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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Αυτός δίνει ζωή στον τόπο μας
αλλά «οι... καταστροφές Ιδημ·)·
2. Αυτή σκοτώνει κιόλος — Των
Κυπρίων., όνειρο
3. Τον θεωρούσαμε «ατοικημένο
— Και ο ανθρώπινος οργανι
σμός έχει τέτοια.
4 βυζαντινή νότο - Είναι περιζή
τητη, με άρθρο.
5. Πολεμικό
όπλο
(αντ.)
—
Μ ετράει ξένες επιφάνειες.
6 Αρχικά μιός παλησς Υπηρεσίος
μας — Υπάρχει άφθονο στο
νομό μας
7. Γαλλικό σύμφωνο — Ρήμα, που
έχει
σχέση
με
φαγητό
(αντίστρ.).

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΜ ΟΡΦ Ω ΣΗΣ

Ποίημα του Κίπλιγκ — Γυναι
κείο όνομα με άρθρο και υπο
κοριστικό (αντίστρ).
9. Αλλο ένο γαλλικό σύμφωνο —
Σίτυ. πόλη των ΕΙΠΑ.
10. Χρειάζονται στις μηχανές με
άρθρο Ικοθ.Ι
1. Ιστορικός ποτάμι μας.
2. ΕΙτον τεχνικός τοσ ΠΑΟΚ —
Απογευματινή εφημερίδα
3. Κρητικό βουνό — Αρχικά οργα
νισμού μας — Γαλλικό άρθρο.
4 Γράμματα ποιότητας — Υποθε
τικό της αρχαίας — Αιγυπτιακή
θεό της
5. Αυτό νοστιμίζει — Ξένος δί
σκος με πολλή επιτυχία.
6. Κάτοικοι του Νομού μας, στην
καθαρεύουσα.
7. Αρχοίο όνειρο - Το μικρό όνο
μα τραγουδίστριάς μας
8. Εχειν και ο εχθρός τέτοια —
Ομηρικός βασιληάς.
9. 0 βασιληάς του Μαρόκου
χωρίς αρχή και τέλος — Κάτοι
κος της Μ. Ανατολής.
10. Αγγλική θάλασσα - Αυτός εί
ναι απαραίτητος στο στίβο.
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΙΚΗ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΣΎΜΠΥΡΗΝΑ 2 ΚΑΦΕΣ 3. ΝΑ - ΣΟΣ - ΒΑ 4 ΑΓΩ ΞΥΝ 5 ΧΑΡΑ - ΠΟΖΑ 6. ΕΜΑ - ΦΙΣ 7. ΙΑ - 100 - ΑΙ 8.
ΣΟΥΛΙ 9. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΥΝΑΧΕΙΡΗ 2 ΑΓΑΜ Α 3. Μ(Λ)Κ - ΩΡΑ - ΣΥ 4. ΠΑΣ ΙΟΣ 5 ΥΦΟΣ - ΛΟΥΙ 6. ΡΕΣ - ΟΛΑ 7. ΗΣ - ΞΟΦ - (ΑΔΙΙΚ(Α) 8 ΒΥΖΙΑ 9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1
6.40 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛ ΣΙΝΤ
8.05 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8 46 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7 30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8 10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
10.38 30 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
11.06 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.06 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΤΑΞΙ

5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΙ ΝΤΑΙΜ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
8.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙ NMMXTnrPAttOI
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η έκρηξη των γνώσεων που
σημειώθηκε στην εποχή μας είναι
γνωστό, ότι ανάγκασε στη Γενική
Εκπαίδευση να επεκταθεί σε μικρό
τερες και μεγαλύτερες από άλλοτε
χρονολογικές ηλικίες. Έτσι αναπτύ
χθηκε η νηπιαγωγική εκπαίδευση
(σ' αυτή αποδόθηκε ιδιαίτερη σημα
σία εξαιτίας της μεγάλης πλαστικό
τητας και εισοδηματικότητας της
νηπιακής ηλικίας) και η λαϊκή επι
μόρφωση η οποία με το νέο της
κανονισμό φιλοδοξεί να καλύψει το
κενό που υπάρχει ανάμεσα στη
σχολική και μετασχολική περίοδο.
Με τον όρο «Λαϊκή επιμόρφω
ση» εννοούμε τη συμπληρωματική
μόρφωση που προσφέρεται στο
σύνολο του λαού, που διανύει την
ηλικία των 18 ετών και πέρα. Η
μόρφωση αυτή, καθαρό μετασχολική, όπως προκύπτει και από την
ανάλυση του όρου (επί <- μόρφω
ση), προϋποθέτει την ύπαρξη μιάς
βοσικής παιδείας την οποία επε
κτείνει και συμπληρώνει. Η σχετική
με την επιμόρφωση ορολογία έχει,
παγιωθεί τα τελευταία χρόνια.
Παλιότερα έγινε χρήση ποικίλων
λεκτικών τύπων, όπως π.χ. εκπαί
δευση ενηλίκων, μετοσχολική αγω
γή. συνεχής εκπαίδευση, μόνιμη
εκπαίδευση κ.λ.π.
Στις προηγμένες χώρες η λαϊκή
άρχισε συστηματικά από το δεύτε
ρο μισό του 19ου αιώνα (Δανία.
Σουηδία. Μ. Βρετανία, Η.Π.Α.).
Στην Αμερική μάλιστα και στην
Αγγλία τα πανεπιστήμια διδάσκουν
συστηματικό ιδιαίτερους κλάδους
επιμόρφωσης ενηλίκων και αποδί
δουν ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό
αυτό. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και
σε χώ ρες της Ασίας της Αφρικής
και της Νότιας Αμερικής. Στην
πατρίδα μας το πρώτο βήμα γύρω
από τη λαϊκή επιμόρφωση έγινε με
το Ν. 83 7 /1 9 4 3 με τον οποίο ιδρύ
θηκε στο υπουργείο Παιδείας ξεχω
ριστή διεύθυνση λαϊκής επιμόρφω
σης. Αργότερα η Δ/νση αυτή υπο
βιάστηκε σε τμήμα, ενώ πολλές
αρμοδιότητες διασκορπίστηκαν σε
διάφορα υπουργεία. Τα τελευταία
χρόνια αναβίωσε το ενδιαφέρον για
την επιμόρφωση και καταβλήθηκε
προσπάθεια
γενίκευσης
του
θεσμού, σ' ολόκληρη τη χώρα.
Η ανάγκη της λαϊκής επμόρφωσης σήμερα, περισσότερο από κάθε
άλλη εποχή, είναι πολύ μεγάλη.
Ό λο ι δέχονται σήμερα ότι οι παρε
χόμενες από το βασικό σχολείο
γνώ σεις είναι ανεπαρκείς Κι αυτό

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η Ε )
Ιδρυτής

Γ νωντοποιατοι. σύμφωνα μχ to
άρθρο 1)69 του Λοπκού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με tov Ν
1250/1482 ότι

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζίλου
23.434
Εθνική Τράπεζα24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Ενσνπ ΚΤΕΛ
28.726
ΙπποκρΟτους
26.920
ΠΛ- Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣ! I
Πλατ Καρα.όσιου 22 532 22.638
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραιτη

24.080
23.350

A iu fM u rc c c
κ α ι a .c K S iô c c e
CT|V
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Υπεύθυνος
ΦωτοσύνθεσηςΌΡ Ε8ΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΙ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΙ
(Ιπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ 23 137 29 762
ΒέΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.I.
Κοινοτήτων
Α Ε και ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ Σ. Τραπεζών

6ρχ 1500

δρχ 2000
δρχ 3000
δρχ 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν ετπατρέφονιαι

Π. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
διόπ οι γνώσεις από τη μια μεριά
δεν εξαντλούνται - μάλιστα πολλές
νέες προσθέτονται - κι από την άλ
λη διότι π νοητική εισόεκτικότητα
του παιδιού είναι απρόσφορη γιο
επαρκέστερη
και
σφαιρικότερη
εμβάθυνση, πάνω σε πολλές χρήσι
μες γνώσεις. Υπάρχουν δηλ. απλές
γνώσεις για τους ενήλικους οι
οποίες όμως είναι απρόσιτες για
τους ανήλικους. Γενικά θα λέγαμε
για ορισμένες αποφασιστικές για
την ολοκλήρωση της μόρφωσης
γνώσεις, χρειάζεται πείρα και φιλο
σοφία της ζωής κάτι που αποτελεί
δεδομένο του ψυχισμού των ενηλί
κων. Ταυτόχρονα οι γνώσεις της
βασικής παιδείας αλλοιώνονται και
αναθεωρούνται Και να θεωρηθεί
δηλ. ο ενήλικος κάτοχος της βασικής
παιδείας, χρειάζεται νέα ενημέρωση
δηλ. επιμόρφωση. Πέρα απ' αοτά η
εποχή μας χαρακτηρίζεται από γρήνορες κοσμογονικές αλλαγές, οι
οποίες, δημιουργούν το πρόβλημα,
της ορθής προσαρμογής τουανθρώπου προς τις νέες συνθήκες. Ενδει
κτικά αναφέρουμε ότι τα τελευταία
πενήντα χρόνια σημειώθηκαν βασι
κές αλλαγές, σε τρεις βασικούς
τομείς: 1) Στον πνευματικό τομέα,
με την καταπληκτική πρόοδο των
επιστημών, 2) Στο βιομηχανικό
τομέα, με την αλματώδη τεχνική

Υπάρχουν γυναίκες που δεν θ<
λουν νο προξενούν novo σ< πολ
λούς ταυτόχρονα άντρες κοι ιιου
προτιμούν νο βασανίζουν ενην
Αυτές είναι οι πιστές γυνιιικις
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας
το γένος Στρσιάκη που γεννήθηκε
στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί
στην Αθήνα επαγγέλματος ιιξ κός
Πολεμικής Αεροπορίας I κοι η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ >αυ Γεωμ
γιου κοι της Ελένης το γένος Τοπκπ
που γιννήθηκε κοι καιοικει στον
Αγ Γεώργιο Βε ποιος επαγγέλματος
Διπλωματούχος Αδελφή Νασρκέι
μος πρόκειται να παντρευτούν κοι ο
γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγιων
Ανοργιηιιυν Βεροίπς

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
3.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

126
25.749
24.444
22.233
26.444

22.199
22 200
22-314
41.363

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι-Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράοη
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

4:
Jr

Φι τώρια τριανταφυλλιών
ΤΤάνος Άβράμης

υ

Ί.Ί'θ ,α ,,,',,ι, /'■

.

Ιη λ . Φ δ δ - Ι -V : : 0

Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩ Ν

ΜΕ

- J - . i5 . i7

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

A H V E IE

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α

τ

Υ π όμνημα σ το ν Υπουργό Π ο λ ιτισ μ ο ύ έ σ τ ε ιλ ε ο Σύλλοΐ*
Ε π ισ τη μ ό ν ω ν Μ η χ α ν ικ ώ ν Η μ α θ ία ς , μ ε το οποίο π ρ ο οό ^
τσ ι να κ ά ν ει τις μ ε λ έ τ ε ς

το υ Μου # 111

για επ έ κ τα σ η

Β έ ρ ο ια ς ώ σ τ ε να σ τε γ α σ τ ο ύ ν τα π ο λύ τιμ α ευρήμο,α
Β εργίνα ς.
Ε γ κ ρ ίθ η κ ε από το Υπ ουργείο Ε σ ω τε ρ ικ ώ ν η μ ε λ έ τη Ρ0 ^

λ

κ α τα σ κ ε υ ή
το υ
ε σ ω τε ρ ικ ο ύ
ό ικ τύ ο υ
α π οχ(κ υ
ό μ β ρ ιω ν υ δ ά τω ν Δ ή μ ο υ Α λ ε ξα ν δ ρ ε ία ς προϋπίσμού ψ
4 2 .5 0 0 .0 0 0 .
Α υ το κ τ& ν η σ ε η Β δχρονη Σ τέ λ λ α Χ α τζη χ ρ ή α το υ , πέψ'” *'

*

από το μ π α λ κό νι το υ δ ια μ ε ρ ίσ μ α το ς της σ τ η ν οδό ΚοΡ9*
σ ο υ 9 (Β έροια).
»

Μ ε π ρ ό σ η μ ο 3 .0 0 0 δρχ. θ α τιμ ω ρ ο ύ ν τα ι ο ι «γκρινιάρα
π α ίκ τες τη ς «Β έρο ια ς» που θ α δ ια μ α ρ τύ ρ ο ν τα ι στουζ
* ί·
^
Η επ ιτροπ ή δ ιο ικ ή σ εω ς το υ Ε θ ν ικ ο ύ Σ τα δ ίο υ Β εροίΜ

4

φ ά σ ισ ε όπω ς κ α ι ο «Μ . Α λέξανδ ρος» α γ ω ν ίζ ε τα ι από
κ α ι σ το εξή ς σ τ ο Σ τά διο .

Δυσμενείς συνέπειες
της ρύπανσης
του περιβάλλοντος
Ό π ω ς προεκυψε από πρόσφατε
=ρευνες του ινστιτούτου δασοπο
νίας και δασικής ιστορίας του πανε
πιστημίου του Γκαπτινγκεν. στην
ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ
μανίας, η «όξινη βροχή» που πέφτε»
τα τελευταία χρόνια στην επιφάνεια
της γής και προέρχεται από τα καυ
σαέρια και τις αναθυμιάσεις των
βιομηχανιών, δεν συνεπάγεται μόνο
ανωμαλίες στην ανάπτυξη των δέν
δρων και . επομένως των δασών.
Προκαλεί επίσης ισοβαρή χειροτέ
ρευση» της ποιότητας του πόσιμου
νερού. Οι Γερμανοί επιστήμονες
απαίτησαν, κστά τις συζητήσεις για
την διοργάνωση εκθέσεως με θέμα
«ποιός θα σώσει τα δάση ραζ». την
ενίσχυση των σχετικών ερευνών
μέχρις ότου αποσαφηνισθεί οριστι
κά το παραπάνω θέμα, διαπιστω
θούν οι δυσμενείς συνέπειες και
λπφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Κατά
τη γνώμη τους πρώτο βήμα π^επει
να είναι η αναθεώρηση των διατά
ξεων για την διατήρηση της καθαM n v o * j rι . ι »η

ππφουν τα δ ιιο ιι νιι civ«» -τιι |»|lf|A
^υντοληγι*4»ι ααf)r ν# #ς* Οπως ηνι
Φ* pc )(ΐΐ|κικΐϊ|))ΐΜ»ικ»ί ΐι δη υΠυνίης
tow ινστιτούτου καθηγητής Torriuy
ΐίλ
κατά ι») οχ» ι·κη συζητηοιι
στην ί»ποϊ<ι πνιμμ· ι* ιχπν τκιιρηοω
nm τουριστικών ι πύγγι λμάΐϋΐν
δύο τ(tin πυν γ'ρμσνικών λποώ\*
*<ΙΙ
<ΚΠ(ΗΐΟΙΜΠαΐ
WU
KA(liSfM)
%0λίί»ις ruiv ΠΕρ»βπΑΛοντ<>Αι»ν»κ.«ιΐν
ΓΐργαΥίίΚΛ uiv κ<ιΟως και ι κπροπυ»
Ποι τουριηιικώ ν ι πηγγεΑμαΓίυν
δυιι ιρίτα των γ« ρμσνικών δαιΐων
Af ν σνηκηυν ο* κρατικούς φορ» »ς
άλλο ·ι» ιό ιώ κ ς που αποβλ<πουν
Μ» βοήΠ* κι της ξυλίύσειυς a t *<μ
An
Η ηριιππονδιακή Γε/ιμανκι
«αλοατίι σηρι ρα σχεδόν 50% ίω ν
ίινπγχων ι»)ς α< ξυλεία ρππ π^ν
* νχ«ύ)ΐκι ιιαρπγωγΓι Μ ι Λ άλλη ♦(>* υ
ν»ι *ι »μ ivarirnuTCM# απεδείξί ιην
πξια '<*νι δαοΟυς γΐ»ι τον σημερινά
‘»Ολρη ριιι* βιημι-χανικά προηγμ«
νης κωρίΐς Σ* καΟ< στρεμ,ιο δα
•ταυς »ταγν ί »μμηνιη (ίναλοντη^ν <)Γ|
ή / μι κ α ΐκ ια έτος t4Q π» ρίποα « α»
α κι π α ς Παρά τους κινΑυνιηις υαμ
αν»ΐ|π ΠΑίπιζτ ι τα Ασσος * ( ukmA· .n
II» · Μ Ι* α η ι ρ μ π

ν

ΙΙΙ» θ Η λ < Ι

H r.

■··(.

ι|ιρ ιΐι*η | α ·^ ιφ η ι * |jr π ιΑ λ ε ιύ α Ρ ις α;·,
ν ι μ. * ιίΐα το ν π νΙΙοω π α Ο ι (ιμ χαο υ
• u I«Is « λ Ο ίΙΙΜ ,ι^ 11I ν»ι εινοφ» Ι,νπΐ*

II.rp/mni/.u η*«.·«· ημιιν η·ηκι VM «ην
ι»ΐρα MTuioauv *μ *.ιχαλ<ΰι ιροαι
0

«ι» ι»ΓΙ»ι>« ε»κ ς «ηι α * t ιμχ» <

Οι 'it

έκθ ίσ η έργων Γίρμανών «ξ ^
νιατών. Η έκθεση, που απ0ν^τ
από 80 συνολικό έργο θα "^·
σιασθεί αρχικά στο Εθ^1' κ,
σείο Σύγχρονης Τέχνηζ ίΤθ^
Δελχί κοι θα μετοφερθε>
χείο στο μέγαρο των Εθ ςλ
στο Πεκίνο. Την έκθεσή,
νωσε ειδική υπηρεσία τον
κού υπουργείου των
περιλαμβάνει έργα: Οττο
,
Μπέκμανν. Οσκορ *<'° ιι^σ* ίΛ ί1
Νόλντε και Γκέορκ Ι"κΡ® _ ^
περισσότεροι πίνακες πΡ0*"
από ιδιωτικές συλλονές
Ένας κίνδυνοί
για τη ζωή των Θαλ0°
Σε περίπτωση που 0 α>$
σθεί ευρείας εκτά σίώ ί ^
'μαγγανίου στα βάθη τών
θα προκόψουν σοβορο'
τους υποθαλάσσιους
^ ^ (ί1
Στο συμπέρασμα αυτό “ ΰ „ πϊιΛ
Γερμανός γεωλόγος *
Οττοφ. του Πανεπι
Στουτγάρδης. Με τπν
/
πιά είπκοιβιιΐυένη Γ,ηΛ
ιιιιω ν παίΜ.ιήτων ιι'ΐν ν "“"'.1'^
ιιιη ιΐά λιια ρ α Οπ δι*ιλ«βΙ,Ι|·' Λ
Ί'ίγκάομιπ ιιποΟι μ ιιιη ’’’0 4
νι.ι μι τπλλου κάθώς X '1
*1
Αιοιι κιιι ίο υ κοβιιλικιύ
1
τξόρυξη του υμως οπό ((/'"(Ϊμ Β
4 0 0 0 «οι 5 0 0 0 μΐρώ* ((* |1
πιιυ θ ιιο ρ ιίτ α ι ο ή μ ιρ ο ά"'1 ώ
μηχονικά
ο ν τ π ιυ γ μ ίν .ί
|(|<
λιινοτη κιιι μπλισπι νι(ι
μέλλον ()ιι διτικιρειχθ*) Θ Τ ·

"» ι της ιιποΗπλάσπκιί
•
· τ0«*· ι
μεγολη (ΐκι.νιι γύρω ΠΠΟ
[Μυς rc.iv εκσκιιφι.ιν
ο κιιΟηγητης Οττοήι άί
κλευ τα ίες εκΛοσί ς τού ‘¡[¡¿β
νικιιύ περιοδικού «ΝΓΙ Ο Τ π ΐ^Ι
"ου εκδιδετοι π ιην Φράνΐ11®
η ( ξορυζη Οο ονιιτάΐ’' 1''1^ ·
πυθμένα με οιινεπειο ,<τν )|Λ·*
(Mvc.ro διάφορων
όρων Τούτο συνι βη κ«!'1 ' ,,ε
«ι κι ιι»ν πρώτων π»'ίλ,Ρ(17
( (.VMiiu.iv Αν όμως η
• Ρ ΐ Ι Ι ι ί κ ιιι ιιυ σ τ η μ ο ιο Π ά ύ Ι^ Λ

ιΐο ονοιρεπ οιαν το ι»ξιάθΐ,ί|ϊ[)^ ι
κ(ΐι πλούσιο ιιε οξυγόνο·
•►
»ι υΐΐαΟολάοσιπο
ι·*>'λπν Ή /ια

Οι ο /κ α ι μ ^ /ν

• σΓΟβίίΟιζανΜπν στα

-ΐ

α’, ^, .,^ΐΑ1
ι?3ι'1

•m m . ηtu ϋ«ΐ σ μ χιζτιν ν<ι ‘·>ι ^
β·ι< τς| μ (ΐ»αμ»ιχι*ν»»ι
μ *μ (χ « ω ν ή í ju v U tr fi
»αυ βαμτ ω ς π ο το ύ μ»
>· χ τα σ ιδ η ρ ο ύ χ ο

arflimiTr Α·α

μιιγγύντΟ»1

__
"'3,

• τνπι νμήσιυο · 1111 χ<ιλθβαί® |Β

Γ κΙ) γο »ι Γι ρμανών
- Τ Π |Ι· H J f p M I» m V
• T f ».4

•»tY cifirifi# ιπωιιαη κπι Η<1< Λ«Γ
·»· ι«»·ι «<ιι·ϊ »»»ν
■/ **» fn δ * ιχ μ » μ Σ 'Μ ® ^ Β
••»yíii rOf, Ι'ψηΑης
ra n
•>jv

y.a r n M
un. v

\ ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤ^
«
λ

2 Α Ν Ω Ν ΥΜ Ο Σ Ε Τ Α ΙΡ Ε Ά ΓΕΝ ΙΚ Ο Ν Α Σ Φ ^
^
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘ ΗΝ ΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ
Τσψισκή 60 ΤηΑ. 274.959-223.346

Γιαννιτσά

Μ C1IB ΒΕΡΟΙΑΣ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

1 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 1 9 7 7

ρ ό τη τ^ις Κ Η ί <ι* |Μΐ

23.619
23.364
23.376
100
121
199

Οι τριανταφυλλιές αποτελούν μιά πρόκλ.ηηη.
τέτοια που νά μή ¿ιατάζει κανείς νά χρησιμοποιεί
¡'ναμίμο, τού κήπου ή καίόλόκ/.ηρο τόν κήπο γιά
τρίτα ιαψυ/λΐές, γιάεναν τριανταφυλ.λ.όκηπο.
J έν είναι Ανάγκη νά είστε ε.Ιδικός γιά νά
δημιουργήσετε εναν (υπέροχο κήπομέ τριαντάφυλ/·»·«.'· Γράψτε ή τηληφωνι.ίστι: στα φυτώρια Πάνου
Α¡Ιμάμη. Θά σά. στείλουμι Αμέσως καί δωρεάν
τόν έγχρωμο εικονογραφημένο κατάλογό μας.
‘Εκεί Οά IΙριίτι.χρήσιμες συμβουλές κ φ Ιδέες καί.
επιπλέον. 103 έκλ,ι.κτ&ς ποικιλίες άπό θάμνους,
πολύανθες. AvnppiyOnp.v:καίδι.γΰριόόεις τριαν
ταφυλλιές.
Άπό τέλος
Οκτιοβρίοιι μέχρι τέλ.ονς
Map-im
Λΐί/.|·θι·μι r/iiii\Tiivu/.vii. η, δ,η ·ήν 'Ελλάδα.
Πάντοτε σ:η\ διάθεση of π ι
¡¡n Ιδιώτ. _ iriipt.ru, y Ιήμους, Κοινότητε..
'Οργανισμοί κη/./.ιεργητι . * ιί μεταπιισητές, .
ι ι. και Ίπυ ~ό πιο άπ,ιμακρ1rui:\o / ι ,ριό ή νησί
ιή. Ε ’.εάοιι.. fhu.ni μι :η\ r.upa γι./ιιι πιι.

ΤΗΣ OPEL

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56 ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

22322
22.505

φτιάξτε εναν . . .
τριανταφυλ?ιόκηπο

ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΔίΑΓ’ΚΗΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
Ε.

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

€

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

πρόοδο και τον αυτοματισμό και 3)
Στον οικονομικό τομέα, με την
εμφάνιση νέων οικονομικών σχημά
των
Οι συνθήκες ζωής, οι μορφές
εργασίας, το κοινωνικό περιβάλλον
σημείωσαν, τεράστια αλλαγή. Κοι
μαζί μ’ αυτά ο τρόπος σκέψης του
σημερινού ανθρώπου διαφέρει από
τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου
του χθές. Έτσι ο σημερινός άνθρω
πος πρέπει να εγκαταλείψει πολλές
από τις αντιλήψεις που είχε μέχρι
τώρα γιατί το αύριο θα είναι πολύ
διαφορετικό από το σήμερα και θα
έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον
πολύ πιό σοβορά προβλήματα απ'
τα σημερινά.
Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρη
θούμε σαν έθνος κοι σαν δημοκρα
τία. πρέπει να κρατήσουμε τους
Έλληνες ενήμερους, σ' ότι συμβαί
νει γύρω τους και να τους εισάγου
με στην «ενεργητική ζύμωση της
ζωής».
Για τις προϋποθέσεις επιτυχίας
της λαϊκής επιμόρφωσης θ ' αναφερ
θούμε στο επόμενο σημείωμά μας.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
Βιβλιογραφία:
1) I. Χαραλαμπάκη: Το ελληνικό
εκπ/κό σύστημα Αθήνα χ.χ.ε.
2) Δ. Τσουρέκη: Σύγχρονη Παδαγωγική, Αθήνα, 1981.
3) I. Τσούλια: Η λαϊκή επιμόρφω
ση ως παράγων πολιπστικής και
οικονομικής προόδου, Αθήνα
1978.

Γράφει ο

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Γεωργίου και της Βικτωρίας το
γένος Χαζνοτάρου που γεννήθηκε
κοι κατοικεί στην Βέροια επαγγέλ
μπτος υδραυλικός κοι η ΠΡΑΠΑ
ΝΙΚΗ ιου Κω ν’νοιι κπι της Σόφιας
το γένος φυκοτο επονγελμπτος
οικιακό που γεννήθηκε και κατοικεί
στο Πλητσ Ημαθίας ηιιονειτπι νιι
παντρευτούν και Ο γάμος Ηπ γίνει
στον Ιερό Νπο Αν
Γεωργίου
Βέροιας

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΙ
(Εδέσσης 1)
62 555 62 666

Πριν ο χρόνια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΖΗΣΗΣ. ΠΑΤΣΙΚΑΙ
Ιίκοκιήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

Ράδιο ταξί

ΠΟΟ€

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8

ΚΑΘΕΤΑ:

I

Τ ε τά ρ τη 1 Δ εκέμβριο“ 1s‘

ιιΛ Α Ο Σ »

[Ε Λ ΙΔ Α 2 η

ν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑντασφαΑισταί μας οι ΛΑόυδς του Λ ονδί^·
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν.Δ. 400 70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

157.000°^
6 8 .5 0 0 ·^
193 0 0 0
1 2 6 .0 0 0 ·° ° .

V ID E O

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2346^

Ε κ π α ιΑ έ υ θ β Ις c r m v Ε λ λ η ν ικ ά Τ η λ ε ό ρ α σ η

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

(Σ τεγά ζετα ι σ τη Σχολή Ο δηγώ ν Ν Λ Β Ρ Ο Ζ ίΔ Η '
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ο Σ 57 -

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τ Η Λ . 2 8 .0 7 7 -

Β Ε Ρ Ο IΑ

D A T S U N- N I S S A N

φορτηγά - Επιβατικά -

ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδος Βέροιας - Εδέσης

(Ί 0 0 μ. μετά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

i

ΤετΟρτη 1 Δεκεμβρίου 1 9 8 2

Σ Ε Λ ΙΔ Α

«ΛΑΟ Σ»

-

3γ

Ο Α Μ Α Ν Ε Τ ίΔ Η Σ
Α Ν Η Κ Ε I ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Δ ικ α σ τικ ή Επιτυχία του α ντιπ ρ ο έδ ρ ο υ
του Φ Α Σ κ. Α ν α σ τ. Β α λσ ο μ ίδ η

Η Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
*1ι)

Νίκησαν οι πρωτοπόροι και έμειναν στην κορυφή
Καμιά α λλαγή δ εν είχ α μ ε σ τη ν κο ρ υ φ ή τη ς β α θ μ ο λ ο γ ία ς αψου
°Αοι οι πρω τοπόροι κέρδισ α ν. Μ ε γ ά λ ε ς ή τα ν οι νίκες της Ξ εχ α σ με
"Ή μέσα σ τη Ν ά ο υ σ α ε π ί το υ τοπικού Α χ ιλ λ έ α μ ε 2-0 , που έ τσ ι
( ιχνει την σ τ α θ ε ρ ό τη τά της κα ι την π είρα της σ το υ ς δύσ κο λους
°ίώ νες μακρυά από το γήπ εδό της κ α ι της Ν. Ν ικο μ ή δ εια ς που
σΊμείω σε μ ία νεα εκ τό ς έδρα ς νίκη κ α ι πάλι μ ε πολλά γκολ, χ ω ρ ιε
f,g ' να ύια ψ εύ σ ει α υ το ύ ς που πέρσυ έ λ ε γ α ν ό τ ι θ α είν α ι η μ εγ ά λη
(*ηληζη στο φ ε τε ιν ό π ρω τάθλημα. Ν έο θ ύ μ α της το Ζ ερβ οχω ρι
η° υ &*χθηκε π έν τε τέρ μ α τα κα ι π έτυχε δύο.

0 Δ ια βα τός έ χ ε ι μ έ χ ρ ι τώ ρα μ ία σ τα θ ε ρ ή π ορεία και δ ιέχ νει
πολύ καλή δ ο υ λ ειά που γ ίν ε τα ι φ έ το ς σ τη ν ομ άδα του. Κ ρ α τή
στην πρώ τη θ έ σ η νικώ ντα ς σ το γήπ εδό του την δυ να τή φ έ
7οί Βεργίνα μ ε το α γγλικό σκορ 5 -4 . Μ ία ά λλη υπ οψ ήφ ια για τον
,r'*° t Μ ε λ ίκ η σ το ο υ δ έτερ ο γήπ εδο τω ν Π α λ α τιτσ ίω ν , κέρ δ ισ ε
^οκολα ένα ν αντίπαλο, που κ ά θ ε ά λλο παρά εύκο λο ς μ π ο ρ εί να
(ωΡηθεκ Ε τσ ι ο Ε θ νικό ς Μ α κρ ο χ ω ρ ίο υ δ υ σ κό λ εψ ε τους Μ έ λ ι
'ώτες αλλά δ εν μ π ό ρ εσ ε να τους κ ά ν ει τη ν ζη μ ιά α φ ο ύ έχ α σ ε τέ λ ι
"° ύε 2 - 7.
Λ(ϊο αΡΥύ κξύπ νησαν η Κ ο ρ υ φ ή και το Σέλι. α φ ο ύ σ τους πρώ
° UC‘ °Υύινες τους έχ α σ α ν α δ ικ α ιο λό γ η το υ ς β α θ μ ο ύ ς και μ έ σ α σ τα
ΫΊπεόά τους. Την Κ υ ρ ια κή π άντω ς κέρ δ ισ α ν, η μ ε ν πρώ τη εκ τό ς
f ° Ν η σ ί που π α ίρνει τη ν «κά τω β ό λ τα u μ ε 4 - 2 και το Β έρ μ ιο

1

τέρματα τη ν Σ τενή μ α χ ο που « κό λλησ ε» σ τη ν λάσπη.

Γ .

νίκη το υ ισ χ υ ρ ο ύ Αγ. Γ εω ρ γ ίο υ μ ε 4 - 0 επ ί της Ραχισς. Ο
^ ° ί Τερζής έ χ ε ι π ιά σ ει τον σ φ υ γ μ ό της έδ ρ α ς κ α ι δ ε ν α φ ή ν ει

ι,ιιιιλιις Κιιςαιιη.'ΐιόιίς. ΜίφΟύΑίις Θ
Φιι ΠΜιΛί *. K(»uAoUfmui η·, '/Ó Knttjli
« V *j£·'*Α»ι»ηγΛ<Λ·Κ ΒοΟΌτί,ιΛιΚ ^ ^ 6
ΗιΤ|ΐιπΓζ»6ΐΚ Π 1
ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
Η λ’ΟΙΚηϋ<| rou ΦιΑίΠΓΤίΗΙ MfAiKIK
■hi mi mm- ΗΟ»*ι»ΜΤφ<)·ΓΐΐιΤΤΠ I mi ιΐΐιλλπ
11)|| Ν·ι »|ΙΓ<ϊμ> ΔΙΙΜΦΡ'Ο Mull
•»1Τι|Ni Illnv /lyii'WI |J< 1JjV if-X»TO|/> γη
On niinirntnuLi run) itWi, πγ<»»νιιτπ
Mm), y i i i i i'ftiMKt nlnnv in Yimooi ym 3
|iq»M. · ιιλΐ( tivnpuiuii κπι vf>,lv,,f,ll 1nfk
»•(ÑU l?MI γΜ*Μ·Λ<1
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΡΑΧΙΑ
o
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι Αντ τής Αθπύαιιίιι
Αης Λεωνίδας)
Mlfl πόλη κήλη f μφύνιΠΙ | lull Ay
Γι' .»oyfou OUVu6¿Vi »I|m in νίκη *j» stfUK
i nc, Ρπχκκ WM7U ojo Λααηυ>|Π νο γηπΕΛύ
.«uj H rouiMi 0 |¿ó6ci Μπριτυιτίππτιικ».
'nivnin η/ιγονωμέν») ttou nil»« τΙ ζΐ|!ΙΙ\<
H jntMi m il vnfifóo Η Ρπχιό IJV»UVUJU)
« yin i νο fckiiκο αΐ?ητ£λυιμα ιι Αλο r<
?Ι|ν ΟΠιχίΟ υη n tiífi n<Wui Oí «VUV ÓMVO
III Αν Γ» lüpV'M
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
3Μ O Bni'ViOUKüt. tft ΙίλλΕΠοΜηλΕς
.,,,ίΓΑη. μι 00 Πϊην ΐκροχη κίττπφίρνΜ
κ rif prion και τον ΤΕβμοιοφδΛοκΛ λοι
ιττπν κ»νη εστία νπ γράιι»·.» ιυ 1 0
4 1 0 ΓΙΟύρλίΑυς με πΛοαέ ύστερο
nu/i ,Η ντμπ το·· ΠαπιιΛύιΐύυλου 0 κάνει
tn ? 0
•Sd Ο» φ»λυξέ voujjf νο» ζήτησαν Π€
μλι rι m ιινΟτροπρ ron Γκελου

τ°υ (εφ ύ γο υ ν ο ι δύο β α θ μ ο ί. Εάν σ υ ν ε χ ίσ ει όπω ς σ τα τε λ ε υ τα ίο
παιχνίδια το Σ κ υ λ ίτσ ι, τό τ ε να ε ίν α ι σ ίγο υ ρ ο ό τ ι θ α κ ά ν ει μ ία
εμφ άνιση σ το π ρω τά θλημα. Δ ε ν ε ίν α ι α ύκολο πράγμα να κερέναν π επ ειρ α μένο κ α ι μ ε β λ έψ εις για τίτλο αντίπ α λο, έ σ τω και
*^έ>α σ ο υ μ ε 2 -0 κα ι νο χ ά ν ε ις π ένα λτυ για πιο ευρ ύ σκορ.
° ν'υ ίο Β έ ρ μ ιο μ έ σ α σ ε δύο α γ ω ν ισ τικ ές {έ φ υ γ ε από τις πρώ 
το

Τέλος, να που ο Π απ άγος κέρ δ ισ ε, μ ιά κ α ι ε ν ώ θ η κ α ν για
"°λό της α μάδος ό λ ο ι και γύρ ισ α ν οι π ο δ ο σ φ α ιρ ισ τές που απεί-

f

' π °Ρλή έ γ ιν ε μ ε τη ν Αγ. Τριάδα (2 -0 ) η οποία μ α ς ά φ η σ ε μ ε τις

α τ ο π ρώ τα της παιγνίδια.
Spd ΑΓ°Σ
. ιλιιςΐ ΙυμιιτΟίμπς Τοοχουριόης. Bl>¿1
,πς Δ'ΐιιηιριδό.πς. Σκουρτόπουλος Χαλ
j
4
βιπζής
ιΜιιιιριδης)
Τοουλτσίδης
Çfcirmfj. 0 / ιΑντ τικ ΤππνπκτοΙ6π<, Βαβαυλίδης ΠιΠίλιδης
V1||*
i t r,
f
-in. ; lt i .Y‘ Paiu Mn¡, Acitron «¿íi v.prj ΜΕΛΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ
1
' A>,rtn 11 Μνωνας. μίίαζο mo
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ ΙΑντ 'Πλ Ντόβπς Κων I
Λ U,^UIUAJ Μ1' n,t* Bcpyivu^.
Mjui. vnmVKiuxùui, ν»ο»ι
Μι ιΐπ ηι τνο υλιυΟρμό νήμτδο ίων
*% lmr · M,<U1 >oι/t, uni »θυσιάστηκα v ΠιιΜπιιυίων Π Μιλίκη νικιιατ δύσκολα
·.„ ί(. "η i *oAa, î ijAAu .Sf y pnooiuiu'
tíJvuu Μ{·κμαχω|)ΐ»>υ με σκορ 2 '
' “ ,,,r»‘m|Mi,üv
• ni δ ινι' ι τοι ςιμνεχίΐσ οιις προσπάθειες
ιΐ|ςγ "i "IV κιιιπκιηαη ταυ τίτλου
τ
φΑΣΕΐΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Η νικήτρια ηζίζτ ι να σήμίΐωθεΙ, νιπ
oto 1 utuommíaiu,
MfiiiuXiiyiu στην (ιιιχιΙΜΠ Γμφάνιαπ τρς
11in λ,,μ" μ,<· B« avivai. Oí iuhmic.
. ί ιι ι Ι,ι χυιρίς ιί,η βασικάΟς τιις πηί
Mill;. |t
MOlUlMllf íSt V ·Ι|ή||ΙΜΙΪΜ}Μΐν
. a ς ιΝικ.ιλτιιΑτις Νηιμτσιος Ντινόππυ
ιαιιφαρίίμιν |p ruv
‘.ríe Τ,ι.ιιιιικιις Μαγ.αλιι>ς ΠαλαισιωτπςΙ
m T\
,.ΐι,ιι.ι ιιναι τραυματίες και ι τιιι
Λΐιπκαλτύεται το έργο του ηροηονηιπ κ·
Στ0 3νΕ* λ,*νοριοσρό του Ατρόμητου
Σαμαρά
* 1 . ^Ω· οολι ο Τσακιρίόπ^ κάνο το
Ο Εθνικός άρεσε σαν opoftu,
Τ,0 ϊς ° Τό σουτοπό πλάγια θέση
ΤΑ ΓΚΟΛ
τ 5 ° Χαλ3ατίΠζ έπιοσε ενα
. 5 Ο Φίλιππος προηγείται με τον
^τηΦυΑα^
α·Φνιδ·αζοντας τον τερΑνδριτσο για νο ισοφαρίσει ατο 50 ο
ϊ . 0 . κ° σοφάρισε για τον Διαβατό
Εθνικός με δυνατό σαυτ του Κουλου
Λϋ€0Τ6ί’° Ημίχρονο ο Ατρόμητος
ρ,ώτη Το γκολ της νίκης πέτυχε στο 84
ϋί
01-0 τταιχνίόι και στο 47'
•ο 3.^
τοϋ Σκουρτόπουλου εκανε
ο Τζουνόπουλος.
Αξίζει νσ σημειωθεί ότι ο» νικήτες
° π'πελι'δης με ωραίο σουτ
έχασαν και πέναλτυ στο Θ9 με τον
Αντωνόπουλο το οποίο απεκρουοε ο
Στο 5ο
° Ρ σ€ 4' 2
? ^κθυρτόπουλος με όυνατη
θεοχορόπουλος.
0, ν Ρ(,®ε' το 5-2.
Διακρίθηκαν από τους γηπεδουχους
οι Τρικαλόπουλοτ (πρώτος παίκτης του
Ϊ ^ Γ Ο τ π ν τηι· Βεργίνας 0£ν απο_,(11ι η. ° ν και στο 55 μΜωσον γο
νηπέδου) Ανδρίτσος, Θεοδωρακοπου
57 ’ ^ Ι^Ρντογουλίδη σ£ 5-3 και
λος και οπό τους φιλοξενούμενους οι
“" ‘«Υο ΓνηυΡατίδης μ£ δυνπιό οοοτ
Ηλιαδης (καλύτερος της ομαόος τουί και
^ Π διαφορά οε 5-4
Κουλουριώτης Τσανίδης.
Η διαιτησία του κ. Χρυοάνη (Κολιος.
1,"uDráril 0V1 ^ τΡ0μητο διοκρίθηκαν 01
uÜl.",FBfnnr ° 1*' η " ,εΑ'δης. Χαλβατζής.
Ταμπάκης) άριεπη·
Βη|!θϋλίΛΠζ χωρίς VU
Οι συνθέσεις
s“ "Ou ni, °' υ"όλοιποι. Από τπ ΒεργίΜελίκη: Παροπούρας. Νησαλίτης.
! !,,·'ν ο. γΡυυαιΠΡ; Ή.- δυνατή διακρί
Τζουνόπουλος,
Τρικολόπουλος.
'PlJQTr
ιιλ λ ι ΙΑπ/· uni
íUMvr„.kOQKmÎAnr
ακ,ρΐδΗς. Μουρατίδης
και λο.
Νατσιούρας Θεοδωρακΰπουλος. ΑνδριΗ6iqUAqkcK·
τσος. Μπουκουβόλας. Αντωνόπουλος
N i o ' Tr ° ,ou κ* Σ.σμονιδι, μ6 tnóΠοπαδόπουλος (64 Τζίρος) Κακαγιαν
°*ύ „0^ '/'ουκίδη
ΓελαδάρηΙ ήταν

Î

u O,jv 0eon
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Μ.: Θεοχορόπουλος. Αλε

Ο ι ν εα ρ ο ί κ α ι εξελ ίξιμ ο ι π αίκτες
του Α γ. Γ εω ρ γ ίο υ που α π ο τε
λ ο ύ ν τη ν β ά σ η της πολύ καλής
μ έ χ ρ ι τώ ρα π ορεία ς της ομάδος
σ το φ ε τε ιν ό π ρ ω τά θ λ η μ α της
ενώ σ εω ς. Δ ια κ ρ ίν ο ν τα ι από α ρ ι
σ τε ρ ά προς τα δ εξιά οι Β ο υ γιο ύ κας, Σ π υ ρ ιδω νίδης Γ., Σπυριδω νίόης I., Π οπ αδόπ ουλος Θ., Σπυ
ρ ιδ ω ν ίδ η ς Β.. Π απ αδίνας Δ.
62' Σε ανατροπή του Σπυριδωνιδη Γ.
ο Πουρλίόας με πέναλτυ θα γράψει το
3 083' 0 Σπυριδωνίδης Γ με ενα νεα
κτύπημα πέναλτυ που εγινε σε χέρι
αμυντικού της Ραχιάς θα κλείσει τα σκορ
σε 4-0
Από τον Αγ. Γεώργιο δεν υπάρχει
παίκτης που να υστέρησε. Κορυφαίοι
όλων υπήρξαν οι Σπυριδωνίδης Β· και I
Βουγιούκος Δουλδοϋρης Α, Παπαδίνας.
Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι
Κρομμύόας Ποπαδόπουλος Γ. Ηλιαδης
0 διαιτητής κ Καρσμπατζισκης
καλός Οι επόπτες Γκίκας - Τσαπραντζής
άριστοκ
Οι συνθέσεις
Αγ. Γεώργιος: Παπαδίνας Σ Δαυλ
δούρης Α. Σπυριδωνίδης I ΣπυριδωνΙ
δης Β. Παπαδίνας Δ Πσπαόόπουλος Π
Ποπαδόπουλος Θ. (Δουλδούρης Γ -πυριδωνίδης Γ. Πουρλίόας ΐΠαποδοπουλος
Π I Βουγιούκας φωστηροπουλος
Ραχιά: Παπαδοπούλας Δ. Δαμιαν
δης, Παποδόπουλυς Γ Πιστοφιδης
Κεφαλίδης. Μαοίραμίδης. Γκελος ιΑκρι
ιΐΛππιιλαε Δ.) Μπέκσς. Κρομμύόας. Ακρι·
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Ml m »Mil. Vll.'MIl 1 XMldl" ΟΟΠΟ Evil
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Mil imUillHllOKO HIV,l Ml opiiHu MO'XVlA'
' ii ,c 'MOi. r rrn fWrli Λΐ*ά*<*λό vo »non
.1»|u|i', : 11 nAliyiv m?t* m ill, t xjinOV TIVIH

T 'K 1 ·ΊμΛ»ίΙ *m -HPXOVHt, MOV ítyu»
¿iit |iiM< uiiTOi « ‘ .ι)(.ιφονΜΰτ·ΐς «nr*
'·»< It n»Hwm »IIITtpriVO «Τ» Τίλίΐπ · Ml
urn Acutf|H> Ρ»»·ι(1ηπ· o o it
οι Λα
1' ii (i ».ΟάΜφίνΐί'.
iVifco
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 46 a»mo o «l ΚοοΦονΗΜτ»^
ι (Sninr nvunopnro ΠΓνπλτυ κι;ι» μίΐί»ά*
utr in γκολ ΐ) ΤΥϊιχπΑπλΓίς
Σιη Ffi lUjTifin ηΐΐώ SnOoi, »ΐ|<, πμ»ι
ιι<. muj r ♦'.μΓτπλΛήύθηκί ο ηαίκΓης ι?ι·,
υΐλίΐξΓνούμενης ομάδας €κον< ιο 0 2
Σιο 60' Meτίΐ ηπσ
ΠίΠ»χι»|Μ
ο νι ορό·; Ση ξίίπνΰπουΑΟζ μ *1Μ4 κ^φυλιη
p tiu o f γκ ι 2
Σΐο 61 ο κ. κουΦάγιωττις Δεν €0ω
πι κπθορό η* νπΑΗ· W
.0U «κανί εσκ^μμέ
νπ παίκτης της KnfruiJMV.
Στο 62 ί νος <ΐ(ΐΐΜπςόιομπρτυΜ0·αν
»ττί.ν όιπιτητη. η μπόλλα παιζόταν ππο
tn«c τππκίίς της. ΚορΜΦΠζ Γ,^υ βρεθη
·<ιν o f θ#ση οφ οάίντ χωρίς ο «ττόπτης
νπ κπτπλογίοει οφ σοιντ και στη ουνέ
χππ fyivf τη 1 3
Σιο ,2 ' ο δκιιτητής απέβσλ€ τον
Χαλβατζή ππό τον Νηόπικό κπι τον
Μιχηλοκπ αττό την Κορυφή
Στο 85' α Ικργιόπουλος βρέθηκε
ne θέση οφ οόίνι που γιο μ»ά ακόμη
φρρό Δεν ρ&ωυε u επόπτης έκανε το
1-4
Στο 88 ' ο ΔαρΛος Α. μεΐιυοί ac 2*4.
Διακρίθηκαν οπό την ιοπικη ομόόα
ο» νεηροί Αλμπανίόης Δάρλος Δ. Καρα
γιαννης, Στίφανόπουλος. Δάμλος Δ , και
Μητοιυιτης Μ Απο την φιλοξςνούμνη
ομόόο Διακρίθηκαν 0· Κολταβερίόης
Μπίκιάρης Κατσουνόκπς και Λιακ.όης
Οι συνθέοίΐς
Νπσαικός: Μπτάΐώτης, Αλμπανίόης.
Δάρλας Α. Λαρλας Δ. Πουλιέπτουλος
Κπραγιάννης. ΜουρτοίΔης Πράπας
Δπρλπς Δ . ΣτέφανΟπυυλος. Μητσιώτης
Μ Αλλονέςτου Νησπικου 01 Χολβατςής,
Γχουγκουλάρας
Κορυφή: ΚολκίβίρίΔης. Πανηγιωιό
πουλος. ΠουαρίΔπ^ Μπίκιάρης Μιχα
Λάκας. ΚατοουνΟκης Μουσί'.ίφταρος,
ΚιιρκτκαΜ. Στίργιόιτουλος Λκικϊόης.
Σωτηριόδης.
ΣΕΛΙ
6
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
0
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ τής Γςρ Βομ
γιάζίΛης)
Ενπ φονΗίοτικΜ ιην Κυριακή τυ
ζΐΜόγευυπ Βέρμκ» οιινέιριψΕ με 6 0 τπ»«
μ
«ς σημειωθεί άτι
πρνιτη ψορά από της ιόρΟσεώς της 6έ
γεται τόασ γκολ
Το παιγνίδι ήταν ένας μονόλογος της
τοπικής ομάδος. που αγωνίστηκε για
πρώτη ψαρό με πλους τους παίκτες τς
κοι τόσο καλό. Αξίζουν θερμά συγχαρη
τήρια σε όλους όσους αποτελούν τα Σελι
και ας γνωρίζουν ότι ίόν ουνεχίσουν
έτσι τότε σίγουρα θα μπορούν να ελπί
ζουν γιο την κατάκτηση του τίτλου.
Το σκορ άνοιξε στο 6 με σουτ ο
Μουρατίδης και ο Καρογιάννης στο 21
έκανε τα 2-0. Το πρώτο ημίχρονο
τελείωνε με ενα ωραίο γκολ του Αραβό-

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
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ι rmu ι»ι·μοπι μι ιπιις
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II »»· ι Μι ni π».ις »·ς Γ'ι ιμΟί, 1ή»,
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. ψιίΑΐλς
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viKipn. ιίλιι» ηκιν üaupii

Il Allí »MUM '· 1ι» (IUV ΓΤ«ΤΙ ¡TTIiV ΜílKil

-.·*· γ ιΐιίπινΜΐη της ΐιμάδυς τους κπι στ»·
, ι . ι*’ ut »·ι* »ν"ι ιιιιιι τηυς ηττημενοιις
·θ·ι»ιιιιΐιιιιΐΐΐύ »ν·ι καλογυμνασμένο
• ·ι> it ν·4ΐκ

.'νκραιΐιμπ íimj επ ήρ·ηατΐ|

κ· ■μmu, ful·· rn ΜΟλι» βΐιρύ γηπκδε· δ»»»
• ι ni Ι»»«άν . Ρι.μνιυς Γκιτκοςκη» Κατππ
Λ»-,
Λϋίιιηραι -nu κ Νικολπίό») (ΤσιμρΜ
ΐυ υ έχ ειο στην 4η

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2-1
Μελίκη-Εθνικός Μ
Αχιλλέος Ν -Ξεχασμένη
0 2
Διοβατος-Βεργίνα
5-4
Νησι-Κορυφη
2-4
2-0
Σκυλίτσι-Βέρμιο Ν
Ζερβοχώρι-Νικομήδεια
2-5
Αγ Γειύργιος Ραχιά
4-0
Ποπόγος-Αγ. Τριάδα
2-0
Σέλι Στενήμαχος
6-0
•
0 ανώνας Τριποτάμου
Αγκαθιάς δεν έγινε λόγω ομίχλης.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
18
Διαβατός
18
Ξεχασμένη
16
Μελίκη
16
Νικομήδεια
15
Αγ Γεώργιος
14
Βέρμιο Ν.
12
Βεργίνα
12
Κορυφή
12
Σέλι
11
Ay. Τριάδα
10
Αχιλλέας Ν.
10
Εθνικός Μ.
9
Νησί
8
Στενήμαχος
7
Ζερβοχώρι
7
Ραχιά
7
Σκυλίτσι
6
Αγκσθιο
Παπάγος
5
3
Τριπόταμος
•
0 Τριπόταμος έχ€ΐ δύο αγώ
νες λιγότερους. ενώ η Αγ. Τριάδα
και η Αγκαθιά από ένα

0
λαμπρός
τερματοφύλακας
Βασίλης Αμανετίδης. που όπως είναι γνωστό στο μέσα της περασμέ
νης ποδοσφαιρικής περιόδου έκανε
μονομερή καταγγελία συμβάσεως
Vin τον λόνο ότι ο σύλλογος του
ΦΑ5 ΝΑΟΥΣΑ του όφειλε δυο
μισΰους με αποτέλεσμα να γίνει
δεκτή από το συμβούλιο επιλύσεως
οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ και
να καταστεί ελεύθερος, χάρις στον
έξυπνο κοι μεθοδευμένο χειρισμό
της υποθέσεως από τον αντιπρόε
δρο του ουλλόνου κα> έγκριτο δικηγπρο της πόλεως Ναούσης κ. Αν
Βπλοαμίδη ανήκει και πάλι στον
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
Τα ιστορικό της υποθέσεως έχει
ως έξης
Οπως προαναΦέραμε ο Αμανετίδης
έχοντος
λαμβάνειν
δυο
ριαθους έκανε μονομερή κατανγελιο της συμβόσεως και το αρμόδιο
συμβούλια έκανε αποδεκτό το αίτη
μά του με αποτέλεσμα από τα μέσα
της ηερυσινης περιόδου να μείνει
ελεύθερος Σαν τέτοιος λοιπόν ο
παίκτης κίνησε την διαδικασία της
μεταγραφής του για να καταλήξει
σταν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Βόλου αντί του
ποσού του 1.300.000 δρχ που καρπώθηκε φυσικά ο ίδιος.
Από την πρώτη όμως ήμερα που
το αρμόδιο σε·μβουΛιο έκρινε ελεύ
θέρο τον Αμονεπδη η διοίκηση της
ΝΑΟΥΣΗΣ, κίνησε ιη ν διαδικοσία
της ηκυρωσεως της αποφασεως
αμτής με σχετική προσφυγή στο
ΑΣΕΑΔ Στην κατ' έφεση εκδίκαση
κατέβηκε στην Αθήνα ο αντιπρόε
δρος κ. Βπλααμίδης ο οποίος με
στοιχεία απέδειξε την πλάνη του
συμβουλίου επιλύσεως ετικανομικών διαφορών της ΕΠΟ.
Το «όπλο» που χρησιμοποίησε ο
κ. Βαλσαμίδης στην παράστασή του
στο ΑΣΕΑΔ ήταν ότι ο παίκτης είχε
διευκολυνθεί από τον σύλλογό του
με δάνειο 100.000 δραχμών, πράγ
μα που οποδε ίκνυε άτι τα χρήματα
που είχε να παίρνει 12 μιοθοί) ήταν
κατά πολύ λιγότερο των όσων οφ εί
λε στον σύλλογό του.
Μετά λοιπόν τη κατάθεση των
στοιχείων αυτών ιο ΑΣΕΑΔ αποφανθηκε ότι ο Βασίλης Αμανετίδης
κακώς κατέστει ελεύθερος και ως
εκ τούτου ανήκει στον Φ.Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑ.
Δικαίως λοιπόν η πάλη της Ναού
σης πανηγυρίζει αυτήν την μεγάλη

δικαστική επιιμχία τού κ θαλοομ,
Γ.Γ

ΣΗΜ ΕΡΑ ΠΑΙΖΕΙ
Ο ΠΕΜ ΠΤΟΣ Ο Μ ΙΛΟ Σ
ΤΗΣ Α* ΕΘΝ. ΕΡΑΣ.
Γι α το πρωτάθλημα της Α' Εθν
«ής Ερασιτεχνικής οι ομάδες του
Νομού μας από τις 4 παίζουν στα
γήπεδά τους
Συγκεκριμένα η Αλεξάνδρεια ε.
η μοναδική ομόόα που παίζει
ιΐ'ικ.ομπ απο το γήπεδό της κα·
συγκεκρωενα στην Κατερίνη μ» τον
τοπικό Εθνικό
0* άλλες Μακμυχωρι. Πλατύ και
ΤμικαΛο υποδέχονται τον Ρήγα
Φεροιο Μαγνησιηκό και Ελασσόνο
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
Ενας ενδιαφέρον αγώνας tin γί
νει σήμερα στο εθνικό στάδιο
Βέροιας στις 2 30 via το ηρωτάθλη
μα της Α Εθνικής Ερασιτεχνικής.
Συγκεκριμένο η Δόξα Μακροχωριου μ ειά την μεγάλη της νίκη εκτός
έδρας στους Σοφάδες υποδέχεται
τον Ρήγα φεροιο Βελεστίνου θ '
Βεροιωτες φίλαθλοι
άξιζε· να
παρευρεθούν στο σημερινό αγωνο
και οι Μοκροχωρσες παίκτες υπό
σχονται οτι θα τους αποζημιωθούν
με μία πολύ καλή εμφάνιση.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Αμπελωνιοκός
Αχιλλεας Φ
Κρπστάνπς Περοτεινός Αλμπονάπουλος (Θεσσαλονίκης).
Μ Αλέξανδρος Ημαθ.
Ελασ
σόνα Σαμαρετζής. Βογιατζής Τσακί
ρης (Πέλλης)
Γρλατινή
Σοφάδες Τσιντιλής.
Καρνεμίδης,
Ποπαδόπουλος
Ν
ΙΘεσοαλονίκης).
Αρης Ποντοκόμης
Ηρακλής
Χολκρς Βουρνελης. Νοβρστζόνλου.
Γ κελίνος (Θεσσαλονίκης)
Δόξα Μάκρος - Ρήγας Ψεραιος
Γρηγοριάδης Σ., Σαββίδης Γ,. Δινά
κης (Πέλλης).
Απόλλων Λαρίσης
Ατρόμητος
Παλαμό Φ ωτόιιουλος Κοντοκώοπος. Σιούτος Β (Φθιώτιδας).
ΑΕ Ποντίων Κοζ.
Αοπίς Κρ.
Βρύσης Γκίκας Βουβώλης, Δεληγιάννης ΙΒεροιας).
Καρδίτσα
Σιάτιστο Κοράκης,
Φονιάς. Παπαδανιηλ (Θεοοαλίας)
Εθνικός Κατερ
Αλεξάνδρεια
Τσόλκας
Κοζάκης
Καραμούτας
(Θεσσαλονίκης).
Αγρ. Αστέρας
Μαγνησιακός
Ποποδοπουλος I.. Λώλσς. Λομποδάς (Οεασαλονίκης).

Π Α ΡΑ ΛΕΙΠ Ο Μ ΕΝ Α
Από τον αγώνα της Βεροίας
•
Παρατηρητής της ΕΠΟ στον
αγώνα ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ήταν α Λαρισαίος κ. Γαλάτος, ενώ
παρατηρητής διαιτησίας ο Εόεσσαίος κ. Ευθυμίου.
•
0 αρχηγός του Απόλλωνος
X Ελευθερίου πριν από τον ανώνα
προσέφερε στον συνάδελφό του
της Βεροίας Μ ελετίδη λάβαρο του
συλλόγου του.
•
25.995 δραχμές ήταν τα
έξοδο διαιτησίας του αγώνα.
•
Οι φίλαθλοι της Καλαμαριάς,
οι οποίοι σημειωτέον τοποθετήθη
καν από την αστυνομία σε ξεχωρι
στή κερκίδα, έδωσαν ένα ξεχωριστό
τόνο με τις εκδηλώσεις τους και τα
μουσικά τους όργανα

«Ε π ιτέλο υς έ σ π α σ ε η γκίνια»
φ α ίν ε τα ι να λ έ ε ι ο Γ ιά ννη ς Μ ο υ σούρης σ το ν σ υ μπ α ίκτη του
Κ ώ σ τα Κ α τσ ώ ν η που έα π ευ σ ε
από τους π ρώ τους να το ν σ υ γ 
χ α ρ ε ί για το δ ύ σ κο λ ο τέρ μ α που
πέτυχε.
•
Από τα μεγάφωνο του στα
δίου κγινε έκκληση προς τους φίλα
Ολους τους έχοντες αίμα α' ομάδος
ρέζους αρνητικό, νο συμπαραστα
θούν τον τρομματισθέντα σε τρο
χπίο παλαιό άσσο της Βεροίας Κώ
στα Κεφαλιδη
•
Πριν από τον αγώνα ο
■ΐιίληύς παίκτης της Βεροίας και τώ
ρα προπονητής του Απόλλωνα Αγ
Γεωργίου Γιώργος Τερζής ευχήθη
κε στους τέω ς συμποικτες tdu καλή
ι ησυχία Ενώ όμως η σημερινή του
υμόδο κέρδισε με 4-0 η παληά
περιορίστηκε σε ισοπαλία
•
Από τους 18 παίκτες που πή
ρε μαζί του στην αποστολή ο προ
πονητής της Βέροιας Στέφανος Γαίτανος, τελικό έκτος 16ά6ος άφησε
Γοω, Σίμίτει και Φ Μίλη
•
Ενα απο το ουνθήματα των
φίλαθλων της ΟΥΡΑΣ 4 ήταν κοι το
πώ κοτω που έχει σχέση με τον
πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμα
ριάς κ Τριανταφυλλιδη τον γνωστό
καλλιτέχνη ΧΑΡΥ ΚΛΙΝ. «Ντομάτες
πατάτες στοπν ΧΑΡΥ^ΚΛΙΝ»
r%
*■ ·
ϊ
•
Φιεβερό κοντράστ Cío:.,οπουτήρΛτ σαν éuo ομόδών μετά τον
^ yuiva. Ενώ λοιπόν trru αποδυτήρια
iu ' v Καλομοριωτών επικιχπούσε
πεινηνυρική οτμοσφαιρο στο οντι
στόιχο της Βέροιας επικρατούσε
M Pá'R io και εκνευριομος.

• " Οπως μας εκμυστηρρευθηκε
παράγων του Απόλλωνα που φίλο
ξενήθπκε
στα
δημοσιογραφικά
θεωρεία οι παίκτες της καλομαριώτικης ομάδας για το ισόπαλα αποτέ
λεσμα ποσ απέσπασαν θα πάρουν
πριμ 20-000 δρχ.
•
0 επί σειρά ετών γεν. γραμ
μοτέας της Βεροίας κ Παπαχατζής,
που όπως είναι γνωστό είναι διευ
θυντής του γραφείου του υφυπουρ
γείου Γεωργίας κ Μόσχου, τηλε
φώνησε δύο φορές οπό την Αθήνο
στα δημοσιογραφικά θωρεία προκιμένου νο πληροφορηθεί το αποτέ

λεσμα του αγώνα
•
0 Αθηναίος διααηιής κ
Καννας έγραψε-ττπτ φέιλκ«·-αγώνα
ότι παρατήρησε ικιτρινη „κίτροι
τους έξης παίκτες,
16 Τον Φράγκο γιρ επικίνδυνα
παίξιμο
25 Τον Κότσαλο ν ο εσκεμμενη
καθυστέρηση
4 2 ' Τον Τομπουλιδη γιατί επιασε
αντίπαλό του από την φανέλλα,
- 66 Τον Βάβαλη για επικίνδυνο
ιιαίξιμο.
Επίσης ο κ Κόννος έγραψε ότι
ιιμετό την επιτυχία του τέρματος της
Βεροίας φίλαθλοι πέτοξαν στον
αγωνιστικό χώρο φιάλη με κονιάκ».
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Από τον αγώνα της Ναούσης
•
Στις 12 15 ανεχώρησε. από
την Νάουσα η οποστολή και έφτασε
στις 7 30 μ.μ. στη μακρυνη Αλεξαν
δρούπολη, με συνοδούς τους κ.κ.
Φυκστο. Καραγκούνη Δαετκαλό·
πουλο και τον συνάδελφο (αντοποκριτη των «Σπόρ»1 κ. Καλαϊτζή Χρήεττο.
•
Πολύ όυσαρεστημενος φαι
νόταν ο προπονητής κ. Γρηγαριά6ης. που όπως έλεγε κακώς τα μέσο
ενημερώοεως δεν ανακοίνωσαν
τον μηδενισμό της Ξάνθης.
•
Για πρωινό περίπατο βγήκε
η αποστολή εττην πονέμορφη πόλη
της Αλεξανδρούπολης εττισκετττό
μενοι και το στάδιο, για να δούνε σε
ιί κατάσταση βρίσκετοι.
•
Οπως είδαμε το πειραχτήρι
της ομάδος είναι ο X Ιωαννίόης που
δεν έποψε να πειράζει όλους τους
συμπαίκτες του.
•
Πολύ αυστηρός είνοι 0 κ
Γρηνοριάόης στο θέμΟ της διατρο
φής Μαζί με τον έφορο κ. Δασκο
λόπουλο παροκύλούθούσον την
ποιότητά του
•
Για άλλη μιό φορά τραυματί
σθηκε και βγήκε ο Μαλιουψαςαφού
επο 75' δέχθηκε αντιαθλητικο κτύ
πημο οπό τον Λετποκαρυδη.
•
Και κάτι απρόοπτο Κατά την

επιστροφή της αποστολής στη
Νάόυσο το λεωφορείο που μετέφερε τους ππίκτες μετστράπηκε οε
ασθενοφόρο καθώς πορέλαβε μερι
κούς από τους ιραυματίες στο
δυστύχημα επο Μοκροχωρι, Στην
προσπάθεια νο σώσουν τους τραυ
ματίες τραυματίσθηκε απά διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο έφορος της ομόδος κ Δοσκολόποςιλος. ευτυχώς όχι
σοβαρά. Η αποστολή της ομάδος
εφθασε τα ξημερώματα γύρω ατις 5
π.μ, στη Νόοοοα
•
Και η ταλαιπωρία συνεχί
στηκε για ορισμένους ποδοσφαιρι
στές μας. Ενας από αυτους ήταν ο
Μητρούσης που το μόνο που είχε
νο κάνει μόλις εφτασε η αποστολή
στη Νόουοο ήταν να πιει ένα καφε
δάκι κοι νο πάρει ιυ δρόμο ν·α τη
δουλειά.
•
Αμίλητος και σκυθρωπός
ήταν μετά το παιγνίδι ο κ. Γρηγοριά6ης Μονολογούσε χαρακτηριστικά
όταν με τέτοια απόδοση δεν μπο
ρείς να κερδίσεις μιά τέτοια ομάδα.
•
Σαν την πιό άδικη ήττα χαρα
κτήρισε ο συνάδελφος κ Καλαϊτζής
λέγοντας ότον χάνεις 5 σίγουρα
νκολ κοι σε μιά αντεπίθεση δέχεσαι
ένα κοι χάνεις ολόκληρο αγώνα ε ί
ναι άδικο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ h
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ
ΠΛηρ τηλ 2656 7

Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
τηΛέφωνο^20002^ΐα "

£Ρν° σθ" “

ΚαΤ6θΤΠμα·

«

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δεσποινίς που γνωρίζει άριστα ια αγγλικό κοι πολύ καλά ι
γερμανικό, με γνώσεις λογιστικής και μόρκεπγκ και με προυπηρεο.
οε μεγάλη αθηναϊκή επιχείρηση ζητεί εργοσία ανάλογη ?υυν προα
οντων της οτη Βέροια. Πληρ. τηλ. 2 4 966 τις εργάσιμες ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Με γνώσεις, λογιστικής για να εργαοθει στην αντπτραοωποα
TOYOTA. Πληροφορίες κ. Αντώνη <εωργιιεδη ιη λ 27 187.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ
Εντός του χωρίου Τριλόφου με 100 μ. πρόσοψη επί της λεω φό
ρου 5,5 στρέμ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 01 56 14987.

ΠΡΟφΥΛΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ
Δ ια τά χθηκε από τον ΕισαγγΕλέα
ΑΘΗΝΑ 30 (ΑΠΕΙ
Me ομόφωνη ννώμη του ανα
κριτή του 4ου τμήματος Αθηνών, κ
Γ Καραφώτη «,α< του Εισαγγελεσ κ.
Μ Τσογκογιάννα όιατάχθη·€ η
κράτηση (προφυλόκιση) των «δκι
βολικών εραστών» Ιωάννη Σγουρίδη. 24 χρόνων ηλεκτρολόγου κοι
Κόττας ΚοΑιτσοπούλου 23 χρόνων
νοικοκυράς, που οπολογήθηκαν
χθ«ς κατηγορούμενοι γιο ανθρωπο
κτονία εκ προθέσεως ιδιαζόντως
απεχθή για ποράνομη οπλοφορίο
οπλοχρησία και για ηθική αυτουργία
στις παραπάνω πράξεις
Οι τιροαναφερόμενοτ υπενθυμι
ζεται είχαν κσταστρωσει το σ χίδ ιο
της στυγερής δολοφονίας του
30χρονου αστυφύλακο και συζύγου
της Κάτιος Χρ. ΚαλιτσόπουΑου το
οπίο εξετέλεσε προ ημερών ο Σγουρίδης

στιγμή κατά της Κΰτιας με σκοπό να
την κακοποιήσουν χρησιμοποιών
τας άδεια μπουκάλια λεμονάδας.
Τελικά όμως πρόφθασε κοι την γλύ
τωσε ένος αστυνομικός 0 οποίος
την έβολε «σηκωτη» στο ανοκτιρικό
γραφείο
Στην απολογία του ο Σγουρίδης
ομολόγησε όπως ενινε γνυιστό την
ανθρωποκτόνο πράξη του και υπο
στήριξε ότι του την είχε εμπνεύσει η
Κάτιο την οποία εξακολουθεί να
αγοπαει
Αντίθετο, εκείνη απολογουμε
νη στη συνέχεια αρνήθηκε ότι έκα
νε το παραμικρό για να του εμπνεύσε· την ιδέα να δολοφονήσει τον
άνόρα της
- Μόνος του έκανε 6.τι έκανε, εί
πε

Εκτακτα μέτρα οι «αλειας »'-χαν
ληφθεΐ *ui χθες οπό την οστυνομία
κατά την προσαγωγή των «οτηγο
ρουμένων στον ονοκριτη ζμ-κυδες
οστυνομικοί με στολή «xn με πολιτι
κή περί θολή προστατέυσαν το
•σστονινό ζευγάρι» από βέβαιο Αιν
ταόρισυα του αγριμενου πλήθους
Πορα το αυστηρά ωστόσο μέ
τρα ασφοΑείσς διάφοροι συγγενείς
και φίλαι του θύματος βρήκαν την
ευκαιρία νο πε·τεθούν σε κάποια

Αύξηση 36%
στην παραγωγή
του Υποκαταστήματος
Bcpofaç της
«Ο ΛΥΜ Π ΙΑ Κ Η Σ» ÆA.E.
Αξιόλογη αύξηση 36% στην
πσρσγωγή οοφολίστρων σημείωσε
τα Υποκατάστημά Βέροιας της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Ανωνύμου Ασφαλι
στικής Εταιρίας κστό το δεκάμηνο
tcvounpîoo Οκτωβρίου του 1982
Συγκεκριμένα.
ή
παραγωγή
ασφαλίστρων στο δεκάμηνο αυτό
του
1982
σνήλθε
σε
δρχ
17 819 0 32
έναντι
όρχ
13 097 107 που ήταν στο ίδιο διά
στημα το«-· 1981

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΙΧΟ Ν Ω φ
ΤΟΥΡΚΜΕΝ
Μόσχα. 30 (Α.Π.Ε - Ην Τύπος»
0 Τούρκος υπουργός εξωτερικών
κ Γουρκμέν συναντήθηκε σήμερα
με τον πρωθυπουργό κ. ΝικολαΓί
Τιχόνωφ νια να συζητήσουν για τις
διμερείς σχέσεις, μετάδωσε το επί
σημο πρακτορεία ειδήσεων «Τοσ»
Το «Τοσ» ανέφερε ότι η συνάν
τηση πραγματοποιήθηκε σε «ατμό
σφαιρα φιλίας».
Το πρακτορείο προσθέτει ότι τα
δύο μέρη ζήτησαν «περαιτέρω ανά
πτυξη σχέσεων καλής γειτονίας ο
όλους τους τομείς με την διευκρίνηση της οικονομικής και εμπορικής
συνεργασίας».
Ο κ. Τουρκμέν έφθασε στη Μό
σχα την Κυριακή για επίσημη επί
σκεψη πέντε ημερών. Χθες συναν
τήθηκε με τον υπουργό εξωτερικών
κ, Γκρομύκο.

Προτάσ€ΐς από τους
παντοπώλες κατά
της κερδοσκοπίας
Οι παντοπώλες επικροτούν με
ανακοίνωσή τομς τη δήλωση του
υπουργυύ εμπορίου άτι κυβερνητι
κός στόχον τιναι να οργανωθεί το
εμπόριο σε σωστές βάσεις κοι νο
χτυπηθ»' ιο πηρεμπάριο και η κερ
δοσκοπία Στην πρόσφατη συνάντηο·ι τπκ πνεαιοί του κλάδου των
παντοπωλών υε Ό ν κ. Γ. Μωραιτη
υποβλήθηκαν στον υπουργό συγκε
κριμένες προτάσεις για την εξυγίαν
ση τοο εμπορίου, όπως:
•
Ριζική αναθεώρηση του Ν
602 Μ 4 που δ*επει τους ετταγγελμαπκούς συνεταιρισμούς.
• ' Αρση όλων των αντικινή
τρων (π χ ο Φόρος για τα κεφάλαιο
ποιούμενο κέρδη των συνεταιριστι
κών εταιριών)
•
Αμεση εποφή κοι συνεργα
σία των
γεωργοκτηνοτροφικών
ουνε ιπιρισμών με τους προμηθευ
τικούς των παντοπωλών, ώστε το
γεωργικά προϊόντα νσ διατίθενται
στην κατανάλωση μόνο με «πιβάρυνση 1-2% για τα γενικό έξοδα.
•
Ιδρυση
δευτεροβάθμιοι
συνεταιριστικής ένω σης που θε
συντονίζει τις εισαγωγές και αγορές
των κατά τόπους τταντοπωλιακών
προμηθευτικών ενώσεων, καθώς
κοι δημιουργία προμηθευτικών κέν
τρων που θα διαθέτουν στους
μτκρομεσαίους
καταστηματάρχες

a;

τροφίμων τα βασικά προϊόντα, που
επηρεάζουν άμεσα τον τιμάριθμο
•
Να τεθεί σε λειτουργία ειδι
κή υπηρεσία της ΠΕΠΕΣΚΕ. που θα
πληροφορεί με «τέλεξ» τις κοτό τό 
πους παντοπωλιακές ενώσεις για τις
τιμές που διαμορφώνονται σε κάθε
σημείο της χώρας
•
ίδρυση σουπερ-μάρκει „ν
νέες βάσεις και αυστηρός έλεγχος
στις άδειες «μικτών» καταστημά
των, των πλανόδιων και των μετα
πωλητών λαϊκών αγορών.

Συνέχεια από την 3η
Ουζουνιδη) άρια fri
Οι ουνθέοας
ΚΑι: ΑΛμσσιδης Κάγιας 175' Ταομή
τρεις) Νάνος Μτκιντής θύζσς, Τσίος Ν.
I. Καρογιήννης Μαροντίδης Λοκμανί6ης Ιωαννίδης (15 λόνω τραυμαι ισμού
Αραβοιιουλος)
Χτκνήμαχος Μάρας Τσιαομαογλου.
Ιορσκστσιάντκ Γ. Ρώσιος Σακαλής Γιή
ρπς Ιαροκστοιφνος 1. ΓκΙτκός Ταιαρ
πολής (80 Κύπρος) Κατσόίης Τσιρπα
Χάρης 130' Καρααπστσεοςί
ZKVAITZI
2
ΒΕΡΜΙΟ Ν.
0
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Ανπτής Μουρτζίλας
Νίκος)
0 Αρης Π ΣκμΑιτσίου μετά ornó
·ξπ·ρ«τι«η απόδοση νίκησε 2-0 το β *ο
tmo Νοούσης Οι παίκτες του Άρη στο
τκϋγνιδι αυτό έδειξαν μεγάλη αγωνιατε
«ότηω. μαχητικότητα «οι πείσμα σε Ολες
ης φύσε ις και καταχειροκροτήθηκαν απύ
τους φιλάθλους Ευχή όλων να συνεχι
ατομν οι «Ολες εμφανίσεις του και στο
•πόμενσ παιχνίδια
Το Βέρμιο Ναοόοης θαυμάσιο ομά
δα έδ«ιξ< μ< τα παιγνίδι του άτι θο είναι
σίγουρο ένας από τους διεκδικητές του
τίτλου. Εκεί που υστέρησε ήταν η επιθε
τική του γραμμή áttou D Τοπάντζης παΑ«υ« ν·ο κοπ καλό μάνας του.
Φ ΑΚΙΖ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
20 άουτ του Κάγια ασό το ιϊψος της
πειρσχής «γλύφει» το ·άθ«·ο δοκάρι τομ
Ψι&λτατν
3D tu βεατροπή του Κοειο υέσο
στην πκραχΛ Ο Φ οιτητής δινκι πένολτυ

γιο τον Αρη Το ««τελεί ο Κορυπίδης
όοντ
- 58 αι ξαφνική ανηπίΟτση του Αρη
«άι V* ΙΟ οπό θουμΟσια μπροστινή μπολ
NO «ον Κσε*υ ο Καμυπίδης μπαίνει οπό
»ρεςπιρο Κ'Γ> σπή το μίμος της π«ριοχής
«άι Ρ |ύ πΑάγπτ κίο α ύρ ιι τον ΝικΟΛτοη
«Οι «νώ η μικίΜο ιστευύυνόταν στο δί
χτυα ο Γ«*τσος στην προσποΰ*ιή του
να οποκοοιισ« πάνω από τη γραμμή της
«οτιος τγ>- τη στέΑγει στο δίχτυα της
ομόδος του
70' γίνεται τα 2-0 Από ωραία ηίιαη
του Κόγιο ο ΚαμυηίΑπς t«uy«i από αρι
στερά «» οφοΟ σπι ύψος της περιοχής
'ρπτΑόμκ. τον Οέια oouropti ο την ελει
στή γωνία τμ« Νπόλτσπ κοι πσρο την
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Και για δεύτερο χρονο ο κατατε
θείς προϋπολογισμός δείχνει την
ανικανότητα τον ερασιτεχνισμό και
την ασυνέπεια tou Γ1ΑΣ0Κ. τονίζε
ται σε προχθεσινή ανακοίνωση της
Νέας Δημοκρατίας. ν·ο τον προϋπο
λογισμό 1983
Στην ονοκοίνωση ανοφέρεται. Οτι οι
ίδιοι οι συντάκτες του ομολογούν με
το στοιχεία που παρέχουν, ότι το
έλλειμμο t o u δημοσίου τομέα θο
υπερβεί το 1983 το 4 4 0 δισ όρχ.
Στην πραγματικότητα το έλλειμμα
θσ υπερβεί τα 600 650 όισ δρχ. Ο
προϋπολογισμός είναι έτσι αττελπι
στικά ελλειμματικός Επίσης είνοι
πληθωριστικός γιατί δημιουργεί
ακάλυπτα ελλείμματα τόσο στον
κρατικό όσο και στον τομέα των
δημοσίων ορνονισμών κοι επιχειρή
σεων
Στην ονοκοίνωση της Ν Δ σνά
φέρεται εξ άλλου, άτι ο προϋπολογι
σμός είναι αναπτυξιακός γιατί μετα
φέρει εθνικούς πόρους νια την κά
λυψη της καταναλωτικής δαπάνης
του κρότους από τους πορονωγικούς τομείς της οικονομίας θο
εντοθεί έτσι η ύφεση και η ανεργία
που έχει γίνει πια το πρώτο κοινωνι
κό πρόβλημα της χώρος Τέλος
χαρακτηρίζεται, από εικονικότητσ
κοι ονειλικρίνεια.
Αποκρύπτει την πραγματική τρα
γική εικόνα της οικονομίας, χωρίς νο
εμφανίζει καμιά οικονομική πολιτι
κή. Έτσι ο έλληνας πολίτης θσ
παοαμείνει και αυτό το χρόνο στην
αβεβαιότητα, γιατί δεν θα γνωρίζει
ποιό είναι η οικονομική, κοινωνική
και επενδυτική πολιτική της «υβεΡνήσεως Και η ονειλικρίνεια είναι
οκόμο μεγαλύτερη γιατί οποκρύπτονται από τον μη προνομιούχο έλληνα κοι τη νοικοκυρά τι θα πληρώ
σει για το ηλεκτρικό, το νερά, το
τηλέφωνο, τα εισιτήρια κλπ.
Όπως γιο ενδεχόμενους άλλους
φόρους και ποιά θο είναι η εισοδη
ματική πολιτική έναντι των βεβαίων
αυτών επιβαρύνσεων
Είναι φοβερό ότι και το δεύτερο

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ
Α ΝΟ ΙΓΜ Α ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΜΟΣΧΑ. Τρίτη.
Η Μόσχα έχο
με χθες νέο θερμό άνοιγμο προς
την Αλβανία γιο τη βελτίωση των
μεταξύ των σχέσεων που έχουν
διακοπεί οπό 20 ετών λίγο μετά το
θάνατο του Στάλιν.
ΣΕ ΜΑΚΡΟ άρθρο με την ευκαι
ρία της 70ής επετείου της εθνικής
ανεξαρτησίας της Αλβανίας η εφη
μερίδα του κόμματος «Πρόβδα»
υπογραμμίζει την ετοιμότητα της
Μόσχος νο εξομαλύνει τις σχέοεις
με την Αλβανία επικαλούμενη την
πρόσφατη δήλωση του νέου σοβιε
τικού ηνέτη κ Αντρόπωφ στον επι
κήδειο του Μπρέζνιεφ ότι το σ οβιε
τικό Κ.Κ. θα κάνει ό.τι μπορεί για
την περαιτέρω ενίσχυση της «ouvoχής της μεγάλης κοινότητας των
σοσιαλιστικών κρατών».
Η ΠΡΑΒΔΑ επαναλαμβάνει ότι η
Μόσνπ στις σχέσεις της με την
Αλβανία παραμένει πάντοτε προσ
ηλωμένη στην αρχή της ισοτιμίας,
της αυτοδιαθέσεω ς το σεβασμό
της κυριαρχίας και της μη επεμβόσεως

ΙδρύθηκΕ κόμμα
«Φιλελευθέρων»
στη Δ. Γερμανία
ΒΟΝΝΗ
Νέα ένταση όημιουργείτοι στην
πολιτική ζωή της Ομοσπονδιακής
Γερμανίας ενώ ο κσγκελλάριος Χέλμουτ Κόλ αρχίζει να κινεί τη διαδι-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΚΜ
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ΕΠΙΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ TON ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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απόκρουση του τεΑευταίου, η μπάλΑα
καταλήγει στα δίχτυα του
80' ππεβλήθή ο αρχηγός του Βερ
μίου Τσένκος γιατί Αόκτισε αντίπαλό του
εκτός φάσεως
Από τον Άρη Σκυλίτσίου δεν υπάρ
χει υοτερήσας Όλοι οι παίκτες του
πρςιυπόθησαν νια τα καλύτερο. Υπέρτε
ροι οι Τόνης Ανδρέου Γ, Κόγιος Καρυπιδης και Μουρτζίλας Ν Από το Βέρμιο
διακρΙΟηκον οι Νικόλτσης Πέϊος Γ
Ταπάντζης και Πετρϊδης
Η διαιτησία τομ κ Μπιλαδέρη και των
συνεργατών του Μαγαλιού κοι Τσιλογιόννη υπήρξε ύριοιη
Οι συνθέσεις
Αρης Κπλτσίόας Σομαρός Ανδρέου
θ . Τανης Ανδρέου Γ.. Διαμαντής Θεο·
δωριδης (75 Δαουκοπουλος) ΜουρτξΙ
λας Οδ 480 Μπαζούκης Ν I Κορυπίδης
Κόγιας και Μουρτζίλας Ν
Βέρμκι Νμ Νικόλτσης (70' Πέιος Σ.1
Μήκος Μακαρατζής Πέϊος Γκέτοος
Γρηγομίςιιι. Μόντσος 170' Τορμπαντώ
νης) Τσίγκος Ταιιόντζης Πετρϊδης και
Σαγρής
ΠΑΠΑΓΟΖ
2
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
0
ΒΑΡΒΑΡΕΣ (Αντ.τής Καραλής X I
Μετά από επτό αγώνες χωρίς νίκη, η
Θύελλα Ποπόγσυ κέρδισε την Αγ Τριά
δα με 2-0 και έτοι πήρε τους 66ο
βηθμιιυς που σίγουρο θα ανεβάσουν το
ηθικό των ποδοσφαιριστών της στην
συνέχεια του πρωταθλήματος
Η νίκη της τοπικής ομόδος ήταν 61
καιη κοι επετεύχθηκε επί ενός αντιπάλου
δυνατού, γυμνασμένου που έπαιξε
κόθαρό καο «Ολη ποδόσφαιρο.
Παίχθηκ« κυρίως παιγνίδι κέντρου
σφου και οι δύο ομόδες είχαν γερές όμο
νις και στα πρώτο ημίχρονο στο 20' 0
νικήτρια πέτυχε το πρώτο της γκολ με
τον Παγοίιρα. ενώ στο δεύτερο ημίχρο
νο και συγκεκριμένα στο 65 ο Ιδιος παί
κτης με ωραίο Πλουέ πετυχαίνει το 2-0
Ας σημειωθεί δ ιι ιγτυ ΒΟ η φιλοξε
νούμενη είχε οοκόρι
Από την θύελλα ιίλημγΜ το άστρο
του νεαρού Γ«ωργιόδη, χωρίς να υστε
ρήσουν οι υπόλοιποι
Η οονθκση του νικητή
Τσονίδης,
Γεωργιόδης
Ζπανάς
Κυριακίδης Γαβρυιλίδης ΓΙουλιΟπουλος
Μονέος Τσιλώνης Παγοορας ΜπρόνΤης. Ποποδόποικλος ίθΟ' Κουκουρϊκης).

κασία για τη διεξαγωγή πρόωρων
εκλογών τον Μάρτιο. Η διάσταση
των Ελεύθερων Δημοκρατών και η
δημιουργία νέου κόμματος με τον
τίτλο «Φιλελεύθεροι Δημοκράτες»
ανησύχησε σοβαρά τον Χάνς Ντήτριχ Γκένσερ που έσπευσε να
συγκαλέσει τη διοικούσα επιτροπή
του κόμματός του και νο κοτοδικάσει τους «αποστάτες»
Η δημιουργία νέου κόμματος,
αποτελεί «προδοσία της φ ιλελεύθε
ρης πολιτικής» κοι όποιος μετέχει σ'
αυτό τίθεται εκτός κόμματος τονίζει
σε ανακοίνωσή της η διοικούσα επι
τροπή. Το πλήγμα όμως γιο τον
Γκένσερ είναι βαρύ γιατί το εγκατέλειψε και η νολαίο του κόμματος.
Διάσταση αλλά μικρής σημασίας
σημειώθηκε κοι οτο σοσιαλδημο
κρατικό κόμμα Μέλη της αριστερής
πτέρυγας του κόμματος αποφάσι
σαν νο ιδρύσουν κόμμα nou θο
οποτελεΐ μιά «αντικαπιτολισηκή κοι
σοσιαλιστική εναλακτική λύση Το
κόμμο αυτό όεν πρόκειται νσ κατέβ«ι στις εκλογές.
Παρ' όλα συτά ο καγκελλάριος
Κόλ φαίνεται αποφασισμένος να
προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές
Γιο νο εξοσφσλιοθεί μάλιστα ότι η
«συνταγματική μανούβρα «του» για
τη διεξαγωγή των εκλογών θο
πετύχει άρχισε συνομιλίες με τον
πρόεδρο Κάρστενς. Τις συνομιλίες
κάνε· ο υπουργός δικαιοσύνης
Ενγκελχαρντ.
β ά σ ει tou συντάγματος η κυβέρ
νηση Χολ θα πρέπει να χάσει τη
ψηφοφορία επί Θέματος μομφής κοι
ώστε ο πρόεδρος να προχωρήσει
στη διάλυση της Βουλής,
Την πολιτική κατάσταση ήρθε
να εντείνει τις τελευταίες μέρες η
διαρροή πληροφοριών από τις ανα
κρίσεις νια το «Δυτικογερμανικό
Γομώτεργκΐητ» όπως αποκαλείτοι
jo σκάνδαλο οικονομικών ατασθο
Αιών στο υποίο ιιν ίιι αναυκμινμένοι
Ο ( ιΟζίΦ Σίροους «0< <Άλθι μυνιη
ρηπ«ι> πολίτικοι Οπως «γιν* γ ν ω 
στά ότσν ξέσποσε το σχανδβλο
πριν από μήνες. ο Στρύους πήρτ
χρήματα από μεγάλη βιομηχανία για
την ενίσχυση της προεκλογικής
εκστρατείας του Η εταιρίο Ομως
δεν πλήρωσε touc φόρους γιο το
χρήμστο ουτό
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Από τη Ν.Δ. και το ΚΟΔΗΣΟ
χρόνο της διοκυβερνησεως του
ΠΑΣΟΚ η αβεβαιότητα θσ δεσπόζει
στην οικονομία Και 0 αβεβαιότητα
αυτή θα ενταθεί από το γενονός άτι
ούτε τα έσοδο, ούτε οι δαπάνες, του
δημοσίου θο εξελιχθούν σύμφωνα
με τις προβλέψεις της κμβερνή
σε ως
Η Νέο Δημοκρατία επιφύλασσε
ται να κάνει κατά τη συζήτηση στη
βουλή διεξοδική και αντικειμενική
ανάλυση του κείμενου του προυπο
λογισμού, για να διαφωτιστεί πλή
ρως ο ελληνικός λαός
Ο κ. I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
Εξ άλλου, ο πρόεδρος του
ΚΟΔΗΣΟ κ. I Πεσμαζόνλυυ με προ
χθεσινές δηλώσεις του τονίζει ότι:
0 Προϋπολογισμός του 1983
δεν εξυπηρετεί την εξυγίανση κοι
ανάπτυξη της οικονομίας. Τα υψηλά
δημοσιονομικά
ελλείμματα.
ως
ποσοστο του εθνικού προϊόντος,
δεν είναι χαμηλότερα από πέρσι
Δεν προβλέπεται οναμόρφωση της
φορολονίας. γιο να καταστεί δικαιό
τερη και να ενθαρρυνθουν οι παρα
γωγικές επενδύσεις, Οι φορολογι
κές ελαφρύνσεις για τα χαμηλότερο
εισοδήματα από μισθούς και συν
τάξεις, δεν αντισταθμίζουν τη μείω
ση της αγοραστικής τους δύναμης,
εξαιτίας του πληθωρισμού. Η παρα
γωγή και το εθνικό προϊόν θο
σημειώσουν ασημοντη αύξηση κα·
ο πληθωρισμός δεν θα περιορισθει
κάτω του 20% Οι προοπτικές ουτές
σημαίνουν νέα επιδείνωση της
ανεργίας που πλήττει έντονο ιδίως
τους νέους κοι τείνει να γίνει οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα.
Ειδικότερο ο κ, Πεσμαζόνλου ανα
Φέρει οτι
Φ Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις
γιο τη διαμόρφωσή βκμ-προυπολο
νισμού του 1982. Το δημοσιονομι
κό ελλείμματα είναι μεγαλύτερα
των ελλειμμάτων που προεβλεψε ο
προϋπολογισμός που κατατέθηκε
για το 1982. Για το 1983 το έλλειμ
μα του προϋπολογισμού, χωρίς τις
δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται
περίπου στο επίπεδο του 1982. Και
αυτό χωρίς να καλύπτεται το αυξονόμενο έλλειμμα του ΙΚΑ (που θα
Φθόσει τα 40 όις το 1983), καθώς
και το μεγάλο μέρος ελλειμμάτων
οπό την εκμετάλλευση των δημο
σίων επιχειρήσεων.
# Η καταπολέμηση της φοροδια
φυγής ήταν ρητορική και σπασμω
δική. Η αύξηση των εσόδων από τη
φορολογία εισοδήματος το 1182
προέρχεται κυρίως και πάλι από τα
εισοδήματα των μισθωτών. Αν
αυτό συνεχισθεί τα φορολογικό
έσοδα θα υποληφθούν των προ
βλέψεων. με αντίστοιχη αύξηση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η
αρνητική αυτή εξέλιξη δεν είνοι

Ο ΡΗΓΚΑΝ
ΣΤΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Οϋάσιγκτων. 3 0 (Α.Π Ε · Ρώυτερ)
Αναχωρεί σήμερα από την Ουάστγκτων ο πρόεδρος Ρήγκαν για τη
Βραζιλία στα πλαίσια της περιοδείας
του σε τέσσερις χώρες της Λατινι
κής Αμερικής
0 πρόεδρος Ρήγκαν θα επισκεΦθεί επίσης την Κολομβία, την Κό
στα Ρίκα και την Ονδούρα. Στην Κό
στα Ρίκα θα συναντηθεί κπι με τον
πρόεδρο του Σαλβανδόρ Αλαβάρο
Μαγκάνα, ενώ στην Ονδούρα εκτός
από τον ηγέτη της χώρος Ρομπέρτο
Σουάζο θα συναντήσει και τον
πρόεδρο της Γουοτελμάλα Εφράϊν
Ριός Μόντ.
Σύμφωνα με τους πολιτικούς
παρατηρητές ο κ. Ρήγκον θα συμ
βουλεύσει τους Λατινοαμερικανούς
ηγέτες να προχωρήσουν σε ελεύ
θερες εκλογές μη πσραλείποντας
όμως να ενθαρρύνει την αντικομμουνιστική πολιτική των παραπάνω
Λατινοαμερικανικών χωρών.

άσχετη με τη γνωστή περιπέτεια
της τη\εοπτικής κατάργησης των
δηλώοεμιν του Φόρου Ακινήτου
Περιουσίας
Φ για τις αποδοχές των δημο
σίων υπολλήλων υπάρχει ασάφεια
Η αύξηση των δαπανών ν>α μισθούς
και συντάξεις φαίνεται ότι προβλεπεται να συνδυασθεί με την «αθιε
ρωμένη Τιμαριθμική Αναπροσαρμο
γή, Με το συνεχιζόμενο υψηλό πλη
ΟωρισμΟ αυτή σημαίνει κάμψη κατά
5% περίπου του εισοδήματος των
κατωτέρων υπαλλήλων και συντα
ξιούχων κοι μείωση, που κλιμοκω
νεται ως 1 5% και περισσότερο γιο

Ο! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ
Κατοτέθηκε σήμερα στη Βουλή
απύ ιο ι υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Μαγκόκη το νομοσχέδιο για την
ισονομία ανδρών και γυναικών και
τον εκσυγχρονισμό του Οικογενεια
κού Δικαίου. Στις βασικότερες διοτάξεις του νομοσχεδίου, όπως δια
μορφώθηκαν τελικά, ορίζονται το
εξής:
Οι σύζυγοι αποφασίζουν από
κοινού για κάθε θέμα του συζυγι
κού βίου. Αν ο ένας από τους συζύ
γους βρίσκεται σε φυσική ή νομική
αδυναμία αποφασίζει μόνος του ο
άλλος.

Οι σύζυγοι έχουν την υποχρέω
ση να συνεισφέρουν από κοινού, ο
καθένος ανάλογα με τις δυνάμεις
του γιο την αντιμετώπιση των ανα
γκών της οικογένειας
— Ο γόμος μπορεί να λυθεί με δια
ζύγιο που απαγγέλλεται με αμετάκλπτη δικαστική απόφαση, όταν οι
σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν
κλονιστεί τόσο ισχυρά, ώστε βάσι
μα η εξακολούθηση της έγγαμης
σχέσης να είναι αφόρητη για τον
ενάγοντα. Ο κλονισμός μπορεί να
αφορά το πρόσωπο του εναγΟμενου ή κοι των δύο συζύγων. ΤεκμαΙρεται δε ο κλονισμός, αν ο ενάγομε
νος δεν σποδεικνύει το αντίθετο, σε
περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του.
εγκατάλειψης του ενάγοντα ή επι
βολής της ζωής του από τον εναγό

— Η προίκα κοταργείται. αλλά η
κατάργηση αυτή δεν εμποδίζει
περιουσιοκές παροχές των γονέων
προς τσ παιδιά τους, είτε για τη
δημιουργία ή τη διατήρηση οικονο
μικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας
είτε για την έναρξη ή την εξακολού
θηση επαγγέλματος Γιο τις παροχές
ο υτές στο μέτρο που δεν υποκρύ
πτουν δωρεά, θα προβλεφθει με
ιδιαίτερο νομοθέτημο ή ευνοϊκή
φορολογία που ισχύει για την προί
κα.
Ο καθένας από τους συζύγους
μπορεί νο εχει αξίωση, ότσν λυθεί ή
ακυρωθεί ο γόμος στην περιουσία

Μ ε το γάμο δεν μεταβάλλεται το
επώνυμο των συζύγων, ως προς τις
έννομες σχέσεις τους Στις κοινωνι
κές σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί,
εφ ' όσον σ ’ αυτό συμφωνεί και ο
άλλος να χρησιμοποιεί το επώνυμα
του τελευταίου ή να το προσθέτει
στο δικό του

που απόκτησε ο άλλος κατά τό ^
κεια του γάμου, στο μέτρο ^
συνέβαλε σ αυτή, εκτός °Γ,0 νι.
δω ρεες τις κληρονομιές κοι
^
ροδοσίες. Γιο να διευκολυνν4^.
απόδειξη.
προβλέπετοι
μαχητό τεκμήριο ότι Π
αυτή ανέρχεται στο 1/3 τηςίέΡ
αίας που απέκτησε ο άλλος
β
' Οταν οι σύζυγοι συμφψ*0"’ ,
το διαζύγιο, μπορούν να
με κοινή αίτησή τους που δικής*·1*
κστό τη διαδικασία της ί * 0'
δικαιοδοσίας Καθιερώνεται. ίη*»
1
δη. το συναινετικό διαζύνιο. Τ’" ,
έκδοση του οποίου όμώς καιΜ
ζονται ορισμένες π ρ ο ύ τ τ ΰ θ ί’

Απολύονται
κρατούμενοι
στην Πολωνίο
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 30: Νέες αΠ° ^ >
πολιτικών
κρατουμένων ,ριηις
πρόσφατα στην Πολωνίο
μετέδωσε χτες τα πζ ° * ηι 33
«ΠΑΠ» αφέθηκαν ελεύθ^Ρ ^
άτομα, όνδρες κοι γυνα ίου
Λ
«της προοδευτικής στοθεΡ0" 0 ,η(
της ζωής και της β ε λ τ ί ώ « ^
δημόσιος τάξης και της
στη χώρα». Πιστεύεται ότι ΡΡ
ται ακόμη υπό κράτηση 4*“
700 άτομα.
Η «Τριμπούνα Λούντου». >1ρ|
σιονρσφικό όργανο του
I
νια ς κατηγόρισε χτες την παμ)
I
ηγεσία της «Αλληλεγγύης»
«ε
«πάλι να ωθήσει τον *οού ^
κατέβει στους δρόμους»
μ,*
ευκαιρία της πρώτης * π€Τί' ^ ν [Γ®
16 Δεκεμβρίου, των ταροΧ ,^μ,
ανθρακωρυχείο της πΟλτΚ ρ(;
κατά τις οποίες είχαν σκ°τ
εργάτες

Δυσαρεστημένο το
52% των Γάλλων
από την «αλλαγή*»

ΠΑΡΙΣΙ
Οι Γάλλοι δεν είναι ικανοποιημέ
νοι από τον τρόπο, που ο σοσιαλι
στής Πρόεδρός τους και η κυβέρνη
σή του οοκούν την εξουσία.
Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώ
μης. που δημοοιεύθηκε στο χθεσι
νό τεύχος του «Πορί Μάτς» δείχνει
ότι το 52% των Γάλλων έναντι του
38% δεν είναι ικανοποιημένοι από
την κυβέρνησή τους (το 10% απέΦυγε να απαντήσει). Το ποσοστό
των μη ικανοποιημένων ξεπερνά για
πρώτη φορά το 50% και αποδίδει
τον βαθμό φθοράς της σοσιαλιστι
κής κυβερνήσεως
Η σφυγμομέτρηση, που έγινε
-μεταξύ 30ης Οκτωβρίου και 6ης
Νοεμβρίου, δείχνει ακόμη ότι οι

αντιπρόεδρος.
Οι Ισπανοί σχολιαστές χαρακτή
ρισαν το νέο υπουρνικό συμβούλιο
περισσότερο ως σοσιαλόημοκρατι
κό και όχι ως σοσιαλιστικό.
0 κ Γκονζάλες προχώρησε πέρα
από τις υποχρεώσεις του και διαβεβαιωοε τους στρατιωτικούς, τους
επιχειρηματίες κοι τους τραπεζίτες
Via την μετριοπάθεια των προθέ
σεων του επιλέγοντας το ανάλογο
υπουργικό συμβούλιο.

Γάλλοι πιστεύουν πως η κυβέρνηση
εκονε στροφή τους τελευταίους μή
νες 159% ναι - 31% όχι) προς τα χει
ρότερο μάλλον (26%) παρά προς το
καλύτερο (24%).
Αυτό που είναι πιο ανησυχητικό
είναι το ότι οι Γάλλοι με πλειοψηφία
54% πιστεύουν ότι οι πράξεις του
Σοσιαλιστού Προέδρου κ. Φρ. Μ ιττεράν ευνοούν τον διχασμό των

ΜΕ 4 ΚΟΜΜΑΤΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ρώμη. 30 ΙΑ Π Ε.)
Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός
της Ιταλίας κ. Αμιντόρε Φανφόνι δή
λωσε σήμερα στον Πρόεδρο Σόντρο Περτίνι ότι είναι έτοιμος νο
σχηματίσει κυβερνητικό συνασπι
σμό οπό τέσσερα κόμματα, τερματί
ζοντας έτσι την κυβερνητική κρίση
που όιήρκεσε δύο βδομάδες δήλω
σε εκπρόσωπος της προεδρίας
74 χρονος Χριστιανοόημοκρό
της πρόεδρος της Γερουσίσς τόνισε
στον κ Περτίνι άτι θα ηγηεί της 4 3 ής μεταπολεμικής κυβέρνησης της
Ιταλίας στην οποία θο μετέχουν το
Χριστιανοόημοκρατικό κόμμα, το
Σοσιαλιστικό, το Σοσιαλδημοκρατι
κό κοι το Φ ιλελεύθερο κόμμα.
Το πέμπτο κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό του κ. Σπαντολίνι. κατέστησε
σοφές χθες ότι όεν αποδέχεται το
πρόγραμμα που πρότεινε ο εντολοόόχος πρωθυπουργός κυρίως σ' όπ
οφορά τον οικονομικό τομέα.

Γάλλων. Μόνον το 29% TuJ^ |,ρίΡ^'
θέντων πιστεύουν ότι ο κ
ερνάζεται υπέρ της ενιότητα<·
Γάλλων.

ajfi’
Σήμερα Τετάρτη 1 Δ «
1982 εφημερεύει το φσρύ0
Ζέρη - ΤσιαρέΑβ
τηλ. 6216 3
^
Διανυκτερεύει το φσρΜ°
Βέρρου - Γκρεζιού
τηλ. 2 3 0 2 3
,

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αθσνασιόδης Χρησ10^
Σταδίου 19 τηλ. 22δβ°
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρϊδης Θεόδωροέ
Σππλοίων 30 τηλ. 2273
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ·*
Στανέλος Δ
.
Βενιζέλου 59 τηλ 2340°
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιόδπς Χρήστης

Ί Ι π ιπ ιΙ ο π ο ιη ι

fO XfM IVM I
T II
«η ον ι:«ι«ψ«> TOU κ π ιπ ιίο ιι
ο
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εγκα τά σ τα σ η

Ο » Γκέρρσ ήτον απρόθυμος νο
σιιμτιροξει σε μιο κυβέρνηση που
υπόσχεται πολύ λίγο σοσιαλισμό
τελικά όμως ο κ. Γκερρα όέχτηκε να
συμμετάσχει στην κυβέρνηση ως

μενη
Εφ' όσον οι σύζυγοι βρίσκονται
σε διάσταση συνεχώς από τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός
τεκμαϊρεται αμάχητο κοι το διαζύγιο
μπορεί να ζητηθεί, έστω και σν ο
λόγος του κλονισμού οφορά απο
κλειστικά το πρόσωπο του ενάγον
ιος. Η συμπλήρωσις του χρόνου
διάστασης δεν εμποδίζεται από
μικρές διακοπές που έγιναν ως
προσπάθεια αποκατάστασης των
σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους
Η διατροφή μετά το διαζύγιο
αποσυνδέεται κατ' ορχή από το θ έ 
μα της υπαιτιότητας και επιτρέπεται
στοδικοστή νο εκτιμήσει τις ιδιο
μορφίες κάθε ειδικής περιπτώσεως.
- Οι γονείς οφείλουν να προσδιο
ρίσουν το επώνυμο των τέκνων
τους με κοινή αμετάκλπτη δήλωσή
τους πριν από το γάμο. Μπορούν να
επιλέγουν ως επώνυμο των τέκνων
τους που θα είναι κοινό για όλα εί
τε το επώνυμο του ενός από
αυτούς είτε συνδυασμό και των
δύο επωνύμων. Αν οι γονείς δεν
έχουν επιλέξει το επώνυμο των τέ
κνων τους τα τέκνα θα έχουν το
επώνυμο του πατέρα τους.

Ξέσπασαν οι πρώτες διαφωνίες

ΜΑΔΡΙΤΗ
0 Σοσιαλιστής ηγέτης της Ισπα
νίας κ. Γκονζολες θσ αναγγείλει ένσ
μετρ.οιταθές πρόγραμμα «αλλαγής»
στον εναρκτήριο λέτγο του. ως
αρχηγός της πρώτης σοσιαλιστικής
κυβερνήσεως της Ισπανίας οπό την
εποχή του εμφυλίου πολέμου
Πηγές του σοσιαλιστικού κόμμα
τος δήλωσαν ότι δεν πρόκειται νο
υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις στον
λόγο του οτην Βουλή κσι ότι θο
ονταποκρίνετοι στην μετριοπαθή
σύνθεση της σοσιαλιστικής κυβερνήσεως.
Ωστόσο η δεξιά «ΛΟική συμμα
χώ» κύριος αντίπαλος των σοσιαλι
στών. προβλέπει ένταση στο σοσια
λιστικό κόμμο μεταξύ εξτρεμιστών
κπι μετριοπαθών.
Εξ άλλου η μεγάλης κυκλοφορίας
εφημερίδα «Ντιάριο 16» ανοφερει
ότι οι πρώτες ενδείξεις ν·ο όιαφω
νΐες μεταξύ των σοσιαλιστών προί
κυψαν από την διένεξη Υ*α την αντί
προεδρία.
Η διένεξη πμοέκυψε όταν ο
υπαρχηγός του κόμματος κ. Γ κέρρο
οφώνηοε ψ·. προς την σύνθεση
Ou veau 1 .’ μ ελ α ύ ς ιίπουργικυύ
έ ρ ίς πριν τηΥ
συμβουλίου δύο μέρ

Παιδεία κατά 18 3% νια την
για «ατά 6% Μόνο γιο την
Πρόνοια η αύξηση φθάνει το 33
κοι είναι έτοι υψηλότερη του
όρου
αύξησης
των
(26 9%) και του ποσοστού "λπ ^
ρισμού Οι πιστώσεις Υια τη ν /r L
να την Υνείο - Πρόνοια, Ασφό*’^
κοι για την Εκπαίδευση
συνολικά το 27 4 όις και
θωπεύουν μόνο το 15 . 7 % του ΟΡ"
γράμματος δημοσίων επενδυΟ»
Η κατανομή θυτών των πίσπύ«*®^
δεν ονταποκρίνετοι στις κυμεί"*
κες επαγγελίες γιο την Γ,Ρ0,ί(Ι? ίΓ
το στους τομείς της Αμυνας
δευσης Υγείας και Προνοίος·

Απ οσυνδέεται η διατροφή
από το θ έμ α της υπαιτιότητας

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
«ΑΛΛΑΓΗΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ
•

το
εισοδήματα
των ανωτέρω
μισθωτών και συνταξιούχων.
Το προβλεπόμενο αποθεματικό
48 δισ δεν φθάνει για την περι
φρούρηση του πραγματικού εισοδήμυτος των δημοσίων υπαλλή
λων. και συνταξιούχων καθώς κοι
για τηγ κάλυψη απρόβλεπτων υπερ
βάσεων'και δαπονών
Φ νέοι φόροι προβλέπονται νια
τα καύσιμα και αυτοκίνητα Είναι
περίεργο και αντιφατικό να αυξανετοι η ΦΟΡΟλΟγίΟ και να περιορίζεται
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων
# Οι πιστώσεις τοσ τακτικού
προυπολονισμου για την Αμυνα
ουζανονττιι κατά 11,3% για την
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'ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982]

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Έτος ιδράσεως 1965
Αρ. φύλλου 2095
ΜητροπόΑεως 72 ΤπΑ. 23-137]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Να επιλυθούν τα προβλήματα τους
Ετοιμάζουν πορείες με τρακτέρ
Δέκα ημέρες προθεσμία έθεσαν στην Κυβέρνηση - για
t
Μ1« ψορά - οι αγρότες της περιοχής Ναούσης για
Jlv επίλυση των ζωτικών προβλημάτων που τους απα^ολούν. Σε περίπτωση που δεν δοθούν λύσεις μέσα σ'
TUtó χρονικό διάστημα τότε θα γίνουν δυναμικές κινη°π°ιήσεις με πρώτη εκδήλωση τη συγκέντρωση τοιν τρατης πειροχής στην πλατεία Καρατάσου της ΝάουΓτη 0 1,1 rt' v χθεσινή συγκέντρωοα ί -(^υνίΡ7ύτης μας σ τη Νάου"ΡΥΟς Παπαπέσιος γράφει:
40 ν ϊ )^ \ Ρωσ! '
διαμαρτυρίας
Τβ“ Ρπ 1 0 α υ ρ °τη ς Ν ά ° υσ(ΐς ° τ ο
£ 0 ® “ ΐτρ ο της πόλεως.
Τιχ5 ν ^ γ κ έ ν τρ ,ο σ η το Δ ιο ικη ^υ.ο^υμΡθύλ,° του Α ΥΡ0ΤΗ£° ύ
νήφ,_ ,/οι> αηεφάσισε να εκδώσει
ί ϊ Ι ^ ? Υ'“ τα εξής θέματα, που
% · *°ύσαν τη συγκέντρω ση:
"ήλιον α(ΙυοιέΡθση πληρωμών
ί ή ^ ν ΡΡδβκίνων κα ι γενικά η
Φ ',τ' ΤΦν τιμώ ν φρούτων.
Υένιε, 1?*ζ^μίωση για τα πλητα. α71° τις θεομηνίες προϊόν·

•
Απαγόρευση των εισαγω
γών διαφόρων Φρούτων και κρεά
των.
•
Απ οζημίω ση των σταφυ
λοπαραγωγών για τις ζη μίες που
προκάλεσαν ο ι βροχοπτώσεις.
•
Συμπαράσταση για την
αποκατάσταση καταδικααθέντω ν
α κτημόνω ν περιοχής Β ασιλικώ ν
Κ ιλ κ ίς .
Η συγκέντρω ση ασχολήθηκε
με τα παραπάνω θέματα και απο
φάσισε να σ τείλει σ τη ν Αθήνα
στα αρμόδια υπουργεία μιά επι
τροπή που θα τα προωθήσει. Σε
περίπτωση που δεν επιλυθούν τα
προβλήματα αυτά μέσα σε 10 μέ
ρες τό τε θα γ ίν ε ι κινητοπ οίησ η

των αγροτών κα ι θα κατέβουν με
τα τρακτέρ σ την κεντρ ική πλα
τεία τη ς Ναούσης (Καρατάσου).
Η επιτροπή που Οα πάει στην
Αθήνα απ οτελείται από τους
εξής:
Μ αγγανάρη Κ ω ν/νο , πρόεδρό
Α γ ρ ο τικ ο ύ Σ υλλόγο υ Ναούσης,
Ή λ κ ο Β ασίλειο, πρόεδρο Φρουτένωσης Ναούσης. Για λαμ ά Α θ α 
νάσιο αντιπρόσωπος το υ Α γ ρ ο τι

Δεν μειώνεται
η στρατιωτική
θητεία

Η στρατιωτική θητεία δεν πρόκει
ται να μειωθεί ούτε ένα μήνα γιατί
δεν είναι εφικτό, δήλωσε στη Βουλή
ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ.
Αντ. Δροσογιαννης κατά τη συζήτη
ση επερωτήσεως του Κ Κ Ε (εξ.) για
τον εκδημοκρατισμό των Ενόπλων
Δυνάμεων.

και Ανδρέα Παπανδρέου
τίτλο «Ο Καραμανλής
¿ Λ,.0Λ παΡασ* ή νι0· ’ θ γερμανι·
,Ν τ ι Βέλτ» δημοσιεύει
·ι' ρΐσι1 από την Αθήνα, με
-‘ Ρο(Ρ Τήν επίσκεψη του Έλληνα
αΓθ Γερμανία, τονίζοντας
τική, Γτ6°ί, του στην ελληνική πολι«ν„; ί* ’1 άλλο παρά διακοσμητικός
«Οι
άρθρο της «Βέλτ· γίνεται
^ΐΠΓΓ,ιε
όπως και οε άλλες
^ Γ ρ1« ς προτ
προηγουμένως, για δια-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

φωνιο,, που εκδηλώνονται κατα και
ρούς μεταξύ του προέδρου και του
πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου.
Στους πρώτους 18 μήνες της
θητείας του, συνεχίζει η «Βελτ», που
λήγει το Μάιο του 1985, ο κ. Καρα
μανλής δεν εξάντλησε με κανένα τρό
πο τις δυνατότητες που του παραχω
ρεί το Σύνταγμα.
•Σε ομαλές περιστάσεις, ο Έ λλη
νας πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει

Ν έο Ν έο Ν έο
τώ ρ α κ α ι σ τ η β έ ρο ιa
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

RO-NI

Σ τη ν επιτροπή αποφασίστηκε
να συμπεριληφθούν, ειδικά για το
θέμα τω ν ροδάκινων, δύο α ν τι
πρόσωποι τω ν Α γρο τικώ ν Σ υ λ 
λόγω ν Ν ομώ ν Π έλλης και Π ιε 
ρίας.

Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ ΤΟΥ κ. Δ ΡΟ Σ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η ΣΤΟ ΚΚΕ

Οι σχέσεις Καραμανλή
ΝΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

κού Σ υλλόγο υ Κοπανού, Φ ουντή
Ιωάννη εκπρόσωπο των σταφυλοπαραγωγώ, Ή λ κ ο Αναστάσιο
εκπρόσωπο τω ν αγελαδοτρόφων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
λίγα να πει. Αλλά σε εξαιρετικές
καταστάσεις αναλαμβάνει ένα σταθε
ροποιητικό ρόλο·. Έ τσι σχολίασε
τελευταία ένας συνταγματολόγος τη
θέση του προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο ίδιος ο κ. Καραμανλής λέει:
«Δεν αποτελώ διακοσμητικό αρχη
γό του κράτους».
Το ότι ο κ. Καραμανλής έχει ακό
μη ένα ισχυρό λόγο, στα παρασκή
νια, τις πιο πολλές φορές αθέατογια
τους Έλληνες, το πληροφορηθηκε
στο παρελθόν όχι μόνο το πρώην
κόμμα του, η συντηρητική φιλελεύθε
ρη «Νέα Δημοκρατία· την οποία
συμβουλέυσε να εγκαταλειψει τις
ηγετικές διαμάχες και να διατηρήσει
τη συνογή τηε.
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νοοτροπίας σε ενα - δυο ή τρία χρο*
νια όσον αφοράλ τα «καψόνια». Είναι
παιδιά που υπερβαίνουν τις διαταγές
που ωστόσο υπάρχουν. Κάνουμε ό,τι
μπορούμε. Επιβάλαμε ποινές, αλλά
αυτό δεν λύνει άμεσα το πρόβλημα.
•
Τ Α Κ Ρ ΙΤ Η Ρ ΙΑ γτα τις προα
γωγές είναι απόλυτα αξιοκρατικά.
Συνεχώς γίνονται μελέτες ώστε τα
κριτήρια να είναι περισσότερο αδιά
βλητα.
•
Ε ΙΝ Α Ι αναγκαίο η πρόκληση
εθελοντών μονίμων στρατιωτικών με
πενταετή θητεία για να χειρίζονται τα
πανάκριβα όπλα και υλικά με τα
οποία εφοδιάζονται οι Ένοπλες
Δυνάμεις γιατί οι κληρωτοί μόλις τα
μαθαίνουν απολύονται.
•
01 ΕΦΕΔΡΟΙ ασφαλώς θα
προέρχονται από τις στρατιωτικές
μονάδες. Από πού έπρεπε να γίνονται
από τα κόμματα:

Επίσης καί στον σοσιαλιστή κ.
Ανδρέο Παπανδρέου δίνει συχνά
συμβουλές. Οπωσδήποτε όμως είναι
επιφυλακτικός στην άσκηση επιρ
ροής. διότι του είναι γνωστό, ότι ο κ.
Παπανδρέου δεν είναι μόνο ένας
χαρισματικός πρωθυπουργός αλλα
έχει και μια μεγάλη βάση και στο
λαό. Σ' αυτά πρέπει να προστεθεί, ότι
οι σχέσεις μεταξύ των δυο ηγετικών
μορφών της ελληνικής πολιτικής δεν
είναι σε καμιά περίπτωση τόσο αρμο
νικές, όπως εμφανίζεται συχνά στον
φιλοκυβερνητικό Τύπο των Αθηνών.
Η γραμμή «ζιγκ ζαγκ. του κ.
Παπανδρέου στην εξωτερική πολιτι
κή δεν αρέσει στον έμπειρο και εξαι
ρετικά προσεκτικό κ. Καραμανλή,
που έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα ακριβώς
στην εξωτερική πολιτική. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων μηνών ο κ.
Παπανδρέου προσπάθησε να διαψευσει φήμες για διαφωνίες με τον αρχη
γό του κράτους με επαινετικές δηλώ
σεις. Συγκεκριμένα γινόταν λογος
για «τελείως απροβλημάτιστη συνερ
γασία» με τον αρχηγό του κράτους
και «τον σπουδαίο ρόλο του κ. Καρα
μανλή στην Πολιτεία».

•
ΟΙ
Ε ΙΣΑ ΓΟ Μ Ε Ν Ο Ι
στις
παραγωγικέ? τεχνικές σχολές θα
μπαίνουν από τις πανελλήνιες εξετά
σεις. Για το προσεχές έτος θα μπει
και ένα ποσοστό 25-30% με το
παλαιό σύστημα.
•
ΔΕΝ θα επιτραπεί να μπει ο
πολιτικός τύπος στις μονάδες. Το
Κ Κ Ε (εξ.) θέλει τις εφημερίδες για να
κάνει προπαγάνδα. Εμείς δεν θα επι
τρέψουμε να γίνουν οι μονάδες αρέ
νες.
Ο κ. κ. μ η τ ς ο τ α κ η ς
ΣΤΗ Χ Θ ΕΣΙΝ Η συζήτηση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος της Ν. Δημοκρατίας κ. Κ.
Μητοοτάκης ο οποίος είπε ότι η
εμφάνιση των μασκοφόρων στρατιω
τών δημιούργησε πολλά ερωτηματι
κά στην κοινή γνώμη, συμφωνούμε,
είπε στη συνέχεια, με τον υφυπουργό
Εθνικής Αμύνης ότι δεν πρέπει να
μπει ο πολιτικός τύπος στις μονάδες.
ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ Δυνάμεις πρόσδε
σε πρέπει να μείνουν απερίσπαστες
από το εθνικό τους έργο. Κανένα
κόμμα δεν έχει το δικαίωμα να υπει
σέρχεται γιατί αρκετά το πλήρωσαν
όλοι τις τελευταίες δεκαετίες.

Ύστερα από επιθυμία του κ. Καρα
μανλή ο έξυπνος σοσιαλιστής ανα
γκάστηκε να σταματήσει την τακτική
του «λιβανίσματος».
Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν
παρουσιαστεί σοβαρές κρίσεις ανάμε
σα στους δυο πολιτικούς, παρατη
ρούνται από καιρού σε καιρό προσ
τριβές. Έτσι ο κ. Καραμανλής, σαν
φίλος της Δύσεως, διαμήνυσε στον κ.
Παπανδρέου, ύστερα από μερικές άυπνες νύχτες αμέσως μετά την εκλογι
κή νίκη των σοσιαλιστών τον Οκτώ
βριο του Ι981, ότι «δεν πρόκειται να
επιτρέψει μια «διάσπαση» της Δύ
σεοις με την έξοδο της Ελλάδοος απο
την ΕΟΚ».

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ
01 ΕΠΕΡΠΤΟΝΤΕΣ βουλευτές
του Κ Κ Ε (εξ.) κ.κ. Θεοδωράκης,
Βασαάλος και Δαμανάκη ζήτησαν
κατά την ανάπτυξη της επερωτήσεως
τουε:

0 Ν Κ ΑΤΑΣΤΡΑΦ Ο ΥΝ οι φά
κελλοι των στρατιωτών.
•
ΝΑ Α Λ Λ Α Ξ Ο Υ Ν ο ι κανονι
σμοί των παραγωγικών σχολών.
•
ΝΑ Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ Ε Ι το καψό•
ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ η ελεύθερη
ανάγνωση του πολιτικού τύπου
στους στρατώνες,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ροσψέρουν ζβστασιά και άν€ση
° τ°υς μικρούς και στους μ€γάλους
ΑΜΔΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΑ

Την Κ υ ρ ια κ ή 5 Δ ( ό μ β ρ ιο υ θα τ ε λ ε σ θ ε ί μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ε ις
τη ν ιε ρ ό ν Μ η τρ ό π ο λ η ν Β έρ ο ια ς για τα θ ύ μα τα της κ ο μ μ ο υ ν ι
σ τικ ή ς θηριω δία ς. Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι πορεία προς το σ ιρ α π ω
τικό ν ε κ ρ ο τα φ είο όπου θ α ψ ά λ λει τρισ άγιο και θα γίν ει κ α τ ά 
θ ε σ η .σ τε φ ά ν ω ν . Κ α λ ο ύ μ ε όλο υς όσ ους α να γνω ρ ίζου ν τον
αγώ να ιο ύ ς γ ια ε λ ε υ θ ε ρ ία κ α ι δ η μ ο κρ α τία να π ηρι-ο το ε ν

στην τελ ετή .
^Μ Π ες, νυχτικά , μπ ουρ νούζια, μπιζάμες, μπ ουφάν
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Ε π ιτροπ ή σ υ γ γ εν ώ ν θυ μ ά τω ν
σ φ α γ ια σ θ ίν τ ω ν υπό τω ν
κ ο μ μ ο ύ νισ το α υ μ μ ο ρ ιτύ ιν

Α Π Ο Τ ΙΣ Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ε Σ

ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
ο κ. Αβέρωφ
Για πλήρη ανάρρωση
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα
τίας και αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Ε.Αβέρωφ εξήλθε
σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκο
μείο Ουέλιγκτων όπου νοσηλεύτηκε
μετά την εγχείρηση στην οποία υπε
βλήθη πρόσφατα. Σύμφωνα με πλη
ροΦορίες ο κ. Αβέρωφ θα παραμεί
πνει στο Λονδίνο μία ακόμη ημέρα
και στη συνέχεια θα μεταβεί για ανά
παυση στην Ελβετία. Στην Ελλάδα
θα επιστρέφει λίγο πριν ή αμέσως
μετά το νέο έτος.
Σχετικά με την υγεία ο κ. Αβέρωφ
δήλωσε ότι αισθάνονται καλά και ότι
οι Ά γγλο ι και οι Έλληνες γιατροί
που τον παρακολουθούν τον διαβε
βαίωσαν ότι η μετεγχειρητική του
κατάσταση εξελίσσεται ικανοποιητι
κά. Είπε ακόμα ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας ότι υπολογίζει να επαναλάβει την πολιτική του δραστηριό
τητα μετά από έναν έως 3 μήνες, όσο
απαιτεί, όπως διευκρίνισε, η αναχώ
ρηση σε τέτοιου είδους εγχείριση.

Το Πυροβολικό
θα γιορτάσει
την Αγ. Βαρβάρα
Η μνήμη της προστάτιδας του
Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας θα
γιορτασθεί το Σάββατο 4 Δεκεμ
βρίου.
Η Διοίκηση Πυροβολικού του
Β'Σ.Σ. οργάνωσε τελετή που θα γίνει
στις 10.30 το πρωί στην ΙΟΙ Α /Κ
ΜΠΠ (Στρατόπεδο Βαρβάρες).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της
τελετής στην αρχή θα τελεστεί δοξο
λογία και θα αναγνωσθεί ημερήσια
διαταγή του Διοικητού Πυροβολικού
Β' Σ. Στρατού. Στη συνέχεια θα δοθεί
δεξίωση όπου θα προσφερθούν οι
πατροπαράδοτοι λουκουμάδες.

Συγκέντρωση
για την
ηπατίτιδα

Ο κ. Δ ΡΟ ΣΟ ΓΙΑΝ Ν Η Σ είπε
ακόμα ότι:
•
ΑΥΤΟ που γίνεται σήμερα
στο στράτευμα είναι το καλύτερο και
δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυ
χίας. Υπάρχουν όρια και στις ανησυ
χίες γιατί όταν υπερβαίνουν τα όρια
αντί για καλό κάνουν κακό.

" Ολοκληρώθηκε
η καταμέτρηση
των ζημιών

Συγκέντρωση
πραγματοποιείται
σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα
στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Γοναυν
και Κηδεμόνων του σχολείου για το
θέμα της ηπατίτιδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας θα
γίνει ενημέρωση όλων των γονέων
και κηδεμόνων για τα πρόσφατα
κρούσματα που σημειώθηκαν στο
Μ ρ,
ηπατίτιδα που παρουσιάστηκε δεν
έχει την μορφή επιδημίας._________

Επταήμερα
κοινωνικού
τουρισμού
Άρχισαν από την Εργατική Εστία
τα «Επταήμερα κοινωνικού τουρι
σμού» για τους εργαζόμενους.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά εκδρο
μές στο εσωτερικό της χώρας με
χαμηλές τιμές και διαμονή σε ξενοδο
χεία πολυτελείας, α' και β' κατηγο
ρίας.
Το επταήμερο αβχίζει από Σάββα
το μεσημέρι και τελειώνει το επόμενο
Σάββατο πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
εργαζόμενοι να απευθύνονται στην
Εργατική Εστία Βέροιας (κ. Ποταμόπουλον).

Το χωράφια Κκη/ψίφιαατ ¿»ως têjgm η φωτογραφία (Χρ. UtpioorXou) και m ζηρύς
p o in ta i ότι Ouναι ολοκληρωτικές.

Τελείω σαν χθες το έργο τους κα ι παρέδωσαν τα σ τοιχεία τους στο
Ν ομάρχη Ημαθίας ο ι ομάδες καταγραφής και εκτιμήσ εω ς των ζημιώ ν
που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες τω ν τελευτα ίω ν ημερών στο
Ν ομό μας.
Σύμφωνα με τα σ τοιχιέα που συγκεντρώ θηκαν μέχρι σ τιγμ ής:
•
Π λη μμ ύρισ α ν είκο σ ι σπίτια με σ υ νο λική ζη μ ιά 200.000 δρχ.
•
Π λη μμ ύρισ α ν τρ ιά ντα αποθήκες βαμβακιού, καπνού, αραβοσί
του κ.λ.π. με σ υ νο λική ζη μιά 1.000.000 δρχ.
•
Ο ι ζημιές σε διάφορα δημόσια έργα (δρόμους, γέφυρες κ.λ.π.)
κα ι σ την α γροτική οδοποιία α νέρχονται στο ποαόν τω ν 8.000 δρχ.
•
Ο ι ζημιές που προκλήθηκαν σε εργοστάσια κ.λ.π. σε πρώτη
φάση εκτιμ ο ύ ντα ι στο ποσό τω ν 6.500.000 δρχ.
•
Δ εν έχει γ ίν ε ι η σ υγκομιδή 5.000 στρεμμάτω ν βαμβακιού και
200 στρεμμάτω ν α ριιβ οσ ίτου που δεν μπορεί να εκτιμ η θ εί η ζημιά
επειδή κα λύπ τονται από νερά.
•
Α ν δεν υποχωρήσουν τα νερά κινδυνεύουν να πάθουν αποπλη
ξία και σ υφ ηρ ριζία τα 8.000 στρέμματα δενδρωδών κα λλιεργειώ ν.
Σ Ε Ε Τ Ο ΙΜ Ο Τ Η Τ Α
Τ Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ
Εν τω μεταξύ ο ι βροχοπτώσεις σ υνεχίζοντα ι και σ υνεργεία της
Ν ομαρχίας από τεχ νικο ύ ς κα ι άλλους υπ αλλήλους β ρ ίσ κο ντα ι σε
ετο ιμ ό τη τα σ τις περιοχές που έχουν πληγεί. Σ τ ις περιοχές επίσης πει
ροδεύει κα ι ο Ν ομάρχης, που δίνει τις κα τά λληλες οδηγίες για το ν
περιορισμό της εκτάσεως των ζημιώ ν.
Χθεσινοβραδυνές πληροφορίες ανέφεραν ό τ ι από τις σ υ νεχ ιζό μ ε
νες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν χθές σαράντα σπίτια στα χωριά
Ν η σ ί, Καμπ οχώ ρι, Α γ κ α θ ιά κα ι σ την Α λεξά νδρ εια .

Ο ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ
ΤΟΝ ΚΑΡΣΤΕΝΣ ΣΤΗΝ Α Θ Η Ν Α
Βόννη, ! (του απεσταλμένου του
Α.Π.Ε)
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κ. Καραμανλής σήμερα λίγο πριν
την αναχώρηση του είχε αποχαιρετησιήριυ συνάντηση με τον πρόεδρο
Γ ερ νά ς, κ
ματος συνάντηση που παρατήθηκε
πέραν του ημίωρου έδωσε την ευκαι
ρία στους δύο άνδρες να συνοψίσουν
τα αποτελέσματα των συνομιλιών
που πίνε ο ποόεδοοε της Δηαοκοατισς
ις στη Βόννη.
Οπως έγινε γνωστό ο κ. Καραμανλής προσκάλεσε το Γερμανό πρόεδρο
να επισκερθεί την Αθήνα. Ο Κ. Κάρ
στενς αποδέχθηκε την πρόσκληση
και η ημερομηνία θα καθορισθει
προσεχώς.
Στη συνέχεατ ο Κ. Καραμανλής
επισκέρθηκε την ελληνική Μητρόπο
λη της Γερμανίας όπου τον υποδέ
χθηκε ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος.
Ο Κ. Καραμανλής είχε την ευκαιρία
να συνομιλίσει με 'Ελληνες μετανά
στες, εκπροσώπους των ελληνικών
κοινοτήτηων της Δυτικής Γ έρμανιας,
εκπροσώπους της Εκκλησίας καθώς
επίσης και με Έλληνες καθηγητές
που εργάζονται σε πανεπιστήμια της
Δ. Γερμανίας.

ΟΙ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
ΣΤΟ Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο
Ανακηρύχθηκαν χθές από την
Εκλογική Επιτροπή για τις αρχαιρε
σίες στο Επιμελητήριο Ημαθίας οι
υποψήφιοι που κατά κατηγορία είναι
οι εξής:
Επαγγελματιών
Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Μιζαντζίδης Ιωαννυαος. Μπίκας Αχιλλεας,
Χαρισιάδης Ιωάννης, Χοχλιούρος
Ιωάννης, Ωρολογάς Αλέκος. Θα
εκλεγούν πέντε. Ό λ ο ι είναι από τη
Βέροια.
Βιοτεχνών
Βενέτης Ευάγγελος από την Αλε
ξάνδρεια, Γιαπανίδης Αθανάσιος.
Δημητριάδης Κων/νος από τη Νάου
σα, Λομουτζίδης Ευάγγελος, Ζευγαρόπουλος
Θεόφιλος.
Καπράρας
Στέργιος, Βαδόλας Αριστείδης απο
τη Νάουσα, Μπαξεβανίδης Παναγιώ
της από την Αλεξάνδρεια, Παπαδόπουλος Ευάγγελος. Εκλέγονται πέν
τε.
Εμπόρων
Αρβανιτίδης Χαράλαμπος. Βακόλης Ευστάθιος, Καλαμάτας Παντε
λής, Καπόγλου Παύλος από την
Αλεξάνδρεια, Κούτερης Θωμάς, Λέκκας Παναγιώτης, Λιμπάντσης Αθα
νάσιος. Λιόλιος Στέφανος, Μπράβος
Ίκαρος από την Αλεξάνδρεια,
Παπουτσής Ιωάννης από τη Νάουσα.
Πετρομελίδης Θεόδωρος, Ραφτόπουλος Θεόδωρος- Εκλέγονται 9.
Βιομηχάνων
Καζαντζίδης Θεόδωρος. Καζαντζί-

όης Κων/νος, Κασάπης Στέφανος.
Λάζος Νικόλαος,Λάλας Εμμανουήλ,
Ουσουλτζόγλου Νικόλαος, Πασχαλίδης Λάζαρος. Εκλέγονται 6.
Οι εκλογές θα γίνουν την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου.

Σε ούντομο χαιρετισμό του ο
Μητροπολίτης Αυγουστίνος τόνισε
ότι ο Κ. Κιιραμιινλής με την παρου
σία του τιμά τους ελληνες της Δ.
Γερμανίας.
Μιλώντας προς τους παρ&ορισκό
μένους ο Κ Καραμανλής τόνισε ότι
Γερμάνιά. η ο μ Β ίίΐίθ .'ϊΐηιχιρήγ,τπ«
εξέφρασε την ικανοποίηση της για
την ποιότητα ίων Ελλήνων που ζουν
εκεί, τόσο λόγω της απόδοσής τους
όσο και λόγω του ήθοιπ τους. Συνεχίζοντας ο Κ. Καραμανλής τόνισε
ότι επιθυμία της Ελλάδας, αλλά και
δική του, είναι »κάποια ώρα να επι
στρέφετε στην πατρίδα. Αλλά να έχε
τε αφήσει, για το όνομα της Ελλάδας,
καλή ιεντύπωση στη Δ. Γερμανία».
Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρα
τίας συνέστησε στους 'Ελληνες της
Δ. Γερμανίας «να μένουν μονιασμέ
νοι διότι έτσι θα μπορέσουν να προ
κόψουν».
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
μετέβη κατόπιν, οδικώς στην Κολό
νια και από εκεί αναχώρησε για την
Αθήνα, όπου έφθασι στις 4.15 το
απόγευμα.

Δεν λειτουργεί
το τηλέφωνο
Ταγαροχωρίου
Σοβιιρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι του Ταγαρονωρίου
Βέροιας που εδω και είκοσι μέρες ε ί
ναι αποκλεισμένοι τηλεφωνικά από
τον άλλο κόσμο.
Κάποια βλάβη ή κάποια τεχνική
εργασία, πιθανόν, στη τηλεφωνική
γραμμή έχει αποστερήσει τους κατοί
κους από την τηλεφωνική επικοινω
νία.
O OTE Βέροιας ας δώσει προτε
ραιότητα στο θέμα αοτό γιατί αφορά
εκατοντάδες δημότες μας.

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜ ΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν β ε λ τιώ ν ε ι τη ν υφ ή και τη ν σ ύ σ τα σ η το υ
ε δ ά φ ο υ ς (Α φ ρ α τα ίν ει και δ υ να μ ώ νει τ ο έδα φ ος).
Το ΓΕΩ ΤΡΟ Ν α υξά νει τη ν παραγωγή, π ρ ω ίμίζει. χρ ω μ α τί
ζει, και β ο η θ ά το υ ς καρπούς σ τη ν σ υ ν τή ρ η σ η σ τα ψ υγεία .
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν δ ιο ρ θ ώ ν ε ι τις τρ ο φ ο π εν ίες Σιδήρου, Ψ ε υ 
δα ρ γύρου, Β ορίου, Μ α γνη σ ίο υ , Μ α γ γ α ν ίο υ σ τα δ ένδ ρ α και
αμπέλια.
Το ΓΕΩ ΤΡΟ Ν α υξά νει το ν σ α κχ α ρ ικά τίτλ ο στα αμπ έλια
και τα τεύ τλα .
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν αυξά νει, π ρ ω ίμ ίζει τη ν παραγω γή τη ς τομά
τη ς και κά νει τα φ υ τό α ν θ ε κ τικ ά σ τις α σ θ έ ν ειε ς .
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν π ε ρ ιέ χ ει ε ιδ ικ ό μετα π λά σ τη το υ ε δ ά φ ο υ ς με
π λήθος μ ικρ ο ο ρ γα νισ μ ώ ν (που σ υ ν τε λ ο ύ ν σ τη ν πλήρη απ ε

Ο ουσιαστικός ρόλος
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Ο Μ ΙΛ ΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΛΑΧΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ
Αύριο Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου
1982 και ώρα 7 μ.μ. στα κεντρικά
γραφεία της Νέας Δημοκρατίας της
Θεσσαλονίκης (Τοιμισκή 80) στην
αίθουσα των διαλέξεων - ομιλιών, θα
ομιλήσει στα στελέχη και μέλη της
Ν. Δημοκρατίας ΘΕπσαλονίκης, ο κ.
Δημ. Βλαχόπυυλος, πριφην Ευρω
βουλευτής, με θέμα:
Ο ουσιαστικόε ρόλος του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου για την Ηνω
μένη Ευρώπη.
Την διάλεξη οργανώνει η ΟΝΝΕΔ
Θεσσαλονίκης.

λ ε υ θ έ ρ ω σ η και α π ο ρρό φ ησ η τω ν θ ρ επ τικώ ν σ υ σ τα τικ ώ ν
το υ εδά φ ο υς).
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν έ χ ει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί σ τα θ ερ μ ο κή π ια δ ιό τι χ α ρ ί
ζ ε ι φ α ν τα σ τικ έ ς αποδόσεις.
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν ε ίν α ι 10 φ ο ρ ές π ε ρ ιεκ ρ ικ ώ τερ ο σ ε ορ γα νική
ουσ ία από μιά κ α λ ο χ ω ν εμ έν η κοπ ριά!!
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο Τ Ε ΙΤ Α Ι Α Π Ο Τ Η Ν ATE
Α ντ/π ος Β ο ρ ε ίο υ Ε λλά δος (Τ εχνικός Σ ύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Κ Α Μ Π ΙΤ Η 7
•

Τηλ. 2 7 9 6 6 2 7 1 8 1 · Ν ΑΟ ΥΣΑ

Γ ιο π α ρ α γγελίες σ την π εριοχή Β έρ ο ια ς

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΠΟΣ
Τηλ. 2 2 8 8 0 Β έρο ια

«Λ Α Ο Σ»

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2 η

ταυρόλεξο
1 2 54 5 6 1 8 9

ΠΛΕΙΣΤΗ ΡΙΑΣΜ Ο Ι

5. Περίφημες ήσαν του Oporiou
(καθ I - Νότα μουσικής.
6. Τουρκική λέξη για αναπαυτικό
έπιπλο.
7 ΠοΑΑές στον ήλιο
8 Φ έγγει στο στρέωμα, με άρθρο.
9. Ενα εγώ ξενόγλωσσο — Συνεχό
μενα στο αλφάβητο - Γαλλική
πόλη.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Αυτό στον ζω·*ό οργανισμό ε ί
ναι.. παραγωγή ειδικών αδένων
- Το... χαϊδεμένο όνομα ταυ Αι
ζενχάουερ
2. Το μικρό άνομο του Νορβηγού
συγγραφέα Χάσμουντ Γνώρι
ΟμΟ yjoAnro
3 An αυτό ηπατελείται ένας σ<ε
Αετός (αντίστρ.) — Ένα διεθνές
περοδοόμιο
4 Συνεχόμενα στη., μέλισσα
Ένας.· καθαρευουσιάνος Αριό
ττν,.

1 Εμπόδια συνηθισμένα στους
ψαράδες με την πετονιό.
2. Αλλιώς οι διάδικοι
3. Επαιξε crrov Ολυμπιακό Π ει
ραιώς.
4 Ξενική κατάφαση (αντίστρ.) Αντίστροφο είδος υφάσματος
στη δημοτική.
5 Αντίστροφο άρθρο - Το μικρό
όνομα διάσημου Γάλλου ηθο
ποιού
6 Αλλιώς υ Χίτλερ με άρθρο
7 Μεγάλη η ηλικία της (αντίστρ.I
Το χρησιμοποιούμε για τ' αποτε
λέσματα της αριθμητικής
8 Κι αυτό ανήκει στις θρησκείες
9 Αυτός είναι ένας από τους συγ
γενείς μας.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2 ΡΟΔΑ - ΕΝΩΣΗ 3. ΑΡΗ
ΑΛΑΤΑ 4
ΠΑ
Η ΛΙΡΑ 5. (ΝΟΝΑΚ - ΑΡ 6. Τ.Τ.Τ. - ΣΙΤΑΡΙ 7. ΕΡ
Π2·.ΑΤ 8 ΑΝ
ΑΣΤΪΑΒ Η 9 ΕΛ - ΚΑΝΣΑΣ 10 ΤΑ ΕΛΑΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ; 1 ΑΡΑΠ.ΤΣΑ 2 ΛΟΡΑΝΤ - ΝΕΑ 3. ΕΙΔΗ - OTE - ΛΕ 4
ΑΑ
ΗΝ - ΡΑ 5 ΑΛΑΣ - ΣΚΑ 6 ΜΕΛΙΚΙΩΤΑΙ 7. ΟΝΑΡ
ΤΖΙΝΑ (Σπηλιωτοπούλου) 8. ΝΟΤΑ — ΑΙΑΣ 9. (ΧΙΑΣΑΙΝ) ΑΡΑΒΑΣ 10 ΣΗ - ΚΡΙΤΗΣ.

ΠΕΜΠΤΗ, 2

ΠΕΜΠΤΗ, 2
5.00
5.30
6.00
6 15
6.30
7 00

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟ
ΤΩΝ ΜΑΣ
7 30 ΟΙ ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
8.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑ
ΚΙΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο ΤΑΧΥΔΑΧΤΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΥΡΑΜΙΔΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΠΕΝΥ ΧΙΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11 15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5.45
6.00
6.05
6.30
640
6 55
7 15
8.00
8 35
900
9.50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
11.00
11.25
11.50
4.00
4.25
4 50
5 10

0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΑΟ Ι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικά μέλος Ε.Ι.Η £■)
Ι6ρμ«ής
ΖΗΙΗ Ι.Π Α ΤΧΙΚ Α Ι
Ι6·ο«τήιες ■ Εκδότες

Γ Α

Τ

Ι

Δκυβυντλε
ΧΡΗΙΤΟΧ ΠΑΤΧΙΚΑΙ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
ΦωτοοόνΘε σης -ΟΡ Ε9ΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΖ ΠΑΤΖΙΚΑΖ
ΙΠ. Μιαουλη 4)

r»

Ροδωταξι

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΖΟΖ ΠΑΤΖΙΚΑΖ
(Ιππο·ρ4τους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλους 72
ΤπΑ 23 137 29 762
ΒΈΡΟΙΑ

62.555 62 666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερνέου θενιζέλου
23 434
Εθντκή ΤρΑπεξο
24.141-24.34:
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26 726
Ιεπτο«(γάτους
26 92C
ΠΑ. Ωρολογίου
23 880
ΝΑΟΥΙΓΖ
ΠAct Kopo.4o.ou 22.532 22 836
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωρατη

ΙΥΝΔΡΟΜΕΧ
Ιδιωτων
Δρχ
Σωματ<ίων
ΣυΑΑόγω νΓΠ Ι.
Κοινοτήτων
6ρχ
A Ε κοι ΕΠ6
Δρχ
Δήμων Οργσνιομών
Ε.Γ L Τραπ«ζων
Δρχ

24 080
23 350

Π έμ π τη 2 Δεκεμβρίο»

1500

2000
3000
4000

• Xf ιρΟγροφο 6ημοο«υόμ«να ή
όχι ¿«V €τηστρ4+ονιαι.

Αριθμός 5960
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
0 παρα τω ΠρωτοόικΕίω Βέροιας
Δικίίσπκός Επιμελητής Φίλιππος Απυ
στολου Κοκκσλιαρης, ως επί της εκτελε
σε ως τσιούτος. όηλοποιω ότ* την 0 9ην>
Λεκπτήν εννστην του μηνυς Δ€*€μβριου
1982 έτους ημέραν Κυρ·ακην «.αι οπο
τπς ώρας 10ης π μ μέχρι 12ης μεσημ
Πρινής cν Βέροια και ε»ς την αιθσυοαν
<ων συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου
Βεροίπς ως συνήθη τόπον των πλ· »σ^ηριπσμών ενώπιον του Συμβολοισνροφου
Βέροιας ΧαρϊΤΙμνος Πωποχμυσάνθυυ ως
επί too πλειστηριοσμού υπαλλήλου ή
τουτου κωλυομ<νου ενώπιον του νομί
μου αναπληρωτου του. τη επίσπευσε·
του 6ονειστού Αθανασίου Τρύιοο του
f τι φόνου, κάτοικου Διαβατού Ημαθίας
Λικαιουμένου λαμβανειν παρα του οφει
‘.ι του του Αλέξανδρου Κων νου Τσα
<6<ιμίδη κάτοικου Βεροιος το επιτσσσο
irvov ποσον των δραχμών 53 500
νομιμστοκως μεχρις εξοφλησεως. πλέον
ιιπρσγγελίος εκτελεσεως ck δραχμών
1500 και παντπ τα Aomo έξοδα εκτεΛε
σεως κοι ηλεκττηριασμού μέχρι πέροπος
ι iu t o ü δυνάμει κοι προς εκτελεοιν των
υπ οριθμ 102/1982 και 10S/1982 δια
ταγών πληρωμής του κ Ειρηνοδικου
Βέροιας κοι των σχετικών προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθειαών επσαγων
προς πληρωμήν ως τούτο δεϊκνυται εκ
ιων un αριθμ 1487 82 8423Γ 82
εκθέσεων επιδόσεως των Δικαστικών
Επιμελητών των εν Βεροία Πρωτοδικών
Παναγιώτου Κουπίδη, Φιλίππου Κοκκα
λιάρη εκτίθενται εις δημόοιαν αναγκα
σηκόν πλειστηριασμον δυνάμει της un
αριθμόν 190/10-3-1981 κατασχέτη
ρίου εκθέοεως του Δικοστικου Επιμελή
τού των εν Βέροια Πρωτοδικών Δημη
τριου Αγγελοπουλου Ητοι Το 1/2 εξ
αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος, κειμέ
νου εις τον τέταρτον <4ον) υπέρ του ισο
γείου όραψον (ρετιρέ) της οδού Μακε
δονομάχων αριθμ. 7 πολυκατοικίας
εντός της πάλεως Βέροιας του ομωνύ
μου Δήμου, σποτελουμενον εκ δύο (2)
δωματίων ενός χώλ, μιας κουζίνας και
ενός λουτροκαμπινέ συνολικού μικτού
(■-μβαδού 53.70 τ.μ. και ποσοστού συνιδιοκτησίσς επί εδάφους 6%. Τούτο κατέ
χει ο καθ ού από διανομή πολυκατοικίας
βάσει του υπ αριθμ. 55919/77 συμβο
λαίου του Συμβολαιογράφου Βέροιας
Χπριτωνος Παπαχρυσόνθου. μεταγεγραμμενο νομίμως εν τομω Τ Ν.Η
αριθμ 17 Εξετιμήθη το 1/2 εξ αδιαιρε
του αντί δρχ. 300.000 Το ως άνω κστασχεΘέν ακίνητον είναι ενυπόθηκον υπέρ
»ης ΕΤΕΥ - ΛΙΑΚΑΚΟΣ
ΞΟΥΡΑφΑΣ
ABE δια δραχμές 260.000 ως τούτο
προκύπτει εκ του σχετικού πκχτοηοιητι
κού του Υποθ/κος Βέροιας. Ενταύθα γί
νέτα» μνεία ότι ο ως άνω πλειστηριασμός
ενεργείται δυνάμει της υπ’ αριθμ.
64729/21 5 1982 δηλώσεως συνεχίσεως μσ/αιωθέντος πλειστηριασμού
ακινήτου του Συμβολαιογράφου και
κατοίκου Βέροιας Χαρίτωνος Παπαχρυσανθου. ητις εκοινοποιηθη προς αύς ο
Νόμος ορίζει
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
rou πλειστηριασμού Θέλε· χρησιμεύσει
η ιιορά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύΓή ?ου 12 τής γκνομένης εκτιμήΟίως
ζων κατασχεΟένιων ήτοι δρχ 150 000.
3>·ράν?ο την μεγαλυτερον τιμήν τελευ
ταίον πλειοδότην την 12ην ώραν tos
μεσημβρίας της όνω καθορισθείσης
ημερπς πλειστηρισσμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσχλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του έτη του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμαπστής υποχρεούται
να κατοβάλει εις τον επί του πλε·στηριασμοό υπάλληλον το εκπλειστηρίσσμσ ε·ς
μετρητό ή να καταθέσει τούτο σμελητι
εις το Δημόσιον Ταμειον ΐΓροφεΙον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
μίζων και το σχεπκόν γραμμάτιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον άλ
λως ενεργηθήσετσι αναπλειστηριασμός
κστ’ αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθει παρ αυτου ονογκσστικως
και δια προσωπικής του κρστήσεως Εις
περιτττωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλε· συμψη
φίσει το εκπλειστηρίσσμα εις την απαίτησίν του Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βσρυνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή ΜΠ των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως ταυ επί

του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όΟεν οι βουλόμενοι να γίνω
σιν αγοραστοί της πλε*ση|ριπαΟηαυμζ
νης ως όνω περιουσίας όπως προσελ
0ουν και πλειοδοίήοωσιν καιά την εν
πρχη του παρόντος οριζομίνην ημέραν
και ώραν
Ο επί της εκιεΑέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΦΙΛ. ΚΟ Κ ΚΑ Λ ΙΑ ΡΗ Ι
Αριθμός 436
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ

Ο η π | η ι τω ΠΓίωίαδίκνίω Βέροιας
Λικοοπμη. Επιμ· ληι·ις Δημητριος Πείνα
ymnou Α\ yt Λνι»*ί>υλας ΐέΐς ♦:π« της εκτ»
λ*ο«ως ΚΑόύτος δηλοπείιω όπ την
• 19r)vl .>»Μτγην %ννΰτην ταυ μηνςις
Λ» μ μβοιυυ 1982 έτους ημεμαν Κυρία
«ην · ι»ι ιιιτό τας ώρας 10ης π.μ. μέχμ·
12ης μεσημβρινής εν Βέροια «ο· εις την
αίθουσαν των συνεδριάσεων του Πρω
'ϋδικυαυ Βερυίας ως συνήθη τόπον των
πΛοστηριασμών ενώπιον του Συμβο
λαιογρττφρυ Βέροιας Χαρίτωνος Παπα
<ρυσανΟου ως επί του πλειστηριαομού
ιηολλήλου ή τούτου κωλυομένου ενώ
πιον του νομίμου αναπληρωτου του. τη
κτησπευσπ της δονειστριας εν Βέροια
»Xfu υυύυης Α Ε υπό τηνεπωνυμίαν
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ
ΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΣΑΜμ ΤΡΟΣ** δικαιούμενης λαμβονειν παρά
ιυυ οφειλέτου της Αλεξάνδρου Κωνώου
Τυηβδαριδη κάτοικου Βέροιας το επι
ιπασομενον ποσόν των δραχμών
485 000. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλή
αεως πλέον παραγγελίας ετελέσεως εκ
δραχμών 1500 και παντα τα λοιπά έξοδα
εκτελεσεως και πλειοτηριασμου μέχρι
ιιερατος αυτού, δυνάμει και προς εκτέ\εσιν της υπ αριθμ. 199/1982 διαταγής
ΐίληρωμπς του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας και της σχετικής προς τον
άνω οφειλ*' την καινοποιηθείσης επιτα
γης προς πληρωμήν ως τούτο δεϊκνυται
tK της un αριθμ 2682 1982 εκθέαεως
επιδόσεως του Δικοστικου ΕπιμελητοΟ
των εν Βεροία Πρωτοδικών Δημητρίου
Αγγελοπούλου εκτίθενται εις δπμόσιοναναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα κά
τωθι οκ.νητα του ανωτέρω οφιελετου
κατασχεθέντο δυνάμει της υπ' αριθμόν
189/10-3-1981 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου Ητοι: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου
ενός διαμερίσματος κειμένου εις τον
τέατρτον (4ον) υπέρ του ισογείου όρο
φον ρετιρέ της οδού Μακεδονομάχων
οριθμ. 7 πολυκατοικίας εντός της πόλεως Βέροιας του ομωνύμου Δήμου,
αποτελούμενον εκ δύο (2) δωματίων,
ενός χώλ. μ·ας κουζίνας και ενός λου
φοκαμπινέ συνολικού μικτού εμβαδού
53 70 τ.μ. και ποσοστού συνιδιοκτησίας
επί εδάφους 6%. Τούτο κατέχει ο καθ
ου από διανομή πολυκατοικίας βάσει του
υπ' αριθμ 55919/77 συμβολαίου του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Χαρίτωνος
Παπαχρυσόνθου, μετανεγρομμένο νομΙυως εν τόμω Τ Ν.Η. αριθμ.· 17. Εξετιμή
θη το 1/2 εξ αδιαιρέτου αντί δραχμών
300 000 Το ως ανω κατασχεθέν ακίνη
τον είναι ενυιΐόθπκον υπέρ της ΕΤΕΥ ΔΙΑΚΑΚΟΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ ABE δια δρχ
260 000. ως τούτο προκύπτει εκ του
σχετικού πιστοποιητικού του Υποθηκο
φύλακας Βέροιας. Ενταύθα γίνεται μνεία
όπ ο ως άνω πλειστηριασμός ενεργείται
·~
οριθϋ.
64 738/25 6 1982 δηλωσεως συνεχί
σε ως ματαιωθέντος πλειστηριασμού
ακινήτου του Συμβολαιογράφου και
κατοίκου Βέροιας Χαρίτωνος Πσπαχρυσάνθου. ητις εκοινοποιηθη προς ούς ο
Νόμος ορίζει.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλε· χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαυτη του 1/2 της γενομένης εκτψήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ 150.000.
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντσ την μεγαλυτερον τιμήν τελευ
ταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του ,επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ* εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμστιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίσσμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμειον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
μίζουν κα» το σχετικόν γραμμάτιον εις τον
επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον, άλ-

λι.ις ενεργηθήσετσι αναπλειστηριασμός
κπτ πιιτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
πππρπχθεί ππρ αυτού αναγκαστικούς
κπι Λιπ προσωπικής του κροτήσεως. Εις
περίπτυιαιν μη εμφανίσεως τελευταίου
ιιλποΛΛταυ ο επισπευδων θέλει συμψηφία* ι ?ο εκπλειατηρίασμα εις την απα·ΐηοίν ιου Τπ κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπάλλη
λου βπρύνουσιν τον τελευταίον πλειολιπην Το φερέγγυον ή μη των πλειοδοιύιν ι ¡ναι τικ απολύτου κρίσεως του επί
ιοιι
πλε ιστηριπομού
υπαλλήλου.
Κιιλούντπι όθεν οι βουλόμενσι να γίνωΟίν ιιγηιιαστοί της πλειστηριασΘηοομένής ως άνω περιουσίας, όπως προσελθουν και πλειοδοτήσωσιν κστό την εν
αρχή ταυ παρόντος ορίζομενην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμός 448
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίος
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Πανα·
γιώτυυ Αγγελόπουλος. ως επί της εκτεΛέσεως τοιουτος δηλοποιω όπ την
(19ην1 δεκατην εννότην του μηνός
Δεκεμβρίου 1982 έτους ημέραν Κυρια
κήν και από τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι
12ης μεσημβρινής εν Λουτρώ Ημαθίας
και εις το κοινοτικόν κατάστημα Λου
τρού ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Αλεξανδρείας Ελευθερίου Κουτσώνου
ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυομένου ενώπιον του Νομ·μου σνππληρωτού του, τη επισπεύσει
της δανειστρίας εν Θεσσαλονίκη
εδρευούσης Ε.Π.Ε. υπό την επωνυμιον
«ΕΝΩΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΞΥΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Ε.Π.Ε και υπό τον διακριτικόν τίτλον
κΕΒΕΞΑΠ» δικαιούμενης λαμβάνειν
παρά του οφειλέτου της Βασιλείου Αδαυοπούλου του Παναγιώτου κατοίκου
Λουτρού Ημαθίος το επιτασσόμενον
ποσόν των δραχμών 172.500, νομψοτόκως μέχρις εξοψλήσεως πλέον
παραννελίος εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρστος
αυτού, δυνάμει κα» προς εκτέλεσιν της
υπ' αριθμ. 2387/1982 διαταγής πληρω
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοπαιηθεϊσης επιτα
γής προς πληρωμήν ως τούτο δεϊκνυται
εκ της υπ' αριθμ. 14485/23-4-1982
εκθέαεως επιδόσεως του Δικαστικού
Επιμελητου των εν Βεροία Πρωτοδικών
Ιωάννου Σολσκογλου εκτίθενται εις
δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμον
τα κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέ
του κατασχεθέντο δυνάμει της υπ' αρι
θμόν 275/13-8-1981 κατασχετηρίου
εκθέαεως μου, Ήτοι; Το υπ' αριθμ. 143
οικόπδον ολικής εκτάσεως 503 τ.μ. ή
όσο πλέον ή ελαττον είναι κείμενον
εντός του χωρίου Λουτρού και της περι
φέρειας του Ειρηνοδικείου Αλεξαν
δρείας. συνορευόμενον γύρωθεν ανατολικώς με οικοπδον ιδιοκτησίας Θωμά
Στεργιοπούλαυ. όυτικώς με υπόλοιπον
οικόπεδον, βορείως με κοινοτικόν οικόπεδον και νοτίως με δρόμον Εντός
ποτού είναι κτισμένη ημιανογειος υονοροφος κατοικία εκτάσεως 120 τ.μ περί
που, αποτελουμένη εκ τεσσάτων (4)
δωματίων, κουζίνας λουτροκαμπινέ και
διάδρομον, είναι δε καινουργή και καλής
κατασκευής. Τούτο κατέχει ο καθ ού εξ
αγοράς βάσει του υπ* αριθμ 23232/76
συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αλεξονδρείας Βασιλείου Τραϊανού, είναι 6ε
μεταγεγραμμένο νομίμως εν τόμω ΕΔ*
αριθμ 90 του Υποθηκοφυλακείου Αλε
ξανδρείας. Εξετιμήθη αντί δραχμών
1 000.000 Επί του ως άνω κατοσχεθέντος ακινήτου υπάρχει εγγεγραμμένη
υποθήκη υπέρ της Α.Τ.Ε- δι αδραχμάς
200000. Ενταύθα γίνεται μνεία ότι ο
ως άνω αναγκαστικός πλειστηριασμός
ενεργείται δυνάμει της υπ' αριθμ.
17053/2-6-1982 δηλώσεως συνεχίσεως ματαιωθέντος πλειστηριασμού του
Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αλεξαν
δρείας Ελευθερίου Κουτσώνου. ήτις
εκοινοποιήθη προς ούς ο Νόμος ορίζει.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
τοιζ πΑειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοισύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 500.000
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσ-
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2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
Ο κ . Ά γγελος Βαλχα&ώρος τοποθετήθηκε Γ. Γρ<ψΜαίίύ^ ^
υπουργείο Β. Ελλάδος.
^
Λ α κοινω νικοποιηθούν οι κλινικές μας, ζητεί η ΕνιοαΊ
καρχών Κ εντρ ική ς κ α ι Δ υ τική ς Μ ακεδ ονίας.
^
θ α κα λυ φ θεί τηλεοπ τικά η ούακειρη που θα γί*ει οτιΐ * ·
Γραμμάτω ν κ α ι Τεχνών Βέροιας για τα ευρήματα της
Ποοόν 325.000 δρχ. αχό την Γ Ι ' . Α θλητισμού βτο<
Β Ε Ρ Ο ΙΑ .
. 0
«Α κα δ η μ ία Ποδοσφαίρου* δημιουργεί ο Στέφανος Γαϊτέ*0'
τσ ικό της * Β έροιας».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΛΕΙΑΔΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
Στο μέσα του 16ου αιώνα σχη
ματίζεται γύρω από τον DU BELLAY
μια ομάόα Γάλλων συγγραφέων με
άκοπά την άμυνα και τον εμπλουτι
σμό της γαλλικής γλώσσας.
Ολοι είναι λάτρεις του Αρχαίου
ελληνικού πνεύματος και θαυμάσιοι
λατινομαθείς. Οι Γάλλοι την εποχή
αυτή μιλούν την κοινή λατινική
γλώσσα. Στη Γαλλία 6εν υπάρχει
μια καθαρή γλώσσα με την οποία να
μπορεί να εκφράζεται ο Γάλλος.
Οι συγγραφείς της Πλειάάας ανη-

Μ
ΒΕΡΟΙΑΣ

nupoofkoTiiut
Νοσοκομείο

22X22
22.505

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
DXE. (σταθμάς)
λστυνομι κό Τμήμα
Τροχαία

126
26.749
24.444
22.233
26.444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοοοεομεέο
ΔΕ.Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε (σταθμός)

22 .199
2X200
22 .314
41 .353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
ΔΕ.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α (πρωί, βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
100
121
199

συχούν. Δεν μπορούν ν
<
τα ξένα στοιχεία νο μπ α'^' ^
γλώσσα τους ανεξέλεγκτο
στη γειτονική Ιταλία ο ^ fTpi (f
ο Βοκκόκιος όεν θυσίασα
κή τους γλώσσα υπέρ TU,V
κών. αλλά όημιούργι100ν
ιταλική γλώσσα.
J ff
Η ελληνική γλώσσα
στην Γαλλία. Είναι η í ,10χ,, J,*»
γέννησης και του 0 u,i f>
Επρεπε να μορφώνοντα1
ελληνικό τρόπο και τηΧ
Αρχαιότητας. Ο ΕΙλ*τωνΟί0|(5
στοτέλης γίνονται οι Φοί> ^
νέας εποχής. Η εισβολή
((ί
κής είναι τόσο έντονη, n·1
BELLAY θα πει πως π
γλώσσα είναι αδελφή ΐ'1'
ιής·
πή,αι··''
Οι συγγραφείς γύρω απ ^:·
BELLAY ανησυχούν κα1
ρονται έντονα για την 0
εισβολή μιας ¿μαλλιαρήζΐ
*
κής και της ελληνικής· θ
δώσουν μια λύση κ< ev (-,^ί
χρώμα στη γλώσσα τουί „ - (
σχημάτισαν γρήγορα Μ,10
πήρε το όνομα του
ρισμού «Πλειάδα» Υιατι τΰ ^
κι αυτοί σε αριθμό 0 0 °.^
Π
σμός. Ταυτόχρονα εξέ*“^
διακήρυξη που ζητούσε: ν»'Ί
1. Να υπερασπισθει I 11
γλώσσα από την κατσσ»Ρ<ι^Ί
2. Να εμπλουτισθεί, ν0
Ί
σθεί και να αναχθεί σε ύ1 ->|
φιλολογία,
μιμθύμενη£)| (ι"Ί
Αρχαίους, όπως εκανον
στην Πατρίδα τους
Δεν αρνήθηκαν σπόλνΐ“ ^ j j j
βολή των ξένων λέξεων —
σαν να δώσουν σ' ou^ i
στη δική τους γλώσσα. α Π ^
κάνουν μια όμΟΡΦΠ·
μ
γλώσσα.
àÇf
Και σήμερα ακόμη “ (,γ
Εθνική Ακαδημία που
1
Συνεχί ι“ ert>

4 0 Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝ Ο
Τελούμε την Κυριοκή 5 Δεκεμβρίου 1982 στην εκκλη^'^.,Ίί
Αθανασίου Βεροίος ΙΝεκροτοφείο) 40Ν Θ Η Μ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟ
γιο την ανάπαυση της ψυχής του προσφιλούς μας συζύν°υ'

ΧΩΜΑΤΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Υ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσελ®ϋ°ν ί
να ενώσουν μοζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η οΑ<\
0,
■
Δεξίωση στην αίθουσα δεξιώσεως (Νεκροταφείο)

Λ

ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή'5 Δεκεμβρίου 1982 στον Ιερά
Ιωάννου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για τρν ανόπσ«
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου

ιΑ,,

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΚΑΒΑΝΑ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσ<λ®°
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεά.

Η

συνέχεια στην 3η

||

°Φ

Οι 0ÍV
ΡΓ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

4 1 3 .0 0 0

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56 ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0
ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΑΤΑ 9 0 3 κ.£

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩ Ν
Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ Δ0ΥΛΓΕΡ0ΓΛΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥ ρίΗ'
ί Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Τ Α ΙΡ Ε Ά ΓΕ Ν ΙΚ Ω Ν Α ί® Α
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘ Η Ν ΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑύΟ*
Τσιμισκή 60 Τηλ. 274.959 223.346
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑντασφαΛισταί μας οι ΛΑόυός του Λον6»ν°
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν.Δ. 400/70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2 3 4 ^
ΙΣτεγαζετα» σ τη Σχολή Ο δηγώ ν Ν Λ Β Ρ Ο Ζ ΙΔ Η 1

DATSUN- NISSAN

φορτηγά - επιβατικά -

ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός ΒεροΙας - Εδέσης

(1 Q Q

Οθ°
157.00 0
68 5OO-J
1 93 ΟθΟ °
126Ο θ0°

μ. MtTd τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗ A 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3 η

Πέμιπη 2 Δεκεμβρίου 1 9 8 2

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α όμιλος

Η Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΚΜ
Σκόνταψαν οι πρωτοπόροι
Α' ΟΜ ΙΛΟΣ

ΑΡΧΙΣΑΝ
Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ε ΙΣ
ΟνΧατζάρας, Τοπαλίδης,
Βογνατζόπουλος
Εξίλειπαν ο ι λόγοι για τους
οποιοος οι Τοπαλίδης,
,C
Χατζάρας.

“ΟΥίατζοπουλος από διμήνου περί
*ou γυμναζόταν
με τους ερασιτέχνες
. __ - με τους
*ί ι αΓ,ό προχθές
ιχθέι μπήκαν στον κανονικά ρ·'° 1ρυθμό προπονήσεως των επαγ
‘άλμα^ών παικτών, πράγμα πον
’ Ίμαίνμ άτι βρίσκονται στην διάθε
** 10ν>προπονητή κ. Γαίτάνου.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
γαλανο μ ατης

ΧΑΡΙΕΣΣΑ
0
Π. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
Ο
ΧΑΡΙΕΣΣΑ (Αντ/τής Πίλτσης
Bay )
Η μετριότητα της ΑΕΧ στον
αγώνα της Κυριακής έδωσε την
ευκαιρία στο Ζερβοχώρι νο της
«κλέψει» τον 1 βαθμό μέσα στην
έδρα της Μοναδική ευκαιρία για τη
νίκη χάθηκε στο 60 ' αφού μετά από
ατομική προσπάθεια του Χ"Γεαιργίου ο οποίος πέρασε τρείς αντιπά
λους του με αποτέλεσμα ένας από
αυτούς στην προσπάθειά του να τον
ανακόψει έπιασε την μπάλλα με το
χέρι και ο διαιτητής κατελόγισε το
πέναλτυ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Τραψιώτης Α. που έστειλε την
μπάλλα άουτ. Από πλευράς Δόξας
δεν φάνηκε κανένα θετικό στοιχείο.
Οι
μοναδικοί παίκτες που
κατόρθωσαν να επιπλεύσουν ήταν
ο Τραψιώτης Α. και Δίντσης Α., ενώ
από την Δόξα οι Πουρλίδας. Βασι
λείου Α.
Ο διαιτητής του αγώνα κ.
Μαγαλιός καλός
Οι συνθέσεις
ΑΕΧ: Παπσϊωάννου X., Δρογουμάνος, Διτζόλας. Τραψιώτης Α.,
Δίντσης Δ., Φετλαχίδης, (29 Μωϋσιάδης) X Γεωργίου, Παπαθεοδώρου. Δίντσης Α., Παυλίδης (60' Τρα
ψιώτης Σ).
ΔΟΞΑ: Πέσιος. Δημητρίου, Τόσκας, Βασιλείου Π., Σαράντης,

ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ
ΝΙΚΗΣΕ ΜΕ 1-0
Πλατύ ΙΑπεστ/νος Καραμου%i6,

0Υ ορ·>

ui|U ( 'Ύροτικός Αστέρας υεπερα
!6(ΐ
*ωφανιυΐ| στην εύρα τυυ
μ( '10t,E τον δυνατό Μαγνησιακό
h j " ® 1 0 . ύστερο από εύστοχο
Πμα πέναλτυ.
ι, υ ανώνος ήτον δραματικός, γιαΓ ^ω νστικός χώρος ήταν γεμά*Β6ττ>Ρ
^ 1(01 λ° σπ€^· V1QUT° και ern'
Trloe
ο πιό δυνατός. Τέτοιος
ViΌν ,
Η° Αστέρας.
Vn . Όπική ομάδα δεν μπόρεσε
Tórrij 1 τ,<* πΡαΥΡατικές του δυνπτ0
ο αυτό το παιχνίδι, μια και
VoJn
όπως πρααναφέραμε

papú.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
ύ ΐ ^Ρτερο από ανατροπή του
Mt¡yT αρ'6η στην περιοχή του
6«ηο ησι°κού ο διαιτητής κ. ΠαπαπΕνο,
έδωσε το καταφανέστατο
l’Q6iiiTU ^ ΚΤελεστής ήταν ο ίδιος ο
'ίκΗ,τΓ
Μ« θαυμάσια απόΙιηι-, 1 ° Μπαλαμούτης έσωσε την
. 43'Τ° υ·
0t<B¡ór Γ* ^ ' 06 κόθοδό του ο ΚαραuóvTrΓ,Γ* ΟΥατρέπεται από τους Δια0ένοχ Κα' Αναγνωστόπουλο και το
νεγ0v(iu tiv ai για μια ακόμη φορά
^°0fio . ^ κτ*Αεεττής και πάλι ο
Βθί0 “ β'όπς που αυτή την φορά
ν«ι, 1τ°ν στόχο του και πετυχαίάολύτιμο γκολ για την ομάδα

του. Σ’ αυτό το λεπτό ο σόρερ ειρω
νεύτηκε τον αντίπαλό τερματοφύ
λακα με αποτέλεσιιπ αυτός να το
πάρει σαν μρισια ο διαιτητής και να
τον αποβάλει.
Στο β' ημίχρονο ο Αστέρας παί
ζοντας με 10 παίκτες που ήταν όλιοι
παληκάρια Στο 6 2 ’ του Μουτσινά
απέκρουσε σωτήριο ο Ασεκίδης σε
κόρνερ.
- 85 ' Πάλι ο Ασεκίδης σώζει την
εστία του απο παραβίαση, όταν απέ
κρουσε σουτ βολίδα του Χαλκιά.
Από τον νικητή όλοι τους περνά
νε στους διακριθέντες, με καλύτε
ρους τους Ελευθεριάδη, Ααεκίδη,
Κελεσίδη και φάκα. Από τους φιλο
ξενούμενους ξεχώρισαν οι Μπαλομούτης, Διαμάντης και Χαλκιάς.
Η διαιτησία του κ. Παπαδόπουλου ήταν καλή.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΥ: Ασεκίδης, Φάκας, Τσαχειλίδης, Κιοσέογλου (8' λόγω
τραυματισμού Ζείμπεκίόης) Σομαρός, Καραααβίδης Δούμπλας. Κελεκίόης 176 Γεωργιάδης) Καλιφούλης, Ελευθεριάδης. Κουϊμτζίδης.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ:
Μπαλαμούτης, Αναγνωστόπουλος. Διαμάντης
Μουτσινάς, Χαλάτσης, Λιάκος Χαλ
κιάς. Κυρίτσης (65' Γκόλαντας)
Βουλενίκος Παπαβασιλείου. Μπακόλας.

Μονοβύλσς. Πουρλίδας. Ζανέτας.
Μόκρης, Μπαλτζής, Βασιλείου Γ„
(70' Πόζος).
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
0
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
(Αντ/τής
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
Ανθόπουλος Γ.)
Μέσα σε ένα τελείως ακατάλ
ληλο από την βροχή και την λάσπη
γήπεδο ο Α.Ο. Γιαννακοχωρίου
παρεχώρησε λευκή ισοπαλία στην
Ελπίδα Μονοσπίτων. Το αποτέλε
σμα αυτό αδικεί κατάφωρα την
τοπική ομάδα γιατί έχασε κραυγα
λέες ευκαιρίες για ένα γκολ αλλά η
δυστοκία και η λάσπη στάθηκαν
τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή.
Και σε αντιστάθμισμα τα Μονόσπιτα σε δύο και μόνο επιθέσεις σε
όλο τον αγώνα θα μπορούσε να
άλει ένα γκολ αλλά ο τερματοφύλα
κας Μωϋσιάδης με αυτοθυσία το
απεσόβησε.
ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
-

5 0 Παπαδόπουλος μόνος του

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
Η (φ η μ ιρ ίδ ο μας κόνει γνωοτύ
στην αστυνομική αρχή, στην Ε Π ΙΚ Μ
στον Ιύ νό εσ μ ο διαιτητών, καθώς και
στο σωματείο της Ενώσςώς μας, ότι
από εφέτος δ(ν ισχύουν ■τα Αευκά
ΑεΑτία ανταποκριτών.
Ως * κ τούτου οι κάτοχοι των ΑεΑ
πων του χρώματος αυτού ανταποκρι
τές μας, πσρακοΑούνται όπως επικοίνωνήσουν αυτοπροσώπως μ ( τον
αθΑηπκό μας συντάκτη ΒύΑΑη ΓοΑο
νομστη που βρίσκετοι κσθημιμινω ς
στα γραφεία της εφημερίδας μας προκαμένου νο γίνα η ανπκατάοταοη
των Λευκών Αελτίων. με τα νέα που
riv a i χρώματος ρόζ.

πλασάρει άστοχα.
- 3 5 ’ 0 Πινακούόης μόνος του
αποτυγχάνει γιατί ο Μωϋσιάδης πέ
φτει με κίνδυνο στα πόδια του και
σποσωβεί.
- 4 0 'Τρομερό σουττου Ανθόπουλου στην γωνία αποκρούει με υπε
ρένταση ο Γκίλτσης.
- 8 5 ’ Γκέλα του Παρχαρίδη Π. και
ο Λουμπουρδής αποκρούει σουτ
που αποκρούει και πάλι ο Μωϋσιάόης χειροκροτούμενος.
Διακρίθηκαν οι Μωϋσιάδης,
Παρχαρίδρς Π., Κελεσίδης Παπα
δόπουλος από τον Α.Ο. Γιαννακο
χωρίου και οι Λουμπουρδής. Παρχαρίδης Θ.. Παρίσης από το Μονόσπιτα.
Η διαιτησία του κ. Τσιλαγιόννη
Γ. (Τσιλογιάννη - Μπιλαδέρη) πήρε
άριστα.
Οι συνθέσεις
Γιαννακοχώρι: Μωϋσιάδης. Παρχαρίδης Φ „ Παρχαβίδης Π., Παρχαρίδης Θ., Κελεσίδης. Ανθόπουλος
Λυκοστρατης, Τράϊος Α., Μάίνος,
Τράϊος, Παπαδόπουλος (Παπαστεργίου - Παρχαρίδης X.)
Μονόσπιτα: Γκίλτσης Αργυρίου,
Λουμπουρδής,
Πάρίσης,Μήτσιου.
Ζούρκος Πινακούόης, Μπουρδόνος Λουμπουρδής Δανιηλίδης. Διάκογλου (Μίλης Λουμπουρδής Π.Ι

ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΤΟΣ:
Γέννημα θρέμμα
του ΦΑΣ Νάουσα

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χαρίεσσα-Π. Ζερβοχώρι
Βαρβάρες-Αγγελοχώρι
Λευκάδια-Αρχάγγελος
Γιαννακοχώρι-Μονόσττιτα
Νεόκαστρο-Λαζοχώρι

0-0
1-1
1-1
0-0
0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χαρίεσσα
Αγγελοχώρι
Αρχάγγελος
Βαρβάρες
Μονόσπιτα
Λευκόδια
Γιαννακοχώρι
Π. Ζερβοχώρι
Λαζοχώρι
Νεόκαστρο

13
11
11
10
10
9
8
8
6
4

U ft’ -
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Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι (Αντ/τής Φάνης
Αραμπατζής)
Μία φαντατσική Δόξα που πετούσε κυριολεκτικά μέσα στην λάσπη
σάρωσε την συμπαθή ομάδα του Ρή
γα Φεραίου μεσκορ 8-0 και σκόρπισε
θύελλα ενθουσιασμού στους φιλά
θλους της που βλέπουν ότι η ομάδα
τους από αγώνα σε αγώνα έχει κατακόρυφη άνοδο.
Δεν υπάρχει γραμμή της Δόξας
που να μη δούλεψε σωστά στο χθεσι
νό αγώνα.
Οι φίλαθλοι παρακολούθησαν
ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι με διαρ
κές ανεβοκατέβασμα της μπάλλας
που κυριολεκτικά ξεθέωσε την φιλο
ξενούμενη ομάδα που τον περισσότε
ρο χρόνο προσπαθούσε να απομακρύνει την μπάλλα από την περιοχή
της. χωρίς όμως να το κατορθώσει
αφού η μπάλλα κατέληξε στην εστία
της οκτώ φορές.
' Ενα άλλο ευχάριστο γεγονός για
την Δόξα είναι όπ ανεβαίνουν συνε
χώς σε απόδοση οι νεαροί παίκτες
της Δόξας Μωίίσίδης, Δούμας. Σερεμέτας και Βελέντζας που εντυπωσιά
ζουν τους φιλάθλους με την απόδοσή
τους.

2 .9 0 0
2 .3 0 0
2 .9 0 0
850
8 .9 5 0

SKI
Δέστρα-SKI STOP
Μπότο
Μπατόν
Σύνολο δρχ.

δρχ. 5 .8 0 0

SKI SERVICE
_________Me τα mó σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα

^ A lV lΠΡΑΝΗΣ SPORT
Μ ητροπόλεως 13
Βέροια, τηλ. 2 7 4 9 2

i

0 -0
Μ. Αλέξ/δρος Αλ.-Νησελι
4-0
Σταυρός-Παλστίτσια
6-0
Κουλούρα-Άραχος
12-2
Λουτρός-Καμποχώρι
•
0
αγώνας Καλλιθέας Κοψοχωρας δεν έγινε λόγω αμι-

Ο Φύτος σε μ ία κροσηάθειά τσυ, σε χερσινό αγώνα της ομά&ος του.
Φέτος είνα ι ο πρωταγωνιστής της Νάουσας στους μέχρι τώ ρα αγώνι<.
της.
χληςΒ' ΟΜΙΛΟΣ
Ο Παύλος Φύτος εδω και 8 χρόνια βγαίνοντας στο Κ ιλκίς πήραμε ισο
είναι παίκτης της Ναουσαικής ομά- παλία.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
δος, και έχει παίξει περισσότερο στον Στην συνέχεια όμως ήρθε η διακοπή
ΛΟΥΤΡΟΣ
12
14
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
χώρο του κέντρου. Τα πρώτα του του πρωταθλήματος, για να αρχίσου
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
2
12
ποδοσφαιρικά σήματα ο Φύτος τα με πάλι, χωρίς όμως τις επιτυχίες,
Κουλούρα
Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Σ (Του αντ/τού μας)
αφού η ομάδα σκόνταψε και έχασε
έκανε με τα τσικό της Ναούσης.
12
Εκπληκτικός
ο
Ολυμπιακός AouTpó;
Η ταχεία, όμως ποδοσφαιρική του τον πρώτο βαθμό στην έδρα της από
12
Παλατιτσια
Λουτρού, συνέτριψε στο νήπεδό
εξέλιξη τον έφερε σε ηλικία 17 χρό τον Πιερικό, που σαν ομάδα δεν
12
Σταυρός
του την ΑΕ Καμποχωρίου με 12-2.
νων να δηλώνεται στους επαγγελμα- παρουσίασε τίποτε το ιδιαίτερο πλην
7
0 νικητής υπερείχε σε όλη τη διάρ
Καμποχώρι
τίες και άρχισε να αγωνίζεται και από τα αμυντικά του καθήκοντα.
κεια του αγώνα και αξιοποίησε την
7
Να όμως που μετά τον Πιερικό ήρ
καθιερώνεται στον χώρο του κέν
Καψοχώρι
υπεροχή του, με τους Κωστόπουλο
τρου, ενώ πολλές φορές και στην θέ θαν δυο αλεπάλληλες ήττες, που η
5
Καλλιθέα
μια στον Βόλο ήταν εντελώς άδικη,
(5". 2 3 \ 60') Αναστασόπουλο (3 ,
ση του σέντερ - φορ.
4
Άραχος
25') Βουλτσινά (32’, 67'. 69')
Σήμερα ο «Σώκρατες» (έτσι τον αφού αποδώσαμε σύμφωνα με τις
0
Νησέλι
αποκαλούν οι Ναουσαίοι φίλαθλοι) δυνατότητες, αλλά μας χτύπησε η τύ·
Πολυζόπουλο (34", 48', 70')
•
Η Καλλιθέα και το Καψ
γίες,ενώ το 1-0
παίζει από την αρχή του πρωταθλή χη, από χαμένες ευκαιρίες,
Η ΑΕ Καμποχωρίου σκοράρισε
Ολυμπιακός
στα τελευ' :υχε ο Ολι
.
ρι έχουν από ένα αγώνα λιγότερο,
ματος χωρίς να απουσιάσει σε αγώνα τα πέτυχε
στο 15" με τον Σοφάκη και στο 64 '
και βρίσκεται πάντοτε ανάμεσα στους ταϊα 3' λεπτά, εντελώς ανεπάντεχα.
ενώ από το Νησέλι έχουν αφειρεθεί
με τον Βασιλακάκη.
κορυφαίους, ενώ πολλοί είναι εκείνοι Στα παιχνίδια όμως της Καβάλας και
Αριστη η διαιτησία του κ. Κλο3 βαθμοί.
που τον αποθεώνουν, για την μεγάλη του Εοροαικού μπορώ να πω πως δεν
κίδη (Αμανατιδης - Γελαδάρης),
αποδώσαμε σύμφωνα με τις δυνατό
του αξία.
4.10 „ ,ιμε,μινο μας φυΛΛΟ θεωρήσα τητες, ενω στο πρώτο παιχνιοι μας
με σκόπιμο να παρουσιάσουμε την έλειπε και ο Παπαδόπουλος που είναι
ταυτότητα του Φύτου και να τον πά το Α και το Ω της ομάδος
Τέλος στην Αλεξανδρούπολη μας
ρουμε μια συνέντευξη, γύρω από την
πορεία της ομάδος, και τι λείπει απ' κατέτρεξε KUi πάλι η τύχη, ιιφειύ μι
την απόδοσή μας κάναμε τους φιλά
αυτήν,
• Παύλε στα τελευταία άτυχα απο θλους της να μας χειροκροτούν xUi
τελέσματα πως βλέπεις την πορεία να λένε, ότι είμαστε η καλύτερη ομά
της Νάουσας στην συνέχεια;
δα που πέρασε, ενώ οι κραυγαλέες
— η αλήθεια είναι, ότι κάναμε ένα ευκαιρίες που χάσαμε στάθηκαν για
πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, κερδίζον μια ακόμη φορά εμπόδιο να χάσουμε
μ πάλλο στον νεαρό Σερεμετα που με
Επαναλαμβάνουμε ακόμα μιά
τους βαθμούς.
τας τα Γιαννιτσά, φέρνοντας ισοπα
φορά ότι είναι μεγάλα ταλέντα και εί πλοσαριστό σουτ γράφει το 3-0.
Για την μετέπειτα πορεία μας θέλω
λία μέσα στον Αστέρα και νέα νίκη
Στο 43' σε μία σύγχυση στην εστία
ναι κρίμα να χφθούν.
στην Νάουσα με την Φ/,ωρινα, ενω ν«ι τονίσω, άτι με δυο πετυχημένε;
τω
ν
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Ϋστερήσαντες από την Δόξα δεν
μεταγραφές που χρειαζόμαστε, θα
περάσουμε στο πρόβλημά μας που
λέγεται «γκολ» και θα συνεχίσουμε
την προσπάθεια μας για να κρατη
Η Ε Θ Ν ΙΚ Η
θούμε στην 8άδα της Β' εθνικής
Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η
κατηγορίας.
Σ' αυτήν όμως την τιτάνια πρυσ
Η χθεσινή 7η αγωνιστική ημέρα πάθειά μας θα πρέπει να βοηθήσουν
του
πρωταθλήματος
ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ και οι φίλαθλοι με την συμπαράστα
Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η Σ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Σ σή τους.
ήταν ομολογουμένως ένας θρίαμβος
• Για τις φιλοδοξίες σου και τα
για τις ομάδες του Νομού μας.
όνειρά σου τι έχεις να μας πεις;
Συγκεκριμένα
— Προς το παρόν πάνω απ' όλα
Η ΔΟ ΞΑ Μακροχωρίου συνέτρι- βάζω την ομάδα μου, για να μπορέσει
ψε τον Ρ. ΦΕΡΑΙΟ Βελεατίνου με να σταθεί στην μόνιμη Β' εθνική και
8-0. ο ΑΓΡ ΑΣΤΕΡΑΣ Πλατέος νί
κατά δεύτερο λόγο να παίξω με τα
κησε με !·<3 τον Μ Α Γ Ν Η Σ ΙΑ Κ Ο
χρώματα μιας μεγάλης Π ΑΕ, διότι εί
Βόλου , η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ απέσπιι
μαι μόλις 23 ετών και έχω αρκετά
σε μέσα στην Κατερίνη ισοπαλ.ία χρόνια γιιι μπάλλα μπροστά μου.
(1-1) από τον τοπικό ΕΘ ΝΙΚΟ , αφού
• Έ χεις τίποτα άλλο να προσθέ
προηγήθηκε με γκολ του Λέκνα στο σεις;
70'. Τέλος ο αγώνας Μ. Λ Λ Ε Ξ Α Ν
- Εύχομαι στην αγαπημένη μου
ΔΡΟΥ Τρικάλων · Π.Ο. Ελασσόνας «ΝΑΟΥΣΑ» να σταθεί στην μόνιμη
ανεβλήθη λ.όγω ακαταλληλότητας Β' εθνική κατηγορία που θα αρχίσει
του γηπέδου εξ αιτίας των συνεχών στην επόμενη περίοδο και να ζητήσω
βροχοπτώσεων.
απο όλους τους οικονομικούς παρά
Η Δ Ο ΞΑ Μ α κ ρ ο χ ω ρ ίο υ β ρ ή κ ε το ν π ρ α γμ α τικό της Εαυτό. Μ ε τ ά το
Πλ.ήρη κριτικοπεριγραφή του γοντες, φιλάθλους, και συμπαίκτες
σγάιν» της ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ' θα μου. νυ συμβάλουν στη μεγάλη αυτή
3 -0 επ ί του Α Μ Π Ε Λ Ω Ν ΙΑ Κ Ο Υ και το 0 -1 επ ί τω ν Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν
δημοσιεύσουμε στο αυριανό μας φύλ προσπάθεια της ομάδος μας.
σ υ ν έ τρ ιψ ε το ν Ρ. Φ ΕΡΑΙΟ Β ε λ ε α τίν ο υ μ ε 8 -0 .
λο.
Ν. Τ Ζ Η Μ Ο Ρ Α Γ Κ Α Σ
με φοβερό σουτ στέλνει την μπάλλα
υπάρχουν, όλοι ήταν υπέροχοι. Από
στα δίχτυα αφού πρώτα βρει το ορι
την ομάδα του Βελεατίνου που ήταν
άτυχη αφού έπεσε πάνω σε μιά φοβε ζόντιο δοκάρι.
Στο 46' ο Μελέτογλου σέντραρε
ρή Δόξα διακρίθηκαν οι Τσουκαντάς.
από αριστερά και ο Δούμας από πολύ
Σαράντης. Κυριαζόπουλος.
πλάγια θέση γράφει το 5-0.
ΔΟ ΚΑΡΙΑ Κ Α Ι ΓΚ Ο Λ

ΝίκησΕ το Ρήγα Oepaío 8 -0

ί

Παντελόνι ελάνκα σαλοπέτ Roberto Tonini

i

β' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο Γ ο Αραμπατζής πάσσαρε
ωραία στον Δούμα που με δυνατό
σουτ έγρ«Ψκ
10Στο 30' σε σέντρα σουτ του Βελέν
τζιι η μπάλλα κτυπάει στο οριζόντιο
δοκάρι Κ'“ φεύγει άουτ.
Στο 3Γ σε ωραία μπαλλιά του
Δούμα ο Μελέτογλου με δυνατό
γωνιακό σουτ γράφει το 2-0.
Στο 38' ο Μελέτογλου μετά από
ωραία προσπάθεια σερβίρισε την

Ολα προϊόντα
εισαγωγής

- ,

■

Η ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΗΚΕ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ

^ ώρα της αλήθειας για το SKI—

Προσφέρουμ€:

1*1

„.επάγγελμά μας η
εμφάνισή σας στο ΣΕΛΙ..

συνέχεια από την 2η
Φίρονπι την μτγολυτίραν τιμήν τελευ
rntciv πλειοδότη» Την 12ην ώραν της
,ιι πημβρώς
όνω καθορισθεισπς
,,μέρας πλειστπΡ'οαμομ πψομ προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόοκλησις
πρυς πλειοδοσίαν υπό του «ήρυκος τη
εντολή τομ εσι του πλεκπηριασμου
μπιιλλήλαυ. υστις δικαιούται όπως ζητή
πει κσι λάβει πύρ εκόστου πλειοόότε,ω
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κατπκιιρωυίι α υπερΒεμειτιστής υποχρεαύται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηρια
ομομ υπάλληλον το εκπλειοτηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητι
£ΐς το Λημάσισν Ταμεΐον ΙΓραφεΐον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
μίζων και το σχειικών γραμμότιον εις τον
επί τομ πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενερνπθησετοι αναπλειστηριαομΟς
κατ αυτού τα ίξοδο τομ αποιομ θέλουν
ίιοηίιαχθεί ππύ αυτού αναγκικιτικως
κοι δια προσωπικής του κροτήοεως Εις
πεμίιττωσιν μή ίμΦονΙσεως τελευταίου
πλειοδότου σ επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειοτηρίασμα εις την απαί
τησιν τοιι Τσ κηρύκειο δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηρ,ασμου υπαλλή
λου βαριίνουσιν του τελεαταίον πλειο
δότην Το φερεννυον ή μη Των πλειοδο
τών είνπι της οπολύτου κρισεως του επι
του
πλειστηρισσμού
υπαλλήλου
Καλούνται δθέν-ηι βουλόυενοι να γίνω·
αιν αιΌρασίΠί Γ,ΐς πλειοτΓ,ρ,ασίΐηος,,,ε.
νπς ως 1) Ψ πε^ιΰυαίας ε-:τως ^ροστ V

Στο 48' ο Μελέτογλου έδωσε
ωραία μπροστινή μπαλλιά στον νεα
ρά ΜωΟσίδη που προχώρησε και με
δυνατό σουτ έγραψε το 6-0 αφού η
μπάλλα βρήκε πρώτα το κάθετο

δοκάρι.
Στο 73' σε εντυπωσιακή προσπά
θεία τοιι Βελέντζα Kat ωρυία μπαλλιά
ο Λιόλιος από κοντά γράφει το 7-0.
Στο 86' ο Λιόλιος με φοβερό σουτ
έξω από την περιοχή έγραψε το τέλι
κά 8-0.
Αριστη η διαιτησία του κ. Γρηγο
ριάδη (Σαββίδης
Δινάκης) συνδέ
σμου Πέλλης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Δ Ο ΞΑ : Σίγγας. Βελέντζας, ΜωΟσίδης,
Αμανατιδης.
Κολεσίδης,
Αραμπατζής. Δούμας. Σερεμέτας
Μελέτογλου (70' Βιιλαβάνης) Γ κόγκος (55' X "Αθανασίου) Λιόλιος,
Λιολι
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΣ: Κυριαζόπουλος.
Kuf .
Παπαόημητρίου.
Νικολόπουλος.
Αγγελής (36’ Νέμτσυς III Κουσκου
ρίδης. Νέμτσας, Σαράντης (72" Γά
τος) Μπίλης, Κανταρτζής. Τσουκαντός, Βογιατζής.

ΜΙΚΡΕΓ ΑΓΓΕΛΙξΓ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΕΠΙΠΛΩ Μ ΕΝΟ
Γϊληρ. τηλ 26 56 7

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
έως 16 ετών via να εργσσά<· σε κατάστημα. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 20002.
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δεσποινίς που γνωρίζει άριστά τα αγγλικά και πολύ καλά το
γερμανικά, με γνώσεις λογιστικής και μαρκεπγκ και με προϋπηρεσία
σε μεγάλη αθηναικη επιχείρηση ζητεί εργασία ανάλογη των προσ
όντων της οτη Βέροια. Πληρ τηλ. 24 966 τις εργοοιμές ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Με γνώσεις λογιστικής για να εργασβεί στην ανιιπμοσωπείο
TOYOTA Πληροφορίες κ. Αντώνη Γεωργιαδη τηλ. 27187.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ
Εντός του χωρίου Τριλόφου με 100 μ. πρόσοψη επί της λεωφάpou 5.5 στρέμ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 01 '561 49 87 .
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Νέα από
τη Νάουσα
ΤΡΟ ΧΑΙΟ
ΑΤΎ ΧΗΜ Α
Το υτ ·ιριθμ. NO 9833 I X ψορ
τηνό Βυτσκίτητο οδηγούμενο από
τον Εμμανουήλ Βσόόλα του Δημητρίου ετών 42 Kiijotcu Ναοόσης íce
τροπή από tov δρόμο στη 6ο χτλιβμετρο Ναούσης —· Στηύμηύ με αποτέλκομπ να Tpennui-ποθεί ο οδηγός του
ra i ο fîilîm virtv Ικόννης Λυξίντής
ετών 48. κάτοικος Νάουσας,
Οι τρανμαηοΛύντε; μ*τοψέρθη
καν στο Νοσοκομείο Ναοόσης.
Α Π Ο ΓΕ Υ Μ Α Τ ΙΝ Ο
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ ΓΟ Υ
Β Λ Α Χ Ω Ν N A O Y1Η 1
ΧΒές Τετάρτη στην αίθουσυ το»
τουριστικού περί πτί,ΚΗΐ »Κιόσκι»
έγινε ένα ξεχωρεστό απογευματινό
των Βλάχ;>ν με την τυτροτυράδοτη

πίττα κα·. τον μπιϊτζο. Ιτ η συνέπεια
κάτω ατό τους ήχους των ζουρνάοων
έγινε ένα ανεπανάληπτο γλέντι.
Το έσοδα από τον χορό θα διατε
θούν για την αγορά στολών του
συγκροτήματος.
Π Ρ Ο ΙΚ Λ Η ΙΗ
Το Δ .Γ. του Συλλόγου Βλάχων
Ναούσης κολέί σε γενική συνέλευση
τα μέλη του. η οποία θα γίνει την
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στις 11 το
πρωί στην αίθουσα του Εργατικού
Κέντρου Ναούσης και με θέματα:
I ) Λογοδοσία απερχομένου διοικη
τικού συμβουλίου.
2) Έκθεση εξελεγκτικής επιτορ«ής.
3Ι Τροποποίηση καταστατικού.
4) Διάφορες προτάσεις.
5) Εκλογή νέας διοίκησης.
Γ. Π Λ Π Α Π Ε Ε ΙΟ Ι

Νέες ρυθμίσεις για τους
Έ λληνες μετανάστες
Α Θ Η Ν Α I ΐΑ ΙΙΕ ί
Νέες ρ«>*μίσας μεθοδεύονται από
το υπουργείο οικονομικών για την
δαλικολονση των Ε/_·.ήνων κργαζο
μένων του εξωτερικού που επαιοπα
τρίζονται. Μεταξύ άλλων μελετύτιιι
και δυνατότητα >α καθιερωβ* η ατε
λής εισαγωγή αυτοκινήτου από επα
«ιιπατριζομήηιχ. οι οποίοι σήμερα
καταβάλλουν το Γ ? περίπου του ρό
pot' καταναλώσιιυς γ\0 ΤΟ κσαγόμινο αυτοκίνητό τοιχ.
Στο μεταξύ, μ ί έγγραφο του υφυ
πουργοί· σικι'ΐσμικοτν κ Παναγιώτη
Ρουμελιώτη πιιος τα προξενείο μας
στο εξιχτκρικό δίνοντυ-· αναλυτικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις νια το
δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι
να εισάγουν ατελώς την οικοσκευή
τους όταν «αναπ ητρίζονται Οι οδη
νίες αυτές αφορούν επίσης και τα
απαραίτητα πιστοποιητικά με τα
οποία τη προξενείο εφοδιάζουν τους
cxuvoraτρίζόμενους Ελληντς. Ειόι
KÓupci στνς οδηγίες αυτές επίσημοί
νπται 6 η ;
— Για κάθε ανδρόγυνο μετοικούντων εκδίδκτα: ένα μόνο πτστοποιηη
κό μετοικεσίας ανεξάρτητα αν μετοι
κούν συγχρόνως και οι δύο σύζυγοι
ή ο ένας παραμένει με σκοπό να ε.τανοπατρισθεί αργότερα.
— Πιστοποιητικό μετοικεσίας εκδίδε
ται και για tu ενήλικα παιδιά ίπου
έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος),
εφόσον ι-τανυπικρίζονται οριστικά
στην Ελλάδα με σκοπό να κάνουν
δικό τους νοικοκυριό
— Στο πιστοποιητικό μκτοικτσύις
τρέπει απαραίτητα να ανγράφανται
Ολο τα είδη της οικοσκευής και το
αυτοκίνητο «»όσον υπάρχει, άσχετα
αν μαόγονται ano την αρχή ή πρό
κειται να ιισηχθοιύ εντός έετίας από
της αρχικήςάψιξτκ του μετοικούντος.
— Μετά τη γορηνηση του “ ροξχνι-

Πυρ€τός
άγνωστης
αιτιολογίας
ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Ιατρικό
συμπόσιο με
θέμα
• Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας»
οργανώνει ο '.ιττρκός Σύλλογος
Ημαθ>σς
Η εκδήλωση θα γίνει τα Σάββατο
το απόγευμα στην αίθουσα του
Ταμείου
Προνσίας
Δικηγόρων
Βέροιας ΙΠλ. Ωρολογίου) και πραγ
ματοποιείται σε συνεργασία με την
Α' Προπαιόευτική Κλινική του
Πανεπιστημίου Θεσ'νίκης,

κσύ πιστοποιητικού μετοικεσίας σε
επανιιπατριζομενους δεν είναι πλέον
δυνατή π εισαγωγή οπό τους ίδιους
στην Ελλάδα αυτοκινήτου ή άλλων
ειδών με το καθεστώς της ελεύθερης
χρήσης.

Π Ε Ρ ΙΣ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Φ Ο Ρ Ο Υ Σ
Θ Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Ο Υ Μ Ε ΤΟ 1983
Μαύρη χρονιά θα είναι το 1983
για τους μη προνομιούχους Έ λλη
νες, δηλαδή την συντριπτική πλείο
ψηφία του ελληνικού λαού, με τις
οικονομικές εξελίξεις που περιχαρα
κώνει ο νέος προϋπολογισμός ο
οποίος κατετέθη στη Βουλή.
Έ γκυροι οικονομικοί κύκλοι σε
μιά πρώτη επισταμένη μελέτη των
αδυναμιών του κατέληξαν σε μιά αει
ρά από ιιποθαρρυν-πκές διαπιστώσεις
και προβλέψεις. Η πρώτη γεύση από
τυ κυτατεθεντα προϋπολογισμό του
1983 υπήρξε απογοητευτική για όλες
ης τάξεις του ελληνικού λαού. Ενώ
δεν εισάγει καμιά απολύτως πολιτική
για την αντιμετώπιση του πληθωρι
σμού. της επενδυτική; άπνοιας και
της υφέσεως χειροτερεύω την οικο
νομική κατάσταση όλων των κατηγο
ριών του πληθυσμού. Η εικόνα θα γ ί
νει σαφέστερη και θα επιδεινωθεί
ακόμη περισσότερο με τις δηλώσεις
του υπουργού εθνικής οικονομίας επί
της εισοδηματικής πολιτικής·.
ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ
Φ Ο ΡΟ ΚΥΝ Η ΓΩ Ν
Ο Φορολογούμενος φέτος θα πλη
ρώσει συνολικά φόρους 200 δισ. όρχ.
παραπάνω. Συνολικά τα φορολογικά
έσοδο αυξάνονται κατά 34,5% ενώ η
πρόβλεψη για την αύξηση του τιμα
ρίθμου κυμαίνεται στο 20%. Πολύ
μεγαλύτερη θα είναι αναλογικά η
προβλεπόμενη
επιβάρυνση στον

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Αθήνα. I (Α.Π.Ε.)
Προχωρεί η υλοποίηση tou προ
γράμματος που έχει εξαγγελθεί σχετι
κά με την οργάνωση των τελωνείων,
την απλούστευση των διαδικασιών
και τρν αποκέντρωση των αρμοδιο
τήτων. Ειδικότερο, αναφέρονται tu
εξής σε σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου Οικονομικών:
Λ. Εξαγωγές.
Με διαταγή του υφυπουργού οικο
νομικών Παν. Ρουμελιώτη προς όλες
τις τελωνειακέ; αρχές δίνονται ανα
λυτικές οδηγίες για την ταχύτερη και
καλύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγτκών επιχειρήσεων, Ιδιαίτερα υπο
γρπμμίζεται η ανάγκη της εφαρμογής
στην πράξη κάθε δυνατής ευχέρειας
που παρέχεται από τις ισχύουοες δια
τάξεις για την απλούστευση των
τελωνειακών ελέγχων και διαδικα
σιών κατά την εξαγωγή εγχώριων
προϊόντων.
Αναλυτικότερα διευκρινίζονται tu
παρακάτω ειδικά θέματα;
Τελωνειακό; έλεγχος των εμπο
ρευμάτων που εξάγονται δυνατά και
αρκεί να είναι δοκιμαστικός.
- Είναι δυνατή η εξαγωγή εμπορευ
μάτων. για τα οποία λόγω σύνθεσης
απαιτείται χημικός έλεγχος, με χημι
κή εξέταση ή ανάλυση που ενεργειται
και από ιδιώτη τηιιικό.
- επιραλλπαι η σωστή συμπλήρω
ση και η κανονική θεώρηση των
πιστοποιηηκών
καταγωγής
που
συνοδεύουν τα εμπορεύματα που
εξάγονται.
- Επιβάλλεται η άμεση επιστροφή
μετά την εξαγωγή των εμπορευμάτων
των σχετικών αποδεικτικών της εξαγωγής εγγράφων στις μεσολαβούσες
Τράπεζες για τη συναλλαγματική
τακτοποίηση.
- Επιβάλλεται η άμεση χορήγηση
υπό των τελωνείων των βεβαιώσεων
εξαγωγής και των αντιγράφων των
διασαφήσεων εξαγωγής στους ενδια
φερομένους, για την έγκαιρη λήψη
επιδοτήσεων ή την επιστροφή χαρτο
σήμου.
Β Αποκέντρωση
ελέγχου
ατελβιων.
Εξάλλου, με απόφαση του υφυ
πουργού οικονομικών Παν. Ρουμε-

λιώτη αποκεντρώνεται η αρμοδιότη
τα του ελέγχου και παρακολούθησης
των ειδών που εισάγοντπι με ατέλεια.
Αναλυτικότερα, η πιο πάνω αρμο
διότητα. που μέχρι σήμερο ασκείται
σε όλη τη χώρα αποκλειστικά από
την Δ/νση τελωνειακών ερευνών που
εδρεύει στην Αθήνα, μεταβιβάζεται
και σε 45 περιφερειακές τελωνειακέ;
βρ#?· .
.
„
.
Το τελωνείο καθιστα αρμόδιο μέσα
στην χωρική περιοχή του να ελεγχα
αν τα είδη που παραλαμβάνονται με
ατέλεια χρησιμοποιούνται για το
σκοπό που παραδόθηκαν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μ
φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κοριών Βεροίας ευχαριστεί:
1. Τη» Λέσχη Uones Βέροιας γιο
ττιν δωρεά των *0 .5 0 0 δρχ,
2. Τον ρ · Ευαγγέλου Κολλσμηολίκα για την προσφορά ενός γεύμοτος στην μνήμη της μητέρας τους
Αικατερίνης και της κόοης *®υς
Αικατερίνης
3. Terv * Νικόλαο Κοραστομάτη
για την δωρεό των 1,500 δρχ, στην
μνημη της συζύγου τοιι Δέσποινας
ΑπΑ τηκ φιλόπτωχο

0ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
€) ΔΙΑΝΥΚΤΈΡΕΥΟΝ7Α
Σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου
δισνμκτερευε* το Φαρμακείο:
Γιουροόκη Πέτρινα
tij A. 2 9 *0 1

πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκει
ται για ένα άνδρα ηλικίας 61 ετών
από το Σηάτλ της Πολιτείας Ουόσι
γκτων.
Ο ασθενής έφθασε σε κρίσιμη
κατάσταση στο ιατρικό κέντρο του
Πανεπιστημίου της Γιούντα τη νύχτα
της Δευτέρας. Και μια εξαμελής επι
τροπή εκτιμησεως της καταστάσεως
βάσει των κανονισμών και οδηγιών
της ομοσπονδιακής υπηρεσία; τροφί
μων και φαρμάκων ενέκρινε ομόφω
να την εγχείρηση.
Ο ασθενής υποφέρει από πάθηση
των μυών της καρδιάς, που δεν επι
τρέπει χειρουργική επέμβαση στο όρ
γανο αυτό, όπως δήλωσε ο εκπρόσω
πος του Νοσοκομείου κ. Τζών
Ντούαν.
θ α είναι η τρίτη τοποθέτηση

Η «ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ»
τελ€ί Εκπαιδευτικό
Ασφαλιστικό
Σεμινάριο
Με στόχοττιν εκπαίδευση και την
γενική ασφαλιστική ενημέρωση των
νέων ειδικών συνεργατών στον
Κλάδο 2ω ής αρχίζουν την Πέμτττη
2 Δεκεμβρίου ο* εργασίες ταυ Εντα
τικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
που οργανώνει η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»
Ανώνυμος Αοιραλιστική Ετηιρία η
πρώτη με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Το Σεμινάριο θα τελεσθει σης
ειδικές «γκαταστόαεις της Εταιρίας
και οι ερνοσίες του θα λήξουν στις
*4 Δεκεμβρίου
Οι ειδικοί συνεργάτες θα καταλά
βουν μετά την εκπαίδευση ηγετικές
θέσεις στα Υποκαταστήματα της
Εταιρίας, στον Κλάδο Ζωής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Π Μ ΒΕΡΟΙΑ
NiíoAómjuAo·. KunVvo;
θ«σ νίκης * τηλ 2 5 * ι ι
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μηίλης Αναστάσιος
θ Καιν νιω 3 6 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μθ»κ6ι»ΐ|ς Αθ
»*)λ 2336 6
ΙΤ Ο MAKFOXnPI
Κ ιιρομελίδικ Παύλος

Τρ Διοικητικά Συμβούλιο χαι οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν:
*1 Την · Ολυμπία Γιαννοπούλομ
κι» ια παιδιά »ης ν>Ρ τη δ ω ιχ ά των_
5 0 0 0 δρθΜ»μγ Ο νΊ ΑΟΘημέβά»
nvnuoauvuM. ·ις μνήμην του ρυζμ
γου και πατέρα των Σταύρου.
2) Tqv κ. Εριφύλλπ Μανιοπούλου
για τη δωρεά των 2 00 0 δραχμών,
εις μνήμην του συζύγου της νια ης
γιορτές των Χριστουγέννων.
Εκ του Γηροκομείου

τομέα των άμεσων φόρων δηλαδή
τουεισοδήματος. Προβλέπεται ότι τα
Φυσικά και τα νομικά πρόσωπα θα
πληρώσουν φέτος 40% παραπάνω
φόρο από τον περσυνό. Σημειωτέου
ότι ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσο
στό για τα Φυσικά πρόσωπα που
καλούνται να καταβάλουν φόρο
περισσότερο κατά 65% από πέρσυ.
Αυτό σημαίνει ότι θα ινταθεί η κατα
δίωξη
τωνφορολυγουμενων
θα
αγνοηθούν όλες οι διευκολύνσεις και
θα παραδοθεί ο Έλληνας φορολογού
μένος στο έλεος αυθαίρετων φοροκυ
νηγών, Είναι χαρακτηριστικό ότι
προβλέπεται είσπραξη από δήθεν
Φοροδιαφυγή φέτος ποσού 30 δισ.
έναντι δήθεν εισπραχθέντος ποσο
στού 20 δισ. δραχμές
ΠΥΡΟ ΔΟ ΤΕΙΤΑΙ
Ο Τ ΙΜ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ
Ο τιμάριθμος θα κυμανθεί και φέ
τος στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.
Επιπλέον όμως αυξάνονται οι τιμές
της απλής βενζίνης κατά 13,6% και
της σούπερ κατά 15%. του πετρε
λαίου κατά 3 δρχ. το λίτρο και του
μαζούτ κατά 2 δρχ. το κιλό.
Ολο αυτά σημαίνουν ότι όχι μόνο
το καλάθι της νοικοκυράς θα αδειάσει
περισσότερο αλλά και η θέρμανσή
τους τον χειμώνα θα γίνει προβλημα
τική.
Αυξάνονται, το τέλη κυκλοφο
ρίας για όλα τα αυτοκίνητα κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε το κράτος επιθυμεί
ναιισπράξει το 1983 2,5 φορές περισ
σότερα από ότι το 82.
Οι επιδοτήσεις για τον αγρότη
περιορίζονται αισθητά. Οι δαπάνες
μειώνονται κατά 6,2%. Παράλληλα
συνεχίζονται μέτρα για την μείωση
περαιτέρω των εθνικών επιδοτήσεων
στους αγρότες, με την αύξηση δε του
τιμαρίθμου και του κόστους παραγω
γής θα υποστεί σημαντική μείωση
παραγωγής του εισοδήματος τους.
Πριν από όλα θα επιβαρυνθεί το
κόστος με την αύξηση της τιμής των

καυσίμων και μετη φορολογία επί
των διαφημιστικών προϊόντων στην
τηλεόραση. Το σπουδαιότερο όμως
είναι ότι αυξάνεται το ύψος του μερι
δίου του δημοσίου πάνω στην αποτα
μίευση από 42% σε 43%. Έ τσι ώστε
νυ είναι αδύνατη η χρηματοδότηση
επενδύσεων και να ενισχύεται ο κρα
τικός σοσιαλισμός,
Μ ΕΙΩ ΣΗ
Ε ΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΩ Ν
Ουσιαστικά καμιά βελτίωση του
εισοδήματος του σε σχέση με την αύ
ξηση της παραγωγικότητας. Αντίθε
τα υπολογίζεται ότι επί τη βάσει της
προβλεπόμενη; Α Τ Α τα μικρά εισ
οδήματα θα υποστούν ποραγματική
μείωση 5% τα δε μεσαία 15% άσχετα
από τις γενικότρες επιδράσεις του
τιμαρίθμου. Ας σημειωθεί ότι η τιμα
ριθμοποίηση του φόρου δεν λύνει το

πρόβλημα και δεν καλύπτει καν τον
τιμάριθμο, Τα ίδια ισχύουν και για
τους δημοσίους υπαλλήλους.
Η ανταγωνιστικότητα της οικο
νομίας θα μειωθεί ακόμη περισσότερο
με την αύξηση του κόστους, ο πλη
θωρισμός θα κυμανθεί στο επίπεδο
του 22% γιατί, ν ιιι οι δαπάνες αυξά
νονται κατά 27% αντί να συγκροτη
θούν και το έλλειμμα του δημοσίου
τομέα θα φθάσει τελικά τα 600 δισ.
δρχ. Κάθε αύξηση τυχόν ίου εισοδή
ματος θα επηρεάσει το έλλειμμα του
ισοζυγίου πληρωμών στο οποίο πρέ
πει να προστεθούν και τα χρεωλϋσια
που υπερβαίνουν τυ 50 δισ. δρχ.
Κοντά σε αυτά η ανεργία που σήμερο
είναι 7.5% θα ενταθεί ιδιαίτερα στον
τομέα των οικοδομών των βιοτεχνι-

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
•

Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάιο του 1982

Οπως είναι γνωστά, οι ασφαλισμένοι roo ΤΕΒΕ που χρωστστη εισφορές που
αφορούν πριν αχό τον φετεινό μήνα Μάιο, θα μπορούσαν να ας πληρώσουν μ έ
χρι ας 30 Νοεμβρίου με την παληά τιμή κα ι με τέλη καθυστερήοεως (τόκους).
Επειδή έληξε αυτή η προθεσμία, τώρα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν τώρα να
ης πληρώσουν με την καινούργια τιμή χωρίς καμιά επιβάρυνση, πράγμα που
οπωσδήποτε συμφέρει για τους ίδιους τους ασφαλισμένους, μιά και όλο το
ασφάλιστρο θα τους ωφελήσει αργότερα στηουνταζτοδοτηση.
Επίσης γίνεται μιά υπενθύμιοη σήμερα όα όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει
να πληρώσουν μέσα στο Δεκέμβριο πς φετεινές εισφορές για να πιαστούν αργό
τερα στη βεβαίωση που θα πάρουν για τη φορολογική τυς δήλωση. Δηλαδή εάν
ένας ασφαλισμένος πληρώσει φετεινές εισφορές το ¡983 αυτές δεν θα δοθούν
στη βεβαίωση διότι είναι λογικό ότι θα καταβληθούν το 1983 κα ι όχι το ¡982,

Γερμανική υποστήριξη κέρδισε
ο Καραμανλής στα ελληνοτουρκικά
ΒΟΝΝΗ
Ο Ε λληνα ς Πρόεδρος τη ς Δ η μ ο κρ α τία ς κ. Κ ω νσ τα ντίνο ς Κ α ρ α 
μ α νλή ς πέτυχε ως Φαίνεται, σ τις προχθεσινές του σ υ νομ ιλίες με τη
γερ μ α νική π ο λ ιτικ ή ηγεσ ία να κ ά ν η τις ανησ υχίες κα ι τα εθνικά προ
βλή μα τα τη ς χώρας μας α νησ υχίες κα ι π ροβλήματα κα ι της Δ υ τικ ή ς
I ερμανίας.
Ο κ. Καραμανλής έδωσε στον νέο
Καγγελάριο κ. Χέλμουτ Κολ και τον
υπουργό Εξωτερικών κ. Χάνς Ντήτριχ Γκένσερ τις αληθινές διαστάσεις
του μεγέθους των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η χώρα μας και ιδιαίτε
ρα ύστερα από ης πρόσφατες εξελί
ξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο
κ. Καραμανλής τόνισε στους συνομι
λητές του ότι και η διατήρηση της
ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο
μπορεί να κινδυνεύσει από μία έντα
ση της κρίσης, αλλά και η Δυπκή
Γερμανία μπορεί να συμβάλει στην
αποτροπή της με πολιτικά μέσα.
Πολιτικοί παρατηρητές στη Βόννη
πιστεύουν, πάντως o n ο κ. Καραμαν
λής κατόρθωσε να απόσπαση την
γερμανική πολιτική ηγεσία την υπό
σχεση ότι kui η νέα συντηρητική

Κ ΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
εΟΛΤ Λ Λ ΙΗ Κ ΣΓΓΥ
Αμερικανοί χηροόργοι σχεδιάζουν
να τοποθετήσουν τεχνητή καρδιά
κατασκευασμένη από παλυουρεθάνη
και αλουμίνιο στ. ένα ασθενή κατά τη
διάρκεια τετράωρης εγχειρήσεως που
θο πραγματοποιηθώ σήμερα.
Η ταυτότητα του ασθενούς δεν
αποκαλύφθηκε αλλά ανεπιβεβαίωτες

Απογοητευτική η πρώτη γεύση απ’ tov
προϋπ/σμό που πυροδοτεί την άνεργέ

τεχνητής καρδιάς στην ιστορία της
Ιατρικής. Η πιο πράσφατί) έγινε τον
Ιούλιο του 1981 όταν ο δρ. Ντέντον
Κούλευ τοποθέτησε πλαστική πχνη
τή καρδιά πε ένα Ολλανδό οδηγό
λεωφορείου ηλικίας 36 ετών στο
Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο οποίος
όμως πέθανε μια εβδομάδα αργότερα.
Η πρώτη τοποθέτηση τεχνητής
καρδιάς, επίσης από tov 6ρ. Κούλευ
έγτνε το 1969, αλλά και τότε ο ασθε
νής πέθανε ύστερα από 36 ώρες.
Η αυριανή εγχείρηση θα πραγμα
τοποιηθεί κάτω από την διεύθυνση
του δρ. Ουίλλιαμ Ντέβρις επικεφα
λής του χειρουργικού τμήματος καρ
διάς και θώρακος του Ιατρικού κέν
τρου. Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου
δήλωσε ότι ο δρ Ντέβρις πραγματο
ποίησε τουλάχιστον 20 παρόμοιες
τοποθετήσεις τεχνητής καρδιάς σε
ανθρώπινα πτώματα στα πλαίσια της
προετοιμασίας για την τοποθέτηση
σε ζώντα ανθρώπινο οργανισμό.

Δεν εισάγει
Γ αλλικά
προϊόντα
η Τουρκία
Α Γ Κ Υ Ρ Α 1 (ΛΠΕ)
Η Τουρκική κυβέρνηση αποφάσι
σε να αναοτείλει όλες τ ι; άδειες εισ
αγωγής γαλλικών προϊόντων, σε έν
δειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα
περιορισμού των εισαγωγών τουρκι
κών προϊόντων υφαντουργίας που
έλαβε η Γαλλική κυβέρνηση, έγινε
γνωστό από καλά πληροφορημένη
πηγή στην Άγκυρα.
Εξάλλου, όπως τόνισαν οι ίδιες
πηγές, η αναστολή των αδειών εισ
αγωγής γαλλικών προϊόντων ιιποφυ
σίοτηκε από την Τουρκία μετά τη λή
ξη προστατευτικών μέτρων από την
Κοινότητα.
Παρόμοια μέτρα έχουν λάβει η
Ιταλία και η Μεγάλη Βρεταννία.
Ωστόσο, η Τουρκία δ*ν έχει ανακοι
νώσει αν προτίθεται
φνπστκίλη ης
οσαντυγθς από ης δυο αυτές χώρες.
ορισμέν
Τέλος, σύμφωνα με Ορισμένου;
διπλωματικούς
κύκλους,
η αναστολή
ώς «
'

των αδειών θσ πλήξη κυρίως την

εξαγωγή χάλυβα και εργαλείων, που
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος
του εξωτερικού εμπορίου της Γαλ
λίας προς την Τουρκία.

κυβέρνηση Κολ
Γκένσερ «α δρα
στηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση
αυτή ώστε να επικρατήσει άμεσα,
τουλάχιστον κλίμα που θα επιτρέπει
διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση
των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν οι προπόσεις που αντηλλάγησαν μεταξύ των κ.κ. Καραμανλή και
Κολ. Συγκεκριμένα, προσφωνώντας
τον Έλληνα Πρόεδρο ο κ. Κολ εξέΦρασε τη χαρά του για την επίσκεψη
του κ. Καραμανλή, για την προσωπι
κότητα του οποίου, είπε, υπάρχει στη
Δυπκή Γερμανία βαθειά εκτίμηση.
Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός
Καγκελάριος υπογράμμισε «τα προ
βλήματα και τις ανησυχίες που
εκφράσατε κ. Πρόεδρε.
λαμβάνου
με σοβαρά υπόψη και θα προσπαθή
σουμε να συμβάλουμε στην επίλυσή
τους».
Απαντώντας ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας αφού εξήρε
όλους τους δεσμούς που συνδέουν
η ς χώρες πρόσδεσε «και οι δεσμοί
αυτοί κ. Καγκελλάριε, προσλαμβά
νουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που
η διεθνής κατάσταση είναι σκοτεινή
και η Ευρώπη αναζητεί τον δρόμο
της. το δρόμο δηλαδή εκείνο που θα
την βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα
και θα την βοηθήσει να ξαναβρεί τη
θέση της στον κόσμο. Και είμαι ευτυ
χής που διαπιστώνω ότι οι απόψεις
μας όσον αφορά στην ενοποίησή της
Ευρώπης συμπίπτουν. Οι εκτιμήσει,
εξ άλλου, που κάναμε, για την διεθνή
κατάσταση, μας οδήγησαν στο συμ
πέρασμα δη για να προστατευθει η
ειρήνη θα πρέπει να αποκατασταθεί
το κλίμα εμπιστοσύνης στον κόσμο
σε συνδιασμό με τη μείωση και εξισορρόπιση των εξοπλισμών».
Καταλήγοντας α κ. Καραμανλής
υπογράμμισε «τέλος κ. καγκελλάριε

Αραφάτ:
Συζητάμ€
το σχέόιο
των ΗΠΑ
AM M AN 1. Το σχέδιο του προέ
όρου Ρί)γκαν για την επίλυση του
Μεσανατολικού είναι μία μόνον οπό
τις προτάσεις που εξετάζει η Οργά
νωση Υ'Ο *η» Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης, δήλωσε χτες ο Παλαι
στίνιος ηγέτης κ. Γιάσερ Αροφάτ.
0 ηγέτης της 0-Α.Π απέφυγε
ωστόσο να εκφράσει μία συγκεκρι
μένη άποψη, σχετικά με την πρότα
ση του προέδρου Ρήγκαν. η οποίο
προβλέπει μεν την αυτοδιάθεση του
Παλαιστινιακού λαού σε σύνδεση
με την Ιορδανία, αλλά δεν προτείνει
την ίδρυση ενός ανεξάρτητου
Παλαιστινιακού κράτους, όπως θα
ήθελε η 0 Α Π.
«Εξετάζουμε το σχέδιο του προέ
δρου Ρήγκαν ενώ παράλληλα μελε
τούμε και άλλες προτάσεις», δήλω
σε ο Γιασέρ Αραφτ στο πρακτορείο
ειδήσεων της Ιορδανίας «Πέτρα»,
·:αι πρδσθεσε ότι κουτό που θέλου
με από τους Αμερικανούς είναι να
αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του
Παλαιστινιακού λαού»
Το βΟμφλίς Πολλίιστινιακό Κεν
τρικό Συμβούλιο, ίό οποίο συνε
δρίασε στη Δαμασκό την περασμέ
νη «βδομάδα, αποφάσισε ότο το
σχέδιο Ρήγκαν δεν ανταποκρίνετοι
σης προσδοκίες των Παλαιστινίων
χωρίς ωστόσο και να το απορρίψει
ολοκληρωτικά.

θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίη
σή μου για την κατανόηση που δείξα
τε στα ειδικότερα προβλήματα που
απασχολούν την χώρα μου, Προβλή
ματα. που έχουν σχέση με την ειρήνη
της περιοχής αλλά και με την συνοχή
της Συμμαχιας. και τα προβλήματα
αυτά, Οα πρεπα για τον λόγο αυτό να
θεωρούνται κοινά προβλήματα όλων
των ετέρων».
Μετά το γεύμα ο καγκελλάριος κ.
Κ ολ απαντώντας σε σχεηκό ερώτημα
του ΑΓΓΕ δήλωσε τα ακόλουθα.·Είχαμε μία μακρύς διάρκειας πολύ

ουσιαστική και όπως πιστεύω ασυνή
θιστα φιλική συνομιλία. Ενημέρωσα
τον Πρόεδρο για ης πρόσφατες
συνομιλίες μας στην Ουάσιγκτον και
όπως ήταν φυσικό συζητήσαμε διεξο
δικά την εξέλιξητων ελληνοτουρκι
κών σχέσεων»
Σε ερώτηση του ΛΠΕ αν πρόκειται
η δυηκογερμανική κυβέρνηση να
αναλάβει την πρωτοβουλία προς την
κατεύθυνση αυτή, ο κ. Κολ είπε:
«Δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα
στο σημείο αυτό. Ακόυσα με μεγάλη
προσοχή τα όσα μου εξέθεσε ο Πρόε
δρος».

Καραμανλής μη to Γέρμανό πρόεδρό κ. Κολ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Η επιτροπή πρωταθλήματος της
Ενώσεως που συνήλθε τη Δεύτερο
2 9 ,1 1.1982 στην τακτική της συνε
δρίαση, επέβαλε τις παρακάτω ποι
νές αποκλεισμού σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές.
Φωτόπουλο Πρόόρ. του Ατρόμη
του Διαβατού 1 αγωνιστική, Καντονώτο Κων. του Μ Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας 2. Τολιόπουλο Μιχ της
Α.Ε. Καμποχωρίου 3. Κατσουγιάννη
Πέτρο του Αλιάκμονα Νησελίου 3
Φωτεινιά Φώτιο του Αλιάκμονα
Νησελίου 7, φω τεινιά Βασίλειο του
Αλιάκμονα Νησελίου 4. Ηλία Πέτρο
του Αλιάκμονα Νηοελίου 4, Μστρόκα Αθαν. του Αλιάκμονα Νησελίου
4 Βενιόπουλο Πρόόρ του Αλιάκμο
να Νησελίου 5, Νιινόπουλο Δημ
ταυ Φιλίππου Μελικής 1 Μοτσουκο
Αριστ. της Νίκης Αγκαθιάς 3
Μανώλα
Μιχ.
του
Νησαίκού
Νησιού 3. Σερέτη Ιωύννη της Ελπί
δας Μονοσπίτων 1
•
Η επιτροπή πρωταθλήματος
μηδένισε την ομάδα του Αλιάκμονα
Νηαελιου στον αγώνα πρωταθλή
ματος Β' ερασιτεχνικής κατηγορίας
της 20 11.82 μεταξύ των ομάδων
Αλιάκμονα Νησελίου - Θύελλας
Σταυρού, λόγω διακοπής του αγώνα
από το διαιτητή, σε εφορμονή της
παραγρ, 7 του άρθρου 20 των Κ.Π
γιατί η ομάδα του Νησελίου είχε
παραμείνει με λιγώτερους από επτά
(7) ποδοσφαιριστές στον αγωνιστι
κό χώρο, εξ αιτίας αποβολής πεντε
(5) ποδοσφαιριστών και κατακύρω
σε τον αγώνα αυτό υπέρ της ομά
δας της Θύελλας Σταυρού με τέρμα
τα 2 -0 ενώ σε εφαρμογή της παρα
γράφου 3 του 2 0 των Κ.Π οφαίρε
σε τρεις Ι3) βαθμούς από το βαθμο
λογική πίνακα του Αλιάκμονα Ν ίΙΟ ίΜ. m
J
•
Προσδιόρισε τη δ.εξανωνή
ι αύ ¿6 τελεσθέυτα ανωνιι πμυπαθλήμπτος Α ερασιτεχνικής κατηγο
ρίας ΑΟ Τριποτάμου - Δόξας Ανίας
Τριάδας
για
την
Τετάρτη
Β -12-1982 και διόρισε τους γυμνά
σίαρχους στους αγώνες του πρωτα
θλήματος Α' ερασιτεχνικής κστηγα-

ρίας της 4 «ο· 5 '1 2 '1 9 8 2 .
•
Εξ άλλου η διοίκηση της
Ενώσεως συγκαλεί σύσκεψη, που
θο γίνει στα γραφεία της το Σόββοτο 4.12.82 και ώρα 6 μ μ., των
εκπροσώπων των.· Ενώσεων Ποδο
σφαιρικών Σωματείων Πέλλη,ς Κιλ
κίς και Πιερίας προκειμένου να εξετασθούν από κοινού τα προβλήματα
του ποδοσφαίρου και να πορθούν
αποφάσεις για την επίλυσή τους.
Επίσης τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου
1982. στα εντευκτήρια του ΓΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ,
θα
πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση των γυμνασίαρχων
της Ενώσεως για να συζητηθούν το
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους
κατο τη διάρκεια των αγώνων, αλλά
και αλλα θέματα που έχουν σχέση
με το ποδόσφαιρο της περιοχής μος.

κών κυι βιομηχανικών επιχ
Κ Λ Μ Μ ΙΛ ΑΥΞΗΣΗ
ΣΤΗ Ν ΠΑΙΔΕΙΑ
Για την άμυνα οι φετεινές
νες θα είναι μικρότερες α '°
σινές. Πράγμαη υυξάνυντβ
12,7% ενώ ο τιμάριθμος ν° ¡" 2 ^
το 20%. Στη γεωργία
αυξάνονται μονο κατα / .τ ’0»
ο τιμάριθμος θα είναι πόνοι ιιπ Στην παιδεία δεν προβλέΛΠ® ^
πραγματική αύξηση τυπικά >
στον των δαπανών.

Από 6 ΔεκεμβΡ'011
δώρο και σύντα{Π
στους αγρότες
Από η ς 6 ως ης is “ i s s
ο Ο ΓΑ θα καταβάλλει στους --- ÿ
τη σύνταξη του 6ου δίμή»00 ^
Δώρο Χριστουγέννων. Ηδη
Τές έχουν σταλεί στα
Ο αριθμός των συντοξ*0®*
νερχεται σε 733.352 άτομο

Από το 1983
οι αυξήο^
στα καύοιμ0
διατάξεων, μ ί ης οποίες 8°
Ρ
«αι ο χρόνος ενάρξίως tu)V . rtoff
ξημένων ημών για τα υγΡ“
μα».
/u, ο*1
Τη δήλωση αυτή έκ α ν ε-λ ^ « ^
πουργός Εμπορίου κ Γ.
απαντώντας ce σχετική £ά°μ
διευκρίνισε ό η η αύξηοη ^ ^ j i «
των υγρών καυσίμων προρΛ*^^
πό tov προϋπολογισμό τύ' Ι £1«;1
επομένως οι νέες ημές **Pj?£
σχύσουν όταν λήξει to *’ * "

Η ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΛΕΙΑΔΑ
ΚΙ ΕΜΕΙΣ ρ.
συνέχεια από *9 ,,
ωραιοποιεί τις ξένες Αέξ«'9 ^
προϊόν μιος πολυεθνικής 0
φερθεί σύμφωνα τους *β'?,.β4#λ
εθνικής γλώσσας. Αυτή Π ^αηήβ
ελεγχει και αποφασίζει η“ *
φεί και θα προφερθεί <Πθϋ ()ίί
λους των μαζικών μέσων «ν
σηςΠοιά είναι η εικόνα της»"
μος στην Πατρίδα μας:
,
0 ξένος που φτάν«' νυ*(Γ(,ι ■'
Αθήνα, νομίζει πως
πόλη της Δυτ. Ευρώπης ή ΓΙ"’ π(ώ'
Τα ίδιο συμβαίνει σε ό λ ε ς . γ*
της Πατρίδας μας Η «θν' αΓΓά
γραφή εκτοπίσθηκε πλήρως
ξένες
Στις Υπεραγορές μας
(ί*
δείξεις με «ευχαριστούμε· ^
Τα περιοδικά μας Υ'Ο ναι ρν*11
κατανοητά πρέπει να ξέροώ* 1*
κό ή ναλλικά Οι εκφ ω ω ^^Γ
τηλεόρασης προφέρουν
.
το χρώμα της ξένης γλώσ® ^
Απορρίψαμε τελείως τΓ,ν Α
Παιδεία και η γλωσσά μ<*ί ® ,οι’
νε< κάθε μέρα. Μιλάμε χωΡή^δ
τέχνη, χρησιμοποιούμε ύβΡ'° φ
χυδοίες λέξεις με ΤΓ> Ρ°^,τές**
ζώων «οι φυτών Πολλές
χοτορθώναυμε να καταλοΡ ,)>
λένε μορφωμένοι όνθρωί*01
ξεις τυποποιημένες
„Λ Λ
Που θα πάει έτσι η Ε°α,νο’<'
γλώσσα: Τι κάνουν οι *α ¡3
της δικής μας Ακαδημίας
νών. Μήπως πρέπει να ύπΕ' 1,|
Φραγμός στη ξενική ί " ' 0' 1« # ,
της γλώσσας μας Μ άπω? ο?
ώρα της ελληνικής ΠλειΟδαν, μ
μας Οι Έλληνες φιλόλογο·
σουμε ένα αγώνα για να
*
ρωσουμε από τις ξένες
όμορφη γλώσσα μας
*
ρουμε
πολλές υπηρε0'
Ε θ νο ς__________
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔ/Ιν

Το όνομα που γράφ£'
ιστορία στο ΕΠΙΠΛΟ

ΑΜ ΔΡ£ΖΏ Υ
Επιπλα

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΑ
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ΚΑΘ ΕΤΑ:

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

1. Ανήκει στον ανθρώπινο οργανι
σμό (καθ.). — Έ τσι υπογράφει
ένας Ελληνας γελοιογράφος.
2. Στη γενική ένας κάτοικος ευρω
παϊκής χώρας.
3. Είναι και η ΕΡΤ 2 (αντίστρ.) —
Χωρίζονται από το Δ (αντίστρ).
4. Κυρίως ανήκει στη Γερμανία
αυτός - Τρώγεται κΓ έτσι το λά
χανο (αντίστρ.).
3. Χτύπος κανονιού, αντίστροφα.
6. Κ αι η Τροχαία έχει τα δικά της —
Αιγυπτιακή θεότητα.
7. Πιο ευχάριστα πίνεται το καλο
καίρι — Αόριστη - αντωνυμία,
αλλ' αντίστροφη.
8. Είναι απέναντι στο Αντίρριο
(αντίστρ.). - Κάθε χήρα έχει
tor... δικό της.
Μία πλοιποπαραγωγική περιοχή
της Ευρώπης - Αυτές δεν διαφέ
ρουν.

Η εντύπωση, πως όλοι οι απόφοι
τοι γυμνασίων (στην Ελλάδα απόφοι
τοι λυκείων) θέλουν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στην ανώτατη
εκπαίδευση, που έχει γίνει έμμονη
ιδέα σε μερικούς, δεν ανταποκρίνεται
πια στην πραγματικότητα. Σύμφωνα
π.χ. με στοιχεία της Κρατικής Στατι
στικής Υπηρεσίας στο Βισμπάντεν
της ομοσπονδιακής Γερμανίας, στο
Ομοσπονδιακό Κρατίδιο της Έσσης
μόνο τα 65% των αποφοίτων θέλουν
να σπουδάσουν. Στην αρχή της
δεκαετίας του 70 το ποσοστό αυτό
ανερχόταν σε 85%.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται
και στο Αμβούργο καθώς και σε άλ
λες μεγάλες πόλεις, όπου όλο και
περισσότεροι νέοι, αποφοιτοι γυμνα
σίων, ενόιαφέρονται για κάποιο απλό
βιοποριστικό επάγγελμα. ·Το εναλ
λακτικό αυτό κύμα γίνεται πιο αισθη
τό στις υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού των Γ ραφείων
Ευρέσεων Εργασίας· υπογράμμισε
μια εβδομαδιαία εφημερίδα του
Αμβούργου. Ζήτηση παρουσιάζουν
θέσεις μαθητείας για κηπουρούς, χρυσοχόους, μαραγκούς.
Οι δάσκαλοι της επαγγελματικής

Η Λ Υ Σ Η ΤΟΥ ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : I Σ Α Μ Ο - Α ΙΚ 2. Κ Ν Ο Υ Τ - ΙΣΟ 3. ΑΤΣΟ - ΟΡΛΥ
(Μ Ε )Λ ΙΣ (Α ) - Α Φ ΓΑ Ν 5. Ο Δ Α Ι - Μ Ι 6. Μ ΙΝ Τ Ε Ρ Ι
Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ 8. ΤΟ ΑΣΤΡΟ 9. ΑΤ - ΤΥ - ΝΙΣ.
Κ Α Θ Ε Τ Α : 1. Σ Κ Α Α Ω Μ Α Τ Λ 1 Α Ν Τ ΙΔ ΙΚ Ο Ι 3. Λ Ο Σ Σ Α Ν Τ Α 4. ΙΥΟ
ΙΤ ΙΣ Τ 5. ΟΤ
ΕΝΤΥ (Κωνστοντίν) 6. Ο ΦΥΡΕΡ 7. Α ΙΡ Γ
ΙΣΟ Ν 8. ΙΣ Λ Α Μ 9. Κ Ο Υ Ν ΙΑ Δ Ο Σ .

4
7.
-

Α Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΚΟ Υ Μ Ο Υ Σ Η Σ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3
5.50 0 ΒΑΣΙΛΙΑ! ΑΡΘΟγΡΟί
6.15 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΟΗ ΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00 ΜΟΥΙΙΚΟΡΑΜΑ
7.35 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
8.15 01 ΝΠΟΥΚΙ
900 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
10.25 Μ ' ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
1115 01 ΘΟΡΓΙΕΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΧΑΝΟΥΝ

Β ΙΣ Μ Π Α Ν Τ Ε Ν (ΙΝΠ).

Αρχή... εντολών - Αρχικά ελλη
νικής συγκοινωνίας — Σκόρος...
αρχαιοπρεπής.
Χαρακτυηρισμός πολλών υφα
σμάτων.
Το χρειάζεται κάθε καλλιεργήσι
μο χωράφι (εν.).

1. Είναι και η οδήγηση για κάθε
πιλότο αεροπλάνου.
2. Πρόσωπο γυναικείο της ελληνι
κής μυθολογίας — Στην καθα
ρεύουσα τα... μαλακά.
3. Ένας πασίγνωστος... τρομερός
— Έχουν όλα τα αρώματα.
4. Περίφημος Γάλλος ζωγράφος.
5. Ξένο πρακτορείο ειδήσεων —
Αντίστροφα, αυτό βρίσκεται
στην Κηφισιά.
6. Μονάδες του στρατού μας, επί
λεκτες — Δισταγμό φανερώνει
Το εγώ ξενόγλωσσα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΕΔΑΦΟΣ ...

5.00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
5.15 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.30 Ο ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 Η ΚΥΠΡΟΣ
6.30 ΑΧΙ 01 ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
7.00 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
7.30 ΤΑ ΦΤΕΡΑ
8.30 ΒΙΕΤΝΑΜ: 0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΝ
10.000 ΗΜΕΡΟΝ
9.00 01 ΔΕΣΜΩΤΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ: Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΚΠΒ
ΚΡΙΜΠ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γνωστοποιειται. σύμφωνο με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδι
κα. όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250' 1982 ότι:
Η Μ ΠΟ ΡΔΕΝΑ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η
του Ιωάννη και της Ιφιγένειας το γέ
νος Κανάλη γεννήθηκε και κατοικεί
ατη Βέροια επαγγέλματος οικιακά και
ο Κ Α Ρ Α Θ Α Ν Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ του
Σπυρίδωνος και της Κυριακής το γέ
νος Σαζακλίδη γεννήθηκε και κατοι
κεί στο Κερατοίνι Πειραιώς επαγγέλ
ματος εκτελωνιστής πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων
Βέροιας.

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

εκπαιδεύσεως στην Ομοσπονδιακή
Γερμανία απόκτησαν τα τελευταία
χρόνια ολοένα περισσότερους μαθητευόμενους με καλλίτερη σχολική
κατάρτιση. Το 1970 τα 40% περίπου
των μαθητευομένων προέρχονταν
από τα σχολεία βασικής εκπαιδεύσεως (με δεκαετή υποχρεωτική φοί
τηση), ενώ δέκα χρόνια αργότερα το
αντίστοιχο ποσοστό ανέβηκε στα
60%. Οι μαθητές με καλλίτερη σχολική εκπαίδευση (απόφοιτοι γυμνα
σίων) επιδιώκουν ν' ασχοληθούν
κυρίως με εμπορικά επαγγέλματα,
ενω όσοι έχουν απολυτήριο σχολείου
βασικής εκπαιδεύσεως, προτιμούν τα
τεχνικά επαγγέλματα. Η τάση αυτή
Φαίνεται καθαρά στους βιβλιοπώλες
και τραπεζικούς: 90% των μαθητευο
μένων στα εν λόγω επαγγέλματα
έχουν ολοκληρώσει τη μέση εκπαί
δευση. ενώ στα ηλεκτρολογικά επαγ
γέλματα το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται στο όχι ευκαταφρόνητο
ύφος των 50%. Σήμειωτέον, ότι οι
νέοι που τελειώνςύν φέτος το σχο
λείο δεν χρειάζεται ν' αγωνιστούν
όσο και πριν δυο ή τρία χρόνια για
την εξεύρεση θέσεως μαθητείας, γιατί
η σχετική προσφορά διατηρήθηκε σε
σταθερά
επίπεδα.
:αθει
Στο
Ομοσπονδιακό
Κρατίδιο
Ρηνανίας Βεστφαλίας, π.χ., παρου
σιάστηκε.το 1980 και πάλι ένα μικρό
πλεόνασμιι θέσεων μαθητείας. Ιδιαί
τερα ευχάριστο, είναι ότι ο αριθμός
των νέων, που προτιμούν τα πανεπι
στήμια και δεν ακολουθούν επαγγελ
ματική εκπαίδευση, όσο πάει και
λιγοστεύει. Η ομοσπονδιακή Κυβέρ
νηση προσπαθεί να δώσει τη δυνατό
τητα επαγγελματικής καταρτίσεως σε
όλους τους νέους. Στα πλαίσια της εν
λόγω προσπάθειας εντάσσονται και
τα «μέτρα επαγγελματικής προπαρα
σκευής και κοινωνικής ενσωματώσεως νεαρών αλλοδαπών» που εφαρ
μόζονται από το 1980. Συγκεκριμένα
πρόκειται για σειρά μαθημάτων για
παραπέρα σχολική μόρφωση, ιδίως
νεαρών αλλοδαπών που δεν έχουν

τεΑειωσει γερμανικό σχολείο (το
1981/82 15.000 περίπου νέοι πήραν
μέρος σε τέτοιες σειρές μαθημάτων).
Τον ίδιο χρόνο άρχισε να ισχύει και
το πρόγραμμα του Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυ
ση της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως
των νέων εκείνων, που και μετά την
συμμετοχή τους σε μαθήματα επαγ
γελματικής προπαρασκευής, έτυχε να
μην μπορέσουν να βρουν θέση μαθη
τείας.

Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης-O f FSET
Μ ΙΧ Α Λ Η Ι Π ΑΤΧΙΚΑΙ
(Π. Μ ιαουλη 41

Νομικός ουμβάυλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μηιροπόλεως 72
TqA 23 137 2 * 762
B ÍP 0IA
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ.
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.I.
Κοινοτήτων
δρχ
A Ε και ΕΠΕ
δρχ
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ L Τραπεζών
δρχ.

1600

2000
3000
4000

Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή

όχι δεν ετηστρ4φονιαι.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
βτελούμε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 1982 στην εκκλησία Αγ.
Ιωάννου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο για την ανάπαυση
της νυχής του προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΪΜΤΖΙΔΗ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τατέκνα
τα εγγόνια - οι ανεψιοί

40Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο

θωμάς A. Βύζας

ΒΕΡΟΙΑΣ

62 555 62 66«
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βεριώκκ. B«r>(Oou
49 *ι·ή Τράπεζα
24.141
Έ ·βντι ΔΕΗ
«νεητπ ΚΤΕΛ
ΐΜ Ν ·ρ 4 ΐθ ν |
ΠΑ Ορο4ο»ΐου

Δ Ε Κ (|Α4#«ς)
Υ6φ«κτη
3X C - (στσθνώς)
λόπ ιγοφίέ ΤμφΝ
Γροχαίο

129
29.749

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22.233
24,444

Tm · 4 η wpw r * TV 4 στ-τγ» «4Λη

ΠΑοι Κορβ.όσιου 22 532 22 636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
24 080
23 350

Πιφοαβιιπιιή
Βοοοκομκίο
A t K (Αλόφκς)
O X t (στσθνός)

μος. Αναλαμβάνω και οίκον
64()ωση ή ΟΛΛη «ομταστική

22.199
2X200
2X314
41.393

φ ω νεισ τέ σ το 0 3 3 3

23 .619
2X394
2X379
100
121
199

91351.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 5 6 -ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

Ω επί της εκτελέάε*^
Δικαστικός Ειτιμέλάπ"

ΜΑΥΡ. ΚΟ ΥΦ Ο ΠΟ Τ^»·^'

ΛΕΝ ΠΟΡΤΑΖΟΓ»
- ο

κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ 1 ’¿ΨΙ
ΠΟΥΑΟΣ πολιτικός μΊΣβ”
θα γιόρτασα.
- Ο κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ S '
ΠΟΥΛΟΣ δεν θα γιορτάο^.
ö

Δ ΙΗ Μ Ε Ρ Ε Υ Ο Μ Ε

Φ α ρ μακε»5
Ο Δ ΙΑ Ν Υ Κ Τ Ε Ρ ^ ^
Σήμερα Παρασκευή -1 ^
βρίου 1982 διανυκτερεύε'
κείο:
θωμαδάκη ΜαΡ^1
τηλ. 29081

A H V E II

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α

V ID E O

E k i u u i B c v O c I c e r m v Ε λ Α π ν ι κ Α Τ η λ ί Ο Ρ 0 ^ 1'
Ο ι τρ ια ντα φ υ λλιές Αποτελούν μ ιά πρόκληση,

Μ ΗΤΡΟ ΠΟ ΛΕΟ Σ Π

-

1^

Τ Η Λ . 2 β ·0 7 7 -

τέτο ια πού να μ ή δ ισ τά ζ ε ι κα νείς \>ά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί

+·**ΖΙ*κ\ ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡ^

ένα μ έρος τού κήπου ή κ α ί ολό κληρ ο τόν κήπ ο γιά
τριανταφ υλλιές, γιά έναν τριανταφνλλόκηπ ο.
Δ εν είν α ι Ανάγκη να ε ίσ τε ε ίδ ικ ό ς γιά να'
δημιουργήσ ετε έναν υπέροχο κ ή π ο μ έ τρια ντα φ υλ
λιές. Γ θ ά ψ τε ή τηλεφ ω νείσ τε σ τά φ υτώ ρια Π άνου
‘Αβράμη. θ ά σάς σ τείλο υ μ ε Αμέσως κ α ί δωρεάν

>

i Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ Α ίΦ Α'
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟ ΗΝΑΙΣ

*Α

τόν έγχρω μο εικονογραφημένο κ α τά λ ο γό μας.
‘Ε κ ε ί θά β ρ ε ίτε χ ρ ή σ ιμ ες συμβουλές κ α ί Ιδέες κα ί,
έπ¡πλέον, 103 έ κ λ ε κ τέ ς π ο ικ ιλ ίε ς άπό θάμνους,
πολύανθες. Αναρριχώμενες κ α ί δενδρώ δεις τρ ια ν
ταφυλλιές.

‘Οκτωβρίου μέχρι

τέλους

Π ά ν το τε α τή ν διάθεση όλων.
Ιδιώ τες,

υπηρεσίες.

Δήμους.

Κ ο ιν ό τη τες ,

’Ο ργανισμούς, κα λ λ ιερ γ η τές κ α ί μ ετα π ω λητές,
ώς κ α ί άπό τό πιό Απομακρυσμένο χ ω ρ ιό ή ν η σ ί
τής Ελλ.άδας. θέλουμε τήν παραγγελία σας.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος ‘Αβράμης
ΆγαΟοβοϋλου 10 - Γιαννιτσά
Τηλ. (0382) 22.220 - 27.637

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟί
Τσιμισκή 60-ΤηΑ. 274.959-223 346

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντασφαλισταί μας οι Λλόυδς του Λονδ'^
157 000 %
6 8 .5 0 0 $

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν.Δ. 4 0 0 /7 0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1 9 3 .0 0 0 #

126

üOO^y

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2346^
ΙΐΥ ίγα ζχται οτπ Σχολή Οδηγών N A B P 0 2 ,Û,J
------------------------------—

—

DATSUN-NISSAN

φορτηγά - βπιβατικά -

ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ 1 π

Εθνική οδός Βέροιας . ΕΜσης

üí

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

I

Γ ιά

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩ Ν

ημ

Φέροντο την μεναλυτέρον
τπιον πλειοδότην την Ι*-άν "^ι*·
ιιτιτπμβοίπς της άνω
ίμερος πλειστηριασμού
υένως v'VÉi τρ(ίς φοράς η,,ί „ ·
προς πλβιοδοσιαν υπό του
Εντολή του €πι του nACwPlj»
. 1, ΰΐ'“ Τ
υπαλλήλου. όσης 6«Ka»oÚT«f^H
o í » »toi λάβε» παρ’ etáarou
ΑΡΟυστικος εννυήσος ΔΡα *¡¡2
ρωσ€ΐ ο υπερθεματιστης 11 J
νσ <οτα0άλ€· €»ς τον eni ττ?ϋ ί
σμοϋ υπάλληλον το ε
υετοητσ ή νο «πταθέσ** r0U -Λ
-,, το
_ Δημόσ·ον Τσά*,ον .
ε. ««
Ποροκαταθπ^ων tea»
υ»ζων κπ< το σχεπκον γρ«ρΜθ
επί του πλίΐστπρ»οσυου υπΛλλ
s
λως ενερνηθησετοι
«οτ αυτού το εξοόσ του ° η£>ιί^ (^ ι^
εισπρσχθί» πορ αυτού
^
κοι 6ισ προσωπικής του
ntpirrrujoiv un ίμφα νϊσ ε^
^
πλ€»οόότου ο επισπευόων
. ¡jfi
■Tfl»
φίσει το εκπλειστηρίασμο
τπσίν tou. Τα κηρύ«.€»σ
κα» του €πί του πλ€<στηρ·°σμ<?υ^ nuλου -βαρύνουσιν τον τελευτθ
■ μΟ
- TUîV ,^·
6ÔTQV. Το φερέννυον π
τών €ίνσ» της απολύτου *p,g£
του
πλειστηριασμού
ü
Κολουνται όθεν ο»
σ»ν οΥΟροσταί της πλειοτηρ» ^
νης ως άνω π€Ριουσ·σς, tv's r f
θουν και πλειοάοτήσωσπ/
αρχή του παρόντος οριζομένΙ'ν
και ώραν.

Σ τέλνο υ με τρ ια ντα φ υ λλιές σέ δλη τιμ> 'Ε λλά δα .

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

m

φτιάξτε εναν . . .
τριανταφνλλόκηπο

Άπό τέλος
Μαρτίου.

ΔΙΑΡΚΗΣ

Ως πρώτη προσφορά ota TflV Λ
του πλειστηριασμού θέλει XI1 _
η παρά του νόμου προβλεπόιΛ
τη του 1/2 της νενομένης
των κατασχεθέντων ήτοι δρ<
Η κοτακύρωσις νενήαετα· «

Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ

Δ ια β δ ικ τ ο
κ α ί ô .cvJiô ccc

Ι

Συμ/φου και κατοίκου Βέροιας
Ελευθεοιάόη, ήτις εκοινοποιήθΊ1**
ο Νόμος όριζα.

VIDEOCHIB ΒΕΡΟΙΑΣ

κρύο. Για πληροφορίες ιη λ ε -

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ

Ε.

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους νο προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος
Τα τέκνα
Οι αδελφοί
Οι εγγονοι

Αριθμός 1617
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά toj Πρωτοδικεία) Βεροία;
Δικαστικός Επιμελητή; Μαυροοδής Ανα
στασίου Κουφόπουλος. ως επί της άτιτλε
σεως τοιούτος, δηλοποιώ ότι την (19ην)
δεκάτην εννάτην του μηνάς Δεκεμβρίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρα; 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινή;
εν Πατρίδι Ημαθίας και εις το Κοινοτικόν
Κατάστημα Πατριδος ως συνήθη τόπον
των πλπστηριασμών ενώπιον του Συμβο
λαιογράφου Βέροιας Στυλιανού Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λε>υ ή τούτου κωλυομένου ενώπιον του
νομίμου ανρπληρωτού του, τη επισπεύσει
του δανειστού Βασιλείου Τριαντάφυλλού
δη του Αλεξάνδρου, κατοίκου θεσ/νίκης,
Λέοντος Σοφού 4 δικαιούμενου λαμβα
νειν παρά του οφειλέτου του Ιωάννου
Ευσταθίου Χατζίδη. κατοίκου Βέροιας το
επιτασσόμενον ποσόν των δραχμών
98.600, νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσω»;,
πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ δρα
χμών 1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτε
λέσειος και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ'
αριθμ 5497/1982 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου θεσ/νίκης
κω της σχετικής προς τον άνω οφειλέτην
κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρω
μήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ' αριθμ.
5588β/8-10-Ι982 εκθέσεως επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
-Πρωτοδικών Μαυροειδή Κουφοπούλου
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν τα κάτωθι ακίνητα τουα
νωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμα
της υπ' αριθμόν 2538/20-10-1981 κατα
σχετηρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι: I) Τα
3/24 εξ αδιαιρέτου εξ ενός αγρού ολικής
εκτάοεως 6.678 τ.μ. κειμένου ας θέσιν
• ποτιστικά· της κτηματικής περιοχής
Κοινότητας Πατριδος υπ' αριθμ. τεμαχίου
435 Α κατηγορίας, συνορευομίνου γύρω
θεν ίου όλου αγρού με αγρούς Χαρ.
Καρυπίδη. Γεωργίου Χουρουτζίδη, με
χάνδακα και με αγροτικόν δρόμον. Ω
ανωτέρω αγρός είναι χέρσος και εξετιμήθησαν ία 3/24 εξ αδιαιρέτου αντί δρχ.
65.000 και 2) Τα 3/24 εξ αδιαιρέτου εξ
ετέρου αγρού εκ του υπ' αριθμ. τεμαχίου
436 Γ κατηγορίας ολικής εκτάσεως
9.300. κειμένου εις θέσιν «Καφούρα· της
κτηματικής περιοχής Κοινότητας Πατρί
6ος. φυτευμένον με απιδιές και συνορευό
μενον γύρωθεν με αγρούς Μιχ. Μωΰσίδη.
αρδευτικόν αύλακα και αγρούς Χαραλ.
Καρυπίδη και Γεωργίου Χουρουζίδη και
εξετιμήθηααν τα ανωτέρω ποσοστά, ήτοι
τα 3/24 εξ αδιαιρέτου αντί δρχ 116.000
και ομού αμφότερα εκ των δύο ανωτέρω
περιγραφομένων εγρών αντί δρχ. 181.000.
Τα ανωτέρω ποσοστό περιήλθον εις την
κυριότητα του οφειλέτου δυνάμει της απ'
αριθμ. 2280/1968 δηλώσεως αποδοχής
Στυλιανού Ελευθερίάδη και της συμπλη
ρωματικής
τοιαύτης
υπ'
αριθμ.
19929/1981 του Χαρίτωνος Παπαχρυσάνθου. μεταγγεγραμμένων εν τόμω
Ρ.Ν.Γ. αριθμ. 3 του Υποθ/κεϊου Βέροιας.
Ενταύθα γίνεται μνεία ότι ο ανωτέρω
πλειστηριασμός ενεργείται δυνάμα της
υπ' αριθμ. 9697/82 δηλώσεως συνεχίσεω;
αναγκαστ. πλαστηριασμού ακινήτων του

Π αραθέτοντας
«νιυπ ω ο ια κο μπουφέ ζεσ τό ή

*Λ ν

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

σε το υπουργείο παιδείας.
«.
Δύσκολο αγώνα στη θ ε ο /ν ίκ η μ ε τον Π Α Ο Κ δίνει αύριο 7

4 · 6 ήλω οη.

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

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΚΑΒΑΝΑ

SHEF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΝΑΟΥΙΗΤ
23 434
24.34?
23 131
26 721
26 92C
23 M O

ΝΑΟΥΖΙ'Χ

Ενο.σ ΚΤΕΛ
Μωροί η

22.222
22.506

Υ111Ι

ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή'5 Δεκεμβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγ.
Ιωάννου Βεροίος ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου

Πυροσβαστιωι
Νοσοκομείο

αυξήσεις.
- t
U lt
Τριάντα εκατομμύρια δρχ. για Γυμνάσιο στην Αλεξάνδρεια

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)

9 Δεξίωση στην οίθουσο δεξιώσεως (Νεκροταφείο).

ΒΕΡΟΙΑ

Η ελλη νική γεωργία θα είναι μοχλός της οικονομίας
tC'^
ο δ ιο ικ η τή ς της Λ Τ Ε κ . Π εχελά σ η ς σε σύσκεψη ατο Π Φ *
Π ροστασία μ ε νόμο ζητούν ο ι ενοικιαστές, μ ετά τις a w & r

pota», θ α π α ίξει ο Π απ ατζίκος.
Αναμένεται νίκη της Νάουσας επί του Ολυμπιακού Βολοι>·

ΧΩΜΑΤΑ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Υ

Β ίν ιζ ε λ ο υ 3 7 -Τ η λ . 2487 4

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977

ΖΗΣΗΣ. ΠΑΤΧΙΚΑΙ
Ιδιοκτήτες · Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΧΙΚΑ

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν γιο
να ενώσουν μαζί μος πς δεήσεις τους προς τον Θεό.
Μ σύζυγος
Οι ανεψιοί

VIDEO CLUB

Πριν 5 χρόνια

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι Η.ΕΤ
Ιδρυτής

Τελούμε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 1982 εττην εκκλησία Αγ
Αθανασίου Βεροίος (Νεκροταφεία) 4ΩΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου

11.00 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11.25 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
4.00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
4.20 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4.45 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
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fΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ίί ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ Η ΝΑΟΥΣΑ Γ—
ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΚΙ
Σκληρή προετοιμασία των διεθνών μας
ίο [·,, * ' r'lvu' νυσικό το ποδόσφαι
^ i j Ä 0p',0? i»oa το ενδιαφέρον
'-»in (,0) ' "^ /ά ν ο ν τα ς έτσι τη υπότΠΡητ«ι ληματα να περνούν απαριι
Οοονήν *·* ° ’ έχουν να παρουσία

CT,t',XÍ£4
livíi,

t0|

^Πλημ« στην πόλη
‘V t M . που μπορεί νο καυ-

έχει προοπτικές να εξελιχθεί πολύ
οτην Ελλάδα. αρκεί να έχει σωστή
υποδομή. Για μός τους Βεροιοιτες
αυτή η εδέλιςη είναι ακόμα'πιό κοντά
ιιψού έχουμε το οβυνό δίπλα μας και
αθλητεςπ ου εάν θέλουν με την
σωστή και προγραμματισμένη προ
πόνηση μπορούν να ιρθάσουν ΐίάλλι
στε οε ευρωπαϊκές επιδόσεις, Εδώ

κ,·Ίρή κ α ι αν r.ivat η προπόνηση. το χαμόγελο δεν λείπ ει από
' >α,ιο"ς αθλητές κ α ι αθλήτριες ton Ομίλου Χιονοδρόμων Βέροιας.

' " inri

11' τα 'Ρυ· τελευταία χρό
c E TI,V 7aTOV,tnÍ ομάδα της
ν-τιι, n;’ WürtavMViotfi κ<α μοίρα
y
στα πανελλή
θματα, β) ¿νος αθλητής
<ΤΓΟ'Οσλο'της
'·.·%» ί,ν |,|u το παγκόσμιο πρωίαSt) u (i;Z T lv ii· ^ Αλέκος) και γ)
Γ ^ ίο ν ι 'Ύωνίσθηκαν (και θα
^ Ά ΐι- J " '1 άε τα χρώματα της

όμμς στο θέμα της προετοιμασίας
φαίνεται ότι εμείς οι Ελληνες δεν
δουλεύουμε σωστά. Διότι ενώ στην
Ευρώπη οι ιιθλητές που κάνουν πρω
ταθλητισμό μετά το τέλος του πρώτα

κής Ακαδημίας δετής).
«Στόχος μας σε στενή συνεργα
σία με τον κ. Καραντυυμόνη είναι οι
Ολυμπιακοί του ‘84 που γίνονται στο
Σεράγεο. Φιλοδοξώ να ανέβειτο
άθλημα στον ελληνικό χώρο σε ψηλά
επίπεδα σε σύγκριση με την Ευρώπη.
Προσωπικά θέλω να πότω το πρωτά
θλημα στους άνδρες».
ΠΟΛΙΤΟ ΥΔΗ ΣΜ ΑΡΩ: (3 συμ.
στην εθνική ομάδα γυναικών).
«Πρώτος στόχος μου είναι να
κερδίσω το πανελλήνιο πρωτάθλημα
μι έναν καλύτερο χρόνο και αυτό θα
γίνει εάν γίνεται σωστή προπόνηση,
η οποία μέχρι στιγμής είναι πολύ
καλή».
ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΙΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ: ( I συμ. στην εθνική ομέ
δει εφήβων).
«Νομίζω ότι με την προετοιμάσω
που κάνουμε, θα πάμε πολύ κατά.
Προσωπικός αου στόχος είναι να δια
τηρήσω την θέση μου στην εθνική».
Χ Α Σ ΙΩ ΤΟ Υ Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ : (I
συμ. στην εθνική γυναικών)
«Στόχος μου είναι να πάρω φέτος
μία καλή θέση στην τριάδα του
πανελλήνιου πρωταθλήματος και να
συνεχίσει να αγωνίζομαι με tu χρώ
ματα της πατρίδος μου».
Θ Ω Μ 0ΓΛ Ο Υ nO A V : (Τετάρτη
θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
γυναικών)
«Θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, γι
ιιυτό και προπονούμε σκληρά μαζί με
τις υπόλοιπες συναθλήτριες μου και
συναθλητές μου. (άστε να βελτιώσω
τον χρόνο μου και να μηώ στην εθνι
κή».
Ν ΙΟ Π Α Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α : »Γίνεται
μία θαυμάσια δουλειά uno όλους μας

Γ°11; Βαλκανικούς που έγι
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Ο ι Βεροιώ τες οκιέρ λίγο πριν αρχίσουν την καθημερινή τους προπόνηση
«ποζάρουν» για τον «ΛΑΟ » μ α ζί μ ε τον προπονητή τους Κ ώ οτα Κόραν
τουμάνη κ α ι τον έφορο τον ομίλου κ. Καραγιάννη.
θλήματος ξεκουράζονται έναν μήνα και πιστεύω ότι φέτος θα είμαστε
και αρχίζουν και πάλι προπονήσεις πρώτοι σε όλα. Προσωπικά πιστεύω
σε ξερό έδαφος, επάνω σε σκι με ρό ότι μπορώ να κτυπησω την πρώτη υε
δες, μέχρι να αρχίσουν τις προπονή ση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νεασεις στα χιόνια, εμείς μόλις τελειώ νίδίΟνι».
Φ ΕΥΓΛΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ: «Σαν στο
σουν οι πανελλήνιο αγώνες, οι αθλη
τές μας λόγω των μαθημάτων ή της χο έχμ την εθνική ομάδσ εφήβων και
πιστεύω να το πετύχω με την προ
εργασίας τους «χάνονται» για 4 περί
γραμματισμένη και σκληρή προπονη
που μήνες.
Γι αυτό λοιπόν δεν πρέπει να θέ ση·.
λουμε να συγκριθούμε με τους Ευρω
Β Υ ΛΛΗ ΣΓΑΛΑΝ Ο Μ ΑΤΗ Σ
παίους εάν δεν μπορέσουμε να θπού

με μια Λύση ο ιιυ το το πρόβλημα.
Για φέτος οι επ διώξεις μας είναι
μιά και οι Βαλκανικοί θα γίνουν στην
Ελλάδα, να πετύχουμε καλύτερους
χορνυυς από τους περυσινούς και
φυσικά καλύτερα αποτελέσματα. Επί
σης να «δώσουμε» στην Εθνική μας
ομάδα περισσότερους από τους 6
αθλητές που είναι TÏopu.
ΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ
ΑΘ ΛΗΤΩ Ν
ΤΡΙΩΝ
Κ Α Ι ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥΣ
Μ ΙΙΤ Ρ Ο Υ Λ Α Σ
ΛΕ Ω Ν ΙΔ Α Σ:
(Λπγκλάουφ 3 συμ στην εθνική ομά
δα uvópióv. φοιτητής της Γυμναστι-

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

είναι ένα αγώνισμα που

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
«ΕΚΟΨΕ» ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1-1

Κ Α ΤΕ Ρ ΙΝ Η (Του απεστ/νου μας
Γ. Σιμόπουλου)
Ο Εθνικός Κατερίνης κατάφερε
να κόψει βαθμό από την φετεινή Αλε
ξάνδρεια. φέρνοντας ισοπαλία με
σκορ Γ 1. Το μάτς που έγινε στο εθνι
κό στάδιο Κατερίνης, κάτω ππό συν
θήκες δραματικές για τους παίκτες
αφού ο αγωνιστικός χώρος ήταν
γεμάτος νερά και λάσπη. Η ακαταλληλύτητα του γηπέδου οπωσδήποτε
ζημίωσε την Αλεξάνδρεια, αφού οι
παίκτες της. δεν μπόρεσαν να πα
ξουν σύμφωνα με τις δυνατότητες
που έχουν.
Ο Εθνικόςπ ου ήταν μία ιαιθαρά
δυνατή ομάδα, κατάφερνε να απο
κρούει όπως όπως, τις επιθέσεις των
παικτών της Αλεξανδρείας και τελικό
να αποσπάσει την ισοπαλία, την
οποία επιδίωκε καίτοι ήταν γηπεδούχυς. Δεν μποριέ κανείς να κατηγορή
σει τους παίκτες της Αλεξανδρείας,
στο ότι δεν έδειξαν τις τεχνικές τους
αρετές. Αυτό οφείλεται καθαρά στις
συνθήκες του αγωνιστικού χώρου.
Βέβαια την αγωνιστικότητα τους οι
Αλεξανδρινοί παίκτες την παρουσία
σαν στους φιλάθλους και το ότι δεν
κέρδισαν το πειχνίδι οφείλεται καθα-

ρά στην ατυχία που είχαν. Φθάνει μό
νο να αναφερθεί ότι τεσσερεις φορές
κόλλησε η μπάλλα στη λάσπη, την
σατιγμή που οι Λέκκας - Συναχείρης
ήταν μόνοι με τον τερματοφύλακα
του Εθνικού για να σκοράρουν. Στο
σκορ προηγήθηκε η Αλεξάνδρεια με
τον Λέκκα στο 70'. ύστερα από ωραίο
μπάσιμο και σέντρα του Συναχείρη.
Ο Εθνικός ισοφάρισε στο 80' με τον
Κοκτσίόη. στη μοναδική ευκαιρία
που του παρουσιάσθηκε σ' ολόκληρο
τον αγώνα. Εν πάσει περιπτώσει
όμως, η μπάλλα αυτά έχει και ο καλό
τερος δεν κερδίζει πάντα.
Διακρίθηκαν σι Κούντζας (καλύ
τερος του γηπέδου) Συναχείρης. Λέκ
κας και Αλβανός της Αλεξανδρείας
και οι Πουρπουτίδης. Παντελιάδης
και Κοφτσίδης του Εθνικού.
Η Λλεξάνύρειιι έπαιξε με την κά
τωθι σύνθεση:
Νταλακουδης. Γ.
Ιασωνίδης,
Αλβανός. Τσιβούλας, Δημτσούδης.Μέκκυς (55' Η. Ιασωνίδης) Κούν
τζας. Ζαρογιάννης, Συναχείρης, Λέκ
κάς και Ελευθεριάδης.
Ο-διαιτητής κ. Τσόλκας του συν
δέσμου Θεσσαλονίκης, ήταν καλός.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΒ
Ν Ι Κ Η ΣΤΟ
Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ...
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε
η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ επί του Πολυκα
στρου με 51-47 συνεχίζει την μάχη

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η 5.1282
1) K C Z A N H (ΩΡΑ: 11.00)
Ε Θ Ν ΙΚΟ Σ Κ Ο ΖΑ Ν Η Σ Γ.Ε. ΦΑΩ
ΡΙΝ ΑΣ (Λ ιιιιτ Ρούσος Δ. Ανδρεάδης Α.)
2) ΚΑ Τ Ε Ρ ΙΝ Η (ΩΡΑ 11.00)
ΑΡΧΕΛΑΟ Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Ο.
ΒΕΛΒΕΝΔΟ (Διαιτ. Ταρσινός I
Μελανίδης Α.)
3) Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Α (ΩΡΑ 11.00)
Γ Α Σ Κ ΙΛ Κ ΙΣ
Ε.Γ.Σ. ΖΛΦΕΙΡΑΚ Η Σ Ν Α Ο Υ Σ Α Σ (Διαιτ. ΠόδαςΛ.
Σκαρκαλάς I.)
β5) ΕΔΕΣΣΑ (ΩΡΑ 11.00) Γ.Ο.
Α Ρ ΙΔ Α ΙΑ Σ Α.Ε. ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΣΣΑΣ
(Διαιτ. Μπίνιας Δ. - Δημητριόδης Γ .)
5) ΒΕΡΟΙΑ (ΩΡΑ 11.00) ΑΛΚΕ
ΤΑΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ - Γ Α Σ
ΕΔΕΣΣΑ (Διαιτ. Σανίκης Τ. Γιάντζοζ Μ.)
Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
ΣΑΒΑΤΟ 4.12.82
Α Ο Μ ΙΛΟ Σ
1) Σ ΙΑ Τ ΊΤΣ Α (ΩΡΑ 16.00) Γ'.Σ.
Σ ΙΑ Τ ΙΣ Τ Α Σ - ΑΡΙΩ Ν ΠΤΟΛΕΜΑ
Δ Α Σ (Διαιτ. Ρούσος Δ. Ανδρεάδης
Α.)
2) ΓΡΕΒΕΝΑ (ΩΡΑ 16.00) Γ.Σ.
ΓΡΕΒΕΝΑ - Γ.Ο. ΚΑ Σ ΤΟ Ρ ΙΑ Σ
(Λιιιιτ. Γιάντζος Μ. · Σκαρκαλάς 1.)
Β Ο Μ ΙΛΟ Σ
1) ΒΕΡΟΙΑ ίΩ ΡΑ 16.00 ( Γ.Ε
ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Ε. Α 1Γ ΙΝ ΙΑ Κ Ο Σ
(Διαιτ. Πόδας Δ
Περτσικάπος Δ.)
2) ΕΔΕΣΣΑ (ΩΡΑ 16.00) API
ΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ Κ Υ Λ Ρ Α Σ
Α.Ε.
ΠΟΛΥΚΛΣΤΡΟΥ (Διαιτ. Σ ιινίκηςΤ .
Δημητριόδης Γ )

3) Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Α (ΩΡΑ 16-00) Μ
ΑΛΕΞΑΝΛΡΟ Σ Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Ω Ν
Μ. ΑΛΕΗΑΝΔΡΟΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΙΙΣ
(Διαιτ Μπεμπέτσος Σ. Μυδίρογ>Λυ
Η.)

για τον τίτλο της Β' κατηγορίας.
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ ήταν καλύτερη
και δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει
την αντίπαλη ομάδα που πάλαιψε μέ
χρι το τέλος του αγώνα. Το κρύο η
βροχή η ομίχλη και μιά μπάλλα που
γλυστρούσε φοβερά σε συνδυασμό
με τον φανατισμένο κόσμο ήταν η
αιτία του μικ ού σκορ (29-24) του
πρώτου μέρους.
Σ ϊο β' μέρος η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
μπήκε στον αγώνα δυνατά και άρχισε
νε αυξάνει την διαφορά χάρη στην
άνοδο της απόδοσης του Κοκκαλιάρη. Βάσογλου. Μπενάκη. Η άνοδος
αυτή σταμάτησε από τα λάθη ιου
διαιτητή Δεληνιώτη που έδινε αντίθε
τα φάουλ επηρεασμένος από τον κό
σμο με αποτέλεσμα να βγούν οπό τον
αγώνα οι Κοκκαλιάρης. Μπενάκης
με 5 φαουλ και να πλησιάσει κατά
κάποιον τρόπο το Πολύ κάστρο στο
σκορ.
Ενας άλλος όμως νεαρός παίκτης
της ΓΕΒ ο Μουρατίδης πήρε τον
αγώνα επάνω του και με δύο αποφα
σιστικά κσλάθια καθόρισε τον αγώνα,
που βρήκε νικήτρια και θριαμβεύτρια
την ομάδα της Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ 51-47
και πρώτο φαβορί για την άνοδο
στην Α ' κατηγορία.
Ο άλλος διαιτητής φ. Περτσικάπας
ήταν άριστος.
Η Γ .Ε ΒΕΡΟΙΑΣ: Παπαγάλος 4,
Κοκκαλιάρης 22. Βάσογλου 16,
Μπενάκης 2. Μουρατίδης 4. Τενεκετζίδης 3, Μιχελής. Καραφώλας, Τροχόπουλος,
Κουκίδης.
“
Κο “
Β. Γ.
.-Κ Α Ι ΓΤΟ
ΒΟΛΛΕΫ
Γ .Ε ΒΕΡΟΙΑΣ
3
Γ Α Σ Κ ΙΛ Κ ΙΣ
0
Πολύ πιό εύκολο από ότι αναμενόταν η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ νίκησε τον
Γ Λ Σ Κ ΙΛ Κ ΙΣ με 3-0 σετ δείχνοντας
ότι η προηγούμενη ήττα από τα Γιαν
νιτσά ήταν τυχαία και αποτέλεσμα
της ψυχολογικής κιιταστάσεως των
νεαρών παικτών της Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ.
Χωρίς τον ηγέτη της περσινής ομά
δπς Γκάλαβο και την απουσία του
αδικοχαμένου Σόράλη,
Στον αγώνα αυτό έδειξαν ότι
συνήλθαν από το σοκάρισμα kui παί
ζοντας δυνατά και αποφασιστικά
Kutôpftiamiv να κερδίσουν την ομάδα
του ΓΑ Σ Κ ΙΛ Κ ΙΣ ôivovtuç πολλές
ελπίδες για το μέλλον.
Πρώτος παίκτης του ϋγώνυ 0 νεα
ρός Μανιόπουλος που έκανε ότι ήθε
h:. Ακολούθησαν σε απόδοση οι
Σιιρηγιαννίδης.Μουρατιόης.
Η σύνθεση της Γ.Ε.Β.:

ΒΟΛΛΕΫ
Συνεχίζοντας την προετοαιαοία της,
εν όψει του πρωταθλήματος βόλλευ Β'
Εθνικής, που αρχίζει το επόμενο Σάββατο
η ομάδα βόλλεΟ του Ζαψειράκη αντιμετώ
πισε την Χ.Α,Ν.Θ. την οποία νίκησε με
3-0 (15-12-15-1-15-6). Και οι δύο ομάδες
βρίσκονται στον ίδιο όμιλο. Η ομάδσ του
Ζαφειράκη έδειξε »δεμένη» και δίνει πολ
λές υποσχέσεις για το δύσκολο πρωτά
θλημα που θα αρχίσει σε λίγο. Από τους
παίκτες κανείς δεν υστέρησε, διακρίθηκαν
για την μαχητικότητα τους κυρίως o X.
Πλιάτσικας. Λάϊος Σ.. και Κουλτζής.
Μετά την λήξη του τρίτου σετ, οι προ
πονήσεις των ομάδων συμφώνησαν να
παίξουν ακόμη ένα σετ. το οποίο κέρδισε
η ομάδα της ΧΑΝΘ με 15-6. Σε αυτό το
σετ η ομάδα του Ζαψειράκη αγωνίστηκε
μι. τους εφοόρικού; και τους «μικρούς».
Από αυτούς διακρίθηκαν via την αγωνι
στικότητα τους οι X Στυλήε και Γ Πλιά·
τσικας.
Η σύνθεση του νικητή:
Κόουτ; (Τσιάτσης) Λάιος. X. Πλιά
τσικας. ΜιναηλΙοης, Αχλιώπας. Παπα.ουκτςης. λX νεωργιου, Καρανάτσιος, Κουλτζής,
Στυλης, Πλιάτσικας Γ.. Καρατσιώλης.
Μυλωνάς. Αχλιώπας Π.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο
Ζαοειράκης επί του Βελβενδού με 119-53
συνεχίζοντας έτσι τη σειρά των καλών
εμφανίσεων που πραγματοποιεί φέτος. Εί
χε ένα καλό πρώτο μέρος και ένα φόντα
στικό δεύτερο φτάνοντας έτσι άνετυ στη
νίκη και μάλ στα με μιά διαφορά 66 πόν
των
Από τους νικητές διακρίθηκαν οι Σπα
ΟάκηςΧΙαπακωστας, Τεσαρομάτης, χωρίς
να υστερήσουν οι άλλοι παίκτες
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ. (κόουτς Κατσιάνης
Α.) Σπαθάκης, Παπακώστας. Τεσσαροματης. Μΐ|ΐλίδης. Τσαλμπούρης. Τούφας,
X Στυλης.
Λαπαβΐτσος.
Τσιόγκας,
Χ'Ίωάννου.
ΣΚΑΚΙ
Στα πλαίσια της 7ης και. τελευταίας
αγωνιστικι'ις του φιλικού όιασυλλογικού
πρωταθλήματος σκάκι βκεχ'τροδυτικής
Μακεδονίας που οργάνωσε με επιτυνίο ο
Ζαφαράκης. ο σύλλογός μας ηττηθηκε
εκτός έδρας 4-1 Την μοναδική νίκη για ιο
σύλλογό μας πέτυχε μετά από πολύ καλή
αποδοση ο Σουλίδης Κων^νος. Στην τελ.ι
κή Βαθμολογία του πρωταθλήματος που
θα δημοσιευθη ολόκληρη στο επόμενό
φύλλο μας. ο Ζαφεηιάκης κατέλαβε την
7η (προτελευταία) θέση με 4.5 συνολικά
((αθμού^. Τους βαθμούς αυτούς κέρδισαν
οι Ξσυλιδης Κ. 2. Βογιατζης Γ. I. Χαρού
λης A. I και Μαντζόλης Β.Ο.5.
Εξ άλλου το επόμενο Σάββατο 1112
ώρα 5.00 μ.μ. αρχίζει ατη λέσχη του
Ζαφειράκη το πρωτάθλημά σκάκι δημότη
κών σχολείων. Οι μικροί σκακιστές αυνε
χίζουν τις προπονήσεις τους στη λέσχη
κάθε Δευτέρα Παρασκευή και Σάββατο
μετά τις 5.00 μ.μ. «νώ η επίσημη ομάδα
του συλλόγου κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΩΜΑΛΟΥ
Ε και ΣΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Μτ μεγάλη επιτυχία έγινε και ο τέλι
κος των αγώνων ανωμάλου δρόμου μετα
ξύ της Ε' και ΣΤ' περιφέρειας Συμμετεί
χον 130 παιδιά και κορίτσια από τις δύο
περιφέ ειες ηλ,ικίας 7-13 χρονών και νικήξρω βγήκτ η Σ Τ περιφέρεια με 162
βαθμούς έναντι 150 της Ε περιφί.ρειος.
Οι τρεις πρώτοι νικητές σε κάθτ κατη
γορία είναι οι εξής:
Κατηγορία τιαίδων (1974-75)
1) Κασαπίδης Γ. Ε' περιφ
2) Κόκκινος Σ. Σ Τ περιφ.
3) Πάτος Γ. Ε' περιφ.
Κατηγορία ηαίδων (19761
1) Αθιανύς Κ. Ε' περιφ.
2) Αθιανός Σ. ΣΤ' περιφ.
3) Ανδρέου X. Ε' περιφ.
Κατηγορία παίδων (1973-74)
1) Παπακώστας X. Σ Τ περιφ.
2) Παρόΐης Δ, ΣΤ περιφ.
3) Τσελιος Σ. ΣΤπεριφ.
Κατηγορία πσίδων (1972-73)
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ΠΑΤΡΙΔΑ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ
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ΠΑΤΡΙΔΑ I Αντ/τής ΚογχελΙδης
Λάζ.)
Ο αγώνας έγινε σε ένα λασπώδες γή
πεδο που οε μερικά σημεία είχε και λυμτύζοντσ νερά. Χωρίς να παρουσιάσει κάτι
το αξιόλογο η ομάδα του Διαβατού πέρα
σε στην επόμενη φάση τον κυπέλλου
τηςενώσκιάς μας αφού νίκησεδυσκολα
εκτός έδρας την Πατρίδα με σκορ 0 2.
Το τελικό αποτέλεσμα αδικεί την
Πατρίδα που παρουσίασε θαυμάσιο θέαμα
και έχασε κλασικές ευκαιρίες. Την αδικία
την συνάντησε επίσης και στον διαιτητή
και τον επόπτη κ Τσαπραντζή που φάνη
καν πολύ αυστηροί οτις αποβολές ενώ
άφησαν να γίνει το 2-0 από θέση οφ αάΙΥτ
και δεν δόθηκε πέναλτυ.
ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Στο 2' η μπάλλα κόλλησε στα νερά μέ
σα στην περιοχή της γηπεδούχου ομάδος,
εκμεταλλευόμενος την φάση αυτή ο
Βαβουλίδης έκανε το 0-1.
Στο 6 Γ οι ιινατροπή ίου Βιιαιλειάόη
εντός της περιοχής ο διαιτητής προς
έκπληξη των γηπεδούχων και φιλοξενού
μενων σημείωσε φάουλ αντί γιο πέναλτυ
εκτός περιοχής.
Σιο 73' ο Βαβουλίδης βρέθηκε σε
καταφανή θέση οφ σάίντ για να κάνη έτσι
το 0-2. Διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι
στο υπεύθυνο επόπτη κ, Τσαπραντζή
χωρίς αποτέλεσμα.
Σιο 74' ο διαιτητής κ Νικολαΐδης απέ
βάλε τον Γαβριηλίδη. 11 απόφαση του Κ.
Νικολαίδη χαικικτηρίζειιυ ως αυστηρότα
τη (για επικίνδυνο παίξιμο).
Στο 89' απελήθη και ο Ορφανίδης Β, ο
κ. Νικολαΐδης τοναπέβαλε υποστηρίζον
της πιο; ο παίκτης τον έβρισε.
Ο διαιτητής κ. Νιπιλαίδης και ο επό
πτης κ. Τσαπρανιζής απέτυχαν στο έργο
τους Γνω αντίμ» υι « κ Μκατζίλας ήταν
άριστος. Στο φύλλο αγώνα γράφτηκε άτι
αποβλήθηκε και ο Ορφανίδης Ν. που δεν
αγωνίστηκε ούτε λεπτό II
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΤΡΙΛΛ: Κυυπιδης I. Δαμιανιδης.
Κονπίδης II. Ορφανίδης Β. Λάζος. Χατζί
δης (60' Σι&ηροποιιλας I.) Γαβριηλίδης.
Πιιπιιόόποολος. Παρασκευαίδικ· Νικο
λαίδης (83' ΣιδηρΛπουλος »Η Βασιεκω
δης,
ΛΙΛΒΛΤΟΣι Μανιοπουεος. (Ιεγλην

1) Μ.τιλιυύρης Γ. Ε' περιφ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Από την εφημερίδα μας ζητούνται ανταττοαριτΡς για α θ λη 
τικά θέματα, α τα εξής χωριά: Τρίκαλα. Νησί. Αψεσθιό Άνω
και Κάτω Ζερβοχώρε Λουτρό. ΠαλστΙιοια. Κοψοχώρε, /You
ρύ. Κσμποχώρε Αμαχο, Α/ησέλι. Αγγελοχώρε Αρχάγγελο.
Λευκάδια, Βαρβάρες. Λαζοχώρι. Νεόκαατρο. επίσης στην
Αλεξάνδρεια (Μ. Αλέξανδρο) και στον Παπόγο.
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν για πληροφορίες
μ ε τον Βύλλη Γαλανομότη a ra τηλέφωνα 2 3 .1 3 1 και
2 9 .7 6 2 .

Β. Γ.

ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Γ ΙΑ Τ Ο Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο

2) Πάζο: Γ. ΣΤ περιφ.
3) Τσιλιβιιράκος. Γ. Ε
Ε' ιπεριφ.
Κατηγορία παίδων (1970-71)
1) Ακριτίδής X. Ε' περιφ.
2) Καραϊράρογλου Γ Ε' περιφ.
3) Κουτσουγιάννης Ν. ΣΤ περιφ.
Κατηγορία Κορασίδων (1974-76)
1) Μώκιοιι Β. Σ Τ περιφ.
2) Τσίμπουλα Β. ΣΤ περιφ.
3) Πασχούλη Μ. ΣΤ περιφ.
Κατηγορία Κορασίδων (1973-74)
1) Θεοδωρίδου Μ. Ε' περιφ.
2) Μπιιντή Γ. ΣΤ' περιφ.
3) βγκέσιου ΛΥ Ε' περιφ.
Κατηγορία Κορασίδων (J972 Τ3|
H Φύκιπιι Μ Γ -ιριιιι
21 Αντρεπίόιια Μ. ΣΤ περιφ
31 Μπιιντή Μ ΣΤ πι,ρ φ
Κατηγορία Kúpum&iuv ( 1971-72)
Η Σερζιιριδαιι X I περιφ

Ιωσηψίδης.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

2) Κ pana,τη A. Ε τεριφ.
3) Κατσιώκόλη Σ. ΣΤ περιφ
• Την Φυριακή 12 Δεκεμβρίου το
npiut στις 10.30 θα γίνουν οι γενικοί αχώ
νες όλων των κατηγορ ών τουανωμάλου
δρόμου. Η αφετηρία θα είναι στην κεντρί
κη πλατεία της Νάουσας.
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΧΓΙΝΕ ΤΗΝ Δεοιέρα 29 Νοιιμ
βρίου και ώρα 6 το απόγευμα στα γραφεία
tou Ζαφειράκη η γενική συνέλευση ,.
μελών του συλλόγου με θέματα μ) απο„
γισμός απερχόμενης δισικήσεως, β) διε
φορές προτάσεις και γ) αρχαιρεσίες.
Ετσι αναδείχθηκε καινούργιοι διοικη
τικά συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε
σε σώμα την Τετάρτη I Δεκεμβρίου ως
Εξής:
Πρόεδρος Βολάσσς Νικος.
Αντ/δρος Πανκαλίδης Νίκος.
Γ. Αρχηγός Κουταλακίδηε Χαράλαμ
πος.
Γ. Γραμματέας Μουρατίδης Δημήτριος.
Ταμίας Ιννατιάδης Φιίιτης.
; Εφορος Σκάκι Κ,.μπάκης Σταύροε
- Εφορος καλ/χνων Βογιατζούλιης
Γεωργιος.
Εφορος Μπάσκετ ανδρών Κατσιάνης
Μάρκος.
Εφορος Μπάσκετ γυναικών Τςιωνας
Ιωάννης.
Εφορος Στίβου Κωνοταντινίδης
Αρης
Εφορος Βάλλει) ανδρών Μπέρασ;
Μιχαήλ.
Εφορος Βόλλεϋ γυ\·αικιυν Τρυστσνίδη^ Βασίλειος.
'Εφορος
Χάνι μπτολ Ξανθόπουλι»;
Ιωαισης
ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
εως 16 κιω ν yia να ερνασθει σε κοτάοιημο Πληροφορίες oro
ιηλέφωνο 2000 2

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δεσποινίς now γνωρίζει ορισια τα αγγλικό και πολύ καλά τη
γερμανικά, με γνωαεις λογιστικής και μαρ«ετ·γκ και μ» ηρουηημεσισ
σε μεγάλη αθηναϊκή επιχειρποη ζητεί εργασία οναλογη ι ων Προο
όντίιΐν της στη Βέριιια Πληρ ιη λ 2 4 9 6 6 ιις εργά σιμες ιομες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Μ ι γ ν ώ σ εις λ ο γ ισ τ ικ ή ς για νσ ε ρ γ α α θ ιι σ τ η ν σ ντ.π ρ ο σ ω π ειο
Τ Ο Υ Ο ΙΑ Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ Α ν ίιο ν η Γ ε μ ιρ γ ιο δ η ιη λ 2 7 1 8 7

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ
Ε ντό ς το υ χμ.ρ.ου Τρ,λΟ φαυ με 1 0 0 μ π ρ ό σ ο ψ η ε», τ η ; λ εω φ ό
pou 5 ,5 ο τ ρ ε μ Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς σ τ ο ιη λ έ φ ω ν ο 01 5 6 1 4 9 8 7 .
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Ορκισθηκε χθες ο νεαρώτερος
Νέα από
°
τη Νάουσα πρωθυπουργός της Ευρώπης
ΛΑ ΪΚ Ο
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ
Αύριο Σάββατο 4 Δεκέμβρίου και
ώρα 7 μ.μ. πολεσμένος στο «Λαϊκό
Πανεπιστήμια» του Πολιτιστικού
Κέντρου Ναούσης ιεναι ο κ. Ά λ κ η ς
Χοραλιιμπίδης - Λέετορος Ιστορίας
Γης Τέχνης στο Πονεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης με θέμο «Ρεύματα της
τέχνης του 20ού αιώνα». Η ομιλία θα
συνορεύεται και με προβολή ςκοτεινών διαφανείων (σλάϊτς).
Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Σ
Μιά ωραίο περιπέτεια θα προβά
λει για την Κυριακή και την Δευτέρα
ο κινηματογράφος του Πολιτιστικού
Κέντρου. Είναι μια έγχρωμη παρα
ν»γή του 1982. Πρόκειται για το ίρ
υο του περίφημο» Κλάους Μαν
Μεφιστο.
Την ταινία σκηνοθέτησε ο περί
φημος Ούγγρος Ιτσβάν Στάμκο. Παι
ζουν οι ηθοποιοί Κλάους Μαρία
Μπραντάουερ. Κρι/πίνα Τιάντα.
Ιντκίνο Μπανσάρι.
Π Α ΙΔ ΙΚ Η
Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η
ΠΡΟΒΟΛΗ
Το κινηματογραφικό τμήμα του
Πολιτιστικού Κέντρου προγραμμμτί
ζει νο παρουσιάσει για τα παιδιά μία
σειρά από εκλεκτές παιδικές ταινίες,
με σκοπό τη μόρφωση και την ψνχιι
γιογίϋ Τΐυν παιδιών μας μέσιο του
κινηματογράφου. Η πρώτη κινηματο
γραφική προβολή θα γίνει ΤΟ Σάββα
το I Μ 2 to πρωί με την θαυμάσια έγ
χρωμη ταινία κινούμενων σχεδίων
«ΑΣΤΕΡΙΞ Ε Ν Α Ν ΤΙΟ Ν ΤΟ Ν ΒΛΡ

8 ΑΡΟΝ».
Η ταινία θα παρουσιαστεί το από
γευμα σε δύο προβολές ώρα 4-6 μ.μ.
και 6-8 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 40 δρα
χμές.
Α Π Ο Τ ΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
ΛΟ ΓΟ ΤΕ Χ Ν ΙΚ Ο Υ
Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Υ
Η κριτική επιτροπή του λογοτε
χνικού διαγωνισμού, που προκήρυξε
το Πολιτιστικό Κέντρο Ναούσης το
1982 εξέδωσε τα αποτελέσματα του
δόυ λογοτεχνικού διαγωνισμού. Σύμ
φωνα με τα αποτελέσματα απονέμονται τα παρακάτω βραβεία και έπαινοι:
α) Ιος κύκλος ποίησης
Απονέμει έπαινο.στην μαθήτρια
Σταμένου Δήμητρα για το ποίημά
της »Εκείνο το πρωινό»,
β) 2ος κύκλος ποίησης
Απονέμει το 3ο βραβείο στη
μαθήτρια Λήρα Γεωργία για το ποίη
μά της «ΑΤΙΤΛΟ».
γ) 1ος κύκλος διηγήματος
Απονέμει το 2ο βραβείο στην
μαθήτρια Καβαλάρη Μαρία για το
διήνημέ της «Ο ΤΡΕΛΟΓΙΑΝΝΟΣ».
6) 2ος κύκλος διηγήματος
Απονέμει το Ιο βραβείο στην
μαθήτρια Τζάμου Κατερίνα για το
διήγημά της «Τα καλοκαίρια, η μικρή
γοργονα κι ένα παρδαλό κουβάρι».
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής
απαρτίζονταν από τους εξής:
Θκυπίβτη Κεφαλά. Χρήστο Μου
χάγιερ, Θωμά Γαβριηλίδη, Χρήστο
Μπαταντζή, Αλέξανδρο Οικονόμου.
Σε ειδική τελετή που θα οργανώ
σει το Πολιτιστικό Κέντρο θα γίνει η
απονομή των βραβείων.

Μ Α Δ Ρ ΙΤ Η 2 (ΑΠΕ)
Ο νέος πρωθυπουργός της Ισπα
νίας κ. Φελίπε Γκονζάλες ορκισθηκε
το πρωί ενώπιον του βασιλιά Χουάν
Κάρλος στα ανάκτορα »Θαρθουέλα»
της Μαδρίτης.
Κατόπιν, υπέβαλε στον Ισπανό
μονάρχη τον επίσημο κατάλογο του
υπουργικού συμβουλίου, τα μέλη του
οποίου θα ορκισθούν ενώπιον του
βασιλιά Χουάν Κάρλος σήμερα το
πρωί.
Τα περισσότερα από τα μέλη της
πρώτης Ισπανικής σοσιαλιστικής
Κυβερνήσεως, από τον εμφύλιο πό
λεμο είναι οικονομολόγοι και δικηγό
ροι. και η ηλικία τους κυμαίνεται
μεταξύ 32 και 45 χρονών. Ο μεγαλύ
τερος σε ηλικία υπουργός, είναι ο
νέος υπουργός των Εξωτερικών, ο
διπλωμάτης καρριέραξ Φερνάντο
Μοράν. ο οποίος είναι 56 ετών.
Τα άλλα μέλη της νέας σοσιαλιστι
κής Ισπανικής κυβέρνησης είναι τα
ακόλουθα:
• Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο
Αλφόνσο Γκέρρα, ο στενώτερος και
πιο έμπιστος συνεργάτης του Γκοντζάλες.
• Υπουργός Αμύνης ο Μάνσις Σέρρα,
• Δικαιοσύνης, ο Φερνάντο Λεντεσμα,
• Υπουργός Προεδρίας ο Ξαβιέ Μόσκοζο,
• Υπουργός Οικονομικών Εθνικής
Οικονομίας και Εμπορίου, ο Μιγγουέλ Μπουαγιέ
• Υπουργός Εσωτερικών, ο Χοσέ
Μπαριονουέτο,

’Οποιος σπείρει άνεμους
θερίζει θύελλες
συνέχεια από την Ιη

φρουροί, που τόττ. είχαν τον τίτλο του
•γραμματέα ή μέλους της βυνοικιακής
οργανώοεω; καμία 20αριά συνήθως
renn- (Μπάγγίλχων ατόμων ή νομαρ
χιακής περιφέρεια; ίδιου αριθμοί' και
i Psoáojik
ποιοι). ΛΛύ πλευράς ιδ
περιεχομένου όλοι τους ijca r into apt
ατερά ιυςάκρα apta tipa. xa ir. 7pa
ocia ήοαν ταπετααρχαμί ω d t paito
•γραφίες tan Μόρξ και Έγρ.λς. · flapi·
στανται: ο γραμματί σς X τη; Χομαργιακή;. ο γραμματέα; της Τ.Ο. /Taxi
κή Οργάνωση/ Ψ και at βουλευτές 12,
Π. Ρ... Κι αν κανείς βουλευτή; ήταν
:αυτόχρονα και της Κ.Ε. (Κεντρικής
Επιτροπής),
δηλαδή
εκλεγμένος
Μ/μιλου; διορισμένη; επιτροπή; τότε
προηγείτο όλων. Λ ιο ι/ω μιά μικροπαρένθίαη: Στον /¡αραιά είχα εκλερκί
δεύτερο; βουλευτής με διόμιαυ φορές
νήσους παραπάνω απ' τον τρίτο, που
τον εξέλεξα» οτην Κ Ε Έλεγαν λοι
κόν στις διάφορες συγκεντρώσεις:
κΙΙαρΙατηmat: το μέλος της Κ.Ε: και
βουλευτής Π, το μέλος της Κ.Ε. και
βουλευτής Κ ο εκλεγείς με το 1/3
Γιον δικών μθυ ψήφων ■ και ο... βου
λειπής Χονόροκούκης. Κλείνει η
παρένθεση.

Αυτό τσ δικαιώματα της νεο
Λάιος Γων πρασινοφρουρών ηισν
επόμενο »ο δ·* γείρουν πρόωρες
ορέξεις «οι φιλοδοξίες Καβάλησαν
που λένε. ίο καλάμι, επικίνδυνο μά
Αίσιο χωρίς πείρο, αγώνες, χωρίς
■μπηκ γκράουντ» οπωσδήποτε. Ρί
χτηκαν επικίνδυνο ία συνΟημοιο
μέσο στην ομνάνωοη: πόλεμος
ενάντιο ««είναιν της μ υ ς κάποιος
ηλικίας και ιστορίας. Ολοι είναι .
ηολΒίοκομμστικοι. αηροοαρμοσίυι.
Λεν ίβλεπαν κσν τη μύτη τουν Δεν
παραδειγματίζονταν ούτε κον από
το πρότμπά τους Δεν έβλεπαν ούιε
τί κάνει ο υπαρκτός σοσιαλισμός Η

Εκδηλώσεις
Συλλόγου
Ιεροψαλτών
Menu στα πλαίσια των εκδηλώ
σεων του ο Σύλλογοί Ιεροψαλτών
too Νομού Ημαθίας και της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής 1. Μητροπι
Ιητροπόλείος Βέροιας - Ναούσης έδωσε μία
ωραιότατη συναυλία στην Στέγη
Γραμμάτων και Τκχνών προχθές
Τετάρτη Ιη Λεκ/βρίο» και από ωριι
7.30'. μέχρι 9.20 το βράδυ. Πήραν
μέρος τα μέλη της χορωδίας με επικε
φαλής τον μουσικοδιδάσκαλο της
Βυζαντινής Μοιχηκής και τη^ Σχολής I. Μητροπόλεως κυι Πρόεδρον
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού
Ημαθίας kui βωυθύνοντα την χορω
δία πρωτοψάλτη Νοούσης κ. Ιωάν.
Μακριηπώργο.
Στην αρχή προλόγησε ο ιεροψάλ
γς του 1. Ναού Αγ. Αντωνίου
πολιούχου της πόλεώς μας κ. Ν ικό
λαος Καπετάνιος, ο δε π. Βασίλειος
:λίτσιος ανέλυε κατά την διάρκεια
της ψαλμωδίας και το ιστορικό του
κάθε
QUC ψαλμού, δοξασ τικού, τροπαρίου
κλ,π. Η τελετή αυτή έκλεισε με γο
ζωηρά χειροκροτήματα των παρευρεΟέντων.
Συγχαίρουμε θερμότατα όλους
τους συμμετέχοντες στην χορωδία οι
οποίοι παρ' όλες τις επαγγελματικές
των ασχολίες διαθέτουν και ώρες
αρκετές για την κραταίωση της
Βυζαντινής Μουσικής.
Π Α Ν Ν Ε ΙΣ ΑΛ ΕΞΙ ΑΔΗΣ

· · ·

•Νοσία έχει κάνει το «Πάλή Μπυρωο με μέσο όρα ηλικίας 70 χρόνια,
η νεολαία έξω απ το κανάλι διοίκη
σε ως σε νεολαιίοτικα καθήκοντα.
Υπουρνΰί
πρωθυπουρνοί.
Κ.Ε.
πεπειραμένους, προχωρημένης ηλι
κίας
Γισ Γους νεολαίους του
ΠΑΣΟΚ πάνω απ' τα 50 είναι...
παλαιοκομμοτικοί. αντισοσιαλιστές.
άχρηστοι γιο το ΠΑΣΟΚ 0 μεγαλύιερος εχθρός τους: Οι προσωπικό
τητες
Θέλουν οωρο. πολτό, μάζα.. Δεν
έχουν υντιληφθεί, ότι η διοίκηση ε ί
ναι επιστήμη και τέχνη που αποκτοίινται με την πείρα, με τους αγώ 
νες της ζωής, με την προσφορά, με
την καλλιέργεια μυαλού, ψυχής,
ήθους μέσα και κάτω απ' το καμίνι
της ζωής
Δεν βλέπουν καν, πώς διοικεί
και διοικεσοι το ίδιο το ΚΚΕ του
οποίου αποτελούνολλστροπική μορ
φή. Η ΚΝΕ καθαρό στο ρόλο της Σε
νίοεληιιστικα καθήκοντα, ως ότου
πάρει την πείρο που χρειάζεται σε
πολυσχιόείς αγώνες. Εδώ από
Ιβχρονος διοικεί κάτι, ελέγχεις κρί
νεις επικρίνεις βουλευτές ορχηγούς. Χαράσσεις.. γενικές κατευ
θύνσεις ποριέας1 0 κ Παπανόρέου
πολύ έξυπνα σκέφθηκε για να παρα
σύρει νεολαίο Κέντρισε νεανική
φιλοδοξία του ξέφυγε όμως κότι
βασικό: ο κατάλληλος στην κατάλ
ληλη θέση μετά οπό πείρα. Αυτό
των αρχαίων ιιμανυνων μας: κ Εκαστος εφ ώ ετάχθη» Κι ο νεολαίος
τάχθηκε από τη φύση σε νεολαιίστικο καθήκοντα: Ν' ακολουθεί στην
επιτελική χάραξη και νο πρωτοπορεί
στην εκτέλεση. Ολοι μας βάζουμε
πάνω στο κεφάλι μας τη νεολαία
μας αλλά τις όίνουμε τα όπλο, όταν
ξέρει νο τα χειριστεί. Στις μάχες ρί
χνουμε παλιούς φαντάρους μπρο
στά κι όχι νεοσύλλεκτους. Τα ναρ
κοπέδια τ' ανοίγουν πεπειραμένοι
νορκολιευτές και το σχέδια μάχης
το συντάσσουν πεπειραμένοι επιτε
λείς.
Στις διάφορες κυβερνητικές θ έ 
σ εις οπό υπουργοί ως την πιό ασή
μαντη διοικητική θέση τοποθέτη
σαν κατά πλειονότητα νέους άπει
ρους και παντελώς ανίδεους στα τηι
διοίκησης Αγνοούν ακόμα και τη ι
πρώτη βασική αρχή χρηστής γονί
μου διοικήσεως «3/4 του χρόνου
σκέψη κοι παρογωγή, 1/4 χρόνος
για διεξαγωγή ρουτίνας. Πάνω σ'
αυτό το κακό της λειτουργικότητας
της επίσημης κρατικής μηχανής
προστέθηκε κοι μιά δεύτερη παρα
κρατική μηχανή με ίδιο και χειρότε
ρα έμψυχα υλικά: Πρασινοφρουροί
της αλυσίδας της οργανώσεως
όπως σε αδρές γραμμές περιγράφη
κε Έχουν τις αξιώσεις τους τα
δικαιώμστά το υ ς όπως τους τάδωσε η Ιδιο η οργάνωση, ο Ιδιος 0 κ.
πρόεδρος οτυ ΠΑΣΟΚ Γιατί παραπονείται τώρα: Γιατί τους επιπλήτ
τει βαδίζουν πάνω στη γραμμή
πουχάροξε ο ίδιος. Γιατί ζητεί «άλ
λοθι»: Τώρα ι^σι τόσο καιρό χάρα
ζαν γραμμή - υποτίθεται - στρατηγι
κής και τακτικής του κινήματος οι:
Λσλιώτης. Χριστοδουλίδης Τσοχατζοηουλος,Μώρολης
κ.λ.π.
Σε
ποιούς; σε βετεράνους διοικήσεως
«αι δημοκρατικών αγώνων. Είχαν

Το όνομα που γράφει
ιστορία στο ΕΠΙΠΛΟ
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την πείρα και τους πρότερους αγώ
νες στα δημοκρατικά κι εθνικά
προσκλητήριο ώστε νο δημιουρ
γούν το αναγκαίο υπόβαθρο και
ανάστημα για υλοποίηση πόθων
λαού Οι ίδιοι από την πρώτη κιόλας
στιγμή που ήλθε στην κυβέρνηση
το ΠΑΣΟΚ φορούν όύο σκούφους:
Του εκτελεστικού γραφείου και της
κυβερνήσεως. Μόνοι τους ταύτισαν
κόμμα και κρότος.
Γιατί λοιπόν ο πρόεδρός του
ΠΑΣΟΚ επιπλήττει τους πρασινο
φρουρούς και ζητεί άλλοθι: Ή μή
πως νομίζει, πως αλλάζουν τσ πράγ
ματα διορίζοντας μιά εκτελεστική
γραμματεία, για τη διεκπεραίωση
της κομματικής ρουτινοειδούς δου
λειάς:
Διαβάσαμε σήμερα την ανακοί
νωση του εκτελεστικού γραφείου,
που δηλώνει συμπαράσταση στον
« Παπονδρέου νια τις επιτιμήσεις
του κ. πρωθυπουργού στους πρασι
νοφρουρούς γιο απαράδεκτες ανα
μείξεις τους στο κρατικό μηχανισμό
Αλλά ξέρουμε, ότι τέτοιες ανακοι
νώσεις και κόθ είδους νραφτό κεί
μενο είτε σαν εισήγηση, είτε σαν
ανακοίνωση, είτε σον οποιαδήποτε
άλλη μορφή κειμένου προς της βά
ση και τους πρασινοφρουρίτες συντάσσεται από τον ίδιο τον κ Παπαν
όρέου. Έτσι π συυποοάστοσπ προς
τον κ. Παπονδρέου εκδηλώνεται
από τον ίδιο τον κ. Παπονδρέου
(σικ.)
Πφεπει εδώ να θυμίσουμε
στους αναγνώστες μιά πολιτειακή
ρήση:
1. Ό ταν το κράτος ταυτίζεται
με το κόμμα, τότε έχουμ φασισμό.
2. Ό ταν το κράτος είναι κάτω
από το κόμμα τότε έχουμε υπερφασισμό.
3. Ό ταν ο πολίτης υπηρετεί το
κρότος έχουμε φαμλοκρατία.
4. Ό ταν το κράτος υπηρετεί τον
πολίτη έχουμε σωστή όημοκρατίο.
Μέχρι
στιγμήςοναμφίβολα
έχουμε την υπ' αριθμ. 1 κατάσταση,
τείνουσα να προαχθεί στην 2.
Ύστερα μάλιστο από το νόμο περί
διορισμού των βουλευτών που ψή
φισε η κυβέρνηση με πασοκικούς
και μόνο ψήφους δίκαια διεκδικεί το
τρόπαιο του υπ' αριθμ. 2.
Το περίεργο αλλά και σόνικοι
είναι, που, παρά όλα τούτα, η
κυβέρνηση ρσς ζητεί την ομοψυχία
όλων των Ελλήνων, ενώ βλέπει
ξεκάθαρα πού οδηγεί αυτή η κομμα
τική της πολιτική: Αναμφίβολα σε
ένα καινούργιο σκληρότερο εμφ ύ
λιο πόλεμο ή σε μιά ολοκληρωτική
τυραννία. Όποιος σπείρει ανέμους
θερίζει θύελλες.
Δημ. Ν. Χονόροκούκης
στρατηγός ε.ο.
βουλευτής Πειραιώς

Πυρ€τός
άγνωστης
αιτιολογίας
ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Ιατρικό συμπόσιο με θέμα «Πυρε
ιό ς άγνωστης αιτιολογίας» οργανώ
νει ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας.
Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Σάββα
το το απόγευμα στην αίθουσα του
Ταμείου
Προνοίας
Δικηγόρων
Βέροιας (Πλ. Ωρολογίου) και πραγ
ματοποιείται σε συνεργασία με την
Α
Προπαιδευτική Κ λινική του
Πανεπιστημίου θβσ/νίκης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 567/1982
οποφάσεως του Πολυμελούς Πρώτο
όιχασιι Βέροιας ανεγνωρίσθη Σώμα
ττίον e ro την επωνυμίαν »ΓΙΔΟ
ΚΤΗΝ'ΟΤΡΟΦΙΚΟΣ Σ Υ Λ Λ Ο ΓΟ Ι
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ , με έδρα τηι
πόλ.ιν Βέροια και σκοπόν αυτού τον
αναγραφόμενον εις το άρθρον 2 του
εγκριθέντος καταστατικού αυτού.
Βέροια τη 2-12-1982
Ο Πληρεξ. Δικηγόρος
Σ ΤΕ Ρ Π Ο Σ Ν. Λ ΙΑ Π Η Σ

• Υπουργός Δημοσίων Έργων και
Πολεοδομίας ο Χούλιαν Κάμπο,
• Υπουργός Παιδείας και Επιστημών
ο Χοσέ Μόρια Μαραβάλ
• Υπουργός Εργασίας και Σοσιαλι
στικής Ασφάλισης, ο Χαυακίν
Αλμούνια
• Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέρ
γειας, Κάρλος Σουλχάγκα
• Υπουργός Γεωργίας και Αλιείας ο

Κάρλος Ρομέρο
• υπουργός Μεταφορών, Επικοινω
νιών και Τουρισμού, ο Ενρίκουε
Μπαρόν
• Υπουργός Πολιτισμού ο Ξαβιέ
Σολάνα
• υπουργός Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ο Τόμας Ντέλα Κουάντρα, και
• Υπουργός Υγιεινής, ο Ερνέστο
Λούτς.

Μειωμένα τα
συ ναλλαγ ματικά
διαθέσιμα μας
ΣΤΟ Μ ΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο η
συναλλαγματική θέση της χώρας,
όπως προκύπτει από τα τελευταία
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος
(στις 31 Οκτωβρίου 1982). Συγκεκριμένα τα καθαρά συναλλαγματικά δια
θέσιμα μειώθηκαν κατά 104 εκατ.
όολλάρια έναντι του Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:
• Στα συναλλαγματικά αποθέματα
της χώρας στις 31/10/82 ήταν 1.084
εκατ. δολλ. έναντι 1.060 εκατ. δολλ.
της 30ης Σεπτεμβρίου, παρουσίασαν
δηλαδή αύξηση κατά 21 εκατ. δολλάρια.
•
Οι υποχρεώσεις όψεως σε
συνάλλαγμα έφθασαν στις 31/10/82
στο ύψος των 310 εκατ. δρχ έναντι
188 εκατ. δολλ. της 30.9.82 δηλαδή
αυξήθηκαν κατά 125 εκατ. δολλάρια.
• Τα καθαρά συναλλαγματικά δια
θέσιμα ήταν την 31/10/82 στο ύψος
των 768 εκατ. δολλαρίων, έναντι 872
εκατ. δολλαρίων στο τέλος Σεπτεμ
βρίου παρουσίασαν δηλαδή μείωση
τον Οκτώβριο 104 εκατ. δολλαρίων.
Η Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ ΙΚ Η
ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΙΑ
Εξ άλλου τα κυκλοφορούντο τρα
πεζογραμμάτια __ έφθασαν
στις
31.10/82 σε 286.059 εκατ. δρχ έναντι
287.524 εκατ. δραχμές της 30.9.82.
Δηλαδή, μειώθηκαν μέσα στον
Οκτώβριο κατά 1.465 εκατ. δρχ.
Τέλος, οι πιστώσεις της Τραπέζης
της Ελλάδος προί το Δημόσιο έι

σαν τον Οκτώβριο σε 594.443 έναντι
579.488 εκατ. δρχ έως 30/9/82 δηλα
δή αυξήθηκαν κατά 14.955 εκατ. δρχ.

Δίμηνη
η διάρκεια
των βεβαιώσεων
ασφαλιστικής
ενημερότητος
Οριστικά αντιμετωπίζεται το θέμα
της προσκομίαεως στις εμπορικές
τράπεζες πιστοποιητικού ασφαλιστι
κής ενημερότητας από δανειολήπτες
επιχειρηματίες.
Συγκεκριμένα με πράξη της Επι
τροπής Νομισματικών και Πιστωτι
κών Θεμάτων (αρ. 8/12/82) ορίζεται
ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενη
μερότητος οι οποίες εκδίδονται από
το ΙΚ Α και του^ λοιπούς ασφαλιστι
κούς οργανισμούς για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων απο τις τραπεζες μέσω ανοικτού' αλληλόχρεου
" ληλό;
λογαριασμού ισχύουν - ανεξάρτητα
από την τυχόν αναγραφόμενη ημερο
μηνία λήξεώς τους για ένα δίμηνο
όπως ορίζεται στο Ν. 1239/82.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
ηλεκτρική Πομάνα οκτάρα. μεθ όλων
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
των εξαρτημάτων και εν λειτουργία. ΕξεΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
τιμήθη αντί δρχ. 400.000. (2) έτερον
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
αγροτεμάχιο εκτόσεως 1813 τ.μ. κείμε
Tou υπ' αριθμ 2Θ13/Β2
νον εις θέσιν Γεράκι Γ' κατηγορίας υπ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
αριθ. κληροτεμρχίου 456. οριζάμενον
Ο Παρά τω ΠρωτοόικίΙω Βέροιας γύρωθεν με δρόμο και αγρούς I.
Δικ. Επιμελητής Μιχαήλ X. Ανονιάόης Αμπροικίδη. X. Ξανθόπρυλου. I. Κουτοδηλοποιώ ότι την 19ην του 1982 έτους •γομλίδου και Ανδρ. Πολκερίδη. Εξετιμήημέραν Κυριακήν και από ώρας 10 π.μ.
θη αντί δρχ 100.000. Είναι δε κύριος
μέχρι 12ης εν Βεργίνα και εις το Κοινο
των ανωτέρω δυνάμει του υπ' αριθ.
τικόν Κατάστημα αυτού και ενώπιον του
6417/72 συμβολαίου του Συμβολαιο
Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Στυλιανού
γράφου Βέροιας Αναστ. Σπανίδη κοι
Ελευθεριάδη επισπεύσει της εν Βεροία
μετεγράφη εν τόμω Σ/Γ-79. Ητοι
εδρευούσης Ε.Π.Ε. εΕπεξεργασία Σιδή
εκπλειστηριάζετε συνολική περιουσία
ρου Μπετόν» δικαιουμένης λομβάνειν
του καθ ου αξίας δρχ· 500.000
παρά του οφειλέτη Νικολάου ΓουλτΙδη.
Ως πρώτη προσφορά το 1/2 της εκτιμήκατοίκου Βεργίνας το ποσάν των δρχ.
σεως. δρχ. 250.000 όθεν κολούνται οι
393.000 δυνάμει της υπ' αριθμ 40/82
βουλομένοι όπως προσέλθουν και
6/γης του Μονομ. Πρωτοό Βέροιας και
πλειοδοτήσουν κατά την άνω οριζομέτου σχετικού επιδοτηρίου, εκτίθεται εις
νην ημέραν και ώραν.
πλε ιστηριασμόν, η κάτωθι περιουσία
Ο επί της εκτελέσεως
του άνω οφειλέτη, «ατασχεθείσα δυνά
Δικαστικός Επιμελητής
μει της μπ" αριθμ. 2912/82 κατασχέτη-'
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι έναν αγρόν
εκτόσεως 4.500 τ.μ. κείμενον εις θέσιν
Γεράκι της Κοινδτητος βεργίνος Β' κατη,γορίας υπ' αριθ κληροτεμαχίου 505.
Συνορεύει γύρωθεν με δρόμο, ογράν
Ηλία Πομρσανίδη, Βασ Ντόβα και Ειρή
νης Γουλτίδου. Εντός αυτού υπάρχει

ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
_- |Β
0 υπουργός οικονομικών κ. Δημ. Χουλουρισνος ανακοίνωσε χθές τα νώ
κυκλοφορίας να όλα -α τροχοφόρα (Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητα, τρίκυχλα, Λίκυ»^
φορτηγό. ΤΑΞΙ κ.λ π.| που θο-ισχύσουν από 1ης Ιανουάριου 1983
Στους πίνακες που ακολουθούν ανοφέρονται τσ νέο τέλη κυκλοφοριίΚ ν10
κάθε τύπο οχήματος κοθώς και η αύξησή τους σε σχέση με το σημερινά 01
ΧΡές
Α. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΧ
ΑΥΞΗΣΗ ΣΕΔΡ*
ΗΡ
ΝΕΑ ΤΕΛΗ
■205
1.
1.800
790
2.
3.600
1.7»
3.
5.400
3.700
4
7.200
3775
5.
9.000
4.970
6
11.000
6.155
7
13 000
7.3»
8
15.000
8655
9.
17.000
9
750
10
*9.000
11 5*0
11
23.000
•3330
12
27 000
16»
13
31.000
21Ü0C
14
39 500
26250
15
48 000
31.60°
16
56500
36.65°
17.
65.000
449'δ
18
78 500
53.550
19
92 000
62 255
20
105.500
70975
21.
1*9.000
7959°
22.
132 000
236-659
40.
375.500
Β. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ
HP
ΑΥΞΗΣΗ ΣΕi n
ΝΕΑ ΤΕΛΗ
365
V
1 200
1.0*9
2.
2.400
1635
3
3 600
2.560
4.
5-100
3.465
5.
6.600
4,170
6.
8 >00
5.695
7.
10 100
7.079
Β
12-100
84tó
9
14-100
9879
10 .
16 100
11
-795
11
18 100
,« 720
12.
20-100
14 *46
13.
22 100
1514
24 ΙΟΟ
16.9*
15
26 100
16
28 100

16-

Γ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ I X. ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ3 ^
0Φ. ΦΟΡΤ
ΝΕΑ ΤΕΛΗ
ιΑνοιχτά-Κλπά’®
(ΚΙΛΟ)
1 481
500
5.000
701/
7 000
3481
1009
1 000
6 481
10000
6558
1.010
6.481
10 100
8« '
1.200
8 021
12.000
ιβ ϋ '
1.500
10 331
15 000
Δ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΟΦ. ΦΟΡΤΙΟ
ΙΤον.Ι
2
3
4

5
6
7
10
15
20
25

ΝΕΑ ΤΕΛΗ

ΑΥΞΗϊΜίΕά^

20.000
30.000
40.000
50.000
60 000
70.000
100.000

150.000

200000
250 000

8.279
ΙΟ·«»
1213- 899
15*59
|6 J*9
20,19“
26490
32

39.39“

Ε. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΧ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ i t r
ΝΕΑΤΕΛΗ
ΟΦ ΦΟΡΤΙΟ
(Τον.)
2
3
4
5
β
7
10
15
20
25

6.000
9.000
12.000
15 000
18.000
21.000
30 000
45.000
60 000
75000

4-39“
6 79“
9.0*9
,1.329
,3 63*7
5.949
3*
45 97“
57^

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΨΗΣ

ΓνωςχpRotctrai. σύμφωνο μχ to
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με tov Ν
1230/1982 ότι

Ο
Συνελήφθησαν
τρεις κλέφτες
Α Θ Η Ν Α 2 (Α Π Ε )
Συνελήφθησαν σ τη Θ εσσαλο
νίκ η , ο ι Χ ρ . Π . Κ ο ν τίτσ η ς , 24
ετώ ν, η λεκτρ ο νικό ς. Παν. X .
Μ π ουντίδης, 24 ετώ ν, σ ερ βιτό
ρος κα ι Κ ω ν. X . Μ ουσ τά κα ς, 28
ετώ ν, άεργος, γ ια τί, ανακρινόμενοι παό όργανα τη ς Α σ φαλείας
Χ ω ροφ υλα κής Θ εσ σ αλονίκης, όπου είχα ν προσαχθεί ως ύποπτοι
κλοπών - ομολόγησ αν τη ν διάπραξη δύο κλοπώ ν, που είχα ν
αναφερθεί, προχθές σ την συμ
πρωτεύουσα. Επίσης, κατά την
έρευνα που έγινε στο ιδ ιω τικό
α υ το κ ίν η το του Κ ο ν τ ίτσ η , βρέθη
καν κα ι κατασχέθηκαν, μικρή
ποσότητα χασίς κα ι τα κοσ μή μα 
τα αξίας 224.000 δρχ.. που είχ α ν
κλέψ ει ο ι δράστες, σ τις 30 Ν ο εμ 
βρίου. από το σ π ίτι το υ Χαρ.
Α βραμ ίδη, σ τη Θ εσσαλονίκη. Τ έ 
λος, κατεσχέθη κα ι το α υ το κίνη το
του Κ ο ν τίτσ η .

0 ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
Ιωάννη και της Στερνισνής το γένος
Μαχαίρα που γεννήθηκε στην
Βεβοια και κατοικεί στην Θεσσαλο
νίκη επαγγέλματος στρατιωτικός και
η ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΦΡΟΣΩ του Νικο
λάου και της Περιστέρας το γένος
Γαλάνη που γεννήθηκε στο Πολύ
όένόρι Ημαθίας και κατοικεί στην
Βεβοια επαγγέλματος Προισταμένη
Ερυθρού Σταυρού πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Βεροίος.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Φιτιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62 τηλ. 22289
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 18144
ΣΤΗ Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 24405
ΣΤΟ Μ ΑΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι
Ούστας Ευστάθιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου θα τελεσ θείμνημ όα υνον εις
την ιερόν Μ ητρόπολην Βέροιας για τα θύματα της κομμουνι
στικής θηριω δίας Θα ακολουθήσει πορεία προς το στραπω
τικό νεκροταφείο όπου θα ψάλλει τρισάγιο και θα γίνει κατά
θεσ η .στεφάνω ν. Καλούμε όλους όσους αναγνωρίζουν τον
αγώνα ιρυς για ελευ θερ ία και δημοκρατία να παροατουν
στην τελετή.
θ α ιχ α κο λ ο νθ ή α ει προσκλητήριο Π τσ ό ττω τ.
Επιτροπή συγγενών θυμάτω ν
σφαγιασθόντων υπό των
κ ομμου νιστοσ υμμορι τώ ν

★ Από 3 - 19 Δεκεμβρίου, άξέχαστες ôpaôuéC
τό MOULIN ROUGE Βουδαπέστης - SHOW ΒΑ
ΡΙΕΤΕ.
★ INTERNATIONAL FLOOR SHOW
★ Τραγούδι - Χορός.
★ 'Ακροβάτες - Ταχυδακτυλουργοί - Κωμικοί·
★ Τσιγγάνικα Βιολιά.
★ Μιά πανδαισία εμφανίσεων, οπτικών καί άκο<3’
στικών EFFE.
★ Έ να φανταστικό φινάλε.
★ Διασκεδάστε μέ τό MOULIN ROUGE Β ο υ δ α π έ 
στης καί απολαύστε Ούγγρικές σ π ε σ ια λ ιτ έ .
★ Παρασκευή καί Σαββάτο ελάχιστη καταναλώ^
700 δρχ. τό άτομο.
★ ΕΚΠΛΗΞΗ: ’Ολες τις άλλες μέρες έλαχίσ^
κατανάλωση 400 δρχ.
★ 'Από 3 - 1 9 Δεκεμβρίου, στδ Ξενοδοχείο ^
ΨΗΣ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 521.321
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

1982\

Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2091
Μητροπόλεως 72-ΊηΛ 23.137]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου 6ρχ. 10

Νομού Ημαθίας

Βαρύ πλήγμα για τα Ι.Χ.

Ο ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Σε δίκη
Υι« απάτη
Και απειλές
0 εκδότης
τ°υ «Έθνους»

>1Τ ώ κ ο ^“ lllTOmu τη: υπάτης
V, , „ . . * * " * " 1 κατο του εκδότη
r ,1οΡΐ£τ,>:ί|? Ε γ κ υ κ λ ο

SiljZj '■ '
I ιαννίκου. -upo·
bu « χ 71 _ lfn, " ίο Τριμελές Εφε
*VS). 1,4,1·; ° ιις 31 Ιανουάριου
«δότης της εφημερίου;
lou .β“ θ7 ΐο ;
Μπόμπολος.
fe-,i. ‘
Vl' δικαστεί και o

SSlL·
"Wwttvti με το κλητήριο θέσπι10)

Θ α γ ίν ο υ ν και στη Β έρ οια
Μ ι. σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις , δ ια μ α ρ τ υ ρ ίε ς , ψ η φ ίσ μ α τ α κ α ι δ ιά φ ο 
ρ ε ς ά λ λ ε ς κ ιν η τ ο π ο ιή σ ε ις ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ι ε τ ο ιμ ά ζ ο ν τ α ι
ν α α π α ν τή σ ο υ ν σ τ ο α ν ε π α ν ά λ η π τ ο « χ α ρ ά τ σ ι» π ο υ ε π έ β α λ ε η

εψετών κ

σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή κ υ β έ ρ ν η σ η το υ Π Α Σ Ο Κ μ ε τ α τ έ λ η κ υ κ λ ο φ ο

r Privan' ,l' ’ 01 ^ Μπόμπολιις km

ία ς τ ω ν α υ τ ο κ ιν ή τ ω ν .
Η α γ α ν ά κ τ η σ η τ ω ν π ο λ ιτ ώ ν κ ο ρ υ φ ώ θ η κ ε μ ε τ ά τ ις π ρ ο 

1» π ^ Ο Ο γ ν ε λ έ α

0X0 όιόπτημυ uno 2'·

fen ^

1S77 μέχρι 17 Ιεπτεμ-

Ί Γι(ινν ■ ' 'ιρ έ ιε ιπ ιη · τον κ Γιάν

™ τβ* <Τ ' ΠΗ
w»iii.
5(-Γ" τα εμπορικά προ
'feu ’ eiXc αποκτήσει με τρωτό
fe „ J "fewnvfe; με την E IS A
w,Pó. i01" 0 το,μεντ(ιιν, κατασκευή
fen,
καπνών). Ι ε ιιντάλ
βύο Μίτηγοροόμι-νοι πάρε

χ θ ε σ ιν έ ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ίς α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις που έ κ α ν ε ο υ π ο υ ρ γό ς
ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ . Κ ο υ λ ο ύ ρ ια νος κ α ι α π ό τ ις ο π ο ίε ς π ρ ο έ.κυ ψ ε
ό τ ι σ ο β α ρ ό τ α τ ο π λ ή γ μ α δ έ χ ο ν τ α ι τ α μ ικ ρ ή ς υ π ο δ υ ν ά μ ε ω ς
α υ τ ο κ ίν η τ α (μ έ χ ρ ι 9 φ ο ρ ο λ ο γ ή σ ιμ ο υ ς ίπ π ο υ ς ).
Υπενθυμίζεται ό τι μόλις στις
αρχές τηςεβδομάδας. κατά την
κατάθεση του προϋπολογισμού

ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΕΙ Η ΥΓΕΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΚΕΦΑΑΙΔΗ

ΐογ

■■■■■■■■

^ Ο ίΑ Γ ,^ ν

0Κ" ΚΡη επίσ« ν η

&«ληό άπσο τηο

νβ 0V«' V v S 1 Κ ^<ίκΛΪδτ’ ·
b .Αρο/ ικΐτο Μετά την μετωηιε Λ livui!” '1 «>ύ αυτοκινήτου :υυ
j 1 πΤϋ / ’λ 11 UM' Στέφανου Ιυβ -

Π.Α.Π. ΑΡΗΣ. Θεσσαλονίκης, υμιι
όος στηνο.τοία ι,ίχι. θετικό πέρασμα ο
μετέπειτα άσσος τη: ΒΕΡΟΙΑΣ.

?Ν<4ς II. ” λ 'έυ ιμ ε τρ ο Ν α υ ύ σ η ς ·

στον θάλαμο 216
"· Κ τ λ ί ' ' ^ ’ ιμήματος του Κριιτ
v '''ùl'ii| 0^ ' i ni Νσούσης με 13"
¿ fe w iJ ÿ n fe iW τον βετεράνο
υτ πάρα πολύ καλή

1983. ο υπουργός οικονομικώ ν
είχε δηλώσει, ό τι τα μεγάλης
ιπποδύναμης α υ το κίνη τα θα οπι
βαρυνθοϋν μι. διπλάσια και τρ ι
πλάσια τέλη κυκλοφορίας, σε
σχέση με τα μικρά αυτοκίνητα,
ενώ προχθές, η ανακοινωθκίσα
κλιμάκω ση των επιβαρύνσεων,
είνα ι σε βάρος των μικρώ ν αυτο
κινήτω ν.
Σημειώ νεται ό τι. σ την κατη
γορία των 8 φορολογήσιμων ίπ
πων α νήκουν 309.540 α υτοκίνη
τα. στην κατηγορία των 7 ίππων
ανήκουν 85.803 α υ το κίνη τα kui
στην κατηγορία των 9 φορολογή
σιμών ίππων ανήκουν 104.915
α υτοκίνητα.
¿-H-h χμι-λκkL-*-3 '
’ ' .* **
ανήκουν.
δηλαδή.
περίπου
500.000 α υτοκίνητα , επι συνολου
864.786 α υτοκινήτω ν. Σ τις αμέ
σως επόμενες κατηγορίες, τα
α υτοκίνητα είναι συνεχώς και

Jfí* »ΟΑτμ
> ; κ V :° > ,ü ' ου μ“ ί Ε,πε 0
ήταν tvti μεγάλο
JMS! iinT°¡ °Χ°υς και ήταν αναρρι
έ. ιν η.'1 1:0,1 τον συμπαραατά
ïfa Τα »5. ιρανικές στιγμές που

λιγότερα των 14 φορο?.ογήσιμων
ίππων ανήκουν 17.358 α υτοκίνη-

■Γ; '■'"'πτΓκ, ,0 9μερο ” ΐς νύ°η•ι ΊπυΝοσοκομείο και ιοιαιά > £ 2 « * 0 ί ς . καΟιο; και το
">>''Ovuu.l ?U· 7ια « * συγκινητι
feu}^v “ άΜενιρς προσπαθώ: που

τα.

Είναι πλέον πήοφανκς. ότι η
κυβέρνηση σ την επιδίωξή της. να
αυξήσει τα κρατικά έσοδα, επέλεξε ακόμα μιά φορά] τους πολλούς
και με μικρότερα εισοδήματα
πολίτες, μέσω το υ Ι.Χ . α υ το κινή 
του. επιβάλλοντας διπλασιασμό
των τελώ ν κυκλοφορίας, που μέ
χρι τώρα π λήρω νιλ1.
Κ Α Ι ΣΤΑ
Τ Λ 2 Ι^
Κ ινη το π ο ιή σ εις1 ετοιμάζουν
και ο ι ιδ ιο κτή τες τα ξί για την
επαναφορά των τεί^Ιιν κυκλοφ ο
ρίας. που θα είναι 0 000 όρχ· το
χρόνο.
Τα τέλη κυκλοφ ορία ; στα τα ξί
είχαν καταργηθει από τις προη
γούμενες κυβερνήσεις.

ΣΤΗ

Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Έ ν το ν η αγανάκτηση εξέφρα
ζαν χθες με τηλεφω νήιίατά τους
στο «Λ Α Ο * δ η μ ο τ ί; την Βέροιας
πηυ επιβάλ
για το νέο «χαράτσι* 1
λει το Π Α Σ Ο Κ ρ βάρος των
ù ffH U x k U . .r·».uv--w-vt-n__

ματΐκώ“ ' ΤάςέίΐΛ1*"'’

' Οπως πληροφορούμαστε ε το ι
μάζονται από συλλόγους, σωμα
τεία και οργανώσεις κινη το π ο ιή 
σεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
την
ανακόλουθη
ο ικο νο μ ική
π ολιτική της κυβερνήσεως.

Αντιπροσωπεία
του ΚΚΣΕ
έρχεται
για συνομιλίες
με ΠΑΣΟΚ
Τετραμελής Κομματική σοβιετική
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον
υπουργό δικαιοσύνης κ Β. Τρε.μπέ
?.οφ φάάνει σήμερα στην Αθήνα για
συνομιλίες με την ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ.
Η αντιπροσωπεία του ΚΚΣΕ έρ·
•χεται με πρόσκληση του κκτκλτ,στι
κού γραφείου του ΠΑΣΟ Κ και απο
τελεί ανταπόδοση παλουίτερης επί
πκεφης
1981 ηνετικων στελεχιΐιν
του ΠΑΣΟ Κ στη Μόσχα.
Η σοβιετική αντιπροσωπεία Ου
παριιμείνει δέκα ημέρες, θα επιπκι:
φθεί τον πρωθυπουρνό κ Ανδρ.
ΠαπιινδρίΟΤ). τον πρόεδρο της Βου
λής κ I. Αλευρά, τυν υπουργό
δικιιιοστινης κ 1 Λ. Μανκάκη. τον
υφυποιιργό τύπου κ. Δ. Μαρούδσ και
Οα έχει συνομιλίες με το εκτιλεστικυ Γ
------ ----------- ι κ έ ο ΐ ί . -----Ιτ η ν αντιπροσωπεία μετέχουν
επίσης οι κ.κ. Α. Βέμπερ. Κ. Σεμέν
κοφ κ. Σ. Φιλιμύνωφ.

-ΑΔΕΔΥ και ΟΤΟΕ
αντίθετες με το
νομοσχέδιο
για τις προσλήψεις
Αντίθετες στο κυβερνητικό νομο
σχέδιο περί προσλήψεων στον δήμο
πιο τομέα, τάσσονται με ανακοινώ
σεις τους η ΑΑΕΛΥ και η ΟΤΟΕ.
Συγκεκριμένα;
Η ΑΛΕΔΥ καταγγέλει ότι το νέο
σύστημα προσλ.ήψεων που προβλέπεται στο νομοσχέδιο τουυπουργείου
προεδρίας κυβερνήσεως. υποβαθμίζει
ουσιαστικά τα κριτήρια τη: αξιοκρα
τίιις και εισάγει ένα δήθεν κοινωνικό
ποιημένα τρόπο προσλήψεως που
δεν εξασφαλίζει την είσοδο στο δημό
σιο των ικανότερων.
Επίσης υπογραμμίζει ότι το νέο
σύστημα προσλήψεων δεν εγγάται
ούτε αυτόν ακόμα τον κοινωνικό
χαρακτήρα που εμφανίζεται να έχει,
δεδομένου ότι η περιουσιακή κατά
στυση του υποψηφίου δεν αποτελχ.ί
κριτήριο κατυτάξεως στον πίνακα
διοριστέων για όλες τις περιπτώσεις
■upó μόνο νια δύο. Έτσι στις άλλες
περιπτώσεις θα ιέναι δυνατόν να προ
τάσσονται στον πίνακα και να προσ
λαμβάνονται υποψήφιοι με γυνείς
που έχουν υψηλά οσοοήματ« και να
παραμένουν αδιόριστοι άλλοι οικο
νομικά ασθενέστεροι.
Τέλ,ος η ΑΛΕΔΥ στην υνπκοίνω
σή τπς επισημαίνει ότι ίο νευ σύστη
μ(1 διορισμών στην δημόσια διοίκηση
θα οδηγήσει σε ποιοτική κσταρράκω
ση ίου δημόσιου τομίπ. αφού ούτε
την πρόσληψη των αξιοτέρων κξα
σφαλ.ίζει. ούτε τις κομματικέ: παρεμ
βάσεις αποκλείει.
Η ΟΤΟΕ διαμαρτύρεται έντονα
για την αιφνιδιαστική και ερήμην
των εκπροσώπων των εργαζομένων
κατάθεση του νομοσχεδίου περί
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα,
στο οποίο προσμέτρώνται και οι τρά
πεζες κρατικού ενδιαφέροντος.
Το ανωτέρω οναφέρονται σε ανα
κοίνωση της ΟΤΟΕ και προστίθεται
ότι το εκτελεστικό συμβούλιο της
Ομιπιπονόίας σε έκτακτη συνεδρίασή
του έλαβε την πιό κάτω απόφαση:
•
Θεωρεί μεθοδευμένη την uva
βολή των συναντήσεων του κ.
Υπουργού με το προεδρείο της, ώστε
να προηγηθεί η κατάθεση του νομο
σχεδίου και να όημιουργηθούν τετιλεσμένυ γεγσνοτα.
Κ Α Τ Α ΓΓΕ Λ Θ Η Κ Ε
ΣΑΝ ΡΟΥΣΦΙ ΓΟΛΟΓ1ΚΟ
Το νομοσχέδιο yiu την κατάργη
ση των διαγωνισμών εισαγωγής
υπαλ.λήλα·ιν σπς δημόσιες υπηρεσίες
και κρατικούς οργανισμού: είναι
ψαυλοκραπκό και ρουαφετολόνικό
και αποτελεί ευθείας γραμμής προί:
κταοη τι.ιν νομοσχεδίων της κυβερ
νήστως του ΠΑΣΟΚ που στοχεύουν
στην στην πλήρη κομματικοποίηση
ΤΟύ κράτους.
Αυτά τόνισε χΟές στην κοινοβου
λευτική επιτροπή του υπουργείου
προεδρίας ■> εισηγητή: της »Ν Λ.» κ.
Σ«>τ. Χατζηγάκη: κατά τη συζήτηση

του σχετικού νομοσχεδίου.
Επίσης, πρόσδεσε θεσμοθετεί νέα
κριτήρια κοινωνικά όπως τα Ονομά
ζο
εισαγωγής στο Δημόσιο που
οδηγούν όμως σε πλ.ήρη αναξιοκρο
-ία. Αν η κυβέρνηση ήθελε πράγμα
ΤΙ να ασχοληθεί σοβαρό με το ΠΡύ
βλήμα των προσλήψεων στον δημό
σιό τυμέα. θα έθετε το νομοσχέδιο σι
δύο βάσης, σε δύο άξονες πήραμε
τροιις.
Να παρείχε όλα εκείνα τα εχέγ
γεια αμερόληπτης κρίσης, ώ η « όλοι
οι Έλληνες πολίτες να είναι ίσοι uní:
ναντι του νόμου.
Να επιλέγοντο οι καλύτεροι,
πράγμα που θα εξυπηρετούσε τα συμ
φέροντα της δημόσιας διοικήσεως
και έτσι θα ωφελείτε, και το κοινοινι
κό σύνολ,ο.
Καμμιά uno τις δύο αυτές αρχές,
το παρόν σχέδιο νομού δεν υπηρετεί
Υπέρ του νομοσχεδίου ι ιάχθη τι
ππηγήτρια του συμπολιτευόμενου
Κ Κ Ε lí'iu t.) κ Μαρία Λαμανάκη η
οποία υποστήριξε όπ αποτελεί σοβά
ρό θέμα για την εξυγίανση toi)
συστήματος προβλέψεων στο \ημό
σιο.
Στην απάντησή roo ο υπουργό:
προεδρίας κ. Μεν Καιπρόγιωργιις
υπεραμύνθηκι των διατάξεων του
νομοσχεδίου και επανέλαβε τις θέσεις
της Κυβερνήσεως που uvmpcpc.viai
στην c σηγηθεέσι» έκθεση.

Διάλεξη στο
Πνευματικό
κέντρο της
Μητρόπολης
.Ο ευδαιμονισμός Της εποχής μας
και η θέση της επιστήμης και τη;
Εκκλησίας, θα είναι το θε,μα της
προσεχούς διάλεξης στο Πνευματικό
Κέντρο Μητρόπολη; Βέροιας και
Νάουσας
Η διάλχξη 0« δοθεί την Τρίτη "
Δεκεμβρίου συ . 8 το βράδυ και ομ·
λ.ητής είναι ο ιατρό: χπρούργος κ
Μιχαήλ Βρκπός.

Γ Ε Ν ΙΚ Η
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
0 Σύλλογος Γονέων και Κ ηδιμο
νων του 10ου Δημοτικού Σχολ,είαυ
Βεροώ: πραγματοποιεί την Κυριακή
5 Δεκεμβρίου 1982 Γενική Συνέλενιση τωι μιλών του μι θέματο.
1 ) Λογοδοσία απερχόμενης διοίκη
σης.
2) Εκλογή νιάις διοίκησης.

Στην Ελί.άδιι βρίσκεται ιιπίι την
Τρίτη όεκαμελής αντιπροσωπεία του
πατριωτικού μετυιπου της Βουλγα
ρίας. προσκεκλημένη του ΠΑΣΟ Κ.
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Ο Κώστας ΚεφαΜύης, «ου χάρις ατην αρ
na επιστημονική κατάρτιση των ιατρών
tou Νοσοκομείου Χαούσης και ιδιαίτερα
tou ορθοπεδικού κ. Τρανού ζίφνγε apian
κά Kafir, κίνδυνο, ατενίζει χαμογελααιας
και γεμάτος αιοιοόοζια toi4 φωτογραφικό
φακό του Χρ, /λεμόοογλου.

Σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις
Ελλάδος - Τουρκίας οι συνεχείς
παραβιάσεις του εναέριου χώρου
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Τί μ’ ενδιαφέρει η συμφωνία με το
Αχλαμπουτζιάν (ή οποιοδήποτε άλλο
ντζιάν). Τί μ' ενδιαφέρει το κομματι
κό κυνηγητό που κάνετε σε τόσα
αξιόλογα στελέχη της Διοικήσεως. Τ ί
μ' ενδιαφέρει αν το κίνημά σας έχει κατά συρροή
διαγραφέντες. Τ ι μ'
ενδιαφέρει αν ο Γεννηματάς είπε την
αλήθεια και πήγατε να τον ρίξετε στο
πηγάδι. Τί μ' ενδιαφέρει αν θέλτε να
κάνετε όλες τις οργανώσεις κομμάτι
κά σας όργανα: Τ ί μ' ενδιαφέρει αν τη
μιά βαράτε το Κ Κ Ε και την άλλη
αρχίζετε τις αγκαλιές και τους ασπα
σμούς; Τί μ' ενδιαφέρει αν ετοιμαζό
σαστε να κάνετε την ανανεοδόμησή
σας στην κυβέρνησή σας; Τί μ’ ενδια
φέρει αν θέλετε να «φάτε» την ιδιωτι
κή πρωτοβουλία πιστεύοντας ότι η
οικονομία θα ξαναπάρει μπρος με
τους κρατικούς φορείς; Τί μ' ενδια
φέλρει αν καταργήσατε το σταυρό
προτιμήσεως υπακούοντας τυφλά
στις υψηλές εντολές κι όχι στη φωνή
της συνειδήσεώς σας:
Τί μ' ενδιαφέρουν όλα αυτά. Γι
αυτό που μέχουμαι και θα μάχουμαι
είναι για το ελάχιστο τίμημα της
ύπαρξής μας: για την ποιότητα της
ζωής. Για τα σκουπίδια. Για τις βρωμηές. Για τη μόλυνση του περιβάλ
λοντος. Για όλη αυτή την κοινωνική
κακοποίηση πουάμεσα συνδέεται με
την υγεία όλων μας. Τ ί άλλο έμεινε
να κάνουμε έτσι όπως έρχονται τα
πράγματα: να περιοριστούμε σε Κά
ποιο κλουβί κάποιος πολυκατοικίας,
να ζούμε με ένϋ - δύο κινηματογρά
φους το μήνα, μιά ταβέρνα, πιθανώς
κάποιο βιβλίο, να έχουμε πάντοτε
στην ατζέντα δέκα και είκοσι για
τρούς. και να περιμένουμε ότι κάπυω
στιγμή σε τούτη τη χώρα θα βρεθούν
μερικοί τίμιοι, αποφασιστικοί και
ελεύθεροι Ελληνες που θα ασχολη
θούν μαζί μας με όλα τα ιιπλα για
τους άλλους · μεγάλοι καθημερινά
προβλήματα που μας αλλοιώνουν
την ύπαρξη και τον προορισμό μας.
Πιό πολύ ζητάμε έργα. Πράξεις.
Γεγονότα.Πού να δείχνουν ότι ο κάθε
άνθρωπος περνάει κιαπασχο/χί την
συνείδηση και την πολιτική σκέψη
των οποιοδήποτε αρχόντων Γ ι αυτό
αν δείτε ότι τούτα τα λόγια έχουν κά
ποια σημασία τότε στα σίγουρα θα
ρωτήσετε τους εαυτούς σας: «Για
ποιέ ποιότητα ζωής μιλάμε κύριοι;»
ΓΙΩ ΡΓΗ Σ Τ. Δ Ο ΞΑΣ

Α Θ Η Ν Α 3 (ΑΠΕ)
Το υπουργείο εξωτερικών της
ΕλΛάδος εξέδωοε ανακοίνωση με την
οηοία παρέχεται πλήρες και διεξοδι
κή περιγραφή των τουρκικών παρα
βιάσεων του ελληνικού εναερίου χώ
ρου και της μη συμμόρφωσης προς
τους διεθνείς κανονισμούς της αερο
πορικής κυκλοφορίας στις 22 και 23
του περασμένου Νοεμβρίου.
Η ανακοίνωση του υπουργείου
που αναφέρει τις τουρκικές παραβιά
σεις λεπτομερώς σε χάρτη που υπο
βλήθηκε επίσης και στην διάσκεψη
των υπουργών εθνικής αμύνης του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την εβδομάδα
αυτή έχει ως εξής:
Οι πρόσφατες τουρκικές ενέρ
γειες κατάφκραν σοβαρό πλήγμα στο
κλίμα που. ύστερα από τόσες κοπια
στικές προσπάθειες, είχε επιτευχθεί
σπς σχεσεις μεταξ Ελλάδος και
Τουρκίας.
Το κλίμα
κλϊι αυτό, μολονόπ όχι ιδα
νικό. αποτελούσε, όπως πιστευόταν
θετική συμβολή σπς ελληνοτουρκι
κές σχέσεις, μέχρι πς τελευταίες μέ
ρες. ιδιαίτερα ύστερα από μιά φάση
έντασης που σημειώθηκε το πρώτο
εξάμηνο του 1982.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον
περασμένο Ιούλιο απέβλεπε στην
δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαι
ρας με την αποχή των δύο πλευρών
από ενέργιες και δηλώσεις που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολεμι
κή.
Ωστόσο στις 22 και 23 Νοεμ
βρίου η τουρκική πολεμική αεροποpiu παραβιάζοντας επανειλημμένα
τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλά
δος και με την μη συμμόρφωση της
προς τους κανόνες της διεθνούς
αεροπορικής κίνησης στον FIR της
Αθήνας, κατέφερε σοβαρό πλήγμα
στην εποικοδομητική αυτή προσπά
θεια.
- Στις 22 Νοεμβρίου 1982. ένα
S-2E εισήλθε στον FIR Αθηνών στις
09.11 ώρα χωρίς να υποβάλει σχέδιο
πτήσης kui 'αποχώρησε στις 1101.
- Στις 22 Νοεμβρίου 1982 ένα ελι
κόπτερο εισήλθε στο FIR της Αθή
νας στις 11.03 χωρίς να υποβάλει
σχέδιο πτήσης και αποχώρησε στις
I 1.35.
- Σπς 22 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός μαχητικών αεροπλάνων εισήλθε
στο F1R της Αθήνας στις 11.16
χωρίς να υποβάλει σχέδιο πτήσης και
αποχώρησε στις 11.24.
- Στις 22 Νοεμβρίου 1982 ένα S-2E
ειοηλθι. στο F1R. ιιις Αθήνας στις
11.32 χωρίς να υποβάλει σχιόιο πτη
οης και απόχώρησε σπ ; 11.35.
- Σπς 22 Νοεμβρίου 1982 ένα ελι
κόπτερο εισήλθε στο FIR της Αθή
νας στις 12.16 χωρίς να υποβάλει
σχέδιο πτήσης.
- Στιε 22 Νοεμβρίου 1982 ένα κλι

κόπτερο εισήλθε στο FIR της Αθή
νας στις 13.24 χωρίς να υποβάλει
σχέδιο πτήσης και αποχώρησε σπς
13.34.
- 1ης 22 Νοεμβρίου 1982 ένα ελι
κόπτερο εισήλθε στο FIR της Αθή
νας σπς 14.45 χωρίς να υποβάλει
σχέδιο πτήσης. Σπς 15.55 παραβίασε
τον εθνικό εναέριο χώρο στο σημείο
7 Ν.Μ. βορείως της Χ ίου (3843Ν-2600Ε). Το ελικόπτερο αποχώρησε
από το F1R της Αθήνας στις 15-59.
- Σπς 22 Νοεμβρίου 1982 ένα S-2E
εισήλθε στο FIR της Αθήνας σπς
15.06 χωρίς να υποβάλει σχέδιο πτή

σης και αποχώρησε σπς 16.01.
- Σπς 22 Νοεμβρίου 1982 ένα ελι
κόπτερο εισήλθε στο FIR της Αθή
νας σπς 17.48 χωρίς να υποβά)π
σχέδιο πτήσης. Σπς 19.04 παραβίασε
τον εθνικό εναέριο χώρο στο σημείο
5 Ν.Μ. βορείως της Χίου (3841Ν-2556Ε) και αποχώρησε στις 19.31.
— Σπς 22 Νοεμβρίου 1982 ένα S-2E
εισήλθε στο FIR της Αθήνας σπς
18.56 χωρίς να υποβάλει σχέδιο πτή
σης. Σπς 19.38 παραβίασε τον εθνικό
εναέριο χώρο στοσημείο 3 Ν.Μ, από
ίυ ν ίχ ε ια σ ιην *ύι

ιΚαταργηθηκαε τα ράντζα στους διάδρομους των νοσοκομείων έλεγε κptr
αχό μέρες ο υπουργός υγείας κ. Αυγερινός και καμάρωσαν και χειροκρότησαν
οι θιασώτες όσο ακένειμαν - της περίφημης Αλλαγής. Φαίνεται, λοιποί/, άτι ο
κ. Αυγερινός κατήργηαε τα ράντζα σε ποιά εποχή ζούμε: αντικαθιστώντας τα
με.~ κρεββάχια «τους δραδρομους των νοσοκομείων. Αυτό θα πει Π
■
στα θέματα υγειονομικής περίθαλψης.
Η φωτογραφία «άρθηκε χθες στο Νοσοκομείο της ,\αυυηη> απο τ.
ρεπόρτερ του *ΛΑΟ Υ* Χρηστό Ιλεμοσογλου και την αφιερώνουμε στον κ. ι,
ρ,νό για να καμαρώσει την... Αλλαγή που ίκαντ στο χώρο της υγτίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεδριάζει την Τρίτη στη Βέ
ροια το Δημοτ. Συμβούλιο της πόλης
για να συζητήσει και να αποφασίσει
για τα πιό κάτω θέματα που είναι
γραμμένα στην ημερήσια διάταξη:
- Αίτηση Αθανασίου Μαρμαρά για
αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικο-

-^ Ε π /τ ο υ οπ αριθ. 12654/153/82
εγγράφου του Υ-Χ-Ο.Π. για τροπο
ποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο
Ο Τ 299
Επι του υπ αριθ. 4348/28-9-82
εγνράφου του Τ.ΙΈΠ.Ε, Ν. Ημαθίας
για την ανοικοδόμηση ρυμοτομούμε
νου ακινήτου στο Ο.Τ. 267
- Απόδοση λογ/σμου για δαπάνες
που έγιναν σε βάρος εντ/το ς παγίας
προκαταβολή;
.υπόλογο
υπάλληλο Βασίλειο Ντουλοπουλο
- Ο ρισμό: ενός οημοτικού Συμβού

λου με τον αναπληρωτή του για τη
συγκρότηση τη? Σχολικής Εφορείας
ίου Σχολικού Συγκροτήματος Σχο
λείων Μ Ι Βεροία..-

Η ΠΡΩΤΗ
ΛΕΣΧΗ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ
Ι Τ Η ΒΕΡΟΙΑ
Ρνκαινιόξεται σήμερα στη Βέροια
η
πρώτη'
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ ΙΚ Η
ΛΕΣΧΗ για του: φίλους του αυτοκι
νήτου.
„ .
.. _
Η Λέϋχη. βρίσκεται στην οδο Ε,
¿ήχου ί Iόπισθεν Κ Τ Ε Λ 1 και τα
εγκαίνιά α ρ ; « το α; ° ν« ,ρμ· ί , 1
Καλούνται να πβυσι&Ουυν ολοι
οι ψίλειι του αυτοκινήτου,
Η Λέσχη θα λειτουργεί κάθε μέρα
από τις 9 το πρωί μέχρι τΐς Π το
βράδυ.

- Έγκριση εξόδων μετάβασης του κ.
Δημάρχου στην Αθήνα
— Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου Πλακοστρώσεις δημοτι
κών οδών
- Μετατόπιση στύλου της Δ.Ε.Η.
στην οδό Ειρήνης
— Προμήθεια 100 φωπστικών Σωμά
των από τη ΔΕΗ
— Διαγραφή τελών ύδρευσης και
υπονόμου
- Αποδοχή επιχορήγησης ποσού
όρχ. 50.000 από την Υπηρεσία Προ
γρομμαπσμού Ν. Ημαθίας για την
εκτέλεση του έργου
Διανοίξεις
οδών στο συν/σμο Β’ Ελληνορωσσυ
προσφύγων
- Έγκριση ή μη παροχής ύδρευσης
στα Κ ΕΚΑΤΕ και Κ.Μ. Βέροιας
Τροποποίηση προϋπολογισμού
Λήμου έτους 1982
— Ασφάλιση αυτ/των και του Τουρι
οτικού Περιπτέρου ΕΛΗΑ για το
έτος 1983.
- Απολογισμός απερχόμενης Προσ
ωρινής Διοικούσης Επιτροπής του
Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου.
— Ειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια
του έρνου - Κατασκευή Γέφυρας
στον Συν/σμο Β' Ελληνορωσσοπρο
σφύγων
— Ειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια
του έργου Οδός Βέροιας Ασωμάτων
προς το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
Προτάσεις για την ένταξη 3 έργων
στο πρόγραμμα Δ.Ε. (ΣΑΝ Τ) 1983.

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ β ε λ τιώ ν ε ι τη ν υφ ή να, τη ν σ ύσ τα σ η το υ
εδά φ ο υς (Α φ ρ α τα ίν ει και δ υ να μ ώ νει το έδαφος).
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξά νει την παραγωγή, π ρω ίμίζει, χρω μ ατί
ζει, και βοηθά το υ ς καρπούς σ τη ν σ υ ντή ρ η σ η σ τα η -ιγ ε ία .
Το ΓΕΩΤΡΟΝ δ ιο ρ θ ώ ν ε ι τις τρ ο φ ο π ενίες Σιδήρου, Ψ ε υ 
δαργύρου. Β ορίου. Μ α γνη σ ίο υ , Μ α γγα νίο υ στα δένδ ρα και
αμπέλια.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ α υξά νει to v σ ακχα ρικό τ ίτ λ ο στα αμπ έλια
κσι τα τεύ τλα .
Το ΓΕΩΤΡΟΝ α υξάνει, π ρ ω ίμ ίζει τη ν π αραγω γή τη ς τομάτης και κάνει τα φ υ τό α ν θ ε κ τικ ά σ τις α σ θ έ ν ειε ς .
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν π ερ ιέχ ει ε ιδ ικ ό μ ετα π λα σ τή το υ ε δ ά φ ο υ ς με
πλήθος μ ικρ ο ο ρ γα νισ μ ώ ν (που σ υ ντελο ύ ν ιτ ιη ν πλήοη οπ>
λ ε υ θ έ ρ ω σ η και α π ο ρρό φ ησ η τω ν θρ επ τικώ ν σ υ σ τα τικ ώ ν
το υ εδάφους).
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν έ χ ει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί σ το θ ερ μ ο κή π ια δ ιό τι χαρί
ζει φ α ν τα σ τικ έ ς αποδόσεις.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ ε ίν α ι 10 φ ο ρ ές π ερ ιεκ ρ ικ ώ τερ ο αε ορ γανικά
ουσ ία από μιό κα λο χ ω νεμ ένη κο π ρ ιά ·1
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο Τ Ε ΙΤ Α Ι Α Π Ο ΤΗΝ ATE
Α ντ/π ος Β ο ρ ε ίο υ Ε λλάδος (Τ εχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Ο Σύλλ.ογβς Γρνέων και Κ η
νων του 10ου Δημοτικού Σχο
Βέροια: ευ/αριστε; τον, Λήμαο.
Ζάμπαύνη και ΙΡίάιτέρα ιηνηλεντήΛ
λογική' υπηρεσία του ΔίΤμου για την
τοποθέτηση φωπστικών σπς οδού;
Πιερίων. Άρεω ς kui Μιλτιάδη.
Το Λ/κό Συμβούλιο

Γ ειοπονος
Κ Α Μ Π ΙΤ Η 7
•

Τ η λ 2 7 9 6 Ε .2 7 Ϊ 6 1 - N A O V I A

Γιο π α ρ α γγελίες σ την π εριοχή θ β μ σ ίικ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΠΟΣ
Τ ηλ. 2 2 8 8 0 Β έροια

Σαββατο 4 ΧιχψβΡ'0'’ ^

Λ Α Ο Ι-

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2 "

Γ~ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΕPIBA ΛΑ ΟΝΤΟΣ

4 2 3 4 5 6 J 9 9 - 1 0

uu πανουργίας.

10. Ton Ζολά ηρωίόα - Γαλλική πά
λη.
ΚΑ Θ Ε ΤΑ :
1. Ά μ ε σ η η σχ/.ση του
ερτζιανά κύματα Ικαβ.Ι.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :
I Χω ριό ron νοαού μ α : ικαθ.1.
2. Οπερα του Κ κρ ο υ μ -ίω (α ιτα ιτ Ι.

4. Πάλη·· να·; τραγουδίστρια oto
ελιΐΦά“ τραγούδι
Γάλ/ος κρι
η κ ή ς κνιι ■•'ΐλόοσφσς την προη
'ΊΜ ΙΙ'Κ *1< ιοί'ΐνα.
4 Χαρακτηρισμός οιαμερίσμειτοε
(αντιΛΤΡ.Ι

5. I “ 'ττ'/ά ι roi» Μ ο 'Ά λ η Μ η Γσ
ά. I ■τα» a ro ηλεκτρομογνητικτ:
IU - ιιβολιε:
Σ τέκι ξενύχτη
δω i f μ κι: κ ιιι αντίοτροφ«
7. Km Λ'υι.νπ α τ η .. liKÁtoa Α ιτία
, I
πτινη; Πανευρωπαϊκούς
τ η : Λ"ηνας

με

τη

2, Α ρ χ α ίο - όνειρο - Κι ένας
αρχαίος οκόλων.
> Μ ηθικός ντ.νάρχηε των Αργείων
Της αρχαίας γλωποας μας
ένιις σύνδεσμος συμπερασματι
κός.
4 ϊ_τ >ι γενική, μία μ ο νόθα βάρους
Τ η : δημοτικής οι δέσμες.
5. Ρεμπέτες τραγουδιστής που όεν
ζρ πια.
α Ενιι λιοντάρι... α σύμφωνο. της
κυΗαρεύπυσας χωρίς αρχή τγ
λος ιαντίοτρ.Ι.
Γαλλικό ούμ
gnivo
Αρχικά
εταιριών
(αντίοτρ. ?.
7. M r/'t) π ολλανδική πόλη.
8. Τελικός σύνδεσμος
Συνεχόμε
να γττο... Πλατύ.
μ. Κίνόεπμος ειδικός - ιταλικό
ποτάμι, με άρθρο.
10. Mr. τον ·Ί·Ί/ντιπμό - αυτός αντί
τίθεται.

κ Ο ι η» »«λύτϊρο· τη ν εττιΟυμοην Πριιτρεπα.

Α Κ Ρ ΙΤ ΙΔ Η Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μελική Ημαθίας

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ
O P IZ O M IV : I Χ Ε ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ 2. ΕΛΛΗ
Η Π ΙΑ 3 IBAN
Μ ΥΡΑ 4
ΡΕΝΟΥΑΡ 5 ΤΑΣ
Τ Α Κ 6. ΛΟΚ
ΜΑ
Α ! 7, ΟΥ
O A
ΣΗ 8 ΕΜΠΡΙΜ Ε 9. Ο ΡΓΩ Μ ΑΤΟ Σ
Κ Α Θ Ε ΤΑ :
ΧΕΙΡ
ΛΟΓΟ 2 ΕΛΒΕΤΟΥ 3 ΙΛ Α Ν Α Κ
Ε(Δ|Γ 4.
ΡΗΝΟΣ
ΟΜ Ω 5 Μ Α Π Μ 6. Σ Η Μ Α Τ Α
ΡΑ 7. ΜΠΥΡΑ
Σ1Τ 8 ΟΙΡ
Κ Α Η Μ Ο 9 ΣΑΑΡ - ΙΣΕΣ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4
1 06 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ
130 ΣΑ8ΘΑΤ0 ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ μέρος!
2 15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΒ μέοος)
300 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4 50 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
5 46 Ο ΝΟΝΤΥ
5.56 ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
640 ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
7 30 01 ΑΠΟΜΑΧΟΙ
8.05 ΣΟΓ ΚΑΝ
900 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
10 45 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ IΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5

11.30 ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΡΤΡΑΓΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
3.55 NTOKVMANTAIP
4.55 Μ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
5.30 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
6.00 ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ. Α
ΣΠΡΟΙ ΝΑΝΟΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7.40 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
940 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10 30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λυχνίας σβησθεισης.
γυνή όμοια.

1.30 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΑ
1.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
2.00 01 ΡΟΠΕΡΙ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.15 ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ...
ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
5.10 ΤΟΠ TEN
5.40 ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑ
ΡΩΝ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 10 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7 40 Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8 35 01 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1000 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

πασο

1 00 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3 00 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
5.15 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ
7.30 ΤΖΩΝΝΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
8.00 ΚΩΜΩΔΙΑ
8.15 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΓ ΡΟΔΙΝΟ \ΥΤ (ΙΝΓΪΙ
Οτίΐν ρ£ι ·ι Γ.τηκρΜΤΟ *νέ0ος·. όχην
όηλιιόή η ρύττκνπη «ρΜπίπ γ». βΛοβι.ρέί νι</
τον ονίΐρώπινο οργανισμό όρ««. γοττ. π
καθένας (ΐττό μας «ιτΐίφ^Όν« πτ»νηΟι·»ς
ην απληύπτφη λικτη: κ&ίϊινκι κι ττιιριί
Ουρ<ι Λίγοι Γ,ίνΛι ημο»ς αυτοί -ο», ιιντιμι.
τιοττίζϋνν το Ογ.ρ» {ψ,τιίνπΜης κιιι μκππ
ττο ππίτι ή

OPEL

ττοι» »:ρνΚοντι«,

- Ο κ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΤΣΙΚ Α Ρ Ο
ΠΟΥΛΟΣ πολιτικός μηχανικός δεν
θα γιορτάσει.
- Ο κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΝΤΟΥΦΟ
ΠΟΥΛΟΣ δεν θα γιορτάσει.
Ο νομάρχης Ημαθίας κ. Ν ΙΚ Ο Σ
Π ΙΝ Α Κ ΙΔ Η Σ δεν θα γιορτάσει.
- Ο κ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Χ Α Τ Ζ Η Σ
δικηγόρος δεν γιορτάζει.
- Ο κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Σ Μ Π ΙΖ Ε Τ Α Σ δεν
θα γιορτάσει.

© διανυκτερευοντα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

*

iS

λημηωτήι»'. σ η Π κατασταπη χειρότερε

σι και λόγοι της ενεργπακή; κρίσεως. Η
Ιΐνά· κη για την εξοικονόμηση ενέργειας
π.χ
οδήγησε στην ολοκληρωτική
στεγανοποίηση των παραθύρων, πράγμα
που ώ ν επιτρέπει τον επαρκή αερισμό και.
επομένως, και τηναριιίιάοη m v ζημιογόν
κν ουσιών Φι*π»κα Λεν είναι ανάγκη νίι
«>ραμοτοποι ή^οΐίβε ιη καπ/σταση Λλλά ο
σημερινι»; άνθρωπίκ ίώ έπρί-πι να έχβι
μόνιμα υπ óyn con.ότι ro «νέφος* ι*πάρ
ρει μεν έξι·» από την πδρτιι του.σε κάποια
όιαος άλλη μοινρή «κα:οικ<μ:δρεύει» και
μέσα ακόμα στους τέσσερις τοίχους του
σπιτιού του.

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Λαμιανίόη
Οτα-νίκης 156 τηλ. 27365
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
Ιιιιιιννίδης Ιημήτριος
Κυρίτοη ί τηλ. 22767
ΣΤΗ Ν ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑ
Πιταάβας Β
Αν ΙτωργίΟυ
ΣΤΟ Μ ΑΚΡΟ ΧΩ ΡΙ
Κι/τόγλου Κων/νος
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΐΜίικειμίόονι \όμνα
Σταόίοιι 85 τηλ. 26878
ΣΤΗ ΝΑΟ ΥΣΑ
Καραγιιιννοπούλου Λντ.
Χρ. Πίτρίόη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗ Ν Α Λ Ε Ξ ΑΝ ΔΡΕΙΑ
Ι κιζάρης 05.
Βκνιζκλου 88 τηλ. 23207
Σ ίΟ Μ ΑΚΡΟ ΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

*

Πρόταση απ' τη Μ ε λ ικ ή να γίνει μουσείο στη Βεργίνα·

ΙΑΤΡΙΚΑ

του Γ ΙΑ Ν Ν Η Α Λ Ε Ξ ΙΑ Δ Η
Την προπνούμ^νη νβδομάόα και
,ισ ι π ρ«τ.ί*ς n á m s ¿ βλίτα ο κοαμό
κης εξω από το « ιν η μ α ιο θ τa rp o τις
μνγπλες τικ ό ν ε ς a t ιομπλώ Ιίκ ό θ α [ . ις «ω μ ικο τρ σ γικΐς π α ρ ιιο ιά σ εις
Κηι ουγχμυνω ς κιικλοιρόρπαε ένο
χαρτί σ€ όλη Τ(|Υ πάλι) pt tnn ttipa X
λίΛα .Κ ρ ιτικ έ ς από ιο ν τυ ιιο για το
t ργο του ΔπμήΐόΠ Κ ο λλά ιο υ Εφο
πλιστέςι. Πέντε γνώμες ε φ η μ ίρ '
Λ..ιν μ ίτ α ΐύ ίω ν οποίων η μια για
παρηγοριά óev σ υ μ φ ω νο υα ι p t το
έργο Οι ά λλες σμμφιμγουοαν...

Η μιό μόλισια έ λ ίγ ί «Οι Εφοπλι
στες» του Καλλαίου είναι τόσο
ακανδπλοθηρικοί όσο σκανδολιυ
δης είναι και η αποσιώπηση των
γίγονοτω ν στα οπριπ αναφέρονται.
Οροια νοήματα και πολύ όμορφη και
tit pit ργη (Ιεση noipvn αυτή η €φη
μερίδα
Ο άνθρωπος νομίζει πως με τον
τρόπο ουτύν εζμπηρετεί tpv κοινω
νιο και κάθε τόσο και κάτι φουρνι
ζ*'
r r ·
■ _ . _ Α - · * μ ·> » A n n ι m r Γ » 0 χισ€ να αναιττυσσίται μια καλή

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΙΚΟΠΗΙΕΓΓ
ΓΑΜΟΝ ΒΑΙΤΠΕΕΩΝ

πνευματική κίνηση πρώτα ιπη Σιε
νη Γραμμάτων και Τεχνώ με πολλές
και ποικίλες πνευματικές εκδηλω
σ εις με λαϊκό πανεπιστήμιο θεα
τρο. μουσική, ζωγραφική. Στο
Πνευματικό K tvrp o
της Ιερός
Μητροπόλεως γίνονται διαλέξεις οχι
μόνο απέι κληρικούς αλλά και απο
ι πιστήμονες όλων των κλάδων πάνio rt με περιεχόμενό που καλλιεργεί
την ψυχή και πραφυλάοαει τον αν
(Ιρωπα από κακές ουνηθειες Στους
Ιερούς Νσους γίνονται κηρύγματα
ορισμένες ημέρες της εβδομάδας,
εκτός των Κυριακών ο τους I
Ναοϋς. Εορτάζονται οι εθνικές εορ
τές με εξαροη κοι βλέπουμε έναν
ολόκληρο κοομο να ικανοποιείται με
οστά. Τρεις τοπικές εφημερίδες
κορμιά δεν οσχολείται με τέτοια
προβλήματα και γενικώς σ αυτόν
τον τόπο ζαύν και ευπμερούν αν
θρωποι ικπνοί να κρίνουν Ποιο λοι
πον έχουμε ημείς ανάγκη ενός Κιτλ
λατου για να μας λέγει η κριτικά του
στην εφημερίδα. «Η τόλμη του Κολττμ.χ,υ Tu ΤιιΤμυυυιυςει u t i l / ιη υκηνη
χωρίς κανένα φύλλο συκής τους
οιμοπότες του λαού μας προκαλεί
.κατάπληξη κοι θαυμαομό!#.
Εμείς
μόνον
αισθονόμεθα
■κατάπληξη γιατί μας φτάνει μέχρι
•εδώ αυτή η ρυπαρά κατάσταση
‘Νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη ο λαός
μας από αυτού του είδους τις προ'βολές και στη συνέχεια έχουμε το
εξοργιστικό έργο του ιδίου στην αί
θουσα ΚΑΠΡΙΝΗ με τις άσεμνες και
•αντιθρησκευτικές εικόνες. Μη χ ε ιρότερα.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SHEF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

VIDEO CLUB
θωμάς Α. Βύζας

ΙΜΚ. Αναλαμβάνω «οτ αίνον
Δεξίωση η ΟΑΑη εομταστική

Β«ντζελου 37 Τ η λ . 24874

•νδήλωοη.
Παραθέτοντας
εντυπωσιακό μπουφέ ζεστό ή

ΒΕΡΟΙΑ

κρύο. Για πληροφορίες τηλ«·
9135 1

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΝΤΗΡ;
ΔΙΧΩΣ ΝΑΡΚΩΣΗ
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Ευχάριστα νεα για συνανθρώπους
που πίισχουν από χοληδοχοκύτταρα,
ένα σπάνιο είδος νεοπλασμάτβιν στην
περιοχή των δωδεκαδακτύλου. Μ ελ
λοντικά θα μπορούν νυ εγχειρίζονται
δίχως νυστέρι και νάρκωση. Αντί για
την μέχρι σήμερα, όχι πάντοτε ακίν
όυνη εγχείρηση θα υποβάλλονται σε
μ μι μικροεπέμβαση που θα διαρκεί
δέκα περίπου λεπτά και θα μπορούν
στην συνέχεια να σηκωθούν και να
επιστρέφουν ... με τα πόδια στο θάλα
μο νοσηλείας τους. Τη νεα μέθοδο
ανέπτυξαν ιατροί της Πολυκλινικής
του Πανεπιστημίου τηε Βόννης, υπό
την οιευθυνση του Καθηγητή Δρος
5
Π - μι- ηιιραΐΓΠΓ ΛΥΚΤΙΚΟ Ο
καθηγητής τα χοληδοχοκύτταρα εί
ναι ένα είδος μικροσκοπικού σάκκου
ιστών στον δωδεκαδάκτυλο, που
παρουσιάζονται πολύ σπάνια και
αναπτύσσονται κατά την εμβρυακή
περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Τα
εν λόγω μικροσακίδια παρεμποδί
ζουν την έκκριση της χολής και του
παγκρέατος στο δωδεκαδάκτυλο.
Έτσι προκαλούνται συγκεντρώσεις
των υγρών αυτών, που περικλείουν
τον κίνδυνο δημιουργίας λίθων αλλά
και φλεγμονών. Για την απομάκρυν
ση των σακιδίων οι πάοχοντες 'υπο
βάλλονται συνήθως σε εγχειρήσεις,
που κατά τη διάρκεια τους ο χειρούργος δεν ανοίγει μόνο την κοιλιακή
κοιλότητα αλλά και το δωδεκαδάκτυ
λο του ασθενούς. Οι παραπάνω εγχει
ρήσεις είναι επικίνδυνες και οι ασθε
νείς παραμένουν στο Νοσοκομείο
δυο ως τέσσερις εβδομάδες. Η νεα
εγχειρητική μέθοδος των Γερμανών
γιατρών καθιστά τώρα περιττά τη
νάρκωση και το νυστέρι. Το μηχάνη
μα που χρησιμοποιείται, το «δυοδενοσκόπιο». είναι ένας καθετήρας που
εισάγεται από το στόμα και εισχωρεί
στο δωδεκαδάκτυλο. Οι γιατροί μπο
ρούν με τον καθετήρα να ... κατο
πτεύσουν το εσωτερικό του δωδεκα
δακτύλου και εν συνεχεία να εισαγά
γουν άλλον καθετήρα, που διοχετεύει
ένα φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα πά
νω στα σακίδια, ώστε να μπορέσουν
να τμ διακρίνουν ευκρινώς. Ταυτό
χρονα δια της ιδίας οδού προωθείται

βτελούμε τπν Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 1982 στην εκκλησία Αγ.
Ιϋώννου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ Μ ΝΗ Μ Ο ΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα

Κ ^cfl·
και άδικά κατυσκευασμενΛ
πνοπικός ηλεκτρικός καικτ™ ",^
με τη βοήθειά του Π|-ιυκυ/^π μ,Ρ
στην επιφάνεια του σακιυΐ . ^ ι*
ίδια μέθοδο προωθεί:»'
εσωτερικό του εντέρου μικΡ'( (l,iV
μαχαίρι με το οποίο avOtY
πλασμα. Η επέμβαση ^
^
ανιοδυνη. δεδομένου ° Τ1 -ιΛ« ί'l; j I
δεν έχουν νεύρα στην
* ,
Έ τσι περιττεύει και η
η το πολύ τρεις μέρες «ι1^ ' [
tu από μια τυπική nap»*
οι ασθενείς μπορούν να ί»
στο σπίτι τους.

ΤΛ|

I

Λ

‘¿ / μ

62.555 62*

Ροάεοταξι

ΒΕΡΟΙΑΣ
Β<νι(<Αοα
Βερνώ»
24.14’
ΕΦνωή Τράπεζα
Iv a im ΔΕΗ
Έναντι ΚΤΕΛ
Ιπποεράτους
ΠΑ. Ωρολογίου

I)'

%

ΝΑΟΥΣΗΙ

»I
τ7 ·2 ^
Πλατ Καρο.άσιου 22-53
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ*
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωοαιτη

J
22

* \ ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗ*
»
■φ
-

*
«ΕΙ^
ί Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ ΙΚΩ Ν Α ΙΦ αΛ
«Α
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘ Η Ν Α ΙΣ

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Β Ο Ρ Ε ΙΟ Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο *

Τσιμισκή 60-Τηλ. 274.959 223.346
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η
Α ν τα σ φ α λ ισ τα ί μας οι Λ λό υ ό ς του Λ o v6 i'/Ol,

( ) 1 IΛ F Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ

ΚΕφΑΛΑΙΟΜ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ. 4 0 0 /7 0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

157
68
193
126

000-0®?
500 0®
000.00“
00 0 00^

ΚιιΟκ ε ίδ ο υ ς ψ ω το γ μ α φ ία

Αντιπ ρόσω π ος ΒΕροιας

Φί 21 O P L I I O P I Λ Ζ
\>ιμμ οπ ολεω ς 7 Τηλ. 62.031

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2346Ö
(Σ τεγά ζετα ι σ τη Σχολή Ο δηγώ ν Ν Λ Β Ρ Ο Ζ Ιΰ Η ’

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

2J

Í.K O W ,

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΪΜΤΖΙΔΗ
και κυλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος · τατέκνα
τα εγγόνια οι ανεψιοί

X P H U

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γιορτά ζετα ι στο στρατόπεδο πυροβολικού στις Βαρβάρες 1 &
μη της Α γίας Βαρβάρας.

Οι Εφοπλιστές...

ΤΕΧΝΗ

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ω Ν

*

Χρονογράφημα

STUDIO

Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ

Ε κκλησ η του δυμάρχου Βέροιας Ευθυμη Ταελέπογλου να κραά
θ εί η πόλη καθαρή.

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩ Ν

κ Ααπρισε» το Σ έ λ ι με το χιόνι που έπεσε χθές. Μεγάλη ι“***
κα ίρια στη Β. Ελλαόα με προβλήματα στη συγκοινωνία.

*

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977

β ε ν ιιν β α ιι

φωνεΐστε στο 0 3 3 3

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ

Πριν 5 χρόνια

ξήμιρη l.»ßßa;it 4 Ιι.καιβρίμιι
IÓS2 ΛίανοκτιρπΊ,ι το (ραρμακτ.ίο:
Μοιιρτζίλιι Βαα.
τηλ. 27355
Α"Π'Ι' Κυριακή ? \ι:κτ,μβρίαρ
14X2 ριιινίικπ.ριί'Γ.ι το οαρμακτ.ίο:
Μπιιλιου Οίιπι Λιάκου
τηλ. 29759

λάκικ. ί»ΓΛ συμβαίνει το ίδιο και μι την
σκόνη. ¥1 άλλου. V»» ~Α] ιιιικρηΓρόθΓσμη
Ζημιογόνο ι.πίδραση που προ».ρχι,ται ιΐπ«ί
rnruXTTu κ·ι\ πί.ρίεκτιΚότητίΑΐ. δεν υπά
νχονν μ» χρ» σήμερα σκφι.ίς ιτηστημονικιχ
iivfvílr.*;. Πυρ ιό.« «υτ·ι. στην ομοσεο
ν.Μκκη I Γ.ρμιινια υπιιιτιίται χορήγηση
ιΐρικής áónw:. πριν :r.ttó»»v m κυκλοφη
.in -jpnnr/fTHîlitlKFÇ λιικκς γι« ςυ?ινι:ς
♦~rvonmic κγιι -για τα ΐύλινιι μέρη pme
οίκιηυιμπς Το Km»τούτη ».ρευνύιν της
ι * μ ι Ν - η ρ π ί ι ι ς Υ' ΐύις. Μυς
Φ«σ ΙΓ'ΤΓ.ν. έχει ι·«τα>.ηει.ι στο σΐιμπε
Minui/. *τ·τι *« ~Λ«σΓηΓ»:υτικνς λάκες *'ΐυ
‘_ι»λι· Tpr.n> νσ /_iVö«UM*r:ouiiivt«i μόνον
nr ειδικές *π.ρι.τ:»·ιπ.;ι;. Και τούτη γιατί
Ί*«Π κατά την χρωματισμό των ξύλων
.ΐΓορούι να πρι*<λη(Κ»1·ν σοβαρέ; ζημιές
στην υ*αια. Αλλα ·· KaráXovoc των ζημι
ν*·όνων .ιυσι*ι»\· που ρυπαίνουν t·,*
ι σιητίίρική ι.νο; ππΐόού όι ν σταματά r.iSn.
ΛκηλουΟηϋν r χ η* ωδικά χρ«*ιμμοι για
τα σδιμαπ· Γ*Κ ‘·ερμάνπεω;. τα οιάφορα
αιριίίΗρμι/- τα 'λιίΠΠΚίι ή σιοθετικά
όαπΓ.δα και η ατελείωτη σ>:ΐριΐ χημικών
μισών και απηρρι*παντικων κοι» χρήσιμο
οίουντα* σήμερα σι ktVOi. νοικηκυριό.

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

κ α ί O ia M r c e

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΒξβίΜΐι.

να» ο ί.γιο; ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ε~·
βιιρήνΓ.ι κατ αρ^ην τον κ^.ίοτό χ<·>ρο μϋ
τη 0>;ρμοκριιπΐα 7(»\ι πιίμιατος τον»: μκ την
ονρΤίί-ηα το**, μι όιοΣιίόιο του άνΟραχος.
ΜΓ μόριιι κιιι μικροοργιινιπμοΰ;. ακάμβ
και ...μι: την ιρρη»:α του. Ολες ο\ πρ<κιν«
Φ»,ρΟηη«:ς «ι.π»1Ι«ρ\^νοίΛς· οτο γ.γμ·»τγ.ρικο
ινος Γκτιηυύ. Γρτ>ΦΓ»1«1> *ι ί,ρ^»ηταοιου.
Λμι»τ*ατ/·*0ηκαν πρόοβΜτο και απο τα *τ^ε
τικα τι/γϊ- τ<ιυ ΠολυτΕγνηριι της Ζυρίχης.
Μΐ-7*«λύτΓ.ρη φυπικά ιινιϊνκη κξκεριπμού
'αροωτ*πίζι>(»ν χπ*ρο» όπου οι ν1*ρι··*τοι
όχι μόνο κργαζονηο αλλά και καπνίζουν.
Όπ<·>; ανίφερι χα(βκτηρΐ(ττικΰ η Γέρμα
νις κηίοτήμιον \ρ Βέμπερ. πγ αίθουοα 10
ατόμοιν όπου κατανιιλιάνεται κάΘι; ώρα
ένα κιιι μυνιιόικο τσιγάρο, ατηιιτείται
οφίυία εισαγωγή 330 κυβικών μέτρ*·ιν
καθαρού ιιέρα. Μια άλλη πηγή ίπι|Ιαρύν
πι*.ϊος της ατμόσφαιρας σε κ/λυοτοιι; χι»>
ι>ους ι.ίναι τα γνΐύστά και στην Ελλάοα
νοΟοπάν. Η κατανάλωσή τους στην ομο
σπονόιακή ί'Γ.ρμανια ηου το Ι^5(ϊ πκόμυ
έφτανε μόλις και μιτά Ριος το ¿να έκατομ
μύριο. έχα ήθη υπβρβα τα 7 εκατομμύριο
τετραγωνικά μέτρα. Τ ιυ εν λόγοι προϊόν
περιέχει διάφορες ουσίες. \ό«οις την φορμα?όκί»όην. που και αποτε>χ· το κύριο
σικττοτικό συγκυλλήσεΐυς τα>ν πλακών
νυΒοπιίν Η φορμαλόεύόη έχει ήόη
όημνουρνήσει πολλά προβλήματα οε νεό
κτίστες οικοοομες και συχνά ο» νέοι ένοι
κοι η ιδιοκτήτης αναγκάζονται ν« ιτεριμε
νουν μήνες ολόκληρους πριν μπορέσουν
να κατοικήσουν στο σπίτι. Σχ άλλης περ*
πτιίκηεις οι συγκηντριίισηις Φορμιιλόεύόης
οδήγησαν σε «)Λοιώσπς του χρώμα ο
σμοΰ την ασημικίαν. Φυσικοί περιορισμοί
για την ασφαλή χρησιμοποίηση της
ουσίας αυτής όεν υπήρχαν και έτσι
όημιουργήΟηκαν προβλήματα. Εν τυ)
μεταξύ όμως. καΒορίστηκαν νομοθετικά
όρια για τη χ(*ήση της. που όεν πρέπει να
υπερβαίνουν το 0.1 ΡΡΜ (μόρια ανά εκο
τυμμυριοστό). Το καλύτερο βέβαια είναι
να μεκοθκί σημαντικά η ποσότητα της
παραπάνω σΐ>γκυ)^.ητικής ουσίας στις
πέΛκες του νοούταν. Μπηλάόες για το
περήίαλλον προκιίλοόν επίσης και οι διό
φορές προστατευτικές ·>Λκες· για τις ξύ
λινες επενδύσεις των σπιτιών, που όεν θα
έπρεπε να χρησιμοποιούνται παρά μόνον
όταν είναι αναγκαίες γι« λόγους οικοοομι
κής ασ<Λϋλεΐας Πριν μερικά ακόμα χρόνια
Μχρήση τΐιΐν ανωτέρω ουσιών, που προσ
( σίτευαν τα Ζύ?αι από έντομα και άιάβρω
σν ·« α^ό ι»νηησμΐ- κθεωοείιο τελειοκ
θησαν υπόδειξαν, πως τα 6υο κυριώτέρα
συστατικά της ^ΐκας ανευρίσκονταν οη
ανεπίτρεπτα υφηλό ποσοστο όχι μόνο στη
σκόνη του νοικοκυριού ή στον αέρα του
σπιτιού αλλά ακόμη και στα ούρα των
ενοίκων του. Μ πενταχλωροφενόλη π.χ.
συναντιέται λιγώτερο στον αέρα και περ
τπσότερο στη σκόνη, στα χαλιά, στις
κουρτίνες, στα ρούχα, στις ταπετσαρίες
κλπ. Μικρές συγκεντρώσεις παν εν λόγιο
βλαβερών συστατικών βρέθηκαν και στα
οικιακά τρόφιμα, όταν έγινε η σχετική
έρευνιι. Ενώ η ύπαρξη «υν βλαβερών
ουσιών στον σέρα ενός σπιτιού αρχίζει να
μειώνεται σημαντικά έπειτα από όυο ως
τρω έτη μετά την χρησιμοποίηση της

:

■Θ’ GO

κκμ Ι

*γ;ορς χάιρους τηςοοπλτιπς, η\>νή4<·>ς πτ<ι
κρνοοτάουι. ήχιιι«ν ληφΙΗ.ί μέτρο ιοοτι νΐι
ιιποκλτ.ΐΓ.τιιι ρύττανοη -¡ουίίπ μ-ηρπύπ·; να
Ιΐκαβώ Ζημιογόνος νια τους ερνιιζόμρ.νους
πιτά το πυνηΒιπμΓ.νο οκταωρο τη; καί*η
μκρινής τους «ττίκτ^ολήο^ι»;. Το ίόιο πι»μ
βηίνπ και ναι την ρόπιινπη της αταοοψο»
ρας, το τικρίφημο ·νέ,ψος·». ττου πλήττΓ.ι
οήμέ,ρΝ μιΐι ολόκληρη πγλρή **ττό μιτνιιλο
πόλης πγ ολα τα μήκη και Γλότη τη; γης
Τ τ ί ^ ί ι ί ι ι Γιτρμρνοΐ κπιοτήμονες ίιαχολή
Οηκον κήτη τη ριαρκεα» Σι»νΓ.όρ«ον> π^ο
\ι·τικο ΒΓ.ρολινο. μ* τις·ττηγές τηςιτ.ΐΜΐε
ρική: ρυ.τάνπ«ιΐς·. του μια από αυτκς π

«V*
I c x p r j^ c p ^ a μ ο ς

Διογένης

Φαρμακεία
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«ΛΑΟΣ»

ΤΕ/.'ΔΛ 3η

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Μεγάλο ντέρμπυ Ξεχασμένης-Διαβατού

Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ Τ Α Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α
Η Ν Α Ο Υ ΣΑ ΜΕ ΤΗ ΘΗΒΑ
τ°εόθΊ
τ°υς παίζουν οι πρωΑ ' ο η '^ αλαμ,,Ρ|ά «“ > Καβάλα. Ο
«άλλ.ον τ Εοε' ευκο^ ° αντίπαλο που
ζημιά » . ' · Μπορέσει vu του κάνει
Kufo;,, fT0? ?.ναι ξα Γ ' αννιτσά. Η
Uinftpv..
“ άβκολο αγώνα αφού
υποψήφιο για
Εήϊ®, τον Ολυμπιακό Β.
Uftv Βόλο ! ° ay{uvui "IS NlVrK
Ρίνα
■- με ττ,ν νεοφώτιστη Φλώ
<U ttlv
*UI αυτός του Πιερικού
^ ο > „ Ά ^ νδΡούπολ71· Αντίθετα
Βτοο,α1 ^ 000 Πραγματοποιούν η
Tun: L ° ^ανθρακικός και ο Εύο
Κι Κι>,;.υ πΠ7αίνουν στα Τρίκαλα,
¡¡£**5 κιη ττ1ν Κοζάνη.
‘«VWWr ν*®(Ρώτιστες Θήβα και
av'T'SfiiK)a.TOl,0'>V εΚΤ0’ έδμα? με
ίΐμ ΰ ν κ,Μ - ,ί0ν εχουν αν“ Υκ'Π
ΖανΟπ μ,.'·ου είναι η Νάουσα και π
γΛ “ 'τιπτοιχα.
*αΡ7οπορημένος. αλλά
tiy ιγ..-'ι’- Αεβαόειίίκός υποδέχεται
μη Ϋ|Κ·Ρ <lk0 ναι ελπίζει σε piu «κό·
t p IK ΑΛΑ ΒΕΡΟΙΑ
'."•ί M i l e n a πρόβλημα αναχω°'üo ,..Pi ' “ Ια Τρίκαλα, η Βέροια,
άτ,,ή „ ρι°. «ο αντιμετωπίσει την
Ρ'ίθΟμάοα.
Ίΐϋή- .,K‘Vj:'i οποισόήποτε ο αγώνας
’ 111 πρν «Βασίλισσα του Βορ-

Αύριο για το πρωτάθλημα Β' Εθνικής
ρά» αφού οι Τρικαλινοί έχουν απόλυ
τη ανάγκη βαθμών και θα τα δώσουν
όλα ώστε να μην έχουν απώλεια
βαθμών, για να ξεφύγουν από τον
«πάτο» της βαθμολογίας.
Δεν Οα πρέπει λοιπόν να το βά
λουν κάτω οι Βεροιώτες παίκτες και
μπρος στον φανατισμό που θα αντι
μετωπίσουν. να αντίπαρατάξουν την
δύναμη που είχαν στην Κατερίνη και
την Καβάλα και να τηρήσουν πιστά
και να καταλάβουν τις εντολές που
θα πάρουν από τον προπονητή τους,
ώστε το τέλος του αγώνα να τους
βρει να πανηγυρίσουν μιά επιτυχία.
Ο κ. Γαίτάνος δεν ανακοίνωσε
ϊή ν Ιδάδα του αγώνα, αλλά αυτό Οα
το κάνει σήμερα μετά την πρωινή

προπόνηση.

οης. Ημμανοιιη/.ίδηε. Κρανιώτης
(Θεσ/νίκης),
Απόλλων Καλ.
Αναγέννηση
I ιαν. Κυριακίδηπ. ΓΙαντελετζίδης.
Τσιλινκρίδη; (Κιλκίς).
Πιερικός Αλεξανδρούπολη. Δ ί
σκος, Μιλετίδης. Πιισυλής (Πέλλης).
Κοζάνη
Αγροτικός Αστέρας
I ιαννελος. ΤσιάμαλΛς. Μπουμπού
ράς (Καρόίτσάς)
Νάουσα
Λ Ο Θήβα Παγώνης.
Νομικός, ίΙαπαμαγκάνας (Αθηνών).
Νίκη Βόλου Φλώρινα Μπιισμ
παράλιας. Διαμαντόπουλος Ν.. Λοκί
οης (Θεσ/νίκης).
Ξάνθη
ΛΠ Ε Λαγκαδά Τσίλ.ης,
Γκίκας, Κρομόας (Ηπείρου). ■

ΝΑΟ ΥΣΑ-ΘΗΒΑ
Εντατικά προετοίμασε όλη την
εβδομάδα ο προπονητής ν. Γρηγοριάόης τους παίκτες του. για τον
αυριανό αγώνα με την Θήβα.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
Κιλκιστακός
Πανθρακικός
ΙΤ τρίδής. Τσόλκας Γ „ Βιισιλειάδης
Ν.ίΘβσ/νίκης).
Καβάλα · Ολυμπιακός Βόλ..
Βρυύλης. λακεστίδης Φ.. Βεργής
(Θεσ/νίκης).
Τρίκαλα
Βέροια Ιατρόπουλος.
Μιιρκάκης, Μανέλος (Πειραιώς),
Λεβαδειακόί Εοοόεάκός Τσιρικί-

βυλλης

ΓΑ Λ Α Ν Ο Μ Α ΤΗ Σ

Η Β Ε Ρ Ο Ι A Τ Ο Y 1969
Και η πορεία της στο πρωτά θλημα
όταν ανέβηκε στην Α' Εθνική

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓρΑφ0ΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
γα λ α ν ο μ α τ η ς

Τα ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
αν τ α π ο κ ρ ιτ ω ν

„ Τ0 Υ « Λ Α Ο Υ »
Itfr '***# **« W * + "· yvuAor*
αμχ* στη¥
9ρ0 σ^ * "* 0μ* Φοιτητών. κοθυχ tor
f0,°
f vufOiu/{ μαι 6n

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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' f * f*Ùrou 04 Κάτοχο* ru/v 6*Λ

rtf f° </ ΧΡ·*λματο{ our ου αντσποκρ*

****ήθο η0μο*α*0υ',Ψα' àffWÇ troto*
«O■
l M Qoronpoowruuç p i τον
>0UAlftlK'*
μοΓ σ υ ν τ ά κ τ η Β υ Α Λ η Γ ά λ ο
*·ιΙμ * ° * 1 ,α 'Η *
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,α p r i t

*<*„,

η

μοζ, π ρ ο
α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η
ro v i o
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Το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
^ Ν ΙΚ Η Σ ΕΡΑΣ/ΧΝΩΝ

ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2 0
Αιακρινονίαι όρθιοι:
Παναγιώτης Μιχαηλίδης. Γιώργος Μααάόης, θ ίμ η ς θεοόιυριόης, Γιάννης
Παηαιρωτίοιι. Νίκος Τοιρέλας. Σωκράτης Κουσουλάκης.
Καθιστοί:
?.ήοης Μήττας, Στέφανος Γαϊτάνος, Λαζαρος Πακαδόποαλος, Ι'ρηγάρης
Σερδάρης και Γιάννης Αανδέλης.

Ιήπη ρ
I
'% το ηΓλ ,;ι αυμιυ η Λλεξανορεω,
$ 4 · λατίι γ,Π δεύτερη συνεχή
Η
^πεδούχος. Αντίπαλος
Το Μ ° Εμνικ°ζ Κατερίνης.
■ΐΐκ,Ι "ακροχώρι μετά την συντριΐ 1 Ήη ΙΚι' Ι0μ fn i του Ρήγα Φεραιου
πηγαίνει στην Κρύα Βρύση
υ ''ΐ ΐ ι ν
eV(l) tQ Τρίκαλα στην
Ηρ,,υ^/'α να παίξουν με τον τοπικά

J O ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
Ε Ο Μ ΙΛΟ Σ
ίΙΙΕ ψ · ^ κ Φυρσ - ΠΟ Ελασσόης,Περλιγκάκης, Παμ» P o lt .
νάς. ,\Γ,ίιεί
Αμπελωνιακός ΓαλήΙι ^Ι'ΡΤίήι- 7 i i w n r iû p rt/m V n rl

Χάλκης
Μ. Αλέξαν''’ώ τντ,ίε .Π<«Ρδάλης, Τσιαμήτρος.
λ ; ΐΚοζάντις)
0°ς, ' X Φεραιος Γαλατινή Ξαν^ ί ν ί ν 'λοριάόης.
Καραόήμος

A, .HÇ)·

!°*ώ ιΓ>μΤ!ϊ >ς Παλ,αμά Ά ρης ΠονΓ '“
ιαννόπουλαις.
Κόδρας.
$,ύοτέ
ννοπουλ
An»·’’ (Φθιώτιδας).

rSoOímMΚρ'
£5Ρι’δπ Ρτ·ου

Βμύαθς
Λόξα
Παπαγιαννούλης.

» ΑπΛί'τ Τυψιανίδης (Πιερίας).
ΛΟρί«·.. '^,ν ·Λιτοχώρου Απόλλων
Λ-τΛ)
Γ ελ.αδάρης,
Κόρακας.

Λ,αραγκιοζοπουλος (Βέροιας).
Μακεδονικός Σιατ. ΑΕ Ποντίων
Κοζάνης. Σακαρίκος, Βράκας. Κου
τσίμπος (Βόλου).
Μαγνησιακός
Καρδίτσα Ασι
κης. Κωνστανηνούδης, Κατσινικάς
(Θεσ/νίκης).
'
„
.
Αγροτικός Αστήρ Εθν. Κατερί
νης Γκίνης. Γερασίμου, Κατερίδης
(Πέλλης).
Η ΒΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ
7
ΑΕ Ποντίων
7
Αλεξάνδρεια
6
Απόλλων Λ.
7
Αχιλλέας Φαρσ,
6
Απόλλων Λιτ.
7
ΑΟ Καρδίτσας
7
Αγροτικός Αστήρ
7
Εθνικός Κατερ.
7
Δόξα Μακρ.
6
Ηρακλής X.
7
Γ αλατινή
7
ΑΟ Σοφάδες
5
ΠΟ Ελασσόνας
6
Ατρόμητος Παλ.
7
Μακεδονικός Σ.
6
Αρης Ποντ.
7
Ρήγας Φερυίυς
5
Μ. Αλέξανδρος
7
Αμπελωνιακός
7
Ασπίδα Κρ. Βρ.
β
Μαγνησιακός
Β. Γ.

T O P A ...
Η

Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α
Π Ι Ο

I Τ Η Ν

Α Θ Η Ν Α

Φ Θ Η Ν Η ! ! !

P A L A C E Π α ν επ ισ τη μ ίο υ 4, τ η λ 3023231 TELEX 5057
a l a c e

Σ τα δ ίο υ 22,

τη λ . 3238 001 TELEX 5773

Τ|άέ η^ 0<3φέρ ο υ ν τ ή ν φ ιλ ο ξ ε ν ία το υ ς σ έ α π ίσ τε υ τ α χα μ ηλές
^Η ΓΚ Ι Π

α λ λ α ι

Μ ο ν ό κ λ ιν ο δ ω μ ά τιο
Δ ίκ λ ιν ο δ ω μ ά τιο

Δ ρ χ. 1225
»

1000

(0 i Τ|Ρές π ερ ιλα μ β ά νο υ ν δλους τούς φόρους κλπ )
Π A ΑΛΑ Τ

Μ ο ν ό κ λ ιν ο δ ω μ ά τιο Δρχ.
Δ ίκ λ ιν ο δ ω μ ά τιο

»

900
1500

δ ε χ δ ή τε το ύς φ ίλους α ας σ τ ά π ο λ υ τε λ ή το υς σ α λ ό ν ια .
'
πΡ α γ μ ο το π ο ιή ο ε τ ε κ ά ά ε ε ίδ ο υ ς Κ ο ινω νική ή Έ π α γ 0._ μ<1τ,κή Σ υ γ κ έν τρ ω σ η σ τ)ς ευρύχω ρες κ α ί ό ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς

^άΤές τους·
ι

ΟΓ,ο λ α 6 σ ε τε

τή

π α ρ αδ οσ ια κή τους

Σ το σημερινό μας φύλλο δημοσιεύουμε τον πλήρη πίνακα των
αποτελεσμάτων, των αγώνων της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ σ την ποδοσφαιρική
περίοδο 1969 1970, από το προσωπικό αρχείο του επί σειρά ετών Γ.
Γραμματέως του συλλόγου κ. Κ. Μ πιζιούρα.
’ Οπως είναι γνωστό τη ν σ αιζόν εκείνη η Β Ε Ρ Ο ΙΑ με πρόεδρο τον
κ. Παπαχρυσάνθου και προπονητή τον μακαρίτη Κώστα Βέλλιάόη εί
χε ανέβει για δεύτερη φορά στην Α Εθνική κατηγορία.
Βλέποντας κανείς τον πιό κάτω πίνακα διαπιστώνει ό τ ι η θρυλική
«Βασίλισα του Βορρά»
Επί 34 αγώνων πέτυχε:
25 νίκες (16 εντός. 9 εκτός)
6 ισοπαλίες ( I εντός, 5 εκτός)
3 ήττες (0 ετός, 3 εκτός)
Τέρματα:
75 Υπέρ
19 κατά
Σύνολο βαθμών 90
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη έπερναν
3 βαθμ. σ την νίκη
2 βαθμ. σ τη ν ισοπαλία
I βαθμ. σ την ήττα
Ο Ε Μ Ψ Υ Χ Ο Υ Λ ΙΚ Ο
Τ ο έμψυχο υλικό της ομάδος αποτελούσαν ο ι Γ . Μ ασάόης. X.
Μ πλατσιώ της. Ν. Τσιρέ?.ας, Θ. Θεοόωρίδης. Λ. Σ βήρκος. Σ. Κ ο υ 
σουλάκης. 1. Παπαφωτίου.Π. Μ ιχαηλίδης. Ζ. Μ ήττα ς, α . Μπεσυρόπουλος. Σ. Γαϊτά νος, Λ. Παπαδόπουλος, Θ. ΓΙοπαοόπουλος, I. Δανδέλης. Κ . Κ εφ α λίδης. Ε. Ιωάννου. Ν. Δούμας- Γ. Σερδάρης, Σ. Κατσώνης, Σ.Κ αλπ άκης. Α ν . Μ ουρατίδης. Τ. Σανίκης.
Τ Ο Δ. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ

ίτ , ίν κα ρ δ ιά τοΟ ’ Εμπορικοί) Κ έ ν τρ ο υ , τ η ς ’ Α γ ο ρ ά ς , τώ ν
^MpC °σ !υ ν ‘ Υπηρεσιώ ν κα ί τώ 'ν Δ ικ α σ τη ρ ίω ν , τ ά γ ν ω σ τά
^ ν τ ι κ ά Ξ ε ν ο δ ο χ ε ία τ ή ς \’ Α ό ή ν ο ς

^ P E R |A P

ΜΕΝΤ
BAO
Νίκη Βόλου
Νέστωρ
ΕΑ Λαρίσης
'Εσπερος
ΑΟ Σερρών
Φίλιππος Θ.
Ανατόλια
Μελιτεύς
ΧΑΝΘ "
Ολυμπιακός Β.
ΑΟ Δράμας
Φίλιππος Βερ.

443-333
366-331
355-332
370-348
388-381
349-354
369 376
359 345
340-330
401-408
359-374
374-404
299 397
329-388

10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αρχάγγελος Μονόσπιτα
Λαζοχώρι Χαρίεσσα
Λευκάδια - Γιαννακοχώρι
Βαρβάρες Π. Ζερβοχώρι
Νεόκαστρο Αγγελοχώρι
Η ΒΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ
Χαρίεσσα
13
Αγγελοχώρι
II

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

κ α θ η μ ν ρ τ ν υ /ζ

ά κ Α τ ιii/v . μ *

* Εχασε παρά την κτι/.ή εμφάνι
ση. η ομάόιι μπάσκετ του Φιλίππου,
από την Λ.Ε. Λαρίσης. στην Λάρισα
με 92-78 ημ. 50-33. Η απόδοση της
ομάδος κυρίως στο β’ ημίχρονο, ήταν
πολύ καλή. Πρώτος παίκτης του
Φιλίππου ο Ζήκας που πέτυχε kui 28
πόντους.
ΑγωνΙσθηκαν με τον Φίλιππο:
Ζήκας. Χριστοφορίδης. Γεωργιά0ης. Γ’ουτόπουλος (πολύ καλός) Αθα
νασίου (καλός), Μπ7.ατσιώτης. Τρα
νίόης, Καίσίδης Γεώργιος.
Την Κυριακή στις 7.00 μ.μ. στο
κλειστό του Ε.Α.Κ Βέροιας, ο Φίλιπ
πος δίνει δύσκολο παιχνίδι μεμ ία
από τις καλύτερες ομάδες της Β
Εθνικής. τον Νέστωρα Θεσ/νίκης.
* Κέροισε. στην Κατερίνη, η
ομάδα βόλλεϋ του Φιλίππου, τον
ισχυρό Αρχέλαο με 3-1 σέτ και εξα
σφάλισε κατά μεγάλο ποσοστό την
πρώτη θέση στο τοπικό πρωτάθλημα.
Αγωνισθηκαν με τον Φίλιππο:
Στεργιούλας. Λουκάς. Στεργίου.
Μπαζάκας, Γεωργιάδης. Μαλανδράεης. Μαχ'ΐόπουλος, Γιαννόπουλος,
Ροδοπαίος. Παπαστεφάνου.
“Suv
τσούλης. Παντσής.
Το Σάββατο, στο κλειστό του
Ε.Α.Κ. Βέροιας και ώρα 5.00 μ.μ. θα
γίνει το τοπικό «ντέρμπυ» μεταξύ του
Φιλίππου και της Γ.Ε. Βέροιας.
* Αρχίζει επί τέλους το πρωτά
θλημα Χάντ μπώλ Α Εθνικής κατη
γορίας. Το Σάββατο στις 6.00 μ.μ
στο Αλεξάνδρεια Μέλαθρο, θα γίνει η
κλήροιση των αγώνων. Στον όμιλο
του βορρά μετέχουν οι ομάδες.
I) Φίλιππος Βέροιας, 2) BAO
Θεσ/νίκης, 3) λμύντας Αμυνταίου,
4) Εθνικός Κοζάνης. 5) Γ.Σ. Δράμας,
6) Μεδεών Άσπρα Σπίτια.
Το Σάββατο το πρωί ο ομοσπον
διακός προπονητής της περιφέρειας
Κ.Δ. Μακεδονίας, κ. Τσάβας. θα προ
πονήσει τους παίδες αθλητές του
μπάσκετ, όλης της περιοχής και θα
κάνει την επιλογή της ομάδος μπά
σκετ.
Η ΒΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ
(Σε πέντε αγώνες)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÛEN ΙΣ Χ Υ Ο Υ Ν
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Νέα του
Φιλίππου

Λ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
ϊ η αγωνιστική η αυριανή και το
ενδιαφέρον κορυφώνεται, με τον
μεγάλο αγώνα που θα γίνει στην
-ξα σ μ έ ν η . Η τοπική ομάδα και ο
Νιαβατός που βρίσκονται στην πρώ
τη θέση με 16 βαθμούς, Οα «λύσουν»
τους λογαριασμούς τουε. Ευχή μας ο
αγώνας να 6ιεξαχθεί σε αθλητικά
πλαίσια και να κερδίσει ο καλύτερος
Ενας ακόμη ενδιαφέρον αγώναε
θα γίνει σήμερα στην Νάουσα, μετα
ξύ του Βερμίου και του Αγ, Γεωρ
γιου, ενώ εντός έδρας παίζουν και οι
συγκάτοικοι του Βερμίου Ν. στην
δεύτερη θέση, ΐ] Νικομήδεια και η
Μελική. Αντίπαλοί τους ο Παπάγος
και ο Αχιλλέας Ναούσης.
Η Βεργίνα υποδέχεται το Π. Σκυ
λίτσι και ο Εθνικός Μακρ. το Νησί,
ενώ θα προσπαθήσουν για το καλύτε
ρυ η Αν, Τριάδα με την Στινήμαχο
πτο γήπεδο της πρώτης.
Τέλος η Κορυφή παίζει με τον
Τριπότιιμο στο γήπεδό της. η Αγκυ
θιά με το Ζερβοχώρι. ενώ το Σέλι
βλέποντας έστω και από μακρυά την
κορυφή πηγαίνει στην Ραχια.
Η ΒΑΘ Μ ΟΛΟΓΙΑ
Διαβατός
16
Ξεχασμένη
16
Βέρμιο Ν.
14
Μελική
14
Νικομήδεια
14
Αγ. Γεώργιος
13
Βεργίνα
12
Αγ. Τριάδα
11
Αχιλλέας Ν.
10
Βέρμιο Σ.
1Û
Κορυφή
10
Εθνικός Μ.
9
Νησί
9
Σκυλίτσι
9
Στενήμιιχος
8
Ζερβοχώρι
7
Ραχιά
7
Αγκαθια
6
Παπάγος
3
Τριπόταμος
3
•
Η Αγ. Τριάόα και ο Τριπότα
μος έχουν υπό ένα αγώνα λιγότερο.
Β Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΑ
Α Ο Μ ΙΛΟ Σ
Αύριο Κυριακή στις 10.30 το
πρωί αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Επι
κίνδυνη έξοδος της πρωτοπόρου
Χαρίεσσας στο Λαζοχώρι όπου η
τοπική ομάδα έχει απόλυτη ανάγκη
βαθμών, ενώ το ίδιο ισχύει και για το
Αγγελοχώρι που πηγαίνει στον ουραγό Νεόκαστρο.
Αντίθετα ο Αρχάγγελος στο γή
πεδά του υποδέχεται τα Μονόσπιτα
και οι δυσκολίες που θα συναντήσει
είναι γνωστές. Τέλος οι Βαρβάρες ναι
τα Λευκάδια έχουν αντιπάλους το Π.
Ζερβοχώρι και το Γιαννακοχωρι.
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Επικεφαλής του Λ.Σ. ήταν ο κ. Χάρης Παπαχρυσάνθου και μέλη
οι κ.κ. Μ πιξιούρας. Π. Ιορδάνου. Λ. Κόκκος. Γ. Λ ελεκάκης, Τ. Εκμε
κτσ όγλου. X. Σα|)βίοης, Ι.Κ υύρ της. II. Παστβαμας, Δ. Μ αυροματί
δης. Σ. Ιω σηφάκης. Μ. Πορφυρής. Γ. Βαφειδης. Α. Σ τεργίου και I.
Παντελίδης.
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• Ο Λήμ<Η Αλι.ξανδριΗας θα πρεπει
μέσα οι δέκα πέντε μέρες να Γνηρερωσε.ι
την Γ Ι Α για ης τυχόν ατϋ.ειες BOu
υπάρχουν εντός και έκτος του εθνικού
οτυδιου. Πιστεύουμε ότι η I Ι Α. αυλις
λιιβι.ι τις προτάσεις του Λήμου. Οα κινηθεί
κναλονα. προς το καλό του αλεξανδρινού
αθλητισμού.
• Για τις 8 Ιανουάριου, στην uiOuou
του κέντρου ΖΟΥΜ της Θεσσαλονίκης,
έχει προνραμματτοθεί α χοεν- τ°υ Α ^
Αλεξάνδρεια Στο χορο της Α)χ.φεν
δρειαε. θα τραγουδήσουν αι Λ Μητρο -α
νος, Νέΐ.τι Γκινη, Ρόμπι,ρτ ΟυΛλιημς.
Μπέσα Αργαρυκη. I ιώργος Γερολυμοτος

και πενταμεί.ή μπαλλετο. Το πλοικτιο
αυτό πρόγραμμυ 0α στοιχτοει στο κάθε
άτομο χίλιες δραχμές και η μεταφορά για
την Θεσσαλονίκη δωρεάν. Πιστεύεται ότι
όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο χορός της
Αλεξάνδρειάς, θα έχει μεγάλη επιτύχω.
• Την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου κληρώ
νεται με την κλλήρωση του Λιακού
Λαχείου και το αυτοκίνητο της Αλεξαν
δρειας. βς γνωστόν αυτός που θα ¿χει στο
λαγείυ του τους τρείε τελευταίους uoi
θμούς. του πρώτου λάχνου του Λιακυυ
Λυχείου. Ou πάρει και το αυτοκίνητο
Φ1AT 127 ΑΜΙΚΟ Μι.τα. την κλήρωση
αυτή, η διοίκηση του ΑΜΣ Αλκξάνοραιι
θα πτκιβώ σε νέα μέχρι την 1η Ιανουάριου
1983,
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

TRI
TWtAIl

Β' ΟΜΙΛΟΣ
Σήμερα Σάββατο, στις 2.30 πμεσημέρι, yivovrut οι αγώνες αυτοί
του ομίλου. Μακρυά από το γήπεδιτου αγωνίζεται ο πρωτοπόροι- Μ
Αλέξανδρος στην Καψχωρα μέ Ττ
A.C. Από τις ομάδες που τον kutoαιωκουν η Κουλούρα και τα Παλατίτσια είναι γηπεδούχοι με αντιπάλους
το Νησιλι k u i το Καμποχωρι αντί
στοιχα.
Ντέρμπυ είναι ο αγώνας τοιι Σταύ
ρου με τον Λουτρό στο γήπεδο του
πρώτου Τέλος η Καλέ.ιθέα υποδέχε
ται τον Άραχο.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
Παλατίτσια Κομποχώρι
Καφόχωρα Μ. Αλέξ/δρος Λλ.
Σταυρός Λουτρός
Κουλούρα Νησέλι
Καλλιθέα
Αμαχος
Η ΒΑΘ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
14
ΚσιΛούρα
12
Λσυτ,νός
12
Πα/.ατίτσια
12
Σταυρός
12
Καμποχώρι
7
Καφοχώρι
7
Καλλιθέα
5
Αραχος
4
Νησελι
0
•
Η Καλλιθέα kui το Κιιψοχώβι
ιχουν ιιπό ένα αγώνα λιγότερο, ενώ
uitó το Νησέλι έχουν αφαιρεθεϊ 3
βαθμοί.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ ΠΑΤΣ1ΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ Π Α Τ Σ ΙΚ Λ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ Σ ΊΚ Α Σ
(Εδέσσης I)
Υ πεύθυνος
ΦωτοαυνθεσηςΟΓΕδΕΊ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Π. Μκχαύλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟ Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιηποκράτους 26)
ΓΡΑΦ ΕΙΑ ΤΥΠΟ ΓΡΑΦ ΕΙΑ
Μηιροπόλεως 72
Τηλ. 23.237 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιάιτων
Σωματείων
Συλλόγων- Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
Λ.Ε, και ΕΠΕ
ΛημώνΟργανισμών
fi.Γ.Σ. Τραπεζών

Μ ΙΚΡΕΙΑΓΓΕΑ 1Ε Ϊ1
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
στην Αλεξάνδρεια 110 ι.μ. με τον αέρα επάνω. Βετοοπουλου 104.
Πληρ. τηλ. 838622. Θεσ/νικη.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ εσ π ο ιν ίς που γ ν ω ρ ίζ ε ι ε ιρ ισ ιο ίο αγγλιπ α «σι οο λυ κ α λ ό ισ
γερ μ α νικά , μ» γνωσε ·ς λειγιστ-κης «σι μορκε >. ν « «οι ρ ι - ρ ο ιιπ η μ ε ·ε.0
α ι μεγπ λη ο θ η ν ο ικ η επ ικειρπ σ η ζη>ε, f p , u n i u α νά λο γη r w v προο
ο ντω ν της σ ιη Β έρ ο ια ΠΑηρ τη λ 2 4 9 6 6 εις ε μ γ ο ο ιμ ε ς ω ρ *ς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Μ · γ ν ιιιο τ ις λ ο γ ισ τικ ή ς νιπ νο ερΥΟει*-1. - ι η ν α ν ιιπ ρ ο σ ω π ε ίϋ
rU V O IA Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ Α ν ε ω ν η Γειφ ργιπ δπ ιη λ 2 7 1 0 Τ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ
ί ντός του χαιρ,ου Τρ,λόφου με 1 00 μ πρόοοψπ επι .ης λεωφο
ρου 5.5 στρεμ Πληροφοριι-ς στο ττγλίφωνο 01 6614987
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πκά θέματα, στα έ(ή< χωριό: Τρίκαλα Νησί. Αγκαθιό Avu/
και Κάτω Ζερβοχώρι, Λουτρό. Πολατιιοκι. Καψοχώρι, Γταυ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του avt/τού μας
Γμ Σιμοττουλου)
• Αύρια η Αλεξάνδρεια δεν αγωνίζε
ται Yiu το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής
Ερασιτεχνικής κατηγορίας, γιατί Οα έχουν
την ευκαιρία να ςεκουρασθυύν.
• To I I της Αλεξάνδρειας μέσιι
στην Κατερίνη με τον τοπικό Εθνικό,
ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομά
δα της πόλης μας. αφού η ομάδα της
ικαϊερινης είναι γνωστό ποσο δυνατή ει
ναι στην έδρα της. Παρ’ όλα υυπά όμως,
αν το γήπεδο ήταν καλό, τότε σίγουρα η
Αλεξάνδρεια δεν θα έχανε |(«0μό. γιατί θα
κέρδιζε το παιχνίδι, αφού είναι ανώτερη
του αντιπάλου της. Οι κιιθημερινές βρο
χές Είχαν μετατρέψει το γήπεδο σε βούρκο
και απορούμε πως ο διαιτητής κ. Τσόλκμς
του συνδέσμου Θεσσαλονίκης, το έκρινε
κατάλληλο.
• Σε βιβλιαράκια κυκλοφόρησε τυ
πρόγραμμα των αγώνων του 5ου ομίλου,
ο γεν. αρχηγός της Αλεξάνδρειάς κ Α.
Τστάρτας. με τή φίρμα του καταστήματος
του. ΗΧ ΕΝΕΓΡΓΕ1Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΑΡΧΗΓΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΣΘΗΚΕ ΚΟΛΑ
ΚΕΥΤΙΚΑ- ΑΠΟ ΤΟΥ: ΦΙΛΑ ΘΛΟΥ:
• Σήμερα το απόγευμα στις 2,30 μ.μ.
στο στάδιο Βεργίνας, η τοπική ομάδο ισι
κό Οα παίζει με την ομάδα της Αλεξ/τι
δρείας.
,
_.
φ Για το κύπελλο ΕΠΣΚΜ η Αλε
ξάνδρεια. θα αντιμετωπίσει στο γήπεδό
της τον νικητή του αγώνα Βερμίου Σελίου
Μ Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειάς.
• Την προσεχή Τρίτη ο γεν. αρχηνος
της Αλεξανδρείας κ. Λ. TcnúpTuc Ου μετά
βει στην Αθήνα, για θέματα της ομάδος
του Ταυτόχρονα θα παρευρεθει και στην
κλήρωση των διαιτητών, για τους αγώνες
της μεταπροσεχούς Κυριακής
σ · Περίοδο μεγάλης φόρμας διέρχεται
στους τιλκυταιους αγώνες της Αϊννξαν
ορειας. ο διεθνής μέσος Μ««ης Κουντ,ας
Ο θαυμάσιος αοτύς παίκτης μι την απόδο
ση του αυτή, σίνυιηκι θα διαπρεψει σε
μεγάλη ομάδα.
• ΙΙριόην διοικητικός παράγων της
Αλεξάνδρειάς νκι λίγε: μερες βέβαια
που δοκίμασε στο κεφάλι του όλα τα
τηγάνια tnc κουζίνας του σπιτιού του,
από τη συμβία του. προσπαθεί να βγει
στην επικοίρότητο μι ενέργειες που βλα
πιουν την Αλεξάνδρεια. Εμείς too λεμε.
ότι αν συνεχίσει το μοτίβει του, δι.ν θα κα
νουμε τίποτα αλλιι uno το ve φέρουμε το
όνομά του στη δημοσιότητα. Kui να μυς
πληροφορήσει μετά πώς αισθάνεται εα
ποιείς που δέχιπιιι τηγανιό και κατσαρο
λες στο κ,-φάλί του Αυτά επ( του παρόν

Αρχάγγελος
Βαρβάρες
Μονόσπιτα
Λευκάδια
Γ ιοννακοχωρι
Π Ζερβοχώρι
Λαζοχώρι
Νεδκαι ou

α ιλ
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
ΑΘΗΝΑ 3 4ΑΠΕ)
Ζητήματα όπως η παραβίαση
συνθηκών της ΕΟΚ από κράτη μ/
λη της Κοινότητας κτχι π ιιντίμετώπι
οη των οντιρρησιών ατινείάησης
σιζητησ, · νομική επιτροπή τον·
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σύ
νοδο της του άρχισε προχθές και
τελειώνει σήμερα στην Αθήνα.
Λ«» την πρόυδφο της επιτροπής
ν Σιμόν ΒεΟ. Κ»ιι τα άλλα μέλη της
επιτροπής επ'-σημαιθηκε ότι ενώ όλα
το κράτη - μέλη έχουν στο παθητικό
τους ατό 1 ι Λα νέα). ως 50 (Ιταλία)
ππραβάσεις συνθηκών, η Ελλάδα δεν
ΐχ ο καταγγβλθει ντο καμιά παράβα
ση.
Η επιτροπή ίν ικ ρ ιν τ εκθέσεις
μελών της. του θα υποβληθούν για
έγκριση στην ολομέλεια της Γ.υρω
βουλής για τη ληψη μέτρων για περί
στολή των παραβάσεων.
Συζητήθηκε, επίσης, διέξοδοί“ το
Ηέμα της αντιμετώπισης των αντιρρη
σιών συνείδησης ατό τη νομοθεσία
των κρατών
μελών της ΕΟΚ Σε
συνέντευξη τύποι· του έδωσε χθές η
επιτροπή αναφέρθηκε ότι το ζήτημα
θα εςετασθει από την ολομέλεια του
ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου
τον
Ιανουάριο στα Στρασβούργο κυι ότι
η συζήτησή τουστη νομική επιτροπή
έχει ολοκληρωθεί
Ο εισηγητής της επιτροπής. κ Ζι
γκλερσμιτ είπε ότι επιθυμία της επι
τροπής είναι να υπάρξει μιά γενικότε
ρη προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών
μελών για τηστρατιωτική
θητεία και χοςκικτήριοε ιδιαίτερο
μεγάλες τις ποινές που επιβάλλονται
στην Ελεείόα κατά των αρνουμένυιν
νι
στρατευθουν από αντίρρηση
συνείδησης.
Απάντησην στην τελευταία παρα

Νέα διοίκηση
σε σύλλογο
Υστερα από αρχαιρεσίες άνοδο
χθηκε νέα διοιντγγη στο Σύλλογο
Γονέων Και K r » μόνων μαθητιάν A
Λυκείου Βερσίος και η οποία ουγκρο
τήθηκι σε οώμα ως εξής:
Πρόεδρος- Αθανάσιος' Ισαακίδης
Αντ.'όρος: Ανδοάις Κ άκυρης.
Γ. Γραμμοτεας; Ελισσάβετ Σιμό
πούλόυ,
Ταμίας: Βασίλειο; Αμκεριάδης.
Μέλος: Αλέξανδρο; Μ.παρμπαρ
7ύΡθν

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Η
Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Υ
Με την 559 1982 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ιινοΥωοΐκστηκί. Σεμμοταο με την
επωνυμία .FNQ2-H ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΝΟΜ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ - με έόρ«; την
Βέροια κμ-, σκοπό τιν·- προστασία ιιγ.
Χ ρκτηα σ εη; Ορθόδοξης “ ¡ΟΓής καί
τε*ν ίπηγγέλματικάν συμφερόντων
ίω ν «ελών τοτι
Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος
Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ Δ. ΠΥΡΙΝΟ Σ

ΕΓΚΑΙΡΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ο Οργανισμός ιω ν Ελληνικών
Τσχιιόρομείμιν ΙΕΛΤΑ) κα ροκο λίί το
καινό να κοιοΗχσ*’ τη γίορτοΰΊικιί
Ηΐμ υΛληλονΟο-ιδ'Ί τιμιν Χρκπημν* ν
νιμ ·αι ιεμι Νέου Ε τ ο ϊ ι γ ηφαγινκτσι
•αυ τμΊΫοκ* · ' υχ1υ ίμ ο υπ οτις 1μ
Δεκεμβρίου.
σ ΓΟ
ιιληολΌ τε ρο
Τσχιιήρκημκυ Γρος· (ο της περιοχής
του ώστε νιι Λιεκσνραιωθ«· και να
<ττ>δκτπτθ(ι ιγκοιοο στους παραλή
στες της

τήρηση τόσο ο ευρωβουλευτής της
• Ν.Λ.» κ. Γόντικας όσο και ξένοι
ευρωβουλευτές ότι η στρατολογική
νομοθεσία ιέναι προσαρμοσμένη στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κράτους και
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν έχει
δικαίωμα να παρέμβει στις εθνικές
νομοθεσίες.
«Πρέπει όλοι οι ξένοι συνάδελφοί
υας>. είπε ο κ. Γόντικας, «να συνειδη
τοποιήσουν ότι η Ελλάδα αντιμετω
πίζει κινδύνους από διεκδικήσεις από
γείτονα χώρα και γι αυτό όλοι οι
πολίτες της είναι υποχρεωμένοι να
προσφέρουν στην άμυνα της χώρας
Λυτό το δικυκρίνησε στην επιτροπή
μας με ιδιαίτερη σαφήνεια ο υπυυρ
γύς δικαιοσύνης κ. Γ. Α. Μαγκάκης
όταν μ« ; ενημέρωσε·
Η επ τροπή ενημερώθηκε σχετικά
με την ε/ληνική νομρθεσία το πρωί
από τον υπουργό δικαιοσύνης, όπου
μετίσχκστην πρωινή της συνεδρίαση.
-Από ελληνικής πλευράς στην επι
τροπή μετέχουν οι κ.κ. Πονηρίδης
(Π Α Σ Ο Κ !. Γόντικας (Ν.Δ.) και
Εφραιμίδης (ΚΚΕ).

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΠΑ
Ανοιχτή πρόσκληση του προέ λαμέ να επισκεφθεία την Ουάσι
δρου Ρήγκαν προς τον πρωθυπουργό γκτον.
κ, Ανδρέα Παπανδρέου για επίσκεψη
Η ΠΡΟ ΣΚΛΗΣΗ
στις Η Π Α διαβίβασε προχθές το βρά
δυ ο Αμερικανός υπουργός άμυνας κ.
Ο κ. Παπανδρέου παρατήρησε
Ουαινμπέργκερ στις Βρυξέλλες. Την πως δεν έχει λάβει σχετική πρόσκλη
ίδια πρόσκληση αναμένεται να απευ ση. νια να πάρει από τον κ. Ουαινμ
Πύνει στις 8 Δεκεμβρίου και ο υπουρ πέργκερ την απάντηση:
γός εξωτερικών των ΗΠ Α κ. Σούλτς — Θα την έχετε.
Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με
στον Έλληνα συνάδελφό του κ.
Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, κατά τη απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες
διάρκεια της συνάντησής τους στη από νατοϊκές διπλωματικές πηγές έγι
βελγική πρωτεύουσα, στα πλαίσια νε ο εξής διάλογος:
της -συνόδου υπουργών εξωτερικών
Ο ΥΑΙΝ Μ Π ΕΡΓΚΕΡ: Θα ήταν
πολύ ενδιαφέρουσα ναι εποικοδομη
το ÑATO.
Ειδικότερα ο κ. Ουαινμπέργκερ. τική μία συνάντηση.
στη συνομιλία που είχε με τον κ
ΠΑΠ ΑΝ ΑΡΕΟ Υ: Πράγματι. Οα
Παπανδρέου κατά τη διάρκεια του ήταν εποικοδομητική, αλλά μην
επίσημου δείπνου των υπουργών, t i ξεχνάμε ότι έχουμε να λύσουμε πρώ
πε στον Έλληνα πρωθυπουργό:
τα το θέμα των βάσεων.
- Ο πρόεδρος Ρή-σταν κι εγώ θα θέ
Για την παρατήρηση του πρωθυ
πουργού στο θέμα των βάσεων στην
πρόσκληση του Αμερικανού υπουρ
γού άμυνας, άλλες πληροφορίες ανέ
οεραν ότι:
•
Ο κ Παπανδρέου δεν θα πάει
στην Αμερική, εάν δεν έχει κπέλθει
πρώτα συμφωνία για τις βάσεις σε
πολιτικό πλαίσιο. Το ίσιο θα επανα
ψε τον κ. Γιαννίκο. που είχε αναλάβει
λάβει και ο κ. Χαραλαμπόπουλο;
την προστασία του και’συγκεκριμένα
στον κ. Σούλτς. στη συνάντησή τους
διότι: ■· ..έβλαψεν τα συμφέροντα του
στις 8 Δεκεμβρίου.
Ιαιάννου Γιαννίκου κατόπιν συνεν
Για το ίδιο θέμα, εξάλλου, ο πρω
νοήσεως μετά του Γεωργίου Μπόμ
θυπουργός. στην προχθεσινή ενημέ
πολα και εκμεταλλευθείς την εμπι
ρωση των Ελλήνων δημοσιογράφων,
στοσύνην του Γιαννίκου παρεπλάνη
είπε : Ετέθη πράγματι το θέμα επίσκκ
σε τούτον και τον κνέπλεξεν εις τας
ψης. αλλά παρετήρησιι ότι πρώτα θα
πρεπά να έχει πάρει οριστική μορφή
συμφωνίας
μετά
τωνεταιρειών
το θέμα των βάσεων.
OVERSEAS TRADE... καν,- A K A
Στο σημείο uutö ο κ Πιιπαν
ΔΗΜΟΣ-.· συντάσσων ιδιωτικά συμ
ορέου διευκρίνησε ότι. πάντως, δεν
φωνητικά. αποδίιχθέντα ανίσχυρα
συζήτησε για βάσεις με τον κ.
έναντι των καταστατικών των εται
Ουαινμπέργκερ. αφού υπάρχει η τρκ
peubv κα ι μη νόμιμα...».
χουσα διαδικασία.
•
Στις 31 Αυγούστου 1978. οι
ΔΥΟ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ
Γ. Μπόμπολας και Γ. Ροντήρης
Ουσιαστικά ο Ελληνας πρωθυ
σύμφωνα με τ κλητήριο θέσπισμα
πουργός είχε δύο ανεπίσημες συζη
με σκοπό απάτης, εξανάγκασαν τ γ
τήσεις με τον Αμερικανό υπουργό
κ. Γ ιάννη Γ ιαννίκο. μεαπειλές να δια
άμυνας. II πρώτη, στο πρώτο επίση
κόψει την έκδοση της .Μεγάλης μο μεσημεριανό νεύμα ato στρατη
Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας«.
γείο του ΝΑΤΟ . Ο κ Παπανδρέου

Σε δίκη ο εκδότης
του «Έθνους» για απάτη
συνεχεία ιι.-.,'ι την Ιη
χωρησιιν το 50% των μετοχιϊιν εταιριίις με ιην επωνυμία «OVERSEAS
TRADE A N D TRANSPORT IN C .,
«εμφανίζοντες ταύτην οις οικονομι
κώς εύρωστον και κατάλληλον να
αξιοποιήσει τας μτά της Σοβιειτκής
Ενώσειος εμπορικός εργασίας, ενώ
επρόκειτο περί λιβεριανής εταιρίας,
μη διαθετούσης κεφάληια και στερου
μένης μορφής και έδρας και ανικάνου
να προβεί εις οιιχνδήποτε εμπορικήλν
πράξιν εν Fλ λάδι.,.··
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι
κατηγορούμενοι παρέπεισαν τον κ.
Γ ιήννη Γιαννικο να τους παραχωρή
σκι τοαπολειστικό δικαίωμα έκδοσης
της «Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλο
παιδείας» παραχωριίιντας σε αυτόν το
50'Vj των μετοχών της «Εκδοτικής
Εταιρείας Ακάδημος Α Ε ·. που
συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Οι
κατηγορούμενοι υποσχέθηκαν στον
κ Γιαννικο τη συμμετοχή του κατά
50% στον «Ακάδημο» «εις το διηνε
κές». βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών,
προξενώντας σε αυτόν ζημιά ιδιαίτε
ρα μεγάλης αξίας.
Οκατηγορούμενος δικηγόρος του
εκδότη tou «Έθνους, βαρύνεται με
την κατηγορία όιιαπό πρόθεση έβλα

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαρι
στήσω και δημόσια την διοίκηση του
Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου
Ημαθία;, νια την οικονομική της
συμπαράσταση, δίδοντάς μου ίο
ποσό 10.000 δρχ. ύστερα από τον
βαρύτατο τραυματισμό μου.
Α Ν Τ Π Ν ΙΑ Λ Η Σ ΣΑΒΒΑΣ
Διαιτητής Β Εθνικής.

Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ Κ Α ΙΝ Ο Τ Ο Μ ΙΕ Σ

Η Πολωνική
χούντα ίδρυσε
αντιπολίτευση !
ΒΑΡΣΟ ΒΙΑ. Παρασκευή.
Η Π Ο Λ Ο Ν ΙΚ Η χούντα άρχισε να
διαδίδει ότι θα αντικαταστήσει τον
στρατιωτικό νόμο με ένα προεδρικό
σύστημα, ανάλογο με εκείνο της Γαλ
λίας, προφανώς σε μία προσπάθεια νιι

ΟΙ ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ «LE MANS»
Τρεις v to i ταλαντούχοι οδηγοί.
σ· ím o xa p vr Π λάτνιρ ΐΑ υσ φ ίο
«ϊιςί Π η κ ρ Λ ο μ ε ι ι «νγκοςι και ιιη τερ Ζμπωτεν (Ελβετός), Kotíppupav
το ρεκόρ των Τζάκυ Ιξ και Ν τίρεκ
Μπελ. στο φετεινό «Λε Μόν» οδη
γώντος ριό κοινής παραγωγής ΠΟΡ
Σ£ 92 8 S εξοπλισμένη με τα Ραν

Νέο Νέο Νέο
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Π ρ ώ τα οι β ά σ ε ις
κ α ι μ ετά επ ίσ κ ε ψ η

RO-NI

ιιαλ Ρ7 της PIRELÜ στην κυκλική
πίστο του Νόοντο κοντά στη ΜπρΙν
ιεςι της Ν Ιταλίας, ivic μέση ωρκτιΐ,
τοχυτηιο 2 5 1 4 χλμ. την ώρα κα
λυψπν 6 033 χλμ. ετπς 24 ώρτ ς nuu
κρότησε το «Λε Μάν» (από τα
μεσάνυχτα του Σαββάτου 20 ) 1
τως »α μεοέτνυχτα της Κυριακής
21 Π )
Στο ίδιο χρονικό διύοιημο οι
Τζακιι Ιξ και Ντέρεκ Μπελ.κηήρον»
το«Λε Μάν» με μιά ΠΟΡΣΕ 956
καλύπτοντας απόσταση 4.899 1
χλμ μόνο, με μιά μέση ωριαία ταχύ
τητα 2 0 4 1 χλμ. την ώρα.
Βέβαια θα πρέπει να μηολογι
σΟεί από την μιά μεριά πως η πίστα
του Νόρντο στο ΜπρΙντεζι είναι μιά
στρωτή κυκλική διαδρομή σε αντί
θέση με τις πολλές οπστομες στρο
φές που περιέχω το «Σιρκουί» του
«Λε Μάν». θα πρέπει όμως va uno
Αογισβεί επίσης, πως η ΠΟΡΣΕ 956
των Ίξ και Μπελ είχε ιιιπαδύναμη
60 0 ΒΗΡ. ενώ η κοινής παραγωγής
Πυρσέ 928 S των ιριώ ν νέων οδη
γμιν t ίχε ιπποδύναμη μόνο 300
ΒΗΡ
Aura σημαίνει πως τα ελαστικό
PIRELLI Ρ7 της ΠΟΡΣΕ 928 I των
ιμιών
νέων
οδηγών,
έπαιξαν
σημαντικά ρόλο επιτρέποντας στο
αυτοκίνητο να τρέχει yκι 24 ώρες,
με τη μεγίστη ταχύτητα που μπο
ιτουσε να αναπτύξει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ

Προσφέρουν ζ€στασιά και άνέση
στους μικρούς και στους μ€γάλους
ΑΝΔΡΙΚΔ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΑ
ρ ό μ π ι:. »υχΤΙΚΟ μπουρνούζια, μπίζαρες, μπυάψτίν
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Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφιιλι
nrn.iv προκηρύσατι επαναληπτικό
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προς
μίσθωση κτιρίου γιο την στίγοση
των Διοικητικών και Υγειονομικών
Υπηρεσιών του εν Αλιξπνδρεια Ν.
Ημαθίας Τοπικού Υποκ/τος αυτού
συνολικής επιφάνειας 450 τ.μ. 2 δω
χρονική διάρκεια δικι ετών αρχομένη
από την επομένη της παραλαβής του
κ ορίου, ουναμένη να παραταθεί υπό
τους ιτυτούς όρου; μέχρι δί·ο ακόμη
τ.τιίιν όια μονομερούς πιίντοτι δηλω
πεις του Ιδρύματος υποχρεωτικιίις
δια τον .κμισθωτήν και υπό έιλους
τους άλλους όρους της προκηρύ'
ξίως.
Προσφο[κιί γίνονται δεκτοί από
της όημοσιεύππως της παροάσης και
μέχρι της ημέρας και ώρας διεξάγω
γής του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θσ διενεργηθεί εις
το ο Α ίχξα νδρ ιίιι γραφεία του Τόπι
κού Υποκ/τος ΙΚ Α οδός \. Βετσο
•ούλου 115. την 10 12 82 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13 30 μ.μ ίνιο
πιον της προς τούτο φμισήμίσης επι
* 9
i i OC .π POlporff óUvaV-n.i •.1ι)
ι:νΫ«τφι:ρσμι.όπι - va ^isct4)i3V(mu
τσι
κατα τας εργάσιμους ημέρας και
ώρας α ς το Υ'ποκ.μα ΙΚ Α Α λ ίξ ιιν
δριώις τηλ. 23.376.

Εκ του Υποκ/τος
Ι.Κ.Α. Αλεξάνδρειάς

(ki/xi τέλος στον οικονομικο απο
κλησμδ απο την Λύση.
ΤΑ Μ Ε ΓΑ Λ Α δυτικά ειδησεογραιρικά πρακτορεία μετέδωσαν χθες
δηλώσεις δυτικών διπλωματών στους
οποίους ανώτερα κυβερνητικά στελέ
χη της Πολωνίεις ανέφεραν πρόσφα
τα ότι εξετάζεται ένας αριθμός
«σημαντικών, μεταρρυθμίσεων για
την μεταβολή της μορφής του πολω
νικού συστήματος, φρόντισαν όμως
vu προσθέσουν ότι δεν έχουν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις,
Μεταξύ προτάσεων είναι και η
ίδρυση ενός Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος που έχει καθορισμένο αριθιιό εδρών στην Βαυλλ και θα του
ε,πιτρεπεται να επικρίνει μερικές από
ψεις της κυβερνητικής πολιτικής.
Σκοπός των αλλαγών αυτών είναι:
Η δημιουργία μίας δικλείδας ασφα
λείας στο Κοινοβούλιο που θα επι
τρέπει στην εκκλησία και τις αντιπο
λιτευόμενες δυνάμεις να διατυπώ
νουν τις απόψεις τους.
Οι μεταρρυθμίσεις αν τελικό εγκριθούν, θα· εισαχθούν προφανώς στα
μέσα ταυ επόμενου έτους και έως τό
τε θα παραμείνει στην εξουσία η
στρατιωτική κυβέρνηση.
Η συζήτηση των αλλαγών εινιιι
αποτέλεσμα της γενικής συμφωνίας
των Πολωνών ηγετών ότι Οα ήταν
ασύνετη η επάνοδος στην ορθόδοξη
μορφή της κομμουνιστικής διακυβερνήσειος που υπήρχε πριν το στρατιαι
τικύ νόμο, λέγουν οι διπλωμάτες.^
Αυτό φαίνεται να αντικατοπτρίζει
την συνεχιζόμενη αδυναμία και διαί
ρεση στο Κ Κ που δεν έχει ακόμη
ξαναβρει τον κυρίαρχο ρόλο του
στην πολωνική ζωή.

καθόταν στο κέντρο του τραπέζιου,
ανάμεσα στους κ.κ Λούνς και Ρό
τζερς έχοντας απέναντι του τον κ.
Ουαινμπέργκερ.
Η δεύτερη την ίδια μέρα, στο επί
σημο δείπνο, όπου έγινε και η πρόσ
κληση από τον Αμερικανό υπουργό
άμυνας εκ μέρους του προέδρου Ρή
γκιιν. να επισκεφθεί ο κ. Παπανδρέου
την Ουάσιγκτον, Αυτή τη φορά ίο
τρίγωνα που πλαισίωνε στο τραπέζι
τον Έλληνα πρωθυπουργό είχε
αλλάξει θέσεις. Στα δεξιά του καθό
ταν ο κ. Ουαινμπέργκερ. αριστερά
του ο αρχιστράτηγος του Ν Α Τ Ο κ.
Ρότζερς και απέναντι ο κ. Λούνς. ο
οποίος όση ώρα ο κ. Παπανδρέου δεν
μιλούσε με τον Αμερικανό υπουγό
άμυνας του έλεγε «ολλανδικά»
αστεία.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ
Κ Ο Π Ε Γ Χ Α ΓΗ 3
Ο πρωθυπουργός κ. Δ. Παπαν
δρέου έφθασε χθες στις Π .30 το πρωί
(τοπική ώρα) στην Κοπεγχάγη προ
κειμένου να συμμετάσχει στη διήμε
ρη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ. Τον κ
Πα πανδρέου συνοδεύουν ο υπουργός
Εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλο;, ο
υφυπουργός Τύπου κ. Μαρούδας. ο
υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βαρφής,
ο πρέσβυς της Ελλάδος στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα κ. Δημάδης και ο
διπλωμάτης σύμβουλος του πρωθυ
πουργού κ. Μαχαιρίτσας.
Τον κ Παπανδρέου υποδέχθηκε
στο αεροδρόμιο ο πρωθυπουργός της
Δανίας κ Πουλ Σλούτερ.
Στη I μ.μ._ η βασίλισσα της
Δανίας Μαργκρέττε παρέθεσε πρό
γευμα προς τιμή των αρχηγίαν κρα
ιών και των πρωθυπουργών των
χωρών μελών της ΕΟΚ που μετέ
χουν στη σύνοδο, στο ανάκτορο
Λμαλιένμπορκ.
Η πρώτη συνεδρίαση της συνόδου
του Ευρωπαϊκού συμβουλίου άρχισε

στις 3 το απόγευμα (τοπικήή »(ώ
τον
στην αίθουσα συνεδριάσε«**'
υπουργείου Εξωτερικών.
¡W
Στις 8 μ.μ. θα παρατεθεί γει
«παλαιό ανάκτορα» (σημερινή
νια τους αρχηγούς κρατών κω η»έ
πρωθυπουργούς, τους OTOBfflP
Εξωτερικών και τα μέλη ·<νν
προσωπείων των 10 χωρών μα·
της ΕΟΚ.
j j l
Σύμφωνα με το πρόγραμώ1τ0'
μα των αρχηγών κρατών * * . '
πρωθυπουργών θα διαρκέσει 3
Οι μετέχοντες στη σύνοδο _«-'opW"j
της ΕΟΚ θα έχουν στο ώηη·τ^'
αυτό την ευκαιρία να ανταλλαζ
u-όωπς γύρω από τα μεγάλα ΠάΡν
διεθνή προβλήματα, για τα °''ιι~1|
Ευριιπη θέλει ή επιδιώκει ναεχά*11'
νή θέση και στάση.
Η Σύνοδος κορυφής της E08F,
συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί
ρα με μια δεύτερη τρίωρη ,1” Va' T'S,
των αρχηγών κρατών και τών
^
πουρνών των χωρών μελών W"
αρχίσει σττς δέκα το πρωί.

ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣΤΟΥΡΚΟΥΣ
συνέχεια ιιπό την Ιη

την Λέσβο (3900Ν 2637Ε). Το αερο
πλάνο αποχώρησε από ίο F1R της
Αθήνας στις 21.19.
- Στις 22 Νοεμβρίου 1982 ένας
σχηματισμός μαχητικών αεροπλάνων
εισήλθε στο F1R της Αθήνας στις
19.46 χωρίς να υποβάλει σχέδιο πτή
σης στις 19.48 παραβίασε τον εθνικό
εναέριο χώρο στο σημείο 3 Ν.Μ. από
την Λέσβο (39Q4N 2639Ε) Ο σχη
ματισμός αποχώρησε από το FIR της
Αθήνας στις 19.50.
- Στις 22 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός μαχητικών αεροπλάνων εισήλθε
στο FIR Αθήνας στις 21.21 χωρίς να
υποβάλει σχέδιο πτήσης. Παραβίασε
τον εθνικό εναέριο χώρο σε δύο
σημείε: 3 Ν.Μ. βορείως της Χίου και
9 Ν.Μ. νοτίως της Λέσβου (3839Ν260ΟΕ) στις 21.23 και 385SN 2607Ε
στις 21.35). Ο σχηματισμός αποχώ
ρησε από το FIR Αθήνας στις 21.39.
Στις 22 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός μαχητικών αεροπλάνων εισήλθε
στο FIR της Αθήνας στις 21.32
χωρίς να υποβάλει σχέδιο πτήσης και
αποχώρησε στις 21.39.
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός από τέσσερα F-4 εισήλθε στο
F1R της Αθήνας χωρίς να υποβάλει
σχέδιο πτήσης, αποχώρησε από την
περιοχή της άσκησης, πέταξε έξω
από την περιοχή αυτήκαι παραβίασε
τον εθνικό εναέριο χώρο στο σημείο
5 Ν.Μ. βορείως της Χίου (3842Ν2600Ε στις 09.23). Ο σχηματισμός
αποχώρησε από το F1R της Αθήνας
στις 09.24.
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός από F-104 εισήλθε στο FIR της

Γιατροί
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Αθήνας χωρίς να υποβάλει σχεβιο
πτήσης, αποχώρησε από την πειροχή
της άσκησης, πέταξε έξω από την
περιοχή αυτή και παραβίασε τον εθνι
κό εναέριο χώρο στο σημείο 7 Ν.Μ.
νοτίως της Λέσβου (3855Ν 2607Ε
στις 10.09).
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός από τέσσερα F 104 εισήλθε στο
FIR της Αθήνας στις 10.04 χωρίς vu
υποβάλει σχέδιο πτήσης, αποχώρησε
από την περιοχή της άσκησης, πέτα
ξε έξω από την περιοχή αυτή και
παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο
στο σημείο 8 Ν.Μ. δυτικά τ η ί Λέ
σβου (3912Ν-2542Ε στις 10.33). Ο
σχηματισμός αποχώρησε από το FIR
στις 10.40.
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός από τέσσερα F 5 εισήλθε στο
FIR της Αθήναςσης 10.28 χωρίς να
υποβάλει σχέδιο πτήσης. Αποχώρη
σε από την περιοχή της άσκησης. Πέ
τάξε έξμ από την περιοχή αυτή κει
αποχώρησε από το F1R της Αθήνα:
στις 11.02,
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός από τέσσερα F -104 εισήλθε στο
F1R της Αθήνας στις 11.01 χωρίς να
υποβάλει σχέδιο πτήσης, αποχώρησε
από την περιοχή της άσκησης, πέτα
ξε έξω από την περιοχή αυτή και
αποχώρησε από το FIR της Αθήνας
στις 11.44.
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηατισμός από τέσσερα F -4 εισήλθε στο
FIR της Αθήνας στις 11.31 χωρίς να
υποβάλει σχέδιο πτήσης, αποχώρησε
από την περιοχή της άσκησης και
παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο
στο σημείο 8 Ν.Μ. δυτικά της Λέ
σβου Ι39Ι2Ν -254ΙΕ στις 11.50) ο
σχηματισμός αποχώρησε από το F1R
της Αθήνας στις 11.58
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982 σχηματι
σμός από τέσσερα F -104 εισήλθε στο
FIR της Αθήνας στις 11.56 χωρίς να
υποβάλει σχέδιο πτήσης, αποχώρησε
από την περιοχή της άσκησης, πέτα
ξε έξω από την περιοχή αυτή και

αποχώρησε από το FIR τηζ ΑθΠ^β
στις 12.20.
lS.
- Στις 23 Νοεμβρίου 1982
,
σμός από τέσσερα F 104 εισήλ^ Μ
F1R της Αθήνας στις 12.55 /.ωρ1' [
υποβάλει σχέδιο πτήσης,
ιιπό την περιοχή της άσκηωΐί·. (J1
ξε έξω από την περιοχή
.·
αποχώρησε από το F1R της Α·»1
σ η : 13.38.
- Σ η : 23 Νοεμβρίου 1982
σμός από τρία F -104 ,:ισήΜ». lfl
FIR της Αθήνας στις 13 31
υποβάλει σχέδιο πτήσης, ιΐπυ/10^ .
από την περιοχή της όσκηστΚ'.Κο
ξε πάνω από τα Ψαρά (3835Ν '- . ^
στις Ι3.56ι και αποχώρησε
FIR της Αθήνας στις 14.03 (Γ*"Ύ
συννημένο χάρτη).

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ξΎ .
Τάσεις αποτελούν σοβαρή
ση για την οποία η ελληνική
«V/ Toor,,
νηση όιαμαρτυρήθηκε στη1
β
κατά τον πλέον έντονο
ελληνική κυβέρνηση
<1
επίσης στην τουρκική " / χυ^. Ύ»
συνάντηση των υπουργών π·»1
κών κ.κ. Χαραλαμπόπουλο“
■
Τουρκμέν, που επρόκειτο νο τ·ΡΛ1(ρ
«ποιηθεί στις 9 Δεκεμβρώ“ θ£. ",0<
πό να τους επιτρέψει να καθοι” “ "^
το πλαίσιο για τον ελληνυτΟώί*
όιάλ.ονο δεν μπορεί να υλοποάΙ*®^
να είναι αποτελεσματική κάτω“
τις περιστάσεις αυτές.
Η ελληνική κυβέρνηση Γ1<,’ ί'ρ
ότι για να διεξαχθεί ένας δ ιό λ ο Ύ ^
ναι αναγκαία μία μακρύ
(|
απόλυτης αποχής από :
ελί,ηνική κυβέρνηση είναι 5'at^ uvrti|
νη να ερνασθεί προς την κα«“ ®1^
αυτή γιατί πιστεύει στην πρΎ,,
συνύπαρξη των λαών και ofl
την ελ,πίδα ότι η τουρκική
»ζξμ
ση από της πλευράς της, θα βυμ,ο(κ)·
στην διαδικασία της επίιευξπί
μοιων περιστάσεων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΗΣ

Αύριο Κυριακή 5 Δεκεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Σιδηροπουλος Ορ.
Βενιζέλου 12
τηλ. 24366 24721
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Κωνσταντούδης Α.
Π. Παστερ 4
τηλ. 24723 22052
για παιδιατρικά περιστατικά.
Βοργιαζίδης Χαρ.
Μσλακούση 32
τηλ. 22253 23136
για χειρουργικά και γυναικολόγε
κά περιστατικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσ ιεύθηκε τελευτα ία από τον τύπο η πληροφορία, ότι
σ την Κ ρ ή τη χρησιμοπ οιήθηκαν από άγνοια, βαρέλια τα οποία
περιείχαν προηγουμένως γεωργικά φάρμακα, για τη συσκευασία λαδιού.
Τ έτοιες ενέργειες είνα ι ακατανόητες κ α ι περιέχουν τρ ομ ε
ρούς κινδύνους, τόσο για τη ζωή και υγεία τω ν ίδιω ν των παρα
γωγών. όσο και των καταναλω τώ ν. Δ εν πρέπει να ξεχνάμε τη ν
Ισπανία, η οποία θρήνησε αρκετά θύματα, από παρομοιο περί
σ τατικό.
Ύ στερα από αυτά η Λ /νσ η Γεω ργίας κάνει έκκλησ η σ την
παραγωγή του Ν ομού μας να καταστρέφουν αμέσως τα κενά
όοχεία συσκευιισίας των γεω ργικώ ν φαρμάκων και σε καμμία
περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοπ οιούν αυτά, για οποιοόήπο
τε άλλα σκοπό και πολύ περισσότερο για συσκευασία ειδών

διατροφής,
Α Π Ο Τ Η Δ /Ν Σ Η Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
• Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάιο του 1982
Οπως είναι ννεαοτό, οι απφαλια^ΐ£νοι του ΤΕΒ£ που χριυτττουν εισφορές που
αφομουν πριν από τον ρττεινυ μψ'α Μάιο, βα μπορούσαν να τις πληρώσουν ur
χρι τις 30 Socpflpioti ur την παληά τιμή και μ ι τέλη καΟυοιερηπιως (τοπούς).
Ι-.ππόη ι ληζι αυτή η προθτπμια, τώρα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν τώρα τα
«ς πληρώσουν με την καινούργιο τιμή χωρίς καμιά επιβάρυνση, πράγμα που
οπωσδήποτε σιιμφαμπ για τους ιώανς τους ασφαλισμένους, μια και ολο το
ασφάλιστρο W« τους ωφελήσει αργότερα ατησίιστα^ιολοιηση.
Επίσης γπ'ίτο« μια ι·κ> νίλύμιαη σήμερα άτι όλοι οι οσφαΧισαν.,υι Ία πμεπα
ιυ» πληρνιαοον μέσα στο .ίεκίμβριο τις φετεινές εισφορές για να πιαστούν αργό
τερα στη βεβαίωση που 0α πάρουν για τη φορολογική τυς δήλωση. Ληλαδη εάν
ένας ασφαλισμένος πληρώσει φετεινές εισφορές το 1983 αυτές δεν Οα δοθούν
στη βεβαίωση διότι rivai λογικό οτι 0α καταβληθούν το 1983 και όχι το ¡982.

★ Από 3 -1 9 Δεκεμβρίου. αξέχαστες βραδυές
τό MOULIN ROUGE Βουδαπέστης - SHOW ΒΑ
ΡΙΕΤΕ.
★ INTERNATIONAL FLOOR SHOW
★ Τραγούδι - Χορός.
★ Ακροβάτες - Ταχυδακτυλουργοί - Κ ω μ ικ ο ί★ Τσιγγάνικα Βιολιά
★ Μιά πανδαισία εμφανίσεων, οπτικών καί άκοό
στικών EFFE
★ Ενα φανταστικό φινάλε
★ Διασκεδάστε μέ τό MOULIN ROUGE ΒουδαΠέ
στης καί απολαύστε Ουγγρικές σ π ε σ ια λ ιτ έ ★ Παρασκευή καί Σαθβάτο έλαχίστη καταναλ^ο11
700 δρχ. τό άτομο.
★ ΕΚΠΛΜΞΗ "Ολες τις άλλες μέρες έλαχί<ΤΓΠ
κατανάλωση 400 δρχ.
★ Από 3 - 1 9 Δεκεμβρίου .ίστό Ξενοδοχείο Κ Α '
ΨΗΣ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 521.321

Νέα απόπειρα
να υποταχθεί
η Δικαιοσύνη

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
5
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του
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Νομού Ημαθίας

Ζ ή τ η σ ε χ θ έ ς ο κ. Π α π α ν δ ρ έο υ
Την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
στην επίλυση του Κυπριακού προβλήματος ζήτησε χθές ο
πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου από τους ηγέτες
των άλλωνεννέα χωρών.
Ο κ. Παπανδρέου στη δήλωση που κατέθεσε χθές, κατά
την διάρκεια της συνόδου, αφού εξιστορεί την κατάσταση
που δημιούργησε η Τουρκία στην Κύπρο επισημαίνει ότι
εγκυμονούνται πραγματικοί και άμεσοι κίνδυνοι για ολό
κληρη την περιοχή της Μεσογείου.
Η ΔΗΛΩΣΗ
Η δήλωση που κατέθεσε στη σύνοδο των «10» ο κ.
Παπανδρέου είναι η εξής:
«Επιθυμώ να κάνω μιά δήλω 
ση κα ι να επιστήσω ειδικά την
προσοχή σας σ τη ν πολύ ανησυ
χ η τικ ή , κατά τη ν γνώ μη μου,
αποτελμάτωση που εχει επέλθε1
ως προς το σοβαρό πρόβλημο
της Κύπρου. Η Τ ο υ ρ κία εξακο
λουθεί οκτώ χρόνια, μετά τη ν εισ 
βολή να διατηρεί σημαντικές
σ τρα τιω τικές δυνάμεις κατοχής
στο 36,4% τη ς Κύπρου, παραβιά
ζοντας έτσ ι τόσο τους βασικούς
κανόνες το υ διεθνούς δικαίου,
όσο κα ι τις πολλαπλές αποφάσεις

των Ηνωμένων Εθνών. Ο ι συνο
μ ιλίες μεταξύ Ελληνοκυπρίω ν
και Τουρκοκυπρίω ν δεν αποδί
δουν για αρκετά τώρα χρόνια,
γ ια τί σ την πραγματικότητα δεν
είνα ι διάλογος μεταξύ των δύο
κοινοτή τω ν του νησιού, αλλά
διάλογος μεταξύ Λευκωσίας κα ι
Αγκυρας, που επιβάλει στον κ.
Ν τενκτά ς τη ν θέλησή της.
Π ροτείναμε για τη ν προστα
σία της τουρκοκυπ ριακής μειονό
τητας, που επ ικαλείτα ι η Ά γ κ υ 
ρα, μιά αύξηση τη ς ειρ ηνευτική ς

δύναμης το υ Ο Η Ε . της οποίας τις
πρόσθετες δαπάνες θα επιβαρυνό
ταν η Ελλάδα, ώστε με τη ν απο
χώρηση τω ν τουρκικώ ν κα το χ ι
κών στρατευμάτω ν, να αρχίσει,
επιτέλους, ένας ελεύθερος, αυθεν
τικός και ουσιαστικός διάλογος
μεταξύ τω ν δύο κοινοτήτω ν του
νησιού.
Π ροτείναμε μιά επανατοποθέ
τηση το υ προβλήματος, ή μιά
επανεξέταση το υ από ειδική επι
τροπή του Ο Η Ε , από διεθνή διά
σκεψη, από πρωτοβουλίες η γετι
κών προσωπικοτήτων. Η Ά γ κ υ 
ρα κωφεύει κα ι αρνείται να απο
σύρει τά στρατεύματά της. βεξακολουθεί να επιμένει απ οκλειστι
κά σ' έναστείρο διάλογο που
διαιω νίζει απλώς την κα τοχική
της παρουσία στο νησί. Ο κίν δ υ 
νος για τηνανεξαρτησία, κυριαρ
χία κα ι εδαφική ακεραιότητα της
Κύπρου αυξάνεται διαρκώς, μαζί
με το ν κίνδυνο της ασφαλείας
των Ελληνοκυπρίων.
Η το υ ρ κική λίρα εισάγεται
από ημερών παράνομα σαν εθνι
κό «επίσημο» νόμισμα σ την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου.

Ιδιοκτήτες Ι.Χ. καταθέτουν
πινακίδες κυκλοφορίας
ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ήδη οι
¡, “ώίι ' ιων πολιτών, από την
Αι«η.ων δυοβάσταχτων τελών
αντιδράσεις αυτές,
> θ ι ' ι. να κλιμακωθούν τώρα
Ϊ Η χ ¿τώυνσεις για κάθε κατηγοΥνωστές όπως επίσης
^ ρ ϊη λ ε ο ν οι ταμιακοί λο^ < £ λ ή ς των «ψηλών αυτών
πολλοί ιδιοκτήτες
’ίΓ°"ν Λ ινΊ των απειλούν να καταΐι
κυκλοφορίας
ν'?'!ένν„ νρ,τ®ν τους και ήδη στη
Ισο αυτή η απειλή γίνεται
%%άταα„μ£ τηλεγράφημα από την
ιΛ ίν ή ,,’ 01 “ ΐοκτήτες επιβατικών
(,,^ν 0[ “ν της Κυπαρισσίας, κατα5,|τΐντίτία° ικ“ τΐζ πινακίδες των
Μ)0 "»ν τους.
σε συγκέντρωση
ι ί ’λ . αμ!*Τ0,'0' ΓΙσαν 150 ιδιοκτή:,:-% 0ιλ ΟΚ,νήτων απεφάσισαν να
νΛψία,, τις πινακίδες από 1ης
τότε
Κϋ(3έρ'
ρ, ' „ αλεσπ τα
νέαητέλη
που
ι κ ^ τ ν ,, ¡ωοκτήτες Ι.Χ . αυτοκιως ν η ηαΡΐσσίας απεφάσισαν
^μακώσου·· τις διαμαρτυ

ρίες τους, για τα νέα τέλη κυκλοφο
ρίας, με πορείες, συγκεντρώσεις κλπ.
Ο Ι ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤ1ΕΣ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ ΙΣ Τ Ε Σ
Στο μεταξύ αντιδράσεις κατά των
νέων τελών κυκλοφορίας εκδηλώθη
καν και από τους επαγγελματίες
αυτοκινητιστές. Συγκεκριμένα, οι
αυτοκινητιστές φορτηγών αυτοκινή
των, σε τηλεγράφημα του Συνδέσμου
τους προς τον Πρωθυπουργό και
τους αρμόδιους υπουργούς, αναφέ
ρουν ότι αδυνατούν να επωμισθούν
το νέο οικονομικό βάρος της εξαγ
γελθείσης αυξήσεως των τελών
κυκλοφορίας. Ζητούν δε την εξαίρε
σή τους από το μέτρο και σε αντίθετη
περίπτωση δηλώνουν, ότι θα ακινητοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους.
Εξ άλλου και άλλος Σύνδεσμος
Ιδιοκτητών Ταξί εκτός του «Αλιμος
- Ενότητα» - εξώδωσε ανακοίνωση με
την οποία διαμαρτύρεται για την επα
ναφορά των τελών κυκλοφορίας στα
ταξί. Ο Σύνδεσμος ΣΕΙΣΤΑΠ αναφέ
ρει ότι αν δεν εξαιρεθούν τα ταξί από
το μέτρο, οι ιδιοκτήτες τους, θα

Παραγωγοί ,
* ρΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

^ ΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
^ό φ Γ^Ω Τ ρ ΟΝ β ελ τιώ ν ει τη ν υφ ή και τη ν σ ύσ τα σ η του
γ

υ<> ^Α φ ρα τοίνει και δ υ να μ ώ νει το έδαφ ος)

ζ*,

ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει την παραγωγή, πρωί'μίζει, χρωματτγ

' β °η θ ά το υ ς καρπούς σ τη ν σ υντή ρ η σ η στα ψυγεία.

60ρ^ Γ Ε Ω τΡ ° Ν δ ιο ρ θ ώ ν ε ι τις τρ ο φ ο π ενίες Σιδήρου, Ψ ευ% η ^ Ρ° υ' ®°Ρ*ου· Μ α γνη σ ίο υ , Μ α γγα νίο υ στα δένδρα και
Κη,
ΓΕΩ Τ Ρ 0Ν αυξά νει τον σ ακχα ρικό τίτλο στο αμπέλια
> 0 Τεύτλα.
*Γι Γ γ-~_

Γ ε ΟΤΡΟ ν αυξάνει, π ρ ω ίμ ίζει την παραγω γή της τομα *0
γ0 κάνει
" '‘ »«ι το φ υ τά α ν θ ε κ τικ ά σ τις α σ θ έν ειες.
Ύλτ^0

π ερ ιέχ ει ε ιδ ικ ό μεταπ λάσ τη το υ εδ ά φ ο υ ς με
μΐκΡ °ο ρ γα νισ μ ώ ν (που σ υ ντελο ύ ν σ τη ν πλήρη ππι

%,ο , , θΓ1 και απ ορρόφ ησ η τω ν θρ επ τικώ ν σ υ σ το τικ ω ν
°όφου
Τ„ r ’ ■0υιί)·
Γ ε ο τ ρ ο ν έχ ει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί σ το θερ μ οκή π ια Διότι χαρίντοο τ,„
γ 0 Γρ'',υΓ,κεζ
απ οδόσεις
% οια

τ ρ 0 Ν ε ίν α ι 10 φ ο ρ ές π ερ ιεκρ ικώ τερ ο σε οργανική
α,1ό μιά κα λο χ ω νεμ ένη κ ο π ρ ιά "

Α

,ατέλθουν σε αγωνιστικές κινητο
ποιήσεις.
Τέλος, έντονες αντιδράσεις προ
κλήθηκαν και από την τηλεοπτικέ
συνέντευξη του υπουργού Οικονομι
κών κ. Δ. Κουλουριάνου, με τους,
οικονομικούς συντάκτες των αθηναϊ
κών εφημερίδων. Οι αντιδράσεις
εντοπίζονταν στα λεγάμενα του
οπουργού, ότι οι επιβαρύνσεις του
Ι.Χ. αυτοκινήτου είναι μικρές και μά
λιστα μικρότερες από εκείνες που
ισχύουν σε άλλες χώρες. Επίσης
αντιδράσεις δημιούργησαν οι δηλώ
σεις του κ, Κουλουριάνου, για την
αύξηση των τιμών υγρών καυσίμων,
σε σύγκριση μάλιστα με άλλες χώρες
της Ευρώπης. Υπεστήριξε δηλαδή
ότι και σε άλλες χώρες γίνονται
αυξήσεις στις τιμές των υγρών καυσί
μων. Δεν ανέφερε δμως, ότι οι αυξή
σεις που γίνονται εκεί δεν είναι στο
ίδιο ύψος με εκείνες που γίνονται
εδώ. γιατί το νόμισμά τους δεν έχει
αυτή τη ραγδάα υποτίμηση που έχει

έναντι του δολαρίου η δραχμή /30%
από πέρσι το_ Φθινόπωρο). Κ αι επί
σης. στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν γίνει και μειώσεις ημών των
καυσίμων, όταν οι τιμές του αργού
πετρελαίου υποχώρησαν.

Νομοσχέδιο
για τις
παραπλανητικές
διαφημίσεις
Ολοκληρώνεται σύντομα, το νομο
σχέδιο με το οποίο θα λαμβάνονται
μέτρα για την αποτελεσματική προσ
τασία των καταναλωτών από τις
παραπλανητικές διαφήμισές
Δηλαδή, θα καθορίζονται τα όρια
της σωστής διαφήμισης, όπως τουλά
χιστον έχουν προσδιορισθεί από τον
Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντο
λογίας της Ένωσης Διαφημιστών.

ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΥΣ
ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΥΠΟ ΛΗ
Μιά σειρά μέτρα που έχουν στό
χο την αναδιάρθρωση της ATE και
την εξυπηρέτηση του αγροτικού κό
σμου της χώρας εξήγγειλε ο διοικη
τής του ιδρύματος κ. Βασίλης Καφίρης κατά τη διάρκεια περιοδείας του"
στους ακριτικούς νομούς της Θρά
κης και της Ανατολικής Μακεδονίας,
Ειδικότερα ο κ. Καφίρης σε
συναντήσεις του με υπηρεσιακούς
παράγοντες της ATE και με εκπρο
σώπους των αγροτών ανέλυσε και
έδωσε εντολές για την εφαρμογή του
τρεχούμενου προσωπικού λογαρια
σμού του αγρότη. Η καθιέρωση του
τρεχούμενου λογαριασμού καταργεί
τους τόλους υπερημερίας των αγρο
τών που τόσο τους ταλάνιζαν και
τους επιβάρυναν οικονομικά. Ο κά-

θεαγρότης με 'π1ν κατάργηση των τό
κων υπερημερία? από την 1.1.83 θα
παίρνει παράταση εξόφλησης των
δανείων του αυτόματα για έα εξάμη
νο σε περίπτωση που δεν έχει πουλή
σει την παραγωγή του.
Η οικονομική ωφέλεια των αγρο
τών υπολογίζεται σε 300 εκατομ.
βρχ. το χρόνο. Επίσης, ο κ. Καφίρης
εξήγγειλε:
1) Την προαγωγή των περισσοτέ
ρων υποκαταστημάτων της Θράκης
σε ανώτερη κατηγορία. Αυτό σημαί
νει ότι θα έχοον περισσότερη πίστω
ση, στην διάθεσή τους για την χορή
γηση μεγαλύτερων και περισσοτέρων
δανείων στους αγρότες της πειροχής.
Επίσης θα επανορθωθούν με
περισσότερο προσωπικό και τεχνικό
μέσα ώστε να προσφέρουν καλύτερη

τ Β° ϊ Β ο ρ είο υ Ελλάδος (Τεχνικός Σ ύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γ εωπόνος
Τηλ. 2 7 9 6 6 -2 7 1 6 1

Ν ΑΟ ΥΣΑ

Ε,° πα ρ α γγελίες σ την περιοχή Β έροια ς

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ. 2 2 8 8 0 Β έρ ο ια

Επίσης,
πολύ
πρόσφατα
«νομοθετείται» πλέον η διανομή
των Ελληνοκυπρίω ν περιουσιών,
που βρίσ κονται στα κατεχόμενα
εδάφη σε τουρκοκυπ ρίους και
Τούρκους αποίκους. Δ ιακόσιες
χιλιάδες
περίπου
πρόσφυγες
Ελληνοκύπ ριοι, περιμένουν μά
ταια για χρόνια τώρα μέσα σε
άθλιες συνθήκες διαβίω σης την
ρύθμιση της επιστροφής το υς στα
σπίτια τους. Κ α ι έτσ ι, κάτω από
αυτές τις συνθήκες, με καθημερι
νά καινούργιες πράξεις,απειλής ή
βίας, της το υρκική ς πλευραος,
κει ανασφάλεια για το ελεύθερο
τμήμα της Κύπρου, σ υνεχίζεται ο
αποτελματωμένος διάλογος που
κατατρέχεται με ασήμαντες ή
παραπλανητικές
λεπτομέρειες,
που α σχολείται με το εδαφικό.
Υπό το πρίσμα κεφαλαιώδη προ
βλήματα, ώστε να υπάρχει, επιτέ
λους, κάποια πρόοδος, κάποια
ελπίδα επίλυσης, σύμφωνα με τις
αποφάσεις
των
Ηνωμένων
Εθνών.
Χ ω ρίς να ζητά με να διακοπεί
αυτός ο διάλογος, ας μας πει το υ 
λάχιστον η Ά γ κ υ ρ α : Σ τα πλαίσια
της προβλεπόμενης από όλα τα
ψηφίσματα του Ο Η Ε α νεξάρτη
της, κυρίαρχης, εδαφικά ακέραιας, αδεγσμευτης κα ι αποστραίίω τικο π ο ιημ ένης Κύπρουν δέχε
ται ή ό χ ι τις τρεις βασικές ελευθε
ρίες. Δηλαδή τη ν ελεύθερη δ ια κ ί
νηση των πολιτώ ν της κυπριακής
δημοκρατίας, τη ν ελεύθερη εγκα
τάστασή τους κα ι τη ν ελεύθερη
παροχή των υπηρεσιών τους. Δ έ
χεται ή ό χ ι τη ν α π οστρατιω τικο
ποίηση το υ νησ ιού; Δ έχετα ι ή όχι
το διζω νικό ή πολυζωνικό κρά
τος με ομοσπονδιακή μορφή α ντί
της χαλαρής κα ι δ ια λυτική ς
συνομοσπονδίας, δηλαδή δ ιχ ο τό 
μησης, που προσπαθεί να επιβά
λει μέσα από τον διάλογο;
Α γα π η τοί συνάδελφοι,από τα
ερωτήματα αυτά, των οποίων
αποφεύγεται
συστηματικά
η
ουσ ια σ τική σ υζήτηση, α ν τιλ α μ 
βάνεστε πόσο άκαρπος είνα ι - και
δεν μπορεί να μη ν είνα ι - ο δ ιά λο
γος με τη ν σημερινή του βάση
και μορφή, της υπό τις παρούσες
συνθήκες διεξαγω γής του. Κ α ι
σας ζητώ να σκεφθείτε ενεργά το
πρόβλημα της Κύπρου, που είνα ι
τόσο κοντά στη ζώνη της κ ο ιν ό 
τη τα ς κ α ι που ταυτόχρονα εγκυ
μονεί πραγματικούς κ α ι άμεσους
κινδύνους για όλη τη ν περιοχή*.

Ως ωμή πράξη καθοδηγήσεως και
υποταγής της Δικαιοσύνης καταγ
γέλλει η «Νέα Δημοκρατία* τις πρω
τοφανείς δηλώσεις του υπουργού
Δικαιοσύνης για την υπόθεση Μουν
τή. Για τί πριν ακόμη ο Άρειος Πά
γος εκδόσει την απόφασή του πάνω
στο θέμα του Νικ. Μουντή, ο αρμό
διος υπουργός με δήλωσή του υπο
στήριξε ότι η ρέπει να επαναληφθεί η
δίκη του.
Η ομάδα κοινοβουλευτικού έρ
γου για θέματα υπουργείου δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας έδωσε
στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανα
κοίνωση με την οποία καταγγέλεται
το νέο ράπισμα κατά της δικαιοσύνης
από την κυβέρνηση:

«Ο υπουργός δικαιοσύνης έκαμι
προχθές δηλώσεις για το θέμα Μουν
τή. Είναι πρωτοφανείς.
Πρώτη φορά στα ελληνικά χρονι
κά εμφανίζειει υπουργός δικα, ού
νης ο οποίος με δημόσιες δηλώσεις
επεμβαίνει για να επηρεάσει την κρί
ση του Αρείου Πάγου σε εκκρεμώ
δικαστική υπόθεση.
Πέρα όμως από ϋυτό ο κ. υπουρ
γός απίζει ξανά την δικαιοσύνη,
όπως δυστυχώς το έκανε προεφατα.
Με συναίσθηση της ευθύνης μας
και με τον απέραντο σεβασμό που
τρέφουμε για την δικαιοσύνη της χώ
ρας μας, καταγγέλουμε το γεγονός
ως ωμή πράξη καθοδηγήσεως κο,
υποταγής της»

Γ ιορτάστηκε
η επέτειος
Μακρυγιάννη
Χ Θ Ε Σ ΣΤΗ Ν Α Θ Η Ν Α
ΑΘ ΗΝΑ 4υ(ΑΠΕ)
Τελέστηκε χθές το πρωί στην
Μητρόπολη Αθηνών η επιμνημόσυ
νη δέηση για τους άνδρες τουσυντάγματος Μακρυγιάννη που έπεσαν στα
γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1944.
Το μνημόσυνο και την πορεία που
ακολούθησε
έως
το
κτηριακό
συγκρότημα
τουσυντάγματος
Μακρυγιάννη, οργάνωσαν οι συγγε
νείς των θυμάτων.
Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστηααν ο αναπληρωτής στην προε
δρία του κόμματος της «Ν.Δ.» τον κ.
Αβέρωφ, κ. Κ. Παπακωνστατίνου, οι
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κ.κ.
Κ. Στεφανόπουλος και Κ. Παπαδόγκονας, Έβερτ, Παλαιοκρασάς, Λάσκαρης. πολλοί βουλευτές και άλλα
στελέχη της αξιωματικής αντιπολι·
τεύσεως.

εκ μέρους διαφόρων οργανώσεων.
Τόσο στην συγκέντρωση γύρω
από την Μητρόπολη όσο κι« στην
διάρκεια της πορείας, σημειώθηκαν
μεμονωμένα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν μέλη της ακροδεξιάς οργανώσεως ΕΝΕΚ, η οποία σήμερα
πραγματοποιεί στο ίδιο χώρο και δί
κη της ξεχωριστής συγκέντρωσης.
Τα μέλη της ΕΝΕΚ εμφανίστηκαν
συνταγμένα με ακροδεξιά και νεοφα
σιστικά -" ώ και συνθήματα. Επενέβησαν ομάδες περιφρούρησης της
ΟΝΝΕΔ και τους απομάκρυναν πριν
τα μεμονωμένα επεισόδια πάρουν
έκταση.
Στην 1.30 το μεσημέρι η πορεία
διαλύθηκε ήσυχα χωρίς να χρειαοθα
επέμβαση των αστυνομικών δυνά
μεων που παρέμειναν π* ιπιφυλακή
μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων.

Μετά την δέηση ακολούθησε ομι
λία για τον Δεκέμβριο του 1944 και
στη συνέχεια πορεία μέχρι το κτηρια
κό συγκρότημα του συντάγματος,

Θα ανοίξουν
πάλι ας

όπου κατατέθηκαν πολλά στεφάνιο

χωματερές
Αποχή μαθητών
λόγω ηπατίτιδος
Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ
Αποχή από τα μαθήματα έκαναν
προχθές οι μαθηταί του Β' Γυμνασίου
θεσ/νίκης ύστερα από την πληροφο
ρία ότι μαθητής του Νυκτερινού
Λυκείου που στεγάζεται, στο ίδιο οί
κημα προσεβλήθει από ηπατίτιδα και
νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Λοιμωϊών Νόσων.
Η υπηρεσία υγιεινής της Νομαρ
χίας διεβεβαίωσε' ότι δεν υπάρχει
καμμιά ανησυχία και ότι τα τέσσερα
κρούσματα που έχουν σημειωθεί τον
τελευταίο καιρό σε όλη την περιοχή
της Θεσ/νίκης είναι όχι απλώς μέσα
στα επιτρεπόμενα όρια αλλά και κά
τω από αυτά. Πόντιος επισημαίνεται
το γεγονός ότι η καθαριότητα οε όλα
τα διδακτήρια είναι πλημμελής και
και συνιστάται όσο το δυνατόν μεγα λυτέρα καθαριότης.

«Εισήλθαμ* ήδη στην rtepto&o του
χειμώνα
ιμώνα και ακόμη η Κυβέρνηση δεν
έχει εξαγγείλει ύς τιμές για τα εσπεοιδοοΜ.
κανονικά
ωνικα σε αλλ*ς περιόδους όχι
μόνο είχ
ίχα ν εξαγγελθεί οι τιμές, αλλά
tt οι περισσότερες
ίίχα ν κλεισθέί
κλεισθεί n
και
αγορές του εξωτερικού.
Εφέτος σύμφωνα με υπάρχσυαες
πληροφορίες, ακυρώθηκαν πολλές
παραγγελίες ανατολικών χωρών, εξ
αιτίας ατυχών χειρισμών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που χειρί
ζεται πλέον τις εξαγωγές».
Τα ανωτέρω τονίζουν σε ερώτησή
τους προς τους υπουργοί'»; Εθνικής
Οικονομίας και Γεωργίας ο κοινο
βουλευτικός εκπρόσοΜίος της Ν.Δ. κ.
Κων. Στεφανόπουλος και ο βουλευ
τής κ. Βασ. Μπεκίρης, οι οποίοι
προσθέτουν ότι οι παραγωγοί εσπερι
δοειδών του Νομού Αχαίας φοβούν
ται ότι θα απωλέσουν μεγάλο μέρος
από το εισόδημά τους γιατί ήδη έπρε
πε να είχε πωληθει το 50% της παρα
γωγής.

ΘΕΑά Í0 ΛΙΤΡ/Ι Bí NZINU'

ΠΑΡΑΚΑΑΰ m ΤΑ τνΑΙΓΕΤΕ
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΟΡο / -

Π α ρ ά τα σ η α γ ρ ο τ ικ ώ ν
δ α νείω ν για 6 μ ή ν ες

Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο Τ Ε ΙΤ Α Ι Α Π Ο ΤΗΝ ATE

Κα Μ π ι τ η 7

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Η «Ν.Δ.»

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ E.0H.
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 8ΕΗ0

Ο τρίτος
δρόμος

δοτά
της εξω τεΡ<Κ*ς τα οράματα
" ''Τ

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2098
Μητροπόλους 72-Τηλ. 22.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου ορχ. 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ω Ν <Τοπογι*άφων · Δ ό μ κ ο ιν
Έ ργω ν - Σχεδιαστών) προκηρύσσει εκλογές
Τετάρτη 8
Δεκεμβρίου κα ι ώρα 6-9 μ.μ. σ το Εργατικό Κ έντρο Βέροιας.
Η Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Υ

εξυπηρέτηση
καταστήματα
εκτελούν και
κές εργασίες

στους αγρότες. Τα υπο
που προήχθηοαν θα
μιά σειρά νέες τραπεζι
όπως συνάλλαγμα εισΣυνέχεια στην 4η

Του ΚΥΡ από τη χθεσινή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

«ΦΟΙΝΙΞ» Ο.Ε.

Μακροχωρίου

Τιμές ροδάκινων εξωτερικού 1982
Ποικιλία

3A

SPRING TIME
ARM GOLD
SPRING GREST
JUNE GOLD

A

B

C

35

32
32

14
8,80

28
28
30,50
32,50
11,50
7,50

24,30
24,30
26,5%
28,50*
9,40
6,50

28
28
25,5
20
20
23
24
6*50
3,50

18

15*50 13.30

33
33
35

d i x ir e d

MERILL GEM
ROYAL MAY
RED HAVEN
RED GLOBE
H. HALE
NECTARINI

2A

17
10
13

11,20

Τα μέλη της οργανώοεως παραγωγών «Φ ΟΪΝΙΞ»
Ο.Ε. Μακροχωρΐου να προσέλθουν από τα γρα
φεία Φοΐνιξ για εξόφληση από 6-12-82.

24
24
22*50

-on
u
ύ-

Κυριακή 5

ΙΕΛιΔΑ ?
— 1
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Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Θ Ε Μ Α Τ Α

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ:
ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ

Ετσι λέγεται η δολοπλοκία που
έχει σχέση με την πολιτική.
8. Μ ε άρθρο, ένα αθάνατο έπος.
9. Αόριστη αντωνυμία (αντίστρ.) —
Λέξη της ναυτικής μας διαλέ
κτου (αντίστρ. I.

QD

i>» tM Κδ A -

Πέντε εκατομμύρια άνθρωποι- σε
ένα σύνολο 62 εκατομμυρίων κατοι
κων της Ομοσπονδιακής Γερμανίας,
είναι σήμερα αλλοδαποί. Οι συνήθως
άγνωστοι αριθμοί που αναφέρονται
στους παράνομα όιΟμένοντες στην
Γ ερμανία
και
απασχολούμενους
αλλοδαπούς, καλύπτουν συνολικά
Κ Α Θ Ε ΤΑ :
κατά τους ανεπίσημους υπολογι
ί. Αυτή παριιτηρείται κιιι σε επιθέ
σμούς - «μερικές ακόμα εκατοντάδες
σεις ποδοσφαιρικών ομάδων
χιλιάδες άτομα». Κατά τα δέκα τελευ
ταία χρόνια ο αριθμός των νόμιμα
(γεν.Ι.
«ατ«γεγραμμένων αλλοδαπών έργα
2 Της ελληνικής μυθολογίας ένας
'υμένων σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι
Τιτάν
περισσότεροι έφτασαν στην Γέρμανία
3. Αυτή είναι ανθρώπινο προσόν
αε την πρόθεση προσωρινής μόνον
(καθ.ι. — Πασίγνωστο το... καρ
εργασίας και παραμονής Σήμερα τα
ναβάλι του.
ΚΠ'Ν. περίπου των εργαζομένων αλλο
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :
5. Ακούγεται τακτικά στις ταυρο
δαπών δεν επιθυμούν να επιστρέφουν
Στην KueupCÛOMTO έτσι λέγεται
μαχίες (αντίστρ.).
Ένας
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και
Κ1Η (i κατατρεγμός.
όμως η Ομοσπονδιακή Γερμανία δεν
Εγγ λάζος... Βασίλης (υποκορ.).
είναι και δεν μπορεί να γίνει χώρα
χ,ι,-*»κτηρ*σμ6ς εχθρού
6. Οταν είναι διπλωματική, καμμία
μεταναστεύσεως. Δεν διαθέτει τις
i Ύφηοαιι «ου κατασκευάζίτπι
σχέση με την πολιτική - Χθεσι
π ράσπες εκτάσεις των Ηνωμένων
από μαλλί οκωτσέζικών πρσβάνή για την εκκλησία μυς η...
Πολιτειών, της Αυστραλίας ή του
των - Πρόσφατα αυξήθηκα. τα
ΒαρβάραΚαναδά και με 250 ανθρώπους σε κα
τέλη τους.
7. Αρχαϊκή πρόθεση — Της ομορ
ΙΙι: τετραγωνικό χιλιόμετρο, είναι σή
4 Συνηθισμένα στους ηθοποιού;
φιάς. απασχολεί κυρίως τις
μέρα μιά από τις πιό πυκνυκατοικη
που vtensoeiiiprniv - Μία "οο
γυναίκες (γεν,)
μόνες χάψες του κόσμου. Παρ' όλο
θίοη.
8. Αντίστροφο σύμφωνο - Αόρι ιιυτά όμως εξακολουθεί να μαγνήτιζα
5 Μαζύ ι*ί άλλα υμοιά του Οnô
-ολλουςηνθροιπους άλλων χωρών.
στα. ένας κάποιος.
Κύρια αιτία για το παραπάνω ενόια
χ ν ο υ ν την υλη (im íflT p -)V. Τέτοιο γράμματα είναι και τα
ψέρον αποτελεί η οικονομική της
*ι Στη* υ ιη οη κή ένος νησιώτης
Ο.Η.Ε. - Αντίστροφη νότα.
ευρωστία. Βέβαια, από την εποχή της
μας - Γλύκισμα.
πρώτης πετραιλαϊκής κρίσεως πολλά
Η \Υ Σ Η ΤΟΥ ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ
πράγματα άλλαξαν. Η κρίση επληξε
και την γερμανική οικονομία, ο ανα
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : I. Ρ Ο Λ Ο Χ ίΙΡ ΙΟ Ν 2. Α Ν Α Κ Ρ Ε Ο Ν Τ Α 3. Δ Α Ν Α Η - T A IN
πτυξιακός της ρυθμός μειώθηκε δρο
• ι ρ α ΣΣΕΤ 5 ΤΡΕΛΟ Σ 6 Φ Α Σ Μ Α - Ρ Α Π Μ 7. (Φ)Ωστικά και η μετακίνηση μεγάλων
ΚΠΑΐ
Α Κ Ο Ν Τ ΙΟ 8. Ν ΙΟ ΤΗ - Α Σ 9. Ο ΔΥΣΣΕΑ 10.
κλάδων της παραγωγής σε χώρες του
ΝΑΝΑ
ΑΜ1ΕΝ.
τρίτου κόσμου αλλά και η αλματώ
Κ Α Θ Ε Τ Α : I ΡΑΛΙΟΦΟΝΟΝ' 2. ΟΝΑΡ - Α Κ ΙΔ Α 3. Δ Α Ν Α Ο Ι - Ο Υ Ν 4.
δης ανάπτυξη της τεχνολογίας
ΟΚΑΣ
Μ Α Τ ΣΑ 5 Χ Ρ Η Σ Τ Α Κ Η Σ 6. (Ν)ΟΕ(Λ) - EP - ΕΑ
δημιούργησαν μεγάλες δομικές μετα
βολές. Ετσι, όταν άρχισε να αυξάνε
7. ΡΟΤΤΕΡΝ'ΤΛΜ 8. ΙΝ Α - (Π)ΛΑΤ(Υ) 9. Ο ΤΙ - Ο ΠΙΑΒΕ
ται η ανεργία, τότε πια η μετακίνηση
10 Ν Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ
αλλοδαπών προς την Ομοσπονδιακή
Γερμανία με σκοπό την αναζήτηση
εργασίας, έγινε σταδιακά καυτό πρό
βλημα, Κυβέρνηση και πολιτικά κόμ
ματα ασχολούνται τώρα με το θέμα
της ενσωματώσεως των αλλοδαπών
εργαζομένων. Στον εν λόγω τομέα οι
Γερμανοί διαθέτουν μακρά και μεγά
λη πείρα Ηδη τον 16ο και τον 17ο
αιιίινα κατέφυγαν στην Γερμανία
ΚΥΡΙΑΚΗ. 5
ΚΥΡΙΑΚΗ. 5
πολλοί Γάλλοι Ουγετόνοι μετά τους
διωγμούς τους οπό τους καθολικούς
11.30 ίΠΟ*> ΚΑι ΘΕΑΜΑ
12.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ι ΟΟ ΣΗΜΕΡΑ ΘΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
και βρήκαν εκεί ιιιά νέα πατρίδα. Το
1.00 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
ίδιο συνέβη κατα τα τέλη του πέρα
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
σμένου αιώνα όταν 200-000 συνολι
2 15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
κά πολωνικές οικογένειες μετακινή
2 30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
2 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
θηκαν στην Γερμανία προς ανεύρεση
ΑΘΗΝΑ
2 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εργασίας. Σήμερα μόνον τα ονόμαια
3 30 ΠΟΡΤΡΑΙΤ0
2 45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
πολλών «αγκοπμίως γνωστών Γερ
ΕΝΟΣ ΜνθΟΥ
3 00 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
μανών άσσων του ποδοσφαίρου θυμί
3 55 NTOKVVANTAIP
3 15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ζουν την πολωνική τους καταγωγή.
4 55 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΕΙΑ
6 ι άνθρωποι αυτοί, που μετανάστευ
5 30 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5 00 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
σην τότε κυρίως προς τυ βιομηχανι
SCO ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Α
5 15 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
κά κέντρα του Ρήνου και του Ρούρ
ΣΠΡΟΙ ΝΑΝΟΙ
ΚΗΣ
έχουν πιά γίνει σήμερα Γερμανοί. Ο
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος προ6 40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
6
15
ΤΟ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
κάλεσε και την μεγϋλύτεοη πληθυ7 40 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
6.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
σμιηκη μετακίνηση. Δωοεκα συνολι
ΚΩΜΩΔΙΑ
ΓΟΥΟΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ
κά εκατομμύρια Γερμανοί έφυγαν
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
7.30 ΤΖΩΝΝΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
ιιπό τις πρώηνανατολικές επαρχίες
9 40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
8.00 ΚΩΜΩΔΙΑ
του γερμανικού Ράιχ καθώς και από
10 30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
8.15 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
άλλα κράτη της ανατολικής Ευρώπης
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ή εκδιώχθηκαν από αυτά και αναζή
ΔΕΥΤΕΡΑ. 6
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τησαν μιά νέα πατρίδα στο δυτικό
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
τμήμα της χώρας, την σημερινή Ομο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
σπονδιακή Γερμανία. Αλλα τρία εκα
11.00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
τομμύρια ακολούθησαν. Και σήμερα
ΔΕΥΤΕΡΑ, 6
ακόμα το ρεύμα των ρετακινουμνων
11.20 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
γερμανικών πληθυσμών δεν έχει στα
11 40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
5.00 Ο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
12-00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ματήσει. Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιά
5 30 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
δες άτομα περνούν στα πλαίσια της
4-00 Ο ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
4 20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
προσπάθειας «συνενώσεως των οικο
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
4 50 ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
γενειών» τα ανατολικά σύνορυ της
6.15 01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
5.20 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
χώρας. Η Γερμανία πραγματοποίησε
64S ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ
5,45 ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ
στον τομέα της ενσωματώσεως τωνε7.16 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
6 05 ΕΛΑ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ
κατυμμυρίων φαγάδων πολιτών της
7.45 ΔΥΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ένα πραγμαηκά πρωτοφανή άθλο. Οι
ΜΑΤΑ
6,50 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
πρώτοι φιλοξενούμενοι εργάτες έφτα
8.15 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
7 35 01 ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ
σαν στην Ομοσπονδιακή Γερμανία
8.45 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙ
β.05 ΜΑΛΟΥ: ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ
το 1956. όταν άρχισε και η αλματώ
ΚΕΣ
ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
δης οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έγιναν δεκτοί με χαρά και συνέβα
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
9.30 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
λαν κατά πολύ στην ανοικοδόμηση
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ι α ι ο ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
της κατεστραμένης από τον πόλεμο
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
γερμανικής οικονομίας. Οι προερχό
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
μενοι από συγγενείς χώρες καθώς και
όσοι μίλαγαν γερμανικά δεν είχαν
πρόβλημα προσαρμογής. Ξεχωριστή
εμφανίστηκε η κατάσταση για άτομα
διαφορετικής θρησκείας και νοοτρο
Δ < ο 0 6 τεεε
πίας προερχόμενα από χώρες με άλλο
•ven Β ι α β ί ά ε ε ί
πολιτισμό. Τα εν λόγω άτομα αντιμε
τώπιοαν και αντιμετωπίζουν και σή
μερα ακόμα προβλήματα προσαρμο
•
Στυν έρωτα, η πείρα είναι για
γής, γλώσσας αλλά και κλιματικών
τρός που έρχεται μετά την ασθένεια.
συνθηκών. Η κατάσταση αυτήσυχνά
Λ Α ΪΚ Η ΓΝ Π Μ Η
τιι καθηλώνει σε κόποι« μορφή απο
?

0 6 5 3 ©

«

Ι

μονωσεως και στην κνιιγκη να
συγκεντρώνονται σε ορισμένα σημεία
των γερμανικών πόλεων όημιουρ
-»ώντιις ένα είδος Γκκττο Η πυσσώ
ρεύση προβλημάτων τέτοιου είδους
οδηγεί ης σχέσεις μεταξύ γερμανικού
πληθυσμού και ξένων εργατών σε έν
τασ. φαινόμενο που παρατηρείται
ιδίως εκεί όπου οι αλλοδαποί εργάτες
μεταφέρουν τις πολιτικές διαφορές
τους στη χώρα που τους φιλοξενεί.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εν προ
κειμένω αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι
εργάτες. Αντίθετα στους χώρους
εργασίας η συμβίωση και συνεργασία
ανθρώπων διαφορετικής προελεύ
σεως είναι συνήθως εξαιρετική. Οι
ξένοι εργαζόμενοι συνδικαλίζονται
ελεύθερα κιιι συχνά συμμετέχουν σε
συμβούλια εκπροσωπώντας τα συμ
φέροντα των συμπατριωτών τους.
Τιάρα τόσον η ομοσπονδιακή κυβέρ
νηση όσο και τα τοπικά κοινοβούλια
των ομόσπονδων χωρών προσπα
θοιίν να περιορίσουν την είσοδο άλ
λων εργαζομένων στην Ομοσπονδία
κή Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα διευ
κολύνουν την λεγάμενη «ενσωμάτω
ση» των αλλοδαπών που ζούν και
εργάζονται εκεί εδώ και πολλά χρό
νιά. Ιδίως επιδιώκεται η αποφυγή εισ
όδου νεαρών ατόμων γιατί έτσι θα
γινόταν πιό δύσκολη η ενσωμάτωση
νέων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν
στην Γερμανία Μελλοντικά θα επι
τρέπετιιι η είσοδος παιδιών ηλικίας
όχι μεγαλύτερης ίων 16 ετών. Θυ
πρέπει εδώ να λεχθεί, ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των Γερμανών κάθε άλλο
παρά εχθρεύεται τους ξένους εργαζο
μένους. όπως μερικοί ισχυρίζονται,
αν και πολλοί βέβαια είναι εκείνοι
που υποστηρίζουν, πως η «ροή» ξέ
νων εργατών προς την Ομοσπονδία
κή Γερμανό: πρέπει να μειωθεί.
Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και το
θέμα των πολιτικιάν προσφύγων. Το
άρθρο 16 του συντάγματος της Ομο
σπονδιακής Γκρμανίας δίνει σε πολι
τικούς φυγάδες το δικαίωμα του ασύ
λου. Το άρθρο αυτό υποτέλεσε συνέ
πεια της πείρας που αποκόμισε ο γερ
μανικός λαός από το ναζιστικό κάθε
στώς. όταν χιλιάδες Γερμανοί εύρι
σκαν καταφύγιο και άσυλο σε δημο
κρατικές χώρες. Η χορήγηση πολιτι
κού ασύλου ήταν ένα είδος επανορ
θώσεως για την σημερινή δημοκρατι
κή Γερμανία. Από το 1953 μέχρι σή
μέρα ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην
Ομοσπονδιακή Γερμανία συνολικά
375.000 άτομα. Περίπου 76.000 από
ultra αναγνωρίσθηκαν σαν πολιτικοί
φυγάδες. Οι γερμανικές αρχές ασχο
λούνται προς το παρόν με τηνεξέταση άλλων 100.000 αιτήσεων που
εκκρεμούν. Επί πλέον 200.000 περί
που αιτήσεις ατόμων που όεν μπορε·
ouv vu αποδείξουν την ύπαρξη πολιτικοάν λόγων για την φυγή τους από
την πατρίδα τους, απορρίφθηκαν. Το
1981 ο αριθμός των σχετικών αιτή
αεων μειώθηκε. Ένα τρίτο περίπου
των 49.000 ατόμων που είχαν υποβά
λει αιτήσεις προέρχονταν από χώρες
της ανατολικής Ευρώπης, ιδίως από
την Πολωνία 6% από το μακρυνύ
Αφγανιστάν. Πραγματικοί πολιτικοί
πρόσφυγες μπορούν και σήμερα ακό
μα να υπολογίζουν στην χορήγηοη
πολιτικού ασύλου στην Ομοσπονδία
κή Γερμανία. Αντίθετα οι δυνατότη
τες είναι ελάχιστες για άτομα από την
Ασία ή την Αφρική, που η φυγή τους
συναρτάται βασικά με την ένδοια που
επικρατεί στις πατρίδες τους και επο
μένως με την αναζήτηση εργασίας. Η
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαθέτει
σήμερα μιά πεπειραμένη πολιτικό,
την κυρία Λιζελόττε Φαύνκε, που
ασχολείται με τα θέματα των αλλοδα
πών.«0 κόσμος μας βρίσκεται σε κί
νηση» δήλωσε πρόσφατα. »Καθημερι
νά χιλιάδες άνθρωποι περνούν τα
εθνικά σύνορα. Πολιτισμοί που πριν
από χρόνια τους χώριζε ένα αγεφύ-

·

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
Ε.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

Ά π ό τέλος
Μ αρτίου.

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ηλιακό φυγοο
για εμβόλια
Η παγκόσμια οργάνωση υγείας
διεξάγει τον τελευταίο καιρό πειρα
ματικά τέστ με ένα ηλιακά ψυγείο,
κατάλληλο για την διατήρηση ευαί
σθητων στην θερμότητα εμβολίων.
Το εν λόγω ψυγείο αποτελεί παρα
φθορά των ψυκτικών μηχανημάτων
που χρησιμοποιούνται στυ διαστημό
πλοια, λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια
και προορίζεται ιδίως για χώρες του
τρίτου κόσμου, όπου οι δυνατότητες
ψύξεως είναι σχετικά περιορισμένες
και κατά κανόνα ανεπαρκείς. Η αλυσ
σίόα των απαιτούμενων ψυκτικών
χώρων παρουσιάζει εκεί πολλά κενά
με αποτέλεσμα να καταστρέφονται
συχνά πολύτιμα εμβόλια. Το ηλιακό
ψυγείο έχει κανονικό σχήμα και είναι
εφοδιασμένο με ηλιακές κυψέλες.
Μέσυ σε χρονικόδιάστημα 14 ωρών
οι κυψέλες αυτές μπορούν να παρά
γουν έως δύο κιλά πάγου. Σημειω
τέου, ότι τα συνηθισμένα ψυγεία είναι
άχρηστα σε πολλές περιοχές ίο υ τρί
του κόσμου, λόγω ελλειψεως ηλε
κτρικού ρεύματος. Όπως είναι γνω
στό πέντε περίπου εκατομμύρια παι
διά πεθαίνουν κάθε χρόνο από πέντε

‘ Ο κτω β ρ ίο υ

μ έχ ρ ι

τέλους

Στέλνουμε τριανταφυλλιές οέ όλη τήγ 'Ελλάδα
Πάντοτε στήν διάθεση όλων.
Γιά ¡διώτες, υπηρεσίες. Δήμους. Κοινότητες,
'Οργανισμούς, καλλιεργητές και μεταπωλητές,
ως καί άπό τό πιό Απομακρυσμένο χωριό ή νησί
τή. Ελλάδας, θέλουμε την ηαραγγελία σας.

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ

Όπως στην Πομπηία
Κοντά στο Νοϋνάρ - Άρβαϊλερ
της Ρηνανίας - Παλατινάτου (Ομο
σπονδιακή Γ ερμανία) οι αρχαιολόγοι
εξετάζουν τώρα τα ερείπια μιάς βίλλας της ρωμαϊκής εποχής που ιινακα
λύφθηκε πρόσφατα. Το οίκημα έχει
ηλικία 2.000 περίπου ετών και εμβα
δόν 250 περίπου τ.μ. Οι Γερμανοί
αρχαιολόγοι ανέσκαφαν τα θερμαινό
μενα λουτρά της βίλλας, το σύστημα
θερμάνσεως του δαπέδου, ένα μακρύ
διάδρομο, μιά ανοιχτή βεράντα και
μιά αίθουσα στηριζόμενη σε κολώνες. Οι κιιλά διατηρημένοι εσωτερι
κοί τοίχοι του οικοδομήματος φέ
ρουν ποικιλόχρωμες παραστάσεις.
Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύ
πτεται τόσο μεγάλο ρωμαϊκό κτίσμα
στην Ευρώπη βοριέως των Άλπεων,
ικάζεται. ότι η βιθλλα ανήκε σε ανώ
τερο στέλεχος του ρωμαϊκού κράτους
ή σε κάποιον στρατηγό που την χρη
σιμοποιούσε για θερινή κατοικώ.

Jév είναι άνάγκη vá είστε εΐόικός γιά νά
δημιουργήσετε έναν υπέροχο κήπο μέ τριανταφυλ
λιές. Γράψτε ή τηλεφωνείστε στά φυτώρια Πάνου
Άβράμη. θά σας στείλουμε άμέσως κα ί δωρεάν
τόν έγχρωμο εικονογραφημένο κατάλογό μας.
'Ε κεί θά βρείτε χρήσιμες συμβουλές κα ί Ιδίες καί.
ίπιπλ.έον, 103 ίκλεκτές ποικιλίες άπό θάμνους,
πολύανθες, άναρριχώμενες κα ί δενόρώόεις τριανταφυλλ.ιές.

ΤΗΣ OPEL
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& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Έ νας εκκεντρικός Αμερικανός
εκατομμυριούχος άφησε την εξής
διαθήκη:
»Στην γυναίκα μου αφήνω τον
ζιγκολό που συντηρούσε και την
πληροφορία ότι δεν ήμουν τόσο
ανόητος όσο Φαινόμουν. Στο γιό
μυυαφήνω την χαρά να κερδίσει την
ζωή Γιο τριάντα χρόνια άφησε όλη
αυτή την χαρά σε εμένα. Στην κόρη
μου ιιφήνω 11)0.000 δολλάρια. Θα
της χραασθούν. Η μόνη έξυπνη δου
λειά που έκανε ποτέ ο σύζυγός της
ήτιιν να την παντρευτεί. Στον υπηρέ
τη μου αφήνω τα ρούχα τα οποία μου
έκλεβε, τακτικά κατά το τελευταία δέ
κα χρόνια και το παλτό μου που το
Φ ό ρ α γ α τον περασμένο χειμώνα όταν
είχα πάει στο Πάλμ Μ -ήτς. Στον
σωφέρ μου αφήνω την Ρόλλς Ρους
μου Την κατέστρεφι σχζεδόν. και
του οίνοι την ικανοποίηση να ολο
κληρώσει την καταστροφή».
...ΑΠΩ ΛΕΙΑ
Μιά κυρία βλέπει ένα κύριο
πεσμένο στο πεζοδρόμιο.
Χιισατε τίποτα: τον ρωτάει.
Ναι. την ισορροπία μου!
·* * *
Κατά την διάρκεια μιάς δεξίωσης,
η πρινκίπισση Μαργαρίτα της Μ.
Βρετανίας, πολύ νέα ακόμα, άναψε
ένα τσιγάρο. Ο πατέρας της. ο βασι
λιά; Γεώργιος Σ Τ της λέει:
— Δημιούργησες ένα λυπηρό προη
γούμενο.
- Τα λυπηρά προηγούμενα απαντάει
η Μαργαρίτα, είναι συχνά η αρχή
των ευγενικών παραδόσεων.

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣ|κ*Κ
ΠΟΥΛΟΣ πολιτικός uniev,‘ s '
θα ηορτάσει
....
- Ο « ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΝΤΟ'*
ΠΟΥ ΛΟΣ δεν θα γιορτάσι!
Ο '.ι μάρχη; Ημαάώς < ^
Π ΙΝ Α Κ ΙΔ Η Σ οεν θα v„n'Wf; ,
Ο κ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ λ * "
δίκη» όρος όεν γιορτάσι
,
Ο . M K O \A O lM n i2 H U
θα νιορτασει. ~ >
— Ο ιατρός κ. ΝΙΚΟΣ ΜΙώ'^'
δεν θα γιορτάσει.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (Σταθμός!
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνας ‘Αβράμης

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

τις σπουδαιότρες
παιδικές ασθε
νειες. Αλλα τόσα υποφέρουν από τις
συνέπειες των εν λόγω ασθενειών
Σήμερα από τα 85 εκατομμύρια νεο
γέννητα μόνο τα δύο στα δέκα εμβο
λιάζονται επαρκώς κάθε χρόνο.
Ανελκυστήρας
στην._τσιμινιέρα
Για πρώτη φορά για τσιμινιέρα
κάποιου μεγάλου γερμανικού εργο
στασίου απόκτησε ανελκυστήρα για
την διευκόλυνση του καθαρισμού και
της επισκευής της. Ο ανελκυστήρας
τοποθετήθηκε σε ύψος 70 μέτρων πά
νω από ένα λέβητα, έχει θέση για τρία
συνολικό άτομα και ανεβαίνει ή κατε
βαίνει ανάλογα με τις ανάγκες καθα
ρισμού ή επισκευής με την βοήθεια
ειδικού |ωρούλκου.
θεατρικό εργαστήριο
για ξένους ηθοποιούς
στο Λονδίνο
Το κέντρο ηθοποιών στο Λονδίνο
προσφέρει σειρές μαθημάτων και
εργαστήρια yiu αλλοδαπούς επαγγελ
ματιές ηθοποιούς που επιθυμούν να
βελτιώσουν τις ικανότητες τους και
να μάθουν τη βρετανική σκηνική
τεχνική. Tú κέντρο έχει σήμερα 1209
μέλη και ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του
1980 παό μια αμάδα βρετανών ηθο
ποιών. Παρόμοια κέντρα υπάρχουν
πολλά στις ΗΠ Α, αλλά το βρετανικλό είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Το
κέντρο προσφέρει σειρές μαθημάτων
για χορό, φωνητική, κίνηση, διάλογο
και απαγγελία, ενώ παράλληλα λει
τουργούν όλες τις ώρες της ημέρας
εργαστήρια για ηθοποιία τόσο για το
θέατρο όσο και για την τηλεόραση.
' Οπως συνηθίζεται σε όλα τα βρε
τανικά θέατρα υπάρχει και στο κέν
τρο ένα ειδικό δωμάτιο, όπου οι ηθο
ποιοί μπορούν να ανταλλάσσουν
γνώμες και να διαβάζουν θεατρικά
περιοδικά καθώς και βιβλία και έντυ
πα ενημερωτικά της δουλειάς τους.
Δίπλα στο δωμάτιο αυτό το κέντρο
έχει ένα μικρό στούντιο για μαθήμα
τα. Εχει ακόμη στη χρήση του την
αίθουσα γειτονικής εκκλησίας, που
παλαιότερα χρησιμοποιείτο από την
βασιλική όπερα. Το κέντρο διευθύνε
ται από 4 'γυναίκες, από τις οποίες οι
δύο ηθοποιοί. Τα έξοδα έχουν αναλάβει τέσσερεις τηλεοπτικές εταιρίες, το
ίδρυμα Γκουλμπενκιάν, ο ραδιοφωνικόςσταθμός Κάπιτολ του Λονδίνου
και το συμβούλιο Μείζονος Λονδί
νου, που πρόσφατα πρόσφερε 7
χιλιάδες λ.ίρες για τον σκοπό. Η επί
τυχια που σημειώνει το κέντρο προ
κάλεσε το ενδιαφέρον των ηθοποιών
της Δανίας, που έστειλαν πολυάρι
θμη ομάδα από ηθοποιούς και διευ
θυντές να το μελ.τήσουν με σκοπό
την ίδρυση ενός παρόμοιου στη χώ
ρα τους.

Ειδικός οδηγοί

του Λονδίνου
Ο.τιδήπΟτε θα ήθε)/ ‘ ί^ιΐΙΐΝ
αγοραστ.ι, από ψαλ.ίδι Υ10 * ,)1οη'3·
χειρες μέχρι καλάθια
ψαγητα, μπορεί να το |>Ρε " , μΤ
γό Επισκεπτόιν για αγορές
νο*. Πρόκειται για ¿ν,ί
4
βιβλίο τσέπης που
αλλοδαπούς επισκέπτες.
κεφάλαια του βιβλίου κολυ* ^
αγορές του Λονδίνου.^ τα
4
πολυκαταστή,μτα μαγυζ1“
:
κεύονται σε τρόφιμα Χαι ^ι·
καταστήματα για είδη τέχν'Γ^ ( .,ΐ''
ροτεχνίας κει για παλαιέ αν» ^ ■
Υπάρχει ακόμη ένα κι:φθλ° μ
τλο ·Εδ<ί) και Εκεί». ««Τούτο
νο». μέσα στο οποίο
>1"
τα βιβλιοπωλεία της _πε
καλύτερες πηγές για είδη “ %
κτρικές συσκευές, παιχνώ10κιιι
γραμμοφώνου, κασσέτες 1
οικιακή; χρήσης.
,,, Ρ·.
Σε ένα ειδικό κεφάλαιο Μ ν
•Το κάτι άλλο» αναφέρθν Ι. . λ
σχήματα του Λονδίνου μο^1 (J
είδο; του;,
είδος
τους, όπω;
όπως τα
τα · 0?ά γ , Π
αριστερόχειρες·.«Κ άτς*.. '" . , £ «'
τους γα το φ λο υς, . Κ α θ ό μ ^ ΐιί'
nuutiKó». που ειόικύεται n t " Γ λ1
κα αντικείμενα για το
ιν λοοά;- ν/

ξύλινα καθίσματα τοιώ'ι-£ΐ:"’^,'ί
μπορούν επάνω να ζριΥραό’
οικόσημό σας Οι 190 , όφ *
οδηγού αναφέρονται ει6ι<“ .
που είναι χαρακτηριστικό.
νιας, είτε γιατί κατασκευθ»υ , ι .
Ηνωμένο Βασίλειο. όπΦί ¿ Γ
σκωτσέζικα μάλλινα, ε ίτί 7
ιδιαίτερα αγαπητά στους “ ζί <4^
όπως το τσάϊ. Μιά ολόκλ-άΡ^ ,ι·
ιιφιεροινεται στο Χόρτοντί·
λυτερο και 'Λ'ωστότερο
στημα του κοσμου

^ «§»\ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗί
>

* ΑΝ Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ ΙΚΟ Ν Α ΙΦ αΛ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟ Η Ν Α ΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑύΟ*
Τσψισκή 60-ΤηΛ 274 959 223 346
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
' φΐ*
ΑντασφαΑισταί μας οι ΛΑόυός του Λον6·ν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ 4 0 0 '7 0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

157
68
1 93
126

Εθνική οδος ΒΕροίας - Εδίσης

■

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2 3 ^ 6^

ανυψωτικά
-

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

(1 0 0 μ. μετά τη διασταύρωση Ναούσης)

000
500
000
000

Α ν τιπ ρ ό σ ω π ο ς ΒΕροιας

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
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Η αλλοίωση του
οδηγεί όλο και περισσότερη11 έ
θάνατο. Πολλά είδη ξ<οα'ν
■■·
εξαφανισθεί. Έ τσι οι
νερμανικού πράσινου σ τιΐνί'γ^'
ζώα προσπαθούν τώρα νο ο* ^
διάφορα είδη πουαπειλού*!^ ^
κληρωτικό αφανισμό,
ρες. λύγκες. ενυδρίες ολλα
λιά όπως γεράκια,
λευκούς π ελαργούς κ.άοι μέχρι τώρα προσπάθειες ^
κούν για να επιτευχθεί η ί7·^.
στάση των ζώων σε δ ΐά ^ ώ ^ ιί
ληλες περιοχές και να
έτσι η αποτελεσματική
τους. Γι αυτό ι δ ρ ύ θ η κ ε ,<
πανεπιστήμιο του Γκαίτον ρ |
Ομοσπονδιακή Γερμανία· ^ ,
βουλευτικό κέντρο που θ*1
|
στη διάθεση των μεμονωμ^ν,,. |
μων και οργανώσεων ή β υ λ ·,, ,
σκοπό τον συντονισμό τω^ γ.β
προσπαθειών. Το κέντρο θο ,>
τις βιολογικές συνθήκες
<
που προορίζεται για την ί 111'
στάση των ζώων και θα ιβ
Λ
λουθεί επί μακράν χρόνο Μ
απελευθέρωσή τους.
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Για την σωτηρ·0
των ζώων

Oi τριανταφυλλιές αποτελούν μιά πρόκληση,
τέτοια πού να μή ¿ ισ ιά ζει κανείς νά χρησιμοποιεί
b a μέρος τού κήπου ή καί ολόκληρο τόν κήπο γιά
τριανταφυλλιές, γιά ίναν τριανταφυλλόκηηο.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

m

ρωτο χάσμιι. πυνατιουντπι σήμερα.
Τούτο γεννά εντάσεις, προκλήσεις
αλλά και πλούσια πείρα Ο πολιη
σμός μπορεί τώρα να εξελιχθεί ζων
τανιί μ νο με την πρόκληση». Με αυτό
τον τρόπο αναπτύχθηκε και ο γέρμα
νικάς πολιτισμός. Η πολυποίκιλη
ιστορία της Γερμανμις σαν χώρας
τοποθετημένης στο κέντρο της
Ευρώπης, που γνώρισε ε.υρείες πλη
θυσμίακές μετακινήσεις κιιι επιρροές
πέραν από τα σύνορά της. παρέχει το
δίδαγμα, ότι για μια καρποφόρα επι
κοινωνία ανθρώπων διαφορετικών
εθνικών, πολιτιστικών και θρησκευτι
κών προελεύσεων απαιτείται κλίμα
αμφότερο-πλευρης ανοχής.
Ας κλείσουμε όμως με μερικά
στατιστικά στοιχεία. Στην Ομοσπον
δαική Γ ερμανία ζούν σήμερα 1.56
εκατομμύρια Τούρκοι. 640.000 Γιου
γκοσλάβοι. 635.000 Ιταλοί. 300.000
Ελληνες. 175.000 Ισπιινοί. άλλοι τό
ποι Αυστριακοί και I 10.000 Πορτο
γάλοι Περίπου 115.000 προέρχονται
από χώρες της Αφρικής. 243.000 από
την Ασία. 140.000 από άλλες περιο
χές του κόσμου. Από τους αλλοδα
πυύς που ζούν σήμερα στην Ομο
σπονδιακή Γερμανία 2.1 εκατομμύ
ρια ιέναι άνδρες. 1.4 εκατομμύρια
γυναίκες και 1.15 εκατομμύρια παι
διά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

φτιάξτε εν αν . . .
τριανταφυλλόκηηο

sss==ÍaasJl
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
i Από την
ν ' Διοίκηση
"*,ι" Μ |υ ΐ| του
ι υ υ Συνδέσμου
—ΐ.ν υ ε ο μ υ ιι
ιιτη το ιν Π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ Η μ ιιθ ύ ις
■"ΡΗμε ε π ισ τ ο λ ή σ ε α π ά ν τ η σ η δ ή μ ο
ΐΓ.υμστος τ η ς ε φ η μ ε ρ ίδ α ; μ « ; , η
m 'o ix a «ne εξής:
k l 11 ^,ε“ βθντά.
Με μεγάλη έκπληξη και δικαιολο
ΙΜ.νη αγανάκτηση, διαβάσαμε στην
^ Ε φ η μ ε ρ ί δ α σας (φύλλο 17/11

.,‘ X| ££ MENO. ΠΟΥ ΛΦΟΡΟΥ
un. ι λ λ ' Ι 1 ^ ^ ’'
απεσταλμένου
' .υ . ' " you φανταστικού ποδο
wpnrou αγώνα, μεταέύ των ομά

- 3 °
Τ Ρ ΙΠ Ο ΪΑ Μ Ο Υ
Μ α ΛΙ» Α1 Τ Ρ ΙΑ Δ Α Σ
. . ,JI n”.™ γιατί με το δημοσίευμα
^-Μστηριζει,,ι ηι· «επινοήσεις δήθεν
.^ Ρ ή μ α τ α , αναληθή, παρουσίαζε
nmuiS« του Τριποτάμου κατιι
'Ρ^μι νη
τη διαιτησία.
~μ·κίκρΐ(ΐ(,να
ο V
συντάκτης
*00
Λτ
*
M.TVΔΛΙΛ V«1*3 του

το Λ« ν .κιλέ το θάρρος να αναφέρει
Ίόη η0μ" t01, ΥΡ^φε-ι επικαλούμενο;
im:« «Γξήτοντα παράγοντα της

ή ι«α η? ·.''-“· ο τ Ί ν κ ή λ η μ α ς ό τ ι. ο ι
Süi*ü ' **ν<η α π ο φ α σ ισ μ έ ν ο ι ν α μ η
, 0 . · ' ^ η θ υ ν ξ α ν ά σ τ ο χ ω ρ ιό Τ ρ ι

παραπτωοματα που υπεπεσαν μετά
τη λήξη του παιγνιδιού.
Όσον αφορά την τελευταία παρά
γραφο του δημοσιεύματος, για
•κατάντημα» της διαιτησίας και για
κάλεσμα του κ. Νομάρχη για να στα
ματήσει ο «κατατρεγμός» του Τριπο
τόμου, έχουμε να σας αναφέρουμε ότι
οι διαιτησίες, του Συνδέσμου μας στο
τοπικό πρωτάθλημα μέχρις στιγμής
πολύ καλές και ότι οι αξιολογηθέντες
διαιτητές μας για τα εθνικά πρώτα
θλήματα (από Λ Εθνική μέχρι Α
Ονική ερασιτεχνική) αποτελούν αρι
υμό εκύρ πανελλήνια, οι εμφανίσεις
του δε είναι μέχρι τώρε επιτυχημένες.
- Τέλος, ευχαριστούντες για την
Φιλοξενία πας πιστεύουμε οτι η αλή
θεία και το όίκηο είναι από την πλευ
ρό τη δική μας.
Με τιμή
I ια το \ιοικ. Συμβούλιο

Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Ι
Χ Α Ρ Α Λ. [| Α Π Λ λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι
Ο ΓΕΝ. Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α !
ΛΘ ΑΝ. ΜΓΙΡΟΥΓΚ Α !»

Τη - · ? " ul: ττ1ν ^«ΡΟτήΡΠση ό τι ο

Ίι. . / ^ < Κ « ε ίν α ι η π α τ ρ ίδ α τ ο υ
'Ί |· „ ? ν >
τ η σ η μ ε ρ ιν ή Ν ιο ίκ η
ΐώ ή , ‘•^ ν δ ε σ μ ο υ κ . Γ ε ω ρ γ ίο υ Ιιικ ω -

;o^ l r“ "'ναι αστήρικτο, γιατί πρώ
- 1 κ' ''^ω βίδης δεν προκύπτει
'HUii', Ί·? .Vl1 ότι είναι αντίθετος,
1. ν ΐύεσε υποψηφιότητα κατά
'nni t -"0itulr'T αρχαιρεσίες και ούτε
η,,. ,°Πμόσια Π/ση κατά της παρυύ

ν ο ίν η σ η ς .
ο „ <ϊ ? ι,ρ ο ν · Ι 'ε τ η λ ο γ ικ ή να σ κ ε φ θ ε ί
g f e 1« Ο 'ίπ ρ ε π ι: ν α μ η ν σ τ έ λ ν ε ι
- 0^
- ή εα ΙΙκ Δ ιο ίκ η σ η , σ τ ο υ ς τ ο
<ι, 3 ™ τ ά ν ω γ ή ς τ ω ν α ν τ ιθ έ τ ω ν π ρ ο ς
« » O o tt δ ε ν 0« γ ι ν ό τ α ν ο λ ο
γ ε μ έ ν ο π ρω τά θλημ α .
•linin'.50' 101,1 ευρυάτερον, Ο τόσο

'V i-„ ‘° " Γ·νΠμερωμένος συντάκτης
1 Λιγ να.®Ρ0ντϊσι:ι να γνωρίσει ότι
ικ την
Vio 11i ¿V u,i t 1·η
'πν o r αριΟμ.
»U π, .·' 82 κρ α ξη τ η :, ιιπ-οφάσισε να
j 17-ει διαιτητές στον Τριπόταμο.

Μι Ί ρ ο σ τ α τ ε ψ ε ι τ ο υ ς δ ια ιτ η τ έ ς
t-'io f'ij ε κ τ ίμ η σ ε τ α ε π ε ισ ό δ ια π ο υ
! I>inιΤ^'.:α
, ./'"...............
'" ίή
Ρ Ο σ τ-ο -ν.-- α- γ ώ ν α τ η ς
i
j -»*-- · — -

AT
'Τ Ρ ΙΠ Ο Τ Α Μ Ο !
'•ü P fT· ''4
o i-' Την απόφαση αυτή
τΐΗι,ι-"’
... '" “ ‘Πσι. -κ α ιρ α στην ΕΠ1ΚΜ
ίΜι

κ α ι η μ ό ν η α ρ μ ό δ ι α ν α ε ιό ο

"¡'"ίσα TU ................ . . ___.
...........j . _____ __
¡If Π σ ι1α"».ωιτεια τη: δύναμής της
r 'Π Ο ΤΑΜ Ο Ι και Λ Γ Τ Ρ ΙΑ Δ Α )
W ill,
ν,„ . ,
’/(ζονίας τα
μυθεύματα ο
I π α ς .
ιιΐΜ/φέρ« οτι ο
Χρυσάνης υπέβαλλε 6!!'
1: τθς τοπικής ομάδας. II αλή
- „ „ .(" '''ί είναι ότι υποβλήθηκαν 2
(H¿v π τ'*κτικοί. ένας παίκτης το Τ'
'ίΌφτηυ. ' " ^ ‘Κληρωμίίτίκος) και 2
ΐΜίν στο φυλλη ι/οωνος οια
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Ν> ΙΊ ΔΚΙΙ
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VI Δ Ν ΙΌ ΧΗ ΡΙ

Δ ί Μ Ί τ Ο , .,.α :
ΔΕΥΤΕΡΑ
I T H UEP01A

Ιισ μ α ν ίδ η ς Θ εό δ ω ρ ο ς
Π ιε ρ ίβ Υ 178 τ η λ . 28052
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ

Μ ο ύ κ α ς Σ τ έ ρ γ ιΟ ς
I ρ Λ ό γ κ ο υ τ η λ . 22592
ΣΤΗΝ ΛΛΕΞΑΝ ΛΡ ΕΙΛ

ΙΙλ ά τσ α ς Χ ρ.
Κ ύ λ ιν δ ρ ο ι) I τ η > . 22413
ΣΤΟ Μ ΑΚΡΟ ΧΩΡΙ

I Ι λ ιά δ η ς Σ τ α ύ ρ ο ς

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Κπό την τ φ η μ τμ ιό α μας ζη το ύ ν τα ι ανταπ οκριτές γτα οθΛη
" * ά θέματα, σ τα ΐξ ή ς χω ριά Τρίκαλα. Νησί, Α γκσ θ ιύ Ανω
" α< Κάτω Ζτρβοχώ ρς Λ ουτρό. Π αλσ τίτσ ια. Κοψ οχω ρ«, Ττσυ
ρά· Καμποχωρι, Αμαχο, Ν η σ έλι, Αγγτλυχω ρι. Α ρχύγγτλο,
^Τ ρκά 6τα, Βορβόργς, Λ αζοχώ μι. Ν τό κα σ τρ ο Επίσης σ την
Λ*<ξόν&ργ,ο (Μ Α λέξσνόρο] κα ι σ το ν Πσπσγο
Οι (ν ό ια φ τ ρ ό μ ΐν ο ι να «σικοτνω νήσουν για ηληροφ ορΗ ς
τον Β υλλη Γ αλανο μότη σ τα τηλέφ ω να 2 3 13 7 και
29 762

STUDIO

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΙ
Αριθμός: 1451
Η Ι1Ρ0Ι Ρ Α Μ Μ Α Λ Ν Λ Γ Κ A LT IK O V
Π Λ Γ .Ι1 Τ ΙΙΡ ΙΑ ΙΜ Ο Υ KINH111N
Π παρι* τι» Npi»ro»SiK»;ii» Βιροίας Νικιι
πτικό; Ρ.^ΐμι7»ιτής Ιομίννης Νημητρίοι·
Ιολπκ'ονλοιι oic Γ.ττι t*)c i:iftiÄf.m.iivc το ιού
Τ«»ς, »ίηλοΓΟίιίι ότι την 112) Οωοκκότην roo
μηνός ΛίΑτμΙΙριηο ΙόΚ} /τοος. ημι,ρπν
Κ οριακήν κ*·π α-iS τος ιίιριι* |0η^ τι μ. μι
χ.ρι 12η; μκαημ^ρινής »ν Β>ρο>ιι και μ .
την* (jwftjf)or(Y roiv ouvc^piuoniov rm»
Npi»Ti»oiK*i.ioo Hi.ptuac tnc πυνήΠη τorrov
τοιν Γνλ» «οιηρίόΓτμών »ν'ΐ»ττιον της 1ομ|$ο
/ <mv.pao<io Bi.poiac Ιτο λ ια ι'ή ίΐ F)j :oII i .
ριάοη «»,: rrri τοοττ/.έ’,ιοτηριαπμοό οπαλλή
λου ή τοότοο κχολνιομίν-ιιι* τνωττιον τοι·
νομίμοο ανα,τληρπιτοο τοο. τη ι.7παπ/.όπί:ι
too όανιτπτίλυ Ιωάννη Καιπκρλή Κατπΐ
κ*διο Br.pou/; »Μκαιοομ ι:νοο λαμ|<άνι:η
ταρά too πκα.ιΛι,τοο too
Λ*·ο; *
*■<)
4* · ο - * '*ημ γοο Θ>:ορ<»ρου κατοίκου
Μ«:ρ(>ίας
·:; ΐταππόμΓ.νον ηοπόν' τι»ν
«ροχμαΓΛ 57.150 / νι>μ»μοτόκως μί.χρις
)·2·>φλήπτ.(»ς. r/.iutv “ «payyμλίιις Γ.κτ»^
·κ;ι»ς γ.κ όραχμών 1500 και πάντα τα ?<>ι
-·ι )\Zootf »κτι,λιπΜ»; και ~?^ιπτηριαΛμοι<
μ/,χρι
ατος aoroo. οοναμη και τρο*
ι Μΐ.λι.οίν της ι.7τ' αριΠ. 4 4 5 /1 8 2 δϋαχίΐ
νής γ Λ η ρώμης του Μςινομκλοοί Πρωτοόι
κν:ΐοκ Βτροια; και τη; αχκτικής "ρύς rov
οφΓ.ιλι'.τηχ κΥηνοττνΛηΜπβν ι:πιταγής προς
“ ληρωμήν ·ος τοοτο ίΫ/.ίκνοτία ι.κ της 1>Γ.
αριΠ. ‘KWV^F '7 μ h)H2 »:Ηόπ«»ις urnSiS
nr.<>>ζ rap Χικιίππκρό Ε.7νΐμι:ληιοά των ι;ν
Bi.ptua Π ρ ω τ^ικώ ν Φίλιπποί' Κοκ καλιά
ρη. Ι-κΐ«Βι.νπίι ne λημόοιον Λνανκαππ
κΛν f Ιλί’.ιητηριαομόν τα κάτωθι κινητά
τιηι ανωτάρω Ρφπλποο κατααχι·0»;ντα
•·ι>\νμΐ;ι tij; οττ αριθμόν 1427 2? ά )082
ΑΥ/ταπχι;τηρίοο »;κΟκαι:ιί»ς μοο: ήτοι, πνα
αω-αχι.ιριομι νο ιόιωπκής ¡¿ρηοκως π ο τ ά
• δ. η to. irtipariKo. ».pyomaaiciU κακι
.-ϊκι.οη; - LA N C IA * χριάματ<*ς |1ι*τινή.
(ΜιΠιΐο 140, ο» ?4.ιτι»ορνία και nr. κα),\)
καταππατη Μφίοκόμινο.
μΓ. αριθμό
κοκ/οφοριας Ι-.Β.
τυτράΟομπ p/νζι
ακίνητο. μ»·θ’ όλων των ί,ξαρτημάιων και
Ύ/ρακο/οοθημάτω*'. Ι,’ΚΤίμηθίν αντί όρο
χίίκιν .ΒΧ).Ο(Κ)
iJc ττ|Μ')*η προ^φοριί ΟΜΙ την ιναρξιν
-οι» πλποτηριαομού Ογλμ χρησιμίύοκι η
παρά τον» νόμοι» προρλκπόμκνη ΐοιαύτη
•οο 1.2 της γενομΛνης Γχτιμήσκως των
κΎΐταηχι’,θπντων ήτοι όρχ. 150.000. Η
καίακόρωαις ΥΓΛ'ηοι.ται ι’.ις τον προπψέ
povta την μ»γ«λότί:ρη τιμή τήλ^υχαίον
-λι:ιοόότην την Ι2ην ώραν τη ; μΐ.οημ
pplac της άνω καΟοριοθκίοης ημέρας
Γο.πΓηρ-.ααμοι» αφού προηγουμένυΐς γί
νιιι τρέις φορλς πρόοκληαις προς πλειοδο
σίαν υπό τοο κόρακας τη κντολή του κπί
του πλι.ιοτηριιιπμού υπα?Λπλοα. «Μτις
C
όικαιούκπ
όπως ζητήσιη και λα^ει π«ρ
Γ.κάστου πλειοδότου χρηματικός Γ.γγοή·
σης Ά μ α την κατακΐ)ρώο<·.ι ο ι»πκρΟ»:μαπ
ότης υποχρκοόται να κατα|ίολΐ3 *·ΐς τον
ππί του πλωστηριασμού υπάλληλον τυ
Γκπ/Δίαττηρίαπμυ α ς μκτρητά ή να καταθέ
ο,.ι τούτο αμκλητί ας το Δημοοιον

Ταμι.ΐον (ΓραψΓ.ίυν Παρακαταθηκών κα»
Λανκίνιν) προσκομίζαιν· και το οχΡτικό
Υραμμήτιον τ,ις τον uni του πΑΣίοτηριο
σμου υπάλληλον, άλλως Ενεργηθήσεται
αναπλκιητηριααμός κατ’ αοιοό ta έξοδα
του οποίου «έλαυν κισπ(χχχΟϋ παρ' αυτού
.¡v.iYKüOTi^.iiC ναι δω πρυσωπινής του
νραϊήσεως. Γ·ις ncpmtmmv μη εμφανί
σε,„ς iiJj.uuuoii πλειοδότου ·ο ι.πιοπεύ
ni.iv θέλει συμψηφίσει το ενπλειπτηράι·
σμμ ι.ις την ιιπιιίτηπίν του. Τ>ι νηρύκεια
διναυίιμιιτα ως εν του επί του πλειστηριασμοι’ι υπαλλήλου βαρύνουσιν τον τελευτοίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή μη των
πλειοδοτών είναι τη; απολύτου νρίσεως
τιιυ r η του πλειστηοιασμού υπαλΛήλαυ.
Καλούντω όθεν οι βουλόμβνοι VOylvtumv
ιιγομιισταί της πλείσιηριαπθησυμένης ι.ις
.} νι» περιοιισίιις. όπως πρυσέλθουν νιιι
πλειοδοτήσωοιν νατά την εναρχή του
παρόντος οριζομένην ημέραν ναι ώραν.
Ο επί της εντελέσεικς
Δικαστινός Επιμελητής
ΙΩ Α Ν . Σ Ο Λ Α Κ Ο ΓΛ Ο Υ

Αριθμός 265

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓ ΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031

3π

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ
ΠΛΕ1ΣΓΗΡ1 Α ΙΜ Ο Υ Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν

^ Ο παρά τω Πρωτοδινείω Βέροιας
Δινιισσνός Επιμελητής Παναγιώτης
Κων/νου Κουπίδης, ως επί της εντελεσεως. τσιονιτος δηλοποιώ ότι την (|2ην)
δωδενάτην του μηνάς Λενεμβριου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν ναι από tuC
ώρας ΙΟης π.μ. μέχρι Ι2ης μεσημβρινής
εν Πλατεί Ημαθίας ναι εις το Κοινοτικόν
Κατάστημα Πλατέος ως συνήθη τόπον
των πλειστηριαομιίιν ενώπιον της Συμβο
λαιογράφου Αλεξάνδρειάς Στεργιανής
Μύλαμα Μπροτισνέλη μις επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυό
μενου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού
τυυ. τη επισπεύσει του δανειοτοϋ Βααι·

λιΐ»>υ

ΚαρίΓνκ'ίαζΛ-ππυλοΐι-

κτίτοικσυ

Μ/.λίκη; ι'ΐκίΜουυιΑ'αυ i«i*|liíVi)v rapa
*·ιυ ι»'.7ΐηλι:υ»ι» tun Κων ι·ου ΑΠανασκα/
NpîfTra Μ ποίκηιι ΓΙλίΐτέης το πππ·«παό|ΐΐ·
νον τοπόν τι·*ν ό|Χΐχμων h‘i (ΚΗ). vouiun
*»>κ»·»ς αίχρις ηξοφλήπτ,αις. πλέον παριίν
τ λ ια .; ίΚΥΓ.λόσηαις ΓΚ όρπχμων I 2<)0 κιιι
-άντα το Κοιπΰ )Zq$*i Γ.κτι.λέσι.ΐ'κ; khi
τλι'.ιπτηριυσιισΰ αΓ.χρι τϊέρατικς αυτού,
όυναιυ.ι και •poc ι;κτ¡ih'-nW της ιπτ πράΐμ

5^4 IUX2

πΛηρ«»|ΐής τυι» Μονο

ρΐΛ»»ός Ι1ρα»τ«»όυο:ίοι> Bcpoiuç και τη^
πχ»:ηκή^ - ( ί »; ι «»δ1άνω ΐΗΡί.ι/.ί,την κοινο
τοιηάλ ίσης lm ΓίΙν ή- προ; ττ-ηριαρήν α»ς

τούτο

Λι:ίκ\*υπίΐ tx

της 1”

αρ»Πυ

.^52S I I I I ΙάΚ2 i:xOrru;v>¿ tr.îoomroc toi»
XiKimtiKoii Ι τ ι Μι/.ητοα των r.v Bf-poia
ΠρίΊΤοόΐΚάιν \»)|·ητρ··α' Λ* νι:λ ·πθΐ)Λου
/KtiBcViai κις όημιαπι·* »ιννίΥΚίιστίκτόν
Γλ»:ιστηριασμόν τα οιτιοάι κινητά *ου
ανωτέρω «κκιλέτου καταπχιΗ» ντα όυνάριι
τη: α - αριΟυόν 2f»^ ]*» I J IW 2 ^ατιισχι
τηρί«»ν »:κθέΛΜάς μον Ή τυι L ili »:rav
•'ΐλριιτικό πλυντήρη· των 20 κιλιάν Γ.ργι>
σταη(<»ΐ> κατασκευής ASTOB α»;ταχ«ιρι
njavov ιν καλή καταστάσι:ι »<α ιν λώ
τουρνία ι υρισκπμίΛΊΐν. πκ»λ· óiuntápran
2X2X1 μ ιαά όλί»ν των Γξαρτηματιον
και ττίΐρακολουΟημώτων τθύ. Γ'ξΓ.Τίμήθη
αντί όραχοών 150000.

Îiç -ρίίιτη -ρυσφυρά άια την Γ.ναρςιν
του πλπστηριιια|ΐού Ο/λί.ι χρηοψ».υσι:ι η
παρά του νόυου προ))λκ70|ΐκνη τοιυύτη
του 1, 2 της -'πνομΓ.νης ι κτιμηστα^ των
καταπχ/:0ι.ντι»ν ήχοι όρχ 75,000». Η
κατακΊΐρι»πι; · Γνήσπαι ι:ιζ τον τχροπφΠ
ροντα Γην μ»-/αλύτι,ρη Τ«μπ τ»?4:υτύίον
πλΐ4<κν»την την Ι2ην ώραν Γης μι;σημ
Ρρίας της άνω κ<ιΗορισΟ»τπης ημέρας
τλκίΓΓΓηρκισμου αφ«'ό προηΥΟυμένυκ γί
νπ τρπς Φορι.; τροσκληπις προ: πλκιοίΌ
πίιιν υπό του κόρυκος τη Γ.ντολή τ«»υ ι.πί
του πλιιπτηρίασμού ι>π«?<λήλου. όστις
όικαιοόται όπως'^ήϊήπΜ κά· tólíw ττ»Φ
οκάσχοΐ» π?.»:ιοόοτου χρηματικός i.^Yun
σι:ις. Αμα την κατακι>ρά>σπ ο νηι ρΟαιατι
στής υτίοχρΜίόται να κ«»τα|^όλ».ι r.iç toa
r.nt του π?,ι;ιστηριαομοό υπάλληλον ίο
»:κπλι:ιπτηρίΐίπμα ».ις μ»;τρητό η να καχα()Γ
πμ τούτο αμ»λη:ί πις το Λημό<τιο»
Ta Mitον (Γραφτόν ΠαρακαταΟηκάιν και
Λανπ'ων) προσκομίζων και το σχετικό
γραμμάτιον ι.ις τον επί του τλι.ιστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως Γνΐϊργήβήαοαι
αναπλίίΐστηρηισμος κατ' αυτού τα έξιϊόα
του οποίου Oc>u>i>v ιΐισπραχθίί παρ' αυτού
α\νιγκαπχΐκά»ς και δια προσωπικής του
κρατήσΜ»ς. LlC ítr.pjnt*an»v μπ ι.μψανί
σε.ως τί^υια ίο υ πλοο6»>τι·>υ ο γπίπζκύόων θέλω συμψηφίρει το ΐίΚ.π^'.ιστηρία
σμα εις την απαίτησίν του- Τα κηρυιτωα
δικαιώματα ως εκ του επί του πλαστήρια
σμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον τελί.υ
ταίον πλι ιο0Δ*»την 7ο φΐίρέγγΐ)ον ή μη των
πλαοδοτιάν είναι της άπολύτου κριαειος
του ε.πί τοι» ττ?μ;ιστηρ»αομού υπάλληλοί».
Καλούνται ύθβνοί (¿»υλάμ^νοι να γίνωσιν
αγοραστά» της π?«ίΐστηριασί)ηηομένης ωζ
«ίνω περιουσίας, ό.τυκ npon¿y.tk»i»v ναι
πτι:ιοόοτήσ<·)σιν κριό την *·ναρχή του
πιιρόντος οριζύμΐ-νηΥ ημέραν και ώραν
Ο επί της ne«λέσεως
Λικαπτικός Κπιμίλτχτης
Ι1Λ Ν Α Γ. Κ Ο Υ Π ΙΔ Η Ι

ΠΕΡΙΛΗΨ1Ι
Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ Α Ν Α Γ Κ Α Γ Π Κ Ο Υ
ΠΛΕΙΣΓΓΗΡΙΑΕΜΟΥ Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν

του υπ πμιθμ- 12/82
Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΟ Σ ΜΟΥ

O napa tu) Ilix»)toóiKTiw Be οίάς 6UL·
Ρπιμελητής Αναστάσιος I Κιλεμττηκίβης
όηλοποα» ύιι την 12/12 του 1982 έτους
ημέραν Κυριακήν και από ώρας 10 π.μ.
μέχρι 12ης μ. ι ν Βεροία κος εις το οκροα
τήριον ίου Πρωτοόικείου και ενώπιον ίου
Συμβολαιογράφου κ. Στυλιανού ΕλευΒεριάδη επισπεύσει του Θεοχάρη Κυρσακίδη κατοίκου Σκόδρας δικαιούμενου λαμ
βάνει ν παρά του οφειλέτη Ανδρέα Φούρ
κα, κατοίκου Βέροιας το ποσόν των δρχ.
255.475 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 327/82
ό/γής του Μονομ. Πρωτοδ. Εδέσσης και
του σχετικού επιδοτηρίου, εκτίθενται εις
πλειστηριαομόν, η κάτωθι περιουσία του
άνω οφειλέτη· κατασχεθείσα δυνάμει της
υπ* αριθμόν 11/82 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ητοι δέκα πέντε (15) πολυέ>αιιοι (κρυστάλινοι) καινούργιοι, διαφό
ρων τύπων, εκημηθείσα αξία έκαστου
αντί δρχ 15.000. ήτοι εν όλω 225.000
δρχ, (2) είκοσι (20) μπρούτζινα πολύφω
τα, διαφόρων τύπων, καινούργια, εκτιμηθείσα αξία εκάστου αντί δρχ. 7.000. ήτοι
εν όλω Ι 40.0%0 δρχ. Συνολική περιουσία
του καθ’ υύ εκτιμηθείσης αξίας 365.000
όΡΧΩς πρώτη προσψορα το 1/2 της εκτι
μήσκωζ, δρχ· 182 500 όθεν κπλ,ούνται οι
(Ιουτόμενοι όπμς προσέλθουν και π>χιο
Οοτήσουν κατά την εν άνω οριζομένην

Κάθε

Πυεραν »on cnjwtv.
Ο r.ri π|ς ικτκλ/ηεί·>ς
Νικγιγττιοι. Επιμελητής

Κυριακή

\Ν Λ Π . ΚΕΛΕΜΠΕΚΙΔΗΙ
Αριθμός; 35
IIΡ Ο Ι Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ
Π Λ Γ ΙΣ ΙΗ Ρ Ι Λ ΙΜ Ο Υ
Ο Παρά τ«·* ΙΙρωτοδικι ίω Βέροιας \ικ</
σηκός Επιυ.λητη: Μάριος Ανόμεσυ
Πάτης " ν: ί.ττί ^η. ικτιλέσε.ως τσιούτος.
.♦ηλυπυκά ότι την Ι2ην τσυ μηνάς \»κεμ
ΒρΙυυ του IMN? έτους. ημι,ρ·ι\ Κυριακήν
οι» «-ο ·μς »ijpac 10ης π.μ μέχρι 12ηζ
ιΐΜπημβμινής ι.ν Βέροια και εις το ακροα
τήριοι· π ιρ Πρωτοοικ»;»ι>υ »·*; συνήθη τώ
-.»ν των r λππτηρυιημώ\ ενώπιον του
1«.ιμ|ί»>όι»ΐΓ.'ράφρυ Β ιροία: «. Στυλιανού
Ε^.υύ|.ρμα>η ι·»ς ι :γπ του πλειστηριυσμού
υπαλ/,ή/,ιΐ»· η τούτου κωλυόμενου ρ.ν<ά
τιον του ΐΌιυμου αναπληρωτού του, τη
.“Γ·ΓΓ-Γ..»ισ»Λ του οανι irrua*» -<ι»ι Γμι) οίου
Κ οίιτσαιτά κατοίκου Βέροιας Μκαιουμι
NY*» XuuBuvnv παρά του οφειλέτου του
Κων ν<»υ Κουρπανιανιπόη.
κατοίκου
B»poiar το επιτασσομενον Πι^σόν των
2*212 οραχμάιν. νομίμοτόκως »ιέχρις
πλέον παρα/νέλίας εκτιλ^έ
n ii'C ιν ι>ρι/χ·ιιί»ν I ‘‘ΟΟ και πάντα ζο λοί
πά έςυόα cxTwh.nwz και πλειστηρυισμού
υέ/p i Ti.puTOC αυτού Ρυνάμεί και προς
υχτλλεσίν της υπ αριθ 82 1982 ιιχοφά
ruin: το»* f ιρηνιιαίκτίου Βέροιας και της
σχετικής πρυ. η·ν ι 'μ’<ι * οψείλι'την κοινο
ποιηθείσης επιτ»/·'ής προς πληρωμήν οις
τούτο όε.ικν-ύται εκ της υπ
αριθ
23 118 1982 ι.κΟέσεως /.τττόόπεως του
\ΐκαστ»κ<Η) Ε'-ιμελητού των εν Βέροια
ΠρωτοΛυν<'»ν Μάριου Λνδρέου Mar ή »,κυ
θεντα» ι.ις \ημ»')πιον Αναγκαστικόν Πλει
σχηριασμόν w κάτωθι κινητό του ιινωχε
ρ<α οφΐ:ι/χτη κατασ/ε.θ/ντα δυνάμει της
υπ αριθμόν 34,16-11 W82 κατασχέτη
ρητι* »κθέπεω: μου: Ητοι: α) Ενα κομπρε
σερ μάρκας IFRMAC1 Ιταλικής κατα
σκευής π ιι Γ.ροελεΐΗπεωζ. χρώματος πορ
τοκαλι μ ιυ ι του ηλεκτρομοτέρ αυτού και
όλων τι->ν παρακολουθημάτων του. εν λει
Γθυρ>ια km καλή καταστασε.ι ευρισκόμι.
νον. μι. αριθμόν 22.770, χωρητικότητας
200 Λίτρω ν Βξημμήθη αντί δρχ. 30.000
β) Μ ια ραπτομηχανή SINGER τύπου 331
χρώματος πρασίνου, μετό του η/^κτρομοτέρ αυτής και μκθ* όλων των πυρά καλού
Οημάτων της- Εξετιμήθη δρχ. 20.000.
Ητοι ε.ν συνόλω κατέσχεσα συνολικήν
περιουσίαν του καθ* ου εκ δρχ 50.000
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παριί του νόμου προ|Ιλεπόμενη τοιαύχη
του 1/2 της γενυμένης εκτιμύσεως ίων
κυτππχεθέντων ήτοι δρ;
25-000
Η
κιίτακυρωσις γενήσεται εις τον προσφί.
ροντα την μεγαλύτερη τιμή τΩχυταιον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
Ιΐρίας της όνι<» καθορισθέίσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γ ί
νει τρεις φορές πρόσκλησις προς πλχισδο
σίαν υπό του κύρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, οστις
δικαιούται όπ«υς ζητήσει και )ai{1r.i παρ*
έκαστου πλποδόιαυ χρημαπκάς εγγυή
σεις Ά μ α την κατακυρώσει οι·περθ(μαη
στής υποχρεούται να έατα|)άλη εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλ.ον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καιαθέ
σει τούτο αμελητί πις το Λημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικό
γρομμάτιον εις τον επί του πλι.ιοτηρια
σμού υπάλλ.ηλΛν, Λλ>αος ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ* αυτού τα έξοδα
τν»ι> οποίοι» θέλοον κιστ:ρ«χώ:ί παρ αυτοί»
ιιναγκασπκώς και όιιι προσωπικής του
κρατήσι:ως, F.tc πκρίπτωσιν μη ι.μφανΓ
muii-ς τελευταίου πλειοδότου υ ππισπεύ
δων θέλει σι»μψηφίσει το εκττλτ στηρίασμα
ειζ την απιιίτησιν του Τα κηρύκτιιι

ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ
και ΚΟΛΑΚΕΙΕΣ
Οταν . vue ηλικκι.μένος χωρικός δέχθηκε κάποτε την επίσκεψη της αν.
ψιώς του. που ππυόδυζ® nrr,v -όλη. γοητευμένος οπό την ευγέν*ια και τη.
ομοροιά της. της είπε: »Πάμε στον κήπο να σι δουν τα τριαντάφυλλο«.
Να. ένα ωραίο κομπλιμέντο που θα μπορούσε να θεωρηθεί κολακεία, αν
Λεν βγει αυθόρμητα απο τα χείλη ενός απλού ανθρώπου. Αν πρόσφερε στην
ανιψιό του ένα πελώριο μπουκέτο από τα καλύτερα τριαντάφυλλά του δεν 6α
της προξενούσε τόση χαρά.
Ένα αληθινό κομπλιμέντο όιακρίνεται για την λεπτότητα και την αλικ;ν
νειιί του Fi νιιι τυ είδος του επαίνου, που ο καθένας θέλει να τον ακούει και
τον ακούει ευχαρίστως, αν δεν λέγεται με ιδιοτελείς σκοπούς. Αντίθετο, η
κολακεία που εκφράζεται με πολλά λόγια που σερβίρεται με πολλή σάλτσα
θα μπορούσαμε να πούμε είναι προσβολή στην νοημοσύνη εκείνου, προς
τον οποίο απευθύνεται Βέβαια, είναι πολλοί εκείνοι που δέχονται την κολ.
κει'α. χωρίς να καταλαβαίνουν ότι. κάνοντας αυτό, κολακεύουν με ιη σειρά
του τον κόλακα.
Ωστόσο πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η κολακςία Λεν είναι πάντοτε υο>
ρόβυυλη εκδήλωση. Συχνότατα το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η υπερβ,·
λή. Παραδείγματος χάρη, με τυ να πούμε σε μία γυναίκα σαράντα ή oupaveu•πέντε χρόνων, ότι φαίνεται νεώτι ρη απο' όσο πραγματικά είναι, δεν πρυσβα
λ.ουμι: την νοημοσύνη της. Η κολακεία αυτού τυυ είδους είναι ευπρόσόκκ η.
γιατί Λεν απέχει πολύ από το κομπλιμέντο. Αντίθετα, αν της πούμε ότι δ»·ν
ψαίνι ται λιγότερο νέα από την εικοσάχρονη κόρη της. την κοροϊδεύουμε μί
τον προσβλητικότερο και προκλητικότερο τρόπο. Το ίΛιο κι αν πούμε σε μία
φίλη ή γνωστή που σέρνει με κόπο το υπερβολικό πάχος της ότι αδυνάτισι
πολύ, ενώ είναι ολ,ηφάνε.ρυ ότι. απζι την τελευταία φορά που την είδαμε, κέρ
VI Λ |* *■ .1 .1 Ο ν · «-* r / . , . Λ r ι - . . . . . Λ Λ χ — . . . - Λ - » . >
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τουλάχιστον δέκα κιλά. I αυτές τις περιπτώσεις όταν
δηλαδή πρέπει
μιλήσουμε για την ηλικία και την εξωτερική εμφάνιση ενός φΰ.ικού προσι·
είναι
\·
■ που.
■ χωρίς
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κ ότο
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είναι,
με την ----------------έιιφαση που’ οωοαμι
στην ισότητα των δύο ψι
λίαν.
ιν. εγκαταλείψαμι την συνήθεια των φιλοφρονήσεων. Ξεχύσαμε, προπαν·
· . mue
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v iin n Τ
vKiSnvr κάθε
k-rrHi- γυναίκα
v u v n i V n ακούει
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τις δεχόμαστε
Σχεδόν
ευχαρίστηση τους επαίνους, για το νόστιμο φαγητό που ετοίμασε, ή τα ευνι.
κά σχόλ.ια για το καινούργιο φόρεμά της. Κ ι όμως είνιιι πολλοί εκείνοι που
ξεχνούν αυτά τα αθώα k u i ευπρόσδεκτα κομπλιμέντα, ενω πολλές νέες γυνο,
κες κοκκινίζουν υπό αμηχανία στο άκουσμά τους και παραλείπουν ν ιιπαντή
σουν μ' ένα απλό «ευχαριστάι· συνοδευομενο από ένμ χαμόγελο.
Αντίθετα συνηθίζεται πολύ η κολακεία να πηγάζει από υστερόβουλες σκι
ψεις. μολονότι σχεδίάν όλοι, άντρες και γυναίκες μπορούν να την καταλάβουν
και να την εκτιμήσουν στην πραγματική της αξία. Αν υπάρχουν μερικοί που
τη δέχονται δείχνουν απλούστατα όττ έχουν ψυχολογικά προβλήματα παρα
δείγματος χάρη, έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους ή παθολογικό εγω
κιντρισμό και χρειάζονται «τονωτικά ψέματα».
Χρησιμοποιούμε συχνά αυστηρά ή ακόμα και χυδαία λόγια για να καυτή
ραΐσουμε τους άνδρες η τις γυναίκες, που εκφράζουν με ολοιώδη τρόπο το
θαυμασμό τους προς ιούς προϊστάμενους τους, με την ελπίδα να επιτύχουν
κάποιο πλχονέκτημα Λόγια γεμάτα περιφρόνηση, που δείχνουν ότι δεν είμρ
στε τόσο αφελείς όσο άλλοτε κι ότι ιδιαίτερα οι γυναίκες ελευθερώθηκαν και
ανάπτυξαν αρκετά την προσωπικότητά τους, έτσι που Φτάνουν στην επιτυχία
μι θεμιτά μέσο κι όχι χρησιμοποιώντας τα θέλγητρά τους ή γλυκόλογα και
κολακείες.
Ενα αληθινό κομπλιμένο που βγαίνει απευθίιις ιιπύ την καρδιά, είναι κάτι
που όλοι το αγαπάμε κιιι το δεχόμαστε μ' ευχαρίσπιση. όταν μάλιστα, προέρ
χεται από ένα πρόσωπό που μάς ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να πούρε εδω. ότι
τα καλύτερα κομπ/,ιμέντα προέρχονται υπό τα παιδιά. Γιατί είναι αμεσα, ειλι
κρινή και λένε αυτό που αισθάνονται, χωρίς «σάλτσες» και υστεροβουλίες.
Για έναν πατέρα, δεν υπάρχει ωραιότερο κομπλιμέντο και μεγαλύτερη
ιχ.χπρίστηση από το ν' ακούσει το γιο τοι. να λέει - και να το αισθάνεται - on
τον βλέπει σαν μεγαλύτερο αδελφό του. Και αία γυναίκα δεν υπό χει ικανό
ποιητικότερη φιλοφρόνηση, οπό τον να ακούει τον σύζυγό της να δηλώνει
απερίφραστα: «Μου είσαι απαραίτητη. Μία ημέρα χωρίς εσένα μοιάζει μι
καλοκαίρι χωρίς ήλιο».
Η διάφορά μεταξύ κολακείας και κομπλιμέντου μπορεί vu κσθρεπττσθεί και
να φανεί καθαρά στις οικογενειακές σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν μα
γυναίφα nupunovritui on οι ρυτίδες της αυξήθηκαν τόσο που σε λίγα λεπτά
‘ τη. μέτρηι
μπροστά στον κιιθρέπτη.
μέτρησε πόνοι από εκατό, ο σύζυγός της στην επιθυ
ιυχάσει. θα
0 της πει κολακευτικά ότι εκείνος δεν βλέπει
μία του να την καθυσυχάσει.
κιιμμιιι ρυτίδα κι ότι το πρόσω
πρόσωπό της διατηρεί πάντοτε την νεανική δροσιά
του. Αντίθετα, ο γιος της θα
στο λαιμό της και θα πει. με την παι
Ou κρκμασυεί
Kf
διάστικη ειλικρίνειά του: «Μου αρέσουν οι ρυτίδες σου, μαμά». Λυτή η ειλι
κρίνωα είναι περισσότερο παρήγορη από τα ενθαρρυντικά λόγια του αυζύ
γου.
Γ ιιιτί, μευιξό της κυληκείος έστω και καλοπροαίρετης και του κομπλι
μέντοί), υπάρχει τεράστια δκίφορα Η κολακεία tivut ένας υποκριτικός έπαι
νος για κάτι που δεν είμαστε. Το κυμπλ.ιμέντο είναι ο ειλικρινής έπαινος για
κάτι που κάκιστε.

δικαιώματα υις εκ του επί του πλειστηρια
σμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον τελευ
ταίον πλειοδότην. Το φερέγγυσν ή μη των
πλειοδοτών είναι της απολύτου κρίσ«&;
του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν
αγοραστοί της πλειοτηριασθησομένης ως
άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και
πταοδοτήσωσιν κυτά την εναρχή του
παρόντος οριζομένην ημέραν »cm ώραν.

Ο ε π ί τ η ς ε κ τε λ έα εω ς
Δ ικ α σ τ ικ ό ς Ε π ιμ ελ η τή ς
Μ Α Ρ ΙΟ Σ Π Α Γ Η Σ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ
ΠίΙΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
στην Αλεξάνδρα« 110 τ.μ- με τον αέρα επάνω. Βετσοπούλου 104.
Πληρ. τηλ. 838622, θεα/νίκη.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑΞΙ

Δεσποινίς που γνώριζα άριστά το αγγλικά και πολύ καλά τα γερ
μανικά. με γνώσεις λογιστικής και μάρκετιγκ και με προϋπηρεσία σε
μεγάλη αθηναϊκή επιχείρηση ζητεί εργασία ανάλογη των προσόντων
της στη Βέροια. Πληρ. τηλ. 24.966 τις εργάσιμες ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Με γνώσεις λογιστικής για να εργασθει στην αντιπροσωπεία
ΤΟΥΟΤΑ. Πληροφορίες κ. Λντωνη Γεωργιάδη τηλ. 27187.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Τ Η Μ Α
Εντός του χωρίου Τριλοψου με 100 μ. πρόσοψη κτπ της λεωφόρου
5 3 στρέμ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 01/561498?.

Ραδιοταξί

62^5502.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

Βερμίου Βενιζέλου
Εθηκή Τράπεζα
Έναντι ΔΕΗ
Έναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου

23.434
24.141-24.343
23.131
26.726
26.920
23.880

ΝΛΟΥΣΗΣ
Πλ. Καριιιάοιου

22.532-22.636

ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
Έναττι ΚΤΕΛ
Μυ,ραϊτη

24.080
23.350

ΛΑΟ Σ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιίρυτης
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ Π Α Γ Σ ΙΚ Λ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Θεο/νίκης 79 - Τηλ. 27*187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετσοπούλου 21 - Τ ψ - 22.594

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Εκποιδευθάς στην Ελληνική Τηλεόραση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37-ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5
4 1 3 .0 0 0

Υ'πεύθυνος
Φωτοσύνθεοης-ΟΕΕδΕΤ
Μ ΙΧ Λ Λ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Π. Μιαούλη 4)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
ΜΕ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α V ID E O

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
ΙΕδέοσης I)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

VIDEO CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23 137- 29.762
ΒΕΡΟΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΣΤΑ 903 «.£

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π Α Τ Ο Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ιδιιοτών
Σωματιιων

δρχ. 1500

Ιν λ λ ό γ ω ν - Γ .Π .Σ

Κοινοτήτων
Α1Ε. και ΕΠΕ
Δημων-Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ

δρχ.2(Κ)0
δρχ.3000

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

δρχ.4000

• Χειρόγραφα δημοοικυόμενα η όχι
δεν επιστρέοονται.

ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Α ναθερμάνθη καν
ο ι σ χ έ σ ε ις μ ετα ξύ
Μ όσχας - Α γκυρας
σημειωτεται προοοος προς την απο
κατάσταση της δημοκρατίας στη χώ
ρα αυτή και κάλεσε τους Γερμανούς
βουλευτές να επιτρέψουν την επανά
ληψη της χορήγησης της γερμανικής
οικονομικής βοήθειας προς την
Αγκυρα, που είχε «παγώσει» και η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 413,5
εκ. μάρκων.
Σ αυτή την απόφαση αντέδρασε
προχθές
το
αντιπολιτευόμενο
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που

Μ Ο ΣΧΑ
Την «απόλ.υτη ικανοποίηση» του
a ró τις επαφές του με τους Σοβιετι
κούς επισήμους εξέφρασε προχθές ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κ.
Ιλτέρ Τουρκμέν. Παράλληλα, η από
φαση της κυβέρνησης της Βόννης να
«ξεπαγώσει» την οικονομική βοήθεια
προς το στρατιωτικό καθεστώς της
Αγκυρας συναντά τις σοβαρές αντι
δράσεις της σοσιαλδημοκρατικής
αντιπολίτευσης.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
κ· Τουρκμέν δήλωσε πως είναι «από
λυτα ικανοποιημένος» από τις επαφές
του, με το Σοβιετικό υπουργό Εξωτε
ρικών κ. Αντρέι Γκρομύκο και τον
πρωθυπουργό Νικολάι Τιχόνωφ,
μετέδωσε προχθές το σοβιετικό πρα
κτορείο «Τας».
Ο κ. Τουρκμέν. που αναχώρησε
προχθές από το Μπακού για να επι
στρέφει στην πατρίδα του, εξέφρασε
την ικανοποίησή του γιατί η Τουρκία
και η Σοβιετική Ενωση «βρίσκονται
ξανά στο δρόμο της καλής γειτο
νίας».
Επίσης, σε προχθεσινό ανακοινω
θέν του υπουργείου Εξωτερικών της
Τουρκίας αναφέρεται ότι η τουρκική
και η σοβιετική κυβέρνηση εκδηλώ
νουν την «επιθυμία να επεκτείνουν
τις σχέσεις τους στον εμπορικό
τομέα» και εξετάζουν «τις πιθανότη
τες μιας συνεργασίας στον οικονομι
κό. βιομηχανικό και ενεργειακό
τομέα»Χ. Στο ανακοινωθέν αναφέρε
ται ότι ο κ. Τουρκμέν κάλεσε τον κ.
Γκρομύκο να επισκεφθεί επίσημα την
Τουρκία και ότι «η πρόσκληση έγινε
δεκτή και οι ημερομηνίες της επίσκε
ψης θα προσοιορισθούν αργότερα».
Ο Δυτικογερμανός υπουργός Εξω
τερικών κ. Γκένσερ, ενημερώνοντας
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέ
σεων της γερμανικής Βουλής για την
κατάσταση στην Τουρκία, είπε ότι
μετά τα πρόσφατο δημοψήφισμα

τονίζει σε ανακοίνωσή ταυ. ότι στην
Τουρκία δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα
η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία
κινήσεων και η ελεύθερη λειτουργία
των κομμάτων.
Ο πρόεδρος της Τουρκιες στρατη
γός Εβρέν θα επισκεφθεί επίσημα την
Κίνα, την Ινδονησία, τη Νότια
Κορέα και το Μπαγκλαντές από τις
13 ως τις 25 Δεκεμβρίου, όπως ανα
κοινώθηκε επίσημα στην Αγκορα.

Φοροεπιβαρυντικός
καί ό προϋπολογισμός
τής Πολωνικής χούντας
Βαρσοβία, 4
Ή σύνοδος τών Πολωνών έπια κόπων μέ Ανακοίνωσή της κατήγγειλε χθές r i
στρατιω τικό καθεστώς τής χώρας γιό τήν Απόφασή του νά διαλύσει ιό Ανεξάρ
τητο συνδικάτο ’Αλληλεγγύη καί στή θέση του νΑ δημιουργήσει περισσότερες Α
πό 400 τοπικές ίργατικές ένώσεις.
Ό τόνος πάντως τής Ανακοινώσεως ήταν ήπιότερος Από προηγούμε
νες καταγγελίες τής έκκλησίας, πού
σύμφωνα μέ τούς παρατηρητές φαί
νεται νά Αποσύρει τήν όποστήριξή
της Από τό παράνομο σήμερα συνδι
κάτο.
Ή σύνοδος χαρακτηρίζει τήν 'Α λ 
ληλεγγύη κα ί τήν Αγροτική ’ Αλλη
λεγγύη ώς «λαϊκά κινήματα» κα ί προ
σθέτει δ τι «ή έκκλησία πιστεύει πώς
γιά τήν δημιουργία συνεχούς κοινωνι
κής εΙρήνης Απαιτείται 6 σεβασμός
τών πραγματικών κοινωνικών τάσε-

Η Βουλγαρία πίσω
από την απόπειρα;

ων, όργανωμένων σέ κοινωνικές Αμά
δες βάση συμφωνιών πού dvat Αποτέ
λεσμα διαλόγου» έννοωντας προφα
νώς τις συμφωνίες τού καθεστώτος
μέ τούς έργάτες κα ί Αγρότες πού 6δήγησαν στήν δημιουργία τών Ανεξάρ
τητων συνδικαλιστικών ένώαεων.
• ‘ Αρχισε χθές στό πολωνικό κοινο
βούλιο ή συζήτηση γιά τόν προϋπολο
γισμό τού 1983, χωρίς τήν παρουσία
τού ήγέτη τής χούντας στρατηγού
Γιαρουζέλσκι πού πραγματοποιεί έπίσκεψη στό Ανθρακωρυχείο «Ντημητρώφ στή νότια Πολωνία, δπου 17 έρ
γάτες έχασαν πρόσφατα τή ζωή τους
Από πυρκαγιά πού ξέοπαοε τ(ς στοές
του.
Ό Αντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως
Γιάνουσζ Όμπσντόβσια, δήλωσε κα
τά τή χθεσινή σύνοδο τού κοινοβου
λίου, ότι οΐ τιμές τών περισσοτέρων
Αγαθών κα ί ύπηρεσιών πρόκειται νά
αύξηθοϋν κατά 10% σ τίς Αρχές τού

Καταργούνται
οι τόκοι
υπερημερίας

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
ΡΩΜΗ 4 (ΑΠΕ)

Παύλου Β

Εξεδόθη από τις Ιταλικές δικαστι
*ΐς αρχές ένταλμα συλλήψεως για
εντι οευτερο Βούλγαρο υπήκοο,
γραμματέα του στρατιωτικού ακο
λούθου της Βουλγαρικής πρεσβείας
στη Ρώμη του κ. Βασίλιεφ Κύλεφ,
για πιθανή συμμετοχή του στην από
πειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη

Ή δη οι δικαστικές και αστυνομι
κές αρχές της Ιταλίας ερεονουν και
για ένα τρίτο Βούλγαρο, τον ταμία
της Βουλγαρικής πρεσβείας κ. Τεοντόρωφ Αιζάνωφ, χωρίς όμως να
έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης
εναντίον του.

Είναι πάντως, γεγονός ότι οι Ιτα λι
κές αρχές, που σημειωτέον δεν έχουν
προς το παρόν κατηγόρησα τη Βουλ
γαρία και τις μυστικές υπηρεσίες της
για συμμετοχή στη δολοφονική από
πειρα του Πάπα, για πρώτη φορά
υποστηρίζουν τη θέση ότι η απόπειρα
αυτή αποτελεί εγκληματική συνωμο
σία. ενώ μέχρι τώρα υπεστηρίζετο ότι
ο παρ' ολίγο δολοφόνος του Πάπα
Τούρκος Αλή Αγκτσά ενήργησε μό
νος του.

Συντριπτική
ήττα του
ΠΑΣΟΚ σε
εκλογές
στον Ο.Π.Ε.
Συντριπτική ήττα υπέστη το
Π ΑΣΟ Κ στις εκλογές γιο την ανάδεικ_
*
λ τ·
. .1 3
ιικι'ιίί
η.
ξη .νέου
Δ.Σ.,
στον .σύλλογο
υπαλλή
λων Ο.Π.Ε.. (Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών) ενω η Néu Δημο«ρατίσ αύξησε τη δύναμή της. παίρ
νοντας το 44,2% των ψήφων.
Έ τσι η παράταξη που πρόσκαται
στηιί κυβέρνηση εξέλεξε 1 σύμβου
λο, η Νέα Δημοκρατία 2 και το Κ Κ Ε
επίσης 2. Η δύναμη των συνδυασμών
στο προηγούμενο Δ.Σ., ήταν 3,1 και
1, αντίστοιχα.

ψη το
il ήθη κ πριν λίγες μέρες
πραγματοποιήθηκε
έχει σημαντικά επιδεινώσει τις
διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ιταλίας
και Βουλγαρίας, ενώ η έκδοση εντάλ
ματος σύλληψης και για δεύτερο
Βούλγαρο «αναθερμαίνει» θεαματικά
την πιθανότητα ύπαρξης «διασυνδέ
σεων με τη Βουλγαρία» στην υπόθε
ση δολοφονίας του Πάπα.

συνεχεία από την Ιη
αγωγές - εξαγωγές κ.λ.π.
2) Ασφαλίζεται όλο το προσωπικό
της ATE κατά παντός κινδύνου στην
ασφαλιστική εταιρία «αγροτική ασφα
λιστική· για τις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστικά
τους ταμεία, δηλ. αν πεθάνει ένας
υπάλληλος ή υποστεί ανικανότητα
προς εργασία και δεν έχει συμπληρώ
σει την 15ετία θα καλύπτεται από την
ασφάλεια αυτή σαν να ήταν ασφαλι
σμένος στο ταμείο του 35 έτη.
Επίσης, ο κ. Καφίρης εξήγγειλε
μιά σειρά μέτρα αναδιοργάνωσης και
αποκέντρωσης της ATE για να εξυ
πηρετεί καλύτερα τους αγρότες. Σή
μερα ο κ. Καφίρης πειροδεύει στα
υποκαταστήματα του νομού Έβρου.

ΤΟΚΟΣ
ΕΩΣ 21%

(αναΑόγως ονομαστικής αξίας, ως κατωτέρω)

». ΤΓΤΑΟΙ ΔΡΑΧΜΩΝ

5.000, 25.000, 50.000, 100.000, Σ50.000,
300.000, 350.000, 400.000, 450.000

ΤΟΚΟΣ 17%

J . ΤΤΓΛΟΙ ΔΡΑΧΜΩΝ

500.000, 600.000, 700.000,
800.000, 900.000

ΤΟΚΟΣ 19%

3. ΙΓΤΛΟΙ ΔΡ ΑΛΜΩΝ

1.400.000, 1.500.000, Ι.ΜΜ.ΟΟΟ, 1.700.000,

1.000.

000.1.100.000.1.200.000, 1.300.000.

ΤΟΚΟΣ 21%

1.800.000. 1.900.000

J
!

ί1
t

c n m o n τ ο κ ο Σ & rx.

KM·

160.044

IT.MO

304.000

51JM

Ζωηρές ανησυχίες εξέφρασαν
προχθές δικαστικοί κύκλοι εν όψει
της κληρώσεως των μελών του Ανώ
τατου Δικαστικού Συμβουλίου και
των πενταμελών και εννεαμελούς
(πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο)
πειθαρχικών συμβουλίων δικαστικών
λειτουργών. Οι κληρώσεις θα γίνουν
αύριο Δευτέρα, σε συνεδρίαση του Α ’
τμήματος του Λρείου Πάγου.
Οι ανησυχίες των δικαστών,
κυρίως από:
α) τον τρόπο με τον οποίο επελέγη η σημερινή ηγεσία του Α.Π.
β) το γεγονός ότι ο πρόεδρος του
Α.Π. κ. Γ. Κώνστας διατηρεί και την
προεδρία του Α τμήματος του δικα
στηρίου παρά τις διατάξεις του οργα
νισμού του Α.Π., σύμφωνα με το
οποίο ο πρόεδρος μπορεί να προισταται όλων των τμημάτων αλλά για μιά
δυό φορές, ώστε να γνωρίσει τους
δικαστές. Στο Α" τμήμα προεδρεύει ο
Α ' αντιπρόεδρος.
γ) το γεγονός ότι ο κ. Κώνστας
επάνδρωσε το Α ’ τμήμα, όχι με βάση
την αρχαιότητα των δικαστών αλλά
με προσωπικές προτιμήσεις.
Για να εξασφαλισθεί το κύρος του
δικαστηρίου και των μελών του Α'
τμήματος καθώς και το αδιάβλητο
των κληρώσεων ζητείται:
1) Οι κληρώσεις των μελών του
Α Δ Σ και των δύο πειθαρχικών να γ ί
νουν μιά συγκεκριμένη ημέρα και
ώρα, εκ των προτέρων γνωστή, κατά
τηδιάρκεια μιας συνεδρίασης του Α τμήματος που πρέπει να γνιοστοποιη

Σκληραίνουν
τα μέτρα
στην Τουρκία
Α ΓΚ Υ Ρ Α 4
Διαλύονται οι ελπίδες ότι θα
χαλαρώσουν τα στρατιωτικά μέτρα
ασφαλείας στην Τουρκίαν οι οποίες
είχαν δημιουργηθεί εξ αφορμής του
νέου συντάγματος και των σχετικών
επισήμων δηλώσεων.
Η απογοητευτική αυτή ποοοπ τ'
κή διαμορφώνεται εςαιτίας της σει
ράς νέων δικών που άρχισαν και θα
αρχίσουν σύντομα, ως και των νέων
περιορισμών στον τομέα του τύπου.
Στην εβδομάδα που τελειώνει σή
μερα οι τουρκικές αρχές έκλεισαν μιά
καθημερινή εφημερίδα και προειδο
ποίησαν άλλες δύο ότι θα έχουν την
ίδια τύχη εάν δεν «προσέξουν».
Κ ι ακόμα, οι αρχές στην Κων
σταντινούπολη αποφάσισαν αυτή την
εβδομάδα να διώξουν ποινικώς 18
Τούρκους συγγραφείς με την κατη
γορία ότι είχαν αναπτύξει κομμουνι
στική δραστηριότητα.

Ο δ ιη μ ε ρ ε υ ο ν τ α

Φαρμακεία

θεί έγκαιρα, ώστε να είναι δυνατή η
παρουσία δικηγόρων και ακροατη
ρίου.
2) Να αναγνωσθούν δημόσια τα
ονόματα των Αρεοπαγιτών που γρά
φονται στους κλήρους και. μετά από
έλεγχο, να σφραγιστούν οι - ομοιό
μορφοι - κλήροι και να μπουν στην
κληρωτίδα.
3) Να γίνει διαδοχικά η εξαγωγή
των κλήρων από όλα τα μέλη της
συνθέσεως και τον εισαγγελέα του
Α.Π.
4) Να συνταχθεί σχετικό πρακτι
κό με ευθύνη του προέδρου και του
γραμματέα του Α.Π. και
5) Οι κλήροι να είναι ισομεγέθεις,
κυλινδρικοί και ομοιόμορφοι.

1. Από τον ΕΛΤΑ ανακοινώνεται
ότι, από το Κεντρικό Φιλοτελικό
Γραφείο (Απελλού I
Πλατεία
Κοτζιά - Αθήνα) θα χρησιμοποιηθεί
στις 13 Δεκμβρίου 1982 και κατά τις
ώρες 08.00 14.30 ειδική αναμνηστι
κή σφραγίδα, για τα πενήντα χρόνια
από την ίδρυση της Ελληνικής Φαρ
μακευτικής Εταιρείας.
2. Ό σ οι ενδιαφέρονται να λά
βουν αποτυπώματα της ανωτέρω
σφραγίδας, μπορούν να καταθέσουν
ή να στείλουν έγκαιρα τα αντικείμενά
τους, με πληρωμένα ταχ/ΐ'ά τέλη, στο
ανωτέρω γραφείο, για να φθάσουν μέ
χρι την ημερομηνία χρησιμοποίησης
της σφραγίδα.ς
3. Ελάχιστο τέλος για κάθε αποτύ
πωμα σφραγίδας ορίζεται, για τους
Φακέλους 12 δραχμές και για τα λοι
πά αντικείμενα 9 δραχμές.

νού προέδρου κ. Ρήγκαν γι“ τΤ'ή^-.
σχυση ιης αμοιβαίας ε μ 'ιοΐι·® ,
στη διάρκεια των διαπραγίώΤΡ"
της Γνεύης, πρόσθεσε όμως ®
ακόμη πολύ νωρίς για να_δ'ει!γ ;
σθεί επακριβώς το ενδιαφέρον
1

Η σοβιετική εφημερίδα υποστηρί
ζει, ότι η δυτικογερμανική κυβέρνη
ση προσπαθεί να καθησυχάσει τον
πληθυσμό, επαναλαμβάνοντας ότι οι
πύραυλοι θα εγκατασταθούν "περί το
τέλος του επομένου χρόνου και μάλι
στα μόνο σε περίπτωση αποτυχίας
των διαπραγματεύσεων της Γενεύης
για τους πυραύλους μέσου βεληνεκούο.

Από τη μεριά του. όμωζ»0
κανός αντιπρόεδρος κ. Κ' ^
Μπούς είπε, ότι δεν είναι σκοπιμ
επιδιωχθεί μία πρόωρη
κορυφής μεταξύ των κ.κ. Ρήν*α' ·
Αντρόπωφ. «Τί να τον κάνοιώ .
ρα: Να δούμε τί χρώμα έχουν: ε
τια τους: Ή να υπογράψουμε^»
ένα χαρτί;» είπε χαρακτηρι^1*
Αμερικανός πείσημος. απάΟ-“ ,.
σε σχετική δημοσιογραφική * <Μ' ^ 1

Η εφημερίδα των σοβιετικών
συνδικάτων «Τρούντ· πισημαίνει.
εξάλλου, ότι οι επικρίσεις της αμερι
κανικής καθολικής εκκλησίας εναν
τίον τής πυρηνικής ποντικής της
Ουάσιγκτον αποτελούν «εύγλωτο
στοιχείο ότι ο κ. Ρήγκαν χάνα καθη
μερινώς έδαφος».
Στην Ουάσιγκτον, πάντως. Αμε
ρικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η
Σοβιετική Ένωση εξέδήλωσε ενδια
φέρον για τις προτάσεις του Αμερικα

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι πι
παρόν οι διαθέσεις του νέου
-.
κοίΐ ηγέτη είναι μάλλον aivvyl*·*
|
«ξέρουμε λίγα γι αυτόν», ο π*.

Οι «Τάϊμς της Νέας
έγραψαν, ότι η ΕΣΣΔ έστειλε μώ ^
στον πρόεδρο Ρήγκαν μ£
0
δηλώνει ότι οι θέσεις του V" .
μείωση των κινδύνων
πολέμου είναι «ευπρόσδεκ!6ξ*ί

Κ. Καραμανλής: Αυταπόδεικτη
η ελληνικότης της Μακεδονίας
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΔΟΘΗ Ο ΤΟΜΟΣ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΤΗΣ «ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»
«Έ ν λίθοις φθεγγομένοις»: έκέϊ φυλάγεται ή Ιστορία κα ί ή
παράδοση κα ί ή Ιστορική συνέ
χεια αύτού τού τόπου. Μ άς τό
θύμισε ή καθηγήτρια Ε λένη
Άρβελέρ, μιλώντας χθές στήν
’Α ρχαιολογική Ε τα ιρ ε ία γιά
τόν τόμο «Μακεδονία», πού πα
ρουσίασε ή «’Ε κδοτική Α θ η 
νών» σέ μία Ασυνήθιστα μεστή
λόγων έκδήλωση, πού τίμησε μέ
τήν παρουσία του 6 Πρόεδρος
τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταν
τίνος Καραμανλής.
«’Εμείς δέν έχουμε Ανάγκη
παραχαρακτών τής Ιστορίας, έ
χουμε δμως Ανάγκη Από περισ
σότερους έπιστήμονες»: δήλω
σε δ καθηγητής Μ ιχαήλ Σακελλαρίου πού είχε τήν; έπιμέλεια
τής έκδόσεως.
« Ή πολιτιστική ένότητα τοϋ
Αρχαίου έλληνικοΟ κόσμου έπιβεβαιώνεται αναμφιρρυτα»: υ
πογράμμισε ό καθηγητής ’Αν
δρόνικος έκ τών' συγγραφέων
τού έργου.
Ή τελετή ήταν λαμπρή κα ί
λιτή ταυτόχρονα, ή αίθουσα τής
’ Αρχαιολογικής Ε τα ιρ εία ς κα
τάμεστη, οΐ όμιλίες συναρπα
στικές. Ό Μακεδόνας Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας πήρε μέ
πλατύ χαμόγελο τό πρώτο Αντί
τυπο ·χού βιβλίου Από τά χέρια
τού έκδότη κα ί μέ φανερή συγ
κίνηση δέχτηκε τήν Αναγνώριση
τής δικής του, μεγάλης, συμβο
λής οτό δλο έργο. Τό 1955, ό τό
τε πρωθυπουργός Κωνσταντί
νος Καραμανλής ζητούσε πε
ρισσότερα στοιχεία γιά τήν Ι
στορική κα ί πολιτιστική Από
σταση έλληνικών περιοχών δπως ή Ή π ειρος, ή Μακεδονία,
ή Θράκη κ.Λ. Καί δέν έβρισκε
παρά έλλιπείς πληροφορίες. Τό
τε ήταν πού ζήτησε Από τήν
«’Ε κδοτική Αθηνών» νά προ
χωρήσει στό γιγάντιο αύτό έρ-

Αύριο Δευτέρα ό Δεκεμβρίου
1982 εφημερεύει το φαρμακείο:
Παπαστεργίου Μαρία
τηλ. 22017
Διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Χατούρα Αθανάσιου
τηλ- 27475

Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η
Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ ΙΚ Η Σ
Σ Φ Ρ Α Γ ΙΔ Α Σ

εγκαταστήσουν επιθετικά όπλα στο
έδαφος των συμμαχικών
τους
χωρών, εκθέτουν τις χώρες αυτές σε
μία «πυρηνική απάντηση» την ίδια
στιγμή που οι Η Π Α ετοιμάζονται να
αποτραβηχτούν πέρα από τον Α τλαν
τικό.·.

Ό Π ρόεδρος π ίς Δ η μ ο κ ρ α τία ς κ. Κ. Κ α ρ α μ α νλή ς η α ρ α λ α μ β ^
ν α τό ν τόμο «Μ ακεδονία» ά η ό τό ν έκδ ό τη κ. Γ. Χρτστόπουκν
γο. Ή «Μακεδονία» είναι δ
πρώτος τόμος μιας σειράς Αλ
λων πού συνετάχθησαν Από κο
ρυφαίους είδικούς έπιστήμονες:
Έ λληνες έπιστήμονες, μιά καί
- δπως είπε δ πρόεδρος τής
Α ρ χ α ιο λογική ς Ε τα ιρ εία ς «ή κ α τ’ έξοχήν έλληνική έπιοτήμη είναι ή ’Αρχαιολογία».
Ό καθηγητής ’Ανδρόνικος ύπενθύμισε μιά Ακόμα λεπτομέ
ρεια: «δταν τό 1957 Αποκαλύρθηκε στό δπόγειο ένός Αγροτι
κού σπιτιού στήν Πέλλα δ πρώ
τος κίονας, μέ πρωτοβουλία τού
Κωνσταντίνου Καραμανλή έγκ ρ ίθ η κ ε Α μέσ ω ς π ίστω ση
150.000 δρχ., ποσού μοναδικού
τήν έποχή έκείνη γιά τήν Αρ
χαιολογική έρευνα, πού έπέτρεψε νά προχωρήσουμε στήν Απο
κάλυψη τών λαμπρών ψηφιδω
τών».
Ή όμιλία τού Προέδρου δέν
ήταν στό «πρόγραμμα». Αλλά
ήταν'έκείνη πού έκλεισε τήν δλη
έκδήλωση κα ί πού προκάλεαε I-

,διαίτερη έντύπωση: «Είναι
τσπόδεικτη ή έλληνικότης
Μακεδονίας» είπε, Ακόμα
«μέ τήν Απλή λογική». * ' 0 *
ρακτήρας κάθε λαού, «Ρ?0 ,
σε, προσδιορίζεται Από
γλώσσα του, τή θρησκείο
κα ί τόν πολιτισμό του. Ό ΑΡ
στοτέλης έγραφε κα ί 9 ^ * *
έλληνικά, δ Μέγας ’Α λ « 0
δρος μέ όργανο τήν έ λ λ η ^ ι
γλώσσα μετέφερε τόν έλλΠ*
πολιτισμό στά βάθη τής Δ
κα ί τά Αρχαιολογικά ε ύ Ρ Π θ ^
Απέδειξαν δ τι δ έλληνικός
.
ράς κ α ί δ έλληνικός Ν Α το ς .
χαν τήν Ιδια θρησκεία κα ί 7°
διο πολιτισμό».
ν
Στήν έκδήλωση παρέστΠ
έπίσης δ πρώην Πρόεδρος ^
Δημοκρατίας κ. Κωνσταντι
Τσάτσος, δ κ. Παναγιώτης ►
νελλόπουλος, ή υπουργός
^
τισμού κ. Μ ελίνα Μερκούρά
■
---- --------- » «· Π’
κ. Ξενοφών Ζολωτας, ο
^
ώργιος Μαύρος, ή κ. Αβ
Φλέμινγκ κ.ά.

Θερμές οι σχέσεις
ΗΠ Α-Γ ιουγκοσλαβίας

ρδύουν
Σήμερα Κυριακή 5 Δεκέμβριο·
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Σιδηρόπουλος Ορ.
Βενιζέλου 12
τηλ. 24366 24721
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Κωνσταντούδης Α.
Π, Παστέρ 4
τηλ. 24723 22052
γω παιόιατρικά περιστατικά.
Βοργιαζίδης Χαρ.
Μαλακούση 32
τηλ. 22253 23136
για χειρουργικά κσι γυναικολοΥί

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Ο Αμερικανός υπουργός αμύνης
Κασπάρ Ουαινμπέργκερ που πραγ
ματοποιεί 24ωρη επίσκεψη στη Γιουγκοσλαβία. δήλωσε προχθές βράδυ
στο Ντουμπρόβνικ. κατά τη διάρκεισ
επισήμου γεύματος, πως οι Ηνωμένες
Πολιτείες θα υποστηρίξουν την ανε
ξαρτησία και την εδαφική ακεραιότη
τα της Γ ιουγκοσλαβίας.
Ο κ. Ουαινμπέργκερ χαρακτήρισε
τις σχέσεις μεταξύ των δύοχεορών
καλές και θερμές και τόνισε πως ο
πρόεδρος Ρήγκαν συνεχίζοντας την
πολιτική των προκατόχων του, επι
θυμεί την ανάπτυξη ττόν ήδη φιλικών
δεσμών μεταξύ ΗΠ Α και Γιουγκο-

σλαβίας. Ο Αμερικανός υπουΡγ<^ κ
ναντήθηκε με ιν,ν , .— , ^
συνάδελφό ιου κ. Μπράνκο Μ
λα.
Πάντως, και οι δύο
αρνήθηκαν να προβούν ο ΐ
ρείς ανακοινώσεις για το περ'£Χ ,γ/,'
των συζητήσεων, αλλά είναι ό ^
ότι η Γιουγκοσλαβία ενό“ 11? ^
για την αγορά προηγμένου Τ ίί ^
γικού στρατιωτικού υλικού
Ηνωμένες Πολιτείες και άλλ£γ
παικές χώρες.
Ο κ. ΟΥαινμπέργκερ θα
^
ρήσα από τη Γιουγκοσλαβ11' ^
στρέφοντας σ.-ις Ηνωμένες
τείες.

Το όνομα που γράφει

κά περιστατικά.

ιστορία στο ΕΠΙΠΛΟ

Παρα0€(γματα ομολόγων κατά το πρώτο έτος
•ΠΙΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΙ1ΛΣ ΛΡΧ.

μανια και υπογράμμισε οτι είναι
«πολλοί εκείνοι στη Δυτική Ευρώπη
που καταλαβαίνουν ότι αν οι Η Π Α

Αδιάβλητη κλήρωση
ζητούν οι δικαστικοί

Σήμερα Κυρυική 5 \ι:κεμ|1_ρίθυ
14X2 όιι/νυκτι:ρ'·.ύι:ι to φαρμακείο:
Μπάλιου-Ούτο Λίάκου
τηλ. 29759

Νέα μορφή καταθέσβως των χρημάτων σας
για πιό ασφαλή και αποδοτική τοποθέτηση

17%

«Αντιευρωπαϊκό» χαρακτήρισε η
• Πράβδα» το σχέδιο για την ανάπτυ
ξη ευρωπυραύλων στη Δυτική Γερ-

0ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Κτηματομολογα
ΑΠΟ

Προειδοποίηση της «Πράβδα»
για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ

500.000

MOM

• X10JM

__ __________________

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
Φ Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάϊο του 1982
Όπως rira i γνωστό, οι ασφαλισμένοι tou Tt'BE' που χρωστούν (ισφομίς nou
αφορούν πριν ano τον φεχεινό μήνα Μάιο, θα μπορούσαν να τις πληρώσουν μι
ίρ ι τις J0 Νοβββριου με τήν παληά Πμη και μ ι τέλι* κηθυο ιίρηο/ωμ I iokovJ .
E ttiá if εληξε α ιιιη η προθεσμία, τιάρα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν τώρα ό
τις η,ιημωσουχ ut την καινούργια χιμή χωρίς καμία επιβάρυνση, npaypa nov
οπωσδήποτε συμφέρει για τσάι ίδιους τους ασφαλισμένους, μια και όλο το
αοφακίοτρο θα τους ωφελήσει αργότερα οτηουνταξιοδόιηοη.
Επίαης yii'cxai μια υπενθύμιση σήμερα όχι όλοι οι ασφαλισμένοι θα npcr.n
m πληρωσουν μέσο στο Δεκέμβριο τις ρετεινές εισφορές για να πιαστούν αργό
ripa αχη βεβαίωση που θα πάρουν για χη φορολογική τυς δήλωσή, Δηλαδή εαν
ένας ασφαλισμένος πλήρωση φεεεινές εισφορές το 198.1 αυεές δεν θα δοθούν
αχη βεβαίωση Start είναι λογικά ότι θα καταβληθούν χο 198J και όχι εο Í982.

ΑΝΔΡΕΟΥ
Έπιπλα

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΑ

ΠΛ. ΑΓ. Μ Η Ν Α

1 ΝΑΟΥΣΑ

I l f \ . I Κ Θ Ι LI ÍÍL 2 \« 3 Ι 23712
\ P I O U \ ΐ - . 27 155 Ο ΙΚ . 2 ' 350 Γ * * *

ΤΡ ΙΤΗ
f ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 1982\

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρύσεως 1965
Λρ. Φύλλου 2099ι
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23 .137 ]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Μ Ε Γ Α Λ Α Τ Α Ω Φ ΕΛΗ Α Π ' Τ Η Ν Ε Ν Τ Α Ξ Η

θα αποφευχθούν α τυχήματα στη νάρκωση
onayopeuOei και καταΝάξθε/ κάθε αυθαιρεσία γύ
τα διεθνή κωδικό στοιΙ αυτ^ τητα<> των αερίων

muZy°v
ieçκα· τουςπρ°να γίνει υποχρεωτι-

κός ο κω δικό ς χ ρ ω μ α τισ μ ό ς τω ν
φ ια λ ώ ν α ερ ίο υ σ τα ε ρ γ ο σ τά σ ια
κα ι να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι από α υτά
το δ ιε θ ν ώ ς μ ο ν α δ ικ ο ύ τύπου
κ λ ε ίσ τρ ο φ ιά λ η ς για κ ά θ ε α έριο,
ζη το ύ ν μ ε υπ όμνημά το υ ς σ τα

α ρμ ό δ ια

υπ ου ρ γεία

ο ι γ ια τρ ο ί

το υ Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο υ Β έροιας.
Σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α ,
σε
γενική
σ υ ν έ λ ε υ σ η που π ρα γμα τοπ οιή
θ η κ ε π ρ ό σ φ α τα σ το Ν ο σ ο κ ο 
μ ε ίο Β έρ οιας, μ ε α φ ο ρ μ ή τα θ λ ι-

Τιμήθηκε από τη
Vεπέτειος του Μακρυγιάννη
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
■ ^ * 1 » ·»

........................................■

II Π

ηθμπή έ χ ε ι ξε κ ιν ή σ ε ι από το ν Μ η τρ ο π ο λιτι"δ Ναό μ ε κ α τε ύ θ υ ν σ η το Μ ν η μ ε ίο τω ν
" ιό ν τ ω ν . Δ ια κ ρ ίν ο ν τα ι ο ι κ.κ. Ζαμάνης, ΤσαϋΟ0ΐνΕ ΤΓ)ν Κυριοκή στη Βέροια
μνημόσυνο για τα
^ ΤΓΚ Μάχης του Μοκρυγιάννια τους Ημαθιώτες που
«9τή &Ττ' ι'αν και εκτελέστηκαν
*“0ΐι „ , τ ρ ίο δ ο εκείνη του εμφυΤ0°λέμ0υ
νενε,-ς μνΓ,μ°συνο οργάνωσαν συγ'ύΐέηο1'01 Φ'όοι των θυμάτων και
η* ' στον Μητροπολιτικό

λέρας,
Β α λταδώ ρο ς,
Δ η μ ο ύ λ η ς κ α ι Ιακω β ίδη ς.

Εκτός από τους συγγενείς των
θυμάτων παραβρέθηκαν οιΙουλευτές της «Ν.Δ.» κ.κ. Χατζηδημητρίου
και Βαλταδώρος, οι πρώην βουλευ
τές κ. κ. Βλαχόπουλος και Ιακωβίδης, οι πολιτευτές κ.κ. Δημούλης
Ζαμάνης και Μιλτσανίδης. ο επικε
φαλής της μειοψηφίας του Δημοτι
κού Συμβουλίου κ. Τσαλέρας μαζύ
με άλλους δημοτικούς συμβούλους
τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής

Ν έο Ν έο Ν έο
*0Ρ Α ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

RO-NI
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και των τοπικών επίτροπων της
«Νέας Δημοκρατίας», εκπρόσωποι
Συλλόγων και οργανώσεων και
αρκετός κόσμος.
Στην εκκλησία, μετά το μνημό
συνο εκφώνησε λόγο ο γεωργοκτηματίας κ. Γρηγόρης Νταούκας που
τόνισε μεταξύ των άλλων:
•
Εάν το Δεκέμβρη του ’44 η
Αθήνα και η κυβέρνηση είχαν λιπο
ψυχήσει θα εχάνετο το πόν. Και
ευτυχώς γι’ αυτήν που είχε μείνει
ελεύθερη η μικρή περιοχή της Πλα
τείας Συντάγματος με το κτίριον των
παλαιών ανακτόρων. Γιατί εκείσυγκροτήθπκαν οι ταξιαρχίες εθνοφυ
λακής από εθελοντές που πρυυετρεξαν και εφέδρους που προσκλή
θηκαν.
•
Σε 27,000 περίπου ανέρ
χονται τα θύματα της δεκεμβριανής
περιόδου.
•
Είναι εθνική αναγκαιότητα
τα ιστορικό αυτό κομμάτια των
Δεκεμβριανών, που προστάτευσαν
τη Δημοκρατία, να τα δώσουμε
στους νεώτερους για να μπορέσουν
έτσι να γευτούν το ομορφότερο και
γονιμότερο αγαθό της ανθρώπινης
ύπαρξης: την ελευθερία.
• ■ Ενας αγώνας όπως των
Δεκεμβριανών που τον έκαναν
ψυχές φλογερές δεν πεθαίνει. Οι
θυσίες που έκαναν οι ψυχές εκείνες
δεν θα είναι μάταιες. Η αντίσταση
του Δεκεμβρίου ’44 δεν έγινε ακό
μη παρελθόν. Το μεγάλο ιδανικό της
θυσίας εκείνης, η ελευθερία τουανθρώπου. εξακολουθεί να δείχνει το
δρόμο του μέλλοντος Πρέπει να ε ί
μαστε έτοιμοι κάθε στιγμή για να
ανεβούμε τους δύσκολους δρόμους.
Ό χι όσοι πιστοί μα όλοι πιστοί,
θεμστοφύλακες μα κοι αγωνιστές
ταγοί μα και στρατιώτες της αιώνιας
πατρίδας.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Προσφέρουν ζΕστασιά και άν€ση
° τ°υς μικρούς και στους μεγάλους
ΑΝΔΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
I^U neç, νυ χ τικά , μπ ουρ νούζια. μ π ιζά μ ,ς, μπ ουφ άν'
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Μετά το μνημόσυνο κοι την
ομιλία στην εκκλησία, σχηματίστηκε
πομπή με επικεφαλής νέςιυς που
κρατούσαν την ελληνική σημαία και
μέσω των οδών Μητροπόλεως και
Βενιζέλου
κατευθύνθηκε
στα
Νεκτροτοφείο Βέροιας Εκεί μπρο
στά στο μνημείο των σφαγιασθέντων κατά τα Δεκεμβριανά στο Νομό
μας εψάλλη επιμνημόσυνη δέηση
και κατατέθηκαν στεφάνια
Ενα
πανώ δίπλα από τα μνημείο των
σψαγιασθέ ντων κοι τους τάφους
των στρατιωτών που σκοτωθήκαν
στον εμφύλιο, έγραψε Ναι στη λή
θη. όχι στην παραποίηση της ιστό·'ρέας. Δίπλα σε κάθε |σςρο«ωτικ ά
μνήμα εκχΐ'νε ένα « ε μ ί κ&Ι πάνω Ο
αυτά είχε αποτεθεί από ένα τριαν?:
τάφυλλο
Η όλη εκδήλωση έκλεισε μί
τον εθνικό ύμνο που έψαλλαν οι
συγκεντρωμένοι.

β ρ ά γεγ ο ν ό τα σ το Ιπ π οκρότειο
Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο Α θη νώ ν, π όρθηκε
απ όφ αση να σ τ ά λ ά το παρακά
τω υπ όμνημα σ τους αρμοδίους,
που υπ ογρά φ ου ν για .τη ν Ν ο σ ο 
κ ο μ εια κ ή Επιτροπή ο κ. Λ οΐζος
Λ οΐζος, για f ο Ε π ιστημονικό
Σ υ μ β ο ύ λ ιο o k. Γ ιόννη ς Χορσλαμπ ίδης κ α ι για το Α ν α ισ θ η σ ιο λο γικό Τμήμα του Ν ο σ ο κο μ είο υ
ο κ. Α ν έ σ τ η ς Ανδρεάδης.
ΤΟ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
Το κ ε ίμ ε ν ο του υπ ομνήμα
τος έ χ ε ι ω ς εξής:
«Σήμερα 29.11.82 εμείς, οι γιατροί
του Νοσοκομείου Βέροιας, σε Γενική
Συνέλεικπμ με ιμνορμή ra γνωστά
γεγονότα του Τττποκράταου Νοσοκο
μείου Αθήνας που οδηγούν τους .4«π
οθηοιολόγους :υν Ιδρύματος, αε
άγνωστης διάρκαας προδικαστικές,
ανακριτικές (ενδεχόμενα και δικαστι
κές) περιπέτειες, πλην του ανεπίτρε
πταυ και σχεδόν ατιμωτικού ηθικού
διασαρμού τους του τελικό άπτεται
και διαμορφώνει μιά τελείως άδικη
και απυπροσανατίλισπκή άποψη, για
το σύνολο του ιατρικού κόσμου, με την
ευρεία και επιπάλήιη δημοσιότητα που
δόθηκε.
Συζητήσαμε εμπεριστατωμένα το
όλο θέμα, με ιδιαίτερη ευοιοθιισία. μιά
που ως γνωστά, παρόμοια γεγονότα,
προ δετίας στην παροχή μας (Ιούνιος
1977 - Νοσοκομείο Νάουσας), οδήγη
σαν A ναισθησιολόγυυς - Ιατρούς σε
ίε τε ίς δικαστηριακούς αγώνες, πλην
του αρχικού εγκλεισμού τους στις
φυλακές Επταπυργάου Π έΐ'τή - λ ου
λέ). θεσ/νίκης. μέχρι Ιτης Εφετβιακής) αθώωσής ιΰΐ,ιζΑεχθήκαμε <λ; υ,τ(φχτ.ι ααψχΟΧ
σιατος τρόπυς προστασίας όλων των
Νοσοκομείων ναι των γιατρών από
παρόμοια μελλοντικό
ενδεχόμενα
τεχνικών λαθών, με. τις γνωστές συνέ
πειες για τους αρρώστους.
και προτείνουμε
Α) Στο Υπουργείο Υγείας και
Προνοίας, με την ευκαιρία της καθιέ
ρωσης του θεσμού του Νοσοκομεια
κού Γιατρού (και του Εξωνοαοκομειακού Κέντρα Υγείας, Αγροτικοί Για
τροί κ.λ.π.), τη ν καθιέρωση συστήμα
τος Νομικής κάλυψης λειτουργίας των
Νοσοκομείων και των γιατρών από
την άποψη της αοτικής ευθύνης κ.λ.π.
Β) Στα (συναρμόδια) Υπουργεία
Υγείας και Προνοίας - Βιομηχανίας Εμπορίου την Έκδοση Κοινής απόφα
σης, υποχρεωτικά εφαρμοστέας από
τις Βιομηχανικές Εμπορικές Επιχειρή
σεις, προμηθευτές του να αφορά την
αυστηρή τήρηση των διεθικυν κωδι
κών STANDARTS για πς φιάλες

Ιατρικών και Βιομηχανικών Αερίων.
Σήμερα. χωρίς κανένα σεβασμό
στα παραπάνω, η κάθ Επιχείρηση Προμηθευτείς, πιθανό ή σίγουρα λόγοι
της αντα',ωνιστικής της σχέσης προς
ομοειδή επιχείρηση, προμηθεύει στα
Νοσοκομεία Ιατρικά αέρια χωρς πς
(εκβεβλημένες) εξωτερικές χρώμα τι
κές ενδείξεις, για ένα πρώτο οπτικό
διαχωρισμό τους και, το σπουδαιότερο
χωρίς το ιδιαίτερο και ειηελώς απα
ραβίαστου «Κλείσηιο« για το κάθε ένα
αέριο, που αποτελεί και την ουσιαστι
κή ταυτότητα τον αέριοι·.
Για παράδειγμα: Στο Νοσοκομείο
Βέροιας σήμερα υπάρχουν φιάλες Ν20
(Πρώτοι. υον Αζώτου) με δύο διαφο
ρετικά «Κλείστρα« το ένα rr/ς I '
A IR L IQ U ID (H E L L A S) και το άλ
λο της AGA CHROPEH).
Η σύνδεση avion· των φ ια λίυν
επιβάλλει την χρησιμοποίηση ADA
PTORSS (συνδετικών ενδιαμέσων)
μεταξύ φιάλης και μηχανής αναιαθη
αίας ή κεντρικής παροχής με το ενδε
χόμενο λαθεμένης σύνδεσης ναι με
φιάλη αερίου, επειδή, κατά σύμπτωση
re ADAPTOR ταιριάζει και μ ' αντήν.
όπως πιστεύουμε ότι έγινε στο ΊΠ Π Ο
Κ PATE ΙΟ.
Συνεπώς η πρότασή μας συγκεκρι
μενοποιείται ως εξής:
a) Να απαγορευθεί και να πσλεμηθει κάθε αυθαιρεσία γύρω
από τα <5ιεΑ·>; κωδικό στοιχεία
ταυτότητας των αερίων στις
βιομηχίες και τους τψομηθίυ
τές.
β) Να γίνει υποχρεωτικός ο κωδι
κύς χρωματισμός των φιαλών
m a εργοστάσια.
γ) Να χρησιμοποιείται (από τα
εργοστάσια) το διεθνώς μοναδι
Κίΐύ τύποι, «κλείστρο» φιάλης,
για καοτ αέριο, ώστε vu δια
σφαλίζεται απόλυτα και εγγυη
μένα η ταυτότητα των αερίων.
Τα παχιαπάνο). μαζί με την Εγγρα
φη εγγύηση, (αριθμό φιάλης κ.λ.π.)
του κατασκευαστή προμηθευτή είναι
η μοναδική ναι ασφαλής λύση που θα
εξασφαλίσουν τον μεν γιατρό - αναι
σθησιολόγο από το ενδεχόμενο η/ς
ειααγγελικής κατηγορίας άτι «¿εν επ ί
δοξε. τιρ· δέουσαν προσοχήν και ε.πιμέ
λείαν, ιος εκ της επιστήμης του οφεί
λε» τους δε αρρώστους μας από τον
θάνατο - ωφελέειν, μη βλάπτειν.
Κλείνοντας αυτό το θέμα, νομίζου
με ότι πρέπει να πούμε, ότι αρκεί μία
μόνη και ολιγόλογη εντολή: Αποσύρονται οι φιάλες αερίων που δεν πλη
ρούν τα διεθνώς επιβαλλόμενα κώδι
κά STANDARTS, οι δε διευθύνσεις
των Νοσοκομείων με τις υπεύθυνες
υπηρεσίες τους να μη τις παραλαμβάνουν αλλά ναι να κατα)γείλουν το
αντίθετο».

Εύθυμ^ζ ιστόpioúAec

Μέτρα για τα Ι.Χ.
Χθες ο κ. Νίκος στο διπλανό γρα
φείο ήπιε καφέ και μου είπε μια ιστο
ρώ για το «Σαμάρι», μου υποσχέθηκε
δε πως θα έλθει σήμερα να μου ανα
πτύξει τα νέα μέτρα που η κυβέρνηση
θα πάρει γιο to Ι.Χ. αυτοκίνητα χαρι
στικά και επειδή τα συμπαθεί πολύ.
Και μη μού πε*τε πως δεν τα συμπα
θεί: Αυτό Ου είναι μία άδικη σκέψη
κατά της κυβερνρσεώς του όπως ξέ
ρετε είναι κυβέρνηση όλων των
Ελλήνων. Αφού τόσο πολύ τα συμ
παθεί που εφαρμόζει το ρητό «όταν
αγαπά παιδεύει».
Δεν περνάει ημέρα που να μην
ασχοληθεί με τα Ι.Χ.. Για ρύπανση
μιλάνε, tu IX φταίνε. Χρήματα θέ
λουν, τα ΓΧ πλη ώνουν, ατυχήματα
γίονται. τα IX έχουν ευθύνη, κυκλοφορκικό υπάρχει tu IX το δημιούρ
γηααν.
Νότος λοιπόν ο κ. Νίκος.ιτιστό;
ο τη δήλωσή του ήλθε να πιει καφέ
και να μου αναπτύξει τα νέα μέτρα
για τα ΙΧ·
- Έ χ ω υποχρέωση κ. Φωκίωνα
εκτός από την καλημέρα και τον
καλό μήνα, να σου ειπώ πρώιιι τους
λόγους που τη συμπαθεί η κυβέρνηση τ' αυτοκίνητα IX και ύστερα να
σου πω τα νέο μέτρα και την φορολογια.
Πρώτον. Αοιπον, τα συμπαθεί για
τί όλοι όσοι τα έχουν είναι πλουΓΟ
κράτες και όσοι δεν είναι πλουτοκρά
τες είναι αστοί, άρυ δεν είναι σοσιαλι
στές. άρα δεν ξίνήκουν σ τις προοδευ
τικές δημσκ(*ιττκές δυνάμεις, άρα
αντίθετοι στη' σοσιαλιστική κυβέρ
νηση.
...
- Κόλα κ. Νικο μου και οι μισοι
γιωτιιχή0£ΐ nrtü έχουν τ αυτοκίνητα
νια την άσκηση ίου Επαγγέλματος ti
φταίνε να πληρώνουν τόσα χρήματα:
Τι φταίνε; Φταίνε κύριε γιατί δεν
έχουν μυαλό και πίστεψαν tic προε
κλογικές χείμερες του Π Λ ΣΟ Κ. Ε';>ι
κολουθούν να μην έχουν μυαλό vm ri
uv είχαν θιι μαζεύντουσαν όλοι,
uv
1έφέφταναν
Αθήνα, (λι *¡n «iv¡$i
στη Βοώ ή ιΓίΛ υ κιαθ,, 6<ρη ·ν ένα
«e*<ito|i*u'pU» υυτοκτν η τ α ^ ,ιρ ι; * ιΛ κίόε:, για να δούμε τόκε η κυβέρνηση
ττ Οιί έκανε: Οι υπουρνοίκοι οι βου
λευτές όλων των κομμάτων πώς θα
πήγαιναν στα σπίτια τους, αν δύο
χιλιόμετρα γύρω από τη Βουλή είχιιν

καλυφθεί πεζοδρόμια, δρόμοι, πρατιές από IX ;
Δεύτερον φταίνε νιατί αγοράζουν
IX αυτοκίνητα και κερδίζει το κράτος
τα 4/5 της αξίας τους, προσψέροντας
ο καθένας βοήθεια από 700.000 2.000.000 δρχ. Τρίτο φταίνε γιατί δεν
πήγανε σε μιά καφετζού ή γιϊψτισα
για να τους δείξει το φλιτζάνι και να
πληροφορηθούν πως όταν έλθει η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟ Κ. όλων των
Ελλήνων, οι μισοί Έλληνες θα
ευνουχιστούν. Κ αι τώρα θα σου ανα
πτύξω «ι νέα μέτρα
Στα τμήματα Τροχαίας ή στα
Αστυνομικά τμήματα ή στις τοπικές
οργανώσεις του ΠΑΣΟ Κ θ' αναπτυ
χθούν ειδικά τμήματα που θα παρα
κολουθούν τα IX και την εφαρμογή
των μέτρων.
Οσοι λοιπόν έχουν IX μέχρι 100
κυβικά θα πληρώνουν 30.000 το χρό
νο τέλη κυκλοφορίας, θα παρουσιά
ζονται μιά φορά την εβδομάδα στα
παραπάνω τμήματα να δίνουν παρών,
θα κάνουν δύο φορές την ημέρα
προσευχή
φυλάει ο θεός τον κ.
υπουργό οικονομικών κυι θα φωνά
ζουν μίσή ώρα ότι δε Οα ξανακάνουν
το ίδιο λάθος V αγοράσουν αυτοκί
νητο.
Ο ποί έχουν αυτοκίνητα από 1000
1200 κυβικά θιι παρουσιάζονται
τράς φορές τηνεβδιιμάδα οτυ τμήμα
τα. Θα πληρώνουν 50.000 δρχ. θα
παίρνουν διαβατήριο και βίζα γω να
απομακρυνθούν από τον τόπο τους
μέχρι 50 χιλιόμετρα.
Οσοι έχουν 1200 1500 κυβικά
θιι πληρώνουν 100.000 δρχ. το χρό
νο. θα παρουσιάζονται κάθε μέρα στα
τμήματα και θα τρώνε μιά φορά τηνε
βδομάδα ξύλο,
Σημείωση, τιι τμήματα θα έχουν
εξοπλιέτθεί με αραπάδες. Θα τους
-.¡βάλλουν να τρώνε και λουκάνικα.
Ό σ ο ι έχουν 1500 2000 κυβικό,
θα πληρώνουν ένα εκατομμύριο το
χρόνο. Οα τρώνε κάθε μέρα ξύλο και
λουκάνικα.
¡ά. Από
' ΑυτιΓ φ ρ ι 20ΛΤ κυβίΕΊ
ι,« . και (πάνω «ν αι τεκμήριο3 ·>τ. οι
IΚ Γ ίν α Ι^ ια τ . 'ΐΌ ΐι Ι'α. τ. >υ". 5----δώσουν.
πρόσημα και οοηίρ με Γιβρειί. Και
έχε υπόψη σου. αν σου αρέσουν τα
μέτρο, «λλοιώς κόψε το λαιμό σου.
Βίδες κοινωνική δικαιοσύνη;
Φ Λ Κ ΙΟ Ν Λ Σ

ί

ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Οι συνομιλίες μεταξύ της Ελλά
δος και της επιτροπής της ΕΟΚ σχε
τικά με το μνημόνιο της ελληνικής
κυβέρνησης προς την Κοινότητα
υπήρξαν πολύ καρποφόρες από την
εποχή που άρχισαν τον περασμένο
Σεπτέμβριο, δήλωσε χθές στους
Ελληνες και ξένους δημοσιογρά
φους, ο κ. Πάγκος Σιώτης, διευθυν
τής του γραφείου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας στην Αθήνα.
0
κ. Σιώτης δήλωσε οτι έως
SA κάπου 200 ειδικοί της ΕΟΚ επι•Αΐίφθηκαν την Ελλάδα νια την
Περαιτέρω
διερεύνηση
των
σημείων που ανακίνησε το μνημό
νιο της ελληνικής κυβέρνησης που
υποβλήθηκε στην επιτροπή της
ΕΟΚ τον περασμένο Μάρτιο.
Τόσο η ελληνική κυβέρνηση
όσο και η επιτροπήαπέκτησαν σαφή
εικόνα του ελληνικού προβλήματος
και μέχρι στιγμής ομφότερες οι
πλευρές φαίνεται να είναι ικανο
ποιημένες
«Δεν θέλω να πώ ότι όλα τα
προβλήματα θα επιλυθούν στο τ έ 
λος των συνομιλιών. Ίσω ς να υπάρ
ξουν μερικές αλλαγές όμως η εντύ
πωση είναι ότι οι συνομιλίες αυτές
επέτρεψαν στουςειόικούς της επι
τροπής να διαμορφώσουν σαφή
εικόνα των προβλημάτων της Ελλά
δας εξ άλλου η ελληνική πλευρά
κατανοεί καλύτερα τα πλεονεκτήμα
τα που έχει νσ αποκομίσει από την
συμμετοχή της Ελλάδας στην Κοι
νότητα» δήλωσε ο κ. Σιώτης.

σμού ή συστήματος» που αντιπρο
σωπεύει
«.εννέα»
κυβερνήσεις
«εννέα» αντιπολιτεύσεις και την ίδια
την επιτροπή. «Αποτελεί πρόκληση
για την Ελλάδα νοδιαόραματίσει ρό
λο στα πολυμερές αυτό σύστημα»
πρόσθεσε.
Ο κ. Σιώτης δήλωσε ότι από την
εποχή της ένταξής της πριναπό δύο
χρόνιο η Ελλάδα συμμετέσχε σε
όλες τις θεσμικές οργανώσεις της
ΕΟΚ χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης
δήλωσε ότι η νέα ελληνική κυβέρ
τώνηση προετοιμάζει νομοσχέδιο γιο
την κάλυψη του θέματος, μιάς σ ει
ράς προεδρικών διαταγμάτων για
την εφαρμογή του κοινοτικού παρα
γωγού δικαίου στην Ελλάδα που θο
συμπεριλαμβάνει τον φόρο επί της
προστιθεμένης αξίας κ.λπ.
Περιγράφοντας τα οικονομικό
οφέλη της Ελλάδας οπό την εποχή
της ένταξής τη ς ο κ- Σιώτης είπε ότι
έως τώρα η Ελλάδο σημείωσε
«μεγάλη επιτυχία» στο περιφερεια
κό ταμεία με τον απορρόφηση όλων
των ποσοστώσεών της κατά τα
1981-82 και επίσης «τα κατάφερε
πολύ καλά» στο γεωργικό ταμείο με
ένα καλό ισοζύγιο. Όμως υστερεί
στο ταμείο κοινωνικής προνοίας
λόνω της ανεπάρκειας του προσχεδιασμού γιο την τεχνική εκπαίδευ
ση.
Σον ποράδειγμα συνέκρινε την
Ελλάδα με την Ιρλανδία που έλαβε
10 και πλέον δισεκατομμύρια δρα
χμές έναντι τεσσάτων δισεκατομ
μυρίων της Ελλάδας.
Ο κ. Σιώτης δήλωσε ότι η Ελλά
Ο επίσημος της επιτροπής δή
δα το κατάφερε επίσης καλά με την
λωσε περαιτέρω ότι με την ένταξη
Ευρωπαϊκή Τράπεζο Επενδύσεων
της στην Κοινότητά η Ελλάδα δεν
που της χορήγησε συνολικά εφέτος,
αποτελεί πλευν αντικείμενο όπως
δάνεια ύψους 22 δισεκατομμυρίων
κατά το παρελθόν - αλλά υποκείμε
δραχμών έναντι 10 δισεκατομμυ
νο της ευρωπαϊκής και διεθνούς
ρίων δραχμών το 1981, και ο α ρ ι
πολιτικής. Με τργ ένταξη της η
θμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε
Ελλάδα έχει κατοοΓεί επί πλέον μ έ -. 35
δισεκατομμύριο δραχμές το
,λος ενΟς «πολυμερούς συνοσπι1983.

Ή θ€λ€ να πουλήσει
3 0 κιλά χασίς!
■ ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Τριάντα κιλό κατεργασμένου
χασίς. οποπειράθηκε να πουλήσει,
σε λαθρέμπορους ναρκωτικών, ο
Κων. Δ. Λοόός 29 ετών, κάτοικος
Κατακώλου. Ο Λαδάς βρήκε προ
10 ημέρου, στην παραλία του Κστακώλου ένα πλαστικό σάκκο που
περιείχε 60 πλάκες κατεργασμένου
χασίςσυσκευασμένες σε μικρές
ναύλον σακκούλες. Μολονότι, θα
γνώριζε 6π. ο σάκκος ήταν ένας απ'
τους 1000 -που ρίχθηκαν. προ
διμήνου,σπ' το λαθρεμπόριο πλοίο
κΝτόρις». στη θαλάσσια περιοχή
του Μεσσηνιακού κόλπου, δεν τον
παρέδωσε στις τοπικές αρχές αλλά
προτίμησε να _ θησαυρίσει. Τελικά

Εκλογές
σήμερα στο
Επιμελητήριο
Ημαθίας
Πραγμοτοποιουνται
σήμερα
Τρίτη στη Βέροια οι εκλογές γιο την
ανάδειξη νέας διοικήσεως στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη
τήριο Ημαθίας
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ε ί
ναι τσμειοκώς εντάξει κοι είναι
γραμμένοι στους εκλογικούς κατα
λόγους.

όμως, ^ανακαλύφθηκε, καισυνςλήΦθή
• Στη θαλάσσια περιοχή «Βασιλι
κό» Ζακύνθου, βρέθηκε από ιδιώτη
και παροδόθηκεστις τοπικές αρχές
ένας σόκκος που περιείχε 50 πλά
κες χασίς συσκευασμένες σε νάΰνον σακκούλες κοι βάρους ενός
κιλού η κάθε μιά. 0 σάκκος προφα
νώς προέρχεται από το φορτίο του
ιαθρεμπορικού πλοίου «Ντόρις».

Ομιλία του
κ. Βλαχόπουλου
Μπροστά σε πυκνότατο ακροα
τήριο μίλησε στις 3 Δεκεμβρίου
στην αίθουσα διαλέξεων της «Νέας
Δημοκρατίας»
Θεσσαλονίκης
ο
πρώην βουλευτής και ευρωβουλευ
τής κ. Δημ. Βλαχόπουλος με θέμα:
Ευοωπαίκό Κοινοβούλιο. Πορεία
στην Ενωμένη Ευρώπη.
Μετά την ομιλία, που διοργάνωαε το τμήμο διαφωτήσεως της
ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης ακολούθη·
σε υποβολή ερωτήσεων απ' το
ακροατήριο κοι απαντήσεις από μ έ
ρος του ομιλητού. σχετικά με το θ έ 
μα που ανέπτυξε.
Τον ομιλητή παρουσίασε ο
πρόεδρος του τμήματος ιδεολογικής
επιμορφώσεως της ΟΝΝΕΔ Θεσσα
λονίκης Σ. Κεχογιόγλου.

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ β ελ τιώ ν ει την υφ ή και τη ν σ ύσ τα σ η του
εδά φ ους (Α φ ρ α το ίνει κοι δ υ να μ ώ νει το έδα φ ο ς)
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει την παραγω γή πρωϊμίζει. χρωμαχί.
ζει. και βοηθά το υ ς καρπούς σ την σ υ ντή ρ η σ η στα ψ υγεία
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν δ ιο ρ θ ώ ν ε ι »ις τρ ο φ ο π ενίες Σιδήρου, Ψ ε υ 
δαργύρου. Βορίου. Μ α γνησ ίου, Μ α γγα νίο υ σ τα δένδ ρα «οι
αμπέλια.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ α υξά νει τον σ ακχα ρικό τίτλ ο στα αμπέλια
και τα τεύτλο.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει, π ρω ιμιζει την παραγω νή τη ς τομάτςς και κά νει τα φ υ τά α ν θ ε κ τικ ά σ τις α σ θ ένειες.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ π ερ ιέχει ε ιδ ικ ό μετα π λά α τη το υ ε δ ά φ ο υ ς με
πλήθος μ ικρ ο ορ γα νισ μ ώ ν (που σ υ ν τελ ο ύ ν σ την πλήρη ππι
λ ε υ θ έ ρ ω σ η και απ ορρόφ ησ η τω ν θ ρ επ τικώ ν σ υ σ τα τικώ ν
το υ εδάφους).
Το ΓΕ Ω ΊΡ Ο Ν έχ ει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί στα θερ μ οκή π ια δ ό τι χαρι
ζε ι Φ αντασ τικές αποδόσεις.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ ε ίν α ι 1 0 Φ ορές π εο ιεκμ ικω τερ ο σε οργανική
ουσ ία από μιά κ α λο χ ω νεμ ένη κοπ ριά1'
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο Τ Ε ΙΤ Α Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ATE
Αντ/πος Β ο ρ ε ίο υ Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γ εωηόνος
Κ Α Μ Π ΙΤ Η 1 - Γηλ. 2 7 9 0 6 - 2 7 1 6 1 - Ν Α Ο Ι Ι Α
•

Για π α ρ αγγελίες ο ιη ν περιοχή Β ε μ υ ία ς

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ. 2 2 8 8 0 Βέροια

Β

Τα 7ήμερα Κοινωνικού Τουρισμού
από την Εργατική Εστία

TU

1254Δ< 789

6βν ί.τοβαν τίποτε — Συνεχόμενα
σύμφωνα, αλλ' αντίστροφα.
8 Α.τοτελείται υπό άτομα και 6iu
Φορεακού φύλλου.
9. Αυτά προέρχονται από μία ασια
τική χώρα.
Κ Α Θ Ε ΤΑ :
I Ένα αγροτικό προϊόν.
2. Βοήθεια ή φιλευσπλαχνία αημαί
vît αυτή η λέξη (καβ.Ι.
3 Νότα μουσικής - Δεν λείπει
κανένα - Έ τσι αρχίζει κάθε...
πρωί.
4 Πρόσφατο έγινε κοι η 2 (αρχικά)
- Ιδρυσε μία διαστροφή.
ί . Συνηθισμένο όνομα σκύλων Χρονικό επίρρημα της δημοτι
κής.
6 Υποθετικό — Ειδήσεις... ανάπο
δες.
7. Αρχικά αυτοκινήτων της χώρας
μας - Αρχικά td οποία δίοδέ
χθηκε η »Ολυμπιακή Αεροπο
ρία· (αντίστρ.) - Άρθρο.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :
I Km έτσι to καφενεία.
2. Ελληνική πρωτεύουσα (γεν.).
3 Αντίστροφη θέση m o μπάσκετ
Τυνεχόμενα στην... Κατίνα
Φιλοσηφείτω η έννοια του.
4. Τηλεφωνική απάντηση (ξεν.) Mio νυναίκο μόνο με... φωνήεν
τα.
5. Η γύρη t i vu ι πρώτη του ύλ.π —
ΓΙαληό
μέσο
συγκοινωνίας
Ιαντίατρ).
6 Χομηλσβλάστηση
Ξένο
ανόρικύ όνομα
7. Αναφορική όντωνυμίο
Αυτό

Β

Εχουν και οι χαρταετοί

'> Ανήκουν στην κατηγορία τω ν
νοοοκομέ ίων. αυτά.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ; 1 ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ 2. ΥΠΟΥΛΟΣ 3 ΣΕΒΙΟΤ
I X 4 ΤΡΑΚ
ΑΜΦΙ 5 ΟιΡΟΜ 6- ΚΠΟ - ΠΑΣΤΑ 7 ΙΝΤΡΙΓΚΑ 8 Η IΑΙΑ
ΔΑ 9 ΣΟΣΟ - ΑΣΕΛ
ΚΑΘΕΤΑ: I ΔΥΠ Ο ΚίΑΣ 2 ΥΠΕΡΙΟΝ 3. ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ 4. ΜΥΪΚΟ
ΡΙΟ
5 ΕΛΟ
ΜΠΙΛ 6 ΝΟΤΑ
ΑΓΙΑ 7 ΕΣ
ΜΑΣΚΑΣ θ ΙΦ
ΤΑΔΕ 9 ΑΡΧΙΚΑ
ΑΛ.

ΤΡΙΤΗ

ΤΡΙΤΗ
5.00
5.15
5.30
6.00
6 15
6.30

5.45 ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΓ
ΔΙΑ
6.00 Ο ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΎΧΙΚΜΙ
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.4 0 Ο Φ ΥΣΙΚ Ο Ι ΚΟΣΜΟΣ

7 36
8 05
9 00
9 50
10.35

ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ .ΔΙΑΣΩΣΗ 1»

7.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜ ΜΑ

8.00
6.30
9.30
10.00
12.00

Η ίΡΤ ΣΤ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΜΠΟΥΑΤ

12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Υπάρχει στην ερωτική πίστη,
οκνηρία, φόβος, υπολογισμός, κού
ραση και κομμοί Φορά και πίστη.
Κτιεν Ρευ

1 1 16 ΑΠΟ Τ η ν ΕΛΛΗΝΙΚΜ .70ΓΡ*

ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
12 ÖD ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4 00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
4 20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
4.45 ΕΠ.ΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
620 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ Δ ΙΑ Κ Ο Π Η Ν
Ενα 7ήμερο. που θα αρχίζει Σάβ
βατό μεσημέρι και θα τελειώνει το
επόμενο Σαββατο το πρωί (το αργό
τερο μέχρι 12 Π.μ.)
Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ Χ Ο Ι
Δελτίο για το 7ήμερο των διάκο
πών μπορούν να πάρουν οι εργαζόμε
νοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη των
οικογενειών τους που δικαιούνται και
τις άλλες παροές της Εργατικής
Εστίας Ιθεατρικά εισιτήρια«, τριήμε
ρα κ.λ.π.). Τα δελτία αυτά οι δικαιού
χοι θα τα παίρνουν από το γραφεία
της Εργατικής Εστίας της περιοχής
τους έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο
ενσήμων του ΙΚ Α και το ατομικό ή
οικογενειακό βιβλιάριο ασθένειας.
' Ο ιαν ο ασφαλισμένος ή μέλος της
οικογένειας του δεν κόνει χρήση ολο
κλήρου του 7ημέρου, για οποιοδήποιε λόγο, τότε με ευθύνη δική του και
του διευθυντού του ξενοδοχείου δια
γράφονται από το δελτίο οι υπόλοι

ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11 0 5 ΒΕΡΟΛΙΝΟ Α Λ ίΞ Α Ν Τ ίΡ
ΠΛΑ1Σ

11.00 ΞίΝΜ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
11.20 ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ

Γ Ε Ν ΙΚ Α :
Στις σύγχρονες, κοινωνικά και
οικονομικά ανεπτυγμένες, κοινωνίες
ο τουρισμός δεν θεωρείται πιά «είδος
πολυτελείας», προνόμιο λίγων «ευγενών» και πλουσίων.
Αντίθετα, η ανάπαυση και αναψυ
χή με τη μορφή των διακοπών
πιστεύεται ότι είναι ιδιαίτερα για τον
εργαζόμενο το απαραίτητο αντίβαρο
στο συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό
εργασίας, στην αποξένωση που προκαλεί η μονοτονία της εργασίας και
στις ψυχικές και σωματικές ενοχλή
σεις που προκαλεί στους κατοίκους
των πόλεων το υποβαθμισμένο περί
βολον τους.
Γα αποκαλουμενα «δημιουργικά
διαλείμματα»
αποσκοπούν
στην
ψυχική και σωματική αναζωογόνηση
του ατόμου σαν εργατικής δύναμης,
στη διατήρηση της υγείας του ανθρώ
που κιιι στην κοινωνική και πολιτι
στική βελτίωσή του.
Για τους λ.όγους αυτούς η κυβέρ
νηση αποφάσισε την ανάπτυξη τυ
κοινωνικού τουρισμού με σημαντική
ενίσχυση των οικονομικά ασθενών
κατηγοριών του λαού.
¿τα πλαίσια αυτής της κυβερνη
τικής πολιτικής ο Ελληνικός OpYUvtσμός Τουρισμού σε συνεργασία με
την Εργατική Εστία και τον ΟΑΕΔ
και με τη συμπαράσταση της Γ.Σ.Ε
.Ε. κατάρτισε ένα νέο πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού που θα ισχύ
σει στην περίοδο του «Πειραματικού
Σταδίου· δηλαδή από Νοέμβριο '82
Μάρτιο '83. Το πρόγραμμα αυτό
προβλέπει:

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
._ Σ Υ Ν Τ Α ΓΗ
- γιατρέ, λέει ο κύριος που βρί
σκεται σε οικτρή κατάσταση, μη μου
κρύβετε τίποτα. Είμαι καταδικασμέ
νος. δεν α ν ' έτσι;
- Καθόλου, απαντάει ο γιατρός.
Μόνο που στην περίπτωσή σας δε θα
αγόραζα δίσκους μακράς διάρκειας.
* * *
Ενας κύριος παραγγέλνει στο
εστιατόριο μια μερίδα κοτόπουλο.
Ό τα ν όμως του φέρνουν τον λογά
ριααμό, βλέπει έκπληκτος ότι η μερί
δα στοιχίζει 30 δραχμές!
- Λυτή είναι η ημή του! λέει το
γκαρσόνι.
και τολμήσατε να σφάξετε ένα
τόσο πολύτιμο πουλερικό; φνωάζει
αγανοκτησμένος ο κύριος.

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

----- II------■0- 0
----- 11-------

Ενας σύζυγος που ήταν ο μόνος
που δεν ήξερε ότι τον ιιπατούσκ η
γυναίκα του. θέλησε να πειράξει ένα
φίλο του.
- Πως τα καταφέρνεις, του λέει,
και φτιάχνεις τόσο άσχημα και κοντά
παιδιά; Δεν βλέπεις πόσο όμορφα και
έξυπνα είναι τα δικά μου;
- Α! φίλε μου. του απάντησε ο άλλμτς μισοκακόμοιρα, για τα δικά σου
τα παιδιά εργάζονται τόσοι φίλοι, ενώ
εγώ για να τα φηπξω πασκίζω μόνος
μου...

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ
Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
É ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 62 4 5 0

24.261).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΟ
Δ ΙΑ Κ Ο Π Η Ν
Οι δικαιούχοι επιβαρύνονται με
τα έξοδα της μετάβασης και επιστροΣυνέχεια στην 4η

Πριν 5 χρόνια

7 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 1977
Χ α γίνει Μ ουσείο στη Βεργίνα κ α ι τα επιστρέφουν προς το tV * *
τα ευρήματα στο Μ ουσείο Βέροιας ζη τεί το Δ ημοτικό Συμβοο)·10
Βέροιας.
,
Οι kjc. Χ ικ . Μ ατόπουλος κ α ι Βαο. Φ ωτιάδης εκλέχθηκα κ®
μέλη στο Δ /κ ό Συμβούλιο της Σ τέγης Γραμμάτων κ α ι Τεχτν*
Δήμου Βέροιας.
Π υρκαγιά εξερράγη σε αποθήκη λουλουδιών στη Βέρ°,α'
Μ ικρ ές οι ζημιές.
.
J c r θα μειωθούν τα τέλη καθαριότητας κ α ι φωτισμού στις β*°&
χ α ή ες, αποφάσισε το Δ ημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

G T IX O S
Ζωντανή οπτασία

Μ ετάφρασ η το υ ποιήματος « A IR V IF » του P A U L E L U A R D
Σε βλέπω μπροστά μου σαν ηλιαχτίδα
σαν άκουσμα των κτύπων της καρδιάς μου.
Μέσα απά το αμέτρητο πλήθος
της ματιάς μου,
σε βλέπω μπροστά μου.
Ανάμεσα στα ολόχρυσα στάχια προβάλλεις
χορό μου·
Πέρα στο ξέθωρο ουρανό, ανάμεσα στα
γκρίζα σύννεφα.
σαν άστρο φωτεινό και χαρωπό προβάλλεις
σαν σκιά μου.
Μέσα στην μνήμη των αμέτρητων ταξιδιών μου,
μέσα στη θύμιση των γαλήνιων και ανέμελων αναμνήσεων μου,
σαν πόθος αδιαπέραστος κι ανέκφραστη πινελιά
μέσ' απ' τα γκρίζα σύννεφα, πανέμορφη νεράιδα ξεπηδάς.
Μέσα στους χείμαρυς των δακρύων μου,
μέσα στα βάσανα των πικρανασασμών μου,
σαν άνοιξη ηλιοφώτιστη και καλοστολισμένη
στέλνεις τα φυλλοκάρδια σου, σαν φύλλο της ανέμης.
Θεά ομορφοστόλιστη κι άνοιξη ευτυχισμένη,
προβάλλεις απ' τη θάλασσα, αναδυομένη.
Μέσα απ' όλες τις εποχές χειμώνα, καλοκαίρι,
διακρίνεοαι νεράιδα μου, σαν φλόγα αναμμένη.
Μέσα στο σπίτι μου και μέσ' την αγκαλιά μου.
σαν άστρο του ουρανού φέγγεις
στα όνειρά μου.
Ά σ τρο μου φωτεινό, μικρό μου περιστέρι
δεν θα σ' εγκαταλείψω πιά. παρόλο κ ι αν το θέλεις.
Τρανίδου Ελένη
Μαθήτρια 1ης Λυκείου

Ντους για... αγελάδες

ΑΠΟ „ Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ
- Λοιπόν αγάπη μου ρωτά εκείνος
τι είπαν οι γονείς σου. όταν τους ανα
κοίνωσες την απόφασή μας να παν
τρευτούμε:
- Ο μπαμπάς δεν είπε τίποτε,
απάντησε εκείνη και η μαμά περιμέ
νει να πει την γνώμη του, για να υπο
στηρίξει αυτή την αντίθετη άποψη.

STUDIO

πες μέρες. Αλλιώς ο δικαιούχος θα
αποκλείεται των μελλοντικών παρο
χών της Εργατικής Εστίας.
(Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στην Εργατική Εστία
Βέροιας
κ.
Ποταμόπουλο τηλ.
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ΤΕΛΙΑ A 2η

Ευρωπαϊκές αγελάδες υψηλής
αποδόσεως καθίστανται ευπαθείς
όταν μεταφερθούν σε τροπικά κλίμα
τα. και δεν διαθέτουν την δύναμη
αντιδράσεως της ασιατικής η.χ. αγελάόας. Γ ι αυτό τεχνικοί του πανεπι
στημίου του Βερολίνου, που εργά
ζονται σε πρότυπο αγρόκτημαστο
Μπάγκλα Ντές, εγκατέστησαν ένα
σύστημα ντους γ'“ τις... ευρωπαϊκές
αγελάδες. Οι εν λόγω αγελάδες, που
έτσι δροσΐζονται και διευκολύνονται
κατά την προσαρτμογή τους στα;
νεες κΛίματο/ιογικες συνθήκες, παρά
γουν ανάλογο περισσότερο γάλα από
τις ασιατικές... συναδέλφους τους.
Σκοπός της παραπάνω προσπάθειας
ιέναι να εξακριβωθεί η δυνατότητα
διατηρήσεως της αποδόσεως της
ευρωπαϊκής αγελάδας σε τροπικά
κλίματα. Εκτός από το ντούς οι προ
νομιούχες αιηές αγελάδες του Μπα
γκλαντές διαθέτουν ειδικές ώρες τρο
φής καθώς και στέγαστρα που τους
εξασφαλίζουν σκιά.·
Ανθρακικές ίνες
και αεροναυπηγική
Για τους αεροναυπηγούς αρχίζει
τώρα μιά νέα εποχή χάρις στις ίνες
άνθρακος και τις ενισχυμένες πλαστι
κές ύλες. Με τα νέα κατασκευαστικά
υλικά, όχι μόνον θα γίνουν τα αερο
πλάνα ελαφρότερα και - το σπουδαιό
τερο φθηνότερα αλλά και η ναυπήγη
σή τους θα πραγματοποιείται πολύ
πιό εύκολα. Σε ένα πολεμικό αερο
σκάφος. π.χ. προϊόν γέρμα νογαλλικής συνεργασίας, δοκιμάζονται ήδη
σπό ετών τμήματα κατασκευασμένα
από ανθρακικές ίνες. Μετά την πειρα
ματική χρησιμοποίηση πηδαλίων
τροχοπεδήσεως από τις παραπάνω
ίνες ακολούθησαν δοκιμές με ανάλο
γα πηδάλια πλοηγήσεως- Όπως ανέ
φερε εκπρόσωπος της αεροναυπηγι
κής εταιρίες ΝΤΟ ΡΝΙΕ στο Μόναχο,
με την χρησιμοποίηση τέτοιων πλα
στικών τμημάτων του αεροσκάφους
πετυχαίνεται μείωση του όγκου του
κατά 18%. Εξ άλλου σε συνεργασία
με το «Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνας
και Πειραματισμού για την Αερό
πλοια και την Αεροδιαστημική» δοκι
μάζονται
καινούργια
συστήματα
αεροναυπηγήσεως. Η «μονολιθική
παραγωγή», όπως ονομάζεται μιά νέα
διαδικασία, περιορίζει τα καθέκαστα
κομμάτια με τα οποία συναρμολογείται ένα αεροπλάνο, από 215 σε μόλις
80.
Ταυτόχρονα, τα στοιχεία συνδέσεως μειάινονται από 5.000 σε 1.200.
Σημειωτέον, ότι το ερευνητικό
πρόγραμμα προβλέπει στην συνέχεια
δοκιμές με φτερά κατασκειχιομένα
επίσης από ενισχυμένο πλαστικό και
ανθρακικές ίνες.
Αεροπλάνα και
περιβάλλον
Όταν τα αεροπλάνα υποχρεώνον
ταν σε αναγκαστική προσγείωση
αδειάζουν, πριν από το συχνά παρά
τολμο αυτό εγχείρημά τους, τιςδεξα
μενές καυσίμων για να μειώσουν
τους κινδύνους αναφλέξεως. Τα
παραπάνω καύσιμα, ωστόσο, δεν εί
ναι βλαβερά για το περιβάλλον. Τού
το δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός
οικονομίας και συγκοινωνιών της
τοπικής κυβερνήσκως της Βαυαρίας,
Γιάυαμανν. Η δήλωση του υπουργού
έγινε όταν κάποιο αεροπλάνο ειδο
ποιήθηκε, πως είχε τοποθετηθεί σ'
ηυτό βόμβα κι αναγκάσθηκε έτσι να
σκορπίσει πάνω από την Βαυαρία
16.000 λίτρα κεροζίνης. Κατά την
δήλωση του υπουργού, όταν η κερο
ζΐνη ρίπτεται από αεροσκάφος που
πετό με ωριαία ταχύτητα 700 χιλιο
μέτρων και από Οψος τουλάχιστον
1.500 μέτρων το συνηθισμένο όριο

στις εν λόγω περιπτώσεις είναι 9.000
μ. εξαερώνεται και χάνεται. Για τον
λόγο αυτό και δεν απαιτείται προει
δοποίηση του πληθυσμού που κατοι
κεί στην ζώνη απορρίψειος των καυ
σίμων,
Ένα ακόμη βοήθημα
για τους τυφλούς
Ένας μεγάλος οίκος φωτογραφι
κών ειδών πρόκειται να λανσάρει
σύντομα στην αγορά ένα νέο μπα
στούνι για τυφλούς, μέσα στο οποίο
θα έχει τοποθετηθεί ακουστικός
μετρητής αποστασεως. υ μετρητι^
αυτός λειτουργεί με υπερήχους.
Όπως αναφέρει σχετικά το ειδικό
γερμανικό περιοδικό «Φούνκσαου» ο
τυφλός θα προειδοποιείται με την
βοήθεια ακουστικού σήματος μόλις
πλησιάζει κάποιο εμπόδιο. Το μπα
στούνι εξετάζεται τώρα, σε ό,τι αφο
ρά την απόδοσή του, από ένα γνωστό
τεχνολογικό ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Ενδιαφέρον εν προκειμένω
είναι πως ο εν λόγω μετρητής αποτε
λεί παραλλαγή των ανστίστοιχων
συσκευών για τον εντοπισμό αποστάσεως. που χρησιμοποιεί ο οίκος στις
φωτογραφικές μηχανές που παράγει’
Παράγεται από βιομάζα,
αέριο έτοιμο
για κατανάλωση
Σε μιά μεγάλη εγκατάσταση βιο
μάζας, κοντά στο Μόναχο, όπου
εργάζονται Γερμανοί επιστήμονες,
προεκυψαν θετικά αποτελέσματα παό
τις έρευνες που έκαναν. Από ένα
περίπου χρόνο παράγεται εκεί αέριο
από ζωϊκα και φυτικά απορρίμματα
από την λεγάμενη βιομάζα. Η διαφο
ρά με άλλες εγκαταστάσεις αυτού του
είδους, είναι στο μέγεθος - δύο δοχεία
απορριμμάτων με όγκο 500 κυβικά
μέτρα το καθένα - ως και στον διαχω
ρισμό των φάσεων ζύμωσης. Το απο
τέλεσμα είναι εκπληκτικό. Η ποσότη
τα αερίου που παράγεται, δεν είναι
μόνον σημαντικά μεγαλύτερη απ' ότι
πεάλλες εγκατάστασης βιομάζας
αλλά μεγαλύτερη και η περιεκτικότη
τα μεθανίου στο αέριο. Εκτός αυτού,
είναι δυνατόν το αέριο που παράγεται
μ' αυτόν τον τρόπο, να διοχετευθειθ
χωρίς άλλη επεξεργασία, στο δημό
σιο δίκτυο παροχής.
Το πειραματικό αυτό σχέδιο είναι
ένα από τα 150 περίπου σχέδια - προ
γράμματα έρευνας και ανάπτυξης για
την ενεργειακή εκμετάλλευση της
βιομάζας, που υποστήριξε η ομο
σπονδιακή κυβέρνηση της Βόννης τα
τελευταία χρόνια. Προώθησε έτσι ένα
πολυετές πρόγραμμα έρευνας «υπο
κατάστατες πρώτες ύλες*, με σκοπό
να βρεθούν νέες τεχνολογικές λύσεις,
στο οποίο συμμετέχουν πολλά ιδρύ
ματα και ινστιτούτα ενώ συγχρόνως
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην οικονομικότητα.
Η κλίμακα των διαφόρων σχε
δίων είναι μεγάλη. Στην χαμηλή
πεδιάδα π.χ. στην βόρεια Γερμανία,
θα ανεγερθεί με κρατική βοήθεια μιά
εγκατάσταση, από την βιομάζα της
οποία ε θα αποκτάται εκτός από αέριο,
και αιθανόλη που μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί σαν υποκατάσταση καύσιμη
ύλη ή σαν οινόπνευμα στην βιομηχα
νία. Οι επιστήμονες θεωρούν εξάλ
λου ότι είναι δυνατόν, να αναπτύ
ξουν καλλιεργήσιμα φυτά για μεγα
λύτερη εκμετάλλευση οινοπνεύμα
τος. Νέα κίνητρα θα προκόψουν δε
υπό την δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκε
ψη «ενέργεια από την βιομάζα· που
θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου στο
Δυτικό Βερολίνο.
Θα χρειασθεί βέβαια να περάσουν
ακόμα χρόνια ώσπου να εφαρμοσθούν συστηματικά παρόμοιες τεχνο
λόγιες.

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ΙΣ
Γέννησαν:
— Η Παναγιώτα συζ. Γεωργ. Παπαδοποϋλου εγέννησε αγόρι και το ονό
μασε Κωνσταντίνο
— Η Χρυσούλα συζ. Αντων. Μανωλοπούλου, κορίτσι Παρθένα
— Η Χαρίκλεια συζ. Εμμαν. Καιλίδη.
κορίτσι Ιωάννα
— Η Μαρία συζ. Δημ. Κότσιφα. αγό
ρι Γεώργιος
— Η Κυριακή συζ. Γεωργ. Ιωσηφίδου, αγόρι Χρηστός
— Η Αικατερίνη συζ. Θεοδ. Γάτου,
αγόρι Ευστάθιος
— Η Αικατερίνη συζ. Δημ. Κομπατσιάρη. κορίτσι Ελένη
— Η Δέσποινα συζ. Διον. Ντούφα.
κορίτσι Παρασκευή
— Η Παρθενόπη συζ. Ιορδ. Κοσμίδη.
κορίτσι Ελένη
— Η Παρασκευή συζ. Κων. Κωστράκη. κορίτσι Μαρία
— Η Ευγενία συζ. Ιωάν. Παπαστάμκου, κορίτσι Αριστούλα
— Η Φιλοθέη συζ. Γεωργ. Σιούτη.
κορίτσι Σουλτάνα
— Η Ά ννα συζ. Κων. Τσορακλίδου.
κορίτσι Αθηνά
— Η Δήμητρα συζ. Κων. Σπανού,
κορίτσι Γεωργία
— Η Μαρία συζ. Ιιοαν. Τόσιου, αγόρι
Νικόλαος
— Η Αγάπη συζ. Γεωργ. Μπατανά,
αγόρι Ηλιος
— Η Γλυκερία συζ. Δημ. Πορφυρό
πουλου, αγόρι Παντελής
— Η Σοφία συζ. Κων. Δελλιου, κορί
τσι Πετρούλα
— Η Αθηνά συζ. Δημ. Αντωνοπούλου. κορίτσι Νικολέττα
— Η Αθανασία συζ. Δημ. Κουμπουροπούλου, κορίτσι Μαρία
— Η Ουρανία συζ. Γεωργ. Κοκκινίδη, αγόρι Στέργιος
— Η Ελένη συζ. Δημ. Ζησιοπούλου,
αγόρι Αντώνιος
— Η Σοφία συζ. Μιχ. Αιβάζογλου.

Ο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΙΟ Σ
του Αντωνίου και της Αθανασίας το
γένος Φλώρου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοδόμος και η Φ ΛΟ ΥΚΙΔΟ Υ
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η του Γεωργίου και της
Σοφίας το γένος Αντωνιάδου που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Καβάσιλα Ημαθίας επαγγέλματος οικιακά
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
(Μητροπόλεως) Βέροιας.
Ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ Π Α Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ
του Σωτηρίου και τής Ελεονώρας το
γένος Παυλίδη που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια επαγγέλματος
Δικηγόρος
και
η ΒΟΥΧΟΥΡΗ
ΚΑΡΑΙΣΑΡ1ΛΟ Υ του Γ ρηγορίου
και της Λίζας το γένος Αδαμίδη που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Θεσ/νίκη επαγγέλματος Δικαστής πρόκειται
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
στο Δημαρχείο Βέροιας.
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ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

- Η Χοϊλου Κατίνα Χα
- ο Σιταράς Κωνσταντίνος τ
μεντη
Αντί'"''”'
- Ο Σππνόε Σωτήριοί του A
Η Μετσιώτη
Μπρον*
Ευφραξία Χα Κωνσταντίνου-

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (Σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχοία

ΝΑΟΥΣΗΣ

(Ί 0 0 μ. μβτά τη διασταύρωση Ναούσης)
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Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΕ!^,,
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν.Δ 4 0 0 70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

τ)Λ

157 0 0 0 00°
6 8 5 0 0 00

1 93 0 0 0
126 0 0 0 00"

Αντιπρόσωπος θΕροιας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 23460
(Ι>€ νοζε ια> σ«π Σ *ο λη Ο δηγώ ν Ν Λ Β ρ Ο Ζ 'Δ Μ

ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ Ι M IN E

που καλύπτει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ττ/>'

πάντα τις υποχρεώ0^'

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός Βέροιας - Εδέσης

ι|Γ
*4

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο .ΣΕ. (σταθμός)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ Δ θί
Τσιμισκη 60 ΤηΑ 274 959 223 346
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑντασφαΑισταϊ μας οι ΛΛόυδς του Λονδίν^

Μιά σοβαρή και συν€πής ασφαλιστική €ταιρ€ία
EIAIPIA

Πέθαναν:
ί#
- Ο Ζεϊμπέκης Ελευθερί«
Γεωργίου
rpäp
- Ο Κάστρης Στέφανος τοι

? ΑΝ Ο Ν ΥΜ Ο Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΌ Ν Α ΐ Φ * Λ ί
ΕΔΡΑ ΕΝ Α Ο Η Ν Α ΙΙ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ Μ Ο Ν ΤΕ Ρ Ν Α

Μ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗ*

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΕπίττΛων-Δ€χόμ€θα παραγγελίες

ΓΑΜ Ο Ι
Παντρεύτηκαν:
^
- Ο Γιαννόπουλος Γεώρ’ώ ν .^,
Αλεξάνδρου και η ΠαπαρΡώ1
Ευθυμία του Κωνσταντίνου _
- Ο Γιαννουλάκης ΒασίλεάΚ ^
Νικολάου και η Τσιακτάνη Δ'
σία του Στεργίου
- Ο Φωτιάδης Ευστάθιος τον -■ ¡¡yf
δωνος και η Τσακνάκη MUp*“
Γεωργίου
«*■
Ο Κακιρδάκης Κ ΐ’Ρ11"!0^ φ:
Γεωργίου και η Αμπλά Βααιλι
Χαραλάμπους
, , ιΛτΓ*
- Ο Μαρτάκης ΙωάννηςτουΛΡ“^
δη και η Ραφαηλίδου Παρθε
Κων/νου
Γ£Ε/- Ο Κακιρδάκης Ιωάννης τον ^
γιου και η Σαρμακάσογλου
του Πέτρου
_
^
- Ο Μεμος Αθανάσιος του I swT.lC.
και η Σαββίδου Ελισάβετ το»
λάου
.
ici
- Ο Αγγελόπουλος
Γεωργίου και η ΧριστομανΟ1
τερίνη του Χριστοδούλου ,
0
- Ο Μαυρόπουλος Κ υρ ώ ^Τ ^Κων/νου και η ΔακοπούλΟ»
via του Σωτηρίου
.
φν
- Ο Ταπανάς Κωνσταντίνα1^ ^
Αναστασίου και η Τσομίο°υ
του Χαραλάμπους

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με tov Ν
1250/1982 ότι

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
Βιοτ€χνία

κορίτσι Αναστασία
, -.«j
- Η Σωτηρία συζ. Ιωάν. ΧαΤνΡηΗ
νουήλ. αγόρι Γαβριήλ
-„ί
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ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ η ΑΤΥΧΙΑ
ΠΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕ ΤΗ ΝΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ
Στον αγώνα μ€ την Θήβα
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'Ιϋτ/ή 'ί!^ ΙΤ ,ί(ΡίώθΠκε γιστί. η λέξις
ΠΛη,·,
τΠν πραγματικότητα
,
'-'« κ α θ α ρ ό τέρμα που πέ3
Μζη ι,.Κί0,°^ ^ λεπτά πριν από την
Τον ,I?U 0γ^να ακυρώθηκε από
MqÆ
V0»' επόπτη γραμμών κ,
< ,
τπν στιγμή που ο διαιτητής
idoc , 7 nouA°Y είχε κατευθυνθεί
Γ^ τ'|ν σέντρα.
noôn'Τ'|ν Φ««Π αυτή, που έπαιξε
Dr, το ικύ Ρόλο στην διαμόρφω8qεπ ΤίΑ'κού αποτελέσματος όεν
ϋο υ Γα°°μμε περισσότερο, αλλά
% ν Γ Ρ,σΤ° ^ στο να καταχωtov T, * 0υτολεξή την ανταπόκριση
Μ ίΐΒάΗ ^Γ013 συναδέλφου κ. Κ
ν«ος jP° U του αξ'ζε1 ομολογουμέβέβηλη μενάΑο μπράβο για την
’OPyr.^l? Γ°υ) στην εφημερίδα
« μ λ ο μ ικ η ».
«χη : Λ83 ® Διαιτητής στέρησε τη
Αο)
,'Ρ Βέροια (0-0 στα Τρίκα‘ "άιττη μοτεΡ° από υπόδειξη του
,,, 0viKft*' ^ owé* ° u της ακύρωσε
οφσάινι Γ ° λ Του Παυρσανίδη ως
Pt»
■ ΑυΥκεκριμένα ο Μουσούο^Ο ^Υώ πσποίησε παράλληλη
ιέρ((Ι, ιιπρ τα αριστερά και ο αμαρ
Ρε o0uJ "°μρσανίδης δεν άρνησε
“ΊΡΑλα' Kepauvó να στείλει την
έμεινε 1,10 ^IKrua T0U Πούλιου που
i_j « '« ΐτο ς σαν στήλη άλατος».
Ός α>() "°υρσανίδης που φέρεται
"0*βη·ηΡ»° ΟΓ,Δ τον Τρικαλινό ανταΓ0
* ίν συμμετείχε στην φάση.
Δεν ? 10 n«TUXe ο Γκέσιος.
’ ,/'Qvé*VQl ° μω<· μονον 0 επόπτης
*ίΐή π,ν υπ6ύθυνος για την απω Γ°Άαλα
της νίκης μέσα στο
Οιιιό;
‘ Λ'',ήργησον ακόμη ν'
^ “Υο!ATl|,J<IA ΙΔυο φορές οι γηπεw'IX0vñc'ί,'^όσϋσθηκαν σαν από
της κενή 'Εθ1 ησνω από τρν γραμμή
• Η Δ ττ ίΓ 'ας της οράδος τους.
θτ0γ
(Σε τρεις τουλόχιΊ|ς 0'{ρ'πτώσεις οι Βεροιώτες παίΌν 0ντ. Οησοταση αναπνοής από
% qv) "ηλο τερματοφύλακα αστό'τήΐΟ^^Ο'ΤΛΙΟΣ (Ο Τρικαλινός
με 4 εκπληκτικές
τποκ, Τ°Φ0λι
Ρούοε' ακος
οπεσώβησε ισάριθμα
ΕΚηΑΗκΠΚΗ Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
,αΡ ε ι* 00ν εκπληκτική μπορεί να
^ ρ0|Δς ° Τε' η απόδοση της
')( ο, ν 07ον αγώνα αυτό. Ό λες
*4 Οϋβίβ μμές δούλεψαν με ζηλευίια κοι άνεση.
> ε λ 0° μυν,,·<Π γραμμή, που την
“Ύεη; “ σον 4 γρανιτένιοι παίκτες,
% γ
την δημιουργία κινδύ“ηςίνη τι)ν εστία του νεαρού
,Λι0 α, ' 6,νώ παράλληλα ορισμένοι
Ν (ΠηΡυ^ 6ί.Χαν συχνές προωθή* λθπν, αντ|παλη περιοχή ιδίως ο
Λ ΐο η
°ττ>ν
ανταποκρίθηκε πλήρως
01 ^ (τη· τ° Ρόλο της, μια που και
^ 0 ν * ε ς «πρεσάρανε» δυνατά
"Γ» Γην ιπ° Αους τους, όταν αυτοί είΓ,ί0ίτπ1ϋμΓ,όλλα. ενώ στην αντίθετη
](ι, θ "έφτιαχναν» το παιγνίδι

12η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κιλκισιακός-Πανθρακικός . . . . 1-0
Καβάλα-Ολυμπιακός Β. . .
4-0
Τρίκα λα -Β έροια ..........................0-0
Απόλλων Κ. Γιαννιτσ ά............... 1-1
Πιερικός-Αλεξ/πολη................... 2-0
Κοζάνη-Αγρ. Α σ τέ ρ α ς ...............3-2
Νάουσο-Θ ήβπ............................ 1-1
Νίκη Β.-Φ λώ ρινα....................... 2-0
Ξάνθπ-ΑΠΕΛ.............................. 2-1
Λειβαδιά-Εορόαϊκός................... 2 Ό
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ - Β Ε Ρ Ο ΙΑ : 0 0
φ ά σ η από το ν κυ ρ ια κ ά τικ ο α γώ να της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ σ τα Τρίκαλα, ε
πρώ το πλάνο ό ια κ ρ ίν ε τα ι ο Χ ρ ή α το ς Γ ια τζιτζό π ο υ λ ο ς σ ε μ ία μ ο ν ο 
μ α χ ία το υ μ ε το ν Γ κ έν α Δ . Δ ε ξιά ο αρχηγός της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ Μ π ο υ λ η ς
Μ ε λ ε τίδ η ς .
Η επιθετική τριπλέτα ομολογουμένως «έβγαζε φωτιές» αφού οι
παίκτες που την αποτελούσαν είχαν
φοβερά γρήγορο ρυθμό, με συνεχή
κινητικότητα και αλλαγές θέσεων.
Αλλά ας δούμε πως έχει...
.„Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΑΣ: Ο νεαρός τερματο
φύλακας που στον ανώνα αυτόν πή
ρε το «βάφτισμα του πυρός» λόγω
της υπεροχής της ομάδος του, δεν
δέχτηκε πίεση.
Ωστόσο όμως σε 3-4 περιπτώ
σεις που χρειάστηκε να επέμβει,
ιδιαίτερα στις ψηλές μπαλλιές βγήκε
με αποφασιστικότητα και σιγουριά.
ΧΆΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είχε πολύ
δουλειά από την πλευρά του και
έτσι όλο το βάρος της δραστηριότητάς του το έριξε στον επιθετικό
τομέα, όπου πέρασε πολλές επικίν
δυνες σέντρες.
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ: Είχε προσωπικό
αντίπαλο τον καλύτερο παίκτη των
γηπεδοΰχων (Λαγάρας) του οποίου
την δραστηριότητα εκμηδένισε.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:
Με
το
παληκαρίσιο παιγνίδι του κυριάρχη
σε στο κέντρο αμύνης της ομάδος
του.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Με τις έγκαιρες
τοποθετήσεις και επεμβάσεις του
συνετέλεσε τα μέγιστα στο να μην
δημιουργηθούν επικίνδυνες κατα
στάσεις γιο την εστία του Αντωνά.
ΠΑΡΙΖΑΣ: Παίζοντας μπροστά
από τους δυο σεντερμπάκ, ήταν ο
παίκτης πάνω στον οποίο «έσπα
γαν» οι έστω χλομές επιθέσεις των
γηπεδοόχων.
ΚΑΤΣΩΝΗΣ:
«Έσβησε»
τον
Λουκά, ενώ παράλληλα είχε σημαν
τική συμμετοχή στις επιθετικές
προσπάθειες των συμπαικτών του.

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ: Έκοβε με χαρα
κτηριστική άνεση στον χώρο του
κέντρου και ταυτόχρονα απέδιδε
έξοχο στον σύνθετο ρόλο του μέσα
αριστερά και του έξω αριστερά.
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ: Μετά τον αγώνα
της προπερασμένης Κυριακής με
την Καλαμαριά, πρόσθεσε προχθές
άλλη μια καλή εμφάνιση στο ενερ
γητικό του. αποδεικνύοντας έτσι ότι
βρήκε τον πραγματικό του εαυτό.
ΓΚΕΣΙΟΣ: Με τις συνεχές αλλα
γές θέσεων, και την μεγάλη του
αγωνιστικότητα
ταλαιπώρησε
αφάνταστα την άμυνο των γηπεόούχων. και αναδείχτηκε η κορυ
φαία φυσιογνωμία του αγώνα.
ΚΑΛΤΣΑΣ: Αναμφισβήτητα η
εμφάνισή του αυτήήταν η καλύτερη
με τα χρώματα της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Είχε μεγάλη προσφορά τόσο
στον ανασταλτικό όσο και στον επι
θετικό τομέα.
Θετική ήταν και η προσφορά του
ΣΙΜΠΟΥ που χρησιμοποιήθηκε στο
τελευταίο 17λεπτο, καθώς και του
φ. ΜΙΛΗ στο 8 5 '
ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Η Τρικαλινή ομάδα είχε παίκτες
με καλή τεχνική κστάρτησπ. όχ
όμως ικανή για μεγαλα πραγματα
Θα πρέπει να είναι - οι φίλαθλο! της
τουλάχιστον ήσαν - πολύ ευχαριεττημένοι από την ισοπαλία που απέ
σπασαν.
Καλύτεροί της παίκτες, ο τερμα
τοφύλακας Πούλιος και οι Κρικέλης,
Γκαντιάς και Μπατάλας.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Πολύ καλός ο Πειραιώτης διαιτη
τής κ. Ιοτρόπουλος και με σωστές
υποδείξεις ο πρώτος των εποπτών
κ. Μαρκάκης. Αντίθετα ο άλλος επό
πτης ο κ. Μανέλας εκτός του ότι

ί|ώρα της αλήθειας για το SKI...

έχει την αποκλειστική ευθύνη για το
ακυρωθέν τέρμα της ΒΕΡΟΙΑΣ σε
2-3 ακόμη περιπτώσεις, που κινδύ
νευε η Τρικαλινή εστία, υπέδειξε
ανύπαρκτα οφσάιτ τους Βεροιώτες
κυνηγούς.
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
9 ' 0 Γκέσιος από αριστερά τρο
φοδοτεί τον Μουσούρη, που ενώ
είναι έτοιμος να κεραυνοβολήσει
τον αντίπαλο τερματοφύλακα επεμ
βαίνει ο Κρικέλης και με προβολή
αποκρούει σε κόρνερ.
1 1 0 Παπατζίκος με ετοιμότητα
αποσοβεί επικίνδυνη κατάσταση
στα καρέ της ομάδος tou.
16’ Ύστερα από έξυπνη μπαλλιά
(τρύπα) του Μουσούρη. ο Γκέσιος
μπαίνει ακάθεκτος "στην αντίπαλη
περιοχή όπου λίγο έξω από την
Συνέχεια στην 4η

ΜΕΤΡΙΑ
Η ΔΟΞΑ
έφ ερ ε 0 -0
στην Κ. Βρύση
Μετά την «ολύ καλή εμφάνιση
της περασμένης Τετάρτης, ακολού
θησε μία μέτρια εμφάνιση για την Δό
ξα αφού δεν κατάφερε να κερδίσει
την Ασπίδα Κρ· Βρύσης Καρδίτσας
που δεν παρουσίασε και πολλά πράγ
ματα παρ’ όλο που έπαιζε στην έδρα
της.
Παρ’ όλη την μέτρια εμφάνιση
της Δόξας θα μπορούσε να αποσπάσει την νίκη αφού τρεις φορές οι
κυνηγοί της από καλή θέση έχασαν
καλές ευκαιρίες·
Οπωσδήποτε ενα ελαφρυντικό εί
ναι η απουσία τριών βασικών στελε
χών του Μελέτογλου, Δουλδούρη
και X"Αθανασίου.
Η μόνη γραμμή της Δόξας που
απέδωσε σωστά ήταν η αμυντική, η
μεσαία κάπως προσπάθησε όμως
μπροστά η επιθετική γραμμή ήταν
ανύπαρκτη.
Η τοπική ομαδα επαιζε με πάθος
για να πάρει την νίκη όμως σε καμμία
περίπτωση δεν απείλησε την εστία
του Μπλατσιώτη και εκμεταλλευόμε\η την μέτρια εμφάνιση της Δόξας
απέσπασε την ισοπαλία.
ΦΑΣΕΙΣ
ν τ0 15' από σέντρα του Μωϋσίδη
ο Σερεμέτας από πολύ κοντά αδυνα
τεί να πιάσει τοσουτ, καταστέλνοντας
την μπάλλα άουτ.
Στο 65' ο Λιολιος γύρισε την
μπάλλα προς την εστία της Ασπίδος
όπως απέκρουσαν πάνω στην γραμ
μή όπως - όπως οι αμυντικοί.
Στο 72' ο Αραμπατζής από πολύ
καλή θέση έκανε χλιαρό σουτ για ν'
αποκρούσει ο γκολκήπερ.
Διακρίθηκαν από την Δόξα οι
Αμανατίδη:. Βελέντζας.
Η σύνθεση της Δόξας: Μπλατζιώτης. Βελέντζας, Μωϋσίδης, Αμανάτίδης. Κολεσίδης, Αραμπατζής.
Λούμας, Σερεμέτας, Λιόλιος, Μαραντίδης. Γκόγκος.
ΑΡ Α Μ Π Α ΤΖΗ Σ Φ ΑΝ Η Σ

Καβάλα ............................... 17
Απόλλων ........................ 17
Νίκη Β.............................. 15
Ολυμπιακός
............... 13
Αγρ. Αστέρας
............... 13
Πσνθρσκικός ....................12
ΒΕΡΟΙΑ .......................... 12
Κ οζά νη.................................12
Θήβα .................................12
Λαγκοόσς.............................11
ΝΑΟΥΣΑ .............................11
Γ ια ν ν ιτσ ά .............................10
Π ιερ ικό ς............................... 10
Κιλκισιακός ...................... 10
Τρίκαλα ................................. 9
Εορδαϊκός .............................9
Αλεξανδρούπολη..................9
Φλώρινα ...............................8
Ξάνθη ................................... 7
Λ ε β α ό ε ια κ ό ς ........................ 6
•
Η Ξάνθη μηδενίστηκε στον
αγώνα με τη Νάουσα και της αφαιρέθηκε επιπλέον ένας βαθμός. 0
Λεβαόειακός έχει τέσσερεις αγώ
νες, ενώ οπό ένα ανώνα λιγότερο
έχουν οι Βέροια, Αστέρας, Ξάνθη.
Γιαννιτσά, Φλώρινα, Νάουσα, Πιερικός Κιλκισιακός.
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
11 ΓΚΟΛ: Μόσχος.
7 ΓΚΟΛ: Κατσικάς. Παπαδόπουλος Δ. (ΑΠΕΛ).
6 ΓΚΟΛ: Καραθανόσης, Τζώρτζος.
5 ΓΚΟΛ: Γυφτόκης Χοτζηελευθερίου.
4 ΓΚΟΛ: Γιωτόπουλος, Γκένας
Π., Καραισκος, κ,υρικΛίΟης, ΜεΛισσόπουλος, Σαββάκης, Τόγκου.
3 ΓΚΟΛ: Ακριβόπουλος, Ανανιάδης, Γκέσιος, Δαλαμπίρος. Ελευθεριάδης, Ισαακίόης, Κωστόπουλος.
Λεπτοκαρύδης. Αλ. Παπαδόπουλος
(Νάουσα). Περόντζης, Σημαιοφορί6ης. Σουλιόπουλος. Τομπουλίδης.
Τσαλκιτζής. Φάσας.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ολυμπιακός Β.-Κιλκισιοκός
Βέροια-Πανθρακικός
Εορόοϊκός- Καβάλα
Γιαννιτσά-Τρίκαλα
Αλεξ/πολη-Λεβοόειακός
Αγρ. Αστέρας-Απόλλων Κ.
Θήβα-Πιερικός
Φλώρινα-Νάουσα
Ξάνθη-Νίκη Β.
ΤΕΤΑΡΤΗ
Βέροια-Λεβαόειακός

Προσφ€ρουμ€:

2 .9 0 0
2 .3 0 0
2 .9 0 0
85 0
8 .9 5 0

SKI
Δέστρα-SKI STOP
Μπότα
Μπατόν
Σύνολο δρχ.

Ολα προϊόντα
εισαγωγής

Παντ€λόνι ελάνκα σαλοπέτ Roberto Tonini

δρχ. 5.8 00

SKI SERVICE
Me τα πιό σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα

Γ,^ΑΜ ΠΡΑΝΗΣ SPORT
Μητροπόλεως 13
8<Φοια, τηλ. 2 7 4 9 2

...€πάγγ€λμά μας η
Εμφάνισή σας στο ΣΕΛΙ..

Η Ν ΑΟ ΥΣΑ
Η απόδοση της Ν Α Ο Υ Σ Α Σ στον
κυριακάτικο αγώνα, μπορεί να χαρά
κτη ρισθεί πολύ καλή.
Συγκεκριμένα οι παίκτες προσπά
θησαν και έπαιξαν με δύναμη και
αποφασιστικότητα όπου είχαν από
λυτα την κυριαρχία στον αγωνιστικό
χώρο, στάθηκαν όμως όπως προαναφέραμε. άτυχοι και άστοχοι στις τελι
κές τους ενέργειες.
Ο X ΊΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
Π Α ΙΚ Τ Η Σ
Ο Θεόφιλος Χ'Ίωαννίδης, υπήρ
ξε, ο κορυφαίος παίκτης της Ν Α Ο Υ 
ΣΑΣ, έτρεξε προς όλους τους χώ
ρους του γηπέδου, ενώ παρ' ότι έπαι
ξε στην θέση του δεξιού μπακ, επεξέτεινε την δραστηριότητά του στον
επιθετικό τομέα, όπου η άμυνα της
Θήβας τον ένοιωσε περισσότερο από
κάθε άλλο.
Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο
Αλέκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης
Μαυροδουλάκης και Μαλιούφας
Διονύσιος, χωρίς βέβαια να υστερή
σουν και οι υπόλοιποι, με μοναδική
εξαίρεση τους Μητρούση. Μπλιάτκα
που νομίζουμε πως δεν κατέβαλαν
τις προσπάθειες, των υπολοίπων συμπαικτών τους.
Η ΘΗΒΑ
Η νεοφώτιστη ΘΗΒΑ, μπορούμε
να πούμε πως δεν έδειξε τίποτε το
ιδιαίτερο, πλην από την δύναμη, ενώ
με το καταστροφικό της παιχνίδι, πέ
τυχε απόλυτα στον ντίκειμενικό της
σκοπό, που με φανερή αμυντική
γραμμή και με ξαφνικές αντεπιθέσεις
πέτυχε και το γκολ. Καλύτεροι παί
κτες της οι Ζυνογιάννης (,Νο 2),
Παπαδόπουλος (Νο 12), Τζότκος
(Νο 1) και Τσίπης (Νο 10).
Η Δ ΙΑ ΙΤ Η Σ ΙΑ
Ο Αθηναίος διαιτητής κ. Παγώνης, προσπάθησε να εκνεύρισα τους
παίκτες της Ναούσης, με τα σφυρίγματά του. όταν
αντίθετα ωπηιιλ

στο χώρο του κέντρυυχνώ ποχλ.
φορές έδειξε ανεκτικότητα ο ιο σ κλη
ρό ηαίξιμο των φίλο ξένου μένω ν.
Αντίθετα οι συμπατριώτες του
επόπτες γραμμών κ.κ. Νομικός κι·
Παπαμαγκάνας ήταν σωστοί σπ
υπόδειξης τους.
Φ ΑΣΕΙΣ Κ Α Ι ΓΚΟ Λ
— 5 0 Παπαδόπουλος δίνει θαυμά
σια μπαλλιά στον Φύιο που αουτάρι
για να μπλοκάρει στην κλειστή γωνία
ο Τζότκος.
— 6 0 Κερκενίδης Μαλιούφας παί
ζουν θαυμάσια το 1-2. αλλά ο
Μαλιούφας μόνος προ του τερματυ
φύλακα χάνει μοναδική ευκαιρώ
όταν την μπάλλα την στέλνει νπ
περάσει άουτ.
— 15' Ο διαιτητής διέχνει κίτρινη
κάρτα στον Τσαλίαμάγκα γμι βίαν
μαρκάρισμα επί του Παπαδόπαυλου
— 26' Ο Φύτος τριπλάρει θουμάσιι
έναν αμυντικό κάνει θαυμάσω σέν
τρα και ο Κερκενίδης πιάνει κεφαλιά
για να περάσει ελάχιστα άουτ.
— 44' Από λάθος απόκρουση των
αμυντικών ο Τσίπης πιάνει ένα δυνα
τό βολέ για να περάσει ελάχιστε
άουτ.
Β ΗΜ ΙΧΡΟ Ν Ο
- 47 Ευκαιρία χάνουν, όταν ο
Μπλιότκας κερδίζει την μπάλλα από
λάθος των αμυντικών και σουτάρει
για να πιάσει την μπάλλα ο Τζότκος
την τελευταία στιγμή.
Η ΘΗΒΑ
Π ΡΟ Η ΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΚΟΡ ΜΕ 0 I
- 72' Μία ξαφνική αντεπίθεση από
την Θήβα ο Τσίπης τροφοδοτεί τον
Κουτραύμπα και με δυνατό βόλι
γράφει το 0 -1.
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΙΣΟ Φ ΑΡΙΖΕΙ ΣΕ I I
- 74’ Πένμλτυ κερδίζει η ΝΑΟ Υ
ΣΑ. όταν ρϊσκει το χέρι του Καλό
καιρινού. Το εκτελεί ο Παπαδόπου
λος που ξεγελά τον τερματοφύλακα
και ισοφαρίζει σε 1-1.
- 82' Ο Ασλανίδης κπθυστερεί νπ
σουτάρει και αποκρούουν την ϊελευ
ταία στιγμή οι αμυντικοί της Θήβας.
Οι συνθέσεις
Νάουσα: Σφοντηλάς, Χ 'Ίω α ννί
δης, Μαυροδουλάκης. Κουμάγκας,
Σταφυλίδης, Φύτος, Μητρούσης,
Μαλιούφας, Κερκενίδης, Παπαδό
πουλος, Μπλιάτκας (58' Ασλανίδης).
Θήβα: Τζότκος, Ζυγογιάννης,
Μανοπουλος, Σταμέλος, Λάμπρου
(15' Παπαδόπουλος) Καλοκαιρινός,
Ανοσπισιάδης, βτοιιλαμάγκας (46'
Κοντρούμπας).
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Από την εφ η μ ερ ιό ο ματ, ζ η το ύ ν τα ι αντοπο·ρ>τΥς ρ α βθλη
τικά (Ηματα, στα εξής χω ριά Τρίκαλα. Νηοι. Αγκαθ>ό Ανω
και Κ ά τω Σερβοχώ ρι. Λ ουτρό. Π α λ α τίτα η . Λ οψοχωρι. Γταυ
ρό, Καμποχωρι. Αροχο, Ν η ο ίλ ι. Α τγ ελ ο χ ω ρ τ Αρχάγγελο.
Λ ευκόύια, Βαρβάρες, Λαζοχωρι, Νεάκαστρο Γπισης στην
Α λεξά νδ ρ εια (Μ Α λέξανδρο! " 0ι α το ν Πσπάγο
Οι ε ν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι να >π ικοινω νήσουν για πληραφορέ
με τον Β ύλλη Γ ο λ α ν ο μ ο ττ στο τη λ ίφ ω ν α 2 3 .1 3 7 νσ<
2 9 762

Μ ΙΚ ΡΕ! ΑΓΓΕΑΙΕ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
στην Αλεξάνδρεια 110 τ.μ. με τον αέρα επάνω. Βετοοηουλου 104.
Πληρ. τηλ. 838622, θεσ/νίκη.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΑΟΣ
ΚΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
Ζ Η ΣΗ Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ Π Α Τ Σ ΙΚ Α
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
ΦωτοσύνθεσηςΌΕΡδΕΤ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟ Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ικποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦ ΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23 137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Εκείνο που δεν μπορούμε να
διαννοηθούμε με τους παίκτες της
ΝΑΟ ΥΣΑΣ είναι ότι ενώ φθάνουν με
την μπάλλα προ κενής εστίας και εί
ναι έτοιμοι για το γκολ, πως την
τελευταία στιγμή το χάνουν, είναι κά
τι που ακόμη μας βασανίζει, εδώ και
(6) αγωνιστικές, από το παιχνίδι με
το Κιλκίς.
Πράγματι λοιπόν, αυτό επιεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά στο προχθε
σινό παιχνίδι, όπου σε όλο σχεδόν τα
διάστημα του αγώνα, πολιορκούσε
τους φιλοξενούμενους, που όμως η
επιθετική δυστοκία, στέρησε την νί
κη. όπου οι ευκαιρίες που χάθηκαν
δεν περιγράφονται με τίποτε.
Αυτό όμως που θα πρεπει να
τονίσουμε είναι ότι η ομάδα μας τα
έχει όλα. δηλ. δύναμη, συνεχές κυνη
γητό της μπάλλας, γρήγοροι συνδυα
σμοί, εκτός από την τύχη και την
αποτελεσματικότητα, που νομίζουμε
πως θα πρέπει αυτό ακριβώς το
σημείο να βασανίσει τους υπευθύ
νους. τώρα που είναι και η περίοδος
των μεταγραφών.

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

δρχ. 1500

δρχ. 2000
δρχ. 3000
δρχ. 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν επιστρέφονται.

VIDEO CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ

Δεσποινίς που γνωρίζει άριστα τα αγγλικά και πολύ καλά τα γ φ
μάνικά, με γνώσεις λογιστικής και μάρκεπγκ και με προϋπηρεσία σε
μεγάλη αθηναϊκή επιχείρηση ζητεί εργασία ανάλογη εων προσόντων
της στη Βέροια. Πληρ. τηλ. 24.966 τις εργάσιμες ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Με γνώσεις λογιστικής για να εργασθεί στην οντιπροσωπείο
ΤΟΥΟΤΑ. Πληροφορίες κ. Αντώνη Γεωργιάδη τηλ, 27187,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ
Εντός του χωρίου Τριλόφου με 100 μ. πρόσοψη επι της λεωφόρου
5,5 στρεμ- Πληροφορίες στο τηλέφωνο 01/5614987.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

4 1 3 .0 0 0

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΣΤΑ 9 0 3 «.e.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ !

Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
ΜΕ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α V ID E O

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Εκπαιδευθείς στην Ελληνική Τηλεόραση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37-ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

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

Νέα από
τη Νάουσα

Δβν φεύγουν επενδυτές
απ' τη χώρα μας

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

ΔΗΛΩΣΕ 0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΒΑΪΤΣΟΣ

Θέμα συσκέψεως τω ν αρμοόίων
ΓΕγινε το Σάββστο το irnóyíu μα
στο Δημαρχείο της Νάουσας σ ύ
σκεψη εκπροσώπων Συλλόγων κσ>
Οργανώσεων της πόλεως με πρω
τοβουλία το υ δημάρχου κ Βλάχου
θέμα τπς σύσκεψης ήταν το πρό
βλημα της σνεργίος που πλήττε
κυρίως τους νέους της Νάουσας.
Στη σύσκεψη που είχε κυρίως
ενημερωτικά χαρακτήρα και άε
δεσμεϋθηκε με αποφάσεις έλαβαν
μέρας. Τα Σωματείο «Κλωθώ», η
Ομοσπονδία Εηονγ«λματιών και
Βτοτεχνών ο Εμπορικός Σύλλογος
και το Σωματείο Ηλεκτρολόγων
Από τη συγκέντρωση απούσιασε το
Σωματείο των Οικοδόμων.
Ο δήμαρχος κ. Βλάχος αναφερθηκε στο πρόβλημα της ανεργίας
που είναι παγκόσμιο φαινόμενο και
τόνισε πως, δεν υπάρχει χειρότερο
πράγμα για ένα νέο να θελει να βρει
δουλειά και να μην μπορεί
Το πρόβλημα στη Νάουσα, είπε
ο κ. Βλάχος, είναι σε μικρότερη κλί
μακα και μαστίζει κυρίως ανθρώ
πους που βγαίνουν για πρώτη φορά
στη δουλειά Υπορχουν γύρω στους
5 0 0 ανθρώπους οι οποίοι δεν
έχουν δουλειά, πέραν απ’ αυτούς
υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός
γυναικών.
«Πρέπει
για
όλους
αυτούς να βραύμε δουλειά» τόνισε
ο κ. Βλάχος
Ο Δήμος έκανε την αρχή είπε ο
δήμαρχος Απασχόλησε σε συνεργοσία ut tov ΟΑΕΔ εν αν μικρό αρι
θμό KOI ΌΟ TOV ΚΟιναύργίΰ χρόνο,
· 6 ν το επιτρέψει η κυβέρνηση θα
απασχολήσει ένσν ακόμη μ·«ο* αρι
θμό. Αλλά όπως είπε ο κ Βλάχος ο
αριθμός αυτός δεν λύνει το πρόβλη
μα κυ ζήτησε σπ όλους και άιαίτερα από το σωματείο «Κλωθώ» να
διευκολύνουν τους συνανθρώπους
τους να βρούνε δουλειά
Ο κ. Βλάχος. τελε ωνοντας
μετέφερε μ*ά πράτοση των βιομη-

Να κατοχυρωθούν
τα δικαιώματα
τπς εργαζόμενης

«ανιών Νάουσας, που μετά την
καθιέρωση
tou
5νθημέρου
δημιουρνηθηκε η ανάγκη μιάς 4ης
βάρδιας Μ ε την υπόσχεση ότι οι
βιομηχανίες
θα απορροφήσουν
έναν μεγάλο αριθμό ανέρνων. που
υπολογίζονται γύρω στους 300, ζή
τησε ειδικά από το Σωματείο «Κλω
θώ» να εξετάσει το θέμα.
Στη συνέχεια τσν λόγο πήρε ο
εκπρόσωπος των κλωστοϋφαν
τουργίαν κ. Τάκης Σιούλας Αναφέρθηκε ότι με το πρόβλημα της 4ης
βάρδιας ασχολήθηκε και το σωμα
τείο όταν τέθηκε η εφαρμογή του
5νθημέρου και η εφαρμογή της 4ης
βάρδιας κατσψηφίσθηκεσε ψηφο
φορία των εργαζομένων.
Στο τέλος ο δήμαρχος κ. Βλάχος
τόνισε άτι στην πρόταση για 4η
βάρδια θα θέσουν σαν όρο στις βιο
μηχανίες να προσληφθούν μόνον
ντόπιοι.
Η συνάντηση αυτή που πραγ
ματοποιήθηκε
ήτον
συνάντηση
προβληματισμού και θα ακολουθή
σουν κοι άλλες συσκέψεις
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Γην Κυριακή 5 Δεκεμβρίου κοι
ώρα ! I η.μ. στην αίθουσα του
Εργατικού
Κέντρου
Νάουσας
συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Συλ
λόγου Βλάχων Νάουσας και συζή
τησαν το εξής θέματα:
Λογοδοσία απερχομένου Δ/κού
Συμβουλίου, τροποποίηση καταστα
τικού και εκλογή νέου Δοτού Συμ
βουλίου
Παραβρέθηκαν γύρω στα εξήν
τα μέλη.
Μετά την λογοδοσία του Δ'κού
Συμβουλίου έγινε η ψηφοφορία,
όποιι εκλέχθηκαν τα εξής άτομα:
Κώνας Αστέριος
Μπατάκπ
Λουκία Τασιώνας Αντώ νιος Μπιτέρνας Γεωρ., Τσαμπάζη Α ικατερί
νη, Καραφούσιας Αντώνιος και Μπιτέρνας Νικόλαος.
Γ. Π Α Π Α Π Ε ΣΙΟ Σ

ΖΗΤΑ Η Γ.Σ.ΕΕ.
Αθήνι· 6 <Α Π Ε. I
Την κατοχύρωση των ασφαλιστι
κών και συντσξιοδατικών δικαιωμά
των της εργαζόμενης γυναίκας και
την επέκταση τους σ' όλους τους
κλάδους εργαζομένων, ζητάει η
Γ Σ Ε Ε με υπόμνημα της. που υπε
βάλε στους Υπουργούς Προεδρίας
Εθνικής Οικσνομίος Δικαιοσύνης
και Κ ονω ν κών Ασφαλίσεων.
Ακ&μη με το ίδιο υπομημσ και
στα πλαίσια των μέτρων που πρέπει
να Ληφθουν γ·α την προστασία της
μητρότητας η Γ-Σ Ε Ε. ζητάει. Να
«αθορισθεΙ σ< τρεις μήνες πριν κοι
τρεις μήνες μετά η άδεια τοκετού.
• Να καθορισθεί μειωμένο ωρά
[μα κατά δυο ώρες (για το δύο πρωτο χρόνιοι και κατά 1 ώρα (γιο τα
επόμενα δύο χρόνια! για τις μητέ
ρες
• Να χορηγείται άδεια μέχρι και 2
ετών σ' ένα από τους δύο γονείς με
ασφαλιστική κόλυψη.
• Να κατοχυρωθεί και να επεκτα
θεί η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδάτησης στις μητέρες ανηλίκων
παιδιών και
• Να δημιουργηθούν Βρεφονη
πιακοί Σταθμοί που να καλύπτουν
τ»ς σημερινές ανάγκες

Γ ιορτάσθηκΕ
η Επέτειος
των ναυμαχιών
βαλκανικών
πολέμων
ΑΘΗΝΑ 6 ΙΑΠΕΙ
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κων/νος Καραμανλής και ο πρωθυ
πουργός κ. Α Παπανδρέου παρα
βρέθηκαν χθές το μεσημέρι στον
επίσημο εορτασμό της επετείου
των ναυμαχιών των βαλκανικών
πολέμων και του προστάτου των
ναυτικών Αγίου Νικολάου, πουέγινε
στη σχολή ναυτικών δοκίμων.
Στον εορτασμό παραβρέθηκαν
επίσης ο πρόεδρος της Βουλής κ. I
Αλευριάς ο ανα-πληρωτής τουαπουσιάζοντος προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας κ, Κ Παπακωνσταντί
νου, υπόυρογί, υφυπουργοί, βουλετές π ηγεσίο των ενόπλωνδυνά
μεων κοι των σωμάτων ασφαλείας
με επικεφαλής τοναρχηγό ΓΕΕΘΑ
ναύαρχο κ Ντεγιάννη και άλλοι.

ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Αυτή τηστιγμή όχι μόνο δεν
αντιμετωπίζεται θέμα αποχωρήοεως ξένων επενδυτών από την
Ελλάδα αλλά αντίθετα στις αρμό
διες υπηρεσίες του υπουργείου
εθνικής οικονομίας έχει υποβληθεί
σειρά ολόκληρη αιτήσεων γιο πραγ
ματοποίηση ξένων επενδύσεων στη
χώρα μας κυρίως με τη μορφή
συνεργασίας με Ελληνες κεφα
λαιούχους.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός
εθνικής οικονομίας κ. Κ. Βαϊτσος με
εφορμή δημοσίευμα που ανέφερε
ότι 17 ξένοι επενδυτές έχουν ζητή
σει να πουλήσουν το μερίδιό τους
σε Ελληνες για να φύγουν από την-

- Ειδικές τιμές στα διάφορα είδη
sou προόψΐροντοι στο ξενοδοχείο
(αναψυκτικά, ποτά κ.λ.π.).
- ' Εκπτωση 50% στα εισιτήρια των
ΚΤΕΛ.

1ΕΝΟΔΟΧΕ1Λ

ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

ΕΠΤΑΗΜ ΕΡΟ Υ Δ ΙΑ Κ Ο Π Ω Ν
Τα ςκνοόκιχκία που επιλύθηκαν
γιο τα 7ήμχρα του Κοινωνικού Του-

ρισμοό οναι τα έξης:
ΞΕΝΙΛ/Λαγονήσι
Αττικής
Πολοτ. 600 δρχ. 0299/83911 έως 18,
Ξ Ε Ν ΙΑ /Ε Ο Τ - Ναυπλίου Α 300
δρχ. 0752/28991 έως 3. ΛΜΦΙ
ΤΡΥΩΝ Ναυπλίου (Α.Ε. «ΞΕ Ν ΙΑ .)
Α ' 300 δρχ. 0752/27366, 2Ε Ν ΙΑ /Ε Ό Τ
Κυλλήνης Α" 300 δρχ.
0623/96270 έτος 5, Ξ Ε Ν ΙΑ ΝαυπόΠορταριάς Β’ 250 δρχ.
99158, 99525.
Οι παραπάνω τιμές που θα πλη
ρώνει ο δικαιούχος του 7ημέρου δια
μορφώθηκαν μετά την έκπτωση, την
επιδότηση και την ενσωμάτωση των
επιβαρύνσεων Φ.Κ.Ε.. χαρτοσήμου,
δημοτικών φόρων κ.λ.π.
Ε ΙΝ Α Ι Δ Η Λ Α Δ Η ΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ «Κ Λ Θ Λ Ρ Λ .
Ο Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ Χ Ο Σ , για κατάλυμα και
ημιδιατροφή.
Σημειώστε όμως: ότι το μεσημε
ριανό φαγητό δεν δικαιούσθε να το
ζητήσετε το βράδυ.
Οι δικαιούχοι που έχουν μαζί την
οικογένεια τους πρέπει να έχουν υπονη τους τε έξης:
- Παιδί κάτω των 6 χρόνων όταν
μένει στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς
δεν πληρώνει κατάλυμα και η ημιδια
τροφή δεν είναι υποχρεωτική (δηλ.
το παιδί τρώει π,χ. από το φαγητό
των γονιών). Αν όμως θελήσετε. για
το πα δί. ξεχωριστό μενού, τότε θα
ηληρώσπτπ 150 δρχ. επιπλέον,

ΒΕΡΜΙΟΝ - ΝΑΟΥΣΑ
ΒΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΧΟΠ
ΑΘΗΝΑ 6 ΙΑΠΕΙ
Μεγάλη επιτυχία γιο τη χώρα
,ιας
χαρακτήρισε ο υπουργός
χωροταξίας οικισμού και περιβάλ
λοντος κ. Αντώνης Τρίτσης το ψή
φισμα τουσυμβουλίσυ υπουργών
περιβάλλοντος της ΕΟΚ, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται όλες οι προτά
σεις της ελληνικής πλευράς.
Στις προτεραιότητες που καθορί
ζει με ψήφισμα των υπουργών για
το 3ο πρόγραμμα δράσεως της ΕΟΚ
για το περιβάλλον - που ήταν το μό
νο από τα 5 θέματα της ημερήσιας
διάταξης στο οποίο υπήρξε απόφα
ση περιλαμβάνονται τα παρακάτω
σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημα
σία νια τη χώρα μας:
- Για την Αθήνα, το συμβούλιο δή
λωσε ότι «αναγνωρίζοντας τη σημοσίο της Αθήνος στην κοινή πολιτι
στική κληρονομιά και στους δημο
κρατικούς θεσμούς της Ευρώπης
καλεί την επιτροπή να δείξει την έμ
πρακτη υποστήριξή της στην προσ
πάθεια για την αναβάθμιση του
περιβάλλοντος κοι την προστασία
των μνημείων της ιστορίας».
Η δήλωση αυτή αποτελεί επιτυχία
γιο τη χώρα μος εξήγησε χθές
στους δημοσιογράφους ο κ. Τρί
τσ ης ον ληφθεί υπόψη ότι η ΕΟΚΞ
αποφεύγει αναφορέςστο προγράμ
ματα της για συγκεκριμένες περιο
χές κρατών - μελών ενώ. παράλλη
λα, η δήλωση τουσυμβουλίσυ εξοσφαλίζει τησυνέχιση της χρηματο
δότησης σχετικών μελετών από την
ΕΟΚ και νομιμοποιεί την υποβολή
νέων μελετών σπό τηνελληνική
πλευρά γιο χρηματοδότηση.
— Η δήλωση ουτήέχει ιδιαίτερη
σημασία γιο τη χώρα μας που δεν
Ιχ ε ι κοινά σύνορα με κανένα άλλο
«¿άτος - μέλος της ΕΟΚ.
*- Για τη Μεσόγειο, το συμβούλιο
¡»πουρνών περιβάλλοντος της ΕΟΚ
υπογράμμισε την ανάγκη «προστασίος των ιδιαιτέρων περιβαλλοντο
λ ο γ ιώ ν πλευρών της περιοχής της
Μ εσογείου κατά την πρακτική
εφαρμογή του προγράμματος».
Η δήλωση αυτή, παρατήρησε ο
κ. Τρίτσης είναι θετική γιο τη χώρα

- Για παιδί πάνω από 6 χρόνων,
όπιν μένει στο ίδιο δωμάτιο με τους
γονείς δεν δημιουργκίται για τον
δικαιούχο πρόσθετη οικονομική επι
βάρυνση (αρκεί το δελτίο της Εργατι
κής Εστίας).
— Εννοείται ό η όταν ένας δικαίου
χος έχει ένα παιδί κάτω των 6 χρό
νων και ένα πάνω των 6 που θα κοι
μηθούν σε ένα ξεχωριστό κρεβάτι
αλλά στο ίδιο με τον δικαιούχο (ή
τους γονείς) δωμάτιο τότε:
α. Ο δικαιούχος δεν πληρώνει
τιμή καταλύματος (για κανένα παιδί).
β. Για το παιδί κάτω των 6 χρό
νων η ημιδιατροφή δεν είναι «Ηθ
ική και γτ αυτό η Εργατική
τία δεν χορηγεί δελτίο.
γ. Για την ημιδιατροφή και κατά
λύμα τοο παιδιού πάνω οπό 6 χρό
νων αρκεί, το δελτίο της Εργατικής
Εστίας (δη λ ο δικαιούχος δεν πλη
ρώνει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό).
- Οταν ο δικαιούχος έχει 2 παιδιά
πάνω από 6 χρόνων, « ι οποία θα κοι
μηθούν σ' ένα (μόνο σκ ένα) κρεββάτι
αλλά στο ίδιο με τον δικαιούχο (ή
τους γονείς) δωμάτιο, τότε αρκουν τα
2 δελτία (ένα για κάθε ηαιδί) της
Εργατικής Εστίας. Ο δικαιούχος και
πάλι δεν πληρώνει οποιοδήποτε χρη
ματικό ποσό.
- Παιδί ή παιδιά που μένουν σε
ξεχωριστό δωμάτιο από τους γονείς
πληρώνουν τιμές καταλύματος και
ημιδιατροφής όπως και οι γονείς
τους.
Αλ λ ε ς ε ι δ ι κ ε ς τ ι μ έ ς
ρ α μ α τ ικ ο ύ ΣΤΑ Δ ΙΟ Υ·

«π ε ι 

Ε.Γ.Σ. Ναουσης τη ν 3 0 .9 .8 2 και 1 1 ,1 1 .8 2

— Οι
παρακάτω
οδικές
τιμές
ισχύουν για άλα τα ξενοδοχεία του
Κοινωνικού Τουρισμού και για όλη
τη χρονική διάρκεια του «Παραματικου Σταδίου».
* Τ ΙΜ Η
ΒΡΛΔΥΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ; 110 δρχ.
* ΤΟΣΤ Κ Α Ι Σ Α Ν Τ Ο Υ ΙΤ Σ 30
6ΡΧ·
*
Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ ΙΚ Α (Πορτσκυλά
ία . Λεμονάδα, Σόδα, Κόκα-κόλα.
Sevcn-up και Spnte) 20 δρχ.
* ΚΑΦ ΕΔΕΣ. Ελληνικός 20

Ε.Γ.Σ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς την 18 1 0 8 2

δρχ- Ν α Ό Γ « 20 δρχ.. β ιρ π υ ο 35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Βιομηχανία Β Ε Ρ Μ ΙΟ

ΝΑ ΟΥΣΑ ανακοινώνει άτι ήδη

<χ«ι καταβάλει στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών όλη
την αξία των ροδάκινων εσοδείας 1 9 8 2 ηου βιομηχανοποίησε, σύμφωνο μκ την σχετική απόφαση ίο υ υπουργού Γεω ρ
γίας για την έγκαιρη «ξόφΑηση των παραγωγών, ως εξής:
Ε.Γ.Σ. Βέροιας την 1 1 .1 0 .8 2 και 1 .1 1 .8 2

Επειδή οι Ε.Γ.Χ. είχαν υποχρέωση να εξοφλήσουν αμέ
σως τους παραγωγούς, πορακαλούνται όσο* οπο αυτούς δεν
έχουν ειαπρόξει τα χρήματά τους να απ ευθυνθούν αμέσως
στις κατά τόπους Ενώσεις γιο την σχετική εκκαθάριση.
«Β Ε Ρ Μ ΙΟ

ΝΑΟΥΣΑ»

— Διαλυτήρια πλοίων από εταιρείες
της Ευρώπης και της Ασίας
Οι αιτήσεις αυτές των ξένων
επενδυτών που αντιπροσωπεύουν
πολλά δισεκατομμύρια δραχμές ρίσκονται ήδη στοστάδιο της αξιολογήσεως και ιδιαίτερα εξετάζονται οι
εξής πλευρές τους προκειμένου να
νίνουν αποδεκτές και να ενταχθούν
στους αναπτυξιακούς νόμους:
Το ποσοστά της ελληνικής συμ
μετοχής.
0 αριθμός των σπασχολουμένων.
Οι δυνατότητες εξαγωγής.
- Η μεταφορά τεχνολογίας
Σύντομα κατέληξε ο κ. Βαϊτσος
θο υπάρξουν σχετικές ανακοινώ
σεις.

Δ εκ τές οι Ελληνικές προτάσεις
σε θέματα περιβάλλοντος

7 ή μ ε ρ α Κοιν. Του ρ ι σμ ού
συνέχεια από την 2η
ρής τους Σ* περίπτωση όμως που
χρησιμοποιήσουν λεωφορεία των
ταχτικών δρομολογίων των ΚΤΕΛ
ífcoov έκπτωση 50% στην τιμή τον
ασιτημίου της διαδρομής προς και
οπό τον τόπο διακοπών.
Προσοχή: Πρέπει να ζητάτε: α.
ασιτήριο με επιστροφή και β. να
σφρσγισθο το δελτίο σας από το
ΚΤΕΛ.
Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η ΒΟ ΗΘ ΕΙΑ
Η κρατική βοήθεια στο «Πειρα
ματικά ÉtóSm» του Κοινωνικού Του
ρισμού δίνεται στους δικαιούχους
τον 7ιηιερσυ με την εξής μορφή:
- Έκπτωση r.ovu· από 50% σας
πμές των ξπνοδοχάον too EOT και
της ΙΕ Ν Ί Α A Ε. που επιλέχθηκαν
για τις ΰμκοκές
- Επιδότηση κάθε δικαιούχοι· με
150 δρχ. από την Λμγαπκή Εστία. Η
επιδότηση αυτήβνεβάζει έτσι τη
συνολική έκπτωση στις· τιμές των
^κνοδοχαων περίπου σε ποσοστό

Χώρα μας Ο κ. Βαϊτσος διευκρίνησε
ότι πρόκειται για 2 μόνο περιπτώ
σεις που αναφέρονται σε πολύ
μικρά ποσά και σε κλάδους που ήδη
είναι ξεπερασμένοι τεχνολογικά.
Πρόκειται για πράξεις ρουτίνας
συνήθης και από το παρελθόν.
Σχετικά με τις νέες οιτήσεις για
ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ο κ.
υφυπουργός διευκρίνισε ότι αφο
ρούν κυρίως τους τομείς;
Βιομηχανίας επεξεργασίας αγρο
τικών προϊόντων και οι σχετικές
προτάσεις προέρχονται από Δυτ
Ευρώπη και Βορ. Αμερική.
- Αυτοκινητοβιομηχανία απά ετα ι
ρείες της Δυτ. Ευρώπης
- Μεταλλευτικό τομέα από Δυτ.
Ευρώπη.

Ε φ η μ ερ ίδ α
γ ια τ υ φ λ ο ύ ς

όοχ.. Capuceeo 40 όςχ
* Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α
ΚΡΑ ΣΙΑ .
ΟΥΖΟ, Μ ΠΥΡΑ
Ο: τιμές που ισχύουν σήμερα γιο
τα είδη αυτά μειώνονται κατά 50%.
* Α ΛΛΑ
ΛΛ Κ Ο Ο Λ Ο Υ Χ Λ
ΠΟΤΑ
- ’ ΕκτΓτβκτη 20% στις ισχόοοακς
QlláCi

μος επε·6 ήαναγνωρίζει ότι το πρόβλημο στη Μεσόγειο έχει κι άλλες
διαστάσεις πέρα από τη ρύπανση
της θάλασσας κοι κοτάσυνεπεια
μπορεί να συνεχιστεί η χρηματοδό
τηση προγραμμάτων που ήδη έχουν
αρχίσει κοθώς και να χρηματοδοτη
θούν νέα προγράμματα π,χ, για την
προστασία κοι διαχείριση των
ακτών, εφόσον υποβληθούν σχετι
κές μελέτες.
Εξάλλου στις «προτεραιότητες»
της ΕΟΚ αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επόμενο συμβούλιο των
υπουργών περιβάλλοντος της ΕΟΚ
Ιπου θα γίνει στις 1 7.12 82) το εξήςσημείο, το οποίο συγκέντρωσε
τησύμφωυη γνώμη όλων τωνχωρών πλην της Δανίας «Προστασία
των περιοχών πουέχουνσημασία
για την Κοινότητα και που είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητες από περιβαλλοντολογική σκοπιά».
Η υιοθέτηση αυτής της δήλω
σης εξήγησε ο κ. Τρίτσης θα επι
τρέψει τη χρηματοδότηση μελετών
και μέτρων για την προστασία των
ελληνικών βιοτόπων που θεωρούν
ται από τους σημοντικάτεοους της

Ευρώπης.
Τέλος, στοσκεπτικό για τη δρά
ση της ΕΟΚ συμπεριλήφθηκε Π
πρόταση ότι η επιτροπή 00 οδηγεί
ται στο σχεδίασμά των προτάσεων

Ο φονιάς
κρύωσε και
... παραδόθηκε
Αθήνα, 6 (Α Π.Ε.)
Τηλεγράφημα από το Αίγιο, ανα
φέρει άτι, στην τοπική αρχή Χωρο
φυλακής παρουσιάστηκε χθες και
ιταροδάθηκε ο Βασ. Κολοκυθάς 77
ετών, ο οποίος την νύκτα της περα
σμένης Παροσκευής στο χωριό
Μαμούσια. σκότωσε με κυνηγετικό
Οπλο τον γαμπρό του. - σύζυγο της
κόρης του Γεωρ. Λιαρόπουλο. 60
ετών και τον εγγονό του. Κων. Γ.
Λιαρόπουλο. 24 ετών. 0 δράστης
μετά τον διπλό φόνο, είχε τραπεί σε
ΦυνΛ και κουθόταν στην ορεινή
περιοχή αλλά λόγω της κακοκαιρίας
και του κρύου, υποχρεώθηκε να
παραδοθεί.
Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης
ισχυρίστηκε ότι, διέπραξε το διπλό
έγκλημα, μετά από ζωηρή φιλονικία
ποο είχε με τον γαμπρό του. τον
οποίο θεωρούσε υπαίτιο της ψυχα
σθένειας της κόρης του.

y à jü jf
Γνωςτυποιιίται. σύμφωνο μι το
άρθρο 1369 τον Απτικού Κώδικα,
όπως τροκοποιήθηη μ< τον Ν.
1250/1982 ότι
Ο ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ
ΡΟΣ του Λουκά και της Χριστίνας το
γένος Σαπλαχίδη γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επάγγελμα
εργοδηγός κοι η ΘΕΟΔΩΡΙΔ0Υ
ΒΕΡΑ του Ηρακλή και της Μαρίας
το γένος Καμπουρίδη γεννήθηκε
στην Αυγή Κοζάνης και κατοικεί
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας επάγ
γελμα οικιακά πρόκειται να παν
τρευτούν κοι ο γάμος θο νίνει στον
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βέροιας

κ. ΤΡΙΤΣΗ

της σπό «την ανάγκη να παίρνονται
υπόψη οι διαφορετικές οικονομικές
και οικολογικές συνθήκες κοθώς και
οιδιαφορετικές δομές στο εσω τερι
κό της Κοινότητας».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου
«αποκομιδή των απορριμάτων της
κοινότητας Πατρίδας Ημαθίας για το
οικονομικό έτος 1983» προύπολογιομού 350.000 δρχ.
Η Δημοπρασία θα γίνει στο κοινο
οκό κατάστημα Πατρίδος την 17η
του μηνάς Δεκεμβρίου του έτους
1982 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12-13 π.μ. ενώπιον της αρμοδίας επι
τροπής.
Γίνονται δεκτοί κάτοχοι φορτη
γών αυτ/των ή τρακτέρ με πλατψόρ

μα-

Εγγύηση συμμετοχής στο διανοι
•Λβιιδ ορίζεται το κοτών των 6.000
δρχ.
Για περισσότερες πληροφορίες αι
ινδιαΦίρόμενοι να απευθύνονται στο
γραφείο της κοινότητας τις εργάσιμες
μέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Θεοχαρης Ορφανίδης

4L·

ΒΕΛ ΙΓΡ Α Δ Ι 6 (ΑΠΕ)
Οι 23.000 περίπου τυφλοί της
Γιουγκοσλαβίας, θα μπορούν τώρα
να διαβάζουν τα νέα στη δική τους
εφημερίδα, την ίδια σχεδόν μέρα με
όλους τους άλλους φυσιολογικούς
αναγνώστες.
Αυτό χάρη σε ένα σύστημα μικροκομπιούτερς. που «μεταφράζει» ταχύ
τατα ένα κοινό κείμενο σε ανάγλυφα
στοιχεία B R A IL για τους τυφλούς.
Με το νέο σύστημα, ένα κοινό
μέτριου σχήμοτος βιβλίο, μπορεί τώ
ρα να «μεταφράζεται» στην ανάγλυφη
γραφή για τυφλούς σε λιγότερο από
δέκα μέρες, ενώ πριν με ης παλιές
μεθόδους χρειαζότανε πειρπου δύο
χρόνια. Η κοινή εφημερίδα των
τυφλών, μπορεί να «μεταφρασθεί·
σχεδόν σε μιά μέρα, ενώ πριν χρεια
ζότανε ένα μήνα. Μιά σελίδα βιβλίου
μεταφράζεται σε τρεις σελίδες με ανά
γλυφους χαρακτήρες μέσα σε τρία τέσσερα λεπτά.
Η επιτυχία αυτή, πρώτη στον κό
σμο κατά τους Γιουνκοσλάβους ειδι
κούς. επιτεύχθηκε με τη συνεργασία
του γραμματέα της ένωσης τυφλών
Σλοβενίας, Γ ιόζε Ζουπάντς, και
τεχνικών του ινστιτούτου «Γιόζεφ
Στέφαν» και του εργοστασίου κατα
σκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών
«1ΣΚΡΑ·.
Προς to παρόν το σύστηυα μετά

Οι €κτάσ€ΐς
για συν/σμούς
οικοδομικούς

0 στόχος αυτής της πρότασης
είπε ο υπουργός χωροταξίας οικι
σμού και περιβάλλοντος είναι να
αποφεύγονται οι αρνητικές συνέ
πειες κάποιων συγκκριμένων ενερ
γειών της επιτροπής σε βάροςτων
κρατών - μελών που είναι λιγώτερο
αναπτυγμένα οικονομικά ή πιό ευαί
σθητα περιβαλλοντολογικό όπωςείναι η Ελλάδα.

Τα τροχαία
δυστυχήματα
του 2ημέρου

ΑΘΗΝΑ
Καμία έκταση του δημοσίου
δεν πρόκειται να παραχωρηθεί σε
οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή
ομάδες ατόμων γιο οικιστική αποκα
τάσταση, δήλωσε ο υφυπουργός
γεωργίας κ. Παν. Κστσορός.
Πέρα οπό την απόφαση της
κυβέρνησης για την μη παραχώρη
ση εποικιστικών εκτάσεων, πολιτική
του υπουργείου γεωργίας είναι να
ανακληθούν όλες οι αποφάσεις
παραχώρησης τέτοιων εκτάσεων
σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς

ΑΘΗΝΑ Β ΙΑΠΕΙ
Δύο σκοτώθηκαν και δύο ακό
μη τραυματίσθηκαν σοβαρό σ ’ ένα
τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέ
βη στις 9 μ.μ. του περασμένου Σαβ
βάτου. στο 176ο χιλιόμετρο της
ίθ νική ς οδού Αθηνών - Λαμίας κον
τά στο Καμένα Βούρλα. Ιδιωτικό
αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Δημ.
Β. Πανάγος 4 ετών, παρεξέκλινε
της πορείας του, λόγω υπερβολικής
ταχύτητας και προσέκρουσε σε δέν
δρο. Από τους επιβάτες σκοτώθη
καν ο οδηγός και η Μαρίνα Κ. Τσί
ρου 40 ετών και τραυματίσθηκαν
σοβαρά ο Αθ. Μακρμγιάννη,ς 45
ετών και η Βάγια Ε. Βήττα.
— Στα Καμάρια Ιστιαίας' Εύβοιας
ιδιωτικά αυτοκίνητο, που οδηγούσε
ο Δημ. Γ. Τρεμούλης 36 ετών.συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέττα. οδηγούμενη από τον Δαυίδ
Ν. Βασιλείου. 24 ετών. Σκοτώθηκε
ο οδηγός της μοτοσυκλέττος κοι
τραυματίσθηκε σοβαρά ο συνεπιβαίνων στη μοτοσυκλέττα Ιω. Ε.
Καραμούζας 2 0 ετών.
- Στα Λουτρά Αιδηψού, δημοσίας
χρήσεως ασπλό κεωφορείο, οδη
γούμενο από τον Ευθ. Δ. Μήτρου,
19 ετών, σμγκρούσθπκε μεδίκυκλο
μοτοποδήλατο, που οδηγούσε ο
Γεωργ. Δ. Μηνάς, 56 ετών. Σκοτώ
θηκε ο οδηγός του μοτοποδηλάτου.

^
.

λούνται από αυτό. Ταυτόχρο'0 ^
γίνο ντα ι προσπάθειες να

σύντομα η χρήση του μικροκούη^

τερ μεταφραστή για όλες n î )"τώοό·
των λαών της Γιουγκοσλαρ1“’ ·

ΙΜέος
κανονισμός
ATE
Αθήνα, θ (Α,Π.Ε.)
Λ»
Ό λοι οι εργαζόμενοι ^ 1'·'/^
θσ πάρουν μέρος στην «θ’
του νέου οργανισμού και roUu j í,
νισμού προσωπικού τηςί τ ^ „
μέσα από ελεύθερες και δημ0 ^
κές διαδικασίες που θο τ®“ *.
στούν για πρώτη φορά Λϋ«^
στική θα είναι και η συμμ«τ0^ ν
διαδικασίες αυτές, των 4°*
στικών φορέων του πρΟΟ«·"^,,·
Όπως επισημαίνει σε {ν
του ο Διοικητής της Α.Τ.Ε ' '
Καφίρης. «η σύνταξη
ομου και κανονισμού, ίΠι^ ιι«ί·
σήμερα από την αλλαγή Τ“ ’ν
ρικών και εξωτερικών συ
λειτουργίας της Τράπεζας *α'
ποκρίνεται σε πάγιο 0,ΤΓ’11
εργαζομένων. Ο σημερινά μ Β.·,
σμός της Τράπεζας 6 ημιουΡΛ_^
βλήματα στην ομαλή λειτονρν ^
αποτελεί ανελεύθερο κ ί* ^ ι >
αντανακλά το σντιδημοκρσ^
μα της εποχής που συΥΐΰΧ'γ'
Οι εργασίες για την σύν10' ^
οργανισμού και κανονιού®0 ^
ωπικού, θ ’ αρχίσουν Μ
Δεκέμβρη. Ό λο ι οι έ Ρ Ψ >
στην Τράπεζα, θα κληθούν ν .
τήσουν και να διατυπώσο°ν
σεις για την:
ι«,
— Οργανωτική
Τράττεζας στο κέντρο καί ^
Φέρεια.
Λ
— Εσωτερική οργάνωσή
σιών και ΥποκσταστημάΓΠύν _ , ιγι
τουργία και τη σ τ ε λ έ χ ω σ ή ^ ·
κατανομή αρμοδιοτήτων, Γί1
ποίηση διαδικασιών, τπν
τρώση ευθύνης και την
πρωτοβουλιών.
^

Βέροιας στα Τρίκαλα
Συνέχεια από την 3η
γραμμή τον ανατρέπει από πίσω ο
Μοντέλης σώζοντας έτσι την κατά
σταση. Το φάουλ που κτύπησε ο
Πουρσσνίδης δεν είχε ευτυχή κατά
ληξη για την ομάδα του
16' Μετά το 1-2 που πραγματο
ποιεί με τον Πουρσανίδη ο Καλτσάς, σουτάρει δυνατά γιο νσ απο
κρούσει ο Πούλιος σε κόρνερ σώζοντος έτσι την εστία του σπό βέ
βαιη παραβίαση.
2 5 ' Ο Μουσούρης με ωραίες τρι
πλές περνά δυο αντιπάλους του και
τον τερματοφύλακα και με πλάσε
στέλνει την μπάλλο στην κενή
εστία, όπου την τελευταία στιγμή
επεμβαίνει ο Γκέτος και αποκρούει
όπως - όπως για να καταλήξει η
μπάλλα στον Καλτσά που σουτάρει
άουτ.
32 Μετά από μπάσιμό του ο
Κολτσάς τροφοδοτεί τον Γ κέσιο και
αυτός με την σειρά του τον Μουσούρη, προ του οποίου επεμβαίνει ο
Πούλιος και με θεαματική εκτίναξη

ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΑΒΕΤΙΑ-ΓΓΑΑ1Α-ΙΓΠΑΝ1Α
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΛΛΙΑ-ΣΟΒΙΕΠΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΠΑΓΚΟΚ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (4ήμιρο)
ΠΡΑΓΑ
,
ΜΑΔΡΙΤΗ
·
ΒΙΕΝΝΗ
·

μπλοκάρε την μπαλλα
37 Ο Λαγάρας πΡον^ 1 .Γ
σέντρα σπό το δεξιά και ύΠ®>> ^
τον Γιατζιτζόπουλο να cinO*^
με υπερένταση σε κόρν<Ρ·
39 ' Ύστερα από ωρο'°
του Μουσούρη ο Γκέσιι* ' ,ri·
στα αντίπαλα καρέ με ύ®0 ^ ιί*
λο τον τερματοφύλακα Ιΐ° ^
οποίο επιχειρεί νο τρίπΑσΡ«^ 1fui
μπάλλα βρίσκει το σώμα 1
ταίου για να δοθεί ατν,'>
ευκαιρία στον Γκένα νσ σ’1
σε κόρνερ.
.,λ *
48
Σε βαθιά
^
Κατσώνη ο Κάλτσας ύ1’
αντίπολη περιοχή όπου 0° ' tUy ί*
με ανύπαρκτο οφσόπ. αΠθη0( >1'
πτη γραμμών κ. Μονέλο
κή κατάπληξη.
5 Γ Ο Γκέσιος τρ ον- ^ ,
Καλτσά σέντρα συρτή V
αποκρούει με μπλοζάν 0 *
ΠούλιΟς.
. rulV ^
57 Ωοαία εναλλαγή ^
σούρη - Καλτσά - Γκίσι® *
νό σουτ του τελευταίου ^
βρίσκει συμπτωμστικά 1°
Μπστάλα και καταλήν*' ° ^ *
6 8 ' Ύστερα σπό ° v ’4i« 'fl
Καλτσά ο ΜουσούρΠί ι” °1 μι**
λιά «ψαράκι» για να βν4'
.
ελάχιστα άουτ.
μΚ
71 · Φοβερό σουτ τΟ» ^
από το σημείο του πένσλ
από ωραία μπαλλιά τού
μπάλλα για άλλη μια φ°®°α|·ν4ι ·'
πόδι αμυνομένου κσι PV
.
νερ.
8 3 ' Στο λεπτό αυτό £Π'
ται το α κυρω θέν τέρμο : ° ε Χ
που α να φ έρ ετα ι στην
μας.

Χριστούγεννα
στην Κων/ιιολη
Α Π Ο 24 Μ Ε Χ Ρ Ι 28 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ
(γαλλικές Άλπ ας)

Αναλυτικά προγράμματα από το πρακτορείο

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Φράζε: μόνο στα σλοβενικό
ο ι 2.500 Σ λοβένιοι τικρί·01

Έξοχη Εμφάνιση της

Εκδρομές χβιμώνα
από τον Φ ΙΛΙΠ Π ΙΔ Η

VARS
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Α Π ΑΤΡΙΔΟ Σ
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α 2-12 82
Αριθμ- ΓΙρωτ. 1907

ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ

τηλ. 24.655-27120

Ο» ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
. .¿ Λ
ΤΡΙΚΑΛΑ: Πούλιος.
^ ,
νας Δ.. Γκσντιάς. ΚρικίλΠί
ία ς Λαγάρας Λούκα^ , (ft
Αναστασίου (76' Τσιόντ
Π.. (64· Σίσκος).
.Α0ίώ|Κ
ΒΕΡΟΙΑ; Αντωνάς χ ^
f <
Μ ελετίδης Γιατζοζόσ 00
ήΛ
τζίκος Παρίζας
σανίδης (73' Σίμπος),
,,
(Β5·
(85 Μίλης). Γκέσιος κ ° μ *"'
ΒΥΛΛΗΣ Γ Α Λ Α ^

Σ Υ ΓΧ Α ΡΗ ΤΗ Ρ^
Συγχαίρουμε τους μ ι Λ
μας ανεψιούς Ευθύμιον > · - :
πέδη που πήρε το π τ υ Χ ^ <
γίας του Α.Π. Θ Μ Μ & ξ * ,μ
Μπογδαμπείδη που ΠΉΡ1,
του ηλεκτρολόγου
Γι<ί
θεσ,'νίκης, και ευχόμε^*
νη σταδιοδρομία.
Οιχσχέννα

Λ εοπ. Κ α ζ α ν τ ζ ή

lüninilonoiMi Κιιοιι^Η^
Ι 0 \ |# Ο Υ Ι 4 Ι
|i n |M M V T I I
α i ον ι:ΐΜΐρο τ · υ »:nm«(oii

Α\ιχ<ιήιΙ

ΚΛΡΑίΥΙΚΟΙιΑ
iEHBEOEIÚD
φ

α ιιιιλα
noiüintos

2281^
Eoyooiijir 27.531

■ROTDOiqil. 28.523

2 w x ia Ν ο ο υ ο η ς - Β ε ρ α ο ς

ΤΕΤΑΡΤΗ
8

\ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Υ 1982]

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Me επερώτηση 2 4

Νομού Ημαθίας

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2100
Μητρσπόλεως 72-Τηλ. 23.137]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου 6ρχ. 10

βουλευτών της Ν.Δ.

ΚΑΤΑΓΓΕΑΕΤΑΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΗΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του
Αγροτ. Συλλόγου στη Βέροια
^Ερώτηση, που έχει τη μορφή καταγγελίας και
την ακολουθούμενη πολιτική της
^ ρ ν ή ο εω ς στον αγροτικό τομέα, κατέθεσαν στη
ν·α τον Υπουργό Γεωργίας 2 4 βουλευτές της
Δημοκρατίας».
Οπως έγινε γνωστό με απόφαση της ΚοινοβουλευΟμάδας της «Ν.Δ.» αποσύρθηκαν όλες οι επερω^]0ί*ς που εκκρεμούσαν για το υπουργείο γεωργίας και
'νετ°* έτοι προτεραιότητα στην επερώτηση αυτή που
0ναΦέρ€ται, όπως υποστηρίζεται, σε γενικώτερο πλαίοτην ανακόλουθη και αλλοπρόσαλλη αγροτική πολι^ τΠς κυβερνήσεως.
κλησ η που α π εσ τειλε ο Α γ ρ ο τι

πΡοειδοποιήσ6ως για

(!{ν V Τω υ«ταξύ ό ια μ α ρ τυ ρ ό ^
Via την α γροτική π ολιτική
^ου*'υ^ ρνΠσ«ως i α γ ρ ό τες του
|)0 U μοί πραγματοποιούν τη ν

o J a^ n ^

9·30 το πρωί

i,.. £ντ0ωοη ο το ν κ ιν /φ ο ΣΤΑΡ

Λπ*.
“«ροίας.
*
αναφέρεται σε πρόσ-

κός Σ ύλλογος Η μ α θ ία ς τα θ έ μ α 
τα που θα σ υ ζη τη θ ο ύ ν σ τη σ υ γ κ έντρ ω σ η είνα ι:
•
Συμπ αράσταση
σ το υ ς
α κτή μ ο νες
τω ν
Β α σ ιλικώ ν
Θ εσ /νίκη ς που .δικά σ τηκα ν και
φ υλα κίσ θη κα ν.
9
Ε νημέρω σ η νια τα μέτρα
που πήρε η κυβέρ νησ η για τα

Οι εκλογές στο
Επιμελητήριο

-

Ε2ΕΛΕΓΗ Η Ν Ε Α Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η
ί«ηο(Γ',αν Χθές' οι εκλογές στο
V
h ° qq01 Βιομηχανικό Επιμελη% ( ^®*υνα υε J f , nn nrf λίο υοτη

Χορισιάδης Ιωάν. 11, Ωρολογάς
Αλέξ. 11, Χοχλιούρος Ιωάν. 6,
.Μιζαντζίδης Ιωάν. 6.

προϊόντα
βαμβάκι,
τεύ τλα ,
ροδά κινο και μήλο.
Ό π ω ς το ν ίζε τα ι η σ υ γκέν
τρ ω σ η θα γίνει για τα προβλή
ματα που απασχολούν το ν αγρο
τικ ό κόσμο το υ Ν ομού μας και
θα α κο λο υ θ ή σ ει σ ύσ κεψ η τω ν
δ ιο ικ ή σ εω ν τω ν παραρτημάτω ν
το υ Α γρ ο τικο ύ Συλλόγου Νομού
Ημαθίας, για να α π ο φ α σ ισ θ εί ο
τρόπ ος επ ίλυσης τω ν προβλη
μάτων.
Σύμφω να με π ληροφ ορίες
μας σ τη σ υ γκέντρ ω σ η έχουν
λ η φ θ ε ί να παραστούν και υπη
ρ εσ ια κο ί παράγοντες από τη
Νομαρχία και από το Υπ ουργείο
Γεω ργίας.
Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΤΗΣ «Ν.Δ.»
Την επ ερ ώ τησ η για το ν τ ρ ό 
πο χ ειρισ μ ού τω ν α γρ οτικώ ν
θ εμ ά τω ν από τη ν κυβέρ νησ η
υπ ογράφουν οι β ο υ λ ευ τές Δ.
Χ α τζη δη μητρίο υ, I. Β α γιά τη ς Π.
Χ ατζηνικολά ου, Α. Β α λτα δ ώ ρ ο ς
Ε. Πσπαδημητρίου, Α. Τσιπλάκος. I. Λ α υ ρ ε ν τίδ η ς Δ. Θ εαχαρίδης, Γ. Σ ο υ φ λ ιά ς Β. Μ π εκίρ η ς
Η. Β εσ δ ρ εβ ά νη ς Σ. Α λα μ α νή ς
Α. Κ ονταξής Π. Κ ο ύ τρ α ς Κ.
Π ρ ίν τζο ς Π. Π α νο υ ρ γιά ς Ν.
Γ κ ελ ε σ τά θ η ς Γ. Σ τα μ ά τη ς Γ.
Π απ αευθυμίου, Σ. Μ α ν ο υ σ ά κ η ς
Κ. Γ κο υ γκο υ ρ έλα ς Σ. Χ α τζη γά κης,

Γ.

Τ ζιτζικώ σ το ς

και

Α.

'°'
yvujuia χθες το μράδυ
% , . °°ύσον το βιομηχανικό.

r UOt,kó και εμπορικό τμήμα
! % ο ν Γ ληΤηρΐ0ϋ· Φοίνετο' ότι
°' ύτομα σωστά και κατακ ατ° ν επαγγελματικό χώρο
“lue ν 10πο6εικνύεται ότι 6εν μπόϊ°°μμη Π£° ^ σει καμιά κυβερνηπκή
*'Κής τ Ϋ'° ονάόειξη προσώπων της
. λι£^ , * μπιστΰσόνπς
ΐν η
°ΡΥά το βράόυ συνεχιζόQt|tí ,,0ι Α°Υή των ψηφοδελτίων γι
"Mdoa> Ρ£ν κατίσ τη δυνατόν να
°Uor(, j 0ΓΐΒει ο «Λ» τα αποτελέ. I i 0 ° U Β'οτχνικού τμήματος

ΜΓ,ϋ?'*δ τμήμα του Επιμεηαη λ έ γ ο ν τα ι εννέα, οι εξής:
^°úT€tJ “υτ®πς Ιωάννης ψήφοι 35,
π ^ 36
29. Καλαμάτας

Soy . ^'όλιος Στέφ. 22, Λέκκας
‘Oouti-,
Βακάλης Ευστ. 16,
S
Θεόδ. 16, ΡοφτόπουS.
Φ· 15. Καπόγλου Παύλος
t!>YToi°És^ loUnxaviKÓ τμήμα εκλέϊίπ. ο, εξής:

S f e 56!* ®ίόδ· ΨόΦοι 8.

ϊ^υ f. ός Λάζ. 6, Ουσουλταό5ύ Κοσόππς Στέφ. 4,
1
vûrK Κων. 3, Λαζός Νικόλ.
ν,Π(ΐι&£παννελματικό τμήμα εκλέ'“ ριδης Παναγ. ψήφοι 21,

αταδικάστηκε
αποπλάνηση
Παιδίσκης

Via

,, ^

I

κ«θείρξεως 7 ετών και
ν You
u‘v ->πολιτικών δικαίωμά”„ΠΑ
u Pr».
.
>
« « 3ετία3 κ α τα δ ικ ά σ τη κ ε

ΐ*Β°ίας° Μικτό Κ___
α κ ο υ____
ρ γ ο δ ικ „„
ε Ιο
®

Λ ΑΤΥ*λος Μπαχτσεβάνης.

0 »Υ
κ,.Ιη„ yaP'â
Σεοοών
μ·. υ
τ “ μ ια Σερρώ
ν,
ο,, αΠ ο „ΐή Χ10Ε(3ΰνΠ<ί κ α τ η γ ο ρ ε ίτο
*ΐϋ
λάν ΐ ο η ΙΟ χ ρ ο ν η ς π α ,δί’τ.ν ' 0τ4ορ;1α? 06'ς * 'χ£ ΟΡΥΠ0 «'
Υ'ο 0k Ρ ° λέγοντας ότι πρόκειUiPla a t βάρος του.

Φρ0ΝΤΐΣΤΗΡΙΟ
^ΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΜαΑθκούοη

10 , Βέροια

29685
,
*Φ Ά Κ Α ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
κα, ΚΡ° ν Π ) Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

°Φοίτων Μ980 . 81 , 82 )

Γ|αΑΠ° 1 0 - 1 - 8 3

'· II. IV ΔΕΣΜΗ
0Ρ°Φο ρί£ς -Εγγραφές
Καθημερινά

Εκδηλώθηκε
διαφωνία
του Προέδρου
ΣΤΟ Π Α

ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Υ Σ

«Διαφορετική εκτίμηση του θέ
ματος» - και όχι διαφωνία - αποκαλούν οι φιλοκυβερνητικές εφημερί
δες την απροθυμία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Κων/νου Καρα
μανλή να υπογράψει το προεδρικό
διάταγμα που ετοίμασε η Κυβέρνη
ση του ΠΑΣΟΚ για την τοποθέτηση
ειδικών επιστημονικών συμβούλων
στα διάφορα υπουργεία.
Μετά την άρνηση αυτή του
Προέδρου, η ρύθμιση θέματος θα
γίνει με το νομοσχέδιο για το νέο
σύστημα προσλήψεων δημοσίων
υπαλλήλων στο Δημόσιο (κομπιούτερς), όηλαόή τελικά το θέμα θα
περάσει από την Βουλή.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο
ρίες πριν το όλο θέμα φτάσει στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στάλθη
κε δύο φορές στο Συμβούλιο της
Επικρατείος που θεώρησε το Διά
ταγμα απόλυτα σύμφωνο προς το
Σύνταγμα.
Οι τάσεις, που όημιουργήθηκαν
γύρω από τα όλο θέμα ήταν δύο:
• Η ΠΡΩΤΗ ήθελε τους επιστή
μονες αυτούς σαν Συμβούλους στα
υπουργεία, σ' όλους τους βαθμούς.
Χωρίς να υπεισέρχονται στην εξέλι
ξη της διοικητικής ιεραρχίας οι Σύμ
βουλοι θα έπρεπε να παραμένουν
σε οργανικές θέσεις, Κι αυτό σαν
κίνητρο για την προσέλκυση αξιολό
you επιστημονικού δυναμικού, στην
προσπάθειο πιο αποδοτικής λει
τουργίας της Διοίκησης.
• Η ΔΕΥΤΕΡΗ, σε πλήρη αντίθε
ση με την πρώτη, ήθελε τους επισήμονες σαν Συμβούλους στους
υπουργούς Δηλαδή μετακλητούς
υπαλλήλους κάτι ανάλογο με τους
σημερινούς συνερνάτεςτων υπουρ
γών στο ιδιαίτερα γραφεία τους
που αποχωρούν από την θέση τους
μαζί με τον υπουργό.
Επικρότησε η δεύτερη τάση. Και
το όλο θέμα, μ' αυτή τη μορφή,
αποτελεί ήδη άρθρο του νομοσχε
6ίου για το νέο τρόπο πρόσληψης
υπαλλήλων, που κατατέθηκε στη
Βουλή από τον υπουργό Προεδρίας
κ. Μένιο Κουταόγιωργα
Μ' αυτό, πέρα από τούς όρους
«Ειόικός Σύμβουλος» και «Ειόικός
Συνεργάτης», καθιερώνεται τώρα κι
ο όρος «Επιστημονικός Συνεργά
της». Ό λοι τους θα επεξεργάζονται
και θα προτείνουν λύσεις πάνω σε

θέματα της Διοίκησης, που χρειά
ζονται εξειδικευμένη γνώση και
εμπειρία. Θα λειτουργούν σαν «επι
τελικό όργανο» χωρίς να έχει, όμως
σχέση η παραμονή τους στη θέση
αυτή με την εξέλιξη τους βαθμούς
και την υποδομή των ορνάνων της
Διοίκησης.

ΚανελλόπουΛος, Τ ο κείμ ενό τη ς
είνα ι το εξής:

κΗ κυβέρνηση TOCO n p o fκλπγικώς
στην ανάπτυξη τουσγρΟΠλού ΗΚ προ
γράμματος, όσο κοι ατιζ προγραμματικές
της δηλώ σαςέίχε ύιοκηρύξα άτι στην
ιεραρχίαη των ατύχω ν της. ο πρώτος θυ
ήταν το αγροτικό πρόβλημα Η αγρυτική
τάξη θο ετάγχανε, ιδιαιτέρων φροντι
άων, στορνής και λήψεως αποφασιαπ·
κ ώ ν ίιέτρ ω ν για την πύξηση π>υ γειυργι
κσύ εισοδήματος των ΕΜήνων αγρό
TtùV.
Πέρασαν έ κ τ a rt άεκατρε/ς μήνε%
αοκήσεως της εξουσίας ana το ΠΑΣΟΚ
κσι οι γεωργοί ύιογαστώνουν. ότι από τό 
τε που κατέλαβε την κυβέρνηση και
άιευθυνε' τη γεωρνικΛ πολιτική της χώ 
ρος 6 εν έκανε τίποτε, οπό εκείνα αουει
χε περιλόβει στοσυμβόλοιο τιμής
Συνεχεία στην 4η
Κατόπιν των ονωτέρω επερωτόται ο
κ. υπουργός γεωργίας
! Δ ια τ/ α ν τί ανα/υοργόνώσεως των
υπηρεσιών ταυ υπουργείου ταυ, τις σπνόιοργάνωσε και ειόικώτερον: 7ο οποορ
γε/ο έχει κομματικοποιηθεί, i γίνε επί
χείρηση κοταλήψεως π)ο υπουργείου
και των οργανισμών από π.· κόμμα
καταπτοήαεως των ηννφρονουντω ν και
του ελέγχου των σιινόικσλιατικών και
Στην επικίνδυνη κατηφόρα πάνω
συνεταιριστικώ ν
οργανώσεων
των
από το κέντρο «Φλαμουριές»
αγροτών.
Βέροιας σημειώθηκε χθες το από
ενας ατελείω τος χορός εκόικητικώ ν
γεύμα ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα.
μ ετα θ έσ εω ν και άλλες απειλές είναι
στην ημερήσιο ύιάταξη
Η υπ. αριθ. ΝΥ 7751 μπετονιέρα
Στο όιάατημο αυτό 5 8 5 υπάλληλοι
με οδηγό τον 32χρθνο Απόστολο
μετατέθηκαν, ενώ άλλοι ικανότατοι
Βαμβοκά. κάτοικο Βέροιας κατεβαί
παρσμερίσθηκον 4 τοποθετήθηκαν σε
νοντας έφυγε οπό τον δρόμο δεν
νεκρές θέετκ/ς τ*κ αποτέλεσμα, να κοτα
μπόρεσε να σταματήσει ν·απ δε»
λάβουν τις θέσεις τους άσχετοι και
έπιασαν τα φρένα και σνοτρόπηκε
χωρίς τα νόμιμα προσόντα
Κατά το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ Δσκη
με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο
σ ε ¿ριμύταπ) κριτική για τις όήθέν καθ υ
οδηγός της.
στερήσεις καταβολής των κοινοτικών
0 τραυματίας μεταφέρθηκε στο
επιδοτήσεων προς τους αγρότες καπό
Νοσοκομείο Βεροίας
τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της
εντάξεως ίΥΔΑΓΕΠ). Σήμερα ύστερο
από 13 μήνες εξουσίας του ΠΑΣΟΚόχι
μόνο δεν πέτυχε νο σ υ ντο μευ θεί ο χαβνος καταβολής των επιδοτήσεων αλλά
διπλασιάστηκε, μ ε αποτέλεσμα να δήμο
σκύον~-" αυνενώ ε στον τιίποόιαμορτυ
ρ ίες των εκπροσώπων τωνύικοιουχωγ.
2
ΚοτΟ τηνεπ τοετ/α 19 74-1981 το Κύριε Διευθυντά.
Χθες 5 Δεκεμβρίου 1982 στην
ΠΑΣΟΚ είχε διακηρύξει σε όλους τους
τόνους Ον η ένταξη της χώρας στην
εκκλησία Πέτρου και Παύλου μία
ΕΟΚΘο αποδυνάμωνε την ελληνική
μεγάλη
ομάδα
κατοίκων
της
οικονομία Ξένα θο ήταν τα κέντρα ano
Βέροιας συγκεντρώθηκαν στον
φάσεων κοι γιο την αγροτική μας οικο
Ναό και έκαναν μνημόσυνο για τα
νομίλα θο ήταν καταστροφή
θύματα του εμφύλιου πολέμου
Μ ε την κατάληψη της εξουσίας η
Ήταν γιο τους ανθρώπους που χά
κυβέρνηση έχασε και στο βασικό αυτά
θηκαν με την εισβολή του ΕΛΛΑΣ
σημείο του ηρογράμματός της, τη μνήμη
της Φαίνεται άτι αναθεω ρεί τη στάση
στην Αθήνα Δεν θ’ ασχοληθώ στην
της και παραδέχεται πλέον την αλήθ εια
επιστολή μου ποιος έφταιγε για τα
για την ΕΟΚ ΟΛη όμως αυτή η ύιελκυνθύματα, γιο. τον εμφύλιο, για την
στ/όα πάνω στο θ έμο αυτύ.δεν προκό
εισβολή του ΕΛΛΑΣ στην Αθήνα.
λεσ ε μόνο στους ετοίμους δυσφορία και
Αυτά θα τα κρίνει η Ιστορία. Όμως
ανσξιαπιστία αλλά τα χειρότερ α ήταν ότι
είναι σίγουρο πως τα θύματα, κι"
εχασε η ελληνική οικονομία και ιδιαίτερο
είσαν αρκετές εκατοντάδες δεν
η ελληνική γεωργία, έναν ολόκληροχρό
νο μ ε τις άσκοπες συζητήσεις και α μφ ι
είααν δοσίλονοι. δεν είσαν προδό
ταλαντεύσεις. μεγάλες πιστώσεις για
τε ς δεν είσαν κακοί Ελληνες και
προγράμματα που e/χε υποβάλει καθώς
οπωσδήποτε δεν φταίγανε ν ο τον
επίσης καθυστέρησε ή δεν θ έλησ ε νο τα
θάνατό τους
προωθήσει η σημερινή καθώς επίσης
καθυστέρησε η δεν υπέβαλε νέα προ
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς
γράμματα γιο έγκριση, μ ε αποτέλεσμα
τον κ. Νομάρχη κοι όλους τους υπη
να χαθούν ο ι κοινοτικές επιδοτήσεις για
ρεσιακούς πορόνοντϊέ. νιοτί δεν
έργα γεωργικής ογοιττύξεως αλλά και να
παρουσιάστηκε κανένας από αυτούς
ματαιω θούν επενδυτικά προ γράμματα
τουετυνετσιριστικού και το ο ιδιωτικού
που είχαν υποχρέωση. Από αυτούς
τομέως Ιδιαλογητήριο - κονσερβοποιία
που είναι αρχηνοί. που ασκούν Διοί

Τροχαίο στην
επικίνδυνη
κατηφόρα

Α Ν ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΕ Ο κ. ΑΡΣΕΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Συνκρατημένη
εισοδηματική
πολιτική για το 1983 εξήγγειλε προ
χθές το απόγευμα ο υπουργός εθνι
κής οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης
Συγκεκριμένο, για το 1983 οι εργα
ζόμενοι κοι οι συνταξιούχοι του
Δημοσίου θα πάρουν τις εξής αυξή
σ εις
1 Την 1 1.1983 το μισό της
ανόδου που θο σημειώσει ο τιμάρι
θμος στα τετράμηνο Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 1982 Η αύξηση αυτή
υπολογίζεται γύρω στο 5%.
2. Την 1.5.1983 το υπόλοιπο
μισό, πράγμα που σημαίνει αύξηση
γύρω στο 3.5% των αποδοχών της
30 Απριλίου 1983
3. Την 1 Σεπτεμβρίου 1983 θα
καταβληθεί ολόκληρη η αύξηση του
τιμαρίθμου από τον Ιανουάριο ως
κοι τον Αύνουστο 1983.
Οι ίδιες αυξήσεις και με την ίδια
σειρά θα δοθούν επίσης στους
εργαζόμενους στις τράπεζες τους
οργανισμούς και τις όημόσιες επι
χειρήσεις ενώ π κυβέρνηση θα εξοσκήσει όλη την επιρροή για να
εφορροστεί η εισοδηματική αυτή
πολιτική κοι στις ιδιωτικές επιχειρή
σ εις
0 κ. Αρσένης πρόοθεσε ότι
στις αρχές του 1984 θο αναπληρω
θεί στους εργαζόμενους κάθε τυχόν
απώλεια που θα ποστεί το πραγμα
τικό τους εισόδημα το 1983 και θα
ταυς δοθεί επίσης και ένα σημαντι
κό μέρος της αύξησης ιη ς παραγω
γικότητας.
Για να προστατευτεί τοεισόδηρα των εργαζομένων η κυβέρνηση
θα εξαγνείλει σύντομα μέτρα παρα
κολούθησης και εποπτείας των
τιμών όπως δε προειδοποίησε ο κ.
υπουργός ον τυχόν υπάρξουν κερ
δοσκοπικές ανατιμήσεις και υπερ
κέρδη η κυβέρνηση δεν θα διστάσει
να εφαρμόσει σκληρά μέτρα ελέγ
χου των τιμών

ημέρες στις Βρυξέλλες ο πρωθυ
πουργός κ. Α Ποπανδρέου η Αθήνα
περιμένει τώρα τη διατύπωση των
θέσεών της Ουάσιγκτον για τις βά
σ εις οπάτε θα ακολουθήσει τα
ουσιαστικό μέρος του σχετικού δια
λόγου ποσ θα τελειώσει το αργότε
ρο τον Φεβρουάριο σχετικά με το
συμβάν αυτό.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Με
πρωτοβουλία
του
3ου
Λυκείου Βέροιας και με την συνερ
γασία του συλλόγου Γονέων
Κηδεμόνων υπό την καθοδήγηση
του προιιονηιού
γυμναστού Γ
Κυριακίδη αποροσίστηκε να γίνεται
κάθε Σάββατο αγώνας «τζάννινκ»
εντός της πόλεως Βέροιας. Αρχίζονται λοιπόν από το
Σάββατο
1 1 - 12-82 καλούνται όσοι θέλουν
να πάρουν μέρος να βρίσκονται στις
8.30 π ιι με αθλητική πεμιβολή στο
χώρο έμπροσθεν tou Δημοτικού
ΓυμνασιηΡί°υ Γληός
0 Αγώνας είναι επι αποστόοεως
2 0 00 μ . βπαβλέπϋΐ μόνο στην μενάλη συμμετοχή των πολιτών της Βέ
ροιας. Μπορούν να λάβουν μέρας
όνδρες γυναίκες παιδιά κάθε ηλι
κίας. Η διαδρομή είναι Λ Ανοίξεως
- Βενιζέλου - Εληάς

κηση; Δεν σέβονται την μνήμη των
νεκρών: Γιοτί στην γιορτή του Γορνοποτάμου βάλανε τους υπάλλη
λους στην γραμμή και τους πήγαν
στην εκκλησία;
Φοβηθήκατε
μήπως πάρετε
μέρος σε γιορτή μίσους
Λάθος γιατί μπορούσατε να κατα
στήσετε ένα υπεύθυνο νια την γιορ
τή, να σας δώσουν την διάλεξη να
την ελέγξετε και νο πότε στην γ'0Ρτή.
Γιοτί. όπως θα μάθετε κύριοι και
αν 6εν το μάθατε σος τα λέγω η
επάρατη δεξιά που φταίει για όλα
έκανε μία γιορτή για να τιμήσει τους
νεκρούς που έγινε όπως ακριβώς
σχεδιάστηκε και για τον σκοπό που
σχεδιάστηκε
Εγινί μνημόσυνο
ήρεμο, πολιτισμένο και με οξιοιιρε
πεια, Μίλησε ένας ομιλητής με θέμα
την περινρυφή των Δεκεμβριανών
κοι χωρίς μίσος πάθος ή σιχμές
Στην συνέχεια με αξιοπρέπεια, υπε
ρηφάνεια και πολιτισμένα, πεζή πή
γαν στα νεκροταφείο και κατέθεσαν
στεφάνι. Χωρίς φωνές, φασαρίες
φανφάρες και σηκωμένο το αριστε
ρό χέρι, με σφιγμένη την γροθιά
που κάνουν άλλοι- ■
Είσαν θλιμμένοι περήφανοι κι
αξιοπρεπείς οι άνθρωποι
Γιατί
δυστυχώς κύριοι υπεύθυνοι, έτσι
έμαθαν πάντα οι οπαδοί της δεξιάς
να κάνουν Γιατί έμαθαν να είναι
αξιοπρεπείς κυι πάνω απ όλα καλοί
πατριώτες και νομιμοφρονες Έ λλη
νες
Εσείς κύριοι παυ αντιπροσω
πεύετε την Κυβέρνηση Ό Λ Ω Ν !
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ γιστί δεν τιμήσατε
αυτά τα θύματα:
^
ιΜήπως δ«ν εΐοον Ελληνες. Μήπως
αυτοί που.έχοο'-'ν π|Υ ζωη τους. «'
νε όον απλοί ιή ιι.ιη ς «ττε οαν υηυροαπιστές της νόμιμης τότε Κυβέρ
νησης δεν είσαν Έλληνες της
Ελλόδος:
Οι χωροφυλακές οι ριμνίτες α
λαός δεν εκτ-ελαύαε διαταγή της

Η συγκροτημένη αυτή εισοδημοτική πολίτικη όπως εξήνπσε ο κ.
Αρσένης στοχεύει στην καταπολέ
μηση της ανεργίας και στην στήριξη
της
ανταγωνιστικότητας
των
προϊόντων μας. τα οποία σήμερα
εκτοπίζονται απΰ τα ξένα όχι μόνο
στηνδιεθνή αγορά αλλά και στην
εσωτερική. Και επεσήμανε ότι άλλη
εναλλακτική λύση 6εν υπήρχε. Διότι
χορήγηση μεγαλύτερων αυξήσεων
στους μισθούς και τα ημερομίσθια
θα οδηγούσε σε πληθωρισμό καλ
πάζοντα και σε ανεργία που θα
έφθανε στο 30% του εργσπκού
δυναμικού.
Αλλά πρόσθεσε ευθύς αμέσως
α κ. Αρσένης το 1983 θα είναι τα
έτος των ρεγάλων θεσμικώναλλαγών που θα εξασφαλίσουν την συμ
μετοχή των εργαζομένων στις απο
φάσεις νια την παραγωγή. Ηόη
κατατίθεται νομοσχέδιο για την
συμμετοχή των εργαζόμενων στην
διεύθυνση των δημοσίων επιχειρή
σεων και οργανισμών ενώ μέσα
στο 1983 επίσης θα καθιερωθεί ο
θεσμός των εποπτικών συμβουλίων
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Κσταλήγοντας ο κ. υπουργός
έκανε έκκληση στους εργαζόμενους
νο βοηθήσουν στην εφαρμογή της
εισοδηματικής
αυτής
πολιτικής
χωρίς παρεκκλίσεις.
Απαντώντας σε σχετικές ερω 
τήσεις ο κ. Αρσένης είπε:
- Αν ενκρίνονταν μεγαλύτερεςαυ
ξήσεις στους εργαζομένους θο κλεί
νουνε οι βιοτεχνίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν
450.000 εργαζομένους.
— ' Ολα τα περιθώρια για ανοδιανομή του εθνικού εισοδήματος - με ης
σημερινές αυξήσεις - υπέρ ιων
εργαζομένων εξαντλήθηκαν μέσα
στο 1982 στην διάρκεια του οποίΰύ
εφαρμόστηκε τολμηρά εισοδηματι
κή πολιτική υπέρ των χαμηλομι
σθυιν.

Σήμερα η συνάντηση
Παπα νδρέου-Τερεμπίλωφ
ΑΘΗΝΑ 7 ΙΑΠΕΙ
Μ ε τον πρωθυπουργό Ανδρέα
Ποπανδρέου. πρόκειται νο συναν
τηθεί σήμερα το πρωί. 0 υπουργός
δικαιοσύνης της ΕΣΣΔ ε Β. Τερέμπίλωφ. που, όπως είναι γνωστό,
βρίσκεται στην Ελλάδα επικεφαλής
σοβιεπκής αντιπροσωπείας ποιι
έχει προσκληθεί από το ΕΓ του
ΠΑΣΟΚ.
Εξάλλου χθές το πρωί. 0 Σοβιε
τικός υπουργός συνοδευομενος από
τον ιιρέσευτή της ΕΣΖΔ στην Αθή
να κ Β Καμπσκιν. επισκέφθηκε δια
δοχικά τον υπουργό δικαιοσύνης κ
Γ. Α Μπγκόκη και τον μφυπουρνό
τύπου κ. Δ, Μαρούόα.
Συγκεκριμένα, χθές το πρωί

ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ;

Ο Σούλτς
στην Αθήνα
0 υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ κ. Σούλτς θο επισκεφθεί για
βία ημέρα ·ονεπί·«ιμα την Αθήνα,
πριν από τα Χριστούγεννα, εφ ' όσον
βρεθεί ημερομηνία δεδομένου ότι ο
Αμερικανός υπουργός θα πραγμα
τοποιήσει περιοδεία στην Δ. Ευρώ
πη, αμέσως μετά την Σύνοδο
υπουργών τοϋ ΝΑΤΟ, που αρχίζει
μεθαύριο στις Βρυξέλλες
Για τον καθορισμό της ημερομη
νίας επίσκεψης του κ Σούλτς στην
Αθήνα γίνονται ήδη συνεννοήσεις
σε διπλωματικό επίπεδο. 0 κ.
Σούλτς μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
θα επισκεφθεί Χάγη. Ρώμη. Παρίσι.
Μαδρίτη και Λονδίνο.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ έκφρασε την
επιθυμία να επισκεφθεί την Αθήνα
στον πρωθυπουργό κ. Α. Παπανόρέου στην διάρκεια της συνομιλίας
που είχαν πρόσφατα στην Μόσχο.
0 κ. Σούλτς θα συναντηθεί με
τον Έλληνα συνάδελφό του αύριο
στις Βρυξέλλες στις 4 ,4 5 ’. Στη
συζήτηση που είχε ανοιχτή «ατζέντο» θα θιγούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο σύνολό τους
• Αύριο πρόκειται να αρχίσει
στην Αθήνα ο όύτερος κύκλος
συνομιλιών του υφυπουργού Εξω
τερικών κ. Καψή με τον Αμερικανό
ειδικό διαπραγματευτή για τις βά
σεις κ. Μπαρτολόμιου. 0 Αμερικα
νός όιπλωμάτης της αναμενόταν
χτες στην Αθήνα.
Όπως είχε όηλώαει πριν λίγες

κ.λ.π.) Πάντως παρά τηναντιφατική αυτή
πολιτική της κυβερνήσεως στις σχέσεις
της pe την ΕΟΚ η ελληνική οικονομία
€νιοχύθηκ€ κότα το λεύ τερ ο χρόνο π)ς
eyrpfew i της χω ράς με 6 0 όις εκατορ
μύρια όρσχμές. το μεγαλύτερο μέρος
•οο οποίου ό ιετέθ η για επιδοτήσεις πυν
\^εωρνικών προϊόντων.
Το πρόγρομμο των οικονομικών ε ν ι
σχύσεων για τις προβ,Αημοπκές *αι ορει
περιοχές που περιλσμβό\·ετυι και
ηεξ*σωτική αποζημίωση, το οποίο το
ΠΑΣΟΚ καταπολεμούσε ως αντ/πολίτενοη και είχε διακηρύξει ύτι η ΕΟΚ θο
ήταν καταστροφή, σήμερα πανηγυρίζει
γιο το ποσό που εισπράττει για τα προ
γράμματα
3. Η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση
διεκήρυσσε και η διακήρυξη αυτή έγινε
πιστευτή οπό το σύνολο του αγροτικού
κόσμου, ότι αναλαμβάνοντας την εξου
σία, το πρώτο μέλημό της θο ήταν να γί
νέτοι ο προσδιορισμός τωντ/μων των
γεωργικών προϊόντων μ ε βοση το κό
στος συν το λογικό κέρδος του παραγω
γού.
Κ οι σ το σημείο αυτό απογοήτευσε
το ΠΑΣΟΚ τον Έλληνα αγρότη. Σ ε καμιά
περίπτωση και για κανένα γεωργικό
προϊόν δεν λήφ θη κε υπ ' όψιν αυτή η
υπόσχεση
Το σιτορι. η σταφίδα, το λάδι, δεν & -

Μικρές αυξήσεις
για το 1 9 8 3 στους
εργαζόμενους

Κυβερνήσεως, Γιστί τώρα η τιμή
της μνήμης
είναι γιορτή μίσους.
Απαντήστε κύριε Νομάρχα και λοι
ποί αντιπρόσωποι της Νομίμης
Κυβερνήσεως όλων των Ελλήνων.
Δώστε στο λαό μία εξήγηση. Έχετε
υποχρέωση Μία εξήγηση κύριοι με
συγκεκριμένα στοιχεία. Μη χωρίζε
τε τους Έλληνες σε καλούς και
κακούς Θα το πληρώσετε κάποτε
Ακόμη θέλω να εκφράσωένο παρά
novo για τους Αξ/κούς ΧωροφυΑα
κής στρατού και λοιπούς υπάλλη
λους που δεν μπορούσον να έλθουν
επίσημο με την στολή τους νιατί το
απαγόρευε η Κυβέρνηση δεν μπο
ρούσαν να έλθουν οαν απλοί ιδιώ
τες να νεμίσουν την εκκλησία;
Κι αυτό τα φοβόμαστε;
Αν ναι ζητώ συγνώμη, όμως με
παίρνει το παράπονο ycrrl έτοι κά
πως σκεφτόσανε και στο Βυζάνπο
ΤΟ 1453....
Ενας πμητής της μνήμης
των

νεκρών.

στις 11. ο κ. Τερεμπίλωφ αυνσντή
θηκε με τον Ελληνα συνάδ«λφό
του » Μαγκάκη. Κατά τη συνάντη
ση, οι δύο υπουργοί «διαπίστωσαν
την κοινή επιθυμία για να υπάρξει
όοο το δυνατόν στενώτερη συνερ
γασία στον τομέα της δικαστικής
συνδρομής και εξεδήλωσαν. επίσης
την πρόθεση να πραγματοποιηθεί,
το ταχύτερο συνάντηση «σύνεργα
αίας», για να εξευρεθούν τρόπο
αποτελεαματικώτερης εφαρμογής
της υιιόρχουσας α υ μ β ιιυ η ς ό ικ α σ τι
κής συνδρομής μετοξύ της Ελλάδας
και της Σοβιετικής Ένωσης»
Στη συνέχεια ο κ. Τερεμπίλωφ
επισκέφθηκε τον υφυπουργό τύπου
κ. Δημητρ. Μαρούόα
Κατά την
συζήτηση που επακολούθησε ο κ.
Τερεμπίλωφ εξέφρασε το ιδιαίτερο
σεβασμό του προς τον πρωθυπουρ
γό Ανόρέα Ποπανδρέου. νια την
προσήλωση του στην ίδεα της ειρή
νης και τους αγώνες του για την
ύφεση και τον αφοπλισμό;

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Από την έκρηξη
ΜΠΕΛΦΑΣΤ
Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός
Των νεκρών από την έκρηξη βόμ
βας που σημειώθηκε αρνό προχθές
τη νύχτα σε μπορ ντισκοτέκ του
χωριού ΜπαλλυκέλΑκι της Βόρειας
Ιρλανδίας. Μέχρι χθές το μεσημέρι,
οι νεκροί ήταν 16 - μεταξύ των
οποίων επτά Βρετανοί σ τροτιώ ιες
και 66 τραυματίες ανακοίνωσε η
αστυνομία.

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ β ελ τιώ ν ει την υφή και την σύσταση του
εδοφ ους ίΑ φ ρ α το ιν ε ι και δ υ να μ ώ νει το έδ α φ ο ς!
Το ΓΕΩΤΡΟΝ ουξάνει την παραγωγή πρωιμίζει. χραματιζβ . και βο ηθ ά το υς καρπούς σ την σ υ ντή ρ η σ η στα ψ·ιγ»ίσ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ διορθώ νει τις τροφοηενίες Σιδήρου, Ψ «υ
δαρνυρου. βορίου. Μαγνησίου, Μαγγανίου «πα δένδρα «οι
αμπέλια.
Το ΓΕ Ο ϊΡ Ο Ν αυξάνει τον σακχσρικο τίτλ ο σ το αμπέλια
και ιο τεύτλα .
Τ ° ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει, πρωιμίζει τη ν παραγω γή της τομάτης «οι κάνει ία φ υ τά ονθεκτικα σ τις α σ θ έ ν ε ιε ς
Το ΓΕ Ω Τ ι’θ Ν περιέχε- ειδικό μεταπλάστη του εδάφους με
πλήθος μ ικρο ορνο νισ μω ν Ιπου σ υ ν ιε λ ο ύ » στην πληρη ππ·
λ ευ θ έρ ω σ η και απ ορρόφ ησ η τω ν θρ επ τικώ ν σ υ σ τα τικώ ν
του εδά φ ους)
Tu I ΕΩ ' PON έχει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί σ τη θ ερ μ ο κή π ια Λ άτι χ α ρ ί
ζε ι φ α ν το σ τικ ες αποδασ«Μ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ ε ιν ο ι ΙΟ φ ο ρ ε ς π ερ ιεκρικω τερςι ac οργανική
ο υ σ ιο από μιό κ α λο χ ώ νευ ενη κοπ ριά1*
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο Τ Ε ΙΤ Α Ι ΑΠ Ο ΤΗΝ ATE
Α ντιπ ος Β ο ρ ε ίο υ Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γ t&lROWX,
ΚΑΜΠΠΗ 7
•

Τηλ 2 7 9 6 6 2 7 1 8 1

Ν ΑΩ >ΣΑ

Για παραγγελίες στην περιοχή Βκροίος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ. 2 2 8 8 0 Βέροια

οοοε

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 1982

«ΛΑΟΣ·

ΣΕΛΙΔΑ 2η

—

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1 2 54 5 t I

6

Πολλές για τα λεωφορεία, εδώ
μία
7 Ευρωπαϊκό ποτάμι — Τίτλος
ελληνικής εφημερίδας.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1 Γνωστός Ημαθιωτης δημοσιο
γράφος
2. Χαϊδευτικό όνομα κοριτσιού.
3. Συνήθως τρώγονται την Καθ
Δευτέρσ.
4 Επιφώνημα πόνου
5 Νότα μουσικής - Το μικρό όνο
μα διάσημου ηθοποιού

1. Γνωστό μας έντομο.
2 Πρόσκληση
φονερώνει
—
Εκφραση
ζώου
ποιητική
(αντίστρ.Ι.
3 Είναι κι αυτό... ρήμα — Μ ετράει
ξένες εκτάσεις.
4 Ποτάμι της Πελοπονήσου.
5 Διπλασιαζόμενο θυμίζει παληό
χορό - Είναι και ο Δεκέμβρης
ΙκαΟ.)
6 . Σημείο του ΠΡΟ-ΠΟ
7 Απελπιστικό... σήμα - Το μικρό
καλλιτεχνικό όνομα μιάς λαϊκής
μας τραγουδίστριας.
ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
1ου Δημ. Σχολείου Μελικής

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

V ΚΑΦΕΝΕΔΕΣ 2 ΑΡΤΑΣ 3. ΛΕ
(ΚΑΙΤΙΝΙΑ)
ΟΝ 4
ΑΛΟ - ΕΥΑ 5. ΜΕΛΙ - ΜΑΡΤ 6 ΠΟΑ - ΤΕΟ 7. ΟΣ ΣΩΑ
- ΣΡ 8 ΠΑΡΕΑ 9. ΙΟΡΔΑΝΙΚΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 2. ΕΛΕΟΣ 3. ΦΑ ΟΛΑ - ΠΡ(ΩΙ) 4 ΕΡΤ ΣΑΔ 5 ΝΤΙΚ
ΤΩΡΑ 6 ΕΑΝ
ΑΕΝ 7 Δ.Σ. - EAT ΑΙ 8
ΟΥΡΕΣ 9 ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

9.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ουραν ου κα ι Τ ης
5.30 ΜΙΣΗ QPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
8.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ OAC
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8 30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

Βερμίου Βενιζελου
Εθνική Τρκτιεζα
Έναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΑ
ΙκΑπκοαπιικΠλ. Ωρολογίου

Πυροσβεπτική

23.434
24.141 24.343
23.131
26.726
26.92«
2J.8KÜ

Ν οσ ο κομ είο

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
O.L.E. (Σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
( ροχαια

22.532-22.636

Α Λ Ε Ξ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
Ενατη ΚΤΕΛ
Μωραιτη

24.080
23.350

22.222
22.505
125
25.749
24.444
22.233
26.444

ΝΑΟΥΣΗΣ
22.199
22.200
22.314
41.353

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

VIDEO CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ
Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
Μ Ε Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α V ID E O

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ε κ κ α ιδ ε υ θ ε ίς στην Ελληνική Τηλεόραση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΏΣ 37 ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

------
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e
------11-----OPEL

Τα κεντρικά προβλήματα απα
σχόλησης της λαϊκής επιμόρφωσης
υποστηρίζουν όσοι ασχολούνται μ'
αυτή, πρέπει να είναι τα ανθρώπινα
προβλήματα Τα θέματά της πρέπει
να είναι θέματα που ενώνουν τους
ανθρώπους, όχι θέματα που τους
χωρίζουν.
θέμοτο
κοινωνικού
ενδιαφέροντος.
γενικού
κραδα
σμού, πανανθρώπινης ανταπόκρι
σης Επομένως το έργο της λαϊκής
επιμόρφωσης δεν είναι μόνο να
δημιουργήσει δέκτες αλλά και πομ
πούς πολιτισμού Γι αυτό πρόκειται
για ένα έργο τεράστιο και αρκετό
δύσκολο- Προϋπόθεση πρώτη και
απαραίτητη για την επιτυχία της εί
ναι η διάθεση σοβαρών κεφαλαίων
από τον προϋπολογισμό του κρά
τους Η εξεύρεση των καταλλήλων
επιμορφωτών είναι μιά δεύτερη
προϋπόθεση που δεν πρέπει να δια
φύγει από τους έχοντες τηνευθύνη
της λαϊκής επιμόρφωσης. Γιατί η
λαϊκή επιμόρφωση θέλει ποιότητα,
δεν θέλει ποσότητα, θέλει ενθου
σιασμό και όχι εξαναγκασμό θέλει
ζήλο και όχι υποχρέωση Οι επιμορφωτές που θα εκλέγοντοι πρέπει να
είναι αυτοί που θα κατέχουν καλά
τα θέματα, για να μπορούν να
κινούνται με άνεση και μπροστά στο
επιμορφωτικό κοινό κοι νσ δίνουν
πς ορθές απαντήσεις στις σποριές
που ααφαλώς θα προκύπτουν Το
θέματα επίσης θα πρέπει να είναι

*
0 πλατωνικός έρωτας και η
νεότητα μοιάζουν κατά τούτο: ότι
μοζί γεννιούνται και μαζί πεθαίνουν.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Οι νεόνυμφοι γύρισαν από το
γαμήλιο ταξίδι κι αρχίζουν την κανο
νική τους ζωή. Εκείνος πάει στο
γραφείο του και κείνη στήνεται
μπροστά στην κουζίνα. Οταν το
βράδυ εκείνος γυρίζει στο σπίτι βρί
σκει τη γυναίκα του να κλαίει
Αγάπη μου. του λέει είμαι κσταστεναχωρημένη. Κουράστηκα όλο
το πρωί να φτιάξω ένα νλυκό και τόΦαγε ο σκύλος.
— Και γι' αυτό κάνεις έτσι: Σταμάτσ
τα κλάματα, την παρηνορεί εκείνος
Θα τον πάω αμέσως στον κτηνίατρο
και θα τον γλυτώσει!
ΤΙ ΗΘΕΛΕ...
— Τί κούκλα νο σου πάρω, αγάπη
μο, ρωτά η μαμά το κοριτσάκι της.
Θέλω μιά που να κλαίει, όταν τη
οερνω μαμά!
Η σύζυγος γυρίζει στο σπίτι
έχοντας αγοράσει ένα καπέλο αντί
5 0 00 δρχ. και ο σύζυγος μόλις το
βλέπει βάζει τις φωνές:
— Γι' αυτό το καπέλο έδωσες 5000
δραχμές: Μσ είναι κρίμα βρε παιδί
μου, κρίμα.
— Εσένα μη σε νοιάζει. Το κρίμα...
επί της κεφαλής μου!
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
’ Ενας δημοσιογράφος επισκέ
πτεται ένα ψυχιατρείο. Δείχνοντάς
του έναν ασθενή τρομερά λυπημέ
νο. ο γιατρός λέει:
- Είναι έται από τον κοιρδ που μια
γνωστή σταρ αρνήθηκε να τον παν
τρευτεί.
Πιό πέρα κάτι νοσοκόμοι προσ
παθούν με λουριά να συγκρατή
σουν ένα θεότρελο.
— Αυτός, λέει ο γιατρός είναι εκείνοςπ ου η ίδια σταρ τελικό παντρεύ
τηκε!

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56 ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ Η ΧΑΝ Ω Ν
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΧΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

Πριν 5 χρόνια

Μόνο που έχουν ανάγκη από κάποια
διασυλλογική
διοίκηση
για να
πετύχει η ενοποίηση της προσπά
θειας και ο πολλαπλασιασμός των
μορφωτικών τους δυνατοτήτων.
Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο
είναι τα πιό ισχυρά μέσα μαζικής
μόρφωσης, μέσα τα οποία με υπεύ
θυνες συζητήσεις επιστημόνων,
ειδικά προγράμματα για τη λαϊκή
επιμόρωση. μπορούν νσ αξιοποιηθούν και να προσφέρουν έργο
σοβαρό στην επιτυχία της λαϊκής
επιμόρφωσης.

Γράφει ο
Π. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
«νδιπφέροντα.
να
δημιουργούν
ερωτηματικό και να θέτουν προβλή
ματα Μιά ταχύρρυθμη μετεκπαί
δευση των επιμορφωτών στην
έδρα του Νομού θα πρέπει νο γίνε
ται τουλάχιστο μιά φορά το χρόνο
Θα πρέπει ακόμα, με τη βοήθεια της
επιτροπής της λαϊκής επιμόρφωσης
να εκδίδεται και να κυκλοφορεί ανά
μεσα στους επιμορφωτές ένα πολυ
σέλιδο μηνιαίο πληροφοριακό τε ύ 
χος το οποίο να περιέχει τις γνώμες
και τις σκέψεις των επιμορφωτών
τις κατευθύνσεις κοι τα πορίσματα
των ερευνών της ειδικής υπηρεσίας
του υπουργείου Παιδείας υποδειγ
ματικές διαπραγματεύσεις θεμάτων,
κατάλογο θεμάτων με σχετική
βιβλιογραφία, τρόπους σύνταξης
ομιλιών και κάθε δυνατή ενημέρω
ση.
Είναι αυτονόητο ότι ο χώρος
στον οποίο θα σ τε
γάζονται τα κέντρα επιμόρφωσης
πρέπει να είναι ειδικά οργανωμένος
χώρος. Η αίθουσα του σχολείου
πρέπει να εγκαταλειφθει. διότι ο
χώρος αυτός θυμίζει σχολική ατμό
σφαιρα και μεταφέρει τον ακροατή
στη δυσμενή ψυχολογία του μαθη
τή. Πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε
ο χώρος επιμόρφωσης βιβλιοθήκη
ανοιχτή για όλους στην οποία, θα
βρίσκουν οι επιμορφωνόμενοι τη
δυνατότητα ωφέλιμης απασχόλη
σης τις ώρες του ελεύθερου χρόνου
τους. Ο πλουτισμός της βιβλιοθήκης
νο γίνει από κάποιον υπεύθυνο, μεβιβλία, που ανακινούν τη σκέψη που
έπεσε στην αδράνεια, που ικανο
ποιούν τα διαφέροντα. δημιουργούν
προβληματισμούς την ανάγκη για
παραπέρα αναζήτηση και έρευνα.
Μεγάλη επίσης σημασία, για
τηνευόδωση του έργου της λαϊκής
επιμόρφωσης, έχει και η συνδρομή
των ιδιωτικών οργανώσεων, το έρ
γο των οποίων πρέπει και νο συστη
ματοποιηθεί και νο εναρμονισθεί με
προγραμματισμένη και αλληλοσυμπληρούμενη προσφορά, για να
προστεθούν έτσι περισσότερες
ψηφίδες στο μωσαϊκό της μόρφω
σης Τέτοιες οργανώσεις υπαρχουν
τοσο στις πόλεις όσο και στα χωριά.

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
r ' Ε γ ιν ε η σ ύ σ κ εψ η σ τη Σ τέ γ η Γ ρ α μ μ ά τω ν και Τεχνών
ε κ δ ό θ η κ ε ψ ή φ ισ μ α που ζ η τ ε ί να γ ίν ε ι Μ ο υ σ ε ίο στη ΒερΥ'
τ

να.
,
Α ν έλ α β ε κ α θ ή κ ο ν τα ο νέος γενικό ς γραμματέα ς Β. Ελλά

'

κ. Α γ γ ε λ ο ς Β αλτσόώ ρος.
Π υ ρ κ α γ ιά εξερ ρ ά γη σ το λ ε β η το σ τά σ ιο θερμάνσεω ς ,ου
ζα χ α ρ ο π λα σ τείο υ Ε Λ Π , σ τη Β έ ρ ο ια
«Κ υ ψ έλη Α θ λ η τισ μ ο ύ » α π ο τε λ ε ί ο Φ ίλιππος Βέροιας.
Σ ε α γώ να Κ υ π έλ λ ο υ ο Μ έ γ α ς Α λέξα νδ ρ ο ς Β έρ οια ς απέκ α

★
★

σ ε το Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι σ τα πέναλτυ.

Η προσωπικότητα του Δϊντή
του κέντρου επιμόρφωσης, τέλος
αποτελεί σπουδαιότατο παράγοντα
επιτυχίας του έργου της λαϊκής επι
μόρφωσης. Ένας Δ'ντής κέντρου
επιμόρφωσης πρέπει να είναι άτομο
γενικής εκτίμησης και θερμός ζηλω
τής της αγωγής του λοού.
Αν πιστεύουμε ότι η λαϊκή επι
μόρφωση θα πετύχει με τις προϋ
ποθέσεις που οναφέρθηκαν προηοϋμενα απομένει η συμμόρφωση
«του δέοντος γενέσθαι». με το
«δυνατόν γενέσθαι» η οποία πρέπει
νο γίνει το γρηγορότερο.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ

ΛΑΟΙ
ΚΑ Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ !
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες · Εκδότες
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚ Α
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέοσης I)
Υπεύθυνος
ΦωτοσύνθεσηςΟΈΈδΕΤ
Μ ΙΧ Α Α Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟ Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟ ΓΡΑΦ ΕΙΑ
Μητροκόλεως 72
Τηλ. 23 137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
I διαίτων
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων-Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών

δρχ. 1500

δρχ. 2000
δρχ. 3000
δρχ. 4000

Μηχανικοί εκβραχισμού
Οι ειδικοί μηχανικοί που ασχο
λούνται με εκβραχισμούς που εξε
τάζουν δηλαδή τη μηχανική και διατρητική αντοχή των βράχων, θέτον
τας έτσι τις προϋποθέσεις για την
δημιουργία υπογείων εγκαταστά
σεων θα έχουν τα επόμενα χρόνια
αρκετήδουλειά. Τούτο ισχύει ιδίως
γιο τις υπό ανάπτυξη χώρες όποϋ
εντείνεται τελευταίο η εκμετάλλευ
ση των ενεργειακών δυνατοτήτων
του νερού κοι κατασκευάζονται
τεράστιο υπόγεια τεχνητάσπήλαια
με σκοπό την εγκατάσταση ενερ
γειακών μονάδων. Οι εν λόγω υπό
γειες εγκαταστάσεις είναι φθηνότε
ρες και αικονομικώτερες από εκ εί
νες που ανεγείροντοι στην επιφά
νεια της γής. Αυτό ανέφερε ο καθη
γητής Βίτκε του πολυτεχνείου του
Άαχεν στα πλαίσια τριήμερου
συνεδρίου, στο οποίο έλαβαν μέρος
περισσότεροι από 500 μηχανικοί
εκβραχισμού παό 40 διαφορετικές
χώρες. Κέντρο βάρους του συνε
δρίου ήταν τα προβλήματα κατα
σκευής κοι λειτουργίας υπονείων
μονάδων παραγωγής ενεργείας. Ο
καθηγτής αναφέρθηκε σε ένα μεγά
λο έργο που πραγματοποιείται στο
κράτος του Ισραήλ και που προβλέ
πει τη δημιουργία σήραγγας 80
χιλιομέτρων που θα συνδέει την
Μεσόγειο με τη Νεκρό θάλασσα. Οι
μάζες νερού που θα διοχετεύονται
από την παραπάνω σήραγγα θα
ανυψώσουν την στάθμη της νεκρός
θάλασσας που συνεχώς πέφτει.
Ταυτόχρονα η διαφορά ύψους κοι η
καθοδική τάση της σήραγγας θα
χρησιμοποιηθούν για την κατα
σκευή ενεργειακής μονάδας Ας
σημειωθεί, ότι ο καθηγητής Βίττε
ανήκει στο επιτελείο συμβούλων,
που ασχολείται με το μεγάλο αυτό
έργο.

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
5εν επιστρέφονται.

♦ * 4

Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
Π λ. Καρατάσνου

ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜ ΟΡΦ Ω ΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

5.45 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛ ΣΙΝΤ
6.05 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
645 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ*
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 4 0 Μ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ
10.40 ΙΓΚΟΡ ΣΙΡΑ8ΙΝΣΚΥ
11.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ροδτοταζι

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓ ΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031

Εκδρομές χειμώνα
από τον Φ ΙΛΙΠ Π ΙΔΗ
ΑΥΓΤΡΙΑ-ΕΛΒΕΠΑ-ΓΓΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΙΠΑΝ1Α-ΠΟΡΤΟΓΑΑΙΑ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΠΑΓΚΟΚ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (4ήμ*ρο)
ΠΡΑΓΑ
>
ΜΑΔΡΙΤΗ
·
ΒΙΕΝΝΗ
»

Μεγάλο κοίτασμα
λιγνίτη στη
βόρεια Ιρλανδία
Τουλάχιστον εκατό εκατομμύ
ριο τόννοι λιγνίτη ονακσλύφθηκαν
στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου αυτή η
πηγή ενέργειας σπάνιζε Τα κοιτά
σματα βρίσκονταιστο Κράμλιν στις
ανατολικές όχθες της Λόχ Νέύ. της
μεγαλύτερης λίμνης στην επαρχία
αυτή. Ο οίκος Μπόρνετ και Χάλλαμσαίρ. που έχει έδρο στο Σέφφηλντ της Βόρειας Αγγλίας έκανε
την ανακάλυψη και σκοπεύει να
αρχίσει την εξόρυξη του λιγνίτη σης
αρχές του 1983. Το κεφάλαιο που
θα επενδυθεί πρέπει να φθάσει τα
10 εκατομμύρια λίρες τουλάχιστον.
Με εξαίρεση τη τύρφη η Βόρεια
Ιρλανδία δεν διέθετε άλλες πηγές
ενέργειας και συνεπώς έπρεπε να
εξαρτότοι από εισαγωγές και μετα
φορές καυσίμων. Το 80% από τους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος κινούνται με εισαγόμενο
πετρέλαιο, ενώ παράλληλα η εται
ρία ηλεκτρισμού φέρνει περίπου
500 με 600 χιλιάδες τόννους κάρ
βουνο ετησίως από την Αγγλία. Τα
μεγαλύτερα κοιτάσματα στο Ηνω
μένο Βασίλειο αποτελούνται από
σκληρό μαύρο άνθρακα που είναι
ιδεώδης γιασταθμούς ηλεκτροπα
ραγωγής. Ο λιγνίτης αποδίδει λιγότερη θερμότητα από το μαύρο κάρ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ
VARS

>
>

(ί»εγαζετοι στπ Σχολή Ο δηγώ . Ν Λ Β Ρ Π Ζ 'Δ “

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Μ ιά σ οβ α ρή και συνβπής α σ φ α λ ισ τικ ή CTaipeía
ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

α ς φ α λ ε ια ι m i n e

που κα λύπ τει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

πάντα τις υ π ο χ ρ ^ 1* ^

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός Ββροιας - Εόέσης (1 0 0 μ. μ€τά τη διασταύρωση Ναούσης)

1 9 3 0 00
1 26 0 0 0

Σ. Α. Ναβροζίόου τηλ. 23460

τηλ. 24.655-27120

Ε ΤΑΙΡΙΑ

1 57 000 00 °
θΟ°
68 500

Α ντιπ ρ ό σ ω π ο ς ΒΈροίας

Αναλυτικό προγράμματα από το πρακτορείο

Μ

,ότεΡ"
Μερικά από τα '-rT,° lJAoV4ivO·1
πολυκαταστήματα του
¿ώ
έχουν αρχίσει να €φαρρ auOiir
πλήρως αυτοματοποιΠΡ6 nx0uTiif'
μο για ταχύ έλεγχο στις
-,μοπιστωπκές κάρτες π0 P(J
ποιούν ορισμένοι πελάτες
.αριατηλέφωνο διεκπεραίωσΟί
| 0ν
σμων Ραίηκαλ Τράνσκομ
^ ι'
είναι σχεδιασμένο για νΡ
σκοπόΙΥ0 °1"
μια μέθοδο, που εχει
.ul*
κρίνει όσες κάρτες είνο'
[Κν1
χρησιμοποιούνται με σπΡ™ ,ϊ,ςτ<
διαμορφώθηκε από ΤΠ " σιΜ1*
λεκομ. το βρετανικό Φ°ρ£ χάΡ'0
κοινωνιών. Ό τα ν η πιστωτ'
εισαχθε: στη σχισμή \ ° μ ’ „ ο*0'
διαβάζει τις πληροφορώ1· ,μι#
γράφονται στη μαγνητ'ΚΙ τ .¿(/Ο
Η πληροφορία διαβιβάζίΤΡ', ι)Γ,ρ*<!
τα στον ειδικό ηλε κτρον
^ ¿(ο
γιστή της εταιρίας που οΜ «¿7
κριβώνει την εγκυρότη 11'^ ^ ! ) 10
τας και ανάβει τα ανάλογο
γυάλινη οθόνη του τ0*£ιΙ)λ(κι 0
Εκτός από την "ΡθΡό“ 0 ^
συσκευής η κ α τ α σ κ ε υ ο ο ^ ,^
ρίο προσφέρει στα
τα που εφαρμόζουν ΤΡ
τηνε γκατάσταση και ΤΠ 0 ¡¡ίο*1
των μηχανημάτων που ο ρήσ«'’
με τα τηλέφωνα δημόά'0^ . . τ»
και τα δίκτυα πληροΦ0^
Μπρίτις Τέλεκομ
Τ° 0ρέΙ
nrirvi.
ι Ωγ ίτπι ήδη
riAn nTlC
προωθείται
στις
£
Δυτικής Ευρώπης.
ιλλΠ^,ν I
Τελεκομ τόνισε οτι πορ1 „¡,ιό' ι
την εξοικονόμηση npàvov
@
έλεγχο της κάρτας ο πει ^
φέροντας έγκαιρα τυ ,£ „ 0 m<¡ί 1
της αποφεύνει τον κίνοό
JÓ1"
σιμοποιηθεί αυτή απά

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ 4 Ό 0 Ί 0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Επίπλων-Δ€χόμ€θα παραγγ€Αΐ€ς

Κόκκινη κάρτα
για λ ο θ ρ α γ ο ρ α α τ «

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τσιμισκή 60 ΤπΑ 274 959 223 346
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑντασφαΛισταί μας οι Λλόυός του Λονδ' νθ11

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
Βιοτβχνία

1.200 εκταρίων Εξ άλΑ°
χΛιτ
φάνε.α 2 0 0 0 0 τετρ ά γω νο ν*
μέτρων
6 ημιθύρΥΠθαν β 0(J1¿í(
τσες». δηλαδή ισόπεδες
£ΙΓ.
αγροτικών εκτάσεων, ρ0“ ·ν£, «οι
τρέπουν στο νερό να δωφ πίι£θν
να προκαλεί διάβρωσΟ0 0ο
κατά τα επόμενα τρία ΧΡ ^τόρ"1
αναδασωθουν άλλα <·*
με το δένδρο ιιακοκιΡ
of
που το ξύλο του προ0ξλ„
πολαπλή χρήση. Σ* ρ
y0{¡ 6°'
2.400 εκταρίων θα ανο
κ0ΛείΡ’·
σος. για την napaV^V11
0
προοριζομένης γιο θ ίΡ χπαολόνι>
Γερμανοί και Αιθίοπες
δημιουργούν τα υτόχρ ονη (7¡ToV'í,‘
να φυτώρια. Σ αυτά σνΡ . unjv *0:
58 διαφορετικά ε'όΠ Φ . τ0υ(
δενδρυλλίων που η παρρ „„ύριοΡ1'
ξεπέρασε τα εξήντα εκατομμ
ζες.

i Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΐ® * '
ΕΔΡΑ ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΙ

(γαλλικές ’Αλπεις)

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Σημαντικές επιτυχίες
σαν Γ ερμανοί δασολογοι <15 ^
ν,κής τεχνική ς σ ύ ν ε ρ γ α ^
αγώνα τους ενάντιον Γη' Αθι0πΙο
σε ως του εδάφους στ,7ν .¿γουί
Μ αζί με τους Αιθίοπες δα
^
πέτυχαν
ΠΓΓϋχσν νσ ανα6σ^ωσο«3
αναδασω υ^ ^ ^ ^

^Λ5»\ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤ^

Χριστούγεννα
στην Κων/πολη
Α Π Ο 24 Μ Ε Χ Ρ Ι 28 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

βουνο. Παρ' όλα αυτά η ^.“ 'ρ'?π)ώ·
κτρισμού βόρειας Ιρλα« > χρΠβι
νει ότι θα μπορούσε να
¿ρ·
μοπο,ήσε, για την
γειας παράλληλο με ολλ ς
Η Αιθιοπία
αναδασώνε*01

ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

;!
I;

TíIopr7 8 Δεκεμβρίου 1 9 8 2

«ΛΑΟΣ.

π :*·«

'η

Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ
Σήμβρα το μεσημέρι

ΙΣΟΠΑΛΟ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
Στην Α' κατηγορία της Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
ί**«Μ ΕΝΗ

1
1

“ ‘Αβατος

ΜΕΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν.

'Λ*
’ plu na'X»'6i παρακολούθη7mv - ° Λο' Φ'λαθλο, που βρέθηκαν
-Aid" ι<00μ£νΠ μεταξύ της τοπικής
"»"Ίύιαΐ T0U ΔιαΒατού 'κόπηκαν 500

ΜΕΛΙΚΗ (Αντ'τής Κ. Ντόβας)
Ύεττερα από έναν άκρως ενδιαφ έ
ροντα και συναρπαεπτκό αγώνα ο Φίλιπ
πος Μ ελικής νίκησε τον Αχιλλέα Ναού
σης με σκορ 3-2 αφούστα πρώτα λεπτά
της ουναντήσεως βρέθηκε να χάνει με

Οτ60,ι * "»“ το ημίχρονο ο Δ ιαβοιός
οαν ομάδα ενώστο β'
;'ινε(π,ύ BnKf η - £Χα° μ ίν η και πίεσε
« τη»
« ^ « θ υ μ έ ν ω ν . αλλά εί
«W U ' S τ*σσερεις Φορές όταν η
0«ό Ια ^® ? Ρ *θ μ ο σουτηποκρσύάθηκε
t

ΓΚ0Λ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ

"<Φ7 „Our, ! ΧαΑΡ«τζής είχε ένα ωραίο

Χ(ϊ,ζ^Τ0ϋΓ P0ÜaC°

Μπάσιμο του Τσαλουχίόη και
,^πτηΑ»ΑΡί,υσ€ νια λογαριασμό του

hoßn-Q
K
Ö70κάθει° όοκάΡ'

* ϋπόΐξχη μακρυνό άουτ του Πστσιου
W,Q(„b <τ,,πησΕ στη συμβολή των
. ^ ^ €στ'θς και κατέληζί άουτ.
¿*o es
Φοβςρή κεφαλιά του Τάτση
,ι,τ,ΰλλα.τ,
^
'rjiçu. <τ^πησε στο οριζόντιο δοκάρι
^ íhjv,,.!71^ μικρή περιοχή όπου απο_ 1ί* *Γ,ν
ΤΠν μπάλλα
I ικ ή ΐ 1ε. . . . ............... .......... ·
οι αμυντικοί.
Α.ίΤ° ^ V¿0 **ΦαΝό του Τάταη η
h"ûAau »
^Ov tiy ,,ΠΓ,σ€ 1710 δοκάρι, επανήλθε
* ’ im«.
ων,<7τ,κδ χώρο,
πετάχτηκε
U(^ouvix«
* μ όπου
ϋπυυ πετάντπκε
ntTÜXTrV
0
και μ€ κεφαλιά έκανε το
______
^ Ο σ μ /7 θ€ ¿VQ οουτ επιθετικού της
11f e VA ° UUVT,*<H απέκρουσε με το
/j τ^νΐΜ| ? .Πν η6Ρ'θχή πλλά ο όκτιτητης
^ o>7c? ^ 0uA
ΟΓτώ ΤΓ,ν πεΡ'0ΧΓ1
. Π,Q. 3 - σ ι αντεπίθεση
υντεπιαεαη του Διαβα
οιαμα
ά%( ¡ ι, „ ϋ0“ £ ,ο τό'ων αμυντικών πετά
;-· i, ι,,^„ν0 “ Βοβουλίδης και πλάσαρε
Ii
“ Όφυλακα κάνοντας το σκορ
jy¡¡J*ú'9f|«uv οπό τηντοπική ομάδα
Ü """(fn„v°''
Τοολουχίδης Τοτοης
Ή ί,.,,,1όπουλος Από το Διαβατό οι
. ε,α. ’} ' ^'Ρ ελίδ ης Φ ωτόπουλπε
β. '>
»u * qK{I 01 €ΠόΓττες ·» κ Μπιλα
w 'νΟυφόπουΛος Αντ
? συνθέθ€,ς
ï,,'1Jffiv,?ltïr|: * α ,ζόπσυλσς Λουδας
Ι','',’'μτ,λ,"",υλΓ>1’ Τ<νΓοης Μαμουδπς
'όις κ ι'|£
Παπαχρυοόπουλος,
^ "οιή,ι
O iAí i η
_ Α υ,ίή
r " ς' ”A "Πιτνιπίπς ΙΛ-fi
4,0V " ' " ’μόάπουλος
\
Φωτόπουλος Πεχλιβά
f'^Voin»01“ Τσ°Χ °υρί6ης Συυπεθέρης
'δάτς,π,,
Τσόυλτζίδης 8αβουλιδπς
υλος. Χαλβατζής, Πιπελίόης

" Í S ? EIA
\ι

7
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Θα πρέπει να σημειω θεί ότι ο προπο
νητής της Μ ελικής κ. Σαμαράς αντιμετω 
πίζει αυτή την στιγμή πολλά προβλήματα
ομγκροτήαεως ομάδας αφού στερείται
των υπηρεσιών 8 παικτών του λογω
τραυματισμού,
Καλύτεροι παίκτες αναδείχθηκον
από μεν τον νικητή οι Ανόρίτσος, Παπα
δοπούλας και Θεοδωρακόπουλος από
δε τον ηττημένο οι Θεοδοαιάδης,Μπρά
τσης και Τασιώνας.
Ά ρ ισ τη η διαιτησία του κ. Ιωσρφίδη
ίΚσραμπετάκης Παυλίδης).
Οι συνθέσεις
Φίλιππος: Ντινόπουλσς (75 Παρπ
πούρας) Νησελίτης. Τζίρος Μπουκουβάλας (25' Ζεϊμπέκης) Νατσούρας. Αντωνόπουλος Ανδρίτσος. ©εοδωμοκόπου
λος, Τζουνόπουλος Καλιονιώτης.
Αχιλλέας: Χ ΊωαννΙδης, Ταχαράκης
I Χονδρός. Τοχαρόκης II, ΛσγδανΙόης,
Θεοδοσιόδης Δραγουμόνσς. Ακριτίδης.
Τασιώνας Μ πβάτσης Δημούλας.
ΒΕΡΜΙΟΝ Ν.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΝΑΟΥΣΑ (Αντ/τής Ν. Τζημορόγκος)
Νέο βαθμό έχασε το Βέρμιο στην
έδρα του και για μιά ακόμη φορά έκανε
τους φιλάθλους του να νοιώθουν την
απογοήτευση, αφού οι τελευταίοιέχουν
μεγήλες φιλοδοξίες και θέλουν την ομά
δα τους να κάνει πρωταθλητισμό.
Το τελικό ισόπαλο (1 -1) αποτέλεσμα
αδικεί κατοφορα το Βέρμιο, που σε
τελευταιθα ανάλυση, διατήρησε την
υπεροχή αλλά οι ευκαιρίες που δημιούρ
γησε και χάθηκαν οφείλονται καθαράσε
ελλειψη ψυχραιμίας που χαρακτήριζε
τους παίκτες στην τελική τους προσπά'
θεία.
Πάντως εκείνο που θα πρέπει νο
τονίσουμε είναι ότι στους παίκτες δια
κρίναμε και μιά έλλειψη αγω νιστικότη
τας. που νομίζουμε, ότι τους λείπει η
Φυσική κατάσταση. Θπ πρέπει ίσως οι
υπευθυνοι. να βρουν κάποιο λύση, διότι
το Βέρμιο και τσ φόντο έχει και τους παί
κ τες για να φθάσει εκεί που του αξίζει.
Η ομάδα του Αγ. Γεωργίου έδειξε
άτι είναι αρκετά γυμνασμένη και με τις
αντεπιθέσεις της, δημιούργησε πάντοτε
επικίνδυνες καταστάσεις. Καλύτεροι παί
κτες της οι Παπαδήμος (Νο 1). Βαυγιούκας ΙΝα 10). Πουρλίδας (Νο 9). Σπυρί
δωνας (Νο 4). Από το Βέρμιο ξεχώρισαν
οι Γκόγκας, Μπλιάτκας. γρηγορίου.
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 2 8 ' ο* αμυντικοί των φιλόξενου
μένων ανατρέπουν τν Γρηγορίου και ο κ
ΝικσλσΤδης δίνει πέναλτυ που το εκτελεί
ο Σαγγρής αλλά οι Παπαδήμος το απο
κρούει θαυμάσιο.
Στο 6 2 ' ο Μπλιάτκας με μία θαυμά
σια ατομική προσπάθεια ανοίγει το σκορ
για το Βέρμιο κάνοντας το 1 -0 ενώ
Στο 8 0 ' ο Βουγιούκας κερδίζει αλλε
πάλληλες κόντρες και πραγματοποιείσέντρα για νο πετσχτεί ο Πουρλίδας (Νο
9) και με κεφαλιά να γράψει το Βέρμιο Αγ, Γεώργιος (1-1 Ι
Ο διαιτητής κ. Νικολαίδης υπήρξε
σωστός και ορισμένα λάθη του δεν επη
ρέασαν την εξέλιξη του αγώνα
Σωστοί στις υποδείξεις του και οι
επόπτες Τσιλογιάννης Μιχαήλ. Τσούμ
προς
Οι συνθέσεις
Βέρμιο: Νικόλτσης. Μηκκσς. Μακα
ρατζής. Πέίος. Γρηγορίου. Σαγγρής
Μάντσισς (46 Λιγγος) ΤαπάντζηςΠετρί6ης (Γκόγκος) Μπλιάτκας.
Αγ. Γεώργιος: Παπαδήμος Δαυλ
δομρης Σπυριδώνης I, Σπυριδώνης II,
Παπαδήμος ίί, Παπαδόπουλος, (46
Δουλδούρης) Παπαδόπουλος Μ, Σπυρί
δώνης III
Π ουρλίδας
Βουγιούκας,
Φωστηρόπουλος.
ΡΑΧΙΑ
ΣΕΛΙ
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ΡΑΧΙΑ (Αντ/τής Ακριβόπαυλος I I
Νέος διοσυρμός της διαιτησίας
σημειώθηκε στο γήπεδο της Ροχιάς με
θύμα την τοπική ομάδα και οψανεα (υ
όλη την σκριβολογία της λέξηςΙ τον αξιει
λογημένσ διαιτητή Α' Εθνικής κ. ΛΟυκί
δη. ο οποίος ήταν σε θέση ακόυα και νμ
σκοράρει για λογαριασμό του Σελι'ου. Το
Σέλι έπρεπε να κερδίσει και κέρδισε χά
ρη στην διαιτησία του Λουκίδη, ο οποίος
αφού επέτρεπε στους φιλοξενουμένους
το ανιιαθλητικό παιχνίδι σταματούσε

ΠΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ 3ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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Τ0ν ' γνώσεις
Υια να εργασθεί στην αντιπροσωπεία
'Λ . Πληροφορίες κ. Αντώνη Γεωργιάδη τηλ. 27187.
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του χωρίου Τριλόιρου με 100 μ. πρόσοψη επί της λεωφόρου
Ρέμ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 01/5614987.

ιομς ΥηπΕδούχους και στις πιό καθαρές
διεκδικήσεις.
Το Σέλι προηνήθηκε στο 4 0 μΕ
ωραία ενέργεια ίο υ Μαραντίδη που
ξεπέρασέ τους σμυνΰμενους της Ροχιάς.
Η Ραχιό ισοφάρισε στο 4 7 - με εύ
στοχο κτύπημα πέναλιυ του Ακριβόπσυλου I Το πέναλιυ έκανε ο Σπφαρικσς
πιόνοντας τη μπάλλα με τα χέρια σε μπά
σιμο του Καραβαργιώτη Ο σκόρερ δέ
χθηκε κίτρινη κάρτα γιατί πανηγύρισε το
γκολ.
Στο 55' και ενώ η Ραχιά έβ ρ β κε το
ρυθμό ιης ο κ. Λουκίδης της ε κ ·ψ ί τπ
πόδια. Σε ένα καθαρότατο κόψιμο της
μπάλλας κατελόγιαε πένάλτ. τηνενέργεια του Πιατοφίδη. πέναλτυ που μόνο Ο
ίδιος είδε Το μετέτρεψε σε γκολ πλαοσάροντος ωραία ο Μ αρανιίδης
Και δεν έφτασε μόνο αυτό ιιλλά δύο
λεπτά αργότερα απέβαλε κοι τον Παπο
δδπουλο Γρ. σε ενα δυνατό κόψιμο της
μπάλλας που ούτε κίτρινη δεν σήκωνε,
ενω νωρίτερα πσρέβλεψε την εν ψυχρώ
κλωτσιά του Βύζο πάνω στον Μπέκο.
Στο 6 0 ’ καθαρή ανατροπή του Κρεμμύ6σ. δίνεται έμμεσο φάουλ για νσ φθόοουμε α το αποκορύφωμα στο 65 ότσν
βγάζει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ντίνα και δεν τον αποβάλλει παρα την υπό
δειξη του επόπτη του Καψάλη. αλλά την
χρεώνει σε άλλο παίκτη του Σελίου.
Το οκορ άκλεισε στο 80 ' κοι πάλι ο
Μαραντιδης.
Από τη Ραχιά που έκανε ένα οπό το
καλύτερα φ ετεινό ποιχνίδιο της αν και
'επαίζε για ένα ημίωρο με δέκα παίκτες
όλοι διακρίθηκαν με κορυφαίους τους
Κρεμμύόα. Ακριβόπομλο I, Πιατοφίδη.
ΚεφαλΙδη και Παποδόπουλο Δ. Από το
Σέλι που έδειξε καλά στοιχεία, διοκρίθηκαν οι Μαραντιδης Ιω αννίδης Τσεας Ν.
κοι Καραγιόννης.
Μπορούσε νο σταθεί όμως αξιόλο
γα κοι χωρίς τη βοήθεια του Λουκίδη για
τον οποίο νομίζουμε ότι δεν αξίζει τον
όπο νσ πούμε περισσότερο.
Οι συνθέσεις
ΡαχιΟ: Παπαδόπουλος Δ., Δαμιανι
δη ς Παπαδόπουλος Γρ., Πιστοφίδης
Κεφαλίδης. Μπαϊραμίδης. Γκέλος (46
Ακριβόπουλος Δ.) Μπέκος (71' Ηλιόδης)
Κρεμμύδας Ακριβόπομλος I και Κοραβαργιώτης.
Σέλι: Αλμασίδης Σαφαρικας Ντινσς
(75 Τσέας) Μπαντής Βύζας. Τσέας Ν
Κόγιας.
Καρογιάννης.Μαρσντίδης
Λοκμσνίδης και Ιωαννίδης
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
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ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ (Αντ,Τής Σισμονίδης Θ )
Στο γήπεδό της η Δόξυ κέρδισε εύ
κολο την αρκετά καλή ομάδα του Στενήμαχου. Η Δόξα παίζοντας επιφυλακτικά
στο ο' ημίχρονο δεν παρουσίασε κοι κΟτι
το αξιόλογο, ενώ ο Στενήμαχος φάνηκε
αρκετά απειλητικός και επικίνδυνος
Στην επανάληψη π Δοξο μπήκε
δυνατό, επέβαλε το ποδόσφαιρό της και
οι προσπάθειες της καρποφΟρησαν εύ 
κολα (δύο γκολ, τρία δοκάρια, σωρείες
ευκαιριών).
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Στο 37 ύστερα από κόρνερ του
Βλαχόβο κεφπλιο του Σισμανίδη Θ στο
οριζόντιο δοκάρι.
Στην εκπνοή του α ημιχορνοιι ο
Πσπολίξιου χάνει κλαισκή ευκαιρία
Στο 60 ωραιότατο φάουλ με εκτελε
στή τον σπεσιαλίστα Βλαχάβα γίνεται το

1.0.
Στο 7 0 ' και πάλι ο Σισμονίδης στέλ
νει την μπόλλα στο κάθε το δοκορι
ύστερα από ωραίο πλοσέ σουτ.
Στο 78 ' και πάλισουτ του Σισμανίδη
η μπάλλα στο κάθετο δοκάρι γυρίζει στο
Σισμανίδη η μπάλλα κοι ο τελευταίος χά
νει κλασική εοκαιρίο γιο γκολ.
Στο 84 ο Σιομονίδηςπιάνει καρφω
ιή κεφαλιά αποκρούει ενστικτωδώς ο
τερματοφύλακας κοι ο Χοριοιόδης μ
πλοσέ κανό το 2-0.
Από την νικήτρια Δόξα ξεχώρισαν σον
κορυφαίοι ο ταλαντούχος Βλαχαβος
Αβετίόης. ΜολοκΟπουλος Καρδόκος Μ
και Σισμονίδης Σ Ενώ από τον Στενημαχο οι Ποπαλεξίου. Σαρακατοιάνος και Γ ι
δάρης
Οι σιΐνθέθ€ΐς:
Δόξα: Θεοδωρακόπουλος Λ β ειίδ η ς
Μπλακόπουλος Σισμονίδης Σ, ΝικΟπου
λος. Βλαχόβος Νικόπουλος 180 Κορδά
κος Α ) Σισμανιδης 0
Καρδόκος Μ
Κιιρδάκος Ο 182' Σισμονίδης Τ.)
Στενήμαχος: Γίδαμης Τοιοούοκο
γλυυ, Σοκολής Κ. Ρώσιυς Σακαλής Λ. ΓίΑορης
Ποπαλεξίου
Σορακατσιάνος
Τσιρππνλής (ΚαρομπότοαςΙ ΙαρακηιοιΟ νος Σακαλής
Η διαιτησία του κ. Γκίκει άριστη
ΕΘ Ν ΙΚ Ο Ι Μ.
1
ΝΗΣΙ
1
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (Α ντ/ιής I Τασκαοππλίδηςί
Σε πολύ κοκή μέρα ο Εθνικός πσρε-
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χώρησε αδικσιολόγ<ττΠ ισοπαλία στο
Νησί με σκορ 1-1 Αδικαιολόγητη γιατί
μετά οπό τα τελευταία αποτυχημένα
αποτλέσμστα όλοι περίμεναν πως ήρθ η
ώρα για νίκη ούτως ώστε νσ σνοσανει
βαθμολογικά η ομάδα
Οι ευκαιρίες δόθηκαν παρ' όλο on
ήταν κακό το παιχνίδι και μάλιστα κλιισικέςπ ου όμως όεν εκμεταλλεύθηκαν οι
κυνηγοί.
Στο σκορ προηγήθηκε ο Εθνικός στο
8 ' με τον Κουλουριωτη ότσν σε σέντρα
του Βοριατζίόη Κ πλάσορε από πολύ
κοντά την μπάλλα στα δίχτυο του Τσιβούλα Το Νησί ανίέόρααε και σχετικά
γρήγορο ανταπέδωσε το γκολ ιιε τον
Δάμλα Δ ατο Ϊ9 ' όταν κερδίζοντας την
μπάλλα απέφυγε έναν αμυνηκΟ και με
άουτ έστειλε, την μπάλλαστο δίχτυα ταυ

φ
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ΜΕΤΡΙΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ 0 -0
ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΕΡ.
Για άλλη μιά φορά ο Αγροτικός
Αστέρας Πλατέος που δεν ξεφιυγε
απά την μετριότητα έχασε βαθμό
στην έδρα του από τον Εθνικό
Κατερίνης.
Το 0-0 ήρθε ύστερα από ιην
μέτρια εμφάνιση του Αστέρα κοι
την λανθασμένη διαιτησία του κ
Γκίνη ο οποίος με την αδράνεια του
ύφησε να γίνει σκληρά παιχνίδι από
πλευράς Εθνικού και δεν έδωσε
καταφανέστατο πέναλτυ υπέρ ταυ
Αγροτικού Αστέρα. Βοηθό του στο
λάθη ο κ. Γκίνης είχε και τον επόπτη
κ Γερασίμου.
0 αγώνας έμεινε στο 0-0 γιατί
ο Αστέρας έίχε αμυντική τακτική
(σαν νο έπαιζε εκτός έδρας) παίζον
τας χωρίς ούστημσ με αποτέλεσμα
να μην υπάρξει επίθεση σωστή
αφού μπλοκαρίστηκε από την άμυνα
του Εθνικού. Στο β' ημίχρονο φάνη
κε ότι ο Αστέρας δεν έχει καθόλου
Φ υσ ική κατάσταση με αποτέλεσμα
νο μη μπορεί να πάρει τα πόδιο του,
Η χρησιμοποίηση ποικτών που δεν
μπορούν να προσφέρουν στον
Αστέρα δεν οφήνει περιθώρια στην
ομάδο να στρώνει παιχνίδι.
Εμεινε έτσι ο αγώνας στο 0-0
χάρις σε αυτό τα στοιχεία ικ>υ ονοψέρθηκαν και μάλιστα με ένον αντί
παλη ο οπαίος ήθελ ένα X κοι που Ο
Αστέρας μαζί με τα λάθη του διοσητή κ. Γκίνη του το έδωσε.

ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Φ Α Σ Ε ΙΣ

Στο 26 ύστερα από ωραίο μπά

Φ Η αποστολή της ΒΕΡΟΙΑΣ, αρχή
νος της οποίος ήταν ο κ. ΙωαννΙόης, το
βράδυ ίο υ Σαββάτου κατίΛυσι? στο
ξ€νοδοχ€ΐο«ΔΙβΛΝΗ* των TpncóAmv.
•
Τελικά c i αιτίας μιοςδιαφωνίας
που προέκυψε pe τα ΚΤΕΛ οι οπαδοί
της ΟΥΡΑΣ 4 ταξίδεψαν στα Τρίκαλα με
πούλμαν του πρακτορείου «ΦΙΛΙΠΠΙ
ΔΗ».
φ
0 νεαρός ερασιτέχνης τερματο
φύλακας της ΒΕΡΟΙΑΣ Αντωνάς στον
αγώνα των Τρικάλων πραγματοποίησε
την πορθενική το» μφάνιση με την επαγ
γελματικά ομάδα.
Φ Παρά το ιιντιθέτω ς γραφεντα α
αρχηγός των ΤΡΙΚΑΛΟΝ Μπατάλας όχι
μόνο αγωνίστηκε, αλλά ήταν ένας από
τους διακριθεντες της ομάδος του,
•
0 Πειραιώτης διαιτητής του αγώ
να κ. Ιατρόπουλσς έκανε ένα π ολόδυνα
τό ζέσταμα, πρσγμα που τον β οήθησε νο
βρίσκεται πάντα κοντά σης φάσεις.
•
Οι μαθητές της Σχολής Μονίμων
Υπσξιωμοτικών (ΣΜΥΙ που όπως είναι
γνωστό εδρεύει στα Τρίκαλα, ήσανσυ
γ κεντρωμένοι όλοι σε μια πλευρά των
κερκίδων από όπου επευφημούσαν ζωπ
ρά τους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ με διάφ ο
ρες κραυγές και συνθήματα. Στο τέλος
δε του παιχνιδιού, ενθουσιασμένος οπό
το Θέαμ που τους προσέφερσν οι τελευ
τοίοι φώναζαν Βε,ΡΟΙΑ - ΟΛΕ
•
Μεταξύ των εκδρομέων ήταν και
η σύζυγος του βετεράνου τερματοφύλα
κα της ΒΕΡΟΙΑΣ Κώστα Σαμαρά. Την κ.
Γεωργία Σαμαρά συνόδευε ο μικρός της
γιός* ο δε σκοπός του ταξιδιού ήταν
διπλός μ*ά και ο μεγάλος γιος βρίσκετω
στη ΣΜΥ Τρικάλων
+
Ανθρωποι του Ηρακλή Θ εσσα
λονίκης είδαν το παιχνίδι Τρικάλων
Βέροιας. Αυτό σποκαλύφΟηκε από Τρι
καλινό φίλαθλο ο οποίος φώναξε hjjv
Γιατζιτζόπουλο να ενημερώ σει σχετικά
τον X*Αθανασίου, μιά και είναι γνωστή
το ενδιαφέρον των Ηρακλειδέω ν γιπ τον
Βεροιώτη μπακ.
φ ψηλοκουβέντρ με αστυνομική
όργανο ·έχ€ σ Φυσιοθεραπευτής της
ΒΕΡΟΙΑΣ Γιάννης Παπαφαπίου Η γνω*
pipió των δυο ανδρών χρονολογείται
ηπο την εποχή που ο τελευταίος έπαιζε
στον Α 0. ΣΥΡΟΥ
•
Με την είσοδό το ίι στον y γωνι
στι*ο χώρο ο Δημήτρης Παρίζας θεάθη
κε να κάνει το σημείο τουστουρού.
•
Σε ζωηρά γέλιο ξέσπασαν οι φι
λοθλοι όταν στο 61 του αγώνα ο δ ια ι
τητής ύστερα σπο μιά μεγαλοπρεπή γλύ
στρσ βρεθηκε ξαπλωμένος στον χορτο
τάπητα του γηπέδου.
Φ Μιλώντας ο Λαγαρας |Νο 7) με
τους Βίροιυπες Παίκτες μετά την Απ( γ,
του αγώνα V,tJ τ0 οκυρω θέν τέρμα του
Γκέσιου έλεγ* «εάν μας ακύρωνε εμάς
τέτοιο γκολ θα τον θάβομε μέση στη γή
πεόο».

Σήμερ«3 Τέταρτη β Δεκίμβρίου
1982 eonueptúei το φαρμα«€«>
Σίμος Νίκος
τηλ. 27507
κοι διαύυκτίρΕύέΐ τα φαρμα
κείο:
Ματάτηγ Βασίλης
τηλ. 20 10 3

σιμό του Κιρτικίδη από τα δεξιό και
σέντρα του στην περιοχή του Εθνι
κού βρίσκει τον Κοσαπίδη σε πλεο
νεκτική θέση ο οποίος δεν μπόρεσε
νο σκοράρει.
Στο 40 ' ύστερα από σουτ του
Δούμπλα η μπάλλα βρίσκει το χέρι
του Λσζαρίδη επάνω στη γραμμή
της εστίας του Εθνικού αλλά ο διαι
τητής δεν έδωσε αυτό το κατοφα
νέστοτο πέναλτυ για τον Αστέρα.
Ό τον ρωτήθηκε αργότερα 0 διαι τη
τής γι αυτό μας είπε όπ δεν τοείδε.
Στο 54" κόβεται καθαρό μπάσι
μο του Τουπεξή (αυτός πίσω απά
την γραμμή tou κέντρου για τον
Αστέρα) ως οφ σάΐντ ύστερα απά
την λανθασμένη υπόδειξη του επό
πτη κ. Γερασίμου Ο οιιοίος ευθύνεται και για άλλες καθαρές Φάσεις
που σταμάτησε την εξέλιξη.
Στο 70 ' ύστερα αηό σουτ που
έκανε ο Τουπεξής οπό το ύψος του
πέναλτυ η μπάλλο πέροοε ελοχιστα
άουτ
Στο 7 6 ' μπάσιμο του Ελευθεριοδη οπό τα αριστερά αυτός δεν
μπόρεσε να γυρίσει σωστό την
μπάλλα.
Από τον Εθνικό δενεΐχαμε
καμ ιά επιθετική δραστηριότητα και
ο τερματοφύλακας του Αστέρα
Αοεκίδης δεν πιέστηκε καθόλου
Διακριθεντες από τον Αστέρα οι
Ελειιθεριάδης Κιρτικίδης. Σαμαράς
Από τον Εθνικό υι Ποντελιάδης.
Ατματζίδης, Καλομενΐδης
Η διαιτησία του κ. Γκίνη κοι η
εποπιειο του κ. ( ερσσιμου με πόλκα
λάθη ενώ η εποπτεία του k. Κατε
ριύδη πολύ καλή (συνδέσμου Πελ
λης).
Οι συνθέσεις
γρ. Αστήρ Πλατέος; Ασεκίδης.
Σαχινίδης Κιοσέογλου (60' Ζειμπεκίδης) Σαμαράς, Φάκας, Καλιφού
λης Κιρτικίδης Δούμπλας κασαπίόης ¡50" ΤουπεξήςΙ Κοιμτζίδης.
Ελευθεριάδης.
Εθνικός Κατερίνης: Κουταιρί6ης Λοζορίδης Σαββίδης. Κόρα
Φοιιλίδης Ατματζίδης. Κων/νι'δης.
Καλομενΐδης Τσιτουρίόης Πόντε
Λιόδης Μπίντος Μυστράδης,
X. ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Αηό τον αγώνα της Βέροιας

0 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΙΠ |Μ Μ Π II
Ο

2-0

Συνέχεια στην 4 η

φαρμακεία

10\|#ΟΥΝΙ ι :'α ρ α Ϊ π κ Ο Λ Α
κ π ιπ ιίο ιι

1-1
1-1

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ

Στο 69 ' ο διαιιητής δίνει έμμεοο
υπέρ ταυ Εθνικού μέσα στην περιοχή
τπς φιλοξενούμενης ομάδας όταν σ τερ
ματοφύλακας εκανε βημστα Γο έμμεσο
εκτελεί ο Φ ωτιάδης στον μόνο Γιοννο
πουλί* που «σπρώχνει» την μπάλλα στην
αγκαλιά του Τοιβούλα. Στο 74 δοκάρι

Ο ανωνος θα αρχίσει στις 2 45 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον
ι.ιι,ς ριλΰθλαυς της Βέροιας ύστερα από την έξοχη εμφάνιση της
ομάδάς στα Τρίκαλα
»λ ι
ι ιν
ππγ,

3 -2

Διαατός
19
Ξεχασμένη
19
Νικομήδεια
18
ΜελΙκη
18
Αγ. Γεώρνιος
16
Βέρμιο Ν.
15
Βέρμιο Σ.
14
Κορυφή
14
Αγ Τριάδα
13
Βεργίνα
13
Εθνικός Μ
10
Νησί
10
ΣκυλΙτσι
10
Αχιλλέας Ν.
10
Στενήμαχος
8
Αγκαθιό
7
Ζερβοχώρι
7
Ραχιό
7
Παπόγος
5
Τριπόταμος
3
•
0 Τμιπόταμος έχει 6ύο αγώ
νες λιγότερους ενώ n Αγ. Τριόδα και
η Αγκαθιό από ένα

Θεοχαρόπουλου,

a δ ιη μ ε ρ ε υ ο ν τ α

τ« «

1-1
1-1
7-1

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ο Α ΤΡΟΜΗΤΟΣ Δ ια βα το ύ που δ ια τη ρ ή θ η κτ σ τη ν κορυφή μ α ζί μ ε τον Π.Ο.
Ξ εχ α σ μ ένη ς αηοσπ ώ νιας ισοπαλία (1-1 ) α τη νέό ρ α του τελευταίου.

0 αγώνας είναι ο ματαιωθείς λάγωτου προβλήματος πού υπήρχε για
τη^συμμετσχη στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής του Λεβαόειοκού ή της Πρεβε-

ΤΑ Π Λ Η Ρ Η
Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

-Εχασμένη-Διαβατός
Βέρμιο Ν.-Αγ. Γεώργιος
Νικομήδέΐα-Πυπάγος
Μελίκη-Αχιλλέος Ν.

Καραφουλίδης (7 0 ' Σισμήνος)

. =ε* α ς μ ε ν η (Αντυτης Δ. Χριστονολιίηςί

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Λ ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήμερα στο στάδιο Βερίας θα γίνει ο αγώνας Βέροιας - Λεβαδειακ,..,
για το πρωτάθλημα Β' Εθνικής κατηγορίας.

ΕΘ Ν ΙΚ Η
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5ος Ο Μ ΙΛ Ο Σ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ασπίδα Κρ. Βρ
Δόξα Μακρ. 0-0
Ηρακλής Χαλ - Μ Αλέξανδρος
Τρ.
3-1
Αγη. Αστέρος Πλ - Εθνικός Κατ.0-0
Σοφάδες - Αμπελωνιακός
2-2
Ρ ΦεραΙος - Γαλατινή
4-0
Αιρόμητος Παλ Αρης Ποντ. 3-0
Απόλλων Λιτ. Απόλλων Λορ. 2-2
Σιάτιστα Α.Ε. Ποντίων
1 -0
Μσγνηοιακός Καρδίτσα
2-1
1-1
Φάρσαλα Ελασσόνα

Ο Δημηjρ/ςας όιακρ/ν€7<ιι πόντο χ/σ το γεμάτο πείσμα ηστ αυτσπάρ·
νηση παιχνίδι του, στο 4ο μόλις λεπτό του αγώνα ΤΡΙΚΑΛΩΝ βεΡΟΙΑΖ,
σε μία από τις γνωστές ριψοκίνδυνες επεμβάσεις του, τραυματίσθηκε με
αποτέλεσμα να μ είνει για λίγα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην
φωτογραφία μας ο φιλότιμος ποδοσφαιριστής δέχε ιο ί τις πρώτες βοήθειες
από τον γιατρό του συλλόγου κ. Βελτσίδη, τον φυσιοθεραπευτή κ. Π mm
Φωτίου και τον Τρικαλινό γιατρό τον αγώνα.

Από τον αγώνα της Ναούσης
•
Το πρωί της Κυριακής οι παί
κτες συγκεντρώθηκαν κοι όλαι μαζί
έκανα τον πρωινό περίπατο, ενώ
παρακολούθησαν και την εκπομπή
«Κυριακή των Σπόρ» στην καφετηρία του παλαιού παίκιη της Ναού
σης Μ Αντιφάκου.
•
Από τις 1.45 βρισκόταν οι
Αθηναίοι Διαιτητές στο γήπεδο και
με ολη τους την άνεση φρόντισαν
γιει τον κσλωπισμό τους και τα φύλ
λο του αγώνα με τις συνθέσεις ιων
ομάδων
•
Μετά από α π ο υσ ία πέντε
α γ ω ν ισ τικ ώ ν ημ ερ ώ ν, τη ν επ ανεμ
Φ άνισ ή το υ έκ α ν ε οι τραυμπτιθιΐζ

Ασλανίδης Θόδωρος, όπου χρηοι
μυποιήθηκε και οαν αλλαγή από τσ
58

•
Ολαι οι παίκτες μετά την λή
ξη μέσα στα αποδυτήρια τα είχαν με
ιην τύχη ιο ύ ς αφού γι αυτούς το
«γκολ» έγινε πρόβλημο. ενώ η απόδοοή τους είναι φαντασπκή
•
Μερικοί φίλαθλοι θα πρέπει
να καταλάβουν ότι με το νο τα βά
ζουν με τους παίκτες μόνο κακό κά
νουν, διότι όλοι τους προσπαθούν,
πλλά η τύχη δεν είναι με το μέρος
τους
Ν ΙΚ . Τ Ζ Η Μ Ο Ρ Α Γ Κ Α Σ

• Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ είχε προχθές ρεπά.
ΟΜ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΡ.

ΑΕ Ποντίων
Αλεξάνδρεια
Απόλλων Λορ.
Αχιλλέας Φαρα.
Απόλλων Λποχ
Ηρακλής Χαλ
Αγροτικός Αστ.Πλ.
Εθνικός Και
Δόξα Μακροχ
ΑΟ Καρδίτσας
ΑΟ Σοφάδες
Ατρόμητος Παλ
Γαλατινή
ΠΟ Ελασσόνας
Μακεδονικός Σιατ.
Ρήγας Φερραίος
Αμπελωνιαίιός
Μαγνησιακός
Αρης Ποντοκ.
Μ Αλέξανδρός Τρικ.
Ασπίδο Κρ Βρ.

8
7
7
8
7
7
8
8
8
8
8
7
8
6
8
8
8
7
7
6
8

ΒΑΘ.
14
12
11
11
10
9
9
9
Β
8
8
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

λεπτό.

•
Ο γυμνοσίαρχος του αγώνα
κ. Παπαδόπουλος ήρθε συντροφιυ
με τον άλλοτε έφορο της Ναούσης
κ Μιχαηλίδη Γιάννη, που τώρα δια
μένει στον Βόλο και έχει τα ίδια
καθήκοντα στον Ολυμπιακό.
•
Ο διαιτητής κ Παγώνης.
ήταν γνωστός στους παίκτες οπό το
παιχνίδι στον Εύοσμο (1-1) που
όμως εκεί ήταν πολύ σωστός,ενώ
στο προχθεσινό παιχνίδι έκανε πσλ
λα λάθη που ζημίωσαν την Νάουσα
■
Οι λιγοστοί φίλαθλοι που
ήρθαν από την μπκρυνή Θήβα,
ακούστηκαν πολλές φορές να
παρωτρύνουν την αμάδα τους, ενω
ύτα. προηγήθηκαν στο σκορ έτρε
ξαν ιππ ·,γκλιδωμστα και ασπαζτπν
τον σκόρερ Κουτρούμπα.
•
0 Διαμαντής που απέχει εδώ
και αρκετό καιρό οπό την ομάδα
προχθές είχε εγκάρδιες συνομιλίες
με τους παίκτες των Θηβών. αφού
την στρατιωτική θητείο την έκονε
εκεί τ'ιπουκοι προπρνιόταν,
•
Οσο ο χρόνος περνούσε κα,
11 νίκη Τΐις Ν ^ ο υ ο ίι· . Λεν ερχόταν ο
κόσ^ιος πσραΚ-ηλοιΊΛύβί μ€ «κηιμέ
νη την ανμΟ'.ι τ,ςιυΚΓ'Ρίε'·, ί Ο 1
χανόταν, η μία π ίοι.ίοπ ιί ιη ν άλλη,
•
Με έξαλλο πανηγυρισμό, χύρηκαν την ιαοπολίο τους οι Θηβοίοι.
ενώ οι παίκτες της Ναουσας έφυγαν
γρήγορα προς το αποδυτήριο.

YUGO 4 5
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

4 1 3 .0 0 0

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΓΤΑ 903 K.C.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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

ΠΕΜΠΤΗ
9
{ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982]

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα tou

Νομού Ημαθίας

Έτος ιδρύσεοος 1965
Αρ. Φύλλου 2101
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

HEIOBETfll ΤΟ ΕΙΣ00ΗΜ0
TDH EPmZOMEIUIH
Αντίθβτη και η ΓΣΕΕ στην
εισοδηματική πολιτική
κ

*** Γ' ί κινητοποιήσεις που άρχισαν για την φορο0 fou αυτοκινήτου, κλιμακώνονται τώρα νέες δυνατ^ρες κινητοποιήσεις των εργαζομένων για την
°Ρό6εκΤη «εισοδηματική πολιτική» που εξήγγειλε η

"Κ Μ η ο η .

^ π α ρ α τ η ρ ο ύ σ α ν συνδικαλιστικοί παράγοντες,
Μ Γ° μ^Τρα ηου 9α πάρει η Κυβέρνηση στο 1 98 3 όχι
Q
¿J° &εν θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων
^ λόγω τιμαρίθμου και άλλων παραγόντων θα επέλ'^μανπκή μείωση σ ' αυτό,
nn'óαΡα><τηΡιστι,(ή τΠζ δυσαρέσκειας που εκδηλώθηκε
Μο
Vé° Ρ * τΡα ακόμη και σε φιλοκυβερνητικούς κύη ^ ^ ναι και η χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε η
κυβ0*'*Ί 6ιοίκηση της Γ.Σ.Ε.Ε., την οποία, όμως, το
ΡνΠτικό ειύησεογραφικό πρακτορείο (ΑΠΕ) απέφυΚί ^0
τΊ ν μεταδώσει αυτούσια.
-I , £ « * * « το ΑΠΕ μετέδωσε
Κφκή ° ν7ί®εση της στην εισ ο δ η ^ tíoiÜ°íAvI‘K^ Της Κ υβέρ νησ ης
^ ΐο ίγ ' A9r)Ke χ θ έ ς εκφ ρ ά ζει με
η διοίκηση της

,'^'α ανακοίνωση υπογραμεξέταση του θέ1 ,«ή^υ'ίιίαλ**τα' τ ΐ ν Παρασκευέ
της επιτροπή.
,ν70λή ^ ° ναΦ *Ρίται ότι δόθηκε
*{ετά0(^ΓΓΓ' νομική της υπηρεσία να
“ι ο ^ τ° καθεστώς για την απρό-

σ71 ν·α την

'■1.83 ““τβΡΟΑη της

a . I .Λ.

λογική σύμβαση εργασίας και την
εισοδηματική πολιτική, όσο και για
το πρόβλημα της ανεργίας.
Τέλος στην ανακοίνωση τονίζε
ται ότι η Γ.Σ.Ε.Ε. διεκδικεί στο ακέ
ραιο τα αιτήματα που έχει υποβάλει
στις εργοόοτικές οργανώσεις για τη
νεά ΕΓΣΣΕ και πως με την προϋπό
θεση αυτή συνεχίζει τις σχετικές
διαπραγματεύσεις της και στη·
συνάντηση που έχει ορισθεί για το
Σάββατο στις 10 το πρωί, στα γρα
φεία της Συνομοσπονδίας».

Μετά τα μίτρα που εξήγγειλε η
Κυβέρνηση για το εισόδημα των
εργαζομένων,
αναλαμβάνεται
κανείς π εμπαιγμός έγινε σε βάρος

Στις 9 Ιανουάριου θα γίνουν οι
εκλογές στους Δήμους και τις Κοι
νότητες του Νομού μας για την ανά-

Πού οδηγούν τη νεολαία
οι μαρξιστές

'ti 0 0

μας eíVQI αναμφισβή° ί και το καμάρι τού
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νεολαία οποιουδήι.
Ροτογ.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ
Βουλευτή - Στρατηγού ε.α.
Υπάρχει αυτό το κοινό σημείο
μεταξύ των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων σήμερα: Έχει χαρά-

Παραγωγοί,
* ρΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΠΑΣΜΑ ΓΕΩ7ΡΟΝ
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Για π αραγγελίες στην περιοχή Βέροιας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ. 2 2 8 8 0 Βέροια
*

Γ,α παραγγελίες στην περιοχή Αλεξανδρείας

*Π 0 Σ Τ . ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2 3 .5 2 5 - Α λεξά νδρ εια
Αν7/Πος Β ο ρ είο υ .Ελλάδος (Τεχνικός Σ ύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γεωπόνος
Κ αΜ Π ΙΤ Η 7

Τηλ 2 7 9 6 6 -2 7 1 6 1

ΝΑΟΥΣΑ

ξει το υπουργείο το κοινό ιδανικό
της ελληνικής νεολαίας:
Κάθε γενιά μεγαλώνει και γαλουχεί τη νεολαία της με ένα ιδανικό
παρμένο οπο κάποιο χώρο ανθρώ
πινης ή εθνικής αξίας,Η γενιά λόγου
χάρη του γράφοντος γαλούχησε τη
νεολαία της στις έννοιες: Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια.
Δεν υπήρχαν κομματικές νεολαίεςγιατι δεν υπήρχε πολιτικοποίηση
μέχρι τα 21,που ο νέος πήγαινε
φαντάρος. «Άμα γυρίσεις απο φαν
τάρος θόχει πήξει το μυαλό και τότε
μπορείς και νο παντρευτείς και να
πολιτεύεσαι», έλεγαν στερεότυπα οι
παλιότεροι.
Γνωστές και σε χρήση ακόμα και
σήμερα σε πολλά σημεία της Ελλά
δος οι λαϊκές εκφράσεις «Πήγαινε
φαντάρος πρώτα και τότε τα λέμε».
«0 στρατός είναι μέγα αχολείο
ζωής» κι άλλα παρόμοια που έχουν
σχεδόν καθιερωθεί σαν λαϊκές ρή
σεις.
Όμως σήμερα με την καλπάζουσα εξέλιξη σ' όλο τα επίπεδα της
ζωής όσπου θεσπίστηκε και το
όριο 18 χρόνων για να μπει ο νέος
στη χορεία των επίσημων ολοκλη
ρωμένων πολιτών, η πολιτεία παρα
δέχεται πολιτική ωριμότητα απο τη
νεαρότατη αυτή ηλικία. Και κάτι
περισσότερο: Παραδέχεται και το
σχολικό συνδικαλισμό που συγχέεται με την πολιτική και ακόμα χειρό
τερα με την κομματική δραστηριό
τητα. Και άλλες πολύ χειρότερες με
την κομματική δραστηριότητα. Και
άλλες πολύ χειρότερες ηθικοπλα
στικές διαστροφές — πορνογραφι
κό περιοδικά, χασίσια κ.λ,π.Το ίδιο
το υπουργείο οχι μόνο δεν έχει
χαράξει το κοινό ιδανικό της σύγ
χρονης νεολαίας αλλά επιτρέπει
ψυχοφθόρες μαρξιστικές προπαγάν
δες ευδαιμονιστικές επιδείξεις ζωής
και διαστροφή αυτής της ίδιας της
ιστορίας των τελευταίων μεταπολε
μικών χρόνων.
Ακόμη κι αυτές οι πανανθρώπι
νες αξίες της ζωής αμβλύνονται ή
όιαστρέφόνται σε νοηματική αξία
(εγκράτεια, τιμιότης δικαιοσύνη,
παρόδεινιιο.
ευθυνη.
αλήθεια,
φιλεργία κ.λ,π).
Αρμόδιος κστά πρόσφατη επί
σκεψη του στα δημόσια σχολεία της
πρωτεύουσας έμεινε εμβρόντητος
εμπρός στη ρυπαρότητα, τη βωμό
λοχία και την καταστροφική μανία
συνέχεια στην 2η

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
Βαρυσήμαντες ομιλίες θα πραγ
ματοποιήσει αυτό το Σαββατοκύρια
κο στα Νομό μας ο πρώην υπουρ
γός κ Θανόετης Κανελλόπουλος.
Συγκεκριμένα ο κ. Κονελλόπουλος θα επισκεφθεί το Σάββατο την
Αλεξάνδρεια κοι θο μιλήσει στον
κιν/φο ΑΝΕΣΗ στις 1 1 το πρωϊΤρ απόνευμο της ίδιας ημέρας ο
κ, Κανελλόπουλος θα επισκεφθεί τη
Νάουσα και θο μιλήσει στον κιν/φο
ΑΓΓΕΛΙΚΑ στις 6 το απόγευμα.
Προηγουμένως σης 4 το από
γευμα θα εμταβεί στο Διαβατό όπου
θο εγκαινιάσει τα νέα νραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης «Νέας Δημο
κρατίας».
Την Κυριακή το πρωί στις 1 1 ο
κ. Κανελλόπουλος θα μιλήσει στον
κιν/φο ΣΤΑΡ της θεροίας.
Η επίσκεψη και οι ομιλίες του κ.
Κσνελλόπουλου αναμένονται με
μεγάλο ενδιοφέρον, μετά μάλιστα
και την εξσγγελθείσα εισοδηματική
πολιτική της κυβερνήσεως που
πλήττει τις χαμηλές τάξεις. Ιδιαίτερη
έμφαση αναμένεται νο δώσει ο κ.
Κανελλόπουλος στα αγροτικά προ
βλήματα. για το οποία τόσα υποσχέθηκε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τίποτα

δειξη νέων αιρετών μελών του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας
Στις εκλογές θα ψηφίσουν μόνο
το μέλη των Δημοτικών και Κοινοτι
κών Συμβουλίων.
Με απόφαση fou Νομάρχη κ.
Πινακίδη καταρτίσθηκαν οι πίνακες
των υποψηφίων, σύμφωνα με τις
δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα
στην προθεσμία που προβλέπει ο
νόμος
Για την επαρχία Ημαθίας (Βέροια
- Αλεξάνδρεια) υποψήφιοι είναι οι
εξής:
φ Γρηνόριος Νταούκας του Απο
στόλου, γεωργός
• Χρήστος Πριονίδης του ΚωνΛιου, πολ. υπομηχανικός.
Φ Γεώργιο? Χασιούρας jo u Αθα
νασίου. οικονομικός σύμβουλος επιχ/σ€ων.
• Μιχαήλ Χρυσοχοιόηςτου Βασ·λείου, δικηγόρος
Από αυτούς θα εκλεγούν οι δύο.
Για την επαρχία Ναούσης υποψή
φιοι είναι:

φ Ιωάννης Αραμπατζής του Σπά
ρου. βιοτέχνης
φ Νικόλαος Πίτος του Ιωάννη,
εργοδηγός - ηλεκτρολόγος
Από αυτούς θα εκλεγεί ο ένας.

Αποτελέσματα
στο Τμήμα
Βιοτεχνών
Επιμελητηρίου
Εγιναν γνωστά χθές το πρωί τα
αποτελέσματα των εκλογών στο
βιοτεχνικό τμήμα του Επιμελητη
ρίου Ημαθίας.
Σ ύμ φ ω νο με αυτά εκλέγονται:
Παποδόπουλος Ευάγ. ψήφοι
104, Μπαδόλας Αρ. 70, Καπράρας
Στ. 69. Ζευγαρόπουλος θ. 48
Δημιίτριάόης Κων. 47.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι έλαβαν:
θενέτης Ευάγ. 46 Δομουτζίδης
Ευαγ. 43. Μπαξεβανίδης Παν. 32
κοι Γιοπανίδης Αθ. 16.

Και νέα
επιχορήγηση
στο Γηροκομείο
Από το Γραφείο Τύπου κοι Δημο
σίων Σχέσεων της Νομαρχίας ανοκοινώθήκε ότι μ' απόφαση του
Νομάρχη Ημαθίας κ. Νίκαυ Πιγοιάόη επιχορηγήθηκε το Γηροκομείο
Βέροιας με το ποσό των 33 0.00 0
όρχ·
Συνολικό η επιχορήγηση του
Γηροκομείου V10 70 έτος 1982
ανήλθε στο ποσό των 2.100.000.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εν τω μεταξύ αύριο Παρασκευή
στις 9.30 το πρωί οργανώνεται από
τον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον
κιν/φο ΣΤΑΡ της Βέροιας
Σύμφωνο με πληροφορίες μας
η κινητοποίηση αυτή των αγροτών
κριθηκε αναγκαία μετά την αδιαφο
ρία που δείχνει η κυβέρνηση στην
επίλυση κρίσιμων προβλημάτων
που οπασχολούν τον αγροτικό κό
σμο του Νομού μας.

O

'

Anep γούν
σήμερα
οι οικοδόμοι
Απεργούν σήμερα σ' όλες τις χώ
ρες οι οικοδόμοι και όλο τα σύνοψή
επαγγέλμστά τους.

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Εξοντωτική για το εισόδημά τους
του 1983 θεωρούν οι δημόσιοι
υπάλληλοι την εισοδημαπκή πολιτι
κή της κυβερνήσεως που εξήγγειλε
ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ.
Γ. Αρσένης, υπεγρόμμιζον συνδικα
λιστικό στελέχη της ΑΔΕΔΥ.
Για να αετχοληθει με το μέτρα της
εισοδηματικής πολιτικής συνήλθε
χθές η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ η οποία κοι θο ανακοινώσει
τις σχετικές θέσεις και αποφάσεις
της.
Εξ άλλου, αντιδράσεις κατά των
μέτρων που προβλέπει η εισοδημα-

μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματο
ποιήσει.

Μανταρίνια Τουρκίας!

του ΚΟΔΗΣΟ ανακοινώθηκε ότι, η
κυβέρνηση ομολογεί μείωση του
πραγματικού
εισοδήματος
των
εργαζομένων και των συνταξιούχων
μέσα στο 1983 και μάλιστα 5% με
τους κατώτερους βαθμούς και μέχρι
17% ή και περισσότερο για τους
υπόλοιπους υπαλλήλους και συντα
ξιούχους. Επίσης η-εξαγγελία αυτής
της εισοδηματικής; πολιτικής συν
δέεται με τ η ν απονμχία της κσβερνήσεως να ελέγξει τον πληθωρισμό.

Οι υποψήφιοι
νομαρχιακοί
σύμβουλοι

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ;

την

^Tt(1g KQ| αως στο τέλος του
'«Κι y|(¡ ° u ®α συνέλθει η ολομένα λάβει αποφάσεις τόσο
*0
την i
Otiuv " π°Ρ«!α των όιαπραγμοτεύ0 ΤΠ νέα εθνική γενική συλ-

του λαού όταν η Κυβέρνηση αρέσκετο να αυτοαποκαλείται «Κυβέρ
νηση των εργαζομένων»!
Ο Πρόεδρος της Ομάδας Κοινο
βουλευτικού Ελέγχου Οικονομίας
της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης
Μπούτος ανακοίνωσε τα εξής σχε
τικά με την εισοδημαπκή πολιτική
που εξήγγειλε η κυβέρνηση για το
1983:
Ήταν φυσικό ότι κάποιος έπρεπε
να πληρώσει την απειρία τους αυτοσχεδιασμούς και την ανικανότητα
του ΠΑΣΟΚ.
Η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι
αυτός ο κάποιος έπρεπε να είναι ο
εργαζόμενος λαός.
Περισσότερα
σχόλια
περιτ
τεύουν. Ο καθένας ας εκτιμήσει πό
σα από τα σπασμένα θα πληρώσει ο
ίδιος».
Επίσης το Ε.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ
εσ. σε προχθεσινή ανακοίνωσή του
τονίζει όπ η εισοδημαπκή πολιτική
που εξήγγειλε η κυβέρνηση μειώνει
το πραγματικό εισόδημα των εργα
ζομένων το 1983 - τουλάχιστον
κατά 5%.
Τέλος από το πολιπκό γραφείο

τικη πολιτική της κυβερνήσεως για
το 1983. όσον αφορά τοσς Εργα
τοϋπαλλήλους
του
ιδιωτικού
τομέως. υπήρξαν και από συνδικαλι
στές διαφόρων οργανώσεων, μετα
ξύ των οποίων και αυτών που πρόσκεινται στην κυβέρνηση.
Ειδικότερα κατά των μέτρων,
που το χαρακτηρίζουν, αυστηρής
λιτότητος. σε βάρος των εργαζομέ
νων. εκφράζοντο συνδικαλιστές
των συνδικαλιστικών παρατοξεων
ΕΣΑΚ-ΣΙΚΚΕ) και ΑΕΜ<ΚΚΕ εσωτ.Ι.

Ο κ. Κανελλόπουλος
στο Νομό μας

Στη Βέροια και στη Νάουσα θα
γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις
μπροστά στα Εργατικά Κέντρα.
Μετά τα τούρκικα πορτοκάλια, να
και τα μανταρίνια της Σμύρνης, που
δεν αποκλείεται να είναι κλεμμένα
από τα κστεχόμενα εδάφη της Κύ
πρου κοι να συσκευάστηκαν σε άιαλογητήρια της Σμύρνης για νσ πά
ρουν τουρκική υπηκοότητα.
Τα Τουρκικά μανταρίνια της ποι
κιλίας «Σατσουμό», κστέκλυσον την
αγορά της Θεσσαλονίκης ποϋ εκτό
πισαν τα ελληνικό γιατί αν και
πωλοονται ακριρώτερσ ιιροωβοονται επειδή αφήνουν μεγαλύτερο
κέρδος.
Στην αγορά της Θεσσαλονίκης
έκαναν, εξ άλλου την εμφάνισή
τους φρούτα από την Ουρουγουάη
(δεν εξάγει μονο ποδοσφαιριστές)
την Βραζιλία, την Ν. Αφρική και την
Ισπανία και ψάρια από την γειτονική
Τουρκία,
Στη φωτογραφία δυο τελλάρο με
σμυρνέικα μανταρίνια.

Συ γκέντρωση
Γυναικών
στη Νάουσα
Ενδιαφέρουσα
συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε χθες στη Νάου
σα από τον Σύλλογο Γυναικών της
πόλης.
Θέμα της συζήτησης η ισονομία
των δύο φύλων.

Ολοκληρώθηκαν
9 αναδασμοί
σ€ χωρία
του Νομού
Μ ε αποφάσεις του Νομάρχη κ,
Πινακίδη κυρώθηκαν εννέα αναδα
σμοί που ένιναν στα χωριό Νησί.
Βρυσάκι, Λουτρός Ραψομανίκη,
Κεφαλοχώρι καθώς και στην Βέ
ροια κοι Αλεξάνδρεια.
Οι αναδασμοί αυτοί ολοκληρώ
θηκαν και δόθηκαν το νέα τεμάχιο
στους ιδιοκτήτες γιο καλλιέργεια. Η
έκτοση των αναδασμών φθάνει τα
14.000 στρέμ. και οι δικαιούχοι
ανέρχονται σε 700.

Παράπονα
για το ΕΑΚ
Παρουσιάστηκε στο γραφεία
της εφημερίδας μας συνοδευόμενος
από 5 «οι πλέον νεαρούς μαθητές
του. ο δόσκολος tou καράτε κ.
Κυριάκος Βασιλειάδης και μας εξεφρασε το παράπονό tou προς την
επιτροπή διοικήαεως του Εθνικού
Αθλητικού
Κέντρου
(Ε.Α.Κ.)
Βέροιας η οποία παρόπ του είχε
ιιποσχεθεί. όπως μας είπε, κοι ταυ
είχε μάλιστα καθορίσει τις ώρες
nou θα του διατίθεται αίθουσα για
την ΔΩΡΕΑΝ διδασκαλία των μαθη
τών του, τελικά άγνωστο για ποιό
λόγο υπαναχώρησε,
Συγκεκριμένα ο κ. Βασιλειάδης
κατέβηκε την προσδιορισθεισσ ωρα
(Σάββατο 9-111 μαζί με 70 περίπου
μαθητές του στο Αθλητικό Κέντρο,
αλλά συνάντησε την άρνηση οπό
υπάλληλο, ο οποίος 6ή7.1ιιοε Λτ: δεν
είχε οπό κατγενύν εντολή, με αποτέτ
Αεσμα δάσκαλος κό μοΰητες νατια-Ι
ρουν τον δρόμο τοι&·γυρισμού με
πικρό παράπονο,
Ο κ. Βασιλειάδης μος μίλησε με
σγονάκτηση και άφησε νο εννοηθεί
ότι επενέβησον οι ιδιωτικές σχολές
ΚΑΡΑΤΕ και τον εμπόδισαν.

Ενημερωτικές
συγκεντρώ σεις
τω ν αγροτών^ΟΡΓΑΝΩΣΕ Η Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Η Δώση Γεωργίας Ν. Ημαθίας
στην προσπάθειά της να ενημερώ
σει τον αγροτικό πληθυσμό των
ορεινών περιοχών του Νομού σχε
τικά με τα μέτρα που έχει λάβει η
κυβέρνηση για την ενίσχυση του
αγροτικού πληθυσμού, οργάνωσε
και πραγματοποίησε επτά ενημερω
τικές συγκεντρώσεις στα χωριά
Φυτειά 130/111, Συκιό (1/12). Ριζώ
ματα, Δάσκιο Ροδοχώρι (2/12),
Σφηκιά (3/12) και Κουμαριά (7/12).
Στις συγκεντρώσεις αυτές τονίσθηκον οι προϋποθέσεις για την
χορήγηση των οικονομικών ενισχύ

σεων στους κατοίκους των υρεί'
περιοχών που προβλεπετοι νο κι
βληθούν απά εθνικούς πόρους
ΕΟΚ. το μέτρα για την ανάπτυξη
κτηνοτροφίας βελτίωση βοσκέ
πων κ.λπ.
Ακολούθησε συζήτηση και
θηκαν λύσεις σε διάφορα τογ
προβλήματα.
Σε όλες τις συγκεντρώε
παραβρέθηκειν ο Δ/ντής Γεωργ
οι τμηματάρχες Εφ/γών κοι Π
νράμμιιτος. οι τοπικοί γεωπόνοι
τις ομιλίες παρακολούθησαν συ
λικά 900 άτομα

Καταρτίσθηκ€
το πρόγραμμα
παραμεθορίων
περιοχών
Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας
κατάρτισε το πρόγραμμα παραμεθορίων περιοχών έτους 1983.
Στο πρόγραμμα αυτό σαν νέα έργο εντάχθηκον τα πιό κάτω:
•
Κατασκευή τεχνικών έργων, διαπλότυνση, χαλικόστρωση Του όρόμου Χαράδρας - Ελαφίνας δρχ. 2 500.000.
•
Κοινοτική και αγροτική οδοποιία στον συν/σμό Πολλά Νερά της
Κοιν.τας Μαρίνας δρχ. 1.000.000 δρχ.
•
Κοινοτική οδοποιία Κοιν/τος Γιοννακοχωρίου 500.000 δρχ,
•
Συντήρηση δρόμου προς Συνοικισμό Μ. Σάντας Κοιν. Καστονέος
ρχ, 1.000.000.
•
Αγροτική οδοποιΐο Κοιν/τος Αρκοχωρίου δρχ. 500.000.
•
Συνέχιση εργοσιών διευθέτησης έλους συνοικισμού Νεοχωρόπου
λοιι Κοινότητας Κορυφής δρχ. 1.500.000.
•
Αγροτική οδοποιί συν/σμού Ταγαροχωρίου Δήμου Βέροιας δρχ
495.000,
Συνολικά γιο νέα έργα διατέθηκε το ποσό των δρχ 7.4 95.000 δρχ
ενώ γιο το συνεχιζόμενα διατέθηκε το ποσό των 22 .505.000 δρχ
Το πρόγραμμα για το έτος 1983 είναι 30.000.000 με όριοτιληρωμών
25.000. 000 ενώ το έτος 1982 ήταν 24.000.000 με όριο πληρωμών
20 . 000 . 000 .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο βουλα/τής της <\Νέας Δημοκρατίας* και πρώην υπουργός
γιωργίας κ. Θανάσης Κανΐλλόπουλος θα ςπτσκκφθο το Ιάββατο
11 Δ ΐκτμβ ρίο υ και την Κυριακή 12 Δκκκμβρίου τα Νομό μας.
Το Γάββατο θα μιλή σ α στην ΑΑτζάνόραα στις 11 το πρω! στον
κιν/φο τΑΝΕΣΙΣν και στη Νάουσα στις 6 το απόγίυμα στον κιν/φο
«ΑΓΓΕΛΙΚΑ».
Την Κυριακή αττς 11 το πρωί Οα μιλήσει στη Βέροια στον κιν/φο
«ΣΤΛΡ».
Σ η ς οφΑ.νς τ«.·> ρ κ. ΚβνκλλΛηουΑός θα ανυη.κοΟτι Λ λμ ιφ υ ρα
κρίσ ιμα θ έμ α τα και ιύ ια ιικ ρ α σ τα κα υτό θ έμ α τα που απασχολούν

τους αγρότες
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ

εηιτροπΗ

«λ /_δ .»

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2 η

Π έμ π τη 9 Δεκεμβρώ“

«Λ Α Ο Σ»

οροε

βενζινάδικα
μοζύ... αλλιώτικο.

Έφτασε
το λαχανομπιφτέκι!

8 . Κάποτε διοικούσε τη Ρωσία —

10

Μ ετράει ξένες εκτάσεις.
Ομόηχα - Των προπονητών...
ρήμα
Αυτός δεν υπάρχει πια Μεγάλη η διάρκεια του (καθ.)
ΚΑΘΕΤΑ:

1. Είναι κι ουτός Ημαθιώτης

Απασχολεί εργάτες (πληθ.)
Το ίδιο με το 3 οριζ. α' - Αντί
στροφο σύμφωνο.
Μισή κότα - Κι' αυτή, επί
θεση.
Ακούγονται αυτοί αλλά εδώ
στη δημοτική — Είναι πέμπτος
στη σειρά του.
6 . Υπάρχουν και Ασφαλείας Ό μοια σύμφωνα.
Πολλές φορές τα αισθάνεται ο
αθλητής.
8 . Γάλλος καρδινάλιος και πολιπκός - Δίφθογνος.
9. Οττπκή ισοπαλία — Μουσική
για νέους - Εξήντα το λεπτά
της (οντίστρ.).
10. Έτσι επιθυμεί να γίνει κάθε
κοπέλλα - Βιβλικό πρόσωπο.
2
3

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Γ, Χωριό του νομού μας (καθ.Ι.
2 Μία βεροιώπκη περιοχή στη
γενική.
3. Αρχικό ορνονιομοό μας— Είναι
κοι ο Φίλιππος Μελικής Ικαθ.Ι.
4 Η γρ α ψ ή του 67 0 - Στην γίνική
ο
αστυνομικός
των
«Αθλίων·
5. Αρχαίο. , σπρώξιμο — Νησί μας
στην αιτιατική της δημοτικής
6. Εχουν ανάμεσα τους το Σ και
το Υ — Αλλη λέξη γιο τα θαυ
ματουργά.
7 ΣταυρολεξολοΟλουδα - Αρχικά
συγκοινωνίας μας — Ενα

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΜΕΛΙΚΗΣ 2 ΕΛΕΝΑ 3 ΛΑΓΑΝΕΣ 4. ΩΧ 5. ΣΙ - ΟΜΑΡ
ΙΣαρίφΙ 6. ΣΤΑΣΗ 7 ΑΑΡ - ΝΕΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: ΜΕΛΙΣΣΑ 2. ΕΛΑ - ΙΤΑ 3. ΛΕΓΩ - ΑΡ 4. ΙΝΑΧΟΣ 5. ΚΑΝ
ΜΗΝ 6. ΕΝΑ 7. ΣΟΣ
PIA (Κούρτη).
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Καθηγητής Γαλλικών.

5.40 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛ ONT
6106 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.46 Η ΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
6 1 0 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
10.36 30 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
11.06 8ΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 06 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
OYPANOV ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 MUH QPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΙ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
73 0 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΙΟΠΟΓΡΑΦΙΕΙ
8.30 ΜΟΥΖΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
6.46 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
γ in μ μ α τ π γ ρΑ Φ Ο Ι

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θο νόμιζε κανείς ότι ένα μπιφτέκι
ππό χορταρικά δεν θα μπορούσε να
τραβήξει πολλούς. Φυσικό θα ήταν
οι μεν χορτοφάγοι να μη βρίσκουν
ελκυστικό κόπ που μοιάζει φτιανμένο με κρέας οι δε κρεατοφάγοι να
βρίσκουν αρκετά ικανοποιητική την
ποικιλία μπιφτεκιών που είναι όλο
ππό κρέας Να όμως που μια Βρεταννική εταιρία υγιεινών τροφών η
Χάρμονυ Φ ούντς που εδρεύει στο
Λονδίνο ανάγγειλε πρόσφατα την
παραγωγή των Λαχανομπιφτεκιών
Ανροτικής Προέλευσης.
Το καινούριο μπιφτέκι διατίθεται
με τπ μορφή σκόνης σε αεροστεγή
αακκουλάκια. Σ' αυτή προσθέτουμε
νερό και ένα αυγό και μετά 20
λεπτά το μίγμα είναι κατάλληλο γιο
να πλασθεί και να ψηθεί στη σχάρα
το τηγάνι, ή τη σούβλα. Ο αρχικός
προορισμός είναι να δοθεί στο μίγ
μα μορφή μπιφτεκιού, μπορεί όμως
να χρησιμοποιηθεί και σε πίτες ή και
πίτσες. Το μίγμα περιέχει μια ποικι
λία από δημητριακά, βότανα και
αποξηραμένα λαχανικά, και οι κατα
σκευαστές ισχυρίζονται ότι περιέχει
περισσότερο λεύκωμα, κυτταρίνη,
σίδηρο, ασβέστιο και βιταμίνες Β
από ένα συνηθισμένο μπιφτέκι απο
κλειστικά από βωδινό κρέας
Βιοχημικός καθαρισμός
των υόότων του Μαίν
Ενα από τα μεγαλύτερα γερμανι
κά συγκροτήματα της χημικής βιο
μηχανίας θα καθαρίζει στο μέλλον
πιο αποτελεσματικά το απόβλητα
του με την βοήθεια βακτηριδίων κοι
ενεργού άνθρακα. Με τον τρόπο
αυτό το εν λόγω συγκρότημα θα
συμβόλει σημαντικά στην απορρύ
πανση των υδάτων του ποταμού
Μαίν όπου καταλήγουν τα παρσπά
νω απόβλητα. Ο καθορισμός θα γ ί
νεται μέσω βιολογικών αντιδραστή
ρων υψηλής τάσεω ς που σχεδιά
σθηκαν ειδικό γιο τον σκοπό αυτό.
Την άνοιξη του 1983 το όλο έργο
θα έχει περατωθεί Οι αντιδραστή
ρες βασίζονται στο επιστημονικό
διαπιστωμένο γεγονός όπ ο πλήρης
καθαρισμός των ειδικών λυμάτων
του χημικού αυτού συγκροτήματος
τότε μόνον θα είναι δυνατός όταν
στην μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενη
«βιολογική λάσπη» - που αποτελείτσι από συμπύκνωση καταλοίπων
και βακτηρίδιο - προστεθεί ενερνός
άνθρακας υπό μορφή σκόνης 0
ανωτέρω άνθρακας επονουαέόμε-

Γιά τήν Β&Ο 0έν αρκεί νά Ικανοποιηθείτε σήμερα.
Γι' αύτό ¿φτιάξε τήν τηλεόραση τού αύριο

• Οταν πολύ σύντομα Θα έρθουν καιοτήν Ελλάδα τσ
συστήματα πληροφοριών TELETEXT κατ VIEW OAT Λ
(PRESTEL). ή τηλεόραση 8 & Ο θά είναι έτοιμη
• Οταν κάποιος δέν θά άκουει καλά θά ε χ ετε το loop'
amplifier τής Β 4 Ο
• Οταν χρειαστείτε ενα monitor για καλό video π κλι γιο
home-computer, έο εϊς θό μπορείτε χωρίς καμμίβϊΑΛΒϊπ νά
χρησιμοποιήσετε τήν τηλεόραση σας
Στό μεταξύ, οπμερα απολαμβάνετε
• Απίστευτα
πιστή εικόνα μέ ζωντανά χρωμαιβ
Γ« τ ι ή Β 4 Ο ε λ ίγ χ ε ι και διορθώνει τήν moTóiwjra τΰν
χρωμάτων 50 φοράς το δευτερόλεπτο (3 00©φορές το λεπτοί
Γιατί ή Β 4 Ο αλλάζει αυτόματο το conlrasl τής εικόνας οπαν
αλλάζει ό φωτισμός τού δωματίου
• Απίστευτα πιστό ήχο
Γιατί η Β 1 0 ξ£ρει τόν ήχο οοο κανένας άλλος
• Απίστευτα βολικό και αποτελεσματικό remote control
Γ ια δ λ ε ς τ ίς λειτουργίες Τ ις σημερινές καί ■»<αυριανές
Ά ν ήρθε ή ώρα νά πάρετε έγχρωμη τηλεόραση urrv οποφβσίοετΓ
πριν δ είτε τήν Β 4 Ο
Πιστεύουμε δτι ένα άπδ τα τρία μοντέλα της,ΒΕΟ νιείΟ Ν
5500-20
7700-22 . 8800-26 . οάς ταιριάζει απόλυτο

Bang&Olufsen
Αλλη νοοτροπία

νος «βιολογική σκόνη άνθρακος»
□ποοροφά διάφορες ακαθαρσίες
επιβλαβείς ή κοι θανατηφόρες για
τα βακτηρίδια. Εν συνεχεία το
βακτηρίδια θα «κατστρώγουν» τις
ορνονικές ύλες που έχουν διαλυθεί
με νερό. Μετά την συμπλήρωση
του όλου έργου το καθαρισμένο
νερό θα διοχετεύεται στους δυο
βιολογικούς αντιδραστήρες ύψους
22 μέτρων, και ωφέλιμης περιεκτι
κότητας 17 400 κυβικών μέτρων ο
καθένας Τα πλεονεκτήματα του
νέου συστήματος (κάθετος αντί ορι
ζοντίου κατασκευής όπως συνέβαί
νε με τις μέχρι σήμερα χρησιμο
ποιούμενες οριζόνπες δεξαμενές
επιφάνειας) είναι αφ ενός μεν π
εξοικονόμηση χώρου κοι αφ ετέ
pou η υψηλή εκμετάλλευση του
οξυγόνου της στμόσφοιρος και ο
καλύτερος έλεγχος των προβλημά
των εξαερισμοϊ Όταν ο άνθρακας
και τα βακτηρίδια θα έχουν συμπλη
ρώσει το έρνο της απορρυπάνσεως
το υπόλοιπο της λάσπης θα συμπυ
κνώνεται. θα στεγνώσει και θα καίνεται από αυτό τούτο το σύστημα
καύσεως του ίδιου συγκροτήματος
καθαρισμού. Εκτός από τους αντι
δραστήρες λειτουργούν επίσης σύ
στημα αφαιρέσεως της σκόνης
εναλλάκτης θερμότητας σύστημα
πλάσεως και καυστήρας. Το σύνολο
τιμν αποβλήτων που θα απορρυπαίνονται καθημερινό θ ανέρχεται σε
15 0 0 0 κυβικά μέτρα. Πριν από τον
κοθαρισμό τα απόβλητο θα δια
λύονται μέσα σε 45.000 κυβικό μ έ
τρα νερού, που θα αντλούνται από
τον ποταμό Μαίν. Το όλο συγκρότη
μα θα έχει το δυναμικό ανάλογου
συγκροτήματος καθαρισμού των
αποβλήτων μιας πόλεως τριακοσίων
περίπου χιλιάδων κατοίκων. Το σύ
νολο των δαπανών λειτουργίας θα
φθάνει στα 23 εκατομμύρια μάρκα,
δηλαδή γύρω στα 600 εκατομμύρια
δραχμές το χρόνο.
Οδηγός για όσους
χρησιμοποιούν ενέργεια
Μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια
γίνεται όλο και δυσκολότερο να
βρεθεί ο ειδικός για κάθε τομέα της
παραγωγής, διανομής και εξοικονό
μησης ενέργειας Αποτέλεσμα της
ενεργειακής κρίσης ήταν να ιόρυθαύν διάφοροι ορνανισμοί που ανα
λαμβάνουν εργοσίες του είδους Γιο
να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
ενδιαφερομένων σε όλο τον κόσμο
κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Βρεταννία η τρίτη έκδοση ταμ «Οδηγού
Ειδικευμένων Ενεργειακών Συμ
βούλων». με κατάλογο JOU οργανι
σμών παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών και ευρετήριο σχεδια
σμένο να καλύπτει 2 0 0 διαφορετικά
θέματα, που διασταυρώνονται σε
πολλά σημεία.
Ο κ. Βίλνις Βέσμα, ειδικευμένος
μηχανολόγος και εκπαιδευτής στο
Ινστιτούτο Ενέργειας του Λονδίνου
ετοίμασε τη νέο έκδοση με σκοπό
να βελτιώσει την ποιότητα των πλη
ροφοριών που παρέχονται. «0 αρι
θμός των συμβούλων που αναφέρονται στον οδηγό είναι πενταπλά
σιος οπό αυτόν της πρώτης έκδοσης
και το ευρετήριο θεμάτων έχει ριζι
κό διευρυνθεί», λέγει ο κ. Βέσμα
Ό λοι οι ειδικοί σύμβουλοι που αναφέρονται είναι μέλη του Ινστιτού
του και όσοι έχουν έδρα στο Ηνω
μένο Βασίλειο μπορούν να ταξι
δεύουν και στο εξωτερικό yia να
αναλαμβάνουν εργασίες Το Ινστι
τούτα Ενέργειας που έχει τα κεν
τρικά του γραφεία στο Λονδίνο,
ιδρύθηκε το 1929 σαν Ινστιτούτο
Καυσίμων. Πρόκειται για ένα οργα
νισμό με πολυμαθείς μηχανολό
γους επιστήμονες και τεχνολόγους
που ασχολούνται με την παραγωγή,
μετατροπή και διανομή της ενέρ
γειας σε όλες τις μορφές. Μια ειδική
ομάδα εργάζεται στον τομέα τεχνο
λογίας της ενέργειας για τον τρίτο
κόσμο. Τα ένα δέκατο περίπου από
5 χιλιάδες μέλη του Ινστιτούτου
κατοικούν εκτός Βρεταννίας.

ΛΑΟΣ
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαννέλας Γεώργιος
θεσ/γίκης-Βεροίας τηλ. 23 65 0
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος

I

Πριν 5 χρόνια

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7
ν
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γ ο υ ς ε ν έ κ ρ ιν ε η κυβ έρ νησ η.
Ν έ α δ ιο ίκη σ η σ το ν Σ ύ λ λ ο γ ο Χ ιο ν ο δ ρ ό μ ω ν - Ο ρεψ ό& Μ
Β έρ οιας.
γεοααο
Ε π α γγελμ α τικό δ ε λ τίο υπ έγραψ ε σ τη α Β έροια » ο
κ τη θ ε ίς π αίκτης Μ π άμπ ης Σαββίόης. Π ρ ο ω θ ή θ η κε enioW 0
νεαρός τερ μ α το φ ύ λα κ α ς Μ παλτζής.

Πού οδηγούν τη νβολαία οι μαρξιστές
συνέχεια από την 1η
που είδε ατούς τοίχους των οιθουσών και αφοδευτηρίων. Δεκαπεντόχρονοι μαθητές και μαθήτριες
καπνίζουνασύστολα κι αναιδέστατα
στα αφοδευτήρια και σε πολλά σχο
λεία τα ναρκωτικά διακινούνται άνε
τα.
Διαστρέβλωση
Η κατάργηση της μαθητικής
ποδιάς, το «υπόδουλο» μαθηπκό
φουστάνι, κατά ΠΑΣΟΚ. κρύβει
πολλές μαθητικές ασχήμιες κοι
δημιουργεί περιπλέον έξοδα ατούς
γονείς. Γιατί μαζί με την κατάργηση,
καταρνήθηκε και κάθε είδους μαθη
τικής σεμνότητας και τις μαθητικές
τσάντες κοσμούν διάφορα καλλυν
τικά και σιγαρέττα.
Τα κόμματα, ιδιαίτερα τα Μαρξι
στικά, έχουν δείξει περισσή δρα
στηριότητα στην άλωση της νεο
λαίας το καθένα πλειοδοτεί σε
Μαρξιστική σαγήνη, όιαστρεβλωτικής μορφής ενώ το ΠΑΣΟΚ προχω
ρεί σε επικίνδυνες παραχωρήσεις
παράκαιρης μορφής
Ενθαρύνει απαξίες και κεντρίζει
πρόωρες νεανικές φιλοδοξίες.
• Η νεολαία του ΠΑΣΟΚ έχει το
δικαίωμα κατά το επίσημο καταστα
τικό της να βρίσκεται εξω απο νεολαιΐστικα καθήκοντα.Σε τομείς που
δεν ανήκουν στη νεολαία, ώς λ,χ.
στη χάραξη της κατευθυντήριας
πορείας στις αποφάσεις, στον έλεγ
χο, στα ανώτατα κομματικά όργανα
κ.λ,π.
Ασυδοσία
Μέτοχος στη χάραξη της κύριας
στρατηγικής και της Τακτικής του
Κινήματος έχει επαρθεί — κοινώς
καβαλήσει το καλάμι - σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να βλέπει τους παλιότερους περιφρονιτικά κι εχθρικά,
χωρίς ακόμα να υπολογίζει σε καμιά
σεμνότητα σεβασμού ηλικίας και
αγώνων για μια Ελλάδα, για μια
δημοκραπ'α. το όποιο σχήμα της
οποίας αυτοί σήμερα απολαμβά
νουν. Είναι αυτοί οι ιόιοι, που
σήμερα ενέσκηψαν σαν λαίλαπα και
κατέλαβαν,
ελέω
καταστατικού
ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού, όλους
τους αρμούς του κράτους σκορπί
ζοντας το φόβο και τον τρόμο των
κρατικών υπαλλήλων κι εκείνων
των οργανισμών δημοσίου και ιδιω
τικού δικαίου. Φέρουν το όνομα του
«πρασινοφρουρού» κι αποτελούν
την πεμπτουσία της δυνόμεως επι
βολής του κόμματος στο κρότος.
• 0 κ. πρωθυπουργός αναγκά
στηκε να τους κολαφίσει φανερά,
στην πράξη όμως γνωρίζει, πως ο
ίδιος είναι αίτιος αυτής της πρασινοφρουρικής ασυδοσίας: «Είμεθα το
μόνο κόμμα σ' όλη τη γη, όλων των
πολιτικών και κοινωνικών συστημά
των που δώσαμε στη νεολαία πλέον
των καθεαυτών καθηκόντων τους
και το δικαίωμα συμμετοχής στο
κανάλι της διοίκησης και λήψης απο
φάσεων» Εφθέγγετο σε δημόσια
συγκέντρωση όπου πλεόναζε η
νεολαία, περισπούδαστος ιεροφάν
της της κεντρικής διορισμένης επι

Οι πορείες
Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια νεο
λαία ποια εθνικά ή δημοκρατικά ιδα
νικό μπορούμε να εμπνεύαουμε.
όταν ναλουχούμεθα στην ιόέα «πως
μπορούμε ν' ανοδειχθούμε στα
πρώτα σκαλοπάτια της κυβερνητι
κής ή κομματικής εξουσίας αρκεί να
εργασθούμε. να φέρουμε ανπ πό
σης θυσίας το κόμμα πάνω ή ταυτό
σημο με το κρότος». Αμτή η ίδια η
νεολαία γαλουχείται σε άμβλυνση
εθνική κι ειρωνεύεται το τρίπτυχο:
«Πατρίδα - θρησκεία - οικογένεια».
Ενώ διδάσκεται σε ιστορία, ιδιαίτε
ρα της τελευταίας 40 ετία ς τελείω ς
αλλοιωμένη, ευαισθητεί σε υπερσριστερά συνθήματα.
Ευθυγραμμισμένη ως προς τα
συνθήματα αυτό και την αλλοίωση
της ιστορίας με άμβλυνση της εθ νι
κής ιδέας με την Κ.Ν.Ε. επιχαίρει
για όσα συμβαίνουν στη Σχολή
Ευελπίόων και στις πορείες των

φτιάξτε εναν . . ·
τριανταφυλλόκητί0
ΟΙ τριανταφυλλιές άποτελοϋν μιά κρόκλ/βΛ1
τέτοια πού νά μή ¿ιστάςει κανείς νά χρηοψ°η0>,
ενα μέρος τού κήπου ή κ α ί όλόκλ.ηρο τόν κήπο ϊ ια
τριανταφυλλιές. γιά έναν τριανταφυλλόκηποΔέν είναι άνάγκη νά είστε εΐόικός Υ“*
δημιουργήσετε έναν υπέροχο κήπο μέ τριανταφν*·
λιές. Γράψτε ή τηλεφωνειστε στα φυτώρια fl¿ v0U
Άβράμη. θ ά σάς σταλούμε άμέσως καί δυ>ρ<·α
τόν έγχρωμο εικονογραφημένο κατάλογό Ρα<·'
'Ε κεί θά βρείτε χρήσιμες συμβουλές καί ίδιες * ° '
έπιπλέον. 103 έκλεκτές ποικιλίες άπό θά μνοι
πολ.ύανθες. άναρριχώμενες κ α ί όενδρώόεις τΡιΛ
ταφυλ.λιές.

Άπό τέλος
Μαρτίου.

‘Οκτωβρίου μέχρι τέλοιΚ

Στέλνουμε τριανταφυλλιές αέ όλη τήν Ελλάό*·
Πάντοτε στήν διάθεση όλ.ων.
Γ ια Ιδιώτες, υπηρεσίες, Δήμους. Κοινότή*ε 1
'Οργανισμούς, καλλιεργητές καί μεταπ ω λη'^
ν'ις κα ί άπό τό πιό άπομακρυσμένο χω ρώ ή ν'ία
τής Έκλάδας, θέλουμε τήν παραγγελία σας-

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος Άβράμης
Άγαθοβονλοο ¡0 - Γιαννιτσά
Τηλ. (0382) 22.220 - 27.637

Ζ Η ΣΗ Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες ■ Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑ ΤΣΙΚΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟ Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
(Εδεοοης I)
Υκεύθυνος
ΦωτοσύνΟεσης-ΟΕΣδΕΣ

Μ ΙΧ Α Α Η Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
(Π. Μιαούλη 4)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Νομικος σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
(Ιπκοκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροηόλεως 72
Τηλ. 23 137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ 0P£L

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 255 4 4 - 62450

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 1500
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.Π.Σ.
δρχ. 2000
Κοινοτήτων
δρχ. J000
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
δρχ. 4000
Ε.Γ.Σ. Τμα πιζών
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν εκιστρέφονταμ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ*

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ*

Α κ ή Μ ιη τ ο

κ α ί 6 ια 6 · 6 ε ε (

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 62 450

[c 4 p T ) tJ c p < 0 a μ ο ς

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ Μ Ο Ν ΤΕΡΝ Α

Μιά σοβαρή και συνεπής ασφαλιστική εταιρεία

Βιοτ€χνία

οπλιτών κουκουλοφόρων «
«συνδικαλιστών φαντάρων*
• Κι αναλογίζεται *avel^
^
η νεολαία θ αντιμετωπίσει
^
ροτράχηλο
σώερϋπειθπΡΧ^
Τούρκο φαντάρο. αν. ο μΠ
το απαιτήσουν οι περιστάσ* ς (Β
Είναι καιρός ν' ^ ι λ η · ^ .
κόμματα, κι ιδιαίτερα το KU^3jj^o.
κο προς τα που οδηγούν ΤΓΙ
n0U
τον ανθό του έθνους
οι περιστάσεις απαιτούν
συσπείρωση Είναι ανάν**Ι * ^
μορφώσει κάποιο ιδανικό ν ^
κοινό για όλα τα κομμοτο " μ
■ — στη"ι
|
τείνονται πως πιστεύουν
νοι'1»
κη 'δέα. αλλοιώτικσ δεν
εθνική ομοψυχία.
, .μ ικά
Κομματικά ξεχωριστό
/εολαίας θα υπάρχουν
γβ
υπηρετούν συγκλινόντως τ0
κοινό, που υπηρετεί και σφϋΤΑ£
την εθνική ιδέα, και τηύ ο πι(1
ετοιμότητα του Έθνους η0 π{(τ
νάει τις πιο δύσκολες ίθ ν * «
στάσεις

τροπής του κόμματός

ΔΙΑΡΚΗΣ

Κεντρικής 71. Τηλ.: 24628-27940

Ψ ή φ ισ μ α τη ς Έ νω σ η ς Δ ή μ ω ν κα ι Κ ο ιν ο τή τω ν Ν· Ημαθία1,

για τα ευ ρ ή μ α τα τη ς Β εργίνας.
► Ν α π λη ρ ω θ ο ύ ν από τις β ιο μ η χ α ν ίες ο ι π α ραγω γο ί που ηαρ*
ό ω σ α ν ν το μ ά τε ς κ α ι ρ ο δ ά κινα , ζ η τε ί ο Α γ ρ ο τικ ό ς Σύλλογέ

»
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επίπλων-Δ€χόμ<=θα παραγγ€λί€ς

Μ

19!

Ε ΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

α ς φ α λ ε ια ιμ ιν

που καλύπτει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

πάντα τις υπόχρεά

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός Bcpoicrç - Εόέσης (1 0 0 μ. μ€τά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

«ΛΑΟΣ»

_Π{μιττΠ 9 Δεκεμβρίου .1982

ΧΕΛΙ&Α 3η

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΕΤΣΕΦ ΓΙΑ
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΛΕΦΣΚΥ

ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Άνετη νίκη της Βέροιας
επί του Λεβαδειακού 2 -0
‘U®oífTtPa 0Π0 μία πολύ καλΠ

ικι'ή.,,·*^' ·**°·τ«ρο κατά το δεύτε^VIUIKDovo Π ΒΕΡΟΙΑ νίκησε τον

ΠΟΛΛΟΙ
«ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ»
ΓΙΑ ΤΟΝ
’'"ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

h

®λλο( κατάσκοποι χθες στο
ττ,ς ίβ ΤΓΚ Βίροίας, στον αγώνα
κδ «"λίασας» με τον Λεβαόεισιου 3 Β * °θτώ ν κοι ο πρόεδρος
ίε,ίγ υ Κ κ Παντελάκης, ο οποίος
ππ. ΓΓ1' ΟΠοΦασι°μένος νο απο^Οναό· 041 ®υσια τον Ιάκωο X ΑτρορΞβυ: Σ|νουρο όμως θα κον^Οχλί
Με τον συμπολίτη του
5τ°ν νβ ΓΟυ οποίου άνθρωποι ήταν
αγώνα. Συγχαρητήριο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ με σκορ 2-0 και βελ
τίωσε ακόμη περισσότερο την
βαθμολογική της θέση.
Το τελικό αποτέλεσμα αδιΤεεί
τους γηπεόούχους όχι τόσο γιατί
διετήρησαν σε όλη σχεδόν την
διάρκεια του αγώνα την εδαφική
υπεροχή, όσο νιατί δημιούργησε
πάρα πολλές ευκαιρίες για γκολ
ενώ αντίθετα στις δύο μόνο φορές
που κινδύνεψαν να δεχθούν τέρμα
υπεύθυνοι γι αυτό είναι οι αμυντι
κοί, αφού και εττις δύο περιπτώσεις
αδράνισαν περιμένοντας να δοθεί
οφ σάϊντ εις βάρος των φιλοξενουμένων, που ορθώς δεν τα έδωσε ο
άριστος επόπτης γραμμών κ. Μπίτσος.
Στον χθεσινό αγώναδιαπιστώθηκε για μιά ακόμη φορά η δυστο
κία Υων Βεροιέων παικτών, οι
οποίοι σε 3-4 περιπτώσεις έχασαν
σίγουρα τέρματα. Νομίζουμε ότι το
πρόβλημα θα πρέπει να απασχολή
σει τον τεχνικό της ομάδος ιδιαίτε
ρα όμως τους ίδιους τους παίκτες.
"Οπως προαναφέραμε η απόδο
ση της ΒΕΡΟΙΑΣ στο πρώτο
45λεπτο ήταν πολύ καλή, όχι όμως
και στο δεύτερο. Η πτώση θα πρέ
πει να αποδοθεί στην κόπωση των
παικτών που προήλθε από τον πολύ
βαρύ αγωνιστικό χώρο, μιά και η
τελευταία κακοκαιρία τον είχε μετα
τρέψει σε τέλμα. Επίσης θο πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υιτόψιν και η προ
τριημέρου υπερπροσπάθεια των
παικτών στα Τρίκαλα.
Κορυφαίος
παίκτης
της
ΒΕΡΟΙΑΣ, αλλά και του αγώνα αναδείχθηκε ο Χρήστος Γιατζιτζόπουλος που κυριάρχησε στους χώρους
αμύνης και κέντρου, ενώ τον ακο
λούθησαν σε απόδοση ο Γιάννης
Μουσούρπς ο οποίος εκτός από τα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
^ ΒΕΡΓΙΝΑ (Αντ/τής Κ.Λαζόπου*4 ηολ^ Π{ ι να δραστηριοποιηθεί
•Όμ
Ιο διοικητικό συμβούλιο
‘<>ηΛ * βεργίνα και να είναι πιό
% °ΐάν Ομάδα.
^ • ^ ε ν ά λ η βοήθεια προσφέρει
% ο , 0ν ΜΑΣ Βεργίνα ο γιατρός
Γ. Μπασμανάς όπου εΐ-

φfl
‘ '“ τχαρητιιμιων καθώς και
Ή ιΊόι
"0,*ητικός παράγοντας Χρη
I >«ο
^ΜΟνίδηγ.
Ίίο,, ^οστεύθηκαν εδώ και λίγες
,QlVio U° Γ,° * οσΦυιριστές Πρόκειτθν η
°Ρχηγό Γ. Λοζόπουλο και
% „· 1ηυλίδη Το κενό που άφηvu
Φαίνεται. Τους ευχόμαστε
υ°ύν αντικαταστάτες, γιατί
Ρ^Πν ομάδα και άλλοι
*υ
Φιλικό αγώνα που έγινε
«HqL· Q,° στο γήπεδο Βεργίνας
'<Λι ής Α ι'' βτσ,κ° * m í Βεργίνας
(ανδρείας. Νικήτρια ανε^.Βεργίνα με σκορ 5-4. Τα
Νφμ. J~TuXav οι Ντόβας (2),
ν" 'Γπν
,2)· Κ01 Θ<ώελής (’ >
4|)C|U Β«Ργίνα και για την ΑλεξάνΑ % υι,'. ΣαΡαράς (2) με πένολτυ,
’Ο ψιοϊη I I I και Μαλιώτας (1).
"OVrw '.‘ Αεσμα δίκαιο και οι μικροί
%^θιηοαν
ημερολόγια έχει
ΒθόΑ "Ρήοει το διοικητικό συμr« iVo't,QU ΜΑΣ. Οι φίλαθλοι πρέ% ν 0 Ρνοράσουν, για να ενισχύ%
ομάδσ του χωριού τους.
'“Κόμρ V *αι- καθυστερημένα
ü"Ttti <r,e Ρΐον πρώην ποδοσφαιΗ
*
πΡ°πονητή κ. Κεφαλίδη
,rt6vnj¡r| Ρνάρωση και γρήγορη
, · 2 Pío γήπεδα
S iv ^
προσεχή Κυριακή η
'ώ0ν αγωνίζεται μέσα στον Αγ.
<lVüivyr Μ* την τοπική ομάδα. Ο
ΑιιιίτΓ ‘ αυτός πρέπει να προσεχθεί
ιπ^ °· Εμείς ευχόμαεπε καλή

•
Θα αναφερθούμε επην περί
πτωση Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης στον
κυριακάτικο αγώνα με το Π. Σκυλίτσι έπρεπε να παίζει γιατί στους
προηγούμενους αγώνες ήταν από
τους καλύτερους της Βεργίνας και
σκοράρει εύκολα και γιατί άλλοι δεν
ήταν σε θέση να παίζουν. Αυτό πρέ
πει να προβληματίσει την ηγεσία
του ΜΑΣ Βεργίνα. Γιατί έναν τέτοιο
ποδοσφαιριστή τον έχουν μεγάλη
ανάγκη. Και ο Λαζαρίδης μπορεί vu
προσφέρει πολλά στην ομάδα. Και
το απόδειξε πολλές φορές. Και με το
Σκυλίτσι ήταν η χρυσή αλλαγή.
ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ (Αντ/τής Τασκασαπλίδης I.)
•
Η διοίκηση και οι ποδοσφαι
ριστές του Α.Σ. Εθνικός Μακροχω
ρίου ευχαριστούν τον κ. Ανέστη
Φωτοκεχογιά ιδιοκτήτη της καφετε
ρίας VICTORIA και θερμό φίλαθλο
του αθλήματος, για την προσφορά
του στην ομάδα που είναι όεκοέξη
φόρμες αθλητικές Η προσφορά
αυτή έχει κάτι το ξεχωριστό γιατί
μέχρι τώρα η ομάδα του Εθνικού
δεν είχε φίρμες.
φ
Νέα πρόσωπα στο ποδο
σφαιρικό τμήμα του Εθνικού Είναι
δύο νέοι ποδοσφαιριστές που
πιστεύεται ότι θα ενισχύσουν την
ομάδα. 0 ένας είναι κυνηνός και
ονομάζεται Τοσουνίδης Σταύρος, ο
οποίος στον αγώνα με το Νησί αντι
κατέστησε στο 72' τον Αλεξανδρί
δη. Ο άλλος είναι ο Πασίδης Αθανά
σιος που από την ερχόμενη Κυριακή
μπορεί να αγωνισθεί. Μάλλον θο
καλύψει την θέση του λίμπερο για
να επανελθεί ο μέχρι τώρα σ αυτήν
την θέση Σαζακλίδης στην κανονική
του θέση του κεντρικού χαφ. Σ'
αυτήν την θέση χρησιμοποιήθηκε
πέρυσι και γενικό είχε επιτυχία.
Αλλωστε ο μέχρι σήμερα α αυτήν
την θέση Μαρούδας δυσκολεύεται
πάρα πολύ και υπάρχει πάντα πρό
βλημα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΤΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ;

- 10' Δυνατό σουτ του Χ'Άθανασίου έξω από την περιοχή του
Λεβαδειακού αποκρούεται από το
οριζόντιο δοκάρι του Αργυρίου.
- 12 Ό Κατσώνης παίζει το 1-2 με
τον Μουσούρη, αυτΟς μπαίνει μό
νος και προ του Αργυρίου σουτάρει
«χλιαρά» στην αγκαλιά του.
Ο ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 1-0

Ο Χαλκέντερος αμυντικός της
ΒΕΡΟΙΑΣ Χρήστος Γιατζιτζόπουλος,
που αναδείχτηκε κορυφαία φυσιο
γνωμία του χθεσινού αγώνα.
δύο τέρματα που πέτυχε, με τα
οποία απέδειξε πλέον ότι βρήκε την
επαφή με τα δίχτυα, ταλαιπώρησε
οφάνταστα την άμυνα τω ν φιλοξενουμένων, ο Χριστόφορος Πουρσανι'δης, που έτρεχε ακατάπαυστα,
ενώ παράλληλα «πέρασε» στους
επιθετικούς πολλές έξυπνες μπαλλιές και ο Μπούλης Μ ελετίδης που
εκτός του ότι εξουδετέρωσε τον
προσωπικό του αντίπαλο, είχε μεγά
λη συμμετοχή στην επιθετική προσ
πάθεια των συμπαικτών του.
Ξεχωρίσαμε τους πιό πάνω για
διακριθέντες χωρίς αυτό να σημαί
νει ότι υεττέρησανοι υπόλοιποι παί
κτες. Αντίθετα όλοι τους κατέβαλαν
κόθε δυνατή προσπάθεια και είχαν
μεγάλη συμβολή στην επιτυχία της
ομάδος τους.
Από τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ, που εί
χε στοιχεία καλής ομάδος ξεχώρι
σαν οι Μαρτιναίος (Νο 2) Μουτάφης (Νο 5) και Παύλος (Νο 10).
Ο Καβαλιώτης διαιτητής κ
Ελευθεριάδης ελέγχεται;
α) Για την ευκολία με την οποίο
χρησιμοποίησε την κίτρινη κάρτα
του στους Βεροιώτες ποδοσφαιρι
στές για διαμαρτυρία μεταξύ των
οποίων και στον Γιατζιτζδπουλο. ο
οποίος συμπλήρωσε την 3η και ως
εκ τούτου δεν θο αγωνιστεί την
Κυριακή με τον ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ και
β) διότι ιιαρέβλεψε στα τελευ
ταία λεπτά πέναλτυ εις βάρος των
φιλοξενουμένων επί του Μουσούρη.
Αντίθετα αξίζουν πολλά συγχα
ρητήρια στους επόπτες γραμμών
ν κ Μπίτσο και Σιαυαντούοα, οι
οποίοι είχαν σωστές κοι έγκαιρες
υποδείξεις.
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ
- 6 ' Κατσώνης - X "Αθανασίου
συνδυάζοντας παράλληλη σέντρα
του τελευταίου στον Μουσούρη, ο
Αργυρίου με θεαματικό μπλονζόν
αποκρούει σωτήρια.

- 20 0 Μελετίδης από αριστερά
σεντράρει στην καρδιά της Λειβσ
διώτικης άμυνας εκεί ο Παρίζας με
κεφαλιό τροφοδοτεί τον Γκέσιο που
πιάνει δυνατό γυριστό σουτ το
οποίο αποκρούεται προσωρινά από
τον Αρνυρίου, πηγαίνει στον Μου
σούρη που δεν δυσκολεύεται με
πλασέ να πετύχει το γκολ της ομόδος του.
- 32' Μόνος ξεφεύγει ο Καλτσάς
από αριστερά και πλασάρει τον
Αργυρίου, που αποκρούει όμως σε
κόρνερ.
- 3 4 ' Δυνατό σουτ του Μαργαρίτη
αποκρούει σε κόρνερ ο Αντωνάς με
υπερένταση.
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ
ΚΑΙ 2-0
- 4 4 ' «Τρύπα» του Καλτσά στον
Μουσούρη, που τριπλάρει τον
Συνέχεια στην 4η

ΣΕ ΑΔΕΙΑ
Ο ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κανονιέρη* της ΒΕΡΟΙΑΣ
Μπόμπης Ακριβόπουλος από χθές
βρίσκεται σε 7ήμερη άδεια και θο
απέχει στο διάστημα αυτό κοι οπό
τις προπονήσεις της ομάδας του
Οι λόγοι τους οποίους επικαλέ
στηκε ο παίκτης για την αίτηση της
αδείας αυτής είναι καθαρώς ψυχο
λογικοί. μιά και ένοιωθε πολύ άσχη
μα από την συμπεριφορά ορισμέ
νων φιλάθλων, τόσο απέναντι του.
δαα και σπέναντι των συμπαικτών
του. ιδιαίτερα μετά τον αγώνα της
Κοζάνης.

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
1
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Αντ/τής Γ
Σιμόπουλος)
Εκμεταλλευόμενη το ρεπό που
είχε η Αλεξάνδρεια, για το πρωτά
θλημα. έπαιξε το πρωί της Κυριακής
φιλικό αγώνα με τον ΠΑΟ Λιανοβεργίου. τον οποίο συνέτριψε εύκο
λα με σκορ 5-1 (3-1) Η Αλεξάν
δρεια που έπαιξε και με πολλούς
εφεδρικούς παίκτες απέδωσε πολύ
καλό και δεν μήκε αντίσταση από
τοναντίπαλό της. Το φιλικό αυτό
παιχνίδι, έδωσε την ευκαιρία στον
κ Κεραμιδέι να δοκιμάσει και άλ
λους παίκτες εκτός της βασικής
ενδεκάδας. Τα τέρματα σημείωσαν
ΟΙ Μέκκας (10 ) Η.Ιασωνίδης (29Ί
Ζαρογιάννπς (38 ) Δαλαμπόρας (60'
και 72') της Αλεξανδρείας και
Ματσούκσς Ι2 Ί του ΜΑΟ Λιανοβεργίου Η Αλεξάνδρεια έπαιξε με

Αντιπρόσωπος Ναούσης - Βέροιας

α ν τ ω ν η ς β ο γ ια τ ζ η ς
Χρ. Πετρίδη 4 - Τηλ. 22.453 - Νάουσα

τους εξής; Ελευθεριάδης Μυλωνάς.
Αλβανός. Τσιβούλας Γ Ιασωνίδης
Μέκκας Κούντζας. Ζαρογιόννης.
Συναχείρης Σκόρνος. Η. Ιασωνίδης.
Στο β ημίχΡονο έπαιξαν και οι
Δαλαμπόρας Θεοδωρίδης Καρδάκος ΣκούρλαςΠιτσάβας και Δαλαμπόρος II
0 διαιτητής κ. Παράσχος καλός.
•
Το Σάββατο η ομάδα τσικό
της Αλεξανδρείας έπαιξε στη Βεργί
να και έχασε από την σνπ'εττοιχη
τοπική ομάδα του ΠΑΟ με σκορ
5-4 Η ρεβάνς του αγώνα αυτού θπ .
γίνει την μεταπροσεχή Κυριακή
στην Αλεξάνδρεια και προ του αγώ
να Λλεξανδμείας - Ά ρ η Ποντοκό-

μ·ις·
ΚΟΠΑΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ Ν.

3
1

ΚΟΠΑΝΟΣ (Αντ/τής Δημάόης

Χρ.)

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στον
Κοπανά η τοπική ομάόα κέρδισε την
Επισκοπή με 3 1 Το α' μέρος ήταν
μέτριο ενώ το β' μέρος πολύ καλό
και θεαματικό
Στο 2 λεπτό ο Παπασταύρου
έκανε το 1-0· Ενώ στο επόμενο
λεπτό ήρθε 0 ισοφάριση από τον
ΤσανκσλΙδη.
Στο 30 λεπτό ο Παπασταύρου
ι,ιχε σουτ στην κάθετη δοκό.
Το β ημίχρονο ανήκει στον
γηπελούχο που με ωραίους ouvΛιιοομους καταφέρνει και απειλεί
την εστία του Κάκαλη.
Στο 5 λεπτό του β' μέρους ο
Μήλιος πέτυχε με σουτ το 2-1 ενώ
ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-1 λίγο
αργότερα
Από τον νικητη ήεν υπήρχαν
υοτερηααντες Ολοι διακρίθηκαν
για την αγωνιεπτκότητά τους. Από
ιηγ Επισκοπή ο τερματοφύλακας
Μάμπλης κοι οι Τσαγκαλίδης
ΟρφανίδηςΟι συνθέσεις
ΓΛΣ Κοπανάς: Παπακων νου.
Αδαμίχος (Κομνημός) Κ,ρκμαλής
Μηλιυς Δύιος Σέπκας .Σιδέρης.
Λούρος Ποπασταύρου Δημπτριο
δης ΠορφυΡόπουλος ΙΠσποκων
στανρνου IDΕπίοκοπή: Μαμαλης. Ορδουλι
δης (Φωτίου) Λ ιτής Μοχτόρης
Μητκος Ορφανίδης Λίγκας Τσο
γκαλιδης Τεκερίδης Τσογκαλίδη-, II
Θεοδωρίδης
•
Πραγματοποιήθηκε
την
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου η χοροεσπε
r ριδυ του ΓΛΣ Κοπανρύ non στέ
φϋήκϊ Mf ΛΠδΚύτη ΓΗ'ΐυΧώ· ίΤίρΚ
KjulíuVt κλφωι»η μιιις έγχρωμη,
τηλεόρασης * ο κ πολλών αλκών
μικρών δώρων.
Το διοικητικό συμβούλια του
ΓΑΣ ευχ0Ρ|<ΓΚ'' Θερμά, όλους
όσους βοήθησαν στην επιτυχία του
χορού

Πέρνοντας αφορμή από δημο
σίευμα αθηναϊκής εφημερίδας τα
οποία αναφερόταν στην πρόσληψη
του γνωεττού προπονητή κ. Αλέφαντου ο πρόεδρος της ΒΕΡΟΙΑΣ κ.
Λέκκας έκανε σήμερα την εξής δή
λωση.
«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημέ
νοι από την δουλειά του κ. Γαϊτάνου
και ως εκ τούτου όεν ήταν δυνατόν
να σκεφθούμε την αντικατάστασή
του.
Πραετωπικά είμαι αποφασισμέ
νος να ειετηγηθώ στο συμβούλιό
μου την ανανέωση για άλλα δύο
χρόνια του συμβολαίου του».

ΤΡΙ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
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Ο κ. Ζ έτσ εφ σ ε ένα παλιό στιγμιότυπο, ró r t που η Βέροια π ροετοι
μαζόταν στο Σ έ λ ι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα της Α ' Εθντβής ενώ
όίνει συνέντευξη στον συνεργάτη μας π. Γπύργο Γαλανομάιη. Επ ί
σης ύιακρίνοντσι και οι Γιουγκοσλάβοι ποδοσφαιριστές ΣπασόΦσκυ και Μ π έλιτς
Μεγάλη είναι η αγάπη του
πρώην προπονητή της Βεροίας στην
Α ' Εθνική Ντομπρομίρ Ζέτσεφ, γιο
την παλιά του ομάδα την οποία δεν
ξεχνά και πάντοτε ενδιαφέρεται γιο
την πορεία τη ς από γνωστούς και
φίλους που έχει στη Βέροια.

ΡΑΧΙΑ (Απ/νος Γιάννης Χιόνι
δης)
Σ' αγώνα αναβολής και στο γήπε
δο Ραχιάς ο Τριπόταμος χάρισε έναν
βαθμό στην Αγία Τριάδα. Η ομάδα
του Τριποτάμου ξεκίνησε επιθετικά
τον αγώνα και στο 25' ο Τύπος με
μετωπικό μπάσιμο έκανε το 1-0. Η
Αγία Τριάδα ανέβηκε και στο 42 το
δοκάρι σώζει τον Τριπότομο από
την ισοφάριετη. Στο δεύτερο ημίχρονρ και συγκεκριμένα στο 75" ο
Φωτιάόης Α έκανε το 2-0. Και ενώ
όλα έδειχναν ότι ο αγώνας έληγε
υπέρ του Τριποτόμου η Αγία Τριάδα
στο 76' και στο 8 7 ' έκανε το τελικό
2-2 με τους Καρδάκο και Μπλαχάβας.
Αρκετά καλή η διαιτησία του
κυρίου Νικολαίδη.
Τριπότσμος:Καλλιαρίδας - Ιοκωβίδης - Τεμαρτζίδης - Ιντζεβίδης Ταυτής - Τσαυασίδης (35 ΧιονίδηςΙ
- Τύπος - Φωπάδης Α. - φωτιάόης I.
- Θεωδορίδης - Γαβράς.
Αγία Τριάδα;Θεοδωρακόπουλος
Αβετίδης - Μαλακόπουλος - Σισμανίδης - Τσαγκαλίδης - Μπλαχάβας Χαρσοΰλας
Νικολόπουλος
Σισμανίδης (62' Καρδάκος) - Καρδάκος Θ. Καρδάκος

Αυτή την φορά την εκδηλώνει
με την επιμονή του για ένο φιλικό
παιχνίδι στην πόλη μας κάνοντας ο

Κ Ο Ρ Υ Φ Η -Τ Ρ ΙΠ Ο Τ Α Μ Ο Σ
ΚΟΡΥΦΗ (Αντ/τής Αγνελόπουλος Δημ.)
Ανώτερος ο Π.Α.Ο. Κορυφής
επεβλήθη με μεγαλύτερη άνεση
από ότι διέχνει το σκορ του Α;0
Τριποτάμου με 2-0. Καλό το παιχνί
όι. κυρίως από πλευράς Κορυφής

ΕΓΝΩΣΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΟ
ΑΠΟΚΤΑ
Η ΒΕΡΟΙΑ
Σήμερα ή αύριο π ΒΕΡΟΙΑ απο
κτά παίκτη επαρχιακής Π.Α.6., ο
οποίος ατιέχε ι των εκδηλώσεων του
συλλόγου του λόγω προσωπικών
διαφορών με μέλος της όιοικήσεως
του σωματείου tou .
0 παίκτης πήρε μέρος στο οικο
γενειακό διπλά της ΒΕΡΟΙΑΣ και εν
συνεχεία αποσύρθηκε στο γραφείο
της ομάδος άλπου είχε δίωρη συζή
τηση με τον πρόεδρο κ. Λέκκα τον
γενικό αρχηγό κ. Δημητρακόκη και
τον προπονητή κ. Γαιτίΐνο. χωρίς
ωστόσο να καταλήξουν σε συμφω
νία

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΛΕΐΑΝάΡΕίΑ ίΑντ'της Γ Ιψ ο
πουλοςί
•
Το πρωί της προσεχούς Κυριακής
η Αλεξάνδρεια δίνει στη Λάρισα ενα
πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον τοπικά
Αιιόλλωνα
Tu μάτς ciurú θο γίνει σ το γηιιεδο
φιλιππουπόλεως θα αρχίσει στις 11 π.μ
και θα το διευθύνει ο κ Κρανιωτης του
συνδέσμου Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες
της Αλεξανδρείος είναι αποφασισμένοι
να κερδίσουν το παιχνίδι auró γιατί
εκτός ano τους δύο βαθμούς, θο έχουν
να πόρουν κοι οπό 10.000 δρχ ως πριμ,
μιό και συμπληρώνουν την δ εύ ιερ ιι
τετρόδο των αγώνων Την ομάδα ιη ς
Αλεξάνδρειάς θα συνοδεύσουν και πολ
λοί φίλαθλοι, για να συμπαρασταθούν
τους παίκτες στην προσπάθειό τους να
κερδίσουν ιούς δύο βαθμούς που θα
τους διατηρήσει στην κορυφή της
βαθμολογίας
•
Ο πρώην πρόεδρός του Π Α Ο
■Κορυφής και πρώην παίκτης του ΑΜΣ
Αλεξανδρείας κ Αβραάμ Μουρατίδην
ήταν ο τυχερός που κέρδισε το συτοκί
νητο ΦΙΑΤ 12 7 ΑΜΙΚΟ. που κλήρωσε η
ομάδα της πόλης μας προχθές Δευτέρα
με το Λαϊκό Λαχείο 0 κ Μ ουρστίδης
μόλις πληροφορήθηκε ότι κέρδισε ίο
αυτοκίνητο, από τον γεν, αρχηγά της
Αλεξανδρείας κ. Τσιάρτα. προοέφερε
στην παλιά του ομάδα το ποσόν των
46.000 δρτχ ως δώρο, και ενίσχυση Η
Λοίκηση της Αλεξάνδρειάς ευχάριστε·
θπμδσια τον κ. Μ ουρατίδη γ ι αυτή την
Ηροοφορά του.
•
Στις 8 Ιανουάριου στο κέντρο
Í0 Y M της Θεσσαλονίκης ο ΑΜΣ Αλε
• ρ δ ρ ε ια δίνει χορο με ένα πολύ πλού
-so πρόγραμμα, θ α είνπι οι καλλιτέχνες
0 ημ. ΙΥΙητροπάνος Γεωρ Γερολυμάτος
Μ π έου Αργυρσκη. Νελλη ΓκΙνη. Ρόμπερτ ΟυΓΛΛιαμς κπι πενταμελές μποΜ<
το Η κάθε πρόσκληση στοιχίζει χίλιες
δραχμές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να πληροφορηθουν οιιδήποτε με το
χορό αυτό στα τηλέφωνα 2 4 5 3 4 ·
Καστανά, 6 3 0 5 6 κ Τσιαρτα και 2 3 2 7 3
κ Πασιντέλη Η μετοφορΟ στη θεσ σ α
λονίκη θα γίνει με πούλμαν δωρεάν, γι
αυτούς που δεν διαθετουν δικέι τους με
αο μεταφοράς
•
Την περασμένη Τρίτη ο ντν.
αρχηγός του ΑΜ Σ Αλεξάνδρειά κ Αν
Τοιάρτας ετησκέφθηκε τον υφυπουργό
αθλητισμού και νέας γενιάς κ Κωστυ
Λαλιωτη καθώς και τον ειδικό συμβάν
λο του υφυπουργού νια θέματα τιοδο
σφαίρου κ Δημ. Καραγκούνη και αυζή
τηιτε θέματα που αφορούν την Α Εθνι
κή ερασιτεχνική κατηγορία καθώς κπι
θέματα διαιτησίας εν οψει των νέων
αξιολογήσεων τω ν διαιτητώ ν που θα γι
νουν μέχρι τέλος του μηνάς
•
Ο θαυμάσιος ποόοαςκμρισιής
της Αλεξάνδρειάς Αριιττος 2αρυς.άννης
ανοίγει καφετερία στην πόλη μπς εντός
τω ν ημερών Ταυτόχρονα θα έγκατα
σταθεί οικογενειακών στην Αλεξόν
Λρειά
•
Απο σήμερα η Αλεξάνδρειά
κυκλοφορεί το νεο λαχείο απδ το om iia
αι ευκεροι θα είναι τρείς Η κλήρωση θα

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ίδιος επίσημη πρόταση ατσν ΓΑΣ
γιο την διεξαγωγή αυτού του αγώνα
στις 29-12-82, με την ομάδα του
Δέφσκυ. η οποία είναι πρωτοπόρος
ττο πρωτάθλημα Α" Εθνικής της
Βουλγαρίας.
Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει
ο προπονητής της Βέροιας κ. Γα'πάνος ο οποίος υπήρξε μάλιστα κοι
παίκτης της εποχής που ο Ζέτσεφ
ήτταν προπονητής στην Βαοίλισσα

γίνει εττις 3 Ιανουάριου 1983 με τα τρίο
τελευταία v m ip ip a to u Λπικαύ Λαχτϊοο
των τριώ ν πρωτων λαχνών 0 πρώτος
τυχερός θα κερδίσει ωά έγχρωμη
τηλεόραση 26
ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ 0
δεύτερος τυχερός Οα κτρδίσει ένα στε
ρεοφωνικό ραδιομαγνηιάψιυνο ΦΙΛΙΠΣ.
και ο τρίτος ένο πολυτελές π ολύφω το
Το δώρα βρίσκονται οτη βιτιρνιι του
χυταστήμπτοςΓ ΜΠΡΑΒΟΥ κπι ο *έιθε
λαχνός στοιχίζει 4 0 0 δρχ Ετσι οι φίλα
ΙΙΛοι καλούνται γιο μιά ακόμη φ ορά νο
οιιμπορασταΟσιιν την οεκτδπ τους στην
εξεύρεση πύρευν την σπγμή μάλμππ
που κανκι πρωταθλητισμό
•
Ϋ τκϊρχιι φοβος στον αγώνα της
Κυριακής uc τον Απόλλωνα Λομίσης, νο
μη ππίζτι π φορ τ ικ Αλτ ξανδρτ ίας Χρη
στος Λκκκας γιατί κχτι προβλήματα μτ
ω πόδι του 0 Λέκκας Un προπονηθεί
αύριο και θα δοκιμάσει τρ πάδι του. αν
Μα μπαρτοει να ππίζτι
•
Η ήττα της A b Πσνττιυν την
περασμένη Κυριακή απο το Μπκέδανικο
Σιαπστας υε 1 -0. χαρυποίηπε ιουςφ ιλπ
θλους της πόλης μας Ετσι η Αλεξόν
δρεια κκρδίαει το παιχνίδι ιιου έχέι Αγ, τ.
τερο, θο βρεθε· (τιικεΠ Ό ΐής πτη βαθμό
λογία

2 -0

στο μεγαλύτερο όιάστημο του <κο
νοποιούσε τους φιλάθλους Χαρα
κτηριστικό του χθεσινού αγώνα οι
πολλές ευκαιρίες που χάθηκαν από
πλευράς Κορυφής. Το 1-0 έγινε αϊτό
τον Σωτηριάδη με δυνατό συρτδ
σουτ μέσα από την περιοχή Το 2 ·0
έκανε ο Στεργιόπουλος λίγο πριν
λήξει το α' ημίχρονο. Ένα άλλο γκολ
της Κορυφής κακίας ακυρώθηκε
από τον κ. Καραντουμόνη ως οφ
σάϊντ χωρίς να του το υποδείξει ο
επόπτης κ, Γιάννινάς
Στο β' ημίχρονο χάθηκαν πάρα
πολλές ευκοιρίες, από τους Γιάντση,
Ωεοδωρίδη. Σωτηριάδη. Στεργιόπουλο. γιο ν' αυξήσουν το σκορ
αλλά αυτό δεν έγινε οφ' ενός μεν
λόγω ατυχίας αφ- ετέρου δε λόγω
της καλής εμφονίσεως του τερματο
φύλακα του Τριποτάμου Καλιαρίδη.
Το μόνο μελανό σημείο του
αγώνα ήταν η οποβολή του Φωτιάδη I από τον όιαπτρή κ. Καραντουμάνη. Νομίζουμε ότι η αποβολή
αυτή ήταν πάρα πολύ αυστηρή διότι
ο' όλη την διάρκεια του αγώνα δεν
είχε σημειωθείλ καμιά παρεκτροπή
και από τις δύο ομάδες Κοι στην
ποοκειμένη περίπτωση ο παίκτης
αυτός δεν ενήργησε «σκεμμένα.
Συμπαθητική η ομάδα του Τριποτάμου. Δεν της αρμόζει η τελευtuia θέση όπου ε τιρ ίΐιε νο ρρισκονιαι άλλες ομάδες. Με λίγη
προσοχή οι ποίκτες του στις ενέρ
ν ε κ ς τοιις μπορούν νο επιτύχουν
περισσότερα.
Διακρίθηκαν από την Κορυφή
οι Γ»6νταής. Πουαρίδτις Οιοδωτ·ι
δης Μπεκιάρης χωρίς να υστερή
σουν κοι οι υπόλοιποι.
Από τον Τριπότομο οι Κολιορίδης Τοιομήτρος Φωτιάόης II
Ο διαιτητής κ. Κοραντουμάνης
καλός Δεν ενήργησε σωστά μόνο
επην περίπτωση της ακυρώοεως
του γκολ και σ ιην αποβολή. Με
τριος ο κ Τσερκέζος Πολύ καλάς ο
κ. Γ*αγνίνος
Οι συνθέσεις
Κορυφή: Κολταβερίδης Πάγο
γιωτοπουλος
ΠοοαριδηςΚαλτσο
νόκης Μουσκεφτά(ίάς I. Μπεκιάρης
165 Μουοκεφτάρας II) Θεοδωρί
δης Γιό νταής Στ·.ργιόπθυλσς. Λια
κίδης Í7 0 ' Κυριοκοιϊ) Σωτηριόδηε,
Τριπόταμος: Κολιορί&ής Ιακιοβ'δης.
Ευθυμιάδης.
Ινιζεβίδης
Τε μουριζιδης, Ττντόνλοιι Ια ντη ς
Γαβρός φωτιόδης I. Τοιομήτρος
Φωπάδης II.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ ϊ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α

στην Αλχ’ ανδρεία 110 τ.μ. με τον αέρα ηόν«>. Örraonouimi 104.
Πληρ. τηλ. Κ38622, θεο/νίκη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
σε λειτουργία με μεγάλο κιικλο εμγοοιών επην πόλη της
Βεροίας επί της Αγ. Δημητριου λόγω αναχωρήειεως εττο εξωτερικό
Πλπρ τηλ 2 4 4 7 Β εργάσιμες ώρες

\ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τσιμισκη 60 ΤηΑ 274 959 223 34β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντασφαλισταί μας οι ΛΑόυ6ς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ 400·70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

tou

Λονδίνου

157 000 000
68 500 000
193 000 000
126 000 000

Αντιπρόσωπος Β ίρ ο ιο ς

Σ. Α. Ναβροζίδου τρΑ. 2 3 4 6 0
ΙΙ»»»οζ«τα. σ«π Σχολή Oÿnywv

bu

Αγνωστο πότ€ θα
αρθ€ί στην Πολωνία
ο στρατιωτικός νόμος
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη
ημερομηνία γιο την άρση του στροπωτικού νόμου στην Πολωνία δό
λωσε προχθές ο «υβερνηπκός
εκπρόσωπός κ. Γιερζυ Ούρμπαν
»Δεν είναι μαστικό» πρόσθεσε ο κ,
Ούρμπαν. «ότι έχουν προετοιμάστε
προσωρινό μέτρο γ«ο μια μεταβατι
κή περίοδο που θα ακολουθήσει
ττγν άρση tou στρατιωπκού νόμου»
Ο εκπρόσωπος αρτΛθπκε να απαν
τήσει σε ερώτηση γχ> την απόλυση
των πολτπκών κροτοι/μέντυ*
Στο ί δ ι ο θέμα ο Πολωνός επιτε
τραμμένος στο Τόκιο κ. Στον-σλόβ
Σκοβράν άπλωσε προχθές πως. ο
στρατιωτικός νόμος θα σνοοττηλε
στις 13 Δεκεμβρίου αλλά η ουσ α
στική άρση του θα γίνει έξη μήνες
αργότερα, σπς 22 Ιουλίου 19Β3,
ήμερα της εθνικής επετείου της
Πολωνίας
Κατά τη γνώμη του «- Σχοβρόν.
θα απελευθερωθεί το μεγαλύτερο
μέρος των κρατουμένων κα· ο
στρατιωτικός νόμος δεν θα επ·ΒΑηθ εί ξανά. Ο Πολωνός επιτετραμμέ
νος διευκρίνισε πως π Βουλή θα
αντικαταστήσει το στρατιωτικό νό
μο με μια νομοθεσία που θα παρέ
χει «ειδικές εξουσίες» στην κυβέρ
νηση του στρατηγού Γιαρουζέλσκι
Σχετικά με τους κρατουμένους ο
κ. ΟυρμπΟν είπε ότι κη εκτόπιση θα
πάψει να υπάρχει όταν θα αρθεί ο
στρατιωτικός νόμος» «σι δεν απέ
κλεισε το ενδεχόμενο ορισμένοι
από τους «ρα τού μένους ηγέτες της
»Αλληλεγγύης» νο ποραπευφθουν
στη Δικοιοσσνη για «εγκληματικές
ενέργειες»
«Δεν ξέρω ακριβώς
ποιοι θο απολυθούν», είπε ο κ.
Ουρμπόν.
ΑΠΟΛΥΣΗ 32
ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ
Οι στρατιωτικές αρχές της πρω
ιεύουσος ανακοίνωσαν πως δόθηκε
εντολή γιο την απόλυση 32 εκτοπι
σμένων. «κατοίκων της περιοχής
«ης Βαρσοβίας» Επίσης, no πρακτο
ρείο «ΠΑΠ» μετέδω σε την απελευ
θέρωση «όλων των κρατουμένων»
της περιοχής Βόλμπρντς χωρίς
όμως να αναφέρει αριθμό 0 εκπρό
σωπος της αστυνομίας κ. Ζαβάτσκι
δήλωσε πως οι πολωνικές αρχές
εξέφρασαν την πρόθεση να απελευ
θερώσουν όλους όσοι κρατούνται
στνς φυλακές με ιό την επιβολή του

στρατιωτικού γόμου
0 κ. Ουρμπόν είπε αχόμη όπ δεν
μπορεί νο προβλέπει ποιές θα είναι
οι αντιδράσεις της Δόσης από την
άρση του στρατιωπκού νόμου και
πράσθεσε πως «η πείρα δείχνει ότι
οι απαντήσεις της Δύσης μπορεί νο
είναι πολύ όιοφοβισμένες».
Οτωκ ΐΜτέόωσ« το ποπκτποείη
«ΠΑΠ». άρχισαν σοβιετσπολωνικές
συνομιλίες στη Βαρσοβία νια τη
δκύρυνσπ των εμπορικών σχέ
σεων. μεταξύ των δυο χωρών
0 ηγέτης της · Αλληλεγγύης» Λεχ
Βαλέσα έστειλε κο. δεύτερη επι-

Ο ÛIHMEPEYONTA

Φαρμακεία
© ÄIANYKTEPCVONTA
Σήμερα θ Δεκεμβρίου 1962
όιονυ»τερκuKi το Φαρμακείο:
ΚουπατοιΟρη Μόρια
τηλ. 28491.

στολή στο στρατηγό Γσρουζέλσκι,
πράγμα που το επιβεβαίωσε προ
χθές π σύζυγος του Πολωνού συν
δικαλιστή κ. Ντσνούτα «Αν θέλετε
να μάθετε το περιεχόμενο της επι
στολής ρωτήστε το στρστηνό». ε ί
πε η κ Βολέσο. Οι αρχές δήλωσαν
άγνοια γιο τη νέα επιστολή. Οπως
δήλωσε ο ιερέας Χένρυ Γισνκόφσκι.
ο κ. Βαλέσο θο σπάσει τη σιωπή
του σπς 16 Δεκεμβρίου, σε ομιλία
tou στο μνημείο το αφιερωμένο
στους εργάτες που σκοτώθηκαν σε
τσρσχές πριν από 12 χρόνιο.

Ο
ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ Β ΙΑΠ.Ε.Ι
Στο ποσό των 90 .400 6ρχ. μπο
ρεί νο περιορισθεί το ανώτατα όριο
του δώρου των Εορτών για τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και
πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 21
Δεκεμβρίου.
Τη διευκρίνηση αμτή έκανε 0
Υπουργός Εργασίας κ. Ευάγγελος
Γιαννόπουλος ο οποίος μάλιστα
έδωσε εντολή σπς αρμόδιες υπηρε
σίες νο καταρτίσουν ερμηνευτική
εγκύκλιο στην οποία θα τονίζεται
ότι το κστώτατο ημερομίσθιο είναι
904 δρχ. από 1-ης Σεπτεμβρίου και
επομένως το ποσό του δώρου μπο
ρεί να περιορισθεί στο εκατοντα
πλάσιο του δηλαδή στις 90.400
δρχ όπως ορίζει ο σχετικός νόμος
Το δώρο τω ν Εορτών θα κατα
βληθεί στους δικαιούχους με βάση
τις πραγματικές τους αποδοχές και
θα είναι ίσο με 25 ημερομίσθια για
όσους αμείβονται με ημερομίσθιο
και ένας μισθός για όσους αμείβον
ται με μισθό και εφόσον η εργασια
κή τους σχέση διήρκησε από 1-ης
Μοίου μέχρι και τα Χριστούγεννα.
Γιο όσους η εργασιακή σχέση ήταν
μικρότερη στο παραπάνω διάστημα
θα λάβουν σον δώρο το ποσό που
αντιστοιχεί σε δύο ημερομίσθια ή
2/25 του μισθού των για κάθε 19
ημέρες εργοσιακής σχέσης
Σε μία σειρά επιχειρήσεων (στιλ
βωτήρια
κουρεία,
κωμωτήρια,
εστιατόρια κλπ). οι τιμές αυξάνονται
κατά ποσοστό οπό 15-30% και για
το διάστημα οπό 18 Δεκεμβρίου μέ
χρι 17 Ιανουάριου για να χορηγηθεί
από το προϊόν των αυξήσεων το
δώρο στους μισθωτούς αυτών των
επιχειρήσεων.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

RO-NI

τους γεωπόνους, αλλά δεν ξέχασαν
νο καταδικάσουν και τη «δεξιά», που
όπως υποστηρίζουν είναι υπαίτια με
την αγροτική πολιτική ττου ακαλσύ
θησε. Ό μ ω ς αξίζει νο σημειωθεί
όπ η ΠΟΣΓ, σύμφωνα με εξακριβω
μένες πληροφορίες - ελέγχετοι από
το ΚΚΕ. γεγονός που σημαίνει ότι
και αι σχέσεις του δογματικού ΚΚΕ
με το κυβερνηπκό κόμμο, δεν πάνε
καθόλου καλό, τουλάχιστον στο
τομέα της γεωργίας
Οι άνεργοι γεωπόνοι υπογραμμί
ζουν ότι σ' ένα σύνολο 6.500 γεω
πόνων υπάρχουν περί τους 2.000
(39% περίπου) άνεργοι, έτερο
απασχολούμενοι και υποαπασχο
λούμενοι, που έχουν πάρει το πτυ
χίο τους από το 1974 μέχρι σήμε
ρα Λόγω της ανεργίας ένα μεγάλα
ποσοστά του γεωπονικού δυναμι
κού μένει αναξιοποίητο, νεγονός
που έχει αρνητικές συνέπειες στην
ανάπτυξη της αγροπκής οικονομίας

θεσμού.
' 7. Ο καθορισμός συγκεκριμένης
ημερομηνίας απονομής των βροβείων συνδεμένης με τους διεκδικητικούς αγώνες της αγροτιάς μας.
8. Η αποφυγή κατά το δυνατόν
της παρέμβασης των υπηρεσιών
του υπουργείου στηόιαδικασία επι
λογών και η φροντίδα να περιορι
στεί ο ρόλος τους ατο επίπεδο κά
ποιος τεχνικής γραμματειακής και
οργανωπκής κάλυψης
9. Η αποφυγή της φόρτισης
των υπηρεσιών με πρόσθετο γροφείοκρστικό έργο που πολλές φορές
οδηγούσε στο παρελθόν στην ανα
στολή της δραστηριοποίησής τους
για την πραγμάτωση άλλων αναπτυ
ξιακών στόχων.
10. Η αποφυγή των κάθε λογής
αυθαιρεσιών, σκόπιμων ασοφειών.
αναιτιολογήτων
και χαριστικών
αποφάσεων κ,λπ.
Το παρελθόν του θεσμού είχε
πάρα πολλά σημείο όπου υπήρξαν
αμφισβητήσεις από τοναγροτικό
πληθυσμό τόσο πάνω στομς πραγ
ματικούς στόχους που επιδίωκε η
πολιτεία όσο και πάνωστις μεθό
δους που ακολουθούσε. Ο κανονι
σμός που θεσπίζεται δημιουργεί
έναν πάγιο τρόπο ανπμετώπισπς
του θέματος νιαίον για το σύνολο
της χώρας κοι μη επιδεκτικό αμφι
σβητήσεων για τους στόχους του
θεσμού.
Παράλληλα, θα γίνει από πλευ
ράς του υπουργείου μιά προσπά
θεια για επίκαιρη και ολοκληρωμένη
ενημέρωση - πληροφόρηση του
αγροτικού κόσμου για τη σκοπιμό
τητα του θεσμού, τη διαδικασία επι
λογής τον αριθμό και το ύψος των
βραβείων, την ημερομηνία απονο
μής κ-λπ.. ώστε νο εξοοφαλισθεί η
καλύτερη δυνατή λειτουργία και να
επιτευχθεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την ύπαρξη του
θεσμού.
Τέλος επισημαίνετοι. όπ καθο

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
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0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Μακραχωρίου Ημαθίας διακηρύττει
άτι εκτίθεται σε Φανερό τακτικ μειο
δοτικό διαγωνισμό της Κοινότητας
οπό πς οικίες κοτοστήμστα. κοινο
χρήστους χώρους κ.λ π γιο το έτος
1983.
0 διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο κοινοτικό καταστημα Μακρο
χωρίου στις 17 του μήνα Δεκέμβρη
του έτους 1982 ημέρα Παρασκευή
κσι οπό ώρα 10 π.μ έως 1 1 π.μ.
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Η
μεταφορά και ταφή θα γίνεται 2
φορές την εδομόδα Ως πρώτη
προσφορά ορίστηκε το ποσό των
600 0 0 0 δρχ. γιο Ολο το έτος 1983
Σαν εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό ορίστηκε το ποσά των
25.000 δρχ. που θα δοθεί με γραμ
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή με εγγυητική επιστο
λή ανεγνωρισμένης Τραπέζης «στο
τον τύπο που ιοχύει νια τα δημόσιο
«αι δήλωσή του Ν 105 69 ότι έλα
βον γνώση των όρων λεπτομερούς
διακηρύξεως
Στη
δημοπροσίο
γίνονται
δεκτοί, εργολάβοι, εμπειροτέχνες
«αι μη. κάτοχοι φορτηγών αυτάων
δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσκως ή
γεωργικών ελκυστήρων μετάπλα
’ φόρμας,
ί ·ει πέρισσστεμες πληροφιιρίες
Cu * j6<u í >' oóhtvüi μποοειιΛί vu
σπευθύνονιοι στα γραφεία της Κοι
νότητας σε όλες πς εργάσιμες ημέ
ρες και ώ ρες
Ο Πρόεδρος
«ης Κοενότητας
Ιορδάνης Δ. Πέδης

ρίζονται με σαφήνεια σε π ακριβώς
□ποσκοπούν τα βραβεία προσδιορί
ζονται λεπτομερειακά οι βραβευό
μενες δραστηριότητες και αποφεύ
γονται κάποιες γενικότητες που επι
τρέπουν την αυθαιρεσία.
Ειδικότερα, οι βραβευόμενες
δραστηριότητες είναι:
1. Συμμετοχή των βραβευόμε
νων (φυσικών ή νομικών προσώ
πων) στη γεωργική ανάπτυξη της
περιοχής
2. Ποσοτική αύξηση ή ποιοτική
βελτίωση
των
παραγομένων
προϊόντων.
3. Συμμετοχή στην τυποποίηση
εμπορία και μεταποίηση των παραγομένων προϊόντων.
4. Επίτευξη εξαγωγικών επιδό
σεων.
5. Εκδήλωση ενδιαφέροντος
για μεγαλύτερη συνεργασία με πς
υπηρεσίες του υπουργείου γεωρ
γίας
6. Συμμετοχή στην προστασία
του περιβάλλοντος και την αξιοποίη
ση των φυσικών πόρων.
7. Συνεταιριστική και συνδικα
λιστική δραστηριότητα στα γεωργι
κό τομέα.
8. Ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτο
βουλιών με σκοπό την εφαρμογή
προηγμένης
τεχνολογίας
στον
αγροτικό τομέα.
Η διαδικασία απονομής των
βραβείων θα αρχίσει να εφαρμόζε
ται μέσο στο 1983 ώστε να απονεμηθούν τα πρώτα βραβεία το 1984.
Τα γεωργικά βραβεία ιέναι
τριών κατηγοριών:
Κατηγορία 1η - Πανελλήνια
τιμηπκά
Τιμητικά βραβεία που απονέμονται σε ιδρύματα, σωματεία κ.λ.π.
για τη διακεκριμένη προσφορά τους
σε γεωργικά θέματα.
Κατηγορία 2η - Πανελλήνια
χρηματικό
Βραβεία
απονεμόμενα
σε

Ακατάλληλος
και προσωρινός
ο Γ. Αντρόπωφ
ΛΕΝΕ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
β ιε ν η

Κομμουνιστική Αλβανία απέρριψε το άνοιγμα της νέος σοβιεπκής
ηγεσίας και επέκρινε τον Σοβιετικό
ηγέτη κ. Γιούρι Αντρόπωφ ως ακα
τάλληλο για την διακυβέρνηση της
χώρας λόγω του παρελθόντος του
στην Κα Γκε Μπε. Και πρόβλεψε ότι
η εξουσία του είναι προσωρινή και
ότι σύντομα θα ανπκατασταθεί από
άνθρωπο τομ στρατού.
Σε προχθεσινό άρθρο της εφη
μερίδας «Ζέρι Υ. Πόπουλιτ». οργά
νου του αλβανικού Κ.Κ. αναφέρεται
ότι. η Αλβανία «δεν είχε δεσμούς
ούτε με τον ΚρούστσεΦ, ούτε με
τον Μπρέζνιεφ» και ότι δεν πρόκει
ται να έχει ούτε και με τον Αντρό
πωφ ή οποιονδήποτε άλλο που θο
ανέλθει στην εξουσία στο καθε
στώς των ρεβιζιονιστών τηςΣ. Ενώσεως για τον λόγο ότι ακολουθούν
ιμπεριαλισπκή πολιτική που απο
βλέπει στην υποδούλωση του κό
σμου. την καταστολή και «εκμετάλ
λευση των λαών»
Απαντώντας στο άρθρο της
«Πράβδα* του περασμένου μηνός
με το οποίο π Μόσχο υπογράμμισε
ότι είναι έτοιμη νο αποκαταστήσει
ομαλές σχέσεις με την Αλβανία, η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Μακροχώρι 7 12.1982
Αριθμ. Πρωτ. 4293

Προοφέρουν ζεστασιά και άνεση
στους μικρούς και στους μεγάλους

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
0 Υπουργός Εμπορική«
Αίας κ. Γ. Κστσιφάρας εξήΥΥ«'™ w
μέρα, τα μέτρα που προστίθ«™
λάβει η κυβέρνηση για την ανγ
τώπιση της κρίσεως Ίου Μ0“ 1’
την ελληνική Ναυπλία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΣΗΜΙΤΗ
ΑΘΗΝΑ 8 ΙΑΠΕ)
Αναμορφώνεται ο θεσμός των
γεωργικών βραβείων με ειδικό
κανονισμό που κστήρπσε το υπουρ
γείο γεωργίας με τον οποίο ορίζε
ται ότι το βραβεία θα φθάνουν τις
80 .000 δρχ. για τα φυσικά πρόσω
πα και τις 150.000 δρχ. νια τους
συνεταιρισμούς και τα σωματεία Τα
γεωργικά βραβεία θα απονέμονται
την ημέρα που τιμσται η εξέγερση
στο Κιλελερ.
Σε σχετικές δηλώσεις του ο
υπουργός γεωργίας κ. Κων. Σημίτης
τόνισε τα εξής:
Η ανάγκη της ύπαρξης ενός
μηχανισμού βράβευσης οπό την
πολιτείο των δραστηριοτήτων εκεί
νων που προάγουν τοεπίπεδο της
πολιτιστικής κοινωνικής οικονομι
κής ζωής της χώρας ή κάποιων επί
μέρους τομέων, είναι γενικό από
όλους αποδεκτή γι αυτό και σε πάρα
πολλούς τομείς συνολικών ή επί μέ
ρους δραστηριοτήτων έχει ήδη
θεσμοθετηθεί η χορήγηση ειδικών
βραβείωχ.
Παρόμοιοι μηχανισμοί έχουν
αναπτυχθεί και σε όλες πς άλλες
χώρες ανεξάρτητα από το πολιτικό
κοινωνικό ή οικονομικό τους σύστη
μα
Στον τομέα της γεωργίας που
άμεσα αφορά το 1/5 του ελληνικού
πληθυσμού και έμμεσα πολύ μεγα
λύτερο μέρος και κατά το παρελθόν
υπήρχε θεσμοθέτηση διαφόρων
κατηγοριών βραβείων που εδίδοντο
είτε από κρατικούς και ημικραπκούς
φορείς είτε από ιδιώ τες
Με την αναμόρφωση του όλου
θεσμού επιδιώκεται:
1. Να αντικειμενοποιηθεί η δια
δικασία επιλογής των αγροτών και
τωνφορέων πρωτογενούς δευτε
ρογενούς και τριτογενούς δραστη
ριότητας μέσα στα πλαίσια του
αγροτικού τομέα της οικονομίας
μας.
2. Η ουσιαστική συμμετοχή
σπς διαδικασίες επιλογής των
εκπροσώπων των βραβευόμενων
(συνεταιριστικών
οργανώσεων,
συλλόγων αγροτών, τοπικής αυτο
διοίκησης κ.λ.π,|.
3. Η σύνδεση της βραβευομένης δραστηριότητας με το υπάρχον
πρόγραμμα ανάπτυξης τουαγροπκού τομέα.
4. Η διασύνδεση της όιοόικασίας βράβευσης με πς δραστηριό
τητες του νομαρχιακού συμβουλίου.
5. Η κατά το δυνατόν συμμετο
χή των φορέων του χωριού στη
διαδικασία υπόδειξης των προς βράβευσιν δραστηριοτήτων.
6. Η εξασφάλιση μονίμου
φορέα
χρηματοδότησης
του

Πορ€ΐα στη Βουλή
άνεργων γεωπόνων

Ν έο Ν έο Ν έο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αναμορφώνεται ο θεσμός
των γεωργικών βραβείων

η

Πορεία στη Βουλή πραγματο
ποίησαν χθες οι άνεργοι - κυρίως
γεωπόνοι, μέλη της Πανελληνίου
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γεωπό
νων ΙΠΟΣΓ) μετά από σχεπκή από
φαση που πήρε σύσσωμος ο γεω
πονικός κλάδος στην έκτακτη γεν,
συνέλ*υση
της
ΠΟΣΓ
στις
28 Π 82.
Οι «παρειιάμενοι» κατήγγειλαν
την Κυβερνηπκή απραξία στο πρό
βλημα της ανεργίας που μαστίζει

J-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ζητείται για ενοικίπση κατάλλη
λο οίκημα περίπου 150 τ.μ. με αυλή,
για την λειτουργία του Γ' Εθνικού
Παιδ. Σταθμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορςιύν ν'
απευθύνονται στο Τμήμα Κοινών.
Πρόνοιας Ν Ημαθίας τηλ 24.929

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κοριών Βέροιας ευχαριστεί:
Την κ. Φωτεινή Κολογήρου γιο
την δωρεά του ποσού των 10 000
δρχ στην μνήμη του συζυγου της
Στεφάνου με την συμπλήρωση δύο
χρόνων από τον θάνατό του
Από την φιλόπτωχο

πανελλήνιο επίπεδο.
Κατηγορία 3η - Νομαρχιακά
χρημσηκά
Βραβεία
απονεμόμενα
σε
νομαρχιακό επίπεδο.
Τα χρηματικά ποσό που θο
συνοδεύουν τα βραβεία, κατά βρα
βευόμενο. είναι:
Φυσικό πρόσωπα νομαρχιακά
βραβεία 50.000, πανελλήνια βρα
βεία 80.000, ομάδες παραγωγών
νομαρχιακά
βραβεία
80.000,
πανελλήνιο βραβεία 100.000. συν/ομοί, κοινότητες σωματεία, οργα
νώσεις κ.λπ. νομαρχιακά βραβεία
100.000,
πανελλήνια
βραβεία
150.000.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΑΑΚΟΥ
Μ αΑακούση 10. Β έρο ια
Τηλ. 2 9 .6 8 5
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
(ΓΚΡΟ ΥΠ ) Γ ΛΥΚΕΙΟ Υ
και αποφοίτυτν (1 9 8 0 . 8 1 , 8 2 )

ΑΠΟ 10-1 8 3
ΓΙΑ I. II, IV ΔΕΣΜΗ
Π λη ρ ο φ ο ρ ίες-Ε γγρ α φ ές
Κ α θ η μ ερ ινά

Από όπ γνωρίζουμε, ο σοβιετι
κός στρατός δεν μπορεί να δεχθεί
να εξουσιάζεται από ένα άτομο που
διηύθυνε την Κα Γκε Μπε.
θο πρέπει να αναμένεται πως
αργά ή γρήγορα ο στρατός θο αντιόράσει και δεν αποκλείεται νο ανέλθει στην σοβιετική ηγεσία είτε ένας
εκπρόσωπος του στρατού ή κάποιος
που θεωρείται έμπιστός του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βεροίος
ευχαριστούν:
1 Την κ. Μιμή Μανιοπούλου
από την Αμερική, για την δωρεά 50
δολ. στην μνήμη του συζύγου της
Νικολάου και της μητέρας της
Ευφροσύνης Μαλούτα.
2. Τον κ. Νικόλαο Καρασταμάτη
για την δωρεά 1.500 δρχ. στην
μνήμη της συζύγου της Δέσποινας.
3. Την κ. Χρυσοπολίτου Αλέ
ξανδρο γιο την δωρεά 5.000 δρχ.
στην μνήμη τουοδελφού της Χρή
στου Χρυσοοολίτη.
4. Τον κ. Ιωσηφίόη Νικόλαο για
την δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη
της μητέρας του Ευλάμπιος
5. Τον κ. Ιωάννη Αποστολίδη
για την δωρεό 1.000 δρχ, στην
μνήμη των γονέων του
6 Την κ. Ό λγο Γαστεράτου για
την δωρεά 500 όρχ.στην μνήμη του
αδελφού της Νικολάου Ακριβοπούλου.
7. Την κ. Αθηνά Σαλβατζόνλου
για την δωρεά 1.000 δρχ, στην
μνήμη των γονέων τη ς
8. Την κ. Φωτεινή Σωτηρίου νια
την δωρεά 2 0 0 0 δρχ. στην μνήμη
των γονέων της Αθανασίου και
Όλγος Γιαμά.
9 Την κ Ευδοξία Ψάλτου γιο
την δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη
των γονέων της Μαρίας και Νικο
λ ά ο υ Ρεπιδώνη και tou συζύγου της
Διογένη.
Από το Γηροκομείο

Πάντως ο κ. Υπουργός ανέΦ*·^
ότι δεν αναμένεται να ¿ιάοο0*, ,
μέτρα που θα ληφθούν. ΟΠό0^ ^
ώθηση στη Ναυτιλία μας Vu,TI_r
έπρεπε να έχουν Αηφθεί Πθλ0
τέρα.
Ειδικώτερα γιο τη ύ£'ωσ(1
συνθέσεως των πληρωμάτων· °
Κστσιφάρας είπε όπ η κ υ β έ Ρ ^
θα κάνει αυτό που προβλέπουν
διεθνείς και ελληνικοί «ovov^^
ώστε νο μη βλάπτεται η
«οι η λειτουργηκότητο του Π"*τ£
Για τη χρησιμοποίηση
πών νουπκών ο κ. Καταιφάροί*.
όπ αυτοί θα μπορούν να αΓ,0,<
το 25-35% της συνθέσεω? ,
πληρώματος θα πληρώνονται W
τους μισθούς που θα σύμφωνη®
Ε.Ε.Ε. με τα σωματεία τους· υΓ(ι ^
προϋπόθεση όπ οι συμφωνεί
υπΰκεινται
στην
έγκρώΠ ^
Υπουργείου και θο απορροΦΠ .
όλοι οι άνεργοι έλληνες vOffl’s m

Πλειάδα διαιτητών μας
σε αγώνες την Κυριακή
Ρεκόρ συμμετοχής διαιτητών του συνδέσμου μος σε αγώνες
«ώνΠρωταθλημάτων της προσεχούς Κυριακής.
Ας δούμε όμως πς τριπλέτες μας.
8 ΕΘΝΙΚΗ
Ολυμπιακός Β - Κιλκισιακός
Κουφογιώτης (Τσιμούρης - Μπιλαδέρης)
Αγρ._-Αστέρας - Καλαμαριά
Χρυσά νης Ν. (Κόρακας - Τσιλιγκιρίδης)
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ
Λορισα - Αρης θ.
Χρυσά νης θ. (Βράνιστας - Γ ιάννινσς)
ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Παντοκώμη - Λιτόχωρο
ΚοοφόπσυΑος Σ. ΓΓσολάκης - Ματράκας)
Πολίχνη - Μελιτέος
Νκολαίδφς (Χαοηγιαννίδης - Λάσκσρης Κ.)

αλβανική εφημερίδα ανέφερε ότι η
επιλογή του Αντρόπωφ υπήρξε βια
στική και επιβλήθηκε από μια δύ
σκολη κατάσταση.
«Δεν εφαρμόζει καμμιά δραστη
ριότητα γιατί δεν είναι ούτε αρμό
διος ούτε πανίσχυρος όχι μόνο
στον εσωτερικό τομέα, αλλά και
στον εξωτερικό, και στην ουσία
ακόμη και απέναντι σπς λεγάμενες
χώρες της σοσιαλισπκής κοινότη
τας».

0 κ. Κστσιφάρας είχε ενπμ£Ρ1*''
σει από χθες γιο τα μέτρα
ένωση εφοπλιστών με
που όπως διευκρίνησε αππύθνν^
στο προεδρείο της μετά από π°Ρ"
κλήση του τελευταίου, προκειμ*™·
να συζητηθούν οι «ußf
προθέσεις κατά τη χθεσινή íκπl*,,'
γενική συνέλευση της ΕΕΕ-

Άν€τη νίκη της Ββροίας
συνέχεια από την 3η
Βασιλείου και με ωραίο τρόπο πλα
σάρει τον Αργυρίου κάνοντας το

2- 0.
— 5 0 ' Δεν δίνεται καταφανέστατο
πέναλτυ οπό τον προκληπκό Καβολιώτη διαιτητή, σε χέρι του Καραβσγγέλη που απέκρουσε σουτ του
Πουρσσνίδη.
— 6 2 ' Ωραίο «μπάσιμο» του Παρίζα
από δεξιά και συρτή σέντρα, ο
Πουρσανίδπς μόνος κατεβάζει την
μπόλλο με το στήθος και σουτάρει
δυνατά άουτ.
— 6 3 ' Ο Ξανθόπουλος μόνος μπαί
νει στα βεροιώτικα καρέ και σουτά
ρει στα ύψη.
— 66' Κόρνερ του Πουρσσνίδη από
αριστερά, ο X"Αθανασίου τηό ψηλά
από όλους πιάνει καρφωτή που
αποκρούει σωτήρια σε κόρνερ ο
Αργυρίου.
— 7 4 ' Μόνος ο Μπέλλος με τον
Αντωνό που βγαίνει και του κλείνει
το οππκό πεδίο τον πλασσόρει
άστοχα, για νο πάει η μπόλλα στον
αμαρκάριστο δεξιά Ξανθόπουλο
που σε κενή εστίσ σουτάρει άουτ.
— 88 Έξυπνο ο Τοπαλίδης βγάζει
τον Καλτσά μόνο με τον αντίπαλο
τερματοφύλακα, ο Βεροιώτης όμως
εξτρέμ σουτάρει στην αγκαλιά τοα
Αργυρίου
— 8 9 ' Ο Ποαρσανίδης μόνος σου
τάρει δυνατά νια νο αποκρούσει σε
κόρνερ ο Αργυρίου.
Ωι συνθέσεις
Βέροια: Αντωνάς X "Αθανα
σίου. Μ ελετίδης Γιστζιτζόπουλος
Παπατζίκος 170' Τοπαλίδης) Παρίζας ΚολτσάςΚστσώνηςΜουσοόρης Πουρσονίδης Γκέσιος (61" Σίμ-

πο^
moer*
Λεβαδειακός Αργυρίου. ™
ναίος Καροβο γγέ λης βοο·
„
Μουτάφης Μελισάρης
.ως
λοςΛούλος
Μπέλλος
"°”
Μαργαρίτης (46' Γκουλής!·

ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ
ΤΟ ΜΑΤΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ: Θα πίστευε M*¡S
■ ι pu®*'
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ όπ θο μπορυδώσει στο παιχνίδι το χρώϋ® ^
ντέρμπυ σν κανείς λάβει
„«)
του το μέχρι τώρα αποτε«®^,,·
του. Σιαπιστωσο όπ και δυΥ® ή
τες δεν υπήρχαν και π α Ρ ^ Γ'^ι ο
ομόδο μου διέθετε παίκτες ^ ε
αξία τους δεν επέτρεπε κάτι Ή
rjfftf*
' Ηταν για μάς ενα εύκολο
γεύμα που θα μπορούσα ν Λ
καλύτερη ποδοσφαιρική ομί ¿ό
και περισσότερα γκολ
¡¿¡¡θ'
υπήρχαν ειδικότερα κατά το ^
ρο ημίχρονο ορισμένες
γητες και που δεν θα τις οΦ'ιυ υγ
περάσουν απαρατήρητες π0™
ψεις
Η νίκη ουτή σε καμιά πί|,'^ τ
ση δεν μος επαναπαύει.
την αρχή για μια ακόμη πιό
προσπάθεια και για ένα κοκ
μέλλον
¿μ
Μ Π Α Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ:

Εκδρομές χειμώνα
από τον Φ ΙΛΙΠ Π ΙΔ Η
ΑΥΧΤΡΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΛ-ΓΓΑΑ1Α-ΙΖΠΑΝ1Λ
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΟΧΗ
ΜΠΑΓΚΟΚ-ΠΓΚΑΠΟΥΕΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (4^u p o )
ΠΡΑΓΑ
·
ΜΑΔΡΙΤΗ
·
ΒΙΕΝΝΗ
■

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ

Χριστούγεννα
στην Κων/πολη

• Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάϊο του 1982

Α Π Ο 24 Μ Ε Χ Ρ Ι 28 Δ Ε Κ ΕΜ Β ΡΙΟ Υ

Π*ως είναι γνωστά, οι αοφαλιομινοι tou ΤΧ Β t ηοο χριοατουν τιο νβ γη που
αφορούν χριν οηο roi φιτκινο μήνα Mato, ιϊο μηοροοιταν νο τις ηληριοοουν μ ι
U» τις J0 Χοιμβριου μ ι ιην καληα ιιμη και μ ι rιλ η καθνστιρηαίιος (,οκοο-J
ϊ,κιιδ η ιλ η ζ ι αιιτη η κροθιομία. τώρα οι αοφαλιομινοι θα μπορούν εενρα να
πς Λληρο,οορ, m rpv καινούργια ιιμη χωρίς καμία eHifiap**οη. πράγμα ñau
onwa&tfMoti αομμι,ρα γιο «ψς Λ οο ς τους αοφαλιομϊνοος, μια και Pio tv
αοφάλιατρο 6α ιούς ωφιλήοα αργότερα οτησυνταζιούοτηση.
ίω σ ης γιτιτα ι μια υηινθυμιαη οήμιρα όχι ο ίο ι οι αοραλιομινοι 6α itpiHtt
■α κληρώσουι μίοα στο ΛικέμΟριο τις φ ιιιιν ίς ιιοψορις για νο «ιαστοντ αργό
tipa στη βιβαιιοαη hou θα πάρουν γία τη φορολογική τιις δήλωοη. Ληλαίη lav
<*«ις ααφαλιαμινος κλήρωσα φ ιτ ιιν ις ιιοφορις to 196J αυτές St* θα ίοθνυν
οτη βιβαιαιοη όιότι tira i λογικό ou θα καταβληθούν το IVBJ και οχι το 1982.

Ηγ0 ^

ωραίο παιχνίδι με την Βέρο1®
τερη γι αυτό και της οξίζ*' ®
Εμάς μας επηρέασε το χόρΐ®

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟ»

VARS (γαλλικές *Αλ«ας)
Αναλυτικά προγράμματα από το πρακτορ»®

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

τηλ. 24.655-27120

Αύριο στη Νάουσα
και Αλ€ξανδρεία
ο κ. Κανελλόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ϊΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982]

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Έτος ιδρύοβος 1965
Αρ. Φύλλου 2102
Μητρο*όλ·α>ς 72-Ti|JL 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Άρχισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Ποιο από
τα δυό;
^^ νώχθξς
- .,0 υπουργός Εμπορίου
Ή
διέψευδε ραδιοφωνι-.Λ '1ΕΟΠΤ'*ώς κ.λ.π. τΠν είδηση
m ωμί σΓΠν Ελλάδα πορτοκά^Ρ«φ|'ΟΤώΡ'0υμ ,δΓ|λαδ,ί από τΠν
inim .,Γ|ν σ~ΓιΥΜΠ που ανοίγουν
tJTTW Πελοπόννησο και
:|WÍ6vr y a V° τοφοι:ιν το ντόπια
Ι4ιν„ Γρ οπό 7ΓΙ Νομαρχία Ημαθίας
n „ ΕωΡνίας) ανακοινώνετε) ότι
Ημαθίας ζήτησε με
,0υ αναφορά από τα

ΞΕΣΗΚΏΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ιια - Νάουσα

Πορεία διαμαρτυρίας

1° ητταγ ° ',1ωρν'αί και epnopíou
Ο^θεί η εισαγωγή μήλων
C
°Α,ων για να μη παρου■ J "ΡόΒλημο
“ “ “ διαθέσεως της

^

^

1

λχΐρ(ί^€το' ° τ ι Ο κ. Ν ο μ ά ρ χη ς
> ,Λ] ' οτ' νΝ ετα ι ε ισ α γ ω γ ή πορfe 11 V| π0όγμα που... δ ε ν γν ω ρ ίί^ '
άρμόδιος υ π ο υ ρ ν ό ς εμπ ο(04 0*λ"ί ° ° λα° ς δ ε ν ξ έ ρ ε ι π οιό απ’
»ίται , V° Ριστ®ψει: Γ ίν ε τα ι ή δ ε ν γ ίΌΟγωγή π ορ το κα λιώ ν;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Νέα
τηλέφωνα
οτο Νομό
®1«ε
®ΤΕ Βεροίας ανακοινώΊοι τ
6-12-1982 λειτούρ'ων ΗαηΓι·*° δοτικό Κέντρο Τρικά<0τή<Γ,α 0<' 500 παροχών σε οντιΙώγ, ηΓ' τ°υ παλαιού 200 παροδΐ 000. ο ^ ο αριθμούς
κλήσης
Η . 6 η, _99 χωρίς να αλλάξουν
, fníon? ^ ω'α'° ' συνδρομητές.
π¥ΐσζ * τις 17- 12-1982 θά λει
8ΕΡγ|Μα4 τ° Νέο Αστικό Κέντρο
Ημαθίας 300 παροχών
Όι Uç “ °νς κλήσης 92 20 0-92 49 9
JS/γ, Ρυτάχρονη ένταξή του στο
Uj2«iiac υε χαρακτηριστικό
S * * ? ® . '! ® « συνδρομητές της
? '•'ΠΦΐη ° ^ ° ξ ε ι μόνο το δεύτε• ■>
>Όυ αριθμού τους από 1

^ΙΖΕΕΒΕΙη
rSff°ffWtf£MPH-

« ο ί Β ? ι · ΕΙΜίΟΤΙ
¿liONHl
V

Κυβέρνηση για τους Εργαζομένους έλεγε ότι θα είναι
το ΠΑΣΟΚ όταν θα πάρει την εξουσία, αλλά φαίνεται ότι
κάτι δεν πήγε καλά και αφεθηκαν στην άκρη αυτές οι
υποσχέσεις. Έτσι σχεδόν καθημερινά εδώ και αρκε
τούς μήνες οι εργαζόμενοι, ο λαός, βγαίνουν στους δρό
μους για να διεκδικήσουν δυναμικά τα αιτήματά τους,
αφού η Κυβέρνησή τους δείχνει να ξεχνά πς υποσχέ
σεις της.
,
Η κατάσταση των εργαζομένων διαγράφεται τώρα
ακόμη πιο ανησυχητική μετά τα νέα μέτρα «λιτότητας»
που εξήγγειλαν οι αμερικανοσπουδαγμένοι εγκέφαλοι
της σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Πρό> του φάσματος τηε
ακόμη μεγαλύτερης οικονομικής ανέχειας οι εργαζόμε
νοι, δηλαδή ο λαός (κι ας είναι στην ... εξουσία), κλιμα
κώνουν τις κινητοποιήσεις τους με την ελπίδα μήπως
και πετύχουν ένα κάπως καλύτερο αύριο.
Χ θ ε ς μεγάλη κινητοπ οίηση
π ραγματοπ οιήθηκε σ τη Β έροια
από το υ ς οικοδόμους. Ό π ω ς σ
όλη τη χώρα έτσ ι και σ τη Β έ
ροια η τάξη τω ν οικοδόμω ν, που
π ερ ισ σ ό τερ ο ίσω ς από κά θε άλ
λη τάξη μ α σ τίζετα ι οικονομικά
α υ τή τη δύσκολη εποχή, πραγ
ματοπ οίησ ε σ υγκέντρ ω σ η σ το
Εργατικό Κ έντρο και ο τη σ υ ν έ 
χ εια πορεία δια μ α ρ τυρ ία ς με
πλακότ και σ υνθήμ α τα . «Σ ύντα
ξη σ τα 5 5 χρόνια, χ ειμ ερ ιν ό επί
δομα, τιμ α ρ ιθ μ ική αναπροσαρ
μογή στα η μ ερ ο μ ίσ θ ια 30% » και
άλλα παρόμοια ταξικά σ υ νθ ή μ α 
τα κυριάρχησα ν σ την χ θ εσ ινή
σ υγκέντρω σ η.
Κ ύριος ο μ ιλη τή ς τη ς σ υ γκεντρ ώ σ εω ς ήταν ο πρόεδρος του
σ ω μ α τείο υ Γιώ ργος Ταξιαρχόπουλος, που κά λεσ ε το υ ς ο ικο 

Παραγωγοί,
*ΡΗΣΙΜ ΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

Ν π α ς μ α ΓΕΩΤΡΟΝ
βελτιώνει την αφή και την σύσταση του
^Φους (Αφραταίνει και δυναμώνει το έδαφος)
k 0 γΕΩΤΡΟΝ αυξάνει την παραγωγή, πρωϊμέζ«, χρωμστί‘ Κα' βοηθά τους καρπούς στην συντήρηση στα ψυγεία.
ελ^ϋ ^ ^ Γ Ρ Ο Ν

.

0 ΓΕΠΤΡ0Ν διορθώνει τις τροφοπενίες Σιδήρου, *Κ«υ·
pVúp0u_ e 0p¡0U( Μαγνησίου. Μαγγανίου στα δένδρα κοι

"Ίίλια.
0 ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει τον σακχαρικό τίτλο στα αμπέλια
τ€ύτλα.

ΐής 0

αυξάνει, πρωιμίζει την παραγωγή της τομάκάνει τα φυτά ανθεκτικά στις ασθένειες.
^ήθ ^ ^ ^ Ν περιέχει ειδικό μεταπλάστη του εδάφους με
^ °ς υικροοργανισμών (κου συντελούν στην πλήρη ππ»
μθ«Ρώση και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
^ εδάφους)
ζ(ι ° Γ^ΤΡ0Ν έχει καθιερωθεί στα θερμοκήπια διότι χσρί’ γ ^ ° νΤαστ" ι * <ί αποδόσεις
0 υο°

ΓΓΩΤΡ0Ν είναι 10 φορές περιεκμικωτερο σε οργανική
Qnp μιά καλοχωνεμένη κοπριά11
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο ΤΕΙΤΑ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ATE
•

Για παραγγελίες στην περιοχή Βεροίας

δόμους σ ε δυ ναμ ικούς αγώ νες
για τη ν επ ίλυση τω ν χρόνιω ν
π ροβλημάτω ν το υ κλάδου.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Μεταβολές στις τιμές της βενζί
νης πραγματοποιήθηκαν τις τελευ
ταίες μέρες σε διάφορες ευρωπαϊ
κές χώρες σύμφωνα με στοιχεία
που έφθασαν στην ΕΛΠΑ.
Συγκεκριμένα, στην Ελβετία ένα
λίτρο «απλής» βενζίνης στοιχίζει
τώρα 45 δρχ, κσι ένα λίτρο «σού
περ» 46,60 δρχ. στο Βέλγιο 44,80
και 46,50 στη Μεγ. Βρεταννία
30,30 και 31,20 (μετατροπή γαλλονιού σε λίτρο), στη Γαλλία 47,10 και
50,25 και στην Τουρκία 32,70 και
35.20 δρχ. αντίστοιχο.
Εξ άλλου, μετά απ' την αύξηση
της τιμής της βενζίνης στην Ιταλίο
και στη Γιουγκοσλαβίο, αυξήθηκαν
αντίστοιχα και οι τιμές των ειδικών
τουριστικών κουπονιών για τους ξέ
νους αυτοκινητιστές Έτσι στην Ιτα
λία το πακέτο των 150 λίτρων στοι
χίζει ιώρο 7.453 δρχ. (49 δρχ. το
λίτρο) ενώ στη Γιουγκοσλαβία το
πακέτο των 40 λίτρων σούπερ
1 480 δρχ. (37 δρχ. το λίτρο) και
των 42 λίτρων οπλής 1.470 δρχ.
(35 δρχ. το λίτρο) Κάθε τουρίστας
μπορεί νο προμηθευτεί ως 10 τέ 
τοια πακέτα απλής ή σούπερ βενζί
νης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Να βρεθεί η ΑΤΑ της οποίας το
ένα δεύτερο του δευτέρου μισού
του πρώτου τεΐραμήνου '83 ουν
το δεύτερο μισό του ενός δευ τέ
ρου του τελευταίου τετραμήνου
82 η οποία θ ' αποτελεί την
καθετοποιημένη οριζοντίωση της
αναδομημένης αύξησης των Δ.Υ.
μετά τη μη εφαρμογή του μισθο
λογίου από 1-1 83.
ΛΥΣΗ
«Είμαστε δυο, είμαστε
τρεις είμαστε χίλιοι
δεκατρείς .»

Στη σ υ νέχ εια επ ιδόθηκε ψ ή 
φ ισμα σ το Ν ομάρχη Η μαθίας κ.
Πιυσκίδπ σ το οποίο αναφ έρονται τα α ιτή μ α τα ίω ν οικοδόμω ν
κοι ζη τείτα ι η επίλυσή τους.

Για παραγγελίες στην περιοχή Αλεξανδρείας

ΑΠΟΣΤ. κ ο υ τ ζ ι α μ π α ς ο π ο υ λ ο ς
Τηλ. 2 3 .5 2 5 - Αλεξάνδρεια
Αντίπος Βορείου .Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γεωπόνος
Κα ΜΓ11ΤΗ 7 - Τηλ. 2 7 9 6 6 2 7 1 6 1

*·
ΝΑΟΥΣΑ

Από τη χθεσινή κινητοποίηση των
οικοδόμων στη Βέροια. Αριστερά στη
φωτογραφία μέ πλακάτ μπροστά στη
Νομαρχία Δέξιά η πορίία καταλήγει στο
Εργατικό Κέντρο Βέροιας. (Φωτογρα
φ ία του ΧΡ. 1ΛΕΜΟΕΟΓΛΟΥί

ΣΤΗ Ν έ\ρΥΣΑ
Από τη Ν άοοόα ο σ υ νερ γά 
της μας Γιώ ργος Παπαπέσιος
γρ ά φ ει:
Οι οικοδ όμ οι της Νάουσας
μ ετά από ομόφ ω νη απόφαση
τη ς
Ο μοσπονδίας κα τέβηκαν

χ θ ες σε απεργισκή σ υ γ κ έν τρ ω 
σηΗ σ υγκέντρ ω σ η έγ ιν ε σ το
Εργατικό Κ έντρ ο σ τις 1 0 .3 0 π.μ
όπου μίλησ ε ο πρόεδρος τω ν
Συνέχεια στην 4η

Απαγόρευση
Εισαγωγής
πορτοκαλιών
ΖΗΤΗΣΕ Ο Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ
Όπως ανακοινώθηκε από την
Δ/νση Γεωργίας ο Νομάρχης Ημα
θίας κ. Ν. Πινοκίόης ζήτησε με
τηλεοπτική του αναφορά από τα
Υπουργεία Γεωργίας και Εμπορίου
νο σπαγορευθεί η εισαγωγή μήλων
και πορτοκαλιώνγια να μην παρουεηασθεί πρόβλημα διαθέσεως της
παραγωγής

Οικοδόμοι
έδειραν τον
γ. γραμματέα
της ΓΣΕΕ!
ΑΘΗΝΑ (ΑΓΙΕ)
Επίθεση σε βάρος του γε νικού
γραμματέα και του γραμματέα
οργανωτικού της ΓΣΕΕ Γιώργου
Ραυτόπουλου και Ροβέρτου Σπυρόπουλου σημειώθηκε χθες το πρωί
ίξ ώ ' από τα γραφεία της Συνομο
σπονδίας, από ομάδα οικοδόμων
που κατευθυνόταν προς το θέατρο
Αλάμπρα χώρο συγκέντρωσης ηου
είχε ορίσει η Ομοσπονδία Οικοδό
μων κοι συναφών επαγγελμάτων.
Το επεισόδιο σημειώθηκε στις
9.45 το πρωί αρχικά με προπηλακισμούς και ύβρεις σε βάρος τούς και
στη συνέχεια με ξυλοόαμρό. Τα όύο
συνδικαλιστικό στελέχη ανοχωρούσαν την ώρα εκείνη οπό το γραφεία
της συνομοσπονδίας όταν τους
περικύκλωσε ομάόα οικοδόμων και
αξίωσε να επιστρέφουν στη συνο
μοσπονδία για να συζητήσουν.
Ό ταν τα δύο στελέχη ζήτησαν τους
υπεύθυνους της πορείας δέχθηκαν
επίθεση, ενώ συνθήματα κατό της
ηγεσίας της ΓΣΕΕ. ακουγόταν από
τους συγκεντρωμένους. Τελικά στο
επειδόσιο δόθηκε τέλος με την
παρέμβαση του κοινού και ορισμέ
νων ψύχραιμων που μετείχανστην
πορεία.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε
αντιδράσεις στους συνδικαλιστή
κούς κύκλους και σειρά αργανώ
σεων εξέδωσαν ανακοινώσεις, με
τις οποίες καταδικάζουν τις ενέρ
γειες συτίς.

-ΑΘΗΝΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 44
Δημοσιέύουμέ mo κάτω αποσπάσματα από τους λόγους τριών
πολιτικών της Εποχής των ΔβκΕμβριονών του 1944. Πρόκειται για
την συζήτηση που γινόταν στο ζΐνοδοχείο «Μ. Bperravia», της
Αθήνας τον Δεκέμβρη του '44 με τη συμμετοχή όλων των πολιτι
κών αρχηγών, του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπσνδρέου και
παρόντος του αρχιεπισκόπου και έπειτα αντιβασιλέα Δαμασκηνού.
Λίγο mo πέρα από την «Μ. Βρεττανία», όπου στεγαζόταν η Κυβέρ
νηση εμαίνοντο λυσσαλέες μάχες ανταρτών και Χωρικής και από
ώρα σε ώρα κινδύνευε να πέσει και το τελευταίο προπύργιο της
ελεύθερης Ελλάδας, η πλατεία Συντάγματος.

της οικίας μου, όπου έρρ/ψαν
χειροβομβίδας και ε τραυμάτισαν
ένα φρουρόν αστυφύλακα. Επί
σης εις την πλατείαν Συντάγμα
τος, επετέθησαν κατά της Α σ τυ 
νομίας. Αφώπλισαν αστυφύλα
κας, τους επήραν αυτόματα όπλα
κοι εκινόύνευσσν οι αστυφύλα
κες να αφοπλισθούν όλοι. Εφσνενθη εις αρχιφύλοξ. Τότε ανα
γκόσθησαν νο αμυνθούν.

ΠΛ ΑΣΤΗ ΡΑΣ

* Κοι αυτό υπήρξε ν η αρχή.
Ηκολούθησαν η όευτέρο και η
τρίτη ημέρα της επαναστατικής
δρόσε ως. Κατέλαβαν αστυνομι
κά τμήματα και εφόνευσαν
αστυφύλακα. Και τους τραυμα
τίας και τους αιχμαλώτους τους
έσφαξαν. Επίσης εις οικίας πολι
τικών έκαμαν σ φαγάς και αρπαγός ατόμων. Θα σας θέσω μεν
υπ' όψιν κατάλογον σφαγιασθέντω ν δια να δυνηθήτε να τα
ελέγξετε.

Ο στρατηγός Νικ. Πλαστήρας τό
νιζε πς κρίσιμες εκείνες στιγμές:
«Εμείς συζητούμε κοι έξω χύ
νεται αίμα. Πάσα βραόύτης είναι
εις βάρος του λαού. Ουόεμία
ετέθη βόσις προς συνεννόησιν,
ύστερα από τον τρόπον μ ε τον
οποίον ήρχισε η Ακρα Αριστερά.
Μήπως οι κύριοι της Ακρας Α ρ ι
στερός νομίζουν·, ότι εγώ είμαι
όεξιός; Ολη μου η ζωή άε/χνει,
πως είμαι αριστερός. Κοι πάντο
τε υπεράσπισα τος λαικάς ελευ
θερίας και τας σοσιαλιστικός
ιδέας. Εόώ όμως γίνεται αγών
«ξεπαστρέματος» της μ,ας napaτήξεως. Σκοτώνονται γυναικό
παιδα και καίονται χωριά. Γιατί
ευρίσκονται
κομμένα
τόσα
χωριό στην Ελλάδα: Α ν έπρεπε
να βγουν αντάρτες έπρεπε να
βγουν για νο σώσουν την Ελλά
δα, όχι να την καταστρέψουν.
Εάν θέλουν να ειρηνεύσωμεν.
να ορχίσωμε με εκλονός ελεύ
θερος. Και λέγω τούτο, διότι
αυτοί ισχυρίζονται, ότι ζητείται
νο επιβληθή δικτατορία, πράγμα
το οποίον αποκλείεται όπως το
είπαν ο «. Τσώρτοιλ KOl Q κ
Ήντεν. Α ν υπήρχε τέτοιος κίν
δυνος, θα ήμην και εγώ μαζί
των. Να καταθέσουν όλοι αμέ
σως τα όπλα και να γίνουν
ταχέως ελεύθερες εκλογές. Α ν
συμφωνούν στο να κατατεθούν
τα όπλα, να γ!νη Εθνικός στρα
τός και να διεξαχθούν ελεύθερες
εκλογές, συνεννόησις κοι επομέ
νως εσώτερική γαλήνη, έχει
καλώς. Αλλως, τα πόντο, και το
Αλβανικόν έπος, πόνε χαμένα.
Δ εν παραδέχομαι, ότι τα αντορ
τικό σώματα οπηλευθέρωσον
την Ελλάδα Η Ελλάς απηλευθερωθη από την γενικήν εξέλιξιν
του πολέμου Αν νομίζουν ότι το
αντάρτικά σώματα έσωσαν την
Ελλάδα εγώ έχω την γνώμην,
ότι αυτά έκαμαν και μεγάλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ. 2 2 8 8 0 Βέροια

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
Με πρωτοβουλία του Συλλό
γου Γονέων και Κηδεμόνων του
5ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας
έγινε χθες το βράδυ νέα συγκέν
τρωση των γονέων στο σχολείο
με
συμμετοχή
υπηρεσιακών
παραγόντων και εκπροσώπων
του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.
Θέμο και πάλι της σϋγκεντρώσεως η ηπατίτιδα που «κτύπησε»
για όγδοη φορά στο σχολείο.
Επειδή η συγκέντρωση συνε
χιζόταν μέχρι αργό το βράδυ σχε
τικό ρεπορτάζ θο γράψουμε στο
συριανό φύλλο μας.

φ'“νής”

‘ >«1__

Φ θ ά νει α ύριο τα πρωί σ το
Ν ομό μας ο πρώην υπουργός
και β ο υ λευ τή ς τη ς «Ν.Δ.» κ.
Θ ανάσης Κανελλόπουλος.
Το πρω ί σ τις 1 1 θ α μ ιλήσ ει
σε σ υ γκέντρ ω σ η nou θα πραγ
μ α το π ο ιη θ εί σ τον κιν/φ ο «Α Ν Ε 
ΣΗ» Α λεξα νδρ εία ς κοι το απ ό
γευμα σ τις 6 θα μ ιλή σ ει σ τη
Νάουσα σ το ν κ ιν 'φ ο «Α Γ Γ Ε Λ Ι
ΚΑ».
Μ ε θ α ύ ρ ιο Κ υριακή τσ ις 11
το πρωί ο κ. Κ α νελλόπ ουλος θα
μ ιλή σ ει σε μεγάλη σ υ γ κ έν τρ ω 
ση το υ λαού τη ς Β εροία ς που θα
γίνει σ τον κ ιν 'φ ο ΣΤΑΡ.

Ο βουλευτής της «Νέας Δημοκρατίας» «οι πρώην υπουργός
γεωργίας κ. Θανάσης Κανελλόπουλος θα επτοκεφθεί το Σάββατο
11 Δεκεμβρίου κοι την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου το Νομό μας.
Το Σάββατο θο μιλήσει στην Αλεξάνδρεια σπς 11 το πρωί στον
κιν/φο «ΑΝΕΣΙΙυ και στη Νάουσα σπς 6 το απόγευμα στον κτν/φο
«.ΑΓΓΕΛΙΚΑν.
Την Καρπική σπς 11 το πρωί θα μιλήσει στη Βέροια στον κιν/φο
«ΣΤΑΡ*.
■
Σττς ομιλίες του ο κ. Κανελλόπουλος θο αναφ ίρθπ σε διάφορο
κρίσιμα θέματα και ιδιαίτερα στα καυτά θέματα που απασχολούν
τους αγρότες
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ «Ν Λ .ε

κατοστροφάςν.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
0
πρωθυπουργός
Γ εώργιος
Παπσνδρέου τόνιζε:
«Μακαριώτατε.
υπάρχουν
σήμερα δυο θέματα: Το θέμα
των ευθυνών του παρόντος και
το θέμα του μέλλοντος. Ενόμιζα,
ότι δεν θα συνεζητείτο το θέμο
των ευθυνών και ότι θα ενετοπίζετα η συζήτησις εις την ανσζήτησιν των λύσεων προς ειρήνευσιν της χώρας. Οι προηγηθέντες
όμως ομιληταί, έθεσαν το ζήτη
μα τω ν ευθυνών και επεχείρησαν μάλιστα να διαστρέφουν
την αλήθειαν Οφείλω δια τούτο
να λάβω τον λόγον. Εις μάτην
προσπαθούν να μεταθέσουν τας
ευθύνας της σημερινής αιματη
ρός τραγωδίας. Το όνομα της
σημερινής Κυβερνήσεως θα μείνη. πάντοτε εις την ιστορία
συνυφασμένον μ ε την προσπά
θειαν της Εθνικής Ε νώσεως. Και
οι αδιάλλακτοι ηγέται της Ακρας
Αριστερός θο παραμείνουν οι
ένοχοι του εμφυλίου πολέμου.
Και δια την αλήθειαν αυτήν
υπάρχουν πλήρεις αποδείξειςκ.
Αναφερόμενος εξάλλου ο Γεώργιος Παπσνδρέου. σε συνέντευξη
προς
ξένους
ανταποκριτές
(7-12-44),
στην επίθεση των
ανταρτών εναντίον της οικίας ταυ
έλεγε:
«... Ηρχισαν μ ε επίθεσιν κατά

ν Η Κυβέρνησις και ο στρατη
γός Σκόμπυ έκαμαν υπομονήν
και παθητικήν άμυναν μέχρι της
Τετάρτης. Αλλά υπήρχε κίνδυνος
να φ θόσει ο ΕΛΑΣ εις το κέν
τρο ν και να καταλάβη ολόκληρον
πλέον την πάλιν. Τότε εθεωρήσαμεν ότι είχομεν καθήκον δια
την ύπαρξιν του Κράτους και την
Ελευθερίαν του Λαού να την
υπεροσπίσωμεν. Τότε ύιετάχθη
η αντιμετώπισις της κατσστό
σε ως»

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος
στις κρίσιμες εκείνες στιγμές τόνιζε:
«0 κ. Σιαντος ξεκίνησε οπό
μια προϋπόθεση, που είναι απα
ράδεκτος Και θέλω να ξέρω, τι
λέει γ ι' αυτήν ο πολιτικός κόσμος
της Χώρος. 0 κ. Σιαντος είπε, ότι

ο διεξαγόμενος πόλεμος είναι
πόλεμος μεταξύ Ελληνικού λαού
και των Άγγλω ν Απ οτελεί τάχα
πόλεμον κατά των Άγγλων η
αιχμαλωσία χιλιάδων γυναικο
παιδών, που μετοφέρονται εις
Θήβας κοι άλλος πςριοχός υπό
αθλιεστάτας συνθήκας. Α υτό <ι
ναι Γερμανική μέθοδος, είναι
φασισμός. Αφού κ. Σιάντα, λέτε,
ότι έχετε το λαό μαζί σας, γιατί
κατά τας ώρας της ελευθέρας
κυκλοφορίας, εισέρχονται χιλιά
δες λαού εις την ιάικήν μας ζώ 
νην και δεν έρχονται προς την
ιδικήν σας: Α υτό το καμουφλάρι
σμα της λαοκρατίας που έχετε
έληξε. Οταν ήλθα οπό την Πελο
πόννησον. οπέκρυψο τας σφα
γός χιλιάδων ανθρώπων, που
εκάματε. ως και εκείνων που
εκλείαατε
εις
στρατόπεδα.
Έπρεπε τότε νσ ευρεθή μ ια δ ιέ 
ξοδος εις σας οπό τας ευθύνας
του παρελθόντος. Θσ είμεθα
ευτυχείς τότε, να μπαίναμε εις
νόμιμον πολιτικόν β/ον. Βρέθηκε
να έχετε τόσα όπλα και πολεμο
φόδια, που όλος ο κόσμος ano
ρει. πως δεν το εξαντλήσατε
κατό των γερμονών, αφού λέτε
πως τους πολεμήσατε Μ ια λύσις του προβλήματος υπάρχει
να καταθέσουν οι στσσιασταί
όπλο. Τότε μόνον θα γλυτώσουν
οπό τον φασισμόν.
Απορεί όλος ο κόσμος, πως
συνέβη να οχυρώσετε μέσα
στας Αθήνας σπίτια, όταν επί
Γεμμονών δεν υπήρχε ουδέ εν
ωχυρωμένο; Ενώ ημείς είμεθα
ανύποπτοι και εφροντίζαμεν δια
την ασφάλειαν σας και σύνεργο
ζάμεθο κοντά σας μ ε αθωότητα,
εσείς ωχνρώνοτε την Αθήνα.
Εσκοτώθηκον από το νώτο κ,
Σιάντα. άοπλοι ναόται, ñau επί
τέσσερα χρόνια τώρα, πάλευαν
μέσα σπς θάλασσες για την δό
ξαν της Ελλάδος κοι της Ελευθε
ρίος»

ΤΙΜΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
T H I «A LFA » Π. Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ & Π A Ο .Ε.
n O IK IA IA I

Α Ν Α Λ Υ Σ Η T IM O N Κ Α Τ Α Μ ΕΓΕΘ Ο Σ
AAA

S P R IN G -T IM E
A R M -G O LD
EARLY-RED
SPR IN G -K R E S T
JU N E GOLD
DIXIRED
R O YAL-M AY
RED-HAVEN
M ER R IL-G EM
REGINA
RED-GLOBE
FAIR -H AVEN
S U N -KR EST
HALLE
RED S KIN
ELBERTA
RO BIDO YX
NEKTARINEN

20
1 8 ,2 0
20
19
20
22

23

AA

40
41
48
1 5 ,6 0
40
16
1 5 .6 0
1 4 ,7 0
1 5 ,7 0
17
18
15
1 7 ,5 0
36

A

41
51
3 4 ,2 0
3 3 ,5 0
38
1 3 ,4 0
32
1 3 ,9 5
1 2 ,6 0
12

B
38
32
33
41
2 7 ,1 0
25
2 9 ,4 0
1 0 ,1 0
2 4 .5 0
1 1 ,9 0
9 ,7 0
9 ,2 0

1 2 ,7 0
1 1 ,9 0
1 2 .8 0
13
1 2 .5 0
2 8 ,6 0

9 .8 0
9 .5 0
9 ,6 0
11
0
2 1 ,4 0

C
30
2 5 ,6 0
25
3 3 ,2 0
1 9 ,2 0
18
2 0 ,5 0
8 ,2 0
1 7 ,2 0
10
7
6 ,8 0
6 ,9 0
6
7 .8 0
9
7
17

D
2 2 ,5 0
1 9 .7 0
1 7 ,5 0
2 5 ,5 0
1 6 ,5 0
13
15
7
13
8 .6 0

8
13

E
15
1 3 ,8 0
14
18

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2 η

Παρασκευή 10 Δεκεμβρί°υ

«Λ Α Ο Σ»

σεις με ... μέλλον — Αυτή
καθαρίζεται Ιαντίστρ.)
Β. Μεγάλο χωριό του νομού μας με
άρθρο
9 Ελληνας ευεργέτης - Αρχαίων
θεών μητέρα
ΚΑ Θ ΕΤΑ ;

I . Είναι κάθε φοιτητής της νομικής
2 Σ' αυτήν .. όλα τα χρώματα Έχει πολλούς συνταξιούχους
(αντίστρ.)
3 Αντίστροφη νότο βυζαντινή —
οργανισμός ελληνικός που εκδί
δει λογαριασμούς - Άρνηση
ξενική (αντίστρ).
Λ. Μέρας που ξεκουράζει οδοιπό
ρους Ικαθ.) - Συμπεραίνει.
5. Αγροτικού εργαλείου εξάρτημα
Ασιοτικό κράτος (αντίστρ.)
6 Το επώνυμο γνωστού αθλητή,
παγκοσμίου πρωταθλητή
7 Διπλασιαζόμενο ψαρεύει, αλλά
εδω αντίστροφα
Σαιξπηρικός
βασιληός
8 Μικρή και μεγάλη, στο ουράνιο
στερέωμα.
9 Πρόθεση και άρθρο μαζύ της
δημοτικής - Αγρίμι της ζούγκλας

Ο ΡΙΖ Ο Ν ΤΙΑ ;

1 Ημαθιακή πόλη όπως τπ Λέγανε
κάποτε οι παληοί ίγεν.)
2 Me μιο ονομασία το πιάνο και το
μπουζούκι
Χωριίοντσι από το
Σ
3 Νότα μουσικής
Γνωστά μας
τείχη
4 Κι αυτές έχουν τις ονομοσιτς
τους Ικ α θ ’ - Α ρ χ ικ ό π ου υσς
ενημερώνουν
6 Φίρμα ίλληςικω ν τσιγάρων που
δεν υπάρχει mil
6

Οπτι»ή ισοπαλία

7

Το χρησιμοποιομμε για προτα-

Δικά σου

Η Λ Υ Σ Η ΤΟ Υ Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ο Υ

1 ΝΓΟΚΑΣΤΡΟΝ 2 ΕΡΓΟΧΩΡΙΟΥ 3 ΟΓΑ
ΟΜΑΣ 4 ΧΟ
ιΑ Β ίΡ Η 5 ΩΣΙΣ
ΤΗΛΟ 6 ΡΙΣΙΤΙΥιφ ΜΑΓΙΚΑ 7 ΙΑ
ΟΑ
ΜΕ 8 ΤΣΑΡΙΝΑ - ΑΡ 9 Η ί
ΜΟΝΤΑΡΩ 10
ΣΑΧΗΣ
ΑΙΩΝ
Κ Α Θ Ε Τ Α ; ί ΝΣΟΧΩΡιΤΗΣ 2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 ΟΓΑ
Ιφ 4 ΚΟ/ΤΑι
ΟΡΜΗ 5 ΑΧΟ/
Μ ΑΙΟΣ 6. ΣΩΜΑΤΑ - ΝΝ 7 ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ
8 ρ ις ε α .'γ
Αΐ ρ η η
ροκ
α ρ ω το . ν ύ φ η
Αα ρ ω ν
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ Σ

Τέρμα οι τερμίτες
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι
βρήκαν την απάντηση στη μάστιγα
του τερμίτη ή λευκού μυρμηγκιού,
που προκαλεί μεγάλες καταστροφές
στις τροπικές περιοχές και σιγά-σιγά
επεκτείνει τη δράση του όλο και
βορειότερα στην Ευρώπη. Αποικίες
τερμιτών έχουν κιόλας εγκαταστα
θεί μέχρι το Παρίσι αλλά οι ερευνη
τές της εταιρίας Κυπρινόλ. μετά από
πειράματα που έκαμαν στη Νιγηρία
τις Φιλιππίνες, την Ινδία και την Κε
νυα πιστεύομν ότι μπορούν να τους
νικήσουν.
Στα εργαστήρια της εταιρίας στο
Φρόμ. της νοτιοδυτικής Αγγλίας οι
ερευνητές εργάστηκαν επί επτά
χρόνιο με τερμίτες που είχαν φέρει
από την νότια Γαλλία και τις ΗΠΑ
για να καταλήξουν σε μια χημική
σύνθεση που ονομάστηκε Τρόπικσλ
Κλπρ και έχει προορισμό να προλα
βαίνει τις επιθέσεις από τερμίτες και
άλλα έντομα, να εξολοθρεύει όσα
πλησιάζουν και παράλληλα να
προστατεύει το ξύλο οπό τις καιρι
κές επιδράσεις Δοκιμές με ξυλά
όπου είχε χρησιμοποιηθεί η νεα
αύνθεαη έγιναν στη Νιγηρία σε
συνεργασία με την εκεί Δασική
Υπηρεσία, στις Φιλιππίνες με το
Ινστιτούτο
Δασικών
Ερευνών
καθώς και στην Ινδία κάι την Κένυα.
Η εταιρία Κυπρινόλ, που θεωρείτοι
η μεγαλύτερη παραγωγός βιομηχα
νία οργανικών διαλυπκών υγρών,
προμηθεύει τώρα στο εμπόριό το
Τρόπικαλ Κληρ σε δοχεία των 5 λί
τρων.
Οινόπνευμα και κρύο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5.16 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.30 0
ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ
ΖΩΩΝ
6 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 Η ΚΥΠΡΟΣ
8 30 ΑΧ! ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
7 .0 0 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
7.30 ΤΑ ΦΤΕΡΑ
8 30 ΒΙΕΤΝΑΜ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ
10.000 ΗΜΕΡΩΝ
9 .0 0 01 ΔΕΣΜΩΤΕΣ
9.3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

5 45 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ ΟΛΟΝ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
6.05 ΜΠΕΡΛνΝΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 0 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑ! Τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7 00 ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ
7 3S ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
8.15 01 ΝΤΙΟΥΚΣ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑι ΜΑΡΙΑ
10.25 Μ ' ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
I I 15 01 ΘΟΡΠΕΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

I 1.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΚΡΙΜΠ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΛΕΣΧΗ

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
11.00 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11 15 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
11
4
4
4

35
00
15
30

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ; ΑΓΓΛΙΚΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΑΞΙ

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
22.222
22.505
125
25 749
24.444
22.233
26.444

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο .Ι.Ε. (Σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα

( ροχαια
Ράδιο ταξί

ΝΑΟΥΣΗΣ

62.555 62.56ft

Ηιηι·*ιιατηιν
Πλ- Ωοσλονιου

23.434
24 141 24.343
23.131
26.726
26.970
2.Ι.Κ80

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Δ .Ε .Η . (βλάβες)

ΝΑΟΥΕΗΙ
Π λ. Καρατασιου

Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Λράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

22.53 2 22.636

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Ενα τη Κ Τ Ε Λ
ΜωρσΓτη

22.199
22.200
22.314
41.353

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Ε.Έ, (σταθμός)

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βινιζελο υ
Εθνική Τρυτιεζα
Εναντι Δ Ε Η
Εναντι Κ Τ Ε Α

οοοε

ΧΡΗΣΙΜ ΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΜ ΝΗΣΤΙΚΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ο ταυ

24.080
23.350

πο

23.619
23.364
23.376
100
121
199

Πολλοί συνηθίζουν τις πολύ
κρύες μέρες να πίνουν κανένα ποτη
ράκι σπό κάποιο δυνατό οινοπνευ
ματώδες ποτό όπως είναι το κονιοκ
το ρακί κλπ Κι αυτό, όχι τόσο γιατί
τους αρέσει εξαιρετικά το οινόπνευ
μα. αλλά για να ζεσταθούν Γιαπ
πιστεύουν ότι το οινόπνευμα θα
τους ζεστάνει. Ετσι πολύ συχνά,
προτού να βγούμε από το σπίτι στην
παγωνιά του δρόμου, κατεβάζουν
ένο ποτηράκι Ομως αυτό που κά
νουν είναι σφάλμα Γιατί έχει ακρι
βώς το αντίθετο αποτέλεσμα από
κείνο που προσδοκούνε
Κι αυτό γιατί το οινόπνευμα θα
τους κάνει πιο ευαίσθητους και πιο
ευάλωτους στο κρύο.
Το οινόπνευμα προκαλεί μια δια
στολή των αιμοφόρων ογγείων. Κι
αυτό σημαίνει ότι κάνει τον οργανι
σμό πιο ευαίσθητο στη θερμοκρα
σία του περιβάλλοντος. Ετσι, όταν
πιούμε ένα ποτηράκι και βρεθούμε
σε παγωμένο περιβάλλον, τότε
πολύ πιο γρήγορα θα νιώσουν τη
ζεεπασιό του περιβάλλοντος.
Η διεύρυνση των αγγείων με άλ
λα λόγια, που προκαλεί το οινόπνευ
μα έχει μια συνέπεια να μας κάνει
να νιώθουμε σε πιο μεγάλη ένταση
τη θερμοκρασία που επικρατεί στο
περιβάλλον. Το οινόπνευμα, λοιπόν
είνοι κάτι το εντελώς οκστόλληλο
όταν ο χώρος που βρισκόμαστε ή
που θο βρεθούμε σε λίγο είναι
παγωμένος. Βέβαια γιο μια στιγμή όμως μονάχα για μια στιγμή νιώ 
θουμε μια εσωτερική ζεστασιά.
Ομως αυτή η ζεστασιά που νιώθου
με δεν έχει για αφετηρία της την αύ
ξηση της θερμοκρασίας αλλά το κά
ψιμο που νιώθουμε και που οφείλε
ται στο ότι ερεθίζει τους βλεννογό
νους.
Αντίθετα, ένα. ποτηράκι με κά
ποιο οινοπνευματώδες θα μας κά
νει νο συνέλθουμε πολύ πιο γρήγο
ρα. όταν από το παγωμένο περιβάλ
λον βρεθούμε σ' ένο ζεστό χώρο.
Ετσι ποτέ δεν θα πρέπει κονείς
νο πίνει οινοπνευματώδη, όταν πρό
κειται να φύγει από ένα ζεστό χώρο
για να πάει σ' ένα παγωμένο, ενώ
αντίθετα μπορεί νο πίνει, όταν από
το παγωμένο περιβάλλον γυρίσει σ'
ένα ζεστό χώρο.
Και κάτι, ακόμα Θα πρέπει να

Στιγμιαίο υποκατάστατο
τροφής κατοικιών
Το στιγμιαίας αναμίξεως υποκα
τόστατο του γάλατος KID0LAC
έχει παρασκευασθεί στη Βρεταννία
και περιέχει όλα τα αναγκαία τροφι
κό στοιχειά γιο την ανάπτυξη των
μικρών κατοικιών οπό τη δεύτερη
μέα της γέννησής τους ως τη μέρα
του αποθηλασμού τους. Ετσι οι κτη
νοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να
υεγαλώνουν τα κατσικάκια τους ως
το επιθυμητό γι αυτούς μέγεθος του
σώματός τους. Το KIDOLAC περιέ
χει 26% λίπος και 25% πρωτεΐνες
και καθόλου ίνες Μια τέτοια σύν
θεση λεγετσι ότι προωθεί ραγδαία
την ανάπτυξη του ζώου με βάση τα
γερό σκελετικό και μυϊκό σύστημά
τους. Από πειράματα που έχουν γί
νει προέκυψε ότι μέσα σε 14 μέρες
αρσενικό κατσικάκια έφτασαν τα 34
κιλά έπειτα από κατανάλωση 10
κιλών υποκατάστατου του γάλατος
και 75 κιλά συνηθισμένης ζωοτρο
φής
Ετσι όχι μόνο γίνεται δυνατή η
εκτροφή
αρσενικών
κατοικιών
ώσπου να φτάσουν ένα επικερδές
βάρος - μια και προηγούμενα σφά
ζονταν λίγο μετά τη γέννηση τους
σαν οικονομικά μη αποδοτικά - αλλά
και ο κτηνοτρόφος είναι σε θέση
τώρα να παράγει περισσότερο τυρί,
γιοούρτι και γάλα για την αγορά Η
τιμή του υποκατάστατου σε σχέση
με την τιμή του γάλατος ποικίλλει
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
αν και γενικά είναι κατά 50% μικρό
τερη. Το υποκατάστατο μπορεί να
παρασκευάζεται με ζεστό ή κρύο
νερό και δίνεται στα κατσικάκια απ
ευθείας με το χέρι (με μπιμπερό). ε ί
τε με ένα από τα συστήματα διατρο
φής της ετοιρίας.

Πραζικουαντέλ». που προορίζεται
για την καταπολέμηση της βιλιαριώσεως. Τούτο προέκυψε από σχετική
έρευνα του υπουργείου υγιεινής της
Γκάνα, στην πρωτεύουσα της χώ
ρας την Ά κκρ α Η επιτυχία του νέου
φαρμάκου, που δίδεταιστον ασθενή
σε μικρές μόνο δόσεις, κάλυψε
ποσοστό 95%. Αυτό σημαίνει, ότι
σε 100 ωάρια βιλαριώσεως - σε 10
χιλιοστά του λίτρου ούρων - παρα
μένουν μετά τη θεραπεία με το
παραπάνω φάρμακο, μόνο πέντε.
Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα οι ειδικοί αμφιβάλ
λουν κατά πόσον η επιστήμη θα
μπορέσει μελλοντικό να καταπολεμήσει οριστικό την εν λόγω αρρώστεια. δεδομένου ότι τα συνήθως
μολυσμένα νερά των τροπικών και
ημιτροπικών περιοχών του κόσμου,
αποτελούν μόνιμη πηγή ανανεώσεως της ασθένειας Σήμερα 200
εκατομμύρια άτομα πάσχουν από
βιλαρίωση

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ

1 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7
Κων. Καραμανλής: ιιΗ Ν έα Δημοκρατία να μην ταυτίζεται με τηντυ
χη του αρχηγού τηςλ. είπε στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εθελοντρίω ν νοαοκόμυιν του ΓΕΣ.
Βέροιας - Κατερίνης.
Θα χαρισθούν οι παληές ποινές με την ισχύ του νέου κώδικα οδαΚΚ
κυκλοφορίας δήλωσε ο υπουργός συγκοινωνιών.
Κρίσιμο και μεγάλης βαθμολιγικής σημασίας είναι ο αυριανός αγυ>
νας «Βέροιας» και ο Αρη» Θεσ νίκης.
Δύσκολο αγώνα μέσο στην Αριδαία δίνει η ιιΝάουσα».

ΕΤΗΣΙΟ Μ ΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΟ ... Λ Α Θ Ο Σ

Δεσποινίς Στέλλα φωνάζει ο
προϊστάμενος νο μου κάνετε τη χά
ρη να μη τραγουδάτε την ωρο που
ερνόζεσθε.
κάνετε λάθος κύριε λεει η
υπάλληλος.
Πως1 Θα μου πείτε τώρα δεν
ιρονουδούσοτε την ώρα που μπή
κα:
βέβαιο και τραγουδούσα Αλλη
δεν εχετε δίκιο νο λέτε πως ήταν η
ώρο που εργαζόμουνα'

Τελούμε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 1982 στην εκκλησίαΆν
Σάββα Κιιριιυτίσοης Βέροιας ΕΤμ Σι Ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά
παυση της ψυχής του προσφιλούς μας συζυνου και πάτερο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κοι κολούμε ολους τους συγγενείς και φίλους να π ρ ο σ ε λ θ υ ι ι
για να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις το υς προς τον Θεο
Η σύζυγος - τα τέκνα
οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝΟ
Κάποιος που τον δάγκωσε ένας
σκύλος, αποφασίζει να πάει σ τογκι
τρό. αλλά με αρκετή καθυστέρηση.
φίλε μου του λέει ο γιατρός
νομίζω πως έχετε προσβληθεί απο
λύσσα Αργήσατε όμως νο ρθετε
σε μένα, και τώρα η κατάστασή οας
είναι πολύ σοβαρή
Ο ασθενής κάθεται αμέσως στο
τραπέζι του γιατρού κι αρχίζει να
γράφει
τι κάνετε εκεί απορεί ο για
τρός, Δεν χρειάζεται να κάνετε κιό
λας τη διαθήκη σας!
ποια διαθήκη. Απλώς φτιάχνω
ένπ κατάλογο των ανθρώπων που
θέλω να δαγκώσω1

Τελούμε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου στην εκκλησία % Αθ®·
νησιού ΙΝεκροτοφεΙα) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ '% 0 . π rny
ανάπαυση της ψυχής της προσφιλούς μας συζύγου μητεΟβί *·°' ν'°
γιος

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους v.¡ πμ'οσελιώ111'
νια να ενωσουν μοζί μας τις δεήσεις τοεις προς τθν ΘεοΟ σύζυγος τα παιδια
οι εγγονοί οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στην αίθουσα του Νεκροταφείου

Η ΤΙΜΗ
Ο παστός μπακαλιάρος εφθσσε
αισίως στις 2 1 0 δραχμές το κιλό
Και η σκηνή σε κεντρικό μπακολικο
της πόλης μας.
Δειλά μια Βεροιώτισα νοικοκυρά
πιάνει ένο μπακαλιάρο.
Την περασμένη φορά κυρ Βαγ
γέλη είπε στον μπακάλη - ο μπακα
λιάρος που μούδωσες ήταν πολύ
αλμυρός
Και Ο μπακάλης:
Τι θέλετε νάνοι κυρά μου στην
τιμή του πουλιέται.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

4 1 3 .0 0 0

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

...Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ

— Θέλετε να χωρίσετε λόγω ασυμ
φωνίας χαρακτήρων: ρωτάει ο δίκη
γάρος.
— Ναι. λένε με μιά φωνή άνόρσς και
γυναίκα.
— Πολύ καλά, νά λοιπόν που συμ
φωνήσατε για μια φορά!

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΣΤΑ 903

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

* Οσο νέος και αν είναι κάνεις
την μέρα που χάνει την μητέρα του
γίνεται γέρος δια μιας.

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟν
ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Θεαματικό υπποξε π επιτυχία

ότι το οινόπνευμα μειώνει, γενικό
την αντίσταση του οργανισμού στα
διάφορα μικρόβια Γι αυτό και θα
πρέπει να αποφεύγει κανείς τα οινο
πνευματώδη ποτό, όταν υπάρχει το
χειμώνο κάποια επιδημία.

ΤΗΣ OPEL

Πριν 5 χρόνιο

ΑΑ. Δουμάς (Υιός)

του νέου φάρμακου της ινιπαύερ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

1 Από τον ΕΛΤΑ ανακοινώνεται
ότι το Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο
(Απελού 1 - Πλατεία Κοτζιά - Αθή
να). θα χρησιμοποιηθεί στις 10
Δεκεμβρίου 1982 και κατά τις ώρες
08 00 -14 30, ειδική αναμνηστική
σφραγίδα, με την ευκαιρία της Α
Πανελλαδικής συνδιάσκεψης της
Ένωσης Γυναικών Ελλάδος ΙΕ.ΓΈ)
2. Ό σοι ενδιαφέρονται να λά
βουν αποτυπώματα της ανωτέρω
σφραγίδας, μπορούν να καταθέ
σουν ή να στείλουν έγκαιρα τα αντί
κείμενά τους με πληρωμένα Ταχ/κά
τέλη, στο ανωτέρω Γραφείο γιο να
φθάσουν μέχρι την ημερομηνία
χρησιμοποίησης της σφραγίδας.
3 Ελάχιστο τέλος για τη λήψη
κάθε αποτυπώματος σφραγίδας
ορίζεται γιο τους φακέλους 1 2 δρα
χμές και για τα λοιπά αντικείμενα 9
δραχμές

Κατά της βιλιαριώσεως

έχουν υπόψη το υ ς ΟΛΟΙ, ιυ ττνν»·νν

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Νεο ηλιακό θερμοκήπιο
Η παραγωγή σαλατικών σε θερ
μαινόμενο θερμοκήπιο είναι δου
λειά ανταγωνιστική ακόμη και σε
φυσιολογικές συνθήκες Σήμερα
όμως το κόστος των ορυκτών καυ
σίμων καλύπτει ένα όλο και μεγαλύ
τερο ποσοστό των δαπονών παρα
γωγής που οδηνεί είτε στον περιο
ρισμό του κέρδους είτε στις αυξημέ
νες τιμές του προϊόντος. Μπρος σε
μισ τέτοια κατασταση ο καλλιεργη
τής αναγκάζεται να σκεφθεί πως θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει απο
τελεσματικότερα την ενέργεια σε
κάθε θερμοκήπιο ή να καταφυγει σε
άλλες εναλλακτικές μεθόδους θερμάναεως που θα ήταν δυνατό να
περιλαμβάνουν και την ηλιακή ενέρ
γεια.
Ενα νέο ηλιακό θερμοκήπιο από
το Ηνωμένο Βασίλειο, το SERAC,
έχει σχεδιασθεί για να αποσπά όσο
το δυνατό περισσότερη ηλιακή
ενέργεια. Η βασική του κατασκευή
είναι από αλουμίνιο, ενώ οι πλευρές
της σκεπής ταυ είναι άνιοες Είναι
τοποθετημένο με το μήκος του από
□νατολάς προς δυσμός ώστε η
υεγπλύτερη πλευρό της σκεπής να
είναι προς τον ήλιο Ολοι οι διπλοί
στιλπνοί πίνοκες είναι τοποθετημέ
νοι μέσα σε πλαίσια από αλουμίνιο
Ανάμεσά τους υπάρχει διάκενο 25
χιλιοστών που διασφαλίζει τη θερ 
μική μόνωση Στόχος της μεγάλης
οροφής προς τον ήλιο είναι να μπαί
νει όοο το δυνατό περισσότερο
φως στο θερμοκήπιο, ιδιαίτερα στις
αρχές της εποχής τότε που ο ήλιος
είναι χαμηλό στον ουρανό. Η ολική
μετόδοοη φωτός των δυο πλαστι
κών επιχρίσεων λέγεται ότι είναι
91%. η ίδια όηλ. ή κατά τι και περισ
σότερη από ενός μονού τζαμιού Το
SERAC έχει μήκος 3,66 μ. ύψος
2 44 μ πλάτος 2.51 αν και το μή
κος του μπορεί να αυξάνεται με
πρόσθετη τμήματα των 1.22 μέ
τρων.

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0
Μικρότερος
ο κίνδυνος καρκίνου
για νεαρές μητέρες

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
£ Μ Π Ο Υ Ν Τ Ζ Ο Λ Α Σ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 62 4 5 0

Σύμφωνα με τις απόψεις του Διε
θνούς Οργανισμού Υγείας, rou οημσ
σιεύονται στο περιοδικό «1ΑΙΡΙΝΗ
Π Ρ Α Ξ Η · του Μονάχου, ο καρκίνος
εξαρτάται σε 60 έως 80% των περί
πτώσεων από τις συνθήκες διαβιαισεως των ατόμων. Κίνδυνο καρκίνου
π.χ. δεν προκαλούν μόνον η υπέρμε
τρη κατανάλωση σιγαρέτων και οινοπνυματωδών ποτών καθώς και οι
συνήθειες διατροφής Β**“ ' στιί
γυναίκες και η ηλικία της εγκυμο
σύνης. Έρευνες που διενήργησε σχε
τικά ο εν λόγιο οργανισμός απέδει
ξαν, ότι ο κίνδυνος προσβολής απο
τον καρκίνο είναι μικρότερος στις
νεαρές μητέρες.

Αντιπρόσωπος Ναούσης - Βέροιας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗί
Χρ. Πετρίδη 4 - Τηλ. 22.453 - Νάουσα

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Μιά σοβαρή και συν€πής ασφαλιστική εταψΈία

Βιοτεχνία

Επίπλων-Δεχόμεθα παραγγελίες

Μ

Ε ΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

1982

α ς φ α λ ε ια ι μ ιν ε τ ^

που καλύπτει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

πάντα τις υποχρΕΟ'^

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός Βέροιας - Εόέσης (1 0 0 μ. μετά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

Νέα από
Η ΔΥΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟ
τη Νάουσα ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ;
Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Σ

θρωποι και η επικοινωνία τους».

Ο κινηματογράφος tou Π ο λ ιτι
στικού Κέντρου Νοούσης &ο προ
βάλλει για την Κυριακή 12 Δ εκεμ
βρίου και την Δευτέρα 13 Δεκεμ
βρίου την ελληνική ταινία «ΕΥΔΟ
ΚΙΑ», έγχρωμη (Τα κορίτσι του
στρατιώτη)
Πρωταγωνιστούν Μαρία Βοσι
λείου και Γιώργος Κουτούλης
Π Α ΙΔ ΙΚ Η
Κ ΙΝ Η Μ /φ ΙΚ Η
Π ΡΟ ΒΟ ΛΗ

Το κινηματογραφικά τμήμα του
Πολιτιστικού Κέντρου προγραμμα
τίζει να παρουσιάσει για το παιδιά
μιά σειρά από εκλεκτές παιδικές τα ι
νίες με σκοπό να ψυχαγωγήσει τα
παιδιά μέσω του κινηματογράφου
Η πρώτη κινηματογραφική προ
βολή θα γίνει αύριο Σάββατο 11
Δεκεμβρίου με τη θαυμάσια το ν ίο
κινουμένων σχεδίων «ΑκττερΙξεπιτί
θεται εναντίον των βαρβάρων».
Η ταινία θα προβληθεί το από
γευμα σε 6ύο προβολές τις ώρες
4-β κο' 6-8 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 40
άΛ
Λ Α ΪΚ Ο
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ

Αύριο Σάββατο 11 Δεκεμβρίου
και ώρα 7 μ.μ. στα πλαίσια του Λαϊ
κού Πανεπιστημίου 6 α μιλήσει ο κ.
Αντώνιος Κούρτης διευθυντής σνταίπς της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗ» πρόεδρος Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Θέμα «Οι άν

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ
Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Υ
Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ Ο Υ

Σχετικά με τα αποτελέσματα
TOU 3θυ Λογοτεχνικού Διαγωνι
σμού που προκήρυξε το Πολιτιστικό
Κέντρο ΛΙαούσης το 1982 και που
δημοσιεύτηκαν στο «ΛΑΟ» το Σάβ
βατο 4 Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει
η παρα κάτω διόρθωση:
Για τον 1ο κύκλο διηγήματος η
κριπκή επιτροπή απένειμε: α' το 2ο
βραβεία στην μαθήτρια Μορία
Καβαλάρη, για το διήγημα της
•Χωρίς τίτλο» και β) το 3ο βραβείο
στην μαθήτρια Δέσποινα Αλευρά,
γ·α το διήγημά της «0 τρελλόγιαν
νος»
Ρ Ε Σ ΙΤ Α Λ
Π ΙΑ Ν Ο Υ

Το Πολιτιστικά Κέντρο Ναού
σης σε συνεργασία με την Ενωση
Φίλων Ελλάδος Βουλγαρίας κοι το
Οδείο Βορείου Ελλάδος, οργανώνει
ρεσιτάλ πιάνου με την γνωστή πια
νίστα Καλίνας Γεω ργιέβας του
Κρατικού Ωδείου Σόφιας και την
οκτάχρονη μαθήτρια της Αντωονέτας Βενικίνας
Το ρεσιτάλ θα δοθεί την Δ ευτέ
ρα 13 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. στην
αίθουσα κονσέρτων της Εστίας
Μουσών με ελεύθερη είσοδο.
Οι δύο καλλιτέχνιόες θο ερμη
νεύσουν. έργα Σοπέν, Ραβέλ, Στογιάνοφ. Μ όταορτ Και Χατζίεφ

Δ ηλώ σεις του Λούνς
για την Λήμνο
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ούτε το ’■ΑΤΟ ούτε π Τομρκίο
ομφιοβηιούν «α κυριαρχ·«α Λι.ι«.«μοτα της Ελλάδος σττ\ Λήμνο ΑυιιΊ
δήλωσε ο Γεν Γραμματέας του
ΝΑΤΟ «. Γ. Λουνς σε συνέντευξη
Τύπου,
Αναφερόμενος -ο κ- Λούνς στα
πρόβληιχι που δημπΗίρνήθηκε τις
παραμονές της ασκήσεως που ανεβλήθει γισ τ δεν ε·χε Π ε ρ ιλ η ψ θ ε ί η
Λήμνος, είπε
«Ενω κστ α στρατηγός Ρότζερς
την ημέρα (5 Νοεμβρίου) που εστόλ ίι στο Αρχηγείο της Νεαπόλεως to
τηλεγράφημα της Ελληνικής Κυβερ
νήσεως via την Λήμνο βριακΟμαστε
στο αεροπλάνο καθ' οδον προς την
ΰ υ α σ ιγ ε τ ω ν κ

Ειδικώτερο γιο το θέμα της Λήμ
νου ο » Λούνς δόλωσε ότι ά ν π-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ό λ ο υ ς εκείνους που με τίμησαν
με την ψήφο τους για την ανάδειξή
μου στο Συμβούλιο του Εικμελητηρ»ου Ημαθίας στ α βιοτεχνικό τμή
μα. τους ευχαριστώ θερμά.
Κωστος ΔημητρΌδης
Νάονοο

ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ
ΤΟΥ Ε.Ο.Τ
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
Με ϊΐδ<»ή εκδήλωση που θανά
τωσε η Διεύθυνση του EOT ΒελV<ou. έληξε σπς Βρυξέλλες η ετήσιο
τουριστική έκθεση BTF 1982. στην
οποίο πήραν μέρος εκπρόσωποι
των νοκτρισηκιύν επαγγελμάτων
*.Α π
Οι Ελληνες εκθ έτες που εκπρο
σώπηοαν διάφορες περιοχές κοι
επιχειρήσεις της χώρος είχον επικοδομητικές επαγγελματικές επαφές
με παράγοντες του διεθνούς τουρι
στικού κυκλώματος

Ο ΔίΗΜΕΡεΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
0 ΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σήμερα Π αμασιευή 1Ö Δεκεμ
βρίου 1982 διανυκπρεύει το φαρ
μακεία.
Μπαλιοιι-Ούτα Λιάκοιι
TO* 29 75 9

Οεται θέμα εθνικής κυριαρχίας της
Ελλάδας στο νησί αυτό και διαβε
βαίωσε ότι.
«Ολοι έχουμε αναγνωρίσει τα
πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδος στην Λήμνο. Δεν τα αρνείτπι ούτε και η Τουρκία».

Η αιώνια
γυναίκα
ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Διάλεξη με θέμα «Η αιώνια
γυναίκα» θα δοθεί την Κυριακή στις
11 το πρωί στην αίθουσα του κινημου ΠΑΝΘΕΟΝ Βεροίας
Ομιλήτρια θο είναι η παιδαγωγός
• Μαρία Κ. Μποκατσέλου και την
διάλεξη όιοργανώνει η Χριστιανική
Εστία Βεροίας

Ψ Η Φ ΙΣΜ Α
Το ΔΣ. του Α Χ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ*
Βεροίας με την αναγγελία του θανά
του του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
πατέρα ταυ εφόρου χειροσφαίρισης
Κ- Ηρακλή Γεωργιόδη, συνήλθε
• ■ιτάκτυ κυι αποψυυιυ«..
1 Να εκφραστούν τα συλλυπη
τήρια προς την οικογένεια του
θπνύντος.
2 Να καταθέσει αντί στεφάνου
στο Γηροκομείο Βεροίας 2 000 δρχ
γιο τη μνήμη του,
Το Δ/κό Συμβούλιο

Μέσο σε μιά πολιτισμένη ατμό
σφαιρα η Γενική Συνέλευση του
Λαονροφικού Ομίλου ΜελΙκης και
Περιχώρων εξελεξε τη νέο διοίκησή
του την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου
1982
Στην αρχή ο πρόεδρος της
απερχόμενης διοίκησης κ. Ακριτίδης
Θεόδωρος
επέδωσε
χρηματικά
ποσό «αι συνεχάρη δύο αθλητές
του Μ-Α,Ο.Κ. Μελικής «0 Φ ΙΛΙΠ
ΠΟΣ» τους Αντωνόπουλο Θωμά του
Νικολάου και Τζουνόπουλο Αντώνη
'ου Γεωργίου για την επί σειράν
ετιύν προσφορά τους και κυρίως για
■0 εξαίρετο ήθος τους
Κατά γενική ομολογία ηαπερχόμενη Διοίκηση δούλεψε και το έργο
της ήταν πλούσιο σε δρσστηριότη-

ΑΥΤΤΡΙΛ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΓΑΛΙΛ-ίΕΠΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΟΒΙΕΉΚΗ ΕΝΑΤΗ
ΜΠΑΓΚΟΚ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η (4 έ ρ φ θ )

.

Μ Α Δ Ρ ΙΤ Η

·

ΒΙΕΝΝΗ

»

Χριστούγεννα
στην Κων/πολη
ΑΠΟ 24 ΜΕΧΡΙ IS ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Α ΤΟΥΓ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ
VARS

(γαλλικές Αλπας)

Αναλυτικά προγράμματα από το πρακτορείο

Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η

Συνέντβυξη
του κ. Πβσμαζόγλου
Στο τελευταίο τεύχος του περιο
δικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος»
(της 9.12.1982) ο πρόεδρος του
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ ο Γιανκος Πεσμαζόγλου
απαντά σε ερωτήματα του διευθυν
τή του κ. Γιάννη Μαρίνου, που αναΦέροντοι στην οικονομική πολιτική
του Π Α Σ Ο Κ
Στο ίδιο περιοδικό εξ άλλου
δημοσιεύεται ειδικά αφιέρωμα στο
θέμα των Τραπεζών στη χώρα μας

Ο ΧΑΡΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΕ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ
0 πρώην πρόεδρος του ΓΑΣ
Βέροια που είναι και από τους κύ
ριους μετόχους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Θεσ/νίκης θα συμμετόσχε· κατά πά
σα πιθανότητα στη κέα διοίκηση της
Θεσσαλονικιώτικης ομάδας
Την αξία του κ. ΣαββΙόη σαν διοι
κητικού παράγοντα διαπίστωσαν,
όπως πληροφορηθήκαμε οι άλλοι
παράγοντες του ΠΑΣΟΚ κοι τον πίε
σαν να αναλόβει διοικητικό ρόλο
στην ομάόο τους
Π.Χ.

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓ ΑΡΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Με φιλική και εγκάρδια ατμό
σφαιρα
πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο «Μεγ. Βρετοννία» η σύ
νοδος της μικτής ελληνο-βουλγαρικής επιτροπής τουρισμού.
Οι εργασίες της επιτροπής έλη
ξαν ιο απόγευμα με την υπογροφτΓ
σχετικού πρωτοκόλλου. Στη συνέ
χεια. οι επικεψαλείς των δύο αντι
προσωπειών, ο Πρόεδρος του EOT
κ Κ. Κυριαζής και ο Πρόεδρος του
Οργανισμού Τουρισμού της Βουλ
γαρίας κ. Ευθύμωφ έδωσαν συνέν
τευξη τύπου.

Η νέα διοίκηση του
ΛαοΥραφικού Ομίλου
Μελικής

Εκδρομές χειμώνα
από τον Φ ΙΛΙΠ Π ΙΔΗ

ΠΡΑΓΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 9 ΙΑΠΕΙ
Η δύση είναι έτοιμη να αρχίσει
διάλογο με τη Σοβιετική 'Ενωση και
αναμένει με προσοχή τυχόν αλλα
γές στην πολιτική του Κρεμλίνου.
Αυτό προκύπτει από τη σημερινή
εναρκτήρια συνεδρίαση των υπουρ
γών εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που
πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες
Οι υπουργοί εξωτερικών των
χωρών - μελών της συμμαχίας ελπί
ζουν ότι η Μόσχα θα αναλόβει
«εποικοδομητικές
πρωτοβουλίες»
όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις
για τον έλεγχο των εξοπλισμών, δή
λωσαν αξιωματούχοι της συνόδου.
«Περιμένουμε με μεγάλη προσ
οχή πς οποιεσδήποτε νέες ενδείξεις
από την πλευρά της Σοβιετικής
Ένωσης», τόνισε ο Δανός υπουρ
γός εξωτερικών κ. Ούφε Ελεμάν Γιένσεν σε βαρυσήμαντο λόγο που

τηλ. 24.655-27120

τες Γενικά, η Γενική Συνέλευση που
κατευθύνονταν από τον δάσκαλο κ.
Κατεμλιάόη Στρατό με απόλυτη επι
τυχία έκανε εποικοδομητική κριτική
για ένα καλύτερο πολιτιστικό μέλ
λον στη Μελική και το Περίχωρα.
Να σημειωθεί ότι για πρώτη
Φορά προσήλθαν τόοοι νέοι και οι
υποψηφιότητες ήταν πολλές πράγ
μα που δυσκόλεψε τη συνέλευση
στην εκλογή.
Η νέα διοίκηση απαρτίσθηκε σε
σώμα την 6-1 2-8 2 ως εξής
Πρόεδρος Ακριτίδης Θεόδω
ρος καθηγητής.
Αντιπρόεδρος
Μπαρτζώκας
Στέργιος δάσκαλος
Γ Γραμματέας Μαγαλιού Βαγγελιώ. δασκάλα
Ταμίας Γούτση Ρούλα. δασκά
λα.
Μέλη: Τσιπρόπουλος Αντώνης
καθνητής.
Κυριαζής
Δημήτρης
γεωργός Θεοδωρακόπουλος Νίκος
γεωργός
Στη Γ Συνέλευση παραβρέθηκον ο απερχόμενος πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Μπάμπαλος Σ με
τους συμβούλους τους κ.κ Ποραπούρα 8 . Παπαίωάννου Κ., Ζεϊμπέ
κη Α . Νικολαίδη Δ Επίσης ο νεοεκλενείς πρόεδρος της κοινΟτητας κ.
Ντδβας Θωμάς ο γραμματέας της
κοινότητας κ Μογαλιός Β ο *
Κορατζάς Τόσος πολίτικος μηχανι
κός με την αύζυνύ του. ο αρχιανα
στενάοης Κώστας ΚΙτσινος κ.ά.
θ Α

εκφώνησε κατά την πρώτη ημέρα
της υπουργικής συνόδου.
Και πρόσδεσε ότι οι ηγέτες του
ΝΑΤΟ θα γνωστοποιήσουν στη
Μόσχα την επιθυμία τους «νο
προωθήσουν και να βελτιώσουν το
διάλογο και να αναπτύξουν ουσια
στικές και ισορροπημένες σχέσεις
μεταξύ ανατολής - όύσης με σκοπό
να επιτευχθεί μιά πραγματική ύφε
ση».
Το μήνυμα όμως της συμμαχίας
πρέπει ταυτόχρονο νο τονίζει ότι το
ΝΑΤΟ διατηρεί την αλληλεγγύη του
και παραμένει σταθερό στο σκοπό
του. που βασίζεται στο μη προκλητι
κό χαρακτήρα της πολιτικής του
απέναντι στην ανατολή»
0 Δανός υπουρνός υπογράμμι
σε ακόμα: «Με βάση τη σταθερότη
τα της πολιτικής μας και την ευρύτη
τα των προσεγγίσεων μας καλούμε
τη Σοβιετική Ένωση να συμβάλλει
ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη
υεταξύ των δύο συνασπισμών»
Εξ άλλου, ο νενικάς γραμματέας
του ΝΑΤΟ. Γιόζεφ Λούνς δήλωσε
στους δημοσιογράφους ότι οι προο
πτικές ν'α βελτίωση των σχέσεων
με τη νέα ηγσία του Κρεμλίνου θα
είναι το βασικό θέμα συζήτησης
κατά την υπουργική διάσκεψη του
ΝΑΤΟ.
0 κ Γιένσεν, ο οποίος είναι τώ 
ρα πρόεόρος του συμβουλίου του
ΝΑΤΟ, τόνισε ότι η συμμαχία θα
κρατήσει επιφυλακτική στάση, αν η
Πολωνία άρει - όπως αναμένεται το στρατιωτικό νόμο την επομένη
εβδομάδα. Και πρόσθεσε ότι η συμ
μαχία έχει ενημερωθεί ότι οι πολω
νικές στρατιωτικές αρχές σκο
πεύουν να λάβουν «μέτρα που τυπι
κό τουλάχιστον μπορεί να επιφέ
ρουν κάποια πρόοδο στην όλη κατάεττοση»
Ο κ. Γιένσεν τόνισε ακόμα ότι

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

Οι Η Π Α. και άλλες χώρες - μέ
λη του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν, εξάλ
λου. ότι θα άρουν τις οικονομικές
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην
Πολωνία, μόνον εφόσον η κυβέρνη
ση άρει το στρατιωτικό νόμο, απε
λευθερώνει τους κρατουμένους και
επαναλόβει τις συνομιλίες με την
παραμονή σήμερα «αλληλεγγύη»
και τη ρωμαιοκαθολική εκκλησίο

Τηλ, 2 9 .6 8 5

Συνέχεια από την 1η
ο ικο δ ό μ ω ν κ. Σύρκος.
0 ο μ ιλη τή ς α ν έ φ ε ρ ε ότι ο
φ ε τε ιν ό ς χειμώ να ς β ρ ίσ κει τον
κλάόο σ ε τρ α γική θέσ η . Η ο ικ ο 
δομική δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα σ υ ν εχ ίζει
τη κα τη φ ο ρ ική πορεία τη ς και η
παραπάνω κα τά σ τα σ η είχ ε σαν
α π ο τέλεσ μ α τη ν
κρ ίσ η που
π λήττει το ν κλάδο.
Μ ε τά την παραπάνω κα τά 
σ ταση, τό ν ισ ε ο κ. Σύρκος και
τη ν α δια φ ορ ία της Κ υβέρ νησ ης
να λ ύ σ ει β α σ ικότα τα προβλήμα
τα το υ κλάδου οι οικοδόμ οι
ζη τούν:
α) Να α ρ χ ίσ ει κρ α τικό πρό
γραμμα λα ϊκώ ν και ερ γα τικώ ν
κατοικιώ ν.
β) Να δ ια τε θ ο ύ ν π ερ ισ σ ό τε
ρα κονδ ύλια από το ν κρατικό
π ροϋπ ολογισμό
για
σ χολεία,
νο σ ο κο μ εία και άλλα δημόσ ια
έργα.
γ) Να υλο π ο ιη θ εί η εξα γγελία
τη ς Κ υβ έρ νησ ης για χορή γησ η

ΠΕΡΙΛΗΨ ΙΣ

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
(ΓΚΡΟ ΥΠ ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
και αποφοίτων (1 9 8 0 , 8 1 , 8 2 )
και για στρατιωτικές σχολές

ΑΠΟ 10-1-83
ΓΙΑ I, II, IV ΔΕΣΜΗ
ΠΛηροφορίΕς-Εγγραφές
Καθημερινά

15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΤΗ ΜΕΡΑ
«ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΕΙ»
Η ΟΒΕΛΠΑ
Σε ένα μόνο μήνα (τον περασμέ
νο Οκτώβρη) 456 επιβατικά αυτοκί
νητα ακινητοποιήθηκαν από σοβαρή
βλάβη ή ατύχημα στους ελληνικούς
δρόμους και χρειάστηκε να μετα
φερθούν - από διάφορα σημεία στις πόλεις που μένουν οι ιδιοκτήτες
τους οπό την ΟΒΕΛΠΑ.
Για να πραγματοποιηθούν αυτοί
οι 456 «εσωτερικοί επαναπατρι
σμοί» - που αντιστοιχούν, κατά μέ
σο όρο. με 15 τη μέρα - τα οχήματα
της ΟΒΕΛΠΑ κάλυψαν συνολικά
71.566 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι οι «εσωτερικοί
επαναπατρισμοί», όπως και κάθε
άλλη οδική βοήθεια προσφερόμενη
από την ΟΒΕΛΠΑ, γίνονται δωρεάν
για τους συνδρουητές της ΕΛΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0
ΟργονισμόςΓεωργικών
Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι -οι
πληρωμές των συντάξεων ΣΤ' όιμήνου 1982 (Νοεμβρίου
Δεκεμ
βρίου) και δώρου εορτών θο γίνουν
από 6 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1982.
Οι επιταγές και οι καταστάσεις,
καθώς και τα χρήματα έχουν μεταφερθεί στα ΕΛΤΑ.
0 αριθμός τωναυνταξιούχων
κατά το δίμηνο ουτό ανέρχεται σε
733.352 και το ύψος των συντά
ξεων σε δρχ. 9.4 70.885.770 (εννέα δισεκατομμύρια τετρακόσια
εβδομήντα εκατομμύρια οκτακόσιες
ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες
εβδομήντα)
Αναλυτικά στα παραπάνω συ
νολα περιλαμβάνονται:
α)
Συνταξιούχοι
γήρατος
579 717
με
δαπάνη
δρχ.
7.265.734 247
βί
Συνταξιούχοι
αναπηρίας
126.624
με
δαπάνη
δρχ
1 747 722 780
γ) Ανασφάλιστοι υπερήλικες
26 81 1
με
δαιτάνη
δρχ
457 42 8 750.
Εξ άλλου ο ΟΓΑ θα καταβάλει
ιλ δίμηνο αυτό ποσό 100 εκατομ
νιο ορφανικές συντάξεις, στέλνον
της 4 200 επιταγές.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΓΑ

Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάιο του 1982

0*<υς ιιναι γηυστο. οι αοφαΧιαμινοι του I EUE χον χρωοταυ» ιιοουρτς κοι/
οσορουτ χριν αχό το» ψιτιινο μη »η Μάιο, θα μχορούσαν να τις χΧηρώσουν μτ
ΙΑι τ»ί 30 Saipßpuκι μ ι ιι/ν χαΧηά τιμή και μ ι τέλη καθυοτίρηοαυς (τοκους).

ίκ ΐιό η ιΧηζι αυτή η χροθιαμία. τυρά Μ ααφαλιαμίνοι θα μχορου» t utpa τα
«Η χΧμροκνοψτ μα την καηοοργ,α ημχ χιυρτς καμιά ραιβάροιοη. αραγμα χου
oxuio&qxott nopotpu για τηις iAot/ς τους ασψαΧιβμιινυυς, μια και οΧο το
ΒοψαΧιτηρο θα τους ιοφιΧήοιι αργότιρα ατησυηαζ)θ6ά τητηγ.
Εχιαης ¡m ira i μιά υχινθμμιαιι αημιρα a n όΧοι οι ασφαλισμένοι θα χ ρ ίχ ιι
να * J jηρουοου* μίαα etc Jtxipßpio ας φ ιηινές tiagapt( για να χιαστούν αργό
τΐρα βτη βιβαιακτμ χμα θα χαρουν γνα τη φορολογική ηις $ηΧιοαη. ΑηΧαόη το»
ένας αοαοΧιορτνος χΧηρουβτι φ ιττιιις ιιβφορις tu I98J αυτές Ιτ» θο όοθου»
οτη βίβαιωαη iio ti th a ï Χογικο ότι θα καταβΧηθοοι το 1983 και όχι το 1983.

ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Ανεβλήθη η ψήφιση του κοινο
τικού προϋπολογισμού 1983 που
εττρόκειτο να ολοκληρωθεί στη σύ
νοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου που αρχίζει την προσεχή Δ ευ
τέρα στο Στρασβούργο. Αυτό ανα
κοινώθηκε από τον διευθυντή του
γραφείου του ευρωπαϊκού κοινο
βουλίου στην Αθήνα σε χθεσινή
συνέντευξη.
Η αναβολή γίνεται για να αποφασισθει η κατανομή του πλεονά
σματος του φετεινού προϋπολογι
σμού, ύψους 70 δια. δραχμών περί
που. το οποίο διεκδικεϊ βασικά η
Αγγλία.
Είναι πιθανότατο η ψήφιση του
προύπολογισμού
να γίνει τον
Ιανουάριο.
Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλά-

=€σηκώθηκαν οι οικοδόμοι

Μαλακούση 10, Βέροια

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
•

το ΝΑΤΟ πρέπει να διατηρήσει επι
φυλάξεις σχετικά με τα πρακτικά
αποτελέσματα αυτών των μέτρων
κρίνοντας αν αυτά ανταποκρίνονται
στα βασικά κριτήρια του ΝΑΤΟ.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η Ψ ΗΦΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΕΟΚ

Δια της υπ αριθμ. 50 6/82 αποφάοεως του Μον Πρωτοδικείου
Βεροίας υπεχρεώθη η εν Μπκροχωρίω εδρεύουσα Ο,Ε. υπό την
επωνυμία «Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ και
ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως παύση εφεξής χρη
σιμοποιούσα επί των προϊόντων της
«Λεμονίτα» και «Πορτοκαλάδα»
παραποιημένον διακριτικόν γνώρι
σμα των προϊόντων της A Ε. « Η Β Η
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.». τουτέσπν την λέξιν FAMILY μετά της
συνοδέ υούσης τούτο εγχρώμου
παραστάσεως. επ' απειλή χρημαπκής ποινής εκ δρχ. 30.000 και
προσωπικής κρατήσεως εξ (6)
μηνών 6Γ εκάστην παράβασιν της
ανωτέρω αποφάσεως.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Σωτήρης Παπαδόπουλος.

νέων στεγαστικών δανείων.
δ) Να νομοθετηθεί το χειμε
ρινό επίδομα αφού προηγούμε
να αυξηθεί το ημερήσιο επίδομα
στο ύψος τουλάχιστον της εθνι
κής συλλογικής σύμβασης εργα
σίας.
Στη συνέχεια ο ομιλητής ανα
φέρθηκε στην οικοδομική δρα
στηριότητα. Συγκεκριμένα τόνι
σε ότι στους εννέα τελευταίους
μήνες σημειώθηκε σημαντική
πρώτη και στο ίδιο διάστημα τα
υλικά οικοδομής ακρίβηναν κατά
26.8%. Οι εξαγγελίες της
Κυβέρνησης για τη χορήγηση
16.5 δισ. που αργότερα έγιναν
30 δισ με τη μορφή δανείων,
έμειναν απλώς εξαγγελίες.
Ύστερα απ' όλα αυτό, είπε ο
κ. Σύρκος, η Ομοσπονδία απο
φάσισε να διεκδικήσει αγωνι
στικό τα δίκαια αιτήματα των
οικοδόμων.
Στη συνέχεια έγινε πορείο
προς το Δημαρχείο όπου επιδόθηκε ψήφισμα και η πορεία
συνεχίσθηκε ως την Κεντρική
Πλατεία (Καρατάσιου), όπου και
τελείωσε η συγκέντρωση ειρη
νικό.

δα έχει, στη σύνοδο της προσεχούς
εβδομάδας η συζήτηση έκθεσης
του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ 1
Παπαντωνίου. που εκπροσωπεί τπ
νομισματική επιτροπή της eupW"
βουλής
.
Η έκθεση ζητεί την καταπολέ
μηση της φοροδιαφυγής σε κοινοτι
κό επίπεδο, την κατάργηση TU)V
φορολογικών καταφυγίων και Tflv
εξάλειψη των σημαιών ευκοιΡ*0^ .
Μ ε άλλη έκθεση του Γερμανό«
χριστιανοδημοκράτη ευρωβούλε“ *
τή Φόν βογκάου προτείνεται Π
καθιέρωση κοινού τελωνειακού κω
δικό στην ΕΟΚ για τα προϊόνώ
των χωρών. Για τα εσωτερικά συ
νορο της Κοινότητας ζητείται Π
στική ’ κατάργηση των ελεγχβ"
προσώπων και εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν
Τέλος θα συζητηθεί εκθίρη
της νομικής επιτροπής του ΕνΡ1",
ποίκού Κοινοβουλίου, που ζητεί
το κράτη μέλη να τηρήσουν ,0"1
στάση στο ζήτημα της σύμβούπς
του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλασ
σής. που ψηφίζεται σήμερα
Τζομάίκα
,
Η σύνοδος θα τελειώσςι
εργοσιος της την προσεχή- Π(ΐμ°'
σκευή.

Οι καταθέσβις
στην Αγροτική
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
.
Με εντυπωσιακούς Ρύ0· " *
αυξάνονται οι καταθέσεις
Ανροπκή Τράπεζα, οι οποίες ς*
ρασαν ήδη το 170 δισεκατ. r*
Δυναμική εξέλιξη óioniorúiVP^
επίσης στη διάρθρωση των
οεων κατά κατηγορίες με α. . οι
κόανοδο των αποταμιεύτικων
μείωση των καταθέσεων σ^ευ* _
Στο τελευταίο δωδεκύμΠ
(30.11.81 -30 .1 1 8 2 ), οισυνολι»
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά
'
δισεκατομ δρχ 136,8%)
ποσό αυτό, τα 44.5 δισ. δΡΧτ
ρούν αποταμιευτικές
Σημαντικό ποσοστό επί ^
συνολικών καταθέσεων ( ί 0· ,
συγκεντρώνουν τα υποκστσστπ
τα και οι θυρίδες της πειροχήί
νος Πειραιά, το γεγονός αυτά
δεικνύει άτι η ATE, εξελίσσετ® ^
σε ένα σύγχρονο, δυναμικά τρ^ ι0.
ζικό ορνανισμό. που επεκτείνε'
θερσ την napoucno κοι τις όρσ
ριότητές του και πέρα από
αγροτικό χώρο

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΘ Η Ν Α 9 (ΑΠ.Ε )
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
'83 θα λειτουργήσει η ελληνική
κρατική εταιρία τεχνικών έργων που
δημιουργήθηκε με μορφή ανωνύ
μου εταιρίας και υπό την κυριότητα
του Δημοσίου, δήλωσε σήμερα ο
Υπουρνός Δημοσίων Έρνων Ά κης
Τσοχατζόπουλος με την ευκαιρία
της κατάθεσης του σχετικού νομο
σχέδιου στπ Βουλή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί, ότι δέχε
ται μέχρι 23 Δεκεμβρίου 1982 σφραγισμένες προσφορές για την
πώληση οικοπεδικής εκτάσεως 6 στρεμμάτων, με κτίσμστα και λο ι
πούς στεγασμένους χώρους 1600 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στη
θέση «ΦΥΤΩΡΙΟ» επί της Δημοσίας οδού που συνδέει την πόλη της
Νάουσας με το Σιδηροδρομικό Σταθμό τη ς
Το παραπάνω ακίνητο πωλείται όπως ακριβώς είναι σήμερα.
Τις προσφορές μπορεί να παραδώαει είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμε
νος είτε αντιπρόσωπός του εφοδιασμένος με εξουσιοδοτική επι
στολή για την παράδοση της προσφοράς:
α) στο Υποκ/μα της Τράπεζας στη Νάουσα ή
β) στην Υπηρεσία Διαφόρων Ακινήτων της Τράπεζας στην Αθήνα.
(Οδός Σταδίου 38 - Β' όροφος - γραφεία 82 και 82ο).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλου
θα:
1) Ολα τα έξοδα για την πώληση του ακινήτου (συμβολαιογραφικά,
φόροι κλπ) θα βαρύνουν τους αγοραστές.
2) Το τίμημα θα καταβληθεί κατορχήν σε μετρητά, χωρίς όμως ν
αποκλείεται η δυνατότητα ένα μέρος από αυτό να εξοφληθεί με πί. στωση. Σ' αυτή την περίπτωση, για το μέρος του τιμήματος που θα
πιστωθεί, θα υπολογισθούν τόκοι με το επιτόκιο που ισχύει οήμερα
κοι γιο ασφάλεια η Τράπεζα θα παρακρατήσει την κυριότητα κοι τη
νομή του πωλουμένου ακινήτου μέχρι να εξοφληθεί το τίμημα
καθώς και οι τόκοι.
3) Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση γιο την πώληση
του ακινήτου αυτού προς εκείνους που θα πάρουν μέρος στον
παρόντα διαγωνισμό. Ακόμη η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κότα την
απόλυτη κρίση τη ς είτε ν’ ακυρώσει το διαγωνισμό είτε να μη
πωλήσει το ακίνητο είτε να το πωλήσει και σε άλλους τρίτους
Η Τράπεζα δεν έχει καμιά ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις απέ
ναντι σε οποιονδήποτε από εκείνους που θα παρουσιαστούν ως
υποψήφιοι αγοραστές του ακινήτου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες οπό το Υποκ/μα της Τράπεζας στη
Νάουσα ή από την Υπηρεσία Διαφόρων Ακινήτων της Τράπεζας
στην Αθήνα (οδός Σταδίου 38 - Β' όροφος γραφείο 82 ή 82α, τηλ.
32-23-502).

0 φορέας αυτός θα εχει
κό χαρακτήρα και θα ΐΡ * υν ^
δυνατότητες δροστηριοποίηοΟν
ελληνικού τεχνικού δυναμικού
εξωτερικό από τεχνικής και ° |Κ _
μικης πλευράς. Συγκεκριμένο Π
Ρ·ο:
Α,πνΨύΐ- Θα συμμετέχει στους 0 γ ^ 0σμούς που προκηρύσσουν οι {ν 0.
φερόμενες χώρες γιο τΠν *
σκευήω έργων.
λα- θ ο ανοθέτει το ερνα υπ£ΡΥ|(1ι£;
βικά στις ελληνικές τεχνικές
ποο υπάρχουν σήμερο. κοι οι
μορφές όπως κοινοπραξίες
τσιρισμούς
κοινωνικοποιΠΜ
εταιρίες και άλλα.
. , , , λο
- Θα συντονίζει, θα ασκεί 6' ^ ν
στην πορεία των έργων.
θήκες εργασίας των ερνοζ°ρ
~ Θα εγγυάται την ομολή εκτ
και υλοποίηση ουτών.
η0,ο
Πρώτο αντικείμενο με τ0
η
θα ασχοληθεί
ΐυ ε ι η
Π εταιρία
IIU 'U 'V εινθ'
κατασκευή 1 1.000 κατοι·»ι*,ν
Αλνερία που θα αρχίσει στο πΡ .
εξόμηνο του 1983 και 8° ° Λ0
ρωθε! σε δυόμισυ χρόνια.
^
Το ύψος των εργασιών ον« ύ
σε 50 δισ. δρχ. περίπου, ' °
των οποίων θα εισέλει σε m
λαγμα στη χώρα μας

Βενζινάδικο

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσσνογλου Παύλοέ
Θ εσ1νίκης 134 τηλ. 243
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτρ10^
Κύρτση 1 τηλ. 2276?
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ'*
Κυρόπουλος ®εύ·
.μ
28ης Οκτωβρίου τηλ 2Ζ
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Κατάγλου Κων ν°ς

1/ ΙΙΟ ΙΕ ΙΝ ΙΙ Φ ΙΤ ΙΙΙΙΙΒ Κ

ί ίΑΚΑΛΗΣ Β, ΚΡΝ)Η0Σ
Φωτιστικά σε μεγάλη ποικιλία
Τιμές Βιοτεχνίας
Πώληση Χονδρική - Λιανική
Βιοτεχνία 11ον χιλ. Βεροίας - Ναούοης

ΤΗ Λ.

4 1 -B B G
καί Κοπανάς Ναούοης Τ Η Λ . 4 1 - Β 7

I
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Μ α θ η τ έ ς

Έτος ιδρόσκως 1965
Αρ. Φύλλου 21 03
Μητροβόλββς 72 Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

δ ε ν

ΑΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟΧΕΣ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

. Σκγκεκριμένα
από
το
„? Πτ,κο Συμβούλιο του Τεχνιϋ ^υ*€ίου εκδόθηκε ανακοίΟιλΑ* °ΤΓ,ν οποία οναφέρονται
Λ
°ηοχής. Σήμερα το πρωί
Οΐρ , ® ®° πραγματοποιηθεί
Χώρο ,ου σχολείου συγκέν^ Π Μαθητών και γονέων και
Υ'νει ενημέρωση πάνω στην
1 ’'ατάσταση.
δασικό πρόβλημα των
είναι
έλλειψη των
> % ηω ν
διδακτικών
.¿ΓΙον και η αδυναμία των
, 0)^ ν να παρακολουθήσουν
αυτού του λόγου τα

Ομιλία
του Ορέστη
Σιδηρόπουλου
και καθαριιη ιης αγυ60

έργο του Παπαδιαμάντη»,

ΤΌτρο0' Τ0 θέρο ΤΓ>λ °Μ'λίας του
β0ηοω Α°ν°τέχνη Ορέστη Σιόηστ 0 Π 0 τΠν Τρίτη 14 Δεκεμβρίου
«όλ{, ',ί0μ0τι*ά Κέντρο της ΜπτροΗ ι^.®<;ροΙας και Νοούσης.
0ο,|. 'αλεξη όπως και κάθε Τρίτη
' σ,|ς 8 το βράδυ.

μαθήματά τους. Όπως τονίστη
κε στο «Λ» από εκπροσώπους
των μαθητών και στο σημείο
αυτό εκδηλώνεται η άνιση μετα
χείριση μαθητών γενικού και
τεχνικού λυκείου, αφού οι μαθη
τές του γενικού έχουν παραλάβει τα βιβλία τους από την έναρ
ξη της σχολικής περιόδου
(Σεπτέμβρης).
Η ανακοίνωση του μαθητι
κού συμβουλίου του Τεχνικού
Λυκείου είναι η παρακάτω:

«Την Παρασκευή 10/12/82 οι
μαθητές του Τεχνικού Λυκείου
Βέροιας κατέβηκαν σε αποχή από
τα μαθήματά τους με βασικά αιτή
ματα:
1) Να σταλούν αμέσως όλα τα
βιβλία που λείπουν από το σχολείο,
νιατί έχουν περάσει ήδη 3 μήνες
από την αρχή του σχολ. έτους και τα
μαθήματο όεν διεξάγονται κανονικά
λόγω της έλλειψης βιβλίων.
2) Να σταματήσει η άνιση μετα
χείριση ανάμεσα στα ΤΕΧΝΙΚΑ και
τα ΓΕΝΙΚΑ Λύκει,α τόσο όσον αφο
ρά την αποστολή βιβλίων και ανα
λυτικών προγραμμάτων όσο και σε
θέματα ενημέρωσης.
3) Να πορθούν ειδικά μέτρα για
τα τμήματα των δεσμών των
ΤΕΧΝΙΚΩΝ Λυκείων σχετικά με τις
«ισότιμες» πανελλαδικές εξετάσεις,
γιατί με τις σημερινές συνθήκες που
επικρατούν στα Τεχνικά Λύκεια οι
εξετάσεις αυτές δεν μπορεί να θεω-

Συγκ€ντρώσ€ΐς παραγωγών
στο ΚΕΓΕ Μακροχωρίου
Στις δυο και τρεις Δεκεμβρίου,
πραγματοποιήθηκαν δυο συγκεν
τρώσεις παραγωγών εττο ΚΕΓΕ
Μακροχωρίου της Δ/νσεως Γεωρ
γίας Ημαθίας.
Η πρώτη αφορούσε την εκπαί
δευση και ενημέρωση τους πάνω
στις προϋποθέσεις και τις δυνατό
τητες της οργανώσεως των «Ομαδι
κών καλλιεργειών» σαν ένα από τα
μέσα, για την ανπμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών της γ€ΐυργίας
μας και για μ€γιστοποίηση του
γβωργικού Εισοδήματος αξιοποιώντας ορθολογικά τους τρεις συντελε-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργανισμός Βάμβακος ανακοινώνει ότι
κ°τότην ενεργειών του έχουν Αηφθεί όλα τα ανανκα((3 μ£Τρα χρηματοδότησης των συνεταιριστι*ών οργανώσεων και των εμπόρων εκκοκιστών
να εξοφληθούν οι βαμβακοπαραγωγοί πριν
τα Χριστούγεννα. Αν υπάρξουν δυσχέρειες
^Ρακαλούνται οι εκκοκκιστές και οι παραγωγοί να
'’Ροσφ^ύγουν στα τοπικά γραφεία του Οργανι° ^ ύ Βάμβακος.
Βέροια 10 Δεκεμβρίου 1982

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
τ° ΓΕΩΤΡΟΝ βελτιώνει την υφή και την συστοση του
εδάφους (Αφραταίνει και δυναμώνει το έδαφος)
rp ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει την παραγωγή. π ρω φ Κ «. ZpMfMti'*·. κοι βοηθά τους καρπούς στην συντήρηση στα ψόγε ία.
ΓΕΩΤΡΟΝ διορθώνει τις τροφοπενίες Σιδήρου, Ύ ευ^Ρνυρου, Βορίου. Μαγνησίου. Μαγγανίου στα δένδρα κ α
“»"τέλια.
το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει τον αακχαρικά τίτλο στο αμπέλια
τα τεύτλα.
Τ° ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει, πρωίμίζει την παραγωγή της τομάκοι κάνει το φυτά ανθεκτικά στις ασθένειες.
τ ο ΓΕΩΤΡΟΝ περιέχει ειδικά μεταηΑάστη του εδάφους με
“Μ θος μικροοργανισμών Ικου συντελούν στην πλήοη Γ,π·
^υθέρω σ η κα, απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
* ° υ «δήφους)
1 ° ΓΕΩΤΡΟΝ «χει καθιερω θεί στα θερμοκήπια διότι χορί®οντοστικές αποδόσεις
ΓΕ Ω Τ Ρ Ο Ν ε ίν α ι 1 0 φ ο ρ έ ς π ε ρ ιε κ μ ικ ω τ ε ρ ο σ ε ο ρ γ ο ν ικ ή

στός παραγωγής.
Το θέμα ήταν και είναι πάντα επί
καιρο, προκάλεσε το ζωηρό ενδια
φέρον των ποραγωνών, που σε μια
καλοπροαίρετη διαλογική συζήτηση
που έγινε σε συνέχεια δόθηκαν
συγκεκριμένες εξηγήσεις - οδηγίες
απο τους ομιλητές Σ τεφ . Λ α ζα ρ ιά η
προϊστάμενο της Π Δ. Γ.Ε. Θεσ/νίκης
και Παν. Αποστολίδη γεωπόνο της
Δ/νσεως Γεωργίας Ημαθίας.
Η δεύτερη αφορούσε την ενημέ
ρωση εκπροσώπων των «Ομάδων
παραγωγών (Ο.Π. 1» και συνεταιρι
στικών οργανώσεων, πάνω σε θέμυτσυργυνωσεως τους και προϋπο
θέσεων για «Ειδική Γεωργική Ανα
γνώριση (Ε.Γ.Α.)».
Είναι πια γνωστό ότι. οι οργανώ
σεις παραγωγών για να μπούνε στο
καθεστώς οικονομικών κίνητρων
του κανονισμού 1035/72 Ε.Ο.Κ.
που αφορά τη βελτίωση συνθηκών
μεταποιήσεως και εμπορίας των
οπωροκηπευτικών, πρέπει να τύχουν απαραίτητα «Ειδικής Γεωργι
κής Αναγνωρίσεως (ΕΓΑ).
0 Γεωπόνος Π. Αποστολίδης της
Δ/νσεως Γεωργίας Ημαθίας ανέ
πτυξε διεξοδικό το θέμα από όλες
του τις πλευρές, για νο υπογραμμί
σει ιδιαίτερα την ανάγκη συγκροτήσεως μονάδων μεγάλου μεγέθους
που νο μπορούν να ανταποκριθούν
στους σκοπούς της Κοινής Αγροτι
κής πολιτικής.
Σε τελική κατάληξη, ο ομιλητής
ζήτησε την συγχώνευση των ανα
γνωρισμένων ομάδων παραγωγών
(Ο Π.) μικρού μεγέθους σε μια
ενιαία Ο.Π. μεγάλου μεγέθους κατά
χωριό, περίπτωση που αφορά
κυρίως τις Ο. Π. συμπυρήνων ροδά
κινων.
Στη συγκέντρωση αυτή ποραυοέθηκαν πάνω από 120 εκπρόσω
ποι οργανώσεων των παραγωγών.

Πανηγυρικά
η αδελφοποίηση
Βεροίας και Καζανλίκ
Με πανηγυρικές εκδηλώσεις θα
γίνει την ερχόμενη εβδομάδα η
αδελφοποίηση των πόλεων Βεροίας
και Καζανλίκ Βουλγαρίας
Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στις
8 το βράδυ στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών Βεροίας θα παρουσιασθεί προς τιμή της αντιπροσωπείας
του Καζανλίκ καλλιτεχνικό πρό
γραμμα με τραγούδια από την πει
ραματική ορχήστρα και τις χορωδίες
(παιδική και μεγάλη) της Στέγης και
χορούς από λαογραφικά συγκροτή
ματα.
Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις
8 το βράδυ θο γίνει στην Στέγη
πανηγυρική συνεδρίαση του Δημο
τικού Συμβουλίου με μονοδικό θέμα
την αδελφοποίηση των πόλεων
Βεροίας και Καζανλίκ.

0υ° ί ° οπό μ ιό κ ο λ ο χ ω ν ε μ έ ν η κ ο π ρ ιά 11

Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο ΤΕΙΤΑ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ATE
•

Για παραγγελίες στην περιοχή Βεροίας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ

Εκδηλώσεις
στη Στέγη

Τηλ. 2 2 8 8 0 Βέροια
•

Γιο παραγγελίες στην περιοχή Αλεξάνδρειάς

ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2 3 .5 2 5 - Αλεξάνδρεια
Αντ/πος Β ο ρ είο υ. Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γεωπόνος
ΚΑΜΠΠΗ 7

Τηλ. 2 7 9 6 6 2 7 1 6 1

ΝΑΟΥΣΑ

Σήμερα Σάββατο 1 1 Δεκεμβρίου
στις 6 το απόγευμα θα γίνει παρου
σίαση έργων των μαθητών του τμή
ματος Πυρογραφίας της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών Βεροίας
1981-82. Διάρκεια εκθέσεως από
11 Δεκεμβρίου μέχρι 17 Δεκεμ
βρίου.
• Εξάλλου ρεσιτάλ πιάνου θο
δοθεί στη Στέγη τρν Κυριακή
12-12-82 σης 8 το βράδυ από δυο
Βουλγάρες καλλιτέχνιδες. Την Γκαλίνα Γκεωργκίεβα. καθηγήτρια πιά
νου στη Σόφια και την οχτάχρονη
Αντωανένα Βαλίκινα.

ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

έ χ ο υ ν

β ιβ λ ία ν α δ ια β ά σ ο υ ν
Απέχουν από χθές Παρασκευή απ' τα μαθήματά
οι μαθητές του Τεχνικού Λυκείου Βέροιας σε ίν ■ΪΠ διαμαρτυρίας για τη μη ικανοποίηση από το
ϋΙ,°θργεί0 παιδείας διαφόρων αιτημάτων τους.
τω μεταξύ από τη Δευτέρα κατεβαίνουν σε
"Ροειδοποιητική αποχή και οι μαθητές του ΕπαγγελμαΤ,Κού Λυκείου Βέροιας.

- «Καπ ελω μένη»
η συγκέντρω ση
τω ν αγροτώ ν

ρηθούν ισότιμες.
4) Να γίνει πλήρης ενημέρωση
στα τμήματα δεσμών και ειδικότη
τας σχετικά με πς εξετάσεις
Η αποχή διαμαρτυρίας με χαρα
κτήρα καθαρά διαμαρτυρίος συνεχί
ζεται
και
σήμερα
Σάββατο
1 1 Ί2Γ 82 στο χώρο του Τεχνικού
Λυκείου όπου πρόκειται να πορεβρεθούν διαμαρτυρόμενοι μαθητές
και συμπαραστεκόμενοι γονείς μιός
κι ο σύλλογος γονέων και κηδεμό
νων Τεχνικού Λυκείου είναι στο
πλευρό των παιδιών τους».
Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο
ΛΥΚΕΙΟ

Για την απόχή, που ξεκινούν
από τη Δευτέρα, οι μαθητικές
κοινότητες του Επαγγελματικού
Λυκείου Βεροίας εξέδωσαν επί
σης ανακοίνωση .Και εόώ βασι
κό πρόβλημα είναι η έλλειψη
διδακτικών βιβλΙών.
Η ανακοίνωση του μαθητι
κού συμβουλίου του Επαγγελ
ματικού Λυκείου Βεροίας είναι η
παρακάτω:
«Σε προειδοποιητική αποχή
κατεβαίνουμε από την Δευτέρα 13
Δεκεμβρίου οι μαθητικές κοινότητες
του Λυκείου και σσν λόγους αποχής
έχουμε:

• ' Ελλειψη βιβλίων.
•
Αύξηση ωρών γυμναστικής.
•
Οργονα
γυμναστική
και
μηχανήματα για την καλή εκπαίδευ
ση των μαθητών.
•
Μέσα για την καλύτερη λει
τουργία των μαθηπκών κοινοτή
των.
Ζητούμε τη συμπαράσταση τωντοπικών παραγόντων και κάθε
ανθρώπου που πιστεύει σε μιά
σωστή παιδεία».

Αύριο
ο κ. ΚανΕλλόττουλος
στη Βέροια
Στις 1 1 το πρωί αύριο θο μιλήσει
στη Βέροια ο πρώην υπουργός κ.
Θανάσης Κανελλόπουλος.
Η ουιλία του κ. Κανελλόπουλου
θα γίνει στον κιν/φο «ΣΤΑΡ» και
αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Σήμερα Σάββατο ο κ, Κανελλό
πουλος θα μιλήσει το πρωί στις 11
στην Αλεξάνδρεια και το απόγευμα
στις 6 στη Νάουσα.
Στις 4 το μεσημέρι σήμερα θα
εγκαινιάσει τα νέα γραφεία της
τοπικής οργάνωσης «Νέας Δημοκρατίος» στο Διαβατό Βεροίας

Απαγωγή
1Αχρονης

Να φωτίζεται
η Λ. Ανοίζεως
Πολλοί και σοβαροί λόγοι επι
βάλλουν να φωτίζεται τη νύχτα η
Λεωφόρος Ανοίξεως και μάλιστα
άπλετα.
Πρώτο διότι είναι δρόμος με
μεγάλη κυκλοφορία πεζών και οχηυάτων.
Δεύτερο διότι εκεί κινούνται τα
παιδιά δυο σχολείων μετά το μάθη
μά τους που τελειώνει αφού σκοτει
νιάσει.
Τρίτο διότι τα σύδεντρα αποτε
λούν τόπους όπου μπορούν να δρά
σουν κακοποιό στοιχεία όταν τα
καλύπτει το σκοτάδι.

Εικοσιτριάχρονος οπό το Νησελούδι
Αλεξάνδρειάς υπήγαγε με την ΰέλησή
της μιά 14χρανπ μαθήτρια από την
Κορυφή και εξαφανίστηκαν
Πρόκειται νια τον Βασίλη Καλαμπούκα του uiiunipiou και την ανήλικη Γ.Χ
του θ.
Ο πατέρας της μικρής υπέβαλε μή
νυση και η αστυνομία του αναζητεί.

Η χορωδία
της Ναούσης
Αύριο Κυριακή η τετράχρονη
εκκλησιαστική χορωδία του Ιερού
Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος
Ναούσης θα ψάλλει την θείο λει
τουργία. Θα διευθύνει ο πρωτοψάλ
της κ. Ιωάννης Μακρογιώργος.
Μετά τη λειτουργία θα γίνει το
μνημόσυνο του Νίκου Χατζηίωάννου, που διετέλεσε μέλος της χορω
δίας.

Πιάστηκαν τρεις
ανήλικοι κλέφ τες
Συνελήφθη και απεστέιλει στον
Εισαγγελέα Βεροίας ο ανήλικος Σ.Χ.
του Δ., ετών 14. κάτοικος Βεροίας.
κατηγορούμενος για κλοπές και
αλητεία.
0 ανήλικος τον τελευταίο μήνα
έκανε δώδεκα κλοπές σε καταστή
ματα της Βεροίας στα οποία έμπαι
νε από τα μικρά παράθυρα των ακά
λυπτων χώρων (φεγγίτες) ή βγάζον
τας κερ α μ ίδ ια της οροφής (ριφιφί)
και στη συνέχεια έκλεβε διάφορα
μικροποσά. Το μεγαλύτερο ποσό
που έκλεψε ήταν 5.000 δραχμές.
Επίσης διέρρηξί και ένα περίπτερο.
Τελευταίο εγκστέλειπε συχνό το
σπίτι του κοι περιφερόταν στην πό
λη και κοιμόταν τις νύκτες σε κοινό
χρηστούς χώρους πολυκατοιών και
ακατοίκητες οικοδομές.
• Συνελήφθησαν και απεστάλησαν
στον Εισαγγίλέο επίσης οι ανήλικοι
Σ Π. του I.. ετών 16. κάτοικος Νεοκαισαρείας Πιερίας και Σ του X..
ετών 17, κάτοικος Θεο/νίκης κατη
γορούμενοι για κλοπές και αλητεία
Αυτοί αφού από διμήνου εγκατέλειψαν τα σπίτια τους περιφέρονταν
στην Βέροια χωρίς να δουλεύουν
και συγχρόνως έκανσν κλοπές
Στο διάστημα αυτό έκαναν πέντε
κλοπές σε καταστήματα στα οποίο
έμπαιναν από τα παράθυρα ή πόρ
τες των ακάλυπτων χώρων και
έκλεβαν διάφορα χρηματικά ποσό
και τρόφιμο«Ο % * ·
λΓ \ Μ . αΦ ι
Επίσης έκαναν εξπ κλοπές από
κοινοχρήστους χώρους ή αποθήκες
σπιτιών απ' όπου έκλεβαν τρόφιμα,
τραπέζια, καρέκλες πετρογκάζ ντιβάνια και άλλα αντικείμενα.
Τα κλεμένα πράγματα βρέθηκαν

σε σπίτι που έμεναν προσωρινά, και
αποδόθηκαν στους παθόντες.

Από τη συγκέντρωση του Αγροτικού Συλλόγου Η μ α θία ςχ θ ες στον
Ιφο «ΣΤΑΡ» της Βέροιας. Διακρίνονται ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος ο Δ ντης
Γεωργίος κ.α.
Με έντονο το_. καπέλωμα της
προανσγγελθεισα
«σιινκέντρωση
συγκέντρωσης από το ΠΑΣΟΚ, ο
διαμαρτυρίας»
Αγροτικός Σύλλογος Η μ α θ ία ς πραγ
Οι QpyavwTÊr της συγκέντρ...
ματοποίησε χθές στη Βέροια την
Συνέχεια υ ιη ν 4η

Εμβολιάστηκαν μαθητές
για την ηπατίτιδα
Προληπτικός εμβολιασμός με
ορό «Γ - σφαιρίνη» έγινε χθές σ ’
όλους τους μαθητές της Α τάξης
του
6αυ
δημοτικού
σχολείου
Βεροίας.
Η χορήγηση του ορού αυτού
κρίθηκε αναγκαία μετό την εκδήλω
ση και άλλων κρουσμάτων ηπαπ'τιδας στο σχολείο, χορηγήθηκε δε
δωρεάν από το υπουργείο υγείος.
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι
παρά την χορηγηση αυτού του ορού
όσο παιδιά έχουν ήδη προσβληθεί
από τη λοιμώδη νόσο θο εκδηλώ
σουν σίγουρο τα συμπτώματα Μ έ
χρι στιγμής έχουν παρουσιοσθεί
οκτώ κρούσματα στο σχολείο αυτό,
απ' τα οποία τα επτά στην Α' τάξη
και το ένα στη Β- τάξη.
ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στη σύσκεψη παυ έγινε προ
χθές το βράδυ στο σχολεία με τη
συμμετοχή του Νομιάτρου κ. Πελά
you. του σχολίστρου κ. Οικονόμου
των ιατρών κ.κ. Κασαμπαλή Καρατζόγλου και Γεωργιόδη δασκάλων
κοι γονέων των μαθητών, συζητή
θηκε διεξοδικό το πρόβλημα και
διατυπώθηκε πρόταση νο κλείσει
για ένα διάστημα το σχολεία προΜίιμένου να γίνουν συστηματικές
■πολυμάνσεις στους χώρους
Γ
Τελικό επικράτησε π άποψη ύττι
pc πς παρούσες συνθήκες δεν μηο
ρεί να κλείσει επίσημα (δηλαδή με
απόφαση της διοίκησε ως! το σχο
λεία

Τονίσθηκε αρμοδίως ότι έχουν
ληφ θεί όλα τα ενδεικνάμενα νια την
περίσταση μέτρα υγείας και ότι δεν
υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχολείο
κανένας λόγος ανησυχίας. Τα παιδιά
που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα
έχουν
απομονωθεί
προληπτικά
ολλά και στο σχολείο νο πάνε αυτά
δεν μπορούν τώρα να μεταδωσριιν
τη νόσο. Ας σημειωθεί ότι έχει άπα·
γοδευθεί στο σχολείο η πώληση ή
μεταφορά τροφίμων που δενείνω
τυποποιημένα
Αξίζει νο σημειωθεί η όροοτη
ριότητα που ανέπτυξε και συνεχίζει
να αναπτύσσει ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων του σχολείου με
επικεφαλής τον πρόεδρό του κ.
Κασαμπαλή. Οι άνθρωποι αυτοί
κυριολεκτικά έχουν εγκαταλείψει πς
δουλειές τους κοι μέρες τώρα έχουν
ρίξει όλο το βάρος τους στην προσ
τασία της υγείας των μαθητών με
την σχολαστική καθαριότητα και τις
απολυμάνσεις σ' όλους τους χώ
ρους του σχολείου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
0 Σύλλογος Γονέων και Κηδε
μόνων του 6ου Δημ. Σχολείου
Βεροίας ευχαριστεί τον Ιατρικό Σύλ
λογο και ιδιαίτερο τους γιατρούς κ.κ
Δημ. Κασαμπαλή. Α θ Γεωργιάδη.
Δημοσθ Καρατζόγλου επίσης τον
‘Μομίαιρο κ ίϊκ^»(·υυ-Μ* τον Σχολιαηχι κ. Οικονόμου γισ την ευημε
ρωπκή συμβολή τους πάνω στο θ έ
μα της ηπατίτιδας.
Εκ του Συλλόγου

«Σύ είπας, κ. Παπανδρέου»

Avfipéaç ngoc
κυβέρνηση :

Μ j a.m
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m m

.

Φ Υ Γ Ε Τ Ε 1
«Να γίνουν αμέσως εκΒ ογές
Η οικονομία
oc αδιέξοδο/'_____________
Ορίστε τί έγραφαν οι παοακιάδεςεπί κυβερνήσεως κΝ Δ.π και
τώρα οι ίδιες εφημερίδες αξιώνουν... σεμνότητα και «οαβουάρ
βίβρ» από τις συναδέλφους της αντιπολιτεύοεως. Ό σ ο για τσν
Πρωθυπουργό μας τότε «χάλαγε τον κόσμο» και αξίωνε από ιττν
κυβέρνηση να φύγει, λέγοντας ότι η οικονομία είναι σε αδιέξοδο.
Μήπως τώρα πρέπει κάποιος νο επαναλάβει στον κ. Παπαν
δρέου και στους αμερικανοφερμένους συνεργάτες του τα ίδια αυτά
λόγια;
(Η

φωτοτυπία

είναι

20-12-1979)

από

την

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΊΑ

της

ΤΑ ΚΟΛΠΑ ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ»
και ο διορισμός της κόρης του κ. Μ όσχου
Η eφημερίόα «Αλλαγή», στο
χθεσινό φύλλο της, οσχολΐ/τοι και
μ ε την ανακοίνωση της Νομαρχια
κής Επιτροπής της Ν Λ ίπου δημο
σίευσε ο «Λαός»), σχετικά μ ε τον
διορισμό και της κόρης του κ. Μ ό 
σχου Γtκόνογλου. Όμως, άλλη μιό
φορά, δεν λ έ ε ι την αλήθεια, μιό κοι,
το δημοσιογραφικό όργανο του
ΠΑΣΟΚ, για όλα μιλάει εκτός οπό
την... «ταμπακιέρα», όπως θα έλεγε
ο Γεωργιος Παπανδρέου.
Γιατί ο διορισμός της μέχρι χθές
μοθητριούλας 6. Ελένης Μόσχου
Γικόνογλου δεν είναι εκείνο που
προκαλεί. κυρίως, τα συναισθήματα
αγανακτίσεως των χιλιάδων νέων,
ανέργων,
φτωχών
οικογενειών
αλλά το γεγονός ό τι η δεσποιν/δούλα - κύρη διορίστηκε α η 'ο υ θ εία ςμ ε
τον ΤΕΤΑΡΤΟ βαθμό, κοι μάλιστα,
με απόφαση του πατέρα της)!
Τούτο σημαίνει'
1. Ότι η ό. Ελένη Γικόνογλου
παίρνει tañó τον Ιούλιο μήνα του
1982) γύρω στις 50 .000 δρχ.. ro
μήνα.
2. Για να φθάσει στον τέταρτο
βαθμό ένας άλλος υπάλληλος, που
διορίζ& οι στο Δημόσιο κ.λ.α και
’ ,γχει τελειώ σει το παλιό Γυρνάςίια ή
το σημερινά Λύκειο χροάζεΤα'
περισσότερο από είκοσι Í Í 0 ) χρό
νια.
3. Γιο νο προαχθεί στον τέταρ
το βαθμό ένας δημόσιος υπάλληλος
Ιεφοριοκός, καθηγητής κ.λ π.) που

έχει πτυχίο Ανώτατης (Πανεπιστη
μιακής) Σχολής θα περιμένει κάπου
δέκα πέντε Π δ) χρόνιο.
4. Η απόφοιτη όμως λυκείου δ.
Ελένη Μόσχου Γικόνογλου χρειά
στηκε νο είναι μονάχα κόρη ταυ κ.
Μόσχου, δηλαδή του υφυπουργού
της «αλλαγής».
Μπράβο, λοιπόν, στην ο Α λογη
του ΠΑΣΟΚ και περισσότερο στην
εφημερίδα «Αλλαγή», που κσιορ-

θώνει να αποπροσανατολίζει έτσι
τους αναγνώστες της ιτου πιστέ υ
σαν οι καύμένοι άπ τέλειω σαν τα
βάσανα της «. Επάρατης Δε-ζιός»'
(Όπου βέβαια διορίζονταν (μερικές
Φορές) μέχρι και μ ε τον τέταρτο
βαθμό, αλλά όμως ατυχιαύχοι ανω
τάπψν σχολών, μ ε πείρα, μ ε προσ
όντα, ξένες γλώσσες, μετεκπ αίδευ
ση στο εξωτερικό κ.λ.π.).
Πάρτε το χαμπάρι σύντροφοι 0
λαός ξύπνησε, σας έμαθε πτά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο βουλευτής της «Νέας Δημοκρατίας» κα πρώην υπουργός
γεωργίας κ. Θανάσης Κανελλόπουλος θο ετπσαεφθεΙ τήμιρο
11 Δεκεμβρίου και ούριο Κυριακή 12 Δεκεμβρίου το Νομό μας.
Το Σάββατο θα μιλήσει στην Αλεξάνδρεια σης I t το πρωίεπον
κιν'φο «ΑΝΕΙ1Σ» και ατη Νάουσα ο τις Β το οηόγευμο όταν κτν/φο
«ΑΓΓΕΛΙΚΑ»
Την Κυριακή σττς Π το πρωί θο μιλήσει ατη Βέροια στον κι« φο
κΣΤΑβκ.
ίπ ς ομιλΗς του ο κ. Κ<τ*εΙλύπουλος θα σνορερθώ σ ι Διάφορα
κρίσιμα θάμα ιο κα ε/υτίιηρα σι ο »αυτό θέματα ·οι > παοαχοληυτ
τοας αγρότες
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΝΑ.»

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2.-,

Σάββατο 11 Δεκεμβρίοι) 1982

«ΛΑΟ Σ»

στουρ6Λ ε£
8

Αυτό έχει σχέση με . . πυκνότη
τα (αντίστρ.Ι — Όμοια σύμφω
νο - Αρχικά παληός ομγκοινωνίος μας.
9 Χωρίς αυτόν παιδί δεν γίνε
ται στη δημοτική και με άρθρο.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Χωριό του νομού υος
2 Χρησιμοποιείται τυρί ως οπό
τους ψαράδες
3. Αφρικανών φύλαρχος
Μ έρος rou upôrjKu,
4. Σχεδιασμός πού χοπαιμαποΐί
ται y a την ελληνι*ή νραηιή σρ.
θμού Ιοντιςπρ ι
£>ε<τ·ι<·
5 Συνεχόμενο στο αλφάβητς.
Μιά φίρμα σου πολυοκσύνετςιι
και βλέπεται από την τπ λί όρα
ση
β. Μρνολκτική απάντηση - Δεν
είναι Αίνο αλλα είνα αντίστμοΦο

7

Κα< με Τέτοιες μιη *η δ ίΌ ιμε
Νότα μουσικός,
άρθροι

1 Αστερισμός , επάρστος (γεν.Ι.
2 Η αρχή μιάς σειράς ατελείωτης
Αφρικανικής χώρας πρω
τεύουσα
3 Λέξη που στην καθουμιλουμέ
νπ θυμίζει,, χρέος - Μιλάει
όλες ης γλώσσες (αντίστρ.Ι
4 Προηγούνται στους βάαιληά
δες Δυο από >α χειλεάφωνα
δ. Κσι αυτός ο ηγέτης δολοφονή
θπκε
6 Αντίστροφα, ένο γνωστό ελλη
νικό Φωνητικό τρίο,
Υπηρξε ιδρυτής θρησκείας
Πιο επιθυμητό <ο της... ημέρας
(κοθ ) 8ι/ζαντινή νότο, αντί
στροφη
Δικό σου
9 Χωριζονίοι «πο το Σ Το σύμ
φωνα που. κυριολεκτούν
Πράγμα λατινικό
0 Στην καθηρεύσυαο κάθε φάρ
μακο
Καλλιτεχνικό επώνυμο
πασίγνωστου ηθοποιού

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1 . ΜΙΑΟΥΣΤΑΣ2 ΟΡΓΑΝΑ Ρ(Σ>Τ 3, Μι
Σ ΙΝ ΙΚ Α 4 0 Δ 0 Ι
ΕΡΤ 5 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ 6 II ΣΑ 7 ΘΑ ΑΡΕ Λ 8. Η ΚΟΡΥ
ΦΗ 9 ΣΙΝΑΣ
ΡΕΑ.
ΑΚΙ 3 ΑΓ
OTE
ΟΝ 4
Κ Α Ο Ε Τ Α . 1. ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ 2 ΙΡΙΔΑ
ΟΑΠΣ
APA 5 ΥΝΙ - ΑίΡΥΣ 6, ΣΑΝΕΠΕΦ 7. ΙΡΓ
ΑΗΡ
8 ΑΡΚΤΟΣ 9 ΣΤΑ - ΥΑΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

*

ΙΡ Τ
ΣΑΒΒΑΤΟ.

im
ΣΑΒΒΑΤΟ.

1.05 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜ Α
ΤΟΣ
1 3 0 ΣΑΒΒΑΤΟ Μ ΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ

ΙΑ' μέρος)
2.1 5 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑ> ΜΙΣΗ
(Β μέρος)
3 .0 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4 .3 0 ΕΥΡΟΠΑΐΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KO
ΛΥΜΒΗΣΗΣ
6.0 0 ΓΡΑΨΤΕ TWN ΙΣΤΟΡΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.4 0 ΤΑ ΠΑΙΧΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
7.30 ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
8 .1 0 Σ0ΓΚΑΝ
9 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
3 4 0 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
10 50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

1.30 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΑ
1 4 5 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
2.00 01 ΡΟΠΕΡΣ
2.3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.4 5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.15 Μ ΙΑ ΓΥΝ Α ΙΚ Α .
Μ ΙΑ ΕΠΟΧΗ
5.ΙΟ ΤΟΠ TEN
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 10 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.40 Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8.36 ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10-00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Οι Γερμανοί προτιμούν
μέση ηλικία παντριάς
Στις δέκα χώρες της κοινής αγο
ράς υπολογίστηκε στατιστικώς το
1980 ο μέσος όρος τη ηλικίας παντριάς Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά
οι άνδρες παντρεύονται κατά μέσον
όρο στο 25,9 και οι γυναίκες στα
23 2 χρόνια της ηλικίας τους. Σε πιό
νέα ηλικία παντρεύονται οι Βέλγοι.
Οι άνδρες με 24 6 και οι γυναίκες
με 22.1 χρονιά. Πιό αργά παν
τρεύονται οι Δονοί- Οι άνδρες περι
μένουν μέχρι τα 27,5 και οι γυναί
κες μέχρι τα 24 8 χρόνια τους. Τα
στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες
της ΕΟΚ βρίσκονται οτο ενδιάμεσο
Σύμφωνα με αυτό στην Ομοσπον
διακή Δπμοκραιίο της Γερμανίας οι
άνδρες παντρεύονται στα 26,0 και
οι γυναίκες στα 23.0 χρόνιο. Στη
γειτονική Γαλλία η ηλικία παντριάς
είναι πιό μικρή, δηλαδή 25.1 για άν
δρες και 22.9 για γυναίκες Στην
Ιταλία παντρεύονται τπό μεγάλοι Οι
γυναίκες με 23.7 και οι άνδρες με
26,8 Στη Μεγολη Βρετανία η ηλικία
παντριάς των ανδρών είναι 25 2 και
των γυναικών 22,9 χρόνια. Στην
Ελλάδα οι άνδρες παντρεύονται
σχετικά αργα, στα 27.3 κοι οι γυναί
κες σχετικά νωρίς με 22.3 χρόνια.
Καρέκλα για
μειονεκτούντα παιδιά
Από πολύ καιρό είχε όημιουργηθεί η ανάγκη μιάς προσορμοζόμενης καρέκλας για το ονάπηρσ παι
διά Τώρα ένο τέτοιο ειδικό κάθισμα
όιατίθεται από μιά βρετανική εται
ρία Ο σκελετός έχει ρόδες που είναιστερεωμενες στο μπροστινό
τμήμα και κινητές στο οπίσθιο Το
μαξιλάρι του καθίσματος είναι κινη
τό και μπορεί να τοποθετηθεί σε
τέσσερεις διαφορετικές θέσ εις Το
σκαλοπάτι για τα πόδια έχει τρεις
θέσεις και μπορεί να βγει ώστε το
κάθισμα να τοποθετηθεί σε ακόμηα
χαμηλότερη
θέση.Ένα
ακόμη
σημαντικό πλεονέκτημα της καρέ
κλας είναι ένα επενδυμένο στήριγμα
για τα γόνατα. Χάρη σ' αυτό το παιδί
κάθεται σε μιά σωστή και ταυτό
χρονα άνετη στάση. Ενα άλλο στή
ριγμα που είναι τοποθετημένο πάνω
οπό τους μηρούς του παιδιού, κρατάει τις κνήμες σε συμμετρική επα
φή με το κάθισμα. Τα πλαϊνά στη
ρίγματα της καρέκλας μπορούν να
μετακινηθούν ώστε να αλλάξει το
πλάτος του καθίσματος και ακόμη
υπάρχουν πλατεία πλαϊνά, που δί
νουν ένα επί πλέον στήριγμα στον
κορμό, Ό ταν τοποθετηθούν στο
υψηλότερο σημείο τους μπορούν να
γίνουν κοι στήριγμο για το κεφάλι
Υπάρχει όμως και ένα ειδικό μσξιλαράκι για το κεφάλι, σε περίπτωση
που το παιδί χρειάζεται μεγαλύτερο
στήρινμα του κεφαλιού.
Με πολλή προσοχή σχεδιασμέ
νη, για να διατηρεί σε μιά συμμετρι
κή και απόλυτα σταθερή θέση το
παιδί την ώρα του φαγητού, του

παιχνιδιού ή της εργασίας, η καρέ
κλα αυτή δίνει τη δυνατότητα στα
μειονεκτούντα παιδιά να αντιμετω
πίσουν πολλά από τα προβλήματα
που τους δημιουργεί η αναπηρία
τους. Η καρέκλα ουτή έχει κατα
σκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε
βα χμεγαλώνει» μαζί με το παιδί και
μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και
νσ εξυπηρετήσει παιδιά όλων των
διαστάσέων Επί πλέον πολλά από
τα τμήμοτά της μπορούν να αφοιρούνται ώστε η ισορροπία του παι
διού στο κάθισμα και η ικανότητά
του σε διάφορες δραστηριότητες να
μπορεί να βελτιώνεται. Η καρέκλα
ουτή ήδη χρησιμοποιείται ευρύτατο
στη βρετανία, σε νοσοκομεία όπως
το Σοίν Τόμος του Λονδίνου, καθώς
και σε κέντρε για μειονεκτούντα
παιδιά.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικοί) Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι:
Ο ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
τομ Χρήστυ και της Μαριάνθης το
γένος Γκαραβέλη γεννήθηκε στη
Σφπκιά Ημαθίας και κατοικεί στη
Βέροια επάγγελμα οικοδόμος και η
ΛΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
και της Παγώνας το γένος Λαβατζιώτου γεννήθηκε και κατοικεί στα
Μεταξά Κοζάνης επάγγελμα οικιακά
πρόκειται να παντρευτούν κσι ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Σάβ
βα (Κυριωτίσσης) Βέροιας

Καλύτερη γνώμη
για αναπήρους
Το διεθνές έτος των αναπήρων
επέφερε μιά σαφή βελτίωση της
γνώμης του λαού της Ομοσπονδια
κής Δημοκρατίας της Γερμανίας για
τους αναπήρους ανθρώπους Σε
αντίθεση με τη σφυγμομέτρηση
που έγινε στις αρχές του 1981. δή
λωσαν στο τέλος του 1981 8%
περισσότεροι των ερωτηθέντων.
πως έχέων μιά προσωπική επαφή με
τους αναπήρους (αύξηση του ποσο
στού από 32 στα 40%) Σε μεγαλύ
τερη ακόμη έκταση μειώθηκε η
ομάδα εκείνων που είχαν τελείως
αρνητική στάση Ενώ τον Ιανουάριο
του τελευταίου χρόνου ήταν 32%,
τώρα είναι μόλις 19%
Αρχές του 1981 δεν είχαν 31 %
των πολιτών καμιά ιδέα για τον αρι
θμό των αναπήρων. Στο τέλος του
χρόνου το ποσοστό αυτό μειώθηκε
στα 11%. Αλλά και οι μεταβολές
στη συνείδηση μεγάλων τμημάτων
του λαού είναι σημαντικές Μεταξύ
-43 και 53% δήλωσαν ότι έχουν
περισσότερο ενδιαφέρον και περισ
σότερη κατανόηση για τα προβλή
ματα των αναπήρων καθώς επίσης
και μιά αύξηση των γνώσεων τους,
Εκλαίκευση της
επιχειρηματικής
ορολογίας
Ενας πολύτιμος ερμηνευτικός
οδηγός μόλις τυπώθηκε στο Λονδί
νο. γιο όσους θα ήθελον να ενημρωθούν πάνω στην έννοια των επι
χειρηματικών όρων της αγοράς
όπως π.χ. βιομηχανικός μέσος όρος
Ντόου Τζόουνς, πράσινο νόμισμα,
ευροδολλάριο. κ.λ.π. Το λεξικό επι
χειρηματικής αγγλικής του Λόνγκαμ
περιλαμβάνει
τιερισσότρες
από
12,5 χιλιάδες λέξεις και φράσεις.
Συντάχθηκε από τον Τζ. X. Ανταμ,
διπλωματούχο της σχολής οικονομι
κών επιστημών του Λονδίνου, που
έζησε όλα του τα χρόνια μέσα στο
εμπόριο και τώρα επιδιώκει να κάνει
κατανοητούς όλους τους επιχειρη
ματικούς όσους σε όσους έχουν
γνώσεις αγγλικής έστω και πανεπιOTnuinKOÜ επ ιπ έΛ ο ιι

Ραδιοταζι

62.353-62.666
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Βερμίου Βεντζελου
Εθνική Τράπεζα
Εναντι Δ Ε Η
Εναντι Κ Γ Ε Λ

23.434
24 .141-24.343
23.131
26.726

Ικκηκ(ΜτηιΐΓ

26.970

Π λ. Ωρολογίου

Τι,ΧΚΟ
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Πριν 5 χρόνια

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
Εκτάσεις του Δημοσίου παραχωρούντσι σε ακτήμονες. ΕγκύκλιΟζ
του υπουργού στις Δ 'νσ εις Γεω ργίας
ΛίκΙι»·
Μ ουσείο στη Βεργίνα ζητά και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλε{
όρείας.
οαμΠΟΜ
Ογδόντα γόμοι, εκατόν πενήντα δύο γεννήσεις και 81 8α
σημειώθηκαν στο Νομό μας κατά τον μήνα Οκτώβριο.
Τον κ. I. Αλευρό θα υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ για Πρόεδρο της
λής.
Μουσική βραδυά θα δοθεί στην Στέγη Γραμμάτων την ΠεμπτΠ
Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το ινστιτούτο ΓΚΑΙΤΕ Θεα/νΐ Π

ΕΤΗΣίΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
. χ.·σία Λι

Γελούμε την Κυριπκ-ι 12 ΝυΐυβρΙου 1982 α·ι·.
ΣοβΙίιι Κυρυ.ρηοαης Β ·. τς ΕΤη Σ Ό ΜΝΗΜΟΣ ι Ν
"<ι·ωη της ψυχής του '·,■·. άφιλους „ας συζύγου *ν,

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

την μνύ;

. ,4t

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΠΙΝΘ ΗΡΟ ΠΟ ΥΛΟ *

Ενας Σκωτσέζος πήρε σε ένο
χορό μεταμφιεσμένων ντυμένος
Ναπολέοντας, για να μπορεί να κρα
τάει το χέρι του συνέχεια στο πορ
τοφόλι του.

Και «ολιιυμι σΤςι.,ς τους Out γ ίν ε ις και φίλους :■ V*
ν α vu rvumouv μαζί μος πς δεήσεις τους προς ί · Θεό
Η σύζυγος τα τέκνα
οι λοιποί συγγενείς

Μέθοδος...
Π Α ΣΟ Κ

’ Ολοιος από τους αναγνώστες
της στήλης αυτής θέλει να όε( τον
Βεροιώτη πρωταγωνιστή της γου
στόζικης ιστορίας πρεπει να δυσκο
λευθεί πολύ. Για τηλέφωνο ούτε
συζήτηση. Μένει σε ακραία συνοι
κία της πόλης γιο να πληρώνει μικρό
ενοίκιο. Στο καφενείο δεν πηγαίνει
για να περιορίσει τα ατομικά του
έξοδα ούτε περίπατο κάνει για να μη
χαλάσει τα παπούτσια του. Έτοι
λοιπόν κάποιος που ήθελε να τον
συναντήσει αναγκάστηκε να πάρει
τον δρόμο για το σπίτι του.
Πρέπει να πάω στην άκρη του
κάδμου. αλλά 0α τον βρώ, οπωσδή
ποτε. είπε στην γυναίκα του,
— Και πώς ξέρεις ότι θα είναι αυτή
τηνώρα στο σπίτι του; ρώτησε η
γυναίκα του.
— Ποιός: Αυτός ο σπόγγος; Μόνο
κάθε πρωτομηνιά βγαίνει για νο
εισπράξει το νοίκι από ένα μαγαζί
στον Αγιο Αντώνιο που νοικιάζει
Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος και
προγματικά βρήκε τον «ερημήτη»
φίλο του στο σπίτι. Ήταν απορρο
φημένος με το διάβασμα ενός
ογκωδέστατου βιβλίου.
— Μπα, από πότε έγινες τόσο
μανιώδης βιλιόφιλος; τον ρώτησε
Από τότε που αποφάσισα να κά
νω αιματηρές οικονομίες για να
πολεμήσω την ακρίβειαπ ου μος
εφερε το... αγαπητό ΠΑΣΟΚ. εξήγη
σε ο σπόγγος.
— Και με το διάβασμα θα την κατα
πολεμήσεις; Πρώτη φορά το ακούω
αυτό, απορεί ο άλλος.
— Ξέρεις τί είναι αυτό το βιβλίο που
διαβάζω; Είναι μιά μέθοδο για να
διαβάζουν οι τυφ λοί εξήγησε ο
βαριά προσβεβλημένος από τον...
τιμάριθμο.
— Καλά μα έχουν τίποτα τα μάτια
σου; ρώτησε ο απισκέπτης με
ενδιαφέρον.
Ο φίλος του όμως έσπευσε να
τον καθησυχάσει:
—Ό χ ι, κάθε άλλο. Αλλά με τον
τελευτοίο λογαριασμό που με έστει
λε η ΔΕΗ πρέπει νσ κάνω περισσό
τερη οικονομία στο ρεύμα. Και
μαθαίνω πώς να διαβάζω στα...σκοτεινάί

ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝΟ
Γελούμε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου σ ιη ι ε»κ*ο>?ίτ
νοοιαιι ιΝεκρυταψείαι. Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ Ν.0
ονππανππ της ψυχής της προσφιλούς μπς συζυγου μ»* ν.ν·
ΥΙ«Η
'¡?1

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΕΡΤΙΒΔΝΙΔΟΥ
κπι «αλουμε όλους τους συγγενείς «.ο- ε
γιο νο ι νώσοιιν μαζί μας τις ό εΐ',η ,ς
τ.-,ςς
Ο σύζυγος τα παιδιά
οι εγγονοί · οι λοιποί ουγγενεις
• Δεξίωση στην αίθουσα του Νεκροτυφειοιι

*·

■ 'ν ·
3τ.τ

Α6Πή

if)·"·'

ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗ*
*
.clflN
¿ ΑΝΩΝΥΜ Ο Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΐΦ * ΛΓ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΧ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ σ ψ .σ κ ή 6 0 ΤηΛ 2 7 4 9 5 9 2 2 3 3 4 6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντασφαλισταί μας οι ΛΛόυδς του Λονδ'ν° υ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΔ 400 70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

157 000 ΟΟΟ
68 500 000
1 93 0 0 0 000

126 000 000

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 23460
(Στεγάζεται στη Σχολή Οδηγών ΝΑΒΡΟΖ1ΔΗΙ

Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
Πλ. Καρατάσιου

22.332-22.636

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ

Εναττι ΚΤΈΛ

24.080

Μ ωρσκη

23.350

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
22.222
22.505
125
25.749
24.444
22.253
26.444

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Ε.Ε. (Σταθμάς)
Αστυνομικό

Τμήμα

1ροχαια

ΝΑΟΥΣΗΣ
22.199
22.200
22.314
41.353

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (οταθμός)

Αντιπρόσωπος Ναούσης - Βέροιας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗί

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
23.619
23.364
23.376
100
121
199

Πυροσβεστική
Δ -Ε .Η . (βλάβες)

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

Χρ. Πετριδη 4 - Τηλ. 22.453 - Νάουσα

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Μια σοβαρή και συν€πής ασφαλιστική €ταιρ€ία

ΒιοτΓ-χνία

Επίπλων-Δεχόμέθα παραγγ€λ»€ς

Η

Ε ΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΣ
_____

ΕΝΕΡΓΕΙ

ΑΣφΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤ^

που καλύπτει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

πάντα τις υποχρέωσή

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός Βεροίας · Εδέσης (1 0 0 μ. μετά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 * 2 7 .1 6 6

ΣοΡΡαιο 11 Δεκεμβρίου 1982

«ΛΑΟΣ»

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3η

—

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

Ο Διαβατός στο γήπβδό του
οι άλλοι €κτός έδρας
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ
2
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
0

ΒΕΡΟΙΑ-Π ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Η ΝΑΟΥΣΑ
vin τΛύσκολΠ η αυριανή αγωνιστική
Κηι „
πρωτοπόρους Καβάλα και
on Æ

αλλό *αι ν'α την 6 ίύ τ ε -

»Olvn l u t

α φ 0 υ £ivai u n o * P f ω μ έ -

4ι
Παι' αυν μακρυά από τα γήπε\ UT IJI'·
ομάδες που έχουν από0( ¿ « * 7 * 1

β α θ μ ώ ν και μ ά λ ισ τα

ο EiV νΓ'Π£^ ° Έτσι ο Εορδαϊκός,
1°νν Τ ' * αΐ η ^ όυ®η θα ίπ ιδ|ώ·
λ π ' ®ϋσ'α να τους κόψους
η “ ααμους και να δώσουν το
j °'ωΡα στη Βέροια που παίζει στο
vfoe&
1 της με τον Πανθρακικό. να
ÎT ftv'ÎÏfa .1σ£ απόσταση αναπνοής
καρυφη

Ο Ολυμπιακός Β. θα προσπαθή
σει και αυτός για την νίκη μεαντίπαλο τον Κιλκισιακό μέσα στο Βόλο,
για να εκμεταλλευθεί έτσι τυχόν
στραβοπάτημα των πρωτοπόρων,
Δύσκολη η αποστολή για την Νάου
σα και τον Πιερικό που πηγαίνουν
στον Λαγκαδά και την Θήβα α ντί
στοιχα. καθώς και για την Κοζάνη
στην κοντινή Φλώρινα που χρειάζε
ται τους βαθμούς.
Τέλος Γιαννιτσά και Αλεξαν
δρούπολη υποδέχονται στην έδρα
τους τα Τρίκαλα και τον Λεβαδειακό

Οι ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΒ
Ίιι - IFΓ°.οπα * να πολύ μέτριο μότς
^ ’’ όρα πολύ δραματικό τελευ,„ν . ' νταλεπτο γεμάτο αγωνία από
««ιμονση του σκορ, το Αιγίto r’*Tt¡P0tu06 να νικήσει την ομάr o í a Γ Ε Βεροίας μέσα στη ΒέΊΚ /JÜÜ VQ ΤΓ|ν υ^ΡΠ σει τον τίτλο
' ^πττητης ομαδος
^ Α,νν.ο χωρίς να παρουσιόν0
το αξιόλογο κατόρθωσε
Την Γ Ε Βέροιας που
. τήμ χειρότερη εμφάνισή της.
τον αγώνα εκτός του
.^.,·ΠΑ|όΡή όλοι οι άλλοι δεν
τα °υνΓυι τον τίτλο του διακριθέν1οι ί ' (,νο' °»>ς κινήσεις τους αστό
μηΐιτ.Υγ* ° 0υτ Ιί0' λωρίς δύναμη στα
•ιιν '10υιΛ έχαναν τις μάχες κάτω
Ε ® « ? λ ά θ > ίΗι , βμοναδική δικαιοΗ|μ. πταν
γ,
ίη απουσία
ναιυυυιιι του
ιυυ Γιάννη
ι »υννΐ|
, ^ 'ν ο λ ο μ που επ η ρ έα σ ε πολύ τη ν
'"ττιτ!'>' 1
Φ υ ° ,κ£ί ό ε ν χ ά θ η κ ε
’'nbf <ni
δ α π ρέπ ει να α π ογοη
¡¡0 j l ^ * n ' ν ε α ρ ο ί π α ίκ τες τη ς ΓΕΒ
* , »Ρ·ο«οντα, σε π λ ε ο ν ε κ τικ ή θ έ 0^ . ' ’Φ υ κ μ ιν ο ν τα ι σ ίγ ο υ ρ α σ το υ ς
Piû g μπαράζ για τη ν A κ α τ η γ ο 'α δΐι ° n ôf r | f 1 ό μ ω ς να π ρ ο σ έξο υ ν
ιην j ° nrï'X vi6ia με τα Γ ια ν ν ιτσ ό κα ι
Η ,,τι^ ό ρ υ που έ χ ε ι η ο μ ά δ α ε ν τό ς

ûr,r ^.αόνθεση της ΓΕΒ: ΚοκκαλιόXn|j .¿1ιν®ΠΡόπουλος, Μ ουρατ ίδης,
S»i0(' Γκ> Βάφε ίδης
Μπενόκης.
Ιη ,γ UlJ Καροφώλας Τενεκετζίμρχόπουλος.
χαντ

ΜΠΟΛ

1%
°νώνα χάντ - μπώλ ανδρων
την Τρίτη το βράδυ στο
ÇAK^Υ'νε
bV
Όν τροίας η ΓΕ ΒΕΡΟΙΑ νίκροε
>7 ,Αλκ*7α Αλεξανδρείος με σκορ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
_^α-*όρροια της ΓΕ Βέροιας νί-

κησαν με σκορ 1 1 1 την αντίστοιχη
ομσδο του Αλκέτα μετά από πολύ
καλή εμφάνιση.
Καλύτερη παίκτρια η Αραμπα
τζή. ακολούθησαν σε απόδοση η
Αντωνιάόομ (καλύτερη τερματοφύ
λακας στην Ελλάδα) Πολιτίδου.
ΑΝΔΡΩΝ
Σε έναν αγώνα χωρίς μεγάλη
δυσκολία η ΓΕ Βέροιας νίκησε την
ανδρική ομάδα του Ζαφειράκη μέσα
στη Νάουσα με σκορ 27-13 και
θαυμάστηκε για την απόδοσή της. η
οποία δεν άφησε περιθώρια δράσεως στους αντιπάλους. Με μιά
σφικτή άμυνα και μια επίθεση που
σκοραρε άνετα έχοντας έναν Κάρ
γατζη στα μεγάλα του κέφια κπτόρ
θωαε να πετύχει το μεγάλο αστό
σκορ που δείχνει ότι θα είναι φαβο
ρί για την άνοδο στην Α Εθνική
κατηγορία.
Διακρίθηκαν: Κάργατζης. Βλά
χος, Ταραμονλής, Πατσιαβούρας,
Βοσιλειάόης και οι δύο θαυμάσιοι
τερματοφύλακες Αβραμίδης και
Κατόγλου.
Η σύνθεση της ΓΕΒ: Αβραμί
δης,
Κατόγλου,
Πατσιαβούρας,
Ταραμονλής. Βασιλειάδης, Τσολοζίδης, Θυμιοπουλος. Κάργατζης, Βλά
χος, Ποζίδης. Γιαννακού. Ζαμπάκας,
Καραγεωργίου.
ΒΟΛΛΕΥ
Σε φιλικό ανώνα βόλλεύ η παι
δική ομάδα της ΓΕ Βέροιας νίκησε
τον Φίλιππο Βέροιας με 3-0 σκορ.
Οι παίδες της ΓΕ. Βέροιας απέ
δωσαν θαυμάσιο βόλλεύ και ενθου
σίασαν με την απόδοσή τους.
Η σύνθεση της ΓΕΒ: Κουτσιαν
τάς
ΕλευθεριάδηςΚωστελίδης.
Μουρστίδης, ϋεοδω ριδης Τοαναϊΐδης. Παπαευθυμίου, Γανόπουλος. |

αντίεττοιχα.
ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
Χωρίς κανένα πρόβλημα η Βε
ροια υποδέχεται αύριο στο γήπεδό
της την πολύ καλή φέτος ομάδα του
Πανθρακικού
Οι Βεροιώτες παίκτες ξέρουν
ότι το παιχνίδι είναι κλειδί για την
παραπέρα πορεία της ομάδος αφού
με ένα τυχόν «στραβοπάτημα» της
Καβάλας και της Καλαμαριάς και μία
δική τους νίκη αμέσως τους πλησιό
ζουν στον ένα βαθμό Γι αυτό ούριο
αυτοί από την μεριά τους πρέπει να
δείξουν την πρέπουσα σοβαρότητα
και οι φίλαθλοι Ιοργανωμένοι) να
δώσουν το βροντερό τους παρόν
για να τους ενθαρρύνουν όπως
αυτοί μόνον ξέρουν.
Ο κ. Γαϊτσνος μετά τον αγώνα με
τον Λεβαδειακό προπόνησε τους
παίκτες του. στους οποίους επέστη
σε την προσοχή γιατί ο Πανθρακικός φέτας φαίνεται βελτιωμένος και
αυτό το δείχνει και η πολύ καλή θ έ 
ση που έχει στον αθμολογικό πίνακο. Προπόνηση θα γίνει και σήμερα
το πρωί στις 10.30 κοι μετά ο προ
πονητής της Βερόίας θα ανακοινώ
σει την 16άόα.
ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ολυμπιακός Β. - Κιλκισιακός
Κουφογιώτης Τσιμούρης, Μπιλαδίνης (Βέροιας),
Βέροια - Πανθρακικός Μάρκου,
Ριζάκης, Χαλβατζής (Λαρίσης).
Εορδαϊκός - Καβόλα Τσοκπίνης.
Αμυγδάλης, Ιωαννίδης Ρ. (Σερρών).
Αναγέννηση
Γ. - Τρίκαλα
Αρμάος, Μιχαλέτος Βασιλείου Α.
(Αθηνών).
Αλεξανδρούπολη - Λεβαόειακός
Σαρημιχαηλίδης Ράντζας Σιταρόπουλος (Θεσ/νίκης).
Αγροτικός Αστέρας - Απόλλων
Καλομαριά Χρυσάνης, Κόρακας
Τσιλιγκιρίδης ΙΒεροίας).
ΑΟ Θήβα - Πιερικός Μ έγας
Κούκης. Λεωνίδας Δ. (Αθηνών).
Φλώρινα - Κοζάνη Κανταρτζής
Λαγούδης, Γαληνός (Θεσ/νίκης).
ΑΠΕ Λαγκαδά - Νάουσα Κράτσης Τυρόπουλος. Τζαυμάκος (Π ει
ραιώς).
Ξάνθη - Νίκη Βόλου Παπαχριστοδούλου, Θεοδωρίδης Κουλέταος (Κοζάνης).
Με απογευματινή προπόνηση
που περιελάμβονε ασκήσεις φυσι
κής καταστάσεως και τακτικής του
αγώνα της Κυριακής ολοκληρώθηκε

Γιά τήν Β&Ο δέν αρκεί νά Ικανοποιηθείτε σήμερα.
Γι' αύτό έφτιαξε τήν τηλεόραση τού αύριο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΑντ τής Καραμοιιροτίδης X )
Ο Μέγας παρά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει τελευταία (πολ
λούς τραυματισμούς) κατόρθωσε
να νικήσει τον ΠΑΟ Παλαπτσίων με
σκορ 2-0.
Ο αγώνας στο πρώτο μέρος
ήταν μέτριας με κάποια υπεροχή
του Μέγο. Στο δεύτερο μέρος π
απόδοση του Μέγα ανέβηκε και
αφού «πάτησε την μπάλλα» κατόρ
θωαε κοι δάμασε τον αξιόμοχο
ΠΑΟ με 2-0 και έτσι πήρε άλλους
δύο βαθμούς και προχωρά ακάθε
κτος γιο τον τίτλο
Ο προπονητής του Μέγα κ
Κοσκερίδης ο οποίος βοηθάει την
ομάδα και σαν ποδοσφαιριστής
φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ καλή
δουλειά Η φυσική κατάσταση των
παικτών φάνηκε στο δεύτερο μέρος
αφού δεν μπόρεσε ο φιλοξενούμε
νος να παρακολουθήσει τον ρυθμό
του.
Ο ΠΑΟ είχε δεμένη ομάδα αλλά
η επιθετική του γραμμή δεν δούλε
ψε σωστό για να δημιουργήσει προ
βλήματα στον Μέγα

η προΕΤοιμασία της ομάόος υπό την
επίβλεψη του προπονητή κ. Γρηγοριάδη.
Μετά το πέρας της προπονή
σεως οι 16 που απαρτίζουν την
αποστολή και που θα αναχωρήσουν
την Κυριακή το πρωί είνοι οι κάτω
θι:
Σφυντηλάς,
ΧστζηΤωαννίδης,
ΜουροόουλοκηςΚουμάγκας Σταφυλίόης.
φύτος,Μητρούσης
Μαλιούφας Κερκενίδης Ποπαδόπουλος Μπλιάτκας Μπέμπος Κελεσίδης. Παπσδόκης Χαραλαμπίδης.
Ασλανίδης.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
17
Καβάλα
17
Απόλλων
15
Νίκη Βόλου
14
Βέροια
13
Ολυμπιακός
13
Αγρ. Αστέρας
12
Πανθρακικός
Κοζάνη
12
12
Θήβα
11
Λαγκαδάς
11
Νάουσα
Γιαννιτσό
10
10
Πιερικός
10
Κιλκισιακός
Τρίκαλα
9
9
Εορδαϊκός
9
Αλεξανδρούπολη
7
Φλώρινα
7
Ξάνθη
6
Λβοδειακός
•
Η =άνθη μηδενίστηκε στον
αγώνα με τη Νάουσα και της αφαιρέθηκε επιπλέον ένας βαθμός. Ο
Λεβαόειακός έχει παίξει πέντε αγώ
νες ενώ από ένα αγώνα λιγότερο ·
έχουν οι Αστέρας, Ξάνθη. Γιαννιτσά, Φλώρινα, Νάουα. Πιερικός
Κιλκισιακός.
ΒΥΛΛΗΣΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 76’ σε μπάσιμο του Κοντονώντα ύστερο από ανατροπή του
στην περιοχή ο διαιτητής κ. Λουκίδης σημείωσε πέναλτμ. Το πέναλτυ
εκτέλεσε ο Κοντονώντσς και με
δυνατό σουτ σημείωσε το πρώτο
γκολ για τον Μ έγα
Στο 8 4 ' ύστερα από έξυπνη πά
σα του Κοσκερίδη ακολουθεί συν
δυασμός Κουρελάτου - Λυκογιάννης - Ελευθεριόδη και ο τελευταίος
πιάνει ωραία κεφαλοί μέσα από την
περιοχή και κάνει εύκολο το 2-0 γιο
τον Μέγα.
Ο διαιτητής κ. Λουκίδης και οι
εηόπτες Αντωνιάδης Δέλας καλοί.
Διακρίθηκαν από τον νικητή οι
Καρανίκας. Αλεξόπουλος Κοσκερί
δηςΚοντονώντας, Σγούρος και οπό
τους ηττημένους οι Ακριβόποϋλος
Παπαδόπουλος και Παπαδύπουλος
Γ., Τσανόκας
Οι συνθέσεις
Μέγας: Χατζημιχαήλ, Αλεξό
πουλος.
Καρανίκας
Καραβίδας.
Αβραμόπουλος, Κοτσελίδης (56
Λαγογιόννης) Κουρελάτος Σγούρος
(46'Ζόϊος) Κοσκερίδης Ελευθεριόδης. Κουντονώντας.
ΠΑΟ: Πασαλίδης. Μαντζόλας,
Σιμιτζής Σ. Βαλκάνας Ακριβόπουλος. Παποδόπουλος Γ.. Σιμιτζής Β.
Τσανόκας. Λιόλιος 123' Ιωακειμίδης
57 ' Τσιούπρας) Τοιρογιάννης
Παπαδόπουλος.

ΓΡΑΦ Ο ΥΝ ΚΑΙ
Ε Π ΙΜ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑ Λ Α Ν Ο Μ Α Τ Η Σ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ευνοϊκή η αυριανή αγωνιστική
για την ομάδα του Διαβατού αφού
παίζει στο γήπεδό του με τον Αχιλλέο Ν„ ενώ οι άλλοι διεκδικητές του
τίτλου παίζουν μακρυά από τις
έδρας τους και μάλιστα με ομάδες
πους τις τελευταίες αγωνιστικές
παρουσιάζουν κάποια άνοδο.
' Εται η Ξεχασμένη θεωρητικά
ιέ ναι φιλοξενούμενη, αφού το Σκυλίτσι έχει έδρα το γήπεδό της, η
Νικομήδεια πηγαίνει στην Στενήμαχο, ενώ η Μελική στο Νησί. Τρεις
αγώνες δύσκολους που χρειάζονται
προσοχή για να μην ξεφύγει μπρο
στά ο Διαβατός.
Ο δυνατός φέτος Αγ. Γεώργιος
βλέπει όλο και πιό ψηλό αφού αύριο
έχει αντίπαλο την Βεργίνα στην
έόρα του. Δεν είναι τόσο δύσκολα
όσο φαινόταν στην αρχή τα πράγ
ματα για το Σέλι όσο αφορά την
επαφή του με την κορυφή. Μετά τις
οπωλεις των -πρωτοπόρων πλησία
σε και αύριο με αντίπαλο τον συνώ
νμμό του της Νάουσας ελπίζει σε
άλλους δύο βαθμούς.
Στο Ζερβοχώρι εκστρατεύει η
Κορυφή, σε ένα δύσκολο παιχνίδι
αφού η τοπική ομάδα έχει ανάγκη
βαθμών. Τέλος ενδιαφέροντες αγώ
νες θα γίνουν στον Τριπόταμο και
τον Πσπάγο όπου οι τοπικές ομάδες
υποδέχονται τον Εθνικό Μακρ.και
την Αγκαθιό αντίστοιχα,
ΙΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νησί - Μελική
Διαβατός - Αχιλλέας Ν.
Τριπόταμος - Εθνικός Μ.
Σκυλίτσι - Ξεχασμένη
Ζερβοχώρι - Κορυφή
Αγ. Γεώργιος - Βεργίνα
Παπάγος - Αγκαθιά
Σέλι - Βέρμιο Ν.
Στενήμαχος - Νικομήδεια
Αγ. Τριάδα - Ραχιά
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
(Αντ/τής Γ.
Σιμόπουλος)
•
Σήμερα το απόγευμα στις 4
μ. μ. αναχωρεί για την Λάρισα, η
ομάδα της Αλεξανδρείας π οποία
αύριο το πρωί στις 11 π.μ. θα
συναντηθεί για το πρωτάθλημα της
Α' Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγο
ρίας, με τον τοπικό Απόλλωνα. Το
παιχνίδι αυτό είναι από τα πιό δύ
σκολα που έχει να δώσει η Αλεξάν
δρεια, αλλά οι παίκτες τη ς που βρί
σκονται σε μεγάλη φόρμα είναι
αποφασισμένοι να το κερδίσουν και
να διατηρήσουν την ομάδα τους
στην κορυφή του βαθμολογικού πί
νακα. ΐΐ αποστολή της Αλεξανδρείας
θα αναχωρήσει σήμερα το απόγευ
μα στις 4 μ.μ· «αι θα καταλύσει στο
ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ.
•
Η ομάδα τοικό της Αλεξάν
δρειάς αγωνίζεται σήμερα το από

γευμα στις 2.30 μ.μ. στην Ξεχασμέ
νη μετην αντίστοιχη του τοπικού
ΠΟΞ σε ένα ενδιαφέροντα αγώνα.
4ί Αν αύριο οι παίκτες της Αλε
ξανδρείας κερδίσουν τον Απόλλωνα
Λαρίσης θα πάρουν ως πριμ από
δέκα χιλιάδες δραχμές που αντι
στοιχεί στους 7 βαθμούς της δεύτε
ρης αγωνιστικής τετράδας.
•
Από κορυφαίο παράγοντα
του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης προτάθηκε στο γενικό αρχηγό του ΑΜΣ Αλε
ξάνδρεια, κ. Αναστ. Τσιάρτα, να μπει
στη διοίκηση της ομάδος της Θεσ
σαλονίκης. Ο κ. Τσιάρτας αρνήθηκε
την πρόταση γιατί του ήταν αδύνατο
να τη δεχθεί.
•
Σε λίγες μέρες στρατεύεται
ο επιθετικός παίκτης του ΑΜΣ Αλε
ξάνδρεια Σκούρλας Θανάσης Έτσι
η ομάδα της πόλης μας θα στερηθεί
Συνέχεια στην 4η

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α ' ΟΜΙΛΟΣ
Σήμερα γίνονται οι αγώνες
αυτού του ομίλου στις 2.30 το
μεσημέρι, με μόνη εξαίρεση τον
αγώνα Γιαννακοχωρίου - Αγγελο
χωρίου που θα γίνει αύριο το πρωί
στις 10.30.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαρϊεσσα-Αρχόγγελος
Μονόσπιτα-Λαζοχώρι
Λευκόδια- Βαρβάρες
Π. Ζερβοχώρι-Νεόκαστρο
Γιαννακοχώρι-Αγγελοχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αρχάγγελος
Χαρίεοσα
Αγγελοχώρι
Βαρβάρες
Μανόσπιτα
Λεκάδια
Π. Ζερβοχώρι
Γιαννακοχώρι
Λαζοχώρι
Νεόκοστρο
8 ' ΟΜΙΛΟΣ

13
13
11
10
10
10
10
9
8
6

Αύριο στις 10.30 το ιιρω'ι γί
νονται οι αγώνες αυτού τοσ ομίλου.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κ οψόχωρα-Σταυρός
Αμαχος-Μ Αλέξανδρος Αλ.
Κουλούρα-Λουτρός
Καλλιθέα-Κομποχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβατός
Ξεχασμένη
Νικομήδεια
Μελική
Αγ. Γεώργιος
Βέρμιο Ν.
Βέρμιο Σ.
Κορυφή
Αγ. Τριάδα
Βεργίνα
Εθνικός Μ.
Νησί
Σκυλίτσι
Αχιλλέας Ν.

19
19
16
18
16
15
14
14
13
13
10
10
10
10

Μ. Αλέξανδρος Αλ.
18
Κουλουρά
16
Λουτρός
16
Παλατίτσια
13
Σταυρός
13
9
Κσψοχώρι
Καμποχώρι
7
7
Καλλιθέα
Αραχος
4
Νηοέλι
2
•
Η Καλλιθέα και το Καψοχώρι έχουν από εναν αγώνα λιγότερο
ενώ από το Νηοέλι έχουν αφαιρε8εί 3 βαθμοί.
Β. Γ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΕΝΤΟΣ
Ρεπό έχει το Πλατύ
Στο γήπεδό τους τα Τοίκαλα

_1_

Α Θ ΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Στενήμαχος
8
Αγκαθιά
7
Ζερβοχώρι
Ραχιά
7
Παπάγος
5
Τριπόταμος
β
•
Ο Τριπόταμος έχει δύο αγώ 
νες λιγότερους ενώ η Αγ. Τριαδα και
η Αγκαθιό ετπό ένα.

Ρεπό έχει αύριο ο Αγροτικός
Αστέρας Πλατέος ενώ από τις άλ
λες ομάδες του Νομού μας η Αλε
ξάνδρεια παίζει έναν δύσκολο αγώ
να μέσα στην Λάρισα με τον Απόλ
λωνα. Το Μακροχώρι στο γήπεδό
του με τον Μακεδονικό Σιατίστης
σκοπεύει να σημειώσει τηντρίτη νί
κη στο γήπεδό του. Τέλος τα Τρίκα
λα με το ρεπό της Κυριακής μέσα
στα Τρίκαλα υποδέχεται την Παλαμιακή.
Ο ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Σοφάδες - Αχιλλέας Φαρσάλων
Κατορίζης Στότος Καναβάρπς (Βό
λου).
ΠΟ Ελασσόνας - Ηρακλής Χάλ
κης Αδαμίδης. Καρφαρίδης Καζάπουλος (ΠέλληςΙ.
Αμπελωνιακός
Ρήγας
φεραίος
Βελαίος
Καραμούτας.
Παπαδόπουλος Αθ. (Θεσ/νίκης).
Μ. Αλέξανδρος Τρικ. - Ατρόμη
τος Πολ. Δεαπούλης, Καράσης
ΜατούληςίΛαρίσης)

Γαλαηνή - Ασπις Κρ. Βρύσης
Δημητρίου. Αντωνίου Παποπρστό
λου Α. (ΤρικάλωνΙ.
Ά ρ η ς Ποντοκώμης
Απόλλων
Λιτ. Καμφόπουλος Σ. Τοολάκης Ν.
Μπατραγκάς (Βέροιας).
Δόξα Μακμοχωρίου - Μακεδο
νικός Σιατ. Μπίνος Αργυρίδης.
Δημητριάδης (Πέλλης).
Απόλλων Λαρ. - Αλεξάνδρεια
Κρανιώτης, Παπαδόπουλος Λαζ.
Παπαιωάννου (θεσ/νίκης).
ΑΕ Ποντίων Κοζ, - Μαγνησιακός Μπέντας Παπαποατόλου Γ.,
Κολατζής (Τρικάλων).
Καρδίτσα - Εθνικός Κατερίνης
Σπηλιόπουλος Γ Ζουμπουλιάς Σόβρης (Φθιώτιδος).
Β. Γ.

2 νέα 5πορτα εμπορικά
αυτοκίνητα
τής T O Y O T A
TOYOTA HI-ACE

Οταν πολύ ούντομα θά έρθουν και στην Ελλάδα τάσυστήματα πληροφοριών TELETEXT κοί VIEW D A T *
(PRESTEL). ή τηλεόραση Β & Ο θά είναι έτοιμη '
Οταν κάποιος δέν θά ακούει καλά, θά έ χ ετε το Ιοορι
amplifier τής Β i. Ο
Οταν χρειαστείτε ένα monitor γιά καλό video η και γιοι
home-computer, έα είς θά μηορείτε χωρίς καμμίοαΑΑ&ιή να
χρησιμοποιήοετε τήν τηλεόρασή οας
Στό μεταξύ, σήμερα άπολαμβόνετε
• Απίστευτα . πιστή εικόνα μό ζωντανά χρύμ αιβ
Γιατί ή Β & Ο ελέγχει καί διορθώνει τήν πιοτ6«ηΐΓθ τών
χρωμάτων 50 φορές ró δευτερόλεπτο (3 ΟΟΟφορές τό \ c m ó )
Γιατί ή Β & Ο αλλάζει αυτόματα τό contras» τής εικόνας σταν
αλλάζει ό φωτισμός τού δωματίου
• Απίστευτα πιάτο ήχο
Γιατί ή Β Α Ο ξέρ ει τόν ήχο οοο κανένας άλλος
• Απίστευτα βολικό και αποτέλεσματικό remoce confror
Γιά δλες τις λειτουργίες. Τις σημερινές « * τ«ς αυριανές
‘ Αν ήρθε ή ώρα νό πάρετε έγχρωμη τηλεόροση μην όποφβσίσετε
πριν δςίτε τήν Β & Ο.
Πιστεύουμε δτι ένα άπό το τρώ μοντέλα της,ΒΕΟνίβίΟΝ
5500-20
7700-22 . 8800-26 σάς ταιριάζει απόλυτα
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Ι ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ Δ Η Σ

Κεντρικής 71, Τηλ.: 24628 - 27940

ΒΕΡΟΙΑ: Θεσ/νίκης 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετσοπούλου 21
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13 και 14 Δεκεμβρίου —
το Συμβούλιο
υπουργών Γεωργίας
ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου θα
συνελθεί στις Βρυξέλλες το Συμ
βούλιο μπουρνών Γεωργίας της
ΕΟΚ, στο οποίο θα πάρει μέρος ο
υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης.
Στο Συμβούλιο συτό θα συζητη
θούν τα παρακάτω θέματα
1. Αποφάσεις ηου θα ανσφερσνται:
— Στην υγειονομική πολιτική
της Κοινότητας κατά τις εισαγω
γές βοοειδών
χοιρινών και
νωπών κρεάτων στην Κοινότητο
από τις τρίτες χώρες
— Στην αντιμετώπιση των
υγειονομικών προβλημάτων που
προκύπτουν κατά το ενδοκοινο
τικό εμπόριο νωπών κρεάτων.
— Στην γνωστοποίηση των
ζωικών ασθενειών στην Κοινό
τητα και
— Στα προβλήματα του προσ
ωπικού που εχει επιφορπσθεί
με την άσκηση του υγειονομικού
ελέγχου.
2. Ανακοινώσεις και προτάσεις της
επιτροπής σχετικά με την ανα
προσαρμογή των κοινοτικών
κανονισμών που οφορούν τα
μεσογειακά προϊόντα για μια
καλύτερη οργάνωση της σνορός
τους.
3 Προτάσεις - εκτιμήσεις σχετικό
με τον Ισολογισμό του Μαογσ-

ρίσιου κρέατος που προορίζεται
γιο μεταποίηση κατά την περίο
δο 1Μ -3 1 /1 2 /1 9 8 3 καθώς και
την εισαγωγή από τρίτες χώρες
• αρσενικών μοσχαριών για πά
χυνση Ιβάρους Ισου ή μικρότε
ρου των 3 0 0 κιλών) κατά την
ίδιο χρονική περίοδο.
4 Αγρονομισματικά.
Μόνιμη εφορμογή της
Ευρωπαϊκής νομισματικής μονά
δας στη Γεωργία.
— Νομισματικό εξισωτικά
ποσά και τρόπος κατάργησής
τους
5 Απόφαση που αφορά τις δια
πραγματεύσεις για συμφωνίες πλαίσια με τις τρίτες χώρες για
πολυετή εφοδιασμό με γεωργι
κό προϊόντα6 Καθορισμός των ελάχιστων
προόιανράφών για την προστα
σία των αυγοπαρανωνικών ορνί
θων σε κλωβοστοιχίες.
7 Κανονισμός που καθορίζει την
ποσότητα του βουτύρου νέο ζηλονδικής προέλευσης που
μπορεί να εισαχθεί από την
Αγγλία.
8 Κατάσταση που επικροτεί στην
αγορά της ζάχαρης.
9 Ορνάνωση και προγραμματι
σμός των εργασιών του Συμβου
λίου για τον νέο χρόνο.

Ν έα δ ιεθνή ς σύμβαση
στο θαλάσσιο δίκαιο
ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΠΛΑΙ Y
Τουλάχιστον 110 χώρες ίσως
μάλιστα 115. θα υπογράψουν τη
νέα διεθνή σύμβαση για το όΐκοιο
της θάλασσος υποστήριξε προχθές
αξιωμστούχος του ΟΗΕ. Αυτό

Βοήθεια
σε άτομα
που πάσχουν
Αρχισε από την 1η Νοεμβρίου
1982. στο Νομό Ημαθίας η εφαρ
μογή των προγραμμάτων βοήθειας
των βαρετό διανοητικών καθυστε
ρημένων. των ατόμων που πάσχουν
από Μεσογειακή αναιμία, των
τετραπληγικών και των παραπληγι
κών.
Για την εκτέλεση του προγράμ
ματος αυτού έχει εγκριθεί πίστωση
4 .2 6 4 0 0 0 δραχμών. Το μηνιαίο
βοήθημα είναι για τους διανοητικά
αναπήρους 12.000 δραχμές τους
τετραπληγικούς 12.000 δραχμές
για όσους πάσχουν από Μεσογεια
κή αναιμία. 4.000 δραχμές και με
3.500 δραχμές το μήνα επιδοτούν
ται όσοι πάσχουν από χρόνια νεφρι
κή ανεπάρκεια.

σημαίνει ότι μπορεί πλέον να
συσταθεί η προπαρασκευαστική
επιτροπή η οποία θα ορίσει το νέο
διεθνές όργανο για την επίβλεψή
της εκμετάλλευσης του θαλάσσιου
υπέόοφους Το όργανο αυτό θα
εδρεύει στη Τζαμάικα, εξάλλου, θα
ιδρυθεί ένα διεθνές δικαστήριο για
το δίκαιο τηςθαλάσσης με έδρα το
Αμβούργο.
Οπως έγινε ννωστό. τα μέλη
της επιτροπής θα συναντηθούν
πιθανότατα το Μάρτιο.
Τα ονόματα των 58 κρατών που
θα υπογράψουν τη νέα σύμβαση
αναφερονται σε επίσημα έγγραφο
του ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιό
τητα αργό προχθές και στο οποίο οι
εκπρόσωποι των 150 χωρών που
συμμετέχουν στη διάσκεψη για το
δίκαιο της θάλασσας δηλώνουν τις
απόψεις τους.
Ο Γάλλος υπουργός ναυτιλίας
Λουί λε Πενσέκ επέκρινε ορισμένα
σημεία των διατάξεων που περιλαμ
βάνονται στη νέα διαδικασία της
εκμετάλλευσης του θαλάσσιου υπέδαφους και της χρηματοδότησής
τη ς πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Γαλ-

Η συγκέντρωση των αγροτών
Συνέχεια από την 1η
σης προσπάθησαν και το πέτυχαν
να κρατήσουν την εκδήλωση
μακρυά από οξύτητες και δυσάρε
στες για την κυβέρνηση καταστά
σεις και απΑως τέθηκαν τα ττροβλή
μστα χωρίς να πορθε· καμιά απόφα
ση για κινητοποιήσειςΧαρακτηριστικό της ηπιότητας με
την οποίο χειρίστηκαν το όλο θέμα
ο ι υπεύθυνοι του Αγροτικού Συλλό
γου είναι το γεγονός στι μετά τη
συγκέντρωση δεν επιδάθηκε που
θενά κανένα ψήφισμο διαμορτυρίος
ούτε και δόθηκε στ<ι δημοσιότητα
Σε ερώτησή μας το βρόδυ χθές στα
γροφεία του Αγροτικού Συλλόγου
αν μπορεί νο μος δοθεί για δημο
σίευση κάποιο ψήφισμα, μος ειπώ
θηκε ότι υπάρχει ένα αρχικό κείμε
νο το οποίο, όμω ς δεν δόθηκε στη
δημοσιότητα γιστί έπρεπε να γίνουν
σ’ αυτό ορισμένες τροποποιήσεις!
Πιστεύεται ότι σήμερα θα έχει
τελειώσει. Π διαμόρφωση του ψηφί
σματος και θα δοθεί στη δημόσιό,
τη τα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στη συγκέντρωση παραβρέθη
κε ο Νομάρχης * ΠινακΙδης ο Δή
μαρχος κ. Ζσμποί/νης και ο Δ-'ντης
Γεωργίας κ. Πέρκας
Τελικό αποφοσίστηκε να πάει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ»
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΡΟΙ ΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0 ΟΑΕΔ. προκειμένου νο προσλάβει ωρομίσθιο διδακτικό προσ
ωπικό γιο αναπλήρωση καθηγητή
που αποχωρεί, καλεί τους ενδιαφε ρόμενους να υποβάλλουν αίτηση
με: α) βιογραφικό σημείωμα β) τίτλο
σπουδών και γ) πιστοποιητικό πεί
ρος ον έχουν, μέσα σε 15) πεντε μέ
ρες οπό την δημοσίευση.
Ενα τεχνολόγο εκπαιδευτικό του
κλάδου 7 ειδικό στα αυτοκίνητα
Ειδικά έντυπα και πληροφορίες
δίδονται καθημερινά από την Σχολή
στις εργάσιμες ώρες της
Ο Δ/ντής της Σχολής
ΤερζΟγλου Δημήτριος
Τεχνολόγος Καθηγητής

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μ α λ α κ ο ύ σ η 1 0 . Β έ ρ ο ια
ΤηΑ. 2 9 .6 8 5
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
Λ Υ Κ Ε ΙΟ Υ

και α π ο φ ο ίτω ν ( 1 9 8 0 , 8 1 . 8 2 )
και για στρατιωτικές σχολές

ΑΠΟ 10-1 8 3
ΓΙΑ I, I I IV ΔΕΣΜΗ
Καθημερινά

στην Αθήνα μιά επιτροπή με το
αιτήματα που θα περιέχονται στο
ψήφισμα και να τα θέσει στους

αρμοδίους Μετά από τις επαφές
αυτές θα αποφασισθεί αν πρέπει να
γίνουν κινητοποιήσεις

Π ο λύ καλά πήγε
φ έτο ς το ροδάκινο
ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
«Η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα
πολλά μέτρα για την προστασία των
ροόακινοππρσγωνων»
Αυτό τόνισε χθές στη Βουλή ο
υφυπουργός γεωρνίας Στ. Γιώτας
κΤα μέτρα - πρόσθεσε - πάρθη-

Βίο·’-» 10-12-82

Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς - Ε γ γ ρ ο φ έ ς

φ ω το γ ρ α φ ία : Χ ρή σ τος Ιλεμ ό σ ο γλο υ

ΔΗΛΩΣΕ 0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αρ- Πρεντ 783

(Γ Κ Ρ Ο Υ Π ) Γ

Από τη συγκέντρωση των αγροτών χθές στη Βέροια. Διακρίνοται η
Διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας,

Βενζινάδικα

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλανής Ευάγγελος
Πιερίων 14 τηλ 26300
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέρνιος
Γρ.Λόγνου τηλ 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφαι Τέγου
τη λ 23635 ,
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡί
Λίλιας Θωμάς
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλειάδης Αντ.
Πιερίων 64 τηλ 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημητριος
τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθαν.
τη λ 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

καν μετά από συνεργασία με τους
εκπροσώπους των
παραγωγών
πουσυμφώνησαν απόλυτα στο νέο
σύστημα διακίνησης προς τις εξωτε
ρικές αγορές».
Εξασφαλίσομε - συνέχισε - την
εξόφληση των παραγωγών σπό
τους εξαγωγείς και μεταποιητές μέ
σα σε ένα μήνα, ενώ προηγουμένως
το διάστημα της εξόφλησης έφτανε
τους εξής μήνες
Και κατέληξε αναφέροντας άτι η
διαμόρφωση των ημώ ν των ροδά
κινων έφθασε φέτος σε υψηλότερα
επίπεδα σε σύνκριση με το 1981.
Οι εξαγωγείς δε, αυξήθηκαν εφέτος κατά 8.000 τόννους έναντι των
προηγουμένων ετών και η απόσυρ
ση περιορίσθηκε στους 75.000
τόννους ένονπ 106.000 τόννους
του 1981.
Ηταν απάντηση σε επερώτηση
των βουλευτών της Ν.Δ Δ. Χατζηδημητρίου. Α Βαλτοδώρου Δ.
Μανουσάκη θ. Γάτσου. Σ. Αλαμανή, Π. Χατζηνικολόου, Α. Τσιπλάκου. Α. Κονταξή. Η. Βεζδρεβάνη,
Β.Μπεκίρη, X. Ερμείδη. I. Βαγιάτη.
Κ. Γκουγκουρέλο και Π. Κούτρα, οι
οποίοι επέκριναν την κυβέρνηση,
γιατί όπως υποστήριξαν, όεν πήρε
έγκαιρα μέτρα για τα ροδάκινα με
αποτέλεσμα να μειω θεί το εισόδη
μά τους και γιστί δεν έκανε έγκοιρα
απόσυρση και κατοστρόφηκε ένα
ποσοστό της παραγωγής στα κτή
ματα λόγω ωρίμανσης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΝ

ΚΑΛΗΣ Β. Κ0Ν)Ν0Σ
Φωτιστικά σέ μεγάλη ποικιλία
Τιμές Βιοτεχνίας
Πώληση Χονδρική - Λιανική
Βιοτεχνία Τΐον χιλ. Βέροιας - Ναούσης

ΤΗ Α .

4 1 - 8 6 6
καί Κοπανάς Ναούσης Τ Η Α . 4 1 - 6 7 Β

λία θα υπονρόψει τη νέα σύμβαση,
διότι τη θεωρεί ως ένα αποφασιστι
κό βήμα στο όιάλογο Βορρά - Νό
του.
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ
ΟΙ Η.Π.Α.
Οι 'Ηνωμένες Πλιτείες δεν θα
υπογράψουν τη συνθήκη γεγονός
που απομονώνει την κυβέρνηση
Ρήγκαν από τις αναπτυσσόμενες
χώρες δήλωσε ο αρχηγός της αμε
ρικανικής αντιπροσωπείας στηδιάσκεψη. Τόμας Κλίγκαν σε συνέντευ
ξή του στους Τάϊμς της Ν. Υόρκης
Και πρόσθεσε ότι όλοι καταφέρονται εναντίον των Αμερικανών. Εμείς
όμως απλώς θέλουμε να διαφυλόξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
0 Αμερικανός αξιωματούχος
παραδέχεται ότι η αμερικανική ατό
ση Θα αποβεί σε βάρος των σχέ
σεων Βορρά - Νότου, αλλά υπο
γραμμίζει ότι δεν είναι δυνατόν να
υπονομεύει η Αμερική τα συμφέροντό της και να δεχθεί την ίδρυση
ενός διεθνούς οργανισμού εκμετάλ
λευσης των θησαυρών των ωκεσνών ενός καρτέλ που βρίσκεται σε
ακατάλληλα χέρια.

Τον Ιανουάριο
ο προϋπ/σμός
της Ε.Ο.Κ.
Ο προϋπολογισμός των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων 1983 θα απα
σχολήσει τη σύνοόο του Δεκέμβρη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
θα συνέλθει την προσεχή εβδομά
δα στο Στρασβούργο.
Θεωρείται βέβαιο ότι ο προϋ
πολογισμός δεν θο ψηφίσθεί στη
σύνοδο αυτή, σύμφωνο με πληρο
φορίες από την έδρα της ευρωβου
λής. Η αναβολή της ψήφισης για άλ
λη σύνοδο - πιθανότατα του Γενάρη
- γίνεται αναγκαία για να αποφασιστεί τελικά η κατανομή του πλεονά
σματος του φετεινού προϋπολογι
σμού που ανέρχεται σε 70 διοεκσ-

Θανατηφόρο
δυστύχημα
στη Δράμα
ΑΘΗΝΑ. 10 (Α.Π.Ε.)
- Στο 24ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Δράμας - Αμφιπόλεως, φορτη
γό αυτοκίνητο, οδηγούμενο απ' τον
Νικ. Μ. Φωτιάόη, 37 ετών, παρεξέκλινε της πορείας τομ. λόγω της
υπερβολικής ταχύτητας του και ανετράπη. Σκοτώθηκε η σύζυγος του
οδηγού. Σοφία. 32 ετών και τραυματίστθηκαν. σοβαρά η κόρη του
οδηγού. Παρθένα. 2 μόλις ετών και
ελαφρά ο οδηγός και ο αδελφός
του. Σταύρος 33 ετών.
- Στο 19ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού - Λευκάδας - Βασιλής δίκυκλη
μοτοσυκλέττα. που οδηγούσε ο
Αναστ. Βρακατσέλης 25 ετών,
παρέσυρε και σκότωσε την πεζή
Ακριβή Γ. Κονιδόρη. 59 ετών και
στην συνέχεια, παρεξέκλινε της
πορείας της και ανστράπηκε με απο
τέλεσμα να τρουματισθούν ελαφρά,
ο οδηγός της μοτοσυκλέττας και α
συνεπιβάτης του. θεολ. Ν. Παξινος
17 ετών.

Γιατρ οί
, πού
ptùouV
Αύριο Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
εφημερεύουν στη Βέροια οι εξής
γιατροί:
Πολυχρονιάδης Θ.
Μ. Αλέξανδρος 15
τηλ. 2 7 5 1 5-24 74 1
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικό γενικής ιατρικής,
Σιδηρόπουλος Θ.
Μαλακούοη 6
τηλ. 2 6 4 0 0 23877
για παιδιατρικό περιστατικό.
Ζαρκάδας Κων.
ΚΟντογεωργόκη 50
τηλ. 2 6 7 4 4 2790 0
για χειρουργικά και γυνοικολογικά περιστατικά.

τομμύρια δρχ. περίπου, το οποίο
διεκδικεί βασικό η Βρετανία.
Η ευρωβουλή θα συζητήσει
□κόμη την έκθεση της νομικής επι
τροπής με την οπαία προτείνεται τα
κράτη μέλη της ΕΟΚ να τηρήσουν
κοινή στάση στη σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το όίκαιο της
θάλασσας που υπογράφεται σήμε
ρα στη Τζαμάικα. Την προσεχή
εβδομάδα θα συζητηθεί η έκθεση
της νομισματικής επιτροπής του
ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ,Ι.
Παπαντωνίου η οποία οναφέρεται
στην καταπολέμηση τηςφοροόιαφυγής σε κοινοτικό επίπεδο, την
κατάρνηση των φορολογικών κατα
φυγίων και την κατάργηση των
σημαιών ευκαιρίας.
Επίσης την ευρωβουλή θα αποσχολήσει η έκθεση του Γερμανού
χριστιανοδημοκράτη Φον Βογκάου
με την οποία προτείνεται π κα θιέ
ρωση κοινού τελωνειακού κώδικα
στην ΕΟΚ για τα προϊόντα τρίτων
χωρών και η οριστική κατάργηση
των ελέγχων προσώπων και εμπο
ρευμάτων στα εσωτερικά σύνορα
της Κοινότητος.

Θυμίσου
την Κύπρο
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Σ Τ Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Εκδηλώσεις γιο την Κύπρο θα
πραγματοποιηθούν στη Βέροια στις
18 και 19 Δεκεμβρίου 1982
Τις εκδηλώσεις οργονώνει ο Σύλ
λογος Κυπρίων Ν. Ημαθίας «0 Ευα
γόρας».
Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου το
πρόγραμμα των εκδηλώσεων περι
λαμβάνει:
• 5 μ.μ. Χαιρετισμός από τον
πρόεδρο του Δ.Σ.
• Εγκαίνια έκθεσης φωτογρα
φίας - βιβλίου από τον κ. Νομάρχη.
• Ομιλία με θέμα την πολιτική
εξέλιξη της ιστορίας της Κύπρου
από τον Σύμβουλο τύπου της Πρε
σβείας κ Γεννάρη
• Προβολή ντοκυμαντέρ «Κύ
προς 1974 - Κύπρος 1982»
Την Κυριακή θο νίνουν οι εξής
εκδηλώσεις:
• 1 1 π.μ. θα προβληθούν ντοκυ
μαντέρ που οναφέρονται στα γεγο
νότα του 1974,
• 6 μ.μ. Ομιλία με θέμα την πολι
τιστική εξέλιξη της Κύπρου από τον
μορφωτικό ακόλουθο της Πρε
σβείας.
• Προβολή του ντοκυμοντέρ
«Περιδιάβαση» με την Ειρήνη
Παπά,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10. Πατέρος ήθελα με το ζόρι να βάλει τον τιμωΡάμ*''®
με διήμερη αποβολή γιο του. στην τάξη, πριν λήξει π ποινή «ο< ο« ν ο
καθηγητής αρνήθηκε κάτι τέτο ια του επιτέθηκε καν χτυπώντας τον μ* π10
θιές και κλωτσιές, τον έσυρε εξω οπό το σχολείο.
ι
Το πρωτοφανές για τα σχολικό χρονικά περιστατικό έγινε, χτές το
στην αίθουσα της Β τάξεως του Δ’ Γυμνασίου Κατερίνης Το πρωί
τ/τ
Γ υμνόσιο ο Διονύσιος Ραπούηκας 48 χρόνων, χειριστής οδοστρωτήρο·®"
την Κατερίνη, συνοδεύοντας τον τιμωρημένο γιο του Δημήτρη ι4
Ζήτησε από τον φιλόλογο καθηγητή κ. Σιδέρη Διατζίδπ, 60 χρόνν*'· " Γ
εκείνη τη στιγμή παρέδιδε το μάθημα να δεχτεί το γιό του- 0 κα®τ1'ν ϊΓ '
αρνήθηκε, και τότε μαινδμενος ο Ραπούτικος τον έπιαοε από τον γιο«“
τον coupe εξω οπό το σχολεία
..
Γιο το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Χωροφυλακή. όργονο πκ
ποιας συνέλαβαν τον Ραπούτικα που κρατείται και σήμερα θο p W fflM ,
Εισαγγελέα

Μάχες στο Λίβανο και
μεταξύ μουσουλμάνων
ΒΗΡΥΤΟ Σ, 10. Σ φ ο δ ρ έ ς σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ις μ ε τ α ξ ύ δια φ όρ ω * ^
λιτικο θρ ησ κευτικώ ν αντιπάλων π αρατάξεω ν μαίνονται, ■_
και τ ρ εις μ έρ ες , στο Βόρειο και τον Κ εντρικό Λίβανο, Ρ*
τέλεσμα να σκοτω θούν και νο τρ αυμ ατισ το ύν δεκάδες άτ V
Ιδιαίτερα σοβαρή είναι π κατάστα τού. μεταξύ χριστιανών και μθύΟ<Λ****®'
ση στην Τρίπολη του Βορείου Λιβά
Ο Γιόσερ Αροψάτ, κ “ Ι , Λ
νου. όπου 13 άτομα σκοτώθηκαν και
περίπου 80 τραυματίστηκαν το πε του στην εφ ημερίδα του ΚΟώ» ^
^
ρασμένο 48ωρο. σε σφοδρές συγ Βάι Αλ Ααμ». προβλέπει όπ
μάχες» μεταξύ π^ α,στ' ' '! ! ^ τ ι ι ϊ ’'
κρούσεις με βαρέα όπλα μεταξύ — νέες
νόμεων και ιαραηλινών ο τ ρ ο ι- " ^
όπως λέγεται - φιλοσυριακών και
εισβολής στην Κοιλάδα ΜπειV,—ςίττ*
αντισυριακών δυνάμεων.
λαιστίνιος ηνέτης απέρριψτ ε (^¿πτ
Σύμφωνα με λιβανικούς ραδιοστα ιδέα της παραχώρησης είοτ τ | η£|ορ·
θμούς οι μάχες διεξάγονται μεταξύ
σης προς τον
Χ ουστ"
ιω» βασιλιά
ρτΛίνυν ---.
. μρλ
υμννπΗτ
,ν ν τιΐΜ ν μτςμω
·-Μ_>ωιιμω«ιχι», *6θνΐθζ. ΥΟ διαπραγματευτεί
με( π1
ιματειπεί μ
1,6·
ομάδων κΣουνιτών
μουσουλμάνων,
των
Παλαιστίνην
που υποστηρίζονται από τους Πα- {¿ξ ονόματος
λοιστίνιους και Αλεβιτών μουσουλ
μάνων. που υποστηρίζονται από τη
συριακή ειρηνευτική δύναμη, που ε 
λέγχει μεγάλο μέρος του Βορείου
και του Ανατολικού Λιβάνου.
Σε πολλά κτίριο της Τρίπολης έχουν
ξεσπάσει πυρκαγιές καθώς οι αντίπα
λες παρατάξεις χρησιμοποίησαν σης
μεταξύ τους ανταλλαγές πυρών «οβί
δες φωσφόρου».
Αλλες συγκρούσεις σημειώθηκαν
ΑΘΗΝΑ 10 (λ ,Π Ε Ι
¿Λ0Χ
χτες οε δύο χωριά ονατολικά της ΒηρυΝέος Υποδιοικητής ίΤΤ'2Υ. ,,ηρκό
Τράπεζα Ελλάδος οπό το Δ' <αΓοΣυμβουλιο. σύμφωνο μ ί τ. αιιΤΤράστατικό ο κ. Γεώργιος ® θι,γτΜ
πουλος μέχρι οήμερο
^χοΠ
της Τράπεζας που « α τ ε ί χ ί ^
του προϊστάμενου π
Αυτό ανοφέρσντοι σ« ° ί , \ αί>ο!<
ση της Εθνικής τ Ράπε^α1τ:,ϊ ι 0υΧ<Κ
Ο κ Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς χ κών
της Ανώτατης Σχολής 0ι»° πρ0<Γ
και Εμπορικών Ετηστημυ-'ΐ ^ ^
ΡΩΜΗ, 10. Επεκτείνονται οι κατη
ελήφθη στην Τράπεζα το
^
γορίες των ιταλικών αρχών κατά της
δημόσιο διαγωνισμό- λτητ
Βουλγσρίας στην οποία προσάπτε
υπηρέτησε σε επαρχία“ “ * σϋνέ·
ται τώρα η κατασκοπική δραστηριό
ματο της Τράπεζας και ατά Α0γιτητα και η σύμπροξη με τις Ερυθρές
χειο στις διευθύνσεις γένι*
Ταξιαρχίες, όπως έγραψε χτες ο ιτα
λικός Τύπος.
στηρίου κοι προσωττικούΕιδικότερα. η «Κορριέρε ντέλλα
Σέρα» έγραψε χτες Πως ο κρατούμε
νος Ιταλός συνδικαλιστής Λουίτζι
α θ λ η τικ ες
Σκρίτοιολο έδωσε στις αρχές τα ονό
ματα τεσσάρων υπαλλήλων της
βουλγαρικής πρεσβείας στη Ρώμη,
οι οποίοι τον παρακίνησαν να έλθα
ο’ επαφή με τους απαγωγείς του Α
μερικανού στρατηγού Τζαίημς Ντά·
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ζιερ. Ο Σκρίτοιολο είπε επίσης στις
ανακριτικές αρχές όπ το γραφεία
συνέχεια από την 3Π
^ ιτων «Βαλκανικών Αερογραμμών» ή
πς υπηρεσίες του ποίκτ0 V·0
ταν «παράρτημα του βο··Ανοοικθ'··

ΝΕΟΣ

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

«Ανακατεμένοι
και στις Ερυθρές
Ταξιαρχίες οι
Βούλγαροι» λένε
τώρα οι Ιταλοί

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ

κατασκοπικού δικτύου»
«Σύμφωνα με πς ομολογίες που έκα
νε τώρα στις αρχές», γράφει η ιταλική
εφημερίδα' «ο Σκρίτοιολο πήρε συγκε
κριμένες οδηγίες του ζητήθηκε καθα
ρό να έρθει ο' επαφή με ορισμένα μέλη
των Ερυθρών Ταξιαρχιών" Οι Βούλγα
ροι έχουν μεγάλο συμφέρον να αποκα
ταστήσουν δεσμό με τις τρομοκρατι
κές οργανώσεις». Σε ερώτηση του πρα
κτορείου «Ασοοσιέιτιντ Πρες». ο Βούλ
γαρος επιτετραμμένος στη Ρώμη κ Βοσίλ Ντιμιτρώφ είπε ότι κανένας απά
τους διπλωμάτες ή τους υπαλλήλους
της πρεσβείας δεν είχε ποτέ επαφές με
οποιοδήποτε ιταλική τρομοκρατική ο
μάδα

Απορρύρθηκε
η διαφωνία του
κ. Γ.—Α. Μαγκάκη
Η θλομέΣίτο ιο ο Λραοο Πάγο« ακ*ΡΡ»Φ» με ψήΦΟος 24 ο*έρ «οι 14
«ατά τη διαψωνία w o tnumpyot Δι«»Ο βάνης «. Γ .—Α . Μσγκάίτη για
την προαγωγή του «φέτη «. Σωκράτη
ΣωκραΠδη a t κρόεδρο Βφ ίτόν. Με
τά την απόφαση αοτή too A J I o «.
ΣβκρστΙδης ηαραμένβ στη θέση του
Προέδρου ΕφετΦν.
Υκχνθυμίζεται, ά η ο « . Σ . Σοτραείχε σνολάβο ανατριτικά καθή
κοντα στη δότη το« Α Σ Π ΙΔ Α

κους μήνες
0α ηρβΓ
•
Την προσεχή ΤρτΠ
,,το
ματοποιηθεί ευρείο σ υ , Γβέι^
υφυπουργείο αθλητισμού V
τα του ερασιτεχνικού ττο^οι.
κοι ιόισίτερα για το νέο
περί

αθλητισυού.

Στη

" “'„ι»·

ό
αυτή, που θα προεδρεόσ 41 '
πουργός αθλητισμού, , ,
νενιός κ. Κώστας
4,11'
συμμετέσει και η συντον“
£βΥ·
τροπή των σωματείων τΓ'1' ·Λ ιΊ 5
κής ερασιτεχνικής *ατ™01: ¿γΟ10
οποίας γενικός γραμμαΓ£° Λ ^ 0ίί *
γεν αρχηγός της
Αναστ.Τσιάρτας. ο ° π0'°1χσεΚ *
να υποβάλει πέντε πρ°
^
οποίες ομολονουμένώς
λης σημασίας για τα ερο
σωματεία.'
*
Από σήμερα κυ*
τα λαχεία του ΑΜΣ
που οι τυχεροί αυτής τ ό ί
θα είναι τρεις. Οι τυχεΡ01 ι ,π 2°
αουν μιά τηλεόραση 4νχΡ -οί»1'’
ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ. ένα
κό και ένα πολύφωτο Ρ. ,·,
Η τιμή του κάθε λάχνου

ί~• Από σοβαρό κ κ ,01Μ
απέχει των προπονήσεων ^ τ*Τ
αγώνων ο θαυμάσιος αμ<1
Αλεξάνδρειάς Λεοτέρπ1» ^ ιρχ^’ ,
δης Πιστεύεται ότι από1'!1^ ^ ^
νπ εδομόδα θα είναι σ*
ξαναπαίξει.

Ο ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
£ )Δ ΙΑ Ν Υ Κ Τ Έ Ρ Ε Υ Ο Ν Τ Α
Σήμερα Σάββατο 11 Δεκεμ
βρίου 1982 όιανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Κατσαμάκα Αντ.
τηλ. 2208 0
Αύριο Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
1982 όιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Κουπατσιάρη Μαρία
τηλ. 28491

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
•

Πατέρας έδειρε τον
καθηγητή για την
αποβολή του γιου του

Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάϊο του 1982

0*<υς €ΐ*οι γ*ωοτο, οι αοφαΧιαμι*οι r w ΓΕΒΕ κου χρωοιου* κιοοορις κον
αψομον* npi* a n i το* φιτιιτο μήνα Μάιο, θα μκορουαα* *α πς κληρώσου* μ ι
ΙΜ τις JO Sotpfipiou μ ι πγ> »αίμα ιψη και μ* τέλη καθυατίρηοιως (ιοκους).
Εκιιόη ιληξι αυτή η κροθτομια. γ»μα οι αοψαΧιομιτοι Μα μχορουτ τώρα «ο
«Ν κΐηρωοοψ* μ» ιηι κοιτονμγια τψή χωρίς καμία ικφάρυταη. κράγμυ καν
οκωοίήκοηι οαμψιμίι για τ « ·ς ι ίιονς ιούς οαψολιοβίτου;, μιt και ο ι ο το
•οοολιοτρο 9α τους ωψιληοιι αμγότιρα στηου*νο(ιο8οη/οη.
Εκίσης γίνεται μια υηιν&ψιση οημιρα ότι όλοι οι αοψαΧιομινοι 9α ηρικιι
*α κληρώσου* μίοα στ» Λικτμβριο πς ψτττι*/ς «ιοψορις για ·α ηιαστονι αργό
ttpa οτη fUflaimaq nou 9α κάρου* για πγ φορολογική ως όηλωοη. ΔηΧαΕή τα*
τ*ος αοψαΧιομιοος κληρωαιι ψιττι*ί( ιιοψορις το I98J αυτές S i* 6α SoMoti
οτη βιβαϊωση Stoπ είναι λογικό ότι 9α κατα$λη9οϋ* τα I98J και οχι το ¡982.

Εκδρομές χειμώνα
από τον Φ ΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΑΥΤΤΡΙΑ-ΕΛΒΕΤΤΑΓΓΑΛΙΛ-ΙΣΠΑΝΙΑ
Œ n A N U ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΟΓΗ
ΜΠΑΓΚΟ Κ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (έτηκρο)
ΠΡΑΓΑ
.
ΜΑΔΡΙΤΗ
·
ΒΙΕΝΝΗ
■

Χριστούγεννα
στην Κων/πολη
ΑΠΟ 24 ΜΕΧΡΙ 28 AEKEMBPIOV
Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Λ Α Τ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ ΣΚ*
Δ ΙΑ Κ Ο Π Ε Σ Σ Τ Α Χ ΙΟ Ν ΙΑ ΤΟ»
V A R S (γαλλικές Αλκής)
Αναλυτικά προγράμματα ακό το κρακτορο0

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

τηλ. 24.655-271^

Α π οσύνθεση,
αναξιοκρατία
ερασιτεχνισμοί!

Τ Ρ ΙΤ Η
14
U E K E M B P IO Y

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

1982]

Έτος ιδρύσεως 1985
Αρ. Φύλλου 2105
Μητροττδλεως 72-ΤηΛ. 23.137]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Αγανακτισμένοι μ€ εκατοντάδες τρακτέρ

01 ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΓΗΚΑΝΕ
ΣΤΟΥΣ ΑΡΟΜΟΥΣ
.

■

Πολιορκήθηκβ η πόλη της Ναούσης
Γ /ο ν ο μ η
ξβχνάμ β...

:

ΕΙΝΑΙ πολλές οι αναμνήσεις που έρχονται στο νού μας,
θέποντας τις κινητοποιήσεις και πς διαμαρτυρίες των αγρο'<υν μας, στις πόλεις και τα χωριά του νομού μας, που έχουν
η°ντο ααν στόχο την επίλυση δίκαιων αιτημάτων.
ΘΥΜΑΜΑΙ τους βαγροτοπατέρες» του ΠΑΣΟΚ που έτρελον τότε και πρωτοστατούσαν σε κάθε διαμαρτυρία και
"πτρονάριζσν «ανθρώπους τους» και όιαλαλούσαν ότι το
*°α'αλιστικό Κίνημα έχει έτο'ιμες τις λύσεις για όλα τα προ
θήματα που θα εφορμοσθούν μόλις γίνουμε κυβέρνηση!'!
ΘΥΜΑΜΑΙ το ν φ ίλο τον Θοδωράκη που άφηνε το δικηγοΝκό του γρ α φ είο κα ι έ τρ ε χ ε μ ε το υ ς αγρότες, μ ε μ ιά φ ω το έΡαφική μηχανή στα χ έ ρ ια δίπλα στη Χ α ρ ο ύ λ α που έγ ρ α φ ε
Υο σ υ νθή μ α τα κα ι π ά λευε για την... Α λ λ α γ ή της.
ΘΥΜΑΜΑΙ τον Μόσχο μας να συμπαραστέκεται πάντα
σ,° ογροττκάαιτήματα, σαν βουλευτής της Αντιπολίτευσης
’^'ε και να απαιτεί άμεση λύση σ ' όλα τα προβλήματα που,
^Πως θυμάμαι, πραγματικά ήταν δίκαια πάντα και τότε και
'ώρα.

ΘΥΜΑΜΑΙ τον Θανάση να κόπτεται και να τρέχει στα
έ<αριά, αφήνοντας την ιατρική να περιμένει και να προτρέπει

Όυς αγρότες γΓα αγώνες που θα τελειώσουν μόνο όταν πέ0(1 Π «δεξιό».
ΘΥΜΑΜΑΙ τον Κώστα από την Νάουσα, τον ειδικό επί
*<υν αγροτικών θεμάτων του Κινήματος, να βγάζει πύρινους
^Υους και να καλεί τους αγρότες να ενωθούν κάτω από την
α"έπη του ΠΑΣΟΚ μιά και ήταν πολιτευτής του Κινήματος.
Συνέχεια στην 4 η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τ0 ΔΗΜ . ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
!ij»t,]'ν Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου
Όή *Εΐΐ11 σε τακτική συνεδρίαση
* **»'«6 Συμβούλιο Βέροιας για
ι&υ ψ η θ ο ύ ν το πιό κάτω θέματα
&4τ0|!ν® νραμμένα στην ημερήσια
ΊθΓ0. ’ ^ Γ'ομός Τεχνικού Προγράμ' 883’ 6><Τ€ή«στέων έργων έτους
ψ·
^^π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ Δήμου
προϋπολογισμού

ψυγείων δημοτικής αγοράς Δήμου
Βέροιας.
Εγκριση για τροποποίηση προϋ
πολογισμού ψυγείων δημοτικής
αγοράς Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση για τον προϋπο
λογισμό έτους 1983 της Αντωνιαδείου
Στέγης
Γ ραμμάτων
και
Τεχνών Δήμου Βέροιας.
- Γνωμοδότηση για τον προϋπο
λογισμό έτους 1983 της Μουσικής
Σχολής Δήμου Βέροιας.

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΟΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
τ ο ΓΕΩΤΡΟΝ β ελτιώ νει την υφ ή και την σύσταση του
λ ό φ ο υ ς (Α φ ρ σ τίιίν ε ι και δυναμ ώ νει το έδαφος)
τ ° ΓΕΩΤΡΟΝ ουξάνει την παραγωγή, π ρω ιμίζει, χρώμαt i' f l· και βοηθά το υ ς κορπούς σ την σ υντήρ ησ η στα ψυγεία.
τ ° ΓΕΩΤΡΟΝ δ ιο ρ θ ώ νει τις τρ οφ ο π ενίες Σιδήρου, V

eu

^ Ρ Υ ύρου, Βορίου, Μ α γνησ ίου. Μ α γγα νίου στα δένδρα και
αΡΝλια
Γο ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει τον σ ακχαρικό τίτλ ο erro αμπέλια
1,01 το τεύτλα
τ ο ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει, π ρω ιμίζει την παραγω γή της τομά»<Κ *αι κσνει τα φ υτό α νθ εκτικά σ τις α σ θ ε ν ειε ς
ΓΕΩΤΡΟΝ περιεχε ι ειδ ικά μεταπ λάσ τη του εδά φ ο υς με
η^Πθθς μικροοργανισ μώ ν (που ρ υ ν τελ ο ύ ν στ'τν πληρη ΟΠ,
^°Γ>έμωση και απορρόφηση των θρ επ τικώ ν σ υσ τα τικώ ν
,Q|J εδάφους)
Τϋ ΓΕΩΤΡΟΝ εχει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί στο θερ μοκή π ια δ'ό τι χορί

ti. t í ,

Π ο λιορ κημ ένη πόλη θ ύ μ ιζε
χ θ ές η Νάουσα από τ ις εκ α το ν 
τά δ ες τρ α κ τέρ και τις χιλιά δες
τιυν αγροτώ ν, που α γα να κτισ μ ένοι από τη ν α όια φ ο ρ ια και τον
εμπ αιγμό
τη ς
κυ β ερ νήσ εω ς
κα τέβ η κα ν σ το υ ς δρ όμ ους και
με μαύρες σ η μ α ίες σ τα χέρια
ζη το ύ ν τη ν επ ίλυση ζω τικω ν
προβλημάτω ν το υ ς
Επ ανειλημενσ οι α γρ ό τες
της π εριοχής Ν α ούσ ης είχσν
π ροειδοπ οιήσ ει τπν κυβέρ νησ η
για το ενδ εχ ό μ ενο μιάς τέ το ια ς
κινη τοη οιήσ εω ς,
Η υπομονή
τ ο υ ς ό μ ω ς εξα ντλή θ η κε μετά
τη ν επ ισ τρ οφ ή από τη ν Α θή να
τη ς επιτροπής που επ ισ κέφ θ η κε
το ν υπ ουργό γεω ρ γία ς και η
οποία γύ ρ ισ ε χω ρίς κανένα απο
τέλεσ μ α .
Από το μεσ η μ έρ ι χ θ έ ς η
Ν άουσα είνα ι απ οκλεισμένη.
Από όλα τα χω ριά τη ς περιοχής
έφ θ α σ α ν τρ α κ τέρ και α γροτικά
α υ το κίνη τα με μαύρες σ ημα ίες
σ το κ έν τρ ο τη ς πόλεω ς και δ ιέ 
κοψαν
κά θ ε
συγκοινω νία.
Λ ω φ ο ρ είο που ήταν να α να χ ω 
ρήσουν χ θ ές το απ όγευμα από
τη Ν άουσα δεν μπ όρεσαν να
ε κ τε λ έ σ ο υ ν τα δρομολόγιο.
Το βάρος όλης τη ς κινητοπ οιήσεω ς έχ ει αναλά βει ο Α γ ρ ο 
τικό ς Σύλλογος Ν αούσ ης και ο
Α γρο τικό ς Σ ύλλογος Κοπανού
και σ υ μ μ ετέχ ο υ ν όλα τα παραρ
τήματα
το υ
Συλλόγου
στα
χωριά. Α γανάκτησ η, όμως, επ ι
κρ α τεί μεταξύ τω ν α γροτώ ν με_
την απ αράδεκτη με τη ν απαρά
δ εκτη ενέρ γεια του προέδρου
και το υ γεν. γρα μμ α τέα του
Α γρ ο τικο ύ Συλλόγου Ν αούσης
κ.κ. Μ α γγανά ρη και Μ ώ κιο υ
να... εξα φ α νισ το ύ ν ενό ψ ει της
κινη τοη οιήσ εω ς.
Έ τσ ι
σ την
α γω νισ τική
α υτή
δ ιεκδ ίκη σ ή
τους οι α γρ ό τες έμ εινα ν α κ έ φ α 
λοι και βνά ζουν πλέον τα σ υμπ ε
ράσματα το υ ς γι α υτο ύς που
β ρ ίσ κο ντα ι επ ικεφ α λή ς τω νσ υνδ ικα λισ τικώ ν τους οργανώ σεω ν.
Π λη ρ ο φ ο ρ ίες πάντως α νέφ ερ α ν
ότι οι κ.κ. Μ αγγανάρης και Μ ώ κιος - που ως γνω σ τόν είνα ι
εττελέχη του ΠΑΣΟΚ - ε κ δ ή λ ω 
σαν, έσ τω και από μακρυά, το
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν το υς για την κ ιν η το 
ποίηση τω ν αγροτώ ν, ότα ν β έ 
βαια η Ν άουσα είχε ο π ο κλεισ τεί
και η δυναμ ική ε ν έ ρ γ ε ια τω ν
α γροτώ ν είχ ε σ τε φ θ ε ί με από-

^ ' Φ ανταστικές αποδόσεις
ΓΕΩΤΡΟΝ είνα ι 10 φομτ ς π ερ ιεκρ ικω τερ ο οε οργανική
tJ0,° οπό μιά κα λοχω νεμένη κοπ ριά11
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο ΤΕ ΙΤ Α Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ATE
•

Για παραγγελίες στην περιοχή Βεροίας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τ η λ . 2 2 8 8 0 Βέροια

*

Γιο π αραγγελίες σ την περιοχή Α λεξα νδρ εία ς

λ π ο ς τ . κ ο υ τ ζ ια μ π α ς ο π ο υ λ ο ς
Τηλ. 2 3 .5 2 5 - Α λεξά νδρ ειο
Αντ/ηος Β ο ρ είο υ Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γεωπόνος
ΚΑΜΓΗΤΗ 7

Τηλ. 2 7 9 6 6 2 7 1 6 1 - ΝΑΟΥΣΑ

Ή ρθε στον κόσμο
και ο 5ος Ζήσης
της οικ. Πατσίκα

sV

fa

Έντονη
επίθεση κατά της
κυβερνήσεως
σε
όλους τους
τομείς, κάνει το Κ0ΔΗΣ0 με την
πολιτική απόφαση της κεντρικής του
επιτροπής που συνεδρίασε την
περασμένη εβδομάδα.
Συγεκρεκριμένα το Κ0ΔΗΣ0
αναφέρει στην πολιτική του απόφο
ση ότι «η αυτοδύναμη κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε ανίκανη»
Η οικονομία, προσθέτει, μπαίνει σε
βαθειά κρίση και πλανάται έντονο
το φάσμα της μαζικής ανεργίας. Η
διοίκηση βρίσκεται σε αποσύνθεση
οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι
δημόσιοι οργανισμοί κοντεύουν να
χρεωκοπήσουν. ενώ ο πολίτης απει
λείται με την κατόρνηαη της ισονο
μίας από μιά κατάσταση αναξιοκρατίας αυθαιρεσίας και ερασιτεχνι
σμού και οι κοινωνικές διαμάχες
οξύνονται.
Για την εξωτερική πολιτική του
ΚΟΔΗΣΟ παρατηρεί ότι οι εντυπω
σιασμοί και οι ακρατες μονομέρειες
erro χώρο της Μέσης Ανατολής και
της Μεσογείου δεν αποτελούν υπο
κατάστατο για την διασφάλιση μονί
μων ερεισμάτων, ενώ με ρην ασά
φεια που διατηρεί η κυβέρνηση
αποδυναμώνονται το κατοχυρωμέ

î,.» l

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1 9 8 2
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Σε 1 723.461 ανήλθε ο αρι
θμός των φορολογικών δηλώσεων
του οικουμενικού έτους 1982
(εισοδήματα 1981) το συνολικό δε
εισόδημα που δηλώθηκε ήταν
711.1 δισεκατ. δρχ. και ο φόρος
που ανπστοιχεΙ (κύριος και συμπλη
ρωματικός) έφθασε τα 71,3 όισεκατ δρχ.
Σύμφωνα με στοιχεία του
υπουργείου οικονομικών οι μισθω
τοί (762.823 φορολογούμενοι) δή
λωσαν εισόδημα 374,3 δισεκατ
δρχ. και στο ποσό αυτό αντιστοιχεί
Φόρος 30.8 δισεκατ. δρχ.
01 έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες (507.832 φορολογούμενοι)
δήλωσαν εισόδημα 157.5 δισεκ.
δρχ. και ο φόρος που αναλογεί στο
εισόδημα αυτό έφθοσε τα 18 όισςκατ. ορχ.
Οι
συνταξιούχοι
(221.748
φορολογούμενοι) δήλωσαν εισόδη
μα 99.9 δισεκατ δρχ. και ο αναλο
γούν φόρος φθάνει τα 11 δισεκα
δρχ.
Οι, ελεύθεροι
επογγελματίες
(74 128 φορολογούμενοι) δήλω
σαν εισόδημα 47,9 δισεκατ δρχ.
και α φόρος που αναλογεί φθάνει τα
. — 7.6 .δ).αε«ατ. δρχ.
Οι

Ο γραμματέας του Αγρ. Συλλόγου Κοπανού κ. Παν. ΣΛηρδπουλος συζητά μ* τον
συντάκτη μας Μιχ. Πατσίκα κατά τη χθεσινή συγκέντρωση στη Νάουσα

ε ια ο δ η μ α τ ΐε ς

(1 3 4 .2 9 4 1

φορολογούμενοι) δήλωσαν ειοόδημο 2 9 .4 δισεκατ. δρχ και ο φόρος
που αναλογεί είναι 3.5 δισεκατ. δρχ
Τέλος οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς που υποβάλουν δήλωση
(22.636 φορολογούμενοι) δήλω
σαν εισόδημα 1,9 δισεκατ. δρχ. και
ο αναλογούν φόρος φθάνει τα 166
εκατ. δρχ.

λυτή επιτυχία.
2 .0 0 0 ΤΡΑΚΤΕΡ!

Χθεσινοβραφυνές πληρο
φορίες ανέφεραν ότι πάνω από
2.000 τρακτέρ βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στους κεντρικούς
δρόμους της Ναούσης, ενώ σή
μερα αναμένονται να καταφθάαουν και άλλα από τα χωριά της
περιοχής.
Επίσης σ ήμερα θα φ θ ά σ ο υ ν
στη Νάουσα πούλμαν με α γρ ό 
τες από τους Ν ομούς Π έλλη ς και
Μ α γνησ ία ς για να σ υμπ αρ ασ τα 
θούν σ τους σ υ να δ έλφ ο υ ς τους.
Εν τω μεταξύ όλα τα σω μα
τεία , οι σύλλογοι και οι ο ρ γα νώ 
σ εις τη ς Ν αούσης με α να κο ινώ 
σ εις τους δη λώ νουν τη ν πλήρη
συμπαράεττασή το υ ς σ το ν α γώ 
να τω ν αγροτώ ν.

Οι ανρότες είναι αποφασι
σμένοι να μη Φύγουν από τους
δρόμους της Ναούσης αν δεν
τους δοθεί ξεκάθαρη υπόσχεση
ότι μέσα σε σύντομη προθεσμία
θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα
τους
Την
σ υμπ αράστασή
το υ
σ τον αγώ να τω ν α γρ ο τώ ν της
Ν αούσης εκδ ή λω σ ε με τ η λ ε 
γράφημά το υ και ο β ο υ λευ τή ς
της «Ν.Δ.» κ. Α γγελο ς Β αλταδώρος.
ΔΕΝ ΠΗΓΕ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Αξίζει να σ η μ ε ιω θ ε ί ότι μ έ 
χρι το βράδυ χ θ ές δ εν είχ ε πάει
ο Νομάρχης κ. Π ιγα κ ίδ ης α τη
Νάουσα να μ ιλήσ ει με τη ν επ ι
τροπή αγώνα τω ν αγροτώ ν. Π ή 
γε, όμως, ο δΎ τής γεω ρ γία ς κ.
Πέρκας και σ υ ζή τη σ ε ρε εκπ ρ ο 
σώπους των α γρ ο τώ ν για τα
προβλήματα τους. Φ υσικά καμμιά λύσ η ή έσ τω ξεκά θα ρη υπό
σ χεσ η δεν δόθηκε.

0 δικηγόρος Τάσος Ππτσίκας,
που είναι και στέλεχος της εφημερί
ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ
δας μας απέκτησε το πρώτο του
Τα αιτήματα των αγροτών,
παιδί που κΓ αυτό είναι αγόρι και
πήρε το όνομα του πειπσϋ ιδρυτή όπως αυτά διατυπώθηκαν στο
του «ΛΑΟΥ»
ψήφισμά τους που συντάχθηκε
Έτσι μετά τους τρεις πρωτότο μετά την μεγάλη συγκέντρωση
κους γιούς των άλλων αδελφών ήρ-, της 1-12-1982 στη Νάουσα, εί
θε κΓ ο 4ος Ζήσης που τώρα οι
ναι τα παρακάτω:
οκούοντες στα όνομα Ζήσης Πσισί•
Στήριξή τ ων τιμ ώ ν τω ν
κας, μαζί με τον παπού. έγιναν πέμν παυ δ ια κινή θ η κα ν
Τε.
Έ
Α ήιοδαιείνω
Η σύζυγος ίου Τάσου Πυτσικη ιό ο σ σ την εσ ω τερ ικ ή ό σ ο *α ι
γέννησε στην κλινική ΖαρΧοόα και σ την εξω τερ ική αγορά ώ σ τε να
για μία ακόμη φορά διΟπιεττώθηκε η κ α λ υ φ θ ε ί το κόσ το ς παραγω γής
φροντίδα και η τέλειο συμπεριφορά και να μ είνει σ το ν παραγωγό
του προσωπικού και του επιεπημοένα λογικό κέρδος.
νικού προσωπικού της.
•
Αποζημίωση των παρα-

Χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν χθές στη Νάουσα γτα νο ώαμαρτυρηθούν κατά
της κυβέρνησης για την αδιαφορία της.

γω γώ ν μήλω ν και αχλα διώ ν που
έχουν π ληγεί από δ υ σ μ εν είς κ α ι
ρ ικές σ υ ν θ ή κ ες κατά τη ν α ν θ ο 
φορία. ώ σ τε να έχουν μ ειω μ ένη
ή και μηδαμινή καρπόδεση.
•
Α μ εσ η απ αγόρευση τω ν
εισ α γω γώ ν α γρ οτικώ ν π ροϊόν
τω ν που παραγονται εττη χώρα
μας από την ΕΟΚ και τις τρ ίτε ς
χώρες. Οπως μήλα, αχλάδια,
πορτοκάλια, μανταρίνια, κτη νοτρ ο φ ικ ά κ.λ.π.
•
Α π οζημίω σ η άμεετα των
π ληγέντω ν
α μ π ελοκα λλιερ νη τώ ν από πς σ υ ν εχ είς βροχοπ τώ 
σ εις λίγο πριν το ξεκίνη μα του

τρύγου.
•
Α μ εσ η
απ οκατάσταση
τω ν κα τα δ ικα σ θ έντω ν α κτημ όνω ν
κα λλιεργη τώ ν
περιοχής
Β α σ ιλικώ ν Θ εσ /νίκη ς και α νά 
κληση άδικης καταδίκης τους.
Στα
παραπάνω α ιτή μα τα
π ρ οσ τέθη κε τώ ρα κοι το αίτημα
για απαλλαγή τω ν αγροτικώ ν
α υ το κινή τω ν από τα τέ λ η κυκλο
φορίας.
Υ π ενθ υμίζετα ι ότι μ ετά τη

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
Ο Μ ΙΛΙΑ
Στο Πνευματικό Κέντρου του
Αγίου Ιωάννου στη Βέροια που βρί
σκεται δίπλα εττην εφημερίδα
«ΛΑΟΣ» αύριο το βράδυ στις 7.30
θα μιλήσει ο καθηγητής κ. Μ Παπα
δτπουλος μ< Β* μο
1 Μ
«Τα1ναρκωτικά »σι αι νέοι*.
Η ομιλία ουτηΙιρόγραμμό'Γάτηκε απο την Κοινότητα Ανιχνευτών
Προσκόπων της Βέροιας και η είσ 
οδος θα είναι ελεύθερη.
Δ. Κ.

συγκέντρωση της 1-12-1982
στη Νάουσα δόθηκε προθεσμία
στην κυβέρνηση 10 ημερών για
την ικανοποίηση των παραπάνω
αιτημάτων, μετά την παρέλευση
της οποίας αγρότες προειδο
ποιούσαν ότ' θα προχωρούσαν
σε δυναμικές κινητοποιήσεις,
όπως και έγινε.

να δικαιώματα της Ελλάδος ιδιαιιε
ρο στον χώρο της Ευρώπης.
Για τις δημοτικές εκλογές
ΚΟΔΗΣΟ διαπιστώνει αύξηση των
ποσοστών της Ν.Δ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟφΑ
ΣΗ ΤΟΥ ΚΟΔΗΣΟ ΣΤΗΝ
4η ΣΕΛΙΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Σιιμφωνο με πληροφορίες uru
πηγές του υπουργείο εθνικής αμυ
νης υπάρχουν σοβαρότατες ενδει
ξεις όπ οι κατά καιρούς κυκλοφο
ρούσες ανώνυμες προκηρύξεις για
συνδικαλισμό
και
περισσότερη
ελευθερία στο εττρότευμο. πιτοέμ
χονται απο οπλίτες που υπηρετούν
την θητεία τους και ιτου έχε*υν δια
συνδέσεις με την πανευρωπαϊκή
οργάνωση για τα δικαιώματα των
στρατιωτών, nou εδρεύει στην
Κοπεγχάγη.
Η οργάνωση αυτή, παρό το
γεγονός ότι εμφανίζεται ότι έχει σαν
αποστολή την προάσπιση των
δικαιωμάτων των οπλιτών, εν τού
τοις έχει σαφώςπ ολιτικες τοποθε
τησεις και οπωσδήποτε δεν υπηρε
τεί μόνο τους σκοπούς για τους
οποίους έχει συσταθεί.
Από τις υπηρεσίες του υπουρ
γείο εθνικής άμυνας αποδίδεται η
τελούσα σοβαρότητα στο θέμα και
κατά καιρούς έχουν ληφ θεί και
κατασταλτικό και προληπτικά μέτρα
Χαρακτηριστικά
πηγή
του
υπουργείο εθνικής άμυνας δήλωσε
όπ το φαινόμενο αυτό παρστηρείτπι
τον τελευταίο καιρό και σχετίζεται
με την πολιτικοποίηση, των νέων
πριν καταταγούν στο στρατό.

Ομιλία για
τον Παπαδιαμάντη
0 κ Ορέεπης Σιδηρόπουλος. θα
μιλήσει σήμερα στις 8 το βράδυ
στην αίθουσα του Πνευματικού
κέντρου Μηχροπόλεως (πάνω οπ
το πρακτορείο εφημερίδων του κ
Μήτσου) στο πλοίσιο-τω ν διαλέ
ξεων που δίδονται εκεί κάθε Τρίτη.
Το θέμα της αποψινής ομιλίας
είναι: «Μορφές και κάθαρση της
αγάπης στο έργο του Παππδιαμπν
τη».

Το πρόγραμμα
βοήθειας των
καθυστερημένων
Από 1η Νοεμβρίου 1982 άρχι
σε η εφαρμογή των προγραμμάτων
βοήθειας των βαριά νοητικό καθυ
στερημένων. μεσογειακής αναιμίας
και τετραπληγικων παραπληγικών.
Για την εκτέλεοη των προγρομ
μάτων αυτών έχει εγκριθεί πίστωση
4 2 6 4.00 0 δρχ. από το οποίο ήδη
με αποφάσεις του Νομάρχη Ηρα
θΐος κ Νίκου Πινακίοπ διοτέθηκε
στους δικαιούχους το ποσό των
920 000 δρχ
Το μηνιαίο βοήθημα είναι γιο
τους βαριά νοητικό καθυατερημέ
νους δρχ. 12.000 για την μεσο
γειακή αναιμία 4.000. και γιο τους
τετραπληγικούς 12.000 δρχ.
Επίσης με αποφάσεις του
Νομάρχη Ημαθίας κ. Νίκου Πινοκί
δη επιδοτήθηκαν με 3 500 δρχ
καπά μήνα οι δικαιούχοι που πα
σχουν απο χρονιά νεφρική ανεπάρ
κεια

Δενδροφύτευση
στο συνοικισμό
Ρωσσοπροσφυγων
Ατιό το 15ο Δημοτικό Σχετλείο
του ουν'σμού Ρωσσοπροσφυγων
έγινε, δενδροφύττυση 4 0 0 δεν
δρυλλιων.
Ετσι θα ποέπει οι βοσκοί που
πήγαιναν τα κοπάδια τους στην
περιοχή, τώρα πλέον να προσέχουν
για να διοφυλαχθεί το πράσινο που
με τόσο κοπο φϋτεψειν οι μαθητές
του σχολίιου,

Τα καταστήματα

«ΑΛΦΑ»
σας προσφέρουν για τις Γιορτές

10% έκπτωση
στα κάτωθι €ίδη:
1) Κοστούμια
2) Σακάκια (σετ)
3) Παντ€λόνια
σε μεγάλη ποικιλία

Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Π. ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Κεντρικής 1 6 2 -Τηλ. 2 4 .5 5 7

Βέροια

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2 η

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 1982

«ΛΑΟΣ»

Ηρωας τηλεοπτικού σήριαλ,
που υποδιιθηκε ο Αγγελος
Αντωνοπουλος
7 Π ε ίσ ε ι Κι αμτός (δημ.Ι,
8 Εκλέγεται πνόμεσα σ άλλες Αρχαϊκή πρόθεση,
9. Πα . σωτηρία συχνά πμοφέρεται Ιαντίστρ, και καθ.Ι - Φωνή
πουλιού.
ΚΑΘΕΤΑ:
I

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Αυτός έχει σχέση μ* την θσΑοασο
2 Είναι παράγωνα των προβάτων
(καθ ι — Αυτό το ψάρια ηρσπμοόνται ια ντίσ τρ ί3 Μάρκα αυτοκινήτων
4 φω νήεν - οϋμφωνο συνεχόμε
να - Επικροτεί ακόμη στο
ποδοσφαιρικά
γήπεδο
(ανιίστρ.)
Μια. συμφωνία
Εγγλέζικη
5 Έ να οικογενειακό πρόσωπο
αττην καθαρεύουσα — Αυτά
μπορούν
να
θεραπευτούν

Ηφαίστειο γειτονικής μας χώ
ρας
2. £ αυτήν πολλοί μετανάστες
μας (δημ.I
Νότα μουσικής.
3 Αισθητήριο όργανό ΙκαΟ | ·
Παραπέμπει βιβλιογραφικά.
4 Είναι και κάθε ξενοδοχείο.
5. Ενα εγώ. ξενόγλωσσο - Ανά
ποδο κοσκινίζει (αντίστρ,).
6 Εβραϊκή λέξη που σημαίνει
ιερέος.
7 Αρχικό μεγάλης χώρας - Της
δημοτικής μας γλώσσας άγιος.
8. Το επώνυμο διάσημου θεα
τρικού αυνγραφέα - Πρόθε
ση και άρθρο μαζύ (αντίστρ.)
Ξένο σύμφωνο.
Γνωστή η στάση του - Διπλα
σιαζόμενο Θυμίζει ξεπούλημα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ; 1 ΒΗΘΛΕΕΜ 2. ΟΛΕ - ΓΚΑΖΙ 3 ΥΙΟΣ - Ε(Δ)Γ 4 ΛΑΜΑΡΙ
ΝΕΣ 5 Η ΜΑΝΗ 6. ΑΓΝΟ - Ο ΣΙΑ 7 ΙΣ
ΣΙΑΛ 8. !ΤΕ
ΑΝΙ 3 ΑΙΣΟΠΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2 ΗΛΙΑ
ΤΙ 3 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 4. ΣΑΜΟΣ 5 ΕΓ
- ΡΑ 6 ΕΚΕΙΝΟΣ 7 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8 ΣΑΝ 9 ΝΙ - ΣΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

S T U D IO

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

Σιδερώνοντας
εφημερίδες για την αιωνιότητα

και ουρές αναμονής.

Τα τμήμα εφημερίδων της βρε
τανικής βιβλιοθήκης στα Κόλινταιηλ
του βόρειου Λονδίνου, γιορτάζει το
πενήντα του χρόνια.Μέσα στο μισό
αυτό οιώνο οι δεμένοι τόμοι εφημε
ρίδων διπλασιάστηκαν και έφτασαν
τις 650 χιλιάδες, ενώ άπειρες άλλς
ημερήσιες εκδόσεις έχουν καταχωμηθεί σε 140 χιλιάδες κορούλια
μικροφίλμ. Ημερήσιες εκδόσεις που
καλύπτουν ολόκλητο αιώνα μπο
ρούν να χωρέσουν σε μιά αυσκευαοιο από μικροφίλμ μήκους μόνο
ενός μέτρου κοι πάχους όσο ένας
βραχίονας Σε μερικά άμώς δωμάτιά
της βιβλιοθήκης η ατμόσφαιρα που
επικρατεί είναι μάλλον νοικοκυριού
παρά επιστημσνικηςενασχόλησης
Γυνπίκες εφοδιασμένες με κοινά σί
δερο νοικοκυράς σιδερώνουν τις
ζαρωμένες
σελίδες
διάφορων
παληών φύλλων, όπως μιός πρωι
νής του 1920 από τη Νεα Ζηλανόίο
ή μιάς απογευματινής του 1921 από
τον Καναδά.
Οι ζάρες του χαρτιού πρέπει να
εξαφανίζοντοι προτού τα ευπαθή
φύλλα τοποθετηθούν στις μηχανές
λήψεως μικροφίλμ. Στις 27 μηχανές
λήψεως γίνεται αρχειοθετική εργα
σία για τη βιβλιοθήκη και παράλλη
λα εκτελούνται παραγγελίες για τη
Βρετανία ή το εξωτερικό. Οι παραγ
γελίες αυτές έρχονται από όλα τα
μέρη του κόσμου, γιατί επί αρκετά
χρόνια η βιβλιοθήκη στο Κόλιταιηλ
συγκεντρώνει τις σπουδαιότερες
εφημερίδες κάθε χώρας και το
αρχείο καλύπτει φύλλα από μάκρυ
νες περιοχές και από παληές χρονο
λογίες όπως π χ. μιά ημερήσια του
1855 από το Μοντέβιδεο. Ένα ακα
δημαϊκό ίδρυμα της Μ αλαισίας ετπ
παραδείγματι. ζήτησε μικροφίλμ
κινέζικων εφημερίδων παλαιότερων
από το 1949. «Τα αρχεία μας εφη
μερίδων οπό σοικίες και κτήσεις εί
ναι πληρέστερα, γιατί ίσχυε νόμος
να στέλνουν υποχρεωτικά αντίγρα
φο κάθε έκδοσης στο βρετανικό
μουσείο του Λονδίνου. Τα αρχεία
μερικών τοπικών εφημερίδων αντί
θετα έχουν καταστραφεί», λέγει ο
διευθυντής της βιβλιοθήκης κ. Στήβεν Γκρήν Μέσα στο 1981 η
βιβλιοθήκη διάθεσε 16.5 χιλιάδες
καρούλια μικροφίλμ σε όλο τον κό
σμο. Εξ άλλου το ένα τρίτο από τους
22 χιλιάδες επισκέπτες στα ανα
γνωστήρια ήταν από το εξωτερικό ενώ σε 110 περιπτώσεις υπήρξαν

Πά τήν Β&Ο δένάρκεΙ νά Ικανοποιηθάτε σήμερα.
Γι’ αύτό ίφπαξε τήν τηλεόραση ιού aöpio

Ένα ακόμη βήμα
στην αφαλάτωση
του ύδατος
Οπως φαίνεται η βιομηχανία
προχώρησε ένα ακόμα βήμα στην
κατασκευή εγκαταστάσεων για την
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού.
Μιά γερμανική επιχείρηση στο
Ντυσσελντορφ
κατόθεσε σειρά
ευρεσιτεχνιών, που έκανα πρόσφα
τα την εμφάνισή τους υπό μορφή
νέος εγκαταστάσεώς αφαλατώσεως
σε ειδικήεκθεση της Φρανκφούρ
της Η νέο εγκατάσταση λειτουργεί
ως ένα σημείο με βάση τα μέχρι τώ 
ρα δεδομένα. Το θαλασσινό νερό,
δηλαδη. εξατμίζεται κλιμακωτά με
σταθερά μειούμενη πίεση, αλλά με
ένα μηχανισμό πού σϋνδυόζει την
επάλληλη διύλιση με ένα κάθετο
κύινδρο εξατμίσεως. Νέο στην
εγκατάσταση είναι ένα σύστημα
που επιτρέπει την τοποθέτηση 55
βαθμιδών διυλίσεως αριθμόςπ ου
δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.
Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την
εγκατάσταση
αφαλατώσεως
«MEDA» που χρηματοδοτήθηκε εν
μέρει από το ομοσπονδιακό υπουρ
γείο ερευνών και διαθέτει μόλις 24
βαθμίδες αφαλατώσεως. Η νέα
εγκατάσταση χτυπάει «με ένα
σμπάρο... πολλά τρυγόνια». Οι 55
βαθμίδες βρίσκονται ταξινομημένες
η μία πάνω από την άλλη, σε ένα
•πύργο» ύψους 34 μέτρων τποθετημένο σε χώρο μόλις 4 επί 4 μ, Με
τους συνηθισμένους εναλλά κτες
θερμότητας η παραπάνω λύση δεν
θα ήταν δυνατή. Τα πλεονεκτήματα
του νέου συστήματος είναι οφθαλ
μοφανή. Για τους νέους εναλλάκτες
μπορεί.
Λόνωτου μικρού
τους
όγκου, να χρησιμοποιηθεί το ακριβώτερο μεν αλλά πολύ α νθ εκτικό 
τερο τιτάνιο. Έ τσι η νέα εγκατάστσ
ση έχει δυνατότητες ζωής 40 έως
50 ετών, όπως τουλάχιστον διαβεβαιώνουν οι κατασκευαστές τη ς
Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως το
νέο σύστημα αφαλατώσεως και από
ενεργειακής πλευράς. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του κατασκευαστικού
οίκου, για κάθε κυβικό μέτρο πόσι
μου ύδατος απαιτούνται μόνο 1,3
κιλοβατώρες έναντι 4 μέχρι 5 στις
συνηθισμένες εγκαταστάσεις, Το
νέο σύστημα αφαλατώσεως πουλή
θηκε ήδη στην Λιβύη. Την απαιτούμενη για τη λειτουργία του ενέργεια
θα εξασφαλίζω σύστημα ηλιακών
συλλεκτήρων.
Για
ποσότητα
10.000 κυβικών μέτρων νερού την
ημέρα θα απαιτηθεί επιφάνεια
κατόπτρων 2 0 .000 τετραγωνικών
μέτρων. Η εγκατάσταση δουλεύει
με αυτοματισμό. Οι εργασίες συντη
ρήσεως γίνονται με ανελκυστήρα
που κινείται κατά μήκος του κεντρι
κού σωλήνα Η όλη εγκατάσταση
θα «πακεταρισθεί» στην Γερμανία
και θο τοποθετηθεί στον χώρο
προορισμού της με τη βοήθεια ελα
φρού ικριώματος. Ακόμα και για τον
τρόπο αυναρμολογήσεώς της κατανρΟφηκε ευρεσιτεχνία από τον
κατασκευαστή ο¡¿α θα πρέπει εδώ
να λεχθεί ότι ολονέν και περισσότε
ρες επιχειρήσεις αρχίζουν να ενδια
φέροντα! για εγκαταστάσεις αφαλα
τώσεως όχι μόνο για την εξασφάλι
ση πόσιμου ύδατος αλλά και για το
απαραίτητο στις διάφορες διαδικα
σίες παραγωγής, νερό,
Η θεωρία
του Δαρβίνου

Οταν πολύ σύντομα θά έρθουν και στην Ελλάδα τόσυστήματα πληροφοριών TELETEXT κοι VIEW D A T *
(PRESTEL). ή τηλεόραση θ 1 Ο θα είναι έτοιμη
Οτον κάποιος δεν θά άκουει καλά θα ε χ ετε το loop)
amplifier τής Β & Ο
Οταν χρειαστείτε ένα monitor γιο καλό video η κ<κ μα
home-computer, έοεϊς θο μπορείτε χωρίς καμμ«*Λ% ί*η νο
χρησιμοποιήσετε τήν τηλεόραση οος
Ι τ ό μεταξύ σήμερα απολαμβάνετε
Απίστευτο πιοτή εικόνα μέ ζωντανα χρώμα»»
Γ β τί ή Β & Ο ελέγχει κοι διορθώνει τήν πιοτOrnara τών
χρωμάτων 50 φορές το δευτερόλεπτο (3 ΟΟΟφορές τό λεπτό|
Γ β τί ή Β & Ο αλλάζει αυτόματο το contrael
εικόνας όταν
αλλάζει ό φωιιομος τού δωματίου
Απίστευτα πιστό ήχο
Γιατί η 8 & Ο ξέρ ει τάν ήχο οοο κονενος άλλος
Απίστευτα Βολικά και αποτελεσματικό temóteconrrot
Γιάδλες τις λειτουργίες. Τις σημερινές κοίπς αυριανές
Αν ήρθε ή upa νά πάρετε έγχρωμη τηλεόραση μην οποφβσιοετΓ
πριν δείτε την Β Α Ο
Πιστεύουμε δτι ένα άπό τά τρώ μοντέλα της,ΒΕΟνιειΟ Ν
5500-20
7700-22
8800-26' σάς ταιριάζει οπάλυτα

Bang&Olufsen I
Αλλη νοοτροπία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Μ . ΚΑΜΙΝΑΣ -

Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Φέτος συμπληρώνονται εκατό
χρόνια από το θάνατο του μεγάλου
θεωρητικού ερευνητή Καρόλου
Δαρβίνου που όπως είναι γνωστό
διατύπωσε την περιβόητη θεωρία
ό τ ι ο άνθρωπος προέρχεται από τον
πίθηκο. Σχετικά μιά αθηναϊκή εφη
μερίδα γράφει τα εξής·
κΗ θεωρία του Δαρβίνου
δημιούργησε στην εποχή του - ως
γνωστόν - πολύ μενάλο θόρυβο. Το
γενονός αυτά είχε σαν αποτέλεσμα
να μη γίνει ο Δαρβίνος στην ακαδη
μία φυσικών επιστηχών της χώρας
του δεκτός, όπου του ανήκει δίκαια
μιά θέση. Σήμερα ύστερα από τόσα
χρόνια, η θεωρία top για την εξέλιξη
τού ανθρώπου βρίσκει πεικριτες και
υποοτηρικτές. Όπως και νάχει το
πράνμο και αν δεν καταγόμαστε από
τον πίθηκο - ούτε ευθέως, ούτε...
πλαγίως - το γεγονός ότι στη ζωή
μας πάντα καθημερινό... μαϊμουδίζουμε δικαιώνει κστά ένα μέρος τη
θεωρία
του μεγάλου
Αγγλου
φυσιοδίφη*.
Στη συνέχεια π ίδια εφημερίδα
αναφέρεται σε ένα περιστατικό που
συνέβη στον ακαδημαϊκό Νίκο Βέη,
και γράφει
«Το θέμα φέρνει στο νού τον
αλησμόνητο σοφό καθηγητή της
Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Αθη
νών και ακαδημαϊκό Νίκο Βέη Επέβαινε πριν από πολλά χρόνια οε
τραμ στη Βιέννη. Αμτίκρυ tou καθό
ταν μια άγνωστη του Ελληνίδα με
το κοριτσάκι τη ς που βλέποντας τον
Βέη έτσι φοβερά άσχημος που
ήταν, κοντός αλλοίθωρος γεμάτος
ρυτίδες στο πρόσωπό του, σωστός
πίθηκος
δεν
κρατήθηκε
και
πιστεύοντας ότι ήταν Αυστριακός πουνα φαντασθεί πως ήταν Έλλη
νας, γυρίζει και λέει μεγαλόφωνα
στη μαμά της: « - Κοίτα μαγούλα
αυτός εδώ ο κύριος σαν μαϊμού δεν
είναι:». Και ο Βέηςτότε χομογελώντος της απάντησε ελληνικώτατα βέ
βαια: « - Ναι μικρούλα μου. αλλά μη
ξεχνάς ότι και σύ από τη μαϊμού
κατάγεσαι», εννοώντας φυσικά τη
γνωστή θεωρία του Δαρβίνου»

ΤΡΙΤΗ 14
6.45 ΚΛμ ΣΙΧΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ
ΔΙΑ
6.00 0 ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.3ύ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΙ
7 30 Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
8.06 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
10.35 01 ΠΑΛΙΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ
11.10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΠΛΑΤΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
I J.00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
11.25 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
I I 40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
12.00 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΏ
4.00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
4.20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
4.45 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5.20 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ, 14
5.00 ΓΝΟΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5.15 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
5.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Β.Ι5 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ »ΔΙΑΣΩΣΗ 1»
7.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.00 ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
8 30 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΧΕΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννησαν:
- Η Μαρία συζ. Αναστ. Μανιοπούλου. κορίτσι Ελένη
- Η Μαρία συζ Χρ. Φωστηροπούλου. αγόρι Αδόμ
Η Μαρία συζ Χρ. Φωστηροπούλου. κορίτσι Σοφία
Η Ελισάβετ συζ. Απ. Γκαλίτσιου
αγόρι Δημήτριος
Η Γεωργία συζ. Γεωργ. Γιατζιτζίδη. κορ,Ευδοξία
- Η Σταματϊα συζ. Αθον Τσιγνινοπούλου. αγόρι Γραμμένος
- Η Γιαννούλα συζ. Γεωργ. θήτου,
αγόρι Χρηστός
- Η Γιαννούλα συζ. Ιωάν. Βουβώλη, αγόρι Περικλής
- Η Δήμητρα συζ. Γεωργ Παπαγά
λου, κορίτσι Σοφία
- Η Ελευθερία συζ Δημ. Καραγκιοζοπούλου, κορίτσι Πηνελόπη
Η Αναστάσιο συζ Ιωα ν Τσουλτσίδου, κορίτσι Χριστίνα
- Η Μαρία συζ. Αναστ Κωνσταντινίδου, αγόρι Θεόδωρος
- Η Κωνσταντία συζ. Στεργ. Καρβουνιάρη, αγόρι Χρισόστομος
- Η Βασιλική συζ. Γεωργ. Βέρρου.
κορίτσι Χρυσούλα
- Η Βασιλική συζ. Κων. Τσίτου
αγόρι Νικόλαος
Η Αθανασία συζ. Γ. Παζαζλή.
κορίτσι Βασιλική
Η Κυριακή συζ Λυσιμάχου Γιαγκούλα. κορίτσι Σταυρούλα
- Η Παρασκευή συζ. Χαριτ. Σιόηροπούλου. κορίτσι Σμαραγδή
- Η Ερριόνη συζ. Νικ. Παπαοικονόμου. αγόρι Κων/νος
- Η Αρχόντη συζ. Ζησοπούλου.
κορίτσι Ευρικλία
- Η Ελένη συζ Κων. Γιαννάκα.

αγόρι Στούρος
- Η Ελπίδα συζ. Αλκιβιάδη ΧοΡ°
λαμπίδη. κορίτσι Σουλτάνα
- Η Αργυρή συζ. Ηλία Παυλου,
ανόρι Παύλος
- Η Ελένη συζ. Νικολάου Βαγγ«λ°
πούλοω κορίτσι Αικατερίνη
- Η Σοφία συζ. Σάββα ΓοβριηλιΜ
ανορι Δημήτριος
Η Ελισάβετ συζ. Κων. Μανουσαριδου. κορίτσι Ευαγγελία
- Η Νικολέττσ συζ. Αποστ- Μο»
τζό λα , o y ó p i Δ η μ ή τρ ιο ς
.
- Η Δ ή μ η τρ α σ τ ζ Α ντω ν. Σμυρλ
γλου. α γό ρ ι Α να σ τά σ ιο ς

- Η Σταυρούλα συζ ΓεωρΥ·
ατοντίνου αγόρι Ιωάννης
- Η Ευαγγελία συζ. Θεόφ Καλτσυ

πούλου. κορίτσι Μαριανθή
.
- Η Αικατερίνη συζ. Σωτ. Πολ i
πουλου. κορίτσι Αικατερίνη
ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν:

- Ο Ταπανας Κων/νος του Αν. «α' π
Ταομίδου Σοφία του Χαραλαμους
- Ο Τζιώτας Αντώνιος του Χρέ
και η Κωνσταντία Δπμάκου
Χρήστου
«ου
- 0 Μυστακϊδης Γεώργιον
Νικολάου και η φυτϊκα Αθπνυ
Ηλία
ΑνΤϊιΓ
- 0 Πέτρου Αθανάσιος του
νίου KOU η Τσιμτσίρπ Ευθυμώ 1
Δημητρίου
του
- 0 Παλουκίδης Νικόλαόν
Κων'νου και η Παπσγιβν«Β|
Αικατερίνη του Νικολάου
^
- Ο Κασανίδης ελευθέριοί
tfiin irW n n

κπι

Γι

ΠθΠθ6θ^

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν:

Ικανότητα
Κρίνουμε τους εαυτούς μας απο
τοτι νοιώθουμε ικανοί να κάνουμε,
ενώ οι άλλοι μας κρίνουν από το τ ι
έχουμε κάνει
ΛΟΓΚφΕΛΛΟΟΥ

0 Σύνδεσμος Φίλων Στρατού
Βέροιας εύχεται στους συνδρομη
τές και φίλους του ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

von·
- Ο Κατσιος Αντώνιος του
στου
„
0 Γεωργιάδης Μιχαήλ
Συμεών
|-ρή- 0 Βστσινάρας Αντώνιος 1°
γ ο ρ ίο υ

ι

Kyiv

- 0 Καλατής Εμμανουήλ του
'νου
/víu
- Ή Ι.ωαννίόου Σοφιο του
- Η Λουκά Μαρία Χο Στεργ

φτιάξτε εναν . . *
τριανταφνλλόκηκ0

Το Δ/κό Συμβούλιο

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής

-,

τρ ια \ τα φ ιλ λ ιέ . άποτ,λ.υΟν μ ια π ρ ό κ λ ^ Ι1

τέ το ια πού \·ά μ ή ¿ ισ τά ζ ι.ι κ α ν ι.ί- ι·α /ρησιμΟΠίά11
Λ να μ ίρ α ζ roô κήποι ή κ α ί ο λ ό κλ η ρ ο τον κήΧΡ 111

τριανταφυ/.λ.ιές, για ¿ ra r τρία ι; ταφι,λ/.όκήΆΟ·

Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες Εκδαιες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α
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Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέοαης I)

Ά β ρ ά μ η θ ά adz n u i /.οομ, d firm iiz κ α ί ôr.‘P><n
ιό ν Ε γ /ρ ο μ ο ι.Ικοχυ,ιμαφιΐμί.νο χ α τάλογό t<a-

Υκεύβυνος

‘ EktJ ( h i ßpcicr χ ρ ή σ ιμ ε ; σομβοι / i . κ α ί λ " Λ
έπ ιπ /.iov. 103 Ε κ λ ε κ τέ ; π ο ικ ιλ .ιι; άπο Οάρνοΐ’τ

Φωτοσύνθεσης Ο Ε Π Ε Τ
Μ ΙΧ Λ Λ Η Σ Π Α Τ Σ Ι Κ Α Σ
(Π . Μιαούλη 4)

πολ.ι'ιανΟι;, ά ν α ρ ρ ι/ώ μ η ι:;
ταφολλ.ιές.

Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ικκοκράτους 24)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μητροκολεως 72
Τ η λ . 2 3 137 Μ .Μ Σ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτων
Σώμα tenu»
Συλλόγων Γ .Π .Σ .
Κοινοτήτων
Α .Ε . rat Ε Π Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Ε . Τραπεζών

Ά π ό τέλο;
Μ α ρτίου.
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τη ; Ελ.λ.άδας. θέλουμε τήν παραγγελία σιι.

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος Άβράμη;

tfZ - 3000
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Φ Χοφόγραφα Ιίημη........ »»ΓΙ'i Ί όχι
δεν ιωστρεφονταε

Ά γα Ο ο β ο ϋ λ ο υ 10 - Γ ια ννιτσ ά
Τηλ. (0 3 8 2 ) 2 2 .2 2 0 - 2 7 .6 3 7

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ β. ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 255 4 4 - 62450

Ρ Ε Κ Τ ΙΦ ΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΙΚΕΥΗΣ

Κεντρικής 71. Τηλ.: 24628 - 27940

Ε Μ Π Ο ΥΝΤΖΟ ΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 62450

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

DATSUN- NISSAN

φορτηγά - €πιβατικά -

ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΙ
ή οδός Β(ροίας

Εδέσης

(1 0 0 u. Ρ€τά τη &ιασταιιρΐι>ηη Ναουσπς) ΤΜΑ. 41 3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6
ι

ΣΕΛΙΔΑ 3«j

Η ΝΑΟΥΣΑ ΕΧΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΕΛΜ Ε 1-0
ΑΤΥΧΗ H ΒΕΡΟΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕ
ΣΤΟ 0-0 ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

Αλλά και από τη διαιτησία

0 διαιτητής τταρέβλεψε πέναλτυ
jj'J
6oKup γκΙνια στο ηοδό_ γ ·' * ‘ tu r ΒΕΡΟΙΑ «líyoupn θα
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εάν
''4 ν ω ΓηΙϋ1Γϋ<· ε α τω
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παράγοντες, οι οποίοι
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0 η » ^ ω '' δ υ ν α το τ ή τω ν τη ς
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■ή,
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*·α <αι όεν είχε άδικο γι
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ΡΑΚΗΣ: «Είμαι χαρού-

^ ΊίΐΓ
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Μας δυσκόλεψε πολύ

Χ
θ ΚΟ(' Χώ ρος ε ίχ ε γ ίν ε ι σ κ έ ■'ΒοΖ ί|}κος Μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να κ ε ρ 
ί Μ βΡρΙο ,'Λνα Χάσουμε.
^ €,ναι Π κ α λ ύ τε ρ η ο μ α 
δ ικ ή τ ί^ Ο ϋ Μας και της α ξίζει Π Α
■ 1 Μεγάλη ισ το ρ ία πύρι^*Τ)Γ, 0 *α ' έν α ν μ εγ ά λ ο ν έ ο προ^
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Αλήθεια τ» απόδοση θπ έπρεπε νπ
πιάσει την Κυριακή η ΒΕΡΟΙΑ γιο να
κατακτήσει τη νίκη:

Δεν έφτανε μήπως η συντριπτική
της υπεροχή κοι το πκατσοαυστο κυνπ
γητό της μπόλλας απο πλευράς παικτών
της καθώς κ·ιι τη αγωνιστικό πόθος των
ιελε υιρίων
Πράγματι με το σφυρινμα του διαιιητη ο· παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ ξεχύθηκαν
στον πγώνη με πολύ δύναμη δίδοντας
ιττο παιχνίδι τους πάρά τον βαρύ ογων·Ηΐκπ χώρο έναν φοβερό γρήγορα
ρυθμό, που είχε σαν αποτέλεσμα να παί
•συν τους αντιπάλους τους σε μισό γη
πεδο 0 ρυθμός αυτός καθώς και το
αγωνιστικά πάθος των παικτών δεν ήταν
πικρού ή μικρών διαστημάτων, είχε
Λιπρκι ιο και μάλιστα 90 λεπτών.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα θετικά
οτοτχίία της προχθεσινής ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκείνα που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα
χΐναι η ποικιλία του παιγνιδιού της διότι
δεν περιορίστηκε σε ψηλές σέντρες που
λοτπφεύγουν συνήθως οι γηπεδούχες
ομάδες και που αποκρούονται με ευκο
λία σπό τους αμυντικούς, αλλά άλλαζε
συνεχώς το παιγνίδι της και πλαγιοκοππύσ» πότε από την μια και πότε από την
άλλη πλευρά την άμυνα των φιλοξενού
μενων
Μπορεί να το είχε όλο η προχθεσινή
ΒΕΡΟΙΑ της έλειπε όμως το γκολ που
θα την οδηγούσε στη νίκη. Για μια λοι
πόν ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι το
πρόβλημα γκολ είναι πολύ μεγάλο για
την ομάδα και πως χρειάζεται την λύση
του
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΑΣ: Σε όλο τον αγώνα ήταν
θεατής λόγω της συνεχούς υπεροχής
της ομάόος του Ωστόσο σε μίο δυο
φορές που χρειάστηκε να επέμβη έδειξε
εκπλήσουσσ άνεση και ψυχραιμία.
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Παρασύρθηκε σε επι
πολαιότητες που μείωσαν την απόδοσή
του.
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ: Αγωνιστικός και με θε τι

κή προσφορά σε ολη την διάρκεια του
αγώνα.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.
Επαιξε όπως
πάντα με το γνωστό του πάθος και δεν
ήταν λίγες οι φορές που προωθήθηκε
στην επισεση
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Χυ^ρίς να περνά στους
διακριθέντες δεν μπορεί να θεωρηθεί
υστερήσας.
ΠΑΡΙΖΑΣ: Ετρεξε πολλά χιλιόμετρα
και μόχθησε για την νίκη της ομάόος
του. 0 βαρύς όμως αγωνιστικός χώρος
έκανε πιό έντονη την βραδύτητά του.
ΚΑΛΤΣΑΣ: Στο εντός έδρας παιγνίδια
παίζει με εμφανές τράκ. Ψάχνει να βρει
τον πραγματικό του εαυτό.
Φ. ΜΙΛΗΣ: Επαιξε στην θέση του Καλτσά και προσπάθησε για κάτι καλό όταν
όμως του δόθηκε η ευκαιρία για γκολ
αστόχησε απελπιστικά (7ΓΙ.
ΚΑΤΣΩΝΗΣ; Είχε ορισμένες άσχημες
μεταβιβάσεις χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι υστέρησε.
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ: Ίσως η προχθεσινή

ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΧΑΣΑΝ Μ Ε 3-1
ΤΟΝ ΑΤΡΟΜ ΗΤΟ ΠΑΛΑΜ Α
%, *4ΛΑ iAn/νος Καραμουρατίδης
βώ 01· Αλέξανδρος Τρικάλων
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. rn Τρ,’1'0 π0λαμά με σκορ 1-3.
είχον ένα καλό πρώτο
" u«uD<η° οποίο κοι προηγήθηκαν
^ ' i K t ' n Πύνπ όμως ο Ατρόμητος
ν ,>!4 μ, ^Ή ά κα, με ένα μεγάλο πει-,
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’ ον Κοντοβάγιο ο οποίος
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,
' αγώνο αυτό σε ένα τέλ
ι
ΥΠπκάο , ,.ονε ο Ποπακιρίτσης

φάνηκαν άτυχο αφού οι
^τοη,.
0Μ* κολές θέσεις άεν
λ, V
“0 “ «ορόρουν
,
στάθηκε στον αγώνα ο
ν ' ^ ΐ ι ,.Πί1υ πατούσε την μπάλλα
V*Av
τον εκνευρισμό των
,.Σ,,Τν 0 JIJ Μ«Υα Τρικάλων.
ίων Τρικάλων βοήθησε
"ήξ κ. Λεσπούλης με τα λάθη
Ϊ Η> ® Α ϊΕ , ί ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Λ
-Γ“ "Πγι

ώραίος συνδυασμός των
Αλέξανδρου Τρικό. ή ®έετη έπιοσε σουτ ο Μαν·*,Ιλ)ιιΛ οι1*κρουσε ο Μαντέλας
Mu î 1 ■ χ
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'C ^ ’ άν Kj0m' ûüat,,JÔ<' TOU Κοντοβά,,1. ο „ „ , “ πνπΑ,ό και σουτ του τέλευW w liiA i '141 όύπκολα ο Μαυριδόi^fiuit l,JVI *α ' σώ ζει την εστία ταυ

υστέρα οπό πόσα τοο Καλ·
i Σκόρδα ο τελευταίος με
“ ψος to u πέναλτυ ανοίγει

Τ3η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

οινός αγώνας μ€ τον ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
στον οποίο ύστερα οπό σειρά άτυχων
συμπτώσεων. παρεχωρησε λευκή ιαο
παλΐπ

το σκορ γιο τα Τρίκαλα Το ημίχρονο
τελείωσε χωρίς νο αλλάξει τίποτε.
Στην επανάληψη χωρίς λόγο και ενώ
οι Τρικαλινοί προηγούνταν «κνευρίσθηκαν οπό λάθη του διαπητή και η απόδο
σή τους άρχισε να πέφτει.
Στο 55' φοβερό σουτ του Καλτσουνά η μπόλλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι
Στο 56' ύστερα από ωραίο συνδυα
σμό του Ατρόμητου Ο Κοντοβάγιος
σημειώνει με έξυπνο σουτ την ισοφάριση.
Στο 65 σε σουτ του Μειρτζαβοϋ
αποκρούει οσθενώς ο Τσιώρπης και ο
επερχόμενος Κοντοβάγιος σημειώνει το
1-2 γιο τον Ατρόμητο.
Στο 70' αποβολή τωνΚούτσια (Τρι
κόλωνΙ θεολόγη διότι αλληλολακτίσθηκαν.
Στο 82' χάνει μεγάλη ευκαιρία νο
ισοφαρίσει ο Μαντζιάρης των Τρικάλων
αφού ήταν μόνος του και στο σουτ που
έκανε η μπόλλα κόλλησε κυριολεκτικά
στη λάσπη.
Στο 85 ο Ποπακιρίτσης ύστερα οπό
πάσα του Κοντοβάγιου έπιοσε δυνατό
σοστ έξω από την περιοχή κοι σημείωσε
το 1 3 για τον Ατρόμητο,
Δισκριθεντες των Τρικάλων ήταν οι
Κολτσουνάς, Τερζίδης, Μαντζιάρης. Μσυριδόγλου. ενώ οπό τον Ατρόμητο διακρίθηκον όλοι με κορυφαίους τους Κοντοβάνιο Πανταζή, Παπακιρίτσπ Παύλο
Η διαιτησία των κ Δεσπούλη, Κόρα·
ση. Ματούλη (συνδ Λαρίοηςί με πολλά
λάθη
Η σύνθεση των Τρικάλων:
Τσιώμπης Σιρσιρής(62' Κατσούλης)
Κιτούδης Μαυριδόγλου, Κρίτσγλου.
Κυριαζής Μαντζιάρης Σκόρόας Καλτσουνάς, Τερζίδης (46' Γεωργιάδης)
Κούτσιας

Η ατυχία χτυπάει την ΒΕΡΟΙΑ. Ο Χριστόφορος Πούροανίδης όπως
φαίνεται και
στη φωτογραφία
μας ξεγελά τον ανππαλο τερ
ματοφύλακα αλλά η μπόλλα φεύγει μόλις άουτ, στο πέναλτυ που
κέρδισε ο Παρίζας.
εμφάνισή του να ήταν η καλύτερη της
φετεινής σαιζόν.
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ: Πρόσθεο* άλλη μία
πολύ κσλή εμφάνιση στο ενεργητικό του
και απέδειξε ότι έχει πάρα πολλύ να
προσφέρει στην ομάδα τοιι
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ: Εάν δεν βάρυνόταν
με την απώλεια του πέναλτυ ασφαλώς
θα διεκδικούσε από τοσς Μουσούρη.
Γιατζιτζόπουλο τον τίτλο του καλύτερου
παίκτη.
ΓΚΕΣΙΟΣ: Παρότι έτρεξε η απόδοσή
του δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιπ
τική.
Ο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

Καλό στημένη μέσο στον αγωνιστι
κό χώρα η ομάδα της Κομοτηνής έδειξε
οπό την αρχή τις προθέσεις της που δεν
ήταν άλλες από το «Χ>». Για τυν οκοπο
ιυτό έπαιξε με πολυπρόσωπη άμυνα και
νισχυμενο κέντρο, ενώ παράλληλα
ίτον αρκετά επικίνδυνη στις λίγες άντε
τιθέσεις της και θα μπορσυπ« να κάνει
^γαλύτερη ζημιά εάν οι κυνηγοί της
ησαν πιό αποτελεσματικοί στις έστω λί
γες αυτές περιπτώσεις Καλάτεροι πυί<τςς της οι Βπκιρτζής (Νο 31 Σαλπιγγίδης
ΙΝο 51 Αμοιρίδης (Να 71 κοι ο νεαρός
Τσέκος |Νο 10)
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

0 Λαρισαίος διαιτητής κ. Μάρκου
ενώ επί 80 λεπτά ήταν σωστός και αντι
κειμενικοί στο τελευταίο δεκάλεπτο με
την παράβλεψη Λύο κλασικών πεοιπτώσεων πέναλτυ καταδίκασε την ΒΕΡΟΙΑ

σε ισοπαλία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
V Ο Χ 'Άθανασίου κάνει σέντρα
από δεξιά και ο Σεραφείμ σουτάρει
προς την εστία του, αλλά ευτυχώς γι
αυτόν και την ομάδα του αποκρούει
ο Γούναρης.
6' Σέντρα του Πουρσανίδη από
αριστερά, διώχνει την μπόλλσ με
γροθιές ο Γούναρης, για να πάει
αυτή στον Γκέσιο που μέσα από την
περιοχή πιάνει γυριστό σουτ, το
οποίο αποκρούει επάνω στη γραμμή
της εστίας του ο Βακιρτζής
10 Μόνος φεύγει από το κέντρο
ο Βασιλακάκης και προ του Αντωνά
πλοσσάρει άουτ.
ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΕΝΑΛΤΥ
15 Ωραίο μπάσιμο του Πόριζα,
ονατρέπεται ο Βεροιώτης χάφ από
τον Αρβανίτη. Το πέναλτυ εκτελεί ο
Πουρσονίδης γιο να στείλει την
μπόλλα στα ύψη.
— 31' Κατσώνης - Πουρσονίδης
παίζουν το 1-2. κάτοχος της μπάλλος γίνεται ο Γκέσιος, που μέετα από
την περιοχή και λίγο πλάγια πιάνει
αιιοτό Φαλτσαριστό σουτ μόλις
Συνέχεια στην 4η

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό
για τη Δόξα Μακροχωρίου
που νίκησε τη Σιάτιστα 4-1
Μετά από μιό κολή εμφάνιση ιδίως
στο ο' ημίχρονο η Δόξο σάρωσε ιον
Μακεδονικό Σιάτιστας με σκορ 4-1 στον
αναβληθέντα προχθές αγώνο στο εθνι
κό στάδιο Βέροιας.
Ο αγώνος έγινε μέσα σε ένα
λασπωμένο τερροίν που όμως δεν εμπό
δισε τους ποδοσφαιριεττές της Δόξας νο
παίξουν οργανωμένο και να δημιουργή
σουν πολλές ευκαιρίες
' Ολα τα γκολ που επιτεύχθηκαν ήταν
πολύ ωραίο σε εκτέλεση, ενθουσιάζον
τας τους φιλάθλους που παρακολούθη
σαν τον αγώνα.
Οπως είπαμε η Δόξα στο α ημίχρονο
πάτησε την αντίπαλη ομάδα και δεν την
άφησε περιθώριο για αντιδράσεις Στα
θηκε πολύκσλό σε όλες τις γρομμές με
ώραίους συνδυασμούς κπι εναλλαγέε
της μπόλλας
Η φιλοξενούμενη ομάδα στο α ημι
χρονο ακολούθησε ένα ρόλο παθητικό
χωρίς να μπορεί να αντιόράσει και μόνύ
μία φορά κινδύνεψε η εστία rou Μιιλα
τσιώτη. .
Στο β' ημίχρονο και μετπ το τέτορτο
γκολ του X' Αθανασίου η Δόξα εξασφα
λίζοντας ένα άνετο σκορ κάθησε με
αποτέλεσμα να ανολόβει μισ πρωτοβου
λία ο Μακεδονικός μεταξύ 60 90' που
είχε σαν αποτέλεσμα νο μειώσουν το
σκορ 4-1
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Στο 5' σε ωραία σέντρα του Δουλ
δούρη ο Λιόλιος από πολύ κοντό έπιασε
κεφαλιά óouT
Στο 12' σε ωροίο σέντρα του Δουλ
δούρη ο Αραμπατζής έπιασε κεφαλιό
μόλις άουι
Στο 23 o X Αθανασίου έκλεψε την
μπόλλα από αμυντικό του Μακεδονικού
προχώρησε λίγο έξω απο την μεγάλη
περιοχή έπιασε ένο Φοβερό σουτ γρά
φοντας το 1-Ó
Στο 28’ σε ατομική προσπάθεια του
Βελέντζα ο Λιόλιος με πλοσοαριστδ
σουτ έγραψε το 2-0
Στο 32 ο Λιόλιος από πολύ κοντό
έστειλε την μπόλλα στην αγκαλιο του
Τάκου.
Στό 35' ο Δουλόούρης τροφαδΰτη
σε τον Δούμα που την γύρισε στον
επερχόμενο ΑΣραμποτζή που δεν
δυσκολεύτηκε να γράψει το 3-0.
Στο 37 *ο Κολεαίδης από λανθοσρέ

.¿, ιιοτειμι «ατίΣτικακ
ί ΣΑΚΑΛΗΣ Β. Κ0Η)Η0Σ
Φωτιστικά σέ μεγάλη ποικιλία
Τιμές Βιοτεχνίας
Πώληση Χονδρική - Λιανική
Βιοτεχνία 11ον χιλ. Βεροίας - Ναούσης

ΤΗ Λ.
4 1 - 8 6 6
κα· Konavóc Naoúonc Τ Η A . A 1 - 6 T B

νη εφαρμογή του τεχνικού αφ σάιντ
βρέθηκε μάνας του με τον Γόκο κοθύ
στέρησε, τελικό την γύρισε στον Λιάλιο
που έπισοε οουτ και σπέκρουσε πάνω
στην γραμμή ο φουντουκίόης
Στο 44' ο Μπλιάγκος έπιασε κεφα
λιά οπό κοντά όμως άπέκρουσε με το
πόδι ο Μπολτσιώτπς

Στο 46 οε ωραίο εναλλαγή Αραμ
πατζή - Δουλδούρη ο τελευταίος σεν
τράρει και ο Χ' Αθανασίου με ωροία
καρφωτή κεφαλιό έγραψε το 4-0.
Στο 47' ο Δουλόούρης τριπλόρει
τους πάντες πλοσσάρει τον Τάκο που
αποκρούει τϋχοίο με τα πόδιο
Στο 56 ο Μπλιάγκος επιχείρησε
οούτ η μπόλλα βρήκε το δοκάρι και στην
οπιστροφή ο επερχόμενος Τσιούκρας
έγροψε το 4-1.
Στο 67' σε σέντρα του Δουλδούρη ο
Χ'Άθανασίου από κοντά έπιασε κεφαλιά
άουτ
Πολύ κολη ή διαιτησία του « Μπίνου (Δηρπτριόδης - Αργυρίδης) του συν
δέσμου Πελλης.
Διακρίθηκαν από την Δόξο οι Χ Ά
θανασίου. βελέντζας Δουλόούρης,
Μωυοίδης χωρίς να υστερήσουν οι υπό
λοιποι. Από τον Μακεδονικό Σιάπστος
που πόλοιψε φιλοτψο οι Ορφανίδης
Μπλιάγκος Βογγόλης.

Ολυμπισκός-Κιλκισιακός
Βέ ροια-Πανθρακικός
Εορόαϊκός-Καβάλα
Γιαννιτσά-Τρίκαλα
Αλεξ-Λεβαόειακός
Αγρ. Αστέρος-Απόλλων Κ
Θήβα-Πιερικός

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

Φ λ ώ ρ ιν α -Κ ο ζά ν η

2-1

ΑΠΕΛ-Νάουσα
Ξήυθη-Νίκη Β.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΌ
1-1

Καβάλα
19
Απόλλων
18
Νίκη Β.
16
Βέροια
15
Ολυμπιακός
15
Αστέρας
14
Πονθρακικός
13
Λαγκαδάς
13
Κοζάνη
12
Θήβα
12
Πιερικός
12
Γιανιτσά
11
Nàouao
11
Αλεξ/πολη
11
Φλώρινα
10
Τρίκαλα
10
Κιλκισιακός
10
Εορδαίκός
9
Ξάνθη
8
Λεβαδειακός
6
*
Η Ξάνθη μηδενίστηκε στον
αγώνα με τη Νάουσα και της αψοιριέθηκε ένας βαθμός. 0 Λεβαδειακός έχει επτά αγώνες λιγότερους
και από ένα οι Αστέρας Γιαννιτσά.
Πιερικός. Νάουσα Φλώρινα, Ξάν
θη, Κιλκισιακός.
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
12 ΓΚΟΛ: Μόσχος.
8 ΓΚΟΛ: Καραθονάαης Παπαδόπουλος Δ,(ΑΠΕΛ).
7 ΓΚΟΛ: Κατσικάς.
6 ΓΚΟΛ: Γυφτάκης, Τζώρτζης.
5 ΓΚΟΛ: Γιωτόποσλος Γκένας
Π., Χατζηελευθερίου.
4 ΓΚΟΛ: Ανανιάδης. Καρσίσκος Κυρικλίδης Μελισσόπουλος
Σαββάκης, Τόγκου, Τσαλκιτζης.
3 ΓΚΟΛ: Ακριβόπουλος Γκέ
σ ιος Δαλαμπίρας, Ελευθεριάδης.
Ισαακίδης Κωστόπουλος Λεπτοκαρύδης. Λάλος Μουσούρης Μπέλλος Ντόνος Θ.. Παπαδόπουλος
(Νάουσας) Περόντζης Σημοιοφορί6ης Σουλιόπουλος Τομπούλίδης
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κιλκισιακός - Βέροια
Ολυμπιακός - Εορδαίκός
Πονθρακικός - Γιανιτσά
Καβάλα - Αλεξανδρούπολη
Τρίκαλα - Αστέρας
Λεβαδειακός - Θήβα
Απόλλων - Φλώρινα
Πιερικός - Λογκοδάς
Κοζάνη - Ξάνθη
Νάουσα - Νίκη

Πολλές φορές γράψαμε στις κριτικές
μος για πτυχία άγχος γιο γκολ κοι γιά
κσλή ππόδοση της ομάδος, αλλά το ότι
θα είχομε κόντρα και την διαιτησία, τοτι
θα είνοι πολύ δύσκολο νο το ποδεμήθι Λ
και νπ βγεις νικητής αφού ο άνθρωπος
της «μούρης σχολής» σε «οτοδι«όζει υ<
ε νπ γελοίο πενσλτ·, στο 86' κπι μετά ππο
λίγο λεπτά σε σφυρίζει και την ληξη «ου
πόιχνιδιου.
Αυτά λοιπόν συνέβησαν προχθΤς
στο γήπεδο του Λαγκοδο. όπου η όιππη
σία του «. Κρότση. έπαιξε σΠοφοσκΤτικο
ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού
αποτελέσματος και θεωμούμτ σκόπιμο
να αρχίσουμε την λεπτομερή πνάλθιη
των τριών στοιχιέων που ίινθρωπυς
πυτος χάρισε τη νίκη στους γηπτδυυ
χους. που ήτον εντελώς ανύπαρκτοι am
ομάδα μέσα στο γήπεδό τους
α1 ΠΡΩΤΟΝ επέτρεψε τους γηηι
όούχους νο κτυπούν εκτός όόσεως τους
Νοουσαίους παίκτες και δεν είχε το σθε
νος να 7ους δείξει κόκκινη κάρτα πορ
όλο που άλλοτε ο Χ Ίωαννίδης και άλλο
τε ο Μητρούοης τον πορακόλούσαν να
γυρίσει κοι νο δει τους παίκτες nou κτυ
πούοπν Αλλά και όταν στο 73' μπροστά
στο μάτια του ο Αμαραντίδης εης ΑΠΕΛ
κτύπησε τον Μαλιούφό ούτε τότε εδει
ξε οίκτο, γιο να καλέοει τον γκιιρό πορ
όλο που ο Μητρούοης τον υπενθύμιθσε
πως πυίός ήταν υπεύθυνος γιο ιην
σωματική ακεραιότητα των παικτών.
β' ΔΕΥΤΕΡΟΝ Οταν σε μιό φάση
που δεν υπήρχε περίπτωση πεναλπι. ο>
παίκτες του Λογκοδό τον έοτιρωχνον.
ππό εδώ κι οπό κεί, έδειξε να τρομοκροιτίτοι χωρίς να δείξει κόκκινες κάρτας
ενώ αντίθετα στη συνέχεια σφύριζε κοι
σταματούσε όλες τις επιθετικές ενίρ
γειες των παικτών της Νοσυαης
ν) ΤΡΙΤΟΝ εδώ ακριβώς ταιριάζει
και η Φράση το «κακά τρίτωσε» οψού
τον ρόλο του σφαγέα τον έπαιξε τέλειο
Κϋι κεπύ ιρόπο προκλητικό, ñau ιικύμο
και οι ίδιοι οι φίλαθλοι του Λσγκσδσ
γελούσαν (αφού το ίδιο πόθον κι αυτοί
με την Ξάνθη την προηγούμενη Κύριό
κή). Ηταν λοιπόν το 86 του αγώνα
όταν ο Παπαδόπουλος της ΑΠΕΛ ετρεχε
νο προλάβει την μπόλλα που έβγαινε
άουτ και ο Σταφυλίδης να του κλείσιι to
δοΡμο. χωρίς όμως ούτε καν νο τονσ
κσυμπήσει ο παίκτης επεοε γελοία μεοα
στην πεισχη ο διαιτητής έδειξε το
σημείο του άουτ και ξοφνικά. χωρίς νο
το καταλαβει κανείς ξανογυρίζει κοι διέχνει το σημείο του πένολτυ ενώ οι παί
κτες για μια στιγμή τα έχουν χαμένα, για
την περίεργη αυτή απόφαση που πήρε ο
άρχοντας tou γηπέδου, που τον διόρισε
να παίξει η κμαύρη σχολή*. Στο σημεία
αυτό κρίνουμε σκόπιμο να τονίοουμ« ότι
ο παρπτηρητης του αγώνα που κατά
σύμπτωση ήταν δίπλα μας. μος «ίιπ στο
τέλος του αγώνα: κΕδώ και αρκετό χρε·
viu είμαι στα νήπεόα ως παρατηρητής
διαιτησίας, αλλά σαν την σημερινή, νομί
ζω πως δεν εχω συναντήσει αφού
έκτος απο το φαντασμα πένολτυ που
εδωσε δεν ήξερε διόλου το τι σφύριζε.
Πάντως η βαθμολογία μου θα είναι πολύ
κακή γιο τον κ Κρατση»
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ ΐΤου απ νου υας|
Μιά αγνώριστη απο κάθ€ rrAeupo
Αλεξάνδρεια συνετρίβη μ€ σκορ 4-1 altó
τον Απόλλωνα Λάρισας, γνωρίζοντας
ταυτόχρονα κοι την πρώτη ήττα úortpci
σπό οκτώ αγώνες, για το πρωτάθλημα
της Α Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγο
ρίας.
Τόσο απαράδεκτη Αλεξάνδρεια Λεν
είδαν ποτέ μέχρι σήμερα οι φίλαθλοι της
Αλεξανδρείος οι οποίοι ήταν πόρο πολ
Οι συνθεαεις
Δόξα;
Μπλστσιώτης, Βελέντζος λοί που βρέθηκαν στο γήπεδο Φίλιππου*
Μωυσιόδης Αμανετίδης Κολεοίδης πόλης της Λάρισας,
Δεν νομίζουμε οτι έχουν κάποιο
Αραμπατζής Δούμος (57 ΜελέτογλουΙ
Δουλόούρης X "Αθανασίου, Σερεμετος ελαφρυντικά οι παίκτες της ΑΛεξυνδρείος. γι αυτή τους την εμφάνιση Το
Λιόλιος.
Οίμσ δεν περιορίζεται στην ήττα, αλλά
Μακεδονικός: Τάκος Φομντουκίδη
ς.Ορφανίδης Λιαύμπας Τιτόπουλος στην όλη εμφάνιση της ομάδας η
Τζωνος Μπλιάγκος Τσούκρσς Μάβας armóla όπως προοναφέραμε ήταν κάτι
παραπάνω ππο απαράδεκτη Το γεγονός
Βογγόλης Τσίτσαρης (70' ΒέτταςΙ.
δτ άιι υπήρχε ένας Λιααη^ης ονυμοτι
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ
Κρανιωτης tou συνδρόμου Θεσ νίκης, ο
οποίος διαιτητέυσε το μότς μς τρί,ϊμιρή
αντικειμενικότητα το στι οι παίκτες του
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Απόλλωνα ήταν ολοκάθαροι σπς ενίρ
Α,Ε, Ποντίων
g
16 γε»ες τους και οτ« οι φίλαθλοι της τοπικής
Απόλλων Λάρομάδος
άψογοι από κάθεάποψη pivm
8
13
Αλεξάνδρεια
8
12 στοιχείο που επιβαρύνουν ακόμη ττερια
σότερο την απόδοση των Αλεξανδρινών
Αχιλλέος Φάρο.
9
11 παικτών Ταυτόχρονα οι παίκτες της
Μακροχώρι
9
10 Αλεξάνδρειάς, είχαν και τη μεγάλη υπο
Α Ο Καρδίτοας
9
10 στήριξη μεγάλου αριθμού οπαδών »ων
nou τους συμπαραστάθηκαν κότα τρόπο
Απόλλων Λιτ.
8
10 εκπληκτικό Αξιοι συγχαρητήριων οι φί
Α.Ο- Σοφάδων
9
10 λαθλοι της Αλιξσνδρείσς κοι ιδιαίτερα ο
Ατρόμητος Π.
8
9 Σ Φ Α γι αυτή την μεγάλη παρουσία
Ηρακλής Χαλκ.
8
9 τους στη Λορισα Δυστυχώς όμως ο»
ποίκτες της Αλεξανδρειος τους πίκρονϋν
Γολατινή
10
9 πάρα πρλυ με την οπόδοσή τους και την
Αγρ. Αστέρας
8
9 ήττα τους Ας ελπίσουμε ότι αυτή η από
Π.Ο. Ελασαόνσς
7
8 δοση των παικτών της Αλέξανδρέιος.
ήταν η πρώτη κα· τελευταίο Εχουμε
Αμπελωνιακός
9
6 ακόμη πολύ δρομο για την ληξη TOU
Μακεδονικός Σ.
9
6 πρωταθλήματος αφού υπολείπονται
Άρης Ποντοχ8
6 πκόμη 32 αγώνες. Εκείνο που θο πρνπη
να καταλάβουν σι παίκτες της ΑλεξανΡήγας Φεραίος
9
6 δρείσς c¿vu» οτι μ# τέτοιες ίμφάνίαεις
Μηννπσιακός
8
4 δεν μπορούμε να μιλάμε στα σοβορα για
Μ Αλέξ,'δρος Τρ7
3 πρωταθλητισμό Ας το σκεφΟόύν καλά
Ασπίδα Κρ Βρ.
9
3 και ας ξεπεράσουν aiitó το 4 -1 και να
πέσουν στη δουλειά όπως σιην αοχή

ΕΓΚΑ ΙΝ ΙΑ
Κ Ο Μ Μ Ω ΤΗ Ρ ΙΟ Υ
Σας προσκαλώ αύριο ΤΕτάρτη 15 Δο<6μβρίου
1982 στις 6 το απόγευμα στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ του
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ μου που μεταφέρθηκΕ οτην οδό

προπονητής του.
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ. Τίποτε ίο ιδιαίτερο τ,«"
έμπαινε επ κ οάσεις, ενω <δ«-ξε κσι «ό
ποιο φοβία
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ. 0 «ειλύώ|Κ>ς πυιίΕΤης.
έτρεξε ε«σψε «οι απέδειξε με τον έξοχε,
«οι οι'/νθέτο ρόλο του. ότι ήτον ro Α κα.
το 0 της ομιιόοε του
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Δυνατός και μι á v tn r
στον χώρο του κέντρου τρουρπτισθήκε
στο 73 ' οπό κτύπημα εκτός φάοεω ς και
σντικοτειστάθηκε,
ΚΕΡΚΕΝΙΔΗΣ: Ετρεξε «οι προπττειθη
ρε ολλό χωρίς ουσία ψάνηκ* γιο μιό
οκδμη φορά η απειρία του.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς θετική σιιμ

μετοχή στο άοίχνίδι, ο αρχηγός της
Νοούοης υστέρησε, ενω οι μπαΛλιές
ttm δεν πέρασαν
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ: Ενώ πόντοι« βριακετπ

ο ι σγιυνιστικότητα δ εν κάνει τ»ς σέντρες
του μέσο στην αντίπολη . ο τία

ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΜΑΓΧΑΣ «νωνιιτΟη
κετν 6 λεπτό «αι δεν μποςνιάν νο κριθούν.
Ο ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Με την κακή rtiu τ.μφόνιαιι, τδε-ξε
πωςδιιακολα θο σταθεί στο χώρο της Β
Εθνικής «ατηγορίας Ιη νίκη του την
.ρωιττάνε στον οφσγευ κ K fiátoii. που
τους τδώα* τα ικ'ναΑτυ φ ό νιιω μ α

Καλύτεροι παίκτες οι Αιιλορπίμος (Να
111, Σ ουρουσης (Νο5Ι και Παποδώπου
λος
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τον « (ξρότση οπό τον Πειροιιτ ας
τον βαθμολογήσκι ο πορσιηρητης διοι
ιηαιος και νο μΡθουν οι υπεύθυνοι Τη..
auvoéauou ικιραιως τις «φρουτρ»
στελνουν να τους τεπρασωηηοουν στο
γήπεδο.
10' Ο Λίμας οενιρύρκ «σι ο Σφυν»η
λάς προ του MiinAonouAou πεφτει «οι
μπλυκιτριι τρν μπάλλα
ΤΕ Ο Μπλιοτκος ιι.Ον*ι ένα μακριινό
Λυνοτιτ UC.UT άλλο Ο- αμυντικοί ano

κρούουν σε «ορνερ
35 Ο Παπαδόπουλος OTVtpapci και η
Μπλιότκας με κομπίνο αφήνει ο (ον
Ασλονίδρ »ου το 6uváií> cioui περνά
ελάχιστο άουτ.
42 0 Μαυροδουλακπς αποκρούει
σωτήριο κπι οι αμυντικοί οπομσκρύνουν
Β ΜΕΡΟΣ
73' 0 Αμαροντίδης δέχεται κίτρινιι
κορτα διότι «τυπΟ «ν ψυχρώ τον
Μ ολιούφο εκτός φοαεως

78 Ο Μητρούοης πιάνει δυνατά
άουτ από το ύψος της πειρσχης, ςν αμυν
τικοί αποκρούουν στ «όρν«ρ
80 0 Φςιλοκπς μ* ,τπκίνδυνυ ανάτιο
δο ψαλίδι βρίσκει τα οριζόντια δακύρι
. ναι ο κ Κίκττσης αγνεπ· Οο η in.ρίπτω
OTJ ουτή r'VCli φύουλ γιο ÍHlKlvóUVO ΠΟΙξιμα
ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΥ Φ ΑΝΤΑΣΜΑ

του πρωταθλήματος, προτού βέβαιο ο
να» αργό
0» φίλαθλοι οπωσδήποτε μιά κακή
μέρα μπορούν νσ ττως την συγχωρη
σσυν κπι νο συν4χίσουν να τρυς συμπο
ράπτε κόνται Από τους ίδιους Λοισόν
τους παίκτες εξσριώνται όλα. Μενουν
32 αγώνες και στο χέρι τους ε»νσ* να
βγουν πρώτοι στον όμιλό τους.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η
Αλεξόνδρεισ «παίξε μ* ιούς Νταλοκού
δη. Γ ίσσωνίδη, Αλβανό Τσιβούλα
Σκύμνο) Ζορογιάννη ΕΑτυθεριάδη
Δαλομπόρα) και το μοναδικό γκολ
σημείωσε οΔαλαμπόρπςοι»48 .σοψα
μίζσνιυς το σκορ 1-1. υ οποίος ήτα μσζ;
με τον Η Ισσωνίδη οι μόνοι Λιοκριθ<:ν
τ» ς κάπως
0 διαιτητής κ Κρανιώτης του συνδ«
σμου Θ*σ/νίκπς έκανε ρ«σιτάλ διοιτη
σίος και ητπν σί»ος ουγχαμητηριων
Γ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. ΚΡΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΖΕΙ
ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΛΑ1ΚΑΔΑ

86 Ο ΠιιπιιΛί.πουλος στον προσιτό
θειο ταυ να ηρρλοβει την («πάλλει πεφτει
>ιε Οέορχ} «οι το nivóAtu nou οτρυρίζε ι
ξοφνιόζει τους παντες μεοπ εττο γήπ«δσ
ΠΟΡΟ Γίςδιοραιντι,ιρίτς των παικτών της
Νοούοης, Το ««τελεί u ΠαποΛώπουλος
και κι'τνει το πλασματικά I 0 γιο την
Α ΠΓΛ.
Οι σ υ νθ /α ιτς
ΑΠΕΛ: Ισάίπσλης. ΜπΟλκος Αμα
ρσντιδης.
ΜωαιάΛης
Στοιιρούσης.
Καμαρόπομλος, ΠαπαδΟΠουΑσς ΜπάλάΠΜυλυς 140 φυλακηςΙ Λιμός 175 Π«λο
μάς) Κλημ'άς. Δαλαμπίρας
ΝΑΟΥΣΑ: ΣφυντηΑας X Ίώ σ ννιδη.
ς ΜΟύραδοαλακ ης. Σταφυλίδης. Φύτος
λαλανίδης Μητρούοης. (84 Μπάμπος)
Μτιλιουφοι.,Κε ρκενίδης. Ποποδάιιουλος
Μπλιπτκπς (8 4 ' ΚαμμΟγκος),
ΝΙΚ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Era της οδού Οεα νίκης «σι Σταδίου ΠΑπρ. τηΑ. 2 2 5 8 6

>
♦

Έ

Α

&

\ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
t ΑΝΩΝΥΜΟΙ Ε1ΑΙ®Ε|Α ΓΕΝ»ΚΟΝ A JG A M 10*«
ι*κ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟ η ΝΑ ι Ι

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τοιμιοκη 6 0 ·Τγ|Α 274 959 223 34F
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντασφολισταί μας οι Λλόυός του Λον&ινου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Α Π Ο Ο Ε Μ Α Τ Α Ν Δ 4 00 70
ΕΠΕΝΔΎ ΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

157 0 0 0 0 00
68 500 0 00
193 000 000
126000000

Αντιπρόσωπος Βέροιας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 2 5
(κοντά στον κιν/φο Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ Ν )

Εύη Αγιαννίδου

όταν

πρέπει.

ΤΟ Φ ΙΛ Μ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Ο νεαρός τερματοφύλα
κας της Νοούοης δεν πιέσθηκε, άλλο at
δύο περιπτώσεις έδειξε ετοιμότητα και
μί μεγάλη σιγουριά.
X ΙΩΛΝΝΙΔΜΣ: Δεν είχε σταθερή θέ
σρ κοι όταν πέρασε στο χώρο tou κέν
τρου. έδειξε κάποιο δραεττηριότητα
χωρίς όμως την γνωστή του απόδοση
ΜΑΥΡΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εκμηδένισε τον
προσωπικό ταυ αντίπαλο και ήταν από
τους κορυφαίους.
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ: Με το ιιοληκοριαιο παι
χνίδι του στάθηκε πολύ καλό στον χώρα
της άμυνσς
ΦΥΤΟΣ: Με τις εγκυιρες τοποθετήσεις
του και με τον σέρα της μεγάλης τού πεί
ρας διέπρκμε και ήταν από τους καλόu
ρους του αγώνα Εινοι ο παίκτης που
ποίζει σε θέσειςπ ρυ τον χρειάζεται ρ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟ ΛΛΩ ΝΑ Μ Ε 4-1

Ο Ζαχαρίας Μητρούοης που
ήταν ο καλύτερος παίκτης ύχ<
μόνο της ομάδος του αλλά και
του γηπέδου στον Λαγκαδά.

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2 3 4 6 0
(Ιτ ίγ ό ζ ιτ ο ι στη ΙχοΑή Οδ«|Υώ* «ΑΒΡΟΖΙΔΜΙ

Νέα από
τη Νάουσα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
Η διοίκηση του Σωματείου
Κλωστοϋφαντουργίαν «άλεσε σε
συγκέντρωση τα μ ΐλ η της την
Κυριακή στις 12 12 κα» ώρα 11 Π ιι
στην αίθουσα του Δημοτικού Οεο
τραα Σκοπός της συνκεντρώσεως
να ζητήσουν οπό την κυβέρνηση και
το ΙΚΑ νο τροποποιήσει το άρθρο
38 πορ 3 για να πάψαυν νο κρα
τούν τις τρεις ήμερες άό€·σς για
τρού από τους εργαζουένους 0
γενικός νραμυατίας της ΚΛΩΘΩ
δήλωσε οτι η συγκέντρωση έγινε
για να βρεθεί μια λύση ανάμεσα
στην Κλωθώ και την κυβέρνηση
εφόσον τα προβλήματα οξύνονται
και οι κυβερνωντες δεν δίνουν Λύση
στο πρόβλημα
Χρέος των συνδικαλιστών είνσι
νο καταγγείλουν την κστόστοση και
να ζητήσουν δυναμικά με κινητο
ποιήσεις τη λύση του προβλήματος
τους. Δεν υπάρχει ούτε ένο μηχόνημο που νο ανταποκρίνεται στη σύν
χρονη τεχνολογία Οι νιατροί στο
ΙΚΑ βρίσκονται με πρωτόγονο
εργαλεία Ό λ α ουτό το κρστος η
πολιτείας πρέπει να εξασφαλίσει ει
ναι βασικές υποχρεώσεις στους
πολίτες Υγείας παιδεία δουλειά
Εδώ βλέπουμε η π<ιΛιτεια για λό
γους καθαρό κερδοσκοπικούς <π<
πολιπκούς αυτό το ιρϊτττυχο το
εκμεταλλεύεται κα· έτσι βλέπουμε
πέραν από τον εργοδότη εκμεταλ
λευτή νο έχουμε κα> το κρότος
εκμεταλλευτή. Υπάρξουν κοι άλλες
τοπικές οδυναμίες και ίσως αυτό να
είνσι που το σωματείο κάλεσε σε
συγκέντρωση Ηταν οι τρεις μέρες
όδέΐας γιατρού
Στη συνέχεια εκδόθηκε ψήφι
σμσ να πάψουν να κρατούν τρεις
μέρες από τηνόδειο του εργαζομέ
νου γιαπ πιστεύουμε ότι είναι αντι
κοινωνικό κσ* δημιουργεί διακρίσεις
ανάμεσα στους εργατοϋπαλλήλους
και δημοσίους υπαλλήλους σε αντί
θεση με την κοινωνική πολιτική που
Οκολαυθει ή κυβέρνηση της αλλα
γάς θίγει οικονομικό τους έρνατού
παλλήλσυς Ζητάμε από το ΙΚΑ νς
καλύψει ιατροφαρμακευτικό τους
εργαζομένους στην διάρκεια όλης
της εβδσμόδος και το Σάββατο με
την απασχόληση ιατρού ανεγιμονολόγου νο ενκριθούν άμεσες πχττώ
σέις γιο την ανέγερση του κυρίου
του ιδρύματος Επειδή πιστεύουμε
ότι τσ παραπάνω μέτρα δεν δίνούν
ριζική λύση στο πρόβλημα περίθσλ-

ΤΟΛΑΪΚΟ
I ΛΑΧΕΙΟ
Α Θ Η Ν Α 13 CAOF'

Στη χθεοννΠ «χημωσο τον Λαϊκό··
ΛοχεΙου Μ ραιοαν οι εξής ορισμα.

Ο
αριθμός
46287
1 I 1 0 3 W δραχμές

κερδίζει

0 αριθμός 6164 κερδίζει 730.000
δραχμές
0 αριθμός 220*0 κερδίζει 370.000
δραχμές
Anó 00.000 δρχ. 0> ορισμοί.
13311 38207 52137 69024
75390
Από 40.000 δρχ οι αριθμοί
1697 9055 18073 28825 34164
*0991 50662 55240 46959 73241
Από 20.000 δρχ- ·» αριθμοί:
4571 7623 11869 16185 20897
24314 25945 30938 32392 36097
36274 42724 44043 46519 52274
6823' 60244 64300 66972 67901
71458 78657
Από 12.000 δρχ α αριθμοί.
146 946 631 · 10337 |Π 1Θ
14943 15574 17262 19265 22932
26493 29406 30157 31540 35366
37035 39409 41642 47017 55Θ62
56254 56278 61456 63719 67190
69945 70496 72620 77161
Από 8 0 00 δρχ θ' αριθμοί'
2408 3159 3890 4822 6133
7052 8234 9606 12620 14062
18934 20086 21648 22209 22461
23653 25065 28254 31459 31821
33223 34615 37746 38928 40080
42113 43275 44906 46257 4778
49270 60041 61653 53225 53946
54618 57750 68642 59533 60925
62908 66759 68112 68783 71047
74182 75403 77942 79314
Τέλος από 400 όρχ. κερδίζουν Ολοι
οι οοιθυοί που Λήγουν σε 7

; Û IH M E P F Y O N T A

Φ α ρ μ α κ ε ία
O aiawykteptvowta
Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου
1982 διονυκτίρευχι το φαρμακεία:
Λάιου Μανώλη
τηλ 26 22 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Α». Βαρβάρα 13 12.1982
Αρκθμ Πρωτ 2066

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Αγκ>ς Βαρβάρας ενεργεί φανερά
μέεοδστική δημοπρασία γ.ο την ανά
δειζη εργολάβου καθαριότητας της
Κ οιντα ς Αγ. βαρβάρας και των
σ υνσμ ώ ν αυτής γιο τσ έ τας 1983
ημέρα Πέμπτη και ωρο 17 30
18.30 ενώπιον Κοιωκής Επιτροπής.
Για πρώτη προσφορά έχει ορισθεί
το οοσο tuiv 2 0 0 . 0 0 0 δρχ
' Οποιος θέλει να λάβει μέρος στη
δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει
και να παραδώσει στην επιτροπή
εγγύηση συμμετοχής ποσού δρχ.
6 00 0 σε Γρομμσπο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναννωρ·σμΐνης Τράπεζος Περισσότερες πλη
ροφοριες οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν να παίρνουν από ίο γραφείο
της Κ ο ιντα ς κάθε μ ίρ ο κοι ώρα
σης εργάσιμες μέρες
Ο Πρόεδρος
τη ς Κ ο ιν ό τ η τα ς

Κων/νος Βελιόδης

ψης υνειας ζητάνε από την κυβέρ
νπση να επιταχύνουν την κρατικό
ποίηση υγείας απως προεκλογικά
εξήγγειλε.
Το νμήφισμα αυτό εγκρίθηκε
από τους παρόντες εργατούπαλλή
λους οι οποίοι και δήλωσαν οτι
εφόσον η κυβερνητική πολίτικη θα
δώσει λύσεις στα προβλήματα μας
θα έχε· την αμέριστη συμπαράστα
σή μας. διαφορετικό τα συνόικαλι
στικό όργανο έχουν την υποχρέωση
νο ζητήσουν από τα μέλη τους να
καταδικάσουν αυτή την κυβερνητι
κή πολιτική.

Ταπεινωτική έξω και καταστροφική
μέσα η πολιτική του ΠΑΣΟΚ
ΤΟΝΙΣΕ Ο κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Απέτυχε παταγωδώς η κυβέρ
νηση σ' όλους τους τομείς με απο
τέλεσμα να είναι η πολιτική των
μαθητευόμενων μάγων του ΠΑΣΟΚ
ταπεινωτική για τη χώρα μας στην
Ευρώπη και καταστροφική οικονο
μικά για τους Έλληνες
Τα πιο πάνω τόνισε με έμφαση
{

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΟΜ ΙΛΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Προχθές Παρασκευή στις 7.30
μ μ στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου της Νάουσας ένινε μιά
ενδιαφέρουσα συνάντηση με κύριο
ομιλητή την καθηγήτρια πανεπιστη
μίου Βάση Γοκλπτίδομ με θέμα
»Γλώσσα Κοινωνικό Περιβάλλον
Εκπαιδευτικά Προγράμματα» Η κ
Τοκλοτίδου εκπροσωπεί την Ελλά
δα στο συμβούλιο της Ευρώπης γιο
θέματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
Την διοργάνωση της συγκεντρώσεως έκανε ο εκπαιδευτικός όμιλος
Ναουσας. Την συζήτηση παρακο
λούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της
Νάουσα ς.
Γ ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ

ο πρώην υπουργός γεωργίας κ.
Κανελλόπουλος σε ομιλία του που
έγινε την Κυριακή στη Βέροια
0 κ. Κανελλόπουλος. που είναι
οπό τα σημαίνοντα στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας μίλησε σ ένο
μεγάλο ακροατήριο, που το αποτε
λούσαν κυρίως αγρότες της περιο
χής απ' όλα το πολιτικό κόμματα.
Στην αρχή της ομιλίας τομ επε-

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε. ΚΟΔΗΣΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Οι αρχές του δημοκρατικού
σοσιαλισμού γίνονται αποδεκτές
οπό ευρύτερο στρώματα του λαού,
καθώς ολοένα και περισσότεροι
σποδοί της «Νέας Δημοκρατίας» τις
αποδέχονται και το ΠΑΣΟΚ »αλλο
πρόσαλλα και κάποτε μονο φρσστι
κά προσχωρεί στις θέσέις και στο
πρόγραμμα του ΚΟΔΗΣΟ».
Αυτά αναφέρονται στην πολιτι
κή απόφαση της Κεντρικής Επιτρο
πής ταυ ΚΟΔΗΣΟ, που συνήλθε το
περασμένο Σαββατοκύριακο
Με
την απόφαση αυτή, το ΚΟΔΗΣΟ
προβάλλοντας τον δημοκρατικό
σοσιολισμό ως πολιτική του ταυτότητο κσταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και τη
•ιΝ Δ.» γιο «συμπαιγνία», με στόχο
την εμπέδωση ίου «διπολισμού»
στην πολιτική ζωή του τόπου. Για
την αποτροπή του φαινομένου
αυτού, το ΚΟΔΗΣΟ ζητεί την καθιέ
ρωση της οπλής αναλογικής ως
παγίου εκλογικού συστήματος
Το ΚΟΔΗΣΟ εξάλλου ασκεί έν
τονο κριτική του κυβερνητικού έρ 
γου
• Π α τη διεθνή θέση της χώρας
μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι:
Δύΰ χρόνια μετά την πλήρη έν
ταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, π χώρα στερείται τα πά
για ερείσματα που προσφέρει η
ι:υρωπη για την άσκηση σταθερής
εξωτερικής πολιπκής. Το κατοχυρω
μένο δικαιώματα της Ελλάδος απο
δυναμώνονται όσο η κυβέρνηση
διατηρεί τηνασάφεια και αναιρεί
τους θεσμούς της ισότιμης συμμε
τοχής Η άσκηση πολίτικης δημο
σίων σχέσεων, αλλά λέμε για εδώ
και άλλα λέμε στους ξένους δίνει
περιθώρια αξιοποίησης της κυβερ
νητικής αναξιοπιστίας σε εκείνους
που επιδιώκουν την σπ.οδυνάμωση
των ελληνικών θέσεων. Αυτό, τελι
κό. δουλεύει υπέρ της Τουρκίας
που βρίσκει ερείσματα γιο νο ενδυ
ναμώσει τις διεκδικήσεις της σε βά
ρος των εθνικώ ν κυριαρχικών συμ
φερόντων μας Και δεν βοηθάει την
προώθηση των ελληνικών θέσεων
η αποόυνάμωση των ελληνικών
διπλωματικών υπηρεσιών.
Η εξωτερική πολιτική κοι η
εθνική αοφάλεια είναι ένο άρρηκτο
πλέγμα. Η κυβέρνηση φάνηκε ανί
κανη να συλλάβει ότι η στρατηγική
θέση της Ελλάδας θα πάψει να απο
τελεί πειρασμό για άλλους μόνον
όταν τα συμφέροντα του ελληνικού
λαού συνδεθούν με μόνιμους
θεσμούς ισοτιμίας και ευθύνης με
την παγκόσμια δύναμη που αποτε
λούν οι λαοί της Ευρώπης
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
•
Για την οικονομία, υπογραμ
μίζει:
Μόλις πρόσφατα φαίνεται η
κυβέρνηση να ανπλαμβάνεται την
πικρή αλήθεια ότι δεν έχει μόνο
κυβερνητικές εξουσίες αλλά και
ευθύνες Μετά από έναν ολόκληρο
χαμένο χρόνο, που αναλώθηκε σε
σπασμωδικές τροποποιήσεις μιός
ήδη αποτυχημένης
οικονομικής
πολιτικής και απειλητικές παρεμβά
σεις με έντονο χαρακτήρα δόλου
στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση
αρχίζει να λέει στον λαό μερικές
αλήθειες. Δεν τόλμησε να ξεκαθαρί
σει πού αρχίζει κοι πού τελειώνειο
δημόσιός τομέας πού αρχίζει και
πού τελειω ΐφΐ Ο ιδιωτικός. Δεν
κστάφερε να προετοιμάσει ένα πρό
γραμμα επενδατικής πολιτικής που
θα δημιουργήσει νέες παρανωγικές
θέσεις εργασίας 6 ε ν \α τα φ ε ρ ε να
συμμαζέψει και να νοικοκυρέψει
τον άθλιο άημόοιο τομέα, που κλη
ροδότησε η Δεξιό Οι παλινωδίες
και οι τηλεχειρισμοί στο χώρο της
φορολογικής πολιτικής που αφορά
όλο τον ελληνικό λοό. γελειοποίησαν κάθε έννοια κράτους δικαίου
Οι κσοσιαλιστές» στην οικονομική
πολιτική αποδείχθηκαν ανύπαρκτος
ενώ αναφανήκαν υπαρκτά συμφέ
ροντα που βρήκαν το ταίρι τους στα
κατεστημένα κυκλώματα της Δεξιάς
Οι διοικήσεις των οργανισμών άλ-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10. Β4ρο*α

λαξον. ολλά δεν έγινε καν αρχή για
να στηθούν οι γνήσιοι δημοκρατικοί
συμμετοχικοί μηχανισμοί, για να
αναλάβουν οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο τομέα τις ευθύνες που
τους ανήκουν.
Μ ετά ένα χρόνο αναβλητικής
πολιτικής, η κυβέρνηση ανακάλυψε
ότι τα εισοδήματα των φτωχότερων
στρωμάτων μπορούν να στηριχθούν μονάχο σε βάρος των
μεσαίων, όχι σε βάρος των κερδών
που οι πράξεις της κι όχι μονάχα η
διεθνής οικονομική κρίση, εκμηδέ
νισαν Τώρα η κυβέρνηση ανακαλύ
πτει ότι τα κέρδη δεν επαρκούν για
νο γίνουν παραγωγικές επενδύσεις
Τώρο η κυβέρνηση ανακαλύπτει ότι
τα κέρδη δεν επαρκούν γιο νο γί
νουν παραγωγικές επενδύσεις. Τώ
ρο η κυβέρνηση αποδέχεται τις
προβλέψεις του· ΚΟΔΗΣΟ για την
ανεργία και τον πληθωρισμό και
κρούει τον κώδωνα κινδύνου, που
όφειλε να σημάνει αμέσως μόλις ο
λαός της εμπιστεύθηκε την εξουσία
0 ένας χαμένος χρόνος της κυβέρ
νησης ΠΑΣΟΚ σημαίνει μεγαλύτε
ρες θυσ ίες μικρότερα αποτελέσμα
τα. αλλά και μαζί μιά ριζωμένη
πλέον αμφιβολία αν το ΠΑΣΟΚ είναι
δυνατόν νο πεί την αλήθεια στον
ελληνικό λαο

»ΓΚΡΟ ΥΠ » Γ

Λ Υ Κ Ε ΙΟ Υ
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Καθημερινά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
0 πρώην υπουργός γεωργίας
κατό την ομιλία του αναφέρθηκε και
στην αγροτική πολιτική της κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ που όπως χαρα
κτηριστικο τόνισε κστήντησε τους
ανρότες φτωχότερους
Συνεπώς η κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ για μια ακόμη φορά διεψευ
σε τις ελπίδες του αγροτικού κό
σμου ότι θα πραγματοποιήσει κά
ποια αλλαγή. Αντίθετα απεδείχθη
ότι παραπλανούσε επί 7 χρόνιο τον
αγροτικό κύαμο της χώρας με υπο-

Συνεπλάκησαν
απεργοί σε
εργοσ τάσ ιο
ΑΘΗΝΑ 13 ΙΑΠΕΙ
Στο εργοστάσιο μπισκότων
Παπαδοπουλου στην οδό Π. Ράλλπ
26 συνεπλάκησαν 100 περίπου
απεργοί μεταξύ των οποίων ήσαν
και ξένα προς αυτούς άτομα με άλ
λους εργάτες που ήθελαν να εργασθούν και που ανερχοντο σε 200.
Οι απερνοί είχαν καταλάβει την είσ 
οδο, και δεν άφηναν τους άλλους να
μπουν στο εργοστάσιο.
Επί τόπου υπήρχε αστυνομική
δύναμη και ο εισαγγελέας κ Καρού
τσος, που με εντολή τουεπενέβησαν νια να τους διαχωρίσουν αφού
προηγουμένως είχε συστήσει τους
απεργούς να απομακρυνθούν από
την είσοδο.
Κατά την διάρκεια των συμπλο
κών τραυματίσθηκαν οι αστυφύλα
κες Απόστολος Κατράνας και Κώ
στας Μπούρος. Ο πρώτος μεταφέλρθηκε στο ΚΑΤ και ο δεύτερος
μετά την παροχή των πρώτων βοη
θειών έφυγε για το σπίτι του Τραυ
ματίσθηκε και μιά γυναικαπ ου
μεταφέρθηκε στο Αοκληπιαίο Βού
λος.

ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ Μ ΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ Υ ΛΥΚΕΙΟΥ

στη Θεσσαλονίκη αε μία πρώτη
εκδήλωση γνωριμίας και επικοινω
νίας με τους παραδοσιακούς μας
οργανοπαίχτες και τραγουσιστές.
Στην εκδήλωση που οργάνωσε
και επιμελείθηκε ο Γιώργης Μ ελι
κής και είχε την επωνυμία «Λαϊκός
Χειμώνας» εμφανίστηκαν 10 παρα
δοσιακοί οργανοπαίχτες και τραγου
διστές από χωριά και κωμοπόλεις
της Βόρειας Ελλάδος. Συγκεκριμέ
να για πρώτη φορά δόθηκε η δυνα
τότητα σε νεωργούς. κτηνοτρόΦους, παιδιά, εργάτες, συνταξιού
χους κοι νοικοκυρές να εμφανισθούν στην Θεσσαλονίκη, στο Κέν
τρο Τέχνης και Λόγου «Πανσέλη
νος» τα μουσικά κομμστιο που
συνοδεύουν τις χορες και τις λύπες
της καθημερινής τους ζωής.
Με τη σειρά που εμφανίστηκαν
έπαιξαν και τραγούδησαν οι Γιάννης
Σβαρνογιάννης γκαιντα - τραγούδι,
55 χρονών, γεωργός - κτηνοτρόφος
από το χωριό Δάσκιο Ημαθίας
Αντώνης Τσαγκαρλης τραγούδι. 67
χρονών οπό το χωριό Αγκαθιά
Ημαθίας συνταξιούχος του ΟΓΑ. Νί
κος Λιακόπαυλος τραγούδι. 46 χρό
νων γεωργός από το ίδιο χωριό.
Φώντας Σιομανίδης λαούτο - τρα
γούδι. 78 χρονών. συνταξιούχος
του ΟΓΑ. από το χωριό Γαλάτιστα
Χαλκιδικής Γιάννης Σειράς, παίζει
μακεδονικούς σκοπούς με φύλλο
δένδρου. 50 χρόνων ελαιοποραγω
γός από την Γαλάτιστα. Γιωργης
Στρογγύλης, τραγούδι, 6 0 χρονών,
νεωργός από την Γαλάτιστα. Ζωή
Κοραγιαννίδου. νοικοκυρά ποντια
κή λύρα - τραγούδι, από την ΤριάδαΚερκίνη Σερρών Κική Αδαμίδου.
τραγούδι, στρατιωτικός υπάλληλος

Γνωοτοποιειται σύμφονα μ ι το
άρθρο 1369 του Λ σ π κ ο ύ Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε μ« τον Ν.
1250/1982 ότι:

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ του
Δημητρίου και της Ευαγγελίας το
γένος Βλαχοοούλου που γεννήθηκε
κα» κατοικεί στα Ριζώματα Ημοθίος
επαγγέλματος δασκολος και η ΕΛΕ
ΝΗ ΘΩΜΑ1ΔΟΥ του Θωμά κοι της
Κατίνας το γένος Κανδύλα που γεν
νήθηκε και κοτοικε· στην Βέροια
επαγγέλματος ερνοδηγός - τοπο
γράφος πρόκειται να παντρευτούν
με πολίτικο γάρο που θα γίνει στην
κοινότητα Ριζωμάτων.
Ο ΣΠΥΡΟΣ Φ ΙΛ ΙΜ ΕΓΓΑ Ι του
Βασιλείου και της Ανόρονίκης το γ έ
νος Μυλωνά που γεννήθηκε και
κα το ικεί στη Βέροια επογνέλμοτος
•μπηρος .τι, η Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Χ Ο Λ Ε Β Α
Ό υ Ρεη».'η και ιη ς Μ α ο ο ς τρ γένος
Οικονομά« * ι πvxj γεννήθηκε στον
Πειραιά κοι κατοικεί στην Βέροια
επαγγέλματος οικιακά πρόκειται να
παντρευτούν και ο γόμος θα γίνει
στον Ιέρά Ναό Αγίων Αναργύρων
Βέροιας

Ο πράιην υπουργός Οικονομικών και Γεωργίας κ. Αθσν. I f e n i j U d U O o M T ^ ^ J|0
στον κιν φο ΣΤΑΡ της Βέροιας επευφημούμενος σπο τους αγρότες που
τον ακούσουν.

σχέσεις και συνθήματα τα οποία
δεν ήταν σε θέση ποτέ νο εφαρμό
σει
Εν συνεχεία ο κ. .<ονε.\λόπουλος ονέφερε ότι η κυβέρνησή του
ΠΑΣΟΚ δεν είχε ούτε έχει, ούτε
μπορεί να κάνει πρόνρσμμα αγροτι
κής πολιτικής και τόνισε ότι έκτος
από τις επιδοτήσεις και πς ενισχύ
σεις της ΕΟΚ σε κανένα γεωργικό
προϊόν δεν έδωσε π κυβέρνηση από
τον κρατικό προϋπολογισμό καμιά
σχεδόν εθνική επιδότηση. Αν δηλα
δή δεν είχε ενταχθεί η Ελλάδα επί
Καραμανλή στην ΕΟΚ σήμερα το
εισόδημα του αγροτικού κόσμου θα
ήταν κάτω του 30-40Θ6
0 κ Κανελλόπουλος τόνισε
ιδιαίτερο ότι κστό τους 14 μήνες της
διακυβερνήσεως της χώρος οπό την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. δεν ετίμη
σε καμιά από πς υποσχέσεις που εί-

ml
χε δώσει στον αγροτικό κουμο
χώρος
Ειδικωτερα
στο γεγονός οτι με πς μετοΒεσ
των 585 υπαλλήλων tou μποιφ'
απαΥ*'θυ γεωργίας η κυβέρκηση
υπηρεοΐίί
δ'οργάνωσε
υπουργείου γεωργίας με
Λ
σιια μέχρις αυτής της ιττιγμίί
μην προχωρεί κανένα έρνΟ
κής αναπτύξεως. Επίσης ν '0
των τιμ ώ ν υποστήριξε άπ Οί 110
περίπτωση και για κανενβ
4tV
προϊόν κατά τους ΙΑ μήνέέ
το
εφήρμοσε την υπόσχεση. Υ® ώ·
-"¿ „, ΑΥΤ'
σ τος σ υ ν εν α λο γικά *ΐ ·τ0 0 ί'.Αι1)«

θετό σε πολλά προϊόντα δεν
'
καμιά αύξηση αε μερικά
καπνά
--------.ντο ε ισ ό δ η μ α ήταν χαμίλΡ
χίέΛ
ίο κατά 6 με 8% και σε άλλα 0
/α τεύτλα εδωοε αέιξηοΓ ^
10%. ενώ ο τιμάριθμος αν>"ί’
στο 25% με 30%.

Για να μη ξ€χνάμ€
Συνέχεια από την ^

Αγονακτισμένοι at μαθητές του Εηογγτλμα-mtoú Λυκείου B ip o la r από την
α&οφορία της κυβέρνησης που λεν τους έχει 6 tita n ακόμη βιβλίο, προγματοποίη
σαν nope/α όταμορτυρίας από τα ΚΕΤΕ στη Νομαρχία
Στη φωτογραφία μας οτ μαθητές έ{ω από τη Νομαρχία. Σήμερα θα κάνουν
ττορκία όλοι οτ μαθητές των ΚΕΤΕ Βέροιας (Φωτογραφία Χρ. Ιλεμάσαγλουί

Λ Α ΪΚ Ο Σ Χ Ε ΙΜ Ω Ν Α Σ Μ Ε Π Α Ρ Α Δ Ο ΣΙΑ Κ Ο Υ Σ
Αυθεντικοί μουσική ήχοι, με όλα
τπ γνήσια μοκεδονικά ηχοχρώματα,
Ο ΡΓΑ ΝΟ ΠΑ ΙΚ ΤΕΣ
ακούστηκαν την Κυριακή το βράδυ

ΤηΑ. 2 9 6 8 5
Υ Π Ο Ψ Η Φ ίΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α

σήμανε την αλλοπρόσαλλη τριτοκο
σμική πολιτική της κυβέρνησης που
αποσταθεροποιεί τους δεσμούς της
χώρας μας με τις προηγμένες χώρες
της Ευρώπης δεσμούς τους οποίους
δημιούργησε ο Κων/νος Καραμαν
λής και οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. με
αποκορύφωμα την ένταξή μας στην
Ε.Ο.Κ
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
πολιτική του ΠΑΣΟΚ έναντι της
Ε.Ο.Κ. που αντίθετο με τις προεκλο
γικές διακηρύξεις του. σήμερα είναι
πολιτική μειοδοσίας αφού έφθασαν
στο σημείο να παίρνουν ό,τι τους δί
νει η Ε Ο Κ χωρίς να προβάλλουν
διεκδικήσεις
Επίσης ο κ. Κανελλόπουλος τόνι
σε ότι χάθηκαν πολλά δισεκατομμύ
ρια που θα μας εόινε η ΕΟΚ από τα
προγράμματα που είχε ετοιμάσει η
Ν.Δ. και τα οποία ανέστειλε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Γιο το θέμα της Ε.Ο Κ. ο ομιλη
τής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ Οα ήταν
καταστρεπτικό για την οικονομία
της χώοας μας αν δεν έπαιρνε τα
60 δ ις ποσό που αποτελεί το 50%
τού προϋπολογισμού νώ τη γεωρ
για.

ΣΤΗΝ Ο Μ ΙΛ ΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Χαρακτηριστικό ήταν το κατηγορώ του για την ααψ υχολΜ
τηυ τότε εισαγωγή μπανάνας από το εξω τερικό!!!
Κ Α Ι Η Ρ Θ Ε το πλήρωμα του χρόνου. Η αλλαγή νίχπα ί·
λαός στην εξουσία θ α έρ θει όμως σιγά - σιγά. Πάντως ° Ρ·
λος ο Θοόωρής προς το παρόν έγινε Νομάρχης στην Κοζ«^’
Ο Μ όσχος μας έγινε Υφυπουργός Γεωργίας (τίμεγάλη ί,τ'ιυ
χ ία για τους αγρότες μας είπαμε όλοι). Η Χαρούλα (βαλέ 0
Συμβούλιο του Οργανισμού Βάμβοκος τον αδελφό τη ς * αι
Θανάσης πήρε προαγωγή και έγινε τομεάρχης της Κ ε *ίΡ0"'
Δυτικής.
.
Η Α Λ Λ Α Γ Η τη ρ εί το συμβόλαιο τιμής μ ε τους πανθρ
πους της» κοι μάλιστα μ ε το παραπάνω. Έτσι ο θονόΰΠ
βγάζοντας τον Βλαζάκη Δήμαρχο ξέρει ότι έχει κι άλλη
γωγή, αυτή τη φορά η θέση είναι σ την Α θή να η εχτελέΟ*1*
επιτροπή του Κινήματος. Αλλά δυστυχώς το συμβόλαιο άβΠ
έχει λήξει και τον αφήνουν απ' έ ξω Ά χ ία υ τές οι παρίάο0
ΓΙΑ ΤΟΝ Μ Ο Σ Χ Ο τα ξέρουμε όλοι... Έγινε υφυπουρ
Γ Εωργίας κσί όπου νάνοι τα προβλήματα των αγροτών V
Θα έχουν λυθ€/, αλλά μέχρι ν' ασχοληθεί μ ε τους αγΡ&ί(
μας φ ρόνησ ε να βολέψ ει την κοροάλο του μ ε 4 ο βαθμύ ^
Υπουργείο και στοχεύει να συμπεθεριάσει αν έρθουν Ρ*
κ α τ' ευχήν μ ε τον αρχηγό.
ΓΙΑ ΤΟΝ Μ αγγανάρη που κόπτονταν για τους αγώνες Γ<"_
αγροτών μα ς «εξαφανίσθηκε» χ θ έ ς από την Νάουσα μ °ν
τον Γεν. Γραμμστέα κ. Μ ώ κιο και δεν συμμετείχε στην κιν'Ι
τοποίηση του Αγροτικού Συλλόγου. Οποιος να ήταν στην “
ση του, όμως, το ίδιο θα έκανε. Αφού μ ε πς ευλογίες
Κινήματος οι έμποροι κάνουν εισαγωγές μήλω ν κ,λ.π. ενό>
δικά μας σαπίζουν στα ψυγεία.
ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΟ ΥΣΕ το Π Α ΣΟ Κ την εισαγωγή μπανάνας
κατηγορούσαμε όλοι γιατί έπληττε τους μηλαπαραγωΥ0
μας. Τώρα το Π Α Σ Ο Κ τί κάνει; Φ έρνει μ ή λ α !!! Το πληΥΡ
αυτή τη φορά είναι άμεσο...
Π ΑΡΟ ΛΑ ΑΥΤΑ κατόρθω σε το Κίνημα να καπελώοε< τη
κινητοποίηση των αγροτών της περιοχής Βέροιας! Έτη Νό°ΰ
σα όμω ς ο αγώνας φαίνεται να είναι έντονος παρά την Οπ0
χή του Προέδρου του Αγροτ. Συλλόγου κ. Μαγγανάρη 11
του Γεν. Γραμμστέα κ. Μώκιου.
Κ Α Ι ΤΟ Ε ΡΩ ΤΗ Μ Α είναι: Το συμβόλαιο τιμής του Γ ΙΑ Ϊ ^
για ποιους έγινε; Για τον λαό ή για την « νομένκλατούρΟ»
Κινήματος; Α ν δεν έγινε για τους αγρότες και τους εΤ>ΚΓ\ ,
που καθημερινά τώρα ξεχύνονται στους δρόμους για π010
τελικά έγινε;
Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Ι του Π Α ΣΟ Κ : Αρκετά, ετπέναχρόνο,
χθηκαν οι αγρότες μ α ς Εξάλλου μη παραπονείστε—
τους μ ά θ α τε να κατεβαίνουν στους δρόμους και να
καύν τα αιτήματα τους Ο ,τι κι αν πούν. ό,τι κι αν κάνουν ^
(Ιί
ναι πολύ λίγο μπροστά στα δικό σας καμώματα. ά α χ εί°
τώρα δεν σας συμφέρει.
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η ΤΗ Σ

ΑΑο γτταέτατζήόκς που εμφανίστηκαν στον κλαέκύ Χειμώναν που οργάνωσε στη
Θεσίνίκη Ο Γιώργης Μελικής

οπο το χωριό Γεωργιανοί Βέροιας
Γιαννάκης Παπαδάπουλος μαθητής
δημοτικού σχολείου, κατάγεται από
το χωριά του Κιλκίς παίζει ποντιακή
Αύρα. Κωστάκης Σβαρνογιάννης
μαθητής γκαιντα τραγούδι οπό το
χωριό Δάσκιο Ημαθίας.
Ο κάθε οργανοποίχτης και τρα
γουδιστής έδωσε κάτι από την ψυχή
του. ένα υπέροχο δείγμα των μεγά
λων κοι πολυποίκιλων καταβολών
του. Η εκδήλωση Λαϊκός Χειμώνας
ήταν μια προσφορά αγάπης του
καθενός ν·α όλους εμάς που ξέρου
με πόσο δοκιμάζονται τα αυθεντικά,
γνήσια, εγκάρδια παραδοσιακά μας
πράγματα.
Στην ορχη της εκδήλωσης. «Λαϊ
κός Χειμώνας» ο δημιουργός του
Γιώργης
Μελικής
οναφερθηκε
στους λόγους που τον οδήγησαν
στην σύλληψη και ορνάνωαή του
και είπε μεταξύ άλλων, ότι «ανάμε
σο στους ανθρώπους αυτούς περνώ
τις διακοπές μου Τους γυρεύω νύ
χτα μέρα στα πιο απομακρυσμένο
χωριό μος. Ξοδεύω το Σαββατοκύ
ριακα μου και τις αρνίες Ξεκλέβω
Οσο χρόνο μπορώ από την επαγγελ
ροτική δουλειά κοι ομοίβομαι μ' ότι
mo αγνό και αυθεντικό υπάρχει
στον τόπο μας. Λογαριάζω a t ένα δύο χρόνια νοχω ηερισαότΐιμες οπό
5 .0 0 0 η μ ιω ρ ες τ α ΐν ιέ ς Ενα η ά λ υ τιΜ© αρχείο οπό Μαάλάτχτό μέχρι
τραγούδια και ήχους Ηχους γνή
σιους αυθεντικούς βορειοελλοδίτικους».
0 Γιώργης Μελικής είδε τα
παραδοσιακό μας προγματα με πολύ

μεράκι και τα παρουσίασε όσο γ ί
νονται πια αυθεντικό χωρίς εξάρ
σεις. Από την όλη του στόση φάνη
κε πόοο καλά γνωρίζει το θέματα
της δημοτικής μας μουσικής πόσο
το αγαπά και τα σέβεται και κυρίως
πόσο έχει ζυμωθεί με την α υθεντι
κή ποράόοση, αυτή που προάγει την
ελληνική εθνογραφία
Το σκηνικό του «Λαϊκού Χειμω
να» με πολύ μεράκι φιλοτέχνησε ο
Θανάσης Μπακογιώργος
Μετά το πρώτο «Λσικό Χειμώνα»
θα ακολουθήσει και ένας ακόμα
στα μέοα του Ιανουάριου, με διαφ ο
ρετικούς βέβαια ε·ρνο··οππίχτες και
τραγουδιστές από » ·ί · ι και κωμοπόλεις της Βόρειας Ελλάδος.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρήστος
θεσ/νίκης 92 τηλ. 24 25 0
Π Η ΝΑΟΥΣΑ
Μ ούκας Ιτέρ για,κ.
ς
Γρ Λογγοώ 6 τπΑ 2 2 & #3
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στονέλος Δ
Βενιζέλου 59 τηλ. 23 46 6
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κοραμελίδης Παύλος

ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
συνέχεια οπό την 3η
άουτ
43 0 Αιβάζης βγάζει τον Ίτσο
μόνο με τον Αντωνό αλλά ο εξτρέμ
της Κομοτηνής σουτάρει άουτ
46 Και πάλι ο Ίτσας δεν προλα
βαίνει αυτή τη φορά τηνμπάλλο μονος με τον Αντωνα. σε παράλληλη
σέντρα (συρτήΙ του Τσεκου.
ΩΡΑΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ
50' »Τρύπα» του Γκεσιου στον
Μουσούρη που μπαίνει μόνος πλα
σάρει τον Γούναρη, αλλά η μπάλλα
αποκρούεται απο τον αντίπαλο τερ
ματοφύλακα και καταλήγει κόρνερ
53 Μ ε κεφαλιό ο Καλτσος τρο
φοδοτεί τον Γιοτζιτζοπουλο, που
μέσα στηγ μικρή περιοχή με προβο
λή προωθε· την μπάλλα στην α ντί
παλη εστία πασ είναι άδεια Αυτή
όμως «κολάειι· στις λάσπες και δίνει
το δικαίωμα στον Γούναρη να την
«καπακώσει».
66 0 Μουσούρης με ωραία
ινέρ γεια ξεφ ευνει από τρείς αντιπά
λους του και βρίσκει τον Μίλη Φ η
• εΦ0λ·ό τόυ οποίου από τρία μέτρο
φ-υγει άουτ
γ-, 71 Μουσυυμης - Γ«<βιος σνν
δΐΛςουτνι ά τεΑευταιβς κάνει τκισσ
.τφ ν Μ ίλη Φ που δεν προλαθοιν.,ι
ιι(ςί μπάλλα π ροτού Γούναρη και σ
Μπαξίβανίδης αποκρούει σωτήρια
σε κόρνερ
74 Μόνος φεσγει ο Μαυρόπουλος από πάσα τσο Βακιρτζή. αλλά ο

0 -0

μήλο«
Αντωνάς με έξοδο κοι
αποκρούει αε κόρνερ·
- 75' Αλλεπάλληλα σου’ 1“ φ»
φ και Μουσούρη. του ΠΡ“ 1
κροΟετοι από σώματα οΜ ¡.ι»!
ενώ του δεύτερου "
λάσπη και προλαβαίνει 0
δης να διώξει αε κόρνερ·
Ο κ. ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ
ΔΥΟ ΠΕΝΑΛΤΥ

81 ' Σε μπάσιμο του
Σολπιγγίόης α! αποκρούει ’ Λμτ<Γ
λα με το χέρι του Ρίσ ο η? " ,νρΐΡ, ' ΐ
χή της ομόδος του και Ρ»
Λ
τον Γ κέσιο που την κυνΠΙ
ο κ Μάρκου να δώσε;
πς δυο περιπτώσεις π*ν0
88 Το ίδιο κάνει ο ΛπΤά,
διαιτητής και σ ' αυτό το λ< ,, τΐ*£
ο Τοπαλίδπς ανατρέπετε»
ρί*
Βακιρτζή και ΣαλπιγγιάΠ
ννΐ1ί'
έτοιμος νο σουτάρει ατιο
της μικρής περιοχή«·
Οι συνθέσεις
Βέροια: Αντωνας
ΛΠρ Λ
οιου. Μελετίδης. Γ,^ Γ . , π ά Υ ^
Π απ ατζίκο ς. Π α ρ ιζο ς

ΙΟ'**.

Μ ίλης Φ.) Κατσώνπς |Λί' μν·^
6ης) Μουσούρης, Πουρ1'
Si
: f <εσ·σς

„

Πονθρυκι κος Γ

'

νιτΐ^ήξ βακ.ρτζΛς. MpüÀuoiP^l
Σαλπιγγίδης Σεραφε'ύ·
«"t
Μειμαρίόης Βασιλακόκη«.
^
8α(ης) Τσεκος 156' Μουρυ
J|
■"T O

« « «

J

Γ κ ιω κ » · ^

Μ ισ θ ω το ί και
συνταξιούχοι

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

1981

Έτος ι6ρύσ«ως 1965
Αρ. φύλλου 2.106
ΜητροηόΑβως 72-Τί)λ. 23 .1 3 7 ]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

ΑΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ Ο
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΑΣ

Σήμβρα η
αδελφοποίηση
Βέροιας Καζανλίκ

Απαιτούν «εδώ και τώρα»
τις υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ
ι({ι^νυποΧώρητοι στα αιτήματά τους και σ€ μία «εδώ
τ***Ρα» ικανοποίησή τους από την κυβέρνηση, παρα°υν στη Νάουσα οι χιλιάδες των αγροτών. Η Νάου0(1
Κα* χθές παρέμεινε πολιορκημένη από εκατοντάδες
οκτέρ και αγροτικά οχήματα και η συγκοινωνία με τον
κόσμο διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.

.

»ησρΕν Τω μ€ταξύ
α ν «χώ'iflu ',Ι° ττ'ν Α θ ή να επιτροπή
'tooim7'V 0Π0τελούν οι Κ ώ σ τας
νναναρης (που εμ φ α νίσ τη κε

IΓ
>°-

πάλι επ ικεφαλής),
υντης. Μ ίκ ο ς Τ ρ ά ϊο ς

Ail

ίφΟς
Τύπος και Γιώργος
Χβ|
^ ™ ^ ύ π ίά η ς # 0 , οποίοι μαζύ με
ü<t ί|μαΓ,Χ° κ. Βλάχο (που βρ ίστην Α θ ή να ) θ α επ ισκετους α ρ μ ο δ ίο υ ς υπουρ-

^
των

*αι ®α απαιτήσουν την
Π -’Κανοποίηση των αιτημάΛΕΝ Π Η ΓΕ
0 ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ

.

·<4ο^Τθ,α Π€ΡώΕναν Χθές στη
ϋ°ο οι αγρότες τον υπουργό

1

Β. Ελλάδος κ. Ιντζέ, που β ρ ισ κό
τα ν σ το Ν ομό για το θ έμ α τω ν
πλημμυρών. Ε ιπ ώ θηκε ό τι ο
υπ ουργός μαζύ με το Νομάρχη
θ α πάνε σ τη Ν άουσ α να εξετά 
σ ουν επιτόπια το πρόβλημα,
αλλά τε λ ικ ά πήγε μόνο ο Ν ομάρ

χης·
Ο κ. Π ινακίδη ς ζή τη σ ε πί
σ τω σ η χρόνο υ από το υ ς αγρό
τε ς και υπ οσ τήριξε ότι η κυ β έρ 
νησ η τη ς «αλλαγής» α γω νίζετα ι
για το υ ς α γρ ό τες γι α υ τό κι α υ το ί
πρέπει να τη β ο η θ ή σ ο υ ν και να
τη ς συμπ αρασ ταθούν.
φ υ σ ικ ά οι α γρ ό τες α υτά που
είπ ε ο κ. Ν ομάρχης τα είχα ν
ξα να κούσ ει επ α νειλλη μμ ένα από
άλλα
χ είλ η
ανθρώ π ω ν το υ
ΠΑΣΟ Κ γι α υ τό και δ εν έδω σ α ν
σ ημασία. Ό π ω ς είπαγ σ ε σ υ ν τά -

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τ ϊτα οτ Π 15 Δεκεμβρίου
Πνευματι%
Ρ° του Αγίου Ιωάννου ΙδίΟύΐΑίο |ν Εφημερίδα ΛΑΟΣ) θα γίνει
χ Έ.0 1?ν καθηγητή της Πόλης
Γ°Ναο,/ Παπαδόπουλο με θέμα:
^'Ρα ωπκ° και οι Νέοι.
°ώλιών - συζητήσεων που
%λή κ^ 0νται κυρίως στους νέους
Ι'Ί ’ην ' μΕΧόΧους προγραμμάτισε
" 1ρΌδο 1982-83, η Τοπική
^ η τ ς , ''Ροσκοπω ν Β έρο ια ς με
διακεκρίμένομς πολίτες

« ΚέΓ “ 7·30 μ·μ· στο

I

ΑΓΑΠΑΩ Μ ' ΑΚΟΥΣ...
Αναδόμηση αναμένεται
ηάγωμα μ ισ θώ ν ανακοινώνεται.

Μαζικοί φορείς επιτίθενται.
*οινωνική δικαιοσύνη ζητούν.

^ΡΥάτες, αγρότες, υπάλληλοι, δημόσιοι και μη
αυτοκινητιστές, μηχανικοί ξεσηκώνονται.
τ° οικογενειακό δίκαιο, κατάργηση προίκας,
Ψήφίζεται.
Μισθωτοί, συνταξιούχοι καταβάλλουν φόρους
€,αοδήματος.
Καταπολέμηση εστιών ρύπανσης (σκόνη
από άστρωτους δρόμους) προγραμματίζεται.
Μεταβολές στην ηγεσία του στρατού
αναμένονται.
διάβρωση της πειθαρχίας και της συνοχής
0 υπουργός υποπτεύεται.
τσιγάρα ακριβαίνουν, το πετρέλαιο,
θ βενζίνη, τα ενοίκια, το κρ έα ς το
ΤυΡί. τα ρούχα, τα παπούτσια, στα ύψη.
0 ' πρασινοφρουροί πολλαπλοσιάζονται...
Η οικονομία του κράτους κλονίζεται
* ° ι το «Π Α ΣΟ Κ της Χ ά ϊδ ω ς - χ τενίζετα ι
ΗβΑ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ ... Σ αγαπάω μ ' ακούς..

Νέα αποχή και πορεία διαμαρτυρίας προς τη
Νομαρχία πραγματοποίησαν και χθές οι μαθητές και
μαθήτριες των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείω ν
της Βέροιας.

Εκατοντάδες αγρότες περψενσν em άκυρο εξω <mú τα γραφεία

tou

A yp- Συλλόγου

Ηαούσης την απόφαση της συντονιστικής em τροπής m i του Νομάρχη- Ματαια
όμως, γιατί ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όπως αυτοχαρακτηρίστηκε ο κ. Πινοκι
6ης. ζήτησε πίστωση χρόνου οπό τους σγανακτισμένομς αγρότες

κτη το υ «Λ» ό εν μπορούν να
κα τα λάβ ουν γ ια τί πρέπει να
π ερ ιμ ένο υν δέκα η μ έρ ες γιο να
το υ ς δ ο θ ο ύ ν οι σ υμπ ληρω ματι
κές εν ισ χ ύ σ εις για τα ροδάκινα
που εξήγαγαν, ό τα ν πέρσι επί
«Ν.Δ.» με μ ικρ ό τερ η κινη τοπ οίη
ση το υ ς δ ό θ η κα ν μέσα σε λίγες
μόνο ώ ρες οι ε ν ισ χ ύ σ ε ις που
ζητούσ αν.
Τ ελικό ο κ. Ν ομάρχης απεχώ ρησ ε χω ρίς νο π είσ ει τοσς
π α ρ αγω γο ύς
μ ά λισ τα κα θώ ς
έ φ ε υ γ ε οι α γρ ό τες σποδοκίμαζαν αυτά τα περί... σ υμ π α ρ ά σ τα 
σης τη ς «αλλαγής» που ο κ.
Ν ομάρχης α ν έφ ερ ε.

Πριν από τα Χ ρ ισ το ύ γεννα

Μ ET ΑφΕΡΟΝΤAI
ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ. 14 (Α.Π.Ε.)
Οι αργίες των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς που συμπί
πτουν εφέτος με ημέρα Σάββατο και
η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέν
νων που είνοι Κυριακή μεταφέρονται για τη Δευτέρα και Τρίτη 27 και
28 Δεκεμβρίου και την Δευτέρα 3
Ιανουάριου, με απόφαση που υπέ
γραψε σήμερα ο Υπουργός Εργα
σίας κ. Ε. Γιαννόπουλος.
Αναλυτικότερα η αργία των Χρι
στουγέννων μεταφέρεται για την
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου για όσους
όεν εργάζονται Σάββατο λόγω πεν
θήμερης εβδομάδας. Και η δεύτερη
ημέρα των Χριστουγέννων για
όσους έχουν καθιερωθεί σαν αργία
μεταφέρεται στις 28 Δεκεμβρίου
για τον ίδιο λόγο.
Επίσης η δεύτερη μέρα των Χρι
στουγέννων μεταφέρεται στις 28
Δεκεμβρίου γ" αυτούς που δεν
εργάζονται την Δευτέρα λόγω πεν
θήμερης εβδομάδας.
Η αργία της Πρωτοχρονιάς για
όοους είναι αργία, μεταφέρεται τη
Δευτέρα 3 Ιανουάριου για όσους
δεν εργάζονται Σάββατο λόγω πεν
θιίμερης εβδομάδας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛ. ΜΙΣΙΡΛΗ
Κα

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι
πληρώνουν το μάρμαρο1... Σύμφω
να με στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών το 66 7% του συνολι
κού όηλωθέντος εισοδήματος και
το 58,8% του καταβληθέντος φό
ρου εισοδήματος 1982 (χρήση
1981) προέρχεται από τους μισθω
τούς και τους συνταξιούχους. Σ
αυτούς υπολογίζει και το 1983 η
κυβέρνηση κι ας μειώνει το πραγμα
τικό εισόδημά τους με την εισοδη
ματική πολιτική βαθείσς καταψύξεως.
Το 1982 υπέβαλαν δηλώσεις
φόρου εισοδήματος
1.723.461
άτομα. Δήλωσαν συνολικό εισόδη
μα 711.172 εκστ. όρχ στο οποίο
.αναλογεί φόρος 71,3 δισ δραχμές.
Κατά κατηγορίες τα στοιχεία έχουν
ως εξής:
• Μ ισθωτοί και συνταξιούχοι:
Υπέβαλαν δήλωση
9984.571
(762.823 μισθωτοί και 221.748
συνταξιούχοι, δηλαδή 57 1% του
συνόλου των υποχρεών) και τους
αναλογεί
συνολικό εισόδημα
474.275 εκστ. όρχ, όηλοδη το
66J % του συνολικού.
• Έμποροι, Βιομήχανοι, Βιοτέ-

χνες: Υπέβαλαν δήλωση 485.1 8Ρ
άτομα (28,1 % του συνόλου) για
συνολικό εισόδημα 139 287 εκατ
δρχ (19,1% του συνόλου). Στην
κοτηγορία αυτή αναλογεί φόρος
13.8 δισ δρχ. (18.6% του ουναλι
κού).
• Έμποροι, Βιομήχανοι, Βιοτέ
χνες (βιβλίο Δ κατηγορίας’ Υπεβο
λαν δήλωση 22.652 (1,3% του
συνόλου) για εισόδημα 18,3 δια
δρχ (2.6% του όηλωθέντος). Ανα
λογεί φόρος εισοδήματος 4 7 δισ
δρχ, (6,6% του συνολικού φόρου).
• Εισοδημστίες: Υπέβαλαν δή
λωση 134.294 άτομα (7 8% του
συνόλου) για εισόδημα 29.450
εκστ, δρχ (4 1% tou συνολικού).
Αναλογεί φόρος 3,5 δις δρχ (5%
ταυ συνολικού).
•
Ελεύθεροι
Επανγελματίες;
Υπέβαλαν δήλωση 74 128 άτομα
(4.3% rou ouv.) για εισόδημα 47 3
δις δρχ (6,7% του συνολικού) Ανα
λογεί φόρος 7,6 δις 6ρκ 1'0.7% -.ου
συνολικού).
• Γεωργοί, κτηνοτρόφοι. αλιείς
Υπέβαλαν δήλωση 22 .636 άτομα
(1.3% του συνόλου), για εισόδημα
1.992 εκατ. δρχ (0.3% ταυ συνολι
κού).

ΟΙ Μ ΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΤΕ
ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟ Μ Ο

ΝΑ ΤΟ ΥΣ ΔΟ Θ Ο ΥΝ
Ο Ι Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Ε ΙΣ

Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. Πινακίδης απο
χωρεί από τη σύσκεψή συνοόευάμενος
μάλιστα από αστυνομική δύναμη. Πάν
τως αξίζει έπαινος στον νομάρχη που
προτίμησε τις απούοκιμασίες των αγρο
τών, παρά την κρυφή φυγή, που ορισμέ
νοι πρασινοφρουροί του πρότειναν.

Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα
γίνει στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών Δήμου Βέροιας η πανηγυρι
κή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ
βουλίου με μοναδικό θέμα την
αδελφοποίηση των πόλεων Βέροιας
και Καζανλίκ (Βουλγαρίας).
Ο λαός της Βέροιας θα πρέπει
να τονίσει με την παρουσία του
αυτή την εκδήλωση - τελετή στη
Στέγη.

ΣΗΚΩΣΑΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ι τ η ν α ς φ α λ ι ς π κ η ε τ α ιρ ί α

IMPERIO Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΣ
*Π 0 ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΕΩΡΑ
Εκ της Αιεοθύνσεως
Αποστολόπουλος Νικ.

Αυτή τη φορά όμως η συμμετοχή ήταν συνολική
και πολυπληθείς και έκαναν παράσταση στον Νομάρ
χη κ Πινακίδη, από τον οποίο ζήτησαν επέμβαση για
να τους σταλούν τα βιβλία, ώ στε να μπορέσουν να

διαβάσουν και απρόσκοπτα να περάσουν τη φ ετεινή
χρονιά.
Μ ε κύριο αανθημο «ίση μεταχείριση κ οι μαθητές
των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων δήλωσαν
στον Νομάρχη ό τι δεν θα προαέλθουν στο σχολείο
για μάθημα αν δεν έρθουν βιβλία.
Στις φωτογραφίες μας (του ΧΡ. ΙΛΕΜΟΓ&ΓΛΟΥ)
εκατοντάδες μαθητές με πλακά τ μπροστά στην
Νομαρχία

θα πρέπει οπω σδήποτε να το υς
δ ο θ ε ί η οικο νο μ ική ενίσ χ υ σ η για
τα ρο δάκινα που εξήγαγαν για
να σ υμπ ληρώ σ ουν το υλά χ ισ το ν
1 7 δρ α χμ ές κατά κιλό.
Α υ τό τό ν ιζα ν χ θ ές οι παρα
γω γοί και έ λ ε γ α ν ότι για τα άλλα
α ιτή μ α τα το υ ς δεν έχουν α ντίρ 
ρηση να π εριμένουν μ ετά τις
γιορτές.
Οπως υποστήριζαν η κ υ β έρ 
νηση α θ έ τη σ ε πς υπ οσ χέσ εις
πρυ έδ ω σ ε « ο ίκ τ ο ν γ ιο ρτασ μό
του Κ ιλελερ για τη ν ενίσ χ υ σ η
το υ εισ ο δ ή μ α το ς το υ Έ λληνα
αγρότη.
Από το α π ο τέλεσ μ α που θα
φ έ ρ ε ι η επ ίσκεψ η τη ς επιτροπής
σ την Α θή να θα ε ξα ρ τη θ εί και η
παραπέρα πορεία το υ αγώ να
τω ν αγροτώ ν.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η ΤΟ Υ Δ.Σ.
Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΟ Υ Ν Α Ο Υ Σ Η Σ
Βάφουν τους θαλάμους του
Νοσοκομείου στη Νάουσα γι αυτό
έβγαλαν τους αρρώστους στο διά
δρομο.
Αυτό υποστηρίζει σε απάντησή
του προς τον «ΛΑΟ» το Δικό Συμ
βούλιο του Νοσοκομείου σχετικό με
το σχόλιο και τη φωτογραφία που
δημοσίευσε προ ημερών η εφημε
ρίδα μας.
Πάντως θα πρέπει να σημειώ
σουμε ότι τόσο ο συνεργάτης μας
αθλητικογράφος Γιώργος Γαλανομάτης όσο και ο Φωτορεπόρτερ του
«Λ» Χρηστός Ιλεμόσογλου. που
παρέμειναν αρκετή ώρα στο Νοσο
κομείο για δημοσιογραφική εργασία
και επισκέφθηκαν δυο θαλάμους
ασθενών, όεν ανπλήφθηκαν να γί
νονται κάποιες εργασίες ελαιοχρω
ματισμού. Εν πάσει περιπτώσει,
όμως δεν έχουμε καμμιά πρόθεση
να μη δεχθούμε την άποψη του
Δ/κού Συμβουλίου του Νοσοκο
μείου. Κοι μπορεί στη Νάουσα να
μην τοποθετούνται κρεβάτια στους
διαδρόμους του Νοσοκομείου όπως λέει το Δ.Σ - αλλά σε άλλα
Νοσοκομεία μεγαλύτερων πόλεων
η κατάσταση δεν είναι η ίδια.
Θα παρακαλούααμε πάντως το
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Ναούσης, να
μας στείλει, μόλις τελειώσουν οι
εργασίες και τοποθετηθούν όλα τα
κρεβάτια στη θέση τους έπους
θαλάμους, μια φωτογραφία που με
πολλή χαρά θα δημοσιεύσουμε,
ώστε και «χειροπιαστά» η κοινή
γνώμη να διαπιστώσει ότι πράγματι
στη Νάουσα δεν υπάρχουν κρεβά
τια στους διαδρόμους του Νοσοκο
μείου, Έτσι πιστεύουμε ότι θο πει
στεί και τα Δ.Σ. του Νοσοκομείου
ότι ο «Λ*» κάνει σωστά, ανπκειμενικά και προπαντός καλόπιστο τη δου
λειά του.
Ό σ ο ν·α το λιβόνισμα που κά
νουν στην «Αλλαγή» οι του Δ.Σ του
Νοσοκομείου και για την αναφορά
τους στην
επάρατη Δεξιά,
πιστεύουμε ότι με λίγο περισσότερη
σκέψη θο μπορούσαν να τα είχαν
αποφυγές ώστε να αποκτούσε ακό
μη περισσότερη σοβαρότητα και
ανιικειμενικότητα το έγγραφό τους.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το κείμενο της απαντήσεως του
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Νοούσης που δεν παρέλειψαν να το κοινο
ποιήσουν και πρας το προϊστάμενο
υπουργείο υγείας - είναι το παρακάτωί·^1 '.
'
[
«ΚυΡ'6 Διευθυντή. '
Στο Φύλλο σας της 4 12 -82 δημο
σιεύεται φωτογραφία και σχόλιο που
αφορά το Γενικό Νοσ,μειο Νάουσας και
το χώρο της υγείας γενικώτερα

Για σωστή, πραγματικά αυτή τη φορά
ενημέρωση τω ν αναγνωστών σ ο ς πρέ
πει να αναφερθεί ό τι στο Γεν. Νοσοκο
μεία Νάουσας γίνονται εργασίες ελαιο
χρωματισμού εόω κοι ένα μήνα Κΰθε
εχέφρων άνθρωπος θα αντιλπφθεί 6π
δεν είναι δυνατόν να κενω θεί το Νοσο
κομείο γιο την περίοδο που ϊια ρ κ ε ί το
βάψιμο Έ τσι κατοβάλλεται προσπάθεια
να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα
η εργασία έπους θαλάμους ασθενών
Στο χρονικά αστό διάστημα γίνεται
μετακίνηση των ασθενών είτε α άλλους
θαλάμους εφ' όσον υπάρχουν χώροι
ελεύθεροι, είτε στο διάδρομο για τον
περιορισμένο χρόνο που διαρκεί το βά
ψιμο του θαλάμου νοσηλείας τών
Οσον αφορά την προσπάθεια που
καιαβάλλεται για την ανομόρφωση του
χώρου της μγείας νομίζουμε ότι πρέπει
νο σταθούμε κάπως περισσότερο.
Σήμερα μόνο, μετά από 150 χρόνια
ύπαρξης του Ελληνικού Κρότους, γίνεται
μιο πραγματικά σωοτή και δυναμική
ενέργεια για ιην οργάνωση του χώρου
της υγείας με μοναδικό γνώμονα τη
σωστή και δωρεάν περίθαλψη του λαού
μας. επον τόπο κατοικίας του. Ή δη βλέ
πούμε την προτερειότητο να δίνεται γιο
την υλοποίηση τομ παραπάνω στόχου
με την σημαντικότατη αύξηση των κονδυλίων για την υγεία οε σχέση με προη
γούμενες χρονιές.
Η ψήφιοη νόμων που οναμορφωνουν
ριζικό κοι οριστικά την λειτουργία των
νοσηλευτικών Ιδρυμάτων την παραγω
γή και διακίνηση φαρμάκων και την σύ
σταση κοι λειτουργία κέντρων υγείας
στα αστικό κέντρο κοι την ύπαιθρα είναι
τα πρώτα βήματα που θεσμοθετούν την
αναμόρφωση- Πραγματικά αυτή η προσ
πάθεια είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα
Ελληνικό δεδομένα. Πιθανό να χρεία
στεί περισσότερος χρόνος από όσο οπο
λόγισε η Κυβέρνηση της ΑΛΛΑΓΗΣ για
την ολοκλήρωσή της
Μια οπό τις βασικές αιτίες της πιθα
νής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση,
είναι η προηγούμενη κατάσταση που
δημιουργήθηκε από τη Δεξιό στα χώρο
της υγείας.
Η χωρίς πρόγραμμα ρουσφετολογική
και ευκαιριακή δημιουργία επαρχιακών
Νοσοκομείου, το μόνο που κατόφερε
ήτον να υπολειτουργούν κάποια επαρ
χιακΰ νοσοκομεία ή να μην υπάρχουν
καν. και μερικά να καλύπτουν ανάγκες
νοσηλείας πολύ μεγάλων περιοχών,
όπως αυτό της Νάουσας που καλύπτει
περιστατικό από τον Ν Ημαθίας τον
Νομό Πέλλας φλωρινσς «οι Κοζάνης.

Μ Κιιβεονηοπ τητ Αλλαγής και ο
Υπουργός της νΌτογ νωρα 'ηςΥγοΙρς »
Αυγερινός τιοτε δεν ισχυρισθηκε ότι ιια
Λύσουν μονομιάς ή όυτόμοτο τα προ
βλήματα στο χώρο της υγείας με το
μαγικό ράβδο Αυτό που υποστήριξαν
κοι που καθημερινό βλέπουμε νο γίνε-

ται, είναι η βούληση κοι η προσπάθεια
νο στηθεί επιτέλους ένα κρότος δικαίου
σ ’ αυτόν τον τόπο, νπ στηθεί και να λει
τουργήσει ένα κράτος αρωγός και στήρινμα του πολίτη στις όποιες του ανό
νκες. Ένα κράτος που δεν θα στηρίζεται
στις οστυνομικές του διατάξεις αλλά
στην λαϊκή συναίνεση κοι συμμετοχή γιο
την προκοπή όλων μας
Τελειώνοντας. Θο θέλαμε νο, πούμε
ότι καταλαβαίνουμε το μένος για την
ΑΛΛΑΓΗ ταυ «ΛΑΟΥ» κοι την αντίπαλε
τευτική διόθεοη που τον διακρίνει, αλλά
όμως δεν καταλαβαίνουμε πως μπορεί
να κατασκευάζει ειδήσεις ο ενα τόσα
ευαίσθητο χώρο όπως τα νοσοκομεία
κοι η υγεία γενικότερα, εκτός μόνο και
εαν υπηρετεί το συμφέροντα κάιιυιων
που την υγεία του λαού μας την βλέπουν
σαν πεδίο κερδοσκοπίας και εκμετόλευ
σης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΠΩΡΓΟΣ»

Ό*

Μερική
έκλειψη ήλιου
σήμερα
το μεσημέρι
Μ ε ρ ικ ή έκλΕίψη ηλίου που
Θο είνα ι μ ερ ικ ώ ς ορ α τή από τη ν
Ελλάδα, θα γ ίν ε ι σ τις 1 1 ,1 8 π.μ
α ύ ρ ιο 15 Δ εκεμβ ρίου.

Τα καταστήματα

«ΑΛΦΑ»
σας προσφέρουν για τις Γιορτές

10% έκπτωση
στα κάτωθι είδη:
1) Κοστούμια
2) Σακάκια (σετ)

3) Παντελόνια
oe μεγάλη ποικιλία

Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Π. ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Κεντρικής 162-ΤηΑ· 2 4 .55 7

Βέροια

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Π Α ΙΔ ΙΚ Η Α Ν Υ Π Α Κ Ο Η
«.τουν - Μεταδίδει ειδήσεις
εδω με άρθρο
Αρθρο πληθυντικού. - Ενα
από τα εργαλεία του ηλεκτρο
λόγου (ττληθ I.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.

3.

4

6

8

Ενας γιατρός,- συνηθισμένος,
ιδιαίτερα γνωστός στο σσλικσ
καλλιτεχνικό
στερέωμα
(οντίστρ.)
Λησυονιά της καθαρεύουσας
άφωνη - Σημείο του ΠΡΟ-ΠΟ
- Ξενική κατόφαση.
Και τέτοια φαγητό πορασκευα
ζονται σ’ ο εστιοτόρια
Νότα.
0
πρώτος μιάς Ελληνικής
Φυλής (αντίστρ.) - Ανάποδα το
μισό, θάρρος
Και αυτό ανήκε· στα ολυμπιακά
αθλήματα
Ουηρικός ήρνυας - Ε·να> και το
2-2
Τα αυμφω να που.
κ υ ρ ιο λ ε

Ζ αυτήν συμπληρώθηκε ένας
χρονος.. Χούντας
Δικαιώματα για τα οποία γίνε
ι αι πολύς λόγος
Προδίδει μέλλον
Τέτοια
Φρούτα
δεν
τρώγονται
Ιοντίστρ.Ι
Κάτι που δεν γίνεται στο...
νερό (πληθ)
Παρακινεί.
5. Συνεχόμενα
αύμφωνο
στο
αλφάβητο - Αναφορική αντω
νυμία
Αρχαίο συμπλεκτικό.
Το μικρό όνομα Ευρωπαίου
πολιτικού και πρωθυπουργού
της χώρος του
Το λεμε στις
αριθμητικές μας πράξεις.
Νότα βυζαντινή - Και με κρέας
τρώγεται αυτός
8 Εχει την μερίδα του λέοντος
για την τύχη του Ελληνικού
ποδοσφαίρου
αρχικό
(αντίστρ. |.
9 Και μ αυτούς προκαλεΐται πυρ
καγιά.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΚΑΘΕΤΑ

I

Β Α Ρ Κ Α Ρ Η Σ 2. Ε Ρ ΙΑ
Α Π Ω Ν 3. Ζ Α Σ Τ Α Β Α 4 ΟΠ
Α ΙΒ
Ο Κ 5. Υ ΙΟ Σ - ΙΑ Τ Α 6 Β Α Ρ Τ Α Ν Η Σ 7. Α Η Τ Ο Σ 8, Ο Μ

Μ ΙΣ
ΕΣ 9. Σ ΙΝ Α Σ
ΚΡΑ
1 Β Ε Ζ Ο Υ Β ΙΟ Σ 2. Α Ρ Α Π ΙΑ
Μ Ι 3, ΡΙΣ
OPA 4 ΚΑΤΑ ΣΤΗ Μ Α
5 ΑΙ
Α Τ ΙΣ 6 Ρ Α Β Β ΙΝ Ο Σ 7. Η Π Α - Α Η Σ 8. ΣΩ - ΟΤΣ
ΕΡ
9

Ν ΙΚ Α -

Ο ΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

VIDEO CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ε κ π α ιδ ε υ τε ίς σ τ η ν Ε λ λ η ν ικ ή Τ η λ ε ό ρ α σ η
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ώ Σ 37 Τ Η Λ . 28.077 Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Είναι γνωστό ότι τα ποιδικά
ελαττώματα δημιουργούν ανωμα
λίες στην ψυχοόιανοητική και ηθικοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού και
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της
προσωπικότητας του.
Το ελάττωμο της ανυπακοής
στις επιθυμίες ή τις συμβουλές των
γονέων^ είνοι συνηθέστατο μεταξύ
των παιδιών Βέβαια, όλα τα παιδιά,
πλλα λίγο άλλα πολύ είναι ανυπα -κουα και ανπδρούν με διαφορετικό
το καθένα τρόπο στις επιθυμίες των
γονιών. Οι γονείς συνήθως χρησι
μοποιούν τη βία και τον εξαναγκα
αμό για την υποταγή των παιδιών
στις θελήσεις τους. Μιά τέτοια συμ
περιφορά. ασφαλώς, δεν είναι
ορθή, γιο την καταστολή αυτού του
ελαττώματος. Γεννιέται εύλογα το
ερώτημα Ποιό η ορθή αντιμετώπι
ση της παιδικής ανυπακοής:
Ειδικοί ερευνητές έχουν κοταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρώτο
μίλημα των γονέων είναι να ερευ
νήσουν τα αίτια της συμπεριφοράς
του παιδιού και στη συνέχεια να
βρούν την κατάλληλη θεραπεία. Αν
βέβαια και τις περισσότερες Φορές
αυτό συμβαίνει - τα αίτια της ανυπα
κοής οφείλονται στη στάση των
γονέων, επιβάλλεται η άμεση αλλα
γή στάσης προς το παιδί.
Τα βαθύτερα αίτια της ανυπα
κοής είναι δυνατό νο οφείλονται
στην αποφυγή των κόπων που
συνεπάγεται η συμμόρφωση προς
τις συμβουλές των γονέων. Αλλοτε,
πάλι τα απαιτούμενα, προϋποθέ
τουν τη διακοπή των ποιχνιδιών.
πράγμα που δεν αρέσει καθόλου
στα παιδιά. Πολλές φορές η ανυπα
κοή οφείλεται σε μιά έμφυτη ιδιο
τροπία ή εττο πείσμα του παιδιού,
στην ενδόμυχη πίστη του ότι υπακούοντας υποτάσσεται στο «εγώ»
των άλλων, στην ανακάλυψη ασυμφώνίας αντιμετώπισης των ζητημά
των του από τους γονείς, στην υπο
στήριξή του, από έναν από τους
γονείς ή της γιαγιάς ή από το μίσος
που τρέφει προς τους γονείς εξαιτίας μιά άδικης συμπεριφοράς τους.
Είναι ορθό, για τη θεραπεία, της
παιδικής ανυπακοής οπωσδήποτε η
αποφυγή από μέρους των γονέων
των επιπλήξεων, των προσολών.
των ποινών, του αυταρχισμού. Αν οι
γονείς δεν έχουν το ανάλονο κύρος
με συνέπεια το παιδί να μη τους
θεωρεί ισχυρές προσωπικότητες, ας
μη περιμένουν να έχουν θετικά
αποτελέσματα Αν οι γονείς δεν

υπακοή του παιδιού τους είναι να το
πείσουν για την ανάγκη της εκτέλε
σης μιάς επιθυμίας τους. Αν·το κά
νουν αυτό η επιθυμία τους θα εκτελεσθεί με όρεξη και ενθουσιασμό
διαφορετική θα θεωρηθεί εξανα
γκασμός Μιά προσπάθεια βίαιος
επιβολής της επιθυμίας χωρίς πει
θώ. γεννά στην ψυχή του παιδιού
την επιθετικότητα την αντίδραση,
την έχθρα. την τάση για εκδίκηση
Αποτέλεσμα μιάς ονταρχικής συμ
περιφοράς είναι η μετατροπή του
παιδιού ο ένα ανίσχυρο και άβουλο
πλάσμα ή σ" ένα επαναστάτη. Δεν
είναι άσχημο στις περιπτώσεις που
οι γονείς αρνούνται να υποκύψουν
στις παιδικές αξιώσεις, να εξηγούν
στο παιδί την αιτία της άρνησής
τους ποτέ η άρνησή τους δεν πρέ
πει να είναι: όχι, έτσι.
Πέρα από τα παραπάνω οι
γονείς αν θέλουν να πετύχουν την
υπακοή του παιδιού τους, πρέπει να
μάθουν να τον συμπεριφέρονται με
γλυκύτητα και αγάπη, με ηρεμία και
προπάντων κατανόηση. Πρέπει, τέ 
λος. ν αποφεύγουν να εκδηλώνουν
μπροστά στο παιδί την υπάρχουσα
μεταξύ τους όιαφωνίσα ως προς την
πρέπουσα στάση απέναντι στη δια
παιδαγώγησή του, διότι μια τέτοια
συμπεριφορά όχι μόνο τρέφει την
ανυπακοή, αλλά και την κοινή προσ
πάθεια για διόρθωση παραλύουν.

Γ ράφει ο
Π. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
Εμαθαν να επιμένουν στη συνετή
και δίκαια απόφασή τους με σ ταθε
ρότητα κοι ακαμψία, με ψυχραιμία
και αποφασιστικότητα είναι αδύνα
το νο πετύχουν τη θεληματική υπο
ταγή του παιδιού τους. Οταν το παι
δί καταλάβει ότι η στάση των
γονέων δεν είνοι σταθερή και ακλό
νητη, χρησιμοποιεί Ολα τα μέσα
θεμιτά και αθέμιτα να πετυχει αυτό
που θέλει. Το κλάμα, το πείσμα, το
κύλισμα στο έδαφος αποτελούν
δείγματα του τρόπου επίτευξης των
επιθυμιών του.
Αλλος τρόπος ορθός για να
πετύχουν οι γονείς την ελεύθερη

Παύλος Γκαμπράνης

CEDq

)

s ë

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15

5.40 ΤΑ ΠΑιΔίΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛ ΣΙΝΤ
5.05 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η OPA TOS ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ι0.40 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11.10 0 ΖΟΡΖ ΜΠΡΑΣΕΝΣ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ* ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑι ΓΗΣ
5.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΜΥΣΤΙΚΑ

Πά ιήν Β&Οδέν άρκϋ νά Ικανοποιηθείτε σήμερα.
Γι' αύτό έφτιαξε τήν τηλεόραση τού αύριο

Κώστα ξέρεις να βαστάς ένα
μυστι κό:
- Είμαι τάφος.
Λοιπόν, έχω οπολύτως ανάγκη
από πέντε χιλιάδες δρχ.
Μείνε ήσυχος· Είναι σαν να μη
μου τάπες
**+

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής

Τσιντζόγλου.

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
• Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάϊο του 1982
Ο *ω ς είναι γνωστό. οι ασφαλισμένοι rου ΤΕΒΕ κου χρωστούν nooopi
αφορούν
ορούr κριν ακο τον φετιινο
φετεινό μήνα Μάιο, θα μκορουααν
μχορουααν να τις «ί
Λ
χρι τις 30 Νοέμβριον με την καληα τιμή και με τέλη καθυατίρηοευΚ
καθυστερήσεων (”
εληζε αυτή η κροθεαμία. τώρα οι αοφαΧιομένοι θα Ρ*°θ°υ
μ*ο
Εκειδή εΧηζι
ί ' ^ ,μ
τις κληρώσουν με την καινούργια τιμή χωρίς καμιά εχιβάρυνοη,
οκωαδηκοτε συμφέρει για τους ίδιους τους αοφαΧισμένους. μιά κ® ***
ααφάΧιατρο θα τους ωφεΧηαει αργότερα ατησυνταξιοδοτηαη.
n ¡,
Εκιοης γίνεται μια υχενθυμιαη σήμερα οτι όΧοι οι αοφαΧιομένοι
να κληρωοουν μέαα στο Δεκέμβριο τις φετεινές ειοφομες για va πιαβτρυ' ^
τέρα στη βεβαίωση κ ο ι θα καρουν για τη φορολογική ω ς δηΧωαη. λψΑ
ένας αοφαλιομένος χληρωαει φετεινές εισφορές το 1983 αυτές
” ,^ ι.
σπγ βεβαίωση διότι είναι λογικό ότι θα καταβληθούν το 1983 κ α ι όχι re

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ .Ε .Η . (Βλάβες)

22.222
22.505
115

Υδρευση
0 . ¿ E . (Σταθμός)
Αστυνομικό Τμιμισ
Ιροχσια

25.749
24.444
22.233
26.444

amplifier τής Β1 0

A.1O0ÖZCC0

23.619
23.364
23.376
100

I κοπ Aictd·

121
199

ΤΕΧΝΗ

δρχ. 1500

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ

δρχ. 2000
δρχ. 3000

Κάθε είδους φωτογραφία

δρχ. 4000

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν επιστρέφονται.

Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031

Ο γέρος προς τον νεορό μνη
στήρα:
Οταν αρραβωνιάεττηκο εγώ με
την γυναίκα μου. καθόμουν στη μιά
άκρη του δωματίου κι εκείνη στην
άλλη...
Κοι ο μνηστηρ:
Κι εγώ το ίδιο θάκανα αν αρραβωνιαζόμουνα τη γυναίκα σας!

Οταν χρειαστείτε ένα monitor για καλό video η και για
home-computer εσείς θα μπορείτε χωρίς καμμοχΑΛαχρι »ο
χρησιμοποίησε τε τήν τηλεόραση οος
Στο μεταξύ οημερα απολαμβάνετε
Απίστευτο πιοιή εικόνα μέ ζωντονα χρωματ·
Γ«οτί ή Β & Ο ελέγχει κοι διορθώνει τήν moTOmjro τών
χρωμάτων 50 Φορές το δευτερόλεπτα <3 ΟΟΟφορές τό A rm o i
Γ« τ ι ή Β 4 Ο αλλοζει ουτδμαιο το contrsei Μγς εικόνας όταν
ολλαζει ο φωιιομος τού δωματίου
Απίστευτα πιοτο ήχο
Γιοτι η Β 4 Ο ξέρει τόν ήχο οοο κανενος αλΛος
Απίστευτα Βολικά και αποτέλεσμα riKftremoxe control
Για δλες τις λειτουργίες. Τις σημερινές κ α
αυριανές
Αν ήρθε π ωρο νο πάρετε έγχρωμη ιηλεΟροσημτνοπ(χ«ΒπιοετΓ
πριν δείτε την β 4 Ο
Πιστεύουμε ότι ενα απΟ το τρ,α μοντέλα inc.BSOVlSlON
5500 20 7700 22
8800-26 σάς ταιριάζει απόλυτα

Ο ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ Θ Ε Ο Δ ^ο
του Ιερεμία και της
γένος -Μπαικινη που ¥,£^ ην 3ι
στην Οεσ νίκη και κατοι*£ι
; **
ροια επαγγέλματος έπιπλό η X ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ^
κου και της Αθανασίας ^ 0 .1 '
Σπυριδη που γεννήθηκε κΟ' οικΚΙ«0
στην Βέροια επαγγελμοτ λ 0 νδ
πρόκειται να παντρευτούν
^¡01
μος θα γίνει στον Ιερό Ν
Αντωνίου Βέροιας

STUDIO

ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ

0 ένας: Να σου πώ ένα πράγμα.
Από φίλο μου ποτέ δεν δανείστηκα
- Ο άλλος- Τότε σ' ορκίζομαι πως
θα είμαι αιωνίως φίλος σου!
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ...

Οταν πολύ οάντομα θα έρθουν κοι στην ΕΛλαδα τασυστήματα πληροφοριών TELETEXT καί VIEW DAT A
(PflESTEl). ή τηλεόραση Β & Ο θά είναι έτοιμη
Οταν κάποιος δέν θό ακούει καλό θό ε χ ετε το loop)

22.199
22.200
22.314
41.353

Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιπποκρότους 26)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τ η λ . 23 137- 29.762
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Ιδιωτών
Σωματείων
Συ λλό γω ν-Γ.Π .Σ.
Κοινοτήτων
Α .Ε . και Ε Π Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Σ . Τραπεζών

Γνωστοποιείται σύμ·®'1® . ^
άρθρο 1369 του Αστικού ^ ^
όπως τροποποιήθηκε Ρ*
1250/1982 ότι:

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ

Υηεύθυνος
Φ ω τοσύνθεσης-Ο ΓΓδΕΤ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ Ι Κ Α Σ
(Π . Μιαούλη 4)

-

Ο πρωθυπουργός κ. Κω ν/νος Καραμανλής ανέγνυισε ” (
προγραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως.
Δ έκ α εκατομμύρια δραχμές το ύψος του τεχνικού προγραΙ1'
ματος στον Δ ή μ ο Ναούσης.
Απαγχονίστηκε στη Νάουσα συνταξιούχος του ΙΚΑ.
Στεγασ τικά δάνεια σ ε δικηγόρους αποφάσισε να δώσει ι°
Ταμείο Νομικών.
Αυξάνονται τα ημερομίσθια τω ν εργατοτεχνιτών ΟΙΚΟΟΟ
μών.
Π αραιτήθηκε από προπονητής της κΝαούσης» ο ΓιώρϊΜ

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

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέοσης I)

ΦΥΛΑΓΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΟΥ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19 77

ΝΑΟΥΣΗΣ

Διευθυντής

Μου είπαν ότι δεν είναι ανέκδο
το αλλά γεγονός αυθεντικό.
Σύζυγος που αποκαλούσε τη νεα
ρό σύζυγό του με το υποκοριστικό
της όνομα ΙΘαλΙτσα) (από το Θά
λεια) μπήκε πρόσφατα στο σπίτι και
φώναξε:
Γειά σου Λίτσο μου1
Η σύζυγος καταφανώς ενοχλη
μένη τον ρώτησε:
Μπό. γιατί αυτό το Λίτσα και όχι
Θαλίτοα μου. όπως μου έλεγες:
Και ο άνδρας μπαίλντισμένος:
Γιατί το ΘΑ ρε γυναίκα είναι τί
τλος.,
κατοχυρωμένος από το
ΠΑΣΟΚκαι κινδυνεύω να πάω
φυλακή!
* * *

Πριν 5 χρόνια

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

Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α

Η μαμά: Σοφούλα. δεν μου όίνις
και μένα μιά ΚΜραμέλα:
Η Σοφουλα: Να σου δώσω,
μαμά, αλλά μην την πάρειςΙ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 25544 - 62450
Ραδιοταξί

Bang&Olufsen 1

62.555-62.666

Ρ Ε Κ Τ ΙΦ ΙΕ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζελου

Αλλη νοοτροπία

Εθνική Τμυτιεζα
Εναντι Δ Ε Η
Εναντι Κ Τ Ε Λ
Ιπ π οκοατ.ιικ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
Κεντρικής 71\ Tr>A.: 24628 - 27940

Π λ. Ωρολογίου

23.434
24.141 24.343
23.131
26.726
26.92ft
24.8110

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
Û IA P K H I

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ

Ν ΑΟ ΥΣΗΣ
Πλ. Καρατάσιου

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗί

22.532-22.636

ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
Ενατη Κ Τ Ε Λ
Μωροϊτη

α υ το κ ίν η τα

Ε Μ ΠΟ ΥΝΤΖΟ ΛΑΣ 8. ΣΙΑ ΤΗΛ. 62450

« -M O
23.350

D ATS U N - N I S S A N

φορτηγά - Επιβατικά -

ΔΓ·

οροε

Τετάρτη 1 5 Δεκέμβριο» 1982^

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ί κΠ Béf

εθνική οδος Βέροιας - Εδέσης (1 0 0 μ. μετά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 41.302 - 4 1 .5 8 0

2 7 .1 6 6

ΣΕ ΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΣ»

_[CT° pTr’ ’ S Δεκεμβρίου 1 9 8 2

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Από τον αγώνα της Βέροιας
•
Σχετικά χαμηλό ήταν το εξοόολόγιο των διαιτητών (10.395) μια
και η απόετταση που χωρίζει την
έδρα του συνδέσμου τους (Λάρισα)
από την Βέροια είναι μικρή.
•
Το ταμείο της ΕΠΟ θα πρέ
πει να είναι αρκετά εύρρωστο.
Αλλοιώς δεν εξηγείται το γεγονός
ότι διορίζει γυμνασίαρχους από

01 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

διευθυντή κάποιας υπηρεσίας πο.
διευκολύνει συχνά τον σύλλογο
•
Λόγυυ της φύσεως του αγώ
να είχε πολύ όομλειό ο τερμστοφύ
λακας του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ Γούνα
ρης πράγμα που τον υποχρέωσε
τσολαβουτό συνεχώς επη λ 0 /ι.ι,
που είχε δημιουργηΟεί μπρος στην
εστία τοιι. Αυτό είχε σαν αποτελε

«Πατατράκ» της Ξεχασμένης - Μεγάλη νίκη της Νικομήδειας
Ηά που έγινε το «μπάμ» σ την κορυφή της βαθμολογίας, αφού

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

11ηρωτοηόρος μέχρι την Κυριακή Ξεχασμένη, έχασε από το veo

Διαβατός-Αχιλλέας Ν
Στενημαχος-Νικομήδεια
Νησί-Μελίκη
Σκυλίτσι-Ξεχασμένη
Αγ. Γεώργιος-Βεργίνα
Ζερβοχώρι-Κορυφή
Σέλι-Βέρμιο Ν.
Αγ Τριόδσ-Ροχιό
Τριπόταμος-Εθνικός Μ.
Παπάγος-Αγκαθιά

®(ijn<7ro Σκυλίτσι 2 -1 και έτσ ι έόω σε το δικαίωμα στο Διαβατό,
"οο στο γήπεδό του νίκησε τον Αχιλλέα Ν . 2 - 0 να «πάρει κεφάλι»
e ένα βαθμό διαφορά και στη Νικομήδεια, Μ ελική που κέρδισαν
lu αηό *ο γήπεδά τους σ την Στενήμαχο 5 -1 και Ν η σ ί 2 -1 αντί0,°ιχα, να την αφήσουν τέταρτη στον βαθμολογικό πίνακα.
Μ'*μή έκπληξη μπορεί να θ εω ρ η θ εί η νίκη της Ραχιάς μέσα
Αγ. Τριάδα. Η πρώτη χάνει πιό εύκολα βαθμούς στο γήπεδό
παρά μακρυά από αυτό, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μασάδη,
Uai άφησε μ ε τις καλές εντυπώσεις των πρώτων παιχνιδιών.
Να που ο Αγ. Γεώργιος «σκόνταψε» στο γήπεδό του (φωνά

(οον

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τ'Ο την διαιτησία) παραχωρώντας ισοπαλία στην Βεργίνα που

*°Ριοε στις επιτυχίες εκτός έδρας. Δ εν το βάζει κάτω η Κορυφή και
ηΡθσέξει λίγο μπορεί να πλησιάσει την κορυφή. Την Κυριακή
*

ΤΟν<υτική νίκη μέσ α στο Ζερβοχώρι, που χάνει εύκολα

ΡΟύς στο γήπεδό του και για να σ ω θ ε ί πρέπει
Ρ°ηέξει ιδιαίτερα.

αυτό να το

ΐ° Σ έ λ ι έστω και μ ε φτωχό σκορ 11-0) πήρε τους δύο βαθμούς

Η εκπληκτική ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ Ν. Νικομήδειας που μ ε προπονητή του
παλιό παίκτη της Βέροιας και της ΑΕΚ Λάζαρο Παπαδόπουλο.
πετάει από νίκη σ ε νίκη και έχει την καλύτερη επίθεση (4 3 γκολ).

"ο το Βέρμιο Ν. και μείω σ ε σ ε πέντε την διαφορά του από τον
0*οτοπόρο Διαβατό. Τέλος οι ουραγοί Παπάγος και Τριπόταμος
βαθμούς. Ο πρώτος νικώντας την Α γκαθιά με 3 - 2 και ο δεύifpoç

"προχωρώντας ισοπαλία στο ουδέτερο γήπεδο της Ραχιάς
Εθνικό Μ ακροχω ρίου (1-1 ).

¡¡¡»«ΟΙ

2
0

ν

4, "ΆΒΑΤΟΣ |Αντ/τής Τσονακτσίδίμ,
KOOK ιδιαίτερη δυακολία πετυΔιπβοτού εις βάρος του
I« σκορ 2 0 * ' έια.
hi,. · Μ στην κορυφή του βπθμυ
,
WVOr.,1

Στο ócuTCpo ημίχρονα άλλαξε η εικό
νο του ππιχνιδιού μ£ τη μπόλλα να βρί
σκεται στους παίκτΕς του Νπαοίκού που
δημιούργησαν πολύ καλές ευκαιρίες
ΤΑ ΓΚΟΛ

J,

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

lu

άνοιξε o ro 5 με κορφωτή
t(i¡, * ° Βοβουλιδης vio λυγοριοσμδ
■* 0’«8ϋτου
< ίτ„'°
δυνατό άουτ του Πιπελίδη
j *λθχι<ΤΓΟ OOUT.
w ' ° 25 ο Χαλβατζής pc κόφα* ιό
q " 'ί* 1 τα t í ρμστα
*Η ,
ο τ<3 δεύτερο ημίχρονο
Οχ, . " '° ο νίβ α σ μ ίν ο ς και στο 65
0«^ Γ,' £ Π ευκαιρία να μ€ΐώσ£ΐ το
ι%
* ο Δημουλας 6cv pnóptoc νο
Ίΐιη Α«ι»0*ϊ ασθενή αττόκρουσπ του
"οδυυ και μ« χλιαρό άουτ c a t t le

in..,.
»,τ

ο Πιπτλιδης Kávci σ ίν τρ α

'Ί 'ιιι” *,ν Π" ” ° Μ του Αχιλλέα και ο
κι^ π°οδος iiióvei ένα δυνατό σουτ
ür**v*·
μπαλλα tn a ΰψ<).
* »Ον Διαβατό διακρίθηκαν οι
^πρώτος παίκτης του γηπέ*Hv 0 '" ‘ δίδης και ο Βαβουλίδης. Από
Tij,I ( , „ u Αχιλλέα διακρίθηκον οι
n ’7 <‘ και Δημουλας
Πάλι” «αλή η διαιτησία

lt'"v¡6n

J »«»θέσεις
,^ ο η τ ο ς ; φω τόπουλος Πεχλιβά4(χ)- ' ,ΜΠ£Β ίρ η ς Βρόνας Γ., Βράνας I.
δχ
ΙΧαραλαμπίδης) Τσουλτσί»«oJj °0ρίδης) Βαβουλίδης Σκορτό7 V Χαλβατζής Π ιτκλίδης
δ χ4*'τ*ία δ i Μπατσάλας Ζαχαράκης
Ζαχαράκης Δ Λογδανιδης.
ΙΐΙο^
Δρσγουμόνος Α κριτίδης
“ δ Μπράτσης. Δημουλας.
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*λι,Λ (Αντ' τΠδ Κοραγιόννης Δ )

Ψι ΤΙιιν ΠΓΙυ
nnö ενα
ένα πολύ καλό παιχνίδ
παιχνίδι
% , * δύο
000 ομάδων και με σταδιακή

^ τ ο
και από τιζ δύο πλευρές
'"\ bovo '° Πρι0το ημίχρονο Σ' αυτό το
lit υπ,)ρ* °'' π°δλές χαμένες
J j “ » 0 °° Τ|ς δύο πλευρές και
Τα δύο γκολ.

Στο 25 μπήκε μόνος στην αντίπαλη
ιιίρ ιο χ ή ο Μουρατίδης και ανατράπηκε
οπό αμυντικό παίκτη της Μ ελικής 0
διαιτητής έδω σε το π ίναλτυ που μετέ
τρόμε αε γκολ ο Δ. Δόρλας
Στο 4 0 ' μπήκε από δεξιό ο Θεοδω
ρακόπουλος αούταρε η μπόλλα βρήκε
το σώμα του τερματοφύλακα που γλύ·
στρησε που δεν μπόρεσε να την πιόσει
και κατέληξε ατα δίχτυα για να γίνει το

1-1.
Στο 6 0 ' έγινε μιΰ σύγχυση επην άμυνα του Νησαίκού που εκμεταλλεύθηκε ο
Τζουνόπουλος και με σουτ έστειλε τη
μπόλλα tria δίχτυα για να γίνει το Νησαί
κός - Μ ελίκη 1-2.
Το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο με
πιό τυχερή τη Μελίκη.
Διακρίθηκον από τον ΙΜηοαίκό ω
Πουλιόπουλος Ν. Δόρλας, Αλμπονίδης,
Κοραγιόννης. Στεφονόπουλος Δ. Δάρλας. Από την φιλοξενούμενη ομάδα διακρίθηκόν οι Ντινόπουλος Ν ησελίτης
Θεοδωρακόπουλος Τζουνόπουλος και
Κακαγιόννης.
Πολύ καλή η διαιτησία του κ. Λά
σκαραΟι συνθέσεις
Νησαίκός: Τσιβούλας Αλμπανίδης.
Α. Δόρλας. Πουλιόπουλος Ν. Δάρλας
Κπραγιάννης, Μ ουρατίδης Πράπας. Δ
Δάρλας Στεγανόπουλΰς .Γκουγκουλάρας (Κ. Δάρλας).
Μελίκη: Ντινόπουλος Ν ησελίτης
Τζήμας. Θεοδωρακόπουλος Νατσιούρος
Αντωνόπουλος.
Βενιόπουλος,
Πσπαδόπουλος Τζουνόπουλος Μπουκουβάλας. Κακαγιόννης.

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΙΑντ/τής Σακαλής 1.1
Βαριά ήττα υπέστη η Θύελλα Στενημάχου μέσα στην έδρα της από την ομά
δα της Ν. Γενεάς Νικομηδείας με το
βαρύ σκορ 5-1.
Η νικήτρια επεκράτησε πλήρως θα
λέγαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο
(ιδίως επο δεύτερο ημίχρονο) και δίκαια

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

«ΙΛΙΓΓΟΣ»
^Πρώνοντας 2.000 δρχ. ετησίως €κτός την
^Ρεήν μεταφορά ελέγχ€τε και ρυθμίζετε το
αυτοκίνητό σας 4 φορές το χρόνο δωρεάν

ΥΠ /Μ Α Ν. ΗΜ ΑΘΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 3 - ΒΕΡΟΙΑ
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1-2
2-1
1-1
Ö-1
1-0
2-3
1-1
3-2

κέρδισε όχι μόνο την νίκη αλλά και τις
εντυπώσεις Πράγματι με το παιχνίδι της
έδειξε ότι γίνεται σωστή δουλειά και ότι
δύσκολα θα της ξεφύγει ο τίτλος.
Η ομάδα της Θύελλας μόνο erro
πρώτο ημίχρονο φάνηκε, όσο κρότησαν
οι δυνάμεις της και σ' αυτό έδειξε της
αρετές της παίζοντας τεχνικά κοι
δημιουργώντας κλασικές ευκαιρίες οι
οποίες όμως δεν καρποφόρησαν
Το τέρματα για την Ν Γενεά π έιυχαν ο Κεσιδης στα 2 0 ' και 65 ο Κοτανίδης στο 60 ' και α Σιδηρόπομλος X στο
62 ' και 70 '
Το μοναδικό τέρμα της Θύελλας πέτυ
χε ο Σακαλής Α. με πέναλτυ στο 86 ' Ας
σημειω θεί όπ ο ίδιας παίκτης κτύπησε
νέο πενπλτυ στο 89 απελπιστικό άουτ
Διακρίθηκον από τη ν Θύελλα οι
Σακαλής Α . Γιδάρης. Παπαλεξίου, Σαρακπτσιόνος Σ και από την Ν. Γενεά οι
Παρασκευαϊδης Κεσίδης Σιδηρόπουλος
Χ „ Κοτανίδης.
Πάρα πολύ καλή π διαιτησία τοιι
αγώνα με διαιτητή τον κ. Τπιλογιάννη Κ
και επόπτες τους κ. Τσιλογιάννη Μ
ΠερλιγκΟκη Α.

Η διαιτησία του κ. Ξεμιτούδη πάρα
πολύ καλή Βοηθήθηκε πολύ από τους
επόπτες ίωασηφίόη Αμανατίδη.
Οι συνθέσεις
Αρης Π. Σκυλιτσίου: Κολτσίδας.
Σαμαράς Ανδρέου Β.. Τάνης Ανδρέου
Γ.. Διαμάντης Καλπάκης (70' Νούαιος
Π.) Μουρτζίλας (8 0 ΜπαζούκηςΙ Κορυ
πίδης Κόγιας και Μουρτζίλας Ν
Π.Ο.Ξ.:
Χατζόπουλος,Μητσιώτης.
Στουγιαννόπουλος. Τάτσης Μ αρούδος
Τααλουχίδης
Πσπαδόπουλος
Σ..
Ποτσιόπουλος
(6 8 '
Ποπαδόπουλος)
Παπαχρυσόπουλος 172' Χλιόρας Κ.)
Αυτζής, Ζαχόπουλος
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ

1
1

Οι συνθέσεις
θύελλα: Μ όρας Τσιαούσκογλόυ,
Σαρακατσιόνος Α., Ρώσιος Σακαλής Α..
Γι'δαοπτ ΠοπαλεΓίου, Σαρακατσιόνος Σ

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντ/της Αθανοσιά6ης Λ.)
Μ έαα σε ένα βαρύ τερραΐν και κάτω
από άσχημες καιρικές συνθήκες στο γή
πεδο του Αγ. Γεωργίου η τοπική ομάδα
ήρθε ισόπαλη μετην Βεργίνα 1-1 0
διαιτητής κ. Τσιούπρος ήταν αυτός που
έκλεψε την παράσταση του αγώνα. Τα
χοντρά λάθη του επηρέασαν την εξέλιξη
και το σκορ του αγώνα Δύο πέναλτυ
που δεν έδω σε σε βάρος των φιλοξε
νούμενων. η άδικη αποβολή του Πουρλίδα και η ισοφάριση της Βεργίνας με

Γσιρπανλης Σαρακατσιόνος X., Καραμπατσας
Ν. Γενεά: Παπσόάπουλος X., Γερουλίδης
Γουτουντζίόης
Χουϊλομλίδης.
Πασχαλίδης Παρασκευαϊδης. Κετόγλου.
Κ εσίδης Σιδη(ιόηουλος X . Κοτανίδης
Σιδηρόπουλος Λ.

' καταφανέστατο οφ σάίντήταν τα κατορ
θώματα του. Ο αγώνας ήταν δυνατός και
πολλές φορές σκληρός. Ο Αγ. Γ εώργιος
είχε την υπεροχή ενώ η Βεργίνα συνε
χώς αμύνονταν και μόνα με την επιτυχία
του γκολ από τους γηπεδουχους άρχισε
να παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο.

ΣΚΥΛΙΤΣΙ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ

2
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ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Αντ/τής Μουρτζίλας
Ν.)
Συνεχίζοντας το σερί τω ν επιτυχιών
του (παραμένει για 8 ογω νιστικές αήττη
τος). Ο Άρης Π. Σκυλιτσίου πέτυχε νέα
εντυπωσιακή νίκη επί του δυνατού Π.Ο.
Ξεχασμένης με σκορ 2-1 Αυτή η αλλα
γή προσώπου του Αρη σε σύγκριση με
τα 5 πρώτο παιχνίδιο που είχε ισάριθμες
ή ττες οφείλεται κατά κύριο λόγο επην
πολύ καλή και επιμελημένη δουλειά που
κάνει εδώ και 2 μήνες ο εξαίρετος τεχνι
κός του Στέλιος Καλπάκης.
Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό,
αθλητικώτατο, πλούσιο σε φάσεις και
ικανοποίησε τους θεατές. Ο Αρης με
σωστή τακτική αιφνιδίασε τον αντίπαλό
του από το πρώτα κιόλας λεπτά. Επέβα
λε το ρυθμό του και προηγήθηκε στο
σκορ με τον Καρυπίδη στο 2 5 ' μετάαπό
ισχυρά ψηλοκρεμαστό σουτ του τελευ 
ταίου έξω από την πειροχή. 0 Π.Ο
Ξεχασμένης αντέδρασε αμέσως και βγή
κε στην επίθεση. Ό μ ω ς η καλά οργανω
μένη άμυνα του Ά ρ η με επικεφαλής τον
αδικούμενο γι αυτή την κατηγορία γκολκήπερ Κολτσίδα απέκρουαε εύκολα τις
επιθέσεις του ΠΟΞ.
Στο 4 7 ' ισοφάρισε ο ΠΟΞ με ανάπο
δο σουτ μέσο από τη μικρή περιοχή ταυ
Παπαδόπουλου Σ. Οι παίκτες του Αρη
δεν επηρεάστηκαν από την ισο4>άριση.
Συνέχισαν να παίζουν εξ ίσου καλά όπως
και στο α' μέρος κι έτσ ι πέτυχαν στον
τελικό τους σκοπό Το χρυσό γκολ που
τους έδωσε τους δύο βαθμούς πέτυχε
κατά εντυπωσιακό τρόπο ο Κόγιας στα
67 . κεραυνοβολώντας από την κλειστή
του γωνία τον Χατζόπούλο
Από τον Αρη δεν υπάρχει υστερήοας. Υπέρτεροι ήταν οι Διαμαντής. Σαμα
ράς, Ανδρέου. Τάνης Από την ομάδα
του ΠΟΞ που σίγουρα θα πρωτογωνι
στήσει και στο φ ετεινό πρωτάθλημα
άσχετα από αυτή την ήττα, διακρίθηκον
οι Πσπαδόπουλος Μ αρούδος Τοαλου
χι'δης και Πατσιόπαμλος.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Φ 0 ΙΙΣ ΙΙΚ 9 Ν

ί ΣΑΚΑΛΗΣ Β. Κ0Ν)Η0Σ

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Στο 10 σουτ του φωεττηρόπουλου
θα βρει το χέρι αμυντικού, χωρίς ο διαι
τητής να δώσει το καταφανέστατο πέ
ναλτυ.
Στο 25 αποβάλλεται α Πουρλίδας
για κτύπημο ονππόλου (η άποψη τουάρ
χοντσ του γηπέδου).
Στο 3 7 ' ο Ποπαδόπουλος Π. με πέ
ναλτυ θα κάνει το 1-0, σε ανατροπή του
φωστηρόπουλου.
Ερχόμαεττε εττην επίμαχη φάση του
82'. Ύεττερα από σέντρα του Μαλούτα ο
Μουρατίδης θα σημειώσει γκολ. Όμως
ο ίδιος και άλλοι τρεις συμπαίκτες του
βρισκόταν σε καταφανή θέση οφ σάϊντ.
0 επόπτης κ. ΤσοΑάκης θα το σημειώ 
σει, αλλά ο διαιτητής που βρισκόταν
μακρυό από την φάση θα το κατακυρώ
σει λέγοντας ότι ο ίδιος είχε την αντίλη
ψη της φάσεωςΔιακρίθηκαν από τους γηπεδουχους
οι Σπυριδωνίόης I- Δουλδούρης Παποδόπουλος Σπυριδωνίδης Παπαδίνας,
και από τη Βεργίνα οι Μ ουρατίδης
Κωστεκίδης θεοχαρόπουλος
Για τον κ. Τσιοιίπρα δεν έχουμε να
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Διαβατός
Νικομήδεια
Μελίκη
ΞΕχασμένη
Αγ. Γεώργιος
Βέρμιο Σ.
Κορυφή
Βέρμιο Ν.
Βεργίνα
Αγ. Τριάδα
Σκυλίτσι
Εθνικός Μ
Νησί
Αχιλλέσς Ν
Ρσχιά
Στενήμαχος
Αγκαθιά
Ζερβοχώρι
Παπάγος
Τριπόταμος

πούμ τίποτα άλλο. Οι επόπτες κ. Χλιαρός
καλός ενώ ο κ. Τσολάκης όριστος
Οι συνθέσεις
Αγ. Γεώργιος: Παπαδίνας Σ-. Δουλ
δούρης. Σπυριδωνίδης Σπυριδωνίδης Β.
Παπαδίνας Δ., Πσπαδόπουλος Π. (Δουλ
δούρης Γ.) Ποπαδόπουλος Θ, Σπυριδω
νίδης Πουρλίδας Βουγιούκας Φωστη
ρόπουλος,
Βεργίνα: Κ ω στεκίδης Χριστόδουλέ
δ η ς Μπστσίλας Ποπαδόπουλος Θεοχα
ρόπουλος Μ ουρατίδης Καρανάτσιος
Μ αλούτας Λοζαρίόης. Κοντογουλιδης
Τσιρέλσς.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Μ ετά ταν αγώνα Αγ Γεωργίου
Βεργίνας (1-1) συνήλθε εκτάκτως το
υ.οικητικδ συμβούλιο του Απόλλωνα « ν
Γεωργίου με θέμα την διαιτησία του κ
Τσιοΰπρου Λεωνίδα. «Για μιά ακόμη
Φορά οι φίλαθλοι του χωριού μας έφ υ
γαν σγανακπσμένοι από το γήπεδα κ(
αιτίας της διαιτησίας του κ. Τσιούπρου
Από τη ν αρχή του παιχνιδιού φάνηκαν οι
προθέσεις του εν λόγω διαιτητή που
ήταν ο σφανιασμός του Αγ. Γεωργίου.
Τέτοιες διαιτησίες σαν τον Τσιούπρο
πρέπει να κάθονται στα σπίτια τους και
όχι να παίρνουν την σφυρίχτρα και νσ
πηγαίνουν στα γήπεδα εξοργίζοντας
τους φ ιλάθ λους Από τη μιά ο κ, Αμανατίδης στο κύπελλο με το Μακροχώρι και
τώρα ο Τεπουπρος ήρθαν να χαλάσουν
όπ έκανα παίκτες - διοίκηση - προπονη
τής ένα μήνο το καλοκαίρι με τον ιδρώτα
τους. Δ εν σεβάστηκε την υπερπροετπάθεια τω ν παικτών με κίνδυνο τα πόδια

Συνέχειο στην 4η

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Στις 2 το μ εσ η μ έρ ι σήμερα, η Βέροια, παίζει σ το γήπ εδό
τη ς για το κύπ ελλο Ελλάδος, με αντίπ αλο την ομάδα τω ν
Γιαννιτσώ ν.
Οι Β ερ ο ιώ τες π α ίκτες π ροπ ονήθηκαν τη ν Δ ευ τέ ρ α (μόνον
όσοι δεν έπαιξαν ε ν α ν τίο ν το υ Π α νθρ α κικού) και τη ν Τ ρίτη
όλοι. Ο προπ ονητής κ. Γαϊτάνος δ ε ν έχ ει κα νένα πρόβλημα
ως προς τον κ α τα ρ τισ μ ό τη ς 1 θ ά δ ο ς η οποία δ εν α να μ ένετα ι
νο έ χ ει καμμία αλλαγή, από α υτήν τη ς Κυριακής.

Αγαπούν παθολογικά την Βέροια και αυτή τους την αγάπη την
εκδηλώνουν μ ε αυτό τον τρόπο. Κ ά θ ε Κυριακή από το πρωί ξεσ η 
κώνουν τις γειτονιές και κάνουν βόλτες ατούς κεντρικούς δρόμους
της Βέροιας μ ε ένα αμάξι (Χίλμα) ντυμένο μ ε σημαίες της «Βαοίλισ
σας». Είναι τα ξαδέλφια Γιώργος και Σάκης Πολατίδης.
μακρυνές αποστάσεις. Παράδειγμα
ο κ. Γ. Γκιρτζίκης που ήρθε από την
Ξάνθη.
•
Ατχπνοι των ομάδων ήσαν
οι παίκτες με το Νο 3 στην φονελ
λα.Πρόκειται για τους Μ ελετίδη
Βακιρτζή της ΒΕΡΟΙΑΣ κοι ίου
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ οντίστοιχα. Θα
πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι
πριν από τον αγώνα ο πρώτος
προσεφερε ανθοδέσμη στον δεύτε
ρο.
•
0 αγώνας Δόξας Μακροχω
ρίου - Μακεδονικού Σιατίστης για το
Εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα
που επρόκειτο νο γίνει το πρωί της
Κυριακής επο γήπεδο Βεροίας ανα
βλήθηκε για νο μην καταστεί ο αγω
νιεπικός χώρος ακατάλληλος γιο τον
απογευματινό αγώνα ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ.
•
Από τις θέσεις των επισή
μων παρακολούθησε το παιχνίδι
ένας ευτραφής Βούλγαρος αθλητι
κός παράγων, ο οποίος ιέ ναι φιλοξε
νούμενος μέλους του Δ.Σ. της
ΒΕΡΟΙΑΣ. Δεν αναφέρουμε το όνο
μά του γιατί σεβόμαεπε την επιθυ
μία του να βρίσκεται μακρυά από
την δημοσιότητα.
•
Ο υπεύθυνος για τις θέσεις
των επισήμων, ενώ άφηνε να περά
σουν άσχετοι με τον χώρο εκείνο
άνθρωποι, αρνήθήκε να επιτρέψει

σμα επο ημίχρονο να αλλόξέ
φονέλλα καθώς κοι τα γάντια του με
ιο ν αναπληρωματικά τερμστοφύλο
κο Μολυβακη την επιγμή που Πήγαι
νε να κάτσει κάτω απδ τα δοκάρια
του.
•
Ενώ οι διαιτητές είχαν βγεί
στον αγωνιεπικο χώρο για την
ένορξη τομ δευτέρου ημιχρόνου και
παράλληλα οι παίκτες της φιλοξε
νουμένης αμαόος πήραν τις θέσεις
τους οι γηπεδούχρι αργούσαν χαμα
κτηριστικά πράγμα που ονΟγκασε
τον διαιτητή να τους καλέσει κοτ
επανάληψη με παροτεταμένα σφυ
ρίγματα.
•
«Παίξτε μπόλλα. χάνει η
Καβάλα» με αυτή την ιαχή οι φίλα
θλοι της Βεροίας. προσπαθούσαν
να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις
προσπάθειες των παικτών τους.
•
Εντυπωσιακή ήταν ομολο
γουμένως η εμφάνιση του Ιβχρονου ιιαίκτο του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ
Τσέκου (Νο 10) ανάλογη όμως και η
συμπεριφορά των Βεροιέων φιλά
θλων θ' οποίοι τον χειροκρότησαν
θερμό κατά την ώρα της αντικαταεττάσεώς τους.
•
Εξυπνη ενέργεια του προπο
νητή του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ κ. Δουλγεράκη. Ένα λεπτό πριν από την λή
ξη του αγώνα έόωσε εντολή στους
παίκτες του πάγκου να σηκωθούν
όρθιοι, το ίδιο φυσικά έκανε και
ουτός προκειμενου να επηρεαστεί
(ενδεχομένως) ο διαιτητής και να
σφυρίξει την λήξη

Από τον αγώνα της Nao όσης
•

Στις .11.30

ΤΟ πρωί

τικ

Κυριακής ανεχώ ρπσε η αποστολή,

όπου την συνόδευαν οι έφοροι κ κ
Καραγκούνης. Μπέκας ο γενικός
αρχηγός κ. Κστσόπουλος και ο γρύφων.
•
Τον προπονητή κ. Γιόννου
συναντήσομε στο Λαγκαδά, όπου
είχε ειδική αποστολή νο παρακο
λουθήσει τον νεαρό Σφμντηλό (τερ
ματοφύλακα της Ναούετης) και νο
τον καλέσει στην Εθνική Νέων.
•
Πρώτη βγήκε η ΝΑΟΥΣΑ για
προθέρμανση και είδαμε τον Φύτο
με το Νο 5 νο παίζει στην θέοη του
λίμπερο και τον Κουμόγκα στον πά
γκο.
•
Εκδηλωτικοί οι νεαροί φίλα
θλοι του Λαγκαδά που φώναζαν, τα
πιό αισχρά συνθήματα, κατα των
Ναομσαίων παικτών.
• ' Οσο το γκολ δεν ερχόταν για
ιον Λαγκαδά τόσο οι οιοχροί οπα
δοΙ της ΑΠΕΛ τα βόζαν με τον πά
γκο της Ναούοης. που πετούσαν πέ
τρες και διάφορα άλλο αντικείμενο,
μπροεττά στην αναίδεια, του γυμνα
σίαρχου. που αδιαφορούσε
•
Το ότι ήταν προπονητής ο κ
Αναστασιάδης το γνωρίζαμε αλλά
το ότι εκτελοϋσε και χρέη επόπτη
αυτό το μάθαμε στο προχθεσινό
παιχνίδι, όπου συνεχώς βρισκόταν
δίπλα από τον επόπτη Τυρόπουλο
και τον απειλούσε γιο τον διαιτητή

και γιο νο δώσει ένα πέναλτυ.
•
Ο ιιορστηρητης διαιτησίας
ιιου κατά σύμπτωση καθόταν δίπλο
μας ακούσαμε να μας λέει πως ο
σημερινός διαιτητής κ. Κράτσης. ρί·
σκεται εκτός πραγματικότητας και η
συνεργασία του με τους επόπτες ε ί
ναι αποτιιχημένη
•
Μεγάλη ελαστικότητα έδειξε
η αεπυνομίο του ΛαγκοδΟ. όταν κιν
δϋνευε η σωματική ακεραιότητα
των παικτών και προιιονητή της
Ναούοης κ. Γρηγοριόδη. από τους
αισχρούς οπαδούς της ΑΠΕΛ nou
είχανε ξηλώσει τον πάγκο και
πετούσαν πέτρες με αποτέλεσμα vu
φύγοϋν οι παίκτες απροστάτευτοι
προς τον αγωνιστικό χώρο
•
Στο χθεσινό μας Φύλλο περίγράψομε τον «σφαγέα» Πειραιώτη
κ Κράτση, σήμερα αας nópouatá
ζουμε το τί μας είπε στα αποδυτή
ριο, για το πίναλτυ που μόνο α ίδιος
ξέρο γιατί το »δώσε «Το πέναλτυ
το σφύριξα, γιατί εκείνη την στιγμή
ετο ι πι είδα τώρα, όπως που το
φέρνω εττην φονταοια μου. ίοιος με
n a p ío u p f ο θεατρινισμός iou nal
κτη.Πάντιμς σας δηλώνω nuit, δεν
είχα σκοπό να αδικήσω κονίναν»
όλο οστά όμως ο κ Κρότοης τα «ίπι
όταν έμαθε πως ο παρατηρητής που
ήταν κοντά μος τον ιτ ο ιμ ά ζ ιι την
πιό χειρότερη έκθεση.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

Οσοι θέλουν να μοιράσουν επιστολές, προσκλήσεις ή άλλο
έντυπο υλικό, σ τα γραμματοκιβώτια των στπτιών, το κατα
στήματα και τα γραφεία της πόλεως Βέροιας, μπορούν να
τηλεφωνήσουν στο 2 9 .7 6 2 πς εργάσιμες ώρες γραφείου.
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Φωτιστικά σέ μεγάλη ποικιλία
Τιμές Βιοτεχνίας
Πώληση Χονδρική - Λιανική

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΙΥΙΑ 1ΤΑ 903 κ,ε

Βιοτεχνία Ιΐο ν χιλ. Βέροιας - Νοούσης
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Νέα από
τη Νάουσα
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Η ΤΟΥ Δ.Σ.
Την τελευταία του συνεδρίαση έκανε τη Δ ευ τέ ρ α 13 Δεκεμ
βρίου το απερχόμενο Δ ημοτικό Συμβούλιο Ναούσης.
Α π ο φ ά σ ισ ε κ α τ ' α ρχή τη ν σ ύ ντα ξη ψ η φ ίσ μ α το ς μ ε το οποίο
ο υ μ π α ρ ίσ τσ τα ι σ το ν δ ίκ α ιο αγώ να τω ν α γ ρ ο τώ ν τη ς περιοχής.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Βλάχος εισ ηγήθηκε το θ έμ α για
την ένταξη ορισμένω ν έργων στο πρόγραμμα Σ Α Ν Τ

83

της

Νομαρχίας και πρότεινε να ενταχθούν τα εξής:
9
Β ε λ τίω σ η οδού Σ το υ μ π ά νω ν - Σ π η λα ίο υ - Κ ο υ λ ο ύ κι, που ε ί
•

ναι έρ γο σ υ νεχ ιζό μ ενο .
Δ ύ ο έργα κοινωνικής αντίληψης, μετα ξύ των οποίων το
π α ρ α θ ερ ισ π κ ό κέντρο της Γραμμένης.

•

Τρίο έργα πολιτιστικά, μεταξύ των οποίων η κατασκευή εξοπλισμός θερινού κινηματοθεάτρου.
Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση του ποραρ τήματος της Εθνικής

Αντίστασης Νάουσας και περιοχής να μ ετο ν ο μ α σ τεί η οδός Σ τ α 
δίου σ ε Εθνικής Αντίστασης.

Η ΓΑΛΛΙΑ Ο ΠΙΣΤΟΤΕΡΟΣ
ΣΥΜ Μ ΑΧΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
εγκλωβίσει το ΠΑ,ΣΟ. Κ., σ' ένα πεί
ραμα αστικού εκσυγχρονισμού» και
ότι «αναμφίβολα υπάρχουν εμπόδια
κοι μάλιστα πολλά και μεγάλα».
Στην έκθεση δράσης «κατηγορείται» το ΠΑ,ΣΟ.Κ. για κηγεμονιστική
επιβολή στο μαζικό κίνημα», αλλά
τονίζεται με έμφαση ότι το ΚΚΕ
απορρίτττοντας το «πλαστό και απο
προσανατολιστικό» δίλημμα: «δεξιό
ή ΠΑ,ΣΟ.Κ.». θα βρεθεί στην πρώτη
γραμμή πάλης «για την αντιμετώπι
ση της αντίδρασης», Θα υποστηρίξει
τα θετικά βήματα της κυβέρνησης
και η κριτική του θα είναι εποικοδο
μητική,
προτείνοντας
πάντοτε
«συγκεκριμένες λύσεις και διεξό
δους».
Πάντως όπως τονίζεται στην
έκθεση, που παρουσίασε ο κ. Φλωράκης, το Κ.Κ.Ε. θα «επιδιώξει την
συμμετοχή του σε μία δημοκρατική

ΕΝΤΟΝΟ Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Ο
Δ ΙΑ Β Η Μ Α ΣΤΟ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
•

Για ανακίνηση

«Μακ€δονικού»
ΕΝΤΟΝΟ διάβημα 6υ5μορηΐρ<ΐς
έχσ.ε χθες ο υπουργός Εξωτερικών
κ. 1. ΧοραΑπμπάπουλας προς τον
πρεσβευτή της Γ.ουγκοσΑοβίας κ.
Τραικόσφκυ επαναλαμβάνοντας για
άλλη μία φορά 6»ι »Μακεδονικό
πρόβλημα» δεν υπάρχει και κάθε
απόπειρα ανακαίνισε ώς ταυ αποτε
λεί πλαστογράφηση της προγματ·
κότητος
Το έντονα αυτό διπλωματικό δια
βήμα έγινε με αφορμή δημοσίευμα
τος της επιθεωρήσεως «Κουμουνιστής».
επίσημου
υπηρεσιακοί/
οργάνου του Κ.Κ Γιουγκοσλαβίας
Στο δημοσίευμα - όπως αποκά
λυψε χθες η »Βραδυνή» - καλείται
η Ελλάς να αναγνωρίσει την ύπαρξη
μακεδονικού λαού
μακεδονικού
πληθυσμού κο· μακεδονικής γλώσ
σος που υπάρχει όχι μόνο στο γιου-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε άπ έχει unoβληΟιι στη Νομορχίο η από
2 4 11 ·82 αίτηση του Τζέπη Ιωάννη
του Ευθυμίου γραμμένου στα
Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αλί
ξσνδρείας γιο την αλλαγή του επω
νύμου του σπό «Τζέπης» εις
«Ζωγράφος*
Καλούμε καθένα που έχει αντί
θετη γνώμη γιο τη ζητουμένη αλλα
γή όπως μέσα σε δέκα πέντε <151
ημέρες οπό της δημοσιεύσεως να
μας υποβάλει τις αντιρρήσεις του.
Βέροιο 8/12 1982

γκοολαβικά έδαφος αλλά στο βουλ
γαρικό και τα ελληνικό.
• Το Ριζοσπαστικά Κίνημο με
χθεσινή tou ανακοίνωση υποστηρί
ζει άπ το κείμενο στον «Κουμουνιστή» προέρχεται από την τοπική
κυβέρνηση των Σκοπιών που με
έγκριση
του
γιουγκοσλαβικού
υπουργείου Εξωτερικών δημόσιε ύθηκε Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλεται ο τυχοδιωκτικός σωβινι
σμός των Σκοπίων και του Βελιγρα.
δίΟυ «οι υπενθυμίζεται ότι η Ελλάς
σήμερα αποτελεί μία «από τις βασι
κές εννοήσεις της ανεξαρτησίας»
των Γιουγκοσλάβων.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Μ ε την υπ αρ. 545/19 82 από
φαση του Πολυμελούς Πρωτοδι
κείου
Βέροιας
αναγνωρίσθηκε
σωματείο
που
ιδρύθηκε
στο
Μακροχώρι Ημαθίας, με την επωνυμίο
«ΣΟΜΑΤΕΙΟΝ
ΦΟΡΤΟΕ
ΚΦΟΡΤΩΤΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ» και σκοπό τον αναφεράμενο στο άρθρο 2 του καταστατι
κού του.
Βέροιο 14 12 1982
Ο Πληρεξ Δικηγόρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΤΣΑΝΑΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜ Α ΕΠΙΘ.ΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Με την αριθμ. 151 β· 13-1 2-82 απόφαση του κ. Νομάρχη Ημα
θίας καθορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων κοινό
τητας Μοκροχωρίου κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων 1982
Ν Έτους 1983 ως εξής.
Τα καταστήματα της Κοινότητας Μακροχωρίου Ημαθίας κατά τις γιορ
τες των Χριστουγέννων 1982 Ν. Έτους 1983 θα λειτουργήσουν ελεύθε
ρο
Ο Προϊστάμενος
Αθανάσιος X ΊωαννΙδης

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
Να λοιπόν που η Βέροια Π πόλη
των 40.000 περίπου κατοίκων έχει
να επιδείξει μιά πνευματική κινΊΟΊ
πολύ αξιόλογη
Κοιτώντας καθημερινά οπου
δήποτε τοπική εφημερίδα δεν θο
κουραστούμε ιδιαίτερα για να βρού
με δημοσιεύσεις ομιλιών κ.λττ._
Κι εκεί που ο κάθε Βεροιώτπί
ήξερε πως μετά 2 βδομάδες θο
μιλήσει α τάδε γι αυτό το θέμα τω'
ρα αναρωτιέμαι αν ξέρει κ α ν ε ί ς όλες
τις πνευματικές εκδηλώσεις της τοθε βόομόόος. Ολα αυτό είναι καλα
κι ελπιδοφόρα δείγματα του πνευ
ματικού ξυπνήματος της πόλης \ιος
Γιατί η πολυγνωμία οδηγεί στΊν
καλύτερη, τη σωστότερη τοποθέτη
ση των θεμάτων που τόσο ανάγ«Π
την έχει η πόλη μσς. Κοντό λοιπόν
στους 2 κεντρικούς φορείς διαλέ
ξεων (Χριστιανική Εστίο Βέροιας
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο!, αρχίζώ^
και οι πρόσκοποι της πόλης μας Ρ'0
σειρά ομιλιών - συζητήσεων που
απευθύνονται κυρίως στους νέους
αλλά και με την ελεύθερη συμμετο
χή των μεγάλων
Πρώτη παρουσίαση, την Τετάρ
τη 15-12-82 στις 7.30 μ μ όΛ
πνευματικά κέντρο του Αγ. Ιωοννου
(πίσω Οπό την εκκλπσίο του ^Ρ1"
στού). Θέμα «Ναρκωτικά και ά
νέοι». Ομιλητής ο καθηγητής "Κ
πόλης μας κ. Μακεό ΠαπαδόΠΟΡ
λος '
Η κοινοτομϊα στην ευγενιί1)
ουτή προσπάθεια, ιέναι ότι όλοι V
ομιλητές ταυ κύκλου, είναι διακεκΡ1"
μεν οι πολίτες της πό λης μας Η σει
ρά ομιλιών έχει- τίτλο "ΑΝ!·
ΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗλ) ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»
Σήμερα
Τετάρτη
λοιπό*1
15-12-82 μια νέα πηγή πνευμο*1'
κής καλλιέργειας θα αναβρΰ®*1
Στόχος και σκσπος. θ ' νέοι και το
προβλήμοτά τους.
Ας βρεθούμε λοιπόν, κι ας X0'
ρετίοουμε την προσπάθεια τού<·.

Δήλω ση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης
ΠΑΡΙΣΙ 14 (ΑΠΕ)
«Η Γάλλιό είναι ο σταθερότερος και πιστότερος σύμμαχος των
Ηνωμένων Πολιτειών».
Η προχθεσινή όήλωση του
εκπροσώπου της προεδρίας της
δημοκρατίας δίνει στην πεμπτουσία
του κοι το Θέμα που σε διάφορες
παραλλανές θα αναπτυχθεί στον
Αμερικονό υπουργό των εξωτερι
κών κ Τζώρτζ Σούλτς στις πολύω
ρες συνομιλίες που έχει διαδοχικά
με τον πρόεδρο Μιττεράν και τους
υπουρνούς αμύνης κ. Ερνύ. οικονο
μικών, κ. Ντελόρ και εξωτερικών κ.
Σεύσσόν, στη διαβεβαίωση προστί
θεται η διευκρίνηση ότι κατά την
γαλλική αντίληψη σύμμαχος δεν

Ά ρχισ€ το 1 1ο Συνέδριο
του Κ.Κ.Ε. στην Αθήνα
Με την Γκκιουοίυση της έκθεσης
δράσης της απερχόμενης κεντρικής
επιτροπής του ΚΧ.Ε από τον Γενι
κό Γραμματέο κ Κοριλοτ φΑωράκη.
άρχισον σήμερα το πρωί σπς 9, στο
«σπίτι του κόμματοςιι στον Περια
σό. οι εργασίες του ι >ου ουνέ
δριου του Κ.Κ.Ε.
Στην έκθεση δρόαης αφού σναφέρεται σπ στην χωρά μας μετά τις
εκλογές του Οκτωβρη του 1981,
«διαμορφώθηκε μ α περίπλοκη και
αντιφατική
κατάσταση»
γίνεται
οξεία κρτπκή της πολιτικής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., επειδή με πς »υπαναχω
ρήσεις του» δεν μπορεί να φέρει
την «πραγματική αλλανή». στον τό
πο και νιαυτό οι κπλσπές λαϊκές μά
ζες» συνειδητοποιούν ότι «αλλαγή
δεν γίνεται χωρίς το Κ.Κ.Ε».
Παρ' όλο αυτά αναγνωρίζεται ότι
«η άρχουσα τάξη προσπαθεί να

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ

ΚΟ Μ Μ ΑΤΟ Σ
κυβέρνηση, εφ όσον το περιεχόμε
νο και ο τρόπος άσκησης της κυβερ
νητικής πολιτικής θα είναι σε μία
κατεύθυνση πραγματικής αλλαγής»
και ταυτόχρονα προτείνει την
συσπείρωση «όλων των προοδευτι
κών δυνάμεων, δινήσεων ή προσ
ωπικοτήτων», που είναι προσανατο
λισμένες σ' αυτή την κατεύθυνση.
Σύμφωνα με την έκθεση δράσης
«Λυδία λίθος» για την στάση του
Κ Κ.Ε απέναντι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. κοι
θο είναι η στάση του ΠΑ,ΣΟ Κ. απέ
ναντι στο πρόβλημο της συνεργα
σίας με τις δυνάμεις της αλλαγής και
ειδικώτερα απέναντι στο Κ.Κ.Ε.
Στο κεφάλαιο της έκθεσης που
οναφέρεται στον σύνχρονο κόσμο
κοι στον αγώνα για την ειρήνη και
την πρόοδο, τονίζεται ότι το Κ.Κ Ε.
απορρίπτει την «θεωρία του διπολι
σμού» και δεν αποδέχεται ότι με τις
συμφωνίες της Γιάλτας και του Πότσαδ «ο κόσμος μοιράστηκε ανάμε
σα στους δύο μεγάλους». «Αυτοί
που καταγγέλουν τον λεγόμενο
διπολισμό και τις συμφωνίες της
Γιάλτας και του Πότσαδ. υποστηρί
ζεται στην έκθεση, μας καλούν ταυ
τόχρονα να παραμείνουμε στο Ν.Α
Τ Ό . και αποδέχονται την επέκταση
του με την ένταξη της Ισπανίας και
έτσι αντικειμενικά
εξυπηρετούν
τους φιλοπόλεμους και ιμπεριαλιστι
κούς κύκλους».

ΕΥΧΕΣ
Τους ευτυχισμένους νονείς Τά
σο και Πόπη Πατσίκα που απέκτη
σαν το πρωτότοκο παιδί τους, ευχό
μαστε ολόψυχα να τους ζήσει.
- Οικογένεια
Δημητρών Κουμουση

Βενζινάδικα

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφανιδης Χαράλαμπος
θεσ/νίκης 77, Τηλ. 24 25 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΙωαννΙδης Δπμήτριος
Τηλ. 22-767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθανάσιος
Τηλ. 23 36 6
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Οϋστας Ευστάθιος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια
Τήλ 2 9 .6 8 5
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
(ΓΚΡΟ ΥΠ ) Γ ΛΥΚΕΙΟ Υ
και αποφοίτων (1 9 8 0 , 8 1 , 8 2 )

ΑΠΟ 10-1-83
ΓΙΑ I, II, IV ΔΕΣΜΗ
ΠΑηροφοριίς-Εγγραφές
Κ α θ η μ ερ ινά

«Η Λ ΕΚ ΤΡ ΑΓΟ ΡΑ»
ΑΦΟΙ ΑΜ ΑΝΑΤΙΔΗ

σημαίνει υποτελής και όη η Γαλλία
προτίθεται ναδιστηρήσει την εθνική
ανεξαρτησία της και να προστατέψει
το οικονομικά της συμφέροντα.
Ωστόσο η έμφαση δίνεται στο
πρώτο σκέλος με την εγγύηση της
ακλόνητης σταθερότητας και πίστεως στη συμμαχία με την Ουάσιγκτον. σε μια γαλλο - αμερικανική
συνάντηση που συνοδεύεται από
ελπίδες ότι θα συμβάλει στην διά
λυση «παρεξηγήσεων» και στην
αποκατάσταση κλίματος συνεννόη
σης μεταξύ των δύο συμμάχων.
Γενική πράγματι είναι η διαπί
στωση και από στελέχη της κυβερνήσεως και από πς στήλες του τύ
που ότι πυκνά σύννεφα σκοτίζουν
τον ορίζοντα των γαλλο - αμερικανι
κών σχέσεων, ύστερα από μιά
συνεχή επιδείνωση nou έχει μεταβάλει σε μακμυνή ανάμνηση το
φωτεινό ειδύλιο της συναντήσεως
των προέδρων Ρήνκαν και Μ ιττεράν στις 18 Οκτωβρίου 1981:· στο
WORK TOWNE τους εορτασμούς
της 200ετίας των ΗΠΑ.
Μολονότι ο όρος «κρίση» απορ
ρίπτεται και ο υπουργός εξωτερικών
κ. Σευσσόν προπμά την «οικογε
νειακή φιλονικία» αντί της «διαδι
κασίας διαζυγίου» που διαπίστωσε
σε μιά στιγμή έξαρσης π γενικά ομολογείται μιά αδυναμία συνεννοήσεως και η αραίωση, μέχρι πλήρους
διακοπής των καθημερινών άλλοτε
τηλεφωνικών συνομιλιών του κ.
Σευσσόν με τον προκάτοχό του κ.
Σούλτς Αλεξάντερ Χαίηγκ.
Στο επίπεδο «πς κορυφής ακρι
τομυθίες της Ουάσιγκτον. που φ θ ά 
νουν στις στήλες του γαλλικού τύ 
που. αναφέρουν ότι μεταξύ των κ.κ.
Ρήνκαν και Μιττεράν «το ρεύμα δεν
περνάει ήπιο», ότι ο πρώτος πραγ
ματιστής
και φορέας μερικών
οπλών ιδεών, που τροφοδοτούνται
και από την τακτική ανάγνωση του
READER'S DIGEST, δυσκολεύεται
να παρακολουθήσει τον Γάλλο
πρόεδρο σης φιλοσοφικές τοποθε
τήσεις του κοι στην εμμονή του
ναεντάσει την αντιμετώπιση των
καθημερινών προβλημάτων σε ένα
«.σχήμα» ιστορικού οραμαπσμού.
Δυσκολία συννενοήσεως και
αραίωση της επικοινωνίας αναφέ-

συνέχεια από την 3η
τους γιο 90’ Πρέπει νο σταματήσει
αυτή η αιυορρσγιο. Εξ άλλου τί τους είχε
φταίξει ο Αν Γεώργιος. Μήπως μπαίνει
εμπόδιό στα σχέδιά τους: Τι προγραμμαηζουν στη συνέχεια: Τέτοια κάνουν οι
διαιτητές σαν τον Τσιούπρο και διώ
χνουν τον κόσμο οπό το γήπεδα Θα έρ
θει «αιρόςπ ου θα παίζουν μόνο οι ομά
δες με τους διαιτητές χωρίς «ονένα φι'.άθλο αν συνεχίσεων νο σφυρίζουν
διαιτητές σαν τον Τσιούπρο. Όσο γιο
τον «όριο αυτό το «αλύτερο που έχει να
κάνει είναι να παρατήσει την σφυρίχτρα
«Οι να κάτσει σπίτι του γιατί όπου και αν
πηγαίνει θα νίνεται ρεζίλι».
Μετό τιμής
Για το Δ Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Δ Μουχτόρης
ZEPBOXQPI
ΚΟΡΥΦΗ

0
1

ΖΕΡΘΟΧΩΡΙ ΙΑπ/νος Δπμ, Αγγελόπουλος)
Αξισποιωντας μία από τις πολλές
ευκαιρίες που δημιούργησε ο ΠΑΟ
Κορυφής κατόρθωσε να επιβληθεί του
δυνατού και μαχητικού Ατλα Ζερβοχωρίου με 1-0.
Εγινε ένα καλό γενικό παιχνίδι πομ
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των
φιλάθλων οπό τα πρώτο μέχρι και το
τελευτοίο λεπτό.
Το α ημίχρονο ήταν μοιρασμένο Οι
παίκτες *αι των δύο ομάδων κατέβαλαν
προσπάθειες να επιτύχουν γκολ αλλά
δεν το κατάφεραν. Μπορούμε να πούμε
ότι το Ζερβοχώρι ήλεγχε καλύτερο το
παιχνίδι σε αυτό το διάστημα αλλά δεν
δημιούργησε πορά μίο μόνο ευκαιρία.
Αντίθετα η Κορυφή παίζοντας με ενιυχυμένη την μεσαίο γραμμή κατόρθωσε
να ανακόπτει πς επιθετικές ενέργειες
των αντιπάλων και με οντεπιθέσεις
δημιουργούσε περισσότερες προϋποθέ
σεις για γκολ.
Στο β' ημίχρονο η Κορυφή έχοντας
το αβαντάζ της καλύτερης φυσικής κατά
στασης των παικτών της επέβαλε τον
δικό της ρυθμό, δημιούργησε πολλές
ευκαιρίες αξιοποιώντας την μια Ηταν το
75’ όταν ο Σωτηριάδης από τα ύψος του
πέναλτυ επιχείρησε οσυ» απέκρουαε
προσωρινά ο Πολυχρονιάόης κοι ο Στεργιόπουλος οπό πλάγια θέση με άουτ
έκανε το 0-1
Διακρίθηκαν από την Κορυφή οι
Καλτσονόκης, Μουακεφτάρας Πουαρί
δης Λιοκίδης Σωτηριάδης- Από το Ζερ
βοχωρι ο· Πολυχρονιάδης τροχίδης
Αλμαλιωτης Γαΐτονίδης.
0 διαιτητής κ. Δήμππλας δεν οπέφύ
γε τα Λάθη πού «ππρέαοαν και πς δύο
ομάδ«ς Αρ,οτοι οι «πατπ*ς κ.κ Δέλλας
Δεληγιόννης.
Οι συνθέσεις
Κορυφή: Καλταβερίδης Πσναγιωτόπουλος. Πουορίδης Καλτσονόκης Μουσκεφτορας Μπεκιάρης (65' Κυριάκού)
Θεοδωρίδπς Γιόντοης ϊτεργιόπουλος
Λιοκίδης Σωτηριάδης.
Ζερβοχώρι: Πολυχρονιάδης Συμεωνιδης Τροχίδης Αβρομίδης Λαζαρίδης
Σταμπουλιδης, τροχίδης. Αλμαλιώτης.
βαρύτιμος. Γαΐτονίδης Αλουτσανίόης
(70 Κελεμκερίδης)

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ-Τηλ» 41.657 - 41.405

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Καλούμε την πολυπληθή πελατεία μας να μας επισκεφθει τις
μέρες των Χριστουγέννων και σας εγγυόμεθα ότι θα βρήτε όλα τα
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Το Δ Σ οι παίκτες κσι οι φίλαθλοι
της Κορυφής αισθάνονται τι1ν υποχρέω·
ση να ευχαριστήσουν «αι δια του τύπου
τους παίκτες τους φίλαθλους και τα Δ.Σ
του Ζέρβοχωρίου για την άψογη συμπε
ριφορά απέναντι τους
ΣΕΛΙ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Τα κερίφημα STEREO H I-FI Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Η Σ ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ

ΜA R ΑΝΤΖ - SHERTON J I Ο
Σε τιμές γνωριμίας και ευκολίες πληρωμής

Η

1

ΒΕΡΜΙΟ Ν.
0
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ ΙΑντ'της Βορνιαζίδης
Γερ.1
Ακόμα μία νίκη προσθεσε στο ενερ
γητικό του το Βέρμιο ϊελίου, νικώντας
στο γήπεδά του τον συνονώμβίά του
της Νίάιΐο ,ς μ* 1 0. Γο ,’*ορ δ«“ ο«τα
nO-pivfJcu οιην Β(ΐανμΓηι«ά*άτ1' του
αγώνα αφού οι νικητές ήταν ανάεροι
και ατο 90 υλλιτ οι κυνηγοί rou δεν εί
χαν την ατίιιτ,λεσμαίικάπητη που έπρ«
πε και ο αντίπαλος τερματοφύλακας
έσωσ« σε πολλές φάσεις την torio του

ρονται από την γαλλική πλευρά σαν
υπεύθυνες για ένα κλίμα δυσπι
σ τίας ανταλλαγής αιτιάσεων για
ασυνέπεια και ενίοτε για κρίσεις
οργής και κατηγορίες για «διπροσω
πία».
Τη σοβαρότερη τέτοια έκρηξη
προκάλεσε στον Λευκό Οίκο η γαλ
λική υπαναχώρηση (κατά την αμερι
κανική εκδοχή) από συμφωνία για
την υιοθέτηση ενιαίων κανόνων
στο εμπόριο της δύσεως με τις ανα
τολικές χώρες σε αντάλλαγμα της
καταρνήσεως του αμερικανικού
εμπάργκο σε βάρος εταιριών που
συνέβαλαν στην κατασκευή του
ευρωοιβηρικού αγωνού. 0 πρόε
δρος Ρήγκαν ανήγγειλε την κατάρ
γηση του εμπάργκο και την συμφω
νία για το εμπόριο στις 13 Νοεμ
βρίου. Η γαλλική κυβέρνηση με κλι
μακωμένες δηλώσεις διέψευσε την
ύπαρξη συμφωνίας.
Η Γαλλιά - που ενδιαφέρεται
τώρα να συμμετάσχει στην εκμε
τάλλευση τεραστίων νέων πηγών
φυσικού αερίου στο σοβιετικό
αστραχάν και στην εγκατάσταση
εργοστασίου από - εθιώσεώς του
(διαχωρισμού του από το θειάφι)
και που γενικότερα ανπμετωπίζει
οξύ πρόβλημα ελλείμματος 100
περίπου δισεκατομμυρίων φράγκων
στο εμπορικό της ισοζύγιο
είνοι
πράγματι αναγκασμένη να διαχωρί
σει την προσήλωσή της στην
Ατλαντική Συμμαχία οπό την υπα
γωγή των οικονομικών συμφέρον
των της στις αποφάσεις (και στα
συμφέρονταΙ των ΗΠΑ
Τόσο
περισσότερο όσο η σοσιαλιστική
κυβέρνηση ανακαλύπτει με την
πορεία του χρόνου και μετά από
αλλεπάλληλες συγκρούσεις με την
πραγματικότητα, ότι τα συμφέροντα
αυτά είναι αντογωνιστικά.
Επίσημα και συχνά οξύτατα

έχουν διατυπωθεί γαλλικές καταγ
γελίες για την αμερικανική εμμονή
στα υψηλά επιτόκια, για την άρνηση
διορθωτικής επεμβάσεως στις νομι
σματικές ισοτιμίες, ακόμη και για
την άρνηση των αμερικανικών τρα
πεζών να παίξουν τον «συμμαχικό»
ρόλο τους στη χρηματοδότηση του
τελευταίου γαλλικού εξωτερικού
δανείου των 4 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων γιο την στήριξη του γαλ
λικού φράνκου (που έδωσε στον
Αμερικανό πρεσβευτή στο Παρίσι
την αφορμή επιθέσεως κατά της
εθνικοποιήσεως των ναλλικών τρα
πεζών).
Σε ανεπίσημη διατύπωση και
από τις στήλες κοι t o u συντηρητι
κού ακόμη τύπου οι καταγγελίες
επεκτείνονται στον οξύ αμερικανικό
ανταγωνισμό
στηδιεθνή
αγορά
πολιτικών και πολεμικών αεροπλά
νων, πολεμικού υλικού και αγροτι
κών προϊόντων όσο και στις αμερι
κανικές προσπάθειες υποκοταστόσεως της Γαλλίας σε περιοχές
παραδοσιακό ανήκουσες στη «γαλ
λική σφαίρα επιρροής» ιδιαίτερα
στην Αφρική όπου τις περιοδείες
του προέδρου Μιττεράν ακολου
θούν περιοδείες’ του αντιπροέδρου
Μπούς σμερικανών υπουρνών και
επιχειρηματιών, τα μικτά αμερικανομαροκινά νυμνόσια διαδέχοντας
μικτά γοΑλο - μαροκινά κοι την
δαπανηρή συμφωνία ν α τα φυσικό
αέριο της Αλγερίας - τίμημα ν α την
αναθέρμανση των γαλλο ολνερικών σχέσεων - ακολουθεί στενή
αμερικανική πολιορκία φίλίος στην
αλγερινή κυβέρνηση.
Γενικότερα το Παρίσι προσάπτει
στην Ουάοινκτον μιά έλλειψη αντπ
ποκρίσεως στην γαλλική προσήλω
ση στην Ατλαντική Συμμαχία και
οπήν πλήρη ευθυγράμμιση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΙΟ*

O 4ΙΗΜΕΡΕΥ0ΝΤΑ

Φαρμακείο
OftlANYKTEPEYOfTí
Σήμερα Τετάρτη 1 5 ΔεκεμβΡ®11
1982 εφημερεύει το φαρμα«*'0
rioupoú«n Πέτρινα
Τηλ 29101
Διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μπολιού Ουτα Λιάκου
Τηλ. 29759

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Θα απουσιάζει στο εξωτερικό για επιστημονική
ενημέρωση από πς 2 3 -1 2 -8 2 μέχρι την 9-1-83.

«υκοιρίίς

Α ' Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ Ε Π Σ Κ Μ
Το Σέλι απέδειξε άτι βρήκε rov
ρυθμό του και μπορεί πλέον να μιλάει
για πρωταθλητισμό, ενώ οι φιλοξενού
μενοι ξύπνησαν μετά το 65 αλλά δεν
μπόρεσαν να ισοφαρίσουν
Το τέρμα που έκρινε τον αγώνα πέ
τυχε ο Ιωαννιδης στο 40 με έξυπτνο
πλοσέ
Το τέρμα που έκρινε τον ανώνα πέ
τυχε ο Ιωοννίδης στο 40' με έξυπνο
πΛασέ.
Καλύτεροι από τους γππεδούχους οι
Τσέας Ν. Σαφαρικας Μπαντής Λοκμανίόης Ντι'νας ενώ από τους φιλοξενουυένους οι Νικόλτσης Γκέτσος Γρηγορίου.
Η διαιτησία του κ. Καψάλη (Κουμού
σης - Χαραλαμπίόης) άρισιη.
Οι συνθέσεις
ΙέΑι: Αλμασίδης Σαφαρικας Ντίνας
Μπαντής, Τσέας Ν., Κάνιας Τοέας Σ
(67 Αραβάπουλος) Καραγιάννης (86
Παπαόόπουλος) ΛοκμανΙδης Μοραντί6ης Ιωοννίδης.
Βέρμιο Ν.: Νικόλτσης Μήκας
Μακαρστσής (67' Τορμπαντώνης) Πέίος
Γκέτσος Γ.. Γρηγορίου. Μάντσος Σήγνος Πετοίδης. Τατταντοής Γκέτσοε I4R
ΛΙγγος)
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
ΡΑΧΙΑ

2
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ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ ΙΑντ'τής Σισμανίδης Θ Ι
Στο γήπεδό της η Δόξα Αγ Τριάδας
έχασε δίκαια από μία αρκετό καλή ομάδα
τον Εθνικό Ραχιός Μέσα σε ένα βαρύ
γήπεδό πσίχθηκε καλό ποδόσφαιρο και
οι φίλαθλοι απόλαυσαν πέντε ν*αλ και
εΐόαν να χάνονται πολλές ευκαιρίες
Γενικά ο Εθνικός ήταν σνώτερος ενώ η
Δόξα έκανε μιά κακή εμφάνιση Στην
άμυνά της και οτην επίθεση έδειξε πολ
λές αδυναμίες

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ

την μποΑΑσ vxj ΠΩΐζ^τΰ· cnO πίντρο του
νπ««6ου Φθσνουμ€ στο δ€ύτ€ρο ημί
χρονο οττου συν<€«ρ*υ€να στο 6 3 ’ ο
Σο^ακΛιόος KÓve< το 1-1 μ€ φθ06ρό

σουτ εξω ογτο την περιοχά
Από την ομάόα του Τριποτόμου
ξ€χωριοαν

ο»

ΚοΑλιαρΐόη^

η

δθλδ

Ζμ

Στο 2 5 μετά σπό ωραίο μ ϊΐα 0 ί0 ^θ ,<
του Πκττοφΐδη α Μ ανέας μ€ μ ονΰκΑ Μ Β
σουτ κάνει τό 1 0 .

Γ00οας.

Τςμουρτυΐί.ης €νώ ατιό τον Βθνιπο Μ οι
Πασιόης Σοζαχλίδης.
Α ρ κίτό καλή
Μουρτζίλα

Στο 10 ο Μανέας μ« το απο
κτύπημα φοσυλ βρίσκει την *ο θ ·τ

διαιτησία τ συ

*

Οι συνθ*σ€ΐς
Τριπόταμος; Καλιαρίδης Ιακωβίόπς
Τ^μουρτζίδης. Ευθυμοΰδης OujTiàÔqc
Α. Τσαυήτρος, Τόντης. T u uo^ Φ ω πόδηι
I. Θ«ο6ωρίδπς 130 Γαβράς) Ιντζίβ ίδ η ς
Ε θνικός ΜαροσΑίδης. ΑΑζξανδρίδη
^ΠυνόπουΑο^. Μαρουδός, ΣοΑτσογλίδης 155
ΝικοΛαίδηςί ΚοζαΡτζιά6ης
ΚουΑουρ»ώτης, Φ ω τιά δην ΓοζακΑίδης
Πασίάπς (64* ΤογκοΑίδης) Τοπολογλου.

ΠΑΠΑΓΟΣ
ΑΓΚΑΘΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ (Ανττάς Καραλής Κρ Ι
Η ΘύίλΑο Ποπόνου π#τυχ€ σπου
δαία νίκη (ni της ΑγκαΒιας και ανίπν^υσ€ βαθμολογικό €νώ παράλλτν^σ υπάρχί ΐ μ€ γσΑη αισιοδοξίο για evo ανέβασμα
κσ» μία κατάληψη καλύτίρης θ^σπς στη
βαθμολογία
Ή τολτ ένα παιχνίδι γευάτο θίαμα
πλούσιίς φάσί·ς. πολλά γκοΑ. Το σκοο
αδικίΙ τη Θύίλλσ γιατί έχασε πολλές

Στο 47* ο Ποποδημητρίου ισοΦ0^
Çfcf *□» στο 60 πσλ» ο ίδιος πακτΠΓ^
σπίθανίς τρίπΑίς καν«ι το Αγκάθι
Θύ^Αλα 2- Γ
Αν*0·
Η QûeAAa πΐίζ€ΐ ασφοκτίκά τπν 1
θ»ά ατο 75 με πέναλτυ ο Μανέας
το 2-2.
Τξλος στο Θ2 ΠΡ0€ Π VÍfcñ ^
Θύελλας όταν pero σπό uipaio
αμό Μανία - Παγούρα. ΜπρόντΠ·
τίλ ίυ τ α ίο ς γράφ ο το t í Aikó 3-2

Καλύτεροι σπό την νικήτρια ο
θνής Τσαλουχίδης και οι ΠιστοΦ1^
Γαβρ·ηΑιόης. Μπράντης Μονέας,
Οι συνθέσίΐς
-Παπάγος: Κουκουρικης fcuipV’®'
δης. Σπανός. Τσαλουχίδης. ΓοβριΟλί^
Μπράντης. Μονέας. ΤσιΑωνης. Παν0^*
>.κις Ναροφουλιδης ΙΙιστοφ»οης
Αγκαθιά: ΑΑίζόπουλος. Θυμιαπο^
λος Μασχόπουλος ΛιακόπουΑος FCo«
κουφιόπουλσς Αποστολόπουλος
τος
ΛιακόπουΑος
ΠaππδnuΠτP,íHJ,
Αγγίλάπουλος ΑποσττολόπουΑος
»¡
Αριστη η διαιτησία του χ Κολ*0
(Μιχόλακα - Στίργιοπουλοο)

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΟΣΤΟ ΣΑΣ

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ
Στο 15 ο Θεοδώρου ύστερο on?j
κακή συνεννόηση της αμύνης της Δόξας
Κάνει το 0-1 για ταν Εθνικό.
Στο 40 κεφαλιά του Σισμανίδη Τ. η
μπάλλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο 42' η Δόξα κερδίζει πέναλτυ
αφού ο ΔαμιανΙδης του Εθνικού πιάνει
την μπάλλα με τα χέρια «αι ο σττασιολί
οτσς Βλοχόβας ισοφαρίζει.
Στο 49' ο Θεοδώρου ύστερα από
ωραία εκτέλεση φάουλ κάνει το 2 -1 για
τον Εθνικό
Στο 52" ο Αβετίδης οε δυνατό άουτ
οτέλνει την μπάλλα στο όοκάρι
Στο 60’ ο Κρομμύδας κάνει το 3-1
και στο 85' ο Αβετίδης επωφελείται το
λάθος της άμυνάς του Εθνικού και κάνει
το 3-2 που ήτσν και το τελικό αποτέλε
σμα
Από την κακή Δόξα διασώθηκαν μό
νο ο ταλαντούχος Βλαχάβος και ο Αβιτιδης Ενώ από την νικίμρια nou έκανε
καλή εμφάνιση ξεχώρισαν Οι Θεόδωρου
Κεφυλίδης. Ακριβοπουλάς
' Αριστη ήταν η διαιτησίο του κ.
Κορανταυμόνη με ορ»στους τους «πΰ·
πτες ΙΑντωνιάδη ΚουφοπουλοΙ,
Οι συνθέσεις
Δόξα: ΘεοόωρακοπουΛος. Αβετίόιις
Μαλακόπουλος Σισμανίδης 175' Κυρδό
κος A I Βλοχόβας Γ. Νΐκόπουλος Κάρο
νκιοζόπουλος. Σισμανίδης 125' Καρδά
κος Θ.Ι Καρδάκας Μ Σισμανίδης Τ Ίσα
γκαλιδης
Εθνικός Ραχιός.
Παπαδόπαυλας
Ντουματόπομλος Δομιανίδιις.Πιστοφι
δης. Κεφαλιδης Καρβαγιωτης Ηλιόδης
(75 Παποδημητριού) Θεόδωρου. Κρομ
μόδας Ακριβοπουλάς Σκορδίλας ΙΒ5
Γκελος)
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.

1
1

ΡΑΧΙΑ (Απ/νος Χιονιόης Γ I
Σε ένα μβίρωκ,ηαιχνιδι στο γδηκΑυ
η ( | Ρ ιτχ'όζο Γριποταμυς ήρθ» Ό>.· α /υ ,
[2

1 Μί. rov

Τα ΓΕΩΤΡΟΝ βέλτ'ώνέΐ την υφή «ο> την ούσταοπ '<7W
εόύφΟυζ ιΑφρατόιν«· «0> 6υνομων*ι το έδαφος'
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει ^nv n o p a y u v ó πρω·μζ«<. χρώμα**’
ζ€». «σι βοηθό το υς καρπούς στην σ υ ντήρ ησ η στα ψ ·ιγ κ θ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ ό ιο ρ θ ώ ν ίι τις τρ ο φ ο η *ν (*ς Σιόηρου. V « 0
δαονυρου. βορίου. Μ οννη σ ίου. M o ty a v io u στα δένδρο
αμπέλι α
Τα '"ΕΟΤΡΟΝ αυξάνει τον σσ«χορι«ό τίτλο στα συπελο
κοι το τεύτλα
Te, rc Q T P Q N ουξάνΕΐ. πρωιμίζ«· την παρονω νή της τομ0
τσς «α «ονε· το Φυτο α ν θ εκ τικ ό σ τις σ σ θ εν ε 'έ ς
Το ΓΕ Ω ΤΡ0 * . η ε ρ ίχ έ Ειδικά μ« το ηλά σ τη του εδά φ ο υς uf
πλήθος μι«ρ οθθγσ νισ υω ν ·πθυ SJUVTf «Ouv tJTT-j. -λ η ρ η δ ε υ θ ε o u io 'l «α· αττορροφποπ των θρ επ τικώ ν συστα''Κΐ*ώ
του ε δ ά φ ο υ ς1
Το ΓΕΩΤΡΟΝ f i t - «ο θιεο υ,ιθι ι.πο θερ μοκή π ια δ πτ. <σΡ'
ζε> φ ο ν τα σ τ^ ε ς οπ οδοσεις
Ια ΓΕΩΤΡΟΝ ε · . Ί 10 ν .,^ τ κ π ε ο ε « ι» · ..·ί

π αίκτις tou <mn(ov Afyo opvfiviim ivcf

crro 11 o T(JvtT1< μ*

κτφοΑ)Λ μ ί ΐύ ο ο Λ o tv tp o του Ιντζ»Πΐ6π
Fο παιχνίδι ουν«χ)'ατηκ< μονΛηινΰ μ»

ρ

'· οε οργανικό

ουσ α οπο μιΟ « ο *ο χω *« ύ έ·.r «οιτρ'ά 1
ΔΑΝ Ε ΙΟ Δ Ο ΤΕ ΙΤ Α Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ATE
•

Γιο παροννελίες στην περιοχή Βκροίας

ΚΩΝ ΝΟΣ ΖΩΠΟΣ
Τηλ 2 2 8 8 0 Βέροια
•

Για παρανγεΜ ες σ την περιοχή Α λ ίξ ο ν δ ρ ε ίο ς

ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2 3 .5 2 5

Αλεξάνδρεια

Αντ/κος Βορείου Ελλάδος ΙΤεχνι«άς Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γ*ω *ονος

Μ καΑ ύη;»^· îtpu.

Γτότομος βο ρτιορύύσΫ νο νικηο^έ û v ti
Ιο γκοΑ n>

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ

ΚΑΜ ΠΙΤΜ 7

Τηλ 2 7 9 6 6 2 7 1 6 1

Ν Α Ο Υ ΐΑ

1

n

γ-ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ

i -,
i

j

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ
16

ίΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981
Έτος ιόρϋοεως 1ββ5
Α ρ. Φ ύ λ λ ο υ 2 .1 0 7

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Συνεδριάζει
το Νομαρχιακό
Συμβούλιο
Από το 'Γ ρ α φ ε ίο Τόπ ου και Δ ήμ οΣ χέσ εω ν τη ς Ν ο μ α ρ χία ς Η μ αΙα< α ν α κ ο ιν ώ θ η κ ε
ό τι σ ή μ ερ α
ΐΗιπτη κρι ώ ρ α 1 8 .0 0 θ α σ υ ν ε λ θ ε ί
την π ρ ο εδ ρ ία το υ Ν ομ ά ρ χη
ναθίας* Ν ίκ ο υ Π ιν α κ ίδ η , σ τη ν αίτου Δ η μ ο τικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ
ξ0ϋ(ης το Ν ο μ α ρ χ ια κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ιο
™ Οποίο θ α α σ χ ο λ η θ ε ί με την
°ο>ρτισπ Ό υ π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ο ύ προ|Μμμητος δ η μ ο σ ίω ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν

Εκδηλώσεις
στη Νάουσα
ζή τη σ η

με θ έ μ α το ν π ο λ ιτικ ό

ό ιο ρ γα νω σ ε σ το γ ρ α φ ε ία το υ
J «-ôAAoyoc Γ υ ν α ικ ώ ν Ν άουσ ας.
• Γ ά λ λ ο υ χ θ ε ς Τ ε τά ρ τη σ τ ις 8
® δΟαδυ σ τ ο Δ η μ ο τ ικ ό Θ έ α τρ ο η
'^Ρυιδίυ ¡o u Ο δ ε ίο υ Ν ά ο υ σ α ς εδα)
^ Βύνουλία με α ν α ν ε ω μ έ ν ο πρό·

Νομού Ημαθίας

Μητροπ4Α«ιΚ 72-Τΐ)* 2 3 .1 3 7 ]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ 10

Οι αγρότες έλυσαν
την « πολιορκία » τους
ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΛΥΣΕΙΣ
Με την υπόσχεση από την
Κυβέρνηση ότι μέσα σε δυο
βδομάδες τα αργότερο Θα
δοθούν ικανοποιητικές οικονο
μικές ενισχύσεις στους ροδάκι νοπαραγυυγούς και ότι μέσα στο
συντομώτερο δυνατό χρονικό
διάστημα θα ικανοποιηθούν και
τα άλλα αιτήματα των αγροτών,
τερματίστηκε χθες στις 6.30 το
απόγευμα η κινητοποίηση των
αγροτών της περιοχής Ναούσης.
Οι α γρ ό τες δ έχ θ η κα ν τελ ικ ά

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι ακτήμονες
ψήφισαν την...
καταδίκη τους!

την υπόσχεση που έδωσαν ο ι
υφυπουργοί γεωργίας στους
εκπροσώπους τους κοι «έλυσαν
την πολιορκία» της Νάουσας
που κρότησε τρεις μέρες.
Συγκεκριμένα χθες το από
γευμα έγινε γνωστή στη Νάου
σα η συμφωνία που πέτυχε
στην Αθήνα η επιτροπή των
αγροτών και ομέσως μετά η
συντονιστική επιτροπή αγώνα
εξέδωσε
ανακοίνωση
στην
οποία αναφέρεται η άποψη άτι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Οι συνδικαλιστές του Π ΑΣΟΚ
ζητούν συμπαράσταση
στην Κυβέρνηση
•ϊίν *αι °ύ θλο γεί ό τι τα μέτρτι του
ίοΓ ^ Κυβέρνηση δεν είναι αυτά
( Ιλ ',ί^ ίμ ε ν α ν οι εργαζόμενοι, η
’Ου Γ1
(συνδικαλιστική οργάνωση
'■ΑΣΟΚ.) ζητά από τους εργάτες
,, υπαλλήλους συμπαράταξη και
,^^Φ ά σ τα σ η στην Κυβέρνηση της

του δημοσίμυ τομέα σε παραγωγι
κούς τομείς

ΙΙ* η ν ανακοίνωση που εξέδωσε
I χζύ Των άλλων τονίζεται:
, " Βλέποντας την εισοδηματική
;/ ΙΤ'κ'Π στατικά και ξεκομένα από
Ο'ειΚη και ντόπια οικονομικοπολισυγχι,ρϊα που διαμορφώνεται

- Εξυγείανση των δημοσίων επιχει
ρήσεων τόσο στο επίπεδο ποιότητας
υπηρεσιών όσο και στην αύξηση της
παραγωγικότητας για να πάψει η
δημόσια επιχείρηση να ταυτίζεται με

ιούς αναπτυξιακούς στόχους που
έΐι ( άπορούμε να πούμε πως δεν εί“ ύιό που περίμεναν οι εργαζόμε-

το έλλειμμα και το βόλεμα
- Εποπτικά συμβούλια με ουσιαστι
κό λόγο

\ ? Οι στόχοι της αναπτυξιακής
»
•άικής της Κυβέρνησης - μείωση
(Α βνεργίας, τιθασευση του τιμαρί7 “ “ · αύξηση της παραγωγής και της
η ^νωγικότητας - μπορούν πράγμα5
προστατέψουν ουσιαστικά το
• °δημα των εργαζομένων και να
/^«Μφγήσουν τις προϋποθέσεις για
!( ¡'ώ αναδιανομή του στις αρχές
' 84 και να ανοίξει ο δρόμος για
εμπέδωση των νέων θεσμικών
((1 “ Ορικών α)λαγών. που θα κάνουν
4 εργαζόμενο υποκείμενο και όχι
^κείμενο της παραγωγής.
υι ατόχοι
χ ,,
πτόχοι όμως αυτοί δεν μπορούν
- «τιτευχθούν χωρίς την
. αγωνιστι.
' Τυμττυράσταση και συμπαράταξη
εργατικής τάξης και όλου του
^Ιό κο ύ χαού
!ο^ Υ» αυτό, διαπιστώνουμε, απαι.
και διεκδικούμε αγωνιστικά:
^"ύάμετοχή των εργαζομένων στα
„//Ρ Ί λήψης αποφάσεων και προ™κματισμού
^εκττηρ ό έλεγχο στη διαμόρφωση
ρ '' τιμών που είναι και ο βασικότε'Συντελεστής στην αύξηση του
‘^«μόρφωση νέου δείκτου τιμών
iw. ?να>*ωτη με συμμετοχή των έργα* 2 i"
^άεση επενδυτική πρωτοβουλία

- κατοχύρωση των κεντημένων και
κάλυψη των τυχόν απωλειών του εισ
οδήματος των εργαζομένων
- Πρόσληψη προσωπικού και με κοι
νωνικά κριτήρια
- απαγόρευση της υπερωρίας και της
διπλοθεσίας
- επεκτατικό πρόγραμμα λαϊκής
κατοικίας που θα συμβάλλει ουσια
στικά στη μείωση της ανεργίας στον
κατασκευαστικό τομέα και θα κάνει
πράξη το δικαίωμα για κατοικία
αυτών που αντικειμενικά δεν μπο
ρούν να αποκτήσουν διαφορετικά.
- Σταδιακή γενίκευση του Ν. 2112
και στον Ιδιωτικό τομέα.
- Ά μεσ η εφαρμογή των μέτρων, για
την υγεία και Παιδεία για να γίνει
πράξη μέσα στο ’83 η ίση και δωρεάν
περίθαλψη για όλους τους Έλληνες
και το εθνικό φροντιστήριο, που
αυξάνουν τον κοινωνικό μισθό και
την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής
μας.
- Ουσιαστική τεχνική και οικονομι

Παραγωγοί,
Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΕ ΙΣ Τ Ε ΤΟ Γ Ν Ω Σ Τ Ο ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ βελτιώνει την υφή και την σύσταση του
εδάφους (Αφρατσίνει και δυναμώνει το έδαφος).
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει την παραγωγή, πρωίμίζει, χρωματί
ζει. και βοηθά τους καρπούς στην συντήρηση στα ψυγεία.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ διορθώ νει τις τροφοπενίες Σιδήρου, Ψ ευ δαργύρου, θορίου. Μαγνησίου, Μαγγανίου στα δένδρα Ναι
ομπέλια.

Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει τον σακχαρικό τίτλο στα αμπέλια
KQ| το τεύτλα.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει, πρωίμίζει την παραγωγή της τομάτής κοι κάνει τα φυτά ανθεκτικά στις ασθένειες.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ περιέχει ειδικά μεταπλάστη του εδάφους με
πλήθος μικροοργανισμών (που συντελούν στην πλήρη ππ<
^ευθέρωση και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
τ°υ εδάφους)
Το ΓΕΩΤΡΟΝ έχει καθιερωθεί στα θερμοκήπια διότι χαρί
ζει φανταστικές αποδόσεις.
. Το ΓΕΩΤΡΟΝ είναι 10 φορές περιεκρικώτερο σε οργανική
°ύσί0 από μιά καλοχωνεμένη κοπριά"
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο ΤΕ ΙΤ Α Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ATE
•

Για παραγγελίες στην περιοχή Βέροιας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ 2 2 8 8 0 Βέροια
•

Για παραγγελίες στην περιοχή Αλεξανδρείας

ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τ ηλ 2 3 .5 2 5 ■ Αλεξάνδρεια
Αντ/πος Βορείου Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γ εωπονος
Κ Λ Μ Π ΙΤ Η 7

Τηλ. 2 7 9 6 6 2 7 1 6 1

ΝΑΟΥΣΑ

κή ενίσχυση των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών, των δημοτικών
επιχειρήσεων, των καταναλωτικών
συνεταιρισμών για να σπάσουν τα
κυκλώματα των χονδρεμπόρων της
οικονομικής και κοινωνικής μας
ζωής και να δομήσουμε τις νέες σχέ
σεις παραγωγή;.

Ορκίστηκαν χθες στη δερσιο και στη Νόουσα ενώπιον του Νομάρχη
Ημαθίας κ. Νίκου Πινακίδη οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι
Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι Πάρεδροι που εκλέχτη
καν στις πρόσφατες Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
Μιλώντας ο Νομάρχης στους νέους τοπικούς άρχοντες τόνισε μεταξύ
των άλλων την ανάγκη ιδρ ύσεως Δημοτικών και Κοινοτικών επιχειρή
σεων και κατέληξε λέγοντας ότι «δεν θο πρέπει να ξεχνάτε ο όλη τη διάρ
κεια της θητείας σας πως ο ρόλος αυτών που σος εξέλεξαν δηλαδή των
Δημοτών σας δεν εξαντλήθηκε με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της
εκλογής θα πρέπει να τους βλέπετε ααν συνεργάτες και ουσιαστικούς
συμμέτοχους στις προσπάθειες στη δουλειά και συμπορευτέςστην πορεία
για την προκοπή του τόπου, της πόλης, του χωριού, της συνοικίας».
Στη φωτογραφία μας σπγμιότυπο από την ορκωμοσία των τοπικών
αρχόντων της επαρχίας Ημαθίας, που έγινε στη Βέροια.

Οι αχμοτις ¡αψοε.τά στο γραφεία too Αγροτικού Συλλόγου Ναούσης ουζη
τούν ια κροΒΙώιβτό τους κρχν napúei ακόμη η ακοφααη για τερματισμό πμ
κινητοκοτήοειυς.
(Φωτογραφία Χρήστου Ιλεμόσογλου. τηλ 23838 Βέροια).

πρέπει να τερματιστεί η κινητόποίηση και ότι ον δεν τηρηθούν
οι υποσχέσεις τ η ς Κυβερνήσεως τότε θο γίνει νέα μεγσλύ-

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨ& . .
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Η ομοσπονδία ιδιοκτητώ ν φορτηγώ ν αυτοκινήτω ν Ι.Χ.
Βορείου Ελλάδος, μ ε την επωνυμία « Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν 
Δ ΡΟ Σ» κάλεσε όλα τα σω ματεία της Ελλάδος σε πανελλήνια
σύσκεψη στη Λάρισα στο κτίριο του Εμπορικού και Β ιο τεχνι
κού Επιμελητηρίου για να σ υζητηθούν τα αξυμένα προβλή
ματα του κλάδου τους.
Π ιο συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες IX φορτηγώ ν αυτοκινήτω ν
συζήτησαν και ζήτησαν:
— Ν α υπάρξει διαχωρισμός των Ι.Χ. φορτηγώ ν τω ν επαγγελματιών (που ουσιασπκά αποτελούν Δ .Ε) και των επιχειρή
σεων, Βιομηχανιών κ.λ.π. (που είναι Α.Ε) για να υπάρξει κά
ποια απαλλαγή από τα φορολογικά που είναι αβάσταχτα σε
σχέση μ ε το εισόδημά τους.
ο — Την μείω ση των τελώ ν κυκλοφορίας στα επίπεδα των
Κ Χ φορτηγώ ν αυτοκινήτων.
ψ — Η αντικατάσταση και η επέκταση των αυτοκινήτων
Ίους, να ακο λο υθεί την διαδικασία του Νόμου που εφ αρ μ ό 
ζεται σήμερα σ τα Α λ ί φορτηγά.
— Ν α υπάρξει το ελεύ θερ ο της διακίνησης των εμπ ορευ
μάτων και να κ α τα ρ γη θεί ο Νόμος 8 0 3 που έρχεται σε α ντί
θεσ η μ ε το Ν όμο 4 9 1 2 0 έτσ ι ώ σ τε να μη οδηγούνται κάθε
τόσο στα δικαστήρια οι οδηγοί για κόμιστρο όταν το είδος
που μεταφ έρ ουν αναφέρεται στην επαγγελματική άδεια.
— Την πάταξη εμπορίας που γίνεται από τα Δ .Χ . φορτηγά
αυτοκίνητα.
Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε ότι αν δεν ικανο
ποιηθούν τα αιτήματα αυτό από την κυβέρνηση θ α γίνει
έκτακτη σύσκεψη στις 10 του Φλεβάρη για αγωνιστική κινη
τοποίηση του κλάδου που θα εκφράζεται με πορεία των
φορτηγώ ν αυτοκινήτων από την επαρχία στο Κέντρο. Σαν
ημέρα πορείας ορίστηκε η 15 Φλεβάρη.
— Και παρακαλεί το Διοικηπκό της Ομοσπονδίας Βορείου
Ελλάδος να συσπειρω θούν όλοι και όλες οι πόλεις για να
οργανωθούν σε σω ματεία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε νόμιμα τα αιτήματά μας.
Ό λοι μαζί για τα αιτήματα του κλάδου μα ς μ η ν αμελή
σ ετε την ενσωμάτωσή σας ε ξ ’ ολοκλήρου της Ελλάδος.
Ο Π ρόεδρος
Νικόλαος Λίλιας

0 βαπτιστίρης μου ο Γιοννάκης,
ήλθε χθες από το νηπιαγωγείο
απευθείας στο γραφεία μου χωρίς
να περάσει από το σπίτι και τη μητέ
παιδί και έχεις γαλανό μάτια, γιατί
ρα του καθόλου. Ή λθε με κάτι μού
δεν σε ψήφισαν
τρα που έφταναν στα γόνατα, μπήκε
και ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάμα
Αυτό με στενάχωρε! Νουνέ γιο
τα.
τι έβγαλαν ένα με πράσινα μόπα και
- Γιατί τέτοια μούτρα Γιοννόκη, τι γιατί δεν κατάλοβα αυτό που είπε η
σμμβαίνει και είσαι τόσο στενοχω Δασκάλα «Η κυβέρνηση πολιτικο
ρημένος μήπως την έφαγε η αμάδα ποίησε τις εκλογές και δόθηκε
σου:
γραμμή ποιος θα βγει»...
Ό χι Νουνέ δεν στενοχωριέμαι
- Αχ Γιαννάκη μου. σε έφαγε κοι
εγώ με τέτοια μικροπράγματα.
εσένα η πολιτικοποίηση και η γραμ
Τότε μήπως και δεν σε παίζουν
μή, Έτσι πολιτικοποίησε η κυβέρνη
οι συμμαθητές σου. ή δεν σε βά
ση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ το πάν
ζουν στην ομάδα;
τα. Πολιτικοποίησε τις Δημοτικές
— Ποιος σκοτίζεται Νουνέ μου για
εκλογές στο συνδικάτα. Πολιτικο
το παιγνίδι και το ποδόσφαιρο;
ποίησε τις εκλογες στα σχολείο
— Α κατάλαβα, δεν πήρες καλούς
Πολιτικοποίησε τη ζωή μας τις
βαθμούς στο τρίμηνο και σε μάλω
εκδηλώσεις και τώρα θα πολιτικο
σαν οι γονείς οου, έτσι;
ποιήσει και τις σχέσεις στο αντρό
- Ό χι Νουνέ. εγώ είμαι ο πρώτος
γυνο. Τώρα π είναι πολιτικοποίηση
μαθητής και αυτό είναι που με πει
θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω
ράζει πιο πολύ, γιατί είμαι ο πρώτος
γιατί είσει μικρός Γιαννάκη μου κοι
μαθητής και ο πιο αγαπητός και οπέΜ ν α ι δύσκολο. Στις δημοτικές εκλο
τυχα σ τιζ εκλογές..
ϊ - Τ>. απέγυχεςατίς εκλογές; Πο·ές γές πρέπει νπ εκλεγούν οι ικανοί, σι
εκλογές Γιεκνυκη. για Δήμορχος ή άξιόν οι δυνατοί, παί έχουν δουλετΐιεί για το κοΓνό ουβφέρον. ιτσυ
κοινοτάρχης;
έχουν προσφέρει, που έχουν μόρ
— Ό χι βρε Νουνέ στις εκλογές
φωση, που είναι οι πρώτοι No
που κάναμε γιο το προεδρείο του
εκλεγούν αυτοί και να προσφέρουν
σχολείου.
Ό τα ν λοιπόν τα κόμματα, με το
- Καλά βρε Γιαννάκη εσύ είσαι
ΠΑΣΟΚ πρώτο, πολιτικοποιούν τις
πρώτος μαθητής, αγαπητός ωραίο

τίρ η κινητοποίηση μαζύ με τον
Αγροτικό Σύλλογο της Βέροιας.
Η Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
Στην α να κο ίνω σ η που ε κ ό ο θ η κ ε το ν ίζ ε τα ι σχετικά*.
• D o τα potäiKivQ υποσχέθηκαν
ο Λ '< *£ *υ μ γ ώ 7ΛΛ ί · ΟΟρμΟ'/τς τρμ
υπουργού στις Βρυξέλλες/. 6 η το
αργότερο μέχρι τέλος του 'S2 θο
πληρωθούν με τιμές ικανοποιητικές.
Ψ Για τις ζημίες που έπαθαν ο·
μηλοπαραγωγοί. σχλαόοπαραγωγοί
και αμπελουργοί θα ¿ω θεί εντολή
σπς Τράπεζες να παγώσουν τα
φ ετεινσ χρέη και να ύανειοόοτηΘούν. Για το πάγια αίτημα για την
κάλυψη όλων τω ν ζημιών, μελετά
τοι νομοσχέδιο που θα καλύπτει
όλες τις ζημιές Ολα αυτά όμως εί
ναι θέματα που δεν λύνονται μέσα
σε δυο εβδομάδες, θέλει μελέτη κοι
σ ' αυτό θα κάνουμε υπομονή.
• Γιο την εισαγωγή μήλων,
αχλαδιών και άλλων γεωργικών
προϊόντων που εισόγονται από ά λ
λες χώρες η Κυβέρνηση υπόσχεται
όπ θα δημιουργήσει τεχνικό κωλύ
ματα ώ στε η εισαγωγή τους να
περιοριστεί στο ελάχιστο
• Η γνώμη της επιτροπής από
την Αθήνα κοι της επιτροπής του
Αγροτικού συλλόγου της Νάουσας
ε ίν α ιΗ προσωρινή αναστολή της
απεργίας. Σαν δεν υλοποιηθούν τα
μέτρα, θ ι κατεβούμε μαζί με την
Βέροια αυτή την Φορά εκ νέου σε
μαζική κινητοποίηση Α υτή είναι η
απόφασή μας.

Μειωμένος
φόρος σε
δωρεές
Α Θ Η Ν Α 15 (ΑΠΈ)
• Παροχές περιουσίας γονέων προς
τα τέκνα τους, που γίνονται μέσα σ'
ένα χρόνο από την τέλεση του γάμου
τους για τη δημιουργία οικογενεια
κής αυτοτέλειας, υπόκεινται στο μισό
του φόρου δωρεάν·.
Αυτό ορίζει τροπολογία των
υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονο
μικών που κατατέθηκε στη Βουλή και
θα περάσει στο Νομοσχέδιο για την
ισονομία των δυο φύλλων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
δημοτικές εκλογες μας επιβάλλουν
αυτό, ποιόν Δημοτικό άρχοντα θο
ψηφίσουμε. Αυτόν που εξυπηρετεί
τα δικό τους συμφέροντα και όχι το
κοινό καλό.
Ετσι κάνουν κοι στα σχολείο
Αντί να πάρουν τους άριστους
μαθητές τους πρώτους που κατά
την γνώμη όλων έχουν και το
περισσότερο μυαλό, το καλύτερο
ήθος και να τους κάνει προέδρους
προωθούν άλλους μαθητές που
τους αρέσει να ασχολούνται με
αλλότρια Κοι το κακά Γιαννάκη μου
είναι ότι αυτούς τους άρχοντες της
δεύτερης διαλογής συνδικαλιεπΊκές τους βάζουν μετο σε θέσεις
κλειδιά γιο να εξακολομθήσουν να
εκμεταλλεύονται τον ενθουσιασμό
αλλά και την ασχετοσύνη τους
Έτσι δεν έχουν προβλήματα...
Αυτό λοιπόν σ έφαγε .και σένα
Γιαννάκη μου η νρομμπ και η ιιβλι
του ΠΑΣΟΚ, κοι >>,'.■
βγήκες πρόεδρος στο Νηπιαγωγείο
σου.
Κουράγιο εσύ είσαι πρόεδρος
στην συνείδηση των φίλων σου.
ΦΩΚΙΩΝΑΣ

Ανακοίνωση - διαμαρτυρία για
τους καταδικασθέντες ακτήμονες
των Βασιλικών Θεσ/κης εξέδωσε η
Κεντρική
Επιτροπή
Ακτημόνων
Ημαθίας. Το κείμενό της έχει ως
εξΠέ
«Συνήλθε η Κ.Ε. Ακτή μονών Ν.
Ημαθίας υπό την Προεδρία X.
Ατματζίδη την 12-12-82 και απο
φάσισε ομόφωνο να διαμαρτυρηθεί
δια την καταδίκη των ακτημόνων
συναδέλφων των προς τον Υπουρ
γό Γεωργίας τον Πρόεδρο της
Κυβερνήσεως και κάθε άλλον
αρμόδιο. Ζητούμε την απόλυση από
τις φυλακές και άρση της επιβληθείσης ποινής, να αφεθαύν ελεύθεροι
και να επιβαρυνθούν οι συνάδελφοί
μας ακτήμονες ένα ελάχιστο ενοίκιο
για να συντηρήσουν τις οικογένειες
τους Οι ακτήμονες θέλαν αλλανπ
να ζήσουν και όχι νο καταδικο
σθούν, για το ψωυί τους. Ο* ενέρ
γειες αυτές έδειξαν ότι οι ακτήμονες
αιπφ'σαν την κατοδίκπ του,. Ας

κή Ακτημονική Συγκέντρωση Οι
αρμόδιοι και η Κυβέρνηση ας φρον
τίσουν να οφεθούν ελεύθεροι οι
ακτήμονες διότι έχοον προσφέρει
την θητεία τημς για το χώμα στο
οποίο ζητούν να ζήσαυν και προαφέρομν και τα παιδιά τους γτα να
ττροστατευθεί το πάτριο έδαφος. Ας
σκεφτσύμε ν<σ την φτώχεια που δεν
θο έχει ψωμί να κάνει Χριστοόνεννα και να μη σκεφτρύμε για τα Αρα
βικά Κράτη και τον Αραφάτ Θ έλου
με την Ελλάδα νια τους Έλληνες.
Περιμένουμε η Κυβέρνηση να
τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε
έπους αγρότες και στους ακτήμονες
η Γη ν'σ τους πνράτες. Φθάνουν τα
θα θα . του ΚΙΛΕΛΕΡ Πιστεύουμε
ότι θο καταβληθεί προσπέιΟίιο νο
απελευθερωθούν και αποκαιοσταθούν όλοι οι ακτήμονες οπό τα τσ ι
φλίκια των Μπέηδων και Μεναλοκτημάτιώκ Π00 δ ε ν έχουν καμμιέι
θέση στη πι« ιυ ,

πιστέψουμε ό τι δεν θα αναγκοσθούμε να έρθουμε σε Πανελλαδι

ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ
0 Προεδρος_
X Ατματζίδης»

Ευχές
από την
ΤράπΕζα
Εργασίας

ΕΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡ(ΚΗ'τ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με την ευκαιρία των γιορτών
των Χριστουγέννων κοι του Νέου
Ετους η Κ.Ε Ακτημόνων Ημαθίας
εύχεται σ όλους τους ακτήμονες
κάθε προκοπή και το νέο έτος 1983
να είναι παραγωγικό

Θερμές ευχές ν ο ¿ναν ευτυχι
σμένο καινούργιο χρόνο έστειλε π
Δ/νση του υποκαταστήματος της
Τράπεζας Εργασίας, με ένα καλαί
σθητο ευχετήριο, σ ’ όλους τους
πελάτες της.
Το νέο υποκ/μα της Τράπεζας
στη Βέροια, όπως είναι γνωστό, λει
τουργεί στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

50 Χρόνια
Ελληνικού
Οδηγισμού
Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Εφορων και Μελών Τοπικών Συμ
βουλίων του Σώματος Ελληνϊδων
Οδηγών που οργανώθηκε στην Βά
ρη Αττικής 20 -22 Νοεμβρίου 1982
ενκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα
Το Συνέδριο εκφράζει τις ευχορι
στίες του. σ’ Ολα το Μέλη του Οδη
γισμού. που έδωσαν το χρόνο τους
τις γνώσεις τους το κέφι τους και
την ψυχή τους, για να εδραιωθεί, ν
απλωθεί κοι να ζήσει πενήντα χρό
νια ο Ελληνικός Οδηνισμός Χιλιά
δες κορίτσια πίστεψαν στα ιδανικά
του, άντλισον χαρά, δημιούργησαν
για το τοπο τους βρήκαν φιλία
γνώρισαν την απλή ζωή στη φύση.

O’
Χριστουγεννιάτικη
γιορτή από
Σύλλογο
Γυναικών
Χρκττουγεννιάπκη νορ τή θα κά
νει ο Δημοκρατικός Συλλογρς Γυναικών Ν Ημαθίας την Κυριακή 19
Δεκεμβρίου στις 4.30 το απόγευμα
στο γραφεία του Σϋλλόγου (Μιαούλη 9).
Καλεί το μέλη του Συλλόγου
αλλά και κάθε μητέρα που θέλει να
φέρουν το παιδ'0 τους ατη γιορτή
• Από το Σύλλογο ανακοινώθηκε
ότι κατά την κλήρωση του λαχείου
που κυκλοφόρησε και που έγινε στο
γραφεία του Συλλόγου στις 12
Δεκεμβρίου κέρδισε η κ. Δέσποινα
Τσαχουρίδου με τον αριθμό 822.

Τα καταστήματα

«ΑΛΦΑ»
σας προσφέρουν για τις Γιορτές

10% έκπτωση
στα κάτωθι Είδη:
1) Κοστούμια
2) Σακάκια ( ο ε τ )
3) Παντελόνια
σ€ μεγάλη ποικιλία

Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Π. ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Κεντρικής 162-Τηλ. 2 4 .5 5 7

Βέροια

ΣΕ Λ ΙΔ Α 2 η

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 1982

« Λ Α Ο Ιι

Γ -

Ί
12345(789

εργαλείο του μανάβη (6ημ.)
7. Έ τσι όεν τρώγεται ποτέ η κότα
(αντίστρ.Ι — Τελικός σύνδεσμος.
8 Του Ηλιο .. η μέση — Γνωστή
από τις Κινηματογραφικές αί
θουσες (αντίστρ.)
9. Μακρυά οπό τον κόσμο αυτή,
αλλά με άρθρο.
ΚΑ Θ ΕΤΑ :

Ο ΡΙΖ Ο Ν ΤΙΑ :

1. Φρούτο της εποχής
2. Αυτοί συνοδεύονται και με
αυνολέμονο.
3 Από ασθενείς και - γυναίκες
τηρείται
ευλαβικά (ανπστρ I Ένα σπορ .. άφωνο.
4. Αρχικά αυτοκινήτων μιας ελληνι
κής υπηρεσίας - Αρθρο.
5 Πρόθεση - Αντίστροφο ελληνι
κά νησ ί
6 Μισό ... τόπι - Απαραίτητο
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

1. Υπόσχεση που μένει ... υπόσχε
ση.
2 Έχει στις τάξεις της και οπλίτες
3 Μονολεκτική απάντηση.
4 Παληό μέσο συγκοινωνίας Αρχικό πολλών σωματείων
5. Μάρκα ηλεκτροφώνων — Δικά
σου —
6 Μ εταδίδει διαφημίσεις και ειδή
σ εις
7. Συνεχόμενα στη ... βίδα — Πλού
σιο σε δέντρα, αυτό.
8. Ελληνικό ποτάμι — Ένα άφωνο
... σώμα.
9. Χαρακτηρισμός καταγωγής του
Ιούδα (γεν.)

Μ Λ Υ Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ο Υ
7 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΝΑΠΜΛΑ 3 ΛΙΗ)Θ(Η) - Γ Μ - ΣΙ 4.

ΩΡΑΣ
ΦΑ 5 Ν Ω ί - ΙΣΟΡ/ΡΑΘ 6. ΙΠΠΑΣΙΑ 7. Α ΙΑ Σ ΣΚΟΡ 8 ΝΣ - ΤΟ Α.Π.Ε 9 ΤΑ - ΠΕΝΣΕΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΟΛΩΝΙΑ 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 3. ΘΑ - Α ΙΠ Α Σ 4, ΟΠΕΣ - Α Σ 5.
Λ Μ Η - ΟΣ - ΤΕ 6. ΟΛΑΦ ΙΠάλμκΙ - ΙΣΟΝ 7 . Γ Α - ΑΡΑΚΑΣ 8.
ΟΠΕ 9 ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ,
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ ΚΟ ΥΜ Ο ΥΣΗ Σ

Q 3S533©
ΠΕΜΠΤΗ, 16

Υψ ηλότερες απολαβές
προσελκύουν τους νέους

ΠΕΜΠΤΗ. 16

5 45
600
6.06
6.30
6.40
6 56
7 10
7 55
6.35
900
9.50

0 ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΙ
φΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μ ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΥΡΑΜΙΔΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΠΕΝΥ ΧΙΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
I Î . Î 6 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ! ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤ ΡΑΩΡΟΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟ
ΤΩΝ ΜΑΣ
01 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ KAJ «ΝΘΡΩΓ1ΑΚΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ. Τ Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (Σταθμός)
λστυνομικο Τμήμα
Ιροχαια
Ράδιο ταξί

193
22.221
22.505
125
25.749
24.444
22.233
26.444

62.55562.666

ΝΑΟ ΥΣΗΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βτνιζιλου
Τθνικη Iρυτιεζα
Ιν ο ν τι 41 H
Εναντι Ν (3 \
Ιτι·ο » ο σ ·σ ω
Πλ. Ωρολονιου

23.434
24.141 24,343
23.131
26.726
26.97Λ

22.132 22.636

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Εναντι Κ Τ Έ Α
ΜωροΓι η

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
4.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

24.080
23.330

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
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ΝΑΟ ΥΣΗ Σ
Πλ. Καρατασιο*!

Τα δώρα κι οι εορτάζοντες
Αυτά τα δώρα σ' εορτάζοντες
εδω που τα λέμε έχουν καταντήσει
αληθινή ... πληγή είναι μεν ευπρόσδεκτα. αλλ' όχι πάντοτε. Τις περισ
σότερες φορές είναι μάλλον απα
ραίτητα προς τα γούστα και τις κλί
σεις του εορτάζοντα. 0 οποίος
όμως έχει πια την υποχρέωση να τ'
ανταποδώσει. Και αν διαθέτει I X.
χρειάζεται να γεμίσει την μπανιαζιέρα του με λογίς - λογις δώρα τις μέ
ρες των «μαγικών» γιορτών. Ετσι
λοιπόν, μάλλον, δεν έχει άδικο συμ
πολίτης που διακηρύττει μετά παρ
ρησίας πως η ανταλλαγή των δώ
ρων είναι μια ακόμα ιδιαίτερα προσ
οδοφόρα εφεύρεση της καταναλω
τικής μας κοινωνίας Γι' αυτό κι έχει
καταργήσει τα δώρα, στους εορτά
ζοντες συγγενείς και φίλους του.
Και στον καθένα που επισκέπτεται
λέει τα στερεότυπα αυτά:
«Δεν σούφερα δώρο γιατί είμαι
βέβαιος 80% πως δεν θα σου αρέ
σει και σε απαλάσσω έτσι από την
υποχρέωση να φέρεις και σε μένα
δώρο που επίσης κατά 80% δεν Θα
είναι του γούστου μου. Έρχομαι
απλώς, να σου πω χρόνια πολλά να
δεχθώ το κέρασμά σου και να σου
ανταποδώσω όταν θάρθεις συ με
την σειρά σου, να μου πεις χρόνια
πολλά». Ενας άλλος πάλι Τρικαλινός
πιστεύει πως τα δώρα είναι η αιτία
που μειώνονται συνεχώς τα τελευ
ταία χρόνια οι επισκέψεις και σ υντε
λούν στην αύξηση της ευχετηρίου
αλληλογραφίας. Μ ' ένα μπιλιετόκι
με τις ευχές γραμμένες σ' αυτό που
το ταχυδρομείς στον εορτάζοντα
συγγενή και φίλο εκτελείς το κοινω
νικό σου χρέος και συνάμα αποφεύ
γεις την επίσκεψη. Ή λες τα χρόνια
πολλά από τηλεφώνου προφασίζο
με νος τον άρρωστο...

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (κροιτ. βοήθειες 1
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.164
2J.J76
100
121
199

Η εργασία στην λυγνιτωρυχίο
της Δυτικής Γερμανίας άρχισε τώρα
πάλι να προσελκύει τους νέους όπως άλλοτε: Τα ορυχεία στον Ρή
νο, στον Ρούρ, στον Ζάορ κοι στην
περιοχή Ά αχεν ανακοινώνουν ότι
αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων
που απασχολούνται εκεί κι ότι μειώ
νεται η κυμαινόμενη ανεργία Η
ορυχία προσφέρει σήμερα, σε επο
χή που υπάρχει μεγάλη ανεργία,
ευνοϊκές δυνατότητες εργασίας. Ο
κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερο ελκυ
στικός για τους νέους: Στην γερμα
νική λυγνιτωρμχεία από τα 184.000
άτομα που απασχολούνται, το 12,5
τοις εκατό είναι νέοι κάτω από 20
χρονών, 25 τοις εκατό είναι δε ηλι
κίας 21 ως 35 χρονών.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε διά
φορους παράγοντες: Στο γεγονός,
ότι η εξορυκτική βιομηχανία προσ
φέρει ασφαλείς θέσεις εργασίας,
στο ότι είναι εύκολη η μόρφωση και
επιμόρφωση για την προοδευτική
εκπαίδευση εξειδικευμένων εργα
τών. Εκτός αυτού, φροντίζει η εξορυκπκή βιομηφΔίΐ’αΦκα κ η τ « * τ ή ^ ι
περισσότερο α ν Β ρ ω π ισ π ϊ^ τις
συνθήκες εργασίας (κατάλληλος
φωτισμός. Λιγωτερος θόρυβός «αι
σκόνη κλπ) και να βελτιώνει διαρ
κώς την προστασία από ατυχήματα
και την κοινωνική πρόνοια.
Τα επόμενα δέκα χρόνια θα απο
χωρήσει το 50% περίπου από τους
100.000 που απασχολούνται τώρα
στην γερμανική εξορυκτική βιομη
χανία στην εργασία υπεδάφους
Παρ όλα αυτό όμως δεν έχει ο κλά
δος προβλήματα διαδοχής νιατΙ
υπάρχουν πολλοί νέοι που θέλουν
να ερναστούν στην ορυχία.
Σ αυτό συντελεί επίσης ένα
μεναλεπήβολο πρόγραμμα σνέγερ
σης κατοικιών που βοηθάει τους
εργαζόμενους στην εξορυκτική βιο
μηχανία ώστε νο έχουν σύγχρονες
κατοικίες αε χαμηλές τιμ έ ς Εκτός
αυτου, θα ανεγερθούν σύντομα
περισσότερες από 25.000 νέες
κατοικίες και θο εκσυγχρονιστεί ο
ίδιος περίπου αριθμός κατοικιών.
Κυρίως όμως είναι οι υψηλότεροι
εργατικοί μισθοί από τους άλλους
κλάδους που προσφέρει η εξορυκτι
κή βιομηχανία που προσελκύουν
πολλούς νέους «ο· τους παρακινούν

να συνάπτουν συμφωνίες για εργα
σία παρά την «σκληρή δουλειά» που
απαιτείται ακόμα στην ορυχία: 0
μισθός του ανθρακωρύχου - μεταλ
λωρύχου κατέχει από το 1980 την
πρώτη θέση στην γερμανική κλίμα
κα μισθών.
Χορωδία Παπαστεφάνου

Η δημιουργός της παλιάς χορω
δίας Τρικάλων μαέστρος κ. Τερψι
χόρη Παπαστεφάνου που από χρό
νια είναι εγκατεστημένη στην Αθή
να όπου και δημιούργησε δική της
χορωδία - την γνωστή στο πανελλή
νιο
«Χορωδία
Παπαστεφάνου»
συνεχίζει τη δημιουργική της μουσι
κή δραστηριότητα συνθέτουσα τρα
γούδια που το παρουσιάζει με την
χορωδία της στο μουσικόφιλο κοινά
της πρωτεύουσας ενώ παράλληλα
ηχογρσφεί και δίσκους που έχουν
μεγέιλη ζήτηση από τους φίλους
ιδιαίτερα της χορωδιακής μουσικής.
Όπως αναγράφτηκε στις αθηναϊκές
εφημερίδες η κ. Τερψιχόρη Παπα
στεφάνου πρόκειται ν' αρχίσει τα
1983 με την χορωδία της ένα μεγά
λο κύκλο συναυλιών στην Ελλάδα
και τις Βαλκονικές χώρες στις
οποίες θα πορουσιάαει δημοτικά και
νησιώτικα τραγούδια διασκευασμέ
να γιο χορωδία, σολίστ και ορχή
στρα. Εκτός απ ουτά θα παρουσιά
σει. δημοτικά τραγούδια της Βουλ
γαρίας. Γιουγκοσλαβίας Ρουμανίας
και Αλβανίας κοι οι ρυθμοί τους ε ί
ναι ίδιοι με τους ελληνικούς και
έχουν κοινές ρίζες Για τον σκοπό
αυτό η κ. Παπαστεφάνου πρόκειται
ν' ανανεώσει την χορωδία της με
καινούργια μέλη τα οποία θα επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς υποψή
φιους που εκδήλωσαν επιθυμία να
γίνουν μέλη της.’

Τσιγάρα
...αντικαρκινογάνα

Ος τώρα ξέραμε πως τα καπνά
περιέχουν καρκινογόνες ουσίες και
για τον λόγο αυτό το τσιγάρο θεω
ρείται ως το κυριώτερο αίτιο πρό
κλησης της επάρατης αρρώστιας.
Να όμως που τώρα μαθαίνουμε πως
υπάρχουν και καπνά που όχι δεν
προκαλούν τον καρκίνο αλλ' αντίθε
τα ίσως να τον θεραπεύουν γιατί
περιέχουν αντικαρκινογόνο ουσία.
Κι αυτά τα καπνά είναι ελληνικά μά
λιστα από την Μακεδονία και την
Ξάνθη. Σύμφωνα με ανακοίνωση
που έγινε στο θεαγένειο Ιατρικό
Ινστιτούτο της Θεσ/κης κατά τη
διάρκεια μιας διεθνούς επιστημονι
κής συνάντησης που έγινε εκεί πριν
από λίγες μέρες ερευνητές του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρου
σίασαν την εκπληκτική ανακάλυψή
το υ ς Διαπίστωσαν πως τα ' καπνά
που παράνονται στη Μακεδονία και
τη Θράκη περιέχουν σελήνιο, ένα
μέταλλο δηλαδή το οποίο έχει αντικαρκινογόνο δράση. Και σύμφωνα
με τα λενόμενα τους όσοι καπνίζουν
φέτοιο καπνά έχουν λιγότερες πιθανότητΙξ να προσβληθούν από καρ
κίνο των πνευμόνων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

οροε

-I

Κάποιος υπάλληλος εταιρίας
φθάνει πρωί - πρωΤ στο γραφείο,
πέφτει στην καρέκλα του κατόχλωμος και φανερά εξαντλημένος.
Μα τ! συμβαίνει; Γιατί είσαι έτσι;
ρωτά ο συνάδελφός του.
—' Αστα, έτυχε να το ρίξω έξω την
νύχτα και γύρισα στοσπίτι μου τα
ξημερώματα. Την στιγμή που γδυ
νόμουν για να πέσω ανοίγει το ένα
μάτι η γυναίκα μου: «Τί σε έπιασε
και σηκώνεσαι τόσο πρωί;» μου
λέει.
— Και λοιπόν:
Λοιπόν για να μην έχω ιστορίες
ξαναντύθηκα και ήρθα στο γραφείο.
Και μάλιεττα ήρθα με τα πόια. γιατί
ήταν νωρίς ακόμη...

Πριν 5 χρόνια

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
*
*
*
*

Ξ Υ Π Ν ΙΟ Σ ΓΑ Μ Π Ρ Ο Σ

Ένας πατέρας εκμυστηρεύεται
στον αρραβωνιαστικό της κόρης
του.
παιδί μου. υπάρχει κάτι που
πρέπει νο το μάθεις Εχασα όλη μου
την περιουσία τις μετοχές μου, τα
ακίνητό μου. ακόμα και το σπίτι μου.
Θέλεις ακόμα να παντρευτείς την
κόρη μου;
— μα νια ποιόν με περάσατε κύ
ριε; λέει ο αρραβωνιαστικός. Ούτε
να διανοηθώ δεν μπορώ να σας πά
ρω το μόνο πράγμα που σας απόμεινεΙ
6 ★ ★
Ποδοσφαιρικό το στιγμιότυπο
που ακολουθεί. Παλιό βέβαια αλλά
καλό και το διηγήθηκε ένας γνω
στός ποδοσφαιρικός παράγοντας
του τόπου μας. Χρονολογείται από
την εποχή που ποδοσφαιρική ομάδα
της Βέροιας είχε ανέλθει στην Α'
Εθνική τη δεύτερη φορά. Τότε πήρε
και νέους παίκτες από διάφορες
μικρές ομάδες της περιοχής για να
ενισχυθεί. Ανάμεσα σ' αυτούς και
ένα χωριατόποιδο που διέθετε
ταλέντο. Στον πρώτο αγώνα εκτός
έδρας ο νέος ποδοσφαιριστής ακο
λούθησε την ομάδα σαν αναπληρω
ματικός παίκτης. Επειδή α αγώνας
ήταν κρίσιμος, η ομάδα εγκαταστά
θηκε δυο μέρες πριν σε ξενοδοχέίο,
όπως σμνηθίζειαι. για ξεκούραση
των παικτών, Την ώρα του γεύμα
τος ο σερβιτόρος πλησίασε τους
παίκτες για να πάρει παραγγελία
Πουρέ, είπε ο πρώτος, πουρέ,
ο δεύτερος, πουρέ ο τρίτος, πουρέ ο
τέταρτος...
Πουρέ είπε και ο νεαρός παίκτης,
που ρωτήθηκε τελευταίος.
Σε λίγο έφθασε ο δίσκος. Και ο
σερβιτόρος μοίρασε τα πιάτα.
Ά φ η σ ε και ένα μπροστά στον
νεαρά παίκτη. Εκείνος έρριξε γεμά
τος περιέργεια μια ματιά στο περιε
χόμενο του πιάτου και ανεφώνησε
αυθόρμητα:
- Αυτό λέτε πουρέ; Αυτό είναι ...
τσατσαλισμένες πατάτες!

*

Έντονη κριτική του Α νά ρ ια Παπανδρέου στο κυβερνητικό πρόγρσί
μα.
Δώρα σε φυλακισμένους μοίρασε το κέντρο Εργαζομένου Κοριτσιού
Ναούσης.
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνυι*
Βέροιας
Η Βεροιώτισα σύζυγος του Προέδρου της Κύπρου Μ ιμή Κυπριανού
προσφέρθηκε σαν όμηρος για να ελευθερώ σουν οι απσγωγείς το*
γυιό της
Η κΒέροια» του '65 μ ε την «Βέροια» του '77 θα δώσουν ποδοαφτ»·
ρικό αγώνα στις 2 8 Δεκεμβρίου για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βεροίας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1. Την κ. Μαριγούλα Σιάχα γιο τη
δωρεά 3.000 δραχμών στην μνήμη
του συζύγου της Εμμανουήλ για την
συμπλήρωση θμήνου από το θάνα
τό του.
2. Την κ. Μαρία Παπαγάλου για
την δωρεά των 2.000 δραχμών,
στην μνήμη του πατέρα της Αόάμ.
για τη συμπλήρωση θμήνου από το
θάνατό του.
3. Τον κ. Γρηγόριο Τοσιόπουλο
για τη δωρεά των 1.000 δραχμών,
στη μνήμη της συζύγου του Μαρίκας.
4. Την κ. Βασιλική Ντσβέλη για
τη δωρεά των 2.000 δραχμών, στη
μνήμη του συζύγου της Στεφάνου.
5. Τον κ. Μιχαήλ Μουράτογλου,
από την Γερμανία για τη δωρεά
100 μάρκων.
6. Τον κ. Κων/νο Καλογήρου. για
τη δωρεά 2.000 δραχμών στη μνή
μη των γονέων του Αρτεμίσιας και
Νικολάου και του αδελφού του Στε
φάνου.
7. Τον κ. Γεώργιο Μπογδαμπείδη
για τη δωρεά 1.500 δραχμών ανπ
στεφάνου, στη μνήμη του εξαδελφου του Κων/νου Σιταρά.
7. Τον κ. Χαρίλαο Τερτιβανίδη
για τη δωρεά 5.000 δραχμών στη
μνήμη της συζύγου του Χαριτωμέ
νης. από την συμπλήρωση έτους
από το θάνατό του.
9. Τον κ. Νικολάου Φύκατα για τη
δωρεά 1.000 δραχμών, στη μνήμη
του αόελγού του Στεργίου που πέθανε στη Ρουμανία.
10 Την κ. Αναστασία Μαζοράκη
για τη δωρεά 2.0 00 δραχμών, στη
μνήμη τομ συζύγου της.
11.
Την
οικ.
Εμμανουήλ
Παπαίωάννου για τη δωρεά 2.0 00
δρχ. στη μνήμη του γαμβρού τους
Αθανασίου Λυκάρτση.
12. Την κ. Φωτεινή Μαλλιαρά για
τη δωρεά 2 .000 δρχ. για τις γιορτές
των Χριστουγέννων.
13. Την κ Ευφροσύνη Κουκουμπλή για τη δωρεά 1.000 δρχ.
14. Το παιδιά και τα εγγόνια τπτ
Μαρίας Λουκά για τη δωρεά 8 0 0 0
δρχ. αντί στεφάνου στη μνήμη ιης
μητέρας και γιαγιάς τους Μαρίας
15. Τον κ Γιοβανάπουλο Στέφο
νο για τη δωρεά 2.000 δρχ
Από ίο Γηροκομείο.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Ά π ό τέλο ς
Μ αρτίου.

ΤΕΧΝΗ

*
I/·

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε Μ Π Ο ΥΝ ΤΖΟ ΛΑ Σ & ΧΙΑ ΤΗΛ 62 450

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ

ΤΡΙΧΟ Π Ο ΥΛΟ 1

Δέν είναι Ανάγκη νο είστε εΐόικός γιά ^
δημιουργήσετε Εναν υπέροχο κήπο με τριανταφυλ
λιές. Γράψτε ή τηλεφωνείατε ατά φυτώρια Πάνου
' Λ βρόμη θά σάς ατείλουμε Αμέσως καί δωρεάν
τον Εγχρωμο είκονογραφημενο κατάλογό μ0*·’
‘Εκεί θά βρείτε χρήσιμες συμβουλές καί Ιδέες καί·
έπιπλέον. 103 Εκλεκτές ποικιλίες άπό θάμνΟύζ·
πολύανθες, άναρριχώμεντς καί δενόρώόεις τρίά^*
ταφυλλ.ιές

STUDIO

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ο

του Γεωργίου και της Αλίκης τον^
νος Μπολτζή. που γεννήθηκ* *
κατοικεί στην Βέροια. επαγγΐλμο'
Ιδιωτικός Υπάλληλος και η ΕΥΛΑ
ΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΓεωΡΓ*0
και της Δέσποινας ίο γένος
γιαόπ που γεννήθηκε και * ατ®ζ.,
στην Καβάλα επαγγέλματος
δευιικός. ποόκειται να παντρίΉ0^
με πολιτικό γάμο στο ΔπμάΡλ1
Βεροίας

Ο'ι τριανταφυλλιές άποτελούνμιά πρόκληοΐ·
τέτοια πού νάμή¿¡στάζει κανείς νά χρησιμοποιώ
ένα μέρος του κήπου ή κα ί ολόκληρο τόν κήπο ϊ 1^
τριανταφυλλιές, γιά Εναν τριανταφυλλόκηπο

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 255 4 4 - 62450

ΛΙΑΡΚΗΙ

Χ Α Ρ ΙΤ Ω Ν Ο Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Ζ Η Σ

φτιάξτε έναν . . .
τριανταφυ?νλόκη7ίθ

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ

0

Βασιλείου και της Αναστασία*»
γένος X "Δημητρίου που γέννηση
και κατοικεί στην Βέροιο €παϊσ γ .
ματος εργάτης και η ΖΗ ΣΙΟ Ρ
Λ Ο Υ Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η του Ιωάννη
της Ειρήνης το γένος ΠατΡ"'0,
γεννήθηκε και κατοικεί στην
επαγγέλματος οικιακά πρόκειτο*
παντρευτούν με πολιτικό γόΜ0
Δημαρχείο Βεροίας.

Θα απουσιάζει στο εξωτερικό από πς 23-12-82
μέχρι την 9-1-83.

ΤΗΣ OPEL

Ρ Ε Κ Τ ΙΦ ΙΕ

Γνωστοποιείται σύμφωνα μ4
άρθρο 1369 του Αστικού Κώ®1
όπως τροποποιήθηκε με τον
1250/1982 ότι:

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
ΑδελφΦίΚ
Κυριών Βεροίας ευχαριστεί:
1 Τις οικογένειες Χρήστου, θ40'
λόγη και Ελένης Γ. Μούρτζιου Τα
την δωρεά 15.000 δρχ. στη
της μητέρας και γιαγιάς τους Αθπ~
νάς Μούρτζιου.
2. Ανώνυμο για την προοφορο
3.500 δρχ στην μνήμη των θ ε ί^
της Ευθυμίας και ΜερκουΡ'00
Κατσαμάκα.
3. Την κ. Μιμή Μανιοπουλΰΐ) απ0
την Αμερική για την δωρεά 50 6°Ι*
στην μνήμη του συζύγου της Νι*θ"
λόου και της μητέρας της Ευφρο0“ '
νης Μαλούτα.
4. Την κ. Φωτεινή Μαλλιορό V10
την δωρεά 2.0 00 δρχ. για πς ψ0^
τές των Χριστουγέννων.
Από την Φιλόπτωχο

‘Ο κ τ ω β ρ ίο υ

μ έχ ρ ι

τέλονζ

Στέλνουμε τριανταφ υλε.ιι^ ο ί ό/.η τήν Έλ.λάδο
Πάντοτε στήν διάθεση όλων
Για ιδιώτες υπηρεσίες. Δήμου,. Κοινότητά·
'Οργανισμούς, καλλιεργητές και μεταπωλητή'
ν>, και άπο το πιο απομακρυσμένο χ ω ρ ιό ή νήα
τής Ελ.λάόα,. θέλουμε τήν παραγγελία σας

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος Άβράμης

23838

Ά γ α Ο ο β ο ύ λ ο υ 10 - Γ ια ννιτσ ά
Τηλ (0382) 22 220 - 27.637

Ρ Α ΤβυΝ - ΝΙββΑΝ

φορτηγά - Επιβατικά - ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΙ
Εθνική οόός θ€ροίας - Εδ^σης (1 0 0 μ. μ€τά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0

27.1

Περιττή 16 Δ εκεμ βρ ίο υ 1 9 8 2

«ΛΑΟΙ»

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3 η

Η ΒΕΡΟΙΑ ΝΙΚΗΣΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ
Me γκολ των Μουσούρη και Μίλη φ. ενώ άξιζ€ μεγαλύτερου σκορ
Ύστερα από έναν πείσμονα και
«τερένταση αγώνα η ΒΕΡΟΙΑ κερχθες την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γιον·
νίτούιν με σκορ 2-1 και πέρασε 6ί‘ οια στον επόμενο γύρο τομ κυπέλ
λου Ελλάδος,
Εχει καταντήσει πλέον προκλητι
κό η διαιτησία για την ΒΕΡΟΙΑ
Δεν περνά αγώνας που να μην
νοιώσει η «Βασίλισσα του Βορρά»
τα φαρμακερά βέλη της τον φοβερά
κατατρεγμό της Εχει γίνει συνή
θεια στους παίκτες της να δέχονται
αδιαμαρτύρητα τις καταδικαστικές
οποφποεις των «αρχόντων» των
Ογώνων διότι γνωρίζουν ότι στην
ονιίθετη ιτερίπτωση θα γνωρίσουν
Ό άλλο μεγάλο όπλο των διαιτητών
ΤΟυ είναι η κίτρινη κάρτα. Στον χθε
οινό όμως αγώνα τα νεύρα των παι
κτών της ΒΕΡΟΙΑΣ δεν άντεξαν
ΡΤην προκλητικότητα του Καλαμα
τιανού ρέφερυ κ. Βεργή και των
Ουμπατριωτών του σποπ των γραμ
μών Βασιλάκη - Λαμπρόπουλου (ο
δεύτερος είναι από τον Πύργο
Ηλείος) και έσπευσαν να διαμαρτυΡήθούν. αλλά την πλήρωσαν ακριβό
αφού φορτώθηκαν με 4 κίτρινες
κάρτες πράγμα που έχει σαν αποτέ
λεσμα οι δυο από αυτούς (Μουσού°Πς - Κατσώνης) να μην μπορούν να
Αγωνιστούν την Κυριακή γιατί συμΑλήρωσαν την 3η κάρτα, ενώ επτον
«στόχο» του Καλαματιανού διαιτη
Όύ ήταν και ένας άλλος από τους
βασικότατους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ
τ°ν οποίο πρόλαβε και αντί κατέστη
σε Ο προπονητής του.
Γιατί αλήθεια οι μαυροντυμένοι
«κύριοι» υποτιμούν την νοημοσύνη
’ ών Βεραιέων;
Η χθεσινή τριπλέτα βαρύνεται
•πιτιλέον.
• Γιο την ακύρωση ενός πεντα
κάθαρου γκολ της ΒΕΡΟΙΑΣ, όταν ο
Μουσούρης γύρισε την μπάλλα από
την γραμμή περίπου του κόρνερ και
0 Φ ΜΙλης με προβολή την έστειλε
στο ανίιιιαλα δίχτυα.
• γιο-το ότι επέτρεψε τους Γιον
νιτσιώτες σε δυο περιπτώσεις να
σκοράρουν απο εμφανέστατη Θέση
Αφσάιτ. ενώ παράλληλα υπάρχουν
‘ "'Φυλάξεις για τον ίδιο λόγο για το
«έρμα που πέτυχαν.
Αφού λοιπόν το ημίχρονο κύλησε
*οι έληξε μέσα σ' ένα κλίμα αγανακτήσεως των Βεροιέων φιλάθλων
«νοντίον των διαιτητών, ήρθε η σειΡά των Γιαννιτσιωτών, που ήταν
"Ορα πολλοί στο γήπεδο, να ξεσπά
σουν εναντίον το υς χωρίς άδικο βέ
βαια, αφού τόσο ο διαιτητής όσο και
01 επόπτες κατέτρεχαν σκανδαλοδώς την δική τους πλέον ομάδα,
σκακόπτοντας με ανύπαρκτα φάουλ

και οφσάιτ σχεδόν κάθε τους επιθε
τική προσπάθεια.
Βλέποντας κανείς τέτοιες διαιτη
σίες του γενάτοι εύλογα το ερώ τη
μα με ποια κριτήρια γίνονται οι αξιο
λογήσεις των διαιτητών.
Μέχρι δω και μη παρέκει ηγήτο
ρες της διαιτησίας κοι όιαιτητάκιπ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανΠτου μας Γ.
°"ά τον τοπικό Απόλλωνα, ξάφνιασε
Γ°υς πάντες. Κανένας δεν μπορούσε να
"■στέψει ότι π Αλεξάνδρεια έχασε και
""λίστα με ένα τέτοιο σκορ Γιο όσους
Πτον στο γήπεδο και παρακολούθησαν
Ύ° παιχνίδι, ήταν κάτι το φυσιολογικό,
"Φού χειρότερη απόδοση οπό την Αλε■ύνδρειο. δεν ξανσείδαν. Απίστευτο ήταν
"κόμη κοι για τους ίδιους τους παίκτες
" οποίοι κοι δεν μπορούν να δώ σουν
"Ό κππηιιι εξήγηση. Εν πάσει περιπτώ0,1 όμω ς το ματς αυτό πέρασε στην
κππρίο και καλούνται οι παίκτες της
" Α<ξόνδρεισςαπότπν προσεχή Κυριακή
π 1 ξπναβραύν τον εαυτό τους και να
'ώνεχίαουν τις επιτυχίες τους. Αντίπαλο
¡Χύυν στο Εθνικό στάδιο της πόλης μας
'" ν Αρη ΓΙοντοκομης τον οποίο πρέπει
νΰ κερδίσουν, και νσ «κμεταλευτούν
ώχδν παραστράτημα των δυο πρωτοπό"ων ουάδων, της Α.Ε. Ποντίων και του
Απόλλωνα Λάρισας που παίζουν στην
"άτερινη με τον Εθνικό, και στο Πλατύ
“* τον Αγροτικά Αστέρα Και οι δυο
?"'<ς ομάδες μπορούν ιην προσεχή
*ι-0ιο-,ή νσ ηττηθαυν αφού οι αντίπαλοί
,0νζ είναι αρκετό ισχυροί ιδιαίτερα
'’την έδρα τους.
• 0 τραυματισμός του Λέκκα είναι
"ηκτη·, σοβ αρός και δεν Θα παίξει ούτε

α' όμιλος
Χπρίεσσα Αρχάγγελος
Λευκάδια - Βαρβάρες
Γισννπκοχώρι Αγγελοχώρι
ΠΖερβοχώρι Νεόκαστρο
Μονόσπιτα - Λοζοχώρι
Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

11 Αρχάγγελος
2! Χαρίεσσα
3! Βαρβάρες
4) Μονόσπιτα
51 Π.Ζερβοχώρι
61 Αγγελοχώρι
71 Λευκάδια
81 Γιαννακοχωρι
9) Λαζαχώρι
10) Νεόκαστρο

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Ο Γιάννης Μ ουσούρης μ ε θαυμάσιο πλασέ ισοφαρίζει σ ε 1-1

ΤΑ ΓΙΑΝΙΤΣΑ
Η ομάδα των Γιαννιτσών ξάφνια
σε με το ξεκίνημα του αγώνα, στο
οποίο μάλιεττα κοτόρθωσε να προηγηθεί στα σκορ, στην συνέχεια
όμως και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημί
χρονο. έπεσε και μάλιστα σε μεγάλο
βαθμό η απόδοσή της. Καλύτεροι
παίκτες της οι Σκουριάς Ντεμουρ
τζίδης και Βέργος.
• Για την διαιτησία ανπφέρθηκε
προηγουμένως Το μόνο που έχου
με να προσθέσουμε είναι να επιστήσουμε την προσοχή των υπευ
θύνων για την απαράδεκτη κατά
ετταση που επικρατεί στον χώρο της
διαιτησίας που κατά την προσωπική
της άποψη είναι η κυριότερη αιτία
της βίας στα γήπεδα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
2' Ενώ οι αμυντικοί της Βέροιας
τραβιούνται για οφσάιτ. ο Αναστα
σίου σε βαθειά μπαλλιά του Τσαλκτ
τζή, βγαίνει μόνος με τον Αντωνά.
τον οποίο πλασάρει και πετυχαίνει
το Ο-1
20' Σουτ του Μίλη φ., από καλή
θέση-αποκρούει σε κόρνερ ο Σαββουλίδης. Το εκτελεί ο Πουρσανίδης και το νέο σουτ του Ακριβόπουλου φεύγει μόλις άουτ, ενώ ήταν
κενή η I ιαννιτσώτικη εστία.

29Έξυπνη πάσα του Μίλη Φ·
στον Μουσούρη, που με ωραίο
πλασέ περνά την μπάλλα κάτω από
το σώμα του εξελθώντα Σαββουλίδη και ισοφαρίζει.
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
100% ΓΚΟΛ
38' Από την γραμμή του άουτ ο
Μουσούρης κάνει παράλληλη κυρτή
σέντρα εττην καρδιά της Γιαννιτσώτικης άμυνας. Και ο Μίλης Φ με

την Κυριακή με τον Αρη Ποντοκόμης Ο
παίκτης κάνει θεραπεία για νσ μπορέσει
όσο το δυνατόν να παίξει γρηγορότερα
• Η ομάδα τσικό της Αλεξάνδρειας
έπαιξε προχθές στην Ξεχασμένη με την
αντίστοιχη ομάδα του ΠΟΞ. και την νίκη
σε με σκορ 4 -0 . Τα τέρματα σημείωσαν
οι Ξυλοκαγιάννης 121, Μαλιώτας και
Σαμαράς. Η σύνθεση της νικήτριας Μήτσιος ΙΜεσαλάς), Κεσόπουλος Σταμό
της Τσιοπανίτης Α., Καπετάνιος, ΤσιαπανίτηςΛ , (Τσοιιμάραςί Σαμαράς (Παναρίτης) Τσιάρτας (Πασχάλης). Αντωνιάόης
(Κούνιας) Μαλιώτας (Σταμκόπουλος).
Την Κυριακή και προ του αγώνα Αλε
ξάνόρειας Αρη Ποντοκόμης, η ομάδα
τσικό ιης Αλεξάνδρειας θα παίξει με την
αντίστοιχη του ΠΑΟ Βεργίνας στη
ρεβάνς του 5-4
• Στο ίδιο ξενοδοχείο έμειναν στη
Λάρισα η Αλεξάνδρεια και ο Εθνικάς
Πειραιώς Και αι δυο έχασαν και μάλιστα
με μεγάλο σκορ. Σύμπτωση.
• Θα έπρεπε πολλοί διαιτητές, από
όλη την Ελλάδα να παρακολουθούσαν
προχθές τον διαιτητή τόυ αγώνα Απολ
λωνα Λάρισας
Αλεξάνδρειας κ. Κρα
νιώτη ταυ συνδέσμου ΘεαΤκης, για να
έβλεπαν το ρεσιτάλ διαιτησίας που ίκα
νε ο εν λόγω διαιτητής Κρίμο που α
διαιτητής αυτός δεν ανήκει στην δύναμη
των διαιτητών της Α Εθνικής κατηγο
ρίας Κρίμα,

11 Μ. Αλέξανδρος Αλ
21 Κουλούρα
31 Λουτρός
41 Παλατίτσια
5) Σταυρός
6) Καψοχώρι
71 Καλλιθέα
8) Καμποχώρι
9) Άραχος
10) Νησέλι

ΣΤΟΝ

ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΓΚΑΘΙΑ

Και όμως δ εν είναι γκολ. Ο Ακριβόπουλος θα πλασάρο τον Σαββουλίδη

άλλο η μπάλλα θα φύγει μόλις άουτ.
προβολή πετυχαίνει γκολ το οποίο
ακυρώνει σαν οφοάπ ο διαιτητής
υποδεικνύοντας οφσάιτ του Μίλη
Φ .!1!
4 7' Μίλης Φ.
Ακριβόπουλος
παίζουν το 1 2, αλλά ο πρώτος δεν
προλαβαίνει την μπαλλιά μόνος με
τον Σαββούδη που πέφτει στα πόδια
του και αποκρούει.
49 Μπαλλιά του Ακριβόπουλου
στον Μουσούρη που είναι μόνος
του απέναντι στον Σαββουλίδη,
προλαβαίνει και με προβολή συνάμα
αποκρούει σε κόρνερ ο Σκουργιάς.
ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
Ο ΜΙΛΗΣ Φ. 2-1

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Ευαγγέλου κάτοικος Σχοινά
Αλεξάνδρειας έχασε το δίπλωμα
οδηγήσεως γεωργικού ελκυστήρα
στην περιοχή μεταξύ των χωριών
Σχοινά - Νεοχωρίου.
Παροκαλείται ο ευρών να το
παραδώσει στον ίδιο ή στο Αστυνο
μικό Τμήμο Αλεξάνδρειας.

αυτή καταλήξει στους αμαρκάρι
στους Μίλη φ και Μουσούρη
56 Βαθειά σέντρα του Χ'Αθανασίου και ο Ακριβόπουλος απέναντι
στον Σοββουλίδη με καρφωτή
κεφαλιά, αναγκάζει τον τερματοφύ
λακα των Γιαννιτσών να αποκρού
σει θεαματικό αε κόρνερ
58' Πλάγιο άουτ εκτελιεί ο Πουρσανίδης οτον Ακριβόπουλο που από
πλάγια θέση μπαίνει μόνος του,
αλλά αντί να κόψει δεξιά του στον
αμαρκάριστα Μουσούρη. προτιμάει
να κάνει σουτ άάύτ.
70' Παράλληλη συρτή σέντρα
του Ισχνόπουλου απο αριστερά, ο
Μίλης Φ; μόνο^ από το σημείο του
πέναλτυ οπό πολύ σιγουριά σουτά
ρει άουτ.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΒΕΡΟΙΑ: Αντωνάς Χ'Αθανασίου,
Μελετίδης, Γιατζιτζόπουλος (2 Γ
Μίλης Γ.Ι Παπατζίκος, Κατσώνης
Τοπαλίδης.
Πουρσανίδης
(67'
Ισχνόπουλος) Μουσούρης, Μίλης
φ. Ακριβόπουλος.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Σαββουλίδης Τσιρογιάννης. Τομπάζης (57' Αποστολΐδης). Σκουργιάς. Σουγγάκης 8έρ
γος, Περόντζης Μουρατίδης 166'
Σαββόγλου), Τσαλκιτζής, Ντεμερτζί6ης Αναστασίου.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τοιτπ ίό μέλος Ε - Ι.Η .Ε .)

Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α

Βενζινάδικα

Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 1)
Υ κεύθυνος

Φωτοσύνθεοης-ΟΕΡδΕΤ
Μ ΙΧ Α Α Η Σ Π Α Τ Σ Ι Κ Α Σ

(Π. Μιαουλη 4)
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κρεμλίδπς Φώτης
Σταδίου 179. Τηλ. 22 57 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αφοί Ρούσσου
Σ.Σ Ναούαης
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ
Κατερίνης τηλ 24 405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κοτόγλου Κων-νος

Νομικος σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιπκοκροτους 26)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μιιτροκσλεως 72
Τη λ. 23 1 3 7 29.762
Β Ε Ρ Ο ΙΛ
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ

Ιδιωτών
Σωματείων

δρχ, 1300

Συλλόγω ν-Γ.Π .Σ.
Κοινοτήτων
Α .Ε . και Ε Π Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Σ . Τραπεζών
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ΠΑΤΡΙΔΑ (Του α π ’νου μας ΧΙΟΝΙΔΗ
ΓΙΑΝ.)
Στο γήπεδο της Πατρίδας και σε α γ ώ 
να αναβολής ο Τριπόταμος νίκησε 2-1
την Αγκαθιά. Καλύτερος σαφ ώ ς ο Τριπότομος ξεκίνησε επιθετικά τον αγώνα
δείχνοντας ότι μόνο νίκη έβλεπε.
ΦΑΣΕΙΣ-ΓΚΟΛ
Στο 12 έγινε ττέναλτυ υπέρ του Τρι

πστάμου το οποίο χτύπησε άουτ ο Ταν-

τής.
Στο

2 4 ' μετά όονατσ σουτ του
Φωτιάόη Α το δοκάρι έσω σε την Αγκα
θιά.
2 λεπτά αργότερα αποβλήθηκε παί

κτης της Αγκαθιάς γιατί χτύπησε εκτός
φ άσ εω ς τον Σοψελίδη
Στο 2 7 ' μετά από σέντρα τουΤσαμήτρου ο Ταντής με κεφαλιά κάνει το 1 -Ο
Το παιχνίδι συνεχίστηκε όπω ς στο
πρώτο ημίχρονο με τον Τριπόταμο νο
παίζει επιθετικά.
Σε μ·α άτυχη στιγμή όμως στο 6 0 ’ η
Αγκαθιά ισοφάρισε, με γκολ δώ ρ ο από
τον Τριπόταμο.
Ο Τριπόταμος ό μ ι^ ^ δ χ ϊά φ ε ρ ε μετό
από πολλές π ρ ο σ η ά φ ^ ί ^ ο 8 0 με τον
ψ.ωτιαόη νο *ανει το 2-1 σκορ με το
οπαίο τελείωσε ο αγώνας Ομάδα γιο 10
γκολ η Αγκαθιά ευνοείται απο το αποτέ
λεσμα.
Από τον Τριπόταμο ξεχώρισαν οι Τοντής - Φ ωτιάδης Α Τεμουρτζίδης Γ.. Καλ
λιπρίδης Γ.
Πολύ καλή η διαιτησία του κυρίου
Τσιμάοη
Τριπόταμος

Καλλιαρίόης. Ιοκωβίδης ΤεμουρτσίΙνζεβίδης Τ αντης Τύπος 140'
Γαβρός). Φωτιάδης Α. Φωτιάδης I.. Τσαμήτρος. Τσανασίδης ΣουμεΑιδης.

6ης.

ΝΕΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΒΕΡΓΙΝΑ
• Αλλη μια καλή Εμφάνιση πραγμα
τοποίησή Π ομάδα top Ν. Τοιρέλα μέθα
οτον Αγιο Γεωργιο και απέδειξε ότι δια
θέτει καλή ομάδα Μόνο λίγο πιο προσΕίτικοί αν ήταν οι Βερνινιώτες κυνηγοί
της επίθεση ς το δυάρι ήταν σινουρο
ησρά το Χ-Χ που πήραν.
• Αρκττά δραστήριο Είναι το Δ συμ
βούλιο του ΜΑΣ Βεργίνα. και προσπαθΕί
πολύ για την ομάδα. Μπράβο τους' ΓΓ
αυτό και η ομάδα πάει αρκετά καλά
• μια ήττα έχΕί γνωρίσει η ομάδα
«κτάς έδρας, και απέσπαοΕ αρκΕΐές ισο
παλίες, και Ενας παίκτης της μώνο γνώρι
σ ε την κόκκινη κάρτα από την αρχή του
πρωταθλήμαιος. Πρόκειται για τον Τσα
κιρίδη που η τιμωρώ του μιυ αγωνιστική
έληξε
• την Κυριακή που έρχεται η Βεργίνα
αγωνίζεται στο γήπεδό της με το Βέρμιο
Σελιοιι. Εμείς ευχόμαστε νίκη.
• 0 Αρης Λοζορίδης ή ρουμενίγκΕ
όπω ς τον αποκολούν είναι ο πιο νεαρός
ιιαίκτης της Βεργίνας. Μόλις 15 ετώ ν
Υπόσχεται πολλά για το μέλλον, κι
σωματικά προσόντα του βοηθούν πολύ
και έχει πολύ κολή τριπλά, όπω ς και
μεγάλη ευχέρεια ατο σκοραριομα Γένι
κά είναι ένας πολύ καλός παίκτης κοι
καλό παιδί.
Φ Πρέπει να σ π μ ε 'ω θ ί' οτι όλοι οι
παδοσφπιριστε ς προσπαθούν για την
ομάδα ό π ω ς αγωνίζονται δυνατό τ ρ έ 
χουν - κσ, γενικά μοχθούν και αυτό το
σππδειξάν μέαα στον Αγιο Γεώργιο με
τον τυπική ομάδα

δρχ. 2000
δρχ. 3000

ί ΣΑΚΑΑΗΣ Β. Κ0Ν)Ν0Σ
'

", ι

-ί
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Φωτιστικά σέ μεγάλη ποικιλία
Τιμές Βιοτεχνίας
Πώληση Χονδρική - Λιανική
Βιοτεχνία 11ον χιλ. Βέροιας - Ναούαης
ΤΗ Λ.
4 1 - 8 6 8
καί Κοπανάς Ναούαης Τ Η A . 4 1 - Β 7

Α' Ο Μ ΙΛΟ Σ
ΧΑΡΙΕΣΣΑ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

0
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ΧΑΡΙΕΣΣΑ <αντ τής ΛΙΛΤΣΗΣ ΒΑΓ I
Χωρίς νσ πορουσισσε» τίποτα το ιδιαί
τερο ο ΠΑΟ κ π'α φ ερε να κερδίσει την
τοπική ΑΕΧ υ« ένο σ*ορ το οπο»ο
δήύΐούρνπσί ο Ικπκός) σε χαρακτηρισμέ
γιο την διαιτησία του στον αγώνα κ Γκί
κας που η προκατάληψή του φάνηκε μ«
το νο οποβάλει 4 παίκτες της ΑΕΧ *m r
διαστήματα οπό το 1 έω ς και το τελευ
τσίο λεπτό του αγώνα,
φάσεις και Γκολ
1 Αδικαιολόγητη αποβολή τον τερ
ματοφύλακα Παπαιωόννου και πενολτυ
σαν τεχνική ποινή ενώ η μπάλο παιζόταν
στο κέντρο του γηπέδου στην εκτέλεση
του οποίου η μπάλα κστέληξε άουτ
38 Ο Κορτινίόης κάνει το 0 1
65 Αποβολή του X Γεωργίου της
ΑΕΧ
83 Το 0 -2 από τον X Κωνσταντινίόπ
Β5 ' Αποβολή του Π οπαθεοδώρου της
ΑΕΧ
88 Αποβολή του Γκέσιου της ΑΕΧ
Διακριθεντες Απο την ΑΕΧ Μωυαιά
Αης Δ ραγουμανος Χ Τεωργιου μέχρι
•ης αποβολής του
Από τον ΠΑΟ ιλ ΚορτοΗ-ίδη^ Ζερβό
χωρίτης και ΛαχΟνιΛης III
Συνθέσεις
ΑΕΧ Ποππιωπννου I. Apnyouuavo«,
Δ ιίοόλος (65 ) Γκέσιος. Τραψιώτης I

Δ ίντσης ΤραιμιώτηςΙΙ Αργυρίου Πουλί
δης. (45 ) Π απαθεοδω ρου Μωυοιπδης.
X Γεωργιου. Παποιωάννου Μ.
ΠΑΟ Λπχπνίδης ). ΤιΛκεριδης I. Λαχον»
δης I) Ο υφονουδάκης Κούποντσης
Ζερβοχωρίτης Κεχαγιάς ΚορισινίΑης.
(80 Τουμανίδηςι Παπαδοπούλας, Λπχανίδης III Τιλκερίδης <1. X Κωνσταντινί-

δπς
Διαμαρτυρία της ΑΕ Χαρ»έσσπς

Ανάστατος c-iva» ο κόσμος της
Χαρίεασος από την ληστρική διαιτησία
του ονεκ&(ήγητου διαιτητή κ. Γκίκα στον
αγώνα της με τον ΠΑΟ Αρχαγγέλου γιο
το πρωτάθλημα Β ερασιτεχνικής κατη
γορίας της ΕΠΣΚΜ
Ο διαιτητής αυτός που απ' ότι έδειξε
κορμιά σχέση δεν έχει με το άθλημά
άφησε άναυδους τους πάντες αφού, ενώ
η μπάλλα παιζόταν στην περιοχή του
Αρχαγγέλου κατελόγισε πέναλτυ ααν
τεχνική ποινή και απέβαλλε τον τερματο
φύλακα της Χορίεσσας
Αλλά και αυτό δεν αποθηκε ικανό να
εξασφαλίσει το προβάδισμά μια και χά
θηκε 0 άνθρω πος αυτός φ οβερός σε
επινοήσεις δοκίμασε μια άλλη μέθοδο
την μέθοδο των αποβολών Ετσι απο
βάλλοντας άλλους 3 παίκτες της γηπεδουχου έφτασε στον αντικειμενικό του
στόχο στην ήττα της ΑΕΧ.
Κύριοι της ενώ σ εω ς απομακρύντε
τον άνθρω πο αυτό οπό τον χώ ρο του
ποδοσφαίρου σν ο ίδιος δεν έχει την
στοιχειώδη ευθυξία νο παραιτηθεί. Τέ
τοιοι διαιτητές μόνα σε οπισθοδρόμηση
μπορούν να οδηγήσουν το ποδοσφσιρο

ΙΙΠΓ

θ' .φίλαθλοι, ποδοσφαιριστές
και Διοίκηση της Χαρίεσσας δηλώνουμε
ότ» θα σταθούμε πρωτοπόροι στον ογω
νο για την εξυγίανση του κυκλώματος
της διαιτησίας κοι γενικότερα του ποδο
σφαίρου μας ν* αυτό ζητάμε την άυεση
απομάκρυνση του δ»α·τητή «ς Γκικο την
επανάληψη του αγώνα και την παύση
της μεροληπτικής διαιτησίας υπέρ της
ομαόος του Αρχαγγέλου στο Πρωτά
θλημο
Μετά τιμής
Για το Δ..Ι. της Α.Ε.Χ.
Καρβουνιδης
Κυριάκος
Γ ιαννακοχωρι
Αγγελοχώρι

τόνει το 2 -0
47 0 Συυφλιώτης εκ μ ετα λ ευ ι:κ - ^
Θος της αμύνπς ανεβάζει τη σκορ
3 0
53 Μ ε πεναλτυ σ Παπαιωόννου
μειώνει σε 3 1
6 0 Κεραυνός του ΠαηαΛώπουλαι» ^
το σκορ γίνι ται 4 1
63 Κερδίζοντας κόντρα μ Παπη 6 .

πουλος στέλνε» την μπαλλη σ τη ó j » i *4
γράΦοντος ίο 5 1
72 Ano σέντρα ταυ Παυλίδη ο Μωυ
αιάλιτς με κεφαλιό κάνε» το 6-1
85 0 Σππθόπουλος από Ολιγωραταυ Μ ω υυιάόη κάνει το Τζλ,κό 6 2

Διοι,ρίθησαν από το Γιαννακατως
Ολοι αλλπ ορισμένοι ξειαραασν σε rm.·*
δοαπ όπω ς οι Μ ωυσιάδης Γ Παπαδ πυυλος Ππρχαρίδης Θ . Σουφλιώτης
Λυκοστράτης
Από το Αγγέλοχώρι α τέρματρφυλσ
κπς Γπορυος ο ΠαιιπιωΛνναυ «α» ο Σ ιαθόπαυλε*ς
Η διαιτησία του κ TciAoyitWv», Κ,
κπλη. Οι επόπτες αρκττοι.
Σ υνθ εαβ ς
Γ ιαννακοχωρι: Μ ωνσιόδης, Π αρχοριδις

Θ Παρχαρ»δης Π Κελεσίδης Τράιος
Μωυσιάδης Γ Λυκοστράτης Ανθδπι
λος. Σουφλιώτης Παυλίδης ΠαιωΛοπουλος (Τερζίδης Τράιος).
Αγγελοχωρι:
Γκιορσος
Κμριοκιδπν
ΠεογΑου
Κεμεντετζίδης Ιωοννιδης
Παπαιωόννου 1 Σππΰοπουλος. Αλεξον
Λρι'Αης Παποιωάννου Α. ΠίΐΤίαιωΛννίΜ.
Θ (ΔςΤγγας 0 ρ·δθυλ1δης)
Διαιτητής Ταιλσγ'άννης Μ ΒασιλειΟδην
ΠερλιΐκΔκης / πάπτες.
ΑΡΑΧΟΣ
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Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛ

ΑΡΑΧΟΣ (ton o n to vóM μας Καρσυουρστίδη Χαρ )
0 Μένος θριάμβευσε για άλλη μια
Φορά παίζοντας ανοικτά π<κ%οσφαιρο και
σάρωσε τον Αραχο με σκορ 4-2 στον
εκιός έδρας ογμινα του
0 προπονητής και ποδοσφαιριστής
του Μέγα κ Κοσκερίδης δηλυισε οτι η
ομάδα του έχει πολλή κολή Φυσική
κατάσταση (πράγμα που φαίνεται μ#σσ
στον αγωνιστικό χώρο) κα· ασρόλ*ς τι.,
ελλείψεις (τραυματισμούς κλπι ίχει own
ξε· τον δρόμο γιο τον τίτλο του Πρώτα
θλητή.
Ο Αραχος στάθηκε αρκετά καλό πλλπ
une ριοχύσε η ονωτερότητο του Μ*γ«
ΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΟΛΕΣ
10 Πόσο του Γαβριηλιδη »ττον Καλ
ταβεοίδπ ο τελευταίος πιάντι σουτ εξω
οπό την περιοχή κοι σημειώ νει το 7-Ú
Vιο τον Αραχο.
30 με δυνατό ο ο υ ι του Κουντονοτα

έξω σπό την περιοχή γίνεται η ισοφόρι
ση για τον Μ έγα
3 5 0 Γκαβάνης υστέρα από ωοακι
σέντρα του Αλεξοπουλου πιάνει ωραία
κεφαλιό και σημειώνει το 2 1 για ισν
Μένπ
61 Ο Καλτηβεριδης π·ονει σουτ εζω
σπο την περιοχή κοι πολι από αδρπνεκι
του Χστζημιχαήλ σημειώνεται το 2 2 γιιι
τον Αραχο
t í j M f U |(ia m ΚΛφζΙΛΗΙ t o il N<l(KI|MiV|

un f» par από κόμν·ρ Ttiju *Hlti(io« II
Κουντμνοτης κπντι ra 3 J
85 Σε σέντρη oou» tou ΚυοκόμίΛη
γίνεται το 4 2 γιο τον Μ«γα
88 Κόκκινη καρτσ στον Μπτσου*η
γιπ εξύβριση του εποπτου κ Μτιχπλπκπ
Δ»εκρίθηκσν·
Μέγας: Κότσελ·δης. Κιηκιβίδας Κπυν
ιονότος Σγούρος» Γκτιβάνης Κικϊκεμί
δης ΖΟιος
Αραχος: Πηλιδης Μοτσσυκης Κολτά
βερίδπς. Γαβριηλίδης

Η Διαιτησία των κ Στεμγιόπουλυυ
Μηχσλάκα KnAit»/ πολύ κολή
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Ιαντ/τής Ανθόπουλος Γιώργος)
«Χορεύοντας σάμπα» τα παιδιά του
Γισννακοχωρίου μέσα στο γεμάτο λά
σπη και νερά γήπεδο σϋνέτριψσν το
Αγγελοχώρι με σκορ 6-2 Με ηγέτη τον
Μων»α«άδη Γ που έκανε ότι ήθελε στον
αγωνιστικά χώρο, παρεσμρε όλους τους
συμπαΐκτες του σε ένα χορό, που θύμηζε ισπανική φιέστα και έκανε όλους τους
φιλάθλους νο παραλυρούν και σε κάθε
γκολ νσ φ ω νάζουν «Ολ«»
Ολα αυτά όμως o Α.Ο Γιαννακοχω
ρίου αντί να είναι πανυνπμτκΛ πρώτος
στην βαθμολογία από αστάθμητους
παράγοντες είναι σε θ έσ η που δεν τον
δικαιώνει καθόλου Από την πλευρό τον»
Αγγελοχωρίου, πλην του τερματοφυλπ
κος δεν είδαμε τίποτε το ιδιαίτερο.

Συνθέσεις
Μέγας
Χοτζημιχοήλ.
Αλεξόπουλυς.
ΚορονΝος (4 6 ' Ζάιος). Κπροβίδέΐς

Λβρομοπσυλος Κοτσελίδης, Κυυλί>ά
ιο ς Σγουρος Κοσκεριδης ( καβάνης
Κουντονάτπς.
Αραχος Πηλίδης Τ<»θγκηλ·δΐ]ς. Πασινπς
Μ οταούκης
ΣονΤιδης
Γ«α»μγιάδΐις
Μουρτωοτιδης <58 Πετριδης). Γβλαδό
ρης. Μαυρομπττδπς. ΓπβριπΛιδπς. Κολ
τοβεριδης

ΤΑ ΓΚΟΛ
5 ' Εκτελώντας πέναλτυ ο ΜωυσιάΛης

γράφει το 1 0
15 0 Παπαδοπούλας με τεχνικό σουτ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΗΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙί 31
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θεσ'νίκης και Σταδίου ΠΑηρ τη.ν 22 58 6
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ΝΕΕΣ

Αν τ ι ο τ ί κοπίΛΛα δ ρ ο σ τ η ρ ιπ σ ο ς ε ν δ ια φ έ ρ ε ι η ευχόριοτι·, j a n
λ ε'ά »αι το κ έρ ό ο ς. μ π ο ρ ο ύ μ ε νπ σ υ ν ε ρ ν π σ το υ υ * Π ρ ο ο φ ε ο α · ηρ<
μ ο μ ίσ θ ιο και π ο σ ο σ τ ά
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς Π α ρ α ο κ ε υ η ώ ρ ο 7 - 9 μ μ a r o ξ ε ν ο δ ό χ ε 1·τ Β Ιε Λ
ΕΛΗΑ κ. Ε υ σ τά θ ιο ύ -

A ro A íA c c c
«Λ *

δεν εκιστρέψονται.

2 Ι ΙΙΙΕ Χ Μ Ι ΦΟΤΙΣΤΙΚΠΝ

Έχασε η Χαρίβσσα
κέρδισε ο Μ. Αλέξανδρος

Α ια β ό κ ν *
6ρχ. 4000

φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα η οχι

1 ί-

20
17
17
15
13
11
9
7
4
2

Φ Η Καλλιθέα και το Καψοχώρι
έχουν οπό ένα αγώνα λιγότερο.

50’ Υστερα από κόρνερ ron
Ακριβόπουλου, ο Μίλης Φ. με φαλ
τσαριστή κεφαλιά σημειώνει το
νικητήριο τέρμα της ομάδος του.
5 Γ 0 Τοπαλίδης ύστερα από
ωραία κούρσα και αφού ξεφεύγει
από τους Τομπάζη και Σαββουλίδη
κάνει παράλληλη σέντρα την οποίο
όμως θα διώξει σε κόρνερ που από
μηχανής θεός ο Σκουργιάς πριν

Ο ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ
ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
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Αροχος - Μ Αλέξανδρος Αλ. 2-4
Κουλούρα - Λουτρός
1-1
Παλοτίτσ,α - Νρσέλι
1-0
Κιιψοχώρι - Σταυρός
3-0
Καλλιθέα
Καμποχώρι
2-0α-α

Παρά τις αρκετές απουσίες παι
κτών της η ΒΕΡΟΙΑ έπιοσε πολύ
καλή απόδοση και η νίκη της κρίνεται σαν απολύτως δίκαιη.
Καλύτεροι παίκτες της οι Κατσώ
νης, (κορυφαίος της συναντήσεως)
Μουσούρης και Μίλιις.
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Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ί'Μ Ο Π Ο ΥΛΟ ΥΙ
• Το 4 1 της Αλεξάνδρειάς στη Λάρισα

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

μας

Όσοι θέλουν να μοιράσουν επιστολές, προσκλήσεις, ή άλλο
έντυπο υλικό, σ τα γραμματοκιβώτια των στπτιών, τα καταατήματο και τα γραφεία της πολεως Βέροιας, μπορούν να
τηλεφωνήσουν στο 2 9 .7 6 2 τις εργάσιμες ώρες γραφείου.
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑντασφαΑισταί μος ο· ΛΑόυΔς του Λονόινου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
A n O O tW A T A

«ΙΛΙΓΓΟΣ»
Πληρώνοντας 2.000 δρχ. βτησίως εκτός την
δωρεάν μεταφορά ελέγχετε και ροθμΙζΕτ« το
αυτοκίνητό σας 4 φορές το χρόνο δωρεάν
Υ Π /Μ Α Ν. ΗΜ ΑΘΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 3 - ΒΕΡΟΙΑ
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Αντιπρόσωπος Βέροιας
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Οι πολιτικοί πρόσφ υγες αντίθετοι με το ΚΚΕ
Την διαμαρτυρία «οι αντίθεσή του προς την ακολουθούμενη από το
ΚΚΕ πολιτική στο θέμα του επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων
εκφράζει ο * ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτικών Προσφύγων Β. Ελλά
δος (Παράρτημα Βέροιας).
Το κείμενο της ανοκοινώσεως είναι το παρακάτω;
Το δράμα των Πολιτικών Προσφύγων συγκινεί κάθε αγνό απλοϊκό άν
θρωπο ανεξάρτητα εθνότητας. Ασυγκίνητοι μόνο οι Κυβερνήσεις των
Σοσιολιστικών Χωρών και η Κυβέρνηση της Αλλαγής. Ιδιαίτερα ασυγκίνη
τη έμεινε κοι παραμένει η ηγεσία του ΚΚΕ εξ. Έ λειψε σ αυτήν η συ ναι
σθηση της ευθύνης για τη τύχη των αγωνιστών που με την ηρωική σκληρή
πάλη - τους κα. την 30χρονη τίμιο δουλειά - τους τίμησαν και δόξασαν το
Κόμμα Οχι μόνο δε συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος του επα
ναπατρισμού, που σημαίνει καταβολή των συντάξεων γιατί η συντριπτική
πλειοψηφία έχει την έγκριση του επαναπατρισμού στην τσέπη - της, αλλά
χρησιμοποιεί τρόπους και μέθοδες ποο τείνουν να θάψουν οριστικά το όλο
πρόβλημα-μας
Ο· κάθε φορά δηλώσεις των π»ο υπευθύνων παραγόντων του ΚΚΕ εξ.
γιο τους Π Πρόσφυγες, όπως «καλά είσαι εδώ», βάλτε το χέρι στη καρδιπ
και αποφοσίστε μόνο*-σας» «ΣΑΣ φιλοξενούν» κ.τ λ., πιστοποιούν την επί
μονη όρνηση-τους ακόμη εκβιάζουν τους σ που οικονομικά είναι εξορ
τουμενοι από το Κόμμα-τους να χρησιμοποιούν ψέμματα μεγαλύτερο κοι
από τον Όλυμπο για να αποπροσανατολίσουν, διοσπάσουν και αμβλύνουν
την πόλη των αγωνιστών
Σατανικά επιμένουν να μη μάθε· ο Ελληνικός Λαός την αλήθεια για το
ποιός γταιει που οι Π Πρόσγυγες δεν παίρνουν τις συντάξεις. Συγκεκριμέ
να ο α. Χαρίδης έγραψε στο «Ρ» ότι «μοναδική αντίδικος είναι η Ελληνική
Κυβέρνηση» Να Κομμουνιστής και δικηγόρος1 Ετσι αποδείχνει τη δικαιο
σύνη. Και ο σ. Παπσνεωργίου συμπληρώνει γράφοντας και αυτός στο «Ρ»:
«Είμοστε Ελληνες και όλα τα απαιτούμε οπό την Ελλάδα». Αλήθεια Ελλη
νες είμαστε σ. Παπαγεωρνιου. άλλο 30 χρόνια δεν δουλέψαμε στην Ελλά
δα Σε ποιά λογική βσση να απαιτήσουμε από την Ελλάδα να μας δώοει
συντάξεις μία και τα ένσημσ-μας παράνομο τα κατακροτούν οι χώρες στις
οποίες συνταξιοδστηθήκαμε εκεί.
Κανείς δεν είναι σε θέση να γελάσει τους Π. Πρόσφυγες διότι πολύ
καλά ννωρίζουν στ» τις συντάξεις τ>ς δικαιούνται απ εκεί που δούλεψαν 30
χρόνια τίμια και με σκληρή δουλειά οικοδομόντας πς καταστραμένες χώ
ρες του σοσιαλισμού
Δεν ζητάμε ελεημοσύνη από κανένα γνωρίζουμε ακόμα ότι π υπεραξία
-μας που έμεινε στις χώρες αυτές κατά πολλές φορές καλύπτει τα έξοδα
που έχουν κάνει για μας στους πρώτους μήνες της εκεί όφιξης-μας αυτό
δεν σημαίνει πως δεν εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη-μας για την βοήθεια.
Το ΚΚΕ εξ έχει υποχρέωση οπενσντι-μας να απαιτήσει αποφασιστικά
την καταβολή των δεδουλευμένων συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιω
μάτων-μας Δεν το έκανε α υτό δική-του δουλειά. Δεν έχει όμως το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί σαθρό επιχειρήματα για να αποφύγει την ευθύ
νη δημοσιεύοντας στο «Ρ* γράμματα σαν αυτό στις 1X11 1982 που φτά
νει μέχρι του σημείου να μσς μετατρέπει σε αντικείμενο εμπορικών συννο
λών.
Η μεγάλη πλειοψηφιο των Π.Π. ανάπηροι ταυ αγώνα δούλεψαν σκληρά
«αι γιουτό δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τους καπηλεύεται Αλλοι είναι οι
αρνόμισθοι nou επί 34 χρόνια συνεχίζουν να παίρνουν τις παχυλές συντά
ξεις υπουργών εδώ και στο εξωτερικό Κανείς οπό εμάς δεν έδωσε το
δικσίωμο να μιλούν για Λσναριασμό-μας. Το ΚΚΕ εξ έπσψε πλέον να θυμά
ται τους αγωνιστές· τους ήξερε και τους θυμούνταν όταν ήταν για τον πό
λεμο. αγώνες, εράνους οικονομικές εξορμήσεις κ.τ.λ.
Η μέχρι τωρο ευγενική, πολιτισμένη, κομμουνιστική συμπεριφορά-μος
και πάλη για τις συντάξεις και τα ασφαλιστικά-μας δικοιώματο δεν απέδω
σαν απολύτως τίποτα
Αν θέλουμε να μην έχουμε την τύχη των αγωνιστών tou 1821 και χετ
ρότερα πρέπει να αλλάξουμε ταχτική όσο είναι νωρίς Πρέπει πρώτα απ
όλα να κατατοπίσουμε τον Ελληνικό Λαό λεπτομερειακό ποιός φταίει για
όλη αυτή την κοτάσταση. λέγοντας όλη την αλήθεια, έξω οπό τα δόντια,
για το ρόλο του ΚΚΕ εξ εν μέρει η γραμμή-του ουτή έχει περάσει στους
εδώ καλοπροαίρετους αγωνιστές διαμέσου των τεραστίων μέσων που
διαθέτει οικονομικά φτάνοντας στο οίσχος να συκοφαντεί εμάς τους αγω
νιστές ότι είμαστε εχθροί του σοσιολισμού γιατί ζητούμε τα δεδουλευμένα
απ τις σοσιαλιστικές χώρες δχαιώματα-μας.
Εάν όλοι μαζί οι Π Π και όλο το δημοκρατικά κόμματα της χώρας-μας
δεν παλέψουμε ενωμένοι κοι με επιμονή ο επαναπατρισμός-μας χωρίς λυ
ση του οικονομικού θο καταντήσει δώρο - άδωρο
Η κατάσταση-μας όσοι γυρίσαμε στην Πατρίδα-μας είναι απελπιστική η
απόγνωση οδηνεί τους ανάπηρους υπερήλικες σ' αυτοκτονίες. Απ' τη μία
υι άκορπες προσπάθειες, οι μενάλες χωρίς κάλυψη υποσχέσεις της κυβέρ
νησης της αλλαγής απ την άλλη μας επιβάλλουν να περάσουμε ο ’ άλλες
μέθοδες πάλης Το δίκηο είναι με το μέρος-μας κανένας δεν θα μας παρεξηγησει αποχτ μέθοδο και μέσο αν χρησιμοποιήσουμε διότι μας αναγκά
ζουν δεν πρεπε. να οδηγηθούν Οι σύντροφοί-μας στη βιολογική κατάληξη.
Κανένσς δεν έχει το όικοίωμο και ιδιαίτερα η ηγεσία του ΚΚΕ εξ. νο μας
στέρησε- τις συντάξεις και την Πατρίδα-μας που τόσα προσφέραμε γ ί
αυτήν.
ΟΧί ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΞ.
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Π Ο Λ ΙΤΙΚ Ο Ν Π Ρ Ο Σ Φ Υ ΓΩ Ν
Β Ο Ρ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Π Α Ρ /ΤΗ Μ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
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Η καχαστροφή ενός ηρωπκού γράμ
ματος, και το καψάλισμα μίας ρέγγας,
υπήρξαν η αιτία που προκάλεοε, πριν
από 15 μήνες, μία μεγάλη πυρκαγιά,
κατά τη διάρκεια της οποίας, κάηκε
ςιυντανδς ένας στματιώζνς και καταοτράφηκι δασική και καλλιεργημένη
ίκτααη, 700 χερικού στρεμμάτων. Το
■γεγονός, που σπακαλύφθηκε μόλις
προχθές, συνέβη, στις 20 Αυγσύστου
του ¡991, στην περιοχή ‘ Καβαλίνα·
Κολυμπούν Αρχαγγέλου Ρόδου. Αύα
παντρεμένες γυναίκες, άναψαν φωτιά
για να καψαλίσουν μία μέγ/α και για
να κάψουν ένα ερωτικό γράμμα, που
είχε λάβα μία από ιις όνο. από τον
εραστή της. Έχαβαν όμως τον έλεγχο
της φωτιάς, που μεταδόθηκε από τις
ξερές πευκοβελόνες, στο δάσος και
χροαέλαβε τεράστιες άιαοτάαας.
Για την κατάσχεση της πυρκαγιάς,
κινητοποιήθηκαν ρεγάλες δυνάμεις

{ ) ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
€>Δ»ΑΝΥΚΤ€Ρ€ΥΟΜΤΑ
Σήμερα Πέμπτη 16 Δεκεμβριοϋ
διανυκτερεύει το φαρμακείο
Ζέρη Τσιαρέλα
Τηλ. 62.163

τ η ς

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της
Χωροφυλακής και του στρατού, ένας
δε από τους στρατιώτες, ο θεόό. ΣτυΧιανέσης, εγκλωβίστηκε σε μία στιγμή
από τις φλόγες και κάηκε ζωντανός.
Οι ανακρίσεις που ακολούθησαν,
κατά τις οποίες εξετάστηκαν και οι
δύο γυναίκες, δεν είχαν αποφέρει απο
τέλεσμα και η υπόθεση είχε κλείσει.
Προχθές όμως, ανακινήθηκε και πάλι.
Στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου,
πα/ιουοιάοτηκε ο εραστής, που είχε
στείλει το ερωτικό γράμμα στη μια
από πς δύο γυναίκες και κατήγγειλε
ότι, την πυρκαγιά εκείνη, είχαν πψοκαλύσει από αμέλειάτους. η ερωμένη του
και μία φίλη της. Ο ίδιος, πρόσθεαε
ότι, είχε ακούσει τις δύο γυναίκες μετά
την πυρκαγιά, να συζητούν την ενοχή
τους, μεταξύ τους. Α ιτία της καταδά
σεως. υπήρξε η διακοπή των σχέσεων
του καταδότη με τη φίλη του.
Η τελευταία, εξοργισμένη γιατί ο
εραστής η/ς την εγκατέλειψε. τον
απειλούσε ότι θα τον σκοτώσει και τό
τε αυτός της απάντησε: ·τ,ριν με σκο
τώσεις εαύ θα σε κάψω εγώ·, και
έαπευαε να την καταγγείλει. Το Αστυ
νομικό Τμήμα Αρχάγγελου, ενημέρωσε
σχετικά, τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο
οποίος ζήτησε την άμι:στ/ υποβολή της
δικογραφίας, προκειμένου να ασκήσει,
εναντίον των δύο γυναικών, ποινική
δίωξη, για ανθρωποκτονία εξ αμέ
λειας και εμπρησμό εξ αμέλειας. Η
δικογραφία, διαβιβάστηκε ήδη από
χθες, στον εισαγγελέα.

Από χθες αδελφές πόλεις
η Βέροια και το Καζανλίκ

Πανηγυρική συνεδρίαση πραγματο
ποίησε χθες το βράδυ στη Στέγη Γραμμά
των και Τεχνών το Δημοτικό Συμβούλιο
Βεροίας και αποφάσισε την αδελφοποίηση
της Βεροίας με την βουλγαρική πόλη
Καζανλίκ. Μετά την συνεδρίαση δόθηκε
δεξίωση στο κέντρο ΕΛΗΑ προς τιμή της

ξένης αντιπροσωπείας.
Στη φωτογραφία μας διακρίνονται ο
δήμαρχος κ. Ζαιιπούνης, οι σύμβουλοι
και η βουλγαρική αντιπροσωπεία.
Φωτογραφία:

Χρ.

Ιλεμόσογλου, τηλ.
23838 (Βέροια).

Άλλους 6 μήνες
η δύναμη του Ο.Η.Ε.
στην Κύπρο
ΝΕΑ ΥΟ ΡΚΗ, 15 (Α.Π.Ε.)
Το Συμβούλιο Ασφαλείας ταυ
ΟΗΕ αργό χθες την νύκτα, έκρινε
ομόφωνα την ανανέωση για άλλους 6
μήνες (μέχρι Ι6 Ιουνίου 1983) της
θητείας της ειρηνευτικής δύναμης
των Ηνωμένων Εθνών στην κόπρο.
Στην ομιλία του ο μόνιμος αντί
πρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ
πρέσβυς κ. Μουσιοότας είπε ότι το
κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής
και συνεχιζόμενης κατοχής σημαντι
κού μέρους του εδάφους της Κυπρια
κής Δημοκρατίας, μίας μικρής αδέ
σμευτης ¡ςώρας μέλους των Ηνωμέ
νων Εθνών.
Αφού αναφέρθηκε στην απόλυτη
περιφρόνηση των σχετικών ψηφισμά
των του ΟΗΕ και την καταπάτηση
των αρχών του χάρτη από την Τουρ
κία. ο Κύπριος* αντιπρόσωπος είπε
ότι το κυπριακό θέτει σε δοκιμασία
την ικανότητα του διεθνούς οργανι
αμού να εκπληρώσει την αποστολή
του.
Επίσης καυτηρίασε τις παράνομες
διαιρετικές νέργειες της Τουρκίας,
την επιβληθείσα γραμμή Αττίλα, τη
δημιουργία του αυτοαποκαλούμενου

Μαθήτρια
αυτοκτόνησε
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΡΕ
ΚΑΛΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
Α Θ Η Ν Α 15 (ΑΠΕ1
Αυτοκτόνησε 15χρονη μαθήτρια
γιατί δεν είχε καλούς βαθμούς στο
σχολείο. Έγινε, το βράδυ προχθές
στις 8 παρά τέταρτο στο Μενίδι.
Η Ιωάννα Γρηγοριάδου, που έμενε
στην οδό Ελευθεριάνης I, στο Μενίδι
έβαλε το κεφάλι της πάνω στις γραμ
μές του τραίνου και την αποκεφάλισε
αυτοκινητάμαξα της γραμμής Αθη
νών ΧαλΚιδος. Η μικρή μαθήτρια
άφησε σημείωμα στους γονείς της
που έγραφε τους λόγους που αυτόκτονεί.
Επρόκειτο να πάνε οι γονείς της
στο σχολείο για να πάρουν τον έλενχό της. Δεν είχε καλούς βαθμούς, το
ήξερε αυτό και έτσι απεψάαισε ν'
αυτοκτονήσει.

τερματισμό του διαλόγου, διευκρινί
ζοντας ότι η Ελληνική Κυβέρνηση
δεν έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει
κάτι τέτοιο, γιατί είναι θέμα που ανά
γεται στις εξουσίες της Κυπριακής
Κυβέρνησης.
Στην συνέχεια, ο Έλληνας αντι
πρόσωπος είπε ότι ο διακοινοπκός
διάλογος έχει στην ουσία ασχοληθεί
με ήσσονα και περιφερειακά θέματα,
ώστε εύκολα να δίνεται παραπλανητι
κή εντύπωση προόδου. Στην πραγμα
τικότητα. παρατήρησε, ουδέν απολύ
τως έχει γίνει σε σχέση με τα μείζονα
θέματα, όπως είναι το εδαγικό και το
συνταγματικό, λόγω της τουρκικής
αδιαλλαξίας. Παρατήρησε ακόμη ότι
είναι απαράδεκτο το τουρκικό αίτημα
για ίση συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα
της εξουσίας, της κοινότητας του
80% με τη μειονότητα του 18%,
Ο Κ. Πρέσβυς επανέλδβε την πρό
ταση του κ. Πρωθυπουργού για απο
χώρηση των τουρκικών στρατευμά
των και για διεύρυνση ττκ Βοτινευηκης ουναμης ώστε να ικανοποιηθεί το
περί ασφάλειας των τουρκοκυπρίων
αίτημα.
Τέλος, ο κ. Δουντάς υπαινίχθηκε
τηην ανάγκη παρέμβασης του Συμ
βουλίου ασφαλείας στην προώθηση
λύσης του προβλήματος.

•Τουρκυκυπριακού
Ομόσπονδου
Κράτους», όπως κιιι τις τελευταίες
ενέργειες του τουρκικού κατοχικού
στρατού, στην ίδρυση «Κεντρικής
Τράπεζας· στα κατεχόυενα, την εισ
αγωγή της τουρκικής λίρας σε α ντι
κατάσταση της κυπριακής κ.λ.π.
Καταλήγοντας ο Κύπριος πρέσβυς
εξέφρασε την ελπίδα ότι το Συμβού
λιο Ασφαλείας θα συνεχίσει να ανα
γνωρίζει την ιδιαίτερη ευθύνη του
ένανπ της Κύπρου και του λαού της
και όη δεν θα πυραβλέψει να εκτελέ
σει την αποστολή του.
Ο κ. ΛΟ ΥΝΤΑΣ
Εξάλλου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος
πτς Ελλάδος εξέθεσε τις ιιπόψεις της
Ελληνικής κυβέρνησης στις γενικές
γραμμές της δήλωσε που έκανε ο κ.
Πρωθυπουργός στην Κοπεγχάγη
στις 5 Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε ο κ. Δουντάς, στην συνεχιζό
μενη κατοχή της Κύπρου, στο άκαρ
πο του διακοινοτικού διαλόγου και
στην εγγενή αδυναμία του να αποδώ
σει θετικά αποτελέσματα, εφοσον οιεξάγεται υπό την πίεση της τουρκικής
στρατιωτικής κατοχής ενός τμήματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπό
την απειλή της στρατιωτικής ισχύος
της Τουρκίας. Ο κ. Πρέσβυς δήλωσε
ακόμη ότι η Ελλάδα δεν ζητεί τον

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Πήραμε δάνειο 3 δις
από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 15 (Α.Ι1.Ε. Γαλ.
Πρ.)
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων παραχώρησε στην Ελλάδα δύο
δάνεια συνολικού ύψους 3 δισεκα
τομμυρίων δραχμών 145 εκατομμύ
ρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες)
για επενδύσεις στον ανροτοβιομηχυ
νικά τομέα και για τον κκσυγχρονι
σμό της εταιρίας «τσιμέντα Χαλκί
δοΐ», αναφέρεται σε σημερινά αναιαιι
νωθέν της Τράπεζας.

«Η Λ ΕΚ Τ Ρ Α ΓΟΡΑ»
ΑΦΟΙ ΑΜ ΑΝΑΤΙΔΗ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ-Τηλ. 41.657 - 41.405
Καλούμ« την πολυπληθή πελατεία μας να μας επισκεφθεί τις
μέρες των Χριστουγέννων και σας εγγυόμεθα ότι θα βρήτε όλα τα
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Συγκεκριμένα, ποσά 1.7 δισεκα
τομμυρίων δραχμών παραχωρήθη«
για 12 χρόνια σ«)ν Αγροτική Τρόπε
ζπ της Ελλάδος για επενδύσεις
μικρού και μεσαίου μεγέθους στην
γεωργία κιιι σ ι αρδευτικά έργα,
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
παρσχώρηπε
lj
δισεκατομμύριο
δραχμές γιο ÍÜ χρονιά στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος viu τον εκσυγ
χρονισμό της βιομηνίας «τσιμέντα
Χαλκίδος·. Η παραγωγή της «σίμεν
«βιομηχανίας ευχής. ΒνΕρχτ.ται ηι
Μ εκατομμύρια τόννους ετηηίως.
και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σε .1
εκατομμύρια χάρη στις επενδύσεις
οπτές.
Η τσιμεντοβιομηχανία θο κάνει τις
αναγκαίες μετατροπές ώστε να λ ιι
τοιιρνι.ι με άνθρακα nvtt για πετρέ
kuto. πράγμα που ílu επιτρέψει την
εξοικονόμηση
22H.OÍX1
τόννοιν
πιτρελαίυΐ' Προβλέπεται δε η τοπο
θέτηση φλτρων γιο την npootnofa
του πιριβέλλονταζ.

Τα περίφημα STEREO HI F1 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

MARANTZ - SHERTON
Σε τιμές γνωριμίας και ευκολίες πληρωμής

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ
Ο Σύνδεσμος Φίλων Στρατού
Βεροίας για τι^ γιορτές θα δώσει βοη
θήματα στις άπορες οικογένεις των
στρατιωτών.
Οσοι έχουν ανάγκη Βοηθήματος
vu φέρουν βεβαίωση στρατιωτικής
μονάδάς στον κ. Θραα. Ανδρεάδη
IΚεντρικής 9(ι) οαλοπωλείον Δημ.
Καραφουλίδη, για va to πάρουν.
Α/κόν Συμβούλιο«·

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
•

Α υ τές
το

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε στη
Βέροια το Σάββατο που πέρασε η
ενοήλοιοη «Ο γύρος της πόλης - Τζό
κκυ για όλους». Την προσπάθεια αυτή
ανέλαβε το 3ο Λύκειο της πόλης
μαζύ με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου, με σκοπό
να μυηθούν όσο το δυνατόν περισσό
τερα άτομα στον αθλητισμό.
Το Τζόκκυ θα επαναληφθεί και το
ερχόμενο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου με
ώρα εκκίνησης την 9 π.μ. και αφετη
ρία το Γυμναστήριο Εληάς,
Ό σοι, λοιπόν, θέλουν μπορούν να
συμμετάσχουν στην ωραία αυτή
αθλητική εκδήλωση.

που α νά γο ντα ι
μήνα

Μ ά ιο

το υ

π ρ ιν

από

1982

O ru S u n a γνωστά, σι ασφαλισμένοι ταυ ΓΕΒΕ που χρωστούν ιιβσομις που
ασσροσν πριν amo τον φιιιινά μήνα Μάιο. θα μπορούσαν νο τις κληρώσουν μι
tpt ττς J0 \οιμβριου μι την κολίγα τιμή και μι τιλη καθυσττρηοιως (ιοκους).
Επαδη ιληξι αυτή * πρσθταμια. τώρα μ αοφαλρσρινοι θα μπορούν τώρα π»

«4 κληρωσσίη μ ι rpv itaivmjprus αμη χσψνς καμία ινιβαρωβη. πράγμα »ου
οχωσδηκστι ovppiptj γ»α ΙιΊ -4 ίδιου; ;Μ Κ ασφρλιβρινσυς, uta και Ολο re
ασφάλιστρο θα τους ωφιληαιι αρ/ότιρα στησνντηξιοδοτηοη.
Επίσης γτηιαι μια ρμχνΛψιση αημιρα όπ όλοι « αοραλιομτνοι θο πρίπιι
μ πληρώσουν ράσα στο δικίμβρισ π ; ριτιινές ιισφορις για *π κιαβτον» apio
tipo στη βεβαίωση που θα πάρουν για τη φορολογική τνς δήλωσή. Ληλοδή ta i
Ινας αοφαλιορινος πληρώσει ροτιινις ιισφορις το Ι9Θ) αυτές διν δα δσδουι
στη βιβαίωοη ho τι κιται λογικ* ότι θα καταβ ληθούν το ¡993 και όχι το 1992.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ
«10» ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 15
Θετική χαρακτήρισε ο Δανός
Πρωθυπουργός κ. Σλούτερ την διά
σκεψη κορυφής των «Δέκα», κατά
την διάρκεια της οποίας, όπως είπε,
απεδείχθει η βούληση για συνεργα
σία και επίλυση των σοβαρών οικο
νομικών προβλημάτων.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση, πρόσθεσε. η ανάγκη:
— Αποκατάστασης της οικονομικής
σταθερότητας.
- Προώθησης της παραγωγικής στα
θερότητας
— Ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς,
και
- Βελτίωση των δυνατοτήτων ακασχολήσεως και εκπαιδεύσεως των
νέων.
Τα πιο πάνω τόνισε ο κ. Σλούτερ.
μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρώ
παικού Κοινοβουλίου και -ρόσθεσε
ότι στα πλαίσια των σχέσεων Ανατο
λής - Δύσεως. οι »Δέκα· κάλεσαν την
Σοβιετική Ένωση να συμβάλο στην
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
με συγκεκριμένα μέτρα, στα οποία η
Κοινότητα θα απαντήσει θετικά.
Με τις γενικές αυτές διαπιστώσεις
του Δανού πρωθυπουργού, συνεφώνησε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Τορν. ενώ. στα επί μέ
ρους αποτελέσματα αυτής της διό
σκέψης διεφώνησαν - αντίθετα - πολ
λοί εκπρόσωποι των πολιτικών ομά
δων του Ευρωκοινοβουλίου.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ο Μ ΙΛΗ ΤΕΣ
Μιλώντας εκ μέρους της Σοσιαλι
στικής ομάδας, ο Ευρωβουλευτής
του ΠΑ.ΣΟ Κ. κ. Κ. Ζιάνγκας.
- Συμφώνησε με την θετική προσ
έγγιση των «Δέκα» σε θέματα εξωτε
ρικής πολιτικής
- Αποδοκίμασε την μη ικανοποιη
τική συμβολή της διάσκεψης στην
βελτίωση των σχέσεων της Ε.Ο.Κ. με
τα κράτη του τρίτου κόσμου.
Ιδιυίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ζιάν
γκας στην παθηηκότητα της Ε.Ο.Κ..
όσον αφορά την επίλυση του
Κυπριηκού και επανέλαβε την δήλω
ση του Έλληνα πρωθυπουργού στην
Κοπεγχάγη, σχετικά με τους κινδύ
νους του διακοινοτικού διαλόγου με
την σημερινή του μορφή, διαλόγου
που έχει αποτελματωθεί και για τα
μέτρα της Τουρκίας στο κατεχόμενο
τμήμα της Κύπρου, όπως την παρά
νομη καθιέρωση της Τουρκικής λ ί
ρας σαν επισήμου νομίσματος.
- την παθητική ανοχή της Ε.Ο.Κ.
στην παρατεινόμενη στρατιωτική
κατοχή της Κύπρου επέκρινε και ο κ.
Πεσμαςόγλου. Εόήλακιε δε χαρακτη
ριστικά όπ η ανοχή αυτή καθιστά
αμφίβολη την δραστηριότητα της
Κοινότητας για τον σεβασμό των
δημοκρατικών αρχών σε άλλα μέρη
του κόσμου.
Ο πρόεδρος του ΚΟ-ΔΗ.ΣΟ επέκρινε. την έλλειψη συγκεκριμένων
μέτρων για την καθιέρωση μιας μεσο
γειακής πολιηκής, πολιηκής που

αφορά το 1/3 περίπου του πληθυ
σμού της Κοινότητας.
- Ο κ. Γοντίκας (Ν.Δ.) επέκρινε
τους ηγέτες των «Δέκα» για τις ψεί;
δωλες δηλώσεις τους, όσον αψορα
τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών
αρχών στις Σοσιαλιστικές χώρες·
αλλά και όσον αφορά τοος στόχους
για την συνέχιση και εντατικοποίηση
της συνεργασίας με τις Η.Π.Α. εηι
κατέληξε, τονίζοντας ότι οι διαφορές
της Ε.Ο.Κ. με τις Η.Π.Α. σε ζωη«1
οικονομικά θέματα δεν πρέπει «σ
κλονίσουν τους παραδοσιακούς τους
δεσμούς.
— Τέλος, ο Ευρωβουλευτής ίου
Κ Κ Ε Εσ κ Λ. Κύρκος χαρακτήρισε
απογοητευτική την εικόνα, που
παρουσίασε ο πρόεδρος του συμβου
λίου Δανός υπουργός Εξωτερικών Κ·
Γένσεν.
Λεν υπήρχε, είπε, καμμιά πρώτο
βουλία στα μεγάλη θέματα της Κοι
νότητας ή τα διεθιή. Και το χειρότε
ρο είναι ότι στο διάστημα αυτά όιευρύνθηκε ακόμα περισσότερο το χ“ ·
σμα αναμεσα στους κυρίαρχους κύκλους της Κοινότητας και τα εκατομ
μύρια των εργαζομένων του Νότου.
Ο κ. Κύρκος επεσήμανε όπ η
ανεργία απειλεί με καλπάζοντα ρυθμΛ
την Ευρωπαϊκή Κοι\·ωνία και ρώτη
σε τι γίνεται με το μνημόνιο της
Ελληνικής κυβερνήσεως. που θέτει
και γενικώτερα προβλήματα των σχέ
σεων Βορρά - Νότου μέσα στην
Ευρώπη.
,
Καταλήγοντας ο κ. Κύρκος είπε
ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική, ύι
πυρήνα την αυτονομία της Ευρώπη?·
μια πολιτική που θα προβλέπει λιγΦ"
τέρα όπλα και περισσότερες θέσει?
παραγωγικής εργασίας, περισσότερη
ενίσχυση της περιφερειακής πολιτι
κής και μεγαλύτερη βιομηχανική
ανάπτυξη.
θ α πρέπει να σημειωθεί ότι πριν
από τους Έλληνες ομιλητές, ο προε
δρεύων του συμβουλίου κ. Γένσεν
παρουσίασε στην ολομέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου τον απολογισμέ
της δραστηριότητας της Δανική?
προεδρίας, μιας δραστηριότητα?·
που, όπως είπε, διαδραματίστηκε σ6
μια κατάσταση οικονομικής κρίση?·
με στασιμότητα παραγωγής, αυξανό
μενη ανεργία και ελλειμματικά ισοζυ
γία πληρωμών. Εχαρακτήρισε. παν·
τως. συν θετικό, αλλά όχι ιιρκετΟ
στοιχείο, την φθίνουσα τάση στου?
δείκτες πληθωρισμού.

Τά 60 χρόνια
του ξεριζωμού
γιόρτασαν οΐ Πόντιοι
ΓΛ ι ί 60 χ ρ ό ν ια ó n p τ ό ν ¿ « ρ ιΐιιμ ά
Π ο ντίΜ ν 6 --»Ορος Π ο ν τίω ν · η ρ ο γμ *'® ·
notaoe τ η ν Κ υ ρ ια κ ή ο τ ΰ Κ ρ α τικ ή θ ί ο ώ *
Β ρ ρ κιο υ Ε λ λ ά δ ο ς Κ κβήλικαη Μ* ά η ο γ τ*
ΛΙ«ς ο κ ίτ ς . κ α ί η α ρ ο β ο ο ια κ ο υ ς Χ®®01*

Μ (κφήλΜοη TcXobac ύπό Γήν οίγΐβ® ’®*
Υ π ο υ ρ ν κ Ιο υ Π ο λ ιτ ιο μ ο ύ κ ο ί Ε π ια τη ι**»

Δήλωση του κ. Παπούλια
για τη διεθνή διάσκ€ψη
για το δίκαιο της θάλασσας
ΑΟ Η Ν Α

Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ.
Κάρολος Παπούλιας Αίνο μετά την
επιστροφή του από την Τζαμσικα.
όπου πήρε μέρας στη διεθνή διά
σκεψη yia το δίκαιο της θάλασσας
έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Από τις 6 11 του Δεκέμβρη στο
Μοντίκο Βει της Ιαμαίκής πραγμσιοποιήθηκε η τελική σύνοδος της
τρίτης διάσκεψης των Ηνωμένων
Εθνών yia το δίκαιο της θάλοσσος
Πήραν μέρος 157 χώρες «οι α ντι
προσωπείες
απελευθερωτικών
κινημάτων Αυτό σποτέλεσε ένα
σημαντικότατο διεθνές πολσικά
y t γονείς via τρεις Βασικούς λόνους.
Πρώτα γιατί η συνάντηση ουτή
ολοκλήρωσε μια εργασία nou κρό
τησε 9 χρόνιο
Δεύτερο, γιατί υπογράφτηκαν
δυο σημαντικά κείμενα η νέα σύμ
βαση γιο το δίκαιο της θάλασσας
κοι η τελική πράξη ΤΓΚ διάσκεψης.

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ οριθμ 173-1982
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο
δικείου Βεροίος οναννωρίστηκε το
καταστατικό του σωματείου με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥι που εδρεύει
στο Τριπόταμο Ημαθίας Το napa
πάνω κσταστογικό έχε· 31 άρθρα
Το σωματείο διοικεΐται ano Διοικη
τικό συμβούλιο που αποτελείτάι οπό
ειττά 171 μεΑη και έχει σκοπό την
ανύψωση του πνευματικού κοι πολι
τιστικού επιπέδου των κατοίκων
του χωριού Τριηοτόμου. την ψηχαγωγία και επιμόρφωση τους καθώς
κοι την προβολή «αι τουριστική ανά
πτυξη του χωριού Τριπότσμος
Τριηδταμος 2 8 -1 1 -1 9 8 2
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Συλβέστρος Ο Παπαδοπουλος

I . Ν ΑΟ Σ Α Γ ΙΟ Υ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Διακήρυξη
πλειοδοτικής
δημοπ ρασ ίας
για την προμήθεια κεριών
με ανταλλαγή καψιδίων
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλια του
Ιερού
Ναού
Αγίου
Αντωνίου
Βεροίας διακπρύτει φανερή πλειο
δοτική δημοπρασία για προμήθεια
κιρ ιω ν με ανταλλαγή καψιδίων.
' Η foMqpqacip θσ f î m ο τ ι Λ ?
Δ ι κ ι ι.βεαου IV 32 ημέρ" Δ ε'άκρ ο
»ο %πβ Jto ! 11 0 0 1Ζ,ΟΟί h £ φ|Κ>!
γραφεία ίο υ Ιερού Ναού σπο Οπου
μπορούν οι ενδιοφιρόμεντ» να πά
ρουν τν. σχεπκές πληρο®<χχς
Γιο το Εκκλησ. Συμβούλιο
Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ

Αρχιμ. Αμβρόσιος Κυρστζής

Τρίτο γιατί, για πρώτη φορό
χρονικά του Ορνανισμού Hvu>ú{
νων Εθνών 1 19 χώρες υπέγρθΨαν
ano την πρώτη κιόλας μέρα, θ'0
σύυΒασπ τέτο ιο ι σημασίας
Ειδικότέρα για την Ελλάδά θ
σύμβαση δημιουρνεί μια αταθεΡ"
νομική βάση που δικαιώνει τιςελ*π
νικές επιδιώξεις και θέσεις
στο δυο θο μπορούσαμε νο n0^*i
εθνικά θέματα. Πρώτα. Υ'“ 1'
σύμβαση αναγνωρίζει το ómcMM
της επέκτασης των χωρικών
11
των σε 12 μιλιά και δεύτερο VIÖ
αναγνωρίζει ίδια δικαιώματα θυ
νησιά όπως και στην περιπτώ
των Ηπειρωτικών ακτών.
Η σύμβαση αποτελεί ενσ σθύ°\
τικοτοτο διεθνές πολιτικό νενον~*'
γ·ατ' νιο πρώτη φορό στην ιστ0"Α
της ανθρωπότητας μιΟ τόσο μίπ1
\η ουοδα «ροτών πετυχαίνει νά ί™
ρει μέρος στην εκμετάλλευση ' 1
βυθών των Πκ.εονών που δ’11'
Ρ«
γνωρίζουμε, είναι πλουσιότατοι
κοιτάσματα
υποχρεώνονται
ικ'ί<
μεγάλες δυνάμεις οι βιομηχαν' _.
δυνάμεις οι πλουσιότερες δυνόά
in'!
να βοηθήσουν ουτή την συμμ£ΤΙ
•ul*
στην εκμετέιλλευση των Ωκεα</'
βμθών τις μικρότερες και τ ?
ανππτυξπ χώρες Δημιουργείται
κίΐιναύργιο συνείδηση σε μια
Λη ομάδα χωρών με aπpóßλt,,,^
συνέπειες για το μέλλον
,^ιγ
Επίσης, είναι μια πολύ Pf V° ,,
»
¿ TW*
συμβολή στην ανακατανομή
παγκόσμιου πλούτου, στις οικ<ova*·1
«ές διεκδικήσεις των χωρών
τρίτου κόσμου «Οι ΟΠωαδήΠΟί* ν
σι*9διαμόρφωση μιας κοινοόργιας
νομικής ταξπς πραγμάτων
Πρέπει νο ανοφερθεί ό τ ^
,νΚ»
αυτή τη σύμπνοια και ομΟΦώ^
Ολων αυπών των χωρών που μ
νοαψαν τη σύμβαση εξαίρεση ύσθτ
ξ* Π Τουρκία
„
Είναι η μονή χώρα που δ»ν υΠίτΗΥ·
ψ ί ούτε την τελική πράξη τηλ 15
βάσης ουτ< την ίδια τη συμ»*»9"

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Κ.

Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο ν

Μ α λα κο ύ σ η 10, Βέροια
Τηλ. 2 9 6 8 5
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΑ Κ Α ΤΜΗΜΑΤΑ
(ΓΚ Ρ Ο Υ Π ) Γ ΛΥΚΕΙΟ Υ
και α π οφ οίτω ν 11980, 81. ®

ΑΠΟ 30 1-83
ΓΙΑ I, II, IV ΔΕΣΜΗ
Πληροφορίες Ε γγρ αφ ά
Κ α θ η μ ερ ινά

Η λειτουργία των
καταστημάτω ν
κατά τις γιορτές
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

1981

Έτος i¿ρύσεως 1 Μ 5
Αρ. Φύλλου 2.108'
Μ ητρ·η*Λ*»ς 72 Τηλ. 23 .137 ]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου ό ρ ι 10

Νομού Ημαθίας

ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ

Χω ρίς να εξαγγείλβι καμμιά

ελάφρυνση

ΥΠΟΜΟΙΙΗ ΑΠΟ ΤΟ Μ Ο
ΖΗΤΗΣΕ 0 κ. ΙΜΠΝΙΟΡΕΟΐ

^

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Καί κατανόηση στην
Μιλώντας χθές το βράδυ από την τηλεόραση ο πρω
θυπουργός κ. Ανδρεας Παπανδρέου διάλυσε κάθε ελπίδα των εργαζομένων για κάποια μεταβολή στην εισοδηματ'κή πολιτική που εξαγγέλθηκε πρόσφατα από την
Κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός δεν άφησε κανένα περι
θώριο για ενδεχόμενο μετριασμό του κλίματος λητότηΤα5 που δημιούργησε το Π ΑΣΟΚ για τους εργαζομένους
άγοντας χαρακτηριστικά ότι «ζητάμε επαγρύπνιση»,
υπομονή και αυτοσυγράτιση», που στη λαϊκή γλώσσα
^τοφράζεται «σφίξτε τα ζωνάρια σας όσο μπορείτε».
Παράλληλα ο κ. Παπανδρέου
<ΓΓ|κσλέστηκε την διεθνή κρίσιΚατάσταση και έφθασε στο
®Πύείο να μιλήσει γιο «θύελλα
"Ον έρχεται απ το εξωτερικό»
® Πρωθυπουργός υπενθύμισε
άλλη μια φορά ότι «παράλο^ και άκαιρες απαιτήσεις είτε
τκιν εργοδοτών είτε των εργανΗιένων
ναρκοθετούν
την
■^λογή στον τόπολ μας».
Στην ομιλία του ο Πρωθυ^υργός είπε για «χρονική σντι^Ροφήη και για «ετεροχρονιΐύό» αναφερόμενος στις αυξή®{,ς του εισοδήματος των εργα■Λμένων και ετπς αυξήσεις της
τΊιής ρεύματος,
τηλεφώνου,
νώού. εισιτηρίων κλπ. Είναι
°ύφίβολο, πάντως, αν ο απλός
*°6ς μπόρεσε να καταλάβει
*°υς οικονομικούς αυτούς όρους
‘'υ' να συνειδητοποιήσει τον
τΡόπο που θα λειτουργήσει και
αποδώσει το σύεττημα που
!ί>ορμόζει η Κυβέρνηση.
Τέλος ο κ. Παπανδρέου μίληγια κοινωνικοποιήσεις που

η

15 δρχ. το
δώρο για
τα τα ξί
Σ *1 5 δρχ. καθορίοθηβ, ο λικά , το
τέλος για τις μισθώσεις
Λου θα καταβάλλεται, στο
ϊ τ ^ μ α αιτώ 18/12/82 (το ερχόμενο
Ι^ β α τ ο ) μέχρι και 6 Ιανουαρώυ

κρώσθετο τέλος, θα καλο♦β*Mt
ι τοτοδώρο
τον εργαζομένων στα
**ξ(».
γ έ ρ ι κ η το πρόσθετο τέλος ήταν 10

θ α κά νει η Κ υβέρ νησ η μέσα σ το
1 9 8 3 , γιο τον δ η μ ο κρ α τικό π ρο
γρα μ μ α τισ μ ό που θα εφ α ρ μ οσ θ εί. καθώ ς και την π ροσπάθεια
που θ α κ α τα β λη θ εί για να μ ε ιω 
θ ε ί το ποσοεττό α νερ γία ς σ τη
χώρα μας.
ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΙΚ Η
Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η
Ε ιδ ικώ τερ α για τη ν ε ισ ο δ η 
μα τική π ολιτική, που «καίει»
το υ ς ερ γα ζο μ ένο υ ς και έχ ει
δ η μ ιο υ ρ γή σ ει ήδη θ ύ ελ λ α δ ια 
μα ρτυριώ ν, ο κ. Π απ ανδρέου
τό ν ισ ε ότι τη ν 1 -1 -1 9 8 4 θα
χ ο ρ η γη θ ο ύ ν δ ιο ρ θ ω τικ ά ποσά
σ το υ ς ερ γα ζο μ ένο υ ς και θα το υς
δ ο θ ε ί τό τε και αύξηση μ ισ θ ώ ν
που θ α α ντα π ο κρ ίνετα ι σ τη ν α ύ 
ξηση το υ α κ α θ ό ρ ισ το υ ε θ ν ικ ο ύ
προϊόντος.
Ε ΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΙΚ Η
Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η
Ε ιδ ικώ τερ α για τη ν ε ισ ο δ η 

εισοδηματική πολιτική του
μα τική πολιτική, που «καίει»
το υς ερ γα ζο μ ένο υ ς και έχ ει
δ η μ ιο υ ρ γή σ ει ήδη θ ύ ελ λ α δ ια 
μαρτυριώ ν, ο κ Π απ ανδρέου
τό ν ισ ε ό τι την 1 -1 -1 9 8 4 θα
χ ο ρ η γη θ ο ύ ν δ ιο ρ θ ω τικ ά ποσά
σ το υ ς ερ γα ζο μ ένο υ ς και θα το υς
δ ο θ ε ί τό τε και αύξηση μ ισ θ ώ ν
που θα α ντα π ο κρ ίνετα ι σ τη ν α ύ 
ξηση το υ α κα θ ά ρ ισ το υ εθ νικο ύ
προϊόντος.
«Δ εν π ρ όκειτα ι επ ομένω ς για
«πάγωμα» μισθώ ν» τό νισ ε ο κ,
Π ρω θυπ ουργός, «αλλά για χ ρ ο 
νική α ν τίσ τρ ο φ η τη ς παροχής
τω ν α υξήσ εω ν. Η α ν τίσ τρ ο φ η
α υτή ε ίν α ι η μόνη λύσ η γιο να
μην υπάρξουν σ τρ α τιές α ν έ ρ 
γων».
Ο κ, Π απ ανδρέου υπ ογράμμι
σε ότι πέραν το υ πραγματικού
εισ ο δ ή μ α το ς τω ν ερ γα ζο μ ένω ν
υπάρχει και ο κοινω νικό ς μ ισ θ ός
που α ντιπ ρο σ ω π εύεται με τις
π ρ οσ φ ερ ό μ ενες υπ ηρεσ ίες σ τη ν
υγεία, σ την Π α ιδεία , σ τη ν Κ οι
νω νική Π ρόνοια. Τ ομ είς σ τους
οπ οίους γ ίν ε τα ι α π ο φ α σ ισ τική
αύξηση δαπανώ ν με τον προϋ
πολογισμό το υ 1 9 8 3 .
Για τις α να τιμ ή σ εις τω ν υπη
ρ εσ ιώ ν τω ν Ο ργα νισ μώ ν Κοινής
Ω φ ελ εία ς ο κ. Π απ ανδρέου τό ν ι
σε ό τι θα κα τα β λ η θ εί προσπά
θ ε ια για τη ν σ υμπ ίεσ η τω ν
τιμ ώ ν με τη ν αύξηση της παρα
γω γικό τη τα ς. Για δε τις α ν α τιμ ή 
σ εις για τη ν μ είω σ η το υ ε λ λ ε ίμ -

Απεργούν σήμερα
οι τηλεφωνήτριες
Απεργούν σήμερα σ' ολόκλη ιη ΓΙ
χώρα οι τηλεφωνήτριες του Ο Ι Ε, σ.
ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη ι
Κυβέρνηση και την Δ/ση του ΟΤΈ
που αρνούνται να ικανοποιήσουν
ζωτικά αιτήματα του κλάδου τους.
Συγκεκριμένα για την σημερινή
απεργία ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Τηλεφωνητριών - Χειριστριών OTE
εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:
•Συνάδελφοι,
• Επί ένα χρόνο η Διοίκηση του
OTE με ένα παιχνίδι λέξεων και θέ
σεων δεν υλοποιεί την απόφασή της
της 26.1.82., που καθιερώνει την ίση
βαθμολογική εξέλιξη για τις τηλεφω
νήτριες του OTE με εκείνη των άλ
λων υπαλλήλων που έχουν τα ίδια
προσόντα (εξέλιξη στους βαθμούς
Υποτομεάρχη και Τομεάρχη με
ΕΝΤΑΞΗ).
• Στο ίδιο διάστημα οι αρμόδιοι
Υπουργός και Υφυπουργός Συγκοι
νωνιών εκάλυψαν την ασυνέπεια της
Διοίκησης του OTE με την σιωπή
τους και τη συστηματική άρνησή
τους να δουν τις εκπροσώπους του
Συλλόγου μας για να μην πάρουν θέ-

Τα καταστήματα

«ΑΛΦΑ»
σας προσφέρουν για τις Γιορτές

10% έκπτωση
στα κάτωθι €ίδη:
1) Κοστούμια
2) Σακάκια (σβτ)
3) Παντ€λόνια
ΟΕ μΕγάλη ποικιλία

Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Π. ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Κβντρικής 162-Τηλ. 2 4 .5 5 7

Βέροια

ση στα παραπάνω καταγγελλόμενα.
Ο Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ.
Σ. Βαλυράκης, ακόμη, μαζί με τους
τρεις Υπουργούς κ.κ. Κουτσόγιωργα,
Κουλουριόνο και Τσοχατζόπουλο
έθαψαν μαζί με τη Διοίκηση του OTE
και τις προαγωγές των Τηλεφωνη
τριών για το 1982 στο τελευταίο
Βαθμό της ήδη περιορισμένης βαθμο
λογικής τους κλίμακας.
• Ενώ η Κυβέρνηση και ο Πρωθυ
πουργός δηλώνουν, σύμφωνα και με
το Σύνταγμα, ότι πρέπει να εξαλειφθεί κάθε διάταξη νομού που εκφρά
ζει την άνιση θέση της γυναίκας στην
παραγωγή και την κοινωνία μέχρι το
τέλος του 1982, όχι μόνο η ανισοτιμία θριαμβεύει σε βάρος μας μέσα
στον OTE - όπως στα σημεία 1 και 2
αναφέραμε - αλλά κινδυνεύουν σοβα
ρά κατακτήσεις μας στον ευαίσθητο
τομέα της προστασίας της μητρότη
τας, όπως με την κατάργηση της
δυνατότητας για αυνταξιοδότηση
των μητέρων από τα 15 χρόνια υπη
ρεσίας τους.
• Τέλος η συστηματική, επί ένα
χρόνο, τακτική από την πλευρά της
Διοίκησης του OTE και πολλών
Υπουργών της Κυβέρνησης να παρα
κωλύουν σοβαρά τη συνδικαλιστική
δράση του Συλλόγου μας, με παρα
βίαση
και αυτού του
Νόμου
1264/1982, μη δεχόμενοι ούτε
συνάντηση να πραγματοποιήσουν
μαζί μας, αποκορυφώθηκε με την
τροπολογία που η Κυβέρνηση έφερε
στη Βουλή για Π Α Γ Ω Μ Α τηςσυνδι
καλιστικής δράσης για ολόκληρο το
1983.
Αοτό σημαίνει ότι, η αποκατάστα
ση της ισοτιμίας για μας, που αποφασίστηκε πριν ένα χρόνο (26.1.82),
«νόμιμα· ματαιώνεται. Η δε προστα
σία της μητρότητας με την εκπνοή
του 1982 πλήττεται καίρια με την
καταρ [<τη της Ιδετίας.
2-υναΟελφοι,
Για όλους τους παραπάνω σοβα
ρότατους λόγους, το Διοικητικό Συμ
βούλιο του Συλλόγου μας Α Π Ο Φ Α
ΣΙΣΕ την κάθοδο του κλάδου μας σε
προειδοποιητική απεργία για την
Παρασκευή 17.12.1982 δηλώνοντας,
ότι η ματαίωσή της και των επομέ
νων απεργιακών κλιμακίων εξαρτά
ται αποκλειστικά από τη Διοίκηση
του OTE και την Κυβέρνηση, οι
οποίοι χωρίς κυμιά αμφιβολία, παρα
βιάζοντας και το ελάχιστο όριο
καλής πίστης και χρηστής διοίκησης,
μας οδήγησαν στο τελευταίο όπλο
διεκδίκησης τοιν προβλημάτων μας,
που είναι ο απεργιακός αγώνας.
Συνάδελφοι,
Όλες, όπως πάντα, σαν ένας άνθρω
πος στην απεργία της Παρασκευής
17.12.
Με αγωνιστικούς
Χαιρειιομορς
*
Για το Λ ιοικη ίικο .
Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Ευγ. Κατσουρίδου - Λαμπάση
Η Γεν. Γραμματέας
Μ. Μαργαρίτη

ματος θ α α κ ο λ ο υ θ η θ ε ί η ίό ια
χρονική α ν τισ τρ ο φ ή που ε φ α ρ 
μ ό σ τηκε και για τα εισ ο δ ή μ α τα
Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Για το θ έμ α της α νερ γία ς που
μ α σ τίζει και τη χώ ρα μας ο κ.
Π απ ανδρέου είπε ότι θα κα τα 
β λ η θ ε ί ιδ ια ίτε ρ η προσπάθεια για
τη δ η μ ιο υ ρ γία νέω ν θ έ σ ε ω ν
απ ασ χολήσ εω ς
πράγμα
που

μπορεί νο γίνει μόνο με επ ενδ ύ 
σεις, ιδ ιω τικ έ ς ή δημόσ ιες. Ο κ.
Π ρω θυπ ουργός επ εσ ήμ ανε ότι
η ο ικονο μ ία είνα ι πολύ α νο ικτή
και πολλαπλά εξα ρ τη μ ένη και γ ι'
α υ τό ε ίν α ι ανάγκη να ε ισ α χ θ ε ί
τεχ νο λο γία
υψηλής
σ τά θμ η ς
ώ σ τε η αύξησ η το υ π ραγματικού
εισ ο δ ή μ α το ς τω ν ερ γα ζο μ ένω ν
να κ α τα σ τεί δ υ να τή αλλά και
Συνέχεια στην 4η

Με απόφαση του Νομάρχη Ημα
θίας καθορίστηκαν οι ώρες λειτουρ
νιας των καταστημάτων της Βέροιας
κατά τις γιορτές των Χριστουνέννων και του Νέου Έ τους
Για την ενημέρωση, του αναγνω
στικού μας κοινού ζητήσαμε από
την Νομαρχία σχετικό αντίγραφο
της αποφάσεως και δημοσιεύουμε
τα ωράρια λειτουργίας:
1 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙ
ΣΤΗΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
Κατά την 19 Δεκεμβρίου 1982:
απο: 8.30 - 14.30
Κατά τις 20, 2 1 .2 2 . 23. 28. 29, 30
Δεκεμβρίου 1982 από 08 .30 14 00 κο. 16.30 - 20.30
Κατά τις 24, 31 Δεκεμβρίου 1982
από: 08.30-1 5.00
Κοτά την 27 Δεκεμβρίου 1982 από:
08 30-14.00
Το καταστήματα πωλήσεως παιχνιόιών. ειδικά και μόνο, κατά τις 24
και 31 Δεκεμβρίου 1982 θα παρα
μείνουν ανοιχτά από 08.30-16.00
2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΩ
ΛΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΑ
Κατά την 19 Δεκεμβρίου 1982 από
0 8 .3 0 - 14.30
Κατά την 20 Δεκεμβρίου 1982 από
0 8 .3 0 - 15.30
Κατό τις 21.22.23.28.29.30 Δ εκεμ
βρίου 1982 από: 0 8 .30-1 4.00 και
16.00-20.30
Κατό τις 24,31 Δεκεμβρίου 1982
από: 08.00-16-00
Κατά την 27 Δεκεμβρίου 1982 από:

0 8 .3 0 - 15.30
3. ΚΟΥΡΕΙΑ:
Κατό την 19 Δεκεμβρίου 1982 από:
« . 0 0 - 1 4 00
%οτά τις 20,27 Δεκεμβρίου 1982
«τό: 08.00-14.30
Κατά τις 21.22.23.28 29 ,30 Δεκεμ
βρίου 1982 από 08 0 0 14.0C κο·
16 00-20.30
Κατό τις 24.31 Δεκεμβρίου 1982
από 08.00-16.00
4. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ:
Κατό την 19 Δεκεμβρίου 1982 ίπ ο
08 30-14.00
Κατό τις 20.27 Δεκεμβρίου 1982
από: 08.00-14 30
Κατό
τις
2 1 .2 2 .2 3 .2 8 29 30
Δεκεμβρίου
1982
από
08.00-14 00 κοι 16 00-20.30
Κατά τις 24.31 Δεκεμβρίου 1982
οπό: 06.30-18.00
5 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ:
Βάσει του
αρθ 5 της οριθ
2 0 0 2 3 Ί 9 1954
αποφοσευις
Υπουργού
Εργασίας
παρέχεται
ελευθερίο εργασίας.
6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ:
Κατά
τις
20.21.22.23 24.27.28.29 30.31
Δεκεμβρίου
1982
από
0 8 .3 0 - 13.30 και 16.00-21 30
Κατό τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
γιορτές ανοιχτά σμνεχώς.
Τα καταστήματα που θα πομομείvouv ανοιχτό κατό την Kupiam
19-12-82 θα είναι κλειστά στις
3-1-83.
Στις 7-1 -83 όλα τα καταστήματα θα
λειτουργήσουν από 08.30 14.30

Επιτυχημένος θ€ω ρείται ο θεσ μ ό ς του
Ε λεύ θερ ο υ Λαϊκού Πανεπιστημίου
ΑΠΟ ΛΟ ΓΙΣΜ Ο Σ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τον απολογισμό της δραστηριότητας της* στα δυο χρόνια που πέρασαν
κάνει με επιστολή ιτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας η Επιτροπή τοι
Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Βέροιας.
Όπως είναι γνωστό το Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο λειτούργησε τυ
περιόδους 1980-81 και 1981-82. Συνολικά έγιναν 29 μαθήματα και κέρασοι
.18 ομιλητές, μεταξύ των οποίων και γνωστές προσωπικότητες των γραμμά
των.
Γ ενικά ο θεσμός του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου θεωρείται επιτυχή
μένος και πιστεύςγβι ότι σύντομα θα προγραμματιστεί νέος κύκλος μάθημά
των γιο την περίοδο 1982-83.
Η επιστολή της Επιτροπής προς το Δ.Σ. Βέροιας έχα ως εξής:
Προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Πριν 60ο χρόνια το παρόν Δημο
τικό Συμβούλιο Βεροίος με την
2 4 4 /1 9 8 0 απόφοσή του ενέκρινε
τις γενικές αρχές για την λειτουργία
του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστή
μιου του Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια και μετά την υπ'
αριθ. 9 9 8 0 /2 2 -7 -1 9 8 0 πρόσκληση
του κ. I ,,ράρχου, κατατέθηκαν γρα
πτές εκδηλώσέις ενδιαφέροντος
δημοτών για τη συμμετοχή τους
στην οργανωτική επιτροπή του

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Μ ΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΤΕ
Σήμερα Παρασκευή το βράδυ και
ώρα 8.30 στο Κέντρο «ΕΛΗΑ»
Βέροιας οι μαθητές του Τρίτου Τμή
ματος της Γ τάξεως Επαγνελματικού Λυκείου Βέροιας θα επρσγματοποιήσει συνεστίαση με λαϊκή
ορχήστρα (της Μπουάτ 41 και με
πλούσιο γεύμα.
Θα παραβρεθούν καθηγητές,
γονείς, μαθητές και φίλοι τους.
Όποιος άλλος θέλει να πάρει μέρος
στην εκδήλωση μπορεί να προμη
θευτεί πρόσκληση στην είσοδο του
κέντρου «ΕΛΗΑ» το βράδυ της
συνεστιάαεως

Οι εκλογές

του Τεχνικού
Προσωπικού
OTE Βερ.
Έγιναν προγσφατα οι εκλογές στο
Τεχνικό
Προσωπικό του
OTE
Βέροιας και ψήφισαν 143 υπάλληλοι.
Βρέθηκε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο
Για το τοπικο Δ/κό Συμβούλιο
έλαβαν:
• Συνδικαλιστική Πρόοδος 75 ψή
φοι. Εξελέγησαν οι θ . Βασιλειάδης.
Κ Παλπάνας. Γ. Τζίλας,
• Ενωπκή Συνδικαλιστική Κ ίνη
ση 67 ψήφοι. Εξελέγησαν οι Δ.
Ζυγουλιάνος. £μ. Τσιάρας.
Για το Κεντρικό Συμβούλιο οι
παρατάξεις έλαβαν:
• Α.Σ.Κ. 80 Ψήφους (πρόσκειται
στη Νέα Δημοκρατία)
• Σ.Α. 52 ψήφους (πρόσκειται στο
ΠΑΣΟΚ)
• Δ.Ε.Σ.Κ. 4 ψήφους (πρόσκεινται
στο ΚΚΕ)
• Πρωτοβουλία I ψήφο (πρόσκει
ται στο Κ Κ Ε εσ.)

Καλαμπόκι
με τιμή
μειωμένη
Λιτό ιη Λ/νση Γεωργίας Ν Ημα
bute ανακοινώθηκε ότι η προθβσμίυ
διαθέσαος καλαμποκιού με την τιμή
των 12.30 δρχ. παρατείνεται μέχρι
31 12-82.
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
διαθέσεως παραμένουν οι ίδιες.

Ε.Λ.Π.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την
31 8 /1 9 8 0 απόφασή του όρισε σα
μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
του Ε.Λ.Π. τους:
1. Κώστα Ζαμποόνη. Δήμαρχο
2. Βασίλη Ποπσγιαννη. Πρόεδρο
Δημοτι. Συμβουλίου
3. Σάββα Γαβριηλίδη, σύμβουλο
4. Αλίκη ευρπη. σύμβουλο
5. Θεόδωρο Πολυχρονιόόη, για
τρό
6. Νίκο Πσπαγιαννούλη, γιατρό
7. Στάθη Μιζαντζίδη, καθηγητή
8. Ειρήνη Κοτρίδου - Χαμαλή.
δημοσ. υπάλληλο
9. Νίκο Καπανίδη, εκπρόσωπο
Συλλόγου Φοιτητών
10. Νεοκλή Κουρουζίδη δημοδι
δάσκαλο

Ενημέρωση
για τους
παραγωγούς
Μ ιο ωφέλιμη νια τους γεωργούς
μας εκδήλωση θα πραγματοποιήσει
την Κυριακή το πρωί στις 10.30 στο
κέντρο «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» Βεροίος η
ννωστή εταιρία γεωργικών φαρμά
κων κοι λιπασμάτων ΣΤΕΔΙΠ Α.Ε
ΙΓΕΟΤΡΟΝΙ
0 επιστημονικός συνεργάτης της
εταιρίας χημικός κ. Χασάπης θα
μιλήσει σε συνκέντρωση παραγω
γών και θα τους ενημερώσει σχετι
κό με την βιοχημία του εδό —
φους κοι τον τρόπο λιπόνσεώς του
κοι θα αναφερθεί επίσης στα ειδικώτερα εδαφολογικά προβλήματα
της περιοχής

11 Γιάννη Χασιώτη. δικηγόρο
Η οργανωτική επιτροπή την
18/8/80 στην πρώτη της συνεδρία
ση όρισε ομόφωνο Πρόεδρό της
Τον κ. Δήμαρχο και προχώρησε
« •ο ν καθορισμό δύο ομάδων 6ου^Κ>ς: ο) επιτροπή οργανωτικού
^οπονίόης, Κουρουζιδης Παπα
γιαννβΟλης Πολυχρονιάδης) κοι β)
γραφείο Τύπου (Κοτρίδου ΜιζανΓζιδής, ΧοσιώτηςΙ Αποφάσισε δε
να λειτουργήσει σαν προσωρινή
Διοικούσα Οργανωτική Εππροπη
με πρόθεση νο δουλέψει όσο ο
δυνατόν σωστότερα και αποδοτικό
τερα και ολοκληρώνοντας το έργο
της να φέρει στο Δημοτικό Συμβού
λιο τις εμπειρίες, πς απόψεις και τα
συμπεράσματα της. ώστε να διευ
κολύνει την απόφαση για την μονι
μότητα ταυ θεσμού.
Στα δύο χρόνιο, η προσωρινή
επιτροπή γιο ένα χρονικό διπλανό

ρόλο έπαιξε ο τοπικός τύπος που
πρόβαλε και κάλυψε με τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο κάθε εκδήλωση
του ΕΛ.Π. Έτσι βρίσκουμε εδώ την
ευκαιρία να ευχαριστήσουμε θερμό,
για την βοήθεια τους τις τοπικές
εφημερίδες. Παράλληλα και ο ημε
ρήσιος τύπος Αθήνας και Θεσσαλο
νίκης δεν παρέλειψε στο σύνολο
του σχεδόν, να δημοσιεύει τις κοτά
καιρούς ανακοινώσεις και προγράμ
ματα μας Σημαντικό μόλο στην
συμμετοχή αυτή έπαιξε και η γνωρι
μία σημαντικών δημοσιογραφικών
προσωπικοτήτων με το £ Λ.Π., είτε
έμμεσα με την παρουσία τους σαν
απεσταλμένων στις εκδηλώσεις
μος (Οι διευθύνσεις και τα τηλέφω 
νο δημοσιογράφων των ημερήσιων
εφημερίδων της Χώρας που προσ
ωπικό ενδιαφέροντα· γιο την προ
βολή του Ε.Λ.Π του Δήμου της Βέ
οοιαε βρίσκονται στο πονείη'

στερήθηκε την παρουσία και την
βοήθεια εκπροσώπου του Συλλό
γου Φοιτητών μετά την αποχώρηση
του Νίκου Καπανίδη. που όμως
πρόσφατα με την 53/1982 απόφα
ση του Δημοτικού Συμβουλίου ανπκστοστόθηκε από τον Λεωνίδα
Ορφανίδη κι έτσι συμμετείχε πάλι
αντιπρόσωπος του Συλλόγου. Επί
σης στερήθηκε στους τελευταίους
κύκλους κοι τις υπηρεσίες του Γιάννη Χασιώτη εξ αιτίας της απουσίας
του στο εξωτερικό για σπουδές κοι
του Βοσίλη Παπσγιόννη μετά την
εκλονή του σαν βουλευτού Ν. Ημα
θίας. Η κάλυψη όμως των κενών
ήταν πλήρης από τα υπόλοιπα μέλη
της εππ ροπής
Η πρακτική δουλειά της επιτρο
πής έγινε αε δύο κοτευθύνσεις
όπως ακριβώς τις καθόρισαν οι δύο
ομάδες δουλειάς χωρίς όμως νο
υπάρξουν στεγανό ανάμεσα τους.
Έτσι στα θέματα ενημέρωσης δού
λεψαν και τα μέλη της επιτροπής
οργανωτικού, όταν χρειάζονται κοι
το αντίθετο. Έγινε όμως σοβαρή
προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν
ιδιαίτερο, στα πρακτικό θέμοτο. το
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
που εξαιτίας της ιδιότητάς τους δεν
ήτον εύκολο να διαθέτουν ελεύθε
ρο χρόνο, τόσο, όσο τα υπόλοιπα
μέλη της επιτροπής.
Στην πρώτη κατεύθυνση της
ενημέρωσης και της προσέλκυσης
του Βεροιώτικου Λαού, πρωταρχικό

Εκτός από τον τύπο, με αφισσες
που κυκλοφορούσαν πριν κόθε μά
θημα. με το βεγάφωνα του αυτοκι
νήτου του Δήμου, αλλά κύρια με τη
διανομή χέρι με χέρι, από τα μέλη
της επιτροπής των προγραμμάτων,
σε 3 μέχρι 5 χιλιάδες συνδημότες
και δυνδημότισσες κατορθώθηκε η
σωστή ενημέρωση για την λειτουρ
γία του ΕΛΠ. στοιχείο που δικαιολο
γεί την ανταπόκριση των συμπολι
τών και τη συμμετοχή στα μάθημά
τα του ΕΛΠ. πάντοτε όμως φυσικό
σε συνάρπση κοι με την αξία των
εισηγητών και με την έλξη των
θεμάτων.
Παράλληλο η επιτροπή, στο πλαί
σια της προσπάθειας του ΕΛΠ να γ ί
νει υπόθεση του Βεροιώτικου
Λαού, οργάνωσε δύο συγκεντρώ
σεις - μία για κάθε χρόνο λειτουρ
γίας
με τους εκπροσώπους των
κομμάτων, το συνδικαλιστικά όργα
να των εργαζομένων, τους εκπρο
σώπους των επιστημονικών, πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων,
τους εκπροσώπους των τοπικών
εφημερίδων
των
συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων, των μοθητικών κοινοτήτων και με δημότες
που θέλησαν νο συμμετόσχουν (οι
συγκεντρώσεις - συσκέψεις ήταν
ανοικτές).
Από τις δύο αυτές ουνκεντρώ
σεις
συσκέψεις βγήκαν χρήσιμα
συμπεράσματα για την καλύτερη
Συνέχεια στην 4η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛ. ΜΙΣΙΡΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

IMPERIO Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΕΩΡΑ
Εκ της ΑιευΟύι·σεως
Αττοστολόπουλος Νικ.

: ε λ ιδ α 2η
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«ΛΑΟΣ»

ταυρόΛεξ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :
Το μικρό όνομα διάσημου ηθο
ποιού - Συνήθως έτσι ονομάζοιιμε το περιτά νούμερα.
Και έτσι αποκαλούνται οι τηλε
φωνικοί κατάλογοι.
Ή ταν
πρωθυπουργός
της
Αγγλίας όταν έγινε η Μικρασια
τική καταστροφή Ιαντιστρ ι —
Δείχνει
»Τα πάντα.. · έλεγε ο
Ηράκλπτος (οντίστρ).
Αντίστροφα αυτό που... κληρο
νομήσαμε από τους Τούρκους.
j Ενα... κάποιο (αντίστρ.) - Χρό
νο ποοσδιοοίίει

Γ

6. Έ τσι λέμε κι αυτόν που προσφέ
ρει αίμα — Τέτοιο τσιγάρο είναι
το KENT.
7 Αντίστροφη νότα - Δωδεκάνησιακό νησί στην αιτιατική της
καθαρεύουσας.
8. Κάτοικοι ενός ελληνικού νομού,
με άρθρο.
9. Παληά μάρκα αυτοκινήτων —
Βασιλεύει σε χώρα αφρικανική.
Κ Α Θ Ε ΤΑ :
I. Πρωτεύουσα μιυς επαρχίας του
νομού Αρκαδίας Ικαθ.).
2 Με άρθρο μια εργασία που γίνε
ται στα όαση
3 Αναφορικής αντωνυμίας η γενι
κή.
4. ¡.τα αρχαία, η υπομενητική.
5 Πρώτο συνθετικό ονόματος μιας
πολιτείας
της
Βραζιλίας
(αντίστρ.) - Του πιο γνωστού
Πολωνού το μικρό όνομά του.
6. Προηγείτο στους όρκους των
αρχαίων Ελλήνων - Χρησιμο
ποιείται κι' αυτή στο μονοτονικό
σύστημα.
Χαρακτηρισμός πολιτικού οπα
δού.
8 15 - Μια καθαρευουσιάνικη
ψυχική αρρώστεια.
9 Ανήκει σε μια από τις εποχές
(καθ.).

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : I Μ Α Ν Τ Α Ρ ΙΝ Ι 2. ΣΑΡΜ ΑΔΕΣ 3. Α Τ ΙΑ ΙΔ - Σ Κ (Ι) 4. Π.Υ
- Τ Α 5 A N A - ΣΟΔΟΡ δ. ΤΟ ίΠ Ι) - Κ Α Φ Α Σ Ι 7. ΗΜ Ω Ο Ι 8 ΙΗΙΛΚΛ» - ΑΤΝ Ο ΣΤ 9, Η Α Π Ο Κ Ο ΣΜ Η
Κ Α Θ Ε ΤΑ : I Α Π Α ΤΗ Λ Η 2. Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ 3. Ν Α Ι 4. ΤΡΑΜ
Α.Ο. 5
ΑΜΙ
ΣΑ
Τ Κ 6. ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ 7. ΙΒ ιΙΔ (Α ) - ΔΑΣΟ Σ 8
ΝΕΣΤΟΣ - Σ(Ω).Μ<Α) 9. ΙΣΚ Α Ρ ΙΟ ΤΗ .
Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η Ϊ
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Μ· ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
Οί ΒΟΡΓ.ΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ο, »5 MNúY.VlcNA ΣΧεά,Α
5.30 0 ΑΓΡΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ
ΖΩΩΝ
6.JC ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 Η ΚΥΠΡΟΣ
6.30 ΑΧ' 01 ΦΙΛΟ. ΜυΓ
7 00 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
7.30 ΤΑ ΦΤΕΡΑ
8 30 ΒΙΕΤΝΑΜ; 0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΝ
10.000 ΗΜΕΡΩΝ
S.0G ΟΙ ΔΕΣΜΩΤΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ; Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΜΑΕΩΕΑίΜ
1 1 0 0 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
·1Ει>.6ΑΛΛ&Ι\
11 15 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
11 35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
4 .0 0 ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ. ΑΓΓΛΙΚΑ
4 15 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4 3 0 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Εκπαίδευση
Η καλλιέργεια »συ νού είναι τααο πναγ«ιι.α όσο η τροφή νιο το
α κιμα
ΚΙΚΕΡΩΝ

Γ νωστοηοιείιαι σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 όη:
Ο ΣΚ Ρ Α Π Α Ρ Η Σ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ του
Ηλία και της Κωνσταντίας. το γένος
Γ ούλα, που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Βέροια, επαγγέλματος ελπιοχρωμαστιστής. και η Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου kui
της Αικατερίνης, το γένος Ταιλιοπούλου, που γεννήθηκε στην Αλε
ξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί στην
Βέροια, επαγγέλματος οικιακά πρό
κειται να παντρευτούν με θρησκευτι
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Βεροίας,

VIDEO HUB BEPOUI
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗ«*ΈΙΓ
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Φρέσκα σαλατικά
όλο το χρόνο
Χορταρικά και σαλότες διάφο
ρες μπορούν να καλλιεργούνται σε
όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανε
ξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες
χάτη σε μια μονάδα βρετπννικής
κατασκευής με συνθήκεςελεγχόμε
νου περιβάλλοντος Τα .ριιτδ αναπτύασονται με υδροκαλλιερνεια και
σε τροφικό διάλυμά To LAN
DSAVER HD 1000 μήκους 10 5
μέτρων, πλάτους 2.9 μέτρων και
υψους 3.5 μέτρων, εφοδιααμένο με
ράφια παρέχει επιφάνεια καλλιέρ
γειας 190 μ2 σε 648 δίσκους
τοποθετημένους κοτό «εξώστες»
καταλαμβάνει δε κάτι περισσότερο
από 30 μ2 γης. Η μονάδα ουτή είναι
σε θέση να παράγει ως ένα τόννο
χορτάρι κριθαριού καθημερινά το
αντίστοιχο δηλ. της παραγωγής απο
25 .000 περίπου τετρ. μέτρα λειβα
διού σε εύκρατες ζώνες Και ανάλο
γα με ιο καθεστώς διατροφής ή
ποσότητα a u iñ μπορεί νσ τρεφει
καθημερινό από 25 ως 125 πγελά
δες η 3 0 -12 0 βόδια n I f lf t 350
προβατίνες Ο σπόρος » o i^ f t iθαριου αναπτύσσεται με υδροκαλλιέργεια με τροπο πυυ να φτάνει το
υψας των 2 2 0 χιλιοστών μέσα σε
οκτώ μέρες Ετσι καθημερινά 81
από τους δίσκους θερίζονται και
φυτεύονται μέσα σε μιάμιου ωρα
μιά και οι δίσκο· βρίσκονται πάνω
Ον Ημιαυτόματα κινητά ράφια
Για την παραγωγή ενός t o w o u
χορταριού τη μέρα χρειάζονται 130
κιλά κριθαροαπυρου. 0.5 κ·λο στε
γνό λίπασμα ένα λίτρο χ,λωρίου
20 0 γραμμάρια άλλων χημικών
ουσιών 1000 λίτρα νερού κοι 122
KW ηλεκτρισμού. Οι ρευστες τρο
φικές ύλες αντλούνται από δεξαμε
νή μέσα απο σωλήνες οε ακραφυ
σια, που είναι τοποθετημένο πάνω
από τους δίσκους καλλιέργειας. Το
αχρησιμοποίητο υνρά μαζεύονται
πίσω στη δεξαμενή, που αδειάζεται
και ξαναγεμίζεται κοθημερινά. Είναι
επίσης δυνατόν να τοποθετούνται
ψεκαστήρες Η θερμοκρασία μέσο
στο ιδιόμορφο αυτό θερμοκήπιο
διατηρείται στους 20 β, C με την
βοήθεια θερμοστστικου ελέγχου
κοι ανεμιστήρων και με εξωτερική
θερμοκρασία - 15 β. C ως ♦ 55 β.
C.
Το γέλιο ωφελεί
όσο και το τζόκιγκ
'Οταν οι ψυχολόγοι επιστρατεύουν
όλο το φάσμα της επιστημονικής
τους ορολογίας για να εξηγήσουν το
γέλιο σαν φυσιολογική λειτουργία, οι
αναλύσεις τυυς έχουν τόσο χιούμορ
όσο και... μία πατροκτονία.
Βάζουν το γέλιο στο ανατομικό
τραπέζι σαν να ήταν νεκρός βάτρα
χος κι αρχίζουν τις πραγματείες για
τις «μεταβλητές του κινήτρου του γέ
λιου» και άλλα δυσνόητα.
Η αλήθεια είναι απλή:
Το γέλιο κάνει καλό. Ανακουφίζω
από το άγχος καλύτερα από οποιαδή
ποτε αγχολυτικό χαπάκι k u i υπάρχει
η ευτυχής υποψία ότι ίσως γιατρεύει
τους πονοκεφάλους και καταπολε
μάει τις φλεγμονές και την υπέρταση.
Ένα εγκάρδιο γέλιο προκαλεί évu
είδος σωματικής άσκησης στους
άιμους την κοιλιά και το στήθος ενώ
αυξάνει την πίεση του σίματος και
τον καρδιακό ρυθμό. Συμβαίνει
δηλαδή ό,τι περίπου συμβαίνει με το
τζογκινγκ.
ΓΙ ΑΥΤΟ, ο Δρχ. Φράίί του Πανε
πιστημίου too Στάντφορντ. χαρακτή
ρισε το γέλιο σαν «στατικό τΓόνκινκ»
που. οπα>ς οποιποηποτε άλλη σωμα

τική άσκηση, μπορεί να έχει αποτελέ
σματα διάρκειας. Ό τα ν πάψουμε να
γελάμε οι μυς χαλαρώνουν περισσό
τερο απ' ό.τι πριν αρχίσει το γέλιο κι
αυτό μπορεί να συντελέσει στην ανα
κούφιση απ' τους πονοκεφάλους.
Ακόμα ο καρδιακός ρυθμός και η πίε
ση πέφτουν σε χαμηλά επίπεδα,
σημάδι ότι μειώνεται η ένταση.
Πολλοί επιστήμονες μιλούν τώρα
για «κέντρα ton γέλιου· στον εγνέφα
λο, ανάλογο με το κέντρο του βήχα
και το κέντρο της πείνας.
Ο πρωτόγονος άνθρωπος γελούσε
όταν νικούσε τον εχθρό του κι όταν
ήθελε να δείξει φιλική διάθεση.
Όμα>ς κατά τα φαινόμενα αυτό το
είδος γέλιου δεν ταιριάζει στον
■HOMO ECONOMICEIS· που χαχα-

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ » ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 25544 · 62450

νίζει με ανέκδοτα, μπροστά στα
τηλεοπτικά σκέτς και κυρίως από
νευρικότητα.
Το γέλιο κάνα καλό όταν το δια
σκεδάζουμε πραγματικά κι όταν είμα
στε πρόθυμοι να ξαναγελάσουμε αν
αξίζει τον κόπο.
Στο Πακιστάν
δύο γυναίκες
αξίζουν όσο
ένας άνδρας
Δύο γυναίκες αξίζουν όσο ένας άγ
αμα·, Η οικογένεια του δολοφόνου
πληρώνει δύο φορές μεγαλύτερη
αποζημίωση στην οικογένεια του
δολοφονημένου από αυτήν που θα
πλήρωνε αν το θύμα ήταν γυναίκα.
Αυτά συμβαίνουν στο Πακιστάν,
τη χώρα όπου η αντιπολίτευση έχει
γυναικεία ηγεσία, τη χήρα k u i την
κόρη του πλέον «προοδευτικού«
πολιτικού που έχει αναδείξει τα
τελευταία χρόνια η χο'ιρα αυτή, του
Ά λ η Μπούτο, τον οποίον το σημερι
νό καθεστώς ανέτρεψε και εκτέλεσε
πριν από μερικά χρόνια.
Πέρσι οι Μουλάδες σε μία Επιτρο
πή που αναπροσαρμόζει to Δίκαιο
στις επιταγές του Κορανίου, αφαίρεσε από τις γυναίκες το δικαίωμα ττς
ψήφου και φέτος αποφάσισαν να 6ί
όεται μισή αποζημίωση στην οικογέ
νεια του θύματος δολοφονίας αν το
θύμα είναι γυναίκα, καθιερώνοντας
την σχέση, «ένας άνδρας ίσον δύο
γυναίκες» ακόμη και για την αποδει
κτική διαδικασία στα δικαστήρια,
οπού γΐϋ ν' ανατραπεί η μαρτυρία
δύο γυναικών.
Η δεύτερη διάταξη έχει ιδιαίτερη
σημασία σε μία χώρα όπου o npoyu
μιαίος έρωτας επισύρει για τις γυνοί
κες ποινή IÓ0 μαστιγώσεων και το
δικαίωμα o to σύζυγο να χωρίσει τη
σύζυγό του όταν αποκαλύψκι οτι δεν
ήταν «αγνή, πριν τον γάμο.
Τ ι είναι και πότε
προκαλείται η ψύξη
Η ψύξη προκαλείται όταν κάποιος
παραμείνει για ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα σε κρύο περιβάλλον οπότε
παρατηρείται μία γενική πτώση της
θερμοκρασίας του σώματος. Κϋΐ η
ψύξη επέρχεται πιο εύκολα, όταν
φυσά αέρας. Στις τέτοιες περιπτώσεις
υγρασίας δηλαδή κι αέρα ή ψύξη,
μπορεί να επέλθει ακόμα κι όταν η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος βρί
σκεται πάνω από το μηδέν. Είναι
αυτονόητο, ότι όσο πιο χαμηλή είναι
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
τόσο πιο γρήγορα επέρχεται η ψύξη
μέσα στο παγωμένο νερό. Η παραμο
νή λ.χ. ενός ιινθρώπου. μέσα στο
παγωμένο νερό για ένα χρονικό διά
στημα μισής ως μιας ώρας είναι μερι
κές φορές αρκετή για να επιφέρει το
θάνατο. Κ ι αν κανείς βυθιστεί απότο
μα σε παγωμένο νερό, τότε μπορεί νμ
υποστεί «σοκ·.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δυο κυνηγοί περπατούν στη ζού
γκλα. Ξαφνικά βλέπουν μπροστά
τους πατημασιές εν<>ς θηρίου.
- Είναι λιοντάρι, απαιραίνεται ο
ένας. Ακολούθησε τις για να δεις που
πήγε.
- Και συ τι Οα κάνεις, ρωτάει ο άλ
λος.
- Εγώ ... θα ακολουθήσω το ίχνη
αντίθετα, για να δω uno που ήρθε.
Η κυρία ανοίγει την πόρτα του
σπιτιού και βλέπει μπροστά της ένσ
ζητιάνο
Πάλι εσυ! φωνάζει. Δεν σου
έδωσα χθες ένα δίφραγκο; Τι τόκο
νες;
Να σας πω. απαντάει ο ζητιάνος,
πήγιι έφαγα ένα φρέσκο αστακό σ'
ένα εστιατόριο. Κατόπιν πήγα στο
θέατρο και κατέληξα αργά τη νύχτα
σε ένα καμπαρέ και ήπια μερικά
ποτήρια σαμπάνια και τώρα σας φέρ
νω τα ρέστα!...

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ
Στους αγαπητούς μου ευτυχείς
γονείς Αναστάσιο και Πόπη Πατσίκα
που απόκτησην το πρωτότοκο και
χαρούμενο αγοράκι τους τους εύχο
μαι νμ τους ζήσει και να είναι ευτυχι
σμένο.
Γ. Α Λ Ε Ξ ΙΑ Δ Η Σ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟ Σ Φ Α Κ Α Σ του Πέ
τρου κάτοικος Βεροίας έχασε το πορ
τοφόλι του που περιείχε την αστυνο
μική του ταυτότητα, την άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του,
δίπλωμα οδηγήσεως, το εκλογικό
βιβλιάριο, το απολυτήριο Στρατού
κλπ.
Παρακαλείται όποιος τα βρήκε να
τα παραδώσει στο Αστυνομικό Τμή
μα Βεροίας.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α

Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Φ ιοτοούνθεσης-Ο ΕΕβΕΤ
Μ ΙΧ Λ Λ Η Σ Π Α Τ Σ Ι Κ Α Σ
(Π . Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιπποκρστους 26)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μητροκόλεως 72
Τη λ . 23 137- 29.762
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών

Στις τέτοιες περιπτώσεις ο ρυθμός
των καρδιακών συστολών επιβραδύ
νεται. η αρτηριακή πίεση πέφτει και η
αναπνοή γίνεται πιο επιπόλαιη και
πιο αραιή, Έ τσι οι αναπνοές μειώ
νονται στις 4-6 κατά λεπτό. Παράλ
ληλα εκείνος που έχει υποστεί ψύξη,
νοιώθει μία έντονη υπνηλία. Κ ι αν
αφήσει τον εαυτό του να υποκύψει
στην υπνηλία τότε ο θάνατος είναι,
σχεδόν σίγουρος,

Πριν 5 χρόνιο
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Ελαβε νηνο εμπιστοσύνης η ρέα Κυβέρνηση της
με 171 νήσοι*
υπέρ και 126 κατά.
Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας για το 197)
9α γίνει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου.
Λα βελτιωθεί ο ηλεκτροφωτισμός στη Διασταύρωση του Σιδ. Σταθμό·
Χαουσης. Η έλλειυη φωτισμού στο σημείο αυτό δημιουργεί σοβαρούς κσ
δύνους στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Οι αποζημιώσεις του ΟΓΑ θα π/ηριυθούν μέσα στον Ιανουάριο.
/ / συναυλία κλασσικής μουσικής στη Στέγη σημείωσε μεγάλη επιτυχία
Η «Βέροια* πρέπει να πάρει τους βαθμούς την Κυριακή με την «Καβάλα·
Χίκη θα επιδιώξει η «Χάουσα* στον αγώνα με τη «Λάρισα*.
Στην Αλεξάνδρειά θα γίνει το ντέρμπυ «Μ, Αλέξανδρος* *Ατρόυητοςι
Διαβατού.

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
• Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάϊο του 1982
Οπως είναι γνωστό, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ που χρωστούν ιιαφ οριί ***
αφορούν πριν απο τον φετεινό μήνα Μάιο, θα μπορούσαν να τις πληρώσουν
χρι τις 30 Χοεμβριου με την παληα τψη και με τέλη καθυαχίρησεως (τοκονν·
Επειδή έληξε αυτή η προθεσμία, τώρα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν τωρο ιβ
τις κληρώσουν με την καινούργια τιμή χωρίς καμιά επιβάρυνση, πραγμα * *
οπωσδήποτε συμφέρει για τους ίδιους τους ασφαλισμένους, μια και ο*«
ασφάλιστρο θα τους ωφελήσει αργότερα στηουνταξιοόοτηοη.
Επίσης γίνεται μια υπενθύμιση σήμερα ον όλοι οι ασφαλισμένοι θα κρεπ“
να πληρώσουν μέσα στο Δεκέμβριο τις φετεινές εισφορές για να πιαστούν <W°
τέρα στη βεβαίωση που θα πάρουν για τη φορολογική τυς δήλωσή. Δηλα&η
ένας αοφαλιομενος πληρωοιι φετεινές εισφορές το 1983 αυτές δεν θα ύ β ^ '
στη βεβαίωση διότι είναι λογικό ότι θα καταβληθούν το 1983 και όχι το 198··

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΠΩΛΕΙΑ

Κατά την ψύξη, το πρώτο συνή
θως ενδεικτικό σύμπτωμα είναι ο
λεγόμενος (μυϊκός τρόμος) - το τρε
μούλιασμα δηλαδή. Και τον μυϊκό
τρόμο τον συνοδεύει μια επιτάχυνση
της αναπνοής και του σφυγμού.
Μετά ακολουθεί το μελάνιασμα που
είναι συνέπεια της σύσπασης των
αγγείων, σε βαθμό που το μίμα να
μην κυκλοφορεί ικανοποιητικά. Και
στην συνέχεια ο μυϊκός τρόμος υπο
χωρεί. η θερμοκρασία του σώματος
πέφτει χαμηλά (υποθερμία) κιιι
δημιουργκίται ένα αίσθημα θερμότη
τας, που όμως είναι απατηλό και που
οφείλεται
στη
διεύρυνση
των
αγγείων, που σαν συνέπειά τους είναι
η απώλεια πιο μεγάλου ποσοστού
M W i/τητας. Μ αυτή η απώλεια Βεμμότητας - που κυρίως οφείλεται στη
διεύρυνση των αγγείων της επιφά
νειας too δέρματος έχει για άμεση
συνέπεια την επιτάχυνση της ψύξης
και μάλιστα τη σε πιο μεγάλη περιο
χή έκτασή της.

οοοε

-

* ★ *
Κάποιος σχολικός επιθεωρητής εί
χε βάλει στους μαθητές μιας τάξεως
το εξής θέμε εκθέσεως:
«Περιγράψατε ένα περίπατό σας με
αυτοκίνητο με 250 λέξεις».
Ένας από τους μαθητές, λοιπόν,
έγραψε τα εξής:
«Ο Θείος μου αγόρασε αυτοκίνητο
και με προσκάλεσε προχθές να κά
νουμε έναν εξοχικό περίπατο. Καθώς
όμως δεν ήξερε να οοηγεί καλά, το
αυτοκίνητο έπεσε μέσα σ' ένα ρέμα.
Ως εδο'ι οι λέξεις είναι 30. Οι υπόλοι
πες 220 είναι εκείνες που είπε ο θείος
μου όταν αναγκαστήκαμε να γυρί
σουμε στο σπίτι με τα πόδια. Αλλά
δεν επιτρέπεται να τις γράψω».
Ν Α Χ Ο Υ Μ Ε ΤΟ ΝΟΥ Μ ΑΣ

Τελούμε την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στην εκκλησία Μητροπόλκωζ
Βεροίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο για την ανάπαυση της
νυχής της προσφιλούς μας κόρης, αόελφής και θείας.

ΣΟΦΙΑΣ Β. ΧΑΣΙΩΤΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να
ενώσουν μαζί μας ττς δεήσεις τους προς τον Θεό.
Οι γονείς, τα αδέλφια
οι ανηψιοί - οι συγγενείς
Φ Δεξίωση στο σπίτι Αμπελοκήπων I.

Tom & Jerry
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο κατάστημά
μας για να διαλέξετε απ' τη μεγάλη ποικιλία δώρων
και παιχνιδιών εισαγωγής μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι φέτος και για πρώτη
φορά στην πόλη μας ντυμένος Αη - Βασίλης θα φέ
ρει τα δώρα που θ' αγοράσετε απ' το κατάστημά μας
στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε χωρίς άλλη
επιβάρυνση.
Χαρά μας να δώσουμε και μεις χαρά στους
μικρούς μας φίλους και πελάτες

Tom & Jerry

δρχ. 1500

Σωμσταων
Συλλόγων Γ .Π .Σ .
Κοινοτήτων
Λ .Ε . και Ε Π Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Σ . Τραπεζών

δρχ. 2000
δρχ. 3000

Πίνδου 6 Βέροια τηλ. 62016
(απέναντι απ τον Τερτιβανίδη κοντά στ
αστικά)

δρχ. 4000

Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν επιστρεφονται.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

413.000

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΣΤΑ 903 «.«.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟ ΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ

Ρ Ε Κ Τ ΙΦ ΙΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙ ΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

8. ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΙ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/Φ Ο Ι ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Ε Μ ΠΟ ΥΝΤΖΟ ΛΑΣ β. ΙΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

α υ το κ ίν η τα

D A T S

UΝ-

N I S S A N

φορτηγά - €πιβατικά - ανυψωτικά

' Λημι ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΙ ήκη ; Ιρι
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ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΥ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Την πρώτη tou νίκη στο Πρωτάθλημα
“ Ιωνικής κατηνορίος. στο Μπάσκετ ττέο Φίλιππος την Κυριακή.
Μ νίκη - έκπληξη - ήταν επί της πρωτο"δρου και αήττητης υμάδυς της MENT
Ηιπ/νίκη; Το 62 62 που πέτυχε ο Φίλιπ
πος στην παράταση, μέτρησε πολύ στον
Ομιλό μας.
Εδωσε το δικαίωμα σε πολλές ομάδες να
Ολπιζουν πλέον στην πρώτη θέση και
'αρακούνησε την πρωτοπόρο MENT.
. Ο κανονικός αγώνας έληξε 55-55 και
50 ημίχρονο 28-23 υπέρ του Φιλίππου.
Δεν ήταν όμως μόνο η νίκη που έδωσε
ί'·ρά στους φίλους του Φιλίππου, αλλά
*'1' η έξοχη εμφάνιση της ομάδας.
Πράγματι, τέτοιο Φίλ.ιππο. σαν της
ΧάΡιπκή; δεν έχουμε ξαναδεί.
ΙΗ ιιν μια ομάδα σωστή, κοντρολαρισμέ
V|t- .σίγουρη στις προσπάθειες της, μια
γμάδα που ήξερει
ήξερε τι γύρευε στο γήπεδο. Η
Οίΐναμη. το πόθος
πάθος για την νίκη, φαινόταν

η«Μ>ς παίκτες του,
Η πρώτη 5άδα που έπαιξε σχεδόν σ' όλο
τον αγώνα ίΖηκας Καισίδης Γ. Κανα
11°Ϊ Γουτόπουλος Αθανασίου I. αλλά
*6· Οι αλεστές Χριστοφορίδης Γεώργιό

Τ Ο ΒΟΛ Α ΕΫ
ΤΟ Υ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
_ Τελικά το «νχέρμπυ» των πρωτοπόρων
γΐλ-Ιππου ί Λ Σ Έδεσσα, δεν έγινε τυ Σάβ
’Τ !σ- στην Έδεσσα, επειδή γλιστρούσε το
πεαοτικο πάτωμα.
. είνε προηγηθεί, ο φιλικόε αγώνας.
JJJPiii των γυναικείων ομόρων του
Φυ.Ιππυυ και ταυ Εοεσσαικού και τυ πά*Λιμα 0 γι. αρχίσει να ιδρώνει
λτον φιλικό αγώνα Των γυναικών, υ Φί
Ίππος ,τραςματοποίησι. θαυμάσια εμφάνι
"Ί- «V και εχασε μι 3 0 σττ 15 9. 15 11
13 10.

δης Γκιμάς, έπαιξαν θαυμάσια τον ρόλο
τους. Εκείνος όμως που έκλεψε την παρά
σταση ήταν ο Καισίδης Γιώργος. Για
πρώτη φορά ίσως εκμεταλεύτηκε τα
σωματικά του προσόντα πλήρως και
μεγαλούργησε. Ήταν ένα φοβερό ψορ
που τσάκισε τους ιινιιπάλλους του. τους
έβαλε μέσα στα καλάθια, όπως λέγεται
στο μπάσκετ. Με τέτοιο Κιπσίοη. ο Φίλιπ
πος δεν έχει να φοβηθεί καμμια ομάδα.
Έξοχιι επίσης έπαιξαν οι ζήκας. Γ ουτό
πουλος. Αθανασίου και Καναβός.
Οι Χριστοφορίδης. Γεωργιάδης. Γκίμας βοηοθηααν πολυγ όταν χρειάσθηκαν.
Τα 2 υπέροχα φεταοθ u τμν δυο πρωτων
στην παράσταση, χάρισαν σχεδόν την νί
κη στην ομάδα.
Από την MENT, διακρίθηκε ο θαυμάσιος
Κωνσταντινίδης (No 6). Στάθηκε όμως υ
μοιραίος παίκτης της ομάδος του. γιατί 2
λεπτό πριν από την λήξη της πιιράτασης,
αστόχησε σε 2 προσωπικές βολές και έκυνκ με την λήξη évu άστοχο σουτ.
Το παιγνίδι σε γενικές γραμμέςν ηγταν
πολύ κετό k u i εξελίχθηκε σε «γκραν γκι
νιόλ» μι την διακύμανση του σκορ. Τα 5
λεπτά με πρώτο το Φίλιππο 7-8. 17617,
17 Ιό. 28-2Ε ημίχρονο 32-31. 44 41.
49 49.55 55 κανονικός αγώνας k u i 6Ε6Υ :
παράταση.
Στα τελευταία 9’. όσο ήταν κα διάκοι
βγήκαν έξω από το γηγπεδσ. Πράγματι
μόνο άνθρωποι με γερά νεύρα θα μπορού
σαν, να τα παρακολουθήσουν. Αξίζει να
τα περιγράψουμε
Ο Φίλιππος έχει την μπάλλα Κερδίζει
φάουλ. Ο «μπάγκος« της MENT διαμορ
τϋρετΟΙ έντονα στους διαιτητές. Αυτοί δί
νουν και τεχνική ποινή. Οι οηαδοϊ του
Φιλίππου αναπνέουν. Η νίκη civui οίγου-

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
DISCO ΠΑΛΛΑΣ
1
ΠΑΣΤΕΛΙ
6
Το περασμένο Σάββατο και ιίιρα .3 μ.μ.
στο κοινοτικό γήπεδο της Νέας Νικομή
δειας. έγινε φιλικός, αγώνας μεταξύ των
ανεξάρτητων ομάδων της Δισκοθήκης
Παστέλι και της DISCO PAIT,AS,
Νικήτρια ανεόείχθει η ομάδα της
Ηιιοπί.λι μι. 6 I τέρματα τα οποία πέτυχαν
οι Νίκου (10' 65 ). Γιαννύπουλης Φ
(50 53 ). Μηλιόπούλος (60 ) Σαρρηγιαν
νίδης ( 70') και Γαλανομάτης (85').
Έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας, τον
οποίο παρακολούθησαν αρκετοί οπαδοί
και των δυο ομάδων οι οποίοι έμειναν
ευχαριστημένοι από το θέαμα που παρου
θίασον και οι δυο ομάδες.
Από το Παστέλι που ήταν πολύ ÓUVUTÓ
από την αρχή του παιχνιδιού και παρου
σίιιπι. ένα προπονημένο συγκρότημα, δεν
υστέρησε κανείς.
Από την ομάδα της PALLAS που και
αυτή παρουσίασε μια γυμνασμένη ομάδα
και αδικείται από το τελικό σκορ, διεκρίθηκυν οι Λοόρης. Λμοιρίδης, Πελαίδης
και Λιιβδύνης.
Οι συνθέσεις των ομάδων
Καστέλι Λσλανίδης (75' Τεντζογλίδης).
Τόκας. Καρανάσιος (84' Τσιιτσάνης I),
Πυπαόόπυυλ.ος. Τσιμούρης. Γάκης. Ni
κου. Χαντόνονλου. ΣσρηΥΐιιννίδης. Γιαν·
νόπουλος(87' Καραισαλίδης). Γαλανομά
τρς.
PALI.AS Λούρης. Αμοιρι'δης. Τσιφλίδης,
Μαντζυυριίνης 120' Φιλ.όσογλ.ου) Καλια
ρίόης ¡ΣτερΥΐόπουλος). Τσιτζόγλου. Κων
σταντινίδης (50' Στεργιόπουλος). Μηλιό
ποιιλος (Τριπολιτάκης). Πελαίδης, Ιωα

Η ομάδα του Γδεσααικυύ. αγωνίζεται
,Λττΐν Λ FUviKi'i Κατηγορία Γυναικών.
Ολε, οι παίκτριες του Φιλίππου ί.παι
ά*ν άιυμασια.
■ Αγωνίστηκαν:

λτυγκ/ννοπσύλ,ου Τσανάκα Φωκά ·
Νηπμιδτ,υ Ποντση Κπκοζίδου Αννα
σάχοςίΡυι, Κατερίνα κιο Κότσαλου,

ΦΙΛΙΚΟΙ Α ΓΩ Ν Α Σ
Χ Α Ν Τ ΜΠ ΩΛ
Στ ,ωτγΐ'Ο προετοιμασίας, για το «ντερμ
Κυριακής με τον Α μϋντίι, ο Φί
λσ-τ,
)ω ρ ί; να φορτσάρει, νίκησε άνετα
η>· I Α2ί Κ ιλκίς με <4 16 ημ. 17 6.
Ο >. Ιΐιν σ ο ; δοκίμασε, όλους τους παί
ΑΚς πυι: ·.·« στην διάθεσή του
Ολ,σι ΐιΜ ιςιιν ότι είναι έτοιμοι, για τους
«η τλ..; ·,„ Πρωταθλήματος Α Εθνικής
Κήτη- ,αας
Εκείνο: όμως που εντυπώσιασε περισ
Λ3*·ί»,· m -.it. α Πάπαρης
0 Φυαππας. φαίνεται ότι βρήκε τον
Γ,-Ριΐ"ιοσύλιικα πυυ τόσο του έλειπε.
Τα ΙΟλεπτά 7 0. 10 4. 17 6 ημίχρονο.
¿3 V. 31 13. 34 |6 τελικό σκορ
Συνθέσεις
»σλιππος:
Πάπαρης.
Παπαδόπουλος.
Πιιυ/.ίδη; Ν. (τερματοφύλακας). Αλ-εξαν
6όιοης τ·. ι κιλιοπουλος 2, Σαββίδης 5,
Πηναγωιτίδης 5. Καζαντζίδης I. Παυλ.ί
**ΐς 0 ι. Ριιπτόπουλος 4. Τσολ-άκος I,
«ιμπρή- ρ, Ποπιινικολάκης. Τζουβάρας,
«Ίΐόφ ης. Λεληπρίμης.
Γ ΑΣ Κ ιλκίς
^ΐΦ»Μ*ριόης Ξανθό τιουλος Κυριακίόης
τ Σμωμής. Μωυσιδης. Κοζίριιγλου I.
δ'ΐλαιτξής }. Μιιραντιάης 6. Κούλας.

κειμήδης. Γσιμτσίρης (Λιιβόανης)

Στον επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει
στις εορτές των Χριστουγέννων ο νικητής
θα πάρει για έπαθλο ένα κύπελλο προσφο
ριί των καταστημάτων DISCO PALLAS
και Παστέλι.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

λήξη, δεν περιγράφετα μ Ολοι οι οπαδοί
του Φιλίππου πανηγύριζαν την μεοάλη νί
κη. Η διαιτησία δεν σταοθηφε στο υονοζ
της. Τόσο ο κ. Σταυρίδης. όσο και ο κ.
Μποτούρογλου. έπαιξαν συμβιβαστικά
και αδίκησυν και τις δυο ομάδες. Περισ
σότερο δε τον Φίλιππο.
Συνθέσεις
Φίλιππος (κύουτς Κουγιουμτζόγλου θ.)
Ζήκος 15. Χριστοφορίδης 4, Καισίδης Γ,
18. Αθανασίου 8. Γουιόπουλος 8. Κανα
βός 8, Γεωργιάδης 1 Γκίμας. Μπλατσιώτης, Τρανίδης.
ΜΕΝΤ (κύουτς Προεστός)
Κωνσταντινίδης 28. Τσιμπής 6, Χιωτάκης I, Παπαλαζάρου 6 Πιτσόκας 13,
Στρατής 2. Κεραμέας 6. Κλιφόπουλος
Καζαντζίδης, Γυγινιάόης

η. Εκείνη την στιγμή προηγείται η ομά
g«αn τους με 63-62. Ο Καισίδης Γ. κτυπά
τις δυο |1ολές. Αστοχεί. Η μπάλλα «παίζε
ται» απ' έξω από τον Φίλιππο. Γίνεται λά
θος, χάνεται. Η MENT επιχειρεί κάθοδο.
Οι διαιτητές σφυρίζουν. Ολοι παγώνουν.
Δίνουν φάουλ εις βάρος του Φιλίππου. Το
παιγνίδι θέ?χι να λήξει μόνο 2'. Η σειρά
του «μπάγκου· του Φιλίππου να διαμαρτυρηθεί. Οι διαιτητές δίνουν και τεχνική
ποινή. Ο Κωνσταντινίδης (Νο 61 της
MENT, σουτάρει τις δυο βολές. Όλοι
παρακολουθούν με κομένη πιν ανάαα.
Αστοχεί και στις δυο. Η μπάλλα «παίζε
ται· απ’ έξω από την MENT. Ο ίδιος παί
κτης επιχειρεί σουτ. με την λήξη του αγώνιι, είναι άστοχο κοι αυτό. Έτσι ο Φίλιπ
πος είναι ο νικητής. Το τι έγινε μετά την

ΟΙ

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ Α ΟΜΙΛΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ
I
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
2
ΒΑΡΒΑΡΕΣ (Απ/νος ΑΝΘΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΠΟΡΓΟΣ)
Καλπάζοντας κυριολεκτικά η ομάδα
του Α.Ο Γιαννακοχωρίου πέτυχε σπου
δαία νίκη εκτός έδρας επί της Αγίας Βιιρ
βάρος με σκορ 2-1 Μετά από την νίκη
αυτή που ήρθε, μετά ιιπό μια θαυμάσια
εμφάνιση το Γιαννακοχώρι έθεσε σο|(αρή
υποψηφιότητα για την κοτάκτηση της
πρώτης θέσευις.
Ερχόμαστε στον άρχοντα του ιιγών.νς,
τον κ. Τσολάνη Ν. Λίγο άλειψε να τινάξει
τον αγώνα στον ιιέρο. Επνιξε δυο γκολ
του Γιαννακοχωρίου. Αντίθετα οι ίπόπτι.ε
ήταν πιο σειστοί.
Τα Γκολ
10' Ο Τσερκέζος με σουτ γράφει τυ I 0
50' Ο Παπαδόπουλος ιπυφιιρΙζει σε I I.
βστο 55' εκτελώντας φάουλ σ Λυκυστρά
της πετάζεται στην πορεία της ο Μωυσιά
ρης και μι: κεφαλιά στέλνει την ιιπάλα στα
δύχτια κάνοντας το I 2.
Λιακρίβηκαν από το Γιαννακοχώρι οι
Λυκοστράτης κορυφαίος του ιιγώνιι.
Μωυσιάόης Γ. αλήθεια αυτός ο παίκτης
που βρίσκει όλη αυτή την δύναμην αφουγ
σε 3 μέρες ταξίδεψε δυο φορές οπό 500
χλμ. Σουφλιώτης και Πα παδόπουλσς
χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι,
Αιτογ τ ς Βαρβάρες οι Λγγελακόπυυ
λος. Τσε κεγζος δ εκριγθει και στις κλιο
τσιές και ο αποβληθείς Μπατσικίνης.
Συιιθέσεις
Α. Βαρβάρα Αγγελοκόπιιυλος. Γσερκέ
ζος. Αράπογλου. Πιπελίδης, Παζαρτζι
κλής. Πιιγούνης. Μπατσικίνης, Μι.λίδης.
Πιπελίδης. Γιαλαμάς. Παπαδόπουλος
(Παζαρτζικλής Κυριακίόης)
Γιαννακοχωρι Μιουσιάδης, Κελιοίόης.
Παρχαριδης Π,. Παρχαρίδης θ . Τράιος,
Λυκυστράπις. ΑνΟό,πουλος, Μωυσιάόης
Γ.. Σουφλιώτης. Παυλίδης. ΙΙαπαδηπουλος (Περχαρίδης Παρχαρίδης)
Το όιουιηπκό συμβούλιο του Γιαννακοχωρίοιι νοιώθει υποχρέωση να ευχαρι
στήσει τον λοχαγό κ. Γΐιπερούδη για τις
διευκολύνσεις που παρέχει στον στρατιώ
τη Μωυσιύδη χία να μετεχει των εκδηλώ
σεων της ομαοος.
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ
0
ΜΟΝΟΣΠΙΤΛ
I
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (του απ/νυυ μιις
ΜΠΟΥΡΛΛΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ)
Παίζοντας θαυμάσια η Ελπίδα παρά
την απουσία βασικών στελεχών της
κατόρθωσε να κερδίσει μέσα στο Νεόκα
στρο τον τοπικό ΑΧ1ΛΛΕΑ με 10 ξεπι:ρ
νώντιις τις τελι:υταιες κακές της εμφανή
σεις και ξαναβρίσκοντας τον καλό εαυτό
της. Το μόναοικό γκολ επετεύχθει στο 83
λεπτό από τον Καρμστη.
II διαιτησία Άριστη.
Η νικήτρια
Γκίλτσης. Λανηιλίδης, Μπουροάνος,
Παρίσης. Τρεμπελής. Λιάκογλου. Λουμ
πουρδής. Αργυρίου. Πινακοόδης. Ζοόρ
κος. Μΐ'λης (Καρμάτης. Σερέτης).
ΛΛΖΟΧΩΡΙ
ΛΕΥΚΑΛ1Α

2
I

Λ Α Ζ Ο Χ ΙΙΡ Ι (του ιιντ/το ύ μας)

ΛΊί μβγβλη συμμετοχή έγιν* οτη
τροία το Σάββατο που πέρασε η
‘'οηλμμτη «Ο γύρος της πόλης Τζό
. Υ'« όλους». Την προσπάθεια αυτή
'’έλαβε το 3ο Λύκειο της πόλης
|ή·>ο με τον Σύλλογο Γονέων και
Ι'Ίόεμύνων του σχολείου, με σκοπό
νί1 Θυηθούν όσο το δυνατόν περισσό-

ιερα ατομα στον αθλητισμό.
Το Τζάκευ θα επαναληιρθεί και το
ερχόμενο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου με
ώρα εκκίνησης την 9 π.μ. και αφετη
ρία το Γυμναστήριο Εληάς.
Οσοι, λοιπόν, θέλουν μπορούν να
συμμετάσχουν στην ωραία αυτή
αθλητική εκδήλωση.

ΜΙΚΡΕΓ ΑΓΓΕΛΙΕ JI
ΖΗ ΤΕ ΙΤΑ Ι
Βοηθός λογιστού με πείρα σε βιβλία Τετάρτης κατηγορίας.
Πληροφορίες στο τηλ. 29.624 Βέροια.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ
Αν είστε κοπελλο δραστήριο, σας ενόιοφ έρ ιι η «υχό|.ιισιη 6ου
λι.ι*ι κσι το κερόος μπορούμε νο συνεργαστούμε Προσφέρω πσε
οομίοΒιο κοι ποσοστά
Πληροφορίες Παρασκευή ώρα 7 9 μ μ σ κ ι ξενοδοχείο ΒΙΛΑ
ΕΛΗΑ » Ευστοθίαυ

* * 0 *«

>

I

\ ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
* Α Ν Π Ν Τ Μ Ο Ι £ Τ Α Ι® Ε |Α Γ Ε Ν ΙΚ Ω Ν Α ΙΦ Α Λ Μ Ο Ν
S

Ε Δ Ρ Α ΕΝ Α Ο Η Ν Α ιΙ

Υ Π Ο Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέσα σε ένα βαρύ γήπεδο, η Λόξα
»υνι.χΚ,οντας το σερί των επιτυχιών
κατάφερε να κερδίσει ένα πολύ διύσκοίο
αντίπαλα όπως είναι τα Λευκάδια με σκορ
2 1.
Έγινε ένας ωραίος αγιίινας που κράτη
σε το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το
τελευταίο λεπτό. Στο σκορ προηγήθηκε η
τοπική ομάδα στο 22' με. πέναλτυ ο Ξενό
ποιιλος. που κέρδισε ο Τσαπακίδης. Ισο
φάρισιιν οι φιλοξενούμενοι με πέναλτύ
(42'). για να δώοει την νίκη στο Λαζοχώρι
στο 83' ο Καραντίνας Κ
Διεκρίθηκαν όλοι οι παίκτες και οπό τις
δυο ομάδες. Η διαιτησία του κ. Κσψόλη
(Καραπατσιά. Ουζουνίδη) άριστη.
Η σύνθεση της νικήτριας: Αντωνίου,
Ευθυμιάδης X.. Πετρίόης. Ευθυμιάδης Γ ,
Κερτές. Καρσανίδης, Ξενόπουλος. Τσα
πακίδης. Καραντίνας, Μαυρίδης, Ουφαί
δης.
ΤΑ ΠΛΙΙΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαρβάρες Γιαννακοχώρι
Λαζοχώρι Λευκάδια
Νι/ικαστΡΟ Μονάσπιτο
0 1
Αρχάγγελος Ζκρβυχώι»
22
ΑγγιΛοχώρι Χαρίεσσα
3-2
II ΒΑ0ΜΟΛΟΓΙΑ
Αρχάγγελος
16
Μονόσπιτα
14
Αγγελαχωρι
13
Π, Ζερβόχώρι
Χαρίεσσα
13
Βαρβάρες
Λαζοχώρι
10
Λευκαδια
10
Νεόκιιστριι

Ο Ι Δ ΙΑ ΙΤ Η Τ Ε Σ Τ Η Σ
Ε .Κ Α .Σ Κ Ε .Δ Υ .Μ .

6

Β

· Επίσης χθες ίγινε κσι ο αγώνας (ανα
βληθείς) του β" ομίλου. Καλλιθέας
Κιιψοχωρίου που έληξι ισόπαλος 3-3.
Έτσι η βαθμολογία διεμορφωθει ως
ακο/.οιΑιιι;
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Μ- Αλέξανδρος Αλ
2) Κουλούρα
3) Λονηρος
Α) ΠαλατΐτΛία
5) Σταυρός
6) Ka^ovom»
7) Καλλιθέα
8) Καμποχΰιρι
9> Λραχος
ΙΟΙ Νηπίλι

20
17
17
15
13
12
10
7
4
2

Η ομαδσ μπάσκετ η κ ΓΕΒ που πρωτοπόρα στο Πρωτάθλημα Κκηρικοδυτικής Max*
δονίας.
BOAAEV
Εντυπωσιακή και ενθουσιώδη η ΓΕ
Βέροιας κέρδισε ατυ χθεσινό παιχνίδι την

ΑΕ ξοΛυκάσιρου
Ποκυκάστρου
σ (15
.................
, με
. ;3-0 σετ
4) (15-7)
“ ρισκετι
ιισκετοι στην β' θέση της
(16 6) και βρίσκεται
.
τδυ
βαθμολογίας
τόυ πι
πρωταθλήματος της Α'
κατηγορίας.
Alio την ΓΕ Βέροιας ότακριθηκαν οι
Μαντόπουλος. Συρηγιαννίδης, Μουρατίδης, Κουτσυιντάς,
Σύνθεση τ*)ς ΓΕ Βέροιας
ΣαρηγιαννίΛης. Μιιντόπιηιλος. Τσαναξί
δης, Κιιλφούνσζος. Καλόγηρος. Μουρατί
ñnr Ιι.ιστιφΐδη,- Κουτσιαντάς. ΓιιννόπουΑΟς,
ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ
Σε φιλικό αγώνα εν όψη του Πρωτα
θλήματος της Β εθνικής κατηγορίας που
Οα αρχίσει την προσεχή Κυριακή η ΙΈ
Βεροΐας αποδιδονταε θαυμάσιο Χάντ
Μπωλ και ττII¡ιό τις ελλείψος των Πατσια
βούρα, Βιισιλειπδη. kui του Καργατζή για
to ενα ημίχρονο κατόρθωσε να νικήσει
τον δυνατό Ζοφειράκη μΕ 21 12 και να
αρχίσει να φένεται το πρώτο φαβορί για
την άνοδο στην Α Εθνική κστηγορία.
Αυτήν τ η ν στιχμή όλες οι ομάδες είναι
μέσα στις δυνατότητες τους και εφόσον
Προσέξουν άνετα θα μπορέσουν να ανέ
βουν κατηγορία.
Πρώτος παίκτης και πάλη ο Καργατζής
που πέτυχε 8 τέρματα και ενθουσίασε με
την απόδοσή του Ακολούθησαν οι Tapa
μονλής, Ποζίδης, Βλάχος και Κυραγεωρ
γιου.
Η συνθτση της ΓΕ Βέροιας
Λβρομίδης. Καζόγλου, Ταραμονλής 5,
Καρνοτζής 8. Τσοζοζίδης 1, ΠοξιάΛη: I.
ΠοζίΑης 2, Ζτιμπάκ<ις, Πσπακσνύκης.
Βλάχος I, Χαρΐσης 1. Καραγεωργέου 2.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ΙΈ ΒεροΙος πέτυχε μεγάλη νίκη κερ
δίζοντας μιυ από τις καλύτερες αμάδες
του ομίλου τον Μ. Αλίξσνορο [ ιαννι
τσών με σκορ 64 41 ημίχρονο 33 18.

157
68
193
126 000

000 000
500000
000000
000

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2 3 4 6 0
Ιΐτεγόζ*>αι στη Ιχο λή Οδηγών ΝΑΒΡΟΖίΔΗΐ

απουσίας από την ομάδα του Γιάννη
Παπαγάλου Κορυφαίος παίκτης της ΓΕ
Βέροιας ο Κώστας Μπενάκης και ακολού
θησαν οι Κιιραφώλιις, Βάοογλου, Τενεκε
τζίδης.
Η διαιτησία των κ.κ. Μπεμπέτσου και
MrJjjvíSi) πολύ καλή.
ΓΕ Βέροιας Κοκαλιάρης 14. Σπινθηρό
πουλάς, Μουρατίδης 2, Βάοογλου 8,
Τενεκετζίδης 8. Καροφώλας 10, Μπενά
κης 15. Τροχύπουλος 6. Γεωργούλας I.
Μιχέλης.
Β.Γ.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ

ισοφάρισαν (σέντρα ακρίβεια: βρ .
τον Ζαρζόπουλο που μέ κεφαλιό 1τ*
φάρισε). Έ τσι έληξε και η παράιιωη
με 1-1, με αποτέλεσμα να επακολιΥΐι
θήσει η σειρά των πέναλτυ που είναι:
Παπαδόπουλος 0-1, Μπαλάσας 11,
Φύτος 1-2, Καραμπατάκης 2-2. Και»
μάγκας 2-3, Δημητριάδης (απεκροι
σε ο Σφυντηλάς). Σταφυλίδης 2-4.
Ζερβόπουλο: (απέκρουσε ο Σφυντη
λάς)
Διεκρίθηκαν από την Νάουσα m
Μαλιούφας,
Παπαδόποηλσς.
Μητρούσης, Σφυιτηλάς, ενώ απο
την Επανομή οι Γκουντώνας, Μπα
λάσος, Αργυριάδης.
Ο διαιτητής κ. Αρμάκολης αρκετά
καλός.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ Τ Η Σ ΝΑΟΥΣΑΣ-·
Σφυντηλάς. ΧΊωαννίδης. Μαύροδουλάκης (47' Μπασιάκος). Κουμά
γκος. Σταφυλίδης, Μπόμπος (60
Ασλιινίδης), Μαλιούφας. Φύτος
Παπαδόπουλος, Πλιότκας.
Ν ΙΚ Ο Σ Τ Ζ ΙΜ Ο Ρ Α ΓΚ Λ Σ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Νίκησε πάλι ο Ζαφειράκης την Κυρια
κή το πρωί στο κλειστό Γυμναστήριο της
Νάουσας. Την πανίσχυρη ομάδα του Γ ΑΣ
Έδεσσας με 74-68. Το παιχνίδι αυτό δη
διέφερε καθόλου από αγώνα Α' εθνικής
κατηγορίας. Οι παίκτες και των δυο ομα
δων έπαιξαν με πάθος ίσος προς ίσο αλλά
στο τέλος δίκαια η νίκη έγειρε προς τη
μεριά του Ζοφειράκη. Από τον νικητή δεν
υστέρησε κανείς παίκτης αλλά θα πρέπει
να αναφέρουμε την μαχητικότητα των
Τσιόγκα - Σπαθάκη.
Σύνθεση Τούφας, Σπαθάκη;, Τσαλ.μπούρης, Τεσσαρομάτης, Μιμληζης. Λαπαβί
τοας. Τσιόγκας.

ΒΟΛΛΕΪ
Εντυ-ωοιακά ξεκίι·ησε τον δύσκολο
Μαραθώνιο της Β’ Εθνικής κατηγορίας η
ομάδα Βόλλευ του Ζαφηρόκη νικόντα;
την ομάδα του Φοίηκα Θεσ/κηε με 3-2
π (13 15) (10-15X15-9) (15-9) (15 6).
Η νεανική ομάδα του Ζαφηρόκη παράλΛ

Σχολή
αρχαρίων
Χιονοδρόμων
Από το Σύλλογο Χιονοδρόμων
Ορειβατών Βέροιας ανακοινώθηκαν
w εξής:
*
. . ,
Την περίοδο των εορτών θα λει
τουργήσει στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Σχολή αρχαρίων παίδων - κορασίδων
που θά συνεχισθεί ύστερα και όλα tu
Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
Πληροφορίες θα παρέχονται κάθε
ίρ α από ru γραφεία του Συλλόγου
άητροπόλεως
20Α και στο τηλεψ.
RÍ
26-970 από 6.00 8.30 μ.μ.
Για να μετάσχουν στη σχολή tu
παιδιά θα πρέπει να είναι πλήρως εξο
πλισμένα και θα μεταφέρονται και θα
παραλημβάνονται unô τους γονείς
των. Επίσης θα επιβαρυνθούν οι
γονείς των με μερικό έξοόα γαι την
λχιτουργία της σχολής.
Τέλος καλούνται τα μέλη του Συλ
λόγου που επιθυμούν να διανυκτε
ριπίσουν στο καταφύγιο του Συλλό
γου στο Σέλι την περίοδο των εορ
τών να το δηλώσουν εγκαίρως και
όχι αργότερα από την 20-12-82, γιατί
μετά (ία τηρηθεί η σειρά προτεραιότητος.

που έχανε ια (2-0) σττ από την έμπειρη
ομάδα του Φοίνικα δεν τόβαλε κάτω αλλά
αντεπιτέθηκε και κέρδισε άνετα τα άλλα
τρία σετ και μαζί με αυτά την νίκη.
Οι Πλιάττπκας - Αχλιώπο: Καρονά
τσιος ήταν οι παίκτες που διακρίθηκαν
περισσότερο. Ο Μπέρσο: παρ όλω που
του λείπουν προπονήσεις βοήθησε σημαν
τικά την ομάδο ο Λάιος ήταν και αυτός
αγωνιστικός κσι εντυπτησίασε. Οι Κουλ
τζής, Μιχαηλίδης. Μαλούνας είχαν καλές
κιιι ειικές στιγμές. Από τους ηττηθέιπες
διακρίθηκαν ιιι ΧαρΙτωνίδης καί Αδροί
6ης πού έπαιξαν κυρίως με την πείρο
τους.
ΖΑΦΕΙΗΑΚΗΣι Πλιάτσικας X.. Αχλιω
πας, Λάιος, Κυρανάτσιος. Μπέρσο;.
Μιίλμονας. Μιχαηλίδης, Κουλτζης.
ΣΚΑΚΙ

Το προηγούμενο Σάββατο άρχισε ιιε
μεγάλη επιτυχία στη λέσχη του Ζαφεηισ
κη το πρωτάθλημα ακόισ δημοτικών σχο
λείων. Στο πρωτάθλημα σκάκι συμμι.ιι
χουν 34 μικροί σκακιστές που χωρίστη
καν σε δυο ομίλους. Οι αγώνες γίνονται
οτη λέσχη του συλλόγου κάθε Δευτέρα
και Παραακευή σπς 7 μ.μ. και Σάββατο
στις 5 μ.μ
Μετά πς πρώτες αγωνιστικέ: στον Α
όμιλο) προήγούντατ οι Παντελίδης Γιώρ
γος και Τοαγκεράς Ευθύμος και στον Β'
όμιλο οι Σκουλμιριώτης Λημ. και Τοινιτί
κος Κ
Αύριο ο Ζαφειράκης οργανώνει ςνδια
φέιχιν σκακιοπκό τουρνουά με συμμετο
χή των ισχυρών ομάδων της Κατερίνης
της Έδεσσας και του Επίκουρου Πάλι
ς, Πριν απ την έναρξη του τουρνουά
γίνει η απονομή των κυπέλλων στις
τρεις προσκλημένες ομάδες, που κατέλο
βαν -ης τρπς πράιτες θέσεις στο φιλικό
διασυλλογικύ πρωτάθ/.ημα σκάκι Κέντρο
δυηκής Μακεδονίας που οργάνωσε μ£
ιδιαίτερη επιτυχία ο Ζαφειράκης. ο οποίο;
οΐΐεοθέτησί κοίτα κύπελλά-που Ου άπονε
μηθοόν
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΠΑΠΕΣΙΟΕ

Γ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΛΙ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΓΩΝ

Νέα αξιέπαινη ενέργεια του Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Ημαθίας
Με απόφαση της διυικήσεως σύντομα
θα καθοριστούν οι ημερομηνίες κατά τις
οποίες θα γίνονται μαθήματα κανονισμών
διαιτησίας κοι πρωταθλημάτων ατούς
φιλάθλους προ κειμένου οι τελευταίοι να
είναι πλέον γνώστες αυτών, ώστε η συμ
περιφορά τους προς του^ διαιτητές vu κίναι ανάλογη. Βλέπετε η άγνοια των κανό
νιαμών οδηγεί συνήθως τους φιλάθλ.ους
σι ιιψθιίρετα συμπεράσματα και ηοΜλς
φορές τους εξωθεί σε απρέπειες.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
SABA - NORDMENDE - BARK.O
Απίστευτα πιστή εικόνα
με ζωντανά χρώματα
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
παντός τύπου Ηλεκτρικές Συσκευές
Α Ν Τ ΙΠ ΡΟ Σ Ω Π Ο Σ Ν Α Ο Υ Σ Α Σ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ
Καμπίτη 8 Τηλ. 0332 27338 - 28338

W

Mr

Κ εμφάνιση της ομάδος ήταν πολύ

καλή, σι παίκτες παίξανε γρήγορα και με
πάθος για την νίκη την οποία κατόρθωσαν
νυ Kip6inm.iv ξι-τεραώντας το άγχος της

Ό σοι θέλουν να μοιράσουν (ηισ τολέζ, ηροσκλήοας, ή άλλο
έντυπο υλικό, σ τα γραμματοκιβώτια των ασιτιών, το κατα
στήματα και τα γροφ€ία της πόλςως Βίροκις. μπορούν να
τηλέφωνήοουν σ το 2 9 .7 6 2 τις (ρ γ ο α ψ ις ω ρτς γραφαου

Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ'400 70
ΕΠΕΝΔΥΙΕΙΙ
Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α ΑΠ00ΕΜΑ70Ν

ΤΟροινύς)

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΒ

Τ σ ιρ ιο κ η 6 0 ΤηΑ 2 7 4 9 5 9 2 2 3 3 4 6

ΑντοσΦαλιστοί μας οι ΛΑόοός του Λονδίνου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) ΒΕΡΟΙΑ (ΠΡΑ 11.00)
Αλκέτας - Εθνικός (Σανίκης Μπεμπέτσος)
2) ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ (ΩΡΑ 11.00)
Α.Ο.Κ. Γουμένισσα Ζαφετράκης (Μπίντα - Πόδας)
3) ΕΔΕΣΣΑ (ΩΡΑ 11.001
ΓΑΣ Εδεσσα · Αρχέλαος (Ρούσσος
Ανδρεάδης)
41 ΒΕΛΒΕΝΤΟ Ο ΑΡΙΔΑΙΑ (Γιάντζος
Σκαρκάλας)
5) ΦΛΩΡΙΝΑ (ΩΡΑ 11.00)
ΓΕ Φλώρινα - Γ ΑΣ Κιλκίς (Δημητριάδης
Με?μι\ηδης)
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α ΟΜΙΛΟΣ
1) ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΩΡΑ 16.00)
Γ.Σ Σιάτιστα ΓΕ Γρεβενό (Μπεμπέτσος
Μελανίδης)
2) ΚΟΖΑΝΗ (ΩΡΑ 16,00)
ΓΣ Κοζάνης ΓΟ Καστοριάς (Σανίκης Δημητριάδης)
Β ΟΜΙΛΟΣ
1) Α1ΤΊΝΙΟ (ΩΡΑ 16.00)
Λιγινιακός Κρ. Βρύση (Περτσικάπας
Κασοόρος)
2) ΒΕΡΟΙΑ (ΩΡΑ 16.00)
Γ.Ε. Βέροιας Αριστοτέλης (Ανδρεάδης
Γκαλαίτσης)
V) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΩΡΑ 16.00)
Γιαννιτσά ΑΕ Πολυκάστρου (Πόδας -

Σε έναν αγ·ώνα που μπορούσε
κανείς να διακρίνει ότι οι δυο ομάδες
προερχόταν από διαφορετική κατη
γορία η Νάουσα πιο πεπειραμένη και
πιο ψύχραιμη κατόρθωσε να αποκλεί
σει την Επανομή στα πέναλτυ, αφού
ο κανονικός αγώνας έλειξε 0-0 και η
παράταση 1-1.
Οπωσδήποτε την πρόκριση η
Νάουσα την οφείλει στον ταλαντού
χο τερματοφύλακα της Σφυντηλά
που απέκρουσε δυο πέναλτυ (όχι
στην διάρκεια του αγώνα)
Τόσο στα δυο ημίχρονα όσο και
στην παράταση η Νάουσα επεκράτησε της Επανομής και έχασε ευκαιρίες
τέτοιες που μπορούσε να κάνει πιο
άνετη την νίκη της.
Συγκεκριμένα η Νάουσα χρειάστη
κε για να πετύχει γκολ να έλθει το
10Γ λεπτό όταν ο Παπαδόπουλος με
θαυμάσια κεφαλιά έστειλε την μπάλα
στα δύχτια της Επανομής μ ρ ά από
ωραία σέντρα του Ασλανίδη. Οι
γηπεδούχοι όμως σε μια ξαφνική
αντεπίθεσή τους με τον Μπαλάσα,

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ ΙΚ Η
Ο Δ ΙΚ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

«ΙΛΙΓΓΟΣ»
Πληρώνοντας 2.000 δρχ. Ετησίως «κτός την
δωρεάν μΕταφορα £λέγχΕτε και ρυθμίζηχ το
αυτοκίνητό αας 4 Φορές το χρόνο δωρνάν

ΥΠ /Μ Α Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 3 - ΒΕΡΟΙΑ

Ορίσθηκαν
οί διαιτητές τού
πρωταθλήματος
χάντ - μπωλ
Από την έπιτροπή όριομού διαττη
τών χάντ μπωλ όρίστηιιαν οί δταιτητίς, πελ> θά διεοθώνοον τούς άγωνες
ο' καί β' εθνικής κατηγορίας otóv
β' ομ,λο. « ^ β! ^ μ ικη
2ΑΒ3ΑΤΟ
„
„
Γήπ. Γιαννιτσών: ΓΑΣ Εδεσσα —
Λόξα Πιρδίκκα. Χστζηγαωργιοο, Κινατζΐδης ΙΔρόρτες)
Γίγκ. Κιλκίς: ΓΑΣ — Εσπερος θεοσαλονϊκης, Αλμασίδης, Ηοόαιας (Βτ·
ραίας).
Γήπ. Νοούσης 5 μ.μ.: Ζοφειρύκης
— Γιαννιτσά. Μιδίρογλου, Πεπέτσος.
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γήπ. Κατερίνης 10.30 π,μ.: Αρχέ
λαός Κατερίνης — Αλκέτας Αλεξον
δρε'ας, Λλιιβαίοης, Νοόαιοε.
Πσλσί ν τί Σπόρ 10.30: Τρίτων ©εσ
ΡβλοΚκης — ΑΟ Σερρών. Σταυρβ■πσυλος. Το. νταννδης.
Α· EeNtKK ΆΤΓΤΟΡΙΑ
Πή* KnnpiYtiT 1.2
-‘- Γ '

Δράμας, Αλμαοίδητ.,

fii-.οισς (W-

^°Γήπ." Κοζάνης 3 30: Εθνικός Κοζά
νης — BAO Θεσσαλονίκης. Κοοαμά·
κητ. Πετρίδης
Αθλητικά κέντρο ΒεοοΙας 3 μ,μ,:
Φίλιππος Βέροιας — Α μ όντας Αμυντο,ου. Χατζηγεορνίου. Κσοππνάκης.

Τώρα τις γιορτές
Θυμηθείτε \V1MF
Το καλύτερο δώρο
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά, τα παγκόσμια γνω
στά. λεπτοδουλεμένα αριστουργήματα της Γερμανι
κής Εταιρίας Β Ε Έ Μ - Ε Φ .
Μαχαιροπήρουνα. κρϋστα?^Λ, επάργυρα, ανοξείδω
τα. είδη δώρων.
Με κάθε αγορά σας. σας προσίβέροιπιε ένα αναμνη
στικό δωράκι της \ν'ΜΡ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ
Μηιροφόνοϋζ 8 Tii.il· 24638

Βέροια

Νέα από
τη Νάουσα
τπ ΜΠΕΡΝΑΝΤΟ ΜΠΕΡΤΟΛΟΥΤΣΙ
«Η τραγωδία ενός νελίου ανΟμω
που»
Πρωταγωνιστούν; Ούγκο Τονιάτσι και Ανούκ Αίμε

ΛΑΪΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ
Αύριο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
«αι ώρα 7 u u θο οναητυχθί *νσ
θ έμ α σ τα Λαϊκά Πανεηιστημο της
Νάουσας
Προσκεκλημένη ίτνσι η «. Νόρα
Σκουτέ ρο
ΔιδασοΛοο Κοι,νυνική
ΛνθρωποΑόγος Q tu o »Μ opvovu)
ση του χρόνου στην παροδοσισ»η
κοινωντα*

ΤΕΛΕΤΗ
ΑΠΟ ΝΟ Μ ΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου και
■upo 11 π.μ στην αίθουσα του
Π Κ Ν θο γίνει η τελετή απονομής
των βραβείων του 3ου Λονατεχνι
»ού Διαγωνισμού 1982 που οργά
νωσε γ·α τρίτη κατά σειρά χρονιά το
Π Κ.Ν
Στην τελετή προσκαλούνται να
παροβρεθούν όλοι οι μαθητές nou
συμμετείχαν στον Διαγωνισμό.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
U Κινηματογράφος τόυ ΠοΑιτι
ττωού Κένιρου Νοουοης fin πριιΐαλει την Κυριακή ·αι την Δευτέρα
*9 και 20 Δεκεμβρίου την βραβευ
μένη ταινία του διάσημου σκηναθι

ΓΚΤΑΝΣΚ 16
0 ηγέτης του παράνομου σήμερα
εργατικού συνδικάτου «Αλληλεγ
γύη» Λεχ βαλέσα αυνελήφθει,
χθες το πρωί, στο σπίτι του. στο
Γκντόνσκ Αίγες ώρες πριν εκφωνή
σει λόγο μπροστά στο μνημείο που
εχει αναγερθεί στη μνήμη των
θυμάτων των εξεγέρσεων των
εργατών, το Δεκέμβριο του 1970.
Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι
του στις 1 1 20 π.μ Ιώρα Ελλάδος)
κρατώντας αυτόματο όπλο και
συνοδευόμενοι οπό τον Εισαγγε
λέα. Αμέσως συνέλαβαν τον Λεχ
Βαλέσα και τον οδήγησαν με μια
μούρη «Μερσεντές» που είχε πινα
κίδες της Βαρσοβίος και χωρίς κσμ-

Πάνω από 2.000
οι νεκροί στη
Βόρεια Υεμένη

Συνεχίζοντας στο μεταξύ, και θα
συνεχιστούν γιο μέρες, οι προσπά
θειες των συνεργείων διάσωσης,
όπως δήλωσε χτες επίσημος της
Β Υεμένης Ο υπουργός Πληροφο
ριών της Β Υεμένης ανάφερε ότι
μέχρι στιγμής έχουν ανασυοθεί
1 3 4 0 πτώματα μέσα από τα ερεί
πια
Σύμφωνα με επίσημη ανοκοίνωση. 19 χωριό έχουν ισοπεδωθεί ο*
λοσχερώς. 101 έχουν κατοστραψεί
κατά 70% και 4 ο κατά 30 % Οι ά
στεγοι υπολογίζονται οε 16.000 Ο
πληθυσμός, αναφέρεται. ζει υπό το
συνεχή ιροβο νέων σεισμικών δο
νήσεων.
Μέλη του Διπλωματικού Σώμα
το ς ουνοδευόμενα από αξιωματούχους της Β Υεμένης επισκέΦτηκαν, χτες τις σεισμόπληκτες
περιοχές και διαπίστωσαν την έ
κταση των ζημιών
Οι ιατρικές μονάδες που έστει
λαν πολλά οραβικά κράτη, προ
σφέρουν βοήθεια στους τραυμα
τίες. ενώ οκηνές κουβέρτες και
τρόφιμα προωθούνται στις σει
σμόπληκτες περιοχές. Ο βασιλιάς
Φοχντ της Ιοουδικης Αραβίας έχει
στείλει για βοήθεια 29 εκ δολ

★

A κοίτη μιας συνοικίας της Λγκόνα, ano ααινβς κου έκοβαν τις μεγαλύτε
ρες καταστροφές

-0Ι ITAAIKfi l i t ' , vywvi/»vr»v. χτες π ι

ι*φ (ο ·{ Κ*ν<κ ΛφίΑαης «την Αγκ*νκ
I

0

ayuna να («νερντει « «Ju p ie «κπιλίοθηοε κ »

MWKnyw 4900 tm «U«» «ma «atrio.
*ναπκ«4 «Μ »ώ «Υ Ιηλ**«ε I tri, «n y tamieflue^ nau «ai»
• n i n a i n » Ι(ι ι ι ι μ ι · » · « |iAi»iitT»u«. t jn ηακαιπί. An
— «Αικ τ». taux, n »mcailm *«<; pruno»UiH- 0 «%#οια*ς
me «n ii m y · la ι»α··ι·ατ«βκί χ «Î y il t iy « « ηλητροληηβη
« · « Ν Π Π Mpue «<α*χ I OU000 «κηκΜΜς της ιώλης Οι αιίφβ
W a t x t«0«a*T fm m aH ian· τ»«κ. ακακβνηα« *« »ampyf·
0 ·η 4 » ίΙΙχ η»λβ«ιέιι «π η κ«αλιοβ«·ΐ| πψ—αλ,π

ως ιώββ ζημίες ιβνλ«χι«ταν 70 itetsmiuTiu» λολλβμιων Κηέβτρε
φ> &ικι γοοοκικμιο. ένα γτψοκον<ί· «■ ηρ Ιατρική Ιχαλή ηα
τοπικού ησνεπιατιχιιοιι.
ΐιΤΜίχιβς 4<μ·αι «n, ο< <y*aiaà»wrfv« «ρ»χς γνωηιή ως
«•pavo Μπαρντοάτοι«. μέη «τι ηροάσπα nw πλήγηη·. «ημει«»
* π · «α· ·*ι»ες αμνέ καβιξηο« Πρ«αβικ «η · nuÀ«r* αροβα·
βρ»ν οκβ*ιη να φημίύβρ«* ι· pm* π*ς καιρλΙρΟρρκν Ορτρρβ.
cim «η. Ληως parviia η ραγέαας Ρραχές »βττρα a»è ένα ftfê
KaAoumpt. iitQçmcm ta ίλαρβς Χθες γααλόγης 6«twn «η. epib
TI) yvwpp rio. « «VToAiotliie» n f U i r · ηρίης « ααβμπη έραρητ
ρώιηια.

Προσκοπικά Νέα

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Την Τετάρτη 15-12-82. οι πρόακωπο - ανιχνευτές της Βέροιας
παρουσίασαν τον πρώτο ομιλητή
(νός κύκλου θεμάτων με γενική
ονομασία κΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ» Ο κ. Μακεδ. Παπαδόπουλσς με πλήρη ηρεμία και

Εγκαίνια
καταστήματος
DIMICO
Εγταιντήζίτυι oúcno Σάββατο στη
Βέροια στις 6 το απόγευμα το νέο
κατάστημα
DIM1CO (κουρτίνες,
κορνίζες, πτυσσόμενες ιτόρτες, αυτό
ματο κρέμασμα κουρπνών χωρίς
σκάλα) του συμπολίτη μας κ. Προκο
πή Παικιδημητρίοο.
Το κοινούργιο κοτόστημο D IM I
CO βρίσκκται στην οδό Πίνδου 26.

σαφήνεια ανέπτυξε πς απόψεις του
γύρω από το «Ναρκωτικό κσι τους
Νέους» στο ακροατήριό του. ενώ
ταυτόχρονα του δόθηκε η ευκαιρία
να παρουσιάσει στο ευρύ καινό
σνάλονο βιβλίο που έχει ο ίδιος γρά
ψει.
Μ ετά το τέλος της ομιλίας στην
συζήτηση που έγινε πήραν μέρος
όλοι αι παρευρισκόμενοι.
Ό λο ι συμφώνησαν, ότι πρέπει
κάποτε οι ομιλίες να πάψουν και να
αρχίσουμε να σκάβουμε την ταρογμένη μας κοινωνία Συμφώνησαν
όλοι, ότι δεν πρέπει να κυττούμε
μόνο τις ζωντανές ψυχές των
νεκρών, αλλά προπάντων τις νεκρές
ψυχές των ζωντανών.
Την Τετάρτη που πέροσε. παρ
όλο που οι μαθητές των Λυκείων
έπαιρναν βαθμούς παρ όλο που
πολλοί προτίμησαν την ζεστασιά
του σπιτιού της ντισκο. ή των ηλε
κτρονικών, η κοινότητα ανιχνευτών
Βέροιος. πρωτοπόρος για οκόμη μία

Ο Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
θα απουσιάζω στο εξωτερικά από τις 2 3 -12 -82
μέχρι την 9 1 83.

•

ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙ ΛΟΓΟ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ζ Α Ν Α Α , 16. Πάνω οπό
2 .0 0 0 είνα ι οι νεκροί και
1 .2 0 0 οι τρ ο υ μ α τίες από το
σεισμό, nou συγκλόνισε,
την ηεροσμένη Δ ευτέρ α , τη
Β. Υ εμένη, όπως μετέδω σε
χ τες το σοουΔοροβικό πρα
κτο ρ είο SPA. σε ανταπόκρι
σή το υ από τη Σσνόα. Οι πε
ρισσότεροι οπό το υ ς τρ α υ
μ α τίες έχο υν υποστεί κατά
γματα και άλλοι έχουν πόθε«
σοκ.

Λ αϊκά

Ο Γιαρουζέλσκι εξαφάνισε
χθες τον Λεχ Βαλέσα

φορά έκανε την πρώτη της δημόσια
ανίχνευση
'Απλωσε όπως πάντα ο προσκο
πισμός πρώτος το χέρι του.
Καιρός να βρει όμως ανταπόκρι
ση, είναι εθνική επιταγή
«Σαν βνεις στον πηγαιμό για την
Ιθάκη
να εύχεσαι νάνοι μακρύς ο δρόμος
γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώ
σεις.
<Κ. Καβάφης «ΙΘΑΚΗ»)
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Ι ΤΟΜΟΣ

Πιάστηκαν 23
σε «εξόρμηση
αρετής»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 16 ΕΙκοοι τρία Ατο
μο ουνκλήφθηοαν χτ*ς το μεσάνυχτα
οπό αστυνομικούς στη διάρκεια εξόρ
μησης αρετής που πραγματοποίησε π
Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Το Ατομα αυτά κρατήθηκαν στην Γενι
κή Ασφάλεια και το πρωί οδηγήθηκαν
με διάφορες κατηγορίες στον Ει
σαγγελέα Βεβαιώθηκαν 11S παραβά
σεις οε βαθμό πλημμελήματος, ϊ τ σε
βαθμό πταίσματος και υπεβλήθηκαν
144 πρόστιμα.

«Η ΛΕΚ ΤΡ ΑΓΟ ΡΑ»
ΑΦΟΙ ΑΜ ΑΝΑΤΙΔΗ

μιά εξήγηση, προς άννωστη κατεύ
θυνση
Το αυτοκίνητο αυτό, που ήτον
σταθυευμένο από προχθές μπρο
στά στο σπίτι τοο Βαλέσο. στην
συνοικία Ζάσπα ακολούθησε χθες
το πρωί κλούβα της αστυνομιος.
Προχθές ο Λεχ Βαλέσα αγνόησε
ειδοποίηση που του έστειλαν, να
παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα του
Γκντάνσκ Στη γραπτή οπαντηση
που έστειλε στον Εισαγγελέα με
τον πιστό σωματοφύλακα του «Χένρικ» εξπνούσε ότι κλήση που ελαβε
είχε παρατυπία, νιοτί δεν διευκρίνι
ζε τους λόγους.
Η σύλληψη του Βαλέσα δεν επι
βεβαιώθηκε ούτε απάτην Εισαγγε
λία του Γκντάνσκ, ούτε από την
Γενική Εισαγγελία της Βαρσοβίας. 0
υπουργός Εσωτερικών δεν επιβε
βαίωσε τη σύλληψη, αλλό δήλωσε
ότι «οφείλεται πιθανότατα στην άρ
νηση του Βαλέσα να παρουσιαστεί
προχθές στον Εισαγγελέα».

ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ
ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
συνέχεια από την 1η και αυτοσυγκράτηση. Εμείς από
παράλληλα να επιτευχθεί και την πλευρά μας εγγυώμαστε με
μείωση του κόστους παραγω τους θεσμούς που όιαμορφωώγής. Για τον σκοπό αυτό τόνισε νουμε, ότι τα αποτελέσματα της
ο κ. Πρωθυπουργός είναι ανα οικονομικής προόδου θα καταγκαία μια νέα οικονομική όομή νέμονται κατά τρόπο κοινωνικά
που θα κατοχυρώνει την ουτο- δίκαιο που θα ανταμείβει το μό
δύναμη οικονομική και κοινωνι χθο των εργαζομένων. Γία την
κή ανάπτυξη πράγμα που επι Κυβέρνηση της Αλλαγής το θέ
διώκεται με το πρώτο πενταετές μα της οικονομικής ανάπτυξης
αναπτυξιακό πρόγραμμα, στο δεν μπαίνει μόνο ποσοτικά είναι
οποίο και εντάσσεται η οικονο ζήτημα ποιοτικό και τελικά πολι
τικό. Είναι όρος Εθνικής επιβίω
μική πολιτική του 1983
σης. Προώθηση της Εθνικής
Υ Π Ο Μ Ο Ν Η Κ ΑΙ
ανεξαρτησίας και η προάσπιση
Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α ΣΗ
Τελειώνοντας την ομιλία του της λαϊκής κυριαρχίας πρέπει να
στηρίζονται σε στέρεες οικονο
ο κ Παπανόρέου είπε:
«Ζητάμε επ α γρύηνισ η υπομονή μικές βάσεις.

Δραστηριότητα της Επιτροπής
του Λαϊκού Πανεπιστημίου
σ υνεχίΐο από την 1η
λειτουργία του ΕΛΠ τονίσθηκαν τ ο '
θετικά σημεία κσι σημειώθηκαν και
στη συνέχεια σντιμετωπίσθηκαν ίο
αρνητικά σημεία και οι ελλείψεις.
Σημαντικό είναι ότι οι μισό! από
τους κύκλους μαθημάτων, που έγι
ναν προτάθηκαν από τους παραπά
νω φ ορείς
Στον οργανωτικό τομέα, η επι
τροπή με εβδομαδιαίες συνεδριά
σεις από τον Σεπτέμβρη μέχρι κοι
τον Μάη εξέταζε, συζητούσε κοι
προχωρούσε στην υλοποίηση των
προτάσεων της επιτροπής οργανω
τικού Τους υπόλοιπους μήνες κρίθηκε από την αρχή, πως πρακτικά
ητάν πολύ δύσκολο να γίνουν κύ
κλοι μαθημάτων εξ αιτίας της ζέ
στης και των θερινών διακοπών
Μ ετά από μίο σειρά προτάσεις
νια τον κάθε κύκλο (προτάσεις που
γίνονται τρεις μήνες περίπου από
την έναρξη του κύκλου) η επιτροπή
επελεγε τον κύκλο υπολογίζοντας
πάντοτε δύο βοσικά στοιχεία, την
σημασία του γενικού θέμοτος και
την επαφή του κατά το δυνοτό με
την επικαιρότητα.
Στη συνέχεια κοι μετά τις προτά
σεις για τους ομιλητές δύο ή τρία
μέλη της επιτροπής με συντονιστή
τον κ Δήμαρχο αναλάβαιναν τις
επαφές με τους ομιλητές και τις
λεπτομέρειες καθορισμού του προ
γράμματος. που σε όλους τους κύ
κλους γινόταν ομόφωνα αποδεκτό
από την επιτροπή. Κι αυτό γιατί κά
θε λεπτομέρεια Θετική ή αρνητική
από τις επαφές με τους υποψήφιους
ομιλητές, γινόταν γνωστή στις
συχνές συνεδριάσεις με αποτέλε
σμα να διαμορφώνεται τελικά ο κύ
κλος με την ενεργητική συμμετοχή
όλων των μελών της.
ίδιαίτεοπ προσοχή δόθηκε στην
υποδοχή των ομιλητών, τις μετακι
νήσεις τους, τη διαμονή τους και
γενικά σ' όλες τις εκδηλώσεις που
συνθέτουν την έννοια της άψονης
φιλοξενίας. Μ ε αποτέλεσμα στο σύ
νολό τους να είναι σήμερα διαφημι
στές του ΕΛΠ του Δήμου της Βέ
ροιας και πρόθυμοι συνεργάτες και
φίλοι του θεσμού.
Βασικές αποφάσεις σ« θέματα
οργάνωσης ήταν:

- Η επιλογή τηςοίθουσας της Στέ
γης Φραμμάτων και Τεχνών του Δή
μου της Βέροιας σαν της πιο κατάλ
ληλης για την λειτουργία του ΕΛΠ.
- Η προσφορά αναμνηστικής πλακέττας του ΕΛΠ σε κάθε εισηγητή,
- Οι δημόσιες σχέσεις, με την έν
νοια της αποστολής ευχαριστηρίου,
με αναμνηστικές φωτογραφίες και
σχόλια των τοπικών εφημερίδων
στους εισηγητές.
- Η κράτηση κενών θέσεων στην
πρώτη σειρά για τους επίσημους
μέχρι την ώρα της έναρξης.
- Η ύπαρξη δημοσιογραφικών θ έ
σεων
- Η ρύθμιση της εισόδου των
ακροατών και ο έλεγχος του θορύ
βου του ισογείου της Στέγης,
- Η ενημέρωση, με γραπτή περί
ληψη του θέματος των παρόντων
στο μάθημα.

Α Π Ω Λ Ε ΙΑ
Α Δ Ε ΙΑ Σ
ΟΔΗΓΗΣΕΩ Σ
0
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
Ιωάννου. κάτοικος Αλεξανδρείας
έχασε στην περιοχή Αλεξανδρείος
(κατά πάσα πιθανότητο) την άδεια
ικανότητας οδηγήσεως γεωργικού
ελκυστήρος.
Όποιος την βρήκε παρακαλείται
να την παραδώσει στο Αστυνομικά
Τμήμα Αλεξονδρείας

- Η τοποθέτηση μεγάφωνων στο
ισόγειο της Στέγης ώστε να ακούγεται το μάθημα και εκεί.
Η ενημέρωση έγκαιρα του κάθε
εισηγητή για τον τρόπο λειτουργίας
του ΕΛΠ.
- Η μαγντοφώνησπ των μάθημά
των
Διαπιστώσεις σε θέματα οργά
νωσης και λειτουργίας ήταν ότι:
- 0 καθορισμός μιάς μέρας της
εβδομάδας (Δευτέρα) για τα μαθή
ματα ήταν πιο αωστός δεν δυσκό
λευε την προσέλευση και έπαιξε ρό
λο στην πυκνότητα του ακροατη
ρίου. Η όιοφορά φάνηκε στα μαθή
ματα που έγιναν άλλες μέρες για δί
φορους λόγους
- Η συμμετοχή ήτον μεγαλύτερη
όσο πιο επίκαιρο ήταν το θέμα.
Η πολυφωνικότητσ ήταν πόλος
έλξης.
- Η φήμη του εισηγητή δεν προκαλούσε πάντοτε και ανάλογη
προσέλευση κόσμου,
Το μεσοδιάστημα του μήνα
περίπου, ονάμεσα στους κυκλους
βοήθησε ώστε η λειτουργία του
ΕΛΠ να μη κουράσει τους συμμετέχοντες.
- Η πολυμορφία του ακροατήριου
ήταν σταθερή. Η διοφοροποίηση
ήταν σχετικό μικρή όταν τα θέματα
ήταν πιο ειόικά κοι σε καμμία περί
πτωση δεν παρατηρήθηκε «κλει
στό» μάθημα, μόνο γιο ειδικούς με
«κλειστό» επίσης ακροατήριο.
- Οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
της αίθουσας 6εν είναι άρτιες και
δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτι
κής λύσης σε περίπτωση βλάβης.
Στα περισσότερα μαθήματα
υπήρχαν όρθιοι και δημότες που
ερχόταν καθυστερημένα, μη βρίσκοντος θέση έφευγαν Το πρόβλη
μα καλύφθηκε ως ένα σημείο από
τα μεγάφωνο του ισογείου που
συγκέντρωνε
τελικό
αρκετούς
ακροατές
- Η ώρα έναρξης έγινε προσπά
θεια να τηρείται με ακρίβεια. Οι
μικρές καθυστερήσεις που παρατη
ρήθηκαν οφειλόταν ή στην μεγάλη
προσέλευση την ώρα της έναρξης ή
στην μικρή καθυστέρηση άφιξης
των ομιλητών (σε όύο περιπτώσεις).
- Η διάρκεια των εισηγήσεων
ξεπέρασε τα 60 λεπτά (χρόνο που η
επιτροπή ζητούσε σαν ανώτατο
όριο από τους εισηγητές) σε αρκε
τές εισηγήσεις. Πρακτικά όμως
οφειλόταν στην προσπάθεια των
εισηγητών να ολοκληρώσουν τα
θέματά τους. Σε γενικές γραμμές
όμως όεν κούρασαν τους συμμετέχοντες
- Η συζήτηση από το πρώτο μά
θημα μέχρι και το τελευταίο κάλυψε
40 μέχρι 90 λεπτά. Η παράτασή της
ήταν αναπόφευκτη (μεγάλος αρι
θμός συζητητών - απαντήσεις που
κάλυπταν όλο το φάσμα της εισήγη
σης) αν και η επιτροπή ζητούσε σε
κάθε μάθημα να μην ξεπερνιούνται
το 60 λεπτά. Είναι όμως γεγονός ότι
και οι εισηγητές, σντιλαμβανόμενοι
την τεράστια σημασία του διαλό
γου. επιζητούσαν την κάλυψη όλων
των ερωτήσεων ξεπερνώντας κοι τα
χρονικά όρια και την προσωπική
τους κούραση.
- Τα μέλη της επιτροπής που
εναλλάσονταν οαν συντονιστές στο
μαθήματα, όεν συνάντησαν ιδιαίτε
ρες δυσκολίες ούτε με τους εισηγη
τές ούτε με τους συζητητές. Κι αυτό
γιατί το επίπεδο των συζητήσεων
ήταν σε γενικές γραμμές ανεβαομένο, έτσι ώστε να διεξάγονται σε μία
πολιτισμένη ατμόσφαιρα ανάλονη
με τον στόχο της λεπουργίας του
ΕΛΠ
Ό λα τα παραπάνω αποτελούν
την εμπειρία της προσωρινής διοικούοας επιτροπής στο δύο αυτό
χρόνια της λεπουργίας τοσ ΕΛΠ του

Δήμου της Βέροιος. Η εππροπή
ομόφωνα αποφάσισε πως το έργο
της ολοκληρώθηκε σύμφωνα με
τους στόχους της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου που την όρι
σε κοι ότι τα θεμέλια για τον θεσμό
του ΕΛΠ στήθηκαν. Έτσι απομένει
στο Δημοτικό Συμβούλιο να αξιοποιήσει τις εμπειρίες αυτές να βγά
λει χρήσιμα συμπεράσματα κοι να
προχωρήσει στην οριστικοποίηση
της μορφής που Θα πάρει το ΕΛΠ.
Η επιτροπή στο δυο αυτά χρόνια
δούλεψε μέσο στα πλαίσια της
2 4 4 /1 9 8 0 απόφασης του Δημ. Συμ
βουλίου. που καθόρισε τις γενικές
αρχές λειτουργίας του ΕΛΠ. Έτσι το
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
που συμμετείχαν στην επιτροπή
καθώς και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου που παρακολούθησαν
τα μαθήματα του ΕΛΠ μπορούν νο
κρίνουν το έργο της επιτροπής κοι
φυσικά έχουν βγάλει τα συμπερά
σματα νια την αναγκαιότητα του
θεσμού κοι την ανταπόκριση που
βρήκε στο λαό της πόλης μας
Η επιτροπή έκρινε πως η μορφή
που θα πρέπει να πάρει οριστικά το
ΕΛΠ του Δήμου της Βέροιας είναι
θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το θέμα της λειτουργίας του
όμως μεταφέρει την άποψη άτι θα
μπορούσε το ΕΛΠ στο μέλλον να
χρησιμοποιήσει και το ντόπιο δυνο
μικό ξαπλώνοντας το ΕΛΠ και σπς
συνοικίες με θέματα που αφορούν
ιδιαίτερα τον λαό της Βέροιας.
(Ήτον ένο θέμα που οπό την αρχή
προβλημάτισε την επιτροπή, αλλά
επικράτησε η άποψη να λειτουργή
σει το ΕΛΠ όπως λειτούργησε νο
ριζώσει στη συνείδηση του Λαού
μας και στη συνέχεια νο νίνει το βή
μα αυτό.
Με την πίστη ότι το ΕΛΠ του Δή
μου της Βέροιας θα συνεχίσει την
ανοδική πορεία του σαν Λαϊκά Κέν
τρο Παιδείας σον ζωντανό κύτταρο
της δημοκρατικής μόρφωσης κατα
ξιωμένο στη συνείδηση του λοού
της Βέροιας σας ευχαριστούμε γιο
την εμπιστοσύνη που μας δείξατε
και γιο την ευκσρίο που μος δώσατε
για μία ελάχιστη προσφορά στην
πόλη μος
Η Επιτροπή
Κώστας
Ζαμπούνης
Σάββας
Γοβριηλίδης Αλίκη Σύρτης Θεόδω
ρος Πολυχρονιάδης Νίκος Παπαγιαννούλης Στάθης Μιζαντζίδης
Ειρήνη Κοτρίδου Χαμαλή, Νεοκλής
Κουρουζίδης Γ ιάννης Χασιώτης
Λεωνίδας Ορφανίδης

Δ ια β ά σ α μ ε σ ε χθεσ ινές
εφ η μ ερ ίδ ες : Λ εμ ό ν ι βάρους
1 .1 5 0 γρ α μ μ α ρ ίω ν βρέθηκε
σ ε τ ελ ά ρ ο α π ό τη Ν α ύπ α 
κτο!
Φ α ίνετα ι ότι ε π ί ααλλαγή ς» έ μ ε λ λ ε να μ εγα λώ σ ο υ ν
κ α ι τα λ ε μ ό ν ια α κ ο λο υ θ ώ ν
τα ς το π α ρ ά δ ειγμ α του τμιαρ ίθμ ο υ. Γ ια σ κ έ ψ ο υ να τους
π ά ρ ουν μ ε κ ά τ ι τ έτ ο ιες λεμονόκουπες
του
ενός
κ ιλ ο ύ ! !
• Π ο υ φ τά σ α μ ε τ ε λ ικ ά , να
επ ιτίθ εντα ι α γα να κτισ μ ένοι
ο ι α π λ ο ί π ο λ ίτ ε ς κ α ι να προ
π η λ α κ ίζ ο υ ν έξ ω α π ' τη Βου
λ ή τον π ρ ώ το υπ ο υ ργό της
σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή ς
Κ υβερνήα εω ς ! Γ εγο ν ό ς πρω τοφανές
στη νεώ τερη ισ τορία του τό
π ο υ. Κ α ι αν δ εν επενέβαινα ν
α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί να τον προστα
τέψ ο υν π ο ιο ς ξ έρ ει τι αποτέ
λ εσ μ α θα έφ ερ νε η α γανάκτιαη τω ν π ο λ ιτ ώ ν .
Κ ά τ ι τέτοια συμβαίνουν
κ α ι θυμάμα ι ε κ ε ίν ο το γλυ
κ ό π ιο το π ρ ο ε κ λ ο γ ικ ό σύνθη
μ α η Λ α ό ς - Π Α Σ Ο Κ στην
εξ ο υ σ ία » ! Τι μ ε γ ά λ η κοροϊ
δ ία !...
• Β ρε π α ιδ ιά , τι γίνεται
ε κ ε ίν η
η
σ υνδικ α λισ τική
ο ρ γά ν ω σ η του Ν ο μ ο ύ μας
που
α κούει
σ το
όνομα
Ε Λ Μ Ε ; Θ υμάστε τι δραστη
ρ ιό τη τα α νέπ τυ σ σ ε ε π ί επ ά ρ α τη ς «Ν έ α ς Δ ημοκρα 
τία ς»; θ υ μ ά σ τ ε τις κινητο
π ο ιή σ ε ις της για την προά
σ π ισ η τω ν σ υμ φ ερ ό ντω ν too
κλάδου
τω ν κ α θ η γη τώ ν!
Μ ήπω ς
αχούσατε τώ ρα,
ε δ ώ κ α ι ένα χ ρ ό ν ο , καμμια
α να κ ο ίν ω σ η
διαμαρτυρίας ι
κ α μ μ ιά κ ινη το π ο ίη σ η , κά α
τ έ λ ο ς π ά ντω ν να ζητήσουν
α π ό την Κ υβ έρ νη σ η ή να
σ τη λιτεύ σ ο υ ν;
Ε Λ Μ Ε ... μ ' α κ ο υ ς ;

Βενζινάδικα
, Λ Ι r-

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ταιράκογλου Γρηγόριος
Μητροπόλεως 2. τηλ. 24507
ΕΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ

Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίου 30. τη).. 22737
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ

Γΐιτοάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ Μ ΑΚ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι
Λ ίλια ς θωμάς

A IH M FP E Y O N T A

Φαρμακείο
♦ ι ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΜΤ*
Σήμερα Παρασκευή 17 Δε*#1
βρίου 1982 διανυκτερεύει το φαώβ
κ rio:
Μαζαράκη Δήμου
Τηλ- 28888

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩ ΤΡΟ Ν β ε λ τιώ ν ε ι τη ν « ♦ ή κοι τη ν σ ύστασ η τού
εδ ά φ ο υ ς (Α φ ρ α τα ίν ει και δ υ να μ ώ νει το έδαφος).
Το ΓΕΩΤΡΟΝ αυξάνει την παραγωγή, πρωιμίζει. χρ ·μ ~ *"
{ ■ . και β ο η θ ά το υ ς κορπούς σ τη ν σ υ ντή ρ η σ η σ το μ·· ι γ ε ια
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν διορθώ νει τις τροφοπενίες Σιδήρου, ΨβΟδοργυρου, Βορίου. Μαγνησίου. Μαγγανίου στο δένδρο «<*
αμπέλια.
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν αυξάνει τον σακχορικό τίτλ ο στα αμπέλια
και τα τε ύ τλ α
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν αυ ξά νει πρωιμίζει τη ν παραγω γή τη ς τομό*
της και κά νει τα φ υ τά ανθεκτικά σ τις α σ θ έ ν ε ιε ς
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν π ερ ιεχ ει ειδικά μεταπλάστη του εδάφους Μ*
πλήθος μικρ ο ορ γα νισ μ ώ ν (που σ υ ν τελ ο ύ ν σ την πλήοη

γιπ *

λ ε υ θ έ ρ ω σ η και απ ορρόφ ησ η τω ν θρ επ τικώ ν σ υ σ το τικ ώ ν
το υ εδάφ ους).
Το ΓΕΩΤΡΟ Ν έχ ει κ α θ ιε ρ ω θ ε ί σ τα θερμοκήπια δ ιό τι χΟΡ'"
ζε ι φ α ν τα σ τικ ές α π ο δ ό σ εις

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ-Τηλ. 41.657 - 41.405

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το ΓΕΩΤΡΟ Ν ε ίν α ι 10 φ ο ρ ές π ερ ιεκρ ικώ τερ ο σε οργανική
ουσ ία από μιά κα λο χ ω νεμ ένη κ ο π ρ ιά "
ΔΑΝΕΙΟ ΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ATE

Καλούμε την πολυπληθή πελατεία μας να μας επτσκεφθο τις
μίρβς των Χριστουγέννων »cm σας εγγυόμεθα ότι θα βρήτε όλα τα
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

•

Σ Τ Η Ν Π Ο Λ Η Τ Η Σ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Μ1ΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Te «ρίνημα STEREO

η ι -π λ μ ε μ κ λ ν ι κ η ι τ ρ χ ν ο λ ο γ ι α ε

M ARANTZ - SHERTON Q F I Q
I * τιμές γνωριμίας και ευκολίες πληρωμής

S'

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ

Ειδοκοιούντιη οι κάτοικοι των παπυκάτω περιοχών ότι για να εκτε
λεπτούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύματος οτις Ιό Δεκεμβρίου 1982.

Τηλ 2 2 8 8 0 Βέροια
•

Από ώρα 08.00 μέχρι 16.30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλ.
Ωρολογίου βερόης Λιός Στρατώνος κ λέωνος Β'Σ.Σ. Φλώρι
νας Διάς Κπραισκάκη Ευζώνων Μαυρομιχάλη και Πλ. Ωρολο
γιου και στις παρόδους.
Αν οι epoumeç τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα 'uvaδοθεί πριν
από tov χρόνο λήξης της διακοπής nuu αναφέρεται κιο κάνω. Γι αυτό
π> λσνο m ηλεκτρικές «καταστάσεις και τα &ίκη»ι της ΔΕ1Ι ώι -ρ έ -ε ι
ya Iteapoóvte·. on ΐγουν βυνέχεια ρεύμα
Ετσι γιβ Ιέ.γβυς βπιρηλΓίας η προσέγγιση πε αγωγοθς ή άλλο στοι
χεία του Λκτύου ακόμα κι αν βρίσκονταιι καταγής
ι
γιατί υπάρχει οοβα
ράς κίνδυνος ατυχήματος.

Γιο παραγγελίες στην περιοχή Βέροιας

Γιο παραγγελίες στην περιοχή Αλεξονδρείας

ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τ η λ 2 3 .5 2 5 - Α λεξάνδρεια
Αντ'πος Βορείου Ελλάδος ΙΤεΧν··6ς Σύμβουλος)

Η Μ Α Σ X. Φ Ω Τ ΙΑ Δ Η Σ
Γ Μ ΗΜ νος

Κ Α Μ Π ΙΤΗ 7

Τηλ 2 7 9 6 6 2 7 1 6 1 . ΝΑΟΥΣΑ

Δ .Ε .Η .

J

-

Εμπλοκή πάλι
με το Ν Α ΤΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩ ΣΕΙΣ ΡΟΤΖΕΡΣ

ΦΡΑΓΜΟ ΖΤΑ
ΥΠΕΡΚΕΡΑΗ

Ανοιχτά την
Κυριακή τα
Ταχυδρομεία
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠ.Ε.Ι
Από την ΕΛΤΑ ανακοινώθηκε.
αήμερο. ότι για την καλύτερη εξυ
πηρέτηση του κοινού την Κυριακή
19 ταυ μήνός θα λειτουργήσουν
ΐττυ τις ώρες 8,00-13 00. όλα τα
ΜντριΚό ταχυόρορείαγραφειο της
λώρο·,
Συγκεκοιμένα για την περιοχή
Θεουαλονίκης θα είναι ανοιχτά τα
*Μς ταχυδρομικό γραφεία: Κεντρίτο Αμπελοκήπων. Εξοχών Κολπμπ"‘<Χ Νεοπόλεως, Ντετιώ. και Πλιιι,(σς Μεταξύ
Το ίδια δηλαδή ανοιχτό οπό τις
«·2 το μεσημέρι θα ιοχύσει και για
10 ταχυδρομικά γραφεία Βέροιας.
Νοουοης και Αλεξάνδρειας.

Ομιλία
με θέμα
τη φάτνη
0 πρωιοπρεαβυτερος ΠαντελεήΙιΐυν Χουόγλαυ θα μιλήσει την Τρίτη
Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ στο
Ρ ευματικό Κέντρο της Μητροπόύως Βέροιας και Ναούσης.
Οέμο της ομιλίας του: Η φότνη.
—

Πρασινοφρουροί
έδειραν τον
υποψήφιο
του ΠΑΣΟΚ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Άρχισε το αλληλαφάγωμα μετα
ξύ των «πράσινων» καθώς βλέπουν
τ° λαό να ξεσηκώνεται και τα «ορό
«Οΐά» τους να διαλύονται
Προχθές πρασινοφρουροί προ'αλεοπν σοβαρό επεισόδιο σε βάρ°ς του Κ Πελέκου που ήταν υπο
ψήφιος βουλευτής του ΠΑ.ΣΟΚ.
εκλογές του 1981
7α επεισόδιο έγινε μόλις ανοκοι“ώθηιιον γο. αποτελέσματα των
(,<|Χαιρεσιών εππν Ενωση ΓεωργιΚων Συνεταιρισμών Λέσμου. στις
ηηοιες ο Πελέκος ήταν πρόεδρος
τΠς εφορευτικής επιτροπής
0 Πελέκος χρειάστηκε να καλέθ£ι το «100» γιο να μη λυντσαριοθεί από τους πρασινοφρουρούς.
0 ι τελευταίοι θεώρησαν όπ ο
^«λέκος συνεργάστηκε με τον κ.
Μ,Χ Χατζησάββα. ο οποίος ως ανειόρτητος έλαβε 2 έδρες ενώ ανήκει
^Π ν «προοδευτική δεξιά». Το
Π*Σ 0 Κ έλοβε 2 έδρες επίσης 2 το
και 1 η «Ν.Δ.»

Θα προσπαθήσει να θέσει η Κυβέρνηση
Με στόχο την προστασία του καταναλωτή από την
κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση, εξήγγει
λε χθές τα μέτρα για τον έλεγχο των τιμών.
Όπως τόνισε ο υπουργός εμπορίου κ. Μωραίτηςκτα
μέτρα αυτά εγκρι'θηκαν από την επιτροπή τιμών και εισ
οδημάτων στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της
Κυβέρνησης και αποσκοπούν επίσης στο να διαμορφώ
σουν όρους υγιούς εμπορίου με συστηματική παρακο
λούθηση της εξέλιξης των τιμών κυρίως στα προϊόντα
που ικανοποιούν βασικές ανάγκες του λαού».
Αναλυτικό τα μέτρα που
εξήγγειλε ο υπουργός Εμπορίου
είναι τα εξής:
• Ενισχύεται το μηχανογρα
φικό κέντρο του υπουργείου
Εμπορίου και συστηματοποιείται
η ηλεκτρονική παρακολούθηση
της εξέλιξης των τιμών βασικών
αγαθών και υπηρεσιών. Τα στοι
χεία, με τα οποία τροφοδοτείται
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν
προέρχονται μόνον από τους
υποβαλλόμενους
τιμοκαταλό
γους των επιχειρήσεων, -αλλά
και από ειδικές δειγματοληψίες
που διενεργεί το υπουργείο
Εμπορίου.
• κάτω από ειδική παρακο
λούθηση τίθενται οι τιμές των
ισαγομένων από το Εξωτερικό
ροιόντων. Στην Τράπεζα της
Ελλάδας τοποθετείται τερματι
κός σταθμός για την άμεση αξιο
ποίηση των στοίχεiu.iv και πλη
ροφοριών οπό την Επιτροπή

ί

Πρόχειρες δουλείες...
Από αναγνώστη της εφημερίδας
μας πήραμε την πιο κάτω επιστολή;
«Κύριε Διευθυντά
Δεν ξέρω νιατί στη Βέροιά μας
χαρακτηρίζει η ιιροχειρότητα σε
όλες μας τις εργασίες Όπου και αν
περάσει συνεργείο εργασίας σ
αφήσει πίσω τ' αχνάρια της προχει
ρότητας της τσαπατσουλιάς του.
Έτσι για παράδειγμα στην έξοδο
των λεωφορείων στο πρακτορείο,
έγιναν κάποτε κάτι έργα και έμεινε
ένας σωρός χώματα. Δεν ξέρω πό
σα χρόνια μπορεί να είναι εκεί.
Στην οδό Σολωμού, είναι μια πά
ροδος της Μητροπόλεως (στο ΕΛΙΤ)
η· ΔΕΗ τοποθέτησε κάτι ξύλινους
στύλους γύρω στον Σεπτέμβριο, τα
χώματα που βγήκαν έμειναν στο

Παραγωγοί,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΡΟΝ
Το ΓΕΩΤΡΟΝ βελτιώνει την υφή κοι την σύσταση του
εδάφους (Αφρατσίνει και δυναμώνει το έδαφος).
Το ΓΕΩΤΡΟΝ α υ ξά νει την παραγωγή, π ρ ω ιμ ίζ ε ι, χρω μ ατί
ζ ει, και βοηθά τους καρπούς στην συντήρηση στο ψυγεία.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ δ ιο ρ θ ώ ν ε ι τ ις τ ρ ο φ ο π εν ίε ς Σ ιδ ή ρ ο υ , Ψ ε υ 
δ α ρ γ ύ ρ ο υ , Β ο ρ ίο υ , Μ α γ ν η σ ίο υ , Μ α γ γ α ν ίο υ στα δ έν δ ρ α και
α μ π έλ ια .

Το ΓΕΩΤΡΟΝ α υ ξά ν ει τον σ α κ χ α ρ ικ ό τίτλο στα αμπέλια
και το τεύτλα.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ α υ ξά ν ει, π ρ ω ίμ ίζ ε ι την παραγωγή της τομά7ης και κάνει τα φυτό α ν θ εκ τ ικ ά στις ασθένειες.
Το ΓΕΩΤΡΟΝ περιέχει ε ιδ ικ ό μ ετ ο π λ ά ο τ η του ε δ ά φ ο υ ς με
πλήθος μικροοργανισμών (που συντελούν στην πλήρη ππι
λευθέρωση και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
του εδάφους).
Το ΓΕΩΤΡΟΝ έχει καθιερωθεί στα θερμοκήπια διότι χαοί
,ζ ίι φανταστικές αποδόσεις
Το ΓΕΩΤΡΟΝ είναι 10 φορές περιεκρικώτερο σε οργανική
Ουσία οπό μιά καλοχωνεμένη κοπριά"
Δ Α Ν Ε ΙΟ Δ Ο Τ Ε ΙΤ Α Ι Α Π Ο ΤΗ Ν A T E

•

Γιο π ο ρ ο γγιλίες στην περιοχή Β ιρ ο ία ς

ΚΩΙΜ/ΝΟΣ ΖΩΓΙΟΣ
Τηλ 2 2 8 8 0 Βέροιο
•

Γιπ παραγγελίες σ την περιοχή Α λεξα νδρ εία ς

ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2 3 .5 2 5

Αλεξάνδρεια

Αντάιος Βορείου Ελλάδος (Τεχνικός Σύμβουλος)

ΗΛΙΑΣ X. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γ (ωκονος
Κ Α Μ Π ΙΤΗ 7

ελέγχου συναλλάγματος.
•
Ενεργοποιείται, με νέα
σύνθεση, το συμβούλιο Έ ρευ
νας τιμών, για την αποτελεσμα
τικότερη
αντιμετώπιση
των
υπερτιμολογίοεων και υποτιμολογήσεων.
•
Αναδιοργανώνονται και
ενισχύονται σημαντικά οι υπη
ρεσίες έρευνας κόστους ίου
Υπουργείου Εμπορίου. Οι Περιφερειοκές Δ/νσεις ουντομα θα
έχουν δικές τους κοστολογικές
υπηρεσίες, ώστε με την απο
κέντρωση, να γίνει αποτελεσματικώτερη η έρευνα.
Ιδιαίτερα προωθούντσι οι
κοστολογικοί έλεγχοι ολόκλη
ρων κλάδων παραγωγής και
εμπορίας βασικών ειδών, και όχι
μεμονωμένων επιχειρήσεων
• Ενεργοποιείτο· ο νόμος για
τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αμέ
σως μετά τις γιορτές η επιτροπή
ανταγωνισμού, με τη νέα της

Τηλ 2 7 0 6 6 2 7 1 6 1

ΝΑΟΥΣΑ

δρόμο. Έκοψε ο Δήμος το πεζοδρό
μιο γιο νο διαμορφώσει το δρόμο,
ιο άφησε έτσι κομμένο, κατεστραμ
μένο. παγίδα. Αν όμως πάθει κάτι
κάποιος, θα στραφεί εναντίον του
Δάυου που υε τόοπ τσαπατσουλιό
και προχειρότητα αντιμετωπίζει την
κατάσταση.
Ακόμη στη διασταύρωση της
Σολωμού και Μητροπόλεως από
κακό υπολογισμό στερνιάζουν νερά
που έχουν γεμίσει τη γωνία με λά
σπη. Περάσατε κύριε Δήμαρχε ποτέ
από αυτό το σημείο: Είδατε το αί
σχος αυτό; Έχετε τεχνικούς που
επέβλεπαν τις εργασίες τσιμεντοστρώσεως και έμειναν ευχαριστη
μένοι οπό τον τρόπο εκτελέσεως
της εργασίας: Λυπούμαστε κύριε
Δήμαρχε. Αν. όμως δεν διορθω
θούν αυτές οι ανωμαλίες είμαστε
υποχρεωμένοι να προσφύγομμε
στον κ. Εισαγγελέα οι γύρω κάτοι
κοι, γιατί η κατάσταση γίνεται επι
κίνδυνη για την υγεία μας και την
σωματική μας ακεραιότητα.
Ένας κάτοικος

σύνθεση, θα είναι σε θέση να
αρχίσει το έργη της.
ΑΓΟΡΑ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

• Ο όγκος δουλειάς των Αγορανομικών Υπηρεσιών και η
τοπική αρμοδιότητα τους περιο
ρίζουν τη δυνατότητα αποτελε
σματικού. σε κάθε περίπτωση,
αγορανομικού ελέγχου.
Γι' αυτό, παράλληλα με τη
δραστηριότητα των αγορανομικών υπηρεσιών που υπάρχουν
σήμερα και χωρίς να θίγουν ή
μεταβληθούν οι αρμοδιότητες
τους, δημιουργείται στα Υπουρ
γείο Εμπορίου μια ευέλικτη υπη
ρεσία ειδικών αγορανομικών
ελεγκτών,
με ααρμοδιότητα
άσκησης αγορανομικού ελέγχου
σε όλη τη χώρα.
Πιστεύουμε πως οι αιφνιδια
στικοί ελέγχοι - αλυσσίδα από
την παραγωνή ή εισαγωγή ενός
προϊόντος μέχρι τη κατανάλωσή
του και αντίστροφα και οι παρα
δειγματικές ποινές, διοικητικές
και ποινικές, στους παραβάτες
θα περιοριστούν σημαντικό την
κερδοσκοπική δραστηριότητα
των μεσαζόντων που διογκώ
νουν τις τιμές και πραγματο
ποιούν, σε βάρος των κατανα
λωτών. αλλά και των παραγω
γών, παράνομα υπερκέρδη.
• Αναμορφώνεται η αγορανομική νομοθεσία σε δυο φά
σεις:
Στην πρώτη φάση θα αναμορ
φωθούν οι αναγκαίες διατάξεις
του αγορανομικού κώδικα, ώστε
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
και να καταστούν αποτελεσματικώτεροι οι κοστολογικοί και
αγορανομικοί έλεγχοι.
Στην δεύτερη φάση θα έχου-

Ενημέρωση
για τους
παραγωγούς
Μιο ωφέλιμη για τους γεωργούς
μας εκδήλωση θα πραγματοποιήσει
αύριο Κυριακή πρωί στις 10.30 στο
κέντρο «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» Βέροιας η
γνωστή εταιρία γεωργικών φαρμά
κων και λιπασμάτων ΣΤΕΔΙΠ Α.Ε.
(ΓΕΟΤΡΟΝ)
Ο επιστημονικός συνεργάτης της
εταιρίας χημικός κ. Χασάπης θα
μιλήσει σε συγκέντρωση παραγω
γών και θα τους ενημερώσει σχετι
κά με την βιοχημία του εδα φους και τον τρόπο λιπάνσεώς του
και θα ανοφερθεί επίσης στα ειδικώτερα εδαφολονικά προβλήματα
της περιοχής.

με ένο καινούργιο ογορανομικό
κώδικα.
• Τροποποιείται π νομοθεσία
για τις διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται στις περιπτώσεις
σοβαρών παραβάσεων, όπως
π.χ. οπς περιπτώσεις νοθείας ή
αισχροκέρδιας. Βασική επιδίωξη
είναι η αποδέσμευση των διοι
κητικών κυρώσεων από τις ποι
νικές και η επιβολή του μέτρου
αφαίρεσης της άδειας λειτουρ
γίας του καταστήματος ή της
επιχειρήσεως.
• Στα πλαίσια των πιο πάνω
νομοθετικών ρυθμίσεων εντάσ
σεται και η αντιμετώπιση προ
βλήματος του αγορανομικού
υπευθύνου των επιχειρήσεων.
Θα σταματήσει επί τέλους η
πρόσληψη
υπαλλήλων,
κατ'
επάγγελμα κατηγορουμένων. Οι
Συνέχεια στην 4η

Ψάχνει τον
Νομάρχη
για την ορκωμοσία!
0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Κεφάτος πρωί-πρωί ο κύριος Ν ί
κος μπήκε στο γραφείο μου, ππρήγ
γειλε καφεδάκι και κάθησε
- Να σου κάνω δύο ερωτήσεις και
ον μου απαντήσεις θα σε παραδε
χθώ για έξυπνο.
- Για ν ακούσω κ. Νίκο κοι βλέ
πουμε.
- Ποιος είναι ο πιο πολυσυζητημέ
νος και συγχρόνως μισητός άνθρω
πος στην Ελλάδα κοι ποιος ο πιο
δυστυχισμένος
Ο πρώτος πρέπει να είναι ο Κίσιγκερ ή κάποιος άλλος Αμερικανός
γιατί τώρα στην Ελλάδα ν»α ό.τι γ ί
νεται φταίνε οι Αμερικανοί, ο πρε
σβευτής των ΗΠΑ ή κάποιος τέ
τοιος. Για τον δεύτερο πρέπει να ε ί
ναι κάποιος ιδιοκτήτης IX. μισθω
τός. με μεγάλο αυτοκίνητο, γιατί τώ
ρα τον έκονε ο κ Κουλούρι όνος να
τον λυπάσαι. Για σκέψου αλήθεια
τώρα τα μεγάλα IX που θα κατανα
λώνουν βενζίνη ότι θπ πληρώνουν
μόνο για καύσιμα 100 δραχμές το
χιλιόμετρο: Ά σ ε τέλη κυκλοφορίας,
άσε ούξηση της ασφαλίσεως άσε
αύξηση των επισκευών, άσε αύξηση
προστίμων από παράνομη κυκλοφο
ρία άσε πρόστιμο an o «ακή καύση,
άσε νο πάν* κατάλ<1|)'.ήνεις, Γlau
to' σου λέω τον πιο δυστυχισμένο
πρέπει να τον ψάξεις στο χώρο των
IX
Ό χι φίλε μου. Ο πιο πολυσυζη
τημένος και μισητός είναι ο Μέντελ

Σε συνέντευξη, που έδωσε
προχθές στους ξένους δημοσιο
γράφους, στην Ουάσιγκτων. ο
στρατηγός Ρότζερς δήλωσε, ότι
για το θέμα της Λήμνου ακολου
θεί. στον προγραμματισμό των
συμμαχικών
ασκήσεων.
τις
πολιτικές οδηγίες της Συμμαχίος
για αποφυγή ασκήσεων σε
περιοχές για τις οποίες υπάρχει
διαμάχη μεταξύ χωρών. Στην
περίπτωση αυτή, πρόσθεσε
υπάρχει διαφορά ερμηνείας διε
θνών συνθηκών από μέρους της
Ελλάδος και της Τουρκίας.
Για το θέμα των παραβιά
σεων του ελληνικού εναέριου
χώρου από τουρκικά αεροσκά
φη, ο κ. Ρότζερς είπε, ότι γνωρί
ζει πως τα ραντάρ εδάφους της
Ελλάδος και άλλα μηχανήματα
επισημάνσεως στίγματος είναι
ενδεχόμενο να κάνουν σωρευτικό λάθος 5-7 μιλίων στον καθο
ρισμό θέσεως των αεροσκα
φών.
Τέλος για την «συμφωνία Ρό
τζερς» ο Αμερικανός στρατηγός
είπε, ότι ο ίδιος έχει εξηγήσει
τουλάχιστον δυο φορές στον κ.
ΓΙαπανόρέου. την ερμηνεία του
στις τέσσερις παραγράφους της
συμφωνίας αλλά ο κ. Παπανδρέου επιμένει στην δική του.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις
του στρατηγού
Ρότζερς ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος δή
λωσε προχθές το βράδυ τα

Ικανοποιήθηκε
άραγε η ΓΣΕΕ;

Ο Δήμαρχος της Πάτρας κοι οι
σύμβουλοί του πήγαν προχθές στην
Νομορχίο γιο να ορκισθούν, αλλ ο
Νομάρχης που διορίστηκε σπδ το
ΠΑΣΟΚ έσπευσε νο φύγει από την
πίσω πόρτο και ανεχώρησε για την
Χολανδρίτσα.
0 Νομάρχης θέλει νο ορκίσει
όλους τους δημάρχους, στο θέατρο
για να βγάλει και τον λόγο της
«Αλλαγής», ενώ ο δήμαρχος θέλει
να γίνει η ορκωμοσία στην Νομαρ
χία ή στο Δημαρχείο όπως γινόταν
μέχρι σήμερα.
0 δήμαρχος κ. Αννινος δήλωσε
ότι θα πηγαίνει κάθε ημέρα στην
Νομαρχία μέχρι να πετύχει τον
Νουάοχη!
Προχθές τα μεγάφωνα της κεν
τρικής πλατείας των Πατρών μετέ
διδαν όλη την ημέρα ομιλία του
δημάρχου ο οποίος και κατήγγειλε
την τακπκή του Νομάρχου.

Η εκτελεστική επιτροπή της
ΓΣΕΕ συζήτησε την όλη εισοδημα
τική πολιτική της Κυβέρνησης όπως
τελικό διαμορφώθηκε με την προ
χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού
Η ΓΣΕΕ αποφάσισε νο «αλέσει
για τις 29 Δεκεμβρίου στις 10 το
πρωί την ολομέλεια της διοίκησης
όπου θο ληφθούν οριστικές αποφά
σεις.

ΘΕΛΟΥΝ
ΦΙΕΣΤΕΣ

Για θέματα που απασχολούν
τους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ έδω
σε στη Βουλή απάντηση α υπουρ
γός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελ.
Βερυβάκης μετά από σχετική ανα
φορά που κατέθεσαν βουλευτές
του ΚΚΕ Η απάντηση του Υπουρ
γού είναι η εξής;
«α. Στόχος της Κυβέρνησης σύμ
φωνα με τις προγραμματικές της
δηλώσεις είναι να αϋξηθούν οι συν
τάξεις του ΤΕΒΕ.
Για την υλοποίηση του στόχου
αυτού πρέπει να προηγηθει σειρά
μέτρων που θα δώσει τη σχετική
ευχέρεια στο Ταμείο νο αυξήσει πς
συντάξεις που χορηγεί.
Πάντως προς το παρόν το κατώτα ια όρια των συντάξεων του ΤΕΒΕ
αυξήθηκαν από 1-1-82, αντί της
1-8-82. κστά 50% και διαμορφώ
θηκαν στις 9 0 0 0 δρχ για τις σ υν
τάξεις γήρατος και αναπηρίας και
στις 7.950 δρχ. για τις συντάξεις λό
γω θανάτου.
β. Σχετικά με τη χορήγηση επιδό
ματος συζύγομ στους συνταξιού
χους του ΤΕΒΕ, οας πληροφορούμε
ότι τοοίτημα αυτό, δεν είναι δυνατό
να ικανοποιηθεί, γιατί δεν το επιτρε
πουν οι οικονομικές δυνατότητες
του Ταμείου.
Πάντως νενικά τα αιτήματα για
χορήγηση επιδομάτων θο εξετασθούν μέσο στο πλαίσια των οικο
νομικών δυνατοτήτων του Ταμείου
«αι της μελέτης που έχει προγραμ
ματίσει η Κυβέρνηση, για την ανπμετώπιση όλων των επιδομάτων
που δίνουν όλο τα Ασφαλιστικό
Ταμείο.
V Οι ίδιοι οικονομικοί λόγοι δεν
επιτρέπουν τη παροχή εξόδων
κηδειος και στους εμμέσως αρφολι-

Σε φιέστα μετέτρεψαυ την ορκω
μοσία η Νομάρχης και ο Δήμαρχος
Ζακύνθου γιο να λιβανίσουν το
ΠΑΣΟΚ κοι να τονώσουν το ηθικό
των ελάχιστων ψηφοφόρων.
Αυτά αναφέρονται. μεταξύ των
άλλων, σε τηλεγράφημα του τέως
βουλευτού και υποψήφιου δήμαρ
χου Ζακύνθου κ. Ιω. Μάργαρη, γιο
την προχθεσινή ορκωμοσία της
δημοτικής αρχής Ζακύνθου. Ο ίδιος
αποχώρησε διαμαρτυρόμενος «νια
την φασιαπκή και χυδαία προπαγαν
διστική πασοκική φιέστα.

Εύθυμες Ιστορίες
τή για την Δεξιό. Γιατί αν δεν υπήρ
χε ο Μέντελ να βρει τους νόμους
της κληρονομικότητας και την λέξη
κληρονομιά όεν θα εύρισκε τοσο
- Τι είναι αυτός πάλι ο Μ έντελ
εύκολη
λύση το ΠΑΣΟΚ για να γλυ
υπουργός εξωτερικών ή διπλωμά
τωνει από το προβλήματό του και
της Αμερικάνος;
Εκεί εσύ Φωκίωνα. στους Αμε- να τα φορτώνει στην Δεξιό Κατά
ρικάνους και στους διπλωμάτες, λάβες τώρα κύριε Φωκίωνα τι
σου κώλυσε. Φυσικός ήτον κύριε, ευθύνη τρομερή έχει ο Μ έντελ τι
επιστήμονας που βρήκε πριν αρκε ευγνωμοσύνη του χρωστά το
τά χρόνια ιούς νόμους της κληρονο ΠΑΣΟΚ και πόσο τον μισεί η Δεξιά;
Καλά για την λέξη αυτή συμφω
μικότητας.
Κοι τι σχέση έχει κύριε Νίκο ο νώ Όμως μη μου πεις ότι ο δυστυ
χισμένος άνθρωπος δεν είνοι κά
Μ έντελ η κληρονομικότητα με τον
ποιος IX;
πιο πολυσυζητημένο άνθρωπο στην
- Πάλι πολανόσαι κύριε Γιατί υ IX
Ελλάδα
δυστυχισμένος κο> ον είναι μπορεί
Αγαθός μου φαίνεται ότι είσαι
να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον άλ
ΦΩΚΙΩΝΑ Βρε υπάρχει κανένα άλ
λον Ό τι κληρονόμησε το αυτοκίνη
λο θέμα που να πιιζητήθηκε τώρα
τόσα πολύ: Από τον πρωθυπουργό το σπο τον πατέρα του. από την
γυναίκα του ή κάτι τέτοιο. Συμφω
μέχρι τον τελευταίο ψηφοφόρο όλοι
νείς:
γιο την κληρονομιά, κληρονομικότη
- Ποιος λοιπόν είναι ο πια δυστυ
τα. το κληρονομήσαμε κοι τέτοιο
χισμένος άνθρωπος κύριε Νίκο:
λένε Υπορχει νέφος το κληρονομή
- Ο Αδάμ κύριε. 0 Αόάμ σαν πρω
σαμε από την Δεξιά. Το οικονομικά
τόπλαστος δεν κληρονόμησε από
δεν πάνε καλό, το κληρονομήσαμε
κανένα τίποτε. Η κληρονομικότητα
οιιό την Δεξιό. Κυκλοφοριακό πρό
δεν υπήρχε πριν απ αυτόν. Επομέ
βλημα μας το κληροδότησαν οι
νως ό.τι κοκύ έν·νε ό.τι ζημιά έκα
προηγούμενοι. Γίνονται εγκλήμοτα.
νε την έκονε συτύς Δεν την κληρο
σκοτώνονται αστυνομικοί, φταίει η
νόμησε όπως το ΠΑΣΟΚ από κονέκληρονομικότητα Αν δεν ήοαν
, να Για σκέψου τον καύμένο π
εγκληματίες οι δεξιοί, δε Θα κλήρο-1
„ - ^ υ σ τ υ χ ω μ ιν ^ ς . Α υ μ η ν Α τ ο μ | ί να
νομαΰρε «<ir τα ΠΑΣΟΚ τίιιο*σ
φορτώσει τίιιρτφ ηάθθ»νδ. θρ μρυ
Υπαρχε, φ ιλί μοι* ϋσαοιττζής αυλός
Πεις ιιττρβ πως ον ήλον τσ ΠΑΣΟΚ
ή παρόνοντος ποθ να μην χρησιμο
στη θέση του θά μας έλεγε πως
ποιεί τουλάχιστον μιο φορά την
κληρονόμησε ΧΑΟΣ από το ΣΥΜ
ημέρα τη λέξη κληρονομικότητα και
ΠΑΝ Αλλο α υ τό ...
κληρονομιά. Λέγοντας, λέγοντας για
ΦΩΚΙΩΝΑ!
κληρονομιά η λέξη έγινε η Πιο μιση-

ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ
Εξακολουθεί να αμφισβητεί ο
στρατηγός Ρότζερς. ανώτατος
διοικητής του ΝΑΤΟ, την ικανό
τητα των ελληνικών ραντάρ να
προσδιορίζουν τις τουρκικές
παραβιάσεις στον εναέριο χώρο
του Αιγαίου, ενώ παράλληλα
Εμφανίζεται να δέχεται τις τουρ
κικές ερμηνείες σχετικά με τις
συνθήκες του Μοντραί και της
Λωζάννης.

€ξής

«Οι ισχυρισμοί του στροΉ
■γού Ρότζερς τόσο γιο το >.■·
χόμενο το ελληνικά ραν.αρ
κάνουν οωρευτικό λάθος Β
μιλίων στην επισήμανση, της θε
σεως αεροσκαφών», όσο και γ»α
την υπόθεση της Λήμνου εγγ’
ζουν τα όρια του κωμικοτοσγ·
κού».

Ι.Χ. παρέσυρΕ
και σκότωσε
75χρονη πεζή
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα
συνέβη χθες στην Αλεξάνδρεια Το
υπ αριθ ΝΥ 1855 ΙΧΕ με οδηγ;
τον Μιχ. Μαγαλιό του Νικολάου 3 δ
χρόνων,
κάτοικο
ΜακροχωΟιοι
παρέσυρε την ?5χρονη πεζή Te»>.ζα Τερζίδου. χήρα Κων'νου συντιτ
ξιούχο ΟΓΑ.
Το όυστύχημΟ έγινε στην οδο Ε>
Βενιζέλου κοι σύμφωνο με U τ .·“
τα στοιχεία της Τροχαίαν οφε.Μ ·■
στην μη εντετομένη προσοχή Ό "
οδηγού στην υπερβολική ταχύτητα
του αυτοκινήτου και στην σνεξέλε
γκτη διάσχιση του οδοστρώματος
οπό την πεζή

Εισοδηματικές
ενισχύσΕίς για
τα ροδάκινα
Από την Δ,'νση Γεώργιος μας
Πληροφορούν ότι μέχρι κοι ρτις 1 7
Δεκεμβρίου οι οργανώσεις των
παραγωγών (Συν σμοί και ΚΟινν
πραξίες) που υπέβαλαν το όικαιολογητικά γιο να πάρουν τις ποιοτικές
εισοδηματικές ενισχύσεις των em
τραπεζίων ροδάκινων που έγιναν
εξαγωγή είναι οι εξής:
•
ΕΝΩΣΕΙΣ Γ. ΓΥΝ/ΣΜΩΝ:
Ε Γ.Σ ΝΑΟΥΣΗΣ - ΕΓΣ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΕΙΑΣ
• ΣΥΝ ΣΜΟΙ; ΓΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΠΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ -. ΓΠΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
•
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:
ΜΕΣΗ.
PONA, NABC. ΗΛΙΟΣ. ΓΑΛΑΞΙΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΙΑΒΑΤΟΣ
Για μια ακόμη φορά τονίζεται οπό
την ΔιΥση Γεωργίας ότι για να πα
pouv όσο το γρηγορότερο γίνττοι
εισοδηματικές ενισχύσεις οι παρπνωνοι. θα πρεπει κοι οι υπόλοιπες
οργανώσεις »-* '<1·~1β δ *ύ ό "ί/ το συν"
τομότερο δυνατόν το δικοιολογππκό τους στη ΔΛιση Γεωργίας και στο
τμήμα Εμπορίου Ημαθίας. Μετά την
κατάθεση των δικαιολογητικών η
διαδικασία έχει συντομευθεί στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο

Προβλήματα
συνταξιούχων
του ΤΕΒΕ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
σμενους και συνχομς του ΤΕΒΕ
δ. Ό σ ον αφορά το αίτημα νια τη
βελτίωση της φαρμακευτικής και
ιατρικής περίθαλψης σας πληροφο
ρούμε ότι το θέμα απασχολεί τα
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλί
σεων.
ε. Σχετικά με το αίτημα για όμκαη
εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν
1027 80 περί αυτόματης αύξησης
των συντάξεων του ΤΕΒΕ σας πλη
ροφορούμε ότι με τις διατάξεις του
παραπάνω Νόμου ορίζεται ότι μττό
από όυο μήνες από την αύξηση των
εισφορών αυξάνονται και ο· σ υντά
ξεις του ΤΕΒΕ κατά »ο ήμιου του
ποσοστού της αύξησης των εισ 
φορών ή και μέχρι του συνολικού
ποσοστού αύξησής το υ ς εφόσον
υφίσταται οικονομική ευχέρεια στυ
Ταμείο.
Έτσι σύμφωνο με τα προπνοφερθέντα, αφού οι εισφορές αυξή
θηκαν από 1'6·'82 κστά 32%. οι
συντάξεις επρεπε νο αυξηθούν κστά
15% από 1
ενώ όπως είναι
γνωστό οι συντάξεις σύμφωνο μ ι
τις Κυβερνητικές εξαγγελίες κοι το
νόμο 1275/82 (ΦΕΚ 100/24 8'82
τ A I ουξήθηκσν κατά 25% και τα
κατώτατα άρια κστά 50% και θα
κοπιβληθεΐ στους συνταξιούχους
tou Ταμείου μοζΐ με τη σύνταξη που
Ιανουάριου 1983 μισή σύνταξη ως
έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις
ανάγκες του Χειμώνα
στ. Ό σον αφορά το αίτημο για
ενοποίηση
των
ασφαλιστικών
Οργανισμών σας γνωρίζουμε ότι το
θέμα αυτό απασχολεί ιην Κυβέρνη
ση κοι απαιτείται γ·α την ηρυνυατα
ποίησή του ειδική εμπεριστατωμένη
μελέτη»

Η Πιτσαρία

Α Θ Η Ν Α ΙΑ
Αϊτό σήμερα Σάββατο ςπανοΛειτουρν^

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ
Τηλ. 2 1 .8 8 8

ΛIHMFPEYONTA

σταυράΛε & Ί

1 2 34 5 ί 7 89

7. Βεροιώτικη περιοχή — Το
μικρό όνομα διάσημου ηθο
ποιού.
8. Νότα. . καταφατική - Κλητική
ενός... παιδιού (καθ.) — Αντί
στροφα απαγορεύει.
9 Ντύνει γυναίκες σε μια ασιατι
κή χώρα.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Ενα ηαλυσυνηθισμένο γλύκι
σμα
Η νενική ενός αρχαίου θεού Κι ενός άλλου
Είμαστε, κατά ης θρησκευτικές
δοξασίες όλοι απόγονοι του Γι
αυτόν υπερήφανε υονται
ολοι οι Ναουσαιοι (οντιεπρ).
Πέρασε κ> αυτός στην ιστορία
- 72
Κατοικίες θαλασσινών.
Ηρωας των Ελλήνων παυ έζησε κο· έδρασε την εποχή του
Κανόρη.

1 Εξάρτημα · εργαλείο που χρη
σιμοποιείται
κυρίως
από
ξυλουργούς
2 Καθημερινή., αρχή - Μονάδα
βάρους στον πληθυντικό και
αντίστροφα.
3 Αυτή δεν παίρνει... μέρος.
4 Αρχικά αυτοκινήτων του νομού
μας - Αλλιώς το χαστούκι
(αντίστρ).
5 Αρθρο
Αρχικά πολλών
αθλητ σωματείων.
6. Ένα... ανάποδο νησί μος.
7 Μια γυναίκα που γιορτάζει
αυτόν τον μήνα.
8 Εχει σχέση με την πυκνότητα
- Επεμβαίνει γιατρός για την
εγχείρησή τη ς
9 Ζώο θαλασσινό στην γενική
(κοθ ) Συνεχόμενα στο
αλφάβητο

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΛΗ(Μάρβιν) - ΜΟΝΑ 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 3. ΟΛ - ΝΑ - ΙΕΡ
4 ΝΟΣΕΜ 5. ΙΤ ΟΤΑΝ 6. ΔΟΤΗ - ΞΕΝΟ 7. ΙΜ - ΛΕΡΟΝ
8 ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ 9 ΝΑΣ - ΧΑΣΑΝ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΛΕΟΝΙΔΙΟΝ 2 Η ΥΛΟΤΟΜΙΑ 3 ΗΣ 4 ΜΕΝΕΤΗ 5 ΟΤΑΜ
ΛΕΧίΒολέσαΙ 6 ΝΗ
ΟΞΕΙΑ 7. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 8 ΙΕ - ΑΝΟΙΑ 9.
ΕΑΡΙΝΟΝ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ τ ΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΔεΝ ΕιίέΑ. ΜΟΝΟ Η
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3υ TI 3Α ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΔΟΜηΔΑ
1.45 ΧΙΝΟΥΜΕΝ- ΣλΕύιΑ
2.00 01 ΡΟΠΕΡΣ
2 30 ΕώΗΣΕΙΣ
2 45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.15 ΜΙΑ -ΎΝΑΙΚΑ
ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
5. C ΤΟΠ TEN
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 ΤΟ Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝιΑ
7 40 Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ cbOOMAuA
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ο 35 ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕαΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑίΝίΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΕΝΟΣ ΜΥΘΟ'
ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ. Α
ΣΠΡΟΙ ΝΑ,,Οι
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ μ ΙΕΛΛΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑθΛΗΤιΚι. λ κίΑΚΚ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 3?Αυ,Α
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟ* γ ΑΦ»ΚΕ 3ΡΑΔΙΑ
■ΣΥΝΕΧΕΙΑ

12.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
1 00 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2.0C ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑ'Ι ΡΑ
3.0C
'-CA/.ΚΙΝΓ ΜμΣχα
3 ΙΕ ΤΑΙΝΙΑ ΊΑ ΟΛ Η τ Η[ν ΟΙΚΟΕΝΕΙΑ
5 Ου Η ΖΩΗ .V.riC
5 Έ - ΩΡΑ ·ΉΙ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΣ
5.ÓC ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5 ΙΕ τ ο ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 3C ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΩΑΙ ΝΤΙΣΝΕΫ
7.30 ΤΖΩΝΝ . ΚΑΙ φΡΑΝΚ
800 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8 16 ΩΡΑ ΠΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.0C ΑΘΛΗΓΙΚΚ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 OC Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑίΝΙΑ
12 0C ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟ ΧΗ
Στους φίλους και πελάτες πληροφορούμε ότι το συνεργείο γης
Ο ΡΕ ί επ ονα λεπ ουργεί με ανανεω μένο προσωπικό.

ΙΦαρμακεια
Το οικονομικότερο
αυτοκίνητο
του κόσμου
Το πιο οικονομικό αυτοκίνητο
που κινείται με τον μικρότερο δηζελοκινητήρα του κόσμου
κατα
σκευάστηκε από την Φόλκσβαγκεν.
Σε μία δοκιμαστική διαόρομή, με
οδηγό την νεαρή και λεπτή - σε ότι
αφορά την σωματική της διάπλαση
νραμματέα των εργοστασίων. Κορνέλια Λ έντς το εν λόγω αυτοκίνητο
πέτυχε να διανυσει με ένα λίτρο
Ντήζελ και με ωριαία ταχύτητα 25
χιλιομέτρων απόσταση... 884 3
χιλιομέτρων Το όχημα αυτό λοιπόν
που έχει συνολικό βάρος 28 μόνο
κιλών κατανάλωσε κατά την προαναφερθείσα διαδρομή 0.1 13 του λ ί
τρου Ντήζελ σνα εκατό χιλιόμετρα

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
στα αυτοκίνητα
Γρήγορη είναι η αντίδραση και
εύκολος ο χειρισμός του ηλεκτρονι
κού υπολογιστή που τοποθετείται
ήδη στο νέο ΦΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ
ΓΚΟΛΦ GTI. 0 οδηγός δεν χρειάζε
ται παρά να ακουμπήσει με το δά
κτυλό του το λεβιέ των καθοριστήρων και ήδη στην μικρή οθόνη
εμφανίζονται εκτός από την ακριβή
ώρα. πληροφορίες σχετικές με τον
χρόνο διαδρομής με την μέση
ωριαία ταχύτητα που εχει πετύχει
το αυτοκίνητο, με την κατανάλωση
καυσίμων την θερμοκρασία του
λαδιού και την επικρατούσα έξω
από το αυτοκίνητο θερμοκρασία. Ο
νέος αυτός
«πολυλειτουργικός»
υπολογιστής θεωρείται φθηνότερος
και απλούστερος στη χρήση του
από όσους είχαν τοποθετηθεί μέχρι
τώρα στα αυτοκίνητο πολυτελείας.
Προσεχώς ο εν λόγω υπολογιστής
θο ανήκει στα εξαρτήματα «σειράς»
του νέου τύπου της Φόλκσβαγκεν.

Ανταλλαγή πληθυσμών
• Θα πρέπει κανένας αφού εξε
τάσει τα στοιχεία που αναφέρονται
για την ελληνοβουλγαρική μετανά
στευση στο πρωτόκολλο της συν
θήκης του Νείγύ, αν προσέξει στο
ανακοινωθέντα της μικτής ελληνοβουλγορικής επιτροπής που περί
λαμβάνουν την ανταλλαγή των πλη
θυσμών οπό την Ελλάδα στη Βουλ
γαρία. Τα στοιχεία αυτό περιλαμβά
νονται σε μία ενδιαφέρουσα έκδο
ση για τη συνθήκη του Νείγύ που
έγραψε ο δικηγόρος της Θεσσαλο
νίκης Παναγιώτης Μηλιώτης που
από τον Σεπτέμβριο του 1925 μέχρι
το τέλος Σεπτεμβρίου του 1929
υπηρέτησε σαν μέλος στην 3η και
5η υποεπιτροπή ελληνοβουλγαρικής μετανάστευσης στη Μακεδονία
για την εφαρμογή της σύμβασης
που είχε υπογράφει από τον Ελευ
θέριο Βενιζέλο και τον Ιτομπουλίν,οκυ Η μικτή επιτροπή αναφέρει
ατην έκθεσή της, άτι οπό την Μσκεδονίο μετονάστευσαν στη Βουλγα
ρίπ 66.262 άτομο, οπό δε τη Θράκη
35.804, δηλαδή συνολικό 10.066.
Αν ληφθεί υπόψη ότι η ννωστή σταπστική του Χιλή πασά το 1904 ανα
φέρει ότι οι βουλγαρόφωνοι οτην
ελληνική Μακεδονία ανέρχονται σε
119 000. μπορούμε να καταλήξου
με εύκολα στο συμπέρασμα ότι οι
Ελληνες βουλγαρόφωνοι που απο
φάσισαν να μείνουν στην Ελλάδα,
οι γκραικομόνοι. δηλαδή ελληνομο
Οείς όπως τους χαρακτήριζαν τότε
οι Βούλγαροι έφταναν το πολύ τις
23 .000 άτομα. Πουθενά 6εν έγινε
λόγος κατά τη όιαδικοσία αυτή την
τόσο επίσημη και αμερόληπτη, για
μακεδονική εθνότητα ή για «Μακεδόνες», υπό την ένοιο ξεχωριστής
από την ελληνική εθνότητα Ετσι τα
πυροτεχνήματα για την ύπαρξη δή
θεν σλαβικής μειονότητας στην
Ελλάδα είναι μεταπολεμικά κατα
σκευάσματα από τα Σκόπια, με σκο
πό. ας λεχθεί με κόθε ειλικρίνεια, να
πιιννπλυΦθπύν εδρΦ'κες διεκδική
σεις εδαφών που επι χιλιετηρίδες
είναι ελληνικά

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
Ε.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 5544 · 62450

Σήμερα Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μπουλασίκη Μανώλη
Τηλ. 25340

Και το 1981 δημιούργησε η
ιδιωτική οικονομία περισσότερες
θέσεις εκπαιδεύσεως για σνπηρους
νέους. Όπως διαπιστώνεται σε μία
έρευνα της ενώσεως των γερμανι
κών εμπορικών και βιομηχανικών
επιμελητηρίων Ό ΙΗΤ' σε 69 εμπο
ρικά και βιομηχανικό επιμελητήρια,
αυξήθηκε ο αριθμός των συμβο
λαίων εκπαιδεύσεως με αναπήρους
σε σύγκριση με το 1980 κοτό 4%
φθάνοντας το συνολικό αριθμό των
2 123 θέσεων Το κύριο βάρος εξα
κολουθεί να βρίσκεται ατο τεχνικό
τομέα με 1 379 θέσεις εκπαιδεύσεως. Στον εμπορικό τομέα όπου η
αύξηση των συμβολαίων ήταν και η
μεναλυτερη θα εκπαιδευτούν 745
ανάπηροι νέοι Το περισσότερα
όμως συμβόλαια γίνονται όπως και
μέχρι τώρα για την εκπαίδευση
στην επεξεργασία μετάλλου (5571
σε επαγγέλμαια γραφείου (5201 και
στην μεταλλουργεία (165).

Αύριο Κυριακή 19 Δεκεμβρίου
όιανυκτε ρεύει το φαρμακείο:
Ορφανίδη Γιάννη
Τηλ. 62989

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

1ροχσια

ΝΑΟΥΣΗΣ

10 200 ΟΜ κατά μέσον ορο πή
ρε κάθε ιδιωτικό νοικοκυριό την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ
μανίας το 1981 από το Κράτος ή
από τις κοινωνικές ασφαλίσεις ως
λεγάμενες πληρωμές εκ μεταβιβάσεως στη μορφή μεταβιβόσεως ε ισ 
οδημάτων και ιδιοκτησίας. Σ αυτά
συγκαταλέγονται συντάξεις και κοι
νωνικές παροχές, επίδομα ανεργίας
και τέκων καθώς πριμ για αποτα
μίευση. Οι πληρωμές αυτές (συμπε
ριλαμβανομένων και 6.9 διαεκατ
περιουσιακών μεταβιβάσεων) φθά
νουν το συνολικό ύψος των 257.3
δισεκστ. νερμ. μάρκων, δηλαδή πό
νω από ένα τρίτο (34,3%) όλων
των δημοσίων δαπανών. Ένα τέ 
ταρτο του διαθέσιμου εισοδήματος
του νοικοκυριού προέρχεται λοιπόν
από το δημόσια ταμείο.

Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ !

Π λ. Ωοολονιοι»

23.434
24 141 24.343
23.131
26.726
26.970
7 Ι.ΚΚΟ

Ν ΛΟ ΥΣΗ Σ
Πλ. Καρστόσιου

22.332 22.636

ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
Ενατη ΚΤΕΑ
ΜωραΓτη

ΔΙ ΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες
Εκδότες
ΑΦ Ο Ι Π Λ Τ Σ ΙΚ Α

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
* Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της γεωργίας θα ζητήσει
ο κ. Παπαληγούρας για την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ.
* Σε 4 4 όρχ. το κιλό θα φ θάσει φέτος η τιμή στηρίξεως των καπνών
μπέρλεϋ
* Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 5.0 00 ύρχ θα πάρουν συνταξιούχοι
του ΙΚΑ.
* Πέθανε στο Λονδίνο ο τ. υπουργός και βουλευτής της κΝ.Δ.» Ιππο
κράτης Ιορδάνογλου
* Κάθε δυο μήνες θα εκάίδονται οι λογαριασμοί του OTE.
* Εγιναν στη Βέροια τα εγκαίνια των νέων φροντιστηρίων Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ.

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
• Αυτές που ανάγονται πριν από
το μήνα Μάϊο του 1982
Οκως είναι γνωστά, οι ααφαλιαμινοι του ΤΕΒΕ κου χρωστούν εισοορις nm
αφορούν κριν α*ο roi φιτιινο μήνα Μάιο. 9α μκορουααν να τις κληρωθούν μι
χρι τις J 0 \οιμβριου μι την καλή ο τψη και μι τέλη καΒυατίμηοιως (ΐοκονς/·
Εκιιδη ιληξι αυτή η κροΒιομια. τώρα οι ααφαλιαμινοι 9α μκορουν τώρα 1
τις κληρωθούν μι την καινούργια τιμή χωρίς καμία τκιβάρυνοη. κραγμα
οκωαδηκοτι αομφιρα για τους ίδιους τους αοφαλιομινους. μια κα» 0*0
ασφάλιστρο 9α τους ωφιληοιι αργοτιρα οτηουπαζιοδοτηση.
Εκιοης γιτιται μια υκχνΒυμιοη οήμιρα on όλοι οι ααφαλιαμινοι 9α
•α κληρώσουν μίοα ατο Δικίμβριο τις οιτιινις ιιυρορις για ·α κιααταυταμ)0^
τιρα στη βιβαίωαη κου 9α κάρφυν για τη φορολογική τυς δηλωαη.
ένας ασφαλισμένος κλήρωσα φέτανις ααφφρές το I9BJ αυτές itv θα
οτη βεβαίωση h tm tirai λογικό άτι 9ο κοταβληβφύν τ* 1993 και όχι το I

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ 1ΛΕΜΟΣΟΓ ΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία

Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης I)

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υκεύθυνος
Φωτοσύνθεσης O F F S E T
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ Ι Κ Α Σ
(Π . Μιαούλη 4)

Μητροπόλεως 7-Τηλ. 23838

Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ικκοκρότους 26)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μητροχολεως 72
Τη λ . 23 137- 29.762
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων Γ .Π .Σ .
Κοινοτήτων
Λ .Ε . και Ε Π Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Σ . Τραπεζών

δρχ. 1500

δρχ. 2000
δρχ. 3000
δρχ. 4000

φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα η όχι
δεν επιστρεψονται.

24.080
23.330

VIDEO HUB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ Λ ΗΨ ΕΙΣ
PC ΕΠΑΓΠΕΛΛΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

Tom & Jerry
θα χαρούμ£ πολύ να σας δούμε στο κατάστημά
μας για να διαλέξετε απ' τη μεγάλη ποικιλία δώρων
και παιχνιδιών εισαγωγής μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι φέτος και για πρώτη
φορά στην πόλη μας ντυμένος Αη - Βασίλης θα φε·
ρει τα δώρα που θ' αγοράσετε απ' το κατάστημά μαζ
στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε χωρίς άλλη
επιβάρυνση.
Χαρά μας να δώσουυε και μεις χαρά στους
μικρούς μας φίλους και πελάτες

Tom & Jerry
Πίνδου 6 Βέροια τηλ. 62016
(απέναντι απ’ τον Τερτιβανίδη κοντά οχ
αστικά)

ΟκπαιβάυβΕίς σ τη ν Ε λλη νκΑ Τ ηλεόραση
ΡβΓΓΡΟΠΟΛΕΟΣ 37 - ΤΗΛ. » .0 7 7 - ΒΕΡΟ IΛ

' Λ ^ \ γεω ρ. η . ςκ ο υ ρ τη ς
»
φ

£

tΑΝΩΝΥΜΟΙ

ΕΤΑΙ°Ε|Α ΓΕΝ'ΚΟΝ Α ΙΦ Α Λ Μ 0 Ν
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΛιΙ

^ A · A P*

ΥΠ Ο Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ σ ψ 'σ κ ή 6 0

Τηλ 2 7 4 9 5 9 2 2 3 3 4 6

Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η
ΑντασφαΑισταί μας ο· ΛΛόυδς ίου Λονδικον
167
Ν

Δ14 0 0 7 0

Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ
ΠΛΕΟ ΝΑΣΜ Α

ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΩΝ

000000

68

500000

193

000000

126 0 0 0 0 0 0

Αντιπρόσωπος Βέροιας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ

8» ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ Μ Ι Α

Πριν 5 χρόνια

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ

23.619
23.364
23.376
100
121
199

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

62.555 62.666

Βέρμιου Βενιζελου
Εθνική Τρμκεζα
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι Κ ΓΕ \
ΙηΛοκηοτοιίΓ

22.199
22.200
22.314
41.333

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (στοθμος)

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΑ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

193
21.222.
22.S05
123
23.749
24.444
22.233
26.444

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Ä.F.H. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (Σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα

Για κάθε
γερμανικό
νοικοκυριό

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

t j ftlANYKTE ΡΕΥΟΝΤΑ

Περισσότερες
θέσεις
εκπαιδεύσεως
για αναπήρους

Ροδιοτοζι

οροε

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 1982

«ΛΑΟΣ»

(Ε Δ ΙΔ Α 2η

Σ. Α. Ναβροζίόου τηΛ. 2 3 4 6 0
(Στεγάζεται στη Ιχολή Οδηγών ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ)

ΤΗΛ. »2 4 5 0

α υ το κ ίν η τα

D A TS U Ν - N I S S A N

φορτηγά - Επιβατικά » ανυψωτικά

Δ η μ ά ο ρ ΕΣΤΗΣ Τ Σ Α Τ Σ Ο Ιίή κ η Βέρ<
Εθνική οόος ΒΕροίας · ΕδΙσης

(1 0 0 μ. μίτά τη διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0

2 7 .1 6 6

Σπββητο 18 Δ εκεμ βρ ίο υ '9 8 2

ΣΕΛΙΔΑ 3 f

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
Μ ΕΛΙΚΗΣ - ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Αρχάγγελος και Μ. Αλέξανδρος στα γήπεδά

ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ Η ΒΕΡΟΙΑ
Η ΝΑΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ
Στα γήπ€δά τους Καβάλα και Καλαμαριά
τ κ <ύφ ο ίπ σ τίς οράΛες της ΑΛε
iWnttiMnnAri^
της Φλώρινας και ρα
τος) παίζουν η
<fiíw ·,, ni;· ·, KoAnucipíO αύριο. Ετσι
Ρ 1,rf»»*í¿Ait 'ttfo y tu p o On tiVOi για τις

Λ·>τ Hi · .

ς τους Μικη Β * cj,

ππ. utv ρ* ΛόακοΛοιις πντ.ππ«κ τκ . *.ρας 7·^ν Νάουσα κ«ι· ίο
• *·»*, · ν·.
0 ViuítiTir/Λ Β στο γφΤί Λθ
Μ' ιιπ ^ » *r τη. ν.jy Ét.j..SrjiKÓ..
11 0 t-üfiíiui.·. . **·\ς *Δρθζ »κ- ΤΠ Τρικό*
*‘1*14» η Λ/ΐνΜ.ι6ής m rjv K m ílliv i*|p * «ον
■*·*'**<'« Π ΐίρ ι· ' κινόυν*αουν με rini.iAmr
"•Ημι···, Ο Πιινβρπκικυς o ro ν)"ΐς^!>ό
m‘ ’Ή » * Ilf ΤΤ.Ι ΓΐίίννΗΗΟ tVili
► '«· ·
μ η π Κίιςανπ μ.ι αγιιπ ίίΛ ιΐ

ΑΜ Φ ΙΒΟΛΗ ΚΑΙ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ X'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α μ φ ίβ ο λ η εινειι y iti τον n u p io v ó
πνωνα της Β έ ρ ο ια ς μ έ σ ο p í o Κ ιλ κ ίς
a σ υ μ μ ε το χ ή του X Α θ α ν α σ ίο υ
6 οπ οίος σ τ η ν π ροπ όνηση της Π ε ρ 
ν ά ς κοι σ ε μ ίο σ τα ο τι σ υ γ * ρ ο ύ σ τ η
*f Uf τον Μ ίλ η με α π ο τέλ ε σ μ α να
ίο υ π ια σ τεί ό λ ο το κ ε φ ά λ ι κε» να
Μην μπ ορεί νςι το γ υ ρ ίσ ε ι Ο δεξιό ς
"π ισΗ Γίφ υλακος τη ς ·ιΒ οηίλισσ οςι>
'ξ ε ώ ιπ η ,,ε από γίπ τρέι κ ο ι σ η μ ε (χ ι
Μ,ι φ α ν ο ύ ν το α π ο τελ έ σ μ α τα τη ς
Π Ί ιιιιι. ε ις ί ι ν εσ εις ) κ α ι ο ν ο λ ο γ α θ α
« "α φ α ο κ κ .ι ο

Σ τέ φ α ν ο ς

Γ α ιττιν ο ς

VO την σ υ μ μ έ το χ η το υ σ τ η ν α π ο 

β ο λή

~ιμ*Ηη
■>fΜκmu Λ < β ο ό ΐΗ α κ α ιι κ α ι τ η ς Θ ή ρ α ς

ΚΙΛΚΙΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΝΑΟΥΣΑ

ΝΙΚΗ Β.

Έναν δύσκολο αγώνα δίνει αύριο και
η Νάουσα ςπο γήπεδό της με αντίπαλο
την Νίκη Β που όπως δείχνουν το
τελευταία της αποτελέσματα και η
βαθμολογική της θέση, πρέπει να πρσσ
( yo, , ιδιαίτερα από τους-παίκτες τος
ι αττικής ομάδάς
Ο *. Γρηγορ'άδπς μετά το παιχνίδι για το
Κύπελλά Ελλάδος έκανε την τελευταία
προετοιμασία χωρίς να αντιμετωπίζει
κανένα πμρβλημα Μετά δε από το χθε
σινά εσω τερικό όΐτερμά επελεξε τους
16 γιο την αποστολή της Κυριακής

Ο Γιάννης Μουσούρης και ο Κώστας Κατσώνης θα απουσιάσουν από τον αυρια
νό αγώνα στο Κιλκίς, μια και ο Καλαματιανός διαιτητής κ. Βεργής φρόντισε την
Τετάρτη να τους φορτώσει με την 3η κίτρινη κάρτα.
Αυτοί είναι: Οι Σψυντηλάς, X' Ιωπννίδης
Μουμοδουλάκης, Σταψυλίόης. Κουρά
γκπς. Μηλιούφος. Μ ητρουσης Φύτος
Μποσιάκος, ΠοπαΛόπουλσς, Πλιατκπς
(πιθανή ενδεκάδα) Ασλανίδης. Παπαδά
κης Μπόμπας, Χαραλαμπίδης Κελεσ»
δης.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Κιλκισιακός
Βέροια: Αγγελίδης
Ιωπννίδης. Προδρόμου (Σερρών)
Ολυμπιακός Βόλου Εορδπικός: Τσπ
κώνος Φουντής, Τριτσώνης (Αθηνών)
Ππνθρπκικός
Αναγέννηση Γιον
Τριπντπφύλλου. Τσιαφής, Μπουνιάκος
(Αρτος)
Καβάλα Αλεξανδρούπολη Κουτσά
κης. Μπάζας Κωστορίζας (Φθιώτιδας)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ ΕΝΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΚΤΟΣ
ιηγ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και ιόν
Λ} ΙΕ Ρ Α Π λο τίΐ;ς εντός τδρπς
" ι ΛΟΞΑ M<JKppxuiim»ii κπι Μ
Α ^ Λ Ι’ Ο ΐρίΜϊΑων Μικ ι Ημμ, » κ in,
11 ' · * · · »*ι· ninfo· κ/|· »n πρωΠίΠλημα
Μ.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ κατηγορίας
Οι ον 5ο ομιλο του οποίου συμμετέχουν
αι ομάδες που προπνοφτραμτ
Συγκτ κριμενιι η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ υπο
Λι y· ίι’ιι nn» yfiru ôo της ιον ΑΡΗ Π ονιο
κόμης στον οποίο επιφυλάσσει την
«ιγνυτοτή ταρίφα» τερμάτων, ενώ σαφώς
δυσκολότερα είναι τα πράγματα για τον
ΑΓΡ ΑΣΤΕΡΑ αφού η ομάδα που αντί
μίκυπ ίζετ (ΑΠΟΛΛΩΝ Λαρίσης) είναι
ππο τις διεκδικήτριες του τίτλου.

Αχιλλεας φαρσ
Ηρακλής Χάλκης
Ιωαννίδης. Μπιλιάτης, Μακρής (Κοζά
νρς)
Ρήγας Φερ
Σοφάδες Μπ.λπόέρης,
Καμολης Ματούλης (Βέιτοιης)
Ατρόμητος ΙΙαλαμά
ΠΟ Ελασσόνος:
Τσιλιγκιρίδης.
Γελαδι'ιρης.
Κλειαράς
(Βέροιας)
Ασπίς Κρύας Βρύσης
Αμπελωνιακός·
Αζπς Πολυζώης. Γεωργίου (Θεσσαλονί
κης)

Η ΔΟΞΑ Μακροχωρίου που τελευ
τοίπ παρουσιάζεται σε πολύ καλή κατά
σταση και η δουλειά του Γιώργου Τσιν
τζάγλου άρχισε να αποδίδει τους γλυ
κούς της καρπούς, μπορεί και πρέπει να
περάσει μ ι θετικό αποτέλεσμα από τον
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟ Βόλου, ενώ το ίδιο
ισχύει κπ· για τον Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ που
παίζει στο Λιτόχωρο με τον τοπικά
ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Μακεδονικός Σιατ.
Γαλατινή Κοζ
Κοράκης Βλάχος Κορδέλας (Θεσσα
λίας)
Εθνικός Κατερ - ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
Χολέβας. Ρουμελιώτης.

Ας δούμε όμως πως έχει
...ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

® Ρόνψος σκόρερ της Δόξας Μακροχω0|ου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ. που θο
*υνηγήΠ£, το γκολ αύριο στον Βόλο,
°"θυ παίζει η ομάδα του με τον Μαγνησιακό.

Τι συμβαίνει αλήθεια και αντικα
θίστανται την τελευταία στιγμή οι
αρχικά διοριζόμενοι στους αγώνες
της ΒΕΡΟΙΑΣ επόπτες γραμμών;
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
στους τελευταίους αγώνες, ενώ σ'
αυτόν της Τετάρτης προς τα Γιαννι
τσά, άλλοι ήσαν γραμμένοι στο
φύλλο αγώνας και άλλοι έπαιξαν.
Συγκεκριμένα είχαν διοριστεί οι
κ.κ. Σποράγγης ■ Τουρλαμοϋσης,
αλλά «λόγω απροόπτου κωλύμμαιος» όπως χαρακτηριστικό ανεφέρθει στο φύλλο αγώνος από τον διαι
τητή κ. Βεργή, δεν ήρθαν αντικαταστηθέντες από τους κ.κ. Βασιλάκης
(Μεσσηνίας) και Λαμπρόπουλου
(Ηλείας)
Μήπως κρύβεται τίποτε πίσω
από όλη αυτή την ιστορία;

Τ>Ασς στην* At(4ri6eia Εχυυμι tv n
“ Kpn v iip p n u ι/Εοφιμτίοκυν μεταξύ rou

Δύσκολο ςκτός έόρας αγώνα Λ·νε·
aûpiti π Βέροια οτυ Κιλκίς με τον τοπικά
Κιλκισ·οκό. Αν πναΛονστεΐ μάλιιτΜ
•α ν ίίς και πς απουσίες ru>v Μ ουοουρ'ι
Κατπυίνή Ιτρεις κιτρινςς). το ξέρά ÿr|nf
6ο. κπι την ανάγκη των βαθμών non
έχουν οι γηπςόούχυι Υ»α να ξε φύγουν
από τις τελευταίες θέαεις, τότε γίνονται
ακόμη Λυσκολότερο τα πράγματα via
την τίβοσίλισσπ»
Εκτός απα τους όυο προπναφερϋεν
ιες παίκτες, ο κ Γοιτάνος ό<ν α ν τιμ ετ^
πίζει άλλα προβλήματα αφού ο Παρϊζας
προπονήθηκε κανονικό χθες κπ· προ
ν.θ€ς χωρίς ενοχλήσεις, το ιόιο και ο
Καλτσάς. ο Γιατζιτζόπουλος 6 tv προπο
νήθηκε την Πέμπτη για προληπτικούς
λόγους, αλλά η συμμετοχή του civm οι
γουρη για αύριο και τέλος ο Γκέοιος
μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του.
άρχισε και πάλι προπονήσεις κανονικά
Η 16αόα Θα ανακοινωθεί σήμερα
μετά την πρωινή προπόνηση και θο
αναχωρήσει το απονευμα για το Κιλκίς

Αλεξάνδρεια
Αρης Πονιοκω μης
Πανάρετος, Κανόυλας. ΠαππθεαΛόγσυ
(Βολαυΐ
Αγροτικός Αστήρ Πλ Απόλλων Λαρί
σης Σακορίκος. Πλατανιώτης Λπχανπς
(Βόλου)
Μαγνησιακος
Δόξα Μακραχωρίου
Στονιαννίδης Δημπτριάδης. Κορφορίδης
(Πέλης)
Απόλλαΐν Λα
Μ Αλέξανδρος Τρικ
Ζαγπνάς Ντσνόπουλος. Ράπτης (Κπρόι
τσας)

Τρίκαλα Αγροτικός Αστέρας Μπριμ
πας. Κοσμίδης Παμπορίδος (Εβρου)
Λεβαδειπκός
Α 0 Θήβα Κόγος
Ππππμαγκπνος Λεωνίδας Γ (Αθηνών)
Απόλλων Κ αλ
Φλώρινα: Χατζής
Τούλης Μ ελίτος (Σερρών!
Πιερικάς ΑΠΕ Λαγκαδά: Τσιλογιάννης, Κουφόπουλος Νικολοίδης Ιθέ
ροιας)
Κοζάνη
Ξάνθη* Πόσχος Μάντζιος.
Φποούλας Γ (Ηπείρου)
Νάουσα
Νίκη Βόλου Πππαδόπουλος. Γκίνης. Γρί|γοριάόης Σ (Πέλλης)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚπβπΛπ
ΑπολΛιυν
Νίκη Β
Βέροια
Ολυμπιακός
Αστε ρας
Πανθρακικός
Λαγκαδάς
Κοζάνη
Θήβα
Πιερικός
Γ ιπνιτσά
Νάουσα
Αλεξ/πολη
Φλιυρινα
Τρίκαλα
Κιλκισιακός
Εορδαικός
Ξάνθη
Λεβρδε ιπκογ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Νεα υπερσύγχρονα Πλυντήριο
Στεγνωτήρια ανόρααε η ΒΕΡΟΙΑ
για τις ανάγκες όλων των παδο
σφαιρικών τμημάτων της.
Τα νέα μηχανήματα που στοίχι
σαν περί τις 25 0.00 0 δραχμές,
τοποθετήθηκαν οε ειδική αίθουσα
των αποδυτηρίων και έτσι στο εξής
δεν θα υπάρχει πρόβλημα οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και εαν
επικρατούν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜ Ω Ν
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

* Η Ξάνθη μηδενίστηκε στον αγώνα
με τη Νάουσα και της αψαιρέθηκε ένας
βαθμός. 0 Λεβαδιμακός έχει επτά αγώ 
νες λιγότερους και από ένα ο» Αστέρας.
Γιαννιτσά Πιερικός. Νάουσα. Φλώρινα
Ξάνθη, Κιλκισιακός.

ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Νέα αξιέπαινη ενέργεια του Συν
δέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν.
Ημαθίας.
Με απόφαση της διοικήσεως
σύντομα θα καθοριστούν οι ημερο
μηνίες κατά τις οποίες θπ νίνοντπιμαθήματα κανονισμών διαιτησίας
κοι πρωταθλημάτων στους φιλά
θλους προ κειμένου οι τελευταίοι να
είναι πλέον γνώστες αυτών, ώστε η
συμπεριφορά τους προς τους διαι
τητές να είναι ανάλογη. ΒΛέπετε η
άγνοια των κανονισμών οδηγεί
συνήθως τους φιλάθλους σε αφθερετα συμπεράσματα και πολλές
φορές τους εξωθεί σε απρέπειες.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΕ Ποντίων
Απόλλων Λσρ
Αλεξάνδρεια
Αχιλλέας φαρσ.
Μοκροχώρι
ΑΟ Καρδίτσας
Απόλλων Λα
ΑΟ Σοφάδων
Ατρόμητος Π
Ηρακλής Χπλκ
Γαλατινή
Αγη Αστέρας
Π 6 Ελπσσονος
Αμπελωνιακός
Μ ακεδονικός Σ
Αρης Ποντοκ
Ραγής Φεροίος
ΜαγνηοιΡΚός
Μ Αλεξ δρος Τρ.
Ασπίδά Κρ Βρ

9
8
8
9
9
9
8
9
8
8
10
8
7
9
9
8
9
8
7
9

16
13
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
6
6
6
6
4
3
3

ΑΝ ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ο Σ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
Κ εντρ ικής 71

ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑΤΙ;

ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Γεμάτο αγώνες,είναι ro Σαββατοκύριακο
για τα ηιήματα του Φιλίππου.
ΒΟΛΛΕΥ
Το Σάββατο στις 5 μ μ. στο ΕΑΚ
Βέροιας η αντρική ομάδα παίζει για το
Τοπικό Πρωτάθλημα με τον ΓΑΣ Κιλκίς.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ομάδα το υ Μ π ό σ κετ α γ ω ν ίζετα ι
σ τη ν Θεα κη. τη ν Κ υ ρ ια κή στις 7 30
μ.μ. σ το Αλεξάνδρειά Μ ελ π θ ρ ο . με τον
BAO για τα Π ρ ω τά θ λ η μ α Β Εθνικής
κατη γορ ία ς

ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ
Η ομάδα του Χαντ ΙΥΙπώλ, αρχίζει

ΝΑΥΑΓΗΣΕ
Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

Τηλ: 2 4 6 2 8 2 7 9 4 0

Ναυάγησε η μεταγραφή του
Μπούτσικα, το οποίο είχε σαν στό
χο της η Νάουσα γιο τον Δεκέμβριο
οπό την ομάδο της Αριδαίας.
Ενώ ο Πρόεδρος της Αριδαίας
μέχρι κοι το μεσημέρι της Τετάρτης
φερόταν ότι θα ππροχωρήσει σί
ναυρα τον παίκτη με το ποσόν των
200.000 δρχ.. το βράδυ της ίδιος
μέρας ενώ στην Αριδαία πήγαν ο
πρόεδρος της Ναουσης κ Τοαρλου
χης Ο προπονητής κ Γρηγοριάδης
και ο τομείας του ουνδέαμου φίλα
θλων κ. Τσαλιγόπουλος προκειμε
you να ιικλείσουνιι το παίκτη. 0 Αρι
διωτης πρόεδρος δεν πήγε στο ρπν
τεβου (και ότετν ανεζητήθει δεν
ευρέθειΙ με αποτέλεσμα να μην
πραγματοποιηθεί
η
μεταγραφή
αφού έλειξε και ο χρόνος των μετά

τουςπγώ νες της για το Πρωτάθλημα Α
Εθνικής Κατηγορίας
Αγωνίζεται την Κυριακή στις 5 00
μ μ . στο ΕΑΚ Βέροιας, με «τον αιώνιο
αντιιιπλλό τπςν τον Αμυντπ Αμυνταίου

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Μ ε πρωτοβουλία της ΕΠΣΚΜ ατο
εξής θα δημοσιεύονται τα ονόματα των
διαιτητών και εποπτών παυ θα διευθύ
νουν τους ανωνες των πρωταθλημάτων
της. καθώς κοι οι ανππληρωμαπκοί.
Κατόπιν λοιπόν πυτού ο «ΛΑΟΣ» κά
θε Σάββατο στην προαγγελία των αγω
νων θα δημοαιεύει και τις διαιτητικές
τριηλέτες.
Θα πρέπει να σημειω θεί ότι η αντικα
τάσταση διοιτητου ή επόπτου γρομμών.
εφόσον δεν γίνεται δια της νομίμου
οδού αποτελεί λόγο ακυρωοεως τομ
αγώνος.

Ο σοι θ έλ ο υ ν να μ ο ιρ ά σ ο υ ν ιπ ισ το λ έ ς , π ρ ο ο κλ ή ο η ς . η άλλο
έντυπ ό υλικό, σ τα γρ α μ μ α το κ ιβ ώ τια τω ν ασιτιώ ν, τα κατα
σ τή μ α τα και τα γ ρ α φ ίία της πόλ ε ως Β ( ροιας, μπ ορούν να
τη λ ςφ ω νη σ ο υ ν σ το 2 9 .7 6 2 τις ίρ γ ά σ ψ τ ς ώρες γραφ είου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

«ΙΛΙΓΓΟΣ»
Πληρώνοντας 2.001» δρχ. Ετησίαις εκτός την
δωρεάν μεταφορά ελέγχετε και ρυθμίζετε το
αυτοκίνητό σας 4 φορές το χρόνο δωρεάν

Grundig Video-Recorder VIDEO 2 x 4 stereo

ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ 2 .3 0 Μ Μ
Βέρμιο Ν Αγ Τρ»α6α Τσιλογιάννης Μ
(Αμπνίττιόης Τηκας)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 10 3 0 Π.Μ
Αχιλλέπς Ν
Σκυλποι Ανταιν·π6ης
(Χρυσάνης Θ.
Πέσοος)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 2 30 Μ Μ.
Μ ελική Διαβατός: Συμεωνίόης (Κουφογιώτης Κπφπληςί
Νησ· Τριποταμος: Λασκαρης Β ιΧρ»»
οπνης Ν Λάσκαρης Κ )
Εθνικός Μ Ζερβοχώρι Βασιλετάόης Π
(Τσιλογιάννης Μ
Τήκος)
Ξεχασμένη Αγ. Γεώρν»ος Τσολακης Γ
(Αουμπουρόής - Χαραλαμπίάης)
Κορυφή Παπάγος Τσψούρης (Τσολπ
κης Ν - Ππυλιόης)
Βεργίνα Σελι Λουκίάης ιΑμανατίδης
Δεληγιάννης)
Αγκαθιά
Σεενήραχος:
Αρελάκης
(Ουζουνίόης Σαρρηγιαννιόης)
Νικομήδεια Ραχια: Τσιούπρος ιΚ ουφο
πουλος Δ
Τσαπραντζής)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Διαβατός
Νικομήδεια
Μ ελική
Ξεχασμένη
Αν Γεώργιος
Βέρμιο Σ.
Κορυφή
Βέρμιο Ν
Βεργίνα
Αγ Τριάδα
Σκυλίτσι
Εθνικός Μ

21
20
20
19
17
16
16
15

14
14

12
11

ΝΗστ
Αχιλλεας Ν

Ρπχιπ
Στενήμπχος
Αγκπθ«α
Ζερβοχώρι
Ππππν<τς
Τρ»ποταμος
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αύριο το πριυι στις ίΟ 3 0 ο υ νεχ ίςπ ά 
γιο 13η αγευνκπ«*π το πριμτηθλημο ττίς
κπτηγοριας αυτής σ το ν α ομιλς. αε πγκνες που παρουο·άζομν μενάλο ενδ-πΐ·»
οον οψαύ πολλές ομάδες '.ο* μ.αεε μ .
περισσότερες' παλεύουν γκτ τον τ·ι *,u.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Αρχάγγελος
Λπςοχωρι
Κολπη.
'Μπτράκας Περλιγκορηςί
Γιπννακοχώρι Νεόκπστρο Αμανατιόπ
ίΛαυκιδης Δεληγιπννης'
Π Ζερβοχώρι
Α γνελογινιΐι Κριτσόνη»,
Ν Άάακπρης Β Λοσκαρης κ
Χαοίεσσπ
Λευκάδκτ Κουφονηο»ηIΣυμεών ιό ης Κπψάλης}
Μονοσπιτα
Β/.τρβάρες ΞέμμτοϋΛ ·
(Δημπηλος
Παχογλοώ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αρχάγγελος
Αγγελοχώρι

ΥΠ/Μ Α Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 - ΒΕΡΟΙΑ

Η
1,
Συνεχεία στην 4 γ ,

Σχολή
αρχαρίων
Χιονοδρόμων
Από το Σύλλογο Χιονοδρόμων
Ορκιβαιών Βέροιας πνανοινωθηιαι
τα εξής:
Την περίοδο των εορτών θα λε·
τουρνήαει ατο Χιονοδρομικά Κέντρα
Σχολή αρχαρίων παίδων - κορασίδων
που θο αυνεχιαθεί ύστερα και όλυ τα
Ιαββατοκύριακυ και τις αρνίες.
Πληροφοριες θα παρέχονται κάθε
μέρα από τα γραφεία τοι> Συλλόγου
Μητροπόλεως 20Α και στο τηλκο.
26-970 από 6.00 8.30 μ.μ.
Για νη μετάσχουν στη σχολή τα
παιδιά θα πρέπει να είναι πλήρως εξο
πλισμένα και θα μεταφέρονται και Οο
παραλαμβάνονται από τους γονείς
των. Επίσης θα επιβαρυνθούν οι
γονείς των με μερικά έξοδα γαι την
λειτουργία της σχολής.
Τέλος καλούνται τα μέλη του Συλ
λόγου που επιθυμούν να διανυκτε
ρεόσουν στο καταφύγιο του Συλλό
γου στο Σέλι την περίοδο των εορ
τών να το δηλώσουν εγκαίρως και
όχι αργότερα από την 20-12-82. γιυτί
μετά θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότη
τας.
-· - ■ ·

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ 31
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κτίριο 300 τ.μ. nepinou, στην Πατρίδα Βέροιας απέναντι από το
εργοστάσιο ΕΛΚΟ κατάλληλο για βιοτεχνία ακόμη και για σχολείο.
Πληρ. τηλ. 2 8 .200 Βέροια.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
Βοηθός λογιστού με πείρα σε βιβλία τέταρτης κατηγορίας.
Πληροφορίες στο τηλ. 29.624 Βέροια.
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ΝΕΕΣ
Αν ε ιο τ ( κ α τ κ λ λ α δ ρ α σ τή ρ ια σας ε ν δ ια φ τ ρ τ η ε υ χ ά ρ ισ τη N ji,
Αειά κπι το κ έ ρ δ ο ς μπ οραμμε νπ π ο ν ερ ν α σ το υ μ * Π ρ ο σ φ έ ρ ω
-*
ι·ο μ ·σ θ ιο κοι π οσοστπ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ώ ρ α 7 9 μ μ π κ ι ξενο Λ ό νΓ υ ) Β · ΛΑ
Ε Λ Η Α « Ε υ σ τά θ ιο υ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΠΕΔΑ
Επί τη ς ο δ ο ύ Ο εσ νίκη ς «αι Σ τα δ ίο υ

γραψ ω ν

Τό συμπλήρωμα τής τηλεοράοεώς σας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σ υνέχίΐο ’ u»v ντέρμπι» έχουμε και
αυτή ?«ΐν ιιγιπνιστ.*.»! αφού Λα/Ο ομπόε^
που ετνιιι *ππ· m (βαοικά φαβορί για τον
ιιτλ ο (ΐυ*ι·ι» uíToñvk
Λυνάμεις τους
οτην Μ» λ»»Ί) ei ΤΟΠΙΚάς Φίλιππος με το*.
ηΐ.ιΐιτηπατ·<ι Διαβατό.
ΑυτίΗττπ η» οιΐπόες της Νικομηόειας
κπι nú, Ξεχασμένης παίζουν σ τιι γήπεόπ
τους * μι φ·Λ«Λπξαύν ?τ|ν νίκη Η πρώτη
uno ó* χ< τπι την Ρπχιπ *-Ό* ελπίζει σίγου
μπ ΗΤίΜίς Λιιο jV ifip o o \ fV¿i η Δεύτερη
μετά »π .<ππτπτρπΜ» ππο το Σκυλιτσ· όεν
πρεπε. νπ ε·νπ> ππλύ οη'ουρη γ·ο την vi
«η μγ πντιππλο μάλιστα τον όονστο κπι
πνεβπσμενο Ay Γεώργιο
Δ'ΐπκαΛυς είναι ο αγώνας του Σελιπυ
στηυ 0 t p ylyti ενώ η Κορυφή στο νππε
•Sn της μι την Πππάγη (ίντϊππλο Δεν ηρέ
πμ να Λυοκολε ιπε ·
Σημερπ γπ Βε υμτο Ν και τι Αγιο Τρ»η
Λο Οπ πνημετρηΒουν επην Naoucrt«
Αήττητο ΤΟ ΣκυΑίτσι για οκτίαί Κυριακές
Ηπ ππλιΐίίμε» να όιπτηρησε* αυτά το
μικρό ρέκορ αήμερπ το npuii μέσα στην
Νπαυσο μ* αντίπαλο τον Αχ*\λεα
Στπ \ηπ εάά τρμς παίζουν το Νησ« ι»
Εθνικός Μ κπι ρ Αγκειθιη με αντίπαλους
τον Τριπαταμο το Ζερβογοίρι και τον
Στενήμηχο /ιντιαταιχα nou θο προοππ
θήαουν yin την κατακτηοη της νίκης για
μιπ καλύτερη βαθμολογιΐνή θεσπ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Π ληρ

τη λ

22586

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
SABA - NORDMENDE

BARKO

Απίστευτα πιστή εικόνα
με ζωντανά χρώματα
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
παντός τύπου Ηλεκτρικές Συσκευές
Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι Ν Α Ο Υ ΣΑ Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ

lJ

Καμπίτη 8 Τηλ. 0332 27338 - 28338

w
ΙΗΓ
S iL y - tM a n

Τώρα τις γιορτές
Θυμηθείτε \V1V1F
Το καλύτερο δώρο
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά, τα παγκόσμια γνω
στά. λεπτοδοιΛεμένα αριστουργήματα της Γερμανικής Εταιρίας ΒΕ-ΕΜ-ΕΦ.
Μαχαιροπήρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, ανοξείδω
τα, είδη δώρων.
Με κάθε αγορά σας. σας προσφέρουμε ένα αναμνη
στικό δωράκι της ΧΥΜΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ

Μπτροφάνους 8 τηλ. 24638
Βέροια

Λ αϊκά

Φ ορολογικές Ελαφρύνσεις
στις μικρές επιχειρήσεις

• Λιτότητα, αυτοσυγκράτηση και άλλα πολλά ....
Ευχάριστα λόγια μας eine στον απολογητικό μονόλογό
woo ο κ. Παπανδρέου. Αλλά μιλούσα για λιτότητα και
αυτοσυγκράτηση στο λαό και ξέχασε τους 5 2 υπουρΟ>0ς του μ ε τις 5 2 λιμουζίνες τους που παρόμοιο προη
γούμενο τέτοιας... λιτότητας σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
στην Ευρώπη (δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αφρική). Ού
τε, φυσικά, αναφέρθηκε στη στρατειά των πρασινο
φρουρών και πρασινοσυμβούλων που εισέβαλαν (με το
αζημίωτο βέβαια) στα υπουργεία και στους οργανι
σμούς ...
Λιτότητα, κύριε Παπανδρέου. εντάξει. Αλλά μόνο για

Λ λ λ ά ζ η το ρ ο ρ ο λ ο γ ικ ό κ α β κ π β ς για χχς μικρός « χ η ρ τ ρ α ς .
θ α ιο χό σ ο υ ν v to v a m x K Ó ttp o t, Φ ορολογικοί σ υντελεσ τές κα ι κ λ ι
μ ά κια για τα εισ οδήματα κ ο υ θα α π οκτήσ ουν τ ο 1983. Τ ο μέτρο,
σήλχοσε ο υπουργός Ο ικ ο ν ο μ ικ ό ν κ. Δ . Κ ο υ λο υ ρ ιά νο ς, αφορά
κ ε ρ ίκ ο υ 1 104)00 ετα ιρίες τη ς μορφής Ε Π Ε , O .E ^ Ε.Ε. κ α ι τις
κ ο ινο κρ α ζίες τε χ ν ικ ό ν έργων.
Στοχεύει να βοηθηθοόν ουσια
στικά οι μικρές επιχειρήσεις, να
ενισχυθεί η προσπάθεια για συνέ
νωσή τους σε περισσότερο βιώ
σιμες μονάδες και να αποθαρρυν
θεί η δημιουργία εικονικών επι
χειρήσεων. Η ρύθμιση που έγινε,
τόνισε ο υπουργός, ικανοποιεί
βασικό αίτημα των αντίστοιχων
επαγγελματικών οργανώσεων.

το λαό;
• Ακούγοντος τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου προχθές
στην Τηλεόραση μου ήρθε στο νου η Ιστορία του
Νάστροντίν Χότζα, που προσπαθούσε να μάθει το γαϊδαρό του να μην τρώει και κει πάνω που τον έμαθε ...
του ψόφησε και απορούσε <τΓΊατίΠ. αφού είχε αρχίσει
να μαθαίνει», έλεγε και ξανόλεγε...1

Σχετική διότάξη που θα τροπο
ποιεί to υφιστάμενο καθεστώς (άρθρο
16, παρ. α του Ν Α . 3323/55) θα π*ριληοθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο
που θα κατατεθεί στη Βουλή τις αμέ
σως προσεχείς ημέρες κατά τη διάρ
κεια της συζήτησης του Προϋπολο
γισμού.
Συγκεκριμένα, για τα κέρδη που
θα πραγματοποιήσουν οι εταιρίες της
μορφής αυτής από το 1983 θα ισχή
σουν τα εξής κλιμάκια.

Δάσκαλοι (της ΔΟΕ) που ...
διδάσκατε...

ίΔ
η
\
Διδασκαήικο
SυΕ§·------ - — .
"κ β ·

• Ο ι πρώτες 500.000 δρχ.
ο ρ δ ώ ν , α νεξάρτητο αριθμού
εταίρω ν a n μεγέθους ο ρ δ ώ ν ,
θα ε ίν α ι αφορολόγητες.
• Γ ια τις δα σ ερκς 500.000
δρχ. ο φ ο ρολο γικό ς σ υντελε-
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στής ορίζεται oc 10%

• Γιο τις «άμβνες 500.000
δρχ. ο συντελεστής θα ávm

17%
• Για τα επί πλέον κέρδη ο
συντελεστής θα είναι 25%
Μέχρι σήμερα το φορολογικό κα
θεστώς έδινε αφορολόγητο όριο
250.000 δρχ. υπό την προϋπόθεση
ότι η εταιρία είχε κέρδη μέχρι και
250.000 δρχ. Αν υπήρχαν περιοσότε-

ρα κέρδη όεν ίσχυε το αφορολόγητο.
Τα κέρδη φορολογούνταν ως εξής:

• Οι πρώτες 300.000 δρχ.
(συμπεριλαμβανομένων των
250.000 δρχ) με συντελεστή
7% για ολόκληρο το ποσό.
• Οι επόμενες 300.000 δρχ.
με συντελεστή 13%
• Τα υπερβάλλοντα κέρδη με
συντελεστή 18%
Ετσι, όπως είπε ο κ. Κ.ουλουριά
νος, συχνά γινόντουσαν εικονικές ε
ταιρίες είτε για να μη φορολογούνται
τα κέρδη είτε να μην υπάγονται σε
φορολογία με υψηλότερους συντελε
στές. Εξάλλου, με το ισχύον σύστη
μα υπήρχε επιβάρυνση για τους εταί
ρους των μικρών εταιριών.

Φ Ρ Α Γ Μ Ο ΣΤΑ
ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ
συνέχεια από την 1η
π οινικές κυ ρ ώ σ εις θ α επ ιβ ά λ
λο ντα ι
σ το υ ς
π ραγματικούς
υ π εύθ υνο υς τω ν επ ιχειρ ή σ εω ν
• Α ρ χισ α ν ο ι δ ια δ ικ α σ ίες για
τη ν μη χανο γρά νω σ η τω ν κεν
τρ ικ ώ ν λα χα να γορ ώ ν Α θ η ν ώ ν
και Θ εσ/νικης.
Μ ε το ν μ η χ α νο γρ α φ ικό έ λ ε γ 
χο τω ν σ το ιχ ε ίω ν τω ν α γορ ώ ν
και π ω λήσ εω ν όλω ν τω ν ε γκα τα σ τη μ έ ν ω ν σ α υ τέ ς ε π ιχ ε ιρ ή 
σ εω ν
οπ ω ρο κηπ ευτικώ ν
και
κρεά τω ν, τη ν δ ιέ λ ε υ σ η τω ν
π ροϊόντω ν από τ ις κ εν τρ ικ ές
α γο ρ ές
και την
κ α θ ιέρ ω σ η
εν ια ίο υ τύπ ου ειδ ικ ο ύ τιμ ο λ ο 

γίου. θα γίνει α π ο τελεσ μ α τικώ τερ ο ς ο έλεγχ ο ς τω ν τιμώ ν, θα
π ερ ιο ρ ισ τεί το ε ικ ο ν ικ ό τιμ ο λ ό 
γιο και θα π α τα χθεί η φ ο ρ ο δ ια 
φ υγή.
Σε λίγ ες μέρες, μ ετά τη ν ολο
κλήρ ω σ η τω ν σ υ ζη τή σ εω ν με
πς ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ε ς επ α γγελμ α 
τικ έ ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ις θ α α να κο ινω 
θ ο ύ ν ειδ ικά μέτρα για τη δ ια κ ί
νησ η τω ν κρ εά τω ν και τις τιμ έ ς
τους.
• Υ λο π ο ιείτα ι η απ όφαση τη ς
Κ υ β έρ νη σ η ς για τη δ η μ ιο υ ρ γία
ε υ έ λ ικ το υ π α ρ εμ β α τικο ύ φ ο ρ έα
εισ α γω γώ ν, με νο μ ο σ χ έδ ιο που
κ α τα τίθ ε τα ι σ ύντο μ α σ τη Β ου
λή.

Στροφή τώρα στα
στερβά καύσιμα

P0MH. 17 «Ππρπττίι ι τ » π »νώλωπ ·*·

Δ εν είναι μόνο η Ο ΛΜ Ε που έχασε τώρα, επί εθνο
σωτήριας Αλλαγής τη φωνούλα της. Είναι και η άλλη
κστσπρόσινη συνδικαλιστική οργάνωση, η ΛΟΕ, δηλαδή
οι δάσκαλοί μας. Θαυμάστε στη φωτοτυπία της εφημεριδούλας τους που δημοσιεύουμε (φύλλο της 1
Φεβρουάριου 79801 τι αγώνα έκαναν επί ... επάρατης
κΝέας Δημοκρατίας»: «Η ακρίβεια και η λιτότητα είναι
καθημερινός πονοκέφαλος ... Το κρέας έγινε πολυτέλεια
... Η λιτότητα που χρυσώνεται με περιεχόμενο «εθνικής
επιταγής* έγινε εμποιγμός για τους πολλούς και παρα
πλανητικό σύνθημα για τους λίγους ... Φτάνει πια ... Εί
ναι καιρός να κερδίσεις εκείνο που σου ανήκει αγωνι
στικά ...» Α υτό έγραφαν τότε και καλούσαν, ούτε λίγο
ούτε πολύ, τον κλάδο τους (που τον έβλεπαν σαν ...
σκλαβωμένο) σε ... εξέγερση1
Τότε, σύντροφοι της ΔΟΕ. ήταν καιρός για αγώνες
για ένα καλύτερο κ αύριο» του κλάδου σας και τώρα δεν
είναι. Τώρα δεν θέλετε διεκδικήσεις δεν σκοτίζεστε για
ένα καλύτερο καύριο»;
Τώρα το κρέας . πρασίνισε κι αυτό κι' έπαινε να εί
ναι πολυτέλεια; Τώρα επί ΠΑΣΟΚ το χρήμα και τα άλλα
αγαθά τρέχουν απ' τα ... πατζάκια σας και δεν υπάρχει
λιτότητα και ακρίβεια;
Δ Ο Ε ... που είσαι, μ ' ακούς.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΙιαλΜ ·μ ·μ « ιή στη Um·. Am * ΑφΑκα
χττς στπ ΒβνΑπ · πρ·6— «ρτ*1 ΠΚ θ·Α«Κ «. Αμητομ φκνφΜι. 0 ΙπΑΑς πρε
■ixin« σχ» ·ιι·αφ»Γ «τις 11 Α ικ χ
ΙΜμ . 24 Mf*l ρετΑ την ηΚιΙεω ™“
θίΑΑτω«· ω ι ή ό »η θθφ*
Π ΟΜΙΛΙΑ
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ΘΑρνηβη ο κ ΦωτφΑτπ όπτ. «ΕνθηρμηΜΚ
μ μ ΝφΑς ü m p í mm* ip « ΑΜς ης μ ΤΜθΑνΜίς IW l τη ΑτκββτταΛ xt—m . ιη
xwveieeixwneii ΜΜμικΑς πιιιρ«»<ι ρτ
τη* χπίΦοη Μ ίμ » τη «τίέ IV2 an An
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Έληξε το Σεμινάριο
Κλάδου Ζωής
της Ο ΛΥΜ ΠΙΑΚΗΣ
Με την απονομή των διπλωμά
των σπουδών στους προϊσταμένους
πωλήσεων ί λ η ίί ο κύκλπε των
μαυηματων του εντατικού σεμινα
ρίου κλάδου ζωής και σημείωσε
μεγάλη επιτυχία.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν
έκτος από τους προϊσταμένους
πωλήσεων κλάδου ζωής των υπο
καταστημάτων και μεγάλος αριθμός
από το προσωπικό της ετσιρίος
Ηδη τα νέα στελέχη της ετοιρίος
ανέλαβαν το κοθήκοντό τους στα
υποκαταστήματα.

Βενζινάδικα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. 17 ΙΑ.Π.Ε.)
Την απόλυτη ικανοποίηση του για
τα αποτελέσματα του έκτακτου
συμβουλίου των υπουρνών ενέρνειας στην Κοπεγχάνη. εξέφρασε ο
Ελληνας Υπουργός Ενέργειας και
φυσικών πόρων κ. Ευάγγελος
Κολουμπής που εκπροσώπησε τη
χώρα μας στη σύνοδο. Οπως διευκρίνησε ο υπουργός στο κοινό ανα
κοινωθέν που εκδόθηκε μετά το τέ
λος του Συμβουλίου, περιλαμβάνε
ται αποκλειστικά ο όρος «στερεά
καύσιμα» αντί του όρου «άνθρα
κας».
Το γεγονός αυτό που αποτελεί το
επιστέγασμα μακράς προσπάθειας
της
ελληνικής
αντιπροσωπείας
σημαίνει ότι οι ελληνικοί λιγνίτες και
η τύρφη τίθενται σε ίση βάση με
τον άνθρακα που διαθέτουν μερικές
από τις πιο πλούσιες και μεγάλες
χώρες - μέλη.
Έ τσι, η χώρα μας θα μπορεί να
αντλήσει πόρους για το επενδυτικό
της πρόγραμμα του εξηλεκτρισμού
από ειδικό ταμείο που πρόκειται να
ιδρυθεί! Για την κοινοτική πολιτική
για τα στερεά καύσιμα.
Σημειώνεται ότι την πολιτική
αυτήν την προωθούν δύο μεγάλες
χώρες - μέλη, που τώρα υφίστανται
το μεγάλο βάρος του κοινοτικού
προϋπολογισμού, ακριβώς ν·α να
πετύχουν μέσω της πολιτικής σ τε
ρεών καυσίμων μία ανακατανομή
στον προϋπολογισμό. Θεωρείται
κατά συνέπεια σημαντικό ότι η χώ
ρα μας θα μπορέσει και αυτή να
αξιοποιήσει τους πόρους που Θα
διατεθούν μέσα από την πολιτική
αυτή.
Εξάλλου, θεωρείται σημαντικό
άτι το συμβούλιο, αφού διαπίστωσε

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γίαπαγιαννούλης Θεόδωρος
Σ Σταθμός, τηλ. 24582
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστ.
Χρ Πετρίδη. τηλ. 22352
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζόρης Οδυσ
Βενιζέλου 88 τηλ. 23207

«Μ α τ ' ονομά σου σκιάζομαι
τη μέρα να φιλήσω
π μέσα στα εξοπτέρια μου,
ΛΑΕ, θα σ αντικρύσω»

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
ΗΑιόδης Σταύρος
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο ύνίχεια σπΟ τπν 3η
Π ί,ρ ίΙτΙΓ Λ
ΧορπΟΡσ

13

'σμπ οχώ ρι
ΙΑνπμνιάόης

12
12

ΜονΟσττιτα

12

ΛτωπΑια

10
β

Nfónoorpc

Β ΟΜΙΛΟΙ
Το Γτοιννί&α του ομίλου ουπτύ γινον
ται οΓιμ*Ρ° στις 2 30 μ.μ 0 Μ Αλέζρν6ρος ρου έχει «πάρει α. φοΑι . τιαίς«·
στην ¿6ρα του μ. τον ΓτβνρΡ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Π ολατίτοιη
Καιχόχιυρο
ϋωοηφιδπς - ϊίμ ιττα ύ δ η ς Ι

Δημπολας

Λουτρός
Καλλθίυ Καραμπητσ>όνης
’ΧουοΟνης Ν Μστρακοςί
ΊπσΙΛι Αραιός βσυΐίωλπι (ΚοοονκιοίΛοΟυλοτ, · Λ**ρνθνντς'
Μ Αλκζίι-λρος ΛΑ · ΙητιιρΟς Αρτ \0«ης

Κουλουρά
ΟυζουνίΑπς)

Β ρόνιοιας

Η ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΛ

13

»ορβοίχ.,
Λαζοχωο·

Πετρελαιοειδή Τρόνς ΕΠΕ
ΘεσώΙκης 174. τη λ 24119

20
17
17
15
13

Μ Αλέξανδρος
Κουλούρα
Λ ο υ η >ός
ΠάλοτΙτσία

Σταυρός

12
10

Καψοχώρι
Καλλιθέα
Καμπσχιύρι
Αμαχος
Νηαελι

7

4

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστ.
Χρ Πετρίδη 1
τηλ. 22352
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσος Χρ.
Κολινδρσό 1 τηλ. 22 4 1 9
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάόητ Χρηστός

ιΓ ίΐυοη·νΐιιΑ ος I - Κουφάπάυλος ΔΙ

Β.Γ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια
Τηλ. 2 9 6 8 5
ΥΠΟ ΨΗΦ 1ΑΚΑ Τ Μ Η Μ Α Τ Α
(ΓΚΡΟ ΥΠ ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
« ο ι α π ο φ ο ίτ ω ν ( 1 0 8 0 . β 1. 8 2 )

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

η

Θα απουσιάζω στο έξωτβρικό για επιστημονική
Ενημέρωση από τις 23 12-82 μέχρι την 9-1-83.

ΑΠΟ 10·1 83
DA I, II. IV ΔΕΣΜΗ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς -Ε γ γ ρ α φ έ ς
Κ α θ η μ ε ρ ιν ά

Ετσι προβλέπεται ότι μέσο από
την πολιτική αυτή, η χώρα μας που
στηρίζει την ενεργειακή της πολιτι
κή στους εγχώριους πόρους και κυ
ρίως του λιγνίτη, θα αποκομίσει
σημαντικά οφέλη.

Αύξηση στο
ποσοστό κέρδους
ζητάνε τα
βενζινάδικα
Αν δεν αυξηθώ το ποσοστό κέρ
δους από 4,8% oc 7% πολλά πρατή
ρια καυσίμων θά οδηγηθοόν στο
κλώσιμο, τόνιζα oc ονακοίνοσή του
ο Σύνδεσμος Βενζινοπωλών Αθηνών
— Πειραιώς — Περί χώρων
Για την ικανοποίηση του αι
τήματος αυτού ο Σύνδεσμος επικα
λείται το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν Α
4485/1965.
Οι βενζινοπώλες επισημαίνουν
την «άδικη μεταχείριση των Οικο
νομικών Εφοριών που για τα πλυν
τήριο — λιπαντή ρω βάζουν συντελε
στή 2% και 25% , ενώ η απόφαση
του υπουργείου είναι μέχρι 15%)·
Ο Σύνδεσμος προτείνει την αυ
τόματη φορολογία (δηλαδή τη στι
γμή που αγοράζει ο βενζινοπώλης το
προϊόν).

Μ ΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ
ΑΘΗΝΑ. 17 (Α.Π.Ε.)
• Αγνωστοι όιέρηξαν το κατά
στημα πωλήσεως ανταλλακτικών
γεωργικών μηχανημάτων των Π.
Κουκουρίόπ και Ε. Τρατάόου. στην
Λάρισα, και έκλεψαν 2.000 δρχ.
από ένα νραφείο και το χρηματοκι
βώπο του καταστήματος, που
περιείχε
συναλλαγματικές

Γιατροί
πού

\E T ? h *
ptwouV

2

• ΑνηιιΛηρυ,ιματικοί opta>nkav για
τους ονώ νκς κ λ ι Σαββάτου οι κ « Κουυούσης
Κουφύνιώ της Ιδ.αιτητές) «οι
Τσιουορος
Ιαρηγιαννίδος
Ταηηραντζής ΙεπόπτεςΙ
Γιο τους αγώνες ιη ς Κυριακής οι « «
Κ ουμηύσ ικ
Γιδηρόπουλος (διαιτητές)
«αι ΚορηγκιοέΛπουλυς Κομαιιιτστζόκπς
Π απονι.υλύαυ Λοζόπουλος Χαμαμ-,.
νος Ιιπ όπ τις)

ότι η ανυπαρξία κοινοτικής πολιτικής
για τα στερεά καύσιμα δημιουργεί
κινδύνους για την ασφάλεια και την
σταθερότητα της ενεργειακής τρο
φοδοσίας της κοινότητας αποφάσι
σε ότι είναι κοινοτικά συμφέρον η
προώθηση της παραγωγής και αξιο
ποίησης του άνθρακα του λιγνίτη
και της τύρφης που διαθέτουν οι
χώρες - μέλη.

Αύριο Κυριακή 19 Δεκεμβρίου
1982 εφημερεύουν αι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Ταχμοτζίόης Κων.
Βκνιζέλου 30
ΤηΛ. 23.992 29 76 2
για Παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικό γενικής Ιατρικής.
Σωτηρίου Ιωάν,
ΐηηοπράτυυς 24
Τηλ. 2 7 3 3 6 2 7 5 8 6
για ποίιΜοτρικά περιστατικά!
Κοκκονίδου Φ ωι.
Κωττουνίου 3
Τη*. 2 9 .434
για χιιρουργικά και γυναικολογι.
κά περιστατικό

1 00 0.00 0 όρχ. και διόφορα έγγροφα. Το χρηματοκιβώτιο, βρέθηκε,
λίγες ώρες αργότερα στο 20-0
χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθη
νών - Λαμίας. 0 ι διαρρήκτες το ε ί
χαν παραβιάσει αλλά δεν είχαν
αφαιρέσει τις συναλλαγματικές και
τα έγγραφα που επεστράφησαν
στους καταστηματάρχες.
• Χρηματικό ποσό 3.275 δρχ.
έκλεψαν άγνωστοι, από το γραφείο
του Γυμνασιάρχη του 4ου Γυμνα
σίου Αγρίνιου, το οποίο παραβία
σαν Τα χρήματα, ήτον προϊόν έρα
νου των μαθητών του Γυμνασίου,
για τους αναξιοπαθούντες της
περιοχής.
• Αγνω στοι ειαήλθαν από το
ανασφάλιστο ποράθυρο, στο Λ ύ
κειο Μαυροθαλάσαης Νιγρίτας Σερ
ρών και έβαλαν φωτιά και έκαψαν
διάφορα σχολικά είδη εκπαιδευ
σεως Ισλάιτς Χημείας χάρτες, κλπ).
• Συνελήφθηοαν. στην Λαμία οι
αθίγγανοι Αχιλ Μ Χαϊόάρογλου
26 ετών. Ευθ Α Τεφίκ. 21 ετών
Γεωργία Φ Μπδτη 34 ετών κοι
Ανθούσα Ε Μπεσίμογλου. 24
ετών, νιατί περιήμχοντο με ουτοκ
νητο tu χωριά της περιοχής και με
την μέθοδο της αποσχολήσεως και
της ανταλλαγής χαρτονομισμάτων
(ΐφΐιίρεσαν
διάφορα
χρηματικά
ησσό από «im uM ljinnápv>c ίυγ«ε
κμ ιμ ινιι από (I; κατά*πηύθ «ου
Bao Ανιικι'οζέλ στο χωιΙΪΫ’ κΒπρ
δότες», αφαίρεσην 3 1 .700 δρχ, οπό
το κατάστημα του Απ Δημουλόπουλου, στο χωριό «Θσυμάκη» 8 500
δρχ. και το κατάστημα του Ιω. Γκού
μα, στους Κομπστόδες 3 0 0 0 δρχ.

Παραγράφηκαν
τα παραπτώματα
του κ. φ ω τήλα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΠΑΝΑΓ0ΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Ο νέος οργανισμός του Υπουρ
γείου Εξωτερικών που ήδη καταρτί
ζεται. θα ορίζει ότι θα γίνεται αξιο
λογική κρίση των διπλωμάτων για
πς προαγωγές και δεν θα προάγονται «βάσει αρχαιότητας».
Το δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο
υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης
Καψής απαντώντας σε επερώτηση
του ανεξάρτητου Βουλευτή Στάθη
Πανσγούλη. γιατί κσυμμετείχε στις
διαπραγματεύσεις γιο πς βάσεις και
δεν έχει όιωχθεί ο διπλωμάτης κ. Κ.
Φωτήλας που είχε συνεργαστεί υε
τη δικτατορία και είχε αναμιχθεί σε
καταγγελίες κατά αντιστασιακών
όταν υπηρετούσε στη Ρώμη επί
δικτατορίας».
0 κ Καψής απάντησε όπ η
Κυβέρνηση συμμερίζεται την άπο
ψη του κ. Παναγούλη αλλά δεν
μπορεί να διώξει τον κ. φωτήλα λό-

γω παραγραφής των παραπτωμά
των του
Είπε ακόμα, ότι ο καταγγελλόμε
νος δεν συμμετείχε ποτέ στις όιοπραγυατεύσεις για πς βάσεις και όπ
έχει μετατεθεί δυσμενώς στο Τόκιο*
«Έχουμε κι μείς - τόνισε - τις
ευαισθησίες όλων των ανθρώπων
που αγωνίστηκαν κατά της χούντας
γιαπ είμαστε έκα κομμάτι αυτού του
αγωνιστικού κινήματος».
Και κστέληξε:
«Είναι ατυχής η χρονική σύμπτω
ση. ότι γίνεται αυτή τη στιγμή αυτή
η επίθεση, όταν ακριβώς βρισκόμα
στε στο κρισιμότερο στάδιο των
διαπραγματεύσεων για τις βάσεις»·
0 κ. Ποναγούλης απάντησε ρπ
δεν ικανοποιήθηκε από την απαντώ
ση του υπουργού και ότι θα καταθέ
σει πρόταση νόμου για την δίωξΠ
των διπλωματών που συνεργάστη
καν με τη δικτατορία

Η Κυβέρνηση
€πι βεβαιώ νει
... διαψ εύδοντας
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύ
ματα μερίδας του Τύπου σχετικά με
τις συντάξεις διοικητών και υπαλλή
λων της Εθνικής Τραπέζης από τα
οποίο μπορεί να όημιουργηθούν
λανθασμένες εντυπώσεις στο κοι
νό. παρέχονται οι παρακάτω διευ
κρινίσεις:
1) Οι εργαζόμενοι στην Εθνική
Τράπεζα έπαιρναν πλήρη σύνταξη
Ιτο 80% όχι όλων, αλλά των συντα
ξίμων αποδοχών τους) αφού συμ
πλήρωναν 40 έτη ασφαλίσεως.
Μετά τη δημοσίευση του νόμου
1239/82 περί υποχρεωτικής απο
χώρησης των υπαλλήλων με 35ετή
υπηρεσία, αδήριτη προέκυψε η ανά
γκη της αναμορφώσεως του κανονι
σμού του Ταμείου συντάξεων του
προσωπικού της Τραπέζης. ώστε οι
οποχωρούντες να παίρνουν την
πλήρη σύνταξη στα 35 χρόνιο Οπηρεσίος όπως άλλωστε συμβαίνει
και στο δημόσιο.

2) Δεν είναι ακριβές ότι ο Διοικη
τής και οι Υποδιοικητές της T pón® j
ζης παίρνουν την σύνταξη που aV^
φέρεται στα όημοσιεύμστσ
θητεία 1 έτους μόνο
Το ακριβές είναι, ότι γιο ν°
ρουν αυτή την σύνταξη, θα πρ^η£;
να υπηρετήσουν ως Διοικητές "
Υποδιοικητές στην Εθνική Τράπ*^
για 10 τουλάχιστον χρόνια, εκτός0*
προέρχονται από τους υπάλληλο·^
της Εθνικής Τραπέζης οπότε ε1*01
δυνατόν να πάρουν σύνταξη ΔιΟίΚΤ
τού ή Υποδιοικητού με θπτείο Ó*1·
θέση αυτή ενός τουλάχιστον έ τ ο ^
εφόσον βέβαια η συνολική τ01,ί
υπηρεσία στην Εθνική Τρόπεί®
υπερβαίνει τα 10 έτη.
Η τροποποίηση του κανόνι σύ0'*
του Ταμείου ως προς τα μέλη ^
διοικήσεως αφορά μόνο τη λήψ*
πλήρους συντάξεως στα 35 ΧΡ0“1
όπως τροποποιήθηκε και για τ0°
υπαλλήλους.

Η λειτουργία των
καταστημάτω ν
κατά τις γιορτές
ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
Με απόφαση του Νομάρχη Ημα
θίας καθορίστηκαν οι ώρες λεπουργίας των καταστημάτων της Βέροιας
κατά τις γιορτές των Χριστουγέν
νων και του Νέου Έτους^
Για την ενημέρωση, του αναγνω
στικού μας κοινού ζητήσομε απο
την Νομαρχία σχετικό αντίνραφο
της αποφόσεως κοι δημοσιεύουμε
τα ωράρια λειτουργίας:
ι ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙ
ΣΤΗΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣΕΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΟΝ:
Κατά την 19 Δεκεμβρίου 1982:
από. 8.30
14.30
Κατά τις 20, 2 1 , 22, 23 28 29 30
Δεκεμβρίου 1982 από 08 30 14 00 και 16.30 - 20 30
Κατα τις 24 31 Δεκεμβρίου 1982
από: 08.30-15.00
Κατά την 27 Δεκεμβρίου 1982 από
0 8 .3 0 - 14 00
Τα καταστήματα πωλήσεως παιχνιδιών ειδικό και μόνο κατά τις 24
και 31 Δεκεμβρίου 1982 θα παρομείνουν ανοιχτά από 08 30-16 00
2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΩ
ΛΕΙΑ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΑ;
Κατά την 19 Δεκεμβρίου 1982 οπό
0 8 .3 0 - 14 30
Κατά την 20 Δεκεμβρίου 1982 από
0 8 .3 0 - 15.30
Κατά πς 21,22.23.28.29.30 Δεκεμ
βρίου 1982 από: 08.30-1 4 00 και
16.00-20.30
Κατά τις 24,31 Δεκεμβρίου 1982
από: 08 .00 16.00
Κατά την 27 Δεκεμβρίου 1982 οπό

08.30-15.30
3. ΚΟΥΡΕΙΑ:
,
Κατά την 19 Δεκεμβρίου 1982
•8 .0 0 -1 4 .0 0
■ ατό πς 20.27 Δεκεμβρίου 19*'
« ιό : 08.00-1 4 30
Κστό πς 21 22.23 28 29 30 Δε«",
βρίου 1982 οπό: 08 00-14 OC «
16 00 -20 30
Κατά τις 24 31 Δεκεμβρίου 19®'
από: 08 00-16.00
4 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ:
Κατά την 19 Δεκεμβρίου 1982 0
08 30-14 00
¡,2
Κατά τις 20,27 Δεκεμβρίου 13
από: 08.00-14 30
λ
Κατά
πς
2 1.2 2.23.2 8.293
Δεκεμβρίου
1982
08 00 -14 00 «αι 16 00-20.30 ?
Κατά τις 24.31 Δεκεμβρίου
από 06 30-18 00
5 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ:
Βάσει του αρθ
5
τηςπο
α,,οφ
20023 19 1954
Υπουργού
Εργασίας
ελευθερία εργασίας.
6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ.
Κατά
,
20.21 22,23.24 27.28.29.30·»^
I# '
Δεκεμβρίου
1982
08 30 -13 30 και 16 00-21 30 ,·
Κατά τις Κυριακές «αι εξαιρέ1*1
γιορτές ανοιχτό συνεχώς.
.,·
Τα καταστήματα ποσ θα πυΡ11“ ,,
νουν ανοιχτά κατά
19-12-Β2 θα είναι κλεισπ3
μ
3-1 -83
Στις 7-1 -83 όλο τα καταστημύ1 ^
λειτουργήσουν από 08 3 0 -1 ^ '*

) Ο Α ϋΜ Π ία κΠ
ΑΝΩΝΥΜ ΟΣ

r

α

. ΠΑ

Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ε Τ Α ΙΡ Α

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΡΑ Κ ΤΙΒ Α Ν -Ιδ η*Ο Κ ΤΩ Β Ρ ΙΟ Υ
ΤΗ Λ ΚΕΝ ΤΡ Ω Ν : 2249?

ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ
Με ευχαρίστηση πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο Οτ' 0 *
Σπόρος Λσμπρ«νός σνελαβε ως Προϊστάμενος Πωλήσεων Κλόδ
Ζώήέ
„
ύ ι

Σ-πϊρος Λ φ«Π Λ νάς

ΐΓΓ« ,**τ» τΐκή ε.δ ική ίκ τ η ιιδ “ ' ^

στην Έόρσ της Ε τοιρϋκ. ι ρκβΡόοτάθηκε στο .νησκα’ σΓΓτπΜ'
βεροιος κοι βρίσκεται στην διάθεση όλων αυτών που συνερνόζ0^
ται ή συναλλάσσονται με το Υποκατάστημα - πράκτορες - οσψό*
ζόμινοι. πελότες - για θέματα τνημερώσεως και πωλήσεων
κλειστικό του Κλόόου Ζωής.

ΤΡΙΤΗ
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Κατάληψη του
εργοσ τασ ίου

Έ τ ο ς ιδρύσεω ς 1 9 6 5
Αρ. Φ ύλλο υ 2 .1 1 1

ΓΕΩΡΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Αποφάσισαν αγρότ€ς

Μητροπόλεως 7 2
Τπλ. 2 3 .1 3 7

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Τιμή φ ύλλο υ δρχ. 10

Ηυαθίαε

Σφυροκόπημα στη Βουλήχπότη Ν.Δ

ΑΝΙΚΑΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
I ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάληψη του εργοστασίου της
Γεωργοβιομηχανικής Πιερίας ΑΈ.
απειλούν να πραγματοποιήσουν αύ
ριο 22 Δεκεμβρίου ροόακινοπαραγωγοί του Νομού μας
Σύμφωνα με πληροφορίες μας οι
παραγωγοί, που ανήκουν σε κοινο
πραξίες και συν/σμούς αποφάσισαν
την κατάληψη του Εργοστασίου για
τί η Βιομηχανία αυτή καθυστερεί
από τις 15 Οκτωβρίου να τους εξο
φλήσει την αξία των προϊόντων που
της πορέδωσαν.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η
Επιτροπή αγώνα των ροδακινοπαραγωγών. Όπως έγινε γνωστό οι
ροδακινοποραγωγοί. περίπου 200
άτομα, θα συναντηθούν σήμερο
στο χωριό Κυψέλη Ημαθίας και από
εκεί με τρακτέρ και άλλα οχήματα
θα κστευθυνθούν στο εργοστάσιο
της Γεωργοβιομηχανικής, που βρί

Ο

Νέα αποτυχία ο προϋπολογισμός

Σφυροκοπείτσι οπό το πρωί του
Σαββάτου η κυβέρνηση στη Βουλή,
αφορμή τη συζήτηση επί του
νέου προϋπολογισμού. Η «Νέα
^άμοκραπα» με σειρό ολόκληρη
Μοιχειών επέκρινε την εισοδηματι
κή πολιτική της «Αλλσγής» και την
κατηγόρησε απερίφραστα για ανι
κανότητα.
Πρόκειται τονίστηκε χαρακτηρι
στικά (από τον τ. Υπουργό Συντονι
σμού κ. I Μπουτο), για διπλή ανικα
νότητα:

• Δεν κάνει κανένα Θετικό βήμα
για να επιλύσει τα κρίσιμα προβλή
ματα του τόπου.;
• Δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες (εκείνου του τμήματος)
των οπαδών της για εθνική ανεξαρ
τησία, λαϊκή κυριαρχία και σοσιαλι
στικά μετασχηματισμό.
Επισημάνθιικαν επίσης:
• ή ραγδαία επιδείνωση του
οικονομικού κλίματος
• η έρπουσα συνεχής υποτίμηση
του εθνικού μας νομίσματος

Παραστάσεις του Μακεδονικού

• Η κατακόρυφη πτώση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
προϊόντων.
• Η αναμενόμενη θύελλα - σύμ
φωνα με την πρωθυπουργική
τηλεοπτική προειδοποίηση.
Ακόμη επισημόνθηκε ότι η
κυβέρνηση με πολιτικό κυνισμό
προσπαθεί να ρίξει στους ώμους
του ελληνικού λαού τα λάθη της
δικής της οικονομικής πολιτικής και
η αθεράπευτη τάση της (κυρίως δια
στόματος Κουτσόγιωργα). να ομιλεί
συνεχώς περί καμένης γης που το
ΠΑΣΟΚ κληρονόμησε απ' τη Δεξιά!
Αλλά αυτό δεν έχουν σήμερα καμιά
απήχηση (και δεν θα είχαν αν ακούγονταν και από προεκλογικό μπαλ
κόνια).
Μερικά χαρακτηριςτπκά σημεία
από τις ομιλίες στη Βαυλή:
I ΜΠΟΥΤΟΣ: Η κυβέρνηση έχα
σε την ευκαιρία να εφαρμόσει μια
ρεαλιστική πολιτική κατά το 1982
όταν είχε άνετα περιθώρια ανοχής.
«Η ασυνέπεια, η ανικανότητα και η
κομματική ιδιοτέλεια χαρακτηρίζουν
την φετινή πορεία πλεύσεως της
κυβερνήσεως». Το 1983, θα είναι
έτος οξύτατης κρίσης. Η Τράπεζα

ΤΠΓ ΡΧΑΛΑ λ γ Λ/·. -------- -
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χμής·
Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ: =έρω ότι ο
προϋπολογισμός του Κράτους, θα
έχει επιπτώσεις στην καθημερινή
(υιό και αισθάνομαι το βάρος αυτής
Άρχισ αν το Ί ( Τ
1 8 Αεαεμβρέαα σ το Μακροχώρε βεροίας
* Παραστάσεις του Μ ακεδονικού θ εά τρ ο υ μ ε το έργο του Σπάρου
Ποηαάογεώργου βΤην άλλη Κυριακή...».
Om án *Ι*α ι γνωστό το έργο αυτό ανέβηκε για πρώτη φ ορά από
*9ν θίασο ΣΤΟ Α και γνώρισε αρκετή επιτυχία. Ελπίζεται άπ οι
"προστάσεις του Μ ακεδονικού, σ τα χω ριά και τις πόλεις της Κ.Δ.
Μακεδονίας που θα περιοδεύσει, θ α σημειώ σουν την ίδια επιτυχία.
Το έργο ανεβαίνει σ ε σκηνοθεσία Ο δυσσέα Γωνιάδη, σκηνικά *0 στούμια Μ αίρης Παπαδοπούλου - Σμυρλή, μουσική επιμέλεια
Γιώργου Καλογήρου. Παίζουν οι ηθοποιοί Παύλος Γεωργιάδης.
Σοφία Αρμάου, Οδυσσέας Γωνιάδης, Μ αρ ιλένα Λιναράκη, Γιάννης
Πσπαθύμιος.
Α ς σ η μ ειω θεί ότι στα μέσ α του Γενάρη η παιδική σκηνή του
Μακεδονικού θ ε ά τρ ο υ θ ' αρχίσει πς πρόβες για το ανέβασμα του
τέταρτου παιδικού της έργου που μ ε το ανέβασμα της θα δοθεί
συνέχεια σ ε μια επιτυχημένη δραστηριότητα προσφοράς του Μ .Θ .
πτον παδόκοσμο της περιοχής μας.
Σ τη φω τογραφία μας σκηνή από το έργο «Την άλλη Κυριακή».
Από αριστερά Γιάννης Παπαθύμιος, Οδυσσέας Γ ωνιάδης, Π αύλος
Τεωργιάδης.

Ή|«, * υ σ υ ν π ν

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ: Η μεγαλύ
τερη δυσκολία που ανοίγεται για το
1983, είναι η αποκατάσταση της
ζημιάς που η ίδια η κυβέρνηση προ
ξένησε κατά το 1982 με την οικονο
μική της πολιτική. Μια πολιτική
χωρίς όνομα.
I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ: Τελικό θο
ανακαλύψει η σοσιαλιστική μας
κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να κάνει
χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία
αλλά τότε θο είναι αργά, γιατί θα
την έχει ήδη στραγγαλίσει, θα έχει
σφάξει την κότα που κάνει το χρυσό
αυγό.
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα μπο
ρέσετε να επιτύχετε με αφορισμούς ούτε με τα δειλά πλέον και
συγκροτημένα χειροκροτήματα της
πλειοψηφίας σας.
Α. ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ: Για το 1983 τι
γίνεται; Μας το είπε ο «νόμος της

πείνας» όπως απ3Κ)θηκε χαρακτη
ριστικά η τροπολοο του κ. Αρσενη. Η εργατική τάί θα χάσει άλλο
ένα τεράστιο μέρ ιτο υ εισοδήματός της, παρά τις Ουρίες «περί ετε
ροχρονισμού» tous. Πρωθυπουρ
γού.
Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΠΟΥΛΟΣ: Πικρή
χολή δοκίμασε ο εληνικός λοός και
ειδικότερα οι μισδσυντήρητοι από
τους προύπολσγιυούς του 1982
και του 1983.
Κ Ρ ΙΣ Η Σ Τ Η Α ΓΟ Ρ Α
Α Π Ο Τ17ΤΙΜ ΕΣ

Μια άλλη στεωπός ανάμεσα
στην σφικτή εισοΟμστική πολιτική
και το «πέταγμα» των τιμών στην
Αγορά, συμπιέζει την αγοραστική
ικανότητα κυρίως των μισθωτών
και τους ω θεί σε υιοχρεωτική λιτό
τητα. Τα μεγάλο ανοίγματα» που
επέτρεπε άλλες ;ποχές ο 13ος
μισθός είναι περισσότερο οπό βέ
βαιο ότι φέτος δεθα γίνουν. Με τα
χρήματα του όώ«ου - ή ένα μεγάλο
από αυτά - θα καλυφθούν οι ανά
γκες που θα δηΐιιουργηθούν με το
νέο χρόνο, κοθιίις οι αυξήσεις των
αναθών και των υπηρεσιών θα διαίάυΟ'ιΙΪΟ' Ο ιΐΛΤς-ίυιάνίσ-ιΐ'οι··» ·—·
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας στα
κρέατα κλπ) και τις οποίες δε θα
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με
το 5% που θα πάρουν για αύξηση.
τ . πλέον σαφείς ενδείξεις για την
εξέλιξη αυτή έρχονται από την Αγο
ρά. όπου παρά τις προσπάθειες του
εμπορικού
κόσμου
(ελκυσπκές
βιτρίνες ζωηρές διαφημίσεις κλπ)
δε λέει να ζωντανέψει.
Ο «ΕΛΕΓΧΟΣ» TON TIMON
Ενώ η οικονομική κρίση μαστίζει
την Αγορά και η υποκατανάλωση το
εμπορικά
καταστήματα,
μεγάλο
σκεττπκισμό έχει προκαλέσει η «δέ
σμη» μέτρων για τον έλεγχο των
τιμών που ανακοίνωσε την Παρα
σκευή ο υπουργός Εμπορίου κ. Γ.
Μωραίτης.
Κύκλοι της Αγοράς παρατηρούν
όπ τα μέτρα δεν είναι, αμέσου αποδόσεως
Ειδικότερα σημειώνουν τα εξής
• Η ηλεκτρονική παρακολούθη
ση των πμών των βασικών αγαθών
και υπηρεσιών είναι κάπ που ακούγεται όπ γίνεται εδώ και καιρό. Φαί-

Επίκαψ€ς ιστοριούλες

Σ υ νέντευξη μ€ έναν τροχονόμο
Σε κάποιο εγκυκλοπαιδικό λεξικό
δ'αβάζω:
«ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ: Ανθρωπος που
* |νεΙται κρατώντας ένα μπλοκ και
^να μολύβι. Χόμπυ τοσ να ψάχνει
να αυτοκίνητα παράνομα παρκαρι°μένο. Ιδιαίτερη αδυναμία του τα
•μεραεντές» και τα γιωταχί τω νγιατΡών.
Μουσικό
όργανο
που
δατρ^ύει η σφυρίχτρα. Αθλητική
«ου απασχόληση; Να βγάζει τις
Π|νακίόες των αυτοκινήτων, Ιδανικό

ταυ: Μια κοινωνία γεμάτη απαγορευπκές πινακίδες».
Εντυπωσιάστηκα και αποφάσισα
να πάρω συνέντευξη με έναν τρο
χονόμο. Τον ειδο να κάθεται (πρω
τοφανές!) κρατώντας το κεφάλι του
αντί για μολύβι.
— Δεν γράφεις επειδή αρώστησες ή αρώστησες επειδή δεν γρά
φ εις
— Αρώστησα επειδή σεις οι
δημοσιογράφοι όλα τα στραβά και τ

T o m & Jerry
θ ο χαρούμε πολύ να οβζ δούμε στο κατάστημα
μας για να διαλέξετε απ τη μεγάλη ποικιλία δώρων
και παιχνιδιών εισαγωγής μας.
Εας κάνουμε γνωστό άτι φέτος και για πρώτη
φορά στην πόλη μας ντυμένος Αη - Βασίλης Οα ι?έρα τα δώρα που θ’ αγοράσετε απ το κατάστημά μας
στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε χωρίς άλλη
επιβάρυνση.
Χαρά μας να δώσουμε και μεις χαρά στους
μικρούς μας φίλους και πελάτες

Tom & Jerry
Πίνδου 6 Βέροια τηλ. 62016
(απέναντι απ' τον Τερτιβανίδη κοντά στ*
αστικά)

ανάποδα τα φορτώνετε στην Τρο
χαία. Μήνες σπασμένο το σήμο στο
πεζοδρόμιο της Βενιζέλου, φταίει η
Τροχαία. Ρωτήσατε να πληροφορηθείτε πόσες φορές ζητήσαμε από το
δήμαρχό σας έναν εργάτη για να το
φτιάξουμε: Αν σπάζουν οι σούστες
των αυτοκινήτων στις λακκούβες
της οδού Κονίτσης, φταίει η Τρο
χαία. Ερευνήστε κύριοι και θα δήτε
πόσα έγγραφα κάναμε στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου. Τσακίζονται
τα παιδάκια με τα μοτοποδήλατα
στους δρόμους φταίει η Τροχαία.
Και δε φταιν οι γονείς που χαλάν
τον κόσμο κάθε φορά που αφαιρούμε την άδεια οδηγήσεως οπό τον
κανακάρη το υ ς
- Εδώ που τα λέμε, κάποτε κι
εσείς το παραξυλώνετε. Σταματά ο
άλλος για λίγα πορτοκάλια κοι τα
πληρώνει εκατό συν χίλιες το πρόσ
τιμο. χίλιες εκατό το κιλό.
- Αμ δεν πληρώνει τα πορτοκά
λια. Πληρώνει την κουβέντα γιο
πολιτικά ή για ποδόσφαιρο που
άνοιξε ο ίδιος στο βάθος του μάγο·
ζιού. Ακούει τη σφυρίχτρα του τρο
χονόμου, αυτός όμως εξακολουθεί
να συζητά για το γκολ που έχασε ο
Ακριβόπουλος από τα δυο μέτρα.
Ό τα ν σταματά η σφυρίχτρα και
αρχίζει το γράψιμο, τον βλέπεις να
„τρέχει πιο γρήγορα κΓ από τον Ακριβόπουλο. Αλλά είναι αργά πια. Το
γκολ ουτή τη φορά έχει μπει
- Κύριετροχονόμε, ποιοί είναι ο*
καλύτεροι πελότες σας:
- Οι κουμκαντζήδες. Αράζουν τα
αυτοκίνητά τους κάπου κοντό στο
καφενέ και δεν τους καίγεται κορφί
αν θο τους γράψεις. Ένα καπέλο

παρά πάνω, σου λέει
— Τι σας διασκεδάζει πιο πολύ
στη δουλειά σας;
— Τα σημειώματα που αφήνουν
οι οδηγοί όταν παρκάρουν αντικονονικά. Ένα έγραφε: «Τροχονόμε
πριν με γράψεις βρες μου τόπο να
παρκάρω». Κάποιο άλλο υπογράμμι
ζε με κεφαλαία: «Σφύρα κΓ έφτα
σα!» Μερικοί οδηγοί αφήνουν το
όνομα του μαγαζιού όπου βρίσκον
ται ή τον αριθμό τηλεφώνου με την
παράκληση να ειδοποιηθούν πριν
τους κοπεί η κλήση.
— Πως αντιμετωπίζονται οι περι
πτώσεις αυτές
— Ανάλογα με την ευοισθησία
του Τροχονόμου κοι τις ανάνκες
των κρατικών ταμείων.
— Τίποτε άλλο σχετικό μπορείτε
να θυμηθείτε:
Βεβαίως. 'Ηταν ένα σημείωμα
σωστό αίνιγμα. Έγραφε: «Κι αν με
γράψεις θο με σβήσεις κι αν με
σβήσεις τι με γράφεις:»
— Ή τον από στρατιωτικό;
Μα δεν συνέβη την εποχή της
όικτατορίος
— Μήπως τότε, κανείς βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας;
— Συνέβη μετά την αποχώρηση
• του Ράλλη.
— Βουλευτής
λοιπόν
του
ΠΑΣΟΚ,
— Μην αμαρτάνεις Οι βουλευτές
το υ ΠΑΣΟΚ για να γράψουν κάτι
τρέπει να έχουν ειδική άδεια
— Λες νότον πρασινοφρουρός.'
Αλλά σ τροχονόμος ψχε πάρε·
-άμομο.
Αραγε έτρεχε να γράψει κά
ποιον. ή έφευγε μην τον γράψει κά
ποιος
Ε π ίκ α ιρ ο ς

νεται όπ δεν γίνεται με επιτυχία Ιή
δε γινόταν κοι καθόλου) και κατά
περίεργο τρόπο ... επανέρχεται σαν
νέο μέτρο. Πάντως είναι γεγονός
ότι στην Ελλάδα οι δημόσιες υπηρε
σίες (και οι ιδιωπκές επιχειρήσεις)
δεν το πάνε καλά με τους ηλεκτρο
νικούς υπολογιστές
• Η αποτελεσμαπκότητα του
Συμβουλίου Ερεύνης Τιμών δεν
εξαρτάται από τη σύνθεσή του.
αλλά οπό τους μηχανισμούς που
διαθέτει για τον έλεγχο του κό
στους.
• η καθιέρωση κοστολογικών
ελέγχων σε ολόκληρους κλάδους
παραγωγής και εμπορίας προϊόντων
είναι κάτι επιθυμητό αλλά απραγμα
τοποίητο με το βραδικίνητο μηχανι
σμό του Δημοσίου, όσους κοστολό
γους και αν προσθέσουμε.
• Η ενεργοποίηση του νόμου για
τον αθέμιτο ανταγωνισμό είναι κάπ
που λέγεται ένα χρόνο τώρα

Εγκρίθηκε
το πρόγραμμα
ΣΑΝΤ ’8 3
Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ημαθίας το περιφερεια
κό πρόγραμμα δημοσίων επενδύ
σεων για το έτος 1983.
Το ύψος της τπστώσεως για το
1983 φθάνει τα 432 εκατομ δρχ.
Σύμφωνα με το πρόγρομμα που
εγκρίθηκε:
• Για την εκτέλεση συγκοινωνια
κών έργων εγκρίθηκε πίστωση δρχ
220.000.000
• Για έργα Υδρεύσεως ποσόν
85.000.000 δρχ.
• Για διάφορα έργα (γεωργικά
κλπ) 91.000.000 δρχ.

Αγροτώ ν
τνιχημενες συγκεντρώσεις «υιι»>
στην Βέροια με τα αιτήματα που
έχουν προβληθεί, συνδιαζόμενες με
την πραγματική οικονομική τους
κατάσταση, παρέχουν την βάσιμη
εντύπωση όπ η συνισταμένη όλων

σκεται στη διασταύρωση της
Αγαθούπολης.
Εντωμεταξύ η Χωροφυλακή, τό
σο του Νομού μας όσο και της Πιε
ρίας έχει πάρει αυστηρά μέτρα για
νο διαφυλάξει και να επιτηρήσει τη·
κινητοποίηση των αγροτών ώστε να
μη σημειωθούν επεισόδια.

Επίμονες φήμες
για υποτίμηση
της δραχμής
ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ με επίταση
το τελευταίο διήμερο, αι πληροφο
ρίες για ενδεχόμενη υποτίμηση της
δραχμής κατά 10%, με στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα',
των ελληνικών προϊόντων Οι πλη
ροφορίες αναφέρουν ότι σχετική
άποψη έχουν διατυπώσει στον
υπουργό Εθνικής Οικονομίος κ. Γερ
Αρσένη οι Έλληνες βιομήχανοι, που
αφορά την υποτίμηση της δραχμής
σε σχέση με τα κυριότερα ξένα
νομίσματα.
Από πλευράς κυβερνήσεως δεν
έχει ληφθεί καμμία απόφαση, είναι
όμως ενδεικτική η δήλωση των
κυβερνητικών εκπροσώπων, με άλ
λη αφορμή όπ δεν υπάρχουν πλη
ροφορίες υπονόμευσης της δρα
χμής από οικονομικούς κύκλους
όπως ανέγραψε στο φύλλο του
Σαββάτου απογευματινή εφημρίδα.
‘Αλλες πληροφορίες πνέφερσν,
όπ η υποτίμηση της δραχμής στο
ποσοστό που προαναφέραμε, θα γί
νει με την πολιτική της «διολισθήσεώς» της μέσα σ' ένα χρονικό διά
στημα 15 ημερών. Μ ε την πολιτική
αυτή, όπως είναι γνωστό, η δραχμή
έχει υποτιμηθεί τα τελευταία δύο
χρόνια κατά 30%, για λόγους αντο
γωνιστικότητας της ελληνικής οικο
νομίας.
Τέλος σημειώνεται ότι γιπ λόνους
ανταγωνιστικότητας
των
προϊόντων τους έχουν υποτιμήσει
τα νομίσματα τους η Γαλλία η
Σουηδία κοι η Ισπανία, πρόσφατα
κατά 8%

η συσκότιση

νων στην Α.Τ.Α. εργαζομένων
Ακούστηκε ακόμα από τα μευιι
μαζικής
ενημερώσεως
ότι
το
Υπουργείο εμπορείου πήρε μέτρο
για την καταπολέμηση της κερδο

των **άγρσπκων ^ ί^ ο ιο ν τ ω ν ιιου
κϋ ι ιιναλώνσνται σε π μ ίς κάτω του
κόστους αυτών, όμως ή άνοδος
αυτή των τιμών των αγροτικών
προϊόντων καταπολεμείται σκοπί-

μως όια να μη αυξηθεί η Α.Γ.Α. ή
των δραστηριοτήτων των πρωτοπό σκοπίας των έμπορων σε βάρος του
απορροφόται από την αύξηση του
ρων στοιχείων που φαίνονται να καταναλωτικού κοινού με έλεγχο
κόστους παραγωγής όταν παρέχεται
ενδιαφέρονται για το αγροπκό συμ και περιορισμό των πμών των αγα
η Α.Τ.Α.
θών
προς
τα
επάνω,
όμως
από
φέροντα δεν είναι η προάσπιση των
πραγμαπκών σγροπκών συμφερόν κανένα Υπουργείο δεν ακούστηκαν
μέτρα για την καταπολέμηση της
Δια να συγκαλυφθεί το λάθος
των αλλ' η συσκότιση των αγροτών
κερδοσκοπίας και του αδικαιολογή της θεσμοθετήσεως της Α.Τ.Α. πριν
σε βάρος των συμφερόντων το υ ς
του πλουπσμού του καταναλωτικού
από την θεσμοθέτηση της εξασφαΣυγκεκριμένα, πρόσφατο ανακοι
κοινού σε βάρος των παραγωγών,
λήσεως του σγροπκού εισοδήματος
νώθηκαν οι εκκαθαρίσεις των συνε
όταν το εμπόριό περιοριζόμενο στο
και του εισοδήματος των μικρομεταιριστικών οργανώσεων για τις
νόμιμο κέρδος του αγοράζει τα
σοίων επιχειρήσεων εξαγνέλθηκε η
τιμές που πέτυχαν στο εξωτερικό
αγροπκό προϊόντα σε τιμές κάτω
χρονική μετατόπιση της εφαρμογής
στο τόσο υγιεινό και θρεπτικό
του κόστους παραγωγής τους.
της Α.Τ.Α. μετά την αύξηση της
αγροπκό προϊόν των ροδακίνων
Ποιο είναι το αποτέλεσμα της
παραγωγής των παραγωγικών επι
τους Και με πς εκκαθαρίσεις αυτές
χειρήσεων που παραμελήθηκαν,
πληροφορήθηκαν οι ροόακινοπορα- εφαρμογής των προαναφερομένων
ρυθμίσεων: Ακούστηκε και τούτο
όμως εκείνο που χρειάζεται όεν ε ί
γωγοί μας όπ οι τόσο σκληροί κόποι
από το μέσα μαζικής ενημερώσεως
ναι νο περιέλθουν σε απόγνωση οι
αυτών και των μελών των οικογε
και από υπεύθυνο κρατικά όργανα:
αγρότες και ζητήσουν παροχές
νειών τους επί ένα ολόκληρο έτος
έγινε νεννοίο ανακατανομή του
επαιτείας αλλά τιμές πμές των
καθώς και τα τόσα έξοδα που έκα
εθνικού εισοδήματος υπέρ των
προϊόντων τους και όχι απατηλά
ναν με δανεικά χρήματα για την
υπαγόμενων εις την Α.Τ.Α. εργαζο
συνθήματα των επιτηδίων περί
παραγωγή του προϊόντος ουτού, σε
μένων, δεν έγινε αύξηση των αγο
ΕΟΚ. ΝΑΤΟ και κσταργήσεως της
άφθονη ποσότητα και σε ακαταγώ
ρών όμως έγινε αύξηση των κατα ατομικής ελευθερίας ιδιοκτησίας
νιστη στο εξωτερικό ορίστη ποιότη
θέσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρή
τα, πόνε στα χομένα. Διόπ οι συνεσεις παρομελήθηκσν μειώθηκε η
ταιρισπκές τους οργανώσεις δεν
βιομηχανική παραγωγή κατά 4%. Εί
κστώρθωσαν ούτε να εξασφαλί
ναι ολοφάνερο ότι με αυτή την περι
σουν πς απαραίτητες για την συγκο
πλοκή των γεγονότων είνσι αδύνα
μιδή του προϊόντος τους κλούβες,
τη οποιαδήποτε βελτίωση της οικο
με οποτέλεσμα ένα ποσοστό πάνω
νομικής κατσστόσεως των αγροτών,
από το 20% της παραγωγής τους να
ως μικρομεσοίων επιχειρήσεων,
καταστραφεί
ασυγκόμιστο
στα
Για ευχές μέσω της εφημερίδας
διόπ η βελπωαη αυτή προϋποθέτει
χωράφια, ούτε ικανοποιητικές τιμές
μας για τα Χριστούγεννα και το Νέο
τιμές των αγροπκών προϊόντων
του προϊόντος τους στο εξωτερικό,
Έτος τηλεφωνείστε μας στο 2 9 76 2
άνω του κόστους παραγωγής τους
αφού οι τιμές αυτές των δραχμών 5
Βέροια.
δηλ. προϋποθέτει άνοδο των τιμών
έως 12 κατά κιλόν αφήνουν ακάλυ
πτο ένα σημανπκό μέρος του κό
στους παραγωγής, έφεραν όμως το
'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'jt ix ix ix lt
ανπστοιχο συνάλλαγμα στην Πολι ■ k ' k ' k ' k * ★ ★ ★ ★
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τεία Και βεβαίως ακούστηκε από τα
μέσα μαζικής ενημερώσεως όπ το
Υπουργείο Γεωργίας μελετά το θ έ 
μα παροχής οικονομικής ενιαχύσεως στους ροδακινοπαραγωγούς
Ναούσης, διότι αυτοί ξεσηκώθηκαν
με τα τρακτέρ, όμως είναι τούτο
προστασία των εργαζομένων στη
γή: είναι τούτο κοινωνική δικαιοσύ
νη; Ασφαλώς όχι. Διότι είναι απαρά
δεκτο στην εποχή μας να απαιτεί
οικονομικές ενισχύσεις με βίαιους
ξεσηκωμούς το πιο σκληρά εργαζό
μενο τμήμα του έθνους, όπως είναι
οι αγρότες μας. επειόή δεν του
παρέχεται καμμιά άλλη προστοσίο
που δικαιούται οπωσδήποτε.
Η Α.Τ.Α. (αυτόματη τιμαριθμική
προσαρμογή) εξασφαλίζει το εισ 
όδημα μόνον των μισθών και ημε
ρομισθίων. 6ηλ. μόνον του τμήμοτος εκείνου των εργαζομένων που
απασχολείται κυρίως στην δευτερο
γενή και τριτογενή παραγωγή ενώ
όχι μόνον αφήνει απροστάτευτο το
αγροτικό εισόδημα, όηλ το εισόδη
μα των σκληρά εργαζομένων στην
πρωτογενή παραγωγή, αλλά και με
τον τρόπο που έχει θεσπισθεί,
χωρίς προηγούμενα νο θεσπισθεί η
εξσσφάλ'Οη του αγροτικού εισοδή
υοτος αντιτίθεμαι εις αυτά οφοι)
«άθε αύξηση των πμών των αγροτι
κών προϊόντων προκαλεί αύξηση
του τιμαρίθμου και περαιτέρω μείω
οη τοϋ εισοδήματος των υπαγομέ-
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Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 1982

Λ Α Ο Ι»

'Χρονογράφημα

οριζόντια και κάθετα!

Μ ερικά για κοιέντα
του ΓΙΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Ας πάρουμε τώρα το Κοράνιο, κι
αυτό Θρησκεία είναι. Αν και δεν
συμφέρει, αλλά σε πολλές περιπτώ
σεις ταιριάζει. Βέβαια δεν μπορούμε
να αραόιόσουμε πολλά απ' τα κεφά
λαιά του. που είναι πολλά και έχουν
και πολλές παραγράφους από επτά
μέχρι και εκατόν ογδόντα εξ.
8. Συνήθως το λέμε για τη...
Αρχή κεφαλαίου Α.Λ.Μ. δηλαδή:
στραβωμάρα.
Άλεφ. Λαμ. Μιμ. Τα γράμματα αυτά
9. Ρούχο, κυρίως ανδρικό.
λένε οι σχολιαστές του Κορανίου εί
ΚΑ Θ ΕΤΑ :
ναι μυστηριώδεις χαρακτήρες που
δεν πρέπει κανείς να εισόύσει στο
1. Είδος αμοιβής εργαζομένων
νδημά τους. Πεπεισμένοι ότι ο Θεός
(πληθ.).
απεκάλυψε το νόημά τους μόνον
2. Συνεχόμενα στον... κήπο —
στον Προφήτη και θα μείνουν για
Τελικός σύνδεσμος.
πάντα άγνωστα για τους υπόλοι
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
3. Προσωποποίηση της θείας δ ί
πους
θνητούς
«Γκελαλεντίν»
1. Δυσεύρετο ελληνικό νόμισμα,
«Ταλέμπ».
κης (καθ).
στη γενική.
Εν ονόμστι λοιπόν του πολυε
4 Παληά βασίλευε — Πρόθεση.
λαίου και πολυεύσπλαχνου Θεού
2. Μάρκα αυτοκινήτων, αντίστρο
5. Αυτά κρέμονται σφαγμένα.
όπως ανοφέρεται στην αρχή του
φη.
6. Μ αυτό το όνομα παίζει τώρα
κάθε Κεφαλαίου «Μπέσμ αλλάχ
3. Αυτά άξια λόγου.
ο Μπουμπλής — Ένας ευρωελραχμάν ελραχίμ». Και στα κεφά
4 Πολλές φορές μος προσφέρε
παίος ηγέτης αντίστροφα.
λαιο εικοστό τέταρτο ΤΟ ΦΩΣ.
ται από την τηλεόραση ίγεν.) —
7. Μισό... απίδια — Των ανδρικών
Εστάλει από τον Ουρανό, περιέχει'Ομοιο σύμφωνα.
παντελονιών... σύντροφος.
την επικύρωση των Νόμων και
5. Ανάποδος... παίκτης του Πανα
8 Είναι και η Ελλάδα.
σημάδια που η προφάνεια πρέπει να
θηναϊκού.
σας ανοίξει τα μάτια.
9. Μας τις συστήνουν γιατροί για
6 Ίσια. αλλά, ατέλειωτα — ΑρχιΠαρ. 2, Οι μοιχοί και των δυο φ ύ
μια... θεραπεία.
λων θα τιμωρούνται με εκατόν
μαστιγιές. (Που είσε Χομεινί εφένΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
τη, νομίζω που το εφαρμόζεις;. Και
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : 1 ΝΙΑΟΥΓΓΑ 2. ΕΝΟΡΙΑ - MAN 3. ΚΙΟΣΚΙ (Πασσά) 4.
που είσαι μοντέρνα εποχή, που μας
ΝΑΣΤΑ - ΠΡ 5. ANA - ΗΡΑΙΑ 6. ΚΑ - ΣΟΜΜΑ 7. ΗΥΙ αφήνεις να κάνουμε ότι μας καπνί
ΚΑΠΡΟΙ 8. ΣΑ - ΑΙΡΟ - (ΗΣ)ΥΔ 9 Ο.Ε - ΣΕΝΤΡΑ 10.
σει; Οι μαστιγιές είναι η κρίση του
ΣΝΡΕΤΧ - ΙΑ
Θεού. Εδώ ας μας επιτρσπεί να διαΚ Α Θ Ε Τ Α : 1 ΝΕΟΤΑΚΗΣ (Λουκανίδης) 2. IN - ΝΑΥΛΟΝ 3. ΑΟΚΝΑ * ΕΡ
φωνίσουμε.
4. ΟΡΙΑ 5. ΥΙΟΣ - ΟΚΙΣΤ 6. ΣΑΣΤΗΜΑΡΕΣ 7. ΚΑΡΜΠΟΝ 8.
Παράγρ. 3 Ένας ακόλαστος άνA M I - ΑΑΡ - ΤΙ 9. Π ί - ΟΥΡΑ ΙΟ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
δρας να μπορεί να παντρευθεί μό
νον ακόλαστη γυναίκα, ως επίσης
Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ ΚΟ ΥΜ Ο ΥΣΗ Σ
και το αντίθετο. Τι έχουμε να πού
με;
Κεφ. Δευτ. Παρ. 33. Είπαμε στον
Αόάμ- Κατοίκησε στον Παράδεισο
με την συζυνό σου. θρέψου με τους
καρπούς που γίνωνται εκεί, άπλωσε
τους πάθους σου σε όλες τις μεριές
αλλά μην πλησιάζεις σ ' αυτό το δέν
τρο από φόβο μην γίνεις ένοχος.
Παρ 34 Ο διάβολος όμως τους έκα
ΤΡΠΉ, 21
ΤΡΙΤΗ, 21
νε διεφθαρμένους.
Αλλά αυτά για τότε. Τώρα άλλα
5.45 ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧ Ε 
5.00 ΓΝΟΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΔΙΑ
ξαν τα πράγματα, βέβαια παντού.
0
ΧΑΜΕΝΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
5.15
6.00 0 ΚΟΣΜ ΟΙ
Η παράγραφος 23 μας παρηγο5.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΤΜ Ι ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ρεί: Αγγελία για εκείνους που
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.00
$.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
πιστεύουν και πράττουν το καλό, και
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
' 6 « 0 0 Φ Υ ΣΙΚ Ο Ι ΚΟΣΜ ΟΙ
που θα κατοικήσουν στους κήπους
6.30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «λίΑΣΟΣΗ 1»
7.35 Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
όπου τρέχουν ποτάμια. Ό τα ν γευ7.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8 05 ΑΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
θούν τους καρπούς που γίνωνται
8.00 ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ, ΠΑΡΑΚΛΛΟ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εκεί θα πουν: Νσ οι καρποί που τρε
8.30 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
8.45 ΤΡΑΓΟΥΔΗΜΕΝΗ ΣΜΥΡΝΗ
φόμαστε στη Γη. αλλά μόνον φαν
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.60 ΜΙΚΡΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
10.00 ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΈΡΝ
ταστικά θα μοιάζουν. Εκεί θα βρουν
11.25 ΒΕΡΟΛΙΝΟ. ΑΛΕΞΑΝ ΤεΡ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
γυναίκες ... εξαγνισμένες κι αυτό το
ΠΛΑΤΣ
I2.no ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12 3 4 5 6

©

7 8 9

κά που θυμίζουν την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Σε επιχειρήσεις... συντροφιά
(αντίστρ.)
—
Χαϊδευτικού
γυναικείου
ονόματος
(αντίστρ.).

6 5 3 ©

μέρος θαιι η αιώνια διαμονή.
Δηλαδέαγνισμένες γυναίκες
που δεν Ιπόκεινται σε φυσικά
έργα ... πίνες με μάτια μαύρα,
που δεν θι/ουν παιδιά, και θα ε ί
ναι απαλλίνες από τις ανάγκες
που νοιώΐιε στον επίγειο βίο
μας εκτόςι την ανάγκη της αγά
πης «Τζελττίν - Ελκασάν». Που
είσαι λοιπιώρα καινούργια επο
χή; ΑγαπΓ Κοράνιον εδώ δεν
μας συμφε
Κεφ Τέταγ. Παρ. 20. Να τιμω
ρείτε τον εθερον άνδρα και την
γυναίκα όι διαπρέιττουν κάποιο
ανοσιούργι και στην παράγραφο
19 νωρίτεμας λέγει: Αν κάποια
από τις γιικες σας μοιχέ ύθηκε
καλέστε τέιρες μάρτυρες. Αν και
των τεσσάμ οι μαρτυρίες ενώ
νονται ενανν της κλείστε την στο
σπίτι της ώου ο θάνατος να τερ
ματίσει τηιωή της... Αυτό είναι
πολύ σκληχδεν συμφωνούμε.
Προχθές/ και σιγόβρεχε και
περνόντας ιημέρι από το Παρκάκι δίπλα στ] Αγίους Αναργύρους
είδα σε έναίγγάκι κ ά τ ι... που δεν
μπορώ να διηγηθώ ... Έφτυσα
στο κόρφο μ ... και έχω την γνώ
μη ότι οπό «χθες δεν ματιάζουμε.
Άκουγα χ ρ ο τώρα πως σε κά
ποια Ευρωπιή χώρα γινόταν αυτά
στα φανερέ οι από τα μπαλκόνια
περνούσαν τ ωρα τους αυτοί που
τα έβλεπαν <αι δεν το πίστευα,
αλλά να ποιχ) είδα κι εγώ αυτό το
φαινόμενοΙ
Βέβαια έν συμφωνούμε με το
Κοράνιο, ελό άραγε πρέπει να
συμφωνούμ και με διαδραματιζό
μενα μπροιά μας; Ποιός καταλα
βαίνει από βοχπ και κρύο, ίσα - ίσα
καλύπτει, μι που οι ταράτσες των
πολυκατοικιν είναι τώρα πολύ
κρύες αυτ; για το καλοκαίρι
εννοείται όιν είναι ανοιχτές. Το
ασανσέρ καίόστο. Χαρά σ’ αυτούς
που κάθοντ στον τελευταίο όρο
Φο.
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Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
θα απουσιάζει στο εξω τερικό από τις
9 -1 -8 3 .

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ .Ε .Η . (βλάβες)

Ο .Ι.Ε . (σταθμός)

Πυροσβεστική

Στους φ ίλους και πελάτες πληροφορούμε ότι το συνεργείο Της
O P E L επαναλειτουργεΙ με ανανεω μένο προσωπικό.

Δ .Ε .Η . (Βλάβες)
Ι.Κ .Λ . (κρεοτ. βοηΔαες)
Αμεση Δράση
Ο .Τ .Ε . (βλάβες)
Πυροσβεστική

2X332 2X636

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Έ το ττι Κ Τ Ε Λ

Μ ε σ ίτ η

24.080

23.350

Πριν 5 χρόνια

Ο ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ Ο Υ Ρ Τ Ζ ΙΛ Α Σ του
Γεωργίου και της Σουλτάνας το γέ
νος Σακαρέκου, γεννήθηκε και
κατοικεί στο Παλ. Σκυλίτσι. επαγ
γέλματος Ιατρού και η Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η
Μ Ο Υ Ρ Τ Ζ ΙΛ Α του Νικολάου και της
Φραγκίτσας το γένος Σαμανίκου.
γεννήθηκε και κατοικεί στο Παλ.
Σκυλίτσι, επαγγέλματος Φαρμακο
ποιού, πρόκειται να πσντρετούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει
στην εκκλησία Αγ. Αναργύρων
Βέροιας.

Περισσότεροι επισκέπτες
στη Βρεταννία
Στη Βρεταννία μέσα στην τελευ
ταία δεκαετεία ο αριθμός των επι
σκεπτών που προέρχονται από το
εξωτερικό αυξήθηκε κατά 66% και
τα χρήματα που ξοδεύουν έκαναν
άλμα κατά 500%, σύμφωνα με μία
έκθεση που μόλις δημοσίευσε ο
Βρεταννικός Οργανισμός Τουρι
σμού.
Η έκθεση, που τιτλοφορείται
«Βρεταννικός Τουρισμός - οι μετα
βολές 1971-81», περιγράφει τη
δεκαετία σαν μία περίοδο μαζικών
επενδύσεων σε επιχειρήσεις σχετιζόμενες με τον τουρισμό. Το αποτέ
λεσμα υπήρξε να διπλασιαστούν οι
δυνατότητες εξυπηρετήσεως σε
ξενοδοχεία διεθνούς επιπέδου καθ'
όλη την έκταση της χώρας ενώ οι
εταιρίες θαλάσσιων και εναέριων
συγκοινωνιών αύξησαν σημαντικά
τον αριθμό των μεταφορικών μέ
σων που έχουν. Καθώς τονίζει η
έκθεση άλλος ένας τομέας όπου
έγιναν μείζονες επενδύσεις είναι οι
ευκολίες για οργάνωση συνέδριων
και διεθνών εκθέσεων εμπορικών
και άλλων.
«Το αποτέλεσμα του τεράστιου
αυτού κύματος επενδύσεων και
προσπαθειών ήταν ότι από την
αρχή της δεκαετίας του '80 ο Βρε
ταννικός Τουρισμός βρέθηκε σε θέ
ση να εξυπηρετήσει μιάν αύξηση
της κίνησης επισκεπτών και να αντι
μετωπίσει τον τρομερό διεθνή
ανταγωνισμό», συνεχίζει η έκθεση
του Οργανισμού. Κάνοντας προβλέ
ψεις για το μέλλον, ο Βρεταννικός
9.3ί4<ν,·'7':Λ'· Τημηστιιαύ ποολένει ΚΙ
και μετά; και προσθέτει ότι
σύμφωνα με τα δεδομένα ένας αρι
θμός 1 5 εκατομμυρίων επισκεπτών
κατ' έτος από το 1985 και πέρα ε ί
ναι λογικό να αναμένεται.
Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι Η ΠΑ
ίίν α ι ο καλύτερος προμηθευτής επισκεπτών γ.α την Βρεταννία, ξεπερ-

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7
Ε γκρίθηκΐ ο προϋπολογισμός του Δήμου Β ΐρ ο ία ς για το έτος 1978.
ύφους ποσού 61 .850 .0 00 δραχμές
Οικονομικά μ έτρ α για το 1978 αναμέντται να ανακοινωθούν αύριο.
Μποϋκοτάζ στη Γαλλία για τα τουρκικά προϊόντα.
Να αζιοποιηθςί ο μόχθος των αγροτών μ α ς δήλωστ ο κ. Καραμαν
λής σ ε μήνυμά του προς την ΠΑΣΕΓΈΣ.
Βέροια - Καστοριά και Νάουσα - Καλλιθέα παίζουν σήμερα για το
Κύτκλλο.
Διασυλλογικοί αγώνςς ανωμάλου δρόμου έγιναν στη Νάουσα, με
οργανωτή τον Ε.ΓΣ. ΖΑΦΕίΡΑΚΗΣ.

νώντας την Γαλλία και την Γερμα
νία Από την Ευρώπη οι επισκέπτες
το 1979 και 1980 έφτασαν τα 8
εκατομμύρια και έπεσαν στα 7 εκα
τομμύρια το 1981
Σχεδόν κά θε πέμπτος μια φορά
το χρόνο στο νοσοκομείο

Ο αριθμός των ασθενών των
νοσοκομείων αθξάνει από χρόνο σε
χρόνο. Από στατιστικής πλευράς
θεωρούμενο νοσηλεύεται σχεδόν
κάθε πέμπτος κάτοικος της Ομ. Δημ.
της Γερμανίας μία φορά το χρόνο
στο νοσοκομείο. Το 1980 ο αρι
θμός αυτός έφθασε τα 11.6 εκατομ., δηλαδή 2.1% περισσότερο
από το προηγούμενο χρόνο και
24,2% mo πολύ από το 1970.
Αλλό και ο αριθμός των ημερών
νοσηλείας σημείωσε το 1980 μετά από μία μείωση από το 1974
ως το 1977 - μικρή αύξηση, φθάνοντας τα 2 2 0 εκστομ. περίπου. Τα
γενικό νοσοκομεία συγκεντρώνουν
τις περισσότερες ημέρες νοσηλείας
(57.8%). Σε δεύτερη θέση έρχονται
οι ψυχιατρικές και νευρολογικές κλι
νικές και μετά ακολουθούν το αναρ
ρωτήρια.
Η διάρκεια θεραπείας στο νοσοιομείο καρουσιάζει μείωση. Ενώ το
1 9 70 «·~ ~ * λ όρος διάρκειας παρσμ ο ν ή * * ^ 3 '·“ ασθενών έφθανε " τις
24.9 μερΑν το 1980 ήταν μόλις
19.7. δηλαδή νια πρώτη φορά κάτω
πτό 20 μέρες.
Σχεδόν 1 4 .0 0 0 Γερμανό·
εργαζόμενοι στην αλλοδαπή
Δεν υπάρχουν μόνο αλλοδαποί
που εργάζονται στην Ομοσπ. Δημο
το αντίθετο, αν και όχι σε τόση

στην « λ α τ β α της o n : λόγω της χνψκρ <νης

2X314
«1.333

23.619
23.37«
100
121
198

Πληρώνοντας 2.00υ δρχ. «τησίως Εκτός 7Π*
δωρΕάν μεταφορά €λέγχ€Τ€ και ρυθμίζετε τ0
αυτοκίνητό σας 4 φορές το χρόνο δ ω ρ Ε ά ν

ΣΟΥΒΑ ΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
Κ Α Ι ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιηηοκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

Πολύ ρτηνή
η ανθρώπινη ζωή
,
Αντιστρόφως ανάλογη η τιμή
ανθρώπινης ζωής με την ημή ΟΡ»
τωΝ άλλων αγαθών! Αυτό τουλάΧ1'
στον αποδεικνύει η καθημερινή ή*?
τόμβη των ανθρώπων που εγκαΐαλ"
πουν αυτόν τον παράλογο κόσμο &
χίλιες δύο αιτίες και μάλιστα οιΐ“7
από σιδηροδρομικά, αεροπορ1*®
δυστυχήματα στέλνουν στον αλλ.
κόσμο. Κ αι σαν να μην έφθαναν οι>®
- δεν μιλάμε — για τους τ°,ηιί0' ί
πολέμους που είναι αμέτρητα1 I
αμέτρητα τραγικά θύματα!
σ' αυτόν τον μακάριο τόπο και τθ®τ
παράλογους φόνους, όπως αι>τθ£
στην Κρήτη. Μ ία κτηματική - διαέ~
ρά αξίας πέντε χιλιάδων δραχμ“
ήταν η πρώτη αφορμή και αιτία » _
Κ ι από κει και πέρα ξεκίνησαν οι α“
δοτικοί φόνοι με τα τελευταί τέπα«*·
ατυχή θύματα. Για πέντε
γεγονός που σημαίνει ότι χάθητ®.
πέντε ανθρώπινες ζωές για μΕΡ'
καφάσια ντομάτες, λίγα, ροδάκι*®«
λίγα σύκα και λίγα πεπόνια:
. ι
Φτήνηνε πολύ η ανθρώπινη
και η διαπίστωση αυτή γεννά
σκέψεις για το σύγχρονο άνθρωπο-

«ΙΛ ΙΓ Γ Ο Σ »

22.199
■» « * ■ ανοικτό Μ α ης 10 το y i

έκταση. Το 1979 (τα τελευταία
στοιχεία) π.χ. εργαζόταν μόνο υτι<>
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητα«;
(ΕΚ) γύρω στους 138.000 Γερμα
νοί μισθωτοί.
Απ' αυτούς 71.000, δηλαδή α6νω απ' τους μισούς απασχολούντο
στην Μ. Βρεταννία, 42.000 ατπν
Γαλλία 13.000 στην Ολλανδία
10.500 στο Βέλγιο. 9.000 στην
Ιταλία. 5 1 .000 στην Δανία κσ!
4.500 στο Λουξεμβούργο. Για τό*
Ιρλανδία δεν υπάρχουν στοιχ®0
Στις χώρες της ΕΚ έχουν οι ΓεΡύ0'
νοί εργαζόμενοι πλήρη ισοτιμία
απέναντι στο νόμο, με τους ντό
πιους Για τους Γερμανούς όθ*
εργάζονται σε χώρες έξω από *0*
ΕΚ - ο αριθμός τους είναι άγνωστοί
- επικρατεί ανάλογα με την χώΡ®
διαφορετικό νομικό και καινωνι#®
καθεστώς.

Π Α Ν ΕΛΛΑ Δ ΙΚ Η
Ο ΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

22-200

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ

21.880

Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ .Ε .Η . (βλάβες)

έφήμερίδα μας

Σταύρου, έμπορος δεν θο γιορτά
σει.

2Θ.6Μ

Πλ. Κορατόριου

την

- Ο ■. Στέφ α νος ΛιόΑιος του

24.141 24.343

Π λ Ο ρολοιιηι

Διαβάζετε
και διαδίδετε

GO

23.434

Βέρμιου Βτνιζιλσυ
Εθνική Τρσκεζα

4 .4 0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
8 .0 0 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1 6 .2 0 ΞΕΝΗ ΓΛΟ ΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ

O flL

«2.555 62.66«
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Γνωστοποιείται συμφώνως ίτρός τό
Ορβρον 1369 τού Αστικού Κωδικός βτκ

οοοε

ΥΠ/Μ Α Ν. ΗΜ ΑΘΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 3 - ΒΕΡΟΙΑ

\ ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
t Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ι £ Τ 4 Ι · Ε | Α Γ Ε Ν 'Κ Ω Ν Α | φ Α Μ ( θ Ν
Ε Δ Ρ Α EN AOM NAU

Ε Ξ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Ο

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. Μ Π Ο Υ Ν Τ Ζ Ο Λ Α Σ ε Σ ΙΑ

1 * · * ί'*

ΥΠ Ο Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ ο ψ ιο κ η 6 0 ΤηΑ 2 7 4 9 5 9 2 2 3 3 4 6

Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚ Η

Αντασφαλιστσί μας οι Λλόυδς του Λονδίνου

Ρ Ε Κ Τ ΙΦ ΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΛιΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑ ΛΛΑ ΚΤΙΚΩ Ν

& ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΙΚΕΥΗΙ
Ε Μ ΠΟ ΥΝΤΖΟ ΛΑΣ L· ΧΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ” 4 0 0 70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜ Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

15 7 0 0 0 0 0 0

68 5 0 0 0 0 0
193 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Σ. Α. Ναβροζίόου τηΑ. 2 3 4 6 0
(Χτ< γάζ·τη στη Σχολή Οδηγών Ν Α Β Ρ Ο /ΙΔ Η )

*·πΐ«υ. Lu..

Ε Π ΙΠ Λ Α Π Ο ΙΟ ΤΗ ΤΟ Σ
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ Μ Ο Ν ΤΕΡΝ Α
Βιοτεχνία

Επίπλων ΔβχόμΕθα παραγγ€λί€ς
Yt A , t S

ΕΥΡΩ Π Α ΪΚ Η Ε Ν Ω ΣΙΣ
Mid σοβαρή και ouycnfa ασφαλιστική eraipcia
Η

Ε ΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΙ M IN E

που καλύπτει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

D isc o
V u lc a n o

πάντα τις unoxptux

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
l ¿ A U U ¿
Ιΐ# *
/ 1
m
·
—
—
Εθνική οδος Βεροίας - Εδέσης
(1 0 0 *μ.
μετά——
τη· διασταύρωση
Ναούσης)» ΤΗΛ.
4—1- .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

·
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ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΣ·

Ν Ε Ο Π Α ΤΑ ΤΡ Α Κ

ΑΘΛΗΤΙ

Τ Η Σ Ν Α Ο Υ ΣΗ Σ
Έχασε 1-0 από τη Νίκη

Η ΒΕΡΟΙΑ ΚΕΡΔΙΖΕ 2 -0
ΚΑΙ ΚΟΝΤΕΨΕ ΝΑ ΧΑΣΕΙ
Σιγουρεύτηκ€ από το
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΓΑίΤΑΝΟΣ: «Μια Αγγλική ποροιΜία λέει «Ενα δράμι σωστής σκέψηι
ισοδύναμεί πολλές φορές με ένα τό
νο ιδρώτα» η παροιμία λοιπόν αυτή
ννιύρισε την επαλύθευση σε όλη
’τΐζ τη μεγαλοπρέπεια στον Κυρια
κάτικο αγώνα στο Κιλκίς όπου ενώ
οπήρχε η προσπάθεια και το πάθος
νια την επιτυχία από πλευράς παι
κτών μου επί 65 ολόκληρο λεπτά,
ξαφνικά και για ένα μόνο τετράλεατο έλειψε η σωστή σκέψη και σε
ουγδιασμό με το γεγονός ότι όλες οι
συμπτώσεις ήταν σε βάρος μος.
όπως άλλωστε σε όλα τα τελευταίο
Ίαιννίδια μας οδήγησαν στην μετα
τροπή του υπέρ υμών 2-0 σε ένα
σέρα για πέρα άδικο για την ομάδα
Μου 2-2.
Πίστευα στην επιτυχία έχοντας
εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των
παικτών μου, δυστυχώς όμως νια
Μια ακόμα φορά ο άγραφος νόμος
του ποδοσφαίρου ήταν εις βάρος
Μος χωρίς όμως αυτό να μας απαλλάοει της ευθύνης μια και μετά το
2-0 οπωσδήποτε παρουσιάσαμε μια
αδικαιολόγητη κάμψη στις προσπά
θειες μας».

Μια άριστη σε όλο τον αγώνα
αμυντική γραμμή της Βέροιας, μπό
ρεσε και χάρισε την ισοπαλία στην
τοπική ομάδα του Κιλκισιακού μέσα
σε 5' και παρά λίγο την νίκη γιατί οι
παίκτες της και ιδίως ο Γιώργος Μ ί
λης πίστεψαν ότι ο αγώνας μετά και
την επιτυχία του δεύτερου τέρματος
της ομάδας τους, έληξε Να όμως
που κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γί
νει και το «χαλάρωμα» αυτό, μετά
το 0-2 ήταν αρκετό να δώσει στους
αντιπάλους τους το δικαίωμα να
τους ισοφαρίσουν και παραλίγο νο
τους νικήσουν όπως προανοφέρσμε.
Υπεύθυνοι της Κυριακάτικης ισο-

ΤΟ ΠΛΑΤΥ X ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ ΛΛΩ ΝΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
0 Αγροτικός Αστέρας αρκετά
αΥεβασμένος με την επάνοδο του
Χρήστου Κιρτικίδη (οπουσία λόγω
τΡθυμστισμού) έφερε 1-1 στην
*δρα Του με τον Απόλωνα Λαρ. ο
Οποίος ήταν πολύ δυνατός. Ο ΑστέΡας από το 1ον "λεπτό ξεκίνησε
δυνατά τον αγώνα και παίζοντας
Πρακτικά ποδόσφαιρο δημιούργησε
Πολλές καλές ευκαιρίες για γκολ.
Η συνεχής κινητικότητα των ποι
ν ώ ν του Αστέρα είχε σαν αποτέλεσΜα στο 1 / να έχει ένα σουτ στην
ουμβολή των δοκών τομ Απόλωνα
“οι στο 15' ο κλασικός σέντερ μορ
Κιρπκίδης Χρήστος με έξυπνο τρόνα σημειώσει το 1 -Ο για τον
Πατέρα. Ο Διαιτητής κ. Τσατσαρίκης
ογην συνέχεια άρχισε να κάνει λάθη
"θ' ένα από αυτά έδωσε το γκολ για
τ°ν Απόλωνα. Στο 32" ενώ ο επό’’τΠς υπέδειξε τους παίκτες του
^Πόλωνα σε θέση οφ-σάΐντ ο ΔιαιΠίτής έδωσε ανύπαρκτο φάουλ εις
®δΡος του Αστέρα. Μ ε το κτύπημα
Πυτά του φάουλ με τον Κανελιά
^*ανε το 1-1 ο Απόλωνας.
Πιστεύεται ότι ο Αστέρας θα
ηό«ι πολύ καλλίτερα στη συνέχεια
δ'άη έχει δέσει την άμυνά του το
"έντρο του και την επίθεσή του με
επάνοδο του Χρήστου Κιρτικί-

σκορ και αδιαφόρησε
παλίας είναι 100% οι Βεροιώτες
παίκτες οι οποίοι αν και έπαιξαν
χωρίς τους Μουσούρη, Κατσώνη
και ΧΆΘανασίου, είχαν μια πολύ
καλή τακτική στο παιχνίδι τους και
ειδικά στο α' ημίχρονο βάσει αυτής
της τακτικής (Μελετίδης και Γιατζιτζόπουλος σαν ακραίοι οπισθοφύ
λακες Μίλης Γ - Παπατζίκος κεντρι
κό δύόιμο. Παρίζας «βεντούζα»
στον
εγκεφαλικό
Τσαχουρίδη,
Πουρσανίδης - Καλτσάς - Μίλης Φ
- Ακριβόπουλος χαφ και Γκέσιος
επιθετική αιχμή, που σε κάθε επίθε
ση της ομάδας του πλαισιονόταν
από τους χαφ έφθασε αρκετές
φορές κοντά στο γκολ και το γεύθη-

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ 2 -0
ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΟΚΩ ΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκρι
τού μας)
Με σκορ 2-0, από τα πρώτα 16'
του αγώνα, η Αλεξάνδρεια κέρδισε
τον Ά ρ η Ποντοκώμης. Το σκορ αδι
κεί την ομάδα της πόλης μας, η
οποία έχασε πολλές κλασικές ευκαι
ρίες για ένα πολύ μεγάλο αποτέλε
σμα. Ιδιαίτερα σε πέντε περιπτώ
σεις με τους Μέκκα (2). Η. Ιασωνίδη, Ζαρογιάννη, και Θεοδωρίδη, χά
θηκαν γκολ., που δεν μπόρεσαν οι
φίλαθλοι να καταλάβουν την απώ-

δη.
Τα γκολ

Στο 15' ύστερα από ωραίο σουτ
του Κιρτικίδη Χρήστου γίνεται το
1-Ο για τον Αγροτικό Αστέρα.
Στο 32' ενώ ο επόπτης υπέδειξε
οφ σάϊντ ο Διαιτητής κατελόγησε
φάουλ εις βάρος του Αστέρα και με
δυνατό σουτ το υ Κανελιά έγινε το
1-1 γιο τον Απόλωνα.
0- Απόλωνας έπαιξε δυνατά και
σε μερικές φάσεις-οντιαθλητικά μα
ν οιαιτητης άφησε να περοουυά.
Διακριθέντες
Α σ τέρ α ςΦ ά κ α ς Σαμαράς Κιρτικίδης Χρήσ. Καλιφούλης Ελευθεριάδης.
Απόλλων Λάρ:Γωγούλας, Κανελιάς Λάζος.
Η Διαιτησία των Τσστσαρίκου
(Πλατανιώτης Λαχονά) συνδ. Βόλου
με λάθη.
Συ νθ έσ εις
Α σ τ έ ρ α ς Ασεκίόης

Φάκας Σαχινίδης Ζεϊμπεκίδης Σαμαράς Καλιφούλης, Δούμπλας (65' Κουϊμτζίδης), Κιρτικίδης Π (6 5 ' Κιοσέογλου)
Κιρπκίδης Χρήστος Ελευθεριάδης.
Απόλλων Λαρ.:Κουμποράς Αλεξούδης, Πσπαχριστούδης, Κολομητρούσης Γωγούλας Κανελιάς Λά
ζος Αγγελής, Ντουνούδης, Θεοδο
σίου, Ζησάκης

Η ΝΑΟΥΣΑ πραγματοποιώντας
την χειρότερη, εμφάνισή της στο
προχθεσινό παιχνίδι έχασε με 1-0.
από την ΝΙΚΗ Βόλου, που έδειξε ότι
ήτανε η πιο καλύτερη ομάδα που
πέρασε, από την Νάουσα
Μια παράδοση που ήθελε την
ΝΙΚΗ νο χάνει, πάντα στην ΝΑΟΥ
ΣΑ και μάλιστα με μεγάλη άνεση
έσπασε σήμερα και με τέτοια νίκη
που θα μπορούσε να ήτανε πιο άνε
τη, αν δε συνέβαινε ο Σφυντηλάς να
γλυτώσει 2-3 περίπου περιπτώσεις
από βέβαια τέρματα

λεια τους. Η Αλεξάνδρεια ήταν πολύ
καλή, όχι όμως όπως σε προηγού
μενα μάτς στο γήπεδά της.
Βέβαια η οπουσία των Συναχείρη
και Λέκκο. ήταν εμφανής τόσο στην
όλη ανάπτυξη της ομάδας, όσο και
στο ακοράρισμα. Εν πάσει περιπτώσει η Αλεξάνδρεια, πέτυχε μια νίκη
ακόμη, που την έφερε πιο ψηλά στο
βαθμολογικό πίνακα, και εφ' όσον
αύριο κερδίσει στα Τρίκαλα τον
τοπικό Μ Αλέξανδρο, θα βρεθεί
στην πρώτη θέση, αφού η ΑΕ Πον
τίων έχει ρεπό.
Ο Ά ρη ς Ποντοκώμης παρουσία
σε μιο ομάδα δυνατή, και γυμνα
σμένη, χωρίς όμως μεγάλες τεχνι
κές αρετές. Το ότι έχασε μόνο με
2-0, αυτό το οφείλει στην τύχη, και
στον θαυμάσιο τερματοφύλακα
Άτσου.
Το σκορ άνοιξε στο 12' ο Η.
Ιασωνίδης με πλασσαριστό σουτ.
αφού δέχθηκε ωραία μεταβίβαση
του αδελφού του Γιώργου. Στο 16'
ο Ιδιος παίκτης από κοντά έκανε το
2-0. Μ ετά το 2-0, ακολούθησαν οι
χαμένες ευκαιρίες οι οποίες δεν
ήταν λίγες.
Διεκρίθησαν οι Γ. και Η. Ιασωγί6ης Δημτσούδης, και Ζαρογιάννης
της Αλεξάνδρειας και οι Άτσου,
φολτόπουλος. και Νικολαίδης του
Αρη.
Οι ομάδες:
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ : Κορώνας Γ. Ιοσωνίδης Αλβανός. Τσιβούλας Δημ
τσούδης, Μέκκας (46' Θεοδωρίδης), Κούντζας 155'Σκόρνας), Ελευ
θεριάδης Δαλαμπόρας Ζαρογιάννης και Η. Ιασωνίδης
Α Ρ Η Σ Π Ο Ν ΤΟ Κ Ο Μ Η Σ: Ατσου, Πάζογλου, Ζαχαριάδης Φολτόπουλος
Νικολαίδης, Αντωνίου, Σάρογλου,
Πατουλίδης, Λαζαρίδης Μιχαηλίδης
και ΚυριακΙδης
Ο διαιτητής κ. Πανάρετος (Κανδύλας - Παπαθεολόγου) του συνδέ
σμου Βόλου, με λάθη.
Γ. ΣΙΜ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝ ΤΙΠ ΡΟ ΣΩΠ Ο Σ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

κε μια φορά με τον Γκέσιο. Στο δεύ
τερο ημίχρονο η Βέροια συνεχίζει
με αυτήν την τακπκή και πετυχαίνει
στο 6 6 ' ένα δεύτερο τέρμα με τον
Ακριβόπουλο. Έτσι ενώ όλοι όσοι
ήταν στο γήπεδο πίστεψαν ότι το
παιχνίδι πλέον κρίθηκε υπέρ της Βέ
ροιας και μαζί με ουτούς και ο Γιώρνος Μ ίλης μετά την σέντρα των
Κιλκισιοκών παρασυρμένος από τον
ενθουσιασμό, άφησε αμσρκόριστο
τον επικίνδυνο Σταυρίδη για να
μειώσει σε 1-2. Δεν έφτανε αυτά
και μετά από τέσσερα λεπτά και
ενώ ο κ. Γαιτόνος ζέσταινε στον
ΣΙμπο και τον Τοπαλίδη γιο να τους
περάσει στο παιχνίδι, και νο βγάλει
τον Μίλη Γ. (στην θέση του θα περ
νούσε ο Γιστζιτζόπουλος και στη
θέση του Γιατζιτζόπουλου δηλαδή
αριστερό μπακ ο Πουρσανίδης) και
τον Μίλη φ ώστε να κρατήσει το
2-1, πιάνεται στον ύπνο η Βεροιώπκη άμυνα και ο προωθούμενος
Γούλας ισοφαρίζει σε 2-2. Νο και
μια φορά που η Βέροια στάθηκε
τυχερή, αφού στο 8 2 ' το δοκάρι την
έσωσε σε κεφαλιά του Αντωνά.
Δυστυχώς οι Βεροιώτες παίκτες
αυτοκτόνησαν μόνοι το υς χωρίς
αυτή την φορά να υπάρχει η δικαιο
λογία για κακή διαιτησία ή για ατυ
χία. Από την άλλη μεριά εάν το
καλοεξετάσουμε θα δούμε ότι και η
ισοπαλία δεν είναι λίγη, καθώς και
το σπάσιμο της «γκίνιας» του σκοραρίσματος στα εκτός έδρας παιχνί
δια. Η ομάδα πλέον έδειξε ότι ξεπέρασε τον κακό της εαυτό μακρυά
από το γήπεδό της (τόσες ισοπαλίες
που απέσπασε φέτος δεν πήραμε
Συνέχεια στην 4η
ΕΘΝΙΚΗ
Ε ΡΑ ΣΙΤΕΧΝ ΙΚ Η ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ
5ος Ο Μ ΙΛ Ο Σ
Τ Α Π Λ Η ΡΗ
ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Αλεξάνδρεια - Αρης Ποντ.
2-0
Μαγνησιακός - Δόξα Μακρ.
2-1
Απόλλων Λιτ. - Μ. Αλέξανδρος
Τρ.
3-2
Πλατύ - Απόλλων Λ.
1-1
ΜχιΛΛεος Φαρ.-πρακΛης X.
0-0
Ρ.φεραίος - Σοφάδες
1-2
Ατρόμητος Π.-Ελασσόνα
1-0
Ασπίδα Κρ. Βρ.Άμπελωνιακός 1-1
Σιάπστο - Γαλατινή
2-0
Εθνικός Κ - Α.Ε. Ποντίων
2-1
Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ΑΕ Ποντίων
Αλεξάνδρεια
Απόλλων
Απόλλων Λιτ.
Αχιλλέας Φαρσ.
ΑΟ Σοφάδων
Ατρόμητος Παλ
Εθνικός Κατ.
ΑΟ Καρδίτσας
Ηρακλής Χαλ
Αγροτικός Αστ.
Γαλαπνή
Δόξα Μακ.
ΠΟ Ελασσον.
Μακεδονικός Σ.
Αμπελωνιακός
Αρης Ποντ.
Μαγνησιακός
Ρήγας Φεραίος
Ασπίδα Κρ· Βρ.
Μ. Αλέξανδρος Τρ.

10
9
9
9
10
10
9
10
9
9
9
10
9
8
9
10
9
9
10
10
8

16
14
14
12
12
12
11
11
10
10
10
9
8
8
8
7
6
6
6
4
3

14η ΜΕΡΑ
ΤΑ Π Λ Η Ρ Η
ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Νάουσα - Νίκη Β.
Κιλκίς - Βέροια
Καβάλα - Αλεξίπολις
Καλαμαριά - Φλώρινα
Ολυμπιακός Β - Εορδαικός
Τρίκαλα - Αγ. Αστέρας
Πιερικός - Λαγκαδάς
Λεβαδειά - Θήβα
Κοζάνη - Ξάνθη
Πανθρακικός - Γιαννιτσά

0-1
2-2
2-0
3-2
4-1
4-1
4-0
3-2
3-1
3-2

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Καβάλα
Απόλλων
Νίκη
Ολυμπιακός
Βέροια
Πανθρακικός
Κοζάνη
Πιερικός
Αστέρας
Λαγκαδάς
Θήβο
Τρίκαλα
Γιαννιτσά
Νάουσα
Κιλκισιακός
Αλεξ/πολη
Φλώρινα
Εορδαικός
Λεβαδειακός
Ξάνθη

21
20
18
17
16
15
14
14
14
13
12
12
11
11
11
11
10
9
8
8

• Η Ξάνθη μηδενίστηκε στον
αγώνα με τη Νάουσα και της αφαιρέθηκε ένος βοθμός. Ο Λεβαδειακός έχει ετττό αγώνες λιγότερους
και οπό ένα οι: Αστέρας Γιαννιτσά.
Πιερικός Νάουσα. Φλώρινα Ξάν
θη. Κιλκισιακός.
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
13 ΓΚΟΛ: Μόσχος (Καβάλος)
10 ΓΚΟΛ: Καραθανάσης (Κοζάνης)
8
ΓΚΟΛ:
Παπαδόπουλος
Δ.
ΙΑΠΕΛ).
7 ΓΚΟΛ: Γ υφτάκης (Αστέρα),
Κατσικάς (Νίκης). ΧστζηελευθερΙου
(Απόλλωνα)
6 ΓΚΟΛ: Γκένας Π. (Τρικάλων),
Τζώρτζης (Θήβας)
5 ΓΚΟΛ: Γιωτόπουλος (Ολυμπια
κού) Τσαλκιτζής (Γιαννιτσών)
4 ΓΚΟΛ: Ακριβόπουλος (Βέροιας).
Ανανιάόης (Πιερικού), Γκέσιο«: Ι8έοοιας), Γούλας ΙΚιΛκισισκουι. καραισκος
(Ολυμπιακού),
Κυρικλίόης
(Ξάνθης), Μελισσόπουλος (Ξάν
θης), Μπέλλος (Λεβαδειακού), Σαββάκης (Φλώρινας), Σουλιόπουλος
(Απόλλωνα) Τόγκου (ΠανθρακικόςΙ
ΟΙ Α ΓΩ Ν ΕΣ
ΤΗ Σ Π ΡΟ ΣΕΧΟ ΥΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Νάουσα - Κοζάνη
Γιαννιτσά - Βέροια
Εορδαικός - Κιλκισιακός
Αλεξανδρούπολη - Ολυμπιακός
Αστέρας - Πανθρακικός
Θήβα - Καβάλα
Φλώρινα - Τρίκαλα
Λαγκοδάς - Λεβαδειακός
Ξάνθη - Απόλλων
Νίκη - Πιερικδς

Λ ΙΓ Ο Σ Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ

Η προχθεσινή ΝΑΟΥΣΑ που βύ
θισε σε αφάνταστη θλίψη τους οπα
δούς τη ς θα πρέπει να προβληματί
σει. όλους τους' υπευθύνους (διοί
κηση, προπονητή, παίκτες), ενώ
ακόμη περισσότερο την διοίκηση,
πομ κατά κάποιον τρόπο, φέρει
ευθύνη, αφού γνώριζε ότι εδώ και
αρκετό καιρό την ομάδα την μαστί
ζει το πως θο φθάσει στο γκολ.
Χρησιμοποιούμε ουτή την γλώσ
σα γιστί πιστεύουμε, ότι η ΝΑΟΥΣΑ,
ήθελε δυο μεταγραφές αφού όλοι
γνωρίζαμε, πως η ομάδα θα έπαιρνε
άλλον αέρα.
Πάντως επιβάλεται το ταχύτερο
δυνατόν όλοι να σοβαρευτούν, και
να βρουν την λύση του αινίγματος,
διότι μόνο με αίνιγμα μοιάζει, η θλι
βερή κατάσταση, που επικρατεί που
έχει σαν αποτέλεσμα την καθήζηση
της ομάδος.
Ο Α Σ ΙΣ ΣΤΗ Ν Ε Ρ Η Μ Ο
Ο ΣΦ ΥΝ ΤΗ ΛΑΣ

Αυτό το προχθεσινό σοκ ευτυ
χώς ο Σφυντηλάς στάθηκε, όοσι μέ
σα στην έρημο.
Οι δυο πλάγιοι μποκ ΧΊωαννίόης
και Μαυροδσυλόκης μπορεί να
αγωνίστηκαν, αλλά συχνά βρισκό
τανε εκτός θέσ εω ς
Οι δυο μπακ Κουμάγκας και Στοφυλλίόης πέραν που δεν είχαν
αλληλοκάλυψη. τους διέκρινε μια
βραδύτητα μεταξύ το υ ς
Στη μεσαία νραμμή επικρατούσε
χάος που οι Μ αλιούφας Πσπαδόπουλος Φ ύτος βρισκότανε μακρυά
από κάθε συνεργασία.
Στην επίθεση, το κακό συνεχίζε
ται. ενώ το γκολ έγινε γΓ ουτοΰς
ένα μεγάλο άγχος, αφού μια μια
ακόμα φορά, δεν βρήκαν το δρόμο
προς το δύχτια, όπου οι Μητρούσης Μπασιάκος Μπλιάτκος έχαναν
ευκαιρίες ανεπίτρεπτες για την πεί

ρα τους.
Η Ν ΙΚ Η

Η ομάδα του Ντε Φαρία ε·χ< μιο
πολύ καλή απόδοση, που δίκαια ιιή
ρε την νίκη και τους δυο βαθμούς
ενώ ήτανε η καλύτερη ομάδα, που
πέρασε από την Νάουσα κα, δίκαια
χειροκροτήθηκε από τους φιλά
θλους της Νάουσας και τους λίγους
οπαδούς της που την συνοδέυσαν
στο μακρυνό ταξίδι τους. Ό λοι λοι
πόν οι παίκτες της ΝΙΚΗΣ έτρεξαν
και είχανε εξαιρετική σπόδοση με
κορυφαίους τους Κοπανάς Αστρά
Κατσικά, και Γίόορο.
Η Δ ΙΑ ΙΤ Η Σ ΙΑ

Το λάθη του κ. Παπαδόπουλον
(Πέλλης) ήτανε χοντρό και οσφς
λώς. ζημίωσαν την Νάουσα που θο
μπορούσε κάλλιστα νο δώσει το πέναλτυ στο 2 0 ’ όταν ο Τσδγκος οπέ
κρουσε με το χέρι.
Σωστοί όμως ήτανε οι επόπτες
κ.κ. Γρηγοριύόης Γκίνης που ο δεύ
τερος ήτανε ο αλάνθσστος.
ΤΟ Φ ΙΛ Μ ΤΟ Υ Α ΓΩ Ν Α

9 ’ Από κόρνερ του Παπαδόπουλου ο Μητρούσης προ του Αστρά
χάνει την ευκαιρία.
«Η Ν ΙΚ Η Π Ρ Ο Η Γ Ε ΙΤ Α Ι
Μ Ε 0 -1 »

10’ Ο Κατσικάς κερδίζει κεφαλιά
και ο Κστιανάς που σουτάρει απο
κρούει προσωρινά ο Σφυντηλάς γιο
να έρθει εκ νέου η μπόλλα στον
Κοπανά και πλασάροντας κάνει το
0 - 1.
2 6 ' Μια θαυμάσιο μπαλλιό του
Παπαδόπουλου προς τον Μπλιάτκα.
πιάνει ένα ισχυρό σουτ και ο
Αστράς, ως οπό’ μηχανής θεό ς απο
κρούει σε κόρνερ.
3 Τ Ο Φύτος κάνει σέντρα ο
ΧΊωαννίόης γυρίζει στον Μπλιάτκο
που πιάνει νέο ισχυρό σουτ για να
περάσει ελάχιστα άουτ οπό το οριζόνπο δοκάρι.
3 2 ' 0 Αστράς κάνει βήματα και
το φάουλ πομ εκτελεΙ ο Ποπαδόπουλος πρηςτον ΧΊωαννίδη σουτά
ρει για να αποκρούσουν σε κάρνερ
οι αμυντικοί της Νίκης.
Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ
Χ Α Ν ΕΙ Ο Φ ΥΤΟ Σ
4 Γ 0 Χ Ίω ο νν ίδ η ς δίνει θαυμά
σια μπολλιά στον φ ύτο που εν τ ε
λώ ς μόνος σουτάρει νια να χάσει
μια σπάνια ευκαιρία για να ισοφαρί-

3ι

συνέχεια στην 4η

ΜΙΚΡΕΓ ΑΓΓΕΛΙΕ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καινούργιο Ρ Ε Ν Ω 9 χωρίς πινακίδες σ ε πμή ευκαιρίος. ΠΑηρ. τηλ.
28082
8 2 3 4 6 Β έ ρ ο ια

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
Βοηθά; λογιστού μ ι κάρο a t βιβλία τέταρτης «αττηοριος.
Πληροφορίες στο τηλ. » .6 2 4 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ
Διαβάζετε
και διαδίδετε
την
εφημερίδα μας

Στην οδό Κράτητος (κάθετος Συγγρού) στην περιοχή Παπασπύpou 5 0 ί.μ . 1ος όροφος νοικιασμένο σ ε οδονπατρείο. Τιμή ευ κα ι
ρίας γίνονται ευ κ ο λ ίε ς ΠΑηρ. τηλ. 2 9 .7 6 2

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θεσώίκης και Σιοδιου Πληρ »η* 2?!v8fi

Κ εντρικής 71. Γηλ: 2 4 6 2 8 2 7 1 4 0

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ
Ο σοι θ έλ ο υ ν να μ ο ιρ ά σ ο υ ν επ ιστολές, προσκλήσεις, η άλλο
έντυπ ά υλικό, σ τ α γ ρ α μ μ α το κ ιβ ώ τια τω ν οπ ιτιώ ν. το κ α τα 
σ τή μ α τα και τα γ ρ α φ εία της πόλε ως Β έ ρ ο ια ς μπ ορούν νο
τη λ εφ ω νή σ ο υ ν ο τ ο 2 9 .7 6 2 τις ερ γά σ ιμες ώρες γρ αφ είου

C o n te ssa
c o c ta fl’ 8

Που να γνωρίζει δισφημισπκή μακέττα ΠΑηρ.

τηλ.

2 9 .7 6 2 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κτίριο 3 0 0 τ.μ. περίπου, στην Πατρίδα Βέροιας απέναντι από το
Εργοστάσιο Ε Λ Κ Ω κατάλληλο γιο βιοτεχνία ή κέντρο διυσκεδα
σ ε ω ς Πληρ. τηλ. 2 8 2 0 0 Β έρ ο ια

W
IHf
cVn-v tifn/mn

Τώρα τις γιορτές
Θυμηθείτε \VlVfF
Το καλύτερο δώρο
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά, τα παγκόσμια γνω
στά, λεπτοδουλεμένα αριστουργήματα της Γερμανι
κής Εταιρίας ΒΕ ΕΜΈΦ.
Μαχαιροπήρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, ανοξείδω
τα, είδη δώρων.

Τό συμπλήρωμα της τηλεοράσεώς σας

Με κάθε αγορά σας. σας προσφέρουμε ένα αναμνη
στικό δωράκι της \VMF-

Grundig Video-Recorder VIDEO 2 x 4 stereo

Κόη to ζκχοορκηό στη Pipote
σ* ÉupowttáVó στύλ ¿ J
ΚΛΡΑΚΟΣΤΗ 15-Τηλ. 21147
Δ/ΝΕΗ: Παν. Σμιπκ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ

Μπιροψόνους 8 ιηΛ. 24538
Βέροια

Νέα από
τη Νάουσα
Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ
Ο Μ ΙΛ Ο Σ

Ο Τουριστικός Όμιλος Νάουσας
διοργόνωσε το Σάββατο 18 Δ εκεμ
βρίου στο πλαίσια των γιορταστι
κών εκδηλώσεων των Χριστουγέν
νων. Εκδηλώσεις στις οποίες έλα
βαν μέρος τα χορευτικό συγκροτή
ματα «ΠΥΡΣΟΣ», «Μπούλες Γενί
τσαροι». «Λύκειο ΕλλπνΙδων» και
«Εύξεινος Λέσχη»
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
έκλεισε η «Λαϊκή ορχήστρα της
Νάουσας»
ΣΥΓΚΕΝ ΤΡΩ ΣΗ
ΣΩ Μ Α ΤΕ ΙΩ Ν

Έ γινε σύσκειμη την Κυριακή 19

Δεκεμβρίου και ώρα 10-30 π.μ.
στην αίθουσα του Ερνατικού Κέν
τρου Νάουσας. Στην συγκέντρωση
πήραν μέρος το σωματεία των
Οικοδόμων. Π.Μ Τ.Ε.. Κλωστ/γών.
Κιβωτοττοιών. και συζήτησαν τα
προβλήματα που απασχολούν τα
διάφορα σωματεία με κυριότερα
θέματα την νέα συλλογική σύμβαση
και την ανερνίο.
Π ΕΘ ΑΝ Ε Η
Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Θ Ε ΙΣ Α

Πέθανε προχθές στο ΑΧΕΠΑ
Θεσ/νίκης η Ευθυμία Νοικοκύρτ
ετών 44 που είχε τραυματισθεί απέ
το μοτοποδήλατο του μαθητή Β.Α
σε δρόμο της Νάουσας.

ΔΕΝ

Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν ΤΩ ΡΑ ~
ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ
ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ
Δ Ε ΥΤΕ Ρ Η Φ Ο Ρ Α

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, Δερτέρα.
Όποιος Πολωνός απεργήσει για
δεύτερη φορά απολύεται. Αυτό ορί
ζει ο νέος «φιλεργατικός» νόμος
που ζήτησε η χούντα ταυτόχρονα
με την οναστολή του στρατιωτικού
νόμου.
Πειθήνια στις κομματικές εντο
λές η πολωνική Βουλή περιέλαβε
στο νόμο για την αναστολή του
στρατιωτικού νόμου, τόσες και τέ 
τοιες διατάξεις ώστε τελικά τόσο
αυτοί που θ' αποφυλακισθούν με
τον νόμο αυτό όσο και οι υπόλοιποι
Πολωνοί, χάνουν πλέον και τα ελά
χιστα δικαιώματα και «προνόμια»
που είχαν κατορθώσει να διατηρή
σουν ή να περιφρουρήσουν κατά
την διάρκεια αυτών των 13 μηνών
της σκληρής και ανελέητης στροπωττκής τυραννίος
0 Γιαρουζέλκι και οι άνθρωποί
του έγιναν «σοφότεροι» αυτούς

τους 13 μήνες Και με το νόμο «περί
αναστολής του στρατιωτικού νό
μου» κατόρθωσαν να περάσουν
διατάξεις που δένουν πλέον χειρο
πόδαρα τόσο τους Πολωνούς εργά
τες όσο και γενικώτερα τον Πολωνι
κό λαό.
Αυτήν την φορά η προσπάθεια
του
Γ ιαρουζέλσκι
στράφηκε
ευθέως ενανπον των συνδικαλιστι
κών δικαιωμάτων και κυρίως του
δικαιώματος εναντίον των Πολω
νών εργατών. Είναι χαρακτηριστικό

Τ Α Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Α Π Ο ΤΟ 1 1 ο
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ ΤΟ Υ Κ.Κ.Ε.

Μ ε την επανεκλογή του κ. Χαρι
λάου φλωρόκπ ως Γενικού Γραμμα
τέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ και την τελική
ομιλία του. προχθές στην πσνηγυρτκή εκδήλωση στο Σπόρτινγκ ολο
κληρώθηκαν, οι εργασίες του 11 ου
Συνεόρίου του ΚΚΕ
Στην ομιλία του ο κ. ΦλωρΟκης
ομιλία που συνοψίζει τις βασικές
πολίτικες επιλογές του 11συ Συνε
δρίου του ΚΚΕ γκ> την γραμμή
πλεύσης που θα ακολουθήσει το
κόμμα στην επόμενη περίοδο - υπο
γράμμισε άπ «σαν χώρο και σαν
λαός σνπμετωηζουμε μεγάλα και
δύσκολα εθνικά και οικονομικά προ
βλήματα. επίσημοινσντας η ς ευθύ
νες των κυβερνήσεων της Δεξιάς
«που οδήγησαν τον τόπο στο
σημείο που βρίσκεται σήμερα»
«Ξέραμε ταν ρόλο και τα έργα
της Δεξιός και γι' αυτό ο λαός μας τη
βλέπει - κο· σωστό - σαν ταν un'
αριθμόν ένα αντίπαλο»
Αναφερόμενος στην πολιτική της
κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. - και
ιδιαίτερα στην οικονομική πολιτική
ο κ. Φλωράκης επτε ότι το ΚΚΕ δια
φωνεί ριζικό με την μονόπλευρη
λπάτητα σε βάρος των εργαζομέ
νων και ζήτησε την λήψη μέτρων
γιο τον περιορισμό των προνομίων
nqu απολαμβάνουν ακόμα τα μονο
πώλια
Σ' αυτόν τον συσχ«τισμό ο κ.
φλωράκης είπκ επίσης ότι «όλα τρ
σημάδια άείχνουν πως Π περίοδος
που έρχεται θο είναι περίοδος μεγόλω-. αγώνων «σι σκληρών ταξικών
συγκρούσεων»,
αλλά επέστησε
ταυτόχρονο την προσοχή σπ «η

Όπως τα συνόψισε Ο κ. φλωράκης
δεξιά θα προσπαθεί να αξιοποιεί
όλο και πιο πολύ με δημαγωγία τη
δυσαρέσκεια των εργαζομένων,
υποκινώντας τυφλά ξεσπάσματα για
να αποπροσανατολίζει το λαό και να
διευκολύνει ένα αντιδραστικό πισω
γύρισα στην πολιτική ζωή της χώ
ρας».
Σαν όιέξοδο από τη σημερινή
άσχημη κατάσταση ο κ. Φλωράκης
πρόβαλε σε αντιπαράθεση με την
αλλαγή - το δρόμο της «πραγματι
κής αλλαγής» που συνιστάται μετοξύ άλλων, σύμφωνα με την πολιπκή
απόφαση του 11 ου Συνεδρίου:
Στην κατάργηση των προνομίων
των ντόπιων και ξένων μονοπω
λίων.
— Στην πραγματοποίηση εθνικο
ποιήσεων στρατηγικών κλόόων της
οικονομίας στην προστασία της
ελληνικής αγοράς και σςην προώθη
ση των δημόσιων επενδύσεων.
— Στην βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων και
στην διασφάλιση της λαϊκής συμμε
τοχής
Γιο τα θέματα που άπτονται της
εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας ο
Γ.Γ, του ΚΚΕ είπε ότι «ηραγμσπκή
αλλαγή» σημαίνει:
— Την εγκατάλειψη της αυταπά
τη ς όπως είπε, ότι μπορούν να βρε
θούν λύοεις γιο τα εθνικά θέματο
μέσα στα Νατοικά πλαίσια.

— Την άμεση απομάκρυνση των
πυρηνικών όπλων από το Ελληνικό
έόοφος
— Την αποχώρηση από το στρα
τιω τικό σκέλος του ΝΑΤΟ «στην
διαδικασία της πλήρους αποδέσμευ
σης από αυτό».
— Τον καθορισμό συγκεκριμένου
και σύντομου χρονοδιαγράμματος
γιο την απομάκρυνση όλων των
αμερικανικών βάσεων.
— Την έναρξη διαδικασιών «για
την απαγκίστρωση οπό την ΕΟΚ
των μονοπωλίων».
Σαν συγκεκριμένο τρόπο υλο
ποίησε ως αυτής της πορείας ο κ.
Φλωράκης επαναλαμβάνοντας την
γνωστή σαν σύνθημα θέση «αλλα
γή όεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ». πρό
βολε την λύση μιας κυβέρνησης
«που θα όεσμευθεί να εφαρμόσει
ένα μίνιμουμ πρόγραμμα που να
ανοίγει το δρόμο για την πραγματι
κή αλλαγή», και που θα εκφράζει και
θα στηρίζεται σε όλες τις δυνάμεις
της αλλαγής».
Επίσης ο κ. X. φλωράκης ονα
φέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην
αναγκαιότητα της πόλης για την
ειρήνη τονίζοντας ότι τώρα «είνοι η
ώρα των μεγάλων φιλειρηνικών
κινημάτων των λαών», καυτηριά
ζοντας την πολιπκή ίω ν εξοπλισμών
των ΗΠΑ και όιαβεβαιώναντος ότι
το κόμμα του θα ενισχύσει με μιο
ενωτική λογική με Ολες του τις

δυνάμεις το κίνημα ειρήνης στη χώ
ρα μας.
Τέλος ο Γ.Γ του ΚΚΕ τόνισε το
αυξημένα καθήκοντα και τις ευθύ
νες που επωμίζεται το κόμμα του,
επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα των
σχέσεων με τα άλλα κομμουνιστικά
κόμματα και εθνικοσπελευθερωπκά
κινήματα, υπογραμμίζοντας ότι:
«θα.συνεχίσουμε και θα δυνα
μώσουμε την όιεθνισπκή αλληλεγ
γύη μας προς τις χώρες του Σοσιαλι
σμού και ιδιαίτερα στη Μεγάλη
Σοβιεπκή Ένωση».
Στην εκδήλωση για τον τερματι
σμό των εργασιών του 11ου Συνεδρίου του ΚΚΕ απηύθυναν χαιρεπσμό οι ανππρόσωποι του ΚΚ Βουλ
γαρίας (και αντιπρόσωπος της
κυβέρνησής της) και του ΚΚ Γαλλίας
«.κ. ΑΛεξάντερ Λίλωφ και Γκαστόν
Πλισονιέ.
Τελευταία μέρα των τακτικών
εργασιών t o u Συνεδρίου εξελέγει η
νέο Κεντρική Επιτροπή και το νέο
πολιτικό γραφείο, τα μέλη του
οποίου μειώθηκαν από 15 σε 11.
Το νέο Π.Γ. απαρτίζεται από τους
■ κ. X. Φλωράκη (που εξελέγει και
γενικός γραμματέας), Α. Μποπέλο,
Δ. Γόντικα, Ν. Καλούόη. Ρούλα
Κουκούλου, Λούλα. Λογαρό. Δ.
Σαρλή, Κ. Ταολάκη και Γρ. Φαρόκο τακτικά μέλη - και Ορ. Κολόζωφ και
Τ. Μαμάτση - σναπληρωμσπκά μέ
λη. '
________________

ΒΕΡΟ ΙΑ - Κ ΙΛ Κ ΙΣΙΑ Κ Ο Σ 2 - 0
συν« χ«να από την 3η
μοζ«μέν«ς στα rp *j τελευτοία χρό
νια) και σύντομα θα φτάσε· και σης
νίκες αρκεί να μην καταφεύγουν a t
τέτοιες εταπολαιότητες οι αμυντικοί
της και να μπορούν *ο κρατήσουν
την εστία τους ανέπαφα ειδικά όταν
ο» επιθετικοί σκοράρουν.
ν ΜΑκκποκος ίσως να μην περίμενε τέτοια τακτική - απόδοση από
τφτ Βέροια, και ίπ«σκ στην παγίδα
των οντεπιθεσιών της. ΣυγχαρητήΡ*ο στους παίκτες του yio το αθλητι
κό τους παιγνίδι (και ότσν έχαναν
2-0) και για την παληκαριά τους και
το κουράγιο τους να ισοφαρίσουν.
Καλύτερο παίκτες του οι Πανα
ιω τίδ η ς Κοηητανίδης Σοφίανίδης
<αι Στουρίδης ίβ ' ημίχρονο!
Η διαιτησία του κ. Αγγελίδη από
πς Σ ίρ ρ ις ανπκκιμενική με μόνα
μελανό σημεία το πέναλτμ που δεν
έδωσε σ το σπρώξιμο του Αντωνά
επί του Μποδιτσδετουλου. καθώς
και όπ δεν Οφησε πλεονέκτημα δυο
♦άουλ υπέρ της Βεροίας την στιγμή
που οι παΗπες της ήταν έτοιμοι για
γκολ. Α ντίθετα οι βοηθοί του κ.κ.
Ιωαννιόης «ο Προδρόμου έπεσαν
σε ορκετά λάθη επηρεασμένοι από
τον κόσμο Ισως εις βάρος της
Βεροίος τα ηερ σαότερα
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΒΕΡΟίΩΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΑΣ Είχε μια αψυχολόγη
τη ενέργεια νοσπρώξει αντίπαλο
που ήταν πέναλτυ (όαχε τα αν δεν το
έδωσε α διαιτητής) και άστοχη έξο
δο στο δεύτερο δοκάρι του Κιλκισκτκού. Πάντως δεν «υθύνεται νια
το δυο γκολ Εκτός από αυτό είχε
άλλες καλές αποκρούσεις.
Μ ΙΛΗΣ Γ.; Αν κοι φορούσε το Νο
2 «παιξτ 4άρι. Ευθύντται για το
πρώτο γκολ ταυ Κιλκισιακού και
γενικό ταλαιπωρήθηκε στο β' ημί
χρονο από τον προσωπικό τομ αντί
παλο τον I ταυρί δη. ενώ στο πρώτο
ήταν ελεύθερος

ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ:
Άριστος
στα
καθήκοντά του, αμυντικό και επιθεπκό, σαν δεξιός οπισθοφύλακας
που έπαιξε
ΠΑΤ2ΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως σε
κάθε αγώνα η φυσιογνωμία.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Θα έπρεπε με την
πείορ του να κατευθύνει την άμυνά
του μετά το ν -ζ με επιτυχία Πάν
τως ήταν σωστός σε όλα
ΠΑΡΙΖΑΣ: Έπαιξε επάνω στον
πολύ Τσαχουρίδη και δεν του άφη
σε περιθώρια να κινηθεί.
ΚΑΛΤΣΑΣ: Φαίνεται πως εκτό<
έδρας είναι καλύτερο γι' αυτόν νυ
παίξει. Ή ταν από τους κορυφαίου!
της ομάδας του.
ΜΙΛΗΣ Φ.: Στον χώρο του κέν
τρου, αλλά και στο β' ημίχρονο σαν
επιθετικός, κινήθηκε πολύ καλό.
ΣΙΜΠΟΣ: Μετά το 2-2 που έπαι
ξε έτρεξε κοι πάλαιψε για κάτι καλύ
τερο.
ΓΚΕΣΙΟΣ: Έκανε ένα ωραίο
γκολ, αλλά τίποτο παραπάνω.
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ: Διανύει περίοδο
φόρμας. Η αλλαγή του έγινε γιατί
άλλοξε και η τακτική παιχνιδιού της
ομάδας του μετά το 2-2
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ: Ό ταν μπήκε σαν
αλλαγή δεν παίχθηκε πολύ γιο να
φανεί,
ΤΟ Φ ΙΛ Μ
Τ Ο Υ Α ΓΩ Ν Α

2 ' Ο Καλτσάς βγάζει τον Μίλη Φ
σε πλεονεκτική θέση κοι ενώ ο
Βεροιώτης φορ είνοι έτοιμος για
νκολ. τον κόβει ο κ. Αγνελίδης. για
να δώσει φόουλ υπέρ της Βέροιας
αγνοώντας το πλεονέκτημα.
10' Με θεομστική εκτίναξη ο
Αντωνός σώζει την εστία του, σε
δυνατό σουτ του Γούλα, από το
ύψος της μεγάλης περιοχής.
18' Ύστερα από ωραία ενέργεια
ο Ακριβόιιουλος περνάει και ταν
Παρίση, αλλά οπό υπερβολική
σιγουριά σε κενή εστία. πλαοόρει

Η ΛΕΚ ΤΡ Ο Ν ΙΚ Α
Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Α
ΠΑΝΤΟ Σ ΤΥΠΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ

άουτ.

Παρίση και κάνει το 0-2
Ο Γ Κ Ε Σ ΙΟ Σ 0 1

Σ Ε Ν Τ Ρ Α Κ Α Ι 1 -2

2 1 ' Πουρσανίόης - Καλτσάς συνόιάζοντος. ο τελευταίος μπαίνει από
αριστερά και λίγο πριν την γραμμή
του άουτ κάνει συρτή ποράλληλη
σέντρα στην εστία του Κιλκισιακού.
εκεί πετάγεται ο Γ κεσιος και με
ωραίο πλάσε δόκι μέσο από την
μικρή περιοχή δίνει το προβάδισμα
του σκορ στην ομόδα του.

8 7 ' Η σέντρα του Καπητανίδη
από δεξιά βρίσκει τον Σταυρίδη μό
νο του στην Βεροιώπκη περιοχή και
έτσι ο Κιλκισιώτης φορ που μπήκε
πλληνιΝ στο ημίχρονο, όεν δυσκο
λεύεται με πλασέ να μειώσει σε

Δ Ε Ν Δ ΙΝ Ε Τ Α Ι Π Ε Ν Α Λ Τ Υ
ΣΤΟ Ν Κ ΙΛ Κ ΙΣ ΙΑ Κ Ο

3 5 ' Κόρνερ ταυ Καπητανίόη από
όεξιά, ο Αντωνός χάνει την μπάλλο
κοι ταυτόχρονα για να την κερδίσει,
σπρώχνει τον Μποόπαόπουλο. ο
διαιτητής δεν δίνει τίποτα, η μπάλ
λα πηγαίνει στον Τρούπη το σομτ
του οποίου αποκρούει σωτήριο σε
κόρνερ ο Πουραπνίδης με κεφαλιά
38 Ενώ ο Καλτσάς έμπαινε μό
νος του στα Κιλκισιώτικα καρέ κό
βεται με ανύπαρκτο οφσάιτ από τον
επόπτη Προδρόμου.
Δ Υ Ο Φ Ο Ρ Ε Σ 01 ΤΟ Υ Κ ΙΛ Κ ΙΣ
Α Π Ο Κ Ρ Ο Υ Ο Υ Ν ΠΑΝΩ
Σ Τ Η ΓΡ Α Μ Μ Η

4 0 ' Μια άστοχη έξοδο από την
περιοχή του κάνει ο Παρίσης την
μπόλλα του την κλέβει ο Ακριβόπουλος κοντό στην γραμμή του
αράουτ. την στρώνει στον Καλτσά
που βλέποντας άδειο την αντίπαλη
εστία από μακρυό σουτόρει ψηλό
κρεμαστά, αλλά ο Πανογιωτίδης
προλαβαίνει και με υπερένταση
απομακρύνει την μπάλλα πάνω από
την νραμμή της «στίας του.
41" Κόρνερ εκτελεί ο Πουρσανί
όης από αριστερά, ο Μίλης Φ κάν«ι
πισινή κεφαλιά στον Γκέσιο. η
κεφαλιό του οποίου από τρία μέτρο
αποκρούεται από τον Γούλα πάνω
από την γραμμή της εστίας του.
4 6 ' Ο Ακριβοπουλάς μκ «τρύπα»
βγάζ«ι τον Γ κέσια μόνο απ«ναντι
στον Παρίσπ. ο θεροιώτης όμως
Φορ ανοίγ«ι πολύ την μπόλλα δεξιά
και δίνει το δικαίωμα στους Κιλκιαιώτες να οπισθοχωρήσουν και να
διώξουν τον κίνδυνο
5 2 ' Μόνος ο Γκέσισς ξεχύνεται
στα αντίπαλο καρέ, αλλά από πίσω
κόβεται με φόουλ από τον Τρούπη
5 3 ' Κίτρινη στον Παναγιωτίόη
για διαμαρτυρία.
54 ' Κίτρινη στον ΜΙλη Γ. για τον
ίόια λόγο.
ΔΟ ΚΑΡΙ ΕΧΕΙ
Ο Κ ΙΛ Κ ΙΣ ΙΑ Κ Ο !

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟ ΥΑΛΚΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩ ΝΩ Ν
Ενισχυτές, μείκτες, κεραίες, καλώδια Τν
Ραδιοερασιτεχνισμού-Λυχνίες τρανζίστορ κλπ.
Τρυφωνος 3 - Τηλ. 6 2 6 1 7 ΒΕΡΟΙΑ
Στη Μητρόπολη έναντι Κιν φου Κοπρίνη

6 4 ' Ο Ιταυριδης σε μ·α όκκδίκηση της μπάλλας στο έόοφος με τον
Μίλη Γ. κερδίζει την μπάλλο. αλλά
τιι άουτ που «πιχειρεί αποκρούεται
οπό το ηριστερό κάθε το δοκάρι του
Αντωνά.
Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Π Ρ Ο Η Γ Ε ΙΤ Α Ι 2 -0

88 Εξύπύη πάσα τό ΐί Μ ίλη Φ !^ Ιγο πιο «Οτω από το κέντρο του
γηπέδου στον Ακριβοπουλά «Γ
Βεροιωτης χαφ περνά«· δυο ανππά·
ληυς του « β πλοσόρει ίξω από την
μεγάλη περιοχή τον εξελθώντα

ΔΕΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜ Α

ΑΘΗΝΑ. 20 (Α.Π.Ε.)
Δέκα άτομα σκοτώθηκαν σε ισά
ριθμα τροχαία δυστυχήματα που
συνέβησαν το Σάββατο και την
Κυριακή στην επαρχία.
I Σπς Θ.30 μ.μ„ την Κυριακή στο
22ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού
Ιωαννίνων - Κονίτσης φορτηγό
αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Ευάγγ.
Δ. Ζώτος 40 ετών, συγκρούστηκε
όπ τα κυριώτερα άρθρα του νόμου
με ιδιωπκό αυτοκίνητο, που οδη
που ψήφισε η Πολωνική Βουλή, όεν
γούσε ο Νικ. Γ. Γκόγκος 35 ετών.
αφορούν ο αυτόν κοθεαυτό τον
Σκοτώθηκε ο οόηγός του ιόιωπκού
στρατιωτικό νόμο, αλλά σπς μεθό
και τραυματίστηκαν σοβαρό ο οόη
δους και τα συστήματα με τα οποία
γός του φορτηγού και ελαφρά οι
θα «γονατίσουν» οι εργάτες και θο
Κωνσταντίνα Ν. Μορτςώκα, 29
υποκύψουν.
ετών και Χρ. Α. Μπονιός 27 ετών,
Με το νέο νόμο ουόείς Πολωνός
επιβάτες του φορτηγού και οι
θα μπορεί πλέον ν' απεργήσει για...
Γεωργ. X. Βεζούρης 32 ετών, Αθή
δεύτερη φορά, επειόή κάθε συμμε
να Γ. Βεζούρη. 26 ετών. Χρ. Γ.
τοχή του. έστω και σε μία απλή στά
Βεζούρης και Χρηστός Γ. Βεζούρης
ση εργασίας θα συνεπάγεται την
ηλικίας 14 μηνών, επιβάτες του
αυτόματη απόλυσή του από την
ιόιωπκού.
όουλειά στην οποία ερνάζεται και
• Σκοτώθηκε ο Πανογ. Ν. Δάρτην εγγραφή του σε ένα «μαύρο πί
ρας 13 ετών και τραυματίστηκαν
νακα» που θα του στερεί οριστικό
ελαφρό οι Κων. Ν. Δόρρας 23
την δυνατότητα να βρει και πάλι μία
ετών, και Λουκία Δ. Τζσνοπούλου,
οποιαόήποτε εργασία.
15 ετών όταν το φορτηγό αυτοκίνη
Το μέτρο αυτό, συμπληρώνεται
το που επέβσιναν κοι οδηγούσε ο
από μίο σειρά άλλων διατάξεων που
δύτερος παρεξέκλινε της πορείας
καθηλώνει τους Πολωνούς σε κατά
του. ανατράπηκε και έπεσε από μια
σταση πλήρους εξαρτήσεως από το
γέφυρα.
κρότος και το κόμμα και σε αδυνα
Το δυστύχημα, συνέβη στο 3ο
μία εργατικής συνδικαλιστικού αγώ χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ορχονα εξ αιτίας της δαμοκλίας σπάθης
μενού - Λειβαδιάς.
που θα κρέμεται από επάνω του γιο
Φ Στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής
την καταδίκη του σε θάνατο από
οόού Θεσσαλονίκης - Αθηνών,
την πείνα
ιδιωπκό αυτοκίνητο, που οδηγούσε
Τα σκληρά αυτό μέτρα προκόλεο Στ. I. Καρπούζης 63 ετών, παρέ
σαν ήόη την αντίδραση της Καθολι
συρε κοι σκότωσε τον πεζό Ιω. Κ.
κής Εκκλησίας Η σύνοδος των
Μουρατίδη. 16 ετών.
Πολωνών επισκόπων διακήρυξε
• Στην παλοιό Εθνική οδό Αθη
χθες την πλήρη αντίθεσή της με τον
νών - Χολκίδος. κοντό στην Μαλααπάνθρωπο αυτόν νόμο και υπάρ κάσσ ιόιωπκό αυτοκίνητο, οδηγού
χουν πολλές ενδείξεις όπ η Πολω
μενο από τον Κων. Νάνο. 28 ετών,
νία βαδίζει τώρα προς μία ανοιχτή
παρέσυρε και σκότωσε τον πεζό
ρήξι μεταξύ του κράτους και του
Παναγ. Μαγγινό, 75 ετών.
κόμματος, κοι της παντοόύνομης
• Στη Χαλκίδα, ιδιωπκό αυτοκί
Καθολικής Εκκλησίας με απροσμέ
νητο. παρέσυρε και σκότωσε τον
τρητες συνέπειες γιο την ενότητα
Γεωργ. Κοκκινό. άγνωστο ποιπών
και την κοινωνική ειρήνη στη χώρο
στοιχείων. Ο οδηγός του αυτοκινή
αυτή.
του. αμέσως μετά το δυστύχημα,
εγκστέλειψε το θύμα του και εξαφα
νίστηκε.
• Στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο
από τον Στυλ. Τζήμο. 50 ετών,
συγκρούστηκε με ιόιωπκό αυτοκί
νητο, που οδηγούσε ο Χορ. ΚουρΣτην σημερινή κλήρωση του Λαϊκού κουμενής 30 ετών. Τα δύο αυτοκί
Λαχείου κέρδισαν οι εξής αριθμοί
νητα, μετά την σύγκρουση, παρεξέΟαριθ 14424 κερδίζει 3.61 0.36 0 δρα
κλιναν της πορείας τους και παρέσυ
χμές·
ραν και σκότωσαν την Μαριάνθη
0 αριθ. 64321 κερδίζει 730.00 0 6μο
χμές
Δεληνικολόου. 53 ετών που βάδιζε
Ο αριθ μ. 70237 κερδίζει 3 7 0 .0 0 0 δρχ
στο κατάστρωμα της οδού.
Απδ 8 0 .0 0 0 δρχ α αριθμοί
Φ Στο 36ο χιλιόμετρο της Εθνικής
6364 30294 37181 44547 61468
Από 4 0 .0 0 0 δρχ. οι αριθμοί:
οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, φορ
2321 91 4 8 19019 23397 25116 τηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο από
41398 49 85 4 57222 66 2 3 0 76982
τον Χαρ. Μασούρα, 29 ετών,
Απδ 2 0 .0 0 0 οι αρβιιοΙ:
συγκρούστηκε με μικρό φορτηγό
549 42 54 4431 10881 12200 16676
20431 2 6 3 8 8 28401 334Β7 34129
που οδηγούσε ο Χρ. Καλλκίπης, 43
36058 39 61 5 46 81 0 52728 55780 ετών. Σκοτώθηκε ο δεύτερος οδη
60026 64342 69 05 4 72471 74103
γός και τραυματίστηκαν σοβαρά ο
79095.
Απδ 12 .0 00 δρχ οι
πρώτος οδηγός η Σοφίο Παυλίόου,
3523 6192 75 08 97 99 16174 23819
24411 2 4 4 3 5 29613 3 1 8 7 6 33346
35347 38102 38663 40777 45318
48302 49103 5446Β 58 49 4 59275
83100 63731 65419 67422 71089
74660 77563 76314 79697
Γέλδς απδ 4 0 0 δραχμές κκρόΙζούν όλοι
οι αριθμοί που λήγουν στο 4.

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ :
Κ ΙΛ Κ ΙΣ ΙΑ Κ Ο Σ : Παρίσης Αντωνιά-

δης Γούλας Τρούπης Πανσγιωτίδης Μπέοιος (75' Γρόσης), Κοπή
τανίδης Σοφίανίδης Μποδιτσόπουλος (46 Στουρίδης) ΤσαχουρΙόης
Ιωοηφίδης
Β Ε Ρ Ο ΙΑ : Αντωνός Μίλης Γ.. Μ ελετίδης Γιατζσζόπουλος, Παπατζίκος
Παρίζος Καλτσάς Μίλης Φ (73'
Σίμπος). Γκεσιος Πουρσανίόης (75'
ΤοπαλΙόης)

ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ . 2 0 (Α .Π .Ε .)

Το σοσιαλόημοκρσπκό «όί»»
του πρώην Καγκελλάριου Χέλμό*
Σμιτ. έλαβε το 51.3% των ψήθ*(
σπς χθεσινές περιφερειακές
νές του Αμβούργου, σύμφωνα
οριστικό αποτελέσματα που δηΡ^
σιεύθηκαν σήμερα το πρωί·
Το χρισπανοόημοκρατικό κώμΡ1
αποκλείστηκε και πάλι από την τΟ^
«ή βουλή του κρατιδίου &
Αμβούργου, καθώς όεν επέτσί
παρά μόνο το 2,6% των ψήΦ“?
ενώ θα έπρεπε να είχε πάρει το ■
για να ανππροσωπευθεί στην το^
κή βουλή.
Υπενθυμίζεται όπ οι πρόώΡ®
εκλογές στο Αμβούργο, έξη
μετά πς εκλογές της 6ης Ιοονίο·^
ήταν αναγκαίες γιατί κανένα από τ
δύο μεγάλα κόμματα όεν
την απόλυτη πλειοψηφία. πρόύ*
που καθιστούσε τον Αμβούρι*
«αδύνατο να κυβερνηθεί»
Τον περασμένο Ιούνιο τα απστ'
λέσμστα ήταν το ακόλουθα:
Σοσιαλδημοκράτες 42,7%
Χρκτπανοόημοκράτες 43.2%
Πράσινοι 7,7%, και
Φ ιλελεύθεροι 4,9%.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη
Διοικηπκού Συμβουλίου της
ρείος Προστασίας Ανηλίκων
Η μαθίας εκφράζει π ς θερμές
ευχαριστίες προς τον κ. Αργέτ
Τσσχουρίόη. Δικηγόρο Βεροίας,
τη δωρεό (5 .0 0 0 ) πέντε χ ι λ ^
στην Εταιρεία, αντί γιο μ ν η μ ό ^
των γονέω ν του,

Αργύριος Τσίχλας
Εισ α γγελεύ ς

MHMf PF Υ0Ν7Δ

Φαρμακεία
♦ lûlANYKfFPFVOWTA

ΣΤΗ Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Αθανοσιάόης Χρήστος
Σταδίου 19 τηλ. 22589
ΣΤΗ Ν Α Ο ΥΣΑ

Σήμερα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου
1982 όιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Παπαγεωργίου Γιάννη
Τη λ. 2 9 5 5 1

ΤΟ Δ Ο Κ Α Ρ Ι ΓΛ Υ Τ Ω Ν Ε Ι
ΤΗ Β Ε Ρ Ο ΙΑ

8 2 ' Υστερα από σέντρα του
Καπητανίδη από όεξιά και άστοχη
έξοόο του Αντωνά, ο Σταυρίόης πιά
νει κεφαλιό η οποίο αποκρούεται
από το οριζόντιο δοκάρι της
Βεροιώτικης εστίος κοι στην σ υνέ
χεια η μπάλλα απομακρύνεται από
τον Μίλη Γ.
8 5 ' Κίτρινη στον Μ ελετίδη για
δεύτερη παρατήρηση στα αράουτ.

Νίκησε
ο Σμιτ

0 Π ρ ό εδ ρ ο ς της Ε .Π -Α

1- 2.
71* Μ ε ατομική προσπάθεια ο
Γούλας μπαίνει από αριστερό στην
καρδιά της Βεροιώπκης άμυνας και
αφού αλλάζει την μπόλλα με τον
Παναγιωτίόη σουτάρει για να απο
κρούσει θαυμάσια ο Αντωνός η
μπάλλο πηγαίνει στην συνέχεια πάλι
στον Γούλα που με πλασέ οπό πλά
γιο θέση ισοφαρίζει σε 2-2 κοι
πετυχαίνει κάτι που ούτε κοι οι ίδιοι
δεν πίστευαν.

43 ετών και ο Δημ. Παυλίδης 3
ετών.
• Σε αγροτική οδό έξω από το
Ηράκλειο Κρήτης ιόιωπκό αυτοκί
νητο, οδηγούμενο οπό τον Γεωρν·
Χ ρ Κστσαράκη. 22 ετών, παρείέ
κλινε της πορείας του και προοέκρουσε σε δένδρο. Σκοτώθηκε 0
οόηγός και τραυματίσθηκε σοβαρέ
ο αόελφός του Κλεομένους 19
ετών.
• Στο 25 ο χιλιόμετρο της Εθνικά
οόού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς φορ
τηγό που οάηγούε ο Ιω. Αριτσός
54 ετών, συγκρούστηκε με επίοιίί
φορτηγό, οδηγούμενο οπό τον ΧΡ
Δαμιανόπουλο. 55 ετών. Σκοτώθη
κε ο πρώτος οόηγός και τραυματί
στηκε σοβαρά ο δεύτερος οόηΥ&
• Στο 22ο χιλιόμετρο της Εθνική
οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου
ιδιωτικό φορτηγό αυτοκίνητο, οδη
γούμενο αττό τον Χρ. ΚρυστάλΜ
50 ετών, συγκρούστηκε με ιδιώ*'
κό. επίσης φορτηγό που οδηγούσε
ο Νικ. Ισδράς 46 ετών. σκοτώθΠ**
ο Αντ. Αγοροσπόης 55 ετών, ιΛ*
επέβαινε στο δεύτερο αυτοκίνητό

ΠΕΡΙΛΗΨ Η
Τροποποιήοεως ιο υ
Καταστατικού του
Ποδοσφαιρικού
Αθ ληπκο ύ Ομίλου
Λιανοβεργίου Π Α Ο Λ .

Με την υπ' αριθ 5 6 6/19 82 από
φάση του Πολυμελούς Πρωτοδι
κείου Βεροίας τροποποιήθηκε
από 1966 ισχύο καταστατικό τοϋ
Αθλητικού Συλλόγου Λιανοβεργίου
στα άρθρα 1,3, 10 και 27. άλλαξε
τίτλος του σωματείου σε Ποδο
σφαιρικό Αθλητικό Ό μιλο Λιανό
βεργιού και εναρμονήοθηκε ρε τιι
διατάξεις των νόμων 75/75 κο
423/76.
Βέροια τη 2 .1 2 .1 0 8 2
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Δημ. ΒΑαχόπουλος

Αποστόλου Δημήτριος
Χρ. Πετρίδη 9. τηλ. 28144
ΣΤΗ Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ

Μουχτορόπουλος Δημ.
Βενιζέλου. τηλ. 23471
ΣΤΟ Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι

Ουστάς Ευστάθιος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακουση 10. Βέροια
Τηλ. 2 9 6 8 5
ΥΠ Ο Ψ Η Φ ίΑ Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
(ΓΚΡΟ ΥΠ) Γ ΛΥΚΕΙΟ Υ
και αποφοίτων (1 9 8 0 , 81. 8 2 )

ΑΠΟ 10-1 83
ΓΙΑ I. II. IV ΔΕΣΜΗ
Πληροφορίες-Εγγραφές
Καθημερινά

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΑ *
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τκητπκό μέλος fc.l-H.E-)
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Ε ΙΚ Α Σ
Ιδιοντήτις
Εκδόκς
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α
Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Ε ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης I)
Υκεχφυνος

Φ β ιο β ύ ιέ β η ς Ο ίΤ 5 Ε Τ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Ε Ι Κ Α Σ
(Π . Μίοούλη 4)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ικκοκροτους Ιέ )
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΜητροκολΜκς 72
Τη λ. 21 137 21.762
Β Ε Ρ Ο ΙΛ
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ
IS motmv
ΣομοΐΡ«»»
Συ λλό γκτ»Γ-Π .Σ.
Κοινότηταν
Λ .Ε . «μι Ε Π Ε
Δήμον Οργανισμόν
Ε .Γ - Σ . Τ ρ σ κ κ ζ « ,
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y

«Pt *

jt
δ ρ χ *
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φ Χσρογροαο δημοοιτυαμτν* 4
δεν im c rp tfo v tO L

Β Υ Λ Λ Η Σ ΓΑ Λ Α Ν Ο Μ Α ΤΗ Σ

Έχασε η Νάουσα
από τη Νίκη
συνέχεια από την 3η

56' Ο Μπλιάτκας γυρίζει στον
Μητρούση που το γυριστό σουτ
περνά ελάχιστα άουτ
57 Ένα φόουλ κομπίνο ο Φύτος
πιΟν«ι δυνατό σουτ. αλλά ο Αστράς
σωστά τοποθετημένος αποκρούει
κοι σώζει την tenia TOU.
80 ' 0 Μητρούσης οπό 3 μέτρο
σουτάρει yin να αποκρυύσει ο
Αστρύς πέφτοντας στα πόδια του.
8 5 ' Από κόρνερ του Μαλιούφσ ο
Φύτος που βρίσκεται εντελώς μό
νος όεν βρίσκει τη μπάλλα για να
χαθεί μια v ia ευκαιρία
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ :
Ν Α Ο Υ ΣΑ : Ιφυντηλάς. ΧΊωαννίδης

Μουροόουλόκης

Κουμάγκας (54
Φ ύτος
ΜηΤμυύοης ΜολΙπύΦας, Μπαοιάκος Πτιιτοδόπουλάς Μπλιάτνος.
Ν ΙΚ Η : Λεπρός, Στέκας Ράμμος
Τσόγκας ΓΙόαρος Φλόμος Τελέ
γκας Δαυζένης, Κατσικάς Αστέρια6ης Κστιονός.
Μπόμπας)

Τ ια φ υ λ λ ιό η ς

Ν ΙΚ

Τ2Η Μ Ο ΡΑ ΓΚΑ Σ

«Η ΛΕΚ ΤΡΑ ΓΟ ΡΑ »
ΑΦΟΙ ΑΜ ΑΝΑΤΙΔΗ
ΜΑΚΡΟΧΛΡΙ ΒΕΡΟΙΑ Σ-Τηλ. 41.657 - 41.405
Καλούμε την πολυπληθή πελατεία μας να μας επισκεφθεί τις
μέρες των Χριστουγέννων και σας εγγυόμεθα ότι θα βρήτε όλα τα
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Τα περίφημα STEREO Η! FT ΑΜΕΡίΚΑΝίΚΗΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

MARANTZ - SHERTON
Σε τιμές γνωριμίας και ευκολίες πληρωμής

ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ

22
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 1 9 8 2 1
Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2.112
Μητροπόλεως 72
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Αύριο Πέμπτη
στην Τ.ν.
0 κ. Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ

0 ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ τον Πρόεδρο
Τής Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνστ. Ε.
Παπακωνσταντίνου θα μιλήσει προς
τον Ελληνικό Λαό μεθαύριο Πέμπτη
στις 9.30 μ.μ. από την τηλεόραση
της ΕΡΤ 1.
Στην ομιλία του που θο διαρκέσει
περί τα 20 λεπτό ο κ. Παπακων
σταντίνου θα αναφερθεί εξ ολοκλή
ρου στην οικονομική κατάσταση της
Χώρας, στην κυβερνητική πολιτική
*λπ.

Τον άλλο μήνα
ο νέος γύρος
τω ν συνομιλιών
για τις βάσεις
ΕΛΗΞΕ ουσιαστικά από το τέλος
Τής περοσμένης εβδομάδος και η
νέο φάση του πρώτου γύρου των
ελληνο-αμερικαυικών
διαπραγμα
τεύσεων για τις βάσεις χωρίς βέ
βαια καμμία σχετική κυβερνητική
ενημέρωση.
0 Αμερικανός πρέσβυς - δια
πραγματευτής κ, Μπαρτόλομιου
οναχωρεί σήμερα για την ΟυάσιΫλτον. ενώ χθες συναντήθηκε μάλλϋν εθιμοτυπικά με τον υφυπουργό
Εξωτερικών κ. I. Κόψή.
0 κ. Μπαρτόλομιου θα επιστρέ
φει στις αρχές Ιανουάριου και θα
"ορίζει τις αμερικανικές θέσεις απαντήσεις στις ελληνικές προτά
°εις Η νέα φάση των διαπραγμα
τεύσεων θα αρχίσει την 3η Ιανουα
βίου.

Βαρύς
τραυματισμός
27χρονης
, Βγήκε να πάρει ένα αντικείμενο
Οπ το μπαλκόνι της η 27χρονη
"OptuMi ιςουιρα, εχασε υμω ς ii|V
Όορροπία της και έπεσε από ύψος
πέντε μέτρων στο πλακόστρωτο της
Ούλής της. Αποτέλεσμα να τραυμαΠστεί βαρειά.
Το ατύχημα συνέβη το βράδυ της
Δευτέρας στο Σταυρό Βέροιας.
Η άτυχη Κυριακή μετοφέρθρκε
orc νοσοκομείο Βέροιας και απέ
εκεί, με συνοόεία γιατρού, erre
ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. Η κατάστασή
πίς είναι κρίσιμη γιατί έχει πόθει κά
τσγμα κρανίου και σπονδυλικής
Οτήλης καθώς και ρήξη σπληνός.

εφ ημ ερ ίδα του Ν ομού

Πρασινοφρουροί συλλαμβάνουν πολίτες
Με πρωτοφανή σκληρότητα οι
αστυνομικές δυνάμεις που χρησι
μοποίησε η Κυβέρνηση «όλων των
Ελλήνων», επιτέθηκαν προχθές το
βράδυ εναντίον ανανακτισμένων
πολιτών κατόχων Ι.Χ. αυτοκινήτων
που διεμαρτύροντο έξω από τη
Βουλή για την αύξηση των τελών

Εμπαίζονται
συνταξιούχοι
από το ΠΑΣΟΚ
Αποτελματιομένα είναι τα προβλή
ματα που απασχολούν τους συντα
ξιούχους και η Κυβέρνηση όχι μόνο
αρνείται να τα επιλύσει αλλά αποκα
λύπτει συστημαπνά και αδικαιολόγη
τα να τα αντιμετωπίσει, αναιρώντας
και τις προεκλογικές της εξαγγελίες.
Αυτό είναι το συμπέρασμα της κοι
νής συσκέψεως των ομοσπονδιών
συνταξιούχων ΤΕΒΕ, Τ ΣΑ , ΟΣΕ ΙΚ Α
Ο ΚΑ που εκπροσωπούν
500.000 συνταξιούχους.
Σχετικά με την εισοδηματική πολι
τική της Κυβερνήσεως διαπιστώθηκε
ότι με την μονόπλευρη λιτότητα που
εφαρμόζει πλήττει τους εργαζομέ
νους να καταδικάζει σε μόνιμες στε
ρήσεις τους συνταξιούχους, οι οποίοι
με το ύψος των συντάξεων που παίρ
νουν δε εξασφαλίζουν ζωή 15 ημε
ρών.
Οι συνταξιούχοι τονίζεται σε ανα
κοίνωση της Συντονιστικής Επιτρο
πής των Ομοσπονδιών, είναι αποφα
σισμένοι να διεκδικήσουν με αγώνες
την λύση των δικαίων και καυτών
προβλημάτων τους.

Ο

Για ευχές μέοω της ««ημερίδας
“ ••Ι για τα Χριστούγ«ννα και το Νέο
Ττος τηλεφωνείοτ« μας erro 2 9 7 8 2

» W .

κυκλοφορίας.
Στα θλιβερά και πρωτοφανή, για
δημοκρατικό και ελεύθερο κρότος,
επεισόδια που δημιούργησε η επέμβοση της Αστυνομίας (κατ' εντολήν
φυσικά της σοσιαλιστικής μας
κυβερνήσεως) σημειώθηκαν και
τραυματισμοί πολιτών, ενώ οργίασε
το παρακράτος των πρασινοφρου
ρών: Αγνωστα άτομα με μούσια και
με πολιτικό ρούχα έδειραν, τρομο
κράτησαν και ... συνέλαβαν πολίτες
υποκαθιστώντας - ελέω ΠΑΣΟΚ την Αστυνομική Αρχή. Αρκετοί από
αυτούς έχουν φωτογραφηθεί και
σύντομα θα γίνει γνωστή η ταυτό
τητά τους.
Το θλιβερότερο, όμω ς γεγονός
είναι ότι όλοι αυτοί οι τραμπουκισμοί και οι κακοποιήσεις των πολι
τών έγιναν μπροστά στο χώρο της
Βουλής και σε μερικές περιπτώσεις
ακόμα και μέσα στο προαύλιό της.
Εντωμετοξύ
χθεσινοβραδυνές
πληροφορίες από την Αθήνα ανέφε
ραν ότι για άλλη μια φορό εμφανί
στηκαν κουκουλοφόροι διαδηλωτές
στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Μέχρι αργά το βράόυ όεν μπορέσα
με νο έχουμε ακριβή πληροφόρηση
για τις διαδηλώσεις αυτές.
Ο κ. Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ

«Μόνο την εποχή της «Γκεστά
πο» συνέβησαν αυτά τα μπλόκα»
δήλωσε στη Βουλή ο κοινοβουλευ
τικός εκπρόσωπος της Νέος Δημο
κρατίας κ. Κων. Μητσοτάκης στιγ
ματίζοντας τα όσα συνέβαιναν στο
κέντρο της Αθήνας και γύρω από το
Κοινοβούλιο για να εμποδισθεί η
πορεία διαμαρτυρίας των κατόχων

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων
είναι η χορήγηση κατωτέρας συντά
ξεως στο 80% του ημερομισθίου του
αντδεικεύτου εργάτου, για όλους τους
συνταξιούχους του ΙΚ Α , ΤΕΒΕ και
ΤΣΑ, η μείωση της συμμετοχής στην
αγορά φαρμάκων στο 20% για τους
συνταξιούχους ΤΕΒΕ και Τ ΣΑ κλπ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σχετικά από τη Νομαρχία Ημαθίας
ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Σ' εγκύκλιο του υπουργού Γεωρνίας Κώστα Σημίτη υπογραμμίζεται

Η μ α θία ς

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΩΡΑ
ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ

Οι εξισωτικές αποζημιώσεις
για τις ορεινές περιοχές
Στη Δ/νση Γεωργίας Ημαθίας και
όχι οτην κεντρική υπηρεσία (υπουρΎέο) θα πρέπει να απευθύνονται οι
ένδιαψερόμενοι αγρότες των ορεινών
περιοχών γ ια 'τις εξισωτικές αποζη
μιώσεις.

Τπλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

ότι η εφαρμογή του «φετεινου προ
γράμματος εξισωτικών αποζημιώ
σεων των κατοίκων ορεινών και μειο
νεκτικών περιοχών αποτελεί αρμο
διότητα της Δ/νσεως Γεωργίας κάθι
νομού, στα πλαίσια της αποκέντρωσης.
Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία
των αγροτών και η άσκοπη αλληλο
γραφία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
απευθύνονται στη Δ/νση Γεωργίας
στην οποία ανήκουν κι όχι στην κεν
τρική υπηρεσία.
Γίνεται επίσης γνωστό ότι οι αγρό
τες θα πρέπει να υποβάλλουν τυχόν
προσφυγές κατά της απόφασης του
Δ/ντού Γεωργίας μέσα σε 20 μέρες
από την ανάρτηση του καταλόγου
στην Κοινότητα. Οι προσφυγές δια
βιβάζονται στις περιφ. Δ/νσεις γεωρ
γικής ανάπτυξης, οι αποφάσεις των
προϊσταμένων των οποίων είναι τελε
σίδικες και υποχρεωτικές για τον
Δ /ντή Γεωργίας».

Τώρα στις Γιορτές *
μπορείτε να ντυθείτε
από το Κατάστημα

ΑΛΦΑ
που σας π ροσ φ έρει σ ε μεγάλη ποικιλία
από τα πιο σύγχρονα ερ γοσ τάσ ια
με καινούργιες παραλαβές

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Β. Αντω νιάδης * Π. φ ασ ουλόπ ουλος Ο.Ε.
Κ εντρικής 1 6 2 Τηλ. 2 4 5 5 7
Β έρο ια

Εργάτης
έκοψ€
το πόδι του
Εργατικό ατύχημα συνέβη χ(5ες
το μεσημέρι σε εργοστάσιο των έρ
γων της ΔΕΗ στον Αλιάκμονα.
Ο εργάτης Θεοδόσης Μελιόπουλος, 39 χρόνων, δούλευε στο εργο
στάσιο της «Ελληνογολλικής Κοινο
πραξίας ΚΟΥΠΠΑΣ» και ασχολείτο
με το τρόχισμα ενός μεγάλου
μεταλλικού αγωγού. Ο αγωγός στη
ριζόταν πάνω σε περιστρεφόμενο
μηχάνημα. Σε μια στιγμή ανατράπη
κε ο αγωγός με αποτέλεσμα να πέ
σει πάνω στον άτυχο εργάτη, να
του κόψει το όεξί πόόι πάνω από
τον αστράγαλο και να τον τραυματί
σει σοβαρά στο κεφάλι.
Ο μελιόπουλος μεταφέρθηκε και
νοσηλεύεται στην Β' Κλινική ΙΚΑ
Θεσ/νίκης. Ενεργείται προανάκριση.

Βροχερά
Χριστούγεννα
ΑΘΗΝΑ. 21 (Α.Π.Ε.)
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδή
σεων μεταδίδει την ακόλουθη έκτα
κτη
ανακοίνωση
της
Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:
Από την Πέμπτη, αναμένεται
βαθμιαία επιδείνωση του καιρού
από τις Δυτικές περιοχές προς τις
Ανατολικές με ισχυρές βροχοπτώ
σεις. ισχυρούς μέχρι πολύ ισχυρούς
νοτιάδες και χιόνια στα ορεινό της
Ηπειρωτικής Χώρας. Τα φαινόμενα
θα είναι έντονα την Παρασκευή, λό
γω των Νότιων ανέμων όμως όεν
θο κάνει κρύο.
Για τα Χριστούγεννα, προβλέπεται άστατος καιρός σ' ολόκληρη τη
χώρα με τοπικές βροχές ή καταιγί
δες.

ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχη
μα ο ννωστός τοηονρόφος - εργο
δηγός της Βεροίος Στάθης Αμσνατίόης. 30 χρόνων.
Το δυστύχημα έγινε το βράδυ
της Δευτέρας στο 40 ο χιλιόμετρο
της Νέας Εθνικής οδού Θεσ/κης
Βεροίος.
Ιυγκεκριμμένα. σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία της Τροχαίας το
δυστύχημα έγινε ότον το Ι.Χ. επιβα
τικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο
Αμανατίδης μπήκε στο αντίθετο
ρεύμα πορείας κοι συγκρούσθηκε
με το υπ’ αριθμ ΜΖ 2 4 5 0 8 Ι.Χ.
φορτηγό πομ ερχόταν αντίθετα και
το οποίο όεν εκινείτο στο όρκο
δεξιό της οόού. Οδηγός του φορτη
γού ήταν ο Γρηγόρας Χρηστίόης 50
χρόνων, από τη Χαλάστρα Θεσ/νί

κης.
Από τα συντρίμια του Ι.Χ. ονασύρθηκε νεκρός ο Αμανσπόης ενώ
ο Χρηστίδης τραυματίστηκε βαρεία.
Όπως είναι γνωστό ο Αμονστίδης είχεβάλει μποψπφιότητα συμ
βούλου στις τελευταίες δημοτικές
εκλογές με τον συνδυασμό του κ
Γαβριηλίόη.

Ανατιμήσεις
στην αγορά
ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ Α Π 'Τ Η Ν ΤΟΥΡΚΙΑ;

Ένας πρασινοφρουρός έχει
συλλάβει κάποιον πολίτη και τον
οδηγεί στην κλούβα της αστυνομίας. Η φ ω τογραφία όημοσιεύθηκε
στη χ θεσ ιν ή «Βραάυνή» και απ οτελεί οδιάψευτο στοιχείο για το
όργιο των πρασινοφρουρών σ τα προχθεσινά επεισόδια έξω απ' τη
Βουλή - αλλά και γιο την έκταση που έχει πάρει το παρακράτος που
έφτιαξε τα ΠΑΣΟΚ.
Ι.Χ.
Αγανακτισμένος ν·ο τα οσα
συνέβαιναν ο κ. Μητσοτάκης πήρε
το λόγο και κατήγγειλε 6π:
• κατά τρόπο αντισυνταγματικό
και παράνομο υπάρχει κΛουρα εντός
της περιοχής του Κοινοβουλίου
στην οποίο είχαν οδηγηθεί άνθρω
ποι που κακώς συνελήφθηκαν. Έ γι
νε κατάχρηση τ-κι ιερού χώρου του
Κοινοβουλίου,
• Η Κυβέρνηση αποφάσισε να
εμποδίσει βίαιο την εκδήλωση των
ιδιοκτητών Ι.Χ., ενώ .δυο φορές 6ιαόήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας
αναρχικοί κοι μπροστά στα μάτιο
της αστυνομίας προπηλάκισαν και
εξευτέλισαν συνταγματάρχη του
Ελληνικού Στρατού.
Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερ
νήσεως κ. Κουτσόγιωργας ισχυρίσθηκε ότι «ουόέν συνέβη στο χώρο
της Βουλής» και ο υπουργός Δημο-

Το ΚΚΕ
ανέχβται
το πάγωμα
των μισθών
ΓΡ Α Φ Ο Υ Ν Ο Ι ΤΑΤΜΣ
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ αριστερό ανέχε
ται το πάγωμα των μισθών* είναι ο
τίτλος ανταποκρίσεως που άημοσιεύθηκε στους χθεσινούς «Τάϊμς»
του Λονόίνου.
Η ανταπόκριση είναι του κ. Μ.
Μονπάνο, από την Αθήνα και έχει
σον οφορμή το πέρας του συνε
δρίου του ΚΚΕ (εξ.) και την επανε
κλογή του κ- Φλωράκη, ο οποίος
υποστηρίζει μία πολιτική «ανοχής με
κριτική» της σοσιαλιστικής κυβερ
νήσεως.
Κατά τον ανταποκριτή της βρετσννικής εφημερίδας ο κ. Φλωράκης
«φαίνεται να πιστεύει ότι τα πολιτι
κά οφέλη γιο το κόμμο του είναι τέ 
τοια που επισκιάζουν τα αμφίβολα
κέρδή που θα μπορούσε νο έχει» αν
στράτευε τα εργατικά σωματεία
που ελέγχει εναντίον του προγράμ
ματος λιτότητος της κυβερνήσεως
για το 1983·
«Υπάρχουν λόγοι νο πιστεύει
κανείς» καταλήγει ο κ. Μοντιόνο
«ότι η Μόσχο, η οποίο εκπροσωπή
θηκε σε υψηλό εηίπεόο στο συνέ
δριο, ευνοεί αυτή την στάση».

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

« Η ΛΙΜ Ν Η »

I

Σκοτώθηκε
Βεροιώτης
τοπογράφος

Στη Λίμνη στο Ζ€ρβοχώρι
Στο νέο μας χορευτικό
με το πλούσιο πρόγραμμα
και την ποικίλη ορχήστρα
ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Στο μαγευτικό περιβάλλον
της καταπράσινης λίμνης

αίας Τάξεως επέμενε ότι δεν υπήρ
χε απαγόρευση για την πορεία!...
Και τα «μπλόκα»: Δεν είπε ούτε λέ
ξη-

Σίην Χριστουγεννιάτικη αγορά
άρχισε ο χορός της ανσπμήσεως
παρά τα μέτρα και τομς πρόσθετους
ελέγχους
που
υποσχέθηκε
η
Κυβέρνηση. Τον... σέρνει η τομάτα
που η τιμή της πλησιάζει τις 100
όρχ. - κι ας «εξοστροκ/στηκαν οι
χονδρέμποροι από την διακίνησή
της
Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός
ότι χθες εξεδόθη αγορανομική διά
ταξη με την οποία θα ρυθμιστούν οι
τιμές πωλήσεως του βουτύρου γιο
άμεση κατανάλωση, Μάλιστα ονο
μάστηκε «βούτυρο Χριστουγέν
νων» και θα προέρχεται από την
ΕΟΚ. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε
ακόμη στην εγχώρια αγορά.
Στο μεταξύ ο υπουργός Εμπορίου
κ. Μωραίτης όιαβεβαίωσε ότι απηγορεύθ«ι-«ι εισαγωγή γαλοπούλων

οπό την Τουρκία. Ωστόσο υπάρχουν
πληροφορίες για το αντίθετο όπως
συνέβη καί με τα πορτοκάλια. Μόνο
που στην περίπτωση με τις γάλο
πούλες ακολουθήθηκε το λεγόμενο
«τριγωνικό σύστημα» Δηλαόή οι
γαλοπούλες εκ Τουρκίας μος ήλθαν
μέσω τρίτης χώρας. Έτσι αλλάζουν
προέλευση!..
Πάντως εκ Τουρκίας ή όχι ξεκίνη
σαν με τιμή εκκινήσεως τις 350
όρχ. το κιλό και με ανοδικές τάσεις.
Στο μεταξύ το κατσίκι κοντεύει να··
βγάλει φτερούγες καθώς η τιμή
κυμαίνεται μεταξύ 650 και 700 δρχ.
Ακολουθεί το εγχώριο αρνί με 510
έως και 590 όρχ. το κιλό ενώ το
βοδινό Αργεντινής έχει χοθεί από
την αγορά και εκφράζονται φόβοι,
ότι μπορεί να επανεμφανισθεί «ν
καιρώ ααν μοσχαρίσιο.

Δ Ε Σ Μ Η ΚΑΙ Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ
Σε μια εποχή, όπως η δική μας η
σημερινή, όταν την ιστορία την
παράγουν και τη γράφουν άνθρω
ποι που όταν μιλούν γΓ αυτήν, ο
νούς τους τρέχει στην παλιά και ξευτισμένη θεωρία του Μαρξ, σε τι
μπορεί πιο να χρησιμεύσει η φωνή
της ελευθερίας και της προόδου.
Σε μια χώρα μικρή όπως η δική
μας όπου τα πάντα τείνουν νο μετα
βληθούν σε τυφλά όργανα της
μονοκομματικής απολυταρχίας της
σημερινής κυβερνήσεως, τι νσ περι
σώσουν οι καθαρές φωνές των
ανθρώπων που πιστεύουν στην
ελεύθερη βούληση.
Σε μια ώρα τόσο κρίσιμη όπως
αστή του τόπου μας σήμερα, όταν ο
επιούσιος πληρώνεται πολύ ακριβά,
όταν καταρέει ένα οικοδόμημα στην
γεωργία που άρχισε να κτίζεται από
την εποχή της απελευθερώσεως απ’
τον Οθωμανικό ζυγό πως μπορεί
κανείς να γκρεμίσει την ένοχη επι
βίωση αυτών που όεν σεβάστηκαν
και την πιο αγνή σε πολιτικά αισθή
ματα τάξη ανθρώπων. Τους γεωρ
γούς.
Το τρίο αυτά ερωτήματα μπαί
νουν εόώ, όχι γιο να εξάψουν το
επιδερμικό άγχος των ψευόευαίσθητων κμβερνώντων. μήτε για να
υποδείξουν την λύση της σημερινής
πολιτικής χούνωσις, αλλά για να επισημάνουν ότι ο Μαρξισμός στην
γεωργία μος βρίσκεται πλέον στα
πρόθυρα. Αυτό είναι ένα πρώτο
συμπέρασμα απ’ τις εκλογές που
όιεξήχθηκαν στις δευτεροβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις δηλοδή τις τρεις ενώσεις γεωργικών
συνεταιρισμών του Νομού μος.
Ήταν καμπή ιστορική η ημέρα
αυτή των εκλονών. Ήταν ημέρα
που πραγματικά μέσο της θα αντι
κατοπτρίζεται το πολιτικό πάθος και
μίσος της ενάνηα ενός κινήματος
πομ μέσο στην εβδομηντόχρονη
πορεία του στο ιστορικό γίγνεσθαι
του τόπου αυτού άφησε το σημάδια
των αρετών του όπως η πίστη και η
συνέπεια στηριγμένες πόνω σε
θεμελιώδεις αρχές του συνεργατι
σμού του κοινωνικού δικαίου της
ηθικής - κοινωνικής και οικονομικής
ανοπτύξεως των γεωργών.
Επεκράτησαν οι άνθρωποι που
με το μάτια κλειστό και το μυαλό
μεθυσμένο απ’ το πολιτικό πόθος
της πραγματώσεως του Μαρξιστι
κού ονείρου στην γεωργία, χτύπη
σαν πόρτες γεωργών, απείλησαν
εκφόβισαν με ένα ύφος οξύ και
απειλητικό.
Ρωτήσαμε και ρωτάμε με ποιό
δικαίωμα και ποιοι είναι αυτοί που
με το όραμα του Μαρξισμού θέλη
σαν να στρέψουν την ροπή της εξελιζεως στην Γεωργία. Ποιοι είναι και
ποιούς σκοπούς εξυπηρετούν, γιατί
απ’ ότι γνωρίζουμε μόνον γεωργοί
οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν εί
ναι.
ΞέχφΟον λοιπόν οι σημερινοί
κύβερνώντες ότι η ιστορία συνεχί
ζει και προχωρεί στο αύριο. Αν την
συνδέουμε με τα περασμένα, είναι
για νο βοηθηθούμε απ' την πείρα
των άλλων, και για νο φπάξουμε τη
δική μος μοίρα, την τωρινή και την

αυριανή' όχι για να χοζεύοσμε και

να ξεχνιόμαστε με το π είπε ο Μαρξ
και η έπραξε ο Λένιν. Ξεχασαν ότι
τα χαρακτήρισα κά της θεωρίας στις
χώρες που επεκράτησε ήταν η βια
και η ανελευθερία, η πείνο και η
ταλαιπωρία η κακομοιριά και η
μηζέρια. Πράξεις που καταμαρτυρή
θηκαν σε παγκόσμια κλίμακα και με
πανανθρώπινη συμμετοχή. Πράξεις
που έφραξαν το όρόμο της προόδου
και της ευημερίας του μοχθούντα
αγρότη· είτε λέγονταν Πολωνός είτε
Ούγγρος είτε Τσεχοσλοβάκος είτε
Γεωργιανός.
Δόθηκε κατά καιρούς απ' τον
Υπουργό Γεωργίας κάποια νομική
κοι ηθική δικαιολογία για τις εκλο
γ ές φιλοσοφικού κυρίως περιεχο
μένου. Μα ξεχνάει ο κ Υπουργός
ότι κοι για την εισβολή στο Αφγανι
στάν δόθηκε εξήγηση.
Ξέχασαν οι θιασώτες της ιδέας
του Μαρξισμού ότι τα προβλήματα
στην γεωργία όεν λύνονται με ημι
μαθείς και ερασιτέχνες Μαρξιστογεωργούς.
Και οι γεωργοί που τους ακολού
θησαν θα πρέπει κάποτε νο αρχί
σουν να οφουγράζονται όπ ύστερα
από πενήντα χρόνια πράξης ο Μαρ
ξισμός άφησε το ίχνη του.
Όποιος όμως δεν μαθαίνει απ’ τα
μαθήματα των άλλων, και θέλει νο
κάμνει το ίδια λάθη, αυτός θα πρέ
πει να περιμένει μια τιμωρία. Και ας
είναι έτοιμοι σε λίγο γι' αυτήν. Γιστί
η πράξη τους αυτή θα είναι προζύμι
καταστροφής ενός κινήματος που
σνόρώθηκε με ιόρώτα και μόχθο
εβδομήντα και πλέον χρόνων.
Τους ρωτάμε ακόμη μια φορό
αυτούς τους πλανεμένους γεωρ
γούς. Πως μπορούν και κλείνουν τα
μάπα στα δεινά που μας περιμένουν
και που ήδη το δοκιμάζουμε έως
ένο βαθμό με τις εξευτελιστικές
τιμές των προϊόντων μος και που
άρχισε να γίνεται πλέον φόβος συμ-

φ οράς^ .
Πανικόβλητοι από τα σκοτεινά
ενδεχόμενα που προοιωνίζονται για
το μέλλον των συνεταιριστικών
οργανώσεων μας όεν θα πρέπει να
παραμείνουμε αδιάφοροι. Ας κινη
τοποιηθούμε γιο να ονπδρόσουμε
σ' αυτές τις άτυχες για τον τόπο μας
πολιτικές εξελίξεις.
Η Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΗ Α ΓΡ Ο Τ Ω Ν
ΤΗ Σ
Ν Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Ο
Αγρότβς
κατέλαβαν
εργοστάσιο
Από χθες στις 10 το πρωί έγινε
τελικό η κατάληψη του εργοστασίου
της ΓΕΩΡΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΕ
ΡΙΑΣ Α.Ε.. από ροόακινοπαραγωγοΰς του Νομού μας.
Συγκεκριμένο
περίπου
250
παραγωγοί με τρακτέρ ξεκίνησαν
από την Κυψέλη Ημαθίας χθες το
πρωί στις 8.30 και στις 10 έφθασαν
στην Νέα Αγαθούπολη και απέκλει
σαν το εργοστάσιο.
Οι παραγωγοί προέβησαν στη
δυναμική αυτή ενέργεια γιατί η βιο
μηχανία καθυστερεί από διμήνου να
τους ξσφλήσει για την παραγωγή
ποϋ πορέόωσον.
Χθες όλη μέρα εκπρόσωποι των
παραγωγών είχαν επαφές στην
Νομαρχία Ημαθίας γιο την εξεύρε
ση τρόπου λύσης του προβλήματος.

Όποιο αυτοκίνητο
κι

αν

μ β β ιπ

Καινούργιο ή μεταχειρισμένο
Θα το βρήτε στην έκθεσή μας

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

Ανοίξεω ς 2 - Τηλ. 2 0 .6 2 9 , 2 6 .6 5 0 Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ
ΣΥΜφΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Παράδοση σε δύο μέρες

Τετάρτη 2 2 Δεκεμβρίου 1982

οΡοε

«ΛΑΟΙ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

‘ΝΕΑ ΓΚΛΟΣ.ΤΣ ΤΟΥ «ΣΩΤΗΡΟΣ»

Γ ΙΑ

Ιο ρ ιζ ό ν τ ι α κ α ι κ ά θ η α Ι
Μια
πρόθεση
καταχρηστική
(αντίστρ.) — Μικρή η ηλικία της,
αλλά στη δημοτική (αντίστρ.)
Διακριτικά γράμματα αυτοκινή
των — Γίνεται για το νεκρό, στη
χώρα μας
9. Απαραίτητα εργαλεία για τα
μανάβικα.
ΚΑ Θ ΕΤΑ :

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

1. Σε προεκλογική περίοδο πολυοκούγεται - Στη δημοτική μας
γλώσσα ένα ανδρικό όνομα
(γεν.)
2. Χαρακτηρισμός εγγράφων
3. Γνωστή ευρωπαϊκή λίμνη - Χαϊ
δευτικό γυναικείου ονόματος.
4. Έγραψε το θεατρικό έργο «0
Κορυδαλλός» (επών.) — Αρχικό
πολλών σωματείων αθλητικών.
5. Έξη - Πρόθεση
6. Γίνεται με λαχανόφυλλα — Δεί
χνει.

1. Τρώγονται συνήθως την Καθα
ρό Δευτέρα,
2. Ατομο χωρίς ... φράγκο.
3 Απορρυπαντικό — Άφω να ...
Ρούχα
4. Στη χειροβομβίδα γίνονται μετά
την έκρηξη.
5. Είναι κι' αυτό τετράποδο — Αντί
στροφη νότα.
6. Αρχή όρκων των αρχαίων —
Αρχικά ελληνικού επιτελείου —
Μισή ._ φάση.
7. Νηπιακός περίπατος — Της
δημοτικής άγιος.
8. Ήρωας του Τρωικού πολέμου
(αντίστρ.) — Σύμφωνο.
3. Σταμάτησε να παίξει στον Ολυμ
πιακό Πειραιώς.

Η Λ Υ Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ο Υ

1. ΠΕΝΤΑΡΑΣ 2 ΕΣΡΟΠ 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 4. ΟΠΕΡΑΣ - ΡΡ
5. ΣΟΚΑΛΑΓ 6. ΙΣΙίΑ) - OTA 7. ΑΙΣ - ΑΛ ΥΟΡ 8. ΟΡΣΕ 9.
ΣΑΚΚΑ ΚΙ.
Κ Α Θ Ε Τ Α : 1 ΠΟΣΟΣΤΑ 2 (Κ)ΗΠΙΟ) - ΙΝΑ 3. ΝΕΜΕΣΙΣ 4. ΤΣΑΡΟΣ - ΕΚ
5 ΑΡΝΑΚΙΑ 6 ΡΟΤΣΑ - ΛΟΚ 7. ΑΠΙΙΔΙΑ) - ΛΟΥΡΙ 8. ΚΡΑ
ΤΟΣ 9. ΓΑΡΓΑΡΕΣ.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ ;

ΤΗ Ν

e s a

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ
τού Ν ικ. Παν. Βασιλειάδη

Στό διάβα των αιώνων οί Έ λληνες
προκειμένου νά ζήσουν ελεύθεροι θυ
σιάζουν τά πάντα. Ή ’Ελευθερία είναι
πάθος κατ’ εξοχήν ελληνικό. Οί άλλοι
δέν ξέρουν τήν άξια τής Ελευθερίας.
Τό είπε ένας Έ λληνας σέ κάποιον ΓΙέρση: «Σείς δέν ξερετε τί είναι ελευθερία.
"Αν ξεραιε θά πολεμούσαυ. γι' αύτήν
καί μέ γυμνά χέρια, όταν δεν θα ’χατε 6
πλα»!... Τήν Ελευθερία τραγούδησε ό
εθνικός μας ποιητής Διον. Σολωμός.
«Προς τόν θάνατον διά τήν ελευθερίαν
μας», έγραψαν οτις προκηρύξεις τους το
1821 οί Έ λληνες. «Μιά ψορά έβαπτί
σθημι ν μέ το λάδι, βαπτιζόμεθα καί
μιαν μέ τό αίμα διά τήν ελευθερίαν τής
πατρίδος μα,«·, έλεγε ό Κολοκοτρώνης.
Τό βιβλίο «Γ ιά τήν ’Ελευθερία» ξαναζωντανεύει μπροστά μας
τό 1 ίκοαιένα, τούς γιγαντομάχους του, τούς μεγάλους Λασκό
λους τού Γένους, τούς έθνομάρτυρες κληρικούς, τά Σουλιωτό
πουλά, που μάχονται στ’ άπαρτο Σούλι, τις Έλληνίδες μάνες.
Στήνει μπροστά μας τούς φτερωμένους μαχητές τού 1940 1941,
πού με πίστη στό Θεά, κάτω από τή σκέπη τής Παναγίας καί τήν
άγαπη γιά τήν 'Ελευθερία πραγματοποίησαν τό θαύμα των
Ηπειρωτικών βουνών, ’Ανοίγει μπροστά μας τις τραγικές, μά
ηρωικές σελίδες του 1920 1922 καί τήν αντίσταση τού προδομέ
νου Ελληνισμού τής Κύπρου τό 1974.
Στό ’ίδιο βιβ) ίο δίνεται αποστομωτική απάντηση σ' δσους έπε
σαν μέ. τά μούτρα νά καταμολύνουν τήν Ιστορία μας ή νά μάς
αποδυναμώσουν σκορπίζοντας τά συνθήματα «κάτω τά σύνορα»,
«κάτω ή πατρίδα». 1ονίζι ται επίσης γιατί ή Ελλάδα αποτελεί μο
ναδικότητα στον κοσμο καί γιατί μάς χτυπούν ύπουλα...
Οί 250 σελίδες τού Βιβλίου «Γιά την Ελευθερία», πού είναι
πλούσια εικονογραφημένες, μάς προσανατολίζουν σωστά πρός
τήν ’Ακρόπολη καί τήν Πόλη, τήν Ά για Σόφιά καί τήν Ελλάδα
Πατρίδα.

R

Πριν 5 χρόνια

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22
5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 Η ΜΙΚΡΗ ΤΖΟΥΛΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α Π ' ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.3 0 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.3 0 ΜΟΥΣΙΚΟ Δ ΙΑ ΛΕ ΙΜ Μ Α
8.45 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0

2 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7
*

Σε 26 εκατομ. δρχ. ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλε
ξάνδρειάς για το 1978.

*
*

θ α μειω θούν οι φορολογίες στο 1978 δήλωσε ο κ. ΚαραμανλήςΓ//ν 1η Ιανουάριου 1978 θα εκλεγούν τα νέα προεδρεία στα δήμοπκά συμβούλια των Δήμων όλης της χώρας.

*

Η «Βέροια» κέρδισε την Καστοριά 1-0 για το κάπελα Κορυφαίος
παίκτης ο Σίμπος Η σύνθεση: Μπλατσιώτης Κελεσίδης, Παπατζίκος, Σπυρίδων. Κουσουλάκης, Σίμπος. Ελευθέριοι5ης, Χατζάρας
φουλατσικλής (Τοπαλίδης). Σποσόφσκυ, Σιούτης (Πουρσανίδης)·

*

Α ν και έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο η κΝάουσα» έχασε από την
«Καλλιθέα».

*

Σε αγώνες ανωμάλου δρόμου που έγιναν στη Νάουσα θριάμβευσε
ο «Φίλιππος» Βέροιας.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22
5.40 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛ ΣΙΝΤ
6.05 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8.0 0 ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
9.0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

θα απουσιάζει στο εξωτερικό από τις 2 3 -1 2 -8 2 μέχρι τπ*
9-1-83.

9.30 ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
1 1.35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οσοι θέλουν να μοιράσουν επιστολές, προσκλήσεις, ή άλλο
έντυπό υλικό, στα γραμματοκιβώτια των οπιπών. το κατα
σ νήματα και τα γραφεία της πόλε ως Βέροιας, μπορούν να
τηλεφωνήσουν στο 2 9 .7 6 2 τις εργάσιμες ώρες γραφείου

Τιμάται άδετο ν δραχ. 120. Ταχυδρ. έσωτερικού 20.

Π Ρ Ο ΣΟ Χ Η

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Π ω λείτα ι στά Β ιβλιοπ ω λεία «ώ ΣΩΤΗΡ»:

Στους φίλους και πελάτες πληροφορούμε ότι το συνεργείο της
OPEL επονολεπουργεί με ανανεωμένο προσωπικό.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Α Θ Η Ν Α Ι: όδ. Ιό λω ν ο ς 1 0 0 (Τ Τ. 1 4 4 ), ιη λ . 3 6 .2 4 .3 4 9 .
Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ : όδ Φίλωνος 34α (Τ .Τ. 4 ), Τηλ. 4 1 .7 9 .0 2 2 .
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η : πλ. Αγ Σοφίας (Μ ακένζυ Κίνγκ) 6 , (Τ .Τ .
T ip . 2 7 2 .7 3 9 .
Π Α Τ Ρ Α Ι: άδ. Γούναρη 4 5 (Τ .Τ. 4 ). Τηλ. 2 7 8 .9 9 3
Κ Υ Π Ρ Ο Σ : όδ Ελλάδος 1 1 3 , Λ εμ εο ός (Τ .Τ. 2 0 2 ), Τπλ. 5 5 .0 8 1 .

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π ίφ χ ^ ά π ιπ ι
Νοοοκομφο
Δ Ε Η . (βλάβες)

ΥΠ/ΜΑ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

Yfipcuen

Β ΕΝ ΙΖ Ε Λ Ο Υ 4 3 - Β ΕΡ Ο ΙΑ

Ο Χ Ε . (Σ η Φ μ ό ς)
ΑσιυνσρικΑ Τ ρ φ κ
I

ι* 3
21222
27.545
125
25.749
2123)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

62-555 62.6Ó6
ΒΕΡΟΙΑΣ.
Βερμίου Β η ξίλ ο ν
ΕΒνικί) TpuntÇa

Β Ε Ρ Ο ΙΑ : α) Βιβλιοπω λείο I. Μητροπόλεως (Αγ. Ιωάννου) β) Χριστ. Έ ν ω σ η
* έναντι Γαλακτ/λείου Καπετάνιου (8 -9 μ.μ.)

«ΙΛΙΓΓΟΣ»
Πληρώνοντας 2.000 6ρχ. «τησίως «κτός την
6ωρ<άν μ€ταφορά ίλέγχετί και ρυθμίζ*τ€ το
ρυτοκίνητό σας 4 φορές το χρόνο 6ωρ€άν

7 0 5 8 ),

Εναντι Δ Ε Η
Εναντι Κ Γ Ε Λ

W

23.434
24.141 24.343
23.131
26.726

m

26.470

ΙκκηκηοτπικΠλ. Ορολονιου

(Lrfrsrnfnhon

2.<

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Τώρα τις γιορτές
Θυμηθείτε W M F
Το καλύτερο δώρο

ΕΙΣ Α ΓΩ ΓΑ Ι - Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π ΕΙΑ Ι

ΧΡΗΣΤΟΣ

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά, τα παγκόσμια γνω
στά, λεπτοδουλεμένα αριστουργήματα της Γερμανι
κής Εταιρίας ΒΕ-ΕΜ-ΕΦ,
Μαχαιροπήρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, ανοξείδω
τα, είδη δώρων.
Με κάθε αγορά σας. σας προσφέρουμε ένα αναμνη
στικό δωράκι της WMF.

ΓΙΑΝΝΟ ΥΛΑΚΗΣ

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Α ΡΑ ΔΙΟ Φ Ω Ν Ω Ν
Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ ΕΩ Ν Μ Α ΓΝ Η ΤΟ Φ Ω Ν Ω Ν
Ενισχυτές, μεΙκτες, κεραίες, καλώδια Τ ν
Ραδιοερασιτεχνισμού-Λυχνίες τρανζίστορ κλπ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ

Τρύφωνος 3 - Τηλ. 6 2 6 1 7 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Στη Μητρόπολη έναντι Κιν/φου Καπρίνη
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Η Μελική «πήρε κεφάλι» παρά την ισοπαλία

01 ΑΓΩΝΕΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Νίκησαν Νικομήδεια =εχασμένη και Σέλι
ΜΕΛΙΚΗ
2
ΔΙΑΒΑΤΟΣ
2
ΝΙΚΗ (αντ.'τής Ντόβας Κων/νος)
Μέσα σε Ε ΝΑ λασπωμένο γήπε>0 έγινε το ντέρμπυ κορυφής μετα*· ")ς τοπικής Μελίκης και του ΔιοΒατού. Οι όυο ομάδες μοιράστηκαν
Γους βαθμούς και τα γκολ 2-2.
Τα Γκολ
5 Από λάθος του Ντινόπουλου
προηγείται 0 Διαβατός
55' 0 Πιπελίδης με ωραία ενέρΜια κάνει το 0-2
70' Μ ε πέναλτυ ο Αντωνόπου*θς Μειώνει σε 1-2
80 0 Τςουνόπουλος ισοφαρίζει.
Διακρίθηκαν οι Τρικαλόπουλος,
^οκογιάννης. Παπαόόπουλος από
1lv τοπική ομόόα και οι ΣυμπεθέΒρανάς. Πιπελίδης οπό τους
Φιλοξενουμένους.
Από την διαιτησία του κ. Συμεω"δη ΙΚουφογιώτη. Καψάλη) παράηονα έχουν οι του Φιλίππου, που
Όχυρίζονται ότι δεν τους δόθηκαν
5υο πέναλτυ.
Συνθέσεις
Μελίκη: Ντινόπουλος. Νησελίτης,
Σζίμος, Τρικαλόπουλος Νατσούρας,
“ εοδωρακόπουλος (25' ΒενιόπουΑνδρίτσος Αντωνόπουλος
Τζουνόπουλος
Παπαδόπουλος.
"ΊΚΟγιάννης.
ά β α το ς: φωτόπουλος. ΠεχλιβάV°S. Βρανάς. Τσαχουρίόης, Συμπε®ίρης, Δημητριάδης Τσουλτσίδης.
Βοβουλιδης Σκορτόπουλος Χαλβατίής. Πιπελίδης.
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΡΑΧΙΑ
ν ικ ο μ ή δ ε ια

8
0
(αντ/τής Βοργια-

'«δης Γερ.)
Συνεχίζοντας την σταθερή ανοδι
κή πορεία της η Νέα Γεννεό σάρω? στην κυριολεξία την ομάδα της
Ρχώς με το βαρύ σκορ 8-0. 0
Αγώνας ήταν ένος συνεχής μονόλοπΚ της νικήτριας η οποίο προηγή’ Πκε στο πρώτο ημίχρονο με 3-0,
Ινώ στην επανάληψη πέτυχε άλλα 5
Νάματα η Ραχιά δεν μπόρεσε να
στα κστεγινπκά πυρά των
S p n u il παικτών και παραδόθηκε
"®*ει νο σημειώσουμε υτι ο Νικο("Ιδιώτης τερματοφύλακας ήλθε σε
<τ,°φή με την μπάλλα μόνον τρειε
*°Ρές ενώ στο δεύτερο 5 III
Τα Γκολ
15’ 0 ΚεσΙδης ύστερα από πάσα
,0u Σιδηρόπουλου X κάνει το 1-0.
32' Μ ε πλασέ ο Κεσίδης
°ΐΜειώνει το δεύτερο τέρμα
44' Έξυπνα ο Κοτονίδης ανεβάτο σκορ στο 3-0.

70' Με καρφωτή κεφαλιά του
εσίδη γίνεται το 4-0.
73 ' Δυνατό σουτ του Καπνά απορούεται από το οριζόντιο δοκάρι
ορίζει στον Κοτσνίδη που εύκολα
<άνει το 5-0.
8 1 '0 Σιδηρόπουλος Λ με δυνατό
σουτ, πετυχαίνει το έκτο γκολ
8 7 ' Από 30 μέτρα ο Παρασκευαίδης πιάνει κεραυνό και 7-0
8 9 ' 0 Καπνάς κλείνει το σκορ
8-0.
Καλύτερους από τους νικητές
δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε γιατί
θα αδικηθούν οι υπόλοιποι Όλοι
ήταν θαυμάσιοι. Αντίθετα από τους
ηττημένους δεν διακρίθηκε κανείς.
Η διαιτησία του κ. Τσιούπρομ
ΙΚουφσρουλος - Τσαπρσνζής) άριστη.
Συνθέσεις
Νικομήδεια: Παπαδόπουλος. Γερουλίδης Τουτουντζίδης. Χουιλίδης.
Πασχαλίδης. Παρασκευαίδης. Σιόηρόπουλος X.. Κεσίδης (75' Σταψυλίδης),
Κοτανίόης, Σιδηρόπουλος,
Κετόγλου (55' Καπνός)
Ραχιά: Παπαδόπουλος. Ντουμανόπουλος, Δαμιανίδης, Πιστοφίδης
(46'
Γκέλος),
Καραβαργιώτης,
Μπαϊραμίδης,
Παπαδημητρίου.
©εοδώρου, Κρομύδας |76 Ηλιόδης), Ακριβόπουλος, Σκορδέλης.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
2
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (αντ/τής Δ. Χριστοδουλίόης)
Καλύτερη η Ξεχασμένη στον
αγώνα με τον Ά γ ιο Γεώργιο πήρε
τους όυο βαθμούς με σκορ 2-0. Και
τα δυο τέρματα το πέτυχε η τοπική
ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιά
στηκε πολύ ανεβασμένος ο φιλοξε
νούμενος και πίεσε την Ξεχασμένη
χωρίς να πετύχει να αλλάξει το σκορ
ενώ είχε και ένα δοκάρι στο 88'.
Το σκορ άνοιξε ο Τσαλουχίδης με
σουτ στο 3 0 ’. Στο 4 4 ' ανετράπει ο
Τσαλουχίδης και το πέναλτυ κτύπησε ο Μπιδερης κάνοντας το σκορ
2-0. Καλύτεροι από την τοπική ομά
δα οι Μπιδέρης Λούδας Παπαδό
πουλος και ισαΛουχιοης.

—

καν οι Βουγιούκσς Σπυριδωνίδης
και Φωστηρόπουλος.
Καλός ο διαιτητής κ. Λάσκαρης.
Ξεχασμένη Χατζόπουλος, Λού
δας, Μητσιώτης, Τάτσης Μαρούδας, Τσαλουχίδης, Παπαδόπουλος
(Αυτζής Αθ), Πάτσιος, Μπιδέρης
Ζαχόπουλος
(Παπαχρυσόπουλος)

Αυτζής Μ.
Αγιος Γεώργιος Πσπαδίνας Σ. Δολδούρης Α. Σπυριδωνίδης I., Σπυριδωνίδης Β.. Παπαδίνος Δ.. Παπαδό
πουλος Π., Παπαδόπουλος Θ. Σπυριδωνίδης
Γ„
Φωστηρόπουλος^
Βαγιούτας, Δολδούρπς I.
ΒΕΡΜΙΟ Ν.
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

1
0

ΝΑΟΥΣΑ (Αντ/τής Νικ. Τζημοράγκας)
Έπειτα από ένα πρώτο ημίχρονο,
ανιαρό που δεν είχε πλούσιες φά
σεις και δεν ικανοποίησε τους λιγο
στούς φιλάθλους, το Βέρμιου ανα
συντάχθηκε και στην επανάληψη με
μιο πάρα πολύ καλή απόδοση ικανο
ποίησε και νίκησε την ομάδα της Αγ.
Τριάόος με 1 Ό. ενώ το σκορ θα
μπορούσε να ήτονε μεγαλύτερο,
εάν οι παίκτες ήτονε πιο τυχεροί και
δεν έχοναν ευκαιρίες που δεν χά
νονται εύκολο.
Κοντά όμως σ' όλα πυτά. είχανε
και τον διοπητή Τοιλογιόννη Μ.
(που δεν είχε καμιά συνεργασία με
τους επόπτες του) και που πυρεβλεψε καθαρή ανατροπή του Πετρ'ιδη
στο 55'
Πάντως μετά την προχθεσινή νί
κη του Βερμίου άρχισε να γεμίζει
αισιοδοξία, ότι στο μέλλον θα είναι
καλύτερο, ενώ με την προσθήκη
του Μήτσικα! θα δώσει περισσότε
ρο δύναμη.
Το Γκολ
70' Το Βέρμιον κερδίζει φόουλ,
το εκτελεί ο Μήκκας. και ο Γρηγορίου με γυριστή κεφαλιά γράφει το
1-0,
Διεκρίθηκαν;
Οι Γρηγορίου,
Μήκκας. Πετρίδης (Βέρμιον)
Και οπό την Αγ. Τριάδα οι Θεοδωρακόπουλος, Μπακόπουλος. Τσιλίκος
Συνθέσεις:
Βέρμιον: Νικόλτσης Μακαρστζής
Μήτκας, Πέιος. Γκέτσος Γρηγορϊου.
Πετρίδης Μάντσιος, 146' Γκέτσος).
Λίγγος Σανγρής (46' Μπλιάτκος).
ΑΧΙΛΛΕΑΖ Ν.
4
ΣΚΥΛΙΤΣΙ
0
ΝΑΟΥΣΑ (του αντ/τού μας Νικ. Τζιμορύγκα')
Μετά από πολύ ωραία απόδοση
ο Αχιλλέας πήρε άνετη νίκη από τον
Ά ρη Σκυλιτσίου με σκορ 4-0.
0 νικητής παίζοντας απλό και γρή
γορα πέτυχε τέσσερα πολύ ωραία
γκολ χάνοντας συγχρόνως ευκαι
ρίες για νο κάνει ένα μεγαλύτερο
σκορ
0 Ά ρη ς Σκυλιτσίου έπαιξε πολύ
φιλότιμα, επιθεπκά όμως ήταν ανύ
παρκτος. Έτσι η ήττα του ήρθε
φυσιολογικά.
Γκολ και Δοκάρια
8' Δυνατό σουτ του Τοσιώνα
φεύγει μόλις άουτ από το οριζόντιο
δοκάι.
33" Γίνεται το 1-0 με φαλτσαρι
στή κεφαλιά του Δημούλα
4 1 ' 0 Τασιώνας με ένα φοβερό
μπάσιμο και δυνατό σουτ διπλασιά
ζει τα γκολ για τον Αχιλλέα
6 9 ' 0 Αναόός με γυριστό σουτ

γράφει το 3-0
7 1 ' Σέντρα σουτ του Νούσιου
και η μπάλλα βρίσκει το επάνω μέ
ρος της οριζόντιος δοκού και φεύγει
ότου.
79 ' Γίνεται το τελικό 4-0 με ατο
μική προσπάθεια του Τοσιώνα
Καλύτεροι ποίκτες του Αχιλλέο οι
Τασιώνας (κορυφαίος των 22) Χον
δρός. Λιάλιας Ανοδός
Από το Σκυλίτσι οι Κολτσίδος
Μουρτζίλος Ανδρέου.
0 διαιτητής κ. Αντωνιόδης αρί
στευσε. Πολύ καλός ο επόπτης κ.
Χρυσόνης ενώ ο κ. Πίσσας ήταν
καλός.
Συνθέσεις
Αχιλλέας: Μπάτσαλος Ζαχαράκης
Ν.. Χονδρός. Λιάλας Ζαχαράκης Δ .
Τασιώνας
Ανοδός
Τσότσκος
Μπράτσης. Λογδανίόης Δημούλας
(Δραγουμάνος - Αναγνώστου).
Σκυλίτσα
Κολτσίδος
Σαμαράς.
Μουρτζίλος Τάνης Ανδρέου. Διαυαντής
θεοδωρίδης.
Νούσιος
Καρυπίδης Κόγιος Μουρτζίδης
ΝΗΣΙ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

9
2

ΝΗΣΙ (αντ/τής Κοραγιάννης Δ.)
Μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι
που ένινε στο γήπεδο του Νησαικού
μεταξύ της τοπικής ομάδας και της
ομάδας του Τριποτάμου ο Νησαικός
συνέτριψε τον Τριπόταμο με σκορ
9-2. Από την τοπική ομάδα δεν
υπήρχε παίκτης που υστέρησε σε
καμμιό γραμμή. Αντίθετα οι νεαροί
παίκτες του Νησαικού έδειξαν το
μεγάλο τους ταλέντο.
Από την πλευρό του Τριποτάμου
στην αρχή πήγε κολό ισοφαρίζοντας
μάλιστα όταν το σκορ ήταν 2 -0 εις
βάρος τους.
Στη συνέχεια οι παίκτες του δεν
μπόρεσαν να αντισταθούν. οπς
συνεχές επιθέσεις των παικτών του
Νησαικού. Το σκορ άνοιξε στο 5 ' ο
Στεφανόπουλος κοι στο 10' ο Αλμπανίδης κάνει το 2-0.
Στο 1 5 ' 0 Φωτιόδης μειώνει σε
2-1
Στο 16' ο ίδιος παίκτης ισοφαρί
ζει το παιχνίδι σε 2-2.
Στο 50 με τον κ. Δάρλα γίνεται
το 3-2
Στο 60' με τον Στεφανδπουλο, το
4 - 2. Στο 6 6 ' ο ίδιος παίκτης κάνει το
5 - 2.
Στο 75' και πάλι ο ίδιος έστειλε
την μπάλλο στο γόμα της αντίπαλης
εστίας.
Το 7-2 έγινε στο 7 8 ' με τον
Καρσγιάννη.
Στο 81 ' έγινε το 8-2 με τον Δ.
δάρλα και στο 8 6 'το σκορ έκλεισε
3 ίδιος παίκτης.
Οι συνθέσεις
Νησαικός: Τσιβούλος, Δάρλας Α.,
Μονώλας Πουλιόπουλος Δάρλας
Ν, Γκουγκουλάρας Πράπας Καραγιάννης, Αλμπανίδης Δάρλας Δ..
Στεφανόπουλος.
Τριπόταμος: Καλιαρίδης. Ιακωβίόης
Ευθυμιάδης, Νταντής Ιντζεβίδης
Γοβράς. Τεμουρτζίδης, Φωτιόδης
Τσανασίδης Θεοδωρίδης Φωτιά-

Φ Η Βεροιώτικη αποστολή το
βράδυ του Σαββάτου κοτέλυσε στο
ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΑ της Θεσ νίκης από όπου ανεχώρησε για το
Κιλκίς στη μια η ώρα το μεσημέρι
της Κυρικής.
Φ Αρχηγός αποστολής ήταν ο
ταμίας του συλλόγου κ. Φ. Αλεξόπουλος ο οποίος είναι πάρα πολύ
ανσπητός στους ποίκτες Πως όμως
μπορούσε να ήταν διαφορετικά
αφού είναι γνωστές οι προσπάθειες
που καταβάλει ο κ. Αλεξόπουλος γιο
κάθε θέμα που τους απασχολεί:
Φ 0 μεγάλος απών της Βεροιώτικης αποστολής ήταν ο έφορος
ποδοσφαίρου κ. Στ. Τιμηνης ο
οποίος δυο ημέρες πριν μεταφέρ
θηκε επείγοντος στο Νοσοκομείο
με διάτρυση στομάχου, όπου μάλι
στα του έγινε και επιτυχής εγχείρι
σα
Με την ευκαιρία ενώνουμε και
εμείς μαζί με τους ποίκτες την ευχή
μος γιο ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ.
# Στο ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΑ
έμεινε και η αποστολή του ΕΘΝΙ
ΚΟΥ Πειροιώς. Έτσι βρήκον την
ευκαιρία να το πουν για αρκετή ώρα
δυο παλαιοί αντίπαλοι, ο Ποπαφωτίου της Βέροιας (τώρα φυσιοθερα
πευτής του ιδίου συλλόγου) και ο
Αντωνάτος του Εθνικού (τώρα βοη
θός προπονητού της Πειραίκής ομόδος).
Φ Τελικό 15 ποίκτες δήλωσε στο

Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μελίκη - Διαβατός
Νικομήδεια - Ραχιά
Ξεχασμένη - Αγ. Γεώργιος
Βεργίνα - Σέλι
Βέρμιο Ν. Αγ. Τριάόα
Αχιλλέας Ν. - Σκυλίτσι
Κορυφή - Παπάγος
Νησί - Τριπόταμος
Εθνικός Μ - Ζερβοχώρι
Αγκοθιό - Στενήμσχος

2-2
8-0
2-0
1-2
1-0
4-0
2-1
9-1
2-3
2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μελίκη
Νικομήδεια
Διαβατός
σ χασ μένη
Βέρμιον Σ.
Κορυφή
Αγ. Γεώργιος
Βέρμιον Ν.
Αγ. Τριάδα
Βεργίνα
Αχιλλέας Ν.
Σκυλίτσι
Νησί
Εθνικός Μ.
Ραχιά
Ζερβοχώρι
Στενήμαχος
Αγκαθιά
Παπάγος
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• Το ΒΕΡΜΙΟ Ναούσης μηδενί
στηκε στον ογώνα του προς τον
ΦΙΛΙΠΠΟ Μελίκης τον οποίο είχε
κερδίσει με 4-1 (αντικανονική συμ
μετοχή παίκτου) ενώ παράλληλο
του αφαιρέθηκε και ένας βαθμός,
καθώς επίσης και ο Α.Ο. Τριποτόμου στον ανώνα του προς τον Εθνι
κό Μακροχωρίου (1-1) οπό τον
οποίο επίσης αφαιρέθηκε ένας
3αθμός.
6ης.
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ

τ ο ν α γ ώ ν α

τ η ς Β έ ρ ο ια ς

φύλλο αγώνος η ΒΕΡΟΙΑ, μια κο μ
X Αθανασίου, που ήταν στην Ιέό ό α
δήλωσε αδυναμία γιατί ένοιωθ,
Φοβερούς πόνους οτην ωμοπλα: γ,
όπου τραυματίστηκε στην προπόνη
ση της Παρασκεμής.
Φ
Μεταξύ
των
αρκετών
Βεροιέων φιλάθλων - παρά τα
εργάσημο της ημέρας - ήταν και ο
πάντα φιλότιμος παίκτης Κώστας
Κατσώνης. ο οποίος δεν έπαιξε γιστι
συμπλήρωσε 3η κίτρινη κάρτο. Επί
σης στον αγώνα βρέθηκε και α
πρώην παίκτης της Βέροιας και τώ 
ρα του Εορδαϊκού Ανδρέας Ελευθεριόδης. που και αυτός απούσιαζε
από τον αγώνα της ομόδος του λό
γω τιμωρίας
Φ Οι Κιλκισιώτες φίλαθλοι μιλού
σαν με τα καλύτερα λόγια για την
μεγάλη απόόοση του Τάκη Κόρα
γκιοζόπουλου στον αγώνα κυπέν
λου ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΥ - ΑΕΚ 1-2 που
έγινε τρεις μέρες πριν στην πόλο
τους.
Φ Στον περσινό αγώνα ΚΙΛΚΙ
Σ! Α ΚΟν - ΒΕΡΟΙΑΣ ο Ισχνόπουλος
που έπαιξε με τα χρώματα του πρώ
του. ήταν ο καλύτερος παίκτης της
συναντήσεως, την Κυριακή όμυις
δεν του δόθηκε η ευκοιρία να παίξε,
εναντίον της πολιάς του ομάδος.
® Δυο παίκτες απέκτησε στις μετογραφές του Δεκεμβρίου ο ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ κοι οι δυο έπαιξαν γιο πρώο υ ν έχ εια στην 4 η

ΜΙΚΡΉ ΑΓΓΕΛΙΕ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Για ζαχαροπλαστείο της Βεροίος. ΠΛηρ. τηλ. 29.559 κ. Ν ικο
λάου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σε τιμή ευκαιρίας όλος ο εξοπλισμός κοφ εκρίος, καθώς και
ψησταριά επί της οδού Σταδίου 119 (νοικιάζεται και το κτίριο).
Πληρ. τηλ. 2 7 .5 5 9 Βέροια.

2
3

ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: (αντ/τής I. Τοσκοσαπλίδης)
Δραματικό φινάλε για τον Εθνικό
Μακροχωρίου στην σύγκρουσή του
με το Ζερβοχώρι. που ενώ προηγεί
το 2-0 έχοσε τελικά με σκορ 3-2.
Το σκορ άνοιξε στο 1 V από τον
Μαρούόα με δυνατό σουτ μέσα από
την περιοχή. Στο 2 4 ' ο Κουλουριώτης προλαβαίνει τον τερματοφύλα
κα και κάνει το 2-0. Από δω κοι πέ
ρα χόνετοι κύθε ίχνος σοβαρότατος
οπό τους ποδοσφαιριστές του Εθνι
κού και αντιδρώντος το Ζερβοχώρι
σε ενο εςαΛεπτο ισοφαρίζει σκορπί
ζοντας τον αιφνιδιασμό και την σύγ
χυση στην ομάδα του Εθνικού.
Συγκεκριμένα στο 3 2 ' ο Βαρύπμος
ισοφαρίζει σε 2-2. Από τον αιφνι
διασμό αυτόν ο Εθνικός δεν θο
μπορέσει νο αντιόράσει ουσιαστικά,
αφού θα λείψει η οργάνωση, ομάδα
κομένη στα δυο με ανυπαρξία κέν
τρου που θο πλαισιώσει σωστά την
Επιθετική τριπλέτα. Θα αναγκαστεί
/σ υποστεί τις συνέπειες στο 89 '
όταν σε πλάγιο άουτ του Σαζακλίδη
ο Ηλιάδης σιφνιδιάζεται και οΤροχίδης κλέβει την μπάλλα και με συρτά
σουτ κλείνει το σκορ σε 3-2 υπέρ
του Ζερβοχωρίου.
Αξίζει να σημειωθεί 6π σπς
tuvfepio στην 4 α
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ
“
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Πωλείται ολόκληρο σετ με VIDEO, ΚΑΜΕΡΑ και TIUNER εν τε 
λώς καινουργή, μάρκας BLAUPUNKT. Πληρ. τηλ. 0 3 3 3 /2 3 .9 1 3 και
23.940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
γιο απασχόληση σ ε λογιστικό γραφείο. Πληρ. αυτοπροσώπως Μ
Αλεξάνδρου 2 4 . Λ ογισπκό γραφείο Α Π . Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καινούργιο ΡΕΝΩ 9 χωρίς π»ν«^*·ς ·« «ιρή «ιωαιρίβς. Πλορ. ττ»Δ
28082 8 2 3 4 8 Βέροια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Β ·η>«ς
pc * · * · « M U · «etópnn
Πληραρ«ρί*ς στ» τχλ. 24Δ24 Mp»Mk

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΑΡΙ
Ζτηγ οδό Κρότητβς (κάθετος Συγγρούί
μου 60 τ#. los θροφβς νοιωοσμίνο ο« οδονπατρΛο.
ρίος γίνοντα ευκολίες Πληρ τηλ. 28.782

Τηιη «

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΕΦ της ·4 « ύ θεα/ν(»ης « α I ta b o u Πληρ τ η ΐ 2 2 8 8 8

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ
Που να γνωρίζβ διαφημιστική μααόττα. Πληρ. τηλ. 28.782.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

*

Κτίρκα 3 0 0 Τ44. περίπου, στην Πατρίδα Βεροίος βηόνανττ otó το
Εργοστάσιο ΕΛΚΟ κατάλληλο για βιοτεχνία ή κέντρο διασκεδδσεως Πληρ. τηλ. 2 8 2 0 0 Βέροια

α' κατηγορία
• Σέλι - Ξεχασμένη
Βασιλειάδης (Τσούπρας - Καρομπατσάκης)
β' κατηγορία
• Λαζοχώρι - Π. Ζερβοχώρι
Αμανστίδης ΙΓκίκας - ΓΙαλτατζίδης)
• Αγγελοχώρι - Μονόσπιτα
Τσιλογιάννης Κ (Τσιλογιάννης Μ Σαρηγιαννίδης)
• Βαρβάρες - Αρχάγγελος
Κουφογιώτης ΙΚαραγκιοζόπουλος Ταμαρίνας)
• Γιοννακοχώρι - Χαρίεσσα
Κουμούσης (Δέλλος - Ουζουνίδης)
• Κουφόπουλος (κόμαλης - Παχό-

uno
«

ε λ λ η ν ικ ό
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ΑΦ Ο Ι Π Λ Τ Σ ΙΚ Α
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ AHVEIE
ΒΠΑίΤΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΖΗ ΣΗ Σ Π Λ Τ Σ ΙΚ Λ Σ
ΙΐΜ κ τ γ ιις EvJerc;

τ σ ιγ ά ρ ο !

u

B m atB cuIck στττν Ελλην*α\ TnVcApoxm
ΗΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ »7 - ΤΗΛ. Αβ.077 - ΒΕΡΟ ΙΛ

ΛΑΟ Σ
ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜ Α Θ ΙΑ Σ
(Torturé ριλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Import*

ε λ α φ ρ ό τ ε ρ ο

m

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

γλου)
- Αναπληρωματικός: Πίσσπς Θεό
φιλος

τ ό

oh

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

α τ ς ικ α ς

(Ε ΐέο σ η ς Ο

Η Κ Α Π Ν Ο Β ΙΟ Μ Η ΧΑ Ν ΙΑ

χιλιαδες δώρα
κρύσταλλα, π ορσελάνες. Βιακοσαππκα,

Θ. Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Και ο αντιπρόσωπος Βέροιας

μαχαιροπηροονα,'ειδη «ουζωας
κ α ι οτι ά λλο μπορείτε να φ α ν το σ θ επ ε για να δ ώ σ ετε
μια χαρούμενη και πρακτική νότα -Ρε κά θε ο η ιυ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Π. Ε. ΤΑ Λ Α Κ Η Σ Ο.Ε.

Μ . Αλεξάνδρου 19 - Τηλ. 2 1 .5 6 7

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 · ΒΕΡΟΙΑ

Σας Εύχονται

Για καλύτ€ρη €ξυππρέτηση

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

σάς πληροφορούμ€ ότι τα

Και Ευτυχισμένο τον
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ

Συλλόγ-ν Γ.Π.Σ.
Κεινντήιωε
Λ-Ε- κ* . t n f

(ρχ » *
•PT

Ε.Γ.Σ. Τ ρ τ β ζ ·*

*Ρ Ι

από το κατάστημά μας

φ Χ ο ρ ό τρ ^ ·
te r

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ 1ΓΑ 903 « .t

Νορικος αύμβοολας
ΤΑΣΟ Σ Π Λ ΤΣΙΚ Α Σ
«■■«κρότους 24)
ΓΡΑΦΕΙ A ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητρο—
72
Τηλ. 22 137 24.7*2
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Bwn·
*»Χ· 1 * ··

είδη μας διατίθενται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

4 1 3 .0 0 0

Υ η Δ ιτ Κ
Φκτοοννθοοης -OFFSET
Μ ΙΧ Α Α Η Σ Π Λ Τ ΣΙΚ Α Σ
(Π. Μιβοόλη 4)

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

Α *Χ*

J

ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Νέα δάνεια
στην Ελλάδα
ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ. ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ στην Ελλάδα
δάνεια ολικού ύψους 60.000.000
ΕΝΜ από την Eupum Τράπεζα
Επενδύσεων (ETE) για την χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανι
κών. σγροτοβιομηχονικών επενόυτικών πρωτοβουλιών, όπως και για
τον εκσυγχρονισμό μιάς τσιμεντο
βιομηχανίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω
ση του Γ ραφείου Αθηνών της
Ευρωπαϊκής Εππροπής η ETE χορή
γησε στην Ελλάδα τα εξής δάνεια'

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
#

Από τις χώρες
του Ο Π Ε Κ

ΒΙΕΝΝΗ. Τρίτη
Οι υπουργοί πετρελαίου των
χωρών-μελών του ΟΠΕΚ (Οργανι
σμός
Πετρελαιοπαραγωγών
Χωρών) συμφώνησαν χθες την αύ
ξηση του ανωτάτου ορίου της παρα
γωγής κστά ένα εκατομμύριο βσρέλιο. δηλαδή σε 18. & εκατομμύρια
βαρέλια την ημέρα
Ωστόσο οι υπουργοί δεν συμφώ
νησαν για την ανακατανομή των
εθνικών ποσοστώσεων παραγωγής
ανάλογα με το ανώτατο όρο. Πηγές
της Διασκέψεως δήλωσαν, ά τι το
πρόβλημα αυτό θα επανεξεταστεί
σε άλλη σύνοδο της Οργανώσεως.
Οι υπουργοί Πετρελαίου συμφώνη
σαν επίσης νσ διατηρήσουν την τιμή
των 34 δολλαρίων το βαρέλι.

- Δάνειο 15.000.000 ΕΝΜ (ένα
δίσ. δρχ. περίπου) χορηγήθηκε στην
ETE ΒΑ για 12 χρόνια με στόχο την
ενίσχυση μικρομεσαίων επενδυτι
κών πρωτοβουλιών σε ανατττυσόυενες περιοχές της Ελλάδας
Με το σημερινό δόνειο η ETE
έχει χορηγήσει στην Ελλάδα από
την προσχώρησή της στην Κοινότη
τα για χρημστοόάτηση επενδυτικών
προγραμμάτων δάνεια, ύψους 40
δισ δρχ. δηλαδή 9.8 το 1981 και
30 δισ. δρχ. το 1982, από τα οποία
τα 8.3 δισ. δρχ. προέρχονται από
τους πόρους του Νέου Κοινοτικού
Μέσου. Επίσης πριν από την προσχρησή της στην Κοινότητα η ETE
χορήγησε στην Ελλάδα 21 δισ.
δραμχές

*ξής:
- Δόνειο 1.7 δισ. δρχ. χορηγήθη
κε γιο 12 χρόνια στην Αγροπκή
Τράπεζα της Ελλάδος για την χρηματοόάτηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών που θα επιλέ
γουν σε συμφωνία με την ETE.
- Δάνειο. 1.3 δισ. δρχ. χορηγήθη
κε γιο δέκα χρόνια στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα το
διαθέαει στην εταιρία «Τσιμέντα
Χαλκίόοςχ για την αύξηση της παραγωγής της εταιρίας την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας τον εκσυγ
χρονισμό και την μετατροπή των
κλιβάνων στη χρησιμοποίηση άν
θρακα αντί πετρελαίου.

2ο ΧιΑ. Σ. Σταθμού - Ναούσης

Εύχεται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΓΚΑΘΙΑ ·
ΓΓΕΝΗΜΑΧΟΣ

2
2

ΑΓΚΑΘΙΑ (απ/νος Ζακαλής Μ.)
Ισόπαλος 2-2 έληξε ο αγώνας
μεταξύ των ομάδων ΝΙΚΗΣ Αγκοθιάς και ΘΥΕΛΛΑΣ Στενημάχου που
έγινε ατο γήπεδο Αγκαθιάς μετά
σπά ένα δυνατό παιγνίδι μοιράζον
τας συγχρόνως όίκαια βαθμούς και
τέρματα.
Γενικό μπορούμε νο πούμε άπ
δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο ποιότη
τα ς αυτό όμως δεν εμπόδισε στο
να δημιουργηθούν ωραίες φάσεις

ΑΝΑΤΙΝΑΧΘ ΗΚΑΝ

ΔΕΞΑΜ ΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜ Ω Ν

κόμη.
Οπ
ο τχ
κ. θολέοο —
απέψυγε
η
1 ι, υ
ιι μ
·—-ν - ■

Κ Α Ρ Α Κ Α Ι, 2 1 . Μ α ίνετα ι οκδμη η τερ ά σ τια π υρκαγιά τη ς «μαύρης Κ υ ρ ια κ έ ς τη ς Β ενεζο υ έ
λας», που απανθράκωσε 1 0 0 άτομα κοι προκάλεσε εγκαύματα οε 8 0 0 . Ο κτώ Δημοσιογράφοι
φ έρ ο ν τα ι ακόμ η ως αγνοούμενοι, μ ετά τη δ εύ τερ η τρ ο μ α κ τική έκ ρ η ξη , που σ ημ ειώ θηκε στο
θερ μ ο η λ εκ τρ ικ ό σταθμά τη ς Τ β κ ό α , 4 0 χιλιό μ ετρ α από το Κ α ρά κας. Τουλάχισ τον 4 0 .0 0 0 άτομα
εγ κα τέλ ειφ α ν τα σπίτια τ ο υ ς , για νο γλιτώσουν.
1C 16000 τόννους υδρογονάνθρακα;
Σκηνές τρόμου ξετυλίχτηκαν. Α ν
Εκατό πλινθόκπστο σπίτια των
ιξερράγη. τη στιγμή που πυροσβέστες,
epaxioi τυλιγμένοι σπ ς Φλόγες έπε
λδίκών συνοικιών, που βρίσκονται κον
κττυνομικοί και μέλη της ηολιτόφυλοφταν στη θάλασσα της Καραφικής. μη
τά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό, «στο·
ιής προσπαθούσαν να την κσταστιίτέρες έκλαιγαν μ* τα παιδιά τους αγκα
στράφηκαν από τη φωτιά, οι φλόγες
ιουν. Η ανάφλεξη ήταν τόσο οψοόρή,
λιά. ενώ λουόμενοι μεταμορφώθηκαν
της οποίος φθάνουν το ύψος των 00
του η πυρκαγιά τπεκτάθηκε σε ακτίνα
οε
πύρινους
δαυλούς.
μέτρων.
160 μέτρων, Πέρικυκλώνοντας δεκάδες
Το αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβόρ του
ίτομα. κυρίως δημοσιογράφους.
Κόρακας, που βρίσκεται κοντά στο

ΣΥ ΓΧ Α Ρ Η Τ Η Ρ ΙΟ
Την δ. ΝΙΚ0ΛΑ1Δ0Υ ΜΑΡΙΑ του
Γεωργίου, που πήρε πτυχίο Ιατροχειρουργικής του Πανεπιστημίου
Ρώμης συγχαίρουμε θερμό και της
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

μπροστά στις δυο εσ τίες
Η αλήθεια είναι ότι και οι δυο
ομάδες έπαιξαν με άγχος προκειμένου να πόρουν την νίκη για να ξεκολήσουν από τις τελευταίες θέσεις
της βαθμολογίας.
Γκολ - δοκάρι - αποβολή
3 0 ' Γρήγορη αντεπίθεση τπε
Θύελλας από δεξιά έδωσε την
ευκαιρία στον Γιδάρη να παίξει το
ένα δυο με τον Σαρακατσιάνο Σ και
ο τελευταίος με ωραίο γυριστό συρτό σουτ έστειλε την μπάλλα στα δί
χτυα γράφοντας το 1-0.
3 5 ' Κόρνερ εκτελεί η Θύελλα με
τον Ρώσιο και ο Παπαλεξίου με
γυριστή
φαλτσαριστή
κεφαλιά
στέλνει την μπάλλα στα δίκτυα α νε
βάζοντας το σκορ σε 2-0.
4 0 ' Σε αντεπίθεση της Νίκης
(μετά από λάθος του Ρώσιου) ο
Παπαδημητρίου με σουτ οπό κοντό
μείωσε την διαφορά σε 2-1.
60" Μετά από κτύπημα φάουλ
της Νίκης ο Πανογιωτόπουλος Γ
στέλνει την μπάλλα στο δοκάρι.
8 0 ' Σε φάουλ που εκτελεί ο Λιοκόπουλος Θ. της Νίκης στέλνει την
μπάλλα στο Γ της εστίας του Γίδαρη
ισοφαρίζοντας το σκορ σε 2-2.
8 5 ’ Αποβάλεται ο Παναγιωτόπουλος Γ γιατί εξύβρισε τον διαιτη
τή.
Η διαιτησία του κ. Αρελάκη και
επόπτες τους Σαρηγιαννίδη
Ουζουνίδη ήταν πολύ καλή.
Οι συνθέσεις
Νίκη: Αλεξόπουλος Ν, Αποστολόπουλος Κ., Ματσούκας Μουσενίκας, Γιώ τας Λισκόπουλος Θ-, Λιακόπουλος Γ.. (38' Πανογιωτόπουλος
Γ) Κουκουφτόπουλος Παπαόημητρίου (48' Αλεξόπουλος I), Μοσχόπουλος. Αποστολόπουλος θ.
θύελλα: ΓΙδαρης I, Τσιοούσκογλου
8, Ρώσιος. Σαρακατσιάνος Γ.. Σακολής Α , Γιδάρης Κ., Παπαλεξίου,
Σαρακατσιάνος X., Κοραμπάτσας
(70' Γσιαούσκογλου Κ.), Σαρακατσιάνος Σ., Σακαλής I,

ΣΥ ΓΧ Α Ρ Η Τ Η Ρ ΙΑ
Συγχαίρω θερμά το αγαπημένα
μου εξαόέλφια Ευθύμη Μττογόαμπεϊδη που πήρε το πτυχίο της Βιο
λογίας και τον Νίκο Μπογόαμπείδη
που πήρε το πτυχίο ηλεκτρολογίας
των ΚΑΤΕΕ και τους εύχομαι καλή
σταόιοδρομία Επίσης συγχαίρω
θερμά τον Θανάση Αλεξόηουλο ποι
πήρε το πτυχίο της Ιατρικής και το ι
εύχομαι καλή σταόιοδρομία.
Γέρσα Κοζοντζίδοι

σταθμό, διέκοψε τη λειτουργία tou,
προχθές το βράδυ, λόγω έλλειψης ηλε
κτρικού ρεύματος και γιο να αφήσει ε 
λεύθερες άλες τις προσβάσεις στα νο
σοκομειακά. πυροσβεστικά και στρα
τιωτικά αυτοκίνητα
Ολη τη νύχτα αντηχούσαν « σειρή
νες των νοσοκομειακών, ενώ ο καπνάς
φαινόταν από πολλά χιλιόμετρα μα
κριά Τα ξημερώματα χθες, πέντε πυ
ροσβεστικά αεροπλάνα προσπάθησαν
να καταστείλουν τη φωτιά, ρίχνοντας

χημικές ουσίες
Υπεύθυνος της πυροσβεστικής υπη
ρεσίας δήλωσε: «δεν έχουμε τα μέσα
για να ελέγξουμε την «στάστοση. Πρέ
πει να περιμένουμε να καεί όλος ο υ
δρογονάνθρακας που υπάρχει σπ ς α
ποθήκες·.
Η «μαύρη Κυριακή της Βενεζουέ
λας* άρχισε, άταν μια αποθήκη, με
40.000 τόννους υδρογονάνθρακες εξερράγη. προχθές κατά τη διάρκεια ονέΦΟδιοσμού τη ς με αποτέλεσμα να
σκοτωθούν δύο εργάτες

Η πυρκαγιά πήρε καταστροφικές
»-στάσεις άταν μ«ο δεύτερη αποθήκη.

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Τ Μ . ΕΠ ΙΘ /ΣΕΩ Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ω Ρ Ε Σ Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ Π ΡΑΤΗ ΡΙΩ Ν
ΥΓΡ Ω Ν Κ Α ΥΣΙΜ Ω Ν
Μ ε την αριθ. Ε.Ρ: 1513/20-12-82 απόφαση του κ. Νομάρχη Ημαθίας
καθορίστηκαν τα χρονικό όρια λειτουργίας στα καταστήματα (πρατήρια)
διανομής πετρελαιοειδών Ν. Ημαθίας ως εξής:
Τα καταστήματα (πρατήρια) υγρών καυσίμων ως και οι σταθμοί αυτοκι
νήτων που τυχδν διαθέτουν αντλίες διανομής πετρελαιοειδών του Ν. Ημα
θίας όπως 1. Λειτουργούν επί δώδεκα (12) συνεχείς ώρες ήτοι από 0.700
μέχρι 19 0 0 2. Διανυκτερεύουν εκ περιτροπής βάσει πίνακος που θα
καταρτίζεται από τις κστά τόπους Αστυνομικές Αρχές:
ο. 'Ενα κατάστημα (πρατήριο) σε κάθε μία από τις πόλεις Βέροια. Νάου
σα, Αλεξάνδρεια
β. Το 20% του όλου αριθμού των καταστημάτων (πρατηρίων) των κοι
νοτήτων του Νομού:
Ώ ρες διανυκτερεϋσεως υποχρεωτικές:
Κατά την θερινή περίοδο ήτοι από 1ης Μαίου μέχρι 30ης Σεπτέμβριοι
κάθε χρόνο από 19.00 μέχρι 24.00.
Κατά την χειμερινή περίοδο οπό 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ης Απριλίου
του επόμενου χρόνου από 19.00 μέχρι 23.00
Προαιρετικά δε μετά την 23.00 η 24.00 ώρα μέχρι 0.7 00 πρωινής.
3. Για διευκόλυνση των διερχομένων κατά την νύκτα οδηγών στις προ
θήκες όλων των καταστημάτων (πρατηρίων) να αναρτάται πίνακας με όλα
τα στοιχεία του καταστήματος (πρατηρίου) που διονυκτερεύει.
Κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή μας παύει να ισχύει από τις κοινο
ποιήσεις της παρούσης.
Ο Προϊστάμενος
Αλ. Ρωσσάκης - Κωοτούλα

r ια την B& O 6εν αρκεί να ικανοποιηθείτε σήμερα.
ΓΓ αυτό έφτιαξε την τηλεόραση του αύριο

ΠΑΤΡΑ 21: Οι μαθητές του χωρ«Μι
Ζήρια ΑχαΙος δεν θα δεχτούν ως διίφα
ούτε οι ίδιοι V αγοράσουν πολεμικά
παιχνίδια για το Χριστούγεννα. Οπως
αναφέρει ψήφισμα τηκ ιίοβήττκής κΟίνάτητος τα παιχνίΔ—' οστό καλλιεργούν
το πνεύμα του πολέμου και γι' αυτά εί
ναι απαράδεκτα για τα παιδιά.

Καλούνται
στο στρατό

ΖΤΟ ΚΑΠΟ
■Η femar » Ι Ι Λ ι κ
ώ -* · * I mtBíMAAMAU

é f i|
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Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνηζ Μ*
ΐγκύκλιο του που εκδόθηκε στις
Δεκεμβρίου, καλεί να καταταγ"“'
στο στρατό ξηρός από 31 Ιανουαρί0*1
μέχρι και 3 Φεβρουάριου 1983 01
στρατεύσιμοι των κλάσκων:
- 1984, δηλαδή αυτοί που γεννΊ
θηκαν το έτος 1963 και είναι γρ°Ι1Ιι£
νοι στα μητρώα αρρένων Δήμ<»ν
Κοινοτήτων των Νομών Εργολίδοί'
Αρκαδίας και Ηλείας και
.
- 1985, δηλαδή αυτοί που ΤΕνν1!
θηκαν το έτος 1964 και είναι *γραμ^
νοι στα μητρώα Αρρένων Δήμο>ν
Κοινοτήτων των Νομών Αρύ**
Αττικής (μόνο της περκρερείας ^
στρατολογικού γραφείου ΠειροΛλ
Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ημαθ^'
Κεφαλληνίας, Λέσβου. Χαλκιδιιππ
και Χανιών.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜ ΕΝΑ
συνέχεια από την 3π
τη φορά εναντίον της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Πρόκεπαι για τον τερματοφύλακα
Παρίσπ και τον σεντερφόρ Σταυρίδη.
• Ψιλοκουβέντα έπιασσν πριν
από τον αγώνα οι Μίληδες της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με τον νεοαποκτηθέντα
από την ΗΡΑΚΛΗ Θεσ/κπε τεουαιυιρυΛακα I Ιαριση του μ λ ΜΣΙΑΚΟΥ. Βλέπετε είναι συγχωριανοί.
Κατάγονται όλοι τους από τα Μονόσπιτα Ημαθίας, όπως άλλωστε και ο
Γκέσιος.
• Πολύ πικραμένος έδειχνε ο
Πρόεδρος της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Λέκκας
όπως άλλωστε και όλοι οι Βεροιώ
τες, από την ξαφνική και απρόσμενη
μετατροπή του αποτελέσματος μια
που το 2-0 υπέρ της ομάόος τους
μέσα σε 4 ' λεπτό (6 7 '-7 Γ ) έγινε
2-2.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Από τον αγώνα
της Ναούσης
• Η τριάδα της διαιτησίας κ.κ.
Παπαόόπουλος Γκίνης Γρηγοριάδης ήτανε της ενώσεως Πέλλης και
έτσι τα έξοδα της Ναούσης ήτανε
πολύ φθηνά, αυτή την Κυριακή.
• Η πρόκριση της Νάουσας για
γο Κύπελλο στην Επανωμή, έφερε
τολύ κόσμο στο Κυριοκάπκο αγώ/α. Τώρα όμως μετά το πικρό ποτή
ρι της ήττας θα μπορέσουν οι παί
κτες μας να φέρουν τον κόσμο πάλι
πίσω.
• Από νωρίς έκαναν την εμφάνι
σή τους οι νεαροί οπαδοί της Νίκης
ενώ όταν η ομάδα τους εμφανίστη
κε πρώτη στο γήπεδο, συνεχώς
τους παρώτρυναν με διάφορα συν
θήματα.
Β Για μια ακόμη Φορά διακρίναμε
στο χώρο των προσκλήσεων τον
αθλητικογράφο κ. Γιώργο Γαλανομότη, να παρακολουθεί το παιχνίδι,
συντροφιά με τον κ. Θωμά Μπατά-

«η.
• Ό ταν ο διαπητής Παπαδδπουλος δεν έδωσε το πέναλτυ σε χέρι
του Γίδαρου. και έδειξε έμμεσα, ο
κόσμος εξαγριώθηκε και κινήθηκε
με άγριες διοθέσεις.
• Κίπτοιος φανατικός οποδός της
Ναούσης, φώναξε προς τους παί
κτες δπ εαν και σήμερα δεν κερδίιτ*-«« θα κάνετε υαύρα Χηιστοιίυ*υνα οφού πριμ έχετε να δείτε από το
παιχνίδι της Φλώρινας.
• Ό σο ο χρόνος περνούσε και η
Νάουσα έχανε 0-1. ο προπονητής κ.
Γρηγοριάδης προσπαθούσε να βρει
την λύση πως η ομάδα θα πετύχει
την ισοφάριση. Ό λα όμως πήγαν
μάταια και η Νάουσα έχασε άλλους
δυο βαθμούς στην έδρα τη ς
• Θλίψη και απογοήτευση επι
κρατούσε στους Νοουσοίους φιλά
θλους που αρκετοί ήτανε εκείνοι,
που είπανε, ότι εάν δεν συνέλθουν
δύσκολο θα μας ξαναδούν στο γή
πεδο.
• Δηλώσεις ζητήσαμε για το παι
χνίδι, οπό τον προπονητή κ. Ντε
Φαρία. αλλά με πολύ ευγένεια μας
απάντησε, ότι οπό την υπόθεση που
δημιουργήθηκε το θέμο Μπουμπλή.
δεν κάνει ποτέ δηλώσεις σε κανένα

παιχνίδι της Νίκης
.
• οι Ναουσαίοι φίλαθλοι π°υ *
ρουν να αναγνωρίζουν μια ν *
αντιπάλων, το έδειξαν στο προΧ
σινό παιχνίδι, όποϋ με πορετετοΡ
να χειροκροτήματα, θαύμαζαν
καλύτερη ομάδα που πέρασε
την Νάουσα μέχρι σήμερα
Ν. ΤΖ Η Μ Ο Ρ Α ΓΚ **

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο *αι
ιοδοσφαιριστές
της
ΘΥΕΛ^
ΠΑΠΑΓΟΥ ευχαριστούνε τον πι
κτορα
ΠΡΟ-ΠΟ
ΔΗΜΗΤ»
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ για τη δωρεά ι
μιάς πλήρους ποδοσφαιρικής °
λής.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ

Το ζαχαροπλαστείο

ΕΛΙΤ
Επαναλειτουργεί από την
ΠαρασκΕυή 2 4 -1 2 -1 9 8 2
Στη véa όΐΕύθυνση

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 5
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ-Τηλ. 41.657 - 41.405

κ α ι π α ιχ ν ιβ ιώ ν « σ α γ ω γ ή ς μ α ς .
κ ά ν ο υ μ ε γ ν ω σ τ ό ό τ ι φ έ τ ο ς κ α ι γ ια π ρ ώ τη

Φ ορά σ τ η ν « ό λ η μ α ς ν τ υ μ έ ν ο ς Α η - Β α σ ίλ η ς 9 α φ έ-

Καλούμε την πολυπληθή πελατεία μας να μας επισκεφθα τις
μέρες των Χριστουγέννων και σας εγγυόμεθα ότι θα βρήτε όλα τα
Υ Π Ε Ρ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α Ε ΙΔ Η

ρ α τ α δ ώ ρ α π ου θ ' α γ ο ρ ά σ π « α * ’ τ ο κ α τ ά σ τ η μ ά μ α ς

βτη

δ ιε ύ θ υ ν σ η π ου θ α μ α ς υ π ο δ α ζ τ κ χ ω ρ ίς ά λ λ η

Φ π φ ά ρ υ νσ η .

Χαρά μ α ς να δ ώ σ ο υ μ > κ α ι μ α ς
μ ικ ρ ο ύ ς μ α ς φ ίλ ο υ ς κ α ι πχλάτβς

χαρά

σ το υ ς

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Tom & Jerry

Bang & Ο Μ θ ύ Π

Πίνδου 6 Βέροια τηλ. 62016
(««έναντι α«’ τον Τερτιβανίδη κοντά στ'
αστικά)

KÑunmiwnos θεκλλϊ
Μ KAM IN A l
E. KAMINAZ & HA E.E
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
«nronUh TI IMí U n * tT9*0
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Το συμβούλιο του Λυκείού
Ελληνίδων Παρ'μα Βεροίσί
νσ
συνεδρίασή του απεφάσισ«
X»
ευχαριστήσει δημόσια τον
Δημήτριο Πολυζωϊόη για την
.
νή προσφορά 50.000 δρχ. πρ<Λ ^
Λύκειο κοι τον ονομάζει ευερΥ*
σύμφωνα με το κατασταπκό
Λυκείου.

ΑΦΟΙ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

χα ρο ύμ « π ολύ να ο ας δούμβ σ το κ α τά σ τη μ ά

μ α ς γ ια να δ εα λ λ ξττ« α * ' τ η μ τ γ ά λ η π ο ικ ιλ ία δ ώ ρ ω ν
Σας

Αρνούνται
πολεμικά
παιχνίδια

BETO ΤΟΥ
ΡΗΓΚΑΝ ΣΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

νααπ0'

καλύψει το «πόθεν έσχες» των προσ«"
πικών του εξάδων. «πράγμα που ο«»
κερδίζουν πολλά χρήματα είναι
χρεωμένοι οπό το νόμο νο κάνου**
Η εφημερίδα των πολωνικών ένο
πλων δυνάμεων «Ζδλνιτεφ Βολνόσικε
γράψε χτες άπ «η πρόωρος
στην πλήρη άρση του στρσπωπκουν^
μου «θα σήμαινε απειλή επιστρβωκ
στην αναρχία στην οποία δεν μπορ<~
με νο Εαναγυρίοουμε» Σ υγχρ ό νω ς,
ανακοίνωσή τους που διονεμηθΗ»
χτες στους ξένους δημοσιογράφο«·
παράνομη ηγεσία της «ΑλληλεΥΥ^τν
το νίζει άπ Θα συνέχισα την ειΡ^ ” 1
αντίθεση στην κυβέρνηση του 0''Ρατ’ ,
πκού νόμου. «Αποκρούομε την σ « “ "
ση νο βγούμε από την πορονομκτ·
νοφέρει η ανακοίνωση.
Ο ηγέτης της «Αλληλεγγύης» * ■ .
Βαλέσα οε συνέντευξή του που βημ
σιεύθηκε στη δυτικογερμανική
ρηση «Μπούντε», αναφέρει άτι
«αισχρό» από μέρους π#ν πολω»1*
αρχών που τον άψηοον ελεύθερο"»'
από άλλους κρατουμένους «Επρεπε
με είχαν αψήοα τελευτοίο·. «Ο 0Υ“ \£
μος θο συνεχιστεί·, πράσθεσε ο Β
σ α «Δεν θα εγκαταλείψουμε τον

«Η ΛΕΚ ΤΡ ΑΓΟΡΑ»

Tom & Jerry
θα

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 21. Επίθεση εναντίον του φαλέσα εξαπ έλνφ ·* )Π<4
τα πολωνικά μέοα ενημέρωσης, τονίζοντας δπ ο πρώην ηγέ^ΠΓ
της «Αλληλεγγύης» ορνήθηκε να δώσει εξηγήσεις γιο «οοΡ°Ρ*<
οικονομικές ατοοβαλίες». στη διαχείριση των οικονομικών τ0°
κλάδου «Αλληλεγγύης» του Γκντάνσκ, όπου κλήθηκε γιο σνάκρκ>η
την περοομένη βδομάδα. Η «Τριμπούνα Λούντου», δημοοιογραφΓ
κδ όργανο του ΚΚ Πολωνίας, ειρωνεύθηκε τη Δύοη, που πΡ0®"®“
θεΙ νο παρουσιάσει το Βαλέσο ως μάρτυρα οε μια υπόθεση που
ισοδύναμε! με φοροδωφυγή.
_
„
Η «ψημερίδα προσθετή όπ ο λόγος
για τον οποίο περίέψεραν το Βαλέσα
στα περίχωρα του Γκντάνσκ γτα επτά
ολόκληρες ώρες τη περοομένη Πέμ
πτη. ήταν για νο αποφύγα τους δημο
σιογράφους. «Κανείς πολίτης που πα
ρουσιάζεται στο ειοαγγελικό γραφείο
οικονομικών υποθέσεων δεν αι
σθάνεται άνετα όταν τον παρακολου
θούν δημοσιογράφοι», έγραφε η πολω
νική εφημερίδα
Η «Τριμηούνο Λούντου» αναφέρει α-

Οι γονείς και ο αδελφός

M IX ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ &Σ,Α

βννέχβα από την 3η|

Κόλαση φωτιάς
στη Βενεζουέλα

- Δάνεια 45 .000.000 ΕΝΜ ή 3
δισ. δρχ.. περίπου για τη χρηματο
δότηση σχεδίων στη γεωργία και
τον εκσυγχρονισμό τσιμεντοβιομη
χανίας τα οποία κατανεύονται ως

Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ

προσπάθειες του Εθνικού στο δεύτ«ρα μέρος «υπενόμευσε» αρκετές
Φορές κοι ο επόπτης Τσιλογάννης
Ν. ο οποίος επηρεαζόμενος από οσα
έλεγαν ο· φίλοθλοι υπεδείκνυε
ουνέχειο οφσόιντ σε βάρος του
ΓΗν.κπύ ία ν συνέπεια αυτό είχε να
δημιουργηθούν
επεισόδια
να
παρέμβει η Χωροφυλακή και ο επό
πτης να κλεισθεί για αρκετή ώρα
στα αποδυτήρια Απ’ 6π καταλάβο
με φαίνεται ότι ο κύριος αυτός
νοιώθει εξουσιόζων. πιθανώς να
έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη.
Για τον Διαιτητή κ. Βασιλειάδπ Π
και τον επόπτη κ. Τήκα μπορούμε να
πούμε ότι ήταν πολύ καλοί στο έργο
τους.
Από τον Εθνικό μόνον α Αλεξανδρίδης διεσώθει.
Από το Ζερβοχώρι διακρίθηκαν οι
Τροχίδης Λαζαρίδης
Εθνικός Γεωργιάδης Αλεξανδρίδης
Γιαννόπουλος
Μαρούδας
Ηλιάδης Καζαρτζιάδης Τοσουνίδης
162' Κυκερίδης), φ ω π άόης Σαζοκλίδης. Βοργιστζίόης Κ. (6 1 "Ν ικο λαίδης). Κουλουριώτης
Ζερβοχώρι:
Πολυχρονιάδης
Συμεωνίόπς Καραοσμάνης Σταμπολίδης
Λαζορίδη'ς
Τροχίδης
Αλουτσσνίδης Γαίτανίδης Βαρύτι
μος
Κελεμπερίδης
Γαπανίδης
θεοχ.

Για ατασθαλίβς
κ α τ η γ ο ρ ο ύ ν τώρα
τον Λ ε χ Βαλέσα

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΟ Ο ΥΜ ΕΝΟ Ι

Τα περίφημα STEREO H I-F I ΑΜ ΕΡΙΚ ΑΝ ΙΚ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

MARANTZ - SHERTON
Σε τιμές γνωριμίας και ευκολίες πληρωμής

Επιχορηγήσεις
απ' τη Νομαρχία
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Ετος ι6ρύσε«*ς 1965
Αρ. φύλλου 2.113

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Μητρο«,όλους 72
Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10
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Χάνουν επιδοτήσεις Γ
Τον κίνδυνο όχι μόνο να μην εισ"Ρόξουν συμπληρωματικά ποσά
βΗά και να επιστρέψουν χρήματα
n°u πληρώθηκαν, αντιμετωπίζουν
η“ 0α πολλοί ροδακινοπαραγωγοί
τ0υ Νομού μας. Συγκεκριμένα:
Πολλοί παραγωνοί παρέόωσαν
'° Καλοκαίρι στην Ε.Γ,Σ. Βέροιας ή
‘οιολλού τα ροδάκινά τους, ποικιλία
ρΕΝΤ ΓΚΛΟΜΠ. Τότε τους είχαν
^β εβα ιώ σ ει οι αρμόδιοι ότι και για
τβ Ροδάκινα αυτά θα έδιναν επιδότΠοη επειδή θα τα κατέτασαν στα
ρΕΝΤ ΧΑΒΕΝ ή άτα ΦΕΡ ΧΑΒΕΝ.
Πορά τις τότε διαβεβαιώσεις των
αΡροδίων προς τους παραγωγούς
Γιύρα έγινε γνωστό ότι τα PENT
γ Κλ ο μ π δεν το κατατάσουν στις
ΡΚδοτούμενες ποικιλίες ροδάκινων.
πΡάγμα που σημαίνει ότι οι παρα™Υθίπου παρέδωσαν τέτοια ροόά' ινα θο χάσουν την επιδότηση των
3*3.5 6ρχ κατά κιλό!

πέρα για πέρα άδικο το μέτρο να μη
πληρωθούν την επιδότηση.

καν με προεκκαθάριση.
ΤΟΝ ΠΡΟΔΩΣΕ
Η ... ΑΛΛΑΓΗ!
Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που
μας είπε χθές ένας ροδακινοπαραγωγός:
«Μας διαβεβαίωναν ότι θα επιδοτη
θούν τα ροδάκινά μας και τώρα όχι
μόνο δεν θα πάρουμε μια δραχμή
επιπλέον αλλά θα επιεττρέψουμε και
χρήμοτα που πληρωθήκαμε. Γρά
ψτε σας παρακαλώ για τον εμπαιγμό
που μας έγινε με την επιδότηση.
Σαρανταπέντε μέρες έτρεχα προε
κλογικά για το ΠΑΣΟΚ και τώρα
ντρέπομαι που το λέω».
Όπως μας είπαν οι παραγωγοί
θα κάνουν έντονα διαβήματα στη
Νομαρχία Ημαθίας αλλά και στο
Υπουργείο Γεωργίας γιατί θεωρούν

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Εντωμεταξύ ροδακινοπαραγωγοί
του Νομού μας. αλλά και άλλων
περιοχών, στην απόγνωσή τους πά
νω που βλέπουν να μην πληρώνον
ται το μόχθο τους προχωρούν σε
καταλήψεις εργοστασίων.
Μετά την κατάληψη της «Γεωρνοβιομηχανικής Πιερίας» από παρα
γωγούς του Νομού μας. η οποία και
έληξε με μεσολάβηση της Νομάρ
χου Πιερίας και την υπόσχεση ότι
θα πληρωθούν σύντομα οι παραγω
γοί. πληροφορούμαστε ότι παραγω
γοί απέκλεισαν και άλλο εργοστάσιο
στην περιοχή του Νομού Πέλλης.
Εντωμεταξύ ακόμη δεν έγινε

Έτσι οι παραγωγοί αυτοί:
® Χάνουν τη ν επ ιδότηση από το
Κράτος, μη ενισχύοντας έτσ ι το ε ισ 
ορμά τους

το υ Κ Κ Ε , έ β α λ ε χ θ έ ς μ π ρ ο σ τ ά σ τ η μ ε γ ά λ η α φ ίσ σ α τ ο υ
κ ό μ μ α τ ο ς σ τ ο π ά ρ κ ο τ η ς Ε λ η ά ς τ ο ν Α η - Β α σ ίλ η . Β έ β α ι α
δ ε ν έ χ ε ι κ α ι π ο λ λ ή σ η μ α σ ία ό π

Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής στην
ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείες
δήλωσε προχθές ο υπουργός Δημο
σίας Τάξεως σε σχετική ερώτηση
που έθεσαν οι δημοσιογράφοι

τ ο σ υ ν έ δ ρ ιο έ χ ε ι δ υ ο

μ έ ρ ε ς π ο υ τ έ λ ε ι ώ σ ε κ α ι η α φ ί σ σ α π α ρ α μ έ ν ε ι. Σ η μ α σ ί α
έχ ει ό π ο χ α μ ο γ ελα σ τό ς

Ά γ ιο ς , σ τ α κ ό κ κ ι ν α ν τ υ μ έ ν ο ς ,

υ π ό σ χ ε τ α ι - ό π ω ς δ ε ίχ ν ε ι η φ ω τ ο γ ρ α φ ία - « ε ν ό τ η τ α κ α ι
π ά λ η γ ια τ η ν π ρ α γ μ α τ ικ ή α λ λ α γ ή » ! Π ά ε ι , έ κ α ν α ν ... κ ο μ
μ ο υ ν ισ τ ή κ α ι τ ο ν

Ά η

- Β α σ ίλ η !...

Η Ν.Δ. στηλιτ€ύ€ΐ την
χρησιμοποίηση
πρασινοφρουρών
0 6 ρόλους
αστυνομικών

κίνησή τους και συγκεκριμένα, ιδιώ
τες που διενεργούσαν παράνομα
συλλήψεις πολιτών, όπως ο κ. (.
Μαστοράκης και Γρ. Σπήλιος καθώς
και αστυνομικών που παρίσταναν
τους οδηγούς αυτοκινήτων, όπως ο
Γεωργ. Μπιζικούλης

- -Βελτιώνει τη ν σύσταση καί την υφή το υ εδάφους.
" Διορθώνει τροφοπενίες σιδήρου,
μαγνησίου, μαγγανίου.
ψευδαργύρου καί λοιπών ιχνοστοιχείων.
—Δημιουργεί το π ό κατάλληλο περιβάλλον για τη ν ανάπτυ

Οποιο αυτοκίνητο
κΓ αν θέλετε

ξη μ κροοργανισμών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Π ό υγιεινά καί ανθεκτικά φυτά.
Μ εγαλύτερη παραγωγή.
Αύξηση τη ς πρω Υμάτητος.
Βελτιομένη π οιότητα κορπου σε:

Καινούργιο ή μεταχειρισμένο
χρώμα, άρωμα

θρε

π τικότητα καί αάκχαρσ.

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

Α.Τ.Ε.

Τα μόνα λιποσματα με ποσοτικά στοιχεία
οτα
Ελληνικά
Χωράφια που βασίστηκαν κρατικοί ερευνηται γιά μελέτες ΟΓ-

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

Ανοίξεως 2 - Τηλ. 2 0 .6 2 9 , 2 6 .6 5 0 ΒΕΡΟΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Θα το βρήτε στην έκθεσή μας

Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ

Κ υ ρ ιά κ ο ς

Χ α τ ζ ό γ λ ο υ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

•ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΓ

13 - ΤΗΛ. 29.079 - 29.080

Παράδοση σε δύο μέρες

ΒΕΡΟΙΑ

*

μπορ€ίΤ€ να ντυθ€ΙΤ€

£

από το Κατάστημα

* * * * * * * * *

- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

*Τώρα στις Γιορτές

★

- ΧΗΜΙΚΗ

Μαύρος ήλιος οήμορα)

* ★

στο

Αγνωστό μου

* * * ★

λιπασματα

Ψύτό σας με τη ν χρήση του.
ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΓΗ

Προσβολή και ύβρη για το Δημο
κρατικό Πολίτευμα της χώρας, απο
τελούν τα επεισόδια, κατά τα οποία
ορισμένοι αστυνομικοί, σε συνερ *
γασία με ανεύθυνα άτομα μετέτρε
ψαν το προαύλιο της Βουλής σε
κρατητήριο τονίζει εξ άλλου στη δή
λωσή του ο βουλευτής της Ν.Δ. κ.
Βαρβιτσιώτης.
Με την ίδιο δήλωση ο κ. Βαρβιτσιωτης καλεί τον πρωθυπουργό να
εξηγήσει πως θα αντιμετωπίσει την
κατάλυση του κράτους την οποία
επιχειρούν όργανα του ΠΑΣΟΚ και
¥
εν ονόματί του.
Υπερασπιζόμενος υπογραμμίζει ¥
όπως έχω ορκισθεί, το Σύνταγμα, τη ¥
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα
¥
Δικαιώματα παρενέβην προχθές
μαζί με άλλους συναδέλφους στα ¥
επεισόδια που προεκλήθηκαν στο ¥
προαύλιο της Βουλής. Παρενέβην ¥
νιατί είχα υποχρέωση να αντιμετω
¥
πίσω την κατάλυσην του εννόμου
Κράτους που επιχείρησαν οι πρασι ¥
νοφρουροί του ΠΑΣΟΚ. Λίγοι - ¥
ευτυχώς
με στολή κοι αρκετοί - ¥
δυστυχώς - χωρίς στολή, ανώνυμοι,
¥
με μόνο διακριτικό την γενειάδα
¥
τους
Η προχθεσινή παρέμβαση απο ¥
τελεί Ομοε ιδοποίπαη προς τον ¥
Αρχηγό *ου ΠΑΣΟΚ, ίο υ σημερινά
¥
Πρωθύττουρνό .ο: Τούς συνεργά
τες του ότι δεν είναι ανεκτές σε ¥
κομμιά περίπτωση οι ωμές παρεμ ¥
βάσεις που άρχισαν ήδη να γίνονται,
¥
οφότου διεπιστώθει η κάθετη ¥

(Μάνα Τούρκα

ΑΛΦΑ

★

τος.
ά ο τ ι δίνετε καί τη ν κοπριο καί το χημ κά

λιπασμό

Η ΔΗΛΩΣΗ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Η
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΓΓΟΥ

που σας προσφέρει σε μεγάλη ποικιλία
από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια
με καινούργιες παραλαβές

* ★

Η φυσική λίπανση των φυτών.
Το μυστικό της κορποφορίας.
Η πιό αφομοιώσιμη υπό τω ν φυτώ ν μορφή

ΡΕΒΕΓΙΟΝ
στην QUEEN
OF NORTH

★

ΙΙΙΟΡΜΝ Μ ΙΛ ΙΙΗ -Μ Ο

Ποσόν 700.000 δρχ διατέθηκε
από το υπουργείο μγείας κοι πρό
νοιας για την ενίσχυση οικογενειών
στο Νομό μας που επλήγησαν από
τις πλημμύρες της 28 και 29 Νοεμ
βρίου 1982.
Επίσης από το ίδιο υπουργείο
διατέθηκε ποσόν 3 εκατομ. δρα
χμών σε έξη πυροπαθείς οικογέ
νειες του Ακροχωριου Ναούσης για
την στεγαστική τους αποκατάσταση
και 500 χιλ όραχμές για την αντιμε
τώπιση των άμεσων βιοτικών τους
αναγκών.

' Εκπληξη

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

* ★

ΧΟΥΜΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Εξ άλλου σε ανακοίνωσή τους
προχθές οι δυο σύλλογοι, των γιωταχήδων (Π.Ε.Κ.Ι.Χ. και Π.Ε.Π.Α.Ι
τονίζουν όπ μετά την απαγόρευση
του Αστυνομικού Διευθυντού Αθη
νών κ. Σηφάκη. οι οργανώσεις απο
φάσισαν την προσωρινή αναστολή
της πορείας για να προστατεύσουν
τους κατόχους Ι.Χ.
Ενώ όμως - προστίθεται - τα
κρσπκά μέσα ενημερώσεως μετέδιψφαν αμέσως τη «ματαίωση» της
πορείας, σποσιωπήθηκε η ύπαρξη
της αστυνομικής αππΛάσεως που
απαγόρευε ακόμη και υπαίθριες
συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να
παγιδευθούν οι γιωταχήδες οι
οποίοι πεζοπορήσανε μέχρι την
Βουλή, παρά τον πρωτοφανή αστυ
νομικό αποκλεισμό των Αθηνών.
Ας σημειωθεί ότι ο υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ.. Σκουλαρίκης
επέμενε, μιλώντας στη Βουλή πως
δεν υπάρχει απαγόρευση πορείος
ενώ την ίδια ώρα στο προαύλιο της
Βουλής ξυλοκοπούοαν άγριο τους
ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες.
Οι σύλλογοι των γιωταχήδων
καταγγέλουν τέλος ότι για τις βιαιο
πραγίες που έγιναν το βράδυ της
πορείας δεν ευθύνονται οι αυτοκι
νητιστές αλλά άτομα ξένα προς την

★

τ ό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

★

κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε

Ενισχύονται
ττλημμυροπαθείς
και πυροπαθείς
του Νομού μας

Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως τονίζεται στη δήλωση του εκπρο
σώπου της Ν.Δ. ή ζει με παραισθή
σεις ή αψηφεί την αλήθεια γιατί εί
ναι ένοχος ότι κατά την προχθεσινή
εκδήλωση διαμαρτυρίας των ιδιο
κτητών των αυτοκινήτων, είχαν
παρέμβει με τπν ανοχή ορισμένων
βαθμοφόρων της αστυνομίας «Πρα
σινοφρουροί» και προέβαινσν σε
συλλήψεις και κυρίως σε κρατήσεις
πολιτών.
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρα
τίας πληροφορήθηκαν την πρωτο
φανή αυτή κατάσταση και εσπευσαν για την προστασία των πολιτών
με την αξίωση να εφαρμοστούν οι
νόμοι.
Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως εί
ναι καλύτερα να εξετάσει με προσ
οχή όσα παράξενα γίνονται την επο
χή αυτή στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ.

★

π ρ ο σ ο χ ή

για τα παιδιά που οργάνωσε τυ , μ·ι·
μπ Γυναικών της Ν Δημοκρατίας
Βέροιας στο κέντρο ΕΛΗΑ. Εκατον
τάδες γυναίκες έφεραν τα παιδιά
τους γιο να διασκεδάσουν, ενώ
συγχρόνως διατράνωσαν την από
φασή τους για οργάνωση και δράση
στις τάξεις του μεγάλου δημοκρατι
κού κόμματος.
Προς τις γυναίκες μίλησε η πρόε
δρος κ. Τριανταφυλλίδη, η οποία τό
νισε την υποχρέωση που έχουν οι
Νεοδημοκράτισες να αντισταθούν
στο κατρακύλισμα που οδηγεί το
ΠΑΣΟΚ τα παιδιά.
Τα παιδιά χόρεψαν με την ψυχή
τους και δέχτηκαν τα πλούσια δώρα
που τους μοίρασε η Ν.Δ. για τα Χρι
στούγεννα.
Στις φωτογραφίες (Χρ. Ιλεμόσογλου, τηλ. 23838) η κατάμεστη αί
θουσα της ΕΛΗΑ (πάνω), τα παιδά
κια χορεύουν με τους ήχους της
ορχήστρας.

Απάντηση στις δηλώσεις του
υπουργού Δημοσίας Τάξεως για τα
γεγονότα στη Βουλή έδωσε προ
χθές εκπρόσωπος της Ν.Δ. ενώ ο τ.
υπουργός κ. I. Βαρβιτσιώτης σε δή
λωσή του αναφέρει όπ νίνεται
προσπάθεια οργάνων του ΠΑΣΟΚ
να καταλύσουν το κράτος.

Εναντίον του Γ. Μπιζικούλη.
κατέθεσε προχθές μήνυση και ο
βουλευτής της Ν.Δ. κ. Η λ Βουγιουκλάκης. Στη μήνυση σημειώνεται
ότι ο νεαρός πολίτης Μπιζικούλης
γρονθοκοπούσε δημοσίως πολίτες
με τρόπο απαράδεκτο. Ό ταν οι
αστυνομικοί ζήτησαν τα στοιχεία
του εκείνος δήλωσε «οδηγός αυτο
κινήτου».
Το άτομο δε αυτό οφέθηκε τε λ ι
κά ελεύθερο, παρά το αυτόφωρα
αδικήματα που είχε διαπράξει και
παρά το γεγονός ότι ο βουλευτής εί
χε καταθέσει ήδη μήνυση.

Β. Αντωνιάδης - Π. φασουλάπουλος Ο.Ε.
Κεντρικής 1 6 2 Τηλ. 2 4 5 5 7
Βέροια
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
χθεσινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Α γ ρ ό τ ε ς

•"ΕΝΙΚΟΣ

τ ο γ ε γ ο ν ό ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ η ς τ ο υ 1 1 ο υ σ υ ν έ δ ρ ι ο υ

★

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάσισε να προτείνει μέση αύξηση κατά
4,4% των τιμών των αγροτικών
προϊόντων, στην ΕΟΚ για την
περίοδο 1983-84.
Η κανονική αύξηση που εφαρμό
ζεται στα περισσότερα προϊόντα ε ί
ναι της τάξεως του.5.5%. Ωστόσο η
αύξηση της τιμής των δημητριακών
του γάλακτος και της αγριοκράμβης
(κόλζα) είναι μικρότερη διότι η
παραγωγή ξεπέρασε τα όρια που εί
χαν καθοριστεί για το 1982.

Γ. ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ

γΑΝΟΧΗΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΟΚ

. *θες Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου και
Ι“ ι><1 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε
0X0 δημοτικό Θέατρο της Νάουσας
”0Ρθυσία του Δημάρχου, μία Χρι
0χ°νγ«ννιάτικη εορτή για όλους
’ °ϋΓ. μαθητές των Δημοτικών Σχοόπου ο Δήμαρχος κ. Βλάχος
μο,0θσε διάφορα δώρα στους
“'Όούς μαθητές και στην συνέχεια
0| ύ α θ η τές είχανε την ευκαιρία να
^^ακολουθήσουν ταινίες με τον
*0νδρό και τον λιγνό και διάφορες
θΛΑες ταινίες με κινούμενα σχεοια.

1.
2.
3.
λ.

Συγκεκριμένα
επιχορηγήθη
καν: ·
0 Δήμος Βεροίας με
1.500.000 δρχ για την επισκευή
των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Ασύλου Ανιάτων.
•
Ο Δήμος
Ναούσης με
1.700.000 δρχ για ενίσχυση γερόν
των εκτός Ιδρυμάτων προστασίας.
• Τα Νοσοκομεία Βεροίας και
Ναούσης με 15.000.000 δρχ το
καθένα.

Πάντως εντύπωση προκαλεί 6,
από τις επιχορηγήσεις της Νομπ
χίας απουσιάζει ο Δήμος Αλεξ
δρείας, ο οποίος θα έχει φυσικά
αυτός να επιτελέσει κοινωνικ
σκοπούς.
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε
να ρωτήσουμε τον κ Νομάρ η.
Γνωρίζει ότι στην Αλέξανδρέ ιι
δημιουργείται Στέγη Νεότητας με
πρωτοβουλία της Ετ,.ι,ρίος Προστα
αίας Ανηλίκων Ημαθίας και ότι
απαιτείται · σοβαρό ποσόν για τπν
ανέγερση του κτιρίου: Ποιά είνσ
μέχρι στιγμής η συμβολή της
Νομαρχίας ή και του ίδιου προσωπι
κά στην υλοποίηση αυτού του
σοβαρότατου κοινωνικού έργου για
το Νομό μας:

*

* ★

Μόνο 4,4%
αύξηση στα
αγροτικά

Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του
Δήμου Ναούσης

ΦΥΣΙΚΗ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
Η ΗΓΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με αποφάσεις του Νομάρχη
Ημαθίας κ. Πινακίδη επιχορηγήθη
καν οι Δήμοι Βεροίας και Ναούσης
καθώς και τα Νοσοκομεία Βεροίας
και Ναούσης νια την εκτέλεση δια
φόρων έργων και την επιτέλεση
κοινωνικού σκοπού.

ΜΗΝΥΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

• Μειώνουν και το λιγοστό €ΐσδδημά το υ ς αφού καλούνται να επι
τρέψουν χρήματα που πληρώθη-

*
I
■

Έπεσ€ από
τρακτέρ και
τραυματίστηκε
Ένας δεκαετττάχρονος ο Σ Α από
τον Ν. Πρόδρομο Ημαθίας οδηγού
σε τρακτέρ με πλστφόρμα χωρίς νσ
έχει δίπλωμα και έγινε πρόξενος
τραυματισμού ενός 13χρονου.
Το ατύχημα έγινε στα 24ο χιλιόμ.
της οδού Βέροιας - Κατερίνης Ιμετά
τη Μελική) χθες το απόγευμα. 0
13χρονος αθίγγανος Α.Ε. επέβαινε
στο τρακτέρ (ή στην πλστφόρμα)
και από απροσεξία του. προφανώς
αλλά και από έλλειψη εντεταμένης
προσοχής του οδηγού, έπεσε στο
δρόμο και τραυματίστηκε ελαφρά.
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Βεροίας

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
της Ν.Δ. για τα παιδιά

Αλλά το κακό για τους παραγωνΡύς αυτούς άεν σταμεττάει εδώ:
λπό την 'Ενωση, στην οποία είχαν
^Ραδώσει τα ροδάκινά τους, έχουν
Ησπρόξει με προεκκαθάριση 8 δρχ
,0 κιλό. Τώρα με την οριστική εκκα®^Ρΐση η Ένωση υπολογίζει τα
Ρ£ΝΤ ΓΚΛΟΜΠ με 7,5 δρχ το κιλό
' ° 1ζητάει από τους παραγωγούς να
Γιατρέψουν τη διαφορά, δηλαδή
ν° δώσουν πίσω μισή δραχμή στο
Κιλό!

γνωστό αν εστάλησαν στην ATE οι
οικονομικές ενισχύσεις που υποσχέθηκε το υπουργείο μετά την
κινητοποίηση των παραγωγών στη
Νάουσο. Η προθεσμία που έθεσαν
οι αγρότες λήγει τλλος του έτους".

Ένας 77χρονος γεροντάκος
τραυματίστηκε χθές το μεσημέ
ρι σοβαρά, όταν τον παρέσυρε
λεωφορείο του ΚΤΕΛ.
Πρόκειται για τον συνταξιού
χο του ΟΓΑ Νικ. Καρανάσιο, κά
τοικο Βεροίας και τον τραυμάτι
σε το υπ' αριθμ. ΝΥ 7652 λεω
φορείο του ΚΤΕΛ Ημαθίας με
οδηγό τον Χρ. Μιχαηλίδη. 53
χρόνων.
Το δυστύχημα έγινε μέσα
στο σταθμό λεωφορείων του
ΚΤΕΛ στη Βέροια.
Ο τραυματισθείς μεταφέρθη
κε και νοσηλεύεται στο Νοσο
κομείο Ναούσης.

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ

κΛΑΟΙι

ΣΕΛΙΔΑ 2η
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6. Μ εταδίδει ειόήσεις (αρχικά) Ποδοσφαιρική... θέση.
σύνδεσμος
—
7. Α ντιθετικός
Ερωμένη του Λόρδου Βύρωνα
— Αντίστροφη
αναφορική
αντωνυμία.
8 Μιλούν σ' όλες τις γλώσσες.
Αστό δεν έχουν πρόβλημα σκασίματος.
ΚΑΘΕΤΑ:
Βόλτα πάνω στη... θάλασσα.
Υψος υπεροπτικό (ξεν.).
Μόριο της λαλουμένης — Δικά
μου Ιαντίστρ.)
Μισό... άφω
νο.
Πρόθεση — Χρησιμοποιείται
από γυναίκες.
5. Χρειάζεται για τα κοσκινίσματα
- Ζώο σπιτικό.
Απαρτίζεται από συγγενείς Για να βγει... γδύνεται,
7. Θέση στο μπάσκετ — Γαλλικά
σημαίνει ίσια - ίσια (αντίστρ.) Αντίστροφο άρθρο.
8. Τον προσφέρουν οι καταθέ
σεις.
Μ ε την κακή έννο ια .. έξυπνος.

—

» H
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Το μικρό όνομο ηθοποιού του
«Μακεδονικού Θεάτρου»· στην
αιτιατική.
2. Υπόλοιπα μ' άΛΛη Λέξη, Ολλ'
αντίστροφο
3. Βελγική πόλη — Ειόικό ή ανα
φορικό — Αρθρο.
4. Ομηρικό σπαθί (αντίστρ. I
Συνεχόμενα στην... ατονία.
5. Της θάλασσας, το ύψος του
τρομάζει - Σε κάθε τέτοια
απαραίτητο το ευαννελιο.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ. 1. ΘΑ - ΘΑΝΑΣΗ 2. ΑΠΟΡΡΗΤΑ 3. ΛΕΜΑΝ
ΑΙΛ 4.
ΑΝΟΥΙΓ - Α.Ο 5 ΣΤ - ΕΚ 6. ΣΑΡΜΑΣ - ΝΑ 7, ΙΡΧΑ - ΑΙΝ
8. ΝΟ - ΤΑΦΗ 9 ΚΑΦΑΣΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ' 1 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 2 ΑΠΕΝΤΑΡΟ 3. ΟΜΟ - Ρ(ΟΥ)Χ(Α) 4. ΘΡΑΥ
ΣΜΑΤΑ 5 ΑΡΝΙ - Α φ 6 ΝΗ - ΓΕΣ - ΦΑ 7. ΑΤΑ - ΑΗΣ 8.
ΣΑΙΑ - ΝΙ 9 ΛΟΣΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
θ α αποοστόζει στο εξωτερικό από ης 2 3 -1 2 -8 2 μέχρ* ττγν
8-1-83.

Ορο» θέλουν νο μοιράσουν επιστολές, προσκλήσεις ή άλλο
έκτυπο υλικό. στα γραμματοκιβώτια των ασιτιών, τα vara
στόματα και το γραφεία της πόλε ως Β τροίας, μπορούν νο
τηλεφωνήσουν στο 2 9 7 6 2 τις εργάσιμες ώρες γραφείου

Πέμπτη 2 3 Δεκεμβρίου 1982

OOOC

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθ. 4 0 0 5
Δ ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αναγκαστικού
πλειστηριασμού ενυποθήκου
ακινήτου Πτω χευτικής Περιουσίας
Ο παρά t u ) Πρωτοδικεία) Βέροιας
Δικαστικός επιμελητής Σταύρος Μέσκος.
κάτοικος Ναούσης όηλοποιώ ότι τη επι
σπεύσει του Φ ρίτς Μ ες (FRITZ MUSS)
κατοίκου Μονάχου Δ υτικής Γερμανίας
κοτεοχέθη αναγκαστικως ενυπόθηκος
ακίνητος περιουσία των οφ ειλετώ ν 1
Θάναυ ή Θεολόγου Χατζηλόμπρου του
Αποστόλου και 2. Δημητρίου Χατζηλάμnpou
του
Αποστόλου.
κατοίκων
Βέροιας ομορρύθμων μελών της εν
ΒεροΙα εδρευούσης ομορ. εταιρίας υπό
την επωνυμία kSOIMNEN FRUCHT» ΙΖόνεν ΦρούχτΙ ΘΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ. τελούντω ν εν πτωχεύσει
σύνοικος της οποίας ω ρίοθη η Καλλιρόη
Βουδούρογλου
δικηγόρος
κάτοικος
Βέροιας δυνάμει και εις εκτέλεσιν της
υπ αριθ 2 7 /1 9 7 9 αποφάσεως tou
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
της υ π 'α ρ ιθ 1 0 1 8 0 Β /4 .12.1981 εκθέαεως επιδόσεως εμού του ίδιου δικαστ»
κού επιμελητού του Π ρωτοδικείου
Βέροιας Σταύρου Μέσκου. κατοίκου
Ναούσης. συνταχθείσης της υπ' αριθ.
3 9 1 3 /8 .12.1981 κατασχετηρίου εκθέαεώ ς μου εις την οποίαν ούτη περιεγράφη λεπτομερώς 0 πλειστηριασμός ταυτης ω ρίοτη όπως πραγματοποιηθεί την
31 1 1982 και εξέδωκα το υπ αριθ.
3 9 1 8 /1 5 .1 2 1981 πρόγραμμά μου ανα
γκαστικού πλειστηριασμού ενυποθήκου
ακινήτου πτωχευτικής περιουσίας Δια
της υπ' αριθ. 2 8 /1 9 8 2 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας η
διενέργεια του εν λόγω πλειστηριασμού
ενεστάλη επί τετράμηνον. Παρελθούσης
της ως άνω τετράμηνου προθεσμίας και
μη εξοφληθείσης της απαιτήσεως έλλπ
βον έγγραφον εντολήν και πληρεξουσιό
τητα παρά του εν Ναούση δικηγόρου
Δημητρίου Κατσάνου ως πληρεξουσίου
το υ άνω επισπεύδοντος και εξέδωκα το
υπ' αριθ 3 9 5 6 /8 .6 .8 2 θ ' πρόγραμμά
μου αναγκαστικού πλειεττηριασμού διο
tou οπαίου ωρίστη ημέρα πλειστηριασμού της άνω κατησχημένης περιουσίας
η 25.7 1982 Δια της υπ αριθ 4 2 7/82
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοόι
κείου Βέροιας η διενέρνεια του εν λόγω
πλειστηριασμού ανεστάλη και πάλιν επί
δίμηνον Παρελθούσης και της διμήνου
τούτης προθεσμίας και μη εξοφληθείσης
της επιταχθείσης οποιτήσεως έλαβον
έγγραφον εντολήν παρά του εν Ναουση
δικηγόρου Δημητρίου Κατσάνου ως
πληρεξουσίου του άνω επισπεύδοντος
και εξέδωκα το υπ' αριθ. 3 9 8 8 /2 7 .9 82
Γ! πρόγραμμά μου αναγκασπκού πλε»στηριασμού της ως άνω κατησχημένης
περιούσιος δια του οποίου ω ρίοθη ημε '

* * * * Μ * * -8 * -8 * -8 *
« M M i m
Για την Β & Ο δεν αρκεί να ικανοποιηθείτε σήμερα.

* -* + * * *

Γι' αυτό έφτιαξε την τηλεόραση του αύριο

ρα πλειστηριασμού η 14 1 1 82 Δια της
υπ αριθ. 6 5 6 /8 2 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας επι
ασφαλιστικών μέτρων, το δικαστηριον
άιώ ρθω σεν τα εκπλειστηριασθησόμενα
εξ αδιαιρέτου ποσοστά τα ανήκοντα εις
τους άνω οφείλετας εις 6<'20 αντί των
2 6 ήτοι εις 3 /2 0 αντί του 1 3 6·’ έκοστον πτωχόν Και ωρισεν τιμήν των
3 ’2 0 ό»ο μεν το πρώτον ακίνητον το
ποσόν των 8 0 0 0 0 0 όρχ όια όε το όεϋτερον
ακίνητον
το
ποσον
των
1 8 0 0 0 0 0 δραχμών. Ητοι τιμήν των
6 /2 0 δια μεν το πρώτον ακίνητον το
ποσον τω ν 1 6 0 0 .0 0 0 δραχ ό»α δε το
δεύτερον ακίνητον το ποσόν των
3 6 0 0 .0 0 0 δραχ Κατόπιν τούτου έλα 
βαν έγγραφον εντολήν και πληρεξουσιό
τητα παρά του εν Ναούση δικηγόρου
Δημητρίου Κατσάνου ως πληρεξουσίου
του άνω επισπεύδοντος όπως εκδώσω
το παρόν ως ακολούθως· ΔΙΑ ΤΑΥΤ.Α
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ: Την
9 1 1983 ημέραν Κυριακήν και από 10
π μ ώρας μέχρι 12ης μεσημβρινής τις
την αίθουσαν του ακροατηρίου rou
Πρωτοάικειακού Καταστήματος Βέροιας
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών και
ενώπιον του εν Βεροία συμβολαιογρά
φου Αναστασίου Σπανίόη ή τούτου
κωλυόμενου του νομίμου αναπληρωτού
του εκπλειστηριοσθήσεται αναγκαστι
κως η κάτω θι ακίνητος περιουσία των
οφ ειλετώ ν 1 Θόνου η Θεολόγου Χατζηλάμπρου του Αποστόλου
κατοίκων
Βέροιας ομορρύθμων μελών της εν
Βεροίο εδρευούσης ομορ ετοιρίος υπό
την επωνυμίαν «SONNEN FRUCHT*
ΙΖόνεν Φρούχτ) ΘΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜ
ΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ, τελούντω ν εν πτωχεύσει σύνδικος της οποίας ωρίσθη η
Καλλιρόη Βουδούρογλου. δικηγόρος
κάτοικος Βέροιας η κατασχεθείσα ανογκαστικώς τη επισπεύσει του Φριτς Μες
ι FRITZ M U SS! κατοίκου Μονάχου Δ υτι
κής Γερμανίας και δκιρθω θείσο ως προ
τα ποσοστά κοι την τιμήν ως ανωτέρω,
ήτοι 1 Το 6 /2 0 εξ αδιαιρέτου ενός
ογρού ανήκοντα ανά 3 /2 0 εξ αδιαιρέτου
εις τους ανωτέρω οφειλέτας τον οποίον
ονρόν ολόκληρον περιγράφω ως ακο
λούθως: Κείτοι εις θ έα ιν «Κσρότσολι ή
Γαβριόλονα» (Δευτέρο ΚατηγορίαΙ του
αγροκτήματος Μουροδενδρίου Βέροιας
Ειρηνοδικειακής περιφερείος Βέροιας
Είναι εκτάσεω ς 19.000 τ.μ. ή όσης
εκτάοεω ς πλέον ή έλαττον ήθελεν ευρεθεί. Το μεγολύτερον μέρος αυτού είναι
γυμνό χωράφι οργανωμένα πλην μέρους
3-4 στρεμμάτων περίπου το οποίον καλ
λιεργείται με ροδακινιές ηλικίας 10-15
ετώ ν Συνορεύει γύρωθεν Ανστολικώς
με αγροτικόν δρόμον Μ ουροδενδρίου
-Μοκροχωρίου.
Δυτικώς με αγρόν
Σωτηρίου Λονσρίσ. Βορείως με αγρούς
Βασιλείου Κουλκουντίνο και Αντω νίου
Ζερκούλη και με έτερον αγρόν αγνώ
στου ιδιοκτησίας και Νοτίως με αγροτι
κόν δρόμον Μ ουροδενδρίου 2. Τα 6 /2 0
εξ αδιαιρέτου ετέρου αγρού το ανήκοντα
πνά 3 /2 0 εξ αδιαιρέτου εις τους ίδιους
ως όνω οφ ειλέτας τον οποίον αγρόν
ολόκληρον περιγράφω ως ακολούθως:
Κ ειτοι εις την θ έο ιν κΠρωτη Κατηγορία»
rou
αγροκτήματος
Μ ουροδενδρίου
Βέροιας Ειρηνοδικειακής περιφερείος
Βέροιας Είναι εκτάσεως 12.625 τ.μ ή
όσης εκτοσεω ς πλέον ή έλσττον έθελεν
ευμεθεί φ έρει αριθ τεμ 280. Το μεγα
λύτερον μέρος αυτού είναι φ ιιτευμ ένο
με οπωροφόρα δένδρο τα οποία εγκαταληφθησαν και κατέστη χέρσον πλην μέ
ρους τριών περίπου στρεμμάτων το
οποίον καλλιεργείται με ροδακινιές 8 10
• τυιν Εντός αυτού υπάρχει μία αγροικία
αποθήκη διώ ροφος εμβαδού 40 τ.μ.
«πι ετερα αγροικία ιοόγειος 4 0 τ.μ. περί
που πλησίον της οποίας υπάρχει
συγκρότημα ποσίμου άδοτος Ιτουλούμππ) Συνορεύει γύρω θεν ανστολικώς με
•ιδρούλακο Μπολούκ - Μπουνόρ, Δυτι
κι.ις με αγρόν Βπσιλείου Χατζηευστρά
»ιιγλου. Βορείως με αγρόν Στ. Ανέστο
γλοιι πνρόν Βασιλικής χήρας Σαράντη
Ανεστη κοι αγρόν Καραλόμπους Περσίλ ιι κπι νοτίως με δημοσίαν οδόν Βέροιας
Θ εοοολονικης Ήτοι εκπλειστηριασθή
in ιοι εναγκαστικώς ακίνητος περιουσία
»uv ως άνω οφ ειλετώ ν Θόνου ή Θεολόνιιυ Χατζηλόμπρου του Αποστόλου και
Δημητρίου Χατζηλόμπρου του ΑποστόΜιιι κατοίκων Βέροιας, τελούντω ν εν

πτωχεύσει συνολικής αξίας 5 .2 00.0 00
δραχμών Ως πρώτη προσφορά δια την
ΐνπρξιν του πλειστηριασμού θέλει χρη
σιμεύσει το 1/2 της αξίας ενός έκαστου
των εκπ λεισ-ηριασθησομένων ακινήτων
ήτοι 8 0 0 0 0 0 διο το πρώτον ακίνητον
και 1 8 0 0 0 0 0 δραχμός δια το δεύτερον
ακίνητον ή «σι ομφοτέρων ομού ήτοι
δρσχμσί 2 6 0 0 .0 0 0 6Γ αμφότερα. 0
πλειστηριασμός τούτων θέλει γίνει ίνα
εκ του εκπλειστηριάσματος πληρωθή ο
επισπεύδων Φριτς Μ ες (FRITZ MUSS)
κάτοικος Μονάχου Δυτικής Γερμανίας
την ιπ παχθείσαν απαίτησίν του εκ δρα
χμών 873 566 ως «σι τα έξοδα κατασχέ
αεως απ ορχης κοι μέχρι περοτος του
πλειστηριασμού επιφυλασσομένου του
επισπεύδοντος δια τους τόκους κοι υπό
λοιπον κεφαλαίου ως και λοιπά δαπανήματα ως η ανωτέρω από 2 12.1981 επι
ταγή του Η κατακύρωση θα γίνη εις τον
προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν
τελευταίον πλειοδότην την 12ην μεσημ
βρινήν ώραν αφού προηγουμένως τρεις
φοράς γίνει πράσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος κατά παραγγελίαν
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου
Αμα τη κατακυρώσει ο τελευταίος
πλειοδότης υποχρεούται να καταβολή το
εκπλειστηρίααμα εις τον επί του πλει
στηριοσμού υπάλληλον εις μετρητά άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού, τα έξοδα του οποίου κοι η
τυχόν διαφορά του εκπλειστηριάσματος
προς το αναπλειστηριασμό θα είναι εις
βάρος του χωρίς νο δύνσται να φέρη
ουδεμίαν ενστασιν ή αντίρρησιν εισπραχθησόμενα και δια προσωπικής του κρατηαεως. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως και
το του επί του πλειστηριοσμού υπαλλή
λου τοιαύτα βαρύνουν τον τελευταίον
πλειοδότην. Αντίκλητον δεκτικόν κατα
βολής ο επισπεύδων ώρισεν τον Δημήτριον Καταάνον δικηγόρον, κάτοικον
Ναούσης Τα ανω τέρω ποσό εξ αάιαιρέ
του ακινήτων περιήλθον εις τους κοθ
ων οφειλέτας Θάνον ή Θεολόγον Χατζηλάμπρου του Αποστόλου και Δημητρίου
Χατζηλόμπρου του Αποστόλου, κατοί
κων Β έροιας τελούντω ν εν πτωχεύσει
δυνάμει του υπ' αριθ. 12 274 /1 9 6 2 συμ
βολαίου του συμβολαιογράφου Βέροιας
A Μανωλίδου. περί αποδοχής κληρονο
μιάς μεταγραφέντος εις το βιβλία μετα
γραφών Βέροιας εν τδμω Λ Η Ι αριθ
183. Η ανωτέρω κατάσχεσις ενεγρόφη
εις τα βιβλία κατασχέσεων του υποθη
κοφυλακείου Βέροιας εν τόμω Ζ! αριθ.
231 ως το οπό 11 12.1981 πιστοποιητι
κών εγγραφής και βαρών του υποθηκο
φύλακας Βέροιας.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Ταχτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής

Πριν 5 χρόνια

2 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7
Σημαντικά οικονομικά μ ίτρ α τξήγγτιλτ για το 1978 η Κυβέρνηση.
Φορολογικές ΐλαφ ρύνστις και απαλλαγές.
Μ εγάλο κτηριακό συγκρότημα θα δημιουργηθεί σύντομα στό Χ ιο
νοδρομικό Κέντρο Σελϊου.
Οικονομικές ενισχύσεις σε σω ματεία της Ναούσης
Ν έα διοίκηση ε(ελέγη στον «Πυρσό» Ναούσης
Γαλοπούλες σε οδοκαθαριστές του Δήμου Βέροιας μοίρασε η β °
μηχανία Π. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Μ ε σκοπότην οικονομική ενίσχυση του άτυχου στρανώ τη Βαγγέλη
Βρέττα θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
των ομάδων «Βέροια ’65» - «Βέροια ‘77».
Σχολή χιονοδρόμων θα λειτουργήσει φέτος στο Χιονοδρομικό Κέν
τρο Σελϊου, με πτωτοβουλία του ¿Jf.O.

Γνωστοποιείται σύμφωνα μ ί ,0
άρθρο 1369 του Αστικού Κώύ'**1
όπως τροποποιήθηκε με τον “ ·
1250/1982 ότι:

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

22227
22.505

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
D.I.E. (σταθμός.
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαίο

12Β
25.749
24 .444
26.444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
0.1.Ε. (σταθμός)

22 .199
22-200
22314
41.363

ΑΠΩΛΕΙΑ

23.619
23.364
23.376
100

Τη βόομάδα που μας πέραο*
θηκε πορτοφόλι που είχε μέσο τ0
όελτίον ταυτότητος κοι άδειες οόπ
γήσεως αυτοκινήτου και τρακτέρ
αποδείξεις τελών κυκλοφορίαν *0'
οσφσλείας και άλλα χαρτιά μαζύ
3 0 0 0 δρχ Οποιος* το βρΠΓί 01|
κρατήσει το χρήματα και ας

121
199

β ρ ίο υ 22 Βέροια ή ας πάρε« τπΜΓ°

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

Ο Δ ΙΠ ΛΑ! ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ! του Διο
νυσίου κοι της Δήμητρας το 1& <Λ
Γκουβίτσα που γεννήθηκε οτο
Πύργο Ηλείας και κατοικεί στην Β*
ροια επαγγέλματος συνταξιούχοι
και η ΤΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τού
!τμλιανού και της Όλγας το γέύ°^
Μοβίόη που γεννήθηκε και κστοιΚ^
στην Βέροια επαγγέλματος οικιο*
πρόκειται να παντρευτούν και ο V®"
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό ΑΥ’*ί,ν
Αναργύρων Βέροιας.

το πορτοφολι στα σ π ιιι 28ης υ«τυ*
2 2 .0 6 1

Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Λ Σ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Λ Σ
(Εδέσσης I)
ΥχεύΦυνος
Φ ω το ο ύν θ εσ η ςΟ ΕΕ5ΕΤ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Λ Τ Σ Ι Κ Α Σ
(Π . Μιαουλη 4)

Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΑ Ι - Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π ΕΙΑ Ι

Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Λ Σ
(Ικκοκράτους 26)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μητροκόλεως 72
Τη λ . 23 137 29.762
Β Ε Ρ Ο ΙΛ
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
Ιρχ. 1300
Σωματείων
Συ λλό γω ν-Γ.Π .Σ.
Κοινοτήτων
*0Χ· 2000
Λ .Ε . και Ε Π Ε
δρχ 1000
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Σ . Τραπεζών
Βρχ. 4000

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Α ΡΑΔΙΟ Φ Ω Ν Ω Ν
Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ ΕΩ Ν Μ Α ΓΝ Η ΤΟ Φ Ω Ν Ω Ν
Ενισχυτές, μ«(κτ«ς, κεραίες, καλώδια Τ ν
Ραδιοερασιτεχνισμού-Λυχνίες τρανζίστορ κλΑ·
Τρύφωνος 3 - Τηλ. 6 2 6 1 7 Β ΕΡ Ο ΙΑ
Στη Μητρόπολη έναντι Κιν/φου Καπρίνη

φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν εκιστρέφονται.

C o n te ssa

W

M f

coct&S s

CSrirxm/n/ton

Τώρα τις γιορτές
Θυμηθείτε \ V \IF
Το καλύτερο δώρο
• 'Οταν ηολά σιιντουο 9ο ίρΟουν κοι στην ΕλοΑα το σοστή
μοτα πΑπροφοοίΜίν TELETEXT και VIEW DATA (PR ESTEL». η
τηλεόραση B & Ο Θα είναι έτοιμη,
• Οταν κ6πα·ο< 6εν Θο ακούει καλό, θο έχετε το loop am pli
fier της 8 & 0
• 'Οταν χρειαστείτε ένο monitor γιο καλό vídeo ή κα,
home-computer εσείς θό μπορειτΕ χωρίς καμμιά αλλαγή να
χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή οας
Χτο μεταξύ, σήμερα απολαμβάνειε
• AnkrtfuTo πμττπ εικόνα με ζωντανά χρώματα.

Γιατί η 8 & 0 ελένχε* κα> διορθώνει την πιστότητα των χρω-

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά, τα παγκόσμια γνω
στά. λεπτοδουλεμένα αριστουργήματα της Γερμανι
κής Εταιρίας ΒΕ-ΕΜ-ΕΦ.
Μαχαιροπήρουνα. κρύσταλλα, επάργυρα, ανοξείδω
τα. είδη δώρων.
Με κάθε αγορά σας, σας προσφέρουμε ένα αναμνη
στικό δωράκι της ^Μ Ε .

μότων 50 φορές το άευτερολετπο 13 000 φορές το λεπτό)
Γωτί η 8 & Ο αλλάζει αυτόματα το contrast της εικόνας όταν
οΑλαζο ο φιυτισμδς του δωματίου
• Απίστευτα
πιστό ήχο,
Γ»σπ η Β & 0 ξερει τον ήχο όσο κανένας άλλος
• Απίστευτο βολικό και αποτελεσματικό remoce control
Γιο όλες τις λειτουργίες Τις σημερινές και τις αυριανές
Αν ήρθε η ωρα νο πάρετε έγχρωμη τηλεόραση μην σποφοσίσετε πριν δείτε την Β & Ο
Πιστεύουμε όπ «να από τα τρίο μοντέλο της BEOVISION
5500-20 7700-22 8800-26 σος ταιριάζει απόλυτα.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΖΕΪΑΣ

Bang & Olufsen
Αλλη νοοτροπία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ. KAM IN ΑΣ - Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ι
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κάτι το ζ*χ«ρ*σχό στη Bápoui
οι EDpMiAcó στυλ
KAPAKOmi 15 Τηλ. 21147

Μπιροφάνους Β τπΛ. 24638
Βέροια

Δ/ΝΤΗι Π·». Σδάκης

1 1 1 ίίιι.2 .ι:ΐ3 :2 ;ι;ι.ι.ι:£

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Μ·ά σοβαρή και συνεπής ασφαλιστική εταιρεία

^οτι-χνία

¿πίπλων Δ^χόμεθα παραγγ€λί€ς

Η

Ε ΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤ0

που καλύπτει

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

πάντα τις υποχρέω σης

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οδός ΒΕροίος · Ε64σης (1 0 0 μ. μ€τά τη Διασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

1C

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 1982

ΖΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΙ«

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμός: 1447
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
1
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ
0
(Αν/τής Ανθόπουλος Γιώργος)
Χωρίς
να
πραγματοποιήσει
σπουδαία εμφάνιση το Γιαννακοχώοι επηρεαζμενο από τα συνεχή δύ
σκολα μάτς με Αγγελοχώρι και Βαρ
βάρες νίκησε την ουραγό ομάδα του
Νεοκάστρου με το φτωχό σκορ
1-0. Η κούραση και η λάσπη εμφα
νές χαραγμένη στα πρόσωπα των
ποδοσφαιριστών δεν επέτρεφαν να
πιάσουν ένα καλό παιχνίδι και από
τπν πλευρό του Νεόκαστρου που
αποφασισμένο να ξεφύγει από την
τελευταία θέση έπαιζε πολύ σκληρό
ν·0 να γίνει αιτία να μην δουν οι φ ί
λαθλοι καλό ποδόσφαιρο.
Βέβαια οι ευ κα ιρ ίες χάθηκαν από
Ό Γιαννακοχώρι και αν ο Σουφλιώδεν εκμ ετα λευ ό τα ν λάθος από•ΡΟυση του τερματοφ ύλακα να έχαν€ βαθμό

Γκολ και αποβολή
25' Ο Παρχαρίδης X. πιάνει
δυνατό σουτ που αποκρούει λάθος
0 τερματοφύλακας και ο Σουφλιώ7,ΐς με πλασέ σημειώνει το μοναδι
κά γκολ.

8 0 ’ Αποβάλλεται ο Παρχαρίδης
Φ για εσκεμένο λάκτισμα.
Επέπλευσαν από το Γιαννακοχώρι
οι Μωυσιάδης, Παρχαρίδης Θ. Σουφλιώτης, Παρχαρίδης X. Τράιος Κ.
Από το Νεόκαστρο οι Τσιμπανίκας.
Μπούθας, Τσιώμος
0 Διαιτητής κ. Αμανατίδης άριστος. Κοντά σε όλες τις φάσεις. Οι
επόπτες Καραμπατζιάκης και Δεληγιάνης καλοί.
Συγχαρητήρια και στα όργανα
της τάξεως. Δεν επέτρεψαν να γί
νουν έκτροπα από την προκλητικό
τητα των ποδοσφαιριστών του Νεο
κάστρου προς τους φιλάθλους.
Συνθέσεις
Γιαννακοχώρι Μωυσιάδης, Κελεσίδης (Τράιος), Παρχαρίδης Π., Πορχαρίδης Θ„ Τράιος Κ., Παρχαρχαρίδης φ.. Ανθόπουλος Α., Ανθόπου
λος Ν., Παρχαρίδης X (Κίτσος), Σουφλιώτης Παπαδόπουλος.
Νεόκαστρο: Τσιμπανίκας, Ρενιόπουλος, Κουκούλιαντας I και II. Παρσόπουλος, Κατής, Τότσιας, Σαρακατσιάνος, Μπούθας. Τσιώμος (Ντά
ρας - Κουκουλιάντας).

Η ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 -0
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜ ΠΟ ΔΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (αντ'τής Αραμπατζής Φάνης)
Μ ι σκορ 2 0 κέρδισε η Δόξο την
δυνατή ρμαδα του Εθνικού Κοτερί#ιιν
«ννοοευτηκυν με μια
°Ρκετά καλή εμφάνιση.
Η Δόζα ξεκίνησε αγώνα κόαως
υουδιασμένα.
Φάνηκε ότι επηρεάστηκε από το γήηεδο (Ε.Α.Κ. Μακροχωρίου) αφού
°πό την αρχή του Πρωταθλήματος
ψωνίζεται μακρυό από το γήπεδό
Τ|Κ Στην συνέχεια όμως συνήλθε
*Ρι δημιούργησε προϋποθέσεις για
Υκολ, πράγμα το οποίο επέτυχε λίγο
Γ,ά|ν τη λήζη του Α' ημιχρόνου.
Το γκολ αυτό έδωσε άλλο αέρα
στην Δόξα και στο θ ' ημίχρονο μπή
κε πιο αποφασιστική στο γήπεδο
επικρατώντας πλήρως σ' όλες τις
γραμμές με αποτέλεσμα y a .επιτύχει
*0ι δεύτερο τέρμα και να χαθούν
βρισμένες κλασσικές ευκαιρίες.
Μετά το 2-0 η Δόξα πρόσεξε πιο
Πολύ τα νώτα τη ς χωρίς όμως αυτό
νο σημαίνει ότι έχασε τον έλεγχο
Του παιχνιδιού. Αντιμετώπιζε πρό
βλημα τερματοφύλακα αφού ο ΣίγΥπς σε μια προσπάθειά του τραύμα ·
τ|οθηκε αλλά παρ' όλα αυτά κατάΟερ* να βγάλει τον αγώνα παλικαρί

σια.
Η φιλοξενούμενη ομάδα στάθηκε
Πρόλογο μέσο στο γήπεδο και θα
Ππορούσε να επιτύχει ενα γκολ
δμως ο Σίγγας είχε διαφορετική
ΥΥώμη.
Πάντως το Νο 9 της ομάδας τους
0 Παντελιόδης ήταν εριστικότατος
Ηβοκαλώντας - την οργή των θεα 
τών.
Φάσεις και Γκολ
Στο 9 ' ο Σερεμέτας έκανε μπροστ'υή μπόλιά στον ΧΆΘανασίου
ήΜως την τελευταία στιγμή ο Πουρπουτίδης με τα πόδια απέκρουσε.

Στο 35 ' ο Χ ΑΘανασίου πέρασε
ιον Πουρπουτίδη όμως στην συνέ
χεια μπερδεύτηκε χάνοντας καλή
ευκαιρία.
Στο 39" ο Δουλδούρης μέσα απο
την περιοχή και από καλή θέση
σαύταρε στην αγκαλιά του Πουρ
πουτίδη.
Στο 4 3 ' ο Βελέντζας εκτέλεσε
φάουλ από πλάγια και ο Λιόλιος με
καρφωτή κεφαλιά έστειλε την
μπάλλα στα δίχτυα αφού πρώτα
κτύπησε στο κάθετο δοκάρι.
Στο 53' ο Σίγγας έπεσε με αυτο
θυσία στα πόδια του Παπαδόπουλου και έσωσε βέβαιο παραβίαση.
Στο 57 ’ ο Μωυσίόης σέντραρε ο
Λιόλιος κέρδισε κεφαλιά, η μπάλλα
πήγε στον Σερεμέτα που με δυνατό
σουτ ένραψε το 2-0.
Στο 83 ’ ο Αραμπατζής βλέποντας
ότι ο γκολκήπερ ήταν έξω από την
εστία του τον πλάσσαρε από
μακρυό όμως η μπάλλα έφυγε μόλις
άουτ.
Χωρίς πολλά λάθη η διαιτησία
του κ Τσόλκα (Σιμός - Περατεινός)
του συνδέσμου Θεσ/.νίκης.
Διεκρίθησαν από τρν Δόξα οι Σίγγας. Βελέντζας, Αμανατίδης, Λιό
λιος Κολεσίδης.
Από τον Εθνικό οι Καραφουλίδης, Κων/νίδης. Σαββίδης.
Συνθέσεις:
Δόξα: Σίγγας. Βελέντζας (88' Βαλαβάνης). Μωυσίόης, Αμανατίδης,
Κολεσίδης, Αραμπατζής Δούμας,
Δουλδούρης, ΧΑΘανασίου (46'
Κελεσίδης), Σερεμέτας, Λιόλιος
Εθνικός: Πουρπουτ(6ης (46' Κανταρίδης), Καρανόρέας Μ υστρίδης
Καραφουλίδης Κοκτσίδης. Σαββί
δης. Ατματζι'δης, Κων/νίδης Παντελιάδης, Μπίντας, Παπαδόπουλος
(77' Κυπαρίασης).
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
2
ΒΑΡΒΑΡΕΣ
1
Μια θαυμάσια ΕΛΠΙΔΑ κέρδισε
στο γήπεδο της τον Αγροτικό Αστέ
ρα με 2-1. Το παιχνίδι ήταν ένας
μονόλογος των γηπεδούχων οι
οποίοι έχασαν πολλές κλασσικές
ευκαιρίες για να αυξήσουν το σκορ.
Και με τη σημερινή της εμφάνιση
έδειξε η ΕΛΠΙΔΑ ότι ξεπέρασε την
αγωνιστική της κρίση. Πολύ γρήγο
ρα άνοιξε το σκορ στο 3 ' με ένα
θαυμάσιο νκολ του Πινακούδη. Το
2-0 έγινε στο 1 Γ από τον Παρίση.
Στο 1θ ' ο διαιτητής κ. Ξεμπούδης
ακύρωσε κανονικό γκολ του Πινακούδη. Στο 19 έγινε το 2-1 με τον
βετεράνο Γιάννου για τον Αγροτικό
Αστέρα στην μοναδική επίθεση του
Αγροτικού Αστέρα,
Το 2-1 παρέμεινε το τελικό σκορ
του αγώνος αφού οι επιθετικοί της
Ελπίδος απέτυχαν να σκοράρουν
από ευνοϊκές θέσεις.
Διακρίθηκαν από την ΕΛΠΙΔΑ
άπαντες αλλά ξεχώρισαν ιδιαίτερα
οι Αργυρίου και Μπουρδάνος.
Από τον Αγροτικό Αστέρα οι
Αγγελακόπουλος, Αράπογλου, Γιάν
νου.
Η διαιτησία του κ. Ξεμητούδη μέ
τρια. Οι επόπτες (Δήμπαλας- Παχόγλου) καλοί.
Συνθέσεις
Ελπίς:
Γκιλτσής.
Δανιηλίδης.
Μπουρδάνος, Παρίσης. Τρέμπελης
Ζούρκος, Πινακούδης (70’ Μίλης),
Αργυρίου, Λουμπουρδής Π. (55'
Λουμπουρδής Π.), Διακόγλου. Σερέ-

Στις 19 Ιανουάριου
αρχίζ€ΐ η Γ
κατηγορία ΕΠ ΣΚ Μ
Το πρωτάθλημα της Γ' ερασιτε
χνικής κατηγορίας της Ενώσεώς
μας, περιόδου 1982/1983. αποφασίστηκε ν' αρχίσει την Τετάρτη 19
Ιανουάριου 1983.
Οι αγώνες αυτού του πρωταθλή
ματος θα διεξάγωνται κατά τις ημέ
ρες Τετάρτη - Σάββατο απόγευμα
και Κυριακή πρωί κι αυτό από έλλει
ψη ημερομηνιών αλλά και επαρκούς
αριθμού διαιτητών.
Έτσι με το παραπάνω σύστημα
οι αγώνες του Α ' ομίλου θα αρχί
σουν στις 19.1.1 983. του Β' ομίλου
στις 22.1.1983 και του Γ' ομίλου
στις 23.1.1983.
Ύστερα από τα παραπάνω η κλή
ρωση των αγώνων, στην οποία
μπορούν να παραστούν με αντιπρό
σωπό τους, τα Σωματεία, αποφασίστηκε να γίνει την Τετάρτη 29
Δεκεμβρίου 1982 και ώρα 6 μ.μ.
στα
εντευκτήρια
του
Γ.Α.Σ.
«ΒΕΡΟΙΑ» οδός Τρύφωνος αριθ. 7
(επάνω από το Ζαχ/στειο ΕΛΥΖΕ).
Ο ΡΙΣΤΗ Κ Α Ν
ΟΙ 3 Ο Μ ΙΛ Ο Ι
Στο πρωτάθλημα της Γ' ερασιτε
χνικής
κατηγορίας
περιόδου
1982/83 εντάσσονται και τα παρα
κάτω σωματεία που νομιμοποιήθη
καν έναντι της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, αναγνωρίστηκαν από
την 'Ενωση και την Ε.Π.Ο. και δή
λωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα
αυτό.
ΓΑΣ «0 Κοπανάς»
ΑΣ Μέσσης «0 Φίλιππος»
ΑΣ Ν Λυκογιάννης «0 Απόλλωνος»
ΑΜΣ Πρασινάδας
Κυδωνέας «Ο
Ηρακλής»
ΑΣ Ραψωμανίκης «0 Απόλλωνος»
ΑΣ Βέροιας «Η Ελπίδα»
ΑΟ Τριλοφιός «0 Ηρακλής»
ΑΟ Επισκοπής Ναούσης «0 Κεραυ
νός»
Ύστερα από αυτό η διάρθρωση
κάθε ομίλου της Γ ερασιτεχνικής
κατηγορίας της Ενώσεως. για την
περίοδο 1982/83. που έγινε με βά
ση τις χιλιομετρικές αποστάσεις
μεταξύ των σωματείων, είναι η
παρακάτω:

της.
Α.Α. Αγγελακόπουλος. Πιπελίδης.
Μελίδης. Μήτσας. Λίβας, Αράπογλου, Γιαλαμάς.
Κουκουράκης.
Τσιάτσης. Κυριακίδης. Γιάννου.
ΧΑΡΙΕΣΣΑ
ΛΕΥΚΑΔΙΑ

2
1

ΧΑΡΙΕΣΣΑ (αντ/τής Λίλτσης Βαγ
γέλης)
Παρά τις ελλείψεις της η ΑΕΧ
κέρδισε την μαχητική ομάδα των
Λευκαδίων πάνω σε ένα βαρύ γήπε
δο. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο
ήταν αμφίρροπο και στην επανάλη
ψη με πιο επικίνδυνη την ΑΕΧ.
Το σκορ άνοιξαν στο 2 5 ' οι φιλο
ξενούμενοι μετά από σουτ πλασέ
του Καναράκη μέσα από την περιο

χήΣτην συνέχειο η ΑΕΧ πίεσε και
ισοφάρισε με έξοχη ενέργεια του
ΧΤεωργίου στο 40'. Στην επανάλη
ψη η ΑΕΧ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 55 ' μετά από φάουλ
του Παυλίδη και ασθενή απόκρου
ση του τερματοφύλακα. Η γηπεδούχος έχασε ευκαιρίες στο 15’ με τον
Δίντση στο 48", 60'. 72" με τον
Μωυσιάδη και στο 75 ' και 80 ' με
τον ΧΤεωργίου.
Διεκρίθησαν από την ΑΕΧ οι Γώγος, Διτσόλας. Παυλίδης Χ Τ εω ρ
γίου και από τα Λευκάδια οι Σταυρίδης, Τόνος και Καναράκης.
Αρίστη η διαιτησία των Κουφογιώτη. Καψάλη και Συμεωνίδη.
Συνθέσεις
ΑΕΧ Γώγος Διτσόλας, Αργυρίου.
Τραψιώτης Α.. Δίντσης Δ.. Τραψιώτης Σ (65' Δραγουμάνος), Δίντσης
Έ., ΙΙαυΛΙΟης, ινιω υυω υης,

λ ι

«ω μ-

γίου, Τριανταφυλλίδης.
Λευκάδια Παπογεωργίου. Τομπουλίδης
Ιωαννίδης
Ανδριανίδης,
Αντωνίου, Σταυρίδης. Ορδουλίδης,
Φουδούλης, Τόνος
Παλασίδης
Καναράκης.
• Θερμές ευχές και συγχαρητή
ρια ευχόμαστε στο ποδοσφαιριστή
μας Τάκη Δίντση για τους αρραβώ
νες του.
Για το Δ.Σ ΑΕΧ
Βαγγέλης Νουβάκης
Γ. Γραμμστεύς

Η ΚΛ Η ΡΩ ΣΗ ΤΗ Σ
Λ Α Χ Ε ΙΟ Φ Ο Ρ Ο Υ
ΣΤΑ Α ΣΩ Μ Α ΤΑ
Πληροφορούμε όλους τους φιλά
θλους της ΔΟΞΑΣ Ασωμάτων. ότι η
κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς
με δώρο ένα τρακτέρ θα γίνει στις
25 Δεκεμβρίου κατά τη Χριστου
γεννιάτικη χοροεσπερίδα του Συλ
λόγου.

ΕΠΣΚΜ
Β' Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ
□ ' όμιλος
Κυριακή 19-12-82
Αρχάγγελος - Λαζοχώρι
Γιαννακοχώρι-Νεόκαστρο
Π. Ζερβοχώρι - Αγγελοχώρι
Μονόσπιτα - Βαρβάρες
Χαρίεσσα - Λευκάδια

5-1
1-0
1-1
2-1
2-1

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 2 -1 2 -8 2
Γιαννακοχώρι - Χαρίεσσα
Λαζοχώρι - Π.Ζερβοχώρι
Βαρβάρες - Αρχάγγελος
Αγγελοχώρι - Μονόσπιτα
Λευκάδια - Νεόκαστρο

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
18
16
15
15
15
14
14
12
11
7

Αρχάγγελος
Γισννακοχώρι
Αγγελοχώρι
Μονόσπιτα
Χαρίεσσα
Λαζοχώρι
Π. Ζερβοχώρι
Βαρβάρες
Λευκάδια
Νεόκαστρο
β' όμιλος
Παλατίτσια - Καψοχώρι
Λουτρός - Καλλιθέα
Νησέλι - Άραχος
Μ Αλέξανδρος - Σταυρός
Καμποχώρι - Κουλούρα

3-0
2-0
2-0
4-2
1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
Κουλούρα
Λουτρός
Παλατίτσια
Σταυρός
Καψοχώρι
Καλλιθέα
Καμποχώρι
Αραχος
Νησέλι

22
19
19
17
13
12
10
7
b
4

ri
Έκτακτη
Συνέλευση
της Θύελλας
Παπάγου

ΓΡΑΦ Ο ΥΝ ΚΑΙ

ΚΑΙ Β ΥΛ Λ Η Σ
ΓΑ ΛΑΝ Ο Μ Α ΤΗ Σ

χρηματικός εγγυήσεις Αμα την κ α ϊσ ί
ρώαει ο υπερθεματιατής υπόχρεα*;ι:·
να κατπβάλα εις τον επι του πλεισιηρ··
σμού υπάλληλον το εκπλειστηριαυ^ο *
μετρητά ή να καταθέσει τούτο ou< *»π
εις το Δημόσιον Ταμειον ίΓραφί··
Παρακαταθηκών και Δανείων) πρευπ»
μιζων κα· το σχετικό γραμμάτιου ο ς »*’
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον. »τ
λως ενεργπθήσεται ανσπλειστηρισσι.
κατ αυτού τα c-ξοδα του οποίου Οελου
εισπραχθεί nap αυτού αναγκαστικω
και δια προσωπικής του κρατήσεως ί "
περίπτωσιν μη εμφανίσεω ς τελειηοίοιπλειοδότου ο επισπεύδων θέλει ουμψη
φίσει το εκπλειστπρίοσμο εις την οποί
τησίν του. Τα κηρύκειο δικσιώματο ως
εκ του επί του πλειστηριοσμού υπολλιι
λου βαριινουσιν τον τελευταίον πλ«*ο
δότην. Το φερέγγυον η μη τω ν πλοοδο
τώ ν είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθ εν οι βουλόμενο· να γίνω
σιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομέ
νης ως άνω περιούσιος, όπως προσεχ
θούν κσ· πλειοόοτησωσιν κατά την
εναρχή του παρόντος οριζομένην η μ έ
ραν *σ*ώ ραν

0 επί της εκτελε'σεω ς
Δικαστικός Επιμ«ληιής

ΙΩΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΑΙΕ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL

REKORD D σε σριστη κατάσταση και τιμή ευκαιρίας. Πληρ. 23.685.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Για ζαχαροπλαστείο της Βεροίος. Πληρ. τηλ, 29 .550 «. Νικο
λάου.

Εκ του Συλλόγου

Πωλείται ολόκληρο σετ με VIDEO, ΚΑΜΕΡΑ « a TIU NtR κντ«·
Λώς καινουργή, μάρκας BLAUPUNKT. Πληρ. τηλ. 03 33 /2 3.91 3 και
23.940.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σε τιμή ευκαιρίας όλος ο εξοπλισμός καφετερίος, καθώς «α
ψησταριά επί της οδού Σταδίου 119 (νοικιάζεται και το κτίριο).
Πληρ. τηλ. 2 7 .5 5 9 Βέροια

ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓ1ΣΤΟΥ
για αποσχάληση σε λογιστικό γραφείο. Πληρ. αυτοπροσώπως Μ.
Αλεξάνδρου 24. Λογιστικό γραφείο ΑΠ. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Γ ι· ευχές ΜέΟΜ π>ς ««ημερίδας
μας »»α τα Χριστούγεννα ν α το Née
Έτος τηλεφω νείτε μας στο 28782
Β έρο«

ΕΠ ΙΜ ΕΛ Ο Υ Ν ΤΑ Ι
Ο ΓΙΩ ΡΓΟ Σ

Ως πρώτη προσφορά δια την ενο»>, .
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσε
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τρίο·
τη του 1/2 της γεναμενης εκτιμησεο ·
των κατοσχεθεντων ήτο< δρχ. 200-0CC
Η κστακύρωσις γενήσετα» εις τον ιρ ο σ Φέροντα την μεγαλύτερη τιμή τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν τπι
μεσημβρίας της άνω κοθορισθείση:
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγαυ
μένως γίνει τρεις φορές πρόσκλησής
προς πλειοδοσίαν υπό του κύρυκος
εντολή του επί του π λεισ τη ρ ιά ζω ^
υπαλλήλου, όσης δικαιούται όπως ζιγτή
σει και λάβε» παρ’ εκάστου πλειοδόιου

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου
«ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» σε έκτακτη
γενική συνέλευση στις 28 Δεκεμ
βρίου 1982 ημέρα Τρίτη και ώρα
6.30 το απόγευμα στα γραφεία του
συλλόγου Πιεριων 114 με θέματα
συζητήσεως:
ο) προβλήματα συλλόγου και β)
συμπλήρωση κενών θέσεων δ/κού
συμβουλίου.

Το Δ/κό Συμβούλιο

ΤΗ ΣΕΛ ΙΔ Α

0 Παρά τω Πρωτοόικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Δημ
Σολάκογλου ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος. δηλοποιώ ότι την (9ην) €ννάτην του μηνός Ιανουάριου 1983 έτους,
ημέραν Κυριακήν και σπό τος ώρας 1Οης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βέροια
και εις την αίθουσα των συνεδριάσεων
του Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη
τόσον των ττλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλιανού
Ελευθεριόδπ ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου
ενώπιον του νομίμου αναττληρωτσύ του,
τη επισπεύσει του δανειστού Ιωάννου
Χατζηπαρασίδη, κατοίκου Βέροιας οδός
Βικέλα αριθμός 6 δικοιουμένου Καμβάνειν παρά της οφειλετιόός του Σοφίας
συζ. Παν. Σπανομανώλη. το γένος Αθαν
Παπαδοπαύλου κατοίκου Βέροιας το
επιτάσσομενον ποσόν των δραχμών
214.000. νομιμοτόκως μέχρις έξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 1200 κοι ττάντα τσ λοιπά έξοδα
εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι
πέρστος αυτού, δυνάμει και προς εκτέ
λεσιν της υπ’ αριθ. 570/1982 Διαταγής
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας και της σχετικής προς την
άνω οφειλέτιδα κοινοποιηθείσης επιτα
γής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται
εκ της υπ’ αριθ. 3303/4-11-1982 εκθέσεως επιδδσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτοδικών
Δημητρίου Αγγελοπούλου εκτίθενται εις
Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηριοσμόν τα κάτωθι κινητά της ανωτέρω
οφειλέτιδος κατασχεθέντα δυνάμει της
υπ' αριθμόν 1440/8ης Νοεμβρίου 1982
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου: Ήτοι: Το
1/4 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου ολι
κής εκτάσεως 205 τ.μ. ή όσης εκτόσεως
και αν είναι μετά της ενταύθα ευρισκό
μενης οικοδομής, ως και όλων των χτι
σμάτων και παραπηγμάτων ευρισκόμενο
στο Συνοικισμό Παπόγου και επί της
οδού Παπόγου αριθμ. 50. του Δήμου και
Ειρηνοδικείου Βέροιας. Η όλη οικοδομή
αποτελείται εκ του ισογείου, χωρισμέ
νου σε δυο χώρους και χρησιμεύοντες
ως αποθήκη και οπό τον πρώτον όροφο
αποτελούμενος από το Χωλ, σαλόνι,
τραπεζορία. υπνοδωμάτιο, κουζίνα και
καμπινέ. Το όλο οικόπεδο μετά της οικο
δομής συνορεύει γύρωθεν με οδό
Παπόγου και με ιδιοκτησίες Γεωργίου
Πολατίδη. Αντιγόνη Καραβασίλη και
Περικλή Μόδη. Τίτλος κτήσεως του

οικοπέδου είναι το υπ. αριθ 76-Ί982
παραχωρητήριον της Νομαρχία, Ημα
θίας. Η οφειλέτιδα δε κατέχει το μερ·
διόν της δυνάμει του υπ π*.
3202/1982 Πιστοποιηηκού του i'pOi.
ματέως του Πρωτοδικείου Βέίκι*.;7νομίμως μετάγεγραμμένο εις m βιβν του Υποθηκοφυλακείου Βέροιας. F ·
μήθη το 1'4 εξ αδιαιρέτου οικο^ε·:
οικοδομής αντί δραχμών 400.000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καινούργιο PENO 0 χωρΚ mvtJ««** ο ι τιμή «υκοφίος. Π ληρ. τηλ
29062 6 3 3 4 6 64ροια

ZHTFITA!
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ
_____ .
μος

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Στηγ οδό Κρότητος (κάθετος Συγγροώ) στη*
μου 60 τ ^ . 1*5 όρο»»ς νονβασμόνο ο ι οΑοντνστρώο. Τψή ·
ρέας γίτοντεκ κ κ ο ώ ς Πληρ. τη λ *9 .7 6 3

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ε ώ της ·6 ο ύ θ *·Ή « η ς ι · Σταδίου Πληρ ιη». 2 2 Β Φ 6

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

«ΙΛΙΓΓΟΣ»
Πληρώνοντας 2.000 δρχ. «τησίως «κτός την
δωρεάν μεταφορά ελέγχετε κοι ρυθμίζετε το
αυτοκίνητό σας 4 φορές το χρόνο δωρεάν

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΥΠ/ΜΑ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

Εθνικός Κλειδιού
Αρης Παλαιοχωρίου
Π.Α.Ο. ΛιανοβεργΙου
Α,Ε Σχοινά
Μ Αλέξανδρος Νεοχωρίου
Μ Αλέξανδρος Π. Προδρόμου
Δόξα Κυψέλης
Μακεδονικός Πλατάνου
Ηρακλής Πρασινάδας - Κυδωνέας
Ηρακλής Τριλοφιάς

Θ ΕΝ ΙΖ ΕΛ Ο Υ 4 3 > Β ΕΡ Ο ΙΑ

Που να γνωρλζ·» |ιαφ«||·ιττ· ή μβιάτια. Πληρ. π*λ 29.763.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚτίρΜ 3 0 0 τ 4L περίπου, στη* Πατρίδα
Εργοστάσιο ΕΛΚΟ «ατόλληλα γνα βιοτεχνία ή κόντρα
οαως. Πληρ. τη λ 2 8 2 0 0 Βάροια

ßprTom & Jerry

Β ΟΜΙΛΟΣ

χιλιάδες δώρα
κρύσταλλα, πορσελάνες, διακοσμητικα,
μαχαιροπίρουνα. είδη «υζινας
και οτι άλλο μπορείτε να ςραντασθειτε για να δώσετε
μια χαρούμενη και πρακτική ναια ρε κάθε όπια

Π .Ε. Τ Α Λ Α Κ Η Σ Ο .Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 - ΒΕΡΟΙΑ
Για καλύτ€ρη εξυπηρέτηση
σάς πληροφορούμε ότι τα
είδη μας διατίθενται
Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Α ΚΑΙ Μ ΟΝΟ
από το κατάστημά μας

Δόξα Επισκοπής Βέροιας
Α.Ε. Καβασίλων
Αρης Κεφαλοχωρίου
Δόξα Ασωμάτων
Ηρακλής Διαβατού
Προμηθέας Βέροιας
Βράχος Καλοχωρίου
Ηρακλής Γεωργιανών
Ελπίδα Βέροιας
Φίλιππος Μέσσης
Απόλλωνος Ραψωμανίκης
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Π.ΑΟ. Πολυπλατάνου
Α.Ο. Μαρίνας
Φίλιππος Πολλών Νερών
Γ.Α.Σ. Ροδοχωρίου
Μ. Αλέξανδρος Αγ Μαρίνας
Ερμης Τμιλόφου
Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας
Ερμής Ταγαροχωρίου
Γ.Α.Σ. Ο Κοπανάς
Κεραυνός Επισκοπής Ναούσης
Απόλλωνος Ν. Λυκογιάννης

θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο κατάστημα
μας για να διαλέξετε απ' τη μεγάλη ποικιλία δώ ρω ν
και παιχνιδέών εισαγωγής μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι φέτος και για πρώτη
φορά στην πάλη μας ντυμένος Αη - Βασίλης 0α φέ
ρω τα δώρα που 0 αγοράσετε απ' το κατάστημά μας
οτη διεύθυνση που 0α μας υποδείξετε χωρίς άλλη
επιβάρυνση.
Χαρά μας να δώσουμε και μεις χαρά στους
μικρούς μας φίλους και πελότας

Τό συμπλήρωμα -me τπλεοράαεώς oac

Tom & Jerry
Πίνδου 6 Βέροια τηλ. 62016
(απέναντι απ’ τον Τβρτιβανΐδη κοντά στ'
αστικά)

Grundig Vídeo-Recorder V ID EO 2 x 4 stereo

Προαιρετική
η διάλυση
των Ταμείων
Έντρομο 0 κυβέρνηση οπό τη
διαπίστωση άτι τα σχέδιά της για
ενιαίο φορέα υγείας, επρόκεαο να
προκαλέσουν νέα θύελλα - τώρα
που έχει ήδη αρχίσει ο κατήφορος υπαναχώρησε, χθες κατεσπευσμέ
να με τη διευκρινιστική δήλωση ότι
δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή
των ταμείων Υγείας στο σύστημα.
Ταυτόχρονα κατά την προσφιλή
της μέθοδο κατηγόρησε τον κτύπο
της δεξιάς» για διαστρέβλωση νοη
μάτων και πρόκληση συγχύσεως.
Αλλά στο προσχέδιο του κ_ Αυγε
ρινού (και όχι στον «τύπο της
Δεξιάς») σημειώνεται στο άρθρο
16:
«Τα κέντρα υγείας, το πολυϊατρεία. τα ιατρεία και οποιοδήποτε
άλλη μονάδα παροχής πρωτοβά
θμιας περίθαλψης, που έχουν
συστσθεί και λειτουργούν με οποια
δήποτε μορφή από το δημόσιο, την
τοπική αυτοδιοίκηση, τους ασφαλι
στικούς φορείς και ταμεία και οποιοδήποτε άλλο φορέα κοινωφελούς
χαρακτήρα, καταργούντσι». Επίσης
ττο ίδιο άρθρο προβλέπεται
«Οι ασφαλιστικοί φορείς και τα
ταμεία ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ σπευθίας σε
ειδικά λοναριοσμάπ του υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας τις δαπάνες
περίθαλψης και νοσηλείας των
ασφαλισμένων τους στα Κέντρα
Υγείας και τα Νοσοκομεία. Τα αντί
στοιχο ποσά ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ
ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ σε
ενιαίο φορέα και ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ για
την λεσουργία των Κέντρων Υγείας
και των Νοσοκομείων». Οι διατάξεις
αυτές στο προσχέδιο προκάλεσσν
την έντονη ανησυχία εργαζομένων
και συνταξιούχων πολυπληθών κλά
δων και την έναρξη προετοιμασίας
μεγάλων κινητοποιήσεων που είχαν
ως άμεσο αποτέλεσμα τη διευκρινι
στική δήλωση του κυβερνητικού

εκπροσώπου χθες το βράδυ προφα
νώς κατόπιν υποδείξεως του πρω
θυπουργού.
«Στα πλαίσια του διαλόγου - δή
λωσε το υπουρνείο Υγείας και Πρό
νοιας που διεξάγει με τους ιατρικούς
συλλόνους και τους ενδιαφερομέ
νους παρεδόθη από τον υπουργό κ.
Παρασκευά Αυγερινό, το προσχέδιο
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
<ΠΙΣ). όπως άλλωστε είχε συμφωνπθεί.
Οποιοδήποτε
ασφαλιστικό
ταμείο επιθυμεί να συνεχίσει το
διάλογο (καθώς και η ΓΣΕΕ) είναι
ευπρόσόεκτο.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι κανένα
ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να
συμμετάσχει στο ρυθμιζόμενο σύ
στημα όπως άλλωστε τούτο διατυ
πώνεται στο προσχέδιο, που παρε
δόθη ήδη στον ΠΙΣ».
Και ο μαϊντανός περί Δεξιάς:
«Ο Τύπος της Δεξιάς προσπαθεί
να διαστρεβλώσει το νόημα του
προσχέδιου και να δημιουργήσει
σύγχυση κοι αντιδράσεις με στόχο
πάντοτε τη φθορά της κυβέρνη
σης».

Οι αργίες
του
Ταχυδρομείου

Ελττίδ€ςγια μείωση
του πληθωρισμού
μάς δίνει ο 0 .0 .Σ.Α.
ΟΙ ειδικοί του ΟΟΣΑ σημειώ
νουν, ότι η μεγαλύτερη «επιτυχία»
που σημειώθηκε στην περίοδο της
διεθνούς οικονομικής κρίσης είναι
η μείωση του πληθωρισμού, ο
οποίος έφθασε το χαμηλότερο όριο
των τελευταίων 10 ετών, ενώ ανα
μένεται και μία νέα βελτίωση της
κατάστασης στο μέτωπο του πλη
θωρισμού κατά το 1983, πράνμα
που δίνει βασικές ελπίδες γιο μίο
σταθεροποίηση του πληθωρισμού
σε ένα μέσο όρο 6-7% ετησίως για
τους επόμενους 18 μήνες.
Για το σύνολο των 24 χωρών μελών του ΟΟΣΑ ο μέσος πληθωρι
σμός σνήλθε κατά το 1982, σε
7.5%, θα πρέπει όμως να σημειωθεί
πως ο μέσος αυτός όρος καλύπτει
τεράστιες διαφορές μεταξύ των
χωρών - μελών του οργανισμού.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: Ιαπω
νία 2,75% - Δυτική Γερμανία 5% Ελβετία 5.5% - ΗΠΑ 6% - Γαλλία
11.5% - Ιταλία 16,5% - Ισλανδία
50% - Τουρκίο 28,5% και Ελλάδα
22%.
Τέλος στην έκθεση του ΟΟΣΑ
υπογραμμίζεται ότι οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι υπό ανάπτυ
ξη χώρες με αποτέλεσμα την κάμ

ψη της ζήτησης προϊόντων που
παράγουν οι εκβιομηχανισμένες
χώρες συνοδεύεται και από ένα νέο
στοιχείο που είναι η άνοδος του
«προστατευτισμού». Κατά το γενικό
γραμματέα του ΟΟΣΑ, κ. Εμίλ Βαν
Λένεπ, ο κίνδυνος μίας αλυσιδω
αναθέρμανση της οικονομικής δρα
στηριότητας στην Ελλάδα κατά 'το
1983 μετά οπό την ύφεση που
παρατηρήθηκε το 1982 και που
προκάλεσε μία αύξηση της ανερ
γίας
Κατά το 1982 η Ελλάδα γνώρισε
μία μείωση της παραγωγής κατά
1,5%, ενώ ο ρυθμός του πληθωρι
σμού ήταν στο 22%. Η μείωση των
εισαγωγών τής αντίδρασης που
εγκυμονεί η εφαρμογή μίας πολιτι
κής «ο καθένας για τον εαυτό του»,
είναι σήυερα πιο μεγάλος από
οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά το
δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΕΛ Λ ΑΔΑ

Οι ειδικοί του ΟΟΣΑ αναμένουν
μία ελαφρή αναθέρμανση της οικο
νομικής δραστηριότητας στην Ελλά
6ο κατά το 1983 μετά από την ύφε
ση που παρατηρήθηκε το 1982 και
που προκάλεσε μία αύξηση της

Χριστουγεννιάτικες
βραδυές στο Κέντρο

ΑΘΗΝΑ 22 (ΑΠΕ)
Τα ταχυδρομικά γραφεία της χώ
ρας θα είναι κλειστά κατά τη διάρ
κεια των εορτών των Χριστουγέν
νων και του Νέου Έ τους και τις
ημερομηνίες
25,
26,
27,
2 8 /1 2 /1 9 8 2 και 6/1/1983. αντί
στοιχα. Αυτό ανακοινώθηκε, χθες
από τον Οργανισμό των Ελληνικών
Ταχυδρομείων.

ΕΛΗ A
Μ Ε Ο Ρ Χ Η ΣΤ Ρ Α Π Ο ΙΚ ΙΛ Η Σ
Ε Λ Α φ Ρ Ο Λ Α ΪΚ Η Σ Μ Ο Υ ΣΙΚ Η Σ

Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ι Π Ρ Ο ΣΦ Υ ΓΕ Σ
διαπίστωσε, ταυτόχρονα, ότι «οι
συκοφάντες της δεξιάς έχουν, σήμε
ρα ξεφτίσει στην συνείδηση και στην
καρδιά του Ελληνικού Λαού·.
Μιλώντας στη συνέχεια ο κ. Αλέκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της
Πανελλήνιας ένωσης επαναπατρισθέντων Ελλήνων πολιτικών προσ
φύγων επεσήμανε ότι η κυβέρνηση
έκανε «ορισμένα θετικά βήματα« στην
■πινσπυίπση ηον πηοβλημάτων των
επαναπατρισυεντων, και προσθεσε
ότι ·οι πολιτικοί πρόσφυγες δεν θέ
λουν να πιστέψουν ότι η κυβέρνηση
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Δεν έχει το πολιτικό
θάρος να αναλάβει την πολιτική
ευθύνη και να προχωρήσει να εκπλη
ρώσει τις υποσχέσεις της·.
Τέλος, ο κ. Παπαγεωργίου, απαν
τώντας σε σχετικό ερώτημα, καθόρι
σε τη στάση των πολιτικών προσφύ
γων στο θέμα της μεταφοράς των
συντάξεων από τις Ανατολικές Χώ
ρες και ζήτησε αηό την ελληνική
κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβου
λία, «ώστε να συναφθούν διακριτικές
συμφωνίες με τις σοσιαλιστικές χώ
ρες». για την, χωρίς καθυστέρηση
επίλυση του προβλήματος.

Το ζαχαροπλαστείο

2ο Χιλ. Σ. Σταθμού - Ναούσης

Εύχεται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Οικονομική
ενίσχυση
σε άνεργους
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Χώρας.

ΕΛΙΤ
€τταναλ€ΐτουργ€ί από αύριο
Παρασκευή 2 4 -1 2 -1 9 8 2
Στη νέα διεύθυνση

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 5
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

QUEEN

M IX ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ &ι,Α

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα
χορηγηθεί, με την ευκαιρία των
εορτών από τον ΟΑΕΔ στους άνερ
γους οικοδόμους στους μη επιδο
τούμενους καπνεργάτες και στους
άνεργους κεραμοποιούς πλίνθο
ποιούς και αγγειοπλάστες όλης της
Οι σχετικές αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας κ. Ευάγγελου
Γιαννόπουλου ορίζουν το ύψος της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης:
- Σε 12.500 όρχ. γιο κάθε άνεργο
οικοδόμο υπό τις προϋποθέσεις ότι
έχει πραγματοποιήσει 70 ημερομί
σθια σε οικοδομικές ερνασίες το
1981 και 40 από 1-1-82 μέχρι
31-10 -82 και λιγότερααπό 100 σε
οποιαδήποιε άλλη εργασία από
1-5-82 μέχρι 31-10-82
— Σε 4 500 δρχ. για τους μην επι
δοτούμενους
καπνεργάτες
που

of NORTH

Ανοίγουμε σήμερα Πέμπτη
ΜΕ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α

Για όλες τις γιορτές

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΓΟΥ
(από αύριο Παρασκευή)

ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑ - ΝΙΤΣΑ ΓΑΛΑΝΟΥ
ΤΑΚΗΣ ΛΙΑΚΟ Σ - ΛΙΑ Ν Α ΦΕΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ Μ ΙΧ Α Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Λαϊκή ώρα:

ΔΑΡΔΑΝΗΣ

Η ΕΞΑΜΕΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΑΛΟΝΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Δ)ΝΣΗ:

Μ ΙΜ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ρ Ε Ζ Ε Ρ Β Ε ΤΗΛ. 6 2 .5 7 3

ανεργίας. Κατά το 1982 η Ελλάδα
γνώρισε μία μείωση της παραγωγής
κατά 1.5%, ενώ ο ρυθμός του πλη
θωρισμού ήτον στο 22%. Η μείωση
των εισαγωγών πετρελαίου επέτρεψε τη βελτίωση του εμπορικού ισο
ζυγίου της χώρας, ενώ το έλλειμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών περιορίστηκε στα δύο δισεκα
τομμύρια δολλάρια περίπου.
Κατά το 1983 προβλέπεται ένας
ρυθμός ανάπτυξης με ποοοστό
1.5% ετησίως που θα οφείλεται σε
μια άνοδο της ιδιωτικής κατανάλω
σης αλλά και γενικώτερα σε μια αύ
ξηση των επενδύσεων, που συνδέε
ται με την αύξηση των επενδύσεων
του Δημοσίου τομέα. Εξάλλου, ανα
μένεται πως ο πληθωρισμός θα
μειωθεί κατά τους επόμενους 18
μήνες σε ενα ετήσιο ρυθμό γύρω
στο 20% ενώ. αντίθετα, θα παρατη
ρηθεί μία αύξηση του ελλείμστος
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών που θα φθάσει τα 2.75 δισεκα
τομμύρια δολλάρια. λόγω της αύξη
σης των εισαγωγών καθώς και της
απώλειας ορισμένων αγορών του
εξωτερικού που προκαλείται από
την μείωση της διεθνούς ανταγωνι
στικότητας των ελληνικών προϊόν
των.
Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ

Η αύξηση του ακαθάριστου εθνι
κού προϊόντος της Τουρκίας θα ακο
λουθήσει το ρυθμό του 4% κατά το
1983, δηλαδή τον ίδιο με το 1982.
που οφείλεται στη διατήρηση του
όγκου εξαγωγών που πραγματο
ποιεί η χώρα.
Τα μέτρα λήφθηκαν κατά το
1980 για την ενθάρυνση των εξα
γωγών, οι οποίες σημειωτέον αυξή
θηκαν κοτά 34%, ο πληθωρισμός ο
οποίος μειώθηκε σε ένα ετήσιο
ποσοστό 28%. ενώ κατά το 1981
ήταν 47% και η φετεινή εξαιρετική
συγκομιδή στη γεωργία, που πραγ
ματοποιήθηκε στην Τουρκία, είναι
τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της
οικονομικής ζωής του τόπου για το
1983.

1

Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ε ΤΟ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι ΣΑΣ

TOV €λ€ύθ€βΟ
επαναπατρισμό
•Τον βΧχύβκρο και χωρίς όρους
Επαναπατρισμό»
των
πολιτικών
προσφύγων ζήτησιιν. σήμερα κατά
τη διάρκεια συνέντευξης τύπου,
εκπρόσωποι της κεντρικής επιτροπής
πολιτικών προσφύγων Ελλάδος που
είναι μία από τις δυο επιτροπές προσ
φύγων που υπάρχουν στη χώρα μας.
θεωρώντας ΤΟ πρόβλημα, «ως
εθνικό και άμεσα συνδεόμενο με tov
εκδημοκοατισμύ της χώρας·, ο πρόε
δρος της ΚΕΠΠΕ, κ. Κώστας I ατσος, επεσήμανε ότι «υπάρχει διά στα ση μεταξύ των υποσχέσεων, που είχε
δώσει η σημερινή κυβέρνηση με την
πραγματικότητα, γεγονός που «μας
ανησυχεί σοβαρά«.
Ειδικότερα ο κ. Γάτοος. σημεΐοκτε
ότι η κυβέρνηση είχε υποσχβθεί να
καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου
για τον επαναπατρισμό, «αλλά τέτοιο
νομοσχέδιο ακόμα δεν κατατέθηκε»
0 κ. Γάτσος αοσό έδωσε αρκετά
στοιχεία για την ζωή και τις δραστη
ριότητες των πολιτικών προσφύγων
στις Ανατολικές Χώρες, ανα φέρθηκε
στις μέχρι σήμερα παλινωδίες της
δεξιάς για την επίλυση του προβλή
ματυς του επαναπατρισμού, αλλά

|ΤΑ «ΚΟΛΙΝΤΑ» ΣΤΗ ΦΥΤΙΑ!

έχουν πραγματοποιήσει 45 ημερο
μίσθια τουλάχιστον το 1982 και
20.000 δρχ Για όσους έχουν
30-44 ημερομίσθια τον ίδιο χρόνο.
Τα παραπάνω ποσά θα καταβλη
θούν σε δύο δόσεις. Την επιδότηση
αυτή δικαιούνται οι καπνεργάτες
άνω των 45 ετών καθώς και εκείνοι
που είναι κάτω των 45 ετών και δεν
είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε
παρεμφερείς εργασίες και οι άνω
των 65 ετών εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται. Προϋπόθεση είναι νο
έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση σσν
καπνεργάτες μέχρι 31.12.77 και να
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχι
στον
120
ημερομίσθια
στην
καπνεργοσία κατά τα έτη 1980, 82
και όχι λιγότερα από 30 για κάθε
χρόνο.
- Σε 15.000 δρχ. για τους άνερ
γους κεραμοποιούς και αγγειοπλά
στες εφόσον έχουν πραγματοποιή
σει 2 4 0 ημερομίσθια στην ασφάλι
ση κστό το έτη 1980 ‘81 και '82 ή
160 κστό το 1981 και '82 και όχι
περισσότερα από 50 σ' οποιαδήπο
τε απασχόληση στο διάστημο από
1.9 82 μέχρι 30.11.82.
Σχετικά με την επιδότηση των
οικοδόμων ανακοινώθηκε από τον
ΟΑΕΔ ότι θα εφορμοοθεί μηχανο
γραφικό σύστημα πληρωμής των
για να αποκλεισθεί κάθε προσπά
θεια «ατοδολίευσης της επιδότησης
γιατί διαπιστώθηκαν απάτες κατά
την πληρωμή των επιδομάτων τα
δύο προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια
ανακοίνωση προστίθεται ότι γιο τη
λήψη του χειμερινού επιδόματος
ταυ '82 οι δικαιούχοι οικοδόμοι θα
υποβάλλουν δήλωση που θα ανα
φέρει ότι έχουν ααν κύριο επόγγελυο την απασχόλησή τους στην οικο
δομή κοι μέσα εισόδημα μισθού μέ
χρι 435 0 0 0 δρχ. γιο το 1981 και
82

διημερευοντα

Φαρμακεία
©AIANYKTEPEY0W7A
Σήμερα Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μ ασούρα Ειρήνη
τηλ. 2 3 1 3 2

ΕΥΧΕΣ
0 Εκπολιτιστικός Τουριστικός
Ομιλος Κωστοχωρίου ΕΥΧΕΤΑΙ
στα μέλη του
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1983

Δ ΙΑ Κ Υ Ρ Η Ξ Η
Το Πορ/μο Κ.Α Δ Κ.Υ.Ν. Η'ΐαθίας
προκυρησσει μειοοοτικυ διαγωνι
σμό με σφραγισμένες προσφορές
γιο την προμήθεια (2) δυο αριθμο
μηχανών ηλεκτροκινήτων με φω τει
νό καντράν και ταινία την 27η
Ιανουαρίου 1983 ημέρα Πέμπτη κοι
ώρσ 12-1 μ.μ. στο Νομαρχιακό
Κατάστημα Γραφείο (81. Σε περί
πτωση αγόνου αποτελέσματος ο
διαγωνισμός επαναλαμβάνεται την
επόμενη Πέμπτη 3 Φεβρουάριου
1983 την ίδια ώρα στο ίδιο Γροφείο. Ό ροι του διαγωνισμού βρί
σκονται στο Παρ/μα Κ.Α.Δ.Κ.Υ.Ν
Ημαθίας, τηλέφωνο 2 4 -0 7 0
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Ιωάννης Εμμ. Ορφανουδάκης

Βενζινάδικα

Όπως κάθε χρόνο, εδώ και 60 χρόνια περίπου.-έτσι και φέτος θα ξαναγίνει
το έθιμο που στην Φυτιά το λέμε με μιά λέξη «Το Κόλιντα».
Σύμφωνο με το έθιμο αυτό, οι κάτοικοι του χωριού, το βράδυ της 23ης
προς 24ης Δεκεμβρίου ανάβουν μιά θεόρατη φωτιά στην πλατεία. με *έόρους που έχουν κοπεί από το γύρω βουνά. Ειδικά φέτος με την συνεργα
σία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φυτιάς και Συλλόγου «φυτιωτών» έχει
γίνει κατάλληλη προετοιμασία με την φιλοδοξία να παρουσιασθεί στο κοι
νό που θα ανέβει στο χωριό μιά απλή και όμορφη Χριστουγεννιάτικη εκδή
λωση.
Η πλατεία του χωριού όπου θα γίνει το κάψιμο των κέδρων θα είναι
διακοσμημένη με επιμέλεια (έχει γίνει φάτνη και στολίστηκε Χριστουγεν
νιάτικο δένδρο) και σε συνόιασμό με το Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που
θα ακούγονται γύρω από την θεόρατη φωτιά, ελπίζουμε ότι θα δημιουργή
σουν στον καθένα τέτοια συναισθηματική έξαρση που θα μας οδηγήσουν
νοερά στο παιδικά ανέμελα κοι ευτυχισμένα χρόνια.
Ελάτε λοιπόν, σήμερα το βράδυ, στις 12 τα μεσάνυχτα στη Φυτιά. Είναι
μιά ευκαρία φυγής οπό την καθημερινή ρουτίνα. Είναι μίο ευκορία να
«νοιώθετε» ότι ήρθαν και πάλι Χριστούγεννα.
Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 21-12-1982
Αριθ. Πρωτ. 2737

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΗ
Το Διοικηπκό Συμβούλιο Γενικού
Νοσοκομείου Βέροιας κατόπιν της
αριθ. 36/14 12-82 (θέμα Ιο) πράξεώς του προκηρύσσει την πλήρω
ση χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή
έξη (6) θέσεων του κλάδου ΣΕΙ
Κλητήρων - θυρωρών - Νυκτοφυλόκων με εισαγωγικό βαθμό 12ο.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες
β) Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη
1961 ως και 1948
γ) Οι όνόρες να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ'
αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι
ή να μην έχουν καταδικασθεί για
λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση
(άρθρο 21Υ.Κ.)
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποι
νική κατοδίκη ή υποδικία ή απαγό
ρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο
22 Υ.Κ I
ε) Νο είναι υγιείς. Μπορούν να συμ-

Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Δυνάμει
της
υπ'
αριθ.
78 5 9 /3 /1 7 -1 2 -1 9 8 2
εκθέσεως
επιδόσεως του Δικασπκού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Βέροιας
Κωνσταντίνου Κοκκαλιόρη επί δό
θηκε στον κ. Εισαγγελέα tou Πρω
τοδικείου Βέροιας αντίγραφο της
από 9 Δεκεμβρίου 1982 ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας αγωγής του Ιωάννου Αργυ
ρίου Μ ιχολούσα κατοίκου Βέροιας
κατά των: 1. Δημητρίου Νομικού
του Τραϊανού και 2. Γεωργίας συζ
Δημητρίου Νομικού άλλοτε κατοί
κων Βέροιας και ήδη ογνώστου δια
μονής της οποίας δικάσιμος ωρίστηκε η 13 Απριλίου 1983. ημέρα
.Τετάρτη κοι ώοα 9 π.υ. υπ -"τιθ.
πινακίου 11 με οίτημο την αναγνώ
ριση κυριότητας λόγω χρησικτησίας
αγρού εκτάσεως 4.800 τ.μ εξ
αδιαιρέτου που βρίσκεται παρόχθια
του γυφτοπότομου κοντά στο σιδη
ροδρομικό σταθμό Βέροιας και πλη
σίον του Κρεββοτά και συνορεύει
γύρω με μύλον, δρόμον Λάζο χω
ρίου - Ταγοροχωρίου και Τριπόταμον.

μετέχουν και ανάπηροι προστοτευόμενοι των Ν. 963 και 1000 του
1979 υπό πς προϋποθέσεις που
τάσσουν οι νόμοι αυτοί,
στ) Να έχουν Απολυτήριο Δημοτι
κού Σχολείου.
Αυτοί που θέλουν να διοριστούν
σ' αυτές πς θέσεις οφείλουν μέσο
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι
ημερών από την επομένη της δημ0”
σιεύσεως να υποβάλλουν στο Γενι
κό Νοσοκομείο Βέροιας αίτηση που
πρέπει να χαρτοσημσνουν και νο
υπογράψουν σύμφωνο με το νόμοΜε την αίτηση ο υποψήφιος
υποβάλλει τα εξής δικοιολογητικά:
ο) Πιστοποιητικό Δήμου ή ΚοινότΙΓ
τας στο οποίο θα ανοφερεται η χρύ"
νολογία γεννήσεώς τους και ότι
έχουν γραφεί στο Μητρώο Αρμέ
νων ή στο Γενικό Μητρώο Δημο
τών.
β) Τίτλος σπουδών
γ) Βιογραφικό σημείωμα για πς μέ
χρι σήμερα σπουδές ή οσχολίες
τους
δ) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείτο1
έντυπο οπό το Γενικό Νοσοκομείο
Βέροιας)
Πληροφορίες για αποιτούμενο
δικαιολογηπκά και προσόντα παρέ
χονται πς εργάσιμες ημέρες *αι
ώρες στη Γραμματεία του Νοσοκο
μείου τη λ 22-505
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Γ.Ν.Β.
ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΡΕΣ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η Σ
Ε Σ Τ ΙΑ Σ
Π Α ΤΗ ΣΙΩ Ν 5 · Α Θ Η Ν Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Εργατική Εστία, προκήρυσσες
δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγυ*
νιομό που θα γίνει στις 4-1-8·5'
ημέρα Τρίτη και ώρο 1 1 π.μ. θ ' .
πέρας παραόόσεως προσφοΡ“ ,ν
στο νροφείο της Εργατικής Εστ·0’
Βέροιας (Κεντρική Μ Αλέξανδρο
15) για την μίσθωση ακίνήπ^
ευθαδού 120 Μ7 ηκρίποιι ποοοΟ1
ζομενου ν'Ο τη στέγαση του Μυν'Ρ
γστικού Κέντρου Ημαθίας
Η σχετική διακήρυξη και πεΡ'Ο
σότερες πληροφορίες πορέχυν'
από τα Τμήμα Κτιρίων (τηλ Αθην“ 1
5221-1921 κοι αντίστοιχα από »Ο
Εργατική
Εστία
Βέροιας ι,π
227611 τις εργάσιμες ημέρες 1
από ώρας 8.00 π.μ. έως 2 30
Η Εργατική Εστία όεν πληρυ»'
μεσιτικό δικαιώματα

Βέροια τη 21η Δεκεμβρίου 1982
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αριστοτέλης Λσχσνόπουλος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Εργατικής Εστίος
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗί

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

« Η ΛΙΜ Ν Η »
Στη Λίμνη στο Ζερβοχώρι

Στο νέο μας χορευτικό
με το πλούσιο πρόγραμμα
και την ποικίλη ορχήστρα

ΣΤΗ Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Φιλιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62, τηλ. 22 28 9
ΣΤΗ Ν Α Ο ΥΣΑ

Ιωαννίόης Δημήτριος
Ναούσης - Σ.Σταθμός, τηλ. 22767
ΣΤΗ Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Κυρόπουλος Θ
28ης Οκτωβρίου 7, τηλ. 22184
Π Ο Μ ΑΚΡΟΧΟΡΙ

Στο μαγ€υτικό περιβάλλον
της καταπράσινης λίμνης

Λίλιας Θωμάς

«Η ΛΕΚ ΤΡ ΑΓΟΡΑ»
ΑΦΟΙ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ-Τηλ. 41.657 - 41.405
Καλούμ* την πολυπληθή πελατεία μας να μας επισκεφθα τις
μέρες των Χριστουγέννων και σας εγγυόμεθα ότι θα βρήτε όλα τα
Υ Π Ε Ρ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α Ε ΙΔ Η

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Τ · «ρίνημα STEREO H I Π ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

M ARANTZ

SHERTON

Σε τιμές γνωριμίας και ευκολίες πληρωμής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24
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Ιταλικά μήλα
γέμισε η Βέροια!

Έιος ιδρύσ**#ς IM S

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΑΠΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

Αρ. Φύλλου 2.114
Μιιτρο(4Α«ι»ς 72

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Ημαθίας

Κατακλύσθηκε τελευταία η nyopa της Βεροίας αϊτό ιταλικά μήλα
Τελλάρα με τα στοιχεία «FERARA ITALIA NIAZZO N I» έχουν
γεμίσει τα μανάβικα της Βεροίας αλλά και πολλών άλλων πόλεων.
Οι παραγωγοί μήλων του Νομού μας, φυσικά, είναι ανάστατοι
αφού τα μήλα τους παραμένουν αδιάθετα στα ψυγεία.

ΗΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΡΙΒΜΟΥΣ
ΤΡΟΜΟΚΤΙΚΗ Π» ΤΟΠΟΣΟ»

Βέβαια αυτή τη φορά το πλήγμα έρχεται από την ΕΟΚ. και όχι
από την Τουρκία, όπως έγινε με τα πορτοκάλια. Αλλά κάποτε το
ΠΑΣΟΚ «πιπίλιζε» στον αγροτόκοσμο ότι αν γινόταν Κυβέρνηση
θα εύρισ κε τον τρόπο να μην εισάγονται τέτοια προϊόντα στη χώρα
μας. Μόλις πρόσφατα, μάλιστα, οι υφυπουργοί γεωργίας διαβεβαίωσαν τους παραγωγούς της Νάουσας ότι δεν θ α γίνει βσαγωγή
μήλων και τους έπεισαν τελικά να λύσουν την απεργία τους και την
«πολιορκία» της Νάουσας.
Ποιός κοροϊδεύει, λοιπόν, ποιόν και ποιοί μεγαλέμποροι εισαγω 
γείς τα οικονομάνε τώρα προς ζημία των παραγωγών μας;

Στοιχβία του κ. Μ. Παπακωνσταντίνου για να
απ οφ ευχθεί απόπειρα κατα του Καραμανλή

¥
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¥

Καινούργιο ή μ€ταχ€ΐρισμένο

¥
¥

Θα το βρήτ€ στην έκθεσή μας

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

¥
¥

Β. Αντωνιάδης - Π. φασουλόπουλος 0-ΕΚεντρικής 162 Τηλ. 2 4 5 5 7
Βέροια

¥
¥

¥

¥
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¥
¥

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

ΑνοίξΕως 2 - Τηλ. 2 0 .6 2 9 , 2 6 .6 5 0 ΒΕΡΟΙΑ
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(Μάνα Τούρκο
Αγνωστό μου
Μαύρος ήλιος σήμερα)
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Κ A M IN A !
Ε ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

★

λει η εποχή μας.

¥

που σας προσφέρει σε μεγάλη ποικιλία
από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια
με καινούργιες παραλαβές

★

Η
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΓΓΟΥ

* ★

Παράδοση σ€ δύο μέρες

'Οποιο αυτοκίνητο
κι' αν θέΛετβ

* *

ΡΕΒΕΓΙΟΝ
στην QUEEN
OF NORTH

★

¥
¥

Γιορτή στο
ΠνΕυματικό
Κέντρο της
Μητροπόλεως

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

¥

¥

ΑΛΦΑ

συνέχεια στην 4η

Εκπληξη

Μείωση κοτά 9.1% σημειώθηκε
στη συναλλαγματική πρόσοδο από
την ναυτιλίά στο εννεάμηνο ίανουορίου - Σεπτεμβρίου έναντι της αντί
στοιχης χρονικής περιόδου του
1981. Αυτό προκύπτει από τα
προσωρινό στοιχείο της Τρόπεζος
της Ελλάδος που έδωσε στην δημο
σιότητα το υπουργείο Ναυτιλίας,
σύμφωνο με τα οποίο στο εννεάμη
νο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου το
ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισήχθη στη χώρο έφθασε τα 1.239
εκατ δολλάρια έναντι 1.363 εκατ
δολλαρίων της αντίστοιχης περιό
δου του 1981 Πάντως το συνάλ
λαγμα πομ εισήχθη στην χώρα τον
περασμένο Σετπεμβριο ήτον αυξη
μένο κατά 5,9% έναντι του α ντι
στοίχου μηνός του 1981 (144 εκατ
δολλάρια έναντι 136 εκστ. δολλα
ρίων)

Κάτι έδωσε στο τόπο μας ο πρω
τοπρεσβύτερος κ. Παντελεήμων
Χανόγλοϋ στρατιωτικός ιερέας του
8 Σ. Στρατού- Νομίζω όσοι τον
παρακολουθούν και ιδιαιτέρως επι
στήμονες και γενικώς μορφωμένοι
κατάλαβαν πως κάτι άλλο προσφέ
ρει ο λόγιος ου’ ός κληρικός
.
Να πω πως η γιορτή που έδωσε * ★
στο Πνευματικό Κέντρο της Ιερός ξνμας Μητροπάλεως την Τρίτη 21
τρέχοντος ήταν διάλεξη μόνον θο
πέσω ασφαλώς έξω. νο πω πως
ήταν θρησκευτική εκδήλωση, πως
ήταν πολιτιστική χριστιανική παρου
σίαση Δεν ξέρω πως νο το χορακτηρίοω,
Ενα μόνο κατάλαβα πως έφερε
την ογόπη μπροστά μος, την κατέτ
βοσε an τους Ουρανούς έκανε κάτι
άλλο αυτό που πραγματικό είναι .
Χρίστος Θεός. Μεγάλα τα νοήματα
του Φεύγουμε απ εκείνο το τετριμεν ο. προσέξτε μόνον την μέλλουσο κρίση, και ερχόμαστε α ουτο ^
που είνοι η παρουσία μος στον πλα- .
νήτη ουτό. στην αλήθεια στην ατο- ^
μικη οικογενειακή κοι κοινωνική
καλλιέργεια μος
ι*
Την «ΦΑΤΝΗ» μος παρουσίασε ο
ευλογημένος αυτός κληρικός με ^
δική του διασκευή και επιμέλεια με £
συμμετοχή της δ Αναστασίας Σιδη "¥·
ροπούλου Δέσποινας Χανόγλόυ
Μουσική σύνθεση ενορχήστρωση ^
Σωκράτη βενόρδοιι Ελληνικό κεί- ,
μενο N ikou Γκότσου βαςμσμένο στο ^
ττοίημβ το ν
Χουόν Αλαβεδρα ¥
«ΦΑΤΝΗ ,
*
Κι" 6την λέμιί εΤΠΙιελέια. εΛ ο ο ά - ^
με ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αξιος ο κληρικός ^

¥
¥

I.

Μ ειώ θηκε 9,1%
το ναυτιλιακό
συνάλλαγμα

* * ★

μπορείτε να ντυθείτε
από το Κατάστημα

Κάποιο λύση πρέπει νο δοθεί
τελικά στο πρόβλημα που δημιουρ
γέ ίται στην πλατεία Ωρολογίου
Βεροίας με το λεωφορεία των
ΚΤΕΛ Κοζάνης και Καστοριάς. Το
σημείο όπου σταθμεύουν δεν
ενδείκνυται,
πιστεύουμε.
γιοτί
δπμιουργείται πρόβλημο κυκλοφο
ρίας γιο τα άλλα οχήματα Ιδιαίτερα
έντονο είνοι το πρόβλημο όταν
τυχαίνει και σταθμεύουν μαζύ δυο
και τρία λεωφορείο.
Ας το εξετάσουν οι αρμόδιοι το
θέμο αυτό.

* * ★

¥

Κοζάνης

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Κ
Καραμανλής ο οποίος βρίσκεται ΟΠΟ
προχθές στο νησί.
Ήδη έχει φθάσει εκεί ο κ. Γρομ
μένος και αύριο αναμένεται και ο
βουλευτής κ. Αχιλλέας Καραμανλής
με την οικογένεια του.
Η κακοκαιρία έχει υποχρεώσει
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
περνάει τις περισσότερες ώρες του
στο κΓκράντ Οτέλ» οπού διαμένει.
Χθες μπόρεσε νο πάει μία βόλτα
μονο μέχρι το γκολφ

'

ϊΤώραστις Γιορτές

Κάθε ποθεί να βρει ένα σοφό και
γεμάτα ανάπη σύμβουλο και οδηγό που
να τον κατευθύνει με συνέπεια στη ζωή
του. Και τέτοιος σύμβουλος είναι μόνα ο
Χριστός, Αυτές φανέρωσε από που
ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, γιο notó σκο
πό ζούμε. που κατευθυνόμαστε. Αυτός
μας δίδαξε το Νόμο του Θεού τη μεγάλη
εντολή της αγάπης το ύψος της τσπε,νο
Φροσύνης. τη λαμπρότητα της αυταπόρ
νησης. Αυτός Φανέρωσε σε μας το
μυστικό της πρανματικής ειρήνης που
πρέπει να βασιλεύει στις καρδιές μας
0 Χριστός είναι ο θαυμαστός αύμ
βουλος όχι μόνο της ανθρωπότητας
νενικό. αλλα και του κάθε ανθρώπου
ιδιαίτερα. Γνωρίζει α όλο τα βάθος και
το πλάτος ιην καρδιά κοι την διάνοια κά
θε ανθρώπου Εχει τη δύναμη να μιλάει
να επικοινωνεί προσωπικά pe tov κάθε
άνθρωπο Χτυπά την πόρτα της ψυχής
και θέλει να γίνει ο σύμβουλός της
Οπως κάλεαε τότε στο βρεφικό του λί-

Τα ΚΤΕΛ

Με την συντροφιά των αδελφών
του κ κ. Γραμμένου και Αχιλλέα θο
πΓ,Λάσε ι τα X πίπτουνεννα στο Ρόδο

*

£ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*
*
¥

Στο πρόσωπο του θείου βρέφους
βρήκε η ανθρωπότητα το θαυμαστό της
σύμβουλο, ο οποίος αποκαλύπτει τις
υψηλές αλήθειες κοι αποδεικνύει τους
όριστους τρόπους της πνευματικής
προόδου και τελειοποίησης του ανθρώ
που.

Νομίζουμε ότι η σκέψη να ε»τελεστούν έονα κοι νο σκαφτούν δρό
μοι τώρα μέσα στις γιορτές που ί
κυκλοφορία οχημάτων είνοι πολύ
αυξημένη, ήταν τουλάχιστον βιαστι
κή και αψυχολόγητη Εκτός και ον ο
κ Δήμαρχος που εγκαταλείπει σε
μια βδομάδα το Δημαρχείο, θέλησε
νο αποτελειώσει ορισμένα έργα
ώστε νο μην αφήσει εκκρεμότητες
στον διάδοχό του. Αν είναι έτσι ...
συγχωρείτσι!

Στη Ρόδο ο Πρόεδρος
με τους αδελφούς του
για τα Χριστούγεννα

*

Αυτό είνοι το υοναδικό το θαυυαεπά το

κοι μάνα στην ισορροπία των εγωισμών
και στους συνόιοσμαύς καιροσκόπου
διπλωματίας δεν είναι αληθινή και δεν
προσφέρει εγγύηση σταθερότητας.Μόνο αν εμπνευστούμε οπό την διδοσκαλία
της Χριστιανικής αγάπης, θα μπορέσου
με νο δούμε τον άλλο όχι σαν ξένο, αλλά
σαν αδελφό, και μόνο τότε οι διακρίσεις
των φυλών και τών τάξεων θο καταργηθούν Αν δεχθούμε την αγάπη κ ο ι την
ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας. τό
τε μόνο θο γνωρίσουμε ημέρες πραγμα
τικής γαλήνης και ευτυχίας.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλο
φορία των οχημάτων παρουσιάστη
καν αυτές τις μέρες στην πόλη της
Βεροίας. Βασική αιτία για την κατά
σταση αυτή είναι το σκάψιμο κεν
τρικών δρόμων της πόλεως γιο την
εκτέλεση έργων.

Τό συμπλήρωμα τής τηλεοράοεώς σας

*

τ,νύ άλλον ο θ εό ς εηιπέμψειεν υμίν.

Θεϊκό στοιχείο της Γέννησης. Τι παρά
δειγμα και π δίδαγμα! Η παρουσία του
δεν λάμπρυνε μόνο το σκοτεινό σπήλαιο
με τους υγρούς τοίχους αλλά δόξασε
τους καταφρονεμένους και τους άση
μους κοι ύψωσε τους ταπεινούς Από
την φότνη της Βηθλεέμ πήγασε η αγαλ
λίαση και η χαρα. Και η χαρά που δίνει
το Θείο βρέφος είναι αληθινή, ανόθευτη
και διαρκής.
Ενώ καταπληκτική η μεταβολή που
επέφερε θ' Ολόκληρη την ανθρωπότητα
η γέννηση του Χριστού, γιατί με το θείο
μήνυμα πις αγάπης, της ειρήνης της
ελευθερίας και της δικαιοσύνης, που μος
έφερε ο Χριστός ανακαινίστηκε η
ανθρωπότητα ολόκληρη.
Οι όγγελοι, με τα αγγελικό τους εμβα
τήριο «δόξα εν υψίστοις Θεω και επί γης
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», το ειρη
νικό έργο του Χριστοί; στη γη τόνιζαν 0
Χριστός είναι ο μόνος ειρηνοποιός γιοτί
ήρθε γιο να ειρηνευσει τα άτομα Ηρθε
νια να ειρηνεύσει την οικονένεια ήρθε
για να ειρηνεύσει τα έθνη.
Δυστυχώς όμως αν και πέρασαν 20
οιώνες από την νύχτα εκείνη που εξοπο
λύθηκε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρή
νης από τους άγγελους στην ανθρωπό
τητα, όεν βρήκε την εκπλήρωσή του στις
χριστιανικές καρδιές και τους ηγέτες
τους. Όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα γεω
γραφικά μήκη και πλάτη όιψαύν για την
ειρήνη και δεν αντέχουν αε νέες δοκιμα
σίες Ποθούν νο χαρούν τη ζωή τους,
χωρίς να αισθάνονται την καρδιά τους
σφιγμένη από φόβο για μελλοντική
καταστροφή Επιθυμούν να διαλυθούν
όλες οι υποψίες να στομοτήσουν οι εξο
πλισμοί να πόψει αυτός ο τρομερός
ανταγωνισμός γιο την παραγωγή πολεμι
κών μηχανών. Κοι ον ακόμη σημειωθεί
κάποια χαλάρωση στην παγκόσμια έντα
ση δεν πρέπει νο νομίσουμε ότι οι
διπλωματικοί ελιγμοί θα μπορέσουν να
εξασφαλίσουν για παντα την ειρήνη, νιπ
τί η ειρήνη είναι αγαθό ηθικής φΌσεως"
ειρηνη η οποίο στηρίζεται αιιοκλειστικα

Προβλήματα στην κυκλοφορία
από το σκάψιμο των δρόμων

*

κηόόμενος υμών» όηλ θα κοιμάσθε
ακόμα και θα βρίσκεσθε σ’ αυτή την
κατάσταση, αν α Θεός δεν στείλει κά
ποιον άλλο, φροντίζοντας για σας
Ολη η προχριστιανική ανθρωπότητα
προετοιμαζόταν για τη μεγάλη έλευαπ.
0 Ιησούς, πριν έλθει εδώ στη νη, ήταν ο
μεγάλος αναμενόμενος Ηταν η προσ
δοκία των ατόμων και των γενεών. Οι
ποιητές τον τραγουδούσαν πριν να ιον
γνωρίσουν, οι φιλόσοφοι μιλούσαν γ>"
αυτόν, πριν νσ τον δουν, οι δίκαιοι τον
νοσταλγούσαν, σι προφήτες τον προφή
τευαν. και οι απλοί άνθρωποι κοιτούσαν
τον ουρανό περιμένοντας κάποιο σημάδι
του ερχομού του. Δυνατό τον περίμεναν
οι ειδωλολάτρες για να λυτρώσει τον
προμηθέα δεσμώτη, κραταιό τον λαχτα
ρούσαν οι Ιουδαίοι, ένδοξο αοόγονο του
Δαβίδ, ζωσμένο την πανίσχυρη ραμφοία
του. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του
Χρόνου, ήρθε ο παντοδύναμος Θεός
ανάρεσα στους ανθρώπους.
Η γέννηση είναι η μεγάλη στιγμή που
έπεσε το φράγμα ανάμεσα σε Θεό και
ανθρώπους, και ο άνθρωπος είδε ανεμ
πόδιστα τή Θεότητα, σ’ όλο το μεγολείο
της. Διαλύθηκαν οι σκοτεινοί λαβύρινθοι
της φιλοσοφίας που οΟηγούοον σ' ατέ
λειωτες συζητήσεις και αντιγνωμιές και
την θέση πις πήρε η φότνη, α όλες τις
ψυχές.
Θαπερίμενε ίσως κανείς ότι ο Θεός, ο
κυρίας των δυνάμεων, θα γεννιόταν σε
βασιλικό παλάτι, μέσα σε πολυτέλεια και
χλτδή Και όμως ο ισχυρός δεν γεννήθη
κε σε πολυτελή ανάκτορα. Πρώτοι του
σύντροφοι επην εγκόσμια παρουσία του
το όκυκα αρνιά και οι ταπεινοί ποιμένες.

5 Αφησε το δολάριο στις 37
δρχ. Σήμερα έχει ξεπερόσει τις 72
δρχ.
6. Στο 1979 άφησε το έλλειμα
του Δημοσίου στα 89 δισεκατομμύ
ρια δραχμές (που στην ουσία,
προερχόταν από το δανεισμό για το
πρόγραμμα επενδύσεων). Το 1982
το έλλειμμα αυτό ανέβηκε στα 337
δισεκατομμύρια
δραχμές
όπως
τουλάχιστο το
παρουσιάζει
η
κυβέρνηση.
7. Τέλος ο κ. Καραμανλής άφησε
την ανεργία στο 2% και φέτος υπο
λογίζεται να ξεπερόσει το 8%.
Πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι οι
αριθμοί, τους οποίους ανοφέρω για
το 1982. είναι εκείνοι που δίδονται
f από την κυβέρνηση και η ακρίβεια
των οποίων σομαρώς αμφισβητεί
ται».

★

Σε λίγες ώρες θ ακουστούν χαρμό°ννεςοι καμπάνες των Χριστουγεννιάτι*νιν ναών, και οι Χριστιανοί όλου του
"δόμου ντυμένοι γιορτινά, θα συγκεν’Βώθούν στις εκκλησιές για να δοξά
ζουν τον γεννηθέντα. Να δοξάσουν, νο
*νχοριστήσουν και να υποδεχθούν Εκείν°ν που κατεδέχθηκε να κατεβεί στη γη
ν° σαρκωθεί, να ζήσει σαν άνθρωπος
ονόμεαο στους ανθρώπους να δείξει το
^Ρδμο για την απολύτρωση και να
*<Χθεί γΓ ανταμοιβή το Σταυρό...
θ γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ
"Κ Ιουδαίος όταν ήρθε το πλήρωμα του
Φθόνου, ήταν η εκπλήρωση του παναν
θρώπινου πόθου γιο λύτρωση
Απο τη στιγμή που ο άνθρωπος έπε
»ε στην αμαρτία ήτον αδύνατο να βρει
νάνος του το δρόμο της σωτηρίας και νο
Ποδίσει α αυτόν. Το χάσμα που
άημιουρνήθηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπ0υ. λόνω της πτώσεως του τελευταίου.
°*πίνα και μεγάλωνε Ο άνθρωπος έχακάθε ελπίδα σωτηρίας με τις ίδιες
λϋνάμςις
Από την κατασταση αυτή, στην οποία
βρισκόταν, κανείς από τους ανθρώπους
μπορούσε να τον σώσει Κοι αν
νερικοί φιλόσοφοι, αποπειράθηκον να
"Πρύξσυν υψηλότερη ηθική τίποτε δεν
'ωτώρθωσαν νο κάνουν παρά νο απο
άείξουν μόνο το αθεράπευτο της παναν
θρώπινης νόσου. Από το δρόμο αυτό
’’Ου τυφλό η ανθρωπότητα ακολούθουμόνο ο Πανάγαθος Θεός μπορούσε
σώσει τον άνθρωπο Αυτό εννοούσε
' α' ο Σωκράτης όταν έλεγε προς τους
Αθηναίους:
«καθεύδοντες διατελείτε αν, ει μη

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1983

*

ΤΟ Ν Ο Η Μ Α ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

στους κατοίκους
του Ν. Ημαθίας

*

ΕύχΕται σ ' όλους τους συν€ργάτ€ς.
συνδρομητές και φίλους του

τώσει δηλαδή στους προκατόχους
της τα εκρηκτικά προβλήματα που
δημιούργησε η ασυνάρτητη οικονο
μική πολιτική της.
Αλλά, κατ αυτόν τον τρόπο, η
κυβέρνηση δεν βάλλει μόνο κατά
της Νέας Δημοκροτίας ως κόμμα
τος από την οποία και παίρνει καθη
μερινά συντριπτικές απαντήσεις στη
Βουλή. Θελημένα ή αθέλητα, δεν
έχει σημασία βάλλει και κατά του
Προέδρου της Δημοκρατίας προσ
ωπικό, αφού αυτός ήτον ο Πρωθυ
πουργός της χώρας από το 1974 ως
το 1979.
Επειδή, όμως, ο Καραμανλής δεν
ανήκει στην κατηγορία εκείνων που

3. Οι ακοθόριεττες επενδύσεις
αυξήθηκαν στην ίδια πενταετία κατά
31,9% δηλαδή με μέσο ετήσιο
ρυθμό 5,7%. Για το 1982 είναι κά
τω του μηδενός, δηλαδή -2,6%.
4. Η αμοιβή της εργασίας κατά
την πενταετία 1975-79 αυξήθηκε
κατά 169% ενώ ο τιμάριθμος στην
ίόιο χρονική περίοδο, αυξήθηκε
κατά 93%, ήτοι κατά μέσο όρο 14%
το χρόνο. Είχαμε, δηλαδή αύξηση
της αμοιβής εργασίας σε σταθερές
τιμές κατά 42%.

*

Ο « ΛΑΟΣ»

κ. ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ

*

ίο πάγωμα των μισθών.
Μια από τις αντιδράσεις που
σημειώθηκαν προχθές για την
τακτική αυτή είναι και η πλήρης
αδιάσειστων στοιχείων δήλωση του
βουλευτή της Ν.Δ., κ Μ. Παπακων
σταντίνου (τ. υπουργού της Ενώσεως Κέντρου) ο οποίος θεμελιώνει
Ρε αριθμούς τα επιτεύγματα της
Πενταετίας 1975-1979 (παρά το
Υενονός ότι μέσα στην πενταετία
ουτή ξέσποσε η πετρελαϊκή κρίση
Που κλόνισε τις Οικονομίες δυο
ηπείρων).
«Η κυβέρνηση τονίζει ο κ. Παπα
κωνσταντίνου δεν κατόρθωσε να
αποφύγει και πάλι τον πειρασμό να
αναφερθεί στο παρελθόν, να φορ-

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Οι αριθμοί αυτοί ούτε δικοί μου
είναι ούτε αυθαίρετοι. Βγοίνουν

1. Το εθνικό εισόδημα της χώρας
αυξήθηκε στην πενταετία 1975-79
κατά 26.5% με μέσο ετήσιο ρυθμό
4,8%. Γία το 1982 αυτή η αύξηση
περιορίζεται στο 0.4%.
2 Το κατά κεφαλή εισόδημα
στον τόπο μας αυξήθηκε από 2.165
δολλάρια το 1975 σε 4.163 δολλά-

ρια το 1979. Κι έγινε το ψηλότερο
στη Βαλκανική ψηλότερο ακόμα και
από κείνο της Σοβιετικής Ενωσης.
Το 1982 περιορίσθηκε σε 3.800
όολάρια.

__________________
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Χώρα από το 1 9 7 4 ως το 1 9 7 9 .
Πολιτικοί παρατηρητές τόνιζαν χθες, σχολιάζοντας την εκτόξευ
ση ενός ακόμη πυροτεχνήματος, υπό του πρωθυπουργού εντός της
Βουλής ότι αντί η κυβέρνηση να σιωπήσει, συναισθανόμενη τις
ευθύνες της για τη δραματική κατάσταση στην οποία οδήγησε την
οικονομία της χώρας μέσα σε 1 4 μόλις μήνες από της αναλήψεως
της εξουσ ίας επιτυγχάνοντας να αποθαρρύνει και να αδρανοποιήΟει περίπου πλήρως τον επιχειρηματικό κόσμο και να απογοητεύ
σει ολοσχερώς τον κόσμο των εργαζομένω ν και των μικρομεσαίων, ανεκάλυψε πάλι ότι της φταίνε οι κυβερνήσεις «της Δεξιάς».
Η εύκολη λύση για να προσφέρει εντυπωσιακούς τίτλους στις φιλι
κές της εφημερίδες και να τραβήξει έτσι την προσοχή των κατανα
λωτών από τις τιμές - φωτιά της χριστουγεννιάτικης αγοράς σε
συνδυασμό με την αποκαρδίωση και την οργή που έχει προκαλέσει

από τους εθνικούς λογαριασμούς
και επιβεβαιώνονταιαπό τους διε
θνείς οργανισμούς. Και ιδού οι αρι
θμοί αυτοί:

*

προβάλλουν το έργο τους, πιστεύω
ότι θα ήταν χρήσιμο νο υπενθυμίσυ,ι
εγω στην κυβέρνηση μερικούς αρι
θμούς που δείχνουν τη θεαματική
πρόοδο που σημειώθηκε στον τόπο
μας επί των ημερών του. Και την
πρόοδο αυτή, όσο και αν επιχειρεί
να λησμονήσει η Κυβέρνηση, δεν
την λησμονεί ο λαός μας.

Κατάπληξη έχει προκαλέσει η νέα προσπάθεια του κ. Παπανδρέου να μετατοπίσει το ενδιαφέρον της κοινής Γνώμης βάλλοντας
εναντίον των κυβερνήσεων των τελευταίω ν ετών, δηλαδή ουσια
στικά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος κυβέρνησε τη

Ο βουλβυτής Ημαθίας
της Ν. Δημοκρατίας

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Για να περάσουμε
χαρούμενες γιορτές.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμός: 268
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
0 Παρά ruj Πρωτοδικεία» Βέροιας
Δικαστικός
Επιμελητής
Παναγιώτης
Κουπΐόης ως cm της εκτεΑεσεως το·ούτος δ η Α ο π ο ιώ ΟΤΙ την (9πνΙ εννότην row
μηνάς Ιανουάριου 1933 έτους, ημέραν
Κυριακήν κα· αττο τας ωρος 10ης π μ
υεχρι 12ης μεσημβρινής εν Βεροϊα κο·
ε»ς το ακροστήριον του Πρωτοό>*€»ου
Βερο·πς ως συνήθη το π ο ν των πΑειστη
ριοσμων ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Βεοοΐος Στυλιανού Ελευθεριαόη ως επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τού
του κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
πνοπληρωτοΰ του. τη επίσπευσε· του
όανειστού Γεωργίου Τςκιμήτρου του
Αποστόλου, κατοίκου Βέροιας δίκαιου
μένσυ λομβονειν παρά του οφ ειλέτου
του Ιορδάνη ΓανοπούΑου »ου Πολυχράνη κατοίκου Βεροίος το επιτασσόμενον
σο&Ον των όρσχμών 129 120 νομιμοτάκως
μεχρις
εξοφλήσεως.
πλέον
παραγγελίας εκτελεσεω ς εκ δραχμών
1500 κο: πάντα τα λοιπά έξοδα εκ τελ ε
σεως κα· πλειστηριασμού μέχρι περατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσήν της
υπ' αρ»θ 506 1982 Διαταγής πληρωμής
του Μ ονομελούς Π ρωτοδικείου Βέροιας
και της σχετικής προς τον άνω οφειλέ
την κοινοποιηθεισης επιταγής προς πλη
ρωμήν ως τούτο δείκνυτσι εκ της υπ'
αρ·θ 2 0 8 0 8 -1 0 -1 9 8 2 εκθέσεω ς επ»δόσεως του Δικαστικού Επιμελτιτού των
εν Βέροια Πρωτοδικών Παναγιώτου
Κουπίδπ εκτίθενται εις Δημόσιον Α να
γκαστικόν Πλεκττηριασμόν τα κάτωθι
ακίνητα του ανωτέρω οφ ειλέτου «ατασχεθέντα δυνάμει της υπ" αριθμόν
264 19ης Νοεμβρίου 1982 κατασχετη
ρίου εκθέσεώ ς μου Ή το ι Εν οικόπεδον
εκτόσεω ς 15 0 τ.μ. κείμενον εν τη κτη
ματική περιοχή πόλεως Βεροίας του
ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου και
εν τη θέσ ει «Τούμπακ μετά της εν αυτω
όιοροφου οικίας 70 τ μ αποτελουμένης
του άνω ορόφου εκ δυο δωματίων,
σαλσνίου. κουζίνας Του κάτω ορόφου
ενός ενιαίου χώρου χρησιμεύουσα ως
αποθήκη, φέρουσα υδραυλική κα» ηλε
κτρικήν εγκατόστοσιν. κεραμοσκεπής
«α· συνορεύομε νον γυρω θεν με ιδιοκτη
σίας κληρονόμων Ιωάννου Νοχουτίδπ.
Παύλου Νικολσίδη. Πολύχρονη Γανοπούλου και με δρόμον. Τούτο κατέχει ο

<πθ
ου δυνάμει
του
un' αριθ
3 0 4 4 5 1 7 -1 0 1 9 6 6 συμβολαίου του
Συμβολαιογράφου Βεροίας Θωμά Γ
Καλιμπάκα νομιμως μεταγεγραμμένον
εν τόμω ΡΝΓ' οριθ. 22 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Βεροίας κα» εξετιμηθη αντί δραχμ. 700.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξι.
του πλειστηριασμού θελει χρησιμεύσω
η παρά του νόμου προβλεπόμενη το·0·
Τή του 1/2 της γενομένης ΕΚΤ»μήσ*υ
τω ν κατασχεθέντων ήτοι όρχ 3 5 0 00 0
Η κστακυρωσις γενήσεται ε·ς τον προσ
Φέροντο την μεγαλύτερη τιμή τελ εί
ταίον πλειοδότην την Ι2 η ν ώραν τ- γ
μεσημβρίας . της άνω καθορισθείσην
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φορές πρόσκληο ς
προς πλειοδοσίαν υπό του κύρυκος τ*1
εντολή του επι του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' έκαστου πλειοδότη·
χρηματικός εγγυήσεις Αμπ την καιοκυ
ρώσει ο υπερθεμπτισ/ης υποχμέουτΓ
να καταβάλει εις tov επι του ΐιλε·ατηρ ··
αμου υπάλληλον το εκπλειστηρ·παμΓΐ
μετρητά ή να καταθέσει τούτο ομεΑτ*τ
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γράφε· ·
Πορσκαταθηκών και Δανείων) προσ*(
μίζων και το σχετικό γρσμμότιον εις τ*,*
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον γ ι α
λως ενεργηθήσεται οναπλειστηρ·σσμπ'
κατ αυτού τα έξοδα του οποίου θέλαι>
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικι.
και δ*α προσωπικής του κρατήσεως Εκ
περίπτωσιν μη εμφανίσεως rcAcuToioc
πλειοδότου ο επισπεύόων θελει συμψη
φισει το «κπλειστηρίασμα εις την απαι
τησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
εκ του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουαιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
των είναι της απολύτου κρ/σεως t o j επι
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθ εν οι βουλόμενοι να γίνω
σιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εναρχή του παρόντος οριζομενην ημέ
ραν και» ώραν

0 επί της εκτελεσεω ς
Δικαστικός Επιμελητής

ΠΑΝ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ

Ο Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ιάζει oro εξωτερικό από τις 2 3 -1 2 -8 2 μόχρι τπ*
•

ί
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Παιδιά, οι Χριστουγεννιάτικες
διακοπές ήρθαν. Τα τρίγωνό σας
περιμένουν. Τα γλυκά τα μελομοκά
ρονα. ίο καταΤφι. κουραμπιέδες άρ
χισαν να πηγαίνουν στο φούρνο
Το τραπέζι με τη γαλοπούλα, το
ροδοψημένο γουρουνόπουλο και το
γλυκό κρασί θο στρωθεί.
Εκείνο όμως που μας περιμενει
περισσότερο είναι τα παιγνίδια. Παί
ζετε λοιπόν όσο μπορείτε. Αύριο
δεν θα έχουμε τεστ φυσ Πειραμα
τικής. ούτε ιστορία για κλέφτες και
αρμοτωλούς. θο τους παίξουμε
εμείς στις γειτονιές μας
— Ό ταν όμως ο καιρός δεν μας
αφήνει να παίζουμε, κι αρχίσει η
κλεισούρα και π βαρυστιμάρα και το
χαζοκούτι δεν έχει τίποτε για μας
τότε πως περνά π ώρα «κύριέ μου»
Τότε πάρτε το τετράδιό σας και
γεμίστε το με ότι σας έρθει στο
μυαλό.
Γράψτε κάτι, ζωγραφίστε, κεντή
στε, φκιάχτε..... Κι' όταν έξω σφυρί
ζει ο Βοριάς, «που τ' αρνάκια παγώ
νει» όπως είπε ένας ποιητής— κολ
λήστε στον παππού και στην γιαγιά
στη μάνα ή στον πατέρα να σας
πουν παραμύθια, αινίγματα, γλωσ
σοδέτες ανέκδοτα ιστορίες αττό τη
ζωή τους, από τα έθιμα του τόπου
τους πως περνούσαν αυτοί τα Χρι
στούγεννα. Για τους καλλικάντζαρους την Πρωτοχρονιά και το Φώ
τα στο χωριό το υς
Τα παιγνίδια τους έξω στο χιόνι ή
στο σπίτι, το γλυκά και τα φαγιά του
παλιού καιρού, το γλέντια το υ ς τις
παρέες τους. Αν έχετε μαγνητόφω
νο βάλτε το κοντά, ότι γράψει θα εί
ναι για σας οι πιο ευχάριστες θύμη
σες.
Κι ον δεν μπορείτε να περάσετε
την ώρο με κάποιον δικό σας ή με
τους γίλους σας πάρτε το τετράδιο
ή το μπλόκ και δοκιμάστε νο γράψε
τε ή να ζωγραφίσετε κάτι. Σκηνές
από τα Χριστούγεννα, τον Αί Βασί
λη, τα καλλικαντζαράκια, τα γλυκά
του σπιτιού, τις χειμωνιάτικες μέρες
και νύχτες τον κυρ Βοριά, το παγω
μένο αρνάκια, τα μοναχά ποιδάκια,
το φ τω χό βοσκό, την αγορά της γει
τονίας το αυτοκινητάκι σας την

κούκλο σας. τη γοτούλα σας την
καμαρούλα σας Κάντε το διήγημα,
ποίημα θέατρο εικόνο. ότι τέλος
πάντων μπορείτε.
Αν είστε πιο τυχεροί και πάτε κά
που. μην ξεχάσετε την φωτογραφι
κή μηχανή, το σημειωματάριο, το
μπλόκ ζωγραφικής τις μπογιές τους
μαρκαδόρους, θο σος χρειαστούν
γιατί όχι και το μαγνητόφωνο:
Κι όταν γυρίσετε φέρτε μσζί σος
τις εντυπώσεις σας στο μπλόκ ή στο
τετρόόιο ή στην μηχανή. Κι όταν
σας δοθεί η ευκαιρία κοθείστε και
τακτοποιείστε τα.
Και προπαντός μην ξεχάσετε νο
πάρετε κάρτες γιατί όχι και κάτι
ξεχωριστό από το μέρος που πήγα
τε;.
Κι όταν με το καλό ανοίξουν το
σχολεία φέρτε τα και σε μας αν θ έ 
λετε. Να ζήσουμε ξανά όλοι μαζί τις
ωραίες στιγμές που ζήσατε εσείς.
Και τώρα...
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ένας φίλος σας
Γιάννης Βαχάμης (Δάσκαλος)

Ας γιορτάσουμε και πάλι
με χαρούμενη καρδιά,
τη Γιορτή των Χριστουγέννων
και ετούτη τη χρονιά.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ
Για τις γιορτές των Χριστουγέν
νων και της καινούργιας χρονιάς
1983. το Διοικητικά Συμβούλια του
ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου
Βεροίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΟΙΣΙΔΟΥ».
εύχονται στο μέλη (συνδρομητές)
του Γηροκομείου και σε όλους εκεί
νους που με κάθε τρόπο βοηθούν
το Γηροκομείο ηθικά ή υλικά.
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμέ
νο τον Καινούργιο Χρόνο.

Εκ του Γηροκομείου

»

ο ι

Πριν 5 χρόνια

Κι ας γεμίσουμε τις καρδιές μας
με αγάπες και χαρές
και να πούμε με τα χείλη
τις χαρμόσυνες ευχές.

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977

Είναι όμορφος ο κόσμος
όταν ξέρεις ν' αγαπάς
τους ανθρώπους που πονάνε
και συμπόνια να σκορπάς.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Βεροίας.
Μ ήνυμα του Εργατικού Κέντρου Βεροίας προς όλους τους εργαζόμε
νους.
«Προσφορά αγάπης» από τους μαθητές των Νέω ν Εκπαιδευτηρίων
Βεροίας.
Κσλαμαριώτες επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον τερματοφύλακα
της «Ναούσης» για τον μεθαυριανό αγώνα.
Στον αγώνα της 2 8 Δεκεμβρίου μ ε την θρυλική ομάδα της «Βεροίας»
του '65 θα παίξουν οι: Σαμαράς. Θεοδωρίδης, Τσιρέλος, Ουλσουζί6ης. Σβήρκος. Γαιτάνος, Μιχσηλίδης, Τστντζόγλου. Κεφαλίδης, Θ.
Παπαόόπουλος, Δσνδέλης, Λαζ. Πσπαδόπουλος και πιθανώς ο Μ ίμ η ί
Παπαιωάννου.

Ας γιορτάσουμε και πάλι
με ελπίδα στη καρδιά
για να λάμψει μες στον κόσμο
Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τοκτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής

Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

2 2 .2 2 2

Α.Ε.Η. (βλάβες)

126
25.749
24 .444
22.233
28444

22 505

Ύ δρευση

η

οοοε

ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

3.Σ.Ε. (σταθμός
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες · Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α

Υκεύβυνος
ΦωτοσύνβεσηςΌΕΚΕΤ

22.199
22¿00
22 .314
41.363

23.61 θ
23.364
23.376
100
121
199

Β ΒΕΡΟΙΑΣ

/\ H V E ir
ΜΕ β Π Λ ΓΓΕ Λ Ι 1ΛΤΙΚ.Κ V ID EO
τηλε a r m Κ Ε Γ

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Π . Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ικχοκράτους 24)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ

Μητροκόλεως 72
Τ η λ . 23 137 » .7 4 2
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συ λλό γω ν-Γ.Π .Σ.
Κοινοτήτων
Α .Ε . και Ε Π Ε
Δήμων Οργσνιομών
Ε .Γ .Σ . Τραπεζών

Γι' αυτό έφτιαξε την τηλεόραση του αύριο

Ιρχ- »300

é ta n t* *

Ράδιο τα ζι

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

*Ρ Ι 2000
«ΡΧ- Μ 00

«Μ «Ο«»
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν («στρέφονται

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

Για την Β & Ο δεν αρκεί να ικανοποιηθείτε σήμερα.

Από την Φιλόπτωχο

(Εδέσσης I)

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

Η
Φιλόπτωχος
Αδελφό τΠ<
Κυριών Βεροίας εύχεται σε όλο
Μέλη (συνδρομητές) κοι σε όλους
τους φίλους του Σωματείου Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον
Κσινούρνιο Χρόνο.

Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

ΝΑΟΥΖΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοεομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Ζ.Ε. (σταθμάς)

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ

Βερμίου Βεωζέλου
ΕΙύικη Τρκπιεζα
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι Κ Γ Η
Ι«·ηαοατπιιτ
Πλ. Οραλοvichi

2 J .4 P
24.141 2 4 .x )
23.U»

20.7*
24.17·
J .u M

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5

EKiuuficuêclc στην ΕλληνκΛ TnNcôpoan
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΓ 37 - ΤΗΛ. Μ .077 - ΒΕΡΟ 1Λ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4 1 3 .0 0 0

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

SABA - N O R D M E N D E - B A R K O
Απίστευτα πιστή εικόνα
με ζωντανά χρώματα
Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Φ Ω Ν ΙΚ Α - Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Α
παντός τύπου Ηλεκτρικές Συσκευές
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΙΤΑ 903 κ,ε.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ
Καμπίτη 8 Τηλ. 0332 27338 - 28338

ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 22.568

Contessa
•octaffe

• Ό ταν πολύ σύντομα θα έρθουν και στην Ελάόα τπ συστή
ματα πληροφοριών TELETEXT «αι VIEW DATA 'PRESTEL‘. η
τηλεόραση B & Ο θα είναι έτοιμη.
• Ό ταν κάποιος όεν θο ακούει καλά θσ έχετε το loop ampli
fier της Β & Ο .
• Ό ταν χρειαστείτε ένα m onilor για καλό video ή «ο, y,ο
home-compuler εσείς θα μπορείτε χωρίς κορμιά αλλαγή να
χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας
ϊτ ο μεταξύ, σήμερα απολαμβάνετε
• Απίστευτα πιστή εικόνα με ζωντανό χρώματα.
Γιατί η Β 8ι Ο ελεγχει και διορθώνει την πιστότητα των χρω

μάτων 50 φορές το δευτερόλεπτο (3.000 Φορές το Αετττόί
Γιατί η Β & Ο αλλάζει αυτόματα το contrast της εικόνας όταν
αλλάζει ο φωτισμός του όωματίου
• Απίστευτα .. πιστό ήχο.
Γιατί η Β S 0 ξέρει τον ήχο όσο κανένας άλλος
• Απίστευτα βολικό και αποτελεσματικό remoce control
Για όλες τις λειτουργίες Τις σημερινές «οι τις αυριανές
Αν ήρθε η ώρα να πάρετε έγχρωμη τηλεόραση μην αποφααί
σοτε πριν βείτε την Β & 0
Πιστεύουμε ου ένο από ία ιριο μοντέλα της BE0VISI0N
5500 30 7700 2? 8800-2 6 σος ταιριάζει απόλυτα

Bang & Olufsen
Ά λλη νοοτροπία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ . Κ Α Μ ΙΝ Α Σ

- Ε . Κ Α Μ ΙΝ Α Σ

ΚΛΡΛΚΟΣΤΗ 15 Τηλ. 21147
8t

Σ ΙΑ

Ε .Ε .

Δ/ΝΧΗ: Παν. Ιιέιπ κ

1ο χιλιομ Ε.Ο εόεσσσς θεο-νίκης
* «τίριο VW AUOI * thl. 25 843

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η

ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Μ ιό σοβαρή κ ο συγ€πής ασφαλιστική «raipcia

feoTtxvfa

ΕπίπλωνΔεχόμεθα παραγγελίες r*

C

Η

ε ΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ

ΤΗΣ

Διασκεδάστε
Χριστούγεννα
και Πρωτοχρονιά
στο ξεχωριστό
περιβάλλον

Κάτι το ζ*χα>ριστό στη Βέροια
ο · Ευρωπαϊκό στυλ

------- εδεσσα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

που καλύπτ€ΐ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Disco
Vulcano

πόντο τις υποχρΕίασας

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική οόός Βεροίας - Ε64σης (1 0 0 μ. μετά τη 6ιασταύρωση Ναούσης) ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 27 .166

i

οροσκευή 2 4 Δεκεμβρίου 1982

Ι Ε Ί Δ Α 3η

■ΛΑΟΙ*

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
Β' ΕΘΝΙΚΗΣ
αγώνα ρε τη Νάουσο κοι της αφ·τ
ρέθηκε ένας βαθμός Ο Λεβοό- .ακός έχει επτά αγώνες λιγόιερους
κοι από ένα οι: Αστέρας ιΤσννσά·
Πιερικός, Νάουσο. Φλώρινα Ξ ι νθη. Κιλκισιακός.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
Β ΕΘΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27-12-82

01 ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ Φ ΙΛΙΠ Π Ο Υ
ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ
Πολύ καλός ο Φίλιππος ο όλη τη
διάρκεια του αγώνο πήρε όίκαια το ν
(οχυρό Αμύντα με 2 1 -1 9
0 αγώνας κρότησε σε ενό ια φ έτους πολυπληθείς φ ιλάθλους
1°' α ε ορισμένο σ ημείο ήταν
άυναρπαστικός0 Φίλιππος κστέβηκε με τον αέρα
,(Κ ανω τερότητας και κυνήγησε το
Μϊνόλο σκορ. Β ρ έθ η κε όμως μπρο®τά σ' ένα πολύ δυνατό και πποφα0|σπκό A uuvrn που πάλοιψε γιο την
τ·Ίη κοι είχε στις τάξεις του ένα
καταπληκτικό τερματοφ ύλακα τον
Μ α ν τ ζ ίό η που έσωσε ππρπ πολλά
νιιΟΛ έπιοοε και 4 πέναλτυ
Ετσι παρά τις προσπάθειες το υ
Φιλίππου σ το σκορ πάντα α κολούθησε την γηπεδουχο ομάδα.
1©Λεπτά υπέρ του Φίλιππου.
λ-3 6·6. ι ο 8
ημίχρονο 1 2 -1 2
» *< ·& 2 1 -1 9 τελικό σκορ
άιακυιθηκσν από το ν Φίλιππο σ την
jp ftg o n οι Αλεξονδριδης Γκιλιότουλος Σαββίδης κοι Πάναγιωτίδης.
^ τ « 'έυ το ιο ς υπήρξε η αποκάλυψη
'αν αγώνα σαν φορ. Πέτυχε 4 Οαυΐ'Τοια τέρματα του ακυρω θήκαν
ΊΡικα τουλάχιστον αλλσ 3 κοι κέρδι4 π< νπλτυ Στην άμυνο θ' Ροπτό'Όυλος Δομπρης Καζαντζίδης και
'θύλακος έπαιξαν πολύ καλά και
"'ά Ό ρ ίο ο ν τους επικίνδυνους και
Όήγορους αντιπάλους τους
Ρ Παυλίδης Θ τραυματίστηκε γρήt °Dtj κλι δεν μπόρεσε ν ο φ ανεί
*” 0 τους (¡{JO τερματοφ ύλακες φό
'άκε π ερισσότερό ο Πάππρης
•Anu τον Αμύντα ε κ ιο ς ταυ
/^,ά ν τξιδ η δια κριθηκον οι Τζηζας.
Γίόά*ος και Κιοσες
Β ρ ίλ ή η διοπησισ του κ. Χ'Γεω ρνίειυ
t Wu α κ Συροπουλος δεν ά φ ηοε το
Πλεονέκτημα κειι κεσαδικοοε σε 5
*°σ εις τον Φίλιππο, που πέτυχε
νκολ κα, τα ακύρωσε

Συνθέσεις
Φίλιππος Παππρπς, Παπαδόπουλος,
ΡΑ λεξουδρίδης 7. Γκιλιοπαυλος 2 ,
Εοββίλης 4 Παυλίδης Θ 2 Γιοβα
^π ουλάς 1 Ροπτόπουλος, Δομπρής
' Καζαντζίδης, Παναγιω τίδης 4

Γσαλόκος
Αμυντας Κ αζαντζίδης Ρούκας. ΤζήτΚ 3. Τρμψάνης 2 Καναργελίδης.
Γ|άοκ0 ς 8 Κ ο ύ τη ς Κ οκτοίδης 3.
^ιλκιό ά ς Πετράκος, Κ ιοοές 3.
Μ ΠΑΣΚΕΤ

Εχασε στην Θεσ.νίκη. από τον
ία νίοχυρ ο BAO. η ομάδα μπάσκετ
τ°υ Φιλίππου, με 9 8 58 ημ 4 4 -2 8
0 Φίλιππος πραγματοποίησε καλή
έμφάνιαη βρέθηκε όμως α ν τιμ έτω 
πος σ ενα BAO που εκονε το καλύ'λρό του παιχνίδι και είχε ένα φ οβε°ά εύστοχο παίκτη τον Γρηγοριάόη,
Ίου το ν εξετέλεσ ε στην κυριολεξία.
Πέτυχε 4 3 π όντο υς Ο Καισίδης Γ
Ίτογ „ά χ , 0 καλύτερος παίκτης του
Φ'λίππου Καλοί επίσης ήταν κοι οι
λανοβος και Τρανίδης
Απρ ιο ν BAO διακρίθηκαν, εκτός
ΊΗ ι Γρηγοριάδη και οι Ο ικονόμου
’'<>! Τομκμενίδης Μ Καλή η διοιτη-

Me νίκη ξεκίνησε στο
Χάντ-μπώλ επί του Αμύντα
πια των κ.κ. Κππαρού και Χοτζόπουλου.
Συνθέσεις
Φίλιππος Χριστοφορίδης 5 Γκίμας
4 Γουτόπουλος 5, Κανοβός 10,
Γεωρνιάδης 4 Τρανίδης 10. Ζηκας
4 Αθανοοίου Μπλστοιώτης 6. Κπισίδης Γ 10.
BAO Τουκμενίδης Μ 1 1 Ακριτίδης
5 Γρηγοριόδης 43 Οικονόμου 22,
Τουκμενίδης Δ 3. Χαραλαμπίδης 6.
Συρόπουλος. Αμοιρίδης 3. Λουτρίδης 3. Παρασκευός 2.
ΒΟΛΛΕΫ
Η ομάδα Βόλλεύ του Φιλίππου
κέρδισε το Σάββατο στο ΕΑΚ
Βέροιας το τοπικό Πρωτάθλημα
του ΓΑΣ Κιλκίς με 3-0 σετ 15-4,
15-6, 15-5.
Ετσι παραμένει αήττητος και πρω
Γοπορος στο ΠρωτάθλημαΜ ομάδα έπαιξε σοβαρά και έδειξε
πς μεγάλες δυνατότητες του έχει.
Οι νεαροί παίκτες, μαζί με τους
παλιούς κάνουν ένα πολύ ισχυρό

A ΕΘ Ν ΙΚΗ
Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η
Αχιλλεύς Φαρσάλων - Ατρόμητος
Παλαμά: Μπέντος (Τρικάλων)
Ασπίδα Κρύας Βρύσης
Ρήγας
φεραίος. Ποπαγιαννούλης ΙΠιερίας)
Απόλλων Λιτοχώρου
Ηρακλής
Χάλκης: Ταιμούρης ίΜακεδονίας!
Μακεδονικός Σιατίστπς
Σοφάδες:
Ιωσηφίδης (Μακεδονίας)
Αλεξάνδρεια
Ελασσόνα: Γρηγο
ριάδιίς (Πέλλης)
Μαγνησιακός Αμπελωνιακός: Αρε
λοκης (Μακεδονίας)
Αγροτικός Αστήρ Μέγος Αλέξαν
δρος Τρικάλων: Βαμβακάς (Πέλλης)
Εθνικός Κατερίνης
Γαλατινή:
Ναβραζίδης (Κιλκίς)
Καρδίτσα
Αρης Ποντοκώμης
Δεσπούλης (Λάρισας)
ΑΕ Ποντίων - Απόλλων Λορίσης
Τέγος (Τρικάλων)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΕ Ποντίων
15
Απόλλων Λαρίσης
16
Αλεξάνδρεια
14
Σοφάδες
12
Αχιλλεύς Φαρσ
12
Απόλλων Λιτοχώρου
12
Ατρόμητος Παλαμα
12
11
Εθνικός Κατερίνης
Ηρακλής Χάλκης
11
Γαλατινή
11
ΑΟ Καρδίτσας
10
Αγρ Αστήρ Πλατ.
10
10
Ελασσών
10
Δόξα Μακροχ
Σιάτιστα
9
8
Αμπελωνιακός
8
Αρης Ποντοκώμης
Ρήνος Φεροίος
8
6
Μοννηυιπκος
Μ Αλέξανδρος Τρ
5
4
Ασπίς Κρ. Βρ

σύνολο. Παίζουν μοντέρνο Βολλεύ,
με πολλές καμπίνες Χρειάζεται
όμως νο noiCouv με μεγαλύτερη δύ
ναμη και ψυχή Πιστεύουμε ότι μπο
ρούν να σταθούν άνετα στην Β
Εθνική Κατηγορία. Φέτος πρέπει να
είναι π χρονιά του Βόλλεύ για τον
Φίλιππο Η ομάδα έχει τα φόντα να
ανέβει στην Β Εθνική κοι πρέπει να
ανεβεί Δεν υπάρχει κανένας από
τον Φίλιππο που νο υστέρησε
Συνθέσεις
Φίλιππος Δπντσαύλης. Ππντσής.
Μπαζάκος. Μπιζιούρας, Στεργιούλος Γιοννόπουλος, Μανιόπουλος,
Μουρίδης. Στεργίου. Γεωρνιάδης,
Μαλαγόρόκης, Ροδοηαίος.
ΓΑΣ Κιλκίς Παπαδόπουλος ΧΤεωρνιάδης Βαχορέλης, Αποστολίδης,
Ανδρεονίδης Κπικρς Νικολσίδης.
Ιακωβίδης, Γκότσης, Ρωμανίδης και
Γρέδης.
Πολύ καλή η διαιτησία των κ.κ. Αιδινίδη κοι Κασαμέιτη.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΒΟΛΛΕΥ
Η ΤΕ-ΈΟΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ
ΔΟΝΙΑΣ. στην προσπάθεια της να
βοηθήσει την ανάπτυξη του Βόλλεύ
στην περιοχή μας, διοργονώνει παι
δικό Τουρνουά.
Μετέχουν οι ομάδες: Φίλιππος
Βέροιας, ΓΕ Βέροιας
Ζαφειράκης Νααύσης και Αλκέτος
Αλεξάνδρειάς Οι αγώνες θα γίνουν
στην Βέροια και στην Νάουσα. Το
πράγραμμο είναι το παρακάτω:
Α ΓΥΡΟΣ. ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 27 /12/82: ώρα 10,00
π.μ.
Φίλιππος Αλκέτας
ώρα 11.00 π.μ.: Γ.Ε. Βέροιας Ζαφειράκης
ΤΡ ΙΤΗ : 28 12/82
ώρα 10.00 π.μ Φίλιππος Ζαφειράκης
ώρα 1 1 00 π.μ.: ΓΕ Βέροιας - Αλκέτας
ΤΕΤΑΡΤΗ: 29 Μ 2 '8 2
ώρα 10.00 π.μ.: Αλκέτας - Ζαφειράκης
ώρα 1 1 00 π μ.: Φίλιππος - ΓΕ
Βέροιας
Β ΓΥΡΟΣ: ΝΑΟΥΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 3 1'82
Ωρα: 10 00 π.μ Ζαφειράκης - ΓΕ
Βέροιας
ωρο 1 1.00 π.μ Αλκέτος · Φίλιππος
ΤΡΙΤΗ: 4 1 82
ώρα 10.00 π.μ.: Ζαφειράκης Φ ί
λιππος
ώρα: 11.00 π.μ.: Αλκέτας - ΓΕ
Βέροιας
ΤΕΤΑΡΤΗ: 5/1/82
ΝΑΟΥΣΑ: ώρα: 11.00 π.μ : Ζαφειράκης Αλκέτος
ΒΕΡΟΙΑ ώρα: 11.00 Π.μ.: ΓΕ
Βέροιας - Φίλιππος
Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΖΑφΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΒΟΛΛΕΥ
Δεύτερη μεγάλη επιτυχία για τον
Ζοφειρόκη που κέρδισε στη Νάου
σα τον ΓΣ Ιωαννίνων με 3-2 σετ
110-15
15-1 - 1 1-15 - 15-11 6-14)
Στον αγώνα ουτό η ομάδα του
Ζοφειρόκη παίζοντας δυνατό και
αποφασιστικά κέρδισε άνετα την
ομάδα του ΓΣ Ιωαννίνων
Πρώτος παίκτης του αγώνα ο X.
Πλιάτσικας έκλεψε την παράσταση
ξοχο επίσης έπαιξαν οι Αχλιώπας.
Καρανάτσιος.
Με τη λήξη το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ολοι οι οποδοί του Ζαφειράκη πανηγύριζαν την μεγάλη νίκη.
Καλή η διαιτησία των κ.κ. Βασιλειόδη - Μορέλα.
Ζαφειράκης Πλιάτοικος - Αχλώπας Λάιος - Καρανάτσιος - Μπέρσος Κουλτζής - Μιχαηλίδης - Βαδάλας.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ομάδα μπάσκετ του Ζοφειρόκη
συνεχόζοντας την νικηφόρα πορεία
της γιο το πρωτάθλημα της Α κατη
γορίας νίκησε στο ουδέτερο των
Γιαννιτσών την ομάδα της Γουμένιτσας με 54-42. Δεν ήταν τόσο η νί
κη που έδωσε χαρά στους φίλουε
του Ζοφειρόκη αλλά η έξοχη εμφά
νιση της ομάδας. Ηταν μία ομάδε
σίγουρη που ήξερε τι γύρευε στε
γήπεδο. Η πεντάόαπου έπαιξε σε
όλο τον αγώνα αλλά κοι η μοναδικό
αλλαγή που ήταν ο ΧΣτυλής έπαι
ξαν θαυμάσια. Σπαθάκης26 Μιμιλί
δης 9, ΧΊωάννου 9. Τσιόγκας 10

Τούφας, Χ'Στυλής.
*

ΣΚΑΚΙ

Την περασμένη Κυριοκή πραγμα
τοποιήθηκε στη λέσχη του Ζαφει
ράκη η τελετή λήξεως του φιλικού
διασυλλογικού
πρωταθλήματος
σκάκι Κεντροδυτικής Μακεδονίας
ποσ διοργάνωσε με επιτυχία ο
Ζαφειράκης. Την απονομή των
κυπέλλων έκανε ο Πρόεδρος του
συλλόγου μας κ. Βαλόσσας, αφού
προηνήθηκε σύντομος αλλά εποικο
δομητικός διάλογος ονάμεσο στους
εκπροσώπους του Ζοφειρόκη της
Κατερίνης του Επίκουρου κοι της
Έδεσσας.
Ακολούθησε σκακιστικό τουρ
νουά στο οποίο πρώτευσον οι ομά
δες της Κατερίνης και Έδεσσας με
3.5 βαθμούς και ακολούθησαν η
ομάδα του Ζοφειρόκη κοι ο Επίκου
ρος με 1.5 βαθμούς. Τους βαθμούς
γιο την ομάδα μος κέρδισαν ο Κώ
στας Ζωγρσφόπουλος και ο Κώστας
Ξουλίδης την ισοπαλία.
Η ομάδα του Ζοφειρόκη έδειξε
σημεία βελτίωσης και με τη σωστή
δουλειά που γίνεται στο σκακιστικό
τμήμα, σύντομα θα γίνέι αρκετά
ισχυρή.
Μετά την οπονομή κοι το τουρ
νουά παρατέθηκε νεύρο στο Τουρι
στικό περίπτερο
Για το Πρωτάθλημα δημοτικών
σχολείων
προηγούνται
οι
Χατζηιωαννίόης Δ και Θ στον Α
όμιλο και Σκουλαριώτης. Τσικιτίκος
Κ στο Β' όμιλο.
Γ. ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νάουσα - Κοζάνη
Γιαννιτσά - Βέροια
Εορδαικός - Κιλκισιακός
Αλεξ/πολη - Ολυμπιακός
Αστέρας - Πανθρακικός
Θήβα - Καβάλα
Φλώρινα - Τρίκαλα
Λαγκαδάς Λεβαόειακός
Ξάνθη - Απόλλων
Νίκη - Πιερικός

AIHMFPFYONTA

Φαρμακεία
♦) ai ANYKTF ΡΕΥΟΝΤΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Καβάλα
Απόλλων
Νίκη
Ολυμπιακός
Βέροια
Πανθρακικός
Κοζάνη
Πιερικός
Αστέρας
Λαγκαδάς
Θήβα
Τρίκαλα
Γιαννιτσά
Νάουσα
Κιλκισιακός
Αλεξ/πολη
Φλώρινα
Εορδαικός
Λεβαδειακός
Ξάνθη

21
20
18
17
16
15
14
14
14
13
12
12
11
11
11
11
10
9
8
8

Η Ξάνθη μηδενίστηκε στον

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Διαμιανίδη
Θεσ/νίκης 156. τηλ. 27965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αφοί Ρούσσου
Σ.Σ. Ναούσης
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τένομ
Τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος
Σήμερα Παρασκευή 24 Δεκεμ
βρίου 1982 διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Μπάλιου θ . - Ούτα Ε - Λιάνου Α.
Τηλ. 29 7 5 9

ΜΙ ΚΡΕΓ ΑΓΓΕΑΙΕ

Üh

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL
REKORD D σε όριστη κατάσταση και τιμή ευκαιρίας. Πληρ. 23.685.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Για ζαχαροπλαστείο της Βεροΐας Πληρ τηλ 29.559 κ. Νικο
λάου.

Οι αγώνες και διαιτητές
της Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.12.1982
Ωρα 2.30 μ.μ.
Γηπ. Πατρίδας: Τριποταμος Μελί
κη Κόρακας Βασιλειάδης - Βουβώλης
Γηπ. Ξεχοομένης; Σκυλίτσι - Διαβα
τός Τσιλογιάννης Κ - Καψάλης Τσούπρας
Ζερβοχώρι - Νησί Κουφόπουλος
Γκίκας - Δεληγιάννης
Αγ Γεώργιος Αχιλλέας Χρυσανης
Ν
Τσιμούρης Ν. - Δέλλας
Γηπ. Αν- Βαρβάρας: Παπάγος Εθν.
Μακροχ. ΞεμιτοΟδης - Καμαλής Μαλούτας
Στενήμοχος - Κορυφή Κουφογιώτης
- Αρελάκης - Χρυσόνης Θ.
Αν· Τριάδα - Βεργίνα Κολιός - Παυ
λίδης Γελαδάρης
Ράχη - Αγκαθιά Δήμπαλας - Ιωαηφίδης Π. - Λουμπουρδής
Νικομήδεια - Βέρμιο Ν. Τσερκέζος Αντωνιάόης Παπαδόπουλος
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ωρα 10.30 π.μ.
Κπψόχωρα - Νησέλι Χορολομπίδης
Κοψόλης - Τσολάκης Ν.
Αροχος - Καιιπονώοι Στεονιόπουλος - Ματράκας - Μιχαλακας
Κουλούρα - Πολατίτσιο Κουφόπουλος - Τσιλογιάννης Μ - Παπανικολάου
Λουτρός - Μ. Αλεξ. Αλεξ. Λάσκαρης
Β - Λάσκαρης Κ. - Τσολάκης Γρ.
Σταυρός - Καλλιθέα Καραμπατζάκης
Χλιάρος - Περλινκάκης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ξεχασμένη
Μελική
Νικομήδεια
Διαβατός
Βέρμιον Σ
Κορυφή
Αγ. Γεώργιος
Βέρμιον Ν.
Αγ. Τριάδα
Βερνινα
Αχιλλέας Ν
Σκυλίτσι
Νησί
Εθνικός ΜΡαχιά
Ζερβοχώρι
Στενήμσχος
Ανκαθιά
Παπάγος
Τριποταμος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σε τιμή ευκαιρίος όλος ο εξοπλισμός καφετερίας, καθώς κα
ψησταριά επί της οδού Σταδίου 119 (νοικιάζεται και το κτίριο).
Πληρ. τηλ 27-559 Βέροια
23
23
22
22
18
18
17
14
14
14
12
12
12
12
9
9
9
8
7
5

• Το ΒΕΡΜΙΟ Ναούσης μηδενΐστηκε στον αγώνα του προς τον
ΦΙΛΙΠΠΟ Μελικής τον οποίο είχε
κερδίσει με 4-1 (αντικανονική συμ
μετοχή παίκτου) ενώ παράλληλο
του αφοιρέθηκε και ένας βαθμόι
καθώς επίσης κοι ο Α Ο Τριποτάμου στον αγώνα του προς τον Εθνι
κό Μακροχωρίου (1-Τ) οπό τον
οποίο επίσης αφοιρέθηκε ένας
βαθμός.
• Το Βέρμιο Σελίου και η Ξεχα
σμένη έχουν από ένα αγώνα περισ
σότερο.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η

Πωλείται ολόκληρο σετ με VIDEO, ΚΑΜΕΡΑ και TIUNER εντε
λώς καινουργή, μάρκας 8LAUPUNKT. Πληρ. τηλ. 03 33 /2 3.91 3 κα
23.940

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
για απασχόληση σε λογιστικό γραφείο. Πληρ. αυτοπροσώπως Μ.
Α λ εξά ν δ ρ ο υ 24, Λογιστικό γραφεία ΑΠ. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο
ΚατνούργΌ PENO 9 χωρίς ιττνακίδες <μ τνά κ
28082 8 2 3 4 8 Βέρο«α

»MNP τηλ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ
Στηγ οόά Κρότητος (κΑΒοος ΙνγγρσΛ στη* πκ»κ*ή Ι ^
ρου 60 Τ4λ Ι ο ί όροφος νοιβο αρένα <*ο6βντ*τρΦ ο. τ
ρώς γίνοντα ευ·άλλες. Πληρ. ττςλ 29.782

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Α Α
Εώ της »5mV θεα/νίκης κα Ιτβόλου. Πληρ τη* 275Φ8

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ
Που να γνωρίζει Ι ι νφημκτπκή μ β έ π « . Πληρ. τηλ. 28.782.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Κτίριο 3 0 0 τ.μ περίπου, στην Πατρίδα Βεροίσς απένεπτπ O lé το
Εργου ιόσια ΕΛΚΟ κατάλληλο νκι Βωτεχνία ή κέντρα í i o u M Πληρ. τηλ 28 2 0 0 Βέροια

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος Α λ.
Κουλούρα
Λουτρός
Παλατίτσια
Στουρός
Καψοχώρι
Καλλιθέα
Καμποχώρι
Αμαχος
Νησέλι

22
19
19
17
13
12
10
7
6
4

Όνον θ4Αουν ιτα μοιράσουν επιστολές. προοκΑήοπς, ή αΑΑο
4ντυπό υλικά, a ra γραμματοκιβώτια των οτπτιών, τα κπια
ατβματα και τα γραψΟα της nóAtu/ς Βτροιας, μπορούν να
τηΑνψωνήσουν a ro 2 9 7 6 2 τις τρ γ ά σ ψ ·\ ώρες rpn<pnou

L

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΑ Ι - Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π ΕΙΑ Ι

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Α ΡΑΔΙΟΦ Ω ΝΩ Ν
Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ ΕΩ Ν Μ Α ΓΝ Η ΤΟ Φ Ω Ν Ω Ν
Ενισχυτές, μείκτΕς, κ€ραΐ€ς, καλώδια ΤΥ

χιλκιββς δώρα
κρύσταλλα, πορσελάνες, διακοσρητικα,
μαχαιροπτρρυνα, είδη «ουζωας
και οτι άλλο μπορείτε να ψαντοοθειτε για να «χύσετε
μια χαρούμενη και πρακτική νότα ρ ε κάβε σπίτι

Π.Ε. ΤΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 - ΒΕΡΟΙΑ
Για καλύτερη εξυπηρέτηση
σάς πληροφορούμε άτι τα

Ραδιθ€ρασΓΤ€χνισμού-Λυχνί€ς τρανζίστορ κλτι

είδη μας διατίθενται

Τρύφωνος 3 - Τπλ. 6 2 6 1 7 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Στη Μητρόπολη έναντι Κιν/φου Καπρίνη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
από το κατάστημά μας

Η Ελλάδα πρώτη
στις δαπάνες για
τον εξοπλισμό

Ν έα από
τη Ν άουσα
ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Π ολιτιστικού Κέντρου Ναουσης θα διακό
ψει την λειτουργία του λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς θ α εποναλειτουργήσει και πάλι κανονικά το Σάββατο

ΕΥΧΕΣ
ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ «ΘΑΝΑΣΗΣ»
ΑΘΑΝ. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
εύχεται στην εκλεκτή πελατεία του

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

8 -1 -19 83.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ο Κινηματογράφος του Π ολιτιστικού Κέντρου Ναουσης θα προβάλει
για την Κυριακή και την Δ ευτέρα σε δυο προβολές την έγχρωμη ταινία
κΠΟΠΑΫ Ο ΝΑΥΤΗΣ».
Πρωταγωνιστούν: Π οπού, ο Ρόμπτν Γουΐλλιαμς Ολιβ Ουλ η Σέλλευ Ντύβαλ.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ
3ου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Την Κυριακή 19-12-82 στην αίθουσα του πολιτιστικού Κέντρου Ναού
σης έγινε η τελετή απονομής των βραβείων του 3ουΛογοτεχνικού Διαγω 
νισμού που οργάνωσε το Π ολιτιστικό Κέντρο Ναουσης.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Την Τρίτη 2 8 -1 2 -8 2 και ώρα 8 μ.μ. στο Δημοτικό θέα τρ ο το θεατρικό
εργαστήρι θεσ ΐνίκης θα δώ σει μια θεατρική παράσταση με το θεατρικό
έργο του Ευρπτίδη «ΚΥΚΛΩΨν
Γ. ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ

Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ
M IX ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ u.«
2 ο Χιλ. Σ. Σταθμού - Ναουσης

Εύχεται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Αριθμός: 267
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡ1 Α ΙΜ Ο Υ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Παρά τω Πρωτοδικεία! θεροίας
Δικαστικός
Επιμελητής
Παναγιώτης
Κων'νσυ Κουπιόης ως επί της εκτελέσεως το·ουτος δηλοποιω ότι την (9πν)
«w o rry , του μηνάς Ιανουάριου 1963
έτο υς ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας ΙΟης Π μ μέχο· 12ης μεσημβρινής
εν Τριποτόμω Ημαθίας και εις το Κοινο
τικόν Κοτάστημα Τριποτάμου ως συνή
θη τόπον των πλειστηριόσμών ενώπιον
του Συμβολαιογράφου Β ιροΙας Ιτυ λ ιο
νού Ε λίυθερ ιάόη ωςεπι του πλειεπηριοσμαύ υπαλλήλου η τούτου κωλυόμενου
ενώπιον του νομίμου οναπλπρωτού του
>η επίσπευσε· του δανειστού Ιωσννπιι
Κουρουζίδη του Χριστοφόραυ κατοίκου

Βέροιας «κροηοΜως
λαμβάνειν

jo

υ»υ«~μ,

παρά του οφ ειλέτου του
Γεωργίου Ζήση του Ιωάννου κατοίκου
Βέροιας το επιτοσσόμενον ποσόν των
δραχμών 28.830. νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας εκ τε λ έ 
σεων εκ δραχμών 1600 και πάντα τα
λοιπό έξοδα εκτελέσεω ς και πλειστηριασμου μέχρι πέρστος αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεσ ιν της υπ' σριθ 4 3 2 /1 9 8 2
Διαταγής πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκαυ
θεροίας και της σχετικής προς τον άνω
οφ ειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της υπ αριθ. 7 5 /1 0 -1 1 -1 9 8 2 εκθέσεω ς
επιδδσεως του Δικαστικού Επιμελητού
των εν Βεοοία Πρωτοδικών Αποστόλου
ΚοεκαΛιόρη εκτίθενται εις Δημόσιον
Ανσγκοσπκόν Πλειστηριασμόν το κάτω
θι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτου
«σ τοσ χεθίντο δυνάμει της υπ' αριθμόν

9 2 7 9 -1 0 -1 9 8 1 κατασχετηρίου εκθέ
σεώς μου Ή το ι: Το 1/2 εξ αδιαιρέτουενός αγρού εκτάσεως 6 0 0 0 τ.μ. κείμενος
εις την κτηματικήν περιοχήν «Τριπόταμος Βέροιας» της Κοινότητος Τριποτόμουκαι της ηεριφερείας του Ειρηνοδι
κείου Β έροιας συνορευόμενος γύρωθεν επί πλευράς 110 γραμμικών μέτρων
με δημοσίαν οδόν Βέροιας - Κοζάνης,
επί πλευράς 18 γραμμικών μέτρων με
ιδιοκτησίαν Ζήση Χασκίρα. με ποταμόν
Τριποτάμου και επί πλευράς 6 8 γραμμι
κών μέτρων με ιδιοκτησίαν Αβράαμ
Βενιομίν Εντός του ανωτέρω αγρού
υπάρχει κυκλικόν κτίσμα 6 0 0 τ.μ. περί
που χρησιμεύων ως ΝΤΙΙΚΟΤΕΚ.
Τούτο κατέχει ο καθ' ου δυνάμει του υπ'
οριθμ 5 9 0 3 4 /7 8 συμβολαίου tou ΣυμΦου Βέροιας Χαρίτωνος Παπσχρυσάν
που. νομιμως μετσγεγραμμενου κν ιυμω
Τ.Π .Δ αριθ 41 του Υποθηκοφυλακείου
θεροίας Τα εντάς αυτού κινητά εξαιρώ
της κστοσχέσεως. Εξεπμήθη κατά το
1/2
εξ αδιαιρέτου α ντί δραχμών
5.0 00.0 00. 0 ως άνω αναγκαστικός
πλειστηριασμός ενεργείται δυνάμει της
υπ' αριθμ. 5 7 1 8 /1 8 -1 1 -1 9 8 2 δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού ακι
νήτου του Συμβολαιογράφου και κατοί
κου Βέροιας Στυλιανού Ελευθεριάδη
ήτις εκοινοποιήθη προς αυς ο Νόμος
ορίζει.
Ος πρώτη προσφορά διο την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
Π παρά του νόμου προβλεπομένη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεω ς
των κατσσχεθέντων ήτοι δρχ 2 .5 0 0 .0 0 0
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προαφέροντο τη ν μεγαλύτερη τιμή τελευ ταίον πλειοδότην την 12ην ώρον της

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η Ελλάς εξακολουθεί να έχει τις
υψηλότερες αμυντικές δαπάνες απ'
όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ και κατά το
1982. σύμφωνα με στοιχεία της
Συμμαχίας.
Αν και το ύψος των αμυντικών
δαπανών το 1982 ήταν ελαφρά
χαμηλότερο από εκείνο του 1981, η
χώρα μας δαπανά για αμυντικούς
σκοπούς ποσοστό 6.9% του ακαθά
ριστου εθνικού προϊόντος της.
Ο μέσος όρος του ποσοστού
αυτού
κατά
την
περίοδο
19 72-1976 ήταν 5,9% ενώ την
τελευταία 6ετίο είχε την ακόλουθη
διακύμανση:
7% 119771, 6.7% (19781. 6,3%
(1979) 5,7% (1980) και 7% το
1981.
Είναι χαρακτηριστικό άτι μόνο οι
Ηνωμένες Πολιτείες απ' όλα τα κρά
τη - μέλη του ΝΑΤΟ δαπανούν 6.6%
του ακαθάριστου εθνικού προϊόν
τος τους για αμυντικούς σκοπούς
Η Τουρκία - παρά το γεγονός ότι
συλλέγει άφθονη αμυντική και οικο
νομική βοήθεια από τις ΗΠΑ και
Δυτ. Γερμανία - δαπανά φέτος το
5,3% του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος σε σύγκριση με το 4.9%
το 1981, 4,3% το 1980 και 4.3% το
1979.
Οι άλλες χώρες - μέλη της Συμ
μαχίας που δεν αντιμετωπίζουν
όμως αρκετές απειλές κατά των
συνόρων τους δαπανούν πολύ
μικρότερα ποσό. Συγκεκριμένα, το
Βέλγιο μόνο το 3.3% η Γαλλία το
4,1% η Δυτ. Γερμανία 3.4%. η Ιτα-

μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρ εις φορές πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κύρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριαομου
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητήαει και Αοβει πορ έκαστου πλειοδότου
χρηματικός ενγυ ή α εις 'Αμα την κατακυ
ρώσει ο υπερθεμαστής υποχρεούται να
καταβάλει εις τον επί tou πλειστηριααμού υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμο εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Τομειον (Γροφείον
Παρακαταθηκών κοι Δανείων) προσκομίζων κοι το σχετικό νραμμάτιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού το έξοδα του οποίου θέλουν
ειαπραχθεί παρ' αυτού αναγκασηκώς
και διο προσωπικής του κρστήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεω ς τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φ ίσει τον εκπλειστηρίασμα εις την απαΙτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
εκ του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρυνουσιν τον τελευτοίον πλειο
δότην. Το φερένγυον ή μη τω ν πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθ εν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοόοτήσωσιν κατά την
εναρχή του παρόντος οριζομένην ημέρα
και ώραν.
Ο επί της εκτελέο εω ς
Δικαστικός Επιμελητής

ΠΑΝΑΓ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ

Και νέες
απολύσεις
εργατών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

« Η Λ ΙΜ Ν Η »
Στη Λίμνη στο Ζβρβοχώρι
Στο νέο μας χορευτικό
με το πλούσιο πρόγραμμα
και την ποικίλη ορχήστρα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ
Τριάντα τρεις καπνεργάτες πέταξε στο όρόμο - παραμονές Χριστου
γέννων - μετά από πέντε χρόνια
υπηρεσίας και χωρίς αποζημίωση το
γραφείο Ιωαννίνων του Εθνικού
Οργανισμού Καπνού. Η δικαιολογία
της απολύσεως είναι ότι δεν έχουν
χρήματα για να τους πληρώσουν.

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΔΕΝ ΓΙΟ ΡΤΑΖΟΥΝ
0 κ ΣΤΕΦ ΑΝΟ Σ ΛΙΟ Λ ΙΟ Σ,
óev θα γιο ρ τά σ ει.

Στο μαγ€υτικό τκριβάλλον
της κσταπράσινης λίμνης

- 0 κ ΧΡΗΣΤΟ Σ Π Α Π Α ΡΗ Σ
δ ί ν γ ιο ρ τά ζει

QUEEN

of

NORTH

ανοίξαμε και σας περιμένουμε
Μ Ε ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α

Για όλες τις γιορτές

------- ΓΕΩΡΓΙΑ Λ Ο ΓΓΟ Υ -------ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑ - ΝΙΤΣΑ ΓΑΛΑΝΟΥ
ΤΑΚΗΣ ΛΙΑΚΟ Σ - ΛΙΑ Ν Α ΦΕΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ Μ ΙΧ Α Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Λαϊκή ώρα:

ΔΑΡΔΑΝΗΣ

Η ΕΞΑΜ ΕΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΑΛΟΝΙΚΑ
Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η Δ )Ν Σ Η :

Μ ΙΜ Η Σ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π ΙΔ Η Σ

Ρ Ε Ζ Ε Ρ Β Ε ΤΗΛ. 6 2 .5 7 3

λία 2,6%
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Σύμφωνα με τους ίόιαυς επίση
μους υπολογισμούς του ΝΑΤΟ οι
αμυντικές δαπάνες της Ελλάδος τα
τελευταία πέντε χρόνια ήταν:
77.8 ό.σ δρχ (1977), 89 7 δις
(1979). 96.6 όις 0 9 8 0 ) 142.8 δις
(1981) και 171,9 δις (1982).
Την ίδια αυξητική πρόοδο είχαν
και οι αμυντικές δαπάνες της Τουρ
κίας κατά την ίδια περίοδο: 66,2 όις
λίρες (1977) μέχρ, 447,7 δις
11982)
Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα
μελέτη του ΝΑΤΟ δείχνει ότι η κατά
κεφαλή δαπάνη για αμυντικούς σκο
πούς στην χώρα μας είναι το 1982
283 δολλάρια. ενώ το 1981 ήταν
288. το 1980 237 δολ. το 1979
263 και το 1978 273 δολλάρια.
Απεναντίας στην Τουρκία οι αμυντι
κές δαπάνες κατά κεφαλή διακυμάνθηκαν την ίδιο περίοδο.
54 δολ 11982), 54 δολ (1981).
55 δολ (1980). 55 δολ (1979) και
55 δολ (1978).

Βενζινάδικα
Αύριο Σάββατο 25 Δεκεμβρίου
1982 εφημερεύουν στην Βέροια οι
εξής γιατροί:
Σιδηρόπουλος Ορ.
Βενιζέλου 12
Τηλ. 24.966 24721
για παθολογικά, καρδιολογικά και
περιστατικά γενικής ιατρικής.
Ρουσάκη Μαγδ.
Εληάς 20
Τηλ. 2772 5
για παιδιατρικά περιστατικά
Π α π α νικο λή ς Ά ρ η ς

Βενιζέλου 9
Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου
1982 εφημερεύουν στην Βέροια οι
εξής γιατροί:
Καμπίσιου Ελένη
Πίνδου 48
Τηλ. 23 73 3
για παθολογικά, καρδιολογικά και
περιστατικά γενικής ιατρικής
Καρατζόγλου Δημ.
Λουτρού 2, τηλ. 26 6 1 2 -1 9 3 0 3
για παιδιατρικά περιστατικά
Ζαρκάδας Κων/νος
Κοντογεωργκάκη 50
Τηλ. 2 6 7 4 4 -2 7 9 0 0

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί:
1 Την κ. Ελένη Ασλάνογλου για την
δωρεά 2.000 δρχ στην μνήμη του
συζύγου της Τρύφωνος.
2. Την κ. Μαρία Γιακτσόγλου για
την δωρεά 1.000 δρχ
3. Την κ. Ελισάβετ Ρέττπα για την
δωρεά των 2.000 δρχ στην μνήμη
του συζύνου της Εμμανουήλ και του
αδελφού της Νικολάου Μαρμαρά
4. Την κ. Φούλα Αργυριάδου για την
δωρεά 1.000 δρχ στην μνήμη των
αδελφών της
5. Τους θωμά και Κατίνα Τριαντά
φυλλου για την δωρεά 1.500 δρχ
στην μνήμη του πατέρα τους Αθα
νασίου Αναγνωστόπουλου
6. Την ont Αρη Λευκόπουλου για
την δωρεά 1.500 δρχ αντί στεφά
νου στην μνήμη του συμπεθέρου
της Αθανασίου Αναγνωστόπουλου
7. Την κ. Κατίνα Απ Μελιούμη για
την δωρεά 1.000 δρχ
8. Την κ. Ευφροσύνη Κουκουμπλή
για την δωρεά 1.000 δρχ στην μνή
μη του συζύγου της
9. Τον κ. Χρήστο Μποχώρη και τα
παιδιά του για την δωρεά 15.000
δρχ στην μνήμη της συζύγου και
μητέρας τους Στεργιανής Μποχώρη
10. Την κ Αγνή Μαλούτο για την
δωρεά 2.0 00 δρχ στην μνήμη του
συζύγου της Εμμονουήλ
11. Την κ. Αγγελική Ζαχ. Ανδριανοπούλου για την δωρεά 6.000 δρχ
για τις γιορτές
12 Τις αδελφές φυλλιώ Κούτερη.
Ευα Χαριζοπούλου. φλώρα Σότσιου
για την δωρεά 10 00 0 δρχ στην
μνήμη των γονιών τους Σταύρου και
Σοφίας Κανδύλα.
13 Τον κ. Στέφανο Ζάχο για την
δωρεό 2 .0 0 0 δρχ αντί στεφάνου
στη μνήμη Ολγας Καβαργύρη
14. Την κ Ευρυδίκη Παπαχαραλάμπαυς για την δωρεά 5 0 0 0 δρχ στην
μνήμη του αδελφού της Κίμωνα
Αντωνιάδη
15. Τον κο και την κα Νικολάου
Παπαχαρολάμπους για την δωρεά
5 0 0 0 δρχ στην μνήμη του θείου
τους Κίμωνα Αντωνιάδη
16. Την δ. Αγιάνογλου Ευαγγελία
για την δωρεά 1.000 δρχ
17 Την κ Χρησιάκη θωμαή για την
δωρεά 2 00 0 δρχ
18. Την οικ Αργυρίου Μπουλασικη
για την δωρεά 2.000 δρχ αντί στε
φάνου στην μνημη τής θείας τους
ζλίςας Τσιανακα
20. Την κ. Ιφιγένεια ΒλαχογιΑννη
για την δωρεά 2 000 δρχ στην μνή
μη του συζύνου της θωμά
21 Τις εθελόντριες αδελφές του
Ε.Ε.Σ. θεροίας γιο jnv δωρεά 6.000
δρχ.

Φέτος στην Αμερική ήταν 706
δολ κατά κεφαλή στη Βρεταννία
500 δολ. στην Γαλλία 506 όολΔ υτ
Γερμανία 4 6 0 δολ, στη Νορβηγία
427 δολ. ενώ στην Ιταλία μόνο 1 71
δολλάρια.

Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
εύχεται στην πελατεία του

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΟ Υ Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Ο
Π Ο ΣΟ Σ ΤΟ

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ

Η Ελλάς με ένοπλες δυνάμεις
186.000 άνδρες και γυναίκες έχει
το υψηλότερο ποοοστό (5 9%)
μεταξύ όλων των χωρών του ΝΑΤΟ
στρατευσίμων σε αναλογία με το
συνολικό ποσοστό του εργατικού
δυναμικού της χώρος. Την δεύτερη
θέση κατέχει η Τουρκία με 769.000
στρατευσίμους και ποσοστό 4.4%.

εύχεται στους γονείς και
στους μαθητές του

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Το νόημα των Χριστουγένων
συνέχεια από την 1η
κνο τους σοφούς μανούς όπως κόλΕΟΕ
ΓουςαπΛούς ποιμένας, έτσ ι καλεί και ση
μ€ρα όλους τους σοφούς και τους
αγράμματους, τους δυνατούς και τους
αδύνατούς τους υενάλους και τους
μικρούς και κάτι ιδιαίτΕρο έχει να πει
στον καθένα. Στο νέο θσ σποκαλύψει το
δρόμο τα σω στό στη ζωή. Στο σοφό Θα
φανερώ σει ότι το αληθινό μεγαλείο και
η άπειρη σοφία υπάρχει στην Χριστιανι
κή πίστη και ζωή. Στους οικογενειάρχες
θσ υποδείξει σωστούς τρόπους για να
πετύχε» τη ανατροφή, την πρόοδο και

την χαρα της οικογένειας Προσωπικός
φίλος όλων πράος και ταπεινός και κσταδεκτικόςνμ°ς καλεί όλους κοντό του γιο
να μσς μεταδώσει από τον άπειρο πλού
το της σοφίας και της χαράς τουΑς προσέξουμε ναι κάτ* άλλο; Υπάρ
χουν πολλοί που παραδέχονται ότι ο
Χριστός πρόσφερε τη λύτρωση τότε
στην εποχή που έζησε ο ίδιος σαν ά ν
θρωπος στη γη. την πρόσφερε στους
μαθητές του που τους έκαμε αποστό
λους, κα» δ»σ μέσου αυτών στους Χρι
στιανούς του Α' αιώνος του β* του ν Την
πρόσφερε, λένε, στους λαούς την εποχή

Χρίστου y ιέ ννιάτι κες
βραδυές στο Κέντρο

ΕΛΗΑ
Μ Ε Ο Ρ Χ Η ΣΤ Ρ Α Π Ο ΙΚ ΙΛ Η Σ

1

Ε Λ Α Φ Ρ Ο Λ Α ΪΚ Η Σ Μ Ο Υ ΣΙΚ Η Σ
Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ε ΤΟ Τ Ρ Α Π ΕΖΙ ΣΑΣ

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Τον κ. Αθανάσιο Κρομύδα για
ένα πλήρες γεύμα στην μνήμη του
•πατέρα του Βασιλείου αντί τριετούς
μνημοσύνου.
2) Την οικογ. Αναστασίου Γούναρη
για τη δωρεά των 1.000 δραχμών,
αντί στεφάνου, στη μνήμη της εξαδέλφης τους Λίζας Τσανάκα.
3) Τον κ. Κων/νο Τσιαφούλη για τη
δωρεά των 1.000 δραχμών στη
μνήμη της συζύγου του Ελισάβετ.
4) Τον κ. Νικόλαο Ζιώγα για τη
δωρεά των 3 .0 0 0 δραχμών για τις
γιορτές των Χριστουγέννων.
-5) Τον κ. Ιωάννη Μποζούκη για τη
δωρεά των 5,000 δραχμών, αντί
ετησίου μνημοσύνου, στη μνήμη
του πατέρα του Στεργίου Δ. Μπαζούκη.
6) Την κ. Πολυξένη Στεργίου για τη
δωρεά των 1.000 δροχμών στη
μνήμη Γεωργίου και Αρτέμιδας
Καλλιμπάκα.
7) Την κ. Κατίνα Δ. Κανάκη για τη
δωρεά των 3.200 δραχμών.
Β) Τον κ. Χρήστο Ευθυμιάόη για ένα
γεύμα, στη μνήμη φω τεινής Ευθυ
μιάδου. οντί 40θημέρου μνημοσύ
νου.
9) Την κ. Ελένη Βαρακλή για τη
δωρεά των 2.000 δραχμών, σ ιη
μνήμη του συζύγου της Βασιλείου
10) Τον κ Φοίβο και κ. Θαλή Στρουθόπουλου γιο τη δωρεά των
10.000 δραχμών, στη μνήμη της
μητέρας τους Μαριάνθης.
11) Τους αδελφούς Σωκράτη Παπο
χατζή για τη δωρεά των 10.000
δραχμών στη μνήμη του αδελφού
τους Αναστασίου, για τη συμπλή
ρωση 40 ημερών από το θάνατό
ταυ.
12) Την κ. Αγγελική Ανδιανοπούλου
για τη δωρεά 4.000 δροχμών στη
μνήμη των γονέων της
13) Την κ. Αγνή Μαλούτα για τη
δωρεά των 2.000 δραχμών για τις
γιορτές των Χριστουγέννων, στη
μνήμη του συζύγου της Εμμονουήλ
14) Τον κ. Χρήστο Μποχώρη και το
παιδιά του για τη δωρεά των
10.000 δροχμών. στη μνήμη της

συζύγου και μητέρας τους Στεργιανής
15) Τις οικογ Γεωργίου και Κων/νου Πετρή για τη δωρεά των 2.000
δραχμών, αντί στεφάνου στη μνήμη
Στεργιανής Μποχώρη
16) Την οικ. Δημητρίου Τσεπετζίδη
νιο τη δωρεά των 2.000 δραχμών,
στη μνήμη Στεργιανής Μποχώρη.
αντί στεφάνου
17) Τον κ. Βασίλειο Παντελίδη για
τη δωρεά των 5.000 δραχμών, στη
μνήμη της συζύγου Χρύσας
18) Τις κυρίες Ουρανία και Ελισσά3ετ Τζικα, για τη δωρεά των 2.0 00
δραχμών, αντί στεφάνου, στη μνή
μη της ανηψιάς και εξαδέλφης τους
Λίζας Τσανάκα.
19) Την οικογ. κ. Αθανασίου Σοφιανοπούλου για τη δωρεό των 5.000
δραχμών, στη μνήμη των γονέων
τους Γεωργίου και Αικατερίνης Mmζέτα.
Εκ του Γηροκομείου

εκείνη. Αλλά σήμερα Εδώ σταματούν·
Η ατροφική και νηπιακή πίστη ταυ<
κσταντα απιστία και άρνηση Βάζει 0Ρα
στη λυτρωτική ενέργεια του XpicnflúΟμως καμμίσ χρονική περίοόος δσ
υπάρχει στο λυτρω τικό έργο του ΧΡ1’
στου 0 Χριστός είναι ο ίδιος σήμερΑ
όπως και στο παρελθόν, όπως και <Π°
αιώνιο μέλλον Με την ίδια δύναμη. Ρι
την Ιδια ογαθότητο. για τον 'διο σκο*ύ
Λυτρώνει, και οήμερα απο τα δεινά Y'vt
ται και σήμερα «επί της νής ειρήνη *ν
ανθρωποις ευδοκία», αρκεί να τον υΛΟ"
δεχθεί κάθε άτομο κάθε λαός όπως10V
υποδέχθηκαν τότε άτομα και λαοί Εω '
τεΐ είναι η πρόσκληση την οποία σπεϋ'
θυνει ο Χριστός προς όλη την άνθρωπέ"
τητα. πρόσκληση γλυκειά, παρήγοΡ1'
σωτήριο Και τι ζητάει από εμάς; Τ'Πάπ
άλλο παρά την κολή μας διάθεση Ας " 4
με λοιπόν στον Χριστό είναι πρόθυρά»
να μας δεχθεί με το μειδίασμα της Π*/
φερής στοργής του και να χαρίσει *4
άφθονες δω ρεές του σε αντάλλαγμα
αποδοχής της πρόσκλησης που μσς
νει.
Ας πάμε στο Χριστό, για να πρΟφίΛ0'
χτουμε απο τις παγίδες που με τάση σ’"
χνη στήνει ο πονηρός νια να προσ10
τευτούμε από τις καταιγίδες του >.οσμθϋπου μας απειλούν.
Ας πάμε όλοι προς αστόν Να η κ · *
της ανέκφραστης στοργής και της * *
λείας συνννώμπς 0 Χριστός θέληβ**»
ποιμένες - οι φτωχοί - να του προσά*
ρουν πρώτοι τη λατρεία τους·
εμείς φτωχοί διαβάτες της ζωής ου™
τους οποίους η ζωή του Χριστού μ<Λ’ϋ
πνησε από τον ύπνο της οδιοφορίσέ
θα κάνουμε Θα μπορέσουμε νο ονπ
σταθούμε στην επίμονη αυτή πρόσκλΠ
σρ που μας απευθύνει: Ας τον ηλη®1
σουμε λοιπόν, ας πάμε κοντά του. Υ'°
πάρουμε τη συγχώρηση, τη γαλήνη ^
ψυχής την παρηγοριά τη χαρά.
Αυτό ος είναι για όλους μας το νόπέ“
της ταπεινής φάτνης που γεννήθΠ**
Χ ριστός Η φάτνη η φτωχική, η ταΓΤ* Ι'ώ
που γεννήθηκε ο Χριεττός ας αποτελώ*
πηγή έμπνευσης κοι λύτρωσης Υια "
καθένα από εμάς.
Με καρδιά γεμάτη προς το μ**',άλ°
φως που υψώνεται από την ταπεινή 4®
ιν η όπου συντελείται το βαθύ μυστΛΡ10
της ενανθρωπήσεως του Θεού.
Το να οδηνήοουμε μία ψυχή στο » ή
στό και να της υποδείξουμε ότι αυτός ^
ναι ο μοναδικός Ιω τή ρ α ς του κόσμοώ
είναι το δώρο το οποίο θα προσφεΡ0^ *
στο λατρευτό μας Χριστό για το γεν®ν
της άγιας γέννησής του.
.
Τσιομεαίόης Νι«Λ” "
Καθηγητής θ ε ο * « *
στο ΚΕΤΕ ΒέΡ0*"

Tom & Jerry
θα χαρούμ« πολύ να σας &οόμ* «reo κατάστημά
μας για να &αλέζτη απ' τη μκγάλη ποικιλία δώρων
κβ πβχνι&ών οσαγαγής μας.
Σας κάνσυμ* γνωστό ότι φέτος και γιο πρώτη
φορά στην πόλη μας ντυμένος Αη - Βασίλης θα φέ
ρω τα δώρα που θ' αγοραστή απ' to κατάστημά μας
•τη δαύθυνση που θα μας υποδώζκτ* χωρίς άλλη
επιβάρυνση.
Χαρά μας να δώσου·« και μ«κ χαρά στους
μικρούς μας
*m πιλότος

Tom & Jerry
Πίνδου 6 Βέροια τηλ. 62016
(—έναντι απ' τον Τιρηβανίδη κοντά <Π
αστικά)

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

Α Μ Λ Ρ Ε Ώ Υ
Επιπλα

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΑ

ΠΛ. ΑΓ. Μ Η Ν Α 1 -

ΝΑΟΥΣΑ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣ. 2 7 1 5 5 ΟΙΚ 2 7 3 5 0 - 2 7 3 4 8

l

ac

J i'i

—

ΤΕΤΑ Ρ ΤΗ

ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ
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Απαιτούν να διευκρινισθεί ο ρόλος
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

—Δημιουργεί τ ο π ό κατάλληλο περιβάλλον γιο την ανάπτυ

ξη μ κροοργανισμών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

*

ι. Π 6 υγιεινό και ανθεκτικό φυτά.
2 Μεγαλύτερη παραγωγή.
3. Αύξηση της πρωΥμάτητας.
4. Βελτιομένη πΟ'ότητα καρπού σε:
πτικότητα κοι σοκχαρο.

χρώμα, ύρωμο, θρε

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

Α.Τ.Ε.

Το μόνο λιπάσματα με ποσοτικό στοιχεία οτα Ελλην,κό
Χ'-ιρόφια που βασίστηκαν κρατικοί ερευνηται για μελέτες ΟΓΓΑΝ0ΧΗΜΙΚ0Ν ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

‘ ΕΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυριάκος Χατζόγλου
,ΓΪΠ 0Κ Ρ Α Τ0Υ Σ

13 - ΤΗΛ. 29.079 - 29.080
ΒΕΡΟΙΑ

ΕΚΛΟΓΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
( κλογή Προεδρείου ταυ νέου
Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας και
Δημαρχιακής Επιτροπής θο γίνει την
Κυριακή 2 Ιανουάριου στις 11 το
πρωί,
Συγκεκριμένα θα πραγματο
ποιηθεί συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου και
θα συζητηθούν ια εξής θέματα:
•
Εκλογή Προέδρου
Ανπτ |
προέδρου και Γρομμαΐέυττρυ Δημο

τικού Συμβουλίου
Φ Εκλογή 4 τακτικών μελών
Δημαρχιακής Επιτροπής
•
Εκλογή 3 αναπληρωματικών
μελών Δημαρχιακής Επιτροπής

Καινούργιο ή μεταχειρισμένο

μπορ€ίτ€ να ντυθείτε
από το Κατάστημα

¥
¥

¥
¥
¥

/ ΑΛΦΑ >

¥
¥
¥
¥

Θα το βρήτε στην έκθεσή μας

που σας προσφέρει σε μεγάλη ποικιλία
από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια
με καινούργιες παραλαβές

¥
¥

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

*
*

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

¥

Ανοίξεως 2 - ΤηΑ. 2 0 .6 2 9 , 2 6 .6 5 0 ΒΕΡΟΙΑ

¥
¥

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ

* *
★

*
*

'Οποιο αυτοκίνητο
κι' αν θέλετε

★
★

ίϊώ ρ α σ τις Γιορτές

★

- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

*

★

- ΧΗΜΙΚΗ

*

★

ΦΥΣΙΚΗ

■ -Βελτιώνει την σύστοση καί την υφή του εδάφους.
Διορθώνει τροφοπενίες οιόήρου. μαγνησίου, μαγγανίου,
ψευδαργύρου καί λοιπών ιχνοστοιχείων.

Τέλος ο Σύνδεσμος Επιχειρή
οεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος

*

★

ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

*

★

Η φυσική λείανση των φυτών.
Το μυστικό τη< καρποφορίας.
Η πιό αφομοιώσιμη υπό των φυτών μορφή λιπόσμα
το ς
Δ οτι δίνετε καί την κοπριά και το χημ κό λιπασματα στο
Ψητό σας μί την χρήση του.

★

*
*
■

* ★

«ΙΟΡ* 5ΡίξΙ(112Τ42Μ(0

θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
Στις 9 το πρωί της Κυριακής στη
διασταύρωση
των
λεωφόρων
Κηφισσού και Κπβσλας όπου ιδιω
τικό φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγού
μενο από τον Δημ. Ν Αλμπόνη 34
ετών οικοδόμο, από το Πέραμα
Θεσσαλονίκης παραβίασε το κόκκι
νο σήμα κοι άυγκρούσθηκε με
μενόλη οψοόρότητυ μ ί ιδιωτικά,
που οδηγούσε ο Ευογγ Σ. Λιακός
2 6 ετών, φοιτητής Η σύγκρουση
ήταν σφοδροτότη και το αποτέλε
σμα αυτής ήταν να ανοτροπεΙ το
πρώτο α υ ιο κίνη ιο κοι να πάρει
φωπά. Από τους επιβαίνσντες των
δυο αυτοκινήτων, σκοτώθηκε ο
θχρονος Θεοό. Ε Μπαξεβανάκης
επιβοιης του δεύτερου αυτοκινήτου
κοι έπαθαν σοβαρά εγκαύματπ η
σύζυγος του πρώτου οδηνου.
Γεωργία 31 ετών, οι κόρες τους
Σουλτάνα. 12 ετών και Κυριακή 10
ετώ ν και η Αγγελική Τ. Θεοφίλου,
29 ετών. Ελοφρά τραυματίσθηκε
και η μητέρα του πρώτου οδηνού
Πολυξένη. 53 ίτώ ν. Ο θανάσιμο
τρουματισθείς Θ Ε Μποξεβσνάκης
υπεκυψε προχθές, στα τραύμοτο
του ενώ η Σουλτάνο Δ Αλμπόνη.
10 ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη
κατάσταση.

περασμένη Πέμπτη, στα Ιωάννινα).
Το
πρώτο
πολύνεκρο
του
τετραημέρου συνέβη στις 7.2 0' το
απόγευμα της ημέρας των Χριστου
γέννων στο 83ο χιλιόμετρο της
Εθνικής οδού Αθηνών
Λαμίας
παρά τη Θ ήβα Ιδιωτικό φορτηγό
αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Αναστ.
Κ. Κουτσοθανάσης 51 ετών, επέ
πεσε επί Φορτηγού που είχε στα
θμεύσει. λόγω βλάβης αλλά ο οδη
γός τομ Νικ. Πλακίδος 25 ετών, δεν
είχε τοποθετήσει την κατάλληλη
σήμανση. Στο δυο αυτοκίνητα, επέ
πεσε και ένα ακόμη ιδιωτικό που
ακολουθούσε και που οδηγούσε ο
Γεωργ. X. Κανδυλίδης 26 ετών. Και
οι δυο συγκρούσεις ήταν αρκετά
σφοδρές και θλιβερό αποτέλεσμα
αυτών ήταν νο σκοτωθούν επί τό
που οι δυο οδηγοί, η Ντίνα Κουτσοθανάση, 1 7 ετών, κόρη του πρώτου
οδηγού και ο Ιω Σημοντηράκης
ηλικίας μόλις τριών ετών που επέβοινε στο δεύτερο αυτοκίνητο
Σοβαρό τραυματίστηκαν η σύζυγος
του δεύτερου οδηγού Χρυσούλο.
24 ετών, ο Μιχ. Κανδυλίδης 4
ετών, η Παναγιώτα Σημαντηράκη,
26 ετών κοι Ο Διον Σημοντηράκης
7 ετών.
• Στην Αθήνα συνέβη ένα μόνο

Y * *

ΧΟΥΜΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Σε τρομακπκή ανθρωποθυσία
στο Μολώχ της ασφάλτου εξελί
χθηκαν το φετινά Χριστούγεννα.
Για πρώτη φορά τόσο ανθρώπινο
αίμα έβαψε τους ελληνικούς δρό
μους. σπέρνοντας το πένθος και την
αγωνία σε εκατοντάδες οικογένειες.
Από την περασμένη Πέμπτη το
απόγευμα που άρχισε η έξοδος των
κατοίκων των μεγάλων πόλεων
προς την επαρχία, οε περισσότερα
από 200 τροχαία δυστυχήματα βρή
καν το θάνατο 36 άτομα. 59 τραυ
ματίστηκαν σοβαρά και πολλών η
κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη,
ενώ άλλα 237 άτομα τραυματίσθη
καν ελαφρό.
Ο φετινός απολογισμός ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο και είναι πρωτο
φανής για τη χώρα μας Το Χριστού
γεννα του 1980 σκοτώθηκαν 8
άτομα και το 1981 σκοτώθηκαν 16
άτομα τραυματίσθηκαν σοβαρά 98
και ελαφρά 256 άτομα. Πέρσι και
φέτος υπήρχαν οι ίδιες αργίες και
φέτος η έξοδος των αυτοκινήτων,
με κατεύθυνση τους εθνικούς δρό
μους Λαμίας και Κορίνθου, ήταν η
ίδια αν όχι μικρότερη από πέρσι.
Ένα ακόμη τραγικό στοιχείο των
δυστυχημάτων είναι ότι δώδεκα
οπό τους νεκρούς ήταν έφηβοι και
ανήλικο παιδιά και μάλιστα ανάμεσα
τους έξι μωρά.
Στον τραγικό απολογισμό του
τετραημέρου περιλαμβάνονται και
δυο πολύνεκρα όυστυχήμοτο που
είχαν το καθένα, από 4 νεκρούς
(ένα ακόμη πολύνεκρο, με 4 επίσης
νεκρούς συνέβη ως γνωστό, την

★

’Αγρότες προσοχό
κυκλοφόρησε τό

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
Αλλά και το εσωτερικό εμπόριο
αντιμετωπίζει πλήθος προβλημά
των. Ένα οπό τα κυριώτερα είναι η
ανασφάλεια. Είναι αποκαλυπτικό το
τηλεγράφημα που έστειλε η διοίκη
ση του Εμπορικού Συλλόγου Α θ η 
νών στα αρμόδια υπουργεία μετά
τηνεπιόρομή αναρχικών στο κέντρο
της πρωτεύουσας. Ο ΕΣΑ κατήγγει
λε «την απαράδεκτη κατάσταση και
την υποβάθμιση του κέντρου της
πόλεως που πλήττεται για μιά ακόμη
φορά.
•
Από τους βανδαλισμούς και
τις καταστροφές που προξενήθηκαν
στα εμπορικά καταστήματα γιο πολ
λοστή φορά οπό μικρές ομάδες
αναρχικών στοιχείων και
•
Από την πλημμύρα των
παρανόμων μικροπωλητών που
μετέβαλον την όψη της πόλεως σε
ανατολικό ποζόρι.
Ο εμπορικός κόσμος κατέληξε
ο ΕΣΑ
αισθάνεται ανασφάλεια η
οποία καθιστά αδύνατη την ομαλή λειτουργία της αγοράς και ζητά οπό
το κράτος την αποτελεσματικότερη
προστασία του»

ΠΟΛΥ ΑΙΜ Α ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

★

Αίτηση Δημητρίου Χ"ΔημητρΙου

- Αίτηση Δημητρίου Ζιάκου για
χορήγηση άάειας βοσκής σε απαγο
ρευμένη ζώνη του αγροκτήματος
Βεροίας.
- Ένσταση Αικατερίνης Σακελλαρίου και Ανδρομάχης Μποζίνη κοτά
της υπ" αριθ. 227/82 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
- Ορισμός ενός δημοτικού συμ
βούλου με τον αναπληρωτή του για
την συγκρότηση επιτροπής εκτιμήσεως ζημιών από την κατασκευή
του αρδευτικού έργου Ανατολικού
Βερμίου.
- Ορισμός ενός δημοτικού συμ
βούλου με τον αναπληρωτή του γιο
την συγκρότηση επιτροπής διοπίστωσης
κατασκευής
κτιριακών
εγκαταστάσεων βιομηχανικών η
βιοτεχνικών μονάδων.
Επί του αριθ. 12654/1 153/82
εγγράφου του Υ.Χ.Ο Π. για τροπο
ποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου
στο Ο.Τ 299.
- Αποδοχή ή μη προτεινόμενων
φορολογικών συμβιβασμών μεταξύ
Δήμου και φορολογούμενων.
Βεβαίωση ή μη του δικαιώματος
χρήσης κοιν/στων εκτάσεων για το
έτος 1982.
Απόδοση λογ/σμού για δαπάνες
που έγιναν σε βάρος εντ'τος πογίας
προκατοβολής από τον υπόλονο
υπάλληλο Βασίλειο Ντολόπουλο.
Τροπ/ση προϋπολογισμού Δή
μου έτους 1982.
Έγκριση καταβολής εξόάων
κηδείας του αποβιώσαντα συώχου
του Δήμου Μιχαήλ Γεωργιάόη.
Ψήφιση πίστωσης για την απο
ζημίωση απαλλοτριουμένων ιδιο
κτησιών για την εκτέλεση τοο έρ
γου Οδός Βεροίας
Ασωμάτων
ιιρος
το
Γενικό
Νοσοκομείο
Βεροίας
Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη
γεύματος που παρέθεσε ο Δήμος
στους επίσημους προσκεκλημένους
της πόλης ΚαζονλΙκ.

★

~ Αίτηση Ανδρέα Τσαπορόπουλου
νι° την καταβολή της οφειλής του
π0θς το Δήμο από κατασκευή πεζο
ποριών σε 4 δόσεις

για την καταβολή της οφειλής τού
προς το Δήμο για την κατασκευή
πεζοδρομίων σε 6 δόσεις.
— Αίτηση Στεργιανής Αθανασιάδου για την καταβολή αποζημίωσης
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της.
— Αίτηση Παναγιώτη Καλαϊλόγλου
για οικονομική ενίσχυση.
— Αίτηση Δημοσθένη Μαστορό
πουλο για χορήνηση άδειας βοσκής
σε απαγορευμένη ζώνη του αγρο
κτήματος Βεροίας.

Ματωμένα Χριστούγεννα

★

Την τελευταία του σνεδρίαση
^•»γμοτοποιεΙ την Πέμπτη 30
‘‘ τκεμβρίου στις 8 το βράδυ το
^Ίύοτικό Συμβούλιο Βεροίας. Το
β*Ματα που θα συζητηθούν είναι τα
’’Ορακότω:

ΚΥΡΙΑΚΗ

Σοβαρά τραυματίσθηκε στο
κεφάλι
ο
χωροφύλακας Δημ.
Ροδούλης του Νικολάου, όταν το
αυτοκίνητο που οόηγούσε. λόγω
υπερβολικής ταχύτητας έπεσε πάνω
στο στηθαίο μιάς γέφυρας.
Τα ατύχημα συνέβη το βράδυ
τηςΔευτέρος στο 1ο χιλιόμετρο της
οδου'Τουλούρπς - Ραψουονίκης.
Ο χωροφύλακας που υπηρετεί
στο Α/Τ ΣτυλΙδος μεταφέρθηκε και
νοσηλεύεται
στο
Νοσοκομείο
Βε ιοίος.

★

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΝ

Εξ άλλου ο πρόεδρος του Συν
δέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Κοι
νής Αγοράς (ΣΕΕ4Α) κ Δ. Κων
σταντίνου
μιλώντος σε ειδική
συγκέντρωση στους εμπορικούς
συμβούλους των πρεσβειών των
χωρών της ΕΟΚ αναφέρθηκε στα
προβλήματα που αντιμετωιιιςει ο
κλάδος γιαπ δεν έχει επιδειχθεί
«πλήρης σεβασμός» στους κυριώτε
ρους κανονισμούς. Όπως είπε:
«Το εισαγωγικό εμπόριο έχει
υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα με
την προσδοκία (οπό την κυβέρνηση)
ότι έτσι μειώνεται το έλλειμμα του
ισοζυγίου πληρωμών και προστα
τεύεται η εγχώρια παραγωγή,

σε τροχαίο

Οι Λέσχες των LAIONS κοι
LAIONES της Βεροίας την παραμο
νή των Χριστουγέννων 2 4 -12 -82
και από ώρο 9 ως 12 την νύχτα
έψαλλαν τα κάλαντο σε κεντρικού c
δρόμους και οε συνοικισμούς ττ>ς
πόλεως.
Στο γκρούπ συμμετείχαν και τα
παιδιά των οικογενειών τους με
κιθάρα και τρίγωνα καθώς και με το
ηατροπαράδοτο αστέρι.
Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσιο
της αναβίωσης διατήρησης των
παλαιών εθίμων.
Η εμφάνιση rau αστεριού και
το άκουσμα των καλάντων τις ώρες
αυτές ενθουσίασαν όλους τους
συμπολίτες μος που είχ«ν την τύχη
να τ ' ακούσουν και νο χειροκροτή
σουν θερμά την εκδήλωση αυτή.

★

Τελευταία συνεδρίαση
του Δημοτ. Συμβουλίου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Τραυματίσθηκε
χωροφύλακας

★

0 πρόεδρος του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Γ. Αβραμίδης σε ανακοίνωσή του τόνισε,
ότι καθυστερεί απελπιστικά η εφαρ
μογή των μέτρων για την ενίσχυση
των εξαγωγών. Συγκεκριμένα ανέ
φερε μεταξύ άλλων όπ:
«Η υπουργική απόφαση, με την
οποία απλουστούεται η διαδικασία
καταβολής της διαφοράς τόκων
στους εξαγωγείς και αυξάνεται η
πρώτη δόση σε 80% τουλάχιστον
εξεδόθη στις 9/12, ενώ η σχεπκή
εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλά
δος προς^πξ'μεσολαβούσες Τράπε
ζες οι οποίες θα πραγματοποιούν

¥
★

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ

Οι Λάϊονς
έψαλλαν τα
κάλλαντα

¥

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

¥

Παράδοση σε δύο μέρες

¥

Β. Αντωνιάδης - Π. φασοολόπουλος Ο.Ε.
Κεντρικής 162 Τηλ. 2 4 5 5 7
Βέροια

¥

★

τικής πρωτοβουλίας και να ξεκαθαρίσει την θέση της, προκειμένου να
σταμστήσει να φθείνει η εθνική
οικονομία και να αναχαιτισθεί το κύ
μα της ανεργίας.

ILESMO) με αφορμή ανακοινώσεις
τοο υπουργείου εμπορίου σύμφωνο
με πς οποίες μηνύθηκαν μέλη γιο
αγορανομικές παραβάσεις εξέφρασε την έκπληξη του για ανεύθυνες
ανακοινώσεις αναρμοδίων παρα
γόντων και την κατηγορηματική
αντίθεσή του σε αόριστες και
δυσφημηστικές κατηγορίες κοτά
επιχειρήσεων που η βασική τους
επιδίωξη είναι η συγκρότηση και
μείωση των τιμών, η προσφορά
ποιότητος και γενικότερα η εξυπη
ρέτηση της καταναλώσεως».
Ο ΣΕΣΜΕ υπογραμμίζει στην
ανακοίνωσή του την ανάγκη γιο
ουσιαστικούς αγορανομικούς ελέγ
χους και όχι σε τυπικές και επου
σιώδεις περιπτώσεις όπως η απο
κόλληση μιάς επ κέττας όταν 500
άλλα είδη δίπλα έχουν την ετικέττα

★

Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν την
πολιτική
αυτοσχεδιασμού
της
κυβερνήσεως, την έλλειψη διαλό
γου, την παράταση της αβεβαιότη
τας για την ιδιωτική πρωτοβουλία,
πς αυθαιρεσίες της διοικήσεως και
τους προπηλακισμούς που υφίστανται οι παραγωγικές τάξεις σαν τους
κυριώτερους παράγοντες ανασχέσεως της οικονομικής δραστηριότη
τας. Ακόμη παρατηρείται ότι η νέα
αναβολή της εξανγελίας των γενι
κών αρχών του πενταετούς προ
γράμματος αποτελεί σαφή απόδειξη
ότι η πολιτική του αυτοσχεδιασμού
θα συνεχισθεί και τον επόμενο χρό
νο.
Γι αυτό, σύμφωνα με πληροφο
ρίες θεω ρείται βέβαιο όπ η διοίκη
ση του Συνδέσμου Ελληνικών Β ιο
μηχανιών είναι αποφασισμένη να
ζητήσει αμέσως μετά πς γιορτές
από την κυβέρνηση να προσδιορί
σει με σαφήνεια τον ρόλο της ιδιω-

την καταβολή δεν έχει ακόμη προω
θηθεί
Επίσης αν και οπό τις 2 Νοεμ
βρίου έχει εξαγγελθεί ότι θα ρυθμισ θεί το θέμα των χωρίς όικσιολογητικό δαπανών των εξαγωγέων (3%)
η σχετική εξαγγελία δεν έχει υλο
ποιηθεί παρά
το επανειλημμένα
διαβήματα μας.
Τέλος ενώ έχουν αρχίσει προ
διμήνου περίπου συζητήσεις για την
πραγματοποίηση προγραμματικών
συμφωνιών οι οποίες αφορούν σε
πρώτη φάση 10 από τους πιό
σημαντικούς κλάδους της εξογωγικής δραστηριότητας που καλύπτουν
ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο
οπό το 113 της συνολικής αξίας των
ελληνικών εξαγωγών, καμία συμ
φωνία δεν ολοκληρώθηκε ακόμη
παρά το γεγονός ότι όπως αναφέρεται και σε σχετικό τηλεγράφημα που
έχουμε οποστείλει οπό ημερών οι
παραγωγοί και οι εξαγωγείς στους
σημαντικούς αυτούς κλάδους της
οικονομίας και της εξαγωγικής δρα
στηριότητας αντιμετωπίζουν σοβα
ρά προβλήματα που απειλούν την
Ιδιο την ύπαρξη των παραγωγικών
κοι εξαγωγικών μονάδων».

«Όχι δεν θο υπάρξει κπμν
δυσχέρεια. Η διαδικασία είνμ
απλούστστη, νομίζω είναι μια απλή
σελίδα, μια δήλωση μιας σελίδας
και αμέσως αποκαθίστατπι η ιθογέ
νεια και ανοίγει η πόρτα για την
επάνοδο της πατρίδας».
Σε ερώτηση για το αν μπορουμι
νο υπολογίσουμε πόσοι πολιτικοί
πρόσφυγες θα ευεργετηθούν από
αυτή την απόφαση ο Πρωθυπουρ
γός είπε ότι «είναι δύσκολο να το
προλέψουμε». «Οπωσδήποτε, τόνι
σε θα δοθεί ευκαιρία σε όλους νο
επισκεφθούν την πατρίδα Πόσοι
θα αποφασίσουν πράγματι να γυρί
σουν είναι δύσκολο να ξέρω.
Πιστεύω όμως ότι οι μεγάλοι, αλλά
και οι νέοι θα θελήσουν να επιστρέ
φουν γιατί η νοσταλγία νια την
Ελλάδα, όπως την έχω ζήσει ο ίδιος
μαζί τους όταν ταξιδεύω στις χώρες
αυτές είναι απίστευτη. Ακόμη αυτός
ο «νόστος» ένα χαρακτηριστικό
Συνέχεια στην ¿η

★

Έ ντονη δραστηριοποίηση των επιχειρηματιών (εμπόρων, βιο
τεχνιών, ιομηχάνων κ.ά.) θα εκδηλω θεί αμέσως μετά τις γιορτές,
για να εξεταστούν οι τρόποι ανπμετωπίσεως των σοιβαρών και
ουσιαστικών προβλημάτων που καθιστούν την ιδιωτική πρωτοβου
λία αναποτελεσματική.
Η ανάγκη αυτή προέκυψε επιτακτικά πλέον μετά την εκτόξευ
ση κατηγοριών κατά των βιομηχάνων από τον πρωθυπουργό μέσα
στη Βουλή. Όπως τονίζουν κύκλοι των επιχειρηματιών, τα προβλή
ματα σωρεύονται στην ελληνική οικονομία αλλά η κυβέρνηση αντί
να ασχοληθεί με την αντιμετώπισή τους εφαρμόζει πολιτική αυτοσχεδιασμού και στην ουσία αποθαρρύνει τις παραγωγικές τάξεις.

είπε:

★

Πέντε άτομο στο Διαβατό και
«Κ κρα άτομο στο Λουτρό έπαιζον
'^α νορ ίυμ ίνα παιγνίδια μ« χαρτιά.
. Συγκεκριμένο
στο
Διαβατό
τΠοιζαν πρκ£ρ γο βράδυ της Δευτέάε καφενείο και οε έφοδο της
•“ Ροφυλακής (έφυγαν οι τρεις κοι
°υνελήφθησαν μόνο ο καταστημααΡλης και ένας παίκτης. ΚατοσχέΠκι ν Ρ ;5 0 δρχ Οι τρεις που διέ*υγαν καταζητούνται.
Στο Λουτρό από τα τέσσερα άτο™ που έπαιζαν «21» συνελήφθη
“®νο ο ένας (καταστηματάρχης!.
νω καταζητούνται οι άλλοι τρεις
διέφυγαν.
Κατοσχέθηκαν
ί£ δ Ο δρχ καθώς και τα χαρτιά που
"Όιζαν το τραπέζι και οι καρέκλες.

ίμ είς το δραχμικό κύοτος *
στείλουν προϊόντα, έτο ι ώ α ι.
μην υπάρξει γΓ αυτούς πρόβ*·
συναλλαγματικό που πιστεύω είν ;r
και ο κύριος λόγος που ι ούς όυσχε
ραίνει την επιστροφή»
Κατόπιν, ο πρωθυπουργός υ ι τ
γράμμισε όπ «θα απαιτηθούν op;
σμένοι μηχανισμοί υποδοχής «των
πολιπκών προσφύγων». ΕΙμοστε
έτοιμοι, επεσήμανε Ο κ. Παναν
δρέου. να προχωρήσουμε σε όλα
εκείνα τα μέτρα που θο κατπστή
σουν και επιθυμητή την επάνοδο
κοι πραγματικό θερμή και ζεστή την
παραμονή, στην πατρίδά τους κοι
την πατρίδα μας».
Σε ερώτηση σχετικά με το ον θο
υπάρξουν κάποια πιο ειδικό προβλη
ματα που θα δυσχεράνουν χρονικά
την επάνοδο όσων πολιτικών προσ
φυγών επιθυμούν, ο κ. Παπονδρέτ u

ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ|
Τον ελεύθερο επαναπατρισμό
των πολιτικών προσφύγων, στη χώ
ρα μας και την απόδοση'της ιθαγέ
νειας σε όλους όσους έχουν το
ελληνικά γένος
αποφάσισε
η
κυβέρνηση της αλλαγής. Την ιστορι
κή αυτή, όπως χαρακτηρίστηκε από
φαση, ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ
•ως Ανδρεας Παπανδρέου. με
δηλώσεις του ανήμερο το Χριστού
γεννα
«Η κυβέρνηση του ΠΑ ΣΟ Κ . η
κυβέρνηση της αλλαγής τιμά το
συμβόλαιο τιμής που έχει υπογρά
ψει με τον Ελληνικό λαό και έτσι
ύστερα οπό τόσες δεκαετίες οι
πρόσφυγες μπορούν να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα μας είτε σαν επι
σκέπτες αν το προτιμούν, είτε σαν
μόνιμοι πια κάτοικοι της χώρας
μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικό
ο πρωθυπουργός Ανδρέας Πσπανδρέου.
Η οπόφοση αυτή της κυβέρνη
σης είναι ένα «ακόμα βήμο» γιο νο
τεθ εί τέρμα στον εθνικό διχασμό
και να μετατρέψει, όπως τόνισε 0
πρωθυπουργός «σε μια απλή ανάμ
νηση το εμφυλιοπολεμικό κλίμα,
που για τόσες δεκαετίες κυριαρχού
σε στη χώρο μας». Ο κ. Παπαν
δρέου επεσήμανε. επίσης άτι η
απόφαση αυτή της κυβέρνησης «εί
ναι μια προσφορά στην εθνική ομο
ψυχία» στη δύσκολη αυτή περίοδο
που διανύουμε.
Για το μέτρο αυτό:
• Ο κ. Αβέρωφ δήλωσε όπ ενώ
ο πρωθυπουργός δεν προσθέτει τ ί
ποτε καινούργιο 1η μεγίστη πλειοψηφία των επτθυμαύντων να επι
στρέφουν επέστρεψαν) επιτρέπει
τώρα την επιστροφή και των υπερμάχων της διασπάσεως της ενότη
τας του εθνικού χώρου
• Ο κ. X. Φλωράκης βρίσκει
θετική την απόφαση τονίζει όμως
ότι πρέπει να επιστρέφουν ΟΛΟΙ οι
Έλληνες υπήκοοι...
• Κύκλοι της Ν,Δ.. δήλωσαν όπ
θα ζητηθεί να διευκρινίσει η κυβέρ
νηση αν θο αποστεί από την υπερ
κομματική γραμμή που ακολούθησε
το τελευταία χρόνια στο θέμα αυτά.
• Οι κ.κ. Π. Κανελλόπουλος Γ
Μαύρος και I. Πεσμαζόγλου (ο
τελευταίος με κάποιες επιφυλάξεις)
θεωρούν το μέτρο θετικό.
Στη δήλωσή του ο πρωθυπουρ
γός Ανδρέας Παπανδρέου σημείω
σε ότι «δεν θα χρειαστεί νόμος. Το
θέμα θο λυθεί μέσα οτην επόμενη
εβδομάδα, με κοινή απόφαση των
υπουργών Δημοσίας Τήξεως και
Εσωτερικών*.
Στη συνέχεια σπαντώντος σε
σχεπκή ερώτηση ο κ. Α.Γ. Παπαν
δρέου είπε ότι σε συνεργασία με πς
κυβερνήσεις όλων των χωρών όπου
βρίσκονται οι πολιτικοί μας πρόσφυ
γες «έχουν ορχίσει προσπάθειες για
την επίλυση των κοινωνικών και
συνταξιοδοτΛών προβλημάτων που
τυχόν θα προκόψουν». «Φανταζό
μαστε. πρόσθεσε. ότι ίσως ξεπεραστεί το πρόβλημα εάν αναλόβουμε

■¥
*

★

Μη χαρότβρα

Έπαιζαν
πόκερ
και «21»

Ημαθίας

miummoioYHTiii
01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ό *
Δ ελ τιο ειδήσεω ν των 9 της
23 Δ εκεμβρίου στην ΕΡΤ ■ 1.
Ο ρεπόρτερ συνομιλεί γιο κάποιο θέμα - μ ε ένα νεα
ρό μαλλιά κοι ο υπύπτλος που
ιτέφτει οτην οθόνη δείχνει ότι
ο νεαρός αυτός είναι... «οικο
νομικός σύμβουλος του Π ρω 
θυπουργού»!
Αυτός, λοιπόν, ο νεαρός
μαλλιας, που ούτε για φοιτη")< της Α ΐΟ Ε Ε καλό - καλά
όεν μοιάζει, αυτός συμβου
λεύει τον μεγάλο οικονομολό
γο καθηγητή Πρωθυπουργό
μας!
Πού φτάσαμε... Για να
δικαιολογούν μισθούς σε νεα
ρούς '
πρασινοσυμβούλους
τους δίνουν θέσεις και τίτλους
«αι δεν τους νοιάζει αν έτσι
προσβάλλουν ακόμη και την
επιστημονική αξία του Πρω
θυπουργού!

εφημερίδα του Νομού

Των πολιτικών προσφύγων
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Αδέσμευτη καθημερινή

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. φύλλου 2115
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Αποφάσισε η Κυβέρνηση

ΣΕΛΙΔΑ 2 η

Τετάρτη 2 9 Δεκεμβρίου 1982

• Λ Α Ο Ι*

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
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Διεθνής οργάνωση - Ανάπο
δος φύλαρχος οφρικανών.
Γι' αυτήν παλεύουν περισσότε
ρο οι γυναίκες - Οπτική ισοπα
λία.
Υπάρχουν και τέτοια βάρη
Ιοντίστρ).
Την χρειάζοξονται κυρίως οι
φιλάσθενοι συνάνθρωποί μας
(αιτιατ. καθαρ ).
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ΚΑΘΕΤΑ:

1 2 U D N IIIU
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Μ ' αυτές χαίρονται περισσότε
ρο τα μικρά παιόισ
Επίρρημα της δημοτικής που
σημαίνει και ξαφνικά — Δείχνει.
Το καλλιτεχνικό επώνυμο μίας
παληάς μας τραγουδίστριας —
Συμπερασματικό
Αντίστρο
φη νότα
Εκδίδει λογαριασμούς - Εγκυ
κλοπαιδικό
περιοδικό
(αντίστρ).
Φίδι... θαλασσινό — Αφρικανι
κό ποτάμι στην αιτιατική της
δημοτικής
Μικρή η χρονική διάρκεια της
— Σ άλλες καμήλες ένσς σ' άλλες δύο (αντίστρ ).

7.

8
9.

10.

Χωριό του νομού μας.
Επιθετικός
προσδιορισμός
που., κολλάει συνήθως στην
λέξη σκοπός.
Ελληνικό σύμφωνο
Βρίσκε
ται στα σπίτια στολισμένο.,
αυτές τις μέρες.
Νηπιακός περίπατος - Οικιακό
ζώο (αντίστρ,).
Υπήρξε μεγάλος εφευρέτης —
Ελληνικό νησί.
Δικά μου - Τα φυτά χωρίς...
αρχή (γεν.!.
Νότα — Ορος πετοσφαιρίσεως
(αντίστρ.) — 1020.
Αυτός τιμάται από την Χριστια
νική θρησκεία.
Φυτρώνει μόνο στις ‘Αλπεις.
Ένα λαϊκό όργανο στον πλη
θυντικό.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΟΔΥΣΣΕΑ 2 ΑΠΙΟΛ 3. ΑΤ - ΟΤΙ ΤΟ 4 ΡΟΑ - (Α)ΤΟΝ(ΙΑ) 5. ΚΥΜΑ
ΔΙΚΗ 6. ΑΠΕ - ΦΟΡ 7. ΔΕ ΛΑΜ - ΣΟ 8.
ΜΑΤΙΑ 9 ΑΣΚΑΣΤΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΒΑΡΚΑΔΑ 2 ΤΟΥΠΕ 3. ΔΑ - ΑΜΕ — Μ (ΙΙΣ(0) 4 ΥΠΟ ΛΑΚ 5. ΣΙΤΑ - ΓΑΤΑ 6. ΣΟΤ - ΜΙΣ 7. ΕΛ - Τ Ιφ - ΑΤ 8.
ΤΟΚΟΣ 9 ΠΟΝΗΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

Από την Λογοτέχνιόα Αθανασία
Παπαρουσοπούλου από την Θεσσα
λονίκη πήρα, τιμητική προσφορά το
νέο της βιβλίο «Λαογραφικά Zcuyoστασίου Καστοριάς» κοι έμεινα ικα
νοποιημένος για την άρτια έκόοση
του βιβλίου, την επιμελημένη εργα
σία και το ενδιαφέρον λαογραφικά
θέμα που μας ζωντανεύει με τις
ζωντανές εικόνες την γλαφυρή τη
γλώσσα και τις φωτεινές περιγρα
φές
Για τους αναγνώστες της στήλης
μας παραθέτουμε τον πρόλογο .
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ
Το Ζευγοστόσιο (Δόλιανη) είναι
οπό εκείνα τα μικρά, αλλά όμορφα
χωριά που έχει ο νομός Καστοριάς
Ανήκει στην περιοχή των Κοστσνοχωρίων - υπάρχουν και Καστανο
χώρια που ανήκουν στο νομό Κοζά
νης - και απέχει από το Άργος Ορεστικό 17 χιλιόμετρα
Βρίσκεται χτισμένο σε υψόμε
τρο 800 μέτρων. Περιβάλλεται από
λόφους δασωμένους, που σε κάθε
κορφή φαντάζει κι από ένα ξωκλήσι,
και δίνουν στο χωριό μιά ιδιαίτερη,
μιό χαρακτηριστική φυσική ομορφιά
και γοητεία.
Ανατολικά συνορεύεται με τα
χωριά Σπήλαια και Νόστιμο, βορειόυτικά με το Μελάνθιο και τη Νίκη,
και νοτιοδυτικά με το Ανω Περιβόλι
και το Καατανόφυτο.
Το παλιό του όνομα ήταν Δόλια
νη Πριν από το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο το χωριό είχε γύρω στις 80
οικογένειες. Λίγο η κατοχή, λίγο ο
εμφύλιος πόλεμος λίγο η αστυφυλία, οι κάτοικοι εγκστέλειψσν το
χωριό Σήμερα ζούν εκεί πολύ λίγοι,
γύρω στις 2 0 οικογένειες

Ο ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
© ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμ
βρίου 1982 όιονυκτερεύει το φαρ
μσκείο:
Τροιου - Μανουσαρίδου

Βενζινάδικα
Ραδιοιαζι

02.533 62.666
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

. χισν θκνιζιλαο

Ε Κ ικ η Τρανέ;ο
Ετβντι Δ Ε Η
Εναντι Κ Τ Ε-Λ

ΙΚκηκηο'Ή«*

23.434
24.141 24. J4 3
23.131
26.726
26.67*

Π λ. {1ρολοηου

21

Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
Π λ Καρστακκου

2 I.J 3 2 22 63 6

A Λ Ε 2 Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Ενοττ, Κ Τ Ε Α

24.060
23.330

# ■

Γνωστοποιείται συμ+ώνως πρός τύ
Ομβρον 1366 τοΟ ' Αστικού Κώδικας δτκ

Ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του
Νικολάου και της ΜαρΙκας το γένος
Καρατζόγλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην βεροια επαγγεΛματος
καθηγητής και η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥ
ΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Στεργίου και
της Ελευθερίας το γένος Βέρρου
που γεννήθηκε και κατσίκι στην Β έ
ροια επαγγέλματος Δασκάλα πρό
κειται να παντρευτούν με πολπικό
γάμο στο Δημαρχείο Βέροιας

ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ Π. ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Οι κάτοικοι, που το εγκστέλειψον, έρχονται συχνά στο γενέθλια
τόπο, προσεύχονται στη Θεοτόκο,
παίρνουν ψυχική και σωματική δύ
ναμη, ώσπου πάλι να ξανάρθουν.
Το Ζευγοστάσιο είχε μιά ατέ
λειωτη σειρά από αγνά ήθη και έθ ι
μα. Σσν ο κόσμος του έφυγε και σαν
μπήκε στη ζωή μας ο Ευρωπαϊκός
μοντερνισμός, τα ήθη και έθιμα αν
όεν εγκαταλείφθηκαν οριστικά, ατόνισαν αισθητά και όσο το χρόνια
περνούν, φεύνοντας αυτοί που τα
διατηρούσαν και ζούσαν μ' αυτά, θα
απολησμονηθούν.
Αυτό τα έθιμα, αυτές τις αννές
συνήθειες θα θυμίσω στους αγα
πητούς μου συνχωριανούς στις
σελίδες του μικρού αυτού βιβλίου
που ακολουθούν.
Η συγγραφεύς του βιβλίου είναι
γνωστή στο μακεόονικόχώρο με
την πνευματική της παρουσία και
την πλούσια προσφορά σε βιβλία.
Μέχρι τώρο κυκλοφόρησε τα παρα
κάτω βιβλία:
11 Αληθινή ιστορία. 2) Έρωτας
και Ήρωες. 3) Ό ταν τα τραίνα
συναντιούνται πάνω από τον Ρήνο.
4) Η Ελβίρο. 5| Όνειρα. 6) Λαογραφικά παραμύθια της Μακεδονίας. 7)
Λαογραφικά Ζευγοστασίου Καστο
ριάς...

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ
ΥΛ ΙΚ Ω Ν
Το 315 ΣΠΤΧ προκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
ενσφράγιστες προσφορές στις 28
του μηνάς Ιανουάριου ημέρα Παρα
σκευή οπό 11 00 έως 13.00 στην
έόρα της μονάόος (Στρατόπεδο
κΚΟΜΔΕ - ΛΟΥΔΙΑ» - Πλατύ Ημα
θίας) για την προμήθεια εργαλείων,
συσκευών και μηχανημάτων προϋ
πολογισμού 350.000 όρχ.
Πληροφορίες για τους ενδιαφε
ρομένους θα παρέχονται στα γρα
φεία του 315 ΣΠΤΧ καθημερινά
από 14-1-83 κατά τις εργάσιμες
ώρες.
Τ/χπς ΠΆΙ
Καρακάσης Βασίλειος
Διοικητής

2 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7

♦
★
*

Ο Κω ν/νος Καραμανλής ή ρ θ ε στη Βεργίνα.« Εθνική υπόθεση οι ανακαλύψεις» τόνισε.
Γίορτάστηκαν και φ έτος «τα κόλιντα» στη Φυτεία.
Εξακόσιες χιλιάδες δραχμές του λαϊκού λαχείου στη Βέροια.
Κατέπληξε το κοινό η έκθεσ η ζωγραφικής του Βασίλη
Σωζερίόη.
Νίκη της «Νάουσας» επί της Καλαμαριάς μ ε 1-0. Επανεμφα
νίσθηκε ο Μουρστίδης.
Οι έφηβοι της «Βέροιας» έχασαν μ ε 1 -0 απ' τον «Ολυμπια
κό» α το ύ Καραϊσκόκη.
Η Μ ελική νίκησε στο Δ ιαβατό μ ε 3 -0 .

Μαθητικά φτερουγίσματα

Τηλ. Χρήσιμα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

23.222
22.505

Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
D.I.E. (σταθμός,
εστννομκό Τμήμα
Τροχοίο

126
2Δ74Θ
24.444
22X 33
2 *4 4 4

ΝΑΟΥΣΗΣ
22.1 »6
22X 00
22X 14
41.263

Πυροσβεστική
Nooocopcfo
ΔΕ. Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε . (σταθμάς)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2 3 .6 1 0
2 3 .3 6 4
2 3 .3 7 6
100

Πυροσβεστική
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ι.Κ .Α . (nptúT. βοήθειες)
Α μ εσ η Δράση

121

Ο .Τ .Ε . (βλάβες)
Πυροσβεστική

1ΘΘ

Χειμώνας Τα βουνά ντύθηκαν τη
λευκή χειμωνιάτικη στολή τους
Μαζί του έφτασαν και τα Χριστού
γεννα. η μεγάλη αυτή γιορτή της
Χριστιανοσύνης.
Οι καμπάνες των εκκλησιών
ηχούν χαρούμενο και μεσ' στην
σιναλιά της νύχτας αναγγέλουν τη
γέννηση του Κυρίου. Ό λοι ας πάμε
νοερά μέσα στο φτωχό και σκοτει
νό σπήλαιο της Βηθλεέμ, ανάμεσα
στα όκακα ζώα. όπου γεννήθηκε ο
Χριστός Εκεί θα ακούσουμε τους
αγγελικούς ύμνους πάνω στο θ είο
βρέφος «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και
επί γης Ειρήνη».
Το σκοτεινό σπήλαιο πλημμυρίζει
οπό φως και η γύρω φύση λάμπει
από χαρά Ένα άστρο υπέρλαμπρο
στέκεται από πάνω και επισημοποιεί
τη γέννηση του Θεανθρώπου.
Μέσα στο κρύο και στην παγω
νιά, όέχεται από τα ζώα του στά
βλου τη ζεστασιά των χνώτων τους
σαν το καλύτερο δώρο που μπο
ρούσαν να του προσφέρουν. Αγνοί
και άκακοι ποιμένες του πράσφεμυΥ ιιμ υ μ υ ιυ *01 Ορνία.

Μάγοι σοφοί απ' την Ανατολή
ήρθαν και τον προσκύνησαν με θ εϊ
κά δώρα: Σμύρνα, Χρυσό και Λίβα
νο. Η ανθρώπινη σοφία γονάτισε
ταπεινό μπροστά στο Θείο βρέφος
που με την γέννησή του όιαλάλησε
πρωτάκουστα ως τότε μηνύματα.
Μηνύματα αγάπης και Ειρήνης.
Οι όυνατοί εκείνης της εποχής
όπως και σήμερα, όεν θέλησαν ν'
ακούσουν τη φωνή της αλήθειας και
όεν προσάρμοσαν τα βήματα της
ζωής τους στη θεϊκή πρόσκληση.
Αντίθετα έστησαν το Στουρό του
μαρτυρίου στο Γολγοθά.

coctaU’s

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
του Θεοχάρη και της Ζηνοβίας το
γένος Φαχαντίόου που γεννήθηκε
στο Μαυροδένόρι Κοζάνης και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοόόμος και η ΕΛΕΝΗ ΝΟΤΑΡΙ
ΔΟΥ του Μιχαήλ και της Ελισάβετ
το γένος Ιωαννίδου που γεννήθηκε
στο Δασωτό Δρόμος και κατοικεί
στην Βέροια επαγγέλματος ιό,
υπάλληλος πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γόμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγίου Ιωάννου Βέροιας.

Πριν 5 χρόνια

Την Λογοτέχνιόα Παπαρουσο
πούλου παρουσιάσαμε και άλλοτε
για τν ανοόική πνευματική της
πορεία και είναι μέλος σε πολλούς
λογοτεχνικούς συλλόγους και με
βραβεία και περγαμηνές. Τα θερμά
μας συγχαρητήρια.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Contessa

Λ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23 63 5
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Χρ. Πετρίόη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Λίλιας Θωμάς

οοοε

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έτσι επακολούθησε ο θρίαμβοί
της Ανάστασης και ξεσκεπάστηκε Π
ανθρώπινη κακία και ματαιοπονίο,
Κάθε χρόνο αυτή τη Χριστουγεν
νιάτικη νύχτα του Δεκέμβρη, ξονογεννιέται ο Χριστός Δεν γεννιέται
όμως μέσα στη φάτνη. αλλά γεννιέ
ται. σίγουρα, μεσ' τις ψυχές και τις
καρδιές των πιστών. Γεννιέται Μ«οα
σ' εκείνους, που είναι έτοιμοι νο Τον
όεχθούν. Σ' εκείνους που κάνουν
πράξη τα κηρύγματά Του.
Μέρα χαράς μέρα αγάπης μέρ°
ελπίόας και αισιοδοξίας φανερώ 
νουν το Χριστούγεννα.
Εμπρός ας γονατίσουμε ταπεινό1
προσκυνητές μπροστά στο Θειο
βρέφος και να είμαστε βέβαιοι. 0 1
θα πλημμυρίσει η ψυχή μαί.
ψυχές όλων των ανθρώπων. απ0
αγάπη γαλήνη και ευτυχία.
Αυτό είναι το μεγάλο 6ίδαγμο:
Πως το θαύμα της ενσαρκώ σεώ ί
του Σωτήρα Χριστού, γίνεται τώρο
μέσο στουε ανθρώπους
Βέροια

24 /12/82

Κατσιγιαννόπουλος Κωνσιαντι'νος
Μαθητής Ε' τάξεως
7ου Δημοτ. Σχολείου Βεροίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ. Κ Α Μ ΙΝ Α Σ - Ε . Κ Α Μ ΙΝ Α Σ & ΣΙΑ Ε .Ε.

ΕΙΣ Α ΓΩ ΓΑ Ι - Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π ΕΙΑ Ι

Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η
Κεντρικής 71 Τηλ 24628 27940

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Α ΡΑΔΙΟΦ Ω Ν Ω Ν
Τ Η Λ ΕΟ Ρ Α Σ ΕΩ Ν Μ Α ΓΝ Η ΤΟ Φ Ω Ν Ω Ν
Ενισχυτές, μ«(κτ€ς, κεραίες, καλώδια I V

Kdm to {«χωριστό στη Βέροια
e t ËupCBMMCÔ στυλ
Κ Λ Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η 15-Τηλ. 21147

Ραδιοερασιτεχνισμού-Λυχνίες τρανζίστορ κλπ
Τρύφωνος 3 - Τηλ. 6 2 6 1 7 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Στη Μητρόπολη έναντι Κιν/φου Καπρίνη

Α/ΝΐΗ: Π*ν. Σιμ ικ

ΛΑΟΙ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε .Ι.Η .Ε .)
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτκς - Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α
Διευθυντής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 0

■ θ ’
Ο PCL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜ ΕΝΟ

Υκίυβυνος

Τό συμπλήρωμα τής τηλεοράσεώς σας
¿ 0
”

15

l i l i

I "

« W 4

9

l i l i

«t e

Νομικός σύμβουλος
Τ Α Σ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιιιχοκρότους 26)
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Μητροαόλέως 72
Τ η λ . 23 137 26.762
Β Ε Ρ Ο ΙΛ

^•fciSC £ χ < £

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56-ΒΕΡΟ ΙΑ-ΤΗ Λ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτων

δρχ. 1300

Σωματαων

Grundig Video-Recorder VIDEO 2 x 4 stereo

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΦωτοσύνβββηςΌΕΡδΕΤ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ Ι Κ Α Σ
(Π . Μιαουλη 4)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

Συλλόγων Γ .Π .Σ .
Κοινοτήτων
Α .Ε . και Ε Π Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε .Γ .Σ . Τρακκζων

®ρχ. 2000
δρχ. 3000

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩ Ν
ΔΙΑΡΚΗΣ

δρχ. 4000

φ Χαρογραψα δημοοιςυομινα η όχι
δκν cmoTpcpavtau

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& Μ ΗΧΑΝ ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

DATS U Ν - N I S S A N

φορτηγά - Επιβατικά - ανυψωτικά

ΔηυίΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ>Θήκη Βι
Εθνική οδος ΒεροίΟς - Εόέσης

(1 0 0 μ. μ€τά τη διασταύρωση Ναούσπς)

ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

Πάρτη 2 9 Δεκεμβρίου 1 9 8 2

ΙΗ Α »Δ Α 3η

»ΛΑΟΙ»

ΓΣκόνταψε πάλι
η Νάουσα 1- Ί

Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Ι
Η ΒΕΡΟΙΑ ΦΟΡΤΣΑΡΗΣΕ
ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ψ υχω μένη και μ ε σω στή τακτι
*ή και ανάπτυξη παιγνιδιού η
ΒΕΡΟ ΙΑ πέτυχε την Κυριακή την
"Ρώτη εκτός έδρας φ ετεινή της νί-

*Π·
Συγκεκριμένα νίκησε μέσα στα
Γιαννιτσά την τοπική Αναγέννηση
Με σκορ 3 - 1 , ενώ έχανε σπάνια
Ευκαιρία να α νεβάσει τον δείκτη του
Οκορ σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη,
Μ'ά και δημιούργησε όλες εκείνες
πς προϋποθέσεις που συνηγορούν
κάτι τέτοιο.
Η προχθεσινή Β Ε Ρ Ο ΙΑ που τό°0 ά ρεσε στους φιλάθλους, τόσο
Γ°υς δικούς της όσο και των Γιαννιιοών ήταν βέβαια πολύ καλή, αλλά
Ιδιο καλή ήταν στο Κιλκίς (2 -2)
ιαι οτα Τρίκαλα (0 -0 ) και στην Αλε(ανδρούπολη (0 -2 ) με την μόνη δια
φορά άτι στα Γιαννιτσά, χωρίς να
τΠς έρθουν βολικά τα πράγματα,
δεν είχε την φ οβερή ατυχία που
Ίνώρισε στα προαναφερθέντα παι

χνίδια όπου ομολογουμένω ς έχα σε
4 πολύτιμους βαθμούς.
Η κυριακάτικη νίκη της « Β α σ ί
λισσας του Βορρά» ήρθε σαν επ ι
στέγασμα της σω στής τακτικής και
των τοποθετήσεω ν των παικτών
μέσα στον αγωνιστικό χώρο και
προπαντός της άψογης εφαρμογής,
από πλευράς των τελευταίων της
τακτικής που ακολουθήθηκε και που
δεν είναι άλλη, από εκείνη που
εφαρμόζεται σ ε όλους τους φετεινούς εκτός έδρας αγώ νες
Οι 4 παίκτες της οπισθοφυλα
κ ή ς είχαν συγκεκριμένο ρόλο ο
καθένας με πιό σημαντικό ο X Α 
θανασίου, ο οποίος μ ε τις συνεχείς
προωθήσεις του ήταν ο κρυφός
κυνηγός της ομάδος του Και από
αυτόν δέχθηκαν καίρια κτυπήματα
οι γηπεδούχοι.
Στο κέντρο του γηπέδου, οι παί
κτες της μεσαίας γραμμής εφάρμο
ζαν εξαντλητικό πρεσάρισμα, όταν

Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ...
Γην μεγάλη χαρά υπό την πολύ
Μεγάλη νίκη μέσα α ια Γιαννπαά ήρθε
νο <ην μετριάσει κάπως αμέσως μετά
τΠν λήξη ιου αγώνα, ένα λάθος το
οποίο θα μπορούσε να κοστίσει στη
ΒΕΡΟΙΑ τους άύο βαθμούς της νίκης
"ον κερδίθηκαν με τόσο κόπο, καθώς
επίσης και την αφαίρεση ενός ακάμΐι

Βαθμού.
Το λάθος το εντόπισε Γιαννιτσιώ'Πς δημοσιογράφος ο οποίος έτυχε
παρακολουθεί το παιχνίδι δίπλα
«πά τον Ισχνόπουλο. που ήταν δηλωΜένος στο φύλλο αγώ νος ενώ αντίθεΌ ο τον πάγκο των αναπληρωματικών
*·δε να κάθεται ο Γιώργος Μ ίλ η ς που
δεν είχε δηλω θεί στην 16άδα. Το
Γεγονός αναφέρθηκε στους διοικούνΉ
την Γιαννιτσιώτικη ομάδα, αι
οποίοι με την σειρά τους ενημέρωσαν
’ ον διαιτητή στο ημίχρονο πράγμα.

που ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε τον
επανέλεγχο των δελτίων, διαπίστωσε
ότι το λάθος ήταν δικό του. Συγκεκρι
μένα, όπως ευθαρσώς ομολόγησε ο
Δραμινός διαιτητής και προς τιμήν του
το ανέφερε στο φύλλο αγώνος με
κίνδυνο μάλιστα να τιμωρηθεί, όταν
έγραφε ένα προς ένα τα πλήρη στοι
χεία των παικτών από τα σχετικά δελ
τία, όταν ήρθε η σειρά να αναγραφε!
ο 16ος παίκτης βλέποντας το όνομα Γ.
Μίλης στο δελτίο και επειδή προηγου
μένως είχε γράψει το όνομα Φ. Μίλης
νόμισε ότι πρόκειται περί του ιδίου
δελτίου καιι φυσικά προσώπου, με
αποτέλεσμα να «γυρίσει» το επόμενο
δελτίο non ήταν του Ισχνόπουλου.

Γεννάται όμως το ερώτημα τί θα
γινόταν εάν το γεγονός δεν έπεφτε
πτην αντίληψη του κ. Λέκκα και ο
Που αντιλήφθηκε ο πρόεδρος κ. Λέκ- προπονητής χρησιμοποιούσε τον μη
*Ος Και την κατάλληλη στιγμή απέτρε- δηλωθέντα στο φύλλο αγώνος Μίλη,
ενώ παράλληλα δεν είχε τον ανδρι
Φ* το μοιραίο.
»
Συγκεκριμένα ιη ν στιγμή που ο σμό ο διαιτητής να αναγνωρίσει το
Στέφανος Γαίτάνος είχε σηκώσει για λάθος του;
Απλούστατα η ΒΕΡΟΙΑ θα πλή
Προθέρμανση 3 παίκτες προκειμένου
>0 χρησιμοποιήσει τους 2 από αυτούς ρωνε το τίμημα της ανευθυνότητας
Τ° Ί ενημέρωσε ο κ. Λέκκας ότι κότι των υπευθύνων της, διότι η υπογρα
δεν πήγαινε καλά στο φύλλο αγώνος φή στο φύλλο αγώνος πριν από το
Με αποτέλεσμα να κάτσουν πάλι στον παιχνίδι απά τους αρχηγούς των ομά
πάγκο οι 3 προθερμαινόμενοι παίκτες δων. σημαίνει ότι ούδεμία αντίρρηση
ίϊίμ ιιο ς Τοπαλίδης. φ . Μίλης) και στο επί των αναγραφέντων υπάρχει.
'ελευταία μάλιστα λεπτά η ομάδα νο
Επιβάλλεται λοιπόν μεγαλύτερη
Παίζει με 10 λόγω τραυματισμού του προσοχή και υπευθυνότητα από τον
εκόστοτε αρχηγό αποστολής ή εντε
Ηολτσά.
ταλμένο πρόσωπο κατά την ώρα της
Μ ετά τον αγώνα ο Δραμινός διοι
’ ήτής κ. Κωνσταντινίδης ύστερα από παραδόσεως των δελτίων και την
ππαίτηοη των παραγόντων της Α να σύνταξη του φύλλου αγώνα, διότι ο
γεννήσεως κάλεσε τους αναπληρω- αρχηγός της ομάδος και στην προκει
Ματικους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ προ- μένη περίπτωση ο Μελετίδης δεν
•ειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως μπορεί να έχει την νηφαλιότητα που
Ισον αυτοί που είχον δηλω θεί στο επιβάλουν οι περιστάσεις.
Φύλλο αγώνα.
Στο σημείο αυτό και την στιγμή

Γ. ΓΑΛΑ Ν Ο Μ Α ΓΗ Σ

Μ ΙΚΡΕ! ΑΓΓΕΛΙΙ ί ί ΐ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Η επιχείρηση και όλος ο εξοπλισμός καφεκοπτείου. ΠληροφοΒ>ές στα τηλ. 26621 και 2 8 2 4 9 .

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ; 1-3: Ο Παρίζος πού δέν δ ιο κρ ίνετο ι σημειώ νει τά
πρώτο γκολ τής Βασίλισσας παρά τή ν προσποθειά τού γκολκήπερ Σοββουλίβη.

την μπάλλα είχαν οι αντίπαλοί τους
ενώ όταν αυτή βρισκόταν κάτω από
την δική τους κατοχή ξεδιπλωνόταν
με άνεση και σιγουριά, πράγμα που
δ υσκόλευε τους γηπεδούχους οι
οποίοι δεν ήξεραν ποιόν να πρωτομαρκάρουν, ενώ τα πράγματα γινό
ταν ακόμη πιό δύσκολα γι αυτούς με
την συνεχή κινητικότητα των κατ'
εξοχήν κυνηγών της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ , οι
οποίοι εάν ήσαν περισσότερο προσ
εκτικοί θα πετύχαιναν ακόμη μεγα
λύτερη σ ε έκταση νίκη.
Γενικό είναι το συμπέρασμα ότι
μεταξύ των δύο συγκροτημάτων
υπήρχε μεγάλη διαφορά και όπως
χαρακτηριστικά έλεγαν οι Γιαννιτσιώτες φίλαθλοι, ο ένας από τους
δύο αντιπάλους (Β Ε Ρ Ο ΙΑ ) είναι
ομάδα Α ' Ε θ ν ικ ή ς ενώ ο άλλος Β '
και μάλιστα από αυτές που κινδυ
νεύουν με υποβιβασμό.
Συγχαρητήρια λοιπόν σ ε όλους
τους σ υ ντελεσ τές της μεγάλης
αυτής επιτυχίας μ ε την ευχή να
υπάρξει συνέχεια και πιστεύουμε
ότι θα υπάρξει μιά και δεν λείπουν
οι προϋποθέσεις.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΑΣ: Λόνω της φυσέως του
αγώνα, είχε περιορισμένη ορπ οιημιυτηια κοι ως εκ τούτου ελάχιστα περιθώριπ
διακρΙοεως.
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τέλειος στο αμυντι
κά του καθήκοντα, ενώ παράλληλα ήταν
ο κρυφός κυνηγός της ομάδος του. Ιδιαί
τερα κατά το πρώτο ημίχρονο τον

0 Αστέρας έφ ερε πάλι X στην έδρα
του (με σκορ 1-11 αλλά αυτά οφείλεται
αποκλειστικό στον πολύ κακό διοιτητή κ.
Βομβακά και στο αντιαθλητικό παιννίδι
τω ν Τρικαλινών παιχτών.
0 Δ ιαιτητής κ. Βομβακάς ο οποίος
φαίνεται άτι είναι τελείως άσχετος με
την Διαιτησία χωρίς καν να μπορεί να
αξιολογήσει τις φάοεις ιο υ αγώνα άρχι
σε ένα πανηγύρι με άσκοπες κάρτες στο
1ο ημίχρονο και φυσικά καθαρά εις βά
ρος του Αστέρα Πλατέος και άρχισε μ
αυτές και με άλλες εσκεμένες ενέργειες
του (λανθασμένα σφυρίγματα εις βάρος
του Αστέρα) την ολοσχερή διάλυση του
Α στέρα με την βοήθεια τω ν Τρικαλινών
παικτών. Στο δεύτερο μέρος και σε πολύ
ωραίο συνδιασμό του Ελευθεριά&η με
τον Κιρτικίδη Π. γίνεται καθαρή ανατρο
πή του Κιρτικίδη και δίνει το πέναλτυ ο
διαιτητής. Το κτυπάει εύστοχα ο Καρα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL
2 3 .6 8 5 .

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Για ζαχαροπλαστείο της Βεροίας. Πληρ. τηλ. 2 9 .5 5 9 κ. ΝικοAóou.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καινούργιο P E N O 9 χωρίς πινακίδες σ ε τιμή ευ κα ιρία ς Πληρ.
’ I V 2 8 0 8 2 - 6 2 3 4 5 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ
Στην οδό Κράτητος (κάθετος ΣυγγρούΙ στην περιοχή ΠαπασπύΒ°υ 5 0 τ.μ 1ος όροφος νοικιασμένο σ ε οδοντιατρείο. Τιμή e u x a r
Β|ος γίνονται ευκολίες. Πληρ τηλ. 2 9 .7 6 2 .

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Οεο/νίκης και Σταδίου. Π ληρ. τηλ. 2 2 5 9 6 .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ
Που να γνω ρίζει διυφ ημιοιική μακέττα. Π ληρ. τηλ. 2 9 .7 6 2

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
^ ίρ ιο 3 0 0 τ.μ. περίπου, στην Πατρίδα Βεροίας απέναντι από το
Εργοστάσιο Ε Λ Κ Ο κατάλληλο για βιοτεχνία ή κέντρο διαακεδά°*Μ ις Πληρ. τηλ. 2 8 2 0 0 Βέροια.

■ένοιωσε» πάρα πολύ η άμυνα των
νηπεδούχων, ο ι παίκτες της οποίας μόνο
με φόουλ ονεκοπταν τις επ ιθετικές τους
προσπάθειες
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ: Γρήγορος και δυνατός
στις επ εμβάσεις δεν επέτρεψε από την
μεριά του την δημιουργία επικίνδυνων
καταστάσεων για την εστία του Αντωνό.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:
Κυριάρχησε
στον χώρο ομύνης της ομάδος του, τόσο
στο ψηλό όοο και στο χαμηλό παιχνίδι.
Εκμηδένισε την δραστηριότητα του
προσωπικού του αντίπολου Τσαλκιτζή.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Η πείρα του και η
τεχνική του κατάρτιση του επέτρεψαν να
κινηθεί με άνεση σ το κέντρο της άμυνάς
του.
ΠΑΡΙΖΑΣ: Επί 9 0 λεπτά έτρεχε οκοτάπουστα μέσα στον αγωνιστικό χώρο
και με το παληκαρίσιο παιγνίδι του
ηροσέφερε πάρα πολλά στο θρίαμβο της
ομαόος του επιπροσθέτως δε ήταν ο
παίκτης που με τα ωραίο τέρμα που πέ
τυχε άνοιξε τον δρόμο της μεγάλης
βεροιώτικος ν ίκη ς

ΚΑΛΤΣΑΣ: Πρόσθεσε άλλη μία πολύ
καλή .εμφάνιση στο εκτός έδρας παιχνίόιο της ομόδος του Πέτυχε ένα θαυμά
σιο τέρμα, ενώ παράλληλο στο γρήγορο
ξεπετάγματα του ήταν κίνδυνος - θάνα
τος για την εστία τω ν Γιαννιτσιωτών.
ΚΑΤΣΩΝΗΣ: Παίζοντας τον σύνθετο
ρόλο τού δεξιού χόφ και του δεξιού
εξτρέμ, με την συνεχή κινητικότητα του
και το γεμάτο ενθουσιασμό παιχνίδι του
κάλυψε ενσν τερόστπρ-χώρο ·ο· περνά
στην πρώτη αειρά των διακριθέντων,
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ: Μ ε την πολύχρονη
πείρα του μέσα στο γηπεοα, οπλοποιού
οε τις δύσκολες καταστάσεις και έδινε
τις πρέπουσες λύ σ εις
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ: Ετρεξε πολλά χιλιό
μετρα και πέρασε ωραίες μπολλιές
Σ υ ν έ χ ε ια σ τ η ν 4 η

Ισόπαλο το ντέρμπυ
Πλατέος - Τρικάλων

R E K O R D D σ ε άριστη κατάσταση και τιμή ευκαιρίας Πληρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗ;

Της ακυρώθηκαν δύο γκολ

15η Μ Ε Ρ Α
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

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

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ

Τ έλ εξ καινούργιο τύπου S E L L O R E N S σ ε τιμή ευκαιρίας λόγω
° ναΧω ρήοεω ς του ιδιοκτήτη στο εξωτερικό. Π ληροφορίες στο
Ή λέφ ω νο 2 1 3 6 0 .

Vio απασχόληση σ ε λογιστικό γραφείο. Πληρ. αυτοπροσώπως Μ.
Αλεξάνδρου 2 4 , Λογιστικό γραφείο Α Π . Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ .

Λ

Νάουσα-Κοζάνη
Αναγέννηση Γ -Βέροια
Εορδοϊκός-Κιλκισιακός
Αλεξ-Ολυμπιακός Β.
Αγρ Αστέρος-Πανθρ/κός
Θήβα-Καβσλα
Φλώρινα-Τρίκαλα
ΑΠΕΛ-Λέβαδέιακός
Ξόνθπ-Απόλλων Κ.
Νίκη Β.-Πιερικός

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Σ ε τιμή ευκαιρίας όλος ο εξοπλισμός κα φ ετερία ς καθώς και
^Παταριά επί της οδού Σταδίου 1 1 9 (ενοικιάζεται και το κτίριο),
^ληρ. τηλ. 2 7 .5 5 9 Βέρυια,

ιι

ΣΤΕΦ .
ΓΑ ΙΤ Α Ν Ο Σ :
«Πιστεύω
πως ήιαν μία δίκωιι επικράτηση της
ομάδος μου το μεγάλο όμως κέρδος
της οποίας θο φανεί εφόσον εκμεταλλευθούμε σωστά τις επόμενες
αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, Την
νίκη, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση
ιης σταθερά καλής Φόρμας τηςομόΛρς μου, δεν θα την χαρακτηρίσω
άθλο, ολλά μία φυσιολογική επιτυ
χία η οποία υπήρξε αποτέλεσμα μιάς
ενδεκάδας που βγήκε οτον αγωνι
στικό χώρο με έντονη προσωπικό
τητα και πιστεύω, ξεδιπλώνονται
στα 90 λεπτά πολλά από τα στοι
χείύπ ου χαρακτηρίζουν το σύγχρο
νο ποδόσφαιρο».
Κ Ω Σ Τ . Σ Τ Ρ Α Ν Τ Ζ Α Λ Η Σ : «Κατ'
αρχήν συγχαρητήρια στον διαιτητή
για την άψογη και αντικειμενική
διαιτησία του και στην ΒΕΡΟΙΑ για
την έξοχη εμφάνισή της Καταβάλ
λομε κόπους για να φέρουμε στο
γήπεδό μας τους όιλάθλους, μετρ
όμως οπό την ταπεινωτική αυτή ήτ
τα μας πολύ φοβάμαι ότι θα τον χά
σουμε, Εάν δεν σναλογιστούμε άτι
μέχρι την λήξη του πρώτου γύρου
δεν θα ξαναπαίξουμε στο νήπεόό
μας λόγω της επικείμενης τιμωρίας
του, τότε η κατάσταση γίνεται ακό
μη χειρότερη. Επιβάλλεται να κρα
τήσουμε την ψυχραιμία μος»._____

οαββίδης κοι κάνει το 1-0 για τον Α σ τέ
ρα στο 6 8 ' Στην συνέχεια και σ το 6ο
χωρίς αίτιο δείχνει κόκκινη κάρτα στον
Κιρτικίδη Π και τον οτιοβάλει. Οι ποίκτες
των Τρικάλων στο άεύτερο ημίχρονο
άρχισαν νο κτυπούν επ ιδεικτικό τους
παίκτες του Αστέρα μπροστά στα μάτια
του Δ ια ιιη τή ο οποίος για τους Τρικαλι
νούς τα είχε κλειστά Στο 68 κοι σ' ένο
καθαρό κάψιμο του Ελεμθεριάδη (πλα
τέος) ο πάντσ κακός (κοι όπως φάνηκε
ταγμένος γιο την καταστροφή του Αστέ
ρα) διυοητής κ. Βαμβακάς έδειξε δεύτε
ρη κόκκινη καρτο στον Ελευθερώόη.
Στο 78 ύστερα από καθαρά αντιαθλητ«κό παίξιμο του Κυτούδη επάνω στον
Ζεϊμπέκη μπροστά στα μάτια του Δ ιαιτη
τή κ Βαμβακά αυτός άεν δίνει τίποτε. Ο
επόπτης κ Μω ίσιαδης Φαίνεται πως
αγανάκτησε και αφού εφώναξε τον διοιτητή του ανέφερε το π εριστατικό και
μην μπορώντας να κάνει τίποτε άλλο ο
διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον
Κυτούδη
των Τρικάλων (κίτρινη στο
36 ) πάλι αντιαθλητικό παίξιμο! Στο 75
πάλι βίαιο και αντιαθλητικό μαρκορισμο
του ΜαντσΙκη κοι πάλι μπροστά στο μΰπα του Δ ιαιτητή κ Βαμβακά και ενώ α
Τουπεξής έχει βγει νοκ άουτ ο διαιτητής
συνεχίζει το παιγνίδι χωρίς να σημειώ 
σει τον Μ αντσικη (είχε κίτρινη στο 48
για αντιαθλητικό εσκεμένο παίξιμο εις
βάρος του ΚαλιμσΟληΙ ούτε κ α ν με
Φόουλ 0 Διαιτητής είπε ότι θα κρατήσει
Αυο λεπτό καθυστέρηση αλλά την λήξη
του αγώνα την σημείω σε στο 96 όπου
κοι τα Τρίκαλα σημείωσαν το 1-1 με τον
Μσντσίκη όταν έκανε σ ένιρ α οΤερζίδπς
(αφού u ίδιος παίκτης έκανε φόουλ
μπροστά στα μάτια του Δ. κ. Βαμβακά
που τα άφησε πάλι να περάσει) και ο
Μ αντρικής σημείωσε το γκάλ. Στην
συνέχεια ο διαιτητής σημείω σε ιην λήξη
του αγώνα. Στο φύλο αγώνος ο κ. Βαμ
βακάς είπε ότι άεν οπέβολε το ν Ελευθεριόδη ολλά τον Κιοαέογλου (είχε αλλάξει
τον Τουπεξή o tó 46 Ί. Η αποβολή του
Ελεμθεριάδη ένινε στο 68 '
Η ομάδα των Τρικάλων εττον αγώνα
της. με το Πλπτύ έδειξε ότι είναι καθαρή
ανπαθλητική με μοναδικά σκοπό τήν
καταστροφή του αντιπάλου Τέτοιες
ομάδες δεν ιτρέπε· να τις επιτρέπουν νο
παίρνουν μέρος σε κανένα πρωτάθλημα
και υιίτε σε άλλη αθλητική εκδήλωση
Το ποδόσφαιρά χάνει πολλά αντί να
προσφέρει. Γιο τον διαιτητή κ. Βαμβακά
μισ λέξη του αρμόζει «απαράδεκτος»
Οι συνθέσεις
Αγροτικός Αστήρ Π λστέοςιΑ οεκίάης
Σαχανιδης Ζειμπεκίδης Σαμαράς Φάκας
ΚηλιμαΟλπς. Κιρπκίδής (6 0 κόκκινη
κιτριά αδικαιολόγητη). Κιοαέογλου \4 6 '
Τουπεξής λάγω τραυματισμού 75' πάλι
λόγω τρουμαιιαμού Δούκας) Κιρπκίδής
X Καροσαββίδης Ελευθεριάδης 'οδικαιολόνητη κόκκινη καρτα 6 8 Ί.
Μέγας Αλέξανδρος Τρικόλων.Τσάμπης
Κρίιονλου. Κασνακίδης. Κκτουδης ι75
κόκ·ινη κορτυ για αντιαθλητικό παίξιμο)
Μαυρουδάνλυύ, Κσισούλης Μαντσίκης
Σκόδρας. Κ α λ τ σ ο υ ν ά ς 170 Διούδηςι
Παπαδδπουλος Τερζίδης

ΧΑΡ. ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤίΔΗΣ

22
1. Καβάλα
25- 7
27-19
2. Απόλλων
20
20
3. Νίκη Β.
19-13
18
4. ΒΕΡΟΙΑ
18-11
17
19-51
5. Ολυμπιακός
16
6. Αστέρας
17-15
15
7. Κοζάνη
24-21
15
8 Πανθρακικός
15-14
15
9. Λαγκαδάς
12-19
14
15-14
10. Πιερικός
13
14-15
11. Θήβα
13
12. Αλέξ/ττολη
13-20
12
10-10
13. Νάουσα
12
14. Τρίκαλα
17-21
14-19
12
1 5. Φλώρινα
11
16. Γιαννιτσά
16-18
11
17, Εορδαϊκός
12-21
11
18. Κιλκισιακός
11-23
10
19. Ξάνθη
13-19
8
12- 9
20. Λεβαδειακός
•
Η Ξάνθη μηδενίστηκε στον
αγώνα με τη Νάουσα και της αφαιρέθηκε ένας βαθμός. Ο Λεβαόειακός έχει ετττά αγώνες λιγότερους
και από ένα οι Αστέρας Πιερικός.
Γιαννιτσά, Κιλκισιακός, Φλώρινα,
Ξάνθη, Νάουσα.
ΟΙ ΣΚ Ο Ρ ΕΡ Σ

13 γκολ: Μόσχος.
10 γκολ: Καραθανάσης.
8 γκολ: Γυφτόκης Κατσίκας,
Παπαδόπουλος Δ. (ΑΠΕΛ),
7 γκολ; Κυρικλίδης Χατζηελευθερίου.

Η ΝΑΟΥΣΑ με μία προκΛητική διαι
τησία που της ακύρωσε 6ύο κανονικώτστα γκολ, παραχώρησε ισοπαλία στην
Κοζάνη με 1-1
Τα στοιχεία που σημάδεψαν τον
κυριακάτικο αγώνα ήταν:
•
Τα πρώτα 2 0 ’. σι ποίκτες που
έχασαν, τις ευκαιρίες για να κάνουν ένα
σκορ 3-0.
•
Η εχθρική διαιτησίπ του κ. Τριαν
τάφυλλου που ακύρωσε δύο κανονικά
γκολ της Νάουσας.
•
Την ισοφάριση της Κοζάνης από
3 τουλάχιστον μέτρα οφ σάιντ. που ο
επόπτης Ζαχαριάδης άφησε τον παίκτη
να ξεκινήσει μπροστά του.
Την περασμένη Κυριακή είναι η τρ ί
τη που εν συνεχεία οι διαιτητές κατά
προκλητικό τρόπο «σφαγιάζουν» την
ΝΑΟΥΣΑ. Το κακό πλέον έχει παραγΐνει.
οι διαιτησίες έχουν αηοθραουνθεί και
προκλητικά, όσο και ανεξέλεγκτα κ τυ 
πούν την ΝΑΟΥΣΑ Νομίζουμε ότι χρειά
ζοντσι δυναμικές επεμβάσεις από όλους
γενικά τους αρμοδίους, για να μην συμ
βεί κάτι παρόμοιο με την υπόθεση Ράμμου στο Αγρίνιο. Κρίμα όμως γιστί την
Κυριακή φίλαθλοι με δάκρυα στα μάτια,
στο τέ^ος ζητούσαν την τριπλέτα της
διαιτησίας νο βγεί από τα αποδυτήρια
για νο τους λιντζόρουν. για την μεγάλη
αυτήαδικία που εβλεπαν. εδώ και τρεις
Κυριακές να γίνεται.

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Μόνο σον καταπληκτική μπορεί να
χσρακτηρισΘεί η απόδοση ιη ς ΝΑΟΥ
ΣΑΣ στο κυριακάτικο παιχνίδι όλοι οι
παίκτες δούλεψαν με ζηλευτήακρίβεια
και πόθος για την νίκη. Η αμυντική γραμ
μή που την αποτελούσαν οι 4 μαχητικοί
παίκτες δεν επέτρεψαν την δημιουργία

Πώς είδαν
τον αγώνα
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Δ Η Σ : «Το ότι πετύχα
με δύο κανονικά γκολ που τα ακύ
ρωσε η Ροδίτικη τριπλέτα τα λέει
όλα. Περισσότερα δεν μπορώ να
πώ. την είόε άλος ο κόσμος την αδι
κία».
Κ Α Ρ Α Κ Α Σ ΙΔ Η Σ : «Για μένα αν και
προπονητής της Κοζάνης, η ομάδα
μου σήμερα κανονικά έχασε τον
αγώνα Οπωσδήλποτε η Νάουσα
ήτσν πολύ ανώτερη ολλά για την
αδικία της δεν μπορώ να μιλήσω
διότι άλλοι είναι αρμόδιοι. Και το
δηλώνω αυτό σαν επαγγελματίας
προπονητής, επειδή κα< εμείς γνω
ρίσομε τέτοιου είδους αδικίες πριν
από λίγες μέρες. Από τους παίκτες
του δεν είμαι ικανοποιημένος αλλά
σημασία έχει ότι πήραμε τον πρώτο
βαθμό εκτός έδρας

Ο Χαραλαμπίόης που στον
κυριακάτικο αγώνα pe την Κ οζά
νη έ η τν ε την παρθενική του επί
σημη εμφάνιση.
κινδύνων γιη την εστία τάυ νεαρού
Χοραλαμπίδη, ενώ o X "Ιωαννίδης βρι
σκόταν συνεχώς προωθημένος στην
αντίπαλη περιοχή.
Η μεσαία γραμμή ίσως άεν ανταπα
κρίθηκε στις απαιτήσεις τομ παιχνιδιού
ενώ ο αρχηγός της Ναουσης Γίσπαδο
πουλάς υστέρησε και παρ όλα που
προσπάθησε δεν μπόρεσε να «κάνει» το
παιχνίδι της ομάδος του
Η επ ιθετική τριπλέτα, ήταν το κάτι
άλλο, Ενώ κάθε φορά «έβγαζε φω πές·
η ατυχία τους όμως και η φοβερή νκίνια
σε συνάρτηση με τους δύο επόπτες παυ
τους στέρησαν τη νίκη σκαρών τ.το ς
δύο καθαρά γκολ,

Η ΑΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Τ Η Ι ΝΑΟΥΧΗΧ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΧ: Ο νευρός τερμα
τοφύλακας που πήρε και το «βάπτιαμό
ταυ» κάτω απά το δοκάρια δεν δέχθηκε
πίεση και έδειξε άτι έχει εξέλιξη σ το μ έλ-

Αον.
X ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗΣ: Ή ταν ro Α και ίο Ω
της ομάδος ενώ ταυτόχρονα βοήθησε
κατά πολύ στην επ ιθετική γραμμή Μ«
την καλή του εμφάνιση, έδειξε ό τι β ρή·ε
τον πραγματικό του εϋμτό.

ΜΑΥΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με τις έγκαιρε;
επεμβάσεις έδειξε μιά σταθερότητα.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μ ε το παληκαρίσιο
παιχνίδι του κυριάρχησε στο κέντρο της
άμυνας ενώ δεν έχασε καμιά προσωπική
μονομαχία. Απά τους καλύτερους μετά
τον Χ ’Ιωαννίδη.
ΙΤΑΦΥΛΙΔΜΣ; Ο οες μπαλλιές έσπα-

Συγέχεια στην 4η

6 γκο λ: Γ κένα ς Π.. Τ ζώ ρτζης.

5 γκολ: ΑκβίΒόπουλάε Γ,ωτόπουλος Καραίσκος, Τσαλκιτζής.
4 γκολ: Ανανιάόης Γκέσιος
Γούλας. Κ,ονδηλιώτης Κωστόπουλος. Μελισσόπουλος.
Μπέλλος.
Παπαόόπουλος (Νάουσα), Σαββί
δ η ς Σουλιόπουλος, Τόγκου, Χρυεταφίδης, Ντόνος Θ.
ΟΙ Α Γ Ω Ν Ε Σ
ΤΗ Σ Π ΡΟ ΣΕΧΟ ΥΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Βέροια - Αστέρας
Απόλλων
ΝάουσαΚιλκισιακός
Γιαννττσά
Εορδαϊκός - Αλεξ/πολη
Ολυμπιακός Θήβα
Πανθρακικός - Φλώρινα
Καβόλο - Λαγκαδάς
Τρίκαλα - Ξάνθη
Λεβαόειοκός - Νίκη
Πιερικός - Κοζάνη

ΕΘ Ν ΙΚ Η
Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η
ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ

Αλεξάνόρεια-Ελασσόνα
Πλατΰ-Τρίκαλα
ΑΕ Ποντίων-Απόλλων Λαρ.
Φάρσαλα-Παλαμάς
Εθνικός Κ.-Γολατινή
Λιτόχωρο-Χάλκη
Μσγνησιακός-Αμπέλ/κός
Κρ. Βρ. Καρό.-Ρ. Φεραίας
Σιότιστσ-Σοφάδες
ΚορόΙτσο-Ποντοκωμη
•
Η ΔΟΞΑ Μακροχωρίου
ρεπό.

5-0
1-1
1-1
3-2
4-1
1-0
0-1
1-1
2-0
2-0
είχε

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ΑΕ Ποντίων
Απόλλων Λαρ.
Αλεξάνδρεια
Αχιλλέας Φαρσ.
Απόλλων Λιτ
ΑΟ Σοφάδων
Εθνικός Κατ
Δόξα Μακροχ.
Ατρόμητος Παλ.
ΑΟ Καρδίτσας
Ηρακλής Χαλκ.
Αγρ. Αστηρ Πλατ.
Γσλατινή
Μακεδονικός Σ
ΠΟ Ελασσόνας
Αμπελωνιακός
Αρης Ποντοκ.
Ρ φεραίος
Μ. Αλέξ. Τρικ
Μαγνησιακός
Ασπίδα Κρ, Βρ.

11
11
11
12
11
12
12
Π
11
11
11
11
12
12
10
12
11
12
10
12
12

17
17
16
16
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
10
8
7
6
6
5

Η θαυμάσια Αλεξάνδρεια
συνέτριψε τον ΠΟ Ελασόνας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του σντ ’ ού μοςι
Συνεχίζοντας την πορεία της η Αλε
ξάνάρεια για την κατάκτηση του πρωτα
θλήματος, στον όμιλό τη ς που θα την
οδηγήσει στην Γ' Εθνική κατηγορία
ύστερο από μιά θαυμάσιο απόδοση
συνέτριψε με οκορ 5 -0 (2-0) τον ισχυρά
ΠΟ Ελασσόνας. Η ομάδα της πόλης μας.
παίζοντας ποδόσφαιρο ομσιας σημείωσε
μία άνετη νίκη, η οποίο θα μπορούσε να
ήτον και ευρύτερη, αν ο διαιτητής δεν
□κύρωνε κανονικό νκαλ του Λέκκα. έδι
νε κοθορό πέναλτυ σε ανατροπή του
Σκάρνου κ α ι μ·α φοβερή κεφαλιά του
Δαλομπόρα δεν εύριρκε το οριζόντιο
δοκάρι. Ξέχωρο από όλα αυτό χάθηκαν
κ α ι μερικές καλές ευκαιρίες Γενικά η
Αλεξάνδρεια εντυπώσιασε με το παιχνίδι
της πράγμα που γέμισε χαρά τους πολυ
πληθείς οπαδούς της
0 ΠΟ Ελασσόνας παρουσίασε ιιιο
πολύ καλή ομάδα και οπωσδήποτε Οφηο ε πολύ καλές εντυπώσεις Ηταν όμως
πολύ ακίνδυνη μέσα αττην περιοχή της
Αλεξανδρείας.
Το οκορ άνοιξε με τρομερή βολίδα ο
Η. Ιασωνίδης σ το 3 . Στο 8 ο Μέκκας
έκανε το 2-0. Το 3 -0 έγινε στο 46 απά
τον Ζαρογιάννη 0 Λέκκυς σ το 68 και
8 0 δημιούργησε το 4 -0 και 5-0.
Η ατομική απόδοση των παικτών
της Αλεξάνδρειάς ήταν η εξής.
ΝΤΑΛΑΚΟΥΔΗΣ: Ή τον πολύ καλός
και απέδειξε Οτι μονο με την πείρα του
στέκεται άνετα κάτω από την εσ τία
ΜΥΛΩΝΑΣ: 0 νεαρός «θ' ταλαντού
χος αυτός παίκτης δικαίω σε το ν προπο
νητή τομ με την απόδοσή τομ Παρ' ότ.
φορούσε την φανέλΛα ενός Γ Ιοσωνίδη

το κστόφερε θαυμάσω
ΑΛΒΑΝΟΣ: Εκανε 10 καλύτερό του
φ ετεινό παιχνίδι Η ταν θαυμάσιος σε
όλα.
ΤΣ1ΒΟΥΛΑΣ: Τα ίδια ισχύουν και νι
αυτόν.
ΔΗΜ ΤΙΟΥΔΗΣ: Η ψυχή 7ης αμυντι
κής γραμμής. Μ εγάλη υπόθεση ο παί
κτης αυτός για την Αλέξανδρέ ιο.
Μ ΕΚΚΑΣ. Μποροϋμς να πούμε ότ·
ήταν ο πρώτος παίκτης του γηπέδου,
Ξεπέροοε τα ντεφορμόρισμά του
ΚΟΥΝΤΖΑΣ. Παλύ μεγάλος παίκτης
Αυτό τα λέει όλα.
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. 0 δ α ντελένιοςαυ’ Ος
παίκτης, εντυπω αϊααε για μιο ακόμη
φορο και χειροκροτήθηκε
■*
ΙΚ Ο Ρ Ν Ο Ι: Εδειξε οτι είναι θαυμά
σιος ποικτης κόι οπωσδήποτε ικανοποίη
σε οπόλυπι
Λ ΕΚΚΑ Σ Είνπι αδύνατο να υπάρχει
σε άλλη αμάδα Νο 9 όπως ο παίκτης
αυτός. Ό τι και να γράψουμε είναι λίγα
Η. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ: Πολύ μι γάλος παί
κτης, ηου δικαίω σε την αξία του κατά
τον καλύτερο τρόπο.

ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑΔΗΣ - ΛΛΛΑΜ Π Ο ΡΑΙ:
Επαιξαν στα τελευτα ίο 15 λεπτό του
αγώνα και σίγουρα το πήγαν και οι δύο
πολύ καλό
Από τον Π Ο, Ε *ιιοορνος ιιου επαιξ»
με τους Λιγούρα. Ζιάκο. Μαυαιαρπ Γαρδίκη.
Μοστροδήμο,
Χήλ
Γαβριήλ,
Τεγούση. Βλπχοϋλη Γ κότα και Κμριλιώ
καλύτεροι ήταν οι λήλ, Μαστροδήμας
Τεγυύσης και βλαχόύλης
0 διαιτητης κ. Γρηνοριαδης I 11« μπε
ρε»ιδης - ΒογιστζηςΙ του συνδέσμου
Π έλλης μκ λάθη

Γ. ίλΜ ΟΠΟΥΛΟΙ

Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

«Μ ΙΧΑ ΛΗ Σ»
M IX . ΤΑΧΤΑΤΖΗ
Πίνδου 28-Τηλ. 6 2 .9 1 5-Bépota

Ί

ΤΗ ΣΕΛ ΙΔ Α
ΓΡΑΦ Ο ΥΝ ΚΑΙ
ΕΠ ΙΜ ΕΛ Ο ΥΝ ΤΑ Ι
0 ΓΙΩ ΡΓΟ Σ
ΚΑΙ ΒΥΛ ΛΗ Σ
ΓΑΛΑΝ ΟΜ ΑΤΗ Σ

Ό σοι θέλουν νο μοιράσουν ισ κ η ο λ ές, πρόσκλησης. ή άλλο
έντυπο υλικό, σ το γραμματοκιβώτιο των σ π ιπ ώ ν , τα κατα
στήματα και τα γραφεία της πάλςως Β εροίας μπορούν νο
τηλεφωνήσουν σ το 2 9 .7 6 2 τις εργάσιμες ώρες γραφείου.

Εύχεται
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1 9 8 3

Ν εα από
τη Νάουσα
Η ΧΡίΣΎΟΥΓΕΝΝΙΑ ΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Α σ υνήθιστη κίνηση γπικράιησκ στην αγορά της πόλης μας. Από την
Τττόρτη κυρίως ήταν ζωηρή στα καταστήματα τροφίμων, ενώ στα άλλα
καταστήματα ιτα κράτησ ι πτρκψτσμένη κίνηση λόγω της ακρίβαας.
Οι (κδρομές στην πόλη μας την πςρίοδο των Χριστουγγννων ήταν
πολλές όπως συνήθως κατ κυρίως πραγματοποιήθηκαν από Θ( σσαλονικ ίίς ιόιαίττρα το ιριήμτρο των Χριστουγέννων στ α χιονοδρομικά κέντρα
Τρία Πηγόόισ και Σέλι. Οι ικρισσότνροτ Ναοοσαίοι έμςιναν στα σπίτια τους
στα διάφορα κέντρα της Νάουσας.
Η Λ Α ΪΚ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Προχθές Σάββατο 2 5 -1 2 -1 9 8 2 στις 1.30 το μεσημέρι παρουσιάσθηκτ
στην τκπομπή ταυ Χρήστου Οικονόμου στην ΕΡΤ (Σόββστο μ ία και μισήί
και πήρτ μέρος στο Χριστουγτννιάτικο πρόγραμμα η λαϊκή ορχήστρα της
Νάουσας Τραγούδησαν οι Σιαμπακας και Κοκοζιδης.
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Την Κυριακή 2 Ιανουάριου 1983 και ούρα 11 π.μ. το νέο Δημ. Συμβού
λιο συνέρχττα α ( α ν τίδ ρ α σ η για την γκλογή προεδρείου και δημαρχια
κής απ τροπής.
Γ. ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ

Μ Ε ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ

Ανοικτή ρήξη στην ΕΟΚ
για τον προϋπολογισμό
Σ ι ανοικτή σύγκρουση ίου
συμβουλίου υπουργών της ΕΟΚ κοι
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξε
λίχθηκε το θέμα του διορθωτικού
προϋπολογισμού της Κοινότητας για
το 1982, μ ίτο την καταψήφισή του
από το σώμα των ευρωβουλευτών.
Μιά σύγκρουση, που δεν σποκλείεται να φθάσει (πρόνμα πρωτοφα
νές) στο Ευρωποΐκό Δικαστήριο, αν
μέσο στον Ιανουάριο δε β ρ ίθ ε ι λύ
ση κοινής αποδοχής.
Ανάλογη ρήξη σημειώθηκε και
στον προϋπολογισμό του 1983, τον
οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε αυξημένο σε σύγκριση με
την πρόταση
του Συμβουλίου
υπουργών. Δεδομένου μάλιστα, ότι
στη σ υνέχεια ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντσνκερτ ενέκρινε τη «διαπίστωση» του

3ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
fia την εισβολή των Ρώσσων
στο Αφγανιστάν
Νέο Αχλχί. 28
Πλήθος Αφγανών προσφύγων
ιτερικύκλωσε τη σοβιετική πρεσβεία
της Τεχεράνης cm απείλησε να κατα
λαβει το κτίριο, ενώ χιλιάδες συμπα
τριώτες τους οργάνωσαν χορείες δια
μαρτυρίας üjm από τις διπλωματικές
αποστολές της Μόσχας στ διάφορες
πόλεις του κόσμου, με την ευκαιρία
της συμπληρώαεως τριών χρόνων
από την εισβολή των οο|(σ.ηκών
στρατευμάτων στην πατρίδα τους.
«Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας.
tn ib tû o c στην περσική κυβέρνηση α
πρεσβευτής της Μόσχας στην Τεχε
ράνη. ύστερα από την χθεσινή criiftc
ση τοο «πλήθους» εναντίον του κ ο 
ριού της πρεσβείας, μετέδωσε «
•Τας».
Σε ανταπόκρισή του από την περ
σιχή πρωτεύουσα, το σοβιετικό προ
κτορείη αναφέρει ότι >0« «ντντοβιετικες κνέργαες έγιναν προφανώς με
την ανοχή των ιρανικών αρχών», ενώ
προσθέτει ότι σι μετέχοντες στην δια
δήλωση φώναζαν αντισοβιτπεά συν
θήριαια, και αφο6 κατέβασαν την
σοβιετική σημαία προσπάθησαν να
εισέλθουν στο έδαφος της πρεσβείας,
με συνέπεια να «ακαληθεί η ζωτ
Σοβιετικών πολιτών».
Τα «Τας» αναφέρει επίσης ότι τα
εποσό&α σημειώθηκαν παρόλο που
0« περσικές αρχές είχαν ειδοποιηθεί
από τη σοβιετική πλευρά σχετικά με
ης «εχθρικές ενέργειες» που σχέδιά
ζοντο εναντίον της σοβιετικής πρε<70CUXv
Το «pauco tpartopcio αδήοεων
αταφερόμενο στα χθεσινά επεισόδια
μετέδωσε ότι οι Αφγανοί πρόσφυγες
κρατώντας φωτογραφίες τον Αγια
ιαλλάχ Χομείνί και του Αγιατολλάχ
Μονταζερί, διαδήλωσαν μπροστά
από την σοβιετική πρεσβεία εναντίον
του φιλοσοβιετικού καθεστώτος του
Μπαμπράκ Καρμάλ, ζητώντας την
άμεση αποχώρηση των σοβιετικών
στρατευμάτων από την χώρα τους
και την εγκαθίδρυση ισλαμικής δημο
κρατίας. Σύμφωνα με το περσικό
πρακτορείο ειδήσεων εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας έγιναν cm σε άλλες
περσικές πόλεις.
Ανάλογες διαδηλώσεις έγιναν χθες
αχό Αφγανούς πρόσφυγες στο Νέο
Δελχί τη Βόννη κοι το Λος Αντζε
λες,
Στην Ουάοιγκτον ο πρόπδρος Ρήγκαν, σκ μήνυμά tou με την ευκαιρία
της τρίτης επετείου από την σοβιετι
κή εισβολή στο Αφγανιστάν τόνισε
ότι η κατοχή της χώρας αυτής από
την Σοβιετική Ένωση δεν επέτυχε
παρά την αυξημένη παρουσία των
σοβιετικών στρατευμάτων το 1982.

που σύμφωνα με τον Αμερικανό ηγέ
τη φτάνουν σήμερα τις 105 χιλιάδες
στρατιώτες.
•Ο ι Σοβιετικοί και το καθεστώς
των ανδρεικέλων του Μπαμπράκ
Καρμάλ, δεν κοτάφεραν να ελέγξουν
την ύπαιθρο ούτε να δημιουργήσουν
μία αποτελεσματική κυβέρνηση»,
αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος
Ρήγκαν, και επανέλαβκ ότι η κυβέρ
νησή του έχει πειστικές αποδείξεις
ότι οι Σοβιετικοί χρησιμοποιούν
χημικά όπλα στο Αφγανιστάν ενώ
καταστρέφουν τη γεωργική παραγω
γή και ισοπεδώνουν ολόκληρα
χωριά.
Παράλληλα, ο αρχηγός του Λευ
κού Οίκου διατύπωσε την ευχή όπως
οι νέοι Σοβιετικοί ηγέτες επωφεληθοϋν από τις ευκαιρίες που τους
προσφέρει ο νέος χρόνος για να φθά
σουν σε μία λύση του αφγανικού
προβλήματος με διαπραγματεύσεις,
που θα βασίζονται στην πλήρη απο
χώρηση ta>v σοβιετικών δυνάμεων
από το Αφγανιστάν.
Στην Ρώμη ανακοίνωση του ιταλι
«ου ι/Ησυμγετυυ τςαπΐριιπ&ν καταοικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή του
Αφγανιστάν από την Σοβιετική Ένω
ση. «Η ισχυρή στρατιωτική καταπίε
ση συνεχίζει να αποτελεί σοβαρή
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και συνιστά στοιχείο εντάσεως
στις σχέσεις ανατολής και δύσεως»
αναφέρει η ανακοίνωση.
Στη Βόννη, ο υπουργός εξωτερι
κών της Δυτικής Γερμανίας Χάνς
Ντήτριχ Γκένσερ, απηύθυνκ χθες έκ
κληση προς την Σοβιετική Ένωση
να θέσει τέρμα στην τρίχρονη κατοχή
του Αφγανιστάν και τόνισε ότι η χώ
ρα του θα συνέχισα να υποστηρίζει
το αφγανικό αίτημα για ελευθερία και
αυτοδιάθεση. Υπογράμμισε επίσης,
ό η περισσότεροι από τρία εκατομμύ
ρια Αφγανοί έχουν εγκατάλειψη τη
χώρα τους
το ένα Tp(to περίπου
του πληθυσμού — ενώ συνεχίζεται η

συνέχεια από την 3η
στους «ιηθειικούς συμπαΐκτες του.
ΛΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΧ: Ο δάσκαλος της
ομάόος είχε τρομερό κέφια Ήταν δυνα
τός Λταν χρειαζόταν και γρήγορος όσες
φορές οι περιστάσεις το «πέβαλον. Βρή
κε οπωσδήποτε την χαμένη tou αυτοπε -

ΓΓ a m ó έφτιπξ» την τηλεορπ οη του αύριο
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Οι εξελίξεις αυτέςπ ου συνετόραξαν τον χώρο της Κοινότητας ei-

Ο πρώτος
ηλιακός
σταθμός
της Γαλλίας
ΠΑΡΙΣΙ 28
0 πρώτος μεγάλος ηλιακός οτο
θμός ηλεκτροπαραγωγής της Γαλ
λίας που όιαθέτει 201 κάτοπτρο,
για την παραγωγή θερμότητας θα
αρχίσει να προμηθεύει το ÓIktuo
της χώρας με ενέργεια 2.5 μεγαβωότ, από τον προσεχή μήνα, ανα
κοίνωσε χθές η κραπκή εταιρεία
ηλεκτρισμού. 0 σταθμός θα προμη
θεύει ρεύμα για 3 0 00 άτομα και θο
είναι όύο έως τρεις φορές αποτελε
σματικότερος το καλοκαίρι από όσο
το χειμώνα.
0 σταθμός, που η κατασκευή
του στοίχισε 2 3 0 εκατομμύρια φρά
γκα. «αι βριθσκεται στην Ταργκασόν κοντά στα ισπανικό σύνορα,
παρουσίασε τεχνικές ανωμαλίες και
θα παραμείνει πειραματικός τουλά
χιστον επί τρία χρόνια όήλωσαν
επίσημοι.

Ε Κ Α Μ ΙΝ Λ Ι & ΧΙΑ Ε Ε.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η

χαν την ακόλουθη σειρά'
•
Με ψήφους 258 υπέρ και
79 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο απέρριψε το σχέόιο συμπληρω
ματικού και διορθωπκού προϋπολο
γισμού γιο το 1983. Με τον τρόπο
αυτό διανέμονται οι επιστροφές
προς τη Μ Βρετανία (1092 εκ.
ΕΛΜ) και η χρηματοδότηση του
ειδικού ενεργειακού προγράμματος
στη Δ. Γερμονίο (210 εκ. ΕΛΜ) που
προτόθηκε σαν αντιστάθμισμα των
τρόσθετων δημοσιονομικών επιβα
ρύνσεων της χώρας αυτής από τα
εξισωτικΰ μέτρα υπέρ της Μ. Βρε
τανίας.
Μ ετά την απόρριψη του σχε
δίου διορθωτικού και συμπληρωμα
τικού προϋπολογισμού 1982. ο
προεόρεύων
του
συμβουλίου
υπουργών κ. Μέλλερ (Δανία) δήλω
σε ότι με τηναπόφαση αυτή η Κοινότητο μπαίνει σε μια περίοδο
μεγάλης κρίσης της οποίας οι πολιτι
κές συνέπειες όεν είναι δυνατόν να
προβλεφθούν σήμερα,
•
Μ ε 218 ψήφους υπέρ, το
κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπο
λογισμό της ΕΟΚ για το 1983, που
προβλέπει πς εξής πιστώσεις:
— Περιφερειακή πολιτική: 1.485.8
εκ. ΕΛΜ Π.Π. (2.236 εκ. ΕΛΜ Π.Υ.)
Οι πιστώσεις για το περιφερειακό
ταμείο ανέρχονται στα 1.259 εκ.
ΛΜ σε Π.Π. (2.010 εκ. ΕΛΜ σε
Π.Υ.) που σε σύγκριση με το 1982
αποτελεί αύξηση κατό 17,1%.
— Κοινωνική πολιπκή: 1.446.3 εκ.
ΕΛΜ Π.Π. (1.281 ελ. ΕΛΜ Π.Υ.Ι.Τα
κονδύλια για το κοινωνικό ταμείο εί
ναι 1.350 εκ. ΕΛΜ Π.Π. (1.696.5

«ΠΑΓΩΣΑΝ» ΟΙ ΣΥΝ Ο Μ ΙΛΙΕΣ
ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. 28 ΙΑ.Π.Ε-)
0 κρατικός Ισραηλινός Ροδιοσταθμός μετέδωσε σήμερα στις 2 μ.μ
ώρο Ελλάδας ότι οι συνομιλίες στην
Χαλντέ μεταξύ Ισραηλινών και
Λιβανέζων «πάγωσαν» εξαιτίας όιοΦ*ωνιών που ανέκυψαν, σχεηκό με
τα θέματα που πρέπει να περιληΦθούν στην ημερήσιο διάταξη.

κές συνομιλίες
Εξάλλου, όπως μετέδωσε η λιβανική τηλεόραση οι πρώτες - « κ λ ε ι
σμένων των θυρών - Ισραηλο-λιβανικές διαπραγματεύσεις τερματί
σθηκαν στην 1.10 μ.μ. ώρα Ελλά
δας και ακολούθησε νεύμα στο
οποίο πήραν μέρος οι αντιπροσω
πείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
ραδιοσταθμού, η ισραηλινή αντι
προσωπεία απαιτεί να τεθεί πρώτο
στην ημερήσια διάταξη, το θέμα της
εξομόλυνσης των σχετικών μεταξύ
των όύο χωρών, ενώ η λιβανική
αντιπροσωπεία
υποστηρίζει
ότι
πρέπει να συζητηθεί πρώτα το θέμα
της αποχώρησης των ισραηλινών
στρατευμάτων από το Λίβανο.
Οι όύο αντιπροσωπείες προσπα
θούν τώρα να βρουν κάποιο τρόπο
πρσκειμένου νο αρθεί το αδιέξοδο
που έχει δημιουργήσει πρόσθεσε ο
ραδιοσταθμός.
Λίγη ώρα αργότερα ο εκπρόσω
πος του Ισρσηλινού Υπουργείου
Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ διέψευσε επίσημα - στο γαλλικό πρα
κτορείο - την πληροφορία που μ ε τέ 
δωσε ο Ισροηλινός Ραδιοσταθμός
ότι «πόγωσαν» οι Ισροηλο-λιβανι-

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
λιβανιχής τηλεόρασης προβλέπεται
να γίνει μία δεύτερη συνάντηση
κεκλισμένων των θυρών. στο τέλος
της οποίας θα εκόοθεί ανακοινωθέν
το οποίο θα καθορίσει τον τόπο κοι
την ημερομηνία πραγματοποίησης
της επόμενης συνάντησης
Σύμφωνα με νεότερο τηλεγρά
φημα του γαλλικού πρακτορείου, ο
ραδιοσταθμός των δεξιών φαλαγγι
τών «φωνή του Λιβάνου» μετέόωσε
ότι στο ξενοδοχείο «Λεμπανόν
Μπήτς» στην Χαλντέ, πραγματο
ποιείται «περιορισμένη» συνάντηση
των ηγετών των τριών αντιπροσω
πειών. της λιβανικής της ισραηλινής
κσι της αμερικανικής στο περιθώ
ριο των Λιβανο-ισραηλινών δια
πραγματεύσεων που άρχισαν σήμε
ρα το πρωί.
0 ραδιοσταθμός πρόσθεσε όπ η

Η Βέροια πήρε τη νίκη στα Γιαννιτσά

Γ κ ι H)» Β & Ο όεν αρκεί να ικ α ν ο π ο ιη θ είτε μήμερα.

Bang &

ένοπλη αντίσταση μέσα στο Αφγανι
στάν.
Στις 22 Δεκεμβρίου οι αντάρτες
επιτέθηκαν σε στρατιωτικό φυλάκιο
που βρίσκεται στο δρόμο Τζαλαλαμπάντ
Καμπούλ με αποτέλεσμα να
σκοτωθούν 14 στρατιώτες και τέσσε
ρις αντάρτες, ενώ 25 κυβερνητικοί
στρατιώτες προσχώρησαν στην αντί
στάση.

προϋπολογισμού το Συμβούλιο δεν
έχει άλλη λύσπ από την προσφυγή
στο Ευριμποϊκο Δικαστήριο κοι την
υποβολή αιτήματος για ακύρωση
της «διαπίστωσης» τομ προϋπολογι
σμού με το επιχείρημα όπ οι απο
φάσεις του κοινοβουλίου, προβάλ
λουν το άρθρο 203 της συνθήκης
(υπέρβαση τουανώτατου ποσο
στού).

ποϊθηση «οι τον πραγμσπκδ του εαυτό.
ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Μ Αναγέννηση Γιαννιτσών την
Κυριακή γνώρισε την ιέτορτη ήττα της
από την φετεινή ΒΕΡΟΙΑ (δύο στους
φιλικούς και μία στα κύπελλο) Οπωσδή
ποτε η προχθεσινή της εμφάνιση ήταν
χειρότερη των τριών προηγουμένων και
η συντριβή της «ρίθηκε από όλους
Φυσιολογική, υιό κοι βρέθηκε μ> όλες τις
αδυναμίες απέναντι σε μιά πολύ μεγόλη
ΒΕΡΟΙΑ
Καλύτεροι παίκτες της οι ΤσιρογιΟννης (Νο 2) Τομπάζης (Νο 31 Σκουριάς
ΙΝο 4) και Μουρατίδης (Να 101
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Δραμινός διαιτητής κ. Κωνστοντι
νίδης ήταν παρατηρητικός και οπωΛή
πάτε αντικειμενικός Το ελάχιστα μικρό
σφάλματά του δεν «πηρεασσν την δια
μόρφωση του τελικού αποτελέσματος
Σωστοί στις υποδείξεις τους και οι επό
πτες γραμμών κ.κ. Αγιοοοφύτης - Αθουσάκος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤ ΗΣ
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
7' An ευθείας φόουλ του Τσαλκπζή
αποκρούεται από την συμβολή των
δοκαριψν του Αντωνά Εδώ θο πρέπιι
να σημειώσουμε άτι και να κστέληνε η
μπόλλα στο βεροιώτικο δίχτυα δεν θο
ήταν γκολ, γιατί ο διαιτητής είχε δώσει
έμμτοο. ενώ ο παίκτης το εκτέλεσε απ
ευθείας.
1 1 0 Ακριβόποιιλος από πλάγια θέ
ση απέναντι στον Σαββουλίάη »ηιχειρεί
σουτ σέντρα όουι
Ί 80 Κσι πάλι ο «δάσκαλος» μδνος με
ιοναντίπαλο τερματοφύλακα κάνει «ακΟ
κοντρόλ ηικ>λαβπιν«ι ο Τσιρονιόννης και
αποκρούει α ι κάρνερΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
- 29' Με πισινή κ·φαλιά ο Μουσοορπ
τροφοδοτεί τον Καλτσό αυτδς με ιη
σειρά του βλέποντας τον Πόριζα σε θέ
on βολής ταυ οτρων·ι την μηολλα και ο
βεμυιώτης χάφ από το ύψος της μεγΟ
λπ< περιοχήίς με αυρτό γωνιακά oout
αιφνιδιάζει τον Σαββουλίδη από τον
οποίο φτύνει η μπύλλα και κιιιαλήγ«
στο δίχτυα του
- 30' Μετωπικά μπάσιμο του Καλτσό
ο Βεροιώτης παίκτης βρίσκεται αηέναντ
στον Σαββουλίδη και λίγο πλάγια, ανοί
ν«> όμως ιταλι» τη» μπόΛΛσ «ταυ φιΟ»«ι
όου»
ΤΟ 2 0 ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΑΛΤΣΑ
TJ Q Καλττιφχ ικ>εβε » τη«μάλ<μ

ου«αι κσβρ'τ» οπ»

σ.timen ·Λρί «ϊτΛίαμ.
- α νχ,γ
■ ικ Λ
'
Σαββουλίδη και με θαυμάσιο πλάσε οπό
ΤΓ|ν Ιψιστερή γωνία της μικρής περιοχής
tu τυχαίνει το 2-0.
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
34' Σέντρα τηυ Μουρατίδη από όεξιά,
η Αναστασίου μέσα από την μεγάλη

περιοχή σουτάρει δυνατά, η μπόλλα
όμως βρίσκει το πόδι του Χ ΑΘσνασΙου
Φεύγει κόρνερ, που περνάει ανεκμετάλ
λευτο.*
- 35' Καλτσάς - Μουσούρπς παίζουν
το 1-2, ο τελευταίος βλέπει ωραίο του
Κατσώνη και του κάνει μπαλλιά συρτή, ο
τελευταίος όμως μέσο από την μικρή
περιοχή από πολύ σιγουριά σουτάρει
πόνω από το οριζόντιο δοκάρι της γηπεδούχου.
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ
ΣΤΟΝ X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- 47 Κίτρινη δέχεται ο X Αθανασίου
γιαη δεν υπάκουσε σε υπόδειξη του
διαιτητή
55' «Τρύπα* του Καλτσό στον Ακριβώπουλο που πλασάρει τον Σαββουλίδη
αλλά π μιιάλλα θο Φύγει μόλις άουτ.
- 63' Σουτ Tou Τσολκιτζή οπό το ύψος
της υινόλης ιιεριάχής Φεύγει μόλις άουτ
και ενώ ο Αντωνάς είχε πέσ«ι στην
πορεία της
- 72 Ο Αντωνός πίφτει σωτήριο και
με αυτοθυσία στα πόδια του Αναστα
σίου αποκρούοντας την μπάλλο. την
οποίο στην συνέχεια απομοκρύνειθ ο
Μελετϊδης
73' Ψηλοκρεμαστή σέντρα του Καλ
ταά στον Ακριβοπουλά που μόνος με τον
αντίπαλο τερμσιοφύλπκο. τον πλασάρει
μ« κεφαλιό, αλλά η μιιάλλα φεύγει μύρι
ζα άουτ.
Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΗΣ
74' Ο Κυτσώνπς λίγο πιά κάτω απδ
το κέντρο αντί νο δώσει ο ι συμηαίκτη
του που είναι οφ σόίντ. προτιμάει να
μπεΙ μάνας του τριπλάροντας δύο αντί
πόλους του. φτάνει στον *ξ»λθόντα Ιαβ
Bouλιόη τριπλάρει και αυτό / και πλασά
ρει αυρτό στην γιαννιτοιωτικη «στισ Η
μπόλλα όμως αποκρούεται από το αρι
οτερό κάθετο δοκάρι πηγαίνει στον
Μοοαούρη nou πιάν«ι δυνατό σουτ από
το ύψος της μικρής περιοχής, το οποίο
βλέποντας να καταλήγει στα δίχτυα της
σμάδος του αποκρούει με to χέρι ο
Παπουρτζής Το πέναλτυ δίνεται αμέσως
ιπό τον διαιτητή κ. Κωνίνίδη και το
μεταιρέπει σε γκολ ο Ακριβδπουλος
ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Β4' Ενα δυνατά συρτό σουτ φαουλ
του Μουρατίδη αιφνιδιάζει τον Αντωνά.
αφού η μπόλλα περσσε κάτω από τα πό
Λιι: συμηαίκτη του που ήταν ατο «τεί
χος»
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ

Αντωνός, Χ~Αθανασίου

Με ‘ «νέδης. Γιστζττζδπσμλος Παποτς).
κος Πορίζος Καλτσάς Κατσώνης Μούσαυρης. ΠουρσσνΙδπς. Ακριβόπουλος
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: ΣαββουλΙδης. Τσίρο
γιάννης Τομπάζης Σκσυργιός. Ποπουρτζής Βέργας Περάντζης. Ντεμ«ρτζΙ6ης
(13' Ανέοτπς 58' Μήτσκας) Τοαλκιτζός Μουρατίδης. Αναστασίου.
ΒΥΛΛΗΙ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

συνάντηση αυτή πραγματοποιείται
έπειτα από αίτημα του κ. Μόρις
Ντραίηπερ. επικεφαλής της αμερι
κανικής αντιπροσωπείας λαι βοηθού
του
προεδρικού
απεσταλμένου
στην Μέση Ανατολή, Φιλίπ Χαμπίμπ, με σκοπό την προσέγγιση των
απόψεων των Ισραηλινών και Λιβανέζων που «όιαφέρουν εντελώς».

εκ. ΕΛΜ Π.Υ.) πράγμα που σημαίνει
αύξηση 48.1% σε σύγκριση με το
1982.
- Ενέργεια: 66.6 εκ. ΕΛΜ Π.Π.
(78.8 εκ. 1ΛΜ Π.Υ.) nou αντιστοιχεί
σε μία αύξηση 35.8%.
Έρευνα: 415.7 εκ. ΕΛΜ Π.Π
(436.1 εκ. ΕΛΜ Π.Υ.) δηλαδή αύξη
ση 23.1%.
- Μεταφορές: 14,6 εκ. ΕΛΜ Π Π
(16.5 εκ. ΕΛΜ Π.Υ.). Το 1982 οι
αντίστοιχες πιστώσεις ήταν 1.5 εκ.
ΕΛΜ Π.Π (11.5 εκ. ΕΛΜ Π.Υ.),
- Συνεργασία με ης αναπτυσσόμε
νες χώρες και εηισιπσηκή βοήθεια:
977.5 εκ. ΕΛΜ Π.Π. 11.109.5 εκ.
ΕΛΜ Π.Υ.) σε σύγκριση με το 1982
αύξηση 18.5%. Η επισιτιστική βοή
θεια αυξάνεται κατά 11.6 % στα
558 εκ. ΕΛΜ Π.Π.
Η τελική διαμόρφωση ταυ
προϋπολογισμού 1983 παρουσιάζει
σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέ
θη του προϋπολογισμού 1982
μείωση των πιστώσεων πληρωμών
2% περίπου και των πιστώσεων
υποχρεώσεων κατά 1,2%.

θα πρέπει να μπαίνει περισσότερο σπς
φάσεις
ΜΑΛΙΟΥΦΑΙ: Δυνστδς γεμάτος πά
θος και θέληση έκοψε και μοίρασε
μπαλλιές
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ: Είχε ζωντάνια και μαχη
τικότητα. αλλά τον βοήθησε η τύχη σε
δύο ευκαιρίες για να πετύχε· γκολ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΖ: Δεν μπορούμε να
πούμε άτι δεν έτρεξε. αλλά οι μπαλλιές
του δεν περνούσαν εύκολο στους επιθε
τικούς Με την κίτρινη δμως που αντΙκρυσε θα υπέχει για δύο ανωνιστικές
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ: Οπωσδήποτε ήταν ο
ηιό δραστήριος επιθετικός και ο μοιραίος
παίκτης αφού δύο γκολ που πέτυχε με
δικές του προσπάθειες η τριπλέτα της
διαιτησίας τα έβγαλε άκυρα.
ΚΕΡΚΕΝΙΔΗΣ: Μπήκε δυνατά για κά
τι καλύτερο, αλλά ήταν λίγα τα λεπτά
που ανωνίσθηκε.
Η ΚΟΖΑΝΗ
Η κοζανίτικη ομάδα δεν είχε τίποτα
να «πιδείξει και οι παίκτες της έδειξαν ότι
τους λείπει η τεχική κατάρτιση, διότι
εκτός από δύο - τρείς οι υπόλοιποι έπαι
ξαν παιχνίδι γειτονιάς, ενώ σε επιθετικές
ζαν στο χώρο της άμυνος τις κέρδιζε με
μεγάλη άνεση
ΦΥΤΟΙ: 0 μοιραίος παίκτης της Ναυσης αφού οι ευκαιρίες που έχοσε δεν
δικαιολογούν την πείρα του και φυσικό
την θέση του σέντερ φορ
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Μπορεί ο ρόλος του
να έίναι σύνθετος όμως νομίζουυε άτι
προσπάθειες της Νοούσπς εύκολα πανικοβάλονταν. Καλύτερο! της παίκτες οι
Σολτίδης ΙΝο 6) Κωστόπουλος (Νο 9)
και ο τερματοφύλακας Λαζάρου.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Για τον Ροδίτη διαιτητή κ Τριαντά
φυλλου. νομίζουμε όπ υπήρξε όπως
προαναφέρομε συνένοχος με τους
συνεργάτες του. αφού μπορούσε να μη
ακυρώοει τα δύο γκολ διόπ βρισκάτον
πολύ κοντά στις φάσεις. Η ευθύνη του
είναι δε πολύ μεγάλη διόπ ατά δεύτερο
οκυρωθέν γκολ, ξεκίνησε για την σέντρα
και ξαφνικά, χωρίς να πδρει δική του
προσωπική γνώμη, με υπόδειξη του επό
πτη το ακυρώνει
Γιο τους δύο επόπτες Μάαχο «σι
Ζοχοριόδπ το μόνο που έχουμε νο πού
με είναι ότι κρίμα που το ποδόσφαιρο
υποφέρει από αυτά τα παιόιό της ιμαυ
ΡΠς σχολής». Ίσως όμως καταλάβουν
κάποτε τα τρογικό τους λάθη κοι τα
«χαστούκια» που Αινούν κάθε Φορά σε
ομσδετ που πασχίζουν να ανεβάσουν τ<
ελληνικό ποδόσφαιρο
Πάντως το ·ακό έχει παρογίνει κοι
οι Νσουσαίοι φίλαθλοι προχθές είχαν
άγριες διαθέσεις, που μέχρι οργά την
νύχτα περίμ»νον την τριπλέτα Τελικά οι
κύριοι ιης «μαύρης σχολής» οπεχώρπσαν με ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ
υποβλήθηκε και μήνυοη απΟ 10 φιλά
Ολους για αλλοίωση αποτ«λέοματος
ΠΡΟ ΠΟ. οπότε και χρειάστηκε νσ Αώ
ο«! εντολή ο κ Εισογγελλέσς γιονο ιούς
αφήσει νσ φύγουν
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
5' Ένο δυνατό σουτ τον Ασλονίδη η
μπάλλο περνά άουτ από το οριζόντιο
δοκάρι του Λαζάρου.
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ 1-0
ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΥ
1 1 0 Βλάχος ονοτρέπ«! τον Μιιλιάτκο «αι ο διαιτητής δίνει πέναλτυ που ο
σττκοιαλίσιος Πιπιοδόπαυλος ξεγελά τον
Λαζάρου και κάν«ι το 1 0 για την ΝΑΟΥ
ΣΑ
13 0 Μπέιέτηιος κερδίζει την μπόλλα
:ιππ τφν Τοιιούόη neu mtJvn ξηφν »ά
σουτ για νο βρ»ί ηιιπάλλο ιην ιξω ιιιρκή
ιτλπιρό πυν δικτύων
19' Εγιιζ· θαυμάσιος συνδυασμός
Παπαόόπομλου
Ασλσνιόη σουτ του
κλευταίου αποκρούουν ο· αμυντικοί σε
κόγινερ
39' Σε σέντρα ιου Ασλονίόη πανικοβάλονται οι αμυντικοί της Κοζάνης και
παραχωρούν στα τυφλά κόρνερ που
περνά αν«κμ·>άλλ«μτο

POYEN 28 (ΑΠΕ)
Εκατοντάδες στρατιωτών και
πυροσβεστών με βάρκες και σωστι
κό υλικό βρίσκονται σε επιφυλακή
ύστερα από τις πλημμρες κατά μή
κος των χαμηλών περιοχών του
ποταμού Σηκουάνα, στην Βόρεια
Γαλλία, όμως οι αρχές λέγουν ότι Π
κατάσταση βελτιώνεται. Εκπρόσω
πος της Ρουέν δήλωσε ότι η στάθμη
του ποταμού υψώνεται αργότερα
από όσο προβλεπόταν και όπ θα
φθάσει στο αποκορύφωμα της την
Πέμπτη ή την Παρασκευή.
Πρόσθεσε ότι η πλημμύρα προ
φανώς θα κατακλύσει λειβόδια και
θα απειλήσει πόλεις και χωριά και
στις δύο όχθες του ποταμού στην
Ρουέν. Ό μω ς είναι απίθανο νο προκαλέσει καταστροφές όπως 01
ξαφνικές πλημμύρες της περασμέ
νης εβδομάδας σε άλλες περιοχές
της Γαλλίας
Στο ποτάμιο λιμάνι της Ρουέν
σήμερα η στάθμη του νερού ήταν
τόσο υψηλή, ώστε οι φορτηγίδες
και τα πλοία έμοιαζαν σαν να είχον
αράξει στις αποβάθρες όμως ο·
υπεύθυνοι δήλωσαν όπ η εργοσίο
θα συνεχισθεί όπως συνήθως κ®
ότι ούτε το λιμάνι, ούτε η πόλη κιν
δυνεύουν. μιά φορτηγίδα καυσίμων
παρασύρθηκε από τα ισχυρό Ρ^ύματα σε ένα κιγκλίδωμα σκεπασμέ
νο από τα νερά και μία από τις όεξο
ρενές της διατρηθηκε.

Ελεύθερος επαναπατρισμός
των πολιτικών προσφύγων
συνέχεια από την 1η
νομίζω του λαού μας από την
αρχαιότητα» «Και πρσγμαπκό είναι
πικρό να σκέπτεται κανείς όπ μια
δημοκρατία σαν τη χώρα μας τόσες
δεκαετίες επέβαλε αυτή την εξορία,
αυτή τη φοβερή τιμωρία για κάθε
πατριώτη, για κάθε Έλληνα», κατέ
ληξε α Έλληνας πρωθυπουργός
Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΒΕΡΟΦ
Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Ε. Αβέρωφ υπ' όψει του οποίου ετέθει η
απόφαση της κυβερνήσεως δήλω
σε:
«Ο κ. Πρωθυπουργός επέλεξε
την ημέρα των Χριστουγέννων για
να αναγγείλει, και μάλιστα κατά
φεστιβαλικό τρόπο, τον επαναπα
τρισμό των ευρισκομένων στις χώ
ρες του Ανατολικού Κόσμου.
Η πρόθεση του είναι προφανής:
Να περισπόσει την προσοχή της
κοινής γνώμης από τα δυσχερή
προβλήματα που έχει δημιουργήσει
στον ελληνικό λαό η κακή όιακυβέρ-

Σκόνταψε η Νάουσα
όυνέχεια από την 3η

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΛΗΜΜ ΥΡΕΣ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

- 43 Αηδ κόρνερ του Ασλανιδη ο Σαλτίδης κάνει λάθος και αναγκάζει ταν
Λοζάρου να αποκρούσει σωτήριο σε
κόρνερ, ακριβώς την τελευταία στιγμή
που η μπόλλα κστευθυνάτον στα δίχτυα
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ
ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
- 46 Μιά θαυμάσια σέντρα ταμ
Μπλιάτκσ ο Φύτας από δύο μέτρα πιάνε δυνατά σουτ γιο νο βρε! η μπάλλο το «οθετο δοκάρι του Λαζάρου
ΚΑΘΑΡΟ ΓΚΟΛ
AKYPQNETAI
- 52 Ενα καθαρό γκολ τοο Μπλιότκο
από σέντρα του Χ Ίωαννιδπ οκμρώνει ο
διαιτητής και υποδεικνύει οφ σόίντ.
χωρίς νο υπάρχει τέτοια περίπτωση.
- 60' 0 Φύτος τριπλάρει διοάοχικά
τρείς αντιπάλους και την τελευταία σπγμή ο Βλάχος αποκρούει άουτ ακριβώς
επάνω στο δυνατό βαλέ του Νοουσαίου
σέντερ - φόρ.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΧΑΝΕΤΑΙ
- 70' 0 Χ'Ίωαννίόης περνά θαυμάσια
μπαλλιά στον Μπλιάτκα που μόνος προ
τομ Λαζάρου χάν«ι την μοναδική ευκαι
ρία για νο κάνει το 2*0.
Η ΚΟΖΑΝΗ
ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
ΜΕ ΟΦ ZAÍNT
72 Απά καθαρή θέση οφ σάίντ ο
Κωστόπουλος ισοφαρίζει σε 1-1, ενώ π
φάση ξεκίνησε μπροστά στα ματια του
επόπτη Μόσχου
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΚΟΛ
74 0 απαράδεκτος διαιτητής c
Τριονταφύλλσυ ακυρώνει και δεύτερο
κανονικό γκολ όταν ο Φύτος τροφοδοτεί
τον Μπλιάτκα που την στέλνει στα δί
χτυα αφού προηγουμένως π μπόλλα
βρήκε και το σώμα του Μπαγδάνου
Εδώ ακριβώς φάνηκε κοι η αδικία όταν
διαιτητής κατευθύνεται προς την σέντρα
και στη συνέχεια υε την υπόδειξη του
επόπτη (που υπέφερε από τα μάπο του)
δίνει οφ σάΐντ
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: ΧαραλαμπΙδης Χ' ΊωοννΙ
δπς Κελεσίδπς 16' ΜσμροδουλάκηςΙ
Μπασιόκος)
Ιτοφυλίδπς.
Φύτος.
Μητρούσης. ΜοΛιουφας Ασλονίδης.
Πσποδόπουλος. Μπλιότκος 180' Κέρκε
νίδης!
ΚΟΖΑΝΗ: Λοζάρου. Τοπαλίδης
Τσουρής, Βλάχος Μανροόημος Σολτί
δης Μσνδροβέλης |80 Μορκοπομλος)
Καραθονάαηςί Κωστόπουλος θεοδωρί6ης. Φόσαας
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

νηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ
Οσον αφορά την ουσία του θέ
ματος η εξογγελία του κ. Πρωθυ
πουργού όεν προσθέτει τίποτα τ°
καινούργιο. Γιατί οι περισσότερέ
μεταπολεμικές κυβερνήσεις όπώί
είναι ννωστό. είχαν καθιερώσει τον
επαναπατρισμό με ελάχιστες εξο·*
ρέσεις εκείνων που βαρύνοντσι ύ*
πολλές καταδίκες για εγκληματικές
πράξεις
Η Ν.Δ. θεω ρεί απαραίτητη την
εξαίρεση από το μέτρο ορισμένων
κατηγοριών ατόμων, που υπήρξαν
υπέρμσχοι και αυτής ακόμη της διοσπάσεως της ενότητας του εθνικού
χώρου.
• Εξάλλου κύκλοι της Ν.Δ. πρόσ
θετον προχθές τη νύκτα όπ θο
ζητηθούν συμπληρωματικές πληρο
φορίες από την κυβέρνηση για την
έκταση του μέτρου, όοθέντος όπ Π>
τελευταία χρόνια είχε ακολουθηθεί
ιια υπερκομματική γραμμή στην
τντιμετώπιση του θέματος
Με τις συμπληρωματικές πληρο
φορίες θα διευκρινισθεί αν Π
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα σποατέ1
από τη γραμμή αυτή».

Οι διαιτητές
της Β' Εθνικής
ΑΘΗΝΑ 2Β 1ΑΠΕ1
Στους αγώνες της 2 ης Εθνιέόί
κατηγορίας στον Βορ. Ό μιλο nou
θα γίνουν την Δευτέρα οι όιαιτπΐ»'
κληρώθηκαν ως εξής:
,
Κιλκισιακός
Γ ισννιτσ
Δεσπούλης (Λάρισας).
Εορόαϊκός - ΑλέξανδρούnOnl
Καντορτζής (Θεσσαλονίκης).
Βέροια - Αγροτικός Ασίέρβ'
Παγώνης (Αθήνας).
Ολυμπιακός Βόλου - θήβ“ ·!
Πανανός (Αθήνας)
Πανθρακικός
φλώρΎ"
Μασούρος (Σερρών).
Καβάλα - Λαγκαδάς Ακριτί*'1
(Κοζάνης).
,
Τρίκαλα Ξάνθη Ταίλης ΐΗ***1
pou)
Λεβαόειακός - Νίκη Xpuo<>Pt f r
νης (Πάτρας).
,
Καλαμαριά - Νάουσα Αρ|ώ«°
λος (Αθήνας).
σύνιύ
Πιερικός - Κοζόνη Χρυ
(Βέροιας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου φ οιτΠ '“ !
Βέροιας καλεΙ τα μέλη τομ συλλ"
γου και τους νέους συναδέλφου«.
τακτική εκλογοαπολογιστική συν
λευση σήμερα 29 /12 και ώρΟ 4 ύΈ
στο νροφεία του Δικηγορικού
λόγου Βέροιας (Πλ. Ωρολογίου ί®
3ος όροφος - πολυκατοικία ΚαλΑΊ*
πόκα) Θέμα της ουνελεύσεως·'
«Απολογισμός Δ.Σ. τού ΣΦ®’ π
Σε περίπτωση μη απαρτίαί
συνέλευση θα γίνει την ε πώι' £ϊ.,
ήμερο 30 /12/82 ημέρα ΠέμΠΤΠ *
ώρα 4 μ.μ.. ανεξάρτητα από τον ορ
θμό των παρισταμένων,
^
Οι εκλογές για το νέο Δ Σ- ^
γίνουν την Δεύτερα 3 /1 /8 3
ίδιο τόπο.
Δ . Ι . ΣΦ 0

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

« Η ΛΙΜ Ν Η »
Στη Λ/μνη στο Ζ€ρβοχώρι
Στο νέο μας χορευτικό
με το πλούσιο πρόγραμμα
και την ποικίλη ορχήστρα
ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Στο μσγ€ΐτπκό περιβάλλον
της κσταπράσινης λίμνης

- Κατανομή
αξιωμάτων

ΠΕΜΠΤΗ

/

[ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Y 982

Αδέσμευτη καθημερινή

, έπεσαν
,
_ και
εξάλλου. χιόνια
χθες
Σέλι και τα αυτοκίνητα από τε
ηροφυλόκειο και πάνω, πρέπε, ve
«Οουν αλυσσίδες

Π υ ρ κ α γ ιά

σ τ ο

Π ρ ο ξ « ν € ίο

τ η ς

Σ ο β .

Την άμεση αλλαγή της εισοδηματικής πολιτικής που
εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση και με την οποία θί
γονται βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, ζητεί η
ολομέλεια της ΓΣΕΕ που συνεδρίασε χθές σε μιά
|I πολύωρη. . και Επεισοδιακή συνεδρίαση
Με την Ιόια απόφασή της η
ολομέλεια έδωσε εντολή στη
δοτή διοίκηση της συνομοσπον
δίας να προχωρήσει σε κάθε
μορφή κινητοποίησης και αγώνα
της εργατούπαλληλικής τάξης
προκειμένου να ικανοποιηθούν
τα θεσμικά αιτήματα που έχουν
υποβληθεί στην κυβέρνηση και
στις εργοδοτικές οργανώσεις

Έ ν ω σ η ς

δ

Kñc τπ Γηι-

'δ ία ς

δοτικές οργανώσεις για την
καταβολή του ποσοό της ΑΤΑ
του τρίτου τετραμήνου - όπως
προβλέπεται από την εθνική
γενική συλλογική σύμβαση του
1982 - και το οποίο αρνούνται
καταβάλλουν καλυπτόμενες
από τη νομοθετική ρύθμιση,
στην οποία προχώρησε η

ενίσχυση
στη ν ε λ ε
·Τ° ποσών των 3-430.000
Χμών ενισχύεται από το μπουρ
ί;'0 παιδείας η ΝΕΛΕ Ημαθίας για
ν< 0νπμετώπιση διαφόρων ανατ ν ΤΤΚ·
^.^νολικά
διατίθεται κονδυλιο
^8,470.11 5 δραχμών για την ενίόλων των Νομαρχιακών Επι,°°ηών Αα,κής Επιμόρφωσης της
¿ιΡΟς

κυβέρνηση.
Ο Ι ΔΟ ΤΟ Ι...
Δ ΙΕ Υ Κ Ρ ΙΝ ΙΖ Ο Υ Ν

Η δοτή διοίκηση της ΓΣΕΕ
Χ ο ρ ο Ε σ π ε ρ ίδ ο

Συλλόγου
0 Αθλητικός Σύλλογος «ΕΡΜΗΣ»
Ρ|1γ°Ρθχωρίου διοργανώνει αύριο
αΒυοκευή 31 Ιανουάριου χοροεΙ^Ρ ίδ α στη Μπουάτ «ΖΟΥΜ» στο
Οκροχώρι, όπου θρ πραγματοΡιηθεΐ και η κλήρωση της λαχειο“ Ρ°υ αγοράς
Από το Σύλλογο

ΑΘΗΝΑ, 29 (Α.Π.Ε.)
Η παρακράτηση του

φόρου

ΧΟΥΜΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΙΦΥΤΟΡΜΟΝSPECIAL12-742MG0
Η φυσική λίπανση τω ν φυτών.
Το μυστικό τη ς καρποφορίας.
Η πιό αφομοιώσιμη υπό τω ν φ υτώ ν μορφή
λ ογ,

ομόφωνα πρόταση τηξ εκτελε
στικής επιτροπής για εγγραφή
στη δύναμη της ΓΣΕΕ της ομο
σπονδίας συνταξιούχων ΙΚΑ και
οργανισμών κοινωνικής ασφάλι
σης Διευκρινίστηκε από το
προεδρείο όπ η εγγραφή γίνεται
ύστερα από την υποβολή όλων
των σχετικών δικαιολογηπκών
και πως ο ΟΣΕ - ΙΚΑ ποτέ δεν
διαγράφηκε από τη ΓΣΕΕ μιά και
δεν είχε εγγράφει.

η

^ Ρ .Υ Ρ ξ τ Φ ΐ.ΐϊΐιλ Τ τ 'ρ γ ό '
τροποποίηση το υ Ν.

Τέλος η ο λο μ έλεια ε ν έ κ ρ ιν ε

Να «παγώσουν» οι τιμές
στα γεωργικά προϊόντα

Δρακόντβια
τα μέτρα
ασφαλείας
ΓΙΑ ΤΟΝ... ΔΡΑΚΟ
Πρωτοφανή μέτρο ασφα
λείας έχουν ληφθεί στις στρα
τιωτικές φυλακές της Θεσσαλο
νίκης, για να αποκλεισθεί το
ενδεχόμενο της αποδράσεως
του δράκου της Δράμας Κυριά
κου Παπαχράνη. Έξω από το
κελί του υπάρχει α'γρυπνος
-δεσμοφύλακας επί 24ώρου βάσ ε ω ς ενω κοντά υπάρχουν άλ
λοι τέσσερις συνάδελφοι του
έτοιμοι να επέμβουν. »
Το εν δ ε χ ό μ ε ν ο τη ς σττόπει
ρας α π οδρά σ εω ς το υ δράκου
θ ε ω ρ ε ίτα ι α ρ κ ετά πιθανό, α φ ού
είνα ι εκπ α ιδ ευ μ ένο ς σ τα ΛΟΚ,
για τέ τ ο ιο υ ε ίδ ο υ ς επ ιχειρήσ εις,
να μη μ ιλο ύ ν καΘΟλου με «>ν
σ ω μ α τώ δ η κρα το ύμ ενο, ενώ το
επ ισ κεπ τήρ ιο είνα ι επ ίσ η ς απα
γ ο ρ ευ μ ένο . Ο ύτε σ το υ ς γ ο ν ε ίς
ούτε σ τους δ ικηγό ρ ους το υ
Παπαχρόνη. επ ετράπ η να πλη

ΖΗΤΟΥΝ 01 ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Το «Ευρωπαϊκό Γραφείο των
—
Ενώσεων Καταναλωτών» ζήτησε το
™ωκγ.*ω»
πάγωμα των τιμών των γεωργικών
σνακοίνωπροϊόντων στην ΕΟΚ και

1 σε. ότι οι κυβερνήσεις των χωρών
* Ίμελών
ίλ ιΐιυ της
τηί- Κοινότητας θα πρέπει ν<
να
. αυξήσουν την βοήθεια σε τρόφιμα
1 πΡος τους πτωχούς. Η Ένωση υπο* γράμμισε όπ «όλα συνηγορούν
υπέρ του παγώματος των Ημών. Τα
βουνά τροφίμων άρχισαν πάλι να
σωρεύονται πράγμα που αποόει
κνύει ότι δεν είναι δυνατή η καταπο
λέμηση της υπερπαραγωγής εφ
όσον οι τιμές στηρίξεως ορίζονται
πολύ υψηλές.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι
μισθωτών υπηρεσιών από τους
η Ένωση ζήτησε από την Επιτροπή
υπαλλήλους και συνταξιούχους θα
της Κοινότητας να παγώσει τις
γίνεται από 1ης Ιανουάριου 1983
τιμές «αλλά η Εππροπή όεν έχει το
από τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο
θάρρος να αντισταθεί στο «λόμπυ»
σύμφωνο με τις νέες ελαφρύνσεις
των γεωργών»
που προβλέπει το φορολογικό
Ως γνωστόν η Επιτροπή πρότεινε
νομοσχέδιο που έχει καταθέσει ο
την περασμένη εβδομάδα αυξήσεις
Υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουστις τιμές των γεωργικών προϊόν
λουριάνος στη Βουλή.
των κατά 4,4% με προβλεπόμενες
Συγκεκριμένα:
αυξήσεις των τελικών τιμών τροφί
1. Αυξάνεται στις 185.0X30 όρχ.
μων στον καταναλωτή κατά 2%.
το ανώτατο ποσό της μείωσης του
«Οι τιμές των τροφίμων επιβαρύ
εισοδήματος οπό μισθωτές υπηρε
νουν περισσότερο τον καταναλωτή
σίες. Η έκπτωση θα γίνεται ως εξής:
με τα χαμηλά εισοδήματα», τονίζε
ποσοστό 50% για το εισόδημα από
ται στην ανακοίνωση της Ενώσεως
μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 300.000
Κοτοναλωτών και ήδη υπάρχουν
δρχ. και ποσοστό 5% από τμήμα
ενδείξεις μειώσεως της δαπάνης
από 30 0.00 0 μέχρι 1.000.000 δρχ
των καταναλωτών σε τρόφιμα».
2. Τιμάριθμοποιείται κατά 20% η
«Αντί να αυξάνει η Επιτροπή τις
φορολογική κλίμακα για τα εισοδή
τιμές κοι να ζητεί από τον φορολο
ματα του 1983.
γούμενο να πληρώσει περισσότερα
3. Η εισφορά για τον ΟΓΑ θα
γιο αποθήκευτρα ή εξαγωγή ανεπιυπολογιστεί σε ποσοστό 10% για
θυμήτων αγαθών ζητάμε περισσό
ποσό φόρου έως 60.000 δρχ
τερα
προγράμματο προσφοράς
σε ποσοστό 13% για τα άνω των
πλεονοζόντων τροφίμων στους
6 0 .000 δρχ. ποσά.
Ευρωπαίους καταναλωτές σε μειω
4. Τα κλιμάκια και οι συντελεστές
του παρακρατούμενου φόρου κατά- μένες τιμές» τονίζεται στην ανακοί
νωση.
την καταβολή των ημερομισθίων

Για το εισόδημα του '83
θα ισχύσουν ελαφρύνσεις

Α γρότες προσοχή
κυκλοφόρησε τό
I

3239/55 γιο τις συλλογικές δια
πραγματεύσεις, η επικύρωση
των διεθνών συμβάσεων 135
κσι 140, η κστόρπση τιμαρί
θμου κοινής αποδοχή^ η τροπο
ποίηση της νομοθεσίας για τους
κανονισμούς εργασίας κ.ά.
Σύμφωνα με δημοσιογραφι
κές πληροφορίες η συνάντηση
αυτή θα είναι η τελευταία και η
εργοδοτική πλευρά αποδέχεται
την αρχή της εφαρμογής της
δνθήμερης εβδομάδας εργα
σίας ενώ για τα άλλα αιτήματα
δέχεται να εξετασθούν λεπτομε
ρώς τους επόμενους μήνες.

στη συνεδρίαση της ολομέλειας
διευκρίνησε ότι η στάση της
ΓΣΕΕ απέναντι στην κυβερνηπκή παρέμβαση που «παγώνει»
τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα,
όεν αποτελεί στάση εχθρική
προς την κυβέρνηση, αλλά αξίω
ση για αλλαγή της εισοδηματι
κής πολιτικής για ικανοποίηση
άλλων θεσμικών αιτημάτων.
Στοκμεταξύ σήμερα στις 8
Ο Ε Π Α Ν Α Π Α Τ Ρ ΙΣΜ Ο Σ
το βράόυ πραγματοποιείται στα
ΤΩ Ν Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ω Ν
/ραφεία του εμπορικού συλλό
Π ΡΟ ΣΦ Υ ΓΩ Ν
γου Αθηνών και νεα συνυινίηυιι
- Εξ άλλου, η ολομέλεια της
μεταξύ του προεδρείου της
ΓΣΕΕ και των εργοδοπκών διοίκησης της ΓΣΕΕ ασχολήθηκε
οργανώσεων (η τρίτη κατά σει χθές και με την κυβερνητική
ρά) στην οποία θα συζητηθούν απόφαση για τον ελεύθερο επακαι τα.θεσμικά θέματα'π α ^ Τ ^ α τ ρ ,σ μ ό
των
πολ.πκών
^ ονδία
προσφυγών, για την οποία ομό
"υ π ο β—
ά λει
η
σ υνομοσπ
φωνα εξέφρασε την πλήρη ικαόπως: Η εφ α ρ μ ο γή τω ν πέντε
νοποιηση της εργατοϋπαλληλιερ γα σ ίμ ω ν
ημ ερώ ν
και 4 0

α τίΰνά ιο ς το ολο ν υ ^ υ ^ ^ τ ο ! ! ]
για υποβολή αγω γής σ τις έρ γ ο -

ε κ α ιο μ .

Ημαθίας

Αντίθετη στην εισοδηματική
πολιτική της Κυβέρνησης

λθΜΝΑ. 29 (Α.Π.Ε.Ι
Στην απόφαση που πήρε η
, Εηκίσε φωτιά το Προξενείο της
ολομέλεια της ΓΣΕΕ αναφέρεται
^·*Τική< 'Ενωσης στην οδό Ηρώ^ ακόμη όπ:
?0υ Αττικού, πυυ κοτασρεστηκε
•
λυγκαλείται στο πρώτο
" ° ΐυ ς από άνδρες της Πυροσβεοεκαπενθήμερο του Ιανουορίου
""'ΐς Υπηρεσίας. Η φωτιά έπιασε
11.30' σήμερα το μεσημέρι οι
σύσκεψη διοικήσεων των κλαδι
*ς που προκλήθηκαν είναι
κών ομοσπονδιών για αλληλοε“•Υοίς Έσβησε στις 1 μετά το
νημέρωση και εκτιμήσεις,
“‘ Οήμέρι.
•
Συγκροτείται
επιτροπή
. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, επει“ Πρόκειται γιο κτίριο διπλωματιπου θα εξετά σ ει το υς τρόπ ους
^ Οώματος δεν ανακοίνωσε τίπογια τη ν α ντιμ ετώ π ισ η τη ς α ν ε ρ ° Υ·α ζημίες»και για τα αίτια της
γίας και τω ν απολύσεω ν.
> * ς

3 ,9

ΐτ ο ς ιόρύοβως 1965
Λρ. Φύλλου 2 1 1β
Μητροπόλεως 72
Τολ. 23 .137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

τος.
χημ κο
δίνετε καί τη ν κοπριά και το

λιποσμα

λιποσματσ

σ το

Ψθτό σας με τη ν χρήση το υ.

παραμένουν τα ίδια.

ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ

- ΧΗΜΙΚΗ

- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

το υ εδάφους.
- -Βίλτιώνιει τη ν σύσταση καί τη ν υφη
~ Διορθώνει τροφοπενίες σιδήρου,
μαγνησίου, μαγγανίου,
ψευδαργύρου καί λοιπών ιχνοστοιχείων.
Δημιουργεί το π ό κατάλληλο περιβάλλον

κι' αν θέλετε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
). Π ό υγιεινά καί ανθεκτικό φ υτά.
2. Μεγαλύτερη πορογωγή.
3. Αύξηση τη ς πρω Υμότητος.
4. Βελτιομένη π ο-ότητα κσρπου

Όποιο αυτοκίνητο

γιά την οναπτυ

ξη μ κροοργσνισμών.

Καινούργιο ή μεταχειρισμένο
χρώμα, άρωμα, θρε-

Θα το βρήτε στην έκθεσή μας

π ίικ ό τη τσ καί σάκχορο.

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
Γα μόνα λιπάσματα με ποσοτικά στοιχεία
Χώροφια που βασίστηκαν κρατικοί ερευνητσι
ΓΑΝΟΧΗΜΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ

Α.Τ.Ε.
ατα
Ελλην-κα
γιο μελετες ΟΓ-

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυριάκος Χατζόγλου
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΓ

ΣΤΑ Δ.Σ. ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟΕΝΩΣΕ ;ΐ·.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΙΖΕΙ
ΚΑΙ Η Γ ΙΕ Ε

Χιόνια
χθ€ς στα
ορεινά
Πολύ χιόνι έπεσε χθ£ς στα ορεινό του Νομού μας.
Όιιω ς ανακοινώθηκε από τη ΔΛ/°Π Χωροφυλακής
Βέροιας
η
αυνκοινωνία από στην Καστανιά γίν*ταΐ με μεγάλη δυσκολία και μόνο
ί1* αντιολισθητικές αλυσσίδες. Στο
’’ ΠΜείο αυτό το χιόνι είχε ξεπερόσει,
λ®«ς το απόγευμα, τα 25 εκατοστά
του μέτρου.
Στο φυλάκειο της Καστανιάς έχει
ι Υκστασταβεί συνεργείο των τεχνι
κών υπηρεσιών της Νομαρχίας και
Μί μηχανήματα καθαρίζουν το δρό-

εφημερίδα του Νομού

]

13 - ΤΗΛ. 29.079 - 29.080
ΒΕΡΟΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

Ανοίξεως 2 - Τηλ. 2 0 .6 2 9 , 2 6 .6 5 0 ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Παράδοση σε δύο μέρες

σ ιάσουν σ το κελί.

Στο μεταξύ άρχισε χθές ο
κύκλος των ανακρίσεων από τον
ταγματάρχη κ. Ξυνό.

ΕΥΘ ΥΜ ΕΣ ΙΣΤΟ ΡΙΟ ΥΛΕΣ

Σ ά λ π ισ μ

Εγινε πρόσφατα η κατανομή
των αξιωμάτων στα νεοεκλεγέντα
διοικητικά συμβούλιο των Γεωοργενώσεων του Νομού μας.
Οπως είναι γνωστό, στην Ε.Γ.Σ.
Βέροιας από τους επτά που εξελέγησον οι τρεις υποστηρίχθηκαν από
τη «Ν.Δ.». οι άλλοι τρεις απ' το
ΠΑΣΟΚ και ένας από το ΚΚΕ. Στην
Αλεξάνδρεια εξάλλου έγινε μέτωπο
1ΑΣΟΚ - ΚΚΕ κοι άλλων κομμάτων
με αποτελεσμο η τΝ.Δ.» να κερδίσει
τέσσερις θέσεις στο Δ.Σ. ενώ το μέ
τωπο να πάρει τις πέντε.

Βστζης (ΒέροιαΙ.
Ε.Γ.Σ. ΝΑΟΥΣΗΣ
Στο Δ/κώ Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Πλάτων Μώ*·.
Νάουσα).
Αντ/δρος:
Ιωΰννης
Γολίτης
(Νάουσα).
Ταμίας: Βασ. Toúooc Ncoucn
Μέλος: Γεώργιος Χαραλσυΐ"
δης (Κοπανάς).
Στο Εποπτικό Συμβούλιο:
Γεώργιος Κελεσίδης (Επισκοπήι
Ευάγγελος Μπουρδάνος (Νάουσσί
Αναστ. Σταματόπουλος (Νάουσα.)

Συγκεκριμένα η κατανομή αξιω
μάτων στα ΔΣ. των Γεωργοενώσεων του Νομού μας έγινε ως εξής:
Ε.Γ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ευστάθιος Σιδηρόπουλος (από τον Κοπανά).
Αντ/δρος: Κων/νος Γεωργιάδης
(σπ τη Γεωργιανή).
Ταμίας: Χαρίλαος Παπαδοπού
λας (απ' τα Παλαπτσιο).
Γραμματέας: Δημήτρης Ορφα/ίδης (Σταυρός).
Μέλη: Κων/νος Τρίαντοφυλλί3ης (Τριπότπμος). Κων/νος Παπαγιαννόπουλος (Μελίκη). Σάββας
Χρυσοστομίδης (Πατρίδα).
Στο Εποπτικό Συμβούλιο:

Γεώργιος Χαλκίδης (Γεράκπ),
Αγγελος-· Κακουλίδης (Κοπανδς
Νικ. Λαζαρίδης (Τριπόταμος). Ηλίας
Ανδρεάδης (Τρίλοφος). Χαράλ. Κόλ-

Ε.Γ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Στο Διοικητικό ΣυμβούλιοΠρόεδρος: Νικ Μαυράπουλμς
(Βρυσάκι).
Αντ/δρος: Αντ, Αποσταλόπουν'-.
(Κυδωνιό),
Ταμίας: Δημ. Ναλμπάντης (Κοριι
Φή).
Γραμματέας: Κων. Γιώ π ις (Αγκα
θιά).
Μέλη: Στυλ Κουρνιάκος (Νηαί'
Λάζ. θεοδωρίόρς (Κορυφή). Μ ι y
Παρισόπουλος (Επισκοπή). Αθον
' Κούγκας (Αλεξάνδρεια), Απόοτ
Μπαζούκης (Π. Σκυλίτσι).
Στο Εποπτικό Συμβούλιο:
Κων/νος Γκόβαρης (Π. Σκυλίτσι).
Κων/νος Μοσχόπουλος (Αλεξάν
δρεια). Σπόρος Μουρστίδης (Νεα
χωρόπουλο), Ιωάννης Τριανταφιιλλίδης (Άραχος), Βασ. Παπαόημη·
τρίου (Κλειδί).

Η έκθεση ΟΟΣΑ
για την Ελλάδα
ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Τ Η Σ ΕΚΘΕΣΗς ]
εοβοή τοσο η ιηΑκϋιηιυ,,
ραδιόφωνο όσο και οι φιλοκυΝψνηηκές εφημερίδες εμφάνισαν
την έκθεση του Οργανισμού Οικο
δομικής Συνεργασίας και Αναπτύ^ως (ΟΟΣΑ) για την Ελλάδα σαν...
Ιρίαμβο της σοσιαλιστικής κυβερ/ήοεως του ΠΑΣΟΚ. δημοσιεύουμε
<ωρ<ς σχόλια το ακριβές κείμενο της
ϊκθέσεως του διεθνούς ορνονι-

<πτν μία επιτάχυνση του κατά ιηνύ6ο
«ργαηκου κόστους και συνίβολσν f l{
'" ^ τ η ρ η θ ε ί Ο Τιμάριθμος «Μ « τ η ^
βόσεως γύρω ε,ς ro 2 1 .6 * Mio o o ß c J

‘0aVWVU,V ηΐΎ^ ^ ο υ «η-ώ

τους επτά μόνες , 0u 1982 (λόγω κυρίως
της μειωσ.ως των αποθεμάτων) οδήνη« σε σημοντ,,η β,λτ|ωση το., <J o L
* 6 v u ,C T „

Φί-ω-: εις >J οΐ1ίί§.
.,-•1-'-,
..» Μ ί ι ·—}
1 δοπάνπ τω^ κατονολωτών. πορέμεινε ρια.
<αλαρά ιΛο την επίδραση μιός σημαντι«Χαμηλός ρυθμός σνσπτιιξεως κοι
<ής μειώσεως των εμβασμάτων από το
εξωτερικό. Η κατασκευή οικοδομών διο υψηλότερο από τα ηροβλεφθέντο
κατοικίας και οι επενδύσεις παγίου ελλείμματα των δημοσίων επιχειρ/)σ«ων
κεφαΛαίου μειώθηκαν περοιτέρω κατά όναμένεται ότι θο οδηγήσουν εις μεγα
λύτερο έλλειμμα του δημοσίου τουέο
ΙΌ 1982 αν και με επιβραδυνόμενο
ρυθμό. Η βιομηχανία παραγωγή κότα το οπό το προύπολογισθέν. Οι προβλέψεις
ο* ετπάμηνο του 1982 μειώθηκε κατό προϋποθέτουν μΐο κάπως ολιγώτερον
15% έναντι της ανπστοίχου περιόδου επεκτατική» δημοσιονομικήν πολιπκήν
του προηγουμένου έτους Οι επιλεκτικοί γιο το 1983. Η νομισματική πολιτική
ι έλεγχοι τιμών και το «πάγωμα» ορκτμέ- έναντι του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται
ότι θα ποραμείνει ελαφρώς περιοριστική
κατά το 1982 και 1983. κυρίως μέσω
πιστωτικών ελέγχων. Η ιδιωτική κατανόλωοη δυνατόν να αυξηθεί ελαφρώς κατό
1983, ενώ η μείωση της σχέσεως
I , «στοθέσεων θα αντισταθμίσει μία
α ν ο μ ή ς
τροβλεηόμενη μείωση 1νϋν πρανματι:ών εισοδημάτων. Οι επιχειρηματικές
σμένα από σαλπίσματα νομής.
επενδύσεις αναμένεται ότι θα μειωθούν
0 πληθωρισμός καλπάζει, άρχισε
περαιτέρω κατό το 1983 Οι ιδιωτικές
να ανεβαίνει στα ύψη. άρχισε η ανη
επενδύσεις εις κατοικίας πιθανόν να
συχία στον κόσμο. Τραβάμε δύο
αυξηθούν ελαφρώς υποστηριζόμενες
σολπίσματα μας λέει ο υπουργός
από διευκολύνσεις των ατενασπκών
εμπορίου πέντε θετικά μέτρα παγώ
δανείων και μαζύ με μία επιοημως προματος τιμών και ηρεμούμε. Οι Αξιω
βλεπόμενη αύξηση των επενδύσεων του
ματικοί στον στρατό περιμένουν να
Δημοσίου τομέα θα κατολήξουν πίθο
πάρουν προαγωγές που έπρεπε να
νώς εις μία μικρή αύξηση ταυ συνόλο-.,
είχαν πάρει πριν πολλά χρόνια. Αγα
των πανιών επενδύσεων κατό το 1983.
νακτούν, ανησυχούν, φοβούνται.
Με την τεχνική προϋπόθεση μιά σταθε
Τους τραβάμε μερικά σαλπίσματα
ρής συναλλαγματικής ισοτιμίας οι τιμές
νομής τους λέμε μερικές υποσχέ
ν εισαγομένων αγαθών προβλέπεται
σεις και ζουν Φμτο( καλό και η
όπ θα αυξηθούν ελαφρώς, πιέζουσεν
κυβέρνηση καλλίτερο.
προς τα κάτω τον ρυθμό του πληθωρι
Η πιο μεγάλη εφεύρεση ήταν τα
σμού που πιθανώς να πέσει νύρω στο
σαλπίσματα νομής. Μην μου πεις
20% κατά το ο' εξάμηνο του 1984 Το
κύριε φωκίωνα πως δεν έχουνε
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσων
σχέση τσ σαλπίσματα με τις ενέρ
συναλλαγών (περιλαμβάνονται οι εμπο
γειες της σοσιαλιστικής κμβερνήρικές και οι άδηλες συναλλαγές) πιθα
σεως όλων των Ελλήνων:
νώς να φθάσει τα 2.750 εκατομμύριο
Ας είναι καλά ο Πρωθυπουργός
δολλάρια. λόγω της ανόδου των εισάγω
Που έκανε όλους τους υπουργούς
γών και της περαιτέρω απώλειας των ξέτου και σολπικτές. Πήρανε όπως λέ
,ων αγορών λόνω της χειροτερεύσεως
με στο στρατό κοι τρίτη ειδικότητα.
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
Μια υπουργοί μια θαυματοποιοί κάι
εξαγωγών»
μιο ΣΑΛΠΙΚΤΕΣ.
ΦΩΚΙΩΝΑ!

1 * υ τ τ ^ ιι, Α ΐυ μ ίι ι . ι ι

Ο Κυρ Γιάννης είναι ηλικιωμένος
και σεβαστός άνθρωπος. Απόστρατος αξ/κός. που ήλθε στην πόλη μας
να γιορτάσει Χριστούγεννα. Πέρα
σε από το γραφείο μου να μου πει
τα χρόνια πολλά.
— Χρόνια πολλά κύριε Φωκίωνα
και καλλή χρονιά
— Χρόνια πολλά κύριε Γιάννη και ο
καινούργιος χρόνος να φέρει ότι
επιθυμείς ειρήνη, υγεία και ευημε
ρία. Πως την βλέπεις τη ν κατάστα
ση στην πατρίδα μος μια και έρχε
σαι από Αθήνα:
— Σάλπισμα νομής κύριε φωκίωνα.
Συνέχεια
ακούμε
σαλπίσματα
νομής.
— Δεν κατάλαβα κύριε Γιάννη μου
π είναι αυτό τα σαλπίσματα νομής:
— Την παλιά εποχή στον στροτό
είχαμε ζώα, άλογα και μουλάρια. Τα
ζώα όπως και οι στρατιώτες έτρω
γαν μία ορισμένη ώρα. Έτρωγαν
μία ορισμένη ώρα αφού πριν είχε
κτυπήση η σάλπιγγα φαγητό που
λέγεται για τα ζώα νομή. Έ τσι λοι
πόν τα ζώα στο στρατό έτρωγαν με
σάλπισμα. Ό ταν το άκουγαν τα ζώα
ήξεραν πως σε λίγο θα τα ταϊσουν,
θα πόρουν νομή. Ό τα ν λοιπόν καμμιά φορά δεν είχε η υπηρεσία φαγη
τό. γιατί η νομή σανό, χόρτο ή καρ
πός ήταν αυτό, δεν είχε έλθει, τα
ζώα μόλις έφτανε η ώρα του φαγη
τού γινόσανε ανήσυχα, κλωτσού
σαν. χλημίντριζαν και καμμία φορά
κτυπιούνταν. Τότε διέταζαν τον
ααλπικτή να κτυπήσει σάλπισμα
νομής. Τα ζώα στο άκουσμα του
σαλπίσματος δηλαόή της υποσχέσεως γιο φαγητό, για νομή ησύχα
ζαν. Αν δεν ερχόταν η τροφή συνε
χιζόταν τα σαλπίσματα για να ησυ
χάσουν τα ζώο μέχρι να βρει τροφή
να τα ησυχάσουν.
- Καλά κυρ Γιάννη μου κοι π σχέ
ση έχουν τα σαλπίσματα νομής που
γίνονται για να ησυχάζουν τα πεινασμένα ζώα, με την κατάσταση που
σου ζήτησα να μου πεις οφού ήλ
θες από Αθήνα.
— Μα φωκίωνα παιδί μου. η
, κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτα
όλλο, από του να μας κτυπάει σαλπί
σματα νομής. Θα παγώσουμε τους
μισθούς μας είπαν. Δ εν θάεχουμε
να φάμε. Μόλις άρχισε η ανησμχία
στο λοό. βγήκε ο Πρωθυπομργός
και μος τράβηξε ένα σάλπισμα
νομής θ α σας δώσουμε το 5%. από
την ΑΤΑ του τελευταίου τριμήνου
1982, που θα πάρετε «·« Ιανουά
ριου και το άλλο 6% »·..·■ Μαίου.
Τα. το. το. η σάλπιγγα τωνυποσχέσεων και τα β^-'αΟ χαρσν. Ο Λαός
χόρτοσε με υποσχέσεις και ηρέμη
σε Αρχισαν οι σ ικργίες τω ν εργα
ζόμενων των φορτηγών, τω ν IX.
δυσαρεστημένων από τα μέτρα, θα.
θα, θα, η σάλπιννα της της κυβερνήσεως και ηρεμούν τ ο · μ . εορτα
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5. Ξένο φιλί — Προσωπική αντω
νυμία σε μια πτώση.
6. Φανερώνουν ποιότητα - Το
πρώτο, θύμα.
7. Μ* άλλη λέξη το περιθώριο.
8 Ημαθιακό φοιτητικό περιοόικό.
9. Είναι και ο Χομεϊνί στην χώρα
του Ικαθ.Ι - Της δημοτικής
τελικός σύνδεσμος.
ΚΑΘΕΤΑ:

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

1. Προστακτική που με το απαγο
ρευτικό «μην» υπάρχει σε πινσκί&ες των λεωφορείων
2. Τέλος προσευχής — Είναι και
το έχω Ιαντίστρ.Ι.
3. Μισές... λαλιές - Γίνεται κάθε
χρόνο για τον Ερυθρό Σταυρό
(δστ.)
4. Επιφώνημα γιο το πάλκο - Ρή
μα που φανερώνει ύπαρξη —
Μάρκα αυτοκινήτων.

1 Κι αυτού η διάρκεια τρίμηνη.
2. Ονομα γυναικείο — Αρχικά
εταιρειών
3 Απαραίτητος για. χωμάτινα
κατασκευάσματα - Συνεχόμε
να στο αλφάβητο.
4. Ό μοια σύμφωνα — Αρχαίος
συμπλεκτικός σύνδεσμος.
5 Στην πινέζα βρίσκονται στη...
σειρά - ΚΓ αυτό έχει... βάρος.
6. Ετσι γίνεται ένας μεθύστακας.
7. Τα δικά μου — Έ τσι αρχίζει η...
λολάδα.
8. Ελληνικό νησί - Ένας γνω
στός... Αγά.
9. Πολλές φορές βάζει σε μπελά
δες ένα αντρόγυνο.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ 2. ΑΠΟΤΟΜΑ - ΝΑ 3. (Μαίρη) ΛΩ APA - ΟΤΝ 4. OTE - ΤΣΕΤ 5. ΧΕΛΙ - ΝΕΙΛΟ 6 ΩΡΑ ΣΟΒΥ 7. ΡΟΤΑΡΥ - ΣΑΡ 8. ΙΣΟΤΗΤΑ - II 9 ΑΤΩΚΗΣΑ 10.
ΑΡΩΓΗΝ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΛΟΧΩΡΙ 2 ΑΠΩΤΕΡΟΣ 3. ΡΟ
ΕΛΑΤΟ 4 ΑΤΑ - ΑΤΑΓ
5. ΕΜΑ - (ΦΙΥΤΩΝ 7 ΛΑ - ΤΕΣ - ΑΚ 8. ΟΣΙΟΣ 9 ΕΝΤΕΛΒΑ1Σ 10 ΣΑΝΤΟΥΡΙΑ.

Οι επιβαρύνσεις για
τους εργαζομένους
αυξάνουν
Το κοινωνικό δίκτυο στην Ομ.
Δημ. της Γερμανίας είναι πολύ τετα
μένο. φ θάνει από την πληρωμή των
συντάξεων μέχρι τη χορήνηση επι
δόματος τέκνων, από πς επιβαρύν
σεις για την ασφάλιση της υγείας
μέχρι την καταβολή επιδόματος
κατοικίας από την σσφόλιση α τυ
χημάτων μέχρι τη συνέχιση καταβο
λής αμοιβής σε περίπτωση αρρώσ τειος από την πληρωμή επιδόμα
τος ανεργίος μέχρι την παροχή κοι
νωνικού βοηθήματος. Ό λα αυτό
όμως κοστίζουν χρήματα. Όλε«
μαζί οι κοινωνικές παροχές του κρό
τους, της κοινωνικής ασφάλισης και
της οικονομίας έφθασαν το 1981 το
ύψος των 484 όισεκ. Γ.Μ Το ποσέ
αυτό αντι«ττοιχεί στο 31.2% τη«
συνολικής οικονομικής συμβολή«
στην εθνική οικονομία. Ένα τρίτο
σχεόόν της ετήσιας εργασίας πρέπει
να δαπανηθεί για τη διατήρηση του
κοινωνικού δικτύου. Πριν από 20
χρόνια αρκούσε μόνο το ένα πέμπτο
(21 %>. Στους εργαζομένους είναι το
βάρος αυτό αισθητό. Σήμερα πρέπει
να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό από το εισόδημά τους νια
Φόρους και κοινωνικές κρατήσεις
παρά το 1961.
Κοινή Αγορά *σι_.
ηλικία γάμου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΙΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βεροία«
ευχαριστούν
1. Το Κέντρο Εργαζομένου
Κοριτσιού Ναούσης για την επίσκε
ψη και την προσφορά δώρων στους
τροφίμους
2. Τον δάσκαλο και τους μαθητές
του 15ου Δημοπκού Σχολείου
Βέροιας για την επίσκεψη, ψυχαγω
γία και την προσφορά δώρων στους
τροφίμους
3. Την οικ Πέτρου Γεωργιάδη
γιο την δωρεά 15.000 δρχ. στην
μνήμη της θείας τους Μανιύκ
Γεωργιάόου.
4. Τον κ. Νικόλαο Καρασταμάπ
για την δωρεά 1.500 δρχ. στη
μνήμη της συζύγου του.
5. Τον κ. Βασίλειο Ρεσινιώτη για
την δωρεά 2.0 00 δρχ.
6. Την κ. Φανή Μπουρόένα για
την δωρεό 1.200 δρχ.
7. Την οικ. Εμμανουήλ Γεωργαλή
για την δωρεά 10.000 δρχ. στην
μνήμη των γονέων τους και της
αδελφής τους Έλλης Γεωργαλή.
8. Τον κ. Γεώργιο Κακιρόάκη για
την δωρεά 1.500 δρχ αντί στεφά
νου στην μνήμη Γεωργίου Παλαι
στή,
9 Τον κ. Νικόλαο Σπορά και τις
αδελφές τ ο υ ν * την δωρεά 20 0 00
6οχ. στην v W m του αδελφού τους
Κων/νου
·
*
10. Την κ. Βαστλικη Λιόκου για
την δωρεά 2.000 δρχ στην μνήμη
του συζύγου τη ς
11. Την κ. θεοδοσία Ιωσηφίδου

για την δωρεό 2.000 δρχ.
12. Την οικ. Βασιλικής Χρυσοπολίτου για την προσφορά ενός γεύ
ματος στην μνήμη του γιού κα
αδελφού τους Χρήστου.
13. Τον κ. Δημήτριο και τη σύζυ
γό του κ. Κυριακούλα Κρυστάλη και
τα παιόιά τους για την δωρεά των
2.0 00 δραχμών, αντί στεφάνου,
στη μνήμη της μητέρας και γιαγιάς
τους Ευφροσύνης Κρυστάλη
14. Τον κ. Νικόλαο και την σύζυνό του Ευαγγελία Φαρμόκη, για την
δωρεά των 2.000 δραχμών, αντί
στεφάνου, στη μνήμη της γιαγιά«
τους Ευφροσύνης Κρυστάλλη.
15. Τον κ. Απόστολο Μελιούμη,
για τη δωρεό των 1,000 δραχμών,
στη μνήμη των προσφιλών του
1νεκμω*.
Εκ του Γηροκομείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότηι
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί:
1. Την κ. Ευγενία Τσιρόκογλου'
για την δωρεό 2.000 δρχ. στην
μνήμη του συζύγου της και του
(πατέρα της.
* 2. Τον κ. Ν ικ ό ^ ο Καρασταμάτη
για την δωρεά “ Τ. 500_ δρχ. στην
μνήμη της συζύγου τού.
Από την φιλόπτωχο

Στις χώρες της Ευρωπαϊκή·
Κοινότητας ο μέσος όρος ηλικία*
γάμου ήταν, το 1980, για τους άν·
δρες τα 25.9 χρόνια και γιο τις
νυναίκες τα 23.2 χρόνια. Σε ιδιαίτε
ρα μικρή ηλικία παντρεύονται οι
Βέλγοι (οι άνδρες με 24.6, οι γυναί
κες με 22.1) ενώ «ττην άλλη άκρη
στο τέλος της σχετικής «ποτιστικής
κλίμακας βρίσκονται οι Δανοί με
ηλικία 27,5 για τους άνδρες και
24.8 για τις γυναίκες. Ανάμεσα στα
δύο αυτά «άκρο» κινούνται οι υπό
λοιπες χώρες - μέλη. Στην Ομο
σπονδιακή Γερμανία π.χ. οι αντί
στοιχες ηλικίες είναι 26,0 και 23,0.
«ττην γειτονική Γαλλία 25,1 και
22,8. Στην Ιταλία παντρεύονται κά
πως αργότερα: οι άνδρες με 26.8, οι
νυναίκες με 23.7 πάντα βέβαια κατά
μέσον όοο. Στην Μενάλη Βρετανία
έχουμε 25,2 για τους άνδρες και
22.9 για τις γυναίκες ενώ στην
Ελλάδα παρουσιάζεται το φαινόμε
νο οι μεν άνδρες να αργούν κάπως
με τον γάμο (27 3), ενώ οι γυναίκες
δείχνουν κάποια βιασύνη (22.3).

νυμία επιτροπή Όξφορντ για την
οντιμτώπιση τα ι λιμού, όταν μισή
δωδεκάδα κάτοικοι του Όξφορντ
πποφασισαν να «άνουν έκκληση για
την παροχή βοήθειας στα γυναικό
παιδα της γερμανακρατούμενης
Ελλάδας που αντιμετώπιζαν το θά
νατο απά ασιτία Συγκεντρωθήκαν
τότε 3200λίρεςπου διοχετεύθηκαν
μέσω του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Στα χρόνια που ακολού
θησαν η Όξφαμ εξακολούθησε να
αναπτύσσεται σύμφωνα με το
πνεύμα της ίδρυσής της αφοσιωμένπ πάντοτε στον ανθρωπισμό - που
χαρακτηρίζει τα έργα της στη Βρε
τανία και στο εξωτερικό. Με τον
καιρό η βοήθεια που παρέχει έχει
αλλάξει μορφή. Τα πρώτα χρόνια οι
δωρεές ήταν κυρίως κουβέρτες και
ρουχισμός για το θύματα καταστρο
φών. Σήμερα η βοήθεια συνισταται
σε μακρόπνοα έργα ανάπτυξης που
σκοπεύουν στην καταπολέμηση της
πείνας της φτώχειας της ασθένειας
και των αιτίων τους.
Η Όξφαμ από την άποψη του
ύψους δωρεών είναι εδώ και αρκε
τά χρόνια μ ό από πς μεγαλύτερε«
Φιλανθρωπικές οργανώσεις σ κ
Ηνωμένο Βασίλειο Τα περισσότερο
χρήμ«ττα συγκεντρώνονται σε μιά
αλυσίδα 650 κατα<ττημάτων, που
λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά
με εθελοντές, και που έκαναν το
όνομα της οργάνωσης πασίγνωστο
στη Βρετανία. Χειροτεχνήματα που
κατασκευάζοντα από συνεταιριστι
κές ομάδες στις υπό ανάπτυξη χώ
ρες πωλούνται στο Ηνωμένο Βασί
λειο και το κέρδη είτε χρησιμο
ποιούνται για την οργάνωση παρό
μοιων έρνων είτε επιστρέφοντσι
στους παραγωγούς με σκοπό να
χρηματοδοτηθούν έργα κοινοτική«
ανάπτυξης. Η Όξφαμ δεν σχεόιόζε
να γιορτάσει με ιδιαίτερο τρόπο τη\
40η επέτειο της ίδρυσής της. Ο
γενικός διευθυντής κ. Μπράϊαν
Ουώκερ λέει: «Θα εξακολουθήσει
να είναι μιά μικρή φωνή, που υψώ
νεται για λογαριασμό των φτωχών
του κόσμου και των τεράστιων προ
βλημάτων που αντιμετωπίζουν».
Μελλοντικέ.
προσδοκίες
νεολαίας
Μ ε απαισιοδοξία ατενίζει το

μέλλον η πλειοψηφία της γερμανι
κής νεολαίας. Περισσότερα από
τρία τέταρτα πιστεύουν στην κατα
στροφή του περιβάλλοντος από την
τεχνική εξέλιξη και τη χημεία. Κάθε
όεύτερος φοβάται, ότι ο ηλεκτρονι
κός εγκέφαλος θα κατακυριαρχήσεις ολοκληρωτικό στον άνθρωπο ή
ότι θα επέλθει η συντέλεια του κό
σμου ύστερα από ατομικό πόλεμο.
3ι απαντήσεις ουτές προέρχονται
από αντιπροσωπευτική σφυγμομέ
τρηση της γνώμης νέων ηλικίας 15
και 24 χρονών. Η έρευνα απόδειζε
ακόμα, πως οι νέοι με απαισιόδοξες
μελλοντικές
προσδοκίες
είναι
περισσότερο πρόθυμοι για κριτική
και συμμετοχή σε πολιτικές εκδη
λώσεις διαμαρτυρίας παρά οι αισιοόοξότεροι συνομίληκοί τους

Πριν 5 χρόνια

3 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
► Δοξολογία για την 1η του νέου έτους θα γίνει στη Βέρο
Ε

Μ ε εγκύκλιο του υπουργού παιδείας κ. Βαρβιτσιώτη
πρέπει να γίνεται καθημερινά σ τα σχολεία έπαρση και υι
στολή της σημαίας.

Ε

Διαλύονται οι φιλομοναρχικές οργανώσεις, μ ε απόφαση τ

ε

Δ ιαβουλεύσεις κυβερνήσεως - βιομηχάνων για τα νέα α*

τ

Ν έο ς θρίαμβος του «Φιλίππου» στο χ ά ν τ - μπώλ.

ε

Ιδρ ύ θη κε σ την Αλεξάνδρεια νέος αθλητικός σύλλογος ι

ε

Α νεβλήθη για τις 11 Ιανουάριου ο αγώνας «Βέροια 65»

Ε φ ετείο υ Αθηνών.
πτυξιοκά κίνητρα.

Περισσότερα χοιρίδια
από νέα εγκατάσταση
εκτροφής τους

την επωνυμία «Μ . Αλέξανδρος».

Νέα εγκατάσταση εκτροφής
χοιριδίων αποδείχθηκε τόσο αποτε
λεσματική ώστε να αυξάνεται η ετή
σια παραγωγικότητα της γουρούνας
κατά τρία περίπου χοιρίόια. Η εγκα
τάσταση αυτή γνωστή σαν DWELL
- TIME, είναι σχεδιασμένη με τρόπο
που νο ταιριάζει ανάμεσα στους χώ
ρους που γεννούν οι γουρούνες και
τις άλλες εγκαταστάσεις ενός χοιρο
στασίου. Αποτελείται από θερμαι
νόμενα κουτιά - φάτνες και μιά
«τεχνική γουρούνα» που παρέχει
ζεστό γάλα στα χοιρίδια. Σε κάθε
κουτί - φάτνη χωρούν περί τα 20
χοιρίδια συνολικού βάρους 70
κιλών. Αντικειμενικός «πάχος της,
εγκαταστάσεως αυτής είναι να ελα
χιστοποιεί το στρές από το απόκομ
μα του γάλατος που συνήθως υφίστσνται τα χοιρίδια. Η εγκατάσταση
αυτή κστασκευάσθηκε από τη διεύ
θυνση διατροφής της ΒΡ σε συνερ
γασία με εκτροφέα χοίρων της
νοτιοδυτικής Αγγλίας τον Ντέηβιντ
Χόλμαν.
Μ ε το σύστημα αυτό είναι
δυνατό να αποκόβονται τα χοιρίδια
από τον θηλασμό στις 14 μέρες από
τη γέννησή τους κοι ανεξάρτητο
από το πόσο μεγάλα είναι. Και οι
γουρούνες
επανέρχονται
στην
προηγούμενη ζωή τους μέσα σ ε 22
μόνο μέρες από τη γέννα.

«Βέροια 7 7 « .

ΒΕΡΟΙΑΣ
Ροδιοταζι

62.555 62.6««
Ιυροοβεοηκη
ΒΕΡΟΙΑΣ
Νοσοκομείο
Βέρμιου Βεηζελου
23.434
Δ .Ε .Η . Ιβλαβες)
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Υδρευση
Εναντι Δ Ε Η
23.131
Ο.Σ-Ε. (Σταθμός)
Εναντι Κ Γ Ε \
26-726
Αστυνομικά Τ μ φ ·
lKKiwn«nni»·
26.97Λ
Ιροχατα
Π λ. Ωοολονιοι.
2«-ΚΚ0

ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Πλ. Κσρατσοου

«

22.503

125
25.745
24.444·

21233
24.444

ΝΑΟΥΣΗΣ

22.JJ2 22.634

ΑΛΕΣΑ ΊΔΡΕΙΑΣ
Εναττι ΚΤΕΛ
Μωραίττι

199

212

24.040
23.350

Πυροσβεστική
Νοοοκομοο
L.E.H. ΙβλαβεςΗ
Ο .Ι.Ε. (σταθμός)

21155
212*
2131*

41.353

Ό σοι θέλουν να μοιράσουν ε,ηστολές, προσκλήσεις, ή άλλο
έντυπο υλικό, σ τα γραμματοκιβώτια τω ν στάνών, τα κατα
στήματα και τα γραφεία της πόλςως Βέροιας, μπορούν νο
τηλεφωνήσουν σ το 2 9 .7 6 2 πς εργάσιμες ώ ρες γραφείου.

4 0 χρόνια από την
δδρυση της ΟΞΦΑΜ
Η Έξφαμ. η οργάνωση βοή
θειας ποσ εδρεύει στην Βρετανία,
γιόρτασε φέτος τα 4 0 της χρόνια,
έχοντας φτάσει τις προσφορές της
σε ξένες χώρες στο ύψος ρεκόρ των
10 εκατομμυρίων λιρών. Τώρα δια
θέτει 10 ε κατομ. λίρες το χρόνο σε
πρανράμμστα βοήάνιος σ ΐ 80 χώ
ρες Τα χρήματα αυτά προέρχοντα
από δωρεές του ρετανικού κοινού
Η οργάνωση δημιουργήθηκε στις ί
Οκτωβρίου του 1942 με την επω-

£

* \ ΓΕΩΡ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ

y
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ΥΠ Ο Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τσιμισκή 60 ΤηΑ 274 959 223 346
Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚ Η

Μ. Κ Α Μ ΙΝ Α Σ - Ε . ΚΑΜΙΙΜΑΣ 8« ΣΙΑ Ε .Ε.

ΑντασφοΑισται μας οι Λλόυός ιου Λον6·*ου

Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η

ΚΕΦΑΛΑίΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ* 400 70
ΕΠΕΝΔΥΙΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Κ εντρικής 7 1 Τ η λ 2 4 6 2 8 2 7 9 4 0

157 000 000
68 500000
193 000000
126 000 000

Αντιπρόσωπος Βιροιος

Kem to ζιχαριοτό στη Bápow

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2 3 4 6 0

o t E u fN M O W Ó σ τ ύ λ
(ΙτεγΑ ζιτα στη ΧχοΑή ΟΔητών ΝΑΒΡΟΟΔΗ)
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ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΛημΜν Οργανιομινν

Ε.Γ.Σ. Τρακεζνν
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Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ
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Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
(Π. Μιοουλ η 4)

Τό συμπλήρωμα τής τηλεοράσεώς σας

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
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Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Ω Ν

8« Μ Η ΧΑ Ν ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φ Χαρόγροψα ίημοσιιυομενα ή όχι
δεν cKunpeoovtai.
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01 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Νίκησαν Μελική και Νικομήδεια και προηγούνται
«Σκόνταψε» ο Διαβατός (λευκή ισοπαλία μ ε το Σκυλιτσι) και
έδωσε το δικαίωμα στην Μ ελική που νίκησε μ έσ α σ τον Τριπόταμο
2· 1 και σ τη ν Νικομήδεια (το Βέρμιο Ν. 3 - 0 ) να αποσπαστούν δύο
και ένα β α θ μ ό αντίστοιχα σ την βαθμολογία.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Την καινούργια χρονιά ευχόμαστε τα πρωταθλήματα (μαζί και
της Γ ' κατηγορίας που Θα αρχίσει στα μ έσ α Ιανουάριου) να οανεχι
οτούν μέσ α σ τα αθληπκά πλαίσια που μ έχ ρ ι στιγμής διεξάγονται,
V a το καλό του ημαθιώ πκου ποδοσφαίρου.

3
0
Βορ-

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ/τής
Υιαζίδης Γερ.)
Π σειρά του Βερμίου Ν. αυτή
την φορά να γευθεί την συντριβή
«ηό την τρομερή και πολύ μεγάλη
Φ ίτος ομάδα του Λάζαρου Παπαόότουλου. της Νέος Γενεάς Ν. Νικο
μήδειας. την ομάόα που συντρίβει
τον ένα αντίπαλο μετά τον άλλο και
ροδίζει ακάθεκτα νια την κατάκτηση
Του τίτλου.
Η νικήτρια πέτυχε τρία νκολ και
έχασε άλλο δέκα γιατί οι κυνηγοί
της ήταν άστοχοι στις τελικές τους
•νέργειες. Πάντως άφησαν ευχαρι
στημένους τους 300 περίπου φιλά
θλους που παρακολούθησαν τον
αγώνα. Τώρα φαίνεται η πολύ καλή
δουλειά που έγιν από όλους πριν
ορχϊοει το πρωτάθλημα.
Οσο για τους φιλοξενούμενους
<ότι έδειξαν μόνον στο πρώτο
20λετττο
ΔΟΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
~ 37' ο Γερουλίδης βρίσκει τον
Κετόγλου που μπαίνει και με έξυπνο
τρόπο γράφει το 1 -0.
I
" 4 0 ' Με δυνατό άουτ - φάουλ
οπό τριάντα μέτρα ο Σιδηρόπουλος
X. κάνει το 2-0.
44 Με έξυπνο τρόπο ο σκόρερ
Όυ προηγούμενου τέαματοε πλο-

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β' Ο Μ ΙΛ Ο Σ
2 6 -1 2 -8 2
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καψόχωρα-Νησέλι......................0-1
Αραχος-Καμποχώρι α.α.............2-0
ΧουλούραΠαλατίτσια.............. 1 -1
Σταυρός-Καλλιθέα...................... 1 Ά
•
0 αγώνας Λουτρού - Μ.
Αλεξάνδρου δ εν έγινε λόγω ακοταλληλότητας του γηπέδου.
29 -1 2 -8 2

Καλλιθέα'- Παλατίτσισ
Μ. Αλέξανδρος - Κουλούρα
Καμποχώρι - Σταυρός
0-2
Νήσέλι - Λουτρός
Αραχος - Καψοχώρι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01- 1
α.α.
1-1
1-3

Μ. Αλέξανδρος Αλ.

23

Αουτρός
Κουλούρα
Παλατίτσισ
Σταυρός
Καψοχώρι
Καλλιθέα
Αραχος
Καμποχώρι
Νησέλι

20
19
19
15
14
13
8
7
7

• 0 Μ. Αλέξανδρος και ο Λουτρδς έχουν από ένα αγώνα λιγότε
ρο.

Στιγμιότυπο από τη ν προετοιμασία τω ν παικτών της Λγ. Τριάδας
υπό την επίβλεψη του προπονητή τους Γιώργου Μ ασάόη. Η ομάδα
σάρει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, του τελευταίου την Κυριακή πέτυχε μεγάλη νίκη επί της γειτονικής
αλλά η μπάλλα χτυπάει στο δοκάρι
Βεργίνας.
του Βερμίου.
υόνος
προ
του
Φωτόπουλου
σουτά
- 8 5 ' Πάλι ο Νικόπουλος με ωροίο
54' Με κεφαλιά ο Κεσίδης,
συνδυασμό υε τον Σισμανίδη ύστερα οπό πάσα - σέντρα του ρει άουτ, χάνοντας την ευκαιρία του
αγώνα,
Μανώλη κάνει το 3-0.
Σιδηρόπουλου X κλείνει το σκορ.
- 8 7 ' Πάλι οουτ του Νικόπουλου
Η διαιτησία του κ. Τοερκέζου - 80 ' Φοβερή κεφαλιά του Τόνη
στο δοκάρι.
(Αντωνιάδη Γίοποδόπουλου) ήταν φευνει ελάχιστο άουτ από το ορι
ζόντιο δοκάρι.
Από την νικήτρια πρώτος παί
μέτρια.
- 80' Φοβερή κεφαλιό του Τόνη
κτης της ο φορμαρισμένος Νικόπου
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Φεύγει ελάχιστα άουτ από το οριζόλος. Διακρίθηκαν και οι Μπλαχάβας
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Παπαδόπουλοί ΤιΟ δοκάρι.
Αβετίδης, Σισμανίδης Δ. Ενώ οπό
X.. Κοτανίδης, ΤουτουντζΙδης (83' - 87 ' Αποβάλλονταιθ οι ΣυμπεθέΑΜΣ Βεργίνας οι Τσιρέλας ΜαλούΠαπαόόπουλος
Ν.)
Χουίλίδης ρης. Κερασιλίόης για εξύβριση αντι τας. Κοντογουλίδης
Πασχαλίδης, ΠαροσκευαΤδης Σιδη- πάλου και δισιτητού αντίστοιχα.
'Α ρ ισ τη η διαιτησία των κ.
ράπουλος X.. Κεσίδης Κετόγλου
Ο διαιτητής κ. Κώστας ΤσιλοΚολιού (Παυλίδη - Γελαόάρη),
(80 Σιδηρόπουλος Λ.) Καπνάς, γιόννης αρίστευσε. Ατύχησε μόνο
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Γερουλίδης.
στη φάση του πέναλτυ που δεν εί
ΔΟΞΑ;
*'Θεοδώρακόπουλος
ΒΕΡΜΙΟΝ Ν.: Νικόλτσης. Μ ή δε. Οι συνεργάτες του επόπτες κ.κ.
Κορδάκος 160’ Μανώλης) Μαλακό·
κος, Μακαρστζής Πέϊος, Σαγρής. Καψόλης και Τσούπρος άριστος
πουλος. Σισμανίδης Σ.. Νικόπουλος
Γρηγορίου. Μάντσος (46" ΤορμπανΑπό τον Αρη δεν υπάρχει
X., Μπλαχάβας Αβεπ'δης Νικόπου
τώνης) Πετρίδης (70' Καραβίδας) υστερήσας. Υπέρτεροι ο 15χρονος
λος Δ . Σισμανίδης Κορδάκος Μ.,
Ταπάνταης Μπλιάτκας Λιγγός.
Μουρτζίλας Ν, Τάνης, Σαμαράς
Τσιλίκας (8 0 ' Τσονκαλίδης).
Ανδρεου Γ και Κόγιος. Από τον
ΣΚΥΛΙΤΣΙ
0
ΑΜΣ ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστικίδης
Ατρόμητο
καλύτεροι
οι
ΣυμπεθέΔΙΑΒΑΤΟΣ
0
Χριστοδουλίδης
Λαζάπουλος.
ρης. Χαλβατζής Πιπελίδης και φυσι
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Αντ/τής Μουρ- κά ο θαυμάσιος αλλά εριστικός στο
Παπαδόπουλος
Θεοχαρόπουλος,
Μ ουροτίδης Καρανάτσιος Μαλούτζι'λας Νικ.)
παιχνίδι του Φωτόπουλος.
Ο Αρης Π. ΣκυλιτσΙου αν και
τας ΤσιρέλοςΚοντονουλίδης (45
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
έκανε μιά εξαιρετική εμφάνιση, δεν
Λαζορίδης) Ιωσηφίδης (45" Μπα
ΑΡΗΣ: Κολτοίδος Σαμαράς.
μπόρεσε τελικά να νικήσει τον
τσίλας).
Ατρόμητο Διαβοτού στον οποίο και Ανδρέου Β.. Τάνης Ανδρέου Γ.,
ΠΑΠΑΓΟΣ
1
παρεχώρησε λευκή ισοπαλία 0-0. Διαμάντης Κολπάκης Μουρτζίλας
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
1
Ν.,
-ΚορυπίδηςΚόγιας
και
ΜουρτζΙΣτο παιχνίδι αυτό ο Ά ρης στάθηκε
λας
06
ΒΑΡΒΑΡΕΣ
(Απ/νος
I.
Τασκαάτυχος. Και λέμε άτυχος γιατί έπαιξε
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ:
φωτόπουλοτ
σοπλίδηε)
ποόόπΛπιηη πΑώπεων ΔηυιηύηνηΜε το ισσποΛΟ αποτέλεσμα του
ίιεχΜ
βάνος
Βράνας
(84'
Σιλβιστόοε πολλές υκοιριες για γκοκ, όμως
1-1 έληξε η σύγκρουση του Πσπόουτό δεν ήρθε από καθαρή ατυχία πουλος) Γουλσουζίδης Συμπεθέγου με τον Εθνικό Μακροχωρίου.
και από τη θαυμάσιο απόδοση του ρης, Σκουρτόπουλος (77’ ΧαραλαμΈνα παιχνίδι με πολλές καλές φά
τερματοφύλακα φωτόπουλου. Ειδι πίδης) Τσουλτσίδης I., Τσουλτσίδης
σεις και ευκαιρίες και ρεκόρ «αφλακό στο β' μέρος ο Ά ρης έκλεισε στα II, Γιαννακίδης. Χαλβατζής και Πιπεγισίος». Εμφανώς ανώτερος ο Εθνι
καρέ του τον αντίπαλό τοά και τον λίόης
κός ιδιαίτερο στα πρώτο ημίχρονο
ανάγκασε να παίξει παθητικό ρόλο. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
3
δεν κατόρθωσε να σκοράρει χάρις
Να προσπαθεί δηλαδή να κρατήσει ΒΕΡΓΙΝΑ
0
στην εκπληκτική ιιέρα του τερματο
την εστία του ανέπαφη με κάθε
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Αντ/τής Σισμανίφύλακα του Παπόγου Τσονίδη ο
τρόπο (τις περισσότερες φορές με
6ης θ.)
οποίος ανέκοψε το επι&ωκόμενο
σκληρότητα).
Σαν
επιστέγασμα
Στο τοπικό ντέρμπυ της A
για τον Εθνικό σκοράρισμο.
όλων αυτών είναι κι ένα πέναλτυ
κατηγορίας μεταξύ της Δόξας Αγ.
Ενδεικτικό της αποόώσεώς του
αμυντικού του Ατρόμητου σε σουτ
Τριάδας και Βεργίνας η Δόξα επι
είναι ότι στο 2 9 ' απέκρουσε πέναλ
του Κόγια που δε έδωσε ο άριστος
κράτησε με το ευρύ σκορ 3-0.
τυ που εκτέλεσε ο Φωτιάδης. Σ'
κατά τα άλλο άρχοντας του αγώνα
Με ένα χάτ τρίκ του Νικόπουαυτό το πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός
μιά και δεν είδε την παραπάνω φά
λου Δ· που έβγαλε (είχε και δύο έχασε πολλές άλλες κλασικές ευκαι
ση.
δοκάρια) χάρισε την νίκη στη Δόξο.
ρίες γιο να ανοίξει το σκορ, ενώ δεν
ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η Βεργίνα φάνηκε άτυχη στο σ' μέ φάνηκε τόσο απειλητικός ο ΓίαπάΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
ρος ενώ η Δόξα στο β’ μέρος έδειξε
γος.
Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο
— CΓ 0 Καρυπίδης τριπλάρει τον ότι ιέναι ομάδα των ντέρμπυ παίΠαπάγος ισορρόπησε το παιχνίδι ε ί
Φωτόπουλο. ανοίγει περισσότερο ζοντος ωραίο ποδόσφαιρο.
χε κοι αυτός ευκαιρίες είχε ένα
από ότι πρέπει τη μπάλλα και χάνει
ΔΟΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
δοκάρι με τον Σπανό στο 54 ' κοι
μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το
— 40" 0 Σισμανίδης Δ. κλέβει την προηγήθηκε στο 5 6 ' με πολύ ωραίο
σκορ.
μπάλλα οπό τους αμυντικούς της
σουτ του Μανέο. 0 Εθνικός αντέ
— 30 ’ Σουτ του Τσουλτσίδη II στο
βεργίνας σεντράρει στο Νικόπουλο
δρασε και ανταπέδωσε το τέρμα
κενό τέρμα αποκρούει σωτήρια ο
Δ και ο τελευταίος κάνει το 1-0.
στο αμέσως επόμενο λεπτό στο 57'
Τάνης.
— 50 Σε σουτ του Νικόπουλου. η
με τον Σαλτσογλΐδη. όταν από πολύ
— 36 ' Σουτ του Διαμάντη από το
μπάλλα στο δοκάρι.
κοντά έστειλε την μπάλλα με σουτ
ύψος της περιοχής φεύγει ελάχιστε — 7 6 ' 0 Μπλαχάβας κάνει «τρύπα»
στα δίχτυα του Τσανίδη. 0 Εθνικός
άουτ.
στον Νικόπουλο Δ που κάνει το
είχε και αυτός ένα δοκάρι στο 63
— 60" Σε σέντρα του Κολπάκη ε
2- 0.
Φωτόπουλος χάνει την μπάλλα.
Ακολουθούν τρίο διαδοχικά σουτ
των επιθετικών του Ά ρ η που απο
κρούονται από τους αμυντικούς πά
νω στη γραμμή της εστίας του
Φωτόπουλου.
— 6 8 ' Θαυμάσιο παίζουν το 1-2 οι
Κορυπίδης Κόγιας. Ο τελευταίος

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Η επιχείρηση και όλος ο εξοπλισμός καφεκοπτείο«. Πληροφο
ρίες στα τηλ. 26521 και 28249.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Τέλεξ καινούργιο τύπου SEL LORENS σε τιμή ευκαιρίας λόγω
αναχωρήοεως του ιδιοκτήτη στο εξωτερικά Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 21360.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL
REKORD D a t αρτστη κατάσταση και τιμή κυκαιρίας. Πληρ.
23.685.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Για ζαχαροκλαστοο της Βέροιας. Πληρ. τηλ. 29.559 κ. Νικολάου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σ* τιμή ευκαιρίας όλος ο εξοπλισμός καφετερίας, καθώς και ψηοτα
ρια «π της οδού Σταδίου 119 (ενοικιάζεται και το κτίριο). Πληρ. τηλ.
27359 Βέροια.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Λόγω ανάγκης πωλείται Φόρντ Έοκορτ (ΝΕΟ) με 1.500 χιλ.
Πληροφορίες τηλ 0 3 3 3 22859.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καινούργιο ΡΕΝΩ 9 χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ.
28082 62345 Βέροια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Δ Υ Α Ρ Ι
Στην οδό Κρότητος (κάθετος Συγγροό) οτην περιοχή Παπαοπύρου
-0 τ,μ. Ιος όροφος νοικιασμένο σε οδοντιατρεία. Τιμή ευκαιρίας γί
νονται ευκολίες. Πληρ. τηλ. 29.762.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Eni της οδού θεο/νίκης και Σταδίου. Πληρ. τηλ. 22596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ
Που να γνωρίζει διαφημιστική μακέττα. Πληρ. τηλ. 29.762.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κτίριο 300 τ,μ. περίπου, στην Πατρίδα Βέροιας απέναντι από το
Εργοστάσιο ΕΛΚΟ κατάλληλο γιο βιοτεχνία η κέντρο διασκεδόοεως.
Πληρ. τηλ. 28200 Βέροια.

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τριπότομος-Μελίκη..... ................ 1-2
Νικομήόεια-Βέρμιο...........
..3 -0
Σκυλίτσι-Διαβατός....................... 0-0
Στενήμαχος-Κορυφή................. 1-1
Αγ. Γεώργιος-Αχιλλέας Ν. . ..6 -0
Αγ. Τριάδα-Βεργίνα...........
3-0
Ζερβοχώρι-Νησί...........................3-1
Ποπάγος-Εθνικός Μ .........
1-1
Ραχιά-Αγκαθιά........... ......... ___1-1

Κ αλά Χριστούγεννα (δεν τους επηρέασαν οι γιορτές) έκανα ο
Λγ. Γεώργιος, η Αγ. Τριάδα και το Ζερβοχώρι που σ τα γήπεδά τους,
ο πρώτος φιλοδώρησε έξη γκολ τονΑ χιλλέα Ν. και οι άλλοι δύο με
*P¡u γκολ την Βεργίνα (3 -0 / και το Ν η σ ί (3-1 ).
Ισοπαλίες απέσπασαν μακρυά από πς έδρες τους και μάλιστα
άε το ίδιο σκορ (1 -1 ) η Κορυφή, ο εθν ικό ς Μ . και η Αγκαθιά από
την Στενήμαχο, τον Παπάγο και την Ραχιά.

Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ
Β Ε Ρ Μ ΙΟ Ν.

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μβλίκη................................
25
Νικομήδεια............ ............ . .2 4
Διαβατός............................... ...23
Ξεχασμένη.... ........................
Α> Γεώ ργιος........................ .19
Κορυφή..........................
1Q
Σ έλι..............................
Αγ. Τριάδα..... ....... ............... ...16
Βέρμιο Ν ....... .......................
Βεργίνα................................ ... ]Α
Εθνικός Μ .......................
...13
Σκυλίτσι................................ .. 13
ΑχιΛΑέας Ν......... .................. ...12
Νησί....................... ...............
Ζεροχώ ρι......... ....................
Ραχιά....................................... ...10
Στενήμαχος............................ ...10
Αγκαθιά.............................
w9
Παπάγος................................
Τριπόταμος............................. .... 5
•
Το Βέρμιο Ναούσης μηδενί
στηκε στον αγώνα του προς τον Φ ί
λιππο Μελίκης τον οποίο είχε κερδί
σει με 4-1 (αντικανονική συμμετοχή
παίκτη) ενώ παράλληλα του οφοιρέθηκε και ένας βαθμός καθώς επίσης
και ο Α.Ο. Τριποτάμου στον αγώνα
του προς τον Εθνικό Μακροχωρίου
(1 -1) από τον οποίο επίσης οφαιμέ
θηκε ένας βαθμός.

όταν απευθείας σουτ του Ποσίδη
κτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και
φεύγει άουτ.
Από τον Παπάγο που ευνοήθη
κε οπό την αφλογησία του Εθνικού
κοι σπέσποσε το ευνοϊκό γι αϋτόν
1-1 διακρίθηκαν Οι ΤσανίδηςΜ ονέας, Σπανός. Από τον Εθνικό που
έδειξε αδυναμία στο κέντρο τοιΓ
διακρίθηκαν οι Κουλουριώτης Γιαννόπουλος Ηλιόδης, Αλεξανόρίδης
Πολύ καλή η διαιτησία των
Ξεμιτούδή, Κάμαλη, Μαλούτα,
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΟΣ: ΤσανΙδης. Γεωργιά6ης, Σπανός Σιαμίνος Γαβριηλίδης
Μπράντης, Μανέας, Κ,ουτσιώνης,
Κουκουμίκης (55' Πουλιόπουλος)
Παπαδόπουλος Καραλής.
ΕΘΝΙΚΟΣ:
Θεοχαρόπουλος
Αλεξανόρίδης Παννόπουλος Ηλιάδης. Μοροΰδας Καζαρτζιάόης (34'
Βοργιαζίδρς Κ.) Ποσίδης, Φωτιόδης
155' Κυκερίδης Αθ.) Κουλουριώτης
Σαλτσογλίδης. ΣσζακλΙδης.
0 Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜακροχωρΙου
ευχαριστεί τους οπαδούς του και
τους εύχεται χρόνιο πολλά και καλές
γιορτές.

Διαβάζετε
και διαδίδετε
την
εφημερίδα μας

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜ ΕΝΑ
Από τον αγώνα της Βέροιας

•
Περί τους χίλιους υπολογί
ζονται οι Βεροιώτες φίλαθλοι που
βρέθηκαν την Κυριακή στο γήπεδο
της γειτονικής πόλεως των Γιαννι
τσών. Έλειπε όμως από αυτούς η
οργάνωση της κερκίδας η δε
παρουσία τους έγινε έντονη μετά το
2 -0 .
•
Αντίθετα όταν το σκορ
έφτασε στο υπέρ της ΒΕΡΟΙΑΣ 3-0.
οι φίλαθλοι των Γιαννιτσών γεμάτοι
πίκρα κοι απογοήτευση άρχισαν να
εγκαταλείπουν το γήπεδο.
•
0 Γιαννιτσιώτης καθηγητής
κ. Δ. θένος, αδελφός του αμυντικού
άσσου του Αρεως Θεσσαλονίκης
που χρόνια τώρα είναι διορισμένος
στη Βέροια ήταν καθαρά τοποθετη
μένος υπέρ της ομάδας της γεννέτειρας του αντίθετα με τον θχρονο
γιό του που υποστήριζε ανοφονδόν
την ΒΕΡΟΙΑ και πανηγύρισε με τον
δικό του τρόπο τον θρίαμβό της.
•
Ο βουλευτής Πέλλης κ. Δ
Παπαδημητρίου. στην ανάπαυλα
του ημιχρόνου υποστήριζε κοι
σωστό άλλωστε, πως από τους
Γιαννιτσιώτες παίκτες έλλειπε το
αγωνιστικό πάθος το σποίό όιέκρινε έντονα τους Βεροιώτες
• ' Ενας Βεροιώτης ανήκει εφ έ
τος στην Γιαννιτσιώτικη ομάόο
Πρόκειται για τον νεορό Αποστολϊδη, γιό του Ιεροψάλτη κ. Γιώργο
Αποστολίδη που από 15ετίας είναι
ιγκατεστημένος στην θεσοαλονίκη.
•
Το πείσμα κοι η αγωνιστικό
τητα του Καλτσά ήταν έντονα στοι
κυριακάτικο αγώνα πράγμα που
χαροποίησε ιδιαίτερα τους φιλά
Ολους Οι οποίοι δικαιολογημένο
περιμένουν ιιολλά από οιιτόν.
•
Στο γήπεδο των Γιαννιτσών
είχαμε μία απροσδόκητη συνάντη
ση Ξανάόαμε συγκεκριμένα μετά
από πολλά χρόνια τον παλιά παίκτη
τοσ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Βέροιας
Γιάννη Ταϊπλιάδη. ο οποίος οπό
20ει1ρς περίπου μένει στον Κονυδά [
και ήρθε στη- παιγνίδι από την
Έδεσσα όπου υπηρετεί ο αδελφός
του Μάνθος, που χρόνια τώρα αε
κάθε μότς της ΒΕΡΟΙΑΣ δίνει το
παρόν του.
•
Οι κάτοικοι των Καλυβιών
Γιαννιτσών έδωσαν ξεχωριστή μά

χη στην κερκίδα υπέρ της ΒΕΡΟΙΑΣ
Αιτίο; ο νεαρός τερματοφύλακας
της τελευταίας Αντωνάς προέρχεται
οπό το χωριό τους.
•
Λογομοχία και μάλιστα σε
έντονο ύφος είχον μετά τον αγώνα
μέσα στα αποδυτήρια των διαιτη
τών οι δύο αρχηγοί των ομάδων
Μελετίόης και Σαββουλΐδης
•
Χαρές και πανηγύρια μετά
τον αγώνο στα αποδυτήρια της
ΒΕΡΟΙΑΣ οπό πλευράς διοικούντων και παικτών για τον μεγάλο
θρίαμβο. Οι πανηγυρισμοί πήραν
ιδιαίτερο τόνο και χαρακτήρα μετά
την αναγγελία του προέδρου κ,
Παναγιώτη Λέκκα άτι το πριμ για
κάθε παίκτη αυξάνεται κατά 15.000
δραχμές.

•
«Την νίκη μας αυτή την χαρί
ζουμε στον προπονητή μας κ. Στέ
φανο Γαϊτάνο για την σημερινή του
ονομαστική γιορτή». Αυτό μας δή
λωσε ο αρχηγός της ΒΕΡΟΙΑΣ
Μπούλης Μ ελετίδης διερμηνεύον
τας τα αισθήματα όλων των συμπαικτών του.
•
Δύο Βεροιώτες φίλαθλοι
δεν χάρηχαν όοο έπρεπε κοι θάθελον την νίκη της ομόδος τους μιά και
ο διαιτητής κ Κωνστοντινίδης μέ
σω αστυνομικού τους πήρε το στοι
χεία με το αιτιολογικά ότι στον αγώ
να ΒΕΡΟΙΑΣ - ΘΗΒΟΝ (1-11 τον
εξύβρισαν. Περιττό νο τονίσουμε
ότι ο κ. Κωνστσνπνίόης ήταν δισιτη
ιής κα> του προσνοφερθέντοςσγώεος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Οι Β ερο ιώ τες ερασιτέχνες μ ε τον προπονητή τους κ. ΓαΤτανί'τ.
πλαισιωμένοι και από τον προπονητή της επαγγελματικής ομ άδα ς «
Γ αϊτάνο, καθώ ς και τους δηλωμένους Μαυρουδόγλου. Α ντω νυ.
Π εραχω ρίτη και του επσγγελματία Αδομόπουλου
• Σπς 23.12 82 κοι κάτω από τις
συνεχείς οδηγίες τού κ Γαϊτσνιδη
κστενίκησε την Ελπίδο Βεροΐος με
σκορ 6-0- Το γκολ Κορύδας 10'.
44', 65', 85'. Μωυσίδης 15 (πέ
ναλτυ). Ταχτατζής 30'.
Διακρίθηκαν Μ ωυσίδης Κορύδας.
Πατοϋλας Καρανόσιος Ταχτατζής.
• Στις 24 -12 -82. παίζοντας με
την Επισκοπή Βεροίας κστενίκησον
κοι αυτή με σκορ 8-2.
ΤΑ ΓΚΟΛ
δ ' 0 Καρύδας με αλλεπάληλες
τριπλές φθάνει έξω από την μεγάλη
περιοχή κοι στέλνει την μπάλλα στο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Ποινές σ€ σωματεία και ποδοσφαιριστές
Από την επιτροπή πρωταθλήιστος της Ενώσεως επεβλήθηκάν οι
ιαρακάτω ποινές αποκλεισμού σε
παρεκτραπέντες
ποδοσφαιριστές
σωματείων της δυνάμεώς της.
1) Κορδάκος Θωμάς της Δόξας
Αγίας Τριάδας 4 αγωνιστικές. 2)
Νικολόπουλος Αντ. της ΑΕ Κοψο
χώρας 4, 3) Παπαγεωρνόπουλος (.
της ΑΕ Καμποχωρίου 4. 4! Παοχορίδης Φώτ του Μπουτάρη Γισννοκοχωρϊρυ 3. 5) Αλεξανόρίδης
Αναστ. της Ασπί&ος Αγγ«λοχωρίου
3 6) Πανάγιωτόπουλος Γρηγ. της
Νίκης Αγκοθιάς 4, 7) Δημητριάδης
Β ίο. του Ατρόμητου Διαβατού ' β'
ΑντωνΟπουΑος οωμ. του νικιττηου
Μελίκης 1, 9) Μουρι'δης Νικ. του
Ατρόμητου Δαβστού 9. 10) Παγού
ρσς Αναστ. της Θύελλας Παπόγου
1.
•
Από τη Γ ενική Γραμμστεία
ΑΘληπσμού «γκρίθηκς πίστωση
59 0 0 0 δραχμών για την ανόρυξη’
αρδευτικής γεώτρησης στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Βεροίας.
• ' Εληξε η ποινή αποκλεισμού
του Κοινοτικού γηπέδου Τριποτό.ιου κοι στο εξής οι ογώνες του ΑΟ
Γριποτάμου όταν θο είναι νηπεδοΰςος θα γίνονται στο Κοινοτικό γήπε
όο Τριποτάμου νιατί εν τω μεταξύ
αποπερατώθηκαν κοι οι εργασίες
επισκευής του.
•
Κλήθηκαν σε απολογία, για
διάφορες παραβάσεις ο< κ-κ. Νικ.
3ηγόπουλος παράγων του ΠΟ
Ξεχασμένης Γεώργ. Τερζής Μαλόκτης του Απόλλωνα Αγίου Γεωρ
γίου, Ιωάν- Χατζοττουλος ποδοσφαι
ριστής του ΠΟ Ξεχασμένης Δημ.
Χριστοδουλίδης Γεν. Γ ραμμοτέος
του ΠΟ Ξεχασμένης και Αντ. Χολ:ιάς Γεν. Γραμματέας του Εθνικού
«λακροχωρίου
Ποραπέμφθηκαν στην π ιιθορ<ική επιτροπή διαιτησίας της ίνώ σεως οι διαιτητές κ * Αντ. Κονφάπουλος κοι Ηλιος Ταμπάκης γιατί
δεν πήγαν νο προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους σε αγώνες που είχαν
ορισθεί οπό τήν επιτροπή διορι
σμού διαιτητών της Ενώσεως
Ειδοποιήθηκαν τα Σωματεία Φ ί
λιππος Πολλών Νερών. ΓΑΣ Ροδο
χωρίου και Ηρακλής Διοβσιου όπ.
θα αποκλειστούν οπό το πρωτάθλη
μα Γ' ερασιτεχνικής κατηγορίας αν
προηγούμενης
δεν
ξοφλήσουν
οφειλές από διαιτησίες αγώνων της
περασμένης ποδοσφαιρικής περιό
δου
Επίσης η επίτροπό πρωταθλήματος
μηδένισε την ομάδα της ΑΕ Καμπο
χωρίου στον αγώνα πρωταθλήμα
τος Β' ερασιτεχνικής κατηγςιρίος πνς
12.12.1982. μεταξύ των ουάδων

ΑΕ Καλλιθέας ΑΕ Καμποχνυί>«'>ι
γιατί η ομάδα της ΑΕ Καμπαχωρκπιι
δεν κατέβηκε ν' ονωνιστε· και :ο ια
κύρωσε τον ογώνα αυτόν υπ ι,
Κ
ΑΕ Καλλιθέας μ ι τερμαια 2 -0 «m
βαθμοί ΑΕ Καλλιθέας Δυο (2). ΑΕ
Καμποχωρίου ΜΗΔΕΝ ÍÜ.' οφαιρ«οε δε απ' το βαθμολανικό nivt« «
της ΑΕ Καμποχωρίου ΕΝΑ Í1)
βαθμό, και επέβαλε ποινές απα«λι>ομοά στους παρακάτω ποδοσιροιρι
σ τές
Σαράντη θ α σ της Δόξος Π. Ζ«ρ6οχωρίου 3 άγων, σπο >ζ/ι«£
Ντόγκα Νικ. του Αχιλλέα Ν«οκ6
στρου 3 άγων, από 12/12
Μπασδεκάπουλο Νικ. tou Αχιλλέα
Νεοκάστρου 2 άγων, οπό 1 2 .Ί2
Πσποιωόννου Χρ της
Χαριέαοης
2 άγων από 1 2 Ί 2
ΧΤεωργίου Φιλ της ΑΕ Χαριέσσης
1 ογων. από 12/12
Πατταθεοδώρου
Παν. της
ΑΕ
Χαριέσσης 2 άγων από 12712
Γκΐσιο Αριατ. της ΑΕ Χπριέσοης 14
άγων, από 12/12
Τραχί&η Προδρ tou Ατλοντα Ζερβοχωρίου 3 άγων οηό 13/12
Πουρλίόο Γεώργ ταυ Απόλλωνο
Αγ Γεωργίου Β ογων. σπά 13/12
ΜστοοΟκη Χορ. της Ποντιακής Νεο
λαίος Αράχου 4 άγων, από 13/12
Παπαδόπουλο Φωτ. του ΠΑΟ Κου
λούράς 1 άγων, από 13/12
Αγγελόπουλο Γεωργ. της Νίκης
Αγκοθιάς 3 ογων οπό 16/12
Μακρίδη Χορ του AQ Λέυκάδια
Λιυκ,σδίων 1 άγων οπό 18/12
Μπατσικίνα Στουο του Αγρ. Αστέ
ρα Αγ. Βαρβάρας 3 όνων, από
1612
Χ'Κων. νίδπς Δωρ. του ΠΑΟ Αρχαγ
γέλου 2 άγων σπά 16/12

ΤΗ ΣΕΛ ΙΔ Α
ΓΡΑ Φ Ο ΥΝ ΚΑΙ
ΕΠ ΙΜ ΕΛ Ο Υ Ν ΤΑ Ι
Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ 7
ΚΑΙ ΒΥΛ ΛΗ Σ
ΓΑΛΑΝ ΟΜ ΑΤΗ Σ

Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

«Μ ΙΧΑ ΛΗ Σ»
M IX . ΤΑΧΤΑΤΖΗ
Πίνδου 28-Τηλ. 6 2 .9 1 5-Βέροια

Από τον αγώνα της Ναούσης
ακύρωσε το κανονικό δεύτερο
•
Γύρω στις 1.45 έφθασαν. η
γκολ οι φίλαθλοι εξαγριώθηκαν και
τριπλέτα της διαιτησίας (Τρισντο
κινήθηκαν με άγριες διαθέσεις διό
φύλλου, Ζαχαρώδης. Μόσχος) ενώ
τι δεν μπορούσαν νο πιστέψουν την
γύρω στις 7 μ.μ. έφυγε, uno την
άδικη αυτή ϋπόφοσή του.
προστασία ισχυρής αστυνομικής
• ’ Οταν ο αρχηγός της Νοούδύναμηςσης Παπαδόπουλος προστάτεψε
•
Πολύ ευδιάθετος και πολυ
τον διαιτητή από το εξαγριωμένο
λογάς. φαινόιαν ο διαιτητής κ.
πλήθος, ο τελευταίος ακούσαμε να
Τριαντάφυλλου πριν από τον αγώ
λέει στον παίκτη, ότι νοιώθει τύψεις
να, ενώ μεγάλη βουβαμάρα είχον οι
γιο την κάρτα που του έόειξε, διότι
δύο συνερνάτες του που ούτε την
φάνηκε ότι είναι πραγματικά αρχηφωνή τους ακούσαμε. Πάντως αυτά
γός.
λέει ότι κάτι κακό μαγείρευαν
•
Μέχρι αργά περί μ» νυν 1000
•
Παρόν στο παιχνίδι κοι ο
και πλέον φίλαθλοι της Ναούσης
σύμβουλος της ΕΠΟ κ. ΘωμοΤδης.
τον διαιτητή κ. Τριαντάφυλλου ενώ
που ήρθε να κάνει τα Χριστούγεννα
από την μεγάλη αδικία που είδαν εις
στη Νάουσα μιά και η καταγωγή του
βόρος της ομόδος το υς κλοίγιτν
. γίνοι οπό εδώ.
όμως το μικρά παιδιά και ζητούσαν
•
Πολλοί οπαδοί της Κοζάνης,
να τους βγάλουν έξω
ακολούθησαν την ομάδα τους, όπου
•
Μήνυσή υπέβαλε ο α ντι
σε όλη την διάρκεια tou παιχνιδιού
παρώτρυναν τους παίκτες ενώ φά πρόεδρος κ. Βαλσσμίδης και 10
οπαδοί της Νοούσης, διότι έγινε
νηκαν πολύ οξύθυμοι, όταν σε αηόαλλοίωση αποτελέσματος δελτίουψςγτη του διςμτητή ^ρίχθηκαν στο
ΠΡΟ-ΓίΟ.
κιγκ-ιΐδώιίοτα, ιι>λό έυΓυχιδς που.,η
•
Γιϊρω a m 7 υ,μ. έφυγε ή
αυτονομία τούς ο/πώθΐ|0€
•
Κίτρινες κάρτες αντίκρυοον τριπλέτα της διαιτησίας αφού εδδοι Παπαδόπουλος και Μπασιάκος θη εντολή οπό τον Εισαγγελέα
όπου ήρθε ο ε εποφή ο κ. Βαλσαμί
(κοι είναι η τρίτη κάρτα) που θα
απουσιάσουν ο πρώτος νια μια αγω  δης μετά από την μήνυση και την
ποινική δίωξη που ζητούσε
νιστική κοι Ο δεύτερος γιο δύο.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
•
Οταν ο κ. ΤρίοντσφύΛλου

γόμα της εστίας για να κάνει το 1 ·0
17’ Ωραία προσποίηση οπό ίοΚσρύδο η μπάλλα φθάνει στα ·
Βασδέκη που κάνει θαυμάσιο σου
γιά να γίνει το 2-0.
2 3 ' Μεγάλη θαυμάσιο μπολ του Κορανάοιου βγάζει ιον Καρύδα
μόνο με τον τέρμα τοφύλο*,:· κ » κο
νει εύκολα το 3-0.
27 Νέο έξυπνο μπαΚΛ.ό του
Κορΰόο στον Βααόίιιπ που απο
Φεύγει έξυπνο έναν αμιιγτι»ό κύ
στην συνέχεια σουτάρει για να απι>
κρούσει θαυμάσιο ο τερμοτοφύλο
Τμνέχεια στην φη

r

EÚX6TCU

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1 9 8 3

Οικονομική ανόρθωση
θα επιδιώξει ο Εβρεν

Ο XirAep
έπαιρνε
ναρκωτικά

ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ '83

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ^ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡ Ο Υ ΤΟΥ
ΒΟΝΝΗ 29 (ΑΠΕ)
Ο Αόόλφος XirAep έπαιρνε κοκκαίιη. υηΥφερε ano δυσκοιλιότητα και
αηό καθημερινούς έντονους πονοκεφάλους πράγμα που τον ανάγκαζε να
καταναλώνει μεγάλες ποσότητες υπνωτικών και αναλγητικών. Αυτά απο
καλύπτονται στο βιβλίο του δυνκογερμσνού ιστορικού Οτμόρ Κ ό τζμ ε τον
τίτλο: κΟ καθηγητής Τέο Μορέλ προσωπικός γιατρός του Χίτλερ».
Ετσι μαθαίνουμε όττ ο Φύρερ Λεν γδυνόταν ποτέ μπροστά στο γιατρό
του και δεν επέτρεψε ποτέ να του ο*τ>νοσκοπησαυν το στομάχι Από το
1944 κσι μ ετά ο Χ ίιλ ερ καλούσε κάθε βράδυ τον γιατρό του διότι συντοις
άλλοις υπεφερε από πόνους στα αυτιά διότι κατά την απόπειρα δολοφονίας
του στις 2 0 Ιουλίου του 44 ο θόρυβος της βόμβας του κατέστρεψε το ένο
τύμπανο. Τα ποδιά του και τα χέρια row εξ άλλου, έτρεμαν συνεχώς ενώ
ταυτόχρονα υπέφερε και από αϋπνίες
0 δρ Μόρελ. έδινε στο Χ ίτλερ περίπου 12 χάπια την ημέρα ενώ του
έκανε τόσες ενέσεις που στο τέλος ήταν αδύνατα νο βρει μια φλέβα άθι
κτη. Κότότην τελευταία περίοδο της ζωής του Χ ίτλερ ο γιατρός Μόρελ του
χορηγούσε ενέσεις κΕκονταλι που είναι ηρεμιατικό που πλησιάζει τη pop
φίνη.
Από το Φθινόπωρο του 44 οΑδόλφος Χίτλερ άρχισε νο παίρνει κοκαΐ
νη κοι συνήθιζε να εκμυστηρεύεται όπ κη κοκαΐνη του ξεκαθαρίζει τις
ιδέες»
Κ α τό το Γερμανό ιστορικό η κατανάλωση από το Χ ίτλερ βρωμίου, βαρ
βι τσαρικών ή αντίθετο στροφσντίνηςίγια να διατηρείται ο ρυθμός της καρ
διάς). ή ακόμη και ορμονών είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση μεταπτώ
σεων στη συμπεριφορά του Γερμονού δικτάτορα.

ΑΓΚΥΡΑ 2 9 (ΑΠΕ)
Η στρατιωτική κυβέρνηση της
Τουρκίας ανακοίνωσε χθές το οικο
νομικό πρόγραμμα γιο τον ερχόμενο
χρόνο υποσχόμενη ότι θο ακολου
θήσει πιστά τα μέτρα για την οικο
νομική σταθεροποίηση της χώρας,
Το πρόγραμμα στοχεύει σε
ρυθμό ανάπτυξης 4,8% σε σύγκρι
ση με το 4,4% του 1982
Ο πληθωρισμός θα πρέπει να
κατέβει στο 20% ποσοστό 5%
χαμηλότερο από το 1982. Η διατή
ρηση της μεγάλης αύξησης των εξα
γωγών θα παρσμείνει η πρώτη μας
προτεραιότητο. Τονίζει το πρόγραμ
μα το οποίο θέτει σαν στόχο για τις
εξαγωγές του 19832 το συνολικό
ποσό 7.100.000.000 δισεκατομμυ
ρίων δολλσρίων.
Οι εισαγωγές θα πρέπει νο
παραμείνουν στο επίπεδο των 10
δισεκατομμυρίων δολλορίων σύμ
φωνα με το οικονομικό πρόγραμμα.
Η κυβέρνηση είχε προγραμματί
σει συνολικό ποσό εξσνωγών
6.075.000.000 δισεκατομμυρίων
δολλσρίων για το 1982, Οι εισαγω
γές αναμένονταν να φθάσουν στο
ύψος των 9.025.000.000 δισεκα
τομμυρίων όολλαρίων.
Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να
πραγματοποιήσει τους στόχομς της

αντιμετώπιση των δυσκολιών και
γιατί το πρώτο δεκάμηνο του 1982
προβλημάτων
του
τραπεζικού
οι εξαγωγές έφθασαν το συνολικό
συστήματος.
ποσό των 4.377.000.000 δισεκ.
δολλσρίων και οι εισαγωγές τα
6.921.000.
0 0 0 δισεκ. δολλάρια.
Στο μεταξύ, είναι σαφές ότι το
μεταναστευπκό συνάλλαγμα από
τους Τούρκους εργάτες στο εξωτε
ρικό δεν θα φθόσει τα αναμενόμενα
2.500.000. 00 0 εκατομ. όολλαρια
στο 1982 γιατί το συνολικό ποσό
των εμβασμάτων στο πρώτο δεκά
μηνο είνσι 1.850.000 0 0 0 δισεκ.
δολλάρια ποσό που διέχνει πτώση
12% από την αντίστοιχη περίοδο
του 1981
Το οικονομικό πρόγραμμα επί
οης υποσχέθηκε την γρήγορη προγ
ματοποίηση των «ελεύθερων εμπο
ρικών ζωνών» (Μερσίνη. Αλεξάν
τρεια και Γιουμουρταλίκ. όλα λιμό
νια της Ανατολικής Μεσογείου), Το
νομοσχέδιο θο συζητηθεί από το
υπουργικό συμβούλιο μέσα στις
επόμενες μέρες με σκοπό να διευ
κολύνει την ανάπτυξη του εμπορίου
στο εξωτερικό και τη ροή ξένου
συναλλάγματος
σε
μεγαλύτερη
ποσότητα και με εντονότερο ρυθμόΕπίσης στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και μέτρο για την

Σπουδαία προβολή της Ελλάδας
μ€ τις €κδηλώσ€ΐς «Ευρωπάλια»
ΑΘΗΝΑ. 29 (ΑΠΕ)
Ανεκτίμητη σε σπουδσιότητα
ήταν η προβολή που έγινε στην
Ελλάδα από τις φ ε τε ιν ίς εκδηλώ-

σεις των «Ευρωπαλίων» στις Βρυ
ξέλλες και σε άλλες πόλεις που
πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο
και τον Νοέμβριο και ήταν εφέτος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

« Η ΛΙΜ Ν Η »
Στη Λίμνη στο Ζ€ρβοχώρι
Στο νέο μας χορΕυτικό
μ€ το πλούσιο πρόγραμμα
και την ποικίλη ορχήστρα
ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Στο μαγ€ΐτπκό περιβάλλον
της καταπράσινης λίμνης

Νέα an όλο
τον κόσμο

αφιερωμένες στην χώρο μος. όπως
τονίζει, με ανακοίνωσή του, το
υπουρνείο πολιτισμού και επιστη
μών
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
της εκτελεστικής εΤιιτροπής των
«Ευρωπαλίων».
οι
εκδηλώσεις
αυτές προσείλκυσαν:
— Οι εικαστικές τέχνες με σύνολο
30 εκθέσεων, 737.229 άτομα
— Το θέατρο, με οκτώ θιάσους και
27 παραστάσεις 10.270 άτομα.
— Η μουσική, με 16 εκδηλώσεις
(συναυλίες
ρεσιτάλ.
όπερα)
30 .025 άτομα,
— 0 κινηματογράφος, με την προ
βολή 175 ταινιών, με θέματα a n t
την Ελλάδα, 21.532 άτομα.
Έ τσ ι αυτό το τεράστιο κοινό όπως οναφέρεται - είχε την ευκαι
ρία να έλθει σε άμεση επαφή με
όλες τις χρονικές φάσεις - εξελίξεις
και με όλες τις πλευρές του θεά
τρου, των εικαστικών τεχνών, της
μουσικής και του κινηματογράφου
της σημερινής Ελλάδας.
Επίσης θο πρέπει νο ανοφερθούν οι πολυάριθμες ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές προβολές που έ φ ε 
ραν εκατομμύρια Βέλγων. Ολλαν
δών. Λουξ/εμβούργεζ, Γάλλων, Γερ
μανών και Άγγλω ν σε έμμεση εποφή με τη σημερινή Ελλάδα, με κεί
μένα και εικόνες σε τα ινίες επιλεγ

μένες ειδικό για τα «Ευρωπάλια», με
τη συνερνασία της εκτελεστικής
επιτροπής.
Αναλυτικά, κατά τομέα, δίνονται
και τα ακόλουθα πληροφοριακά
στοιχεία:
— Εικοστικές τέχνες: Από το σύνο
λο των 30 εκθέσεων τέχνης η
εκτελεστική επιτροπή οργάνωσης ή
συνεργάστηκε παρέχοντας εκθέμα
τα ή τεχνική βοήθεια σε 26. Στις
περισσότερες εκθέσεις δεν υπήρχε
εισιτήριο και έτσι δεν έγινε ακριβής
έλεγχος των επισκεπτών, Από το
παραπάνω σύνολο 95.850 επισκέφθηκαν τις εκθέσεις εκτός Βρυξελ
λών: Στις πόλεις Αμβέρσα, Σαρλςρουά, Χοσέλτ. Γάνδη και αλλού. Το
μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών εί
χε η έκθεση αρχαίας τέχνης
«Άνθρωποι και θεοί της αρχαίας
Ελλάδος» με 190.183 άτομο, που
αποτελεί ρεκόρ για όλα τα «Ευρω
πάλια» που ποοηγήθηκαν
— Θεατρικές εκδηλώσεις: Τους
περισσότερους θεατές συγκέντρω
σαν οι 4 παραστάσεις στις Βρυξέλ
λες και στην Αμβέρσα του ιοιδίποδα τύραννου» (5.238 θεατές) και οι
14 παραστάσεις (Βρυξέλλες 10 επαρχία 4) του καραγκιόζη (1197
θ εα τέςλι

Τραγικός
θάνατος
χωροφύλακα
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Λεωφορείο της Χωροφυλακής
μέσα στο προαύλιο της μηχανοκινή
του υπηρεσίας, στο Μενίδι. ξεκίνη
σε μόνο του και συνέθλιψε τον
Χωροφύλακα Χρήστο I. Ξωρογιάννη. 30 ετών, από τη Μουσουλίτσα
(Αθανάσιο Διάκο) της Παρνσσσίδας.
Ο Χωροφύλακας προχθές το
βράδυ επεσκεύαζε ένα λεωφορείο
και για να βλέπει έθεσε σε κίνηση
τη μηχανή άλλου λεωφορείου του
οποίου άναψε τα φώτα. Το ένα λεω
φορεία ήταν απέναντι στο άλλο. Το
χειρόφρενο όμως του λεωφορείου
με αναμμένη τη μηχανή κοι τα φώτα
δεν το έδεσε καλό κΓ έτσι αυτό
ξεκίνησε ξαφνικά κΓ έπεσε πάνω
στο λεωφορείο που επεσκεύαζε ο
Χωροφύλακας.
Οι Χωροφύλακες που έσπευσαν
επι τόπου ενόμισαν ότι ο Ξωρογιάννης είχε απλώς τρουμοτιστεί στα
χέρια, ενώ όμως τον μετέφεραν στο
Νοσοκομείο ο Χωροφύλακας υπέ
κυψε στα τραύματά του, γιατί είχε
υποστεί εσωτερική αιμορραγία.

Συνδέσμου μας
σ ε αγώ νες του
Πρωταθλήματος
Όπως κάθε αγωνιστική, έται και
γι' αυτή Δευτέρα 3 Π /8 3 ο Σύνδε
σμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ημα
θίας στέλνει τέσσερις τριπλέτες
στα εθνικά πρωταθλήματα.
Συγκεκριμένα:
ΣΤΗ Β ΕΘΝΙΚΗ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΚΟΖΑΝΗ Χρυσάνης Ν.
- Μτπλαόέρης Β. - Τσιλιγκιρίδης Ε.
ΣΤΗΝ Α' ΕΘΝ. ΕΡΑΣ/ΚΗ
ΑΣΠΙΣ Κρύας Βρύσης - ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Φαρσάλων Καραντουμάνης Κ. Αντωνιάόης Σ - Βασιλειάδης Π.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Παλαμά - ΑΠΟΛΛΩΝ
Λιτοχώρου Κουφόπουλος Στ Ουζουνίδης I - Δέλλας I.
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ Βελεστίνου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Σιάτιστας Ξεμιτούδης Γ. - Λουμπουρόής Π. - Καψάλης
Χρ.

ΕΥΧΕΣ
Η Ν.Ε. τοι. ΚΚΕ Εσωτερικού
Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΟΗΕ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
Η αγγλική κυβέρνηση στέλνει 80 στρατιώτες στο Λίβοο, συμμετέχον
τας έτσ ι στην πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με προχθεσινή
ανακοίνωση του Βρετανού πρεσβευτή στον ΟΗΕ.
0 Βρετανός πρεσβευτής Σερ Τζών Τόμσον διευκρίνησε ότι οι 80 άνδρες αποτελούν μέρος της αγγλικής ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
που αριθμεί 600 στρατιωτικούς κι ότι η αποστολή αυτή θα παραμείνεί
τρείς μήνες στον Λίβανο.
ΙΡΟΥΝ
Δύο Ισπανοί πολιτοφύλακες σκοτώθηκαν χθές το πρωί στη χώρα των
Βάσκων, στο σιδηροδρομικό σταθμό της συνοριακής με τη Γαλλία πόλης
Ιρούν. ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με πς πρώτες μαρτυρίες, η επίθεση είνσι έργο δύο νεαρών,
που άνοιξαν πύρ με αυτόματα όπλα εναντίον των δόο πολιτοφυλάκων, που
ήταν αποσπασμένοι στην υπηρεσία των τελωνείων τη στιγμή που ένο
τρένο έμπαινε στο σταθμό.
ΜΑΪΑΜΙ
Ταραχές ξέσπασαν προχθές βράδυ σε συνοικία του Μαϊάμι όπου
κατοικούν κυρίως μαύροι.
Η αφορμή δόθηκε όταν δύο αστυνομικοί, στην προσπάθεια τους νο
συλλάβουν έναν ύποπτο σε σφαιριστήριο της περιοχής τον πυροβόλησαν
και τον τραυμάτισαν σοβαρό προκαλώντσς έτσιθ την οργή των παρεβρισκομένων.
Κατό τη διάρκεια των συγκρούσεων που επακολούθησαν με τις αστυ
νομικές δυνάμεις ένας πολίτης σκοτώθηκε από σφαίρα στο στήθος και
τραυματίσθηκαν άλλοι τρ είς ενώ ο ύποπτος πόση προσπάθεια σύλληψής
του προκάλεσε πς ταραχές νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επιπλέον, κόπ·
καν πολλά αυτοκίνητα από τα οποία τρία αστυνομικό, καθώς και οχήματα
της τηλεόρασης. Οι αρχές συνέλαβαν εννέα άτομα και διενεργούν ανακρί
σεις.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Διαιτητές του

εύχεται στα μέλη στους φίλους
στους οπαόούς του και σ' όλους
τους δημοκράτες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος.
Η Νομ. Επιτροπή ΚΚΕ εσ.

rió τις 20 Δβκεμ'•βρίου τα κεντρικά
. . βρίσκονται στο καινούργιο
μας πενταόροφο κτίριο Οίη Λεωφόρο
Συγγρού 163. κοντά στη Νέα Σμύρνη.
Ένα μεγάλο, σύγχρονο, ιδιόκτητο
κτίριο, έξω οπό το κένηρο. που με τα
3.600 τ.μ. του, μος δίνει την άνεση να
σας εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα.
Προοφέρουμε ολοκληρωμένη
ασφαλιστική κάλυψη ζωής, περίθαλψης,
προσωπικών ατυχημάτων, φωτιάς, απώ
λειας κερδών, μεταφορών, αυτοκινήτων
και γεωργικών μηχανημάτων,κλοπής,
αστικής ευθύνης κλπ. Και φυσικά, είμα
στε οι ««ειδικοί» στις αγροτικές ασφά
λειες: κτηναοφάλειες και χαλάζης και
στις ασφάλειες αλιευτικών σκαφών
Σε μας. έχετε τη ρ/γουριά ότι
είστε ασφαλισμένοι σε μια μεγάλη, σο
βαρή και, πάνω σπ’ όλα .συνεπή ασφαλι
στική εταιρία, ηού ενδιαφέρετα» περισ
σότερο για τη δική σας ασφάλεια και
λιγότερο γιο τρ κέρδος.
Γιατί η Αγροτική Ασφαλιστική, με
κύριους μετόχους το κράτος και τις
γεωργικές συνεταιριστικέςαργανώοεις,
προσφέρει τα κέρδη της για αναπτυξια
κούς. κοινωνικούς και πολιτιστικούς
σκοπούς σε <*γροτικ£ς περιοχές και σε
κοινωνικούς 0 ργονκνβός.

ΜΟΜΠΑΣΑ (ΚΕΝΥΑ)
Ο κυβερνήτης ενός ελληνικού φορτηγού, του «Άγης Πάίόνιερ». όταν
βρήκε τρεις λαθρεπιβάτες στο σκάφος του τούς εγκστέλειψε στη θάλασσα
πάνω σε μιά σχεδία κατασκευασμένη από βαρέλια πετρελαίου, κόπου
στον Ινδικό ωκεανό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Κένυα
Έ νας από τους τρείς λαθρεπιβάτες πνίγηκε ενώ οι άλλοι, δύο. ένας
Τονζανός και ένας Κενυάτης, κστάφεραν να οδηγήσουν τη σχεδία στη νή
σο Λαμού. στη βόρειο ακτή της Κένυας, όπου και ανέφεραν το συμβάν
στις αστυνομικές αρχές.
Η αστυνομία της Κένυο διευκρίνησε ότι οι τρείς λαθρεπιβάτες εγκαταλείφθηκσν στη σχεδία στις 23 Δεκέμβρη ενώ το ελληνικό φορτηγό ταξί
δευε από τη νήσο Λαμού προς το Ιράκ

Η Εργατική Εστίο προκηρύσσει
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνι
σμό για την αγορά οικοπέδου στη
Βέροια καλυτττομένης επιφάνειας
200 - 4 0 0 Μ2 περίπου καταλλήλου
γιο την ανέγερση κτιρίου προς σ τέ
γαση του εκεί Εργατ/κού Κέντρου
και των Σωματείων της όυνάμεώς
του.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Βέ
ροια ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής
στα γραφεία της Εργατικής Εστίας
Βέροιας. Κεντρικής, Μεγάλου Α λε
ξάνδρου 15. την 18-1-83 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11 π.μ. (11,15 π.μ.
πέρας παραδόσεως προσφορών).
Η σχετική διακήρυξη και περισ
σότερες πληροφορίες παρέχονται
από το Τμήμα Κτιρίων (τηλ.
52.21.192) στην Αθήνα και την
Υπηρεσία μος στη Βέροια (τηλ.
22 761) τις εργάσιμες ημέρες και
από ώρας 8 π.μ. έως 2 μ.μ.
Η Εργατική Εστία δεν πληρώνει
μεσιτικά δικαιώματα,

Το ρουμανικό νόμισμα θα υποτιμηθεί από σήμερα, κατό 1 1 % περίπου.,
σε σχέση με τα δυτικά νομίσματα, μετέδωσε το ρουμανικό π ρ α κτο ρ είο
ειδήσεων «Αγκερπρές».
Η μη εμπορική τρέχουσα τιμή του ρουμανικού νομίσματος ορίζεται
έτσι σε 12,5 λέϊ για ένα δολλάριο. έναντι 11 που ήταν έως τώρα. Το
«Αγκερπρές» πρόσθεσε εξάλλου, όπ ανάλογες υποτιμήσεις θα παρατηρΠ'
θούν έναντι των άλλων δυτικών νομισμάτων, καθώς επίσης και έναντι του
γιουγκοσλαβικού δηναρίου.
TEA ΑΒΙΒ
Οι δημόσιες υπηρεσίες του Ισραήλ, σχεδόν παρέλυσσν χθές εξ αιτίας
της διήμερης απεργίας περίπου 150.000 δημοσίων υπαλλήλων, την οποία
κήρυξε η εργατική ομοσπονδία «Χισταντροΰθ».
Αίτημα των απεργών είναι η ανανέωση των συλλογικών τους συμβά
σεων με αύξηση 12% επί του μισθού τους
ΛΙΜΑ
' Ενοπλες συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ αστυνομικών και ανταρ
τών στην ορεινή περιοχή Αγιακούτσο του Περού με αποτέλεσμα να σκο
τωθούν 12 αντάρτες και να τραυμστισθεί σοβαρό ένας αστυνομικός, ανα
κοίνωσε χθές η αστυνομία.
Η περιοχή Ανιακούτσο έχει τεθ εί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη1)
εδώ και εννέα μήνες έπειτα από την ένταση των αντάρτικών δραστηριοτή
των.

Α ΓΩ Ν ΕΣ

ΕΡ Α Σ ΙΤΕ XNQN

συνέχεια από την 3η ότι βρίσκονται σε καλή φυσική
κατάσταση και ορισμένοι είναι ήδη
κας.
3 0 ' Θαυμάσιο μπάσιμο του έτοιμοι να παίξουν στην βασική
Μωυσίδη στην καρδιά της αντίπα- ομάδα, την επαγνελμστιχή.
Στα δμο αυτά μάτς ο προπονητής
I Απς άμυνας και έξοχη μπαλλιά στον
* π „ „ „ αα ----- λο που πλασάρει εΐοχα « Γπιτπνίδήε είνε στην διάθεσή του
<αι κάνει το 4-0.
τους εξής παίκτες. Αθανασίου
34 ' 'Εξυπνη εναλλαγή φάουλ και (Κσταραχιάς), Σαφαρίκα (Καρανάί Πατούλας κάνει το 5-0.
σιο), Μίχο. Μ ωυσίδη Μπριόζο.
4 1 ' Καθώς η μπάλλα από σουτ (Παπανότα). Συμεωνίόη (Δαραή).
του Κουλακιώτη βρίσκει το δοκάρι Σεβαστίόη. Παπαδόπουλο. Ταχτατζή
καταλήγει λίγο πριν από την γραμμή (Παυλίδή).
Βασδέκη (Αιρστζής).
του τέρματος αλλά ο διαιτητής δίνει Καρύδας. Παντούλας.
περιέργως την σέντρα. Έτσι γίνεται
το 5-1.
4 5 ' Πολύ έξυπνη ενέργεια του
ΣΗ Μ ΕΡΑ
Καρύδα - αφήνει την μπάλλα να
περάσει κάτω απ' τα πόδια του αυτή φθάνει στον Βαρόέκη και από
αυτόν στον Παπαδόπουλο που κάιε ι εύκολο το 6-1 ,
Σήμερα στις 2.30 το μεσημ^Ρ1
7 1 ' Σουτ φάουλ του Κουλακιώτη
στο γήπεδο της Νικομήδειας θο γί·
<αι 6-2.
8 Γ . 85 ' δυο φάσεις καρμπόν με νει ενδιαφέρον φιλικός αγώνας
πρωταγωνιστή τον Δαραή που με μεταξύ της τοπικής Νέας Γεννεάς.
δυο έξυπνα πλασέ κάνει το 7-2 και και της Βέροιας, η οποία θα χρησιμοποιήσει όλο της το έμψυχο υλικό
έπειτα το 8-2.
Δύσκολα ξεχωρίζει κανείς διακρι- Έτσι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν
θέντες καθώς όλοι έτρεξαν και στο γήπεδο θα είναι τυχεροί από το
προσπάθησαν πετυχαίνοντας το θέαμα που θα τους προσφέρουν οι
κρλύτερο. Ό λοι οι παίκτες έδειξαν δυο ομάδες.

ΝΙΚ Ο Μ Η Δ ΕΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ

Για την Β& Ο δεν αρκεί να ικανοποιηθείτε σήμερα.
Γι' αυτό έφπαξε την τηλεόραση του αύριο

0 Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κώστας Παπαλέξης
Λ ΙΗ Μ ΓΡΕΥΟ Ν ΤΔ

Φαρμακεία
♦ lAlANYKTEPFVOffTA
Σήμερα Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου
1982 διανυκτερεόει το φαρμακείο:
Μουρατίδη Γεωργίου
Τηλ. 2 5 .130

Βενζινάδικα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
κοντά σας ô ji κι αν τύχα
^9 5 ®
c ^ J £ 2 ¡Íi
2
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ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσόνογλου Παύλος
θεστνίκης 134, τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκος Σ τέργιος
Γρ. Λόγγου β τήλ. 2259 3
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιόδης Σταύρος

Bang & Olufsen
p
-Μ. ΚΑΜΙΝΑΣ
Ε. ΚΑΜΙΝΑΣ & ΣΙΑ E.E.
ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Θα προστατέψουμε
τα δικαιώματα ·
των εργαζομένων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982
<*»— ■ < t i
Αρ. Φύλλου 2117'
Μητροπδλαως 72
T ip . 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣ f

Ημαθίας

Την αντίθεσή της πάνω στην εξαγγελθείσα εισοδηματική :ρ.’ ·
τική της κυβέρνησης διατυπώνει η Δ/ση του Εργοτηυηι.λληλκυ*.
Κέντρου Ναούσης (Τμήμα ΓΣΕΕ) μ€ έγγραφ ό της που έ σ τ π λ ^
στους υπουργούς εθνικής οικονομίας και εργασίας.
Ό π ω ς τονίζεται στο έγγραφο το Εργατικό Κέντρο Ναούσης ιέ
ναι αποφασισμένο να περιφρουρήσθ τα στοιχειώδη δικαιώματα
των εργαζομένων.
' Οπως σναμενόταν το Εργατικό Κέντρο της Βεροίος δεν ε { έ δ ’* -Α
σε καμμιό ανακοίνωση ή διαμαρτυρία για την βοοδηματική πολ-τψ
κή της κυβέρνησης που πλήττει τους εργαζομένους Οπως είν-*<
γνωστό η Δ /ση του Εργατικού Κέντρου Βεροίος ελ έγ χειρ ι ιιπύ
άτομα που.είναι τοποθετημένα κομματικά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.

ΧΩΛΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ!

Το έγγραφο που έστειλε
στους υπουργούς η Δ/ση του
Εργατούπολληλικού
Κέντρου
Ναούσης είναι το παρακάτω:

ρεύει ακόμη
ιμη π
περισσότερο IΑϊτός δ»
της ά ν ε ρ γ έ που μοστίζ«. τη ν χώ
ρα. έχουμε καί την προγμοτηντ
μονόπλευρη λιτότητα με τ»ς >βχ'·έί.
αυξήσεις «ν συγκρίσει μ< το ύψος
του τιμαρίθμου. Θα είναι τραγικό
, σφάλμα να στηριχθεί η αντιμεη-ιτι
«Κύριοι Υπουργοί
Η εξογγελθείσα εισοδημσπκή%ρη τών προβλημάτων αυτών μ ω ι* *
κατά κύριο λόγο
ις π'άτες ττμ.
πολιτική γιο το 1983 παρόλο ότι
στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα μισθωτών ημερσμί ÚIV «<*·. Tun.
εν τούτοις δεν παύει να δημιουργεί συνταξιούχων.
προβλήματα μεγάλα για τους εργα
ζομένους και συνταξιούχους της
Πως είναι δυνατόν να αναζωπυ
χώρας.
ρωθεί η αγορά «αι νο αυξηθεί η
αγοραστική δυνατότητα χωρίς να
To Εργατικό Κέντρο της Νάου εξασφαλιστούν προς τούτο οι ωτο
σας το οποίο , διακατέχεται από ραΐτητες ιίρούποθέοεις. Δεν «τχσυμε
βαθύτατο α ισ θ η * Εθνικής Σω,δαντίρρηση να επιβληθούν
καλιστικής και Ταξικής ίυ θ ιΛ η ς
ί,ασυοι
στο πεοιτιο
δασμοί στα
περιττά είδη
είδη ποΑυτε
πολυτκ
εξαντλεί κάθε δυύατό περιθώρια να λείος nou «ισόγοντοι. αφειδώ ς στη
καθυποτάξει το υπ οκειμ ενκό'σ υμ -’ χώρα μας. Ας λειψού ν οι τργαζόμεφερον στα γενικότερα συμφέροντα ναι δεν πρόκειται νο στενάχωρη
του τόπου και του ΕΛληνίΧού Λαού
θούν γΓ αυτό, Αρκεί άτι θα σταμα
VI τρηοθέτησή μας αυτή οπωσόή- τήσει και η άσκοπη σπατάλη πολύτι
ποτι-'δέν είναι δυνατόν να μας υπο μου συναλλάγματος Δ«ν δεχόμεθο
χρεώσεις νο συμβιβαστούμε με την όμως να στερηθαύμ» και αυτό ακό
ιδέα της καθηλωΟις των μισθών «οι μη το πλέον αποραίτητα ία πλέον
ημερομισθίων των εργαζομένων αγ στοιχειώιόη αγαθό με τα οποία
επίπεδο τέτοια που δεγ καλύπτονται καλύπτονται οι καθημερινές ονά
οι στοιχειώδεις οικογενειακές τουζ γκες των οικογενίΐω ν των εργαζο
ονόγκες
μένων.

Προβλήματα με τα στελέχη του έχει ο κ. Παττανδρέου;
Σοβαρά προβλήματα αποδοτικής συνεργασίας με τους υπουρ
γούς του και άλλο στελέχη του φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ο πρω
θυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, με αποτέλεσμα το κυβερνητι
κά έργο να χωλαίνει αισθητά.
Αυτό επεσήμαναν χθες πολιτικοί παρατηρητές μετά και τις ανα
κοινώσεις του κ. Παπανδρέου στο τελευταίο υπουργικό συμβού
λιο.

πρακτικής λειτουργίας του τρα
πεζικού συστήματος - κυρίως
ως προς την ευρύτητα των κρι
τηρίων - είχαν επισημανθεί από
την Άνοιξη του 1982 - ιδίως
από τους μικρομεσαίους επιχει
ρηματίες αλλά κανένα αποτελε
σματικό μέτρο όεν ελήφθει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του Πρω θυπουργού
οε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, για τους οποίους εμμέσως
°ύολόγησε ότι οι υπεύθυνοι δεν τους χειρίσθηκαν σωστά και απο
δοτικά: Στην έγκριση των αιτήσεων για επενδύσεις, στον τρόπο
λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην απόδοση του Δημο
σίου Οργανισμού και των Εταιριών του Δημοσίου.

• Για τους δημόσιους οργα
νισμούς και επιχειρήσεις: Ο κ.

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυ
πουργού στο υπουργικό συμ
βούλιο, είναι σημαντικές όχι μό
νια τον δραματικό τους χαρα
κτήρα, αλλά και για το γεγονός
δτι. αναγνωρίζουν την ανεπάρκεια των κυβερνητικών στελε
χών του ΠΑΣΟΚ, ως βασικής και
καθοριστικής αιτίας για την επι
δείνωση της οικονομίας και δεν
•'«ζητούν - ως συνήθως - άλ^ αιτιολογίες
Ειδικότερα ο κ. Παπανδρέου
^ • φ ε ρ ε ότι:
•

Στις επενδύσεις: Σημειώ-

Ό *

νονται καθυστερήσεις και αργο
πορίες στην εξέταση των αιτή
σεων και ακολουθούνται διαδι
κασίες χρονοβόρες.
Σημειώνουμε ότι, από τους
εκπροσώπους των ηαραγωγικών τάξεων, έχει επανειλημμένα
επισημανθεί, ότι με το νέο νόμο
περί κινήτρων, οι διάφορες επι
τροπές
πολλαπλασιάσθηκαν,
αποδυναμώνοντας την αποτελεσματικότητο των πράγματι αντι
κειμενικών
κριτηρίων,
που
καθιερώθηκαν. Το ετερόκλητο
και συχνά ανενημέρωτο σύμ
πλεγμα των φορέων που αποτε
λούν πς επιτροπές αυτές, επεδείνωσε περισσότερο το επεν
δυτικό κλίμα.
Για το πρόβλημα της απρα
γίας των επενδύσεων, ο κ. Πρω
θυπουργός ανακοίνωσε στο
υπουργικά συμμου.ιιυ, υ ιι υιισ μ χει ένα σχέδιο του υπουργείου

Η αφίσσα
Ίικόμη «τη
θέση της

ΕΒνικής

. Δεν «ίδρωσε το αυτί» ούτε του
Δημάρχου ούτε κανενός άλλου
Ρ ο δ ίο υ απ’ το δημοσίευμα του
g * για την ασχήμια στο πάρκο της
'*η ά ς όπου ο Ά η Βασίλης ποζάρει
ΙΡροστά στην τεράστια αφίσσα του
Αν και το συνέδριο του ΚΚΕ.
1 ° οποίο αναφέρεται η αφίσσα.
*Χ*ι λήξει εδώ και αρκετές ημέρες
„0ν*ίς υπεύθυνος του Δήμου δεν
Ρέθηκί να την απομακρύνει ακό-

Δς ελπίσουμε άτι ο καινούργιος
λΟάνος που έρχεται ούριο δεν θα
την αφίσσα στη θέση της.
Δλλοιώς είναι βέβαιο ότι η καινούρή® Δημοτική Αρχή - που έχει αδυ^Μία οε άλλο χρώμα και όχι στο
“ Κκινο - θα δώσει αμέσως τέλος
άσχημη αυτή εικόνα.

Οικ&ννμίος

γιο

μία

ταχύρρυθμη αντιμετώπισή του,
ώστε οι υπεύθυνοι για την
έγκριση των επενδύσεων να
αποφασίζουν, θεπκά ή αρνητι
κά, σε σύντομο χρονικό διάστη
μα.
Για την πιστοδότησα: 0 κ,

•

εξαγγελιών

και

Αγρότες προσοχή
κυκλοφόρησε το
ΧΟΥΜΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΦΥΤΟΡΜΟΝSPECIAL12-7-42MG0
®

Η φυσική λίπανση τω ν φυτών.

•

Το μυστικό της καρποφορίας.

■

Η πιό αφομοιώσιμη υπό τω ν φυτώ ν μορφή

τος.
Δ ο τι δίνετε και τη ν κοπριά καί το χπμ κά

λιπασμό

λιπασματα

ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ

- ΧΗΜΙΚΗ

- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

- -Βελτιώνει την σύσταση καί την υφή του εδάφους.
~ Διορθώνει

τροφοπ ενίις σιδήρου,

μαγνησίου,

Ο «ΛΑΟΣ»
Εύχεται
σ' όλους τους συνεργάτες
συνδρομητές και φίλους

μαγγανίου.

ψευδαργύρου καί λοιπών ιχνοστοιχείων.
'—Δημιουρνεί το π ό κατάλληλο περιβάλλον για την αναπτυ

Λουκέτο
ετοιμάζουν
οι εστιάτορες
Θα κλείσουν, πιθανότατα εντός
του Ιονουαρίου, τα εστιατόρια σε
πΧΛνληοπ την χώρα, αν δεν ανακλπσει η uuuiÿ>uui| ms Λυρεμνιιυεως vu
αυξήσει τον φόρο πολυτελείας erre
κέντρο αυτό
Η απόφαση για απεργιοκές κινη
τοποιήσεις του κλόόου λήφθηκε σε
κοινή σύσκεψη των διοικήσεων της
Ομοσπονδίας Εστιατόρων Ελλάδος
και του Συνδέσμου Εστιατόρων
Αθηνών.

Προστασία του
συνδικαλισμού

μά του προς τους εργαζομένους με
την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς.
Είναι αναγκαίο επίσης τονίζει το
ΕΚΑ στο μήνυμά του, περισσότερο
από κάθε άλλη φορά η περιφρούρη
ση της ενότητας των εργαζομένων
στη βάση, της αλληλοκατανοήσεως
της αλληλεγγύης και ομοψυχίας,
που είναι πολύτιμα και αναντικατά
στατα ανθρώπινα στοιχεία τα οπού
δοκιμάζονται σήμερα επικίνδυνα.
Η διοίκηση του ΕΚΑ επισημαί
νει επίσης στο μήνυμά της ότ
«αγωνίζεται με πίστη και έμπιστο
σύνη στη γενικότερη εθνική, συνδι
καλιστική, ταξική και κοινωνική τητ
αποστολή» ενώ παράλληλα διακη
ρύσσει και επιβεβαιώνει την αόφασή της να συνεχίσει και εντείνει
τους αγώνες της για την προάσπιση
των κατακτήσεων και δικαιωμάτων
της εργατικής τάξεως.

2 Μ εγαλύτερη παρογωγή.
Τ Αύξηση της πρω Υμότητος.
*> Βελτιομένη π ο ιό τητα καρπού σε:

Για τον βουλευτή μας υφυπουρ
γό δασών Μόσχο Γικόνογλου ένροφε πρόσφατα η «Μεσημβρινή» τα
εξής:
«Απορούσαν οι συντάκτες του
Υπουργείου Γεωργίας γιστί ο υφυ
πουργός του κ. Μόσχος Γικόνογλου
άρχισε από την Πέμπτη να θοβυβεί
για τρομερά σκάνδαλο στην παλατιανή περιουσία Νο αναγγέλλει
κατεδαφίσεις κλπ. Μερικοί παλαιότεροι θυμήθηκαν ότι ο κ. Μόσχος
μόλις έγινε ένας υπαινιγμός για την
στάση του στην όικτπτορίο έγινε
από ήσυχος βουλευτάκος ο πρώτος
διακοψίας της Βουλής...
Το πρωί των Χριστουγέννων διά
βασαν στην «Κυριακάτικη Ελευθε
ροτυπία» ότι έγινε ένας διαγωνι
σμός προμήθειας πυροσβεστικών
οχημάτων από τον Γικόνογλου και:
«Τελικά τα οχήματα δεν αγοράσθη
καν από τους μειοδότες αλλά από εκεί
νους που όλοι γνώριζαν - πριν αποσφρα
γιστούν οι προσφορές - ότι θα πάρουν
τη δουλειά. Κι ας είναι η προσφορά τους
ακριβότερη κατά 2.000.000 Ιαριθμός
δυο εκατομμύριο) το τεμάχιο.
Και επειδή το «τεμάχια» είναι συνολι
κά δεκαεπτά, κάποιος πρέπει νο είχε εξη
γήσει τους '2 4 βασικούς λόνους για
τους οποίους το δημόσιο ζημιώθηκε,
οπό τη μεθόδευση ουτή με το ποσόν
των ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΑΡΠΝ ΕΚΑΤΟΜΜΎ
ΡΙΏΝ δραχμών»

Μερικοί έκαναν άδικους συσχεπσμούς...
Και ιδού το πρώτο καλαμπούρι
που διέπραξε συνάδελφος:
«Δεν είνοι αληθής ο ισχυρισμός
εφημερίδας ότι τα Χριστούγεννα ο
μόσχος υπετιμήθη Πρόκειται για
σύγχυση ειδήσεων Απλώς ο Μό
σχος επετιμήθη για τα πυροσβεστι-

QUEEN OF
NORTH
Καλή Χρονιά

χρώμα, άρωμο

θρε

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜ ΕΝΟ ΥΜ Ε

π τικότητα καί αάκχαρο.

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

Α.Τ.Ε.

Το μόνα λιπασματα με ποσοτικά στοιχείο
σ το
Ελληνικά
Χωρήςυα Που βασίστηκαν κρατικοί ερευνητοι γιά μελέτες ΟΓΓ ΑΝ0ΧΗΜΙΚΩΝ

γΕΝΙΚΟΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυριάκος Χατζόγλου
,Γ*Π0ΚΡΑΤ0ΥΓ
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Η. ανεργία που τταρουφόζει σήαεοα η Νάουσα «ώπι κόππου Πρώ
τη φορο συμβαίνει

Δραστηριότητα
του κ. Γικόνογλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Π ό υγιεινό καί ονθεκτικα φυτά

Το Εργατικό ffFvrpo της Νδου
σας «ηανολαμβών«ι και τονίζει άτι
είναι γνώστης απόλυτα π«ιν σοβσμοτότων προβλημάτων τα οποία
αντιμετωπίζει ^χ ώ ρ ο μας και ιδ ια ί
τερο η περιοχή, μας· Στεκόμαστε
ιδιαίτερο ατό πρόβλημα της ανερ
γίας κοι υποαπασχόλησης τ ο -orraii·
αρχίζει να πιέζει οσφύκηκΟ την
περιοχή μος

ΝΕΟ ΕΤΟΣ 1983

ξη μ κροοργανισμών.

.

Οι αρμόδιοι, ΐΜοτεύ
«βατεύουμε και
περιμένουμε ότι θθάΤΤνοΟ
ίτώ α θ ίω ρ ή ο ο υ ν
πς αρχικές τομς σ κέψ ειτκοι αποφά
σεις σε ότςαφορά την αντιμετώπιση
των «πίμαχων οικονομικών προβλη
μάτων των εργαζομένων

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ

στο

'Ρυ’ ά σας με τη ν χρήση το υ.

Τ έλ ο ς ο κ. Παπανδρέου ανίΦερε ότι μέσω των κρατικών
προμηθειών, θα δημιουργηθεί
ογορά για τα προϊόντα της ελλη
νικής βιομηχανίας της οποίος η
επιβίωση είναι σημαντική γιο τη
χώρα.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΤΟ

Παπανδρέου ήταν έντονα επικριτικός, για τον τρόπο που λει
από την κομματική
τουργούν οι Τράπεζες. Είπε ότι,
όχι μόνο αργοπορούν στη χορή
σκοπιμότητα
γηση πιστώσεων, αλλά το ίδιο
ζητεί το ΕΚΑ
το σύστημα δεν ανταποκρίνεται
πολλές φορές στις αποφάσεις
Την σφυρηλάτηση της συνδικα
της κυβερνήσεως και πρόσθε- λιστικής και ταξικής ενότητας όλων
σε ότι, ο υπουργός Εθνικής των εργαζομένων για να σπάσουν
Οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης θα τα στεγανά μέσα στο οποία επιχει
εισηγηθεί
ορισμένα
μέτρα, ρεί να τους περιχαρακώσει η πολιτι
αργότερα, για την αντιμετώπιση κή κοι κομματική σκοπιμότητα,
θεωρεί ως ανάγκη και εύχεται την
του προβλήματος.
Πρέπει να σημειώσουμε, ότι πραγματοποίησή της το 1983. το
η μεγάλη απόσταση μεταξύ Εργατικό Κέντρο Αθηνών σε μήνυ
Κυβερνητικών

ΦΥΣΙΚΗ

Πρωθυπουργός
διαπιστώνει
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία όπως είπε - πράγμα που το θεω
ρεί εγκληματικό. Επίσης διαπι
στώνει ανεπίτρεπτη στασιμότη
τα, όσον αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας
τους και τον σχεδίασμά και τη
δράση τους με ιδιωτικοοικονο
μικά κριτήρια - όπως θα έπρεπε.
Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρω
θυπουργός τόνισε ότι χρειάζεται
αναμόρφωση, ακόμη και στα
διοικητικά τους συμβούλια - και
έθεσε προθεσμία για την ανα
μόρφωση αυτή, μέχρι την 31η
Μαρτίου
1983.
Πρόσθεσε
όμως ότι τα Δ,Σ, των δημοσίων

οργανισμών και ;ι.τχ«ιρήσεων
πρέπει να δ ιευρ ύνουν μ« τη
συμμετοχή εκπροούπτων του
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
της Τοπικής Αιτοδιοικήσεω ς
άλλων κοινωνικών φορέων και
των εργαζομένων ,

Πρωτοχρονιά μαζί σας
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΓΟΥ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΝΗΣ
Η ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑ
ΡΕΖΕΡΒΕ 6 2 .5 7 3

κά... Του έβαλαν και ολίγον

το...».

προερχνμένων αοΟΊΟ γύρω xu,j
τότε ο αριθμός τους είναι πόρο
τολύ μεγάλος. Το γεγονός όπ υ*π£
-τος και πλέον οι βιομηχανίες της
νάουσας δεν κάνουν προσλήψεις η
κατάσταση της ανεργίας χειροτε-

πό-

Χρονογράφημα

ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ
λουμε επί γης ειρήνη, νεμάτοι άγ
χος. γεμάτοι αγωνία γιο το μέλλον,
γεμάτοι τύψ εις αφού δεν βρήκαμε
ένα ολόκληροχράνο ένο λεπτό και
ρό νο στρέψουμε τα μάτια μας στην
Βηθλεέμ. Να γυρίσουμε την σκέψη
μας στον συνάνθρωπο να τον
αγκαλιάσουμε με την αγαπη μας
Την ανάπη που ο Ιησούς της
Βηθλεέμ, δίδαξε ανεβαίνοντας στο
σταυρό του Γολγοθά. Με αγωνία
αφού το λαμπρό της Βηθλεέμ αστέ
ρι δεν μπόρεσε να φω τίσει πς νεμάτες από το σκοτάδι του μίσους
ψυχές μας. Με τρόμο αφού απο
στρέψαμε το πρόσωπό μας από τον
Θεό και δεν βρήκαμε τοσθένος να
τον παρακαλέσουμε να τον ικετεύ
σουμε γιο την ειρήνη πάνω στην γή.
0 θεό ς αγαπά τον άνθρωπο και
θυσίασε τον μονογενή του Υιό γιο
να μας γλυτώσει οπό την αμαρτία
Τον αγαπάει και τον συγχωρεί. αν
αυτός, έστω και την τελευταία στιγ
μή. βρει το θάρρος την δύναμη την
τόλμη, την αρετή να τον ζητήσει
ειλικρινα. Αν την τελευταία στιγμή
σκεφτεί την αγάπη, τον συνάνθρω
πο, την ζωή. Αν πραγματικά ζητήσει
ΤΗΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ. ΜΑΚΑΡΙ
ΦΩΚΙΩΝΑΣ

Σε λίγες ώρες οι καμπάνες σε
όλες τις εκκλησίες της Χριστιανοσύ
νης θα χτυπήσουν χαρμόσυνα και
θα καλέσουν τους Χριστιονούς νο
χαρούν την Γέννηση του Σωτήρα
Χριστού και μαζί όλοι να ψάλλουν
«το επί γης ειρήνη».
Επί γης ειρήνη, όταν ακόμη ο
απόηχος της εκρήξεως και των
φονικών πυροβολισμών στον Λίβα
νο, δεν έχει αποσβεσθεί. Επί γης
ειρήνη, όταν στο Αφγανιστάν σκο
τώνονται αθώοι άνθρωποι χωρίς
καμιά αιτία.
Επί γης ειρήνη, όταν στο Ιράν
κρεμιούνται εκατοντάδες άνθρωποι
νια να μην εκτελούνται με σφαίρες
μιά και υπάρχει έλλειψη και στοιχί
ζουν.
Επί γης ειρήνη, όταν στην Λατι
νική Αμερική δολοφονούνται, χωρίς
λόγο, άνθρωποι από συνανθρώ
πους που δεν τους γνωρίζουν.
Επί γης ειρήνη, όταν στην
Πολωνία φυλακίζονται αθώοι γιατί
θέλουν να μένουν άνθρωποι, όρ
θιοι. μπροστά στην σαρωτική λαίλα
πα του κόκκινου φασισμού.
Επί γης ειρήνη, όταν στην Μ αύ
ρη Ήπειρο, καθημερινά γίνονται
στρατιωτικά πραξικοπήματα και με
την ζωή τους πληρώνουν άνθρωποι
ανεξάρτητα με χρώμα και φύλλο.
Επί γης ειρήνη, όταν στην
πατρίδα μας καθημερινά θυσιάζον
ται στην άσφαλτο δεκάδες 'Ελληνες
και μάλιστα νέοι, από την εγκλημαπκή επιπολαιότητα «οι ασέβεια των
χριστιανών. Οταν στην Ελλάδα
καθημερινά γίνονται δεκάδες ένο
πλες ληστείες διαρρήξεις σπιτιών.
κατοστημάτων, εκκλησιών, Φόνοι
εντίμων και ευσυνείδητων αστυνο
μικών. Όταν, θα παιχθούν στην
τσόχα, δισεκατομμύριο δραχμές
ενώ παράλληλα χιλιάόες ορφανά,
χήρες άρρωστοι και γέροντες θο
πεινούν κοι θα στερούνται ακόμη
και το ψωμί
Επί γης ειρήνη όταν οι χώρες
και των τριών κόσμων συναγωνί
ζονται, σε ένα τρελό συναγωνισμό,
γιο την κατασκευή των πιό φωνικών. των πιό δραστικών και πιό
ανθρωποκτόνων όπλων
Επί γης ειρήνη, όταν οι δύο
υπερδυνόμεις προσέρχονται στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
αρματωμένοι με τα φοβερότερα
όπλα.
' Οταν
εξαπολύουν
λόγους
«εραυνούς. ο ένας στον άλλο και
τοποθετούν την ειρήνη πάνω σε
δύο πυραύλους να στέκονται στα

νύχια

4 Λ

Επί γης ειρ ήνη θα ψάλλουμε σε
Λίγο,οι Χριστιανοί όλων των εκκλη
σιών όλων των χρωμάτων, όλων
των φύλλων, όλων των δογμάτων
χωρίς νο νοιαστούμε νια τον διπλα
νά μας αν ζεί, αν είναι άρρωστος αν
έχει ανάγκη, αν πεθαίνει... Θο ψάλ

t

* *

Το Εργατικό Κζνσρο Νφουοας. τ ·
οποίο’ δεν α ρ κ ε ^ ρ κ ίρ ο Λ αονητυςή
τακτική, ούτε ίΝ α ί δκτ«|0ίτμένο να
εξυπηρετήσει η νο βμ·.ιβιβασ-τΓΐ
προς οποι^νάή'ΐίΐτ· μοοφζκ κα,
προέλευσης: 'ckotWO tiitts, κύβκϊτό
σαφή την απόφασή τάυ νσ περιΦρουρήσει ττ*^στοιχ«|ώδη δικριώ«ματο των εργαζομένων.
Δεν δεχόμεθο και;,άλλη μονό
πλευρη λιτότητα Ας ληφβούν τα >
απαραίτητα μέτρο «οι όχι μόνο δά· *'
για, όπως μέχρι τώρα γιο ένο onfe-í
Π λ ίτη ίυ ίικ ό <λ«γχο του Κόστου
και των τιμών, γιο την πάταξη τς»
εύκολου' κέρδους**ιης ΦοροΑσ,·
γής
της _ αισχροκέρδειας
vofjteoc “ τ
^ Τ » λ ε υ τ φ ϊΟ

τ τ ρ έ ιΐρ

γ,

X u p íft

, . ‘►
’Μ β ρ
νους κη. ΐχ τ η ά ϊ fwnr τ,
θε είδους θυσίο.
J
•
Επίσης πρέπει να λης
ουσιώδη μέτρα για την σ ν τιμ π ν 1
ση της ανεργίας και όχι λόγιο κ 1
ευχολόγια, η ανεργία συνεχώι
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την αντιμετωπίσει σοβαρά, τότε η
χώρα μας θα έλθει πολλά χρόνια πί
σω.
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Έχει αρρωστήσει ποτέ συμμα
θητής σας ή φίλος σας; Αν ναι, το
πρώτο πράγμα που έχεται να κάνετε
είναι να μάθετε που βρίσκεται, στην
κλινική ή στο σπίτι.
Αν είναι στο σπίτι, σπεύσατε. Αν
στην κλινική, τότε πριν ξεκινήσετε
με το δώρο στο χέρι, διαπιστώστε
πρώτα με ένα τηλεφώνημα σε ποιά
κλινική, και τι δωμάτιο. Και όλα
αυτά γιατί: Μαζεύτηκαν την προη
γούμενη Παρασκευή 6 συμμαθητές
και συμμαθήτριες για να επισκεφθούν τον δυστυχή Γιώργο, τον
οποίο η ρημόδα η σκολικωϊδίτιδα

τ

ο

Η

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;

1. Αύριο έχει την - τιμηπ«η του - Γι' αυτήν αγωνίζονται όλες οι γυναίκες του κό
σμου.
2 Χαρακτηρισμός για έναν με αοΑυ φορτίο, με άρθρο
3ι Συνεχόμενα στα., φουλ - Προηγούνται στους βασιληάδες.
4 Ετσι αρχίζει το.. Λονδίνο - Ειδικότητα στρατιώτη.
5. Ξενική άρνηση - Αυτά χαρακτηρίζονται έτσι για την αξία τους
6 Υποθετικό
Αντίστροφο απαγορεύει.
7 Μηχονισμός που βοηθάει κυρίως αεροπλάνα Ιξεν I Πρόσωπα που καταδικά
ζουν πιό πολύ από την κοινωνία.
β Κατάστοση που φανερώνει και αναισθησία Τπληθ.) - Αυτό φοριέται οπό τις
νυναίκες (αντίστρ)
9 Μιο άρνηση στα ξένα — Περιουσία κτηνοτροφών στη δημοτική (αντίστρ.)
10. Απσροίτητη γιο όλους τους δημοσίους ·<ιτολλήΛους όταν προσλαμβάνονται —
Αξια
«
11, Evo βόδι καθαρευουσιάνικο — Νότα κατοφστική - Βρίσκεται μπροστά σας.
12 Αυτό έχουν ακροαματικότητα
Θεών μητέρα.
13. Είναι κάθε τραγούδι αντίστροφο (καθ.) - Ομοιο σύμφωνα
14. Αυτό τα ωρολόγια φημίζονται — φέγγει στην εκκλησία Ιοντίστρ I
15. Ανάποδο νησί μας - Χρήσιμη για ρούχα και παπούτσια μέ άρθρο

Γνωστοποιείται σχψσβνα με τε
άρθρο 1369 ϊο υ Αστικού Κ άδικι
όπως τροποποιήθηκε με ιο ν Ν
1230/1982 ό τι:
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑΣ
του Δημητρίου και της Ειρήνης το
γένος Καρανίκα. γεννήθηκε και
κατοικεί στην Αλεξάνδρεια ιδιω τι
κός υπάλληλος κοι η ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ελευθερίου και
της Ελένης το γένος Μωύσίδη γεν
νήθηκε κοι κατοικεί στο χωριό Λου
δίας οικοκυρά πρόκειται να παν
τρευτούν με θρησκευτικό γάμο που
θα γίνει στην εκκλησία Κοιμήσεως
Θεοτόκου Αλεξανδρείος

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Γειτονική μας κάτοικος —Θα μετέχει κι αυτός στην αυριανή χαρτοπαιξία (με άρ
θρο)
2 Εύκολοι μ' άλλη έννοια - Ανάστροφη νότα — Ξετρελλαωει νέους και νέες Επώνυμο παΑηάς μας τρογου&στριας
- 3· Δικό σου - Αρχικό αυτοκινήτων του νομού μας - ΔειχΛι «- Ένας Έλληνας
γελοιογράφος - ζ^γφωνη... κάβα (αντίστρ).
9
Γνωστος παγκόσμια, στρατός — Μ αυτό ασχολείται ο πρωταθλητής Χαμποφλής (ξέν^ - Διπλασιάζεται κ® ξεπουλάει
5 Μιό λεπίίο της δημοτιγης — Μονολεκτική απάντηση
6 Τέλος στην οροφή (οντιστρ I - Νότο βυζαντινή
Μάρκα αυτοκινήτων.
7 Μισή. σόδο
H προβιά του γαίδόοου (καθ.) - Απελπισίας έκφραση
0, Γ ί αυτά γίνεται,., 'συζήτηση - Σύμφωνο —Και το τροφοσικό ρεύμα έχει τη δική
του
9. Του κουφου... ανάποδη απέτντηση - Συνεχόμενα στη... θήκη — Έτσι συμβολί
ζεται ελληνικό το πενήντα - Δεν ε/νοι ολόκληρα και εδώ... ανάποδα
10. Επώνυμο γνωστού θεατρικού συγγραφέα - Ανάστροφο το 320 — Χρόνο
προσδιόριζε. - Σπόρ (αντίστρ.)
φίρμα φορτηγών αυτοκινήτων - Αρθρο - Χρησιμοποιείται για παρασκευή
φαγητών — Προδίδουν ποιότητα
Αρχαίος συμπλεκτικός σύνδεσμος - Αφωνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα —
Χολή,., μισή — Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Αντίστροφο αισθητήριο όργανο
(καθ.).
Ένας χρόνος του ειμί — Ομόηχα φωνήεν το — Λεπτή κλωστή — Ευρωπαϊκό
OTÓμι - Χωρίζονται α π ό το Σ.

τθρο ενικού - Το προηγούμενο., αντίστροφο - Γράμματα nou θυμίζουν...
,πανάστοση - Αυτές με πτ σκέψη.
Ταρσοί«· - Μετράει στην.. Τουρκία (αντίστρ.) - Χωρίς κρεάτινη ουσία αυτά.
«
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
VJA 1 ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ 2 ΑΜΗΝ ΑΜΗΡ 3 ΛΑΛΙΙΕΣ) ΕΡΑΝΟ 4 ΟΛΟΖΟ - ΟΜ 5 *ΤΣ - Γ ί 6 ΑΑ - ΑΒΕΛ 7 ΑΝΟΧΗ 8 ΡΟΠΤΡΟ 9
ΙΕΡΕΥΣ
ΝΑ
t 1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2- ΑΜΑΛΙΑ - Ο.Ε. 3 ΠΗΛΟΣ - ΟΠΡ 4 ΝΝ - ΤΕ 5.
ΕΖ - ΒΑΡΥ 6. ΖΑΡΟΜΕΝΟΣ 7. ΕΜΑ - ΛΟΙΛΑΔΑ) 8 ΤΗΝΟΣ - ΧΑΝ
9. ΕΡΩΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΙ

ΒΕΡΟΙΑΣ

τον έφαγε τον άτιμο.
Στολίστηκαν λοιπόν όλοι τους
συγκεντρώθηκαν σε ένα μέρος κοι
ξεκίνησαν οπλισμένοι με ένα χαμό
γελο ως εκεί, για να ανπκρύσουν
τον άμοιρο Γιώργο. Πρώτος στα
θμός ένα γνωστό ανθοπωλείο.
Τσονάραν όλοι ούτε λίγο ούτε
πολύ από ένα πενηντάρικο, και σε
λίγο ο «πρέσινεντ» της παρέας βρί
σκονταν αγκαλιά με μιό ευωδιακή
ανθοδέσμη.
Ως εδώ όλα εξελίσσονταν από
καλά έως έξοχα. Τι θα μομ πείτε
όμως αν σας πω ότι η κλινική όπου
νομίζουμε ότι νοσηλεύονταν ήταν
κλειστή)
Γεμάτοι αμηχανία, κι αναθεματί
ζοντας σκεφθηκαμε ότι ήταν πιθα
νό να βρίσκεται σε άλλη κλινική.
Ζητούμε λοιπόν τον κατάλογο
από ένα περίπτερο και τηλεφωνού
με στις υπόλοιπες κλινικές της πό
λης μας
Δυστυχώς όμως κι επειδή ο
Γιώργος τυγχάνει ανήρ. συνεπώς
αποκλείεται να βρίσκεται σε ενδια
φέρουσα, πληροφορούμαστε ότι
λεν <εο«Γ>λ.ύ*τα! πουθενά.
Και για να εξηγηθώ, δεν ξέραμε
ότι αυτές οι κλινικές είναι μόνο
γυναικολογικές."
Τηλεφωνήσαμε και στο νοσοκο
μείο, αλλά κι εκείνη ίδια απάντηση
Γιώργος γιόκ,
— Και δεν παίρνουμε στο σπίτι
του:
Και να λοιπόν στο ακουστικό
ένας νελαστός και χαρωπός Γιώρ
γος στον οποίο δώσαμε κάθε
δικαίωμα να γελάσει με το πάθημά
μας.
Και την πατήσαμε μεγαλόπρεπα,
πρώτον γιατί ετοιμαστήκαμε ψυχι
κό, δεύτερον νιατί τα πενηντάρικα
παραμένουν χρήσιμα χαρτονομί
σματα. το ίδιο και τα δίφραγκα - τα
τηλεφωνήματα γίνονταν από τηλέ
φωνο του OTE. Κι από πάνω πήγε
τζάμπα το αιώνιο και βαθυστόχαστο
χαμόγελο του «πρέσιντεντ» που ξέ
σπασε ύστερα στους άμοιρους
ψηφοφόρους του,
Μοιραστήκαμε τα λουλούδια κι
απογοητευμένοι διαλυθήκαμε. Γιατί
το κλουβί ήταν «κλειστό» και το
πουλί φευγότο.
ΔΗΜ . ΤΟΛΙΟΣ

Ιυροσβεστικη
Νοσοκομείο
ΔΈ Η. (βλάβες)
Υδρευση
O LE . Ι Ζ τ φ * ϋ
Αστυνομικά Τμήμα
1ροχυια

199
ιζ ιη
22.545
125
25.749
24.444'
22.233
34444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομ οο
V.E.H. (βλάβες*.
O LE- (σταίμας)

22.199
7?
22.314
4 IJ 3 I

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
- 0 κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.
Ανοίξεως 74 δεν θα γιορτάσει.

ΤΑΞΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
&.Ε.Η. (βλόφας)
Ι.Κ.Α. (πρωί, βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο,Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

Περιμένω μέρες τώρα
την καινούργια τη χρονιά
για να νοιώσω στην καρδιά μου
λίγη χαρά και ζεστασιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:

Να ξυπνήσω μές στα στήθια
τις αγάπες τις παλιές
τα τραγούδια, τα παιχνίδια
της ζωής της παιδικής

1. Τις διατάξεις τών:
a) Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε αργότερα.
β) Ν. 32 50 /2 4 όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν. 2148/52.
2. Την 391 10 /14-12-1966 απόφασή μας με την οποία έχουν μεταβιβοσθεί οι κατωτέρω κοινόχρηστες εκτάσεις του αγροκτήματος Νεοκάστρου
κατά κυριότητα στην ομώνυμη Κοινότητα ήτοι:
τεμάχιο έκταση
51
16625 τ.μ.
57
16437 τ.μ.
3. Την 40 /1 9 8 2 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοκάστρου
και την 14664/23-11-82 εγκριτική της Δ νσεως Εσωτερικών Νομαρχίας
Ημαθίας.

Μές στα μάτια μου σπιθάνε
οι ελπίδες και χαρές
και τα χείλη μου μιλάνε
για χαρούμενες γιορτές.
Περιμένω μέρες τώρα
την καινούργια τη χρονιά
γιο να νοιώσω στην καρδιά μου
της αγάπης την φωπά.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Αποφασίζουμε
Αίρουμε την απαγόρευση του άρθρ. 2 του Ν. 3250/24 όπως τροπο
ποιήθηκε αργότρα με το Ν. 2148 '52 και παρέχουμε στην Κοινότητα Νεο
κάστρου το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης στα κατωτέρω τεμάχιο που
μεταβιβάσθηκαν σ' αυτήν με την 39 11 0 /1 4 -1 2 -1 9 6 6 απόφασή μας υπέρ
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ήτοι:
Τεμάχιο έκταση

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
' Ενας υπάλληλος του υπουρ
γείου Προνοίας κάνει αιφνιδιαστική
επιθεώρηση σε ένα γαλατάδικο.
— Σ' αυτό το δοχείο έχετε ρίξει
νερό στο γάλαΙ φωνάζει στον γαλα
τά.
- Δεν είναι για πούλημα απαντάει
ο γαλατάς. Αυτό το δοχείο το έχω
για να παίζει ο γιός μου.
Τότε ο υπάλληλος γυρίζει στο
μικρό και τον ρωτάει:
— Γιατί ρίχνεις νερό στο γάλα;
— Γιατί παίζω το γαλατά! απαντάει
ο μικρός.

51

Ο Νομάρχης
Νικ. Πινακίδης
ΑΡΙΘΜΟΣ: 7.879Β

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΤΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

Εν Βεροία σήμερον την 30ηντου
μηνάς Δεκεμβρίου του 1982 έτους
ημέραν Πέμπτην και ώραν 10.00' ο
υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής των εν Βεροία Πρωτοδικών
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
τη
εγγράφω παραγγελία του Δικηγό
ρου Βέροιας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΑΤΔΗ, ως πληρεξουσίου του Ιωάννου
Συμεώνος Χστζηστεφάνου, κστοίομ Θεσσαλονίκης μετέβην και
ϊπέδωκο προς τον κ. Εισαγγελέα
των εν Βεροίο Πρωτοδικών δια τον
αγνώστου διαμονής Νικόλαον Σταύ
ρου Γκότσην, ως νόμιμον κληρονό
μον του αποβιώσαντος πατρός του
Σταύρου Ζαφειριού Γκότση. ακριβές
ανπγραφον τηςυπ αριθ. 507 1981
αποφασεως του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Βεροίος προς γνώσιν του
και δια τας νομίμους συνέπειας Εις
πίστωσιν συνετάγη η παρούσα
έκθεσ ις ήτις αναγνωσθείσα και
βεβαιωθείσα υπογράφεται ως έπεται.

φταίει η δεξιά, γιατί το ΠΑΣΟΚ
ως κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει
αυξήσεις στους εργαζομένουςΙ
- φταίει η δεξιά που άφησε «κομ
μένη γή» στην οικονομία της χώ
ρας!
Και το καρφί:
- Φταίει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
που την «κομμένη γή» που λέει όπ
παρέλαβε την έκανε στάχτηΙΙ
* * ★
' Ενας νεαρός χτυπάει ελαφρά με
το αυτοκίνητο του μιά νεαρή κοπέ
λα, που οδηγούσε ένα μοτοποδήλα
το. Εκείνη του λέει αναστοτωμένη
ότι θα του κάνει μήνυση εκείνος της
απαντά στον ίδιο τόνο. Μιά ηλικιω
μένη κυρία έχει παρακολουθήσει τη
σκηνή.
- Κυρία μου, της λένε. Θέλετε να
παρευρεθείτε σαν μάρτυρας;
— Ελάτε βρε παιδιά, απαντάει η
κυρία χαμογελώντας, δεν πιστεύω
να καταλήξετε σε γάμο για ένα τόσο
ασήμαντο πράγμα.

* * * * Λ γεωρ .
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Ικρμιου Βενιζέλου
Εθνική Τρυνεζα
Εναντι ΔΕΗ
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23.434
24.141 24.343
23.131
26.726
26.970

Ν Λ Ο Υ ΙΗ Σ
ru . Κ χμΜ

ομιφ

22.532-22.636

Αύριο Σάββατο 1 lavouapíou
1983 εφημερεύουν οι γιατροί:
Κούσκουρος Χρ.
Κατάσου 5
τηλ. 29241

24.44Β
23.336

1

ΖΗ ΣΗ Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
Μ η ιΐφ ΐς
Εκδοτες
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚ Α
Δχυθυντής
ΧΡΗΣΤΟ Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης »
Y ά νθ ινο ς
ΦβτοούνΒβης-ΟΕΚΕΤ
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
(Π. Μιοούλη 4)

Τ ό σ υμπ λήρω μα τ ή ς τ η λ ε ο ρ ά σ ε ώ ς σας

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
•μχ.
Ιδκκταν
ΓηηιπτπΜΤ
Ευλλογσν Γ.Π.Σ.
«μ*.
Κοινότηταν
Ιμ χ.
Α.Ε. και ΕΠΕ
Α ημ α νθ ρ τκνικμ α ν
Ιμ χ .
Ε .Γ .Ι. Τραϊανόν
Φ Χομάγμοψα δημοσιευόμενα
&εν (KioTpcoovi«.

1549

— Αλήθεια γιαπ ζούμε; απλώς Va
να πεθαίνουμε.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

Διαβάζετε
και διαδίδετε
την
εφημερίδα μας

η . ςκ ο υρτη ς

V

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Β Ο Ρ Ε ΙΟ Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΑντασφαΑίοται μας οι ΛΑόυΔς του Λονόινονί

Τζίνας Σταύρος
Βενιζέλου 27
Τηλ. 2 8 7 3 6
62805

Την Κυριακή 2 lavouapíou 1983
εφημερεύουν οι γιατροί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν Δ* 4 0 0 /7 0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΟΕΜΑΤΠΝ

157
68
193
126

000
5 00
0 00
000

Σ. Α . Ν α β ρ ο ζ ίδ ο υ

τηΑ. 2 3 4 6 0

(Στεγάζεται στη Σχολή Ο δηγών ΝΑΒΡΟΖ1ΔΗ)

Τζίνας Σταύρος
Βενιζέλου 27
Τηλ. 2 8 7 3 6 69805

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56-ΒΕΡΟ ΙΑ-ΤΗ Λ. 2 5 5 4 4 · 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

4404
ή όχι

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ

Grundig Video-Recorder VIDEO 2 x 4 stereo

α υ τ ο κ ίν η τ α

Διαβάζετε
και διαδίδετε
την
εφημερίδα μας

Π Α Ρ Α Κ Α ΤΑ Θ Η Κ Η

Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ ΤΙΚ Ω Ν

& Μ ΗΧΑΝ ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. Μ Π Ο Υ Ν ΤΖ Ο Λ Α Σ & ΣΙΑ ΤΗ Λ . 6 2 4 5 0

D AT S U Ν - Ν I S S A Ν

φορτηγά - Επιβατικά - ανυψωτικά

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Εθνική ο6ός Bcpoitrç - ΕδΙσης

000
000
000
000

Αντιπρόσωπος Βέροιας

Χ'Δημητρίου X.
Βενιζέλου 46
Τηλ. 24417

»04
>444

(1 0 0 μ. μ€τά τη διαοταύρωση Ναούσης)

»Τ#*»

ΕΔΥΑ EN A0MNAIJ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

Κωνσταντούδης Α.
Παρ. Παστέρ 4
Τηλ. 24 72 3 - 2205 2

R

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
(Ικκοκματους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροαόληκ 72
Τ ι*λ_ 23 137 29.762
ΒΕΡΟΙΛ

Εν Βεροία τη 30-12 -198 2
Ο Εισαγγελεύς

t Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ι C»Α Ι · Ι | Α Γ Ε Ν Ν Ω Ν Α 1 Φ Α Λ

Πολυχρονιάδης θεόδ.
Μ. Αλεξάνδρου 15
Τηλ. 27 51 5 24741
ΛΑΟΙ
ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΘΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜ Α Θ ΙΑΣ
(T a rn ·* μόλος Ε.Ι.Η.Ε-)
Ιδμυτής

0 Λαβών Εισαγγελεύς
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Περίληψις του ανωτέρω κοινοποιηθέντος δικογράφου δημοσιευθήτω δια των εκδιδομένων ημερή
σιων εφημερίδων «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
Αθηνών και «ΛΑΟΣ» Βέροιας

Τσιμισκή 60 ΤηΑ 274 959 223 346

Α Δ Ε ΙΑ ΝΔΡΕΙΛΣ
Έ νατη ΚΤΕΛ
Μαφάΐτη

1 6 6 2 5 τ.μ.

57
16437 τ.μ.
Σημειώνουμε άτι 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 να
δημοσιευθεί η παρούσα σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν. 2148/52.

γιατροί

23.619
11.3*4
23.176

ΒΕΡΟΙΑΣ

Κ εντρ ική ς 71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Βέροια 6 Δεκεμβρίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. 21033
ΘΕΜΑ: Ά ρ σ η περιορισμών για την εγγραφή υποθήκης σε αγροτικό ακί
νητα της Κοινότητος Νεοκάστρου.

ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

....Και το πουλί φ€υγάτο

Τ

*· 8

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 1982

ΤΗΛ. 4 1 .3 0 2 - 4 1 .5 8 0 - 2 7 .1 6 6

i

Ε Δ ΙΔ Α 5η

Πι

κΛ Α Ο Σκ

Αριθμός: 5.973
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο ΓΙαρό τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Φίλιππος Απο
στόλου Κοκκαλιάρης ως επι τη ςεκ τελ εαεω ς τοιουιος. δηλοποιώ ότι την (16ην)
ίεκ ό τη ν εκτην του μηνός Ιανουάριου
1983 ¿τους ημέραν Κυριακήν και από
της ώρας 10ης π. μ, μέχρι Ι2πς μεσημ
βρινής εν Μ ελική Ημαθίας και εις το Κοι
νοτικόν Κατοσιημα Μ ελικής ως συνήθη
τοπον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Χαρπωνος
Παποχρυσόνθου ως επί του πλειστηριαομυύ υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτομ του.
τη επισπεύσει της όονειστρίας εν Λαρι
ση εόρευούαης Ανωνύμου Εταιρίας υπό
την ετιωνμμίαν «ΓΟΥΤΟΣ ΑΝΩΜΥΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
όικαιουμένης λαμβόνειν ππρά της οφειλέτιόός της Αικατερίνης συζ. ΞενοφΜοραντίόη κατοίκου Βεροίας το επιτοσσόμενον ποσόν των όραχμών 353-876,
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, πλέον
παραγγελίας εκτελέσεω ς εκ δραχμών
30 00 και πόντο τα λοιπό έξοδο εκτελέ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι περατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν των
un' οριθ. H 7 2 1 9 8 2 και 4 7 3 /1 9 8 2
Λ- yiiiv πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βεροίας και των σχετικών
προς την ρνω οφ ειλετιδο κοινοποιηθειαών ετιιιαγώ ν προς πληρωμήν ως τούτο
δεικνυτοι εκ των un' αμιθμ. 3190,
3191 1982 εκθέσεω ν επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού ιω ν εν Βεροίσ
Πρωτοδικών ΔημητρΙου Αγγελοπούλου
εκπθενται εις Δημώοιον Αναγκαστικόν
Πλειστηριασμών το κάτωθι ακίνητα της
ανωτέρω οφειλέπδος κατασχεΒεντα
δυνάμει
της
υπ"
αριθμόν
S i 79 /3-4 -198 1 καταοχετηρίου εκΟέσεώς μου Ή το ι' To W108 εξαδιαιρετου
εκ μιας αγδροδασικής εκτάοεω ς συνολι
κών στρεμμάτων 4 .5 0 0 ή όσης εκτόοεως πλέον r ελσττον είναι κείμενης εν
τη περιοχή του χωρίου ΜελΙκης της
ομωνύμου Κοινότητος και της περιφερείος του Ειρηνοδικείου Βεροίας ννωτττον υπό το όνομα * ΔΑΣΟΣ ΦΙΛΟΥΡΙΑΣ» καλλιεργησίμου εκτάοεω ς 2 250
στρεμμάτων και Δασικής ιοιαΟτης της
υπολοίπου των 2 -250 στρεμμάτων περί
που, το DIICÍOY κατέχει η καθ ης κατά το
Γ.νω εξ αδιαιρέτου ποοοστόν εξ αγοράς
δυνάμει ταυ υπ* αριθμ. 6 4 0 9 *1 9 7 3 ΣυμΒολαιπυ ταυ ίυμ /Φ οϋ Βεροίας Δημητρίυυ ΜιτνωλΙδπ μετυγροφέντος νομίμως ε·ς το ΥποθΎείον Βεροίας εν τόμω
ί Μ .θ ιιριθ. 9 5 Σιινορεμομενου του
6λομ ογροκτηματος Ανυτσλικώς με ιίιω η»;όν δόα&ς Ν ιοκάστοου, από του
οποίου Λιαχωρίζετπι διυ χειμάρου Καρασοπουλομ, Δυτικώς με άριαν χωρίου και
Δάσος Πολατιτσιων οηδ ταμ οποίου δια
χωρίζεται διυ δρόμου βαίνοντας κατά
μήκος ραχεως κειμένης ιιμέσω ς Δυακώς
του ρεύματος Οολδλοκος μέχρις της
ομωνύμου Πηγής και εκείθεν δια της
ράχεω ς *Γκορτσιάς* μέχρι της παρυφής
«Κούκος» Βορείως με γεωργικήν περιο«ήν ΜεΑΙκης Νοτιοδυτικώ ς με ρεύμα
οηδ θεοιν »Κούκος» προς ρεύμα Φούρ
νου ΔΔσους Φ υλουριδς επί πλευράς
τεθλασμένης μήκους 900 μέτρων.
Νοτίως υε δασικός εκτάσεις κΡεύμο
Φούρνος» ·α ι κΣπονού Καλύβα» δάσους
Φυλουριας επί τεθλασμένης πλευράς
850 μέτρων και νοτιοονυτολικώς ι«
ήμΐογι*ην οδόν δοάικ/fv θέσω <Άλμύ
p o t’· προς δασικήν θέσιν «Ζερβόμμλυς»
έως μ· upo »Κροαοπουλι* εκ πλευράς
τιθ λόομ ένής 6 0 0 μέτρων και ως τούτο
προσδιορίζεται ειδκ,ώτκρον και εν τω
όω ντμητηρίω Συμβολοίω υιι αριθμ
4 6 4 8 '1 9 7 2 του Σμμβολυιυνρόφομ και
κατοίκου Βεροίας Δημητρίου Μανωλίδη
Το ως όνω «στοσχεθέν εξ αδιαιρέτου
ποοοστόν ιξετιμ ή θ η οντι δροχμών

200000
Ως πρώτη προσφορά όια την ένυρξιν
Όυ ιιΛειστηριαομού θέλει χρησιμεύσει
ή Πιτρά του νόμου προβλεπομένη τριαύ
•Π «ου 1 ·? της νενομενης εκτιμήσεως
τ*υν κατασχεθέντων ήτοι Αρχ. 100 0 0 0
Η κατακύρωσις γενήοεται εις τον ιιροα
ΟέΡΟντα τιτν μεγαλύτερη τιμή τελεϋ
ταίαν πλειοδότην την 12ην ώραν της
ιίτστιμβριος ιη ς άνω κοθορισθείσης
ήμέρος πλειστηριασμού αφού ηροηγου
ιιενως γίνει τρεις φόρες πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό ίο υ κύρυκος τη
εντολή του επί τΰμ πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιαύται όπως (ητπ
0 ” >αι λάβει πορ εκΰστομ πλειοδότου
Χρηματικός ε ννυηυεις Αμα την κατακυομιαει μ μττ»ρθε παστής υποχρεούται να
εσταβολι ι εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμο εις
νττμ ηιά ή να καταθέσει τούτο αμ ιλητι
" t το Δημόοιαν Τομέων (Γραφείον
Παρσκαιυθηκών κοι Δανείων) προοκιι•"έ,ων κοι «ο σχετικό γραμμότιον <ις τυν
«"ι ίο υ πλειεπηριπσμομ υπάλληλον όλ*ως ιν ε α γ η ΐΐή ο ε το ι υνππλι-ιιπιιριτιομύς
«ότ άμτου το έξοδα rou υποίαυ θέλουν
•ω π ριιχθει ικιρ uutoú ιιναγκαοτικω ς
και -Sin πρςιοωπικης ταυ κρατήαεως Εις
"· Ι'ίπτωυιν μη εμφανίυεω ς τελευταίου
"λ·ΌδΛτπυ ε> επιαιτεύδων θ έλει συμψηΦω*ι τον εκπλειστηρίοομα εις την οποί'ηοίν >uu Το κηρύκεια δικαιώματα ως
f ' *τΐιι π» του ιιλειστηριαομου υπαλλη

λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως όνω περιουσίας, όπως προσελθουν και πλειοδοτήαωσιν κατά την
εναρχή του παρόντος οριζομένην ημέρα
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεω ς

Δικαστικός Επιμελητής
ΦΙΛ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
Αριθμός 58
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
0 παρά τω Πρωτοδικεία) Βεροίας
Δικαστικός Επιμελητής Μάριος Ανδρέσυ
Πατής ως επί της εκτελέσεως τοιούτος
δηλοποιώ ότι την 9ην (εννάτην) του
μηνός Ιανουάριου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού τρίτου (19831
έτους ημέραν Κυριακήν κοι από τας
ώρας 10ης π.μ, μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Αλεξανδρεία και εις το ακροατήριο
του Ειρηνοδικείου ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμών. ενώπιον ταυ Συμ
βολαιογράφου Αλεξανδρείας κ. Κων/νου
Στεφανόκη ως επί tou πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου ενώ
πιον του νομίμου ονοπΛηρωτού του. τη
επισπεύσει της δανειστρίας του της εν
Βεροίσ 0 Ε ΒΙΟΠΛΑΣΤ. νομίμως εκπρο
σωπούμενης δικαιούμενης λαμβόνειν
παρό του οφειλέτη της Αλεξάνδρου
Ιωόνναϋ Ασλανίδπ, κατοίκου Θεσ/νίκης
(ΣοΦ Βενιζέλοΐ) 4 - Δενδροπότομος) το
επιτασσόμενου ποσόν των δραχμών
127 900. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλή
οτως, πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 1.500 και πόντο τα λοιπό έξο
δα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέςρι πέραιος αυτού δυνάμει κοι προς
εκτέλεσιν των υπ αριθμ. 500, 503/82
Δ/γών πληρωμών του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βεροίας κοι της σχετικής
προς τον άνω οφειλέτη καινοποιηθειαών επιταγών προς πληρωμήν ως τούτο
όείκνυται εκ των υπ' αριθμ. 185.
186/Β. 10.82 εκθέσεων επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Θεσ/νίκη
Πρωτοδικών Ιωόννου Π. Βλαχογιάννη
εκτίθενται εις όημόοιον αναγκαστικόν
πλειστηριοσμόν τα κάτωθι κινητό του
ανωτέρω οφειλέτου
κυτασχεθέντα
δυνάμει
της
υπ
αριθμόν
57 Ί 8-12-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι: 11 Μίο θερμοπλαστικά
μηχονή. χρώματος πρασίνου, μάρκας
ΙΟΣΜΥΡΛ. ελληνικής κατμακευής και
προελεύαεως της εν Αθήναις εδρευούσης «ταιρίας Ν.Γ. ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ. τύπου
120 ΑΚΑ με αύξων αριθμό 129, έτους
κατασκευής 1970. 125 ΗΠ, μεθ όλων
των εξαρτημάτων και παρακολούθημά
των αυτής εν λειτουργία κοι εις καλήν
κατάστοοιν ευρισκόμενη. Εξετιμήθη αντί
όρχ. 100.000. 2) Ετερη θερμοπλαστική
μηχϋνή, χρώματος πρασίνου, μάρκας
8Ι0ΣΜΥΡΛ ελληνικής κατασκευής και
προελεύσεως της εταιρίας Ν.Γ ΣΜΥΡ
ΛΑΚΗΣ τύπου 7-160, τεσσάρων τόννων. μεταχειρισμένη, εν λειτουργία και
εις ορίστπν κατάστυσιν ευρισκόμενη,
μεθ όλων των εξαρτημάτων και παρα
κολουθημάτων αυτής. Εξετιμήθη σνπ
όρχ. 200.000. Ήτοι κατέσχεσα συνολι
κήν περιουσίαν τόΟ καθ' ού εκ δρχ.
300.000
v.s μρωτη ηροοφορα δια ιην ενμμςι*
mu πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρό του νόμοο προβλεπομένη ταιαύ
•η TOO V2 της γενομένης εκτιμήαεως
των καταοχεθέντων ήτοι δρχ. 160 000.
Η κατακύρωσις γενήοεται εις τον προσ
φέροντσ την μεγαλύτερη τιμή τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρος πΛειστηριααμαμ αφού προηνου
μένως γίνει τρείς φορές πρόσκλησις
προς πλειοόοσίαν υπό του κύροκος τη
εντολή του «πι του πλειστηριασμού
υπαλλήλου όσης δικαιούται όπως ζητή
σει και λαβει παρ έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα την κατακυ
ρώαει ο υτιερθεμιιστης υποχρεούται να
καταβάλει εις τον επί του πλειστηρια
σμοιι υπάλληλον το εκπλειστηρίασμο εις
μ ι τρηιά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προακομίζων και το σχετικό γρομματιαν εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, Ολ
λως ενεργιιθήσεται πνατιλειστηριαομος
«πτ αυτού το έξοδα του onoiou θέλουν
ειππραχθει πορ' αυτού πναγκοστικώς
κοκ διο προοωτιικής του κρατήσεως Εις
περίτιπυοιν μη εμφανΙοεως τελευταίου
πλειοδότου ο ειιισπεύδων θέλει συμψπ
Φίοει τον εκπλειστηρίοομα εις την απαι
,ηαίν του Τα κηρύκειο δικαιεμμαιο ως
εκ του επι ιοιι πλειστηριοσμού υπαλλη
λου βαρύνουσιν τον τελευτοιον πλειο
δότην Το φερέγγυπν ή μη των πλειοδο
ιών είναι της απολύτου κρίσεως του επι
τειο
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
ΚαλοΟνιαι όθεν οι βουλόμενοι να γίνω
σιν αγοραστοί τηζ πλειστηριασθησομε
γης ως άνω περιουσίας όπως προοελ
Οουν και πλειοόοτήαωαιν κατά την
ενορχή του παρόντος οριζομένην ημίρα
«οι «ίιρον.
0 επί ιης εκτελέσεως
Δικααιικδς Επιμέλητής
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΉΣ

Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

«Μ ΙΧΑΛΗΣ»
M IX. ΤΑΧΤΑΤΖΗ
Πίνδου 28-Τηλ. 6 2 .9 1 5-Βέροια

Εύχεται
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1 9 83

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Αριθμός 5.975
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
0 παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίας
Δικαστικός Επιμελητής Φίλιππος
Αποστόλου Κοκκαλιάρης ως επι της
εκτελέσεως τοιούτος όηλοποιώ ότι
την ( 16ην) δεΚάτηύ εκτην του μηνάς
Ιανουάριου του 1983 έτους ημέ
ραν Κυριακήν και από τας ώρας
10ης π.μ. μέχρι της 12ης μεσημβρι
νής εν Βεροία και εις την αίθουσαν
των συνεδριάσεων του Πρωτοδι
κείου Βεροίας. ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμών ενώπιον της
Συμ/φου Βεροίας Δανάης Αλεξίόου.
ως επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου ή ταύτης αριθ 3 1 2/19 78 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδι
κείου
Βεροίας κοινοποιηθείσης
νομίμως προς τον εναγόμενον Αθα
νάσιον Δημητρίου Παζάρον. κάτοι
κον Βεροίας προς γνώσιν του και
δια τας νομίμους συνεπείας ως τού
το όείκνυται εκ της υπ αριθ.
3377Β /3 -7-1 978 εκθέσεως επιδό
σεως του Δικαστικού Επεμελητού
των εν Βεροία Πρωτοδικών Κω/νου
Κοκκαλιάρη, θέλει εκτεθή εις Δημό
σιον Δικαστικόν πλειστηριοσμόν η
δια της υπ' αριθ. 5896/4-3-1982
εκθέσεώς μου οναφερόμενη κοι
περιγραφομένη ακίνητος περιουσία.
Ητοι: Εν οικόπεδον συνολικής
εκτάοεως 200 τ,μ ή όσης εκτάσεως πλέον ή έλαττον είναι κείμε
νον εν Βεροίο του ομωνύμου Δή
μοϋ κοι Ειρηνοδικείου και επί της
οδού Μακεδονομάχων αριθ. 16,
μετά των εν αυτώ κτισμάτων συνορευόμενον γύρώθεν με οδόν Μ ακε
δονομάχων με πρόσοψιν 10 μέ
τρων γραμμικών, με ιδιοκτησίαν Αν.
Αδομίχου επί πλευράς μέτρων
γραμμικών 20 και με ιδιοκτησίαν
Νικολάου Νικολοπούλου επί πλευ
ράς μέτρων 20. Εντός του εν λόγω
οικοπέδου υπόρχουσι εκτισμέναι
δύο συνεχόμενοι οικοδομοί. εξ ων η
πρώτη οποτελουμένη εκ δύο ορό
φων και υπογείου με πρόσοψιν επί
πλευράς μέτρων γραμμικών επί της
οδού Μακεδονομάχων 8 περίπου,
με ιδιαιτέραν είσοδον έκαστος όρο
φος εμβαδοΰ έκαστου ορόφου 67
τ.μ. περίπου. Το υπόγειον ταύτης
περιλαμβάνει 6 χώρους και χρησι
μοποιείται ως αποθήκη. Το ισόγειον
τούτης περιλαμβάνει τρία δωμάτια,
διάδρομον, κουζίνα και απαχωρητήριον με υδραυλικήν και ηλεκτρικήν
εγκατάστασιν Η εν λόγω αναφερόμενη οικοδομή είναι εκπσμένη επί
τοιχοποιίας εκ πέτρας και τούβλων,
οι όροφοι χωρίζονται δια τσιμεντίνης πλακάς είναι απλής κατα
σκευής άνευ κεντρικής θερμάνσεως. Εν συνεχεία και όπισθεν της
πρώτης οικοδομής υπάρχει ετέρα
τοιαύτη μονόροφος μεθ' υπογείου
με πρόσοψιν επί του ακαλύπτου χώ
ρου του οικοπέδου. Το υπόγειον της
οικοδομής έχει εμβαδόν 60 τ.μ.
περίπου και περιλαμβάνει 2 αποθή
κες κοι ένον ανοικτόν διάδρομον 20
» μ οπό τον οποίον διερχόμενοι
εισέρχονται εις τον ακαλυπιον χώ
ρον του οικοπέδου και εκειθεν δια
εξωτερικής σκάλας σνερχόμεθσ εις
τον πρώτον υπέρ του υπογείου
όροφον εμβαδού 80 τ.μ. περίπου
Ούτος αποτελέίται από ένα διαμέρι
σμα κοι περιλαμβάνει τρία δωμάτια,
διάδρομον, κουζίνα και αποχωρητή
ριου απλής κατασκευής με υδραυλι
κήν και ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. Η
εν λόγω οικοδομή στηρίζεται επί
τοιχοποιίας εκ πέτρας και τούβλων
και είναι σκεπασμένη δια τσιμεντήυης πλακός ο δε διαχωρισμός των
ορόφων έχει γίνει επίοης δια τοιμεντίνης πλακός. Το εν λόγω ακίνη
τον μετά των ως όνω ανοφερομέ
νων κτισμάτων εξετιμήθη ως σύνο
λον αντί δραχ. 3.600 000. και δυνά
μει τής un' αριθ 605/8-10-1982
οποΦόσεως του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Βεροίας η τιμή της εκτιμη
θείσης άξιος των ως όνω κπτοσχεθέντων ακίνητων διορθώθη εις
δμαχμός 3.800 000 και ως πρώτη
προσφορά το ιιοσόν των δραχμών
1 900 0 0 0 Οτι εκ του εκπλειστο
μιάσματος τούτου λάβουν ο μεν
ενάγων Βασίλειος Δημητρίου Παζά
ρας τα 2/3, ο δε εναγόμενος Αθανά
σιος Δημητρίου Παζάρας το 1/3.
Ως πρώτη προσφορά διο την έναρξιν
ιου πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά tou νόμου προβλεπομένη τοιαο
τη του 1'2 της νενομενης εκτιμήσεων
ιιυν καιροχεθεντων ήτοι δρχ 1.900 000
Η κοτσκύρυΐσις νενήοεται εις τον πρου
φέροντο ιην μεγαλύτερη τιμή ιελευταίον πλειοδότην την Ι2πν ώραν ιης
μεσημβμίικ της όνω «αΟομισθειοης
ημέρας πλειστηριασμού αφού ηροηγου
μενως γίνει ιρείς φορές πρόσκΑηοις
ιιρός πλειοδοσίαν υπό του κύρυκος ιη
εντολή του επί του πλειατηριοαμου
υιιοΛληλου. όσης δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ έκαστου Πλι ιοόάιου
χρηματικός ενγυησεις Αμα την καιακυ
ρώαει ο υπερΟιμοιπης υποχρεούται να
κοιαβόλει εις τον επί «ου πλειστηρια
σμαύ ιιιιόλληλον το εκιιλεπτιηρίασμο εις
μετρητά ή να καταθέσε. τούτο αμέληπ
εις το Δημόσιον Ταμείον \Γρρφι ιμν
Παρακαταθηκών και Δανείων) ημαακομίζων και το σχειικέι γραμμότιον εις τον
επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον αλ
λως ενεργηϋήαετπι ιιναιιΑίιατιιριοσμΰς
και ουιου το έξοδα του οιιοίηυ Ευ λουν
ειοπραχθκι παρ’ αυιπυ ανογκοπιοώς
και δια προσωπικής tou κρατήσεως. Εις
ιυρίπτωαιν μη εμφανίοεως ηλευιοίαυ
πλειοδότου ο τπισπευδων θέλει ουμψπ
φίοιι ιαν ε· πλειστηριασυπ εις ιην ππσι
τησίν «ou Τα κηρύκειο δικαιωμιπσ ως
■κ ιου επί rou πλειστηριπσμοι; μπαλλη
λου βορύνουσιν τον τελευτοιον πλιιο
δάιην Το φιρέγγμον ή μη των πλιιοδαιιίιν ιΐναι της απρλυτομ κρίστμις τι>μ ·ί"
κιμ
πλτιστηρισπμαύ
υτιολλτίλτιι)
Κολούντοι όθεν οι βουλόμενοι νο γίνω
σιν σγε.ραπται της πλειατηρι«ιυθΐ|ΐκιμ<
νης ως όνω περιουσίας όπως πρόσίλ
θεών κυι πλειοδοτήοωοιν κοτυ την
εναρχή του πορόνΗΐς οριζομένην ήμερο
και ώραν

τόπον των πλειστηριοσμών ενώ ιιιον ταυ
Συμβολαιογράφου Αλεξανδρείος κ. Κωννου Στεφανόκη ως επί του πλειεττηριοσμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον του νομίμου αναπληρωταύ του
τη επισπεύσει του δσνειστοΰ Αλεξάν
δρου Μπούκο κατοίκου Αλεξανδρείας
δικαιουμένου λαμβόνειν παρά του ο φ ει
λέτου του Φωτίου Πιιτιλιάρη κστοίκομ
Καψόχωρας Ημαθίας το εππασσόμενον
ποοόν των δραχμών 131-268 νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως πλέον παραγγε
λίας εκτελεσεω ς εκ δραχμών 1125 κοι
πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεω ς και
πλειέπηριααμΰύ μέχρι περατας αυτού
και προς εκτέλεσιν της υπ' αριθ.
5 9 6 1982 Δ'Υήςπληρωμής του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Βεροίας και της
σχετικής προς τον άνω οφειλέτη κοινοπαιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν ως
τούτα δείκνυται εκ της υπ' αριθ
1504-13 11-1982 εκθέσεω ς επιδόσεως του Δικσέττικού Επιμελητού τωνέν
Βεροίο Πρωτοδικών Αποστόλου Αλεκόζογλου.

Εκτίθενται εις Δημόσιον Πλειστηριοορόν τα κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω
οφειλέτου κατασχθέντα δυνάμει της μπ'
οριθ. 93/6-10-1981 κατασχετηρίου
εκθέσεώς μου. ήτοι: Ένα οικόπεδον.
ολικής εκτάσςως 987 μ2. υπ' αριθ 107
κτηματολογικού πίνακος κειμένου εις
συν/ομόν Καψόχωρας Ημαθίας του Δή
μου και Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειάς
μετά της επ αυτού κειμένης ισογείου
κατοικίας του οποτελουμένης εκ τεσσά
ρων δωματίων, σάλας κουζίνας χώλ
αποθήκης και λουτρού μετό πλήρους
υδραυλικής κα· ηλεκτρικής εγκστοστάσεως και ουνορευομενου γύρωθεν ανατολικώς με κοινόχρηστον οικόπεδον
δυτικως και ναπως με ιδιοκτησίαν Μουοκεφτάρα και βορείως με κοινοτικόν
δρόμον Το ως ονω κατοσχεθέν οικόπεδσν περιηλθεν εις τον καθ' ου εκ παραχωρήσεως παρά rou Δημοσίου και
δυνάμει του υπ' αριθ. 5616/1974 τίτλου
κυριότητας της Νομαρχίας Ημαθίας
μεταγραφεντος εν τόμω ΝΕ' και οριθ
198 των βιβλίων μεταγραφών του υπο
θηκοφυλακείου Αλεξανδρείας. Εξεπμήθη αντί ενός εκατομμυρίου δραχμών
(1 000.000) Το παρόν πρόγραμμα πλειστηριοσμού εκδίδετπι δυνάμει της un'
αριθ 3274/23-11-1982
δηλώσεως
συνεχίσεως ραταιυιθέντος πλειοτηριασμού του Συμβολαιογράφου Αλεξαν
δρείας Κων/νου Στεφανόκη Προσέτι
συμφώνως με το από 25- Π -1982
πιστοποιηττκόν της υποθηκοφύκος Αλε
ξανδρείας I. εν τόμω ΡΣΤ οριθ 35 φέ
ρεται εγγεγραμμένη υποθήκη υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, εγγραφεισο την
19-12-1974. δια το ημημα ταυ οικοπέ
δου. 2. εν τόμω ΡΖ οριθ 87 φέρεται
εγγεγραμμένη υποθήκη υπέρ της Εθνι
κής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας
Α.Ε. εννροΦείσα *ην 20-6-1975 δυνά
μει του υπ' αριθ 21542/75 συμβολαίου
του συμβ/φου Αλεξείας Βασιλείου
Τραϊανού δια δρχ- 400.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η πορο του νόμου προβλεπομένη τοιαύ
τη του V2 της γενομένης εκπμήοεως
των καταπνεθέντυιν ήτοι δρχ. 500 000
Η κατακύρωσες γενήαεται εις τον προσΦέρυντα την μεγαλύτερη τιμή τελευ
ταίον πλειοδότην την Ι2ην ώραν της
ρεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριοσμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς Φορές πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό mu κύρυκος τη
εντολή του «πϊ του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όσης δικαιούται όπως ζητή
σει κπι λάβει παρ' έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα την κατακυ
ρώσει ο υπερθεμαστής υποχρεούται να
καταβάλει εις ιόν επί του πλετστηριασμού υπάλληλον το εκπλεκπηρίασυο εις
μετρηιά ή να καταθέσει τούτο ομεληπ
εις το Δημόσιον Ταμείον ΙΓροφείσν
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομίζων και το σχετικό γραμμόττον εις τον
επι του πλειέττηριπσμού υπάλληλον Αλ
λως ενεργηθήσετπι αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
ειεπτραχθεί πορ αυτού αναγκαστικών
και δια προσωπικής τσυ κρατήοεως Εις
ηερίτττωσιν μη εμΦσνίσεως τελευταίου
πλειοδότου σ επισπεΟδων θέλει συμψη
φίσει τον εκπλειστηρίασμσ εις την anal
τησίν τσμ Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
εκ του επί του πλειστηριοσμού υηαλλή
λου βπριίναιιστν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είνα* της απολύτου κρίσεως ταυ επί
του
ϊτλετοτηρτίίομοϋ
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι νο γϊνωοιν πγορωττιιι της πλειστηριασθηαομένης ως άνω πιριουοίας όπως προσέλθουν * α πλέιοδοτ ήσωςττν κατά την
εναρχή του παρόντος υριζομτνην ήμερη
Kui τάραν
0 επί της εκτελέσεω ς
Δικαστικός Επιμεληιής
ΑΤΙ. ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ

Αριθμός: 162
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Παρό τω Πρωτοδικείω Βκροιπς
Διχαστικός Επιμελητής Λποστσλσς Χρ,
Αλεκόζογλσα ώς επί της εκτελέσεω ς
τοιούτος δηλοποιώ ότι την δκκάτην
εκτην Ιίβ η ν ' «σμ μηνάς lovouopíou του
1983 (το υ ς ημέραν Κυριακήν κοι onn
της ώρας 10ης Π.μ, μέχρι 12ης μεοημ
βρινής <ν τω Koivmiikui Καταστήμα' ι
Πλατέος Ημαθίας ως συνήθη τοπον των
πλειστηριασμών tvum iov ίο υ Συμβ»·
λαιαγρόφιιμ Λλεξσνδριίας κ Κων/νου
Στιφανάκη ως ι πι του πλοστημιίταμού
υιιηλλήλαμ η τούτου κωλυομένου ενώ
ιιιιιν τυυ ναμιμοιι οναπληρωτσύ ταυ τη
<mime μπει τσμ έ ονειστου Κύριος/,
Χαρποπσμλου »atouou Αλτ.ξονάρ«ιθ'.
Λικοιημμ· vpu λιπιβανειν ππρά τιτυ 0Φ>'
1ÍTOU του Χρήστου Γεω ργιοδη τιιιι Γμη
γΐιρίαυ «πτιιίκου Πλατέος Ημαθίας τα
κ«ιιτ«ισοέ>μι νς»ν πιμχόν τω ν 142,278
δραχμών νημιμοτύκως μ< ίρ ις εξοιίόη
,ττω ς πλέον ιιαράτγ« λίος «κττλι ατω ς <·
δραχμών 1125 «σι πάγιο «α λυιττοέξόδα
,ν τ ι λ ιο τ ι.ις και π Μ ,στημιαρμομ ωκ,*>ι
πι ρατος πιτταύ δυνάμει και τιμος ««*1
λκΟ'ν της ι/τι ópiU 5ι95 1982 Δ νήλ
πληρωίιης ««υ Μ ονομελούς Π ρω 'οόι
κείου βεροίας και τρς σχετικής προς tuv
άγω ηφ ίιλεττιν κοινοππιηθείστις επσα
γής προς πληρωμήν ως τούτο δοκνμτσι
0 «πι ιης εκτιλιοεως
.Κ ιη ς υπ υριθ 1 5 2 0 16 11 1982
Δικαστικός Επιμελητέις
ικθ έσ εω ς επ ιίυιοεω ς τε»υ Δικοστικυύ
ΦΙΛ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
Επη» ληταύ -ιιΐν t v B tp o iu Πρωτόδικων
Anotft-íXou Χρ ΛλκκΔζσγλου εκτιΒενσπι
Αριθμός: 159
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
εις Δημοσίαν Αναγκοστικόν ΠΑίιστηριασμον κ ι κΰημθι ακίνητο τσυ ανωτέρω
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝ*«ΐηΝ
ο φ είλε η ι -ι κοη τκχεθέντϋ 4υνΛμ»ι της
0 ππ(κι nu Π ρω τοδικείω Βέροιας
ιιπ αριθμόν 156/25-1 1-19Β2 κοταφχι
Δικαστικός Ειιιμνλητης Απόνππλοε Χρ
tw t q y «κύ*μ ιω ν. μου-, .
ΛΑχκοςμνΜω ως * ,/πς «κτι ι^ Β ι
Μττ,ι Τπμτ ΊΡ'θμ 799 σ»( ..ιφ α )β >
ΐειιεμ'ΐτφς δ ΐιλπ ιιΐ'ΐΰ ό ι. την δγςόττβ«
λ«»Γ|ν Ι 'θ π ε ' τό τι ς ή ρ Ή ItivouOT.iiJU κ κ ι

ιιλισ σ το ίι ι ννε aKoaiuunuü ογδοηκοστού
τρίτου 1 19831 έτους ημέραν Κυριακήν
και από τας ώρος 10ης η μ. μεχρ. Ι2ε|ς
μ·σημβρινής «ν τω Κ αιοιπ ημ ατι «ot
Ειρηνοδικι Ιοιι Αλεξρνδρείπς ως ιτεινηθη

εκπ»ηεως 7 2 «1ΙΘ Λι2.’1ιεΐμι Λω «ς W
αιν iKoinauuZVunru· σγροπκής η«ι»η·
χής ΠλιττΙσς της ομωνιιμικμ Κοινόηττος
της πκριφερε σς "'·■ Ειρηνοδ»·ίομ Αλε
ξίίνδι» ως «σι πυνοριουμτνυυ γίιρωθετ.
ιχ»ιιτο1ικΐ»ν' i-'r ΟέΔυτε μσχισν αδκ λοών

Κικίδομ. δυτικώς με αρδευπκήν διώρυ
γα βορείως με ογροτεμόχιον Λεωνίδα
Σαφαρίκα και νοτίως με στραγνισπκήν
τάφρον. Τούτο κατέχει ο καθ' ομ δυνά
μει του υπ* αριθ. 27266/79 ουμβολοίου
του Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειάς
Βοσιλείομ Τραϊανού, νομίμως μετσνροφέντος εν τομω ΠΑ κοι αριθ 56 των
βιβλίων Μετσνραφών του υποθηκοφυ
λακείου ΑΛεξανόρειος Εξετιμήθη σντι
ενός εκατομμυρίου δισκοσίων χιλιάδων
δραχμών 11 200.000) Συμφώνως δε
από το 2-12-1982 πιστοποιητικών της
υποθηκοφύλακας Αλεξάνδρειάς προκύ
πτει ότι: II εν τύμω ΡΚ1Τ αρ 9S φέρε
ται εγγεγραμμένη υποθήκη υπέρ της
AT Ε δια δρχ 650 000 21 εν τόμω Γ
αρ 34 φέρεται εγγεγραμμένη κστάσχεσις επισπεύσει της ΑΤ.Ε. δια δρχ
13.422 470. ΠΑην τούτων ουδεμία άλ
λη εγγραφή υφίστσται αφορώσα το
ανωτέρω ακίνητον.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπομένη τοιαύ
τη τσυ 1·'2 της γενομένης εκτιμησεως
των κοτασχεθέντων ήτοι δρχ. 600.000
Η κατακύρωσις γενήοεται εις τον προσ
Φέροντα την μεγαλύτερη ημή τελευ
ταίον πλειοδότην την 12ήν ώραν ιης
μεσηυβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού οφαύ προηγου
μένως ytvti τρείς φορές πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κύρμκος τη
εντολή του ετά του πΛειοτηριααμού
υπαλλήλου όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρημαπκάς εγγυήσεις Αμα «ην κατακυ
ρώσει ο υπερθεμαστής υποχρεούται να
καταβάλει εις τον επι του πλειστηρια
σμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμο εις
μετρητό ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον IΤροφείαν
Παρακαταθηκών Και Δανείων) προσκο
μίζουν και το σχετικό γραμμότιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται σνσπλειστηριοσμός
κατ' αυτού το έξοδα ταυ οποίου θέλουν
ειαπραχθεί nap outoU ανανκαστικώς
και δια προσωπικής ταυ κρατήσεως Εις
περιπτωσιν μη εμφανίοεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεΟδων θέλει συμψη
φίσει τον εκπλειστηρίοομα εις την αππΙτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
εκ του επί του πλειοτηριασυού υπάλλη
λου βορυνσυσιν τον τελευτοιον πλειο
δότην. Το φερέγνυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
ταυ
πλειστηριασμού
μπαλλήλαυ.
Καλούνται όθεν ο> βουλόμενοι νο γ)νωσιν αγοραστοί της πλειατηριασθησομενης ως όνω περιουσίας όπως προσε’λθουν και πλειοδστήαωσιν κατά την
εναρχή του παρόντος οριζομένην ημέρα
και ώραν
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΑΠ. ΑΛΕΚΟΖΟΓ ΛΟΥ
Αριθμός 53
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
0 παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίος
Δικαστικός Επιμίλητής ΜΑΡΙΟΣ A
ΠΑΤΗΣ ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος δηλοποιώ ότι την 9ι\ν
Ιεννάτην) τού μηνός Ιανουάριου του
χιλιοστού εννεακοσισστού ογδοη
κοστού 0 9 8 3 )
έτοιις, ημέραν
Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν
Αλεξανδρεία και εις το ακραατήριυ
του Ειρηνοδικείου ως συνήθη τό
πον των πλειστηριοσμών ενώπιον
του Συμβολαιογράφου ΑΛεξανδρεί
κ Κων/νον Στεφανάκην ως επί του
πλειστηριοσμού υπαλλήλου ή τούTOU κωλυομένου ενώπιον του νομίμομ αναπληρωτού του, τή έτπσπεύσει του δανειοτού του Οεοδώροιι
Καραμανλή κατοίκου Γουμενίτσης
Κιλκίος δικαιούμενου λαμβόνειν
παρό του οφειλέτη του Ιωάννου
ΠΛατιώτη, κοτοϊκου Αλεξάνδρειάς
το επποσοόμενον ποσόν των όρσχμών 185 000. νομιμοτόκως ίξσφλήσεως. πλέον παραγνελίας ε κ τε 
λέσεως εκ δροχμών 1 500 κΟι πόν
το το λοιπά έξοδο εκτελέσεως κο·
πλειστηριασμού
μέχρι
«τέρατος
αυτού δυνάμει κοι προς εκτέλεσιν
της υπ οριθ 653 82 Δ/νής πληρώ
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βεροίας και της σχετικής πρας τον
άνω Οφειλέτη κοινοποιηθείππν επι
τονήν προς πληρωμήν ως τούτα δείKVUTOI
εκ
της ,μη'
οριθ
43 V I Ο -12-82 εκθέσεως ειηδόαεως του Δικοσττκού Επιμελητού
των
εν
Βεροίο Πρωτοδικών
ΜΑΡΙΟΥ Α ΠΑΤΗ.
Εκτίθεντσι εις Δημόσιον Ανανκο
τικόν Πλειστηριοσμόν τα κάτωθι
κινητά του ανωτέρω οφειλέτη κοτο
σχεθέντα δυνάμει της υπ' οριθ.
5 2 Η 5 /1 2 -1 9 8 2
κατασχετηρίου
εκθέσεώς μου. ήτοι: -, Δύο.καινουρ
γή πλμντήριο ρούχων, μάρκας
gorenje τύπου 599 ΒΙΟ, χρώματος
άσπρου εξετιμήθπσον αντί δρχ
40.000 2. Μίο ηλεκτρική κουζίνα
μάρκας gO'en)& χρώματος άσπρου
καινούργια Εξετιμήθη αντί δρχ.
20 000. 3. 5 0 χύτρες ανοξείδοτες
καινούργιες,
μάρκος
EUROPA
EXPRESS Εξετιμήθησαν αντί δρχ
100000
4. Μία μουρόααττρη
τηλεόραση μαρκος srnslto eiecTionic καινούργια αξίας δρχ. 12 000. 5
Δύο απορροφητήρες μάρκας CLORY. da luxe. Εξετιμήθησαν αντί δρχ.
9 ΟΟΟ. 6 3 0 0 κιβώτια πλαστικά
άδεια μετά των κενών φιαλών
αυτών Εξετιμήθησαν αντί δρχ
70.000 7 Ενα αγροτικό αυτοκίνη
τα μάρκας DAIHATSU f- 108, βενζτ
νπκίνητον I X φορ Ισχυως 10 ΗΠ
ωφελίμου Φορτίου 1000 Kgr. από
βαραν 1260 Kgr με αριθ. πλαισίου
21 744 και αριθ κυκλοφορίας ΝΟ
4735
Εξετιμήθη
πντί
δρχ
100.000 Ετσι κατέσχεσα συναλι
«ην περιουσία «ου καθ' ου εκ δρχ
351.000
Πς níuinn (φΰσφορο δια «ην ίναμίιν
του «λ»ια«πηιαομαύ Οέ**ι χρηοιμοίττει
η mi»! τιιιι νομού πραβλε-ττιμένη η»Οΐ'
«η mu 1ι2 «ης >«νομ«νης εκτιμηιι»ιυς
των κυτυσχίίτι.ντι,ιν ήτι» δοχ 175 500
Η rciifiKuUUJU". γτνήοοαι ·ις τον πρειυ
φέροντα την μεγυλύηρη τιμή 'ε λ* “
ταισν ιιλεισδότην την Ι2ηή ύιρπν την
ι·»τπιμβ|ΐίος της άνω καύοι»υίί· κ>-λ
ημιρας τιλίιατηριααμου αφαμ προηγυυ
μενως γίννι τρείς ΦΟΡές πρόσκλησις
ππης πλιοδοεηπν υπό του κυρυκος τη
εντολή TUU «τη τεω πλίΐότηριαιτμού
»ππλληλου όστις δικαιουτσι όπως ζητή
μςι «α ,λάβς· μο® ε«ι«ππιι ιιλ«ιο6όταυ
χιίεηωτνο* «yp-ιιΐΗ'ς Α χ" in''
, ώε·ι. βν*εί«0»_|Ί>β'« υήοχρ ;«i|m. γσ
«iMu^ä^ci

r if f ιόν

ϋΠύΜηΐον »ο ί ·πΑ€»στίΐΠΗ3υΜ0
wifiintö ή «ο «χηοθίπνι τουτυ aprAnti
u<¿ to Δαυ6σ·ον Ταμπόν ιΓ^σφπον
ΠομσΜ3ΐπΰη*4»»ν
AilV4lU»M> ΠρΟΟΚΟμίζοιν κοι γο ο ϊ m m
π,ν

€πί του πΑειστηριοσμοϋ υττάλληλον, άλ
λως €ν€ργη8ήσ€τσι αναπλ€»στηριοσμάς
«στ αυτού τα έξοάα του οποίου θέλουν
€ΐσπραχθ€· παρ' αυτού αναγκαστικούς
και 6>α προαωιιικής του κρστήσ€ως. Εις
περιπτωσιν μη €μφανίοεως tcAéutoíou
πλειοδότου ο €Π»σπ€ύ6ων θέλ© ουμψηφίθ£» τον €»ζπλ6ΐστηριασμα πς την απαίτησίν του. Τα *ηρύκ€ΐα δικαιώμστο ως
€κ του ení του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλ€*ο6οτών £Íva» της απολύτου κρίσεως του eni
του
πλζίστηριααμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθ€ν οι βουλδμ€νοι να γ^ιυσιν αγορασταί της πλίΐστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν «ατά την
€νσρχή του παρόντος αρ<ζομενην ημέρα
και ώραν.
Ο επί της εβτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΗΣ#
Αριθμός 55
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρό τω Πρωτοδικείω θεροίας
Δικαστικός Επιμελητής Μάριος Ανόρέου
Πατής ως επί της εκτελέσεως τοιούτος.
δηλοποιώ ôn την 9ην (εννότην) του
μηνΟς Ιανουάριου του χιλιοστού εννεα*
«οσιοστου ονδοηκοαπτου (1963) έτους.
•Ίμερον Κυρ«οκήν και από τος ιύρος »Οης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Αλεξάν
δρειά και εις το ακροατήριο του Ε*ρηνοδικείου ως συνήθη τύπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβολαιογρόφου
Αλεξανδρείας κ. Κων/νου Στεφανόκη ως
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυομένου ενώπιον του νομί
μου αναπληρωτού του τη επισπεύσει
τπς όονειστρίας του της εν Πστρίδ* Ημα
θίας εόρευούαης Ο.Ε. υπό την εττωνυυίσν αδΙΟΠΛΑΓΤ» νομίμως εκττροσωπουμένπς δικα»ουμενης λαμβόνειν παρά
rou οφειλέτη της Αθανασίου Τσιυόπουλου. κατοίκου Νησελίοu Αλεξανδροος
το επι τασσόμενο ν πόσόν nuv δραχμών
154.100. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον napa yr* Αίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 1 500 και πάντα το λοιπά έξο
δα εκτελέσεως rai πλειστηριασμού μέ
χρι πέρστος αυτού δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ αριθμ. 704 1982
Δ/γής πληρωμής του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Βεροίος και της σχετικής ττρσς
τον σνω οφειλέτη κοινοποιηθείσης επι
φανής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυTtiJ εκ της un οριθμ. 430/10-12-19Ö2
εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού
Επιμελητού των εν βεροία Πρωτόδικων
Μάριου A Πστη εκτίθενται εις δημόσιον
αναγκαστικόν πΑ^ιστηρισαμόν τα κάτω
θι Λνητά του ανωτέρω οφειλέτη κατοσχεθέντα άυνόμει της un αριθμόν
54« 15-12-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι: 1) ‘Ενα φρεζοδρόπσνο
μετό του ηλεκτρομοτερ αυτού και όλων
των παρακολουθημάτων αυτού, χρώμα
τος πρασίνου, μάρκας ΙΑΒΟ. τύπου ΒΙ
230. εξετιμηθη αντί όρχ 7000Q. 2)
Ενα ώισκοπρίονα ιιάρκος SIMPLES,
μετά του ηλεκτρομοτέρ *αι όλων των
παρακολουθημάτων αυτού με αριθμ
44285, εξετιμήθη αντί δρχ 50.000. 3!
Μία ηλεκτροκόλληαη μάρκος RECORD
εξεημήθπ αντί δρχ. 12.000 41 Μία
περιστροφική ηλεχτροιόλληρη, ν· τηχειρισμένη μάρκας ΜΕΣ εν καλΛ χαπκττό-

σει και
θη αν?
CUVCMAI
147.00
,
□γ H
. __ __—
··,· .YutXJV
«ou ηΧέισπίριαομού θέλει χπησιμι ·.■-ικι
η παρό του «όμι.υ προβλεπΟμ/.η το.Τμ
ιη του 1/2 «ης γίν.ιμέγης κτιμπσέιυ'
των «στοσχεΰέντωγ ηιυι Αηχ. 73.500
Η «ατοιιύοωαις γέιήα*ται f i j τον ηη«.μ·
φίροντο την μτ,αΧιιΤέρη τιμή . ·..
τοίογ πΑειοδόπ|Μ την 12ην «l»pcυε ιημβρίσς τηγ σνω «oHnpujüi μ , ,
ιέρ
'ίστηριασμου σφοο παοηγσυ
μένω«.
.ι τοέΐζ Φορίγ πρόπκΑηαιι
προς η.· δοσίαν «ιπό τσυ κύρμκσγ "
■ντύλι’ι του til «ου π/,τic iηριπιΐμ α:
ϋπαλλήλομ Οίττ-ς δικαιούται ónw\ ζ.-,μ.
Τέι και λάβει παρ' έκαστου πλειοΑδτου
χρημση«α<; evvunatrç Άμα τη» «ατακυ
ρώαει ο υττέρΟίμάστής μττσχρεουτοι vu
«αταβάλέι εις τον επί «ou nAeicnr.rnaσμού υπάλληλο» το έκπλέιστηρίοσμυ τ.ς
μετρητό ή νο καταθέσΐι τούτο ομ(λητ
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραό»·σ»
Πορακστσθηκών κοι Δσ.ειων' ηροσ«α
υίζων κοι το αχετικύ γραμμότιον εις τον
«πι του πλειατηριαομυύ υπάλληλον άλ\ως ένεργηθήα«ιαι ανοπλειοτηοιααμός
<στ QUTOÚ τα έξοδα του οποίου θ ίΚ ν ίισπραχθεί παρ αυτού σνανκααττκ.ώς
και δια προοωτιικής του κρατήοεως Εις
περιπτωσιν μη εμφανίοεως τελευπιίου
τλειοδότου ο Επιαπεοδων Βέλε· συμιρηϊίσει τον εκπλειστηΡοομσ εις »ην αποτησιν του. Το κηρύκειο δικαιώματα ως
r« του «ni «ou πλειστηριοσμού untiUiy
λου ßapOvoua». το» τελευ»αίον πλ«ιοίΟτη», Το φερέγγυον η μη των πλ»ιο4ψ
τών είναι της αηολύτειιι κρίαεως ταυ «■rev
πλειατημιοσνιού
ιιικιλλήλην
Κολούντπι όθεν οι βουΑόμε'.οι να γί'Λ*»*
οιγ αγοραστοί «ης πλειοτηρωοΒησομέ
γης ως όνω περιούσιος δπως πμοσε '
θουν και πλειοδοτήμωιιιν κατά την
εναρχή του παρόντος οριζομένην ημέρα
και ώραν
0 επι της κκτ»λέο»ως
Διιααηκός Επιμελητής
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΗΣ

Ο ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΛ

Φαρμακεία
CAIANVKTEPEVONIA
Σήμερα Παρασκευή 31 Δεκεμ
βρίόυ 1982 ότανυχτερεύέΐ m ψαρ
μακέίο:
Μπόλιαυ - Ούτα - Λιόκηυ
τηΑ. 2975 9
Αύριο Σάββατο 1 «avouaplou IV
όιανυκτερεΰει το φαρμακείο:
Κορανικόλα
»Π*. 2 6 9 1 «
Την Κυριακή 2 ίανουορίΟζ
άιανυκτερεύει το φαρμοκέτ
Μ ασούρας Άγγε,'

ΤηΑ. 231

'

πς

φτιάξτε έναν .
τριανταφυλλόκψι,
Οι tpiavtatptiÁ/.u^ ánoxt.Xoi\ μια ηράκληαη
Tero λα bo¿ νιί μή ¿ ιστάΐ,υ κανα'ζ να/ρησιμοχοιιϊ
-eva μέρο: r αν κήπον ή και ολόκληρο γρυ κήπο '/*ά
τρεαγταρε/Λίός, γιά cvns τριανηιι/νλλόκηπο
dix- th a ï ύνήγκη νά date ilâ ι«ύς γιά νά
6ημιοοργήαιτι ζι«ν υπίροχο κήην μ ΐ τρίύνΐΰφύλλιίς. Γράψ ιι ή χηλφ ιυνιίσπ ora ρυχιαρια Π à νον
Άβράμη. θα οόζ ο τιίλονμι άμίοιοζ και 6αφιά\
tpv Ιγχρωμο ιΐκονογραρημέιϋ κατάλογό ρας
Έ κ ίϊ Οά β ριίττ χρήαιμΐζ ανμβαν.ε; καί IS lt; καί.
¿πικλίον. 103 (κ )χ κ τίς π οικιλίι άπό Οάμ»ο<\.
Βολί-ανθί^. άιαρρι/ώ μο/ιχ κ α ί όηόρ ΰόΐΐς τριανταφολλτές
Ar.ó τ ίλ ο ς
Ο κ τώ β ρ ιο ι u r /p i τέλο υς
Μ αρτίου.
Σ η/ΛΟ νμΓ τρ ια ν τά φ υ λ λ ο , Ot ô t.fj r«j>

ίλ .'ά ό α .

/ / l i t r o π: ο ιή ι ό ια θ ιο η δ λω ι

ί\α

/¿ιώπς.

νκηρνοΐις.

.

Kon'útntv,,

'Ορ,ννίομους. K a / . i u p y i ) και μι ταχωιητί·.
ώ. και Δη ο γρ π ι ο άηομακρνομκνο χωριό ή \«τc i
τι;· E/.λάόας. Οί/.ονμι τήν παρα. ,ιλια α κ

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος Άβράμης
Α .α Ο ο β ο ύ λ ο ν 10 - Γ ι α ί Ί / τ σ ά
Τηλ

{ 03$ : } : 2 : : ο - Γ

63?

^

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

YUGO 4 5
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

413.000

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ TÍA 903 κ«.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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

N m από
τη Νάουσα

Ενωτική πολιτική
με το ΠΑΣΟΚ

ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ
Ο Κινηματογράφος του Πολιτιστικού Κέντρου Ναούσης θα παρουσιά
σει την Κυριακή και την Δευτέρα. 2 και 3 Ιανουάριου αν 6υο προβολές την
ταινία «Βξκαλιμπέρ», έγχρωμο.
Σκηνοθεσία Τζών Μποόρμον. Πρωταγωνιστούν Νάίγκελ Τέρρυ, Έλλεν
Μιρέν.

Η ΠΙΠΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Φιλαρμονική ετα ιρ εία Ναούσης στη
γιορτή των θεοφ ανειω ν την 6 -f-1 9 8 3 και ωρα 11 π.μ., μετά την τελετή
της καταόύαεως του Σταυρού, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη
τελετή γτα τους μαθητές της. το κόψιμο της πίττας για τον καινούργιο χρό
νο 1983.

«Έχει τεράστια σημασία να βρί
σκουμε κοινή γλώσσα με τις ζωντα
νές λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις
που κινούνται στο χώρο του
ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και δεν πρέπει οι
υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης ο
ηγεμονισμός και οι προκλήσεις του
ΠΑΣΟΚ να μας παρασέρνουν σε
καθολική αρνητική στάση ή σε
συναισθηματικές αντιδράσεις που
θα μας ξέκοβαν απ' αυτές πς δυνά
μεις».
Μ ' αυτές πς Φράσεις το ΚΚΕ
αναφέρεται στη πολιτική του απέ
ναντι του ΠΑΣΟΚ και δείχνει τη θέ
ληση για στενότερη συνεργασία
μαζύ του.
Συγκεκριμένα στην απόφαση του
Π ο υ συνεδρίου του ΚΚΕ, όσον
αφορά τις σχέσεις του κόμματος με
το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντσι τα εξής
«Ακλόνητο θεμέλιο της ενωπκής

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΕΔΙΠ Α.Ε.

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για
σωστή χρησιμοποίηση
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι
ενημερωτικές συγκεντρώσεις αγρο
τών που οργάνωσε η εταιρία λιπα
σμάτων ΣΤΕΔΙΠ (Γεωτρόν) και ο
αντιπρόσωπός της στη Βορ. Ελλάδα
κ. Ηλίας Φωπάδης
Οι συγκεντρώσεις που π ε ρ ι
λάμβαναν και συνεστίαση έγιναν
στη Βέροια, τη Νάουσα τον Αγ.
Γεώρνιο. το Παλαίφυτο κοι τη Σκό
δρα και σ' αυτές συμμετείχαν εκα
τοντάδες παραγωγοί κ α δ/κά συμ
βούλια συν/σμών και σγροπκών
συλλόγων
Την ενημέρωση έκανε ο χημι
κός τεχνικός υπεύθυνος της ΣΤΕΔΙΠ
κ. Κων/νος Χασάπης που έκανε μιά
πλήρη ανάλυση όλων των εδοφαλογνκών προβλημάτων γιο κάθε καλλιέρνειο και διατύπωσε απόψεις γιο
συγκεκριμένες Λιπάνσεις.
Προς τους αγρότες μίλησε και ο
γεωπόνος κ. Ηλίας Φωπάδης που
αντιπροσωπεύει το λίπασμα ΓΕΩΤΡΟΝ στη Βορ. Ελλάδα, ο οποίος
τόνισε όπ οι συγκεντρώσεις αυτές
είναι αναγκαίες για την ενημέρωση
των αγροτών και η ΣΤΕΔΙΠ που εί
ναι μία σύγχρονη εταιρία (αδελφή
εταιρία ΒίΒΕΧΡΩΜί. είναι αποφασι
σμένη να τις συνεχίσει.
Τις συγκεντρώσεις της ΣΤΕΔΙΠ
•ροκολούθησαν α κ Αν. Γάλλης
ιπόνος της ATE υπεύθυνος
ών Ημαθίας και ΠέΑΛης ο κ.
• Τσιπουρίόης γεωπόνος ειδικός
οκομίας της Δ/νσεως Γεωρ,κ. Αργ Γκουντάρας ειόικός

λιπασμάτων
εδαφολογικές αναλύσεις με όείνυοτο από όλη την περιοχή του Νομού
μας ώστε να είναι σε θέση να επι
λύει κάθε πρόβλημα που ανακύπτει.

Πολιτική
ταχυδακτυλουργίας
ακολουθεί
η κυβέρνηση
και στον τομέα
της υγείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΔΗΣΟ

Ο χημικός κ. Χασάπης μιλώντας
για τα λιπάσματα της εταιρίας
στις Διάφορες καλλιέργειες
οικονομολογίας της Δ/νσεως Γεωρ
γίας ο κ. Παν φερπνίδης υπεύθυ
νος γραφείου του Οργανισμού
Καπνού, ο *. Μιχάλης Μητσόπουλος γεωπόνος του Οργανισμού
Βόμβσκος και οι αντιπρόσωποι
Βεροίαςκαι Αλεξάνδρειάς του λιπά
σματος ΓΕΟΤΡΟΝ κ.κ. Ζωγιός και
Κοτσιαμπασόπουλος
Πρέπει να σημειωθεί 6π η εται
ρία ΣΤΕΔίΠ κάνει εδώ και 4 χρόνια

Αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ σημαίνε.
πολιτική ταχυδακτυλουργίας τονί
ζεται σε κριπκή του ΚΟΔΗΣΟ με
αφορμή το σχέδιο νόμου για το
«εθνικό σύστημα υγείας», το οποίο
παραδόθηκε από τον αρμόδιο
υπουργό στον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.
«Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει - υπογραμ
μίζεται στην ανακοίνωση - στις
μαγικές ιδιότητες των λέξεων. Είναι
δυστύχημα για τον τόπο μας που
υιοθετήθηκε αυτή η εκδοχή του
σοσιαλισμού. Ας μην ειπωθεί τίποτα
για την ετυμηγορία της 18ης του
Οκτώβρη 1981. γιατί ο λαός δεν
μπορούσε να μαντέψει πως «Αλλα
γή» σημαίνει την πολιπκή της
«ταχυδακτυλουργίας».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ ΚΚΕ
πολιτικής του ΚΚΕ είναι η πολιτική
της λαϊκής ενότητας η ενότητα του
λαού από τα κάτω στην πάλη για τα
κοινά του προβλήματα και για τους
•»τάχους της πραγματικής αλλαγής,
• ά θ ε μορφή συνεργασίας με άλλες
ρ *λσ ικές δυνάμεις πρέπει νο ξεκι« κ ι απ' αυτήν τη λαϊκή ενότητα, να
««Τρίζεται σ' αυτήν και ταυτόχρονα
^ • « η ν υπηρετεί και νο την ενισχύει.
Α πολιτική των συνεργασιών δεν
Α μ ιο ρ ίζετα ι σ' ένα μόνο στόχο, δεν
«αάλύτττε ται με ένσ μόνο μέτωπο. Θο
«(ναι μια διαρκής αγωνιστική διαδι
κασία Οι επιμέρους συνεργασίες
ρτα διάφορα μέτωπα, παρ' όλη την
ιδιαιτερότητα τους, πρέπει να
συγκλίνουν τελικό στην Ιδια αντιμπεριαλιστική
αντιμονοπωλιακή
κατεύθυνση, να υπηρετούν κοι να
ενισχύουν το κεντρικό μέτωπο της
ενότητας νια την πραγματική αλλα
γή. Μέσα από πς πολύπλευρες
συνεργασίες, μπορεί να δοθεί μεγα
λύτερη πνοή και έκταση στη λαϊκή
ενότητα. Να δυναμώνει και να ανε
βαίνει σε σνώτερο επίπεδο το λοικό
κίνημα.
Στο κέντρο των ενωτικών μας
προσπαθειών και πρωτοβουλιών,
πρέπει να βρίσκονται οι ζωντανές
λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις που
κινούνται μέσα στο χώρο του
ΠΑΣΟΚ Εχει τεράστιο σημασία να
βρίσκουμε κοινή γλώσσα μαζί τους.
ΓΓ αυτό και δεν πρέπει οι υπαναχω
ρήσεις της κυβέρνησης ο ηγεμονι
σμός και οι προκλήσεις του ΠΑΣΟΚ
νο μας παρασέρνουν σε καθολική
αρνηπκή στάση ή σε συναισθηματι
κές αντιδράσεις που θα μας ξέκο
βαν απ' αυτές πς δυνάμεις.
Αγωνιζόμενο για την ενότητα απ'
το κάτω, το ΚΚΕ έχει τη θέληση και
την ετοιμότητα να προχωρήσει σε
συνερνασία. για επιμέρους στόχους
ή και για τους γενικούς στόχους της
πραγμαπκής αλλαγής και από τα
πάνω. Το αν θα υπάρχει ή όχι
σποιαόήποτε μορφή συνεργασίας
με το ΠΑΣΟΚ εξαρτάται πρωταρχι
κά από την πορεία και την πολιπκή
του ίδιου Θα ήταν όμως αποπροσα
νατολισμός να κρατούσαμε στάση
αναμονής περιμένοντας παθητικά
κάποιες διαφοροποιήσεις στην πολι
τική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Το

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 9 83
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ

στο κέντρο
«ΕΛΗΑ»
Μαζύ και η γιορτή του Συνδέσμου
για τα 2 0 χρόνια του

•

Σάββατο 15 Ιανουάριου 1983
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΚΕΦΙ-ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία του
Συνδέσμου * Τηλ. 22.200

i

Ευχόμαστε
ΣΤΗΝ Ε Κ Λ Ε Κ Τ Η Μ ΑΣ Π ΕΛ Α Τ ΕΙΑ

Χρόνια πολλά
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 1 9 8 3

DISCO REMVI
Σήμερα το βράδυ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Ρ€ζ€ρβέ τηλ. 2 2 .6 3 7

Το παρόν κοι το μέλλον του λαϊ
κού μας κινήματος καλούν τα μέλη
και τα στελέχη, τους φίλους και τους
οπαδούς την παλιά και τη νέα
Φρουρά του ΚΚΕ. να στρατευτούν
ακόμα περισσότερο, να δώσουν τον
καλύτερο εαυτό τους και. σε μια νέα
εξόρμησή τους στο λαό, να κάνουν
πς αποφάσεις του 1 1ου Συνεδρίου
του περήφανη σημαία ενότητας και
πόλης των πιο πλοτιών μαζών, για
μια πραγματική αλλαγή, που να
ανοίξει το δρόμο στη δημοκρατία
του λαού και το σοσιαλισμό».

ΣΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σπμονπκή κάμψη παρουσιάζει ο
τζίρος των καταεττημάτων σ ' ολό
κληρη τη χώρα στο 10μηνο Ιανουά
ριου - Οκτωβρίου 1982 σύμφωνο
με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία
Συγκεκριμένα στο διάστημα αυτό
ο δείκτης λιανικών πωλήσεων (τζί
ρος) αυξήθηκε κατα 15.8% έναντι
αυξήσεως 20,7% που παρουσίασε
το Ιδιο διάστημα του 1981.
Ο ίδιος δείκτης στην περίοδο
Οκτωβρίου 1981 - Οκτωβρίου
1982. παρουσίασε αύξηση κατά
21.9%. ένανπ αυξήσεως 17,8% που
είχε εμφανίσει στην αντίστοιχη
περίοδο του 80/81.
Εξ άλλου επί δεκάμηνης βάσεως
Ιανουάριος - Οκτώβριος 1982 οι επί
μέρους δείκτες παρουσίασαν πς πιο
κάτω μεταβολές (στην παρένθεση ο
δείκτης της αντίστοιχης περιόδου
του 1981);
- Διατροφής: 17 6% 122.9%)
— Ενόύοεως - Υποδύσεως: 16.3%
(29,8%)
- Έπιπλα - οικιακός εξοπλισμός
13,2% 119,4%).
— Λοιπά είόη: 14,6% (17 1%)
Η διαμόρφωση αυτή του δείκτη
λιανικών πωλήσεων είναι συνέπεια
της μειωμένης ζητήσεως που
εκφράζει την καχεξία της οικονομίας
για ολόκληρο το 1982

Οδηγίες προς πς φορολογικές
υπηρεσίες δίνει με εγκύκλιό του το
υπουργείο Οικονομικών, για την
παρακράτηση του φόρου και πς
Φορολογικές ελαφρύνσεις
που
ισχύουν γιο τους μισθούς και συν
τάξεις του 1983. Στην εγκύκλιο
αναφέρεται. όπ σύμφωνα με το
φορολογικό νομοσχέδιο που κατα
τέθηκε στην Βουλή το ανώτατο
ποσό μειώσεως του εισοδήματος
από μισθωτές υπηρεσίες αυξάνεται
στις 185 0 0 0 δρχ που υπολογίζεται
ως εξής: Ποσοστό 50% για το εισδδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέ
χρι 300.000 δρχ. Ποσοστό 5% στο
τμήμα αυτού από 300.001 μέχρι
1 00 0 .0 0 0 όρχ.
Η αύξηση του ανωτέρω ποσού
θα ισχύσει στο εισοδήματα από
μισθωτές υπηρεσίες και ουντάξεις
(Στ Πηγής), που θα προκόψουν οπό
την 1η Ιανουορίου 1983 και μετά
Τα αφορολόγητα ποσά των παρα
γράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του
Ν.Δ 3 3 2 3 /1 9 5 4 5 ισχύουν όπως
μέχρι σήμερα κοι είναι:
Ατομικό 20 .000 δρχ. το ποσο
αυτό πεντοπλασιόζεται δηλαδή γί
νεται 100 0 0 0 δρχ. για ο) αναπή
ρους αξιωματικούς και οπλίτες οι

3 0 .0 «
5 3 .0 «
5 3 .0 «
5 3 .0 «
5 3 .0 «

οποίοι με την ιδιότητα του αναπή
ρου naipvouv σύνταξη από το
Δημόσιο Ταμείο και αξιωματικούς
που αξαιτίας πολεμικού τραύματος ή
νοσήματος βρίσκονται σε κατάστα
ση υπηρεσίας γραφείου β) θύματα
πολέμου γ) τυφλοί που είναι γραμ
μένοι στο γενικό μητρώο τυφλών
και 6) πρόσωπο που παρουσιάζουν
αναπηρία 67% και πάνω από δια
νοητική καθυστέρηση ή φυσική
αναπηρία.
- για την σύζυγο 20 .000 δραχμές.
- γιο το πρώτο και δεύτερο τέκνο
από 15.000 δραχμές το καθένα.
- για το τρίτο τέκνο 25 .000 δρα
χμές.
- γιο το τέταρτο τέκνο 35.000
δραχμές.
- γιο κάθε ένα μετά το τέταρτο τέ
κνο οπό 35.000 δραχμές.
- για το λοιπό προστατευόμενα
μέλη οπό 15.000 δραχμές το κα θέ
να.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ
Επίσης με διατάξεις του υπόψη
νομοσχεδίου
οντι καθίσταται
η
φορολογική κλίμακα της παραγρ 1
του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/55 η
οποίο είναι η ακόλουθη:
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Α Ν ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ
Η κοινότητα Ανιχνευτών Προσ
κόπων της Τ Ε Βέροιος παρακολεί
όσους από τους πρόσφυγες της
μικρασιατικής καταστροφής διετέλεσαν πρόσκοποι σπς χαμένες ιωνι
κές πόλεις να επικοινωνήσουν με
το» Δ Τόλιο τηλ 23391. δίνογίάς
τριι »ι\η<κ»φ«»ρι*ς για τη ν μι«ε\|Ρ.αΠ»ή κλληγΜή κοινωνία. ψΙΟ πς
θυοίες κ « τους αΎΛνες τω ν Ελλή
νων προσκόπων στην ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.
Συμμετέχουν έτσι κο> αυτοί
ΑΜΕΣΑ στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Κοινότητα Ανιχνευτών
Βέροιας»

Μειώθηκε κοτό 11,4% η οικοδο
μική δραστηριότητα στο 10μηνο
Ιανουορίου - Οκτωβρίου 1982, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 1981.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Σταπσπκής Υπηρεσίας η μείωση εμφα
νίζεται σ' ολόκληρη τη χώρα με μό
νη εξαίρεση την Πελοπόννησο και
τα νησιά του Ιονίου Συγκεκριμένο
σ' ολόκληρη τη χώρα, η ιδιωτική
οικοδομική δροστηριότητσ έφθασε
σε 4 4 .695 χιλιάδων κυβικών μέ
τρων το ανπστοιχο διάστημα του
1981
Στην Ατπκή ο όγκος των νέων
οικοδομών και των προσθέτων
μειώθηκε κατά 8.5% και έφθασε σε
11.675 χιλιάδες κυβικά μέτρα.
Αναλυτικότερα κατά νεωγραφικό
διαμέρισμα η μεταβολή της οικοδο
μικής δραστηριότητας ήταν η ακό
λουθη το 10μηνο Ιανουορίου Οκτωβρίου 1982 σε σύγκριση με
το αντίστοιχο διάστημα του 1981
(επί τοις εκατρ).
— Νομός Αττικής -8,5
— Λοιπή Στ. Ελλάδα και Εύβοια
-15.4
— Μακεδονία -25.1
— Θράκη -24 .0
— νήσαι Αιγαίου -16,3
— Κρήτη -3.4

Σε «δυναμική» υποστήριξη
των ΗΠΑ ελπίζει ο Τζεμαγιέλ
ΣΤΙΣ ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΒΗΡΥΤΟΣ
Η λιβανική πρωτεύουσα υπολο
γίζει σε μία πιό «δυναμική» αμερικα
νική υποστήριξη για την άρση του
αδιεξόδου το οποίο παρατηρήθηκε
κατά την προχθεσινή - πρώτη ημέ
ρα των λιβανοΐσραηλινων διαπραγ
ματεύσεων με θέμα τηναποχώρηση
των
ισραηλινών στρατευμάτων
κατοχής από το Λίβανο,
Αυτό μετέδωσε προχθές ο
ραδιοσταθμός της Βηρυτού, υπεν
θυμίζοντας
ότι
το
αδιέξοδο
δημιούργησε η επιμονή της ισραηλινής πλευράς να προτάξει το θέμα
της ομαλοποιήσεως των σχέσεων

Λιβάνου - Ισραήλ στην ημερήσια
διάταξη των διαπραγματεύσεων,
ενώ το φλέγον θέμα παραμένει η
αποχώρηση των ισραηλινών στρα
τευμάτων κατοχής από το λιβανικό
έδαφος.
Εν όψει του σημερινού - δευτέ
ρου γύρου των διαπραγματεύσεων,
που θα πραγματοποιηθεί στην
παραμεθόρια πόλη του Ισραήλ
Κιρυάτ Σμόνα, και δεδομένης της
αμερικανικής υποστηρίξεως στο αί
τημα του Λιβάνου να συζητηθεί
πρώτο το θέμο της αποχωρήσεως
των ξένων στρατευμάτων από το
έδαφός του. ο Λιβσνέζος υπουργός
Εξωτερικών Ελί Σαλέμ συναντήθη-

i

Μετεωρολογική
Υπηρεσία
σαν
χωρίς προηγούμενο, όπως για
παράδειγμα στη Μιννεσότα.
Οι άνεμοι, που πνέουν με ταχύ
τητα 8 0 χιλιομέτρων την ώρα. και
το πυκνό χιόνι είχαν σαν αποτέλε
σμα να καταστραφούν τα καλώδια
και να διακοπεί η παροχή ηλεκτρι
κού ρεύματος στην Αιόβα. το Μ ίτσιγκαν, το Ουισκόνσιν, το Ιλλινόις το
Κάνσας κοι τη Νεμπράσκα, οφήνοντας βυθισμένα στο σκοτάδι πάνω
από 100.000 άτομα.
Η χιονοθύελλα που πλήττει τη

Μιννεσότα ερήμωσε το εμπορικό
κέντρο των μεγάλων πόλεων, ενώ
κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της λειτουργίσς του αεροδρομίου, για
πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρό
νιο
Επίσης εξακολουθεί να παρομένει κλειστό το αεροδρόμιο τοσ
Ντένβερ στο Κολοράντο. επίσης για
πρώτη φορά τα τελευταία είκοσι
χρόνια, ενώ άλλα τρίο αεροδρόμιο
έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας και
σε άλλες περιοχές.
Η θύελλα μετακινείται από την
Τρίτη το βράδυ προς τον Καναδά.

Ελαφρύνσεις στους φόρους
για μισθούς κοι συντάξεις

Σύνολο
ϋσ οδήμα τος
, Φόρου

DISCO
REMVI

Το ΚΚΕ το πιο παλιό και ταυτό
χρονα το πιο νεανικό κόμμα στη χώ
ρα μας αντιμετωπίζει τα σημερινά,
τα σοβαρότερα καθήκοντα του, με
σιγουριά και αισιοδοξία.

Μειώθηκε ο τζίρος
στα καταστήματα

Χιονοθύελλες βύθισαν στο σκοτάδι
περιοχές των ΗΠΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Ολόκληρες περιοχές των Ηνωμέ
νων Πολιτειών παρέμειναν προ
χθές βυθισμένες στα σκοτάδι, λό
γω διακοπής της παροχής ηλεκτρι
κού ρεύματος που προκάλεσαν οι
τρομερές χιονοθύελλες οι οποίες
πλήττουν πς μεσοδυπκες πολιτείες
καθώς και οι πλημμύρες σε ορισμέ
νες πολιτείες του Νότου.
Η φετινή κακοκαιρία, που άρχισε
την παραμονή των Χριστουγέννων,
μέχρι προχθές το βράδυ, είχε στοι
χίσει τη ζωή 25 ατόμων, κυρίως σε
τροχαία ατυχήματα σε πολλές περι
πτώσεις χαρακτηρίζεται από τη
ιώτα γραφικό στιγμιότυπα από πς ενημερω τικές συγκεντρώσεις
,ης ΣΤΕ Δ ΙΠ . Α ριστερά ο γεωπόνος κ. Ηλίας φ ω πάδης που αντι
προσωπεύει εταιρία στη Βόρ. Ελλάδα.

κόμμα μας θα συνεργοστεί με κάθε
παράγοντα, με κάθε προοδευτική
κίνηση και πολιτική δύναμη που θα
θελε να αγωνιστεί μαζί του, στην
κατεύθυνση μιας πραγματικής αλλα
γής

~

80.000
1 3 3 .0 «
1 8 6 .0 «
2 3 9 .0 «
2 9 2 .0 «
3 8 2 .0 «
4 7 2 .0 «
5 6 2 .0 «
* 5 2 .0 «
8 3 2 .0 «
1 .0 1 2 .0 «
1 .3 7 2 .0 «
1 .7 3 2 .0 «
3 .9 3 2 .0 «
5 .3 3 2 .0 «

—
5.830
13.250
2 2 .2 «
3 2 .8 «
5 3 .5 «
7 6 .9 «
1 0 3 .9 «
1 3 4 .5 «
2 0 2 .9 «
2 7 8 .5 «
4 4 4 .1 «
6 2 4 .1 «
.1 ,5 9 6 .1 «
2 .6 4 0 .1 «

Οι Σοβιετικοί
δοκιμάζουν 4
νέους πυραύλους
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Αμερικανοί επίσημοι είπαν προ
χ θές όπ οι Σοβιετικοί αναπτύσρυν
ωντή^ τη στιγμή τέσσερις νέους τύποιις πυραύλων εδάφους τά ο»ο χείσ όμως που διαθέτούν δεν αΊΟδίικνύουν μέχρι στιγμής παραβίσβη
της συμφωνίας «Σάλτ 2»
Οι τρεις από τους τέσσερις νέους
πυρούλους αναμένεται όπ θο είναι
έτοιμοι για την πρώτη δοκιμαστική
πτήση τον επόμενο χρόνο.

Η Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η

κε προχθές στη Βηρυτό με τον
Μόρρις Ντροίηπερ. εκπρόσωπο της
αμερικανικής ανππροσωπείας στις
τριμερείς διαπραγματεύσεις
Αλλες εξελίξεις γύρω από το
μεσανατολικό ζήτημο'
- Στρσπωπκός διοικητής στο Τέλ
Αβι'β. δήλωσε προχθές όπ θ'
Ισραηλινοί σκότωσαν δύο Παλαι
στίνιους αντάρτες που προσπάθη
σαν να διεισδύσουν στις ισραηλινές
γραμμές από περιοχή Π οποία ελέγ
χεται από συριακά στρατεύματα
στον ανατολικό Λίβανο.
- Η «Πράβδα» με προχθεσινό της
δημοσίευμα κατηγόρησε το Ισραήλ,
ότι χρησιμοποιεί πς λιβανοϊσραηλινές διαπραγματεύσεις γιο να επιβά
λει τα πολιτικό του σχέδια και νο
διατηρήσει τα κεκτημένα από την
εισβολή, επιβάλλοντας όοουε συνθηκολογήσεως στο Λίβανο.
- 0
Αυστριακός
καγκελλόριος
Μπρούνο Κράισκυ δήλωσε ότι
μεθόδευσε απευθείας όιαπρογμοτεύσεις μεταξύ της Οργανώσεωί
νια την Απελευθέρωση της Παλαι
στίνης και του Ισραήλ για την
ονταλλανή αιχμαλώτων πολέμου.
- Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απε
λευθέρωσε δέκο Αιγυττπ'ους και ότι
πρόκειται σύντομα να απελευθερώ
σει όλους τους Αιγυπτίους που
συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι αττ\
διάρκεια της ισραηλινής εισβολής
στο Λίβανο.
- Η βρετονική κυβέρνηση ανακοί
νωσε όπ θα στείλει στο Λίβανο ΒΟ
στρατιώ τες στο πλοι'στα της πολυε
θνικής ειρηνευτικής δυνάμεως

ΤΟ Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ

ΔΙΑΙΤΗ ΤΩ Ν Π Ο Δ Ο ΣΦ Α ΙΡ Ο Υ

- Τα ποσά της μείωσης του φόρου
(TAX CREDITS) ισχύουν όπως
έχουν και είναι:
- 4 8 0 0 δραχμές για τη σύζυγο
που δεν αποκτά φορολογητέο εισ
όδημα.
- 6 5 00 δραχμές για το πρώτο τέ 
κνο.
- 8 0 0 0 δραχμές για το δεύτερο
τέκνο.
- 9 5 0 0 δραχμές για το τρίτο τέ
κνο,
- 2 0 .000 δραχμές για το τέταρτο
τέκνο.
- 20 .000 δραχμές για κάθε ένα ,
τέκνο από το τέταρτο.
2.0 00 δραχμές γιο κάθε ένα από
τα λοιπά προστατευόμενα πρόσω
πα.
- 4.800 δραχμές προκειμένου για
τα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίω
μα έκπτωσης πενταπλάσιου αφορο
λογήτου ποσού.
- Το ποσό του φόρου που μένει
ύστερα από τις ανωτέρω μειώσεις
αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο
ετήσιο εισόδημα tou μισθωτού ή
του συνταξιούχου Το ποσό αυτό
του φόρου, θα μειωθεί κατά ποσο
στό 10% και το υπόλοιπο αποτελεί
το φόρο που πρέπει να παρακρατη
θεί.
- Η εισφορά για τον Ορνανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων θα υπολογισθεί σε ποσοστό 10% ή 15%
στπο ποσό του φόρου που αναλογεί
δηλαδή στο ποσο που προκύπτει
πριν τη μείωσή του. κατά ποσοστό
10%. Ό ταν το ποσό του φόρου που
αναλογεί είναι πάνω από 60.000
δραχμές τότε η εισφορά ΟΓΑ υπο
λογίζεται σε ποοοστό 10% μέχρι
60.000 δραχμές και σε ποσοστό
15% για το πιό πάνω απο πς
60.000 δραχμές ποοό φόρου.

Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

ΕΥΧΕΤΑΙ
στους φιλάθλους, ποδοσφαιριστές, παράγοντες,
διαιτητές (εν ενεργεία και μη) καθώς και στους
άνδρες της Χωροφυλακής

ΧΑΡΟΥΜ ΕΝΟ ΤΟ 1 9 8 3
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ. ΜΠΡΟΥΓΚΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

« Η ΛΙΜ Ν Η »
Στη Λίμνη στο Ζ€ρβοχώρι
Στο νέο μας χορευτικό
μ€ το πλούσιο πρόγραμμα
και την ποικίλη ορχήστρα
ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Στο μαγευτικό περιβάλλον
της καταπράσινης λίμνης

ΤΟ ΟΝΟΜ Α ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ

ΑΜ Λ ΡΕΖΌ Υ
Επιπλα

ΙΤΑΛΙΚΑ

Α_

. >

ΑΘΗΝΑΪΚΑ

ΠΛ. ΑΓ. Μ Η Ν Α 1 ΤΗΛ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ 2 7 5 3 1

ΝΑΟΥΣΑ
23712

ΕΡΓΟΣΤΑΣ. 2 7 1 5 5 ΟΙΚ. 2 7 3 5 0

27348

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 1 9 8 2

ΣΕΛ ΛΑ 3η

«ΛΑΟΙ»

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Α ' Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΒΕΡΟΙΑΛΕΦΣΚΥ
Την Τετάρτη

Τη Δ €υτέρα για το πρω τάθλημα

Την Δευτέρα συνεχίζεται το
πρωτάθλημα της Β Εθνικής κοι το
κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας
ΐίναι ότι από τους πέντε πρωτοπό
ρους μόνον ο ένας παίζει μακρυά τους αλλά τους χρειάζονται βαθμοί
από το γήπεόό του. Η Καβάλα υπο ενώ η Βέροια έχει τον πιό δύσκολε
δέχεται τον Λαγκαδά, η Καλαμαριά αντίπαλα αφού ο Εύοσμος που ε ί
την Νάουσα, ο ΟΛυμπιακός Βόλου ναι ο Δευτεριάτικος αντίπαλός της.
την Θήβα, ομάδες μάλλον εύκολες είναι αμάδα που ξέρει να κερδίζει
βαθμούς εκτός έδρος και συν τοις
όπως δείχνει η μέχρι τώρα πορεία

Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ:
Ένας χρόνος ζωής και
μεγάλος οργασμός
Η ομάδα χάντ - μπώλ της ΓΕ
“ εροίας ετοιμάζεται για το πρωτά
θλημα της Β' Εθνικής που άρχισε
σ7,ς Τ8 και 19 Δεκεμβρίου. Η ΓΕ
“ έροίος την πρώτη αγωνιστική είχε
Deno.
Στις 8-1-1983θα δώσει το
πρώτο παιχνίδι στο ΕΑΚ Βέροιας με
Πντιπαλο τον δυνατό Αρχέλαο
Κατερίνης.
Γ.Ε Βέροιας και Αρχέλαος αντί
ϋετωποι ττο ντερυπυ του Βορρά
nou από αυτό το παιχνίδι θα έξαρτη
όεί κατά μένα μέρος το ποιόςθο εί·
ν°ι ο πρωταθλητής του ομίλοϋ και
’’έπος θα ανέβει εττην 4" Εθνική.
Με μεγάλη όρεξη και θέληση τα
Παιδιά τρυ χάντ - μπώλ παρακολου
θούν όλες τις προπονήσεις και ετ βι
άζονται για τον μεγάλο αυτό αγώαλλά και για την καττικτηοη της
πρώτης θέσης που είναι μέσα στις
δυνατότητες τους
Ολοι λοιπόν οι φίλαθλοι της
βεροίιις ος υποστηρίξουν την μεγά
λη αυτή προσπάθεια για διάκριση
του βεροιώτικου χάνι - μπώλ και να
Βοηθήσουν τα νέα αυτά παιδιά τα
δίνουν όλα για το μεγολείο της ομά, δας που αν και η ζωή της είναι ενός
λΡόνου άρχισε να διακρίνετε σε όλο
Ια τμήμυτα.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Το νεώτερα τμήμα του συλλό
γου είναι η ενόργανη γυμναστική,
σου χάρις στις προσπάθειες του
Γυμνοστού κ. Γκιλιοπουλου και της
δεσποινίδας
Χατςηευστρατογλοιι
Μαρίας κατόρθωσε με την σωστή
δουλειά των δύο προαναψερθεντων να συγκεντρώνει αυτή την
στιγμή γύρω στα 70 παιδιά, αγόρια
κοι κορίτσια μεταξύ των οποίων
υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντο που
θα φανούν σε πολύ σύντομο χρόνο.
Μ ε μεγάλη χαρά δε διαπιστώ
νουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφ έ
ρον από τους γονείς πολλοί από
τους οποίους θέλουν να συμμετέ
χουν και στην διοίκηση του συλλό
γου.
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κοι αυτό το τμήμα προπονείται
κανονικά για να αυμμετάσχει στο
πρωτάθλημα της Ενώσεως που θα
αρχίσει μετά τρς 15 Ιανουάριου
μαζί με το εφηβικό. Τα νεαρά κορί
τσια της ΓΕΒ πιστεύουν πως φέτος
θα είναι η χρονιά τους.
Εμείς τους ευχόμαστε κάθε επι
τυχία στην προσπάθεια τους.

άλλοις είναι ο κακός άαίμονας της
βεροιώτικης ομάδας. Η ομάδα που
προαναφέραμε ότι είναι η μοναδική
που δεν παίζει στο γήπεδό της από
τους πρωτοπόρους της βαθμολο
γίας είναι η Νίκη Βόλου που έχει δύ
σκολη αποστολή στην Λεβοδειά.
οπού είναι αχτύπητος ο τοπικός
Λεβαδειακός.
Γειτονικό ντέρμπυ μεταξύ ισο
βάθμιων ομάδων θα γίνει στο Κιλκίς
μεταξύ του τοπικού Κιλκισιακού και
των Γιαννιτσών, ενώ το ίδιο ντέρμ
πυ μπορεί να χαροκτηρισθεί και ο
αγώνας της Κατερίνης όπου ο τοπι
κός Πιερικός αντιμετωπίζει την
«ανεβαομενη» Κοζάνη.
Τέλος ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν οι αγώνες του Εορδαίκού και
του Πονθρακικού. που υποδέχονται
στα γήπεδά τους την Αλεξανδρού
πολη και την Φλώρινα,
ΒΕΡΟΙΑ-ΕΥΟΣΜΟΣ
Με μοναδικό πρόβλημα τον
Ανδρέα Καλταό. που μετά τον τρουμοτιαμό του στα Γιαννιτσά (απεχώρησε στο τελευταίο ΙΟλεπτο) όλη
την εβδομάδα υποβλήθηκε σε εντα
τική θεραπεία από τον κ. Παπαφωτίου. αλλά είναι αμφίβολη η συμμε
τοχή του, η Βέροια προπονήθηκε
μέχρι σήμερα από την επίβλεψη του
κ. Γάίτάνου.
Ο Βεροιώτης προπονητής ξέρει
όλες τις δυσκολίες του Δευτεριάτι
κου αγώνα, τις οποίες έχει επιστήσει στους παίκτες του και πάνω σ'
αυτές δούλεψε όλη την εβδομάδα.
Οι Βεροιώτες παίκτες έχουν
πλέον καταλάβει την κρισιμότητα
του αγώνα και όπως ακούγεται
μεταξύ τους, είναι αποφασισμένοι
μέχρι την λήξη του α' γύρου (υποΛοίπονται τέσσερις αγώνες) να μην
χάσουν ούτε ένα βαθμό τόσο στο
γήπεδό τους (Εύοσμος - Ξάνθη)
όσο και μακρυά οπό αυτό (Φλώρινα
- Νάουσα) προσφέροντας έτσι την
χαρά στους φιλάθλους τους να
τους δούν στην κορυφή της βαθμο
λογίας αφού οι αντίπαλοί τους που
προπορεύονται, έχουν δύσκολους
αγώνες κοι μάλιστα και οι τρεις
συγκρούονται μεταξύ τους
Ας περιμένουμε λοιπόν την και
νούργια χρονιά, τί θα μας προσφέ
ρει.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ 01 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Κιλκισιακός - Αναγέννηση Γιοννι-

ΤΗ ΣΕΛ ΙΔ Α
ΓΡΑΦ ΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠ ΙΜ ΕΛ Ο ΥΝ ΤΑ Ι
Ο Γ ΙΩ Ρ ΓΟ *
ΚΑΙ ΒΥΛΛΗΣ
** ομό&α Χ Α Ν Τ -Μ Π Ω Λ της ΓΕΒιροίας που θ α ό ώ σ ΐΐ το πρώτο της
°Ϋώνα πρωταθλήματος στις 8 Ιανουάριου, μ ι αντίπαλο τον ΑρχέΊση Κατερίνης.

ΓΑΛΑΝΟΜ ΑΤΗΣ

Η ώρα της αλήθειας για το SKI...

τσών Δεσπούλης (Λάρισας).
Εορδαϊκός - Αλεξανδρούπολη
Καταρτζής (Θεσσαλονίκης).
Βέροια - Αγροτικός Αστήρ
Παγώνης (Αθηνών).
Ολυμπιακός Βόλου - Θήβα Πανανός (Αθηνών).
Πανθρακικός - Φλώρινα Μασούρας (Σερρών).
Καβάλα - ΑΠΕΛ Ακριτίδης (Κοζά
νης).
Τρίκαλα - Ξάνθη Τσϊλης (Ηπεί
ρου).
Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου Χρυσοβέργης (Πατρών).
Απόλλων Κ. - Νάουσα Αρμα κό
λας (Αθηνών)
Πιερικός - Κοζάνη Χρυσάνης
(Βοιωτίας).
Β. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
ΚΟΡΥΦΗ

1
1

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ (αντ/τής Σακαλής
Μ.Ι
Πολύτιμο βαθμό έχασε η ΘΥΕΛ
ΛΑ Στενημάχου μέσα στην έδρα της
σπό τον ΠΑΟ Κορυφής αφού ο
αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1.
Με την ισοπαλία αυτή η ΘΥΕΛ
ΛΑ έκανε ακόμα πιο όυσχερή τη θ έ 
ση της στη βαθμολογία και ο
βαθμός αυτός ίσως αποδειχθεί υοιραίος για το μέλλον.
Στο πρώτο ημίχρονο οπωσδήπο
τε η ομάδα της Θύελλας ήταν καλύ
τερη δημιουργώντας πολλές ευκαι
ρίες και χάνοντας τουλάχιστον τρία
τέρματα από αυτά που δεν χάνον
ται.
Στο δεύτερο ημιχίχονο ανέβηκε η
ομάδα της Κορυφής ισορόπησε το
παιγνίδι αλλά δεν μπόρεσε να απει
λήσει σοβαρά την εστία της Θύελ
λας.
Φάσεις και Γκολ
15 ' Σέντρα από αριστερά της
Θύελλας και α Παπαλεξίου από τρία
μέτρα αποτυγχάνει να στείλει την
μπόλλα στο δίκτυα
18' Σε απόκρουση των αμυντι
κών της Κορυφής η μπόλλα έφθασε
στον Γιδάρη που έκανε σέντρα
σουτ παρεμβάλεται όμως μπροστά
από τον τερματοφύλακα ο Σακαλής
I. και με σουτ προβολή την έστειλε
στα δίκτυα γράφοντας το 1-0.
22' Μόνος του ο Σαρακατσιάνας
Σ μπήκε μέσο στην περιοχή βιάστη
κε όμως και σούταρε χλιαρά στα χέ
ρια του τερματοφύλακα.
3 2 ' Μόνος του και πάλι ο Τσαούσκογλαυ Κ βρέθηκε με τον τερμα
τοφύλακα έκανε κακό κοντρόλ
όμως και έχασε την μπόλλα.
3 6 ' Σύγχυση στην άμυνα της
Θύελλας όπου ο Γιάντσης με σουτ
ανάμεσα από σώματα των παικτών
έστειλε την μπάλα στο δίκτυα ισο
φαρίζοντας το σκορ σε 1 -1.
60 ' φάουλ εκτελεί η Θύελλα με
την Σακαλή ί και η υπάλλο ύατεοα
,ηπο απόκρουση του τερματοφύλα
κα βρήκε το κάθετο δοκάρι.
Καλή ήταν σε γενικές γραμμές η
διαιτησία του Κ. Κουφογιώτη και
Αρελάκη - Χρυσάνη Θ.
Θύελλα Μόρας, Τσιαούσκογλου Β
Ρώσιος. Σακαλής Α., Σαρακατσιάνος
Γ.. Γιδάρης. Παπαλεξίου, Σαρακατσιόνος X.. Τσιαούσκογλου Κ (Μπακόλας). Σαρακατσιάνος Σ.. Σακαλής
I.
ΠΑΟ Καλταβερίδης, Παναγιωτόπουλος, Πουλρίδης. Μουσκεφτάρας, Καλτσουνάκης Κουζιώρτης
Τζιανόπουλος, Μουσκεφτόρας X.,
Γιάντσης. Λιακίδης Σωτηριοόης.
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

1
ι

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ; (αντ/τής I. Τοσκασοπλι'δης)
Μετά από μέτρια εμφάνιση ο
Εθνικός παρεχώρησε ισοπαλία στο
αξιόμαχο συγκρότημα του Στενημό-

Ενθουσιασμός
στο Γιαννακοχώρι
από την πορεία
του ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Προσφέρουμβ:
Όλα προϊόντα
εισαγωγής

SKI
Δέστρα-SKI STOP
Μπότα
Μττατόν
Σύνολο δρχ.

Παντελόνι ελάνκα σαλοπέτ Roberto Tonini

2 .9 0 0
2 .3 0 0
2 .9 0 0
850
8 .9 5 0
δρχ. 5 .8 0 0

SKI SERVICE
Μ ε τα πιό σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα

ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ SPORT
Μητροπόλεως 13
Βέροια, τηλ. 2 7 4 9 2

...Επάγγελμά μας η
Εμφάνισή σας στο ΣΕΛΙ..

©α γίνει τελικά ο μεγάλος φιλι
κός αγώνας «ου ήταν προγραμματι
σμένος για την Τετάρτη 26-12, μετα
ξύ των ομάδων Βέροιας - Λέφσκυ Σό
φιας.
Η Λέφσκυ που ως γνωστόν είναι
η ομάδα του προ πενταετίας προπο
νητή της «Βασίλισσας, κ. Ζίτσεφ
πρωτοπορεί στο βουλγαρικό πρωτά
θλημα της Α ' Εθνικής και θα έλθει
στην Βέροια με όλα τα στελέχη της
και τους διεθνείς της.
Χθες τηλεφώνησε στον ταμεία
του Γ Α Σ κ. Αλεξόπουλο ο Βούλγα
ρος προπονητής ο οποίος τον ενημέ
ρωσε ότι δοθήκαν ο ι βίζες από το
ελληνικό προξενείο στην βουλγαρική
ομάδα και περιμένει τον ορισμό της
ημερομηνίας από την επίσημη Βέ
ροια.
Έ τσ ι στην προχθεσινή του συνε
δρίαση το Δ.Σ. του Γ Α Σ αποφάσισε
όπως ο φιλικός αγώνας γίνει την
Τετάρτη 5 Ιανουάριου και η βουλγα
ρική ομάδα θα φιλοξενηθεί στην πό
λη μας για δύο μέρες (4 και 5 του
μηνάς).

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ (Αγτ/τής Ανθόπουλος Γιώργος)
Μεγάλος ενθουσιασμός επικρα
τεί εδώ στο Γιαννακοχώρι μετά αιιό
τις τέσσερις συνεχής νίκες του
Μπουτάρη που απογκίστρωσον την
ομαδα από τις τελευταίες θέσεις και
την ανέβασαν στην δεύτερη Η ανα
κατάταξη αυτή οφείλεται αε πολ
λούς και διαφόρους λόγους. Στην
προσθήκη των ποδοσφαιριστών
Μωυσίδη. Λυκοστράτη. Σουφλιώτη
στο ανέβασμα της αποόόσεως του
Παπαδόποιιλου και των φίλαθλων
που με τις φωνές τους κοθ ολη την
διάρκεια ενθαρύνουν τους παίκτες
και παρ ότι αγωνίζονται πάντα
εκτός έδρας νιατί δεν έχουμε γήπε
δα τους κάνουν νο παίζουν ψυχω
μένα και δυνατό. Αν κοι στον πρώτο
γύρο είχομε αυτήν την αποτελεσμαπκότητα θα ητον η ομάδα πανηγυ
ρικά πρώτη.
Μένουν τώρα τέσσερις αγώνες.
Με λίγη προσοχή ακόμη θα πάρει π
ομάδα τρ εισππί>σ >*α ιπν Α κατη
γορία
; Η ομόδο κυκλοφόρησε ημερολό
για για να βελτιώσει το οικονομικό
της πρόβλημα και έψαλε και το κά
λαντα,
Οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν και
το διοικητικό συμβούλιο τους ευχα
ριστεί θερμά.

χου με τέρματα 1-1. ’Ετσι συμπλη
ρώνει περίπου δυο μήνες χωρίς νί
κη.
Στο σκορ προηγήθηκε η φιλοξε
νούμενη ομάδα στο 5' όταν σε κόρ
νερ του Σακαλή I. προσπαθώντας
να απομακρύνει την μπόλλα ο Γιαννόπουλος την έστειλε στα δίκτυα
του Θεοχαρόπουλου (αυτογκόλ). Ο
Εθνικός αντέδρασε και στο 27 ισο
φάρισε με κατ' ευθείαν κτύπημα
φάουλ του Σαζακλίδη. Στο πρώτο
ημίχρονο δημιουργήθρκαν οι καλύ
τερες φάσεις για ένα δεύτερο τέρμα
για τον Εθνικό αλλά στάθηκε άτυ
χος αφού δεν υπήρξε θετικό αποτέ
λεσμα, στην τελική προσπάθεια.
Στο δεύτερο ημίχρονο νωχελικός,
αποδιοργανωμένας κυρίως στα χώ
ρο του κέντρου (τελευταία παρατηρείται μεγάλη αγωνιστική πτώση)
δεν δημιούργησε σοβαρές προϋπο
θέσεις για την νίκη,
0 Στενήμαχος αγωνίστηκε με πάΣυνέχεια στην 4η

16η ανωνιστική την Κυριακή
στις 2.30 και από τις ομάδες που
ξεχώρισαν στον βαθμολογικό πίνα
κα, μόνο η Νικομήδεια αγωνίζεται
μακρυά από το γήπεδό της και
συγκεκριμένα στην Βεργίνα με την
τοπική ομάδα.
Η Μελική που πρωτοπορεί υπο
δέχεται τον 'Αρη Σκυλιτσίου. ο Δια
βατός τον Αγ. Γεώργιο και η Ξεχα
σμένη την Αγ. Τριάδα, ομάδες όχι
πολύ εύκολες, αφού τον τελευταίο
καιρό παρουσιάζονται ανεβασμένες.
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν και οι αγώνες Τριποτάμου Ζερβοχωρίου, Νησί - Παπάγου.
Κορυφής - Ραχιάς και Αγκαθιάς Βερμίου Ν
Τέλος στη Νάουσα ο τοπικός
Αχιλλέας υποδέχεται το Σέλι, που
μάλλον παίζει το τελευταίο του χαρ
τί στην υπόθεση του τίτλου.
ΤΟ Π Λ Η Ρ Ε Σ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α
Κ Α Ι Ο Ι Δ ΙΑ ΙΤ Η Τ Ε Σ

Μελική - Σκυλίτσι Ιντζιάδης
ΙΓιάννινας - Καραμπατζιάκης).
Τριπόταμος - Ζερβοχώρι Αντωνιάδης (Τσερκεζος - Τσιλονιόννης).
Διαβατός - Αγ. Γεώργιος Κουφογιώτης (Κόρακας - Κουφόπουλος).
Νησσοϊκός - Παπάγος Αρελάκης
(Χοραλαμπίδης - Περλιγκόκης).
Αχιλλέας Ν. - Σέλι Βασιλειάδης
(Κολιός - Μαλούτας).
Ξεχασμένη - Αγ. Τριάδα Τοιμούρης (Γκίκας - Κάμαλης).
Κορυφή - Ράχη Τσιούπρος (Μπιλαδερης - Κουφόπουλος Α.Ι.
Βεργίνα - Ν. Νικομήδεια Τσιλογιάννης Κ. (Καραντουμάνης - Ταμ
πάκης).
Αγκαθιά - Βέρμιο Ν. Συμεωνίδης
(Χρυαόνης Θ. - Σαρρηγαννίδης).
Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ

Μ ελική............. ...................... 25
Νικομήδεια....... — ........ ....... 24
Διαβατός........... ...................... 23
Κορυφή............. ...................... 19
.......................18
Αγ. Τριάδα........ ...................... 16
................... 15
Βεργίνα............ ......... ..........„.1 4
. .. .................. 14
............. ........ 13
.... .................. 12
Νησί.................. ...................... 12
...................... 1 1
Στενήμαχος..... ...................... 1 1
Ραχιό,................ ...................... 10
........................ 9
....................... 8
Τριπόταμος— ,. ............- .......... 5
Το Βέρμιο Ναούσης μηδενί-

στηκε στον αγώνα του προς τον Οι
λίΓτπο Μελικής τον οποίο είχε 1 ‘
ε ε ι μ ε 4 - 1 (αντικανονική συ ιε ■
παίκτη) ενώ παράλληλα του αφοιιν
θηκε και ένας βαθμός καθώς επίσης
και ο Α.Ο. Τριποτάμου στον αγώνα
του προς τον Εθνικά Μακραχωμίσν
(1-1) από τον οποία επίσης οφαιρέθηκε ένας βαθμός,
•
Στενήμαχος και
Εθνικό·,
ΜακροχωρΙου έχουν έναν αγώ'·α
επί πλέον.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μόνον στον α όμιλο θα γίνουν
αγώνες σ' αυτήν την κατηγορία, την
Κυριακή στις 10.30 το πρωί.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Αγγελοχώρι - Λαζοχώρι Τσιλιγκι
ρίδης (Βουβώλης - Βράνιστας)
Π. Ζερβοχώρι - Γιαννακοχώρι
Χρυσάνης Ν. (Αθανασίου Γελαδόρπς)Μονόσπαα - Λευκάδια Τσολάκης
Γρ. (Δήμπαλας - Δεληγιάννης).
Χαρίεσσα - Αγ. Βαρβάρα Ξεμι
τούδης (Λόσκορης Β. - Λάσκαρης
Κ.)
Νεδκαστρο - Αρχάγγελος Μιχο
λακας (Ματρόκας - Στεργιόπουλος1
Α ' ΟΜΙΛΟΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αρχάνγελος............... ............... 18
Γ ισννακαχώρι.... .....
.,..16
Αγγελοχώρι.............. ..... ....... 15
Μονόσπιτα
„ ....... ..... 1 5
Χαρίεσσα......... .................. ...... 15
Λαζοχώρι...................
14
Π. Ζερβοχώρι-,..... ...........„„..,..14
Βαρβάρες....... .....................
14
Λευκάδια................... .... .......... 11
Νεόκοστρο.....................- ...........7
8 ΟΜΙΛΟΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

,

Μ Αλέξανδρος Α λ ................. 23
Λουτρός______ - ........
20
Κουλούρα.................................. 19
Παλατίτσια..................................19
Σταυρός...»— ....... ..... ............. 1 5
Καψοχώρι...................... ........ . 14
Καλλιθέα,............................ „...13
Αραχος........................
8
Καμποχώρι.....................
7
Νησέλι........................................ 7
•
0 Μ. Αλέξανδρος και ο Λα
τρός έχουν σπό ένα αγώνα λιγό
ρο.
Β. Γ.

Αθλητικές ειδήσεις της Αλέξανδρέ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκριτού μας Γ. Σιμόπουλου)
• Στο προχθεσινό 5-0 της Αλε
ξάνδρειας επί του Π.Ο. Ελασσόνας
οι παίκτες της ομάδας μας έττιασαν
μια φοβερή απόδοση που συνέτριψαν τον ισχυρό αντίπαλο τους. Οι
παίκτες της Αλεξάνδρειας ύστερα
από την ήττα τους στα Τρίκαλα,
συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν άλ
λα περιθώρια απώλειας βαθμών,
και τα έδωσαν όλα. Έ τσι τώρα βρί
σκονται ένα βαθμό πίσω από τους
πρώτους, που είναι η Α Ε. Ποντίων
Κοζάνης και ο Απόλλωνος Λάρισας
Η ομάδα της πόλης μας. ξαναβρήκε
τη φόρμα της, και επανήλθε στη
γνωστή «ταρίφα» των τερμάτων
που φιλοδορεΐ τους αντιπάλους της.
Παρ ότι ο κ. Κεραμιδάς δεν είχε
στη οιααεση του. τους παίκτες
Συναχείρη, Γ. Ιασωνίδη και Σιτσάνη
εν ταύτοις το σχήμα που παρέταξε
στο γήπεδο τον δικαίωσε πλήρως
και απέδειξε για μια ακόμα Φορά,
πόσο μεγάλος προπονητής είναι.
Τώρα η προσοχή όλων, είναι στραμ
μένη στη Χάλκη Λαρισας όπου η
Αλεξάνδρεια την προσεχή Δευτέρα
αγωνίζεται εκεί με τον τοπικό Ηρα
κλή, τον οποίο πιστεύει ότι θα κερ
δίσει, και θα κάνει ένα μεγάλα βήμα,
για την κστάκτηση της πρώτης θ έ 
σης στον όμιλό τη ς που θα την
οδηγήσει στην Γ' Εθνική κατηγορία.
Για τον αγώνα αυτό η διοίκηση του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, βάζει δωρεάν
πούλμαν για την μεταφορά των
φιλάθλων.
• Ο Γιώργος Ιααωνίδης, που
αποβλήθηκε στον αγώνα με ταν Μ.
Αλέξανδρο Τρικάλων, θα τιμωρηθεί
με πέντε αγωνιστικές αφού ήταν και
αρχηγός στο μάτς αυτό.
• Για πρώτη φορά έπαιξε σε
αγώνα πρωταθλήματος ο νεαρός
αμυντικός της Αλεξάνδρειας Σιμός
Μυλωνάς, που αποκτήθηκε φέτος
από την Ποντιακή Νεολαία Αράχοω
Ο όεκαετττάχρονος οπισθοφύλα
κας. το πήγε θαυμάσια και αντικατέ
στησε επάξια τον τιμωρημένο Γιώρ
γο Ιασωνίδη. Έτσι η Αλεξάνδρεια,
εκτός από το 5-0. κέρδισε προχθές
ένα ακόμη παίκτη, που μπορεί να
υπολογίζει πόρα πολύ.
• Οι παίκτες της Αλεξάνδρειος
μετά το θριαμβευτικό 5-0 επί της
Ελασσόνας βγήκαν στην αγορά και
διέθεσαν τα ημερολόγια του συλλό
γου. Το έσοδα είναι εξ ολοκλήρου
γιο τους παίκτες, προσφορά της
διοίκησης ν α την καλή πορεία που
έχουν στο πρωτάθλημα.
• Ο πρόεδρος του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια κ. Κλημης Αρτόπουλος που ε ί
ναι ο πιο βασικός συντελεστής της
φετεινής Αλεξάνδρειας μετά το
5-0. ένοιωσε μεγάλη ικανοποίηση.
• Παρά το βαρύ σκορ, ο πρόε
δρος του Π.Ο. Ελασσόνος κ. Στέ
λιος Παναγιωτίδης. δεν παρέλειψε
να ευχαριστήσει ταν γεν. αρχηνό
του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Αναστάσιο
Τσιάρτο, ν,α την φιλοξενία που έτυχε η ομάδα του, στην πόλη μας.
Έτσι κερδίζει το ποδόσφαιρο και
όχι όπως σε κάτι άλλα γήπεδα.
• Οι προσκλήσεις για τον χορό
του ΑΜΣ Αλεξάνδρειά που θα γίνει
στις 8 Ιανουαρίου στα ΖΟΥΜ Θεσ
σαλονίκης σε Δ. ΛΛητρσπανο. Νελη
Γκίνη. δόμαερτ ΟοΛισμς Μ ιβ ρ α
Αργυρΰκη Τ .ύ ιρ ίο ΓεΡολύμάτΪΓ
διατίθενται στους φιλάθλους κανο
νικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα
0333-24534. 63056. και 232 73
• Το τραύμα του Χρήστου Συναχέίρη. συνεχώς βελτιώνεται κοι ε ί

ναι πολύ πιθανό να παίξει τη Δ ευτέ Α Εθνικής Ερασιτεχνικής
ρίας που ήταν να γίνουν τ
ρα στη Χάλκη.
Η απουσία του Συναχείρη από τη 5 Ιανουάριου. αναβλήΒ
τους τελευταίους αγώνες της όμά- την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου
•
Την προσεχή Τετάρ
δος του. είναι οπωσδήποτε αισθη
Ιανουαρίου θο γίνει Φιλικό ποι
τή.
• Η κλήρωση του Λαχείου του στο Εθνικό στάόιο Αλέξανδρέ
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, θα γίνει τη Δευ μεταξύ του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
του ΓΑΣ Βέροια. Το παιχνίδι αυτό
τέρα, με τη κλήρωση του Λαϊκού
Τα λαχεία διατίθενται κανονικά αρχίσει στις 2 και 45 και θα
διευθύνουν διαιτητές του συνδέ
στους φιλάθλους.
• Ο υπομοίραρχος καί υποδιοι σμου Βεροιας.
κητής του Αστ. Τμ. Αλεξάνδρειας κ.
Περικλής Πασχαλίδης. στο-προχθε
ΛΥΘΗΚΕ
σινό παιχνίδι Αλεξάνδρειας - Π 0Ελασσόνας εκτελούσε χρέη γυμνα Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Τ Ο Υ
σίαρχου. αφού ο ορισθείς από την
ΒΟΠ ΑΤΖΟΠ ΟΥΛΟΥ
Ε.Π.Ο δεν παρουσιάσθηκε στο γή
πεδο.
Τελικά τυ Δ.Σ. tou ΓΑ Σ
Περιτό να πούμε ότι τα πήγε ΒΕΡΟΙΑ στην προχθεσινή του ouvtθοιιυόσιπ
upiuoii αποφάσισε όπως κυοκι τυ
• Η ομόδο τσικό της Αλεξόν
ιυιιβόλιιιο του μέχρι πρότινος entryσυι
Λρειας αναδείχθηκε ισόπαλη της γελμ
ελματία Παναγιώτη Βογιατζόπουαντίστοιχης του ΠΑΟ Βεργίνα με λου.
σκορ 2-2. Προσεχής αντίπαλος της
Ας σημειωθεί ότι στην λύση .
Αλεξάνδρειας θα είναι οι μικροί του θησε ο παίκτης, αφού έγινε καν
συναινέσει.
ΓΑΣ Βέροια.
• Τον αγώνα της προσεχούς
Δευτέρας Ηρακλή Χάλκης - Αλεξόνδειας θο διαιτητεύσει ο κ. Αδαμιόης να αγωνίζονται επίσημα στους αγώ
του συνδέσμου Πέλλης.
νες της ομάδας τους.
• Οι αγώνες του πρωταθλήματος
Β. Γ.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ Sh
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Η επιχείρηση και όλος ο εξοπλισμός καφεκοπτείου. Πληροφο
ρίες στα τηλ. 26521 και 2 8 2 4 9 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Τέλεξ καινούργιο τύπου SEL LÖBENS σε τηιή «ιααιρίσς λόγο·
σναχωρήσεως του ιδιοκτήτη στο εξωτερικό. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 21380.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL
REKORD D α ι όρκττη κατάσταση «■ τιμή ευκαιρίας. Πληρ.
23.685.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Γω ζαχαροπλαστείο της Βηροιος. Πληρ. τηλ. 29JS9 κ. Νικολάου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σε τιμή ευκαιρίας όλος ο εξοπλισμός καφετερίας, καθώς και ψηστα
ριά ειά της οδού Σταδίου 119 (ενοικιάζεται και το κτίριο). Πληρ. τηλ.
27,559 Βέροια.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Λόγω ανάγκης πωλείτα Φόρντ Έοκορτ (ΝΕΟ) με 1.500 χιλ.
Πληροφορίες τηλ 0 3 3 3 22 85 9.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καινούργιο PENQ 9 χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ
28082 62345 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ
Στην οδό Κράτητος (κάθετος Συγγρού) στην περιοχή Παπασπύρου
50 τ.μ. 1ος όροφος νοικιασμένο σε οδοντιατρείο. Τιμή ευκαιρίας γί
νονται ευκολίες. Πληρ. τηλ. 29.762.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού θεο/νίκης και Σταδίου. Πληρ. τηλ. 22396-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ
Που να γνωρίζει διαφημιστική ματεττε. ΙΙλημ. τηλ. 29-762-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κτίριο 300 τ.μ. περίπου, στην Πατρίδα Βέροιας απέναντι απο το
Εργοστάσιο ΕΛΚΟ κατάλληλο γιο βιοτεχνία ή κέντρο διαακεδάσειος.
Πληρ. τηλ. 28200 Βέροια.

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ
Μ ΙΛ Α Ε Ι ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μισ ενδιαφέρουσα συζήτηση
είχαμε με τον κ. Σπύρο Γσϊτανίδη
βοηθό προπονητού του ΓΑΣ «Βέ
ροια· ο οποίος πέρα από την συνερ
γασία του με τον κ. Στέφανο Γαίτάνο, είνσι υπεύθυνος της ερασιτεχνι
κής και εφηβικής ομάδο; της
Βέροιας.

Και τους ερασιτέχνες της

Πώς βλέπετε κ. Γαττανίδη την
φετεινή πορεία της Βεροίς στο
πρωτάθλημα της Β' Εθνικής,
Φ έτος στη Βέροια γίνεται μια
δουλειά πολύ υπεύθυνη, πολύ
σοβαρή που έχει στόχο την άνοδο
της ομάδος στην Α Εθνική κατηγο
ρία.
Η διοίκηση που απαρτίζεται οπό
νέους ανθρώπους και φιλόδοξους
ογωνίζετα· γι αυτό το σκοπό. Η
πορείο της αμάδας είναι καλή άλλο
θα μπορούσε να είνσι καλύτερη. Οι
βαθμι που χάσομε στην έδρα μας
πήγαν λίγο πίσω, αλλά ελπίζουμε
πως τελικά πρώτοι θα κόψουμε το
νήμα του πρωταθλήματος Η προσ
πάθεια για βελτίωση της απόδοσης
της ομάδας είναι καθημερινή. Χωρίς
να θέλω να πλέξω το εγκώμιο του κ.
Γαίτσνου,
από την πεντάμηνη
συνεργασία μας. μπορώ να πω πως
πρόκειται να αφήσει εποχή στον
ελλοδικο
προπονητικό
χώρο
Πιστεύω πως θα ανεβεί ψηλό Είναι
δοσμένος στην δουλειά του πάσχει
γι αυτή, γνώριζε* την προπονηπκή
όσο λίγοι.
Είναι τύχη γιο μένα να συνερ
γάζομαι υαζύ του Υπάρχει ορμονική
συνεργασία αλληλοκατανόηση και
αλληλοσεβασμός

Ένα γκρουπ από τους ερασιτέχνες, που καθημερινά προπονούνται
κάτω από την επίβλεψη του κ. Γάϊτανίόη.

•Μ.

Στον χώρο τον ερασιτεχνικό που
βρίσκεται η ομάδα;
Η ερασιτεχνική ομάδα σπάτε
λείται από 26 ποδοσφαιριστές ηλι
κίας από 16 ως 22 ετών
Δουλεύουμε από τον Αύγουστο
γιο να φτιάξουμε μιά καλή ερασπεχνική ομάδα Απΰ την περσινή εφη
βική ομάδα προωθήθηκαν 13 ποδο
σφαιριστές στην ερασιτεχνική Πή
ραμε από τις μεταγραφές του καλο
καιριού 2 παίκτες ΙΚσρύδος. Μωυ
σίδης) Πιστεύω ως την άνοιξη να
μοντάρουμε μία δυνατή ερασιτεχνι
κή ομάδα Η δουλειά μας είναι δύ
σκολη γιατί δεν υπάρχει γήπεδο
Προπονούμαστε στα βοηθητικό
στο στίβο ή πάμε στο Λαζοχωρι γιο
προπόνηση Πέρα από αυτό, το
ωράριο των μαθητών - ποδοσφαιρι
στών μας δυσκολεύει. Δεν μπορού
με νο δουλέψουμε όλοΓμαζύ.
Γίνονται προπονήσεις Τρίτη ετόρτη - Παρασκευή πρωί - απόΌ τον δεν έχουμε παιχνίδι
Κυριακή, δουλεύουμε όλοι μαζύ
Σάββατο Μας λείπει η ομοιογέ
και η συνοχή, στοιχεία που θα
κτήσουμε πιστεύω, σιγά την εργασία και τα φιλικό
που δίνουμε.
πάει η ομάδα στα φιλικά
ε δώσει 14 παιχνίδια με
της επαρχίας μας όπου
πετύχε ι δέκα νίκες δύο ισοκαι δυο ήττες Μέσα σπ
τα παιχνίδια βγάζουμε μερικά
π*οόσματα που είναι αρκετά
,9«ω·υ<ι|τ·κα για τους μεγαλυτεσπό τους εροασέχνες ποόο“ ΐρκττές. Έχουν αντιληφθεί ήδη
Οι παίκτες πως πρέπει να κουρα
στούν, να ιδρώσουν πολύ για να
παλαίψουν γ»α την προώθησή τους
στην επαγγλματική ομάδα.
Ποιοί παίκτες ξεχωρίζουν;
Δεν θέλω να αναφερθώ σε

Ενα άλλο σ .υ λ προπονήσεως μ ε βάρη. Κανείς δεν αγκομαχα. Ό λα
γίνονται μ ε το χαμόγελο σ τα χείλη.
ονόμστυ ερασιτεχνών παρά μόνο να
πώ τούτο Είναι μία κατηγορία αυτή
που αγωνίζονται νια νο προωθη
θούν στην επαγγελματική ομάδα και
μιά άλλη κατηγορία παικτών ηλικίας
1 6 - 1 7 ετών που πέρυσι ήταν στην
εφηβική ομάδα που σήμερα δου
λεύουν για νο βελτιωθούν γενικά
σαν νέοι παίκτες.
Γενικό μπορούμε να πούμε ότι
στο χώρο των ερασιτεχνών υπάρ
χουν ταλέντα που πιστεύω για του
χρόνου να διεκόικήσουν μιά θέση
στην επαγγελματική ομάδα
Ποιους παίκτες χρησιμοποιείται
στα Φιλικό παιχνίδια;
Συνολικά χρησιμοποίησα και
εξακολουθώ να χρησιμοποιώ, γιατί
θέλω να παίζουν όλοι 26 παίκτες
όσοι και το έμψυχο δυναμικό τηε
ομάδάς Αυτοί είναι οι Σαμιώτης
Παπαδόπουλος Κ.. Καρύδας. Μίχος
Ταχτστζής, Μ ωύσίδης Σαφαρίκας
Μπριόζας. ΠαντούΛας, Βασδέκης
Καρανόσιος Παπανότος, Σεβοστί6ης Καταραχιάς Αθανασίου. Τζήμος Αίρατζής Σφραγίδης Συμεωνίδης.
Κεχάογλου.
Καραίσαρίδης
Παυλίδης
Φημητρόπουλος
Δαραής Απλακίόης 0 Πιστοφίδης
ξεκίνησε καλό αλλά στη συνέχεια
τραυματίσθηκε και μένηι πίΐιικπο
έχει προβλήματα με το πόόι του.
Τ< άλλο έχετε να μας πείτε;
Δεν μιλήσαμε για τις εφηβικές
ομάδες, Λίγα θα πώ γιατί ο χώρος
αυτός θο μας δώσει την ευκαιρία
για μια άλλη συζήτηση. Έχουμε 32
νεαρά παιδιά γυμνασιακής ηλικίας
διαλεγμέναανάμεσα σε διακόσια
παιδιά. Πιστεύουμε ότι η επιλογή

Πρωτοχρονιάτικο
Σαββατοκύριακο

στην ΕΛΗΑ
Μ Ε ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΗΣ Μ Ο ΥΣΙΚΗΣ

μας ήταν σωστή. Μέσα σ' αυτά τα
παιδιά υπόρχουν πολλά ταλέντο που
μια μέρο θο γράψουν ιστορία στο
βεροιώτικο ποδόσφαιρο.
Στην Βέροια τώρα υπάρχει όχι
μόνο βιτρίνα, αλλά και υποδομή της
οποίος οι καρποί θα αποδώσουν σε
Μγα χρόνια. Χρειάζεται δουλειά και
υπομονή. Πιστεύουμε ότι δου
λεύουμε για την Βέροια και το
ποδόσφαιρό της.

ΗΤΤΕΣ ΣΤΟ
ΒΟΛΛΕΫ ΤΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
Το πρωτάθλημα Βόλλευ διακό
πηκε λόγω εορτών κοι θα ξαναρχί
σει στις 8 Ιανουαρίου. Η ομάδα του
Ζαφειράκη όμως συνέχισε δίχως
παύση την προετοιμασία τη ς
Βόλλευ Α" Εθνικής είχαν την
ευκαρία να παρακολουθήσουν οι
φίλαθλοι που κστέκλυσσν το κλει
στό. 0 Ζαφειράκης αντιμετώπισε
τον ΠΑΟΚ και τη Σκύδρα όπου και
γνώρισε δύο ήττες με σκόρ 1-3
σετ
Βόλλευ υψηλής ποιότητας χάρηκαν οι φίλαθλοι που κστέκλυσον το
κλειστό και αποζημιώθηκαν με το
παραπάνω από την μεγάλη ομάδα
του ΠΑΟΚ οι παίκτες μας ξεκινών
τας κάπως μουδιασμένα έχασαν τα
δύο πρώτα σετ με 8-15-1-15, Στη
συνέχεια παίζοντας απλά και δυνατά
κέρδισαν το τρίτο σ ετ 15-10 και
τελικά έχασε το τέταρτο σετ με
9-15.
Ξεχώρισαν Πλιάτσικας X χάρις
στη δυναμικότητα και στην παληκαριό του κερδίθηκε το μοναδικό σετ
Καρανότσιος - Αχλιώπας Ζαφειράκης Πλιάτσικας - Καρανότσιος Αχλιώπας Δαϊος - Κουλτζής Μυλωνάς - Παπαγεωργίου - Μπέρσος - Μιχαηλίδης - Πλιάτσικας Γ,
Χ'Στυλής

Α. ΤΣΙΑΡΤΑΣ;
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ
ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ; (Του ανταποκριτού μας)
Η Αλεξάνδρεια είναι διαπίστωση
όλων, ότι φέτος έχει την καλύτερη
όμάδα στα τελευταία 15 χρόνια
τουλάχιστον. Αυτό το αναγνωρί
ζουν όλοι οι φίλαθλοι της πόλος
μας. Κοι εχει ταυτόχρονα και την
καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημο
της Α Εθνικής Ερασιτεχνικής κατη
γορίας όσα χρονιά συμμετέχει σ'
αυτό.
Θεωρήσαμε, λοιπόν σκόπιμο να
πάρουμε μια συνέντευξη, από τον
γενικό αρχηγό της ομάδας κ, Ανα
στάσιο Τσιόρτα. που κατό γενική
ομολογία είναι από τους βοσικωτερους συντελεστές αυτής της ομά
δας που υπάρχει σήμερα Οι ερω
τήσεις και οι απαντήσεις, αυτής της
συνέντευξης έχουν ως εξής
ΕΡΩΤΗΣΗ Κύριε Τσιόρτα, πως βλέ
πεις μέχρι σήμερα την ομάόα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νομίζω άτι μέχρι
στιγμής πόμε καλά παρ' ότι θα μπο
ρούσαμε σε μερικό παιχνίδια να πά
με καλύτερα. Βέβαια επιθετικό εί
μαστε πολύ δυνατοί και σκοράρει η
ομάδα πολύ εύκολα. Απόδειξη ότι
έχουμε την καλύτερη επίθεση στον
όμιλό μας και τη δεύτερη στους
επτά ομίλους του ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι θα
πόμε πολύ καλύτερα, γιοτί η ομάδα
έχει φυσική κατάσταση, που δεν
νομίζω να έχει άλλη ομάδο του ομί
λου μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Υπάρχουν στόχοι για
την Αλεξάνδρεια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στόχους έχουν
όλες οι ομάόες Φυσικό είναι να έχει
και η Αλεξάνδρεια. Εμείς σαν στόχο
έχουμε την πρώτη θέση στον όμιλό
μας και την άνοδο της ομάδας στην
Γ Εθνική, Πιστεύω ότι στο τέλος
θα το πετύχουμε. παρ ότι στο
ποδόσφαιρο μακροχρόνιες προβλέ
ψεις δεν μπορούν να γίνουν, και από
τη μια μέρα στην άλλη πολλά απρό
βλεπτα μπορούν να συμβούν
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η όιοίκηση εργάζεται
σωστό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό θα το κρίνει ο
φίλαθλος κόσμος. Εκείνο που έχω
να πω εγώ είναι ότι η παρουσία στο
πόστο του προέδρου του κ Κλήμη
Αρτόπουλου. αποτελεί το μεγαλύτε
ρο κέρδος για την Αλεξάνδρεια.
Νομίζω ότι τέτοια περίπτωση προέ
δρου δεν ξανσπέρασε από το σύλ
λογο. και φοβάμαι, ούτε θα ξαναπεράσει. Γι αυτούς που δεν συνεργά
στηκαν με τον κ. Αρτόπουλο. δεν
μπορούν να το διαπιστώσουν ότι
κοι να λεχθεί,
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνώμη έχεις για
τον κ. Κεραμιδά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προσφορά του κ.
Κεραμιδά στο ποδόσφαιρο της πό
λης μας είναι πολύ μεγάλη. Όσα
χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαι
ρο της Αλεξάνδρειας προπονητής
με την εργσπκότηια και υπευθυνό
τητα του κ. Κεραμιδά, κατά τη γνώ
μη μου, όεν πέρασε. Το γεγονός ότι
παραμένει για τρία συνεχή χρονιά
στην ομάόα. αυτό τα λέει όλα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι φίλαθλοι συμπα
ραστέκονται την ομάδα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρ ότι οεν έχου
με παράπονα από την συμπαράστα
ση των φιλάθλων, εγώ θα τους
παρακαλέσω να βοηθήσουν φέτος
περισσότερο, γιατί πραγματικά, οι
απαιτήσεις της ομάόας είναι πολύ
μεγάλες. Και θέλω να πιστεύω ότι
θα μας βοηθήσουν περισσότερο,
γιατί την αγαπάνε πραγματικό την
ομόόα. Άλλω στε οι φίλαθλοι παί
ζουν από τους σπουδαιότερους ρό
λους στην πορεία μιας ομάδας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Π οιίς ομάδες υπολο
γίζεις περισσότερο:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ό λες και καμιά.
Υπολογίζω μόνο την καλή ή κακή
Αλεξάνδρεια. Απόδειξη αυτού είναι,
ότι ενώ η ομάδα χάνει από τον Μ.
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'V . Παοάδόση σε δύο μέρες
V V 1

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι οι σχέσεις
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια - αθλητικών
αρχών:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Αλεξάνδρεια δεν
έχει πρόβλημα στο θέμα αυτό. Βρί
σκεται σε συνεργασία, με όλους
τους αθλητικούς φορείς. Από τον
υφυπουργό αθλητισμού και νέας
γενιάς κ. Κ. Λαλιώτη, μέχρι και τον
πρόεδρο της πιο μικρής επιτροπής
της Ε.Π.Ο. Αριστες είναι οι σχέσεις
μας και με την ΕΠΣΚΜ, παρ- ότι στο
πρωτάθλημα που παίξαμε εξσρτώμαστε από την Ε.Π.Ο. ^δ ώ θα ήθε
λα να τονίσω κάτι που είναι πολύ δί
καιο. Να ευχαριστήσω και όημόαια
τον γραμματέα της ΕΠΣΚΜ κ. Κώ
στα Μπιξιούρα, που αποτελεί κεφά
λαιο για το ποδόσφαιρο της
ΕΠΣΚΜ. και που την ομάδο μας την
εξυπηρετεί σ ότι τον χρειασθή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνώμη έχεις για τη
διαιτησία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Το ερώτημα αυτό
θα μείνη αναπάντητο για πολύ καιρό
ακόμη Γιατί το ότι συμβαίνει με
τους διαιτητές δεν βαρόνη αποκλει
στικό αυτούς. Η ευθύνη ανήκει σ'
όλους, σ' όσους πηγαίνουν στο γή
πεδο.
Πιστεύω ότι τώρα γίνεται μία
σοβαρή προσπάθεια από μέρους
της πολιτείας για να διορθωθούν
πολλά. Η νοοτροπία όμως παρα
γόντων, παικτών, και φιλάθλων ε ί
ναι ακόμη τέτοια, που θα χρειασθή
.καιρός να μπουν τα πράγματα στο
τέλειο. Βέβοια το πρόβλημα θα βρή
τη λύση του, πρώτα από την προσ
πάθεια και διαγωγή των διαιτητών.
Αλλά και η βοήθεια Και συμπαρά
σταση, των παραγόντων, παικτών,
προπονητών και φιλάθλων, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση.
Οταν
ένας παράγων ή προπονητής σε
γνώση του, φορτώνει με δηλώσεις
την αποτυχία της ομάδας του. στο
διαιτητή, τότε σίγουρα ότι και να κά
νουν οι διαιτητές σίγουρα δεν λύ
νουν το πρόβλημα μόνοι τους. Αυτό
είναι ένα παράδειγμα που ανέψερο.
Προσωπικό πιστεύω ότι η διαιτησία
θα ανέβη, και τα παρατράγουδο στα
γήπεδα θα μειωθούν. Ο μόνος για
τρός όμως στο θέμα ουτό, θα είναι
μόνο ο χρόνος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πιστεύεις και τι
επιθυμείς για το 1983;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι το
1983 θα παιχθή καλύτερο ποδό
σφαιρο. οι φίλαθλοι θα ξανσγυρίσουν στα γήπεδα, η βία θα εξαληφθή από αυτό και οι ομάόες θα
οργανωθούν κσλύτεοα. Επιθυυία
μου είναι η Αλεξάνδρεια να ργη
πρωταθλήτρια στον όμιλό της γιατί
πιστεύω ότι έχουμε την καλύτερη
ομάδα. Το ίδιο εύχομαι και στον
ΓΑΣ Βέροια. Όπως επιθυμώ και την
καλή πορεία στο ερασιτεχνικό πρω
τάθλημα της Δόξας Μακροχωρίου
και του Αγροτικού Αστέρα Πλατέος,
δύο ομάδων με ιστορία και προσ
φορά στο ποδόσφαιρο του νομού
μος, Τέλος να υπάρχει ειρήνη ο' όλο
τον κόσμο, και αγάπη μεταξύ των
ανθρώπων, ανεξαρτήτων θέσεων
και πεποιθήσεων.
Αυτά μος είπε στις ερωτήσεις
που του υποβάλλαμε ο γενικός
αρχηγός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ.
Αναστάσιος Τσιάρτας. Και εμείς από
την θέση μας του ευχόμαστε νο
εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες και
οι προβλέψεις του.

Βενζινάδικα

(σήμερα το βράδυ)

Γαλάνης Ευάγγελος
Πιερίων 14. τηλ. 26300

ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Τάσος Τσιάρτσς στο πόστο του Γενικού Αρχηγού και ο Μονώλης
Κεραμυδός του προπονητού αποτελούν την σπονδυλική στήλη της φ ο ε ινής μεγάλης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ
ΜΙΧ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ «,*
2ο Χιλ. Σ. Σταθμού - Ναούσης

Εύχεται
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1 9 8 3

Η ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Εύχεται
στην π€λατ€ία της
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟ ΤΟ 1 9 8 3

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

«ΑΛΦΑ»
Β. Αντωνιάδης - Π. Φασουλόπουλος Ο .Ε.
Κεντρικής 1 6 2 - Τηλ. 2 4 .5 5 7

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
Ευτυχισμένο το 1 9 8 3

Όσοι θέλουν«ο μοιράσουνε,πστολές, προσκλήσεις, ήάλλο
έντυπο υλικό, στα γραμματοκιβώτια τωνσαϊτιών. τακατα
στήματαα» τα γραφεία πγςπόλςωςΒεροέος, μαοροάν να
τηλεφωνήσουνστα2».762ττςεργάσιμες ώρες γοπφείοσ.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΓΑΛΑΖΙΟΣ
ΚΥΚΝΟΣ
Θα κοπ€ί τούρτα
για τα 4 χρόνια
λειτουργίας μας
ΣΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όποιο αυτοκίνητο
αν

Αλέξανδρο Τρικάλων, μετά τρεις μέ
ρες συντρίβει την Ελασσόνα με 5-0.
Θέλω να πω ότι σ' ένα πρωτάθλη
μα όπως το δικό μας ιδιαίτερα, όεν
υπάρχουν μικρές και μεγάλες ομά
δες. Ολες είναι ικανές να κάνουν τη
ζημιά. Συνεπώς από την απόδοση τη
δική μας εξαρτώνται και τα αποτε
λέσματα που θα φέρουμε στα επό
μενα παιχνίόια.

ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Πρωτοχρονιάς

Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ε ΤΟ Τ Ρ Α Π ΕΖ Ι ΣΑΣ

■>·

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 1 982

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 4η

ΓΙΑ Μ ΙΑ Β Ρ Α Δ ΥΑ
ΑΞΕΧΑ ΣΤΗ

Ρεζερβέ 28.111

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
5ΑΒΑ - ΝΟίΙΟΜΕΝΟΗ - ΒΑΚΚΟ
Απίστευτα πιστή εικόνα
μ£ ζωντανά χρώματα
Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Φ Ω Ν ΙΚ Α
ΣΥΓΚ ΡΟ ΤΗ Μ Α ΤΑ
παντός τόπου Ηλεκτρικές Συσκευές
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ .
Καμπίτη 8 Τηλ. 0332 27338 - 28338

Ιωαννίδπς Δημήτριος
Τηλ. 22767

Για την Β& Ο δεν αρκεί να ικανοποιηθείτε σήμερα.
ΓΓ αυτό έφτιαξε την τηλεόραση του αύριο

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιλάρης 06,
Βενιζέλου Β8, τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

ΟΙ Α ΓΩ Ν Ε Σ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
συνέχεια από την 3η
θος για ένα θετικό αποτέλεσμα και
Π ισοπαλία είναι δικαίωση της προσ
πάθειας του.
Από τον Εθνικό όιεσώθει μόνον
η αμυντική του γραμμή ενώ η κά
ποιο κινητικότητα των δυο ακραίων
κυνηγών του δεν πλαισιώθηκε από
ουσιαστική βοήθεια των κεντρώων.
Από τον Στενήμαχο όιοκρίθηκαν
οι ΠαπαλεξΙου, Σαρακοτσιάνος Γ..
Πδαρης
Ηχηρό ράπισμα κατά του πραγ
ματικό καλού διαιτητού έργου έδω
σε ο διαιτητής του αγώνα κ. Τσιλογιάννης Ν αδικώντας καθαρά σε
πολλές περιπτώσεις την τοπική ομά
δα. σε εκνευριστικό βοθμά.
Κακώς βέβαια και ο ορισμός του
από τον Σύνδεσμο Διαιτητών αφού
είναι γνωστόν ότι στον προηγούμε
νο εντός έδρας αγώνα του Εθνικού
με το Ζερβοχώρι δημιουργήθηκαν
Επεισόδια εναντίον του. από φ ιλά
θλους του Εθνικού για αρνητική
προσφορά έργου.
Εθνικόν* Θεσχαρόπουλος. Αλεξανδρίόης Γιαννδπουλος (69 Απώσογλου). Ηλιάδης, Μαρουδας Σαζρκλίδης. Πασ*δηί<65 * αζοσιΟόόης)
Φωτιάόης. ΚουλριιρΜυτης ΣτΆτσφ
γλίδης, ΚοομΙδης
Ιτενήμαχος: Μαρας, Τσιοούσογλου
Β, Σακαλής Κ.. Σαρακοτσιάνος Γ,
Σακαλής Α., Γιδάρης, Παπαλεξίου
Ρώσιος, Τσιοούσογλου Κ (58'
Μπΐρτσης), Σαρακοτσιάνος Σ.. Σοκαλής I. (88' Μπακόύλας).
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