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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982
.«ος ιδρύσεως 1965
αρ. φύλλου 1894
Μητροπόλεως 72 - Τη)- 23.137 I
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Ο ΚΙΣΣ/ΓΚΕΡ
ΗΞΕΡΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
Αέ€ΐ ο Κυπριανού
Λ Ε Τ Κ ω ίΑ

Σοβαρό πρόβλημα στην απονομή δικαιοσύνης
Ο λαός
στην
βξουσία;
Η νενική κατακραυγή
των επαγγελματικών και
παραγωγικών τάξεων ανάTHW κυβέρνηση να
αναθεωρήσει, μερικώς, τη
Φορολογική της πολιτική
°ο υ πρόσφατα αποφάσισε
και εξήγγειλε .
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει
περίτρανα
την
προχειρότητα των αποφό°«ων που παίρνει η κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ και την
«Αλί'ψη
σοβαρού
προ
γραμματισμού στη λήψη
και εξαγγελία των διαφό
ρων μέτρων. Αποδεικνύει,
«=πσης. Οτι κάθε μέτρο που
α ρνετοι
ερήμην
του
Λαού χωρίς τον διάλογο,
οΠΑοδή, με χ,ς ενδιαφερό^€ν«ς τάξεις, είναι καταδιασμένο σε αποτυχία.
Το «κόμμα του Λαού»
που είχε σαν προεκλογικό
° υ σλόγκαν «το ΠΑΣΟΚ
κυβέρνηση, ο Λαός
«aqW 6^ouoía» διαψεύδει
e Μίρα και περισσότερο τ,ς προσδοκίες αυτών
"ου το πίστεψαν. Και φέρ„ .°το νού τα λόγια του
^Ρωην πρωθυπουργού κ.
άλλη, γιο το εκλογικό
αποτέλεσμα της 1 8 Οκτωλ !,* : Μαι,ύρι ο Ελληνικός
να ΜΠ το μετανο ιώ OCI..
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΙΙΕΑΠΗΡΜ II» λΕΗΜΤΙΙ
ί ί ΙΕϋ ϋΟΜΟΤΟΥ ΜΕΞΜΑΡΗ
Για την παραγραφή αδικημάτων
Σάλος επικρατεί από προχθές στους νομικούς και
πολιτικούς κύκλους της χώρας, εξαιτίας της αποφάσεως
του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών που έκρινε τον
πρόσφατο νόμο 1 24 0 /8 2 , που ψήφισε η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, σαν αντισυνταγματικό και αρνήθηκε να τον
εφαρμόσει και να απαλλάξει τους κατηγορουμένους.
Ο νόμος αυτός, ως γνωστόν, «παραγράφει» ορισμέ
νες κατηγορίες αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα και
επιτρέπει την απόλυση κρατουμένων υπό όρους.
Το Εφετείο δέχθηκε την πρόταση του Εισαγγελέα
κ. Τσεβά που χαρακτήρισε το νόμο αντισυνταγματικό
γιατί το Σύνταγμα απαγορεύει τη χορήγηση αμνηστίας
σε αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Αμνηστία
επιτρέπεται μόνο σε πολιτικά αδικήματα.
Οπως ανέφερε ο κ. Τσεβός ο
νόμος αυτός εισάγει μια ρύθμιση
που περισσότερο προσομοιάζει με
ομνηστίο παρα με παραγραφή αδι
κημάτων.
ΣΟΒΑΡΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η απόφαση του Πενταμελούς
Εφετείου Αθηνών χαρακτηρίζεται
από νομικούς κύκλους και από τους
πολιτικούς παρατηρητές στο χώρο
της αντιπολίτευσης σαν ιστορική.
Εξαίρετοι επίσης το σθένος του Ε ι-.
σογγελέακ. Τσεβά να κάνει την σχε-

Να προστατευθει
Β Εκκλησία του Χριστού
ΓΡάψαμε κα|
ψ0ρές στο παρελθόν ότι π Εκκλησία του Χρίστου
* Ι λ ^ ρο,° αποτελεί το αξιολογώτερο ιστορικό μνημείο του τόπου. Κάθε
ν° Χ'Αιάδες ξένοι και "Ελληνες τουρίστες έρχονται και θαυμάζουν τις
Π ο δ ικ έ ς τοιχογραφίες του Ναού.
Νομίζουμε, όμως, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εποπτεία και καλύτερη
0
τ»υ χώρου της Εκκλησίας. Ο φύλακας, βέβαια, που υπάρχει οριαία
και ώρες της εβόομάόας κάνει ό,π μπορεί γαι την προστατα| Τ° υ '* ρομ ™ τού χώρου. Όμως τις ώρες που δεν υπάρχει αυτός τί γίνεΠ°*λές φορές ΣιΥ«με αυτόπτες μάρτυρες μιάς απαράδεκτης κατάσταια ? σ ΐ° πρθαύλιο του Ναού. Μικρά παιδιά, Χ ν ρ ΐ συναίσθηση της ιερότη- * ϋι μ°νυδικότητας του χώρου, πηδούν πάνω από τϋ κάγκελα της περίααν
Και "ώζουν μπάλλα στο χορτάρι του προαυλίου χρησιμοποιώντας
ίο ,(° τΠν καμάρα τοο Ναού και για...τερματοφύλακα την τοιχογραφία
ΟΙΟυ αγίου!
Ι01| * ,υ * » Φορές που συνέβαινε αυτή η εξωφρενική κατάσταση και ξένοι
Υα^ 0,€ϊ από τον δρόμο έβγαζαν φωτογραφίες του Ναού, αποθανατίζοννο (? υαι,,ΰ· το απαράδεκτο και δυσφημηστικό για τον τόπο μας φαινόμεκυν · ° ,ΰο° €Μείς όσο και άλλοι συμπολίτες επανειλημμένα έχουμε
νέτοι ' ° Ε1 ° υΤ^ 10 αααναώθητα παιδιά, όμως το κακό συχνά επαναλαμβάΤα 01 ^ται τα θαυμάσια αυτά καλλιτεχνήματα στο Ναό του Χριστού, που
Τ( εκα’ οντάδες χρόνια που πέρασαν δεν μπόρεσαν να τα εξαφανίσουν ούκ, ν Γ ύ- " αι °* βόρβοροι επιδρομείς διανοήθηκαν να τα καταστρέψουν,
ν*ύ«Ηΐν τώρα από τα ίδια μας τα χέρια και από έλλειψη κατάλληλης
τήρησης
η
* του“ χώρου.
π υπηρεα{α Αρχαιολογίας της Βεροίας που τόση ευαισθησία έδειξε
και
Ναού ΙΧν*' * 'α
ίοω4 πιό ασήμαντα πράγματα έξω απ’ το χώρο του
οικ Αλ ” ' pf*et πιώ προσεκτικά το μάτι της μέσα στο προαύλιο και στο ιερό
'ην°κώμημ0 ΕπιοημαΙνουμε επίσης το χρέος της Αστυνομίας Βεροίας για
των ατόμων που μπαίνουν στο προαύλιο και αν όχι τίποτα
τα ρ ίί*η*ώνουν με τις ενέργειές τους την ιερότητα και την σπαυδαιότη,ou Χώρου.

ΠΡΟΣ ΟΧΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ · ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΤ^ΙΑΑ ΒΕΡΟΙΑΧ το καινούργιο κατόοτημα
γΟ φΑΡΜΑΚΟΝ Β. ΠΑΑΟΥΚΙΔΗ
Το ^ ό σ τ η μ α θσ βρείτι τα καλύτερα φάρμακα για άλες τις
α*Μ ρ γ Μ ς Ι σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανήματα
Νκιόσμστα.
Επίσης β" οντικρυοετι την δάθεση του Γεωπόνου γιο την
((υπηρέτησή σος οσον σφορό:
π(Χ>μήθειά σος οε φάρμακα.
'
ΙΛλτπες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
δΐ Τ'^ ΕΓΤ,®λέ",<' < «οι
.Γ^ν άμεση και συνεχή ποροκολοϋθηση των καλλιεργειών
οκοπά την επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων της
'*>ρΥ κής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΟΠΟΝΟΓ
ΤΗΛ. 61.Π » — <2.429

ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

·

ιικη πρόταοη στο Δικαστήριο. Ας
σημειωθεί όπ πριν από τον κ. Τ σε
βά και ο Εισαγγελέας Εφετών κ.
Ανδρεουλάκος έκανε την ίδια πρό
ταση στο Τριμελές Εφετείο Αθη
νών. το οποίο και δεν απήλλαξε
τους κατηγορουμένους βάσει του
νόμου, αλλά προχώρησε στην εκδί
καση της υποθέσεως κηρύσσοντάς
τους αθώους.
"Οπως επισημαίνεται τώρα θα
προκύψουν σοβαρότατα προβλήμα
τα για τη Δικαιοσύνη, Άλλα δικα
στήρια ενδεχομένως να εφαρμό
σουν το νόμο ουτόν και άλλα να μη
τον εφαρμόσουν. Αν μάλιστα κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος απ"
τον Ά ο ειο Πόγψτότε τα δικοστήρια
είναι υποχρεωμένα να μην τον
εφαρμόζουν.Τί θα γίνει, όμως, με
αυτούς που εντωμεταξύ θα έχουν
απαλλαχθεί ή θα έχουν απολυθεί
απ" τις φυλακές:
' Οπως επισημαίνουν νομικοί κύ
κλοι:
•
Εφ’ όσον εξεδόθη απόφαση
που κηρύσσει τον νόμο αντισυνταγ
ματικό. οφείλουν οι Εισαγγελείς ν'
ανοφερθούν στα αρμόδια δικαστή
ρια, το ολιγώτερο, και ακόμη να
σταματήσουν την απόλυση των
κρατουμένων.
•
Εάν ο νόμος θεωρηθεί αντι
συνταγματικός από τον Ά ρειο Πά
γο. τα δικαστήρια είναι υποχρεωμέ
να να μην τον εφαρμόσουν, οπότε
όμως θα πρακύψει ένα πρόσθετο
ζήτημα: Τί θα γίνει μ" αυτούς που
απολογήθηκαν:
Αλλά επίσης υπάρχει και το
ερώτημα: Τϊ θα κάνουν στο μεταξύ
τα δικαστήρια; Οπωσδήποτε δεν
δεσμεύονται από το «πρώτο όεόικασμένο» του Πενταμελούς Εφε
τείου Αθηνών. Μήπως όμως άλλοι
θα κάνουν χρήση του νόμου και θ'
απαλλάσσουν κατηγορουμένους κΓ
άλλοι θα τον κρίνουν αντισυνταγμα
τικό και θα τους καταδικάζουν κατά
την Δικονομία:...
ΓΗόη με χθεσινές αποφάσεις
δικαστηρίων της Θεσ/νίκης απαλλά
χθηκαν αρκετές δεκάόες κατηγο
ρουμένων βάσει του νόμου αυτου,
που ο Εισαγγελέας κ. Σιδέρης τον

χαρακτήρισε συνταγματικό και προτεινε την εφορμονή του).
Αντίθετα.
αντισυνταγματικό
θεώρησε χθες -ον νόμο 1240/82
το Π Τριμελές Εφετείο Αθηνών
(Πρόεδρος κ. Δ. ΓεωργιόδηςΙ παρά
την αντίθετη πρόταση του Εισαγγε
λέα της έδρας κ. Γ Παπαδομιχελόκη. Έτσι το δικαστήριο δεν εφάρμο
σε τον νόμο αυτά αλλά προχώρησε
στην εκδίκαση των υποθέσεων

Ό εώ ογγιλιυς Εφετών κ. Τσεβός, ό
όποιος έήιηοι νό μή έφβρμοσβή δ νό
μος Άλεξανβρή, γιατί παραβιάζει βε μελιύΒεις διστάζεις τού συντάγματος.
Ή πρότασή του έγινε δεκτή όπ' τό
Πενταμελές Έψετειο 'Αθηνών, τού
όποιου ή όπόφοοη χαρακτηρίζεται ώς
1
Ιστορική,
υπαγορευομένων εζ αποχρώντων λόγων
γενικότερων δημοσίου ή κοινωνικού
συμφέροντος
• ΚΑΤΑ την θεμελιοκήν Συνταγματι
κήν εππσνήν της διοκρίοειυς των εξου
σιών ΙΟρθρον 62 του Συντύγμπτοςΐ εφ'
Οσον ρυθμίζονται ντμοθετικώς θέματα
και αντικείμενα δίκης υπαχθέντα ήδη.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
μετά την κίνησιι του μηχανισμού της
ΤΟΥ κ. ΤΣΕΒΑ
διώξεως εις την δικαιοδοσίαν της δικα
στικής εξουσίας - της τρίτης των συντε
0
Εισαγγελέας Εφετών κ. Δημ. Τσε
ταγμένων εξουσιών της Πολιτείας».
βός τόνισε κατά την αγόρευσή του στο
01
ΔΙΚΑΣΤΕΣ που συγκροτούσαν
Δικαστήριο:
Πενταμελές Εφετείο, που εξέδωκε την
«Η δια τΠς διατΰξεως της παραγρά
χθεσινή ιστορική του απδφοση ήσαν οι
φου 1, του άρθρου ί του νόμο(Λ240/82
εφέτες κ.κ. Π Κατραλής προεδρεύων
ειοαγόμενη ρύθμισις είναι θεσμός ιδιόρ
λόγω σρχαιότητος Κ. Κωστσπουλος I
ρυθμος και προσομοιάζει προς την
Αποστόλου, θ. Τολιας και Β Καρβέλας
αμνηστίαν μάλλον παρά προς την παρα
ΕισαγγελεΟς ο κ Δ. Τσεβός
γραφήν. Διότι χωρίς την βασικήν προύΗ απόφαση του δικαστηρίου στηρίζε
πόθεσιν της πορανροφής δηλαδή την
ται στο άρθρο 47 παράγραφος 4 του
παρέλευσιν συγκεκριμένου και εκ των
ισχύοντος Συντάγματος που ορίζει
προτέρων θεσμοθετημένου χρόνου εξα
»Αμνηστία, επί κοινών εγκλημάτων ουδέ
λείφει το οξιδποινο ωρισμένων εγκλημαδιο Νόμου παρέχεται».
ιικύν πράξεων και επιφερει της αμνη

DISCO
CLUB-SHOW
QUEEN NOR ΤΗ
Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ 190 ΤΗ Λ. 62.573

Σχετικό με την πρόσφατη ομιλία
του Ιερομόναχου η. Θεόκλητου που
έγινε στη Βέροια, ο καθηγητής κ.
Στέφ. Κισιώτης έστειλε στο «Λ» την
παρακάτω επιστολή:
«Κύριε Διευθυντή
Αηηχώντας και τα αισθήματα
εκατοντάδων
συμπολιτών
μας,
αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαρι
στήσω ειλικρινή το Σύλλογο των
Εφέδρων Αξιωματικών ίου Ν, Ημα
θίας που είχε την έμπντ'ίση και την
τόλμη νο καλέσει στην Πόλη μας,
στις 29-3-82. το σεβαστό και
ρωμαλέο πνευματικό κοι καθαγια
σμένο από την άσκηση, την προσ
ευχή και τη μελέτη των Θείων και
ανθρωπίνων πραγμάτων, π. Θεό
κλητο. μονοχό της Μονής Διονυ
σίου του Ανίου Όρους.
Για όσους γίναμε κοινωνοι αυτής
της πνευμαπκής ευωχίας Ο λόγος
που αυθόρμητα έρχεται στα χείλη
μας είνοι: Αγιο Ορθοδοξία εσύ μό
νη σ' όλο τον κόσμο μπορείς κοι
φτιάχνεις τον άνθρωπο, αυτόν που
αγωνίζεται και θέλει, «υπέρ άνθρω

και σεμινάρια

Η Γλυκερία
ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

uu..|v την εκεχειρία Και \ ενθάρ
Σε δήλωση του ο κ. Κυπριανού
ρυνση μάλλον φαίνεται να είχε τότε
σχετικά με τα απομνημονεύματά
του κ. Κίοσινγκερ. αναφέρει τα ακό η Τουρκία και όχι απειλές σε βάρος
της. Η Δεύτερη φάση ιης Τουρκικής
λουθο.
εισβολής σναφέρεται σχεδόν συμΑπό τα αποσπάσματα του δεύτε
πτωμστικό από τον κ. Κίσσινγκερ
ρου τόμου των «απομνημονευμά
σαν περίπου ένα γεγονός ρουτίνας
των» του κ Κίσσινγκερ. nou δήμο
Προσπαθεί μέσα στα «απομνη
αιεύθπκαν στις εφημερίδες επιβε
μονεύματα» του Ο κ. Κίσσινγκερ να
βαιώνονται με αυθεντικότητα μερι
συγκαλύψει ή υα αποαείσ« τις
κό πράγματα, που επηρέασαν βαθύ
μεγάλες ευθύνες του για την
τατα την τύχη της Κάπρου.
Κυπριακή τραγωδία Αλλά οι ευθύ
Πρώτα, είναι ο φιλοτουρκισμός
νες
του υπουργού, είναι δεδομένες.
του κ. Κίσσινγκερ. Στα «απομνημο
νεύματα» 'ο υ ο κ. Κίσσινγκερ φανε
ρώνεται ότι συντάσεται με τις θ έ 
σεις της Τουρκίας και δικαιολογεί
την οτάση της για όοα συνέβησαν
μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου
Ακόμη και για την περίοδο μετά την
εισβολή, ο κ. Κίσσινγκερ διαδηλώ
νει τα φιλοτουρκικά του αισθήματα
καταδικάζοντας και το γνωστό
Αρχισε σήμερα ο δεύτερος γύ
«εμπάργκο» σε βάρος τηςΤομρκίας,
ρος των τριημέρων συζητήσεων για
Δεύτερον, είναι το μένος του
πς κοινοτικές Τιμές των αγροτικών
κατά του μεγάλου ηγέτη του
προίΟντων 1982-83
Κυπριακού λαού Εθνάρχη Μακα
Γο Συμβούλιο Υπουργών Γίω ρρίου. Στο θέμα αυτό ο κ. Κϊσσιννίας οτο οποίο μετέχει ο υπουργό«
γκερ συμμερίζεται τα αισθήματα
γεωργίας κ. Κ. Σημίτης συνήλθε'
των Τούρκων. Αλλά και με την
στις 10 το πρωί και με την έναρξη
ελλειπή ή διαστρεβλωτική αναφορά
της συνεδρίασης έκανε δεκτή την
του αε διάφορα γενονότα της επο
εξής πρόταση της Βελγικής Προτ
χής αποκαλύπτει κοι το δικό του
όρίος: να προηγηθούν διμερείς
προσωπικό μένος κστά του Μακα συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Επαρπ
ρίου. Όσα λέγει ο Κίσσινγκερ αντι «τής με «όθε αντιπροσωπεία χωρ,
μάχονται με τις τότε φιλοφρονήσεις στό, αε μια πρώτη προαπαθειπ
tou προς τον Μακάριο.
προσέγγισης των διαφόρων Κρα
Τρίτον, οπό τα «απομνημονεύμα τών - Μελών.
τα» προκύπτει ότι ο κ. Κίσσινγκερ
ήταν ουσιαστικά γνώστης της Toupκικής εισβολής στην Κύπρο και γρά
Φει ότι τίποτε απολύτως δεν έκανε
για να την αποτρέψει ή έστω, να την
περιορίσει. Παραλείπει να προσθέ
σει ότι η βαρβαρη Τουρκική εισβολή
έγινε με αμερικάνικο πολεμικό υλι
κό,και οι ρουκέττες οι οβίδες και οι
σφρίρες και οι εμπρηστικές,βόμβες
ήταν αμερικανικής προέλευσης TV
αυτό και είναι συνυπεύθυνος ο «
Κίσσινγκερ για όσα βάρβαρα και
απάνθρωπο διέπραξε η Τουρκία
στην Κύπρο, κατά παραβαση του
όιεθνούς νόμου.
το Τέταρτον, ο κ. Κίσσινγκερ σνπ
φάσκει προς τον εαυτό του. Λέγει
όπ τότε η αμερικανική κυβέρνηση,
λόγω του σκανδάλου Ουωτεργκείτ
δεν ήτο σε θέση να δράσει για απο
τροπή της εισβολής, αλλά και ισχυ
ρίζεται ότι «την νύκτα της 21 ης Ιου
λίου προς την 22σν Ιουλίου επιβά
λαμε εκεχειρία απειλώντας την
ΑΘ Η Ν Α 31 <ΑΠΕ)
Τουρκία», κ.λ.π. Μα η φοβερώτερη
καταστροφή εξελίχθηκε μετά από
Τ«|ν 5 .3 0 ' απογευματινή * ηέστρεψε αεροπορικώς οπέ τις
Βρυξέλλες, ο Πρω θυηομρ/ός κ.
Α. Παπανδρέου, ο οποί» ς είχ*
λάβει μέρος στην &'»σκέψη
κορυφής των αρχηγών κρατών
της ΕΟΚ.
Μ αζί με τον κ. Πρυ ¿υπουργό
επέστρεψον ο unouf γός Εξωτε
ρικών κ. I. Χαραλαμ .τάπουλος ο
πον άνθρωπον» Κι ακόμη, πόσο
υφυπουργός
Εξωτερικών
κ
καχοκπκός φηίνεται ο λόγος των
Βάρφης και ο υφυπουργός
«λογάδων» ταυ «κόσμου τούτου»,
Προεδρίας κ. Δ. Μ αρούδας
που εξαντλείται στα διανοήματα και
στον ιιεραλιμένα του Ελληνι
στην ωραιολογίο.
κού υποδέχθηκαν τον κ. Πρω
Ας ευχηθούμε και ο' άλλες τ έ 
τοιες εκπληκτικές παρουσίες στην
θυπουργό ο Πρόεδρος της βου
Πόλη μας.
λής κ. Αλευράς το μέλη του
υπουργικού συμβουλίου, η ηγεΜε ειλικρινή ευγνωμοσύνη
Κισιώτης Στέφανος
αία του στρατεύματος πολλοί
Καθηγητής Θεολόγος - Φιλόλογος»
βουλευτές και άλλοι επίσημοι.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ατώ πς Βρυξέλλες

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Διαλέξεις

Σάββατο Κ υ ρ ια κ ή

Ο Πρόεδρος Κυπριανού κατηγόρησε τον πρώην
υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χένρυ
Κίσσιγκερ ότι είναι συνυπεύθυνος για όσα βάρβαρα και
απάνθρωπα διέπραξε η Τουρκία στην Κύπρο και κάλεσε
τον κ. Κίσσινγκερ «να εξιλεωθεί κάπως» συμβάλοντας
τώρα στον τερματισμό της τραγωδίας και στην λύτρω
σή της Κύπρου.

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚ

Εντωμεταξύ έφεση υπέρ της
σ νταγματικότητπς
του
νάμομ
1240/82 (περί παραγραφής ορισμέ
νων αξιόποινων πράξεων, πούσεως
της ποινικής διώξεως και μειώσεως
των ποινών) άσκησε χθες αυτεπάγγελτα ο προϊστάμενος της Εισαγγε
λίας Εφετών Αθηνών, σντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου και καθηγη
τής του Ποινικού Δικαίου της Νομι
κής Σχολής Αθηνών κ. Κων. Σταμότης.
Η έφεση Θα εκδικααθεί ενώ
πιον τομ 7μελούς Εφετείου Αθη
νών. δεν έχει, όμως προσδιορισθεί,
ακόμα, η ημερομηνία της συζητήσεως.
Η έφεση στρέφεται κατά της
αποφόοεως του δμελούς Εφετείου
Αθηνών, με την οάοία κηρύσσεται ο
νόμος
1240 'αντισυνταγματικός
(Και. επομένως, άκυρος και ανίσχυ
ρος). Και ζητείσαι να εξαφανισθεί
ως εσφαλμένη η αποφασιι του
5μελούς Εφετείου και να διαταχθεί
η εφαρμογή τοα νόμου.

# ΚΑΤΑ το ΰρθρον 4. παράγραφος 1
όια του οποίου καθιερούται η αρχή της
ισότητας Κατά την αρχή ιαύτην απαγο
ρεύεται ου μόνον η ονισος εφαρμογή
τομ ΝΟμου, αλλό κοι η υπό του νομοθέτου. κατά την όσκησ,ν της εζουσίος του
νομοθετείν. όιόκριαις μεταξύ (ορισμέ
νων προσώπων, σχέσεων ή καταστά
σεων κοι Π δημιουργία υπέρ αυτών
ευμενών ή δυσμενών διακρίσεων μη

ξΑ Π Ε )

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΝ

ΕΦΕΣΗ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

στίας το κσταλυπκά αποτελέσματα.
Παραβιάζεται. όμως εντεύθεν το Σύν
ταγμα κατά τος εκξς θεμελιακός διατά
ζεις του:
φ Κατά τα άρθρον 47. ποράγραφος
4. κατά το οποίο απαγορεύεται και δια
νόμου ακόμη Π χορήνησις αμνηστίας επί
κοινών εγκλημάτων Κοι η παρούσα ριι
θμισις παρά τον τίτλον τομ Νόμου και
τος ονομασίας των άρθρων πυνιστά
αυγκεκαλυμμένην αμνήστευαιν κοινών
ποινικών εγκλημάτων

¿1

για τον Τύπο
« ‘ώ διαλέξεων, σεμιναρίων
και ανοιχτών συζητήσεων γιο τον
Τύπο, με καθηγητές και δημοσιο
γράφους από το εξωτερικό, προ
γραμματίζει το Ίδρυμα Προαγωγής
Δημοσιογραφίας Αθ Β. Μπόταρ.
Επίσης θα χρηματοδοτήσει ομάδα
εργασίας για νο μελετήσει την ίδρυ
ση δημοσιογραφικής σχολής ενώ,
μέσω της Ακαδημίας Αθηνών,
καθιέρωα» βραβείο 500 χιλιάδων
δραχμών γ>α ο καλύτερα βιβλίο που
Βο εκδοθεί ιο 1982 ιιπό Έλληνα
δπμοαιογράφο. με θέμα σχετικό με
τη δημοσιογραφία.

Ταβέρνα

ΖΟΡΜΠΑΣ
Επαναλειτουργεί
ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Στο γνωστό όμορφο περιβάλλον
με εκλεκτά σπεσιαλιτέ
Μ Ε ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ
Σ Ε ΠΑΛΙΑ Κ Α Ι ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τώρα στην Ταβέρνα
α «
ΖΟΡΜΠΑΣ
Μια σωστή διασκέδαση

ΛΑΟΣ

lE M iA 2

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ

σ χ α υ ρ ό λ εξ
Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η

1 2 5 4 5 6 7 8 9
Ιι) α > 4 ΐ9 > υ ΐΑ .θ ( Η ^

6.
7.
8
9

1

2

3
4

Ξένο πρακτορείο ειδήσεων—διαθέτουν και τέτοιο τμήμη
πολλές ποδοσφ ομάδες
Προτρέπει—ανάποδα... θυμίζει
ρολόνι—επώνυμο αξέχαστης
ηθοποιού.

Οίκος ρόδας

3
4.
5
6.
7.
8

Πέροσε απ την Ελλάδα σον
πρεσβευτής- Αλλο τόσο και
γίνεται... πέλαγος.
1200—χρόνο
προσδιορίζει—μυθικό πρόσωπο.
Υγρή μικροποσότητα.
Χωριό του νομού μας.
Χαϊδευτικό γυναικείου ονόμα
τος—και οι ζώνες έχουν.
Υπάρχει και καλλιτεχνικό.
Στη λαϊκή γλώσσα η... πείνα.
Συνέχονται στο αλφάβητο—αν
τίστροφο αριθμητικό—οντιθετικός σύνδεσμος.
Αποφασίζει για την τύχη των
λαών-παίρνουν απαρατήρητα
αυτά.

Ο τουρκικός Οχλος της
Κωσταντινουπόλεως σφάζει
ανηλεώς τουςΕλλρνες που
βρίσκονται στην εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής ΙΚυριακή
των Βαϊων).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΔΗΣΕ Σ
ΥΕΝΕΔ

12.00
5 ΟΟ

ΕΡΤ
9 50
Î0 15
10.40
*2 .2 0

ΓΕΩΓΡ/ ΦΙΑ ΙΕ ΔΗΜ |
ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΖΩΟΛΟΓΙ A
(Α ΓΥΜΝ.)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤ ΔΗΜ I
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

ιΑ JÏYK.J
3.20 rEG r ΡΑΦΙΑ ΙΕΠΑΝ.Ι
3 50 Ε>; ΤΑΝΙΚΗ
ΖΩΟΛΟΓΙΑ
•Ει'ΙΑΝ |
4 10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.ι
5 10 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΟΥ
ΑΝΤΕΡΣΕΝ
5.40 ΓΕΝΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΠΑ ν I
ti.05 8ΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
θ 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6 55 0 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.50 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
625
ΜΠΑΡΝΕΥ ΜΥΛΛΕΡ

6.00
6 15
6.30
7.00
7 30
800
9.00
10.00
1 1.00
12.00

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Τ Α )» ΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΙΑΤΑ
Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕ
ΜΟΣ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

fgpim;

100
121
199

Αμεση Δ/ιάαη
Ο .Τ Ε . (βλάβες)

Πυροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ

22.222

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

22.505
125
25.749
24,444

ΝΑΟΥΣΗΣ
22.199

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

22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ .Ε.Η . (βλάβες)
'■Κ.Α. (7ψωτ. βοήθειες)

Χρήσ/μΕς συμβουλές
για το νοικοκυριό

ι

Την Παοσσκεοή 26 Μαρτίουέγινε ο χορός των Ντίσκο - τζόκεϋ
των DISCO Σκόρπιός Καραγιόννης
κοι QUEEN OF NORTH στον
3KORPIO. Στην επιτυχία του χορού
συνέβαλε εκτός από το θαυμάσιο
προνρσμμα που πρόοφεραν οι τρεις
μαιτρ της μουσικής ο διαγωνισμός
χορού και δύο ακόμη πρωτότυποι
για την Βέροια διαγωνισμοί, όπως
ουτός της μακαρονάδας και της
ωραιότερης κοπέλας του χορού. Οι
νικητές στους τρεις ουτούς διαγωνι
σμούς
είνοι:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
MAKAP0N ΑΔΑΣΤζιμαράγκας
Γιάννης που κέρδισε ένο πουκάμισο

Κ

"καϊ δυο ποτά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΧΟΡΟΥ: Ιο ζευγάρι ο Παναγιώτης
ΠαναγιωτΙδης με την Τσαλουχίδου
Παρθένα που κέρδισε 4000 δρχ.
μία σαμπάνια και ανθοδέσμη. 2ο
ζευγάρι ο Κούλης Δημητρίου με την
Μοίρη Κοντοπούλου που κέρδισε
μία σαμπάνια και μιά μπλούζα και 3ο
ζευγάρι ο Νίκος Ηλιάδης με την
Βούλα Κορυπίδου που κέρδισε μία
σαμπάνια. Τέλος στον ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΙΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ανεδειχθπ η Καντσίκη Βενετία κερ
δίζοντας έτσι μίο σαμπάνια και
δωρεάν ποτό μέχρι τέλους του χρό
νου.
Β. Γ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τ ελούμε την Κ υ ριακή 4 Α π ριλίου
σ τη ν Ε κκλησ ία Αγ. Ν ε κ τα ρ ίο υ Παπάγου
ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο για την α νά 
παυση της ψυχής του π ροσφ ιλούς μας.

·«

Ρος

ιού. αδελφ ού.
Και ο φόβος για επιθέσεις
στους δρόμους ασφαλίζεται τώρο
στη Νεα Υόρκη Με 2 5 0 όοΛορια το
χρόνο πσφάλιαΓρα. τα υποψήφιο1
θύμοτπ εξοσφαΛίζουν έξοδα ναση- ·
λείος αν υποστούν επίθεση και επικαι κα λο ύ μ ε όλο υς τους σ υ γ γ εν είς και φ ίλ ο υ ς να π ρ α σ έλθ ο υν μ α ζ ί
ζήσουνίΕξοδα κηδείας ον πεθάνουν
και κάποιο αποζημίωση για ψυχική
μ α ς για να εν ώ σ ο υ ν τις δ ε ή σ ε ις τους προς το ν Θεό.
οδύνη στους συγγενείς τους.
Οι γονείς, οι α δ ελ φ ές και οι λ ο ιπ ο ί σ υ γ γ εν είς
Ιαπωνία: Τέλος στα ταξίδια σεξ
φ Δ ε ξ ίω σ η σ το σ π ίτι Η ρ α κλ έο υ ς 14 (Γοπ άγο)
Το Ιαπωνικό υπουργείο Μετα
φορών μελετά τροποποίηση της
νομοθεσίας, που νο απαγορεύει στα
γραφεία ταξιδίων να προσφέρουν
οργονωμένα ταξίδια συνδυασμένο
Τελούμε ιρ ν Κ υ ριακή 4 Α π ριλίο υ 1981 σ τη ν εκ κ λ η σ ία
με σεξ στους Ιάπωνες τουρίστες. Οι
Κ υ ρ ιω τ ίίσ η ς ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο για τη ν ανάπ αυση της
ερωτικές κρουαζιέρες βάλλονται ¡
ψυχής του προσφ ιλούς μ α ς σ υ ζύ γου και π α τέρα
από τον τύπο, ήδη από το 1979
αλλά οι Ιάπωνες νοσταλγούν πάντα |
τους ερωτικούς παραδείσους της '
Μπαγκόκ και του Χουγκ Κόνγκ,
κοι κ α λο ύ μ ε όλους τους σ υ γ γ εν είς και φ ίλ ο υ ς να π ρ ο σ έλθο υν
γιο νο ε νώ σ ο υ ν μ α ζ ί μ α ς τις δ εή σ εις τους προς τον Θεά.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΗ

ΙΊΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ó2.5Í 5-62-666
ΒΕΡΟΙΛΕ
Βέρμιου-Βενιζέλου
23.434
Εθνυτή Τράπεζα
24. Μ 1-24.343
Εναντι ΛΕΗ
23.131
Evnvn ΚΤΕΛ
26.726
Ιιστοκρατους
26.920
Πλ.Ωρολογιου
23.880
ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατγπτηου
22.332-22.636
ΑΛ ΕΞ ΑΝΔΡΕΙΑΣ
•Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μ<ορα>π)
23.350

auto το
Ασφαλίζεται και ο... ,

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ρπδιοταξί

Ενας δικηγόρος που υπερασπι
ζόταν μια πεταλούδα της νύχτας στο
αυτόφωρο είπε στον δικαστή:
-Το ότι η πελάτισσα μου ασκεί
δεκαπέντε χρόνια αυτό το επάγγελ
μα δε το σρνούμαι Σσς βεβαιώνου
με άτι ωστόσο το ποινικό μητρώο
είναι παρθένο'

23.619
23.364
23.376

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ
• Οι γυναίκες που νομίζουν ότι
δεν τις νοιώθει κανείς είνοι ακριβώς
εκείνες τις οποίες οι άντρες νοιώ
θουν πολύ καλύτερα οπ τις άλλες.
Ν τ ' Υξαν Φρεσινέ
• Η χορό είναι μια μεγάλη
κυρία, που ζητάει να μη σερβίρεται
με λερωμένα χέρια.
Κάστ

-

M i& x e m e x m

Αποφασίζεται η σύσταση
του τακτικού στρατού Η γενι
κή αρχηγία ανατίθεται στο
γερμανό στρατηγό Κάρολο
Νόρμαν.
1854
Εναρξη της Επαναεττάσεως
στη Χαλκιδική με αρχηγό τον
συνταγματάρχη Τσάμη Καρατόσο.
1955 Αρχίζει ο ένοπλος απελευ
θερωτικός αγώνος του Ελλη
νισμού της Κύπρου με την
οργάνωση της ΕΟΚΑ που
αρχηγός της ήταν ο αντ/χης
έα. Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)

Παίρνει μέρος σε uro τηλεοπτι
9
κή εκπομπή.
Γίνετρι στον άγιο (σνπστρί - Εχουν όλα τη πρόβατα
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΙ OVMEN0Y
Ο 'Ζ Ο Ν Η Α 7 ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 2 ΝΩΠΑ ΝΕΤΑ 3 ΔΡΟΜΑΣ -Ε Ν 4 ΡΟΤΑ ,
- Η 8 5 ΙΠ -Ρ Ε Μ Α Λ Ι 6 Α Α -ΙΤ Α Λ ΙΑ 7 (A lN N (A )-N f tN 8. ¡
T1TAKHÎ 9 ΤΣΕΑ-ΓΟ
ΚΑΒΕ ΤΑ ■ t ΑΝΔΡΙΑΊΤΑ 2 ΧΩΡΟΠΑΝΙ 3 ΙΠ Ο Τ-ΓΤ 4 ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 5
ΕΤΕΚΕ 6 ΕΝΣΗΜΑ—ΙΡΙΗΙΜΙΑ 7. ΙΕ -Β Α Λ Ε Σ 8. OTE -ΛΙΝ 9.
Ν Α Ν Τ υ ι-Ν Ο
*9 .0 0
10.10

Διαγωνισμοί χορού ομορφιάς
αλλά και....μακαρονάδας

1822

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1

1821

Ικαθ.ίΑυτό γεμάτο αλμύρα.
Χωρίς... νόμο.
Αρθρο ελληνικό Ιόρυμυ- πα
κέτο - άφωνο.
Προοωπο της ΠαΛ. Διαθήκης
(αντιστρ.ί-ελληνικό λιμάνι.
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Πέμπτη ΙΑ π ρ ιλ ίο υ 1982
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Η ΣΥΖΥΓΟ Σ - Η ΚΟ ΡΗ
Δ εξίω σ η σ το σπίτι Μ ια ούλη 8

ΣΤΑ ΥΡΟΥΑΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ~

Μπήκαμε και στον Απρίλη τον
γιορτινό μήνα γι αυτό και αρχίζουν
οι προετοιμασίες του σπιτιού. «Γενι
κή καθαριότητα» το σύνθημα κάθε
νοικοκυράς που προσπαθεί να βάλει
πρόγραμμα ώ στε να τα προλάβει
όλα. Σπίτι, αγορά, γλυκά, όιακοσμηση και φυσικό να προλάβει να πάει
και στην εκκλησία, όλο αυτά απαι
τούν χρόνο και κούραση.
Μερικές πρακτικές λύσεις που
κάνουν πιο εύκολο το νοικοκυριό
αυτό το κουραστικό διάστημα πριν
απο το Πάσχα
Λ Για ν ’ αστράφτουν τα μάτια της
ηλεκτρικής κουζίνας σας. τριφτέ τα
όσα είναιακόμα χλιαρά, με μισό
λεμόνι, χωρίς νο παραλειψετε και τα
στεφάνια. Αφήστε να στεγνώσουν
καλό και τρίψτε μ ε λίγο σύρμα
σαπουνισμένο Ξεπλένετε μ ε καθα
ρό νερό και στεγνώνετε.
■ Πατώματα καθαρά και γυαλι
στερό: Στο νερό που θα βάλετε
στον κουβά, προσθέστε μια μικρή
δόση αμμωνίας Όταν το πατώματα
θα στεγνώσουν. Θα φανούν τα απο
τελέσματα.

Ο ΛΙΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευθυ
μίου και της Βασιλικής το γένος
Γαβρόνη γεννήθηκε στο Πολυκάστανο Βοϊου Κοζάνης και κατοικεί
στη Βέροια και η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του Ανθίμου και
της Ελένης το γένος Ανθοπούλου
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια,
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.
Ο ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
του Μιχαήλ και της Μαρίας το γένος
Νεστωρούδπ γεννήθηκε στην Κώ
μη Μυτιλήνης και κατοικεί στη Βέ
ροια και η ΖΑΡΚΑΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
του Χρήστου και της Ολυμπίας το
γένος Μπατασρά. γεννήθηκε και
κατοικεί στο Πολυόένδρι Βέροιας
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.
Ο ΚΑΜΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του
Θωμά και της Πασχαλινός το γένος
Τσιόχρη, γεννήθηκε στις Αμπελειές
Γιονιτσών και κατοικεί στη Βέροια
κοι Π ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του
Κων/νου και της Σοίσς το γένος
Παπαδοπούλου
γεννήθηκε
και
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στη Βέροια.
Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της
Γεωργίας το γένος Στερνιοπούλου,
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
και η ΕΛΕΝΗ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ του
Γεωργίου και της Φωτεινής το γέ
νος Λομπρισνίδου γεννήθηκε και
κατοικεί οτη Βέροια, πρόκειται να
παντρευτούν και ο νόμος θα γίνει
στη Βέροια.

■ Το πάτωμα μ ε το κεραμικά
πλακάκια που λερώθηκε από ασβέ
στες μπορεί να καθαρίσει, αν τα
περάσετε μ ' ένα σφουγγάρι βουτηγ
μένο σε ακάθαρτο πετρέλαιο.
■ Ασχολείστε μ ε μαστορέματα:
Μια μικρή συμβουλή για ν’ απλώνει
καλά η μπογιά πάνω στις μεταλλικές
επιφάνειες: περάστε τις πρώτα μ ’
ένα διάλυμα από βορικό οξύ. Θα
διαπιστώσετε ότι τα βερνίκι ή η
μπογιά θα πιάσει πιο καλά.
■ Θ έλετε να κάνετε τον νεροχύ
τη σας ν ’ αστράφτει πραγματικά;
Πολύ εύκολο. Στάξτε σ ' ένα σφουγ
γάρι μερικές σταγόνες από το αφρό
λουτρό σας. καθαρίστε κανονικά με
το σφουγγάρι τον νεροχύτη σας και
ξεπλύνετε τον Μ ια φορά αν το κά
νετε αυτό, δεν θα ξαναόώσετε
σημασία στις διαφημίσεις γιο τα
ειδικά καθοριστικό προϊόντα.
■ Είναι καιρός να φυλάξετε τις
χειμωνιάτικες ή τις καλοκαιρινές
τσάντες σας. πριν τις βάλετε στην

ντουλάπα, φροντίστε να γεμίσετε
τις γωνιές τους μ ε καθαρό ψιλό
χαρτί (όχι εφημερίδες ή χρωματι
στό). Οι τσάντες θα διατηρήσουν τη
φόρμα τους και θα είναι έτοιμες γιο
την επόμενη χρήση, όταν έρθει η
εποχή τους
■ Λεκέόες κρασιού πάνω στο
καλό σας τραπεζομόντηλο. Μην
ανησυχείτε απλώστε πάνω στο
λεκέ αλάτι ψιλό και μετό πλύντε το
με νερό και σαπούνι. Το τραπεζσμάντηλο θα γίνει σαν καινούργιο.
Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ

Βενζινάδικα

Ί

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιράκογλου Γρηγόριος
Μητροπόλεως 2, τηλ 24306
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίόη 9, τηλ 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος.
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ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 ΒΕΡΟΙΑ

ΠΒΑΣ

Α. ΘΩΜΟΓΛΟΥ

ΤΩΡΑ Σ Τ Η ΒΕΡΟΙΑ
Η μπουτίκ νυφικών φορεμάτων

«ΚΑΛΛΙΡΟΗ»
Θα κάνει τη χαρούμενη στιγμή
του γάμου σας πιο ευτυχισμένη

ΙΑ ΤΡ Ο Σ - Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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ΑΙΜ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ
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Διαθέτουμε και γυναικεία ενδύματα
έτοιμα και επί παραγγελία με μεράκι
φτιαγμένα από την ίδια την κ. Καλλιρόη

ΝΥΦΙΚΑ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ»
Βερμίου 16 - Τηλ. εξυπηρετ. 28.015 - ΒΕΡΟΙΑ

Επισκεφθήτε μας

θ α σας εξυπηρετήσουμε

ΛΑΟΣ

Πέμπτη 1 Απριλίου 1 9 8 2

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3η
* * * * *

Το πρωτάθλημα
Γ Ύκατηγορίας

Γ

ΑΠΙΑΣΤΟΣ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛ.
2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΒ.
1
ΔΙΑΒΑΤΟΣ (Αντ/τής Τσολερίδης
Παντελής)
Σ ένα αγώνα κορυφής ένας
καλός Ηρακλής έχασε από τον Μ.
Αλ. Αλεξανδρείας με 2-1 το σκορ
θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι αδι
κεί τον Ηρακλή, που είχε κόντρα την
διαιτησία. Μια διαιτησία που κατε
βάζει σε χαμηλό επίπεδο το ελληνι
κό φουτ-μπωλ,
Στο 42 ' άνοιξε ο Ηρακλής το
σκορ όταν ο Τερζόπουλος έκανε πά
σα στον Τσουλτζίδη και αυτός με
απευθείας σουτ κάνει το 0-1
Στο 44' χέρι μέσο στην μικρή
περιοχή του Μ. Αλεξάνδρου^ ο
διαιτητής δεν έδωσε τίποτε.
Στο 47 πέναλτυ υπέρ του Μ.Αλ,
Αλεξάνδρειάς το κτύπησε ο ΜουραΊ'δης και η μπάλλα βρήκε το κάθετο
δοκάρι.
Στο 52' σε πάσα του Καλπάκη ο
^Ρζής με ευθύβολο σουτ κάνει το
Στο 87' σε σέντρα του Μουρατί2Π1° Γκ°βάνης κάνει το τελικό σκορ
Στο 89 κόκκινη κάρτα στον
σουλτζίδη του Ηρακλή. Διακριθέν'<=ς από τον Μ.Αλ. Αλεξανδρείας οι
Μουρατίδης, Καραβίδας Βύζας.
πο τον Ηρακλή οι Τοπούζης
σουλτζίδης. Τερζόγλου.
Διαιτητής 0 Σαρηγιαννίόης με

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟΜ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑ ΤΣΙΠΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ Π ΑΤΤΙΚΑ Ε.Ε
Δ ιευθ υντή ς
ΧρΗ ΣΤθΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ ΣΙΚ Α Σ
(Ρ. Φ ερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
(Ιπποκράτους 26)
‘ ΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Μητροπόλεως 72
Τηλεφ. 23.137 - 29.762
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
δίωτών
δρχ 1 50(
Σωματείων - Συλλ°νω γ - Γ.Π.Σ. - Κοι
λοτήτων
δρχ 2.00C
και ΕΠΕ
δρχ 3.00C
Πύων - Ο ργανισμώ ν
·Σ· - Τραπεζών
δρ χ 4 .0 0 (
• Χειρόγραφα δη μο σ ιευό
μίνα Π όχι δεν επ ιστρέφ ονται.

πολλά λάθη. Επόπτες οι Καγκελίδης
Γλιάρας δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν
την μετριότητα.
Οι Συνθέσεις:
Μ Αλ. Αλεξανδρείας
Χατζημιχαήλ
Αλεξόπουλος
Μουρατίδης Καραβίδας Βύζας
Ζιώγας (65' Λαγονιάννης), Τερζής
Γαρέφης,
Γκαβάνης,
Καλπάκης,
Σκούρας.
Ηρακλής Δ.
Μελικιώτης Γιαννόπουλος. Τσολερίδης. Κανάκης Τοπούζης Γιαν
νόπουλος Καραβασίλης. Δαβόρας
Τσουλτζίδης Τερζόγλου. Σκορδόπουλρς.
ΠΑΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
0
ΑΕΚ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
4
Καβάσιλα (αντ/της Ο. Γολσουζίδπς)
Σημοδεόοντας τον δρόμο προς
τηγ δεύτερη θέση η ΑΕ Καβασίλων
πορέσυρε στο διάβα της το φανατι
σμένο συγκρότημα του ΠΑΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ μέσα στην έδρα του
με το βαρύ σκορ 4-0.
Τα γκολ της νικήτριας:
Μορφακίδης Γεώργιος (1 θ'),
Νπνόπουλος Μερ. (17Ί, Φολίδας
Κων/νος (58' και 80') Από την νική
τρια δεν υστέρησε κανείς.
Αριστες εντυπώσεις άφησε η
Διαιτησία του κ. Σιδηροπούλου
Γεωργ. και των εποπτών κ.κ. Ιωσηφίδη, Τάτση.
Ο Νικητής έπαιξε με τους εξής:
Αουκίδη,
Διαμαντόπουλο
III,
Μαγκριώτη. Λάλο Μαντζίλα, Ψαλι
δα,
Ντινόπουλο,
Μορφακίδη,
Καραογλάνογλου, Διαμαντόπουλο I.
ΔιαμαντόπουλοΙΙ.
ΠΑΤΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΝΑ

Καλύτερος των 2 2 -παικτών ο
Παπαδόπουλος φ από την γηπεδούχο διοκρίθηκαν εκτός του ανωτέρου
οι Λαζός (ο οποίος αποχώρησε με
την λήξη του Α' μέρους), Συναχείρης
και Γεωργιάδης. Ενώ από τους
φιλοξενουμένους
ξεχώρισαν
οι
Παυλίδης Η. Ζεληλίδπς, Καλαϊτζής.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουρπαγιαννίόης
Κουπίδης,
Παπαδόπουλος Φ, Σιδηρόπουλος.
Λαζός (Πισσάς 46'), Χατζίδης,
Παρασκευαϊδης (27’ Χωραφαϊόης).
Παπαδόπουλος Ν, Καραγιαννίδης,
Συναχείρης Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΝΑ
Μησαϊλίόης Καλαϊτζής, Τσαπακίδης. Παπαδόπουλος Σ, Προδρόμου,
Παυλίδης Η, Παυλίδης Λ. Ζελκλίδης,
Παπαδόπουλος Μ Παπαδόπουλος
Ν, Μαυρόπουλος
Αρχάγγελος
4
Προμηθέας
2
Στο πρωτάθλημα Γ ερασιτεχνι
κής κατηγορίας ο ΠΑΟ χωρίς να
παίξει καλό ποδόσφαιρο πήρε την
νίκη από τον Προμηθέα, προσθέ
τοντας άλλους δυο βαθμούς στο
ενεργητικό του.
Τα τέρμεσα των νικητών επέτυ
χαν οι ΚορτσινίδηςΙ (16 ). Παπαδό
πουλος (25'), Κορτσινίδης II (72Ί.
Ορφανουδάκης (90Ί. Οι φιλοξενού
μενοι στο 35' και 60' με τον Παίσίδη.
Η διαιτησία του κ. Κάμαλη μέτρια
ενώ των εποπτών Νικολαΐδη και
Κόρακα αρίστη.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ
Λαχανίδης I, Τιλκερίδης Ζερβοχωρίτης. Κοπάντσης. Ορφανουδά
κης, Λώρος Κορτσινίδης I, Κεχα
γιάς, Κορτσινίδης II, Παπαδόπου
λος Λαχανίδης (45" Χαραλαμπίδης)

2
1

ΠΑΤΡΙΔΑ (Αντ/τής Καγκελίδης)
Για άλλη μια φορά η Πατρίδα
παρέμεινε αήττητη σε 13 ανώνες
(αφού γνώρισε μόνον στην 2η αγω
νιστική ημέρα μια ήττα από την
σημερινή της αντίπαλο). Ξέπλυνε
όμως την ντροπή της νικώντας την
με 2-1. Το ενδιαφέρον του νικητή
στρέφεται στον επόμενο αγώνα με
τον Αχιλλέα Νεοκάστρου.
Το φιλμ του αγώνα
Στο 54' ύστερα από πλάγιο του
Συναχείρη με πισηνή κεφαλιά ο
Καρανιαννίδης έκανε το 1 -0.
Στο 61 ' η μπάλλα σε μια επίθεση
των γηπεδούχων κτύπησε στο χέρι
ιου Μσυρόπουλου. Εκτελεστής του
πέναλτυ ήταν ο Γεωργιάδης στάθη
κε όμως άτυχος αφού η μπάλλα
βρήκε την ρίζα της καθέτου δοκού.
Στο 67' περνόντας την φιλοξε
νούμενη άμυνα ο Χωραφαϊόης έδω
σε παράλληλη πάσα στον Γεωργιάδη γιο νο κάνει ο τελευταίος το 2-0.
Στο 7 1 'ο Πισσάς αντίκρυσε την
κόκκινη κάρτα για βίαιο μαρκάρισμα.
Στο 83' με θαυμάσια κεφαλιά
του Ζεληλίδη μείωσε το σκορ σε
2-1
Διαιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος Γ.
με πολλά λάθη.
Επόπτες γραμμών οι κ.κ. Χλιάρας
με σωστές υποδείξεις και ο κ. Δέλλας με λάθη.

Ανδρέας Ελευθεριάδης
δόθηκε χθες στην ΑΕΚ

ΕΠΣΚΜ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α' Όμιλος
Μ. Αλέξανδρος Αλ. - ΗρακλήςΔ.2-1
Σχοινάς Πλάτανος
2-0
Κλειδί - Κυψέλη
2Ό
Κεφαλοχώρι - Λουτρός
0-1
Λιανοβέργι - Καβάσιλα
0-4
Καψοχώρι - Καλοχώρι
1-0
ΡΕΠΟ: Νεοχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Μ. Αλέξανδρος Αλ.
2) Καλοχώρι
3) Καβάσιλα
4) Λουτρός
5) Ηρακλής Δ.
6) Καψοχώρι
7) Κεφαλοχώρι
8) Νεοχώρι
9) Κλειδί
10) Κυψέλη
1 1) Σχοινάς
12) Λιανοβέργι
13) Πλάτανος

25
20
18
17
17
16
18
14
12
10
5
4

Ο Λουτρός και η Κυψέλη έχουν από
ένα αγώνα λιγότερο.
2-2
5-1
0-4
4-2
2-1
1-0

Πολλά Νερά - Ασώματα
Πολυπλάτανος Τρίλοφος
Γεωργιανοί - Π. Ζερβοχώρι
Αρχάγγελος - Προμηθέας
Πατρίδα - Μαρίνα
Ροδαχώρι - Νεόκαστρο
ΡΕΠΟ: Λυκογιάννη
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

23
22
21
20
19
17
15
13
10
9
3
2
-13

1) Π. Ζερβοχώρι
2) Αρχάγγελος
3) Πολυπλάτανος
4) Νεόκαστρο
5) Πατρίόα
6) Μαρίνα
7) Τρίλοφος
8) Ροόοχώρι
9) Ασώματα
10) Πολλά Νερό
1 1) Προμηθέας
12) Γεωργιανοί
13) Λυκογιάννη

• Τα Ασώματα και Π Λυκογιάννη
έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.

ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΕΡΔΙΣΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ: (Απ/νος Δροσάκης)
Χωρίς βαθμολογική απώλεια
έφυγε ο Αγρ. Αστήρ Πλατέος από
τις Βαρβάρες αφού νίκησε την
τοπική συνώνυμη ομάδα με το ευρύ
σκορ 4-2
Η υπεροχή του Πλατέος ήταν
σαφής όλη την διάρκεια του αγώνος
και η νίκη του θεωρείται δίκαιή Το
σκληρό γήπεδο, η εχθρική διαιτησία
και το αντιαθλητικό παίξιμο των
τοπικών δεν άφησαν τον Αγρ.
Αστέρα Πλατέος να παίξει το ποδό
σφαιρο των δυνατοτήτων του.
Μόλις στο 4" ο Πιπελίδης σε σέν
τρα σουτ βρίσκει εκτός θέσεως τον
τερματοφύλακα του Πλατέος κά
νοντας έτσι το 1-0 για τις Βαρβά
ρες. Στο 31 ’ μετά από σέντρα του
Τουμπεξή, ο Ιωσηφίδης ισοφαρίζει
για το Πλατύ.
Στο 42 ' ο διαιτητής κ. Μιχαηλίδης κατελόνισε ένα πέναλτυ εις βά
ρος του Πλατέος που μόνον ουτός
είδε. Το πέναλτυ εξετέλεσε επιτυ
χίας ο Πιπελίδης δίνοντας πάλι την
πρωτοπορία στις Βαρβάρες.
Στο 4 6 ' με ωραία ενέργεια του
Παπαδημητρίου. το Πλατύ φθάνει

πάλι στην ισοφάρισηΔυο λεπτό αργότερα ο Κιρτικίδης
δίνει το προβάδισμα στο Πλατύ κά
νοντας το 2-3
Στο 74'ο Ελευθεριάδης εκμεταλ
λευόμενος σύγχυση ενός αμυντικού
και του τερματοφύλακα της Βαρβά
ρας κάνει το τελικό 2-4
Από το Πλατύ ξεχώρισε η απόδο
ση των Κιρτικίδη. Ιωσηφίδη, Παπα
δημητρίου. Κουϊμτσίόη, Τουπεξή και
Ασεκίδη.
Ενώ από τις Βαρβάρες ξεχώρι
σαν, οι Ταράλας, Πιπελίδης II. Χαλ
βατζής I
Η διαιτησία των κ.κ. Μιχαηλίδη
(Γκίκα. Δέλλα) με ουσιώδη λάθη.
Αγρ. Αστήρ Πλατέος: Ασεκίδης
Ζεϊμπεκίδης Κιοσέογλομ, Σαχινίόης
Φάκας Ιωσηφίδης Παπαδημητρίου
(71' Ελευθεριάδης), Δούκας (55'
Κουϊμτσϊόης). Κιρτικίδης Μερτζανίδης. Τουπεξής·
Αγρ. Αστήρ Αγ- Βαρβάρας: Αγγελακόπουλος,
ιαλαμάς
Τσιάτσης
Μπατσικίνπς Ταράλας (68' Παζαρτσικλής). Πύρκας I, (6 Γ Δελτσίδης).
Πιπελίδης (, Χαλβατζής |. Χαλβατζής
II. Πύρκας II. Πιπελίδης II.

Α Φ Ο Ι Π Λ Ω Μ Α Ρ ΙΤ Η E J I £ .
ΑΥΓΕΙΑ - ΑΙΑ Λ ΟΓΗΤΗΡΙΑ

- Κ Ο Ν ΣΕ Ρ Β Ο Π Ο ΐΪΛ

Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι ΒΕΡΟ ΙΑΣ

I

Σ

Ο Λ

Ο

Γ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
4 Λιαθεειμο
I ΑΚαει/ί
ΤΑΜΕΙΟ

I

Γ Η Λ. 27.451 καί 41324

Μ

Σ

15.153

15.153

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1 ΧΡΕΟΤΤΗΓ

10.000

ΠΑΠ0θ“ Ρ,ΝΟΙΧΡΕί^
>· ΟΙΚΟΠ ΕΔΑ

3 κ ~ ° ΠΕΔα Ν4 1078/71

Μ ' f ' A ΈΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ

« κ τ ^ 5Ν ^ΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΓΚ/ΣΕΙΣΝΛ1078/71

, uui.0N απο-ΒΕΣΕΙΣ
/ΗΧ ανηματα εγ/ ςεις
, , ^ ' ο ν λ π ο ιβ ε ςπ ς
» ^ Τ Α Ε Γ / Σ Ε Ι Σ Ν Δ 1078/71

7U n

αποσβέσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚU t-i°N λπ ° ςβεςεις
" A« ™ K A ΜΕΣΑ ΝΛΙ078/7Ι

MEION ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
’Ί Ί Π λα ΣΚΕΥΗ
MHON ΑΠΟΣΒΕΣΕσ
" " ΡΓΛΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΗΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
, '. * * *
ΗΡ, Α 'Τ 'Λ Ν \ Ι Ι Π 8 71
M IP O K A T A H O N F Z IIA IH IN

1.214.305

1.204.305

ΟΓ
505.910
567 200
■ 3.310,710
2.233.878
<1,11)5.686
2.155.915,12
2.600.000
2.264.000 ,
2.907 487
1.839*173
1.197.000
421.841
842.486
534.431
384.791
224.377.95
879 392

410 382
1.678.501
2.425 9611

ΕΜ ΠΟ ΡΙΑ Φ ΡΟΥΤΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

505.920
567.200
1.076.842

Ο Σ

ΤΗ Σ 31-12 81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2. ΤΑ Κ Τ ΙΚ Ο ΑΠΟΘΕΜΛΤ1ΚΟ
3. ΑΦΑΓΟ ΑΠ/ΚΟ ΚΕΦ. Κ ΙΝ ΝΑ. 1078/71
4.
ΑΦ/ΤΟ ΑΠ /Κ Ο ΕΠ/ΣΕΩΝ ΝΑ 1078/71
Β .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΑΤΟ Μ ΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ
2. ΠΙΣΤΩΤΕΣ
3. ΛΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
4. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

6.360.000
226.992
998.869,20
3.648.567
11.234.428.20
700.421,73
13.166
110348
61.910
489.729

1.375.574.73

e- o a *

X. a n , k o

].067.714
775.159

ΑΘΗΝΑ, 31 (ΑΠΕ)
Χω ρίς εκπλήξεις, αλλά με
πολύ μικρά σκορ, αφού στα τέ σ - I
σ ερ σ παιγνίδια σ ημειώ θη καν
μόνο τρία γκολ, άρχισ ε η προη- |
μ ιτελική φάση το υ κυπέλλου
Ε λλάδας η οποία θα κλείσ ει σ τις
2 8 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, η Καστοριά
σ την έδρα τη ς νίκησε το ν Πανα
θη να ϊκό με 1-0 από γκολ που
π έτυχε στο 3 5 ' λεπτό ο Τ σιρώ νης, αφού π ροηγήθηκεκτυπ ημα
κφάουλ» το υ Πσπαβασιλείου και
σ έντρα το υ Λ ιόλιου.
• Α κ ό μ α με 1-0 νίκη σ ε στη
Θ εσσ αλονίκη και ο ΠΑΟΚ τον
Πανιώνιο. Το τέρ μ α σ η μ ειώ θη κε
σ το 1 0 ’ λεπτό από το ν Δαμανάκη με κεφ αλιά, αφού π ροηγήθηκε κτύπημα φ ά ουλ το υ Ιω σ η φ ίδη και σ έντρα του Κούδα, Ο
ΠΑΟ Κ σ την εξέλιξη το υ αγώνα
είχε τρία «δοκάρια» και σ το 8 5 ’
λετττό ο Κ ω σ τίκος κτύπησε πέ
ναλτυ απέκρουσε ο τερ μ α το φ ύ 
λακας το υ Π α νιω νίου Συρι'νος.
Το παιγνίδι ήταν «σκληρό»
και ο Π ανιώ νιος από το 2 5 '
λεπτό το υ πρώτου ημιχρόνου
α γω νίσ θη κε με 10 π α ίκτες νιατί
απ οβλήθηκε ο Παπαμιχαήλ, που
κτύπησε «εκτός αγώνος» το ν
Σιγκα.
• Εξ άλλου, με 1 -0 κέρδ ισ ε
και η Λ άρισα το Διαγόρα. Το
παιγνίδι έγινε σ την έδρα τω ν
νικη τώ ν και κρ ίθηκε από γκολ,
που πέτυχε σ το 2 6 ' λεπ τό το υ
πρώτου ημιχρόνου ο Δραμαλής
με κεφαλιά.
• Τ έλος ο Ο φ Η σ τον αγώνα
το υ με τη ν Κ όρινθο είχ ε δυο
«δοκάρια» με το υ ς Κ ίρ ισ ιτς 2 4 '
λεπτό)
και
Χ ρ ισ τό φ η
(34'
λεπτό), αλλά το παιγνίδι σ τα 9 0
το υ λεπτό έ μ ειν ε σ το 0-0.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μέχρι τέλος
Απριλίου
ο εκκοκκισμός
του βάμβακος
Ο Οργανισμός Βάμβακος, με
ανακοίνωσή του γνωρίζει στους
κατόχους συσπόρου βαμβακιού
παραγωγούς, εμπόρους, μεσίτες και
εκκοκκιστές. ότι πρέπει να εκκοκκί
σεων το βαμβάκι τους μέχρι τέλος
Απριλίου και μέχρι τη νέα εκκοκιστική περίοδο απαγορεύεται η διατή
ρηση συσπόρου βαμβακιού και
οποιαδήποτε μετακίνηση αυτού Για
τους
παραβάτες
προβλέπονται
αυστηρές ποινές.

Κινηματογράφοι

ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Εξορκιστής' (αμερικ. παραγ. ακα
τάλληλο).
ΠΑΛΛΑΖ (τηλ. 22037)
Ελάτε να σας δείρουμε (Τέρενς
Χιλ, κατάλληλο)

308.055
160.413,05
469 010
1.678.501
2 42Í.960

I I 18(1.544.9»

I2.MH.002.93

12.610.002.93

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ 25471)
ΡεπόοτεΓ. (Ελληνικής παραγ..

3.703.757

ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Το τελευταίο παντρεμένο ζευγά
ρι (κατάλληλο, αισθηματική κωμω
δία)
ΝΑΟ ΥΕΗΓ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α (τηλ. 22.408)

1.270.969

eevma

42.824

Δαπ " BE£t WTON

16.319
92.860
600.810

ΣΥΝ/ΣΕΩN ΕΠΙ5
ΣΥΝΟΛΟ

3.102.947
600.810
3.703.757

ΣΥΝΟΛΟ

3U.D4Ü

Ι.ΤΛΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
2.
ΛΦ/ΤΟ ΑΠ /Κ Ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΔ 1078/71
3. ΛΦ/ΤΟ ΑΠ/ΚΟ ΚΕΦ- Κ ΙΝ . Ν Δ 1078/71
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
I ΠΛΩΜΛΡΙΤΗΣ

114 154
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
χ α ρ ις ια δ η ς

3 T03 7S7

Ο Θανάσης κιπ το καταραμένο ψίδι
(Θανάσης Βέγγο;).
ΖΑΦ ΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28.940)
Το ξένο ι.ινιιι πιό γλυκό (Γιώργο;
Πάντζας),
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η ΚΕΡΔΩΝ

Ο Ανδρέας Ελευθεριάδης που από τον Ιούλιο δεν θα είναι ιτηό
σομπαίκτης με τον Σάκη Σίμπο με τον οποίο διοκρίνεται στην
Φωτογραφία μας
και ο Ελευθεριάδης από την νέα
Αργά χθές το βράδυ κλείστηκε η ποδοσφαιρική περίοδο θα φορά την
συμφωνία της μεταγραφής του κιτρινόμουρη φανέλλα με τον δικέ
Ανδρέα Ελευθεριάδη στην ΑΕΚ
φαλο και θα είναι συ μ παίκτης του
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Τάκη Καρανκιοζόπουλου.
ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Σαββίδης που για επαγ
Γιο να κλείσει και τυπικά το θέμα
γελματικούς λόγους βρίσκεται οπό σήμερο έρχεται στην Βέροια ο διευ
την Δευτέρα στην Αθήνα, δέχτηκε θυντής των γραφείων της ΠΑΕ ΛΕΚ
στο ξενοδοχείο του την επίσκεψη . Λο,.^οτ^όγλου γιο να πάρει την
του Προέδρου της ΑΕΚ κ. Ζαφειρο- υπ ογραφή του Ελευθεριάδη
πουλου. με την οποία από καιρό δια
Για την ιστορίο αναφέρουμε ότι η
πραγματευόταν την μεταγραφή του μεταγραφή αυτή κόστισε αην ΑΕΚ
Βεροιώτη άσσου στην Αθηναϊκή 10 εκατομμύρια δραχμές από τα
ομάδα.
οποίο 8 500 000 θα πάρει η
Τελικά οι κορυφαίοι παράνοντες ΒΕΡΟΙΑ και το υπόλοιπο 1.500.000
των δυο συλλόγων συμφώνησαν δρχ. ο παίκτης
___
·

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ΟΙΚΟΠΕΔΟ

600 τ.μ. στο σχέδιο πόλεως άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληρ.
τηλ. 22.984.

ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Θέλετε να αποκτήσετε ένα επικερδές σίγουρο επάγγελμά με μέλ
λον ή να βελτιώσετε τα οικονομικά σας; Τηλεφωνήστε στο 28200 κ.
θεοάωρο Χρυαοστομιδη._______________________________ _____

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ ΙΚ Η Ε.Π.Ε- ζητείται αντιπρόσωπος ή
πωλητής Γεωθερμικών θερμοκηπίων.
Πληρ. τηλ 031 6Í4 6 9 5 .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 41375 Λευκόδιο Νάθικτης·

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Συνεταίρος στο 1)3 με 2.000.000 6ρχ. σε βιοτεχνία πιάτων
Π ΙΕ Κ Ρ Υ Ϊ ¿δρσϊουοα στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικό μηνηαίως οπό
80.000 δρχ. έως 200.000 δρχ. ή την ίδρυση νέας εταιρίας στη Βέροια
στο 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 και 66490 κ. Πετρίδη.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Ειδικό συνεργείο

ΤΟ Υ Ο Τ Α
Λ. θίΙΜΙΔΗΣ
ΛΕΥΚΑ ΑΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΤΗΛ.41375

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ !
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

κστσλΛΠΛοι

3.653.757
50.000

9Ύ ΚΤΙΚΑ ΔΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΛΑ

1.248.041

te-SSS“·"
3^
AnÜr

Μόνο τρία γκολ
σε 4 παιγνίδια

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (ιηλ. 22066)
Οι ατσίδες με τα κόκκινα, (αμερι
κόνικης παραγωγής, περιπέτεια)

336.000

31.169,
400.765

Ä E B ^ ,PHIEnE

ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

2.009.770,88

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Λ Ο ΓΑ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ «Α Π Ο ΤΕ Λ Ε ΣΜ Α ΤΑ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 1981»
ΧΡΕΠΣΗ
F
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΤ! 10 εκστ. Δ Ρ Α Χ Μ Ω Ν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ 23349)
Στην αγκαλιά >ης γαλάζιας Θαλοασας (Περιπέτεια αμερικ. «πμπγ
- κατάλληλο)
Ιο
ΜΚ).

Α ' :Ρ1ΝΑ (τηλ. 23639)
ιλυ κανόνι, (θ»νάσικ Πέν

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

Ε.ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΛ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25344162.450

O cPU TU
BFPOIA

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο Ν. 330

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ
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Στις αρχαιρεσίες των
συνδικαλιστών

ΑΘΗΝΑ 31 (Α.Π,Ε.)
Μ απλή evolcymn καθιερώνε
' * σαν εκλογικό η ο π η η οτις
αρχοιρ«σίες ιωκ αικΐηολΜπιηύ«
opTruvujoiuJv μ« το νη|Μβ)ΐ(Διο για
»ο συνδικαλισμό σι η χώρα μας που
καταργεί το» γνωστό νόμο 330
Αναλύοντας ττς δκπΔξε.ς ταμ
νομοσχεδίου αυτού ο υπουργός
εργασίας «_ An Καελαμάνης στη
σημερινή του συνάντηση ικ τους
«ργατχούς συντάκτες τόνισε μετα
ξύ άλλων ότι το νομοσχέδιο αυτό:
— Αναγνωρίζει δικαίωμα εγγρα
φής « M t εργαζομένου στο σ%ιμα·
I (ίο του κλάδου του ή Της ϊπτχειρή« ω ς ηου απασχολείται. "όθε
οωμσιοου στην αντίστοιχη ομοσπονΑία ·αι το Εργατικό Κέντρο και
kjOc Ομοσπονδίας και Εργατικού
Μ η ρ ο ύ στην αντίστοιχη Ιντονο-

εψαρμονή της εργαπκής νομοθε
υηανδία. ενώ εξασφαλίζει την
σίας των εποπτών του υπουργείου
εγγραφή νέων μελών για τις περι
Εργασίας
πτώσεις εκείνες που οι διοικήσεις
Άλλες διατάξεις του νομοσχε
των οργανώσεων τους αρνουνται
δίου αφορούν την επιμόρφωση των
αυτό το Δικαίωμα.
συνδικαλιστικών στελεχών, τη διέυ— Επιτρέπει την εγγραφή στα
ρυνση των σκοπών των συνδικαλι
σωματεία των ανηλίκων και των
στικών οργανώσεων και επιβάλουν
αλλοδαπών που εργάζονται νόμιμα
βαρειές κυρώσεις φυλακίσεως (μέ
στη χώρο μας
χρι 5 χρόνια και προστίμου μέχρι 5
—Προστατεύει τα μέλη των
εκατ.) σε βάρος κρατικών οργανώ
διοικήσεων των συνΑικαΑισπκών
σεων και εργοδοτών για οποιαδήοργανώσεων και τα ιόρυτικά μέλη
ποτε επέμβαση και αντισυνδικαλιτης πρώτης υπό σύσταση συνδικα
στική δράση.
λιστικής οργσνώσεως του κλάδου ή
Βαρειές , επίσης ποινές φυλατης επιχειρήσεως.
κήσεως και προστίμου (5 χρόνιο και
— Καταργεί τον ΟΔΕΠΕΣ, τον
1 εκατ. δρχ) απειλούνται για εργο
οργανισμό ΑηλαΑή που χρηματοδο
δότες που αρνούνται να εκτελέσουν
τούσε ως τώρα τις συνδικαλιστικές
δικαστικές αποφάσεις για επαναοργανώσεις και καθιερώνει την
πρόσληψη και πραγματική απασχό
υποχρεωτική παρακράτηση της
ληση εργαζομένου. Το Ιδιο βαρειές
συνδικαλιστικής συνδρομής των
ποινές απειλούνται για όσους
μισθωτών από τους εργοδότες τους
νοθεύουν εκλογικά αποτελέσματα,
και τη* απόδοση τους στις οργανώ
χρησιμοποιούν
χωρίς δικαίωμα
σεις
επωνυμία συνδικαλιστικής οργάνω
—Διερευνεί το αντικείμενο της
σης ή εμποδίζουν με βία ή απειλές
απεργίας και αναγνωρίζεΓτην απερ
ττς συνεδριάσεις ή συνελεύσεις
Το θέμα της εξασφάλισης γία αλληλεγγύης και απαγορεύει την
οργανώσεων.
ψυκτικών
μεταφορικών
μέσων ανταπεργία (ΛΟΚ-ΑΟΥΤ), καθώς και
ΙΡαγανίων ψυγείων), ώστε να μη την πρόσληψη προσωπικού στη >
παραυσιασθεί κανένα πρόβλημα διάρκεια απεργίας απαγορεύει ακό
στις εξαγωγές ε>οδακίνι.ιν, νέας μη τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί
πβρυγωνής συζήτησε ο υπουργός όπως τονίζεται στην εισηγηπκή
Εμπορίου κ. Ν Ακρ.τϊ6ης με τον ί έκθεση αστραγγαλίζουν το δικαίω
γενικό διευθυντή
της Αιεθνούς μα της απεργίας με δικαστικές απο
φάσεις».
εταιρίας μεταφορών «ΙΝΤΕΡΦΙΝ
— Επιτρέπει ειδικότερα την
ΚΟ» κ. Γκριντζ. κατό την προχθεοιαπεργία εργαζομένων στη χώρα
νή συνάντησή ιούς
ΑΘΗΝΑ 31 (ΑΠΕΙ
μας για αλληλεγγύη στην ίδια
Μέσα στο πλαίσια των προσπα
πολυεθνική εταιρία σ " οποιαδήποτε
θειών για την καλύτερη οργάνωση
άλλη χώρα, καθώς και την απεργία
των Οικονομικών Εφοριών και την
συμπαραστάσεως σε λαούς χωρών
ούξηση
της σποδοτικότητάς τους, τη
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
που δοκιμάζονται οι δημοκρατικές
βελτίωση των συνθηκών εργασίας
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ελευθερίες ή απειλούνται οι δημο
των εφοριακών υπαλλήλων και την
ευχαριστούν τους κάτωθι:
κρατικοί θεσμοί. Για την αποφυγή
κατό
το δυνατό ταχύτερη λύση των
1 ),Τον κ_ Γεώργιο Γεννημστό για
καταχρήσεων, τονίζεται στην εισ
ιδιαίτερων
ηροβλημάτων
τους,
τη δωρεό 2.000 Αρσχμών, εις μνή
ηγητική έκθεση, τις απεργίες αυτές
μην Υβόνης Μούμονλου.
που χαρακτηρίζονται πολιτικές ττς
2) Την οικογ. Ιωόννου και
κηρύσσει μόνο η Γ.Σ.Ε.Ε.
Μορούλος Παποόοπούλου για τη
Ν έα διάλεξη
— Καθιστά υποχρεωτική την
δωρεό 20.000 δροχμώ· αντί τρ<επρόσληψη με νέα αναγκαστική σχέ
στο Π νευματικό
τούς μνημοσύνου, εις μνήμην της
ση εργασίας υπό τις επιχειρήσεις
προσφιλούς τους μητέρας ΚλημενΚ έντρο της
που απέλυσαν εργαζόμενους για
τίνης Μάκη
συνδικαλιστικούς λόγους αλλά σε
Μ η τροπόλε ως
3) Την κ. Μιμή Μσνιοπούλου γιο
χρόνο και ρυθμό που, όπως αναφέ
την Αωρεό 50 Αολ
ρει η σχετική διάταξη δεν θα διατα4) Την κ. Μυρβέτ ΣούλΟ για τη
«Η εικόνα και η σημασία της» θα
ράξουν την οικονομική υπόσταση
Αωρεό των 1.000 Αροχμών.
είνσι το θέμα της προσεχούς διαλέτης επιχειρήσεως
5) Την κ. Λούλα ΚουμουνΑούρου
ξεως που Θα γίνει στην αίθουσα του
—Παρέχει αυξημένα συνδικαλι
γιο τη όωρεό 2.000 Αραχυών. εις
Πνευματικού Κέντρου της Μητροστικά δικαιώματα στις πιώ αντιπρο
μνήμην Σπόρου Χριστουλόκη.
σωπευτικές οργανώσεις όπως γρα πόλεως Βέροιας και Ναούσης (Βενι6) Το σωματείο Λεωφορειούχων
ζέλου 29)
^
φεία στους τόπους δουλειάς πίνακα
Υπεραστικών Γραμμών γΌ τη
Η
διάλεξη
θα
γίνει
την
Τρίτη
6
ανακοινώσεων, χώρο για συνελεύ
Αωρεό 2.000 Αραχμών. αντί στεφά
Απριλίου στις 8 το βράδυ και ομιλη
σεις κ.Λ,π.,
νου. εις μνήμην του συναόέλφου
τής θα είναιο θεολόγος καθηγητής
— Επιβάλλει την εκκαθάριση
των Ηλιο Μώρο.
κ Πέτρος Αποστόλου,
των Μητρώων των οργανώσεων
και
τη
χορήγηση
συνδικαλιστικών
Ε» του Γηροκομείου
αδειών στα μέλη των διοικήσεων
Β οηθήματα
των σωματείων, ανάλογα με την
αριθμηπκή δύναμη των οργανώ
σε άπορες
σεων και την ανεμπόδιστη δράση
ιων συνδικαλιστικών στελεχών.
οικογένειες
— Καθιερώνει το συνδικαλιστι
0 Σύνδεσμος φίλων Στρατού,
κό εκλογικό βιβλιάριο και ορίζει ότι
Βέροιας θα μοιράσει βοηθήματα
κάθε εργαζόμενος μπορεί να ψηφί
στις άπορες οικογένειες των στρα
ζει για τις διοικήσεις των δύο σωμα
τευσίμων για τις γιορτές ταυ Πάσχα.
τείων (Κλάδου και επιχειρήσεως)
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμε
που εργάζεται, αλλά μάνα σε ένα
νοι νο προσκομήσουν βεβαίωση της
από αυτά ψηφίζει αντιπροσώπους
μονάδας στην οποία υπηρετούν
για την ομοσπονδία και το εργατικό
στην διεύθυνση: Κον Ασπασία Γούκέντρο.
Σήμε ρα Αιονυκτε ρεύει το φαρμα
ναρη οδός Μ. Καρακωστή 2ος όρο
— Επιτρέπει στους εκπροσώ
κείο
φος για να λάβουν το βοήθημα
πους των εργαζομένων να παρευρίΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
σκοντοι
στους
ελέγχους
για
την
»ηλ. 26 13 0.·
Το Δ.Σ.

Η μεταφορά
ροδακίνων
με ψυγεία

Απαντώντας ο κ. Κακλαμάνης
σε σχετικές ερωτήσεις των δημο
σιογράφων τόνισε ότι το νομοσχέ
διο αυτά είναι το πρώτο μιας σειράς
βασικών και θεσμικών νομοθετημάτων που θα αναμορφώσουν γενικά
το εργασιακό δίκαιο και υπογράμμι
σε ότι μεταξύ των νομοθετημάτων
αυτών θα είναι εκείνα που αφορούν
την κατάργηση του νόμου «περί
συλλογικών συμβάσεων και διαιτη
σίας» (Νόμος 3239/55) και την
κατάρτιση νέου, την κύρωση της
135 διεθνούς συμβάσεως εργασίας
της αναδιαρθρώσεως και αναδιορ
γανώσεις
των
επιθεωρήσεων
εργασίας, των συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας κ.λ.π.
Καταλήγοντας ο κ. Κακλαμάνης
τόνισε ότι η κυβέρνηση πιστεύει
πως με την επιψήφιση του νομο
σχεδίου αυτού από τη Βουλή αρχί
ζει μια νέα εποχή για τους Ελληνες
εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό
κίνημα και ότι κ σε λίγο ο περιβόη
τος αντεργατικάς και αντιδημοκρατικός νόμος 330 δεν είναι παρά μια
θλιβερή ανάμνηση και θα τον
νοσταλγούν μόνο εκείνοι που τον
εμπιστεύθηκαν κοι τον όρθωσαν
εμπόδιο και φραγμό στην πρόοδο
για την εξέλιξη του τόπου, ενώ θα
τον αναθεματίζουν οι εργαζόμενοι
που πλήρωσον. είτε ως μαζικό κίνη
μα, είτε σαν συνδικαλιστές τις συνέ
πειες από την εφαρμογή του επί
επτά ολόκληρα χρόνια.»

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΦΟΡΙΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

συστήθηκαν και λειτουργούν εδώ
και ενόμιση μήνα ειδικές ομάδες
εργασίας στις οποίες συμμετέχουν
και εκπρόσωποι των συνδικαλιστι
κών φορέων των εφοριακών υπαλ
λήλων για την κατάργηση κανονι
σμού λειτουργίας των Οικον. Εφο
ριών, την καθιέρωση αντικειμενικού
συστήματος μεταθέσεων και την
ανακατανομή της χωρικής αρμοδιό
τητας των Οικον. Εφοριών.
Εκτός τούτων ο υπουργός των
Οικονομικών κ. Μονόλης Δρεττά«ης μετά από σύσκεψη με την εκτε
λεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας
Εφοριακών Υπαλλήλων, αποφάσι
σε:
α. Την άμεση κάλυψη, όσο γίνε
ται μεγαλύτερου αριθμού κενών
οργανικών θέσεων του εφοριακού
κλάδου. Αυτό θα γίνει είτε με πρόσ
ληψη από τους πίνακες επιτυχίας
που ισχύουν μέχρι 30.6.1982, είτε
με προκήρυξη ειδικού διαγωνισμού.
β. Την ανοκανονομή του προσ
ωπικού που υπηρετεί σήμερα στις
Οικον. Εφορίες.
γ. Τη μεταφορά οργανικών θέ
σεων στον εφοριακό κλάδο από άλ
λους κλάδους του υπουργείου.
Α Την απλούστευση των φορο
λογικών διαδικασιών και της φορο
λογίας εισοδήματος.
Για κάθε ένα οπό ταθέματα
αυτά συστήθηκαν ειόικές ομάδες
εργασίας στις οποίες συμμετέχουν
και εκπρόσωποι των συνδικαλιστι
κών φορέων του εφοριακού κλά
δου.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά
αιτήματα του κλάδου θα τεθούν
υπόψη της διυπουργικής επιτροπής
που μελετά το νέο μισθολόγιο, στην
οποία η συνδικαλιστική οργάνωση
του εφοριακού κλάδου θα εκθέσει
τις σχετικές απόψεις και προτάσεις
της
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ΑΘΗΝΑ 31 (ΑΠΕΙ
Οι τροποποιήσεις στον νόμο
89/67 περί εγκαταστάσεως γρα
φείων ξένων εταιριών στην Ελλάδα
Θα ενσωματωθούν στον νέο νόμο
περί επενδυτικών κινήτρων ο
οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή
μάλλον την Παρασκευή.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός
Συντονισμού κ. Παν. Ρουμελιώτης
ο οποίος τόνισε ότι ο νόμος περί
επενδυτικών κινήτρων εντάσσεται
στα πλαίσια μιάς σαφούς σοσιαλι
στικής πορείας της κυβερνήσεως με
την προώθηση σχημάτων κοινωνι
κού ελέγχου για ορισμένες μεγάλες
εθνικής σημασίας βιομηχανίες και
με την αποκατάσταση μιάς ισορρο
πίας μεταξύ ιδιωτικών επενδύσεων
και επενδύσεων συνεταιριστικής
και κοινοπρακτίκής μορφής
Σχετικά με τις τροποποιήσεις
στον νόμο 89/67 αυτές αφορούν:
1. Την· κατάρνηση του προνόμιου ταχυδρομικού απόρρητου για
τις συστημένες επιστολές.
2. Την αύξηση της εγγυητικής
επιστολής από 5.000 σε 50.000
δολλάρια.
Ο υφυπουργός Συντονισμού κ.
Ρουμελιώτης εξήγησε ότι η κυβέρ
νηση προχώρησε στις περιορισμέ
νες αυτές μεταβολές με κριτήριοαπό την μια μεριά 3 κατοχυρωθεί το
Ελληνικό Δημόσιο από πιθανές
καταστρατηγήσεις ή ουθαιρεσίες
ορισμένων επιχειρήσεων και οπό
την άλλη να μην διαταραχθεί ένα
επενδυτικό κλίμα που βοηθό την
εισροή κεφαλαίων που υπό τις
σημερινές συνθήκες είναι πολύτιμα
νια την εξισορρόπηση του ισαζυνίου
πληρωμών.
' Ετσι, πρόσθεσε ο κ. Ρουμελιώ
της καταργήθηκε το προνόμιο νια το
απόρρητο των συστημένων επιστο
λών που κανείς Έλληνας πολίτης
(ούτε και αυτός ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας), δεν το έχει, και αυξή
θηκε 10 ώριο τ Πί εγγυητικής για να
προστατευθούν τα συμφέροντα
των Ελλήνων εργαζομένων στις
εταιρίες αυτές καθώς και των
πιστωτών τους.
Πάντως, ο κ. υφυπουργός είπε
ότι η δραστημ'ότητα των εταιριών
αυτών βοήθα το ισοζύγιο πληρω
μών και ότι η ανάπτυξη του Πειραιά
σε όιομετακομιστικό κέντρο σε
μεγάλο βαθμό στις εταιρίες αυτές.
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Σχετικά με τα κίνητρα ο κ. Ρου

ΑποζΗΜΐm m
ΛΠΟΣ/ΙΕΗ ΜΗ ΚΟΕΤΟΛΟΓΗΙίΙίΙΙΑΙ
ΛΓΟΤΈΛΕΪλΙΑΤΛ ΧΡΗΣΕΙΙΣ

1.092.226
249.603
114.939
223.716
ΣΥΝΟΛΟΝ

1 682.483
7.233-294
8.915.777

ο δ ια χ ε ιρ ισ τ ή ς
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ! ΟΛΕΡΙΔΗΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚ ΠΟΛΗΣΕΛΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΕΡΔΗ ΕΚ ΓΥΜ/ΧΗΝ
ΣΥΝΟΛΟΝ

3.511940
1726.895
2.67S.942

ΛΙΑΘΕΧ1Σ ΚΑΘΑΡΟΝ ΚΕΡΔΟΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΛΠΟΘΕΜΛΤΙΚΟΝ
ΛΦΟΡ/ΤΟΣ Κ Ρ Λ Τ ΙΙΜ ΐ ΝΔ 1018. 71
ΛΦΟΡ. ΚΡΛΗΤ. ΚΕΦ. K IV N A W l/T I
ΑΦΟΡ/ΤΟΣ ΚΡΑΤΗΒΣ Ν ΔΙΙ16Λ 1
ΚΕΡΛΗ ΜΗ ΔΙΛΝΠΜΗΘΕΜ Α

7.231294
361.665
9.171 390
792 897
291.9*7

Γραπτό μήνυμα φιλίας συνερ
γασίας και αλληλεγγύης του πρωθυ
πουργού κ. Α. Παπανδρέου επέδω
σε χθες στον πρόεδρο της Ρουμα
νίας κ, Νικόλαε Τσαουσέσκου ο
υπουργός Συγκοινωνιών κ. Ε. Γιαννόπουλος. Η συνάντηση πραγματο
ποιήθηκε στις εννέα και τριάντα το
ποίιΐ! ΑιΑοκεπε τπίπ τέτοοτα και διεξηχση σε θέρμη και εγκαροια ατμό
σφαιρα.
Αξίζει να σημειωθεί όπ για
πρώτη φορά ο κ. Τσαουσέσκου δέ
χεται σε ακρόαση υπουργό ξένης
χώρας πράγμα που αποδεικνύει τα
αισθήματα φιλίας που τρέφει για
την Ελλάδα.
0 κ. Γιαννόπουλος κατά την
συνάντηση διετύπωσε την επιθυμία
του κ. πρωθυπουργού και της ελλη
νικής κυβερνήσεως για την μεγαλύ
τερη δυνατή προώθηση και ανάπτυ
ξη των εμπορικών οικονομικών και
πολιπστικών σχέσεων ανάμεσα
στις δύο χώρες πέραν από πς πολι
τικές στις οποίες βρισκόμαστε σχε
δόν σε όλα τα σημεία σε παράλληλη
γραμμή.
0 κ. Γιαννόπουλος ενημέρωσε
τον Ρουμ 'νο πρόεδρο για το ενδια
φέρον της ελληνικής κυβέρνησης
για προμήθεια από την Ρουμανία
βιομηχανικών προϊόντων (λεωφο
ρείων, τρόλλεΟ, τηλεφωνικών κέν
τρων, βαγονιών και μηχανών έλξεως σιδηροδρόμων) και συμφώνη
σε να έλθει το ταχύτερο στη Ρου
μανία επιτροπή Ελλήνων τεχνικών
για να εξετάσει και να μεθοδεύσει
την υλοποίηση των συζητηθέντων
τεχνικών θεμάτων.
0 πρόεδρος Τσαουσέσκου εξέφροσε την ευχή να προηγηθεί η
προκαταρκτική μελέτη για την εντα

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. 31 ΙΑΠΕ ΡΟΥΤΕΡ)
Οι τιμές καταναλωτή των
χωρών της Ε.Ο.Κ, σημείωσαν το
Φεβρουάριο τη χαμηλότερη άνοδο
στους τελευταίους 18 μήνες, ανα
φέρει σήμερα η Στατιστική Υπηρε
σία της Ε Ο.Κ
0 πίνακας τιμών καταναλωτή

ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
Οι φόροι εισαγωγής μεταχειρι
σμένων φορτηγών αυτοκινήτων να
εξακολουθήσουν να πληρώνονται
βάσει της τιμολογικής αξίας αυτών,
ζητεί από τον υπουργό Οικονομικών
η Πανελλαδική Ένωση Εισαγω
γέων Αυτοκινήτων. Διαφορετική
ρύθμιση (το φορολογικό νομοσχέ
διο που συζητείται στη Βουλή προ
βλέπει οι φόροι εισαγωγής να πλη
ρώνονται με φορολογητέα αξία που
υπολογίζεται βάσει της αξίας του
καινούργιου αυτοκινήτου στον τόπο
παραγωγής), υποστηρίζουν οι εισ
αγωγείς. θα παγώσει την ανορά
αφού οι καταβαλλόμενοι φόροι εισαγωγής θα αυξηθούντπό 474% μέ
χρι 900%

1413.145

των χωρών της Ε.Ο.Κ. ανέβηκε μό
νο κατό 0.6 στα εκατό, μεταξύ
Ιανουάριου και Φεβρουάριου μεκίτ
νοντσς το ετήσιο ποσοστό πληθω
ρισμού για τον Φεβρουάριο σε 12Ι6
από 12.5% του προηγούμενου μή
να
Αλλά το ποσοστό πληθωρισμού
των χωρών της ΕΟΚ βρίσκεται ακό
μα σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέσΠ
με άλλες ανταγωνίστριες βιομηχανι
κές χώρες.
0 παρακάτω πίνακας δείχνει
την ετήσια ποσοστιαία μείωση τοιι
πληθωρισμού.
για
το
μήνα
Φεβρουάριο, με συγκριτικούς αρι
θμούς σε παρένθεση για τον
Ιανουάριο.
(8.31
ΒΕΛΓΙΟ
7,6
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
(12.0)
11.0
ΔΑΝΙΑ
(12,3)
Π .8
ΓΑΛΛΙΑ
13,9
(13,91
ΕΛΛΑΔΑ
19.5
(20,91
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
18.9
(..-)
ΙΤΑΛΙΑ
16.9
(17.51
• (8.7)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 9.1
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
(7.11
7.0
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.8
16.3)

Δ ια β ά ζ ε τ η
κα ί ö ia ö iö e c e
«ήν

ε φ η μ ε ρ ίβ α μας Ι

τικοποίηση των διμερών εμπορικών
σχέσεων στους διάφορους τομείς
που τους εξέθεσε ο κ. Γιαννόπου
λος ώστε νο καταστεί δυνατό να
ληφθούν οριστικές αποφάσεις μέχρι
την επίσημη επίσκεψή του στην
Αθήνα στις 4 Μαΐου.
Τέλος, ο κ. Τσαουσέσκου διαβεΒαίωσε τον κ. Γιαννόπουλο όπ

τόσο από τον ίδιο όσο και από τήΊ
κυβέρνησή του η Ελλάδα έχει κΟ*
θα έχει θερμή συμπαράσταση
όλους τους τομείς που την ενδιαφ ί'
ρουν και αυτό το πλαίσιο της κοινή*
προσπάθειας για παγείωση σε στ*'
ρεές βάσεις της ειρήνης στα Βαλκά
νια, την Μεσόγειο, την Ευρώπη ;0*
τον κόσμο γενικώτερα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ά Ε ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ Η ΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΑ Μ Η Χ ΑΝ Η Μ ΑΤΑ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜ ΕΤΡΟ

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ

ΣΥ ΓΛ ΙΣΟ Μ ΕΤΡ Ο

ΕΥΘΥΓΡΛΜ1ΣΗ - ΕΓΚΕΦ ΑΛΟΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο

SERVICE
MERCEDES B M .W .
Γ.

ΑΟ ΥΛΓΕΡΙΑΗΣ
■ Α. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) TH A.26J52
ΒΕΡΟΙΑ

Ί κ Π ΙΠ ίΙο Π Ο ΙΜ Ι

Κ < ΙΟ ΙΗ Μ |ΐ

„„
ΛΙιχιιηιΙ
1ϋ«!κ»1ΐ ΚΛΙΜλΊΚΟΑΑ

'α ρ ο ν ικ ο '

8915.777
8.915.777

σ το ν

Ο ΛΟΙ ΙΣΤΗΣ
IU A N V III ΧΛΡΙΣΙΑ \ΗΣ

ΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΟΚ
Αλλά μικρότερη

36.678,030

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

κής αυτοδιοικήσεως και αυτοδιαχειριζόμενες με την προϋπόθεση
βαια ότι οι επενδύσεις αυτές θο
εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρό
γραμμα και θα πραγματοποιούνται
στην περιφέρεια.
Τέλος, ο κ. υφυπουργός είπε όπ
μ ετό την ψήφιση του νέου νόμου
π ερί κινήτρων θα δημιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο για ανάπτυξη τό
σο των ιδιωτικών όσο κοι των
δημοσίων επενδύσεων. 'Αν οι ιδιω
τικές επενδύσεις καθυστερήσουν,
το κενό θο το καλύψει το Δ ημόσ ιο.

ΜΗΝΥΜΑ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΟΥ
Προς τον Τσαουσέσκου

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
£ 2 ΟΛΑ UUIKHULQl
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΪΟΑΛ

μελιώτης υπογράμμισε ότι σε αντί
θεση με τους προηγούμενους ανα
πτυξιακούς νόμους που παρείχαν τα
κίνητρα με κριτήρια μεγέθους των
ενισχυομένων
επενδύσεων,
το
νομοσχέδιο θέτει ποιοτικά κριτήρια
για τα κίνητρα τα οποία θα χορη
γούνται πλέον με βάση την οικονο
μική και κοινωνική αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Αυτό σημαί
νει ότι θα ενισχύονται πρωταρχικά
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς
και οι επενδύσεις που νίνονται από
συνεταιριστικές και κοινοπρακτικές
μονάδες και από επιχειρήσεις τοπι-
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Μαραθώνιες διαπραγμ ατενίσεις διεξάγονται and
ΠΡοχθίς στις Βρυξέλλες μεταξύ των υπουργών γεωρ
γι'ας των «δέκα» για τον καθορισμό νέων τιμών των
αγροτικών προϊόντων που θα ισχύσουν στην περίοδο
1982-83.
· ’ ’^ τ
Νέες προτάσεις έκανε χθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αύξηση: 10% - ,Υ4«ι 32%.
,τρος το Συμβούλι 1 των Υπουργών, σύμφωνα με τη - Βρμ(3ύ^ι ςλαχίρτη,τ)μή - παλαιά<
αύξηση: ξ9?Η·ύ νβο:...1,3%.· . ... >·. ··
°noícs ευνοούνται αισθητά τα Ελληνικά.προϊόντα.
- Ζαχαρότευτλα ελάχιστη τιμή Εν τώ μεταξύ έξω οπό τρ κτίριο όπου συνεδριάζουν1 π
αλαιό αύξηση;, 9% ,- νέα:, 9%.
01 “ Ίουργοί έχουν ουγκενΥρωθεί πάνω από 1¡0.0
H Í00
É Í - Ελαιόλαδό τιμή παρεμβάσεως*
0, 06« ,
--------4ι?ίήλωση
KO! ζοτώνταε
? ? ?"$Ε
υΜ , διαδήλωσή
κοι ζητώντας! "ψΡώη ξξνώ(75χ η><3|5%αι» νέα:
16,55% (με βοήβ^^ςβίτηχιπαρανωΜεγαλύτερης ρυξήσεις για τα προϊόντα τους, ι ι :η",. <" γή
συνολική άύ^ση(2^37%).

ορισμένα

y

i
t>■
*
y
ù

y
n

r

El
Ü
0

»
11
U

II
II
.1
il

t>üV

" TIS vée3 προτάσεις της Em-

oro

.V W ^ Y fffe n .......... Ά τ.ιι LiT IIOIIUII'1· ι ■·' c u

ííaaJ
1
6PY=EAAc $

x®éíCn6T,s'9PV:

- Κρασί λέυκο τιμ ή προσανατολι-

:ίιόι /.|ΐΔ

I

¡παλαιό
αύξηση: ,16,2% ,. vefi: Τ&«%.

ΚάΥόλήγοντας TÓviCfC^ó^i ^aijpπδς ‘της'έΧτοκτης ετπδότηαης'ειναι η
σνακούφιση τών πραγματικών οικο
δόμων γί' αοτό' οι έλεγχρι των
εύσήμων θα είναι προσεκτικοί),

αύ^ ° Π περίπου 18-19% ).
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- Γξνρτρκάλια τιμιγβόσεως,, παλαιό

λιο υπουργών 6εν μπορεί va Tponcjl

Α π ολογή θη κά ν

οι Αώο σάτυροι
ΠρβσήλθΟν στον
Βέροιας και απολαγήθήκαν οί'δυό
70χρονβι κοάτυρόίν πού κατηγσιουνται για αήϋτίλόνήόή δύο
ΙΟχρονων KopITOnDv.·

- Γόλα τιμή, ενδεικτική <-παλαιό αύ
ξηση; 9% - ν.έα, 10.6%. ,,,,
- Βοδινό κρςος, τιμή.πΒαβανρτςιλιa jip á r παλςμρ αύξηση:·έτδ>% - νέα:
7,-9,,U%r(Σταδιακή αύξηση μέχρι
Ιούνιο και Δεκέμβριο, 1982.-Α π ρ ί
λιο 1983).

- Γίρόβιο (¿péoj^ τιμΥΡ βάίτεώς πάλατά άόξηοη:' 9% - νέα: 10 5%
I ίαρόβέίόί.,Γ Μ ■", ’
- ’■'Χοιρινό· Κρέας τιμή !βόσ4ως π’όλοίδ 'όύξήσή: 9% - νέα: I 0.5%.
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σποτέλεομα τον μηδενισμό των
οβνήτβξών νομϊσβατίκών «ισω.Τ'κών όσσών ΓνατΤην Ελλάδα ή ρύ-
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ιαραπόυω «Ηήήό«»ς u p, jiiiyD'· .π

Υούεγιήρ πρδκειτόΊ
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σόην κυβέρνηση της οουναρτηοϊας
και της αντιλαϊκής επιβολής:Ή νο
επαναφέρει την τιμή του ρεύματος
στη φο^ιρΛόγικσ ης επίπεδα, ή να
δώσει αμέσως και χωρίς χρονοτρι
βή τις ανάλογες αυξήσεις στους
μισθούς, τα μεροκάματα και τκ συν
τάξεις. Οι εργαςομενο· κο οι συντα-

ïïX t:% & W s il
τους απέμεινε πια από τι άλλο να
παραιιηθούν rio να την ανπμετωπΙopuv-^ας ηρέπει να ξέρει η κυβέρ
τήοη 6τι η’ Κοινωνική αναστάιωση
που έχει προκληθεΙ. θα πόρει εκρη
κτικές διαστάσεις.
\ Α Ρ ά UnARKirwa Hjv ΙυΜρνηση
W εϋις τρήοζδρόλος. Κι βύ*4ς είναι
να τα μαζέψει και να φύγει. Για να
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, ύ Ι Μ Ι Τ 2 Δ τ Ι Λ ΐ * ν Φεβρουάριο του 1981 σ^εδιαϊ

^ Σιτάρι μαλακό τιμή παρεμβάσεως
ω (παλαιό αύξηση: 6,8% - νέα:
12.77%____________
- ΣΤτΰρΓσνλη(5β*τη'ίήιπϊτό?ίίβ6σετα<·
1/ ,Π(ιλαιό) ^ύξηαη:. β,58% - νέα:
6.58% (βοήθεια παραγωγής: 15%).
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.σπουδών μ α β η τς Ι^ ,ώ ί σμνΤόξ.^σ,
- Εξισώνεται η μαθητΜίήπόστό-'*
ιτητα με την φ ο ρ η τ ή «α ι χορη
γούνται εισιτήρια νιο θέάυατα από
ρην ε ρ γ α τικ ή 'εώ *ί llbK&Ormupyclo
Πολιτισμού..
, ^ ( α > OC
Τέλος à ' διοικητής του, ΟΑΕΔ
Βνακοίνωσς (όϊρ ονοπροάορμόζαν^
ται μέχρι και 56% - ονάλάνσ.μι το
βαθμό εκπαίδεύόήξ' - Το-επιδόματα
(του χορηγούνται

Ιπές των κ¿νταρών :ηκ\λνγ0μ

τώ ν ^Π ο υδ α σ τώ γ -
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rou ΟΑΕΔ. κ’ Θ. Κατσανέβο
ΕιδΗίό^ερα’ό'ΤΕ.’ΊΟίέίθονέβος ονο-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτεί
νει, εξ άλλου:, την ανόπροοορμυνά
των' νττρίάσίνών ισ'ότϊμι'ωντ σε ΛιήΦορα ποσοστά Ίέχόυν Αοθεό. με

'• Σύμφωνα με πληράφορίές μος

ιντός πταν ημερών πρόκέίται να
ΕΚδΟθεΙ1' ívTaAlitf"' πρόφί/λακίσεώς
οος· δεδομένού ότι το’Ίϊόίκήμο’via
o arroto káYnVopoóvTái θεωρείται
ακούργήμα:
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αύξηση: 19,6% -,νέπ: 2Τ.7% ■> "-'·

- Κάπνό'. 'Μέ '¥ήγ αύξηση τωγ πρΙμ
κατά 3% υπολογίζεται ότι' εισπράτ
τουμε 2?ι ^κοτομμύρια ευρωπαϊ| κέξ'Κό'ψΙέήτϋές μονάδες και ‘¿)e Την
I παρέμβαση και επιδοτήσεις εξαγω
γών όλλέ)ξ·’40. περ(πόΐ), εκατομμύ
ρια Ε.Λ.Μ.
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- Αχλάδια τιμή βάσειος - παλά^
αύξηση: -2,2% νέα: -2,2%.(Τίθεται
το πρόσημετΥρτΙόνΥ ^ιότΐ οι ελληνι-

J ' ^αψύλιρ τ , μ ^ Φ ^ ' οολρ,ώ
— Ροδάκινα ,τιμή βάοεως · παλαιό 4ύ^<λη:..3,7%.; κέ* ·2%>· '."vi Η
- Μήλα ημή βάαειβς -πταλαιΰαύξη
ομξηση:ιΛ17,4% «έα: 19.6%.
ση: 10% - νέο: Μ%,ΙΓ.τ'ΐ II
— Αεμόνιρ ,γιμή βόσεως - παλόιά
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ΑΘΗΝΩΝ

Τι λέει τώρα που οιλογσριασμαΙ
όχι μόνο τουηλελτρικού αλλά και
το υ νερού και του τηλεφώ νου ίγ ι
ν*·^ Φ ιυπαι.'έι.ΆέΑ'κύρσ πιιυ η ακρί
β ή Λ ^υ,νπ ω νει αϊτό μ ι ΓΚί αν μ είν ε
-Τν · ί ' ί Ηλ γ « που η αικσνσμίο έχ ει

γΤγο χΟίΗ.
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ΜΕΤΑΡΣΙΩΣΕΙΣ

οταυρόΛε ΕΠί
ΙιΩ ΡΓΟ Υ ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

IU T

1 2 34

7 89

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Της Βέροιας κινηματογράφος Τον έχετε ... μπροστά σος στην
ονομαστική.
2. Ετσι λέγονται τα χωριά σαν την
Καστανιά.
3. ΓΓ αστό, φημίζεται η Νάουσα
Λ Πρόθεση — Υποθετικά.

6. Υπάρχουν και τέτοια.. κέντρο.

6 . Ομόηχο φωνήεντα - Ανοίνουν κλείνουν και στο τάβλι.
7 Χώρα γειτονική.
8 Κράτος της Ευρώπης.
9. Παρακινεί — Ένος απ αυτούς
ήταν και της ... Βομβάης.
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Εχει αρκετά η Βέροια.
2. Πολιούνται μονοπωλιακά.
3. Η λέξη αυτή θυμίζει σαλάμι —
' Αρχή του....· . βλάκα.
4. Χωρίς ορχή - τέλος ... μυρίζουν
αυτά — Την κλωτσάμε.
5. Διεθνούς Φήμης ποδοσφαιρική
ομάδα.
6. Ξενική αγάπη — Σημερινή κατά
σταση της αγοράς.
7. Νηπιακός περίπατος
8. Νότα — Κι άλλη νότα.
9. Ενα πετούμενο — Ανάποδο,
δικά σου.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1. Τ Α Σ-ΤΣ(Κ Ο _2Α Σ-Κ ΙΤ -Α Η 3 .¡A N E A 4. ΚΑΤΖΆΡΟΣ5.
ΑΜ Α Τ-ΈΡΙΑ 5 ΑΛΑ ΤΩΔΈΣ 7 ΑΝΟΜΑ 8. O I-IK A -Δ /Έ /Μ /Α ) 9 ΝΩΡΑΑ-ΖΈΑ
1 ΤΑΣΚΑ-ίΟ Ν 2 Α Σ —Α Μ Α —ΙΟ 3. ΣΤΑΑΑΑ 4. ΚΑΣΤΑΝΙΑ 5
ΤΙΝΑ-ΤΟΣΚΑ 6 ΣΤΕΡΕΩΜΑ 7. ΛΟΡΔΑ 8. Κ Α -Σ ΙΕ -Δ Ε 9.
ΟΗΕ-ΑΣΗΜ Α

ΕΡΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2
Μ Ο ΧΗΜΕΙΑ (Λ" ΛΥΚ.Ι
•0.1# ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΖΟΟΛΟΓΙΑ
(Λ' ΓΥΜΝ.)
•2-20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ ΙΑ' ΓΥΜΝ.)
2.10 ΧΗΜΕΙΑ ΙϋΠΑΝ.Ι
3.60 ΒOTANDOΙ-ΖΟΟΛΟΓΙΑ
IIΠ ΑΝ.I
6.10 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΗ
6.40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕ II (ΕΠΑΝ I
9ΧΚ> ΔΟΝ ΚίΧΟΤΗΙ
#130 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
#.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Τ ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤΟ
7 0 * ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ! ΙΣΤΟΡΙΕΣ
7JO Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΜΑΤΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
•0.10 ΝΤΑΛΛΑΣ
Π.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΠΓΜΕΣ
«¡LOO ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
» κ τχ Η

ΥΕΝΕΔ

*3 0
*3C
10.06
11.00
1200

^εσποσε στη Γαλλία ο
έβδομος θρησκευτικός πό
λεμος
1822 Ο Τούρκος νούρχος Καρά
Αλής κυριεύει ολόκληρο το
νησί Χίος μετόοπό άγριες
σφαγές κοι αιχμαλωσίες
ενώ γίνεται εξανόρσποδισμός πάνω από 100.000
κατοίκους
1903
Η Βρετανία και η Γαλλία
αρνήθηκον να υποστηρί
ξουν την κατασκευή του
σιδηροδρόμου της Βαγδά
τη ς
1943 Το ελληνικό υποβρύχιο
«Κατσώνης» με κυβερνήτη
το Βασίλη Λιόσκο βυθίζε
ται με τορπίλλες ύστερα
από παράτολμη εισχώρηση
στον όρμο του Γυθείου, μια
γερμανική ναρκοθέτιδσ.
1964
Η Υεμένη κατηγόρησε τη
Βρετανία για αεροποριακές
^=πιθέσεΐ£^Γτο^έδαφό^της^

αυτό το
ftpoic
Σύμφωνα μέ μιδ πρόσφατη αγγλική
άνακάλυψη. τά κρεμμύδια ώρελούν
ιδιαίτερα τήν άνδρική σείαυαλική
δραστηριότητα ΤΑ κρεμμύδια περιέχουν σελήνιο, τδ Οποίο ευνοεί" την
τήν
καλή κυκλοφορία ςού αίματος καί
καθαρίζει τα τοιχώματα ιών αρτη
ριών καί τών φλεβών. Ή καλή κυκλο
φορία τού αίματος είναι βασικής σημοσώς γιά τήν Ερωτική ζωή τού άν
τρα Τδ σελήνιο έχει μία άκδμα ιδι
ότητα Διατηρεί τήν πίεση οέ χαμηλά
Επίπεδα
Εκτός άτιδ σελήνιο τά κρεμμύδια
περιέχουν καί βιταμίνη C, τήν όποια
χρειάζεται τά σώμα γιά τήI δημιουρΓ
για οίστρογόνων όρμονών

ΣΟ Φ Α
ΛΟΓΙΑ
Δεν υπάρχει ευγενέστερη
ύπαρξη απ ' τη γυναίκα'. Πολλές
Φορές στολίζεται μονάχα για ν '
αρέσει στην τπο θανάσιμη φίλη της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2
5.00 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟ
ΣΜΟΥ
5.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
* 1 5 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Í.30 Η ΖΟΗ ΑΥΡΙΟ..
*.46 ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
7.45 Η ΚΥΠΡΟΣ
* 0 0 ΚΑΜΕΡΑ

Νανάς Κοντού - ποιήματα

1580

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΚΑΘΕΤΑ

ΠαμοσκΕυή 2 Απριλίου 1982

ΛΑΟΣ

IE .HA A 7

Μ. Σαφέρ
- «Τα τριαντάφυλλα είναι τυχε
ρό. Δεν ξέρουν πως θα μαραθούν».
Λουίζα ντε Βιλμορέν.

0 ΚΟΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η 2QH ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ
ΧΛΡΤ ΚΑΙ ΧΑΡΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η μπριζόλα
Σ ' ένα μικρό εστιατόριο όπου
γευματίζει ένας περαστικός πελάτης,
ένας αδέσποτος σκύλος τον παρατη
ρεί που πιάνει την μπριζόλα του.
Ξαφνικά όμως του ξεφεύγει από το
χέρι και πέφτει στο δάπεδο.
— Η μπριζόλα μου! φώναξε ο
πελάτης στο γκαρσόνι που παράστεrV
κε. Θα μου τη φάει ο σκύλος!.
— Μην ανησυχείτε . κύριε, τουεί
πε το γκαρσόνι. Δε θα τη φάει. Πρό
λαβα και την πάτησα.
0 γιατρός στον πελάτη:
-Υπάρχουν στην οικονένειό
σος κρούσματα τρέλος;
Μάλιστα γιατρέ μου. Η αδελ
φή μου αρνήθηκε να παντρευτεί
έναν εκατομμυριούχο.
Στις τέσσερις το πρωί το τηλέ
φωνο χτυπάει ξαφνικά. Αγουροξυ
πνημένος και κάπως ανήσυχος γιο
το τι μπορεί νο σημαίνει ένο τηλε
φώνημα τέτοια ώρα ο κάτοχος της
συσκευής σηκώνει το ακουστικό
-Εμπρός λέι Ποιος είναι.
- Τ ' ονομά μου σας είναι εντε
λώς άγνωστο, του λέει μια αντρική
φωνή.
-Ε σ είς όμως ξέρετε εμένα υπο
θέτω.
—Οχι κύριε. Μου είστε κι εσείς
εντελώς άγνωστος.
—τότε για ποιό λόγο με ξυπνάτε
στις τέσσερις το πρωί:
-Γ ια τ ί το νυχτερινό τιμολόγιο
του τηλεφώνου είναι πιό φτηνό
απαντάει με ατράνταχτη λογική ο
άγνωστος.

Βενζινάδικα

Σήμερα διανυκτερεύει το φαρμα
κείο
ΖΕΡΗ ΤΣΙΑΡΕΑ Β.
Εμμ. Ζάχου -Ηρας

ΣΤΗ ΒΕΡΟια
Πσπαγιαννούλης Θεόδωρος
Σ. Σταθμός τηλ. 24.582

ΤΩΡΑ Σ Τ Η ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννιδης Δημήτριος
Κύρτση 1. τηλ. 22.767

Η μπουτίκ νυφικών φορεμάτων

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης 06.
Βενιζέλου Β8. τη λ 23.207

«ΚΑΛΛΙΡΟΗ»

ΣΤΟ MAKPOXQPI
Κστόγλου Κων/νος

θα κάνει τη χαρούμενη στιγμή
του γύψου σας τιιό ευτυχισμένη

Η Νανά Κοντού fiv o i μια πΛηθορική
παρουσία στον ποιητικό χώρο της
Βορ. Ελλάδας. Στο ςνςργητικό της
έχει Ιφ τά ποιητικές συλλογές. Από
το βιογραφικό και βιβλιογραφικό
της σημείωμα που παραθέτα στην
τΐλςυταία σελίδα της καινούργιας
ποιητικής της συλλογής κ ΜΕΤΑΡ
ΣΙΩΣΕΙΣ
»,
πληροφορούμαστε
αρκετά πράγματα για τη ζωή της και
την πνευματική της παραγωγή.
Οπως τονίζει η Ιδια, γεννήθηκε στη
Θεσολονίκη και είναι επτανησιακής
και θροκικής και αγωγής Από τα
σχολικά της χρόνια ασχολήθηκε μ ε
τη λογοτεχνία, ακολουθώντας την
καταξιωμένη λαγοτέχνιόα αδελφή
της κ Ερατώ- Αικατερίνη Μέλλου
Είναι μέλος σε πολλά λογοτεχνικό
σωματεία της Ελλάδας και της Ira- no" ‘ ‘J ú των και περιεχόμενο στα
λίας. Έχει εκόόσει τις ποιητικές Tm"JUJara που είναι γεμάτα από
συλλογές: 11 Αντίλαλοι το 1960. 2) παιριόαλατρεία.
σρχαιολοτρεία.
Χρυσό βέλη το 1962. 3) Δόνισητο (θ νι* ° Ιδανικό και πλημμυρισμένα
1964. 4) Φωνές οπό την Ελλάδα τ ο ηπό ΤΠ δελφική Ιδέα (ποιήματα: Να
1966. 51 Δάφνες της Μακεδονίας στιί σαυΡε βωμό. Ιερή γή, Ακούω
το 1968 6) Θύελλες το 1971. κοι φων^ · ® ήλιος πόλι θα λόμψει.
71 Μεταρσιώσεις το 1981 Γίληρο Ολυμπιάδα 1980. Ιωνία, Αλέξανφορούμαστε επίσης πως Έλληνες Λρο<; ° Μ ακεόών και το Πνεύμα της
και ξένοι κριτικοί υποδέχτηκαν τα B fPVlva<3· Ρ( τη οποία κλείνει τη
έργο της με ευνοϊκά· σχόλια* σι ότι π"λλπγή της
μερικά οπό τα βιβλία της μετοφρα
' η ποιήματα της εντυπωσιάζουν
σμένα κυκλοφόρησαν στο εξώτερε pe Tn prnAirrPó TntJ<>*σ> έην απαλά
kó στα Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά r,,rn Tnu<· H μάσκα του γέλιου,
κι Ιταλικό κοι ποιήματα της μετάπολύ σωστά τονίζει η ποιή
φρασμένα σέ ευρωπαϊκές βαλκσνι ’ρ,α κθύβει καημούς κοι πόνους Γι
κές γλώσσες δημόσιείιθησαν σε nu,r> Kn‘ Ί ππιήτριο προσπαθεί νο
περιοδικά του εξωτερικού και μετά " frn PniwOci πε χώρες non η καρ
δόθηκαν οπό ξένους ραδιοφωνι
fín χ" νιορτή ιτπ φωι. τπυ ήλιου
κούς Σταθμούς Εχει περιληφθεί σ ε ',( ΐπ λω δ ίις που θα πκούει να παί
Εγκυκλοπαίδειες
και
ποιητικές(,ηυν 0> χπρδές σαν τις δονεί ο όνε
ανθολογίες ελληνικές και ξένες Γ ια ,/ηζ τ',ς έπράς. Της το εύχομαι συγ
το λογοτεχνικό της έργο γράφτηκαν Τοίροντάς την.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
εγκωμιαστικές κρίσεις από κορυ
Ιω. Μηχαήλ 7
φαίους Ελληνες και ξινούς λογοτέ
Θεσσαλονίκη
χνες κοι Ακαδημαϊκούς. Π 'ηροφορούμαατε ακόμα πως η ποιήτριο
έχει αξιαπρόσεχτη επιτυχία και στην
πνθαγρσφία (σ ο.ανθαζωγρσφική)
nan είναι δίκιό της πρωτότυπη τέ 
χνη Παράλληλα έχε! αναπτύξει και
ΒΕΡΟΙΑΣ
αξιόλογη κοινωνική δράση. Στο ενερ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
γητικό της έχει διάφορες τιμητικές
Οι ατσίδες με τα κόκκινα, (αμερι
διακρίσεις Βραβείο Δήμου Θεσα
κάνικης παραγωγής, περιπέτεια).
λονίκης χρυσό βραβείο του Ροτα

Κινηματογράφοι

ριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης χρυ
σή δάφνη Ιταλίας παγκόσμιο λογοσχνικό βραβείο Γάλλων συγγραφΕufv κηι ήημοονργράφαιν, αργυρό
πτπυρό Ευποιϊσζ w u ΤάγματοζΤοξιαρχών παράσημο με αργυρό
αστέρα ταυ Ε Ε Σταυρού ως ε θ ε
λόντρια Αδελφή και χρυσό μετάλλιο
τη ς Εκοτσντοττηρίδος του Ε.Ε.Σ.
Km το σημείωμα καταλήγει μ ' αυτό
τα λόγια « Τα έργο της Κοντού με
την παγκόσμια αντανάκλαση τιμά
ιην Ελλάδακ
Η τελευτοία συλλογή της Νανάς
Κοντού είναι ένα καλαίσθητα
βιβλίο, που περιλαμβάνει στις 64
σελίδες του 52 πατήματα δοσμένα
άλα μ ε τον ελεύθερα στίχο. Τα
ποιήματα της όιακρίνονται γ.α την
ειλικρίνεια και την πηγαία έμπνευ
ση Στα περισσότερα κυριαρχεί ο
αισθησιασμός δοσμένος με λυρικήτητο και αυθορμητισμό. Η αδημονίρ
της προσαρμογής, οι στιγμές του
πόθου, άνεμος των επιθυμιών που
φερνουν στην επιφάνεια τον άλλο
εαυτό μας για το μεθύσι της ανα
λαμπής. σου κρύβει τ' αστέρια και
ντύνει μ ε το χιτώνα της ανυπαρξίας
Φόβος και δέος καταλαμβάνει την
ποιή τρία ν α τη ροή ταυ χρόνου. Το
ζεστό κορμί πέφτει σαν ώριμος
καρπός με τις τρίλιες των αηδο ιών
του έρωτα σαν αντίβαρα στη φ θο
ρά. Οι πόθοι σπαράζουν την ψυχή
σαν υπαρξιακή συνέχεια. Και με της
πίστης τα φώς θα βρούμε την αλή
θεια στο έρεβος της ψυχής μας. Οι
παρομοιώσεις οι μεταφορές και οι
συμβολισμοί που πςτυχημέναμεταχειρίζεται η ποιή τρία, δίνουν ζωντά
νια στις εικόνες των αισθησιακών

1

ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Εξορκιστής Ιαμερικ. παραγ. ακα
τάλληλο).
ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
Ελάτε νο σας δείρουμε (Τέρενς
Χιλ. κατάλληλο)

mexmox m
Γepá και όμορφα μαλλιά
Στην εποχή μας υπάρχουν χιλιά6ες τρόποι και προϊόντα για την π·Ρ
ποίηση της ομορφιάς των μαλλιών.
Στον τρόπο της σημερινής ζωής, στο άγχος, στη μόλυνση του περι?^
λοντος, τις συχνές βαφές και περμανάντ, οφείλονται τα προβλήματα ***
παρουσιάζουν τα μαλλιά. Με την βοήθεια ειδικευμένης κομμώτριας Η
την σωστή χρήση των κατάλληλων προϊόντων θα μπορέσετε να ο ντιμ ειν
πίσετε αυτά τα προβλήματα.
Οταν διαλέγετε κάποιο προϊόν για τα μαλλιά σας να ’ χετε υπ * όγιιΐΊ
φύση του δέρματος, την κατάσταση των μαλλιών, και την ποιότητα της ή*
χας για να διαπιστώσετε αν είναι κατάλληλο ή όχι για τα δικά σας μ αλλ*

Εκτός από τα χημικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά μπορεί1*
να περιποιηθεΐτε τα μαλλιά σος με διάφορα αγνά, φυσικά προϊόντα όπυδ
το χαμομήλι, το ξύδι κ.λ,π. θάχετε το ί6ιο αποτέλεσμα και . ..περισσότίΡ0
λεφτά στο πορτοφόλι σας!
Δηλαδή:
• Για να λάμπουν τα μαλλιά σας προσθέστε στο τελευταίο ξέπλυμα ώ
ποτήρι ξύ6ι. Οι ξανθές λευκό ξύδι, οι καστανές κόκκινο
• Για να μη λαδώνουν συχνά τα μαλλιά σας, βράστε 250 γρ. νερά με *
κουταλιές φύλλα μέντας, θ α ξεβγάλετε μ ' αυτό το μαλλιά σας μετά τ*
λούσιμο.
• Για να σφίξουν το λέπια της τρίχας διαλύστε μισό λεμόνι σε λίγο μεταλ
λικό κρύο νερό και τρίψτε μ ' αυτό τα μαλλιά αας Επίσης οΤ’ χυμός τοώ
λεμονιού ξανθαίνει τα μαλλιά ότον κάθεστε στον ήλιο.
• Για να απαλλαγείτε οπό την πιτυρίδα, ρίξτε κοινό αλάτι στα μαλλιά κ<Ρ
κάντε ελαφρό μασάζ.
• Για να μην γίνονται θαμπά τα ξηρά μαλλιά σας φτιάξτε ένα μείγμα από
λάδι, μαγιονέζα, ή κρόκους αυγών, αφήστε το 20 λεπτά στο κεφάλι κβ
μετά ξεπλυθείτε με ξύδι.
Η ΦΙΛΗ ΣΑί

ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Ρεπόρτερ (Ελληνικής παραγ.,
κατάλληλο)

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΑΟΥ -

ΣΤΑΡ (τη λ 22373)
Το τελευταίο παντρεμένο ζευγά
ρι (κατάλληλο, αισθηματική κωμω
δία)
ΝΑΟΥΣΗΣ
Α Γ Γ Λ ΙΚ Α (τηλ 22.408)
Ο Θπνόι-ης και το καταραμένο φίδι
(Θονάο.ις Βέγγοε).
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28.940)
Το ξένο είναι πιό γλυκό (Γιώργος
Πάντζας).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ ΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ27 - ΒΕΡΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τη λ 23349)
Στην αγκαλιά της γαλάζιος Θά
λασσας (περιπέτεια - αμερικ. παραγ.
κατάλληλο)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τ ελο ύμε τη ν Κ υ ριακή 4 Α π ριλίου
σ τ η ν Ε κκλησ ία Α γ. Ν ε κ τα ρ ίο υ Ποπάγοϋ
ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο για την ανά
παυση τη ς ψυχής του π ροσφ ιλούς μας.
ΐΜύ, αδελφού-

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 236.19)
Το μεγάλο κανόνι. (Θανάπης Βέν
θος).

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΗ
και κ α λο ύ μ ε όλο υς το υς σ υ γ γ ε ν ε ίς και φ ίλ ο υ ς νο προσεπσυυν μα ζί
μα ς για να ε νώ σ ο υ ν τις δ ε ή σ ε ις το υς προς το ν Θεό.
Ο ι γονείς, οι α δ ε λ φ έ ς και ο ι λ ο ιπ ο ί σ υ γγενείς
0 Δ εξίω σ η σ το σ π ίτι Η ρ σ κλ έο υ ς 14 (Παπάγα)
Ραδιοταζί

62.553-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατ όσιου
22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
rfcVi
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
ωροβτη
23.350

ΒΑΣ Α. ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΙΑ ΤΡ Ο Σ - Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟ ΧΗΜ ΕΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ

Ιέ;

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.530 - 28.314

Μ ΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑ ΤΡ Ε ΙΩ Ν

1

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τ ελο ύμε την Κ υριακή 4 Α π ριλίου 1981 σ τη ν εκ κ λ η σ ία
Κ υ ρ ιιυ τίσ σ η ς ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο γιο τη ν ανάπ αυση της
ψυχής του π ροσφ ιλούς μ α ς σ υ ζύ γου κ α ι πατέρα

ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ
και κα λο ύ μ ε όλο υς το υς σ υ γ γ ε ν ε ίς κ ο ι φ ίλ ο υ ς να π ρ ο σ έλθο υν
για νο εν ώ σ ο υ ν μ α ζ ί μ α ς τις δ ε ή σ ε ις το υ ς προς το ν Θεό.
•

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Ι - Η ΚΟ ΡΗ
Δ εξίω σ η σ το σπίτι Μ ιαούλπ 8

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο! ΙΑΤΡΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΝΑΓ

Μ Ε ΤΑ Τ Ε Λ Ε ΙΟ Τ Ε Ρ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α

Ρ Ο Υ Σ ΣΑ Κ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ιμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121
199

ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ ΑΓΔΑ ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ Κ Ο Τ Ζ Α Μ Π Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΐΙ

Διαθέτουμε και γυναικεία ενδύματα
έτοιμα και επί παραγγελία με μεράκι
φτιαγμένα από την ίδια την κ. Καλλιρόη

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΝΥΦΙΚΑ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ»

Μετακόμισαν και δέχονται

Βιρμίου 16 - Τηλ. εξυηηρετ. 28.015 - ΒΕΡΟΙΑ

Ε Λ Η Α Σ 20
ΕπιπκεφΟηte μας

θα αας εξυπηρετήσουμε

(Ανωθεν πιτσαρίας Μ 1ΣΣ1Α )
ti»

Μ «·

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
ΙΛ.Ε.Η. (βλάβες)
1Υόρ,.υοη
Ο .Σ.Ε. (σταθμός)

1

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Πυροσβεστική
Λ.Ε.Η. (βλάβες)

ί.ΚΑ. (ιφωτ. βοήθειες)

Μ Ο Ρ Τ ΙΣ Ε Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο - Φ Ρ Ε Ν Ο Μ Ε ΤΡ Ο - Σ Υ Γ Λ ΙΣ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο
ΕΥΘ ΥΓΡΑ Μ Ι Σ Η

ΕΓΚΕΦ ΑΛΟ Σ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο
22.222
22.505
125
25.749
24.444

ΝΑΟΥΣΗΣ

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

λ

2 3 J6 4
23 J7 6

SERVICE
MERCEDES BM .W .
Γ. Λ Ο ΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
- Λ. ΜΑ ΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 2S9 ( ΥΠΟΓΕΙΟ> ΤΗΛ. 26J52
ΒΕΡΟΙΛ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
3

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ 1982
Έτος ιδρύαεως 1965
αρ. φύλλου 1896
Μητροπάλαης 72 · Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ TÁ ΚΙΝΗΤΡΑ

Ο Πρωθυπουργός
ενημέρωσε
το Υπ. Συμβούλιο

Κατατέθηκε ni M i

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠ£)
Συνεδρίασε χθες το βράδυ στ.ς
„
το Υτ,°υρνικό Συμβούλιο υπό
«προεδρία του πρωθυπουργού κ.
στ ° Ι,α''6ρέου 0 οποίος βνημέρω1 ° μ ίλΠ τ°ο σχετικά με τις συζησεις στην πρόσφατη σύνοδοιοριι-

Πλήττεται ο Νομός μας

— Γ“ Την Ε0Κ· τ,$ απόψίΐς που ανέΥ'ο το ελληνικό υπόμνημα

(ητος Την Κ° ,ν0ττιτα ρ£ το οποίο
5 ^ !
Ρυθμίσεις κα, γ,α

Την «αναπτυξιακή φιλοσοφία της κυβέρνησης της Αλλαγής» εκφράζει το νέο νομοσχέδιο περί κινήτρων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
και θα συζητηθεί σύντομα
Αυτό δήλωσε ο υπουργός συντονισμού κ. Λάζαρης παρά την διογκούμενη κατακραυγή τ.ον εκπροσώπων των εμποροβιομηχανικών επιμε
νομοσχέδιο αντιρεαλιστικό που θεσμοθετεί
λητηρίων της χώρας, χαρακτηρίζουν το νομοσχέοιο
νεσμουετει όχι
οχι ικίνητρα αλλά αντικίνητρα για την επενδυτική δρα
στηριότητα
άτητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Οπι:ως είναι γνωστό ειδικά για το Νομό μας ο νόμος αυτός είναι καταδικαστικός. αφού υπαγάγει και τις δυο επαρχίες (Βέροιας - Ναούσης)
στη Β' περιοχή αε μειωμένες επιδοτήσεις του Κράτους και με αυξημένη τη συμμετοχή των επενδυτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η κυβέρνηση δεν έλαβε κ' αν υπόιγη της το υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ημαθίας που πρόσφατα της υποβλήθηκε (δημοσιεύτηκε και στο «Λ») και το νομοσχέδιο που κατατέθηκε απηχεί τις αρχικές θέσεις της κυβερνήσεως στον αναπτυξιακό τομέα.
να μην περασουν
ορισμένες
αντιαναΠάντως
προβλέπεται σκληρή
«μάχη» στη Βουλή κατά-------τη συζήτηση
του νομοσχει
----------------------------ΊΜ------------------------------------Τ~------------------οσχε&ου, ,ιπροκαμενου
--------------------* --------------1---------------πτυξιακές διατάξεις
του που θα καταδικάσουν
ιταοικάσουν πολλέςI περιοχές της χώρας αε μαρασμό
σμό · όπως είναι και ο Νρμός μας.
V
ρα δε οι βουλειηές
κόμματος που ο
Περιμένουμε να δούμε τι στάση θα τηρήσουν οι βουλευτές του Νομού μας, ιδιαίτερα
βουλευτές του κυβερνώντος
ι
λαός μάς τους έστειλε στη Βουλή να τον εκπροσωπήσουν και να προασπίσουν αν χρειασθό τα συμφέροντα του (όπου. Ελπίζουμε ότι αυτή
τη φορά - χωρίς τον φόβο του «δεκανέα« - θα υποστηρίξουν τις απόψεις των παραγωγικών τάξεων του Νομού κάι αν χρειαστεί θα υποβάλ
λουν και τροπολογίες στο νόμο σχέδιο, προς το συμφέρον του Τόπου και των κατοίκων που εκπροσωπούν.
Ελπίζουμε να μη διαψευστούμε...
Πιο κάτω δημοσιεύουμε την είδηση γιο την κατάθεση του νομοσχεδίου και τις διατάξεις που περιλαμβάνει, όπως αυτή μεταδόθηκε απ το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων:

τεΓ Γ Φίς ΓΤΟυ ϊ,χ ϊ μ€ άλλους πνες Ι ων χωρών - μελών της ΕΟΚ.
Υπ„ Την συνί*Ρ'οση εξ άλλου, του
υργικού Συμβουλίου, αποφασίΦπ τ 1 να Πρανματ°"ο·ηθεί σύσκεαρμοδίων υπουργών, σχετιθων

Τ£ΡΠ λί,τουρνία των ακολού-

ίκηαιΛι:.μ0Ρ<?Ι11)Τ1Κών
εμπορικών,
απάρνο! T"<UJ', Κα' ϊπ ιτΡ°πών που
Ρ
τχομν στο εξωτερικό
Στην

οασκεψη αυτή προβλέπε-

Vol Σ ι,!° σιιμμ€τ^οχοον οι υπουρ° t n nT U0u· Προ* δρΐ°<· Ερν°κοι 0
δειας· Πολιτισμού, καθώς
Εξώτερ„(?1Ρν0ς *αι 01 υφυπουργοί
που.
Και 0 οφυπουργός Τύκ'°
Συμβού·
κούρη ε ν η ,Ι ς Πολιτ'ομ°ύ κ. ΜερΤις επαφί? ηΡω° £ το μίλΓ> του να
οργανώοεις

επίσκεψη ,
^

^

OPOV£Ve,C"

Ç*ατά τρν πΡθσφατη
Ρ’ Πν Νέα Υόρκη.

ΑΘ ΗΝΑ. 2 (Α.Π.Ε.)
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Συντονισμού
κ. Απ. Λάζαρη το νομοσχέδιο με τα νέα κίνητρα που χορηγούνται
σε όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις. Η
συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου θα γίνουν μετά τις γιορ
τές του Πάσχα.
ϋπΐυς αναφέρβται στην εισηγη.τική βκθθση του νομοσχεδίου, η

οικονομικΓ) κα> κοινωνικό φιλοσοφία
του νέου συστήματος κινήτρων δ»€-

Ανακοίνωση της Ν, Δημοκρατίας:

ΣΕ «ΜΑ ΥΡΟΠΙΝΑΚΑ »
Συνε
γόρ0

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

0 σάλ(Α μ« τον

. σμενων □ δ ^ " ° ΡαΥΡαφή# ορ'λά
Λι “ ο ικΠματων, α φ ού πολαρν0ύ^

ρ-ρ

τη ς

Από την Κυβέρνηση

χώ ρας

Κρ'ν ο ν τα ττ ° Τ° ν €φ αΡρόσουν
ς ον οντισ υντα γμα τικό.
ηλΠΡθφοηί«€Ταίύ' σύμφωνο μ€
ΚυΡέρνπση ς· Π° υ μτ,άΡΧ°υν· Π
την ατά π Π €Χ€': ε *ανΡ 'ω θ εί με
τ°υ ρ γ ών ^ Τν )ν δ 'κα σ τικώ ν λ ε ιτο ανάστηΓή ^
Π° υ όρ θω σ α ν
ναν τη ° 0 Τ° υς και επ εσ ήματ° υ νύΜου°νΤΙσυνΤανμαΤ" ' 0Τητα
επιστολή Ϋ'ν€ ννω<ΓΓΠ Π α νοιχτή
ΟΠθυρν6
ΥκυρΥη,

" ° μ £ξαπέλυσ€ 0
Ρο^δριας κ. Κ ου τσ ό -

Ει°0ΥνελέηαΤα Τ0Ρ θαραλλ£0μ
επ ίθεοηλ
Ε.φ €τώ ν κ· Τσεβά,
ανεξαοτη ° νεπίτ'
κατά της
* ° Λ δ , Γ κ α τήΤης 0,κα ιο αύμης
^ 0 κ. τ
0αΤίΙ Του πΡ°σώπου
το δηιιπ0 ίΡ ά Που €ίναι ννω σ τό
κα, „
° ΟΤ,Κ6 του φ ο6νπυα
' κ° τ έ Τ0ηΫδιή 'ΓΤ"<ή ' 0X000 Τ° υ
νη ς 6ικητ δ,αρκ€|0 της εφ τά χρο ρ τ ο κ τ ο ρ ία ς .
6λλου σε ανακοίνω σή τη ς
**πΐΛ,ΔημθΚΡαΤ[α* * κΦΡάζει την
^ μ χ ί α τ η ς ν ια ττις
ις τπληροφοU n i. ° μ δ,αΡΡ€θυν ότι η κυβέρμε°τΓΐ Καταρτ,ζ€ι «μαυροπίνακα»
εκεί, 0νδματα των δικαστικών
„ „ ων/ π°υ κρίνουν τον νόμο
σαν
αντισυνταγματικό. Σχετικά
Εκδόθηκε
εξής ανακοίνωση:

«Παρακολουθούμε τις αποφά
σεις τω ν διαφόρω ν δικαστηρίω ν και
τις εισηγήσεις τω ν εισαγγελέω ν γιο
την εφαρμογή του νόμου περί
παραγραφής διαφόρω ν αδικημά
των.

Και αποφεύγουμε να πάρουμε
οποιαόήποτε θέση για το νομικό ζή
τημα που έχει ανακύψει, επί του
οποίου την τελευταία γνώμη θα έχει
το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
-- Μεσολάβησε όμως η απροσχη
μάτιστη και αήθης επίθεση του
υπουργού Προεδρίας της κυβερνή
σεως κατά των λειτουργών της
δικαιοσύνης την οποία ο αείμνη
στος Γεώργιος Παπανόρέου είχε
αποέολέσει «οχυρό της Δημοκρα
τίας». Το γεγονός αυτό και η έκόηλη
αγανάκτηση του υπουργού για την
κρίση συγκεκριμένων δικαστικών
λειτουργών δεν μπορεί να έχει
παρά την έννοια προσπάθειας
ρυμουλκήσεως της κρίσεως της
δικαιοσύνης προς τις απόψεις της
κυβερνήσεως.
Η θέση αυτή δημιουργεί μεγάλες
ανησυχίες και κλονίζει τη λειτουργία
των θεσμών και του πολιτεύματος
Πολύ περισσότερο μάλιστα αν δεν
αντανακλά μόνο τις προσωπικές
απόψεις ενός υπουργού, αλλά το
γενικότερο πνεύμα της κυβερνητι
κής πολιτικής.

Εκφράζουμε μεγάλες ανησυχίες
γ ϊ αυτή την πρωτοφανή αυτή επί
θεση. Όπως ανησυχίες εκφράζου
με και για πληροφορίες που μας
περιήλθσν ότι η κυβέρνηση καταρ
τίζει «μαυροπίνακα» με τα ονόματα
των δικαστών εκείνων που υποστη
ρίζουν την αντισυνταγματικότητα
του νόμου χωρίς να υπολογίζει ότι
το σύνταγμα εξασφαλίζει την ανε
ξαρτησία των δικαστηρίων κοι την
αυτονομία της διοικήσεως τους».

πεται από τις αρχές και τους στό
χους της κυβέρνησης Via οικονομικό
και κοινωνικό μετασχηματισμό. Η
κινητοποίηση του έμψυχου κοι άψυ
χου δυναμικού αποσκαπεί σε ένα
ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης ασην
εφαρμοχή της αποκέντρωσης και
στην πραγμάτωσή της κοινωνικής
αλλαγής.
Συγκεκριμένα με τό /ομοσχέδιο
αυτό θεσπίζονται αναπτυξιακά κίνη
τρα που αποσκοπούν στην προώθη
ση παραγωγικών επενόύσεων την
αύξηση της απασχόλησης την απο
κέντρωση των οικονομικών δρα
στηριοτήτων και την περιφερειακή
ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες του
νέου συστήματος αναπτυξιακών
κινήτρων εξυπηρετούν οικονομι
κούς κοινωνικούς και εθνικούς στό
χους. Ειδικότερα επιδιώκεται η πλή
ρης κινητοποίηση των διαθέσιμων
οικονομικών πόρων, η ενίσχυση του
υφιοτομένου παραγωγικού δυναμι
κού και η παραπέρα ανάπτυξη και
διεύρυνση του με την δημιουργία
νέων παραγωγικών μονάδων, και
αύξηση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη
έμφαση στη δημιουρνία των πρού-,
ποθέσεων Via τη συγκράτηση πλη- ·
θυσμού στις περιφέρεις τους και'
ιδιαίτερα τις οκριτικές περιοχές.
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Με το νομοσχέδιο η χώρα

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ
Ο ΧΑΡΥ ΚΑ ΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

* * Τ ο φ α ρ μ Γ ^ ! ^ ,ΑΑ Β Ε Ρ 0 ΙΑ Ι:
ίτ Γ κ ο τ
°
* ΠΑΛΟΥΚΙ ΔΗ
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ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Επανεκτίμηση των εξελίξεων για
το Κυπριακό - εν όψει των συναντήσεων του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη Ρώμη με τον Γ.Γ.
του ΟΗΕ κ. Γκουεγιάρ και στη φραγκφούρτη με τον κ. Μπράντ - έκα
ναν το μεσημέρι στο Κοστρί, οι κ.κ.
Κυπριανού και Παπανδρέου.
Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν σ'
όλες τις επαφές τους, τόσο επί διμε
ρούς βάσεως, όσο και σε διεθνή
βήματα, να γίνεται συστηματική
προώθηση της ιδέας για σύγκληση
διεθνούς όιασκέψεως γιο την Κό
προ, στα πλαίσια του ΟΗΕ.
Πράγματι, η συνάντηση του
'Ελληνα πρωθυπουργού με τον
Πρόεδρο Κυπριανού έχει ιδιαίτερη
σημασία, εν όψει των επαφών του
Κύπριου Προέδρου στη Ρώμη με
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Γκουεγιάρ, και
στη Φραγκφούρτη με τον κ.
Μπράντ, μιο συνάντηση στα πλαί
σια του συντονισμού των ενερ
γειών κοι της συνεργασίας των δυο
κυβερνήσεων για την προώθηση
του Κυπριακού.
Σε δηλώσεις του. ο κ. Παπαν
δρέου εξέφρασε τη χαρό κοι ικανο
ποίηση του για τη συνάντηση που
είχε με τον κ. Κυπριανού σε μια
περίοδο όπου το Κυπριακό, έχει μια
νέα δυναμική. Ο κ. Παπανδρέου
αναφερόμενος σπς συνομιλίες του
στις Βρυξέλλες, είχε την ευκαιρία να
επανστοποθετήσει το Κυπριακό
στους εταίρους της Ελλάδος στην
ΕΟΚ. Ανοφερόμενος στη συνάντη
ση που θα έχει ο κ. Κυπριανού με
τον κ, Μπράντ είπε ότι ο πρώην
Καγκελλάριος προσφέρει τις καλές
του υπηρεσίες για να προωθήσει
την επανατοποθέτηση του Κυπρια
κού, για να μπορέσουμε να θέσου
με τις βάσεις γιο μια νέα πορεία,
που να υπόσχεται δίκαιη λύση του
Κυπριακού.
Σε δηλώσεις του. ο κ. Κυπριανού,
είπε ότι οι συνομιλίες του με τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδος στην
Αθήνα - μετά τις επισκέψεις του στη
Ρώμη και Φραγκφούρτη - θα είναι
ουσιαστικής σημασίας για να μπο
ρέσουμε να χαράξουμε την περαιτέ
ρω πορεία.

0 Πρόεδρος Κυπριανού, είπε άτι
ενημέρωσε τον κ. Παπανόρέου. γιο
την πορεία του ενδοκυπριακού όιαλόγου και για το γεγονός ότι δεν
υπήρξε μέχρι σήμερα πρόοδος στις
συνομιλίες αυτές.

Ο δρόμος
Βεροίας«
Μελικής
Εγκαταλειμένος στα κακό του
χάλια, είναι ο δρόμος που συνδέει
τη Βέροια με την παληό εθνική οδό
Θεσ/νίκης - Αθηνών μέσω Μελίκης
και συγκεκριμένα στο τμήμα του
δρόμου οπό τα Παλστίτσια μέχρι
την Αγία Τριάδα.
Η κατάσταση είναι πραγμοτικά
απαράδεκτη και αποτελεί όυσφήμιγση του τόπου στα μάτια των Ελλή
νων κοι ξένων επισκεπτών που έρ
χονται στα αρχαία της Βεργίνας από
τον δρόμο αυτό.
Είναι, όμως και επικίνδυνος ο
δρόμος με τις τόσες λακκούβες παγίδες που προκαλούν σημαντικές
Φθορές στα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Και είναι απαίτηση των κατοίκων
των χωριών, που εξυπηρετούνται
απ αυτόν τον δρόμο, να επισκευασθεί ο ασφαλτοτάπητας τώρα με
τον ερχομό της σνοίξεως. Έργα
οδοποιίας αχούνε οι άνθρωποι και
έργα δεν βλέπουνε στο δρόμο το υς
Εδώ και τώρα, λοιπόν.

Αυξάν€ται
η τιμή των
τσιγάρων ·
• ΚΑΤΑ 4 ΚΑΙ 7 ΔΡΧ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ από την Κυριακή η
πμή των τσιγάρων κατά 4 δρχ. των
ελληνικών και κατά 7 δρχ. των ξέ
νων, ανεξαρτήτως ον ποροσκευόζωντοι ή όχι στην Εήλόδα ή ον ·εισάγονται από το εξωτερικό.
Η αύξηση καθορίζεται με τροπο
λογία επί του φορολογικού Νομο
σχεδίου.

Ειδικές ρυθμίσεις
ζήτησε ο κ. Σημίτης
Γ ΙΑ ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ
της τιμής προσανατολισμού.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΑΠΕ)
- Ως προς την προαιρετική απόσταξη. Η
Συνεχίσθηκε χθες από τις 9 το πρωί - γ»α τρίτη ημέρα - η σύ
προπινόμενη παράγραφος πρέπει να
νοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας για τις τιμές των αγροτι
έχει την έννοια όπ ο παραγωγός, σε
περίπτωση που δεν μπορεί να πουλήφι
κών προίόντω νΐ982 - 8 3 , που είχε διακοπεί προχθές το μεσάνυτα «ροσί σε τιμή 88%. τουλάχιστον, της
χτα.
πμής προσανατολισμού, να μπορεί να
Οι υπουργοί συζήτησαν το θέμ α των τιμών κοτό προϊόν, τα
προσφεύγει στην απόσταξη με την πμή
σχετικό με τις τιμές μ έτρ α το «πακέτο» των μεσογειακών προϊόν
αυτή.
των και την αναπροσαρμογή των «πράσινων ισοτιμιών» (νομισμα
- Τα μέτρα, που θα εξακολουθήσουν να
τικά εξισωτικά ποσά). Η συζήτηση διακόπτμιε το μεσημέρι στις 12
ισχύουν τροποποιούμενα, χρειάζονται
και ο προεδρεύων Βέλγος υπουργός Γεωργίας, κ. Κεερμάϊκερ, με
μιό σειρά βελτιώσεων για να ανπμετωτον αρμόδιο για την γεωργία επίτροπο. Κ. Ντάλσανγκερ, άρχισαν
πισθούν το ειόικά ελληνικά προβλήματα.
7) Σχετικά με την πρόταση της
«δεύτερο γύρο» διμερών συζητήσεων με τους υπουργούς Γεω ρ
ευρωπαϊκής επιτροπής για το λάδι, ανέ
γίας για μια νέα προσπάθεια προσέγγισης των διαφορών. Το Συμ 
φερε. μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να καθοβούλιο Υπουργών επανέλαβε τις εργασίες του το απόγευμα και
ρισθεί μεταξύ ποιών τύπων λοόιού και
ανάλογα με τα συμπεράσματα των νέων διμερών συζητήσεων η
σπορέλαιου θα ισχύσει η σχέση 2 (λάδι:
ευρωπαϊκή επιτροπή ενδέχεται να ετοιμάσει νέες συμβιβαστικές
προς 1 (σπορέλαιο!, για νό εξασφαλισθεί
προτάσεις
σπς καλύτερες - ποιότητες σχέση 1,8
0 Έλληνας υπουργός Γεωργίας κ. τιμών. Προσπόυ«ΐ£ζ νο διαχωριστούν τα_ . προς 1. Η ρύθμιση να ισχύει αμέσως.
Σημίτης ανέπτυξε, με επιχειρήματα και δύο θίυατο παραβλέπουν την οιιαία'
8) Σχετικό με την πρόταση της επι
με σαφήνεια, τις ελληνικές θέσεις για τους Οι ρυθμίσεις της οργάνωσης των
τροπής για τα φρούτα και το λαχανικά
κάθε προϊόν χωριστά και για τα μέτρα αγορών ίχομν άμεση επίπτωση σπς
προτείνει μεταξύ άλλων, όπ θα πρέπει:
ειδικού χαρακτήρα, nou χρειάζονται γιά τιμές
- Να υπάρχει ειδική ρύμιοη για την
6) Σχετικά με την πρόταση της.
ιην Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλιΕλλάδα σχετικό με την αναδιάρθρωση
σθεΐ γιο τους Έλληνες παραγωγούς ικα ευρωπαϊκής επιτροπής γ«α το κρασί, ο κ.
των καλλιεργειών εσπεριδοειδών
Σημίτης υποστήριξε:
ι
νοποιητικό εισόδημα.
- Νο χορηγηθεί στα ελληνικά εσπερι
Ειδικότερα, ο κ. Σημίτης υποστήριξε _ Ως προς την υποχρεωπκή απόσταξη:
δοειδή η επιδότηση διείσδυσης στο ακέ
Να εξαιρεθούν οι μικροπαραγωγοί με
ραιο.
πς παρακάτω θέσεις
1) Για τα φρούτα και τα λαχανικά η εκμεταλλεύσεις μέχρι δύο εκτάρια (20
- Να ρυθμισθεί το θέμα υπαγωγής των
ελληνική αντιπροσωπεία ζητεί:
αγγουριών. πεπονιών και ορισμένων άλ
στρέμματα).
Μ τιμή του κρασιού, που πασαδίδε- Tqv ένταξη στα σύστημα ελαχίστης
λων φρούτων και λαχανικών στο σύστη
τιμής και βοηθείας στην παραγωγή των ται Υιμ -.ιοστοςη να ορισθε) στο 70%
μα τιμών και παρεμβάσεων.
μεταποιητικών βερυκάκκων.
- Την αύξηση των κοινοτικών επιδοτή
σεων εξαγωγής προς τρίτες χώρες.
- Την ενσωμάτωση στην ελαχίστη πμή
1982 - 83 της εθνικής βοήθειας που
χορηγήθηκε το 1891 - 82 (8% της ελά
χιστης τιμής) στις σταφίδες και τα σύκα.
- Το ποσοστό αύξησης της ελαχίστης
τιμής των προς μετοποίηση οπωροκπ·
πευτικών νο είναι ίσο με το ποσ* ττό αύ
ξησης της τιμής των νωπών.
21 Για το καπνά ζήτησε:
- Η πμή παρέμβασης να είναι το 90%
της τιμής στόχου.
- Να δοθεί αύξηση της πριμοδότησης
κεπά 3% σε όλα τα καπνά και ιδίως στις
ποικιλίες μπέρλεΰ. καμηά κουλάκ μη
κλασικά, βιρτζίνια.
3) Γιο το βόειο κρεος ζητεί να δοθεί
Π οικονομική ενίιτνιιοπ νιο θηλάζοιιτ·»'
Θ ΕΕ/Ν 1Κ Η Γ 190 THA. 62J73
αγελάδες στο ίδιο ύψος με την Ιρλανδία
δηλαδή να δοθούν 35 Ευρωπαϊκές Λογι
στικές Μονάδες ονά θηλάζουσα σκελοδα
41 Για το διαρθρωτικά μέτρα ζήτεί
Νο υποβληθεί πρόταση απο ιην
ευρωπαϊκή επιτροπή μέχρι τέλος Ιουνίου
982 για να «φαρμοοθούν τα ίδια ποσο
στά συμμετοχής σττ|ν Ελλάδα, ποιι
εφαρμόζονται στην Ιταλίο
- Να γίνει δήλωσή του συμβουλίου ότι
η εφαρμογή των διάφορων διαρθρωτι
κών μέτρων δεν θα επηρεάσει την χρη
ματοδότηση των ειδικών μέτρων, που
θο ηροβλεφθούν για την Ελλάδα στον
τόμε η των διαρθρώσεων.

CLUB-SHOW

QUEEN NOR ΤΗ

ν

" · * · ύΡν,° «οτόστημο

θ° ΡΡε'Τ* Τ° κολύτερο Φάρμακο για όλες πς
1101 ^ ά ο μ ς ίτ ,, Ρ<>υί' βολΡούί· νέωργιχό εργαλείο - μηχονήμοτα
^άισης β* .
άμεοη Γ ΐ1ιη . ιιιράοετε τη ν & άθεση το υ Γεωπόνου για την
ο) » 1
Πρίττ1θή
όσον αφορά:
β) τι
Προ,Λ,,θ£|ά σος οε φάρμακα,

Σάββατο -Κυριακή

ν) τυ ϋ ϋ * * 1“ *01 £ν*α το σ τόοεις τω ν α γ ρ ό κ τη μ ά υ ν .
φ
ς ΐΓτιΒλεψεις Κ01
με οκοηύ π ? 0 '' Καΐ
π<1Ρ0«οιλούθηση των καλλιεργειών
ντιμργ ίΑ , „ ν ίπ,Αυση όλων τ ων ενδεχομένων προβλημάτων της
τ
η9ρβγωγής.

ΒΑΠΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΚΣ
ΠΟΠΟΝΟΓ
ΤΗΑ. (2 .4 1 · — «2.42·
ΠΛΤΜ ΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

κατανέμεται σε πέντε ευρείες
περιοχεί ανάπτυξης τα δε χορηγού
μενα ..ίνητρα που κλιμακώνονται
ανάλογα είναι η δωρεάν επιχορήγηΣυνέχεια στην 4η

Α Π Ο Φ Α ΣΙΣΑ Ν Χ Θ Ε Σ ΟΙ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

D IS C O

ΡΡΟΣΟΧΗ

^ΠΑΡΑΓΠΓΟ, . ΑΓΡΌΤε ς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ελλάδας - Κύπρου

Γ

Ο ΧΑΡΥ ΚΛΥΝ, τη στιγμή που παίρνει την αναμνηστική πλακέττο
από τον Λ Μ Σ ΑΑβξάνδρ^ΐα ·€νθουσιασμ*ν<Κ Δίπλα του ο όήμαρ
χος κ. X. Παποποστόλόυ
που παρακάθπα€ στη συνεστίαση. Πλή·
ρ€ς ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την εκδήλωση οτην 4η σελίδα.

51 Γιο το θέμα του μεσογειακού
κεκτημενου υποστήριξε την άποψη οτι
εινοι υνανκαία η ο μ γ ικ ι ) ρύθμισή rou
Η ώΧΡ1 ’»¡ιρα.Ουζήτησπ δεν προωθησέ
ιην Λίοη Των θεμάτων, γκιτί πάλλεςχι.ιΓρες πτνι δεν ινδιβφέοονται γιο τα μέσο
γειακά προϊόντα, αδιαφορούν ή αναβάλ
λουν την λύση των τεχνικών θεμάτων.

Η συζήτηση γηι τ -ι,....r .. .πεο - . ■’ ημί
νο ιχ ιι άιιιση ο χ .„

μ» το Θέρο των

Η Γλυκερία

ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
J

ΛΑΟΣ

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2

σταυροΛεξ 3ί
1 2 3 4

5 6

7 8 9

Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Για ποιόν και γιατί θυσιάστηκε ο Κύριος

Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ

8. Από κόπου αλλού προέρχονται ή
παρσγονται αυτό.
9 Σήμο κυκλοφορίας — Κατάληξη
πρωτοκλίτων
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Έκανε για πολλά χρόνια δήμαρ
χος στην Αθήνα ι ’ 9 3 4 -1 9 5 1 '
2 Δτν f ¡ναι καλα στην υγεία tou .
3. Γυνα ικείο όνομα

4. Ξενική ονομασία τοο αν ιψωτικού μηχανήματος — Ελληνικός
οργανισμός.
5 Ορυκτό που δεν
.παίρνει
φωτιά, με άρθρο
6. Ξυλουργικό εργαλείο— Σε όλα
τα φυτά βρίσκονται στή . μέση
7. Αρθρα - Εχει το όμοιο του
θό»ά

1 Συνήθως είναι ηλεκτρισμός
2 Στη δημοτική γο
που νυ
στάζουν
3. Λυγίζει στον άνεμο, σκληρό στο
πόδι μας — Αρχικά αθλητικών
σωματείων.
4, Ιερατικό άμφιο (δημ)
Σύμφω
να όμοια.
5 Στα ξένο ενα κοπέλο τρίκωχο με
φτερά.
6 Ανήκουν και αυτό στο δικό τους
βασίλειο - ποτέ δεν ξαναγυρίζουν
7 Κλωστή των σταυρολέξων
Αντίστροφο άρθρο — Νησί μας
8 Ηταν κάποτε ηγέτης των Τούρ
κων.
9 Μισό απ' το μισό - Την βλέπου
με στα ποδοσφαιρικά γήπεδο
ίνεν)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
I. Σ Τ Α Ρ -Λ Α Ο Ι 2 ΟΡΕΙΝΑ 3 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 4 ΑΠΟ 5 ΚΟΣΜΙΚΑ 6.
ΙΥ -Π Ο Ρ Τ Ε Ι 7 ΑΛΒΑΝΙΑ S. ΕΛΛΑΣ -ΡΑ 9. ΑΣ-ΑΛΗ ΤΕΣ
ΚΑΘΕΤΑ:/. ΣΟΚΑΚΙΑ 2 ΤΡΑΠΟΥΛΕΣ 3 ΑΕΤΟΣ-ΒΛ 4. (Κ ΙΡ ΙΝ ΙΑ Ι-Μ
ΠΑΛΑ 5 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 6 Λ Α Β-ΚΡΙΣΗ 7 ΑΤΑ 8 ΛΑ ΡΕ 9
ΣΠ ΙΝ Ο Σ-Α Σ

9.00
9,40
10.30
12.00

ΚΩΜΩΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' μέροϋ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
Β.46 Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
8.05 ΧΑΐΝΠ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ κΑ| 0MÛZ ΑΛΗ
ΘΙΝΑ
7.30 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΛΣ7ΑΥΡ0ΝΕΤΑΙ ΙΕΠΑΝ.Ι
8.30 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛΛ
Β.ΟΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
10.10 ΜΙΑ π α ν ί ΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΜΑΣ
11.06 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΟ10 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝ.|

2.00
2.30
2.45
4.30
5.00
Θ.00
6.15

ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΖΟΝΝΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
0 ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΟΥ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡ!
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
1 00 0 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
1.15 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΑ
1.30 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡ*-

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
430 ΠΟΠΑΫ
5.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΟΣΜΟΝΤΣ
7.30 ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
8.30 ΑΝ7ΗΤΗΣΕΙΣ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.16 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.46 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΩΓΙΣΡ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.30 ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ
5.00 ΠΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ Τ' ΘΑ ΔΟΥΜΕ
8.38 ΜΙΚΥ ΚΑΙ NTΟΝΑΛNT
S.66 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
8.06 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.45 ΓΚΑΛΑΚΤΙΚΑ
736 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Από την Αν. ι ραφή και συγκε
κριμένα από το βιβλίο της Γένεσης
της Π Διαθήκης έχουμε την πληρο
φορία κοι αυθεντική διαβεβαίωση
πως ο θεός σαν τελείωσε τη
δημιουργία του όμορφου υλικού κό
σμου διαλογίστηκε πως από μόνος
του αυτός ο κόσμος δε θα είχε
κανένα νόημα και γι' αυτό είπε:
«ποιήαωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα
ημετέραν και καθ' ομαίωοιν. και
αρχέτωσαν... πόσης της γής.. » Και
δεν σταμάτησε στο διαλογισμό· και
τη σκέψη μόνο- προχώρησε και
στην υλοποίησή τους. Πράγματι
«έπλσσεν ο Θεός τον άνθρωπον
χούν από της γής και ενεφύσησεν
εις τα πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής
και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν
ζώσαν... και εποίησεν . τον άνθρω
πο κατ' εικόνα Θεού... άρσεν και
Θήλυ εποίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς., λέγων · ουξόνεσθε και
πληθύνεσθε και πληρώσατε την
γήν και κατακυριεύσατε αυτής και
άρχετε... πόσης της γης- (Κεφ. 1.
27-28)...». Και π ιδιαίτερη φροντίδα
και αγάπη στο τελευταίο Του αυτό
δημιούργημα, τον άνθρωπο, συνε
χίζεται «και εφύτευσεν ο Θεός
παράδεισον εν Εδέμ κατ' Ανατολάς
και έθετο εκεί τον άνθρωπον, όν
έπλασεν» (Κεφ 2 8). Πόσο, στ'
αλήθεια, αξιοζήλευτη είναι η θέση
του ανθρώπου μέσα ατον όμορφο
υλικό κόσμο' Κύριος και βασιλιάς
του κόσμου (του υλικού)) Ό,τι πιό
όμορφο και ωραίο μπορούσε να
βγει απ' τ άγια χέρια τομ Θεού'
Πλασμένος από σώμα και ψυχή,
πνεύμα και ύλη, μετέχει και στους
δύο κόσμους που δημιούργησε ο
θ ε ό ς τον υλικό και τον ανγελικό
πνευματικό, απευθύνεται στο Θεό.
και επικοινωνεί μαζί Του, κατοικεί
στη γή, μο προορισμός του είναι ο
Ουρανός, τρέφεται με τους καρπούς
της γής. Mo π ψϋχή του διψά τον
Πλάστη και Δημιουργό της εργόζε
ται στη γή. μα ο μισθός του είναι
στον Ουρανό. Η «εικόνα» του Θεού
μέσα του τον μεταβάλλει σε πλάσμα
λογικό και λεύτερο, σε βασιλιά και
κύριο της φύσης σε οικείο και συγ
γενή του ίδιου ταυ Θεού. Και το
«καθ ομοίωσιν» του δίνει την δυνα
τότητα vc μοιάσει το Θεό να γίνει
Θεός «κατά χάρη» Πόση φροντίδα
θεϊκή τον αγκαλιάζει1 Πόση σοφία'
Πόση αγάπη! Αυτός είναι ο άνθρω
πος-του Παραδείσου, αυτός είναι ο
άνθρωπος που βγήκε απο τα άγια
χέρια του Θεού ο «κατ' εικόνα
Θεού» πλασμένος Και σκοπός και
προορισμός του: Το «καθ' ομοίωσιν
Θεού», που δεν είναι άλλο από τη
δυνατότητα να γίνει ένας μικρός,
«κατά χάρη» Θεός!
Προικισμένος όσο κανένα άλλο
πλασμα. με τη χάρη του Θεού ζεί ο
άνθρωπος πανευτυχής μέσο στον
Παράδεισο, σ' επικοινωνία διαρκή
με τον Θεό και Πλάστη του ΠσΤόσο ως ελεύθερος έπρεπε να διαλέ
γει μόνος του τον τρόπο της ζωής
του και να καθορίζει αυτός τη συμ
περιφορά του στο εξής. Ο Θεός
έδωσε στον άνθρωπο καθετί που
θα μπορούσε να τον κρατήσει στην
όμορφη κι ευτυχισμένη ζωη του
Παραδείσου, κοντά Γου όηλ είχε τη
δυνατότητα να μην πεθσνει. να μην

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΑΟΥ Τ Σ ΙΠ Ο ΥΡΙΔΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ - Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ

Ραί»

62.S55-61.666
■3ΙΑΓ
Βερμ ι-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτοιις
26.920
Π λ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου
22.S32-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
■Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
|ΜωραΓτη
23.350

ΒΑΣ Α. ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΙΑ ΤΡ Ο Γ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΙΟ ΧΗΜ ΕΙΑΣ

ΑΙΜ ΑΤΟ ΛΟ ΓΙΑΣ

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.530 - 28.314

ΧΡΗΣΙΜΑ

Ο Ι ΙΑ ΤΡΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ρ Ο Υ Σ ΣΑ Κ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ Α Γ Δ Α Ρ Ο Υ ΣΣΑ Κ Η
Κ Ο Τ Ζ Α Μ Π Α Σ Ο Π Ο Υ Λ ΟΥ
Π Α ΙΔ ΙΑ ΤΡ Ο Σ

Μ ετακόμισαν κ α ι δέχονται »

Ε Λ Η Α Σ 20

Μ 1

Π Λ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
■iμέση Δράση
100
J.T.L. (βλάβες)
J2I
Πυροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
22.222
Νοσοκομείο
22.505
Λ.Ε.Η- (βλάβες)
125
Υδρευαη
25.749
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
24.444
Ν Α Ο Υ ΣΗ Σ
Πυροσβεστική
>2.199
Νοσοκομείο
22.200
Δ.Ε.Η.(βλάβες)
, 22.314
O.Í.L·· (σταθμός)
41953
ΑΛΕΞΑΝΛΡΕίΑΓ
Πυροαβε.στική
Δ Ε Η- (βλάβες)
4.Κ-Λ. (ιφωτ. βοήθειες)

(A votfkv πιτσαρίας Μ Ι Σ Σ ΙΑ )

I

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο
Μ Λ ΚΕΛΩΝ
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κ αθηγητής

θεολόγος

ανθρώπου, που τόσο απλόχερο του
έδωσε
Ετσι ύστερα από τα τόσα χαρί
σματα- και την τόση φροντίδα και
αγάπη, ο θεός απευθύνεται στον
άνθρωπο του Παραδείοοιι κοι λέ
γει: «Από παντός ξύλου του εν τω
παραδεισω βρώσει φαγή από δε
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ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
0
ΓΑΓΤΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του
Γεωργίου και της Ολγας το γένος
Ακριβοπούλου γεννήθηκε και κατοι
κεί στη Βέροια και η ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ του Μανθαίου κοι της
Αντιγόνης το γένος Κωστικίδου
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γό
μος θα γίνει στη Βέροια

Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Ζαχρράκη και της Αικατερίνης
το γένος Καπαρλακη γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννου και της
Κυριακής το γένος Αρίφ γεννήθηκε
στη Βέροια και κατοικεί στη Λαρισα
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.

Ο ΜΑΓΓΙΖΗΣ ΘΩΜΑΣ του Σαρόντη
και της Ευαγγελίας το γένος Παπαδίνο, νεννήθηκε και καταικεί στον
Αγ. Γεώργιο Βέροιας καιη ΓΕΡΜΑΝΗ ΘΩΜΑΗ του Δημητρίου και της
Ελένης το γένος Μαστρογιαννίδου
νεννήθηκε και κατοικεί στον Αγ.
Γεώργιο Βέροιας πρόκειται να παν
τρευτούν και ο γάμος Θα γίνει στον
Αν. Γεώργιο Βέροιας.
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ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
Ελάτε να σας δείρουμε (Τέρενς
Χιλ. κατάλληλο)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Ρεπόρτερ (Ελληνικής παραγ.,
κατάλληλο)
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Το τελευταίο παντρεμένο ζευγά
ρι (κατάλληλο, αισθηματική κωμω
δία)

23.619
23.364
23.376

Γιατροί
h πού
pcùoüv

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαιοειδή Τρανσ. ΕΠΕ
Θεσ/νίκης 175. τηλ. 2 4 1 1 9 )
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ Πετρίδη 6. τηλ. 22-271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατσός Χρ.
Κολινδρού 1, τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιος Θωμάς.
ΚΥΡΙΑΚΗ

1944

Τριάντα Ιερολοχίτες υέ
αρχηγό τον αντισυνταγμότάρχη Καλίνσκη. επιχει
ρούν καταδρομή εναντίαν
του Διδασκαλείου της πόλεως Μυτιλήνης και απε
λευθερώνουν τους Έλλη
νες ομοίρους που κρατού
σαν σ" αυτό.
Σε κατάσταση έκτακτοι/ I
ανάγκης κηρύχθηκε αλδκληρη η γιουγκοσλαβική
αυτόνομη
περιοχή
τού
Κοσσυφοπεδίου

I auto το
&ρατ€
/ · *

• Η πρώτη γραφομηχανή πού
κατασκευαστή« στην Αγγλία αχ*"
διάστηκε το 1889. από τον ταχυδο*
κτυλουργό Τζων Μασκελόύν.

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ
Η κοινή γνώμη προηγείται πάν
τότε του νόμου.
Λ
Τζών Γκαλσγουώρθυ (1867-19321
Να μην είσαι ούτε δανειστής ού"
τε δανειζόμενος. Γιατί, πολλ&
φορές τα δάνειο χάνεται, όπως X®"
νέτοι κι ο φίλος.
J
Γουίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-161W

40ΝΘ ΗΜ ΕΡΟ Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Απριλίου στην Εκκλησία του Αγ. AvτuιYi®l,
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του προο
λούς μας. συζύγου, πατέρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΡΚΑΔΑ.
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν μαζί μας ν*
ενώσουν τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος, τα τέκνα και οι λοιποί συγγενείς.
• Δεξίωση στο σπίτι Μακεδονομά χων ι ι

Ανάποδα
Εκείνος: Ό ταν αρραβωνιαστήκαμε. μου έλεγες πως ήσουν μοναχο
κόρη και πως οι γονείς σου είχαν
δώδεκα σπίτια.
Εκείνη: Λάθος!... Είμαστε δώδε
κα κορίτσια κι είχαμε μονάχα ένα
σπίτι.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αλλοτε και τώρα
Η σύζυγος: Πριν από το γάμο μας
μούλεγες πως σουρχοταν να με φάς
με τα φιλιά. Και τώρα..
0 σύζυγος: Τώρα δεν μπορώ να
οε χωνέψω!.
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Μ Ε ΕΠ Α ΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚ Α Β ΙΝ ΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟΙΛ

,1

• 0 άλλοτε πρωθυπουργός t»H-i
Γαλλίας Εντγκαρ Φωρ. έχει γράψε* j
πολλά αστυνομικό μυθιστορήμα·*® 1
με το ψευδώνυμο Εντγκαρ ΣάνταιΠ'Ί

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162. τηλ. 24-206.

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Ευστάθιος.

Ζήτημα χρόνου

Γεννήθηκε ο ήρωας τοϋ
21 αποκαλούμενος «Γέρό5
του Μωρηό» ο Θεόδωρού
Κολοκοτρώνης

_____________________________

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑ
Πλάτης Π
Βενιζέλου 147. τηλ. 23-448

Διάλογος της φυλακής:
— Εσύ γιατί είσαι εδώ,
- Να. βρήκα το πορτοφολι κά
ποιου κυρίου.
— Μα αυτό δεν είναι κακό
- Ναι, μο είχα την ... ατυχία να το
βρώ,. πριν το χάσει!

1770

Αύριο Κυριακή εφημερεύουν στη
Βέροια οι γιατροί:
11 Σιδηρόττουλος Οπ. Βενιζέλου 12.
τηλ. 24-966 24-721 για παθολογι
κά περιστατικά.
2( Ρουσόκη Μαγδ. Εληάς τηλ,
1981
27725 για παιδιατρικό περιστατικό
3| Πράπας Γεώργ- Εληάς 2 τηλ.
280 8 7 '2 8 057 για χειρουργικό
περιστατικά.

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1. τηλ. 22-593.

ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Εξορκιστής (αμερικ. παραγ. ακο
τάλληλο)

Ιγας).

φ
Αντιγράφω από ένα παλιό γαλλικό βιβλίο μαγειρικής: «Δεν υπ ά ρχει
γλυκό», λέει, «που να μη χρειάζεται να μη χρειάζεται να του προσθέσουμε
και μιά μικρή ποσότητα αλατιού, αλλά ούτε και φαγητό που να μην γίνεται
νοστιμότερο με την προσθήκη λίγης ζάχαρης». Ίσως το δεύτερο σκέλος
του κανόνα αυτού να είναι κάπως υπερβολικό, αλλά είναι πολλές οι περι
πτώσεις ποσ ισχύει. Πέρα απ' όλα τα φαγητό με ντομάτα, γεμιστά, λαδερά,
κ.λ.π. μια μικρή πρέζα ζάχαρη ταιριάζει και στη σάλτσα του ψητού, στα
σωταρισμένα καροτα και στον αρακά, στα κρεμμυδάκια του στιφάδου και
οπωσδήποτε στο λοδόξυδο της σάλτσας. Αλλά χρειάζεται προσοχή, θέλει
πολύ λίγη, συνή θως ένα τέταρτο κουταλιού του γλυκού είναι αρκετά.
φ
Μια φίλη μου «εμπιστεύθηκε» μια συνταγή για κοτόπουλο στο
φούρνο, επιμένοντας ότι του δίνει μια άλλη γεύση και μάλιστα χωρ(ς τ0
διάφορα «παράξενα» μπαχαρικά και άλλα που γράφουν συχνά οι συνταγές
που δεν ξέρουμε κάν την γεύση τους, μο ούτε τα βρίσκουμε στα σούπερ ·
μάρκετς.
Όσες θέλουν λοιπόν να την δοκιμάσουν, δεν έχουν παρά να πόρου»
ένα κοτόπουλο μέχρι 1300 γρ. μισό φλυτζάνι (τσαγιού) αλεύρι, 1 ι3φλυτζα·
νιού βούτυρο, 2 κουταλάκια κοφτάαλάτι - πιπέρι.
Αφού το πλύνετε καλά, το κόβετε σε μερίδες και το αφήνετε να
στραγγίσει. Κοσκινίζετε αλεύρι - πιπέρι - αλόη και αλευρώνετε τα κομμά
τια. Αφήνετέ τα έτσι για μισή ώρα και μετά τα βάζετε σε βουτυρωμένο
ταψί με την πέτσα προς τα κάτω. Περιχύνετε με βούτυρο και το ψήνετε σε
δυνατό φούρνο για μισή ώρα. Τα γυρίζετε να ψηθούν και από την άλλη
πλευρά για 15 λεπτά, και καλή όρεξη!
Η φίλη σος

Βενζινάδικα

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Οι ατσίδες με το κόκκινα (αμερι
κάνικης παραγωγής, περιπέτεια)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)
Ιο μεναλχι κιινόιτ. (Θανάσης Βέγ

Συμβουλές μαγειρικής

αρχαία χρόνια στο Δέλτα του Νεί
λου Σήμερα υπάρχει πάπυρος στη
Νουβία και την Αιθιοπία.
Από τον 2ο π.χ. αιώνα αναπτύσ
σεται και η προηγουμένως γνωστή
αλλό περιορισμένης χρήσης όιφθέρα. λεπτό επεξεργασμένο δέρμα,
που πήρε το όνομα περγαμηνή, από
την πόλη Πέργαμο. Το χαρτί ήταν
γνωστό από πολύ παλιό στους Κινέ
ζους. Στην Ευρώπη το εισήγαγαν οι
Αραβες τον 1 1ο π.χ. αιώνα, αλλά η
χρήση του γενικεύθηκε τον 12ο ως
τον 14ο αιιίΐ'ΐα

Η πρώτη μορφή του βιβλίου
Από τη στιγμή που εμφανίζεται η
πρώτη γραφή έχουμε και τη πρώτη
μορφή βιβλίου. Το αρχικό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό
ήταν φλούδες από δέντρα, κομότια
Φύλο, λείες πέτρες πλίνθοι, πλάκες
από χαλκό είτε από μολύβι, Οιαρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν
αρχικά λινό ύφασμα μέχρι τη στιγ
μή, που τη θέση του την πήρε ο πά
πυρος 0 πάπυρος γενικεύεται σύν
τομο σ' όλη την Ανατολική Μεσό
γειο 0 πάπυρος έβγαινε από το
ομώνυμο φυτό, που ευδοκιμούσε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
Στην αγκαλιά της γαλάζιος Θά
λασσας (περιπέτεια - αμερικ. παραγ.
- κατάλληλο)

ΜΘχαεΜβε τμ

.......... ..............

Οι Σφήκες
Οι Σφήκες πολύ σπάνια κεντρί
ζουν τους ανθρώπους κι αυτό είναι
μεγάλο ευτύχημα γιατί υπάρχουν
πάνω από 10 000 διαφορετικό είδη
κοι κάθε σφήκα είναι ένα ιπτάμενο
εργοστάσιο παραγωγής δηλητη
ρίου. Οι μικρότερες έχουν μήκος
δυο ή τριών χιλιοστών, αλλό υπάρ
χουν και γιγαντιαίες ποικιλίες που
το άνοιγμα των φτερών τους φτάνει
τα δέκα εκατοστό. Απ' όλα τα φτε
ρωτό πλάσματα της φύοης η σφύ
κα διαθέτει το ιοχυρότερο δηλητή
ριο Στους ανθρώπους το δηλητήριο
της σφύκας τις περισσότερες φορές
όεν προκαλεί παρά ελαφρό πρήξιμο
και πόνο, αλλά σ ι μερικές περιπτώ
σεις μπορεί να προκαλέσει ολική
παράλυση και θάνατο.
Γιο τις σφήκες το δηλητήριο δεν
είναι απλώς ένα αμυντικό όπλο, εί
ναι μέσο απαραίτητο για την επιβίω
σή τους και ο τρόπος που το χρησι
μοποιούν είναι ένα από τα αξιοπε
ρίεργα του κόσμου των εντόμων. Οι
σφήκες είναι ίσως τα ευφυέστερα
έντομα της φύσης και μ' όλο που
συνήθως τις αντιπαθούμε είναι
πολύ ωφέλιμες για τους ανθρώ
πους Δεν βλάπτουν κανένα (χρησ.μοποιούν το κεντρί τους μόνο αν
ενοχληθούν) και καταστρέφουν
σμέτοπτο επιβλαβή έντομα Είναι
αλήθεια, ότι έχουν την κακή συνή
θεια να κλέβουν το μέλι από τις μέ
λισσες αλλό η ζημία ττου κάνουν
στην κυψέλη είναι τελείως ασήμαντή.

ΝΑΟ ΥΣΗΣ

Π

Μ

του ξύλου του γινώσκειν καλόν και
πονηρον ου φόγεσθε απ' αυτού ή
δ αν πυέρα φάγητε απ' αυτού,
θανάτω αποθανείσθε» (Γεν. 2 , 1 6 17). Ηταν μια απλή δοκιμαστική
εντολή του Θεού Τα έδωσε όλα τ'
αγαθά του Παραδείσου και του στέ
ρησε δοκιμαστικά, το ελάχιστο.
Σκοπός της εντολής του Θεού δεν
ήταν να περιορίσει την ελευθερία
ου ανθρώπου - αυτό θα ήταν άδικο
για το Θεό. Αντίθετα ο Θεός δέχνει
με την εντολή Του πως υπολογίζει
και σέβεσαι την ελευθερία. Δε θέλει
ο Θεός να μένει ο άνθρωπος κοντό
Του αναγκαστικά ή γιατί δεν μπορεί
να κάνει αλλιώς αλλά με την ελεύ
θερη θέληση κι εκλογή του. Αυτό
είναι το βαθύτερο νόημα της πρώ
της εντολής του Θεού στους πρω
τόπλαστους, που είναι οι εκπρόσω
ποι του ανθρώπινου γένους, όλων
δηλ. των ανθρώπων.
(Συνεχίζεται)

ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 22.408)
Ο Θανάσης κπι το καταραμένο φίδι
(Θανάση; Βέγνος).
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28.940)
Το ξένο ει'νπι ιτιά γλυκό (Γιώργος
Πάν:ζας),
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μ ΕΤΑΦ ΟΡΑ ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΩ Ν

ΠΑΝΑΠ

παρασυρθεί στο κακό και να γίνει
Θεός «κατά χάρη» Αυτό όμως δεν
έπρεπε να του το επιβάλει ο Θεός,
θο ήταν αντίθετο στην ανάπη και
δικαιοσύνη του. θα ήταν αναίρεση
της ίδιας της ελευθερίας του

Κινηματογράφοι

Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ 27 ΒΕΡΟΙΑ_____

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΛΟ ΓΙΑΣ

Σάββατο 3 Απριλίου i9 iL

Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
- Δο ΜΑΥΡΟ ΠΟ Υ Λ Ο Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΛ. 26J52
ΒΕΡΟΙΑ

ΛΑΟΣ

Σάβαττο 3 Απριλίου 1982
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Επανέρχονται οι Γιαζητζόπονλος- Σιμπος

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Osi ΥΜΠΙΑΚΟΣ B.-ΒΕΡΟΙA
Κ Α Ι ΝΑΟΥΣΑ-ΑΧΑΪΚΗ
Εύκολοι σχετικά θεωρούνται οι
αγώνες που δίνουν οι πρωτοπόροι,
αφού εκτός από τον Μακεδονικό, οι
άλλοι παίζουν ατα γήπεδό τους.
Συγκεκριμένα η Νεαπολίτικπ ομάδα
παίζει μέσα στην Θεσ/νίκη στο γή
πεδο της Καλαμαριάς με τον τοπικό
υτόλλωνα, ενώ ο Ολυμπιακός Βό
λου με την Βέροια, ο Εορδαϊκός με
τΠν Επανομή, ο Κιλκισιακός με την
λχζίνη, ο Πιερικός με την Καρδίτσα
*οι ο Εύοσμος με τον Πανθρακικό.
Τέσσερες ομάδες που κινδυνεύουν
άμεσα με υποβιβασμό παίζουν
Μεταξύ τους. Έτσι το ενδιαφέρον
για τους αγώνες Ναούσης - Αχαϊκής
και Γιαννιτσών Τοξότη Β είναι μεγά
λο. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν και οι αγώνες Αριδαίας - Νίκης
Β και Τρικάλων - Ξάνθης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ.

Χωρίς τον Ανδρέα Ελευθεριόδη
τον οποίο απέκλεισε ο προπονητής
του. γιατί σε παρατήρηση του του
οντιμίληαε, τους τραυματίες Ακριβόπουλο και Μελετίδη, αλλά με νέα
πρόσωπα τους Γιατζητζόπουλο και
•μπο των οποίων έληξε η τιμωρία,
Π Βέροια φεύγει σήμερα Σάββατο
πτ'έ 4 μ.μ. γ,α το βόλο, για τον αγώνο ΤΓί ί υε τον Ολυμπιακό. Ο κ Πάγλπλός πήρε στην αποστολή τους:
παλτζή, Λαζάρου. X Αθανασίου,
οταώνη, Γιατζητζόπουλο. Παπα^ ικ°· Μαραγκό. Μίλη, Χατζάρα.
'Μπο Παννουσόπουλος Χώματός, ,
Οπαλίδη, Γκέσιο, Πουρσανίδη και

*'€Α.εοί6η,

Για τον αυριανό αγώνα ο δεξιός
£ζΐρέμ Θόδωρος Τοπαλίδης μας είne- "Πιστεύω ότι θα πιόσουμε μια
°πόδοαη. κάτι που γίνεται
π ντοτε μέσα στο Βόλο και θα πά·
°°υμε τη _ en<w του πρώτου γύ
ρου.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Προτ"ονήθπκαν για τελευταία μέ-

ρα χθές οι παίκτες της Ναούσης υπό
την επίβλεψη του νέου τεχνικού κ.
Εμμανουηλίδη. Μετά το πέρας της
προπονήοεως ο τεχνικός της Ναού
σης ζήτησε από τους παίκτες πει
θαρχία και καλή εξωγηπεδική ζωή
για να ανεβάσουν την Νάουσα με
καλές εμφανίσεις εκεί που της αξί
ζει. Για την αποστολή ο κ. Εμμανουηλίδης κάλεσε τους εξής ποδο
σφαιριστής, ενώ θα έχει απόντες
από την ομάδα τους τρεις βασικούς:
Παπαδόπουλο,
Αγγουρά
και
Μοσχολιό. Και είναι οι κάτωθι:
Σφυντηλάς X Ιωαννίδης Μαλιούφας, Παρίζας Μπασιόκος, Πολυβιάκης, Μητρούσης Χαλβατζής, Διάπκας
Διαμαντής
Σιούγγορης,
Κυπρίτης Κελεσίδης. Φύντος.
Α

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 01
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Απόλλων Καλ. Μακεδονικός Θ
Χίος. Σελιμός, Ποπαδόκος Σπ.
(Λακωνίας)

Ιδρυτής

Z H X H I ΠΑ Π ΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες

Α Φ θ Ι Π Α Π ΙΚ Α Ε.Ε
Δ ιευθυντής

ΚΡΗΣΤΟΖ Π Α Π ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 1)
Υπ εύθυνος
Τυπογραφείου

Σ ΙΚ Α Λ Η Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ
(Ρ Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

τ ΑΣΟΣ Π Α Π ΙΚ Α Σ

Γ„. ''"^κράτους 26)
ΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μ ητροπ όΑ ΐω ς 72
ΓΠΛ(φ. 2 3 .1 3 7 - 2 9 .7 6 2

ΒΕ ΡΟΙ Α
.

IOKutuiv

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ 1 50 (

Σωματείων - Συλ
λογών - Γ.Π.Σ
Κοινοτήτων
δρχ 2 .0 0
Α.Ε. και ΕΠΕ

δρχ 3 .0 0
Δήμων - Οργανισμών
• Σ· * Τραπεζών

*

ό ρ χ 4 .0 0

Χειρόγραφα δημοσιευό

. ° ^ Δχι δεν επιστρέφοντα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδες
1. Μακεδονικός
2. Ολυμπιακός
3. Εορδαϊκός
4 Κιλκισιακός
5. Πιερικός
6. Αστέρας
7. Βέροιο
8. Ξάνθη
9. Γιαννιτσά
10. Κοζάνη
1 1 Απόλλων
12. Τρίκαλα
13. Πανθρακικός
14. Νίκη
15. Αλμωπός
16. Καρδίτσα
1 7 Νάουσα
18 Αχαϊκή
19. Τοξότης
20. Επανομή

Β
36
32
32
29
29
28
27
26
26
25
25
25
24
23
23
23

22
21
20
18

• Η Αχαίκή έχει 3 ονωνες λιγότε
ρους και από ένα Ολυμπιακός
Αστέρας, Επανομή

Β' όμιλος

28η αγωνιστική αύριο στην Α
κατηγορία και οι τρεις βασικοί δ ιε 
κδικητές του τίτλου Ξεχασμένη,
Πλατύ και Κορυφή παίζουν στα γή
πεδά τους με την Αγκαθιά. το Σέλι
και τα Λευκάδια αντίστοιχα, ενώ το
αουτσάϊντερ που είναι η ομάδα των
Τρικάλων αγωνίζεται εκτός έδρας
και μάλιστα μέσα στον Τριπόταμο,
ομάδα που έχει ανάγκη βαθμών. Το
Βέρμιο Ναούσης που προέρχεται
από έναν θρίαμβο επί της πρωτοπό
ρου Ξεχασμένης (Κυριακή) και μία

ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

οδυνηρή ήττα την Τετάρτη από το
Σέλι πηγαίνει στην Βεργίνα η οποία
κινδυνεύει με υποβιβασμό. Ωραίο
παιχνίδι θα γίνει ατην Νικομήδεια
μεταξύ της τοπικής ομόδος και της
Μελικής, αφού και οι δύο ομάδες θα
ποίζουν χωρίς άγχος και μόνον γα
το γόητρο. Για τους βαθμούς θα
παλαίψουν το Καμποχώρι, με τον
Αγ Γεώργιο στην έδρα του πρώ
του, αφού τους έχουν ανπγκη για να
ξεφϋγουν από την επικίνδυνη ζώνη
Η Αγ Βαρβάρα που κινδυνεύει
πηγαίνει στην Ραχιά, ενώ ενδιαφέ
ρον παρουσιάζουν και οι αγώνες
Παπάγου-Νησί και Νησελίου-Διαβοτού.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τριπόταμος Τρίκαλα
Καμποχώρι - Αγ. Γεώργιος
Κορυφή Λευκάδια
0 πρόεδρος του Αναγκαστικού Συν- Βεργίνα Βέρμιον
/σμού Διαχειρήσεως Δασοκτήματος Νικομήδεια Μελική
Σελίου διακηρύττει ότι:
Ξεχασμένη - Αγκαθιά
Την 7ην Απριλίου Τετάρτη 10-12 Ραχιά Βαρβάρες
και εν τω Γραφείω του Συν/σμού Παπάγος - Νησί
Σελίου Κονίτσης 21 Βέροια τηλ. Πλατύ - Σέλι
22.315 θο γίνει φανερά πλειοδοτι Νησέλι Διαβατός
κή δημοπρασία δια την εκποίησιν
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
των κάτωθι δαςπκών προϊόντων
42
παραδοτέων εις τόπους συγκεντρώ- 1) Ξεχασμένη
42
σεως Δασοκτήματος Συμμετοχή 2) Πλατύ
3) Κορυφή
40
10% επί της προσφοράς.
38
Ώρα 10-11 δια 500 τόννους καυ 4) Τρίκαλα
5) Βέρμιο Ν.
36
σόξυλα Δρυός λήμματος 1981.
35
Ώ ρα 11-12 δια 246 τόννους 6) Μελική
7) Διαβατός
32
¡περίπου ξυλεία πεύκης μήκους μέχρι
30
1.50 μ. στρογγυλάκια λήμματος 8) Νησί
1981 Δ.Τ 21.
9) Αγκαθιά
26
10) Νικομήδεια
26
Ωρα 11 -12 π.μ. δια 100 τόννους
11) Ραχιά
24
περίπου καυσόξυλα πεύκης λήμμα
12) Παπάγος
24
τος 1981 Δ.Τ 21.Η επαναληπτική
δημοπρασία θα γίνει την 10ην
13) Σέλι
Απριλίου ημέρα Σάββατον εις τον
14) Τριπόταμος
20
αυτόν τόπον και την ίδια ώραν.
15) Λευκάδια
20
16) Ά γιο ς Γεώργιος
19
Εν Βεροία τη 1-4-1982
17) Καμποχώρι
16
Δια τον Αναγ κόν Συν/σμόν Δ/σεως
18) Βαρβάρες
'6
Δ/τος Σελίου
19) Βεργίνα
15
Ο Πρόεδρος
20) Νησέλι
9
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
•
Η Ραχιά. τα Λευκάδια. οι
Βαρβάρες και το Νησέλι έχουν από
ένα αγώνα λιγότερο.

Τ * ν Κυριακή 4 )4 )8 2 στις 11.30' π.μ.
Πλη»
δίνετα ι παράσταση
Ληροφορίες στό κάψε - βιβλιοπωλείο

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16η αγωνιστική σήμε_ρα και αύ
ριο. Οι ογώνες του α' ομίλου θα γ ί
νουν σήμερα στις 4.30 μ.μ· ενώ
στον β' όμιλη,το πρωί στις 10.30.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΜΙΛΟΥΣ
Α' όμιλος
Ηρακλής Δ. - Κλειδί
Πλάτανος - Κεφαλοχώρι
Λουτρός Καβάσιλα
Κυψέλη Μ. Αλέξανδρος Αλ,
Καλοχώρι Λιανοβέργι
Καψοχώρι - Νεοχώρι
ΡΕΠΟ Σχοινάς
ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

κουκλοθέατρο
ο

©

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
A
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ Ε.Π.ΣΚ.Μ

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ ¡
ΝΟΜΟΥ ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ι
·

Κιλκισιακός
Κοζάνη: Παπόζογλου, Μαρίνος, Αναπλιώτης (Πειραιώς).
Αλμωπός Αριδ. - Νίκη Βόλου:
Μανωλαράκης Καρράς Μοθιόπουλος (Αθηνών)
Νάουσα - Αχαϊκή: Βασιλείου.
Κόκκοτας Γεωργάκης (Πειραιώς)
Πιερικός
Αναγέννηση Καρδίτσης Θε μελής. Κορυωτάκης, Βιλονάκης (Ηρακλείου)
Τρίκαλα - Ξάνθη: Καπετανάκης,
Παναγιωτάπουλος Δ. Δαμαλάς (Πει
ραιώς)
Αναγέννηση Γιαννιτσών Τοξό
της Βόλου: Πριόνας Μπαρόλας, Ρό
ζος (Εύβοιας)
Ολυμπιακός Βόλου - Βέροια: Σίδερης Ζαφειρότος, Κούνας (Αρκα
δίας)
Εορδαϊκός - Αναγέννηση Επανο
μής: Μανής Παπαδόπουλος Γ. Κότικας (Πατρών)
Αγροτικός Αστήρ - Πανθροκικός·
Κουγιας,
Ρηνιούς,
Χατζηκέλης
(Δωδεκανήσου)

Απ' όλο τον κόσμο

·

JOPouctaon? η τ “ ν δ ε Χ η ι υ ι ω ν " . Γενβριο,σκηνοθεσία,
Ktt*e..pl n i, '' πειραματικό Εργαστήρι Βέροιας.Αίθουσα παραστάσεων
_
‘ οπωλειο "Το σ π ίτ ι με τα συννεφα"Τρυφωνος 2 - Βέροια

1) Μ. Αλέξανδρος Αλ.
25
2) Καλοχώρι
20
3) Καβάσιλα
18
4) Λουτρός
17
5) Ηρακλής Δ
17
6) Καψοχώρι
16
7) Κεφαλοχώρι
15
8) Νεοχώρι
14
9) Κλειδί
12
10) Κυψέλη
10
11) Σχοινάς
7
12) Λιανοβέργι
5
13) Πλάτανος “
4
Ο Λουτρός και π Κυψέλη έχουν
από ένα αγώνα λιγότερο.

Ασώματα - Γεωργιανοί
Τρίλοφος - Αρχάγγελος
Προμηθέας 8. - Μαρίνα
Πολλά Νερά Π. Ζερβοχώρι
Νεόκαστρο - Πατρίδα
Ροδοχωρι - Λυκογιάννη
ΡΕΠΟ: Πολυπλάτανος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

?
I

I) Π. Ζερβοχώρι
23
21 Αρχάγγελος
22
3) Πολυπλάτανος
21
4) Νεόκαστρο
20
5) Πατρίδα
19
6) Μαρίνα
17
7) Τρίλοφος
15
8) Ροδοχώρι
13
9) Ασώματα
10
0) Πολλά Νερό
9
I I ) Προμηθέας
3
121 Γεωργιανοί
2
13) Λυκογιάννη
-13
•
Τα Ασώματα και η Λυκογιόννη έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.

Φ Η Ελλάδα είναι μιο από τις 47
χώρες που θα πάρε· μέρος στους
αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλή
ματος πυγμαχίας με ερασιτέχνες
αθλητές, οι οποίοι θα γίνουν το
πρώτο δεκαήμερο του Μαίου στο
Μόναχο.
• Στο μεταξύ, ο Κουβανός πρωτοπυγμόχος της κατηγορίας των
βαρέων βαρών Τεόφιλο Στέβενσον,
που είναι ο μόνος αθλητής της ιστο
ρίας των Ολυμπιακών αγώνων, που
έχει κατακτήσει τρία «χρυσό»
Ολυμπιακά μετάλλια και ακόμα έχει
οναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλη
τής το 1974 και το 1978 στην Αβά
να και το Βελιγράδι, γύρισε στους
αγώνες με στόχο να διεκδικήσει το
«χρυσό» μετάλλιο στους αγώνες
του Μονάχου.
• 0 Τεόφιλο Στέβενσον, που εί
ναι 30 ετών και μέλος της Κουβονικής βουλής γύρισε στα ριγκς
ύστερα από αναγκαστική απουσία
12 περίπου μηνών, γιατί είχε τραυματισθεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύ
Χίμα
• Δεκαπέντε κολυμβητές και
κολυμβήτριες του Εθνικού Πει
ραιώς θα πάνε στη Βουδαπέστη για
να κάνουν ειδική προπόνηση 15 με
30 Απριλίου.
• Η διοίκηση των Ιωαννίνων
ανακοίνωσε ότι στα επόμενα παιγνί
δια του πρωταθλήματος αυξάνονται
τα δώρα κοι διαμορφώνονται ανά
λογα με την επιτυχία τερμάτων στα
νικηφόρα παιγνίδια.
• Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές
τοϋ ποδοσφαίρου κύριοι Αρχοντίδης και Παποποστόλου ανακοίνω
σαν ότι τη Δευτέρα είναι ενδεχόμε
νο να γίνει ανασυγκρότηση των
Εθνικών ομάδων οι υιιοίες την άλ
λη εβδομάδα Ρσ αγωνισθούν στην
Ολλανδία και την Ανατολική Γερμα
νία.

j!
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ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
f
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ §
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ f¡
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ |(

ΧΙΟ ΝΟ ΔΡΟ Μ ΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Του Σ.Χ.Ο. Βέροιας
&

V k itfif

Ίϋ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓ IΑΝΟΥΛΗ.
1
■ fc * ιπληκπκά σδελφάκια που θριάμβευσαν στο τοπικά πρωτάθληόντας τρεις πρώτες νίκες (2 η Αθηνά και 1 ο Γιάννης).

i·* * -" '"

Το περασμένο Σαββατ
qtcm A M
έγινε στο Σέλι το τοπικό πρ
μα του Συλλόγου Χιον(ί
Ορειβατών Βέροιας στα αγωνίσμοτα της τεχνικής και γιγι^ντιαίας κσταβόσεως.
Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλα
βαν οι εξής;
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ
II Ανόοεάδης Άρης

I * * ι ΚΟΥΛΑ ΧΟΗ: Η Νσουσσία
πρωτοθλήτριο Ελλάδος, που και
στον 2ο αγώνα του κυπέλου Ελλά
δος στον δρόμο αντοχής που έγινε
στο Φαλακρό Δράμας πήρε πρώτη
θέση.

21 Παντελιδης Ανδρεας
31 Πσντελίόης Ιωάννης
ΕΦΗΒΩΝ
11 Αχτσής Θωμάς
2 } Καπράνης Ιωάννης
3| Μαγγιώρος Δημήτριος
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
11 Κουκουτέγου Αικατ.
21 Κσπράρα Αιμιλία
3) Μάνιο Χρύσα
ΠΑΙΔΩΝ
1) Παπαγιανούλη Αθηνά
2) Κσπράρα Σπυριά.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΐ ) Κστιράρας Γεώργιος
Λ Καπρόρας Ιωάννης
¿•λόγιας Αντώνιος.
ΓΙΓ ΑΝΤΙ ΑΙΑ ΚΑΤΑΒΑΣΗ
Ανδρών
1) Παντελιδης Ανδρέος
2) Ανδρεάδης Άρης
3) Αμοιριδπς Περικλής
Εφήβων
1) Αχτσής Θωμδς
2) Μαγγιώρος Δημήτριος
3) Τριανταφυλλίδης Ιωάννης
Νεανίδων
11 Κουκουτένου Αικατερίνη
2) Κσπράρα Αιμ.
3) Κσπράρα Ράνια
Κορασίδων
1) Πσπαγιαννούλη Αθηνά
21 Καπράρσ Σπυριδούλα
Παίδων
1) Τσαλακόπουλος Αθ.
2) Γραμματικόπουλος Αθ
3) Παπαγιαννούλης Ιωπν
Παμπαίδων
1) Καπρόρας Γεώργιος
21 Κόγιας Αντων
3) Κοπράρας Ιωαν.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ΟΙΚΟΠΕΔΟ
600 τ.μ. στο σχέδιο ττόλευκ άρτιο km οικοδομήσιμο. Πληρ.
τηλ. 22.984.

Σε φιλικό αγώνα

ΝΑ Ο ΥΣΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2 -0
Σ' αγώνα προετοιμασίας εν όψει
του κρίσιμου αγώνα της με την
Αχαϊκή η Νάουσα αντιμετώπισε τον
Αχιλλέσ τον οποίο κέρδισε με σκόρ

Νέα του
αυτοκινήτου
Η μοναδική μεθαυριανή αγωνι
στική εκδήλωση είναι ο αγώνας ώτδ
κρόςπου διεξάγεται στη Θεσσαλο
νίκη από τον ΑΟΘ
• Ακλόνητο παραμένουν ια γνω
στό «ονόματα» στο χώρο του ελλη
νικού σπόρ Ετσ'· γιο μια ακόμα
φορά, στην ανάβαση της Πορταριάς
επικράτησαν ο Μακρυγιάννης (ομά
δα Α) και ο Σαλιάρης (ομάδα Ο ενώ
εττο «ώτο - σπρίντ» του Πύργου ο
«Ιαβέρης»
Αλλά και στο μοτο - κρός, ο Μπα
ξεβάνης πέτυχε διπλή νίκη στα 125
κ. εκ. και ο Ευθυμίου στα 250 κ.εκ.
0 αγώνας αυτός έγινε στην Ά ρτο
παρουσία 6.000 θεατών, δηλαδή
δεκαπλάσιοι απ όσους παρακολου
θούν τα τοπικά ποδοσφαιρικά μάτςί
• Οι δύο αγώνες ταχύτητας
αυτοκινήτων *0' μοτοσυκλεττών,
που επρόκειτο να γίνουν αύριο και
μεθαύριο στη ρ°δο, ανοβλήθηκαν
επειδή δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών.
•
Συνεχίζεται μεθαύριο το
παγκόσμιό πρωτάθλημα οοηγων
Φόρμουλα 1 Με το γκράν πρί των
Ην. Πολιτειών.
• Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία
δηλώσεως συμμετοχής στο «Εαρινό
Ράλλυ» που διοργανώνει η ΠΑΛΑΣ
το μεταπροοεχές Σαββατοκύριακο.
• Στον πρώτο μοτοσυκλεττικό
αγώνα «Εντουρο», που οργάνωσε
με επιτυχία Π ΕΛΜΟΠ, νικητές ανοόείχθηκαν στις διάφορες κατηγο
ρίες οι Μ α ζα ρ ά κη ς Τοσούλης, «αι
Δημηιρόπουλος.

κχι' ôioôidece

trjv
(χρημερίβα μας!

2-0. Το παιγχνίδιηταν δυνατό και
γρήγοροκαι η Νάουσα χάρις στην
πείρα και τη φυσική κατάσταση των
παιχτών της κατάφερε να πάρει την
νίκη με δύο πολύ ωραία σ εκτέλεση
γκόλ των Μητρούση και Μπλάτκα.
Από την άλλη πλευρά του ο πρω
ταθλητής της β' ερασιτεχνικής Αχιλλέας έδειξε για μια ακόμη φορά ότι
είναι μία από τις καλύτερες ερασιτε
χνικές ομάδες. Οι παίχτες του έπαι
ξαν χωρίς κόμπλεξ και δυσκόλεψαν
αρκετά τους έμπειρους αντίπαλους
τους.
Φάσεις και γκόλ.
11 Σούτ φάουλ του Πολυβιάκη
αποκρούει με ωραίο τρόπο ο Χαραλαμπίδης σε κόρνερ.
23 · Διαγώνιο σούτ του Ακριτίδη
μπλοκάρει με δυσκολία ο Κυπρίτης,
36' Κεφαλιά του Μπασιάκου από
καλή θέση φεύγει μόλις άουτ.
46' Με την έναρξη του δευτέρου
μέρους η Νάουσα σημειώνει το
πρώτο της τέρμα μ' ένα γωνιακό
σούτ τοσ Μητρούση.
62 ' Νέο σούτ του Μητρούση από
πολύ καλή θέση η μπάλα όμως φεύ
γει αυτή τη φορά άουτ.
67 ' Ωραία εφαρμογή του 1-2 από
τους Μαλούνα Μπόστη και το
φοβερό σούτ του τελευταίου βρί
σκει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας
του Κυπρίτη και καταλήγει άουτ.
72' Από σέντρα του Μητρούση ο
Μπλιάτκος δέχεται την μπάλα ενώ
βρίσκεται αμαρκάριστος στο σημείο
τομ πέναλτυ και μ ένα δυνατό βολέ
στέλνει τη μπάλα για δεύτερη φορά
στα δίχτυα του Χαρολυμπίδη
81 · Σούτ επιχειρεί έξω από τη
περιοχήο Μαλούνας. ο Κυριτσης
όμως σε καλά θέση αποκρούει σε
κόρνερ
Διστήτευσε με επιτυχία ο Αντ
Αγγουρός.
Συνθέσεις:
ΝΑΟΥΣΑ
Κυπρίτης, Κελεσίδης (Σιούγκαρης).
X' Ιωαννίδης (Παπαδάκης). Παρίζας
(Παπαδόπουλος) Διαμαντής Πολυβιάδης Μπλιατκας, Φύτος. Χολβατζής,
Μπασιόκος
(Γρηγορίου)
Μητρούσης
ΛΧίΑΛΕΑΣ .
Χαρπλομπίδης Θ, Ζπχαρώκης Ν
(Μαρο&δος) θεοδυΟ'όδης. Χαρπλαμπίδης Δ. Ζαχαροκης Δ . Τσότσκος Δραγουμύνος. Ακριτ(δης(Ρόπτηςί, Μολουνας Μπμστσης Ανο
δός (Οικον.ίμου).

ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
θέλετε να αποκτήσετε ένα επικερδές σίγουρο επάγγελμα με μ«λ-.
λον ή να βελτιώσετε τα οικονομικά σιις; Τηλεφωνήστε oto 28200 «.
Θεοοιυμο Χμυοοοτομιδη.
_____________

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα καλυντικών και είδη δώρων Πληρ τηλ. 2 6 (42 0

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Γιο να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο κα. με καλούς
όρους Πληρ. τηλ. 41 3 7 5 Λευκάδια Ναούσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Συνεταίρος στο 1)3 με 2-000.000 δρχ. σι βιοτεχνία «ώτιαν
Π ΙΕΚ Ο ΥΪ εδρεύουσα στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικά μηνηυιως από
80.000 δρχ. έως 200.000 δρχ. ή την ίδρυση νέας εταιρίας στη Β'ροιο
στο 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 και 66490 κ. Πετριδη.

Ρεκτιφιέ
Μ Η ΧΑΝ ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε. ΜΙΙΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΛ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25^44/62.450
P E P O !Λ

ΕΤΟΙΜ Ο ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]
ΤΩΝ ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τετραήμερο πρόγραμμα
για την Πρωτομαγιά
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Δηλώνει ο

κ
. Τσοχατζόπουλος

Έργα ακούμε και έργο δεν βλέπουμε!
Α υτό θ α μπορούσε να ισχυρισ θεί κάποιος μετά την ανακοίνωση
tou υπουργού δημοσίων έργων Άκπ Τσοχατζόπουλου ότι τα δημό
σια έργο που εκτελούνται τώρα στη χώρο είναι αυξημένα κατά
8 0 % σε σύγκριση με τα έργο που εκτελούντοε επί «Ν.Δπμοκρατίας».
Για τον ισχυρισμό του αυτό ο υπουργός επικαλείται στοιχεία του
πρώτου δι;ιήνου 1 9 8 2 και του πρώτου δ ιμ ή ν ο υ '1 9 8 1 .

τζόπουλος τόνισε ότι η κρίση στην
οικοδομή δεν είναι τωρινό φαινόμε
νο, αλλά παρουσιάζεται συνεχώς
την τελευταία τριετία. Κατ' επέκτα
ση. συμπλήρωσε, οι ευθύνες βαρύ
νουν στο ακέραιο τις κυβερνήσεις
της Δεξιάς. „
Ηδη το υπουργείο Δημοσίων
Εργων έχει εηιλέξει ωρισμένσ μέ
τρα που θα συμβάλλουν στην ανα
θέρμανση της οικοδομικής δραστη

Συγκεκριμένα το Αθηναϊκό Πρα
κτορείο Ειδήσεων μετέδωσε τα

Σέ ποσοστό 81% φθάνει η αύξη
ση των χρημάτων που διατέθηκαν
ττό
τα
Υπουργείο Δημοσίων
Εργων το πρώτο δίμηνο του 1982
σε σύγκριση με το αντίστοιχα διά
στημα του 1981 Ειδικότερα σύμ
φωνο με στοιχεία που έδωσε ο
υπουργός κ Ά κης Τσοχατζόπουλος
δαπονήθηκαν 1 4 7 1 .0 0 0 000 δρα
χμές έναντι 780 0 0 0 .0 0 0 δραχμών,
ταυ είχαν δοθεί από την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας το αντίστοι
χο δίμηνο τοο 1981. Θα πρέπει να
σημειω θεί ότι η αύξηση κυμαίνεται
στο ίδια περίπου επίπεδο σ' όλους
τους επί μέρους τομείς των Δημο
σίων Έργων, όπως δείχνουν και το
παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία:
— Γιο έργα στην Αθήνα δόθηκαν
2 2 5 εκ. όρν έναντι 114 ε κ δρχ.
— Πα δημόσια κτίρια διατέθηκαν
10 ε κ έναντι 3 ε κ
— Γιο έργο ύδρευσης και αποχέ
τευσης δόθηκαν 47 εκ. έναντι 23.
Τα στοιχεία αυτό, πρόσθεσε ο
υπουργός δείχνουν ότι όχι μόνο
δεν έχει πέοισταλεί η χρημοτοόό-

Αρχαίο αγγεία
ανασύρθηκαν
από την Θ άλασσα
Δυο ακέραιες ερυθρόμορφες πέΛικίς (αρχαία αγγεία από ξύλο ή άρ
γιλοί. που χρονολογούνται στα τέλη
του Ε και στα μεσάτου Δ ' π.χ αιώ
νων, ανασύρθηκαν από μηχανότρα
τα στη θαλάσσια περιοχή τη ς Λ ή .
μνομ «ui πορσδόθηκαν στο Μουσείο
Κομοτηνής.
Τα αγγεία φέρουν στις δυο όψεις
της κοιλίας τους παραστάσεις που
απεικονίζουν ζεύγη ανθρωπίνων
μορφών.
Εξ άλλου θησαυρός νομισμάτων
από 124 ασημένια κομμάτια Ισπά το
οποίο τα 122 ρωμαϊκής εποχής του
Α ' π.χ. αιώνο). παροδόθηκαν χθες
στο pouocîo twovvivujv από τον
συνταξιούχο κάτοικο Πρεβέζης κ.
Σπύρο Μανιόκη.
Το ρωμαϊκής εποχής νομίσματα,
όπως πιστεύεται, πρέπει να σχετί
ζονται με την ναυμαχία του Άκτιου.
Ο θησαυρός «ίχε βρεθεί σε βά
θος έξι. περίπου, μέτρων στη
θαλάσσια περιοχή της Λρέβεζος
Τα νομίσματα είναι ρωμαϊκής
κοπής

Στις παλιές
τιμές το υγραέριο
Επσνοφεροντοι στο προηγούμε
να επίπεδο οι τιμές πωλήσεως
υγρό ερίου ύστερα σπό την εξαίρεση
από την αύξηση του ΦΚΕ και του
χορτοσήμου και το καύσιμο αυτό.
Συγκεκριμένα οι φιάλες περιεκτι
κότητας υγραερίου μεγαλύτερης
των 3 κιλών και μικρότερης των 25
η λιανική τιμή μειώνεται, από 37.10
δρχ. σ ι 36,30 δρχ. το χιλιόγραμμο
λιανικής
Στις φιάλες περιεκτικόττητος 25
χιλιογρόμμων και άνώ π λιανική τιμή
μειώνεται οπό 35 δρχ. σε 34,20
δρχ,. το χιλιόγραμμο.

Σήμερα διανυκτερεύει το ΦορμοyU x
ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΡΟΥ ΓΚΡΕΖΙΟΥ.
τηλ. 23-023
ΚΥΡΙΑΚΗ
Αύριο Κυριακή οισνυκτερευει
διημερεύει το φαρμακείο
ANTONH ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ
τηλ. 2 2 -0 8 0

τηση των Δημοσίων Έργων, αλλά
παρουσιάζεται και σημαντική αύξη
ση το υς Και τούτο, παρά το γεγο
νός της αποδιοργάνωσης της όημόσιαςδιοίκησης και του οικονομικού
χάους που παρέλαβε η κυβέρνηση
της αλλαγής κατέληξε ο κ. Τσοχατζόττουλος.
0 κ, υπουργός δήλωσε επίσης
ότι ολόκληρος ο πίνακας των δημο
σίων έργων που προβλέπονται για
το 1982 είναι έτοιμος και βρίσκεται
στο υπουργείο συντονισμού για την
τελική έγκρισή Αναμένεται να
δοθεί στη δημοσιότητα την επόμε
νη βδομάδα*
Στο σχετικό πίνακα των έργων
(που η πλειοψηφώ τους θάναι συνε
χιζόμενα έργα) θα περιλαμβάνονται
εκτός των άλλων οι παρακάτω δρό
μοι.
Γιατρών - Πύργου - Ολυμπίας.
- Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προ
μαχώνας
Αρτο Τρίκαλα.
- Θεσσαλονίκη - Καβάλο - Αλε
ξανδρούπολη.
- Κόρινθος - Νεμέα Ιθα εξυπη
ρετήσει τις τωρινές ανάγκες της
κινήσεως και θο πποτελέοει τμήμα
του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου
μέχρι την Καλαμάτα,
Στο υπουργείο δημοσίων έρνων
έχει προχωρήσει ήδπ η σχετική διαδικάσία για την δημοπράτηση των
έργων. Έτσι, αμέσως μετά την επί
σημη αναγγελία το υ ς θα γίνει και η
δημοπράτηση τους.
Οσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα
στην κατασκευή έργων, ο κ. Τσοχα

ριότητας, σε συνόιασμό με την γένι
κότερη πολιτική που έχει χαράξει η
κυβέρνηση (όπως είναι τα στεναστικά δάνεια κ..λ.π.)
Τα μέτρα αυτά θα οριστικοποιηθούν
ύστερα από συνάντηση

εκπροσώπων του υπουργείου με
τους φορείς που έχουν σχέση με
την οικοδομή. Η συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί μέσο στην επόμε
νη βδομάδα.

Σύνταξη - δώρο
Πάσχα μαζί
στους εμπόρους
Με επιταγή, μαζί με την σύνταξη
του μηνός Απριλίου θα γίνει η πλη
ρωμή τοο δώρου Πάσχα στους συν
ταξιούχους εμπόρους.

Πλήττεται ο Νομός μας
Συνέχεια ana την ή η
ση. οι αφορολόγητες εκπτώσεις από
τα κέρδη, η επιδότηση επιτοκίων
και οι αυξημένες αποσβέσεις ειδικό
τερο:
1 Το ύψος της επιχορήγησης
είναι μέχρι 20% της συνολικής
δαπάνης γ α την περιοχή Β ' μέχρι
30% για την περιοχή Γ ' , μέχρι 40%
για την περιοχή Δ και μέχρι 50%
γιο την περιοχή Ε '. για την περιοχή
Α (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) επι
χορήγηση μέχρι 30% δίνεται μόνο
για επενδύσεις εξαιρετικά προηγμέ
νης τεχνολογίας ή για επενδύσεις
που εξοικονομούν ενέργεια, περιο
ρίζουν την ρύπανση, προωθούν την
έρευνα, κ.λ.π.
Το συγκεκριμένο όμως κάθε
φορά ύψος της επιχορήγησης που
θα παίρνει κάθε επένδυση θο εξαρτόται από πολλά κριτήρια μεταξύ
των οποίων το κμριώτερα είναι:
— Οι προτεραιότητες του προγράμ
ματος ανάπτυξης και ο καθορισμός
κλάδων κλειδιών στην οικονομία.
— Η τεχνολογία, η παραγωγικότητα
και ο βαθμός χρησιμοποίησης του
παραγωγικού δυναμικού.
— Η εξαγωγική επίδοση, η υποκοτά-

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Στις Ην. Πολιτείες
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Το Κυπριακό φέρνει την εθνική
ομοψυχία στην μεγάλη ομογένεια
της Αμερικής ενώ η χώρα μας βρί
σκεται πολύ πίσω στις πολιτιστικές
δραστηριότητες που θα έπρεπε να
είχαν ήδη οναπτμχθεί με τον από
δημο Ελληνισμό.
Σχετικές δηλώσεις έκανε η
υπουργός Πολιτισμού και Επιστη
μών κυρία Μ Μερκούρη, απαντών
τας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων,
με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι της
στην Νέο Υόρκη όπου αντιπροσώ
πευσε την ελληνική κυβέρνηση στις
εκεί εορταστικές εκδηλώσεις των
Ελληνοαυερικανών γιο την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Η κ. Μερκούρη είπε σχετικό ότι
η ομογένεια της ζήτησε να ενισχυθούν οι εκδηλώσεις της από το
ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και
Επ.στημών
με την
αποστολή
βιβλίων την προώθηση επίσης της
δημιουργίας πολιτιστικού κεντριού
μιάς εβδομάδας ελληνικού κινημα
τογράφου κ.λ.π. στα οποία και θο
προσπαθήσει με κάθε τρόπο να
σνταποκριθεί το υπουργείο.
Εξάλλου για το θέ(»α της διατή
ρησης της ελληνικής .γλώσσας θα
.υπάρχει κοινή συνεργασία με το
υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση
•σχολείων.
Παράλληλο σε συνεργασία με
τον γνωστό Αμερικανό συγγραφέα
Άρθρουρ Μίλλερ θο ετοιμυστεί μιό
έκκληση προς όλους τους Αμερικα
νούς διονοούμενους γιο την συμπα
ράστασή τους στον κσταπιεζόμενο
ελληνοκυπριακό λαό.
Η κ. Μερκούρη είπε ακόμα ότι η
ελληνική θεατρική ομάδα στην
Αστόρια της Νέας Υόρκης και το
ελληνικό θέατρο στο Μανχάτταν
εργάζονται δυναυικό κοι βοηθούν _

σσν πυρήνας για πς προγραμμστιζόμενες πολιτιστικές προσπάθειες.
Ειόικώτερα η ελληνική θεατρική
ομάδα θα ανεβάσει τον «Αγαμέμνονα» σε αυνεργοσίο με την σκηνο
γράφο Θεόνη Βαχλιώτη - Όλντριτζ.

στάση εισαγωγών, η εξοικονόμηση
ενεργείσς η χρήσή εγχωρίων πρώ
των υλών.
- Το κοινωνικό συμφέρον και η
ποιότητα ζωής— Η συμμετοχή στην επένδυση από
οργανισμούς τοπικής αυτοόιοικήσεω ς συνεταιρισμούς κ.λ.π.
Η δωρεάν όμως επιχορήγηση
ισχύει για επενδύσεις μέχρι 400
εκατ. δρχ. ν·α επενδύσεις μέχρι 600
εκατ δρχ και για το άνω των 400
εκατ. δρχ. τμήμα, η επιχορήγηση γί
νεται με συμμετοχή του Δημοσίου
στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 50%.
κοι για το πέραν των 600 εκατ δρχ.
τμήμα της επιχορήγησης, αυτή λαμ
βάνει τη μορφή της συμμετοχής του
Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο
στο ακέραιο. Η συμμετοχή αυτή του
Δ η μοσ ίο υ1 στο εταιρικό κεφάλαιο
είναι προαιρετική και αν οι επιχειρή
σεις δεν την θέλουν θο ορκεσθούν
στο δωρεάν τμήμα της επιχορήγη
σης.
2. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις
από το κέρδη συνίστονται στο ότι
επιχειρήσεις που πραγμσ ττοιούν
νέες παραγωγικές επενδύσεις θα
έχουν αφορολόγητα κέρδη ίσο με
το 40% της αξίας της επένδυσης εφ Γ
όσον αυτή γίνεται στην ιεριοχή Β".
50% γιο την περιοχή Γ. 60% γιο
την περιοχή Δ' και 70% για την
περιοχή Ε\
Για πς Μεταλλευτικές επιχειρή
σεις ισχύει το καθεστώς της Δ'
περιοχής ανεξάρτητο τόπου εγκαταστάσεως.
Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί
στο καθεστώς των αφορολόγητων
εκπτώσεων δεν μπορούν να τύχουν
και του ευεργετήματος της επιχορή
γησης επενδύσεων για το ίδιο έργο.
Το ευεργέτημα των αφορολό
γητων εκπτώσεων εφαρμόζεται για
το τμήμα της επένδυσης το μέχρι
400 εκατ. δρχ.
3. Στις επενδύσεις που επιχορη
γούνται με δωρεάν κεφάλαια παρέ
χεται επίσης επιδότηση επιτοκίου
για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπηρέ
τησης των δανείων που έχουν
συναφθεί. Το ποσοστό επιδότησης
είναι ίσο προς το ποσοστά επιχορή
γησης.

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΑΛΛΙΑΣ- ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΙΣΙ. 2 ΙΑ.ΠΈ.Ι

να εποναλάβει στον Πολωνο επίση
μο τα τρία γαλλικά αιτήματα που ως
Τέσσερις μήνες μετά την επιβο
γνωστόν είναιίΑρσπ του στρατιωτι
λή στρατιωτικού
νόμου στην
κού νόμου στην Πολωνία, απελευ
Πολωνία, οι Γάλλο-Πολωνικές σχέ
θέρωση των κρατουμένων, επανά
σεις. οι οποίες μέχρι πρόσφατα απο
ληψη του διαλόγου μεταξύ του κρά
τελούσαν
«πρότυπο
σχέσεων»
τους της εκκλησίας και του εργατι
μεταξύ χωρών με διαφορετικά κοι
κού συνδικάτου «αλληλεγγύη».
νωνικά συστήματο, σημείωσαν μιο
Τα τρία αυτά αιτήματα, που και
σημαντική επιδείνωση, με αποτέλε
αιτήματα της ΕΟΚ, υποστηρίζονται
σμα οι σχέσεις ουτές σήμερα να
πιο ενεργητικά απ' τη Γαλλική
βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά χαμη
κυβέρνηση, πράγμα που ενόχλησε
λό επίπεδο. Αυτά αναφέρουν πολιτι
βσθειά την Πολωνική ηγεσία, η
κοί παρατηρητές που προσθέτουν
οποία διαβλέπει στις γαλλικές ενέρ
ότι δεν χρειάστηκαν παρά ελάχιστες
γειες μια ανεπίτρεπτη επέμβαση
εβδομάδες μετά την έκφραση της
στις εσωτερικές υποθέσεις της χώ
αποδοκιμασίας της Γαλλικής κυβέρ
ρος.
νησης για την καταστολή των ελευ
Ενας ανώτερος υπάλληλος του
θεριών στην Πολωνία, ώστε ο Γάλ
πολωνικού υπουργείου εξωτερικών
λος υπουργός εξωτερικών να δηλώ
εξοργισμένος για τις «απαράδεκτες
σει ότι οι σχάσεις μεταξύ των δύο
αυτές συνθήκες» δήλωσε στους
χωρών βρίσκονται σε ένα «Μίνι
Γάλλους
δημοσιογράφους
στη
μουμ επίπεδο».
Βαρσοβία, όπ η Πολωνική κυβέρνη
Η έκφραση αυτή χρησιμοποιή
ση κοι μόνο αυτή μπορεί «ο αποφα
θηκε σπό τον κ. Κλώντ Σεϋσσον
σίσει το πότε και με ποιούς θο αποστις 3 του περασμένου Φεβρουά
κοτοστήσει διάλογο-όπως και πόσο
ριου και πριν τη συνάντηση του με
χρόνο θο διαρκέσει ο στρατιωτικός
τον Πολωνό συνάδελφό του κ. Τζίνόμος Χαρακτηριστικό ο ·ο«ι (πρόε
ρεκ, ο οποίος έπαιρνε μέρος στο
δρος της πολωνικής κυβέρνησης κ.
συνέδριο του Γαλλικού Κομμούνι
Ροκόφσκι δήλωσε στους Γάλλους
στικοΰ κόμματος στο Παρίσι. 0 Γσλδημοσιογράφους: «Εμεκ ζούμε στιε
λος υπουργός τότε εκμεταλλεύτηκε
_Την παρουσισζόμενη ευκαιρία ώστε^ ,υχπες του ποταμού Βιστούλα κοι
όχι στις όχθες του Σικουάνα» και
υπογράμμισε ότι «σε τι θο μος εξυ
πηρετούσε η δημοκρατία εάν θο
έπρεπε να είμαστε γιο 15 χρονιο οι
εποιτες της Ευρώπης.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ί. ι, Πεμιτη) : η ΑιιριΛιΟυ έγιν*
, Ou fie ντρωρη των ιδιοκτηπβν τωΥ
ΦρΛπκΛ'πρίω' Ξένων Γλωσσώντης Βέροιας και συζητήθηκαν ιρόποι νιο την κολλιτεύρευοη και την
εξύψωση της διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας στην πόλη μας

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Με διαφορετικό τρόπο θο γίνει
Φέτος ο γιορτασμός της Εργατικής
Πρωτομαγιάς που διοργανώνει η
ΓΣΕΕ στην Αθήνα.
Αυτό ανακοινώθηκε χθες από
το προεδρείο της ΓΣΕΕ σε συνέν
τευξη τύπου και τονίσθηκε ότι η
εκδήλωση της Πρωτομαγιάς θ απο
τελεί μνημόσυνο για τα θύματα της
εργατικής τάξης, αλλά και αγώνα για
τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθη
κε από τον πρόεδρο κοι τον γενικό
γραμματέα κυρίους Ορέστη Χατζηβασιλειου και Γιώργο Ραυτόπουλο.
καθώς κοι από τον οργανωτικό
γραμματέα κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο.
την ημέρα της Πρωτομαγιάς θα
κηρυχθεί
24ωρη
Πανελλαδική
απεργία για όλες τις επιχειρήσεις.
Ειδικά για τα μέσα μεταφοράς θα γί
νει τετράωρη στάση εργασίας που
θα καλύψει και τα εσωτερικά δρο
μολόγια της Ολυμπιακής αεροπο
ρίας και των ακτοπλοϊκών γραμμών.
Αποκορύφωμα του γιορτασμού,
συνέχισαν θα είναι η μεγάλη ανοικτή
συγκέντρωση, που θα γίνει το πρωί
της
Πρωτομαγιάς
στο
Πεδίο
Ά ρ εω ς ενώ οι εκδηλώσεις θ αρχί
σουν την Τετάρτη 28 Απρίλη.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα

της ΓΣΕΕ προβλέπει:
- Τετάρτη 28 Απριλίου: Απο το
απόγευμα στα γραφεία της Συνομο
σπονδίας θο λειτουργεί έκθεση
φωτογραφίας - ντοκουμέντων από
πρωτομαγιάτικες εργατικές εκδηλώ
σεις ενώ θα βραβευθούν οι καλύ
τερες με χρημοπκά ποσό.
Από το πρωί θσυπάρχουν στο
Πεόίο Αρεως ταμπλώ. που θο
παρουσιάζουν τα εργατικά θέματα,
οι διεκδικήσεις και οι ρυθμίσεις που
επιβάλλεται να γίνουν.
Τ Πέμπτη 29 Απριλίου: Θα δοθεί
στο χώρο του Πεδίου του Ά ρεω ς
θεατρική παράσταση με περιεχόμε
νο την Εργατική Πρωτομαγιά.
- Παρασκευή 30 Απριλίου: Το βρά
δυ, στο πεδίο του Αρεως θα γίνει
δημόσια συζήτηση για το δημοκραπκό προγραμματισμό, την κοινωνι
κοποίηση και την αυτοόιαχείρηση
- Σάββοτο 1η Μαίου: Συγκέντρωση
στο Πεδίο του Ά ρεω ς γιο νσ τιμη
θεί η μνήμη των θυμάτων της εργα
τικής τάξης και να προβληθούν όλα
τα θεσμικό αιτήματα των εργαζομέ
νων.
Μέσα στο τετραήμερο εορτα
στικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται
ειδική εκδήλωση γιο να τιμηθούν οι
200 Έλληνες πατριώτες που εκτελέσθηκαν την Πρωτομαγιά τομ
1944 από τα ναζισηκά στρατεύυπ-

τα κατοχής.
Τέλος ανακοινώθηκε όπ ο
γιορτασμός της Πρωτομαγιάς σπ(
επαρχιακές πόλεις έχει αναληφθεί
από τα τοπικά εργστουπαλληλι*
κέντρα, που ανήκουν εττη λύναμΠ
της Συνομοσπονδίας

Της πήρ€ εκατό
χιλιάρικα για
να μην της κάνουν
κακό...
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ
ΤΣΙΓΓΑΝΑΣ
Αγνωστη Τσιγγάνα που πήγε στΟ
στπτι της Διαμαντής Σ. Τριανταφύλ- ,
λου, 25 ετών, στην οδό Μιχαήλ 8όδα 161 της απέσπασε με τη μέθο
δο της μαγγανείας 100.000 δρα
χμές Η Τσιγγάνα είπε στην Τριαντά
φυλλου όπ τα λεφτά που είχε στο
σπίτι της θο της κάνουν κακό και της
ζήτησε νσ τα μαγέψει, η ίδιο δε. μέχρις ότου νο τελειώσει τα μάγια, να
κλεισθεί σε ένα δωμάτιο. Ό ταν Π
Τριαντάφυλλου
κλείστηκε
ατό
δωμάτιο η Τσιγγάνα πήρε τα χρήμα
τα κοι εξαφανίσθηκε.

Ανεπανάληπτη επιτυχία
είχε η συναυλία
του ΑΜΣ Α λεξάνδρεια
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ O X. ΚΑΙΝ

Οι επίσημοι στο γεύμα το»» Α Μ Σ Αλεξάνδρεια, ικρός τιμήν τον καλλιτεχνών. Διοχρκνονττπ ο» κ .κ.. Παπαποσ^
λου (δήμαρχος). Αν. Οικονόμου (ταγματάρχης - διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος) κ. ΐαιμπούρης (συν/ρχηζ"
διοικητής 722 Τ.Μ.). Επίσης φαίνονται οι Χάρρυ Κλύνν, Περικλής Περάκης και Γιώργος Δανέζης (σκυμένο»)^
κ.κ. Μεσοαλας Δημ. (πρόεδρος) Οικονομόπουλος Δημ. (γεν. Γραμματεύς) και Σιμοριτής του «Λαού»),
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ:(Του ανταποκριτού
ρσς).
Η πόλη μας γνώρισε το βράδυ
της περασμένης Τρίτης στιγμές ανε
πανάληπτες, με την μουσική συναυ
λία του ΑΜΣ Αλεξάνδρειας που έγι
νε στον κινηματογράφο ΚΑΤΕΡΙΝΑ.
Μέσα σε μια αίθουσα ασφυκτικό
γεμάτη, που έχει περισσότερα σπό
χίλια άτομα, έγινε κάτι που δεν έχει,
προηγούμενο, και που νομίζουμε ότι
είναι δύσκολα να ξαναγίνει. Μέσα σ'
αυτό το πλήθος οι καλλιτέχνες
ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ. ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ, ΛΙ2ΈΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ.
ΣΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ και ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΔΗΣ. παρουσίασαν ένα πρό
γραμμα δυόμιση ωρών, που ανά
γκασε να παραληρούν οπό ενθου
σιασμό όλους όσους βρισκόταν μέ
σα στην αίθουσα.
Ένα πρόγραμμα που θα μείνει
στην μνήμη όλων για πολλά χρόνια
Μιό εκδήλωση που έγινε με πρωτο
βουλία της διοίκησης του ΑΜΣ Α λε
ξανδρείας, κοι που έδωσε την
ευκαιρία στους κοτοίκους της πό
λης κοι των γύρω χωριών να δούν
από καντά. μεγάλα ονόματα του
Ελληνικού Πενταγράμμου. Ιδιαίτερα
Π παρουσία ΧΑΡΡΗ ΚΛΙΝΝ, αποτε
λεί κάτι το πρωτοφανές για επαρ
χιακή πόλη, Από πλευράς επισήμων,
παρευρεθησαν ο Δήμαρχος κ. Χαρ.
Παπαποστόλου ο Δ/τής αστυνομίας
ιυγμυιυμχης κ. Ανοστ. υικονόμου,
ο φρούραρχος αντ ρχης κ Κων
Τοιμπυύρης. ο ονθυρχος κ. Περι
κλής Πιισχαλίδης Από μέρους της
διοίκησης ιου ΑΜΣ Αλεξάνδρειάς
μίλησε και ευχαρίστησε όλους ο
γενικός αρχηγός κ. Αναστάσιος
Τοιάρτος. Μετά το τέλος της αυναυ
Αίας η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρειάς παρέθεσε γεύμα στο τουρι
στικό περίπτερο της πόλης, στους
καλλιτέχνες και έπους επισήμους το
οποίο κρότησε μέχρι τις ηρωίνες
ώρες. Στη διάρκεια του γεύματος η
διοίκηση ομόφωνα ανακήρυξε επίτι
μο πρόεδρο το ς συλλόγου^τον
ΧΑΡΡΗ ΚΛΙΝΝ κοι επίτιμα, μέλη
τους ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ. ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΕΡΡΑΚΗ 'ΛίΖΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΓΙΩΡΓΟ ΔΑΝΕΖΗ. ΣΟΥΛΑ ΣΤΕΡ
Γ10 Υ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΔΗ και τον
διευθυντή του κοσμικού κέντρου
ΝΕΡΑΪΔΑ Θεοσ'κης κ. ΜΑΡΚΟ

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ, για την προσφορά
τους στον σύλλογο. Αξίζει νο
σημειωθεί ότι όλοι οι καλλιτέχνες
παρευρεθησαν στην συναυλία αφι
λοκερδώς.
Στη διάρκεια της τελετής που η
διοίκηση απένειμε αναμνηστικές
πλακέττες στους καλλιτέχνες μίλη
σαν ο Δήμαρχος κ. X. Παπαποστό
λου. ο ΧΑΡΡΥ ΚΛΙΝΝ. και ο Γεν
ΑΡΧΠΥΟς Αλεξάνδρειάς* " - - » * · Αν·
Τσάρτας Θα πρέπει νο' τονιστεί όπ

ήταν μια βραόυά, με φοβερές συγ«('
νήσεις και πολύ ανθρωπιά. Σ ΐΥ Ι
8ρώυσ αυτή, κέρδισε πάρα πολλά 0
ΑΜΣ Αλεξονδρεία, και γενικώτερά1'
πόλη. Αξίζουν τα συγχαρητήριο στΑ
διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. νιβ
τις μεγάλες επιτυχίες της κοι εκτόί
γηπέδων, που ανεβάζουν πς μετά"
χές της πόλης σε πανελλήνιο έκτα
ση. Έτσι η τρίτη 30 Μαρτίου 0*
γραφεί έντονα στην ιστορία το**
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια.
Γ. Σ ΙΜ Ο Π Ο Υ Λ ^

Οι τραγουδιστές Λύπης Χαλκιάς, λουλά Στεργίου κα· Γιάννης Μσνίδης ο*
μιά στιγμή της συναυλίας

Ο Γεν. αρχηγός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Ανοστ. Τοιάρτος τη στιγμή π0*'
απονέμει την αναμνηστική πλοκέττα στον διευθυντή του κοσμικού ***'
τρου ΝΕΡΑΙΔΑ θεσ/νίκης κ. Μόρπο Κσρομοέρη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Α Π ΡΙΛΙΟ Υ 1982
' Ετος ιδρύσεως 1965

ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΟΥ κ. ΤΟΜΠΡΑ

αρ. φύλλου 1897
Μητροπολευις 72

Τηλ. 23.137

Εξελίξεις στην υπόθεση

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου όρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΚΑΛΠΑΖΟΥΝ

ΤΙΜΕΣ

AHHSYXOYM 01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΙΙΠη

Εντεινονται οι ονηουχίες των
εργαζομένων για τον «ασυγκράτητο
καλπασμό» των τ.μών. που εξανεμίΤΓ1. διαρκώς μειοΰμενη, αγορα^■'κή τους ικανότητα. Τις ανησυχίες
ΤΕζ μετέφερε στο υπουργείο
ΜπορΙομ η διορισμένη διοίκηση

Μεγάλη ακρίβεια
τώρα στην αγορά

τη ί ί ' Ε Ε" που υπ°ΧΡεώθηκε. από
ην πίεση των πραγμάτων, να επιοημάνε, στον κ Ν Ακρ|τίδη που

κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη η
συγκράτηση των τιμών, καθώς μά
ο ν ό ν Γ σΚ£φθηΚ6 Προχθ^
τ Πν λιστα τα καταναλωτικά προϊόντα
ππτήι^ σμνκΡατήσεως των τιμών, επιβαρύνονται συνεχώς με την
π ή ξε ω ς της κερδοσκοπίας και της
πρόσθετη Ιέμμεση) φορολονία που
ΧΡοκερδειας και ομαλοποιησεως
προβλέπει το φορολογικό νομοσχέ
τΠς αγοράς,
διο, την επιδεινούμενη θέση της
θειε^Τ° μ6Τ0^ρ παρά τις προσπά- δραχμής (ξεπέρασε τις 64 όρχ. το
_|
^ του υπουργείου Εμπορίου. δολάριο) που πλήττει τα εισαγόμενα

είδη καθώς και την αύξηση των
συντελεστών κόστους (εργατικά
κ.λ.π.) στα εγχώριο προϊόντα. Είναι
χαρακτηριστικό, ότι προτού σχεδόν
γίνουν αισθητές οι επιδράσεις από
τα νέα φορολογικά μέτρα, οι τιμές
των ειδών που πωλούν τα σούπερ-υάρκετ. αυξήθηκαν - κατά μέσο

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»
ΤΟ ANA ΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αντίθετη σ ' αυτό η Τουρκία
(α π ε )
Ελλθδο ° θ Γ α

° νηαυχ6ί

ό τ'

η

ΠΟώτύκολλ ^Πωφεληθεί από το
<ττη Γενε.',Γ0 Π?υ υπ°7δάφηκε χθες
* « θ ο γ ε ,αακ' · ί Τη' ' Ε 0 Κ κ α ' δεΚαέ
^ύιο υ ρ γία
* χωρ<^ · Via την
η* ρι°χών )m„ e" QT0
θαλασσίων
απ ά ΐη 0 ·'
u 00 προστατεύονται
Όνωθε, 0" 0νσΓ|' ώστε να μπορεί να
ι,Υιής υη^ ΓΓ'υριυμός και να υπάρχει

Αιγαίο, προκαταλαμβάνοντας έτσι,
μια νομική ρύθμιση της διαμάχηι
ανάμεσα στις διιο χώρες Και
προσθέτει ότι Π χάραξη των
θαλασσίων συνόρων ήταν ένα από
τα πιο επίμαχο θέματα στις συζητή
σεις για το δίκαιο της Θαλάσσης στη
Νέα Υόρκη.

Ο ανταποκριτής καταλήγει ως
εξής: «Ορισμένα Έθνη, όπως η
Τουρκία, έχουν ταχθεί υπέρ της
αρχής της EQUITE στη χάραξη
αυτών των συνόρων. Αλλά Έθνη,
όπως η Ελλάδα υποστηρίζουν την
αρχή «της ίσης απόστασης από τις
ακτές των δυο χωρών».

τ Ρώπ,0ύ° ; 7 Α
Χέραλντ
* νώ ου · ανοΦερει ότι η Τουρκία.
°Ρχλ ΑΡιΐΗύνησε. όσον αφορά την
έντονα για

άοες 0QlROPTepe<*

δημιουργή- .
δυσκολίες οπό

Στη 0 6Ραπ€ύσ*'> » '
'
^ π ο κ ο ” ? * * ' 0· 0 opeP'KPvàç
ανησυχεί ^ Εξην€ΐ ότι Π ToupKÍo
Προ°Χ < υρήοεΓς

Π

ΕΑΑάδαθα

°την δπυιπ
“ ποφασιστικότερα
T* uuévnc R υργ'α «ζωνων προεττα«_____ ^ θολθοσος,, στο Ανατολικό

ΛΟΝΔΙΝΟ 3 (Α.Π.Ε.-ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την
απόβαση δυνάμεων της Αργεντινής
στα νησιά Φάλκλαντ, η Βρετανική
κυβέρνηση, ετοιμάζεται να αντιμε
τωπίσει
σήμερα
ένα δεύτερο
μέτωπο, αυτό του Κοινοβουλίου. Το
πρόβλημα της κας Θάτσερ δεν
περιορίζεται μόνο στην αντίδραση

των
Φιλελευθέρων
και
των
βουλευτών
του
Εργατικού
Κόμματος, αλλά και στην αντίδραση
μεγάλου αριθμού συντηρητικών,
όπως αναμένουν οι παρατηρητές. 0
σημερινός βρετανικός τύπος που με
φιλοπόλεμους τίτλους, επιτίθεται
στον υπουργό εξωτερικών Λόρδο
Κάρριγκτον και στον υπουργό

Αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ
επισημαίνει το ΚΚΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗ Σ Κ £ . ΤΟΥ ΚΟΜΜΑ ΤΟΣ
«Η

υβερνητ,κή πολιτική στους
πέντε
" νΓε μήνεε m ι
“ " " " ' ,ι
Ϊ ώρρ<ϊ. από r o n A E n f ^ 0 0 ^
ζετα
από . ΑΑΟΚ · χαρακτηρι

υπαναχωρήσεις
Ρντιφάσεις
Μέτρα
\ Και' παρά ορισμένα
Χαρακτήρα ημ° κρατ»<°ύ.
γενικά
αλλαγή _
. ° €ν πΡοωθεί την
"Ου SivQ.
ϊχ€ι ανάγκη ο τόπος και

Γ,Α*|οψηΦίηί’'μη <ΓΓηOUV6i6n°n τπς
Αυτό

' ΤΟυ λα0ύ>

pvq«oiviiin— επισημαινεται
στην
Π που ε ξ έ δ ω ο ε τη ΚΚ Ε

Λαογροφική εκδήλωση με παρα
δοσιακούς χορούς και τραγούδια θα
γίνει σήμερα το πρωί σπς 1 1 στον
κιν/φο ΚιιπρΙνη,
Την εκδήλωση οργάνωσε ο Λαονραφικός
Σύλλογος
Βλάχων
Βέροιας.

Ερχεται αύριο Δευτέρα στη Βέ
ροια και αναλαμβάνει τα καθήκοντα
του ο νέος Νομάρχης κ Νίκος Πινακίδης. δικηγόρος Θεσσαλονίκης που
κατάγεται από τη Δράμα.
Την Πορασκευή το πρωί οι νέοι
Νομάρχες είχαν μετά την ορκωμο
σία τους μια τελευταία συνάντηση
με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Γεννηματά, ο οποίος τους έδωσε τις
σχετικές οδηγίες για την άσκηση
της κυβερνητικής πολιτικής στις
περιοχές τους.

με απόφαση της Ολομέλειας της
Κεντρικής του Επιτροπής.
' Επίσης τονίζονται και τα εξής:
•
Στον τομέα του εκδημοκρα
τισμού πάρθηκαν ορισμένα μέτρα,
που συμβάλλουν στη δημιουργία
ενός δημοκρατικού κλίματος στη
ζωή του τόπου, έγιναν θετικά
βήματα στον εκδημοκρατισμό του
συνδικαλιεπτκού
κινήματος
δόθηκαν υποσχέσεις για άμεση
επίλυση ορισμένων ζητημάτων, που

η ρ ο ζ ο χ Η
, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
<m'y ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΧ το «οπτβύργιο κατάστημα
τΤΟφ a PMA ΚΩΝ Β. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ
Σ τ0
κατάστημα
βρείτε
καλύτερο
φάρμακα
για όλες τις
” · Π-·*-* θα μμ^.1
I Ο τα
»14 τ»
ν4/Λ%4 ·
'Τ'Κί
ΚΚ'·'" ^ Τ’'·'
1>
«η , γε,εξ« σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανήματα
01 λιπάσματα.
Επίσης 0· αντ,κρύ0ετ£ Την δ άθεση το υ Γεωπόνου για την
Ι,£οη εξυπηρέτησή σας όσον αφορά:
ρ τ ήν προμήθεια σος σε Φάρμακα.
τ ιί μελετες και εγκαταστάσεις τω ν αγροκτημάτων.
Τ|ί επιβλέψεις και
δ) ττΙν άμεση και συνεχή πορακαλούθηση των καλλιεργειών
Ρε σ 1,006 την επίλυση όλων τω ν ενδεχομένων προβλημάτων της
Υίωργ κής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΗΛ. «2.418 — «2.425
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

συνδέονται με το καθεστώς της
μισαλλοδοξίας τπς Δεξιάς (αναγνώ
ριση Εθνικής Αντίστοσης ελεύθε
ρος επαναπατρισμός των πολιτικών
προσφύγων)
και
προωθούνται
ορισμένα μέτρα εκσυγχρονισμού.
•
Στον οικονομικό τομέα η
κυβέρνηση στηρίζεται στη λεγάμε
νη «ιδιωτική πρωτοβουλία» και
διακηρύττει,
μάλιστα,
ότι δεν
πρόκειται καθόλου να τη θίξει.
Όχιμόνο δεν προωθεί αντιμονοπωλιακές αλλαγές αλλά συνεχίζει,
ουσιαστικά, την παροχή προνομίων
και «κινήτρων» στα ντόπια και ξένα
μονοπώλια. Έτσι, όχι μόνο δεν
αφήνει περιθώρια για αυοιυστική
ιτ«λπ'ωαπ τπς ζωής των εοναίουένων. αλλά ούτε είναι δύσκολο να
οδηγήσει σε πραγματική έξοδο από
την
οικονομική
κρίση.
Αυτήν
ακριβώς την οικονομική πολιτική, σε
συνδυασμό με την βαρειά κληρονο
μιά της Δεξιάς, εκφράζει ο κρατικός
προϋπολογισμός που επιβάλλει και
νέα βάρη για τους εργαζόμενους.
•
Στην εξωτερική πολιτική, η
κυβέρνηση προχώρησε σε ορισμέ
να θετικά βήματα, όπως είναι η πιό
έντονη προβολή του Κυπριακού,
στην κατεύθυνση της δΐίθνοποίησής του. η θέση για αποπυρηνικο
ποίηση των Βαλκανίων, η αναβά
θμιση του γραφείου της ΠΛΟ. η
ννωστή
διαφορετική από την
ψυχροπολεμική
πολιτική
των
ιμπεριαλιστών, ατάση της στο
«Πολωνικό»,
η
αυοόοχή
της
τελευταίας πρότασης του προέδρου
της Σοβιετικής Ένωσης Μπρέζνιεφ
κ-λ.ττ

Φεβρουάριου (και όχι 18.2. Οπως
ονοφέρουν
τα
εισαγνελικά
έγγραφα) έγινε έλεγχος στο διαμέ
ρισμα του βουλευτή, παρουσίο του
Ιδιου του κ. Παπαδοπούλου.
Επίσης κατέθεσε και ο κ. Κ
Τσουγανάκης, τεχνικός υπάλληλος
του OTE, υπεύθυνος του κεντρικού
κατανεμητή του Οργανισμού, που
εδωσε διευκρινιστικές πληροφορίες
στον εισαγγελέα γύρω από τεχνικό
θέματα των τηλεφώνων.

Μουσικό
πρόγραμμα
στη Στέγη
Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμ
μα με τραγούδια θα παρουσιαστεί
σήμερα το βράδυ στις 8 στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.
Το πρόνρομμα θα παρουσιάσουν
οι σπουδαστές της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης.
Την
οργάνωση της εκδηλώσεως έκανε ο
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγω
γών Ημαθίας.

Κρίσιμες οι σημερινές εκλογές
των νοσοκομειακών ιατρών
Ε Κ Κ Λ Η ΣΗ ΓΙΑ Μ Η Κ Ο Μ Μ Α ΤΙΚ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ ΤΟΥΣ
Σε μιά εξαιρετικά κρίσιμη περίο
δο για τα μέλλον των νοσοκομεια
κών ιατρών, ως επιστημόνων και
επανγελματιών,
διενεργαύνται
σήμερα οι εκλογές κω κλάδου
αυτού νια την Ε.Ι.Ν.Α Π.
Αυτό τονίζει η ανεξάρτητη από
κόμματα και αδέσμευτη πολιτικά
Δημοκρατική Κίνηση Νοσοκομεια
κών Ιατρών ίΔΙΊ.Κ.Ν.Ι.) σε διακήρυ
ξή τη ς με την οποία καλεί όλους
τους
νοσοκομειακούς
ιατρούς
ανεξάρτητα
από
ιδεολογικές
τοποθετήσεις να ψηφίσουν τους

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑ ΓΕΥΣΗ ΣΤΟ Λ ΟΝΛΙΝΟ

Ε'δικότερο

Οει n προηάκολλο

Βλάχικοι
χοροί και
τραγούδια

Αναλαμβάνει
αύριο ο νέος
Νομάρχης

Ετοιμοι για πόλεμο
Α γγλια-Α ργεντινή

Εηρδκε^000'0 ζωή·

κοήλο ο ιη Ό V,Q τ° τέτορτο πρωτόυΠθγραφί(. ‘
^¡δουν-ποΛέ.ν.ει
Οες. Qf
υπό Υις μεσογειοκέςχώτης Βαη„ί ?αρμ°νή της «Συνθήκης
0, *€λώνης» του 1976.
χθες · Veit Χώρες, που απούσιαζαν
AvTQno QV η Αλβανία και η Συρία.
" |ντεη.,ΙΡ'ση TOu ,αν Γκέστ στην

στη r ÍVí:
° Τ ο ύ Ρ«ος πρέσβυς
ότι το , _ υ1*' ^ αΡΡάν Ινάν. δήλωσε

όρο - 4.88% στο πρώτο τρίμηνο
του 1982 (Ιανουάριος - Μάρτιος).
Σύμφωνα με στοιχεία που
προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα
στα μεγάλο σούπερ-μάρκετ της
Αθήνας στο διάστημα αυτό αυξήθη
κε η τιμή της μπάρας 33.17%. των
ποτών (ουίσκυ κ_λ.π.) 23.3%, των
αλλαντικών 12.6%. των κατεψυγμένων κιμάδων 10 34%. των τυροκο
μικών προϊόντων 9,54%, του καφέ
9,47%, των κονσερβών κρέατος
8.98%, του γάλοκτος 6.06%. των
αναψυκτικών 3,22% κ.λ.π.
Επίσης οι περισσότερες σοκολατοβιομηχονίες αύξησαν την τιμή
των προϊόν ιων τους κατά 5 δρχ.
(κατά μέσο όρο η κάθε σοκολάτα)
ενώ όπως εινσι γνωστό - από αύ
ριο αυξάνεται η τιμή των ελληνικών
τσιγάρων 7δρχ. ιθ πακέτο

Μ

Νέα φάση από προχθές στην
υπόθεση της προανακρίσεως για
την υποκλοπή των τηλεφωνημάτων
από το επτίτι του πρώην αρχηγού
ΓΕΝ. κ. Καπέτου, Οι μάρτυρες nou
ξεχώρισαν ήταν ο κ. Κων. Αργυρίου,
συντοξιαύχος του OTE, ο οποίος
κατά τη δίκη του «ΑΣΠΙΔΑ» είχε
καταθέσει ως μάρτυρας υπεροσπί
σεως του σημερινού υποδιοικητή
του OTE. κ. Τόμπρα (που καταόικόεττηκε τότε σε κάθειρξη 18 ετών)
και ο κ. Εμμ Αποστολίδης, ειδικός
σύμβουλος του OTE
Και οι δυο μάρτυρες έχουν βγει
στη σύνταξη πρό πολλών ετών,
αλλά
έχουν
επανέλθει
στην
υπηρεσία ως «ειδικοί σύμβουλοι»,
απο τον κ. Τόμπρα. Όμως τίποτε
δεν έγινε γνωστό από τις καταθέ
σεις τους γιατί απέφυγον πεισματι
κά τους δημοσιογράφους που τους
περίμεναν έξω από το γραφείο του
εισαγγελέα κ. Στογκογιάννη.
Εξ άλλου, ο εισογγελέας εξέτασε
τον θυρωρό της πολυκατοικίας
όπου είχε νοικιάσει διαμέρισμα ο
πρώην βουλευτής κ. Γ. Ποπαδόπουλος, του οποίου το τηλέφωνο είχε
συνδεθεί με το απόρρητο του κ.
Καπέτου (οι πολυκατοικίες βρίσκον
ται απέναντι). Πρόκειται για ταν κ
Αν. Σίψα. που κατέθεσε Οτι στις 16

Αμύνης κ. Νστ.
κύρια στην περίπτωση που θα
Αν και ο υπουργός Αμύνης της κλείσει η διώρυγα του Σουέζ και
Μεγάλης Βρετανίας κ. Νοτ ανακοί του Παναμά. Είναι γνωστό ό ιι οι
νωσε την αναχώρηση μονάόων του Ηνωμένες Πολιτείες συχνό εξεδήστόλου για τα νησιά Φάλκλσντ. οι λωσαν το ενδιαφέρον τους νια
ειδικοί τονίζουν ότι παρ * όλο που ο δημιουργία στρατιωτικών βάσεων
Βρετανικός Στόλος υπερέχει τεχνικό στα νησιά aura, πράγμα που η
των Ναυτικών Δυνάμεων της Αργεντινή ποτέ δεν αποδέχθηκε.
Αργεντινής δεν θα καταφέρει να Πέρα από όλα αυτά, το υπέδαφος
φθάσει στην επίμαχη περιοχή παρά των νησιών αυτών περιέχει μεγάλο
μόνο μετά 15 ημέρες
ορυκτό
πλούτο
από
σίδερο,
Ατμόσφαιρα γενικής επιστρα- μαγνήσιο, και πάνω από όλα .
τεύσεως πλανιέται σήμερα στο πετρέλαιο.
Τα
αποθέματα
Λονδίνο.
όπου
αφίσσες
και πετρελαίου
υπολογίζονται
από
μεγάφωνα καλούν τους ελεξιπτωτι- Αμερικανούς ειδικούς αε δύο
στές του Τρίτου Τάγματος να δισεκατομμύρια βαρέλια.
γυρίσουν εσπευσμένα στις μονάδες
Η στρατιωτική Χούντα, 72
τους, ενώ οι περισσότερες εφημερί μόνο ώρες μετά την βίαια καταστο
δες επιζητούν σήμερα μια δυναμική λή της Εργατικής διαδήλωσης της
απάντηση στην Αργεντινή, εκτός περασμένης Τρίτης, επευφημούνται
της
Κομμουνιστικής «Μόρνινγκ από τον κόλμο σαν ήρωες, στην ίδια
Σταρ», η οποία χαρακτηρίζει γελοία ακριβώς πλατεία που τρείς μέρες
μια
διεκδίκηση
των
νησιών πριν η αστυνομία είχε συλλόβει
Φάλκλαντ από τη Βρετανία.
εκατοντάδες διαδηλωτές και είχε
Νεώτερρ, τηλεγράφημα του τραυματίσει δεκάδες άτομα
Ηνωμένου Τύπου από την Αργεντι
Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας
νή αναφέρει ° τι ένας αξιωματικός έγιναν
δεκτοί στο
προεδρικό
των
Ενόπλων Δυνάμεων
της μέγαρο, όπου ενημερώθηκαν για
Αργεντινής σκοτώθηκε μπροστά την κατάσταση, ενω τα συνδικάτα,
από το κτίριο του κυβερνήτη του με πρώτη τη Γενική Συνομοσπονδία
Πορ Στανλεϋ, ενώ τρείς Αργεντινοί Εργατών, της οποίας οι ηγέτες που
στρατιώτες τραυματίσθηκαν. Δεν ήταν
φυλακισμένοι.
αφέθηκον
υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές ξαφνικά ελεύθεροι ανακοίνωσαν
απώλειες του Βρετανικού Στρατιω την αναστολή των δραστηριοτήτων
τικού Σώματος
τους λόγω των ιστορικών στιγμών
Στο μεταξύ τηλεγραφήματα από «Εθνικής υπερηφάνειας που περνά
το νίπουένο&Αϋρες ιναφέρουν ότι
η χώρα».
η σημαία της Αργεντινής ανεμίζει ~ Τ ο Π°Ρ Στάνλεϋ η πρωτεύουσα
από χθες στα νησιά φάλκλαντ, των νησιών μετονομάσθηκε σ«
καθώς και αε τρία άλλα νησιωτικά Πουέρτσ Ρίβερο όπως ανακοίνωσε
συμπλέγματα:
του
Νοτίοιι
στρατιωτικός
ηγέτης
της
Ατλαντικού, της Νοτιάς Γεωργίας , Αργεντινής.
του Σ ά ν το υ ϊττ κπι το υ Οοκνεί'ι. _ ι ΐίν τ ε χιλιάδες στρατιώτες των
ύστερα από την αιφνιδιαστική
ενόπλων δυνάμεων της Αργεντινής
αποβατική επιχείρηση, πράγμα που έλαβαν
μέρος
στη
χθεσινή
αύξησε κατά πολύ την δημοτικότητα απόβαση. Η σχετική πληροφορία
του στρατιωτικού καθεστώτος της δόθηκε από υπεύθυνη πηγή του
Αργεντινής·
Μπουένος Αύρες και προσθέτει ότι
Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στη δύναμη αποβάσεως μετείχαν
αυτής, καταλαμβάνοντας τα νησιά . πεζοναύτες δυνάμεις καταδρομών
που αν και ακατοίκητα έχουν καθώς και μονάδες πεζικού.
σημαντική στρατηγική και οικονομι
Στην
επιχείρηση
πόντων
κή σημασία, προκάλεσαν χαρά στον χρησιμοποιήθηκαν όλα σχεδόν το
Αργεντινικό λαό οε μια εποχή, που
πολεμικάπλοία του μικρού στόλου
η λαϊκή οργή είχε εξαιρετικά
της Αργεντινής καθώς και αρκετό
•βνταθεί λόγιο της πτώσης της
υεταγωγικά
αεροπλάνα
που
αγοραστικής ικανότητας και της
.ιετέφεραν στο αεροδρόμιο της
αύξησης της ανεργίας. Οργή που
πρωτεύουσας των νησιών, ένα
κατέληξε στην γνωστή διοδήλωση
σερομεταφερόμενο απόσπασμα.
της περασμένης Τρίτης κα, (πα
I
Τέλος μια ομάδα από 86
επεισόδια που ακολούθησαν.
Βρετανούς, στρατιωτικούς
και
Το αρχιπελάγη αυτά του Νοτίου
δημοσίους
υπαλλήλους
που
Ατλαντικού
έχουν
εξαιρετική
απομακρύνθηκαν οπό τα νήσιά
σημασία Y|U TOv έλεγχο των
εφθασαν χθες στο Μόντεβίδεο.
κινήσεων, τόσο στον Ατλαντικό,
όπως
έγινε
γνωστό
στην
όσο και στον Ειρηνικό ωκεανό και
τρωτεύουσα τπε Ουρουγουάης

υποψηφίους της
Νίκη της ΔΗΚΝΙ. επισημοίνεται
στη
διακήρυξη
θα
σημάνει
προστασία της υγείας του λαού και
των
συμφερόντων
των
νοσοκομειακών ιατρών σε μιά
εποχή που η κυβέρνηση επιδιώκει
να εφαρμόσει τον θεσμό του
νοσοκομειακού
ιατρού
χωρίς
υποδομή και χωρίς τη συγκατάθεση
της πλειοψηφϊας, η οποία σύρεται
από μια οργανωμένη και στρατευμένη σε κομματικά συμφέροντα
μειοψηφία.
Εναντίον
των κομμάτων

με τα μελανώτερα χρώματα η
παροχή των ιατρικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα, ενώ πμοκειμένου για
τη Βουλγαρία επαινέθηκαν όχι μόνο
οι υπηρεσίες των ιατρών αλλά κπι ο
χαρακτήρας και η συμπεριφορά
τους που διακρίνονται για το υψηλό
ανθρωπιστικό στοιχείο τους.
Η εκπομπή έφθασε πραγματικά
σε εμετικό σημείο άτον η ανεύθυνη
εμπνεύστριο και συντάκτης της
ανέφερε ότι στους διαδρόμους των
βουλγαρικών κλινικών οι Έλληνες
ασθενείς
συζητούν
τα
λάθη
διαγνωστικής και θεραπείας των
Ελλήνων ιατρών»

Η ΔΗΚΝΙ απευθύνει έκκληση
Το κυβερνητικά
γιο την μη πολιτικοποίηση των
σχέδιο
Εκλονων της ΕΙΝΑΠ Η υπέρψόφκτη
Στη συνέχεια η ΔΗΚΝΙ υΠοείτη·
της «ιναι αναγκαία γιατί κίναι η μόνη
ρίζει ότι π επίθεση αυτή και η επίθε
που θα ογωνισθεί ακομμάτιστη για
ση
του
υπουργού
Προεδρίας
νο μη περάσει κανένα αντίιατρικό
εναντίον των ιατρών προ ημερών,
μέτρο και για να καταργήσει όλες τις
δεν είναι απλή σύμπτωση. αλΛΟ
σντιϊστρικές αποφάσεις που πήραν
εντάσσονται σε σχέδιο που αποβλέ
μικρές ομάδες κομματικοποιημέ
πει στην μείωση του γοήτρου του
νων. Τέλος η ΔΗΚΝΙ θα σταματή
ιατρικού κόσμου της χώρας, ώστε
σει την μετατροπή της ΕΙΝΑΠ σε
νο καταστεί εύκολη κατόπιν η
άρνανο κομματικών επιδιώξουν της
μεθόδευοη της πολιτικής παυ
μειοψηφίας
προγραμματίζει η κυβέρνηση στον
Με ανακοίνωσητης εξ άλλου, η
χώρο των νοσοκομειακών ιατρών.
Δημοκρατική Κίνηση ΝοσοκομίιΟ«Μπροστά στην προσπάθεια
κών Ιατρών (ΔΗΚΝΙ) καταγγέλει
αυτή υπσνομεύσεως του κύρους
προς τον ιατρικό κόσμο της χώρας
Μας ως ιατρών, μπροστά στον
και τον ελληνικό λαό τους απαράδε
λασποπώλεμο
που
εξαπολύεται
κτους χαρακτηρισμούς σε βάρος
εναντίον των Ελλήνων ιατρών η
του επιστημονικού κύρους και του
ΔΗΚΝΙ υπόσχεται ότι θα ορθώσει
ήθους των Ελλήνων ιατρών, που
το αγωνιστικό της παράστημα και
ακούσθηκαν σε εκπομπή του Β'
ότι
χωρίς
συμβιβασμούς
θα
Προγράμματος της ΕΡΤ, το απόγευ
πολεμήσει αυτούς που προδίδουν
μα της Τετάρτης.
την ιστορία και την παράδοση της
«Στην
εκπομπή
αυτή,
οι
ελληνικής ιατρικής και που ασεβούν
' Ελληνες
ιατροί
θεωρήθηκαν
στην κληρονομιά αιώνων από την
υποόεέστερης επιστημονικής αξίας
εποχή του Ιπποκράτη
από τους συναδέλφους τους της
ΓΓ α ιιτό και απευθύνεται σε
Βουλγαρίας και
καταγγέλθηκαν
όλους τους νοσοκομειακούς ιατρούς
ούτε λίγο ούτε πολύ ως στυγνοί
να συσπειρωθούν γύρω σπό το
επαγγελματίες μή ενδιαφερόμενοι
ψηφοδέλτιό της σπς εκλογες της
για τίποτε άλλο παρά μόνο για το Κυριακής 4 Απριλίου», καταλήγει η
χρήμα. Ταυτόχρονο περιγράφτηκε ανακοίνωση.

Το Κυπριακό
στη Γαλλική
Εθνοσυνέλευση
ΑΘΗΝΑ 3 1ΑΙ1ΕΙ
Στο τέλος της ιδιωτικής επίσκε
ψης του στην Ελλάδα, ο κ. Αλαίν
Βιβιέν
νάλλος
σοσιαλιστή»
βουλευτής και πρόεδρος της ομάδας
φιλίας Γαλλΐας - Κύπρου ο την
Γαλλική εθνοσυνέλευση, έκανε την
εξής δήλωση:
Κατά τη σύντομη παραμονή μου
στην Ελλάδα είχο την ευκαιρία να
συναντήσω
τον
Πρόεδρο της
Βουλής κ. Αλευρά και χάρηκα που
έμαθα Οτι θα επισκεφθεί σύντομα
τη Γαλλία επίσημα.
Είχα, εηίσης, την τιμή νο γίνω
δεκτός από τον πρωθυπουργό κ.
Παπανδρέου, ο οποίας μ' ενημέρω
σε για το δικό του σχέδιο διοικητι
κής αποκέντρωσης, μερικά στοιχεία
του
οποίου
μοιάζουν
με τις
μεταρρυθμίσεις που εισαγάγουμε
στη χώρα
μου.
Ο Έλληνας
πρωθυπουργός
μου
ανέφερε
επίσης, τις κ λ ε υ ια ίε ς εξελίξεις οτο
Κυπρκικό και μσυ (ήρε πόσο τον
απασχολι ί η απαράδεκτη εμμονή
της Τουρκίας στην κατοχή της
Βόρειας Κύπρου

Προπ'θεμοι να πρακαλέσω σπς
προσεχείς εβδομάδες συζήτηση
στη Γαλλική εθνοσυνέλευση για τα
θέμα της Κύπρου, ζητώντας από
την κυβέρνηση να διευκρινίσει τη
θέση της απένανπ στο λυπηρό αυτό
πρόβλημα.
Η πρόθεση μου ουτή ηροκάλεσε
την προσοχή του Προέδρου κ.
Κυπριανού, που είχα την ευκαιρία
νο τον συναντήσω κατά ευτυχή
συγκυρία, στο ίδιο το γραφείο ιου
κ. Παπανδρέου.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα
να πω. επίσης ότι η δρόση που
ονέλαβε η κ· Μελίνα Μερκούρη
υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα
βασικών ελληνικών έργων τέχνης
που βρίσκονται τώρα στο εξωτερικό
θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. ν'
αντιμετωιυσθεί με κατανόηση από
την κοινή γνώμη του συνόλου των
ενδιαφερομένων χωρών
Alió μέρους μου. Βα προσπαθήa u να κξηνήαυι αγη ναλλικη κοινή
ννωμη την παγκόσμιό σημασία που
έχει π επιστροφή στην ΕΑλαόα
ορισμένων βασικών έρνων πις
ελληνικής πολιτισπκης κληρονομιάς

‘. Έ Δ ΙΔ Α 2

ΛΑΟΣ
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123456789
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7 Από κάποιο άτομο προέρχεται,
ανάποδο -σ τη ν καθαρεύουσα
...μυρίζει αυτή.
8 Ποτό και χαϊδευτικό μπορεί νά
νοι αυτό το γυναικείο όνομα
9 Αποτελούνται από ινώδη ιστό
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Αυτοί δημιούργησαν στη Γαλλία
μια δυναστεία.
2 Αναφορική αντωνυμία ΙκαθΙ
—κάποτε βεβαίωνε.
3 Ρήμα που έχει σχέση με εκτίμη
ση..
4 Αφωνο εδω αυτό το φαγώσιμο
αντίστροφη ξενική άρνηση
-μάρκα φορτηγών
5. Όρος ναυτικός — Ετσι λεγόταν
αυτός που σχεδίασε τον Ισθμό
της Κορίνθου.
6. Αρχαίος θεός μας που είχε σχέ
ση με μυστήρια -Έ τ σ ι αρχίζει ο
ντόρος.
Αυτό το κρότος είναι ευρωπαϊκό.
Ενας αριθμός ....ανάποδος χαϊ
δευτικό ομερικάνου ηγέτη.
Το φώς της νύχτας ή της μέρας
την φτιάχνει (γενΙ -Έ ν α ς από
τους απογόνους του Νώε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
I

Γνωστός λόγιος οπό την Κεφαλ
ληνία.
Το περισσά ιερά απ αυτό έχουν
σίδηρο -ρ ω σ ικό ποτήρι
3 Πρόθεση - μικρός ζωικός οργα
νιαμάς.
Ενδιαφέρει τις γυναίκες -χαρα
κτηρισμός μαλλιών λ,σγατεχνικός.
Γνωστός οπο μια ρωμαϊκή
συνωμοσία5. Συνηθίζεται νάνοι προσωπικό
αυτά.
Μ ΛνΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;' ΚΩΤΖΙΑΣ 2 ΑΡΡΩΣΤΟ 3. ΑΓΛΑΪΑ 4 ΚΛΑΡΚ-ΟΤΕ 5. Ο
ΑΜΙΑΝΤΟΣ 6 ΠΡΙΟΝΙ ΙΦΙΥΤΙΑ) 7. ΤΑ-ΤΑΙΡΙ 8. ΑΠΟΤΟΚΑ
9 ΣΤΟΠ Α Σ
ΚΑΘΕΤΑ: ι ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΓΛΑΡΑ 3 Κ Α Λ Α Μ Ι-Α Ο 4 ΟΡΑΡΙΟ -ΠΠ 5
ΤΡιΚΑΝΓΟ 6 Ζ Ω Α -Ν ΙΑ ΤΑ 7 ΙΣ -ΙΟ Σ 8 ΑΤΑΤΟΥΡΚ 9 (ΜΙ ΙΣΟ
-ΕΣΤΙΑΣ
“

E p “

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

ΔΕΥΤΕΡΑ, 5

ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
1.15 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.45 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΟΜ ΣΩΓΙΕΡ
£15
2.30
3.30
6.00
6.35
5.56
6.05
6.30
6 45
7-36
9.00
9.40
1030
12JJ0

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ
ΠΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
MIKV ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΛΑΚΠΚΑ
ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
υενεδ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
1.00 Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
1.16 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΑ
1.30 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡε
mOYÍlKHI
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΟΠΑΫ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΣΜΟΝΤΣ
ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
ΑΝΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2-30
£4 5
430
5.00
600
6.15
7.30
8.30
•ΛΟ
93 0
1000

9.20 ΦΥΣΙΚΗ ΙΒ' ΓΥΜΝ.)
10.15 BOTANIK Η-ΖΟΟΛΟΓΙΑ
ΙΑ* ΓΥΜΝ.)
10.40 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ |Ε' ΔΗΜ.)
11.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Β* ΓΥΜΝ.)
12.20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ |Α* ΛΥΚ.Ι
2.55 ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΠΑΝ.)
3.20 ΒΟΤΑΝΙ ΚΗ-ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΙΕΠΑΝ.)
4 10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
4 45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
6.10 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
5.40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΕΠΑΝ.)
6.00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
7.05 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.30 Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΥΕΝΕΔ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 5
5.00
5.30
6.00
6.15
6.45
7.15
8.15

ΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΜΟΥ
ΑΠΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
ΤΟ ΓΣΙΡΚΟ
Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
8.45 ΜΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Κυριακή 4 Απριλίου

Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Για ποιόν και γιατί θυσιάστηκε ο Κύριος

(Συνέχεια από το προηνουμενο)
Δυστυχώς ο άνθρωπος ο τόσο
προικισμένος οπ το Θεό δεν έκανε
καλή χρήση της ελευθερίας του
φάνηκε ανάξιος της ειδικής μεταχεί
ρισης και φροντίδας του Θεού
Παρακούσε ην εντολή του Θεού
Γιατί, παρασυρμένος από το κακό
που προσωποιείται σε διάβολο,
πιστεύει πως ενεργώντας αντίθετα
προς το θέλημα του Θεού θα γίνει
θεό ς Η φιλαυτία και ο εγωισμός
κυριεύουν την ψυχή του Η παρα
κοή και παοόβαση της εντολής του
Θεού σημαίνουν Πως 0 άνθρωπος
αρνείται την προσωπική επικοινω
νία του με το θ εό και κόβει τη φλέ
βα που τον έτρεφ ε από την ακένω
τη πηγή της ζωής
Ετσι ο άνθρωπος φτάνει στην
αμαρτία, που σημαίνει άρνηση της
αγάπης του Θεού κοι της επικοινω
νίας μαζί Του. φτάνει στο δράμα της
ζωής του, γιατί ο άνθρωπος με την
εγωιστική του αυτή συυπεριφορά
νίνεται αιτία να χάσει την όμορφη
ζωή του Παραδείσου Αρνείται την
κυρίαρχη θέση που του έδωσε ο
Θεός μέσο στον υλικό κόσμο
αρνείται τη σχέση του με τη φύση
αποξενώνεται από το Θεό αποξε
νώνεται από τον εαυτό του και το
συνάνθρωπό του. Καταστρέφει —
χωρίς να μπορεί και να εξαλείψει —
το «κατ εικόνα» του Θεού μέσα
του
αλλοτριώνεται κυριολεκτικό
οπό τον εαυτό του και εξαοθενεί σε
αφάντπστο βαθμό τη δυνατότητά
του να ζει κοντά στο Θεο, να είναι
ευτυχισμένος να ομοιωθεί κατά χά
ρη με το Θεό Αυτός ήταν άλλωστε
ο σκοπός της δημιουργίας του. η
ευτυχία και η μακαριότητα του κον
τά στο Θεό. η οποίο του δημιουργεί
την ψυχική ανάγκη να υμνεί και

δόξαζε· το Θεό. Μα τώρα τώρα που
ομόρτηαε και έχασε τη δυνατότητα
να φτάσει στον προορισμό του τι θα
γίνει Θα κστοστρέψει ο άνθρωπος
με τη συμπεριφορά του το σχέδια
του Θεού Θα μπορέσει ο άνθρω
πας να βρεί τα δρόμο της επιστρο
φής του κοντό στο Θεό; Τα χρόνια
που ακολουθούν μαρτυρούν πως ο
άνθρωπος νοσταλγεί την παλιό
ωροία ζωή του θυμάται τις όμορ-

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο
Μ Α Λ ΕΛΩ Ν
παπαδοπουλος
Κ αθηγητής - θεολόγος

φες στιγμές του Παραδείσου και
ουνκινείται αναπολεί τα πλούσια
χι-ρισ >σ»ο του Θεού και θρηνεί. Ψά
χνει μέσο στους αιώνες να βρει το
μονοπάτι που 8α 'ον φέρει πάλι πί
σω στο Θεό μα δεν μπορεί. Και ο
Θεός που παρακολουθεί όλο αυτό
το δραμα του ανθρώπου δεν χαίρε
ται — πυτο θα ήταν αντίθετο στην
αγαπη Ιου. Αντίθετα λυπάται και
συμπονά και απο άπειρη αγάπη

Πλουτίστε τις
γνώσεις σας

Ο ψυχίατρος της μόδας πολι
κομψός και πολύ πλούσιος παντρεότηκε επιτέλους...μια γυναίκα τρόμε
ρά άσχημη. "Υστερα από λίγο καιρέ
ο καλύτερος φίλος του τον ρωτάει
για ποια λόγο διάλεξε αυτή την
ασχημομούρα. «Έχεις δίκιο αποκρί
νεται ο ψυχίατρος δεν είναι όμορφη
και δεν είναι έξυπνη. Αν ήξερες
όμως τι καταπληκτικούς εφιάλτες
που έχει!»
• · ·
Τι ανόητη ιδέα ήταν αυτή φίλε
μου, να βάψεις το αυτοκίνητό σου
μαύρο απ' τη μία μεριά, πράσινο
από την άλλη;
—Καθόλου ανόητε αγαπητέ μουΙ
Για σκέψου αν μου συμβεί κανένα
ατύχημα οι μιοοΐ μάρτυρες θα λένε
μαύρο και οι άλλοι μισοί πράσινο,
και άντε ο δικαστής να βγάλεισυμπέρασμα.

Ό ÖTIXOS
Πατέρα
Π α τέρ α γέρο - πλάτανε σ τη ν ά κρη α π ' το π ο τά μι ποιός κερ α υ νό ς σ ε
χ τύ π η σ ε κ α ι γέρνεις το κ ε φ ά λ ι; Την κο ρ υ φ ή σ ο υ κόψ ανε, π λή γω 
σ α ν τον κο ρ μ ό σου κ ά θ ε α υ λ α κιά και μ ια πληγή, σ το θ ε ίο πρόσωπό
σου.
Σ τα Γ τ η ν π ίέ ιβ -,,έ m irra που Λ ύνο υν o r ρ υ τίδ ε ς βροχή \ ιορφroe;
έ σ τα ζ ε κοι σ ο ύ σ τη ν ε παγίδες σ το φ τω χ ικ ό σ ο υ όνειρα, σ τις σ κ ό ρ 
πιες σου ελπίδες, που μ ια ζω ή τις φ ύλαγες, τις μ ά ζευ ες, μ α τίπ οτε
δ ε ν πήρες
Σ το α σ η μ έ ν ιο σ ο υ μ α λ λ ιά που μ ο ιά ζ ο υ ν σ α ν το χιόνι, κ ο ιμ ο ύ ν τα ι κι
αναπ αύοντα ι ο ι π ίκρες κα ι οι πόνοι Π α τέρ α μ ο υ τα μ ά τια σ ο υ θ α μ 
πά. ξεθ ω ρ ια σ μ ένα , του φ θ ινο π ώ ρ ο υ δειλινά, π ούναι σ τη γή π εσ μ έ
να.
Π λ α τό ν ι μου. Π α τέ ρ ο μου. κοι ρ ίζα μ ο υ α τσ α λ έ ν ια τι κι α ν σ ο υ κ ά 
ψ αν τη ν κορφ ή, κι όλο πληγές γ έμ ισ α ν κ ο ίτα το ά λλ ο σ ο υ κ λ α δ ιά 1
Τα τρ υ φ ερ ό σ ο υ τα π α ιδ ιά που σ τη ν ζω ή προκόψ ονε, φ ουντώ σ α ν.
κα ι α νθίσ αν.
Μ α ρ ιά ν θ η Κ απ ουτσ έλη

ΤΣΙΠ Ο ΥΡΪΔΗ

ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΙΑ ΤΡΟ Σ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ ΟΓΙΑ Σ - AΙΜ Α TOA ΟΓΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
_ ΒΕΜ ΖΕΛΟΥ 27 ΒΕΡΟΙΑ
Ραδιοταξι

ΙΑ ΤΡ Ο Σ
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Ε ΡΓΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ
Μ ΙΚ ΡΟ Β ΙΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ - Β ΙΟ ΧΗ Μ ΕΙΑ Σ
Α ΙΜ Α ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ* 20.530 - 28.314

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ηερμίου- Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΛΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
ΙΙλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑ Ο ΥΣΗ Σ
Πλατ. Κυρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
•Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
^ΙωραΓτη
23.350

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗΚΟΤΖ ΑΜΠΑΣΟΠΟ ΥΛ ΟΥ
ΙΙΑΙΔΙΑΓΡΟΣ
Μετεκόμιοαν και δέχονται

Ε Λ Η Α Σ 20

ί

(Ανωθεν πιτσαρίας Μ ! Ι Σ Ι Α )

Εχω μ ερ ικες ψ ιλές που πολύ

θαυμάζω . Δ εν π ρ όκειτα ι για τ ί
ποτα κα τα π ληκτικές νο ικο κυρ ές
ή π ερ ίφ η μ ες μα γείρ ισ σ ες, ούτε
τα σπίτια το υ ς μο ιά ζουν σσν να
π ερ ιμένουν το φ ω το γρ ά φ ο κά 
ποιου π ερ ιοδ ικο ύ για να τα απο
θ α να τίσ ει. Εκείνο που ζη λεύω
είνα ι η ψ υχραιμία με τη ν οποία
α ντιμ ετω π ίζουν όλα τα κ α θ η μ ε 
ρινά προβλήματα και τ ις αναπο
διές. Αργησαν μερ ικοί μέλη τη ς
ο ικο γένεια ς για το φ α νητό: Β ά
ζεις τα πιάτα το υς σ τον α ε ρ ο θ ά 
λαμο ή σ το ν α τμό και οι υπ όλοι
ποι κά θο ντα ι και τρ ώ νε: Σ υ νή 
θως. ο αργοπ ορημένος. που
τρ ώ ει σ τεγ ν ό το κρέας το υ και

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ
Εξορίστηκε σ καρδινάλιος
Ρισελιέ
1821
Οι Έλληνες με αρχηγό τον
Στάίκο Σταίκόπουλο και με
άλλους οπλαρχηγούς μαζί
του πολιορκούν το Ναύπλιο
από την ξηρά ενώ η
Μπουμπουλίνα το απο
κλείει από τη θάλασσα
1913
Κάνοντας αναγνωριστική
πτήση πάνω οπό το Λαγκα6α σκοτώνονται ύστερα
από πτώοη του αεροπλά
νου το υς οι πρώτοι Έλλη
νες αεροπόροι, ανθυποσμηναγάς
Εμμανουήλ
Αργυρόπουλος και οπλαρ
χηγός Κων/νος Μάνας.
1949
Υπονράφηκε στην Ουόσιγκτων το Βορειοστλανπκό
Σύμφωνο.
1964 Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
ανακύρωσε τη συνθήκη
Ελλάδας-Τουρκίας και Κύ
πρου και σφοδρές μάχες
ξέσπασαν στο βόρειο τμή
μα της χώρας.
1968 Δολοφονήθηκε στη Μέμφιδα των ΗΠΑ ο Μάρτιν
_______ Λούθερ Κίνγκ.___________

rfT iú rp e i
UÖ) πού
Elf* με
ρεύουν

« 4 /V U P O II

If

ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
Ελάτε να σας δείρουμε (Τέρενς
Χιλ, κατάλληλο)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Ρεπόρτερ (Ελληνικής παραγ.,
κατάλληλο)
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Το τελευταίο παντρεμένο ζευγά
ρι (κατάλληλο, αισθηματική κωμω
δία)
ΝΑ Ο ΥΣΗ Σ
Α ΓΓΕΛΙΚ Α (τηλ. 22.408)
Ο Θανάσης και τα καταραμένο ψίδι
(Θανάσης Βέγγος).
ΖΛΦ ΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28.940)
Τυ ξένο είναι τπό γλυκύ (Γιώργος
Πάνιζας).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
Στην αγκαλιά της γαλάζιας Θά\ασσας (περιπέτεια - αμερικ. παρογ
κατά λ λ η ^ ) ^
_
^

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α (τηλ. 23639)
Το μεγάλο κανόνι. (Θανάσης Βέν
θος).

100
121
199

Αύριο Δευτέρα διανυκτερεύει ρ
φαρμακείο
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ
τηλ 28491
Ενώ διημερεύει μέχρι τις 8 μ.Ρ-7
Φαρμακείο
ΝΙΚΟΥ ΣΙΜΟΥ
τηλ 27507
______ _____________________ «

ΛΟΓΙ/

ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Εξορκιστής (αμερικ παραγ. ακα
•άλληλο).

I NV«IK<1 ------- —

όλες τις αναπ οδιές με κάιΚ*
χ ιού μ ορ και κυρίω ς ηρερ"
Κ α θώ ς βλέπ ετε ξέρω, θεωρΠ*
κα το υλάχισ το ν, θαυμάσια Η
π ρ οτερ ήμ ατα που χ ρ ειά ζετα ι>5
έχ ει η «κυρία του σ π ιτ ιο ύ ίΒ
που τά χω σ υ να ντή σ ει σε 9 ^
κές γυναίκες. Η δυ σ κο λία 09&
είνα ι σ τη ν εφ α ρμ ογή και το óf
α σ φ α λώ ς δ εν είμ αι η μόνη ι*®
νευριάζει, θ υ μ ώ νει και ταλαιΐ®1
ρ ε ί έτσ ι, όχι μόνο το υ ς άλλο*
αλλά και τον εα υ τό της, δεν EÍfl
και μεγάλη παρηγοριά.
Η Φ ΙΛ Η Ι*'1

ΣΟΦ)

«ΚΑΛΛΙΡΟΗ»
θ α κάνει τη χαρούμενη στιγμή
του γάμου σας πιό ευτυχισμένη

τις πατάτες π α νια σ μ ένες θ®
χ λείτα ι πολύ λιγ ό τερ ο από
νον που μ α γείρ εψ ε το φαγί)*
Και. αν την ημέρα που ίΐξεόΠ**
νεις» το σπίτι γιο γενική ·φ Η
ριότητα. ε μ φ α ν ισ τε ί ο σύζυγοί*
το παιδί με ένα φ ίλο του, τ®’
π ρ οσ φ έρεις ψωμί, τυ ρ ί και
μιά ο μ ελέτα σ την κουζίνα β ί **
χαμόγελο και όλος ο κόσμος»·
ναι ευχαρ ισ τημ ένος. Α π ο τ ϋ Λ
νει μια φ ιλόδ οξη προσπάθ**
μ α γειρ ικής για την οποία «X®1
ξο δέψ ει και χρόνο και χρήμα,'Ις
γυ ρ ίζεις η ίδια σ το α σ τείο Β
γλυτώ νεις, ‘έτσ ι, τα ειρώ®*
σχόλια. Τα παιόια α ρ νο ύ ντα ιβ *
μονά
να τα κτοπ οιήσ ουν *
δω μά τιά το υς που μοιάζουν 0®
να έχ ει γίνει επ ιδρομή Ούννά1*
Εφ' όσ ον το υ ς έχ εις α να θ έσ ει11
δ ο υ λειά αυτή, κλείν εις α π ο φ β
σ τικά τη ν πόρτα και δεν
πω ρείς το υ ς πάντες με γκρΙ*
και παράπονα. Γενικά, δεν τρΎ*
ρ ίζεις σ το σπίτι με ύφ ο ς
μάρτυρα και α δικημένο υ,
κ α τα φ έρ νεις νο αντιμετωπίξΒ

ΣημεραΚυριακή εφημερεύουν στη
Βέροια οι γιατροί:
1| Σιδηρόπουλος Οπ. Βενιζέλου 12.
τηλ. 24-966/24-721 για παθολογι
κά περιστατικά.
Οταν οι άνθρωποι είναι Φ1^
21 Ρουσάκη Μαγδ. Εληός τηλ.
μεταξύ τους, η δικαιοσύνη δεν ί**
27725 για παιδιατρικά περιστατικό
απαραίτητη. Ό ταν όμως είναι 31 Πρόπας Γεώργ Εληός 2 τηλ.
καιοι, τότε η φιλία τους είναι ο"1
280 8 7/28 -05 7 για χειρουργικά
ραίτητη.
περιστατικά.
Αριστοτέλης (384-322 Ι’·*

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Οι ατσίδες με τα κόκκινα, (αμερι
κάνικος παραγωγής περιπέτεια).

ΧΡΗΣΙΜΑ

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

•

Κινηματογράφοι

ΓΙΑ ΟΛΟ ΓΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΝΑΕ

Κουββντούλα.

Η μπουτίκ νυφικών φορεμάτων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΟΙ ΙΑ ΤΡΟΙ

mexemox ίη$

1618

Ο πραγματικός βασιλιάς των α ιθέ
ρων
0 Κόνδωρ ,0 σρπακτικά πτηνό
των Ανδεων είναι το πουλί που
πετάει στα μεγαλύτερα ύψη. Έχουν
παρατηρηθεί Κόνόορεςπου πετούσαν πιό ψηλά από την κορυφή Χιμποράτζο που ητηνε στο ύψος τα
6.300 μέτρα.

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -

Β Α Σ Α. Θ Ω Μ Ο ΓΛ Ο Υ

σπεύδει να βοηθήσει το πιο Λατρευ
τό Του πλάσμα. Ίσως, δε θ' άξιζε
μιά τέτοια βοήθεια, ωστόσο η
ευσπλαχνία και η αγάπη του Θεού
δεν γνωρίζουν φραγμούς σε ό.τι
αφορά τον άνθρωπο, την κορωνίδα
της δημιουργίας Του Γιατί κούτω
γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον
ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή
έδωκε. iva πας ο πιστευων εις
αυτόν μη απόληται αλλ' έχει ζωήν
αιώνιον» (Ιωαν. γ' 16) και «εν τούτω εστιν η αγάπη ουχ ότι ημείς
ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ ότι
αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε
τον υιόν αυτού ιλασμόν περί των
αμαρτιών ημών» ΙΑ’ Ιωαν. δ 10) Ο
Χριστός ως Υιός και Λόγος του
Θεού «εαυτόν εκένωσεν μορφήν
δαυλου λαβών» (Φιλιπ β 7) και ως
άνθρωπος «εταπείνωσεν εαυτόν
γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου,
θανάτου δε σταυρού» (Φιλιπ. β 8).
Νά, γιατί και νια ποιόν σταυρώθηκε
ο Κύριος · για να βοηθήσει τον
αμαρτωλό άνθρωπο — ρια και δεν
μπορεί μόνος του πια —να ξαναβρεί
τη χορό κι ευτυχία rou κοντό στο
Θεό Δημιουργό του, να λυτρωθεί
και να σω θεί ο άνθρωπος, που τόσο
απερίακεφτα αρνήθηκε την αγάπη
του Θεού και την κοινωνία μαζί Του
(Συνεχίζετσι)

αυτό ιΐ
ξφ α τΕ
• Στο Βυζάντιο ο υπόδημα«!
λεγόταν Τζαγγάριος από το _
γιον-ψηλό παπούτσι, είδος υπ ,
με κορδόνια. Α π ' αυτό πήμάΜη
κοινό τσαγγάρης.
• Η λέξη ψήφος στ * αρχοία
ία on γ
αυΤ^
νε μικρό λείο πετραδάκι. Γι αιι
τ μαδ^
η ζωγραφική με μικρό πετρ
λέγεται ψηφιδωτό.
• Τα πρώτα «τανκς» τα α ν τ ιμ ί^
σε ο Μ ένας Αλέξανδρος
εκστρατεία του στις Ινδίες. 0 Ρ”!
Λιός Παουράβα (ο ΠώροςΙ είχ* γ
ρεα ζεμένους ξύλινους πύργούίς
νω σε ελέφαντες και μέσα απόΐη
πυργίσκους αυτούς οι πολεΜ1^
ήταν εξασφαλισμένοι από τα εΧ”1
κά βέλη και το ακόντια.
• Το άλογο είναι από τα ζ ώ α ί
εξημέρωσε ο άνθρωπος. ΥπολοΛ
ται ότι αυτό έγινε πριν από π°**
χιλιάδες χρόνια
• Ο ελέφαντας είναι άριστος κολ*
βητης. Για να ζήσει χρειάζεται
κιλό χόρτο την μέρα και 10-15 Τ
νερό.

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

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

22.199
22.200
22J14
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
4.E .H . (fiX a flu J

(,ΚΛ. (κρωτ. βοήθειες)

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΑ Μ Ω Ν

22.222
22.505
¡2 5
25.749
24.444

23.019
23.364

23.376

Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Α Β ΙΝ ΤΕΟ
Διαυετουμζ και γυναικεία ενόυματα —
έτοιμα και επί παραγγελία με μεράκι
υπαγμένα από την ίδια την κ. Καλλιρόη

ΝΥΦΙΚΑ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ»
Βέρμιου 16

Τηλ. εξυπηρετ. 28.015 - ΒΕΡΟΙΑ

Ε π ιη κ Γ .ψ θ ή τε μ α ς

θα σας εξυπηρετήσουμε

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 282)77 - ΒΕΡΟΙΑ

Κυριακή 4 Απριλίου 1982

ΛΑΟΣ

Αυξήθηκαν
οι εισφορές
δικηγόρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙ
ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Αριθμός: 2826

ΑΘΗΝΑ ■
Αυξήθηκάν από Την 1η Απρι
λίου Οι εισφορές των δικηγόρων γιο
τον κλάδο επικουρικής ασφαλίσεως
ηυν δικηγόρων όλης της χώρας. Η
ούξηοη ανέρχεται σε ποσοστά 50%
επί της αξίας που καταβαλλόταν με
χρι τώρα, αποφασίσθηκε δε με κοι
νή απόφαση των υπουργών Συντονισμού Οικονομικών και Κοινωνι
κών Υπηρεσιών. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93 τεύχος Β.
Σχετική εγκύκλιος του Ταμείου
Νομικών κοινοποιήθηκε σε όλα τα
πολίτικο ποινικά στρατιωτικά και
*'οικητικά δικαστήρια.

Μειώνεται
το εισόδημα
των ζαχαροτευτΛοπαραγωγών
Ν αύξηση της τιμής των ζαχαρό
τευτλων κατά 10% έναντι της περοινής οδηγεί σε μείωση του εισοδή
ματος των αγροτών κστά 16% του
λάχιστον αφού είναι γνωστό ότ, ο
πληθωρισμός Κινήθηκε με ποσοστό

£υν Γ
Ρπ° 10ϋ 25% Επί0^ τονίστι θα μειωθεί το εισόδημα
ων λβχοροτευτλο-παραγωγών. Τα
ανωτέρω αναφέρουν σε επερώτηΠ τους προς τον υπουργό Γεωρπ° ς ,01 βΟΙίλευτές της «Ν.Δ.» κ.κ.

!ο“°-

Βενζινάδικα
σ τ η ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Σταδιομ 162. τηλ 24-206.

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργ,ος
Ρ· Λ,1*ν°υ 1. τηλ. 22-593.
σ τ η ν α λ ε ξ α ν ρ ε ια

0 παρά η»ι ΓΊρωτΌόικείΐΜ Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Λνανιά
δης, ως επί τής εκτελέσίαΐς τοιούτος.
όηλαποιώ ότι την ρ.νόετ.άτην (11) του
μηνάς Απριλίου τσιι χιλιοστού εννεακο
ίϊιυ<ττου όγδόηκοατου ό^υκρου (1982:
έτους ημέραν Κυριακήν και ππΰ ιας
ώρας 10ος " Μ Μέχρι 12 ης μεσομΠρινής
εν Btpofa και ιις την αίθουσαν του
ακροατήριου του ΠριυΓαόικΕ ¡ου ιυς
συνήθη τόπων ηυν πλίΐστηριασμών
Ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας
Χυρίτωνος Παπαχρυσπνϋου μις cm του
πΛεκττηριασμοό υπολλήλου ό τούτου
κΐι)λυομένοι.ι f-viiimov του νϋριμου ανο
πληρωτού του τη tnuTriEpUfei του tSciVti
ατού 8ασιλ€ΐου Λυμούσπ. κατοίκου
Αγίας ΜαρΙνης Δικαιούμενου λαμβανον
παρά της οφέιλέτιδος «=ν Βέροια
ε&ρκυούϋης Ο.Ε υπό την (πωνυμίαν
ΝΑΤΑΣΑ Δ ΜΑΤΣΟΣ και Σίο Ο.Ε. *ι
ππγωγπι ^ξαγωγπι νομιμως ίκπροαωπου
μένης το cniTcioaopcvov ποαάν των
δραχμών 1 17 200 νομιμοτόκως μέχρις
€|αφλήο€ως. πλέον ππραγγΓ,λίας emcAc
αεως εκ δραχμών 1500 μιι Πάντα ό
λοιπά έξοδα εκτελέσεως κοι πλε,ισττιρια
σμύύ μέχρι πέρατας αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεσιν της υπ οριθ 4Θ5 81
διαταγής πληρωμής του Movou. Πρω
τοδ Βέροιας κσι της σχετικός ιιρος την
άνυι οΦειλετιδα κοινοποιηθείοης επιτα
γής προς πληρωμήν ως τούτο Λείκνυτοι
εκ της υπ οριθ 9937β )81 εκθέσεως
επιδόσεως του Δικαστικού Επ»μελητού
των εν Βέροια Πρωτόδικων Μιχαήλ
Ανανιοόη εκτίθενται εις δημόσιόν jvo\
καστικόν πλειστηριπσιιον το κάπυθι
κινητΰ του ανωτέρω οφειλέτου r.cnaσχεθέντη δυνάμει της υπ αριθμόν
326/81 κατασχετηρίου εκΟέσεως ίου
Δημητριου ΑγγελΟποιιλου δικ επιμελητού Πρωτοδικείου Βέροιας. Ητοι 2.500
κλούβες πλαστικές συγκομιδής ιων 20
κιλών εκάστη μετπχειρμτμένες και εις
χολήν κστάστασιν ευρισκόμενες. Ε^ετι
μήθ») έκα σ τη αντί δραχ 50. ήτοι εν
συνολω δραχ. 125.000. Ενταύθα γίνε
ται μνεία ότι u ως άνω πλειστηριπομός
ενεργείται δυνάμει της υπ ηριθμ.
6450882
δηλωσεως
συνεχιπεως
ματυιωΟέντας πΛειπτιΐριααμου κινητών
του συμβολαιογράφου κ Καρίτωνος
Παπαχρυσανθου, πτο» εκοινοπαιηθη
ποος ούς ο νόμπτ noif*·
Ος πρώτη τη^οσφορά δια την εναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
Π παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιπύ
τη του 1'2 της γενομενης εκτψησεως
των κατασχεθέντων άτυι δρχ 62 500
Η κοτακλίρωσις γενήσεται εις τον προσ
ψέρυντα την μεγϋλυτέρον τιμήν τελευ
ταιον πλειοδότην την Ι2ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθσρισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηναι»
μένυις γίνει τρεις φοράς πρέισκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριαομού
υππλλήλου όοτις όικπιουται όπωςξητή
σει και λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. ‘Αμα τη κατσκυ*
ρώσει ο υπερθεμπηστής μιιοχρεούιπι
να καταβάλει εις τον επί του πλειστημια·
ορού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμο εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Τσμείον (Γράφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομϊζων και τα σχετικόν γραμμάτων εις τον
ετιί του ·ιλεισττΐριε3σμού υπάλληλον άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τη έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχΘεΐ παρ αυοιύ ηνπγκ,αστικώς
και διο προσωπικής του κρατησεως. Εις
π^ριπτωστν μη ειιφονίσβως τελευταίου
πλειοδότου ο επισττεύδων θέλει συμψη
φίσει ru εκπλεκττηρίασμιι εις την απαι
τπσίν του Τα κηρύκεια όικαιώματα ως
και Tou επί του πλειστηριασμού υπιιλλή
λου βαρύνουοιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φεμέγγυον η μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρισεως του επί
του
ΠΑειστηρίοσμου
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι νο γίνωαιν αγορασταί της πλεκττηριασΐίηαομε
νικ ως άνω περιουσίας όπως ττροσέλθουν και ηλειοδύτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος ομιζςιμένην ημέραν
και ώραν.

εκ te Λί εκ ως εκ δραχμών 1&Ü0 και πηνίο
τπ λοιπά έξάδα »κτελέσεως και »τλειστη
ρπΐϋμυύ μέχρι περσίας συτυύ. δυνάμει
και προς ε·.κλ€αιν την υπ οριθ 9 19R?
Διαταγής ηληριυμης ιου Μυνόμςλωις
Πρωτοδικείου Βτροιτις και της σχετικής
προς την άνω οφ»ίλέ ί»6θ ΚοινόΙίοιηθί ι
>»ης Μπταγής ιιρος πληρωμήν ως τουτκ
δεικνυτοι εκ της υπ αριΟ 12354 1982
‘ κθέστως επιδοιτεως τομ Δικαστικού
Επιμελητου των εν Η»ροία Πρωτόδικων
Βασιλειυυ Λάσκαιιη εκτίθενται εις δημό
οιον αναγκαστικόν πΑειστηρωσμάν τα
κάτωθι κινητά της ϋνωτέρω οψειλετιδος
κατασχεθέν>α δυνάμει της υπ αριΟιιόν
327'30 11 1981 κστασχετηρίάυ εκθέ
σεως του Δικαστικού Επιμελή του των εν
Βέροια Πρωτόδικων Δι^μητρίου Αγγελο
πούλου. Ητοι 1 500 κλουβκς πλαστικές
T0JV 20 κιλών εκασι ης ελαφρώς με το
xcipKjpf v e καλήν κατόπτασιν ευρι
(jKíint.cc Εξετιμήθπ έκαστη αντί δραχ.
50 και ως αύνολον αντί δραχμών
75.000 Ο ως άνω αναγκαστικής πλειστηριπσμός evepyeffai δυνάμει τρς υπ
αριθμ 64.5 1116 3-1982 Δηλώπε-ως
συνεχισευις μσταιωθεντος πλειστηρια
ετμου κινητών ταυ ΣυμβολσιονΡνίφαυ και
κατοίκου Βέροιας ΧαμίτωνΟς Παπσχριισονθου. ητις εκοινοποιήθη προς ους ο
Νόμος ορίζει
Ως πρώτη προοψορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
i) παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαυ
τη ίου 1/2 της γενομενης εκτιμηοεως
των κοτοαχεθεντων ήτοι δρχ. 37.500
Η κατοκύρωσις γενήσ^ται c-ις τον προο
φέροντπ την μεγαλυτεραν τιμήν τελευτοίον πλειοδότην την Ι2ην ωρον της
μεσημβρίας της άνω καθσρισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς προσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί ίου πλειστηριασμού
υπαλλήλου άατις δικαιούται όπωςζητη
σ€· και λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τπ κοτακυ
ρώσει ο υπερθεμστκττής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον τυ εκπλεισιηρίοσμο εις
μετρητά η να καταθέσει τούτο αμελητι
εις το Δημόσιον Γαμείον ιΓ(χιφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
μίζων και το σχετικόν γρομμάτιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον άλ
λως ενεργηθησετοι αναπλειστηριασμός
κατ αυτού τπ εζο&<τ του οποίου θέλουν
εισττραχθεΐ παρ αυτού πναγκαπτηκως
και δια προσωπικής του κρατησεως. Ε»ς
περίπτυισιν μη εμφπνίσεως τελευταίου
πλειοδότου α επισπεΰόων ΟεΛει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίοσμα εις την απαι
τήσω του Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσ·ν τον τελεκτοϊον πλειο
δότην Τα φερέγγμον ή μη των mAhoóoτών είναι της απολύτου κρίσεως του επι
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται óücv οι βουλομενοι να γίνω
σιν αγοραστοί τπς πλειστηριυσθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλΟουν και πλειοδοτησωσιν κατα την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

ΕΕΑΙΛΑ 3η

Π Λ El ΣΤΗ PIA ΣΜ Ο !
αρχή ταυ παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙ
ΓΓΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ.

Αριθμός 4.100
Ο παρά τω Πρωτοδικειω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητήν Δηιιήτριος Oto
λόγου Τοομπατζίδης ως επί της εκτελί·
οεως τσιούτος Δηλοπαιω ότι Την
(1 IHN) ενδεκάτην του μηνάς Απριλίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από
τας ώρας ΙΟ 12μεσημβρινής εν Βεοοία
και εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων
του Πρωτοδικείου Btpoioc ως συνήθη
τόπον των πλε ιστηριοσυων ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βεροίπς κ. ΣτμλιανοΟ
Ελευθεριδδη ως επι του ηλειστηρισσμου υπαλλήλοο ή τούτου κωλυυμένου
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του.
τη επισπεύσει τηςδονειστμίοςεν βεροία
εδρευουοτκ Ο.Ε υπό την επωνυμίαν «Ε
ΠουλιΟπν χο. ΖΙακ, νψιμως είτπροοωπου
μένης δικοιουμένηςλομβάνειν παρό τοιι
οφειλέτου εης Ιωάννου Αντωνίου
Χααιώτη κατοίκου Βέροιας το επιτπσσό
μενειν ποσόν των 24Β.ΟΟΟ νομιμοτόκως μεχρις εξοφλήοεως πλέον πα(ιαγ
γελίας εκτελεσεως »κ δραχμών 1500
και πάντα τα λοιπό έξοδο εκτελεσεως
και πλειστηριασμού μέχρι περατος
αυτού δυνάμει και εκτέλεσιν της υπ
αριθ 201982 ι »«γηςπΛηριμι·."':.
ΤΟΙΙ
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας και της σχετικής προς τον όνω
οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της υπ αριθ, 10123έ|8-1-1982 εκθέσεως επιδύοεως tou Δικαστικού Επιμε·
λητού των εν Βέροια Πρωτοδικών
Δημητριου Μπεσικιπρη ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ εις
Δημύαιον Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά πω πρόσθεν
οφειλέτου κσταοχεθέντα δυνάμει της
un αριθμόν 4098/17-3-1982 κατοαχετηρίαυ εκθέαεώς pou!Hloi: Evo μεταχειριομένσν επιβατηκόν αυτοκίνηιον
Γαλλικής κατασκευής και προελεϋαεων
των ερνσσταοίων ΡΕΝΩ. τύπου 18
τετράθυρον υπ αριθμ κυκλιϊψοριας
Ν.Υ 5888 χριίιματος kokkívou, ευρι
σκόμενον εν κινήσει κοι εν καλή κατα
στήσει
εκτιμηθέν πντί δραχμής
500 000.

·\οθ€ίϋηςυα ·νι·»Απ«;<οι ηΑπρεξουαιΟΓπ
τος ποοα του Συμβ ψου ΛΛ^ξσνόριίυς, κ
Κων^νου ΣτΓΦανάΜΐ, ι,υζ ίπ» του ίΐλειοτηριοπμου κυπΛΑήλου πΑ^στίΐρ^»
την 17 1 1982 κυΓα».υρωθε»αηι» 6ιυ της υπ αριθμ 25 25 Ί 7-1 1982
ε^θεσεως πλειστηριασμού του ιυς σνι*ι
Συμβ φου ^»ς ?ην' 5υαγν*-Αίάν αυζ Κυιννζ^υ ΑόαμοπούΑου. κάτοικον Λουτρού
Ημαθίας οντι Αμχ Ί 7 τ <Χ)0Ι (ΐις βαροι,
.τούτης \υιιερΒεμπτίστριαςΙ μη κπίαβΟ"
Αοιίσης τα έπιτεοχθ^ν «υς πνω ι«πτΑτ <
σττ|ρίοομυ Εγίνειο η κυινοπαπισις της
σχ«τ»κής ηροσκληοίως κατά
μη
κατσβηΑσυσης υρτ ρθ€μστίστριο<, »πν
11-3-1?82
Ως πρώτη προσφορά δια »ον έναρςιν
του πλΕΐστηριπσμού θίΑ^ι χρησ·μ€ύσ€ι
η πομίϊ του νόμου προβλίπΟμί γη τοιαύιη του 1 '2 ιης ν^ν/ομένης €κτιμι'|06ως
των κατοσχ€θ^ναων ήτοι Λρχ 150.000
Η κατακύρωσις ν^νηορται «ις τον προοφεροντα ^ην μεναλυτέρσν τιμήν τιλεοταίον πΑείοδότην την Ι2ην ωοαν της
μεσημβρίας της άνω κπΓίορισθείσης
ημέρας ηλειστηριααμού αφού προηνοο
μένως ν*νει τρείς φοράς πμόσκλησις
προς πΑειο6οσ»αν υπο ίου *ηρωιος τη
εντολή ταυ «πι του πλειστηριασμού
ιτπαΑλήλου όσης δικαιούται όπως 4*1* 0αει ·αι \αβε· παρ* εκασιςτυ π,λειαδύταυ
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατοκυ
ρωσει ο υπερθεματιστης υποχρευΰτιιι
να καταβάλει εις τον επί του πλειατηριαομου υιιπλληΑαν το €».·πΑεισΐηρίασμα εις
μετρητά ή να κακιθεσει τούτο αμελητΙ
εις τά Διιμόσιον Ταμειον ΙΓμμφεϊάν
Ππροκάτύθηκυιν και ΔσνειωνΙ προσκο
μίζων και τυ σχετικόν γρομμάτιον εις ιον
επί του ηλε·στηριασμου υπάλληλον άλ
λως Ενεμγηθησετοι πνοπλεισιηριασμός
κατ' αυτοί» τσ εξοδυ του οιτυίου θέλουν
ειαττραχθεί παρ αυτού πνσγκαατικώς
ΜΙ» Λυΐ προσυ>πικέ*|ς του κρατησεως ( «ς
περίιιτωοιν μη εμψανίαεως τελευταίου
πλειοδότου ο επιοπεϋόων θέλει ουμψηφιοει το εκπλειστηρίαρμα εις την απαίτησίν του Τσ κηρύκειο δικαιώματα ως
κϋι του επι του πλειστηριαομού υπολλη
λου βαρυνουσιν τον τελευπιίον πλειο
δότην, Τπ ψερέγνιιϋν ή μη ιων πλειοδο
τών είναι τπς απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριπσμου
υπάλληλου
Καλούνται άθεν οι βουλύμενοι νσ γινωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλΒουν και πλειοδοτήσωσιν κατα την εν
αρχή του παρόντος σρ·ζομ*νπν ημέραν
και ώραν

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
0 επί της εκτελέσεως
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
Δικαστικός Επιμελητής
η παρά του νάμπιι προβλεπόμενη τοιούΑΠ. ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ
τπ του V2 της γεναμένπς εκτιμήσεως
στο μ α κ ρ ο χ ω ρ ι
των κιπασχεθέντιυν ήτοι δΡΧ· 2 50 000
•Μιάδης Ευστάθιος.
Η κατακύρωσις γενησειαι εις τον προσΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙ
Φεροντα την μεναλμτέρον τιμήν τελεσΛΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
ταίον πλειοδόιην ιην 12ην ώρον της
Αριθμός 1448
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
μεσημβρίας της μνω κσθορισΟείσης
Ο παρά τω ιιρωτοοι·ειω 8ερο»ος
ήμερος
πλειστηριασμού
πφου
προηγου
Στπλ·ν' ,σ'00Γ|ς χ Ρήστ<><.
Δικαστικός
Επιμιλητής
Βασίλειος
"'Ου 19, τηλ. 22589
Ο επί της «κτελέσεως
μένως γίνει τρείς φοράς πράσκληαις
Ανόρεου Λασκυπη« ως «πΙ της εκτίλ«.
Δικαστικός Επιμελητής
προς πλειοδοσίαν υπο του κήρυκος τη
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
σεως τσιούτος. ν·ηλοπο»ώ ότι την (1 ΙήΥ)
εντολή του επί ιου πλειστηριασμού
φ ίΛ ΙΠ . ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ϊ
ενδεκάτην του ιιηνός Απριλίου 1982
υπαλλήλου,
όστις
δικαιούται
όπως
ζητ
ν
Σ τω /Γ° 'δης ®*Λδωρος
έτους ημέραν Κυριακήν και από ιαε
σει και λαβει παρ εκάσταυ πλειοδότου
^'ΊΣα,ων 30. , ηΑ. 22737
ώρας 10ης π μ μέχρι 12ης μεσημβρινής
χρηματικός
εγγυήσεις
Αμα
τη
κατακυ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙ
ίΤ Η Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
εν Τριλάφω Ηυσθίπς κοι εις το Κοινατι
ρώσει ο υπερθεματιατης υποχρεούται
ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
κόν Κατάστημα Τριλύφαυ ως ουνηθη
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριοΑριθμός
4
101
β λ ν ύ ί? Π0Π° υΑθς Δημ
ιόπον των πλειστηριασμών ενώπιον της
ομαύ υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα εις
^ ο υ . τηΑ 2374 I
Ο παρα τω Πρωτοόικείω Βέροιας μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητι
Συίΐβολαιογράφού Βέροιας Καλλιόπης
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτμιυς Θευ
Στ° ΝΙΑΚΡΟΧΟΡΙ
Νοζλίδου - Kunpiipo ως επί tuj πλέιεις το Δημόσιον Τσμείον ΙΓροφεΐαν
λόγου Τοορμπατζίδης. ιιις επι της t u r
στηριοσμσυ υπαλλήλου ή toútou
Ηλ'όδης Χρήατος
Παρακαταθηκών και Δάνειων) προακολεαεως ιαιαυτας. διμλοποιυι υτι ττ|ν μίζων «οι τυ σχετικόν γ.νσμ,ώνιαν τις τσν
« lii/.u u u tv u v OVIIKOV -ο *. νομΙυου ΠΥΟ
|11ην| κνόεκότην uni μήνας ΑπριΑΙαιι επι τού πλειστηριοαμού υπάλληλον άλ
ΠΑηρωισύ ίου *η επισπευπ*. της δανει
1982 έτους ημέραν Κυριυκην και από λως ενεργηθήοεται αναπλειστηριασμός
στρίας εν Αθήναις εδρευούαης ΑΕ >/πά
τας ώρας ΙΟης π.μ μέχρι 12πς μεσημ
την επωνυμίαν εΣΕΝΚΕΡ ΚΑΙ ΓΙΑ Ελλη
κατ' αυτού τα έξοδο του οποίου θέλουν
Βρινής εν Βέροια κοι εις την αίθουσαν εισπραχΘεΐ παρ αυτηύ ανογκαυιικώς
νική ΕτοιρΙα Μεταφοριύν« νομίμυ.ς
των συνεδριάσεων του Πρωιαδικείου και δια προσωπικής του κρατησεως. Εις
εκπροσωπούμενης δικαιούμενης λαμβά
Βέροιας ως συνήθη τόπον των πλειοτη- περιπτωσιν μη εμφπνίσεως τελευταίου
νειν ñopo της οφειλέτιδός της εν Τριλό
^ Θ Η Μ ε ρ ιν η Ε Φ Η Μ ΕΡΙΔΑ
ριαομών ενώπιον του Συμβολαιογράφου πλειοδότου ο επιοπεϋόων θέλει συμψη
φω Βερσίος εδρευούαης Α Ε υπό την
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Βέροιας Στυλιανού Ελευθεριοόη ως επί φίσει ίο εκπλειστηρίοσμα εις την αποιεπωνυμίαν tPLASTIFORM Α.Ε Αχιλ"α λ τικ ά μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τού τησίν του Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
λευς Ταιηιητρος» νυμιιιως εκπροοωτου κωλυυμένου ενώπιον του νομίμου και του επι τοιι πλειςττηριασμοΰ υπαλλή
ιιουμένης το επιιαοσάμενον ποσόν των
ανοπλημωτού του. τη επισπεύσει της λου βαρύνουοιν τον τελευ’ αίον πΑειοδραχμών 706.786. ναμιμαιάκως μεχρις
Ιδρυτής
εξοφλήοεως πλεαν παρσγ'γκλίσς εκτελε
δανειστμίας εν Αθήναις εδρευούαης δότην Το φερεγγυιιν ή μη των πλειοδο
ιη ς η ς π α τ ς ικ α ι
σεως εκ δραχμών 1500 «σι πόντο τα
Α.Ε υπό την επωνυμίαν «ΤΡΑΠΕΖΑ τών είναι της οπολύτου κρίσεως rou επί
'διοκτήτες - Εκδότες
λοιπά έξοδο εκτελέσεως και πλειστηρια
ΠΙΣΤΕΩΙ», νομίμως εκπροσωπούμενης του
πλειστηριουμού
υπαλλήλου
Α φ °> ΠΑΤΣ1ΚΑ Ε.Ε
ομού μέχί“ περατος αυτού δυνάμει και
δικαιουιιίνης λομΡΛνειν ππρά της οφεί Καλαϋντάι όθεν οι βουλόμενοι να γίνωΟ επί της εκτελέσιως
ν
Δ ιευ θ υ ντή ς
προς εκτελεσιν της υπ αριθ 799Ί981
λε τιδος της εν Βεροίο εδρευουοης αιν αγοραστοί της πλειστημιασθησομέΔικαστικός Επιμελητής
Κ Ρ Η ΙΤ Ο Χ ΠΑ ΤΣΙΚΑΣ
Διστυγής πληρωμιΊς του Μονομελούς
Ε,Π Ε Δημ Πανας
είδη Υγιεινής νης ως άνω περιουαίας. όπως προσέλMIX. ΑΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΠρωτυδικεΙου Βέροιας και της σχετικής
Υδραυλικά Θέρμανσις Ε.Π Ε.. νομίμως θουν και πλειοδατήαωοιν κατά n tv εν
• Εδέσσης 1 )
προς την όνω οφειλέΐιδα κοινοποιηθεί
«κππησωηουμέν.ης
το επίτπσ- αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
Υπ εύθυνος
σης επιταγής προς πληρωμήν ως τοιπο
αόμενον ποσάν των δραχμών 214.550
και ώραν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙ
τ ύπογροφ€ίου
δείκνυται
εκ
της
υπ
ορ,θ
νομιμοτόκως
μεχρις
εξοφλήοεως
πλέον
ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝΑριθμός: 5Θ02
Ο επί της εκτελέσεως
" 'Χ Α Λ Η ί ΠΑ ΤΣΙΚΑΣ
72148. 5-1-1982 εκθέσευις επιδάοεως
ιιαραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
0
παρά τω Πρωτοδικ^ίω θ^ροίας
Δικαστικός Επιμελητής
του Δικαστικού Επιμελητού των «ν
2000 και ποντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ(Ρ Φ ερραίου 6)
Δικαστικός ΕπιρκΑητής Φίλιππος Απο
ΜΗΜ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
Βέροια Πρωτόδικων Κων/νου Κοκκαλιύ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
σ άμβουλος
στόλου ΚοκκπλιάρΓις ως επι της εκτελε
ρη εκτίθενται εις δημόσιον πνσνκοστι
πυτού. δϋνάμει και προς εκτέλεσιν τνιν
οεως τοιΡύτος. όηλοποιώ όπ την (1 ΙηνΙ
ΤΑΧΟΣ ΠΑ ΤΣΙΚΑΣ
κόν πλειστηριασμάν τσ «ΰτωθι κινητά
υπ αριθ 459.46 Γ 1981 Διαταγών πλη
ενδεκάτην του μηνάς Απριλίου 1982
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙτης ανωτέρω οφειλέτιδος κοτασχεθέντο
μικρής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
έτους, ημέραν Κυρισκήν και απώ τας
¿τη ρ ια ς μ ο υ
δυνάμει
της
υπ
αριθμόν
ΒεροΙος και των σχετικών προς την όνω
ι.ιρσς 10ης π,μ μέχρι 12ης μεσημβρινής
Αριθμός 132
1437 12-2-1982 κατοσχειηρίού ·κθε·
οφειλέτιδα κοινσποιήθεισων επιταγών
εν Βέροια και εις την αίθουσαν ιων
σεώς μου: Ήτοι Ενα επιβατικόν αυτπκί
προς πληροτμήν ως touto δείκνιιται εκ
Παρά τω ΠρυΜΟδικείω Βέροιας Δικα
συνεδριάσεων
του
Πρωτοδικείου
νηισν εργοστάσιου κατασκευής MEF
των υπ' οριθ 1920, 1921/1981 εκθέ
στικός Επιμεληιής Απόστολος Χρ. Αλε
β ε ρ ο ι λ
Βέροιας ως συνήθη τόπον των πλειστηΣΕΝΤΕΣ. τύπου 28Q S υπ οριθ. κυκλο
οεως επιδάοεως ταυ Δικαστικού Επιμε
κόζαγλου ως επί τρς εκτελεσεως τοιούριασμών ενώπιον ταυ Συμβσλαιογρόψου
φορίας ΝΥ
6891 βενζινοκίνητα«'
τος όηλοποιώ ότ·ιπν ενδεκάτην 111 ηνΙ
λητού των εν Βέροια Πρωτόδικων
Βέροιας κ Χαρίτωνος Παποχρυσάνθου
ιετ ράθυμου υπ
αριθ.
πλαισιυυ
διωτών ” ΝΔΡΌ* Ε ϊ
ΔημητρΙου Αγγελοπούλου ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
rou ιιπνός Απριλίου rou χιλιοστής!
ως επί του πλειστηριααραύ υπολλήλου ή
11602010081819
κινητήρας
εννεπκοσιπστυυ ογδοηκοστού δευτέρου
εις Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλεισπηριατούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
^ α α τ ε ΐω ν . Συλ
6ρχ150<
110922100278Θ5. Φορ. ισχύος '9
σμόν τα κάτωθι κινητό τπς πρόσθεν
(1982) έτους ημέραν Κυριακήν και από
μου οναπληρωτου του. τη επισπεύσει
*δγων - γ π Σ
ν
πυιν εν καλή καταστήσει και τν κινήσει
οφειλέτιδος καταοχεθένιο δυνάμει της
τας ώρας 10ης «-Ρ Ρέχρι Ι2πς μεσημ
της
δανειστρίας
Αικατερίνης
συζύγου
ν°τήτώ ν
1 ~ Κθ1'
ευρισκόμενόν, χρώματος κόφέ. u<9
υπ αριθμόν 40 99 '19-3-1Θ82 κατασχε βρινής εν τμ> Ειρηνοδικειοκω κστοστήΙωάννου Κρύλλη κατοίκου Σωτήρας
ίιλων των εξαρτημάτων και παρακολυυ
Α Ε· λα, ΕΠΓ
&ΡΧ 2 0 0 ί
τηρίου
εκθεσεώς
μου:
Ήτοι:
Τεσσαρες
υσπ
Αλέξανδρέ
ως
συνήθη
τόπον
Εδέσσης όικαιουμένης καμβάνειγ παρό
Δήμων η
δ ΡΧ 3 00£
Οημστων.
Εξετιμηθη
αντί
δρχ
Ι4ι Μιιανιέρες Ιπλήρη σετΙ λουτειου.
ηυν ιτΛειιηΊΡ'αΰΙ""ν ενώπιον του Συμτης οφειλέτιδός της εν ΒερσΙα εόρευούΕ,γ Σ _ υ ΡΥονισμών
2,000,000 και δυνάμει ιης ΥΠ ορ·Β
ήτοι μετά των νιιιιήρων. μππέ λεκάνη
poAaiDYPá®uu Αλέξανδρέίϋς κ. Κων/νομ
αης
Ο.Ε
υπό
την
επωνυμίαν
!ΐΝΛΤΑ55Λ
' Τραπεζών
δ ρ χ 4 .0 0 (
118/1982 αποφάσεως του Μονομελούς
οποχωτημίού κ.λ π καινουργή, χρωματιΙτεφονάκη ώς »ΓΙ '°υ πλειστηριαομού
Ειυαγωγαί - ΕξαγωγαΙιι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρωτοδικείου Βεμσισς εξετιμήϋη ovil
στά. ιταλικής προελεύετεως εκτιμηθέν
υπαλλήλου ή ωύτού κωλυόμενου εν· ·
ΜΑΤΣΟΣ
και
Σία
Ο.Ε
μ
,
ναμίμως
εκπρο
μ«να * ίι ρ ° νραΦα 6 ΠΡθσιευό
δραχμών 2.500 000 και ως ιιμή πρώτης
το ως οόνολον αντί δμαχμ. 200 000
Πιον του νομίμου αναπληρωτού του τη
σωπουμενης το επιτπσσΰμενον ποσόν
...
' χι δ€ν επ ιοτρέφ ονται,
προσφοράς του ποσού των δραχμών
επισπεύσει "Κ δανειστρίας εν Αλεξον
τυιν όροκιιών 4Θ 750 νομιμοτόκως με
1.250000.
Ως πρώτη προσφορά δισ την έναρξιν δρεία εδρευούαης Ο.Ε, υπό την επωνυ
χρις εξοφλήοεως, πλέον παραγγελίας
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει μίαν «Γ MnpaP01! Α Πλοταάς Ο Ε.»
Ως πρώτη προσφορά διο ιην ένορςιν
η παμα ταυ νόμου τιρα{1λεπόμ«νη τοιαύ- νομίμως εκπρ νήέ δικπιουμένης λαμβά
του πλειστηριασμού θέλει, χρησιμεύσει
τη του 1/2 της γενομενης εκιιμήσεως νειν πυρά ,uU :*Φ"λΕ!ου ιης Παναγιώη παρά του νομού προβλεπόμενη τριυϋ
του Σωτ Αδομώπουλου κατοίκου Λου
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ 100 000
τη του 1/2 της χενομένητ εκτιμήυεως.
ΐ[)θύ Ημαθίας >ο ωιΰλοιπον ποσΟν των
Η κατοκύρωσις γενήσεται εις τον προστων κατασχεθέντων ήτοι δρχ 1.250.000
φίροντσ την μεγσλυιέραν τιμήν τελευ- 6(>οχμών 213 >00- νομιμοτόκως μεχρις
Η κατοκύρωσις χενήσετοι κις τον προσralov πλειοδότην την 12ην ώραν της εξοφλήοεως Ηλέ·>ν παραγγελίας εκτελέ
ψέροντυ την μεχαλυτέρον τιμήν τελευ
μι σημΡρΙσς της άνω καθαριαθείσης σεως i r δραχμών 1 200 και nútra τα
ταίου πλειοδότην την 12ην ώραν της
ημέρας πλειστηριασμοιι αφού προηγου λοιπή έξοδο εκτελέσεως ιης υπ' αριθ.
μεσημβρίας της όνω κσθορισθείσης
μένως γίνει τρεις φοράς προσκλησις 188/198' Δ/γής πληρωμής του Δικοημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη στού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
μένως γίνε, τρείς φοράς πρόοκληοις
εντολή του επί του πλειστηριαομού Βέροιας και τμς σχετικής προς τον άνω
προς πλειοδοσίαν υπό τυπ κήρυκος τη
υπαλλήλου, όσης δικαιούται Οπως ζητή οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
εντολή του επι του πλειστηριοαμού
σει και λομει παρ εκύστσυ πλειοδότου προς πληρωμήν “ 4 τούτο δείκνυται εκ
υπαλλήλου όστις δικαιούται όπως ζητήτης υπ' αριθ. 688 3-4-1981 εκθέσεως
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κατακυ
ΤΛ ΤΕΛ Ε ΙΟ ΤΕ Ρ Α Η ΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΑ Μ Η ΧΑΝ ΗΜ ΑΤΑ
οει και λάβει παρ' εκάστου πλειοδότου
ρώσει ο ύπερθευατιστής υποχρεούται επιδάοεως του Δικαστικού Επιμελητού
χρηματικός εννοήσεις. Αμα τη κατακυ
°ΡΤ!ΣΕΡΟ Μ ΕΤΡΟ
ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ - ΕΥΓΑΙΣΟ Μ ΕΤΡΟ
των εν θεροία Πρωτοδικών εμού του
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηρια
ρώσει ο υπερθεμσπστής υποχρεούται
σμαΰ υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα εις ίδιου ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ εις ΔημόσιονΛναγνο καταβαλο εις τον επί tou πλειστηριαΕ ΥΘ ΥΤΡΑΜ ΙΣΗ ΕΓΚΕΦ ΑΛΟΣ
κοοτικού' Πλειστηριασμάν τα κάτωθι
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητι
ομού υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα ε.ζ
εις το Δημόσιον Τσμείον ΙΓραΦεισν κινητά ιού πράσθκν οφειλέτου κατααχεμετρητό ή νο καταθέσει τούτο ομελητι
θεντο δυνάμ«1 "ΐς υπ «ιριθμδν
Παρακαταθηκών και ΔανείωνΙ προσκο·
ςις το Δημόσιον ΤαμεΙον ΙΓρσΦείον
Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο
μίζων και το σχετικόν γραμμάτων εις τον ΘΟ/8-4-198' κοτποχετπρίου εκθέαεώς
Παρακαταθηκών και ΔανείωνΙ προσκο
επί του πλειστηριαομού υπάλληλον, άλ μου: Ητοι: Εν επιβατικόν ιδιωτικής χρήμίζων και το σχετικόν γραμμάτιον εις τον
λως ενεργηθήοεται αναπλειστηριασμός σεευς αυτοκίνπταν· «ατοσκιυής εργοεπί tou πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
κατ αυτού τη έξοδα του οποίου θέλουν στοοίου FIAT PULSKI. τύπου Ι2& Π
λως ενεργηθήσετσι ανεπτλεισιηριασμρς
εισττραχθεΙ παρ αυτού αναγκαοτικώς πέντε θέσεων χοώυατος λτυκου κατά
κατ' αυτού τα έξοδα tou οποίου θέλουν
και δια προσωπικής του κρατησεως Εις την κατάσχεσιν, υπ αριθμ. ιιλυιοίυ» 125
Π FS0 1 1Β04216 κυι κινητήρος PS0
εισπραχΘεΐ παρ οιττοϋ αναγκοστικώς
τκρίτττωσιν μη εμφυνίυεως τελευταίου
και δια προσωπικής tou κρατησεως Εις
- 11ΓΤΟ
76 07 299
φορολογικής
πλειοδότου ο επιοπεϋόων θέλει συμιμηπεριπτωσιν μη εμφανίαεως τελευταίου
ισχύος 9 ΙΜΠ βενζΎΟκίνηιον και μς αρι
φίσει το εκπλειστηρίασμϋ εις την απαίπλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
τησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως θμόν κυκλοφαόίυς Μα 3333. Το ως
φίσει το εκπλειστηρίοσμα εις την απαι
KUi του επί του πλειστηριασμού υπαλλή πνω κστασχε*,ίν ύΦήρεοσ και σφήκα
υπό Π|ν μεσιγνύάσιν ΚΠΙ φύλοξιν ιου
τησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
λου βαρύνουοιν τυν τελευταιον πλετο
«σι rou «ττί ταυ πλειστηριοαμού υπσλλήδότην. Το Φερέγγυον ή μη των πλειοδο ΑθανοιτΙου Ευαγγέλου τυυ Νικολοου,
«αηύκαύ Λλίξανδρειας Τρ ως avW
Auu ►ιπύνομσΐ'ί tíiW ττ 'εμιαίαν πς*υ.τών tlvQi τπς απολι'ιτου κρίοεως τομ επί
δότην Tq ψερέVVUCY Λ υπ τωνίιλίιοδο·
καιασχ»θ*υ >-r«, 'U'ie,l itvil Γ(<ακοσίυιν
mu
πλειοτηρισσμού
υπάλληλου.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΛ. 26J52
τών tivui τπςσπι»λυΐι«υ «ρπκ.υς τομ «πΓ
Κολούνται όθε. οι βυιι 'όμν.ν.ι να γτνω-- χιλιάδων δροέβών 130Θ ιΐΟΟί. Π νετα
αλειστηή*ΐιαιιυύ
υπαλλήλου
μνεία ότι η ί* δ ° ° ΙΓ· *°υ παρόντος προ- * ταυ
σιν ογορασται της πλειεπηριαοθησομέγράμματος αναπλειστηρ,ασι,0μ ,ιρονμ(1
—
ΒΕΡΟΙΑ
Καλούνται όθεν οι βουλδμενπι να γίνωνης ως δνω περιούσιος όπως προοελοιν ηγορασταί της πλειστημιασθησορε
Οουν και πλεισόοτήσωσιν κατά την εν τοποιτίιαι κατόπιν ·ης από 16-3-1982
Πλάτης Π
“ *Υΐξελου 147. τηλ. 23-448
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Γ· Λ Ο Υ Λ ΓΕ Ρ ΙΑ Η Σ
- Δ.

νης ως άνω περιούσιος, όπως πρησέλθο-jv και πλειοδοτησωσιν κατο την εν
αρχή του παρόντος αιΐιζομένιμι ημέραν
και ώραν.

χ-Η Κατάθεση των

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑΣ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Υπουργός
καταγγέλλ€ΐ
την αθλιότητα
της εκπομπής της ΕΡΤ
ΑΘΗΝΑ ΑΠΕ
Οξυτύτη κριτική άσκησε σήμερα
στη βουλή ο υπουργός Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος κ Α
Τρίτσης γιο την γνωστή ιιρυιτοπριΑιότικη ςκπομπη της ΕΡΤ nou προκάλεαε πανικό κυι σύγχυση α ολό
κληρο το Αττικό λεκανοπέδιο,
Συγκεκριμένα, οναφερόμενος στο
πρόβλημα των αυθαιρέτων ζήτησε
απο όλες τις πτέρυγες της Βουλής
να κσταβληθή προσπάθεια ώστε νο
μη δημιουργηθεί ούνχυοη στο Λαό
Και πρόαθέπε «Και δυστυχώς εδω
έχει γίνει ττπζιρ η δημιουρνία σύγχυ
σης στο Λιι._. .τπ·. >ην αθλιότητα της
χθεσινής εκπομπής του ραδιοφώ
νου το πρωί που ξαφνικό φαίνεται
ύέσα στην ανία nou διέττει τους
αρμοδίους αποφασίσθηκε ότι επρεπε να τρομοκρατήσουμε τον ελληνι
κά λαό. Τι να κάνουμε;»

δίκαιο λ ο γη τικώ ν
υποψηφίων για τα
Ιταλικά Α.Ε.Ι
Το υπουργείο Παιδείας ανακοι
νώνει ότι, ύστερα από συννενόησ*
με το ιταλικό προξενείο, οι απόφοι
τοι Λυκείου που επιθυμούν να καια
θέσουν το δικοιολονηιικά τους για
εγγραφή στα ιταλικά Πανεπιοτήμια
κοι παράλληλο επιθυμούν νο προσ
έλθουν σε Πανελλήνιες εξετάσεις
γιπ βελτίωσι βαθμών μπορούν να
καταθέσουν στο ιταλικό προξενείο
αντί του πρωτοτύπου απολυτηρίου
μια βεβαίωσι του διευΟυντού T0U
Λυκείου, άτι κατεθεσον σ αυτόν
τα πρωτότυπο απολυτήριο, για να
λάβουν μέρος σε εξετάσεις ν·0 βελ
τιωση των βαθμών
Στην βεβαίωση αυτή πρέπει ν'
αναφέρεται κο< ο τύπος Π ή 11 ΐ του
απολυτηρίου, Υπενθυμίζεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι θά πρέπει να θεω
ρήσουν τη βεβαίωση αιιτή από τον
Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύαεως της περιφέρειας τους και
στη συνέχεια νο την θεωρησουν
·,αι να την μετοφράσουν στο
υπουρνείο Εξωτλογητικά των ενδιο
φερομένων μέχρι τ,ς 9 Απριλίου

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Π Α
ΙΔΕΟ ΛΟ ΓΙΚΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
θ α γίνει από το Κ.Κ. Πολωνίας
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 2 ΙΑΠΕ1
Το ταλαιπωρημένο κομμουνι
στικό κόμμα της Πολωνίας που η
«Αλληλεγγύη» έφερε ο» αμυντική
θέσή και κυριολεκτικά αγνοήθηκε
ιιπό το στρατιωτικό καθεστώς τους
πρώτους μήνες της επιβολής του
άρχισε χθες εκστρατεία γιο ιδεολο
γική ανανέωση, προοιωνίζοντας
επάνοδο στον σκληρό κομμουνισμό
σοβιετικού τύπου
Η εφημερίδα «Τριμποϋνα Λούν
του», όργανο του Κ Κ. που είχε χ6
σει περισσότερο οπό το ένα δέκατο
των τριών εκστομμυρίων μελών του
την εποχή της «Αλληλεγγύης» γρά
φει ότι »0 Κόμμα εξααθένησε γιατί
έχασε την ιδεολογία του. Πρασθέ
τει ότι Π σύνοδος κορυφής που άρ
χισε χθες θο σποκατοστήσει την

πορεία του κόμματός.
Ο στρατηγός Γ ιαραυζέλσκι.
αρχηγός της στρατιωτικής κυβέρνη
σης κηρύσσοντας την έναρξη της
διάσκεψης την χαρακτήρισε ως «τα
πρώτο γεγονός τάοο μεγάλης σημα
σίας από πολλά χρόνια <ττην ιδεολο
γική ζωή του κώμματός μας»
Στο μεταξύ ο πολωνικός στρα
τός φαίνεται άτι άρχισε την απο
στράτευση μερικών από τους κλη
ρωτούς των οποίων η θητεία είχε
παροταθεί πριν και μετο την επιβο
λή του στρατιωτικού νόμου, δήλω
σαν χθες δυτικές διπλωματικές
πηγές Αλλά πρόσθεσαν οτι δεν
υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για γενι
κή αποστράτευση, πράγμα πομ θα
μπ ρούσε να δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα στην αγορά εργασίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Λ Ο
600 τ.μ. στο σχέδιο πόλεως άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληρ.
τηλ. 22.984.

ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
örJUrr νο imotfttjm-a. ένα ιτπκίρδά; myoupo επάγγελμα με μέλ
λον ή να |Ικλτιυ>βΓΠ τπ οικονομικά πας; Τηλαρωνήατ» στο 28200 κ.
βκοάωρο ΧρυσοατομώτΕ___________________
Πωλουνται οικοπεδ«
τπ, Μ Γ Γ
Σχέ6'°
μ2' 4 0 0 μΖ κα' 4 0 0 M2. Επίσης πωλούνται υ,κάπεδο έκτος σχεδίου «αι εντός ζώνης με πρόσωπο <ηι ,,,ς

οδού Καλής Παναγιάς κα, οε απόσταση 200 μ. οπό το δρόμο
Οεροιος Νοουσης από 1000 μ2 μέχρ, 9 0 00 μ2 Πληροφοοί*,
τηλέφωνο: 29 385 22 586.
'"ΠΡΟΦορίές

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα καλυντικών κα, είδη δώρων Πληρ. τηλ. 26 (4 2 0

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Γιο να εργαστεί οαν συνεταίρος χωρίς κεφόλα,ο και μ, καΚούν
όρους Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκάδιο Ναοώαης.
4

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

.

Συνεταίρος στο Ι|3 με 2.000.000 άρχ. σε βκοτίχνία ηάτον
Π ΙΣ Κ Ο ν ϊ ώραιοιχια στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικό μπνηοίακ οκό
80.000 δρχ. έως 200.000 δρχ. η την ίδρυση νεης εταψιας στη Βέροια
ato 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 και 66490 κ. Πετριό η.

Ρεκτιφιέ
Μ Η Χ Α Ν Ε Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΜΑΥ

ΣΤΑΛΙΟΥ IS6 - ΤΗΛ. 2SJ44J62JS0

ΒΕΡΟΙΑ

Τονίσθηκε στη Γεν. Συνέλευση:

Η ΑΓΡΕΞ ΑΝΤΙΘ ΕΤΗ Μ Ε
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Ζητούν την κατάργησή της
«Ν α π ταμοπ ίσ «! τις ερ γα σ Ιές της η ΑΓΡΕΞ γ ια τί έ χ ει όλα τα χ α ρ α 
κ τη ρ ισ τικ ά της α π α γο ρ ευ μ ένη ς από τις Δ ια τό ξο ς της ΕΟΚ κρ α τικής
«ταιρίαςι», τό ν ισ ε σ π ρόεδρος το υ Σ υνδέσ μο υ Ε λλήνω ν Ε ξαγω γέω ν
Νωπών Γ εω ρ γικώ ν Π ρ ο ϊό ν τω ν *. Κ αρά γιω ρ γας μ ιλώ ντα ς σ τη γ ε ν ι
κή σ υ ν έλ ε υ σ η τω ν μ ελώ ν το υ Σ υνδέσ μ ο υ.
Ε κ θ έτο ν τα ς τα π επ ραγμένα της δ ιο ικ ή σ εω ς ο κ Κ α ρά γιω ρ γας
α ν α φ έ ρ θ η κ ε σ το ρό λο που π αίζει η Α ΓΡ Ε Ξ σ ε βάρος της ιδ ιω τική ς
π ρ ω τοβουλίας το ν ίζο ν τα ς χ α ρ α κτη ρ ισ τικά ό τ ι «πρέπει να παυσει
ερ γα ζό μ ενη η ε τα ιρ ία α υτή και να δια κοπ εί η α ιμ ο ρρ α γία το υ Ε λλη 
ν ικ ο ύ π ρ οϋπ ολογισ μού που π ληρώ νει κ ά θ ε τό σ ο το ελ λ είμ μ α τα και
τ>ς ζη μ ιέ ς της;».
Σ υ γκεκρ ιμ ένα ο κ. Κ α ρά γιω ρ γας α π ευθ υνό μ ενο ς προς τη ν γ ε ν ι
κή σ υ ν έλ ε υ σ η τό ν ισ ε με ι οξύ τω ν άλλω ν:
«Η κυβερνητική μειοβοκή δεν
θο είχε γιο τυν κλοόο κα> για το
ονλλογικό μας όργανο «αμμιά πραγ
ματική σημασία διαΦοάεπκή από
την ρουτίνα ιης «αλλαγής φρουρός»
αν δεν επλονώντο σριαμένες ανη
συχίες στους κόλπους της τάξης
μας σχετικό με την ακολουθητέα
πολιτική γύρω από τ>< εξαγωγές και
την θέση των φορέων της προνμο
τωοής τής»
Στη αυνέχειο. σφου επεσημονε
Οτι οι εξαγωγές ποοουοίοοσν *σν
περασμένο χρΟνο ►νοντι του 1980
αύξηση «ατό ποσοστό 21% είπ««Οι ανηαοχϊες των εξάγωγεων
για την τξαγωγική ηοϋύπκη :ης νέος
«υβερνήσεως ενώ διασκεδάστηκαν
στην αρχή από τις προγραμματικές
της δηλώσεις κπι τις διαβεβαιώσεις
mu *
πρωθυπουργού. και τομ
ιτπομρνούΣυντρνί'· top η η ιδιωτική
πρωτοβουλία οπι.Γτελίΐ την βάση
ιττην οποίο υπολ,Ογίζί ι η κυβέρνηση

για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας στην
συνέχεια οι πράξεις που ακολούθη
σαν δημιούργησαν πάλι αμφιβολίες
και μεγάλωσαν τις ανησυχίες τους
Συγκεκριμένα και από ιην έναρξη
της εξαγωγικής περιόδου φάνηκε
καθαρό ότι η κυβέρνηση δια tou
υπουρνείου Εμπορίου και του ΟΠΕ
επεδίωκε να συνάπτει διακρατικές
συμφωνίες ιδιαίτερα με τις σοσιαλι
στικές χώρες αλλά και με άλλες χώ
οες κρατικού εμπορίου, σύμφωνα
με τις οποίες Θα εισάγονται στην
Ελλάδα προϊόντα παραγωγής τους
και η αξία τους θα αντικρύζεται με
εξογωγές εσπεριδοειδών και άλλων
γεωργικών προϊόντων, Οι δε εξογωγές θα δίδονται κατόπιν κυβερνητι
κής παρέμβασης στην ΑΓΡΕΞ και
στους συνεταιρισμούς.
Επειδή ci ιιληροφορίες και τα γεγο
νό τα βεβαίωσαν άτι οι προσπάθειες
npoç our η την κατεύθυνση γενικεύονται

ΕΜΠΑΡΓΚΟ
Θάνος Μικρούτσικος
Το πολυσυζητημένο έργο του
Θάνου MiKpaúTOiKOu «ΕΜΠΑΡΓΚΟ*
επιτέλους κυκλοφορεί.
Σ ' αυτά τον δίσκο δύο πραγμστα
θ α εκπλήξαυν. ο ήχος τη ς μουσικής
και ο ο ιίχ α ς . Κο· όσον αφορά τον
ήχο είναι σύγχρονος εμπλουτισμτ
νο ς μτ σ το ιχεία σ χ /ιπ ο σ λ μουσικής
που θ α κάνουν πολλοί να ανόβκυτηθυύν πως lír tc o tí αυτά ιο «ξένα·»
,ττοιχίέσ νπ αφ ο μο ιω θο ύ ν «Οι νΟ

συνθέσουν ένα σύγχρονο ελληνικό
όχουυμα
Οι στίχο« tiv o i νοσμυενο οπό ένο
νέο ΈλΑπνο ποιητή τρν Αλκή
Αλκαίο πϋυ για ΠΡώ’ή ΦΡΡά *μφαv litn ii aruv χώρο
Tu mo πολλά ano n j τραγούδια
τίναι αφιερωμένο και σε κάποιο
πρόσωπο πολττικό ή σε κάποιο
πολιπκό γε-γοκός »οι αναφέρω: r»o
κακοήθες μελάνωμα» αφιερωμένο
ατη μνήμη το · Νίκου Πουλοντζύ Ό
«ωδή σ' ένο δρομεά ημυντοχής»
αφπρωρένυ στο Διονύση ΣοβόπουΑο, το «μέσ στο χημείά του
Μονιού» που μ'λάέι γ ο την Τουρκία

Μαζί σύνταξη
Απριλίου · δώρο
Πάσχα για τους
συνταξιούχους ΤΕΒΕ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Οι σνντο^γΟυχΟ» ίο υ TEÛE μ€ την
ιπιτονπ ν»ο
σύνταξη ίου AnpiA îo u παίρνουν και το 6ώρο t o u Πά
σχα avaKOivuMJC το Υπουργείο Κοίν.
Υπηρ* truùv Ακόμη npOoOeoe ότι
rnv ανυόρομ·κιϊ αύξηση οπό 1/1/82
8ο την πάρουν ο* συνταξιούχοι tou
ΤΕ8Ε μ ι την σύνταξη του Matou.

του 81 το «γομμαγραφία» για το
Σαλβαντόρ, το «χαρούμενο τρογαύ
δ· για την Σύλβια Πλάθ» αφιερωμέ
νο στη μεγάλη αμερικονίδα ποήτρια
Στο «ΕΜΠΑΡΓΚΟ» τραγουδούν η
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΓΡΙΑΔΗ. ο ΚΟΣΤΑΣ
«.ΑΡΑΛΗΣ ο ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΠΟΝΑ
ΤΣΟΣ «οι συμμετέχει φιλικά και ο
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ
Επίσης τραγουδάει και ο ίδιος ο
Θάνος Μικρούτσικος το τραγούδι
γιο τον Νίκο Πουλαντζά

«αι κάη πορθμοί θα «στέληγΕ στον «ζω
ΟΓτρακισμό των ιδιωτικών Εξογωγικων
φορέων αϊτό τα ίργα "ου αυτοί όημιουργησσν σνσγκασπν την διοίκηση του συν
6έσμόυ να όιαμαρτυρηθει δημοσία για
το όσα σι βάρους τους επ6χ<»ρούν*Ό
Στην Διαμαρτυρία οπάντησ* ο υπουργός
Εμπορίου κ Ακριτιόης «π βεβσιισνοντττς
το διαπρστΓόμ^νσ κα· ισχυριζομΕνοζ 6τ»
η πολίτικο της κυβέρνησης €ίνοι νο
παραχωρεί εργοσιις εξαγωγής προϊόν
των του κλάδου μας σ€ ονατοΑικις χώ
ρες στην ΑΓΡΕΞ και στους συνετοιρισμούς
Εμο'ς 6ε ν γνωρίζουμε τ·ποτε από
την κυββρνητικη αυτή πολιτική στην
οποία αναφέρθηκε ο κ. υπουργός Εμπο
ρίου αλλό γνωρίζουμε τις κυβερνητικές
θέσεις οπών, τις περιγρΰψομε παραπο·
νω Εμείς γνωρίζουμε άτι το Συντογμο
των Ελλήνων με ειόικό άρθρο του ανα
φέρει ότι η πολιτεία επιμελειτπι την ανά
πτυξη των Γεωργικών Συνεταιρισμών,
αλλά πουθενά 6<ν αναγράφεται ότι αυτό
το πρόττπ με υφαρπαγή των εργασιών ή
τον αφσνισμά των επαγγελμστιών που
ασκούν το ουτο με τους κρατικούς οργα
νισμούς και εταιρίες έργο κα» μάλιστα
επιτυχώς Γνωρίζουμε επίσης οιομοειδεις φορείς, κατά την άσκηση του επαγγελμστάς τους, είναι ίσοι
Είναι γνωστό εξ άλλου ότι η ΕΟΚ
στη θεμελιακή της φιλοσοφία πρςσβεύε·
την ελεύθερη και αδέσμευτη κυκλοφο
ρία των αγαθών και την ισότιμη ο σκηση
του εμπορίου, μακρυά από προνόμια
μονοπώλια «τράστ» και ανιση μεταξύ
των φορέων υετοχείριση.
Η άσκηση «μπορικών δραστηριοτή
των από τσ κράτη 4λη της ΕΟΚ. αλλά και
ε ταιρ/ες. οργανισμούς η οργανώσεις των
οπίων το κεφάλαιο είναι κρστικα ή
προέρχονται έμμεσα ή άμεσα από κρατι
κούς οργανισμούς, προϋπολογισμούς
κρατικές Τράπεζες κ.λ.π. και των οποίων
το ελλείμματα ή ο» ζημιές καλύπτονται
έμφσνώς ή αφονώς άμεσα ή έμμεσα απσ
τον κρατικό προϋπολογισμό «ίναι
αυστηρό απαγορευμένες από τους
θεσμούς και τους κανονισμούς της Και
νότητας.
Η ΑΓΡΕΞ της Ελλάδος έχει άλα ιο
παραπάνω χαρακτηριστικά της απαγο
ρευμενης οπό τις διατάξεις της ΕΟΚ κρα
τικής εταιρίας και συνεπώς πρέπει να
σταματήσει τις εργασίες της Πολύ δε
περισσότερο δεν μπορεί νσ χρηματοδο
τείται από κρατικά η κοινοτικά κεφαλαία
Πρέπει νο τταύσει εργαζόμενη και να
διακοπεί και η αιμορραγία του ελληνικού
προϋπολογισμού που πληρώνει κάθε
τόσο το ελλημμοτο και πς ζημιές της.
Και νο τερματισθεί έτσι - η άνιση μετα
χείριση που ασκείται
σε βάρος των
ιδιώτικών φορέων που αναπτύσσουν τις
αυτές με την ΑΓΡΕΞ εξογωγικές δρα-

ΠΑΕΙΣΤΗ ΡΙΑΣΜ Ο Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΙΤΜΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
ΛρΛμός: 2577
Ο πυρά ruj Πρωτοήικείω 8cpoiu\
ói«ucm«6^ Επιμελητής Μαυροειάής
AvuaTaolou ΚουφόπουΑος. ως tm της
**ττΛίσ«ως ιοιοϋτος, δηλοποιώ οτι την
( 11ην) του μηνάς Απριλίομ 1982 ίτους,
<Ηί*μαν Κνρια*ήν και απο τας ώικις ΙΟπς
ιι μ μνχρι 12ης μςσημβρινής ev Αλεξανάρ«ία «οι <ις την αίύουσον των owveΑριάοεων του Ειρηνοδι*είου Αλεξανάρείος ως ουνήθη τόπον των πλειστηριασμων ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Αλεξάνδρειάς Στεργιονής Μάλαμα |Μπρουοκ4λλη ως επί του πλειστηριοσμού
υπαλλήλου η τούτου κωλυόμενου ενώ
πιον του νομίμου αναπληρωτού του τη
επισπ*ύσ«ι του άανειοτού Δημητρίου
Τ,τοΑοκη, κατοίκου Βέροιας δικαιούμε
νου Λομβώνειν παρά του οφειλέτου του
Βασιλείου Αναστασίου Κουλά, κατοίκου
ΑλεΙ.ονόρε¡ας το επιταοαάμεναν ποσάν
των δραχμών 119 386. νομιμοτήκως
μέχρις εξοφλήσεως πλέον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 1500 και πάντα
τα λοιπά έξοδά εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει
και προς εκτέλεσιν της υπ αριθ
110 1982 Διαταγής πληρωμής του

Π ροσφορά!!
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μ Α Κ Η ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ
Κ εντρικής 2 3 5 (στάση Σίσα)

Μ ία ττολυτΕλήκ κ α σ ετίν α

Μπλάκ
καί Ντέκερ
Κ Ο Μ Π Λ Ε Α Π Ο 1 1.860

Μ όνο 8 .4 5 0

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
της σχετικής προς τον άνω οφειλέτην
κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρώρήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ αριθ
2563 3-3 1982 εκθέσεως επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελπτού των εν
θεροία Πρωτοδικών Δημητρίου Αγγελώπουλου εκτίθενται εις δημοσιάν αναγκο
ι,ττ.κον πλειεπηριοσμόν τα κάτωθι κινητά
του ανωτέρω οφειλέτου κοτασχεΟέντα
διινόμ.ι
της
υπ'
αριθμόν
257G/13-3-1982 κατασχετηρίου τκθέ
οεώς μου Ητοι. 17 100 παντελόνια χει
μερινά μάλινα καινουργή ανδρικά και
παιδικό, διαφόρων χρωμάτων και εργο
στασίων, εκτιμηθέν έκαστον προς 1000
δραχμάς κοι ως σϋνολον αντί δραχ.
100,000, 2/ 25 παντελόνια βελού 6ινα
κοτλέ, διαφόρων χρωμάτων και σχε
δίων. καινουργή, εκτιμηθέν έκαστον
προς 1000 δραχμάς και ως σύνολον αντί
δραχμάς 25.000 και 3ί 50 παντελόνια
Μπλού
Τζίν, καινουργή διαφόρων
ερνοστασιων, εκτιμηθέν προς 800 δρα
χμής και ως σύνολον οντί δραχμάς
40000
Ητοι εκπλειστηριασθήσετοι
συνολική περιουσία του καθ ού αξίας
δραχμών 165.000.

Ως πρώτη πρικίφορά όιο την έναρξιν
του πλειστηριοσμού θέλει χρησιμεύσει
Π παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
Ίων «ιτασχεθέντων ήτοι όρχ. 82,500.
Η κατακύρΐϋσις γενήαετσι ε·ς τον προσφέμονιά την μ|γαλυτέρον τιμήν τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω κοθορισθεισης
ημέρας πλειστηριοσμού αφού προηγουυΛαις γίνει τρεις «υοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
*ντολή του επι του πλειστηριοσμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμστιστής υποχρεούτοι
να καταβάλει εις τον εττ» του πλειστηριασμοΰ υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμό εις
μετρητά ή νο καταθέσει τούτο ομελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
Παρακοτοθηκών και Δανείυιν) npoaco
H«\vu«r kui «u οχειικυν γμαμμυτιαν εις iuv
επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθησεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεις. Ε»ς
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου σ επισπεύόων θέλει συμψη
φίσει το εκττλειστηρίασμα εις την απαι
τήσω του Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τεΑε.υτοίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρισεως του επί
ταυ
πλειοτηριασμσύ
υπαλλήλου.
Καλούντο· όθεν ο»βουλόμενυι νπ γίνωσιν ογαραστσί της πΛειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας^ όπως προσελOouv κπι πλειοδοτήσωιην «(πτ6 την εν
αρχή του ραρΟνΛΚ οριζομένην ημέραν
ώραν
Ο «πΐ της εκτελέσεως
Δικάσηκός Emμ«Λητής
MAYÓ KOVΦΟΠΟΥΛΟΣ

στηριοτητες.
Την ανάπτυξη και την λειτουργία
των συνεταιρισμών και των ομάδων
παραγωγών υποβοηθούν και οι κανόνι
σμοι της ΕΟΚ. αλλα είναι γνωστό με
πα»ό προκαθορισμένο τρόπο το πραγμα
τοποιούν και πως τους χρηματοδοτούν,
γιο νσ υην παρεμποδίζουν ή ανταγωνί
ζαντα» αθέμιτα τη δράση ομοειδών ιδιω
πκών επαγγελματικών φορέων
Επιβάλλεται να επιδιωχτούν ειδικές
διορθώσεις της συμφωνίας της ένταξης
της χωράς μας στις Ευρωπαϊκές Κοινο
τπτες.για νο εξισωθούν παραδοσιακά
Φρούτο παραγωνπζ ύας όπως π.χ. τα
εσπεριδοειδή.
ροδάκινά. σταφύλια
βερύκοκκα. μήλα κ.λ π. σε ότι αφορά τις
χορηγούμενες εξογωγικές κα» άλλες εν»
σςυσεις και την κοινοτική μεταχείριση
με το ομοειδη της ΚοινΟτητας τώρα και
όχι στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.
Να ανπγνωρισθεί η αναγκη ΜεγαΛύτε-1
ρης ενίσχυσης στα ελληνικά νωπά
φρούτα και τα λαχανικά λόγω του υψη
λού πληθωρισμού της χώρας μας και
των αυξημένων μεταφορικών εξόδων
που βαρυναυν το κοστος της εξαγωγής
τους.
- Ε^ναι ανάγκη επίσης νπ πηροοχιθεί η
ευχέρεια διατήρησης γ»α ένα χρονικά
διάστημα ενός συστήματος κλήριγκ με ¡
τις σοσιαλιστικές χώρες
Πδσο ωστόσο ευεργετική αποδει
κγμεται η ένταξη και η πυροπονη της
Ελλάδος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας φαίνεται και από την μελέτη
των σταπατικων στοιχείων των εξάγω
γών ιων νιυπων και των χυμών οι οποίες
κατά συντριπτικά ποσοστό forró 70%
έως 90%» κπτευθυνονται jtov κοινοτικό
χώρο με μόνη εξαίρεση το ε<»περ»6ο<ι
δή.
Ο» εξαγωγές fiuv ελληνικών πορτο
καλιών στην Κοινότητα εμφάνισαν εφε
τος σημαντική αύξηση. Κινήθηκαν δηλα
δή από το ποσοστό 3.48% της περοινής
περιόδου και έφθοοαν την περίοδο
1981
82 ατο 24,74% του συνόλου
των εξαγωγών του προϊόντος προς κάθε
κατεύθυνση.
Διατηρούμε δε βόσιμες ελπίδες άτι
μι την επιτυχία πυν ρυθμίσεων που c-ni
διώκονται ο· δείκτες των εξαγωγών των
νωπων οπωροκηπευτικών μας προϊόν
των και ειδικωτερα των πορτοκαλιών κοι
των λιμονιών θπ ανέβουν ακόμη περισ
σότερο. Γιατί θεωρούμε τον ευρωκοινοτικό χώρο ζωτική περιοχή διοχέτευσης
των αναφερθεντων προϊόντων μας και
τον «δυναμισμό των 300.000.000 κατα
ναλωτών της Κοινότητας βασικό σπορροψητήρα τους»

Στη δημοτική θα
συντάσσονται τα
έγγραφα των Νομαρ
χιών
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Στη δημοτική θα συντάσσονται
όλο τα έγγραφα των Νομαρχιών.
Σχετική εγκύκλιο του υπουργείου
Προεδρίας επην οποία μεταξύ άλ
λων. αναφέρεται ότι έχει δοθεί
εντολή στο εθνικό τυπογραφείο να
μη καταχωρούνται στην Εφημερίδα
της Κμβερνήσεως κείμενα που δεν
έχουν γραφεί στην νεοελληνική
γλώσσα, απέστειλε προς άλες τις
Νομαρχίες το υπουργείο Εσωτερι
κών.

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΛΕΥΟΥΝ Μ Α ΖΙ
Μήνυμα του κ. Κακλαμάνη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 (ΑΠΕΙ
«Συμπαρατεταγμένες
Ελλάόα
και Κύπρος παλεύουν μαζί σα
προωθημένα φυλάκια της εθνικής
τιμής και της ελληνικής αξιοπρέπειας
για την ανεξαρτησία και την εδαφική
ακεραιότητα της Κύπρου και της
Ελλάδος» τονίζει ο υπουργός Εργασίας τπς Ελλάδος κ. Απόστολος
Κακλαμάνης, σε θερμό μήνυμα που
απέστειλε προς το 60ό Πανκύπριο
Συνέδριο της Δημοκρατικής Εργατι
κής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚΙ
που άρχισε χθες στην Λευκωσία,
Το μήνυμα του Έλληνα υπουρ
γού αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Αδέλφια, δημοκρατικοί εργά
τες της Κύπρου, μου είναι μεγάλη
χαρα, που απευθύνω στο συνέόριο
θερμό αδελφικό, αγωνιστικό χαιρέ
τισα και μου είναι πραγματική λύπη
που αντί της φυσικής παρουσίας
μου, σας στέλνω ένα γραπτό μήνυ
μα.

«Ωστόσο πρέπει να είστε βέ
βαιοι γιο την αγάπη, το ενδιαφέρον
και τη στοργή της ελληνικής κυβέρ
νησης και πιό ειδικό του υπουργείου
Εργασίας γιο τους δημοκρατικούς
εργάτες της Κύπρου κοι τη συνδικα
λιστική τους οργάνωση. Αυτή η
αγάπη, η στοργή και το ι νδιαφέρον
εκφράζονται με την υποστήριξη
προς όλο τα πατριωτικά και μορφω
τικά προγράμματα της ΔΕΟΚ και με
την συμμετοχή της ΔΕΟΚ σ όλο τα
προγράμματα
του
υπουργείου
Εργασίας και της Εργατικής Εστίας
της Ελλάδας για την Κύπρο.
Το δημοκρατικό συνδικαλιστικό
κίνημα έχει τεράσισ ρόλο να δια
δραματίσει στον αγώνα της Κύπρου
για την εξάλειψη της κατοχής για
την λευτεριά και ανεξαρτησία, επι
στροφή των προσφύγων στα σπίτια
τους, ανεμπόδιστη άσκηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για
μια δημοκρατική ελεύθερη και
σοσιαλιστική κοινωνία».

ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Στις
11.00
το
πρωΤ ο
πρωθυπουργός
κ.
Παπανόρέου
συναντήθηκε στο Καστρί με τον
Γιουγκοσλάβο υπουργό Εξωτερικών
κ. Βρέχοβιτς που βρίσκεται στην
Αθήνα από προχθές για διήμερη
επίσκεψη.
0 πρωθυπουργός, μιλώντας με
δημοσιογράφους, και απευθυνόμε
νος στον κ. Βρέχοβετς έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Θέλω να εκφράσω την μεγάλη
μου χαρά και ικανοποίηση για την
επίσκεψη
του
υπουργού
Εξωτερικών της φίλης γειτονικής
Γιουγκοσλαβίας με την οποία μας
ενώνουν πολλές κοινές εμπειρίες
και πολοί κοινοί αγώνες. Και είναι η
στιγμή να τονίσουμε τον πραγματι
κά α ρ μ ο νικό ρόλο που έπαιξε και
παίζει η Γιουγκοσλαβία στον διεθνή
χώρο, κάτω από την ηγεσία του
μεγάλου ηγέτη Τίτο, που χάραξε ένα
νέα δρόμο για την ανθρωπότητα,
την
εθνική
ανεξαρτησία
και

αυτοδιαχείριση, που σημαίνει την
άμεση συμμετοχή του λαού σε όλες
τις αποφάσεις που τον αφορούν.
Χαίρω, επομένως γιο την ευκαιρία
που μας δίνεται να συσφίξουμε
ακόμα περισσότερο τις ήδη φιλικές
σχέσεις μας με την Γιουγκοσλαβία.
Εξ άλλου, ο Γιουγκοσλάβος
υπουργός των Εξωτερικών έκσνε
την ακόλουθή δήλωση:
«Ευχαριστώ
πολύ,
κύριε
πρωθυπουργέ, για τα ευγςνή λόγια
φιλοξενίας που εκφράσατε καθώς
και για την σαφήνεια με την οπαίο
εκθέσατε την γρομμη σας αναφορι
κό με τις σχέσεις των δύο χωρων.
Επιτρέψετε μου να εξάρω και εγώ
ιδιαίτερα δύο τρεις φράσεις. Οι
σχέσεις μεταξύ των λαών και των
χωρών μας είναι €κ παραδόσεως
αγαθές. Εμείς από την πλευρό μας
δίνουμε πάντοτε προσοχή στις
σχέσεις αυτές και η άφιξή μου εδώ
καθώς επίσης και η επικείμενη
επίσκεψή σας στην χώρα μου
αποτελούν ακόμη μιά ισχυρότατη

ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ
Γta τα αγροτικά στην ΕΟΚ

επιβεβαίωση της φιλίας αυτί
καθώς επίσης και την υποχρέώΟ
καθήκον εκ μέρους μας να πράξοη
με το πόν για την περοιτέΡ^Ι
διεύρυνση των σχέσεων και τι«
συνεργασίας μας. Συνεργασία ^
οποίο θο σποβεί προς όφελος τι»*
λαών και των χωρών μας κ.σθΛ|
επίσης και την σημαντική κοι*«,
συμβολή μας δια την ¿ιεθνή «ιρήν»1
και την σταθερότητα στην περιάΧίιι
αυτή
και
τις σχέσεις
καλήΐνειτονίας Θέλω ακόμα να πώ'
αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή na®
γίνομαι δεκτός ακριβώς εδώ <***
πατρικό σας σπίτι»
Το μεσημέρι ο ΓιουγκοσλάβοίΙ
επίσημος έγινε δεκτός οπό το*
πρόεδρο
της Δημοκρατίας *
Καραμανλή και αργότερα παρεκόθησε σε πρόνευμα. Στις 6 ,0
απόγευμα ο κ Βρέχοβετς αναχωρεί
για το Βελιγράδι.

Τήν Πέμπτη
μισθός
καί δώρο
τών Δ.Υ.
κπά τό Υπουργείο Οικονοι
Δνακοτνώθηκε δττ ο! άποδοχάςΓ V
Δημοσίων Υπαλλήλων δευτίρού
καπενβημίροο
ιτβ». -,¿
κοπενβημίρου 'Απριλίου
Απριλίου 1982
καταβληθούν στ«ς β Απριλίου μοΟ*
τό δώρο Πάσχα.

ΔΙΑΑ ΥΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜ ΒΟΥΑ/Ο
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 3
Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγήθηκε

•
Πέθανε ξαφνικά μετά από
συμπλοκή, στη θέση Πέρδικα Αινίνης. ο Μιχ. Μούρτζης 45 ετών. 0
Μούρτζης, φιλονίκησε και συνεπλά
κη με τον Ιω. Τσολάκο 41 ετών, για
κτηματικές διαφορές. Ακολούθως
έφυγε με το αυτοκίνητό του.
Στο δρόμο πέθανε 0« θάνατός
του αποδίδεται σε καρδιακή προσ
βολή, δεδομένου, ότι από παλιό
έπασχε από την καρδιά του.
•
Στο 82ο χιλιόμε ρο της νέας
εθνικής οδού Αθηνών
Πατ, ».
ιδιωτικό αυτοκίνητο με οδηγό τον
Στην«Ανθολογίατων Σύγχρονων
Α. Αρβανίτη, 59 ετών, παρέσυρε
Ελλήνων Λογοτεχνών», που εκδίδει
και σκότωσε τον Παν. Γιαμπαράνη
ο Οργανισμός INTERNATIONAL
32 ετών, που πέβαινε μοτοποδη
TIME, θα συμπεριληφθεί με βιοΧότου.
γμαφικό της σημείωμα και ορισμένα
•
Στο 4 1ο χιλιόμετρο της εθνι
εκλεκτό κείμενά της η συνεργάτιδα
κής οδού Κυπαρισσίας-Πύλου φορ
tou «ΛΑΟΥ» Μαριάνθη Καπουτσέτηγό αυτοκίνητο με οδηγό τον
λη.
Γεωργ. Αρβανίτη, 39 ετών, παρεξέ
Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο
κλίνε της πορείας του και έπεαε αε
Οργανισμός αυτός . πρόκειται να
ρέμα.
αναλόβει την έκδοση ενός ποιητι
[ Σκοτώθηκε η κόρη του και ταρυμακού της βιβλίου.
τίσθηκε σοβαρό η σύζυγός του,
Παναγιώτα, 32 ετών.

Διάκριση
συνεργάτιδας
του «ΛΑΟΥ»

το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργία«
της ΕΟΚ που επρόκεπο νο αποφα
σίσει για το ύψος τηςαυξήσεωςτων
αγροτικών τιμών, περιόδου 1982 83. Μετά από πολύωρη συνεδρία
ση των «10» υπουργών - κεκλεισμένων των θυρών - αποφασίσθηκε ότι και η δεύτερη έκθεση του
επιτρόπου κ. Ντολοαγκερ όεν νίνεται αποδέκτη δεδομένου Οτι οι σχεοεις των υπουργών εμφανίστηκαν
ως ιδιαιτέρως οξυμένες.
Το ερχόμενο συμβούλιο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στις
20 Απριλίου στο Λουξεμβούργο,
ενώ σκοπός της αναβολής είναι να
καταβληθούν νέες προσπάθειες
προσέγγισε ως των απόψεων των
«10» εταίρων, κυρίως σ' ότι αφορά
το κοινοτικό κεκτημένο για τα αγρο
τικό προίόντο αλλά και να κατευνασθούν τα πνεύματα.
' Ενδειξη του χθεσινού αδιεξό
δου - ανέφεραν έγκυρες πηγές - εί
ναι ότι επί τρεις ολόκληρες ώρες το
συμβούλιο συζητούσε επί διαδικα
στικών θεμάτων. Ένας επιπλέον
λόγος της αναβολής είναι ότι το
συμβούλιο μπουρνών Εξωτερικών,
που θα συζητούσε το θέμα της βρε
τανικής συνεισφοράς στον κοινοτι
κά προϋπολογιαυό, θα πραγματο
ποιηθεί σήμερα, λόγω της αργεντινής εισβολής στις νήσους Φάκλοντ
Το σημεία διαφωνίας - κστα τον
Βέλγο πρόεδρο του συμβουλίου
υπουρνών συνοψίζονται στο εξής:
α) νομισματικά εξισωτικό ποσά, β)
επίπεδα τιμών, γί φόοοε συνυπευθυνότπτπε στο νόλσ · όΙ μεσογει
ακό κεκτημενυ ει πΛησω- ρισμός
ορισμένων χωρών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Εφ ημερίδα μ α ς ΙΙ

Π ρ ω τα π ρ ιλιά τικο, αλλά νόσ τψ *
Οι β ο υ λ ε υ τέ ς
Η μ αθία ς ^
ΠΑΣΟΚ κ α τέ θ ε σ α ν από κοινού
ερ ώ τη σ η σ τη Βουλή, για το*
υπουργό σ υ ντο νισ μ ο ύ , διαμΟΡ"
τυ ρ ό μ ενο ι για τη ν υπαγώ»Λ
ολόκληρου το υ Ν ομού ΗμσθΜ
σ την Β ' π εριοχή το υ νόμου
κινήτρω ν.
Δ εν έγ ιν ε γνω σ τή ακόμη 1
α ντίδ ρ α σ η το υ « δ εκα νέα *1)5
Βουλής».

Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΒΡΕΧΟΒΙΤΣ

ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Με απόφαση του υφυπουργού
Οικονομικών κ Δημ· Τσόβολα αυξά
νεται από 1ης Ιανουορίου 1982 το
μέρισμα που καταβάλλεται από το
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπάλ
ληλων στους μερισματούχους του
κατά 20% και το κατώτατο όριο από
2.200 σε 2.700 6ρχ·
Η απόφαση προώθείται για
δημοσίευση στην Εφημερίόο της
Κυβερνήσεώς

Λ ια β & κ τ ο Β
κ α ί f l> a f ii3 e e e
εήν

•
Δ ιά φ ο ρ α
ονόμο*
α κούγο ντα ι
τε λ ε υ τα ία
Β έρ ο ια γιο υπ οψ ηφ ιότητα άΐΊ
π ροσ εχείς δ η μ ο τικ ές εκλογή
Κανείς, όμω ς δ εν μ ιλά ει γιο 10
όνομα το υ τω ρ ιν ο ύ δημάρΧ®ν'
Α π ' ότι ξέρ ο υ μ ε, επ ίσημο ο *
Ζαμπούνης δ εν δή λω σ ε ότι δ**
θ α επ ιδιώ ξει τη ν επανεκλοίί
του. Γ ιατί. λοιπόν, υποτιμούν τίΡ
αξία το υ ; Τ όσ ο πολύ. δηλοΜ
δεν π έτυχε στα κα θη κοντά ι®11
και δεν θ έ λ ο υ ν να γίνείο
διόλου λόγος γ ι' α υτόν;

θα διευρυνθούν οι σχέσεις
Ελλάδας-Γιουγκοσλαβιας

Αυξάνβται 20%
το μέρισμα
πολιτικών υπαλλήλων

Μ ε απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας ιδρύθηκε
στη Νάουσα Εργατικό Σωματείο με
την επωνυμία «Σωματείον Τεχνικών
Πτυχιούχων Μέσης Εκπαίδευσης
Ναούσης» με έδρα τη Νάουσα και
σκοπούς αυτούς που οναφέρονται
στο καταστατικό του
Βέροια 1/4/82
0 Πληρεξ. Δικηγόρος
φΙΛΙΠ Σ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Λ αϊκ

Δ ιπλό «βέτο»
των Η.Π.Α.
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 3 (ΑΠΕ Η*
ΤΥΠΟ»
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόβίΤ
λαν δυο φορές το «βέτο» τους 01
διάστημα μικρότερο της μιας ώράΙ
τις πρωινές ώρες σήμερα, ευποό^
ζονταε
έτσι
το
Συμβούλ1®
Ασφαλείας να πάρει απόφαση στά*
προσφυγή της Νικαράγουας V®
επικείμενη αμερικανική εισβολή έ®1
στην πρόταση ψηφίσματος ^
Αράβων
που
προβλέπει
*1’
καταγγελία
των
κατοπιεστιΚΡ’*,
μέτρων που παίρνουν οι Ισραηλιν®1'
εναντίον των Παλαιστινίων σ*®
κστεχόμενα Αραβικά εδάφη.
Η Αραβική πρόταση πήρε ^
ψήφους και μια εναντίον της (τυ^
Ηνωμένων Πολιτειών) ενώ το ΖάίΡΙ
απέσχε.
Γιο την προσφυγή της Νι , α ^ '
γουας. οι Ηνωμένες ΠολιτίΒ’
άσκησαν «βέτο» γιο το σχέδ1®
ψηφίσματος, που πρόβλεπε έκκλΙΓ
ση σε όλα τα μέλη του ΟΗΕ Τ*·
καταγγείλουν την χρήση βίας και
προτρέπουν
την
όιεξαγώΐτ
διαπραγματεύσεων για την ειρην··™·
λύση
των
προβλημάτων
Κεντρικής Αμερικής.
,
Η πρόταση, που υποβλήθηκε σ’1®
τβν Παναμά έλαβε 12 ψήφους
μια των Ηνωμένων Πολιτειών ή*0*
εναντίον της. ενώ η Βρεταννίά Ί®1
το Ζαΐρ απέσχον.

’Cninilonoim Ν<ηηημ |Ϊ
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~fin i··
e n iT iA á
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Ετος ιόρύσεως I %5
αρ φύλλου I8 9 β

Μητροπόλεως 72 Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Τιμή φύλλου 5ρχ. Ιό

ΑΝΕΛΑΒΕ ΧΘΕΣ-,
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
κ. ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ
Η πρώτη ομιλία του
προς τους υπαλλήλους
ΡΙ ^ ν£Αρβε χ θές τα καθήκοντά του ο νέος νομάρχης Ημαθίας κ.
νακιδης, ο οποίος στην πρώτη του ννωριμία με τους προισταμέ° υ^ * αι τ°ο ς υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών είπε τα εξής:
αη «Είναι

Via

μένα

ιδιαίτερα

ονάλη?"'1^ η ° np€piv|i Ρ«Ρσ τπς
Νομ0ρχΠϊ T0JV καθηκόν,ων ρου σαν
' τ Πς Ημαθίας
Κα.
γιατί η ίΛν°' ^Μοντ,κή. όχι βέβαια
Κ€
^βερνηοη μου εμπιστΕύθηoniir^V·
αυτ,ίΙ ~ αφού κύρια
πΧ ω π 0ίΧ ^λΑόθ¥° ^ ς KÜ' 0X1 Τ°
Uxlvn
Μ 0 ν'0ΤΙ αποτεΛί1 το
Uioc u*10· f ^
«oivoOpyiou αγώνα.
TPtua|€VaA' " ΡΡχΓ^ V'a ΤΓ>ν αποκίνW fa jfa " "
Τ
περιφερειακή
uac ~
χωρο τ Πί ευθύνης
s · 0Το Μομό μας
λώσοΓοε 01 ών(1 ° υτόυ θα τον
δυνΰμειτ
ηρινμένο' στις λοικές

S

i?

,*

" ,ι
σ ’ όλους
και
τις
ΓΙομοιι

TPwor|V° ! - VVÜ>CrT0 πως η αποκέν
επιλογή J Vai *3ϋσικ^ δημοκρατική
ΠΉιθεοπ Πς Κϋ0έρνΓ1σΠί· σ£ πΑιί ρΓ1
την u η ’’•W υπερσυγκέντρωοη.
ΗορφήΡαφ€,ΟΛρστία· ΜΕ τ Πν κάθε
efoua arΤΓΗ μον°πώληοης της
Οη, (ζα|ζ ΟΤ10 ΤΓ)ν Κεντρική ΔιΟίκημέχρ,
ίΙναι Οκόμα γνωστό πως
avTt>Ywv|0f||JEPa
υπήρχε
ένα
λόΤηΤϋ ιστ'κά πνεύμα, μια αντιπα' QvüutoV'Q ν° μη πούμ6 εχθρότητα
και τ α ^ Π ν κεντρική διοίκηση
ανόμί0
περιφερειακή διοίκηση.
σ,ι και <7ΤΓ|ν Γ'ίρ,<1>€ρε |ακά διοίκηστην , Τΐ*ν Δύτοδιοίκηση, ανάμεσα
Πολίτη Γ'μδαιπ διοίκηση και τον
Ρυ»οη*ε Γ° V* ° ®ίρ ρ ό και την καθιέάτ00 ΤΓ|<· Ααικής εκπροσώπησης
ΥλοποίπνΡμ° ύς ' που η αρχή της
ξεκίνημά Πς TPu «·ναι το σημερινό
vq
* θα προσπαθήσουμε
Η ιιποη,.^αοχΓ1ματίσουμε αυτές τις
i ο0υ„. χ °ΥΥΐθέσεις. Να κιιταργήί.
πδιυκά αυτήν την αντίθε-

Ε ισ α γ ω γ ή

θοσχαριών
ατγό τρίτβς
λώρες
u

r

Φ°υς rioíjUP£ τττους κτηνοτρό" ηύΧυνοη J 0αχπΑρϋνται με την
« QvOKo!viUatl,° OXOp,UJV ° τι οπω<>
V Γεωρνιη
το
Υπουργείο
■ από ,
00 δέχεται η ΥΔΑΓΕΠ
I1 °ιτήθεις , Ρέχρι '2 η ς Απριλίου
* °πό τρ ή !'α £'ΡαΥωΥή μοσχαριών
11 οντισ ταθ,,,Ι,Αώρ^ με μειωμένη
r
η
ρ ^ '« η εισφορά
* μ°°Χάρω°?ν Λνή αφορά
6000
* ζωντανού 'η ° Τ° ono!o τα 1-300
κιλά θα
“ ΟΡΟυς απρ 22 0-3 00
βί°μ< μεΙωοη Γ ' ° πώΓ'ρμνκοσλα" οφοπλ,
ΤΓ,ς ο^ισ ταθμιστικής

Ζά70%
>!α'- 47ο°

3 I *'λά απ.ι I ΡΟυς μέχρι κα' 300
1 Μείωση
' 0'1^ τρ” “ > χ-Ρ ε ς με
>
0, ενδ?αΑ ° ? 00ής * στα 60%

. ’««< ·πλπ

■

ομρν01 ν,α Π6ρ,πσό-

S πλΠΡΟφορίεε (προυποθέοε,Γ
°ποπαυμενα
δικαιολογητικά)
. Α-'νηη
ππευθυνθούν στη

C Q°0Úv μρ

3 Κτ1'Ότρ0φ ,·α^ ΡνΓας·
ΑΠ° ™ Ν Δ ι'ΝΣΗ

Γρ° ΦίΙ°
γ ε ο ρ γ ια ς

ση. Να ξαναόώσουμε αξιοπιστία στη
δημόσια διοίκηση στην περιφέρεια.
Να εμφυσήσουμε σ
αυτή την
δημόσια διοίκηση “ ότι θα πρέπει,
επιτέλους
να εφαρμόσει
την
ισοπολιτεία και την ισονομία, να
λειτουργεί σαν υπηρέτης του λαού
και όχι σον αφέντης του Να οντιμε
τωπίζει τους πολίτες όλους τους
πολίτες
ανεξάρτητα
απο
τις
κομματικές
προτιμήσεις
και
πολιτικές πεποιθήσεις τους.
Σαν εκπρόσωποι της Κυβέρνη
σης στο Νομό θο αναλάβουμε να
υλοποιήσουμε την αποκέντρωση
και
να προετοιμάσουμε
την
μελλοντική μας υποκατάσταση από
αιρετά, απ' ευθείας απ' το λαό
εκλεγμένα όργανα.
Να
δημιουρνησουμε
τις
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν,
αλλα και θα διασφαλίσουν στο λαό.
στην Αυτοδιοίκηση σ ' όλους τους
φορείς να χτίσουν βήμα με βήμα
την γνήσιο και ουσιαστική αποκέν
τρωση
Μα ταυτόχρονα να προωθή
σουμε
την
υπόθεση
της
περιφερειακής ανάπτυξης Γιατί δεν
νοείται ανάπτυξη με ξεχασμένη
περιφέρεια. Και ανάπτυξη δεν είναι
μόνο οικονομική, αλλά και η
κοινωνική και πολιτιστική. ' Οπως
και η αποκέντρωση δεν μπορεί να
έχει το νόημα μόνο της διοικητικής
αποκέντρωσης αλλά το ουσίαστικώτερο νόημα της απόδοσης στον
ίόιο το λαό των εξουσιών του μέση
από τους πραγματικούς του φορείς
την τοπική αυτοδιοίκηση, τους
συνεταιρισμούς το συνδικαλιστικό
κίνημα.
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος αυτός
είναι δύσκολος.
Εχουμε
συναίσθηση
ότι
επωμιζόμαστε τεράστιες ευθύνες.
Μα
έχουμε
τη
βαθειά
αισιοδοξία για την επιτυχή έκβαση
του
καινούργιου
αγώνα.
Δεν
είμαστε μόνοι.
Δεν είναι κοντά μας μόνο τα
γνήσια Νομαρχιακά Συμβούλια, στα
οποία για πρώτη φορά συμμετέχουν
εκπρόσωποι
των
παραγωγικών
τάξεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης και που έχουν αποφασιστικές
αρμοδιότητες
Είναι οι αεττείρευτες λαϊκές
δυνάμεις που διψούν πράγματι για
λαϊκή συμμετοχή.
Μαζί μ ’ αυτές μαζί με τους
δημοτικούς άρχοντες την τοπική
αυτοδιοίκηση, με όλο το λαό της
Ημαθίας είμαστε αισιόδοξοι πως θα
κάνουμε σίγουρα βήματα.»

Γ€ν. Συνέλευση
του Σωματείου
συγκολητών ελαστικών
Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ
του
Σωματείου
Συγκολλητών
Ελαστικών
Αυτοκινήτων
Ν.
Ημαθίας οποφασίστηκε η σύγκληση
γενικής συνελεύσεως των μελών
του για να αποφασίσει για το θερινό
ωράριο εργασίας και για την
τροποποίηση του καταλόγου τιμών
Η γενική συνέλευση θα γίνει την
Πέμπτη 8 Απριλίου στις 7 το βράδυ
στο κέντρο Εληά Βέροιας.

λροςοχμ
αΠ*ΡΑΓΩΓΟ|

- ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

το — ι·ύργ»ο κατάστημα

Στο ε ^ * * * 0 * ■· ΠΑΑΟΥΚ,ΔΗ
*α^ ώ ο <<ΪΤώθΤ,1μο 00
τ ο καλύτερα φάρμακα για όλές π ς
« α ί λ ΐ ί . Α * ' ^ Ρ ο θ ί . βολβούς, γεωργικά ιργολείο - μηχανήματα
δμίογι τ
αντικρΟοττε τη ν 6 όθεση το υ Γεωπόνου για την
¡Τ Ι! ιξυ η η ρ ίτη α ή σας όσον αφορό:
β)
σας σε φάρματα
V)

τη

μ ΐλ*ΓΓΙς *αι ιγ κ α τς σ τά σ ίΐς τω ν αγροκτημάτων,

δ) τη ΙΓΤ,βλίιΚΐ£ *ο»
με οκοτμ\
*01 °ν ν *χ ή παρακολούθηση των καλλιεργειών
>«ώβν ν* Την ° ιίΑυατ1 άλων τω ν ενδεχομένων προβλημάτων της
« Κ παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩ ΠΟΝΟΙ

ΤΗΛ. «2.411 — «2.429
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑ!

Περί συνδικαλισμού
ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΟΙ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με
σημερινή ανακοίνωση του επισημαίνει την αντίθεση του στο
νομοσχέδιο για τον συνδικαλισμό. Μ εταξύ άλλω ν στην ανακοίνω
ση του ΕΒΕΑ αναφέρονται τα εξής:
Η παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να απεργούν
για λόγους εντελώ ς ξένους με την προστασία ικονοποιήσεως
καθαρά επαγγελματικών αιτημάτων, ανοίγει το δρόμο σε καταχρή
σεις που μπορούν να στοιχίσουν ακριβά στην οικονομία μας.
Η παροχή της δυνατότητας στους εργαζομένους μιας επιχειρήσεως ή ενός κλάδου νσ απεργούν, σε ένδειξη ολληλεγγύης προς
εργαζομένους άλλου κλάδου, οι οποίοι διεκδικρύν διαφύλαξη ή
προαγωγή οικονομικών κ.λ.π. συμφερόντων, αποτελεί σαφή
τιμωρία του επιχειρηματία εκείνου, που φρόντισε, σε βάρος
ασφαλώς των κερδών του, να ικανοποιήσει έγκαιρα παρόμοια
αιτήματα των εργαζομένων στην επιχείρησή του.
Η γενική απαγόρευση της ανταπεργίας (Λοκ -,'Αουτ) συνιστά,
όχι μόνο στέρηση ατομικού δικαιώματος του επιχειρηματία, αλλά
και απαγόρευση της δυνατότητας, άμυνας του έναντι παρανόμων
και καταχρηστικών απεργιακών εκδηλώσεων και προστασίας της
ζωής όσων εργάζονται και των περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε
και της ίδιας της υποστάσεως, της επιχειρήσεως ,

Νέες τροπολογίες
στο Φορολογικά
Νομοσχέδιο
φορολογικό
νομοσχέδιο.
Έτσι
ορίζονται ότι:
1.— Δεν οφείλεται ειδικό τέλος
Ν. 1 108Π 980 γιο την αντικατάστα
ση πετρελαιοκινήτου επιβατικού
αυτοκινήτου Δ.Χ. εφόσον καταβλή
θηκε από τον ιδιοκτήτη για ίδιο
αυτοκίνητο ή οπό πωλητή ή άλλο
προκάτοχα ον προέρχεται οπό
αγορά μαζί με άόε'α κυκλοφορίας.
Ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς
υποχρέωση επιστρέφονται μετά
από αίτηση ενδιαφερομένου.
- ΚαταρνεΙ*01 αΓΤ° 1 5.1982 ο
φόρος δημοσίων θεαμάτωνκοι η
εισφορά ν α τον Εθνικό Οργανισμό
ΜΟΣΧΑ 5 —
Ο Σ ο β ιε τ ικ ό ς η γ έ τ η ς Λ εο νΙντ
Προνοίας των εισιτηρίων κάθε
Μ π ρ έζνιεψ β γ ή κ ε ο π δ το ν ο σ ο 
είδους θεάτρου.
κ ο μ είο μ ε τ ά τ η ν ελ α φ ρ ό β ελ τίω 
ση τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ δήλω σε
Η θεώρηση εισιτηρίων και η
χ θ ε ς κ α λ ά η λ η ρ ο φ ο ρ η μ έν η Σο
εποπτεία θα συνεχιστεί.
β ιετικ ή π η γ ή σ τ ο π ρ α κ το ρ ε ίο
« Α ο ο ο σ ιέ ιτ ε ν τ Π όες»
- Από τη δημοσίευση του νόμου
μειώνονται οι συντελεστές φόρου
δημοσίων θεαμάτων Κινηματογρά
φων 30.000 εισιτηρίων το χρόνο
στην περιφέρεια πρώην διοίκησης
Πρωτεύουσας και Θεσσαλονίκης σε
21% ν α εισιτήρια μέχρι 25 δραχμές
και 25% ν ° τ0 υπρΑοιτιο «σ' στην
υπόλοιπη χώρα σε 17% και 20%
Πέθανε σε ηλικία 59 χρόνων ο
αντίστοιχα.
υποθηκοφύλακας Ναούσης Μιλτιά
Στα υπόλοιπα Εισιτήρια ισχύουν
δης ΘεσόωρΙόης.
συντελεστές που υπάρχουν.
0
Θεοδωρίδης υπέφερε αρκετό Ο Φόρος υπολογίζεται στο
κοιρό από την καρδιά του.
καθαρό ποσό εισιτηρίου με βάση
Στη ζωή του συνάντησε πολλές
ονομαστικούς συντελεστές.
αντιξοότητες αλλά η μοίρα του του
Το αφορολόγητο ποσό των
επεφύλαξε ήρεμο και ευτυχισμένο
εισιτηρίων
Κινηματογράφων
οικογενειακό βίο στα τελευτοία του
αυξάνεται σε 2.50 μέχρι 4 δραχμές.
χρόνιο.

ΑΘΗΝΑ 5 (ΑΠΕ)
Κοινοποιήθηκαν
από
το
Υπουργείο
Οικονομικών
με
εγκύκλιο
προς
τις
αρμόδιες
υπηρεσίες οι τελευταίες τροπολο
γίες που ενσωματώθηκαν στο

ο ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ

ΚΑΜΙΑ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καμιά ουσιαστική πμόοόος όεν
έγινε στην αγροτική μας οικονομία,
παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις
ενώ πέρασαν ήδη πέντε μήνες από
την κυβερνητική αλλαγή. Η διαπί
στωση αυτή ένινε στη διάρκεια της
νενικής συνελεύσεως της Πανελλή
νιος Ενώσεως Γεωπόνων Δημ,
Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) που, ως
γνωστό, πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.
Οπως
επισηυοίνουν
οι
γεωπόνοι, δεν έγινε: αλλαγή των
δομών και θεσμών που κυριαρχούν
στην αγροτική οικονομία, αξιοποίη
ση του γεωπονικού δυναμικού και
καμιά κίνηση για ηθική και οικονομι
κή ανύψωση του γεωπόνου. Παράλ
ληλα όμως τπογραμμίσθηκε ότι οι
γεωπόνοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τους αγώνες τους μέχρι της
δικαιώσεώς τους ον η κυβέρνηση
της αλλαγής όεν ικανοποιήσει το
αιτήμοτό τους για τα οποία υπάρχει
. _ ί Μ ν ΐ ν ηη
Υπενθυμίζουν ότι η ϋποηνούμενη
κινητοποίηση των νεωπόνων ήταν
μιά απεργία διάρκειας.
Μεταξύ των αιτημάτων τους
όπως διατυπώθηκαν στη γενική
συνέλευση - οι γεωπόνοι σημειώ
νουν την αναδιοργάνωση του
υπουργείου Γεωργίας σχετικά με
την αξιοποίηση του γεωπονικού
δυναμικού, την επίλυση θεσμικών
και οικονομικών αιτημάτων, τη
συμμετοχή τους στη σύνταξη
νομοθετημάτων σχετικών με τη
γεωργία κ.ά.

βγήκε από
το νοσοκομείο

Πέθανε ο
υποθηκοφύλακας
Ναούσης

Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Ε Σ

φωτιά στο
Πολυδένδρι
Για εμπρησμό, μάλλον, πρόκειται
η χθεσινή πυρκαγιά σε όαοώδη
περιοχή του Πολυδενδρίου.
Η πυρκαγιά εξεράγη σε απότομη
χαράδρα των Πιερίων και επενέβη
έγκαιρα η Πυροσβεστική που με την
βοήθεια δασοφυλάκων και κατοί
κων της περιοχής την έσβυσαν,
Ανακρίσεις
διενεργεί
το
Δασαρχείο Βεροίας που ερευνά την
πιθανή περίπτωση να πρόκειται για
εμπρησμό

r ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟΔ1ΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

2,5 Χρόνια σε
70χρονο για
αποπλάνηση

Σε ποινή φυ λακίσε ως διάμιυυ χρόνων
κιιτοόικόστηκε χθές οπό το Μικτό
Κακουργοδικείο Βέροιας ο 72χρονος
παντοπώλης οπό τα ΑιγΙνιο Πιερίας
Νικόλαος ΜιντσΙάης νιο αποπλάνηση
μιος ΙΟχρονης ποιόίσκης
Το αδίκημα είχε διαπραχθεί το 1980
στο σπίτι του Μιντσίδη στο Αιγίνιο κοι οι
σσελγείς πράξεις του πόνω στην μικρή
είχον γίνει αντιληπτές από γείτονες.
Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία
luu ορνήθηκε ότι οσέλγησε «.ατό της
μικρής, την οποία ¿πως είπε την είχε σαν
παιδί του. Ας σημειωθεί όη ο ποτέρας
της μικρής ήτον υπάλληλος του
κατηγορουμένου.
Η
ΙΟχρονη
παθούοα
υπήρξε
κιπηγορηματική ότι ο δράστης της
εθώπευσε τα νεννητικό όργανα και ότι
εκυπερμότωαε πάνω στη φούστα της.
Από τους εξεταοθέντες μάρτυρες
ορισμένοι κοτέθεσαν ότι από το
παράθυρο του ατππού του κατηγορου
μένου είδαν την μικρή μέσα στο
δωμάτιο μαζύ του. όπως δε απεδείχθη ο
Μιντοίδης την παρεσυρε στο δωμάτιο
πρρσψέροντος της ένα κουλούρι.
0 Εισαγγελέας κ Τσίχλας στην
σγορευσή οο πρότεινε την ενοχή του
κατηγορουμένου
νκι
οτιοπλόνηοη
επέ στήσε δε την τιροοοχή tou Δικποτη
ρίου στο νομικό θέμα ότι ον τυχόν δεν
γίνει δεκτή η αποπλάνησή τότε ο
κατηγορούμενος θο απαλλαχθεί από
κΰθε κατηγορία γιατί τα μικρότερο
αδικήματα της εξυβρίσεώς ή της
προσβολής της οιδούς της ποθούσης
έχουν παρπνοοψεί με τον πρόσφατο
νομο.

Ο 72χρονος Ν . Μιντοίδης που καταδικάστηκε a t φυλάκιση 2 .5
χρόνων για αποπλάνηση παιδίσκης.
Μ
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ΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ
Ο Ι ΒΛΑΧΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ;
Σ ημείω μα του δικηγόρου ΓΙΩΡΓΟΥ X. Χ ΙΟ Ν ΙΔ Η
1
Στην αρχή της
και πετυχημένης (σαν πρώτης)
χορευτικής
εκδηλώσεως
tou
νεοσύστατου λαογροφικού συλλό
γου των
Βλάχων της Βέροιας
(κινηματογράφος
«Καηρίνη»,
3-4-1982) όιαβάστηκει εισαγωγικά,
ιστορικό σημείωμα για την έγκατά
στουη των Βλάχων στην περιοχή
της Βέροιας. Βέβαια, δεν διευκρινί
στηκε ότι το κείμενο τούτο ήταν μία
συνοπτική
αναφορά
a’
όσα
γράφονται στο βιβλίο του ουναδέλφου κ. Αλέξανδρου Β ίΐαπαβασιλείου, - με τον τίτλο «Ιστορικά
σημειώματα για τους Βλάχους ή
Κουτσόβλαχους» ίσελ 91-101).
που πάλι (στο σημείο εκείνο) είναι
περίληψη των αναμνήσεων του
Βλάχου Γιώτη (Παναγιώτη) Ναούμ
με ιην κριηκή εκόοση των οποίων
καταπιάστηκα εδώ και πολύ χρόνο.
2. Ο λόγος όμως που γράφε
ται αυτό το σημείωμα είναι άλλος
Ειπώθηκε, ο ' αυτήν την εκδήλωση
κοι λέγεται και γράφεται αε πολλά
δημοσιεύματα.
όη
οι
Βλάχοι
εμφανίστηκαν και εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή ιης Βέροιας στο
χρόνια του Αλή ποσά (όηλοόή στις
αρχές του 19ου αιώνα). Τούτο δεν
είναι anóAuTU σωστό και αληθινό.
3. Γνωρίζομε ότι υπήρχαν
Βλάχοι στην περιοχή μας από τα
Βυζαντινά χρόνια, τουλάχιστο.
Έτσι, ξέρομε Ιβλ. Γεωργίου X.
Χιονίόη. Ιστοβίο της Βεροίας τομ.
2ος. Βυζαντινοί χρονοι, Θεοσαλονί-

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΟ Υ Α Ε Σ

Πολίτης τρίτης κατηγορίας
— Ήταν ατί τρν άλλο γάμο, ταυ
Συλλογιούνται οι πεθαμένοι:
0
δικός μας πάντως συλλυγιώ-εξήγησαν. 0 δικός οου είναι Τρίτης
ταν. ΚΓ έλεγε με το ναύ του. πως
κατηγορίας
πια. τέλειωσαν τα ψέμματα, έγινε κΓ
Αναστέναξε -τρόπος του λέγειν αυτός Ισος με όλους. Αυτό που 6ε
μέσα απ' το Φερειρο του και
μιιόρεσε να φτάσει όσο ζουσε, το
συνέχισε να συλλογιέται. Θυμήθηκε
πέτυχε με το θάνατό του. ΚΓ έτσι,
τότε που αρρώεπηαε και χρειάστη
καθώς το φέρετρό του κυλούσε
κε να τον παν στην Κλινική. Διάδρο
προς τα νεκροταφεία με το Φόνη να
μοι αστραφτεροί, νοσοκόμες με
κρατά το μοναδικό στεφάνι («οι
ολοκάθαρες
άσπρες
μπλούζες
συνταξιούχοι της Βέροιας στον
μογείρισες να κουβαλάν
κάη
αγαπημένο μας συνάδελφο») και με
λαχταριστά ζεστά μπιφτέκια. Στο
τον Παπά - Νικόλα να στριμώχνεται
θάλαμο, δυο κρεββότια. το ένα πιο
ανάμεσα στον ψάλτη και τον οδηγό,
λαμπρό από τ' άλλο, με τα σεντόνια
θυμότον τη μέρα της στέψης του
τους τα καθαρό και τα πουπουλένιο
πριν από 4 0 χρόνιο.
προσκέφαλοΟλόφωτη τότε η εκκλησία, έτσι
Δεν πρόλοβε να φορέσει τις
που λάμπανε τα εικονοστάσια, τα
πυτζάμες του «θ' τον αρπόξαν.
στασίδια και τα πρόσωπα των
Σηκωτό σχεδόν τον πήγαν στο
λιγοστών καλεσμένων. Καμάρωνε
βάθος του διαδρόμου και τον
κι αυτός γιο τη λαμπρή τελετή που
αφήααν ο' έ,γά « ή λ α ^, που Τ0^
ιου ετοίμβζς η ενορία του. Ό ταν
θύμισε στρστιωΤ'’16 κστευλισμά.
ξαφνικά,
τσαφ. τσουφ,
γσαφ.
Πέντε νρεβάηο στη άειρό. κι αντί
Τσουφ, ένας
ένας οι διακόπτες
σεντόνια,
κουβέΡτ£ζ άπ αυτές που
ηχόύσαν και τα μισό φώτα της
κουβαλούσαν στις οοοακευές τους
εκκλησίας σβήσον

όταν πήγαιναν για το μέτωπο. Κι
αντί μπιφτέκια, πουρές πατάτος και
γιαούρτι μαζί με μιο οαλάτα
πράσινη.
4
- Εκείνα που είόες είναι για
πρώτη θέση. Το δικό σου ταμείο
πληρώνει τρίτη. κΓ ούτε κΓ ουτό.
Γιατί με τις 800 δραχμές που δίνει
για κάθε μέρα, δεν πληρώνει ούτε
τον
ύπνο
μιας
βραδιάς
σε
ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας
Τώρα γελούσε — τρόπος του
λέγειν - καθώς η νεκροφόρα
σταματούσε στο διάδρομο του
νεκροταφείου. Ή ταν εδώ. στον ίδιο
τόπο που κατέληγαν όλοι, πλούσιοι
και φτωχοί, στρατηγοί και στρατιώ
τες. Που είσαι καντηλανάφτη να μας
πεις για κατηγορίες γόμων, που
είσαι υπουργέ υγιεινής να μας πεις
για κατηγορίες ασθενών
Τέσσερις Δωποοί νεκροθάφτες
οηκώνουν τώρα το φερετρό του και
προχωρούν, Βαδίζουν ανάμεσα σε
τάφους αδειανούς και σε τάφους
νευάτοιικ «η· δε λεν να σταματή

Την ενοχή του κατηγορουμένου
ζήτησε και η πολπική αγωγή, τεκμηριώ
νοντας το επιχειρήματα της ενώ η
υπεράσπιση
ι ου
κατη γιιμουμενου
χαρακτήρισε ιην
όλη
υπόθεση
σκευωρία και σκηνοθεοίο σε βάρος του
Μιντσίδη οπό «υψηλό ιστάμενο πρόσω
πα του Αιγινίου» χωρίς όμως νο το
κατονομάσουν γιατί όπως είπαν δεν
είχον τα απαιτούμενα αποδεικπκό
στοιχείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνήγορος
υπεροσπισεως κ Διολυνός δεν ζήτησε
από το Δικαστήριο την μετατροπή της
κατηγορίας από αποπλάνηση οε
προσβολή της αιόούς της ποθούσης που
ον γινόταν δεκτή θα απολσσττόταν ο
κατηγορούμενος γιατί, όπως τόνισε ο
ίδιος, είναι αντίθετος στην συνταγματι
κότητα του πρόσφατου νόμου και αυτό
το έχει διακηρύξει δημόσια Την
μετατροπή αυτή ζήτησε, ό μ ω ς ο
συνάδελφος του κ. Σώχος καθώς και ο
ιρίτος συνήγορος οπεροοπίσεως κ
Δημοσθ Δσβάμας
Ο κατηδικασθείς άσκησε αμέσως
έφεση και οφέθηκε ελεύθερος
Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν ο κ
Γαβουνέλης Σύνεδροι αι δικαστές « κ.
Γκέλος κα. Σκούρτης και οι ένορκοι κ.κ.
Καυτερής και Μούσιος κσι οι κυρίες
Γκουτα κοι Κσλογήρου.
Εισαγγελέας ήταν σ κ. Τσίχλας ενω
Πολιιικη Αγωνή παρίστη ο κ Λριστ.
Λαχανόπουλος
Συνήγοροι υπεραοπιοι ως όπως
προσναφίρθηκε. ησον οι κ.κ. Δημοσθ
Δαβόρας Διολυνός και Σωχ'

οουν 0 άνθρωπός μας προσπαθεί
- τρόπος του λέγειν - να τους·
μιλήσει:
— Που με πάτε: Κι εδώ καλά είναι
σ αυτήν τη θέση. Έστω κΓ εδώ.
Μα δεν τους βλέπετε τους άδειους
λάκκους: Αποθέστε με σε κάποιον
απ' αυτούς να τελειώνουμε
Οι νεκροθάφτες όμως όλο κοι
προχωρούν. Κοντό στο μανόροιοιχο σταματάν, εκεί που το έδαφος
χαμηλώνει, έτσι που ο σταυρός για
να φανεί πρέπει νο έχει δυο μέτρα
ύψος.
Εκεί οποΟέτουν το φέρετρο και
σκουπίζουν τον ιδρώτα από το
μέτωπό τους:
— Με ης πέντε ψωροχιλιάδες που
πλήρωσαν στο δήμαρχο οι δικοί
σου. πάλι καλό που δε σε θάβουμε
όξω σπ τα μνήματα'
0 κοκυμοίρτίξΐ Από τα· Δήμρ.
»ιχον ά ιοθ έοο γι' Οσιόν στην πιο
απόμερη γωνιά έναν τάφο τρίτης
κατηγορίας
Ο Ρ Ε ΙΤ Η Ϊ

Η ΔΗ ΡΟ Γί (ΤΥΛΟΙ

ωραίας
κη 1970. σελ. 48 -49 και 106) ότς
στο
1350.
ο
αρχιτσέλινκας
Μαρζελάτος βοήθησε τον Βυζυνπ
νό αυτοκρότορα Ιωάννη Καντακουζηνό στην (ανα- (κατάληψη, της
Βέροιας που κατείχε προηγούμενα
·°
Σέρβος
βασιλιάς
ΣτεήΌνος
Δουσόν.
Στά 1627, πάλι ζούσε ίνος άλλος
κάτοικος της περιοχής nou λεγάτον
Μαρτζέλος Αλλωστε. κοι σήμερα
υπάρχουν (σε χωριό του κάμπου)
κάτοικοι με συγγενικό επίθετο.
4. Σύμφωνα με τον συγγραφέα
L Λιάκο Ιβλ. στου Γ. X Χιονιδη. ο
π.π., σημ. 5 των σελ. 4S-49) και
καθηγητή του Πανεπιστημίου της
Θεσσαλονίκης κ. Αποεπ. Ε Βακαλό
πουλο (βλ τή μελέτη του. προβλή
ματα, αναφερόμενο στην ιατορία
της περιοχής Θεσσαλονίκης Βέροιας κστό τα μέσα του 14nu οι.,
που δημοσιεύεται στις σελ. 837 κ.ε.
του
βιβλίου
του.
«Παγκαρπία
μακεδονικής γης», Θεσσαλονίκη
1980). η φάρο των Μαρτζέλων
ήιαν Αρβιινιτοβλόχικη και κατέβαι
νε στα χειμαδιό του κάμπου της
Βεροίος. - Θεσσαλονίκης»
κατά
προαιώνια παράδοση και την άνοιξη
ανέβαιναν πάλι για ξεκαλοκαιριό
στις ορεινές βοσκές » (οελ. 642).
5.
Αλλωστε, και ο Τούρκος
περιηγητής
Εβλιγιά
Τσελεμπή
αναφέρει ότι ανάμεσα στους κατοί
κους της . Βέροιας (στα 1668)
υπήρχαν κοι «Λατίνοι» (βλ. Βαα.
αημητριΟδη. Η κεντρική κοι Δυτική
Μακεδονία
κατά
τον
Εβλιγιά
Τοελεμπή. Θεσσαλονίκη 1973, σελ.
254Γ.Εχω τη γνώμη (βλ. Γιώργου
X. Χιονίδη, Συνοπτική ιστορία της
Βεροιος , Θεσσαλονίκη 1981 σελ.
28) ότι δεν πρόκειται για κατολοιπα
της Φραγκοκρατίας αλλά γιο λοτινάφωνους (λατινάγλωασουςΙΕλληνες
δηλαδή Βλάχους
6. Συμπέρασμα
Χωρίς να μπαίνω στη συζήτηση
για το ομφιλεγόμενα θέμα της
αυτόχθονος ή όχι καταγωγής των
Βλάχων της Ελλάδος νομίζω όη
υπήρχαν Βλάχοι στη Βέροια και
στην Ημαθία και νωρίτερα από την
εποχή της επικυριαρχίας του Αλή
ποσά.
Στα χρόνια του όμως έγινε,
απλούστστα. η μ α ζ ι κ ή εγκατά
στασή τους και στην Ημαθία, γιατί ο
σατράπης των Ιωαννίνων τους
κυνήγησε αλύπητα, γεγονός που
ονάγκασε
τους
Βλάχους
να
οΦήοουν τα ορεινά τους κστοφύγκχ
στην Πίνδο και στο Βίτσι, και νσ
κοταφύγουν στους κόμπους της
Μακεδονίας.
Ελπίζω όμως Δη, μετά λίγους
μήν*ς. θα ίχ ω έτοιμο vm έκδοση
σχετικό βιβλίο που το προρφίρω,
για έκδοση · εκμετάλλευσή, «τον
Φ,-ρίλπιδπ λαονρυφβ 6 σύλλογο
των Βλάχων της Βέροιας.
ΓΙΩΡΓΟΣ X- ΧΙΟΝΙΔΗΙ

IΙλίου Λ
Τρίτη 6 Απριλίου
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οταυρόΛεξο
Τον Λ ΗΜ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ
7
8
8

1
2.
3
4.
5.
6.

Ναηοαμερικόνικη πρωτεύουσα
τίτλος ελληνικής εφημεριδας.
τ αρχικφ αυτά έχουν σχέση μ«
Μέτωπο -μάρκα αυιοκινήτω ν
Σύμφωνα
μισή
...στάμνα
- Αρθρο
Εχει και η Θεσσαλονίκη και η
Βουλγαρία
Ελληνικό ποτάμι.
Αυτό πάντα έχε· σχέση με
ηλεκτροκίνηση.

Αρχαιρχοιρος -ξενική άρνηση
κι αυτός .. πλανήτης.
Πρόγονοι
ευρωπαϊκού λαού
-γελοιογράφος μας.
Το μικρό όνομα μεγάλης μας
ηθοποιού
-μ ε
το
νερό.,
ουνυφασμένη.

ΚΑΘΕΤΑ:
1 Είναι και η .λέξη φαγώσιμο
2 Ηρωικό επιφώνημα της αρχαίας
—νότα.
3 Ομοια
σύμφωνο
8ΥΜ
κατάφαση δηλώνει Ιξεν) ·
A Το μικρό όνομα δολοφονημένης
ηθοπ οιού.
5 Αχτύπητος στην καθαρεύουσα .
6 Αραβικός κόλπος.
7. Αρχικά αγροτικών μας οχημάτων
-τρ έχ ε ι στην ....Ελβετία -μ ισ ό
....κιλό.
8. Σκακιστική κίνηση —πετόει πολύ
ψηλά αυτός ίκα θ).
9. Ή ταν ο Γεώργιος Β νια την
Ελλάδα Ικαθ) —νησί μας.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΑ;/ 6 0 ΥΤΣίΝΑΣ 2 ΟΣΠΡΙΑ - Ι Κ 3 ΥΠΟ-ΑΚΑΡΙ 4 ΡΕΛΙ
-ΧΥΤΑ 5 ΒΡΟΥΤΟΣ 6. ΓΟΥΣΤΑ 7. ΝΟΙ -Ρ ΙΣ 8 ΟΥΖΟ
-Ν ΙΚ Η 9. ΙΝΩΜΑΤΑ
ΚΑΘΕΤΑ;/ ΒΟΥΡΒΠΝΟΙ 2 ΟΣΠΣΡ - ΟΥΝ 3. ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 4 ΤΙΥΙΡ(Ι)
- ΙΥΟ - Ο Μ 5 ΣΙΑ -T Y P 6 ΙΑΚΧΟΣ ΝΤ 7. ΑΥΣΤΡΙΑ 8.
ΑΙΡΤ Α ΙΚ 9 ΣΚΙΑΣ - ΣΗΜ.

Το δκαμάντι των συμφορών
Η συτοκράιειμα Ευγενία σύζυγος
του Ναπολέοντα Π αγαπούσε ιδιαί
τερο ένα διαμάντι που ανήκε
παλαιοτερα στη βασίλισσα Μαρία

ΕΡΤ
9.20 ΧΗΜΕΙΑ 18 ΓΥΜΝ I
10 15 BOTAN, - ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΑ ΓΥ
ΜΝ.)
1040 ΦΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε ΔΗΜΙ
11.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ LH- ΥΥΜΝ)
12.20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
(Α ΓΥΜΝ. - ΣΤ ΛΗΜ.)
2.55 ΧΗΜΕΙΑ (ΕΠΑΝ I
3 60 BOTAN - ΖΩΟΛΟΓΙΑ <Ε"ΑΝ |
4.10 ΦΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΠΑΝ J
4.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΕΠΑΝ I
5 10 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ZQA
5.40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΕΠΑΝ I
β 00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6 4 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΝΤΟΚΤΜΑΝΤΑΙΡ
7.10 ΤΑ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ
Τ' ΑΤΙΘΑΣΑ
β 10 ΙΕΝΤΕΝΙΑΛ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ι α ι ο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
11.10 ΛΟΥ ΓΧΡΑΝΤ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
fT H tC
5.00 0 ΜΙΚΡΟΙ ΑΛΗΤΗΣ
5.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
β.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 18 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0ΡΙ20ΝΤΕΣ
7.00 ΜΟΤΣΑΡΤ
β.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑ
ΣΗ
I20C ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντουανέττα. Το 1848 το διαμάντι
αυτό το έκλεψε ένας άνθρωπος του
λαού από τα ανάκτορα του Κεραμεικου και λίγο αργότερα μετπφέρθηκε
σε
νοσοκομείο
με
διάτρηση
στομάχου. Κατά την αυτοψία που
έγινε μετά το θάνατό του το
διαμάντι
βρέθηκε
μέσα
στο
στομάχι.
Ετσι ο αυτοκράτορας
συνήθιζε να λέει στους φίλους του
χαριτολογώντας: »Πρόκειται για ένα
πετράδι, που κατέβηκε στα πιο
χαμηλά κοινωνικά στρώματα, πριν
ξαναπόρει τη θέση του στην υψηλή
κοινωνία*.
Η αρχιτεκτονική ιω ν Αζτέκων
Γ ιο αρχαίο Περού οι κάτοικοι δεν
είχαν στη διάθεσή ιούς ούτε χαρτί,·
Ούτε όργανα ακρίβειας νια το
μέτρημα και όμως αποδείχθηκε πως
ήταν καταπληκτικοί αρχιτέκτονες.

Ό λα τα μεγάλο αρχιτεκτονικά έργα
όμως πριν ορχίσουν την κατασκευή
τους έφτιαχναν μικρές μακέτες που
ήταν σωστό κομψοτεχνήματα και
παρουσίαζαν μια εκπληκτική τελειό
τη τα Μ ε βάση τη μακέτα αυτή
ξεκινούσαν μετά την κατασκευή του
κολοσσιαίου έργου που εκπλήσσει
οκόμο κοι σήμερα τον κόσμο με την
τελειότητα και τον όγκο του.

Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Iια
ποιονκαι
γιατί
θο Κύριος
Στην τραγική θέση που βρέθηκε
ο άνθρωπος μετά την παρακοή και
παράβαση της πρώτης εντολής του
Θεού ήταν αδύνατο με τις όικέςτου
εξασΟενημένες από την αμαρτία
όυνομεις ού’ ε τον εουτό του μο
ούτε το γένος του να σώσει Με
κανένα ανθρώπινα μέσο δεν ήταν
δυνατή η απαλλαγή απ την άπειρη
ενοχή του ανθρώπου απέναντι στον
άπειρο Θεό και η λύτρωσή του απ'
τις συνέπειες της αμαρτίας. Ετσι,
όχι μόνον ήταν «αδύνατο αίμο
ταύρων
και
τράγων αφαιρειν
αμαρτίας» (Εβρ. ι 4) αλλ' εξίοου
ήταναδύνατο και το αώα οποιουδή
ποτέ ανθρώπου ή και όλων μαζί
των ανθρώπων ν αφαιρέσει την
ενοχή και μιάς μόνο αμαρτίας
απέναντι στο Θεό και ταυτόχρονα
να καταργήσει τη δύναμή τη ς να
την εξαλείψει Ο άνθρωπος δεν είχε
τίποτα να δώσει σ' αντάλλαγμα της
μεγάλης, της τεράεττιος ζημιάς που
προξένησε. Ή ταν αδύνατο να
Γοφλήοει το χρέος από την παράβα
ση του Νόμου του Θεού, να πληρώ
σει και να αποκατοστήσει την ηθική ·
βλάβη που προξένησε στον εαυτό
του και στις σχέσεις του με το Θεό
Ωστόσο έπρεπε να πληρώσει, μα
δεν είχε. Η ανάγκη είναι εππακτική·
η αμαρτία χρόνια τώρα συνθλίβει
τον άνθρωπο ο πόθος του νο
σπάσει τα όεσμό της ελευθερίας και
να πετάζει ανάλαφρος ψηλά στον
Πλάστη
κοι
Δημιουονό
του
φουσκώνει το στήθη και η δίψα της
ψυχής να βρεί το «αρχαίον κάλλος»
της είναι αβάσταχτη. Η τρονωδίο
τον περιζώνει και το όραμα
αγκαλιάζει την πονεμένη του ψυχή.
Χρειάζεται κάποιος να πληρώσει να
ξοφλήσει το άπειρο χρέος του
ανθρώπου, για να σωθεί Και ο
Θεός, που τόσο αγαπά και πονά για
το καταντημα του. βρίσκει μέοο
στην πονσοφία και φιλανθρωπία

ΒΑΣ Α. ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΙΑ Τ Ρ Ο Ι

ΤΑΞΙ
6Z.Í55-6Í666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου-Βκνιζελου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24443
Evovti ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
ΐηποκράτους
26.920
(Ιλ.ΙΙρυλογίου
23.880
ΝΑ Ο ΥΣΗ Σ
Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωμαΓτη
23450

ΧΡΗΣΙΜΑ

Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΛΟ ΓΙΑΣ

Β ΙΟ ΧΗ Μ ΕΙΑ Σ

Α ΙΜ Α ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.530 - 28.314

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η λ / / ΓΑ Μ Ω Ν
ιΐΑ Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α ΓΓΕ ΛΜ Α ΤΙΚ Α ΒΙΝΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΑ Ε Υ Θ Ε ίΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΈΔ

ΤΑΣΟΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟΙΑ

ΑΣ

Ι

Κα&ηγητης - θεολόγος

υ

λαβών»
Είναι ο Χριστός που
αναλαβαίνει νια λογαριασμό ό λ ω /
των ανθρώπων να προσφέρει στον
θεό- πατέρα ο.τι δεν είχαν
να
προσφέρουν μέχρι τώρα όλοι οι
άνθρωποι,
το αναμάρτητο.
Η
σταυρική Του θυσία είναι «λύτραν
αντί πολλών» (Ματθ. η' 28) και
αντισταθμίζει την ενοχή και ιις
συνέπειες της αμαρτίας. Κατά τη
διαβεβαίωση του Απ. Παύλου ο
«Χρίστος ημάς εξηνόροσεν εκ της
κατάρας του νόμου γενόμενος υπέρ
ημών κατάρα» (Γαλ. ν' 13). Από την

iw tu m m jo m

Σήμερο

διανυκτερεύει
φαρμακείο
ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΙΟΥ
τηλ. 26226

ΑΝΤ. Ν. ΣΥΜ/ΓΔΑΛΑ
Ο χ. Αντώνης Συμινόαλάς σαν
συγγραφέας και δοκιμιογράφος
είνοι πολύ ννωστός στους οναγνώο ιε ς μπυ γιπτί. πριν λίγους μήνες
είχα ασχοληθεί μ' ένα άλλο δοκίμιό
του «Πρίν από πεντέμισυ αιώνες»
που αναφέρονταν στον αδικημένο
Ιταλό ζωγράφο Ανδρέα Μαντένια
και γιατί στις φιλόξενες στήλες τιης
αγαπητής μας εφημερίδος «ΛΑΟ:»
δημοσιεύτηκαν δύο μελέτες rou.
Δεν είναι άσκοπο να θυμίσω πως
έχει εκδόσει ως τώρο έξι ποιητικές
συλλογές, τέσσερα πεζά, δύο
δοκίμιο και τρεις βιογραφίες. Εχει
μπορώ να πώ. μιό ειδίκευση στο
δοκίμιο και στη δημοσιογραφία. Για
τα ποιητικά του έργα δεν μπορώ να
εκφράοω κομιό γνώμη, μιά που δεν
έχω υπόψη μου κανένα από τα
ποιητικά του δημιουργήματα
Σαν δοκιμιογράφος κατορθώνει
και εισχωρεί στην ουσία του
θέματος
κοι
το
παρουσιάζει
συμπυκνωμένο κοι κατανοητό σε
λίγες σελίδες.
Το σημερινό του δοκίμιο «ΕΝΑΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ»
που

Ριιδιυτμζί

ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Γ H P I O
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
ΒΕΜ ΖΕΛΟ Υ27 - ΒΕΡΟΙΑ

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο
ΜΑΚΕΔΩ Ν
ΠΑΠΑΔΟΠΟ ΥΛΟΣ
ΟΣ

•ιποψη αυτή η σταυρική θυσία του
Κυρίου ήταν αναγκαία. Οχι πως ο
Θεός δεν μπορούσε να σώσει τον
άνθρωπο με άλλον τρόπο. Ωστόσο
χρησιμοποιεί τον ιρόπυ ιης σάρκωσης και σιαύρωσης του «Υιού»
όπως
λέγει
ο
Γρηγόριος
ο
Θεολόγος, «κατά θειον οικονομία
και γιατί έπρεπε ν' αγιαστεί ο
αμαρτωλός άνθρωπος με την
αναμάρτηση και θεωμένη ανθρώπι
νη φύση του Κυρίου». Και ακόμα
γιατί έτσι μόνον ο άνθρωπος θα
καταλάβαινε πώς η σωτηρία του
προήλθε από τον Κύριο.
I Συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΡΑ
1453 0 Μωάμεθ Β' ο πορθητής
επικεφαλής
25 0.00 0
ανδρών. εμφανίζεται προ
των τειχών της Κων/πόλεως.
1897 0 σουλτάνος της Ζανζιβάρης
κατάργησε τη δουλεία.
1909 Ο Αμερικανός εξερευνητής
Ρόμπερτ πήρυ έφθασε στο
Βόρειο Πόλο.
1935 Επαναλειτουργούν Ελληνικά
σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο
ύστερο από απόφαση του
Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης
1941 Οι μεραρχίες του Χίτλερ. με
ορμητήριο τη Βουλγαρία
επετέθησαν ενάντιον της
Πατρίδας μας βρίσκοντας
σθεναρή
και
ηρωική
αντίσταση
από
τους
υπερασπιστές των συνόρων
μας.

m ex em o x T m

Χόμττυ
Αλήθεια, τόσο καιρό οναφερόμασ η σε συγκι κριμένο χόμπυ. χωρίς
να μιλήσουμε καθόλου γιο την
ουσία τοιι Θέματος Π ολλοί θα
σκέφτονται όπ το χόμττυ είναι μιό
πολυτέλεια, άλλοι ό η πρόκειται γιο
χάσιμο πολύτιμου χρόνου Σ ' αυτό
το σημείο μπορούμε νο τους
ανακρούσουμε με μερικό σοβαρά
επιχειρήματα Το χομπυ. όηλαόή η
συστηματική ενασχόληση με κάποιο
συγκεκριμένο
αντικείμενο,
μας
βοηθάει να μάθουμε νο συγκεν
τρώνουμε υλικό, νσ το ταξινομούμε
και να το επεξεργαζόμαστε ν α να
φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα Μάς
παρέχει την πείρο κο> την πρακτική
που
χρειαζόμαστε
για
νο
μεθοδεύουμε τη δουλειά μας.
Παράλληλο, μας ψυχαγωγεί νιστΙ
έχουμε την ελευθερία να επιλέξου
με τα αντικείμενο της αρεσκείσςμος
και μπορούμε να διαλέξουμε οι ίδιοι
τη στιγμή που θέλουμε γιο να
ασχοληθούμτ
μ
αυτό.
Κάτι
περισσότερο, μας ψυχαγωγεί, γιατί
δημιουργούμε κάτι κδικό« μας. με
τα χέρια μας, με το μυαλό μας. Δ εν
είναι, λοιπόν, μόνο μία ευχάριστη
διέξοδος, αλλά και μιό μορφή
»παιχνιδιού» που οξύνει την κρίση
μας.
7ο σκάκι, η φωτογραφία, η
ζωγραφική.
η
μουσική.
η
χειροτεχνία, κ.λ.π., ξεκουράζουν το
μυαλά, ολλα κά το ύισποιδαγωγούν.
Μομφές
σχήματα χρώματα,

υλικό, ιόεες. κίνηση, ήχοι, είνα
διάθεσή σας. Είναι έτοιΐ
πάρουν τις μορφές που e¡
τους δώσουμε, να (κφράααι
συναισθήμοτό μας ή να όιειη
κοι νο συμβαδίσουν μ ε τη
μος Εδώ τελικά βρίσκεται *1
διαφορά
του
καλλιεργεί
ανθρώπου από εκείνον πού
εφοδιάζεται μ ε γνώσεις Υ*®1
αποδίδει σ ' ένο συγκθ
τομέα. 0 καλλιεργημένος σΥΙ
φιλοδοξεί αφ ενός να έχει καί
ε ξειάικευμενες γνώσεις, αφ
να μοχθεί για μιό σφαιρική
της ζωής μέσα από ι * β
εμπειρίες.
Η διαδικασία αυτή τπιΠ/Β
αναπτύσσει και καλλιεργεί
αισθητικό κριτήριο, γιατί
ση του
αντικειμενικά
συνυφαίνετοι μ ε τη μάθησή.
Όλο το αντικείμενα κρ0Ρ^
πολλά μυστικό και άπειρες διλ
τητες. Τίποτα δεν είναι νεθ
ευκαταφρόνητα Α ρκεί εμέ!
θελήσουμε να τα γνωρίσι
τα χαραϋμε. να το κατακ
γεμίζοντας τις ελεύθερες ώ'Ι
μ ε μιό τόσο θετική όσο και ΡίΙ
στη οσχολίο
Το χόμπυ δεν είναι Λ»
χρόνου, όταν φυσικά έχει
ιεραρχικά
σωστά
ςπιλε
αξιολογικό θέση, ανάμεσα
άλλες σας υποχρεώσεις
και ενασχολήσεις.
,
Η Φ ΙΛ Η '

Ενας ποιητής προφήτης

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ

Του τον τρόπο στέλνει ταν «Υιόν
Του στη γη. ο Οποίος όντας τελειος
Θεός, γίνεται και τέλειος άνθρωπος
άνθρωπος παραόεισένιος χωρίς
αμαοτία. · οφού
γεννιέται
«εκ
Πνεύματος Ανίου και Μαρίας της
Παρθένου».
«μορφήν
δούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Αμεαη Δράαη
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121
199

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
ΙΕ .Η . (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

Ν Α Ο Υ ΣΗ Σ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
ί.Ε . Η.(βλάβες)
Ο .Σ Ε. (σταθμός)

22.199
22.200
2 2 J1 4
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
II»Poeβιοτική
23.6(9
A EJß. (ßlaßtO
23.364
Ί.Κ.Α. (ιφέότ. βοήθαεςΐ 23.376

(δοκίμιο)
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΛΜ0Ι
Ο ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ του Παναγιώτου και της
Μαρίας το γένος Γκανάτσο γεννή
θηκε στην Καισαρειό Κοζάνης και
κατοικεί
στη
Βέροια
κοι
η
ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του
Ποναγιώτου και της Αναστασίας το
γένος Χατζηδημητρίου γεννήθηκε
και κατοικεί στην Αγ, Μαρίνα
Βεροκ ς ιΐρόκειται να παντρευτούν
κοι ο ομος θο γίνει στη Βέροια.

εκδάθηκε στον Πειραιά το 1980,
είναι αφιερωμένο στον κοσμοξάκουστο ποιητή της Ιταλίας Δάντε
Αλινκιέρι
και
στους
Ιταλούς
συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τη
ζωή και το έργό του μεγάλου
ποιητή. Στην ουσία όμως ασχολεΐται
με το έργο του καθηγητή της
ιταλικής Φιλολονίοε στο Πανεπιστή
μιο touBARI.ALDO VALLONE γιο
το Δάντε που τα επιγράφει
«DANTE, F. VALLARDI: STORIA
LETTERARIA
D'
ITALIA.
M ILAN01971 ».
0
Συμιγόολάς
εξηγεί στο πρόλογό του μερικές
απόψεις γιο την ευκαιρία που
δόθηκε για να καταπιαστεί με αυτό
το έργο του VALLONE Ας το δούμε
για να σχηματίσουμε μια άμεση
αντίληψη για τον συγγραφέα- και το
λογοτεχνικό του ύφος: « Κάθε τόσο
μου παρουσιάζεται και μια κάποια
ευκαιρία να φέρω στο φώς της
δημοσιότητας ωρισμένα πράγματα
που άλλως θα έμεναν άγνωστα.
Σ' αυτό το γενονός με βοηθά η
τύχη, αυτή που με φέρνει αίσιο και
απαισιόδοξο, πολλές φορές για το
ίδιο πράγμα, γιατί όεν ξέρεις αν θα
επιζήσει ή όχι. όπως άτον ανεβαί
νεις μ' ένα ασανσέρ σ ένα όεκαόροφο κτίριο δεν ξέρεις αν θα το
«ατεβείς μ αυτό ή με τα πόδια.
Έτσι και ένα σου έργο, το αν θα
πιάσει την καλή ή όχι. εξαρτσται από
την κριτική που θα υποστεί, γιατί
σήμερο ο πρόλογος «λιβάνι» οπό
έναν μεγάλο, πιάνει πιό πολλά από
το ίόιο έργο
ΓΓ αυτό και γώ. το αφήνω στη
συνείδηση των κριτικών νο το
κρίνουν, έτσι ελεύθερα, χωρίς
ιιρόλονο. χωρίς «λιβάνι».
0 συγγραφέας με λίγο λόγια
συγκεντρώνει και μας δίνει το
νόημα της κριτικής παρουσίασης της
ζωής κοι του έργου τουΔάντε από
τον καθηγητήνΑίίΟ Ν Εκαι τονίζει
πως μόνο oVALLONE«eivoi σήμερα
ένας από τους ελάχιστους που
μπορούν νο φέρουν το όνομα του
«ΔΑΝΤΙΣΤ0Υ».
όηλαόή
του
μελετητή του Δάντε».
0 κ Συμιγδολός κατέχει πολύ
«αλό το θέμα κοι το ξετυλίγει με
πολλή επιτυχίο Κατέχει επίσης και
τις εργσσίες όλων εκείνων που
ασχολήθηκαν με το Δάντε και τους
μνημονεύει για νο στηρίξει τις
κριτικές του απόψεις.
Το μικρά αυτό δοκίμιο δίνει μια
ανάγλυφη εικόνα της μορφής του
μεγάλου ποιητή αλλά ταυτόχρονο
και την αξία και την βαρυτηια της
touVALLONE
Εινε
«ρνασίσς
μεγάλο προσόν να μπορεί κανένας
να λεει πολλά με λίγο λόγια. Το
βιβλιαράκι αυτό εξυπηρετεί ένα
σκοπό και το πετυχαίνει απόλυτα,
γνωριζοντάς μας δύο πνευματικά
αναστήματα
της
Ιταλικής
Γραμματείας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
lui Μιχαήλ 7
β ί σοολον/κή

Ο ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Κοσμά
και της Σοφίας το γένος Σεμερτσίδη
γεννήθηκε στη Θεσ/κη κοι κατοικεί
στη Βέροια και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Γεωργίου και
της Παρθένας το γένος Κουβρακίδου γεννήθηκε στη Νάουσα και
κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να
παντρευτούν και ο γόμος θα γίνει
στη Βέροια.
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του Δημητρίου και της Αγγελικής τα
γένος Μαργαρίτη νεννήθηκε και
κατοικεί
στη
Βέροια
και
η
ΘΕΟΔΠΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
Γεωργίου και της Γορουφσλιός το
γένος Γεωργιάδη γεννήθηκε, και
κατοικεί στη Βέροια πρόκειται νο
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στη Βέροια

Γεννήσεις
-η
Ελισάβετ
συζ.
Γεωργίου
Κοτζάμποση γέννησε κορίτσι και το
ονόμασαν Καλλιόπη
- η Ευθυμία συζ Χαραλάμπους
Μιχολοπούλου αγόρι. Πααχάλης.
- η Αναστάσιο συζ, Παναγιώτου
Θεοχαρίδου κορίτσι. Παρθένα.
—η Κωνσταντία συζ. Κων/νου
Σιδέρη κορίτσι Ελένη
-η
Ιωάννα
συζ.
Σωτηρίου
Καρακούτση, κορίτσι. Σοφία.
—η Γεωργία συζ. Βασιλείου Βείτη
αγόρι, Κωνσταντίνος
—η Ελένη συζ Γεωργίου Τόπη
κορίτσι Ειρήνη
—η Κωνσταντίνα σ υζ Δημητρίου
Καραγιάννη αγόρι. Νικόλαος.
- η φανή συζ. Μιχαήλ Καραγιάννη
κορίτσι, Ελένη
—η Μαρία σ υζ Δημητρίου Φαρμάκη
κορίτσι. Γεωργία
—η Αγνελίνα συζ. θεοόοσίου
Σκράπα κορίτσι, Ελένη
—η Παροσκευή σ υ ζ Αποστόλου
θεοδοσοπούλου ανόρι, Αθανάσιος
- η Δέσποινο συζ. Πανανιώτου
Γεωργίου κορίτσι. Ολυμπία
—η Δέσποινα
συζ.
Νικολάου
Παπαποστόλου. κορίτσι. Ολυμπία
- η Ελένη σ υζ Ιωόννου Στανούδη
αγόρι. Παναγιώτης
-Π Μαρίο συζ. Αριστείδου Δαδιώτη

αγόρι. Σταύρος
—η Παναγιώτα

συζ

4

ιισπ·“
Αγγελοκούδη κορίτσι Χριο
—η Ελισάβετ συζ. Μιχαήλ Μ1!*0
κάκη αγόρι, Γρηγόριος
ι
—η Αικατερίνη συζ. Περικλή Μ
κορίτσι. Αγγελική
—η Ανθία συζ. Γρηγορίου ΛαΓ
κορίτσι, φωτεινή
—η
Ελένη
συζ.
Πανά
Νικολαϊδη κορίτσι. Παρθένα
—η
Αθανασία
συζ.
Στεφανίόη κορίτσι, ΑλεξάνδΡ*
—η Θωμαή συζ. Γεωργίου Ηη
αγόρι, Βασίλειος
—η Μαριάνθη σ υζ Ιωόννου Π Λ
ρα αγόρι, Γεώργιος
—η Ευδοξία σ υ ζ Ιωόννου Στε<τ
πούλου κορίτσι Σταυρούλα

Θάνατοι
- η Νταγκοπούλου Γιαννούλα *
Γεωργίου
—ο Πσπαδόπουλος ΧαράλαμΠ®*
ΓαΒοιήλ
—ο ΑνθουΛσς
ιωαννης ¡
Νικολάου
—η Τσομπουλστίδου Δέσποινά^
Προδρόμου
-ο
Γκεμιτζής
Σταύρος ]
Γεωργίου.

° Ρ ε <Ψη Οκόνη
μμ»

£

και

Γκόλτιξ, ή πρόοδος στη ζιζονιοκτονία τών τεύτλων
Ια ΔΙάνια ατά τκύτλιι dvui ίνο
πρόβλημα.
'Ο χι Ομως πλέον γιά τό Γκόλτιζ.
M i την έζαίρετη δράαη του ί.νύνηα
ατά πλατύφυλλα κιιί ώριοιώνο στεννιρυλλιι ΔLrtνια τό Γκολτιξ λύνει ά
πΡΤΓ,λλΡΐιηηκιι α ϊτό τό πρόβλημα
Η πρλι κ«τλή ίιντκτρτητό το.' ίϊ-ο ι.·» τιι «ni η |ΐι.γ«»ΐ| iSiAewuo της
JjinjBnt ««" «/vu·»· την ur.óíi'UOT I
•ι ι . 'γ ί Τ'' I «Λ n i T & iító jffiH ji
ΙμώώίΤηλΛ “

χρήσής του προ «tu ιΐτ.τυγκ'τρωιιΚ'ά, -ρχιμμικη («Ηηηιογη κ.ά. καί ττ
διάφορες δοσολογίες του èiaoçai.i
ζουν την Επίκαιρη και οικονομική V
φάιίμιτρι.
Η σιγουριά τής δι>ααης και ή fluí*
μάσια άν^κτοτητα τυό Γκόλπζ
spoaipÈponv ry /νηση γιά «ΐδονικΡ
ψυτι*υμα και ά\τ^ιΰή^ιστη Φναπτυ:η f * v νεαρ·:··
γιά n ijfrx w οοδτδ ''»Φιλψτ ν,ιΛ.ηΜ

Γκόλτιζ

Τρίτη 6 Απριλίου 1 9 8 2

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΥΝΗΓΗΣΕ
ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟ BOA Ο
Και την υποχρέωσε σε ήττα
από τον Ολυμπιακό με 2-1
Γ

ΒΟΛΟΣ: Τηλεφωνική ανταπόκριση
ίου ΓΟΥΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Μια πέρα νια πέρα άόικπ ήττα
V ωρισε Την Κυριακή η ΒΕΡΟΙΑ
ον Βόλο, από τονδιεκόικητή του
τίτλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (2- 1).
Στην άδικη αυτή ήττα η ΒΕΡΟΙΑ
^Π νηθιΐκε. αφ' ενός μεν από την
αναστική διαιτησία του Τριπολι,ωτη κ. Σιδερή και αφ' ετέρου από

3-1 υπέρ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Η
μεγαλύτερη 6ε ομοιότητα βρίσκεται
στην διακύμανση ταυ σκορ. Όπως
λοιπόν στον πρώτο γύρο έτσι και
την Κυριακή η ΒΕΡΟΙΑ πέτυχε
πρώτη τέρμα, για να δεχθεί σε
τελείως ανύποπτο χρόνο την ισοφάριση και στην συνέχεια οι Βολιώτες
να πετύχουν το δεύτερό τους τέρμα
με την βοήθεια του διαιτητού.
Η διαφορά όμως που υπάρχει
μεταξύ των δύο αγώνων βρίσκεται
στην απόδοση της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Βέβαια
θο
θυμούνται
οι
φίλαθλοι ότι κατά τον πρώτο γύρο
και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο η
ΒΕΡΟΙΑ δεν ήταν βέβαια άσχημη,

Ρ Ί ΐ Π πλέον πλΠγή της που δεν
„ ' αλλΠ από την τρομακτική
οχιά των παικτών της.
__ ^ κ Σιόερής από την αρχή του
^ ,ο υ έ δ ε ,Ιε τ ,ς ό ο χ η μ ε ς δ ^ θ έ θ έλΙΖ 0υ· ν'° την ΒΈΡΟΙΑ, ή εάν
ε την πρόθεσήτου να βοηθήοοηη°υζ νΊ πεόούχους που είναι οι
μαίί Ρ?Τ£ρο' Ε κ δ ικ η τ έ ς του τίτλου
ν. η μετά τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
βίσοαλον,'κης. Έτσι
«ΛΑ,0* ^ αρεΧώρησε ένα πέναλτυ

Γ ' ΕΘΝΙΚΗ

Λ Γ ϋ ; ——
κ Ι τ ρ , ν ε Λ ^ Α6γ° «ΦδΡτωσε» με

2 5 η ΜΕΡΑ

της Β Ε Ρ Ο ,Α Σ κ α ^
με ί

ηοροχωηΓΟΡαμ'ΚΡ0

τ<αΡτζδρισμα

ΒΕΒϋΓ" Φά°υΑ^ ΡάΡ°ςΤης
Λέτυν!ι^€Τά Τ° '/,ΚΓ>τήΡ*° τέρμα που

• T°UC ηη,ϋ!Γ<:Ρήσεΐς χωρ' ί Κάν να
Η δ σΤηΡήσί'
.... Ε“ τεΡΠ αιτία της ήττας όπως
πΡοαναΦέ0η;
ε ΡαμεJ ',

"άικτώνν -Ρ
Ρ ήΤ°ν ° αστοχία των
τΠς Οι οποίοι ενώ προηγή-

®Πκαν στο
ευκαιρίε ' ° - σΚ° Ρ * χοσαν σπάνιες
4-0
ς να τ° αυξήσουν σε 3 και

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βύλου '« ° Χθί0ΐν0ς αγώνας του
e*«ivov ^ ποΑλε<; ομοιότητες με
έγινε
Tou πΡώτου γύρου που
Γ|ν Βέροια και ε-*σ λήξει με

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
μέλος Ε.ΙΗ.Έ.)

'Τακτικό

Ιδρυτής
* ΗΣΗ* Π Α Π ΙΚ Α Χ
'ώιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦ ΟΙ ΠΛΤΣ/ΚΑ Ε.Ε
Δ ιευθ υντή ς
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ ΣΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυηονραφ £ίου

•
Η Αστραπή Μεσ. έχει -5
βαθμούς.
•
Σαρακηνός και Αλεξάνδρεια
έχουν από 22 αγώνες.

1 Φερραίου 6)

Γ^ " ός σύμβουλος
, ? * 0 * Π Α ΤΣΙΚ Α Σ
ΓρΑ Φ ίΜ ° ''Ρ^ ους 2 6 >

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

22
Κ Ϊ 131 ■ 29- 7 6 2
β * Ρ θ ΙΛ
¿Κυτών ΐΫ Ν Δ Ρ ° Μ Ε Σ
Σ'υματεί^ν - τ ιιλ

6 ρ χ1 5 0 (

όνων . Γn / υλ-

ΑΛΕ=ΑΝΔΡΕΙΑ (του ανταηοκριτού
μας).
Μια πολύ σπουδαία νίκη σημείω
σε την περασμένη Κυριακή η
Αλεξάνδρεια, νικώντας τον ισχυρό
Ρήγα φεραίο Βελεστίνου με σκόρ
2-1(1-1). Η ομάδα της πόλης μας
μετά τη νίκη αυτή, ελπίζει σε πολλά
πράγματα. Μάλιστα αν αύριο Τετάρ
τη η Αλεξάνδρεια κερδίσει στο

0τήτων Π,Σ· ' Κο’Α Ε *α, ΕΓΙε
6ρχ 2 0<χ
Δήμων . η
δ ΡΧ 3 .0 0 (

Χχ

%

τ°Ρναν,σμών
ΡΟηείώ ν

όρχ4 .0 0 (

€ν° Π óv|PAVPQ<l>a ¿Πμοσιευό
» » « » „.
ίν επ ιστρέφονται.

^

Με λίγα λόγια η ΒΕΡΟΙΑ την
Κυριακή θαυμάστηκε από τους
Βολιώτες φιλάθλους οι οποίοι πορά
τις άσχημες διαθέσεις που είχαν γι’
αυτήν και τις βρισιές που εκτόξευαν
σε όλη την διάρκεια του αγώνα
εναντίον των παικτών της στην λήξη
της συναντήσεως ξέσπασαν σε
αυθόρμητα χειροκροτήματα, ενώ
ποράλληλα
ομολογούσαν
,ευθαρσώς ότι είναι η καλύτερη
ομάδα που πέρασε εφέτος από τον
Βόλο και πως είναι η μόνη που
δικαιούται τον τίτλο του πρωταθλητού. στον βόρειο όμιλο.

Πρώτος παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ
αλλά και του αγώνα αναδείχθηκε ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΣΙΟΣ. ο οποίος με
τα δυνατά του μπασίματα, την
ομολογουμένως έξοχη τεχνική του
κατάρτιση και την αξιοθαύμαστη για
την ηλικία του αντοχή, έκανε ότι
ήθελε στην αντίπαλη περιοχή και
ήταν μιό διαρκής απειλή για την
Βολιώπκη εστία· Σωστός κυματο
θραύστης ο ΤΑΚΗΓ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ.
Ή ταν σταθερός στις επεμβάσεις
του και θύμισε τον παλιό καλό
εαυτό του.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ ήταν
ασφαλώς από τους ιδιαίτερα διακριθέντες παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Σήκωσε σχεδόν μόνος του το βάρος
του κέντρου, αφού οι άλλοι δύο
χάφΜΑΡΑΓΚΟΣ και ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ παρά την φιλοτιμία που
έδειξαν κοι την αγωνιστικάτητά
τους δεν μπόρεσαν να αντσποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους.
Βέβαια για τον πρώτο υπάρχει το
ελαφρυντικό ότι έπαιζε σε μιό
άγνωστη γι' αυτόν θέση.
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ
έδειξε φοβερή σταθερότητα και
έχει στο ενεργητικό του τρείς
εκπληκτικές αποκρούσεις.
Πάρα πολύ καλοί οι δύο ακραίοι
μπακ
ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
και
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, οι οποίοι εξουδετέρω

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Η Βολιώπκη ομάδα πήρε μιό
νίκη που οπωσδήποτε δεν άξιζε και
την οποία χρωστά εττον Τριπολιτσιώτη διαιτητή κ. Σιδερή για τους
λόγους που προοναφέραμε.
Καλύτεροι παίκτες της οι
Καραμίχαλος Σκούρας Β ήττας και
Βαλλιάνος.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- 2*0 Γκέσιος αφού δέχθηκε ωραία
μπαλλιά από τον Τοπαλίδη μπήκ·
ακάθεκτος στην αντίπαλη περιοχή
όπου ανακόπηκε με φάουλ, χωρίς
συνέπεια για τους γηπεδούχους.
- 5" Ο Παπατζίκος με ετοιμότητα
ανακόπτει επικίνδυνη κάθοδο των
Βολιωτών.
Ο ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ
- 7 0 Πουρσονίδης αφού κέρδισε
με έξυπνο τρόπο την μπάλλα από
τον προσωπικό του αντίπαλο Βήττα,
προχώρησε για λίνο και από πλάγια
θέση πλάσαρε έξοχα τον εξελθόντσ
Βαλιάνο γράφοντας το ΟΛΥΜΠΙΑ
Κ Ο Ι - ΒΕΡΟΙΑ 0-1
8 ' Σε ξαφνική αντεπίθεση του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ο Καραμίχαλος
έπιασε δυνατό συρτό σουτ για να
αποκρουστεί η μπάλλα από το
<νν«Λειασιιιν 4π

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
<% ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ε)
% ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
| ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ |)
®
Ο ΒΥΛΛΗΣ
< | ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ |>
'ιμ ΐΐι, μ ΐΐ, ιη ή ή τ ^ , ιΐΐΐιΐΐή , ιΐΐή ΐΐΐι,ιΐ^

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΕ
ΤΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟ 2-1

* * Α Η Σ Π Α ΤΣΙΚ Α Σ

-

44
42
34
28
27
26
24
24
24
23
21
19
16
15
15
11

1, Φλώρινα
2. Εόεσσαϊκός
3. Δόξα Μακρ.
4. Αετός Σκ.
5. Μετέωρα
6. Αλεξάνόρεια
7. ΠΑΟΚ Αραβ,
8 Παναργειακός
9 Νίκη Αξού
10. Ρήνος Φεραίος
11. Αρης Παπαγιάννη
12, Δήμητρα Τρικ.
13. Σαρακηνός Β.
14. Δόξα Κορ.
15. Διγενής
16. Αστραπή Μεσ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

'Α

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

Δόξα Κορ.-ΠΑΟΚ Αρ.
Νίκη Αξού - Δόξα Μακρ.
Αστραπή Μεσ. - Μετέωρα
Αετός Σκ. - Αρης Παπ.
Σαρακηνός Β. - Διγενής Ν.
Φλώρινα - Εόεσσαϊκός
Παναργειακός - Δήμητρα
Αλεξάνδρεια - Ρ. Φεραίος

τ° σηΐθΓ.0' νηΠ66θύ* 0' στο 74· Ρε
€π^τη(: V° €Κ6ιν° πέναλτυ, τους
ύεε κηπ' ν° επ'δ|δονται σε σκόπι-

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ο ΓΚΕΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ

* χ0νί την εμκαιρία και

αλλά δεν ήταν και σπουδαία. Στον
Βόλο όμως προχθές ήταν εκπληκτι
κή.
' Ολες οι γραμμές με ελαφρό
εξαίρεση το κέντρο, κινήθηκαν με
συνοχή, αρμονίο και προγραμματι
σμό, ενώ οι παίκτες της διακρίθηκαν
για την αγωνιστικότητα τους και την
τεχνική τους πληρότητα.

σαν πλήρως τους προσωπικούς
τους αντιπάλους ενώ ο ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΫΛΟΣ τόσο σαν στοπερ όσο και
σαν μπακ, μετά την υποχώρηση του
Κατσώνη, ήταν τέλειος
Οι
δύο
ακραίοι
κυνηγοί
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ και ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
είχαν σπουδαία απόδοση. Ο πρώτος
που παίχθηκε πολύ σκληρό και
έδειξε ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο,
ότι είχε προβλήματα με το πόδι του.
στις επελάσεις σκορπούσε τον
πανικό στην αντίπαλη περιοχή, ενώ
ο δεύτερος, παρά τις ευκαιρίες που
έχασε περνά στην πρώτη σειρά των
διοκριθέντων.
Ο ΣΙΜΠΟΣ και ο ΜΙΛΗΣ που
χρησιμοποιήθηκαν
στα
11
τελευταία λεπτά ήταν πολύ κολοΙ.
ιδίως ο πρώτος που κατά την
γνώμη μας κακώς δεν χρησιμοποιή
θηκε από την αρχή του αγώνα.

»

■■

■

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑ1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΙΤΩΝ

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

£■ ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - THA.25A44J62.450
ΒΕΡΟΙΛ

■

επίδοση, πέρασε πολλές μπολλιές
και
ταυτόχρονα
έκανε
πολλά
χιλιόμετρα. Είναι πολύ μεγάλος
παίχτης.
ΜΕΚΚΑΣ: Εκανε ένα από τα
καλύτερα παιγνίδια. Ετρεξε πολύ
και εντυπωσίασε τους φιλάθλους.
ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ: Η απώλεια του
πέναλτυ στο 3' τον σοκάρισε σε
τέτοιο βαθμό, που δεν μπόρεσε να
πιάσει την απόδοση άλλων αγώνων.

Βόλο τον Σαρακηνό θα βρεθεί στη
τέταρτη θέση. Στο προχθεσινό
παιγχνίδι η ομάδα μας κέρδισε τους
βαθμούς, ύστερα από μιά πολύ καλή
εμφάνιση, ιδιαίτερα στο β ημίχρο
να. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν πάλι
ήταν πάρα πολλές. Μάλιστα στο 3
ο Συναχείρης έχασε κάι πέναλτυ.
που ππέκρουσε ο τερματοφύλακας
Μπαλαμαύτης. Στο σκόρ προηγήθηΛ ικ π ιο λ ο ν ε ίτ π ι νπ ππ π π ιί« . ...Α
κε η Αλεξάνδρεια στο 22', όταν σε
φορά και ο παίχτης αυτός.
σέντρα του Η. Ιασωνίδη, ο ΛαζαρίΛΙΑ Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ: Παρ' ότι προσπά
δης με κεφαλιά έστειλε την μπάλλα
θησε πάρα πολύ, εν τούτοις δεν
στα δίχτυα του Ρήγα φεραίου. Στο
είχε την απόδοση που είχε σε
36 ' σε μια αντεπίθεσή του ο Ρήγας
προηγούμενα παιγχνίδια.
Φεραίος,
ισοφάρισε
με
τον
Η. ΙΑ ΣΩ Ν ΙΔ Η Σ: Ηπροσπσθεια που
Βαλιόπουλο. Στο 73 ο Τσιβούλας
κατέβαλε και το πάθος που είχε για
με ένα εκπληκτικό σούτ έξω από
τη νίκη της ομάδας του. ήταν
την περιοχή έκανε το τελικό 2-1Ενα οκόρ που οπωσδήποτε αδικεί
φανερή
την ομάδα μας. Η ατομική απόδοση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Μπήκε στο δ ε ύ τε 
ρο ημίχρονο, οντικατοστώ ντας τον
των παιχτών της Αλεξάνδρειας ήταν
ΛαζαρίδΠ Επαιξε πολύ ωραίο και
η κάτωθι:
ΠΛΠΑΗΛΙΑΣ: Δεν είχε καμιά ιδιαί
προσέφερε ” 0 0 ° πολλά στη νίκη
τερη πίεση και δεν μπορεί νο κριθεί.
της ομάδας του.
Δ Α Λ Α Μ Π Ο Ρ Α Σ: Μεγάλο ταλέντο
ΣΙΤΣΑΝΗΣ: Η απόδοσή του ήτον
αρκετά καλή. Θα μπορούσε όμως να
ποδοσφαιριστή που φάνηκε στο
εικοσάλεπτο
ποσ
αγωνίστηκε.
ήταν καλύτερη, αφού έχει όλα τα
Εκανε
μερικά μπασίματα που
προσόντα.
εντυπώσιασαν.
ΛΑΖΟΣ. Όπως πάντα η παρουσία
του στο γήπεδο διακρίνεται οπό ένα
Ο Ρήγας φερο'ος. ήτον μιά πολύ
μεγάλο δυναμισμό, που ενθουσιά
καλή ομάδα, και ικανοποίησε τους
ζει.
θεατές. Οι παίκτες του τεχνίτες και
Γ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ: Πήγε πολύ καλά και
καθαροί άφησαν
πολύ
καλές
καθάριζε όλες τις φάσεις.
εντυπώσεις. ® ° μπορούσαμε να
ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ: Πιστεύουμε ότι έκανε
πούμε ότι ήταν μιά από τις καλύτε
το καλύτερο παιγχνίδι της ζωής του.
ρες αμάδες που πέρασαν από την
Ήταν
ένας
ολοκληρωμένος
πόλη μας. Καλύτεροι παίχτες του
παίχτης, που εντυπωσίααε τους
ήταν οι Μπαλαμούτης Κουσκουρίπάντες. Ήταν πραγματικός γίγαντας
δας. Ντίνος και Βαγιόπουλος.
ΛΑ2ΑΡΙΔΗΣ: Επαιξε στο πρώτο
0 διαιτητρςκ Τριονταφύλλου του
ημίχρονό κοι ,ήταν^ απή τους τπά
υυνό^σμΜυ . Καρδίτσας
ήταν
όιακριθένγες παίχτέέ ιη ς αμάδας
αριστος. Του αξίζουν συγχαρητήρια.
του. Ζήιησε αλλαγή γιατί λιπόφερε
Τέτοιες διαιτησίες τιμούν το σώμα
από παλιό τραύμα.
των διαιτητών
ΚΟΥΝΤΖΑΣ: Άλλη μια πολύ καλή
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

y Η ΝΑΟΥΣΑ ΝΙΚΗΣΕ 1-0
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ
Παρά την άσχημη εμφάνιση
Με πολλούς απόντες (Αγγουρα.
Παπαδόπουλο.
Μοσχολιό!
η
ΝΑΟΥΣΑ ύεττερα από μιά άσχημη
εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο
ημίχρονο κατάφερε να κερδίσει την
ΑΧΑΪΚΗ με ένο πέναλτυ που κέρδι
σε ο Μητρούσης στο 18' και το
κτύπησε εύστοχα ο Φύτος.
Διπρόσωπη λοιπόν η ΝΑΟΥΣΑ
της Κυριακής Νωθρή υποτονική και
με παιδαριώδη λάθη των παικτών
της κυρίως στην επανάληψη, έκονε
πολύ δύσκολη την νίκη τη ς ενώ
απογοήτευσε τους οπαδούς της κοι
τους φόρτωσε επί 90' με άγχος και
αγωνία.

έλλειπε η αγωνιστικότητα και το
πάθος
Ηταν φανερό, ότι στο όεύτερο
ημίχρονο τους έλλειπαν οι δυνάμεις
κοι αναρωτιόμαστε πού όμως
οφείλεται αυτό:
Πολλοί υποστήριξαν ότι ίσως
έλλειπαν και οι δύο βασικοί από το
κέντρο (Αγγουράς Ππποδόπουλος)
που έπαιρναν το παιχνίδι επάνω
τους. Εμείς όμως εκφράζουμε την
γνώμη ότι δεν υπάρχει δικαιολογία,
αφού κι αυτοί που αγωνίστηκαν και
το νεαρό της ηλικίας έχουν και
ταλέντα θεωραυντοι για την ομάδα
τους

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΠΑΙΞΙΜΟ

ΥΠΟΦΕΡΤΟ
ΤΟ Α- ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Στο προχθεσινό παιχνίδι δύο
ήταν τα κύρια «σημεία» που θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
•
Η ανορθόδοξη ανάπτυξη του
παιχνιδιού.
•
Η έλλειψη ψυχικού σθένους
από πλευράς των περισσοτέρων
ποδοσφοιριστών.
Με την τακτική που ακολούθη
σαν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού
νομίζουμε ότι ήταν πέρα για πέρα
λάθος
αφού στο μεγαλύτερο
διάστημα του αγώνα η κυκλοφορία
της μπάλλας είχε σταματήσει, ενώ
οι συνδυασμοί που θα έφερναν
τους επιθετικούς κοντό «ττο γκολ,
έλλειπον παντελώς και προσπα
θούσε ο καθένας νο ενερνήσει
αυτοκέφαλα, χωρίς απολύτως καμιά
συνεργασία με τον αυμπσίκτη του.
Αν έρθουμε όμως και στην
έλλειψη «ψυχικού σθένους». Οι
παίκτες της Ναούσης κινούνται
νωθρά μέσα στο γήπεδο, ενώ τους

Κατά την διάρκεια του πρώτου
ημιχρόνου μπορούμε νο πούμε πως
τα επίπ:6α στα οποία κινήθηκε η
ΝΑΟΥΣΑ
ήταν
υποφερτά.
Οι
παίκτες άλλωστε κινήθηκαν με ζήλο
για το γκολ, πάτησαν κατά διαστή
ματα την μπάλλα. ενώ σε μιά τέτοια
περίπτωση κέρδισαν και το πέναλτυ
που έφερε την νίκη.

ΕΘΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΤΟ Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα
παρουσίασε
σημείο αποσυνθέσεως. Καμιά γραμμή δεν είχε έστω
και μιά υποτυπώδη αρμονία και
σμνοχή.
Η άμυνα παρουσίασε φοβερά
ρήγματα και πολλές φορές έκαναν
λάθη που άφησαν εκτεθειμένο τον
Σφυντηλά.
Οι τρείς οπό τους τέσσερις
μπόκ έμοιαζαν ναρκωμένοι, ενώ ή
τσαπατσουλιό των δύο κεντρώων
αμυντικών ήταν άνευ προηγουμέ
νου, αφού τόσο ο Σιούγγαρης όσο
και ο Μπασιάκος δεν είχαν καμιά
συνεργασία και πανικοβάλονταν λές
και έπαιζαν για πρώτη φορά,
0 Χ'Ιω αννίδης μπορεί νο μην
απέδωσε,
αλλά
του
οξίζούν
συγχαρητήρια, αφού έπαιξε με
υψηλό πυρετό.
0 Μαλιούφας ήταν ο καλύτερος
αμυντικός, αλλά και ο καλύτερος
ΓταικτΓΚ ττκ ΝΑΟΥΣΑΣ, οφού σ' ότι
έλλειπε απ' όλους το είχε ο παίκτης

αυτός που τα έδωσε όλα κπ
προσπαθούσε να καλύψει τα λάθη
των άλλων.
Στο κέντρα η κατάσταση ήτον
τραγική αφού κανείς παίκτης δεν
έδειξε ότι μπορεί να πάρει το παιχνί
δι επάνω τοω οι Φύτος Πολυβιΰκης Πορίζας φαινόταν να τα έχουν
χαμένα, ενώ ο τελευταίος παρά πς
φιλότιμες προσπάθειες που κατέβα
λε
στο τέλος φάνηκε
πολύ
κουρασμένος αφού προσπαθούσε
νο καλύψει τόσο την άμυνα όσο και
τον χώρο του κέντρου.
Η επίθεση μόνο στο πρώτο
ημίχρονο
έκανε
αισθητή
την
παρουσία της και αυτό χάρη σης
εξάρσεις που είχαν με τους
Μητρούσΐ], Χαλβατζή και Μπλιάτκσ.
Στην επανάληψη έκαναν την χειρό
τερη εμφάνιση, αφού πραγματο
ποίησαν μια και μοναόική επίθεση,
ενώ στην συνέχεια ούτε γελούσαν,
ούτε εκλαιγαν.
Η ΑΧΑΪΚΗ
Η νεοφώτιστη ΑΧΑΪΚΗ του
Μιχαλόπουλου
παρουσιάστηκε
πολύ ψυχωμένη και αποφασιστική.
Είχαν πολύ κινητικότητα και αρκετά
καλή
τεχνική κατάρτιση
ενώ
εφαρμοζόταν τέλεια το τεχνικό οφ
αάϊντ.
Πάντως δεν θα πρέπει να
παραλείψομμε όπ ήταν πολλοί
εριστικοί και οντιαθλητικοί, αφού
πολλές φορές χτυπούσαν ταυς
παίκτες της Νοούσης.
Ξεχωριπαν οι Παναγιωτάπουλος (Νο 1), Μπακρωζής ΙΝο 51,
Μανιάρης (Νο 6) και ο Βασιλογιόννης (Νο 111
ΦΑΣΕΙΣ—ΓΚΟΛ
Λέ'

Σε σέντρα τοιι Μπλιστκα ο
Μητρούσης που πιόνει κεφαλιά
περνά άουτ και η ευκαιρία χάνεται.
Ενας θαυμάσιος συνδυασμός
Φύτου - Μητρούση ο τελευταίος
κάνει σέντρα κ α ι ο Γιαρίζας πετάγε
ται γιο νο περάσει μόλις άουτ.
ΠΕΝΑΛΤΥ 0 ΦΥΤΟΣ 1 - 0
- 18' 0 Γεωργόττουλος ανατρέπει
τον Μητρούση και υ κ. Βασιλείου
Συνέχεια σ τη ν 4η

27η ΜΕΡΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΑΟΥΣΑ - Αχαϊκή
Ολυμπιακός Β - ΒΕΡΟΙΑ
Καλαμαριά - Μακεδονικός
Κιλκισιακός - Κοζάνη
Πιερικός - Καρδίτσα
Τρίκαλα - Ξάνθη
Εορδαΐκός - Επανωμή
Γιαννιτσά Τοξότης
Αγρ. Αστέρας - Πανθρακικός
Αριδαία - Νίκη Β,

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

ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
θέλετε να αποκτήσετε ένα επικερδές σίγουρο επάγγελμα μ« μ{.^
λον η να βελτιώσετε τα οικονομικά σας; ΐηλεοωνήστι; oto 28200 «_

___________

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημο καλυντικών και είδη δώρων Πληρ. τηλ. 2 θ |4 2 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδες
1. Μακεδονικός
2. Ολμμπιακός
3. Εορδάικός
4. Κιλκισιακός
5. Πιερικός
6. Αστέρας
7. Βέροια
8. Τρίκαλα
9. Γιαννιτσά
10. Ξάνθη
11. Απόλλων
12. Αλμωπός
13. Κοζάνη
14. Πανθρακικός
15. Νάουσα
16. Νίκη
17. Καρδίτσα
18. Αχαϊκή
19. Τοξότης
20. Επανομή

Β
37
34
34
31
31
29
27.
27
27
26
26
25
29
25
24
23
23
21
21
18

• Η Αχαϊκή έχει 3 αγώνες λιγότερους και από ένο οι Ολυμπιακός
Αστέρας Επανομή.

Π ω λούνται οικόπεδο

Μέσο στο Σχέό.ο 750 μ2. 400 μ2 και 4 0 0 μ2. Επίσης ..μιλούν
τα. οικόπεδα εκτός σχεδίου και εντός ζώνης με πρόσωπο επί ¿rit
οδού Καλής Παναγιάς και σε απόσταση 200 μ. από το 6oc.ua
Βέροιας-Ναούσης από 1000 μ2 μέχρι 90 00 μ2 ΠληροΦ οοί«
τηλέφωνο: 29 385. 22.586.
φ ρ <

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφαλαία και με καλούε
όρους Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκάδ.α Ναούσης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Συνεταίρος στο |>3 με 2-000.000 δρχ. σε βιοτεχνία πιάτων
Π1ΣΚΟΥΙ εδρευουσο στη Δράμα. Κέρδος oto μερτικό μηντκώος unó
80.000 δρχ. έως 200.000 δρχ. ή την ίδρυση νέας εταιρίας στη Βέρο,α
στο J0%. Πληροφορίες τηλ. 052i>712SS και 66490 κ. ΠετρίδηΓ

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
12 γκολ: Καραμίχαλος
10. γκολ' Αντωνιάδης Σπ. Μιχαλόπουλος. Γκέσιος
9 γκολ: Αθανασιάδπς Βούλγαρης.
Κανδηλιώτης
κοτιανος,
Κερμανίδπς Τριχ'ός *
Γ υφτάκης
8. γκολ: Μπούτσικσς ΠουρσανΙ6ης.
7 γκολ: Ακριβόπουλος Ευαγγέ
λου. Ζαρογιάννης.
6
γκολ: Ανογνώστου.
Αύκος
Δράμπης Ελευθεριάδης
Καλλιμάνης Μ ητρούσης
Τοπαλίδης
Τσαλκιτζής
Τσομπίκας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Ε ΤΑ Τ Ε Λ Ε ΙΟ Τ Ε Ρ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α
λ

Μ Ο Ρ Τ ΙΣ Ε Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο

(1 -Λ
ξΟ-Ο)
( 0 -2 }
(0 -2 }
( 3 -3 }
(0 -1 }
(1 - 2 }
(0 ·*}
<0 ΐ }
ξ Ο -2 }

•
Μέσα στην παρένθεση το
αποτελέσματα του πρώτου γύρου.

Φ Ρ Ε Ν Ο Μ Ε ΤΡ Ο ■ Σ Υ Γ Λ 1 Σ Ο Μ Ε Τ Κ .

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ ΙΣ Η

ΕΓΚΕΦ ΑΛΟ Σ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κιλκισιακός - Απόλλων
Μακεδονικός - Αλμωπός
Κοζάνη - Νάουσα
Νίκη - Πιερικός
Αχαϊκή - Τρίκαλα
Τοξότης - Καρδίτσα
Ξάνθη - Ολυμπιακός Β.
Γιαννιτσά - Εορ&άίβός
Βέροια Αστίροι;
Επανομή - Πανθρακικός

__ ______ *

SERVICE
MERCEDES BM .W .
Γ.

Λ Ο Υ Λ ΓΕ Ρ ΙΛ Η Σ

- 4. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΛΟ Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

219(ΥΠΟΙΈΙΟ) ΤΗΛ. 2SJS2
ΒΕΡΟΙΑ

• Γιά τα νησιά Φώκλαντ

Ο θίασος του
Γιάννη Φέρτη
στη Βέροια
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 5 erro Κινημα
τοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ ο θίασος του
€*A cictoû
π ρίΑ /τανιυνιστή
Γιάννη
Φ€ρτη που τόσ€ς 6π»τυχ»6ς έχ€·
προσφέρει στο Ελληνικό θέατρο. μ£
πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίοπ.
θα παρουσιάσουν τη όιασκεόαστική
κωμωδία
του
πασίγνωστου
θεατρικού συννραφέα Σώμερσετ
Μωμ »Το Ποιγχνίδι του Ερωτα»
που είναι μια μοντέρνα αισθηματική
κωμωδία που θα ιτοοσφέρει δύο
πολύ ευχάριστες ώ ρες
Μαζί με τον Γιάννη Φερτή και τη
Μιμή Ντενίση πρωταγωνιστούν ο
Μάκης Ρευμοτάς ο Νικος Γσρουφάλομ η Μάλαμα Αργυ ροπούλου. η
Κακία Ιγερινού και η Ολγα Λαλενζα
Στη σύντομη περιοδεία του ο
θίασος τω ν διαλέκτων πρωταγωνι
στών. έχει συμπεριλάβει και την
πόλη μας. Οι παραστάσεις θα
δοθούν στο ΠΑΛΛΑΣ την ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ^ 5 / απογευματινή ώρα 7 μ μ και
βράδυνή ώρα ΙΟ μ μ
Η μετάφραση του έργου είναι
της Μιμής Ντενίση, η σκηνοθεσία
του Γιώργου θεοδοσισδη.
Θα πρέπει να σημειώσουμε άτι
το ωρσίο έργο του Σ Μώμ απαιτεί
πλούσια ντεκόρ κσι κοστούμια και
είναι πράγματι ασυνήθιστο ένας
θίασος να διαλέγει ένα τθσο ακριβό
θέαμα ώστε να παρουσιάζει έκτος
Αθήνας μια παροσταση που
μόνο κοινό της πρωτεύουσας
μπορούσε ως τώρα, ν' σπολαμβά
νει.
Όπως
πληροφορούμεθα
τα
φορέματα τη ς κυρίας Ντενίση, που
είναι σύμφωνα με την τελευταία
λέξη της μόδας είναι όλα σχεδια
σμένα από το γνωστό «μαιτρ» του
είδ ους το ΜΠΙΛΥ ΜΠΟ

ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ 24 ΩΡΕΣ
Κ ΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ
Αποφάσισε η Αργεντινή
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑίΡΕΣ 5 (ΑΠΕ - ΗΝ
ΤΥΠΟΣ»
Η Αργεντινή, μετά την πρώτη
σύγχυση που επακολούθησε την
κοταδίκη της οπό το συμβούλιο
ασφαλείας του ΟΗΕ. θα προσπαθή-

οει να προσανατολίσει όλες τις
προσπόθειές της προς τη διάσκεψη
των αμερικανικών κρατών, που θα
συνελθεί
έκτακτα
σήμερα
το
απόγευμα, πορ’ όλο που είναι
εξαιρετικά απίθανο να ζητήσει την

Η Αργεντινή είναι αποφασισμένη να κρατήσει τα νησιά φάλκλαντ στα
οποία μεταφέρει συνεχώς και νέες μονάδες εν όψει των απειλών της
Βρετανίας ότι θα επιχειρήσει ανακατάληψη. Στη ραδιοφωτογραφία μιά
ομάδα Βρετανών κατοίκων των νήσων Φάλκλαντ συζητούν υπό την...
διακριτική παρουσία των ερπυστρίων της Αργεντινής που απεβιβάοθησαν
την Παρασκευή. Η ραδιοφωτογραφία ελήφθη στην πρωτεύουσα των
νησιών Πόρτ Στάνλεύ ή Πόρτο Ριβέρα, όπως το αποκαλεί η Αργεντινή.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Πενήντα χρόνια από
τότε ποο ιδρύθηκε
Ο ΟργανισμάςΒαμβακος συμπλήρωσε τα πρώτα χρόνια δημιουργικής
ζω ή ς ηρούδου. αναπτύξεως *<υ επιτευγμάτων που ανάδειξαν την καλ/γεια
την μεταποίηση και την εμπορία του βαμβακιού κπι ιω ν προϊόντων του σε
βασικά μεγέθη διαμορφώσεως της οικονομικής κοινωνικής και τεχνολογι
κής ζωής της χώρος.
Η συμπλήρωση της πρώτης 50νταετηρίΔας αποτελεί ιστορικό ορόσημο
Λ ρ α σ τη ρ ιο ιή ιω ν και αποτελεσμάτων που αφορούν το ουσιαστικό σύνολο
της Χώρας και πρέπει να προβληθεί στις πραγματικές του. εθνικές διαοτάσ εις
.,υοιόντων.
Ανοφέρονται μερικό ιητοιελέσικτη) 81 Η μελέτη και τεχνολογική έρευνα του
από το «PVO του Οργανισμού θάιιβπ«.κ, βαμβακοσπόρου και των προϊόντων του
ώστε
να φονεί το μέγεθεκ, ιικ
σημερινής λροστηριότητος πε όλους
τους τομείς πρωτογενούς πατυγωγΛς
μεταποίησης
1ων
προϊόντων του
Βαμβακιού c μπορώ«. κ.λ.π
1) Έργο τοιι Οργονιαμού Βόμβυκος

υπήρξε Π επέκταση της καύγοσς tou
βαμβακιού
π εκσυγχρονισμός των
εκμεταλλεύσεων, η διόδοετη σνγχοδνων
μεθόδων και μίσων κανγείος κο»
μηχανημάτων.
2> Επίτευγμα του Ορνανιομοά Βάμβακος
είναι π δημιουρνΌ ταυ μοντέλου
ομάδων παραγωγών βαμβακιού και η
(φαρμονη του με πεντακόσιες ομόόες
ησρανωγών σε ολόκληρη τη χώρα
3) Ο έλεγχος και η Οργάνωση της
Σποροπαραγωγής
4ι Μ μ ελέτη των μηχανολογικών και
κτιριοκών εγκσιαστόσεων των εκκοκι·
στηρίων βαμβακιού ο έλεγχος της
λειτουργίας τους και ο ομν»χής
εκσυγχρονισμός
mu
μηχανικού
εξοττλ'αρου τους
5( 0 ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
στο εκκοκιατήριο αυσπδρυυ βουβά« ιού.
DI Η ταξινόμηση κυι τυπσηοιηαη του
προιΟντος
71 Η Τέχνολσνική μελετη και η εξέταση
του βαμβακιού, των εεχνττών «λυιιττικων
μλ,μν κα· των κΑωυτουφαντουργικών

καθώς κο. η παρακολούθηση των
αττορελαιουργείων και η εισήνηοη
μεθόδων για την βελτίωση των προϊόν
των τους
91 Η οργάνωση της εμπορίας του
βαμβακιού και η έρευνα της αγοράς
10) Η διεξαγωγή στατιστικών ερευνών,
η τηρηση ■στοιχείων η δημιουργώ
μοντέλων πρόβλεψης δεικτών κ.ό.
καθώς και η έκδοση στατιστικών
ενημερωτικών δελτίων.

11) Η «κττοίδκυση και η επιμόρφωση
του προσωπικού του Οργανισμού
θομβμκος στο εσωτερικό και εξωτερικό
οε ποσοστά 70%
121 Τα ειόικό προγράματα εκπαιδεύα«ως βαμβακοπαραγωγών, στελεχών
Γεωργικών Συν σμών. ιεχνιτών εκκοκι
στηρίων και μηχανημάτων και τεχνικών
της βαμβακοβιομηχανίας
13) Η συνεργασία ταυ Οργανισμού
Βόυβοκσς με ιδρύματα ιιανεπισιήμιυ και
πολυτεχνεία για την προαγωγή των
θεμάτων τοιι βαμβακιού»
14) Η προβολή και η διαφήμιση των
ιιροιύντων του βαμβακιού με μια σειρά
προγραμματισμένων ειδικών εκδηλώ
σεων.

Η νορ Διοίκηση τομ Οργανισμού
βάμβακος με την ευκαιρία του
εορτασμού της συμπλήρωσης πενήντα

Π ροσφορά!! ,
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ"
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μ Α Κ Η ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ
Κ εντρικής 2 3 5 (σ τάσ η Σισα)

Μία πολυτελής κασετίνα

Μπλάκ
καί Ντέκερ
Κ Ο Μ Π Λ Ε Α Π Ο 1 1.860

χρόνων uno την Ιδρυση τρυ Ορνανισμου
Βομβακος έχει έιοιμο ένα καινούργια
πρδγραμμπ που στοχεύει στη δροστηριοποίηση του Οργανισμού ώστε να
διασφολιοουμε μετασχηματισμούς στη
βομβακοποραγωγη και μεταποίηση του
βαυβακιού.
Μερικά από τα βασικά θέματα
εκσυγχρονισμού της όλης οικονομίας
του βαμβακιού που αποτελούν τους
άμεσους στόχους μας είναι:
1) Η εγκατάσταση τεχνολογικού
κέντρου ποιοτικού ελέγχου στη Θεσ/νίκη και ο προγραμματισμός λειτουργείος
ενός ακόμα στην Πάτρα Επιθυμούμε να
γίνει η Ελλάδα Κέντρο Τεχνολογίας στην
Ευρώπη με διεθνή ακτινοβολία
2) Μελετάμε την οργάνωση μοντέλλων
Αγιχιτοβιομπχανικών Συν/αμών
h
παραγωγική δραστηριότητα των μοντέλ
λων αυτών θα συνδέεται μο την
παραγωγή και διακίνηση του βαμβακιού.
3) Η κατασκευή του Μηχανολογικού
Κέντρου Καρδίτσας με τριπλό σκοπό,
επιστημονικό, εκπριδευτεκο εκθεσιακό
4) Προγραμματίζουμε στην Καρδίτσα.
Λόριαο και Θεσ νίκη την κατασκευή
ιδιόκτητων συγκροτημάτων εργαστη
μίων και γροφείων,

51 Μελετούμε την συγκράτηση κσι
λειτουργία
Κέντρου
Τεχνολογικών
Σπουδών Βομβακος (ΚΕ ΤΕ.ΣΒ I σε
θέματα Τεχνολογίος και πρωτογενούς
παραγωγής με την συμμέτοχη όχι μόνο
Ελλήνων αλλά κοι ενδιαφερομένων οπό
αραβικές και άλλες χώρες, ώστε να
έχουμε ευρύτερη οκτινοβολία και
επίδραση τις χώρες αυτές. Εχουμε
σχεδιάσει νο
πραγματοποιήσουμε
εκπαιδευτικά
προγράμματα
σε
συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια και
Πολυτεχνεία, Ήδη ο Οργανισμός έχει
προχωρήσει σε προκτικά θέματα
σχετικά με το Κέντρο Τεχνολογικών
Σπουδών
Βάμβακος
(ΚΕ.ΤΕ.ΣΒ)
Ενοίκιασε κτίρια στο οποίο θα
εγκατασταθεί και θσ Λειτουργήσει
πλήρως εξοπλισρένο με όλα τα σύγχρο
νο οππκοακουστικά μέσο οπό τον
επόμενο Σεπτέμβριο
6) Έχουμε «Σχεδιάσει και προνρομματί
οει την εγκατάσταση του νέου συνχρόνου ηλεκτρονικού υπολογιστή εντός των
κεντρικών υπηρεσιών
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα βοηθή
σει άμεσα και αποτελεσματικό για
βαθειά επιστημονική έρευνα σε θέματα
που απασχολούν πς δραστηριότητες
όλων των υπηρεσιών μας που τη
θεωρούμε τελείως απαραίτητη για τους
σημερινούς καιρούς.
7) Σημαντικός στόχος της νέας Διοίκη
σης είναι να αντιμετωπίσει το προβλή
ματα των υπαλλήλων του Οργανισμού
άμεσα κπι αποφασιστικά. Από τις
προηγούμενες Διοικήσεις κληρονομήθη
κε ένα απαράδεκτο μωσοικά καθεστώς
προσωπικού που αποτελείτοι οπό
μονίμους, έκτακτους ημερομίσθιους
ωρομίσθιους κ.λ.π. υπάλληλους
Οι ίδιοι οι υπάλληλοι έχουν υποβάλει το
αιτηματό τους και η επίλυσή τους
αποτελεί απόδοση δικαιοσύνης.
για ίση μεταχείριση με υπαλλήλους
του Υπουργείου Γεωργίας
- για την απόκτηση ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των Δημοσίων Υπαλλήλων
- για προστασία τους που βρίσκονται σε
υπηρεσία από ατυχήματα
για εφαρμογή μέτρων ΕΟΚ κοι
υπερωριών
γιο χορήγηση επιδόματος ανθυνιεινης
εργασίας τσξινΟμων χαι εργαζομένων
στο Τεχνικά και Τεχνολογικά Έργαστή-

,ιω

Μ όνο 8 .4 5 0

γιο έΓίιΚΟιΌΐτ.ίϊ αοφιίλιοή
για συμμετοχή Υπαλλήλων στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
Βάμβοκος.

εφαρμογή
της
«διάμερικανικής
συμφωνίας για αμοιβαία βοήθεια»,
που υποχρεώνει όλα τα κράτη της
Αμερικανικής Ηπείρου, συμπεριλαμ
βανομένων και των ΗΠΑ. να
βοηθήσουν την Αργεντινή σε

περίπτωση Βρεταννικής επίθεσης.
Η Αργεντινή ήταν απόλυτα
πεπεισμένη ότι η Σοβιετική Ένωση
και η Κίνα θα προέβαλλαν βέτο «ττο
αίτημα της Μεγάλης Βρεταννίας για
άμεση αποχώρηση των στρατευμά
των της Αργεντινής οπό τα νησιά
Φάλκλαντ
όπως
τουλάχιστον
δήλωσε ένας διπλωμάτης που
συγκεκριμένα τόνισε «δεν καταλα
βαίνουμε τι συνέβη* Πάντως δεν
πρόκειται να αποχωρήσουν τα
«Στρατεύματα της Αργεντινής από τα
νησιά. Δεν είναι η πρώτη φορά nou
μια χώρα δεν σέβεται τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Για το πως η Αργεντινή εκτίμησε
λανθασμένα
πς
«σχέσεις
δυνάμεων»
στο
Συμβούλια
Ασφαλείας
υπάρχουν
δυο
•εξηγήσεις. Η πρώτη είναι ό
οι
διπλωματικές
υπηρεσίες
της
Αργεντινής έκαναν κακή προετοιμα
σία «του εδάφους» και κακή ανάλυ
ση των θέσεων των μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Η δεύτερη
άπ το υπουρνείο Εξωτερικών της

Η ποσόστωση
καταψυγμένων
κρεάτων
Οπως ανακοινώθηκε από το
Υπουρνείο
Γεωργίας η ΔΎση
εξωτερικής αγοράς του Υπουργείου,
Αχαρνών 2. θα δεχθεί από 1ης
μέχρι
15ης Απριλίου αιτήσεις
ενδιαφερομένων γιο συμμετοχή
στην ποσόστωση κστεψυγμένων
κρεάτων της 'GATT ’ αιτήσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται από: 1.
Βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφε
ρομένου στο Εμπορικό ή Βιοτεχνικό
και Επαγγελματικό Επιμελητήριο
της χώρας 2. Φωτοαντίγραφα των
διασαφήσεων εισαγωγής κατεψυγμένου βοείου κρέατος το έτος 1981
οπό χώρες της ΕΟΚ και τρίτες
χώρες,
ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Νικολόπουλος Κων/νος
Θεσ/κης 1 τηλ, 25111

αναγκαιότητα «Στρατιωτικής α ναμέ
τρησης τη ς Βρεταννίας με την
Α ργεντινή για τα νησιά Φ ωκλάντ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κωνίνοϋ 36. τηλ. 27 82 0

Μ ΕΛΛΟ ΝΤΕΣ ΓΑ Μ Ο !
0 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του
Αντωνίου και τηςι Σοφίας το γένος
Τριανταφυλλίδη γεννήθηκε «Στην
Κοιλάδα Κοζάνης και κατοικεί στη
Θεσίνίκη
και
η
ΤΑΝΑΣΚΌΥ'
ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνίνου και της
Αικατερίνης το γένος Λάτση γεννή
θηκε «στο Λαγκαδά και κατοικεί «Στη
θεσίνίκη πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει «ττη Βέροια.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
ΘεσΎικης - Βέροιας τηλ. 23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Κοραμελίδης Παύλος

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ ’
..Ω ετρ ίδ η ς Χρήστος

ΝΑΟΥΣΑ

Αργεντινής
έλαβε
γνώση
της
στρατιωτικής
απόφασης
την
τελευταία «στιγμή, που είχε σαν
αποτέλεδμα να μη διαθέτει τον
απαιτούμενο χρόνο για να καταστή
σει
κατανοητή τη Θέση της
Αργεντινής.
Ό σ ον
αφορά
τη
διάσκεψη
των
αμερικανικών
κρατών, ο υπουργός εξωτερικών
της Αρνεντινής Μεντέζ, δεν θα έχει
δυσκολίες στο να πείσει τα λατινοα
μερικανικά κράτη, αλλά κατά τα
Φαινόμενα δεν πρόκειται να κερδί
σε. την υποστήριξη των Ηνωμένων
Πολιτειών στην υπόθεση αυτή,
δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εκδήλωσαν
την αντίθεσή τους στη «Στρατιωτική
επέμβαση της Αργεντινής.
Εξάλλου, οι αρχές πολιτικής
άμυνας
των
Νοτιοανατολικών
περιοχών της Αργεντινής ανακοίνω
σαν ότι από την επόμενη Τετάρτη
0u επιβληθεί συσκότιση ώστε να
μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχό
μενη βρεταννική επίθεση. Επίσης,
ανακοινώθηκε ότι θα μειωθούν οι
επισκέψεις δημοσιογράφων «ττα
νησιά Ωκλάντ λόγω της βρεταννικής
απειλής στην περιοχή αυτή.
Η στρατιωτική διοίκηση των
νησιών ανακοίνωσε μια σειρά από
μέτρα για τους 1.800 κατοίκους του
νησιωτικού συμπλέγματος
Οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι
να παραμένουν «ττα «Σπίτια τους 24
ώρες το 24ωρο και σε περίπτωση
που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει
να κρεμούν ένα ά«τπρο ύφασμα από
το παράθυρο, αναμένοντας μια
στρατιωτική περίπολο.
Εξάλλου, όπως μεταδίδεται από
το Λονδίνο ισχυρός βρεταννικός
«Στόλος
με
επικεφαλής
δυο
αεροπλανοφόρα αποπλέει σήμερα
για το Νότιο Ατλαντικό.
0 βρεταννός υπουργός αμύνης,
Τζών Νότ. δεν απέκλεισε ακόμη και
αναμέτρηση με την Αργεντινή, και
μάλκττα άφησε να εννοηθεί όπ
μπορεί να πληγεί και η ίδια η
Αργεντινή,
Η
ποωθυπουργός
της
βρεταννιες κ· Θάτσερ. αναμένει να
πληροφο ηθεί σήμερα από πρώτο
χέρι όσο συνέβηιταν τις μέρες αυτές
«στο
νησιά φάλκλαντ από τον
βρεταννό κυβερνήτη των νησιών
Ρεξ Χάντ, ο οποίος αναμένεται να
Φθάαει «στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με τη χθεσινή δήλωση
του
βρεταννού
υπουργού
εξωτερικών, Λόρδου Κάρριγκτον. η
Κίνα συνκττά στις δυο χώρες
ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και
διευθέτηση
της διαφοράς με
ειρηνικά μέσα.
Η Κίνα έκανε αποχή στο Συμβού
λιο Ασφαλείας τομ ΟΗΕ που
ψήφισε τη βρεταννική πρόταση για
άμεση αποχώρηση των Αργεντινών
από τα νησιά με ψήφους 10 έναντι
μιάς.
Στο μεταξύ, η Αργεντινή άρχισε
από το Σάββατο να οχυρώνει τα
στρατηγικά
σημεία
του
Πόρτ
ΣτάνλεΟ. που το μετονόμασε σε
Πουέρτο Ρίβερο.
Στο μεταξύ, η Νέα Ζηλανδία
διέκοψε τις διπλωματικές «Σχέσεις
της με την Αργεντινή, μετά την
κατάληψη των νησιών, ανήγγειλε
σήμερα
ο
νεοζηλανδός
πρωθυπουργός
κ.
Ρόμπερτ
Μαλντούν.
Ο κ. Μαλντούν. ο οποίος έδωσε
προθεσμία επτά ημερών στον
Αργεντινό πρέσβυ να εγκαταλείψει
τη Νέα Ζηλανδία, κατήγγειλε την
«απροκάλυπτη
επίθεση»
της
Αργεντινής
Η
Νέα
Ζηλανδία
απαγόρευσε, επίσης την προσγείω
ση Αργεντινών οεροπλάνων στο
έδοφός της.
Διχασμένος
εμφανίζεται
ο
βρεταννικός τύπος ως προς την

ΑΧΑΪΚΗ 1-0

Συνέχεια από την 3η σελίδα
δίνει πέναλτυ και ο Φύτος που
αναλαμβανε· να το εκτελέσει για να
ξεγελάσει τον Πανανιωτόπουλο και
να γράψει το 1 0.
- 2 1 '0 Φύτος εκτελεί φάουλ κοι ο
Μητρούσης πιάνει κεφαλιά για να
αποκρούσει ο Τσούλος σε κόρνερ
πάνω στην γραμμή του τέρματος
- 56* 0 Παρίζας σε μιό θαυμάσια
ατομική
ενέργεια - τρ'πλάροντας
τρεις αμυντικούς πιάνει δυνατό
άουτ νια νο αποκρούσει πάνω στην
γραμμή ο Ζερδεβός και να χαθεί μιό
νέα ευκαιρία.
- 6 6 'Από σ έντρα του Βασιλογιόννη
ο Μι^ολςπουλος σουτάρει γιο να
αποκρούσει ο Σφ υ νοίλός κσι εν
* σ υ νίχ ε ο ο Φύτος νο αάάμακρύνει.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η διασησία ταμ κ. Βοσιλείου

από τον Πειραια ήταν ίσως η χειρό
τερη που πέρασε από την πόλη μας.
Δεν θα α«τχοληθοάμε περισσότερο
με αυτόν τον κύριο, αφού ήταν
εκτός τόπου και χρόνου και δεν
παρακολουθούσε τις φάσεις
Κακοί οι επόπτες Κόκκοτας
Γεωργόκης,
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς Μαλιούφας
Χ'Ίω αννίδης
Μποσιόκος
Σιούγγαρης Φ ύτος Μητρούσης
Πολυβιάκης Χαλβατζής Παρίζας
Μπλιάτκας.
ΑΧΑΪΚΗ;
Παναγιωτόπουλος
Γεωργόπουλος (60 Μιχαλόπουλος)
Τσούλης Ζερδεβός Μπακρωζης
Μ ανιάρης Πήττος (46 ΚαλφΚΊ
Μητρόπουλος
Διαμαντόπουλος
Αγγελόπουλος Βασιλογιάννης
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

ΟΚΑΝΤΑΦΙ
ΣΤΗΝ Α ΘΗΝΑ
Ως τις 15 Μαίου και πάντως
μετά το Πάσχα οναμένεται όπ θα
επισκεφθεί επίσημο την Αθήνα ο
ηγέτης της Λιβύης συνταγματάρχης
Μουαμάρ Αλ Καντάφι - δήλωσε
προχθές τη νύχτα κυβερνητική
πηγή.
Η ακριβής ημερομηνία της
επίσκεψης 9α ορισθεί «δια της
διπλωματικής οδού».
Η Ελλάδα είναι η δεύτερη (μετά
την
Αυστρία)
δυπκοευρωπαίκή
χώρα, που θα επισκεφθεί ο Λίβυος
ηγέτης στην προσπάθεια του να
διευρύνει και αναπτύξει πς σχέσεις
της χώρας του με τη Δυτ Ευρώπη.
Μιά προσπάθεια που δεν θεω ρεί
ται άσχετη με την ένταση σπς
σχέσεις της Λιβύης με τις ΗΠΑ
•
Η Λιβύη μπορεί να υπολογί
ζει
«Στη
συμπαράσταση
της
ελληνικής
κυβέρνησης
που
διατηρεί άριστες σχέσεις με τον
αραβικό κόσμο και έχει εκδηλώσει
επανειλημμένα την πρόθειτη να
καταστεί η χώρα μος (και ως μέλος
της ΕΟΚ) «γέφυρα» ανάμεσα στη

Δυτ Ευρώπη και τ α αραβικά κράτη· |
Στην
επίσκεψη
ΚανπάΦ* Λ
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και Π
ελληνική
κυβέρνηση,
που 0°
επιδιώξει διεύρυνση των οικονΟβΐ' *
κών «Σχέσεων των δύα χωρών,
προσέλκυση λιβυκών κεφαλαίων 1
γ.α επ ενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά I
και
προβολή
των
ελληνικών 1
θέσεων στο προβλήματα μας με την '·
Τουρκία, με την οποία η Λιβύη |
διατηρεί καλές «Σχέσεις.
Ο ΦΛΩΡΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
Αναχώρησε χθες για επίσηβΠ ■
επίσκεψη «Στη Λιβύη. ύ«Στερα απδ'
πρόσκληση του συντανματάρχΠ I
Καντάφι, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ
με
επικεφαλής
τον
γενικό I
γραμματέα του Κόμματος κ. ΧαΡ·
Φλωράκη.
Στην
αντιπροσωπέίβΐ
μετέχουν, επίσης τα μέλη τηί
Κεντρικής Επιτροπής κ-κ.
0ρ·
Κολοζώφ
υπεύθυνος
διεθνών
σχέσεων και Π. Λαφαζόνης μέλος
του Γραφείου Τύπου.

ΟΔΔΥ περιφ.
ΥΕΕΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ
Την 29 Απριλίου 1982 ημέρα Πέμπτη και ώρα ΊΟ^π.μ. στο
Κ«Στάστημα του Τελωνείου Βέροιας δημοπρ«3Τθύνται με συμφέροσσες τιμές το κάθε ένα χωριεττά, δώδεκα Π 21 αυτοκίνητα και τέσσε
ρα (4) μοτοποδήλατα διαφόρων τύπων.
Σχετικές διακηρύξεις στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία
αυτοκινήτων
μοτοποδηλάτων και τιμή εκκινήσεως κοθώςκαι
περισσότερες πληροφορίες παρέχονται «ττα Γραιρεία της Υπηρεσίας
Εντελλαμένων Εξόδων Νομαρχίας Ημαθίας (Μητροπόλεως 60 5ος Όροφος τηλ. 23188)
Ο Προϊστάμενος
Κ. Καϊμακάμης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει όπ θα
«Σταλούν «ττα τοπικά Ταχυδρομικά Γραφεία οι συντάξεις του ΟΓΑ
καθώς και οι συντάξεις των υπερηλίκων του Β’ διμήνου (Μαρτίου Απριλίου
και
Δώρου
Πάσχα
1982
συνολικού
ποσού
7.491.000.000. Οι πληρωμές θσ γίνουν από τις 6 μέχρι της 15
Απριλίου, 0 αριθμός των συνταξιούχων κατά το όίμηνο συ" ό
ανέρχεται σε 717.801 από τους οποίους 580.770 με δαπάνη
5.947.934.235 δρχ. είναι συνταξιούχοι γήρατος 120.474 με
δαπάνη 1.364.560.075 δρχ είναι συνταξιούχοι αναπηρίας και
16.557 με δαπάνη 178.505.750 δρχ. είναι ανασφάλκττοι υπερήλι
κες.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΧΑΣΕ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ 2-1
Συνέχεια από την 3η σελίδα
αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας
τοσ Μπαλτζή.
Η ΒΕΡΟΙΑ ΧΑΝΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
— 10* Μετά από σέντρα ακρίβειας
του Μαραγκού, ο Πουρσανίδης
βρέθηκε μόνος με τον Βαλλιάνο
μέσ α ' στην μικρή περιοχή των
γηπεδούχων, αλλά δεν μπόρεσε να
κοντρολάρει οωαττό την μπόλλο και
έδωσε έτσι την ευκαιρία στον
Μανδάλη να τον προλάβει και να
αποσοβήσει τον κίνδυνο.
Ο ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ
- 2 5 ' 37.' 4 0 ' 0 Μπολτζής με
εκπληκτικές αποκρούσεις σε τρία εξ
επαφής σούτ των κυνηγών του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, σώζει ισάριθμα
τέρματα κρατώντας έτσι ανέπαφα
τα δίχτυα της ομάδος του.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΓΚΟΛ - ΔΩΡΟ
ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
— 7 0 ' Στιγμιαία αδράνεια όληί
σχεδόν της Βεροιώτικης άμυναί
εκρεταλλεύεται ο Σκούρας και β*
κεραυνοβόλο σουτ παραβιάζει ατώ
κοντά την εστία του Μπαλτζή
ισοφορίζοντας τον αγώνα.
— 74" 0 Καραμίχαλος επιχειρώ
μπάσιμο στην περιοχή της ΒΕΡΟΙΑΣ
όπου μπερδεύεται με την μπόλλο
και πέφτει κάτω μπροστά στοιΚ
Παπατζίκο - Κατσώνη για να δώά*1
Ο ανεκδιήγητος Τριπολιτσιώτηί
διαιτητής πέναλτυ προς μεγάλο
έκπληξη παικτών και φιλάθλων. ΤΟ
πέναλτυ κτύπησε ο ίδιος ο «παθών»
για
να
κάνει
το πλασματικό
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΒΕΡΟΙΑ 2 -1 *
Στ«τν συνέχεια του παιχνιόιού 0
ΒΕΡΟΙΑ
βρισκόταν
συνεχώί
μπροστά, αλλά ο διαιτητής φρόντιζα
ώ«Στε οι παίκτες της να μην βρεθούν
σε θέση βολής ενώ παράλληλοι
ανεχόταν πς σκόπιμες καθυστερή'
σεις των παικτών τομ ΟΛΥΜΠΙΑ"
ΚΟΥ. οι οποίοι στην προσπάθειό
τους να κροτήσουν το θείο δώρ°
που τους προσέφερε ο κ. Σιδερήί
έκαναν τα πάντα

— 60 'Μ ετό από ωραία μπαλλιά του
Χατζάρια ο Γκέσιος «ςπο καλή θέση
σούτορε
με
δύναμη για
να
αποκρούσει με θαυμάσια εκτίναξη ο
Βαλλιάνος
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ·
- 6 5 *0 Τοπαλίδης έχασε άλλη μιό
ευκαιρία όταν μετά από θαυμάσια _
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Βαλλιάνοί·
ενέργεια του Τοπαλίδη, βρέθηκε
Β ήττας Μανδάλης Συνετόπαυλού
μόνος απέναντι από τον Βαλλιάνο ΒαλλκΣνάτος
ΒαλαμάνόρΟί',
και σούταρε δυνατά για να «γλύψει»
Καραμίχολος Σκούρας ΚουρνάκΠ<"
η μπάλλα το κάθετο δοκάρι της
(33
Βαίνάς)
Μουρίδης
Βολιώτικης εστίας και νο βγει άουτ.
Μαλακασιώτης) Καπουράνης.
Κ — 6 7 * 0 μπακ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ· Μπολτζής. X 'Α θανα
ΒήΓΤος πρόλαβε τη ν τελευ τα ίο
σίου,
Καττσώνης <79
Μίλη^·
στιγμή *ο ι ανέκοψ ε τού Τσππλίδη
Γιατζίτζόπαυλος
Παπατζίκοέ
μέσα στην μικρή περιοχή την «Στιγμή
Μαραγκός Τοπαλίδης Γιαννουάό'
που ήταν έτο ιμο ς να κεραυνοβολή
πουλος (79 Σίμπος).
Γκέ<Σΐθύ
σει τον Βαλλιάνο.
Χατζάρας. Πουρσανίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Πλήθη κόσμου
επευφήμησαν
τον Πρόεδρο
στην Ιταλία

Otoe ιδρύσεως Ι965
up. φύλλου 1899
Μητραιτόλεως 72 - Τηλ. 22.137 |
ΒΕΡΟΙΑ
τ ωη φύλλου όρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΰευ πρέπει να γίνει
μουσεϊο στή Βεργίνα !

Διατηρητέο
ή όχι
το παληό
δικαστήριο;
Σρζήτείται
σήμερα
στο
Συμβούλιο
Ν εω τέρ ω ν
.Ι'ΛνΠμ€ίων
i
.Β. Ελλάδος, ποο

ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΗ

i ’ · ™ '<," > θ ' » ν « η. π «.»ήνπαον/ i
ορμρδιας υπηρεσίας
B€d .

"οΑποό δικα σ τη ρίο υ
οα * δ·ατηΡηΤέ ου ^

Συμβουλή ° υνεδρ ,α α Π
του
ου θα παραστεί
π αοαστεί και θα
^ υ π ώ ο ε ι τις απόψεις του ο
'»ΡάΕδρος
του
Δικηγορικού
Υ°υ Βεροίας
npos y° U Β ίΡ 0 Ι° ς κ· δΛπιζάκης
σκοπό
τυχόν
ματα|ώσ6ως

“‘°Π
6

Ρ·ομ0ύ σ ί αθε ως ν,α χαρακτπ ·
Ο0ν δια τηρ ητέου το υ
κτιρίου.

Στα πλαίσια του Ελεύθερου
Λαϊκού
Πανεπιστημίου Βεροίας
δόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη
Στενή Γραμμάτων και Τεχνών
διάλεξη από τον καθηνητή αρχαιο
λόγο κ. Μανόλη Ανδρόνικο. Θέμα
της διαλέξεως «τα ευρήματα της
Βεργίνας».
Ο κ. Ανδρόνικος ανέφερε όλο
το ιστορικό των ανασκαφών στη
Βεργίνα και με την προβολή σλάΤτς

ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
από

την

κέντρα Ημϋθίος τα εξεταστικά
Via tu
Λειτουργήσουν
1982
ανεΑλήνιες εξετάσεις

T

» Ρ Ο ς ^ " ? ' 0€ έΥΥΡαφό της
Λύκε,α α ',ρόσ|α και Ιδιω τικά
Προς ( Τ° υ Νομού καθώ ς και
Ετκ,γν“ Λύκ«·α Τ εχνικής και
ΓΕΜρ μα’ "·ής Εκπαίδευσης, Η
“ μαθιας α ναφ έρει:
δ'«ξογωυΑΫνω(Ιτοποιούμε ότι ΥΜ ΓΊ
θεών ε ^ Των Πανελληνίω ν εξετά-

οουν οτΤ° υς 1982 θα λ«ιτουΡΥή'ίίτοστικά ^ Ρ,φέρειά ρας τρία (3)
Εξεταστικό Κέντρο θα

λειτουργήσει στο Ιο Γυμνάσιο της
Βέροιας 16ης Οκτωβρίου 5 και σ '
αυτό θα προσέλθουν για εξέταση οι
μαθητές του 1ου και 2ου Λυκείου
Αλεξανδρείας, του Λυκείου Μελικής
και του Λυκείου Πλατέος.
Το 2ο Εξεταστικό Κέντρο θα
λειτουργήσει εττο 3ο Γυμνάσιο
Βεροίας κάτώΕληά και σ ' αυτό θα
προσέλθουν για εξέταση οι μαθητές
των Δημοσίων Λυκείων Μ.Ε. της
Βέροιας
Το
Ζλ. — /V—
λειτουργήσει στο ΚΕΤΕ Βέροιας
Εργοχώρι.και σ ' αυτό θα προσέλ
θουν για εξέταση οι μαθητές του
1ου και 2ου Λυκείου Νάουσας του
Ημερήσιου
Ιδιωτικού
Λυκείου
Βέροιας και των Λυκείων Γενικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

εδειξε τα ανεκτίμητα αρχαιολογικά
ευρήματα στους Βεροιώτες και
στους κατοίκους της Βεργίνας που
πλημμύρισαν την αίθουσα για να
δουν, έστω και σε φωτογραφία,
τους θησαυρούς που εδώ και χιλιά
δες χρόνια έκρυβε η Ημαθιώπκη
Υή·
Στη σύντομη συζήτηση που
ακολούθησε το τέλος της διαλέξεως
του κ. Ανδρόνικου και σε ερώτηση
που υποβλήθηκε, ο διόσημοςπλέον.
αρχαιολόγος διατύπωσε την πλήρη
αντίθεσή του για ίδρυση μουσείου
στη Βεργίνα που θα στεγάσει τα
μοναδικά αυτά ευρήματα. Σαν
δικαιολογία της άποψής του ο κ
Ανδρόνικος
ανέφερε
ότι
σε
περίπτωση πολέμου τα εκθέματα
των μικρών μουσείων διατρέχουν
κίνδυνο κλοπής ενώ τέτοιος κίνδυ
νος δεν υπάρχει στα μεγάλα
μουσεία, όπως είναι της Θεσ/νίκης.
Όμως ο κ. καθηγητής δεν φάνηκε
να έπεισε το ακροατήριο με την
«ακραία» αυτή περίπτωση που

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο κ. ΒΑΣ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ευχαριστεί το Πρακτορείο Ταξιδίων
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ για τη θαυμάσια
Απριλίου στην Τουρκία κοι τη
Βουλγαρία από τον Γ.Π.Σ. Αγ
Μόδεστος. Επίσης ευχαριστεί και
τους οδηγούς κ.κ. Ορ. Μουρατίδη
και Θεοό. Σαπουτζόγλου για το
ευχάριστο και άνετο ταξίδι που
πρόσφεραν στους εκδρομείς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Παρασκευή 9 Αιψιλίου
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ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας.
7) Ψήφιση
πίστωσης για
αποζημίωση
ρυμοτομούμενης
ιδιοκτησίας Ελισάβετ Χστζόγλου.
8)
Καθορισμός
ποσοστού
αποζημίωσης τακτικών εισπρακτόρων του Δήμου επί των εκτός
γραφείου με ειδικούς χρηματικούς
καταλόγους
εισπρατουμένων
εσόδων.
9) Αίτηση Ιωάννη Κουκούδη
σχετικά με τη χρήση πεζοδρομίου
στη Δημοτική Αγορά.
10) Ψήφιση πίστωσης για
εξόφληση λογαριασμού δικηγόρου
του Δήμου για παραστάσεις στο
Εφετείο Θεσ)κης.
12) Απόδοση λογαριασμού από
τον κ Δήμαρχο για εργασίες και
προμήθειες.
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ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

11) Απόδοση λογαριασμού για
δοπάνες που έγιναν σε βάρος του
εντάλματος πογίος προκαταβολής.
13) Εκποίηση με δημοπρασία
παλιών μαρμάρων του Δημοτικού
Νεκροταφείου.
14) Απόδοση λογαριασμού για
δαπόνεςπου έγιναν από τον κ. Δή
μαρχο για διάφορα έργα και προμή
θειες τα έτη 1980 και 1981.
15) Ορισμός δύο Δημοτικών
Συμβούλων για την
Επιτροπή
κρίσεως
του
Καλλιτεχνικού
διαγωνισμού για την κατασκευή
ηρώου στην Πλατεία Ωρολογίου.
16) Έγκριση εξόδων μετάβασης
του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
17) Έγκριση ισολογισμού και
έκθεσης πεπραγμένων Ψυγείων
Δημοτικής Αγοράς Βεροίος.
18) Τροποποίηση Κανονισμού
λειτουργίας Ψυγείων Δημοτικής
Αγοράς Βεροίος.
19)
Ψήφιση πίστωσης για
εξόφληση δαπάνης γεύματος που
δόθηκε από το Δήμο στους
μουσικούς
της
Φιλαρμονικής
Σχολής
20) Τροποποίηση προϋπολογι
σμού Δήμου ειπυς 1982.
21) Διαγραφή τελών ύδρευσης
και υπονόμου.
22) Αίτηση παραίτησης του
Θωμά Βαφείδη από το Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Αντωνιοδείου
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
23)
Γνωμοδότηση
για
τροποποίηση του προϋπολογισμού
ιης Αντωνιοδείου Στέγης Γραμμά
των και Τεχνών Δήμου Βεροίας.
24) Επέκταση δικτύου φωτισμού
στις οδούς Διονύσου και Κανάρη.
25) Μετατοπίσεις στύλων Δ.Ε.Η.
στις οδούς Αντιγόνης. Πολυζωϊδου
και Κομνηνών.
26) Διαμόρφωση προώσεων
σχετικά με την επιβολή υποχρεώ
σεων δημιουργίας χώρου σταθμεύσεως αυτοκίνητων στις οικοδομές
27) Εγκριση 1ου Ιυγκριτικού
Πίνακα έργου «Οδός Βεροίας Ασωμά των προς το Γενικό
Νοσοκομείο Βεροίας του Δήμου
Βεροίας».

ομιλία. Γενικά, η εκδήλωση είχε την
μορψηδιπλέξεως και όχι εισηγήσεως
- μαθήματος στα πλαίσα του Λαϊκού
ΠανεπιστπυΙομ.

Ο καθηγητής κ. Μανόλης Ανδρόνι
κος που για άλλη μιά φορά υποστή
ριξε ότι δεν πρέπει νο ιδρυθεί
μουσείο στη Βεργίνα που θα στεγά
σει τα ευρήματα
ανέφερε
(επιστράτευση
των
φυλάκων κ.λ.π.), δεδομένου όπ από
την Πολιτεία εξαρτάται αν θο
επιστρατεύσει ή όχι όλους τομς
φύλακες του μουσείου και ενπασει
περιτττώσει το ίδιο πρόβλημα θα
παρουσιαστεί σε κάθε μουσείο.
Πάντως
το
ακροατήριο
δεν
αποδοκίμασε - ούτε επιδοκίμασε αυτό που ισχυρίστηκε ο καθηγητής
ΙΑς σημειωθεί δή£ό χαύνος που
ακροατήριο προς τον κ. Ανδρόνικο
ήταν πολύ μικρός σε σχέση με την

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ;
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και
παλαιδτερα ο κ. Ανδρόνικος είχε
υποστηρίξει την άποψη όπ δεν
πρέπει τα ευρήματα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον
στεγαζόμενο σε μουσείο που θα
μπορούσε να ιδρυθεί στη Βεργίνα.
Η στάση του καθηνητού και π
επιρροή που ασκεί στην Πολιτεία
για το Θέμα των ευρημάτων
στάθηκε, σίνουρα. μέχρι στιγμής το
βασικώτερο εμπόδιο
για
την
ανέγερση του μουσείου.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκόλεοε
η σιιμπή που τήρησαν προχθές στη
Στέγη, στα λεγάμενα τομ κ.
Ανδρόνικου
οι άνθρωποι που
αποτελούν την επιτροπή αγώνος για
την ίδρυση του μουσείου. ‘Αν και
βρίσκονταν πα ράντες στην ομιΑΙο
δεν έδειξαν την παραμικρή αντίδρα
ση και δεν ανέτρεψαν το «επιχείρη
μα» του καθηγητού περί... επιστρσ
τεύσεω ς Έτσι δημιούργησαν την
εντύπωση ότι αποδέχονται την
δικαιολογώ
που
έδωσε
ο
μουσείου
ιστορία.

Βεργίνας πέρασε

στην

Οι ομογ€ν€ίς στο πλευρό
των Ελλήνων της Κύπρου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 6 ΙΑΠΕ)
Η ομογένεια, παντού στην
Αμερική, έχει κινητοποιηθεί γιο να
βοηθήσει, ώστε να υποστηριχθεί
και να προσυπογράφει από όσο το
δυνατό περισσότερους βουλευτές η
ειδική διακήρυξη Via το Κυπριακό
που θα εισηγπθούν στις 22
Απριλίου, σε ειδική συνεδρίαση, τα
μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής κ.κ. W illiam
Broomfield. (Ρεπουμπλικάνος) και
Gus Yairon. (Δημοκρατικός).
Στο μεταξύ, έχουν καταχωρμ
σθεί στα πρακτικά του Κογκρέσσου
οι δηλώσεις που έκαναν από το
βήμα του σώματος οι προοναφερόμενοι βουλευτές, όταν είχαν ζητήσει
να αφιερωθεί στην Κύπρο η
συνεδρίαση της 22ας Απριλίου.
Στην ομιλία του ο κ- W illiam
Broom field είχε τονίσει, μεταξύ
άλλων, ότι. προσυπογράφοντας την
ειδική διακήρυξη Υ'° W ειρηνική
λύση του Κυπριακού, τα μέλη tou
Κογκρέσσου θο στείλουν στην
Τουρκία το σαφέστατο μήνυμα ότι
εξακολουθούν να κυριαρχούν στην
„.rrfTKurrrn RnOfAr
χθ)ΟΠ

δυσαρέσκειας για την σόιολΛοξίο
της Τουρκίας στη λύση του
Κυπριακού.
.
«Με την ειδική αυτή διακήρυξη,
πρύσθεσε ο κ· Broomfleld, θο
εκφ ράσου με - για μιά άλλη φορά την υποστήριξή μας στην απομά
κρυνση των τουρκικών στρατευμά
των από την Κύπρο και στην επ^ευξη μιάς πολιτικής λύσης αποδεκτής
οπό άλες τις πλευρές».
«Μ Τουρκίο πρέπει να κατανοή
σει. ΟυνέχισΤ. ότι, όσο το Κυπριακό
εκκρέμεί, τα αμυντικά της συμφέ
ροντα δεν Λρόκειτσι να εξυπηρετη
θούν τα ' σοβιετικά συμφόρβγτα
Προωθούνται και όιακυβεύεται η
όλη θέαη μσς στη Μεσόγειο και στη
Μέση Ανατολή
Μαζί με τον συνάδελφο κ
Yatfon καΥέληξε ο κ. William
Bhxxnfteld υποβάλουμε έκκληση
fio ρια διακομματική προσπάθεια
υποστήριξης της ειδικής αυτής

Κάτω από ένα καταγάλανο , «αττικό» θ α έ λ ε γ ε κ α ν ε ίς ουρανό,
πλήθος κόσ μο υ υπ οδέχθηκε με θ ερ μ ές εκδ η λώ σ εις και ζωηρά
χ ειρ ο κρ οτήμ α τα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δ ημοκρατίας.
Τον κ. Καραμανλή
τον
απο το ν κ. Ρ ονιόνι α νεβ η κε την
οποίο σ υνόδ ευα ν ο υπουργός
κλίμακα του μνημείου, σ τις δύο
εξω τερ ικώ ν κ. I. Χαραλαμπόπλευρές της οποίας π α ρ ατεταγπουλος και οι · Ιταλοί υπ ουργοί
μένα απέδιδαν τιμές τμ ήμ ατα
εξω τερ ικώ ν κ
Κολόμπο και
τη ς π ροεδρικής φρουράς.
ε σ ω τερ ικώ ν
και
δημοσίας
Μ ε τά τη ν κα τά θεσ η σ τε φ ά 
τήξεω ς κ. Ρονιόνι, α ν έμ εν ε α το
νου και την ανάκρουσ η των
χώ ρο της πλστειος ο Α ρχηγός
εθ ν ικ ώ ν ύμνω ν ο Π ρόεδρος της
ταυ Γ ενικο ύ Ε π ιτελείου τω ν
Δ η μ οκρ α τία ς υπό τις σ υ νεχ είς
Ιτολικώ ν Ενόπλων Δ υνάμεω ν.
επ ευφ η μ ίες
το υ
π λήθους
Α μέσ ω ς μ ετά τη ν ανάκρου
επ ιβιβ άσ θηκε α υ το κινή το υ και
ση τω ν Ε θνικώ ν ύμνγυν τω ν δύο
για το π ροεδρικό μέγαρο.
χω ρώ ν
ο
κ.
Καραμανλής
Σ ημ ειώ νετα ι
ότι
το
πυκνό
επ ιθεώ ρη σ ε
αγήματα
του
πλήθος που είχ ε σ υ γ κ εν τρ ω θ εί
στρατού, της αεροπ ορίας και
επ ευφ ήμησ ε θ ερ μ ό τονΕ λληνα
να υτικο ύ που απέδιδαν τιμ ές και
Π ρόεδρο τό σ ο κατά την άφιξή
σ τη σ υνέχ εια σ υνοόευμ όμ ενος
Συνεχεία στην 4ή

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Από την Παιδαγωγική
Ακαδημία 0€σ)νίκης
Την Κυριακή 4 του Απρίλη,
προσκεκλημένοι από το Σύλλογο
Δασκάλων
και
Νηπιαγωγών
Ημαθίας ήρθαν στην Βέροια
η
χορωδία της Παιδ
Ακαδημίας
θεσ/νίκης unó τη Δ/νση του
καθηγητή τους κ. Ν. Δήμτσα.
Αρχικά επισκεΰτηκον την πόλη της
Νόουσος πήγαν στον Αγ Νικόλαο
ιπην ΑραπΙτσα. στο Πάρκο και στα
■“ ύ '•WpAyfcov«'*
Δασκάλων Βεροίας κ. Ραφτοπουλας
Αντώνης και ο ταμίας Σιδηρόπουλος
Θεόφιλος που τους συνόδευαν τους
ξενάγησαν τους γνώρισαν την πόλη
της Νάουσας και τους εώσν λίγυ για
τα εργοστάσιο και τη θυσία των
Ναομοαίων
γυναικών
στην
ΑρΛτίτσα.

θηκαν απο το ακροατήριο. Ολο
άρεσαν στον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα
χειροκροτήθηκαν ο «Ναούμης» «τ'
αστέρι του βοριά» κ.ο. για το οποία
ζήτησε το ακροατήριο να τα
ξανατραγουδήσουν στο τέλος.
Ο σύλλογος των Δασκάλων
αισθάνεται την υποχρέωση νο
ευχαριστήσει τους σπουδαστές της
Παιδ. Ακαδημίας Θεσ/νίκης για τη
θαωιασια εκδήλωση που τους
καθηγητή τους κ Ν Δήμτσα, που
μας παρουσίασε ένα τόσο ωραίο
σύνολο και μια μεγάλη ποικιλία
τρυγουδιών θαυμάσια εκτελεσμένων.
Επίσης ευχαριστεί την Αγροτική
Τράπεζα Ελλάδος γιο το ποσό των
10.000 δρχ. που
έδωσε για να
πρανμστοποιό σουν την εκδήλωση

Το μεσημέρι ο σύλλογος τους
έκανε τραπέζι στο κέντρο Ακρόπο
λη. Οι σπουδαστές με ιό το φαγητό
μαζί με το μέλη τςιυ συλλόγου
γλέντησαν ψα αρκετό ώρα, τραγούδηαάν και χόρεψαν ελληνικούς
χορούς. Το απόγευμα βγήκαν και
γνώρκηΥ rijv πόλη της Βέροιας.
< Το βράδυ σάς 8 παρουσίασαν
ένΒΉλοϋσιο καλλιτεχνικό πρόγραμ
μα μ ι ελληνικά τμετγούόιπ με τη
ΔΝςΗ’ι τήυ ΛΠίΓνητά τους κ Ν.
Δ ήμ^α
■ Τίκις σπόυθαστές παρουσίασε
&ro rotvó μ< λίγα λόγια ο Πρόεδρος
του * Συλλόγου
Δασκάλων
κ
Ρα^ίόΠΟύλάς.
Στην εκδήλωση πάραβρέ&ηκαν η
υναπληρώτριΟ του κ. Νοράρχου,
αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου.
ο ετ4θ.· της Δ' περ. *. Πόντελίδης,
αντιαμασωιιοί,
roo
Δημάρχου
Βεροίος Και πολύς Κύαμός
ί ο τραγούδια ενθουσίασαν το
κοτνά το prtúfiT ·ίχ< γεμίσει την

Απο καλυπτήρια
της προτομής
του Κωττούνιου

διακήρυξης Το θέμα είναι ζωτική^ 'οίθούσρ, ‘ΗτήΝ τέλ ίιο στην εκτέλε

•i . .
_ ι
.·<>
σπουδαιότητοι, για το λαό Ί Κ
Κύπρου αλλά είναι εξίσου οημανΠ«0 γισ τις ΗΠΑ.

i», ilr
ση.
ρε μεγάλη rtAtwi&fn
ποικιλία, τί*ι
τα rr»riK/r*i«
τραγούδηέΜν δε 0ε τόάο κέφι οι
σπσάδοστές πού ΜΓτοχε ιροκροτή-

Το
αποκαλυπτήρια
της
προτομής του Βεροιώτη φιλόσοφου
Ιωάννου Κωττουνίου θο γίνουν την
Παρασκευή 9 Απριλίου στις 11 το
πρωί, στπ Βέροια.
Η προτομή έχει στηθεί στην
προέκταση του πάρκου «ΕΛΙ-ΙΑ»
στο σημείο ακριβώς της στροφής Λ.
Ανοίξεως προς Αγίους Αναργύρους.
Η αποκάλυψη θα γίνει από τον
Δήμαρχο Βεροίας κ. Ζαμπούνη και
θα επακολουθήσει σύντομη ομιλία
από τον πρόεδρο της Εταιρίας
Μακεδονικών
Σπουδών
κ.
Βαβούσκο. καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ/νί
κης.
Θο γίνει έπειτα κατάθεση
στίφονιών στην προτομή και θα
ακολουθήσει δεξίωση που θο
τιαροθέσει ο δωρητής της προτομής
κ. Δημήτριος Πολυζωΐδης Βεροιώτης που ζεί στη Θεσ/νίκη,

Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Το παιδί, η τηλεόραση και
η κοινωνία

Οι κοινωνικοί ρόλοι που μας δίνει
11 Τηλεόραση επιδρούν στη δημόσια
συμπεριφορά ϊ° υ παιδιού. Είναι
ρόλοι που άλλοτε υποβοηθούν στην
κοινωνική ενσωμάτωση και άλλοτε
ενισχύουν την κοινωνική αποξένω
ση.

Ποιό από τα δυο συμβαίνει κάθε
φορά, θα μος το πεί η μελέτη των
προτύπων συμπεριφοράς
Το πρότυπα ουτά εκφράζονται
από την Τηλεόραση με την
ουστημοτική παρουσίασή τους σε
ρόλους ευκολίας σε ρόλους βίος και
σε ρόλους ηθικής τελειότητας.
Τα πρότυπα των ρόλων ευκολίας
είναι
συνήθως ότομα
νεαρής
ηλικίας (ηθοποιοί, τραγουδιστές
παρουσισστές
ποδοσφαιριστές)
που τηλεόππκά τουλάχιστον, έχουν
μιο θαυμάσιο επαγγελματική εξέλιξη
και έναν ευτυχισμένο τρόπο διαβίω
σης.
Η επιθυμία του παιδιού να
μοιάσει τα άτομο αυτό, οδηγεί στην
ειδωΐβππίηση
* * Ρ*ον ανεξέλε
γκτη ημεχιτιάύείο ταυτισμομ Το
παιδί αγωνίζεται να σταδιοδρομήσει
στον
αντίστοιχο επαγγελματικά
χώρο. Γίνεται όηλοδή καταναλωτής
του προτύπου ευκολίας χωρίς

προηγουμένως να ελέγξει κόΓχωρίς
νο συσχετίσει την οντότητα του
ειδώλου του με τις δικές του
δυνατότητες
Στην σπάνια περίπτωση που το
παιδί λόγω της εύνοιας της τύχης
και των εξαιρετικών του ικανοτήτων
φτάνει στον επιδιωκόμενο στόχο,
τότε είναι δυνατό νο λειτουργήσει ο
μηχανισμός
της
κοινωνικής
ενσωμάτωσης
Συνήθως όμως η νοοτροπίο που
αποκτάται και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της
προσπάθειας
οδηγούν ^ στπχ ^ .
κΟινωΥΙκΙξαπαξένωΙτη. Οι δυ φ κοΪΐΗ
που οΛΒ υπ Φϊιά η της θα συναντή
σει η προσπάθεια και η τελική
αποτυχία (συνηθισμένη κατάληξη
της προσπάθειας' οποδίδοντοι στο
στενό ή ατο ευρύ περιβάλλον
οπότε
η αποξένωση
καταντά
χσομστική. εΜΤΠανόρθωτη.
Η ψυχολογία της στέρησης ιώυ
επιδρά στη .ομνέχωο. οδηγεί σ ι
επιθετική
συμπεριφορά
με
αντικοινωνικές εκδηλώσεις
Τα πρότυπα ευκολίας όμως

εμφήν ι,οντπι και σε αρνητικούς
Ρόλους Είναι οι υποτμχημένοι της
ζωής που βγαίνουν στον αέρα από
τις σκόνες ιης Τηλεόρασης μέσα
οπό τις σκηνές ενός «διδακτικού»
έργου
ή
ενός
εντυπωσιακού
ρεπορτάζ. Τα πρότυπα όμως αυτά
έχουν την ευκοιρία να περάσουν
στην παιδική αντίληψη το διαμορ
φωμένο τους ηδη πτεττεύω που είναι
πάντοτε αντικοινωνικά.
Απέναντι στα αρνητικά αυτά
πρότυπα, το παιδί συνήθως αντιδρά
^•ττή Ο φόβος γιο μιο κατάντια
^βρώ ιΤτημένω ν
π π π λ Λ ιι Ρ
too
ίγίγαυ και η
απέχθειο στους αντικοινωνικούς
τους ράλους εφ
όσον αυτοί
εμφανίζονται καταλλήλως οδηγεί
άτην κοινωνική ενσωμάτωση.
Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα με
Kpnui4 φιτΦΦτη»« και με
πρΟό,άθιση itou είναι
αττδ ης «πιδράαετς των
αντικοινωνικών προτύπων.
Οι ρόλο· βίας έχουν άλλοτι
θεπκό kg» άλλοτε αρνητικά απόηχο

στην ψυχοσύνθεση του παιόςου.
Εδώ, λόγω της σκληρότητας των
εικόνων, λειτουργεί τις πιο π ο λ^ς
φορές η διαδικασία της απόρριψης
Συνάμα οργανώνεται ένα είδος
αμυντικής ετοιμότητας για την
αντιμετώπιση
της
εισβολής
παρομοίων
φαινομένων
στον
πεέέβάλλοντα χώρο.
Κάποτε όμως τα πρότυπο βίας
κεντρίζουν την εγωιστική διάθεση
και την τάση γιο επίδειξη του
παιδιού.
Μεγαλοποιώντας
τις
δυνατάτητές του. ταυτίζεται μι τον
ήρωα του επεισοδίου κοι δρά
αναλόγως άλλοτε βλαπτικά για τον
εαυτό του (Σούπερμαν που πάει νο
πηδήσει από τον εξώστη) κι άλλοτε
βλοπτικά
για
την
κοινωνία
(εγκληματικές
πράξεις
μικρών
παιδιών που μιμούνται όσα είδαν
στις σκηνές βίας)
Οι ρόλοι ηθικής τελειότητας
ποτέ δεν είναι βλοπτικοί για το
παιδί. Οταν μάλιστα ανοφερονται
«τε γνωστές σπο «ην ιστορώ
φυσιογνωμίες
βοηθούν
στην
κοινωνική
ενσωμάτωση
ιισυ
εκδηλώνεται με ιιράξεις αλτρουΐσμού ή κοινής ω φ ελιίο ς
Ο ρ Σιδηρόπουλος

E E MAA !

σταυρόλεξο
Το,/ a h m . κ ο υ μ ο υ ς η

i 2 3 4 5 € 7 8 9

Αο.χαιοχοιρος -ξενική άρνηση
- κ ι αυτός πλανήτης
8. Πρόγονοι
ευρωπαϊκού λαού
- γελοιογράφος μας.
9 Το μικρό όνομα μεγάλης μας
ηθοποιού
-μ ε
το νε ρό.
συνυφασμένη.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.
'
2
3.
4.
δ6.

1
i aίου Ι *
Τρίτη 6 Απριλίου

\ΑΟΣ

Νοτιοαμερικάνικη πρωτεύουσα
- τίτλος ελληνικής εφημερίδας
Τ' ορχικά αυτό έχουν σχέση με
Μέτωπο —μάρκα αυτοκινήτων
Σύμφωνο
-μ ισ ή
-«.στάμνα
—’Αρθρο
Εχει κοι η Θεσσαλονίκη κοι η
ΒουΛγορκι.
Ελληνικό ποτάμι.
Α υτό πάντα έχει σχέση με
ηλεκτροκίνηση.

ΚΑΘΕΤΑ:
1 Είναι και η λέξη —φαγώσιμο.
2 Ηρωικό επιφώνημα της αρχαίος
-νότα.
3 Ό μοια
σύμφωνα
- ΒΥΜ
-κατάφ αση δηλώνει ΙξενΙ·
4 Το μικρό όνομα δολοφονημένης
ηθοποιού ·
5 Αχτμηητος στην καθαρεύουσα.
6

Αραβικός κολπος.

7. Αρχικό αγροτικών μας οχημάτων
—τρέχει στην ...Ελβετία —μισό
—κιλό.
8 Σκακιστική κίνηση -π ετόει πολύ
ιμηλά αυτός (καθ)·
9. Ηταν ο Γεώργιος 8 για την
Ελλάδα (κσθΙ —νησί μας.

Η Α ΥΙΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΒΟΤΤΣΙΝΑΣ 2 ΟΣΠΡΙΑ - Ι Κ 3. ΥΠΟ-ΑΚΑΡΙ 4 ΡΕΛΙ
-ΧΥΤΑ 5 ΒΡΟΥΤΟΣ 6. ΓΟΥΣΤΑ ?. ΝΟΙ -Ρ ΙΣ 8. ΟΥΖΟ
-Ν ΙΚ Η 9. ΙΝΩΜΑΤΑ
ΒΟΥΡΒΩΝΟΙ 2 ΟΣΠΕΡ OVN 3 ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 4 TIYIPIH
ΙΥΟ - Ο Μ 5 ΣΙΑ
TYP 6 ΙΑΚΧΟΣ -Λ/Τ 7 Α ΥΣΤΡΙΑ 8.
ΑΙΡΤ Α ίΚ 9 ΣΚΙΑΣ - ΣΗ Μ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.·/

ΚΑΘΕΤΑ '

Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ r-f
Για ηόψην και γιατί Οοσιάπτιικ-ε ο Κύριος
Στην τραγική θέση που βρέθηκε Του τον τρόπο' στέλνει τον «Υιόν
ο άνθρωπος μετά την παρακοή και Του στη γή ο Οποιος, όντοςτέλειος
Θεάς γίνεται και τέλειος άνθρωπος
παράβαση της πρώτης εντολής του
άνθρωπος παραδεισένιος χωρίς
Θεού ήταν αδύνατο με τις δικές του
αμαοτ.α
αφού
γεννιέται
κεκ
εξασθενημένες οπό την αμαρτία
Πνεύματος Ανίου και Μαρίας της
δυνάμεις ού~ε τον εαυτό του μα
Παρθένου».
«μορφήν
δούλου
ούτε το γένος του να σώσει. Με
κανένα ανθρώπινο μέσο δεν ήταν
δυνατή η απαλλαγή απ την άπειρη
ενοχή του ανθρώπου οπέναντι στον
ΓΡΑΦ ΕI Ο
άπειρο Θεό και η λύτρωση του απ'
Μ ΑΚΕΑΩ Ν
τις συνέπειες της αμαρτίας Έτσι
ΠΑΠΛΑΟΠΟ ΥΛΟ Σ
όχι μόνον ήταν «αδύνατο αίμα
Καθηγητή·; θεολόγος
ταύρων
και
τράγων αφαιρείν
αμαρτίας» (Εβρ. Γ 4), αλλ εξίσου
ήταναδάνστο και το οίμα αποιουδή λαβών». Είναι ο Χριστός που
πάτε ανθρώπου ή και όλων μαζί
αναλσβαίνει νια λογαριασμό όλωγΓ
των ανθρώπων ν' αφαιρέσει την
των ανθρώπων να προσφέρει στον
ενοχή κοι μιάς μόνο αμαρτίας θεό- πατέρα ο,τι δεν είχαν
να
απέναντι στο Θεό και ταυτόχρονο
προσφέρουν μέχρι τώρα όλοι οι
να καταργήσει τη δύναμή τη ς να
άνθρωπος
το αναμάρτητο.
Η
την εξαλείψει Ο άνθρωπος δεν είχε
σταυρική Του θυσία είναι «λύτρον
τίποτα να δώσει σ' αντάλλαγμα της
αντί πολλών» (Ματθ. η' 28) και
μεναλης της τεράστιος ζημιάς πού
αντισταθμίζει την ένοχη και τις
προξένησε
Ηταν αδύνατο να
συνέπειες της αμαρτίας. Κατά τη
ξοφλήσει το χρέος από την ποράβοδι,αβεβαίωση του Ατι Παύλου ο
ση του Νόμου του Θεού, να πληρώ
«Χριστός ημάς εξηνόρασεν εκ της
σει και να αποκαταστήσει την ηθική ■
κατάρας του νόμου γινόμενος υπέρ
βλάβη που προξένησε στον εαυτό
ημών κστάρα» ΙΓαλ. y 13). Από την
του κοι στις σχέσεις του με το Θεό.
Ωστόσο έπρεπε να πληρώσει, μα
δεν είχε. Η ανάνκη είναι επιτακτική
η αμαρτία χρόνια τώρο συνθλίβει
τον άνθρωπο ο πόθος του να
σπάσει τα δεσμά της ελευθερίας και
να πε τάξει ανάλαφρος ψηλά στον
Πλάστη
και
Δημιουργό
του
Φουσκώνει τα στήθη και η δίψα της
ψυχής να βρει το «αρχαίον κάλλος»
της είναι αβάσταχτη. Η τραγωδία
τον
περιζώνει και το δράμα
αγκαλιάζει την πονεμένη του ψυχή.
Χρειάζεται κάποιος να πληρώσει, να
ξοφλήσει το άπειρο χρέος του
Σήμερα
διανυκτερεύει τ0
ανθρώπου ν·α να σωθεί Και ο
φαρμοκείο
Θεός, που τόσο αναπά κπι πονά ν α
ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΪΟΥ
το κατάντημά του βρίσκει μέσα
τη*. 26226
στην πανσοφία και φιλανθρωπία

¿ ta v u tm ú o «
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Το διαμάντι των συμφορών
Η αυτοκράτειρα Ευγενία σύζυγος
του Ναπολεσντα Γ αναπούσε ίδιοιτερο ένα διαμάντι που ανήκε
παλσιότερα στη βασίλισσα Μαρία

ΕΡΤ
9.20 ΧΗΜΕΙΑ (Β ΓΥΜΝ I
10.15 BOTAN - ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΑ' ΓΥΜΝ.)
10 40 ΦΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕ’ ΔΗΜ.)
11.10 ΓΕΠΓΡΑφΙΑ (θ' ΓΥΜΝ.)
12.20 ΓΕΝΙΚΕΣ Γ ΝΟΣΕΙΣ
(Α' ΓΥΜΝ. - ΣΤ' ΔΗΜ.Ι
2 55 ΧΗΜΕΙΑ (ΕΠΑΝ.Ι
3 80 BOTAN. - ΖΟΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΑΝ.)
4.10 ΦΥί ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΠΑΝ.Ι
4.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
5.10 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ZQA
5 40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ (ΕΠΑΝ.)
β 00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΓ ΚΗΣ

Α'/τουσνέττα Το 1848 το διαμάντι
αυτό το έκλεψε ένας άνθρωπος του
λαού από τα ανάκτορα του Κεραμεικού και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε
σε
νοσοκομείο
με
διάτρηση
στομάχου. Κατά την αυτοψία που
έγινε μετά το θάνατό του, το
διαμάντι
βρέθηκε
μέσα
στο
στομάχι·
Ετσι ο αυτοκράτορας
συνήθιζε να λέει στους φίλους του
χαριτολογώντας; «Πρόκειται για ένο
πετράδι, που κατέβηκε στα πιο
χαμηλό κοινωνικά στρώματα, πριν
ξπνοπαρέι τη θέση του στην υψηλή
κοινωνία»
Η αρχιτεκτονική των Αζτέκων
Στο αρχαίο Περού οι κάτοικοι δεν
είχαν στη διάθεσή τους ούτε χαρτί,
ούτε όργανα ακριβείος νια το
μέτρημα κσ> όμως αποδείχθηκε πως
ήταν καταπληκτικοί αρχιτέκτονες
U fcl

ο .« ν η I U *. ΤΛ1)·|» ΙΛ ΙΓ

7.10 ΤΑ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ
Τ' ΑΤΙΘΑΣΑ
8 10 ΣΕΝΤΕΝΙΑΛ
90 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
EAQ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10 10 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
11.10 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

r Extra
5.00 0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
5.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 ΜΟΤΣΑΡΤ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
Β.30 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑ
ΣΗ
12.00 ΚΛΗΣΕΙΣ

Ολα τα μεγάλο ορχιτεκτονικά έργα
όμως πριν ορχίσουν την κατοσκευή
τους έφτιαχναν μικρές μοκέτες που
ήταν σωστά κομψοτεχνήματα και
παρουσίαζαν μια εκπληκτική τελείά
τητα. Με βάοη τη μακέτα αυτή
ξεκινούσαν μετά την κατασκευή του
κολοσσιαίου έργου που εκπλήσσει
ακόμα και σήμερα τον κόσμο με την
τελειότητα και τον όγκο του.

ANT. /V. ΣΥΜ/ΓΔΑΛΑ

fa"f/(JIÍ]iVÍI 930 έργα "δεν'μπορώ να
εκφράσω καμιά γνώμη, μια που όέν
έχω υπόψη μου κανένα από τα
ποιητικά tou δημιουργήματο.
Σαν δοκιμιογράφος,κστορθώνει
και εισχωρεί στην ουσία του
θέματος
και
τα
παρουσιάζει
συμπυκνωμένο και κατανοητά σε
λίγες σελίδες.
Το σημερινό του δοκίμιο «ΕΝΑΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ»
που

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ραδιοταξί

ΒΕΝ 1ΖΕ ΔΟ Υ 27 - ΒΕΡΟΙΑ

ΒΑΣ Α . ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΙΑ Τ Ρ Ο Ι

62.355 62.666
ΒΕΡΟΙΑ.'
Βκμμιηυ-Βενιζέλου
23.434
Εθνική. Τράπεζα
.
24.141-24.343
ιΓΗ
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Π λ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑ Ο ΥΣΗ Σ
Πλατ. Καρατάστου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΓτη
23.350

ΧΡΗΣΙΜΑ

Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ Ο Ι
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ

Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΙΑΣ

Β ΙΟ ΧΗ Μ ΕΙΑ Σ

Α ΙΜ Α ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.530 - 28.314

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΑ Μ Ω Ν
Η Λ Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Μ Ε ΕΠ Α ΓΓΕ ΛΜ Α ΤΙΚ Α Β ΙΝ ΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΑ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΛ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

δοκίμιο)

Ο κ. Αντώνης Συμιγδαλάς σαν
συγγραφέας και δοκιμιογράφος,
είναι πολύ γνωστός στους αναγνώ
στες μου γιατί, πριν λίγους μήνες
είχα ασχοληθεί μ ένα άλλο δοκίμιό
του «Πριν από πεντέμισυ αιώνες»
που αναφέρονταν στον αδικημένο
Ιταλό ζωνράφο Ανδρεπ Μαντένια
και γιατί ςττις φιλόξενες στήλες της
αγαπητής μας εφημερίδας «ΛΑΟ;»
δημοσιεύτηκαν δυο μελέτες του.
Δεν είναι άσκοπο να θυμίσω πως
έχει εκδοσει ως τώρα έξι ποιητικές
συλλογές, τέσσερα πεζά, δύο
δοκίμια και τρεις βιογραφίες. Έχει,
μπορώ να πώ. μιά ειδίκευση στο

Δ ιο β ά ζ ε τ ς ε

ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ ΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ

miexmox rm
Χόμπυ

Αλήθεια ιοσο καιρό αναφερόμσστε σε συγκεκριμένα χόμπυ. χωρίς
I να μιλήσουμε κσθολου γιο την
ουσία ταυ θέματος Πολλοί θα
σκέφτονται ότι το χόμπυ είναι μιά
πολυτέλεια. όΛΙοι ότι πρόκειται για
χάσιμο πολυτίμου χρόνου Σ ' αυτό
τη σιιμε/ο μπορούμε να τους
ανακρούσουμε με μερικό σοβαρό
επιχειρήματα Το χόμπυ. δηλαδή η
συστηματική ενασχόληση με «όποια
συγκεκριμένα
ανήκομε νο,
μας
βοηθάει να μάθουμε να συγκεν
τρώνουμε υλικό να το ταξινομούμε
κοι νο το επεξεργαζόμαστε γιο να
1453 Ο Μωάμεθ Β' α πορθητής,
φτάσουμε σ ι ένα αποτέλεσμα Μας
επικεφαλής
250.000
παρέχει την πείρα και την npaXrtMf
ανδρών. εμφανίζεται προ
που
χρειαζόμαστε
για
να
των τειχών της Κωώπόλεως.
μεθαόεύουμε τη δουλειά μας
1897 Ο σουλτάνος της Ζανζιβάρης
Παράλληλα, μας ψυχαγωγεί, γιατί
κατάρνησε τη δουλείο.
έχουμε την ελευθερία να ετηλέξάμ1909 Ο Αμερικανός εξερευνητής
με τα αντικείμενο της αρεσκείσςμας
Ρόμπερτ πήρυ έφθασε στο
και μπορούμε να διαλέξουμε οι ίδιοι
Βόρειο Πόλο.
τη στιγμή που θέλουμε για να
ασχοληθούμε
μ
αυτά
Κάτι
1935 Επαναλειτουργουν Ελληνικά
περισσότερο, μας ψυχαγωγεί, για τί
σχολεία στη Βόρειο Ηπειρο
δημιουργούμε κάπ κ δικόν μας. με
ύστερα από απόφαση του
τα χέρια μας. με το μυαλά μας Δεν
Διεθνούς Δικαστηρίου της
είναι, λοιπόν, μόνο μία ευχάριστη
Χάγης.
διέξοδος . αλλά και μιά μορφή
1941 Οι μεραρχίες του Χίτλερ, με
(παιχνιδιού* που οξύνει την κρίση
ορμητήριο τη Βουλγαρία
μας.
επετέθηοαν εναντίον της
Το σκάκι, η φωτογραφία, η
Πατρίδας μας βρίσκοντας
ζωγραφική,
η
μουσική.
η
σθεναρή
και
ηρωική
χειροτεχνία, κ λ π. ξεκουράζουν το
αντίσταση
από
τους
μυαλά αλλά κό το όισπαιόαγωγούν.
υπερασπιστές των συνόρων
Μορφές,
σχήματα
χρώματα.
μας.

ΣΗΜΕΡΑ

υλικά ιά εες κίνηση, ήχοι, ί,-νΡΙ*^
άιάθεσή σας. Είναι έτοιμο ^
πάρουν τις μορφές που ιμ ε Κ ^
τους όώσαυμε. νο εκΦρσΟΟί^Μ
συναισθήματα μας ή να ¿κυρΐ)*Ε
και να συμβαδίσουν με τη Φον1&
μας Εύιυ τελικά βρίσκεται
διάφορο
του
καλλιεργ
ανθρώπου από εκείνον που λ
εφοδιάζεται με γνώσεις. γ Λ \
αποδίδει σ
ένο συ γκελ
τομέα Ο καλλιεργημένος άνβ
Φιλοδοξεί αφ ενός να έχει <
((ειδικευμένες γνώσεις, αφ ι
νο μοχθεί γιο μιά σφαιρική I
της ζωής μέσ ο οπό
εμπειρίες
Η όιοόικοσίο αυτή ι πιπλρκ
αναπτύσσει και καλλιεργεί ’ α>
αισθητικό κριτήριο, γιατί η κστφΦ
ση
του
αντικειμενικό ωζέκν
αυνυφαίνε τσι μ ε τη μάθησή, . β
Ολα τα αντικείμενο κρΛ/ζ
πολλά μαστικό κοι άπειρες ¿ν'®»
τητες Τίποτα &εν είναι «ι:κροφ
ευκαταφρόνητο Αρκεί ιμ (Κ \
θελήοουμε να τσ γνωρίσου
τα χορούμε. να τα κατσκτ
γεμίζοντας τις ελεύθερες ώρ
με μια τόσο θετική όσα και ε νξ»
στη ασχολία.
Το χόμπυ δεν είναι
χρόνου, όταν φυσικό έχει
ιεραρχικσ
σωστά
επιλί
σξια,ςογικο θέση, ανάμεσα β
άλλες σας υποχρεώσεις. σσχ8Ε
και ενασχολήσεις.
Η Φ ΙΛ Η ^

Ένας ποιητής προφήτης

κ α ί ô io ô iâ e c c
εήν
ε ΐρ η μ ε ρ ίό ο μ α ς !

ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ

άποψη αυτή η σταυρική θυσία του
Κυρίου ήτον ανανκαία Οχι πως ο
Θεός δεν μπορούσε να σώσει τον
άνθρωπο με άλλον τρόπο. Ωστόσο
χρησιμοποιεί τον τρόπο της σάρκωσης και σταύρωσης του «Υιού»
όπως
λέγει
ο
Γρηνόριος
ο
Θεολόγος, «κατά θειον οικονομία
και γιατί έπρεπε ν' ανιοςττεί ο
αμαρτωλός άνθρωπος με την
αναμάρτηαη και θεωμενη ανθρωπι
νη φύση τοσ Κυρίου». Και ακόμα
νιατί έτσι μόνον α άνθρωπος θα
καταλάβαινε πώς η σωτηρία του
προήλθε από τον Κύριο.
(ΣυνεχίζεταιΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
4μεση Αρέιαη
100
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
¡21
Πυμοαβεοτική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
i.k.H. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
i. Ε. Η.(βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.222
22.505
¡25
25.749
24.444

22.199
22.200
22JÍ4
4IJ53
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυ/ιοσβεσνκή
23ΑΙ9
.ΙΕ.Η. (βλάβες)
77J64
4.Κ.Α, (ηρυπ. βοήθειες) 23J76

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Ο ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ του Ποναγιώτου κοι της
Μαρίας το γένος Γκανάτσα γεννή
θηκε στην Καισαρεία Κοζάνης και
κατοικεί
στη
Βέροια
και
η
ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του
Πανανιώτου και της Αναστασίας το
γένος Χστζηδημητρίου γεννήθηκε
και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα
Β ερυιις ιιρόκειται να παντρευτούν
και ο . ομος θα γίνει στη Βέροια.
Ο ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Κοσμά
και της Σοφίας το γένος Σεμερτσίδη
γεννήθηκε στη Θεσ/κη και κατοικεί

κ» ·» ΐέ«;|ΛέΐΩ ηωιι ΐ| κ έΜ ίκ κ ώ ν ιίΟ Ι ·

εκόόθηκε στον Πειραιά το 1980,
είνοι αφιερωμένο στον κοσμοξάκουστο ποιητή της Ιταλίος Δάντε
Αλιγκιέρι
κοι στους
Ιταλούς
συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τη
ζωή κοι το έρνο του μεγάλου
ποιητή. Στην ουσία όμως ασχολείτοι
με το έργο του καθηγητή της
ιταλικήε Φιλολογίας στο Πανεπιστή
μιο TouBARI.ALDO VALLONE γιο
το Δόντε
που το επιγράφει
«DANTE.F. VALLARDI: ST0RIA
LETTERARIA
D'
ITALIA.
MILAN01971». 0
Συμιγδαλάς
εξηγεί στο πρόλογό tou μερικές
απόψεις νια την ευκαιρία που
δόθηκε για να καταπιαστεί με αυτό
το έργο του VALLONE Ας το δούμε
για να σχηματίοουμε μια άμεση
αντίληψη νια τον συγγραφέα και το
λογοτεχνικό του ύφος: « Κάθε τόσο
μου παρουσιάζεται και μια κάποια
ευκοιρίο να φέρω στο φώς της
δημοσιότητας ωρισμένα πράνματα
που όλλως θα έμεναν άγνωστα.
Σ αυτό το γεγονός με βοηθά η
τύχη, αυτή που με φέρνει αίσιο κοι
απαισιόδοξο, πολλές φορές νια το
ίδιο πράγμο. γιατί δεν ξέρεις αν θα
επιζήσει ή όχι, όπως όταν ανεβαί
νεις μ ένα ασανσέρ σ ’ ένα δεκπόροφο κτίριο δεν ξέρεις αν θο το
«ατεβείς μ' αυτό ή με τα πόδια
Έτσι και ένα σου έργο, το αν θα
πιάσίι την καλή ή όχι. εξαρτάται από
την κριτική που θα υποστεί. γιατί
σήμερα Ο πρόλογος «λιβάνι» από
ένόν μεγάλο πιάνει ττισ πολλά από
το ίδιο έργο
Γι' αυτό και νώ. το αφήνω στη
συνείδηση των κριτικών να το
κρίνουν
έτσι ελεύθερα, χωρίς
πρόλογο, χωρίς «λιβάνι»
0 συγγραφέας με λίγα λόγια
συγκεντρώνει και μας δίνει το
νόημα της κριτικής παρουσίασης της
ζωής και του έργου τουΔάντε από
τον καθπνητήνΑίίΟ ΝΕκαι τονίζει
ιιως μΟχο oVALL0NE«e¡voi σήμερα
ένας από τους ελάχιστους που
μπορούν να φέρουν το όνομα του
«ΔΑΝΤΙΣΤ0Υ».
δηλαδή
του
μελετητή του Δάντε»·
0 κ. Συμινδολάς κατέχει πολύ
καλά το θέμα και το ξετυλίγει με
πολλή επιτυχία. Κατέχει επίσης και
τις εργασίες όλων εκείνων που
ασχολήθηκαν με τα Δάντε και τους
μνημονεύει νια να στηρίξει τις
κριτικές του απόψεις.
Το μικρά ουτό δοκίμιο δίνει μια
ανάγλυφη εικόνα της μορφής του
μεγάλου ποιητή αλλά ταυτόχρονο
και την αξία και την βαρύτητα της
ερναοίας
touVALLONE.
Εινε
μεγάλο προσόν να μπορεί κανένας
να Λέει πολλά με λίγα λόγια. Το
βιβλιαράκι ουτό εξυπηρετεί ένα
σκοπό κοι το πετυχαίνει απόλυτα
γνωρίζοντάς μ'ας δύο πνευματικά
αναστήματα
της
Ιταλικής,
ΓρομυΙΓέΐιίς.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ιω. Μιχαήλ 7
Θεσσαλονίκη

ΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Γεωργίου και
της Παρθένας το γένος Κουβρακίδου γεννήθηκε στη Νάουσα και
κοτοικεί στη Βέροια πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στη Βέροια.
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του Δημητρίου και της Αγγελικής το
γένος Μαργαρίτη γεννήθηκε και
κατοικεί
στη
Βέροια
και
η
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
Γεωρνίου και της Γορουφσλιάς το
νενος Γεωργιάδη γεννήθηκε, και
κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στη Βέροια.

Γεννήσεις
—η
Ελισάβετ
συζ.
Γεωργίου
Κοτζόμπαση γέννησε κορίτσι και το
ονόμασαν Καλλιόπη
- η Ευθυύία συζ Χαραλάμπους
Μιχαλοπαύλου αγόρι. Πασχάλης.
—η Αναστασία συζ. Παναγιώτου
Θεοχαρίδου κορίτσι, Παρθένα.
-η
Κωνσταντια συζ. Κων/νου
Σιδέρη κορίτσι. Ελένη
—η
Ιωάννα
αυζ.
Σωτηρίου
Καρακούτση, κορίτσι. Σοφία.
- η Γεωρνία συζ. Βασιλείου ΒεΤτη
αγόρι. Κωνσταντίνος
—η Ελένη συζ. Γεωργίου Τόπη
κορίτσι Ειρήνη
- η Κωνσταντίνα συζ. Δημητρίου
V λ λ α ιιι Λι 'Ψη Ύνι^λ ι Μ ι« Ά ΐ« β ^

—η Φανή συζ. Μιχαήλ Καραγιάννη
κορίτσι Ελένη
- η Μαρία συζ. Δημητρίου Φαρμάκη
κορίτσι, Γεωργία
—η Ανγελίνα συζ. Θεοδοσίου
Σκράπα κορίτσι, Ελένη
- η Παρασκευή συζ Αποστόλου
Θεοδασοπούλου αγόρι, Αθανάσιος
—η Δέσποινα συζ. Πανανιώτου
Γεωργίου κορίτσι, Ολυμπία
—η
Δέσποινα
συζ.
Νικολάου
Πσπσποστόλου, κορίτσι, Ολυμπία
—η Ελένη σ υζ Ιωάννου Στσνούδη
αγόρι. Παναγιώτης
—η Μαρία σ υ ζ Αριστείδου Δαδιώτη

αγόρι Σταύρος
—η Πσνανιώτα

συζ.

fulf f
Γεύ

Αγγελακούδη κορίτσι, Χριστί»*
—η Ελισάβετ συζ Μιχαήλ MOr
κάκη αγόρι, Γρηγόριος
1
- η Αικατερίνη σ υζ Περικλή Hjj
κορίτσι, Αγγελική
- η Ανθία σ υζ Γρηγορίου ΑΜ»
κορίτσι. Φωτεινή
J
—η
Ελένη
συζ.
ΠαναγΛΑ
Νικολαϊδη κορίτσι Παρθένα
-η
Αθανασία
συζ
[ωίθ*
Στεφανίδη κορίτσι Αλεξάνδρ0 j
—η Θωμαή συζ. Γεωρνίου T W
αγόρι Βασίλειος
—η Μαριάνθη α υ ζ Ιωάννου Πΰτ
ρα αγόρι. Γεώργιος
—η Ευδοξία συζ Ιωάννου Στ
πούλου κορίτσι. Σταυρούλα

θάνατοι
—η Νταγκοπούλου Γιαννούλα I
Γεωργίου
- ο Παπαδόπουλος Χαράλαμπο!
Γαθοιήλ
—ο ΑνθουΑος
ιωοννης
Νικολάου
—η Τσαμπουλοτίδου ΔέσποivOJ
Προδρόμου
-ο
Γκεμιτζής
Σταύρος
Γεωργίου.
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Γκόλτιξ, ή πρόοδος στη ζιζανιοκτονία τών τεύτλων
7ό Χάνια στα τν.ιπλυ dvtti Iva
πρόβλημα.
‘ Οχι δμως πλέον γιά ιό Γ κόλας.
Mr. Γην ίζαίρετη δράση ταυ ένάνηα
πτο πλατύφυλλα καί ώρισμένσ στενιΐψΐιλλίι Zidá\ia τό Γκόλni. λύνει 6«ατελί"ν0Τ,Η0 τ,;| το ιράβλημο
|Ι Ti»)' κί'λη πχΐΊΠόΓίτύ '<(. ά-·»
ι,. ·λι πι και >ι |Η
Λ 'ίρκηα τήέ
|Ιι .μάς #ρΐ| κέήιέίλ
Α,πάφηφη

χρήση; του mV*- και αε:αΐι».·τρύιτικα. γραμμική έιραρμαγη κ.ά καί ni
διαψορες άοπαλσ-ρίς του έίοσφίιλιΰουν τήν έπικαίιτπ κοι ικκονομινή έψάρμογή.

ι» ; ρά to I κ ά λ ΐι; πολύ α’·κνλη.
i'lu flft)λιιλο V” Νπι«.ι,»»ι τρόποι

γιά πλούσια noótui ι ' ΐηι η; ~·· πτι
ΙΟ.

Η σιγουριά της όρασης και ή ’λ σ μάαια άνεκτΰτητα toi· I κιίλτις
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Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΥΝΗΓΗΣΕ
ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟ ΒΟΛ Ο
Και την υποχρέωσε σε ήττα
από τον Ολυμπιακό με 2-1
ΰ

ΒΟΛΟΣ: Τηλεφωνική ανταπόκριση '
¡ου ΓΟΥΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Μιά πέρα για πέρα άόικη ήττα
ωρισε την Κυριακή η ΒΕΡΟΙΑ
Β^ λ°· «»6 τονόιεκδικητή του
τ|τλθυ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (2-1).
Στην άδικη αυτή ήττα η ΒΕΡΟΙΑ
°*ηγηθηκε. αφ· ενός
από την
Φπγιαστική διαιτησία του Τριπολι'ωτρ Κ ^ '* €ρΓί και αφ’ ετέρου από
ί( μ α ι Π Πλ' ον πλΠΥή της που δεν
Οστιικ'0 Αη ° Π0 Την τΡ°Μακτική
° * 'α Των παικτών της.
κ. Σιδερής από την αρχή του
γ ιδ ιο ύ έδειξε πς άσχημες όιαθέί του γ,α την ΒΕΡΟΙΑ, ή εάν
ετε την πρόθεσήτου να βοηθήσοηη°υ<' 'ι'Γ'πε6ούχαυς. που είναι οι
μ07· Ρ° Τ6ρο1 διεκδικητές του τίτλου
θ ' 1 Ρ£Τά τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
«οσαλονίκης. Έτσι
Παο£χώΡΠθ€ ένα πέναλτυ
Υίλάνε6 οι
ο ιαΒολν'“
Τ° ° ΠθΙ° ° ’' 0μη
Βολιώτες.

3-1 υπέρ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Η
μεγαλύτερη δε ομοιότητα βρίσκεται
εττην διακύμανση του σκορ. Όπως
λοιπόν στον πρώτο νύρο έτσι και
την Κυριακή η ΒΕΡΟΙΑ πέτυχε
πρώτη τέρμα, για να δεχθεί σε
τελείω ς ανύποπτο χρόνο την ισοφά
ρισα και στην συνέχεια οι Βολιώτες
να πετύχουν το δεύτερό τους τέρμα
με την βοήθεια του διαιτητού.
Η διαφορά όμως που υπάρχει
μεταξύ των δύο αγώνων βρίσκεται
στην απόδοση της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Βέβαια
θα
θυμούνται
οι
φίλαθλοι ότι κατά τον πρώτο γύρο
και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο π
ΒΕΡΟΙΑ δεν ήταν βέβαια άσχημη,

Γ

κίτρινες κΑ°'ς λ0ν° “ Φ0ρτωσ£" Ρ£

'

ΕΘ ΝΙΚΗ
2 5 η

Μ ΕΡΑ

της Β ε Ρ ο ΐΤΣ ςκ Γ ς μ 'σούςπ° ίκ τίς
ΤΑ

μ£ ^ Δ<Ξν £χαν£ την ευκαιρία και
ηαρα*
" αΡαμ'Κρό τζορτζάρισμα
ΒΕρθ ο ^ υ σ ε φόουλ εις βάρος της
Πέτμγα!^6 ^ Τ° ν'κητήριο τέρμα που
το απ,Α
νηπ£δούΧθ' στο 74, με
*"έτη1,
0 £Κ£ίνο πένολτρ ί0 υ ς
μες κπα' να Εη,616ονται σε σκόπι• τ°ος π α ^ ΕΡί|σ£'ς χωρίς κάν να
Η6
ηΡήσ6'·
" Ρ Ο ο ν α φ ^ α.,τία της 'ΐττΡ ί όπως
πο,κτών Της μ ηΤ° ν 0 αστοχία των
° ' οποίοι ενώ προηγή°τοΓ °σκορ
€UrOioicr
Κ° Ρ έχασαν
£χασαν σπάνιες
σπάνιες
4-0.
S να το ουξήσουν σ€ 3 κσ»
ο ΑΓΩΝΑΣ
Βόλο, ¡ ^ σ ι ν ό ς αγώνας του
€*€ívoy
ΠολΑές ομοιότητες με
γίνε 0ι 7° υ πΡώτου γύρου που
’’V Βέροια και
λήξει με

}
ΚΛ

Λ Α Ο Σ
ΘΗ^ Ε ρ |ΝΗ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ
^Ο Μ Ο γ ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ
(Το
κτ,κ6 μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Φλώρινα
2. Εδεσσαίκός
3. Δόξα Μακρ
4. Αετός Σκ.
5. Μετέωρα
6. Αλεξάνδρεια
7. ΠΑΟΚ Αραβ.
8. Παναργειακός
9. Νίκη Αξού
10. Ρήγας Φεραίος
11. Αρης Πσπαγιάννη
12, Δήμητρα Τρικ,
13. Σαρακηνός Β.
14. Δόξα Κορ.
15. Διγενής
16. Αστραπή Μεσ.

44
42
34
28
27
26
24
24
24
23
21
19
16
15
15
11

•
Η Αστραπή Μεσ. έχει -5
βαθμούς.
•
Σαρακηνός και Αλεξάνδρεια
έχουν από 22 αγών€ς.
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Με λίγα λόγια η ΒΕΡΟΙΑ την
Κυριακή θαυμάστηκε από τους
Βολιώτες φιλάθλους, οι οποίοι παρά
τις άσχημες διαθέσεις που είχαν γΓ
αυτήν και τις βρισιές που εκτόξευαν
σε όλη την διάρκεια του αγώνα
εναντίον των παικτών της στην λήξη
της συναντήσεως ξέσπασαν σε
αυθόρμητα χειροκροτήματα, ενώ
παράλληλα
ομολογούσαν
ευθαρσώς ότι είναι η καλύτερη
ομάδα που πέρασε εφέτος από τον
Βόλο και πως είναι η μόνη που
δικαιούται τον τίτλο του πρωταθλητού. στον βόρειο όμιλο.
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ο ΓΚΕΣΙΟΣ

Π Λ Η Ρ Η

Δόξα Κορ.-ΠΑΟΚ Αρ.
Νίκη Αξού - Δόξα Μακρ.
Αστραπή Μ εο. - ΜΕτέωρα
Αετός Σκ. - Αρης Παπ.
Σαρακηνός Β. - Διγενής Ν.
Φλώρινα - Εδεσσαίκός
Παναργειακός - Δήυητρα
Αλεξάνδρεια - Ρ· φεραίος

αλλά δεν ήταν και σπουδαία Στον
Βόλο όμως προχθές ήταν εκπληκτι
κή.
“ Ολες οι γραμμές με ελαφρά
εξαίρεση το κέντρο, κινήθηκαν με
συνοχή, αρμονία και προγραμματι
σμό, ενώ οι παίκτες της διακρίθηκαν
γιο την αγωνιστικότητά τους και την
τεχνική τους πληρότητα.

Πρώτος παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ
αλλά και του αγώνα αναδείχθηκε ο
ΔΗΜΗΤΡΜΣ ΓΚΕΣΙΟΣ, ο οποίος με
τα δυνατά του μπασίματα, την
ομολογουμένως έξοχη τεχνική του
κατάρτιση και την αξιοθαύμαστη για
την ηλικία του αντοχή, έκανε ότι
ήθελε στην αντίπαλη περιοχή και
ήταν μιά διαρκής απειλή για την
Βολιώτικη εστία. Σωστός κυματο
θραύστης ο ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ.
Ή ταν σταθερός στις επεμβάσεις
του και θύμισε τον παλιό καλό
εαυτό του.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ ήταν
ασφαλώς από τους ιδιαίτερα διακριθέντες παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Σήκωσε σχεδόν μόνος του το βάρος
του κέντρου, αφού οι άλλοι δύο
χάφΜΑΡΑΓΚΟΣ και ΓΙΛΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ παρά την φιλοτιμία που
έδειξαν και την αγωνιστικότητά
τους δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πλήρως στα κοθήκοντά τους.
Βέβαια για τον πρώτο υπάρχει το
ελαφρυντικό ότι έπαιζε σε μιά
άγνωστη γι' αυτόν θέση.
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ
έδειξε φοβερή σταθερότητα και
έχει στο ενεργηπκό του τρεις
εκπληκτικές αποκρούσεις,
Πάρα πολύ καλοί οι δύο ακραίοι
μπακ
ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
και
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, οι οποίοι εξουδετέρω
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σαν πλήρως τους προσωπικούς
τους αντιπάλους ενώ ο ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ τόσο σαν στοπερ. όσο και
σαν μπακ, μετά την υποχώρηση του
Κατσώνη, ήταν τέλειος.
Οι
δύο
ακραίοι
κυνηγοί
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ και ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
είχαν σπουδαία απόδοση Ο πρώτος
που παίχθηκε πολύ σκληρά και
έδειξε, ιδίως εττο δεύτερο ημίχρονο,
ότι είχε προβλήματα με το πόδι του.
στις επελάσεις σκορπούσε τον
πανικό στην αντίπαλη περιοχή, ενώ
ο δεύτερος παρά πς ευκαιρίες που
έχασε περνά στην πρώτη σειρά των
διακριθέντων.
Ο ΣΙΜΠΟΣ και ο ΜΙΛΗΣ που
χρησιμοποιήθηκαν
στο
11
τελευταία λεπτό ήταν πολύ καλοί,
ιδίως ο πρώτος που κοτά την
γνώμη μας κακώς δεν χρησιμοποιή
θηκε από την αρχή του αγώνα.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Η Βολιώτικη ομάδα πήρε μιά
νίκη που οπωσδήποτε δεν άξιζε και
την οποία χρωστά στον Τριπολιτσιώτη διαιτητή κ. Σιδερή για τους
λόγους που προαναφέραμε.
Καλύτεροι παίκτες της οι
Καραμίχαλος Σκούρας Βήττας και
Βαλλιόνος.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
— 2 Ο Γκέσιος αφού δέχθηκε ωραία
μπαλλιά από τον Ταπαλίόη μπήκ·
ακάθεκτος στην αντίπαλη περιοχή
όπου ανακόπηκε με φάουλ. χωρίς
συνέπεια για τους γηπεδούχους.
— 5 Ο Παπατζίκος με ετοιμότητα
ανακόπτει επικίνδυνη κάθοδο των
Βολιωτών.
Ο ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ
7 Ο Πουρσανίδης αφού κέρδισε
με έξυπνο τρόπο την μπάλλα από
τον προσωπικό του ανπ'παλο Βήττα,
προχώρησε για λίγο και από πλάγια
θέση πλάσαρε έξοχα τον εξελθόντα
Βαλιάνο γράφοντας το ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ 0-1.
— 8 ' Σε ξαφνική αντεπίθεση του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ο Καραμίχαλος
έπιασε δυνατό συρτό σουτ για να
αποκρουστεί η μπάλλα από το
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (του ανταποκριτού
μας).

Μια πολύ σπουδαία νίκη σημείω
σε την περασμένη Κυριακή η
Αλεξάνδρεια, νικώντας τον ισχυρό
Ρήγα Φεραίο Βελεεττίνου με σκόρ
2 -Κ 1 -1). Η ομάδα της πόλης μας
μετά τη νίκη αυτή, ελπίζει σε πολλά
πράγματα. Μάλιστα ον αύριο Τετάρ
τη η Αλεξάνδρεια κερδίσει στο

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΎΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε. Μ Π Ο Υ Τ Ζ Ο Λ Α Σ & Σ ΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΑ. 25Δ44Ι62Α50

ΒΕΡΟΙΑ

Βόλο τον Σαρακηνό θο βρεθεί εττη
τέταρτη θέση. Στο προχθεσινό
παιγχνίδι η ομάδα μας κέρδισε τους
βαθμούς ύστερα από μιά πολύ καλή
εμφάνιση, ιδιαίτερα στο β ημίχρο
νο. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν πάλι
ήταν πάρα πολλές. Μάλιστα στο 3'
ο Συναχείρης έχασε και πέναλτυ.
που απέκρουσε ο τερματοφύλακας
Μιιαλομούτης. Στο ακόρ προηγήθηκε η Αλεξάνδρειά στο 22'. όταν σε

επίδοση, πέρασε πολλές μπαλλιές
και
ταυτόχρονα
έκανε
πολλά
χιλιόμετρα. Είναι πολύ μεγάλος
παίχτης
ΜΕΚΚΑΣ: Έκανε ένα από τα
καλύτερα παιγνίδια. Έ τμεξε πολύ
και εντυπώσιασε τους φιλάθλους.
ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ: Η απώλεια του
πέναλτυ στο 3 τον σοκάρισε σε
τέτοιο βαθμό, που δ εν μπόρεσε να
πιάσει την απόδοση άλλων αγώνων.
Λ ικπ ιο λονείτπ ι

να

un nnífc.

Με πολλούς απόντες (Αγγουρά,
Πσπαδόπουλο,
Μοσχολιό)
η
ΝΑΟΥΣΑ ύστερα από μιά άσχημη
εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο
ημίχρονο κατάφερε να κερδίσει την
ΑΧΑΪΚΗ με ένα πέναλτυ που κέρδι
σε ο Μητρούσης στο 18' και το
κτύπησε εύστοχα ο Φύτας.
Διπρόσωπη λοιπόν η ΝΑΟΥΣΑ
της Κυριακής. Νωθρή υποτονική και
με παιδαριώδη λάθη των παικτών
της κυρίως στην επανάληψη, έκανε
πολύ δύσκολη την νίκη της ενώ
απογοήτευσε τους οπαδούς της και
τους φόρτωσε επί 90 ' με άγχος και
αγωνία

έλλειπε η αγωνιστικότητα και το
πάθος.
Ή τα ν φανερό, ότι στο δεύτερο
ημίχρονο τους έλλειπον οι δυνάμεις
και αναρωτιόμαστε πού όμως
οφείλεται αυτό;
Πολλοί υποστήριξαν ότι ίσως
έλλειπαν και οι δύο βασικοί οπό το
κέντρα (Αγγουράς Παπαδόπουλος)
που έπαιρναν το παιχνίδι επάνω
τους. Εμείς όμως εκφράζουμε την
γνώμη οτι δεν υπάρχει δικαιολογία,
αφού κι αυτοί πού αγωνίστηκαν και
το νεαρό της ηλικίας έχουν και
ταλέντα θεωρούνται για την ομάδα
τους.

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΠΑΙΞΙΜΟ

ΥΠΟΦΕΡΤΟ
ΤΟ Α ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Στο προχθεσινό παιχνίδι δύο
ήταν τα κύρια «σημείο» που θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
•
Η ανορθόδοξη ανάπτυξη του
παιχνιδιού.
•
Η έλλειψη ψυχικού σθένους
οπό πλευράς των περισσοτέρων
ποδοσφα ι ρι στώ ν.
Με την τακτική που ακολούθη
σαν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού
νομίζουμε ότι ήτον πέρα για πέρα
λάθος αφού στο μεγαλύτερο
διάστημα του ανώνα η κυκλοφορία
της μπάλλας είχε σταματήσει, ενώ
οι συνδυασμοί που θο έφερναν
τους επιθετικούς κοντά στο γκολ,
έλλειπαν παντελώς και προσπα
θούσε ο καθένας να ενεργήσει
αυτοκέφαλα, χωρίς απολύτως καμιά
συνεργασία με τον συμπαίκτη του.
Ά ν έρθουμε όμως και στην
έλλειψη «ψυχικού σθένους». Οι
παίκτες της Ναούσης κινούνται
νωθρά μέσα στο γήπεδο, ενώ τους

Κατά την διάρκεια του πρώτου
ημιχρόνου μπορούμε να πούμε πως
το επίπ:δα στα οποία κινήθηκε η
ΝΑΟΥΣΑ
ήταν
υποφερτά.
Οι
παίκτες άλλωστε κινήθηκαν με ζήλο
για το γκολ, πάτησαν κατά διαστή
ματα την μπάλλα, ενώ σε μιά τέτοια
περίπτωση κέρδισαν και το πέναλτυ
που έφερε την νίκη.

ΕΘΝΙΚΗ
27η ΜΕΡΑ

...Λ

φορά και Ο παίχτης αυτός.
σέντρα του Η. Ιασωνίδη, ο ΛαζαρίΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Παρ' ότι προσπά
δης με κεφαλιά έστειλε την μπάλλα
θησε πάρα πολύ εν τούτοις δεν
στα δίχτυα του Ρήγα Φεροίου- Στο
είχε την απόδοση που είχε οε
36 ' σε μια αντεπίθεσή του ο Ρήγας
προηγούμενα παιγχνίδια.
φεραίος,
ισοφάρισε
με
τον
Η ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ. Ηπροσπόθεια nou
Βαλιόπουλο. Στο 73 ο Τσιβούλας
κατέβαλε και το πάθος που είχε για
με ένα εκπληκτικό σούτ έξω από
τη νίκη της ομάδας του. ήταν
την περιοχή έκανε το τελικό 2-1
Ένα σκόρ που οπωσδήποτε' αδικεί
φανερή
την ομάδα μας. Η ατομική απόδοση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Μπήκε στο δεύτε
ρο ημίχρονα, αντικαταοπώντας τον
των παιχτών της Αλεξάνδρειας ήταν
Λαζαρίδη. Επαιξε πολύ ωραία και
η κάτωθι:
προσέφερε πάρα πολλά στη νίκη
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ: Δεν είχε καμιά ιδιαί
της ομάδας του.
τερη πίεση και δεν μπορεί να κριθεί.
ΔΑΛΑΜΠΟΡΑΣ: Μεγάλο ταλέντο
ΣΙΤΣΑΝΗΣ: Η απόδοσή του ήταν
ποδοσφοιριστού που φάνηκε επο
αρκετά καλή. Θα μπορούσε όμως να
εικοσάλεπτο
που
αγωνίστηκε
ήταν καλύτερη, αφού έχει όλα τα
Εκανε
μερικά μπασίματα που
προσόντα.
εντυιιωσίασαν.
ΛΑΖΟΣ: Όπως πάντα η παρουσία
Ο Ρήνας Φ εΡ°ί°ί* ήταν μιά πολύ
του στο γήπεδο διακρίνεται οπό ένα
μενάλα δυναμισμό, που ενθουσιά
καλή αμάδα, και ικανοποίησε τους
θεατές θ ' παίκτες του τεχνίτες κοι
ζει.
καθαροί άφήοον
πολύ
καλές
Γ. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ: Πήγε πολύ καλό και
καθάριζε όλες τις φάσεις.
εντυπώσεις*
μπορούσαμε να
πούμε ότι ήταν μιά από τις καλύτε
ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ. Πιστεύουμε ότι έκανε
ρες ομάδες που πέρασαν από την
το καλύτερο παιγχνίδι της ζωής του.
πόλη μας Καλύτεροι παίχτες του
Ή ταν
ένας
ολοκληρωμένος
ήταν οι Μπαλαμούτης, Κουσκουρίπαίχτης, που εντυπώσιασε τους
δσς. Ντίνας και Βαγιόπαυλος,
πάντες Ήταν πραγματικός γίγαντας.
Ο διαιτητΠίκ. Τμ'Οντπφύλλου του
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Επαιξε στο πρώτο
σ ΐιν δ έυ μ ο ιι
Κ αρδίτσας
ητρν
ημίχρονο και ήταν οπό τους πιό
ήριστος Του αξίζουν συγχαρητήριο,
δ ιο κρ ιθ ίνιες παίχτες Τής ομόδας
του· Ζήτησε αλλαγή γιατί υπόφερε
Τέτοιες όιθΐτή°'£ς τιμούν το σώμα
από παλιό τραύμα
των διαιτητών.
ΚΟΥΝΤΖΑΣ: Ά λλη μιο πολύ καλή
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδες
I Μακεδονικός
2. Ολυμπιακός
3. Εορδαϊκός
4. Κιλκισιακός
δ. Πιερικός
6. Αστέρος
7. Βέροια
8. Τρίκαλα
9. Γιοννιτσά
10. Ξάνθη
I I Απόλλων
12. Αλμωπός
13. Κοζάνη
14 Πονθρακικός
15 Νάουσα
16. Νίκη
17. Καρδίτοο
18. Αχαϊκή
19. Τοξότης
20. Επανομή

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα
παρουσίασε σημεία αποσυνθέσεως Καμιά γραμμή δεν είχε έστω
και μιά υποτυπώδη αρμονία και
συνοχή.
Η άμυνα παρουσίασε φοβερά
ρήνματα και πολλές Φορές έκαναν
λάθη που άφησαν εκτεθειμένο τον
Σφυντηλα,
Οι τρεις από τους τέσσερις
μπάκ έμοιαζαν ναρκωμένοι, ενώ ή
τσαπατσουλιά των δύο κεντρώων
αμυντικών ήταν άνευ προηγουμέ
νου, αφού τόσο ο Σιούγγαρης όσο
και ο Μπασιάκος δεν είχαν καμιά
συνεργασία και πανικοβάλονταν λές
και έπαιζαν γιο πρώτη φορά.
0 Χ'Ίωαννίδης μπορεί να μην
απέδωοε,
αλλά
του
αξίζουν
συγχαρητήρια, αφού έπαιξε με
υψηλό πυρετό.
0 Μολιούφας ήταν ο καλύτερος
αμυντικέ*, αλλύ κοι ο καλύτερος
παίκτης της ΝΑΟΥΣΑΣ, αφού σ' όπ
έλλειπε απ' όλους το είχε ο παίκτης

ΦΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛ
Λ5 ϊ 6 σέντρα του Μπλιάτκα ο
Μητρούσης που πιάνει κεφαλιά
περνά άουτ και η ευκαιρία χάνεται.
Ένας θαυμάσιος ουνόυασμός
Φύτου - Μητρούστ] ο τελευταίος
κάνει σέντρα και ο ΓιαρΙζσς πετάγε
ται για να περάσει μόλις άουτ.
ΠΕΝΑΛΤΥ Ο ΦΥΤΟΣ 1 - 0
- 1 8 '0 Γεωμγόπουλος ανατρέπει
τον Μητρούση κοι ο « ΒαεπλεΙου
Συνέχεια στην 4η

1 -0

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

ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Θέλετε να αποκτήσετε ένα ετπκχρδες οίγαυρο επάγγελμα μ* μ,χ
λον ή να βελτιώσετε τα οικονομικά σας; Τηλεψηινήβτί στο 2&200 κ

1-1
0-0
3-0

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα καλυντικών και είδη δώρων. Πληρ, τηλ, 2 6 (42 0

Β
37
34
34
31
31
29
27
27
27
26
26
25
2Β
25
24
23
23
21

21
18

Η Αχαϊκή έχει 3 ογώνες λιγότερους και οπό ένα οι Ολυμπιακός
Αστέρας Επανομή.

Πωλούνται οικόπεδα
Μέσα σ ιο Σχέδιο 750 μ2 4 0 0 μ2 κοι 4 0 0 μ2 Επίσης πωλούντοι οικόπεδα εκτός σχεδίου και εντός ζώνης με πρόσωπό επι j ik
οδού Καλής Πανανιάς *οι σε απόσχιση 2 0 0 ιι από το δρόμο
Βεροίας-Νσούοης από 1000 μ2 μέχρι 9000 μ2 Πληρ0φ 00; . ,
τηλέφωνο 29 385. 22.586.
ωυμ.ες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για να εργαστεί οον συνεταίρος χωρίς κεφαλαίο και με καλοώε
ορούς. Πληρ. τηλ 4 1 3 7 5 Λευκόδιο Ναούσης.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
Συνεταίρος στο 1)3 με 2.000.000 δρχ. αε βιοτεχνία πιάτων
Π ΙΣ Κ Ο Υ Ϊ εδρεύουοα στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικό μηνηαίως ano
80.000 δρχ. έως 200.000 δρχ. ή την ίδρυση νέας εταιρίας στη Βέροια
στο 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 και 66490 κ. Πετρίδη

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
12 γκολ: Καραμίχαλος.
10. γκολ: Αντωνιάδης Σπ. Μιχολό
πουλος. Γκέσιος
9 νκολ: Αθανασιάδος Βούλναρης
Κανδηλιώτης
« ” '< * '* '
Κερμονίδπς Τριχιάς Κ
Γυφτάκης
8. γκολ: Μηουτοικας Ποιιρσανι
δης.
7 γκολ: Ακριβόπουλος Ευαγγέ
λου, Ζορογιάννης.
6
γκολ: Αναγνώστου,
Αϋκος
Δράμπης Ελευθεριάδης
Κολλιμάνης Μ ητρούσης
Τοπολίδης
Τ σαλκιτζής
Τσομπίκσς.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κιλκισιακός - Απόλλων
Μακεδονικός - Αλμωπός
Κοζάνη - Νάουσα
Νίκη - Πιερικός
Αχαϊκή Τρίκαλα
Τοξότης - Καρδίτσα
ΞάνΒη - Ολυμπιακός Β.
Γιαννιτσά - Εορδαϊκός
Βέροια · Αστέρας
Επανομή - Πανθρακικεις

Η ΑΧΑΪΚΗ
Η νεοφώτιστη ΑΧΑΪΚΗ του
Μιχαλόπουλου
παρουσιάστηκε
πολύ ψυχωμένη και αποφασιστική.
Ειχον πολύ κινητικότητα και αρκετά
καλή
τεχνική κατάρτιση
ενώ
εφαρμοζόταν τέλεια το τεχνικό οφ
σάίντ.
Πάντως δεν θα πρέπει να
παραλείψουμε ότι ήταν πολλοί
εριστικοί και ανπαθληπκοί. αφού
πολλές φορές κτυπούσπν τους
παίκτες της Ναούσης.
Ξεχώρισαν οι ΓΙανανιωτοπουλος (Νο 1). Μπακρωζής ΙΐΊο 6),
Μανιάρης (Νο 6) και ο Βασιλογιάννης (Νο 111.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΑΟΥΣΑ - Αχαϊκή
Ολυμπιακός Β - ΒΕΡΟΙΑ
Καλαμαριά - Μακεδονικός
Κιλκισιακός - Κοζάνη
Πιερικός - Καρδίτσα
Τρίκαλα - Ξάνθη
Εορόαϊκός - Επανωμή
Γιαννιτσό - Τοξότης
Αγρ. Αστέρας - Πονθρακικός
Αριδαία Νίκη Β.

αυτός που τα έδωσε όλα κ<π
προσπαθούσε να καλύψει το λάθη
των άλλων.
Στο κέντρο η κατάσταση ήταν
τραγική αφού κανείς παίκτης δεν
έδειξε ότι μπορεί να πάρει το παιχνί
δι επάνω του οι Φ ύτος Πολυβιάκης Παρίζας φαινόταν να τα έχουν
χαμένα, ενώ ο ιελευταίος πορά τις
φιλότιμες προσπάθειες που κατέβα
λε, στο τέλος φάνηκι
πολύ
κουρασμένος αφού προσπαθούσε
να καλύψει τόσο την άμυνα όοο και
τον χώρο του κέντρου.
Η επίθεση μόνο στο πρώτο
ημίχρονο
έκανε
αισθητή
την
παρουσία της και αυτό χάρη στις
εξάρσεις που είχαν με
τους
Μητρούση. Χαλβοτζή και Μπλιάτκα.
Στην επανάληψη έκσνον την χειρό
τερη «μφάνιοη. αφού πραγματο
ποίησαν μιά και μοναδική επίθεση,
ενω στην συνέχεια ούτε γελούσαν,
ούτε εκλσινον.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΤΟ Β ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΕ
ΤΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟ 2-1

δ.ώτών ΣΥΝΔΡ° Μ ε Σ
> ο τ ε ίω ν . Σ
°Υων . γ n riuA '

- Η ΝΑΟΥΣΑ ΝΙΚΗΣΕ 1-0
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ
Παρά
τηνάσχημη εμφάνιση

η -Λ
10 01
(0 2}
(0 -2 }
(3 3}
10 1 }
(1 2 }
( Ο - ι, }
(» 1 }
1 0 -2 }

•
Μέσα στην παρένθεση τα
αποτελέσματα του πρώτου γύρου.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Ε ΤΑ Τ Ε Λ Ε ΙΟ Τ Ε Ρ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α
α

Μ Ο Ρ Τ ΙΣ Ε Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο

Φ Ρ Ε Ν Ο Μ Ε ΤΡ Ο - Σ Υ Γ Λ ΙΣ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ ΙΣ Η

ΕΓΚΕΦ ΑΛΟ Σ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο

SERVICE
MERCEDES B M .W .
Γ. ΛΟ ΥΑΓΕΡΙΑΗΣ
Λ. Μ ΑΥΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ( ΥΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΑ. 26Δ52
ΒΕΡΟΙΑ

Η

Ε Ο Κ ΚΑ ΤΑΔΙΚΑ Ζ Ε Ι
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗ Σ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 5 ΙΑΠΕ)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδί
κασε την στροτιωτ,τη τπτμάαση της
Αργεντινής Ε ναντίον βρεταννικσύ
εδάφους σ μνδ εδ ίι ¡««συ με την
κοινότητα ι· κυι πομοκολουθε το
θέμα των νηαιων Φόλκλσν« με
συνεχείς αυακέψ ετ ενα. 3 (μ γ * ο τ ί
σε επαφή και με ττς «μβερ.ηΐϊεις
των κρατών μελών
Σ υγκεκριμένη

δοθι-»«

σημεμ*.;

στη δημοσιότητα η εξόν έροητή
δήλωση της Κομμισσιόν
«Η Ευρωπαϊκή επιτροπή καταδι
κάζει την στρατιωτΊκ,-, επέμβαση
της Αργεντινής ενα -ιο ν βρεταννικού εδάφους συνόεδεμένου με την
κοινότητα επέμβοοιι που έγινε
κατά παραβίαση του διεθνούς
δικαίου και των δικαιωμάτων των
κατοίκων των νησιών Φάλ«Λσντ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει
την αλληλενγύη της προς το
Ηνωμένο Βασίλειο
Απευθύνει επείγουσα έκκληση
στην κυβέρνηση της Αρνίντινής για
νο συμορφωθεί με το ψΐτφιαμα τσιι
Συμβουλίου Ασφαλείας και .αμγχρδ
νως ζητεί νο οποουμει ια σ τρατί μ
ματό της οπό το νηοιή και .α
επιδίωξε, διπλωματική λύση

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Β ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 6 ΙΑΠΕ·
Στους αγώνες της 8 Εθνικής
κατηγορίας στο 3ορ Ομιλο ·ισυ θο
γίνομε την Κυφο*η ικ διαιτητές
κληρωθήκαν ω< έξης
Κιλκ»σια«ός
Καλαμαρά
Ντάντσς ¡Αθπνοςί.
Μακεδονικός
Αι>όοίο
βασιλόκης (Αίιιϊνος)
Κοζάνη
ΝΑΟΥΣΑ Χράοικσ·
πουλάς ιέπ ρίνθυυ1
Νίκη
Π«ερι*νν
Ακοιδβς
(Αθήναςι.
Αχαϊκέ)
Τρίκαλα. Μινσηλίδπς
(Πειραιά)
Τοξότης Κορύΐιο«. Ροιιισυεης
(Λακωνίας!
Ξ άνθο
Ο λυμσ.οδς Η ά λο ί;
Ντούτσιας (ΠειρρπΜ
Γιαννιτσά- Εορδακός Λουέζος
Π. ίΑθήνοςΙ.
ΒΕΡΟΙΑ Αγροτικός Απτέοος,
Ρ η γ α κ ο ς ίΠ ίιρ ο ν ά ί
Π ο ν σ ρ α υ τ ιχ

ίπ ο ν ω μ Λ

Βαυτπ.)(Κις ιΑθήνας ι
•

Εξ

"λ έο υ

Ο το υ ς

η γ ω ν τς

Αχαϊκής
Ο λυμ π ιβκςιυ Βολυ«.· σ τις
14 Απριλίου κ λ η ρ ώ θ η κ ε a / ιυγ.τις
IΡ ό δ ο υ )

Αχαϊκής

και

στι

A v f-,τ ικ η ι

21

Απτεινα

Απριλίου

ο

Π σ χυ ν ιο ν ν ο κ π ς ΙΗ μτκ.· »<η.

•
Επίσης τον αγων-ο Διαγόρα
Ρόδου ΚσλΛίΠκας θα διευθύνει α
κ, Λοιικίδο« του συνδέσμου μος

Εκφράζει την ελπίδα ότι ο
Οργανισμός Αμερικανικών Κρότων
θα συμβάλει στην προσπάθεια των
τράτων
μελών των Ηνωμένων
Εθνών γ>α την εξεύρεση δίκαιης
λύσης μέσω της διπλωματικής
οδού».

Εξάλλου όπως έγινε γνωστό, η
βρεπιννική κυβέρνηση ενημέρωσε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προτί-

θ ετα ι νο ·τθρει οικονομικά και
εμπορικά
μέτρο
κατά
της
Α ρ γεντινής και ζητεί την κοινοτική
συμηαρά στάση.

Σημειώνεται ότι οι εμπορικές
συναλλαγές της κοινότητας με την
Αργεντινή το 19 80 ήταν ιης τάξεως
των 4 δισεκατομμυρίων δολλοριων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει
τις σχετικές όιαβουλεύσεις και έχει

Η Γ Α Λ Λ ΙΑ
Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Α ΖΕ Ι
0 υπουργός εξωτερικών της
Γαλλίας κ. Κλώντ Σεύσσον δήλωσε
σήμερα
ότι
η
εισβολή
της
Αργεντινής στα νησιά φάλκλαντ
είναι «καθαρά απρόκλητη επίθεπηι.

Συνέχεια από την 1η
όσ ο και κατά την α ναχώ ρησή
το υ
αλλά και ξέσπασε σε
π ορσ τετομένα χ ειρ ο κρ οτήμ α τα
κατά
πς
α να κρ ο ύ σ εις
τω ν
ε θ νικώ ν ύμνω ν σ τη ν αρχή και
το τέλο ς της τελετή ς
Σ τις 12 το μεσ η μ έρ ι (ώρα
Ελλάδας) πραγματοπ οιήθηκε η
δ εύ τερ η
σ υνάντησ η
τω ν
Π ροέδρω ν κ.κ Κ Καραμανλή
και Σ Π ερ τίνι παρουσία και των
υπουργώ ν εξω τερ ικώ ν κ,κ. I
Χαρχιλαμπόπουλοο και Εμίλιο
Κολόμπο.
Η σ υ νά ντη σ η διή ρ κεσ ε περί την
μ ιά μ ισ η ώρα.
Στις 3 .3 0 ώρα Ε λλά δος ο κ.
Καραμανλής π αρεκόθησε σε
επ ίσημο γεύμα που π α ρ έθεσ ε
προς
τιμήν
το υ
σ
Ιταλός
π ρω θυπ ουργός
κ.
Τζοβάνι
Σποντολίνι,
σ τη ν
Βίλλα
MAMAMA.
Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
Εκτεταμένα ρεπορτάζ και πολλά
σχέδια αφιερώνει στην επίσημη
επίσκεψη
του
Προέδρου
της
Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλή ο
πολικός τύπος, παρά τα εσωτερικά
θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα
αυτή «ο· το ενδεχόμενο προσφυγής
αε γενικές εκλογές τον προσεχή
Ιούνιο
Ειδικότερα:
Η «Paese Seta» νρόφει ότι ο κ.
Καραμανλής λόνω παρελθόντος του
είνοι ιόρκ/τος πρέσβυςτης Ελλάδος
νια ττ.ν αίτησή της σχετικάμε ειδικά
μεταβατικό καθεστώς στην ΕΟΚ».
Οι «RepyblÎca». «Paese Sera»
«οι uMattinoii αναφέρονται στις
ανι ,συχ ες nou εξέφρασον γιο την
έΌήνη οι πρόεδροι κ.κ. Περτίνι και
Καραμανλής.
η ■ΡοροΙο» δημοσιεύει άρθρο
στο οποίο τονίζεται η εγκαρδιότητο
της
σμνανιήσεως
των
δύο
Προέδρων και η παραδοσιακή φιλία
των δύο χωρών
.Ωστόσο οι δύο χώρες.

Εντυπωσιακή υποδοχή
στον κ. Καραμανλή
συνεχίζει το άρθρο - θο μπορούσαν
να εργαστούν οπό κοινού για μια
ουσιώδη
αναθεώρηση
των
σημερινών κοινοτικών δομών και
για μιά ολοένα και στενότερη
ουνοχή
μεταξύ
προβλημάτων
ηπειρωτικής Ευρώπης και εκείνων
των Μεσογειακών χωρών».
Η «Tempo» με τίτλο «η Ελλάδα
επιζητεί μέσω του Καραμανλή την
ιταλική unocn-ήριξη στα πλαίσια της
ΕΟΚ»
δημοσιεύει
εκτενέστατο
εγκωμιαστικό άρθρο στο οποίο
τονίζεται ότι ο κ Καραμανλής είναι
ο άνθρωπος εκείνος nou κατόρθω
σε να «βγάλει από την μέση» τπν

Του Οργανισμού Βάμβοκος
Με την συμπλήρωση πενήντα
χρόνων από την Ιδρυση του
Οργανισμού Βάμβακος η Διοίκηση
του Οργανισμού προγραμματίζει μια
σειρά εκδηλώσεων προβολής του
ελληνικού
βαμβακιού και των
προϊόντων του σε ολόκληρο τον
Ελλαόικό χώρο
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων
αυτών εντάσσονται.
1)
Συνέντευξη
τυπου
την
Παρασκευή 2 Απριλίου ώρα 12
μεσημβρινή στο ξενοδοχείο KING
PALLAS.
21 Διαγωνισμό σχεδίου υφάσμα
τος.
_
3) Διαγωνισμό σχεδίου ετοίμου
ενδύματος,

ΚΛΕΙΝΟΥΝ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ ΜΕΝΟΥΝ
Α ΤΕΛΕΙΩ ΤΕΣ Ο Ι ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Μ ε τη ν ολοένα α ι-ζη νομ ινη «ριση σ την οικοδομή καθημερινά κελίνουν μικρομεααιες κατασκευαστικχς κπι/.-ιρησπ : ι
iô t, οικοδομές μένουν ατελείω τες. Π αράλληλα αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό
των υν>.|π»ιν -m o i . τυιν κργατοτεχνιτω ν και των μηχανικώ ν που απασχολούνται σ τον κλάδο.
ΠΕΕΚΟΤΕ του Τεχνικού ΐπ ιμ εΛ η τη μιου (Τμήμα Ανατολικής ΚρητπςΙ και
τι>.
Πανελληνίου
Ομοσπονδίας
Συνδέσμων
Εγκσταστοτών
Ηλεκτρολόγων. Η Επιτροπή συνήλ
θε σε σύσκεψη στην Αθήνα για να
εξετασθεί
η
κατάσταση
που

Προσφορά!! ιΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ρ Ά Κ Η ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ

δημιουργήθηκε στην οικοδομή με
την συνεχιζόμενη κρίση και διετύηωσε τα εξής αιτήματα:
Να λπφθούν άμεσα μέτρο για
να σταματήση ο κατήφορος τμς
οικοδομικής δραστηριότητος.
— Στην
επεξεργασία των
μέτρων αυτών να λάβουν μέρος και
εκπρόσωποι της Επιτροπής,
Τα κυβερνητικά
μέτρα
Εξ άλλου μιλώντας προς τα
μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
και των Διοικοιισών Επιτροπών των
περιφερειακών του Τμημάτων ο
υπουργός Δημοσίων έργων κ. A
Τσοχατζόπουλος είπε ότι εντός της
εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα
μέτρα για την αντιμετώπιση της
κρίσεως που θο βασίζονται «σε μια
κατευθυνόμενη
νέα
πιστωτική
πολιτική»

λ l »Γρικής 2 3 5 (στάση Σ ίσα}

Μ ία ττοΛυ Γ€λής κ α σ ετίν α

Μπλάκ
καί Ντέκερ
Κ Ο Μ Π Λ Ε Α Π Ο 1 1 .8 6 0

Μ όνο 8 .4 5 0

δικτατορία των συνταγματαρχών
«αι να θέσει στο περιθώριο της
ιστορίας
την
μοναρχία.
«0
7άχρονος Καραμανλής αποτελεί
μέρας αναπόσπαστο της ιστορίας
της σύγχρονης Ελλάδας», υπογραμ
μίζεται στο άρθρο
Η «ΜΰεεΒθβτο» δημοσιεύει
αποσπάσματα των λόγων των κ
Περτίνι και Καραμανλή σχετικά με
τις σχέσεις Ελλάδος - ΕΟΚ και
παρατηρεί ότι η ελληνική κυβέρνη
ση
καταρτίζει
ένα
πενταετές
πρόγραμμα που θο οδηγήσει τη
βιομηχανία κοι την γεωργία σε
ευρωπαϊκά επίπεδο».

ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΑ 5 0 ΧΡΟΝΙΑ

Σοβαρή κρίση
στις οικοδομές

Το πορ<ι*άΐ!ΐ. δ *π ίσ τω α ε
Συντονιστική
Επιτροπή
;wv
Φορέων των t ρναζομένι·.'. ατην
Οικοδομή στην οποίο συμυιτήχαν.
«κπροσιυτοι
του
Συλλόγου
Πολιτικών
Μηχανικών
της
Ομοσπονδίας
Οηοάάρΐι.Ύ
«μ
Συναφών
Επαγγελμάτων
της

επαφή με όλα τα κράτη - μέλη,

Προσφυγή
για το Νόμο
Δημοσίας
Διοικήσεως
Κατατέθηκε στο Συμβούλιο
Επικράτειας η πρώτη προσφυγή
εναντίον του
γνωστού νόμου
1232/82 γιο τη Δημοσία Διοίκηση.
Ο προσφέυγων ιατρός κ Θεοδ.
Κανόισνης. υποστηρίζει ότι κακώς
απολύθηκε από το νοσοκομείο
«ΑγίάΟλγα» διότι η απόλυσή του
είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα
(άρθρο 104 πορ 41 και άτι η θητεία
' του. πόυ ¿λήγε το 1985. προστα
τευόταν από τις διατάξεις περί
μονιμότητος των δημοσίων υπαλλή
λων.

4 ι ΐτπιόειξη μοόας στη θεσ/νίκη
στις 28 AnptAiou ημέρα Τετάρτη και
ωρα 7
μ. μ
στο ξενοδοχείο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΛΑΑΣ
με
βαμβακερό
ενδύματα
Ελλήνων
κατασκευαστών.
Στην
επίδειξη
μόδας συμμετέχει και η κόρη του
βαμβακιού δις JANN CARL η οποία
θα
παρουσιάσει
Αμερικανικά
βομβοκερά ενδύματα
5) Επίδειξη μόδας στην Αθήνα
οτο ξενοδοχείο KING GEORGE στις
29 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα
7 μ.μ. η εκδήλωση γίνεται σε
συνερνοοιο με το Κέντρο υψηλής
μόδας και την συμμετοχή της κόρης
του βαμβακιού δίδος JANN CARL η
οποία Θα παρουσιάσει Αμερικανικό
βαμβακερό ενδύματα.
6) Έκδοση αφίααας νια τα
πενήντα χρόνια του Οργανισμού
Βάμβακος.
71 Εκδοση σφραγίδας νια τα
πενήντσ χρόνια του OB. σε
συνεργασία με τον Ε.Λ.Τ.Α.
8) Οργάνωση τρίτου συμποσίου
βάμβακος στα πλαίσιο των πενήντα
χρόνων.
9) Ανάλογες εκδηλώσεις με
ομιλίες, εκθέσεις διαγωνισμούς κλπ.
σε διαφορετικές ημερομηνίες θα
γίνουν στα βαμβακοπσραγωγικά
διαμερίσματα
της
Βέροιας,
Μεσολογγίου και Πύργου Ηλείαν
10) Ειδική εκπομπή στην τηλεό
ραση για
την
συμβολή
του
βαμβακιού και των προϊόντων του
στην Εθνική Οικονομία και η
προσφορά
του
Οργανισμού
Βάμβακος.
11) Εκδοση ειδικού αναμνηστι
κού μεταλλίου γιο το πενήντα
χρονιά του Οργανισμού Βάμβοκος
κοι βράβευση
α)
Προτύπων
Ομάδων
Παραγωγών Ενωσεων Λειβαδιάς
και Σερρών.
β) Ενωση Εξαγωγέων Βάμβοκος
Θεσ/νίκης
γ) Ένωση Εξαγωγέων Βάμβακος
Αθηνών
6)
Ένωση
Βιομπχάνων
Βαμβπκουρνών Ελλάδος
ε)
Ένωση
Βιομπχάνων
Σπορελαιουργων Ελλάδος και τέλος
βράβευση υπαλλήλων Ορνανισμού
Βάμβακος που συμπλήρωσαν τριάν
τα χρόνια υπηρεσίας

ΗΡΩΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΟΒΕΛΠΑ

Ζητάνε να πάρουνε
τα χρήματα από
τη δουλειά τους
0 1 ΕΡΓΑΣΘΕΝΤΕΣ Σ Τ Η Ν ΕΤΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΗΣ»
Την καταβολή των δεδουλευμέ
νων αποδοχών των εργοτοτεχνιτών
της εταιρίος ΘΑΛΗΣ Α.Ε που
πτώχευσε ζητεί με έγγραφό της
προς τον υπουργό εργασίας π
διοίκηση της ΓΣΕΕ
Η
ΓΣΕΕ
επιλήφθηκε
του
θέματος μετά οπό αναφορά στον
υπουργό εργασίας του Συνδέσμου
Υπαλλήλων Αυτ των Ν. Ημοθίας.
Ό π ω ς τονίζεται οτο έγγραφο
προς τον υπουργό μετά την
πτώχευση της παραπάνω εταιρίας
που εκτελούσε έργο στο υδροηλε
κτρικό φράγμα Αλιάκμονος. αν και
πέρασε πολύς καιρός δεν καταβλή
θηκαν στους εργατοτεχνίτες από
τον οριστικό σύνόικο της πτωχέ υσεως
παρά μόνο το 1/5 των
δεδουλευμένων αποδοχών και είναι
Φανερό ότι οι εργατοϋπάλληλοι
αυτοί που έμειναν οπό τότε άνεργοι
αντιμετωπίζουν δύοκολο πρόβλημα
επιβίωσης.
Μετά από αυτά ζητείται να
εκδο θείέ απόφαση του υπουργού
για την καταβολή από τον ΟΑΕΔτων
δεδουλευμένων αποδοχών και των
νομίμων αποζημιώσεων.
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Στο έγγραφό του προς τον
υπουργό εργασίας ο Σύνδεσμος
Υπάλληλων
Αυτοκινήτων
Ν.
Ημαθίας αναφέρει:
«Η Διοίκηση του Σωματείου
μος στην προσπάθεια της να
περιφρουρήσει το συμφέρον των
εργαζομένων
μελών
του
με
ξεκάθαρους εργατικούς συνδικαλι
στικούς Δημοκρατικούς προσανατο
λισμούς αας γνωρίζει τα εξής.
1 Εδώ στη Βέροια είχε αναλόβει
τπν
κατασκευή
μεγάλου
υδροηλεκτρικού φράγματος της
ΔΕΗ στην τοποθεσία Ασώματσ Σφηκιό κοι επί του ποταμού
Αλιάκμονα,
η
κατασκευαστική
ετοιρία ΘΑΛΗΣ Α Ε.
Μετά όμως από ένα χρονικό
διάστημα
αφού
μεσολάβησαν
διάφορο
νενονότσ.
π εταιρία
προχωρούσε προς την πτώχευση
και δεν κατέβαλε τα δουλεμένα
στους εργαζόμενους.
Ακολούθησαν
εργατικές
εκδηλώσεις
όπως
επίσχεση
εργασίας απεργίες διαδηλώσεις
γιο την κοτοβολή των δουλεμένων
που οφείλονταν στο σύνολο των
ερναζομένων (380 περίπου) που
δεν στάθηκαν όμως ικανές να
λύσουν το μενάλο πρόβλημα.
Ακολούθησε η πτώχευση της

•
Αγνωστοι διερρηζσν το
κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του
Δημ. Σ. Ευσνγελοπούλου, 54 ετών,
στην Καρδίτσα και έκλεψαν μια
παλιό τηλεόραση, τέσσερις έγχρω
μες τηλεοράσεις τρία ραδιοκασσετόφωνα ένο ενισχυτή και ένα
ρσδιομαγνητόφωνο
αυτοκινήτου
συνολικής αξίας 400 000 όρχ.
• Εξάλλου 180.000 δραχμές
έκλεψαν άγνωστοι από το γραφείο
του συγκροτήματος ψυγείων του
Σαββ. I. Μαρκόπουλου. 55 ετών,
στην Κοστοριό.
• Ζημιές 2000 .0 00 δρχ. προκλήθηκαν από πυρκαϊα που εξερράγη
σε κατάστημα στην Κάρυστο.
Οπως διαπιστώθηκε, η πυρκαϊο
εξερράγη
απο
βραχυκύκλωμα
ηλεκρικής συσκευής.
• Πυρκαϊα που εξερράγη από
άγνωστη αιτία σε ερναστήριο
τυροκομείου στον βράχο Αλμυρού,
προκάλεσε
ζημιές
1.500.000
δροχμές
• Στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Σερρών - Δράμας, ιδιωτικό
αυτοκίνητο με οδηγό τον Πον Α.
Μακρυγιάννη. 36 ετών, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ιδιωτικό
επίσης που οδηγούσε ο Αθαν. Β.
Κολαμπούτης 30 ετών. Κοτά την
σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός
του δεύτερου αυτοκινήτου.
•
Στην
Αλεξανδρούπολη,
δίκυκλη μοτοσυκλέττα. με οόηνά
τον Ιωανν. Α. Κασίδη, 22 ετών,
παρεξέκλινε της πορείας της και
ανστράπηκε. Σκοτώθηκε ο οδηγός
και τραυματίσθηκε ελαφρά ο επιβά
της Ηρακλ. X. Γιοβαννάκης.

Με κίνδυνο της ζωής του 0
οδηγός της ΟΒΕΛΠΑ κ. Χ· Λούβαρης έσωσε την « Ελ Μέλλιου από
σοβαρό κίνδυνο που ίσως να είχε
πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα ο κ. Λούβαρης
οδηγώντας υπηρεσιακό αυτοκίνητο
της ΟΒΕΛΠΑ αντελήφθή στις
αρχές της οδού Πανόρμου μια κυρία
νο παρσσύρεται από την ανοιχτή
πόρτο του αυτοκινήτου της που είχε
πάρει τον κατήφορο γιατί λύθηκε το
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
χειρόφρενό του Αμέσως έσπευσε
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
να σταματήσει το δικό του αυτοκί
νητο και με το σώμα του προσπά
Με την υπ' αριθ. 136/82
θησε ν αναχαπήσει το άλλο αυτοκί απόφαση
του
Πολυμελούς
νητο που ήδη κυλουσε με επιτάχυν Πρωτοδικείου Βέροιας αναγνωρί
ση τον κατήφορο.
στηκε το Σωματείο που ιδρύθηκε
Ο κ, Λούβορης πέτυχε το σκοπό και εδρεύει στη Βέροια με την
του αλλά τοοα ο ίδιας όσο και η κα επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Μέλλιου τραυματίστηκαν, ευτυχώς ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
μόνο ελαφρά.
ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ν. Ημαθίας
Ο Προβάρος της ΕΛΠΑ κ. I και με σκοπό αυτόν που αναφέρεται
Αλέξανδρος Λαρδουφπς επεσκέφθη στο καταστατικό του
τον τραυματίο οδηγό της ΟΒΕΛΠΑ
Βέροια 6-4-1982
κοι εξέφρασε τη μενάλη του εκτίμη
Ο Πληρεξούσιος
ση γιο τον ηρωισμό και την
Δικηγόρος
αυταπάρνηση που έδειξε.
ΧΡΥΣ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΑΛΗΣ Α.Ε οε περίοδο επίσχεσης
εργασίας των ερναζομένων και
εκτός απο την μη καταβολή των
δουλεμένων προστέθηκε κοι το
προβλημο της ανεργίας.
Από τότε ενάμιση χρόνος
περίπου και μέχρι οήμερο κοιτοι
εγινε όπως μάθομε η περισυλλογή
των περιουσιακών στοιχείων της
ΘΑΛΗΣ Α.Ε. και λοιπών διατυπώ
σεων, δεν κατεβλήθησαν παρά
μόνο το 1 5 της οφειλής προς τους
δικαιοιίνσυς ερναζουενους.
Ακι , π γνωρίζουμε πως στην
ετοιρία ΟΔΟΝ και ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΩΝ η οποία στη συνέχεια ανέλαβε
το έργο του ΘΑΛΗ υπάρχουν
σήμερα μισθωμένα μηχανήματα
μέσω του οριστικού συνδίκου που
αποδίδουν μεγάλο ποσό χωρίς
όμως αντίστοιχο να μας καταβάλετε
και μέρος έστω της οφειλής.
2. Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι ο
σημερινός οριστικός σύνδίκος τότε
κστά την διάρκεια των γεγονότων
μας επλησώσε ως απλός δικηγόρος
κοι του υπογράψαμε εργολαβικά
πληρεξούσια προκειμένου με την
καταβολή ενός ποσοστού προβεί
γιο μάς σε όλες πς ενέρνειες που θα
είχαν στόχο την καταβολή των
δουλεμένων κοι των αποζημιώ
σεων.
Μετά όμως τπν ανάληψη των
καθηκόντων του ως ορισπκού συνδί
κου μας πορέπεμψε σε άλλο δικηγό
ρο και υπογράψαμε νέα πληρεξού
σια.
Επειδή όμως κατά τη γνώμη
μας η υπόθεστγρονίζει αδικαιολόγη
τα και η οικονομική αδυναμία μας νο
ξεπεράσουμε τα πρόβλημο της
καθημερινής επιβίωσης οξύνεται γι'
αυτό, σας παρακαλούμε να επέμβετε αποτελεσματικό μιά και σας
δίνετε το νομικό δικαίωμα και ως
υπουργού της εργασίας αλλά και
από
την
πράξη
νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τεύχ. Α της
5-3-1981) περί καταβολής υπό του
ΟΑΕΔ των δουλεμένων αποδοχών
και αποζημιώσεων σε μισθωτούς
εάν ο εργοδότης καθυστερεί την

καταβολή τούτων ενεκεν εκόήλοϋ
οικονομικής οόυναμίας και εφ όσο»
εγένετο επίσχεσις εργασίας ή εάν
αυτός εκηρύχθη εις κατάστασή!
πτωχεύσεως για την καταβολή των
δουλεμένων και των αποζημιώσεων
μέσω ΟΑΕΔ μιά και ο ΟΑΕΔ
υποκαθίσταται υετά αυτοδικαίως εΚ
άπαντα τα έναντι του εργοδό
δικαιώματα των μισθωτών.
Με την πεποίθηση ότι θο
τυχουμε της άμεσης όσο κ®
αποτελεσματικής συμπαράσταα
σας ευχαριστούμε θερμά.
Με πμη
Για τη διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Νίκος Ψαλτίόης
Ο Γεν. Γραμματέας
Θόδωρος Μποκιρτζϊόπς»

Μξγάλη
συγκέντρωση
απΕργών
Κοινή απεργιακή συγκέντρωσή
θο κάνουν οι εργαζόμενοι σπς
βιομηχανίες της
Θεσσαλονίκης
Συγκεκριμένο. 3.500 εργαζομεν®
των
σωματείων
Ομοσπονδία
Γεωργικών
Συνεταιρισμών
της
Αυτοκινητοβιομηχανίας «Νάμκο Κοντογούρης- Σιτροέν» και των
ΚλωστούφαντσυργεΙωνΗλισς A Ε.
Κ.Σ. Κωνσταντινίδης« και Μετάλλου ■
κοι κστερνασίας ξύλου έλαβαν
οπόφοση γιο κοινό αγώνα σ ί
σύσκεψη των σωματείων τους που
έγινε
στο
Εργατικό
Κέντρα
Θεσσαλονίκης
Εν τω μεταξύ, το Συνδικάτο
Εργατοϋπαλλήλων
Ιματισμού
Βορείου Ελλάδος χαρακτηρίζει σον
«τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος
των ερναζομένων» την απόφαση
της επιχειρήσεως ιματισμού «Πάκο
Ελλάς» να απολύσεις τους υπαλλή
λους που «δεν έχουν ικανοποιητική
απόδοση».

Θερμή υποδοχή
στο στρατηγό Εβρέν
ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Τρίτη
Η Ρουμανία ανκάλιασε χθες μετά
τη Βουλγαρία τον αρχηγό της
τουρκικής χούντας στρατηγό Εβρέν
που έφθασε για επίσημη επίσκεψη
τριών ημερών.
Τον στρατηγό Εβρέν υποδέχθη
κε ο πρόεδρος Τσοουσέσκου στο
αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου που ήταν στολισρένο με τα
ρουμανικά
και
το
τουρκικά
χρώματα.
Τον Τούρκο ηγέτη συνοδεύει
αντιπροσωπεία από επισήμους του
υπουργείου
Εξωτερικών
των
Μεταφορών και της Ενέργειας
Θέματα που θα απασχολήσουν
τους δυο ηγέτες κατά τις συνομιλίες
τους θο είναι:
• Η Βαλκανική συνεργασία
• Οι οικονομικές σχέσεις
• Οι διμερείς σχέσεις
λε υυνεντευξη εξ άλλου nou
δημοσιεύεται
στις
ελεγχόμενες
εφημερίδες του Βουκουρεστίου, ο
πρόεδρος Τσοουσέσκου τονίζει ότι
αναμένει την σύναψη αριθμού

Στη φυλακή
ο 70χρονος
«σάτυρος»
Δεν αφέθηκε ελέυθερος ο
72χρονος Νικ. Μιντσίδης που
καταδικάσθηκε την Δευτέρα το
βρα 6υ από το Μικτό Κακουργοδικείο Βέροιας σε φυλάκιση διόμισυ
χρόνων για αποπλάνηση παιδίσκης.
0 Μιντσίδης οδηγήθηκε στις
Φυλακές όπου
θα παραμείνει
μέχρι νο αποφοσιστεί τελεσ ίδικο
από το Εφετείο η τύχη του.

οικονομικών συμφωνιών κστά τη
διάρκεια της επισκέψεως του
στρατηνού Εβρέν συμπεριλαμβανομένης
και
μιας
συμφωνίας
μεταφορών στον Εύξεινο Πόντο
μεταξύ Ρουμανίας και Τουρκίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
0 Δ'ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Διακηρύττει ότι:
Την 29ην Απριλίου 1982 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10η (έναρξη
προσφορών) θο γίνει στα γραφείο
της Δ Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (Βερόης 1Βέροια)
δημόσιος
προφορικός
μειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα
με πς διατάξεις του ΠΔ715/1979
για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών «Επισκευή
εγκαταστάσεων Κ.Ο διαμερισμάτων
Γραφείων ιδιοκτησίας Ο.Σ.Κ.
«συνολικού
προϋπολογισμού
193.284 δρχ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων γιο
έργα
Ηλεκτρομηχανολογικά
σύμφωνα με πς κείμενες διατάξεις
σχετικά
με
τη
δυναμικότητα
πτυχίων εργοληπτών καθώς κοι
εμπειροτέχνες
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει νο
προσκομίσουν εγγυηπκή επιστολή
καλής εκτελέσεως 9.665 π οποία
πρέπει νο απευθύνεται επί ποινή
απαράδεκτο προς το Νομ. Ταμείο
Ημαθίας.
Γιο περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ι/α
απευθύνονται
κστά
τις
ώρες
εργασίας στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.ΝΗμαθίας.
0 Δ'ντής ΓΥ Ν. Ημαθίας
Αχιλ. Παπαδοπούλας
Νομ-κός με 3οβ

Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο Ι THM TO KO m O M tO M ΤΗΣ C A A A A O K

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ό OTE διακηρύσσει δπ δέχεται προσφορές εργολάβων ή
Τεχνικών Εταιρειών κατόχων πτυχίου εργολάβου δημοσίων έργων
Α' τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά, για την ανάδειξη, μετά από
μειοδοτικό διαγωνισμό, αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών
κοτοσκευής ενός τυποποιημένου οικιακού τερματικών κέντρων
OTE, σε ιδιόκτητο οικόπεδό του. στον οικισμό ΑΨΑΛΟ Πέλλης.
0 διαγωνισμός θο διενερνηθή την 27η Απριλίου 1962 ημέρα
Τρίτη κοι ώρα 12.00 - 12.30 ταυτόχρονα στη ©εσ/νικη, Βέροια και
Εδεσσα ενώπιον των επιτροπών που θο ορισθοΰν από τον OTE για
το σκοπο ουτό και με το σύστημα συμπληρωσεως Τιμολογίου και
Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνουν τρεις επί μέρους κατ'
αποκοπήν τιμές ν>α τον ανωτέρω αικίσκο
Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη tuu
διαγωνισμού, όλες τις ερνάσιμες ημέρες και ώρες, από τα κάτωθι
γραφεία του OTE. στο οποία και θα διενεργηθή ο διαγωνισμός.
1, ΘΕΣ/ΝίΚΗ οδός Κομνηνών οριθ 26 όροφος 2ος. (τηλεφ.
917599)
' 2. ΒΕΡΟΙΑ οδός Μητροπόλεως αριθ 60 όροφός 4ος (τηλεφ.
27999)
3. ΕΔΕΣΣΑ οδός Αγίου Δημητρίου αριθ. 10 όροφος 1ος. (τηλεφ,
22799)

ΤΕΤΑΡΤΗ
8

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982
Ετος ιόρίκτεως 1965
up. φύλλου
Μητραπόλεΐ'»; 72

1901
Τηλ 2.1.127

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή ιτνλλου δρχ. IÔ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
0 ΠΡ0ΤΠ0Λ0ΓΙΣΜ0Σ

Ομιλία του

ΡΑΛΛΗΣ: Η Κυβέρνηση οδηγεί
τη χώρα σε νέο διχασμό

κ. Ιακωβίδη

Ο Πρώην Πρωθυπουργός κ. Γ. Ράλλης προειδοποίησε
χθές το βράδυ την κυβέρνηση ότι με την τακτική της θα
προκαλέσει στον τόπο εθνικό διχασμό. Και την κάλεσε
να αλλάξει πορεία και να πετάξει τα «παραμορφωτικά
γυαλιά» που φοράει, ώστε να αποφευχθούν τραγικά
δεινά για την Ελλάδα.
τακτικού προϋπολογισμού ανέβηκε

κ<πάστη ΤΓ'ν Εξέλ* η τπς πολιτικής
Ο6(α<ηοσης στην Ελλάδα θα μ.λή10 3θ1'/ ^ ° 'ακρ 11 Απριλίου στις
τη, , τ/ λ πρωϊ 0 ΗΡώπν βουλευτής
Μ
κ Αρχ. Ιακωβίδπς.

ν«ι στΓμ'λ,° ΤΟυ Κ· ΙακωΡ'δ,1 θα ν'

8 « 0,° νροφ€'° του κόμματος στη
/\^£
Πάνω οπό τον κιν/φο ΠΑΛ
0^ ί ' Γ|ν °,Μ'^ία Θα ποραβρεθούν
Κ^ 11Γ1Τ^
Καΐ πολλοί φίλοι του
τΠσΐ) *Τ° την °Μ'λ»α θα γίνει συζή-

Μιλώντας στη βουλή για τον προϋ
πολογισμό, ο κ. Ρύλλης κατέρριψε
όλες τις συνθηματολογίες του
ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική
που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία
με επιχειρήματα και συγκεκριμένα
στοιχεία. Παράλληλα όμως στιγμά
τισε τα αλλοπρόσαλλα οικονομικά
μέτρα της κυβερνήσεως - που οδη
γούν στην ύφεση, ανεργία, πληθω
ρισμό και στην πτώση του βιοτικού
επιπέδου του λαού.
Στην αρχή της ομιλίας του ο κ.
Ράλλης υπογράμμισε και προειδο
ποίησε ότι η τακτική του ΠΑΣΟΚ να
μιλά συνεχώς για «καμένη γή» οδη
γεί σε μίσος ερεθισμό, μισαλλοδο
ξία που προκαλούν εθνικό διχασμό
όμοιο μ’ εκείνο που εζησσν οι
Έλληνες από το 1915 και εφ' εξής.
Ακολούθως:
• Κατήγγειλε ότι το έλλειμμα του

σε 99 δισ. δραχμές επειδή η κυβέρ
νηση ηθελημένα μετέφερε δαπάνες
στο 1981.
• Διερωτήθη πως είναι δυνατόν
σήμερα το ΠΑΣΟΚ να ζητά αναδρο
μικές αυξήσεις της τιμής των υπηρε
σιών, όταν το Φεβρουάριο 1981

Πλειοψηφικό
με αναλογική
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΛΟΓΕΣ
ηλΕ'οΓπΓΥ°
eltA°ViKÓ
σύστημα,
Πφικό και αναλογική!') σχε-

Ρύθμιση
Χρεών
πΡος τις
ΐράπ€ζ€ς
Με
Επ'τΡοηήΓ0Φαση 7ης Νομισματικής
όλες Γ(ς γ που κοινοποιήθηκε σ'
Ο! ίν ή
Ράπεζες καθορίζεται ότι
0π°ι'ών 0ΦερόμΕν01 βιοτέχνες των
ζες αη- ' ° φε'λές προς τις Τράπεδίνατό
μ'0ΤΕλνικά δάνεια είναι
με Τιγ *„1 ° ρυ®ύ'αθούν σύμφωνα
αη°Φ όσΓ0’ίΙςΤ ΓΚ 334/22/11·9·81
τροπής θ '1 ,ης- Νομ'σροτ"<,Η Επί
σης
° πΡΕπει να υποβέλουν
αίτησή τ^ 'σΤριΕς Τράπεζες σχετική
κά ηρν
Κ0) λοιπά δικαιολογητιΤΟ α ρ γ 6 τ ^ ς 30ής Απριλίου 1982
Ν.Ε.

μ€ 7ΐ ν απόφαση της

διάζει η κυβέρνηση για τις δημοτι
κές εκλογές ώστε να επιτύχει την
άλωση των Δήμων και Κοινοτήτων
από το «λαϊκό μέτωπο».
Το σχέδια της Κυβερνήσεως όιοχετεύθηκαν χθές σε φιλοκμβερνητική εφημερίδα, χωρίς φυσικό να διαψευσθούν. Αλλά για να τηρήσει τα
προσχήματα, είπε ότι θα ακούσει
και τις απόψεις των άλλων κομμά
των.
Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουρ
γός Εσωτερικών κ. Γεννηματάς θα
συναντηθεί με εκπροσώπους της
Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ για
να ακούσει πς προτάσεις τους,
χωρίς φυσικά να σκέπτεται τροπο
ποίηση του εκλογικού συστήματος
που έχει κατοστρώσει.
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, ο
δήμαρχος θα εκ .έγεται με πλειοψη
φικό κσι θο παίρνει αυτόματα τα 2/3
των δημοτικών συμβούλων ενώ το
υπόλοιπο 1/3 των συμβούλων θο
διαμοιράζονται με ... καθαρά αναλο
γικό σύστημα.

° μ'αΓ| Π ίΡ,λαμβάνονται

Η π α ρ « Ρεν€ς κατά τΠν 30/12/80

Τράπεζε,

οφειΑές προς τις
χ°Ρπνηθε · αΠ° δ ά ν ίια που έχουν
σεις
1 ο ΐ β'οτεχνικές επιχειρή-

Έτσι, crrov β' γύρο κάθε εκλογι
κής αναμετρήσεως πραβλέπεται ότι
το «λαϊκό μέτωπο» θα εμφανίζεται
ενωμένο για την κατάληψη των Δή
μων.

ηροιοχ»
^Π

α ρ α γ ω γ ο ί

-

α γ ρ ό τ ε ς

· Υ Γ β ΰ ίί- ? Τ,ϊ" ΠΑΤ* ,ΑΑ ΒΕΡΟΙΑΧ

ν

.

η μ α θ ια ε

τ ο «Μ Ο ύργ'ο κατάστημα

Στ Γ * ^ * ΑΚ£1Ν ®· ΠΑΑ0ΥΚ,ΔΗ
*ολλ*έ * ΙΪΤ<,στήμα θα βρείτε τα καλύττρα φάρμακα για όλες πς
«β, λ ^ ό ^ τσ,'<,Ρους'

Υ«»ργικά εργαλεία - μηχανήματα

ΕπΙοητ «* _
όη.__ »
0ντ,*ΡύθΓΓί τη ν δάθεση το υ Γεωπόνου για την
ο ^ ^ Ρ ί τ η ο ή α ο ί ά ο α ν αφορά:
αρομήθιιΰ οας σε φάρμακο.
8) τις ’
1 110 °°< 01 ΦΑΡΡ0* 0
< μελέτες και εγκαταστάσεις τω ν αγροκτημάτων. .

«)

ΖΤ***" *

Pt οκοτμ
<~ν« ή παρακολούθηση των καλλιεργειών
Υ*ωαν a TT'V CTiAuOT> δλων τω ν ενδεχομένων προβλημάτων της
^ τ " K παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΜΛ. 82.41« — «2.425

ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΧ

προετοίμαζε εσωτερικές κοινωνικές
παροχές μόνο και μόνο γιο την αναδιάρθωση των τιμών της ΔΕΗ...
• Απεκάλυψε ότι μέσα σ ένα μό
λις εξάμηνο π δραχμή υποτιμήθηκε
κατο 14% έναντι του δολλαρίου
(από 56 σε 64 δρχ I
• Προειδοποίησε ότι με την
πολίτικη της κυβερνήσεως δεν θα
υιιάρξουν ιδιω τικές επενδύσεις ενώ
με τα νομοσχέδια της κυβερνήσεως
όσες βιομηχανίες δεν είναι ακόμη
προβληματικές θο καταστούν προ
βληματικές μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Το θέμα των τελευταίων εκρή
ξεων βομβών, εξετάσθηκε κατά τη
διάρκεια αυσκέψεως που πραγμα
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημο
σίας Τάξεως υπό την προεδρία του

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Διορίστηκε από τον Υπουργ^κ,ο)-

01 κφιστή

} ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ
ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Του ταξιδιού στην Ιταλία

υπουργού κ. Γιάννη Σκουλαρίκη και
με συμμετοχή των διευθυντών
αστυνομίας, ασφαλείας και πληρο
φοριών Αθηνών Προαστείων, Πει
ραιώς. Θεσσαλονίκης και Πστρών.
Σχετικά με τα συμπεράσματα της
αυσκέψεως ο υπουργός δημοσίας
ταξεως κ Γιάννης Σκουλαρίκης. δή
λωσε ότι «ο χώρος έχει επισημανθεί. Ποιοι είναι δεν ξέρουμε».
Πορόμοιες συσκέψεις, όπως έγι
νε γνωστό, θα επαναλαμβάνονται
κάθε μήνα. , ,

S/ω νικώ ν υπηρεοιω ν*το νεο διο ικη 
τικό
συμβούλια
ταυ
Κρατικού
Ν οσοκομείου Βέροιας.

Πρόεδρος διορίστηκε ο γιατρός
κ Δερές και μέλη οι Αντ. Σιμόπου
λος έμπορος. Ειρ. Κοτρίδου υπάλλη
λος τμήματος υγιεινής Αργιοντόπουλος επιχειρηματίας και Μοσχόπουλας δικηγόρος.
Αναπληρωτής πρόεδρος ο για
τρός Δημ. Μούρνος εκπρόσωπος
του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.

Θεατρική
παράσταση
από την
ΝΕΛΕ
Συνεχίζοντας η ΝΕΛΕ Ημαθίας
τη φιλοξενία μαθητών Κοινοτήτων
του Νομού, με σκοπό την ψυχαγω
γία και αισθητική καλλιέργεια
αυτών, οργανώνει σήμερα Πέμπτη
στα Ριζώματα θεατρική παράσταση
με το έργο του Μακεδονικού Θεά
τρου Βέροιας «Ντίλης ο Μεγαλο
πρεπής».
Την παράσταση, που θα δοθεί
στην αίθουσα τελετών του Γυμνα
σίου Ριζωμάτων, θα την παρακο
λουθήσουν δωρεάν όλοι οι μαθητές
των Δημοτικών Σχολείων Δασκίου.
Ριζωμάτων Σφηκιάς και Πολυδένδρου.

Από αύριο Παρασκευή ισχύουν
οι νέες τιμές στα τσιγάρα, όπως δια
μορφώθηκαν με τον νέα νόμο για
την ρύθμιση φορολογικών θεμάτων
που δημοσιεύθηκε χθες στην εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυ
πουργού Οικονομικών κ. Δ Δημοσθενόπουλομ σε όλα τα ελληνικά
τσιγάρα οι τιμές αυξάνονται ως εξής:
- Κατά τρεις δραχμές για τα πακέτα
που έχουν σήμερα 20 έως 23 δρα
χμές- Κατά πέντε δραχμές για το πακέ
το από 27 έως 35 δραχμές.
- Και κατά έξι δραχμές για τα πακέ
τα από 38 δραχμές και πάνω.
Επίσης για όλα τα ξένα τσιγάρα
που παράγονται από ελληνικές
καπνοβιομηχανίες ορίζεται ενιαία
τιμή πωλήσεως 48 δραχμές το
«οκέίο.
„

Οι τιμές στις
πλάζ του EOT
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Ανακοινώθηκαν χθες από τον
ΕΟΤ, οι τιμές που ισχύουν από φ έ
τος και ως τις 14.3 1983. στις πλάζ
του ΕΟΤ και στα γήπεδα αθλοπαι
διών. στα Σπήλαια του ΕΟΤ και στον
σιδηρόδρομο του Λυκαβητού.
Συγκεκριμένα στις πλάζ του
ΕΟΤ ισχύουν από τις 15.3.1982 οι
παρακάτω τιμές'
Βάρκιζα, γεν. είσοδος 50 δρχ..
παιδικά 30 δρχ- καμπίνες 575 δρχ.
Βουλιαγμένη, γεν. είσοδος 35
δρχ., παιδικά 25 δρχ. ατομ. καμπί
νες 85 δρχ- Α' Αλίπεδο Βούλας, γεν. είσοδος
3 5 δρχ.. παιδικό 2 0 δρχ.
Β' Αλίπεδο Βούλας γεν. είσοδος
25 δρχ., παιδικά 10 δρχ.. ατομ. καμ
πίνες 60 δρχ- πάρκινγκ 30 δρχ
- Αλιμος γεν είσοδος 30 δρχ.,
παιδικά 20 δρχΠόρτο - Ράφτη, νεν. είσοδος 30
δρχ. παιδικά 10 δρχ.
Αλεξανδρούπολη γεν

είσοδος

2 5 δρχ . παιδικά 10 δρχ.

Πραγματοποιήθηκε
η γενική συνέλευση
της Ε.Γ.Σ. Βέροιας
Πραγματοποιήθηκε στις 3/4/82
η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών
Βέροιας.
Προηγήθηκε εκλογή για την
ανάδειξη Προεδρείου από την οποία
εκλέγησαν Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως ο κ, Κων/νος Τριανταφυλλίδης Γραμματεύς ο κ. Σάββας Χρυσοστομιδης και ψηφολέκτες οι κ.κ.
1/ Δελιόπουλος Στέφανος 2 / Μαγγίζης Ιωάννης.
Από την Επιθεώρηση Συν/σμών
ανακοινώθηκε το πόρισμα ελέγχου
της διαχειρίσεως 1979. επακολού
θησε έκθεση του Εποπτικού Συμ
βουλίου για τις διαχειριστικές περιό
δους 1980, 1981. έγκριση Ισολογι
σμών 1980 και 1981 καθώς κσι
λογοδοσία του Διοικητικού Συμβου
λίου και επακολούθησε ψηφοφορία
με την οποία απαλλάχτηκαν από κά
θε ευθύνη τα μέλη του Διοικητικού
και Εποπτικού Συμβουλίου.
Τέλος εγκριθηκαν κατά πλειο
ψηφώ όήες οι εισηγήσεις του Διοι
κητικού Συμβουλίου για θέματο
εσωτερικής λειτουργίας της Ενώσεως
Γεωργικών
Συν/σμών

Από αύριο
οι νέες
τιμές των
τσιγάρων

Βέροιας.
Πληροφορούμαστε οκόμα οπό
την Ένωση Γεωργικών Συν/σμών
Βέροιας ότι άΡΧ'«Ε Π πληρωμή συμ
πληρωματικής εκκαθάρισης αξίας
ρ οδακίνω νΐ981 καθώς και επ ιστρο
φή της παροκρατηθείσης εισφοράς
ΟΓΑ 5% για τα αποσυρθέντα ροδά-

- Πατρα, γεν. είσοδος 30 δρχ. παι
δικά 20 δρχ.
- Αλυκές Βόλου, γεν είσοδος 30
δρχ.. παιδικά 20 δρχ.
- φαναριό Κομοτηνής γεν. είσοδος
20 δρχ., παιδικά 5 δρχ.
- Μοτέλ Καρτερού. γεν. είσοδος
30 δρχ., παιδικό 20 δρχ.
- Θερμαϊκού, γεν. είσοδος 35 δρχ.,
παιδικά 25 δρχ.. πάρκινγκ 40 δρχ.
- Ιτέα, γεν είσοδος 25 δρχ., παιδι
κά 10 δρχ.
- Αρβανιτιά Ναυπλίου, γεν. είσοδος
25 δρχ.. Ναυπλιείς 2δρχ
- Καβάλα (Μπάτης), γεν. είσοδος
30 δρ χ. παιδικά 20 δρχ.
Κολαμίτσα Καβάλας νεν. είσοδος
30 δρχ.. παιδικά 20 δρχ.
Ζάκυνθος γεν είσοδος 30 δρχ.,
παιδικά 20 δρχ.
- Τσαμάκια Μυτιλήνης γεν είσ
οδος 30 δρχ., παιδικό 10 δρχ.
Ασπροβάλτα. γεν. είσοδος 25
δρχ., παιδικά 10 δρχ., κάτοικοι
Ριβιέρας 10 δρχ., παιδικά Ριβιέρας 5
δρχ.
Εξ άλλου ιττα νιίπεδα αθλοπαι

του Προέδρου της Δημοκρατίας
ΡΩΜΗ (ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλής
* ολοκλήρωσε χθές την επίσημη επίσκεψη του στη Ρώμη
και συναντήθηκε στις 6 μ.μ. με τον Πάπα Ιωάννη - Παύ
λο τον Β , στα πλαίσια επίσημης επισκέψεως του στο
Βατικανό, κατόπιν προσκλήσεως του Ποντίφηκα.
Κοτά τη διάρκεια της επίσημης
επισκέψεως του στη Ρώμη ο κ.
Καραμανλής και ο υπουργός εξω τε
ρικών κ I Χαράλαμπόπουλος που
τον συνοδέυσε στην επίσκεψή του
στην Ιταλία, είχαν επίσημες συνομι
λίες με τον πρόεδρο της Ιταλικής
δημοκρατίας κ Σάντρο Περτίνι, τον
πρωθυπουργό κ. Τζοβόννι Σπαντολίνι και τον υπουργό εξωτερικών κ
Εμίλιο Κολόμπο.
Τον κ Κ. Καραμανλή κατά την
αναχώρησή του από το προεδρικό
μέγαρο, στις 11.30 π.μ. ώρα ελλόδος, συνόδευσε ο πρέιεδρος της
Ιταλικής δημοκρατίας κ. Περτίνι μέ
χρι το περιστύλιο του κτιρίου όπου
κα· ανακρούσθηκαν οι εθνικοί ύμνοι
των δύο χωρών, ενώ στρατιωτικό
αποοπασμα απέδιδε τιμές.
Τα παδιοφωνικά και τηλεοπτικό

δίκτυα της Ιταλίας ασχολήθηκαν
στα προγράμματα τσυς με την επί
σκεψη στην Ιταλία του προέδρου
της ελληνικής δημοκρατίας κ. Κ.
Καραμανλή,
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο χθεΣυνέχεια στην Αη
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Ο νέος Νομάρχης
και ο/ όροι δόμησης
Με τον ερχομό του νέου Νομάρχη κ. ΠινακΙδη, η στήλη ουτή του εύχε
ται να επιτύχει στο έργο που αναλαμβάνει, το ίδιο και καλύτερα ακόμη από
τον προκάτοχό του κ. Γιαννόπουλο.
Πιστεύουμε ότι μακρυά από κομματικές προκαταλήψεις και συμπάθειες
ο νέος Νομάρχης θα τιμήσει το θεσμό και θα προσπαθήσει να αποδείξει
ότι ο θόρυβος που δπμιουργήθηκε τελευταία γύρω από το θεσμό ήταν
άσκοπος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι δίκαιος προς κόθε κατεύ
θυνση και ότι οι αποφάσεις του θα παίρνονται πάντα με γνώμονα το συμ
φέρον του τόπου και την προαγωγή του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέ
δου του λαού μας.
Αρκετά προβλήματα · σοβαρά και μη - έχει να αντιμετωπίσει και να
προσπαθήσει να επιλύσει ο κ. ΠινακΙδης. Εκείνα, όμως, ίο πρόβλημα που
πρεπει απ την πρώτη στιγμή να απασχολήσει τον νέο Νομάρχη ίίνοι η αύ
ξηση των συντελεστών δόμησης στη Βέροια. Είναι ένα καυτά κοινωνικά
πρόβλημα και πρέπει κάποτε νπ πάρει τη λύση του. Ο δήμαρχος και οι διά
φοροι φορείς πρέπει να ενημερώσουν κατάλληλα τον κ. Πινακίδη και απά
κοινού να επιδιώξουν την «εδώ και τώρα» λύση του προβλήματος, θα πρέ
πει να πείσουν σύντομα τους θεωρητικούς της Αθήνας ότι εκτός από το
«όραμα» υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα ότι χιλιάδες οικογένειες
της Βέροιας και της περιοχής δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται σκληρά οπό
την μείωση των όρων δόμησης που είχε σαν αποτέλεσμα την αναστολή
της οικοδομικής δραστηριότητας.
Ελπίζουμε ότι στο σοβαρό αυτό θέμα ο κ. Πινακίδης θα μπει μπροστά
ρης και θα συνδυάσει το πέρασμά του απά τη Βέροια με την επίλυση τον
προβλήματος.

Η περιοχή Κ. Παπάγου
Αγχώδης έγινε η ζωή των
κατοίκων οδού Πιερίων. ιδίως στην
περιοχή Κάτω Παπάγου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων
είναι επικίνδυνη ειδικό για το παιδιά
που μή έχοντας ένα χώρο γιο παι
χνίδι. βγαίνουν στο δρόμο.
Με διαβήματά τους οι κάτοικοι
ζητούν να ληφθούν μέτρα ώστε να
σταματήσουν τα ατυχήματα που τον

τελευταίο καιρό πηρον μορφή Επι
δημίας.
Ακόμη, ζητούν να διαρρυθμι
στεί ο κοινόχρηστος χώρος που εί
ναι κάτω απά την οδό Διονύσου
ώστε να αποτελέσει παιδότοπο. Ο
χώρος προαφέρεται Τα χρήματα
υπάρχουν οπό τις εισφορές του
«έτους παιδιού». 0 Δήμος καλείται
να δραστηριοποιηθεί προς την
κατεύθυνση αυτή.

Δραστηριοποίηση τώρα...
Κατανόηση και πίστωση χρό
νου δώσαμε στις τεχνικές υπηρε
αίες του Δήμου Βέροιας, για τον
έλεγχο και την επισκευή των κεν
τρικών και συνοικιακών δρόμων

Η δικαιολογημένη οπωσδήποτε
λόγυί των καιρικών συνθηκών
αδράνεια πρέπει να όώσει την θέση
της σε μιό εντατική δραστηριοποίη
σα. ώστε νο λείψει η ακαταστασία
που υπΰρχέι εδώ και μήνες.

διών των πλάζ το εισιτήριο ανά ώρα

ορίσθηκε σε 180 δρχ. κατά τη διάρ
κεια της ημέρας και σε 240 δρχ.
κατά τη διάρκεια της νύχτας (λόγω
της λειτουργίας προβολέων)
Επίσης:
1) Στο Παλαιό Κουτούκι Παιανιας η γεν. είσοδος ορίσθηκε 65
δρχ. και η είσοδος για μαθητές και
φοιτητές σε 35 δρχ.
2) Στα Σπήλαια Διρού Λακωνίας
ορίσθηκαν οι ακόλουθες τιμές: Γεν.
είσοδος 20 δρχ. χερσαίο - λιμναίο
160 δρχ.. λιμναίο 120 δρχ. χερσαίο
50 δρχ.. τοπικό 6 δρχ. μοθητικό φοιτητικό 35 δρχ.
Τέλος, στο σιδηρόδρομο Λυκα
βητού το εισιτήριο ανόδου - καθό
δου ορίσθηκε 50 δρχ., το εισιτήριο
μιάς διαδρομής 25 δρχ. και το παιδι
κό - φοιτητικό επίσης 25 δρχ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 11 Απριλίου 1 9 8 2 και ώρα
10.30 π.μ. στα γραφεία του Κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας Μητροπόλεως 36, πάνω από τον
Κινηματογράφο «ΠΑΛΛΑΣ», θα μιλήσει ο πρώην
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Α.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ με
θέμα: «Εξέλιξη της πολιτικής καταστάσεως της
Ελλάδος»
Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση.
Εκ της Νομαρχιακής Επιτροπής
Νέας Δημοκρατίας

D IS C O
CLUB-SHOW
QUEEN NOR ΤΗ
Θ Ε Γ /Ν ΙΚ Η Γ 190 ΤΗΛ. 413TJ

Σάββατο-Κυριακή

ο Γιάννης
Κατέβας
ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

I
Σ Ε Λ!ΛΑ 2

Πέμπτη 8 Απριλίου

ΛΑΟΣ

οταυρόΛεζο
123456789

OWZONTIA:
1. Εξασφαλίζει στο κόκκαλα την
ούξηση του πλάτους τους
2. Πυρνιολήθπ« το 1933 σπότους
νπζιστές
3 Προιποκτική ποροπομπής
Αρθρο
Της
δημοτικής
ουμπλεκπκδς σύνδεσμος.
4 Γιΐι την
Γάζα σχετική λέξη
(γεν).
5. Θυμίζει
ΑιτυπΠονς — Το
μεταχειριζόμαστε γιο παρομοιώ
σεις
Ζώο αρχαίων.
6. Επώνυμο
γυναίκας
ενός

_

Τον Λ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η
• Μπητλς»
Χωρίζονται από το
Α
Διστσνυό προδίδει
7 Σύμφωνο — Της Τροπικής
Αμερικής νυχτερίδα Ιαντιστρ.)
8 Διιιλααιόζεται και ...ξεπουλάει Φωνήεντα εταιρίας - 370
9 Είναι και το ΣΤΟΠ Φιλοξένησε
χουντικούς Ινεν).
ΚΑΘΕΤΑ;
1 Ανδρικό όνομα.
2 Αυτό σε μια φράση είναι
«ΥλυΚΟ»
Μάχης χαρακτηρι
σμός.
3 Ξένο νόμισμα - Της δημοτικής
μόριο
4 Κάποτε
κυκλοφορούσαν
εκ
περιτροπής
— Επιρρημάτων
κατάληξη.
5 Μεταδοτική αρρώστεια.
6 Ήταν «θυμωμένα» το . σταφυ
λια του.
7 Γράμματα από την ... Τοσούλα
8 ΚΓ αυτά έχουν τους δικούς τους
Βαθμούς
9 0 προφήτης Ηλιας είναι η
ψηλότερη
κορυφή του, με
άρθρο

Η Λ Τ ΙΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΙΙΑ: I ΠΩΡΩΜΕΝΟΣ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 3 ΚΑ - ΡΟΗ 4. ΙΚ - ΛΩ
- Σι 5 ΣΛΑΒ - ΝΑΣΑ 6. Μ ΗΔΑΜΙΝΟΣ 7 ΑΠΟ ΙΦ/ΑΚΕΙΣ) 8 ΤΟΞΙΚΟΤΗΣ 9 ΑΣΑ
ΙΣΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: ' ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 2. ΩΛ ΚΛΗΡΟ Σ3 Ρ γ κ ~ ΑΔΟΞΑ 4 ΩΜΑ
ΒΑ 5 ΜΠ - ΚΑιΜ ΑΚΙΙΑ) 6. ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ Τ ΝΑΟ - ΑΝΕΤΟ 8,
ΟΔΗΣΣΟ - ΗΣ 9 ΣΑ - ΙΑΣΙΣ

ΕΡΤ
9 20 ΦΥΣΙΚΗ ΙΒ ΓΥΜΝ.1
10 15 ΘΟΤΑΝ
ΖΩΟΛΟΓΙΑ
(Α ΓΥΜΝ )
1040 ΓΕ0ΓΡΑΦΙΑ te ΔΗΜ.Ι
1220 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ ΙΑ' ΛΥΚ.)
2 55 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΝ )
3.50 BOTAN - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΙΕΠΑΝ.1
4.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ I
510 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
5 40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΕΠΑΝ,)
β 05 ΒΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
β.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6.55 0 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.55 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
825 ΜΠΑΡΝΕΫ λΜΛΛΕΡ
900 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΔΩ ΚΑί ΣΗΜΕΡΑ
10.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Yt r i t t
500 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
5.30 ΑΓΡΙΟ ΗΑΣ'ΛΕΙΟ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 Γ0 ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
630 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
700 ΜΟΥΣΙΚΗ Για ΤΑ ΝΙΑΤΑ
7.30 β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΙ
8.00 ΙΑΛΛΙΒΛΝΣ
βοο ΠΟΛΓΠΓΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
930 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0 τοίχος που χωρίζει την Κόλαση
από τον Παράδεισο κατεστράφη
από κεραυνό Κοι οι διοικητικές
υπηρεσίες της Κολάοεως γράφουν
προς τον Ά ψ ο Πέτρο:
«Γυνεννοηθήκαμε»
με
τον
δικηγόρο μας Κατά την άποψή του
η ανοικοδΟμηση του τοίχου σας
βαρύνει»
Υ σ τερα από λίγο ήλθε η απάντη
σε

Αποδεχόμεθα να κτίσουμε τον
τοίχο, διότι δεν βρήκαμε ούτε ένα
δικηγόρο
εδω
για
να
τον
σμμβουλευ0ούμε»
Η νιόιιαντρη κ?πελλίτσα τσακώ
θηκε με το σύζυγό της και παίρνει
στα τηλέφωνο τα πατρικό της
σπίπ—
«Δεν αντέχω άλλο·1 λέει στο
μπαμπά της που σήκωσε το
ακουστικό, »θα γυρίσω στη μαμά»!
«Αδύνατον»1 απαντά εκείνος.
»Μόλις εφυγε για να γυρίσει στη
δική της μαμά»1

αυτό το
Ϊϊρατί
Ροδισεαζι

62.555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιο'-’ Βετπζέλου
23.4.14
Εθνική Τράπεζα
24.141- 24.343
ί.νπντι Λ Ε ΙΙ
23-131
25.126
P.*Bim ΚΤΕΛ
Ικαοκρατους
26.920
23.880
ηλΑΙρολογκιυ
Ν ΑΟ ΥΣΗ 1
Πλατ. Καρστόστυυ
22.532- 22.636
ΛΛΕΖΛΝΔΡΕΜ Ι
■Ενβνη ΚΤΕΛ
24.11X0
(Μαραττη
23.350

• Το μέρος του σώματος που
παθαίνει φλεγμονή είναι πολύ
θερμό από το υπόλοιπο σώμα, γιατί
στο σημείο αμτό τα αιμοφόρα
αγγεία όιαστέλλονται και έτσι
μαζεύονται σ' αυτό περισσότερο
αίμα.
•
«Βάραγκοι» λέγονταν οι
Ρώοοτ, Σκανδιναυοί και Ά γγλοι
πολεμιστές που αποτελούσαν τη
μισθοφορική
φρουρά
των
βυζαντινών ουτακρατΟρων.
•
«Οικοφοβία»
λέγεται
α
νοσηρός φόβος που δοκιμάζουν
ορισμένοι
άνθρωποι
μένοντας
μόνοι στο σπίτι τους.
A ia ß c im c ic
κ α ί ö io ö iö e c e
cnv

Ε φ η μ ερ ίδ α μ α ς!

ΧΡΗΣΙΜΑ

Κινηματογράφοι

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ Ο ΛΟ ΤΟ Ν Ο Μ Ο
100
121
199

4μτ.ση Δράση
Ο .Τ.Ε. (βλάβες/
Ίιφοσβοσπκή

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π ορυοβΐαπ κή
Νοσοκομείο
Í.E .H . (βλάβες)
ϊό ρεκσ η
'Λ.Σ,Ε. (σταθμός)

22.222
22.503
125
25.749
24.444

Ν Α Ο Υ ΣΗ Σ
Π ιψ οσβεανκή
Νοσοκομείο
1 Ε Η Ιβ λ ά β ε ς )
Ι.Σ.Ε, (σταθμός)

22.199
22.200
22.314
4U S3

α α ε .- α π α ρ ε ια ς
"
ΊΓ σ τικ ή
U - H . (βλάβες)
• / λ ι ( v *u r. βοήθτΛες)

23.619
23.364
23.376

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 2206Θ)
Αλλαγή *αι το λουρί της μάνας
Ελληνικό Κώστας Βαυτσάς)
ΟΛΥΜΠΙΟ Ιτηλ. 247721
Τα δόντια
του
τελεμταίου
καρχαοία (αμερικανικής παραγωγής)
ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
Η δίκη των βασανιστών (Ελληνικό
γτοκυμαντερ)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25.4711

Ο ιπτάμενος Εκτελεστής (καράτε
Μιτραός Λή)
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Το δέρμο (ιταλ. παρογ. Μαρτσέλο
Μαστρογιάνη
ΚΑοοϋντια
Καρντινάλε)
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ Ιτηλ. 22408)
Στα 13 πόρνη για τα ναρκωπκά
(υμερικ. παραγωγής με την Κρίστισν
Φ.Ι ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ 28940)
Απίθανοι, αλιώτικοι. ωραίοι
Ι€λλ κωμωδία)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (η|Α. 23349)
Χαμός στο κρεββπρ ν)ςω(ίυλβιο
Κρίστι)
__ .
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 236391
Το τσακάλια (Ελληνικό - Σπύρος
Κολονποου Πάνοε ΜιναλόπομλοςΙ

Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ _
Πώς μετέχουμε στ' αγαθά του Σταυρού

(Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ )
Από
τα
όσα
αναφέραμε
παραπάνω βγαίνει ένα πολύ καθαρό
συμπέρασμα
ο Χριστός με τη
σταυρική Του θυσία χάρισε στον
άνθρωπο τη λύτρωσή του από την
αμαρτία και τον συμφιλίωσε με το
Θεό. τον έσωσε. Ωστόσο τόσο η
πίστη
και
διαβεβαίωση
της
Εκκλησίας μας όσο και η προσωπική
του κσθενός μας εμπειρία μας λένε
πως υπάρχει και σήμερα το κακό και
η αμαρτία προσωποποιημένη στο
διάβολο παραμονεύει σε κάθε
στιγμή της ζωής μας. Αυτό το
δεύτερο δεν αναιρεί το πρώτο: Πώς

ο Χριστός μας γλύτωσε απο την
αμαρτία οφού εμείς καθημερινό
πέφτουμε θύματά της και η
Εκκλησία δε χάνει ευκαιρία να μας

του
αντιπρόσωπός
ολόκληρου
ανθρωπίνου γένους ανέβηκε στα
σταυρό και από εκεί επάνω σκόρπι
σε τη θεία χάρη, τη σωτηρία, σε
όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο
δεν την επέβαλε στον άνθρωπο,
δεν εξανάγκασε κανένα νο τη
δεχτεί. Αλλ άφησε το θέμα στην
ελεύθερη βούληση του ανθρώπου,
άφησε τον άνθρωπο μόνος του με
τη δική του ελεύθερη θέληση να
την πάρει Και αυτό, γιατί κάθε άλλη
ενέργεια του Θεού θα ήταν δέσμευ
ση και στραγγαλισμός της ελευθε
ρίας που ο ίδιος έδωσε στον
άνθρωπο. Μ ε άλλα λόγιο, ο Χριστός
έδωσε τη δυνατότητα στον όνθρω
πο ν απαλλαγεί από την αμαρτία και
να επιστρέφει πίσω στα Θεό Από
τη στιγμή που ο Χριστός σταυρώ
θηκε ο άνθρωπος απόκτησε τη
δυνατότητα, αν Θέλει, να σωθεί. Η
σω τήριοι ίο υ δεν είναι υπόθεση
μόνο του θεού, της θείας χάρης,
είναι και δίκη του υπόθεση και
απαιτεί κοι τη δική του ελεύθερη
θέληση και προσπάθεια Μ' αυτήν
την έννοια η αμαρτία νικήθηκε και
σώθηκε ο άνθρωπος. Ο Θεός
«θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι
και εις επίγνωσιν αλήθειας ελθείν»
ΙΑ Τιμ β 4) Αν τώρα υπάρχουν
άνθρωποι πομ η αμαρτία κυριεύει
την ψυχή τους ώστε να μη
σώζονται αυτό όε σημαίνει πως ο
Θεός με τη σταυρική θυσία του
Υιού Του όεν έφερε τη σωτηρία
στον κοσμο. Η σωτήριο υπάρχει και
η δυνατότητα στα χέρια όλων μας
είναι μία πραγματικότητα δε μένει
παρά να θελήσουμε ν' αξιοποιήσομμε τη δυνατότητα αυτή για να
σωθούμε, για να ζήοουμε μιά
πνευματική και ηθική ζωή. όπου
υπάρχει μεν κακό και η αμαρτία,
αλλά είναι τόαο αδύναμη ώστε δεν
μπορεί να μας στερήσει την
ομορφιά και ωραιότητά της. Και όεν
είναι στ' αλήθεια, καθόλου εύκολος
ο δρόμος της σωτηρίας. Το είπε ο
ίδιος οΚύριος: «όστις θέλει οπίσω
μου ελθείν. απαρνησάσθω εαυτόν
και αρότω τον σταυρόν αυτού και
ακολουθήτω μοι» (Μαρκ η' 34).
Και σε άλλη ευκαιρία: «στενή η
πύλη και τεθλιμένη η οόός η
απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι
εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν», (Ματθ.
ζ' 14), Προϋπόθεση, λοιπόν, γιο ν'
απολαύσουμε
τ ' αγαθά
που
πήγασαν απ τη σταυρική θυσία του
Κυρίου είναι ο καθένας μας να
πάρει το δικό του σταυρό, που δεν
είναι άλλος από τις δυσκολίες και τις
θλίψεις του πνευματικού του αγώνα
κατά της αμαρτίας, και με βήμα αργό
μο σταθερό ν' ανέβει ψηλό στο δικό
του Γολγοθά κι εκεί να σταυρωθεί
μαζί με το Χριστό ψελλίζοντας τα
σωτήρια
λόγια
του
ληστη:
«Μνήσθητί μου. Κύριε, ότανέλθης
εν τη βασιλεία Σου» (Λουκ. κγ' 42).

ΓΡ Α Φ ΕΙ Ο
Μ ΑΚΕΛΩ Ν
ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγριτής βιολόγος
Κάνει προσεκτικούς μη τμχί
αμαρτήσουμε. σπεύδει νο μας
εξομολογήσει. Τί να συμβαίνει
άραγε Πράγματι έτσι συμβαίνει
«αι νά ο λόγος. 0 Χριστός ως

ΤΑΝΕΑΝΙΚΑ
ΣΙΜΟΥ ΛΙΑΝΙΔΗ - Ποιήματα
Ο κ. Σιμός Λιανίόης είναι μια
πολυδιάστατη προσωπικότητα των
Ελληνικών Γραμμάτων Πολύμορφο
το έργο του που αγκαλιάζει όλους
τους πνευματικούς τομείς. Ποίηση,
διήγημα,
θέατρο.
λαογραφία,
δοκίμιο και μεταφράσεις αρχαίων
είναι στο ενεργητικό του. Η εκλεκτή
τούτη προσφορά του στον τομέα
της Τέχνης έχει προκαλέσει τις
ευμενέστερες κριτικές που αποδί
δουν την αλήθεια και την πράγματι
κότητο, γιατί ο Λιανίόης είναι ένας
μεστός
και
ολοκληρωμένος
δημιουργός που επιβάλλετοι με την
ποιότητα του έργου του Χειρίζεται
με πολλή δεξιοσύνη την πένα του
και προσφέρει ανώτερης πνοής
έργα
Το ανώτατο πνευματικό Ίόρυμα
της χώρας μας
η Ακαόημία
Αθηνών, εκτίμησε την πολυεδρική
και
εξαιρετική
σε
ποιότητα
προσφορά του κοι τον τίμησε με το
βραβείο της στο τέλος της περασμέ
νης χρονιάς. Κι ήταν άξιο η βράβευ
ση τούτη για τον άοκνο και εκλεκτό
εργάτη ταυ πνεύματος Ο Λιανίόης
δεν είναι τυχαίος
είναι μια
ξεχωριστή
πνευματική
φυσιογνωμία
Διακρίνεται σαν βασικό στέλεχος
στα
διάφορα
πνευματικά,
λογοτεχνικά
και
εκπολιτιστικό
Σωματείο των Αθηνών και σον
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων Θεοτρικό
του έργο - αν θυμούμαι καλά
πνεβάστηκε
από
θίασο
της
συμπρωτεύουσας αε πόλεις της Αν.
Μακεδονίας
Αφορμή για να γράψω τα
παραπάνω γιο το φίλο κ. ΛιανΙδη,
μου δωαε το βιβλία ταυ «ΤΑ
ΝΕΑΝΙΚΑ» που περιέχει στίχους,
πεζοτράγουδα και πεζό έκδοση
«Βησσορίων» Αθήνα 1981. Είναι
ένα βιβλίο με ελκυστική καλαισθητι
κή εμφάνιση χωρισμένο αε τέσσε
ρα μέρη (ποιήματα επιγράμματα πεζοτράγουδα της αγάπης κοι
σκέψεις),
που
προκαλεί
την
προσοχή του αναγνώστη, Έχω
υπόψη μου τα «Ξ 0Μ 0Λ0ΓΗ Μ ΑΤΑ)ι και μερικές άλλες ερνασίες του
ποιητή, όμως ο τίτλος «ΝΕΑΝΙΚΑ»
με ξάφνιασε. Κι ότον με συγκίνηση
διάβασα
στο
εσώφυλλό
του
«Χρόνων
νεανικών. Αγαπημένο
πρωτοφτερουγίσμστα. Πόσο αργά
το φώς σας βλέπει της ζωής»,
κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει.
Καθώς τα μελετούσα ένιωσα πως
τα νεανικό μου ποιήματα που
καλύπτουν το πρώτο μέρος του
βιβλίου, φανερώνουν ένα γνήσιο
ποιητή που ανεβαίνει με αταλάντευτο βήμα τις σκάλες του ναού της
Τέχνης. Κλιμακωτή η πρόοδος και
σταθερή η άνοδος φανερώνονταν
στο κάθε ποίημα που ακολουθούσε
το άλλο. Τα νεανικά του αυτό
ποιήματα καχυπτουν την περιοοο
1932 - 1935 κι έχουν όλα την
παραδοσιακή δομή με ρυθμό, μέτρο
και ομοιοκαταληξία πότε πλεχτή και
πότε
ζευναρωτή.
Στο
πρώτο
ποιήματα υπάρχει μια ονεποίσθητη
επίδραση από την ποίηση του
Ελληνογάλλου ποιητή Ζάν Μωρεάς
ΙΙω Παπαδιαμαντόπουλαυί. Όμως
όλα το ποιήματα είναι γεμάτα
μελωδία, δροσιά και χάρη κοι το
χαίρεται κανείς μ' όλες τις αισθήσεις
του
Το νεανικό τους άρωμα
πρωτοφανέρωτο, σκορπιέτοι γύρω
κι αρωματίζει τον αέρα με τη
γνηοιόιητα της φυσικής ομορφιάς
τους,
Θέματα απλά της καθημερινότη
τας κι οι πρώτες εμπειρίες της ζωής,
γίνονται τραγούδια γεμάτο ουγινή
δροσιά κοι καθαρότητα. Νιώθει
ενδόμυχα ο αναγνώστης πως έχει
να κάνει με καθαρή φυσική ποιητική
φλέβα ανεπιτήδευτη που πηγάζει
απ της καρόίας τα βάθη.
Τα
«Επιγράμματα»
που
καλύπτουν το β' μέρος του βιβλίου
είναι αξιοπρόσεχτα και βαθυστόχα
στα στην επιγρσμμσπκότητά τους.

Στο ν μέρος τα δέκα «πεζοτράγου
δα» της ανάπης είναι τρυφερά σον
ανοιξιάτικα
λουλούδια.
άδολα
νεμάτα αγνά αισθήματα και ψυχική
ανωτερότητα Είναι εκχύλισμα μιας
απονήρευτης
αγάπης
που
πρωτονοίγει το ροδοπέταλλά της
κοι σκορπά τα μύρο της. Νεανικοί
ενθουσιασμοί, χαρές κι απογοητεύ
σ εις ανατάσεις και μεταπτώσεις
ψυχικές δονούν τις λεπτές χορδές
της ποιητικής του ευαισθησίας και
συνθέτουν τον ύμνο της. Γι’ αυτό
και αγαπιούνται σαν πολύχρωμες
ψηφιδωτές εικόνες που υμνούν την
αιώνια νιότη. τον έρωτα. Στο δ
μέρος περιλομβάνει ο ποιητής
μερικές φιλοσοφικές του σκέψεις
γύρω από τη ζωή, τον άνθρωπο και
τη Φύση, που προσελκύουν το
ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον
προβληματίζουν με τις βαθυστόχα
στες απόψεις του,
Στα
«ΝΕΑΝΙΚΑ»
βλέπει
ο
αναγνώστης έναν βαθυστόχαστο
ποιητή στην εξελικτική του πορεία
και νιώθει τον ένθεο δυναμισμό
του. Ο κ. Λιανίόης δεν διάψευσε τις
ελπίδες και την πεποίθηση όλων
εκείνων που τον γνώρισαν από
κοντό. Ανήκει στην πρωτοπορία
των πνευμοτικών ονθρώπων του
τόπου μας με στέρεες βάσεις κι
αναλοίωτη πίστη στα ακατάλυτα
ιδανικά μας. Του αξίζει κάθε τιμή και
έπαινος. Συγχαίροντας τον του
εύχομαι από καρδιάς ν' αξιωθεί κι
ανώτερες πνευματικές διακρίσεις.
Παντελής Π. Οικονόμου.

-A nnA ftK W V O '·*
QOflNUiCM l·

Λ

Σήμερα

διανυκτερεύει
το
φαρμακείο
ΜΠΑΛΙΟΣ ΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ

Βενζινάδικα

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ
Χρ. Πετρίδη θ. τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθαν,
28ης Οκτωβρίου 87, τηλ 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Λίλιας Θωμάς

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΑ Μ Ω Ν
Β Α Π ΤΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ω Ν
Μ Ε ΕΠ Α ΓΓΕΛΜ Α ΤΙΚ Α ΒΙΝΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

Χρήσιμες συμβουλές
•
Τα χοντρό υόλΛινο υφάσμα
τα
συχνά
χνουδιάζουν
και
δημιουργούν
τα
αντιαισθητικά
μπαλάκια από μαλλί, ιδίως στα
σημεία που τρίβονται περισσότερο.
Πώς θο βγάλουμε τα μπαλάκια:
Περνώντας προσεκτικά τα σημεία
πομ έχει γίνει αυτό με μιά ξυριστική
μηχανή Ό σ ο κι αν φαίνεται παράξε
ν ο . είναι μιά καλή λύση.
•
Τα κουφώματα από ξύλο
πλένονταιπριν απ τα τζάμια. Τα
μεταλλικά
κουφώματα
όμως
μπορειται να τα περάσετε μ ένα
ειδικό προϊόν σε σπροίη μετά το
πλύσιμο των τζαμιών και να τα
κάνετε να γυαλοκοπούν.
•
Για να μην είστε υποχρεω
μένη κάθε μέρα ν' αποφασίζετε για
τ απαραίτητα ψώνια, είναι καλύτε
ρα να ετοιμάζετε μιά λίστα με τα
μενού μιας βδομάδας και να βγαίνε
τε μιά φορά μονάχα για όλες τις
ημέρες.
•
Οι δερμάτινες πολυθρόνες
καθαρίζουν καλό αν τις τρίψετε μ
ένα πανόκι βουτηγμένο αε ασπράδι

Οι πρώτοι αγρότες
Όπως αποδείχθηκε, χιλιάδες
χρόνια πριν τη γέννηση του
Χριστού οι άνθρωποι διατηρούσαν
κατσίκες για το κρέας και το γάλα
τους. Καλλιεργούσαν ακόμα και το
σιτάρι για να κατασκευάζουν ένα
είδος ψωμιού. Και έκοβαν τα μαλλιά
των προβάτων για να φτιάχνουν
ρούχα.
Οι αρχαιολόγοι στην προσπάθεια
τους να φέρνουν στο φώς κάθε τι
που αφορά τον αρχαίο κόσμο,
ανακάλυψαν λείψανα των πρώτων
αυτών αγροτών του κόσμου σ' ένα
σπήλαιο ενός λόφου της Περσίας σ'
απόσταση 50 μιλιών από τα
ρωσοπεοσικά σύνορα. Η χρονολό
γηση αυτών των λειψάνων υπολογί
σθηκε γύρω στο 6.050 π.χ.
Συνολικά
ανασκάφτηκαν
28
αλληλοδιάδοχα
στρώματα
του
εδάφους. Και από τις σχετικές
μελέτες διαπιστώθηκε ότι 'στο
σπήλαιο αυτό έζησαν διαδοχικές
νενιές που ανήκαν σ' ολόκληρη τη
Λίθινη εποχή.
Οι παλιότεροι κάτοικοι αυτοό;του
σπηλαίου ήξεραν μόνο από κυνήγι
των αγρίων ζώων, που τους χρησί
μευαν για το κρέας και τα δέρμα
τους. Μετά σχημάτισαν κοπάδια
ζώων που έβοσκαν και που τους
χρησίμευαν για να προμηθεύονται
το γάλα και το μαλλί τους. Αργότερα
άρχισαν να καλλιεργούν το έδαφος
και να κατασκευάζονται πήλινα
αγγεία.
Το πρώτα ζώο που
εξημερώθηκε ήταν η κατσίκα. Μετά
το πρόβατο, ο χοίρος και το βόδι.'Οι
άνθρωποι που έζησαν σ αυτό το
σπήλαιο κατασκεύαζαν δρεπάνια,
για να θερίζουν το σιτάρι τους

αυνοό καλα χτυπημένο.
•
Για να φύγει η μυρωδιά τΟ«
τσιγάρου από κάποιο χώρο. βάλπΊ
σ' αυτόν ένα κερί αναμμένο *
αφήστε το νιο μιά ώρα περίπου· I
•
Το σκούρο ύφασμα Γ0"
όταν το πλένετε αφήνει λίγο χρωρ4
δεν θα το ξανακάνει αν το βουτήξ·*
τε σε νερό με ξύδι και μέσα α πυη>
το νΐβόξοόα έχετε ρίξει λίγα φύλί®
κισσού
Το
πλένετε
με ουόετεΡ®
σαπούνι και χλιαρό νερό και ξεβΥ^
ζετε
με
κρύο νερό
ελαφΡ®
αλατισμένα
•
Εχετε ένα αντικείμενο
ταρταρούγο:
Καθαρίστε
^
τρίβοντας το με λίγο οινόπνευμά I
•
Για νο ψηθούν καλό Ί®
λαχανικά ρίξτε τους το αλάτι 6Ν|
μέση του βρασίματος. Οταν 1®|
βάζετε στην αρχή, τα σκληραίνά·
•
Για να διατηρηθεί το κομμτ
νο λεμόνι, σκεπάστε την επιφάν*®
του μ' αλουμινόχαρτο.
Η Φίλη σας

Μαθητικά φτβρουγίσματα

ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
Δυο μεγάλες και πολύ σπομδαίες
γιορτές
νιορτάζουμε
στις
25
Μαρτίου. Η μια είναι η γιορτή του
Ευαγγελισμού. Την ημέρα αυτή ο
αρχάγγελος
Γαβριήλ,
με
τον
ολόλευκο κρίνο στο χέρι ανάγνειλε
στην Παρθένο Μαρία ότι θα γεννή
σει το Χριστό που θα σώσει τον
κόσμο από τις αμαρτίες.
Είναι όμως και εθνική γιορτή
Σαν αυτήν στα 1821 στο μοναστήρι
της Αγίας Λαύρας οι Έλληνες
πήραν τα όπλα και ορκίστηκαν να
λυτρώσουν το Γένος από τα δεσμό
της
δουλείας
του
Τούρκου
κατακτητή, που τετρακόσια χρόνια
καταδυνάστευε τους σκλαβωμέ
νους αδελφούς μας
Το
«Λευτεριά
ή θάνατος»
απλώθηκε αα μυρωμένη αύρα κι
αμέσως αντήχησε τα καριοφίλι απ
άκρη σ' άκρη της Ελλάδας.
Κολοκοτρώνης
Καραϊσκάκης
Διάκος Αντρούτσος και πολλοί
άλλοι έγραψαν, με το αίμα και την
παληκαριά το υς καινούργιες δόξες
\ ▼.
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Ιωακειμίδου Δόμνα
Σταδίου 85. τηλ. 2687 8

ΜΙΘΧΘΕΜΘΧ ΤΜ

απομακρύνονταν δεκαπέντε βήματα
ολόγυρα και άρχιζαν να τον
λιθοβολούν μέχρι που σχηματιζόταν
πάνω από τον κουβαριασμένο
νεκρό ένας ψηλός σωρός από
πέτρες. Τέλος έπαιρναν ένα κέρατο
ελαφιού και αφού το στερέωναν
στην
κορυφή
του
παράξενου
τύμβου έφευγαν σκυφτοί, χωρίς να
κοιτάζουν πίσω το υς
Ένας αρχαίος λαός της Λιβύης
πάλι, σκέπαζε τους τάφους των
αρχηγών του με τόσα ψάρια, όσοι
ήταν οι εχθροί που είχαν σκοτώσει
κατά το διάστημα της πολεμικής
τους ζωής

στις σελίδες της νεότερης ιστορία! J
μ°ς
Κάθε χρόνο τη μέρα αυπ( 1
γιορτάζει η πατρίδα μας τΠν
ανεξαρτησία της.
Ήταν λινοί και άοπλοι. Αλλά Π
ανάπη προς την Ελευθερία και τ(1ν <
Ελλάδα ήταν το ακαταμάχητο όπλο f
που διέθεταν. Και νίκησαν - I
Νίκησαν και χάρισαν σ' όλους ε μ ίΒ
την Ελευθερία, που έχουμε χρέοζ
ιερό να τη διατηρήσουμε.
Γκαρανάτσιου Δέσποινα
3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειά!
Τάξη Ε1

ΣΑΝ

ΣΗΜΕΡΑ
1500 Ο γαλλικός στρατός κατέλΟ·
βε το Μιλάνο·
1821 Ο Διάκος και άλλοι οπλαρχΟ"
γοί πολιορκούν στο φρουρ·0
της
Μενδενίτσσς
του!
Τούρκους που παραδίδοντΟ |
μετά από 5 μέρες
1919 Ο σοβιετικός ΚομμουνιΟΗ"
κός στρατός μπήκε στΠν ι
Κριμαία.
1941 Συνεχίζεται ο ιερός αγών**
των
υπερασπιστών
τώ*
οχυρών της Μακεδονίας μά!
Η φρουρά του οχυΡ<^
«Περιθώρι»
με
ηρωι*Λ
εξόρμηση προκαλεί βαρύ*®"
τες απώλειες στον εχθρό·
δημοψήφισμα
εΠ"
1961 Με
Γαλλία,
αποφοσίστηκε ® I
ειρηνικός διακανονισμός τώ*
διαφορών με την Αλγερία·
1973 Πέθσνε σε ηλικία 91 χρόνιά
ο Πάμπλο Πικάασο.
1980 Σε ισραηλινή αεροπορι*1'
επίθεση στο Μπάχρ - έλ ’
Μπόκρ της Αιγύπτου σκοτώ
θηκσν 30 μαθητές
τραυματίσθηκαν 70 πολίτεί

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩ Ν
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑ Ν Α Ε

ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ Α ΓΔ Α ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ
Κ Ο ΤΖΑ Μ Π Α ΣΟ Π Ο Υ Λ Ο
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Περίεργα επικήδεια έθιμα
Οι αρχαίοι Γαλάτες έβαζαν στο
χέρι του πεθαμένου διάφορο
συστατικά γράμματα για να δώσει
στον Άρχοντα του Κάτω Κόσμου.
Μερικοί λαοί των Ινδιών, αφού
έβαζαν τους νεκρούς τους μέσα σε
φέρετρο καμωμένο από κορμό
δέντρου, τους σκέπαζαν με μέλι. Οι
Αιγύπτιοι δίκαζαν τους βαλσαμωμέ
νους εχθρούς τους και αν τους
έβρισκαν ένοχους τους άφηναν
άταφους. Οι Καυκάσιοι και οι
αρχαίοι Έλληνες έβαζαν στο στόμα
ή στο χέρι του νεκρού ένα νόμισμα
για να πληρώσει τα πορθμεία του
στον χάροντα.
Οι
τρωγλοδύτες
λαοί
της
Αιθιοπίας, έγδυναν τελείως το
νεκρό, κουβόριαζαν «ο σώμα του
και αφού εδεναν τα πόδιο του με το
λαιμό του, τον μετέφεραν στο ιδιόρ
ρυθμο νεκροταφείο τους και τον
άφηναν
καταγής
Ύστερα
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Διαβατός (Αντ/τής Παντελής Τσολεριοης)
Ενας καλός Ηρακλής κέρδισε
°νετα το Κλειδί. Το συγκρότημα του
Πττπμένου δεν μπόρεσε να δείξει
*ατι το “ ξ'ώλογο, ενώ αντίθετα ο
τνΐΚητής έδε,5« ότι έχει τις όυνατότητάθλη11 μ <3 δ€1"'Τ6ρΓ' ®εσΓΙ στο πρωΤο σκορ άνοιξε στο 12' ο ΤερζόνΛου με απευθείας φάουλ.
τ° 45 ο Σκορδόπουλος μπήκε
ατη περ,οχή ¿καν6 τη σέντρα κα| σ£
Υχυση που

δημιουργήθηκε

* Υνωστ6πουλ°ζ
Βρήκε
'Οκαιρια και έκανε το 2-0

ο
την

κα^Τ° ^ 8 κόκκινη κάρτα στον ΠρόΣτο 75 ο Ανσγνωστόπουλος έξω
τρν Π6Ρ'οχή με δυνατό σούτ
**°νε το 3-0

φύλακα Ωραιόπουλου. Δεύτερον η
αστάθεια και τα πολλά λάθη της
αμύνης και τρίτον η κακή διαιτησία.
Στο 18' ο Κουκουλιάντας II
ξεφεύγοντας έξυπνα τον Σιδηρόπουλο έκανε το 1-0 για την ομάδα
του, ενώ στο 27 ' ο Διαμαντόπουλος
κλέβοντας την μπάλλα με το χέρι
πλάσσαρε τον Κουρπαγιαννίόη κά
νοντας το 2-0 Στην φάση αυτή
αγνοήθηκε γνώμη του επόπτη.
Στο 3 9 ' ο Μπούθας κλέβοντας
την μπάλλα από τον Σιδηρόπουλο
έκανε το 3-0, ενώ δυο λεπτά αργό
τερα σουτ του Κυριακίδη βρήκε το
οριζόντιο δοκάρι.
Στο 4 8 ' ο Λαζός κτϋπησε πέναλτυ απέκρουσε ο Τσιομπανίκας σε
κόρνερ.
Στο 8 0 ' ο Ντόγκας έγραψε το
τελικό 4-0.
Η διαιτησία του αγώνα:

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16η

Διαιτητής ήταν ο κ. Στεργιόπουλος με επόπτες γραμμών τους κ,κ.
Χρυσάνη Ν.. Αθανασίου, η τριπλέτα
του αγώνα απέτυχε στο έργο της
αφού δεν υπήρχε συνενόηση μετα
ξύ τους με αποτέλεσμα τα πάρα
πολλά λάθη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ:
Τσιομπανίκας,
Βενιόπουλος, Κουκουλιάντας I. Διαμαντόπουλος,
Μπασόεκόπουλος.
Σαρακατσιάνας, Κουκουλιάντας II.
Μπούθας, Ραμόπουλος Ι46' Ντό
γκας), Παρρσόπουλος (Ντόβας 65Ί,
Τσιώμος
ΠΑΤΡΙΔΑ.’ Κουρπαγιαννίδης
(71'
Κάλλιας αναγκαστική), Παπαόόπουλος Φ. Κουπίδης. Σιδηρόπουλος.
Λαζός Χατζίόης. Συναχείρης 156'
Παρασκευάίόης),
Παπαδόπουλος
Ν.,
Καραγιαννίδης
Κυριακίδης
Γεωργιάδης.

τ°υ Κλειδιού: ΠερηψανόπουΜονη» κ Ι<'μ!στον,κοζ. Η διοιτησία:
1 ^ Τάτσης Μυλούτας καλοί
Μ 1 συνθέσεις Από τον Ηρακλή,
ικιωτης, Γιαννόπουλος Μυλω-

Νόρας
ν/ΐυπτΑ

Γιαννόπουλος.

72· Κ ? Κωστογλ1δης)'
. Κουκουτάρης). Ανα-

■ * * £ * *
Κλειδί;

Τ6ρζόνλου· Σκορ'

=ΠΡθυε!ν°ν0Π° υλθς' ΜΠτσινικολής.

Ζ Ζ Ι Τ ^ Ρακοπουλ^ ρ°*°ΑννελΑ ωστθν'κος Κουνόπουλος,
ΑγνΕλΑΠθυλ° ί ' Κουνόπουλος, (70'
Πόυλος. π ί τ
Πρ0κας' Κουνό* ' 5 Σιγγούνας)
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ
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ΤΠνδεύ* (Αντ/τΔ ί Καγκελίδης)

ρι°ε η ν £ Ρή τ Πς πικρή ήπα γνώήταν ο, λό ΡΐΝΗ ΘΥΕΛΛΑ Τρεις
ηατΡίΰθΓ „ . Της Ρ°Ρ€'άς. ήπας της
Α χ ι)^α Ρπ° τον όχι και τόσο καλό
λόγος χ εοκάστρου. Βασικότερος
ν Π απουσία του τερματο
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° Κτικό μέλος Ε.Ι,Η.Ε.)
Ιδρυτής

\?Η ΐΗ Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
« ήΤ6ς - Εκδότες
Α Φ ο' π α τ ς ι κ α ε . ε
αα

ΧΡΑ/^«υθυνΤ
ής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
'Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
τ υπογραφ είου

"•Χ Α Λ Η Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΡ Φερραίου 6)
Γ Α Γ π ς σύρβ ° ^ ο ς

•
Δεν ανακαλείται η παραίτηση
από την προεδρία του Παναθηναϊ
κού του κ. Γιώργου Βαρδινογιάννη.
Χθες ο κ. Βαρόινογιάννης αφού
πληροφορήθηκε την απόφαση που
ελήφθη στην κοινή συνεδρίαση των
Διοικητικών Συμβουλίων ΠΑΕ και
Α.Ο.. δήλωσε ότι επιμένει στην
υποβληθείσα από το Σάββατο
παραίτηση.
•
Στο μεταξύ χθες το πρωί
επρόκειτο να υποβληθούν στο Συμ
βούλιο Επικράτειας οι δύο προσφυ
γές κατά της αποφάσεως του
ΑΣΕΑΔ. Σχετικά με την οριστικο
ποίηση του κειμένου των δύο προσ
φυγών συνεδρίαζαν ως αργά προ
χθές βράδυ οι νομικοί σύμβουλοι
της ΠΑΕ
•
0 Ντόκεν δεν μετέσχε της
προχθεσινής προπονήσεως στην
Παιανία. Ο Νορβηγός φόρ γυμνά
σθηκε ελαφρά μόνος του στο γήπε
δο της Λεωφόρου και οπωσδήποτε
η συμμετοχή ου στον αγώνα με την
Δόξα είναι αμφίβολη.
Αμφιβολίες υπάρχουν και για
τον Κυράστο (δεν γυμνάσθηκε προ
χθές) που έχει ένα κτύπημα στο γό
νατο από το κυριακάτικο μάτς με
τον ΟφΗ.
•
Πληθώρα τηλεγραφημάτων
και προχθές στα γραφεία της ΠΑΕ
σε
ένδειξη
συμπαραστάσεως.
Μεταξύ αυτών και του Βύζαντος
Μεγάρων,
•
0 τέως πρόεδρος της ΑΕΚ κ.
Λ, Μπάρλος πέτυχε αναβολή της δί
κης μετά από αγωνή της Ιονικής Λαϊκής με την απειλή κατασχέσεως
του σπιτιού του, επειδή δεν πληρώ
νονται οι δόσεις του δανείου των
26 εκ. που είχε πάρει η ΑΕΚ επί των
ημερών του.

Τ Α ΐ0 Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
26)

•
Η ΔΑΕ με τηλεγράφημά της
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αλεξανόρουπόλεως ζήτησε την

J i'* ■ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
τηι ητΡ°*όλ€ως 72
Τηλ' * Χ .1 3 7 '2 9 .7 6 2
Β ε Ρ O I Α

αποστολή αντιγράφων της ποινικής
όικογροφίας σχετικά με την καταγ
γελία του προέδρου του «Ορέστη»
Ορεστιάδος Χρ. Καντζικάκη περί
απόπειρας δωροδοκίας ποδοσφαιρι
στών της ομάδος του,
•
Επικίνδυνο το Καυτατζόγλειο στάδιο. Συγκεκριμένα απαγο
ρεύτηκε για προληπτικούς λόγους η
χρήση των κερκίδων που βρίσκον
ται πάνω από τις δοκούς της κεντρι
κής εισόδου. Σχετικά η ΓΓΑ θο συντάξει μελέτη επισκευής και ενισχύσεως των δοκών Μέχρις ότου γίνει
η επισκευή δεν θα επιτραπεί η χρή
ση του τμήματος αυτού των κερκί
δων.

νότήτων ,Σ· * Κρ|Α'Ε· κα, EnF
Δρχ 2.00C
Δήμων η
δρχ 3 00(
Ε.Γ.Σ

■ υ ρ Υανισμών
Τραπεζών
δρχ4.00(

μεγα η >^ ! Ρ^ νραφα δ η μ ο σ ιε υ ό ;
Χ' “ ev επιστρέφονται. ·

Στα μεταξύ τους πλαίσια για
καλύτερη γνωριμία και συνεργασία

Στρατεύθηκαν
οι ΓιαννουσόπουΛος
και Σταφυλίδης
Την Δευτέρα που μας πέρασε 5
Απριλίου ντύθηκαν στο χακί οι νεα
ροί ποδοσφαιριστές της Βέροιας
Σταφυλίδης κοι Γιαννουσόπουλος.
Και οι όύο παρουσιάσθηκαν στο
κέντρο νεοσυλλέκτων, στην Κόριν
θο. Τους ευχομεθο καλή θητεία και
γρήγορα μετάθεση στη Βέροια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Σ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ξεκαθαρίζει σήμερα οριστικά, από το Υπουργείο Εσωτερικών και η ιθαγέ
νεια του Χουάν Ραμόν Ρότσα (Μπουμπλής)
Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Γεννηματά και
του υφυπουργού κ. Στ. Παναγούλη συνεδριάζει το Συμβούλιο Ιθαγένειας
και με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν θα αποφασίσει αν ο ποδοσφαιρι
στής είναι Έλληνας ή Αργεντινός

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Ε ΊΛ ΤΚΛΕ ΙΟ Τ Ε Ρ Λ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α
Ο ΡΤ,ΣΕ Ρ θ Μ Ε Τ Ρ Ο - Φ ΡΕΝΟ Μ ΕΤΡΟ
Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ ΙΣ Η

Μ. Αλέξανδρος Αλ.
Καλοχώρι
Καβασιλα
Ηρακλής Δ.

6) Καψοχώρι
7) Κεφαλοχώρι
8) Νεοχώρι
9) Κλειδί
10) Κυψέλη
11) Σχοινάς
1 2) Λιανοβέργι
1 3) Πλάτανος
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ΠΑΝΩ:
Ελληνες και Γερμανοί βετερά
νοι του ποδοσφαίρου ποζάρουν
στον φωτογραφικό φακό λίγο πριν
από τον μεταξύ τους ογώνα.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ (1η φωτογραφ(α):
Οι παίκτες των δύο ομάδων
ανταλλάσουν δώρα Σε πρώτο πλά
νο όιακρίνοντοι οι Κουσουλόκης.
Τερζής και Τσιρέλας.
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2η φωτογραφία:
Φάση από τον αγώνα. Ο Παπα·
Φωτίου παράτι πιο κοντά στην
μπάλλα δείχνει να «φρενάρει» για
να την προλάβει ο νεώτερός του
Τερζής.

23
23
22
21
19
19
16
15
12
11
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3η φωτογραφία:
Μετά το τέλος του αγώνα μά
ταια αναζητήθηκε ένας πρόεδρος
της τελευταίας 20ετίας για την απο
νομή των κυπέλλων. Τελικά αυτή
έγινε από τον σημερινό αντιπρόε
δρο της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Π, Λέκκα και
τον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέ
σμου Φιλάθλων κ. Δ. Βλαχόπουλο,
ο οποίος διακρίνετε» στην πιο πά
νω φωτογραφία, ενώ ο αρχηγός της
ΒΕΡΟΙΑΣ
Θέμης
Θεοδωρίδης
σηκώνει το κύπελλο χαιρετώντας
τους φιλάθλους.
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ

_
_

4

;·

15

• Τα Ασώματα και η Λυκογιάννη
έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.

πρόσκοποί μας φιλοξένησαν την
Κυριακή που μας πέρασε τους
προσκόπους της Τ.Ε Καστοριάς.
Η ποδοσφοιρική συνάντηση
έγινε στο γήπεδο της Παιόουπόλεως «Καλής Παναγιάς».
Γεμάτο ωροίες φάσεις και
πολλές χαμένες ευκαιρίες τελείωσε
το πρώτο ημίχρονο που βρήκε τις
ομάδες ισόπαλες 0-0.
Στο δεύτερο όμως ημίχρονο
όλα άλλαξαν
Φανερά
κουρασμένοι
οι
γηπεδούχοι,
υποχρεωθήκαν σε
βαριά ήττα 6-0 από τους δυνατούς
και
αποτελεσματικούς
Καστοριανούς.
Από τους ποδοσφαιριστές
Προσκόπους Βέροιας ξεχώρισαν οι
αδελφοί Λάμπρογλου. οι αμυντικοί
Ουσουλτζόγλου, Τζιατζιάρης καθώς
και οι Γούιας, Νούλας.
Η σύνθεση της γηπεδούχου:
Λάμπρογλου Μ
Ουσουλτζόγλου
Λ,. Γούτος Ι-. Νούλας Ν.. Παπαδό
πουλος X., Τόλιος Δ.. Τζιατζιάρης I..
Δημόπουλος Α·. Τσολοζίδης Θ.
Απλακίόης
Θ·,
Φωτιόδης
X.,
Ηλιάδης.
Η διαιτησία του κ. Σαρηγιαννίδη
Β. καλή.
Την
Κυριακή
του
Θωμά
25/4/82 θα γίνε' στην Καστοριά
πάλι μεταξύ των δύο ομάδων η
ρεβάνς.

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑ! ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε.ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

Λ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
κ ε ν τ ρ ικ ή ς 259 ( υπόγειό ) τ η λ. 26δ 52

1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Π. Ζερβοχώρι
2) Αρχάγγελος
3) Νεόκαστρο
4) Πολυττλάτανας
5) Πατρίδα
6) Μαρίνα
7) Τρίλοφος
8) Ροόοχώρι
9) Ασωματα
10) Πολλά Νερά
11) Προμηθέας
12) Γεωργιανοί
13) Λυκογιάννη-

Ε ΙΔ ΙΚ ΕΥ Μ Ε Ν Ο ΠΡΟ ΣΩ ΠΙΚ Ο

Γ·

y
Μ
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2-1
2-2
0-2
1-0
4-0
2-0

ΕΓΚΕΦ ΑΛΟΣ

SERVICE
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1
1
1

26
22
20
19
17

14
12
11
7
5
4

Ρεκτιφιέ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Τ

Ποδοσφαιρικός
αγώνας προσκόπων
Βέροιας - Καστοριάς

Έλληνας ή Αργεντινός

6ΡΧ150(
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1)
2)
3)
4)

Ασώματα - Γεωργιανοί
Τρίλοφος - Αρχάγγελος
Προμηθέας Β. Μαρίνα
Πολλά Νερά - Π. Ζερβοχώρι
Νεόκαστρο - Πατρίδα
Ροόοχώρι - Λυκογιάννη
ΡΕΠΟ: Πολυπλατανος

δ'ώτώγ ΖΥΝΔρΟΜΕΣ
^ τ ε , ' υ ι ν . Σϋλ
λόΥ^ν - Γ π Τ
γ

Α ' Όμιλος
3-0
Ηρακλής Δ. - Κλειδί
0-1
Πλάτανος - Κεφαλοχώρι
0-1
Λουτρός - Καβασιλα
Κυψέλη - Μ. Αλέξανδρος Αλ. ο-ο
7-0
Καλοχώρι Λιανοβέργι
2-1
Καψοχώρι - Νεοχώρι
ΡΕΠΟ: Σχοινάς

Β' Όμιλος

Λ ΒΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ ”“* *

ΚαοΓ,η/°,Π° ύζης

Μ ΕΡΑ

• 0 Λουτρός και η Κυήΐέλη έχουν
από ένα αγώνα λιγότερο.

Α ν ^ ? Ρ'θ! νΤ6ς από τον Ηρακλή οι

μ3 Ε

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Σ Τ ΙΓ Μ ΙΟ Τ Υ Π Α
ΑΠ Ο ΤΟ Ν Α ΓΩ Ν Α Π Α Λ Α ΙΜ Α Χ Ω Ν
ΒΕΡΟΙΑΣ - Φ ΡΑΝΚΦ Ο ΥΡΤΗΣ 4-2

ΕΠΣΚΜ
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ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ %
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ J
Ο ΒΥΛΑΗΣ
ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

Π α ρ α λ ε ιπ ό μ ε ν α
Από τον αγώνα της Ναούσης
• Με τον νέο τεχνικό στον Γπάγκο κ. Λάκη Εμμανουηλίδη κέρδισε
και το συγκρότημα της Αχαϊκής μετά
από μια άσχημη εμφάνιση.
• Με απόντες από την βασική
ενδεκάόα τους ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΜΟΣΧΟΛΙΟ - ΑΓΓΟΥΡΑ, η ΝΑΟΥ
ΣΑ πήρε κι αυτό το παιχνίδι και
ανάσανε κάπως στον βαθμολογικό
πίνακα.
•
Επιτέλους καλοκαιρία και
αρκετός κόσμος στο γήπεδο, έδωσε
κάποια οικονομική ανάσα στο σύλ
λογο.
• Μέσα αε 16 ημέρες οι δυο
ομάδες ξανά συναντήθηκαν, αλλά
την ρεβάνς πήρε η ΝΑΟΥΣΑ από
την μαχητική ομόόα της ΑΧΑΙΑΣ
• Από τις κερκίδες παρακολού
θησαν το παιχνίδι οι Αγγομράς και
Παπαδόπουλος που ζουσανε με τα
όικά τους συναισθήματα το παιχνίδι,
• Ενώ δηλώθηκαν οι ποίκτε-ς
που θα αγωνιζότανε, ξαφνικά
παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα
με τον Κελεοιδη που δεν είχε ψερει
την ταυτότητα του. αλλα τελικά με
προσπάθειες του εφόρου κ Μπέκα
έφεραν την ταυτότητα και έτσι ο
παίκτης δηλώθηκε στους δεκαπέντε
• Στ' αποδυτήρια των διαιτητών
ο επόπτης κ. Κολοκυθάς λίγο πριν
αρχίσει το παιχνίδι έβγαλε από το
τσαντάκι ταυ τα καλλυντικό και με
το κοθρεφτάκι του περιποιόταν την
κόμη του. Και να φανταστεί κανείς
ότι ξεπερνούσε τα πενήντα του χρό
νια.
• 0 Γυμνσσιόρχης του αγώνος κ.
Κυριακίδης από το Κιλκίς προσπα
θούσε να επιβάλει την τάξη, γύρω
από τις αρμοδιότητες του.
• Στις κερκίδες του σταδίου, διακρίναμε: Τον δήμαρχο κ Βλάχο
στην θέση των επισήμων τον τέως
πρόεδρο του ΦΑΣ κ. Κάλλη Δημ.
τον πρώην βοηθό πμοπονπτσύ κ.
Μ ασσάδη και τ ο ν ιΐοάάσφαιρισΓή
Σταφυλλίδη Σούλη.
• Πολλές φορές αποδοκιμασθηκον οι παίκτες της Αχαϊκής για το

ονπαθληπκο παιχνίδ' τους αλλά εξ
ίσου και ο διαιτητής κ Βασιλείου
που ανεχότανε τις απειλές των
φιλοξενουμένων,
• Μπράβο κουράγιο στους λιγο
στούς φιλάθλους της Αχαιός που

ήρθανε με IX να παρακολουθήσουν
την ομόόα τους και να την ενθαρύνουν στην ανάπαυλα του ημιχρό
νου.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΙ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Στο κέντρο της Βέροιας άνω των 120τ.μ.Πληρ. τηλ. 29721 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ
Κατάλληλος γιο φύλαξη βίλας ή εργοστασίου. Πληρ τηλ 39512
Σταυρός ΒεροΙπς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατόπ-ημπ ναόυντικών κα. είδη δώρων Πληρ τηλ. 2 6 Í420

ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Θέλετε να αποκτήσετε ένα επικερδές σίγουρο επάγγελμα μ ι μέλ
λον ή να βελτιώσετε τα οικονομικό οας; Τηλεφωνήστε στο 28200 «
Θεόδωρο Χρυαοστομίδη.
Πωλοόντοι οικόπεδα

Μ, σπ πιο Σχέδιο 750 μ2, 400 μ2 και 40 0 μ2 Επίσης πωλουν
ται αικοιι*δο εκτός σχεδίου και εντός ζώνης με πρόσωπο επί της
οδού Καλής Παναγιάς κπι σε απόσταση 200 μ. απο το δρόμο
Βέροιας Ναούσης από 1000 μ2 μέχρι 90 00 μ2 Πληροφορίες
τηλέφωνο 29.385 22.586

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
1 ια να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφύλαιο και με καλούς

Ορους. Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκαόια Ναούσης.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
Συνέταιρος στο 1)3 με λΟΟίλΟύα Ορχ. αε βωττ.χνιπ πιάτων
Π ΙΣΚ Ο Υ Ϊ εδρευουαα στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικό μηνηαΐως από
80.000 δρχ. εως 200.000 δρχ- ή την ίδρυση νέας εταιρίας στη Βέροια
στο 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 %» 6*4*0 κ. Πετρίδη.
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ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΑΛΚΛΑΝΤ

Πάντοτε διαβάζοντας την «Αλλαγή», την εφημερίδα του ΠΑΣΟΚ στον
τύπο μας έλεγα ότι δεν θα συμφωνούσα ποτέ μαζύ της. Είχαμε τόσες δια
φορετικές ιδέες και αντιλήψεις, ώστε μου ήταν αδύνατο να φαντασθώ ότι
θα συμφωνούσα έστω και σε μερικές γραμμές της. Νά όμως, που με το
τελευταίο φύλλο της συνεφώνησα.
Τί έγραφε λοιπόν. Ιδού: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ATE ΜΕΛΙΚΗΣ.
Την Κυριακή 28 Μάρτη (βλέπετε χρησιμοποιώ την γραφή της κ.
Ουσουλτζόγλου) έγιναν με επιτυχία τα εγκαίνια του παραρτήματος της
Αγροτικής Τραπέζης στην Μελική. Το παράρτημα πρόκειται να καλύψει τις
ανάγκες του αγροτικού κόσμου της περιοχής σύμφωνα με τον νέο ρόλο
της Αγροτικής Τράπεζας και του αναιττυζιακού προγράμματος στα πλαίσια
της αποκέντρωσης που προωθεί η Κυβέρνηση της Αλλαγής».
Αυτά έγραφε η συνάδελφος. Αλλά όοοιέτυχε να γνωρίσουν ορισμένα
πράγματα, κατάλαβαν ότι το ψέμα «εισήλασε» σαν κανόνας στην Αλλαγή.
Γιατί έτσ ι που είναι διατυπωμένη η είδηση, αφήνει να εννοηθεί ότι η ATE,
έπί αλλαγής άνθιζε το υποκατάστημα - παράρτημα στην Μελική.
Ποιά είναι η αλήθεια όμω ς Ό τι το παράρτημα αυτό, η Κυβέρνηοις της
Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε 10 μήνες προ των εκλογών!!!
Νό λοιπόν που σε κάτι συμφωνησο. Μ ε το ότι έγιναν τα εγκαίνια!!!
Αλλη φυσικά υπόθεση είναι ότι κάποτε κορόιδευε το ΠΑΣΟΚ τα εγκαί
νια. Τώρα πρώτοι και καλύτεροι οι βουλευτές μας Γικάνογλου και Παπαγιάννης. Για να γιορτάσουν κάπ που έκανε η Νέα Δημοκρατία!'!
ΜΑΚΕΔΩΝ

ΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Κυβέρνηση και Ν.Δ.
κατά της επιδρομής

Η ΘΑΤΣΕΡ

εκδήλω ση της Στέγης.
Και ο Α νδ ρόνικος συμπλήΡ*"
σε: Μ ετα ξύ μας ειλικρίνεια^·

ΕΠΙΜ ΕΝΗ
Στην αναμέτρηση

Το ταξίδι Καραμανλή
είχε αποτελέσματα
Συνέχεια από την ιη
σινός «Οσσερβατόρε Ρομάνο» που ερμηνεύει τις επίσημες απόψεις
της αγίας έδρας αναγγέλλει με άρ
θρο την σημερινή επίσκεψη του κ.
Κ. Καραμανλή στον ΠοντιφηκοΤα κυριότερα σημεία του άρθρου
έχουν ως εζής:
«Με την ευκαιρία της επισήμου
επισκέψεως του κ Καραμανλή στο
Βατικανό ο «Οσσερβατόρε Ρομάνο»
απευθύνει ευσεβή «οι θερμό χαιρε
τισμό στον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Η συνάντηση κ.
Καραμανλή - Πάπα Ιωάννη - Που
λου Β' - συνεχίζει το δημοσίευμα αποτελεί διαβεβαίωση των δεσμών
εκτιμήσεως και συνεργασίας που
ενώνουν τ ο ευγενές ελληνικό έθνος

• Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχο
νισμός εξερμάγη στο ÍAupporo
Αγίου Νικολάου Η βόμβα είχε τοπο
θετηθεί από αννωστους σε φόρτηγό αυτοκίνητο του Νικ. Σιγανού
Προζενήθηκαν ζημίες 300.000 δρχ
επί τόπου βρέθηκαν υπολείμματα
θρυαλλίδας.
•
Συνελήφθησαν οι Ιθ ετείς
Στυλ Π Λυκοτρσφίτης κο> Γεωργ.
Α. Καραχόλιος γιατί στην οδό Καρβέλα της Αγίας Πορασκευής Αθη
νών προσπάθησαν ν' αρπάζουν την
τσάντα από τα χέρια μιας Τυνησίας.
• Συνελήφθησαν 4 άτομα γιατί
έπαιζαν πόκα σε καφενείο της οδού
Ά ρεω ς 2 στην Ηλιούπολη. Κατα
σχέθηκαν 34 150 δρχ.
• Γυνελήφθη ο έμπορος Ανάρ
γυρος Δ. Δεστάς. 38 ετών, γιατί
καταλήφθηκε στην οδό Λένορμαν
κοι Κηφισού στην Αθήνα να έχει
αγοράσει 2.5 00 κιλό πατάτας κι' οτΓ
αυτή το 1 250 κιλό χωρίς τιμολόγιο
• Ζημιές 200.000 δρχ ττροκλήθηκον οπό πυρκαια που εζερράγη
από ανάφλεξη φιάλης υγραερίου
στο σπίτι της Παρασκευής Π Ευθυ
μίου, στο Θεστιρωτικό Πρεβέζρς
• Αγνωστοι διέρρπξσν την απο
θήκη της 5ης Μόμο στην θέση
Κουκούλο
Τροπαίων
Αρκαδίας
όπου φυλόσσοντον εκρηκτικές ύλες
και έκλεψαν 58 μέτρα βραδύκαυ
στου φυτιλίου
• Αγνωστο· διέοοηζον τα γρα
φεία της Ολυμπιακής αεροπορίας
στα Ιωάννινα κα· έκλεψαν 113.000
δοχ.

με την ανία έδρα Δεσμοί οι οποίοι
ενισχύθηκαν πριν από δυο χρόνια,
με τη σύναψη διπλωματικών σχέ
σεων»
ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θετική και εποικοδομητική ήταν
η επίσημη επίσκεψη που πραγματο
ποίησε στη Ρώμη ο πρόεδρος της
ελληνικής δημοκρατίας κ Κ Καρα
μανλής Οπως εγινε γνωστό απο
ανώτερη διπλωματική πηγή της
συνοδείας του Ελληνα Προέδρου,
ο κ. Καραμανλής κστό τις συνομιλίες
που είχε με τον ιταλό συνάδελφό
του κ. Σόντρο Περτίνι εξέτασε την
διεθνή πολιτική κατάσταση και τα
σοβαρά προβλήματα που απασχο
λούν την υφήλιο συζήτησε σε βά
θος τα ελληνικό προβλήματα και
ενημέρωσε τους συνομιλητές του
για τις πτυχές των ελληνικών θέ
σεων - τόσο σ ό τι αφορά τις Ελλη
νοτουρκικές θέσεις και το Κυπριακό
αλλά και αυτές που αφορούν τις
σχέσεις της χωράς μας με την ΕΟΚ.
Κατά τις συνομιλίες του Προέ
δρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
πάντοτε κατά την ίδια πηγή - διαπι
στώθηκε ότι οι συνομιλίες του
κατανοούν και αντιμετωπίζουν με
συμπάθεια τις ελληνικές θέσεις,
άσχετα με το γεγονός ότι σε αρκε
τές περιπτώσεις δυνατόν να υπάρ
χουν διαφοροποιήσεις που πηγά
ζουν από τα επιμέρους εθνικά συμ
φέροντα Το θετικό είναι, ότι σε
γενικές γραμμές οι εκτιμήσεις είναι
κοινές.
Κατα τις συνομιλίες του κ. Καρα
μανλή στη Ρώμη, τονίσθηκε με έμ
φαση ότι οι θέσεις της Ελλάδος σ
ότι αφορά τις σχέσεις της με την
Δύση επηρρεάζονται σημαντικά από
το γεγονός ότι σ' αυτές παρεμβάλεται - και μάλιστα με αποφασιστικό
τρόπο - ο παράγοντας Τουρκίας. Και
καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει
κατανοητό άτι το μέλλον των Ελλη-

νοτουρκικων σχέσεων είναι κάτι
ποιι θα πρέπει ν' απασχολεί σοβαρά
και τοι/ς δυτικούς συμμάχους των
δυο χωρών
Το θετικά είναι όπως τόνιζε η
ίδια ελληνική διπλωματική πηγή
ότι για μια ακόμη φορά φίλοι και
σύμμαχοι της Ελλάδος ενημερώθη
καν σε βάθος για την ουσία των
ελληνικών θέσεων και προβλημά
των σε τροπο ώστε νο είναι γνω
στες τους και να μη υπάρχουν παρο
νοήσεις και πορεξπνήσεις κάθε
φορά που η χωρά μας θα φέρνει τα
θέμστο σε διμερείς ή διεθνείς
συναντήσεις.

Π€ρισσότ€ροι
τουρίστβς
στη Σ. Ένωση
ΜΟΣΧΑ
Αύξηση του αριθμού των τουρι
στών που προέρχονται από δυτικές
χώρες παρατηρείται στην Σοβιεττκή
Ένωση
Συγκίκριμένα. 0 οριθμός των
τουριστών, πέρυσι, ήιον 30% μεγα
λύτερος του 1980. ενώ το ρεύμα
αυτό αναμένεται να διογκωθεί φέ
τος. δήλωσε, σήμερα ο κ. Βαλεντίν
Λεμπέντεφ Πρόεδρος του Σοβιετι
κού
Τουριστικού
Οργανισμού
«Ιντουρίστ». σε συνέντευξη του στο
πρακτορείο «Τας».
Η φετεινή ζήτηση τουριστικών
ταξιδίων στη Σοβιετική Ένωση από
χώρες της Δύσης παρουσίαζε ι αύξη
ση κατά 41%. σε σχέση με την ίδια
χρονική περίοδο του 1981.
Μεταξύ των δυτικών χωρών
των οποίων οι τουριστικές ανταλλα
γές με την ΕΣΣΔ έχουν αναπτυχθεί
πιο ευνοϊκά, είναι η φινλανδία, η
Γαλλία, 0 Δυτική Γερμανία και η Ιτα 
λία, δήλωσε ο κ. Λέμπεντεφ-

Το «Κολούμττια»
φορτώθηκε
σε «μττόϊγκ 7 4 7 »
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ (Α
ΦΛΟΡΙΝΤΑ)
Το
διαστημικό
λεωφορείο

«Κολούμπια» φορτωμένο στη ράχη
ενός «Μπόϊνγκ
747η επέστρεψε
στη βάσπ τπιι rrrn Knrnn ΚπυάΡε
μ α Λ. ιιμ υ χ σ κ ς ,μ ιυ

Προσφορά!!
τον

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μ Α Κ Η ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ
Κ εντρικής 2 3 5 (στάση Σίσα)

Μία παλ,ιτ€λής κασετίνα

Μττλάκ
καί ΙΜτέκερ
Κ Ο Μ Π Λ Ε Α Π Ο 1 1.860

Μόνο 8 .4 5 0

ΐ|μ « μ α

Π ρ ιν απ ό

εκείνη που πρόβλεπε το σχετικό
πρόγραμμα.
Το
μεταφορικό
αεροπλάνο
«Τζόμπο» οναχώρησε από το πεδίο
εκτοξεύσεως πυραύλων tou Ουάίτ
Σάντς. στο Νέο Μεξικό, στις 17 00
ώρα Ελλάδος και κάλυψε την από
σταση των 2.483 χιλιομέτρων για
να προσγειωθεί επτά ώρες αργότε
ρα στο Καίηπ Κανάβεραλ
Ενα καταδιωκτικό αεροπλάνο
της ΝΑΣΑ πετούσε μαζί με το
«Τζόμπο* και προσγειώθηκε ελάχι
στα λεπτά πριν από αυτό
Δύο χιλιάδες αξιωματικοί του
διαστημικού κέντρου μαζί με τις
οικογένειες τους χειροκροτούσανκαι ζητωκραύγαζαν όταν προσγειώ
θηκε το «Μπόϊνγκ - 747» με το δια
στημικό λεωφορείο στο αεροδρό
μιο του διαστημικού κέντρου Κέννεντυ.
' Αλλοι 5.0 00 περίπου θεατές ε ί
χαν αυνκεντρωθεί στην ακτή που
βρίσκεται πλησίον του διαστημικού
κέντρου για νο ιδούν το διαστημικό
λεωφορείο.

ιο συνεργεία άρχισαν το από
γευμα τις εργασίες για την αποσύνδεση του διαστημικού λεωφορείου
από το «Μπόινγκ - 747» και αναμέ
νεται να το μεταφέρουν στα ειδικά
υπόστεγα όπου οι ειδικοί θα αρχί
σουν-να το ετοιμάζουν για την τέ
ταρτη κοι τελευταίο δοκιμαοιική
πτήση του στο διάστημα που προβλέπιτσι να νίνκι στις 27 Ιουνίου

•
Μ π ο ρ εί μουσ είο μεγάλο«*1
μη γίνει σ τη Β ε ρ γ ίν α μπ ορ^9
κά το ικο ί της να μη ξ α ν ο ίο ί*
στον τόπο τους τα ανεκτίΐ*!«0
ε υ ρ ή μ α τα όμω ς από ένα χάΐ*'
νο αρχαίο νόμισ μα για — ϋΟΙ>
βενίρ έχ ει «εξοικονομήσει» 11
καθένας.
Δ ικαιω μα τικά , εξάλλου, σά»11
ή γή το υ ς π ρόσ φ ερε τέτο ιο ι
θησαυρούς, μοναδικούς σ'
κλήρο το ν κόσμο.
«Α λλοίμ ονο αν δεν κρατο^
σαμε το υλά χ ισ το ένα αρχαίο»«
μισμα». ομ ολό γησ ε με «μαύρο*
χιούμορ ο πρώην πρόεδρος «Ί1
Κ οινότη τα ς
σ την
πρόσφΟ^1

ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο Βρετσννικός στόλος παραπλέει τώρα τις πρώτες δυτικές αφρικανι
κές σκτές, πλέοντας με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα προς τις νήσους
φάλχλαντ. ενώ προχθές και άλλα βρετανικά πετρελαιοφόρα και επιβατικά
πλοία επιτάχθηκαν από την κυβέρνηση της κ. Θάτσερ για να μεταφέρουν
πετρέλαιο και στρατιωτικά εφόδιο στις αεροναυτικές δυνάμεις που έχουν
αναλάβει το έργο της ανακαταλήψεως των νήσων.
Στο Λονδίνο η κ. Θατσερ κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν πρόκει
ται να υπάρξει υποχώρηση απά βρετανικής πλευράς και αν η Αργεντινή δεν
αποσύρει τα στρατεύματά της από το αρχιπέλαγος των νήσων αυτών, μέ
σα στις δύο επόμενες εβδομάδες, η Βρετανία θα αναλάβει πολεμική δράση
για να διώξει τον εισβολέα.
Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις - που γίνονται πιά δυσοίωνες, από την
προχθεσινοβραδυνή αιφνίδια παρέμβαση του σοβιετικού πρακτορείου
«Τάς». που χαρακτήρισε ως «ιμπεριαλιστική επίθεση» την απόφαση της
Βρετανίας να υπεροσπισθεί τα νησιά της - μειώνουν τις πιθανότητες και
τις ελπίδες μιάς ειρηνικής λύσεως της δραματικής αυτής κρίσεως.

Tb ϋερσιτλανοφάοο «‘Αήττη
το ς- δεύτερη ναυαρχίδα τού
αγγλικού στόλου πλέει τώοο
σ τ' ανοικτά τού ‘Ατλαντικού
ωκεανού μαζί μέ άλλα 37 σκά
»n κστευθυνόμενσ ποός τσ νη
σιά Φάλκλαντ.

-r

Διακηρύξεις
‘Α νακοινώ σεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τουρισμός από
τη Βουλγαρία
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Η Βουλγορϊα ένδιαφέρεται να
βελτιώσει τις προϋποθέσεις για την
αύξηση του τουριστικού ρεύματος
από τη χώρα αυτή προς την Ελλάδα
Αυτά τόνισε ο αντιπρόεδρος της
Βουλγαρίας κ. Λουκάνωφ κατά τις
συνομιλίες του με τον πρόεδρο του
EOT κ. Κ. Κυριαζή, ο οποίος πραγ
ματοποίησε επίσκεψη στη Σόφια
από τις 30 Μαρτίου ως τις 2 Απρι
λίου έπειτα από πρόσκληση του

χ ωρ ί ς
τίτλο
* Την τροποποίηση του Ν.
1082-'80. με τον οποίο υποχρεώ
νονται οι εργοδότες νο χορηνούν
επικσθοριστικά σημειώματα στο
προσωπικό τους κατά την εξόφλη
ση των αποδοχών τους και ν αναρτούν στον τόπο εργασίας πίνακα
του προσωπικού με τις ώρες εργα
σίας του κάθε εργαζομένου, ζήτησε
η Γ.Σ.ΕΕ με υπόμνημά τη ς που
υπέβαλε στον υπουργό Εργασίας κ.
Απ. Κακλαμόνη.
*
Εκθεση φωτογραφίας. που
θα λειτουργήσει στο γραφεία της
Γ.ΣΈΈ στις 28. 29 και 30 ΑπΡ'λίου. διοργονώνει η Συνομοσπονδία
στα πλαίσια του γιορτασμού της
Πρωτομαγιάς
Στην έκθεση που έχ€ι ^ύο
ματα «Πρωτομαγιά 1982» και
«Εργατική ιστορική φωτογραφία»
μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτέ
χνες και επανγελματίες φωτογρά
φοι
*
Η τρίτη στη σειρά έκθεση με
τίτλο «Η Ελλάδα που έφυγε» από
ψεις του ελληνικού χώρου από το
15ο μέχρι τον 20ό αιώνα, εγκαινιά
ζεται σήμερα στο υπουργείο Γ«ωργίας.
Η έκθεση, που θα εγκαινιάσει
στις 2 το μεσημέρι ο υπουργός
Γέωργίας κ. Κ. Σημίτης περιλαμβάνει αυθεντικές γκραβούρες με τοπία
της Ελλάδας από τον 16° αιώνα και
φωτογραφίες από μιά Ελλάδα που
υπάρχει πιά ή που κινδυνεύει νο
οφονισθεί.
*
Και με εισαγωγές ακόμη, θα
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση ΤΓ)ν ί λ '
λειψή πατάτας που παρατηρείται *αι
έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των
τιμών.
' Οπως δήλωσε ο υφυπουργός
Γεωργίας κ Γ Μωραίτης 0 κυβερν ση δεν πρόκειται να ενισχύσει
καμμιά απόσυρση πατάτας όπως
ζητούν ορισμένοι παραγωνοί γιατί
παρατηρείται ζήτηση στην αγορά.
*
Αναζητούνται οι κληρονόμοι
του Νικολάου Τζάννου που πέθανε
στη Νέα Υόρκη την 20ή Νοεμβρίου
1981.
Οι ενδιαφ ερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γ3 διεύθυνση
του υπουργείου Εξωτερικών, οδός
Δ ημητρεσσα 4 (Αθήνα - Ιλίσια)

» Είκοσι κράτη δήλωσαν μέχρι
στιγμής συμμετοχή στην 47η Διε
θνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ενώ
όυεοδες άλλα κράτη θα εκπροσω
πηθουν ρχ Έλληνες ονππροσώπούς επίσης, στην Δ.Ρ.0 κατέχει
για δεύτερη φορά και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

προέδρου του βουλγαρικού οργανι
σμού τουρισμού κ. Ευθύμωφ.
Ο κ. Λουκάνωφ είπε επίσης ότι η
Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι οργα
νικά δεμένες στον τουριστικό
τομέα, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημα
σία στην ανάπτυξη των σχέσεων
μεταξύ των δυο χωρών. Πρόσθεσε
δε, ότι η βουλγαρική πλευρά παίρνει
ήδη μέτρα για την αύξηση του αρι
θμού των βουλγάρων τουριστών
προς την Ελλάδα στην εκτός αιχμή
περίοδο.
Απαντώντας ο κ, Κυριαζής είπε
ότι η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση
της Ελλάδος προσβλέπει στην
συνέχιση της στενής συνεργασίας
των δυο χωρών και στην περαιτέρω
ανάπτυξη των σχέσεων.
Επίσης, οι κ,κ. Κυριαζής και Λου
κάνωφ συμφώνησαν στο θέμα αναπτύξεως του Τουρισμού της νεο
λαίος των δυο χωρών.

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ

•
Ό τα ν
λέμε
«αλλαγή
εννοο ύμ ε αλλαγή . Α υτό φαί**
ται ό τι το π ισ τεύει β α θ ειό ο
Νομάρχης και γ ι' α υτό δείχνβ»·
μην α π οφασίζει να κατοικήβ®
στο σπίτι που έμ εν ε ο προκά»9
χός του σ τη Βέροια.
Ισ ω ς δεν θ έ λ ε ι να ακολού
θ ή σ ε ι τα βήματα (στο δρό*»*
που
α κο λο υ θ ο ύ σ ε
ο
*
Γιαννόπουλος!

2
0

Η Εθνική ποδοσφαιρική ομάδα
νέων της Κύπρου σε επαναληπτικό
αγώνα της προκριματικής φόσεως
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
1982 που έγινε στη Λάρνακα, νίκη
σε με 2-0 το αντίστοιχο συγκρότη
μα της Αλβανίας, το οποίο προκρίθηκε στα τελικά γιατί στον πρώτο
αγώνα είχε νικήσει τους Κυπρίους
στην Αλβανία ιιτ 4 0

Διακοπή της
βοήθειας προς
την Τουρκία
ΖΗΤΕΙ Η ΑΧΕΠΑ
Να διακοπεί η βοήθεια προς την
Τουρκία ζήτησε από τοΚονκρέσσο
πρόεδρος της ελληνοομερικανικής
ορνανώσεως ΑΧΕΠΑ κ. Κοφινάε.
¿ε δημοσίευμα τουρκικής εφη
μερίδας αναφέρεται ότι ο πρόεδρος
της ΑΧΕΠΑ απέστειλε σχετική επι
στολή προς τα μέλη του Κογκρέσσου.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος της
ΑΧΕΠΑ αναμένεται στην Αθήνα για
να εκφράσει τα παράπονα της μεγά
λης Ελληνοομερικανικής Οργανώσεως για την στάση της κ Μόργκαρετ Παπανδρέου και του συνοδού
της υφυπουργού Εξωτερικών κ.
Παπούλια κατά την πρόσφατη επί
σκεψή τους στις Ηνωμ. Πολιτείες.

0 Πρόεδρος της Διοικητικής
Εππροπής διακηρύττει ότι την 7η
Μαϊου 1982 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11 π μ |1 1.30 λήξις προσφο
ρών) θα διενεργηθεί στα γροφεία
του Α ’ Εθνικού Παιδικού Σταθμού
Βέροιας δημόσιος μειοδοτικός δια
γωνισμός δια του συστήματος της
δημοπρασίας δια ποσοστού εκπτώσεως μετά γενικού ορίου σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΝΔ 1266)72
«περ! εκτελέσεως των Δημ. έργων
και του εκτελεστικού του ΠΔ
475)76 όπως τροποποιήθηκε με το
ΠΔ 724)79 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έρνου» Ηλεκτρομηχανολογικές
εγκίσεις
Α
Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βέροιας
συνολικού προϋπολογισμού μελέ
της 1.380.000 δρχ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έρ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά κάτοχοι
πτυχίου αναλόγου τάξεως σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις σχετικά με
τη δυναμικότητα πτυχίων εργολη
πτών Δημ. Έργων. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α)
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στη δημοπρασία δρχ. 27.600 η
οποία πρέπει να απευθύνεται επί
ποινή απαράδεκτου, προς τον Α'
Εθν. Παιδικό Σταθμό Βέροιας και β|
υπεύθυνη δήλωση του Ν 105)69
για το άθροισμα των εν ενεργεία
εργολαβιών τους σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
του Ν. 689)77
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις ώρες υποδο
χής του κοινού, στη Δ/νση ΤΥΝ
Ημαθίας και του Α Παιδικού Στα
θμού Βέροιας όπου υπάρχουν και
τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 5-4-1982
Ο Πρόεδρος της
Διοικητικής Επιτροπής
Α. Περδίκης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δια της υπ' αριθ. 73 ί8 2 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας, ιδρύθη Σωματείον
υπό την επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Ζ ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ 1-Β ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

με έδραν την Νάουσαν και σκοι
κάθε ενέργεια που συμβάλλει
την τελειωτέραν λειτουργίαν
σχολε ίου.
0 Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
Αναστάσιος Βαλσαμιδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδο««'
κό διαγωνισμό με σφραγισμί«^
προσφορές και με ποσοστό εκτττύΐ'
σεως χωρίς όριο η εκτέλεση του
γου «Ασφαλτόστρωση κοιν. δρ9
μων» προϋπολογισμού 4.000.0®1
δρχΗ δημοπρασία θα γίνει σ τ"
Αγκαθιά, στο Κοινοτικό ΚοτάστΠΜ9
στις 26 του μηνός Απριλίου 1982ημέρο Δευτέρα και ώρα 1 1 - *
ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπήν
Στον
διαγωνισμό
νίνοΆ®
δεκτοί εργολάβοι με πτυχίο Α
ξεως και άνω νια έργα οδοποπΟλ
Σαν εγγύηση συμμέτοχης ΟΡ
ζεται το ποσό των 80.000 δραχμή*
που θα δοθεί με γραμμάτιο «®*
Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ^
εγγυητική επιστολή ανεγνωρ·1. νης Τράπεζος ή του Τ.Σ.Μ Ε.Δ>
κατά τον τύπο που ισχύει ',,η "
ΔημόσιοΓια περισσότερες πληροφΟ
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νο σπ<^
θύνονται στα γραφεία της Κοιν'1
ή ταμ ΤΥΔΚ Ημαθίας σε Ολες *
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αγκοθιά 4-4-82
Ο Πρόεδρος της Κοιν/τας
ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ Μ Ο ΡΦ Ω ΤΙΚΟΥ
ΠΟ ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟ ΓΟ Υ ΤΡΙΛΟ Φ Ο Υ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Με την υπ' αριθμ. 128/190'
απόφαση του Πολυμελούς Πρώτ°'
δικείου Βέροιας αναγνωρίσθΠ**
Σωματείο, που ιδρύθηκε στον ΤΡ*'
λοφο Ημαθίας με την επωνυΜ'^
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΆ*
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» <“?
σκοπό τον αναφερόμενο στο άρί
2 του καταστατικού του.
Βέροια 7-4-1982
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
Κων/νος Τσανάκας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνείατε μας 29.762

Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΗ
9
Α Π ΡΙΛΙΟ Υ 1982
Ετος ιδρύπεως 1965
<ιρ. φύλλου

1902

Μητροπόλεως 72 - Γη λ 23 137
ΒΕΡΟ ΙΑ
Τιμή ψύλλου όρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Η ΕΟΗ SO ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
ΜΕΤΡΟ ΚΟΤΑ ΤΗΣ
Ο ΡΓΕΗ ΤΙΗ Η Σ;

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ
ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Επιτροπή αγώνα συγκρότησαν οι απολυθέντΕς από
τη Βιομηχανία Ζαχάρεως εργαζόμενοι στο εργοστάσιο
Πλατέος.
Ως γνωστόν η Βιομηχανία λόγω... φρονημάτων
απέλυσε πολλούς που χρόνια τώρα έβγαζαν με ιόρώτα
το ψωμί των οικογενειών τους.

ΡΩΤΗΘΗΚΕ |

δεν

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαίοί πήραμε την πιό κάτω επιστολή
Ρ* την οποία διευκρινίζεται ότι ο κ.
ούρνος δεν εκπροσωπεί τον Σύλ°Υο στη νέα διοίκηση του ΝοσοκοMfiou ΒεροΙας, όπως νράιμαμε στο
Χθεσινό μας φύλλο, γιατί απλούσταΤα
Ρωτήθηκε από το υπουργείο
η διοίκηση του I X ούτε και ζητήθη** Π άποψή της για Τη συγκρότηση
τ°υ νέου συμβουλίου του Νοσοκο
μείου:

"Κύριε διευθυντο.
Σχετικά με το χθεσινό δημο•cuμά σας (8-4-82) στο οποίο αναερατε ότι ο ιατρός κ. Μαύρνος
Πμητριος διορίστηκε στη νέα Διοί*Πση του Νοσοκομείου Βέροιας
ον εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλ°νου Ημαθίας έχουμε να σας
απλώσουμε τα εξής:
Ούτε ο κ. Μούρνος αλλ' ούτε
κανένας άλλος γιατρός εκπροωπουν τον Ιατρικό Σύλλογο στο
νοΓΓΚΟμ{'° ν'ατ' ° ΙατΡ'κό(>Συλλοτ ^
πΡ0τεινε κανένα γιατρό, για
ν οπλούστατο λόγο ότι ποτέ δεν
^ τΠ0ηκε από κανένα, παρά το
Υονός ότι κατ' επανάληψη με έγΥεία°\γμ° ς ^ τιίοομε οπό το ΥπουρOU., Κθ,νων"'ών Υπηρεσιών την
^μμετοχή τουλάχιστον ενός μέj

1 μ° ^ ΠΟυ

υποδεικνυόταν

Συλλ*·0 ° Π* Τ°
του Ιατρικού
Νοπ°νυυ στην ν£α Διοίκηση του
«πι r ' <2*l i *0U Απόφαση του Δ.Σ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΑΠΕ)
Ο προεδρεύων του συμβουλίου υπουργών Βέλγος
υπουργός εξωτερικών κ. Τίντεμανς έχει καλέσει για σή
μερα (Παρασκευή) την πολιτική επιτροπή (πολιτικούς
διευθυντές) της ΕΟΚ, για να συντονίσει τις κοινοτικές
ενέργειες σχετικά με το θέμα των νησιών φάλκλαντ.
Συγκεκριμένα οι «δέκα» θα αναζητήσουν τρόπο για να συντονίσουν τις
ενέργειες τους προς δυο κατευθύνσεις: Αφ ενός να εκδηλώσουν την
αλληλεγγύη τους προς την Αγγλία και αφ ετέρου να προσδιορίσουν κοινά
η συντονισμένα οικονομικά και εμπορικά μέτρα κατά της Αργεντινής.
Σημειώνεται ότι από τις μέχρι τυι
ρα διαβουλεύσεις τα κράτη μέλη
δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει τις
θέσεις τους ούτε για τα μέτρα, ούτε
για την διαδικασία και τη νομική βά
ση των μέτρων.
Η Αγγλία προτείνει να εφαρμοσθεί το άρθρο 224 της συνθήκης
της Ρώμης (μέτρα αποτροπής επα
ναστόσεων και πολέμου) που απαι
τεί ομοφωνία. Ορισμένα κράτη - μέ
λη όμως θεωρούν ότι πρέπει να

Αυξήθηκε 3,3%

Συνελεύσεως).

Με οπτόν τον τρόπο πιστεύουΜί
U ότι ΊΠ KUIV
καινούργια διοίκηση του
^«Qic.i
Ο μ -ε{ ίiou.
0υ που θα περιελάμβανε
μέλη του ιατρικού κό-

ο τιμάριθμος

°θτού β ΐ ° χι δ'°Ρ ,σΡένα ερήμην
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Q. ανκ*5 όλου τού Νομού μάς σε
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Ρμιδία θα γίνει συζή-

ΚΑΤΑ ΤΟΝ Μ Η Ν Α ΜΑΡΤΙΟ
ΑΘΗΝΑ 8 ΙΑΠΕ)
Ο τιμάριθμος αυξήθηκε τον
Μάρτιο κατά 3.3% έναντι του προη
γούμενου μήνα Φεβρουάριου, έναν
τι αυξήσεων 2 4% και 3,1% κατά
την ίδια περίοδο των ετών 1981 και
1980.
Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε ο
υπουργός Συντονισμού κ. Απ. Λάζαρης ο οποίος εξήγησε ότι η μεγαλύ
τερη φέτος άνοδος οφείλεται στην
επίπτωση που είχαν πάνω στις τιμές
το πρόσφατα φορολογικά μέτρα, η
οποία άλλωστε θα συνεχισθεί και
τον επόμενο μήνα Απρίλιο.
Παρά την άνοδο όμως αυτή ο
τιμάριθμος συνεχίζει να κινείται με
χαμηλώτερους ρυθμούς από πέρυ
σι. Ετσι επί ετήσιας βάσεως η άνο
δος των τιμών τον Μάρτιο ήταν
20,6% έναντι αυξήσεων 25,6% και
23,8% κατά την ίδια περίοδο των
δύο προηγουμένων ετών.
Το μέσο επίπεδο εξ άλλου του
τιμάριθμου στο τρίμηνο Ιανουάριου
- Μαρτίου σε σχέση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους
αυξήθηκε κατά 20.3% έναντι αυξή
σεων 25.9% και 23.7% κατά την
ίδια σύγκριση των δύο προηγουμέ
νων ετών.
Τέλος για τους τρεις πρώτους
μήνες η συνολική αύξηση είναι φ έ
τος 4,2% έναντι 5.9% και 6,4% στο
ίδια τρίμηνο των ετών 1931 και
1980.
Η ΓΣΕΕ
Στο μεταξύ, η δοτή διοίκηση της
ΓΣΕΕ με χθεσινή ανακοίνωσή της
προσπαθεί να αμβλύνη τις δυσμε
νείς εντυπώσεις που προκόλεσε
έρευνα για τις τιμές που δημοσιεύθηκε στο δημοσιογραφικά της όρ

λροςοχη
.^ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΤΒΙΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ τΓ

^

τ ο Μ Μ Μ ύρτο «στόστημα

Α Κ 0Ν Β ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ

»αλλ* " ΓΓύσΓΓημα θα βΡ έίτί τα καλύτερα φάρμακο για άλες πς
«0 ι κ Ζ Ϊ 1 ,ίί· οπόΡ θθί. βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανήματα
' ^Δ ο μ οτα.
επιοπί θ'
όρι
τ
ο ν τ"Φύσπ·ε τη ν 6 άθεση το υ Γεωπόνου για την
ΗθΠήρέτησή σας όσον αφορά:
β) τ |1ν ΓΡ°ύήθειά σος σε φάρμοκα.
Ί μελέτες και εγκατσστάσεις τω ν αγροκτημάτων.

5 Τ" '" ’βλέψεις κο,
Δ* Ρκοπά
1101 ουνεΧΠ παροκολούθηση των καλλιεργειών
Υ*ώον κ ΤΤ*ν ^ ΐ'λ υ ο η όλων τω ν ενδεχομένων προβλημάτων της

^

εφαρμοσθεί το άρθρο 113 (εμπορι
κή πολιτική) που απαιτεί ειδική
πλειοψηφία.
Ως προς τα μέτρα αυζητούνται
διάφορες εκδοχες μεταξύ δυο
ακριιίων περιπτώσεων: α Η κοινό
τητα να εξασφαλίσει το βρετοννικο
εμπάργκο κατά της Αργεντινής κΟι
να εμποδίσει την κατπστρατήγηση
του με την εισαγωγή επην Αγγλία
προϊόντων της Αργεντινής μέσω άλ
λων χωρων μελών της και β. η κοι-

*'Κ ποραγεμγή^

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΜΛ. * 2.411 — * 2.428
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

γανο «Φωνή ΓΣΕΕ» και που αναόημοσιευθηκε σε χθεσινές εφημερί
δες.
Στο δημοσίευμα του οργάνου
της ΓΣΕΕ εκφράζονται οι ανησυχίες
των εργαζομένων για τις αυξήσεις
των τιμών.

νότητα να λάβει μέρος στο βρεταν
νικό εμπάργκοκατό της Αργεντινής
Σύμφωνα με κοινοτικά στοιχεία
οι εισαγωγές της Κοινότητας (εκτός
Αγγλίας) από την Αργεντινή το
1981 ήταν της τάξεως των 1,7
δισεκατομμυρίων Ε.Λ Μ ενω οι
εξαγωγές της Κοινότητας προς την
Αργεντινή έφθαοΟν τα 2.22 δισε
κατομμύρια ΕΛΜ,
Συνολικά η ΕΟΚ εισάγει το 20%
των εξαγωγών της Αργεντινής.
Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία το Βέλ
γιο. η Ολλανδία και η Γερμανία
έχουν διακόψει από χθές την απο
στολή στην Αργεντινή όπλων κοι
πολεμικού υλικού.
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η επιτροπή υπουργών του συμ
βουλίου της Ευρώπης με απόφαση
της υποστηρίζει την απόφαση του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ
Υων Εθνών γιο «τον άμεαο τερμοτι
σμό των εχθροπραξιών κοι την άμε
ση αποχώρηση όλων των δυνά
μεων της Αργεντινής από τα νησιά
Φάλκλαντ».
Η επιτροπή επαναλαμβάνει την
προσήλωση των κρατών
μελών
του ουμβουλείοε· της Ευρώπης στις
αρχές του καταστατικού χάρτη του
0Η£»γΗ3 ιην κιρ ίνω η «επίλυση των·
διαφορών και την αποχή από την
απειλή ή την χρήση βίας και υπο
στηρίζει τη σύσταση του Συμβου
λίου Ασφαλείας προς τις κυβερνή
σεις της Αργεντινής και της Βρετοννίας για την αναζήτηση διπλωματι
κής λύσης των διαφορών τους και
να σεβαστούν πλήρως τους οκο
πούς και τις αρχές του καταστατικού
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Καθιερώνεται
νοσοκομειακ ός
οδοντογιατρός
Ν έο σ ύσ τη μα ο δ ο ντια τρ ική ς π ερίθαλψ ης θα εφ α ρ μ ο σ θ εί σ ολό
Κληρη τη χώρα. Παράλληλα με το θ εσ μ ό του νοσ οκο μεια κο ύ γ ια 
τρ ο ύ - που θα ισ χ ύ ο ε, όπως έχ ε, α να κο ινω θ εί από τη ν 1η Σ επ τέμ 
βρη. - θα ε φ α ρ μ ο σ τε ί κα. ο θ εσ μ ό ς του νοσ οκομειακού ο δ ο ν τία 
τρ ου με πλήρη και απ οκλειστική απασχόληση.
Σε διευκρινήσεις που έδωσε το
υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών
με
αφορμή προτάσεις των οδοντογια
τρών - ο νοσοκομειακός οδοντογια-

Κ ό Β ο ν τη ι

οι εισαγωγές
κρεάτων
από την
Αργεντινή
Η Ελλάδα απ οδέχετα ι - όπως και
οι άλλες χώ ρες της ΕΟΚ · τα
οικονομικά μέτρα που παίρνει η
Κ οινότη τα ενα ντίο ν τη ς Α ρ γ ε ν τι
νής λόγω της υπ όθεσ ης της ε ισ 
βολής στα νησιά φ ώ κλα ντ.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες
σπό τις Βρυξέλλες οι χώρες - μέλη
της ΕΟΚ:
• Διακόπτουν τις εισαγωγές από
την Αργεντινή (όπως είναι γνωστό η
Ελλάδα εισάγει από την Αργεντινή
μεγάλες ποσότητες κρεάτων).
• Καταργούν τις παροχές εγγυή
σεων για δάνεια.
• Σταματούν τις εξαγωγές όπλων
στο Μπουένος Αϊρες.
• Αρνούνται στην Αργεντινή κά
θε προνομιακή θέση στις εισάγω
γές - εξαγωγές με χώρες της Κοινό
τητας.
Στο πολιτικό θέμα πάντως, της
ανάκλησης των πρεσβευτών των
χω,Λύν - μελών της ΕΟΚ από την
Αρνεντινή (ιιου συζητείται από ού
ριο στις Βρυξέλλες) η Ελλόδα όεν
Οπ συμφωνήσει
όΠω? άλλωστε'
αναμένεται ότι θα γίνει και με την
Ιταλία αλλά και με ενα δυο άλλες
ακόμη χώρες της Κοινότητας.

τρός θα έχει τ,9 ίδιες εργασιακές
σχέσεις μ* τ0 Υ'οτΡό (μονιμότητα,
αμοιβές κ.λ.π.) και θα καλύψει επίσης τις θέσεις που θα δημιουργη
θούν επα Κέντρα Υγείας όλης της
Χωΐτ ο υπό κατάθεση νομοσχέδιο
για το Κεντρικά Συμβούλιο Υγείας

προβλέπεται Π ισότιμη συμμετοχή
ενός οδοντογιατρού, εκπρόσωπου
της Ελληνικής Ομοσπονδίας και
ενός εκ ρόσωπου της Οδοντιατρι
κής Σχολής του Πανεπιστημίου.
Σχετικά με 1X1 οδοντιατρικό υλικά
(αμαλγάματα κλπ.) το υπουργείο
διευκρινίζει άτι θα καταβληθεί
προσπάθεια που να διατιμηθούν με
την υπαγωγή T0U5 στις διατάξεις
περί φαρμακευτικών ιδιοσκεύασμά
των. εφόσον το επιβάλλουν λόγοι
δημόσιας υγείας
Εξάλλου το υπουργείο ανακοίνω
σε για το θ<μα του τιμολογίου τυιν
Οδοντιατρικών αμοιβών, ότι μελετάται στο πνεύμα της ένταξης γενικό
τερων ρυθμίσεων και ελπίζεται ότι
σύντομα θα δοθεί λύση.

Χωρίς έλεος
τους ρίχνει
στο δρόμο

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ
ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Κοινοτικών Υπαλλήλων
Ν Ημαθίος με επικεφαλής τον
πρόεδρό του κ Κυρ. Χστζησυμεώνογλου επισκέφθηκον τον νέο
Νομάρχη Ημαθίας κ. Πινακίδη. τον
οποίο συνεχάρησαν για την ονάληψη των καθηκόντων του και του δή
λωσαν άτι θα είναι όπως και στο
παρελθόν αμεριστοι συμπαραστά
τες erro έργο του.
Στην επίσκεψη ήταν ο αντι
πρόεδρός του συλλόγου κ. Μπαίού
κης. ο γεν. γραμματέας κ Μ ελιτζά
νας. ο τομιος Κουρατζίνος και το μέ
λος κ. Ευθυμιάδης,
Επίσης τον Νομάρχη κ. Πινακίδη επισκέφθηκε το Κοινοτικό Συμ
βούλιο Φυτείας με επικεφαλής τον
Κοινοτάρχη κ. Σταύρο Μαρμαρά
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι
καθημερινά τον κ. Πινακίδη επισκέ
πτονται και συγχαίρουν Πρόεδροι
Κοινοτήτων και διαφόρων φορέων
του Νομού μας.

Οι δ ιω χ θ έν τες ερ γα το ϋπ ά λ
ληλοι α π έσ τειλα ν προς το ν
Π ρόεδρο της Δ η μοκρ α τία ς κ.
Καραμανλή, τον Π ρ όεδρ ο της
Κ υβέρ νησ ε ως
κ.
Α νόρ έα
Παπανδρέου, το ν Π ρόεδρο της
Ν έας Δ η μοκρ α τία ς κ. Ευαγ. Α β έρωφ, το ν Α ρχηγό το υ Κομ
Π ρ ο ο δ ευτικώ ν κ. Σπυρίδωνα
Μ αρκεζίνη, τον Π ρόεδρο του
ΠΑΡΚΕ κ. Γεώργιο, Μ αύρο, τον
Π ρ όεδρ ο το υ ΚΟΔΗΣΟ κ. Ιω άν
νη Π εσμαζόγλου. τον Π ρόεδρο
της ΕΔΑ κ. Ηλία Ηλιού. το ν Γεν
Γραμματέα το υ ΚΚΕ κ. X. Φ λω ράκη το ν Γεν. Γραμματέα του
ΚΚΕεσ. κ. Κύρκου. το ν Π ρόεδρο
της Βουλής κ. Ιω άννη Αλευρά,
τον Υπουργό Γεω ργίας, τον
Υπουργό Εργασίας, τη Γενική
Συνομοσπονδία Εργατώ ν Ελλά
δος, τη ν πιό κάτω ενυπόγραφη
δια μα ρτυρ ία τους:
«Σε σάς που η ιστορία σος επέλεξε νο ογωνιοθείτε και να πρωτο
στατήσετε για την ευημερίο του
ελληνικού λαού, απευθύνουμε την
λιγολονη αυτή διαμαρτυρία μας και
θέτουμε στην διάθεσή σος την τύχη
των οικογενειών μας που αιφνίδια,
και ανέλπιστα, μετά πς 18 Οκτω
βρίου 1981 βρέθηκαν να στερούν
ται κι αυτό ακόμα το καθημερινό
ψωμί που τίμια εξασφαλίζαμε μέχρι
τότε εργαζόμενοι για πολλά χρόνια
στο εργοστάσιο της Βιομηχανίας
Σακχόρεως Πλατέος Ημαθίας.
Στερούμενοι κάθε άλλου οικο
νομικού πόρου, προσληφθήκαμε
πριν χρόνια αξιοκρατικά και ανάλογο
με τις ανάγκες του εργοστασίου,
χωρίς τις μεσολαβήσεις παρένθε
των προσώπων, αλλά προτάσσον-

τας μόνον την εργατικότητα και την
ανάγκη μας στο εργοστάσιο Πλα
τέος και με τον τίμιο κοι άχρωμο
ιδρώτα μας εξασφαλίζομε το καθη
μερινό μας ψωμί μέχρι πς 18 Οκτω
βρίου 1981.
Μετά την μέρα όμως αυτή άρχι
σαν μεθοδευμένα να κοινοποιούν
ται με μιά πρωτόγνωρη σκληρότητα
ο, απολύσεις μας που δεν αναστέλονταν ούτε από πς παρακλήσεις
μας ούτε από τις διαμαρτυρίες μας.
Ισως είμαστε οι πρώτοι 'Ελλη
νες που έτσι ομαδικό κυνηγηθήκαμε
από Ελληνες Διοικούντες. που
χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη
μιός κάποιας εύλογης δικαιολογίας,
σκληρά, αδίστακτα και απάνθρωπα
μας έδιωξαν νεόφερτοι επιδρομείς
αυτοί, από τους χώρους που εμείς
αξιοποιήοομε και ποτίσαμε, με τον
ιδρώτα μας, πολλοί από μας από
20ετίας,
Γνωρίζουμε βεβαίως τα ανέντι
μα κριτήριό τους, αφού στις ίδιες
θέσεις μας φρόντισαν να τοποθετή
σουν πρόσωπα που το μοναδικό
τους χάρισμα είναι ο κομματικός
φανατισμός η δήλωση κομματικής
υποταγής στον Γικόνογλου και τον
Παπαγιάννη, που είναι πρόθυμοι σε
συνεργασία με τις κομματικές τοπι
κές επιτροπές νο εγγυηθουν την
ικανότητα ευλυγισίας της σπονδυλι
κής στήλης των νεοπροσλαμβανομένων και την ιδιαίτερη ευαισθησία
τους εττο χρώμα ενός φτιαχτού
ήλιου. (Τα ονόματα τους είναι στη
διάθεσή σος).
Κι εμείς έχοντας την αφέλεια να
πιστεύουμε πως για να δουλέψεις σ'
ένα ελληνικό εργοστο σιο αρκεί νο
έχεις ικανότητα, ανάγκη γιο δουλειά
και νόσοι Ελληνας φωνάζουμε σε
Συνέχεια στην 3η

Ο Ελληνας ξενητεμένος
αιώνιος νοσταλγός
της γενέτειράς του!
Ο κάθε άνθρωπος είναι 6ε με
νος με τον τόπο που γεννήθηκε
Κσθένος πονάει το πατρικό του
σπίτι. Μα ο Ελληνας περισσότερο.
Α υ ιό αποδείχθηκε επανειλλημένα.
από πολλούς που ζούσαν και ζούν
αε διάφορα κράτη της υφηλίου
ΚΓ όταν λέμε «Έλληνας» η
εργάτης η φοιτητής είνοι το ίδιο
γιαπ η «δυναμικότητα» της όλης
ψυχοσύνθεσης έχε, κοι κρύβει τα
ίδια αισθήματα, μιά προ πόντων,
αγάπη και νοσταλγία, προς την
πατρίδα11
Ποιος από μας που ζούμε έξω
δεν νοσταλγεί το βουνό, τον κάμπο,
την ακρογιαλιά, τα βράχια, το άρω
μα του ελληνικού αέρα.
Καθημερινά ταξιδεύει ο καθέ
νας μας και κάπου αλλού. Αλλοι άν
θρωποι. άλλοι τόποι, άλλα ήθη και
έθιμα άλλες πόλεις μα ο νούς είναι
πάντα πίσω.
Η καρδιά είναι βαθειά συνδεδεμενη, με τα δέντρα του χωριού, με
τα πεύκα της βουνοπλαγιάς με την
υπέροχη φύση! Νομίζω δε. πως
κπιιιιιά δύναυπ δεν υποοεί να σβύσει. αυτό το γκυκο αρωμα της «λμιδας του γυρισμού πίσω στον τόπο
μας Πολλές στιγμές απόδειξαν, πως
η ξενιτιά είναι πικρή Πολλές κατα
στάσεις έδειξαν, πως το να είσαι
ξενητεμένος είσαι μιά διχασμένη
προσωπικότητα, μισή ύπαρξη,
' Οσο και απίθανη φαίνεται ζωή
στο εξωτερικό η ώρα του ύπνου
πολλές φορές είναι στιγμή δοκιμοσίος Τα βλέφαρα πολλές νύχτες
δεν κλείνουν όπως εμείς θέλουμε,
ο ύπνος δεν είναι πλέον γορνός και
η σκέψη πρωτεύει στο να αναακοπει ολα τα γεγονότα στο σπίτι, στην
πατρίδα στους γονείς, φίλους κοι
φιλικά πρόσωπό
Μα κι αν ακόμη έλθει το ονε,
ροπόλημα το δάκρυ ξεχυλΰε, από
τα μάτια, γιατί κ·' ουτός ο ύπνος
έφερε τις τρυφερές και γλυκές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 11 Απριλίου 1 9 8 2 και ώρα
10.30 π·Μ· στα γραφεία του Κόμματος της Νέας
Δημοκρατισς Μητροπόλεως 36, πάνω από τον
Κινηματογράφο «ΠΑΛΛΑΣ», θα μιλήσει ο πρώην
Βουλβυτής Νέας Δημοκρατίας κ. Α.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ με
θέμα: «Εξέλιξη της πολιτικής καταυτάσεως της
Ελλάδος».
Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση.
Εκ της Νομαρχιακής Επιτροπής
Νέας Δημοκρατίας

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΓΕΦ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

αναμνήσεις του ονείρου και που
άδειωχτο έφυγε στην ατέλειωτη νύ
χτα της αιωνιότητας
Ο ξύπνιος, μένει με την γλυκεία
ανάμνηση του ονείρου και ο αγώνας
της επόμενης ημέρας για την επι
βίωση. συνεχίζεται...
Χαρακτηριστικός ήταν πάντοτε
ο αποχαιρετισμός στην ξενητιά
ππλαιώτερο... Ο πόνος και ο θρήνος
από τα προσφιλή πρόσωπα ήταν
σημαδεμένος με το «αντίο» Οι νέοι
φεύγανε για άλλες χώρες ενώ η
δοκιμοοίο παρέμενε και συνεχίζον
ταν στα προσφιλή πρόσωπα.
Ο πόνος αυτός και ο σπαραγ
μός ενώνανε πάντοτε την τύχη του
νέου με την ευχή για μια καλή αντά
μωση.
Πολλοί τραγούδησαν το γεγο
νός αυτό Το δημοτικό τραγούδι
στάθηκε κΓ ουτό κοντά σ' αυτές τις
δύσκολες καταστάσεις. Ο λαός πό
νεσε και τραγούδησε με πόθος την
ξενηπό Αυτό δε το δρόμο συνεχί

ζεται σε κάθε φοιτητή σε κάθε
εργάτη ξενητεμένο μέχρι σήμερα.
Ακόμα κι' αυτός ο μεγάλος
«Κρυστάλλης» έννοιωσε την ανά
γκη κοι τον πόθο να εκφράσει την
πίκρα της ξενιτειάς γράφοντας το
ποίημα με τίτλο: Το τραγούδι της
ξενιτειάς».
Η παλαιό έννοια της ξενιτειάς
με την σημερινή, λόγω των τεχνι
κών μέσων, είναι διαφορεπκή.
Ισως τα πράγματα σήμερα να
έχουν κάπως σπλουστευθεί. Το
νόημα όμως παραμένει και πάλι το
ίδιο. Ο πόθος και η νοσταλγία, είναι
ριζωμένα βαθειά. όπως και ιταλαιώτερα. Η ελπίδα της «φυγής» είναι
συγχρόνως και το ιδανικό του ξενι
τεμένου. είναι η ψυχική λύτρωσα
είναι αυτό το απαλό χάδι στις ώρες
της ανάπαυλας Είναι ακόμα αυτό το
βάλσαμο στις πληγές της κορδιός
που λέει: Πατρίδα σαν τον ήλιο οου,
ήλιος αλλού δεν λάμπειΙΙ...

D IS C O
CLUB-SHOW
QUEEN NOR ΤΗ
Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Ι 190 Τ Η Λ . 62.J73

Σάββατο-Κυριακή

ο Γιάννης
Κατέβας
ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

οταυρόΛεξ 3 ί
123456769

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
1. Είναι για την Ημαθία ο Αγγ. βαλταδώρος
2. Συντελεί στην εναλλαγή της Ολης
μαζί με το υγρό του αίματος (καθ.)
3. Αυτή παίζεται, με άρθρο
4. Διάσημου συγγραφέα το επώνυ
μο— Έτσι λέγονται τα άγρια πουλιά
5. Ποιότητα εκφράζουν- Στη μου
σική, πιό συνηθισμένη.
β. Ανόποόα στσυρολεξολούλουόα
Ενα νήμο ..κομένο.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΚΑΘΕΤΑ.

Παρασκευή 9 Απριλίου I*

ΛΑΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Του ΛΗ Μ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
7 Διετέλεσε βουλευτής του νομού
μας.
8 Μάνη χωρίς...φωνή- Αντικστα
στάθηκε στην χώρα μας από την
προεδρεία.
9
Πολλοί την φιλοσόφησαν
Αγροτικό προϊόν
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Στη γενική, χωριό του νομού μας
2 Ζωικές τροφές (καθ.)·
3 Τ ο ¡6ιο με το 9 οριζ, θ' - Και η άν
θηση αλλιώς.
4. Νοτιοελλαόίτικσ προϊόντα είναι
κυρίως αυτό (γεν.)
5. Πρώτη φωνή μας όταν ακούμε να
χτυπούν κλειστή μας πόρτο, εόώ
όμως ατελείωτη.
6. Ειδικότητα εργάτριας (πληθ.
καθ.)
7 Μ ε την πρόθκση που λείπει θα
γινόταν μάρκο χαλιών Αλλιώς τα
γυμνά, εδώ χωρίς αρχή-τέλος,
8. Πρασινάδα προσφέρουν αυτά
ίαντιστρ.1— Φρούτο
9. Μάρκα επαγγελματικών ψυγείων

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1 ΠΕΡΙΟΣΤΕΟ 2 ΡΑΪΧΣΤΑΓΚ 3. OPA Τ Α - ΚΙ 4. ΛΩΡΙ
ΔΑΣ 5 Ρ Α - Σ Α Ν - ΥΣ 6. (Γιόκο)ΟΝΟ- ΚΜ
ΜΑ 7 ΜΙ
ΡΙΠΜΑΒ 8. Ο Σ Α - Α Ε - ΤΟ 9 ΣΗΜΑ ΚΕΑΣ
1 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2 ΕΑΡ- ΑΝ ΙΣΗ 3. ΡΙΑΛ ΑΜ 4 IX - ΟΣ 5
ΟΣΤΡΑΚΙΑ 6 ΣΤΑΙΝΜΠΕΚ 7. ΤΑ 8. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 9 Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ
8.00 Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΜΑΤΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10.10 ΝΤΑΛΛΑΣ
11.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
I 1.50 ΓΑΛΛΙΚΟ NTOKVMANTAIP
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

F .r r

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 9
9.20 ΧΗΜΕΙΑ (Β ΓΫΜΝ.)
10.18 BOTAN - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΙΑ' ΓΥΜΝ.Ι
10.40 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Ε ΔΜΜ.Ι
12.20 ΓΕΝΙΚΕ! ΓΝΩΣΕΙΣ
(Α* ΓΥΜΝ ΣΤ' ΔΗΜ,Ι
2.86 ΧΗΜΕΙΑ (ΕΠΑΝ.)
3.80 BOTAN. - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
(ΕΠΑΝ.)
4.10 ΦΥΣΙΚΗ IEJOPIA
(ΕΠΑΝ.)
8.10 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
8.40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΕΠΑΝ.)
8.00 ΔΟΝ ΚΙΧΟΤΗΣ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ KAJ Τ ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤΟ
7.06 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9
6.00 ΓΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟ
ΣΜΟΥ
5.30 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
6.45 ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
7.45 Η ΚΥΠΡΟΣ
8 00 ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
8.30 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.05 Η ΖΟΗ ¿ANAPXIZEI
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμός 1449
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Πορύ Γω ΠρίλΚΟόΐΜΐω 6epoio^ Δικαστι
κός Ετημ«Λ Βοσ. Λήακαρης um, cni της
«rrrAtocuj«, ίσιούτος, Δηλαττο»ώ ότι Την
ΐ25ην)€ΐκοντόν πίμπτην ταυ μηνός
Απριλίου 1982 *τους, ημ*ρσν Κυρ·ακ<^
*ο» οπότας ώρας 10ης πμ ι*χρ· 12 ης
Ρ4σημ3(ννός ιν ΚουμαριΔΗμαθίας κοι
€·ς τα Κοινοτικόν Κατάστημα Κουμαριό
ςυυς συνήθη τόπον πυν πλ·ιαιηρ·οαμων
tvuimov του Συμβολαιογράφου Β(ρα<ας
Χαριιυινος Πυπυχρυαύνθου <υς «πίτου
πΑ€ΐστηρ*ρομύό υπαλΑηλσυ η τούτου
χμιλυομλνου τνώπιον του νομίμου αναπλπρωτου του. τη «ro<7n«üutt του όανο
ατού Ιπυρου ΘίοόωριΑπ κατοίκου
Κατίρινης 6»«α·ουμ€νου ΛσμΟόνειν
πορό του ΟΦωλίτου του Αντωνίου Σπα
νού κ>υ Νικ κάτοικου Θεσσαλονίκης το
«τίΜασοάμίνον ποσόν των δραχμών
102.600. νομιμστόκως μέχρις Εξοφλή
θ€ΐι>ς πλζον Γταρσγγ«λίος€«τ€Α*ο<αις<*
όοσχμών 1500 κσ» navrci τα Λοιπά ¿ξο&ο
«κττΜσκως κ® πλι·στηρ»ααμού μέχρ*
π^ρστος αυτού. 6υνάμ·ι και εκτίλεσιν
της υπ' αρ»θ 8575/1982 διαταγής πλη*
ρώμης του Μονομ€λούς Πρ»μτοΑικΕ»ου
0co 'νίκης και της σχςτικάς πρός τον άνω
ΟφοΛέτην κοινοποιηθςίσης Επιταγής
πρός πληρωμήν ως τούτο όβικνυτα» εκ
της υπ αριθ 8675/10 11 1982
σ«ως Ετπόόσίως του Δικαστικού €πψ*
Λητού των cν θ<σ/νί«η Πρωτοόικών
Γβωονίου Πο»>νηπτ/η ΓΚΤΙΘΡΝΤΑΙ CiC
Δημόσιον Αναγκαστικόν ι»Μκ7τηρ*οιτμόν τα κάτωθι ακίνητα του πρόσθιν
υφί»Αϊτού κστσσχ» Θ4ντα όυνάμ«» της
υπ' αριθμόν 1442:3-3 1982 <ατυσχ<τηρίου ·κθέα<ως υου Ήτοι Τα ί/64)
τρία «ξηκοστά τέταρτο €ξ αδιαιρέτου
ήτοι 240 στρέμματα εξ αδιαιρέτου ενός
αγροκτήματος συνολικής εκιόσεως
περίπου 5,200 στρέμμότων γνωστού
ως σγρυόασοκτήματος Αόελφών Ανιω
νίου Σπανού, Μίμένου ev τη κτηματική
η<ρ«οχή της Κοινότητος Κουμαριάς και
της πκριφερκιος του Ειρηνοδικείου
B#ροίας συνορευόμεναν γυρωθκν ye
Βοσκός Ανω Λοζϊτσι-Λρ·λιανής-ΞηρολιßöAou,
Κουυσνιτσίυυ. Καιοτοχωρίου
και Λορμόνης συγκειμένου «* δύο χιλιό*
δος m ρίπου κπλΛιί ργηαίμων γυιων ττις
υπολοίπου Ρύσης Βοσκισιμου t κτάβκακ.
μ*τό των · ν uurw «κτισμένων 6 οικιών.
6 σττωΑαιν των πσραρπμάτων και napci
κολουθημάτων αυτών, υ* 7 πηγάδια κσι
μ»α Βρύση £»ς την «<ιλΛι*ρνήσιμσγ ·κτα
σ»ν έχι» Φυτιυθή ψάρμη 130 στρςμμοruiv π»ρίπου «ξ ών 70 στρέμματα αμυ
γδαλιές κλ 60 στρέμματα ροδακινιές. Το
•ν λόγω κατασχεθέν μ·ρ*6ισν «σ*έ*€ΐ °
•.aß οά t * «ληρονομίας του σποΒιώσαν^
τος πατρός του Νικολάου Σπυνού γβνομένης ππρ αυτού αυυδκκιής δυνάμει
της υπ αμιθμ. 2148/5-1-71 πράξεως
του
τυμφου Βέροιας Δημητρίου
Μανωλιδη. α δε πατήρ αυτού κατείχε
τούτο 6·ά του um’ οριθ 3884/5'3*37
Συμβολαίου ταυΣυμ/φου Θεροΐσς Αντω
νίου Εμμ Ιορρηκωστη. των πράξεων
τούτων μετσγτγραμμένων νμμιμως εις
τα βιβλία μεταγραφών τοα Υποθ/κείου
Βεχιαιης Εξ» πμήθη »ο άνω κατοσχεθίν
ιξ αδιαιρέτου πασοστόν ακινήτου «ντι
6ρχ 400.000
ϋς πρώτη προσψορα 6»ο την »ναρξιν
του πλΜςτπίριασμού θελί» χρι\σ»μ<υσκι
Π πορό τυυ νόμου προΒλεπόμκνη ταισύ*
τπ *<>4ΐ 1/2 της γενυμένης εκτιμήσεως
των «οτασχεΟέντων ήτοι δρχ. 200-000
η «στακύρωαις γενήσετα» ε*ς τον προσ
Φέσυντα την μεγαΑυτςραν πμήν τκλευ
τπιον πλβιοδΟτην ττ)ν 12ην ώραν ιης
μ·ιι«ΐμΡρ*ας της άνω καθορ»σθ*ίαης
η^ιέρος πλτιστηριοσμού αφού προηγου
μι.ως γίνει τρεις φοράς πρόσκΑησις
προς πΚ<*οόοαίαν υπά του κήρυκος τη
τντολπ του ·πί του πλειστηριασμού
•r*j όατις δικαιούται όπως Cntή*
ν vj3i πυρ ικδστου πλειοδότου

ερηματικάς εγγυήσεις Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής ιιποχρεουτσι
νσ κσταβάλει εις τον επί του πλειστηρια·
σμοιι υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μ4 τρητά ή να καταθέσει τούτο ομελητι
•·ς το Δημόσιον Tapcíov (ΓραφεΙον
ΓΙορσκοτσθηκών και Δάνειων! προσκο
μιζων και το σχε τικόν γραμμάτιον εις τον
tni του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως »νεργηθήσετοι ανατιλειστηριαομός
κστ αυτού m έξοδα του οποίου θέλουν
• ισπμαχθεί παρ* αυτού οναγκασπκως
και δια προσωπικής του κρατήσεως Εις
περίπτωσιν μη εμψανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την anal
τησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
Λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερεγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της οπολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθηαομέ
νης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδστήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος ορίζομενην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ
Για νο καταλάβουμε αν το Τριώ
διο έχει, και οε ποιο βαθμό, ποιδαγωγική και μορφωτική αξία, είναι
ανάγκη να πούμε με δυο λόγιο τι
είναι αγωνή και τι μόοφωση κ αι
πρώτα να δούμε τι εννοούμε λενοντας αγωγή. Σύμφωνα με την κοινή
ομολογία των ανθρώπων που ασχο
λήθηκαν και ασχολούνται με το θέ
μα, αγωγή είναι η συνειδητή «οι
σκόπιμη επίδραση που ασκείται πά
νω στον αναπτυσσόμενο και διαρ
κώς εξελισσόμενο άνθρωπό. Π.χ.
αυτό που κάνει το σχολείο για να
μας ετοιμάσει τους ουρία νους
καλούς πολίτες και αυτό που κάνει ο
κάθε γονιός για να εχει ένα παιδί
που θα το καμαρώνει αυτός και η
κοινωνία είναι ακριβώς αυτό που
λέμε ανωγή. Βέβαια, δεν είναι μό
νον ουτό αγωγή. Είναι και κάτι άλλο.
Οστόσο ας σταθούμε σ αυτό που
είναι οπωσδήποτε σωστό και μας
εξυπηρετεί.
Ας δούμε όμως τώρα τι είναι και
μόρφωαη. Το ουσιαστικό αυτό
παρόνεται από το ρήμα μορφώνω
που σημαίνει: δίνω μορφή σε κάτι,
πλάθω ένα πραγμα όπως εγώ θέλω,
δίνω μια μορφή σε κάτι που προη
γούμενα δεν την είχε. Επομένως
μόρφωση, στην κυριολεξία, σημαί
νει την ενέργεια εκείνη με την οποία
κάτι παίρνει μια κάποιο μορφή που
δεν την είχε προηγούμενο. Μετοφορικά τώρα, μέσα στο χώρο του
ανθρώπου που εξελίσσεται, μόρ
φωση λέγοντας εννοούμε τη συνει
δητή εκείνη ενέρνεια που αποσκοπεΙ στο να όιαπλσσσειτον άνθρωπο
σύμφωνα με κάποιο ιδεώόες έναν
τύπο, μια μορφή. Να καλλιεργήσει
όηλ. τον άνθρωπο εσωτερικά ψυχι
κά. ώστε να πάρει μια ωρισμένη
εσωτερική μορφή ν' αποκτήσει μια
ορισμένη συμπεριφορά.
Ύστερα οπό την αναγκαία ανά·
λύση των εννοιών της αγωγής και
της μόρφωσης ας δούμε αν το
Τριώδιο, όπως το γνωρίσαμε, ασκεί
ανωγή και μόρφωση πάνω στον άν
θρωπο, αν θέτει σκοπό και προβά
λει ιδεώδες αλλά και ον διαθέτει
κοι τα μέσα που θα βοηθήσουν τον
άνθρωπο να πραγματοποιήσει το
σκοπό που οδηγεί στο ιδεώδες.
Διαβάζοντας κανείς το Τριώδιο ή
και παρακολουθώντας το τις ημέρες
αυτές οδηγείται αβίαστα στη διαπί
στωση πως το ιδεώδες που προ
βάλλει στον άνθρωπο είναι η πηνή
της Αλήθειας και της Ζωής η Ιδια η
Αλήθεια και π Ζωή. ο Χριστός
Πράγματι το Τριώδιο με κάθε τρόπο
μάς οδηγεί να έχουμε ζωντανή
εσωτερική εμπειρία πως ο Χριστός
είναι η «προσδοκία των εθνών» και
η πλήρωση της «πανανθρώπινης
λυτρωτικής
νοσταλγίας»,
αφού

Εφευρέσεις
ενός αιώνα
Τον περασμένο αιώνα έγιναν οι
πιό κάτω σπουδαίες εφευρέσεις και
ανσκολ όψεις.
Το 1803 εφευρέθηκαν οι μεταλ
λικές πέννες. Το 1807 τα ατμό

ΤΑΞΙ

Μ ΕΛΛΟ ΝΤΕΣ ΓΑ Μ Ο Ι

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ HOMO
100
121
199

(ίμε,αη Δράση
Ο .Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυρυαβεατική
Νοσοκομείο
A.E.H. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

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

Ραδιοταζί

62355-82.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΠΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Π λ..Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
,Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
•Εναντι ΚΤΕΑ
24.080
ρΙωραΓτη
23.350

Κινηματογράφοι

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

22.199
22.200
22,314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)

2 3 .6 )9
2JJ64

iIJC.A. (πρωί, βοήθκικς)

23-376

ΓΡΑΦΕ1 Ο
Η ΑΚΕΔΩΧ
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καάτ[γητής βιολόγος

στάς είνοι ο Σωτήρας ο «των πάν
των βασιλεύς», ο «συνέχων παλά
μη» και απνευμαπ κρατών κτίσιν
άπασαν». «ο τον ουρανόν αστράσιν
αγλοισος και κοσμήσας τοις όνθεσι
την γήν», «ο λίμνας και πηγός και
θαλόσσας ποιήοας». «ο της ζωής
ταμιο,ύχος» Και επειδή, όταν «επεσκέψατο την ημετέραν πτωχείαν»,
αφού έλαβε «βρστείαν σάρκα» και
«κατά πάντα τοις οδελφοίς ομοιω
θείς». δεν εγκατέλειψε τους «ποτρικούς κόλπους» και κρότησε όλο το
θεικο του μεγαλείο, γι' αυτό την
ανθρώπινη φύση που φόρεσε με τη
σσρκωσή του την ένωση μυστηριοκά με τη θείο nou είχε, την «ανεκαΙνισεν. ηγιόσεν, απηφθάρτ,σε και
εθέωσε «δυνάμει», μετοδούς εις
αυτήν θειον ζωήν, ούτω δε απειργάσατο την απαρχήν της απολυτρώσεως».
Ο Χριστός έγινε «σύμμορφος τω
σώματι της τοπεινώσεως ημών, ίνα

ΣΗΜΕΡΑ
1015

1821

1941

Ο αυτοκρότωρ του Βυζαν
τίου Βασίλειος Β' ο Βουλγοροκτόνος καταλαμβάνει
το φρούριο της Εδεσης που
είχαν στην κατοχή τους οι
Βούλναροι.
Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν
κσι φυλακίζουν τους προ
κρίτους της Αθήνας με απο
τέλεσμα η πόλη να περιπέσει οε τραγική κατάσταση.
Το οχυρό παυ βρίσκονται
στην
Ελληνοβουλγαρική
μεθόριο αμύνονται ηρωικά.
Μετά τη διάσπαση της
Γιουγκοσλαβικής άμυνας σι
Γέμμονοι
παρακάμπτουν
την οχυρωμένη τοποθεσίο
κοι μπαίνουν στην Θεσ/νι
κη. Τα οχυρό αναγκάζονται
να όιακόψουν τον αγώνα
μετά τη συνθηκολόγηση.

Πλουτίστε τις
γνώσεις σας

ΒΑΣ. ΛΑ7ΚΑΡΗΣ

Ο ΓΓΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του Χρήστου και της Πολυξένης το
γένος Αρνυρσπούλου γίννήθηκε
στη Λίυχόπετρα Βτροίας κοι κατοι
κεί στη Βέροια κοι η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου
και της Σοφίας το νένοςΠοπανούαα,
Ϋϊννήθηκε και κατοικεί στον Πολύλακο Κοζάνης ηρόκειτιιι νο παν
τρευτούν και ο νόμος θα γίνει στη
Βέροια.

Α^τός είναι ο «καταβάς επί γης εις
το σώσαι τον κόσμο., δια έλεος
πολύ» ο Οποίος «ερρύσατο ημάς εκ
της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν αυτού».
Γ,α όσους ζούν το Τριώδιο ο Χρι-

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 220661
Αλλανή και το λουρί της μάνας
(Ελληνικό - Κώστας Βσυτσάς)
ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Τα
δόντια
του
τελευταίου
καρχαρία (αμερικανικής παραγωγήςΙ
ΠΑΛΛΑΣ (ιηλ. 22037)
Η δίκη των βασανιστών (Ελληνικό
ντοκυμαντέρ)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25.4711
0 ιπτάμενος Εκτελεστής (καράτε
Μπρούς Λή)
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Το δέρμα (ιταλ. ποραγ Μαρτσέλο
Μαοτρογιάννι
Κλσούντια
Κορντινάλε)
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 22408)
Στα 13 πόρνη για το ναρκωτικά
(αμερικ παρανωγής με την Κρίστιαν
Φ ) ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28940)
Απίθανοι αλιώπκοι. ωραίοι
(ελλ. κωμωδία)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ιηλ 23349)
Χορός στο κριββάτ' σ ο υ ΐΣ ύ φ α
Κρίστι)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)
Τα τσακάλια (Ελληνικό - Σπυρος
Καλογήρου, Πόνος Μιχαλόπουλος)

πλοία. Το 1810 τα ταχυπιεστήριο.
Το 1812 το ηλεκτρικό φως. Το
1825 ο σιδηρόδρομος. Το 1829 π
ραπτομηχανή. Το 1838 τα γραμμα
τόσημα. Το 1858 το θωρπκτό. Το
1863 το ποδήλατο. Το 1860 το
τηλέφωνο Το 1863 τα Υποβρύχια.
Το 1877 η γραφομμηχονή. Το 1880
η ηλεκτρική λυχνία. Το 1884 το
πηδαλιουχούμενο αερόστατό Το
1885 το αντιφάρμακο της λύσσας.
Το 1895 ο κινηματογράφος και το
1898 το ρόδιο.
Γιατί τα ποτάμια χύνονται στη θά
λασσα;
Η νη ποιι κατοικούμε δεν έχει
Ισιο επιφάνεια. Αλλού θα συναντή
σουμε βουνό, κοιλάδες αλλού λό
φους και χαράδρες Αλλά το κάθε τι
που βρίσκεται στην επιφάνεια της
νής υφίσταται το νόυο της βαρύτη
τας και έτσι τείνει να φθασει στο
κέντρο της νής Και το ίδιο συμφαίνει όταν πετάξουμε μιό μπάλα στον
αέρο και μετά τη βλέπουμε να πέ
φτει κατακόρυφο Το ίδιο παθαίνει
κάθε τι που αφήνεται στο κενό.
Ετσι λοιπόν ο ίδιος νόμος της βαρύτητος που έλκει όλο τα σώματα
πρός το κέντρο της γής έλκει και το
νερό πουβρίακετοι πάνω σ αυτήν
απόδιόφορες αιτίες. Αυτότονερό
ακολουθείτον κάθε κατήφορο, που
θο βρεθεί υπροστάτου μέχρι που
νο φτάαειστο χαμηλότερο επίπεόο
της επιφάνειας της v à t
ουτό το
χαμηλότερο επίπεδο είναι η θάλασ
σα. Να γιατί τρέχουν τα ποτάμιακαιριχνονταιστηθάλασσο.

ημάς συμυορφους ποιήσπ της εικόνος της δόξης αυτού» και «την
ρυπωθεΐσαν εικόνα, εις το αρχαίον
αναμορφώσας, τω θείω κάλλει
συγκαταμίξη». Ακόμα ο Χριστός του
Τριωδίου είναι ο «φρικτά πάθη 6Γ
ημάς υποστάς», «ο υπέρ του κό
σμου σφαγείς εκουσίως Υιός του
Θεού», «ο εν Σταυρώ τας αχράντους του χείρας απλώσας». «ο υπέρ
ημών σποθανών». Είναι Εκείνος
που έδωσε «εαυτόν αντίλυτρον
υπέρ των ψυχών ημών» ο «Πήγα
σος ημίν άφεσιν». Πέρα όμως και
πάνω απ αυτά ο Χριστός ως μορ
φωτικό ιδεώδες του Τριωδίου, είναι
κατεξοχήν ο «Ανοστάς εκ νεκρών»,
που συνέτριψε κυριολεκτικά το κρά
τος του διαβόλου, ο «θανάτω θάνα
τον πατήαας κοι τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος». Αυτός είναι
το ζωντανό ιδεώδες σύμφωνα με
τα οποίο επιθυμεί να μας μορφώσει
το Τριώδιο.
Συνεχίζεται

ΚΩΔΙΚΑΣ
Κάποιος νεαρός γιατρός προσ
λαμβάνεται σε μιά γενική κλινική και
την πρώτη μέρα κάνει περίπατο στα
δωμάτια νιά να κατατοπισθεΙ.
Παρατηρεί τότε ότι πάνω στην καρ
τέλα. στα πόδια των κρεββατιών.
εκτός από το όνομα του οσθενούς
υπάρχουν διάφορο αρχικά.
Τι σημαίνουν αυτά τα ΕΚ,
8ΧΠ, ΚΝ, ρωτάει απορημένος την
προιοτομένη που τον ξεναγεί.
Δείχνουν την ασθένεια από
την οποία πάσχει ο κάθε νοσηλευό
μενος εξηγεί εκείνη. Το ΕΚ λ,χ. εί
ναι «Εντεροκολίτης». το «ΒΧΠ
«Βρογχοπνευμονία» και ΚΝ «Κολι
κός του νεφρού»
Κι ουτό το ΕΘΞ;
- «Ένας Θεός ξέρει»...
ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ
Η κυρία'
Μά. γιατρέ μου. ζητάτε χίλιες
δραχμές για ένο δόντι, που βγάλατε
από το μικρό;
- Πληρώνετε και για τους τρείς
πελότες που μου έδιωξε ο κανοκό
ρης σας με τις φωνές του. οπόντησε
ο γιατρός.

IM in u n tfu io flK
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Σήμερα διανυκτερεύει το φαρμα
κείο

ΜΠΑΛΙΟΣ - ΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
τηλ. 29.759

Βενζινάδικα

1

- S 3 T
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιωακειμίδου Δόμνα
Σταόίου 85. τηλ. 26.878
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδπς Δημήτριος
Κύρτση 1 τηλ, 22.767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθαν.
28ης Οκτωβρίου 87, τηλ. 22.580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

Έκθεση

βιβλίου

Την
ελληνική
Λογοτεχνική
παραγωγή του 1981 αντιπροσω
πεύει η Γ' Πανελλήνια Εκθεση
Ελληνικού Λογοτεχνικού Βιβλίου,
που οργανώνει το υπουργείο Πολι

τισμού.
Η έκθεση που περιλαμβάνει
μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια,
ποιητικές συλλογές βιονροφίες και
ταξιδιωτικές εντυπώσεις θα γίνει
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Δεν ξερετε ότι είμαι γυναίκα ε..
στη συνέχεια θα μετσφερθεί σε 15
βλέπετε πως όταν σκέπτουμαι πρέ
επαρχιακά κέντρα και σε πέντε πό
πει να μιλώ;
λεις της Κύπρου. Τα βιβλία της
Σαίξπηρ έκθεσης προσφέρονται δωρεάν
_από τους σ υ γ γ ρ α φ έ ς . ___ ___

miexmex m
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το τριαντάφυλλο, η μέντα το
λεμόνι κι ένα σωρό άλλα προϊόντα
φυσικά, μπορούν νσ χρησιμοποιη
θούν γιο την ομορφιά σας. Ιόιαίτερα
για τη φροντίδα και περιποίηση του
δέρματος σας. Δεν θα ήτσν βέβαια
κάτι ασήμαντο για σάς να έχετε ένο
δέρμα φρέσκο σαν τη μέντο και
απαλό όπως τα πέταλα του τριαντά
φυλλου. Χρησιμοποιείτε, λοιπόν,
καλλυντικά που περιέχουν φυσικό
προϊόντα. Ακόμα και το γολάκτωυα
καθαρισμού που χρησιμοποιείτε
πρωί και βράδυ πριν από μια λοσιόν
τονίκ που περιέχει τριαντάφυλλο.
Ακόμα υπάρχουν στο εμπόριο μάοκες προσώπου που περιέχουν μέν
το. Κι είναι αυτή ακριβώς η μέντα
που δίνει στο δέρμα του προσώπου
την αίσθηση της φρεσκάδας μετά
τη χρησιμοποίηση της μόσκος. Μιά
τέτοιο μάσκα αρκεί να μείνει στο
πρόσωπο γιο 10 λεπτά και να την
βγάλετε μετά με χλωμυ νεμο. ινιαζι
με τη μάσκα θα διαπιστώσετε ότι

ψευνει και η κούραση απ' ίο »Ρ*
ωπό σας Χρησιμοποιείτε τέτοΑ'
σκα κάθε φορά που θέλετε
λίγο χρόνο ν' αλλάξετε όψή- I
Η φίλη**

Μαθητικά ιρτερουγίσματα

Το πορτραίτο του πατέρο
Όσο nepvdfi ο καιρός και γνωρί
ζω καλυτιρα τον πατέρα μου τόσο
και πτριοσό ττρο τον αναπώΞέρω
πως και κείνος με αναπάει το Ιόιο,
ίσως κοι περισσότερο, αλλά και οι
δύο μας είμαστε βέβαιοι, πως δεν
θα το πούμε ποτέ.
Αλλά ποιος ο λόγος να μου το
πει; Τόσο καθαρό φαίνεται η αγάπη
του σ ' ό.τι μου πει. σ ' ό,τι μ ε συμ
β ουλεύσει’ Δ εν γνωρίζω αν πρέπει
να το πώ. ον αυτό δεν είναι μιό ιδέα
δική μου, που εύκολα μπορεί νσ τη
όιαψεύσει η πραγματικότητα. Πάν
τως. για μένα, είναι ένας πολύ καλός
άνθρωπος. Ο καλύτερος στον κό
σμο. Αλλά ας σας μιλήσω περιςτσότερο γΤ αυτόν, είνα ι μέτριος στο
ανάστημα πρός στο ψηλό όχι παχύς
γύρω στα 43. Τα μαλλιά του είναι
φουντωτά και γκρίζα Στην εμφάνι
αη είναι ωραίος. Ντύνεται συνήθως
απλά γιατί αυτό το απαιτεί και η
δουλειά του. Συνήθως είναι χαμογε
λαστός Οχι όμως πάντοτε Έχει παν
τοπωλείο. εργάζεται σ αυτό αστα
μάτητα Προσπαθεί να φέρνει όσο
το δυνατόν καλύτερα προϊόντα γιά
να αποκτά και περισσότερους πελά
τες. Εξυπηρετεί τους πελότες του
καλό χωρίς να τους εκμεταλεύεται
Είναι πολύ έξυπνος. Κάνει τους
λογαριασμούς σε χρόνο μηδέν. Δ εν
μπορώ να πώ πως είναι λιγομίλητος
αλλά ο ύ τε και φλύαρος. Πάντως
λέει αρκετά αστεία. Αλλα και όταν
συζητάει γιά θέματα που αφορούν
τη δουλειά του ή για άλλα ζητήματα
είναι πολύ σοβαρός. Δεν διαβάζει
πολύ μάνα αν του πέσει στα χέρια
του καμιά εφημερίδα. Δ εν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο.
Απέναντι σ ' όλους μας είναι πολύ
καλός. Μάς αγαπάει πάρα πολύ. Δ εν
μας μαλώνει σχεδόν ποτέ Προσπα
θ ε ί να μας δώσει μιό σωστή ανα
τροφή μ ε συμβουλές παραδείγματα
και όχι μ ε ξύλο. Είναι τόσο φιλικός
μαζί μας που είναι πολύ δύσκολο νσ
μην είσαι Ειλικρινήςπέναντί του.Με
την μ η τέρ α υ ο υ σπάνια φιλονικού
μπροστά μας. Αλλά και η μητέρα
μου τον φροντίζει και τον περιποιεί
ται ιδιαίτερο. Αυτός είναι ο πατέρας

μου Ενας σωστός ολοκίηριΑ ^\
άνθρωπος που όλα δείχ νσι/Γ ^
έχει επ ιτύ χ ει το ίδια κ ολά ^
επαγγελματική του στοόιοόρ*!
στις κοινωνικές του σχέσεις
οικογενειακή του ζωή Γιΰ
παιδιά του είναι ένα υπόδ^η
Οσο μεγαλώνουμε τόσο και Γ'™
σοτερο θέλουμε νο του μοιάαθ8
Κι όσο τον αναγνωρίζουμε «4^5
ρα τόσα και περισσότερο ύιαιν
νΟυμε την κολωσύνη της ψυΧ<ΚΉ
την αγάπη του κοι τη β α θ ^
φροντίδα τυυ γιά τη μόρφυίΟΐη
την ανατροφή μας
Μόρτου Μαρία
Τάξη ΣΤ
Του Δημ Σχολ.Νησιού I
_________________________ X

αυτό τ(
ξερατε;
• Καημός Λέγεται το σκάρτο «Ρ6
που ο χασάπης πρόσθετει στο
Η λέξη είναι τούρκικη κοι σηΜ0^
προσθέτω.
• Η λέξη Βαβυλώνο σημαίνει ^
του Θεού. Κοι η λέξη Βοβέλ πρ°^
χεται από το εβραϊκό ρήμα μπολ*
που θα πει συγχέω, μπερδεύώ !
• Το αρχαιότερο βιβλίο του κόύκ
είναι ένας πάπυρος που ανα*0^
φθηκε σ ένα τάφο στή ®πβ°
Ανω Αινύπτου. 0 πάπυρος
έχει χαραχθεί από το 3.500 ύΛ
• Η αρχαία ονομοσία της Κυΐτ
ήταν Σφήκεια. δηλαδή χώρα Ί *
σφηκών

A ia ß ä x c c c
κo i ö ia ö iö c c c
εήν
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

-ύ .

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠ Ο ΥΡ Ι ΑΗ
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ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΝΑΕ

Ρ Ο ΥΣΣΑ Κ Η Γ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
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Μ Α ΓΔ Α Ρ Ο Υ Σ ΣΑ Κ Η '
Κ Ο ΤΖΑ Μ Π Α ΣΟ Π Ο Υ Λ Ο
ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τ Η Λ . 283377
ΒΕΡΟΙΑ
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Μεγάλη νίκη της ομάδας
μπόσκετ των γυναικών
της Γ.Ε Βέροιας 3 9 -2 7
.

Παίζοντας καταπληκτικό μπόσκετ
τα κορίτσια της Γ.Ε. Βέροιας κατόρ
ωσον να κερδίσουν με διαφορά
τιΊν ισχυρή ομάδα της Αριδαίας δί
νοντας ελπίδες για κάτι καλύτερο.
Στο χθεσινό παιχνίδι θα μπορού
με κανείς να διακρίνει στις παίκτριες
’τ ΐί Γ.Ε. Βέροιας συγουριά σωστές
μεταβιβάσεις αυτοθυσία και ωραία
καλάθια. Απέδωσαν όμως τόσο
καλά που με μεγάλη δυσκολία θα
πρέπει
να
ξεχωρίσουμε
την
•απαιωάννου την Τολ.οπούλου και

Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΟΥΛΕΨΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ

τΠν Αντωνίου.

Από την αρχή του αγώνα πήραν
το προβάδισμα στο σκορ και κατόρ
θωσαν να προηγηθούν στο ημίχρο
νο 21- 11,
Σκόρερ της Γ.Ε. Βέροιας η Αντώ
νιο ου
)2 , Τολιοπούλου
11
• 'απαιωάννου 6. Στερανίδου 8,
Πολιτίδου 2.

,

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Γ.Ε.ΒΕΡΟΙΑΣ
ντωνιάάοα Τολιοπούλου, Στεφαϋυ Πολιτίδου, Παπαιωάννου,
"•αρτσούνα. Νικολαίδου. Τριάντα _Φ νλλίδθυ

Δ ιη ιιπ ν τ ίλ ^ ..

Πραγματοποιώντας έξοχη εμφά
νιση η εφηβική ομάδα ΒΟΛΛΕΫ της
Γ.Ε. Βέροιας νίκησε με 3-1 σετ την
αντίστοιχη του ΑΡΧΕΛΑΟΥ Κατερί
νης και άνοιξε τον δρόμο στον συμ
πατριώτη της ΦΙΛΙΠΠΟ που κατα
λαμβάνει πλέον εκ του ασφαλούς
μια από τις δυο προνομιούχες θέ
σεις, που σημαίνει πρόκρηση στους
τελικούς.
Από την αρχή του παιγνιδιού οι
νεαροί παίκτες της Γ.Ε Β. πήραν το
προβάδισμα στο σκορ κερδίζοντας
τασετ με 15-6. 6-15, 15-13. 15-9.
Πρώτος παίκτης των νικητών ο
Σαρηγιαννίδης χωρίς ωστόσο να
υστερήσει κανείς από τους υπόλοι
πους.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Γ.Ε.Β.
Καλφούντζος
Μανιόπουλος,
Καλόγηρος. Ιωσηφίδης, Σδρόλης.
Τσανακτσίδης. Σαρηγιαννίδης, Μουρατίδης, Γανόπουλος, Ελευθεριόδης, Κουτσαντάς-

ΝΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Της Εφηβικής ομάδος
Χάντ - μττώλ του Φιλίππου
λ>ωρ(ς να παίζει σπουδαίο χάντ
μπώλ. η εφηβική ομάδα του φιλι'π■Γΐ' **Ρδισε σχεδόν άνετα τον ΓΑΣ
νδεσσα με 25-17 ημ. 13-9.
0 παιχνίδι ξεκίνησε πολύ νευ'κα^από την πλευρά του Φιλίππου.

13 ο
10Αίπτα ήταν: 4-2 , 9-6.
, ί ,
Ημίχρονο 1 8-12. 2 3 -1 4 .
"17 τελικά σκορ.
^ διάρκεια του αγώνα ήταν 50'.
Π * ιακΡίθηκαν από τον Φίλιππο οι
πα, ν * η ς Θ„ Τοραμονλής Ραπτό0<> κα> Μπλατσιώτης Πολύ
Κ? Γ| *ΡΦάνιση έκανε και ο νεαρός
υ ^ 1,<ΓΓακ'δΓ'ς στην θέση του τερπ φύλακα αν και αγωνίσθηκε, για
Α ΤΠ Φορά, σε επίσημο παιχνίδιστιγμή ο Φίλιππος διαθέτει
τρεί,
'¡τερματοφύλακες
'Ρτεύουμε ότι η άμιλλα που
βγάλ 1Μ,0υρνπθεί μεταξύ τους θα
nQu *±ί0ν μεγάλο τερματοφύλακα,
°οο ανάγκη έχει η ομάδα,

•ΑυτιΠτη

θα i'IUK

Ο'ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ι^ _ ΦΙΛΙΠΠΟΣ:

Μουστακίδης.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
'Τακτικό μέλος Ε.ΙΊΊΕ .)

ΓΙαπαδόπουλος Παυλίδης Θ. 13.
Παναγιωτίδης 1. Ραπτόπουλος 3.
Τοραμονλής 2. Δομπρής 1, Κσζσντζίδης
Τσολάκος
Δεληπρίμης,
Μπλατσιώτης 4. Σαράφης 1.
Δεν αγωνίσθηκαν για διαφό
ρους λόγους οι Παυλίδης Ν., Γιοβανόπουλος, Πατσιαβούρας.
ΓΑΣ
ΕΔΕΣΣΑ:
Στεφανίδης,
Πρόϊος. Τοκατλίδης 4, ΠεΤδης 1,
Κιόρτσης3. Τσίφας 1. Μίχος8, Στε
ψανίδης
Διακρίθηκαν οι Μίχος, Τοκατλίδης και Κιΰρτσης.
Η διαιτησία ίω ν κ κ Μπεμπέτσου, Μιδήρογλαυ, σε γενικές
γραμμές ήταν καλή. Σ' αυτό rout
βοήθησαν και οι ομάδες που έπαι
ξαν ήσυχο και χωρίς διαμαρτυρίες.
Συνιστούμε στον κ. Μιδήρογλου, αν θέλει να ανέβει πιό ψηλά,
να «ρίξει» μερικό περιτά κιλά.
Εχει πολλές Θεωρητικές γνώ
σεις, η σωματική του όμως διάπλα
ση δεν του επιτρέπει να βρίσκεται
πάντοτε κοντά στις φάσεις, για να
τις εφαρμόζει.
Η διαιτησία του χάντ - μπώλ.
θέλει γρήγορες κινήσεις και έγκαιρα
σφυρίγματα.
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Ιδιοκτήτες - Εκδότες

Α*Ο Ι ΠΑΤΣΙΚΑ ε .ε
Διευθυντής
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος

Τυπογραφείου
"ΙΧ Α Λ Η Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
|ρ· Φερρσίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α Π ΙΚ Α Σ

ι-ρ-

''"ττακράτους 26)

ρΑφ&ΙΛ
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Με πολύ κολή άμυνα και άστοχη επίθεση ο Φίλιππος κέρδισε τον
Φ,Ο. Αριδαίας με 58-38 ημ. 32-14.
Από τον Φίλιππο δενδιακρίθηκε
κανείς ιδιαίτερα. Φάνηκαν κατά δια
στήματα μόνο ο Γουτόπουλος κοι ο
Ποταμόπουλος.
Ο Καναβός ήταν άστοχος.
Γενικά η ομάδα αν και κέρδισε
με μεγάλη άνεση, δεν έπαιξε καλό
μπόσκετ.
Ίσ ω ς τους επηρέασε το ανώμα
λο γήπεόο της Αριδαίας. Από την
Αριδαία διακρίθηκαν οι Θωμοϊόης
και Κσμπυλάκης.
Τα 5λετττα ήταν: 10-4, 18 6,
26-1 1, 32-14 ημιχρ. 38-22. 44-28.
46-32. 58-38.
' Οπως φάνεται και από το σκορ,
το καλύτερο δλεπτο του Φιλίππου
ήταν κοι το τελευταίο, όπου πέτυχε
12 πόντους και δέχθηκε 6.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Καναβός 10. Καϊσί
δης Γ 6. Χριστοφορίδης 4. Μπλατσιωτης 2. Γουτόπουλος 14. Γκιμάς.
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
**Ε ΤΛ τ ε λ ε ι ό τ ε ρ α η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ η χ α ν ή μ α τ α
Λ1° ρ ΤΐΣΕΡθΜΕΤΡΟ

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

-

ΣΥΤΛΙΣΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΙΔ ΙΚ ΕΥ Μ Ε Ν Ο ΠΡΟ ΣΩ ΠΙΚ Ο

SER VICE
Me r c e d e s b .m . w .
Γ· ΛΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
- Α. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΛ. 26252
^

* Μετά την ήττα της. επι του
Γ Α.Σ Εδέσσης η εφηβική ομάδα
του Φιλίππου βγήκε πρώτη στον
ομιλά της και προκρίθηκε. για τους
τελικούς του ΒΟΡΡΑ.
Το σύστημα του εφηβικού πρω
ταθλήματος είναι κάπως περίεργο.
Από τους 6 ομίλους του ΒΟΡΡΑ, θο
προκριθούν οι 6 πρώτοι. Αυτοί μετά
από κλήρωση, θα χωριστούν σε
τρία ζευγάρια. Οι νικητές θοπροκριθούν. μαζί με τους τρεις του
ΝΟΤΟΥ, για τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ που
δεν γνωρίζουμε ακόμη που θα γί
νουν.
* Ο Φίλιππος απέκτησε ένα ομο
γενή παίκτη από την Ουγγαρία.
Ονομάζεται Κουτσίδης Γρηγόριος.
είναι διπλωματούχος Μηχανικός και
κατάγεται από τον Τριπόταμο
Μέχρι τώρα είχε φασαρίες για
την αναγνωρηση του πτυχίου του
από το Ελληνικό Κράτος και δεν
κατέβαινε τακτικά στις προπονή
σεις Τώρα όμως που πέτυχε την
αναγνώριση
του πτυχίου του
πιστεύουμε άτι θα είναι τακτικός,
και θο βοηθήσει την ομάδα στους
Τελικούς του Πανελληνίου Πρωτα
θλήματος.
Η ανακάλυψη έγινε εντελώς
τυχαία οπό τον γιατρό, παλιό αθλη
τή του Φιλίππου κ. Νίκο Παπαγιαννούλη που μαζί με τον πολύ καλό
φίλα του Συλλόγου κ, Μαυρίδη Μ ιλ
τιάδη. ενήργησαν για να γίνει η
μεταγραφή ταμ.
Το Δ.Σ τους ευχαριστεί θερμό για
τις ενέργειες τους και την βοήθεια
τους προς τον Σύλλογο.
* Ο Φίλιππος κινδυνεύει να παι
ξει τα παιγνίδια της τελικής φάσης
του πρωταθλήματος Χάντ - Μπώλ
και πάλι εκτός έδρας.
Το κλειστό Γυμναστήριο του
Μακροχωρίου, παραμένει ακόμη
κλειστό. Το πρόβλημα του νερού
έχει σταματήσει όλες τις δραστη
ριότητες της Επιτροπής
Νομίζουμε όμως ότι παράλληλο
με τις ενεργειες που κάνει η Επιτρο
πή. γιο την εξεύρεση λύσης του
προβλήματος τομ νερού, θα μπο
ρούσε να προχωρήσει κοι στην λύ
ση των άλλων προβλημάτων. Π χ.
την κατασκευή
προστατευτικού
κιγκλιδώματος για την κερκίδα την
κατασκευή όικτυωτού πλαιετίου για
την προφύλαξη του ηλεκτρονικού
χρονομέτρου. Την σύνδεση και λει
τουργία του ηλεκτρονικού χρονόμε-

7α θέματα
του Φιλίππου
έγραψε ο
Σ τ. Οικονομόπουλος

ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ
ΑΡΙΔΑΙΑ

Ιδρυτής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΝΕΑ ΤΟΥ Φ ΙΛΙΠ Π Ο Υ

ΒΕΡΟΙΑ

ι εωργιόδης 6, Ποταμόπουλος 14,
Τρανίδης 2. Μπουζίνης.
φ.Ο ΑΡΙΔΑΙΑΣ: Θωμαίδης 14.
Κομπυλάκης 14, Καπρινίδης 2. Σμή
νος 1. Καρπούζας 2, Φώτου. Νάτσκος, Σιώπης 1, Ξενίδης 4
Διαιτήτευσαν οι κ.κ. Περτσικάπας. Πόδας.
*
Την Κυριακή ο Φίλιππος δίνει
κρίσιμο παιχνίδι στην Κοζάνη με τον
Εθνικό.
Ο Εθνικός όσο πεσμένος και αν
είναι φέτος, είναι πάντοτε μιά ισχυ
ρή και υπολογίσιμη ομάδα. Γι' αυτό
πρέπει να ανπμετωπισθεί σοβαρό
από τους παίκτες του Φιλίππου.

Αποφασιστικός
αγώνας στη
Θ εο σαλονίκη
Σήμερα στην Θεσ/νίκη. στο
«λειστό γήπεδο της Σταυρούπο ης
και ώρα 9.30 μ.μ· ο Κυπελλούχος
Ε.Κ.Α Σ.Κ. ε Δ.Υ- ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑΣ, αντιμετωπίζει τηνισχυρή ομά
δα της Αναγέννησης (κατέχει την β'
θέση στο Πρωτάθλημα της Α
Κατηγορίας Θεσ/νίκης). για την Β'
φάση του
Κυπέλλου
Ελλάδος
Πιστεύουμε ότι τα παιδιά του Φιλίπ
που θα ανωνισθούν για την νίκη και
για μια καλή εμφάνιση, στον πρώτο
επίσημο αγώνα τους στην συμπρω
τεύουσα.

τρου κ.α. ώστε μόλις βρεθεί λύση
για το νερό, το κλειστό να είναι
έτοιμο, να παραδοθεί ατήν αθλουμένη νεολαία της πόλης μας.
0 Φίλιππος χρειάζεται το κλειστό
Γυμναστήριο και πρέπει να του
δοθεί τουλάχιστον στην αρχή για
προπονήσεις. Οι υποχρεώσεις των
ομάδων Χάντ - Μπώλ, Μπόσκετ και
Βόλλεΰ είναι μεγάλες. Διεκδικούν
διακρίσεις σε Πανελλήνια κλίμακα.
Πρέπει όλοι οι αθλητικοί παρά

ΑΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΟΛΙΟΣ

γοντες της πόλης μος νο τον βοηθή
σουν. Δεν νοείται πόλεις της περιο
χής μας όπως η Σκυόρα. η Εδεσσα
η Νάουσα, η Κατερίνη, η Κοζάνη να
έχουν ομάδες στην Α και Β' Εθνική
κατηγορία και η Βέροια με μια τόσο
πλούσια αθλητική παράδοση να μην
έχει·
Ας το προσέξουν αυτό οι αρμό
διοι αθλητικοί παράγοντες της πό
λης μας γιατί αργότερα θα ζητη
θούν. ίσως, και από αυτους ευθύ
νες για τυχόν αποτυχία των ομά
δων του Φίλιππου.
Επίσης η επιτροπή του Ε.Α.Κ
Βέροιας ας φροντίσει και για την
αποστολή από την Γ.Γ. Αθλητισμού
και «γκολπόστ» του Χόντ
Μπώλ
Το δικαιούνται.
Το Δ.Σ του Φίλιππου είναι πρό
θυμα να τους βοηθήσει, με όλη την
πείρα που διαθέτει, σε κάθε δυσκο
λία που συναντούν, αρκεί να τους
ζητηθεί.
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• Την άλλη εβδομάδα θα βγει
πιθανότερα η απόφαση του Συμ
βουλίου Ιθαγένειας, για τον Μηουμπλή. Χτες στην πρώτη συνεδρίασή
του το Συμβούλιο, ασχολήθηκε με
το θέμα, αλλά έκρινε σκόπιμο να
καλέσει πρώτα τα ενδιαφέροντα
σωματεία (Παναθηναϊκό-- Ολυμπια
κό) να εκφέρουν τις απόψεις τους
και μετά ν ' αποφασίσει.
Τα μέλη του Συμβουλίου Ιθαγέ
νειας είναι: ο γεν. γραμματέας του
υπουργείου Εσωτερικών κ. Τσούρας ο Αρεοπαγίτης κ Γεωρνακόπουλος, ο υφηγητής της Νομικής κ.
Δρέλης ο νομικός σύμβουλος του
Υπ. Εσωτερικών κ, Αργυρόπουλος
ο διευθυντής του υπ. Εσωτερικών
κ Σπηλιώτης και Ο προσωπάρχης
του ιδίου υπουργείου κ. Ξηρός.
• 0 Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής τ ν Πανελληνίων αγώ
νων σκοποβολής 1982 Συγκέντρω
σε 252 βαθμούς έναντι 212 της
Αστυνομίας και Ί 6 0 της Π.Σ.Ε.
Στις ει&ικές κατηγορίες η αστυνομία
κέρδισε τη βαθμολογία ανδρών, η
Π ΣΕ τη βαθμολογία γυναικών και ο
Παναθηναϊκός την βαθμολογία εφή
βων και ο ΖΑΟΝ τη βαθμολονία
νεανίδων.
Στο Β
μέρος των αγώνων
σημειώθηκε ακόμα ένο πανελλήνιο
ρεκόρ από τον Σιώμο (5771 (600).
• Ο γιατρός και αρχηγός της
ΑΕΚ Λάκης Νικολάου, θα είνοι
πυρών στον αγώνα του «Αλκαζάρ»
με τη Λάρισα.
Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε χτες
όλο το πρόγραμμα της προπόνησης,
χωρίς να νιώσει ενοχλήσεις κι έτσι
τέθηκε στη διάθεση του «Τσίκ»
Αντίθετο δεν γυμνάστηκε ο
Μαύρος (έκανε λίγο τροχάδην και
αποχώρησεΙ. που είναι ελαφρά
τραυματίος ολλά η συμμετοχή του
σ ' αυτό το δύσκολο για τον «δικέ
φαλο» παιχνίδι, όεν εμπνέει ανησυ
χ ε ί• Στον αγώνα με τη Λάρισα, ο
Ζλότκο Τσάίκόφσκι σκέπτεται να
χρησιμοποιήσει τον Γιάννη Μουσούρη στη μεσαία γραμμή, αφού οι
Θώδης και Βλάχος είναι τιμωρημέ
νοι.
Ανσστόττουλος είχε ττολλσ
« ' ° χ6ές κσ! πρωταγωνίστησε
κέφια
Κ[φ
στο χθεσινό φιλικό Όλυμτηαχοϋ
__ 'Ερασιτεχνών· 6— 1. Πέτυχε
•πέντε γκολ κα! γενικά έδειξε δτι
ξαναόοισκει τόν καλό εαυτό του.
Τό έκτο τέομα σημεϊωσε ό Ό ρ .
οανόε. ενώ γιά-τους 'Ερασιτέχνες
σκόοαοε ό Ά γγελινας.
Ε κτό ς τού Άναστόπουλου πο
λύ καλός όταν ό Βσμ6α*ούλας
σαν οτόπερ. 0 Μητροπουλος
σάν μέσος καί οι Ορφανός. Νοοοσέλατς. Λεμονής
Ή σύνθεσι: Σσργκάνης (Τσακ
μαχίδπ·). Πάλλας, Νοδοσέλατς
(Κανέλλος) Βαμδακούλας, Κ σ
κολάκπ' (Δαμίσν.δης), Κουσουλάχης (Ι^
,. £ ΐ „ ΑΤ ί7 'σ,ς'
τράττουλος ( Ε σ ταδίλλιο). ΛοσπΛΰ, : Ανασισπουλος Λεμονής
(Όοφσνός).

1

* * *

'

• Χτες οι παίκτες της ΑΕΚ γυμ
νάστηκαν πρωί και απόγευμα.
Απούσιαζαν μόνο οι Αρδίζογλου.
Καρσβίτης που ήταν με την Εθνική
Γνήηλι.ιν στην Τρίπολη

0 Μ Ο Ν ΙΜ Ο Σ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
«ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΙΑΣΩ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ»

Εχει γίνει πλέον συνήθεια στο
Μακροχώρι να βλέπουν σε κάθε
αγώνα (εντός και εκτός) οι φίλαθλοι
τον Δημήτρη Λιόλιο να σκοράρει.
Πραγματικά ο 2 Ιχρονος πανήψυλος
σεντερ φορ της Δόξας ακολουθών
τας τα βήματα του μεγάλου του
αδελφού Θωμά Λιόλιου που ως
γνωστόν παίζει στην Καστόρια της
οποίος είναι μόνιμος οκόρερ. αγωνι
ζόμενος μόνον από την ορχή του β'
γύρου λόνω του στρστιωτικούίυπηρετούαε στην Σάμο) έχει πετύχε· 13
γκολ στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνι
κής.
0 Δημήτρης ξεκίνησε από το τσ ι-

κό της Βέροιας και έφτασε να έχει
δηλωθεί σαν ερασιτέχνης
με
δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη
ομάδα Ήλθε όμως η στράτευσή
του βάζοντας φραγμό στο όνειρά
τοσ και η αδιαφορία της τότε διοικήοεως τον έστειλε μετά την βασική
του εκπαίδευση από την Θήβα στην
Σάμο.
Σπς φετεινές μεταγραφές πήρε
την ελεύθερο του από την Βέροια
και κατέληξε στην Δόξα Μακροχω
ρίου γιο ένα χρόνο. Ας τον ακού
σουμε όμως τι λεει για την ομάδα
του και τον εαυτό του.
«Πραγματικά δεν περίμενε κανείς
να έχουμε τόσο καλή πορεία στο
πρωτάθλημα. Να όμως που η ομαδα
μας είναι άξια της πορείας της νιοτί
γίνεται μια πολύ καλή δουλειά τόσο
από τον προπονητή μας και εμάς
τους ποδοσφαιριστές όσο και από
την διοίκηση, ενώ είναι φανταστική
η συμπαρΟσταοη των φιλάθλων
μας, Πιστεύω ότι στην νέα περίοδο
με την ψετεινή πείρα η Δόξα και με
δοα καλίς μεταγραφές μπορεί να
πρωταθλητήσει, όσο δυνατοί και με
άνυμα είναι οι αντίπαλοί της.
Για τον εαυτό μου έχω να πω άτι
όνειρό μου είνοι να μοιάσω ποδο
σφαιρικό στον αδελφό μου και να
παίξω οε μια μεγαλύτερη ομάδα,
γιατί πραγματικά πιστεύω ότι οι
δυνατότητες μου να παίξω σε Εθνι
κή κατηγορία είναι μεγάλες» Ευχή
μας να ιιραγματοποιηθούν οι επιθυ
μίες του.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συνεχεία uno την ιη
σός πως δεν πρόκειται να μεταβλη
θούμε σε θαμώνες των γραφείων
του Γικόνογλου και του Παππγιάννη, ούτε να σμναλλαγούμε με τις
γνωεττές κομματικές επιτροπές, μα
θα σταθούμε έξω από το εργοστά
σιο κοι από εκεί θα ζητήσομμε την
δικαίωσή μος με οξιοπρέπειο και
υπερηφάνια γιατί η δουλικότητα και
η υποταγή είναι χαρακτηριστικά που
δεν ταιριάζουν στον Ελληνα ερ γά 
τη.

Πρωθυπουργέ, δεν πρεπει να
έμαθες αυτό το έγκλημα. Δεν μπο
ρούμε να δεχθούμε πως ο Πρωθυ
πουργός μιός χώρας έδωσε το σύνθημο της καταδίκης σε πείνα περή
φανων Ελλήνων εργατών και στον

ϋ Παππάς και
η Πολυτούδη
μοιράστηκαν
τις πρωτιές
Στα Τρία Πηγάδια Ναούοης έγι
ναν την Κμριοκή οι αγώνες αντοχής
της 3ης φάοεως του Κυπέλλου
Ελλάδος
Στοάς αγώ νες τους οποίους
σπυειωτέαν διοργάνωσε με επιτυχία
Ο Ε.Ο.Σ Ναούσης συμμετείχαν 60
αθλητές από όλη την χώρα Σημειώ
θηκαν δε τα εξής αποτελέσματα
Κατηγορία
Ανδρών 115.000
μέτρ.)
1 Παπάς Χριστ. Νάουσα 4 6 ' 3 4 ’ 75
2
Διαμιανίδης
Αλεξ
Βέροιο'
4 7 '4 2 ’ 99
3
Τοσουνίδης
Λαζ
Φλώρινα
5 0 ’ 2 0 '9 5
4 Λιανίδης Δημ. Βέροιο 50 2 2 '9 2
5 Γράμμοπκόπουλος Ανδρ Βέροια
50 ' 0 4 ' 43
6
Καραβίδας
Δημ
Νάουσα
5 2 '2 4 ' 35
Κατηγορία Γυναικών (5.000 μετρ)
1
Πολιτουδη Σμαρώ
Βέροια
20' 28 ' 56
2
Γισνκούλα
Ζωη
Νάουσα
2 0 ' 38 ' 28
3 Χασιώτου Αναστασία Βέροιο
2 1 '2 9 ' 38
4 Θώμογλου Πολυκν. Βέροια
2 2 ' 15’ Π
5
Νιώπα
Αικατερ.
Βέροια
2 2 '4 3 ’ 33
6 Δήρα Μορία Νάουσα 2 3 '5 3 '6 9

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ^
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

ομαδικό διωγμό τους
Τώρα όμως η φωνή μας θα
Φτάσει οτα ευαίσθητα αυτιά σου
και οφείλεις να μάθεις σ ουτούς
τους θλιβερούς επιδρομείς πως οι
Ελληνες έχουν στο λεξιλόγιό τους
και μια άλλη λέξη, ιιπερηφάνεια»,
που δεν θα την ξεχύσουν στους δια
δρόμους των βουλευτικών γρα
φείων των Γικόνογλου Παπαγιάννη και των τοπικών κομμαπκών επί
τροπων αλλά θα την βροντόφωναξουν στον αυλόγυρο του εργοστα
σίου που από σήμερα νίνεται ο τό
πος φιλοξενίας μας
Οφείλεις ακόμα να τους μάθεις
τιως δεν μπορούν να ματαιώνουν τις
επαγγελίες σου γιο κοινωνική
δικαιοσύνη και για ισότητα των
Ελλήνων απέναντι στους νόμους
τομ κράτους.
Διαφορετικό Πρωθυπουργέ, εί
μαστε αναγκασμένοι να πιστέψουμε
πως- στις 18 Οκτωβρίου 198 1 δεν
είναι δυνατόν νο συναντήθηκες με
την ιστορία στο ιστορικό σου ραν
τεβού
Δεν μπορεί η ιστορία της Ελλά
δος να στραφεί εναντίον των
δήμιου ρνών της, ενανπ'ον μας θ α
πρέπει να έγινε πλαστοπροσωπεία

Θο πρέπει στη θέση της να εμφανί
στηκε κάττουι.που Φορώντας τη μό
σκο της Ελληνικής Ιστορίας βρήκε
την ευκαιρία νο στραφεί εναντίαν
των Ελλήνων»
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Στο κέντρο της Βέροιας άνω των 120 τ.μ.Πληρ. ιηλ. 29721 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα κολμντικών »ο· έίδη δώρων Πληρ. τηλ 26(420

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Γιο να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο και με καλούς
όρους. Πληρ. τηλ. 41 37 5 AeuKúóia Ναούσης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
0X0 1)3 1“
δρχ. οε β,οτεχνιο τάστων
ΠΙΣΚΟΥΪ κδμευουσαστη Δρσμα. Κέρδος στο μερτικόμηνηα,ως ατό
80.000 δρχ. έως 200.000 δρχ. ητην ,δροση νέας
στο 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 και

Ρεκτιφιέ
Μ Η ΧΑΝ ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑ ΣΚ Ε Υ Η Σ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

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

Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Ε. ΜΠΟ ΥΤΖΟΑΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25204/62.450

Τηλεφωνεΐστε μας 29.762

ΒΕΡΟΙΑ

Ισπανός Πρωθυπουργός
Δευτέρα στην Αθήνα

Κ α θ ό λ ο υ εν θ α ρ ρ υ ν τικ έ ς
οι π ρ ο ο π τ ικ έ ς γ ια τη ν
π ο ρ εία τω ν ε ξ α γ ω γ ώ ν
ΤΟΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΑΝΕΛΛ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α Π Ε Ν Τ Ε Σ Η Μ Ε ΙΩ Ν ΓΙΑ ΤΗ Ν Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Ρ Τ Ο Υ Σ
Δεν είναι ενθαρρυντικές και εφέτος οι προοπτικές για την πορεία των εξαγωγών,
τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Γ. Αβραμίδης, κατά
την γενική συνέλευση των μελών του.
ΑΛΛΑ κοι η Επίτευξη των υψη
λών εξανωγικων Επιδόσεων που
έχει ανάγκη ο τόπος υπογράμμισε
δεν διευκολύνεται με μέτρα, όπως
ó μείωση του ορίου 3% που σπο
25ετΙας ι’σχυε ν·° την κάλυψη των
οφανων δαπανών των εξονωνέων.
ν·α την προώθηση των εξαγμιγών
ούτε με τις διάφορες άλλες πρόσ
φατες Φορολογικές επιβαρύνσεις
και που δημιουργούν πρόσθετα βά
ρη στην παραγωγή εξανωγίμων
προϊόντων ούτε τέλος με το νομο
σχέδιο περί νέων επενδύσεων, που
τίποτε το συγκεκριμένο προβλέπει
γιο την ειδική ενίσχυση των επεν
δύσεων του επαγωγικού προσανα
τολισμού
ΥΣΤΕΡΑ οπό τη μεγάλη πτώση
των εξαγωγών, τόνισε στη συνέχεια
ο κ. Αβραμίδης θα είναι πολύ δύ
σκολο οι εξαγωγές να διαμορφω
θούν ακδμη και στα επίπεδα ταυ
1980, αν δεν οσκηθεί εντατική
προσπάθεια, στα πλαίσια μιάς επι
θετικής εξογωγικής πολιτικής που
θα μπορούσε να υλοποιηθεί από
ένα εξειδικευμένο Φορέα
ένα
υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συνδέσμου
Εξαγωγέων αναφέρθηκε στη συνέ
χεια σε ένα σχετικό απλό στην εκτέ
λεσή του και εφικτό πρόγραμμα,
που θα υποβληθεί στην κυβέρνηση
για την άμεση υπερνίκηση της κρίσεως των εξαγωγών μας. τη σταθε
ροποίησή της το 1982 και την ισχυ
ρή ανάκαμψή της ίο 1983
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θο περιλαμ
βάνει τα ακόλουθα πένιε σημείο
• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του εξογωγικού
καθεστώτος αμετάβλητου Διό η με

Απο τήν χβιαινή γενική συνέλευσι των μελών -τού Πανελληνίου
Συνδει-μου Έ ίαγωγέων. 'Από αριστερά πρός τη δεξιά ό κ.
Γ Τοκοπαυλος γενικός γραμυατεύς τού Δ .Σ τού Συνδέσμου
ο κ Ν, Γάτος αντιπρόεδρος, ό κ. Γ. Αβραμίδης πρόεδρος κα ί
η κυρία Χ ρ ισ τίνα Σακελλαρίδου σύμβουλος.
Την προϋπόθεση αυτή, καθώς και
την επέκταση της αυξήσεως της επι
στροφής της 1574 σποφάσεως για
όλες τις μικρομεσοίες επιχειρήσεις,
οι εξαγωγΐς είναι δυνατό να διαμορ
φωθούν στο επίπεδα του 1980 να
αυξηθούν δηλαδη, σε σύγκριση με
το 1981, κατά 80 0 έως 1.000 εκ
δολλάρια
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των εισαγωγών
πετρελαίου, για την προώθηση των
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, μτ
βάση ειδικές ρυθμίσεις.
* ΑΜΕΣΗ βελτίωση της θέσεως
ορισμένων προϊόντων, αγροτικών
και βιομηχανικών.
ο ΑΝΑΛΗΨΗ πρωτοβουλιών, για
τη δραστική βελτίωση του ελλείμ
ματος σε βάρος της Ελλάδος, στο
εμπόριο με ορισμένες χώρες και
διαμόρφωση μιάς κατάλληλης πολιτικηςε «οαγωνής προς το οκοπό

Μ ΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ο τ ο 1 3 ο Δ η μ ο τικ ό Σ χ ο λ είο Β έρ ο ια ς
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε
μόνων tou ΐ3 ο υ Δημοτικού Σχο
λείου Βέροιας στσ πλαίσιο των
πνευματικών ταμ εκδηλώσεων για
την πνευματική, πολιτιστική, ηθικη
και παιδαγωγική καλλιέργεια οργά
νωσε διάλεξη η οποία προγμο’ ΟποιήΟηκε στις 7 Απριλίου ε.< στην
αίθουσα του πια πάνω Σχολείου με
θέμα «ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ* και
με ομιλητήν τον διδάσκαλον τον κ
Γεώργια Γκιλιόπουλο
Τρν ενδισφερουσαν αυτήν ομι
λίαν «τίμησαν δια της πορουΟΙος
των ο Επιθεωρητής Δημοτικής
Εκηαιδεύσεως Δ
Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Ημαθίας κ Παντελίδης
Αναστάσιος, ο Πρόεδρός του Διδα
σκολικού Συλλόγου Ημαθίας κ.
Ραφτόπουλος Αντώνιος άπαντες οι
διδάσκαλοι του Σχολείου διδάσκα
λοι ετέρων Σχολείων και ένα πυκνά
και εκλεκτά ακροατήριο
Τον ομιλητήν
πορουοίαοεν
στους παρισταμένους ο Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Παλάσκας Γεώρ
νιος ο οποίος ανοφέρθηκε με λίγα
λόγια στην ανάγκη τέτωωνπολιτιστικών εκδηλώσεων
Επρολόνησεν περιεκτικώς με
καλλιέπειαν ο διακεκριμένος κ. Επι
θεωρητής στους παρισταμένους
προπάντων Γονείς κοι αφού τους
ουνεχάρπ δια rpv αθρόα προσάλευσίν των στη συγκέντρωση, τους
προσεφτρε αρίστος σύμβουλός
οδηνίος και κατευθύνσεις προς
δημιουργίαν «αλών προϋποθέσεων

δισ την μορφωσιν της νέας γενεάς
δια μίαν ορθΠν χριστιανικήν αγω
γην.
Ακολούθως ανήλθε στο βήμα ο
ομιλητής, ο οποίος ανέπτυξε το θέ
μσ μ» θαυμαστήν γλοφυρότητα και
άρτιον επιστημονικήν πληρότητα
κατανοητέ ύοας τους πάντος ηγγιο*ν την ουσίαν και το βάθος του
θέματος τπεσήμανε τον ρόλο των
Γονέων για την ορθήν αντιμετώπι
σιν των παιδικών ελαττωμάτων
Η ομιλία π οποία επί 45 λεπτά
ίχρότησεν αμείωταν κοι πδιάπτωτον το ενδιπφτ ρον και ζωηρόν την
προσοχήν του πολυπληθούς ακροα
τηρίου το οποίον είχεν οοφυκτικώς
γεμίσει την αίθουσαν, υπήρξεν ομο
λογουμενως αρτίο και εύστοχος.
Ο ομιλητής επαξίως απεσπασε
τα ειλικρινή συγχαρητήρια των
παριστομίνων και του Επιθεωρητού.
Κατά την αποχώρησιν το πλή
θος κόσμου συνέχαρη ολόθερμα
και τους πρωτεργάτος της θαυμά
σιας και ωραίας αυτής πνευματικής
εκόηλώσεως τα μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου του Συλλόγου των
Γονέων και τον Δ'ντήν του Σχο
λείου κ Γεώρνιον Τυιπουριδη
Ομιλίες τέτοιου είδους αροσφέ
ρουν τα μέγιστα δια την διοτήρησιν
της Ελληνιχριοτιονικής ιδέας στην
οικογένεια και την ομαλή και ορθή
ανάπτυξη του παιδιού, της μόνης
ελπίδας του παρόντος και του μέλ
λοντος.
Ο. Σ.

Π ροσφορά!!
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μ Α Κ Η ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ
Κ εντρικής 2 3 5 (στάση Σίσο)

Μ ία π ο λ υ τελ ή ς κ α σ ετίν α

Μπλάκ
καί Ντέκ€ρ
ΚΟΜΠΛΕ ΑΠΟ 1

Μ όνο 8 .4 5 0

αυτό Είναι απαράδεκτο π χ. τα ελ
λειμμο της χώρος στο εμπόριο με
την Ιαπωνία νσ αντιπροσωπεύει το
ένα δέκατο περίπου του ελλείμμα
τος της Κοινότητας Είναι απαράδε
κτο η Ελλόδο νο ογοραζει απο την
Ιαπωνία εμπορεύματα αξίας σχεδόν
1,5 όισεκ δολλ και να εξάγει
προιόντο μόνο 20-25 εκατομ δολ
λαρίων στην ιαπωνική αγορά και
* ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ευρείος κλίμακας
διμερών συμφωνιών IBARTER) με
τις ανατολικές χώρες, καθώς και την
αναζήτηση άλλων μέσων με στοχο
η ποσοτική συμμετοχή των χωρών
αυτών στο εξαγωγικό εμπόριο της
Ελλάδας να παραμείνετ η και να
μηερβεί ια επίπεδα του 1980.
ΤΕΛΟΣ α πρόεδρος του Πανελ
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ Γ
Αβραμίδης αφού υπεγραμμισε Οτι
η υποκστάσταση των εξανωνέων
από όλους τους φορείς, όπως οτο
χευει π κυβέρνηση όεν θα προω
θήσει τις εξαγωγές, αλλά αντίθετα
θα αυξήσει to κοινωνικό κόστας για
την προώθηση των φορέων αστών
(συνεταιρισμοί κ.λπ Ι αναφέρθηκε
στην ανάγκη να συνςχισθούν οι
προσπάθειες του Συνδέσμου γιο
την προβολή των απόψεων της εξα
γωγικής ταξεως και των θεμάτων
που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν
τις εξαγωγές

συνομιλίες με Καραμανλή και
Παπανδρέου

ΜΑΔΡΙΤΗ 8 (ΑΠΕ)
Ιδιαίτερη συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Κ
Καραμανλή και συνομιλίες με τον
Πρωθυπουργό κ Α Παπανδρέου
θα εχει ο Ισπανός Πρωθυπουργός
• Καλβα Σοτέλο. ο οποίος ,έρχεται
την προσεχή Δειιιερπ το πρωί στην
Αθήνα για διήμερη επίσκεψη εργα
σίας Για τις έΑληνοισττυνιχ-κε
συνομιλίες δεν έχέι καθορισθει
ημερήσια διάταξη, έγινε όμως γνω
στό ότι οι κ κ Παπανδρέου και
Σοτέλο θα ανταλλάξουν τις απόψεις
τους γιο την διεθνή κατάσταση και
τις διμερείς σχεσεις.
Τον Ισπανό Πρωθυπουργό θο
συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερι
κών κ Πέρεθ Λόρκα, ο υφυπουργός
Εξωτερικών κ Γκαμπριελ Μουνέκο.
ο υφυπουργός Πληροφοριών κ
Ιγκναθια
Ανκιρε ο προϊστάμενος
του γραφείου διπλωματικών πληρο
φοριών του υπουργείου εξωτερι
κών υποθέσεων του ίδιου υπουμ
γείαυ πρέσβης κ Χασέ Γκοιιένκα ο
διευθυντής του πρωθυπουργικαύ
γραφείου κ Εςιυχένιο Μερλου και ο
διευθυντής του γραφείου του
υπουργου Εξωτερικών « Φερναντο
Ντε ΣοΤνυ
Τον κ Σοτέλο κατά την άφιξή
του στα αεροδρόμια του Ελληνικού

Πρόσκληση
σ€ δ€ίπνο
Ο Ρ Η Γ Κ Α Ν ΚΑΛΕΣΕ
Τ Ο Ν Σ Ο Λ Τ Ζ Ε Ν ΙΤ Σ ΙΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 8 (ΑΠΕ)
0 πρόεδρός Ρήγκαν κάλεσε το
Σοβιετικό συγγραφέα κ. ¿ολτζενίτσιν και άλλους Σοβιετικούς αντικα
θεστωπκούς που έχουν κατοψύγει
στις Ηνωμένες Πολιτείες οε δείπνο
στο Λευκό Οίκο. Την πρόσκληση
αυτή επιβεβαίωσε προχθές το βρά
δυ στο Κίννκστον της Τζαμάικας,
άπου βρίσκεται ο πρόεδρος Ρήγκαν.
ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κ.
Λάρρυ. ο οποίος και πρότεινε το
γεύμα να δοθεί την 11η προσεχούς
Μοίου.
Ο κ. Σολτζενίτσιν που κατοικεί
από το 1975 στο Βέρμοντ, δεν είχε
προσκληθεί μέχρι σήμερα στο Λευ
κό Οίκο για να μη προκληθούν
σοβιετικές αντιδράσεις.

Οα υποδεχθεί ο Πρωθυπουργός κ.
Παπανδρέου ο οποίος στη συνέ
χεια θα παραθέσει γεύμα στο
υπουργείο Εξωτερικών προς τιμήν
του Ισπανού Πρωθυπουργού Αμε
αως μετά Θα αρχίσουν οι συνομι
λίες των δυο ηγετών και των επιτε

ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΣΤ Η Ν ΑΘΗΝΑ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 8 (ΑΠΕ)
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η
Κοινότητα στο συμπόσιο για την
ελληνική βιομηχανία τροφίμων που
οργανώνει στην Αθήνα 24 και 25
Ιουνίου, το «γραφείο προσεγγίσεως
επιχειρήσεων» ιη ς ευρωπαϊκής επι
τροπής και το Εμπορικό και Βιομη
χανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Τα
αντικείμενα
ίο υ
συμποσίου
σημειώνεται οπο κοινοτικής πλευ
μας αντπποκρινονται και α ενα οπό
ια βαπικα αιτήματα του «Μνημονίου
Παπανδρέου» προς την Κοινότητο,
σχετικά με τα μέτρα που ζητά η
Ελλάδπ για την ενίσχυση και υπο
στήριξή της επί τόπου μεταποιπσεως των ελληνικών αγροτικών
προϊόντων.
Στο συμπόσιό που έχει σκοπό
τπ· πληροφόρηση και συνεργοσία
παν ελληνικών «οι κοινοτικών βιο
μηχανιών τροφίμων θα προλογισθουν: Ο . Π Ρουμελιώτης υφυ
πουργός συντονισμού και ο Φον
Μόλτκε δ ι' θυντής του γραφ. ίου
ταυ επιτρόπου γιο την εσωτερική
αγορά
Θα αναπτύξουν τα θέματα:
1) Οικονομικές απόψεις της βιο
μηχανίας τροφίμων. Από ελληνικής
πλευράς ο κ. Σ. Μουσούρης υπο
διοικητής της Τραπέζης βιομηχανι
κής οναπτυξεως και η δις Ε. Δήμου
του συνδέσμου βιομηχάνων τροφι
μων. Από κοινοτικής πλευράς ο κ I
Ρατώ της ευρωπαϊκής επιτροπής.
'Σχετικό θα αναφερθούν και στα
προβλήμοτα εξωτερικού εμπορίου
των ελληνικών προϊόντων τροφ!
μων, ιδίως προς τις χώρες της Μ έ
σης Ανατολής και της ΚΟ.Μ.ΕΚΟ.Ν. θέματα βιομηχανικής συνερ
γασίας Ελλάδος ΕΟΚ στον τομέα
των τροφίμων και εφαρμογής της

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Α Θ Η Ν Α 8 (Α Π Ε )
Τηλεγράφημα ειδ η σ εοχρ αφ ικώ ν π ρακτορείω ν από την Β ρεταννία, την Α ρ γ εν τιν ή και τις Η Π Α α ν α φ έρ ο υ ν τα εξής νια τ Πν ΡΡ6 '
τανο - αρ γεντινή δ ιένεξη για τα νησ ιά Φ άλκλαντ:

ί

νηοιό φάλχλοντ ¿«αν* ιη ν ακόλαυ
θη δήλωο’ή
«Οι ένοπλες δυνάμεις της
Αργεντινής δεν θα Φέρουν καμμιά

ευθύνη για τυχόν ζήΜ'Η που
υφίσταντο βρετοννικά πλοία, τα
οποίο θα εισχωρούσαν στα χωρικά
ύδοτα της Αργενπνης».
Στο μΕταζύ, €νιϋ αναμένεται το

• Από ηλεκτροπληξία σκοτώθη
κε ο Β. Σταυρίδης. 50 χρόνων,
εργολάβος οικοδομών, όταν προσ
πάθησε να θέσει σε κίνηση μπετο
νιέρα στον συνοικισμό Βάρνας
Θεσ>νίκης
• Κρεμασμένος βρέθηκε μέσο
στο σπίτι του στη Θεσ-νίκη, o I
Δημητριου 33 χρονών. Ιδιωτικός
υπάλληλος Σε σημείωμα που είχε
αφήσει σνίφ ερε ότι τερματίζει την
ζωή του γιατί τον εγκστέλειψε η
γυναίκα του
• Πέθονε από ασφυξία μέαα στο
σπίτι της. στην οδό Κσραολή 46,
στη Ν Ιωνία, η Φωτεινή Τσατούρη,
ετών 45 Από αναμμένο τσιγάρο
έπιασαν φωτιά τα κλινοσκεπάσματα
της και πέθανε από αναθυμιάσεις.
• 0 Ν Α. Φιλίππου. 59 ετών.
Ιδιωτικός υπάλληλος έπεσε στη
σκαλα πολυκατοικίας στην οδό
Λευκίππου 3 και σκοτώθηκε.
• Αγνωστος στον οδό Πλάτω
νος. από το Ι.Χ, αυτοκίνητο της
Ασπασίας Π Ηλιοπούλου. 23 ετών,
εκλεψε 41 00 0 δρχ. κοι δυο βιβλιά
ρια κατσθέσεων
• Μια άγνωστη γύφτισσα, με
την μέθοδο του εναγκαλισμού μέσα
στο ασσανσέρ του φροντιστηρίου
στην οδό Τζώρτζ 9 έκλεψε 21.000
δρχ οτιό τον Γ.Β. Μυλωνά, 42
ετών, καθηγητή μαθηματικών.
φ Δυο άγνωστες γυφτισσες, με
τη iniUoóu τ ις απασχολήσεις
ιίκλεψαν οπό τον Αρ Ε Λιανό, 57
ετών, συνταξιούχο 11 200 δρχ.
υτον σταθμό υπεραστικών λεωφο
ρείων Στερεός Ελλάδος - Εύβοιας
στην οδό Λιοσίων

λών τους.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο
Ισπονός Πρωθυπουρνός σε αντα
πόδοση της φιλοξενίας του Έλληνα
συναδέλφου του θα τον δεξιωθεί
στην ισπανική πρεσβεία της Αθή
νας.

ιη ν Τρίτη το πρωί ο κ. Σοτέ**
Οα γίνει δεκτός σε εθιμοτυπική έ™1
σκέψη από τον Πρόεδρο τηςΔΠΙ*^
κρατίας κ Κ Καραμανλή
Ακολούθως θα επαναληφθΟ·?^
οι ελληνοισπανικές συνομιλίες ηα>
θα λήξουν το μεσημέρι της Τί»ωβ
οπότε και η ισπανική αντιπροσνέ
τιεια θα αναχωρήσει για τη ΜαδΡ^
τη.

Συμπόσιο για την ελληνική
βιομηχανία τροφίμων από την ΕΟΚ

Σε κατάσταση πολέμου
Αγγλία και Αργεντινή

ΛΟΝΔΙΝΟ:
Η Βρεταννία διακήρυξε χθες ότι
μιά ζώνη διακοσίων ναυτικών
μιλιών γύρω από τα νησιά Φάλ
κλαντ θεωρείται από την ερχόμενη
Δευτέρα χώρος πολεμικών εττιχει
ρήσεων και κάθε πολεμικό σκάφος
της Αργεντινής που θο βρεθεί στα
εσωτερικό της θαλάσσιας αυτής
ζώνης θα οντιμετωπισθεί ως εχθρι
κό με όλες τις ενδεχόμενες συνέ
πειες.
Σχετική δήλωση έγινε αργό τη
»υχτα από τον Βρεταννό υπουργό
αμύνης κ. Νότ κατά τη διάρκεια
θυελλώδους επτάωρης συζητησης
στη βουλή των Κοινοτήτων, γύρω
από το θέμα αυτό.
Ο κ Νότ ποόσθεσε ότι π από
φαση ισχύει σπό τις 4 το πρωί της
Δευτέρας και ότι απόφαση της βρε
ταννικής κυβέρνησης είναι να χρη
σιμοποιήσει τη δύναμη των όπλων
για να σποκσταστήσει την βρεταννική κυριαρχία στα μικρά αυτά νησιά
του Νοτίου Ατλαντικού. «Τα νησιά
Φάλκλαντ, πρόσθεσε, είναι βρεταννικά και θα επανέλθουν υπό τη βρε
τπννική όιοίκηετη».
Πρώτη μας επιδίωξη κστέληξε ο
κ. Νότ. είναι να παρεμποδίσουμε
ττά την ημερομηνία αυτή οποιαδήDT€ αποστολή ενισχύσεων σε άνρες και υλικό σπό την Αργεντινή,
«τα κστεχόμενα σήμερσ νησιά.
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ
- Η κυβέρνηση της Αργεντινής κά
λεαε προχθές βράδυ υπό το όπλα
όλους τους έφεδρους, που γεννη
θηκαν το 1962. ηροκειμίνου να
ενισχυσει τις ένοπλες δυνάμεις της
για την ηερίπτωαη ένοπλης σύ
γκρουσης με τη Βρεταννία στα
νησιά Φάλκλαντ. Στην Αργεντινή η
στρατιωτική θητεία αρχίζει στα 18
χρόνισ. Επίσης, κάλεσε τους βοηθη
τικούς όλων των κλάσεων και
όπλων,
Εξάλλου, σνώτατος αξιωματικός
του ναυτικού της Αργεντινής, απαν
τώντας προφανώς στην προειδο
ποίηση του Βρεταννού unoupvoú
άμυνας « Νότ. ότι θα πληγεί κάθε
αργεντινό Οκάφος η«υ θο βρεθεί σε
οπ„ τπ
ακτίνα; 2 0 0 μιλιών

'

απόγευμα στο Λονδίνο ο Αμερικα
νός υπουργός
Εξωτερικών
κ.
Χαίηγκ, για το θέμα τιυν νησιών
Φάλκλαντ ο εκπρόσωπος του Λευ
κού Οίκου Λάρρυ Σπήκς εξεφρασε
ελπίδα και αισιοδοξία για ειρηνική
διευθέτηση του ζητήματος
Την ίδια αισιοδοξία εξεφρασε
και ο υπαρχηγός προσωπικού του
Λευκού Οίκου Μάϊκλ Ντήβερ, ο
οποίος είπε.
Δεν νομίζω ότι Θα στέλναμε
τον κ Χαίηγκ αν δεν υπήρχε κανένα
σημείο ελπίδας για διευθέτηση του
θέματος»
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ:
0 εκπρόσωπος του Λευκού Οί
κου, Λάρρυ Σπήκς αρνήθηκε νο
χαρακτηρίσει ως μεσολαβητή τον
υπουργό Εξωτερικών, κ. Χαίηγκ.
παρά το γεγονός ότι έχει αποσταλεί
προσωπικό από τον πρόεδρο Ρή
γκαν στο Λονδίνο και στο Μπσυένος Αύρας για να βοηθήσει ο ·ην
ειρηνική διευθέτηση ιοΊΤζη.ΐι. ατος
των νησιών φάλκλαντ.
0 τίτλος του μεσολαβητή, είπε,
ατιοκτά διπλωματική έννοια, την
οποία η αμερικανική κυβέρνηση δεν
είναι ακόμη έτοιμη να πρασόώσει
στην αποστολή αυτή.
0 κ. Χαίηγκ κατά τους εδώ
διπλωματικούς παρατηρητές, θα
έχει συνομιλίες με τον Βρεταννό
συνάδελφό του Φράνσις Πύμ και
ίσως με την πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ. πριν αναχωρήσει
για την πρωτεύουσα της Αργεντινής
Από το Κίνγκστον της Ιαμαίκής
εξάλλου, ο πρόεδρος Ρήγκαν, δήλω
σε ότι ο κ. Χαίηγκ έχει προσκληθεί
και από το Λονδίνο και από το
Μπουένος
Αύρες να εαεε

Ο κ. ΜΠΟΥΤΟΣ
ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ

κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων
στην Ελλόδο
2) Επενδύσεις: νομοθεσία «αι
χρηματοδότηση 0 κ.1. Τζόγκερ
σύμβουλος της ευρωπαϊκής επιτρο
πής θο είναι ο πρώτος ομιλητής σε
συζήτηση γιο τους τύπους κοι τα
μέοα της κοινοτικής χρηματοδοτήαεως στον τομέα των αγροτικών
τροφίμων στην οποία θα συμμετό-

σχει και π κ. Κρόμερ δ ιευ θ υ ν τ« | |
της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδ^Μ
αεωνι
Τα συμπε ρέισματα του σ υ μ Λ Β
σίου θα παρουσιάσουν ο τα
Μπράουν γενικός διευθυντής τ ' ®
ευρωπαϊκής επιτροπής και ο Κ- ·*|
Παπακωνσταντίνου, γενικός ° ι φ | ·
θυντής του Εμπορικού - ΒιομηχΟ” ·
κού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Διακηρύξος
‘Α νακοινώσεις
< 5 3 >

Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ Τ Η Α 6 Π ΙΚ Ο ΙΝ Ο Ν Κ >Ν Τ Κ Σ £ Α

ΛΑΟΣ »<

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ Μ Ε ΙΟ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Υ
0 Ο.Τ Ε Α.Ε. προκηρύσει δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ<Γ
φορές με το σύστημα των μορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργΟΥ
τοποθετήσεως του Κ/Ζ Βεροίας-Τριλόφου Προϋπολογισμού 927.747 δχΜ·
0 διαγωνισμός θα γίνει στη Βέροια 26-4-82 και σ' αυτόν μπορούν (β
λάβουν μέρος Εμπειροτέχνες Εργολάβοι και ΕΔΕ Α \ και άνω Τάξεως. 1
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ή τους νόμτ
μα εξουσιοδοτούμενους Εκπροσώπους των από 1200 έως 1230 π.μ τήί
ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Επιτροπή της ως άνω πόλεως.
Ενημέρωση επί της μελέτης του έργου και παραλαβής των τευχών, θ°
γίνεται στους ενδιαφερομένους κατα τις ερνάσιμες ημέρες και ώρες μέχΡ·
τρεις (3) ημέρες πρίν από τον διαγωνισμό στο γραφεία των Τεχνικών ΥπιΤ
ρεσιών OTE στη Βέροια (Μητροπολεως 60. 4ος όροφος γραφ. 20 ΤηΧ
28899)
Εγγύηση συμμετοχής 3% επί του συνολικού προϋπολογισμού προσφΟ'
ράς.
Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟίΣΤ. ΣΥΓΚΡ. ΒΕΡΟΙΑ*

ΔΙΑΚΟΠΗ

Η ΛΕ Κ ΤΡ ΙΚ Ο Υ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ΔΕΗ ανακοινωνειστους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος όττ
την Κυριακή 11-4-82 θα γίνει διακοπή:
Από ώρα 07.30' μέχρι και 10 30' π.μ. στη Βέροια και σης περιο
χές Παλαιού Νοσοκομείου Μπαρρπούτας και Κεμόλ Μπέη.
Είναι πιθανόν τα δίκτυα να τροφοδοτηθούν νωρίτερα. ΓΓ αυτό
πρέπει όσοι καταναλωτές βρίσκονται στις περιοχές που έχει όιακο'πή το ηλεκτρικό ρεύμα νο αντιμετωπίζουν τα δίκτυα και τις δικές
τους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σαν νο μη έχει γίνει διακοπή.
Γιά τη δική σας ασφάλεια δεν πρέπει να πλησιάζετε σε αγωγούς
και άλλα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα δίκτυα, έστω και ον
αυτά βρίσκονται στο έδαφος.
Από τη Δ.Ε.Η.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/82
Με την 5/82 Αγορανομική Διάταξη του Νομάρχη Ημαθίας καθορΚΤ1^
καν οι ανώτατες τιμές χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των βρωσίμ“'1
παραπροϊόντων αιγοπροβατοειδών (αμνοεριφίων γάλακτος. αμνοεριφί“**
κ,λ,π.) ως εξής:
α) Έντερα:
Ρ* Στομάχι - άκρα:
- Χονδρικώς δρχ, 160 το κιλό
~ Χονδρικώς δρχ. 110 το κιλά
Λιανικώς δρχ. 202 το κιλό
— Λιανικώς δρχ, 140 το κιλό

—

Α Ν Α Θ Ε Σ ΙΣ ΙΣ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ
Υ Λ Ο Τ Ο Μ ΙΑ Σ Π Ε Υ Κ Η Σ

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Δασο
κτήματος Σελίου διακηρύτει ότι:
Την 14ην Απριλίου 1982 ημέρα
Τετάρτη 10-11 π.μ. εν τω Γραφείω
του Συν σμού Κονίτσης 21 Βέροια
θέλει διενεργηθη φανερά μειοδοτι
κή δημοπρασία δια την ανάθεσιν
εργασίας ρίψεως, κατατμήσεως και
□ποφλοιώσεως 4.000-5.000 Μ3
περίπου στρογγυλής Πεύκης και
υλοτομίαν των εξ αυτών παραγωμένων καυσόξυλων 1.500-2.000
χάννων περίπου υλοτομίας 1982 εκ
των Δ.Τ. 6(α,γ.ε.), 7(αβ,γ,δ,ε).
Βία,β.γ.δ,ε.) και 20(0) της υπό έγκρισιν μελέτης Δικαίωμα συμμετοχής
150.000.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνη την 2 Ιη ν Απριλίου 1982 Τετάρ
την ώρα 10-11 π.μ. εν τω αυτώ τόπω. Λεπτομερείς όροι στα Γραφεία
του Συν/σμου τηλ. 22.315.Εν Βεροία τη 7-4-1982
Ο Πρόεδρος του Συν σμού
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

0 πρώην υπουργός και βουλευ
τής της «Νέας Δημοκρατίας» κ Ιων
Μπούτος αναφερόμενος σε δημο
σίευμα της εφημερίδας «τα Νέα»,
ΣΥΡΣΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
δήλωσε το εξής:
ΞΥΛΕΙΑΣ
ΛΗΜΜΑΤΟΣ
«Τα όσα αναγράψησαν σε μερίδα
1982
του Τύπου, οχετικά με ιην μεθαυριανή συνάντηση μου με φίλους
0 Πρόεδρός του Αναγκαστικού
δημοσιογράφους είναι αποκτήματα
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Δασοφαντασίας του συντάκτου τους».
κτήματρς Σελίου ό α· ηρυττττ ότι:
Στο δημοσίευμα αναφεράταν ότι
στην συνάντηση εκτός των δήμο- - > Την 14ην Απριλίου 1982 (ΐμίήα
Τετάρτ»! 1 1 12π μ εν Τυ.' Γματρείω
σισγρτιφτυν έχουν» ληθεΐ βουλευτές
της «Νέας Δημοκρατίας» και ότι για το υ Συν/σμασ Κονίτσης 21 Βέρβια
θέλει διενεργηθή φανερό μειοδοτι
το θέμα αυτό συναντήθηκε ο κ.
κή δημοπρασία διό την ανάθεσιν
Μπούτος με τον κ. Αβέρωφ.

εργασίας εκοασώσεως σύρύ*“*
και συγκεντρώσεως 6Γ ελκυσ τή^*^
υ ιμογγυκης ςυΛε ιας πευκης 4.0°ζ
5.0 0 0 'Μ3 λήμματος 1982 εκ τυΛ'*
Τ.6(α,ν.ε) 7(α,β,γ,δ.ε), βΙο.β,Υ'^1
20(0) της υπό έγκρισιν μ ελ έτη ς ^
σους Σελίου.
Δικαίωμα
συμμετοχής
^
150.000. Η επαναληπτική Δ π /
πρασία θα γίνη την 21ην Α π ρ ι^
Τετάρτην ώρα Π -12 π.μ. και εΥ1*
αυτώ τόπω.
Λεπτομερείς όροι οτα Γραφεία
'σμού Τηλ. 22 315.
Εν Βεροία τη 7(4(1382
Ο πρόεόρος του Συν-σμου I
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ*
ΣΤΙΒΑΞΕΩΣ-ΦΟΡΤΩΣ^
ΞΥΛΕΙΑΣ
0 Πρόεδρος του ΑναγκασΓ1*^
Συν,'σμού Δ/σεως Δ το ς Σελίου "
κηρύττει ότι:
Την 14ην Απριλίου 1982 Τετ^
την 12-13μ.μ. εν τω Γραφείω V
- *
σμού θα γίνη φανερός μειοδστ,*ι
διαγωνισμός διά την ανάθ4
ερνασίας στιβάξεως και φορτώο4υ
Δασικών προϊόντων ΠριστηρίοΥ^
την περίοδον 1-5-82 έως 30 -4 ,^
Δικαίωμα
συμμετοχής
100.000. Εις περίπτωσιν «αθ .
ούτος θα είναι άγονος ή ασύμΦ0^
θα επαναληφθή την 2 Ιη ν Απρ1^
την ιδίαν ημέραν και ώραν ά ,
αυπίι το πω και τους ίδιους
διαληρύξεώς.
Εν βεροία τη 7-4-1982
)82
σμού
Ο Πρόεδρος του Συν/σμοώ
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

σταυρόΛεζο
1 2 5 4 56 7 89

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ή ταν γιό πολλά χρόνια δήμαρχος
Βέροιας,
2. Δ ιαθέτει ποδοσφαιρική ομαδο
στον όμιλος του Βορρά.
3. Νότα Κλω στοόλα- Βελασυα.
4. Των Αράβων ιερό σύμβολο«
5. Ευρωπαϊκό πστΟμι - Αντίστροφο,
ζω ική τροφή ·
6. Κι αυτός έγραψε την ιστορία της

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΚΑΘΕΤΑ:

Σάββατο 10 Απριλίου

14 Ο Σ

ΣΕ Λ IJ.4 2

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΤ

ΤουΛΗΜ .

Βέροιας.
7. Ό ρος στην πόκα .
8. Χρόνο προσδιορίζει Μισή . ήτ
τα .
9 Αφωνα...μετέχει στις αρένες
Τουριστικό ευρωποίκό νησί.
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Ονουοσία γέφυρας του Τριποτόρου.
2 ΠοΑηό ελληνικό κομ μά - Ξενικά.
εγω ·
3. Σύμφωνο— Κι αυτός Φ ίγγει από
ψηλά·
4 Αλλιώς τα όμοια.
5. Έχει σχέση με κάποιο αμερικάνι
κο, ακρωτήριο— Πρόσφατα είχε
διπλωμοτική διένεξη με τη Συρία.
6 Ρωτάει— Μιά πόλη γειτονική μας
με παληό ονομασία.
7. Πολιτεύθηκε στις προηγούμενες
εκλογές στο νομό μας.
8 Είναι και η Πούλια Ικαθ.Ι.
9 Γνωστός μας τηλεπαρουσια
στής— Ενα ζώο. ποιητικό.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 2. ΛΕΜΦΟΣ 3. Η ΜΠΑΛΛΑ 4. ΣΩ
ΟΡΝΙΑ 5 Α Α - ΝΟΤΑ 6. Α Ι - ΜΑ 7 ΙΑΚΟΒΙΔΗΣ 8 ΜΝΑΥΛΗ 9. Υ Λ Η - ΣΙΤΟΣ
1. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 2 ΩΑ 3. Υ Λ Η - ΑΚΜΗ 4 ΛΕΜΟΝΙΩΝ 6
ΕΜΠΡΟίΣ) 6. ΥΦΑΝΤΡΙΑ 7. ΙΑΝΑΙΤΟΛΙΑ ΙΓΙΔΥΤ(Α) 8
Η Σ Λ Α - ΜΗΛΟ 9 ΝΑΣΗΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11
1.00 0 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
1.15 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1 30 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΟΠΑΫ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΣΜΟΝΤΣ
ΘΕΡΒΑΝΤΕΙ
ΑΝΖΗΤΗΙΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45
4 30
500
600
6 30
6.15
7 30
8 30
9 00
9.30
10.00

1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Α μέρος)
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
<Β" μέρος)

3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
ΧΑΪΝΤΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗ
ΘΙΝΑ
7.30 Ο ΧΡΙΣΤΟΙ ΕΑΝΑΓΓΑΥΡΩΝ ΕΤΑΙ ΙΕΠΑΝ.)
• 3 0 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛΛ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
l o t o ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΜΑΣ
11.06 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 06 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΥΝ.)
4.30
645
4.06
β.30
4.40

αυτό το
ftp O K ;.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11
120 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.60 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΟΜ ΣΩΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΜΟΥΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3 2 0 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4 10 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ

5 10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
4-30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
4.45 ΓΚΑΛΑΚΤΙΚΑ
7.36 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 8ΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣ* ι»
ΥΕΝΕΔ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 10
200 ΓΟΥΝΓΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΖΩΝΝΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
Ο ΚΟΣΜΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ-

2.30
2.45
4.30
5.00
4.00
4.15

• Η λευκή αρκούδα ζεί μονυ στα
Βόρειο Πόλο.
• Ο Αμαζόνιος ο μεγάλος ποταμός
της Λατινικής Αμερικής καλύπτει
μαζί με τους παραποτάμους του ένα
πλατύ δίκτυο 50 0 00 χιλιόμε7ραδηλαόή 100 φορές την απόσταση
Αθήνα Θεσσαλονίκη.
• Στην Ισπανία και τη Λατινική Αμε
ρική, πολλές οροσειρές λέγονται
«σιέρρο». Η λέξη στα ισπανικά
σημαίνει πριόνι και το βουνά πήραν
αυτά το ονομα επειδή το σχήμα των
κορυφών τοϋς είναι οδοντωτό
• Ένα από τα μικρότερα πουλιά του
κόσμου είναι το κολιμπρΙ (από το
ελληνικό κολύμβριο= γένος μικρών
πουλιών), Το κσλυμπρί έχει μεγάλη
αντοχή και μπορεί να πετάει 500
χιλιόμετρα χωρίς στάση.
• Στα αρχαία αθηναϊκά δικαστήρια
στην περίπτωση ισοψηφίας των
δικαστών
ο
κατηγορούμενος
αθωωνόταν, γιατί λογαριαζόταν
πώς τεω έδινε την ψήφο της η Αθη
νά και έτσι είχε πλειοψηφίο.

Σ Ο Φ Α

διο, Τυ μπυστυλικά κοι ευαγγελικό
αναγνώσματα, τα διάφορο γεγονό
τα που γιορτάζουμε και είναι το
περισσότερα από τηι A y Γραφή οι
ψαΛμαι τα ιιναγνωυματο από την Π
Διαθηκη αι ύμνοι, οι προφητείες, τα
τροπάρια και οι κανόνες, που είναι
εμπνευσμένοι απο π/ν Αν, Γραφή,
αποτελούν το περιεχόμενο του
Τριωδίου στο σύνολό του ε I Σ ό on
το Τριώδιο, πέρα οπό τα στενότειτο
αύνόεαμό του με την Αγ Γραφή ο
νοι κοι θησαυροφυλάκιο της Ιερήςμας Παράδοσης και του πνεύματος
γενικά της Ορθόδοξης Εκκληυισς
Οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες και
Διδάσκαλο' απο τη διδασκαλία και
ζωη των οποίων όιαπστίζεται ποικι
torpona το περιεχόμενο του Τριω
όίου. υπήρξαν αι μεγαλύτεροι τιαι
δογωγοί και καθοδηγητές των
ώστών στην προσπάθεια τους να
βρουν και νσ ζησουν το Χριστό που
είναι κα'α τη δίκη Του ομολογία κη
Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή« l/wúv.
ιό 61 στην οποία μόνο ανσπσύε ται
η ανθρώπινη ψυχή και βρίσκει την
πληρότητα της. στ) Στο ρεαλισμό
που ιο χαρακτηρίζει Πράγματι, το
Τριώδιο δεν καλλιεργεί στον άν
θρωπο ψευδαισθήσεις Mr ειλικρι
νειο περίσσεια λέει ποιος ήταν ο αν
θρωπος. ποιάς είναι κοι ποιος επρι
πε νο είναι Τονίζει πως ο άνθρωπος
πλάστηκε κκατ' εικόνα και καΟ
ομοιωσιν» Θεού vu ζει εμτυχισμε
νοε με μιό διαρκή επικοινωνία με τα
Θεό Το προπατορικό αμαρτημα ί/έ
κόψε την άμορφη Κι ευτυχισμένη
αυτή ζωή. Και ο άνθρωπος ano τότε
δεν μπορεί μόνος του με τις προ
σωπικέςτου Δυνάμεις, να πραγματο
ποιήσει το κκαθ' ομοιωσιν* που ε ί
ναι προσωπική του δουλειά. Χρειά
ζε ται κοντά στη δίκη του θέληση και
σροσπάθειο και τη βοήθειο της
θείας Χάρης γώ να φτάσει στο κκαθ
ομοιωσιν Θεού*, να βρει το όρΟμο
της επιστροφής στο χαμένο Παρά
δεισο, να ενω θ εί με τα Χριστό που
είναι, όπως είπαμε πιά πάνω, κοι ο
κύριος σκοπός του Τριωδίου.
(Συνεχίζεται)

m ie x m e x m
ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
πιό μ α κ ρ ιο
π ισ το λ ά κ ι.
4)

μ ικ ρ ή χ ω ρ ίσ τ ρ α σ τ ο π λ ά ι κ α ι
π λ α ισ ιώ ν ο υ ν α π α λά το κ εφ ά λι,
α φ ή ν ο ν τα ς ε λ ε ύ θ ε ρ ο τ ' au n ó
κ ο ι π έ φ τ ο ν τ α ς σ ε μ ικ ρ ή φ ρ ά ν τζ ο
σ το μ έτω π ο

Κ ά θ ε σ ο /ζο ν . η μ ό δ α α λ λ ά 
ζει, ό χ ι μ ό ν ο σ τ α φ ο ρ έ μ ο τα ,
α λ λ ά κ α ι σ τ ο σ τ υ λ τ ω ν χ τ ε ν ι
σ μ ά τω ν

Ε φ έτο ς

χ τ ε ν ίσ μ α τ α

τα μ α λ λ ιά

κο ντά κα ι κο μ ψ ό α τη μ έλ η τα . Α π '
τα π έ ν τε χ τ ε ν ίσ μ α τ α

που σας

π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ μ ε π α ρ α κ ά τω

δ ια 

λ έ ξ τ ε α υ τ ό π ου σ α ς α ρ έ σ ε ι κ α ι
τα ιρ ιά ζ ε ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο σ τ ο ν τ ύ 
πο σ α ς
7)

Μ α λ λ ιά

κομμένα

πιά

μ α κ ρ ιά σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή το υ κ ε φ α 
λ ιο ύ κ α ι κ ο ν τ ό σ τ ο ν α υ χ έν α . Το
μ α λ λ ιά σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή ε ίν α ι τ υ λ ιγ 
μ έ ν α σ ε χ ο ν τ ρ ά ρ ο λ ό , για να
σ χ η μ α τ ίζ ο υ ν α κ α τ ά σ τ α τ ε ς μ π ο ύ κ λ ε ς κ α ι η π υ κ ν ή φ ρ ά ν τζ α π έ
φ τει χαμηλά

σ τ ο μ έ τω π ο ,

ως

μήκο ς και

σε

επ ρ ο γγυλή

φόρμα, που π έφ το υ ν α κ α τά σ τα 

• Στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο οι
Ναζήδες είχαν πασχίσει ν' ανακαλώ
ψουν το «κλειδί, ενός κρυπτογραφι
κού κώδικα, που χρησιμοποιούσαν
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις
στη Γαλλία και στην Ιταλία. Στο τέ 
λος οι ειδικοί αποκρυπτογράφοι
τους εγκατέλειψαν τις προσπάθειες
τους και ομολογήσανε την αποτυχία
τους Αυτός λοιπόν ο «απαροβία
στος» κώόικας όεν ήταν παρά μιά
αυθεντική αμερικανική
γλώσσα:
εκείνη που μιλάνε οι Ινδιάνοι των
φυλών Ναβάχο και Σεμινάλε
• Το Θησείο, ο γνωστός ναός που
βρίσκεται βορειοδυτικό της Ακρο
πόλης, κακώς ονομάζεται έτσι. Ποτέ
! δεν ήταν αφιερωμένος στο Θησέα
I Οι αρχαίοι Αθηναίοι ποτέ δεν αφιέ
ρωναν ναούς σε ήρωες και ημί
θεούς. Στην πραγματικότητα όπως
παραδέχονται οι σύγχρονοι αρχαιολόναι, ο ναός αυτός ήτον αφιερωμέ
νος στη λατρεία του Ηφαιστου και
της Ηφαιστείας Αθήνας και πρέπει
να ονομάζεται Ηφαίστειον και όχι
Θησείον.
• Το παλάτι του Όθωνο. εκεί που
στεγάζεται σήμερα η Βουλή, άρχισε
νο κτίζεται το Γενάρη του 1836 και

τελείωσε

το

τα χ ω ρ ίς χ ω ρ ίσ τ ρ α Γ ιο νο φ ο υ
σ κ ώ ν ο υ ν λ ίγ ο , ο ν ό ε ν ε ίν α ι
φ υ σ ικ ό
κ α τσ ο ρ α
το μ α λ λ ιά
χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι μ ια ν ε λ α φ ρ ιά π ερ -

1842

_____|
Στοίχισε
100.000 χρυσές λίρες Στην αρχή
φωτιζόταν με κεριά και λαόοφαναρα,_ αργότερα με φωταέριο «αι το
1889 έγινε η ηλεκτροφώτισή tqu.

Κινηματογράφοι
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Αλλαγή και το λουρί της μάνας
(Ελληνικό Κώστας ΒουτσόςΙ
ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Τα
δόνπο
του
τελευταίου
καρχαρία (αμερικανικής παραγωγής)
ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
Η δίκη των βασανιστών (Ελληνικό
ντοκυμαντέρ)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25.471)
Ο ιπτάμενος Εκτελεστής (καράτε
Μπρούς Λή|
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Το δέρμα (ιταλ παραγ. Μαρτσέλα
Μαστρογιόννι
Κλαούντια
Καρντινάλε)
Ν Α3ΥΙΗ Σ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 22408)
Στα 13 πόρνη για τα ναρκωπκά
(αμερικ. παραγωγής με την Κρίστιαν
Φ I ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28940)
^ΓτΙΑπνο» α λ ιώ τικ η ι

μ α ν ά ν τ.
3)
Χ τ έ ν ισ μ α
για
π ο λύ
κ σ τ σ α ρ ό μ α λ λ ιά , π ο υ δ ε ν χ ρ ε ιά 
ζ ο ν τ α ι τύ λ ιγ μ α . Ε ίν α ι κ ο μ μ έ ν α
κ ο ν τ ά μ π ρ ο σ τ ά , σ τ σ π λ ά γ ια κ α ι

Δύο ερωτευμένοι έχουν ξεχαστεί
σ ένα παγκάκι. Ο νεαρός κοιτάει το
ρολοΤ του κοι λέει στην κοπέλσ
- Αργήσαμε αγάπη μου. φοβάμαι
ότι ο πατέρας σου θα ψάχνει να σε
βρει
- Μην ανησυχείς, πριν φύνω
τρύπησο ένσ σωλήνα νερού, και ο
πατέρας μου περιμένει να φωνάξω
υδραυλικό, κρατώντας την τρύπα
κλειστή με το δάκτυλό του.
Μιά
μέρα στο σχολείο ο κ.
Ανανιάόης ρώτησε τον Πίπη.
- Δε μου λες παιόί μου. ξέρεις
πως οι αρχαίοι Ανατολίτες ήτον
πολύγαμοι,
ενώ
αντιθέτως οι
αρχαίοι Έλληνες έπαιρναν μόνο μιά
γυναίκα;
- Μάλιστα, κ. καθηγητό έτσι ε ί
ναι - Ωραία! Και τώρα μπορείς να
μου πεις κάτι:
- Πώς λέγεται ο γάμος με μιό μόνο
γυναίκα;
- ...Μονοτονία κ. καθηγητό.

\

τα μ ο ν τ έ ρ ν α

Θ έλο υν

2 ) Μ α λ λ ιά κ ο μ μ έ ν ο ό λ ο σ τ ο

γ ν ώ σ ε ις σ α ς

Π ο λ ύ κ ο ν τ ό μ α λ λ ιά , γώ

ό σ ε ς το υ ς τα ιρ ιά ζ ε ι το α γ ο ρ ίσ τι
κ ο σ τυ λ . Ε ίν α ι κ ο μ μ έ ν α απο

ίδ ια

Y

σ τ ο ν α υ χ έν α . Σ τ ε 

γ ν ώ ν ο υ ν μ ε τα δ ά χ τυ λ α κ α ι τα

επ ά ν ω σ τ α φ ρ ύ δ ια .

Π λ ο υ τ ίσ τ ε τις

ΛΟΓΙΑ

τη ν

7.45 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
4.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΙ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ίκοπής του Τριωδίου όπως ovo
δεύτερο και το δεύτερο γιά το τρίτο
Φερημε και σε προηγούμενη ενότη
β ΐ ί τ η θαυμαστή κλιμακωτή διάταξη
των διαφόρων γιορτών τού. που
τα είναι να μας προετοιμάσει στο
όιακα με νηστεία και προσευχή, με
μας φέρνει σαν
απο σκαλί σε
περισυλλογή και αυτοσυγκέντρω
σκαλί από γιορτή σε γιορτή, σ επα
ση. με ανάταση και έξαρση ψυχική
φή με μεγάλους ηρωες. σταθμούς
ώστε να επανακ τησουμε ο. τι με την
και γεγονότα της Εκκλησίας μας
πτώση των Πρωτοπλάστων ή με τις
Απο την Κυριακή του Τελώνη και
όικές μας επίκτητες αμαρτίες χάσα
με και να επανέλθοομε στο όρόμοπου
ΓΡΑΦ ΕΙ Ο
οδηγεί στην κατα χάρηθέωσή μας
U A K E JQ N
Μ ε άλλα λόγιο, κκεκαθορμέναις
Π 4ΠΛΔΟΠΟ ΥΛΟ Σ
όιανοίαις συμπορευθωμεν αυτώ και
Καβνρίτνε· Ηιολοηις
συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν
ό ι' αυτόν ταις του βίου ηδοναίς ινα
Φαρισαίου μος φ έρνει στην Κύριο
κοι συζήσωμενκ.
Επιθυμεί να
κη του Άσω του γιου an αυτή"·ππ
συσταυρωθούμε και να συνταιρια
λ ι στην ερχόμενη Κυριακή της
'
στούμε μ ε το Χριστό, νο ζήσουμε
κρεω. που μας προετοιμάζει για την
το κσταυρωσιμα. και »αναστάσιμο
ερχόμενη Κυριακή της ΤυρίΠάσχα, ώ στε κ ώσπερ ηγέρθη Χρι
νής κ λ.π. γΙ ί την οργανική ενότητα
εττός εκ νεκρών, οάτω και ημείς εν
και ολότητπτου. που ύιεπεται από
κοινότητι ζωής περιπστήσωμενν
μιό εετωτερική τήξη γορη στα ότι τη
(Ρωμ. σ τ 41. 0 Γρηγάριος ο θεο λό 
διάφορά στοιχεία του όεν ταποθε
γος ο μεγάλος Πατέρας και Διόα
τήθηκαν κεική ως έτυχενν. αλλά με
σκαλος της Εκκλησίας μας σε μιό
βοση κάποιο σχέδιο που υιοθέτησε
στιγμή πνευματικής ανάτασής του
ηκαθολική συνείδηση της Εκκλη
μ ε πολλή σαφήνεια και καθαρόιητο
σίας, Αυτή η ενιαία γραμμή μέσα
καρδιάς, καθάρισε τα σκοπό της
από την ποικιλία των διαφόρων
χριστιανικής ζωής, που είναι κατεξο
στοιχείων κατευθύνει τους πιστούς
χήν και σκοπός του Τριωδίου λέ
στο Ποσχο κοι την Ανάσταση Τα
γοντας <ιΧριστώ,
διάφορο στοιχεία του Τριωδίου
συντοφήναι με δει. Χριστώ συνανσ
Ιγιορτές αναγνώσματα, ύμνοι, ψαλ
στήναι. συγκληροναμήσαι Χριστώ,
μοι κ.λ.π ! συνταιριασμένα κι εναρ
υιόν γενέσθαι
μανισμένα μεταξύ τους, σαν τους
Θεού Θεόν ουτόν* Συνοψιςονιας
ήχους κάποιας μελωδίας, μας δίνουν
τονίζουμε πως τελικός σκοπός στον
τη θεσπεσκτ και ουρανία νσυμφω
οποίο απόβλεπε ι το Τριώδιο είναι η
Ε νωοή μος με το Χρίστο, η μ uno η νίοκ του Τριωδίου, η οποία με τους
γλυκείς τόνους και τους πένθιμους
και μέθεξή μας στη μυστηριακή ζωή
ήχους
της μας ανεβάζει, ακαλι σκα
του Χριστού
λί, από το " ατουμωσιμΟ" στο αανα
Πως τώρα και με ποιο
στάσιμα* Πάσχα, από την πένθιμη
μέσα το
Τριώδιο επιτυγχάνει το
χορυ ΙχαρμολύπηΙ τού Πάθους στο
σκοπό του αυτά
θρίαμβο της Ανάστασης δΙ Στο ότι
π σπουδαιότερη πηγή του είναι η
Αγία Γραφή. Π και Κ Διαθήκη, την
Σ τ αλήθεια μένει έκθαμβος
κανείς μπροστά στην παιδαγωγική οποία, όλοι όσοι ασχολούνται με το
θέμα της ανωνήε και μόρφωσης του
κοι μορφωτική δύναμη του Τριω
ανθρώπου, οναννωρίζουν ως τη
ύίου, που οφείλε ναι: α) Στη διαίμεσή
μεγαλύτερη και
του σε τρία τμήματα, από τα οποίο
αναμφισβήτητη παιδαγωγική και
το πρώτα μας προετοιμάζει γιά το
μορφωτική δύναμη Πράγματι η
Αγία Γραφή όιοποπζει όλο το Τριώ

σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή το υ κ ε φ α λ ιο ύ κ α ι

$

ΣΗΜΕΡΑ

·.
1821

. . . . .·
· ···.·· ·· · .H-w
Στα Ιΐατριαρχεια της κ ω ϊπόλεως εισορμούν 5.000
γενίτσαροι. Συλλαμβάνεται
ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'
και απογχονιζεται στην κεν
τρική Πύλη
1826 Γίνεται έξοδος της Φρουρός
ταυ Μεσολογγίου. Ο Χρήστος Καψάλης ονατινόσει
την πυριτιδαποθήκη του
Ανεμομύλου
που είχαν
κοταφύγει ασθενείς ανά
πηροι και πολλές γυναίκες
1941
Οι Γερμανοί συγχαίρουν
τους υπερασπιστές των
. οχυρών κοι εκφράζουν τον
θαυμασμό τους γιά την
ηρωική τους αντίσταση.

Ιιΐο π ίο ΐ

5)
η μ ίκ ο ν τ α

Ν ε α ν ικ ό
μ α λ λ ιά .

χ τ έ ν ισ μ α
Ε ίν α ι

β ο υ ρ τ σ ισ μ έ ν α π ρ ο ς τα π ίσ ω και
π έ φ τ ο υ ν σ α κ α τ ά σ τ α τ ε ς μπ ο ύ κ λ ε ς μ ε μ ιά ε λ α φ ρ ιά φ ρ ά ν τζ α
σ το

μ έτω π ο

‘ φους

και

το υ ς

Η

κ ρ ο τό -

ππκ

ΝΕΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκυκλαφόρησε το βιβλίο του φί·
λου καθηγητή Θεολόγου, Μοκεόόνα. Παπαδόπουλου «Θέματα Χριστιανικής Οικοδομής» που εχει σ υ ν
περιληφθή στη σειρά των εκδό
σεων της Ιερός μας Μητροπόλεώί
με πρόλογο του Σεβασμιωτάτοιι
Μητροπολίτου μας κ.κ. Παύλου.
Βιβλίο με άρθρα περισπούδαστα
«αι το οποίο κατά κοιρούς δήμο*
σιεύθηκαν
στην
εφημερίδα
«ΛΑΟΣ».
ειο
Ανολύει με κάθε λεπτομέρεια
βασικό θέματα της ορθόδοξης πίπί
στεώς μας ασχολείται ιδιαιτέρως úÉ d
τις ακολουθίες του Τριωδίου και του
Πεντηκοστορίου, και επεξηγεϊ όλες
τις ημέρες των εορτών της Μεγάλης
Σαρακοεττής. Ασχολείται με τον
Ακάθιστο Ύμνον ιστορικώς την
νηστείαν με το νόηυσ της υλικής κα1
τον σκοπό της. αλλά
άλλο και τηε πνεύμστικπς . τις λειτουονίες των
προηγιασμένων, τον Μεγάλο κανό
να και φθάνει στη , Μεγάλη Εβόόμάδα, με το νόημα της σταυρικής
θυσίας του Κυρίου, τα αποτελέσμα
τα τη ς τελειώνοντας με όλες πς
εορτές του Πεντηκοστορίου
Βιβλίο χρησιμότατο γιά όλους
τους πιστούς ιδιαιτέρως γιά τους
νέους κοι νιά όσους.έχουν επιφορτισθεί με το δύσκολο έργο τού
κηρύγματος
Συγχαρητήρια στον αγαπητό φί
λο και ευχαριστίες στον Σεβασμιώτοτο Μητροπολίτη και Πρωτοσύγκελλο *. Αμβρόσιο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΪ

(ελλ κωμωδία)

10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.16 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

• Ο κινηματογράφος είναι μιό τ ί
χνη. που αρχίζει κανείς οαν διόοημος και τελειώ νει σαν άγνωστος
Άμπελ Χέρμαν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
Χαμός στο κρεββστι μουίΣ ύλβια
ΚρΙστι)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 236σπ»
Το τσακάλια (Ελληνικό - Σπάρος
Καλογήρου Πόνος Μιχσλόπουλος)

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠ Ο ΥΡΙΔΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΙΑΣ - Α ΙΜ Α ΤΟ ΛΟ ΓΙΑΣ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
Β Ε Μ Ζ Ε Λ Ο Υ 27

Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Ο Ι ΙΑ Τ Ρ

199

ΒΕΡΟΙΑΣ
Ίυ ρ ο σ β ε α τικ ή
Ν ο σ ο κομείο
i. E . H . (β λά β ες)
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . ( σ τα θ μ ό ς)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

¡0 0
121

Ιμ κ α η Δράση
Ο .Τ .Ε . (β λά β ες)
Π υρ ο σ β εσ τική

22.222
22.505
125
2 5 .749
24 .444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υ ρ ο σ β εσ τική
Ν ο σ ο κο μ είο
Δ .Ε .Η .(β λ ά β ες )
Ο .Σ .Ε . (σ τα θ μ ό ς)

2 2 .1 9 9
2 2 .2 0 0
2 2 ,3 )4
4 1 .353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΠ

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Π υροσ βεστική
Δ .Ε .Η . (β λά β ες)
'. Κ Λ . (χρω τ. β ο ή θ ε ιε ς '

2 3 .6 1 9
23.364
23376

Ραδιοτοζί

6 ÍÍ5 Í-6 2 .6 6 6

Β Ε Ρ Ο ΙΑ —
Βέρμιου- Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι Λ Ε Η
23.131
Εναντι Κ Τ Ε Λ
26.726
Ιηχοκράτους
26.920
Πλ,Ωρολογιου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Ιλατ. Καρατάσιοει
22.532-22.636
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
•Εναντι Κ Τ Ε Λ
24.080
Μωραίτη
23.350

Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΑΓΑ A ΡΟΥΣΣΑΚΗΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟ

Μ ΑΓΝΗ ΤΟ ΣΚΟ Π Η ΣΗ ΓΑΜ Ω Ν
ΒΑΠ ΓΙΣΕΩ Ν Κ Α Ι ΕΚΛΗ ΛΩ ΣΕΩ Ν
Μ Ε ΕΠ ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΛΕ ΥΘ ΕΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ
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ΒΕΡΟΙΑ - ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ - ΝΑΟΥΣΑ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
Η Δόξα μ€
τη Σκόδρα

Στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής Κατηγορίας
Συνεχίζεται αύριο με τους αγιί>-

« ς της 28ης αγωνιστικής το πρωτάθλη... ■>· —
άθλημα Β' Εθνικής στον β
όμιλο,
Το πλήρες πρόγραμμα και οι
διαιτητές έχουν ως εξής'·

:

ΣΑΒΒΑΤΟ
Τοξότης - Αναγέννηση ΚαρδίΚυριακούλιας,

0ας; ρουτσάκης,
—1
Χ'° ί (Λακωνίας).

ΚΥΡΙΑΚΗ
Βέροιο

Αγροτικός Αστέρας
.,ΡηΠνόκ^
Φου
^«ΡΟς,
Συμιακός
ΙΠίιΡ0ιώς).
^

Κοζάνη - Νάουσα ΧρυσικόπουΛαζόνος, Κοτσώνης (Κόριν

Βασιλάκης
Τσάκωνας,
Τσόκος
(Αθηνών)
Νίκη Βόλου - Πιερικός Ακρίόας,
Ευαγγελίλόης, Λαόάς (Αθηνών).
Αχαϊκή
Τρίκαλα Μιχαηλίόης.
Μπακατσέλος Πάσχος (Πειραιώς).
Ξάνθη
Ολυμπιακός Βόλου
Ντούτσιας, Στραβουάάκης Ματαραγκιώτης (Πειραιώς).
Αναγέννηση Γιαννιτσών - Εορόαϊκός Λουϊζος Π. Ανάρέου. Δολεφές (Αθηνών).
Αναγ. Επανωμής - Πανθρακικός
Βουτσοράς, Καλαμοβράκας, Κανδηλάρης (Αθηνών).

ΒΕΡΟΙΑ · ΕΥΟΣΜΟΣ

θου!.

Απόλλων Καλ.
Μοντός. Λιάτσης (Αθη-

l'Vluv».

Μακεδι
° νικάς 0 . - Αλμωπός Αρ.

Με τον κακό της δαίμονα τον
Αγρ. Αστέρα Ευόσμου παίζει αύριο
στις 4.30 στο γήπεδό της η Βέροια.
Μετά την χθεσινή προπόνηση ο
κ. Πάγκαλος συμπεριέλαβε στην

ραχ·ά - Λβυκάδια 3 -3
ιίνος:

Ακριβόπουλος I.

Μια Ραχιά σκιά του κολού εαυτ°ύ της παρεχώρησε βαθμό μέοα
ΡΐήΥ έδρα της στα Λευκόδια που
διψούσαν για βαθμούς. Η Ροχιά
•Μαγοήτευσε σ' όλη τη διάρκεια του
παιχνιδιού.
Και
απογοήτευσαν
περισσότερα οι νεαροί παίκτες της
°ι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι
και πηγαίνουν οπό το κακό στο χειΡδτερο. ΓΓ αυτό και πρέπει να συνε
τιστούν γιατί με τέτοιες εμφανίσεις
** μπορούν να έχουν βλέψεις γιο
παραπέρα. Τα Λευκόδιο αντίθετα,
έπαιξαν με πείσμα με σκοπό να
^Φύγουν από την επικίνδυνη ζώνη
αν στέκονταν πιο τυχερά στη
φί"1'1 του 80' θα έφευγαν κοι με
,0άς δυο βαθμούς από το γήπεδο
οκάρ Q

άνοιξε στο 5 ' ο ΚρεμμύσΧ'ά. γιο να διπλασιάσει

•ΊΟΡΤΑΖΕΙ
r * K δεν ,

ς Θ θε μελής πο,δία0ίηα^ και δεν δέχεται

1

ΛΑ ΟΧ
τ ΧαΘΗΜΕΡΙΝΗ

!

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α

ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Πακτικ6 μέλος Ε.Ι Η .Ε .)

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

Ιδιοκτήτες - Εκδότες

ΑΦΟί Π Α Π ΙΚ Α Ε.Ε
Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

τα τέρματά της ο Παπσδόπουλος με
σέντρα - σούτ στο 2 7 ’.
Τα Λευκάδια που στο 8' είχαν
σούτ στο δοκάρι με τον Αμανατίδη
Παν. μείωσαν το σκορ στο 30 με
τον Καναράκη και ισοφάρισαν το
παιχνίδι στο 4 0 ' με πέναλτυ του
Αμανατίδη Αναστ. Το πέναλτυ κέρ
δισε ο Αμανατίδης Π, σε ανατροπή
του από τον Μωύσίδη II Στο 52 ' ο
Ακριβόπουλος Δ. έδωσε το προβά
δισμα στο σκορ στη Ραχιά για να
ισοφαρίσει και πάλι ο Καναράκης
στο 55' για τα Λευκάδια.
Απ' αυτό τσ σημείο κι έπειτα το
παιχνίδι έχασε την ποιότητά ταυ και
οι μόνες φάσεις που έγιναν ήταν ο
μη καταλογισμός ενός πέναλτυ υπέρ
της Ραχιάς σε χέρι του Αλιτζανίδη
και η ευκαιρία του80' των Λευκαόίων, όταν ο Καναράκης αστόχησε
προ του Ακριβόπουλου Β Από τη
Ραχιά κανείς όεν όιακρίθηκε. Ό λοι
ήταν κακοί σε απελπιστικό σημείο.
Από τα Λευκάόια ξεχώρισαν όλοι
με κορυφαίους τους Καναράκη.
Αμανατίδη Παν. Αναστ «σι Σεμερτζιδη,
Ο διαιτητής κ. Νικολαΐόης πολύ
καλός. Διηυθυνε με απόλυτη επιτυ
χία το παιχνίόι, γιατί ήταν κοντά στις
φάσεις .
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Ραχιά: Ακριβόπουλος Β. ΜωϋσΓ

όης II. Μπέκας Πιστοφίόης, Κεφαλίόης. (50’ Δαμιανίδης), Διαμάντης
(65' Καραβαριώτης). Ακριβόπουλος
Δ. Θεοόώρου. Κρεμμύδας, Μωϋσίόης I, Ποπαόόπουλος.
Λευκάδια: Τάσος Ιωακειμίδης,
Μακρίδης. Παπσδόπουλος Αλιτζαν'όης Αμανατίδης Αναστ. Σεμερτζί6ης, Αμανατίδης Παν. Καναράκης,
Ορδουλίδης, Φουδούλης.

(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Σ ΙΚ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

ΙΡ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α Π ΙΚ Α Σ

ΙΙπποκράτους 2 6 )

Λαζάρου, Μπαλτζής, Χατζηαθανασίου,
Κατσώνης
Μαραγγος,
Παπατζίκος Μ ίλης Σίμπος. Χατζά
ρας
Ελευθεριάδης
Κελεσίδης
Χώματός
Τοπαλίδης
Γκέσιος,
Πουρσανίδης Ακριβόπουλος

ΚΟΖΑΝΗ - ΝΑΟΥΣΑ
Δύσκολο
οπωσδήποτε
το
αυριανό παιχνίδι της ΝΑΟΥΣΗΣ
στην Κοζάνη. Γίνεται όε ακόμη
δυσκολότερο αυτή την στιγμή μια
και οι γηπεδούχοι χρησιμοποιούν
κάθε μέσο για να φτάσουν στη νίκη.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΙ-ΙΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ππηπονήθηκον για τελειιτπίο με
ρα χθές οι παίκτες της Ναουσης οπο
την επίβλεψη του νέου τεχνικού κ
Εμμανουηλίδη Μετά το ιιέρας της
προπονήσεως ο τεχνικός της Ναού
σης ζήτησε από τους παίκτες πει
θαρχία και καλή εξωγηιτεόικη ζωή
για να ανεβάσουν την Νάουσα με
καλές εμφανίσεις εκεί που της αξί
ζει. Για ’ ην αποστολή ο κ. Ερμη
νουηλιδπς κάλεοε του«; εξής ποδο
σφαιριστάς. ενώ θα εχει απόντες
τους Μπασιάκο και Παπαδόπουλα:
Σφυντηλά,
Χατζήίωαννίδη,
Μαλιούφα. Παρίζα. Αγγουρά. Πολυβιάκη, Μητρούση. Χαλβατζή. Δια
μαντή, Μπλιάτκα, Σιούγγαρη, Κελεσίδη. Φύτο και Μοσχολιό,
Η αποεπολή θ ' αναχωρήσει αύ
ριο το πρωί γιο την Κοζάνη. Την
ομάδα πιστεύεται ότι θ ' ακολουθή
σει πολύς φίλαθλος κόσμος για νο
δώσει με την παρουσία του δύναμη
και «ψυχή» στους παίκτες
ώστε να γυρίζουν νικητές από την
πρίσιμη μάχη της Κοζάνης
N. ΤΖ.

Η εβόομάδα των Παθών του
Κυρίου έφτασε. Είναι όμως όιαπιστωμένο οπό το παρελθόν ότι κατά
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
την εβδομάδα αυτή και κυρίως την
ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου,
1 'ώ τών *Τ■■’
ΝΑ
ρο
}'δ
“ 'uμ
n εt .ς
προκαλούνται αρκετές πυρκαγιές.
I
δ ρ χ ΐ 50C
Η
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
ί ^ ^ τ ε ί ω ν . Σϋλ
Βέροιας σας πσροκαλεί όπως, προ! Λόγων . Γ π τ ϋΑ
•Υ ο τή ,·..
(Ι.Σ. - |ς0 (.
κειμένου να γιορτάσουμε την Ανά
* νΟΤήΐμ,ν
δρχ 2.00C
σταση του Κυρίου, χωρίς δυσάρε
« Α·Ε. κοι ΕΠΕ
δρχ 3 .0 0 Í
στες συνέπειες ακολουθήσετε τις
(Δήμων - Οργανισμών
παρακάτω οδηγίες:
I Τ.Σ. - Τραπεζών
δρχΑ.ΟΟΙ
- Πριν φύγετε από το σπίτι σας
γιά την εκκλησία, βεβαιωθείτε ότι,
*
· Χειρόγραφα δημοσιευό ^
\ ύενα η όχι όεν επιστρέφονται. · σβήσατε το ηλεκτρικό μάτι ή το
πετρογκόζ και ότι. όεν αφήσατε
^ .................... .. .............. . . . . . . . 1
αναμένι. ·αιγάρσ στο σταχτοδοχείο.

(Μητροπόλεως 72
'Ίλίφ. 2 3 .1 3 7 - 29.762

Ρεκτιφιέ
ανακατ

Κα> ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες
Ελατήρια - Εμβολο χιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

£· ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάόες
1. Μακεδονικός
2. Ολυμπιακός
3. Εορδαϊκός
4. Κιλκισιακός
5. Πιερικός
6 . Αστέρας
7 Βέροια
8. Τρίκαλα
9. Γιαννιτσό
10. Ξάνθη
1 1. Απόλλων
12 Αλμωπός
13. Κοζάνη
14. Πανθρακικός
15. Νάουσα
16. Νίκη
17. Καρδίτσα
18. Αχαϊκή
19. Τοξότης
20. Επανωμή

Β
37
34
34
31
31
29
27
27
27
26
26
25
25
25
24
23
23
21
21
18

•
Η Αχαϊκή έχει 3 αγώνες
λιγότερους και από ένα οι Ολυμπια
κός Αστέρας Επανωμή.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Νίκη Αξού
Δόξα Κορησού Σταμόγλου,
Κονιδάρης
Καλλίκογλου
(ΔρόμαςΙ
ΠΑΟΚ Αραβησού — Αστραπή
Μεσοποταμίας Πουλιόακης, Λαγού6ης Μηνάς (Θεσ'νίκης)
Δόξα Μακρ.
Αετός Σκύόρας
Σοφιανίδης Σιτορόπουλος, Βερμπής
ΙΘεο'νίκης)
Μετέωρα - Σαρακηνός Β. Μπρίκος,
Φαοούλας. Ανόρέου (Ηπείρου)
Αρης Παπαγιόννη Φλώρινα
Παπαχριστοόούλου.
Μπασδέκης
Μπαρτσώκας (Β.Δ.Μ.)
Διγενής Νεοχ. — Παναρνειακός
Ορεστ. Τοχτσίόης Φιλίππου, Ντεφούδρς (Θεσ/νίκης)
Εόεσοάίκός — Αλεξάνδρεια Τυχάλας, Ιακωβίόης Μπογογιαννίόης
(Σερρών)
Δήμητρα
Τρικάλων
Ρήγας
Φεραίος Καλούόης Κουτσούρης
Μελιασαρης (Βοιωτίας)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
"
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ €(
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ Jj
« Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
g ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ g

1.Φλώρινα
2. Εδεασαϊκός
3. Δόξα Μακρ
4. Αετός Σκ.
5. Μετέωρα
6. Αλεξάνδρεια
7. ΠΑΟΚ Αραβ.
8 . Παναρνειακός
9. Νίκη Αξού
10. Ρήνος Φεραίος

23

11.
12.
13.
14.

21
19
16
15

Ά ρης Παπαγιόννη
Δήμητρα Τρικ.
Σαρακηνός Β.
Δόξα Κορ.

A Θ Λ Η Τ ΙΚ Ε Σ
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
• Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την ερχό
μενη Δευτέρα στο Αιντχόβεν για να
παίξουν εκεί την Τετάρτη με την
εθνική ομάόα της Ολλανδίας θα πά
νε οι εξής παίκτες:
Σαργκάνης Αναστόπουλος και Περ
σίας του Ολυμπιακού, Κωνσταντί
νου Λιβαθινός Καρούλιας Χαρολαμ
πίδης και Καψής του Παναθηναϊκού,
Δόντας και Μπέριος του Απόλλωνα,
Παπαιωάννου του Ηρακλή, Κούης
του Αρη, Κωστίκοε του ΠΑΟΚ,

Μή αφήνετε αναμμένη την
ηλεκτρική κουζίνα με σκοπό νο
βρείτε έτοιμο το φαγητό, όταν γυρί
σετε από την εκκλησία. Τυχόν ηλε
κτρικό βραχυκύκλωμα ή βλάβη του
μηχανισμού της κουζίνας ή εξά τμ ι
ση του ζωμού του φαγητού θα προκαλέσει πυρκαγιά.
Μη αφήνετε αναμμένα κεριά ή
φώτα με γυμνές φλόγες στο σπίτι
σας και μην επιτρέπετε στα παιόιά
σας να παίζουνε με πασχαλινές κρο
τίδες και βεγγαλικά.
Προσοχή στο καντήλι των
εικονισμάτων όπως και στο κερί με
το οποίο φέρετε το φώς από την
εκκλησία πρ«ισέξτε ιόιαίτερσ που θσ

τοποθέτησε»*

Προσέξτε πώς βαστάτε το κερί
στην εκκλησία. Υπάρχει κίνόυνος να
κάψετε τον μπροστινό σας.
Τέλος όιολέξτε το μέρος που
θα ψήσετε το αρνί γιατί οπό την
φωτιά που θ ' ανάψετε μπορεί να
κάψετε το παρακείμενο δάσος.

1

Πραγματοποιώντας μια θαυμά
σια εμψάνιαη η ΑΕ Καβασίλων
κστόφερε να υποσκελίσει το εμπό
διο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ
με 1-0. Οι ξαφνικές αντεπιθέσεις
των φιλοξενουμένων ήτπν ένας
συνεχής κίνόυνος για τους αμυντι
κούς του Ολυμπιακού οι οποίοι έδει
χναν μια συνεχή αστάθεια στις απο
κρούσεις των. Ο Ολυμπιακός μετά
την επιτυχία του τέρματος της φιλοξενουμένης ομάόος στο (2 ΙΔιαμσντόπουλος) ανασυντσξε τις δυνάμεις
του για την ισοφάριαη την οποίον
και όεν κατάφερε
Από την φιλοξενούμενη ομάόα
όιακρίθηκαν: ΛόλοςΧρ. (Κορυφαίος
των 22). Ντινόπουλος Μ. (η μετά
θεσή του από το κέντρο στο άκρο
όεξιό ήταν πολύ σωστή), ο Μορφάκίδης (η καρδιά της ομάδας), ο Μαντζίλας Ιέλενχε όλο το κέντρο). Οι
όυο ακραίοι κυνηγοί Διαμαντόπουλος και Καραογλάνογλου με τις
σωστές ενέργειες Και γενικό όλοι
στάθηκαν γεναίοι μαχητές δια την
διαμόρφωση του βαθμολογικού πί
νακα μέσα στις λάσπες και τα νερά,
του γηπέδου Λουτρού.
Η διαιτησία του κ. Λάσκαρη,
Παυλι'λ- Καλιού, αριστη.

¿MVlAllfÇÙOflWI

Σχοινάς - Ηρακλής Δ
Λουτρός - Πλάτανος
Κεφαλοχώρι - Κυψέλη
Καβάσιλσ - Καλοχώρι
Μ Αλέξανδρος Αλ. - Καψοχωρα
Λιανοβέρνι
Νεοχώρι
ΡΕΠΟ: Κλειδί

Σισμανιάης Θεόδωρος
Πιερίων 178. τηλ. 26052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόνγου 1. τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Δρίζης Αθ.
ΘεΟ'νίκης-Κατερίνης τηλ. 23687
ΣΤΟ Μ ΑΚΡΟΧΟΡΙ

Η ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΑ

1) Μ Αλέξανδρος Αλ.
2) Καλοχώρι
3) Καβάσιλα
4) Ηρακλής Δ.
5) Λουτρός
6) Καψοχώρι
7) Κεφαλοχώρι
8 ) Νεοχώρι
9) Κλειδί
10) Κυψέλη
11 ) Σχοινάς
12) Λιανοβέργι
13) Πλάτανος

Ηλκόδης Ευστάθιος

26
22
20
19
17
18
17
14
12
11
7
5
4

ι
V

ί ’ -—"Δ
‘S S J

Γιατροί

(
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• 0 Λουτρ«5ς και η Κυψέλη έχουν
από ένα αγώνα λιγότερο.

Ο αγώνας Π Νερών - Ροδοχωρίου
θα νίνει την Κυριακή στις 1 0 .3 0 π.μ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Π. Ζερβοχώρι
2) Αρχάγγελος

J -rtJwiA : ν..·

23
23

Αύριο Κυριακή 11-4-82 εφημε
ρεύουν στη Βέροια οι γιατροί:
1) Αγγέλογλου Θαλής Π λ. Αγ.
Αντωνίου τηλ. 22213 - 24716. νια
παθολογικό ή γενικής ιατρικής ή
καρδιολογικό περιστατικά.
2) Κωνσταντούδης Α. Πθ(λ
Ποστέρ 4 τηλ. 24 7 2 3 - 2205 2 για
παιδιατρικό περιστατικά.
3) Μπέρσος Γεώργιος Μητροπόλεως 29 τηλ. 22251 - 2 7 9 0 0 για
χειρουργικά ή γυναικολογικό περι
στατικά.

ΙΙΚΡΕΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Στο κέντρο της Βέροιας άνω των 120 τ,μ.Πληρ. τηλ. 29721 Βέροια.

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΟΩΜΑΔΑΚΗ

την 29081

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε

.

Για τον διαγωνισμό, αποφοίτων Λυκείου, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τα |
τρία βιβλία στέλνονται με αντικαταβολή όρχ. 400. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Ελέ-|
νης Παρασκευοπούλου. Ελλανίκου 37 Αθήνα Τ. 516, Διαθέτουμε όλο τα |
βιβλία των όιογωνιομών Πληροφορίες τηλ. 6463-955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό ή ημιεπαγγελματικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάσταση. Πληρ. ΜΠΥΡΑΡΙΑ MIMIS Τηλ. 62-118.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα καλυντικών κάι είδη δώρων. Πληρ. τηλ 26(420

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο και με καλούς
| όρους Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκάδια Ναουσης

Γ

Σήμερα όισνυκτερεϋει το φαρμα
κειο

Ί

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Συνεταίρος στο 1)3 με ΧΛ00.υ«υ ορχ. α« βιοτεχνία κιατων
,ΙΙΣ Κ Ο Υ Ϊ εδρεύονκτα στη όραμα. Κέρδος «no μερτικό μηνηοίο* α *δ
il) 000 Spy. έως 200.000 δρχ. η την ίδρυση νέος εταιρίας ατη Βέροια
στο 50%. Πληριχρορίες τηλ. 0521)71255 κοι 66490 κ. Πιτρίδη.

Ε τκγ|

2 9 .7 6 2

Την Κυριακή στις 10.30 το πρωί
αγωνίζονται οι ομάδες αυτού του
ομίλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

Τ η λ ε φ ν υ ν ε ίο τ ε μ α ς

Α Ο Μ ΙΛ Ο Σ

Β' Ο Μ ΙΛ Ο Σ

Ε κ δ ό σ ε ις -

ΣΤΑΛΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25Λ44/62.450

Βενζινάδικα

Γ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Σάββατο απόγευμα στις 4.30 το
απόγευμα θα γίνουν οι εξής αγώνες
Πολυπλότανος - Ασώματα
Προμηθέας Β. - Τρίλοφος
Αρχάγγελος - Π. Ζερβοχώρι
Μαρίνα - Νεόκοστρο
Π. Νερά - Ροδοχώρι
Πατρίδα - Λυκογιάννη
ΡΕΠΟ' Γεωργιανοί

ΛΟΥΤΡΟΣ: Απ/νκις θ . Γ α λ ο ο υ ζ ϋ ικ

22
21
19
19
16
15
12
11
3
2
15

• Τα Ασώματα και η Λυκογιάννη
έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.

15

Κ Α Β Α Σ ΙΛ Α

• Ο αθηναίος διαιτητής ποδο
σφαίρου Μ ανώλης Πλατόπουλος
46 ετών, και διεθνής από το 1973.
ανακοίνωσε ότι την Κυριακή με το
παιγνίδι Αρη Εθνικού τερματίζει
την αθλητική του καριέρα. j TO ¿|(j_
στημα ουτό όιαιτήτευσε 630 παιγνί
δια από το οποία τα 50 ήταν όιεθνή
και τα 80 της Α Εθνικής Κατηγο
ρίας.

Τρίκαλο - Αγ. Γεώργιος
Λευκάδια - Τριπόταμος
Βέρμιο Ν - Καμποχώρι
Μελίκη - Κορυφή
Βεργίνα - Αγκαθιό
Αγ. Βαρβάρα - Νικομήδεια
Νησί - Ξεχασμένη
Σέλι - Ραχιά
Νησέλι - Παπάγος
Διαβατός - Πλατύ

11

0

3) Νεώκαστρο
41 Πολυπλάτσνος
51 Πατρίδα
6 ) Μαρίνο
7) Τρίλοφος
8 ) Ροδοχώρι
91 Ασώματα
10) Πολλά Νερό
11) Προμηθέας
12) Γεωργιανοί
13) Λυκογιάννη -

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

15. Διγενής

λο υτρο ς

Μαυρας της ΑΕΚ. Ταράσης του
Πανσερραϊκού και Γκαλίτσιος της
Λάρισας.
• Εξ άλλου με την εθνική ελπί
δων τη Δευτέρα στην Ανατολική
Γερμανία θσ πάνε οι εξής παίκτες:
Γκιτοιούδης και Κοφίδης του
Ηρακλή. Κοφινάς του Κιάτου,
Μονωλάς Καραγκιοζόπουλος Βλά
χος και Γεωργαλής τ Πς ΑΕΚ. Σκαρτόδος της Ρόδου, Σημαιοφορίδης
του Παναθηναϊκού, Αιβατζίδης του
Πανσερραϊκού. Κονάρας και Σαραβάκος του Πανιωνίου. Καρανίκας
της Κορίνθου, Λεμονής του Ολυμ
πιακού. Χατζηαντωνίου του Ά ρη
και Κλής του Απόλλωνα.
• Ο διεθνής Βραζιλιανός ποδο
σφαιριστής Κάρλος Ρόμπερτ Ολιβέϊοα ανανέωσε τη συνεργασία του
με τη Βάσκο Ντέ Γκάμα του Pío
Ιονέιρο για ένα χρόνομε μηνιαία
αποζημίωση γύρω στα όυο εκατομ
μύρια όραχμές
• Το υπουργείο Εσωτερικών ζή
τησε οπό την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμοί’1να υποχρεώσει όλες τις
αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας
να καταθέσουν στη διεύθυνση ιθα
γένειας λεπτομερή στοιχεία γιο
όλους τους αθλητές που έχουν γεν
νηθεί στο εξωτερικό ή προέρχονται
από συλλόγους του εξωτερικού κοι
είναι ομογενείς ή έχουν λάβει την
ελληνική ιθαγένεια

Εκτός έόρας παίζουν οι τρείς
πρώτοι της Βαθμολογίας (Ξεχασμέ
νη - Πλατύ και Κορυφή), ενώ τα
Τρίκαλα παίζοντας στην έδρα τους
περιμένουν τυχόν «ττραβοπάτημό
τους

16. Αστραπή Μεσ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΤΛ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
| λ ΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ■ ΣΥΓΛΙΣΟΜΕΤΡΟ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο

SERVICE
MERCEDES BM.W.

όλες

τις τυπογραφικές εργασίας μονόχρωμες ή πολύχρωμες
ΒΕΡΟΙΑ

44
42
34
28
27
26
24
24
24

•
Η Αστραπή Μεσ. έχει -5
βαθμούς
•
Σαρακηνός κοι Αλεξάνδρεια
έχουν από 22 αγώνες.

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

'Ρ Α Φ Σ ΙΑ - ΤΥ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΑ

μ η χ α ν έ ς

αποστολή τους εξής παίκτες:

Με την Δόξα στο γηπεόό της και
την Αλεξάνδρεια στην Εόεσσο
συνεχίζεται με τους αγώνες τηε
26ης αγωνιστικής το πρωτάθλημα
της Γ' Εθνικής.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Κ.Μ .

Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
- Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΛ. 26S52
ΒΕΡΟΙΑ

Μ ακε δον i
---- ------------------------------------------------------
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Ο Κ ω τούνιος και η σκόνη I I
Παραμονή των ¿γκαινίων της προτομής του Κωτουνιου. που η μεγάλη
αγάπη της οικογένειας Πολυζωίδη. μας χάρισε.
Στεκόμουν και περατηραύσα την καλοφτιαγμένη προτομή.
Περίεργα μάτια μαθητών, έκαναν παρέλαση στο ομορφο μπρουιζινο
δημιούργημα ενός άριστου καλλιτέχνη.
Ήταν τόσο γρήγορη η ματιά των μαθητών πάνω στην προτομή, που μ
έκανε να υποθέσω πως ήξεραν πολλά περισσότερα από τον υπογράφοντα
και ότι η γρήγορη ματιά τους ήταν ένας καθημερινός χαιρετισμός στον
γνωστό συμπατριώτη τους Κωτουνιο
Τόλμησα λοιπόν και ρώτησα ένα γκρουπ κοριτσιών του Λυκείου, που η
εξωτερική τους εμφάνιση με την ποικιλία των ενδυματωντους, μετά την
περίφημη κατάργηση της μαθητικής ποδιάς, θύμιζε σαλόνι οίκου μόδας.
- Μήπως ξερετε, καλά μου κορίτσια ποιος ήταν ο Κωτούνιος, τι έγραφε
τι άφησε και γιατί τιμάται οπό την γενέτειρα του;
Λυπούμεθα κύριε, αλλά κανείς δεν μας μίλησε γι αυτόν
Έτσι η κρυφή μου ελπίδα άτι οι μαθητές ήξεραν αρκετά γιά τον μεγάλο
(και μοναδικό) συμπατριώτη μας έγινε απογοήτευση
Αν όμως τολμούσα να τις ρωτήσω τις μαθήτριες ποιος π.χ. ο τελευταίος
δίσκος ενός μοντέρνου τραγουδιστή σε οποιοδήποτειημείο του κόσμου,
ΟΛΕΣ θα επερναν άριστα.
Και αναρωτιέμαι: Ποιος φταίει γιά ιην «λεπτομέρεια» αυτή;
Οι καθηγητές οι γονείς, η κοινωνία «που καταπιέζει τα καυμένα το παι
δια», τα ίδια τα παιδιά η η .. σκόνη.
Τι είναι η σκόνη.
Αυτή που είμαι βέβαιος άτι έχει καλύψει τις εγκυκλοπαίδειες των μαθη
ιω ν που στολίζουν κάθε βιτρίνσ σε κάθε σπιτι.
Εχει κοθησει τόση σκόνη πάνω στα βιβλία και εγκυκλοπαίδειες που εί
ναι δύσκολο νο τις βρούν σήμερα οι μαθητές
Και απομένει το πρόβλημα και η λύση Ποιός από τους καθηγητές τους
γονείς θα πιάοει το ξεσκονόπανο»
Οα βρεθεί κανείς
Ο ΜΑΚΕΔΩΝ
Ο Οργανισμός Βόμβακςκ στο
πλαίσιο των ε «δηλώσεων γιο τα 50
χρόνιο σπυ την ίδρυσή του προκή
ρυξε διαγωνισμό Σχ«διου Μόδας
βαμβακερού Ενδυμεττις.
0 διαγωνισμός αυτός » ·ε «90*
θέμό τις Τάσεις της μόδας ν·σ το
καλοκαίρι του 1982
Στη διαγωνισμό παίρνουν μέρος
σπουδαστές ή απόφοιτο* αχέκκω ν
σχολών «α* εροσ<·<κνες που ασχο
λούνται με ιο σχέδιο ηλιΐοος «,ο;ω
των 26 αρ-τνων.
Η επιλογή τω· 40 0 σχεδίων που
απόβλι,θηκσν εν-κέ οσ ς 5 4 ' 982
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Πιστεύω ακροδαντα ότι υπηρ
ξπν πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι
εποφες Με τον γενικό νΡ°όύατειι
του ΟΗΕ έχουμε συμφωνήσει για
μια νεα συνάντηοη στις αρχές Ιου
νίου στην Νεα Υόρκη για να γίνει
μια ανσοκοπηση ίω ν εξελίξεων που
μπορεί στο μεταξύ να σημειωθούν

Συνέχεια οπό rqv 1η
τα» Δυο ηιροπΛονοφορα το ·ΐΑητ
τητος* κο* 0 Έρμης* 19.500 και
26 900 TowuiV αντίστο«χα που
ueu?oiti>uuw μαχητικά aeponAava
Π€ριω0ουμ€να καθ€της προσγ€ΐω
αης και αΜθν€ΐνϋαης. <AiKÓrrreptj και
riva* Εφοδιαομΐνα μ< avnucponop»
κους πυραύΑους Ένα βαρύ κπτμ
έν3Ρθμ*κό ιο ν « Αφοβο» 11 000 τον
vujv 6φθλΝ»πσμ€νΟ μ€ €Αικοπτι:ρα κα·
r ξοπλιομένα μ€ 40 πυραβολπ κοι
αντιαεροπορικούς Πνρΰύλους
Tfmo *Αυφρο ΚθΤάίί0€»μ4Κ4 ΤΛ*;^ b 400
ΤΟ *0*)TVïi «φ()^·ηο|]γ νπ μ*
-τ*άιΐηο^μυ«··'·ΐΛθ cAixôimpa πυραύΑομ^
tvuvTwxv *uiv nfpn*»A<âv<iiY κ<κ τι>.ιν
ΠΟΛ<.Μ*κών πΑό»ΐλΐν κάι |kipr<ti
Π|Αι 00 Αο
Π<ν*· nvr»T<>pniAA»Kíi Ονοικιης OoAuo
mu, î.xiw 3 500 τοννιμν ίΦοΛιαομ^ο u*
«»μξΚίΑουι, κο* TnA<Kon(o0t>vouf νο
i rjAi UPAci
Π< \ μ ·χ»|.ι^
Tuiv 2 300 3 700
tíiyVWV «Φοόιοπμ^ νων

ζκ?ος ο«0 τα

tt.VY0f.Aa του\ i *7ΐο»ις toi pt ovt uepe·
•lopitinK πύρβάΑους

Πι,ντΕ OHOftormo ακάφη rmv 3,200
· ·«·/· ν*·ν m.i" ut τοΦ* ρουν <ΜματΕυυοτα
*»χ» vm.iAí »I»m1 uAlKfl
î« 0OM»a π. τη# Α«ιοΦο(μ:ι tujv aopnv
♦f.

»;0I 1ÏHlui Jt*A»úAtAiV TOVVtuv V»0

* · Ον<φοΛ·απμό <Ji κΟάΟιμυ ·ΐι»ν HOAt
»i (T^ÓjJjkiüV
t r
Ί P>Oij»rj ι«ίφοΑιΙΗΤμίέο

yin tu 0pf ruvviKO ιιηοβρυχιμ yiíi ici
unom όιίως νροφτπΜ τις τολευταΐίς
ijnhUthouv ανεξάρτητο προς την
«.ntjjuxM ΟολίΗΗΠο περιοχή κοι υ Βρε
ταννυς υπουργός ιτυυνης t Nót ο
ι ΐΗπυς tnuιήθηκτ σχετικό αρνόθηκτ ε'ε|
<11)01 ílfiiwOf. ή να Λιπψ* ιιΟι ι την αχε ο
κη πΛίι,νιφορια
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΙ
•
<Ε)μ Οκούυaúpe τον Αμεμίκανι
TtlHIpV1' Ρξΐ»Μ·Μ>ΐΚξύν *> XpHjVK ΡλλίΙ f I
|KUÏf* ♦ifiiwui VO ááÓKPOliáOUpí
:<ápMk-'\
an ον ο. 6ιηπρί»γμ(»!*υυ*ις
♦ΐηοτυχουν ii|K»yun που όιν Οά υψαλ<
rni a* ¿>ιινπι μας υπάαιάτητά ΑήΑωοε
υραχΗις tí» βριιΛυ ο υιιουαγος Εξναί ρι
κι«.·.ν ιης ApvevPV'V. * Kúrnn ΜιντΓ·',
Ο » M tviíí, * itovt fri AnAüMTfi «a»Μ
οτο r* Αης auv*Àp»Ciafu)^ της arpen ιυπ· *
εuaportiK ΚάτΟ τρ A)áp«fio Μις
ιίποιίΐς r ν'Γ)»ΐί pujcjé ιην ιινεαία ^ΐυν »νο
πλίιΐν -Suναιι< ujv yifl Τις επίμβοοεις τοα
αία îupHobAio Λσφολειπς επην νργό
VUUV] tlU€plKOVrKU)v κρο*».»ν Κ«Η οτπν
οιιερικονικη «iu04|»vnmj ν»π νιι εξιινόοςι
τους ^γους που οΛηγηοιίν 7ην ApVtvTi
vn νπ ι/ονοκτήρει*» με τη 0k) το νποκι
φαλκΛαν»
ΕξηΑΑου Ο ηροεύρος τ«κ Apytvil
νης σηχιΐΓίγύς ΓχηΑιιεοι »SnAuiot upo
<0<ς (Hi n χαιρο TOU Ou «IVUJVIOÜM ÜV f)
Bp* M3WÍC) tntfUÎAfi vCHiiiKÔ ρπακλειορό
oui νηο»ή ΦάλκΑηντ
Ο ίΜΟΐκητής ιης ν<»ιόημ·ν’υθνηβ(1
ΟΟς ή»οίκησης ^Ου Νοτιςκ* ΑιΛανπ*ου
ονπνηαορχΟς Χουαν Λομπάρνιο Uwvov
τήθη*< μ( Ολους ηιυς ναυάρχους ene·
\ ;¡ *ι *ττj»· ΐνΛπέίχια MhAávw.ti γιο vu τ*1Π**

<»δ(«ΐω<ΐΛ./ i»J’ (TpUV'TUI Çlx<ÙjU TTÍéU Mp
rjtypppo(T|i*ïvy y1*1 *’'·« tVT'pf n«’*·! ’ " "
ΡΓΚ,'^ΑΙ ..íiiau nou *H» utpynJíK«
1*7 f ,rl
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΛΟΥΝ
OI ΗΠΑ ΣΤΟ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ
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Αντιημσ,τωΓίεια τρυ Ακεμ,ώνιkt>u Κ. , . μ» ποσυ πρεμιδοπίιιησ*
ττινχθετ n i . ομεμικονικιί βοήθεια
n TU*'OYtuy*l »41IJ
if»«;. 1*4 ιτμοτ, το Σαλβαντόρ ενδεχ* mi vq
διακοιΜ' εάν οι δεξιοί νικητές ίων
Vt
( νΛιόΙ,Μ' ρο·, nu
• •λόγων rnr, 28 Μαρτίου άταματη
UtVi
**.*.« I.i *j i
συν τις μι τορριεθμυτιις σου ομχτ
vit '7VVR
*1» * f l '
«nm :>cîTtn
ασν πμ’»χ»ί»ς
Fiiw δ·
πρυνιιπιοποιηθαυν
- Í Μ*<τ>ΑΓ,ί.
Βλ .Tiíji iff O,'
οριΟμένές πςωυΐΚιΟεο-ιδ μιχρ>-ττ>ν
Ενα», Sidvv Ai ttTpiX fí>tv *ιι*η· .,··».V Ιοολκχ συμφων τ μ- το. νάμα πομ
τσχυ* ' Οά ¿«ικιύμευ, με τη βάηθειο.
Γ* ΊΠ r jrTtMfK, ΓΐΛΐ».^ ·*>| Ι;><ι ί*»ί
δηλ,υπε ο δημοκρατικός βουλευτής
’ iM.l'n n«}* r»C νΠ * yn Mil O liV tX fitl
Δΐ|'»πΛ»*| Mfi fiUVOV »tt ¿HíA^VCí
Ve* Μτίικέλ MnuiNC πρόεδρος Ής
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Κυπριακού προβλήματος Σκοπος
του δεν είναι να υποκαταστήσει το
ρόλο του Γενικού Γραμματέα του
0 Η.Ε η των Ηνωμένων Εθνών
αλλά νει τον ενισχύσει.

ΑΝΕΝΔΟΤΗ Η ΘΑΤΣΕΡ
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Κ α τά τη Μ εγά λη εβδομάδα
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της Ευρώπης για την ετυνεχη ονακι
νηση του κυπρισκου προβλήματος
στον Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένου
οτι μετσξΰ των αδεσμεύτων τευν
Σοσιολισ'ΐκων χωοων και άλλων
υπήρχε πάντοτε ενδιαφέρον. Εκεί
που υπήρχε μια αδυναμία, αναφορι
κο με την Κύπρο ήταν στο χώρο
της Ευρώπης και στις Η Π Α
Πιστεύω όπ ο ρόλος του κ Μπρείντ
θα εινα' πολύ σημαντικός Εχει πά
ρει την οπάΦααη όπως μου σνεφε
ρε ο ίδιος, να βοηθήσει ουσισσηκο
προς την κατεύθυνση επίλυσης-ου
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Ο Ι ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
fTtrun ,

ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ ΦΡΑ ΓΚΦΟ ΥΡΤΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9 (ΑΠΕ)
Επιστρέφω ικανοποιημένος από
τις επισκέψεις μου στην Αθήνα
στην Ρώμη και την Φρανκφούρτη,
δήλωσε
σήμερο
ο
Πρόεδρός
Κυπριανού κπτα την επιστροφή του
στο αεροόμομιο της Λάρνσκπς.
Ο κ Κυπριανού σε δηλώσεις του
στο αεροδρόμιο τόνισε μεταξύ άλ
λων:
Στη Ρώμη, όπως είνσι γνωστό,
έκτος από τις συνομιλίες που έιχα
με τον πρόεδρό της Ιταλίας κ. Περ
τίνι και τον unoupyó εξωτερικών κ
Κολόμπο, με τους οποίους συζήτη
σα το Κυπριακό και το θέμα που
απασχολεί την Κύπρο ανηφορικό με
τις εξαγωγές της στην Ε Ο.Κ., είχα
κυρίως μια μακρο συνομιλία με τον
νέο γενικό γραμμστέα των Ηνωμέ
νων Εθνών κ. Περέζ Ντέ Γκουε
νισρ
Πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή
υπήρξε τόσο σημαντική και ουσία
στική, που δεν αποκλείεται νυ σπο·
δειχθει καθοριστική γ>ο γ(ς μέλλον
τικες εξέλίξεις του κυπριακού upo
βλήματος
Στην
Φρανκφούρτη
είχάμε
σιινάντηση με τον κ Μπρανι ο
οποίος ίχ ε ι οναλπβει μια πρώτο
βοιιΛιο ιδιαίτερο μεοο στο χώρο
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Επίσημα στοιχεία τής άπογραφής 1981
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Ικ α ν ο π ο ιη μ έ ν ο ς ο Κ υ π ρ ια ν ο ύ

οι κάτοικοι
τής Ελλάδος
133.750 Ο Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ
ΤΟ Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Τη ΙΟετιπ 71 81 ο νομός μπς είχε μενάλη αύξηση πληθυσμούΛ
τετ(-*απλάοια ππο την αύξηση που είχε τη ΙΟετια 6 1 7 1 Αυτό φαι- 3
νε τεΐι από το επίσημο στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνι-1
κή Στατιστική Υπηρεσία της Ελλσόος σύμφωνο με την απογραφιΗ
που έγινε στις 5 Απριλίου 1981
0 πληθυσμός του Νόμου μας το 1971 ητειν 118 103 κά τοικό«
ενώ το 1981 ανηλθε σε 133 750 (αύξηση 13.2% έναντι ουξήσεως.]
3 ι της ΙΟετιας 1961-711
Σε 9.740 151 οτομα ονερχε ιαι ο πληθυσμός όλης της χώρας κ »
3 0 2 7 331 της Αθηνος ενω αναλυτικό το πληθυσμιακά στοιχειά·
όλευν των Νομών της Ελλάδος κο* συνκεντρωτικό των διαμερισμά
των της χωράς έχουν ως εξής:
Γενιγροφκο
Διαμέρισμα >ol vcpcc

Πρ8γ|*οτ«ος nUiSuoyo-

μεταβολή το«ς %

1971

1981

8 768.Ô41
2 640 241

9 740 151
3 02* 331

___________ 4.5 11.07 1
37.1
19.2

992 077
228 989
257 60S
114 675
165 369
29 533
164 542
41 361

1 099 575
219 764
342 093
117 175
188 410
26 182
16Ί 995
43 956

12.7 10 5·
-3.7 -4 1
32 8
25 5
0.4
22
-0 4 13 9
-25.6 -11 3
«.8
-3.«
-13 5
6.2

Πελοπόννησος

9Μ 912

1.012.528

* 10.0

Αργολίίος
Αρκαδίας
Αχαίος
Ηλείας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεοοηνίος

88 698
111 263
239 859
165 056
113 115
95 841
173 077

93 020
107 932
275 193
160 3»
123 042
93 216
159 618

—1 6
IT 6
0.3
-12 5
0.5
-19.2
-18 3

Ίοτκοι γήοα

184 443

182 551

-13.2

Ζάκυνθο«
ΚεΠκμΡος
Κεφαλάρι«
ΛευκΟδος

30 187
92 933
36.742
2« 58*

30 014
99 4T7
31 29?
21 463

310334

324 541

- 12.0

Αριης
θισπρωυας
<(i*0¥ViWWY
Ποεβέζης

n i *«
40 6*4
131 6K*5*9

80.044
41 276
147 304
Sí 915

-5.1
-2» 9
-13 3
-9.5

θεαοιλίο

169 913

69$ 854

-4.4

5.4

Κορδίιαης
Λαριοης
Μυτνήοίος
Τρικάλων

133 776
232 226
t6i 392
132 519

124.930
254 295
182 222
134 207

-12,3
06
-1 5
' -7.2

-6.6
9.5
12 9
1.3

Σύνολο Ελλάδος
ΐεριφερειο πρωτεοούσικ
λοιπή Σιερεο Ελλόε >υι
Εύβοια
Αιτωλίας «οι Ακαρνανίας
Αττικής ,ύπύλοιπο
βοιωτίας
Ευβοίος
Εύροτανίος
Φθιώτιύος
Φωκίδοζ

Ηπρρος

1971
1961

1981
1971

2.8
i 9
-3
Î4 7 j
29
8.8
-2.7 1
-7.7 J
-0.97

-17 5 -0.6
-87
704
-20 7 •M .í
-»5.2 M.05
4.8
21 j
15
94
- 1.2

ωτοεττιτροιτηε, της ΓνρΟυσιάς ν«ι Τις
τιμι μικεινικές υπυΟέσεις
ΜακεΔονίο
1.990 884
-Ό.3 12.2
t 121 953
Λλλτι ,ι ηγέτης της πλειοψηφίας
στη βουλή των υνΜΠΡΟΟωΠΟι»
36.421
Γρείενών
35 275
-18.9
3.2
δημοκριττικΟς κ Τζιμ Ρσί», διέψ* υάε
-24 8
Δρόμος
94 772
31 009
ότι η ίΐτιειλή ιιιιτή σποβλεπει στ« »σ
118 103
Ημαθίας
133 750
3.1 13.2
871 580
θεοοαλανίκης
710 352
30.5 22.7
ιΐσκηθι πίεση τπους νικητές τυκ
Καβάλυς
135 218
121 593
-13,6
11,2
εκλογών yiu νει τηρήσουν μ'Ο
45 ?U
καστόριας
-3,7
16.3
53 169
μι ιριαποθή γρομμη λίγσντσς Λ<ν
84
375
Κιλκίς
B1 562
-17 S -3.3
είμαστε τόσο ιιυθαδεις ωεττε νετ
135 709
83
Κοςίνικ
147 051
- 11.2
πιστευουμ* ότι μπεητουμτ να ττούμι
Πέλλης
126 085
132 386
-5,4
5
στο Utó m u Σολβοντόρ τί θει ηρέτι·.
91 728
TU6 659
-6.1
16.5
Πιερίας
202 B98
Σερρών
196 ?47
-18.2 -3.3
νιι κάνει«
52 264
ΦλξιφΜίζ
52 430
0.3
-22.4
(Βμισκόμοειις εδω σαν τιαμο
XoAmóiKtK
73 850
79036
-7 5 7.02
τηρητές* δήλωσε ο « Ροιτ ατούς
1 472
1 732
‘Αγιον Ορος
-355 -15 01
δημυοιογμπφυυς κηθως ο ίδιυς u«C·
με άλλο επτει μέλη tou Κογκρέαβΰύ
θρώη
329 582
345228
-7.5
4.7
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
έισερχοντον <ττην kut οικία του
Έβρου
τιροέδρετυ της χούντας Χοσέ ΝειποΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
138 938
14b 486
69
-11.9
ΙΟνθης
88 777
82 917
19 1 7.06
λεον Ντουαρίε.
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
Ποββπης
107 677
107 95?
-1.4
0.3
Εξάλλου οι ανιαρτες κειτέλα
8
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
βάν προχθές το ππογειιμο δυο
Ηηοοι Αιγαίου
417.813
2.8
428533
-12.5
0 Πμιι,δεντ.. της Κσινσίηκις
υυδιοφυίνικηυς σταθμούς και σνά
ν.Λ-οσπ.'υιν ΝομΟι.ιΗμιιΟιάς Ί ρ Ομ ι
ν·«τ'.·αν ιούς υτιαλλήλους νο ρπομο
145 071
ΔωβεκανΛοου
121 017
- 1.6 19.9
.ιύοσ»ι τακτική δημόσιά μειοδοτική
Κυκλάδων
66 387
88 458
• ρυνΟαύν από αυτούς «νιίε ο· ίδιετι
-13 6
ΪΑ
104 620
111 802
Λεοβρυ
- ! í 1 -8.9
δημοηρααμι μ* μυοσκτς ενσφράνι
μετέδιδαν μαγνητοιρωνημενα μηνυ
41 709
Σάμου
40 519
-19.3 -2.8
στες ιιμοειψυμες
υρυόψΜ'ΟΙιενό
μο'ο που άψορπύαον την επέτειο
Χίου
53 348
49 865
-13.3 -7.5
ΠΜΟόστσ «κιυώ οειυς · νχιίει κιμ δί
της ιδςιύσεως των λαϊκών σπ.λ,υ
χως έτρω ο . σκι μαίες μεινειδτ ς υιιτ.
Οεμωυκών δυνέμέων που είναι τϋ
Κρήτη
456 842
502 185
-5.5 9 98
• κοτό στις τιμές roo τιμάΛυγίοιι ιης
«ίο piioonuoiiKÔ ono ας ττέντε
apil) 1Ü 1982 μι λ. της της I γ Δ Κ
ιντιίμτικες αμνανώΟιτς πίτι Σειλβαν
Ηρακλείου
209 670
243 622
06
16,2
Νομαρχίας Ημαθίας Υ'ά τηΥ άΥίΐδ|
AopifltOU
66.226
-10.4
70 053
5.8
ICip. όπυις λίγαυν Οι αμχ.ς
I
60 919
62 634
ξ*ϊ ανυΑυχου ν«ι ιην * ’ '' - ι *τ - ταμ
Ρεθυμνης
-.12 9
2.8
Οι ανιΟ'ρ.ες διεφυναν είπα ιούς
Λανιά»»
119 797
125 856
-8.6 5.05
• 0γΟι, .ιΑσφε'λΐιΙιιτμμιυη δρόμιυν
Ιώδιιιψωνικους επειΟμαυς πμιν φτό
■ι*"ΐη σίεί Xu*mu. πμιιιιπιιλανισμοΟ
π· ι η αο ιυνομιά.
¿
W \J οραχμων >OUU ε»υ·υμ
μύρια, διακόσιες χιλι(ίδ*ςΙ Η δήμο
υμασια ίισ γιν< ι ιπ α M fivótU'i’ o m n
Κι ινυτικο Κειιοι/τημά ινώπιΟν της
αρμόδιός ι. ιιτμυπής τη- >11« funnivm
τίο α .ρ ε ς ι4 ι του μηνάς Μοίιηιι
'9 8 ? ήμερειν Τρίτη «σι ΟΠΟώΡό )2
«εοημίρι μέχμι ευρσ 13 00 ύοε» ·
v e ·υρα λήξε ως πποδυΚΊέ ΙιροΟΦετ·
(ιμιν Προθε σιι(σ πκρεΓΓτίιοεως πιο
ίρνβυ τρμιντα >30· ni« |··<>λαγ'Πκι ς
ήμερες Ευν*ισ«.ς .*πιμς >ιδ-κηι» μσ
ΒΑ*>εο·ΙΚ|( Αον π*>«< .οι ιβ Υ»
π·(ΐιγιιπφ·.·νιαι στη μλ· τ τη π«, *fi
Οι Πολωνοί συνωστίζονται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς καί επά κατοστηματα τροφίμων κστο 1^
υτιια Τπ *ονο θη ικ ΐ( * ώ ό ( 1 <1*11
έναρξη των αασχαλινων διοκοπων π0 μ θό.είνο. οι πρώτες διακοπές χωρίς απαγορεύσεις στα ταξίδια
τόια,-ε* *1* *ις δ'ίττΛί,, ις ιειυ 28 ΙΘΘΟ
εσω τερικού αλλά μέ νεες ιιψηλότεε-ες τιμ ές σ ολα τα είδη πρώτης ανανκης άπό τό τε που επεθληθη,
Πμιχδεκκυυ
Διπ'ιινιια'*«*
^ειως
13 Δεκεμβρίου 1981 ο στρατιω τικός νόμος
ιΟιγκυν Ι·Ι· 6l\u<,τι.ιπιτώ ','νντ.τσι

ΟΥΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΛΟΓΩ ΠΑΣΧΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ή·>,ιο· εφέιοΛν ιιΑίβλιυν ■<" όλους
·ι,.ςάΑ4(Η,ς i «ι, *ος της λ. πτομ. μοός
δ Τΐ··ιρυξ< ,ιις υ μ ς ε ι ,· τλπβό1'X W ^ 's
η ’ υνώ λτςιοόΜ,Λ >»*γων >> ΤίλφεΓ
έάξτΛυς *:ü‘ ιινιμ γισ ίμ νά υδσποιιας
Εγγύηση · ι m t . t ηιχηζ δρειχμ-ς ‘ »π
τυν δκ»α -ιλ ά δ ,ι .110 0 0 0 1 στ
γόο*.ματ ιι τοει 1lio * ιυυ Παμάκαιη
,*■],. ... .τι, Λανι IIUV η σε ενγειηίικη

Και ενώ συνεχίζονται οι προετοιμα
σίες γιά ιην πασχαλινή εξόρμηση τα
κρατικό μίοουοζικης ενημέρωσης άρ
χισαν νέα εκστρατεία εναντίον τών
ελεύθερων έργατικων ενωαεων τής
- Αλληλεγγύης»

Η εφημερίδα του Πολωνικού κομ
μουνιστικού κόμματός «ΤριμΠούνα
Aouvrou - επισημαίνει οε σημερινό
αοθρο της την αυξανόμενη αντίθεση
κυβερνητικών και κομυαίικώι ίιξκιμιι
• -ω τι-'-η υνετγ-υιρυ-.ηνσς Τροπ.
ΙΟϋχων στην ,ιποκυτσητοση του Ονε
ΰυτ, m 1 έ V i Λ ί Τα εξετίκτ
ξόρτητου ερνοτικού συνδικάτου - Αλ
διι.μ,υ« *-ιιει,,ς τ,|ς
διρκηβύ·
ληλεγγύη* οι δι οστηριοτητες .του
[ι
·α κιιιιη κ , μ* δικ·ω.ΐ|>ά·0 και , οποίου έχουν απαγορευθει
Aoma «ξτδε» της ¿ημΡΜρΟυιυς |
Ο Βιεσλαθ ρογκόύο κορυφαίος
»ιιθως */»- σλες-ς., δισφοι'· ζ νόμιρ·ς
σχολιαστής τής ιΦημεριδας γράφει
• ιΥ Γ ς,μ.ς φειρο, ,.ιειφ ι'Ι«' ΧάρτοΣυνέχεια απέ' την In ετελιδά
σημα «Απ βαρύνουν Οτι» σκέροιά
λυξε γνώμη και ζητηυε να ανακοι
Ηΐν σνηΛοχο τρμ έργου
Γνώση
νώα-ι ρ κ Π(ΐι.ιθόΐιαυργΰς τα tivr>
•ωε ,.ρω* τπς λ·τγτημευους διοκη
ματρ non (·χ· ήδη upyióf η διπδιίωξτως »οι τΐι,ν σ?υΐ(* »ω· π Κ μ*λ»
• ααιο της ψηψυφαμιας Και του
της μπορούν να Λσμίΐσνουν οι
»νδ ι)φ*ρίίμε ·.ΐΗ σι,-. Γραφ«ιο πις
της Μόνοσιπίνι'ν · < ’’ ττ-

ι I# t

1^

npounoAov'iiliou

υερε

Μ ·. υεπιιτυ 'ώ α υ μ 'ΐς
1 ΑάριΑίου ι 982
Ω Πρόεδρός της Κοινότητας
Ο,.ιιιπς Π Μιλττς

αμμαγιΓΤην'ΤιρόΟκ'ΧηοίΓίον άΐΐχη
νό της αξιωμάτιχης ονηττάλίτκυαΛς
νο rov ειτιακεφθέί κοι να Ααβει τη;
«χειικες ττληριίφορίέςκ
Ή KumyvrAiu πφομπ σιελέχη
Ι'Κ Ν Λ

»η, n n n trA rl X ι,Ιέ ΐ'-ι.

.

Πιεπεύω ón είναι υπερβολικά δύσ
κολο νό βρεθούν κοινωνικοί καί πολίτι
κοι λόγο* γιά τήν αποκατάσταση τής
- Αλληλεγγύης» και τήν επανάληψη
των δραστηριοτήτων τ.,ς εάν δ ί
υπαρξουν άξιόπιστες εγγυήσεις γιά
την πραγματική »α> ολοκληρωτική αλ
λαγή τηςΠροκειται γιο την ποωτη οοφη έν
δειξη άπό ιήν έΦ-ημερίδα ίου Πόλων*
»ου κκ άπό τότε που έπιβληθηκε 6
στρατιωτικός νόμος στην χ.ρα ότι
ίσως η · Αλληλεγγύη- νά μήν έ-πανα·
-σβει ίσ ιε τις δραστηριότητες της
* Μ Πολωνική τηλεόραση ανακοί
νωσε ότι συνολικά τρεις χιλιάδες 1S4
■διάς να πποκάθόρτί το τού οίκου
<ης Εφ οσον ο κ Αβεμωφ ένδιο
Φι μέται να προχμιρήοει στην σττό
θέσή δεν έχει napa να επιακεφθει
τον κ Πρωθυπουργό όπως ολλω
*σ τε είχε αρχικα n ii(g jjy « lO i^ |
πςΙ
ίούλ
Μ. ί-τεΓδιι'ΡίΤΚης]
Ακόμη
οι
βουλευτές
του
ΠΑΣΟΚ ενεκριναν κοι τον ισολογι
σμό του 1980 (προϋπολογισμός της
κυβέρνησης της ΝΔι Ιΐροηγηθηκέ
Λιίλ ιύΐι του υιιρμργιτυ Οικ«*ν-*μμ

Πολωνοί έχουν συλληψθει καί ρβ"
~
ιούνται οέ ολόκληρη τήν χωρά άπδ (ΤΙ*
κδρυξη του στρατιψτικοίι νόμου ^κέ*
εξακολουθούν να κρατούνται σε
λάκες καί στρατόπεδα
Η τηλεόραση άνεψερε ότι άρχι*^ ^
χαν συλληφθεί πεντε χιλιόδες Ρσ·*
νο. αλλά σχεδόν δυο χιλιάδες από ό,
τούς απελευθερωθήκαν άργότεΡά
Πολωνός σχολιαστής άναψερονΡ
τους αριθμούς αυτούς κοτπνορπσί 1
Δυτικό ΤυΠυ για -κυνική. ,ιποκριίη
επειδή όλων ουιόν τον καιρό δημ°*ευσε διογκωμένους αριθμούς αν-'·**
ψθεντων καισ£ μιαμάλ.στατερέπνΐ
Δυτικές εψπμερίδες είχαν ισχυΡ^
οτι ο! συλληφθεντες ξεπερνουσσ“ ’
27 000
κών κ Ερμ Δΐιεττώκπ ότι η t
είναι τυπική (έχουν γίνει οι 6ο
*αι σε κεκιμ·ά περίτιτωσό
nnucrvíi αποδοχή «ιιό την κ 'βέΡ
ση του προϋπολογισμού τηςτ»
Δήμε ικρατΓας

Σ την

νθεαιν ή^ ¡τέτπ
η τιι
J topt
'I

Ίέ

^-τποΛογιομόΙ
επε-σοά1*
των μετοδικτητορικιίϊν χρόνώΥ^
λησαν ο αρχηγός της Ν Δ κ Ε
ρωφ. ο υπουργός Γεώργιος *
Σημίτης, ο κ Κ ΣτεψανόπΟ»
βαυλκιττές και ο ΠριυΟιιπυυΡΫ
# 0 ^ 1 VIo 'τον

ΚΥΡΙΑΚΗ
11
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1

' Ετος ιδρύσεως Ι965
up. φύλλου 1904
Μητροπόλεως 72

Τηλ. 23.137

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΕπθΕ ΓΟΣ ΜΡΑΜΕΝΕΙ
Ο Π Ρ 08ΥΠ Ι ΙΥΡ ΓΟ Σ
Α βέρω φ :

Ε ΙΝ Α Ι

κ ο ιν ή σ υ κ ο φ α ν τ ί α

ν*^ ο κ. Π α π α νδ ρ έο υ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί να σιω π ά και να
Φ εύγει σ ε δ ιά φ ο ρ α τε χ ν ά σ μ α τα π ρ ο κ ε ιμ έν ο υ να
π ο φ ύγίι να κ α το ν ο μ ά σ ει το ν « π α ρ ά γο ν τα » και τα « σ τ ε ΤοΧ.η Τ|^ Μ έα ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς» , που δ ή θ ε ν υπ ο νό μ ευ σ α ν
τ°

° ^ ε ισ Μό

της χώ ρ α ς από ξέν η Τ ρ ά π εζα, ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Λ

έας Δ Π Μ θκρατίας κ. Ε υά γ. Α β έ ρ ω φ π ρ ο ειδ ο π ο ίη σ ε
#
Χ θ€ζ κα, κ α τή γ γ ειλ ε:
η «η ν κατον°μάσει (ο Πρωθυπουργός) τα πρόσωπα, τότε φοβούμαι πως
ι *υτογγ€^|·α
του θα μπορεί να θεωρηθεί ως απόπειρα κοινής συκοφανηοΡαμΓν ΥΟΤ**>0 €κπΡΡοωπος γης Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι το θέμα
μή0 νε' αν0|κτό και ότι θα κλείσει μόνο όταν ο Πρωθυπουργός κατανο·
μάσει
1 τα πρόσωπα.
Ενα
και ηθικό χρέος: Να κατονομάσει
Ολόκληρο 24ωρο μετά το
όσους κατήγγειλε για υπονομευτές.
όπως το
Δημόσια ευθύνη
Νέα Δ η π ο '""0 Πρώτης
η
Χθύς το βράδυ, ο Πρόεδρος της
ΠΟυ εξακήΡ ° ° Πρωθυπ°υΡΥάς
Νέας Δημοκρατίας κ. Ε. Αβέρωφ με
“ Ρνε,,ο, ν°α '^ι''η
ΐ ΤΠ β° Ρί,ά ύβΡΠ
ηληρωσει το πολιτικό
νέα δήλωση του κάλεσε τον Πρω-

JRT

ϋυπουργό να ανσλάβει τις ευθύνες
της ανώνυμης καταγγελίας. Μάταιο,

Δϊνβται το
όνομα του
ΓΡ· Λαμπράκη
σε δρόμο
τΠζ ΒεροΓας
το

ονα|Όΐνώθηκε προχθές

^ΠΜοι° ν 0711 συνε*Ρ '°σ η του
UI,°uuv, ^μμβ °υ6ίομ Βέροιας το
Εσωτερικών
έκανε
6ε
--κτή m
------- -------®eP0ÍQ Πν πΡ°°Φμγή του Δήμου
ΦοθΓ|, ' *ατ° τΠί αποριπτικής απόλ0υ y j ° ° ^°μάρχη κ. Γιοννάπου6ρόυ ΓΓ,ν 0ν0ρασ|ο ανωνύμου
ρΤο° υ o t ° ^ ° Γρ. Λαμπράκη
δώσε, τα ° Δ,<,μος μπορεί τώρα να
°* 6ρόμο°ν° μα,ΤΟυ Γρ· ΛαΜπΡάκη
μ° της πόλεως.

Οι χαλαζόπληκτοι
περιμένουν ακόμη
Δ ε ύ τε ρ ο Πάσ χα κάνουν οι κάτοικοι της Β εργίνας και τω ν ά λ 
λων χω ριώ ν τη ς περιοχής και ακόμα δ εν έχουν πάρει τις απ οζημιώ 
σ εις για τις ζη μ ιές που έπ αθαν οι κα λλιέρ γειές τους από το χαλάζι.
Ο ι φ τω χο ί παραγωγοί π εριμένουν υπ ομονετικά ενάμισ υ χρόνο

^ η ^ ό ν Ί ο Γ · σύμ(3ουΑ° ζ κ· Γαβριηαπλο η Q 0Τ| * €ν "Ρέπει να γίν €ι
το aÉ...iVOtJao'D του δρόμου, αλλά
με εκδήλωση για
την Ρμγδυαοθεϊ
''Ρήνη

τώ ρα να πάρουν τα «ψίχουλα», έσ τω , που δίνει ο Ο ΓΑ αλλά μέχρι

Βουλευγή^^01^

° δ ° Α0Φ °νηθείς

παραγω γούς α υ το ύ ς «εδ ώ και ποτέ».
Ο νέο ς Ν ομάρχης ας δ εί το θ έ μ α αυ τό με κάποια προσοχή και

τμζητηθ! 6^ 7’'1 η πρόταση και θα
°ής οε άλ'λ^ 0ργόνωση της εκδήλω" πονεδρίαση του σώμα-

ας εν ο χλ ή σ ει τους « εγ κέφ α λο υς» του Ο Γ Α σ την Α θ ή ν α θυ μ ίζο ν τά ς

Πε, τόο

'' γι° τΠν οποία, όπως εί-

στιγμής δεν είδαν κανένα φώς. Ή ρ θ ε και η κυβέρ νησ η της « α λ λ α 
γής» μ ε τις τό σ ες υπ οσχέσεις για τον Έ λληνα αγρότη, πέρασαν

υπ οχρεώ σ εις που έχ ο υ ν

απέναντι στους μ ο χ θο ύ ν τες

Έ λληνες αγρότες.

προβληματισμοί

σ τ η ν π α ν α γ ία
y . ηθνανίΓΡα“ Ρα Των Ο'^νων γιο
Μου Φαίνεται πως
: ομ< ώ τ , ν ε Γ : πΑπθον Ισως γιατί
δεν είναι*3- μρσο°θ ο ι δυνατόν»
Ρε) tlc
01 ουνατο

O

SU6pV'c

^ωςΡώ . ‘ΓΓΟν «-πΛηνικο
Ε* ώ όμως
ΕΑληνικό λλοό.

τΡρανν°ΡΚε°
θώ μονά* α οτο
μανν,σμενος
ΡΟύρο° ftWJUlf,
ραγιάς, στα
Xpoviq
.Κ, -*«
Ρ*Φόταν στη Της ΤουΡκο'(Ρθτίας,
Ν°ζρρέ, κ α Γ , Ι ΠάναννΓ1 Κόρη της
της εμπιστευόταν

αβάστακτο πόνο, την ελπίδα και την
απαντοχή του. Αλλά αντί να τα ιστο
ρήσω εγώ, θ' αντιγράψω ένα ξένο.
Παίρνω από την έκθεση του Ιησουί
τη ιερωμένου Francois Richard
(Φρονσουό Ρισιάρ), που ήλθε στην
Ελλάδα τον IΖ αιώνα, σταλμένος
οπό τον πάπα Παύλο τον Ε για να
δημιουργήσει προγεφύρωμα, ώστε
νο εισόύσει στον Ορθόδοξο Ελληνι
κό χώρο ή αίρεση του Παιιισμού,
(Αυτή η ανίερη και δόλια προπαγάν
δα του Παπα είναι μιά πολύ θλιβερή
ιστορία, που κάποτε θο την εξετά
σουμε από την στήλη μας με άνε
ση).

tlPOiOXH
,^Α ΓΟ ΓΟ . . ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Π α τ * Ι Α Λ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Χ

το ■ orrvúpY 'o κ α τά σ τη μ α

ϊ τ 0 ^ ? Α Κ θ Μ · · Π Α Α Ο Υ Κ ΙΔ Η
^αΑΑ^ρ. ( ^Υήμο θο βρείτε τ ο καλύτερα φάρμοκα γιο όλες τις
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Γιατί για άλλη μια popó ο κ. Παπονδρέομ όχι μόνο αρνείται. αλλά
προσπαθεί να βρει τρόπους υπεκκ φυγς και μετατοπισεως του θέμα
τος.
Η δήλωση του αρχηγού της Νέας
Δημοκρατίας κ. Ε Αβέρωφ έχει ως
εξής·
-Ο « Πρόείρος της Κυβερνήσεως εξακολουθεί να σιωπά.
Αρνείται νο εκπληρώσει στοι
χειώόες χρέος Στην αίθουσα της
Εθνικής Αντιπροσωπείας εξα
κόντισε βσρειά ύβρη κατά του
πολιτικού κόσμου της χώρας. Θα
είναι θλιβερό ον δεν έχει συνει
δητοποιήσει τη σημασία της
πράξεώς του, Δεν δικαιούται να
αποφεύνει νο ονολάβει δημοσία
την ευθύνη ιης καταγγελίας και
νο επιχειρεί να τη μεταθέσει οε
άλλους. Η Νέα Δημοκρατία
αρνείται τις ιδιωτικές εκμυστη
ρεύσεις, Συνηθίζει να συζητά
δηροοία και μάλιστα όταν πρό
κειται για θε μοτσ μεγάλης πολιτι
κής και ηθικής σημασίας Τον
καλώ να κατονομάσει τα ηρόσωπα τα οποίο εμφανίζει σαν
«παράγονταν κσι σαν «στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας« και να
πορουσιόοει τις αποδείξεις που
δήλωσε ότι κατέχει. Αν δεν το
κάμει, φοβούμαι πως η καταγγε
λία του θα μπορεί να θεωρηθεί
ως αιιαπειρα κοινής συκοψαντϊοςκ.
Επιφυλακτικά
τα στελέχη ΠΑΣΟΚ
Στο μεταξύ πολύ προσεκτικοί και
φειδωλοί στις εκφ[«ιαε<ς ,ςους ήσαν
χθες παράγοντες κσι συνήθως καλό
ενημερωμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Αποφεύγοντας νο κάνουν έστω
και εικασίες νια τα πρόσωπα το
οποία εννοούσε ο πρωθυπουργός
έδειχναν μάλλον ενοχλημένοι από
τις ερωτήσεις γύρω απ' το θέμα
ουτό.
Πάντως κύκλοι του ΠΑΣΟΚ,
φρονούν ότι οικονομικοί nopóyovτες, όπως ο διοικητής της Τραπέζπς

επτά μήνες, αλλά και πάλι τίποτα. Το « εδ ώ και τώ ρα» έγ ιν ε για τους

τους τις

ΙΣΧΥΡΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΔΟΝΗΣΗ

Ο Ιησουίτης Richard έστησε το
ορμητήριό tou στη Σαντορίνη. Απ'
εκεί σε έκθεσή του προς τον Πάπα
όίνει πλήθος πληροφορίες για το
νησί. Είναι έντονο προκατειλημμέ
νος απέναντι της Ορθοδοξίας,
ωστόσο δεν κρύβει τον θαυμασμό
του για το θάρρος, τη γενναιότητα
και την αντίσταση των Ελλήνων
κατά του Τοζιρκου 0 Richard απο
δίδει την απίθανη αυτή εγκαρτέρη
ση των ραγιάδων οτην ανάπη τους
προς την Παναγία. Γράφει
«Πολλές φορές υ..ορω,
πως κατόρθωσε να επιβιώ
σει η Χριστιανική πίστη στην
Τπιιηνηκοπτίπ και mur ιιπάηA„ u .
υ |η ν
Ελλοοο
1.200.000 Ορθόδοξοι Και
να σκεφθεί κανείς ότι ουδέ
ποτε από την εποχή του Νέρωνος του Δομιτιανού και
του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο Χριστιανισμός διωγ
μούς
σκληρότερους
απο
αυτούς που αντιμετωπίζει
σήμερα η Ανατολική I
Ορθόδοξη) Εκκλησία,
0 Ιησουίτης για να υπογραμμί
σει ότι δεν μπορεί να γίνει καμμιά
σύγκριση με την εποχή των διωγ
μών των Ρωμαίων αυτοκρατόρων
και των Τούρκων σημειώνει:
«Επί Νέρωνος πολλοί Χρι
στιανοί είχον το κουράγιο να
πεθάνουν γενναίο για την πί
στη τους στους τροχούς στις
κρεμάλες, στην πυρά. Το αίμο ενός μάρτυρος ήταν καλός
σπόρος, δημιουργούσε εκατό
Χριστιανούς»
Στην ΕλλύάΟ έ'βυιςο τροΠος με
, ιο ν απο ίο ενερνούσε'Ό Αναρηνός'
ήτον πιο επικίνδυνος! Οι τιμές, τα
(Συη(χηα στη σελ. 4)

Συνήλθε σήμερα υπό την προε
δρία του κ. I- Ζίγδη, προέδρου της
ΕΔΗΚ. η επιτροπή τοπικής αυτοδιοικήσεως του κόμματος για νο διατυ
πώσει τις προτάσεις που θο υπο
βληθούν στην κυβέρνηση γιο την
αναθεώρηση τόυ εκλογικού νόμου.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος δή
μαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του
λεκανοπεδίου Αττικής.
Κατόπιν λεπτομερούς συζητήσεως διαπιστώθηκε ότι η έκδοση
του εκλογικού νόμου δεν πρέπει νο
καθυστερήσει περισσότερο νια να
μην αιφνιδιαστεί το εκλογικό σώμα
και νο μπορέσει να προετοιμαστεί ο
εκλογικός αγώνας κατά φυσιολογι
κό τρόπο
Η ΕΔΗΚ θα καθορίσει τη στάση
τη ς για τις προσεχείς δημοτικές
εκλογές, μόνο μετά την έκδοση του
δημοτικού εκλογικού νόμου.

Δείχνοντας τη μεγάλη διάθεσή
κίδης εξέφραοε τη χορό ταμ που
του να συνεργσσθεί απόλυτα με
γνωρίζει τους εκφροστές το μ λοου
της Βέροιας και δήλωσε ότι η
τομς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης ο νέος Νομάρχης Ημοθίας κ.
πορουσίο τοσ υποδηλώνει τη μελ
Πινακίόης ζήτησε και παρέστη στην
λούμενη ουμπόρευση της περιφε
ρειακής διοίκησης με την Τοπική
προχθεσινό βράδυ νή
συνεδρίαση
Αυτοδιοίκηση γιο μια πραγματική
του Δημοτ. Συμβουλίου Βέροιας και
αποκέντρωση
έτσι είχε την πρώτη γνωριμία με
Επίσης δήλωσε ότι μαζί με τους
τους εκλεγμένους άρχοντες της
πρωτεύουσας του Νομού
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί
κησης θα προσπαθήσει να υλοποιή
Τον κ. Π ινοκίόη κολοσώρισε α
σει τις νέες κυβερνητικές θέσεις πάπρόεδρος του Σώματος κ Βλοζάκης ενώ ο δήμαρχος κ. Ζαμπούνης 1νω εττο ρόλο και τό θεσμό τοϋ
νομάρχη.
χαιρέτισε την πϋρουσίο του νέου
Κσταλήναντας τόνισε ότι θο
νομάρχη στη συνεδρίαση του
προσπαθήσει να αποδυναμώσει τις
δημοτ. συμβουλίου Βέροιας λέγον
εξουσίες του Νομάρχη που πνίγουν
τας ότι το γενονός αποτελεί μια έν
δειξη της νέος αντίληψης για το
την τοπική αυτοδιοίκηση για να επι
τευχθεί ο στόχος που θέλει τους
θεσμό του νομάρχη που διαπνέει τη
νέα κυβέρνηση.
Δήμους και τις Κοινότητες ανεξάρ
τητους και αυτοδύναμους.
Ο κ. Ζομπούνης τόνισε άτι ο
νέος νομάρχης είναι εκφραστής μιός
Αφού παρπκολοϋθησι α κ.
άλλης πολιτικής βούλησης υε την
Πινακίδας την αρχή της συζητηπης
οποία θα πάρει τέλος η αυταρχικότων θεμάτων αποχώρησε οπό τη
τητα του θεσμού.
·
συνεδρίαση αφού ευχαρίστησε το
Σώμα.
Μιλώντας ο νομάρχης κ. Πινα-

Στη Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 (ΑΠΕ)
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέ
θους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρί
χτερ σημειώθηκε χθες στις 7 51 το
πωί. Η δόνηοη έγινε αισθητή στη
Χαλκιδική, Αγιο Ό ρος Καβάλα.
Αλεξανδρούπολη, στα νησιά Σαμο
θράκη και Θάσο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
γεωφυσικής έδρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης ο σεισμός προερχόταν οπό
απόσταση. 160 χιλιομέτρων Ν.Δ.
της Θεσσαλονίκης και είχε επίκεν
τρο την θαλάσσιο περιοχή μεταξύ
Λήμνου και Αγίου Ορους.
Η δόνηση σύμφωνα με την ίδια
ανακοίνωση ανήκει στην ίδια σειρά
με τους σεισμούς του περασμένου
Φεβρουάριου κοι δεν εμπνέει ανη
συχίες. Ζημιές η θύματα δεν έχουν
αναφερθεί.
\

Ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούνης χαιρετίζει την παρουσία του νέου ναμόριπ « Πινάκιό),
στη συνεδρίαση του σώματος ενώ διακρίνονται οι σύμβουλοι Κσοομπολής. ΠσΑυ
χρονιάδου. Μελετίδης και Γαβριηλίδης.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Ειδοποίηση στα
Θα συμμετάσχει η Ελλάς στο
οικονομικά μέτρα που αποφάσισε η

Π α σ χ α λ ιν ή
β α ρ υ χ ειμ ω ν ιά

στην Ευρώπη
ΒΟΝΝΗ 10 - Παγωμένοι άνε
μοι κοι χιονοθύελλες ταλαιπώρησαν
προχθές
χιλιάδες
πασχαλινούς
εκδρομείς στη Δυτική Γερμανία
καθώς ο χειμώνας επέστρεψε
ξαφνικά στην Κεντρική Ευρώπη.
Τα αυτοκίνητα των εκδρομέων
σχημάτισαν ουρά 22 χιλιομέτρων
στα σύνορα Αυστρίας - Γερμανίας
καθώς το χιόνι έφτασε το 20 εκατο
στό σε πολλές περιοχές της Βαυα
ρίας. Καθυστερήσεις λόνω της
κακοκαιρίας σημειώθηκαν και στα
σύνορο της χώρας με την Ανατολι
κή Γερμανία, όπου χιλιάδες Δυτικογερμανοί περίμεναν πολλές ώρες να
περάσουν το σύνορα για να κάνουν
Πάσχα με τους συνγενείς τους που
βρίσκονται εκεί

πλοία να μη προσβγγί ζουν

Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά της
Αργεντινής, σε ένδειξη συμπαροστόσεως προς τη Μεγ. Βρετανία
στην υπόθεση των νησιών Φάλκλαντ, επιβεβαίωσε προχθές ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σύμφωνο με την απόφαση που
ελήφθη προχθές στις Βρυξέλλες
με τη συμμετοχή Ελληνα αντιπρο
σώπου - οι χώρες μέλη της ΕΟΚ:
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ τις εισαγωγές
από την Αργεντινή (το ρετρά αφορά
άρεσα την Ελλάδο. που ως γνωστόν
εισάγει ρεγάλες ποσότητες κρεά
των από τη χώρα αυτή)

ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ
τις εξαγωγές
όπλων προς το Μπουένος Αίρες
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ κάθε προνομιακή
σχέση της Αργεντινής στις εισαγω
γές - εξονωγές με χώρες της Κοινότπτος.
Αντίθετα, δεν ανακοινώθηκε τί
ποτε για το θεμο της ανακλήσεως
των πρεσβευτών των χωρών
μελών της ΕΟΚ από το Μπουένος
Άϊρες προφανώςεπειδή δεν επήλθε

Περιορισμένη
η Εξυπηρέτηση
κατά το Πάσχα
από τον Ο.Τ.Ε
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Με ανακοίνωσή του ο Οργανι
σμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
υπενθυμίζει στο κόινό και τους συν
δρομητές του. το πρόγραμμα περιο
ρισμένης εξυπηρέτησης που έχει
διαμορφώσει για τις ημέρες του Πά
σχα.

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ
3 ΤΗΣ ΕΡΤ
Για τη φάρσα
Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία
Αθηνών από το Αστυνομικό Τμήμα
της Αγίας Παροσκευής, η δικογρα
φία που σχηματισθηκΕ για τον εντο
πισμό των υπευθύνων της κακόγου
στης φάρσας του ραδιοφώνου της
ΕΡΤ, περί νέφους
Υπεύθυνες της εκπομπής είναι
οι Παρασκευή θ«οδωρακοπούλου
38 ετών, υπάλληλος της ΕΡΤ. Ειρή
νη Ψαρέλη. 26 ετών δημοσιογρά
φος και Αδαμαντία Διβάρη. 43
ετών, παρονωνος της εκπομπής και
πο'δοψυχιΐγώγός· Η τελευταία ,αχυρίζεταΤότ, η ουγκεκρ,μίνη εκπομπή
αποσκοπούσε στο να βοηθήσει το
κοινό να συνειδητοποιήσει τον κίν-

Ο ΝΕΟΣ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ Δ Η Μ . ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

δυνο που οιατμεχει uno το νέφος
Κοι δτι πεποίθησή της ήταν πως ο
μέσος ακροατής θα καταλάβαινε ότι
επρόκειτο για φάρσα, αφού στην
εκπομπή μεσολοβούσσν μουσικά
εφφέ.
Η Θεοδωρσκοπούλου υποστη
ρίζει ότι αυτή είναι η αρμόδια υπάλ
ληλος που πληρώνει τις δαπάνες της
εκπομπής και δεν της αναγνωρίζεται
το δικαίωμα νο κόβει κομμότιο της
εκπομπής nou δεν εγκρίνει,
Εναντίον
rr ™
. α ν t«jv
των τριών
τ Ρ.α,ν υπευθύνων
un,
δ,ωξη
° £ulV
010
εντός

^
ασ’, '1* £ι
ν'α * '< ^ " 0 Ρα Ψ'υδών
i QI 11 ^
το^ θο
‘ Ρ'Μίλες Πλημμελειοδικείο
μηνός.

ΑναΑυτικώτερα:
Δεν θα γή/ονται δεκτά ευχετή
ρια τηλεγραφήματα οπό την Μ.
Παρασκευή, 16 Απριλίου έως και
την Δευτέρα του Πάσχο )9 Απρι
λίου. οπό την εδική υπηρεσία τοσ
Ο.Τ.Ε
Το υπεραστικά τηλεφωνικό
“ έντοα της χώρας δεν θα δέχονται
υπεραστικές τηχεφωνικες ανταπο
κρίσεις από τις 9 το βράδυ του Μ
Σαββάτου 17 Απριλίου έως τα
μεσάνυχτα της Δευτέρας τομ Πό
αχο 19 Απριλίου.
Δεν θο λειτουργήσουν οι ειδι
κές υπηρεσίες του Οργανισμού
όπως
πληροφορίες
καταλόγου,
αφυπνίσεις κ,λ,π. απο το μεσημέρι
του Σαββάτου μέχρι και την Δ ευτέ
ρα του Πάσχα.
Για την ροδιοτηλεφωνική αντα
πόκριση δεν θα υπάρξουν περιορι
σμοί ενώ για τη ραδιοτηλεγραφική
θα ισχύσει ότι και γιο το ολλα τηλεγροφήματα.
Το πάγιο αυτό μέτρο περιορι
σμού της τηλεπικοινωνιακής εξυπη
ρέτησης που ισχύει από το Δεκέμ
βριο του 1976 σκοπο έχει να δώσει
την δυνατότητα στα προσωπικό των
υπηρεσιών τ ου Οργανισμού νο
γιορτάσει στο σπίτι του τις ημέρες
του Πόοχο.
Το κοινρ πορακαλε ¡»οι να πρακατσθέβι ι ’ ένκο ρα τα ■εσχε τήριο
τηλεγρσφήμστά ι6 υ κάι ύο απευθιΚ
νέτοι στις ειδικές υπηρεσίες ταυ
Οργανισμού μόνο όταν υπάρχει
επείγουσα περίπτωση.

συμφωνία Η Ελλάς ήτοι μεταξύ
ίω ν χωρών παυ δεν συμφωνούσαν
στη λήψη ενός τέτοιου μέτρου.
Στο μεταξύ, το υπουργείο Ναυ
τιλίας ειδοποίησε τους πλοιάρχους
των ελληνικών »μπορικών πλοίων
ότι από τις ? τβ πρωί της Δευτέρας
πρέπει νο σιιοφι ύγουν νσ κινούνται
σε ζώνη 2 0 0 μιΛΛιων από τις ακτές
των νησιών Φαλκλαντ γιατί η περιο
χή ΐχ ο κηρυχθεί ζώνη πολεμικών
επιχειρήσεων. Σημειώνεται οτι αυτή
τη στιγμή στην Αργεντινή βρίσκον
ται αρκετά ελληνικά πΑοία.

Παραιτήθηκε
από τη Στέγη
ο κ. Βαφεη5ης
0 γνωστός ζωγροφος της
Βέροιας κ Θωμάς Βαψείδης παιι επί
επτά χρόνια έχει πρααφί οει πς υπη
ρεσίες ίο υ στη Σ τιγη οαν αντιπρόε
δρος και μέλοζ του Δ/κού Συμβου
λίου υπέβαλε την παραίτησή του και
έγινε αποδεκτή
Ο λόγος που επικαλείται Ο κ
Βαφείδης είναι ότι πμι πει νο δοθεί
η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους
να προσφέρουν
Το
Δημοτικό
Συμβούλιο
Βέροιας αποφάσισε, ύστερα από
πρόταση ίω ν κ.κ. Ζομποϋνη και
ί αβριηλίδη να εκφροσθούν ευχαρι
στίες στον κ. Βαφειδή γιο την προσ
φορά ταυ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Από τον Σύλλογο
των φοιτητών
Το Δημ Συμβούλιο Βέροιας
έκονε δεκτό το αίτημα tou Συλλόvnu Φς>πητών να καλύψει τα έξοδα
της πολιτιστικής εκδήλωσης που
οργανώνει στο τέλος Απριλίου.
Συγκεκριμένα ό Σύλλογος Φοι
τητών Βέροιας έχει προγραμματίσει
1) κιν'κή προβολή για τη δράση της
CIA στην Ελλάδα. 21 Ρεμπέτικη
βραδυά κάι 31 Ελεύθερη συζήτηση
για το στρατό.

Τριήμερες
εκδηλώσεις
Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ ΙΑ
Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας
διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις
για την Πρωτομαγιά και για το σκο
πό αυτό ζήτηοε σπό το Δημοίικό
Συμβούλιο Βέροιας νο του παροχωρηθεί ο χωράς του μπάακγτ ιης
Εληάς. πράγμα που αποφοσίοθηκι*
Πλημοφορίτς άμως υναφερυυν
ότ, *νδ ίχ τπ ι· ο ι
V<,‘ Ί '

^sílSKtMfc·»

τείνε νο φωτογωνηΰκί η πύλη τΟ
γιορταστικό tpióp«!»·. ώ ση κοι α
Δήμος να συμμετάσχει.

Κυριακή 11 Απριλίου 19®

ΛΑΟΣ

Σ Ε Λ /J A 2

σταυρόΛε λ 3 ί

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ
'

(Συνέχεια από το προηγούμενο!
Τον ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Τα μέσα, τέλος με τα οποία παι
δαγωγεί και μορφώνει το Τριώδιο
8 Λέγεται και «λαίουσα (καθ.) —
τους πιστούς είναι πάρα πολλά.
Στη Βέροια είναι το 8'
Ενδεικπκό αναφέρουμε τα εξής: α)
9 Αρεστός στους περισσότερους
Τις διάφορες γιορτές του. που το
Ισντίστρ.Ι — Ομοιωματικό
περιεχόμενό τους ενισχύει την όλη
ΚΑΘΕΤΑ
προσπάθεια, β! τα διάφορα αγιοΙ. Ελληνικό τουριστικό καύχημα
γραφικό αναγνώσματα, γ) τη θαυ
2. Εκπροσωπούσε πς ΗΠΑ στη
μάσια και κατανυκτικότατη υμνολο
χώρο μας — Αρχικά της ελληνι
γία του, δ) τη νηστεία, ε) την άσκη
κής αυτοδιοίκησης (αντίστρ.)
ση της αγάπης, στ) την προσευχή ζ)
3. Ομοια σύμφωνα — Αντίστροφο
τις τακτικές ακολουθίες η) τη θεία
σύμφωνο — Αρνείται.
λειτουργία των Σαββατοκύριακων,
4. Αντίστροφο άρθρα — Ελληνικό
ΘΙ τη λειτουργία των Προηγιασμέ
βουνό, ανάποδο.
νων Δώρων, που τελείται κάθε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
5. Αλλιώς οι πολυκατοικίες.
1. Αυτός δεν ._ φοβάτα. και
Τετάρτη και Παρασκευή, ι! τα παρα
6. Γράμματα απο τη
χώρα — δείγματα ζώντων προτύπων, ια) την
εδρεύει στον ... Διαβατό.
Θυμίζει έρημο {καθ!
ακολουθία του «Μεγάλου Κανόναν
2. Πέρασε κΓ αυτός στην ιστορία.
7. Α ντίθετο επίρρημα της δυσμέ Ικ.λ.π.
3. Άφω να
ρούχα - Αυτό τ ' αρχι
νειας.
κό βασόνισον πολλούς
ΓΕΝΙΚΑ
Β. Περιοχή πλουτοπαρογωγική της
4 Γιαπωνέζικη πόλη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γερμανίας — Δισταγμό φανερώ
5. Περιοχή της Θεσσαλονίκη«.
Αν θέλαμε να κσταλήξουμε
νει.
6. Γαλακτοκομικό προϊόν.
ύστερα από τα παραπάνω σε κά
9. Τέλος ... εταιριών
Πατρίδα
7. Φαγητά κοι μηχανές το χρειάποια γενικά συμπεράσματα, θα λέ
του Χομεΐνί.
ζοντοι
Μέσα, στο ξένα
γαμε πως το Τριώδιο: 1) Είναι
Η ΛΥΖΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
περίοδος πνευματικού αγώνα με
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ; 1 ΚΕΜ ΙΝΤΖΕΙ 2 ΑΡΙΔΑΙΑ 3 ΡΕ - !Σ - Μ ΠΕ 4. KAABA 5.
σκοπό να «μορφωθεί ο Χριστός»
Α ΑΡ - OHAX 6 ΧΙΟΝ ΙΔΗΣ 7 ΡΕΣΤΑ β. ΟΤΑΝ - ΗΤ(ΤΑ) 9.
(Γαλ. δ 19) μέσο μας. 2) Έχει γνώ
TtA y/PiO/Σ - ΚΑΠΡΕ
ρισμα βασικό την πένθιμη χαρά το
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΚΑΡΑΑΧΜ ΕΤ 2 EPE - A I 3. Μ Ι - ΚΡΟΝΟΣ 4. ΙΔΙΑ 5.
πένθος που δημιουργείται από το
ΝΑΖΑ - ΙΡΑΚ 6 ΤΙ - ΒΟΔΕΝΑ 7 ΖΑΜΑΝΗΣ 8 ΑΣΤΗΡ 9
«σταυρώσιμο» Πάσχα, τα Πάθη
ΣΤΕΑΣ - ΑΤΙ

123456789

Νέο αυτοκίνητο
μέ... ήλιοκίνηση
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ηκΝήτον
,
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• Στην Αμερική κυκλοφορούν σε
μεγάλη κλίμακα βαφές για σκυλιά.
Γκπ’ η μόδα απαιτεί να ταιριάζει το
χρώμα αυτών των τετράποδων με

κανάΛια
ΚΥΡΙΑΚΗ. 11

ΚΥΡΙΑΚΗ. 11

1.00 0 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
I 15 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1 30 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

I. Φ0 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ

TOM ΣΟΓΙΕΡ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30
3.20
4.10
8.10
5.40
5.06
8.30
8.46
7.36

ΜΟΥΣΙ\θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

8.00
8.40
10.30
12.00

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΕΙΔΗΤΤΙΤ

Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ

2.45
4 30
5 00
6.00
6 30
6.15
7 30
8.30
9 00
9.30
10.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΟΠΑΫ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΣΜΟΝΤΣ
ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
ΑΝΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο
Μ Α Κ ΕΛΩΝ
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Βιολόγος

I Ιόσχα. την Ανάσιααη 3) Εχει αποραμιλλη παιδαγωγική και μορφωτι
κή δυναμικότητα που απορρέει τό-

Μ αθητικά m ερουγίσματσ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Θ ναλόζιος ουρανός άνοιξε και
α τόπος είναι νεματος από παπαρού
νες και χρυσός από τα στάχια.
Μένω σε γραφικό χωριουδάκι
μακριά από την πολύβοη πόλη.
Οι άνθρωποι εδώ έχουν την
απλοϊκή ζωή τους το σταρένιο
ψωμί, τα Φρούτα τους, τ αυγΰ. τα
παχουλά κοτόπουλα, το φρέσκο γά
λο.
Το πρωί τρινυρνώ στις ρεματιές
με τα αγριολούλουδο, το μεσημέρι
ξοπλωνω κάτω από τον παχύ ίσκιο
της μουριάς.
Αλλες φορές πάλι κάθομοιπλόϊ
στα ευωδιαστά θυμάρια κοι βλέπω
τον γαλάζιο καπνό ν' ανεβαίνει πά
νω από τα λευκά χωριατόσπιτα.

·:·;· ·.· ·. !· .·

XX

τορινΤπου abroo.

1.20 ΙΜΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

·,·.·.·,·,·.· · ·. · .·.·,·;·;·.■;

εκείνο που εχει ιυ φόρεμα της
κυρίας τους. Υπάρχουν μάλιστα ειδι
κό στιλβώματα όπου η αλλαγή του
χρώματος στο τρίχωμα των σκυ
λιών γίνεται σε μισή ωρα Οι γιατροί
και οι ζωόφιλοι όμως ανησυχούν.
Γιατί έχουν τη γνώμη ότι αυτό τα
συχνά βαψίματα δεν μπορεί παρά
να εττιδράσομν με δυσάρεστα τρό
πο στην υγεία των ζώων.
• Στην αρχαία Ελλάδα όταν οι
πρεσβευτές έφευγαν σε αποστολή
τους έδιναν ένα χαρτί με οδηγίες.
Το χαρτί αυτό ήταν διπλωμένο στα
δμο και το λέγανε δίπλωμα. Από κει
βγήκε ο διεθνής όρος διπλωμάτης.
• Η ελληνική γλώσσα είναι μια
από τις πλουσιότερες του κόσμου.
Εχει πάνω από 300 0 0 0 λέξεις
ωστόσο πέντε ως έξι χιλιάδες λέξεις
είναι αρκετές γιο όλες τις ανόνκες
της καθημερινής ζωής.

auto ιο
(toan

Τίποτα 06ν είναι πιό ωραίο από
τη φύση σκέπτομαι.
Ποιός ζωγράφος θα μπορούσα
να απΕίκονίσΕί το άρωμα του ρό
δου; το βελούδο του πανσέ και το
ολόλευκο χρώμα του κρίνου;
Ενας αδύνατος χτύπος της καμ
πάνας του μικρού ξωκκληοιού. με
ξύπνησε από τις σκέψεις μου. 0
ήλιος άπλωνε ένα γλυκό ρόζ χρώμα
στον ορίζοντα, τα λουλούδια έγυραν το μικρό κεφαλόκι τους. Τίποτα
δεν είναι πιό ωραίο από τη φύση,
ξανάπα και έσυρα τα βήματά μου
στο δρόμο της επιστροφής.

Ευδοξία Γεωργάκη
3ο Δημ. ΣχολείαΑλεξανόρείας
Τάξη Ε

/

• Οι κάτοικοι της Πολυνησίας
χαιρετούν τρίβοντας το πρόσωπό
τους με το χέρι του άλλου.
• Οι κάτοικοι επίσης των Φινίων
νήσων χαιρετιούνται τρίβοντας τις
μύτες τους αναμεταξύ τους.
• Το μεγαλύτερο ξύλινο οικοδό
μημα σ' όλο τον κόσμο είναι το μέ
γαρο της Βουλής στην πόλι Ουέλλιγκτων της Ν. Ζηλανδίας.
• Κάθε τόννος θαλασσινού νερού
περιέχει έναν κόκκο καθαρού χρυ
σού.
• Το αλφάβητο των Ιαπώνων
οποτελείται από 47 γράμματα, των
δε Κινέζων από 214.

1897 Μάχη Δελερίων, κατά την
οποία ο Ελληνικός Στρατός
αναγκάσθηκε να συμπτυχθεί
στη Λάρισα.
1941 Ελληνοβρετανικές δυνάμεις
αποκρούουν οφοδρές γερ
μανικές
επιθέσεις
στην
σεριοχή Βεύης
Κλειδιού
Φλωρίνης.
1941

Βυθίζεται κοντά στον Καφηρέα. οπό γερμανικό βομβαρ
διστικό. το πλωτό Νοσοκο
μείο «Αττική» με πλοίαρχο
τον Δημ. Μελετόπουλο.

Γιατροί
U

t

9.20 ΦΥΣΙΚΗ (Β' ΓΥΜΝ |
ι α ΐ δ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΖΟΟΛΟ:ΙΑ
.
ΙΑ' ΓΥΜΝ.)
10.40 ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ |Ε ΔΗΜ.)
II.
10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 10' ΓΥΜΝ,)
12.20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (Α' ΛΥΚ.)
2 55 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΝ.)
3-20 ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΖΩΟΛΟΓΙΑ
(ΕΠΑΝ.)
4.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
4.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
5.10 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
5.40 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.05 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡ
ΣΕΝ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
7.05 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.30 Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ θ ΕΛΛΑΔΑ
5 0 0 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
».00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΰ ιο β έ ϋ ε ε ο
κ ο Ι ö ia < 5 ; d c c c
κήν
ε φ η μ ε ρ ιά α μ α ς !

ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ

Σήμερα Κυριακή 11 -4-82 εφημε
ρεύουν στη Βέροια οι γιατροί;
1) Αγγελογλου Θαλής ΠΑ. Αγ.
Αντωνίου τηλ. 22213 - 24716. για
παθολογικό ή γενικής ιατρικής ή
καρδιολογικά περιστατικά.
2) Κωνσταντούδης Α. Πορ.
Παστέρ 4 τηλ. 24723 - 22052 για
παιδιατρικά περιστατικά.
3) Μπέρσος Γεώργιος Μητροπόλεως 29 τηλ. 22251 - 27900 για
χειρουργικά ή γυνοικολογικά περι
στατικό.

Κινηματογράφοι

Ραδιοταξι

62.J5J-62.666
Β Ε Ρ Ο ΙΑ !

Βερμΐου-Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι Κ Τ Ε Λ
Ιπποκράτους
Í1 λ-Ωρολογίου

23.434
24.141-24.343
23.131
26.726
26.920
23.880

ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 27 ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑ ΤΡΕΙΩ Ν
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

νλο υςηε

ίΠλατ. Kapatamou
22.532-22.636
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
-Εναντι Κ Τ Ε Λ
Μ ιοραΓτη

24.080
23.350

Τα
δόντια
του
τελευταίου
καρχαρία (αμερικανικής παρσνωνής)

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 2 2 0 3 7 )

ΠΑΝΘΕΩΝ (τηλ. 25.471)
0 ιπτάμενος Εκτελεστής (καράτε
Μηρούς Λή)
ΣΤΑΡ (τηλ. 2 2 3 7 3 )

Το δέρμα (ιταλ. παραγ. Μαρτσέλο
Μαστρογιαννι
Κλαούντια
Καρντινάλε)
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 2 2 4 0 8 )

Στα 13 πόρνη για τα ναρκωτικό
(σμερικ παραγωγής με την Κρίσπαν
Φ ) ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 289401

Απίθανοι, αλιωτικοι, ωραίοι
(ελλ. κωμωόια).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 2 3 6 3 9 )

Τα τσακάλια (Ελληνικό - Σπάρος
Καλογήρου. Πόνος ΜιχαΑόπομλοπ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

,οά*ί
1 Υποβολή και έγκριση ι«
""/
σ !τ
σμού της 31-12-81 και της σχε”
αχε"
Από'*''
ανάλυσης του λογαριασμού «Απά^*
σματα Χρήσεως» μαζί με πς σχί
εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκ
2 Απαλλαγή από πόσης (υαρα
σποζημιώσεως του Δ.Σ. και των ι
γκτών γιο την χρήση 1981.
Λ
3. Εκλογή δυο τακτικών κθ' ^
αναπληρωματικών Ελεγκτών Υ'α ^
έλεγχο της χρήσεως 1982 κο>
,
σμός της αμοιβής τους
28
4. Λογοδοσία απερχομένου Δΐ45|
Τικού Συμβουλίου και εκλογή ν έο ύ ώ
5. Μεταφορά της έδρας της ετάτ"|
από Ελιάς 18 - Βέροια.-στον
Ναούσης.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμΟυνj
συμμετόσχουν στη Γενική Συνέλ^ΐ
ιυ > - , ^
πρέπει σύμφωνα με το καταστατιΚ" 2
εταιρίας να καταθέσουν τις μ ε τ ο χ ίί^
στα γραφεία της εταιρίας πέντε το« ^
στον μέρες πριν την ορισθείσα μέρΟ
Γενικής Συνέλευσης
Βέροια. 31 Μαρτίου 1982
ΤΟ Δ10ΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30. τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59. τηλ- 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Ηλιάδης Χρήστος
Δευτέρα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77, τηλ. 25757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

— θυμάσαι έκείνη τήν πολιά συμμαθήτριά
μας, τή ν
Κπιτη;

Προκοπής Αθ.
Βενιζέλου 58. τη λ 23366

— Ναι. μωρέ... Τι απογίνε
αύτο τό ζωο;

Κ,αραμελίδης Πούλος

— Γυναίκα μου...
100
121

Ημτ.αη Δράση
ρ .Τ .Ε . (β λά β ες)
I,Πυροσβεστική

199

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ

Πετρίδης Χοήστοε

Π υροσ β εσ τική

22.222

Ν ο σ ο κο μείο
Δ .Ε .Η . (β λ ά β ες )
Υδρευαη

22.505
125
2 5 .749
24.444

Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υρ ο σ β εσ τικ ή
Ν ο σ ο κο μ είο
4 .Ε .Η .(β λ ά β ες )
Ο .Σ.Ε. (σ τα θμ ό ς)

2 2 .199

22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υ ρ ο σ β εσ τική

2 3 .619

Δ .Ε .Η . (β λά β ες )
3 .Κ .Λ . (τφ ω τ. β ο ή θ ε ιε ς )

23364
23.376

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΑΜΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΚΑ Ι ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΛ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΠΑΙΛΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ Ν ΥΕΝΕΔ

Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡΟ Σ . Α Ε .
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΒΕΡΟΙΑ)
Ιο ς ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/1981 (ΧΡΗ3Ι 29/4/81 - 31 /12/81 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. ΠΑΓΙΟ
652.592
ΜΗΧΑΜΜΑΤΛ
32.064
MEICN ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
12.952
MHXAUm.NU 16/81
907
MEICN ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΟΡΓΛΚΛ-ΕΡΓΑΛ.Ν1116/81 1.203.242
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
68,802
303.000
5ΕΓΑΛΟΡ.ΜΕΣΑ N U 16/81
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
20,200
117.601
ΕΓΠΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ
12.365
MEICN ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ.ΟΡΓΑ741Σ.
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΠΚΜ βΕΫΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΠΕΛΑΊΕΣ Ε37Γσ>ΙΚσΥ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟΠΡΑΛΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΕΕΥΑΣ. ΑΠΟΓΡΑΦ.
Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Δ.ΑΓΡΙΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΚΕΒίΑΛΑΙΑ
ΜΕΙΌΧΙΚ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ
ΤΡΑΠΕ2ΙΚ. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΩΡΙΝ.ΛΟΓ/ΠΟΙ
KPATM .ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΑΛΛ/ΚΕΓ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

620.528
12.045
1.134.440
282.800
105.236
136.342

5.880.29®

398.532 ,
3 · ο ι4 ·°ί«
2.263.93®
204.51®
1 5 5 .0 ^
11.91675^

2.291.391

15.970
6.504.504
2.000
112.600
364.258

6 .9 9 9 .3 3 2

122.503
358.819

481.322

7.3 4 4 .3 2 8

.5-200 . 0

7.344.328
17.116.373

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΠΕΔΕΕΜΑΓΑ ΧΡΗΣΕΩΣ*

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚ1ΔΗΣ

ΛΧ/ΣΜΟΣ ΕΧΜΕΤΑΛΛΕΥΣ. 7.220.889
ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ
1.917.422
ΑΙΤΤΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
12.365

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28X377 - ΒΕΡΟΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΧ.ΦΎΚΑΤΛΣ

McreiaifiuHti' και ό έχο π α ι

(Λ mXk» χιτοαμϊας Μ Ι Σ Σ Ι Λ )

j -X·. » Δα

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΟΣ

ΕΛΗ Α Σ 20

Λαφάρας Βασίλειος
Σταδίου 122. τηλ. 23175

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Κ Ο ΤΖΑ Μ Π Α ΣΟ Π Ο ΥΑ Ο ΊΙ

Η κυρία λέει στον κηπου
ρό της:
— Γ ια τί δέν παντρεύεσαι; Ο
Αδάμ πού ήταν ό περβολάρης
τού επίνειου παράδεισου παν

Κυριακή
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36. τ η λ 27820

Η δίκη των βασανιστών IΕλληνικό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 2 3 3 4 9 )

Μ Α ΓΔ Α Ρ Ο Υ Σ ΣΑ Κ Η -

δυόσμο
μάραθο,
μαντζούΙ*
κ.λπ. ι ανάμεσα στα λουλούδια. J

Των Μετόχων της Ανωνύμου 1
φας με την επωνυμία κΑΛΕΞΑΝΔΓ
ΑΕ- (Εισαγωγές - Εξαγωγές) σε τα*·’
Γεν. Συνέλευση.
Σύμφωνα με το νόμο και το
στατικό της Εταιρίας και με απ ό^ν
του Δ.Σ καλούνται οι κ.κ ΜέτσΧ01 ..
Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλ®^
την 8η Μαίου 1982 μέρα ΣάΡβσι®3
ώρα 6 μ,μ. στα γραφεία της εται^
στον Κοπανά Ημαθίας για συζητηΟΐ^
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

3Γ

τρεύτηκε την Εύα.
— . Ναι, μά ό γάμος του έγινε
α ίτιο νά χάσει τή θέση του.

Αλλαγή και το λουρί της μάνας
(Ελληνικό - Κώστας Βουτσάς)

Χαμός στο κρεββστι μου(Σύλβια
Κρίστι)

Ρ Ο ΥΣΣΑ Κ Η Σ

Κάποιος περιμένει με αγωνία στην
αίθουσα αναμονής του μαιευτηρίου.
Σε λίγο εμφανίζεται μια νοσοκόμα
και του λέει:
- Συγχαρητήρια, το τέταρτο παι
δί σας γεννήθηκε ωραία.
- Θέλετε να πείτε το τρίτο, τη
διορθώνει ο κύριος.
- Το τρίτο έχει γεννηθεί πριν από
μισή ώρα.

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 2 2 0 6 6 )

ντοκυμοντερ)

ΙΑ ΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Μ ιό «επίκαιρη» ιδέα γιο ένα
όωράκι που θέλετε να κάνετε - ή
και yio το «φρεσκάρισμα» της διακόσμησης του σπιτιού - είναι ένο
καλάθι πράσινο που θο το γεμίσετε
με λουλούδια ή μυρωδικά χόρτα.
Θα χρειαστείτε ένα στρογγυλό,
κάπως βαθύ δοχείο. Κάνουν γι
αυτό το σκοπό πλαστικά κουτιά,
άδεια βάζο κοφέ ή χυμών ή και
μεταλλικές φόρμες ζαχαροπλαστι
κής. Θο χρειαστείτε ακόμα μιά εφη
μερίδα, ψαλίδι, δυνατή ειδική κόλλα
λεπτό σύρμα, τανάλια και ένα κομ
μάτι πλαστικό «γρασίδι» ή πολύ
λεπτή μοκέτα σε μέγεθος ονάλονο
με το δοχείο που διαλέξατε. Αν δεν
βρείτε τα υλικά αυτά, μπορείτε νσ
τα αντικαταστήσετε με τις πράσινες
γιρλάντες που στολίζουμε το χρι
στουγεννιάτικο δέντρο ή πράσινες
κόλλες γκοφρέ που θα τσακίσετε σε
μικρές πιέτες.
Πριν αρχίσετε να δουλεύετε,
απλώστε κάτω οπ- τα σύνεργο και
το υλικά σας μιά ανοιγμένη εφημε
ρίδα. Απλώστε ένα παχύ στρώμα
κόλλας σ' όλο το εξωτερικό τοίχωμα
του δοχείομ. Κολλήστε έπειτα το
γρασίδι, τη μοκέτα ή την πλισαρισμένη γκοφρέ κόλλο κοι κόψτε το
περισσεύματα στο πάνω και στο κά
τω μέρος μ' ένα ψαλίδι. Τη γιρλάντα
θα την τυλίξετε γύρω - νύρω στο
δοχείο και θα την στερεώσετε, τσα
κίζοντας την στις άκρες και τη βάση
του δοχείου. Το χερούλι θα το φτιά
ξετε από ευλύγιστα λετττά κλωνάρια
λυγαριάς, σημύδας, κερασιάς ή
νεραντζιάς. Θα τα στερεώσετε καλά
στα πλάγια του δοχείου, όπως φαί
νεται στην εικόνα και τις άκρες τους
θο ιις ενώσετε με λεπτό σύρμα στο
πάνω μέρος. Στερεώστε με σύρμα
τα κλοδιά σε δύο - τρία ακόμα
σημεία και κόψτε το περίσσευμα με
την τανάλια.
Για το στόλισμα διαλέξτε μικρά
χρωματιστά λουλούδια της άνοιξης.
Θα γίνει καλύτερο ον βάλετε στη
βάση του δοχείου τον ειδικό σπά
γκο που χρησιμοποιούν στα ανθο
πωλεία νιο νο στερεώνουν τα μπου
κέτα. Γεμίστε το μέχρι τη μέση με
νερό και τακτοποιείστε τα λουλού
δια, έτσι ώστε το μπουκέτο σος να
γίνει πυκνό και χαμηλό.
Για να ευωδιάζει περισσότερο
το καλάθι σος προσθέστε μερικό
μυρωδικά χόρτα (δάφνη, βασιλικό.

Βενζινάδικα

Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ (τηλ. 2 4 7 7 2 )

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -

Ένα πράσινο δώρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ. 12
5 00 ΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΜΟΥ
5.30 ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
6.45 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7.15 Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
8.15 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
8.45 ΜΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

m ex& sm x τ μ

π ο ύ

p t û e u v

ΜΕΓΑΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ. 12

ΠΑΝΑΠ

σο από τη μορφή όσο και από το
περιεχόμενό του. 4! Χαρακτηρίζεται
από μιάν οργανική ενότητα και ολό
τητα, που ικανοποιεί άριστα και το
αίτημα της σύγχρονης θεωρίας της
παιδαγωγικής και μόρφωσης και 6)
Παρέχει τη μοναδική ευκαιρίαστα
μέλη της Εκκλησίας να σταυρω
θούν. να συνταφιοστούν και να
συναναστηθούν μαζί με το Χριστό
να ενωθούν, με άλλα λόγια, με το
Χριστό για να θεωθούν κατά χάρη.
(ΤΕΛΟΣ)

δηλ του Χριστού και τη χαρά, που
ονοβλύζει από το καναστασιμο»

7 .2 2 0 .3 8 9

1,929.787
9 .lè 0 .6 ^ è

ΕΧ1Δ.ΕΥΝΛΛΛ.Ε3ΪΓΕΡ.Ι 705.909
EDCC.. ΣΥΝΛΛΛ. Ε2ΗΓΕΡ. _ 100.439
ΑΠΟΓΕΛΕΣΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 7.344 328

ΒΕΡΟΙΑ 2 0 /2 /1 9 6 2

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ
λ,ΝΔ.ΒΛΑΖΑΚΗΣ

Κυριακή Π Απριλίου 19F2

ΛΑΟΣ

ΙΕ Λ ΙΛ Α

ΝΕΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Mena aro υλιστικό πνεύμα της αυγ

Και θεσμικές αλλαγές
στη δημόσια περίθαλψη

XPàwi.1 εποχής και της πολεμικής
εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού,
κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες ένα επί
καιρο και εποικοδομητικό βφλία αιη
σειρά των εκδόσεων της Ιερός
Μητρυπύλεως Βέροιας και Ναούαης
με σιηηραφέα τον συνάδελφα θεολόγο
ΚαΟΐΙΥίμη κ. Μακεόύνα Παπαδοπού
λαν.

ΘΑ Δ ΙΕ Κ Δ ΙΚ Η Σ Ο Υ Ν Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Α
Ο Ι Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΑ Κ Ο Ι Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι

* Με ίο

αεροπλάνων, βελτιώνεται σ ημαντικά α τά άενέο σύστημα ραντάρ, που εφαρμόζεται (ΐδη.

Νέο ρανίάρ
εξασφαλίζει
ασφάλεια σΐά
αεροδρόμια
δ ο ό "^*^
τ ύ π ο ς β ο η θ η τ ικ ο ϋ ρ α ν τ ά ρ γ ιά ά ε ρ ο ,
Μία π ο ύ α υ ξ ά ν ε ι σ η μ α ν τ ι κ ά
τ ά ν ά σ φ ά λ ε ια τ ω ν
ο ? 0π ^ ύ ν ω ν κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ια τ ω ν δ ια φ ό ρ ω ν χ ε ιρ ι ο ο ' β - Τ° υ ς -σ τ ο ύ ς δ ,° δ ρ ό μ ο υ ς κ α ί π ο ύ β ε λ τ ι ώ ν ε ι τ Ι ς
ά η ο 'Ί Κ ε ς ύ ο ψ α λ ε ΐα ς τ ο υ ά ε ρ ο δ ρ ο μ ίο υ , έ π ιν ο ή θ η κ ε
έ ν α Μ εγά λο
β ρ ε τ α ν ν ι κ ά ό μ ιλ ο
Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ώ ν
ε τ α ιρ ε ιώ ν .
^ o fip ó u io
ν ^ ει^ α Τ

£Υ'ναν σ το
Εδ'Ι»6«>μγοι/, ό-

·8Χ δίνε,071 - ° 0^criflwa ASM i
UeyaXújr ' μ'α Μκόνα ττού έχει
Μρε,π
ύ^0 ' 6εια καί λεπτολανήμη,,^1® . '“ .προηγούμενα μηΤΑ λ ω τ Ί 0® τ.°® τύπου.
1*0οσν£..·„· ! Λ τ“ ν διαδρόμων
°^μ σ
— άπογειώσεως, τό
wa¡ ^
^^σσπλάνων, ακόμα
^DÍvovTai Ιί!'ν,Γ*. τμϊν πουλιών διαΤΟ

ΣΥ

λυ κα θ α ο ά ·

?*)■« ¿»ο ^ΤΗ'ΜΑ, πού έπινοή-

* 1>ΕηοΑΙ ην έ7α |Ρε' α «R AC a L
τού 6oít™
μ- . Τ|^ συνεργασία
¥,'TovÍ qI ^ i.koV υπουργείου Βιαλ»ΐκήρ· ·α α τ,,£; Υπηρεσίας Ποτ°ύς K r r ,^ POTTO0Ía<í'
έχει κατά
πύδοα, / ? R£VaaT¿í του υψηλή άαι σε συνθήκες βροχήε,

Λ

ΛΑΟΣ
* Α Θ κ.λ ΕΡΙΝΗ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
α*Τ'«ό μέλος ε .Ι.Η.Έ.»

σκόνης, άμμοθύελλας και πυκνυυ
χιονιού Δοκιμάστηκε δέ με έπιτυχία καί σέ μεγάλες τροπικές
καταιγίδες στήν Ά π ω ‘Ανατολή.
ΟΙ δοκιμές απέδειξαν ακόμη ότι
σ-νήν όθόνη τού ραντάρ μπορεί
κανείς νά
όιακρίνη ένα άτομο,
που περπατά π-ιήν άκρη τού διαδρόμου τροχιοδρομήσεως καί σέ
άπόστασι δυο χιλιομέτρων άπό
τήν κεραία του συστήματος. *Η
εικόνα δισκρΐνετσι κάτω άπό τό
δυνατό Φως τού πύργου έλέγχου,
Ε ΚΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Σ τής έταιρείας
«R A C A L - DECCA» δήλωσε δτι
τό κόστος παραγωγής καί λει
τουργίας τού νέου συστήματος
A S M I1 8 X είναι χαμηλότερο <4π'
δ,τι των παλαιοτέρων παρομοίων
συστημάτων. Τό περιστροφικό σύ
στημα μέ άνιχνευτ 5.5 μέτρων
είναι ελαφρότερο άπό τά ήδη όπάρχσντα συστήματα καί τοπο
θετείται πολύ εύκολα στον πύογο
έλέγχου χωοίς νά χρειάζεται δα
πανηρές ενισχύσεις.
Πρόσθετα
ραντάρ μπορούν νά τοποθετηθούν
έπίσης, μέ πολύ μικρό κόστος
σέ πύργους ή σέ οίκήματα γ ιά
νά καλύπτεται πλήρως 6 έλεγχος
των μεγάλων Αεροδρομίων.

Ιδρυτής

*"ΖΗ Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Η Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ αναφέρει ά τι εκ
δηλώθηκε παγκόσμιο ενδιαφέρον
γ ιά τό σύστημα Α8Μ Ι Ι8 Χ άπό
υπεύθυνους άεροδρομίων, υπεύθυ
νους έλέγχου εναέριας κυκλοφο
ρίας, στρατιω τικές άρχές_ καί όργανισμους πού άσχολοΰνται μέ
τούς τομείς ασφαλείας καί έπιτηοήσεως τών άεροδρομίων.
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Η ΟΕΟΟΑ έγκαττέστπσε τό
1956 στό άεοοδοόμιο Χήθροου
τού Λονδίνου τό πρώτο στδν κό
σμο ύψηλπς συχνότητας σύστημα
παρακολουθήσεως τής κινήσεως
στόν χώοο τού άεροδρομίου. Πα
ρόμοια συστήματα έγκαταστάθηκαν καί στα άεοοδρόμια Ό ολύ
τού Παρισιού. Φιουμιντσίνο τής
Ρώμης όπως καί στα αεροδρόμια
Μιλάνου κα) Τοορίνου.

δ·ωτών
ο Τ ω ? . Τ η ΣΣυλ-

^, Γ Σ Ο Φ Α
W ΛΟΓΙΑ

6PXl50(

στήτμ,ν Γ Π Σ· - κ °·•Ε. κσ, ΕΠΡ
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^Μών - Π α
δρχ 3.Û0C
T .J
υ ΡΥανισμών
Ρσηεζών
δρχ4.00(
«να η >A€yIPi VPatt>a δημοσιευό
* · » . . _ χ öev «πιστρέφονται.
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• Πείρα είναι το όνομα που δίνουμε
στα λάθη μας.
Όσκαρ Ουάίλντ.

Ρεκτιφιέ
Μη χ α ν έ ς α ν α κ α τ α ς κ ε υ η ς
ΚΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

Κ ουκέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες ατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι
νοσοκομειακοί
γιατροί Βορείου
Ελλάδος και Θεσσαλίας για να όιεκδικήσουν αγωνιστικά την εφαρμο
γή θεσμικών αλλαγών στην δημό
σια περίθαλψη, κατά την διάρκεια
έκτακτης γενικής συνελεύσεως
Σε σχετικό ψήφισμα που εξέ
δωσαν αναφέρονται τα έξης:
«Ο θεσμός του νοσοκομειακού
γιατρού
αποτελεί
πρωταρχικής
σημασίας και βασικό πρώτο βήμα
για την εξυγίανση του νοσηρού
συστήματος δημοσίας υγείας Είναι
ταυτόχρονα απαραίτητο και σημαν
τικό σκέλος των συνολικών θεσμι
κών αλλαγών, που θα οδηγήσουν
τελικά σ' ένα σύστημα υγείας προσ
αρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας.
Βλέπουμε λοιπόν την άμεση
προώθηση εφαρμογής του θεσμού
του νοσοκομειακού γιατρού με
πρώίαρχικούς και βασικούς άξονες
τους εξής:
Πλήρης και αποκλειστική σπασχόλιση του γιατρού του θεσμού.
Μονιμότητα στον θεσμό και όχι
στην θέση και προοττπκά στο ενιαίο
φορέα υνείας. Η μετακίνηση του
γιατρού πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξή του και να
εξαρτάται κύρια από τον Ιδιο, είτε με
την θέλησή του για να εξελιχθεί, ε ί
τε λόγω αδιαφορίας του
Αναδιάρθρωση των οργανι
σμών των νοσοκομείων. Θα πρέπει
επίσης μέσα στα πλαίσια του
θεσμού του νοσοκομειακού γιατρού
να κατοχυρωθεί και να διασφαλι
στεί νομικά το κύρος του ιατρικού
επαγγέλματος και να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα για τη νομική
προστασία
του
επαγγέλματος
Εφαρμογή του θεσμού νοσοκομεια
κού γιατρού ο όλα τα νοσοκομεία
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιω
τικού δικαίου.
Θα πρέπει να αναμορφωθούν
οι σχέσεις εργασίας των νοσοκο
τ.

ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25.544/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

τη συσπείρωση γύρω από το διοι
κητικό συμβούλιο, έτσι ώστε ενω
μένοι να διεκδικήσουμε. αν χρειοσθεί και αγωνιστικά, την εφαρμογή
αυτών των θεσμικών αλλαγών,
υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα
των γιατρών κοι ταυτόχρονα την
βελτίωση του επιπέδου της όημόα|ας περίθαλψης. Ζητούμε δε την

ΒΑΡΣΟΒΙΑ Αδιαφορία κοι επικίνδυνη απά
θεια κυριαρχούν σήμερα στην
Πολωνία, πέντε μήνες μετά την κή-

Βιετναμέζοι έρ γά τες
σέ σιβηριανό ορυχεία
ΜΠΑΝΓΚΟΚ. Β(ΑΠΕ).'Αρκετές χιλιάδες κάτοικοι τού Βιετνάμ,
νεαρός ι^ικίας. έχουν έδώ καί ένα χρόνο
μεταφερθεί στήν Σοβιετικό Ένωση, γιά νά
έργασθοόν στίς βιομηχανίες καί ατά όρυχεία
της χώρος αύτης. Ανακοινώθηκε σήμερα άπό
τό θιετναμικό * πρακτορείο εΐόήσεων. Ο
υπουργός Εργασίας τού Βιετνάμ, κ Ντιάο
Γιέν ΤΙ δήλωσε δτι ή αποστολή αυτή εργατών
εντάσσεται ατά πλαίσια διμερούς συμφωνίας
μεταξύ ΕΖΧΔ καί Βιετνάμ υπογράμμισε δέ ότι
τό χρονικό διάστημα τής παραμονής τών ερ
γατών αυτών στήν Σοβιετική Ένωση είναι
πέντε ώς έξη χρόνιο
01 Βιετναμέζοι άντικαθεστωτικοί κατηγό
ρησαν τήν κυβέρνηση τού Ανόί. δτι στέλνει
έργάτες Οπό τό Βιετνάμ στήν Σοβιετική
Ένωση καί μάλιστα στήν Σιβηρία γιά νά βο
ηθήσουν τήν οικονομική άνάπτυξη τής ΕΣΖΔ.
εκπληρώνοντας έτσι τά χρέος γιά τήν όπο*
στολή σοβιετικής βοηθείος σι6 Βιετνάμ

Θανατική ποινή
σέ ακροαριστερούς
ΑΓΚΥΡΑ, Κ -

Τό Στρατοδικείο τών Αδάνων κατεδίκαοε
σέ θάνατο δύο ακροαριστερούς, πού κατή
γοροόνται δτι διέπραξον φόνους. Οί εφημε
ρίδες γράφουν, ότι άλλοι έξι κατηγορούμενοι
καταδικάσθηκαν σέ διάφορες ποινές φυλά*
κίαεως.

Νεανικοί προβληματισμοί
τους εττις εκκλησίες τους,
στις προσευχές τους, στα λό
για και στις πράξεις τους (...).
Σ' όλα τα σπίτια βλέπεις εικό
νες της Παναγίας. Είναι ο
Φοουρος η καλύτερα η νοικο
κυρά του σπιτιού Σ' αυτή την
εικόνα στρέφουν το βλέμμα
όταν τους συμβεί κάτι κακό
ικετεύοντας τη βοήθεια της.
Σ' αυτήν απευθύνονται για να
ευχαριστήσουν τον Θεό. αν
με τη δική της μεσολάβηση
έλθει κάτι καλό στο σπιτικό
τους. ΓΓ αυτήν οι δεήσεις κοι
οι προσευχές. Ο ίδιος διαπί
στωσα με πόση φυσικότητα,
με πόση ευγλωτία και συγκί
νηση μιλούν στις οικογενεια
κές τους κουβέντες γι' αυτή
τη βοσίλισσα των ουρανών
(...). Σ' όλες τις εκκλησίες,
ακόμα και σ' εκείνες που δεν
φέρουν το όνομά της υπάρ
χει πάντοτε μιά ωραία εικόνα
Γη ς Παναγίας Κι όλοι την
προσκυνούν μπαίνοντας στο
ναό. Κι αφού τελειώσουν την
προσευχή τους την οεπτόζονται. Τπ νύχτα του Σαββάτου
προς την Κυοιακή μπροστά

Συνέχεια από την 1η σελίδα
πλούτη, οι ηδονές, που προσφέρουν
οι Τούρκοι στους εξωμότες είναι
πολύ δυνατά δολώματα για τους
δυστυχισμένους, τοσς απελπιστικό
φτωχούς κι απροστάτευτους ραγιά
δες.
«Καμμιά
τιμή,
κονένα
αξίωμο δεν παρσχωρείτοι
στον Χριστιανό, ούτε στις
πολιτείες ούτε στα χωριά.
Ό λα στους εξωμότες, σ'
εκείνους που τουρκεύουν
Και οι Τούρκοι, με τις συκο
φαντίες, τις «αβανιές». όπως
τις λένε, ξεζουμίζουν τους
φτωχούς Χριεττιανούς (...) Κι
όμως οι Ελληνες είναι ευτυ
χείς, που παραμένουν Χρι
στιανοί»!
Στη συνέχεια ο παπικός μιλάει
καθαρώτερα κοι υπογραμμίζει πού
οφείλεται η ευτυχία των ραγιάδων
παρ' όλη την τόση δυστυχία τους.
Γράφει:
«Νομίζω πως αυτό (η
ευτυχία τους) οφείλεται στη
λατρεία, ποσ τρέφουν προς
την Παναγία. Αυτή η λοτρείο
(...) προς την Θεομήτορα φένεται παντού: στα σπίτια

υτηνι εικόνα της Παναγίας

Σ ο υ β λά κι
ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
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καίει πάντοτε το καντήλι».
Στη συνέχεια ο Richard τονίζει
με πόσο σεβασμό οι Ορθόδοξοι
προφέρουν τ' όνομα της Θεοτόκου,
την πλημμύρα των ύμνων που της
ψάλλουν
ύμνων
που.
όπως
σημειώνει.
«έχουν τόση ομορφιύ,
τρυφερότητα και έξαρση που
χοίρεσαι να τους σκούς κι
ακόμα περισσότερο χαίρεσαι
να τους οπαγγέλεις».
Τα όσα γράφονται στην έκθεση
του Richard αποκτούν ιδιαίτερη
σπουδαιότητα γιο τρεις λόγους: α)
Γιατί τα γράφει ένας Ιησουίτης, που
έφθασε εττην Ελλάδα για σκοπούς
καθαρά προσηλυτιστικούς β) γιατί
συνέβοινον τότε που οι δύστυχοι
ραγιάδες ζώντας κάτω από το γιατα
γάνι του Τούρκου είχαν οποθέσει
«την πάσαν ελπίδα των» στην
Μητέρα των πονεμένων. την Πανα
γία · και γ) γιατί ανάμεσα «στην
πολεμική κατά της Ελληνικής Εκκλη
σίας και τη θρησκευτική διαμάχη»
των Ιησουιτών με τους Ορθόδο
ξους, οι τελευταίοι έδιναν ένο καλό
εποπτικό μάθημα για την αγάπη που
έτρεφαν πάντα στους ογίους τους
και ιδιαίτερα σ' εκείνη που είναι
«αγία αγίων μείζων».
Μήπως γι' αυτό η Ορθόδοξος
ψυχή δεν έκαμε όχι μόνο ιη ν Γέννη
ση και τον Ευαγγελισμό, αλλά και
την Κοίμησή της γιορτή χαράς και
πανηνύρι ευφρόσυνο: Η ψυχή μας
δεν αφήνει ευκαιρία να μη διολεχθεί. να μπ ακροαεττεί, να μη προστρέξει στη Μητέρα του Γένους μας.
Τόσο δεμένη είναι η Παναγία με την
ιστορία μας τη φυλή μας το «είναι»
μας.
Η σύγχρονη ελληνική νεότητα
δεν έχει παρά να συνενίοει τούτο το
μυστικό διάλογο, τη μυστική θέαση
και το μυστικό οκρόαμα της Πανα
γίας. Έτσι θα οντλεί πάντα «όμβρον
ευφρδσυνον» μιά μυστική ευφρό
συνη βροχή, που θα γονιμοπι ει το
νεανικό δυναμισμό της και θα δέχε
ται τους «αένναους (αστείρευτους)
χείμαρρους» των χαρισμάτων της
Μητέρας του Θεού.
Ν. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ρυξη του στρατιωτικού νόμου «σι η
αποθάρρυνοη και η απόγνωση είναι
τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοί
κων της χώρας.
Η δραματική αυτή αποκάλυψη
έγινε χθες το πρωί σπά τον Πολωνό
Αρχιεπίσκοπο Γιόζεφ Γκλέμπ που
κάλεσε τους συμπατριώτες του να
ξεπεράοουν την κατάσταση αυτή
και να συνεχΐσουν το έργο τους γιο
την γνήσια ανανέωση της χώρας.
Σε ποιμαντορική εγκύκλιο που
θα διαβοσθεί από τους άμβωνες
όλων των Εκκλησιών ανήμερα το
Πάσχα και της οποίας το κείμενο
δημοσιεύθηκε προχθές ο Αρχιεπί
σκοπος
— εκφράζει λύπη που οι αρχές απο
γοήτευσαν την Εκκλησία με την
συνεχιζόμενη κράτηση χιλιάδων
συνδικαλιστών,
— Αφήνει να εννοηθεί ότι τίποτα
όεν θο μπορέσει να αντιταχθεί στην
πραγμάτωση των πόθων του
έθνους
— Εμφυσά στο έθνος νέο πνεύμα
για να ξεπεράσει την νάρκη στην
οποία βυθίστηκε μετά την επιβολή
του στρατιωτικού νόμου
Αναφερόμενος εττους ηγέτες
της «Αλληλεγγύης» που είναι κρα
τούμενοι και στους εργαζομένους
που απολύθηκαν, για τις πολιτικές
τους ιδέες ο προκαθήμενος της
πλωνικής εκκλησίας απευθύνεται
κυρίως στους νέους και δηλώνει.
«Διαφυλσξτε τα υγιή ιδεώδη
της νεότητας και εμφυσήστε τα
στην παληό κουρασμένη γενηά.
Μην αφήσετε να οας κυριεύσει η
απογοήτευση. Σφυρηλατήστε την
προσωπικότητά σας. Μόνο οι δυνα
τές προσωπικότητες που στηρίζον
ται στις ωραίες παραδόσεις των
Πολωνών και είναι εμπλουτισμένες
από τη λάμψη της Ανάστασης, μπο
ρούν να όημιουργήσουγ ένα γνήσιο
κίνημα ανανέωσης».

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

Το βιβλίο αυτό με τίτλο «ΘΕΜΑ Ι Α
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΙΚΟ δ Ο Μ ΙΙΣ» περι
λαμβάνει μέσα στις 115 σελίδες του,
όλη την ευωδία της Θείας Λατρείας
λσι αποκαλύπτει ro Ουααυρό ιης
λατρευτικής μας ςωής.
Με μεΙΙοδικότητα, απλό αλλά και
πειστικό ύφος ο σν/γραφκύς, δίνει
στον απλοϊκό και ανειδίκευτο περί ru
εκκλησιαστικά ζητήματα αναγνώστη
πολλήν πληροφόρηση και οικοδομήν,
ενώ παράλλη)/ι παρέχει αρκετά συνο
πτικά στοιχεία χρήσιμα και στον εζειδικευμένον μελετήν ιδίως τον θεολό
γον.
Γο μικ/ιό αυτό σε μέγεθος μελέτημα, αλλά μεγάλο σε εποικοδομητικό
περιεχόμενα, είναι πολύ επίκαιρο την
περίοδο αυτή της Μ. Τεσσαρακοστής,
που όλοι οι πιστοί προετοιμαζόμαστε
να ζήσοιιμε και ι·α κατανοήσουμε,
βαθύτερα τα συγκλονιστικά 'γεγονότα
τ·ον Σεπτών Παθώναλλά και ιό γευθουμε τους καρπούς της ΑναοτΛαεως
του Σωτήρος ημών Χριστού.
Ο κ. ΠαπαΑόπουλος παρουσιάζει οε
σύντομες περιεκτικές ενότητες όλο το
νόημα των εορτών του εκκληαιαατι
κυύ λειτουργικού έτους, όπως πγκιβάλλονται μέοα στο Τριώδιο και το ΙΙεντηκοατάριο.
Ιό βιβλίο είναι χρήσιμο και ωφίλι
μο για κάθε χριστιανό. ΓΓ αυτό αυγ
χαίρουμε από καρδίας τον συγγραφέα
και
ευχαριστούμε για την ωραία
του προσφορά.
Ευχόμαστε δε στον Κύριο ιό γοι·
εμπνέει και ιό rot· φωτίζει, ώστε να
συγγράφει και άλλα παρόμοια βιβλία,
που τόσο χρειάζονται στη σημερινή
εποχή και τον σύγχρονο άνθρωπο, ο
οποίος φαίνεται συνεχείς απομακρυνό
μενος από την ορθόδοξη ηαράδοοη και
κινδυνεύει να αποκοπεί από τη
λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας.

τον

θωμάς Νιτσιος
καθηγητής Βιολόγος.

λ

Σήμερα Κυριακή διονυκιερεύει το
φαρμακείο:
ΑΡΓΥΡΗ ΦΟΥΚΑΛΑ
τηλ. 2 2 1 1 3

Ενώ τη Δευτέρα διιινυκτερι υει
το φαρμακείο:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
τηλ. 25 13 0
και διημερεύει μέχρι τις Β μ.μ.
το φαρμακείο;
ΚΟΝ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ
ιηλ. 22 33 4

¡ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ννωρΐζουσο τυφλό σύστημα γραφομηχανής αριστη ορθόγροφία
κοι επιθυμητή η αγγλική γλώσσα. Θα της ανατεθεί "πεύθυνή Οεση
σε γνωστή επιχείρηση της Βέροιας Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ
θειο Για προσωπική συνέντευξη τηλεφωνείστε στο 62.665

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικά ή ημιεπαγνελματικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάσταση Πλπρ. ΜΠΥΡΑΡ1Α M lM IS Τηλ 62-118

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα καλυντικών και είδη δώρων Πληρ. τηλ 261420

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Γιο να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο και με καλούς
ôpouç Πληρ τηλ 4 1 3 7 5 Λευκάδια Νααϋσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Συνεταίρος στο 1)3 μ ι 2.000.1*00 δρχ. α» βιοτεχνία πιάτων
Ι1ΙΣΚΟΥΙ εδρεύουοα στη Δρακα. Κέρδος εττο μερτικό μηνηαίως ιιπδ

i

80 000 δρχ. έως 200.000 δρχ. η την ίδρυση νέας εταιρίας στη Βέροια
οτο 50%. Πληροφορίες τηλ. 0521)71255 και 66490 κ. Πκτρέδη

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

σύγχρονα

συμμετοχή μας μέχρι την τελική
διομόρφωση του οχεδίου νόμου και
πιστεύουμε πως στις λεπτομέρειες
του θεσμού και στα προβλήματα
που θα προκύπτουν σπά την εφαρΜογή, απαιτείται η συζήτηση με τα
ύελη μας και εξασφάλιση συνεχούς
°υζήτηοης με το υπουργείο Κοινω
νικών Υπηρεσιών»

Οι νέοι της Πολωνίας
στα βήματα του Βαλέσα

.............

Με τα νέα

£ · ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

μκιακών γιατρών δηλαδή ωράριο,
μισθολόγιο, εξέλιξη
τ ο ωράριο εργασίας πρέπει να
είναι οκτάωρο, πρωινό συνεχές, Οι
αμοιβές θα πρέπει να είναι τέτοιες
που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή και
απρόσκοπτη
λειτουργία
του
θεσμού. 0 νεοδιοριζόμενος στον
θεσμό θα πρέπει νο παίρνει τουλά
χιστον 60 .000 δρχ. καθαρό, το δε
ωράριο να είναι συνεχίς, εργασία
πέραν του κανονικού ωραρίου να
αμείβεται υπερωριακά. Η μισθολοΥ»κή Εξέλιξη θα πρεπει va cívai aveξάρτητη από την βαθμολογική.
Οι ειδικευμένοι γιατροί θα πρέ
πει να έχουν τις Ιδιες σχέσεις εργα
σίας και να παρασυμθούν και αυτοί
σε σνάλογα μισθολογικά επίπεδα
δηλαδή με διαφορά όχι μεγαλύτερη
από 10.000 από τον εισαγωγικό
βαθμό.
Εκτός από αυτούς τους βασι
κούς και πρωταρχικούς άξονες,
παράλληλα και σύγχρονα όιεκδικούμε: Αύξηση των δαπανών για την
υγεία σε επίπεδα που να καλύπτουν
τις θεσμικές αλλαγές στη όημόσια
περίθαλψη. Οργάνωση εξωνοσακομειακής περίθαλψης (κέντρα υνείας
οικογενειακός γιατρός) Τα πλαίσιά
της να είναι γνωστά κατά το χρόνο
εφαρμογής του νόμου
Ενοποίηση
οσφαλιστικών
ταμείων. Δημοσιοποίηση νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Συνο
λική ρύθμιση ιατρικής εκπαίδευσης
εντογμενης στον ενιαίο φορέα
υγείας Έλεγχος ιδιωτικών κλινικών.
Εθνικός φορέας υγείας
Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί το
κεντρικό συμβούλιο υγείας, που θα
αποτελέσει τα πρώτο στάδιο λει
τουργίας του ενιαίου φορέα υνείας.
Επίσης θα πρέπει να συγκροτηθούν
τα συμβούλια κριαης που θα πρέπει
να είναι αντιπροσωπευτικά.
Τέλος αποφασίζουμε την κινη
τοποίηση όλων των μελών της ένω
σης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
λ

Μ ΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΙΗ

ΣΪΎΛΙΣΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

SER VICE
MERCEDES BM.W.

μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

τις τυπογραφικές εργαοΐες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Τηλεφωνείου μας 29.762

3η

Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
- Δ. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΛ. 26J 52
ΒΕΡΟΙΑ

ΟΙ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κατά τη Μεγάλη εβδομάδα
Με ' ην μπ ορ-θ
494 ή·4 83 απόφαση του . Νομάρχου Ημαθίας καθορ*
στη·ον οι ι*π ί ι , λ· ,ιΐΗΐΡικις τω ι «οτοβτπμαημν ηδλκως Βεριιιας «ατα >ην Μ Εβδο

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ

μόδα υς εξής
1 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Μ. Δεύτερα
08-4ϋ - I 4 00
30 και 16 30 20 30
Μ. ΤρΙτη-Μ Τετάρτη-Μ Πέμπτη
08.30 -1 31330
18 00
Μ. Παρασκευή
12 00
1500
Μ Σοββοτο
08 30
2. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΑ;
08 30 14 30
Μ Δευτέρα
08.30 13 30 και 16 30 20 30
Μ. Τρίτη-Μ Τετάρτη Μ Πέμπτη
12 00 1800
Μ Παρασκευή
08 30 15 00
Μ.Σάββατο
3. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
08 00 15 00
Μ Δευτέρα
0 7 3 0 20.00
Μ. ΤρΙΤΓΐ-Μ Τετάρ Μ Πέμ. -Μ Παροσ
07 30 18 00
Μ.Σάββατο
4. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΠΤΗΝΟΠΩΛΕ1Α ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ
08.00 1500
Μ Δειπέοα
«1.17 00 20 30
08 00 - 14 00
Μ Τρίτη-Μ Τετάρτη Μ Πέμπτη
12 00 18 00
Μ. Παροσκευή
08 00 18 00
για τττηνοκρεοηωλεια από
08 00 1 500
Μ Σάββατο
6. ΚΟΥΡΕΙΑ ΚΟΜΜΟΤΜΡΙΑ14 30
08 00
Μ. Δεύτερο
«οι 16 30 21 30
08 0 0 - 13 30
Μ. Τρίτη-Μ ΤχτΔρτη-Μ Πέμπτη
1200 18 00
Μ: Παρασκευή
08 00 15 00
Μ Σάββατο

β. Κατά την Μ, Παρασκευή όλα τα «στοστημστο εκτός από τα αρτοποιείο. «ηροπλο
OTfío «οι τττηνοκρεοηωλεια 6α είνοι κλειστά μέχρι τπν 12 00 μεσημβρινή
7. Την τρίτη ημέρα τρμ Πασχα ολα ια κπ ’ ι.. t ιμ,ο ιο υα έχουν ημιιτργιρ
Ο Προϊστάμενος
Αθανάσιος X Ιωαννιδης

ΑΓΚΥΡΑ (ΑΠΕ)
Περίπου 60 .000 άτομα έχουν
σ υ λλη φ θεί στην Τουρκία απύ την
ημέρα του στρατιωτικού πραξικοπή
μστος της 12ης Σεπτεμβρίου 1980
όπως
τουλάχιστον υπολογίζουν
καλά πληροφορημένες πηγές της
Αγκυρας
Είναι πάντως όύσκολο να κοτο
νοήσει κανείς την κατάσταση στη
χώρα, αναφερόμενος απλά στους
αριθμούς. Το Γραφείο Συντονισμού
επιβολής του στρατιωτικού νόμου
ανακοίνω σε τον περασμένο Φλεβά
ρη στην Άγκυραότι εκδικασθηκαν
4 6 721 υποθέσεις από τα στρατο
δικεία τρς Τουρκίας. Από αυτές.
43.986 άτομα φυλακίσθηκαν γιο

Δέν έττιτρέπεται έφέτος
τό άνοιξιάτικο
κυνήγι τρυγονιών
Τά υπουργείο Γεωργίας άνακοίνωοε τά εξής Τδ άνοιξιάτικο κυνήγι
τών τρυγονιών δ ίν θά Επιτροπεί «έτος Κοί δ tv θά tniTpontl - άντίθετα μέ
δτι γινότανε τά προηγούμενα χρόνιο - γιά τούς εξής λόγους
• Ζέ καμιά χώμα τής Ευρώπης δίν
Κηιτρέπετοι τά άνοιξιάτικο κυνήγι τών
τρυγονιών εκτός άπά τή Μάλτα Απά
τά διεθνές συμβούλιο θήρος καί διάτήρησης τού θηράματος ατά Οποίο
συμμετέχει καί ή χώρος μος άποφοσι·
στηκε νά μήν επιτρέπεται γενικά τά
κυνήγι μετά τά τέλος του Φλεβάρη καί
μέχρι πήν έναρξη τής νέας κυνηγετι
κής περιάβου (τέλος Αύγουστον)
• ΟΙ 4νο>0 άτι>ο> μήνες ( Απρίλης Μάης) είναι περίοδος αναπαραγωγής
τών πτερωτών θηραμάτων καί έπσχΛ

Το α φ ο ρ ο λ ό γ η το
ό ρ ιο για τη ν
πρώ τη κ α το ικία
Με τηλεγράφ ημα ιο υ υπουρ
γού Ο ικονομικώ ν κ Μ Δ ρεττόκης
γνω σ τοπ οιείται στις Ο ικονομικές
Εφορίες το ά ρ θρ ο του φορολογικού
νομοσχεδίου που πρόσφατα ψ ηφία θηκε στη Βουλή και σναφέρεΤαι
στην αύξηση τομ ποσού που ατταλλόσεται από ΤΟ φ όρο μετοβίβασης
για τη ν αγορά πρώτης κα το ικία ς
Σ υγκεκριμένο το αφορολόνητο
όριο από 6 0 0 0 0 0 δρχ. αυξάνεται
σε 1 0 0 0 .0 0 0 δρχ. για την αγορά
κατοικίας ή δ ια μ ερίσμ α τος και οπό
2 0 0 .0 0 0 δρχ σε 3 0 0 0 0 0 γιο την
αγορα οικοπέδου.
Για το α ντρόγυνό το αφ ορολό
γητα
ποσό
π ροσδιορίζεται σε
2 .1 0 0 .0 0 0 δρχ και αε 7 0 0 .0 0 0
δρχ επί πλέον γ ια κάθε ένα από τα
3 πρώτα παιδιά και σε 1 .0 0 0 0 0 0
δρχ για τα τέτα ρ το και κάθε επόμε

νο παιδί.
¿ £ν δικαιούνταίσυμπ ληρω ματικής απαλλαγής όσο- απαλλάχθηκαν
στο παρελθόν.

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Θα ενταθεί και θα συστηματο
ποιηθεί η προσπάθεια για την άρση
των πολυάριθμων εκκρεμοτήτων,
που αφορούν καθυστερούμενες
οφειλές προς το Δημόσιο και γενι
κότερα γιο την επιτυχή εκτέλεση
του προϋπολογισμού 1982
Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο
υπουργός Οικονομικών κ. Δρεττάκης μιλώντας προχθές στην Πανελ
λήνιο Σύσκεψη Ταμειακών Υπαλλή
λων που έγινε στα πλαίσια του προ
γράμματος
των
ενημερωτικών
συγκεντρώσεων προϊσταμένων των
περιφερειακών
μονάόων
του
υπουργείου.
Ο κ. Δρεττόκης ανοφέρθηκε
στην ανάγκη ανοδιορνανώσεως
των υπηρεσιών του υπουργείου
Οικονομικών και οφού επανέλοβε
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπη
ρέτες του λαού, οπαιαόήποτε κατα
δυνάστευση των οποίων είναι απα
ράδεκτη, υπογράμμισε ότι κάθε
πολίτης που συναλλάσσεται με τις
υπηρεσίες πρέπει νο εξυπηρετείται

60.000 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ Η ΧΟΥΝΤΑ
παράνομες δραστηριότητες 2.055
για συνδικαλιστικές δραστηριότητες
και 660 για δραστηριότητες στα
πλαίσια των πολιτικών κομμάτων.
Τα άτομα που κρατούνται για
πάνομες δραστηριότητες είναι από
την μια πλευρό οι Κούρδοι αυτονο
μιστές και οι διάφορες Αριστερές
οργανώσεις και από την άλλη το
Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης της
όκρσς δεξιάς.
Οι περισσότεροι αυτονομιστές
Κούρόοι. κπτηγορούνται «ότι προσ
πάθησαν να ανατρέψουν την συν-

τοκετού θηλαστικών. Άν επίτροπε) τά
κυνήγι τών τρυγονιών. ή ζημία δέν θά
άφορά μόνο τά τρυγόνια αλλά καί στά
άλλα θηράματα και Ιδίως ατά ενδημικό
άφού βρίσκονται στην εποχή τού ζευ
γαρώματος καί τής επώασης τών αυ
γών.
• Είναι γνωστό, άτι δυστυχώς, δεν
είναι δυνατόν νά περιοριστεί τό κυνήγι
μόνο στά τρυγόνια Στά περασμένα
χρόνια πού έπιτράπηκε τό κυνήγι τών
τρυγονιών τήν άνοιξη, έπεκτάθηκε σε
όλα τό θηράματα ενδημικά καί αποδη
μητικά
Φ Τά άνοιξιάτικα τρυγόνια έρχονται
έξαντλημένα άπ' τά χειμώνα καί τά κο
πιαστικά τους ιαξείβι, καί είναι Ισχνό
σέ τέτοιο βαθμό πη>Ί όχι μόνον έχουν
άνάγκη άπό προστασία, όλλά καί δέν
αποτελούν τροφή Τά κυνήγι τους
αποτελεί άφαγή χωρίς νόημα
Φ Αύτή τήν έποχή όλες οί καλλιέρ
γειες (σιτηρά, κηπευτικά, αμπελώνες)
είναι δυνατόν νά ύποστούν σημαντι
κές ζημίες άπό τήν κίνηση τών κυνη
γών μέσα σ' αϋτές.
Φ Μετά τήν Ενταξη τής χώρας μας
στήν ΕΟΚ Εχει Εφαρμογή ή 79/409/0 Ε
Ε /Ζ 4. 1979 κατευθυντήρια όδηγία πρύ
καθορίζει δτι τό κράτη - μέλη, πρέπει
νά απαγορεύουν τά κυνήγι στήν περί
οδο τής φωλεοποίησης ή στίς διάφο
ρες Φάσεις αναπαραγωγής τών θηρα
μάτων.
Είναι καιρός νά γίνει αντιληπτά άπό
όλους μας ότι όφείλουμε νό προστοτέψουμε τό περιβάλλον, τήν φύση. τήν
πανίδο καί τήν χλωρίδα καί νά μήν διαταράοοουμε. χωρίς λόγο, κατά τά δυ
νατόν τήν οικολογική Ισορροπία τής
χώρας.
ΤΧλος. όναφΕρουμε οιι οί κυνηγοί
στήν μεγάλη τους πλειοψηφία (75%)
έχουν κηρυχτεί κατά τού ανοιξιάτικου
κυνηγιού τού τρυγονιού όπως προκύ
πτει άπό σωρεία τηλεγραφημάτων τών
μεγαλυτέρων κυνηγετικών Οργανώ
σεων τΛγ νιίιπηο

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ιαγμοτική τάξη και νο ιδρύσουν
Κουρδικό Κρότος με Μαρξιστική Λενινιστική ιδεολογία στο τουρκικό
έδαφος
0 αριθμός των ατόμων που
κατηγορούνται ότι ήοον μέλη της
παράνομης αριστερής οργάνωσης
Ντεβ Γιολ. ανέρχεται σε 4.000 άτορα.
Τα μέλη της άλλης αριστερής
οργάνωσης Ντε Σολ αντιμετωπί
ζουν και αστό ίόιες κατηγορίες κοι
ουγκεκριμένα 120 άτομο κινδυ
νεύουν να καταδικασθούν σε θάνοτο. ενώ αρκετοί από αυτούς πέθανον κοτό τη διάρκεια βασανιστη
ρίων στις φυλακές της Κωνστανπ
νούπολης.
Εξάλλου. 425 μέλη του Φιλο
σοβιετικού Τουρκικού Κόμμουνιστι
κού Κόμματος δικάζονται σ ια στρα
τοδικεία, ενώ 2 00 0 μέλη του Κόμ
ματος αυτού βρίσκονται προφυλα
κισμένα.
Τα μέλη της Συνομοσπονδίας Προο
δευτικών Ερνατικών Συνδικάτων
ΙΝΤΙΣΚ) δικάζονται οπό στρατοδι
κεία για συνδικαλιστικές δραστηριό
τητες πενήντα δύο από τα ηγετικά
στελέχη στης ΝΤΙΣΚ κινδυνεύουν
να καταδικασθούν σε θάνατο, με
την κατηγορία «σύστασης πσρανο
μής οργάνωσης που με την κάλυψη
των εργατικών συνδικάτων προσ
πάθησε να ανατρέψει την συνταγ
ματική τάξη με κομμουνιστική επα
νάσταση».

Έκθετοζ

με ευγένεια και ταχύτητα.
Σχετικό με την αναδιοργάνωση
των ταμείων ώστε η είσπραξη των
δημοσίων εσόδων να είναι γρήγορη
και αποτελεσματική, ο υπουργός
Οικονομικών είπε ότι θο επιόιω
χθούν
Η ιεράρχηση είσπραξης εσόδων,
με προτεραιότητα στα μεγάλα ποσά
και σ αυτά που κινδυνεύουν να
παραγράφουν ή να χαθούν εξαιτίας
επικείμενης πτώχευσης
- Η σύσταση γραφείου διοικητικής
εκτέλεσης και πτωχεύσεων σε
πρώτη φάση, για να παρακολάυθουνται άμεσα οι διοικητικές εκτε
λέσεις και να παίρνονται έγκαιρα
μέτρα εξασφάλισης των απαιτήαεων τομ Δημοσίου από εταιρίες
που προβλέπετπι ότι θα πτωχέ ύσουν.
Η σύσταση οε κάθε Δημόσιο
Ταμείο και σωστή λειτουονίο γρα
φείου διοικητικής εκτέλεσης, ποσ
θα στελεχώνεται με υπαλλήλους
πτυχιούχους Ανωτάτψν Σχολών
(κατά προτίμηση Νομικούς).

Κ λ έφ τβ ς πήραν
Π ικ ά σ ο , Μ α τίς
και P evo u áp

ΠΑΡΙΣΙ 10
Διαρρήκτες που
μπήκαν στο σπίτι της πριγκίπισσος
Σεσίλ ντε φύρστενμπεργκ. έκλεψαν
έναν πίνακα της «μπλε περιόδου»
ταυ Πικόσο, αξίας ενός εκατομμυ
ρίου όολλορίων. ένα Ρενουάρ και
ένα Ματίς. απροσδιόριστης αξίας.
Την ανακοίνωση έκανε η αστυ
νομία η οποία πρόσθεσε ότι τρεις
ένοπλοι έδεσαν τον υπηρέτη ιης
πριγκιπισσας. που έλειπε στην Αμε
ρική για να επισκεφθεί το γιό τη ς
και εκλεψαν τους πίνακες.
Στην ανακοίνωση προστίθεται
ότι. πριν λίγους μήνες, είχαν κλέψει
οπό την φύρστενμπεργκ κοσμήμα
τα αξίας 60 0-0 00 όολλορίων.

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Τπλ€γροφήμοτα των €ΐ6πσ«ογραφι
κών πρακτορείων αναφέρουν τα «ξΛς,
σχετικό μ€ τη βρ€ταννο - αργίντινή 6»cγ«ξη για τα νησ·ο φάλκλαντ:

ο

Πρωθυπουργός

ΜΠΟΥΕΝΟΙΑΪΡΕΣ:
από την 1η σελίδα

της Ελλάδος κ, Αρσένης γνωρίζουν
ποιόν εννοούσε ο πρωθυπουργός ή
τουλάχιστον έχουν επαρκή στοιχείο
για να κάνουν υποθέσεις γιο ορι
σμένο πρόσωπο.
Τις ίδιες δυνατότητες - λέγεται
έχουν και υπουρνοίτου οικονομικού
τομέα όπως ο υπουργός Συντονι
σμού κ Λάζαρης. Για τον κ. Δρεττά
κη οι ίδιοι κύκλοι λένε ότι μάλλον
δεν είναι κατατοπισμένος γιατί 6εν
κινείται σ αυτά τα επίπεδα.
Αλλοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ εικά
ζουν ότι το στέλεχος της Ν Δ. και οι
συν αυτώ θα πρέπει νο εντοιτισθούν σε όσους είχαν αρμοδιότη
τες στα οικονομικό υπουργεία και
ως εκ τούτου είχαν και τη δυνατό
τητα αμέσου προσβάσεως με οικο
νομικούς παράγοντες του εξωτερι
κού.
Εξ άλλου καλά πληροφορημένες
κυβερνητικές πηγές θεωρούν βέ
βαιο ότι το θέυα όεν αΦοοά σοαΒικες χώρες η τραπεςες αΛΛα τραπεζι
κό ιδρύματα ή οικονομικούς οργανι
σμούς Δυτικών χωρών ή των Ηνω
μένων Πολιτειών.
Επίσης πηγή του ΠΑΣΟΚ ονέφερε ότι όεν πρέπει νο αποκλείεται η
συμμετοχή στην υπόθεση γνωστού
βουλευτή της Ν.Δ που έχει επισκε
φ θεί σχετικά πρόσφατο όυτικές χώ
ρες

•
0 Αμίρικονός υπουργός Εξωτε
ρικών κ. Χαίηγκ έφθσσε χθες στο
Μπουενος Αιρ€ς προ€Ρχόμ€νος από το
Λονδίνο προκειμ^νου να βοηθήσει στην
εξίυρεση ειρηνικής λύσης στη διαφορά
θρετπννίας - Αργεντινής για το νηοιά
Φόλκλπντ
Kara την άφιξή του στο Μπουενος
Ά ιρες δήλωσε: «Ο πρόεδρος Ρήγκαν
μου ζήτησε νο τον αντιπροσωπεύσω
προσωπικώς στην προσπάθεια νο βρε
θεί λύση στη διένεξη (Βρεταννίος
Αργεντινής} επιθυμία μου είναι να μπο
ρέσω να βοηθήσω με βάση την απόφα
ση του Συμβουλίου Ασφαλείας, να βρε
θεί μιά διπλωματική ΛύσηκΗ Αργεντινή κσι ο» Ηνωμένες Πολι^·
τειες είναι εταίρο» στο δυτικό ημισφαίριο
και συνεργάζοντο· στενό από πολλά
χρόνια η δε συνεργασία τους εχει γίνει
ακόμη ruó εγκάρδιο το τελευταία χρόνιο
κοι συνεχίζει νο είναι εξαιρετική ακόμη
και κστα την τωρινή διένεξη»·
0 κ Χοίηγκ πρόκειται νο συναντη
θεί με τον Αργεντινό υπουργό Εξωτερι
κών κ. Κόστα Μεντέζ και λίγο αργότερα,
με τον πρόεδρο τπς Αργεντινής στρατη
γό 1καΑτιερι.
Πριν σπδ την άφιξη του *· Χο*0Υκ
εκατοντάδες άτομα άρχισαν να συγκεν
τρώνονται στην ιστορικό πλατεία του
Μαίου. μπροστά στο προεδρικό μέγαρο
για να εκδηλώσουν τπν υποστήριξή τους
στην απόφοση της κυβερνήσεως να
σνακσταλάβει τα νησιά Φάλκλαντ. Στην
πλατεία αυτή πρόκειται να γίνε» μεγάλη
διαδήλωση, την ώρα που θα αρχίσουν οι
συνομιλίες μετηξυ του · Χοίηγκ και του
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ΤΥΠΟΓΡΑ ΦΕΙΟ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

ΒΟΝΝΗ
Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνη
ση του κ. Σμίτ χάνει συνεχώς έδα
Φος ώοττε ον επράκειτο να διεξα
χθούν σήμερα εκλογές στην Δυτική
Γερμανία το 56% τωνΔυτικογερμονών θα ψήφιζαν άλλα κόμμστα.
Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση
της κοινής γνώμης που δημοσιεύεγοι στην επιθεώρηση «Σπήγκελ»:
•
Μόνο το 43% δήλωσαν ότι
θο ψηφίσουν την
κυβέρνηση
σοσιαλδημοκρατών
φιλελευθέ
ρων του κ Σμίτ.
•
Το 50% θα «ψηφίσουν το
ανπρολσΓνμΤμενα

χμκττιανυδιιυο

κρατικό κόμιια. .

Τηλ. 23.137 και 29.762

•

Το

6%

υποστηρίζουν

το

οικολογικό κάρμα των «πρασίνων».
Η σφυγμομέτρηση έδειξε ιττώ-

- Η στενή συνεργασία Ταμείων και
Εφοριών, ώστε να υπάρχει πληρο
φόρηση σωστή και διασταυρωμένη
και έτσι να μπορούν τα Ταμε;α να
βρίσκουν τα περιουσιακά οτοιχεία
των οφειλετών
- Η αναδιάρθρωση της χωρικής
αρμοδιότητας
των
Δημοσίων
Ταμείων για την καλύτερη και
συστηματικότερη κατανομή τους
και
- 0 εξοπλισμός των Δημοσίων
Ταμείων, με όλα το σύγχρονα τεχνι
κά μέσα και μηχανήματα για την

εξυπηρέτηση της συναλλαγής και
της επικοινωνίας τους γίνεται ανα
γκαία με την συνεχή αύξηση του
αριθμού των Φορολογούμενων.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκον
εκτός από τον κ Δρεττάκη. ο υφυ
πουργός κ. Δημήιρης Τσόβαλας και
ο γενικός γραμματέας κ. Ξενοφών
τας Πελοποννήσιος. Επίσης πήραν
μέρος οι διευθυντές και επιθεωρη
τές όλων των Ταμείων της χώρας
καθώς και διευθυντές της κεντρικής
υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου
του κράτους.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΕΚΤΡΟΦΗΧΠΙΡΙΝΠΚ
ΝΕΑ
έγκατάστασι εκτροφής
χοιριδίων αποδείχθηκε τόσο άττοτελεο ματική ώστε να αυξάνεται
ή έτησια παραγωγικότητα τής
γουρούνας κατά τρ ία
περίπου
χοιρίδια. Ή έγκατάστασι αύτή
βίναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να
ταιριάζει ανάμεσα ατούς χώρους
πού γεννούν οΐ
γουρούνες καί
σ τις άλλες έγκαταστάσεις ένός
χοιροστάσιου. Ά π οτελεϊται άπό
θερμαινόμενα κουτιά · φάτνες καί
μιά «τεχνητή γουρούνα», πού πα
ρέχει ζεστό γάλα α τά χοιρίδια.
Σ ε κάθε κουτί -φ ά τν ι» χωρούν
περί τ ά 2 0 χοιρίδια συνολικού
βάρους 7 0 κιλών. Αντικειμενικός
στόχος της έγκαταστάσεως οπ>
τής είναι νά δημιουργεί Ενα περι
βάλλον χώρου γέννας, σάν νά
βρίσκεται ή μητέρα συνεχώς μα
ζί τους.
Ή έγκατάστασι αύτή κατςώ
σκευάσθηκε άπό τή
Διεύθυνσι
Διατροφής τής ΒΡ σέ συνεργα
σία μέ τάν έκτοοφέα χοίρων τής
Νοτιοδυτικής ‘ Α γγλίας, κ. Ντέηβιντ Χόλμαν. ‘0 ίδιος λέγει δτι
μέ τό σύστημα αύτό είναι δυνοεό νά άποκόβοντσι τά χοιρίδια
άπό τόν θηλασμό 14 ήμέοες με
τ ά τή γέννησί τους καί ά ι*ξά ρ τη τα άπό τό βάρος τους.
Ταυτόχρονα οί γουρούνες έ.
πανέρχονται
στήν προηγούμενη
ζωή τους |ιέσα σέ 22 μόνο μέρες
άπό τή γέννα. Δοκιμές, πού Εγι
ναν στάν άγρό τού κ. _Χόλμαν
α τό Νάντγουϊτς, του Τσίσαϊρ, Ε
δειξαν πειστικότατα τ ά οικονομι
κά πλεονεκτήματα τοΰ συστήμα
τος.

M i Ενα κατά βούλησι διαιτο
λόγιο άπό ζεστό γάλα καί δυνα
τότητα στεγνής τροφής τ ά χοι
ρίδια μπορούν νό αυξάνουν τό
βάρος τους άνά 2 0 0 γραμμάρια·
τό 24ωρο. ένώ πολλά άττ’ αύτά
μπορούν νά
μετσφέοονται στά
χοιοοστόσιό τους έπειτα
άπό
παραμονή έπτά καί μόνο ημε
ρών μέσα στήν έγκατάστασι.
_ ‘ Ο κ. Χόλμαν έχε: έκθοέψει χοιοίδια άπό 2 00 περίπου γέννες
ΐΓ^αύτό τό σύστημα, ένώ οί γου
ρούνες του γεννούν τώοα 2.6b
κατά μέσο 6οο, τό γοόνο. Καί
καθώς κάθε γέννα σημαίνει κσ!
10,38 χοιρίδια «ατά μέσο δοο,
μέσα σ ’ Ενα χρόνο έκτοέφει 27,5
χοιρίδια.

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Από το γραφείο του προέδρου
της Βουλής κ. Γιάννη Αλευρά ανα
κοινώθηκαν τα εξής:
Είναι τελείως ανακριβή τα γραφέντα σε μερίδα του τύπου ότι ο
πρόεδρος της Βουλής κ. Αλευράς
άφησε ακάλυπτο τον κ. Μ. Στεφανίδη. Α Αντιπρόεδρο της Βουλής
κατά το επεισόδιο της προχθεσινής
νυχτερινής συνεδρίασης της Βου
λής
Προηγηθείσες ιδιωτικές συνο
μιλίες, όπως και συνάντηση του Β
Αντιπροέδρου της Βουλής κ Νάτσινα με τον κ. Αβερωφ, αφορούσαν ο-

ση του αριθμού ιων εκλογέων των
σοσιαλδημοκρατών που θα ήταν
διατεθειμένοι νο ξοναψπΦιοουν το
κόμμο τους Απά τους 100 που ψή
φισαν σοσιαλδημοκράτες το 1980
μόνο 67 δήλωσαν θο ξοναψηφίΟΟυν το κόμμα αυτό. Το 1 30% θο
ψηφίσει χριστιανοδημοκράτες και
το 7% είτε τους φιλελευθέρους, ε ί
τε τους πράσινους
Αντίθετα οι χριστιανοδημοκρά
τες διατήρησαν το 94% των ψηφο
φόρων του 1980
Σ»ο μεταξύ ο κ. Σμίτ προειδο
ποίησε προχθές ΤΟ σοβιαλδημθκμα·
τιεά κΛ μναοη η συνεχιζόμενη εσω 
τερική διαμάχη θ α μΠΟρΟικΤί νο
οδηγήσει τους κεντρώους ψηφοφό
ρους στο φιλελεύθερο κόμμο ή στο
αντίπαλο χριστιονυδημοκρατικό.

στρατηγού Γκαλτιίρι

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ:
•
Στο μεταξύ, η Αργεντινή μέσω
ταυ νΰμιμου αντιπροσώπου της στα
Ηνωμένο Εθνη, ιιπέβαλε προχθές προς
τα Συμβούλιο Δ*τφυλείας υπόμνημα με
το οποίο κατηγορεί την Βρεταννία ότι
απορνείται την απόφαση tou Συμβου
λίου Ασφαλείας γιο το νηοιά φάλκλαντ
της περασμένης εβδομάδας στέλνοντας
μιά μεγάλη ναυτική μοίρα στη θάλασσα
της περιοχής
Η Αργεντινή με τη διακήρυξή της
χαρακτηρίζει την βρεταννική αυτή ενέρ
γεια ως πολεμική πράξη και την ίδια rnv
Βρεταννία ως επιδρομέα και προσθέτει
στην ανακοίνωσή της ότι επιθυμεί νά
ενημερώσει για τις εξελίξεις ουτές το
Συμβούλιο Ασφαλείας.
Πάντως η Αργεντινή όεν ζητά την
έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου
Ασφαλείας και τα μέλη του Συμβουλίου
ύστερα οπό σύντομη ανταλλαγή από
ψεων αργά την νύχτα αποφάσισαν να μη
συγκληθεί το Συμβούλιο

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:
· ' Οι αντιηρόσωποι των Δέκα κρα
τών της ΕΟΚ ουνεδρίαπσν ηροχθές το
απόγευμα αλλά τελικώς δεν έλαβαν από
φαση σχεπκή με το βρεταννικδ αίτημα
για την επιβολή οικονομικών και εμπορι
κών κυρώσεων ενοντίον της Αργεντινής
και αποφάσισαν να συναντηθούν και σλ·
μέρα για να συζητήσουν το θέμα αυτά,
αφομ. προηγουμένως, λάβουν
πιώ
συγκεκριμένες οδηγίες από τις κυβερνή
σεις τους.

ΛΟΝΔΙΝΟ:
•
Η βρεταννική κυβέρνηση δεν
αποδέχθηκε κοι απέρριψε προχθές την
νύχια την αίτηση πολλών Βρεταννών
βουλευιών γιο Μ*ά κτακτη συνεδρίαση
της Βουλής των Κοινοτήτων, ώστε να
ενημερωθούν τα μέλη ιης για τις τελευ
ταίες εξελίξεις της κρίσης των νήσων
Φάλκλσντ.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ:
•
0 πρεσβευτής της Κούβος στην
Αργεντινή Ραφαέλ Αραγκόνες Ναβόρρυ
θο επιστρέφει -υστέρα από ανεξήγητη
υπουσία αρκετών μηνών, ελενον προ
χθές διπλωματικές πηγές
Οι πηγές ηροσθέτυυν ότι ο Κουβά
νδς ηρεαβευιής θα συνοδεύεται από
αντιπροσώπους αδ€σμ€υτων κρατών
0 πρεσβευτής της Αργεντινής στην
Κούβα κ Ραφαέλ Πασκοιιέζ είχε ονακληθεί ατυ Μπομένος Λίρες πριν από
ενα μήνα περίπου λόγω της ανεξήγητης
παρστοαμένης ατιουοίος του κ Αρσγκδνες Ναβάρρο
Κατά τις ίδιες πηγές πάντοτε η άφιξ'1 της ομάδας με επικεφαλής τον Κου
βανά πρεσβευτή ερμηνεύεται σαν μ·δ
σαφής ένδειξη υποστήριξε ως της Αργεν
τινής στη διένεξη της με τηΒρετσννία για
το θέμα των νήσων Φάλκλαντ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ:
•
Εξάλλου
ο πρεσβευτής της
Αργεντινής στην Ουάσιγκτον κ Λιττεμ·
πάν Τάκακς. δήλωσε προχθές άτι μιά
ειρηνική λύση στην κρίση μεταξύ της
χωρης Toil , και της Βρετιιγυίας εκ«»

' πιβιινή τον Κιιι «ψ όβπρ 6Μ>'ηρπθ«ι η
δυνοιότητα δ υ Iο ι ι-Ιγήχ διτβμυγνιττ» ιι

σφιν.
0 Αρνεντινός πρεσβευτής μιλώντας
στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC
τόνισε ότι το θέμσ κυριαρχίας στο νησιά

•
Α νδρεάδη
προτιμά
«βάση» το υ ΠΑΣΟ Κ σ τ η β ^
για υπ οψ ήφ ιο δήμαρχο κ®
Βλαζάκη.
Έ τ σ ι το υ λά χ ισ το ν
σε. σ ύμφ ω να με π λ η ρ ο ί
μος,
η
Τοπική
Οργό***
Βέροιας. Φ α ίνετα ι ότι το
θα αξιοπ οιήσ ει τελικά το ***
κτό το υ α υτό σ τέλεχος.
Ομως, οι εκλο γές είνα ι*
μη μακρυά και μιά λαικη
μία λ έ ε ι «πίσω έχ ει η <5λ*ί
την ουρά». Και ο σ υμ π α θ ή"
τρός κάποια πείρα έχει πάτ*
αυτό...
•
«Ο λύ κο ς που φυλά®’
πρόβατα».
Α υ τό το λά ίκό ππόφβΦ
θα τα ίρ ια ζε ίσ ω ς σ την περί**
ση τω ν σ υνδρο μη τώ ν του“ 1
και του υπ οδιοικητή του 0 ( ®
σμού κ. Τόμπρα. σχετικό |Μ
θ ό ρ υ β ο για υποκλοπές τήλπ|
νημάτω ν. Αφού είνα ι 6ι»«*ΰ*
α π ο δ εδ ειγμ ένο όπ 0
λοχαγός της ΚΥΠ υπήρξε ι#*!
τέρ α π α γιδευτή ς τπλεφώνυ**
μά λισ τα «υψηλώ ν» ηροσνΡ*
Είναι κι" αυτή, πόντων*
κάποια παρηγοριό για τον Ρ
λα ό ό τι τα δικά το υ τηλέό*
ίσ ω ς να μην κ α τα δ έχ ο ν τα ιΛ ^
π αγιδεύσουν. Λ έμ ε ίσ ω ί^
α υτό ας είνα ι μ ετρημ ένα τ®
γιο μας σ το τηλέφω νο... I

Δεν υπάρχει πρόβλημο
με τον αντιπρόεδρο
λέει ο κ. Αλευράς

ΤΑ Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α TA
Γ ΙΑ Τ Η Δ ΙΕ Ν Ε Ξ Η
Μ. Β ρ ε τ α ν ία ς - Α ρ γ ε ν τ ιν ή ς

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΔΥΤΙΚΟΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

Μ€ φω τοστοιχ€ΐοθ6σία
και διχρωμία ΟΦΦΣΕΤ

Λαϊκι

Το Δημόσιο θα €ΐσπράξ€ΐ
καθυστερημέν€ς οφειλές

Φάλκλαντ δεν σαζητειται. Αυτό όμως
που είναι διαπραγματεύσιμο είναι η
εξεύρεση των μέσων εκείνων, ώστε να
επιτευχθεί ένας ειρηνικός διακανονισμός
της διαμάχης.
Τέλος ο κ Τάκακς υπογράμμισε ότι
εάν ο στόλος της Αρ*εντη·ής υποχρεω
θεί νο υπερασπίσει τον εουτά του
το
κάνει

Φ
« Ι^ ι
r

a

tw

πσκλειστικά κοι μόνο ΤΟ
έναρξης της διαδικασίας πόνι^α
πρόταση μομφής τιυν κ κ. β·*3
τών της Νέας ΔημοκρατίΛίΛ
τούτο γιατί προχθές τη ν ύ χ τβ ,Π
τηγ υποβολή της πρότασης ύ0·^
το κόμμα της Ν.Δ. είχε αποΧ«4Ργ
τν κ
οπό την αίθουσα της Βουλής
Σ αυτή τη συνάντηση όι
«ε σπό τον κ. Αβε ρωφ στού ·
τσινα ότι η πρόταση θα αποά
όπως και έγινε κατά τη προχίΐ
συνεδρίαση και όπως με τιζ*
σεις του προέδρου της Βού***
Αλευρά και του κοινοβουλε^Β
εκπροσώπου της Ν.Δ. κ. Κ. Α
Κωνσταντίνου, τονίστηκε
διατηρηθεί το ήΤιιο και ο μ α λ ό ς
στις συζητήσεις του ΚοινοβοΚ^Ϊ
Πέρα από τα παραπι
γραφέντα περί συμβιβασβί
υποχωρήσεων είναι καθ αλί
ξένα προς την αλήθεια.

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α
ΙΕΡΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ!
ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 1 9 8 2

Χαριν της ευτοξιος «σ< ομοιομορφίας και προς καλυτέρσν παρακολούθπΕ*^
των χριστιανών των μεγάλων γεγονότων της πίστεώζ μας παραθέτομεν κσπ*1 ^
το βασικόν Πρόνόομμα τ'»ν ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομόδος κο'
Πάοχα
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
•
Ωρα 7 - 1 0 πρωί. Θείο Λειτουργία
•
Ωρα 7.30 - 9.30 βράδυ Ακολουθία του Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 7 - 9 πρωί. Προηγιασμένη Θείο Λειτουργία.
Ωρο 7 30 - 9 30 βράδυ Ακολουθία του ΝυμφίουΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Ωρο 7 - 9 ι<ρω) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Ωρο 7 30 - 9.30 βράδυ Ακολουθία του Νυμφίου (Καδσιανήςΐ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ωρα 7 - 9 πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Ορο 5 - 6 απόγευμα. Τελετή του Αγίου Ευχελοίου.
JB
•
Ωρα 7 30 9 30 ßpä6u Ακολουθία του Νιπτήρος ΓΟρθρος Μ. rUMrfnn|
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Ορα 7 - 9 πρωί Θειο Λειτουργία ΙΜεγ Βασιλείου!
Ωρα 7 30 - 10 βράδα Ακολουθία Αγίων Παθών (12 ΕυανγέλιαΙ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ωρα 8 11 30 πρωί Α. Μεγάλοι Όροι. Εσπερινός Αποκαθήλωσή J »
Ορα 7 30 10 30 βράδυ. Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου
η 30 Κη
Εξοδος Επιταφίου ώρα 9.30 μ μ Αττδλυσις ΐΟ.ι
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ
Ωρα 7 9 πρωί. Εσπερινός - θεία Λειτουργία ΙΜεγ Βασιλείου).
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
^1
Ωρο 11 νυχτερινή Κωδωνοκρουσία. Ένορξις Ακολουθίας Αναστάό*«* I
Ωρα 12 ακριβώς η Λαμπροφόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ.
Ωρα 12 3 0 - 2 Ανοστόοιμη Θεία Λειτουργία
•
Ω ρ α ίο 11 πρωί του Πάοχα. η τελετή της ΑΓΑΠΗΣ εις τον Μητρσπολίή·
Ναόν Βέροιας προεξάρχοντος του Σεβοσμ Μητραπολίε 0 1
συμμετοχήν του Ιερού Κλήρου της πόλε ως
,>
Εις τας λοιπος πόλεις κοι χωρία η Τελετή της ΑΓ ΑΠΜΣ ορίζεται «οτά το τ
{ξίιμου.
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Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητρο/τόΛειος 7 Τηλ. 62.031

ΒΕΡΟΙΑ

ΤΡΙΤΗ
13
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982
Ετος ιδρύσεως 1965
αρ. φύλλου
Μητρυπάλτως 72

1905
Τηλ- 23.137 I

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΣΥΝΕΏΖΟΗΕΝΑ
ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
Που προτάθηκαν για το Ν ομό
το ύφος των 312 εκατομμυρίω ν δραχμών φθάνει φέτος ο
προϋπολογισμός για την εκτέλεση έργων στο Ν ομό μας στα πλαϊ198’ 01> 7^>0^Ρ<,ΡΡα ιο ξ Σ Α Ν Τ κα ι Παραμεθορίων περιοχών έτους
Η κατάρτιση του προγράμματος έγινε από τη Ν ομαρχία σε
'Τρ.γαοΜ, Ρ® τουί Δήμους κα ι Κ ο ιν ό τη τες του Ν ομού, πήρε δε
" Ι ν τελική μορφή του κατά τη ν πρόσφατη συνεδρίαση του
ομαρχιακού Σ υμβουλίου που έγινε τη ν Πέμπτη το μεσημέρι στο
ΪΡοφειο του Νομάρχη.
νέ ν ' 1" ΠΡ“ τ ι1 °^νεδ ρ ία σ η του Ν ομαρχιακού Συμβουλίου με τον
πο° °Ρόρχη κ. Π ινακίδη μετείχαν ο Δήμαρχος Βέροιας κ. ΖαμΤουνη.ς’ 0 Δήμαρχος Ν αούσης κ. Βλάχος, ο πρόεδρος Κ οινότη τα ς
Πο»Κα^ ° ν Κ’
ο ι νομ αρχιακοί σ ύμβουλοι κ.κ. Π ολάκης και
^Ρω νιδης (;), 0 διευθυντής Ν ομαρχίας κ. Λαμπρόπουλος, ο διευγ ττ^ Τεχνικώ ν Υπηρεσιών κ. Παπαδοπούλας, ο διευθυντής
ΡΥΐας κ. Χατζηπαύλου, ο διευθυντής δασών κ. Παπαδόπουλος,
προϊστάμενος Τ Υ Δ Κ κ. Χατζησώ μος. ο προϊστάμενος Νομαρκου Ταμείου κ. Μ πουζίκας κα ι ο πρόεδρος
Εμπορικού και
“ μηχανικού Επ ιμελητηρίου κ. Καλαμάτας,
νοο π<°^ προκύπτει από τα κονδύλια που περιλαμβάνει το πρόΤ° περισο° τεΡα αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα που η
*Αε,ΓΠ τους άρχισε τη ν προηγούμενη χρονιά ή κα ι παλιότερα.

Π ρ όκειται για έργα οδοποιίας, υδρεύσεως και αποχετεύσεως,
κυρίως, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να αποπερατωθούν φέτος
ώστε να μην επιβαρύνουν πάλι του χρόνου το ν προϋπολογισμό
Τα νέα έργα που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα έχουν
προταθεί από τους Δήμους κα ι Κ ο ιν ό τη τες με αποφάσειςτων συμ
βουλίω ν τους. Ό πω ς ήταν φυσικό δεν μπορούσαν να μπουν στο
πρόγραμμα, λόγω των υποχρεώσεων από συνεχιζόμενα έργα, όλα
τα προταθέντα νέα έργα, γ ϊ αυτό και έγινε μιά επιλογή από τις
προτάσεις κάθε Κ ο ινό τη το ς ώστε να προγραμματισθούν ορισμένα
μόνο απ αυτά, δίνοντας βέβαια προτεραιότητα στα έργα που κρίθηκαν απόλυτα αναγκαία και επείγοντα. Τ έτοια έργα είναι μεταξύ
άλλω ν, έργα αγροτικής οδοποιίας, επιδιόρθωση οδών και έργα
υδρεύσεως και αρδεύσεως.
Ό π ω ς έγινε γνωστό, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια και θα
ασκηθεί κάθε πίεση στους αναδόχους εργολάβους εκτελέσεως των
συνεχιζόμενω ν έργων, ώστε να αποπερατώσουν το συντομώτερο
τα έργα που εκκρεμούν.
Σήμερα προβλέπεται να δοθεί στη δημοσιότητα ο πλήρης πί
νακας των υπό εκτέλεση έργων. Προηγουμένως πρέπει να υπάρξει
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Π εριφερειακής Ανάπτυξης, που
εδρεύει σ τη Θ εσ /νικη , δεδομένου ό τι αν προκόψει διαφωνία μετα
ξύ Ν ομαρχίας και Υ Π Α η λύση θα δοθεί από το υπουργείο σ υντο
νισμού.

Ελεύθερο βήμα

Ο νέος
Νομαρχιακός
Σύμβουλος

Σύννεφα στην πολιτική ζωή

}

Π Ρ Ο Ε Χ Ε Ι ΤΟ Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν
ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

αχ0ν Τ. 0')'>0" ,θυν πάλι τα σύννεφα
ηονε,ι; <' ^ · Η Τουρκία απειλεί
βέ/ω,0 ’ *ένουν ακόμα ανοιχτά τα
Ε.Οχ °)ν “ Χέσεών μας με την
<0ν*κο,ν π.·'° ΝΔΤΟ και των αμερι
τη( * ,<βεων. Η οικονομία περηώ, ^
<“ θώς βαδίζει σε «στενωί ι !,>: Χαρακτηριστικά ο κ.
Ίν Οα
Ρ1Γ0?· αμφισβητείται όμως
Χ ο ό μ τ ν ή ^ ^ ό λ ε ίψ ο υ μ ε τον τρεΣτον ϊρον°
ν°νται ¿ !° * *™ * τομέα συμπληρώ·
' 8.ΐο,|5ο,μτ,νε^ αΒά τις εκλογές της
^Μώιτιι ι .
ύρως τα δυο μεγάλα
“ “ έθισαν0 Π α 2-ο κ και ηΝ .Δ .Ιδεν

Εϋ ί01,ς^ Ρόλο^

ΧΊογ.
το ΠΑΣΟ Κ δεν ξέττρακτικΊΐ - υ τη ν°°τροπίπ και την
ι °Μματσ- .?υ οαν αντιπολιτευόμενου
111 η Ν.Δ. δεν μπορεί να
ναΐανο
βξοιυσίας Ε1 ^ Τι ®λαοε το παιχνίδι της
Τ0
0^ ϊ 'ιάλλη)ί'Λ,Γ° νομοσχέδιο (με τις
Λ(:ΡιιΡ0ρά ?. · χΡθ7ΐολογίες), η ουμν° τΐμήη,ιι,πεν',ντι °τον δαιμονισμέι ών· "τα ηλ° ' 010 νέφος των Αθη
. ? κ.λ η ^ατ<1 ^ ανώτατης παιλτζεται 0 ” αη°όεικνύουν ότι συνε¡ί^οτούμρ “ ν Γ°°χεδιασμός ('.Α ς
’ηύ·Ρα»'ι
τπμερα και βλέπουμε
^ ο χ ε ς κυβ,υ0^ αρα’ετιί ριζε τις ΠΡ°·
^ ο υ ηβΒ«·
Τη Ρθ0σφΕτ' Ιΰ ν . παλαιοκομματισμό.

ησμά τη.

Ράνια και τον παραγον-

¡$5 ηΡ ο κ ^ Υ° ύμενης τρβερνητι“ Σνά, ,, „ ^
αντικατέστησαν,
·**ν. νομ’ Τ : ° δϋναμ- των κλαδι“ Ρασ,νο
ΙΚίον οργανώσεων και η
α ν α & ° ν · α . Έ τσι, η συνκι*1^ 1 °ε λάθη **ί:νη α^ιοκΡατία έπεσε
5 *
η λώρα στερείμέρους
ουναμικου της, γιατί

· · ·

Ά ρθρο του Γιώργου X Χιονίδη.
δεν είναι πολιτικά εντιιγμένο στο
κόμμα που κυβερνά. Μάλιστα, στα
πλαίσια της εκστρατείας της ονοματι
ζόμενης αποτοξινώσεως του ευρύτε
ρου κρατικού μηχανισμού από τα
κατάλοιπα του παρελθόντος, σε πολ
λές περιπτώσεις, δίνεται η εντύπωση
όττ· επιδιώκεται ουσιαστικά η αντί
στροφη ΠΑΣΟΚοποίησή του.
Από την άλλη μεριά, η Ν.Δ, προσ
ποιείται ότι ξέχασε, πως μέχρι πριν
λίγο χρόνο ήταν κατηγορούμενη και
ότι καταδικάστηκε σαν τέτοια, Έτσι,
προσπαθεί vu εκμεταλλευτεί με στενά
κομματική νοοτροπία ότι λάθος,
παράλειψη ή υποκειμενική, ακόμα
και αντικειμενική, αδυναμία της νέας
κυβερνήσεως, π.χ.. με την κατάθεση
πλήθους ερωτήσεων βουλευτών της.
μερικοί από τους οποίους, εν τούτοις,
ήσαν μέχρι τελευταία αρμόδιοι
υπουργοί και τίποτε δεν είχαν πράξει
για την εξάλειψη όσων τώρα(;) ιινακάλυψαν και καταγγέλλουν.
Το ΠΑΣΟ Κ πάλι έχει μαγνητοφω
νήσει ένα πολιτικό ... ρεφραίν και
συνεχίζει να το επαναλαμβάνει συνέ
χεια και να κατηγορεί με ευκολίιι τη
Ν.Δ. σαν μόνη υπαίτια για ότι κακό
συμβαίνει και τώρα, ακόμα, στον τό
πο μας, λησμονώντας ότι όποιος
ασχολείται συνεχώς με το παρελθόν
(το δικό του ή των άλλων) χάνει τελι
κά την υπόθεση και ίο Tpuivo του
n i! πόντητ Irrri
ιιρ λ λ η ν τη τ
2. Την πιο πάνω δυσοίωνη κατά
σταση επιτείνουν τα τραγικά γεγονό
τα της προηγούμενης εβδομάδας.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Μ ^ Φω τοστοιχειοθεσία

Και διχρωμία ΟΦΦΣΕΤ
πΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ετοιμη διπλωμένη
(Σ:Ε Σ Τ Γ Χ ρ ο μ

ο

Δ !Π Λ Ω Τ ΙΚ Ο Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α )

Α π ε ρ ιό ρ ισ τ η Δ Υ Ν Α ΤΟ ΤΗ ΤΑ Κ ΑΤΑΧΩ ΡΙΣΕΩ Ν
Λ Ο η ΣΝΙΩΝ ' Π ΙΝ Α Κ Ω Ν

Φ Ω ΤΟ ΓΡ Α Φ ΙΩ Ν

ΓΥΠΟΓΡΑ ΦΕΙΟ
Τ ο ν «ΛΑΟΥ»
Τηλ. 23.737 και 29.762

που εκτυλίχθηκυν στη Βουλή και
διατυμπανίστηκαν υπό τη ραδιοτη
λεόραση κιιι από τις στήλες των εφη
μερίδων, οι οποίες, στον κανόνα,
συνεχίζουν τον βλαβερό ρόλο τους.
Αναβιώνουν, άραγε, οι συνθήκες της
εκτροπής της περιόδου 1965-1967;
Εξάλλου, οι δημοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου θα φορτίσουν ιικόμα
περισσότερο την πολιτική ατμόσφαι
ρα. γιατί είναι βέβαιο ότι θα έχουν έν
τονο κομματικό χαρακτήρα και αφού
τα τρία πρώτα κόμματα είναι αποφα
σισμένα να κονταροχτυπηθούν, μέχρι
τελικής πτώσεως, στα αλώνια των
κομματικών υπολογισμών και των
συμφερόντων τους.
Υπάρχει λοιπόν σοβαρός κίνδυ
νος, η εβδομάδα που διατρέχουμε να
είναι Μεγάλη και πένθιμη και γιο την
Ελλάδα, με ένα συνεχόμενον και ατέ
λειωτον Γολγοθά χυ>ρίς γρήγορη
Ανάσταση.
Είναι συνεπώς αναγκαίο να αφή
πούμε τη βολική σιωπή μας και να
ενώσουμε όλοι τη φωνή μας, ώστε να
γίνει δυνατή κραυγή όλων των νηφά
λιων. αντικειμενικών και ήρεμων
Ελλήνων, η οποία να στραφεί προς
όλες τις κατευθύνσεις των κομμάτων
κυι να βροντοφωνάξει: «Κύριοι, πά
νω από ης κομματικές επιδιώξεις
σας, πρέπει να τοποθετήσετε το πραγ
ματικό συμφέρον της Ελλάδος«...

Οι επιδείξεις
πιάνου της
Μουσικής Σχολής
Μικρές φωνές, κι' άλλες λίγο μεγαλύ
τερες. όλες όμως συμπαθητικές,
ευχάριστες.
^
Τα νιάτα που πέρυ από τη διάθεση
γκι μια μουσική καλιέργεια. είχαν τη
δύναμη να εξοικονομήσουν χρόνο
απ' το πολυάσχολο πρόγραμμά τους,
δώσανε το καλλιτεχνικό τους παρόν.
Τα είκοσι παιδιά που κάθησαν στο
πιάνο, δεν υπήρξαν απλώς μια ευκαι«ρίαι για τους γονείς να καμαρώσει ο
καθένας την εμφάνιση» του ταλαν
τούχου ή μη παιδιού του. Ηταν μια
•ευκαιρία' για όλους μας να χαρούμε
την απόλαυση που προσφέρουν οι
νότες, που είχαν το πλεονέκτημα να
φτερουγίζουν επάνω στην δροσιά
των νιατών.
Δε μπορούμε να πούμε πως γνωρί
σαμε «παιδιά θαύματα, στη προχθεσι
νή μαθητική εκδήλωση της μουσικής
ί|Σχολής Λήμου Βέροιας που έγινε
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών. Διαπιστώσαμε όμως για
||ΐιιιν ακόμη φορά πόσο ευσυνείδητη
δουλειά γίνεται στην Σχολή αυτήν.
Δείγματα πρόχειρης προετοιμα
σίας δεν υπήρξαν. Αντίθετα, η προσ
πάθεια για μια καλή παρουσίαση
ήταν ολοφάνερη, κι αυτό τιμά τα
φιλότιμα παιδιά.
Θα κλώσουμε ανγχοίμοντης ιούς
διδάσκονιες ιης Σχολής και διατυ
πώνονται μια καλοπροαίρετη παρα
τήρηση; Μ. Οα ήταν σκόπιμο πριν
από την έναρξη της εκδήλωσης να
ακουστεί ένα είδος προλόγου ή
παρουσίασης;

Δεν έγινε γνωστό ακόμη με ποιά
αξιολογικά κριτήρια ο νέος Νομάρ
χης Ημαθίας κ. Πινακίδης .διόρισε
ouv νέο Νομαρχιακό Σύμβουλο, σε
αντικατάσταση τού αιβε^ού κ. Χαλύτση πογ τοποϋιτήΟιρ,ε Νομάρχης
Κοζάνης, KcHinun κ- XpA rtuvflptm v
δη.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο
κ Πριονίδης κατοικεί στην Αλεξάν
δρεια και ασκεί το επάγγελμα του
υπομηχανικού.
Πάντως μιά ανακοίνωση από
πλευράς Νομαρχίας σχετικά με τον
νέο Νομαρχιακό Σύμβουλο νομίζου
με ότι δεν θα έβλαπτε.

34χρονος
πέθανε
από καρδιά
Σε ηλικία 34 χρόνων πέθανε ο
Αναστάσιος Μπίλης. γενικός ταμίας
στα Κλωστήρια Ναούσης.
Ο θάνατός του επήλθε από καρ
διακή προσβολή και σύμφωνα με
πληροφορίες ο αποβιώαας έπασχε
από καρδιοπάθεια. Είχε κάνει αρκετές
θεραπείες αλλά τελικά δεν απέφυγτ.
το μοιραίο.
Ας σημειωθεί ότι ο θάνατος τον
βρήκε την Κυριακή το βράδυ την
ώρα που έπαιζε με την κόρη του. μό
λις ΙΟμηνών.

Βρήκε
χρήματα
και τα
παρέδωσε
Βρήκε oto δρόμο ποσόν 3.900
δρχ. και τα παρέδωσε στην Αστυνομία.
Πρόκειται για τον ΙΟχρονο μαθη
τή του 2ου δημορικού σχολείου
Μακροχωρίοι» Γ >άννη Αντωνιάδη
του Σάββα.
Του αξίζουν συγχαρητήρια.

ΚΑΙ ΝΕΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Α Θ Η Ν Α , 12 (ΑΠΕ)
Παραδόθηκε σήμερα στους δήμοβιογράφους, αττό τον υπουργό
δικαιοσύνης κ. Στάθη Αλεξανδρή. το
σχέδιο νόμου «για την ανασύνταξη
των μητρώων των δικηγορικών συλ
λόγων του κράτους., η επιψήφιση
του οποίου αποτελεί ένα από τα επεί
γοντα αιτήματα του δικηγορικού κό
σμου της χώρας. Το νομοσχέδιο θα
κατατεθεί στη βουλή αύριο ή μεθαύ
ριο.
Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως
τονίζεται και στην εισηγητική έκθε
ί ση. είναι η εκκαθάριση των μητρώων
| από εκείνους που ασκούν την δικη
γορία πάρεργα καθώς και εκείνους
που έχουν ασυμβίβαστα, γιατί
ασκούν άλλες δραστηριότητες που
απαγορεύονται από τον κώδικα περί
δικηγόρων.

Το πρωί της Κυριακής βγήκε σε
πλειστηριασμό το PENO (18άρι) του
τ. αντιπροέδρου' και σημερινού συμ
βούλου του ΓΑ Σ ΒΕΡΟΙΑ κ. Χασιώτη.
Στον πλειστηριασμό πλειοδότησε
ο κ. Ευάγγελος Γαλανής (,πρατηριούχος καυσίμων) στον οποίο και
περιήλθε η κυριότητα του αυτοκινή
του αντί του ποσού των 335.000 δρα
χμών.
Το λυπηρά και συνάμα τραγικό
στην υπόθεση είναι ότι ο κ. Χασιώτης έχασε το αξίας ενός εκατομμυ
ρίου και πλέον αυτοκίνητό του, εξ
αιτίας των οφειλών του συλλόγου και
όχι όικώΟ του.

1' s
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Μειωμένη
η τιμή του
ρβύματος
για τους
αγρότ€ς
Α Θ Η Ν Α 12 (ΑΠΕ)
Μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού
ρεύματος καθιερώνεται από Ιης
Μαίου για τους αγρότες, σύμφωνα με
τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα οι νέες ρυθμίσεις
Υ'α το ρεύμα των αγροτών όπως ανα
κοινώθηκαν προχθές υπό το υπουρ
γείο Γεωργίας, είναι;
I. Καθορίζεται από 1η του Μάη
για τα αγροτικά τιμολόγια της ΔΕΗ
σταθερό ποσοστό έκπτωσης 40%.
Επί πλέον ο υπολογισμός της ρήτρας
ανατίμησης καυσίμων θα γίνεται
χωρίς να συμπεριληφθεί η πρόσφατη
αύξηση στις τιμές του λιγνίτη.
Με βάση τα πιό πάνω μέτρα η
τιμή του ρεύματος για τη χαμηλή τά
ση στ» αγροτικά τιμολόγιο θα είναι
περίπου 2,30 δρχ. ανά κιλοβατώρα
και για τη μέση τάση 2,05 δρχ. ανά
κιλοβατώρα.
Η τιμή αυτή εί ναι κιιτά 21% περί
που μικρότερη uno τη μέση τιμή που
διαμορφωνόταν σύμφωνα με όσα
ίσχυαν μέχρι σήμερα για τα αγροτικά
τιμολόγια.
Συγκριτικά ανοφέρονται οι μέσες
τιμές τον ρεύματος για διάφορες χρή
σεις.
Οικιακή χρήση (χαμηλή τάση)
5.46 δρχ. ανά κιλοβατώρα, βιομηχα
νική χρήση (χαμηλή τάση) 7.39 δρχ.
ανά κιλοβατώρα, βιομηχανική χρήση
(μέση τάση), 4,15 δρχ. uvà κιλοβατώ
ρα. αγροτική χρηση (χαμηλή τάση)
2,30 δρχ. ανά κιλοβατώρα, αγροτική
χρήση (μέση τάση). 2,05 δρχ. ανα
κιλοβαιώρα, ηλεκτροβόρες βιομηχα
νίες (υψηλή τάση), 1.69 δρχ., ανά
κιλοβα [ώρα.
Η συνολική ελάφρυνση τιον
αγροτών από την εφαρμογή του μέ
τρου αυτού Οα φτάσει τα 820 εκατ.
δρχ. περίπου.
2· Μειώνεται κιιτά 40% το πάγιο

Ε Τ Ο ΙΜ Ο Σ Ο Ν Ο Μ Ο Σ
Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Γ ΙΑ T A Α.Ε.Ι.
Προωθείται στη Βουλή
Α Θ Η Ν Α 12 (ΑΠΕ)
Ο νόμος πλαίσιο είναι έτοιμος
και προωθείται άμεσα στη Βουλή για
ψήφιση. Αυτά δήλωσε ο υφυπουργός
Παιδείας κ. Λιανής με υφορμή δήμο
σιεύματα εφημερίδων προσκείμενων
στην Ν.Δ.
Η Δεξιά, φωτισμένη και μη. τόνι
σε ο κ. Λιάνης, οραματίζεται ανύπαρ
κτες κυβερνητικές υπαναχωρήσεις
τις όποιες αυτή και μόνο, ενδόμυχα
εύχεται.
_ Η Ν Λ ; ; κ(ΐτέληξ^^)<[>υπου£^ί^

Προτάσεις
για το θεσμό
Νοσοκομειακού
γιατρού
ΑΘ ΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός Κυιν. Υπηρεσιών κ.
Π. Αυγερινός θυ παραδώσει την
Τετάρτη στην διοίκηση του Πανελ
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου τις προ
τάσεις για την εφαρμογή του θεσμού
του νοσοκομειακού ιατρού.
Ο 11.1.Σ. οα στείΛει αυτές στους
ιατρικούς συλλόγους, σης Ενώσεις
Νοσοκομειακών Ιατρών, Αγροτικών
Ιατρών. κ.λ.π. για να τις μελετήσουν
και εν συνεχεία μέχρι 8 Μαίου να
υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις.
Από τις 10 Μαίου θα αρχίσουν
στο υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών οι
συναντήσεις του κ. υπουργού με τους
εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου
ώστε να καταρησθεί το τελικό κείμε
νο του νομοσχεδίου που Οα κατατεθεί
περί τις 20 Μαίου στην Βουλή.

Παιδείας, θα κληθεί να αναλάβει ης
ευθύνες της για την ταχεία ψήφιση
του νόμου πλαίσιου, τια να λειτουρ
γήσουν τα πανεπιστήμιά μας από τη
νέα ακαδημαϊκή χρονιά με δημοκρατικό και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.

που κα tu βάλλουν στη ΔΕΗ οι αγρό
τες κοι ειδικά για το μεγάλα αρδευτι
κά αντλιοστάσια η μείωση του ποσο
στού είναι 60% περίπου.
Εξάλλου, οι ιιγρύτκς θα απαλλάσ
σονται τελείως unó το πάγιο σε περί
πτωση που σι αρδευτικές τους εγκα
ταστάσεις δεν υ<ι λειτουργήσουν λό
γω εναλλαγής των ποτιστικών τους
καλλιεργειών με ξηρικές (εφαρμογή
αμειψησποράς).
Η συνολική ετήσια ελάφρυνση
των αγροτών από ιη ν εφαρμογή του
μέτρου αυτού Ou φτάσει τα 80 εκοτ,
δρχ. περίπου.
3 Μευίινετπι κατά ποσοστό 70%
περίπου η προκαταβολή έναντι κατα
ναλώσεων ρεύματος που υποχρεώνω
ται να καταβάλλουν στη ΔΕΗ οι
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και ta άλλα νομικά πρόσωπα σε περί
πτώσεις διακοπής του ρεύματος στις
αρδευτικές ίους εγκαταστάσεις, λόγοι
μη έγκυιρης εξόφλησης των λογαρια
σμών. Για παράδειγμα δύο μόνο
ΓΟΕΒ, οι ΤΟΕΒ Νεοχωρίοε' και
Σαβαλιών με το παλαιό καθκιτιύς θα
έπρεπε να πληρώσουν οαν προκατα
βολή στη ΔΕΗ ποσό V.383.000 δρχ.
ενώ με τη νέα ρύθμιση 2.346.000
δρχ. δηλ. 75% της προκαταβολής
που προβλεπδτον δεν πληρώνεται
πλέον.
4 Συμφωνήθηκε με τη ΔΕΗ να
γίνει διακανονισμός για την εξόφλη
ση σε δόσεις των ληξιπροθέσμων
οφειλών των Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων uno καταναλώσεις ρεύ
ματος με μειωμένο επιτόκια (6%).
Γ tu οφειλές που είναι ληξιπρόθε
σμες από το έτος 1981 η επιβάρυνση
με τόκους θα αρχίσει από 1 1.82. Η
συνολική ελάφρυνση των αγροτών
από την εφαρμογή του μέτρου αυτού
θα φτάσει τα 22 εκατ, δρχ. περίπου.
5. Απαλλάσσονται οι αγρότες
από την εισφορά υπέρ ΚΡΤ που επι
βάλλεται πυιός XuyuTnuoooo, ευ Tu
ναλώσεΐιις ρεύματος των αρδευτικών
τους εγκαταστάσεων Η συνολική
ετήσυι ελάφρυνση των αγροτών unó
την εφαρμογή του μέτρου αυτού θο
Φτάσει ta 71) εκατ. δρχ. περίπου,
6. Υπολογίζεται ότι με βάση τις
σημερινές τιμές και τις προϋπολαίγιζόμενες κα τα ναλιάσεις ρεύματος για
αγροτικές χρήσης κατά τα 1982 με
την εφαρμογή όλων των παραπάνω
μέτρων η συνολική ελάφρυνση των
αγροτών
0α
φτάσει
στα
1.142,000.000 δρχ. περίπου.

Απαγωγή και
αποπλάνηση
ΜΙΑΣ 12ΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΑΣ
Ο επίλογος χθες στο
Κακουργοδικείο Βέροιας
Σε φυλάκιση ενός χρόνου και
ικανοποίηση ηθικής βλάβης 15.000
δραχμών καταδικάστηκε χθες από το
Μ ικτό Κακουργοδικείο Βέροιας ο
γπνοηνιν- τηιννι'ινοε από τη Δοάυα
Βασ. I ατανίδης για αποπλάνηση μιας
Ι2χρονης Τσιγγάνας.
Ο Τατανίδης κατηγορείτο, μαζύ
με επτά ακόμη Τσιγγάνους και για
εκούσιο απαγωγή της 12χρονης Χρι
στίνας Δ., αλλά τελικά απαλλάχθηκε
από την κατηγορία αυτή λόγω εκπρο
θέσμου υποβολής της σχεηκής
εγκλήσεως.
Σύμφωνα με όσα αποδείχθηκαν
στο ακροατήριο, ο Τατανίδης με τη
βοήθεια των άλλων επτά ατόμων, πή
γε τον Αύγουστο του 1980 και έκλε

ψε. με τη θέληση της, από το σπίη
της στον Δενδροπόταμο Θεσ/νίκης
την |2χρονη Χριστίνα και την μετέ
φερε o to χωριό ‘Λρατος Δράμας
Εκεί έμειναν και κοιμήθηκαν
μιιςυ περίπου Β IU μέρος, λυμφωνα
με τα λεγάμενα του κατηγορουμένου
όλο αυτό το διάστημα μόνο μία φορά
ήλθαν σε πλήρη ερωτική επαφή
Το Δικαστήριο εκτιμώντας ης
περιστάσεις που έγινε η αποπλάνηση
χορήγησε στον καταδικασθέντα uvaστολή της ποινής που του επιβλήθη
κε για tpiaxpóvia.
Συνήγορος υπερασπίσεως παρέστη ο δικηγόρος Θεσ/νίκης κ Καιν·
σταντούλας. ενώ πολιτικής αγωγής ο
κ Λμιατ. Λαχανύπουλος

Επίκαιρες ιστοριούλες

Το νέφος της Α θήνας
- Γράψε κάτι για το νέφος...
Τι ζόρι έχω; Μακρυά από εμάς
και δε βαριέσαι, που λέει και ο λαός.
Να γράψουν οι Αθηναίοι. Αυτοί γρά
φουν για τα δυτά μας «νέφη»; Για
τους διαφόρους Κολάτους που έρ
χονται ο ένας πίσω από τον άλλο για
να μας δείχνουν την καλλιτεχνική
τους ανυπαρξία κ,η να τσεπώνουν τα
ωραία μας τάλλαρα; Για τους κατά
καιρούς υπουργούς και τμηματάρχες·
που αφήκαν τη Βέροια να γίνει τσιμεντόπολη άχυΡΠ και θυμήθηκαν τα
•διατηρητέα» τώρα που δεν υπάρ
χουν και μιλούν γιο-υγιείς ορούςfo .
μησης» τώρα που δεν απόμειναν
παρά μόνο λίγα καχεκτικά χτίσματα,
μικρά γράμματα σε /έξεις γραμμένες
με κεφαλαία.
_ Μα δεν εννοούσα αυτό. Τη φάρ
σα της πρωταπριλιάς uno την ΕΡΤ
έλκγπ να πχολιάο»· Ι ο κακόγουστο
un til αστείο.
- Ηταν κακόγουστο; 'H tav πρώ
τα απ' όλα ασιείο; Αλλά και πάλι,
εμάς η μας νοιάζει για τα -ευτράπελα»
των Αθηναίων; Δικό τους το ψέμμα,
δική τους και Π αλήθεια. Αυτοί τρέ

χϋν οαν παλαβοί όταν τ ακόυσαν
πρωταπριλιάτικα, αυτοί Οα τρέχουν
κΓ όταν, αργά ή γρήγορα, τ' ακού
σουν σαν έκτακτη και κυτεπείγουσα
ανακοίνωση απ' τον ίδιο τον υπρυργό. Εμείς δε νοιαζόμαστε μήτε via το
ψέμμα, μήτε για την αλήθεια τους. Τα
έχουμε χορτάσει κΓ απ' τους
παληούς κ ι' απ' τους καινούργιους
καθώς μας ta σερβίρουν με μια προ
κλητική αφέλεια, ρίχνοντας στα άδυ·
tu τη σοβαρότητα τους. Τη μια μέρα
να ξεφωνίζουν σαν υστερικά γύναια
πως αποτελεί ιινακρίβεια κάθε διάδο
ση για αύξηση της ημής των κυυσίμων και την άλλη να μας λεν πάνω
κάτω «σας τη σκάσαμε, η τιμή των
καυσίμων ανέρχεται ηπι'ως». Τη μια
μέρα να σχίζουν τα ιμιιτιά τους για
η ς συκοφαντικές epollw u.; αυτών
που μιλούν y υι4κ>ρολόνηοη του ·οφ
άπαξ·, και την άλλη >»ι υουρυουρΓ
ζηον πως «βεβαιώιατα, το εφ απαξ
αποτελεί εισόδημα και σαν τέτοιο
πρέπει να Φορολογείται». Ή χ καημέ
νε, μ« το δικά τους ta τερτίπια θα
αστολσύμαστε: Μήπως δεν έχουμε

εμ είς

νω atu πεζοδρομία, με την ιιντιαιδικά μας να μας απασχολήσουν;
σθηηκή τους εμφάνιση και την
— Ποιά δικά μας:
δυσωδία «συ αποπνέουν, αναρωτιέ
- Μικροπροβλήματα με σημασία
στε αν civui τόσο δύσκολο να μπ*ί
μεγάλη,'Ας πούμε για τη Λεωφόρο
μια τάξη εδώ πέρα. Μυι δημοηκη
Ανοίξεως που χαιρόσουν να την περ
αρχή με φαντασία και αποφασιστικό
πατάς και τώρα λαχταράς να την
τητα, θο είχε σοφιστεί και θα είχε επι
περάσεις με ης παγίδες που κρύβει η
βάλλει όσης διαδικασίες un aito iV ia i
επιτρεπόμενη στάθμευση οχημάτων.
για να απαλλαγούμε απ' την κατά
‘Ενας δρόμος που θάπρεπε να μείνει
σταση αυτή. Θα πεις, τα σκουπίδια
ελεύθερος, όχι μόνο για λόγους
κ-ui οι γύφτοι πποτκλούν τα χιιρακτηαισθητικής εμφάνισης; ολλά και γιο
ριστικά γνωρίσματα της Βέροιας και
λόγους προστασίας της ζωής μας
είναι ουτιί που την ξεχωρίζουν unó
Για την πρόληψη των μικρών ατυχη
μάτων (που κάθε τόσο τα βλέπουμε) τσ ...Μανχύταν της Αμερικής. Εδώ Β*
βρίσκω τίπητε ν' απαντήσω κοι ο
και του μεγάλου δυστυχήματος που
αφήνω και σένα νο μιλήσος. έστω κι
θα γίνει αργό ή γρήγορα- Τότε
αν είναι vu με πει; YW το νέφος της
βεβαίως, θο το σκυφτούμε σοβαρά
Α θη να ί
Κάποιος όμως ή κάποιοι θα έχουν γί
ο φίλ,υς μου όμως είχε γίν ο
νει σοκάιηδες ή μακαρίτες.
■ Λυτά νιι τα σκεφτοήν οι ορμσ καπνός.
Ή θα λησμήνησε «! ρναλ*· υ»
ώοι τ η ς ίμ ο χ ιω ς Αλλά το νίφος
r<oiildSui στην γόρτΛ κΓ »ιρεξε yo
της Αθήνας...
προ>4βεμ ή θα είχε ϋφήυο το α ·ίη
- ΚΓ ιιν θέλεις κι' όλλ*> πρόβλημα
του εκτεθειμένο cm θυμήθηκε πως
δικό μας που πτριμένει τη λύση του,
στη γειτονιά του οι γύφτοι ποίρνο*1'
θυμήσου τα σκουπίδια. Έ τσι που τα
και δίνουν.
βλέπει κανείς σχεδόν ως το μεσημέρι,
Επίκαιρος
στίβε; μηρός στις οικοδομές και πά
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ΠΑΣΧΑ:
Μ έ ρ α χαράς κ α ι αγάπης

Τον ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
6
Χαρακτηρίζεται σαν ακριβό
προϊόν- Αρχικά διεθνούς οργανι
σμοί) (αντιστρ.).
7 Ανάποδα, συνέχονται— Ισπανικό
επιφώνημα— Πρόσω π. αντωνυμία.
8· Ένα.„έξυπνο πουλί (αντιστρ.).
9 Στα κοπάδια αυτό τραβούν μπρο
στά.
ΚΑ Θ Ε ΤΑ :
I. Νόστιμο ψάρι.
i Σημείο που πρόσφατα ματώΟηκε.
3 Το φορούν οι άν6ρ«ς...εδώ μισό
(ξεν.).- Νόστιμα χωρίς αρχή-τέλος.
4 Παληά μάρκο αυτοκινήτων— Σιδη
ρουργών εργαλείο.
5. Προσφκρονται για συσκευασία.
6. Αυτή φανερώνει μίσος- Το δια
νύουμε τώρα(καθ.).
7. Χωρίς σύμφωνα τροφές (καθ.)—
Νυτα καταφατική.
8. Στη δημοτικι'ι αυτή ξεκουράζει
(νεν.).
9. Γεωμετρικά σχήματα (αιπατ.Ι.

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ:
1. Υπάρχουν « η τέτοιο; Τράπεζες.
2. Πλησιάζει σιγά-σιγά.
3. Προτρέπει- Αρχικά σωματείου
της Θεσσαλονίκης- Οπτική ισοπα
λία.
4 Πρόθεση— Συνηθίζεται νάνοι ΤΟ
καλάμι των ναράόων (αντιστρ.)
S. Βρίσκονται μέσα στο.έμβρυο—
Το μικρό όνομα διάσημης ηθο
ποιου 202.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : I Λ Τ Ρ Ο Μ ΙΙΤΟ Σ 2. ΚΑΡΤΕΡ 3- Ρ (Α )Σ ίΑ )- ΕΣΑ 4. OKI
Ν Α Ο Υ Λ 5. Λ Α Δ Ι- IN 8. ΙΤ Ε Α - ΣΩ Μ Α 9. ΣΟΝΠΥ
ΣΑΝ .
Κ Α Θ Ε ΤΑ :
I. Α ΚΡΟ Π Ο ΛΙΣ 2. Τ Α Σ Κ Α - ΑΤΟ 3. P P - I N - ΛΕΝ 4.
Ο Τ - Ν Ό Κ ΙΑ Π ΙΠ Α ΪΚ Ο Ν ι 5. Μ ΕΓΑΡΑ 6. (Χ )Η Ρ (Α )Ο Α ΣΙΣ 7. ΕΥΜΕΝΩΣ 8. ΣΑΑΡ— Μ Α 9. Σ 1 Α - ΙΡΑΝ,

γνώ σεις σας
ναύ τον ενοχλούσαν με το κελαίδημά
ίους. ο Ζύλ Φερλιέ, Παρισινός κομ
μωτής. γιά να εκδικηθή. εγκατέστησε
στο διαμέρισμά του ένα...κόκκορα. Ο
κόκκορας από τη μιά πλευρά με τις
φωνές του και ία καναρίνιιι από την
άλλη, έκυναν τέτοιο πανδαιμόνιο,
που σε λίγο προκλήθηκε σύρραξη
Οι σκύλοι, οι δορκάδες και οι μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοι
αρκούδες έχουν οξύτοτη όσφρηση, κίας. Ο Φερλιέ τραυματΐστηκέ. Πτοηαλλά την καλύτερη όσφρηση την γουμέ,νως ένας φοιτητής πυροβόλησε
έχουν οι ελέφαντες. Ο αρσενικός τον πετεινό με παιδικό όπλ.ο και τον
σκόρος μπορεί να συλλαβή το άρωμα σκότωσε,
του θηλυκού από απόσταση τριών • ΣΤΟ Λονδίνο εξεόόθη διαζύγιο εις
και πλέον χιλιομέτρων! Όπως γιά τις βάρος της Ντόροθυ Μάγκριτς. 43
μέλισσες, μπορούν να ξεχωρίζουν το ετών, η οποία επέμενε να μοιράζεται
ιδιαίτερο άρωμα ενός λουλουδιού. το συζυγικό κρεβάτι της ο πελώριος
σκύλος της τον οποίο υπεραγαπούΑυτή η ικανότητα συναντάται σε
πολλούς ανθρώπους. Στη Νέα Υόρ- οε.ι.
κη, η εταιρία υπογείων σιδηροδρό
μων χρησιμοποιούσε μιά γυναίκα,
γιά να αυλλαμβάνη τις μυρωδιές από
τις διαρροές αερίων ή υγρών καυσί
μων Και να προλαμβάνη έτσι πίθο να
δυστυχήματα. Πολλές αρωματοποιίες
επίσης χρησιμοποιούν «κατιισκό
πους·, προικισμένους με οξύτατη
Η τέχνη δεν έχει καμιά υποχρέωση
όσφρηση, γιά να εξακριβώνουν την
νάντιι πολυτέλκια των ακαμάτηδων
σύνθεση νέων αρτυμάτων, που λανσά Κάθε τέχνη οφείλει νάχει κοινωνική
ρουν άλλες ανταγωνιστικές αρωμο
αποστολ.ή και χρησιμότητα.
τοποι ϊες.

Ορισμένα ζώα χρησιμοποιούν την
αίσθηση της οσφρήσεως στην αναζή
τηση της τροφής τους Η όσφρηση τα
βοηθεί επίσης να διακρίνουν ένα
εχθρό από ένα φίλο. Αν χάσουν
αυτήν την αίσθηση, είναι αδύνατον
να επιζήσουν.

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ

Περίεργα...και άλλα
• ΕΠΕΙΔΗ τα καναρίνια του διπλα-

ΝΤΙΝΤΕΡΟ

Το Πάσχα rival η πιό σπουδαία και
η πρώτη ιστορικά - χρονικά καθιερω
μένη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Πριν
από την καθιέρωσή του ως χριστιανι
κής γιορτής ήταν και είναι μιά από τις
πιό μεγάλες ιουδαϊκές γιορτές. Μετά
την έξοδο παν Ισραηλιτών από τη γή
των Αιγυπτίων που ήταν γι' αυτούς γή
δουλείας και σκλαβιάς και τη θαυμα
στή διάβαση της Ερυθρός θάλασσας
και ύστερα από σχετική εντολή του
αρχηγού τους Μωϋαή ( Εξ. ιβ' 12-14ς
■ιΚαι «σται η ημέρα υμίν αότιιι μνημό
ουνον ■ και εορτάσετε αυτήν εορτήν
Κυρίω ας πάσας τας γενεάς υμών ·
νόμιμον αιώνιον εορτάσετε αυτήν») οι
Ιουδαίοι κάθε χρόνο και ίσαμε σήμερα
γιορτάζουν το μεγάλο και σωτήριο
αυτό γεγονός (Έζ. 12. 3. εξ.). Τη μόρ
τη αυτή την ονόμασαν στη γλύκισα
τους Πάσχα, που σημαίνει διάβαση,
διέλευση, πέρασμα. Και την ονόμασαν

Λ

Η ΑΠΟ ΔΕΙΞΗ
Συζητούν δύο φίλες:
— Τώρα βεβαιώθηκα, λέει η μιά,
πως ο άντρας μου, με πήρε μόνο γιά
την προίκα μου!
Αυτό πρέπει νιι σε ικανοποιεί,
λέει η ά?Λή
— Γ ια τί;
Γιατί έτσι έχεις την απόδειξη ότι
ο άντρας σου δεν ήταν τόσο βλάκας.

Πασχα γιατί το βράδυ της ημέρας
αυτής οι Εβραίοι με τη βοήθεια του
θεού πέρασαν από τη σκλαβιά και τη
δουλεία στην ελευθερία. Το Πάσχα
τους οι Εβραίοι το γιόρταζαν από το

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο
Μ ΑΚΕΔΩΝ
Π Α Π Λ Δ Ο Π Ο Υ .Λ Ο Σ
Κ αθ ηγητής θ ιολ ογο ς

βράδυ της Μ του μήνα τους Νισάν,
που ήταν η περίοδος ανάμεσα στους
σημερινούς μήνες Μάρτιο κα ι Απρίλιο
και διαρκουττε εφτά μέρες. Τα χαρα
κτηριστικά του Πάσχα των Εβραίων
ήταν: α. Το πασχαλινό αρνί ή κατσίκι
( Εξ. ιβ' 4-5). Την παραμονή της 14ης
Νισάν έπρεπε κάθε οικογένεια να
θυσιάσει ένα αρνί ή κατσίκι, αυτό
έπρεπε μέχρι το βράδυ της επόμενης
μέρας, 14 Χισάν, να ψηθεί πάνω στη
φωτιά μόνο και να φα γωθεί. Με το ai
μα του έβαφαν τις πόρτες και τα υπο
λείμματα από το ψητό, κόκκαλα
κ.λ,π., έπρεπε όλα να ΚαούνΓΕξ. ιβ'
6-10). Εκτός από το αρνί ή το κατσίκι,
που ήταν απαραίτητο γιά κάθε οικογέ
νεια. μπορούσαν να θυσιάσουν και άλ
λα ζώα και ¿ιό να αυξήσουν την
πασχαλινή τους χαρά, αλλά και γιά
την περίπτωση που το αρνί ή κατσίκι
δεν έφτανε να χορτάσουν όλα τα μέλη
της υικο,ένειας (θ ' Παραλ. λε 7-9).
Η θυσία αυτή του πασχαλονό αρνιού
των Εβραίων γινόταν σ' ανάμνηση του
αρνιού που έσφαζαν οι πατέρες τους
γιά να προστατεύουν τα πρωτότοκό
τους από ταν εξολοθρεφτή Άγγελο και
συμβόλιζε, προεικόνιζε, το Χριστό, που
σαν Αρνί θυσιάστηκε πάνω στο σταυ-

Σ Τ ΙΧ Ο Σ
«Ο Μεθύστακας»
Γυρολόγος τώρα «ηην ζ««ή
,ιαλιάτπος κ» αποστάτης
νυρεύοι ένα μέτρα γή
ν» θάψω τα μεράκι« μου
τη-; πρώτης μου αγάπης.

ΧΡΗΣΙΜΑ

•Ο ΜεΟυίττυΜίς* φωνάζουν»·
<Κιΐυς δρόμους οαν ρκ οούνι:
παρέα ¿χω τον χάροντα
μαζί τα κοπανοΰμκ.
Ζ».·»ή σούπα παράταμε
Μν πλρνΛΐ; από λόγια,
ράμι: μπζ»
στο μαρμαρένια αλώνια.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
121
199

Α μ εσ η Δράση
Ο .Τ .Ε . (β λά β ες)
Π υρ ο σ β εσ τική

22 .222

Νοσοκομείο

22.505
125
2 5 .749
24 ,444

ΣΗΜΕΡΑ

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υρ ο α β εσ τικι)
Ν ο σ ο κο μ είο
Α .Ε .Η . (β λά β ες)
Ο .Σ.Ε . (σ ταθμ ός)

κανάλια

2 2 .199
2 2 .200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσ βεσ τική
Α .Ε .Η . (β λά β ες)
Ν,Κ.Α. (πριυτ. β ο ή θ ειες )

Μ. ΤΡΙΤΗ 13
Μ. ΤΡΙΤΗ 13
5.20 01 ΦΙΛΟΙ M AI ΤΑ ΖΩΑ
5.46 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΙΜΟΙ
ΤΗΙ. ΜΟΥΣΙΚΗ!
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΠΑΤΜΟΣ
7.30 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
Θ.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10.26 ΑΠΟ ΔΩ ΣΤΗΝ
ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
11.20 ΜΠΕΛΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1605

0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
7.30 Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ 0 ΧΡΙ
ΣΤΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΧΡΙ
ΣΤΟΣ

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -

1598

2 3 .619
23.364
23.376

5.00
5.30
6.00
6.15
6.30
7.00

1743
1796

1821

1822
Ραδιοταξί

62555-62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
23.434
Βερμίου-Βενιζέλου
24.141 24.343
Εθνική Τράπεζα
23.131
Εναντι ΛΕΗ
26.726
Εναντι ΚΤΕΛ
26.920
Ιπποκράτους
23.880
Π λ. Ωρολογίου
ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ

ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ
u ΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟ Λ ΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

•Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ΙΣ

ΜόριάνΟη
Καπουτσέλη

Π υροσ βεσ τική
Σ Ε .Η . ( β λ φ . ς )
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . (σ τα θμ ό ς)

κοινωνικά

Ηκτί ττανοΰργα αλνιπητη
οι. στίχους θα σι: ζοκιω
με πόνοι»; πίκρες Οα χτυπούν
και Ηα σε ξεγυμνώσω

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

24.080
23.350

1848
1906
1961

Ο Ερρίκος Δ- της Γαλλίας,
υπέγραψε το έδικτο της Νάντης, με το οποίο παραχωρή
θηκυν μεγαλύτερα δικαιώμα
τα στους πρωτεστάντες Ουγε
νότους.
Ο Θεόδωρος Β διαδέχθηκε
στον θρόνο του Τσάρου της
Ρωσίας τον πατέρα του Μπό
ρις Γκουντούνωφ
Γεννήθηκε ο Τόμας Τζέφερσον.
Οι δυνάμεις του Ναπολέοντα
Βοναπάρτη νίκησαν τους
Αυστριακούς στο Μιλέζιμο
της Βόρειας Ιταλίας.
Κατε|ίαίνει από την αγχόνη
κιιι σύρεται σπό τον Τουρκτ
κό όχλο το πτώμα του
πατριάρχη Γρηγορΐου του Ε
που τελικά τόριξαν στη θά
λασσα. Το περισυνέλεξε ο
Έλληνας πλοίαρχος Σκλάβος
και το μετέφερε στην Οδησσό
Οι Έλληνες με αρχηγό τον
Καριάσκάκη επιτίθενται κατά
των Τούρκων στο μοναστήρι
ίου Λγ. Σπυρίδωνος Πει
ραιώς και καταλαμβάνουν 9
εχθρικά
οχυρώματα.
Ο
Καραϊσκάκης μεταφέρει το
Αρχηγείο tou στον Πειραιά
γιά ν' αποκλείσει τον Κιουταχή Πασά.
Η Σικελία ανακηρύχθηκε ανε
ξάρτητη από τη Νεάπολη.
Γεννήθηκε ο θεατρικός συγ
γραφέας Σάμουελ Μπέκετ.
Η Συνέλευση του ΟΗΕ κατα
δίκασε το Απαρτχάιντ.
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩ Ν

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

0 1 ΙΛΤΡΟΙ

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΑΓ

ΡΟ ΥΣΣΑ Κ Η Σ

λ ΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ -

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Κ Ο ΤΖΑ Μ Π Α ΣΟ Π Ο ΥΛΟ
Μετακόμισαν κα ι δέχονται

ΕΛΗ Α Σ 20
(Λ

moÄ ¥ πιτσαρίας Μ Ι Σ Σ Ι Λ )

- Η Αικιιτερίνη συζ. Κων/νου Παππά γέννησε αγόρι και το ονόμασαν
Ευθύμιο.
- Η Παρθένα σύζ. Χρηστάκη Παν·
τζαρτζίδου. αγόρι. Χρυσοβαλάντης.
- Η Ελένη σύζ. Ηλία Μαρκοπούλου
κορίτσι, Ασπασία.
- Η Αθηνά σύζ. Παντελή Γιαννακόπουλ,ου κορίτσι. Αννα.
- Η Ελένη σύζ. Θεοδώρου Θεοδωρίδου αγόρι. Γρηγόριος.
- Η Αθηνά σύζ. Ιωάννου Μανδρά
κορίτσι. Ευθυμία.
- Η Ελευθερία σύζ. Νικολάου Αράπη αγόρι. Βασίλειος.
- Η Βασιλική σύζ. Τριαντάφυλλου
Τσεκερίδη κορίτσι. Βαρβάρα.
- Η Πελαγία σύζ. Γ ρηγορΐου Γ κιόρ
σου αγόρι. Αργύριος.
- Η Αναστασία σύζ. Ελευθερίου
Ζωγράφου κορίτσι. Μαρία.
Η Καλλιόπη σύζ. Γεωργίου
Κυριαζίδη αγόρι. Ιωάννης.
- Η Χρυσούλα σύζ. Ιωάννου Κελε
πούρη κορίτσι, Μαρία.
- Η Ελένη σύζ. Αντωνίου Δάγγα
αγόρι, Γεώργιος.
- Η Ελένη σύζ. Νικολάου Βάγια δί
δυμα αγόρια. Κωνσταντίνος και Αθα
νάσιοε.
,
Η Δήμητρα . συζ. Δημ. Γκεκα αγο
ρι. Απόστολος.
Η Γεωργία σύζ. Γεωργίου
Τσιρνικτσή κορίτσι, Μαοία.

'

Πασχαλιάτικες εκδρομές
Να που έφτασε το Πάσχα δίχω ς να το καταλάβουμε. Μ εγ. Εβδομάό»
και ο ι προετοιμασίες φτάσαν στο ζενίθ. Ο ι πιο π ολλοί ετοιμάζουν I
ποια εκδρομή σε γραφικά χωριά κ α ι νησιά όπου διατηρούν ακόμη ι»
παληά έ.θιμα. για να τα θυμηθούν ο ι παληοί αλλά και να τα γνωρίσουνε ο ι νέοι.
Φυσικά η ύπαιθρος έχει τα πρωτεία γ ια τί εκεί το Πάσχα σημού®
ξεφάντωμα και πανηγύρι. Κ ο ντά στη φύση, σ την θάλασσα ή στο βου
νό με το αρνί στη σούβλα κα ι τη ν σπιτίσια ρετσίνα το Πάσχα έχει το
δικό το υ χρώμα.
Ο Βόλος και τα χωριά του Π ηλίου. τα Γιά ννενα κα ι τα Ζαγαροχώρια. η Κ έρκυρα, η Κ ρ ή τη προσφέρονται για να γνω ρίσουμε τη ν ι
θινή φυσιογνω μία το υ τόπου μας. για μια επιστροφή σ τις ρίζες μαζ·
• Α λλά κ ιιι σε κάθε γω νιά της Ελλάδας υπάρχει κάποιο έθιμο που
έχει τη ν δική του αγνότητα κα ι ένα κέφι γιο ρ τα σ τικό που σε κάνει να
νοιώθεις ότι το Πάσχα είνα ι η μεγαλύτερη γιο ρ τή της Χριστιανοσύ
νης.
\ε ν είν α ι λ ίγ ο ι κι α υτοί που θα επισκεφτούν γειτο νικές χώρες όπώ?
η Τ ουρκία, η Ιτα λία και άλλες, εκμεταλλευόμενοι τις αργίες το υ Πά
σχα και οι υπόλοιποι θα περάσουν τις μέρες αυτές σε ζεστή και γιορ
τιν ή οικογενειακή ατμόσφαιρα.
Η Φ Ι Λ Η ΣΑΣ

ΑΦΟΒΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΥΤΗ
Σύντομα δεν θα πρέπει να υπάρ
χει κανένας φόβος υπό τη χρήση
εμβολίου κατά του κοκκύτη. Το
τωρινό εμβόλιο είναι πολύ υποτελεσμοΓίκόκυτά της ιισθένειας, αλλά στη
μία από τις 300.000 περιπτώσεις μπο
ρεί νιι προκαλέσει βλάβη στον εγκέ
φαλο μικρού παιδιού. Οι μελέτες
έχουν δείξει, πάντως, πιος η προσφερόμενη από το εμβόλιο προστασία
ξεπερνάει κατά πολύ του; κινδύνους,
που μπορεί να εγκυμονεί. Η Βρεταν
via υποφέρει τώρα από επιδημία κοκ
κύτη με περισσότερο από 800 κρού
σματα τον περασμένο μήνα μόνο. Κι
ενώ το 1973 το 79% όλων των παι
διών, ηλικίας κάτω των τριών ετών
του Ηνωμένου Βασιλείου υποβλήθη
καν σε εμβολιασμό, το ποσοστό αυτό
το 1980 έπεσε στο 41%. Κύρια αιτία
αυτής της μειώσεως πιστεύεται πως
ήταν ο φόβος ενδεχόμενης ζημιάς
από το εμβόλιο. Τώρα όμως οι επι
στήμονες του Κέντρου μικροβιολο
γίας και ερευνών στο Πότρον
Ντάουν,
της Νότιας
Αγγλίας,
πιστεύουν πως απομόνωσαν δύο
συστατικά του τωρινού εμβολίου,
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιη
θούν για να προσφέρουν την ίδια
προστασία από την ασθένεια υυτή
χωρίς όμιυς να περικλείουν και τους
ίδιους κινδύνους.
Το τωρινό εμβόλιο αποτελείται
από ολόκληρο το μικρόβιο του κοκκύτη. που περιέχει 14 τουλάχιστον
συστατικά ή αντιγόνα, που πρόκα
λούν το σώμα να παράγει τα προστα
τευτικά αντισώματα. Ο Δρ. Πήτερ

υΑΝΑΐυΐ
— Ο Λαφαζάνης Γεώργιος του
Ιωάννου.
·
- Η Χατζή Μαρία σύζ. ΔημητρΙου,
Ο Τσιιμήτρος Ιωάννης του
Γ ε,ωργίου.
— Ο Μποζίνης Γεώργιος του
Παύλου.
- Ο Μίρκας Χρήστος του Ιωάννου.

Μ ΕΛΛΟ ΝΤΕΣ ΓΑ Μ Ο I
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΗΣ του Νικολάου και της Αργυρώς
το γένος Λαμπράκου γεννήθηκε στην
Πρώτη Σερρών και κατοικεί στη
Θκσ/νίκη και η Μ Α Ρ ΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟ Υ
του Γεωργίου κα ι της Ελπινίκης το
γένος Κωνσταντού γεννήθηκε στην
Κατερίνη και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.

Βενζινάδικα

ΣΥΓΑΙΣΟΜΕ.ΤΡΟ

Ί

Σάπον. διευθυντής του Κέντρου, δτ
λιάσε - «Βρήκαμε δύο αντιγόνα, πω’
πιστεύεται πα>ς είναι τα >:υριότεΡΰ
στην εξασφάλιση της προστασίας τ°ι)
ανθρώπου από τον κοκκύτη. Κώ
ελπίζεται πως αυτά είναι λιγότερο
τοςικά απ' ολόκληρο το μικρόβιο'-.
Από πειράματα επιβεβαιώθηκε π<οί
τα δύο αντιγόνα επενεργούν στοοζ
ποντικούς και οι επιστήμονες «λέ7’
χουν τώρα το επίπεδο τοξικότηι®?
αυτού του τμήματος του εμβόλιο®·
Στη συνέχεια οι έρευνες θα επιδιώ
ξουν να βρουν τρόπο παραγωγή»
αντιγόνων σε ποσότητες αρκεί»
μεγάλες ώστε να καλύπτονται οι αν»·
γκες σε εμβόλια.

Κινηματογράφοι
ΒΕΡΟΙΑΣ
Κ Α Π Ρ ΙΝ Η (τηλ. 22066)
Σούπερ γορίλας Κ ίνκ
Κόνκ Σ0'
Αδίστακτοι δολοφόνοι σκορπίζ1
το θάνατο (καράτε)
Ο ΛΥΜ Π ΙΟ (τηλ. 24772)
Τρινιτά εκδικείται 7 καθάρμάώ·
(καουμπόϊκο)
Π Α Λ Λ Α Σ (τηλ. 22037)
Το μαστίγιο του Ζορρό (Αλαίν Ν *'
λόν)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Οι Ινδιάνοι Απάτσι με τα φλογισμέν0
βέλη εφορμούν
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Οι μισθοφόροι
ΝΑΟ ΥΣΗ Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α (τηλ. 22408)
Το ντεμπούτο μιας 14χρονης
Ζ Α Φ ΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28940)
Ο σκληρός της Δύσεω: (Μπούφο^
Μπίλ)
ΑΛΕΞ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ (τηλ. 23349)
«Ο Μπουλντόζας της οφαλι αΡ°»
(Μπάν Σπένσερ)
Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α (τηλ. 23639)

Σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο
Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ ΧΟΤΟΥΡΑ
Πλ. Ωρολογείου

Αλιγάτορας στο στόμα του κροκοδ*^
λου (αμερ. παραγ.)

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΛΜΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ Ν ΥΕΝΕΔ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μ Α ΓΔ Α ΡΟ ΥΣΣΑ Κ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

μό γιά να σώσει τους ανθρώπους από
την αμαρτία. Το αρνί ή κατσίκι που
ψήνουμε κι εμείς την ημέρα του Πά
σχα εδώ έχει την αρχή του, στο
πασχαλινό εβραϊκό αρνί. β. Τα πικρά
χόρτα, που έτρωγαν μαζί με το ψητό
αρνί και τους θύμιζαν τις πικρές μέρες
της σκλαβιάς τους στη γή της Αίγυ
πτου. και γ. Τα άζυμα. Είναι ψωμιά
χωρίς ζύμη που τα έτρωγαν σε. όλη τη
διάρκεια της γιορτής του Πάσχα τους,
δηλ. εφτά μέρες, γιά να θυμούνται τα
άζυμα ψωμιά που έφαγαν, επειδή δεν
πρόλαβαν να ζυμώσουν, όταν έβγαιναν
από την Αίγυπτο (Έζ. ιβ ' 39). Από τα
άζυμα ψωμιά που έτρωγαν η γιορτή
του Πάσχα τους ονομάστηκε και γιορ
τή των αζύμων (Ματθ. 26, 17. Μι'φκ.
14. I, 12. Αουκ. 22. I, 7 και Πραξ.
12.3. 20,6.). Η πρώτη μέρα από τις
εφτά που δια/ικούσε όλη η γιορτή ήταν
αργία (Έζ. 12, 16. Αευϊτ. 23. 7. 8.
Αριθμ. 28. 18. 25).
Από τη μεγάλη αυτή γιορτή των
Εβραίων, το Πάσχα, πήρε και η δική
μας μεγάλη γιορτή την ονομασία Πά
σχα. επειδή συνκπεαε η Σταυρική
Θυοία τυυ Κυρίου μας και η Ανάστα
σή Του να γίνουν στη διάρκεια ιικριβιος της γιορτής αυτής των Εβραίων.
Βέβαια το περιεχόμενο που έδωσαν
στο δικό μας Πάσχα οι πρώτοι Χρι
στιανοί που καθιέρωσαν τη γιορτή εί
ναι διαφορετικό από το περιεχόμενο
της γιορτής των Εβραίων. Δηλ. το Πά
σχα εμείς οι Χριστιανοί γιορτάζουμε
την Ανάσταση του Κυρίου, η οποία
έδωσε στον καθένα την δυνατότητα να
περάσει από τη ζωή της αμαρτίας στη
ζωή της βασιλείας των Ουρανών, από
το θάνατο, κοντολογίς, στη ζωή, από
το διάβολο στο Χριστά. Σύμφωνα με
το ΜηνολόγίΟ της Εκκλησίας μας:
την αγία και Μεγάλη Κυριακή του
Πάσχα αυτήν την ζωηφόρον Ανάστα
σιν γιορτάζομεν του Κυρίου και Θεού
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού».
Είπαμε σε άλλη ευκαιρία πως το
Πάσχα είναι το κέντρο του κύκλου
των κινητών γιορτών μας. Η Α '
Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το
325 στη Νίκαια της Βιθυνίας της
σημερινής Τουρκίας αποφάσισε το
Πάσχα να το γιορτάζουμε κάθε χρόνο
την πρώτη Κυριακή μετά την πανοέληνοτης εαρινής ισημερίας (21 Μαρ
τίου). 'Αν όμως η πανσέληνος αυτή γί
νει ημέρα Κυριακή, τότε το Πάσχα
γιορτάζεται την επομένη Κυριακή.
Αυτός είναι ο λόγος που το Πάσχα μας
γιορτάζεται κάθε χρόνο ημέρα Κυρια
κή, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

SERVICE
MERCEDES B.M.W.
Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΙΑΗΣ
- Δ. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΛΟ Σ

Γωννόπυυλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46. τηλ 23635
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
Αποστόλου Λημήτριος
Πετρίδη 9, τηλ. 28144
ΣΤΗΝ Α Λ Ε Ξ ΑΝ ΔΡΕΙΑ
ΔρΙζτκ Γ
Κατερίνης,, τηλ 24405
ΣΤΟ Μ Α Κ Ρ Ο Χ Π Ρ Ι

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

259
ΒΕΡΟΙΑ

(ΥΠΟΤΗΛ.26552

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΐΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ ¡56 ΤΗΛ. 25J44/62A50

Ουστύς Ευστάθιος
Σ ΤΟ 'Δ ΙΑ Β Α Τ Ο
Αρπττίδης Ιωάννης

ΒΕΡΟΙΑ

Τρίτη 13 Απριλίου 1982
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ΕΝ^ γΑ.1 Κ λ π ε ν τ α λ ε π τ ο
ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΡΚΕΤΟ
Ργώνα''^'1 όμως στον προχθεσινό
Κατά , " 1' Ενα διάστημα (56
71)
σωστή ι™,.™10 ,η ΒΕΡΟΙΑ ετνήθηκε
νρα,ι,,Γ,,,^ Κ“ τη "όποιο τρόπο προΡΡοιασηκάΕνα · * “ 1 ότι καλό και
στο I κ;
'ΙΡ°κκΡψε γτ' αυτήν, έγινε
ίυ γ ™ “ υτό διάστημα.
λεπΓ,1 ».„. ?ιμενα είχαμε στα 15 αυτά
δύο Γ·,'" <ι" υΡο γκολ (56' Γκέσιος)
Pu (66' Ελευθεριάδης, 7Γ

πτ,ς άλλ^
^'ό-ες.
Είχε στιγμές πολύ
Aa 2 q v . .. εκανε και μερικά λάθη
»,
άλλη
π° ':ύ καλ"· κ "ΐ πρόσ
γ ^ ν,|ΤΙκό Ιό" ε" Λή ερφάνηση στο
‘-•Βο Υ/^ ατ- *.
Με τον
Εδωσε πολλέε μάχες
l Cpùio,: μ° 0'" π'κ ° του αντίπαλο k*(Jl
r lA V f ω ΐΛ ^ ό τ ε ρ ε ς .
^Ράαπέδε,Ρτ
- Γ ι“ Μ»ά ακόμη
""χτης.
■' 0Τ1 ει ναι πολύ μεγάλος

Τοπάλίδης) και ένα οοκαρι
σιος).
Φ ΥΣΙΟ ΓΝ Ω Μ ΙΑ
ΤΟΥ Μ ΑΤΣ
Ο ΙΙΑ Π Α Τ Ζ ΙΚ Ο Σ
Αναμφίβολα ο Τ Α Κ Η Σ ΠΑΠΑ
Τ Ζ ΙΚ Ο Σ ήταν ο καλύτερος παίκτης
της ΒΕΡΟΙΑΣ, αλλά μπορεί να θεω
ρηθεί και σαν φυσιογνωμία του αγώ
να. Πράγματι ο «Πασαρέλα» ήταν
ένας σωστός κυματοθραύστης πάνω
στον οποίο έσπαζαν οι έστω και ανε
μικές όπως προείπομε επιθέσεις των
φιλοξενούμενων.
Μετά τον Παπατζίκο και σεαρκε
τά μεγάλη απόσταση από αυτόν, από
πλευράς αποδόσεως. βρέθηκαν ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ. που
έτρεξε πολλά χιλιόμετρα και που
εκτός του γκολ που πέτυχε είχε και
άλλες καλές ενέργειες, ο ΚΩ Σ ΤΑ Σ

Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ : Απύ τους π?.έον διοκριθέντες παίκτες του γηπέδου.
ΚΟ Υ Ν ΤΖΑ Σ : Τα ίδια ισχύουν και
γιά τον διεθνή μέσο της ομάδας μας.
Μ Ε Κ Κ Α Σ : Έδωσε τις περισσότερες
μάχες απ' όλους. Ή ταν η ψυχή της
ομάδας.
ΣΥΝ ΑΧΕΙΡΜ Σ: Έπαιξε με πυρετό
και η προσφορά του δεν ήταν η ανα
μενόμενή
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ: Έπαιξε με το Νο
9 και πήγε πολύ καλά.
II. ΙΑ Σ Ω Ν ΙΔ Η Σ : Δεν έπιασεαπόδο
ση όπως σε προηγούμενα παιγχνίδια.

Ο Γκέσ ιος με τον Πουρσανίδη κερδίζουν εναέρια μονομαχία μέσα
στην περιοχή των φιλοξενούμενω ν για να βγει σ την συνέχεια η βπόλλα ελά χισ τα άουτ,
Φ Ω Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Χ Ρ . ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Α Ο Υ
(Μητροπόλεως 7 Βέροια)
Κ Λ Τ Σ Ω Ν Η Σ που ναι μεν δεν απέφυ αγνόησε συμπιιίκτες του. Με καλές
και άσχημεε στιγμές ο Χ Α Τ ΖΗ Α γε ορισμένα λάθη, πλην όμως εκτός
Θ Α Ν Α ΣΙΟ Ϋ , το Ιδιο και ο ΜΛΡΑτου ότι περιόρισε στο ελάχιστο την
I ΚΟΣ. ενώ ο ΠΟΥΡΣΑΝΙΛΗΣ έδο
όραστηριότητα του πάντα επικίνδυ
ξε πολύ εκνευρισμένος, κάτι που επη
νου Ζαρογιάννη. τον οποίο είχε
ρέασε σημαντικά την ϋποδοσή του. Ο
προσωπικό αντίπαλο, προσέφερε
Τ Ο Π Α Λ ΙΔ Η Σ φάνηκε μόνο στο
αρκετά και στις επιθετικές προσπά
Ι5λεπτο διάστημα της καλής αποδό
θειες της υμόδος του, ο Μ Π Α Μ Π Η Σ
σεως της ομάδας του, κατά το οποίο
ΑΚΡΙΒΟΓΙΟΥΛΟΣ που μπήκε στην
πέτυχε το δεύτερο γκολ, ενώ
θέση του ΣΙ Μ ΠΟΥ ο οποίος δεν
δημιούργησε το πρώτο και παράλλη
«τραβούσε» και μόνος του ζήτησε
λα είχε και · ορισμένες άλλες καλές
αντικατάσταση.
ενέργειες. Σε όλο το υπόλοιπο δια
Ο ΓΚΕΣΙΟ Σ «πέρασε» και πάλι
στημα ταυ αγώνα ήταν ανύπαρκτος.
ωραίες μπαλλιές. ήταν αρκετά αγωνι
Γιατί αλήθεια τέτοια αντίθεση αποδό
στικός. αλλά σε πολλές περιπτώσεις
,σκιάς μέσα σε έναν και μόνο αγώνα;
Πολύ κακός u Χ Α Τ ΖΑ Ρ Α Σ , ο
οποίος εκτός του όη είχε πολλές λά
θος μπαλλιές, όσες φορές είχαν την
μπάλλα οι παίκτες της φιλοξενούμε
νης ομάδος περιοριζόταν στο να τους
παρακολουθεί.
Ο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Μ Π Α Λ ΤΖ Η Σ δεν πιέστηκε και ως εκ
τούτου δεν του δόθηκε η ευκαιρία να
ουικριθεί, ενώ ο Χ Ω Μ Α Τ Α Σ στα 6
-λεπτά που ,.πιιιξι: όεν μπορεί να κριΣονέχεια στην 4η
ΛΙΛΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ: Μπήκε στο 75'
και δεν μπορεί να κριθεί.
ΝΛΛΑΜΠΟΡΑΣ; Τα ίδια ισχύουν
και γι αυτόν
Ο Εδεσσαίκός που έπαιξε με τους
Αυγουστάκη
(46'
Κλιτσινίκο),
Τραϊανό. Μπάγκα. Παπαχρήστου,
Γ ιόντη. Στόί'κο. Λνδρεάδη (29' Τζεμ
πτίμπτη). ΙΙαιά,ΐόη. Τζούρτζο. Μπέλλο και Χαραλάμπου. είχε σάν διακρι
θέντες τους Παπαχρήστου. Γιόντη,
Τζούρτζο και Τζεεμπτίμπη.
Γιά το διαιτητή κ. Χατζή του συν
δεσμού Σερριίιν τα είπαμε στην αρχήΓ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

RDÎ Λ
ΕΙΔΑΝ

Υ ΣΤ Ε Ρ Α ΑΠΟ Μ Ε ΤΡ ΙΑ
Ε Μ Φ Α Ν ΙΣ Η Η Δ Ο ΞΑ
ΕΦΕΡΕ 1-1 Μ Ε Τ Ο Ν
ΑΕΤΟ ΣΚ Υ Δ Ρ Α Σ
Απογοήτευσε και πάλι τους οπα
δούς της η ΔΟ ΞΑ αφού συνεχίζον
τας τις τελευταίες μέτριες εμφανίσεις
της παρεχώρησε ισοπαλία στην δυνιι
τή υλλό και πολύ τυχερή ομάδα του
Αετού Σκύδοαε.
Είναι γεγονός όη στους τελευ
ταίους αγώνες κάη δεν πάει καλά
στην ομάδα της Δόξας. Ευτυχώς έχει
εξασφαλίσει την σωτηρία της και έτσι
το κακό είναι μικρό. Εν πάσει περί
πτώσει παρά την μέτρια εμφάνισή
της η Δόξα είχε την υπεροχή σ' όλη
την διάρκεια του αγώνα χάνοντας
σπάνιες ευκαιρίες για να επιτύχει μία
άνετη νίκη.
Πάντως πολλά λάθη έγιναν απύ
τους αμυντικούς που τελευταία
παρουσιάζουν αστάθεια καθώς και το
κέντρο. Γενικά όλη η ομάδα είναι
πεσμένη,
Ο Αετός Σκόδρας στάθηκε δυνιι
τός μέσα στο γήπεδο, παίζοντας
αμυντικά αλλά οπωσδήποτε είχε την
τύχη και με το μέρος του.

ΜΠΑΡ-ΜΠΑΡ-ΜΠΑΡ

Μπ α ρ μ π α ρ ε λ λ α
Κάθε βράδυ τα γνωστά
μανεκέν των Αθηνών
τ ΟΝΙΑ ΑΑΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΔΙΝΑ ΑΛΙΦ ΕΡΗ
Κ αι άλλες καλονές της νύχτας
ΓΐΛ ° ας κΡατ°ύν όμορφη συντροφιά
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Είναι να προβληματίζεται κανείς
unô τους παίκτες της ΝΑΟ ΥΣΑΣ,
μετά την μέτρια εμφάνιση της της
περασμένης Κυριακής στο γήπεδο
της Κοζάνης όπου για μια ακόμη
φορά δεν κατόρθωσαν να πάρουν
έναν βαθμό, που θιι τους έδινε περισ
σότερες ελπίδες γιυ την επικίνδυνη
κατάσταση που βρίσκονται στον
ΐαθμολογικό πίνακα.
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΛΥΣΗ
ΤΟΥ Α ΙΝ ΙΓΜ Α Τ Ο Σ
Μετά την ιιπαράδεκτη εμφάνισή
τους επιβάλεται το ταχύτερον δυνιι
ιό ν οι παίκτες να σοβαρευτούν και
παράλληλα να προσπαθήσουν να
)ρούν όλοι μαζί την λύση του αινίγ
ματος. διότι μόνο για αίνιγμα μοιάζει
θλιβερή αγωνιστική κατάσταση
των παικτών της ΝΑΟ ΥΣΗΣ που
έχει σαν αποτέλεσμα την τρομακτική
τους καθίζηση από Κυριακή σε
Κυριακή.
Οι 9 από τους 11 παίκτες το μόνο
που κατάφεραν ήτανε να διασύρουν
ην ομάδα τους αλλά και τον εαυτό
τους, και πρέπει να είναι υποχρεωμέ
νοι να κάνουν μια αυτοκριηκή. Επιβάλετιιι για το καλό το δικό τους και
για την ιστορία της ομάδος να φέρ
νουν στην μνήμη τους ης κινήσεις
που κάνουν μέσα στο γήπεδο και τον
τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να
μαρκάρουν αντίπαλο ή να τροφοδο-

ΕΘΝΙΚΗ

0 Δ ΙΑ ΙΤ Η Τ Η Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε
ΣΕ ΗΤΤΑ
ΤΗΝ
Α Α Ε Ξ ΑΝΔΡΕΙ3-1
ώήΕΞΛ ΝΑρΕΙΑ:ΐ(Του ανταποκριΜας),
Μιά
*PonvV ’,,' ^ ° ' u Αλεξάνδρεια, που
Ιθ μ ίη,Ι° ατ° αρώτο ημίχρονο με
"Μίκαύ " ΤΤ'ν Εδεσσα επί του Εόεσ3-1 ' °~.αναγκάστηκε σε ήττα με
«πό
Χατζή" t . tov Σερραίο Διαιτητή κ.
Ι^Βομέν^ " ,,ινλνίδι πομ έγινε τυν
ΐμωτύπι 1 ΚυΡ'«κή, και ήταν γιά το
Τεχνητή Γ'μ” Ή ζ Α' Εθνικής Ερασι
ΙΙΕγά/,, ."ατηγορίας, παρουσίασε
και ικανοποίησε
? U? Ä
|P0V, .
«Pâlie „
Η υμαοα της Αλεξαν
Ρά της πι eit,, ve ένα unô τα καλύτεΤηΟο r,T,?Vjf‘V.'ôlu "«τάφερε να προη°Το |0' ν ηλ’όρ με τον Η. Ιασωνίδη
Μου έκανΤ° ^ ολοφάνερο πέναλτυ
ο Αυγουστάκης ανατρέ^οντας
ΊΤήν
"αα τον Συναχείρη μέσα
δεν το έδωσε ο κ.
"των
τις διαμαρτυρίες παιΜ*ά κόχη ό’^Φθλων. Στο 42' χάθηκε
όρείο Π *Α>κ-αιρί« γιά την Αλεξάν
^ΟΚόρ \ Τ · \ Ευναχειρη
Μέκκα,
χρονι, μ. ,£ληξε και το πρώτο
πρώ ημί\ μ,ΧΡθν0
Μπήκαμε στο δεύτερο
δ^έκατο-^01’: ΰ κ· Χατζής, έγινε ο
"Μι αλουα ' " ' /·ΤΓ'? τ°υ Εδεσσαϊκού
Ιμ- τ<> 3- Γ tü Μτοτέλεσμα κάνον
Μτ Tf.puUT,,',' ,:p ττΐς τοπικής ομάδας.
*Γ<ίι SS'. ρ t0l> Τζεπτίμπτη 48', 73'
?ΤήΚι να νΓ' ^ Αλεξάνδρεια αναγκά°>"ο .
ζζ .*' ενα παιγχνιΟι καθαρά
ατο,Μκή Τ0 διαιτητή και μόνο.
A/j-f,·,, ; “ Μοδοση των παιχτών
riA n A H A U v 'UÇ ήϊον η ακόλουθή
Πρώτου Γ'. - τδς της φάσεως
!,° μ φέρ,, ./.Κ°Α του Εδεσσαϊκού,

ï l ï i 3

ΕΧΑΣΕ ΣΤΗ Ν
ΚΟΖΑΝΗ Μ Ε 3 I

Ν ικ. Τ Ζ Η Μ Ο Ρ Α Γ Κ Α )

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ
Π Α ΙΞ ΙΜ Ο

τεριση6τεηΓΓΛ’τΡΚς-' Π° υ Κ'α1 α0τές τις
νες.
μ ^ Φάρες ήταν λανθιισμέ-

2

Κ Ο Ζ Α Ν Η (τού ιιπ/νου μας

τρόυ υΓ-0υμεν"’ν Η τΡ'άδα :ου κέν·
όσο και
Γ° Π0 στον ανασταλτικό
η ίττ,Ίι ° ν °ΡΥανω ιικό τομέα. Ενώ
ήταν Γ τ μΕ ελά* ' ™ ϊ Α φ έ σ ε ις
Φιλούν
δ->νη ΎΙα π1ν άμυνα των
Φ^οςενουμένων.

αλλι>°„Κηκδ °μ<ος δεν σταματά εδώ,
λ " * * και οτον τρόπο ανανοΡμένη- υ π“ ^ ν,6,ού· που ομολο
ο, Βεο™,;1τ? αν “ ν°Ρθόδθξ°ς Ρα, και
νβ
-τες προσπαθούσαν
όίγτυ,,
Γ° .ορόμο προς τα αντίπαλα

^

Πάλι χωρίς βαθμό
γύριαε η Νάουσα

ΝΩΘΡΗ Κ Α Ι ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ
H ΒΕΡΟΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ 2-0

ε

! * * * * * *

ΑΘΛΗΤΙ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Υποτονική, νωχελική και υπέρμε
τρα νωθρή η ΒΕΡΟΙΑ, κέρδισε την
Κυριακή με 2 - 0 τον ΑΓΡ. ΑΣΤΕ• που πραγματοποίησε την χειρότερΠ του εμφάνιση στην πόλη μας.
ιναι ομολογουμένως νιι απορεί
,® με αυτήν την κατακόρυφη
; ()οη της ΒΕΡΟΙΑΣ, η οποία ενώ
Π' προηγούμενη Κυριακή στον Βό• επιαμε Φανταστική απόδοση και
11 " οιαιτητής την υποχρέωσε σε
^Ρρχθκ με αντίπαλο μία μέτρια
«Μόδα, όπως ήταν 0 ΑΓΡ. ΑΣΤΕ
.
λωρίς τους αδελφούς Γούσιου,
■ Ρουσιαστηκε εκνευριστικά κακή
' “ π°νοήτευσε τους οπαδούς της.
«•αμμια γραμμή της ΒΕΡΟΙΑΣ
είχε σωστή απόδοση,
άμυνα παρουσίασε πολλά κενά
έ α τ ί,/Ι ί>'1σκολίη οναχαιχούσε πς
ο,τ - ε
1 “ νεμικές επιθέσεις των

é#

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

^ΙΠ Α Ρ Μ Π Α Ρ Ε Λ Λ Α
*0 πρώτο μπαρ της Βέροιας
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΚΑΣ ΖΑΝΝΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ Κ Α Ι ΓΚΟΛ
Στο I ' ο Δουλδούρης με δυνατό
σουτ έστειλε την μπάλλα μόλις άουτ
Στο 3' σε σουτ του Κελεσίδη η
μπά?.λ«ι βρήκε το γέοι του Βασίλειάδη. Ο διαιτητής παραχώρησε πένιιλ
τυ ιιλλάσ Αιόλιος έστειλε την μπάλλα
άουτ.
Στο 10' ο Κιζυρι'δης δέχθηκε την
μπάλλα σε θέση οφ σά'ιντ, πλάσαρε
τον Μπλατοιώτη η μπάλλα κτύπησε
στο δοκάρι καί α επερχόμενος Καρα
σαβίδης έγραψε ro 0 I
Στο 20' σε σέντρα φαουλ του
Μελέτογλυυ ο Σικοβάρης έχασε ηιν
μπάλλα ο Κελεσίδης τροφοδότησε
τον Λιόλισ. που μι; δυνατό σουτ
έγραψε το I
I.
Στο 40' ο Μελέτογλυυ σούταρε
όυνατα υπό το ύψος της περιοχής
όμως πάνω στην γραμμή απέκρουσε
αμυντικός της Σκύδρας.
Στο 47 ο Κελεσίδης μπήκε ωραίιι
μόνος του αλλά ο Σικοβάρης έπεσε
στα πόδια του.
Στο 48' πάλι ο Κελεσίδης από
καλή θέση αστοχεί
Στο 89 ο Βελέντζαςαπό μισό μέ
τρο στέλνει την μπάλλα πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι.
Μέτρια η διαιτησία του κ. Σοφαινίδη. Από τους επόπτες ο κ. Σιταρό
πούλος απαράδεκτος ενώ ο κ. Διαμαντόπουλος ήταν σωστός.
Διακρίθηκαν από την Λόξα οι
Κελεσίδης. ΛοιΑσούρης. Από τον
Αετό Σκόδρας οι Παπαδόπουλος.
ΠαπαΟεοδώρου. Κιργερίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΛΟ ΞΑ: Μπλαταιώτης. Βκλέν
τζας. Χουλσουζίδης, Λμαναηδης.
Κολεπίδης. Αραμπατζής. Τυσουνί
δης (63 Φωστηρόπουλος). Λουλδού
ρης. Κελεσίδης. Μελέτογλοιι. Λιόλφς.
ΛΕΠΤΟΣ Σ Κ Υ λΡ Α Σ : Σικοβάρης.
ΙΙασιλΜάδης. Σιωπκας, ΙΙμπαΟεΛωρου ΙΙαπα-'ύπορλος. Φωτιάς. Κ ιίικ ί6ης. Τίώτζης, Κυρϊ'ερίδης Κιζύρί
δης (57' Μποζίδης). Καρασιιβίδης
(75' Ιωάννου).
Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η Σ Φ ΑΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: «Το παιχνίδι
παρουσίασε πολλές φάσεις και από τις
ίδο ομάδει και κράτησε το φίλαθλο «οίνο
ΠΓ αγωνία. Πάλι η “ μόδα ηις Βέροιας
έπαιζε με άγχος, νωτ, άργησε να σημειωοε, τέρμα πΟ« μπορούσε να κάνει στο 3
με τον Ελειιθεριάδη- Ο Εύοσμος έπαιξε με
διάταξη 4-4-2 και κατά άιοστήματυ είχε
τον έλεγχο του παιχνιδιού στο κέντρα,
στο α ημίχρονο- Καλογυμνασμένη ομάδα
με κινητικότητα της μπάλλας. αξίζουν
συγχαρητήρια στον προπονητή τηε Λάκη
ίΐρογιο. Ελπιδοφόρα ήταν η επανεμφάνι
ση τοι, Ακριβοπουλώ), ενώ ο Χώματός
στο λίγο διάστημα που αγωνίστηκε ήταν
πολύ καλός».
ΛΑΚΗΣ ΠΗΟΙιΟΣ: . Εγινε ενα παι
γνίδι πεντακάθαρο από πλευράς ήθους και
φίλαθλου πνεύματος χωρίς ωστόσο ο,
δύο αντίπαλοι να αποούσουν σύμφωνα αε
πτιε δυνατότητάς τ°υς. Εμείς στο 0 0
είχαυε δύο καλές

28η μέρα
CH)
j- j
Μακεδονικός
ΛλυιυΓος
Κοζάνη - Νάουσσ
3Νίκη Βόλου Πιερικός
12
Αχαϊκή Τρίκαλα
4- 3
Τοξότης Β. - Αναγέννηση Κ.
33
Ξάνθη - Ολυμπιακός Β.
0-2
Αναγέννηση Γ. Εορδαϊκός
1-1
Βέροια Αγρ. Αστέρας
2-0
Αναγέννηση Επ. Πιινθρακικός 1-1

Η βαθμολογία
Ομάδες
1. Μακεδονικός
2. Ολυμπωκός
3. Εορδαϊκός
4. Πιερικός
5. Κιλκισιακός
6. Βέροια
7. Αστέρας
8. Γιαννιτσά
9. Τρίκαλα
10. Κοζάνη
11. Απόλλων
12. Ξάνθη
13. Πιινθρακικός
14. Αλμωπός
15. Νάουσα
15. Καρδίτσα
17. Νίκη
18. Αχαϊκή
19. Τοξότης
20. Επανομή

’ ΘΝΙΚΗ
Ε
26η μέρα

ΓΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4-1
Νίκη Αξού Δόξα Κορ.
ΠΑΟΚ Αραβηασου Αστραπή 3-1
Λόξα Μακρ. Αετός Σκ.
Μετέωρο Κάλ. Σαρακηνός Β.
Αρηε Παπαγιάννη Φλώρινα
Διγενής Νεοχ- Παναργειακός
Εδπσσι.ϊκός Αλεξάνδρειά
Δήμητρα Τρ. ρην«ς Φερ.
,}| ΒΑΘ Μ ΟΛΟΓΙΑ

I I
3-0
2-5
2-4
3 1
1-1

1. Φλώρινα
2. Εδεσσαίκός
3. Δόξα Μακρ4. Αετός Σκ.
5. Μετέωρα
6. Αλεξάνδρεια
7. ΠΑΟΚ Αραβ8. Παναργειακός
9. Νίκη Αξού
ιο Ρήγας Φεραίος
ι I. Αρης Παπιιγιάννη

46
44
35
29
29
27
26
26
26
24
21
■ 20

12. ΔήμητΡ" Τρ*
13. Σα,χικηνός;
14. Δόξα Κορ15
15. Διγενής
16 Αστραπή Meo
II
• H Αστραπή Μεσ. έχει 5 βαθμούς.

I

Βραδυά
Αναστάσεως

Τα πλήρη
αποτελέσματα
Κιλκισιακός - Απόλλων Κ.

ευκαιρίες που δυστυχώς δεν κατορθωσπμε να ης αξωπΟΐήοόυμε. οπότε μπο
ρυύσε να ήταν διαοορεπκό αποτέλεσμα.
Λυτό βέβαια δεν σηΜ'ΐίνη· ότι η ΒΕΡΟΙΑ
έφθασε

Γ

τήσουν συμπαίκτη τους. Εάν το κά μονοκόμΰτα δυνατό σουτ που πέρνα
νουν αυτό τότε, θα κοκκινήσουν από μόλις άουτ.
ντροπή και πιστεύουμε όη επειδή - 6 Ο Κωστόπουλος πραγματοποιεί
υπάρχει μέσα τους φιλότιμο και μάλι- σέντρα και ο Μανδραβέλης πιάνει
στα αρκετό, τότε δεν θα ςαναπαρου- δυνατό σουτ για να απογειωθεί ο
σιαστούν ποτέ πιο σ' αυτό το χάλι Σφυντηλάς και να αποκρούσει σε
των τελευταίων εμφανίσεων και θο κόρνερ.
αποδείξουν, πως η Ν Α Ο Υ Σ Α δεν εί
49 Σε μια σέντρα του Μανδραβέναι η ομάδα που παλεύει τώρα για λη υ ΧΊωαννίδης και Κωστόπουλος
την σωτηρία της, αλλά είναι αυτή διεκδικούν την μπάλλα. αλλά τον
που έχει υψηλές δυνατότητες. πρώτο βρίσκει χέρι και δίνει πέναλτυ
Εμπρός λοιπόν ας μας το αποδείξουν που εκτελεί ο Βλάχος (Νο 4) και κά
στην συνέχεια του πρωταθλήματος νει το 1-0.
και εμείς θα τους χειροκροτήσουμε.
- 59 Ο Καραθανάσης με ένα δυνατό
"Ας έρθουμε όμως στοος δυο παί σουτ από πλάγια κάνει το 2-0.
κτες που ξεγλιστρούν από την σκλη
67' Ο Μητρούσης πραγματοποιεί
ρή γλώσσα που χρησιμοποιούμε και ατομική προσπάθεια, αλλά ανατρέπεπου είναι ο Λημήτρης Παρίζας και ο nu από τον Χαίνά και ο διαιτητής δί
Νίκος Σφυντηλάς που έδειξαν ότι το νει πέναλτυ που εκτελεί ο Φύτος κά
ποδόσφαιρο παίζεται μέσα στα γήπε
νοντας το 2 -1
δα. αφού ο πρώτος πάλπιψε έτρεξε - 70' Ο Μανδραβέλης από πάασα
uKiiTiinunam. ο δε δεύτερος παρά τα του Ζήφκα πιάνει από πλάγια και
τρία γκόλ που δέχθηκε, έδειξε ότι εί δεξιά δυνατό σουτ κάνοντας το δοκά
ναι f.vu -ταλέντα ι γκολκή περ που θα ρι νιι σώσει την εστία του Σφυντηλά.
αφήσει εποχή.
- 84' Ο Μπλιότκας κάνει σέντρα και
ο Φύτος πιάνει γυριστό σουτ για να
Η ΚΟ ΖΑΝ Η
περάσει πολύ ελάχιστα άουτ.
Η ομάδα του Νίκου Κασάπη χωρίς
86' Ο Μανδραβέλης κλείνει το
vu είναι εντυπωσιακή κυρίως στο Α'
σκορ όταν με δυνατό και πλάγιο σουτ
ημίχρονο στην επανάληψη χάρη κάνει το 3-1.
στην αγωνισηκότητα των παικτών
88' Ο Βλάχος στην προσπάθεια
και στην δύναμή τους κέρδισαν και
tou να αποκρούσει βρίσκει το χέρι
αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους
του. αλλά ο κ. Χρυσικόπουλος το
παρουσιάστηκαν. Καλύτεροι ήτανε παραβλέπει.
οι Κωστόπουλος. Μανδραβκλης, ΣΥΝΘ ΕΣΕΙΣ:
Μιιρκόπουλος, Μαυροδίνος.
Ν Α Ο Υ Σ Α : Σφυιτηλός. ΧΊωαννίΗ Δ ΙΑ ΙΤ Η Σ ΙΑ
δης, Κελεσίδης, Παρίζας. ΣιούγγηΣε πολύ καλά επίπεδα κυμάνθηκε ρης. Πολυβιάκης, Μητρούσης. Χαλ
η διαιτησία του κ. Χρυσικόπουλου βατζής. Φύτος. Αγγουράς. Μπλιά
ιιπό τηνΚορινθία καθώς επίσης και τκας.
των συνεργατών του Λαζάνη και Κ Ο Ζ Α Ν Η : Παρισης, Χαινάς, Τοπα
λίδης, Βλάχος, Μαρκόπουλος. Ζή
Κουτσώνη.
φκας. Μανδραβέλης, Καραθανάσης
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩ Ν Α
Στοθόπουλος (82' Κατανάς). Ζαζαρί— 4' Σε σέντρα του Μπλιάτκα ο δης (46' Μαυροδίνος). Κωστόπου
επερχόμενος Χαλβατζής επιχειρεί λος.

Β
39
36
35
33
32
29
29
28
27
27
27
26
26
25
24
24
23
23
22
19
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στη DISCO
STU D IO

G.G.

ΣΑ Σ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ Κ Α Ι
Σ Α Σ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Μηχανή για μπετονιέρα ντήζελ τοσσάρα. Πληρ. τηλ. 0333/23275
ή 24224.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
• Τρεις αγώνες λιγότερους έχει η
Αχαϊκή και από ένα οι Ολυμπιακός.
Αστέρας. Επανομή.
Οι ακόρερς
14 γκόλ: Καραμίχαλος
10 γκόλ: Αντωνιόδης Σπ.. Γκέτσιος,
Κανδηλιώτης. Κοτιανός, Μιχολό
πουλος.
9 γκόλ: Αθανασιάδης. Βούλγαρης,
Γυψτάκης, Κερμανίδης, Μπούτσικας,
Τριχιάς Κ.
8 γκόλ: Ευαγγέλου. Ποορσανίδης. Γ7 γκόλ: Αγγελόπουλος, Ακριβόπου- ι
λος. Αναγνώστου. Ελευθεριάδης. |
Ζάρογιάννης. Κουτοκώστας, Τοπαλίδης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα κολυνπκων και είδη δώρων Πληρ τηλ. 261420

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
1- κ

010 **3 ·“ ^-ΜΟ-ΟΟΟ δρχ. σε βιοτεχνία πιάτων
υ γ ΐ εορεύουσα στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικό μηνηαίως ιιπό

Αχαϊκή.

Εορδαϊκός - Καρδίτσα
Αστέρας Ξάνθη
Πανθρακικός - Γιαννιτσά
Επανομή Βέροια

(0-2)
(0-3)
(0 1)

")^TÎîïuiÎrni»ÎÏH*^^

»I

)=

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό Π ημιεπαγγελματικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάσταση Πληρ. ΜΠΥΡΑΡΙΑ Μ IMIS Τηλ. 6 2 -Π 8

Γ,ο να εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο και
με καλούς
όρους. Πληρ τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκόδια Ναούσης

Οι αγώνες της
μεταπροσεχους
Κυριακής
Απόλλων - Αλμωπός
Νάουσα Κιλκισιακός
Πιερικός - Μακεδονικός
Τρίκαλα Κοζάνη
Τοξότης Νίκη
Ολυιαιακός

γνωρίζουσο τυφλό σύστημα γραφομηχανής οριστη ορθογραφία
και επιθυμηιή η αγγλική γλώσσα. Θα της ανατεθεί υπεύθυνη θέση
σε γνωστή επιχείρηση της Βέροιας, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ
θεια Για προσωπική συνέντευξη τηλεφωνείστ* στο 62.665

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ KAI tC
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ | (
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ %
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς 7-ΤηΑ.

ΒΕΡΟΙΑ

62.031

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΡΗΞΗ

Μακβδονικήη
η

χ

Τά πλοία της Αργεντινής
βρίσκονται στα λιμάνια

ω

Οι Δήμαρχοι άλλοτε
και τώρα

Ο Χ Α ΙΗ Γ Κ Π Α Λ Ι Σ Τ Ο Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο
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Σ ένα συμπέραημα
η παρέα <»ν ηλικιωμένων. Οπ, πριν, τα πιο
ηαληα χρόνια, στην ζβη, κυριαρχώ«» το μιρακι. Ολα γινόταν μ αυτό το
«αγνό υλικό». Ο μάστορας. ο κλαδευτής. ο γκυρτός, ο δάσκαλος. ο πολιτικός,
δούλευαν με μεράκι.
Αλλά αυτός που αναμφιαβήτηηι ακεφαβιζε να γίνει Δήμαρχος, το άπειρό
αιζε γιατί αχε μεράκι. Είχε αγάπη αι όρεξη για δουλαά για την πόλη του. Ει
χε το πάθος για προσφορά στα κοινό. Και είχε ασχοληθεί πριν, πάλι με τα
κοινά. Πότε σαν μέλος κάποιου σωματείου, πότε σαν Πρόεδρός ενός συλλό
γου, μα πάντα σαν ένας «ζωντανός» πολίτης,
' Ισως να μην έκεθετε προσόντα γρσμματοσύνης. Αλλά είχε κέφι γιιι δου-

Ετσι παρηλασαν από τον Δημαρχιακό θώκο. Δήμαρχοι που το μεράκι
τους, άφησε, σημάδια προοδου και νοικοκυροσύνης στην πόλη τους.
Σήμερα, που τα πάπα πολιτικοποιήθηκαν »οι φιλοδοξούν νο καταλά
βουν την θέση του πρώτου πολίτη στην πόλη τους, πλην εξαιρέσεων φυσικά,
ίε ν ξεκινούν από φιλοδοξία να προσφέρουν στον τόπο τους, αλλά παρακι
νούμενοι από το κομμά, μια φιλοδοξία έχουν: Νσ προσφέρουν τα παντα για
το καλό του κόμματος τους. Γιο το κόμμα που στην κυριολεξία τους στρογγυλοκάθηρε στην θέση του Δημάρχου.
Και το κόμμα, την προσφορά του Δημάρχου, δεν την μετρά με την ικανό
τητά του, να προσφέρει υπηρεσίες στην πρόοδο της πόλης του, δηλαδή με
την δημιουργία παιδικών χαρών, πάρκων, σωστων και ανθρωπίνων σχεδίων
πόλεως. με την κροσφορά καλών υπηρεσιών στους αναξιοπαθούντας συμπο
λίτης τους, με την δημιουργία νέων ευαγών και κοινοφελων ιδρυμάτων, αλλά
μ* την... ευκαμφία της μέσης τους στο κόμμα. Με την ευσεβή προσήλωσή
τους σ' αυτά. Και έτσι οι καλοί, οι αρκετού οι ιδεολόγοι ρομαντικοί πολίτες
δεν αποφασίζουν να αναμαχθούν στα κοινά.
Και έτσι το μεράκι χάνεται.

Και δημιουργούνται τα «ρομπυτ» των κομμάτων.
Τι κρίμα όμως για τον τοεο!!
Μ ΑΚΕΑΩ Ν

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο 12 (ΑΠΕ)
Έιρθασε σήμερα στο Λονδίνο, προερχόμενος από το
Μπουένος Λίρες, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κ.
Λ. Χαίηγκ και άρχισε συνομιλίες με την αγγλίδα πρωθυ
πουργό κ. Μ. θάτσερ και τον υπουργό εξωτερικών κ. Φ.
Πύμ για την κρίση στα νησιά Φάλκλαντ. Κατά την άφιξη
του ο κ. Χαίηγκ δήλωσε ότι θα υποβάλει στην βρεταννική
κυβέρνηση μερικές ιδέες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια
της απόφασης 502 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω
μένων Εθνών.
Εξάλλου, βρεταννική υποβρύχια
περιπολούν γύρω από τ·ι νησιά Φάλ.
κλαντ σήμερα, αλλά η βρεταννική
κυβέρνηση είναι της γνο'ιμης ότι δεν
Οα υποχρεωθεί να πραγματοποιήσει
την απειλή της για βύθιση οπυιουόή
ποτέ πργεντινού πολεμικού σκάφους
που θα βρεθεί κοντά στα νησιά όταν
αρχίσει ο αποκλεισμός τους, καθώς
το Βρεταννικό Υπουργείο Λμύνης
ανιικοίνωσε ότι σχεδόν όλα το σκάφη
του ναυτικού της Αργεντινής βρί
σκονται στα λιμάνια της.
Ο νέος υπουργός εξωτερικών της
ΒρεταΦνίας κ. Φράνσις Πυμ 5ή?αοσε
χθες οη «εάν πρόκειται να υπάρξει
κάποια διευθέτηση με όιπλωματικά

μέσα, γιιι να σταματήσει η διένεξη,
δεν θα ανέμενα ότι θα υπάρξοον στό
χοι μέσα στη ζώνη» που έχει καθορι
σθει από το Βρεταννικό Υπουργείο
Λμύνης και που περιλαμβάνει περιο
χή διακοσίων μιλιών γύρω υπό τα
νησιά Φαλκλαντ
Ο κ. ΓΙύμ πρόσθεσε «Εν όψει των
προσπαθειών του κ. Χαίηγκ. που
υποστηρίζομε πλήρως, ελπίζοι ότι οι
Αργεντινοί δεν Οα δώσουν στόχο».
Υεν υπάρχει Ιιαμμιά επίσημη ονα
κοίνωση από την Ουάσιγκτυν, το
Μπουένος Αϊρες ή το Λονδίνο για το
τι προτάσεις ενδέχεται να μεταφέρει ο
κ. Χαίηγκ. αλλά αρκετές βρεταννικές
εφημερίδες, σε σημερινά πρωτοσέλι
δα άρθρα τους. μιλούν για σχέδιο επί

λύσεως της κρίσεως.
Κατά τις πληροφορίες αυτές ο αμε
ρικανός υπουργός κ. Χαίηγκ μεταφέ
ρει προτάσεις της Αργεντινής που
περιλαμβάνουν:
- Αποχώρηση των αργεντινών
δυνάμεων οπό τα νησιά υπό τον όρο
να ανακρούσει πρύμνα το μεγαλύτε
ρο μέρος της βρεταννικής ναυτικής
μοίριις. που κατευθύνεται προς το
Νότιο Ατλαντικό.
- Οι 1.8(30 κάτοικοι των Φάλ
κλαντ. να έχουν το όικιιίωμα να δω
λέξουν την δίκιό τους μορφή όιακυβερνήαεως. αλλά η σημαίυ της
Αργεντινής να συνεχίζει να κυματίζει
πάνώ από το νησιά.
Διπλωματικές πηγές στο Μπουέ
νος ΑΙ'ρις λέγουν ότι σχέδιο του
Περού της αποστολής διεθνούς ειρη
νευτικής δυνάμεως στα νησιά, περι
λαμβάνεται μεταξύ των ιδεών που θα
συζητήσει ο κ. Χαίηγκ κατά το δεύτε
ρο ταξίδι του στο Λονδίνο, για να 6»
ρευνήσει τις προοπτικές επιλύσεως
της κρίσεως.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
Σχετικά με την κρίση που έχει ζεστόογ.ι στις σχάσεις Μ, Bpr.tuvmç ktîu Αργεντίνής το αδησεογραφροί npu«rropria
μεταδίδουν:
Ο Υ Λ Π Ι ΚΤΟΝ:

Τ Ο Χ Ρ Υ Σ Ο Μ Ε Τ Α Λ ΙΟ
Σ Τ Ο Ν Π ΡΩ Θ ΥΠΟ ΥΡΓΟ
Απένειμαν στο Μεσολόγγι
Παράνομη
αύξηση
ενοικίου
Για παράνομη αύξηση ενοικίου,
το αγυρανομικό δικαστήριο Αθηνών
καταδίκασε σε φυλάκιση 7 μηνών κιυ
χρηματική ποινή 5 000 δρχ. την Ιφ ι
γένεια Ε. Ταγκαλάκη. (¡5 ετών.
Η κατιιδικιισθεισα είνοι ιδιοκτή
τρία διαμερίσματος στο Ν. Ψυχικό
(Αγγ. Σικελίαναύ 16) που νοίκιαζε
στον Ευάγγελο Φουρνέλο, συντ
δικηγόρο από το 1978
Στις 30 Αύγουστού 1981. το αυρ
βόλαιο έληγε και οι ενδιαφερόμενοι
ΤΟ ανανέωσα ν και από I I .000 δρχ
που ήταν to μηνιαίο μίσ&ομα tu τή
γαν στις 13.000 δρχ.. αλλά η νδισκτήτρισ απαιτούσε 6 000 επίπλέον το μη
να με επιταγή
Η καταδικασθέίσιι εξαγόρασε την
ποινή της προς 200 δρχ. ημερησιως
και ΟΦίθηκι: ελεύθερη.

Sttyyiurrvno απ ό » η » ο σ α κ ή ^ υ ξ η
I I ojklvAm o v αις ιη ίτ ιμ ο ν

nj

μ.

,ΤΓισπλαγχτου.

Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι 12 (Α Π Ε )
Μ ε λαμπ ρότητα και επισημότητα γιορτάσθηκε χθες σ το Μ εσολόγγι
η 136η επέτειος της εξ οδού τη ς φρουράς των ελεύθερων πολιορκημκνων. Σ τις επίσημες εκδηλώ σεις παρέστη ο πρωθυπουργός κ. Ανομέας
Πππονδρέου, ο οποίος έγινε ενθουαιωδώς δεκτός από πλήθος κόσμου
τόσο κατα τη ν ά φ ιξη ταυ στο Λ ν τίμ ρ ιο όσο κα ι στο Μ εσολόγγι.

Ο Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ι
Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ε Σ
ΤΡΥΠΩ ΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟ Υ
NOV ΟΥΛΜ (ΤΝΠ)
Ο διάλογος μκ τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή Α ι διευκολύνει αέλλοντι
κά την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και Αι
αμβλώνκι τον φυσικό και ψυχικό κά
ματυ σε νέες θέσεις εργασίας. Στα
πλαίσια ενός Συμποσίου που έγινκ
πρόσφατα ο τη ν’Θμοσπονόιηκή Γερ
μάνια με πρωτοβουλία δύο από τις
μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών
συσκευών και κατασκευών υπό το
γενικό τίτλο «Συνεννόηση του
ανθρώπου με τη μηχανή με βάση
γλωσσικά σήματα·, κυμιυ θέματα
υπήρξαν η σημερινή κατάσταση και
οι μελλοντικές εξελίξεις της τεχνικής
Της επικοινωνίας και της μικρά - ηλε
κτρονικής Με «γλωσσικά σήματα»
πραγματοποιείται ήδη σήμερα τόσο
στην ιδιωτική ζωή, όσο και στον τό
πο εργασίας η τηλεκατεύθυνση δια
φόρων επικοινωνία* ών διαδικασιών,
από to »άναμα» του μαγειρείου
μικροκυμάτων μέχρι την παροχή
πληροφοριών γιο δρομολόγια π.χ.
τραίνων. Μιά μεγάλη γερμανική ηλε
κτρονική εταιρία παρουσιασι τώρα
4νο νέο σύστημα ακουστικής επεξερ
γασίας στοιχείων, επονομαζόμενο*
ADES. που αποκωύικυποιεί μεμονω
μένες λέξεις και απαντά στον ύνθρω
πο που το χειρίζεται, μι γλωσσικά
σήμΐιτα. Το εν λόγω σύστημα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα στην
παοανωνή Ή δη ύστερα από λίη>

rev nfftoOvreovfyov

κα>ρθ θιι εμφανιστεί στην ευρωπαϊκή
αγορά το πρώτο αυτοκίνητο, εφοδια
σμένο με σύστημα ηλεκτρονικής
κυθοόηΥήσεως. ενώ για τα μέσα της
δεκαετίας tou ογδόντα προβλ,έπυνται
tu πρωτότυπιι νέων, γλωσσικά τηλε
κατεβθυνομένων, συστημάτων γρα
φ ής Στα πλαίσια τορ Συμποσίου,
επεδηχθησαν. εκτός από την πρόσ
φατη γενηά τηλεκατευθυνόμενων
μικρυεπεξεργαστιόν και οι νέες δυνιι
τότητες χρησιμοποιήσεως της ηλε
κτρονικής κατανάλωσης καυσίμων
Οι μεγάλις αυτοκινητοβιομηχανίες
προετοιμάζονταιήόη ιίισιε να μπο
ρυύν να συμπεριλάβουν τα καινούρ
για. ηλεκτρονικά συστήματα οκ μελλυντικούκ τύπους οχημάτων, που
έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν. Τα
συστήματα αυτό θα καθορίζουν μελ
λοντικά το μίγμα του καυσίμου, το
όροι ιιναφλέξεως και τη λειτουργία
του κιβωτίου των ταχυτήτων και του
ντεμπραγιάζ. Εκτός τούτου θα επι
τρέπουν στον οδηγό καλύτερη εξα
κρίβωση της όλης καταοτόαεως του
αυτοκινήτου, από την οποία, ως γνω
στό. ιξαμτάται συνήθως και η κατα
νάλωση καυσίμων, Τα ψέα ήλεκτρο
νικά συστήματα των α υτοκινήτω ν
του μέλλοντος θα οδηγήσουν σε
μείωση της καταναλώσεως μέχρι
20%. Η γερμανική «υτοκινητοβκιμη
χονία θα δαπανήσει μέχρι το τέλος
το» τρέχοντος έτους ένα δισεκατομ
μύριο μάρκα για τεχνολογική έρευνα
m m i muer» or*τλ

Γον Πρωθυπουργό συνόδευουν ο
πρόεδρος της Βουλής κ. Γιάν. Λλευ
ράς. ο υπουργός προεδρίας κ. Κουτσόγιωργας. ο υπουργός εσωτερικών
κ. Γενηματάς. ο υπουργός βιομηχα
νιας κ. Πεπονής που εκφοινησε τον
πανηγυρικό της ημέρας στο Μνημείο
των Ηρώων α υπουργός συγκοινω
νιών κ Γιαννόπουλος, ο υπουργός
δημοσίας τάξεως κ. Σκουλαρίκης. ο
υπουργό; χωροταξία; - οικισμού και
περιβάλλοντος κ. Τρίτσης και οι υφυ
πουργοί τύπου και πληροφοριών κ.
Μαρυύδας. αθλητισμού κ. Κατοιφά
ρας, οικονομικών κ. Τσοβόλος. Ο
υφυπουργός παιδείας κ Μόραλης
Στις γιορτές παρέστησαν επίσης η

Ε Κ Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
Ε Ξ Α Κ Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ω Ν
Π Ρ ΙΟ Ν ΙΔ ΙΟ Υ
ΠΕΥΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Λιαχειρίσεως Λάσο
κιήματος Σελίου διιικηρύιτει ότι:
Κριθείσης ιινάνου της από 26.3.1982
διενεργηθείσης φανερής πλειοδοτι
κής δημοπρασίας δια την εκποίησιν
των εξακρισμάττον (καύσιμα) και
πριονιδιού πρίοιως ξυλείας πεύκης
μέχρι 31.12.1982, προκηρύσσει νέον
πλειοδοτικήν δημοπρασία με νέες
τιμές ικκινήσεως ήτοι 0.80 δια τα
εξακρίσματα το κιλόν και 0.20 δρχ.
ανά κιλόν δω τα πριονίδια δια την
Ι7ην Απριλίου 1982 ημέρα Σάββατο
και ιίιρο 10-11 π.μ. Συμμετοχή
50.000 δρχ. Η δημοπρασία θα είναι
τελειωτική η δε έγκρισις Α ι είναι υπό
την κρίσιν ίο υ Διοικητικού Συμβου
λίου.
Εν Βεροίιι τη 10.4.1982
Ο Πρόεδρος του Συν/πμού

ηγεσία των Ενόπλων Ληνάμεων και
των Στομάτων Ασφαλείας με επικεφα
λής τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ναύαρχο
Ντεγιάννη. πολλοί νομάρχες και δή
μαρχοι και αντιπροσωπείες πολιτι
κιίιν κομμάτων.
Συγκεκριμένα την Ν.Δ. εκπροσώ
πησε ο βουλευτής κ. Λίβανός το
ΚΚΕ, ο βουλευτής κ. Κόπος, την
ΕΔΛ. ο βουλευτής κ. Γλέζος, το
ΚΚΕ Εαωτ ο κ. Δρακόπουλος και το
ΚΟ ΔΗΣΟ ο κ Πρωτοπαπάς.
Στο Δημαρχείο ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου του Μέσο
λογγίου, κ. Ατσαλάκης απένειμε
στον Πρωθυπουργό το χρυσό μετάλ
λιο της πόλης και δίπλωμα με το
οποίο ο κ Πιιπανόρέου ονακηρύσσεται επίτιμος δημότης της πάλεαις.
Απαντώντας σε σύντομο χαιρετι
σμό του Προέδρου του Δημ. Συμ
βουλίου. κατά την απονομή του χρυ
σού μεταλλίου, ο κ. Παπανδρέου ει
πε:
Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι βαθειά
συγκίνηση που αυτή τη φορά μου γ ί
νεται μια τιμή μεγαλύτερη από την
οποία δεν γνωρίζω να υπάρχει, γιατί,
πράγματι, η προσφορά του Ηρωικού
Μεσολογγίου στους εθνικούς μας
αγώνες γιο την απελευθέρωση της
πατρίδας μας από το ζυγό των Οθω
μανών είναι μεγάλη, καθώς και στους
αγώνες μας τους σημερινούς που εί
ναι εθνικοαμυντικοί, τους αγώνες για
την προάσπιση της εθνικής μας ιινε
ξαρτησίας και της εδαφικής μας ιικε
ραιότητας.
Είναι λοιπόν φυσικό σαν άνθρω
πος μα και σαν δημόσιος άνδρας να
αισθάνομαι βαθειά συγκίνηση ότι
αυτός ο λαός, αυτή η πόλη, αυτή η
παράδοση μου κάνει μια τέτοια τιμή.
Εύχομαι πράγματι, να είναι στιβα
ροί οι ώμοι μου για να συνέχισα) τον
αγώνα στη μεγάλη παράδοση του γέ
νους. Θέλω να εκφράσω τις θερμές
μου ευχαριστίες σε σάς. στο Δημοτι
κό Συμβούλιο κιη στον Δήμαρχο για
την μεγάλη τιμή που μου απονείματε.

ΤΟ ΛΑΪΚΟ
ΛΑΧΕΙΟ

Αί

Στην σημερινή κλήρωση του Λαϊκού
Aryiíot» κέρδισαν οι τξής_ αρώμώ
αριθμός 63632 κερδίζει 3.610.360
όραχμίς
Ο αριθμός 23Í29 κιρδίζσ 730.000 6ρα0 αριθμό; 30445 κερδίζει 370.000 6ρα
χμις.
Ano 80.000 όρχ κερδίζουν οι αριθμοί:
6389 I 3755 30676 55572 73502.

Από 40.000 δρχ. οι αριθμοί:
10606 19062 26430 35438 46190
51529 58356 68227 72605 74224.

Ano 20.000 δρχ. οι αριθμοί:
5366 8823 "16018 21936
1665 3337 5266
24988 29234 33550 38262 41679 43311
48301 49757 53462 53639 60089 61408
65884 69639 75596 77609.
Λ no I2.0ÜÜ ο ι upiOuót:
1084 2556 4555 73 10 786) 9985 14526
17510 ΙΗ3Ι1 23676 27702 28483 32308
32939 34627 366J0 40297 43858 46171
47522 48905 52731 54400 56774 59007
64382 73027 73643 78821 73619
Ano 8.000 6ρχ οι αριθμοί:
273 4124 5477 6148 8412 9314 11527
12768 15307 16679 19773 20524 21255
21987 23498 24417 25599 26971 29963
31427 36299 37451 39013 39574 39826
41018 42430 45619 48824 49186 50588
S1980 55111 56293 57445 59478 60640
62271 63622 65133 66635 67406 69018
70590 71311 71983 75115 76207 76898
78290

Τέλος ano 400 όρχ. κερδίζουν όλη. ot
αριθμοί roo λήγουν στο 2.__________

Ακριβότερα
από χθες
τα ταξί
Ακριβότερα από χθες τα κύμι
στρα των ταξί και αγοραίων σε αλο
κληρη τη χώρα, μετά την εφαρμογή
της γνωστής υπουργικής οποφάσεως.

Ετσι;

Ειδικά πλεονεκτήματα) θιρμημονωτικχς ικανότητες · Προστασία από tu σχίσιμο των σοβάδων από
αοαμαος · Ααλεκτο 100% · 1« χρώματά μας είναι της Μπάγιερ Γερμανίας αδιάβροχακαι ανεξίτηλα ·
Το κιλό καλυκτιι I -3 τττρ. μέτρα · Ποιοτικά ά«ν έχουμε ανταγωνιστές · Ειοάγπαι an ευθείας ana την
Αυστρία.
τ ε χ ν ικ ο ί σ ύ μ β ο υ λ ο ι
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•
Από 13.50 δρχ- που κοστίζει
κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, τώρα
κοστίζει 14,50 δρχ.
•
Η πτώση της σημαίας των ταξί
από 15 δρχ. αυξήθηκε σε 20 δρχ.
•
Καθιερώθηκε το διπλό τιμολό
γιο από τις δύο μετά τα μέσα νύκτα ,έ
χρι τις τέσσερις το πρωί i f n χιλιόμι
τρο χρεώνεται 24 δρχ·)·
Από χθες ισχύει τέλος, και μέχρι
τις 22 Απριλίου, η καταβολή του δώ
ρου του Πάσχα σε κάθε διαδρομή,
που είναι 10 επιπλέον δραχμές.

Ο Λευκός Οίκος εξέψροσ» προχθές την
νύκτα μεγάλο σκεπτικιομό ως «ρος την
ακρίβεια μίας δημοσιογραφικής πληροφο
ριας. σύμφωνα με την οποία ο κ. Χαίηγκ
μετικρέρει τώρα στο Λονδίνο μιά πρόταση
της Αργεντινής που πιθανόν να τερματί
σει την κρίση που έχει δημιουργηΟεί γύρω
από τα νησιά Φάλκλαντ.
Κατά το αμερικανικό τηλεοπτικό 6ί
κτυο ABC οι Αργεντινοί δήλωσαν στον
Αμερικανό υπουργό των Εξωτερικών κ.
Χαίηγκ ότι (Ια ήσαν πρόθυμοι να αποσόρυυν τα στρατεύματα τους από τα νησιά
(ΐυτά. αν ο βρετανικός στόλος έγκαταλεί
φει τα σχέδιά του για τον αποκλεισμό κ-ιι
την δυναμική ιινιικατάληφη των Φάλκλαντ.
Ο εκπρόσωπος τοο Λευκοί) Οίκου εί
πε ότι από μιό προκαταρκτική έκθεση που
έστειλε στον πρόεδρο Ρήγιεαν ο κ. Χαίηγκ
λίγο πριν αναχωρήσει οπό το Μπουένος
Λίρες για ιο Λονδίνο, δεν προκύπτει ότι
υπάρχει πράγματι τέτοια πρόταση της
Αργεντινής.
Πάντως, υπήρχαν πληροφορίες στην
Οικΐσιγκτον ότι ο κ. Χαίηγκ μετά τις
συνομιλίες που θα έχει στο Λονδίνο με
την κ. θάτσερ. Οα επιστρέφει σήμερα Τρί
τη. στο Μπουένος Αίρες για να συνεχίσει
την προσπάθεια συμβιβασμού κσι απο
τροπής μιάς πολεμικής σύρραξης μεταξύ
Βρετανίας και Αργεντινής.
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ:
Ο πρόεδρος τουΜεξικο» κ Πορτίγιο
τάχθηκε προχθές υπέρ μιάς λύσεως της
διενέξεως, »που να είναι σύμφωνη με το
δίκαιο».
Κατά την μεξικάνικη τηλεόραση, ο κ.

ΙΙυρτινιο δήλωσε ότι η απόφυση των
Ηνωμένων Εθνών, που νηφίσθηκε πριν
από αρκετά χρόνια, και αναγνώριζε «το όί
καιο της δημοκρατίας της Αργεντινής να
ακοαποικιοποιήσει τα νησιά Φάλκλαντ»
θα πρεπιι να εφαρμοσθει
Η μεξικάνικη κυβέρνηση είχε επαι»
λάβει την πε[ΐασαένη εβόομάόυ »την υπο
στήριξή της στις όιεκόικήοεις της Αργεν
τινής πάνω στα νησιά Φάλκλαντ». αλλά
είχε ί·καταδικάσει την χρήση βίας >ια την
λύση των ,ίαθνών διενέξεων, οεσιαδήποτε
και αν ήταν η αιτιολογία, που προβλήθη
κε γιιι Va δικαιολογηθεί η χρήση αυτή»
ΛΙΜΑ (ΠΕΡΟΥ):
II κυβέρνηση του Περού ζήτησε -ρο
χθες τη νύχτα απο την Βρετανία και την
Α ργιντινή να συμφίονήσυυν για την uva
βολή επι 72 ακόμη ώρες τη; προθεσμίας
που έχει Οέοει η βρετανική κυβέρνηση γιο
την έναρξη των εχθροπραξιών.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Περού,
κ. Ξαβιί Αριας Στέλλα σε προχθεσινό
βραόυνή δήλωσή του αναφέρει ότι απευ
θύνθηκε επειγόντωςτρος τις δύο κύβερνή
σας για να ζηνήσει την παράταση αυτή,
μολονότι η ευθύνη για μιά τέτοια αναβο
λή βαρύνει, ουσιαστικών, μόνο την Βρε
tuvíu η οποία και έχει ορίσει την προθε
σμίο που λήγει στις 4 το πρωί (7 το πρωί
ώρα Ελλάδος),
Ο κ. Στέλλα είπε ότι η προθεσμία αυτή
των 72 ωρών είναι αναγκαία για να μπο
ρέσει vu συζητήσει με την κ Θάτσερ ο
Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών «
Χαίηγκ
PIO ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ

— Η Βραζιλία στέλνει μιά ναυτική της
μοίρα κοντά στα νότιό της σύνορα για διε
ξαγωτή ασκήσεων. Η αποστολή αυτή δεν
εχει σχέση με την κρίση των νησιών Φάλ
κλαντ. όπως δήλωσε ο υπουργός ναυτι
κών της Βραζιλίας Μαςιμιάνο Φονσέκα.

• ’ Ενα απ' τα πρώτα μύ.ίψ*
τα to u νέου Ν ομάρχη μας ή*11'1,
όπως αποδείχθηκε, να διορία
νέο Ν ο μαρχιακό Σύμβουλο θ"
θέση το υ κ. Χαλάτση. Βεβ®° '
κοινή γνώμη δεν ενημεραΛ*
σ χεη κά - ο λαός δεν χρειάζπ®
να ξέρει πολλά πράγματα«·
Ομως, ο αθόρυβος τρόπος Ρ
to v οποίο έγινε ο διορισμός 1·*
νέου Συμβούλου σε αντικατάβιί
ση του αιρετού πρώην συναδί)
φου του, έκανε τ ις «κακές γλά*
σες» να μ ιλ ο ύ ν τώρα για ΝομοΡ
χιακούς Συμβούλους και... μυΟ"
κυσυμβούλους!
Η π ρακτική άραγε θα τις
φευσει;

•
«Να φ ύγα το χοφό01*
σιο», ήταν ένα απ' τα βασικώΤΙΡ
συνθήματα στο εθνικό (;) εομτ*
ομό της εξόδου του Μέσο*
γιο υ!
Π ο λλο ί ήταν α υτοί που προ®
ποθώντας να
εξηγήσουν
«έκτος τόπου και χρόνου» σύν
μα, κατέληξαν στο συμπ
ο τι επρόκειτο για προβοκ
και ό τ ι ήταν άλλο ένα έργο 1
δεξιάς!
Κ α ι καλά, να λέει η δ εξιά 1
φύγει η κυβέρνηση» ή κ ά τ ι:
μοιο που ίσως· σ τέκετα ι
μπορούσε να το πει. Αλλά
φύγει το χοιροστάσιο»,
απαίτηση είνα ι αυτή και πως μ*^
ρεί να ερμηνευθεί σαν προβο**
τσ ια;

ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ 12 (ΑΠΕ)
Η Παγκύπρια Επιτροπή Συγγε
νών Αγνοουμένων με ανακοίνωσή
της εκφράζει ικανοποίηση για την
πρόσφατη ανακοίνωση της Βουλής
των Ελλήνων, σύμφωνα ε την οποία
Οα πραγματοποιηθεί με την συμμετο
χή όλων των Ελλήνων, ευρωβουλευ
τών διάσκεψη τύπου για το θέμα των
αγνοουμένων της Κύπρου στο Στρα
σβούργο στις 21.4.1982.
Προσθέτει η ανακοίνωση:
«Ερμηνεύουμε την ενέργεια αυτή
ouv έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέ
ροντος που έχει δείξει για το θέμα
των αγνοουμένων μας ο πρωθυπουρ-

γός της Ελλάδος κ. ΠιιπανδΡ®
καθώς και ο πρόεδρος και τα )
της Βουλής των Ελλήνων και '
θεωρούμε σαν την αρχή μιάςΥ**3
τερης προσπάθειας για προώ^ε
του τραγικού αυτού προβλήμβπ
στον διεθνή χώρο,
Η πρωτοβουλία αυτή των Ελ*
νων ευρωβουλευτών και η δονώ*®1
παρουσίαση του θέματος στον εν^.
παίκό χώρο αποτελεί ιινιιμφ'Ρη
σημαντικό γεγονός και θετικό ΤΡ\
-ροωθήσεως του προβλήματος.
νοΟμε πως τις απόψεις μας α υ Λ Ϊ
ασπάζεται πλήρως και η Κ υπ ρ^|
Βουλή των αντιπροσώπων κυι θέ)5
με να ελ.πίζουμε ότι και η ίδια
μα θα προβεί σε παρόμοια όιαβίτ,
τα».

Η Βέροια νί κησε 2-0
Συνέχεια από την 3η
Ο ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
Η ομάδα του Ευόσμου. που έχει
παράδοση καλών εμφανίσεων στην
πόλη μας, καθώς και ένα νικηφόρο
αποτέλεσμα, μη έχοντας στις τάξεις
της τους ιιόελφούς Γιώργο και Γιάννη Γ οόσιο παρουσιάστηκε πολύ
πεσμένη.
Καλύτεροι πείκτες της οι Χ ΡΗ 
ΣΤΟΥ. ΣΑΡΗΠΑΝ1ΔΗΣ, ΚΟΛΩ
ΝΗ Σ και ο ΓΥ Φ Τ Α Κ Η Σ . που απο
βλήθηκε 8' λεπτά πριν από την λήξη
του αγώνα γιο εξύβριση του επόπτη.
Η Δ ΙΑ ΙΤ Η Σ ΙΑ
Πολύ λίγος ο Αθηναίος διαιτητής
κ. Ρηγάκος, ο οποίος δεν έκανε βέ
βαι<ι κανένα λάθος που να επηρεάσει
το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά τα
πολλά φαλτσοσφυρίγματά του και
ιδιαίτερα η μη εφαρμογή του πλεονε
κτήματος εκνεύρισε τους παίκτες.
Πολύ σωστός ο Βεροιώτης . κ.
Τσιλογιάννης, που ύστερα από κλή
ρωση αντικατέστησε τον ασθενήσανtu επόπτη γραμμών κ. Σημιάκο. Δί
καια ακύρωσε το γκολ του Γκέσιου
μιά και ο Ελευθεριάδηςπέραν του ότι
ήταν σε θέση οφ σάίντ. επηρέαζε και
την φάση μιά και ήταν μπροστά στην
εστία. Με σωστές και λανθασμένες
υποδείξεις ο Αθηναίος επόπτης κ.
KuToapâç.

κερδίζοντας κεφαλιά απο ουο αντιπα
λους του δίνει στην ομάδα του το
προβάδισμα.
- 75' Σε ωραία «τρύπα» του Χατζά
ρα. ο Τοπαλίδης αδυνατεί να πλασά
ρει τον εξελθόντα Μαρίνο που απο
κρούει.
Ο Τ Ο Π ΑΛΙΔΗ Σ
Κ Α Ν Ε Ι ΤΟ 24)
— 76' Ο Γκέσιος με εξωτερικό φάλ.·
τσο τροφοδοτεί τον Τοπαλίδη, που
ύστερα από ταχύτατη κούρσα και
από 'πλάγια θέση με φοβερό σουτ
ξετινάζει τα δίχτυα του Μαρίνου
κλείνοντας το σκορ.
ΑΠ Ο ΒΑΛΛΕΤΑΙ
Ο ΕΡΙΣΤΙΚΟ Σ
ΓΥ Φ Τ Α Κ Η Σ
8 Γ Ο κ. Ρηγάκης δείχνει κόκκινη
κάρτα (πον Γυφτάκη για διαμαρτυ
ρία. Ο παίκτης σε προηγούμενη φάση
είχε ταιωρηθεί με κίτρινη για τον ίδιο

λόγο.
— 88' Ο Ελευθεριάδης με tpinX & J
οφού περνάει και τοι Μαρίνο
σε συμπαίκτη τοο. για va uno
σουν οι αμυντικοί και νσ διά ™
έτσι τον κίνδυνο.
89' Κεραυνό του Τοπαλίδη ί
πολύ κοντά και από πλάγια
αποκρούει με υπερένταση ο Μαρθ*
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής. Χ 'Ά θ 0^
σίου. Κατσώνης. Μαραγκός.
τζίκος, Σίμπος (4 Γ .Ακριβόπο
Τοπαλίδης.
Χατζάρας.
Γι
Ελπιθεριάδης, Πουρσανίδης ™
Xtgpatâç).
ΕΥΟΣΜΟΣ: Οικονομίδης
Κολών^
Μαρίνος),
Μαρσέλϋος,
ϊίαριπανίόης.
. — —·,»· Χρήστου. ΜποοΤί»
κλής (77' Συμεωνίδης), Znpoyiâv^W
Κατκιπιπέρης, Γ υφτάκης, ΤΐεΚΐ"
δης. Τσαντεκίδης.

ΤΟ Φ ΙΛΜ ΤΟΥ Α ΓΩ Ν Α
- 3" Ο Πουρσανίδης από αριστερά
κάνει μπαλλιά ακρίβειας στον αμαρ
κάριστο Ελευθεριάδηςπου πλασάρει
για να αποκρούσει ο Οικονμμίδης.
- 4 0 Μπουγιουκλής απένανη στον
Μπαλτζή σουτάρει χλ.ιαρά στην
αγκαλιά του Βεροιώτη τερματοφύλα
κα,
- 6' Κατσώνης - Πουικιανίδης Σίμ
πος - Τοπαλίδης
Ελευθερίου.^
αλλάζουν με μία την μπάλλα και ο
τελευταίος από την γωνιά της μικρής
περιοχής πιάνει' γυριστό άουτ που
φεύγα άουτ.
- 28' Σε σέντρα ίου Χ'Άθανασίου
από δεξιά, ο Πουρσανίδης από το
ύψος της μικρής περιοχής πιάνει
κεφαλιά μόλις άουτ.
- 49' Ο Γυφτάκης κόβει στον Τσαντεκίδη ποι από πολύ κοντά kui κάτω
από την πίεση του Παπατζίκου σου
τάρει άουτ.
Ο ΓΚ Ε ΣΙΟ Σ ΚΕΦ ΑΛΙΑ
ΣΤΟ ΔΟ ΚΑΡΙ
- 60' Ο Πουρσανίδης κάνει ωραία
σέντρϋ από αριστερά και ο Γκέσιος
από ένα μέτρο στέλνει κεφαλιά στο
αριστερό δοκάρι του ΟικονομίδηΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΠΡΟ ΙΙΓΕΓΤΑΙ
66' Σε βαθειά μπαλλιά τυυ Κοτοώ
νη αποκρούει ο Μβρίνος. η μ πάλλα
πηγαίνει σε αμυντικό τιαν φιλοξενού
μενων. ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ,
ο Τοπαλίδης γίνεται κάτοχός της και
με ανάποδο ψαλίδι την γυρίζει στην
μικρή περιοχή, όπου ο Ελευθεριάδης

Ο κορυφαίος παίκτης της Βέροιας αλλά και του αγώνα Τ Λ ^
Π Α Π Α Τ Ζ ΙΚ Ο Σ σε μία διεκδίκηση της μιεάλλος ανάμεσα
r
αντιπάλους.
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ΦΠΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. lAEMOEOrAj^
ιΜηζροπολτιος 7 ^
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Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Η κοινοπραξία «Venus» αναγνωρισμένη και
ομάδα παραγωγών σας γνώριζα ότι δέχεται δηλώ'
σας για διακίνηση ροδάκινων με τους ίδιους όρθ^
προμήθειας με τις ενώσεις γεωργικών συνεταΦ1'
σμών.
Οι δηλώσεις θα γίνονται κάθε μέρα από τις 8 π-Μ
7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείαί Σ. Σταθμά
Βέροιας τηλ. 2 4 2 0 4 - 23Μ I · 23225.
Από την διαχείρι^

οΟι

ΤΕΤΑΡΤΗ
14
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982
' Ετος ιδρυσεως 1965
«ρ. φύλλου
Μητροπόλεως 72

1906
Τηλ. 23.137

ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
ΤΟ ΙΔΙΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ;

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή ψύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Επάρκεια αγαθών αλλά....

Βραβείο
«Ωνάση»
στον
Ανδρόνικο
*00-000 ΔΟΛΛΑ PIA

01 ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΥΨΗ
Συοτάοεις τουυπουργείου
». * , - ε

Μεγάλη ρκρίβεια επικρατεί αυτές τις μέρες στην αγο
ρά και συγκεκριμένα στα βασικά είδη διατροφής. Ειδικά
για την Αθήνα γίνεται λόγος για «αστρονομικές τιμές» και
για μιά αγορά που έχει «αφηνιάσει».

κ α θ η ν η ^ Μ ^ 0 ?0 évuç E U rivuç. o
’'“Pu cvn Μ.ανωλ,Ιξ Ανδρόνικος θα
(« Α θ ή ν α ,.^ ~ .δ.ύΰ ô,rf)vf' Ρροββία
mW

. « J **1Ό λυ μ η ια .ι του κοινω« v û l W
-Αλέξανδρος Σ.
YiVït ,ην πί.Τελ£Τη της απονομής θα
Πα)Λΐύ fin i ΐΞ ” * 22 Α π Ρ'λ ί0 υ <ηΤ' ν

™

ΔημοκρατίαΚαραμανλής.

™ βραβείο θα

°

."»«
Κωνσταντίνος

ιης ^ " |ς(!ραΡε!|1 V‘a to 1981 δίνονται
βραβείο ·Αύήναι» ατον.Γάλ
im
Μπερνόρ Κουσνέρ
» τ α , από το ποσόν ίω ν

»

• Τi ^
Ρ°^·λαριιον).
lrwwm ß1*’0 -Ολύμπια» (και
3 » δολλάρια) στον καθη
’ Βή Μανώλη Ανδρόνικο.

Χαρακτηριστικό της καταστάσεως που επικρατεί είναι οι τιμές σε ορισμέ
νο ζαρζαβατικά. Η τομάτα πουλιόταν στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας χθες
και προχθές με 108 δραχμές το κιλό, ενώ οι μελιτζάνες επιαοαν τις 139 δρχ.!
Το αρνί πέρασε χθες τις 440 δρα
χμές το κιλό ενώ οι πατάτες διατηρή ναλωτές. που μοναδικό μέσο άμυνας
έχουν τον περιορισμό στις αγορές
θηκαν στις 36 δραχμές.
τους. Αυτό, βέβαια, δεν μπορεί vu γί
Ϊ Τ Η ΒΕΡΟΙΑ
νει στα βασικό είδη διατροφής, ιδιαί
Καλύτερη οπωσδήποτε η κατά τερα τις μέρες αυτές του Πάσχα,
σταση στην αγορά της Βέροιας, αλλά παρατηοέίταπτα είδη ενδύσεως
χωρίς όμως να σημειωθεί πτώση στις Kut υποδήσεως. όπου παρά τη μεγά
τιμές που εδώ κοι αρκετό καιρό λη προσφορά, η ζήτηση είναι περιο
έχουν γίνει αρκετά »αλμυρές» και ρισμένη,
Συστάσεις
προβληματίζουν τις νοικοκυρές.
του υπουργείου
Ενδεικτικά οι τιμές ορισμένων
Στο μεταξύ, με την ευκαιρία των
βασικών ειδών (ευρείας καταναλώ
εορτών του Πάσχυ, η Υπηρεσία
σεως λόγω Πάσχα) χθες στην Αγορά
Προστασίας και Ενημερώσεως Καιπτης Βέροιας ήταν οι εξής:
ναλωτή του υπουργείου Εμπορίου,
Αρνί 35U
360 δρχ. το κιλό,
επισημαίνει τα παρακάτω:
κατσίκι 380 400 δρχ.. τομάτες 85■ Ο καταναλωτής πρέπει vu προ
100. πατάτες 30 - 32. κρεμμυδάκια 30
40, μαρούλια 30 40. χόρτα 40 - 50,
γραμματίζει τις αγορές του και να
μην αγοράζει είδη που δεν είναι unu
μήλα 35 48. πορτοκάλια 40 50.
λεμόνια 35 40, αυγά 7 8.
(Μΐίτητα.
■ Πριν από κάθε αγορά πρέπει vu
Γεγονός πάντως είναι ότι η ακρί
συγκρίνει τις τιμές και την ποιότητα
βεια της αγοράς προβληματίζει,
των προϊόντων, μεταξύ διαφόρων
ολοένα και περισσότερο, τους κατακαταστημάτων.
■ Είναι προτιμότερο ο καταναλω
τής να προμηθεύεται τα είδη που επι
θυμεί σ' όλη τη διάρκεια της Μεγά
σμένιι είδη και ,στην ημερομηνία
νουν οι καταναλώ·
λης Εβδομάδας και όχι την τελευταία
παραγωγής τους.)
via
λήξεως
των
π
στιγμή, γιατί τότε θα του είναι δύσκο
λο να ελέγξει τις τιμές και την ποιό
τητα των αγαθών.
Εξάλλου η ίδια υπηρεσία διευκρι
νίζει ότι:
ω Αρμηκόλας όεχθηκε. α/Λά ταυ
1.
— Τα καταστήματα τροφίμων
τόχρονα κατήγγειλε το γεγονός στον
πρέπει να έχουν αναρτημένες πινακί
πρόεδρο του νοσοκομείου κ. Ταξ.
δες με τις τιμές των προϊόντων,
Παπαντώνη και στον αντιπρόεδρο κ.
2.
— Η τιμή που γράφεται στη
Γρηγ. Νιότη. Εκείνοι του είπαν να
συσκευαοία του προϊόντος δεν μπο
αναφέρει το περιστατικό στην Αστυ
ρεί να αυξηθεί από τον πωλητή (αλλά
νομία. Έτσι και έγινε.
μόνο να μειωθεί).
Ανδρες της Αοφαλείας Πειραιώς
3.
Στα εισαγόμενα προϊόντα
κατέγραψαν τα χαρτονομίσματα και
(κρέατα Kui γαλακτομικά) πρέπει να
την ώρα που τα έδινε στον Κοντοπα
αναφέρεται η χώρα προελεύσεώς
Α Θ Η Ν Α 13 1ΑΠΕ)
έργα για χρηματοδότηση uno την
νάγο επενέβησαν αστυνομικοί και
τους.
Η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων
τον συνέλαβαν, όταν εκείνος έβαζε
4.
- Τα τρόφιμα πρέπει να ζυγίζον(δηλαδή το τραπεζικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκή Τράπεζα, εντός του έτους
1982, καθώς και για τη διαμόρφωση
τα χαρτονομίσματα σε κουτί υγραε
ται μπροστά στους καταναλωτές,
ΕΟ Κ. για τις μακροπρόθεσμες χρη
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
ρίου, που είχε στο πόρτ παγκάζ του
εκτός από τα τυποποιημένα.
ματοδοτήσεις χορηγήσεις) χορήγησε
αυτοκινήτου του.
5. - Μεγάλη σημασία πρέπει να δί- στην Ελλάδα έξη νέα δάνεια συνολι μέσα am πλαίσια του πενταμελούς
προγράμματος κοινωνικής και οικο
κού ύψους 2.7 διοκκ. τα οποία προο
νομικής ανάπτυξης 1983 1987.
ρίζονται για την ενίσχυση επενδύ
Kut οπό τα δύο μέρη όιαπιστώθη
σεων στους τομείς των μικρομεσαίων
κε πως για το 1982 η συνολική χρη
επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και
ματοδότηση για επενδύσεις, μπορεί
της Γεώργιος- Η υπογραφή των
να ξεπεράσπ τα 20 δια. δρχ.
δανειστικών συμβολαίων έγινε χθες
στο υπουργείο συντυνισμού από τον
διοικητή της Ε.Τ.Ε. κ. Δε Πόρτς και
Στσ νέα έργα, πολλά από τα
τους διοικητές των τραπεζών Εθνικής. οποία βρίσκονται ήδη στο στάδιο
προχωρημένης μελέτης από το
Α Θ Η Ν Α 13 (ΑΠΕ)
Σκοπός της έρευνας είναι η εκτί ·? Ε'ΓΒΑ, ΕΤΗΒΛ. Αγροτικής και
τραπέζης Επενδύσεων. Την εγγύηση
υπουργείο Συντονισμού, συμπεριΆ ρ χ ισ ε από την στατιστική υπη
μηση του αριθμού των απασχολούμε
του δημοσίου για τα δάνεια αυτά
λαμβανονται:
ρεσία η διεξαγωγή έρευνας για να
νων. του αριθμού των ανέργων και
- Νέα οδικά δίκτυα.
διαπιστωθεί η έκταση της ανεργίας,
των μη ενεργών (νοικοκυρών, μαθη πιιρέσχε ο υπουργός οικονομικών κ.
-Έ ρ γ α αποκατάστασης σεισμοπα
•ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα
τών, σπουδαστών, συνταξιούχων Μ. Δρεττάκης.
Τα έξη δάνεια είναι τα εξής:
θών 1981.
για τους οικογενειακούς προϋπολογι
κ.λ.π.). Επίσης από την έρευνα αυτή
I Στην ΕΤΕΒΑ και στην τράπεζα
—Έργα περιφερειακής ανάπτυξης.
θα προκόψει και η διάρθριυση των
σμούς με βάση τους οποίους θα
- ' Εργα αποχετευτικά, εγγειοβελτιω
καταρτισθεί ο νέος τιμάριθμος.
απασχολουμένιον και ανέργων κατά επενδύσεων χορηγήθηκαν δυο δάνεια
τικά κ.λ.π.
Ετσι από την στατιστική υπηρε
περιοχές και κατά κλάδους οικονομι ύψους 520 και 310 εκυτ. δρχ. αντί
στοίχο τα οποία προορίζονται για
σία ανακοινώθηκε ότι οπό τις αρχές
κής δραστηριότητας.
την χρηματοδότηση μικρομεσαίων
αυτού του μήνα άρχισε σ’ ολόκληρη
Παράλληλα συνεχίζεται για έκτο
τη χοιρα η διεξαγωγή δειγματοληπτι
μήνα η έρευνα οικογενειακών προϋ επενδυτικών πρωτοβουλιών που επι
λέγονται σε συμφωνία με την Ε.Τ.Ε.
κής έρευνας απασχολήσεως (εργατι
πολογισμών η οποία συγκεντρώνει
Η διάρκεια των δανείων αυτών είναι
κού δυναμικού). Σ' αυτή την έρευνα,
πναλυτικές πληροφορίες για όλα τα
που θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές Ιου
έξοδα των νοικοκυριών. Έτσι από δωδεκαετής.
2. Στην τσιμεντοβιομηχανία «Ηρα
λίου. θα ερευνηθούν περίπου 30.000
την έρευνα αυτή θα προκόψει η διάρ
κλή: ΑΓΕΤ·αε την μεσολάβηση ττν
νοικοκυριά.
θρωση των δαπανών των νοικοκυ
Εθνικής Τράπεζας χορηγηβηκε οαριών και με βάση αυτή θα γίνει η ανα
νειο ύψους 600εκατ. δρχ. που θα δια
θεώρηση του δείκτη τιμών κατανα
τεθεί για την μεταφορά της μονάδας
λωτή, ώστε ο δείκτης αυτός να απει
ίου Πειραιά στο Μηλάκι Εύβοιας.
κονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις
3 Λάνεω ύψους 400 εκατ. χορη ΛΘΗ\Λ IJ (ΛΠΕ)
μεταβολές στο επίπεδο των τιμών,
Ειό>ΐΒΝ>/ρααηκύ v u κωρεώ ω.ωβιόοω·
γήθηκε για 10 ΧΡύν,α <” η ν ΕΤΒΑ η
οπαίυ θα ξοναδανεισει το ποσό αυτό κ ι εξής σχιτικά με σ» flpnanv afiytntστη θυγατρική του «Ηρακλή, την i/ inivril γιο ta τι/σιά ΦάΧκλαπ:
παραγώγων πετρελαίου
άνθρακϋ και
ΛΟΝΔΙΝΟ:
χημικών προϊόντων, παι» την αντίθετη
εταιρία »Μεπογειακαί επιχειρήσεις
- ΑνηοοχητιΧή 9/ιςμώ «πίκραιεί απ/ν
(πτωτική) εξέλιξη των δεικτών ειδών δια
άνθρακας Α-Ε-·
τ1 δημιουργία
Ίΐρίιιχή Toa ι·ηοιών ΦάΛΚΛοιτ, όπαι> παρά
τροφής. χάρτη, ποτών, ξύλου - φελλού,
στο Μηλάκι ινός τερματικού στα
την άνιίη των οκαρών tou pperamKi·«
ειδών υποδήσεως ενδυμασίας και δέρμα
Ομού
άνθρακαorόλου Sr ν σημαώΟψκ καμμιά ο» γκρουαη
τος.
4
Δάνειο
ύψους
300
εκατ.
χορη
ή άλλο cmmôdio.
4 Ο δείκτης παραγωγής ηλεκτρισμού
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Ασκησαν οι Εισαγγελείς

Δίωξη κατά τριών αθηναϊκών εφη
μερίδων για συκοφαντική όυσφήμηση
σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα
τους άσκησαν σήμερα οι εισαγγελείς
.¡Ρινικής αγωγής Αθηνών οι οποίοι
και διέταξα«· στην συνέχεια την διε
νέργεια προανακρίσεων.
, Ο Εισαγγελέας κ. Γρ. Κανιαδάκης
Γ.ιο αι>Γ'Λ·«Ρ»»':νι·. ι/σκησι: δίωξη
κατά των υπευθύνων της εφημερίδας
• Ελευθεροτυπία* για συκοφαντική
δυσφήμηση δια του τύπου, οε βάρος
των πρώην υπουργών κ.κ. Μιλ.
Εβερτ και Ιωάν, Παλαιοκρασσά
καθώς επίσης και του πρώην διοικη
τή της Εθνικής Τραπέζης κ. Ευθ
Χριστοδούλου.
Η δίωξη ασκήθηκε ύστερα από
τρεις ξεχωριστές μηνύσεις που υπίθαλον χθές Οι ανωτέρω για προχθεαι-

„γ δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας»
»ον τίτλο «ποιοι είναι οι οαμηοτ£ρ·. Στο δημοσίευμα αυτό αναφέροντον τα ονόματα τους και είχαν
καταχωριθεϊ ο ι φωτογραφίες τους.
Την προανάκριση στην υπόθεση ο
εισαγγελ^ς ανέθεσε στη συνέχεια
στον πτμισματοδίκη Αθηνών με την
εντολή « ι την «χιι ολσκληρώακι
εντός πέντε ημερών. Στην εισαγωγι
κή παραγγελία εξ άλλου υπογραμμί
ζεται η διάταξη του άρθρου 6
παρσνρ. 3 του συντάγματος που ορέ
ζει ότι οι βουλευτές δεν υπαχρκούν
tui vu εξετασθούν σαν μάρτυρες ενώ
κιον δικαστικής αρχής για την παρο
χή πληροφοριών που περιήλθαν ο
αυτούς ή που παρασχέθηκαν υπ
αυτών κατά την άσκηση των καθη
• κόντοιν τους,

Σκότωσε την
αγαπημένη του
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ «3 (Α Π Ε)

«Αν δεν γίνεις γυναίκα μου θα σε
σκοτώσω κ ι' εσένα κι όλο σου το σόι*
είχε προειδοποιήσει τη φίλη TOu
Κρύσταλλα ΜωΟσεως. ο Πιιννάκης
Τρυφταλιδης. Και χθές το πρωί υλο
ποίησε την απειλή του πυροβολών
τας την άτυχη νέα μ' ένα δίκοννο
κυνηγετικό όπλο.
Δράστης και θύμα είχαν δεσμό εδώ
και δυο χρόνια και όταν πριν 15 μέ
ρες, οι οικείοι της 28χρονης Κρυστάλλας τη φυνάδευσαν στην Αθήνα
για να γλυτώσει υπό το σφοδρά ερω
τευμένο αλλά και ζηλότυπο Τρυφταρϊδη, εκείνος πήρε το αεροπλάνο και
την ακολούθησε στην Ελλάδα.

Η Κρύσταλλα tov ¿διώξε α/νλά
όταν ξαναγύρισε στην Κύπρο αντιμε
τώπισε την απειλή του ότι θα την
σκότωνε. Και χθές τα πρωί ενώ πή
γαινε στην δουλειά της, έπεσε στο
δρόμο του Τριφταρίδη που χωρίς
πολλές κουβέντες την πυροβόλησε
δυο φορές εξ επαφής.
Ο Τμυφταρίδης. 25 χρονών, πωλητής αυτοκινήτων, μπήκε στο αυτοκί
νητό του μάρκας Μερσεντές, και εξα
φανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζη
τεί παντού και αργά χθές τη βράδυ
βρήκε σε χωματόδρομο κοντά στη
γραμμή αντιπαράταξης, το «υτυκίνη
το. Εκφράζονται υποψίες ότι ο ίδιος
κατέφυγε στην κατεχόμενη περιοχή,

Α νησ υχητική ηρεμία
στα νησιά Φ ά λκλα ντ

ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

^ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
η ϊ =ΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ïf

Αν όχι τίποτα άλλο, πόντιος το γέλιο το προκάλεσσν στον
ελληνικό λαό τα λόγια του κ, Παπανδρέου που απηϋθυνε στον
Ισπανό συνάδελφό του για το Ν Α Τ Ο και την ΕΟΚ. Και λεμε.
γέλιο γιατί κάτι τέτοιες εκδήλωσης και θέσης του κ. Παπανόρέου. γνωστού πολέμιου «ον δύο αυτών συνασπισμών, μόνο
με σοβαρότητα δεν μπορεί να τις δει κάποιος.
Δεν θέλησε, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο κ.
πρωθυπουργός να μπει σε λεπτομέρειες και να εξήγησα τη στά
ση του στο θέμα της Ισπανίας. Περιορίστηκε να πη ότι η Ελλά
δα θα υποστηρίζει την ένταξη της Ισπανίας και στην ΕΟΚ κοι
στο Ν Α ΤΟ «γιατί ο ισπανικός λαός το επιθυμεί». Δεν είπε,
όμως τίποτα ο κ. Παπανδρέου για το πώς δικαιολογήθηκε στα
εύλογα ερωτήματα του Ισπανού συναδέλφου του, δηλαδή πώς
είναι δυνατόν η Ελλάδα να βοηθά άλλες ανεπτυγμένες χώρες
να μπούν στην ΕΟΚ και στο Ν Α Τ Ο και η ίδια να επιδιώκει με
κάθε τρόπο την αποχώρηση της.
Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική που ακολουθεί
ται σ αυτόν τον τομέα. Πώς μπορεί, στ αλήθεια, να συμβαίνει
η Ισπανία, μιά χώρα τόσο προοδευμένη, να μην αντιλαμβάνε
ται πόσο «κακό πράγμα» είναι η ΕΟΚ και το Ν Α ΤΟ και να
ζητά την μεσολάβηση της κυβεμνησεως μιάς χώρας που έχει
εκδηλωθεί με φανατισμό εναντίον των δύο αυτών δυτικών
συνασπισμών; Πώς θα πασα η κυβέρνηση Παπανδρέου τους
τρίτους προς όφελος της Ισπανίας, όταν η ίδια η ελληνική
κυβέρνηση δεν έχει πείσει τον εαυτό της για αυτά που θα υπο
στηρίξει: Πόσα μειδιάματα θα προκαλέσει άραγε μιά τέτοια
πρωτοβουλία της σοσιαλιστικής μας κυβέρνησης στους κύ
κλους του Ν ΑΤΟ , που έχουν κάθε λόγο να μη μας πάρουν στα
σοβαρά;
I ο βασικό ερώτημα, όμως, είναι: Ως πότε θα εμπαίζεται και
θα υποτιμάται η νοημοσύνη του ελληνικού λαού; Τί κρύβεται
πίσω απ αυτές τις δηλώσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες του κ.
Παπανδρέου; Μήπως κάνη πάλι μιά νέο στροφή στα θέματα
Ν Α ΤΟ και ΕΟΚ και αν ναι γιατί δεν το δηλώνει, σαν υπεύθυ
νος πολιτικός, στον λαό του;
κάτηγορήθηκε και κατηγ ορατοί ο κ. Παπανδρέου από την
αξιωματική αντιπολίτευση ότι εισάγει νέα ήθη στην πολιτική
ζωή του τόπου. Ο κ. Πρωθυπουργός πρέπα να έχει ανπληφθεί
την βαρύτητα αυτής της καταγγελίας. Και πρέπει σύντομα να
πειστεί τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι «σύντροφοι» του Π Α ΣΟ Κ
ότι κάτι τέτοιες δηλώσεις, σαν την τελευταία, μόνο μειδιάματα
θα προκαλούν πλέον στον υπερήφανο λαό μας και δίκαια θα
αναρωτιόμαστε; Μοιάζουμε για— αμερικανάκια;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

φωταερίου δείχνει πτώση κατά 0,9%.
Ειδικότερα, ο δείκτης παραγωγής ηλε
κτριπμού (ποσοτικός δείκτης αστάθμητος)
δείχνει και αυτός πτώση κατά 0,8%.
Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση
της στατιστικής υπηρεσίας η οικοδομική
δραστηριότητα παρουσίασε μιά ελαφρά
άνοδο το δίμηνο Ιανοοαρίου Φεβρουα
ρίου Συγκεκριμένα:
1. II ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δρα
στηριότητα. που μετριέται με το μέγεθος
ίου όγκου των νέων οικοδομών και τι,.ν
προσθηκών οικοδομών όπως προκύπτει
από ας άδειες οικοδομών που εκδόθηκτν. στο σύνολο της χώρας, κατά το δίμη
νο Ιανουάριου ■Φεβρουάριου 1982, ανήλ0ε οε 8.316 χ ιλ μ3. ένανη 8 313 χιλ. μ 3
του αντίστοιχου 6ίμηνου του έτους 1981.
Δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 3 χιλ.
μ3 ή κοτά 0.47%,
2, Ειδικότερα στο Νομό Αττικής · που
περιλαμβάνει και ιον τ Νομό Πειραιώς
ο όγκος των νέων οικοδομών και τωνπροσθηκών κατά το δίμηνο Ιανοι«ρίου
Φεβρουάριου 1982. ανήλθε οε 2.727 χιλ.
μ3, έναντι 2.413 χιλ. μ3 του αντίστοιχου
διμήνου του έτους 1981. Δηλαδή, παρου
σίασι αύξηση κατά 314 χιλ. μ3 ή κατά
13.0%.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Φίλε κ. Διευθυντή,
Περνούσα
σήμερα
(Τρίτη,
13-4-1982) τα πρωί έξυ> “ άό τα γρο
φεία του Οργανισμού Εργατικού
Δυναμικού της πόλεώς μας (λεωφό
ρου
Βενιζελου) και είδα ουρά 100
περίπου νέων ανέργων, που περίμεναν να πάρουν το σχετικό επίδομα.
Διερωτώμαι, λοιπόν, εάν δεν θα
ήταν πιο σωστό, να μοιράζεται το
ποσό τούτο στα σπίτια, με επιταγή, ή
αλλοιώτικα. γιατί δεν ορίζεται μια
συγκεκριμένη ώρα για ορισμένα
ψηφία ίω ν επιθέτων, ώστε να .μη
εμφανίζεται το μίίωτιΚό τούτο φαινό
μενο:
Πιστεύω, ότι η ανθρώπινη αξιο
πρέπεια πρέπει να υπολογίζεται
περισσότερο...
Φιλικά
Γιώργος X. Χιονίδης

χβίς, μαά τοτ I Ιαψο μαιχιβώνιο συνο
μιλιών μ>· νη βριταντική ν.νβ6ΐ»·ηαη, ο κ.
ΧαΙηγκ, κικίι ιίχε αρχικά όηλώον,ι ότι
αημν.ιώΟηκχ κλάχιαχιι ιφόοΑοζ. κατόπιν.
μυτα ·ην τηλχφα/ηΚή αιαφή ζον μι. :ον
apyr.vTiνύ συνάίελφο :<>« Νικανόρ Κοσια
Mf.vrti, έγινι; γνωστό ότι «ανέκοψε σοβαρό
rjmúAio· αχό χλευμάς λργενπνής,
Ούτι. tu Μ) κράτη μύλη της οργάνωσης
θα αντικαθιστούν 260.000 τόννους αμερικανικών Κρατών κατόρθωσαν να αυμ
οωνήαουν jia το θύμα τωι· νιμτιών Φάλ·
πετρελαίου
κλαντ. κατά τη χθισινή ·κυκλι ιαμύνων των
>, Τέλος, δάνειο ύψους 605 εκατ.
Λιρών» αυντδρίαοη σηι Nia Υόρκη.
δρχ. χορηγήθηκε Υ1“ 12 χρόνια στην
ΜΠΟΧΕΝΟΣ ΛΪΡΕΣ
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας για την
- II Αργεντινή μη μια αιφνίδια στροφή
χρηματοδότηση μικρομεσαίων αγροματαίωση προσωρινά τουλάχιστο τη μηαο
τοβιομηχανικών και μικρών γεωργι
Χαβητική ηχωσπάθηια του αμερικανοιί
κών επενδυτικών πρωτοβουλιών,
υπουργού τί/ωτερικών ΛΧι(.άντιρ Χαίηγκ,
Λίγο πριν από την υπογραφή των
απο/μιίπτοντας τις τελευταίες βρκταηχκύς
συμβάσεων ο υπουργός Συντονισμού
σροτάσι.ις ya αποσύρει τις ¿¿¡γόμας της
μπιί τιι νφΊ ιΐγΙΦαΧκλ*ν: .
Απόστολος ΛάζαΡ'Κ και ο υφυπαυρ
Ο κ. Χατίρι χοι· φήΜΕυ.ιιΟ m αναχω
γός Συντονισμού Γιάννης Ποττάκης,
Ρήοιι :η ννχνα β τ ί ιο 1φ»’ ί*ρ συ «ι
είχαν μακρά συζήτηση μ ε τον πρόε
Mnaufaic Λίρες. αιΑβαλη την αναχώρησή
δρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν
roo για οήμιρα το πρωί, μητά αχό τηλεφω
δύσεων κ. Λεπόρτ κοι τους συνεργά
νική επαφή του είχε με tov upycvnvó συνάτες του. σχετικά με τα προτπνόμενα
όελοο του ^ικαιόρ Kàatu Μιντέξ
από την κυβέρνηση νέα αναπτυξιακά
Α//.α αόιιφωνο un ανακοίνωση της αμε
γήθηκε για >0 ΧΡ"νι° *<&« στην
ΕΤΒΑ που θα ξμναδανείσει το ποσό
στον «Ηρακλή* Υ1“ τ 9 χρηματοδότη
ση των εργασιών μετατροπής των
τριών μεγαλύτερων κλιβάνων του
Βόλου, ώστε να χρησιμοποιούν άν
θρακα για τη θέρμανση τους α ντί του
πετρελαίου 1 3 8 0 - 0 0 0 τόννοι άνθρακα

ρικανικής πρη-αβηΐυς στο .tovólvo 6ην απο
κλείεται και νέο αναβολή της μεταβίβασης
ron κ. Χαίηγκ στο Μπουέιος Λίρες.
Σύμφωιυ μη άλλις χληροφοριης η
Αργεντινή προετοιμάζεται να αποαττίλει
πολεμικά πλοία στην περιοχή των νησιών
Φάλκλαντ για να σπάσει ιον κλοιό των 200

μιλίων, χου cxcJfaXc η Βρεταννία. Atyntui
επίσης ότι Ηιι αποπειραθεί να ενισχύσει με
αερογέφυρα π ; δυνάμεις κατοχής :ων
ντμτιών.

ΝΕΑ VOPKH
Ιίαράλληλο η Αργεντινή πνμιύόωαε.
χθές. στον ΙΊράεάρο ton Συμβουλίου Λοφα
λείας του OHE. μήνυμα, όχου καθορίζονται
οι όροι για την αποχώρηση των στρατιωτι
κών της δυνάμεων από το νηοιά Φαλ
κλαντ. ανακοίνωσε ο Χορχύ Xcptpa Bt
γκας. μέλος της τριμελούς αποστολής της
Αργεντινής στα Ηνωμένα Εθνη.
Σε ουνένεεοξη, που παραχώρησε oro
αμερικανικό τηλεοπτικό όίκτυο »ABC», ο
κ. βέγκας δήλωσε ότι οι όροι της Apjcvti
νής nival οι ακόλουθοι:
Α) Να διακοπεί ο πλους τηςβρεταννικής
ναυτικής δύηιμης προς ta νιριιά Φάλ
κλαιτ.

Β) Να αρθεί υ βρααννικός αποκλεισμός
γύραι από τα νησιά,
Γ) Να αρθεί κάθε εμπόριο ·νμπύργκον
τηιος τηι Αργίΐτινή.
ΔΙ Η Μεγάλη hpuawia νιι W/αλύβύΙ ηη
οίσμευσ’ΐ ότι (tv θα πεοβάλε) ζανό α«α·
κ ιακό καθεσηίς στα νησιά Φάλκλαντ και
δεν θα προσπαθήσει να επαναφέρει Το
προηγούμενο «στάτους κβύ·.
Αστοί σι όροι, διευκρίνησι. ο κ. Βέγκιες.

πρέπει να εφαρμοοθούν ταυτόχρονα.

Ο κ Ρέγκας υπογράμμισε, όπ είναι η
πρώτη φορά, μετά το ξέσπασμα της κρίσης,
που η χώρα του fiv e έτοιμη να απαντήσει
στην παράγραφο ιοτ' αρ 2 της απόφασης
του Συμβουλίου Αοφαλείας «/ς 3 4πριλι'ου,
που ζητά την αποχώρηση παν tnpanvmκά«νδυνάμεων της .έργειτινι); από τα >·ησιά
Φάλκλαντ,
Τόνισε, επίσης, ότι η Μεγάλη βρετανόα
πρέπει παριίλληλα να απαντήσει στην
παράγραφο υπ' αριθ. I αυτής της απόφα
σης. που κάνει έκκληση για καιάπαυση
των εχθροπραξιών, όιακοκά τον κατάπλου
της βρετανηκής ναυτικής δύναμης προς τα
νησιά, άρση του αποκλεισμού γύρω αχό την
περιοχή, κοθιίες και του εμπορικού »σιπάργκο· προς την Αργεντινή.
ΛΟΝΔΙΝΟ:
— Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληρο
φορίες, οι αρχές της Αριπηιιή; απέρριφαν
χθές πρόταση του κ. Χαίηγκ που τους δφ

Οηκε τηλεφωνικά. Συγκεκριμένα, ο κ.
Χαίηγκ χρότανι. να εγκατασταθεί προλη
πτικά οτα νηοιά Φάλκλαντ τριμελής διοί
κηση από βρτταννυύς. αμερεκανούς και
αμγειτπκιός. μέχρι να δοθεί οριστική λύση
am πρόβλημα.
ΟΠΛΗΛ:

- 0 Καναδάς και η Νέα Ζηλαιάα αχφ
λωίθησαν εις χάρες της ΣΟΚ στην επιβολή
εμπορικών κυρώσεων κατά της Αργεντινής
εξαίτίας TO ττρηοίΐισκης «ανοχής στα

νησιά Φμλκλακ
0 και,ιδάς ανακοίνωσε. γ**'ς on ama
yoptvan όλες εις εισαγωγές νφγεντεφμν
προϊόντων ύφους 6» εκατομμυρίων Λαλ

xZilOY κω *άγωο*
í K ifr W w h ;
manïMiKiï itp°£ °7ν ApjtiTuà
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οταυρόΛε
125456769

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ:
1. Γεννάει αυγό— Το πρώτο...θάμα
2. Ειδικό και αναφορικό— Ανάποδα
προσκαλεί.
3. Κάποτε άχε σχέση με την ΛΤΕ.
4. Στην αιτιατ. δημοτική; κάτοικος
ασιατικής χώρας (αντιστρ.).
5. Της καθαρεύουσας αισθητήρια όρ
γατνα- Κ ι’ αυτή φιλοσοφήθηκέ
δ. Πέταξε πάνω από το θάλπσσα,

m

Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ

ιιντίστροφα (κλητ ).
7. Είναι και τα φυτώρια των οιτωρο
φόρων.
8. Δεν φοβάται τους πολέμους— Ξέ
νθ...λάύ(.
9. Θα μας έρθει σε λίγες μέρες
(αντιστρ.)— Εμπορικός όρος.
ΚΑ Θ Ε ΤΑ :
1. Δόξασε ποάοσφαιρικά τη Γαλλία—
Ψευδώνυμο συγγραφέα μας.
I. Υποκλοπές θ υ μ ίζει- Έχει και το
φώς το,.όικά του.
3, Χωρίς αξίο. αυτά.
4. Στην κλιτική γνωστός γιατρός του
νοσοκ. Ναούσης Ιαντίσιρ.).
5
Παλαιά-θάλασσα
(αντιστρ.)—
Συμπεραίνει.
6. Και τέτοια ψηφοδέλτια υπάρχουν
(αντιστρ)
7. Σε γλάστρα ευδοκιμεί.
8. Στάσιμα νερό— Ό μοια φωνήεντα.
9. Από βαρκάρηδες ακούγεταιΦυιτογραφικό εργαλείο.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ Ηΐ ΟΥΜΕΝΟΥ
1. Π1ΣΤΈΩΣ 2 Π Α Σ Χ Α 3. Α Σ - ΝΟΘ 0 0 4. Υ Π Ο Υ Ρ Κ Α Μ 5 ιΈ Μ Β)ΡΥ(Ο )- Α Β Α - ΣΒ 6. Α Ρ Ω Μ Α — ΕΗΟ
7. Κ Ι - Ο Λ Ε - ΣΥ 8. ΓΝΙΑΣ (Σαΐνι) 9. ΚΡΙΑ Ρ ΙΑ
I. Λ Α Υ Ρ Α Κ Ι 2. ΣΠΥΡΙ 3. (Σ Λ )ΙΠ - (Λ)ΙΡ(Α) 4. Σ Α Ν Α Μ Ο Ν Ι 5 Τ ΣΟ Υ Β Α Λ ΙΑ 6. Ε Χ Θ Ρ Α - ΕΑΡ 7. Ω Α - ΣΙ 8.
Ο Α ΣΗ Σ 9 ΡΟΜΒΟΥΣ.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

ΚΑΘ ΕΤΑ:

ζ ώ σ ε ις σας

η·

%;Α

Τα ποντίκια
βοηθούν τον
άνθρωπο
Ένα ποντίκι »δύτη·;· μεγάλου βά
θους μπορεί νο uvotLsi to δρόμο
στους ανθρώπους — θύτες που κινδυ
νεύουν στα διαρκώς βαθύτερα νερό
στο οποία γίνονται έρευνες για πετρέ
λαιο Σε πρόσφατο πείραμα ένα πον
τίκι βγήκε ζωντανό ύστερα από κατά
δύση «απομίμηση· πραγματικής, βά
θους 2.600 μέτρων δηλαδή τέσσερις
φορές βαθύτερα απ' ότι έχουν επιτύ
χει οι άνθρωποι δύτες. Δύο επιστήμο
νες στο κέντρο ερευνών του Συμβου
Χίου Ιατρικών Ερευνών του Χάρροου κοντό στο Λονδίνο, ανακοίνω
σαν στο Εκτο Διεθνές Συμπόσιο
Επιστημονικών Καταδύσεων που
έγινε στο Πανεπιστήμιο Ερριώ Βάττ. ότι με νέο; μεθόδους ίσως μπο
ρέσει ο άνθρωπος vu καταδύεται σε
βάθος μεγαλύτερο από 650 μ. - επί
πεόο που έχουν φθόαει μόνο 7 άν
θρωποι στον κόσμο.
Ot επιστήμονες εξήγησαν ότι παρ'
όλο πον ι'.να ποντίκι πεθαίνει κονονι
κό από την πίεση του νερού στα
1.000 μ. ένα από τα ποντίκια τους
κατόρθωσε, να επιβιώσει, όπως ονα
φέραμε παραπάνω στα 2.600 μ. σε θεέ
λαμο πίεσης, με την εισαγωγή ελεγ
χόμενης ποσότητας υδροξτιδίου του
αζώτου στην ατμόσφαιρα του (Κιλά
μου

Εκμετάλλευση—
της βιοτεχνολογίας
Στη Βρετανία πρόκειται να ιδρυθεί
με υποστήριξη της Βρετανικής
Κυβέρνησης και εμπορικών συμφε
ρόντων μία εταιρία για την εκμετάλ
λευση της βιοτεχνολογίας, η οποία
όπως λέγεται ίσως αποβεί «τόσο
σημαντική όσο και οι μικροϋπολογι
στές» Βιοτεχνολογία είναι η χρησι
μοπαίηση με χειρισμό γενετικής ζων
τανών οργανισμών, όπως τα βακτη
ρίδια. οι μήκητες και τα κύτταρα των
ανωτέρω φυτών και ζώων, σε ιατρι
κά. εμπορικά
και βιομηχανικά
προϊόντα. Στα προϊόντα αυτά θα
περιλαμβάνονται βελτιωμένα διαγνω
στικά και θεραπευτικά φάρμακα, έν
ζυμο χρησιμοποιούμενα στη ζύμωση
κατ συστήματα για βιομηχανικό
απορρίμματα και εξαγωγή πρώτων
υλών. Η εταιρία που ίσως γίνει στο
Καίμπριτζ θα προσφέρει σε όλο τον
κόσμο τις γνώσεις και τα προϊόντα
*ης

Δ ια β ά ζ ε ι e
κ α ί δ ια δ ίβ ε ε ε
εήν
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

κανάλια
5.00 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5 15 ÓV0 ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΡίΒΥΘΙΑ
Sl30 Μ ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
5 55 ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ
ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ
Δ00 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΝΤ1ΣΝΕΫ
#30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8 45 Μ OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ

8.00 ΧΟΡΩΔΙΑ

8.30 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΚΕΣ

ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΙΟΤΙΣΣΑΣ
8.30 ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ..
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

θ-30 8ΡΑΘΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 Η ΜΑΡΘΑ ΑΡΓΚΕΡΙΧ ΠΑΙΖΕΙ
ΣΟΥΜΑΝ
8 00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΛΑΟΣ

ΠΑΣΧΑ:
Μ έ ρ α χαράς κ α ι αγάπης
Το Πάσχα μας είναι κατεξοχήν
γιο/ιτή,μέρα χαράς :αι αγάπης για μας
τους Χριστιανούς. Και αυτό, γιατί εί
ναι η μέρα ~υυ ο «Χριστός ανέστη εκ
νβκρών. θανάτω θάνατον πατήοας»
και εμείς που είχαμε σοσταυρωθεί και
συνταιριάστεί με το Χριστό «νοιώσαμε
το σκίρτημα της νέας ζωής» και
βεβαιωθήκαμε για τη δική μας προσ
ωπική ανάσταση, αφού, όπως λέει ο
Απόστολος Παύλος, «(ώσπερ ηγέρθη
Χριστός εκ νεκρών δια της όόζης του
Πατρός, οότω και ημείς εν καινότητι
ζωής περιπατήπωμεν· (Πωμ. στ' 4). Η
άμετρη χαρά και η ακλόνητη βέβαιό
τητά μας για την Ανάσταση τοιι Χρι
στοά που είναι προϋπόθεση και για τη
δική μας ανάσταση (Α~ Κορ. 15, 20:
•Χυνί δε Χριστός εγιρ/ερται εκ
νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων
εγένετο· και τους στίχους 12-19 του
ίδιου κεφ.) φαίνεται στον θριαμβευτικό
ύμνο που πολλές φορές, τα χείλη μας
ψάλλουν τη νύκτα του Πάσχα και ίσα
με τη γιορτή της Ανάληψης: »Χριστός
ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον
πατήοας και τοις εν τοιςμνήμασι ζωής
χαρισάμενος·. Τα συναισθήματα δε
της νίκης και θριάμβου που κατακλύ
ζουν την ψυχή μας τη νύκτα αυτή και
όλο τον καιρό της επίγειας ζιοής μας
εκφράϊ/,ι αριστονμγηματικά ο μεγάλος
μας Πατέρας και διδάσκαλος I. Χρυ
σόστομος στον Κατηχητικό του λόγο
που διαβάζεται στο τέλος της θείας
λειτουργίας της νύχτας του Πάσχα:
«...κανείς ας μη φοβάται το θάνατο,
γιατί μας λευτέρωσε ο θάνατος του
Ι'ωτήρα... κατέβηκε στον Άδη και τον
λαφυραγώγησε. Τον πίκρανε, όταν άγ
γιζε τη σάρκα Του. Και ο ΙΙοαίας...
φώναζε: ο Άδης... πικράθηκε, όταν σε

ΣΗΜΕΡΑ

-'·* ........ ■·. Μ I .·,.

' ' Γ'.ν.·Γ:·: · «··

1825

Ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης.
γιός του Πετρόμπεη, έμψυχοι
νοντας τους μαχητές του
φρουρίου Νεοκάσιρου Μεθώ
νης φονεύεται από τους
Τούρκους σε ηλικία 19 χρό
νων.
1828
Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλε
μο εναντίον της Τουρκίας,
προκειμένου νο εφυρμασθεί η
συνθήκη του Λονδίνου (της
6 7 1827) με την οποία επι
βαλλόταν στην Τουρκία και
Ελλάδα η κατάπαυση των
εχθροπραξιών καθο'ις και διά
φοροι άλλοι όροι
1865 Ο ηθοποιός Τζών Γουϊλκς
πυροβόλησε
στο
θέατρο
«Φόρνι» της Ουάσιγκτον τον
πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν.
που πέθανε την επομένη μέρα.
1912 Ο «Τιτανικός· συγκρούστηκε
με ένα παγόβουνο στον Βύ
ρειο Ατλαντικό και περισσό
τεροι από 1.500 άνθρωποι
βρήκαν το θάνατο.
1945 Τα αμερικανικά αεροπλάνα
βομβάρδισαν το Τόκιο και το
αυτοκρατορικό
ανάκτορο,
κατά τον Β' παγκόσμιο πόλε
μο.
1971 Ο πρόεδρος Νίξον έκανε άρ
ση κατά ένα μέρος τον« εμπο
ρικού εμπάρκο κατά της Λ αϊ
κής Κίνας.
1980 Εκπρόσωποι του διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκαν τους Αμερικανούς ομή
ρους που βρίσκονταν στην
αμερικανική πρεσβεία της
Τεχεράνης.
1981 Προσγειώνεται ομαλά
το
πρώτο διαστημικό λεωφορείο
«Κολούμπια. στη βάση Έντοναρτς

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΒΕΜΖΕΛΟΥ 27 ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩ Ν
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ά μ εσ η Δ ράσ η
Ο .Τ.Ε. (β λά β ες)
Π υροσ βεσ τική

100
121
199

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσ βεστική
Ν ο σ ο κομείο
Δ .Ε .Η . (β λ ά β ες )
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . (σ τα θ μ ό ς)

ΡΟ ΥΣΣΑΚΗΣ

Ο Κ Ω Ν /Τ ΙΝ Ο Σ Δ Α Ν Α Σ ίου
Σταύρου και της Αναστασίας το γέ
νος Μυροφορίδη γεννήθηκε στο Τζά
κι Πέλλης και κατοικεί στην Ξεχα
σμένη Βέροιας και η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Τ Ρ ΙΚ Α Λ ΙΝ Ο Υ του Δημοσθένη και
της Βασιλικής το γένος Κότα γεννή
θηκε στο Νησί Ημαθίας και κατοικεί
στην Ξεχασμένη Ημαθίας πρόκειται
να έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη
Ραψομανίκη.

Η ΣΥΜΦΟΡΑ
Μετά τη λειτουργία, ο Ιερεύς. ομιλεί
προς τους πιστούς για την ημέρα της
υπέρτατης κρισεως:
- Οι κεραυνοί θα πέφτουν, λέει, οι
αστραπές θα φωτίζουν τη γή. η γή θ°
σι.ίεται και οι νεκροί θα αναστηθούν...
Συμφορά μου. φωνάζει κάποιος.
Έχω θάψει δύο πεθερές!...
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΦΟΡ
Στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου της
Νορμιινδίας υπάρχει στον τοίχο η
εξής πινακίδα: « Οποιος θέλει μπορεί
να "καπνίζει στο κρεβάτι. Το μόνο
που σας ζητάμε είναι: να κάνετε πριν
τη διαθήκη σας ‘Ό ειδοποιήσετε τους
πυροσβέστες, για να επέμβουν έγκιιι
ρα και τέλος «ν το επιθυμείτε λέτε
στον διευθυντή σι ποιό μέρος θέλετε
να σας θάψουν. Ευχαριστώ».

ίΠ υρ οσ β εσ τική
Λ .Ε .Η . (β λά β ες)
Ι.Κ .Λ . (τψ α ιτ. β ο ή θ ειες )

Ο ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑ
ΤΙΟ Σ too Γεωργίου και της Σοφίας
το γένος Αθανασιάδου γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑ Τ ΣΙΓΙΑΝ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ
ΑΝΝΑ
του
Ευθυμίου και της Αικατερίνης το γέ
νος Μπαμπέτσα γεννήθηκε στο Δά
σκιο Ημαθίας και κατοικεί στη Βέ
ροια πρόκειται να παντρευτούν και ο
γάμος θα γίνει στη θέροια,

auto το
ξιρ α η ;..
• ΟΙ Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν Ο Ι ανθοπώλες
στην πρασπάθειά τους ν' αυξήσουν
ας παιλήσεις λουλουδιών. μετά από
τις καθιερωμένες ημέρες που είναι
αφιερωμένες στη Μητέρα, στον
Πατέρα, στη Μνηστή, στη.,.Γραμματέα κ.α., καθιέρωσαν την 14η Απρι
λίου σαν «Ημέρα της Πεθεράς»!

Ρα&οταζι

62,55 62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
ίερμίου Βεηζέλοο
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
Ν ΑΟ ΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22636
ΑΛΕΞ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
■Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
23.350
(νίωραϊτη

• Μ ΙΑ αμερικανική ασφαλιστική
εταιρεία δημοσίευσε την παρακάτω
αγγελία ειδικώς για τις χορεύτριες
του Χόλλυγουντ: «Σας ασφαλίζουμε
κατά παντός ατυχήματος! Μιά πελά
τισσα μας έσπασε προ ημερών το πό
δι της. Αποζημιώθηκε αμέσως με δύο
χιλιάδες δολλάρια!...Που ξέρετε;
Μπορεί αύριο να είστε εσείς η τυχε
ρή.!!!

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ
Όποιος σήμερα θέλει να πολεμήσει
την ψευτιά και την αμάθεια και να
γράψει την Αλήθεια, έχει να ξεπεράσει το λιγότερο πέντε δυσκολίες:

Την ΕΞΥ Π Ν Α Δ Α να την αναγνωρί
σει παρ' όλο που τη σκεπάζουν παν
τού.

2 2 .2 2 2
22.503
125
2 5 .7 4 9
24.444

Π Α Λ Λ Α Σ (τηλ. 22037)
Το μαστϊγιο του Ζορρό (Αλαίν Ντελόν)
ΠΑΝΘΕΟ Ν (τηλ. 25471)
Οι Ινδιάνοι Απάτσι με τα φλογισμένα
βέλη εφορμούν
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Οι μισθοφόροι
Ν Α Ο Υ ΣΗ Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α (τηλ. 22408)
Το ντεμπούτο μιας I άχρονης
Ζ Α Φ ΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28940)

ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Π υρόσ βεση κ ή
Ν ο σ ο κο μ είο
Δ .Ε .11.(βλάβες)
Ο .Σ .Ε . (σ τα θ μ ό ς)

σπερο της φώς έδιωξε απ' τις ψυχές
μας τα σκοτεινά πάθη και ατη θέση
τους θρόνιασε τη χαρά, την αγάπη και
την ειρήνη του Θεού. Τα φιλιά της
Ινάατααης και η πασχαλινή μας χαμό
το δείχνουν περίτρανα. Και ο υμνωδός
της Εκκλησίας μας πλημμυρισμένος
από τη συγνώμη που ανέτειλε απ' τον
κενό τάφο και γεμάτος χαρά, αγάπη
και ειρήνη που πυρώνουν κυριολεκτι
κά την ψυχή του μας προτρέπει λέγονrας:
«Αναστάσειος ημέρα
καιλαμπρυνθώμεν τη πανηγνρει
και αλλήλους περιπτυζώμεθα.
Είπωμι.ν. αδελφοί, και τοις μισούσιν
ημάς
Χυγχυφήσωμεν πάντα τη αναστάσει
και σύτω βοήσωμεν ■ Χριστός ανέστη
εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήοας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος».

Μ ΕΛΛΟ ΝΤΕΣ ί'Α Μ Ο Ι

Ο ΛΥΜ Π ΙΟ (τηλ. 24772)
Τρινιτά εκδικείται 7 καθάρματα,
(καουμπόϊκο)

2 2 .1 9 9
2 2 .200
22.314
4 1 .353

Α ΛΕ Ξ Α Ν Δ ΡΕ ΙΑ Σ

ΠΑΝΑΠ

θαναχε, το κεντρί σου: Πού είναι.
Άδη. η νίκη σου: Ο Χριστός αναστή
θηκε και σύ έγινες συντρίμια. Ο Χρι
στός αναστήθηκε και γκρεμίστηκαν οι
δαίμονες... Λ ναστήθηκε ο Χριστός και
η ζωή κυριαρχεί. Αναστήθηκε ο Χρι
στός και κανείς νεκρός δε θα μείνει
πιά στο μνήμα...».
Η ιύχτα της Ανάστασης μι: το ανέ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Κ Α Π Ρ ΙΝ Η (τηλ. 22066)
Σούπερ γορίλας Κ ίνκ
Κόνκ και
Αδίστακτοι δολοφόνοι σκορπίζουν
το θάνατο (καράτε)

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΙΑ ΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο

Μ ΛΚΕΔΩΝ
ΠΛΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής θτολόγος

Κινηματογράφοι

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣ1ΠΟΥΡΙΔΗ

συνάντησε κάτω. Πικράθηκε, γιατί
καταγιγήθηκε. Πικράθηκε, γιατί ξεγελάαθηκε. Πικράθηκε, γιατί νεκρώθη
κε... Πήρε σώμα και βρήκε θεά. Πήρε,
γή και συνάντησε ουρανό... Πού είναι.

Η

Πρέπει νάχει το ΘΑΡΡΟΣ να γράψει
την Αλήθεια, παρ' όλο που παντού
την καταπνίγουν.

10.00 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙ
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

10.10 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
11.00 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το'πητη 14 Απριλίου j*

2 3 .6 1 9
23 .364
23.376

Ο σκληρός της Δύσεως (Μπούφαλο
Μπίλ)
ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ (τηλ. 23349)
• Ο Μπουλντόζας της σφαλιαρας
ΙΜπόν Σπέναερ)

Την ΤΕΧΝΗ να την κάνει ευκολομεταχείριστη σαν όπλο
Την ΚΡΙΣΗ να διαλέξει εκείνους,
που στα χέρια τους η αλήθεια θ' αποχτήσει δύναμή
Και τυν ΠΟ ΝΗΡΙΑ να
ανάμεσα τους.

γπ

ΜΠΡΕΧΤ

Επιβτρέφονταί
οι πινακίδες
οτοιις οδη
ο ι πινακίδες των Γ Χ . ευ ιυ .ρ ε φσιηαι. Από τό πρωί σ τά τμήμα
τα τής Τροχαίας οι ενδιαφερόμε
νοι κάνουν ουρές γ ιά νά πάρουν
πίσω όσο πιό γρήγορα μπορούν
τ ις πινακίδες των αυτοκινήτων
τους καί νά τό «σκάσουν» από τό
κλεινόν άστυ

ΕΛΗ Α Σ 20
(Λ κ υ Λ τ πιτσαρίας ΤΛ1ΣΣΙΑ)

Η πιό χαρούμενη σ τιγμ ή γιά τους μικρούς κα ι μεγάλους £Ϊν®1
βαια το βάψιμο των αυγώ ν την Μ εγ. Πέμπτη ή ·Κόκκινη».Το
θέλει τα αυγά κόκκινα αλλά τα τελευταία χρόνια συνηθίζονται ύ ’
}λ χρώματα.
Γ ια να πετύχετε καλά το βάψιμο πρέπει πρώτα να τα καθβΡ6
καλά. Πρέπει να ξέρετε απίσης ό τι τα άσπρα αυγά βάφονται καλι>5
από τα σκούρα και για να γυα λίζο υν τα αλοίψουμε με ξύδι
Γ ια τη ν διακόσμηση των αυγών μπορείτε να χρησ ιμοπ οιήσει ρ
είδους μπογιά. Μ ο λύβ ια , νερομπογιές, τέμπερες, μαρκαδόροι θ»
δανεισθήτε από τους μικρούς μαθητές.
.5
Μ * μαρκαδόρους ή νερομπογιές βάψτε τα αυγά σας σε σχΊ^
λουλουδιώ ν. Δ εν χρειάζεται να είστε μεγάλο ταλέντο στη ζω γΡ ^
για να τα καταφέρετε. Τ ο αποτέλεσμα όμως θασας ενθουσιόσ^.
Πάρτε μικρά φύλλα από λεπτά λουλούδια ή αγριόχορτα, βόύώ·'
τα στο λάδι και κολλή σ τε τα προσεκτικά πάνω στα αυγά. Τυλίξβ
με μιά παλιά κάλτσα νάϋλον κ α ι Βάλτε τα νπ Βοάσοί"· ο -αν
και βγάλετε τα φύλλα θα έχετε πρωτότυπα α υ γ ^ μ ε θαυμάσια
Επίσης μπορείτε να γράψετε στα αυγό τα ονόματα όλης τηςοιΡ5*
νειας, είνα ι μιά ιδέα που ενθουσιάζει τα παιδιά σας. Αλλία ο ι ιδΚ?ί
νω στα πασχαλινά αυγά δεν τελειώ νουν. Τ ο μόνο που χρειάζεται θ'
φαντασία, κέφι και αγάπη για να δημιουργήσετε πρωτότυπες δΐώ
σ μητικές συνθέσεις.
Η φίΛΠ ^

Ό 6 T IX 0 S
Ν Ε Ο Λ Α ΙΑ
Κ Α Ι Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α
Γιατί τα παιδιά μας
φτάνουν στα ναρκωτικά
εύλογα και μ' ανησυχία
ο κάθε γονιός ρωτά,
και είτε το θέλουμε είτ' όχι
η απάντηση είναι μιά.
Τους προσφέρουμε τα πάντα
σε υλικά αγαθά,
νομίζοντας ότι έτσι
κερδίζετ η ευτυχία κι' η χαρά,
και τους στερούμε τα ουσιώδη
κι αδιαφορούμε για τα ιδανικό
που ο νέος θέλει και διψά.
Τ’ αποτέλεσμα, είν' ο νέος
με την τσέπη γεμάτη λεφτά
μ' αυτοκίνητα ή άλλα μέσα υλικό
να νοιώθει τεράστιο κενό ψυχής
πούναι το τελικό αποτέλεσμα
της Κοινωνίας μας της καταναλωτικής.
Πώς λοιπόν θα γεμίσουμε
το κενό της νεανικής ψυχής
πριν έρθει το ναρκωτικό
να δώσει την ολέθρια ψευδαίσθηση της ζωής;
Η λύση είναι μιά και μοναδική
ν' αναστηλώσουμε στα βάθρα τους τα κενά
τα αιώνια Ελληνοχριστιανικά ιδανικά.
που μιλούν για σωτηρία του ανθρώπου και της ψυχής,
και πούναι αναντικατάστατα δομικά υλικά
για συγκρότηση προσωπικότητας ηθικής.
Χρειάζεται από μας τους μεγάλους
νέα ιεράρχηση αξιών
που δεν θα ρίχνουν το βάρος τους
υπέρ των υλικών αγαθών
αλλά κυρίως των ψυχικών και ηθικών.
Να σταματήσουμε τα κηρύγματα με λόγια
που τους νέους δεν τους συγκινούν
αλλα να ζήσουμε σωστά και ενάρετα
κιιι με το ζωντανό μας παράδειγμα.
να χτίσουμε κοινωνία που αυτοί ποθούν να δούν.
Από Φαρισαίους σήμερα είναι γεμάτ' η κοινωνία
εκείνο που της λείπει είν' ο έμπρακτος αγώνας
που οδηγεί νέους και ώριμους στη σωτηρία.
Α ντί του όπιου που δίνουν «ιτα νειάτα
οι δογματισμοί του μίσους
να δώσουμε το Βάλσαμο για σωτηρία
που χαρίζει της Αγάπης η Θρησκεία.
Το μίσος αδειάζει τη ψυχή
ενώ η Α Γ Α Π Η γεμίζει κάθε της πτυχή.
Αντί νο μαθαίνουμε τους νέους
ν' αγαπούν τη δύναμη της καταστροφής,
να τους δείχνουμε το δρόμο της αιώνιας Α Γ Α Π Η Σ
πούναι μοναδική δύναμη σωτηρίας της ψυχής.
Αντί του μίσους που είναι το κυριώτερο συστατικό
για κάθε ιδεολογικό φανατισμό
να διδάξουμε στους νέους ν’ αγωνίζονται με τρόπο ευγενικό
για κάθε υψηλό και μεγάλ.ο και Χριστιανικό

Το κενό της νεανικής ψυχής
δεν γεμίζει από την λωτρεία
της εφήμερης δύναμης της υλιστικής
αλλά από την αιώνια δύναμη της αγάπης της Χριστιανικής.

Κενό ψυχής σε κόσμο υλιστικό
είναι το πιό σίγουρο έδαφος για Ναρκωτικό.

Σώατε το onixi οας από την υγρασία
.- Ί Z i? .)*

4 ¡¡¡

Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α (τηλ. Ζ ’ 639):

Αλιγάτορας στο στόμα του κροκοδεί
λου (αμερ. παραγ.)

* ° V \ς ώ

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΑΜΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚ Π 4ΙΔ ΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ Ν ΥΕΝΕΔ

S
#7

ΜΑΤΣΤΕΡΠΟΥΤΣ H E L LA S .

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ Σ

Μετεκομιααν και δέχονται

Αυγά της Λαμπρής.

διαδόσει

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ Α ΓΔ Α ΡΟ ΥΣΣΑ Κ Η Κ Ο ΤΖΑ Μ Π Α ΣΟ Π Ο ΥΛΟ

miexmex xm

Ειδικά πλεονεκτήματα: θερμομονωτικές ικανότητες · Προστασία από το σχίσιμο των σοβάδων από
σεισμούς · Αφλεκτο 100% · Τα χρώματά μας είναι της Μπάγιερ Γερμανίας αδιάβροχακαι ανεξίτηλα ·
Το κιλό καλύπτει 1-3 τετρ. μέτρα · Ποιοτικά δεν έχουμε ανταγωνιστές · Εισσγεται απ ευθείας από την
Αυστρία.
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ι ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Ι-ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΟ ΠΟ Ι Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟΙΑ

Γ Ε Ν ΙΚ Η Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Ο.Ε
i
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“ ΊοΒυναηοι αι. διάστημα μισού δευτερολέπτου, τρία στιγμιότυπα του χαμένου γκολ
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. Γ.
ΜΕΣΗ: ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Οικονομιδης μπλονζαρα
**κ>ί εήν πορεία της μπάλλας.
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ΝΗ ΣΙ
1
ΞΕ ΧΑΣΜ ΕΝ Η
I
Νησί (Αντ/τής Δ. Χριστοδουλίδης)
Ισόπαλος έλειξε ο άγιόν μεταξύ
τι»ν ημάδων Νησί και Ξεχασμένης με
σκορ 1-1
Το Νησί είχε την εδαφική υπεροχή
πλλά δύσκολα έφθανε στο γκολ ενώ
αντίθετα η Ξεχασμένη ήταν πολύ επι
κίνδυνη στην επίθεση,
Στο 56' προηγήθηκε το Νησί με
σουτ ψάουλ έξω από την περιοχή που
κτύπησε ο Λάρλας Κ.. και αφού η
μπάλλπ κτύπησε στα χέριιτ του τερ
ματοφύλακα κατέληξε στα δίχτυα.
Η Ξεχασμένη ισοφάρισε στο 80'
με τον ΙΙαπαδόπουλο Δ. με σουτ. Στο
70' η Ξεχασμένη πέτυχε γκολ το
οποίο σωστά ακύρωσε ο διαιτητής,
ενώ υπέβαλε τους Στεργιόπουλο,
Νάρλο στο 84',
ΛιακρίΟηκον από την τοπική ομά
δα οι Λάρλας Δ. και Καραγιάννης,
δυο νέοιπαίκτες με πλούσια προσόν
τα.
Από την Ξεχασμένη διακρίθηκαν
οι Στουγιαννόπουλος, Μαρούδας. Ο
διαιτητής κ. Γιωτόπουλος παρακο
λούθησε τις φάσεις υπό κοντά άφησε
το σκληρό παίξημο των παικτών και
γενικά ήταν πολύ καλ,ός. χωρίς να
επιρευσΟεί από τους φιλάθλους, της
τοπικής ομάδος που ήταν πολύ φανα
πημένοι με νταούλια κορδέλες, και
σάλπιγγες, δημιουργούσαν μια ατμό
σφαιρα που σπάνια βλέπουμε σε ερα
σιτεχνικούς ιιγώνες. Πολύ καλοί οι
επόπτες Λουμπούρδας και Δέλλας.
Νησί Μητσιώτης. Λάρλας Α.
Γκουγκουλάρας, Λάρλας Κ. Σόφαλος. Καραγιάννης, Αλμανίδης, Στεφανόπουλος. Λάρλας Λ. Πράπας Σ,
Λάρλας Μ.
Ξεχασμένη Χατζόπουλος, Λούδας,
Μητσιώτης, Τάτσης, Μαρούόας,
ΓΙανταζής. (46' Στουγιανύπουλος Κ).
Παπαδοπούλας, Πάτσιος 142' Στεριόπουλος).
Τσαλουχίδης.
Αυτζής.
Στουγιαννόπουλος Ψ

Ü ctp ciA cin ó p cv ci
Από τον αγώνα της Βέροιας
κα και διανυκτέρευσε στην Θεσσαλο
Ο ΟΡΙΣΘΕΙΣ επόπτης γραρ
νίκη, Ξαφνικά το πρωί της Κυριακής
Κ. Σημιάκος Ευάγγελος που μαζί
αρριίιστησε και μάλλον σοβαρά όπως
ύε τον διαιτητή του αγώνα κ. Ρηνάκο
Χαι τον άλλο επόπτη έφτασε κανόνι- φαίνεται με αποτέλεσμα να μεταφερΟεί εσπειισμένως στο Ιπποκράτειο
----------------------------------------------- -- Νοσοκομείο Θεσ/νίκης.
•
Λ ΙΓΟ πριν από τον αγώνα
κλήθηκαν από τα μεγάφωνα του Στα
δίου όλοι οι εν ενεργεία διαιτητές,
προκειμένου ένας από αυτούς να πά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ρει την θέση του ασθενήσαντος επό
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
πτη κ. Σημιάκου. Τελικά προσήλθαν
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
ο Βεροιώτης κ. Κ. Τσιλογιάννης και
ο Θεσσαλονικιός κ. Κρανιώτης, για
Ιδρυτής
να ακολουθήσει μεταξύ των δύο κλή
ΖΗΣΗΣ Π Α Π ΙΚ Α Ι
ρωση από την οποία ευνοήθηκε ο κ.
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
Τσιλογιάννης.
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α Β.Ε
•
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του ΑΓΡ.
ΑΣΤΕΡΑ είχαν τις επιφυλάξεις τους
Διευθυντής
για τον κ. Τσιλογιάννη. λόγω κατα
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ
γωγής φυσικά, ωστόσο όμως δεν
(Εδέσσης 1)
παρέλειψαν μετά τον αγώνα να τον
Υπεύθυνος
συγχαρούν για την ανπκειμενικότηΤυπογραφείου
τά του. Αντίθετα εξέφρασαν παράπο
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
να για την διαιτησία του κ. Ρηγάκου,
(Ρ. φερραίοο 61
ο οποίος όπως υποστήριζαν τους
Νομικός σύμβουλος
«έκαψε- και στην Νάουσα. Ό ταν
ΤΑΣΟ Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ
όμως ο κ Ρηγάκος τους ρώτησε να
του πούν ποια ήταν τα παράπονά
(Ιπποκράτους 26)
Γρ*φ ΕΙΑ - ΤΥ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΑ
τους, από τους δύο αυτούς αγώνες, οι
Ευοσμιιότες μάταια προσπαθούσαν
Μητροηύλαος 72
να βρουν κάτι το συγκεκριμένο.
'nAf*. 23.137 - 2 9.762
•
Ο ΤΑΝ στο ημίχρονο ο πρόε
Β Ε Ρ Ο Ι Α
δρος της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Σαββίδης
σηκώθηκε από την θέση του φανερά
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
εκνευρισμένος από άσχημη πράγματι
Ιδιωτών
δρ χ15 0(
εμφάνιση της ομάδος του. ένας φίλα
^ Ρ ο τ ε ίω ν - Συλθλος ακούστηκε να του λέει: «Κάνε
δδγων - Γ.ΓΙ.Σ. - Κοιακόμη μία αλλαγή πρόεδρε, να σιάνοτήτων
δρχ 2.00C
* Ε· κο, ε π ε
δρχ 3.00C
•
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•
Πρώτη έφθασε η αποστολή
της Ναούσης οτο γήπεδο της Κοζά
νης. ενώ την συνόδευαν και οι λίγο
στοί φίλαθλοι για να την ενισχύσουν,
•
Ο διαιτητής κ. Χρυσικόπου
λος ήταν γνωστοί" ιιι μ ι ι ι « " ’ 4« τη«
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I
0

(Αντ/τής Νικ. Τζημοράγκας)
Χωρίς να εντυπωσιάσει το ΒΕΡΜ ΙΟ Ν στο Κυριακάτικο παιχνίδι νί
κησε το δυνατό συγκρότημα από τις
Βαρβάρες.
Ητανε μια νίκη που πέτυχε με άγ
χος. αφού χρειάστηκε 60' ολόκληρα
λεπτά για να παρακάμψη την αντίσταση των φιλοξενούμενων. Το ΒΕΡ
Μ ΙΟΝ στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε
το παιχνίδι κάπως μουδιασμένα που
είχε σαν αποτέλεσμα να μην δημιουρ
γήσει κλασικές ευκαιρίες, πράγμο
που έδωσε το δικαίωμα στους φιλοξε
νούμενους να αντιδράσουν και να
κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους.
Λεν συνέβη όμως το ίδιο kui στην
επανάληψη, όταν οι παίκτες του
ΒΕΡΜΙΟΥ, αφηπνήσθηκαν και επεκράτησαν των ανππάλων ενώ ταυτό
χρονα βρήκανε το δρόμο προς στα
δίχτυα, ενώ στην συνέχεια έχασαν
και ευκαιρίες που κάλιστα μπορούσα
νε να είχανε ακόμη περισσότερο
αυξήσει το σκορ.
Από το ΒΕΡΜΙΟΝ, όλοι τους
Προσπάθησαν για την νίκη, αλλά
ξεχώρισαν οι Ταπάντζης, Τσέγκος.
Μαυροόουλάκης και Πετρίδης.
Από τις Βαρβάρες: οι Αγγελπκόπουλος. Πασχολίδης. Πιπελίδης.
Φ ΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛ
30' Ο Πετρίδης χάνει ευκαιρία
otuv το ποΟτ που επιχειρεί περνά μό
λις άουτ.
42' Ο Μ πλάκκος παίζει θαυμά
σια το ένα δυο με τον Ταπάντζη που
πιάνει μονοκόματο σούτ για να απο
κρούσει ο τερματοφύλακας σε κόρ
νερ.
■ 6Ι Ο Μαυροδυυλάκης κάνει το
·-(> μετά από μια θαυμάσια ατομική
προσπάθεια του.
~
Ο Τσέγκος μετά από θαύμα
σια σέντρα του Γκέτσου χάνει νέα
ευκαιρία αφού αδυνατεί vu πλασάρει
τον τερματοφύλόκπ Αγγελπκόπουλο.
Διαιτητής Καυφουλιώτης. άριστος
και παρακολούθησε από κοντά το
παιχνίδι.
ς υ ν θ ε ς ις

ΒΕΡΜΙΟΝ: ΠίίΌς. Μακαρατζής.
Παπουτσής, Κοιίμάγκας, Μαυροδου
λύκης. Μηνιαίος. ΠκτρΚΙης. Γκ£
τοος. Ταπάντζης, Μπλιάτκας. Tatγκιις.

Ά γ . Γεώργιος Βέρμιο Ν.
φιλοξινουμένης. Το αποτέλεσμα οιΤριπόταμος Μελική
καιο και ο δείκτης των τερμάτων θα
Καμποχώρι Αγκαθια
έπρεπε να ήταν μεγαλύτερος από 1 Νικομήδεια Σέλι
πλευράς Βεργίνας, γιατί έχασε αρκε
Ραχιά Διαβατός
ιές ευκαιρίες και κλασσικές μάλιστα.
Στο 15' ο Στογιαννόπουλος με
Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
καταπληκπκό σουτ uvoivtt το σκορ :
Ι Α ΙΙΑ Η Ρ Η
γιο την ομάδα του. Στο 43 Ο ΛαζόΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
πουλος με αγγλικό γκολ γράφει το
Τρίκιιλα Ά γ . Γεώργιος
2-0 (αλλά Νταρκγλίς). Στο 59’ Θεο
Λευκάδια Τριπόταμος
χαρόπουλος αυτογκόλ 2-1. Στα 82' ο
Βέρμιο Ν. Καμποχώρι
Αμπρικίδης με καταπληκτικό σουτ
Μελική Κορυφή
από φάουλ γράφει το τελικό 3-1. Στο
Βεργίνα Αγκαθιά
35' η Βεργίνα είχε δοκάρι με τον
Αγ. Βαρβαρυ Νικομήδεια
Μαλούτα. Και στο 72' αποβλήθηκε
Νησί - Ξεχασμένη
δίκαια unô τον διαιτητή, ο Μοσχό
Σέλι Ραχιά
πουλος της Αγκαθιάς.
Νησέλι Παπάγος
Διακρίθηκαν από την Βεργίνα Διαβατός Πλατύ
όλοι, αλλά κυρίως οι Αμπρικίδης
Η ΒΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ
θαυμάσιος, ο Λαζόπουλος καταπλη
1) Ξεχοσμένη
κτικός. ο Κωστικίδης ανεβασμένος
2) Πλαπί
και οι Παπαδόπουλος και Μπατσί3) Κορυφή
λας. από την μέτρια Αγκαθιά διακρί
4) Τρίκαλα
θηκαν κάπως οι Κουκουφτόπουλος.
5) Βέρμιο Ν.
Ντάμτσοε.
6) Μελική
Αριστη η διαιτησία των κ. Ιωσηφί
7) Διαβατός
δη X. Ιωσηφίδη Π. και Ξεμητούδη.
8) Νησί
Βεργίνα Κωσπκΐδης, Μππτσίλας.
9) Νικομήδεια
Παπαδόπουλος. Παυλίδης. ΘεοχαρόΙ0( Ραχιά
πουλος. Λαζόπουλος. Κουβακάς.
Αμπρικίδης.
Στογιαννόπουλυς. ! I I) Αγκαθιά
12) Παπάγοε
Καρανάτσιος, Μαλούτας (46' Κοντο13) Σέλι
γουλίδης)
14) Τριπόταμος
Αγκαθιά Γιδαρόπουλος, Μοσχό15) Λευκάδια
πουλος. Σαμαράς. Κουκουφτόπου16) Βαρβάρες
λος. Γ ιοβανόπουλος, Ματσούκας.
17) Ά γ . Γεώργιος
Μαυσενίκας. Ντάμτοος. Παναγιωτό18) Βεργίνα
πουλος. Παπαδημητρίου και Μου19) Καμποχώρι
λαρτζής.
20) Νησέλι
• Πρέπει να σημειωθεί ότι μελανό
σημείο του αγώνος ήταν οι εριστικοί
αγκαθιώτες φίλαθλοι οπαδοί. Οπου
έγιναν αίτια για μικρο-επεισόδια
Πρέπει να σημειωθεί ότι πρώτη φορά
γίνονται επεισόδιο στην Βεργίνα,
έστω και μικρά.

ΣΕΑΙ
2
Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ
1
Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ : (Αντ/τής Γιάν
νης Τσιαμητρος).
Το παιχνίδι μεταξύ του Σελίου
και της Ραχιάς μπορεί να χαρακτηρι
στεί σαν μέτριο. Ή ταν ένα παιχνίδι
κέντρου με όχι και πολλές φάσεις
μπροστά στις ύπτιες των δύο ομάδων.
Η υπεροχή της γηποδούχου ομάδας
ήταν γενικά σ' όλο το μέρος του αγώ
να εμφανής, και το αποτέλεσμα κρί- ]
νεται δίκαιο. Ό σο για την φιλοξενού
μενη ομάδα, διαθέτει ένα καλογυμνα
σμένο συγκρότημα με νέους παίκτες
αλλά της έλλειπε αυτός που θα μπο
ρούσε να κάνει το παιχνίδι. Από την
άλλη μεριά το Βέρμιο διέθετε πιό
πεπειραμένους ποδοσφαιριστές που
ήξεραν τί θέλφυν μέσα στον αγώνα
και οι οποίοι κατάφεραν να κερδί
σουν τον αγώνα χωρίς ιό «πιάσουν»
την απόδοση που θα έπρεπε. Πρέπει
επίσης να αναφερθεί και η απουσία
του Πασίδη (τραυματισμένος) ο
οποίος αποτελεί ένα νευραλγικό στοι
χείο στο χώρο του κέντρου για την
ομάδα του Βερμίου.
Στο πρώτο ημίχρονο το Σέλι
προηγήθηκε και συγκεκριμένα στο
20’ όταν μετά από μπαλλιά του Ήάρη
στον Τσέα. ο τελευταίος κοντρολάρι
σε με δυσκολία και με αριστερό
κεραυνό μέσα από την μεγάλη περιο
χή έγραψε το 1 0, Το ημίχρονο έλη
ξε με αυτό το σκορ και με την έναρξη
του δευτέρου έχουμε δύο απανωτά
τέρματα που διαμορφώνουν και το
τελικό σκορ του αγώνα. Αναλυτικό
τερα στο 46' ο Διαμαντής της Ραχιάς
μετά από ένα λάθος της άμυνας του
Βερμίου βρέθηκε μόνος του με τον
τερατοφύλακα και πανηγύρισε την
ιοοψάριαη με ένα ψηλοκρεμαστό και
δυνατό σουτ. Στο ίδιο λεπτό ακριβώς
και μετά από σέντρα του Φύκατα από
δεξιά δημιουργήθηκε σύγχυση στην
άμυνα της Ραχιάς και ο Γιώργος Κόγιας επωφελούμενος έγραψε το 2-1.
Σ' όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημι
χρόνου δεν είχαμε πολλές αξιόλογες
φάσεις εκτός από μία του Μωϋσίδη
Στέφανου στο 70' που σούτυρε άουτ
από πολύ καλή θέση και επίσης του
Φύκατα που σούταρε πάνω στον τερ·
μ ν ,«φύλακα, όταν βρέθηκε τέτ α
τέτ μ'αυτόν στο 80'
Από την νικήτρια καλύτεροι οι
Νίκος
Κόγιας.
Σιδηρόπουλος.
Λοκμανίδης, Νίκος Τσέας, Γιώργος
Κόγιας και Σιαφαρίκος.
Οι Μωϋσίδης Στέφανος. Παπαδό
ποολοε. Μωϋσίδτκ II. Πιστοφίδηε.
Συνέχεια στην 4τι

Δ ΙΑ Β Α Τ Ο Σ
1
ΠΛΑΤΥ'
I
Διαβατός (Αντ/τής Παντελής Τσολεμίδης)
Σ' ένα αγώνα βαθμολογικής σήμα
σίας το Πλατύ κατάφερε και πήρε ένα
βαθμό μέσα στο Διαβατό. Οι φάσας
, που δημιουργήθηκαν μπροστά στις
; εστίες των δυο ομάδων ήταν πολλές
Ενα Πλατύ που έδειξε ότι έχει μεγά
λη ομάδα και διεκδικεί τον τίτλο με
πολλές αξιώσεις, ενώ ο Διαβατός
έπαιξε καλύτερα από το Πλατύ αλλά
I ήταν άτυχος.
Στο 5 κιόλας λεπτό από πάσα του
! Γιαννακίδη πετάχτηκε μπροστά ο
Βαβουλίδης και με ψύχραιμο σουτ
κάνει το Ι Ό
Στο 15' μετά από ένα φάουλ που
κέρδισε το Πλατύ ο Τουπεξής με
ωραίο τρόπο έκανε το 1-1
Διακριθέντες -Διαβατός· Γιανακίδης. Καραντίνας, Τσουλτζίδης I.
Πλατύ: Ασεκίδης, Ιωσηφιδης.
Τουπεξής.
Πολύ καλή η όιαιτησίιι των
κυρίων Καραντουμόνη, Τάτση και
Λουβώλη.
Οι συνθέσεις
Διαβατό
Φωτόπουλος.
Ντίνας,
Τσουλτζίδης I, Καραντίνας, Ταντής,
Δημητριάδης. Μαυρίόης. Βαβουλιόης, Γουλσουζίδης. Ιωαννίδης (75'
Τσουλτζίδης Μ), Γ ιανακίδης(45’
Καλπάκης).
Πλατύ Ασεκίδης. Μούρνος, Κιοτέο
γλου, Σσχηνίδης. Φάκας, Μερτζανι
δης, (58' Κουίτζίδης). Παπαδημητρίου, Κιρπκίδης. (20 ΕλευθερίάΝάουσα σε παιχνίδια με τον Αγρ.
δης). Ιωσηφιδης, Κιρτικίόης, Τουπε
Αστέρα και τον ΓΙιινΟρακικό στην
ξής·
περσινή χρονιά.
ΒΕΡΓΙΝΑ
3
•
Οι οπαδοί της Ναούσης κ.κ,
Α Γ Κ Α Θ ΙΑ
I
Μπάμπος Ηρακλής. Ιντος Χρ. και
Βεργίνα (Αντ/τής Κ. Λαζόπουλος)
ΜίκμυπουΑος Στέλιος, όταν η ομάδα
Ανετη νίκη 3-1 o n της Αγκαθιάς
εμφανίσθηκε, άφησαν τρίο περιστέ
πέτυχε την Κυριακή η Βεργίνα, με
pin, ενώ στην συνέχεια μας έκαναν
ελειπή ομάδα και ελπίζει για την
γνωστό, όπ στην επιστροφή τους θα
συνέχεια, με πολύ αισιοδοξία. Τ ο παι
τα βρούν κανονικά στην θέση τους,
χνίδι σε γενικές γραμμές ήταν πολύ
πράγμο το οποίο και έγινε, αφού το
καλό και οπωσδήποτε η νικήτρια
διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι.
ομάδα ήταν κλόσεις. ανώτερη της
•
Ο Μαλιούφας που ήταν εκτός
ενδεκάδας, έκανε πολλούς vu απο
ρούν. Τελικά όμως πληροφορηθήκαμπ ότι ο παίκτης ήταν τραυματισμέ
voc kui ο προπονητής του θέλησε να
τον προφυλάξει γΓ αυτό και δεν τον
χρησιμοποίησε.
•
Ο τερματοφύλακας της Κοζά
νης Πιιρίσης, κατάγεται από τα
Μονόσπιτο και απ' ότι μάθαμε η
Κοζάνη τον απέκτησε όταν ιιπηρε
τούσε την θητεία του εκεί.
•
Την επανεμφάνισή του έκανε Ο
Σούλης Σταφυλϊδης στον μπάγκο της
Νιιοίκτης μετά από πολύμηνη απου
σία από τα γήπεδα και το παράξενο,
ότι ξαναγίιρισε πάλι στο παιχνίδι με
την Κοζάνη, όπου είχε τραυματισθεί
Και
καλονές της νύχτας
στο πρώτο παιχνίδι.
•
Αποδοκιμάσθηκαν οι παίκτες
πας κρατούν όμορφη συντροφιά
της Κοζάνης στην διάρκεια του Α '
ημιχρόνου από την κακή απόδοσή
τους. Στην επανάληψη όμως οι Ιδιοι
01 φίλαθλοί της την χειροκροτούσαν.
Αυτά έχει το ποοάσι;>αιρο ' ήμερα.
•
Πάλι' μκ προβλήματα trymvi
σθηκε η Νάουσα αφού ιιπουαίαζιιν
τρεις βασικοί της παίκτες (Παπιιού
πουλος. Μοσχολιός. Μπασιάκος).
Α/ΝΣΗ: ΦΑΚΑΣ ΖΑΝΝΑΣ

Από τον αγώνα της Ναούσης

ήμων - Οργανισμών
Γ Σ - Τραπεζών

ξουν tu πράγματα». Βλέπετε τρία
λεπτά πριν είχε ανπκατασταθεί ο
Σίμπος.
9 Κ Α ΓΑ την έξοδο του Σίμπου
(42') ακούστηκαν αποόοκιμιισίπς από
πλευράς πολλών φιλάθλων οι οποίοι
θεώρησαν την αντικατάστασή του
λαθεμένη, Φαίνεται όμως δεν αντιλήφθηκαν τον Σίμπο που ζητούσε ο
ίδιος αλλαγή.
•
Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι του Αστέρα
Μπουγιουκλής και ο Ιάκωβος X "Α
θονασίου, είχαν εγκάρδια συζήτηση
μιά και υπηρέτησαν στην ίδια μονάδα
του Κιλκίς, ως δόκιμος αξιωματικός
ο πρώτος και λοχίας ο δεύτερος.
•
Η Ο Μ ΑΔΑ του Ευόσμου δή
λωσε στο φύλλο αγώνος Ι5 παίκτες
μιά και δεν συμπλήρωνε δεκαεξάδα.
•
Γ ΙΑ την αποβολή του Γυφτάκη, που έγινε στο“ 82' ο διαιτητής
έγραψε στο φύλλο αγίόνος ότι ο παί
κιης απευθυνόμενος προς τον επό
πτη γραμμών, ο οποίος λίγο πριν τον
σημείωσε οψ σάί'ντ. του είπε: «Τι
σηκώνεις ρε αλήτη». Πάντως ο
Παπατζίκος που ήταν κοντά στον
Γ’υφτάκη υποστήριξε ότι ακούσε τον
παίκτη να του λέει: «Είσαι για φτύσι
μο». Οπως όμο»ς και να έχει το πράγ
μα. είτε είπε δηλαδή το πρώτο, είτε το
δεύτερο η αποβολή ήταν δικαιολογη
μένη,
•
Π Α Ν ΤΩ Σ ο κ. Ρηγάκος μέσα
στα τόσο σφάλματά του. που οπω
σδήποτε δεν επέδρασαν στην έκβαση
του αποτελέσματος, πρόσθεσε και
την κίτρινη κάρτα που έδειξε στον
X "Αθανασίου στο 65’ για κράτημα
αντιπάλου με τα χέρια, παράπτωμα
στο οποίο υπέπεοε ο Μαραγκός στην
επίμαχη φάση,

ΒΕΡΜΙΟΝ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ

ΜΠΑΡ ΜΠΑΡ ΜΠΑΡ

μπαρμπαρελλα
Κάθε βράδυ τα γνωστά
μανεκέν των Αθηνών
ΤΟΝΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΔΙΝΑ ΑΛΙΦΕΡΗ
άλλες

ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Μ ΠΑΡΜΠΑΡΕΛΛΑ

Το πρώτο μπαρ της Βέροιας

Ν ΙΚ . Τ Ζ Η Μ Ο Ρ Α Γ Κ Α Σ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Λόγω απουσίας των περισσοτέρων
όιάιτητών του Συνδέσμου σε εκδρο
μές, επ' ευκαιρία των εορτών τοο Πό
σχα οι αγώνες της Δευτέρας
(19 4-82) αναβάλονται ro i θα γίνουν
σταδιακά στην παρακάτω ημερομη
νία. Αντίθετα οι αγώνες του Α ' ομί
λου της Γ ' κατηγορίας θα γίνουν
κανονικά το Μ. Σάββατο.
ΤΈΤΑΡΤΗ 28-4-82 ώρα 4.30

Σχοινάς - Λουτρός

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-5-82 ώρα 4.30
Λευκάδια Τρίκαλα
Κορυφή - Βαρβάρες
Βεργίνα - Νησί
Ξεχασμένη Νησέλι
Παπάγος - Πλατύ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12-5-82 ώρα 4.30
Ασώματα Νεόκαστρο
Τρίλοφος - Γεωργιανοί
Πολυπλάτανος Προμηθέας
Π. Ζερβοχώρι Μαρίνα
Ροόοχώρι Πατρίδα
Λυκογιάννη Αρχάγγελος

Ο ταλαντούχος παίκτης του Τριπυτιιμου
Νίκος Καρύδας «ου οποβλήβηκτ γιατί
αικυΗυνομχνος προς τον ώαιτητη, που
(ον avcKOVc a t μια τφΟρμηση του. a n
«οχι μωρέ». Η λίζη μωρ» νομιζουμι οτι
δεν εινω πάντα υβρις, διότι δκν οημαίνα
οπωαδήποτε ανοηττ, βλάκο η Απιος
υλλσιως ηηιηνακταε θέλοντας να την
χιιρακ-τηρίουυμι ßpioui «π ως a t τουιου
Ou nprnii οι Μβτητές να (ίναι κιό d a im
KOL

Βραδυά
Αναστάσεως
στη DISCO

S TU D IO

G.G.

Σ Α Σ ΠΕΡΙΜ ΕΝΟΥΜ Ε Κ Α Ι
Σ Α Σ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Μικ ρ έ ς α γ γ ε λ ί ε ς
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Μηχανή για μπετονιέρα ντήζελ τεσσάρα. Πληρ. τηλ. 0333/23275
ή 24224.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ννωρίζοοσα ιυφλο σύστημα γραφομηχανής άριστη ορθογραφία
και επιθυμητή π αγγλική γλώσσα, θ α της ανατεθεί σοεόθονη θέση
σε γνωστή επιχείρηση της Βεμοίσς. Θο τηρηθεί σπόλυτη εχεμό|6ειο Για προσωπική συνέντευξη τηλεφωνείστε στο 62.665

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό ή ημιεπαγγελματικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάστπση Πληρ ΜΠΥΡΑΡΙΑ M IM IS Τηλ 62-118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Συνεταήιος στο 1)3 με 2,1)00.000 δρχ. σ« βιοτεχνία «ιάτων
Π ΙΣ Κ Ο Υ Ϊ εδοεύουσα στη Δράμα. Κέρδος στο μερτικό μηνηαιως ακό
80.000 8ρχ. έως 200.000 δρχ. ή την νδρυψη «Μς ετηρίας στη lUpow
στο 50%. Πληροφορίες τηλ, 0521)71233 κ » <6400 κ. Π τη ιίίη .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για νο εργαστεί σαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο κοι μ» καλούς
όρους. Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 6 Λευκάδα Νοούσης

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ &
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 2SJ44/6J.450

ΒΕΡΟΙΑ

il

rM α κ ε δ ο ν ι κ ή

-------------- Π X

ω
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Τ Ι Κ Α Κ Ο ΕΚ Α Ν Α Ν ..
Δικαίωμα κάθι Κυβερνήσεως *»«η να κανονίζει έτσι ώστε η Κρατική
μηχανη, να λετουργει «ποδοτικωτερα.
Δικαίωμα κάθι Κυβερνήσεων π ναι ακόμη να μεταθέσει κύβε υπάλληλο
Τ>α το καλό της υπηρεσίας.
Δικαίωμα κάβε Κυβερνήσεων είναι νιι δικαιώνει τους καλύτερους υπαλ
λήλους.
Αλλα και υποχρέωση κάβε Κυβερνήσεων είναι να σέβεται τον υπάλληλον
και να τον τιμές αιρυυ και αυτός τίμηακ την θέση του.
Φαίνεται όμως οτι η σημερινή Κυβέρνησις. μέσα στα σφαλμιπα που κά
νες άρχισε να Εφαρμόζει τις «προγραφές· των δημοσίων υπαλλήλων. «Προ
γραφές· που θυμίζουν κακές εποχές της χωράς μας.
Με εισηγήσεις άγνωστων «γνωστών» της Κυβερνήσεως, μεταθέτουν
υπαλλήλους, που ομολογουμένως ελάμπρυναν την υπαλληλική ιδιότητα διό
τι 6εν ηααν οπαδοί του Π Α Σ Ο Κ , αλλά υπάλληλοι του Κράτους μόνον.
Αφορμή για να γραφτούν οι λίγες αυτές σειρές στάθηκαν οι μεταθέσεις «εξοντώσεις» τριών εχληττών επιστημόνων - κτηνιάτρων της πόλεώς μας.
Που εν ονόμοτι του συνθήματος της Κυβερνήσεως όλων των... Ελλήνων
μέτίιθηονται τελεσιγραφικός στα πιο ακραία σημεία της χωράς. Ετους Κή
πους Έβρου, στην Κόνιτσα και στην Φλώρινα.
Αν λοιπον με το σύνθημα «Αλλαγή» εννοούσε το Π Α Σ Ο Κ την διάλυση
των οικογενειών με άστοχες αη πέρα για πέρα άδικες μεταθέσεις, τότε λάθος
δρόμο πήρε.
Και τί κρίμα.

Είχε προεκλογικά δώσει τόσες ωραίες υποσχέσεις το ΓΙΑΣΟΚ στον ΛαόΙ!
ΜΑΚΕΔΩΝ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ
Ο ΠΟΛΕΜ ΟΣ Σ Τ Η Μ . ANA ΤΟΛΗ
Μ ε μεσολάβηση των Ην. Πολιτειών
Λ Ο Ν ΔΙΝ Ο 13 (ΛΠΕ ΙΙΝ . ΤΥΠΟΣ)
Ο ιιμερικανός υφυπουργός εξωτε
ρικών κ. Ουώλτερ ϊτηίππκλ απε
σταλμένος της κυβέρνησης Ρήγκαν
στη Μέση Ανατολή λόγω των αυξο
νομένων διεθνών ανησυχιών για πό
λεμο στην περιοχή, έφθασε σήμερα
στη Βρεταννία για συνομιλίες με τον
υπουργό Εξωτερικών κ. Αλεξάντερ
Χαϊηγκ.
Ο κ. Σταίσσελ. ο υπ' αριθμόν δυο
αρμόδιος του Ιτ α ίη τ Ντηπάρτμεντ
για θέματα της Μέσης Ανατολής, επι
φορτισθηκε από τον πρόεδρο Ρήγκαν
για τις διαβουλεύσεις μεταξύ των
ενδιαφερομένων πλευρών όσο ο κ
Χαϊηγκ θα είναι απασχολημένος με
την κρίση των νησιών Φάλκλϋντ
Ο βοηθός υπουργός εξωτερικών κ.
Νικόλος Βελιώτης. κορυφαίος «μερι
κανός ειδικός γιο θέματα της Μέσης
Ανατολής, ο οποίος επισκέφθηκε την
περιοχή την περασμένη Πέμπτη, θα
έχει όιαβουλεύσεις σήμερα στο Λον
δίνο με τον κ. Σταίσσελ, ενώ μια ακό-

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΟ Υ MEA Λ ΟΝΤΟΣ
Πρέπει να εκλειψη η αβεβαιότητα
νια το μέλλον της ιδιωτικής πρώτο
βσυλίας για να μπορέση να δράστηριοπικηθή , ώστε να ξεπερασθή η
σημερινή οικονομική κρίση. Α λ λ ά
για να γίνη αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν οι προθέσεις της Κυβερ
νήσεως roo Π A ΣΟΚ απέναντι της.
Το πάγιο αίτημα των παραγωγικών
τάξεων για ουσιαστικές βελτιώσεις
στον νέο φορολογικό νόμο και στα
νομοσχέδια »περί ι κινήτρων», και
«περί συνδικαλισμού» I Αντί -330)
διατυπώθηκε πάλι κατά την κοινή σύ
σκεψη του προεδρείου του Συντονι

βενζινάδικα

1

Π Ή ΒΕΡΟΙΑ
Κΐιρσιτνογλσυ Παύλος
θεσ νίκης 134, τη). 24305
Σ ΪΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
Ιιικιννιόης Λημήτριο;
Κόρτση I, τη). 22767
Σ ΙΗ Ν ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργιου

CTU Μ ΑΚΡΟ ΧΟ ΡΙ
Κάτύχλού Κων/νος

Α ιτ ία
τ*1ζ ο ικο νο μ ία ς μ α ς
στικού Συμβουλίου των βιομηχανι
*ών περιφερειακών οργανώσεων της
χώρος και του Γενικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα
νιιϊιν. στο γραφεία ίου ΣΕΒ υπό
την προεδρία του κ Κυρκίζή.
Βαθύτατες ανησυχίες
εκφράστηκαν ιδιαίτερα για τον
αντί-330
Για το φορολογικό νόμο τονίζει
ότι 0u προκαλέσει εκτεταμένες
δυσμενείς παρενέργειες στην οικονο
μία. οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά
πς προσπάθειες των μεταποιητικών
επιχειρήσεων να ξεπεράσουν την
σημερινή οικονομική κρίση με αύξη
ση της παραγωγικής δραστηριότητας
τους καθώς και βελτίωση της αντα
γωνιστικότητας των προϊόντων τους.
Σχετικά υπογραμμίσθηκε η επεί-

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ Μ ΓΙΟΖΑΣ
δεν γιορτάζει.
ο κ. λ ν α ς Α ε ι ο ς ΠΑΤΣ1
K A L órv θα γιορτάσει λόγω απου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥΣ
Το πρώτο εκπαιδευτικό ερναστή
pin της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που
προορίζεται για καθυστερημένους
νέους ιδρύθηκε με την υποστήριξη
του Κοινωνικού Ταμείου της ΕΟΚ
KCR λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
Ο Τ.Ο.Ε.8. Παλαιού Σκυλιτσιου
πρΛηρύσειτακτικό μειοδοτικό δια
γωντσμά με ενσφράγιστες προσφορές
που θα' γίνει την 28ην Απριλίου
1982. 11-12 π,μ, otu Γραφεία του
Οργανισμού στο Παλαιό Σκυλιτσι
Βέροιας για την προμήθεια 2,000 Μ3
αμμοχαλίκου για την αμμοχαλικό
στρώση αγροτικών δρόμων του
αρδευτικού δικτύου Παλαιού Σ κυλίτσίου με εγγυητήριο 12.000 δρχ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των σχετικών όρων
απύ τα γραφεία μας στο Παλαιό Σκυλίτσι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Π ρ /ρ ο ς ΤΟΕΒ Π Σκυλιτσιου
Στέργιος Τόπης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Βρυσακίου πρηκηρύσ
σει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές που θα
γίν ιι την 28η Απριλίου. 9 μέχρι 10
Π.Μ. στα γραφεία του Οργανισμού
ενώπιον επιτροπής σύμφωνα μέ τους
όρους της συγγραφής υποχρεώσεων,
γτα την προμήθεια 3 000 Μ3 αμμοχα
λίκου γιο την αμμοχαλικόστρωαη
αγροτικών δρόμων του αρδευτικού
δικτύου Βρυσακίου με εγγυητήριο
2J.OOO δρχ
Οι ενδιαφερδμενοι μπορούν να λά
βουν γνώση των σχετικών Ορων από
το γροφείο μας στο βρυσακι τις εργά
σιμες
ημέρες
και ώρες τηλ,
0333/22287.
Ο
Πρ/ρος ΤΟΕΒ Βρυσακίου
ΚΟ ΥΝΔΟ ΥΡΟ Σ Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ !

στη Βρεταννία. Το εργαστήριο, που
βρίσκεται στο Μπράντψορντ του
Γιόρκσόιρ στην Αγγλία, προσφέρει
ενός έτούς εκπαίδευση για διάφορα
τεχνικό επαγγέλματα σι: νέους από
16 ιος 19 ετών, Ο αριθμός των μαθη
τών που μποροιίν να φοιτήσουν μέσα
σ' ένα χρόνο είναι μέχρι 50. Το έργα
στήριο χρηματοδοτείται από κοινού
ατό το δημοτικό συμβούλιο του
Μπράντφαρντ και το Κοινωνικό
Ταμείο της ΕΟΚ. Οκτώ νέοι έχυυν
ήδη διοριπΗιί και εργάζονται κανονι
κά Οι τέχνες που διδάσκονται είναι η
ραπττκή. η τυπογραφία, η ξυλουργι
κή, η κηπουρική κ.α.

γυυσυ ανάγκη να αμβλύνη η Κυθέρ
νηση τις δυσμενείς αυτές συνέπειες
του φορολογικού νόμου, με τις ανα
γκαίες διορθωτικές πράξης.
Σαφή κίνητρα
Εξ' άλλου, στο νομοσχέδιο για
τα κίνητρα, κπισημάνθηκαν τα βασι
κά σημεία, που μπορεί να δράσουν
αρνητικά. Τονίσθηκε, η ανάγκη όπως
το νομοσχέδιο για τα κίνητρα άλλόξει σ ' αυτά τα σημεία, αλλά και να
βελτιωθεί σε άλλο ασαφή ώστε να
εκλείψη η αβεβαιότητα ως προς το
μέλλον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και να κινητοποιηθή προς νέα επεν
δυτική δραστηριότητα.
Ο αντί-330
Στο νομοσχέδιο για τον συνόικα
λισμό. εκφράστηκαν βαθύτατες μνη
συχίες, γιο τις πολύ σοβαρές οικονο
μικές και κοινωνικές επιπτώσεις που
Οιι επίφέρη εάν τελικά ψηφισθή.
Μ ε το νομοσχέδιο αυτό, υπο
γραμμίσθηκε, δημιουργούνται προϋ
ποθέσεις προστριβών και συγκρού
σεων και αφαιρείται κάθε δυνατότη
τα της μιμς πλευράς να προστατεύση
τα νόμιμα δικακάματά της. Ακόμα,
τονίσθηκε, θα κλωνισθεί η εμπιστο
σύνη του επιχειρηματικού κόσμου
προς την Πολιτεία.
Τέλος εκφράοθηκε η ελπίδα, ότι
έστω και την τελευταία στιγμή θα γ ί
νουν οι ουσιαστικές εκείνες βελτιώ
σεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυ
ξη ομαλών σχέσεων, μεταξύ των κοι
νωνικών εταίρων μας στην οικονομι
κή ιπρόοδο· του τόπου γενικώτερα,
Ο Σύνδεσμος
Βιομηχάνων Αττικής
Αντικίνητρο που θα αναστείλη
την αποτελεσματικότητα του νέου
νόμου περί κινήτρων για επενδύσεις,
θα αποτελέσει ο νέος εργατικός νό
μος, που αναφέρεται στις σχέσεις
εργαζομένων και εργοδοτών.

Το πρωτάθλημα A
Συνέχεια οπό την 3π οελίδο
Μπέκας και Διαμαντής διιικριθηκον
από την ομάδα της Ραγιάς.
Η διαιτησία των Τόπη (διαιτη
τής). Στκργιόπουλου, Μικράκα (επό
πτες) ήταν καλή.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΣΕΛΙ: Φουρκιώτης, Σιαφαρίκας,
Λοκμανίδης, Μπαντής, Τοέας Νίκος.
Κόγιάς Νίκος, Σιδηρόπουλος. Φάκα
τας, Τσεας Στέργιος. Κόγκις Γιώργος
(85' Τσιαμήτρος). Ψάρρης (55' Κό

βας).
Ρ Α Χ ΙΑ ' Ακριβόπουλος, Μωύσίόης II, Παπαδύπουλος. Πιστοψίδης.
ΜωΟσίδης Στέφ.. Μπέκος,ιΚαραβα
ριώτης.
Διαμάντης,
Κρόμμύδας,
θεοόάιρου, Λημιανίδης.

Λ Ε Υ Κ Α Α ΙΑ
2
Α. Ο. ΤΡΙΠ Ο ΤΑΜ Ο Υ
2
Λιυκαδια (Αντ/τής Κυριάκος Χιόνι
δης)
Σ' ένα ματς μέτριο, άτεχνο, με 7ΙΗ
κίτρινες και 3 κόκκινες κάρτες, με
ελάχιστες φάσεις και μπ μεγάλα Οια
στήματα νωθρότητας τα Λευκάδια
και ο Τριπόταμος ήλθαν ιοόπαλαι
2-2. Ένας πολύτιμος βαθμός για τον
Α.Ο.Τ που πληρώθηκε όμως ακριβά
καθώς δυο παίκτες του είδαν την

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛ

ΕΟ

Κάθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο η ό λ ε ω ς 7 -Τ η λ .

ΒΕΡΟΙΑ

62.031

κατηγορίας

κόκκινη κάρτα του διαιτητού, Ο
Α.Ο,Τ. ξεκίνησε δυνατά για να επιτύ
χει γκολ νωρίς όταν μετά από ωραία
πάσα του Φωτιάδη στον Θεοδωρίδη
αυτός σουτάρει δανικά και κάνει το
0-1.
- 6' Λυνατό και τεχνικό σουτ ίου
Καρύδα μόλις άουτ.
- 16' Σουτάρει δυνατά ο Ορδουλίδης για να αποκρούσει θαυμάσια σε
Κόρνερ ο Ζαρούκας. Μετά την εκτέ
λεση του κόρνερ πιάνει δυνατή κεφα
λιά ο Αμανατίδης II για να αποκρού
σει με ετοιμότητα θαυμάσια ο Ζαρού
κας.
23' Κόκκινη στον Ιωακεΐμίδη
που άιαμαρτυρήθηκε από τον πάγκο
της ομάδος του. Στο ίδιο μοτίβο η
συνέχεια του μάτς.
6 ί' Τα Λευκάδια περνούν την
πρωτοπορία με τον Τσάλμα που
εκμεταλκύτηκε γκέλα της άμυνας του
Α.Ο.Τ.
70' Κόκκινη για διαμαρτυρία
στον Σουμελίδη.
7Γ Κόκκινη στον Καρύδυ για
διαμαρτυρία. Αυτές οι αποβολές
Ç)«TVim\ v «ΥΜ 1»ΛΛΐιΑ»)Λ»ηΙ

κτες του Τριποταμου που σε μια
αντεπίθεση τους κερδίζουν φάουλ.
Το εκτελεί γρήγορα ο Φωτιάδης στον
Θεοδωρίδη που εύκολα κάνει το 2-2.
- 40' Σ ι φάουλ του Τεμουρτζίδη
αποκρούει δύσκολη ο Τάσιος. Πολύ
καλή η διαιτησία του κ. Μπρούγκα
και επίσης πολύ καλοί οι επόπτες
Γκίκας. Αμανατίδης. Ο διαιτητής
ελέγχεται μόνο για την ευκολία που
μοίραζε τις κόκκινες κάρτες.
Από τον Α.Ο.Τ. που δεν ικανο
ποίησε όιακρίθηκαν Ζαρούκας, Ιακωβιδης, Τντζεβίδης, Τεμουρτζίόης,
Καρύδας. Θεοδωρίδης. Φωτιάδης.
Από τα Λευκάδια Μήλιος. Λμανατί
6ης II. Καναράκης, Ορόουλίδης.
Συνθέσεις
Α.Ο.Τ. Ζαρούκας, Ιακωβίδης, Ευθυ
μοίιδης, Ιντζεβίδης. Τεμουρτζίδης,
Τσανασίδης, Φωτιάδης, Σοδμελίδης,
Θεοδωρίδης. Καρύδας, Σιδηρνπουλος (Γοβράς)
Λ Ε Υ Κ Α Δ ΙΑ Τάσιος. Μιχαηλίδης.
Μακρίδης. Μήλιος. Αλιτζανίδης,
Αμανατίδης I, Φοοδούλης. Αμονοτίδης 1!. Καναράκης. Ορόουλίδης,
Ευθυμιόδης (Τσάλμας).

μα συνάντηση έχει πρυγραμματισθεί
με αρμόδιους tou βρεταννικού
υπουργείου εξωτερικών.
Ο Κ. Σταίσσελ. Κατά την άφιξη τόύ
στο αεροδρόμιό του Χήθροου. δεν
έκανε δηλώσεις, αλλά εκπρόσωπος
της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε
ότι δεν »υπάρχει αμφιβολία· ότι ο
υφυπουργός εξωτερικών κ Χαϊηγκ
θα συναντηθούν πριν ο κ Σταίσσελ
αναχωρήσει αύριο για το Ισραήλ με.
σω Παρισιού.
Ο κ. Σταίσσελ είναι ο απεσταλμέ
νος της κυβέρνησης Ρήγκαν στη Μέ
ση Ανατολή, εξαιιίας της αυξάνομε,
νης ανησυχίας ότι μια σειρά unô
γεγονότα και παρεξηγήσεις στη Μέ
ση Ανατολή είναι πιθανό να οδηγή
σουν σε μια μεγαλύτερη κρίση και να
ανατρέφουν τη όιαδικασία για την
αποκατάσταση της ειρήνης στην
περιοχή.
Ο κ. Σταίσσελ θα μετοβεί στη Μέ
ση Ανατολή, «γιατί υπάρχουν ακόμα
ορισμένα προβλήματα που πρέπει να
επιλυθούν» μέχρι την τελική υπομά
κρυνση των ισραηλινών στράτευμά
των από το Σινά. που έχει προγραμ
ματισθεί για τις 25 Απριλίου, ανακοί
νωσε χθες το αμερικανικό υπουργείο
εξωτερικών.
Οι Ισραηλινυί υποστηρίζουν, πάν
τως, ότι γίνονται παραβιάσεις των
συμφωνιών με την Αίγυπτο.
Οι Αιγύπτιοι, από την πλευρά
τους, ανησυχούν ότι ο ισραηλινός
υπουργός Αμόνης. Αριέλ Σαρόν, θα
χρησιμοποιήσει τις δήθεν παραβιά
σεις σαν πρόσχημα για να σταματή
σει την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων από το Σινά.
«Οι
Ηνωμένες
Πολιτείες
πιστεύουν ότι η Αίγυπτος και το
Ισραήλ Ou εκπληρώσουν τις υπο
χρεώσεις τους που τους επιβάλλει η
συμφωνία ειρήνης και η συμφωνία
του Κάμπ Νραίηβιντ·. δήλωσε ο
εκπρόσωπός
του
αμερικανικού
υπουργείου εξωτερικών Αλάν Πομπέρ.
Λεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ
του προβλήματος αυτού και της έν
τασης btu λιβανέζικα σύνορα, αλλά,
πάντως, και τα δυο συμβάλλουν στη
γενική ένταση στην περιοχή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τό Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1. Την κ. Ελλη Λγγελοπούλου για
την δωρεά 2,000 δρχ. στην μνήμη
των γονέων της.
2. Τον κ. Μέτρο ΘωμΟπουλο για
την δωρεά 2.000δρχ2. Το Δημοτικό Σχολείο Διαβατού
για την επίσκεψη, ψυχαγωγία και την
προσφορά τροφίμων.
3. Την οικ Ιωάννυυ Ζέκυυ για την
δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη του
πατέρα τους Κων/νου Καλογήρου.
για την συμπλήρωση έτους από τον
θάνατό τού
5. Τον κ. Νικόλαο Καρασταμάτη
για την δωρεά 1.500 δρχ. στη μνήμη
της συζύγου τού
6. Τον κ. Κων/νο Τσιϋψούλη γυι την
δωρεά I 000 δρχ. στην μνήμη της
συζύγου του Ελισάβετ.
Από το Γηροκομείο

«Τιμωρία αθωων» μπορεί να χαρακτηριστεί η εικόνα που βλέπουμε. Το Ισραηλινό πυροβολικό κατεστρενε ένα ι
ρο προσφυγικό καταυλισμό των Παλαιστινίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η •(νωΐ'ΐιίδειυς Στέγη Γραμμάτων και
ίέ.χνιάν Δήμου Βέροιας, χροκημύοαπ λογά
τεχνικό διαγωνισμό ποιήματος και διηγή
ρατος για ω 1982.
1. Διαγωνισμό ποίησης για νέους χοιη
«ί
α) ηλικίας αχό I i μέχρι και 18 χροικαν
(i) ηλικίας από 19 χρόηον και χάνο,

2. Διαγωνισμό διηγήματος για νέους
I.ο ηλικίας από 13 μέχρι και 18 χ/ώνων
II) ηλικίας από 19 χρόνων και πάνω.
Οι Λιογωνιζύμινοι έχουν δικαίωμα να
πάροον μέρος μι ένα ποίημα ή ένα διήγημα
ή μι-, ένα ποίημα και ί.να διήγημα. Αχυστο
λή δύο ποιημάτων ή δύο διηγημάτων <ικυ·
ρν'ινι:ι την αομμχτοχή.
Οι όιαγωνιζόμενοι xpf.nu να οχοβάλ
λαόν πέντε 15) καθαρογραμμένα και όακτΙ)
λογικιφημλνα αντίγραφα για κάθι: ποίημα ή
διήγημα.
Στην αρχή κάθι: κτ.ιμένοιι θα υηάμχιιι ο
τίτλος του έργου ατ εισαγωγικά και δίπλα
μόνο το ψςοδώνομα και ο χρόνος γέννησης
του Λιαγωνιζ)'ιμι:ινιιι. Το ωοματηκώνιιμο, η
ιδιότητα (μαθητής, υπάλληλος, οργάτης.
νχιοτήμονας κ.λ.χ.) η διτοΟοναη σημαρινής
κατοικίας, τηλέφωνο και η Ιίέ/Ιαίωση του
.λήμου ή της Κοινύτη:ας Λα llpioKOVtai αι.
ιδιαίτερο αφραγιρμένο οήκτ.λλο ποιι θα
γράφτ.ι αχ' έξω μόνο το ιμουόΓονυμο και τον
τίτλο zoo έργου.
Κάθο χαμάλυιψη ποιι αποκαλύπτει το
απόρητο, είναι λό)φς ακύρωσης της συμμα
τοχής του διαγωνισμού.
Οι διίΓ/ωνι(ύμι νιυ τρίχα m είναι κά
τοικοι του Νομού Ημαθίας αχό πέιτε του
λάχιστο χχιάνια (μη βιφαϊιοαη Αστυνομικής
Αρχής ή του λήμου ή της Κοινότητας) ή ιτι
έχουν γκννηθέί στον Νομό Ημαθίας αντ.ςόρ
τητα μέ την σημιρινή τοος κατοικία.
Τα πρώτα τρία κάθι: κατηγορίας θα
δημοσιουθούν στον τοχικό wxo και θα συμ
χεριληφθούν αέ έκδοση (περιοδική ή άλλη)
της ΣΤΕΓΗΣ.

MI A N E A ΣΥΡΙΓΓΑ
ΓΙΑ Τ' ΑΥΤΙΑ

------------ i
¿KVuncNÚar»
ÇaPHUKfo,

«α απονζμιμκ,ύν τρία /ipafltm ta. II. ■)
or. κάθι κατηγορία.
3 BpaJIrío. Uva vxríowo έμΙΙληρα της
Στέγης και δίπληψιι.
Β Βραβέίν. Ένα ι.χιίργυρο ίμβλιμμι
της Στέγης και δίπλωμα.

ί Ηραβαο. Ενα χάλκινο έμΚλημα της
Στέγιις και δίπλωμα.
Τα κείμενα I/o πρέ.χη va onoflivfBtmr
μέχΡί το τέλος Χοέμ/ίρη J932 και τα αχοτο
λ.έρμα το θα αΡακφηοιθούν το τοληιταίο
δεκαήμερο του Φεβρουάριου 1983.
Ο ΠριΥίδ/κις
Κωννος Ζαμπούνης
Δήμαρχος Βέροιας

Σήμερα διανυκτερεύα το
·
κειο:
Γ ΙΑ Ν Ν Η Π ΑΠ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ
τηλ. 29 ÍÍ1
Ενώ διημερεύει μέχρι ττς 8 μ.μ·,c
Φαρμακείο
Μ ΑΡΙΑ Π ΑΠ ΑΣΤΕΡΓΙΟ Υ
τηλ. 22017
«

ΠΩΣ ΘΑ ΖΟΥΜΕ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2000
Θα μας ξυπνά το έτος 2000ακόμα
το κουδούνισμα του ξυπνητηριού ή
μήπως η φωνή κάποιου ρομπότ που
θάχουμε στο σπίτι, στο οποίο, μόλις
π.χ. θελήσουμε να κάνουμε ·ντούζ. θα
δίνουμε την εντολή: «Ντούς 35
βαθμοί, παρακαλώ». Rui το ρομπότ,
όπως γινόταν στα παραμύθια κι άνσι
γαν οι πόρτες, θα κάνει ό,τι του /¿με.
δίχως να πολυαοχολούμαστε εμείς
προσωπικά, με διακόπτες και θερμό
σίφωνες. Ό λα αυτά τα φανταστικά
πράγματα αποτελούν ένα πραγματυ
ποιήσιμο όραμα σύμφωνα τουλάχι
στον με τη γνώμη του διευθυνκιύ
ενός μεγάλου γερμανικού βιομηχανι
κού συγκροτήματος
ηλεκτρικών
συσκευών. Ο εν λόγω διευθυντής
και.,.οραματιστής μίλησε πρόσφατα
στα πλαίσια μιας συνεντεύξεως Τ ύ
που για μελλοντικές ηλεκτρονικές
γραφομηχανές, που θά γράφουν,..μό
νες τους καθ' υπαγόρευση, καθώς και
για συστήματα οδηγήσεως που με
σιιφή γλώσσα θα κατατοπίζουν τον
μελλοντικό οδηγό αυτοκινήτου για
τον πιό σύντομο και κυκλοφοριακά
πιό άνετο και ελεύθερο δρόμο που
πρέπει ν ’ ακολουθήσει για να φθάσει
τογρηγορώτεροστη δουλειά του. Οι
εντολές που θα δίνη στα διάφορα
μελλοντικά κομπιούτερς-μιλάνε πάν
ταγια το έτος 2000-κάθε νοικοκυρά,
θα έχουν απλό φωνητικό χαρακτήρα.
Εξ άλλου τα κομπιούτερς Οα συμμορ
φώνονται απόλυτα στις εντολές που
λαβαίνουν. Ό λα αυτά δεν είναι και
τόσον ουτοπικά αν ληφθούν υπ' όψη
οι τρομακτικές εξελίξεις που έχουν
σημειωθεί στον τομέα των ηλεκτρονικώνυπολογιστών.
Μιά γερμανική εταιρία αποστολής
εμπορευμάτων με το Ταχυδρομείο
π.χ μεταχειρίζεται ήδη σήμερα ένα
κομπιούτερ που απαντάει μιλώντας
και επιβεβαιώνει τη λήψη και την
εκτέλεση κάποιας παραγγελίας ή
αναφέρει για ποιό λόγο δεν είναι
δυνατόν vu πραγματοποιηθεί. Ό ταν
μάλιστα ολοκληρώνει την μετάδοση
του μηνύματος του το κομπιούτερ
προσθέτει ευγενικά .σος ευχαριστώ
και καλημέρα σας». Μεγάλη επίσης
σημασία έχει ένας άλλος ηλεκτρονι
κός υπολογιστής α επονομαζόμενος
•μικρός Κάρολος·, που χρησιμο-

ποιούν εδώ Kat δύο χρόνια οι Γεβθ'λ
νικοι Σιδηρόδρομοι και που αττοτεΜ*
την καλύτερη ίσως πηγή παροχή
πληροφοριών για τα δρομολόγια ϊΦν
τραίνων Οποιαδήποτε πληροψοΡ111
ζητηθεί, ο «μικρός Κάρλ» θα απαντΓΓ
σει αμέσως και σωστά στον ενδιαφ*
ρόμενο τις καλύτερες δυνατότη*0,
συνδέσεων για να φτάσει στον πρΟ^
ριαμό του όσο μακρυά Kat αν βρίσ ^
ται. Ό λα αυτά αποτελούν σημά®1®
για μιά τεχνολογική εξέλιξη που σε*'
τομα θα αας οδηγήση σε μιά εποϊ«'
κατά την οποία οι ηλεκτρονικοί ι1*0’
λυγιστές ή uv θέλετε τα ρομπότ ·®*'
μπορούν να δεχθούν ερωτήμα,ί
απευθυνόμενα σαυτά στην ανθρώΐ**'
νη γλώσσα και να απαντούν επίαθί
με τον ίδιο τρόπο. Τα μεγαλύτερα β^'
ματα προς την παραπάνω κατεύθυν
ση έχει ήδη πραγματοποιήσει η
μανική βιομηχανία τηλεπικοινωνώ'
κού ολικού. J a σημερινά κομπιθιν
τερς απαντούν βέβαια στην ανθρώ**1,
νη φωνή αλλά διαθέτουν ένα π°ώ ,
περιορισμένο λεξιλόγιο. Τα
προηγμένα u o v t e O j i . όπως αυτό K0®
επινόησε και παρουσίοσε πρόσφατα® |
Αμερικανός Νταιβιντ Στέλ).. θά μ*®'
ρούν να μιλούν με τη βοήθεια συστπ’ ,
ματος συνθέσεως και μεναφώνων. ‘®,|
κομπιούτερς
αυτά.
όπως
*21
ΣΠ Α Ο Υ Σ.του Στέ)Λ. δεν θα βα<®'
ζθ''ται σε ξέχωρα φωνητικά στοιΧ*“1
αλλά σε ηλεκτρονική απόδοση τΊ<
ανθρώπινης φωνής. Ένα άλλο κ0F
πιούτερ, το ADES, που παρουσίαατ®
Ράΐνερ Τσιελΐνσκυ στο Ούλμ. α**
γνωρίζει τα γράμματα του αλφαβή
του. πολλά σύμβολα καθώς και ένα1'
ολόκληρο αριθμό εντολών. Δυσ*® 1
χιύς το «ρομπότ» αυτό μπορεί μέϊ£
τώρα ν' απαντήσει μόνο ακούγον*1« !
την «φωνή του Κυρίου του». Μερι»··01 >
δημοσιογράφοι που αποπεηκϊθηιό^Ι
•να πιάσουν κουβέντα» μαζί :ου.βΛ^ |
τυχαν. Το κομπιούτερ απαντάει ιιό ^Τ
αν η φοινή μοιάζει τουλάχιστον r t
την φωνή του Τσιελΐνσκυ αν κ®
φυσικά dvat δυνατόν νο ΓρυγΡ®)1’ ι
ματισθεί έτσι, ώστε να ανταποκρί*^
ται σε κάθε είδους φοινή. Ας περψ"
νουμε ?Λ»πόν ως to έτος 200®·
Όπως φαίνεται πολλά θα έχουμε
δούμε αλλά και να...ακούσουμε *Δ ·
τότε.

Το πλύσιμο των αυτιών με σύριγ
γα (τρόμπα) είναι μια από τις συνηθι
σμένες μικροδουλειές της ιατρικής.
Κάθε οικογενειακός γιατρός έχει τη
δική του σύριγγα και για λίγες μόνο
βδομάδες μπορεί να μη χρειασθεί να
νθ χρησιμοποιήσει. Τα αυτιά συνή
θως πλένονται με σύριγγα για vu
καθαρίζονται από την κυψελίδα·.
Κατά παράδοση η σύριγγα αυτή
(ΐρόμπα) είναι μεταλλική. Έτσι όμως
αναγκαστικά γίνεται ογκώδης. Ταυ
τόχρονα υπάρχει kui ο κίνδυνος προκλησεως ζημιάς στο τύμπανο τοιχ
αυτιού, που χωρίζει το εξώτερο αυτί
από το εσώτερό Κ ι αυτό είναι ιδιαίτε
ρα πιθιινό να γίνει σε μικρά παιδιά, ή
νευρικούς ενήλικους, που κάνουν
ξαφνικές κινήσεις του κεφαλιού την
ώρα ακριβώς της πλύσεως των
αυτιών, Για την αποφυγή αυτών των
κινδύνων κατασκευάσθηκε ένας νέος
τύπος σύριγγας για τ' αυτιά, η ωτική
σύριγγα από πολυπροπυλένιο, κατα
σκευής της RÜSSEL INSTRYM E N ÍS
Κατασκευάσθηκε βάσει
σχεδίου της ΛιευΟύνοι ις Κλινικής
Φυσικής και Βιο-μηχσνικής του
Οργανισμού Υγείας της Λυτικής
Σκωτίας. Λέγεται δε ότι τα πλέονε
κτήματά της έναντι των μεταλλικών
συριγγών ι.ίνηι πολλά.

νερού. Αλλο ένα πλεονέκτημα της
ε-.ναι ότι οι πλάτης δακτύλιοι
συγκρατήσεώς της καθιστούν άνετη
τη χρησιμοποίησή της και το σημαν
τικότερο προσφέρουν στο χρήστη
της καλύτερο έλεγχο, μειώνοντας
έτσι τον κίνδυνο τυχαίου τραυματι
σμού των αγωγών του αυτιού. Επί
πλέον στο όργανο αυτό έχει ενσωμα
τωθεί ένα λιπιιινόμενο με νερό σύ
στημα στεγανοποιήσεως, που αποτρέπει τις τόσο ενοχλητικές διαρροές
κατά τη διάρκεια της χρησιμοποιή
αεώς του. Συντηρείται εύκολα, είναι
αντοχής και αποστειρώνεται εύκολα.
Η αντοχή του είναι οπό τα κυριότερυ
πλεονεκτήματα του. Από κατασκευής
του το όργανο αυτό προορίζεται για
επανειλημμένες χρήσεις. ’Επειτα από
εκτετιιμένες κλινικές δοκιμές στο
τμήμα των εξωτερικών ιατρείων του
νοσοκομείου V IK T O R IA , στη Γλασκώβη της Σκωτίας, ο κ. Τ. Σ. Ράσοκλ (Μέλος του Βασιλικού Κολλε
γιου Χειρουργών) κι ένας συνάδελ
φός του δήλωσαν στο ιατρικό περιο
δικό «Λή Αάνσετ·: Το όργανο αυτό
είναι ελαφρό, αποδοτικό και εύκολο
στη χρήση του, δεν παρουσιάζει
διαρροές, έχει ανταλλακτικά, αντέχει
πολύ σε τυχαίες βλάβες και δεν είναι
ακριβό»

Η σύριγγα αυτή είναι ελαφρα. εχει
βραχύτερο αλλά πλατύτερο σώμα,
της ιδίας όμως χωρητικότητας με της
μεταλλικής σύριγγας. Έ τσι γίνεται
ευκολότερη στη χρήση τη., "ta t 'κιλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη ροή

ΙΕΚΑ Ο Σ Ε ΙΣ - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί:
I . Την Βέτα Παπαδοπούλου για την
δωρεά 2.000 6ρχ. στην μνήμη του
συζύγου της Χαραλάμπου ΙΙαπαδό
πουλου.
2 Την οικ. Νικολάου Κανδύλη για
την προσφορά ενός πλήρους γεύμα
τος στην μνήμη Χαραλάμπου Παπαδόπουλοο.
3. Την οικ. Νικολάου Σακάρογλου
για την δωρεά 3.000 δρχ. στην μνήμη
της μητέρας τους Πιπίνας Σακάρο
γλου.
4 Τον "Νικόλαο Καρασταμάτη για
-η ν δωρεά 1.500 δρχ. στην μνήμη
της συζύγοθ του.
5 Ανώνυμη Κυρία γιο την δωρεά
1.000δρχ.
Από την Φιλόπτωχο

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
•

Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνείστε μας 29.762

ΠΕΜΠΤΗ
15
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982
Έ τος ιδρύσέως 1965

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ
1.631 ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Για τη Γεν. Εκπαίδευση

ιιρ. φύλλου 1907
Μηιροπόλεως 72

Τηλ. 23.137 |

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

® κ· Αβέρωφ

σττΙ Βέροια
*αι Νάουσα

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΑΡΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
ση.

Οφείλει
να
προσέ
ο πρωθυπουργός για να
φανερωθεί η αλήθεια
25 Α η ί'ν 1 <ηη ΒεΡ°ια την Κυριακή
Λημο^ ' ;'°1’ 0 "Ρόεδρος της .Νέας
Τ * να ο υ « ^ * ^

Αβέρω φ

2Π «η,.
εργασβ,;ί Ρε τοπικά στελέ
τον ι_ >ΓαόΡ<Π05 και να μιλήσει προς
του Νομού μας.
π ρ ^ “Λ

«ταβο

£να 0 κ· Λ ΙίέΡω<<Ι το

ΚυΡΐακής 25 Α π ρ ιλ ίο υ θα

οιμ
° π° υ 00 παρα
τιουα
“ όΠλωοΗς για το Ολοκαύ12.3ο (μ!
κατα®έσει στεφάνι. Σ τις
Σ&,
παρακαθήσει οε γεύμα στο
"Οραστ' Τ° “ ηόγευΜα στι9 6 μ.μ. 0ο
του ... ΕΙ σ ϊ συγκεντριι>ση στελεχών
¿'«Μματος <ηη Βέροια,
θα (ι11ς 7 ,0 απόγευμα ο κ. Αβέρωφ
γίνε, Ι'°*:ι 08 °9γκέντρωση που 0α
ν , , , - ο κιν/τρο ΠΑΛΛΑΣ της
στην η,0<ϊ Εγινε γνωστό ο κ. Αβέρωφ
ο^^Ρ 'ώ ια του θα επιβεβαιώσει την
μαζό
,ου κόμματος να αγωιτσθεί
τ*ς * τοι"> πραγματικούς δημοκρα
την - . ποτριιυτικους Ελληνες γιο
ττιν 'Uf,">0n της δημοκρατίας και
*ηΜιοι^!^α“*°ρά ^
χώρας στους
’νπυθΓττμ,«0“ 1* _ρν>θΡουί που την
·νω0(!1'Τ'σ“ ν °πό το στάδιο της
θου Όκωστα
Ι...1 ο,0ινας» στο επίπεδο ισοτίΜέλους ιη ς Ε Ο Κ

Ενώ η υπόθεση για τις βαρειές καταγγελίες που έκανε
στη Βουλή ο πρωθυπουργός κ. Πυπανδρέου πήρε τον
δρόμο της Δικαιοσύνης - μετά τις μηνύσεις που υπέβαλαν
οι κ.κ. Έβερτ, Παλαιοκρασάς και Χριστοδούλου κατά της
εφημερίδος που τους «ενοχοποίησε» - και πιστεύεται ότι
στο Δικαστήριο πλέον θα διαλευκανθεί η όλη υπόθεση (άν
δηλαδή υπήρξαν ή όχι σαμποτέρ της οικονομίας μας( ο
πόλεμος δηλώσεων και αντιδηλώσεων συνεχίσθηκε και
χθες μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως.
Η «Νέα Δημοκρατία, για έβδομη
κατά σειρά ημέρυ διακήρυξε την υπο
χρέωση του κ. Παπανδρέου να πλη
ροφορήσει υπεύθυνα τον Ελληνικό
λαό
συγκεκριμενοποιώντας
τις
καταγγελίες που διετύπωσε, ενώ στο
χορό των δηλώσεων μπήκε και το
ΚΟΔΗΣΟ ζητώντας και αυτό να
ανακοινωθούν στο λαό τα πραγματι
κά στοιχεία της καταγγελίας.
ΤΟ ΚΟΔΗΣΟ
Σχετικά με τις συνεχιζόμενες
αντεγκλήσεις ανάμεσα στην κυβέρ
νηση και την αξιωματική αντιπολί
τευση. γύρω από το θέμα των καταγ
γελιών του Πρωθυπουργού στη Βου
λή. το πολιτικό γραφείο της κεντρί
κής επιτροπής του ΚΟΔΗΣΟ έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Σημασία δεν έχει ποιος από τους
δύο θα κάνει το πρώτο βήμα. Σήμα
στα έχει να πληροφορηθεί ο ελληνι
κός λαός τα πραγματικά στοιχεία της
καταγγελίας για·να μπορέσει να κρί
νει την ουσία του προβλήματος.
«Ο καλλιεργούμενος και από τις

6ύο πλΕυΡ.^ Φανατισμός. δεν φέρνει
τίποτε καλό στον τόπο και τελικά

Οσυ
'ώνί1(|,ια
’'άλύΟτυ:

αν άρχισε να γίνεται
αγρι° κυνηγη τό που εξα-

? ηντίθν ι ’' Πς 18 Ο κτω β ρ ίο υ 1981

0,ν /-κώνων που δαχτυλοΡθμ5 η'ι,υ
ΙΟυ? πρασινοφρου
^έντιμ.. αν:'0ετοι σε κάθε είδος
ήίν Ιίτ<ιν ί.συνα?'7Λ','0ς· εν τούτοις
Μςει η ¿, ιηι1τόν να μη μας συντα
!*®ύ ε κ ό Γ ' Γ 1απάνθρωπη επίθεση
Ή ό Ηι. .,,, ηκε πρόσφατα στον
Δτ.ν '” αις.
τωνμΤ10ρϋάΠ(,ν τα ντόπια επιτε
θ ο ύ ν ,"άαο'νοφρουρών να υστε, Ηταν ή,011117 ΤΤ|ν επίδοση.
?*ν εατόηίεϋ0 *τιμθζ* Τά* αυτούς αν
> π τ ο ν ,.„ .ν,Η- να διακριθούν του
η*θ ΐι „ 01. το° ίδιου... υψηλού επι
Ταυ; ’ ώακρίνονιαι τα συνιρό
Χώρςς
‘Ό ,α διαμερίσματα της

,

Μιλέί·,..

διων -Υια τ.ον Πρωτοφανή ομα
Α!°«ήχανίσ€'
™ εργοστάσιο της
εκείν, Ζ"Χάρ«ως Πλατέος,
¡^θορχών <ίν Των ακτημόνων οικοΡ6 Υώ νυ ,,
πετάχθηκαν στο δρό
(τ' νρ,|1>εί(’υν τ'’ ηιηήθούν οι Οαμώνες
Γ ^Υ ίά ν ν η ΙΟυ. ΜθΓΙΧου και του
ν 2 ννωσυ!
από εισηγήσεις
°Φρ° υΡών Κϋ “ νν*θτ<ί)ν πρασι-

αΓ Τη*·ή«πευθ,·1!ν * ατ?'>7Ελ,α τουί

Α ΐΥ ο ύ ς τα«ν νυυν ° όλους τους
υ “ “ ε τα θΓ1,· ΚΟμΙ"ίτων και αισθαν2?.
ό" και το μεγαλείο
(| το\>ς
Ρ10
την περηφάέΓ 1"·Τό α π ό 'Γί’^ Ρν0(,<:|ποι διωγμέΠΛν'ν ένα
γιατί
" ΛΙθ Κ !ι εΥκλημα. Λεν ψήφισαν
Λ ϋ ,όΜόσν“
«»πείκ·,
κοινωνική πολιτική,
τ *1ιίις
■·., να ,
V<u Παπαγιάννη!!
θι-ω ^ π ε κ
0ϋυΡάσεις όταν
στις 6^

0ντ“ ' περήφανοι

Ρο· Άα
προσκλήf e νικητή ^
·” υυς θλίβε
Και . ΜΙ “ ντάλΐϋ;
Οκτωβρίου
I? ν<ομ( τωνΥμη ct0. ρεροκάματο
ν1π “ °τού- .
παιδιών τους,
ΰίνο υ μ ε '^; .".':ρήν," νι:,υί·«γω-

5

* & « * » £ * * μα,;
' ΰ»ς
Ψομι, Λ,^μοια t ) ù 'l
περιμενοντας
h,!* όλων των
αι η πυΡπερι-

Τ0',«πτομέν,ΓνΡη,ΡανΠ “ * αδού·

Κηυ μ° ν° «Ο λ Α Λ ν ς δΐ° ’Ιι° εώσιμε
'‘^ - α ττους.
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ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ
ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΗ
Πολιτικοί και νομικοί κύκλοι
ανέφεραν ότι η σιωπή του Πριυθυ
πουργού και ενδεχομένως και άλλων
παραγόντων θα λυθεί υποχρεωτικά
στην προανάκριση που διετάχθη και
η υπόθεση θα φωτισθεί άπλετα στο
ακροατήριο όταν θα φθιίσο η υπόθε-

Κυνήγι θησαυρού
στον Αλιάκμονα
ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ ΒΕΡΟΙΩΤΕΣ
Χωρίς επιτυχία έληξε η επιχείρηση
«κρυμμένος θησαυρός» με πρωταγω
νιστές εννέα Βεροιώτες και Μσκροχωρίτες, που έλαβε χώρα την Κυρια
κή και Δευτέρα στην περιοχή Νησί:
λίου Αλεξάνδρειάς.
Συγκεκριμένα:
Εννέα ιδιώτες υπέβαλαν προ τρι
μήνου αίτηση στην Αστυνομία για
την διενέργεια ερεύνης στην κοίτη
του ποταμού Αλιάκμονα προς ανεύ
ρεση θησαυρού. Σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς τους σε σημείο περίπου
100 μέτρων από την γέφυρα Νησελίου και κοντά στην εκκλησία Αγίου

Ραντεβού με την ιστορία
^tíO C . *iiRAftLE' 'Π1ς ,Νέης Δη,1°
Κοίνω^. ^ ’ήκί η πιό κάτω avu·

υπυσπυ την προσοχή του λαού από
τα εθνικά θέματα και τα κρίσιμα προ
βλήματα των οικονομικών και κοινω
νικών εξελίξεων της χώρας».

φοβόμαστε πως άδικα θα περιμέ περήφανοι.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή της
νουμε παρόμοια συμπεριφορά σπ'
«Νέας Δημοκρατίας» του Νομού
την άλλοτε γνωστή μσς «ΑΛΛΑΓΗ»
Ημαθίας αρχίζει να κατιιγράφει τα
. Λυτή φαίνεται να ανέστειλε τους
αγώνες της για συμπαράσταση στους ονόματα όλων εκείνων που διώχθηκαν και θα διωχθούν ιιπό τους θλίβε
δίκαια «γωνιξόμενους.
ρούς διώκτες, για να θυμάται έτσι τα
Τα προβλήματα τους τα χρήσιμο
υποπαίδια εκείνου του ραντεβού που
ποίησε μέχρι που να πετύχει το σκο
πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτω
πό της.
βρίου ανάμεσα στον σημερινό Πρω
Τώρα η γραμμή της καθορίζεται
απ' το στενό της κομματικό συμφέ θυπουργό και σε κάποια, που είπον
μεν πως Οάναι η Ιστορία, αλλά που
ρον κι αυτό είναι μακρυά, είναι πέρα
τελικά δεν αποκαλύφθηκε η πραγμα
απ' τον πόνο και την αγωνία του
τική της ταυτότητα, αφού παράνομα,
εργάτη, του αχρωμάτιστου Έλληνα.
Τώμϋ τα ενδιαφέροντα της περιορί διαπράττοντας το αδίκημα της πλα
ζονται στο «πουλάκι» (της Ξεχασμέ στοπροσωπίας, πήρε τη θέση της
Ελληνικής Ιστορίας.
νης εννοούμε) και στην συμπαράστα
«Νομαρχιακή Επιτροπή
ση προς τους θολοκουλτουριάρηδες
“σς Δημοκρατίας»
που με το πρόσχημα της ανώτερης
πνευματικής αντίληψης, καλύπτουν _ ,
ανώμαλες αισθηματικές τους ορέξεις
Ακόμα δεν μπορούμε να μείνουμε
ασυγκίνητοι μπροστά στην πρωτοφα
νή εξόντωση των δημοσίων υπαλλή
λων που εκδηλώθηκε με την πρόφα
ση των μεταθέσεων.
Δεν ξέρουμε τίνος καθεστώτος τα
συστήματα αντιγράφουν.
Ξέρουμε όμως ότι τέτοια συστή
ματα είναι άγνωστα σε Δημοκρατικά
ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΠΕΙ
και ελεύθερα καθεστώτα.
Ο υπουργός Συντονισμού κ. Απ.
Γιατί είναι αδύνατον να πΐ'.ίσεις
Λάζαρης υπογράμμισε ότι οι υπερτι
μολογήσεις είναι το υ:Γ αριθμόν ένα
κάποιον πως ζεί κάτω από δημοκρα
τικό καθεστώς, να έχει 25 χρόνια
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή
υπηρεσία και ξαφνικά με ένα τελεσί
γραφο να τον στέλνεις απ' τη Βέροια,
που το νότο το κράτος του εμπιστεύθηκε υπηρεσία ανάλογη με τον βαθμό
και τις ικανότητες του τις επιστημο
νικές. στα Πέπλο του 'Εβρου, στην
Κόνιτσα και στη Φλώρινα. Μιλάμε
ιδιαίτερα για την επίθεση που έγινε
στο Κτηνιατρείο Βέροιας. Δεν ξέρου
με ποιοι κατάστρωσαν αυτή την επι
χείρηση εξοντώσεως ούτε ακριβώς σε
ποιό χώρο συγκεντρώθηκαν οι εκτε.
λεστές για να κάνουν την επιλογή
τους, οπωσδήποτε όμως εκφράζουμε
τη σκέψη, όη ο χώρος εκείνος πρέπει
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
νάταν σκοτεινός, για να μη φαίνεται
κάνει γνωστό στους κατοίκους ιου
έτσι μιά κάποια ανθρώπινη αντίδρα
νομού μας το παρακάτω:
ση. που πιστεύουμε πως δεν θά 'λείπε
Κατά η| διάρκεια των εορτών θα
απ' τα πρόσωπα των συσκεπτομένων
απουσιάσουν για διαφόρους λόγους
τη στιγμή που αποφασιζόταν η εκτέ
πολλοί γιατροί.
λεση του οικογενειάρχη, του επιστή
Σε μά έκτακτη επείγουσα ή μή
μονά, του υπαλλήλου.
περίπτωση δεν πρέπει οι ενδιαφερό
Εμείς όμως, θάχαμε να πούμε σ
μενοι να επιμένουν στην αναζήιηγση
αυτούς που έτσι απάνθρωπο υφίστανιατρού τηλεφωνώντας άσκοπα ενδε
ται τις συνέπειες της «πρασινορουχομένως. αλλά να καταφεύγουν στα
φιανιάς». πως δεν πρέπει να σκύψουν
Νοσοκομεία Βεροίιις ή Ναούαης
το κεφάλι ούτε να λυγίζουν τη σπον
όπου πάντα υπάρχουν γιατροί υπηρε
δυλική τους στήλη στους χοίρους
σίας για την εξυπηρέτηση εκτάκτων
των τοπικών επιτροπών και τα » βου
συίιβιιμάτων ή νυ απευθύνονται.
λευτικών γραφείων του ΠΑΣΟ Κ.
στους
__ _
αλλά να δεχθούν το χτύπημα με ανω
στους γιατρούς της Βέροιας που θα
τερότητα, γιατί νομίζουμε πως οποία
εφημερεύουν και που δημοοιευοντυι
δήποτε επαφή με τους εκτελεστές θα
στην 4η σελίδα
τους κάνει να αισθάνονται λιγώτερο

Ιωάννοο του Θεολόγου υπήρχαν unô
πολλών ετών κρυμμένα κιβώτια που
περιείχαν χρυσαφικά.
Πράγματι, αφού πλήρωσαν ένα
χρηματικό ποσό πού προβλέπει ο νό
uoc. πήραν τα σ.ν -»»"ή ι'<¿c··. ν...
τη συνοδεία τριμελούς επιτροπής
ίΑστυνόμος. Έφορος. Αρχαιολόγος)
πήγαν την Κυριακή το πρωί στην
τοποθεσία και άρχισαν την έρευνα. Η
άδεια που είχαν ήταν μέχρι την Δευ
τέρα το βράδυ.
Χρησιμοποιώντας
και αμείβον
τας φυσικά - δύτες και β<ιτραχον0ρ(ί)
πους οι «εννέα κυνηγοί θησαυρού»
εξάντλησαν κάθε πιθανότητα για την
ανεύρεση των πολυτίμων κιβωτίων
στην κοίτη του Αλιάκμονα. Έτσι ήλ
θε η νύχτα της Δευτέρας και παρου
σια εκυτοντάδων περιέργων κατοί
κων της περιοχής ΠΟυ είχαν συγκεν
τρωθεί για vu απολαύσουν το θέαμα,
έσβυσαν τα όνειρα και οι ελπίδες των
εννέα, αφού αποδείχθηκε «άνθραξ ο
θησαυρός»!

ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΠΕ)
Ο κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης, ο
Παναθηναϊκός και η Καστοριά απηλ-

Αέει ο κ. Λάζαρης
κυβέρνηση Ακριβώς για τον λόγο
αυτό και εν όψει της εφαρμογής της
πολιτικής γιο τα κίνητρα θα εν,σχυ
θυύν τόσο Π υπηρεσία τιμών και εισ
οδημάτων του υπουργείου, όσο και
το οώμυ των ορκωτών εκτιμητών
ώστε να απστραπουν στο μέλλον
υπερημολαγήσει; ε^ικα απο τις επιχε.ρήοεις που θα ενισχυονται.
τ τ(, οημπ'ο αυτό ο κ. Λάζαρης
υπογράμμισε 0:> το γεγονός ότι σή
μέρα έχουμε πολλές μεγάλες επιχε.
ρήσεις υπερχρεωμένες και προβλη
αστικές οφείλεται στο οτι τραπεζικό
δάνειο που ελαμβάνοντο γ,α τον
εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών με
τη μέθοδο των υπερτιμολογήσεων
κατέληναν στους επιχειρηματίες.
Μερικές φορές σκέπτεται κανείς ότι
οι Επιχειρήσεις τήρ,,,:αν ρονο τ« ' θό
νο για να καρπώνεται τα δάνειά ο επι
χειρηματιυς.
Βέβαια η ιδιοποίηση αυτή του
τραπεζικού χρήΜί,ηις “ πό ™ν επιχει
ρηματία δεν αποδεικνοεται δικαστικά
και συνεπώς δεν ‘ ίνιιι δυνατόν ντι
ληφθούν επανορθωτικά μέτρα σε βά
ρος του.
Τέλος, ο κ. Λαζαρης ανι-,φερε ότι
προχωρεί η εργασία των ομάδων που
έχουν αναλάβει την μεΛίτη του θέμα
τος της διασώσεως των προβληματι
κών και δεν θα αργήσουν οι σχετικές
αποφάσεις. Υπενθύμισε στ ότι σ:.«
εΠιχείρηοειςΛαί’σπουΜιυ^υγκρο,ή.
θηκε νεο συμβούλιο α»ιο .« εκπροσάι-ο υ ; Τραπεζών και δαο εργαζόμε
νους. σύντομα όε θα ανπμειωπισθεί
και το θέμα της ΛΑΡΚΟ.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Ο κ. Στράτος

ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΠΕ)
Ο πρώην υπουργός, βουλευτής και
γενικός γραμματότς της κοινοβου
λευτικής ομάδας της »Νέας Δημο
κρατίας» κ. Χριστόφορος Στράτος
υπέστη σήμερα στις 2-30' μ.μ βαρύ
τατο εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ο κ. Στράτος βρισκόταν στις 12 το
Οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα επι- μεσημέρι στο ξενοδοχείο της Μεγά
τραποόν, όπου και εφ' όσον διαπι λης Βρεταννίιις. όπου και αισθάνθηκε
στωθεί ότι υπάρχουν δυσαναπλήρω την πρώτη αδιαθεσία, Μααφέοθηκε
τα κενά. Η σχετική άρση της απιιγό
αμέσως
στο Γ ενικό Νοσοκομείο <
ρ«ΐΓηζ; Λί ι-^πιίΐ«
λ λ Ι μ ιγκΙ
α -Λχ - . ν ^ ί
ΑιηΓ-ίΛΤΛίβηιετ »γυυγ.
καλοκαίρι. Το όλο θέμα συνδυάζεται φαλικός σπασμός, ο οποίος στις 2.3υ
και με την αύξηση ευκαιριών απα μ.μ, εξελίχθη σι; βιιρείας μορφής
σχόλησης,
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζή
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπο
τημα αυτό, εντάσσεται σε δέσμη ρίας όπου νοσηλεύεται μετέβησαν
μεγάλων
οικονομικών
θεμάτων για να ενημερωθούν για την κατάστιι
(επενδύσεων δημοσίου, μεγάλα έργα, ση της υγείας του υ πρόεδρος της
απασχόληση - ανεργία, ναυτιλία «Νέας Δημοκρατίας» κ. Ευάγγελος
κλπ.) που θα εξετυσθούν υπό το Αβέρωφ και ο κοινοβουλευτικός
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομι εκπρόσωπος του κόμματος της αξιω
κής Πολιτικής (ΚΥΣΟΠ) και σχετι ματικής αντιπολιτεύσεως κ. Κων
κές αποφάσεις θα ληφθούν το αργότε οταντίνος Παπακωνσταντίνου.
ρο μέχρι τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα
θα εξετασθούν:
• Η προώθηση επενδυτικών προ
γραμμάτων του δημοσίου. Στις μεγά
λες αυτές επενδύσεις θα κληθούν να
συμμετάσχουν Ελληνες και ξένοι
επιχειρηματίες.

Θα επιτραπούν
οι προσλήψεις

•
Σειρά αμυιβών για μελέτες,
που είχαν παραόοθκΐ ή εγκριθιΗ πριν
από όύο τρία χρόνια.
Για τον ίδιο λόγο, η κυβέρνηση:
•
Θα αντιμετωπίσει το οξυμίνο
πρόβλημα επισκευής και συντήρησης
σχολείων.
•
®ΐ' χρηματοδοτήσει εργολα
βίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη
Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση
υπήρχαν «ανοιχτά» 1000 κτιριακά έ,ρ
γα.
Περιγράφοντας την κατάσταση
που επικρατούσε στο παρελθόν, ο
υπουργός Παιδείας ανέφερε χαρακτη
ραπτικά ότι:
•
Το περισσότερα σχολικά κτί
ρια κατασκευάζονταν χωρίς εδαφική
μελέτη, η αποπεράτωσή τους απαι
τούσε χρόνο μέχρι και οκταπλάσιο
από τον κανονικό και οι υπερβάσεις
στο κόστος έφταναν μέχρι 100%. Η
συντήρηση κιιι η επισκευή ήταν ανύ
παρκτες. Παραλήφθηκαν 1000 έργο
σε εξέλιξη με ανοιχτά έξοδα και αντι
μετωπίζονται προβλήματα πράγματι
κιϊ κακότεχνων κατασκευών
Το 1981 είχαν γραφτεί στο πρό
γραμμα 388 νέα έργα, αλλά τελικό
άρχισαν να χτίζονται μόνο 204,
Τα εποπτικό όργανα σε πολλές
περιπτώσεις δεν αντυποκρίνοΝται
στο εκπαιδευτικό πρόγ(>αμμα- Η
κατπνυμή του εξοπλισμού, άσχετη με
τις ανάγκες των σχολείων, έχει απο
τέλεσμα την υποχρησιμοποίηση ή
την αχρησία του υλικού. Το κρατικό
εργοστάσιο εποπτικών μέσων έχει τό
σα πολλά προβλήματα λειτουργίας,
που δύσκολα μπορεί να προσφέρει
στην εκπαίδευση.
Το νέο πρόγραμμα της κυβέρνη
σης διεπετιιι από προσπάθειες για
•
Ισόρροπη χρηματοδότηση και
χωροταξική κατανομή των πιστώ
σεων.
•
Ενίσχυση της υποδομής της
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαι
δευσης.
•
Ενίσχυση «ον περιφερειακάιν
πνωτότων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
•
Συνέχιση και επιτάχυνση των
έργων που γίνονται οι. προβληματι
κές (εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοι
νωνικά και οικονομικά) περιοχές.
•
Εμφαση στη συντήρηση επι
σκευή και καλή λειτουργία των σχο
λείων.

ο Εσταυρωμένος

K J

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η

Απηλλάγησαν
Βαρδινογιάννης
Καστοριά και ΠΑΟ

Ο Ι Υ Π Ε Ρ ΤΙΜ Ο Λ Ο ΓΗ ΣΕ ΙΣ
Μ ΕΓΑ ΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Υπάρχει ηθική υποχρέωση, τόνι
ζαν. να καταθέσει ο Πρωθυπουργός
ό.τι γνωρίζει για το Οέμιι. ισχυρό
ποιώντας έτσι και τη θέση του ως
υπεύθυνου πολιτικού ηγέτη.
Επισημαίνετο ότι ο κ. Παπαν
όρέου κιιι οι άλλοι κοινοβουλευτικοί
που προτάθηκαν για μάρτυρες,
δικαιούνται να αρνηθούν την εξέτασή
τους, αυτό όμως θα κρινόταν από το
λαό. σαν «φυγομαχία» και θα είχε γι'
αυτούς τεράστιο πολιτικό κόστος.
Εκτός, όμως, από την επέμβαση
της Δικαιοσύνης εξαιτίας της μηνύ
οεως Έβερτ κ.λ.π„ γινόταν χθες λό
γος μεταξύ των ίδιων κύκλων αν
υπάρχει ή όχι χρέος της Εισαγγελικής Αρχής να επέμβη αυτεπαγγέλ
τως. γιατί από τις καταγγελίες sou
Πρωθυπουργού
δημιουργήθηκαν
σοβαρές υπόνοιες για διάπραξη του
ιδιώνυμου εγκλήματος της υπονο
μεύσεω; της εθνικής οικονομίας από
άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες.
βεβαίως, τόνιζαν οι ίδιοι πολιτι
κοί παρατηρητές, μιά τέτοια εισαγγε
λική παρέμβαση ενέχει για τον ίδιο
τον Πραιθυπουργό και την Κυβέρνη
ση τον κίνδυνο να υποδειχθεί με.
δικαστικό βούλευμα η συκοφαντική
εκστρατεία εναντίον των πολιτικών
αντιπάλων του ΠΑΣΟΚ.

Διακόσια εξήντα εφτά κτιριακά
έρνα με 2.005 αίθουσες για την γενι
κή εκπαίδεση προωθούνται γιη το
1982. Αλλες 1.631 αίθουσες θα απο
δοθούν από ημιτελή έργα που 0u
συνεχιστούν. Γ>ιι την αγορά νέων
οικοπέδων θα διατεθούν 2.6 δισ. δρχ ,
διπλασιάζονται οι πιστώσεις για τη
συντήρηση των σχολείων και χορη
γούνται J.3 δισ. δρχ. για την υποστή
Ρ'ξη τη ; τεχνικής εκπαίδευσης Επί
σης ιδρύονται και ελπίζετοι ότι θα
λειτουργήσουν ως το Σεπτέμβριο
25 ειδικά σχολεία 173 νηπιαγωγεία
46 Γυμνάσια και 28 Λύκεια.
Tu παραπάνω ανακοίνωσε ο
υπουργός. Παιδείας κ. Α, Βεριιβάκης
σε σχετική συνέντευξη τύπου στην
οποία παραβρέθηκαν ο γενικός γρυ μ
ματίας του υπουργείου κ. Δ Ράκος
και ο διευθυντής του ΟΣΚ κ. Πατσιλινάκος.
Ο κ. Βκρυβάκης εξέθεσε την
κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνη
ση στον παραπάνω τομέα και είπε
ότι. εξαιτίας των σχετικών υποχρεώ
σεων που κληρονομήθηκαν, θα κατα
βληθούν:
•
2 διπ όρχ. για πληρωμή της
αξίας οικοπέδων, που είχαν απαλλό
τριωθει και η προθεσμία εξόφλησης
λήγει μέσα στο 1982.

λιιγησαν των κατηγοριών, που αντί
μετώπισαν στη τριμελή ανακριτική
επιτροπή για την υπόθεση της από
πειρας δωροδοκίας, που έγινε απο
τον πρόεδρο της Καστοριάς Γιώργο
Χαλ.κίδη στον ποδοσφαιριστή του
Ηριικλή Γιώργο Ορφανίδη για να
έχει αυτός μειωμένη απόδοση στον
αγώνα της ομάδος του με τον Πανα
Θηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδος.
Στο μετπξύ έγινε γνωστό ότι το
Συμβούλιο Επικράτειας 0u ασχολη
θεί στις 25 Matoo με τις προσφυγές
του Παναθηναϊκού και του Μπουμπλή με τις οποίες ζητείται η ιικι'ιρωση
της αποφάσεως του Ανωτάτου Γυμβονιλίου Επιλι'κιεως Αθλητικών Δια
φορών με την οποία ακυρώνεται το
αγωνιστικό δελτίο του Μπουμπλή
και χάνει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι
του Κυπέλλου Ελλάδος στο οποίο εί
χε νικήσει τον Ολυμπιακό 3-2.
- Επίσης έγινε γνωστό ότι το τμήμα
αναβολών του Συμβουλίου Επικρά
τειας θα ασχοληθεί την ερχόμενη
εβδομάδα με ης προσφυγές του
Παναθηναϊκού και του Μπουμπλή.
με τις οποίες ζητείται να μη γίνουν
εκτελεστές οι αποφάσεις του Ανωτά
του Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητι
κών Διαφορών μέχρι να επιληιρθεί
τελεσίδικα επί της όλης υποθέσεως
το Συμβούλιο Επικράτειας.

Αποπειραθηκε
ν’ αυτοκτονήσει
Αποπειραθηκε να αυτοκτονήσει
παίρνοντας καρδιοπνευμονικά χάπια,
η 42χρονη χήρα Σταματία Καμαριώ
του,
Το περιστατικό συνέβη χθες το
πρωί στη ΜελΙκη και όπως έγινε
γνωστό η Σταματία ίΛ ίσ χ ι από
μελβγχυλία λονω -ου προσφοιόΐι
θανάτου του συζύγοιι της Ταξιάρχη
Μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσο
κομείο Βέροιας και η κατάστασή της
θέχθ1 χθες το βράδυ ήταν αρκετά
σοβαρή,

Της Ελλη ν. Βιομηχανίας
Ζαχάρεως
Σε σχέση με δημοσίευμα που είδαν το φώς στον τύπο της
14.4.82. από την Ε λληνική Βιομηχανία Ζαχαρεως εκδό&ηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση;
«Η νέα διοίκηση της ΕΒΖ δεν απόλυσε κανέναν απολύτως
από τους εργαζομένους στο εργοστάσιο του Πλατύ. Είναι καί
ρός να ανουσθεί η αλι'ιθεια. Κάθε χρόνο, πέρα από τους μ ό νι
μους υπαλλήλους, στα εργοστάσια της Ε λληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης, ακόλουθα και στο Π λατύ, απασχολείται και ένας α ρ ι
θμός εποχικδιν υπαλλήλων με σύμβαση ωρισμένου χρόνου ή
ωρισμένης διάρκειας έργου. Κ α ι πάντοτε μετά την αποπεράτω
ση του συγκεκριμένου έργου ή του χρόνον διάρκειας της η
σύμβαση αυτή λύνονταν.
Αποτελεί πίστη της νέας διοίκησης της ΕΒΖ ό τι ο αριθμός
των προσλαμβανόμενων κα τ' έτος ήταν πολύ μεγαλύτερος απ'
αυτόν που απαιτούσαν οι υπάρχουσες ανάγκες δουλειάς. Γ ι'
αυτό από την πρώτη στιγμή ζήτησε από τους, προϊστάμενους
των υπηρεσιών και τις διευθύνσεις των εργοστασίων να κιση
γουνταν Τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού μέσα στη
λογική του απόλυτα αναγκαίου, με σκοπό τη ν μείωση του κ ό 
στους παραγωγής και εξασφάλιση μιας νέας ορθολογικής λειτουργίας;
Ετσι ο αριθμός των προσλπμ|(ανόμενων εποχικώς μειώθηκε
από φέτος αισθητά, Επίσης θεώρησε σκόπιμο να α ρ χ ίσ η μια
ανανέωση του προσωπικού, που για χρόνιο απασχολούνταν, σε
μικρό ποσοστό, και αυτό για ,&υό λόγους:
Α ) Για ν α νοίξει το δικαίωμα δουλειάς κα ι προς τις νεώτερες
ηλικίες.
Β) Για να δώσε, τη δυνατότητα και σ' αυτούς που απόκλειαν
ταν από τις προσλήψεις για σειρά ετών. μι. κάθε ά λλο παρά
αξιοκρατικά κριτήρια, να δουλέψουν και να ζήοουν.
Ετσι, ο αριθμός των εποχικών που είχαν παλιότερα προσφέ
ρει τις υπηρεσίες τους στο εργοστάσιο μοιραία μειώθηκε ακόμη
περισσότερο. Ε ίναι λοιπόν ψεύδος να ισ χυρίζεται κανείς ότ·
απολύθηκε.
Α ν υπήρχε διάθεση να τοποθετηθεί σωστά το πρόβλημα θα
έπρεπε να λεχθεί ότι ένα μέρος των εργαζομένων εποχικώς unó
προηγούμενα χρόνια στο εργοστάσιο δεν ξαναπροσ\^φθηκε.
Κ α ι ο ι λόγοι εκτέθηκαν παραπάνω.
Οσο αφορά τα κριτήρια των προσλ.ήψεων. η όιοίκηοη δηλό>νει πως είνα ι αξιοκρατικά και κοινω νικά. Βιάσεις συναίσθημα
τικές και πολιτικές πάντοτε ασκούνται πανο> ο αυτους που
ασκούν διοίκηση. Η νέα διοίκηση της ΕΒΖ διακηρύσσει μ»
υπερηφάνεια πως δεν υποκύπτα σε Καμμιά απ' αδτές κα ι προ
χωρεί με ρυνεπηα « τ ο δρόμο τ η ; Αλλαγής με Ρ*»οκραΛι και
δικαιοσύνη σύμφωνα με τ ις « Λ ο ν έ ε . της κυβέρνησης·
Μ. Π Α Δ Α Π Α Ν Ο Ι
Δ/N Q N ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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1. Της Αόήνιίς δκν nr.tnci.
2. Λέξη ίο υ συνηθίζεται γυα τη
oituuiu (>«ν.)
3 Στην sft^ipeouww. όημιιειυργβίΜ»
αϊτό m o i ακέχισυς - Προέρχεται
cum την ημμωνία.
4. Χημικό σύμβολο στοιχείου
Υπάρχο Tui U vmca είιτντιβμός.
5. Ανωμαλίες της ?ής -

Αφήνω

ηεριθ-άρτα,
6. Ελληνική

αλλά

cu*

Κτκπριπκή

«ρημίρίδο.

7 Γ μι 20 χρόνια cijfK K’fjtfupOvn
TTO'S Πέρα« — Χλευάζει.
» Αρρώαττκι m i διόγκωση ενός
«ipvevni· μυς - Αλλιώς ο μονπδι
<ύς,
9 121 ix. ιιντίίοτροφα
Συνηθισμένο
va niVv\nieûirrai α τό θαυμαστικό.
Κ ΑΘ ΕΤΑ:
1 Περίφημη εταφυ της αρχαιότη
ιός.
2 Κάπου κλίνη αυτός (κηθ. I
}. Σπιιινημο ξένης τραγουδίστριας Αι»τή «iMjvrpoJvrt ι-ϊΐρυχιορία, με
άρθρο
4- ΓΤντται θεά. διπλασιαζόμενο — Η
αρχή του
Ιησού.
ί . Αυτά, χωρίς κίνηση
Ñ Στις ιΡΊσ.ικλοίΓαίόκιις. υηοδιιιίρε
ση - Γίνονται μόνο στην Αγγλία.
Βουνό τιον Μουσών (κοθ.) - Σύμ
©mvt>.
». Ευρω,τιιίκό ποτάμι - Γενάρχης
ταληας φυλής
9- Στη γενική είναι μ άλλην ίόια
Η θό» της παγώνει

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΚΟΤΑ - AREA 2. ΟΤΙ - Α Λ Ε 3. Π ΕΠΕΛΛΣΗΣ 4. ΟΝΑ
Π }. ΩΤΑ - ΥΛΗ 6. ΕΡΛΚΙ 7. ΛΕΝΓΕΛΚΙΛ Η. Α ΤΙ OÍA 9. Σ Η Α Μ - ΤΣΙΦ
ΚΑΘΕΤ Α :/. ΚΟΠΑ
ΙΑ Α Σ 2. OTE
ΕΤΉ3. ΤΙΠΟΤΕΝΙΑ 4. ΕΝΛΡΤ3.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :/

ΣΛΑ - APA 6. ΛΕΥΚΑ 7. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ S. ΕΛΗ - III 9.
Λ Ε ΙΑ - ΣΑΑΦ.

Π Λ Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Σ Μ Ο I
Αριθμός ΜΘΊ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
Πλ ΕΙΣΤΙΙΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο ΙΙπριί 70J Πμ&ι~ί>ίη££ΐ(ΐ· Η<ραΐ/ις \tKii
flW iv;
ν^υριχι/τή; Avnmi:
θ(θϋ
α>; f-j τηρ; CTTti«·
ntwe τυ»ϋύτι>ς. ¿ηλ ίΜιηώ όπ 'Πν (25ην)
Ηκυστήι πέμπτη%
> uiu μηνά: Απριλίου
|982 ί?οος. luicpuv Κυριακήν *m und rac

lopu, 10η; ;τ.μ. μέχρι Ι?ηγ μκπημίΐρινηε.
ιϋ Π. SnÜLiTftii« wit «ς to ΚοινοτίκΓτν
Ki/nirtTTtfir Π ίΐκ-υλιτοιοιι fipuHiuc οκ
ηυν'ήΟη τάτον -ιον πλίίπτηριιιπμών jrvm
mov τ·ιΐι liiM^o^ÄwcrfpiWOü U ^ iu c £h>
BisitHirfiadq
t r i του τλοοΓη
μπίλλήλο» η roüKn·

SAN

ΣΗΜΕΡΑ
IS23 Αρχίζει η ώλσκρη αολίορκτβ
του MiimJjtTyvioti ιιτό :ον
Κιοισοχη που συγκέντρωσε
jyprn «r* αυτό
ιιτ.ό
30.000 πολεμιστίς.
1863 Ilrila iva η πρόεδρος τιον ΗΠΑ
Αβραάμ Λίνκολν.
1883 Ο Πιίιλ Κρο*>γκερ cr.vt ηράι
όρινς της ΝΤιροιμρρικηνικής
Αημυκρατϊσς
1917 Ο Αένιν επίατρον* στη ΡώΦ'«
μττά από κολλά χρόνια στην
εξορία.

1922 Μ ετιι'ύ Γ η ν " —“ : “■·“ π··|Ι·1
«τής Ενώσαιις με τη συνθήκη
Ραπάλλο ιινηγντυράττη« η
ΣιήΙιετιοη Έ νββηοαν «μεγάλη
1972 Εκτυξκύτηκι: από το Κανά|1ε·
ραλ το ιτηνόρνιμένο διαστημό
πλοιο · Απόλλων Ιδ·

.nu cvnTifi. tni» νομίιιιιυ ιινβ*/.ηρωΚΟυ
α»ο. τη trm iuïW i tou όονκιητυυ llitpov
Kuopoul η run EnoiuMiou. KUTiitiriiii Στι
νηΐιηχι.. λο*ιι :ιμ.|.nxvi λ*μ(Ιονπν mipà
του opnUioo τυν Σσριιοιι Mavrnoj ίου
Σίμου kumHkoii Π Σκυλιυυοί) τα ι.ιιιτιισ
qAuCvtiv ποσύν ιινν δραχμών 119,150.
νιημμυτοκι.ις ιικχρις ίξωρλήοτΊΐς. πίλον
κβρηγγΟλας >κτε>2η«ιι·ς ί,ν δραχμιον
I W) κιιι πόντο τη Σιηαά »λοίΌ «Vα λ ί
niηκ
τ,ΙηιιτηριΙιόμοίν μέχρι πίρατυς
ηιιτυύ.βυναμα on τρος cirr/Jurrv της υπ
μρίθ. IRJ 198/ διαυιγης πληρωμή: το»
Μονομίλαύς ΠριυιυΑατίου Βεροιιι: κιιι
της αχεπκής προς τον άνω («ρτιλέτην κιιι
ι/ιπΗιιηΟμαιις επιτανής προς πλητ.«ιιμήν
Ilc TOIJTO όσκνιππι ι.κ n]L vit’ upifl.
8418/15 3 198? κκΟίηκίης rntlxinfi.i; του
Vitutttuuv Επιμελητού των εν Βέροια
Πρωτοδικών Φιλίππου Κοκκαλιάρη, εκτί
(Ιεντιιι ας Λημόπιυν Αν«/κιιστικιίν Πλτ.ι
οτηριινίοδ*1 Tu oirmftl κινητό Eût) πι«'κτ
fl»u ιΗ^νι ·ντ*"ί κΊΐοαχίΟτ,νίΠ ρυνύμπ της
. - αριθμόν 2579.’ 9-3 1982 οιτασχαηplan ivTItociii; μUυ Ητοι I) Έναν νβοε
λιιυι.Εΐιοτήριι εργοοταοίου κπταήΚΙΟήζ
Σιιργιον Πίϊκου. TÔIIOU 1400 μι τα των
«.ν»ρπηιι0Εων ιιιιτοΰ κιιι πϋρακολιιϋημπ
roi* μι πλαστικόν [ίιιτϊόν χριίιμτιτος πριι
σίνοΙι ιοΤίιχΓ.ιριημίνιη νν κπλή κιιταητπ
on ευρισκόμενον, «τιμηθίν αντί ήμαχιιός
1(8)000 και 2) Μία μίΤαλικη τετράτροχη
πλατφόρμα ερνεντίίιπίου καταοκεοής
Β,Β.ΝΑ δυιστόπεων 4X2 μ, με σόστημα
aapoaplvioV. μεταχειρισμένη, «ν μετρκαιαοτάσκι κυρισκομενη. εκτιμηθείσυ αι ά
σ|Ηΐχμιίς 5D.0O0. Η ιοί εκιιληστηριοσθή
σετιιι συνολική περιουσώ του καΟ σύ
ιιξίσκ όριιχμίιΐν 15Ü.000.
Πς τρωτή πρίηπφοσό Λιιι την ένυπ/ιν
mu ιΐλίΐστηρκιηιωυ Ui./jii χρησιμεύσει η
τοιιϋ -ου νόμου ΐτροθλ*.ττν>μι.νη τυιπύτη
•ι'ιϊι 112 της γονίηιένης ικ-τιμησιϊ.ις ϊ*ιιν
κασισχείΐέντων ήτοι όρχ. 75,001)' Μ
κτιτακύρωσις χενήσιτσι εις τον προσφί
μυντα την ιΐΓ-σλατιρον τιμήν τελτυταίον
ε/ειοδοτην εην Ι2ην ώραν της μεσημ
όρια: :η*: άνω κηθορισθόσης ηιιέ.ιΧις
τλίμνπριιβίμμ" .ταού προηγουμένως γί

Μπροστά στις πολιτικές, όισικητικές. ατμα τιω τικέζ Αρχές or.
μια εκατοντάδα όλο κ Τ όλο, tiró
μων έγιναν, την Παρασκευή που
μας πέρασή από τον καθη-,πιτή της
Ν ομικής Σχολής του Αριστα τε
λείου Πανεπιστημίου κα ι πρόεδρο
της Ε ταιρίας Μ ακεδονικώ ν Σπου
δών. κύριο Κ·όστα Βαβούσκο, τα
αποκαλυπτήρια της τιροτυμής του
Βεροιώτη Ιατροφιλόσοφου Ιωάν
rat,' Κοιττοονίοιι (που ¿ζησι από το
1572 υις το 1657 κ α ι δίδαξε era
πανεπιστήμια της Μπολώνιας κα ι
της Πάιποβας. σ ' όλο σχεδόν το
κρυ/ΤΟ μισό του δέκατου έβδοαου
αιώνα).
M t μια συναρπαστική γλαφυρότητα λόγου. Ο κ. Βαβούσκος μας
έδιι,ισε ¿tu βιογραφικό »περίγραμ
μα» του επιφανή βεροιώ τη φιλό
σοφου κ α ι εθνικού ευεργέτη που
τόσο δαψιλά, τίμησε, τη γενέτειρά
του.
Βέ/1αισ, η γενέτειρά εοο αυτή
(κα ι στην τεροκειμένη περίπτωση ο
Δήμος Βεροιέων) δεν τον τίμησε,
όσο του άξιζε (αν εξαιρέσουμε την
χειρονομία του ρέκτη Δήμαρχου
Γσαλέρα που έδωσε το όνομά του
σ' ένα δρόμο τι/ς πόλης). Βρέθηκε
όμως ένας ευ/ενής Βε/χιιώτης, ο
ντλ τρυίς ψορ«ι: “ |>όοκ>.η<τις προς π/χιοοο
ΠΗΐν 1'ΓΓΟ IOL κήρίικός τη »ντολή ΣΟΙι ezi
τοΐι η?ΑΐατηΐΜπομόΟ υηαλλήλαι*. ôcmç
ôiK'aioûtxn ôîttoç Çrjr^nci >c<ii λ/ήΐα nap
»>:àntni> πληοόόΓΟΙ· )fp»)pu?ncûc τννι»ή
πιις_ Λμα ιη laituviipüKiiu ο U n ta te n
ιττής vnojjpr.oú’fui \ηι κ-ατιι^άλ·^ ne τον
rri tot) r>3.iatnp»ua|i0i.» υπάλληλον το
U'TlX/irirnpmniui πς μετρητά ι\ νο vacune
no rotno ιιμι.λητϊ tic το Δημόσιον
Toyrtov Ηροφείον 11<ίρ«ικατιι#ηκών κ.π
NaviruavJ - ponνορiCtus· v<n ro π//.τ»κ·ον
■>P«i|iUûTiov Γ,ις tov «ni tm* π/««ιητηρΐίΐ
σμοΟ υαάλλήλον.
ρ.νι.ρνηΟήηι:τ·ι·
ovuft/.onrqpiiiouiK καί αυιοό τα έξ<Χ*«
tou Πίτοιου n¿Ántjv αοπριιχΟι.ι nap
ΐινΜΥκιιητοοίυς K*at ôta προοΗ/πικής τυ»>

κοοτηοίνκ Κι·: 7Uipftnraknv
rpiiMivT
ηκιυς u h utuíop 2?j.ioím'>toi> o ^r\nrr/.ù
ύο»ν Ofi.u ηι·»ΐφΤ|φ>πΓ) r·? ίΚ7ΐλχ»ηηιρΰτ
ομο Γ.ις ιην πππίτηηίν του Τα ΐηρΑκτκι
άικιιιώματα ιος και ten» π?1 ηϊυ τλχιητη
ρκτομον υΐΓ«λλή>ύθ\) ΙΙορϋνυικαν τον
τκλϋοτοιον nÍAUMVtVfΤο ΦορΐτΛτ·γ» ή
μη Τ(βν πλτ.ιοόοτων μ vin ti|C ünu>.tiam
KptoiiMC. ton im iot> t t o winpmoju^i
ηηιιλΛηλου, KaXonvtui ό%ν in Ι^πυλομι
vot va vlvium v ιινοραπται Γης τλοιπηριιι
α1·ηαθμένης hjç άνιυ τίΕριοοσΐας. onuiç
spOüíXOoov και /ιλ/.ιθ6θ!ΐ|οΐιΐπιν mtâ την
»ναρχή tov r.apDVToc οριζομένην ημιρα\
και (·ιραν.
Ο ππ της εκτιιλΐοκως
Δικαστικός Κπιμκλητής
ΜΑΥΡ. ΚΟνΦΟΠΟΥΛΟ^
Λ|>ι()μθν 131
ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
llA tl£TH PIA 2,M O Y ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Παρά rü> Πμιιιτοοικαιυ Βκροίας Λικα
η*ικ6ς Ειαμιλητής Απόστολος Χρ. Α λί
κύζαγλοη. u>c crH :ης

c k il U tsu^

5.00 ΤΟ ΑΛΟΓΟ
5.30 ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β. 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
β.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΝ ΠΑΘΩΝ
1030 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11.00 ΠΑΘΗ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΙΑ' μ«Ρ«0
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
. ΒΓ.ΜΖΕΛΟΥ27

- ΒΕΡΟΙΛ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Ο/

ΠΑ ΝΑ Γ

ΙΑ ΤΡΟΙ

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

τοιο Ο

toe. 6η>33Κθΐώ on ϊην Λίυιέραν llo v í ton

μ»|6θ<. Matón too XI/.NMKQÚ ÍVM.aKOOlO*

eroú oyfton»cOCTtoú ÓM>:Kpuv ( I *>82> htniq
ημί-.ραν Κυριακήν kui urrá της mpaq 10ης
η.μ. μΓ.χρι 12ης μΓσημ^ρινής «ν τω κοινο
πκώ κατ.ιοτήμιιπ Λουτρού Ημαθίας ως
ουνήίΐη τάκον των ηλειητηριασμώνινώ
mov 1υμ^ολαι»>γρά<ροϋ Α?α;ξι/νορ»:ίας κ.
Κων/νοϋ Ι-ΐΕφανάκη α»ς «ri του ίτλειοτη
ριππμου υπάλληλου ή toárau κο»λ\»ομέ
νου ίνώιπον του νομίμου ανιιηληρωτού
του. τη cnuincúeiu της άανκισΓριας cv
©Γο/νίιτη Λδρίυούσης £ Π. Κ. υπό την
κπωνημίιιν «ΓΙ ΑΛ12ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ.

ΑΛΟΥ ΜΙΝΟείΔΗΡΙΚΗ ·

6.26 ΤΑ ΠΑΡΑΜΓθίΑ
TOV ΑΝΤΕΠΕΝ
6.50 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΘΟΓΘΑΜΜΑ
8.06 ΒΡΕΙ Π0ΙΟΧ ΕΙΝΑΙ
θ.30 ΕΙΔΗΧΕΙΙ
640 Η ΚΥΠΡΟI KOWTA MAI
Υ εν» Μ ΑΚΠΛΠνβΙΑ
Ilm IMMUN
ta s o ε ίΔ κ ιε ιι
1100 Ν ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΙ
1130 ΚΛΑΣΙΚΗ MOYDKH
1200 ΕΙΔΗΧΕΙΙ

Ιβμ(Μνον

rmp& ιου Οφειλέτου της Πανογιώτοα
Αραμόπουλου, κατοίκου Αλυξανάρ&ίας ! 0
tmtaonóptvov ποπόν των 6ραχμιΐ>ν
224.000. νομιμοτόκως μβχρις ί-ξρφλή
σαί>ς. h>íjdv παρονγςλίας Εκτελέπαος ικ
όραχμπ»ν RCK) και rtrtVTa tu λοιπά ίς«χνι
οπΓ^παας και τΐλ*,ιπτηρυισμού όέχρι τέ
ρα ιος αυτού, δυνάμει και προς κκτε?->:σιν
της μπ αριθ. 707/1982 «Λ/γής πληρωμής
ΐλΐυ κ Λικταττυύ του Μονομελούς πρώτο
δικείου Θιη/νίκης και της σχετικής π,-χγς
τάν άνω οφειλέτην κοινοποιηΟείοης εππυ
γής προς πληρωμήν ιος roúto δείκνυται
ικ της i»tr‘ πριθ. 1338/9 2-1982 εκΟέσεως
εηΐοάσέως του Δικαητικοι* Επιμελή εσύ
των rv Ιίκρηιο Πρωτοδικών Χρήστου Ζή
ουυ. εκτίθενται εις Δημόσιον ΛναγκιισίικΟν Πλί.ιοτηριοσμόν τη κάτωθι co.íTpt
του npócjDfcv οφειλέτου κατασχτ^ντα
δύναμη της υπ' αριθμόν 130/11 3 1982
καΓασχι.τηρίυυ εκΟέσπός μου:'Ητο»ι Τα
υπ' αριθ. Ι40οικόπεδον. εκτάσεως 1002 χ.
μ2. κείμιινον εντός του χωρίου Λουτρού
Ημαθίας, της πκρίΦβρρείας του £ιρημάδι
κείου Α?-τ.ξανόρείας, συνορευομίΛου γΰ·
ρωίΐεν μι ϊτίίτματα Νικ Λαδά, μκ δρ«>μους
¿K δύο ττλτ.υρών κοι με Βασ Βαρσυμόπου
λον. κάτοχο τούτο ο καθ’ ού Suwipn του
υπ* μριΟμ. 3322 τίτλου της Λ/αέιος Γεωρ
γίας Νομού Ημαθίας, νυμψοκ μ/^ταγΓ
γραμμένου εις ta
μιτταγραφών του
υποΟηκιπρυλακεΐου Λ>χςανδρΓ.ίας εν τόμω
SB και αριΟμ. 164. Επί του άνω ακινήτου
(οικοπέδου) υφιστανται α) νεόκτιστος
μονόροφος οικι>ύί)μή ημιτ»λής και 9)
μονόροφυς τπιλ,ιπά οικοδομή αποτελούμε
νη ι.* Λ»'κ> χοίρων. Το ως άνω κοτασχιΐΟέν
εξ^μηβή αντί ενός εκατομμυρίου όρο
χμών ( ι
I); πρώτη Tpooipopu mu Γην rnup^tv

taxi Π/3:ιθτΐ||ίκχαμΐΗι Βέλει χρηοτμ):ΐ»θΓά η
καρά του νόμου κρυ^λεπόμενη τΤηαμτη
ταυ 1/2 της νενομένης κκτιμήσαος τ*··
κατασχεΟέντων ήτοι 6ρχ. 500.000. Η
κατοκύρωσις γινήσιται ας τον ηροσφ/
ρονιά την μιτγάλυτ^χιν τιμήν τι/αυτβίον
π/ΛίοΜτήν την Ι2ην ώραν ττ^, υι:στμ.
ΙΙρίας της άνω κιιύορισίίΗηητ
πλκιΠΓηριαη}ΐου #<φοΛ προητπυμίνιι»;; γί
νο τρκίς Φοράς πράσκλησις προς βλΛοδο
σίαν υπο eon κηρυκος ?η τντολή τον
του πλασιηριαομυα υπιι^.ήλου. όστις
δικαιούται όπως Ζ,ηίήατι ναι λιι()α nctp

κ. Δ. ΠολυζαιΓόης. που εξόφλησε
αυτό το χρέος προς τον διαπρεπή
Λόγιο κα ι επιστήμονα της Α ναγέννησης. δωρίζοντας την προτομή
αυτή, στη Βέροια και στο Λαό τη ς
Τε> έργο, τέλειο σε όλα του, το
φιλοτέχνησε σε μπρούντζο, υ γλύ
-τη ς θ . Μηνόπυυλος κ α ι στήθηκε
σε περίοπτη θέση - όχι ύμνος και
σε. σωστό βάθρο. Α λ λ ' εδώ. μ ε την
ευκαιρία, θα κάνουμε κ α ι κάποιες
πικρόχολες παρατηρήσεις (που
ίσως βγουν σε καλό, στους μελ
λουμένους δημοτικούς μας άρχον
τες). Γ ια τ ί κάνανε τα αποκαλυπτι}ρια μεσοβδόμαδα κ Γ όχι μιαν
Κυριακή πρωί, έτσι που να παρειι
μεθούν χιλιάδες κόσμος που θα
κσινωνούαε
τόσων
πολύτιμων
γνιΰσευιν. γύρνο από τον έξοχο
συμπατριώτη του - κα ι να μην περ
νά αύριο μεθαύριο απ' ε κ ε ί και
ι·α ρω τά »ποιος είναι αυτός ο
ΚωττούνιΟζ»: Ισως για τί το βρή
κανε πολύ, να θυσιάσουν την
Κ υ ρια κά τικη ψνχαγαη/ία τους κ ά 
ποιοι μοντέρνοι κουλτουριάρηδες!
Έξω όμως απ' αυτήν την απα
ράδεχτη ενέργεια, εδώ έγινε κα ι
κ ά τι όλλ.ο. αμίμητο; Α ν τί ο Δήμος
να δεξιω θεί τους εκλεκτούς του
εαρτάοιμου αυτού ενριστα τικυύ.
£T-'#*j5Tnp»(in|iu nç μ/.τρητα ή να κιηαΗέ
σε» τηότο ιμαΛητί εις to Λημόπιον
Ταμπόν (Γρα<^π»τ» Παρακαταθηκών και
Vivniov) προσκομίζων
to ηχίΧιίόν
■•pawuátiov rue τον επι του πληστηρια
σοου υπάλληλον, άλλως κνερνηΟήοι ται
uva=>jcrCTTnpuroiiôç κατ’ iiutoo t« »4»xVi
τοι* onníon ΟΡλουν ααιζιχιχϋύ παρ αυτοί*
αντ^τκαστινώς κ«ι όιβ προπΗ»πι*ης του
κρατήσκω; Γ.ις πκ^πτωσιν μη βμιρονι
σπας i(Xfr.\iULÎov π/Λοόότηο ο emoπει»
άων ïïÜj.» ουμφηφίση το Γκτλειπτηράι
σμ« π. την uKûinyMV του Tu κηρύκεια
ΛίκτιΐώμιιτίΓ <·>ς και ταυ επί του πλ/.ιστη
ραιομοΰ υπαλλήλου ilapOvoumv tov
TfÀnmnoi .τΜ2·>ό<Ηην To wprr/iH>v ή
υη των τλαο«χντυ*ν r.ívin της απολύτου
Kpintuiç του
ταυ τ/ηπτηριασμού
υπαλλήλίϊυ. Καλούνται ίιΟκν αι [(ουλόμι.
»tu να γίνηκτιν uYopaotai της π?^ιστηρια
σΟηοομένης ως <ΐνω περιουσίας, όπως
τροσέλύουν και πλ^ιοδοτήουκαν κ»ττ(» την
: · αρχή tou rrupóvtn; ίιριζομίνην ημέραν
και ι/'ιρρν
O tm της κκτιλέσίως
Δικαστικός Επιμϋ.ητπ-

•
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Α ΓΠΑΝΛΛΗΠΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΙ ΚΑλΤΙΚΟΥ
(ΙΛΕΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΛ10Υ ΚΙΝΗΤΗΝ
Ο Ηιιοά τω ΓΙριυτΐ)ύυο;ιω Η/.ροί«ς Λικα
στικός Επιμελητής Απόστολος ΧΡ. Αλί.
ισζο7λου. οτς επί της «κτιλ.οηει«>ς τοιού
τος. δηλοποιώ on την «κοστήν πέμπτην
(25ην> » μηνός Απριλίου του χιλιοστού
ríNWoeuWTOli υΥ/ιοηκΌΛταΰ δευτέρου
11982.» έτους ημέραν Κυριακήν και απο
της ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημέρι
*ής εν τω Ειρηνοόικ'ΐ.ιακώ καταστήμϋτι
ΑώΛανόρι.ίας «>ς συνήθη τόπον πλάστη

μιησμων ιΐνώπιάν :Tru Σ1υυ|ίολιιιυγρσφηυ
a u.Ziivópi'.iac κ. Νων/νου ΙΙτεψανάκη ως
κπί του πλκιπτηριασμού υπαλλήλου η
. τούτου κωλυόμενου Ενώπιον του νομίμου
αναπ?.ηρΣάτόύ του, τη επισπεύσει του
δανκιστού Γεωργίου Λημ. Ιαουλίδη
«ιτοίκαυ Αλίίςανδρείας ώικαιουμένου
λαμβάντ-ΐν παρά του ιπρειλέτου tou Νικο
•jjon Χρ. Αρβανιτόπουλου κατοίκου
Αλεξανδρείας το επιταπόμενον ποσόν των
δραχμών 420 449. νομιμοτόκως μέχρις
εςοψλήσειυς. πλέον παρογγϊλίας εκτιλέ
σί.α>; γκ δραχμών 1.200 και πάντα τα λοι
na fl'HVi ί.κτϋλέσεως και πλάστηριασμοό
μέχρι τέρατος αυτού, δυνάμει και προς
tKtfAimv της ur.' πριθ. 37/Λ/γής πληρω
μής του Λικοστοΰ του Μονομελούς ΠρωT.>ói*t ίου Βέροιας και της σχετικής προς
τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιτα
νής τρος πληρωμήν ,.^ζ τούτο δΜκνυται
ϊκ της υπ’ αριθ. 13ΙΚ> 21211982 εκθεσεως
«πδόσγ*»ς του Λυαχστικού Επιμελή ιού
των εν Βεροία Πρωτοδικών Χρήστου 7.ήσου. CKTÍOcvnu ^ Αημίχηον Αναγκαστι
κύν Πληστηριασμόν τυ κάτωθι κινητά
ton πρόσθι.ν oc*£i)Jiou καιασχεθέντα
δυνάμει της »·π αριθμόν I
2 1982
κατασχετηρίου εκθέ/τκά*ς μου: Ή τοι:

ΒΕΡΟΙΛΕ
Κ Α Π Ρ ΙΝ Η (τηλ. 22066)
Σούπν.ρ γορίλπς Κ ίνκ
Κόνκ και
Αδίστιικτοι δολοφόνοι σκορπίζουν
το θάνατο (καράτγ)
Ο ΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Τρινιτά εκδικιέται 7 καθάρματα·
(κασυμπόίκο)
ΙΙΛ Λ Λ Λ Σ (τηλ. 24101)
Το μαστίγια τοι> ¿ορρό (Α λιιίν Ντε
λόν)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Οι Ινδιάνοι Απάτσι με τα φλογισμένα
|)έλη κφαρμούν
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Οι μισθοφόροι
ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α (τηλ. 22408)
Το ντεμπούτο μι(ις 14χρονης

ΚΑΤΕΡΙΝ Α (τηλ. 2-’ 839|

σπς Α»ια τη KatQKii|<w>«iVi o ü tqifltpitti
τπής ‘,ικοχρίούτιη nú κατα^ά/αι ας την
ιπί ton eljnnmpmopoú ··τ,άλΧηλόν rn

Αλιγάτορας στο ατόμσ του κροκοδιιλου ίαμερ. παραγ.)

Κ Ο ΤΖΑ Μ Π ΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ )

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΑΜΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΕΝΕΔ

Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Μ (τεκόμιααι και δέχονται

ΕΛΗ ΑΣ 20
(Ανωθεν »ιτβαρλας Μ ΙΣ Ε Ι Λ )

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

Φεμινιστικά..... Ί
Πολλές γυναίκες δηλώνουν: .Δεν είμαι φεμινίστρια». Κανένα δεν ενοϊ*·
και κανείς δεν πρόκειται νο τις κάνει ν’ αλλάξουν γνώμη. Είναι (J fjn l
πιστεύω που για μιά γυναίκα πρέπει να τυ βρει μόνη της ψάχνοντας TOV*W
τό της. συνειδητοποιώντας την ίδια της την .ύπαρξη. Κανένα δεν ενοχλβ»
όή/4.·ιση της μή Φεμινίστριας. Αυτό που ενοχλεί είναι τα ανδρικά χαρακτΚΡ
ο οκά τα φορεαένα τόσο άγαρμπα από μιά γυναίκα. Οι άνδρες εκπαι6εύττ8Ή
από την κούνια για τον επιθετικό τους ρόλο. Με τις εντολές του τ ύ π ο υ τ ^ ·
κλαις. Οι άνδρες δεν κλαίνε» και «Σε έδειρε ο φίλος σου; Δείρε τον kui w * .
και ακόμα «Ά ν δε Φός θα σε φόνε» διαμόρφωσαν μιά προσωπικότητα τελΛτ,
διαφορετική οπό τη δική μας που το κλ/ηκι μυς ήταν αποδεκτό και η ενΛβ
ήταν τις περισσότερες φορέ: ·Μή μαλώνεις, μη φωνάζεις, να είσαι γλΟ κβ
Φτάσαμε λ.οιπόν στην εποχή που καταλήβαμεότι ό?.α αυτά -ρεπβ
αλλάξουν. Οι άνδρες μπορούν να κλαίνε και οι γυναίκες ν’ αγωνίζρ^5ί
Αλλά φωνάζουμε μι: όλη μας την όύνιιμη «Ν’ αγωνιστούμε. Σύμφωνες. A I S
όχι μιμούμενες του; ανόρ:ς Οχι χρησιμοποιώντας τα δικά τους πρότ^
ευτυχίας κιιι επιτυχίας., Μεγάλώοαν πιστεύοντας ότι επιτυχία Θεωρειττ&ΐ5|
λαμπρή καριέρα και ευτυχία ένας παχυλός λογαριασμός στην τράπεζα,
κές μετοχές και ίσω: μερικές γυναίκες. ΜεγιΛώσιιμε πιστεύοντας στα ιόαΛ^
της συντροφικότητας και της οικογένειας και τη; προσφοράς. Αιανύβ#μεγίιλο δρόμο προσπαθώντας \ο (5ρούμε τον εαυτό μας και ποιες íi'v®/
πραγματικές ανάγκες μας Ίσως όχι απαραίτητα η οικογένεια, ίσως όχι ο
κληστικός σύντροφος, ίσως η ανάπτυξη και μόνο της προσωπικότητάς 1*9
Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα από αγώνα που ξεκινά από τον ίδιο τον ία*"
μας κιιι μετά προχωρά στις κοντινές μας γυναίκες και άνόρες για ν' απ?Λ*
ίσως κάποια στιγμή και να περιλάβει ανθρώπους που βρίσκονται μακριά*^
αλλά ουσιαστικά δίπλα μας. Και σ' όλη αυτή την πορεία δεν πρέπει va ví *'*. ¡
με τη γυναικεία μας υπόσταση. Γιατί υπάρχει. Γιατί είμαστε δμίφορετ**
Σκεπτόμαστε διαφορετικά, λειτουργούμε διαφορετικά. Το λχ\·εσυναιθ*Τ'|
ματισμό. Το iJ.vt γυναικείο )άγο. Θα μπορούσαμε να το πούμε απλά γ Φ ^ Ι
κεία συμπεριφορά αν δεν είχε ταυτισθεί αυτή η έκφραση με ανόητες πρόκα·®· |
λ,ήνεις.
jf l
Το γεγονός ποραμένα: είμαστε διαφορετικές γιατί συλλαμβάνουμε ι®
γύρω κι>σμο k u i το μέσο μας κόσμο διαφορετικά. Μιά γυναίκα που χρησύ® *
ποιεί τις ανδρικές μεθόδους επιβολής ξενίζει. Ξέρω και περιμένω την avSftg
επαγγελματική ανταγωνιστικότητα. Συνήθισα πιά στον αγώνα αναγνώριΟΊ* I
Αλλ.ά πονώ αφανταστα όταν αυτή η ανταγωνιστικότητα προέρχεται
γυναίκα. Μπορεί να είναι ουτοπία. Μπορεί να είναι ακόμα τιάρα ένα απραΥΐ·!
τοποίητο όνειρο η αλληλεγγύη όλων των γυναικών.
Αλλά όταν οι άνδρες μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι ο φίλος τους είνβ'ς
μόνος κατάλληλος για να του εξομολογηθούν τα προβλήματα τους 7*?
εμείς να πιστεύουμε το αντίθετο για τη φίλη μας, Γιατί δεν έχουμε έμπιστο^® !
νη στο φύ>Λ μας: Και το χειρότερο: γιατί χρησιμοποιούμε ανδρικές μίΟόδΦγΊ
για να εξολοθρεύσουμε μιά άλλη γυναίκα τις περισσότερες φορές χωρίς ιδ·®
τερο λόγο.
Οι άνδρες μας κατηγορούν για τις ανύπαρκτες σχέσεις μας με τις άλ»Η
γυναίκες και μείς φροντίζουμε να του; δίνουμε συνεχώς αποδεικτικά στοιχ·® I
για του λόγου τους το αληθές. Κατηγορούμε ης γυναίκες γιατί έτσι μαςμό^
νε. βάζουμε τρικλοποδιές στις γυναίκες γιατί πιθανόν δεν μπορούμε. Ρ"
πολύ θα το θέλαμε να βάλ.συμκ τρικλοποδιά στους άνδρες. Σε κάθε γυναί·*
βλέπουμε μια πιθανή αντίζηλ.ο χωρίς κάν νο μας δοθεί η αφορμή. Μας μαθβ'ν
να ζηλχύουμε και νο επιβουλευόμαστε τις γυναίκες και ακολουθούμε ης αδ®
γίες χωρίς διαμαρτυρία καμιά.
S
Ας σταθούμε λίγο. Και α ς προβληματιστούμε. Και ας προσπαθήσουμε»
αποβάλλουμε έστω k u i λίγο τπ επίκτητα γυναικεία χαρακτηριστικά. Οχ. 7«
τις άλλες, Ό χ ι για τους άλλους. Για μας ης- ίδιες.
Π
Η φίλη ο·*

Σήμερα διανυκτερκύα το ψιιμμιι*rfo¡
ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ
τηλ. 29101
Γ.ναν νεωρνικάνμλκυστήρα μιτίι Κ£>υ|}ου
κλιυυ. μεταχαριο^ιλνον. εονοστασίοι·
Μίτησκευής M a SSUY TERGUSON , κν
λιίτηιιργία και κινήσει ευρισκόμενον, τύ
που 178. κόκκινου χρώματος κατά την
Μΐίάσχεσιν και με αριθμόν κυκλοφορίας
Η Μ 5003. ίκτιμηθας αντί ποσού 5|κι
χμών Γ».Γρακοσί<ον χιλκίΰιυν δραχμών
(400.000). 2)Γ.τερον γεωργικόν ανί'.λκυ
στήρα. μίΓταχειρίσμκνον, μετά κου(3ου
νλ(οι». εργοστασίου κατασκευής JOHN
DI-HR. Ηιτασινου χρώματος kutù την
κυτάσχυσιν. εν λειτουργία και κινήσει
Ευρισκόμενον, τύπου 3130 και μι. αριθμόν
κυκλοφορίας Η Μ 8830, εκτιμηθος αντί
ποσού δραχμών εξακοσίων χιλιάδιον όρα
χμών ((»00.000). Ητοι εν συνόλο) κπτε
οχέθηκαν κινητά αξίας ενός εκατομμυ
ρίυυ ( ι .(ΧΚ).ΟΟΟ) δραχμών. Γίνεται μνεία
πως κατόπιν αιτήσκως :ου οψειλέτου uç
τη Μον/λες Πρωτ/κείον Βερυάις προς
οιόρθωσιν του υπ πριθ. 128/82 πραγράμματός μου αναγκαστικού πλειστηριααμσύ
κινητής περιουσίας. εξεώ3θη υπ αριθ.
151/82 απόφασις του αυτού δικαστηρίου
ήτίς και όιατάππει την διδρθιοσιν του υπ
αριθ. 128/82 προγράμματος μου και ορί
ό.ι ως αξία των κατκσχεθί.ντων την αμήν
του I 400.000 ΜΜ ως τιμήν πρώτης προα
Φοράς πυσόν όρχ. 700.000 αντί του
1000.000 και 500.000 αντιστοιχως. Amτάσι:» την επανάληψιν των δημοσιεύσεων
και κοινοπυΐηοιν του ούτω διορθωμένοι·
π|>σγράμμαιος. Ορίζει νόιν ημέραν π?χιστηριασμυύ την 25ην Απριλίου του 1982.
Το ποσύν εκδιόεται κατόπιν πις από
5 4 1982 εγγράφου εντολής του πληρε
ξουσίου δικηγόρου του ετπσπι.ύδοντος

Δανείων) ττροσκομίζων **ιιι το ηχιτικόν
γραμμάτιον ας τον e7TÍ tc»u π > Λ πτη ρια
σμοι» υπάλληλον, άλλως ενιρνηθήσεται
υναπλαστηριασμός vuτ αυτού τυ λξοόα
του οποίου θέλουν ποπραχθα παρ’ αυτού
«ναγνα<ττικώς mil δια προοωπτιτής του
νρ^τήσεως. Εις περίπιακην μη εμψ«ινίοΐ'ως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ6ων θέλει ουμνηρισει γο εκ*πλαστήρια
πμ« εις την απαΐτησίν του. Tu κηρύκειο
δικαιώματα μις κιιι του επί του π^ιπτη
ριασμού υπ«?Λήλαυ Ραρύνουσιν τον
τελεϋταίον π^ιηοότην Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίοεως του cri του πλαστηριασμού
υππλλή?Λυ. Καλούνται όθεν οι θουλόμενοι να γίνωσιν ανορασταΙ της πλχιστηριο
σθησομέ^ης ως άνω περιουσίας, όπιος
Γ.ροαίλ.θουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν ιιρχή con παρόντος υριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ö επι πκ έχτελχοΓίος
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΑΠ ΛΛΕΚΟΖΟΓλ ΟΥ

ίΐς πριοτη προσφορά 6m την έναρξιν
tou τίλείΐστηριααμού θέλει χρησιμεύσει π
παρά του νόμου προ(ίλεπομενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένι>ς εκτιμήσεαις το»ν
κατασχεθέντίον ήτοι όρχ. 700.000 H
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφε.
ροντα την μκγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
Πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
Ρρίας της άνω καθορισθησης ημέρίΐς
ηλειστηριαομού αψού προηγουμένως γι
νκι τρεις φοράς π^ιόοκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριπομού ι·παλλήλου. οστις
δικαιούται όπως ζητήσει και ?otJ1ki παρ’
έκαστου πλειοδότου χρηματικός Γγγυήσίις Αμα τη κατακυρ«ΐ>σει υ υπερθεματι
οτής υποχρεούτσι νι; καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπαί^ληλον το
εκπλειστηρίαομα εις μετρητά ή να κυταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Τιίμβίον (Γραφειον Παρακαταθηκοιν και
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Ραδιοταζι

ΒΕΡΟΙΑΣ
23^434
Βέρμιου Revi ζάλου
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
26.920
Ιπποκράτους
23.880
Πλ^Σρυλογιου
Ν Α Ο νΣΗ Σ
Πλατ. Καρατάοιου
22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
•Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

ΧΡΗΣΙΜΑ

Ο σκληρό; τη; Αιίσπιΐς (Μπυύφαλο
Μπίλ)

«κάατσίι n/j.ioó**itOi» ^ρτχμ/ιΐ)<ης εγτυη

ΜΙΘΧΟΧΜΘΧ m

Ν. Σ.

ΖΑΦ ΕΙΡΑΚΗ {τηλ. 28940)

ΛΛΕ3 ΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
• Ο Μπουλντόζα; της σιραλιαοας
(Μπάν Σπένσερ)

Ι\5·'

δηλαδή τον ευεργέτη κύριο Πολυζιοέδη τον ομιλητή κ α ι τελετουργό
κύριο Βαβούσκο, τους εκπρόσω
πους των Αρχών, ο κύριος Πολύ
ζαι'ιδης δεξιώ θηκε εαυτόν και
αλλήλους!
) ι> αυτό δεν λέγεται αχαριστία,
πως αλλοιυις θα μπορούσε να
ειπ ω θεί:
Λλ/Γ όλα εξηγούνται, αν ξεκινή
σεις την σκέψη σου πως ίσιος οι
επίσημοι του Δήμου να μην νοιώ
θουν κ α ι τόσον ευτυχείς με τέτοιες
εκύηλ.'όσεις
ξένες προς την
ποσιαλκουλτούμα τους..~

Κινηματογράφοι

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ ΑΓΑ A ΡΟΥΣΣΑΚΗ-

Πέμπτη 15 Α π ρ^ου Λ *

_________

Αποκαλυπτήρια

ξ

Τον ΛΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Α Ο Σ ______

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
121
199

Ιμ εσ η Δρειαη
λ Τ . Ε . (β λά β ες)
Π υροσ β εστική
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Π υροσ β εστική
Ν ο σο κομείο
Δ .Ε .Η . (β λά β ες)
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . (σ ταθμ ός)

22.222
22.505
125
2 5 .749
24.444

Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
Π υροσ β εστική
\ο σ ο κ ο μ είο
ά ,Ε .Η .(β λά β ες)
Ο .Σ Σ (σ τα θμ ό ς)

2 2 .199
22 .200
22.314
4U S3

Λ Λ Ε 2 Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Ιυ ρ ο σ β εσ τικ ή
■Δ.Ε.Η. (β λά β ες)
ι Κ Λ . (πρωτ. β ο ή θ ε ιε ς

23Α19
23J64
2JJ76

ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο πυρά τω Πρωτοδικείο Βέροιας
Δικαστικός
Επιμελητής
Β ά σ ιμο ;
Ανδρέου Λάσκαρης ως <r?ri της ικζΟχ
ítcíik Toioûto; όηλοπο κι» ôn την |25ην>
πκοστήν πεμπτην του μηνά; Απριλίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ, μ£*ρι 12ης μεσημβρινή;
Γ.ν Bepoia και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσειον του Πρωτοδικείου Βέροιας ως
ουιήθη τόπον των πλετστηριιισμών ενώΌθν TTls Συμθολαιονρόφου Βέροιας
Σοφίας Μ πονάvon - Μεταλλίδου α>ς επί
του πλειστηριαομού υπαλλ.ή)Λυ i\ τούτου
κυ)λυομένου ενώπιον του νομίμου «να
πληρωτού του. τη επισπεύσει του δονε;·
οτού Αποστόλου Χαβιμρίδη του Γειαρ·
γιου, κατοίκου Βέροιας δικαιούμενου
λσμβάνπν nupú του οφειλέτου του Γεωρ
γιου Σαρίκα του Μιχυήλ kuioíkoü
Βέροιας το ιπιτασσόμενον ποσόν των
δριιχμών 55.388. νομιμοτόκως μέχρις
εςοφλήσεως π^χον παρσγγιλ.ίας πκτελέ
σεως εκ δραχμών 45tX» και πάντα tu λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηρνασμού
μέχρ1 πέριιτος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν των υπ' αριθ
29/1979.
185/1978 και 10/1979 αποφάστυιν του
Ειρηνοδικείου Βέροιας και των σχετικών
προς τον άνω oipeiíirniv κοίνοποιηθυσών
επίΤϋΥών προς πληρωμήν ως τούτο δει
Κλ-υται γα των υπ apití. 4898Β Ι982,
489ύΒ/ΐ982 και 4897/82 εκθέσεων επιδο
πκως w o Δικαστικού Επιμελητού τιον cv
B»:fH>ía Γίρωτοδικιίιν Μαυροαόη Κουφοπονλου εκτίθενται εις δημόσιον αναγκα
στικόν πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά
too πρόιτθεν cxpci>jh:oii κοτασχεθέντα
όυνάμε.ι της υπ αριθμόν 14 Μ/ΙΟ II 1981
Μίτιιοχκτηρίου εκθέοετδς μου. Ητοι: 1/
Ενα μκταχπρισμένο κομφέρ (καζάνι συμ
ποκνώσεως u/.ρος) ηλεκτροκίνητο μΓθ
ô/wioy των «^αρτημάτων και παρακο>^>υθημάτων Ιταλική; κατασκευής και προ*
λεύσειος. εν λειτουργία ί υρισκόμενον, t^¿·
τιμήθη αντί δρχ. 20.000, 2/ Ένας μεταχεν
ρισμκνος ηλεκτροκίνητος ίτκέφάλος Γιρ
μανικής κατασκευής και προίλεησαος τύ
που A.D.S. 900 χρησιμεύων δια τον έλχγχον αυτοκινήτων, μεθ όλων των εξαρτη
μάτων και napaκο>ΛυΟηματων και rv λει
τουργία ευρισκόμενον. Εξί/πμήθηη αντί
δρχ. 40,000. Ητοι εκπ^στηριασθήσκται
συνολική περιουσία του καθ' ού αξίας
δραχμών 60.000. Ο ως άνω αναγκαστικός
πλειστηριασμός Γ.νεργιίτ/ιι δυνάμει της
υπ' σριθμ. 10595/2J-3-I982 δηλώππς
σννκχίακως ματσκυθεντος πλπστηρισ
σμού της Ιυμ/ψου και κάτοικου Βέροιας
Σοφίας Μ πονά νου. ήτίς εκοινοποιήθη
προς ούς ο Νόμος ορίζει.
Γί; πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πίχιστηριασμού θέλχι χρησιμει»ση η
napa toa νΟμου προί\3χπόμΓ.νη τοιαύτη
Τ0Φ Ί 2 ίης Ycvy^iiv-ης lúnjmñotiu; pnv

»αΐιπγαΐέν-uiii ήsut Λρχ; 7ΉΚΧ1. 41
ÏUTUI ιι()ω *; YpijT^mt Εις —·ν -ροο*,.
(κ ί τ ε -ην Β»'.ιλυ:4ρ,ιν τιιιήν « 7 / musoν
-iJuàfcôrnv την Ι2ηι ιίιραν π κ μπημ
θρίας της άνω καθορισθαβης ημέρΐίς
r./j.inrr]piuopoú αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόστλησις προς πλοοόο
αίιιν υπό του νήρυτος τη εντολή ιου επί

του π>ϋστηρμ:σμού υπαλλήλου. 9 * 5 ί
ônctnoÛToi όπως ζητήσει «ci λάβει ιωΡ
έκαστου cteoóorot. χρηματικός εΤΥ*7
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερβεμ*^; ι
στής υπυχρωύται να καταβάλει ας tS’
επί του π»£ΐστηριάσμού υπάλληλον
ικτ./^ιατηρίοομο εις μετρητό ή να KUTti»
οα τούτο «μελητί ας το Ληυοπφΐ
Tauriov ι Γραφείον Παρακαταθηκών ε*1
ΛοντίωνΙ προσκσμίζων και το σ/επΚν*
γραμμάηον ας τον επί του πέχιστηΡί^,
σμού υπάλληλον, άλλως ενερνηθήοεί^ι
αντιπλ^ιστηριαομός κατ* uutoó το
του οποίου θέλουν ααπραχθεί παρ’ αυΤάγ
αναγκαοτικοις και δια προσωπικής 7^
κρατήοεως. Εις περίπτωσιν μη ιμψό*
οεως τελευταίου πλειοδότου ο επ-στ*4δίαν θέλα συμφηφίοα το εκπλ-αστηρ·^ 11
σμα ας την ιιταίτησίν του. Τα κηρόκ11*
δικιιιώματα ως κιιι του επί tou πλειοΤΤ. ;
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν ά>*
τελενταίον πλειοδότην Το φερέγγυοι *1
μη των πλαοδοτών είναι της απολύτό? I
«ρίσαος του επί του πλάστηριαάβ®1
υπαλλήλου Καλούνται δθεν οι βουλόμ· J
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειπιηί*® I
σθηοομένης ως άνω περιουσίας, όπ»*
προσέλθουν και πλαοδοτήσιιισιν κατά Hr
εν αργή του παρόντος οριζομένην ημέΡ®*
«αι ώραν
Ο επί της εκτελέοεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑΣ- ΛΑΣΚΑΡΗΕ
Αριθμός 1455
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ '
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείο) ΒεροίόΛ ικιιγπκύ - _ Ε-υαελητϋε
Βασίλε<ί^
Ανδρέου Λάσ«αρης, ως επί της εκτγ*"
σεΐιις ηηοίιτας δηλόποιώ ότι την (2/1''
ακοστήν Πέμπτην του μηνός Απριλίό^ή
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από ώώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρυ'ά’
εν Βέροια και ας την αίθουσαν των σώ ^
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας
συνήθη τόπον των πλχιστηριασμών
πιον της Συμβολαιογράφου Βεροάις Κό^
λιόηης Καπράρα ως επί του πληπτηπ'π,·.
σμού υπαλλήλου ή ταύτης κω λυοβ^'^
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού ί ή ί ι ' Ι
τη ε-ισπεύσα τη; όανετστρίας Κυρνηΐλ1^ 1
συζ. Χριστοδούλου Ιωαννίδη, το γ έ ^ Ι. I
Τσαμήτρου. κατοίκου Βέροιας δικυιουβΑ 1
νης λαμβάναν πυρά του οφειλέτου ΑΜ I
Χριστοδούλου
Στεφάνου
Ιωαννίωθ I
κατοίκου Βέροιας το επιταασόεμνόΓ “
ποσόν των δραχμών 376.100, νόμιμό» ■
κως μεχρις εξοψλήαεως πλέον πσιχινΤ*·
λίας εκτελέοεως εκ δραχμών 1500 5“ '
πάντα σι λοιπά ιζοδα αττελέσεως 0,1
πλειστηριασμού μέχρι πέρατος αυτόό-· I
δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπΌΡ1’ ·
33/1982 νΜαταγής πληρωμής του Μονό |
μελώί*: Πρωτοδικείου Βέροιας και άΙ< I
σχττικης -ρπς τον ανω οφειλέτην κοινό- 1
ποιηΟσση; επιταγής προς πλ.ηρωμήν όθ
τούτο δάκνυται εκ της υπ" αρ'ό
12597, 26 ¡ 1982 εκθέσεως εηδόσεωί τοΊ
Λικαοτικού Επτμελητού των εν ΒερΟ·9
ί](ιωτοδικών Βασιλαίου Λάσκυρη ιντίθη1'
ται ας όημδοιον αναγκαστικόν πΐεισ^Γ V
ριασμόν τα κάτωθι κινητά του ανωτέρό*. 4
Οφειλέτου κατπσχεθένια δυνάμει της α"
αριθμόν 1441,2 3-1982 καιασχετηρί0* Π
Εκθέσ«ίκ μου. Ητοι: 1/ Ένα επιβατικό* Ν
συτυκίνητον εργοστασίου κικασκτυΠν Λ
Π Λ Τ. τύπου 128 τετράθυρον. ν 9· |
ισχύος Κ Η Π. αριθμ κυκλοφορίας 1»'
2919. κινητήρος Ι28ΑΟΟΟ
3Ι961?Τ· I
πλαιισίου 128Α 2833810, βενζινοκίΥΠ |
τον. χράνματος λευκού, μεθ όλων ίώ* |
εξαρτημάτων και παρακολουθημοτιι·*· |
μεταχειρισμένυν. ςν λειτουργία και *?*·
κπλύ κπταστάσει ευρισκόμενον. ΕξεΐΨ ^
|
ηνπ ορχ. 200 ΟΟΟ. V 25 ζείιγη σκν δαιφό
ρων εργοστασίων, διαστάσεων και χραιμό
των ιυρι.ιπιιίΓής πραελεύσεως. Εξετιμήθά: 11
σαν αντί δρχ. (00.000, 3/ πέντε φόρμθ· |
ελάγκα διαφόρων μεγεθών και χρωμά«»* |
ταυ σκι. ευρωπαϊκής προελεύοεως. Είετν
μήθησσναντί δρχ. 25.000 και 4/ 70 μ π«11' 1
Φΐιν ιιδιέιβροχα του σκί διαφόρων χριιΐμ®
Των σχεδίων φαί μεν*βών. Ρξετιμήθησα* 4
αντί ί|ΐχ ■’5.000, κοι δυνάμει της υ® ■
"Ριθμ 150/Ι'>82 απόοσσεώςτου Μονομί .

λυάς Προηοδίκτιου Βέροιας η τιμή «Γί I
εκτιμηθείσης 4ξίας των ως ιίννο κοτασχ*' '
θέντων κινητών διορθώθη εις δρσχμώί I
Συνεχεία στην 3η

ι

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ η
Η ΑΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ»
Εκλογές την Τετάρτη 21.4.82
Eivm πι: ολους γνωστά tu οίκο
Μκα προβλήματα που μαστίζουν
•Α— ΒΕΡΟΙΑ, όπως επίσης γ
ΤΓος ,ε'νηι 0 “ ρκσος κίνδυνος ;
β ρ έχ ο υ ν τα περιουσιακά στο g
λαιων μελών t0l, Αιοικητιι
«μβουλίου από οφειλές τους π
/w ^j°y<iPmni,°
Πρό λοιπόν αυτής της κατατ
. - ΚΗι Η)? αδυναμίας των τε3
ιων να «καλύψοϋν» οι ίδιοι ένα
m των ωφειλών (7.000.000) το ,
2 1 ΒΕΡΟίΑλ οδηγήθηκε σε mi
In JÎ.*'11 σπίν ανακοίνωση που α
η"
^επτ°μερώς τις αιι
. "Ρβλληλα
προκηρύχτη
^Χαιρεσίες για την προσεχή Τει
"1 πΡος ανάδειξη νέου Δ.Σ
Η ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
" πλήρες κείμενο της ανακοι
. ■ rrÍ’ παραιτηθείσης διοικήσ
“ζ

<^’T*YCI T0U^ ^°7°υς ι

kJ a 3 Σ ϊου Γ ·Α.Σ «ΒΕΡΟ
σύππ ? V συνεδΡί«σιν της 13/4

Του τ Γ ν
r n v παραίτη
ΰΐίαύ ην l,1T* <>" r' iv Τ°Ρ αυτή έλα

"^offrirεξήντλησεκ
παίησ,ν των

Τ

Γιριοτι,α' ν ro *

Μέλι;,,, Τω' π“ λαιων οφειλών
ζκ π, ' 0U αυλλόγου npoc ne Tpc
προς τρίτους.
‘
K o S tOV οκο™ν αυτόν και π
τη,) i , U UQαπαλλαγούν τα μέλη
roíiQpo?
η Al0ÍK‘Tlm? « ”

«η πpor

—

μι c 0ιαφρρΟϋς

ο ικ ο ν ο μ ικ

παράγοντας της πόλεως και εζήτησεν
την συμπαρόστασίν τους.
Δυστυχώς κανείςαπό αυτούς δεν
ανταποκρίθηκε. Κατόπιν τούτου και
πάντα με γνώμονα την οριστικήν
απαλλαγήν των μελών ιιπό το βάρος
των οφειλών των, τις οποίες ανέλαβαν από την αγάπη τους και μόνον
προς τον σύλλογον, η Διοίκησις προκειμένου να τους βοηθήση ουσιαστι
κά προσέφερε. πέραν των όσων
προσέφερε μέχρι σήμερα το ποαόν
των 5.000.000 δρχ. εις εξόφλησιν
των παλαιών οιρειλών των μελών,
υπό την προΟπύΟεσιν όμως όπως το
υπόλοιπον ποσόν της οφειλής θα εξο
φλήσουν τα μέλη. Δυστυχώς εις την
πρότασίν του αυτήν το Δ.Σ. δεν βρή
κε ανταπόκρισιν.
Ευθύς εξ αρχής στόχος της
Δ/σεως ήταν η άνοδος της ομάόος εις
την Α' Εθνική Δια τον λόγον αυτόν,
εφρόντισε εξ υπιτρχής να υπαλλαγή
οριστικά ο σύλλογος και τα μέλη από
το βάρος των παλαιών οφειλών, διότι
μόνον έτσι πίστευε και πιστεύει ότι
θα μπόρεση η ομάδα να παη μπρο
στά.
Η όιαιώνησις των οφειλών με τις
προσωρινές λύσεις των ανανεώσεων
των συν/κών όχι μόνον δεν λύνουν
το πρόβλημα, α?Μ τουναντίον απεδέίχθησαν καταστροφικές δια τον
σύλλογον, διότι επαυξάνουν αλματωδΓος το χρέος,
Το οικονομικόν πρόβλημα του
συλλόγου και ειδικώτερα το χρέος
των μελιάν προς τις Τράπεζες, υπήρςεν εξ υπαρχής η μόνη φροντίδα του

ε“’“” « >»

Δ.Σ.
Δια τον λόγον αυτόν έκανε ερά
νους, εκάλεσε οικονομικούς παρά
γοντας της πόλεως να βοηθήσουν και
προσέφερε κις εξόφλησιν των οφει
λών αυτών το ποσόν των 5.000.000
δρχ. Δυστυχώς το οικονομικόν πρό
βλημα δεν μπόρεσε να τακτοποιηθή
οριστικώς. Δια τους λόγους αυτούς
κιιι πιστεύοντας ότι είναι αδύνατον
να επιτευχθούν υψηλοί στόχοι υπό
το βάρος του οικονομικού αυτού
προβλήματος, το Δ.Σ. υπέβαλεν την
παραίτησίν του.
Φεύγα με την ικανοποίηση ότι
κατά το μικρό χρονικό διάστημα της
παραμονής του εβοήθησε τον σύλλο
γο ποικιλλοτρόπως.
Κατά τα διάστημα αυτό ουδίν εκ τον
μελών του συλλόγου εκλήθη να αυαλάβη έστω και το παραμικρόν χρέος
δια λογαριασμόν του συλλόγου,
Οσάκις προέκυπτεν θέμα χρημάτων,
τούτο αντιμετωπίζετο εκ των μελών
του ΥΣ Ουδέν χρέος εδημιουργήθη
και εξοφλήθησαν αρκετές παλαιές
οφειλές είτε σε τράπεζες είτε σε τρί
τους. Πέραν δε τούτων το Δ.Σ. ήτο
αποφασισμένον να αναλάβη το ίδιον
οιαοήποτε οικονομική επιβάρυνση
προέκυπτε εις το μέλλον είτε προς
αντιμετώπισην τρεχουσών αναγκών
είτε αναγκών δια μεταγραφάς. προπο
νητής κ.λ.π.
Το Δ.Σ. αποχωρεί μι; την όήλωσιν
πως θα εξακολούθηση να συμπαρί
σταται οικονομικά και ηθικά τόσον
προς την νέαν Διοίκησιν του συλλό
νου όσον και που: τα αέλη αυτού,
Εκ του Δ.Σ του I ΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ»

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

655·°ου κ,,ι ,ν,

ηοούν Γ*Λ - “
«Ρο»πϊ ηροσψορα το
Σιέραν *ν
327.500 και όρισεν
‘ει^ΤΤΐΡΐ«ομοι,ι την εν αρχή τοι»
σύνολά
^ τί1ί κκπλειπτηρκιοΟήοεται
^Ρο»π,κ,Τ1 _ι!ερ,υυσ,α *ου καθ' ού αξίαε
«ίΡΜν 655.000.
*
ΐϋϋ ί ^ 1,,,ττ1 ττ|κ>οφορώ δια την έναρξιν
^ 'ηΓημΗκηιού Οέλπ χρησιμεύσει η
*υ*> ι/·?0 ν<^ 01' προβλ^πόμενη τοιαύτη
Υενομένης εκτιμήσειης των
ή ^ ι δρχ. 327.500 Η
Ρογγ(]
Υενήσβται ·ης τον πβοσφέτιμήν τελευταΐον
τ Πν 12ην ώραν της μεσημ

ΛΑΟΣ
ΘΗΜΕΡ ιν η ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
'οπτικό μέλος Ε.Ι Η.ε.)
Ιδρυτής

,* * 1*11 ΠΑ "ΠΙΚΑΣ
- Εκδότες

ΑΦθ1 ΠΑΠΙΚΑ Ε £

ν«. ^|£υ9υντής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Π ΙΚ Α ΐ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
4. Ι ιΤ 0ΠονΡθφείου

*·Χ Α λ η ς Π Λ Π ΙΚ Α Σ

βρίας της άνω καΡοριαίΙκίσης ημέρας
πλιιιστηριααμού αψού προηγουμένως γί
νει τρεΐεφοιίάεπρόσκλησιςπρος πλειοδοοίον υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του π)χιστηρωαμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειυόότου χρηματικός εγνωί
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερβεμιπι·
στής υποχρεοάται να καταβάλει εις τον
επί του πληστή ρωσμού υπάλληλον το
εκπλειστηρΐασμα κις μετρητά ή να καταΟέ
OKI τούτο ιτμελητί ετς τα Δημόσιον
Ταμπόν (Γραφενον Παρακαταθηκάτν και
Δανείων) πραακομϊζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλχιστηριιτ
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήπεται
αναπλειστηριασμός κατ αυτού ία έξοδα
τοιι οποίου θέλουν ειοπραχθεί παρ αυτου
ανηγκαστικώς και δια προσωπικής τοα
κρατήσεων Εις περίπωσιν μη εμφανι
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρια
ομα εις την απαίτησίν του. Tu κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του ττλεισιη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίου πλειοδότην. Το φερέγγυου ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίοεως του επί ταυ πλειστηριασμου
υπαλλήλου, Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι vu γίνωσιν αγορασταί της ηλιαστήριασθησομένης ιος άνίι) περιουσίας, όπως
πρασέλθουν και πλχιοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και liipuv.
Ο επί της ικτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑΣ. ΛΑΣΚΑΡΗΕ

,ρ Φϊρραι'ου 6 )
χορικός σύμβουλος

Αριθμός 5.89V
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείιυ Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Φίλιππος Απο
στόλου Κοκκιιλιάρης. ως επί της εκτελέοεως τοιοΰτος. δηλοποιώ ότι την (2αν)
δευτέραν του μηνός Μαίοιι του 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας Ιθης π.μ. μέχρι της 12ης μεσημβρι
νής εν Βεροία και εις την αίθουσαν των
συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας,
ως συνήθη τόπον των πλχιστηριααμών
ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας
Δανάης Αλεξίδου. ως επί του πλαστήρια
σμού υπαλλήλου ή τούτης κωλυόμενης
τοιι νομίμου αναπληρωτοό της, kui εις
εκτέλεσιν της υπ ϋριθμ. 312/1978 αποφά
σεως του Πολυμελούς Πρωτοοικειού
Βεροίπς. κοινοποιηθέσης νομίμως πμος
τον εναγόμενον Αθανάσιον Δημητρίου
Παζάραν, κάτοικον Βέροιας, προς γνώσιν
του και δια tuç νομίμους συνέπειας, ως
τούτο ôfiKvuiui ι:κ τη; υπ αριθμ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
£

ΤΑ ΤΕ*Ε10ΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

"ο ^νΕ Ρ Ο Μ ετΡ ο

-

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΧΗ

ΕΥΓΛΙΣΟΜΕΤΡΙ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

SER VICE
Me r c e d e s b m . w .
Γ* ΛθγΛΓΕΡ1ΛΗΣ
- Λ. ΜΑ ΥΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ
κ ε ν τ ρ ικ ή ς
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3377Β/3-7 1978 εκθέσιως επιόόσεως tou
Δικαστικού Επιμιλητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Κων/νου Κυεκαλίάρη. θέλει
εκτεθεί εις Δημόσιον αναγκαστικόν πλειστημωσμόν η δια της υπ' αριθμ.
5896/4 3 1982 εκθέσεώς μου αναφεικιμέ
νη και πιφιγραψαμένη ακίνητος περιου
σία Ήτοι-.Έν οικτιπεδον συνολικής εκτά
σεως 21Χ) τ.μ. ή όσης εκιάαι,ϋΐς πλαοι η
ιλοττον είναι κείμενον εν Βέροια του
ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου και
επί της οδού Μακεδονομάχων αριθμός lb.
μετά των εν αυτώ κτισμάτων αονορευόμε
νον γόρωΟεν με όδον Μακεδονομάχων με
πρόσοψιν |ό μέτρων γραμμικών, με ίδιο
κτησίαν Α Αάαμ'Χον επί πλευράς μέτρων
γραμμικών 20 και με ιδιοκτησίαν Νικο
λάου Νικολ.οποιιλου επί πλευράς μέτρων
20. Εντός του εν λόγω οικοπέδου υπάρ
χουσι εκτίσμέναι δύο συνεχόμενοι οικο
δομά! εξ ων η πρώτη αποτεί,ουμένη εκ
δύο ορόφων και υπογείου με πρόσοψιν
επί πλευράς μέτρων γραμμικών επί της
οδού Μακεδονομάχων 8 περίπου, με ιδιαι
τέραν είσοδον έκαστος όροφος, εμβαοοΰ
έκαστου ορόφου 67 τ.μ. περίπου. Το υπό
γειον τούτης περιλαμβάνει 6 χώρους και
χρησιμοποιείται ως αποθήκη Το ισόγειον
τούτης περιλαμβάνει τρία δωμάτια, διά
δρομον κουζίνα και αποχωρητήριων με
υδραυλ,ικήν και ηλεκτρικήν εγκατάστα
mv. Ο δε πρώτος όροιρος »πέρ του ισο
γείου περιλαμβάνει τους αυιούς χώρους
του ισογείου ήτοι τρία δωμάτια, διάδρο
μον. κουζίνο και αποχωρητήριου με
υδραυλικήν και ηλεκτρικήν εγκατάστα
σιν. Η εν λόγω αναφερομένη οικοδομή εί
ναι εκτισμένη επί τοιχοποιίας εκ πέτρας
και τούβλων, οι όροφοι χωρίζονται δια
τσιμεντίνης πλακός, είναι απλής κατιι
σκευής, ιίνευ κεντρικής θερμάνσεως. Εν
συνεχεία και όπισθεν της πρώτης οικοδο
μής υπάρχει ετέικι Γοιιτύτη μονό(>οφος
μεθ’ υπογείου με πρόσοψιν επί τοιι ακαλύ
πτου χώρου ταυ οικοπέδου. Το υπόγειον
της οικοδομής έχει εμβαδόν 60 τ.μ. περί
ποϋ και περιλαμβάνει 2 αποθήκες και έναν
ανοικτόν διάδρομον 20 τ.μ. περίπου, uno
τον οποίον διερχόμενοι εισέρχονται εις
tov ακάλυπτον χώι»>ν του οικοπέδου και
εκείθεν δια εξωτερικής σκάλας ανερχόμε
θα εις τον πρώτον υπέρ του απογείου όρο
φον Ι.μβαόού 80 τ.μ, περίπου. Ούτος σπο·
τελείται από ένα διαμέρισμα και περιλ σμ
βάνει τρία δωμάτια, διάδρομον, κουζίνα
και αποχωρητήριων απλής κατασκευής,
με υδραυλικήν και ηλεκτρικήν εγκα τάστο
σιν. Η εν λόγω οικοδομή στηρίζεται^επί
τοιχοποιίας εκ πέτρας και τούβλων και r i
vai σκεπασμένη δια τσιμεντίνης πλακός. ο
δε διαχωρισμός των ορόφων έχει γίνει επί
σης δίο τσιμεντίνης πλακός· Το εν λόγω
ακίνητον μετά των ως άνω ιιναφερομένων
«ουμάτων ιξετιμηθη ως συνολον αντί
δραχμών 3,600.000 Ό τι εκ του εκπλ/.ι
στηραισματυς τούτου λιϊβουν ο μεν ενα
γών Βασίλειος Δημητρίου Ποζαριις ιυ
2/3, ο δε εναγόμενος Αθανάσιος Δημη
ιρίου Παζάρας το 1/3

ίΐς πρώπ] προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμου θέλει χρησιμεύσει η
παρα του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενυμένης ενσμήοα,ι; ίων
κατυσχιθέντων ήτοι δρχ. 1.800.000 Η
κατακύρωσις γενήσετπι εις τον πρυσφέ.
ροντα την μεγαλυτι'ριιν τιμήν τελειιαιίον
πλειοδότην την Ι2ην τι’ηιαν της μεσημ
βρίας της άνω κτιθορισθι.ισης ημέρας
πλειοτηρμιομού αφού προηγουμένως γι
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλεισόυ
αίαν υπό του κήρυκυς τη εντολή ίου επί
του πλειστηριιισμού υπάλληλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρηματικός ιγγυή
σεις. Αμα τη κα ruκυρώσει σ οπερθεματι
στής υποχρεοάται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλοι1ίο
εκπλειστηρίσσμυ εις μετρητά ή vu καυιθέ
σει τούτο ομελητί εις το Δημόσιον
Τάμαον ΙΓραιρκίον Παριικατοθηκών και
Δανείων! προσκομίζων κιιι το αχεηκόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλαστήρια
σμού υπάλληλον, ιιλλοις ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κοτ αυτού τα έξοδα
<υυ οποίου θέλουν εισπραχθει παρ' αυτσιι
υναγκασπκι'ις και δια προσωπικής του
κρατήοεαις Εις.περιπτωσιν μη εμφανναέιιιε rriUmaioo πλησσότοσ ο Kmmrr.iV
δων ΑέλΒ συμψηφίσει Μ ι »-πέπιστηρίοσμα εις την απαίτησίν του Γη κηρύκεω
δικαιώματα μις και του επί του πλτιστη
ρισσμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότιιν Το φερέγγυον η
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
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α όμιλος
Σχοινάς Ηρακλής Λ.
Λουτρός Πλάτανος
Κεφαλοχώρι Κυψέλ.η
Καβάσιλα Κιιλαιχιάρι
Μ. Α>^ξανδρος Αλ Κοψοχώρι
Λιυνοβέργι Νεοχώρι
ΡΕΠΟ: Κλειδί
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Μ. Αλέξανδρος Αλ.
2) Καλοχιίιρι
3) Ηρακλή; Δ.
4) Καβάσιλιι
5) Κωροχώρι
6) Λουτρός
7) Κεφαλοχώρι
8) Νεοχώρι
9) Κλειδί
10) Κυψέλη
11 ) Σχοινάς
12) Λιανοβέργι
13) Πλόττινος

1-2
2-1
22
0-1
1-2
03

26
22
21
20
20
19
18
16
12
12
7
5
4

• Ο Λουτρός kui π Κυψέλη έχουν
από ένα αγώνα λιγότερο.
β' όμιλος
ΓΙολυπλάτμνος Ασώματιι
Προμηθέας Τριλοφος
Αρχάγγελος Π. Ζερβοχώρι
Μαρίνο Νεόκιιστρο
Π. Νερά Ροδοχάιρι
Πατρίδα Λυκογιάννη
ΡΕΠΟ: ΓεωργιύΛΌΪ

J-1
03
2-1
1-2
0-2
2-0

Η ΒΑΘ.ΜΟΛΟΓΙΑ
1) Αρχάγγελος
2) Nr.ÔKïiaxpo
3) Π. Ζερβοχώρι
4) Πολυπλάτανος
5) Πατρίδα
6) Μαρίνα
7) Τριλοφος
8) Ροδοχώρι
9) Ασώματα
10) Π. Νερά
11 ) Προμηθέας
12) Γεωργιανοί
13) Λυκογιάννη

25
24
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20
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18
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II
3
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ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Η «Αλεξάνδρεια»αύριο Μ. Παρα
σκευή Οτι αγωνισθεί στη Βεργίνα με
την τοπική ομάδα στα πλιιίσιιι της
μεταγραφής του τερματοφύλακα
Παπαηλία.
Ο αγώνας θ’ αρχίσει στις 4.30.

Ε Π Π Ύ Χ ΙΕ Σ Τ Ω Ν Α Θ Λ Η ΤΩ Ν
ΣΤΊΒ Ο Υ ΤΟ Υ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ Β Ε Ρ .

ΠΑΙΔΕΣ
Εγινε το Σάββατο και την Κυρία
τια. σφαίρες, όίσκοι και σφύρες, γιατο
κή. στην Κατερίνη οι περιφερειακοί
θα χαλάσει το χορταράκι!! Πρέπει
I0C· μ. 3ος Πανταζόπουλος
αγώνες στίβου ΕΦΗΒΩΝ
ΠΑΙ
κάθε χρόνο το γήπεδο της Βέροιας να
200 μ. 1ος Πανταζόπουλος
ΔΩΝ.
βΥΟίνει πρώτο στην διατήρηση του
400 μ. 3ος Καραγιάννης Σπύρος,
Γ ενικό η εμφάνιση των αθλητών
θος Βούλγαρη;.
χορτοτάπητα Μυ για όνομα του
του Φιλίππου, ήταν αρκετά καλή,
Θεού, έτσι θα πάμε μπροστά στον
800 μ, 3ος Καραγιάννης Σπύρος,
κυρίως των νέων που έδειξαν άτι αθλητισμό; Ή στην Βέροια, όταν
3 000 μ. 3ος Τσίρης.
έχουν ταλέντο και όρεξη, για διάκρι
μιλάμε για αθλητισμό, εννοούμε το
110 μ. εμπόδαχ 3oc Τσίπουλας.
ποδόαψαι ρο
ση
5ος Εξιζίδης. %
Ο Φίλιππος κατέβασε αθλητές
Η ομαδο του Φιλίππου κατέβηκε
3.000 μ.·βάδην Ιρς Φάκας.
μόνο στους δρόμους και στα άλματα.
επίσης με πολλές ελλείψεις. Οι αθλη
Μήκος 4ος Λιαμόπουλος.
Γιο τις ρίψεις δεν γίνεται λόγος, τές έλλειπαν σε εκδρομές των σχο
ΕΦΗΒΟΙ
μιά που υπάρχει απαγορευτική διάτα λείων ή ήταν τραυμαησμενοι,
400
μ.
3ος
Καραγιάννης Ιωάν
ξη. στο στάδιο να μη πέφτουν ακόνΕκπληξη πρυκάλχσε η αποχή του
νης.
Τσίλη. Ο ταλαντούχος αθλητής, μετά
800 μ 308 Γάκης Δημήτριος
τήν εγχείρησή του. έδειξε σημανττκή
I 500 μ Ιος Γάκης Δημήτριος.
βελτίωση Πρόσφατα δε σιους μαθη
5.000 μ_ βάδην Ιος Κχλςπούρης
τικυύς πήόηξε 1.90 και πρυκρίθηκε.
Δημήτριος, 2ος Κελεπούρης Αντώ
για τους Τελικούς. Πιστεύουμε ότι
νιος.
στην Κατερίνη, θα βοηθούσε αγωνι
4 X 100 4 η Ομάς Φιλίππου.
στικά και βαθμολογικά τον Σύλλογό
Μήκος 2ος Νίκου.
του.
Πέτιιχαν 4 πρώτες νίκες, 2 δεύτε
Οι αθλητές του Φιλίππου πέτυpee. 7 τρίτες, στα 14 αγωνίσματα που
χιιν τα παρακάτω αποτελέσματα.
πήραν μέρος.
Αντ/τής Τσολεριδης Παντελής
Ένας Ηρακλής που πλέον τώρα
δεν τον σταματάει τίποτα, κατάφερε
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
και πήρε τους δυο πολύτιμους
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ Α Σ «Β ΕΡΟ ΙΑ» κατά
βαθμούς μέσα στο Σχοινά. Η ομάδα
του νικητή έπαιξε καλύτεριι και ιιν
την συνεόρίασιν αυτού της 13/4/1982 ομόφωνα υπέβαλε
πρύσεχαν οι επιθετικοί παίκτες θα εί
την
παραίτησίν του και αποφάσισε την σύγκλησιν ρ.κτάχαν και περισσότερα γκολ, ενώ ο
κτου Γενικής Συνελεύσεως των μελών του συλλόγου,
Σχοινάς που έδειξε ότι έχει καλή
ομάδα Óa μπορούσαμε να λέγαμε ότι
προς ανάδειξην νέας Διοικήσεως. βάσει του άρθρου 38
αδικείται σε αυτή την βαθμολογική
του καταστατικού του συλλόγου.
θέση που βρίσκεται. Ο Ηρακλής που
Κατόπιν τούτου καλεί τα μέλη του συλλόγου εις έκτα
πήρε τους δυο πολύτιμους βαθμούς
χάρη στον τερματοφύλακα ο νεαρός
κτον Γ.Σ. την 21/4 /1 9 8 2 ημέραν Τετάρτην και ώραν 6
Μεληκιώτης βρέθηκε σε καλή μέρα
μ.μ. εις τα Γραφεία του συλλόγου, οδός Τρύφωνος αριθ.
και έτσι έδειξε το ταλέντο που έχει.
9 1ος όροφος, με μόνον θέμα ημερήσιας διατάξεως
Στο 25' σε σουτ του Δαβορά και
λάθος του Τσιόγκα ο Ηρακλής κάνει
«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».
το 0 1.
Σε περίπτιοση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γεν. ΣυνέΣτο 33' σε πάσα του Καραβααίλη
λευσις
επαναλαμβάνεται την επομένην 2 2 /4 /8 2 ημέραν
πήρε τη μπάλλα ο Τερζόγλου τρίπλαρε δυο παίκτες κιιι με δυνατό σουτ
Πέμπτην την αυτήν ώραν, εις τον αυτόν τόπον και με το
έκανε το 0-2.
αυτό θέμα ημερήσιας διατάξεως.
Στο 48' από πάσα tou Τσιλιόπου
Ιδιαίτερες προσκλήσεις στα μέλη δεν θα σταλούν.
λυο και λάθος της αμύνης ο ΣαφαλΛ·
πσυλυς έγραψε το τελικό 1-2
Εκ του Δ .Σ. του Γ Α Σ «ΒΕΡΟΙΑ»
Στο Λ2* πέναλτυ υπέρ του Σχοινά
το εκτέλεσε α Λημίτσας και απέκρου
σε θαυμάσιο ο Μεληκιώτης.
Διακριθέντες από τον Ηρακλή οι
Μεληκιώτης. Τοπούζης, Καραβασί
λης, Κιυστογλίδης και από τον Σχοινά οι Τσιλιόπουλος, Βλαχάκος,
Κοτρανίτσης.

Σχοινάς 1 Ηρακλής Δ. 2

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
Του Φιλίππου στην Κοζάνη
ΙΚ ιλύ αποφασισηκός, κυρίως στο
β· ημίχρονο, ο Φίλιππος πέτυχι: μεγάλη νίκη στην Κοζάνη επί του πανί
σχυρου Εθνικού, με 76-63 ημ. 34 37.
Χλωμός και άτολμος στο πρώτο
ημίχρονο παρουσιάστηκε ο Φίλιπ
πος. με αποτέλεσμα να χάνει με
34 37.

Αντίθετα πολύ βελτιωμένος, γρή
γορος και δυνατός παρουσιάστηκε
στο β" ημίχρονο- με αποτέλεσμα να
ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και
μετά το 30' να προηγείται συνεχώς
στο σκορ με 5 έως 15 πόντους.
Τα 5λεπτα με πρώτο τον Φίλιππο
ήταν: 7-10, 14-19. 28-28, 34 37 ημί
χρονο, 44 45. 52 52. 63-5δ, 76-63
τελικό σκορ.
Σ το θ' ημίχΡ°νο δεν διακρίθηκε
κιινένας από τον Φίλιππο. Στο β' ημί
χρονο πολύ καλός ο Γουτόπουλος,
πέτυχε αποφασιστικά καλάθια και οι
Καίσίδης Γ. και Γεωργιάδης πήραν
πολλά «ρημπάουντ». Από τον Εθνικό
οι Χαρόβας και Καραμάρκος οι
καλύτεροι.
Πολύ καλή η διαιτησία των Θεσσαλονικέων διαιτητών κ.κ Σταυρίδη
και Πανταζή Λεωνίδα. Κράτησαν το
παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια.
0« πρέπει επι'σητ ιπι ε'όροιωε
κρίοεως του επί το» πλιιητηριασμου
ιιπαλλήλοο- Καλούνται όϋ,ν ω βουλόμε
νω «ι γίνωσιν αγοραστώ' της π/χιστηριασΙΙησαμένης ως àvw περιουσίας, όπως
πρασέλθουν και πλειοοοτήσωσιν κατά την
εν οργή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

Ο επι tns εκτελέοεως
Δικοστικυε Επιμελητής
Αριθμας >53
ΑΝΑΓΚΑΓΓΙΚΟΫ

ΑΙΜΟΥ KINH1QN
τω tJpMtuSiKelai Βέροιας
Επιμελητής Παναγιώτης
μιπίδης "*ν επί της εκτελέ·
,ς δηλοποιώ ότι την (25ην)
ιπτην ton μηνός Απριλίου
ι μέραν Κυρωκήν και από ία;
;,μ. μέχρι |2ης μεσημβρινής
ι Γ.ι. την αώουσαν των αυνε
Πριητρόικειαυ Βεροίιι; ω:
ιν nPV πλιαστηριασμο'ιν ενώ
.βολαιοΥΡόφου Βέροιας Στυ
Βεριάδα "Κ εώ τοιι πλειστη
ιλλ.ήλου 'I τοάτιω κωλιωμέ
του νομίμου ιιναπληρωτου
πηειισσ τής ώινειστρίας εν
via Α. Κηφισού και Κ(ΐατό
ίση; ΓεΠ.Ε. ιιπό την enmvu
¿ΛθΠ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ«, νομίωοαμένη; δικπιούμένης )αιμ
ιου οφολέτοιι της Χαριλάου
ωτοίκου Βέροιας το εηιτασ
·ων δροχμάιν 89.800. νομι
έχρις εξοψλήσ«ιις. πλέον
ι.ντελέστί'ΐς ι.ν δραχμών
ivtn τα έοιπη τξορ.ι ¡¡cttAi·
ειστηριασμού μέχρι nipatn;
ιει κι» -ΡΟζ εκτελοσιν της υπ
182 διαταγής πτ.ηριμμής του
Πριντοδικείοιι Βέροιας και
τρος τον άνω οφειλέτην κοι
: επιαιϊήί προς πληρωμήν
ιπκνυΤά'
της υπ' αριθ.

lÿî ε>Λίσ>.ιιις -ττιόικ»εως -ΛΤ)

Επιοιλη™» των εν ιίτραω
Παναγιώτη ΚουπΓδη εκτί
ημόοιον ovuvKuamcôv πλει
,ρ κάτωθι κινητά του ανωιί,ι <utaaicO«vTu δυνάμει της

την θέση ταιν παρσγόντωντου Εθη
κού και ιδιαίτερα του εφόρου κ. Βαλ
ταδιαρου. για την άψογη στάση τους
προς την αποστολή του Φιλίππου.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Αθανασίου 8. Καί
σίδης Αγγ. 6, Τρανίδης 7. Ποταμό
πουλος 21, Χριστοφορίδης 6. Καίσί
δης Γ. 5. Μπλοτσιώτης 4. Γεωργιάδηε 3. Γουτόπε'υλος 16.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Γ κιινάισιος
20.
Χαρόβας 7. Βρεττάκος 8. Καριιμάρ
κος 10. Ρήνος 4, Κιιραθανάση; I.
ΓΙατσώνας 6. Παπαχρήστου 2, Δή
μου 5, Βόντσας.
* Την Κυριακή τουΘωμά 25/4
και ώρα 10.30 π.μ. στο ανοικτό γήπε
δο της Εληάς. ο Φίλιππος δίνει το
κρισιμότερο παιχνίδι tou πρωταθλή
ματος. Αντιμετωπίζει τον ισόβαθμό
του Αρχέλαο Κατερίνης. Με μιά νίκη
επί του αντιπάλου του. ανοίγει διά
πλατα η πόρτα της Β' Εθνικής κατη
γορίας
Ό λ ο ι οι φίλαθλοι της Βέροιας,
πρέπει την Κυριακή να σταθούν στο
πλευρό της ομόδος, να την ενισχύσουν με κόσμια συνθήματα και να
την βοηθήσουν, νο πετύχει την μεγά
λη νίκη.

Βραδυά
Αναστάσεως
στη DISCO

G.G.

STUDIO

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ Κ Α Ι
ΣΑ Σ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΔ1Ε Ι 1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
,γνωρίζουσο τυφλό σύστημα νροφομηχανής. όριστη ορθογραφία
κα, Επιθυμητή „ ανγλ,εή γλώσσα, θα της Ονστεθε,ΛστΕύΟυνη 0 ^ , η
σε γνωστή ΕΠ,χΕ,ρηση της Βίροιας. Θα τημηθίΐ σπΟλψτη ΕΚ«μύ
Θειο Για προσωπική συνέντευξη τηλεφωνεΐστε στο 62.665 *

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό Π θμ,επαννελμαηκή μειαχειρ,σμίνα α< καλό
κατάσταση. Πληρ ΜΠΥΡΑΡΙΑ Μ ΙΜ ίε Τπλ 6 2 -11«
Μ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
pian τκθέπεώς μου. Ητοι: Ενπ κλειστό
φορτηγό αυτοκίνητο Φολκς Βόγκεν. μιια
χειρισμένον εν καλή κατπστάσει και εν
κινήσει ευμιακόμινον με αριθμό κοκλοψο
ρίας ΝΟ 6143 χρώμοτος κυκκιιλί με ti|V
επιγραφήν σς τα πλευρά «Νεωτερισμοί»,
με έδρα Βέροω, μικεού βάρους 2.320
κιλών. Εξεσμήθη αντί δρχ 240.000,
Ως πρώτη προσφορά διιι την έναρξιν
τοιι πλειστηραιομού θέλει χρησιμεύσει η
παηά του νόμου παοθλεαΑμενα τωηιίτη
του 1/2 Γης γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 120.000 Η
κατακύρωσις γενήσιπαι εις τον προσφί
ροντα την μιγαλυτέραν τιμήν τιλεαταίον
π/ααοδάτην την 12ην ώρον της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθΒπης ημέρας
πλειοτηριασμού αφού προηγουμένως γί-VLT τρεις «φοράς πρόσκλησις προς πλτιοοο
αίαν υπό του κήρυκο; τη εναθ ή τοι) επί
του πλμιστηριασμού υπαλλήλου, αστις
δικαιοότω όπως ζητήσει kui λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις Αμα *.η «»ακυρώσει » υπι ρθεμαηστής υππχρεούηιι να καιαβαλ/ι εις τον
οτί του πληατηριααμού υπύΌ.ηλσν το
εκπλαστηρίασμη «ς μετρητά ή να καιαθέ
οει τούτο ομελητί εις, to Δημόσιον
Ταμιίαν ιΐραφείον Πηικικαταθηκών un
Δανείων) τροσκομίζοιν κσι το οχκτικάν
Y|)u|ipiitiov ας τον οτί tou πλειστηριιιτηιού ιιπάλλ.ηλ.ον. άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού το ίξοδσ
του οποίου θέλουν ειαρραχθεΐ nup' autoù
αναγκυοηκώς και 6ισ προοωπυτής τοιι
κρατήσεων Εις περίπτωσιν μη εμφαγίσεως τελευταίου πλειοίιόττω ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το τκπλιιοτηρία
σμα εις την απαίτησίν τοιι. Tu κηρύκειο
όικααίιριηη μις Και του επί ταυ πλκιστη
ριααμιιύ υπαλ-λήλοιι βαρύνουσιν tov
ttíjiuTiiiov πλειοδότην. Τα φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίστως του ιπι του πλοστηριαομού
ιρπιλλήλ,ου. Κιιλώΐίνιαι ύθεν οι βουλόμκ
Τ'ΟΙ να γίνωσινο «ipaotui τη. πλοστηριμ
'τθησυμέΜΐ; ιε. tfw -.τπι,ιικηιις. ;πι·ις
προσελθουν και πλ*οόατήοτ.ιτηι· κ«τπ την
' νορχη τοιι ,τιιικίντος μριζομέκην ημέραν
κατ ώραν.
Ο κιπ της κτιλεσττιις
A,ku« tim >; Επιμελητής
ΠΑΝ. ΚΩΥΠΙΔΗΣ

π ™ 3 ° 1 01” 1)3 »“ - 000'000 δρχ· ™ βιοτκχνία πιάτων
ΠΙΣΚΟΥ1 εδρευουαα στη Δραμυ. Κέρδος στο μερτικό μηνήσω* απο
80.000 δρχ. ¿ως 20α000 δρχ. ή την ίδρυση
Τ Μ ι, _
στο »0%. Πληροφορίες τηλ. 0321)71255 — · Μ θ θ Ϊ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για νο Εργαστεί σαν συνεταίρος, χωρίς «ΦώΛ™
^ ι> ς Π λ π ρ ^ . η λ 41 37 5 Λειικόό,ο Ναούσατ

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΛΚΛ ΤΛΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Κουζινέτα - Πιστόνια * Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώ\ηα - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
D JÈP Ι·*

J-

. 3

ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25J 44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

Μακεδονι κή Ο ΡΗΓΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ)
Π Χ ώ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΑΛΚΛΑΝΤ

ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ

Καινούργια λέξη στο «λουοιο γλωσσικό μας οπλοστάσιο. Ξενικής προελπατϊως που μας την καθιέρωσε η τηλεόραση. Χημαίνα δε μια ιστορία δοσμέ
νη με δόσεις.
Km «ιό ταιριαστή εφαρμογή της λέξης αυτής σε κάποια τοπική ιστορία
βα ήταν να σας αφηγηθώ την ιστορία του Δικαστικού μας μεγάρου.
Μόνιμό πρόβλημα στην Βέροια ήταν η κατασκευή ενός Διοικητηρίου και
του Δικαστικού μεγάρου
Και για μεν το Διοικητήριο (άλλη ισιορια με συνέχειες) οι γνώμες των
άδικων. αρμοδίων, και αναρμοδίων το περιέψεραν από τον μύλον του Ντάλλη μέχρι τον Χιδηροδρομικο Σταθμό.
Θυμάρια οτι κάποττ ενός αρμόδιος Vπουργός είχε πει στην επιτροπή που
τον επισκέφθηκε και του ανέπτυξε το πρόβλημα του χώρου.
- Θα προκηρύξω κύριοι διαγωνισμό κατασκευής Διοικητηρίου στην Βέροια
κου αντί γιο θεμέλια θα έχ » _ τροχούς. Για να το περιφέρεται κάθε μήνα και
αε άλλη τοποθεσία!!
Γοσο αστείοι κσταντήσ'ίμε για την επιλογή του χώρου. Και έτσι πόλεις
πολύ μικρότερες uno την δική μας, απέκτησαν αξιόλογα Διοικητήρια. Εμείς
από το Ι96Θ μέχρι προ ολίγου ειμασταν ακόμη στο... ψάξιμο.
Αλλά τα ίδιο κοι ίσως χειρότερα συμβαίνει και με. το Δικαστήριο. Αλλοι
ι θέλουν στο Χτσόμο. άλλοι στον Προμηθέα και άλλοι όπου τα οικονομικά
τους συμφέροντα· τους βολεύουν.
Αλλά το Κράτος, αποφασισμένο να δαπανήσει αρκετά εκατομμύρια για
την ανέγερση πολυτελούς Ναού της Δικαιοσύνης, από πολλά χρόνια πριν,
αφού έλαβε την αδαα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προχώρησε στην προ
κήρυξη διαγωνισμού. Και ξόδεψε μέχρι σήμερα αρκετές δεκάδες εκατομμυ
ρίων. Και ενω σλα ήταν έτοιμα, οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου μετεφέρθησαν
άλλου, έρχεται πάλι το ίδιο το Κράτος, δηλαδη η ιδία αρχαιολογική υπηρε
αία, και απαγορεύει την κατεδάφιση!!
Και itou πετάχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων, αρκετά εκατομμύρια.
Μα πιό πολύ, πετοχθηκε στο καλάθι, η υπόληψη για τις υπηρεσίες μας, που
λειτουργούν.
Και το σήριαλ συνεχίζεται...
·
Μ ΑΚΕΔΩ Ν

Σε νέα αποστολή ο Χαίηγκ;
Ο αμερικονός υπουργός εξωτερικών κ. Α . Χ α ιη γ κ Θα ενημερώσει
σήμερα τον Πρόεδρό Ρήγκαν για την πορεία της μεσολαβητικής του
υποστολής στο Θέμα της Α γγλο Α ργεντινής διένεξης για τα νησιά
Φ αλκλαντ.
Εξάλλου, για το Θέμα αυτό συνέρχεται σήμερα σε έκτα κτη συνε
δρίαση η βουλή των κοινοτήτω ν, ενώ τα κράτη μέλη της Ε Ο Κ Θα
συσκεψθούν σ τις Βρυξέλλες για το μπούκοτάρισμα εισαγωγών από
την Α ργεντινή. Εξαλλου, μεταγωγικά αεροπλάνα της Α ργεντινής
μεταφέρουν στα νησιά στρατιώ τες και πολεμικά υλικό.
Τιι ιχόησεοΥραφυίι -puirtoprto Iiimôl
δουν ίο εξής τηλεγραφήματα σχετικό ιιε
?η διένεξη uuf»|:

luvvui »w/δτοον w ip w îç
iPÈj^· για
ίχι/.υπη της κρίσής
Στην ΟιπίπίΆτον. t:l άλλου· η opvci

ΟΥ Λ ΙΙΓ Κ rO N i
Ο fcX7î(H*rn*»rr<»; toa Λ/η>κ*πό Οίκου
()VUKOÍvm<Tj: a
την vúnr/< Λη o αμΕ.ρ»
κάνης omn-pyôç τ··»ν Γξοοίφΐκών A /j£ iv
X*nri*'K (í»r οιλ -«κ π |Ηι :ϊ μ» τον |Ι|Κ>*

νπκΐη ϊ»ον (ipEpivuviM'iv κ}ΜΓΤί·’»ν. αττέρρι

V» up'ù *11* ; Τ|ΗÀîi/ηη Παν ο’'νλ(\Ή«ινων
μικρών κροτιον *ης Κοροήίικης yiu την
έ|ο.υπλι>νπη Ί»»ν ηχΐ'πϊαιν Λρ^ινχινής
Hpcruwiaç, emú») ανο^ρόταν πχην
δρθ Ρήγκαν πτον Λι,τ·μ »Ο»Kt*. πήμί,ρο ru
τκλμ' ϊγ.μι/ ·Γ7ΤοΦα«Π «π» Συμβουλίου
rrpMií κοι Ρίι συζητήσο
του την piivpi
Anvxc‘ /.t(»; vu» την «υο'πη (ιτη^ώρηση
riofMi TrnprÍH τη;
arromo
twv στροΐι.υμόton* της Λρν< νπνής ιίττό τι/
νήπιο Φυλχλιιντ
του. *ρ·ν mi μ στο M^OOr.vot Aw*;;
yut νι.ί.ς tSifirpwiufînwK u» τους ηγ*/:«;;
H npûtunrç ιιυτή Ι»ι.ι·φήΟη*τ υπςρβολι
ft|ç Αργεντινής,
κό φιλοΡρ>ΤΜ>νΐνη κιιι órv ¿7»v». ο»;κτή
n«vu<i;. η οριστική (ι^0Φ»ιοη au to
uro χην rU'.uivnoîii τ<·ιν αμ».ροαινΐκών
véa cuito taâùi iûn κ. Χιιίπνκ jr/w«tii*v*i κρ»ΐτ«·>ν Στην οχι.τυτη ^τμί»Οψορίκ, μόνον
/:κκρ»ιιης κιιι Ou ι^ορτηΟΛίοττο την ι,>Ί)ιττη rou :ο V.TTXU ιτρΰιη τη; Ιίΐφαφικής φήφιαιιν
κ Χαίηγκ* προς Τον Π|»ό»:ορο Ρηγκ»r\
υπίρ του π>τ.ΡΗ»υ «υτοΐ). Λνώ τα υλλο ci
Ο κ. Χΐΰηνκ όηλιοΓ-. .ptlmnvriic στην
κοοι Ρή/u'MUIV αποχή fcm οι Hvfityu.VttÇ
OoâniYH'TPv '·τι π Απ>*ν:ινή on η Βρτ
Πολίτη»- όκν *ήρ·ιν ιιέμ^ς στη ηχητική

yU tfiH W 'i
Οι >5ίιο ΐ'“ ΐ(>*Ί)ινίί|ΐΠν. lillA ccui
ΕΣΣ Υ π<φΐ/ τΐ|\· ΜΜχηρυηαηφ,Λ'η Ottfo.u:
ρνΛΓηχα i»m.: fitw ζ,ήτί|Μ«» ΐί·»ν νηπίπίν ΦαΛ
HiAJi/Vf riipi'jcmA |ί«Η|ΠΜπ ππς, nint KUpuc
uvTipu/i^M V't . χΓ·)|Μ;; Οι Η IIΛ Μην
Α'Γ'λίιι μπ ρ lu fiir πκή Τ.νιοπη γττ»)υ
Α ργεντινή.
Σι’Ηΐψ/ον« in: npnyxipttc τοι» </μκρΐΜΐ
νικου ñucTiMH» *AR( »· (IprtuvwKÓ; ntc»
λο; no»* Γ-λπιπ» n*»» Nono Λτλιΐντικο.
r.ruixfrvf. fA'tr.^inrvi| |5οη0».ι» urró n ; αμι p»
x(i vik>; i mρρκ«Μτ; 'ληροφυρκον. gvco.
<τοιΐΦί·»ν/ι p/ r í Mpc»if*opic- r»>i» ι τίιτης «ρ»
puci/V'ua»»* ó»x'rV»i*»i ·ΧΒί*» »| Λρνί·ντη*ή
Λ.τιηρν». χλ»ΐρ*«υορ>> - uro :t| \tOoya y«»
την κινηοη T«**V Βρ* τι/ννικών ανοιροιν
npo; xr\v - ι.ιίο / ι) t»·»>■ s’^rxiioν ΦοΛκλον:.
Kuró το -ΛΒί
o* uiup»vuA'iKf/; υ^τη
ρΐ'σίι,ν ηλπροφορι/Ή τί/ριΐΛθλ»>ι»*Κ>ν·ηίΐν
Kiift» ηοΣι;)π*.'·ι ορι/α^ιΐριόπΐ'Ό
Λι»γκν
πνή^ κ*/ι oio/»;t»íI»uv' ο/· : *ο*τ»ς u ; n?.ij
ρ»Λφορο.; iiciC» ο* »?»·'τί· »»οφίνο πλίϋί» πτι;
ppr.μ vv»k* - 11πηρ»:πιΥΜ lopuitixi) Χν/Ηΐτη. κιιιά ro -NBC*·.
ττ(/ρ<ικΌλούΗί)Π! ιι nú οοΜι» πνοος όοροφό
C»Ol»C Κ*«ΙΙ *Ρ*.»Τθνρ«φΐς»
|1ρ/;τ.ινν·ινη
(/ρμιίΟι/, ΚΊ/0ί-)ς ΚΌ» ί/·0 HVtxyVu|pÍ<TTIKW
ιπ;ροηλί1ν(ΐ μΓίνριι;
úfM/nn*»; nou
iinoycuuvovTuv i/nó np Koúpii. Ι*ττ»οης.
ítíLvxi. nu|Ur.Tuccr πν/ιφη. no»» »χον»ν ΓΠ N
cttj

ΙΜ*1»Ι?Λ0;1»»·
Η ‘rnciUi ntn'^·
ν· Mur»'<ia«pcT Θά
τηι'.ρ Γίυ-ΜίΛί;* nt. ι.κτΜκ*τ^ oUW/SpuifiO ηή
unjHi. τι>\ Βουλή τ<»η Κοινιιτήτων την

Γ<>ΐ'>τη Τί.ΤίΗΗ τκ"τΐίκη| ηοντ^ρΗίττη atu
τίλΐΐΐ»τ»ιΪ»ι ok:<·» j»povm. hi;tm την iiruKvi
λι>»ξ»η mu uui:pncirvi*M urriupvor» ιξι·»τ):(Η

M>»v *

Μ/τ»;υΟόνΟηκ;/»ν erro

II I!(»»>/ ή Βο <ni»v»./ Hr¿i *·««# ΐΛ'ημΓρπχτη tu

(í“ óvn'jm

IIP »ΞΙ ΛΜ Σ:
Ι<» χρι»τη

ΑΘ Η Ν Α 14 (ΑΠΕΙ
Ο υπουργός Συντονισμού κ. Α Λάζαρης συνεργάσθηκε με τους
υπουργούς Βιομηχανίας κο> Χώρο
τοξιχκ. Οικισμού και Περιβάλλοντος
«je Ποιον ή και Γριχση για Οέματσ
βιομηχανικής πολίτικης τόσο για το
τρέχον έιος όσο και μέσα «τα πλαί
mu του πενταετούς προγράμματος,
Κατά την σύσκεψη εξετάσθηκε
συγκεκριμένα τα θέμα της χρονικής
κλιμάκωσης των διαφόρων μεγυλών
έργων (πετροχημικά, μεταλλουργικά
συγκροτήματα. ΐ|λ«κτρονική βιομη
χανια κ,λ.π.) σε συνόυασμό με ιη ν
δραστηριότητα των Τραπεζών Επεν
δύσεων (FTBA. ETE. B Α. κ.λ.π.1.

βενζινάδικα

Οπως όήλωσι: ο υπουργός Χυντο
νισμού κ. A π. Αάζαρης να» όλα αυτά
τα μεγάλα έργα υπάρχει και η διάστα
ση το» περιβάλλοντος που πρέπει να
ληφθεί σόβαΐΗ; υπ όψη και γι' αυτό
άλλωστε στα πλαίσια του πενταετούς
εκπονείται ιδιαίτερο χωροταξικό οχέ
διο που θα προβλέπει τον η'ιπο >;*/κα
ταστάσεως ίων διαφόρων βιομηχα
νιών.
Σε επόμενη σύσκεψή ο υπουργός
Βιομηχανίας κ. Πκπονής θα υποβάλει
συγκεκριμένες προτάσεις, via to πότε
κιιι πιίκ Οιι γίνουν οι μεγάλες αυτές
μονάδες. Κατ' αρχήν δκν θα αποκλει
σθούν απο τις μονάδες αυτές οι ιόαύ
τις, αλλά πιθανόν λόγω μεγέθους να
ιιην είναι δυνατή η ιδιωτική συμμετυ
χήΑκόμη ο κ Λάζαρης δήλωσε ότι
σί λίγες μέρες θα σι>νέλθει το συντο
νιστικό συμβούλιο εθνικής οικονο
μίας στο οποίο μετέχουν 11 υπουργοί
το οποίο Και θα συζητήσει τις κιιτευ
Ηύνσεις του πενταετούς πρόγραμμα
τυς κυι ειδικότερα του; τομείς στους
οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση
Τέλος, ο κ. Λάζαρης κπιινελαβε
όπ υπάρχουν μεγάλα περιθιάρια για
άντληση όανείων από την Ευρωπαί
κή ΤράπεζαΕπένδύσενιν (μπορούν να
φθιίσουν τα 25 δισεκ όρχ. φέτος) και
πρόσθεσε ότι ύπό πλευράς υπουρ
γείου Συντονισμού και ιίλΛων υπουρ
γείων έχει γίνει αρκετή προπαρα
σκευιιστική εργασία για την χρημα
τοδότηση
συγκεκριμένων έργων

1

Σ Π ( ΒΕΡΟΙΑ
Γ ιιλά ιη ς Ευάγγελος
ΠιερΙυιν 14. τηλ. 26300
ΣΤΗ ΝΑΟ ΥΣΑ
Κιιρανωινοπούλού Λντ.
Χρ, l l r t (·-·..η 6. τηλ. *2271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιξίίπτν; Ο ί.
Βενιξέλού 8 Í. :ηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λΐλισς Θωμάς

Πολύ καλή εμφάνιση
και συντριπτική νίκη
επί της Δόξας Περδ.
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
Τελικά η ομάδα Χ Α Ν Τ ΜΠΙ.'Λ
του Φιλίππου, με πς τελευταίες εμφα
νίσεις της. έχει προβληματίσει όλους
τους φίλιιυς τη;. Μετά την άσχημη
εμφάνιση μ/ τον Εθνικό Κοζάνης,
ήρθι η έξοχη εμφάνιση με tov Αρχέ
λαυ για να βκο/.ουθήση η απσγοη
τευπκή με τον BAO
Το Σάββατο στην Κατερίνη είχε
σειρά, πλέον η καλή εμφάνιση Πράγ
μάτι τα παιδιά του Φι> ίππου δεν 6ιί
ψευσαν τους φίλιηιζ του.
Εκαναν την καλύτερή τους εμιράνι
ση στο Πρωτάθλημα, και πέτυχον
συντριπτικό σκορ το μεγαλύτερο επί
της συμπαθούς ομάδας της Πέρδικα,
με 34 15 ημ. 15-4.
Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται κρι
ηκτ'ι. για τον αγώνα, το σκορ τα λέει
o) jo Πρέπει όμως να τονισθεί. ότι
αυτό το παιγνίδι ήταν μια «πρόβα
τζκνεράλε». γ-,ιι τους, ιελικούς.
Εφαρμόσθηκαν όλα tu σχέόια και
οι κυμπίνες, ο τρέιπος παιγνιδιού της
ομάδας και το σχήμα τον· θα έχει η
ομιίόα στους Τελικούς
Τ ιι πείραμα πέτυχε ατόλυτα Η
Δόν» Περίάκας, γνώρισ* την ισχύ
του Φιλίππου και υποτάχθηκε φοσυτ

εειγικα
Htuv δντι παιγνίδι που φάνηκαν
όλε; οι δυνατότητες του Φιλίππου.
Λεν υπάρχουν υστερήσιιντκς. όσοι
αγωνίσθηκαν απέδωσαν θαυμάσια.
Χαροποίησε όλους τους φίλους rou
Φιλίππου, ιδιαίτερο η έξοχη απόδοση
του τερμβτοφύλοκα Παυλίδη Νίκου,
Τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια
του αγώνα ευτυχώς ελαφρά και
αποχώρησε ο Παυλίδης Θεόδωρος,
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Παυλίδης Νίκος Μουστακίόης
Γ'κιλιόπουλος R Μάιασος 11 Γιοβο
νηεουλο; 5 Σαββίδης I Λλτξαν
δρίδης 7 Παυλίδης Θ 2 Ραπτόπου
λος Παναγιωτίδης Μπλατσιώτης
Καςαντζίόης,
ΛΟΞΑ
Λίττιις Μαυρόπουλος Παπαδό
πουλος 1 Καφές 7 Λαζόγλου 4
Κάρατσαίας 2 Νικοώιϊδης I Αλε
ξανδρίόης.
^
* Ο Φίλιππος δίνη το τελευταίο
του παιγνίδι στο Πρωτάθλημα το
Σάββατο 24/4, στην Δράμα.
Η τελική φάση κατά πόσα πιθανό
τητα θα αρχίσει στις 2 Μαίόυ

όπως π.χ, των ο ο ικ ιιν αρτήριιαν
Πατρων Πύργου Ολυμπίας. R io
σαλονίκης
τουρκικών συνόρων.

Αρτας Τρικάλων. Ηνουμένιτσυς
ΙΙρεβέζης κιιι των οδικών δακτυλίων
Θεσσαλονίκης και Λαρίσης Επίσης,
υποψήφια προς χρηματοδότησή είναι
διάφορα περιφερειακά έρνιι στην Β Λ.
Ελλάδα. Κυκχμ'ιδες. Δωοκκάνησσ.

ΠΡΟ ΓΕΥΜ Α ΠΡΟΣ Τ ΙΜ Η
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ Υ Σ Α Χ Ε Π Α
ΑΘΗΝΑ 14 IΑΠΕ)
O 11ρωθυπουργός κ. Λ. flu παν
όρέου παρεκάθησε σι: πρόγευμα που
παρέθεσε προς τιμήν του το πpor
όρείο
της
Ελληνοαμερικανικής
Οργανώσεως Α ΧΕΠ Α , «τις 2.30 μ μ

Γιατροί
Ρ Πβύ

p¿úeuv
Γην Μ. Παρασκευή εφημερεύουν
στη Βέροια οι γιυτροί:
1/ Σαρηγιαννίόης Ιιο. Βκνιζέλου
34. τηλ 22465/24393 για ποθολογι
κιι ή γενικής ιατρικής ή καρδιολογι
κά περιστατικά.
2/ Καραφόλο Μαγδ. Κονίτσης
30. τηλ. 28912 για παιδιατρικά περί
στατικά,
3/ Ζαρκάόος Κ. Κοντογιωργάκη
50, τη?.. 26744/27400 για χειρουργι
Κά ή γυναικολογικιί περιστατικά.
Την Κυρκική του Πάσχα εφημε
ρεύουν στη Βέροια οι γΐ(Μι>ύί:
1/ Κρυστάλ?.η Πραμ.
10ης
Μεραρχίας δ τηλ. 26166 για παθολο
γικά ή γεν, ιατρικής ή καρδιολογικά
περιστατικά.
2/ Θεμελής Λάζ. Λριστοιέλ 8
τηλ. 24723/24733 για παιδιατρικά
περιστατικά.
3/ Βοργιαζίόης Χαρ. Μαλακούση
32. τηλ. 22253/23136 για γυναικολο
γικά ή χειρουργικά περιστατικά.

TWV i;mur»*»vóiv ·».-»> Γην Af>*'it*T»v»v τλθ
ί/ηΐΜρ(»αίπ11ηκ» r»» τι,ρκημΓλλί IñJijluTO nr
τνιΝ,ίξη ê i/ΛΓ)/.«.*- ι·η . in

ΠαρεκάΟησαν επίσης ο Αμερικα
νός πρεσβευτής στην ΑΟήνιι κ.
Στίρνς. καθιίε; και οι υπουργοί Συντοωσμού κ Απ Λάζαρης και Προε
δρίας κ. Αγ. Κουτσόγιωργας και οι
υφυπουργοί Προεδρίας κ. Δ. Μαρού
δας. Εξωτερικών κ Kup. Παπούλιας
και ΙΙαιδείιις κ. Π. Mópu/.ης,
Λίγο πριν από το πρόγευμα ο κ.
(Ιιιπανδρέου δέχθηκε σε ιδιαίτερη
συνάντηση τον ύπατο πρόεδρο της
Οργανώσεως ΑΧΕΠ Α κ. Κ. Κοφινά.
Από πλευράς προεδρείου της
ΑΧΕΠ Α στο πρόγευμα παρκκάθησαν
οι κ.κ. Γ. Γαβριήλ (διαχειριστής ακι
νήτων). Λ. Μαζαράκος (ταμίας).
Ευθύμιος Μανιάτης (γενικός διευθυν
τής της Οργανώσεως). Λ. Μουτσάτσος (πρόεδρος της επιτροπής της
Α Χ Ε Π Α για τις ελληνικές υποθέσεις
και τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδος στο Αιγαίο) και Π. Ματζώρος (διευθυντής κυπριακών υποθέ
σεων).

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ Γ Α Μ Ο I
Ο ΡΙΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
του Γεωργίου και της Ευαγγελίας το
γένος Γζώρου γεννήθηκε στο Δάσκιο
Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια και
η Ν Τ Α Π Ο Υ Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Α του
Αθανασίου και της Σοφίας το γένος
Τσιφιτάρη γεννήθηκε στη Συκιά
Ημαθίας ;αι κιιτοικεί στη Bêpoiu πρό
κειται να παντρευτούν ναι ο γάμος θα
γίνει στη Βέροια.

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
ο κ Α Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΜΠΟΖΑΣ
δεν viopiuCíiΟ κ. Α Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΠΑΤΣΙ
ΚΑΣ OEV θα γιορτάσει λόγω t i που
πίας.

ΧΙ|% Β|»ι TuWlu

πτην νρι'πη :ι**ν νηπιι·*ν Mts κ/.f/v:
Στη πι*πν» »ι»η ΙΙ»ι nip ο κ i»»:pr>; »>* μον
M*n ηρ»^τμ»ι·^: tmy ^kV is»i * της KOK »u
v»t

uro^urrinoi)»· την ,»uipic»;iu «t» r<y*

uvtipi vó»j»vo ^ιρίίκτήρί; roi? mi tpo»?
i/ utoi» Θί» nprffn ui KTfHnpifmuv ruv το
UÉTfk» tUi i *?f/ppon:llr.» pr |ίάπη r»* r0\tifc;
•íníupümiC Τϊ Ά 'οί:ν»< κ*θθπρνήηί.<·»ν η uv θα

Nono

(ίπΟτ&χί

«ιντίκτϊμ» νο

uuiç

u n o v x in i» ;

κμπορικ'ήν πιιλίΓΐκή; τη; ΕΟΚ.

Π·ιρο'Όντ»:ς τοι» Λγοκό»· Οίκο»», ηου μ
χον ÚUJ»iO;ón»:i (»ρχιχι’ι u*»U~ tic ηληί»οφο
ρίί.ς. αν«γκ»'ηιΟήκ<ιν <ipyún:p». »»ταν ο
rrruOuóC ron - ΜΗ - >'λ'(μπ» πί:ρ»*ηαύτ»:ρΓς
?.»jTu.»n»,pf.u:;. νπ ϋν«γν#«ρϊηοον ώπ οιτήρ
χν. Kíínoiu |Ιιϊγμ| πι. ύλη «Η*τή την urrdpla.
ΛΟΝΔΙΝΟ:
Μρι τιιννο» ΜΙ» Λμιρικιινοί «ξιιομιι
ΓΟΙ»χθ» αρνήθηκαν νίκχρ» to)p(I vil 0 (íinouv
on<*»act')iTOTi Pj-nrcipÉpiau για πς -v rr;
ιό»·»:ς* non o κ. Χ»ι«'η7κ* κίπί. ότι μcλιπών
Ttn Οίτό τη Bpr.tíivvif» KUI την Αρν».ντινή.
Λττύ επίσημες |1ρητυννινές η.ηγές έγινε
γνιδτττό ότ» ο» νέες ιόκες προέρχονται «ró
την Αργεντινή. Τ<» ΒρετοννικΆ Υιτουργηο
Ε^»τερΐλ*ών όήλιοπε όπ ελπίζεται ηιος ο»
νέες ιΟΓΕ.ς Οο μπορέσουν. Ενόεχομένιος. να
οί>ηνήοο»·ν m: λύση, έοιτευπη όμως νιι

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Από την Φιλοπρόοδο Αδελφότητα
Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξάν
δρειάς: ανακοινώνεται, ότι κατόπιν
των αρχαιρεσιών της 31 ης Μαρτίου
1982. το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέ/^ξε
το προεδρείο του:
Εξε?.έγησαν:
Πρόεδρός: κυρία Αρτοπούλου
Ριρή. Αντιπρόεδρος: κυρία Αδαμίχου
Φρόσω. Γενική Γραμματέας: κυρία
1Ιαπαποστό?.ου Αγγελική. Ταμίας:
δεσποινίδα Λιάκου Ράνια.
Ευχαριστίες
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμό
τατα όλους εκείνους, οι οποίοι με τις
προσφορές τους ενισχύουν οικονομι
κά το ταμείο μας, διατρανώνοντας
έτσι την πίστη τους προς τον σκοπό,
για τον οποίο αγωνιζόμαστε:
1) Τον κ. και την κ. Αρτοπούλου
Κ?.ήμη. κατοίκους Αλεξανδρείας, για
το ποσό των 5.000 δρχ. (πέντε χι?αάόων). στην μνήμη των γονέων τους.
2) Την εταιρεία καπνών «ΜΠΕΡ
ΛΕΫ» για το ποσό των 5.000 δρχ.
(πέντε χιλιάδων), δια μέσουιου ν.
Κλήμη Αρτοπούλου γεωπόνου της
πόλης μας.
3) Την κυρία Ευθυμιάδου Μαίρη
γιατρόν και κάτοικον Αλεξάνδρειάς,
τέως πρόεδρον του συλλόγου μας,
για το ποσό των 2.000 (δυο) δρχ.
4) Την κυρία Λίτσο Κων/νου
πρόεδρον ΣΕΟ Αλεξάνδρειάς για το
ποσόν των 1.000 όρχ.
5) Την κυρία Ζωζώ Μιχαλοπού
/.ου του Γεωργίου (φροντιστήρια ξέ
νων γλωσσών), για το ποσό των
1.000 δρχ.
Δραστηριότητες
Ο σύλλογος μας επισκέφθηκε άπο
ρες οικογένειες και αρρώστους του
Λήμου Αλεξανδρείας και μοίρασε το
ποσό των 34.000 δρχ σαν προσφορά
αγάπης και αλληλεγγύης για τις άγιες
μέρες του Πάσχα.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΛΙΡΕΣ
Το τρ<ικτορ»;ί*» ίιόήήΓ.ων ^η; Λρνεν

τινής -Nmvrrriu;· μ»;τέό».»ηι ιφγά την νι!>
κτι* ότ» η Αρν» ντ»νή »»»ponopiu r.nmTjjiuvfr
ποη |ήη;τονν»κ-(» τυρηνινιί »>Γ<»Ερ*»γι»» <ον
τό πτ»» ν»]αικ 4κίΛ»τλΐΐντ. ΓΤίον Νότιο
Ατλαντικό.
Άλλι.ς ΓηΥΓς tou Μπουένος Aipcc ανέ
ipufxiv μ» την ι;ι>καΐρίθ «ν»τή ότι ο ur.Y<i?^K
κίνόυνος νκι το ηλοίο τη; Αργεντινής και
το μεταγωγικά noi> MCTuiptpow ονορες
•οιι ιφόοΗΐ ητο νησιά Φηλκλοντ. npof.p^r
τα» ιπτό to |Ιρι:ταννικά «ολεμικά σκαψη
ert,UjWtv*i;(oc, ποι> όιαΟπυυν πυραύλοοο και
μπορούν νυ ηλήξό»ιν η»ι»ς πτόγικ τους σε
μέγιιλη οπόστοπτ], κιίθιίις κηι το μετιιγο»
γικύ «εροπλανιι της Αργεντινής.
Τα αεροπλάνα ανσό πραγματοποιούν
σχεδίάν κμιτο πτήσεις την ημέρα προς ta
νησιά Φολκλοντ από τρεις βάσεις στην
Αργεντινή και (ίινιιι φΐιντρό ότι η »α>(^;ρ
χ-ηοη της χοίρος αυτής προσπαθεί να
μεταφέρει όσου; περισσότερους σνόρ?ς
κοι πολι.μικο υλικό μπορεί στα νησιά,
πριν εμφανισθ»ί υ (Ιρεταννικό; στόλος και
αρχίσει ο πραγματικός αποκλεισμός.

Νέα διοίκηση
των Ελλήνων
Δικαστών
Το Μονομελές Πρωτοδικείο *87
νών. έκανχ δεκτή την αίτηση και ί™
plow: .-ροσί'ΐριιή διοίκηση στην EVW 1
ση Ελληνπη· Δικαστών και Ehtu/TJ: J
λέων, με την εντολή να συγκλίΛ
γενική συνέλευση σε 6 μήνες και θ’
γίνουν αρχαιρεσίες.
Υπενθυμίζεται ότι 200 Πρωτο6ίέ·4,ι
είχαν προσφυγή στο παραπάνω ώ**!' »
στήριο. για \ ιι ορίσει προσοιρινή όώ11'
κηση στην 'Ενωση Ελλήνων Διε*' I
στών και Εισαγγελίέιον. επειδή άλλΛ' τ
μέλη της αιρετής διοικήσεως οχώ- j
παραιτηθεί και άλλα είχαν ασθενήόό* I
Η προσωρινή διοίκηση της Εν'“ _ I
σεως Ελλήνων Δικαστικών και Ε»*1“ ,
γελέο.ν που διόριζε το δικαστήΡ·®1 .
απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρο Κ. Πούλο. αντιπρόεδρο! I
Κυριαζή. Εισαγγε/ ia Εφετών. γενι^ |
γραμματέα Γρ. Παπαγεωργίου. Εφέ· ι
τη. ταμία Κ. Ανόρουτσόπουλο. Εφέ' '
τη. Ειδικό γραμματέα. Δ. ΓκουλούΟή ]
πρόεδρο Πρωτοδικιίιν και μέλη Β·
Ρήγα, Πρωτόδικη. Γ. Χρυσικό. Πρώ'
τοόίκη. Δ. Βερνοπούλου ΕιρηνοδίΚΠ I
και Γ. Κα/.αμαρά. Ειρηνοδίκα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η «ΑΓΡΕΞ· Α.Ε. προκήρυσσα δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την προμήθεια ή το ράψιμο οκτακόσιων πενήντα χιλιάδων
(850.000) τελλάρων εξαγωγής ροδάκινων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθει στις 23.4.82, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα,
Χαλκοκονδύλη 5 και στο Υποκ/μα Βέροιας, την ίδια μέρα κσι ώρα.
Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται
να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους μιά εγγυητική επιστολή
Τράπεζας που θα καλύπτει το 5% της αξίας των τελλάρων ή της προσ
φοράς συρραφής. Για περισσότερες πληροφορίες οι κατασκευαστές
της περιοχής μας παρακαλούνται να απευθύνονται στο Υ«οκ/μά μας
στη Βέροια, Σ.Σ. Βέροιας, τηλ. 23030 και 23730.
Για την «ΑΓΡΕΞ» Α.Ε.
Μαν. Γιαννουδάκης
Προϊστ/νος Υποκ/τος Βέροιας

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Η κοινοπραξία «Venus»
Αναγνωρισμένη και σαν ομάδα παραγωγών σας
γνωρίζει ότι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδάκι
νων με τους ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
γεωργικών συνεταιρισμών.
Οι δηλώσεις θα γίνονται κάθε μέρα από τις 8 π,μ.
- 7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σ. Σταθμός
Βέροιας τηλ. 24204 - 23311 - 23225.
Από την διαχείριση

ώ.
Τη Δευτέρα του Πάσχα εφημε
ρεύουν οι γιατροί:
1/ Χαραλαμπίδης Ν. Βενιζέ?.ου
40. τηλ. 24752/29742 για παθο?.ογι
κά ή γεν. ιατρικής ή καρδιολογικά
περιστατικά.
2/ Καρατζόγλου Λημ. Λουτρού
2. πιλ. 26612/24303 για παιδιατρικά
περιστατικά.
3/ Σαζακλιδης Στ. Καρακωστή
1S. τηλ. 29074 γιο χειρουργικά ή
γυναικο/,ονικά περιστατικά.

Σώστε το σπίτι σας από την υγρασία

Ει&κα πλεονεκτήματα: θκρμυμονωτικες ικανότητες · Προστασία από το σχίσιμο των σοβάδων από
σεισμούς · Αφλεκτο 100% · Τα χρώματα μας είναι της Μπάγικρ Γερμανίας α£ιάβ{κ>χακαι ανεξίτηλα ·
Τι> κιλό καλύπτει 1-3 τετρ. μέτρα · Ποιοτικά δεν εχουμε ανταγωνιστές · Εισάγεται απ' ευθείας απο την
Αυστρία.
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ε Α ίν π Π Γ Ο Σ ΙίΠ Ο Ι Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

Γ Ε Ν ΙΚ Η Τ Ε Χ Ν ΙΚ ΗΒΕΡΟΙΛ
Ο.Ε
ΗΕΝ Ι/ΕΛΟ Υ 32 ΤΗΛ.(033Ι) 29.764.23.828

αρόευτικιί έργα ΙΑργολικό πεδίο), ερ
γα υδρεύσεως αποχετεύσεως, προ
μήθεια ωκεηνσγραφικού σκάφους
κλ_π.
Ακόμη ο κ. λάζαρης σύνεργά
σθηκι με τους υπουργούς Γεωργίας
Km Εμπορίου κ.κ. Σημίτη κυι Ακριτε
δη για θέματα πολιτικής τιμών.

u»:/ η τη; ΕΟΚ θ» ni»ni:c

φ<Ι,Μ»ν ΠΓ)^ιι,ρΘ 0*U Bptiïl.O-fcC '111 VU
X3j(lop|nii»i\
u m .'
rrH»r»njç μι: τι«»ς
OnotlHu III» ;"»»»,MII'Λ iM'v *n ι|!Γι3»ιΚΓ»Τ»'ίζ

Λ τλι/ντ»κό ο » ν (ΐΣίΚΟΠΚ'ύ π κ » φ η .

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χ(/(ηγκ' »in u/írroñvTdi *v¿i^

íóo:c- -u» ι.ηιλ»·«ηη τη; κριηη; t»«»v νηοιών
ΐΐΗΐλκ’λιιντ

TOO ou» λιμόVI της Aoihívtíi πτην

Λννόλο.

tuf·/» i »Οαφος ν»«ι -».υ

ΙΓΡΙ'ΓΤΗ) Λ· i 11ΤΙ .3» '

•
Από... δήμαρχος
ρας. ή μάλλον από βουλευτής ^
μαρχος οημολογειται οτι θα μΓ^
βληθεί ο εκλεκτός του ΠΑίΟΚ
στο Ν ομό μας Βασίλης Πίΐ*0
γιάννης. Μ άλιστα λέγεται ά ΐ*0
φίλος Βασίλης εύκολα |α ενοώο·
σε τυχόν πιέσεις που θα :!Ά
ασκηθούν, απο το κομμά, 09°“
το πήγαινε - έλα στην Αθήνα
τον έχει πολυσυγκινήσει...
' Ετσι, άν τελικά γίνει αυτό, ·»
αποδειχθεί ότι οι κ.κ. ΑνδρεάδιΚ
και Βλαζάκης «μαλλώνανε σί &'
νο αχυρώνα», όπως )^ ε ι η λβΜ
παροιμία.
•
«Οι νέοι Νομάρχες «*1»
νουν αποοασεις σύμφωνα με *Η
υποδείξεις των νομαρχιακών ε*·
τροπών του Π Α Σ Ο Κ » . παραύ
ρήσε ο πρώην υπουργός κ. Για*νης Μπούτος.
Μήπως αυτό αποτελεί αίαύ"
τηση - μιά κα ι ο κ. Γ ΐινα κίδ ηί ^
ενημέριυσε ακόμη τη ν Κ 01''»
Γνώμη - για τον τρόπο τοποθεό)
σεως του νέου νομαρχιακού
συμβούλου κ. Π ριονίδη:

4

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣΣΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑ ΤΕ
ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Αξίζουν χίλια συγχα
ρητήρια σ' ένα πραγμα
τικά μεγάλο δάσκαλο και
αγωνιστή του Καράτε,
στον Sensei ΕΛ. ΚΥΡΙΑΚ1ΔΗ μαύρη ζώνη - 4 Ν ΤΑ Ν καθ' ότι τέσσερις
Μακεδόνες μαθητές του
και συγχρόνως σχολάρχες λαμβάνουν μέρος
στην διεθνή συνάντηση
Ισπανία - Ελλάς, που θα
γίνει στα Σεγκόβια Ισπα
νίας στις 2 Μαΐου. Πρό
κειται για τους διεθνείς
άσσους του Καράτε που
έχουν
εκπροσωπήσει
επαναλλημενως την χώ
ρα μας σε παρόμοιες
εκδηλώσεις, τον ΧΑΡ
Ω ΡΑΙΟΠΟΥΛΟ εκπαι
δευτή σχολής Γιαννι
τοών μαύρη ζώνη - 3
Ν ΤΑ Ν , τον Δ. ΜΗΤΩ— - ■
Ν λ εκπαιδευτή σχολής ,.^υας Βρύσης μαύρη ζώνη - 2 - Ν ΤΑ Ν ,
τον Β- ΠΑΠ ΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ εκπαιδευτή σχολής Αλεξάνδρειάς μαύρη
ζώνη 2 - Ν ΓΑ Ν , και τον Ν. ΠΑΝΕΤΣ1ΔΗ εκπαιδευτή σχολής
Βέροιας μαύρη ζώνη 2 Ν ΓΑ Ν .
Αρχηγό; Γης Ελληνικής ομάδος είναι α πρόεδρος του Πανελλη
νίου Αθλητικού Συλλόγου O K IN A W A TE T A I K A R A TE DO
Master Β. Ζ Λ Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ μαύρη ζώνη - 7 - Ν Τ Α Ν που όπως μας

ç

πληροφορη,.. «ιστεύει πολύ στην συμμετοχή των Μοκεδόνων άσ
σων του Καράτε.
Την Ελληνική ομαδα που Βα επιστρέψο με την Ολυμπιακή στις 3
Μαΐου συνοδεύει ο φωτογράφος της σχολής Καράτε Γιαννιτσών
Κ Ω Σ ΓΗΣ Α Ν ΓΩ Ν Ι Λ Δ Η Ι
Στη φωτογραφία διακρίνοντα» από αριστερά προς τα δεξιά. Β.
Παπαδοπούλας - X . Ωραιόπουλος - Ν. Πανετσίδης - Δ. Μητώνος.

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ

1982

' Ετος ,ιδρύσεως 1965
«ρ. φύλλου 1908
Μητροπόλεως 72

Τηλ. 23.137 I

ΒΕΡΟΙΛ
Τιμή φΓιλλι»

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα τον Νο,ι · ύ Ημαθίας

Α ρ χ ίζ ε ι

σ το

Η ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟ Υ
ΣΤΟ Λ Ο Υ

Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο

ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Μ ε
Α Γ»Λ#ι

σ υ γ κ ρ α τ η μ έ ν η

πάντ0ντί,ϊ · πε*η<^ ° υ
Εγκυροι παρατηρητές
κ α τ α ίν ξεφραζαν συΥκΡατΠάένη αισιοδοξία για το αν θα
τις “ι'^ουν πουθενά οι «10 » υπουργοί, κι αυτό γιατί από
σημΐΛ
^ πΡΐλίου (προηγούμενη σύνοδος) δεν έχουν
α “καταπληκτικές» ή και «θετικές» εξελίξεις.
ίου πληθωρισμού στις χώρες όπου
αυτός κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.

νΠ σύ^οΚϋμ,ζεΧαι ÓTl n περοσμέΚατι»ΐώ.κ_°^ ' ων Βρυξελλών είχε
’" " “λή ξει οε αδιέξοδο, με την

*“*Cào7 Γξ εκρηκτικής
τ α ι.
σ ω ί· λόγω των παρακά
τω ν , μ'ω - διαφωνιών, μεταξύ
Βελών τηοΡκ ών tWV X“ pü,V
( τ Πς Κοινότητας:

'

^ο ύ Γ „ Α κ6παρ^ κο,νώς παραδε
2 ^ δ ο υ αυξήσεων
ν°μ>σμβτ!κό°Ρί| γΐ" Γην επιβολή
3 λ
εξισωτικών ποσών,
νότΐι-, ' " ’'''-σεις για την συνυπευθυ
' "
γάλα.
Καύ I * * * * « »
tou .κοινοτι-Ρ0,άντ(ιημ,:ν0ϋ· για ™ μεσογειακά

Θ Α ΠΙΕΣΘΕ1
Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Στο μεταξύ. τηλεγράφημα ιιπό τις
Βρυξέλλες αναφέρει ότι η Βρετανία
είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ισχυρή
πίεση για να δεχθεί σημαντικές αυξή
σεις στις τιμές των αγροτικών
προϊόντων της ΕΟΚ. σαν αντάλλαγ
μα της υποστήριξης που της έδωσε η
Κοινότητα στην κρίση - ια τα νησιά
Φάλκλαντ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣτΗ ΣΧΟΛΗ

t 2°<ΑΠΕ)

'tefivniw!'·
Αυγούστου Οα διε·
nie qtrj ; 01 εισαγωγικές εξετάσεις
για Ζ
° * ολ* Ευελπίδων.
Λα
.*™ΐρωση 270 θέσεων (230
40 v'u w δώματα),
διαταγή (δικωο-

Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ 20 (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Σπόρος Κυπριανού προέβη χθες σε
ευρύ ανασχηματισμό της κυβερνήσεώς του. Τις θέσεις τους διατηρούν
οι υπουργοί Εξωτερικών κ. Νίκος
Ρολάνδης, Εσωτερικών και Αμύνης
κ. Χρ. Βενιαμίν και Προεδρίας κ.
Κατσέλλης. Νέος υπουργός Οικονο
μικών είναι ο οικονομολόγος κ. Σι
μός Βασιλείου, ενώ το υπουργείο
Παιδείας αναλαμβάνει ο κ. Πάνος
Ιωάννου, ο οποίος ήταν ως τώρα c

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ Ν.Δ.
ΣΤ θ Ν Ο Μ Ο Μ Α Σ Τ Η Ν
Κ γ Ρ ΐΑ Κ Η 25 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ

ΛηΡ'λωυηΤη11 Ötp0J“ την Κυριακή
*1X1ίδρος της -Νέας

Δημοκρατίας» κ. Ευάγγελος Αβέρωφ
για νιι συνεργασθεί με τοπικά στελέ
χη του κόμματός και νο μιλήσει προς
τον λαό ιου Νομού μας.
Συγκεκριμένα ο κ. Λβέρωφ το
πρωί της Κυριακής 25 Απριλίου θα
τεταβεί στη Ναουοα όπου θα παρα
στιά στις εκδηλώσεις για το Ολοκαύ
τωμα και Βα καταθέσει στεφάνι. Στις
12.30’ θο παρσκαθήσει σε γεύμα στο
Σελι και το απόγευμα στις 6 μ.μ. θα
παραστει οε συγκέντρωση στελεχών
του κόμματος στη Βέροια.
Στις 7 το απόγευμα ο κ, Αβέρωφ
θσ μιλήσει σε συγκέντρωση που θα
γίνςι στο κιν/τρο 1ΙΑΛΛΑΣ της
Βέροιας.
' Οπως έγινε γνωστό ο κ. Αβέρωφ
στην ομιλία του 0α επιβεβαιώσει την
απόφαση του κ' ματος να αγωιτσθεί
μαζύ με τους πραγματικούς δημοκρά
τες και πατριωτικούς Ελληνες για
την διάσωση της δημοκρατίας και
την επανοφορα της χωράς στους
δημιουργικούς ρυθμούς που την
τοποθέτησαν από το στάδια της
«ψωροκώσταινας» στο επίπεδο ιοοτί
μου μέλους της ΕΟΚ.

n p o z o x H
W ^ΑΓΩΓ° , - ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ίτ 0
*θι

ΠΑΤΡΙΔΑ UFOIAX -το — —ύΡΓΟ «ιτόΐΓπμιο
· · ΠΑΛΟΥΚΙΑ«

θοσημο gQ ρρι(τ< TQ καλύηρα φάρμακο για όλ«ς πς
**· “"όρους, βολβούς, γεωργικό εργαλείο - μηχανήματα

ίη ίο τκ οθρτοη ,»
0νΎιΙ!Ράθεττ τη ν 6 6θέση το υ Γτωπόνου για την
01 την

ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΖΗΤΑ
ΤΩΡΑ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Α Θ Η Ν Α 20 (Α Π Ε )
Ενώ αναμένεται η βρεταννική απάντηση σ τις προτάσεις της
Α ργεντινής, η κυβέρνηση της τελευταίας ζήτησε τη ν επείγουσα σύ
γκλησ η της συνελεύσεως της Οργανώσεως Α μερικανικώ ν Κρατών,
καθώς ο βρεταννικός στόλος πλησιάζει o ru νησιά Φάλκλαντ. Η διένε
ξη Βρεταννίας Α ργεντινής φαίνεται ό τι θα προσελκύσει την "Ρ°- σοχήτης γεν. συνελεύσεως του Ο Η Ε που συνέρχεται στη Ν. Υόρκη,
για να εξετάσει το Π αλαισ τινιακό. Η κρίση στα νησιά Φ άλκλαντ θα
συζητηθεί εξάλλου κατά την σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Κ οινοβ ο υλίο υ, στο Στρασβούργο.
Τηλεγραφήματα των ειόησεογραφικών πρακτορείων αναφέρουν τα
εξής σχετικά:

Από τον Πρόεδρο Κυπριανού

ε υ ε λ π ιδ ω ν

εξέόωσε
’ ’'»υργείο - - ώς
Α κλπ.)
κλπ·) ρ
Τ"
1Λνιιώς Αμύνης.

Αντίθετα το επίπεδο των «ενδοσυνεννοήσεων» παραμένει
χαμηλό στο μεσοδιάστημα αυτό. Από ελληνικής πλευράς
δεν υπάρχει κάποιο καινούργιο στοιχείο, πλην του ότι θα
επιμείνουμε στις γνωστές μας θέσεις.

Α Ν Α Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ
Ε Γ ΙΝ Ε Σ Τ Η Ν ΚΥΠΡΟ

5· Ασυμφωνία για την επίλυση
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Λ

στο Λουξεμβούργο η σύνοδος των
α*ό ^ * )υ Γεωργίας της ΕΟΚ, στην οποία παίρνει μέρος
Κα0
Πνικής πλευράς ο κ. Κ. Σημίτης, με σκοπό τον
ηρ0··Γ,0^° των νέων αυξημένων τιμών για τα αγροτικό

Σχετικά"**
λογητικά

ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Με συμμετοχή αντιτορπιλλικών.
υποβρυχίων, πυραυλακάτων. τορπι
λακάτων και άλλων σκαψώι αρχίζει
τις πρώτες πρωινές ώρες η μεγάλη
ναυτική άσκηση του στόλου «Αστρα
πή I».
Η άσκηση θα διευθύνεται από ίον
αρχηγό του στόλου ιινηναύαρχυ κ.
Γκιοκέζο. ενώ την γενική εποπτεία
της θα έχει ο αρχηγός του Γ.Ε.Ν
αντιναύαρχος κ. Παππάς.
Στην άσκηση παίρνουν επίσης μέ
ρος αεροσκάφη διώξεως και βομβαρ
δισμού,
ναυτικής
συνεργασίας,
καθώς και ελικόπτερα ανθυποβρυχια
κού πολέμου.

°ψορώ:

τ κ uahüT19' " 11 ° ° * 01 φώρρ®*0

Ϋ> Tir
101 ιγνατοστόσιις των αγροκτημάτων.
δ) γ ΐ ^ ' - ^ ς κο.
Λ °καηθ
κα’ °9νιχή παρακολούθηση των κολλι*ργιιών
VCopy , λ 17*ν ττι^υαη όλων των ενδεχομένων προβλημάτων της
^ nQPaYwvAt

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΟΠΟΝΟΓ
ΤΗΛ. 82.41* _ *3 .425
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπουρ
γός Εμπορίου και Βιομηχανίας διορί
ζεται ο γενικός ελεγκτής της Δημο
κρατίας κ. Γεώργιος Μαυρέλλης,
υπουργός Εργασίας αναλαμβάνει ο
ως τώρ« πρόεδρος της Παγκύπριας
Επιτροπής Προσφύγων κ. Παύλος
Παπαγεωργίου και υπουργός Υγείας
ο ιατρός ν· Τάκης Πελεκάνος, υπουρ
γός Γεωργίας ο κ. Δημήτρης Χριστο
δούλου που υπηρετούσε ως λειτουρ
γός του Οργανισμού Τροφίμων και
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.
Νέος υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο
δικηγόρος Κ. Φοίβος Κληρίδης, ενώ
υφυπουργός Εσωτερικών διορίζειαι
ο δικηγόρος κ. Ηλίας Ηλιάδης.
Η ορκωμοσία του νέου υπουργι
κού συμβουλίου έγινε χθες το μεση
μέρι.
ΘΑ Δ ΙΕ Κ Δ ΙΚ Η Σ Ε Ι
ΤΗ Ν ΕΠΑΝΕΚΛΟ ΓΗ
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και
πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Σπόρος Κυπριανού ανακοίνω
σε χθες την απόφασή του να διεκδικήσει επανεκλογή στυ προεδρικό
αξίωμα στις προσεχείς προεδρικές
εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διοξαχθούν αρχές του 1983.
£ε γραπτή δήλωσή του. ο πρόε
δρος Κυπριανού αναφέρει ότι επίκεν
τρο ΤΟυ ενδιαφέροντος και των προσ
παθειών του είναι η εξυπηρέτηση της
εθνικής υπόθεσης και η επίτευξη έντι
μης λύσης τυυ κυπριακού προβλήμα
τος. Ο κ. Κυπριανού εκφράζει βαθειά
εκτίμηση για την συναντίληψη που
επικράτησε στις διαβουλεύσεις με το
«ΛΚΒΛ». πράγμα που. όπως αναφιΥ
ρει. εκφράζεται στην κοινή διακήρυ
ξη που δίδεται σήμερα στη δημοσιό
τητα-

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ:
- Η κυβέρνηση της Αργεντινής ζή
τησε επειγόντως προχθές τη νύχτα
την σύγκληση της Οργάνωσης Αμε
ρικανικών Κρατών για να εξεκιοθούν οι τελευτοιγς εξελίξεις στα
νησιά Φ ά λκλα ντ «,»« η βρκτιιννιΐΓή

απειλή, όπως αναφέρει ανακοίνωση
του υπουργείου Εξωτερικών στο
Μπουένος ΑΙρες.
Η διένεξη σχετικά με τα νησιά
Φάλκλαντ. που φαίνονταν νο προχω
ρεί προς διευθέτηση επιδεινώθηκε
ξαφνικά προχθές το βράδυ με την
αναχώρηση του στρατηγού Χαίηγκ
από το Μπουένος Ά ϊρες και την αί
τηση της Αργεντινής για εφαρμογή
της
Παναμερικανικής
συνθήκης
αμοιβαίας βοήθειας, σαν απάντηση
στο βρεταννικό στόλο που προχωρεί
προς τα νησιά αυτά.
Ο Αργεντινός υπουργός Εξωτερικών, κ. Νικανόρ Κόστα Μεντέζ. ανα
κοίνωσε προχθές το βράδυ ότι ζήτη-

Τ ρ αυμα τισ τη κε
σε δυστύχημα
ο Γκ. Τόρ ν
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 20 ΙΛΠΕ)
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινόr t i'f ii κ Γκικπόν Τορν. τραυματίσθηκε
ελαφρό, προχθές
στις Βρυξέλλες,
σε αυτοκίνητωτικώ ατύχημα, ενω επέ
στρεφε σπίτι u>» I“ «α υτοκίνητό του.
δήλωσυν κύκλω ιης

Το αυτοκίνητο του κ. Τορν σιιγκροό
ΟΤΤΙΚΓ. με ένα ία ωφορειο και évu φορτηγό.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ ο οποίος έπαθι.
«ιώσεις, πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο
των Βρυξελλών *Σαίν Λύκ·, όπου και
υποβλήθηκε αε εξετιίοας. Τελικά επέοτρε-

ψ. σπίτι του χθες τα πΡ“ ,τ·
Ο κ. Τόρν. σύμΨ'“ νη Ιιε κακλους της
ΕΟΚ θα σαμμιπίωχει, όπως είχε προγραμμστιοθει. στη σύνοδο πολιτικής
συνεργασίας «»ν υπουργών εξωτερικών
τ,,,ν «Δέκα·, που «α πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες- Όμως- *” ' α Τ '' ' löut " Ί ϊή · όι

δηαστηριότητες του πραεορου ττ|ς Κοινό
τΐ,εβ; θα περιορωθοιιν για μερικές ώρες.

____

Το ΚΟ ΔΗΣΟ επικρίνει
την κυβερνητική στάση
για την βοήθεια 7:10
Ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ ν. I.
Πεσμαζόγλου κάλεαε την Κυβέρνη
ση ν' ανακαλέσει την δήλωσή της ότι
η σχέση 7 προς 10 στην παρεχόμενη
αμερικανική στρατιωτική βοήθεια
προς την Ελλάδα κοι Τουρκώ «δεν
έχει καθοριστική σημασία», διότι η
δήλωση αυτή αποδυναμώνει τις
ελληνικές θέσεις στο κρίσιμο αυτό
θέμα.
Σε δήλωσή του ο κ. Πεσμαζό
γλου υποστηρίζει ότι «η σχέση 7
προς 10 αποτέλεσε και αποτελεί το
ασφαλέστερο κριτήριο για τον έλεγχο
της ισορροπίας δυνάμεων στην
περιοχή», η διατήρηση της οποίας
έχει αναγνωρισθεί ως αναγκαία για
την περιφρούρηση της ειρήνης και
έχει ψηφισθεί σε κοινή συνεδρίαση
της Αμερικανικής Γερουσίας και της
Βουλής των Αντιπροσώπων στις Μ
Αυγούστο.υ 1978.
»Η επιλογή ιυο είδους και της
ποιότητας των οπλικών συστημάτων,
που είναι απαραίτητα για την εθνική
μας άμυνα, αποτελεί αυτονόητα
παράλληλη, αλλά ανεξάρτητη επιδίω
ξη και είναι ανεπίτρεπτο νο συνδυά-

ζειαι αε το βασικά συσχετισμό του
ύψους της παρεχόμενης στρατιωτι
κής βοήθειας προς την Ελλάδα και
την Τουρκία».

DISCO

σε συνάντηση των Αμερικανών
υπουργών Εξωτερικών, που προβλέ
πει το άρθρο 6 της συνθήκης, «ενώ
πιον της προωθήσεως του βρετανι
κού στόλου που θέτει σε κίνδυνο την
ειρήνη και την ασφάλεια της ηπεί
ρου».
Η συνθήκη, που υπογράφηκε το
1947 στο Ρίο Ιανέιρο, προβλέπει στο
άρθρο 6 τη σύγκληση των υπουργών
Εξωτερικών των κρατών - μελών, σε
περίπτωση εξωτερικής επιθέσεως.
Έντεκα ψήφοι (επί 21 μελών) απαι
τούνται για να εξετασθεϊ το πρόβλη
μα - εν προκειμένω η προσέγγιση του
βρετανικού στόλου - από το μόνιμο
συμβούλιο της Οργανώσεως Αμερι
κανικών Κρατών.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
η Αργεντινή ελπίζει ΥΡ επιτύχει ιις
I I ν'ήφαυς. ενώ, αντίθετα, θα της ί(νιιι πιό δύσκολο να συγκεντρώσει πς
14 ψήφους που απαιτούνται για να
τεθούν σε λειτουργία οι στρατιωτικοί
μηχανισμοί για άμυνα του κράτους
που υφίοτανται επίθεση, Εκτός
αυτού, είναι πιθανό ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες, που είναι μέλος του οργα
νισμού, θα κάνουν ότι τους είναι
δυνατόν για vu αποφευχθεί η εφαρμο
γή των διατάξεων αυτών εναντίον
της Βρεταννίας. που είναι σύμμαχός
τους στο ΝΑΤΟ.

Με την έκκληση για την εφαρμογή
των διατάξεων της συνθήκης του Ρίο.
η διένεξη διεθνοποιείτσι και εμπλέκει
το σύνολο της Αμερικής, Νότιας και
Βόρειας, ενώ η προσέγγιση του βρεταννικού στόλου μειώνει κάθε μέρα
το χρόνο που παρέχεται για την εξεύ
ρεση λύσε-ως.
ΛΟΝΔΙΝΟ:
- Η πρωθυπουργός της Βρεταν
νίας. κ. Θάτσερ έλυβε αργά τη νύκτα
μια σειρά εγγράφων που της έστειλα:
ο αμερικανός υπουργός των εξωτερι
κών κ. Χαίηγκ σχετικά με το περιεχό
μενο των συνομιλιών που είχε στο
Μπουένος Λίρες με τους ηγέτες της
Αργεντινής και τις κατ' αρχήν κοινές
απόψεις που διατυπώθηκαν χθες,
πριν αναχωρήσει ο κ. Χαίηγκ για την
Ουάσιγκτον.
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
- Σύμφωνα μι: τα γραφόμενα των
κυβερνητικών
εφημερίδων
του
Μπουένος Λίρες, οι προτάσεις που
διατυπώθηκαν τελικά από τους ηγέ
τες της Αργεντινής και διαβιβαστή
καν από τον κ. Χαίηγκ στην βρεταν
νική κυβέρνηση περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα σημεία.
1) Συγκυριαρχία της Βρεταννίας
και της Αργεντινής στα νησιά Φάλ
κλαντ για όσα διαστήματα συνεχι
στούν οι διαπραγματεύσεις για την
οριστική λύση του προβλήματος
2) Οι σημαίες της Βρεταννίας και
της Αργεντινής θα κυματίζουν ισότιιια στα νησιά όσον καιρό θα συνεχί
ζονται οι διαπραγματεύσεις για την
οριστική λύση της σημερινής κρίσης.
3) Οι εννέα χιλιάδες στρατιώτες
της Αργεντινής που βρίσκονται σή
μερα στα νησιά Φάλκλαντ θ' απυσυρΟούν υπό εκεί, μόλις υπογράφει η
σχετική συμφωνία με την εγγύηση
και ουδετέρων κρατών.

REMVI

Η καθιερωμένη
ηοντιακή βραδυά
M t ΛΙΡΑ Κ Α Ι Π Ο ΙΚ ΙΛ Η Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η
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ΑΙΜΑΤΗΡΟ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Με πολλούς νεκρούς
και τραυματίες
Α Θ Η Ν Α 20 (ΑΠ Ε)
Ενώ η πασχαλινή έξοδος ήταν φέτος μικρότερη από τη ν πέρυσινή,
τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων του 5νθημέρου ήταν κατά
πολύ περισσότερα.
Σύμφωνα με τ ιι στοιχεία που εδωοε η τροχαία χωροφυλακής προα
στίων, κατά το τριήμερο Μ εγ. Πέμπτη - Μεγ. Σαββατο κινή θη καν
προς την επαρχία 254.000 α υ τοκίνητα , από τα οποία 153.000 προς
την Κόρινθο κα ι 101.000 προς τη Λαμία. Κατά το πέρυσινό α ν τίσ το ι
χο χρονικό διάστημα κινήθηκαν προς την επαρχία 282.000 α υ το κίνη 
τα. από τα οποία 173.000 προς την Κόρινθο και 109.000 προς τη
Λαμία.
Η επιστροφή των εκδρομέων
άρχισε από νωρίς το απόγευμα
χθες και μναμένεται να ο λο κλη 
ρωθεί σήμερα. Η σημερινή αργία
των καταστημάτων επέτρεψε σε
πολλές χιλιάδες εκδρομείς να μ εί
νουν όλη την ημέρα χθες στην
επαρχία και να επιστρέφουν σή
μέρα. Έ τσ ι, χθές ναι μεν σημειώ
θηκε μεγάλη κίνηση κατά την
επιστροφή, δεν παρατηρήθηκαν
όμως «μποτιλιαρίσματα» στις
εθνικές οδούς, σ τις εισόδους της
πόλεως.
Πολλές χιλιάδες
Αθηναίοι,
γιόρτασαν το Πάσχα στα χωριά
και τις εξοχές της Α ττικ ή ς , και
έτσι παρατηρήθηκε μεγάλη κίνη
ση. τόσο προχθές όσο και χθές
στις εθνικές και δημόσιες οδούς
Αθηνάιν
Σουνίου. Αθηνών
Κηφησίας - Εκάλης κ.λ,π., Α θη
νών προε Ραφή να, Μαραθώνα.
Σπάτα, Λούτσα. Μαρκόπουλο
κλπ.
Δυστυχώς, όμως, η πασχαλινή
έξοδος δεν ήταν αναίμακτη.
Ιδιαίτερα μεγάλος υπήρξε ο
αριθμός των νεκρών και των
τραυματιών των δυστυχημάτων
του γιορταστικού πενθημέρου.
Συγκεκριμένα, στα 21 θανατηφό
ρα δυστυχήματα των Αθηνών κα ι
των Προαστίων, σκοτώθηκαν 27
άτομα και τραυματίσθηκαν 614
άτομα.
Αναλυτικά, στην περιοχή «ρμοόιότη
:ας της χωροφυλακής συνέβησαν 20
θανατηφόρα δυστυχήματα με 25 νεκρούς
και 38 σοβαρα τραυματίες, 66 σοβαρά με
156 σοβαρά τραυματίες και 218 ελαφρά
με 342 είαιφρά τραυματίες. Στην περιοχή
της αστυνομίας πόλεων, εξάλλου, συνέβη
ένα μόνο θανατηφόρο με 2 νεκρούς. 8 με
11 σοβαρά τραυματίες και 42 με S9 ελα
φρά τραυματίες.
Λ Υ Ο Ι ΙΟ Λ Υ Ν Ε Κ ΙΆ

• Στα πολυήρι(Ι|ΐα τροχαία δυστύχημα
τη περιλαμβάνονται και δυο πολύνεκρα.

νιιοοι

• Το δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα 4
νεκροί και 2 τραυματίες συνέβη στις 8
μα χθές στο 42ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδοί» Θεσσαλονίκης
Αθηνών, κονισ
στην Κατερίνη, όταν τουριστικό λεωφο
ρείο. που υόηχούσπ ο Θευδ. θ. Μαυρίδης.
28 ítuiv πέρασι οτο αντίθετο κστάστρω
ικι και πυγκρούστηκι σχεδόν μετωπικά
και με μεγάλη σφοδρότητα. ΟΚΟΤιΜίηκαν ο
Οδηγός ιου ιδιωτικού, η σύζυγος η>μ Ελέ
νη, 30 ετών, ο πατέρας του Εμμανουήλ
67 ετών «μ η μητέρα ton Μαρία 61 ετών.
Βαριά τραυματίσθηκαν σι δυο ανήλικες
κόρες του Αθανασάκη, Ειρήνη, 3 ετών και
Μαρία R ετών.
• Γο απόγευμα του Μεγ. Σαββάτου,
στη λεωφορο Γαλατσίου, δίκυκλη pulo
συκλεττα. που οδηγούσε ο 1εωργ. Ν.
Πηποφραγκακης. 26 ι.-ιών. παρεξέκλινε
της πορείας της και προσένρσυσε σε ιοί
χο. Σκοτώθηκαν ο οδηγός και ο 1θετής
διεθνής ποδοσφαιριστής του Απόλλωνος
Αθηνών Λημ, Λεβονιάννης, συνεπιβάτης.
• Στα άλλο θανατηφόρα τροχαία
δυστυχήματα, σκοτώθηκαν, στη Nía
Φιλαδέλφεια η Γεωργια Σ. Σύψη, 30 εεών.
στην Κερατία ο Ανι. Η. Λεμπίσης, 31
ετών, στο Μ 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Αθηνών Λαμίας ο Δημ. Κ. Ζυγό
γιάννης, 75 ετών, στα Νέο Μυυδονιό
Θεσσαλονίκης η Χαρίκληα I. Τσακίρη,
!« ετών, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Αγρίνιου ‘Αρτας ο Γεώργ. Κ. Σκυ
μόνης. 33 ετών, στο 6ο χιλιόμετρο της
Εθνικής οδού Λαμίας Δομοκού ο Βασ.
Ν, ΡηΤσης, 50 ετών, στην Ορεστιάδα ο
Χρ. Χατοαούνης 70 ιτών. στο 31ο χιλιό
μετρο της Εθνικής οδού Ηρακλείου
Λασηθίοιι η κερμανιδο Σούλερ Ούνιριχ,
30 ετών, στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχία
κης οδού Σερρών Νιγρίτας ο Λριστ.
Τομίσης. 24 κτών> στην περιφερειακή
παρυλίμνω οδό της Καστοριάς ο Χαρ.
Χατζηαθαναοίου. 21 ετών», στη Χιο ο
Θευδ. Ξύδας. 18 ετών, στο 18« χιλιόμε
τρο της όημοσίας Οδού Μετοχιού Σπα
θαρίου Εύβοιας o I. Θεοδώρου. 27 ετών
και στο 17ο χιλιόμετρό της Εθνικής οδού
Ηρακλείου
Λασηθίου η Βασιλική Δ
Λνδρουλάκη, 27 ετών.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ Σ.Φ.Β.

Το πράσο με 3 νεκρούς και 3 τραυμαηες
συνέβη στις 4.10“ το πρωί της Κυριακής
του Πάσχα, στο 78ο χιλιόμετρο της Εθνι
κής οΛού Αθηνών Λαμίας, κοντό στο
χηματάρι, όταν ιδιωτικό αυτοκίνητο.

llapuσκευή 23/4/82
Ρεμπέτικη βραδινά στο Ποσά
Κιόσκι. Με ρεμπέιις και μπουζούκι«.
Σάββατο 24/4/82
Εκδήλωση
συζήτηση για to
που οδηγούσε « Κιον. A. Ν τάφος. 47
στρατό otov κιν/γρελρο ΣΤΑΡ
ετών, παρεξέκλινε της πορείας του. πέρα
Κυρκική 25/4/82
οε σκ> αντίθετο κατάστρωμα και
Προβολή της ταινίας (The am.
συγκρούστηκκ μετωπικά και με μεγάλη
σφοδρότητα με φορσινό. που οδηγούσε ο pany) στη Στέγη Γραμμάτων »-α.
Ρούσσος Οδ Παντελή κης, )5 ετών. Από Τεχνών.
τη σύγκρουση οκοτώθηκιιν υι δυο οδηγοί
Καλούνται τόσο ra μέλη του
και ένιις ακόμη όνδρας. ηλικίας 30 περί
Συλλόγου όσο και ο μαΒητόκοαμος.
που ετών, αγνώστων ακόμη στοιχείων, ο
οποίος επέβαινε στο ιδιωτικό Σοβαρά οι εργαζόμενοι και το Βεροΐώηκο
τραυματίσθηκαν οτ επιβαίνουσες επίσης Κοινά να συμμετέχουν μαζικά στις
στο ιδιωτικά Ελένη Ντάφου. Αθανασία εκδηλώσεις αυτές,
Μιισιουροπσίιλου και Αικατερίνη Κάρο
Το Δ.Σ. του ΣΦ-Β.

ΛΕΝΕ Ψ ΕΜ Μ Α ΤΑ ;
Δεν ξέρουμε γιατί αναγκάστηκε ο κ. Πολατκινός νιι πει ψέμματα.
Θα μπορούσε να μην απαντήσει. Με την οπάντηττη ή θέλει να παρου
σιάσει. δόλια, στην Κυβέρνηση ψεύτικη εικόνα, η άλλοι ελέγχουν ιην
κατάσταση στο εργοστάσιο Πλατέος και ο κ. Παλιιτιανός όεν είναι σε
θέση να ελέγξη το εργοστάσιο.
Ό τ ι όμως και εάν συμβαίνει την δική μας νοημοσύνη δεν μπορεί να
υποτιμά μας χρωστά περισσότερο σεβασμό.
1) Το εργοστάσιο ζακχάρεως Πλατέος πέρα ιιπό το μόνιμο προσ
ωπικό. προσλαμβάνει με συμβάσεις κάθε χρόνο περίπου διακόσια εί
κοσι άτομα, που η απασχόλησή τους αρχίζει οπό τον Φεβρουάριο εάθε έτους, διακόπτεται για 15 έως 20 ημέρες τον Ιούλιο και τελειώνει
συνήθως τον Δεκέμβριο ή συνεχίζει μέχρι και τον Ιανουάριο Τα άτο
μα αυξάνονται σε κάθε καμπάνια μέχρι του αριθμού 330.
'Α ν αυτό κ. Παλύτωνέ έχεις ΧΛγο νπ μην το αποκάλυψης, δεν μπο
ρείς νυ το διάψευσης,
2) Ο αδελφός του βυυλευτού Γικόνογλου, ο οποίος είναι Πρόεδρος
του συνδέσμου εκτάκτων εργστοτεχνιτών και υπαλλήλων του έργο
στασίου. διαβεβαίωσε τιι μέλη του συνδέσμου και την επιτροπή αγώ
νας. ότι σήμερα οι απασχολούμενοι με τις παραπάνω συμβάσεις είνα
215 άτομα, πριν ακόμα αρχίσει η σύμβαση της καμπάνι.ις.
Εμείς πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι με το μέρος μας.
'Α ν όμως κ. Παλατιανέ νομίζεις άτι δεν είναι έτσι σε ηροκαλουμε.
λιάσε ανακοίνωση των ονομάτων των προπληφΟέντων κιίι ελιι να κα
νοομε μαζί την πρόσθεση.
Αν αυτό που λέμε δεν είναι αλήθειυ θα σου ζητήσουμε συγνώμη.
Πές μας όμως, θα κάνεις το ίδιο αν δεν δικαιωθείς στο μέτρημα;
3) Τι τοΟελιχ κ Παλατιανέ εκείνο τη πνοινικι για τις νκωτερες ηλι
κιες; Ποιος οε παρέσυρε να το γραψης;
Πόσον ετών είναι οι αδελφοί Παπουλίδη: Τίνος την Οίση πήραν, τόμα
θες; Στην αποθήκη οι διωχθέντες Ανασταοόπουλυι πόσον ετών είναι;
Ο Μιχάλης Γιάννου που πήρε την θέση ενός από αυτοί-; πόσον ετών
είναι; Θέλεις κ. Παλατιανέ να κάνουμε μια αντιπαραβολή; Αν πράγμα
τι όμως αποδειχθεί πως δεν λές αλήθεια θα ζητήσης συγνώμη: Μην
διστάζεις είναι ανωτερότητα.
Ομως από που διδάχθηκες την κοινωνική σσυ πολιτική που διακρί
νει τιιυς ανθρώπους σε ηλικίες; Τ ι λέει η θεωρία σου περί αξιοκρατίας
για τον Αντώνιο Γαζάκη που εργάζεται από την ημέρα λειτουργίας
του εργοστασίου και τον επόμενο θα συνταξιοδοτατο; Ποιοι ο* παρα
σύρουν-να λες πράγματα που δεν διαβάζονται ούτε ακούγοντου οπό
οώφρονα άνθρωπο;
4) Γιυ πες μας κ. Παλατιανέ ποιοι είναι οι νωπροσληφθέντες με
αξιοκρατικά κριτήρω και ποιοι οπό τους νεοπροσληφθένκς έχουν
ιινάγκη να ζήσουν περιοοότερο από τους μη προσληφθένης;
Πες μας ακόμα πληροφορήθηκις ποτέ ή ρώτησες να μάθης αν οι μη
προσληφθέντες αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσε»«;: Ρώτησες να μάθης
για την κατάρτηοή τους, και την επί χρόνια απόδοσή του; στο τργοστάσιο ή εν πάσει περιπτώσει αυτό που λέμε «ιιξιοκρατία»;
5) Όμως κ. Παλατιανέ πες μας αε παρακαλούμε Υπάρχω έστω και
ένας από τους νεοπροσληφθέντες που νο ανήκιι στο Κ.ΟΛΗΣΟ στους
Προοδευτικούς στην Νέα Δημοκρατία, στους ΦιΛελχυθέρους 1) πες
μας υπάρχει ένας από τους απολυθέντες που να ανήκει στο Π ΑΣΟ .. ή
στο Κ ΚΕ εξωτερικού; Μη μαςπεις για αυτούς που σκόπιμα κρατατε
με την διαβεβαίωση της ατανοπροαλήνεως.
Πρέπβ να απαντήσεις ή να ανοχαλέαης τα «ο« δημόσιε» συ, στηι
ιινακοίντοφή ικο π ο ο ψρύντισις να ακουστεί «τη απυ ι»υ τη,χθρ«ι·»Ί·
Εμάς ί* ν ,τχσομε τηλυύροσίμ ϋω *ς ο φωνή μ#ς ·α οκι»ι«θο " · ' Α
μην το ΘΟεις Λέμε την αλήθι.ια.'Αυτή γΔ-πι η ήιαφπρά

Εκ της επιτροπής αγώνος
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Του Δ ΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
8

Ι5
Το μικρό όνομα διάσημου
ιιθλητή του στίβου — Οπτικά ...
άριστα.
9 Εχει και κεί μονάόα η ΛΕΗ (καθ.)

Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΑ:
1. Βιορειοελλαδί-ηκος κόλπος.
2. Ξένο σύμφωνο — Μισό .... 11 Προσωπική αντωνυμία.
3. ΠροΟπήρχαν του ΟΣΗ — Ο καθέ
νας.
4. Αλλιώς το ξεροπόταμο (αντίστρ.)
5 Ακοόνεται αυτό.
7. Κάποιος - Αρχικά βαθμοφόρου
του στοατοό μας.

Κ ΑΘ ΕΤΑ:
I Νομός της Ηπείρου στην ονομα
στική.
2. Την ίδρυσε ο Κων/νος Καραμαν
λής (Αρχ.ί — Γράμματα από το γέ
λιο.
3. Μεταφορικό μέσο (καθ.)
4. Πρόθεση της δημοτικής — Σύμ
φωνο - Τα πρώτα από μια ... σει
ρά.
5. Και τέτοια λεωφορεία κυκλοφορούν το καλοκαίρι (αντίστρ.)
6. Σταυρολεξολούλουδα — Πρόθεση
πριν από δασυνόμενη λέξη - Το
διαδέχθηκε η ΕΡΤ (αρχικά)
7 Μέρος του πλοίου.
8 Διπλασιαζόμενο θυμίζει ξεπούλη
μα — Ένα ξένο ... εγώ.
9. Και τέτοιο αντικείμενο στο συντα
κτικό μας (κυθ.)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ: I. Π ΕΡΙΣΤΕΡΙ 2. ΥΠΟΣΤΟΛΗΣ 3. Θ ΙΣ - Α Μ ΙΝ Η 4. ΙΡ
ΑΤΟΚΟΣ 5. ΟΡΗ - ΙΣ Ω Σ 6. ΝΕΑ 7. ΙΠ Π ΙΑ Σ - ΧΑ
Κ Η Λ Η - ΕΝΑΣ 9. ΗΣΑ - ΚΡΙΜΑ.
ΚΑ Θ Ε ΤΑ : I. Π ΥΘ ΙΟ Ν ΙΚΗ 2. ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ 3. ΡΟΣ - Η ΑΠΛΑ 4. Ι Σ
/ / / 5. ΣΤΑΤΙΚΑ 6. ΤΟΜΟΣ - ΣΕΡ 7. Ε Λ ΙΚ Ω Ν - X I
ΡΗΝΟΣ - ΧΑΛΙ 9. ΙΣ Η Σ - ΚΑΣΑ

1
m
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8.
8.

ΛΑΟΣ

auto το
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γνώσεις
Κίνα για το πρόγραμμά της αιολικής
ενέργειας.

Ο Λαογραφικός σύλλογος Βλάχων
Βέροιας ευχαριστεί τους αδελφούς
Κυπρίνη, που παρεχώρησαν δωρεάν
την αίθουσα του κινηματογράφου για
τη λαογραφική εκδήλωση.
.

Ο λαογραφικός σύλλογος Βλάχων
Βέροιας ευχαριστεί για τη συμπαρά
σταση και τον ενθουσιασμό τους
όλους που παραβρέθηκαν και τίμη
σαν την πρώτη εκδήλωση.

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ
Στη συζήτηση οι γυναίκες έχουν
το εξής ελάττωμα: ότι παραδέχονται,
όλες τις απόψεις των άλλων την κάθε
μια χωριστά, αλλά δεν συμφωνούν
ποτέ στο συμπέρασμα.
Γκυνον

καί στα 6C
κανάλια _______ J
m m m m m m m rn m

S.I5 ΤΟ ΚΑΠΡΟ ΚΛΟΠΑ
5.30 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΡΕ8ΥΘΙΑ
5 40 Μ ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
6.06 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΝΠΙΝΕΫ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
8.00 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ.. ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
10.05 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΚΠΟΜΠΗ - ΑΦίΕΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

5.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
8 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
-6.30 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7.00 0 ΠΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 01 ΑΞΙΟΠΙΠΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΡΑΠΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΟΛΟ
ΙΒ' μέρος)

Λουλούδια ντύθηκε ο Απρίλης.
•αλάΓιος καθρέφτης ο ουρανός,
π,-οιιμιστο χαλί η γή
πράσινα περβάζια τα βουνά.
Τα πουλιά λένε τραγούδια.
κι ακούγονται κουδούνια κοπαόιών
στον κάμπο, στις πλιιγιές, στα βουνά
Η φύση γύρω χαμογελάει
κι η Ά νοιξη ανθοστεφανωμένη
χορεύει με γέλιο, μ' ομορφιά
μαζί με τα νιάτα, τα παιδιά
τρελλούς χορούς, στ' αλώνια, στις εξοχές.
Μές στην αυγή ακούγονται καμπάνες
απ' τις εκκλησίες, στις πόλεις, στα χωριά.
Ήρθε η Ά νο ιξη και η Πασχαλιά.
Χαρήτε όλοι, μικροί μεγάλοι
την Ά νοιξη και την μεγάλη μας Γιορτή.
Γεμίστε τις καρδιές σας μ' αγάπη, κάλωσύνη.
Τσουγγρίστκ τα ποτήρια, τα αυγά
γύρω από ίο τραπέζι της χαράς
και πέστε με αγάπη και ορμή
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η
Κ Α Ι ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

ι

1500 Έφθασε στη Βραζιλία ο Πορ
τογάλλος θαλασσοπόρος Πέντρο Αλβαρέζ Καμπράλ.
1905 Τα αντάρτικά σώματα του
ιινθυπ/γού Κατεχάκη Δ. (Ρούβας) και του υπολ/γού Μάνου
Πέτρου (Βέργας) στο ύψωμα
ΜουρΙκι του βουνού Σινιάτσι
,κου
Κοζάνης αποκρούουν
σφοδρή επίθεση Τουρκικών
δυνάμεων και τους αναγκά
ζουν να τραπούν σε φυγή με
βαρείες απώλειες.
1941 Ο αρχιστράτηγος Παπάγος με
διαταγή του συνιστά προς τον
στρατό της Ηπείρου τη σενέχιση του αγώνος μέχρι τα τελευ
ταία όρια των δυνατοτήτων
του. Την ίδια μέρα Βουλγαρικά
στρατεύματα μπαίνουν στην
ανατολική Μακεδονία και Λυτ.
Θράκη ύστερα από έγκριση
ταυ Γερμανικού στρατού.
1956 Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αρα
βία και η Υεμένη υπέγραψαν
στρατιωτικό σύμφωνο στη
Τζέντα.
1966 Πραγματοποιήθηκε στο Χιού
στον του Τέξας μεταμόσχευση
καρόίας σε άνθρωπο.
1967 Οι συνταγματάρχες ανέτρεψαν
με στρατιωτικό πραξικόπημα
το νόμιμο πολίτευμα της χώ
ρας μας και επέβαλαν στρατιω
τική δικτατορία που κράτησε
επτά ολόκληρα χρόνια.
1978 Κλέφτες εισέβαλαν στο Παλάτσο Πίτπ της Φλωρεντίας και
έκλεψαν ένα πίνακα του Ροόμπενς και εννέα άλλα έργα της
Φλαμανδικής σχολής.

ΧΡΗΣΙΜΑ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

■' ~ιίί Ί
Η Καλυψώ
συζ. Γεωργίου
Χατζηιοιάννου κορίτσι. Ελένη.
- Η Αγγελική συζ. Κων/νου Κωτίτσα κορίτσι. Ολυμπία.
ΗΕυφροσύνη συζ. Παντελή
Χατζηιοιάννου αγόρι. Κωνσταντίνος
Η Περιστέρα
συζ. Νικολάου
Δημούλα κορίτσι. Δήμητρα.
Η Βασιλική συζ. Αστεριού Σιακα
βάρα αγόρι. Θωμάς.
- Η Μαρίκα συζ. Αθανασίου Παπαόοπούλου αγόρι. Βασίλειος.
Η Καλλιόπη συζ. Γεωργίου Μπαλτσή αγόρι. Ιωάννης
- Η Αικατερίνη συζ. Ευαγγέλου
Παρίζα αγόρι. Στέργιος
- Η Σοιτηρία συζ. Χρήστου Γάτου
κορίτσι. Παναγιώτα.
Η Μαριάνθη συζ. Αθανασίου Ζιώ
τα αγόρι. Απόστολος.
- Η Ελένη συζ. Αθανασίου Σκαλα
ριώτη αγόρι, Γρηγόριος
- Η Ελένη συζ. Δημητρίου Θεοδοσιάδη αγόρι. Βασίλειος
- Η Γεωργία συζ. Γεωργίου Τάντση
κορίτσι, Μαρία Κωνσταντία.
Το Λ.Σ. του Φιλοπρόοδου Ό μ ι - Η Ασημούλα συζ. Δημητρίου
λο» Μακροχωρίου (ΦΟΜ) ευχαριστεί Παπαόοπούλου κορίτσι, Σταυρούλα
την Θ. Κωτσίδη «Σιδηροτεχνική« - Η Ευδοκία συζ. Κυριάκου Κιουτάεταιρεία μεταλλικών κατασκευών για χιαλη κορίτσι. Κυριακή
την δωρεάν κατασκευή, δοχείων - Η Ευαγγελία συζ. Ιωάννου Τσαν
απορριμμάτων, προς τον ΦΟΜ.
Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΣ
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου "Ομί
λου Μακροχωρίου (Φ.Ο.Μ.) επαινεί
το μέλος του χορευτικού συγκροτή
ματος του Αντωνιάδη Ιωάννη γιατί
παρέδωσε στην Αστυνομία χρήματα
τα οποία βρήκε τυχαία.
Το Δ.Σ.

Η

Π ΥΡΟ ΣΒ ΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΕΥΕΙ

Το ασανσέρ είναι ένα μέσο, κατακορύφου μεταφοράς ανθρο’ιπων και
εμπορευμάτων, πάρα πολύ χρήσιμο.
Η κακή χρήση ίου όμως μπορεί να
το κάνει επικίνδυνο. Δεκάδες είναι τα
περιστατικά που οι άνδρες του Πυρο
σβεστικού Σώματος επεμβαίνοονε
καθημερινά για να απελευθερώσουνε
άτομα που εγκλωβιστήκανε σ' αρτά.
Η
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
Βέροιας στην προσπάθεια της να σας
προφυλάξει από τους κινδύνους
αυτούς σας συμβουλεύει:
- Μη μπαίνετε περισσότερα άτομα
στο ασανσέρ απο οσα προβλεπονται.
- Μη αφήνετε τιι παιδιά να παί
ζουν με το ασανσέρ.
Περιμένετε πρώτα να σταματή
σει ο θάλαμος και μετά ανοίξτε την
πόρτα.
- Μη πλησιάζετε στην υκρη του
θαλάμου όταν αυτός κινείται.
- Κάντε τακτική και σχολαστική
συντήρηση και μη το αμελείτε.
Ά ν παρά τις οόηγιές μας εγκλωβιστήτε μέσα στο θάλαμο, ειδοποιείστε
την
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
Βέροιας στο τηλέφωνο 199 ή 22-222.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Βενζινάδικα 1

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

199

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιράκογλου Γρηγόριος
Μητροπόλεως 2. τηλ. 24306
ΣΤΗ ΝΑΟ ΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6. τηλ. 22271
ΣΤΗ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
28ης Οκτωβρίου 30, τηλ. 23635
ΣΤΟ Μ ΑΚΡΟ ΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς
Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟ ΙΝ . ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝ ΙΚΟ ΝΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ, 661
Βέροια 20 Απριλίου 1982

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Τη Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
ευχαριστεί θερμότατα τον κ. Πανα
γιώτη Βορελόπουλο ιατρό, κάτοικο
Βέροιας, για την προσφορά ως δωρεά
στο Ίδρυμα, της προσωπικής του
βιβλιοθήκης με ιατρικά συγγράμμα-

Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ ΔΗ Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κ Ο ΙΝ . ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝ ΙΚΟ
ΝΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 662
Βέροια 20 Απριλίου 1982

____

¿MVUCKKÓoria
φαρκχεια

•
Αν έχετε χάσει ή ξ ε χ ά σ Β ^ Ι
μολύβι των φρυόιών σας, ένα 6™?
μολύβι τροφής Νο 2 κάνει uP*c'a
καλά την ίδια δουλειά: «Ζωνραοί0*** ,
με μικρές, ελαφρά καμπύλε; γραΡΡ» I
το φρύδι σας και περάστε KUtoiW·
από πάνω :ο δάχτυλό σας 7in
σβήσετε τα σημεία που έχετε παιΠ* I
εντονότερα.
•
Ο καλύτερο; τρόπος γιά
ξεκολλήσετε τις βλεφαρίδες που ¿ΤΓ
τε περάσει με μάσκαρα πριν “ jjM
αρκετές ώρες: Βουρτσίστε τις μεβ® i
παλιά, αλλά καλά πλυμένη οδο'ΤΡ 1
βούρτσα.

Σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
Τηλ. 22968
Ενώ διημερεύει μέχρι τις 8 μ .μ. το
φαρμακείο
ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΡΙΑΝ ΤΑΦ ΥΛΛΙΔΗ
τηλ.23666

Κινηματογράφοι
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κ Α Π Ρ ΙΝ Η (τηλ. 22066)
Τα Ά γρια Νειάτα (Ελληνικοί

•
Ενα μολύβι για το μακιγ^
των ματιών (αίλάινερ) θα γλιστρ
καλύτερα πάνω στο βλέφαρο KU'1
κάνει απαλότερη γραμμή αν το 1
πρώτα βουτήξει σε μπέϊμπυ-όΐλ
έπειτα στεγνώσει με ένα χαρτομάνοΛ'
λο.
Φ Πάρα
πολλά
καίλυνΠ
περιέχουν ανάμεσα στα συσταΤΙ
τους λανολίνη. Θεωρείται ευεργε^*1*
για τα ξηρά, ιδίως δέρματα. Ά ν «*
δέρμα σας έχει στεγνώσει απ' τον 0Í
pu ή τον ήλιο, ένα σωληνάριο λά*
λινή; που θα αγοράσετε από το ψΟΦ
μακα'σ θα στοιχίσει πολύ λιγόο
από μιά υδατική κρέμα και θα κάνβ
την ίδια δουλειά.

Π ΑΛ Λ Α Σ (τηλ. 22037)
Ένας Τρελός - Τρελός Ροβινσώνας.
(αμερικάνικο)

•
Αλλο ένα φυσικό προϊόν μπθ"
ρεί ν' αντικαταστήσει ένα ιικριβ*
καλλυντικό: την κρέμα θεραπείας 7ι3
τα μαλλιά. Τα ταλαιπωρημένα α110
Π Α Ν Θ Ε Ο Ν (τηλ. 25471)
Κομάντος και μανοόλια. (Ελληνική τον ήλιο μαλλιά θα αποκτήσουν )Λ>'
ψη και απαλότητα αν τα αλείψετε 8*
κωμωδία).
λάδι ελιάς kui κρατήσετε τυλιγμέ^
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
το κεφάλι σας για μιά ώρα σε μ1*
Ερωτικές ιστορίες καθημερινής τρέ
πετσέτα. Φροντίστε μόνο να πλύνει®
λας (αγγλικής παραγ.)
έπειτα το κεφάλι και τα μαλλιά σας Μ®
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
αρκετά χέρια σαμπουάν.
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α (τηλ. 22408)
Κουμπούρες στα θρανία (ξένο!
•
Αν το δέρμα σας είναι ξηΡ3
αποφεύγετε τα μπάνια και προτιμάς®
ΖΑΦ ΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28940)
τα ντους. Ά ν παρ' όλα αυτά το πλν
Τα άγρια Νειάτα (Ελληνικό).
σιμό στη μπανιέρα είναι μιά απόλαν
ΣΤΗΝ .ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ση που δεν θέλετε να στερηθεί^6;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
μειώστε τα μπάνια σε τρία το π0ή9
Μάθε παιδί μου γράμματα. (Ελληνι
την βδομάδα και χρησιμοποιεί»
κό)
λανολίνη μετά το σκούπισμα. ΘυμίΓ
ΚΑ Τ Ε Ρ ΙΝ Α (τηλ. 23639)
θείτε επίσης ότι όσο πιό ζεστό ε'ν<*1
το νερό τόσο περισσότερο στεγνών®·
Πανικός στα Σχολεία. (Ελληνικό)
το δέρμα σας.
Η φίλη σ«>

ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η μπουτίκ νυφικών φορεμάτων

« Κ Α Λ Λ ΙΡ Ο Η »
θα κάνει τη χαρούμενη στιγμή
roo γάμου σας nw ευτυχισμένη

Από το Νοσοκομείο

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜ Ο Ι

Ν οσοκομείο
Δ .Ε .Η . (βλά βες)
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . (σ ταθμ ός)

22.505
125
25 .749

Ο ΑΥ ΓΟ Υ Σ Τ ΙΛ Η Σ Π Α Ν Α ΓΙΟ
ΤΗΣ του Στυλιανού και της Αντω
νίας το γένος Τοξίδη γεννήθηκε στην
Αριδαία Πέλλης και κατοικεί στη Βέ
ροια και η Γ ΙΩ Γ Α Μ ΑΡΙΑ του Bam
λείου και της Ευαγγελίας το γένος
Καράτζιου γεννήθηκε και κατοικεί
στην Καλή Πέλλης πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη
Βέροια.

24.444

ΝΑΟΥΣ Η Σ
Π υροσ βεστική
Ν ο σο κομείο
Δ .Ε .Η .(β λ ά β ες)
Ο .Σ.Ε . (σταθμός)

22.199

22.200
22.314
41.353

Π υροσ βεσ τική
Δ .Ε .Η . (β λά β ες)
Ι Κ .Λ . (ιφ ω τ . β ο ή θ ειες)

23.619
23.364
23.376

62555-62-666

Ραδιοταζί
ΒΕΡΟΙΑ

23.434
Βερμίου-Βενιζέλου
24.141-24.343
Εθνική Τράπεζα
23.131
Εναντι ΔΕΗ
26.726
Εναντι ΚΤΕΛ
26.920
Ιπτιοκράτους
23.880
Π λ.Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
-Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
βίωραΐτη
23.350

Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α ΓΓ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α ΒΙΝ ΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Μ αεκό μιο αν κα ι δέχονται

(A h u&tr Λποαρΐας ΜΙΣΣΙΑ)

θ ά να το ι
Η Λιανού Μαρία Χα Βασιλείου.
- Η Δήμου Ελένη συζ. Αθανασίου
- Η Ρήγα Μαρία χα Ιωάννου.

Από το Νοσοκομείο

22.222

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΑ Μ Ω Ν

Ε Λ Η Α Σ 20

τ ήλα κορίτσι. Καλλιόπη.
- Η Ζωή συζ. Δημητρίου Ανόρονιά
6η αγόρι. Κωνσταντίνος.

Ο ΛΥΜ ΠΙΟ (τηλ. 24772)
Μάντ Μάξ Νο 2

Π υροσ βεστική

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ ΑΓΑ A ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ ΚΟ ΤΖ ΑΜΠΑΣΟΠΟ ΥΛ Ο

mm9

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
ευχαριστεί θερμότατα τον κ. Γεώργιο
Καραγιάννη Πολιτικό Μηχανικό, κά
τοικο Βέροιας, για την προσφορά ως
δωρεά στο Ίδρυμα, δυο τροφοδοτι
κών μηχανημάτων για το τηλεφωνι
κό κέντρο του Νοσοκομείου, αξίας
75.000 δρχ. περίπου.

100
121

Αμεση Δράση
Ο .Τ .Ε . (β λά β ες)
Π υροσ βεστική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Π Α ΝΑ Ε

•
Το «μπέίμπυ όϊλ» - το λάδι
για την περιποίηση του δέρματος των
μωρών είναι ένα πολί χρήσιμο καλ
λυντικό και για... τις μαμάδες. Μαλα
κώνει τις φτέρνες και του; αγκώνες.
Αντικαθιστά το γαλάκτωμα και τη
λοσιόν για τον καθαρισμό του προσ
ωπου. Και. αν σας έχει τελειώσει η
υδατική κρέμα σας. το μπα'μπυ-ό'ίλ
μπορεί να λύσει κι αυτό το πρόβλημα
για μερικές μέσες.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ27 ΒΕΡΟΙΑ
-

ΜΙΚΡΑ ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ

- ....... .Κ

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ

ΤΜ

Ν ΙΚ Ο Σ ΑΔΑΛΟ ΓΛΟ Υ

Γ εννήσεις
Η Μαρία συζ. Παναγιώτου Κοτσογιαννίδη γέννησε κορίτσι και το ονό
μασαν Σοφία.
Η Ελένη συζ. Χρήστου Γiu w o
πούλου αγόρι. Αγγελος.
- Η Πηνελόπη συζ. Δημητρίου ΤσιΔ ια β ά ζ ε τ ε
βαλίδου κορίτσι. Συμελα.
καί δ ι ο δ ί ώ ε υ ε
- Η Γεωργία συζ. Στεργίου Λάμπρο
πούλου κορίτσι, Δήμητρα.
τή ν
Η Μαργαρίτα συζ. Δημητρίου Λιόκ ε ρ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !
λιου κορίτσι, Αικατερίνη.
Η Σοφία συζ. Αντωνίου Σαραντοπούλου κορίτσι. Ευαγγελία,
j
Η Χριστίνα συζ. Κλεάνθη ΙακωβίI δη αγόρι. Αλέξανδρος.
- Η Παρασκευή συζ. Βασιλείου
' Κούκλα κορίτσι. Βασιλική.
- Η Ελένη συζ. Δημητρίου Παπαδοπούλου κορίτσι. Ευαγγελία.
753 π.χ. Σύμφωνα με την παράδοση
Η Βαρβάρα συζ. Βασιλείου Σκαο Ρωμύλο; και ο Ρώμος πέρδα αγόρι. Χρηστός.
ίδρυσαν τη Ρώμη.

!i

Μηχανή αιολικής
ενέργειας
Τέσσερις εταιρίες του Ηνωμένου
Βασιλείου συνένωσαν τις δυνάμεις
τους για να εξελίξουν μ10 κέα μηχανή
αιολικής ενέργειας που τελικό θυ
προμηθεύει ως 20% της ηλεκτρικής
ισχύος της χώρας και Οα καλύπτει τις
ανάγκες σε ισχύ μικρών κοινοτήτων
σε πολλά μέρη του κόσμου. Το κον
σάρτιουμ βαηθήθηκε οικονομικά από
το κράτος για να εκπονήσει μελέτη η
οποία θα οδηγήσει στην κατασκευή
μιας μηχανής αιολικής ενέργειας δια
μέτρου 25 μ. με απόδοση 130 κιλο
βάτ. Η μηχανή ίσως αρχίσει να λει
τουργεί μέσα σε δυο χρόνια από «γή
μερα και θα χρησιμοποιηθεί σαν
δοκιμαστήριο για τις μεγαλύτερες
μηχανές που αναμένεται ότι θα ακο
λουθήσουν. Το πρωτότυπο θα βασί
ζεται στον ανεμοστρόβιλο μεταβλη
τών διαστάσεων επάνω σε κάθετο
άξονα που εφευρέθηκε το 1975 από
τον Δρα Πήτερ Μσσγκροουβ του
Πανεπιστημίου Ρέντιγκ. κοντά στο
Λονδίνο. Ο Λρ Μάσγκροουβ έχει
κατασκευάσει ήδη μηχανές διαμέ
τρου 3 και 6 μέτρων και θιι χρησιμο
ποιηθεί σαν σύμβουλος στο νέο πρό
γραμμα. Σαν αναγνωρισμένος ειδικός
και πρόεδρος της Βρεταννικής Ενω
σης Αιολικής Ενέργειας, παρέχει
υπηρεσίες συμβούλου, ύστερα από
αίτηση των Ηνωμένων Εθνών, στην

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

/ · «

• Συνήθως αποκαλούν Νεμρώό
τους καλούς κυνηγούς γιάτι έτσι ονο
μαζόταν ένας από τους πιο ισχυρούς
βασιλιάδες της Βαβυλωνίας που ανο
φέρεται σαν σπουδαίος κυνηγός.
• Ένα κωμικοτραγικό επεισόδιο
ξετυλίχτηκε πριν από μερικές μέρες
σ' ένα λεωφορείο της γραμμής Ρώμης
Βαλλέιρι... Επειδή στο εσωτερικό
του ήταν μεγάλος ο συνωστισμός,
ένας νεαρός ταξιδιώτης ανέβηκε στη
στέγη. Εκεί όμως ανάμεσα στις απο
σκευές βρισκόταν και ένα φέρετρο,
που ήταν ευτυχώς ... άδειο. Σε λίγο
άρχισε να βρέχει... Ο νεαρός ταξιδιώ
της είχε τότε τη μακάβρια έμπνευση
να χωθεί μέσα στο φέρετρο και να
τραβήξει πάνω του το σκέπασμα.
Στον επόμενο σταθμό δυο άλλοι
ταξιδιώτες βλέποντας, ότι η βροχή εί
χε πάψει θέλησαν και αυτοί ν uva
πνεόσουν καθαρόν αέρα και ανέβη
καν στο πάνω μέρος του αυτοκινή
του. Αλλά είδαν έκπληκτοι το σκέπα
σμα του φερέτρου να μετακινείται.^
Μια στιγμή αργότερα ο ...νεκρός
πρόλαβε μέσα απ' αυτό. Κυριεύθηκαν τότε από τόσο τρόμο, που μ όλο
που τ' αυτοκίνητο έτρεχε με μεγάλη
ταχύτητα, πήδηξαν κάτω απ’ αυτό.
Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματισθούν και οι δυο σοβαρά.

Τετάρτη 21 Απριλίου Ι9ξ,
~
- —

_____

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 28J077 - ΒΕΡΟΙΑ

Ο ΣΚΟΥΡΟΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ του
Αθανασίου και της Μαρίας το γένος
Γ ράμμα, γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια και η Κ ΙΚ Α Μ Α Ρ ΙΑ Ν Ν Α
του Νικολάου και της Αθηνάς, το γέ
νος Ππούλια γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στη Βέροια.
Ο Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
του Χρήστου και της Ιωάννας το γέ
νος Μιχαηλίδη. γεννήθηκε στη
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Γέφυρα
Θεσ/νίκης
και
η
Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η
ΛΗ Μ Α ΚΟ Υ του Ευσταθίου και της
Χρυσούλας το γένος Μυλωνά γεννή
θηκε kui κατοικεί στη Βέροια πρόκειtui να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στη Βέροια.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ο κ. Κ Ο Υ Τ Σ Α Ν Τ Α Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ

του Ευαγγέλου, κάτοικο; Βέροιας και
η δις Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Α Κ Η
του Εμμανουήλ, κάτοικος Λαρίσης,
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

ϋ ΐα α ε ιυ α μ ε

μ ι<

/ ι/Κ Μ Λ ΐΐυ

ο ν ν μ α τα

έτοιμα και επί παραγγελία με μεράκι
φτιαγμένα από την ίδια την κ. Καλλιρόη

ΝΥΦΙΚΑ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ»*
Βέρμιου 16

Τ η λ . εξυπηρετ. 28.015 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Εηιηκειρθτμε μας

θα αας εξυπηρετήσουμε

ΛΑΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ 3η

ΒΕΡΜΙΟ ΣΕΛΙΟ Υ r-ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΤΟΝ Γ.Α.Σ «ΒΕΡΟΙΑ»

Τι πέτυχε μ έχρ ι τώρα
Τι προσδοκά για το μέλλον
.Τ'* 1979 ιδρύθηκε στην Βέροια η
0ΜηΐΧι χου ΒΕΡΜΙΟΥ ΣΕΛΙΟΥ η
V “ δποτελείται από Βλάχους.
, συγχαρητηρίων η ομάδα αυτή
\?υ ΚΎιτόρθωοε χωρίς δικό της γή_ κ° ι λωρίς φιλάθλους (μετρημέ1 α 11 δάχτυλα) να ανέβει τρεις
ττΙΥορίες
ιοάριθμυ χρόνια και
™ι εφτααε φέτος να αγωνίζεται στην
Ρασιτεχνική της Ενώσεώς μας.
Με δηλωμένη έδρα για τρίτη
λ'1 χρονιά την Ν. Νικομήδεια
1 με τέσσερεις καλές μεταγραφές
ι. , ν ^ Αλέξανδρο Βέροιας που
(Κονίας Γ.. Τσέας Ν..
^ Ί ί ’ Λοκμανίδης) αν και νεοιρώππ'ν κατηγορία αυτή υπήρχαν
5
/ ,Ι1 πρωταθλητισμό. Αυτό
, / ύΙΛ' έγινε λόγω της απειρίας
ιιλ? ϊ ' ΒΙΙΓΠ®ν και Τ0υ Δ. Συμβουλίου,
. 'α και ρ ίζ ατυχίας να μην αγωνι
μα-ο- /-η° Την " ρχ,ί του «ρωταθλή/ · , - '«ΐαιςανμετά την 8η αγωνιστι„"'.''“ "'οετηθέντες. Έ τσι η ομά™ ΡρεΙΙηκε την 25η αγωνιστική στην
_ θ εση. Πυρ' όλα αυτά αξίζουν
'λορητηρια στο Δ. Συμβούλιο του
λίΐ(ν°υ ι]ΥΕ!ται 0 κ· Γουτσίκας Νικό' 11,10 Τ0ΤΕ ίο υ ιδρύθηκε η ομάδα.
Ποι προ" ονθπΠ κ. Πιτούλια Χρήστο
1 >·αι αυτός είναι στο τιμόνι από
™ * 1 * ® * του συλλόγου και

δος και με αρκετή ταλαιπωρία παρα
κολουθούν τις προπονήσεις και αγω
νίζονται για την προβολή της ομάδας
τους.
Πραγματικά εκπλαγήκαμε όταν
την προηγούμενη Παρασκευή εντε
λώς ξαφνικά βρεθήκαμε στον τόπο
που κάνουν προπόνηση (Τετάρτη και
Παρασκευή) οι παίκτες του Βερμίου
στο γήπεδο του Ταγαροχωρίου και
είδαμε να προπονούνται πάνω από 15
παίκτες, ενώ παρόντες ήταν ο πρόε
δρος και ο έφορος κ. Πιτούλιας
Παναγιώτης. Σκοπός αυτής της επι
σκέψεώς μας να μαςπιούν όυό λόγια
για την πορείιι της ομάδος τους όλοι
αυτοί οι ηρ(ΐ)τ<ιγιονι<ΤΓέζ ττου ατϊοτελούν το ΒΕΡΜΙΟ ΣΕΛΙΟΥ. Ας τους
ακούσουμε λοιπόν:
ΓΟ Υ Τ Σ ΙΚ Α Σ ΝΙΚ.(Πρόεδρος):
•Πιστεύω ότι σ’ αυτόν τον μεγάλο
μαραθώνιο κρι κάτω από τις γνωστές
για εμάς συνθήκες (πολλές τιμωρίες,
απουσία από την αρχή του πρωτα
θλήματος των νεοαποκτηθέντων, η
μη ύπαρξη γηπέδου) βαδίζουμε ικα
νοποιητικά. Στα τρία χρόνια που βρι
σκομαι κοντά στην ομάδα διαπιστώ
νω ότι φέτος έχουμε πολύ καλό υλικό
και πιστεύω ότι στο καινούργιο πρω
τάθλημα θα είμαστε μέσα στους πρω
ταγωνιστές·.

' """ειετ που γωρίς κανένα κέρ

* *««Κτίς του ΒΕΡΜΙΟΥ γυμνάζονται υπό την επίβλεψη του προπονητού τους
κ. Χρήστου Πιτούλια.

α**11ύς (Σαψαρίκας) - ο μεγαλύτερος παίκτης (Τζίρος) - ο σκόρερ της ομά
^ ° ί (Κογιας TJ κat ο μικρότερος παίκτης (Φύκατας).
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ϊ κ- Πιτούλιας Παν., ο προπονητής κ, Πιτούλιας Χρ.. ο πρόεδρος κ.
υ*οΐκας Νικ. με tov ανντάκτη μαζ Βύλλή Γαλανομιi t ff.
Οι φωτογραφίες είναι τον ΧΡ- 1ΛΕΜΟΣΟΓΛΟ)
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ΒΕΡΟΙΑ

Π ΙΤΟ Υ Λ ΙΑ Σ
Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ
(Έφορος): «Η θέση μας δεν είναι
αυτή που πρέπει. Οι ατυχίες και οι
τιμωρίες μας έφεραν εδώ που βρισκό
μαστε. Πάντως πιστεύω ότι μέχρι την
λήξη του πρωταθλήματος θα πλ,ασα
ριστούμε μέσα στην 106α».
Π ΙΤΟ Υ Λ ΙΑ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ (Προ
πονητής): «Βρίσκομαι κοντά στην
ομάδα τρία χρόνια και έτσι γνωρίζω
οτιδήποτε συμβαίνει σ' αΟτήν. Φέτος
ενισχυθήκαμέ με τέσσερεις παίκτες
που αποκτήσαμε στις μεταγραφές
από τον Μ. Αλέξανδρο Βέροιας τον
Πασίδη, τον Κόγια Γεώργιο, τον
Τσέα Νικ. και τον Λοκμανίδη.
Δυστυχώς αυτοί οι παίκτες που είναι
βασικοί και δεν έπαιξαν στην αρχή 8
παιχνίδια. Αυτός ο λόγος, οι τιμωρίες
παικτών στονα’ γύρο και το δύσκολ,ο
πρόγραμμα αυτού του γύρου (12 παι
χνίδια εκτός έδρας. 7 εντός) μας κρά
τησαν στην θέση που είμαστε.
Πιστεύει ότι η λήξη του πρωταθλή
ματος θα μας βρει πολύ πιό ψηλά,
διότι μία τέτοια θέση την δικαιούμα
στε με τους παίκτες που έχουμε».
ΣΑΦ Α ΡΙΚΑΣ ΑΘ. (Αρχηγός):
«Το Βέρμιο αυτήν την στιγμή στην
θέση που βρίσκεται είναι τελείως
πλ.ασματική. Με τους παίκτες που
διαθέτουμε πρέπει να είμαστε τουλά
χιστον στην πεντάδα. Πιστεύω να
τερματίσουμε με το ευνοϊκό πρό
γραμμα που έχουμε στην ΙΟάδα.
Καλύτερη αμάδα το Βέρμιο Ναούσης
και η Ξεχασμένη. Για τον προπονητή
μου έχω νο πώ ότι είναι πολύ καλός
επάνω στη δουλειά του και το ίδιο
σαν άνθρωπος».
Κ Ο Π Α 1 ΓΕΩΡΓ. (πρώτος σκό
ρερ): « Αν και δεν κάναμε καλ.ό ξεκί
νημα. βρήκαμε τον εαυτό μας και
πιστεύο) ότι θα τερματίσουμε στην
7άδα. Αν και δεν έπαιξα από την
αρχή στο πρωτάθλημα είμαι ευχαρι
στημένος από τον εαυτό μου».
ΤΣΑΜ ΗΤΡΟ Σ ΗΛ.: «Μέχρι τώ
ρα η πορεία μας ήταν δύσκολη λόγω
του προγράμματος. Τώρα που έχουμε
εύκολο πρόγραμμα πιστεύω ότι θα
τερματίσουμε μέσα στην ΙΟάδα.
Π Α Σ ΙΔ Η Σ ΑΡ.: «Εάν εμείς οι
νεοιιποκτηΟέντες παίζαμε από την
αρχή του πρωταθλήματος, τότε η τύ
χη της ομάδος μας θα ήταν πολύ
καλύτερη. Πιστεύω ότι παίκτες με
την προσωπικότητα των παικτών του
Βερμίου δεν υπαρχουν στην Α ' Ερα
σιτεχνική. Θατερματίοουμε σίγουρα
πιόψηλά».
Λ Ο Κ Μ Α Ν ΙΔ Η Σ Ν ΙΚ .: «Η μέχρι
τώρα πορεία μας δεν ήταν η αναμε
νόμενη. Οι τιμωρίες και η μη συμμε
τοχή των νεοαποκτηθέντων από την
αρχή του πρωταθλήματος, μας κρά
τησαν στην θέση που είμαστε. Με το
πρόγραμμα που έχουμε στην συνέχεια
θα βρεθούμε μέσα στην 7άδα.
ΚΟΓ1ΑΣ Ν ΙΚ .: «Σίγουρα η μη
συμμετοχή των νεοαποκτηθέντων και
οι αποβολές επηρέασαν την απόδοσή
μας. Εγώ όμως θα ήθελα να προσθέ
σω και έναν ακόμη λόγο, και αυτός
είναι ότι προπόνηση δεν κάνουμε
πάντοτε όλοι οι παίκτες λόγω της
δουλειάς που έχουν οι περισσότεροι.
Γι' αυτό βρισκόμαστε στην θέση που
είμαστε».
Φ Υ ΚΑΤΑΣ ΠΕΤ.ι «Οι αποβολές
και οι ιιτυχίες μας έφεραν πολύ πίσω
στο πρωτάθλημα. Ο ερχομός όλων
των παικτών στον β' γύρο συνετέλεσε στην άνοδο της ομάδας μας».
ιΨΑΡΡΗΣ: «Νομίζω ότι η πορεία
της' ομάδος είναι καλή. Μέχρι το τέ
λος του πρωταθλήματος θα φτάσουμε
στην θέση που μας ανήκει. Σ' αυτό θιι
βοηθήσει και το εύκολο πρόγραμμα
που έχουμε».
ΦΟΥΡΚ1ΩΤΗΣ
ΣΤΈΦ.
ΛΥΧ Ν Α Σ ΠΑΝ.: «Η πορεία μας δεν
ήταν αυτή πο περιμέναμε. Ο λόγος οι
πολλές αποβολές, οι τραυματισμοί
και οι ατυχίες. Στην συνέχεια θα πά
με καλύτερα».
Τ Ζ ΙΜ Α Σ ΔΗΜ.: «Η θέση μαςεί
ναι πλασματική, διότι έχουμε πολ.ύ
καλή ομάδα. Στην συνέχεια όμως θα
ανεβούμε σίγουρα ψηλότερα στην θέ
ση που μας αξίζει».
Π Α Π Α ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΣΤ.: «Φέτος
ξεκινήσαμε άσχημα, αλλα θα τερματί
σουμε σίγουρα μέσα στην ΙΟάδα λό
γιο του προγράμματος και τον ερχο
μό των τιμωρημένων. Ίου χρόνου σί
γουρα θα πρωταγωνιστήσουμε».
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.: «Η
θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγ
μή δεν μας ανήκει αφού αυτή είναι
σίγουρα πιό ψηλά. Θα επιδιώξουμε
να βρεθούμε μέσα στην ΙΟάδα και
πιστεύω να το πετύχουμε».
Μ ΠΑΝ ΤΗ Σ ΔΗΜ.: «Η πορεία
μας δεν ήταν αυτή που περιμέναμε,
αλλά στην συνέχεια θα πάμε καλύτε
ρα. Του χρόνου θα χτυπήσουμε σί
γουρο το πρωτάθλημα».
Β. Γ.

Υπόθεση όλων των Βεροιέων
— είναι η ποδοσφαιρική ομάδα Η διοικητική κρίση που ξέσπασε
στον Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ μετά την
παραίτηση του Δ.Σ. δεν προβλέπειαι
να βρει την λύση της υπό την Γενική
Συνέλευση του συλλόγου που θα γί
νει στις 6 η ώρα σήμεριι το απόγευμα
μιά και μέχρι την στιγμή που γρά
φονται οι γραμμές αυτές, ούτε η διοί
κηση φαίνεται να υπαναχωρεί στην
απόφαση της παραιτήσεώς της. αλλά,
ούτε και διάδοχος κατάστασις υπάρ
χει στον ορίζοντα.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η υπό
τον κ. Σαββίδη διοίκησις οδηγήθηκε

στην απόφαση της παραιτησεως για
τον λ.όγο ότι τα μέλη του υπό τον κ.
Λιάτο Δ.Σ. των προηγουμένων ετών,
δεν δέχονταν να αναλάβουν το 60%
του οικονομικού ανοίγματος του
συλλόγου, που φτάνει στο ποσόν των
7 εκατομμυρίων δραχμών.
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ
Η παραιτηθείσα διοίκησις, τόσο
με την ανακοίνωσή της, που δημοσιεύθηκε στο «ΛΑΟ» της περασμένης
Πέμπτης, όσο και με προηγούμενες

Π Α ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ε ΡΑ ΣΙΤΕΧΝ Ω Ν ΕΛΛΑΔΟ Σ

Η ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧ. ΝΙΚΗΣΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 2-1
ΜΕΤΑ ΑΠΟ Κ Α Λ Η ΕΜ Φ Α Ν ΙΣΗ
Μετά από μία καλή εμφάνιση η
Λόξα προχώρησε στον επόμενο γύρο
Κυπέλλου αφού απέκλεισε μέσα στην
Μεσοποταμία στην τοπική ΑΣΤΡΑ
ΠΗ με σκορ 2-1.
Η εμφάνιση των παικτών της Δό
ξας ήταν πολύ καλύτερη από προη
γούμενες και δίκαια έφθασε στην νί
κη αφού έχασε και πολλές άλλες
ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.
Πάντως ποιοτικό το παιχνίδι δεν
παρουσίασε και πολλά πράγματα λό
γοι του πνέοντος ισχυρού ανέμου
που εμπόδιζε την ανάπτυξη του παι
χνιδιού και στις δύο ομάδες. Η Δόξα
οπωσδήποτε είχε καλύτερη φυσική
κατάσταση και πολύ δύναμη.
Η ομάδα της Μεσοποταμίας
προσπάθησε για κάτι το καλό όμως
δεν κατάφερε τίποτε παρ' ότι προηγή
θηκε στο σκορ.
ΦΑΣΕΙΣ Κ Α Ι ΓΚΟΛ
Στο 10' δυνατό φάουλ του Γκόγκου η μπάλλα φεύγει μόλις άουτ.
Στο 15' λάθος της άμυνας της
Δόξας και με την βοήθεια του σέρα η
Αστραπή προηγείται στο σκορ με τον
Μουτίόη.
Στο 18' ο Λιόλιος από καλή θέση
αστοχεί να στείλει την μπάλλα στα

δίχτυα.
Στο 23' ο Αραμπατζής υπό καλή
θέση αστοχεί.
Στο 33' ο Κελεσίδης μόνος από
δύο μέτρα στέλνει την μπάλλα άουτ.
Στο 75' ο Γκόγκος μέσα από την
περιοχή με πλασαριστό σουτ γράφει
το 1-1.
Στο 85' ο Λιόλιος με καρφωτή
κεφαλιά διαμορφώνει το τελικό σκορ
σε 2-1.
Η διαιτησία του κ. Τυράνη (Σπα
νός Κατηφόρης) άριστη.
Διακρίθηκαν από την Δόξα χωρίς
να υστερήσει κανείς οι Κελεσίδης.
Δουλδούρης.
Λιόλιος, Γ κόγκος.
Αμανατίδης. Από την Αστραπή οι
Μουτίδης. Ιντζίδης. Παλπιοδήμος.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΣΤΡΑΠΗ: Κοσμίδης. Νόνας.
Αλεξανδρίδης. Φυσσέας. Ιντζίδης,
Παλαιοδήμος. Θεοδωρίδης, Λαζαρίδης, Καρπόζηλος. Μουτίδης. Τζαγαδούρης.
ΔΟ ΞΑ: Μπλατσιώτης. Βελένιζας. Χουλσουζιδης. Αμανατίδης.
Κολεσίόης, Αραμπατζής. Τοσουνί6ης (80' ΦιιισιηρόπουλοςΙ Λουλδού·
ρης. Κελεσίδης (89' Τστφλίδης) Γκό
γκος, Λιόλιος.
ΑΡΑΜ ΠΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ
ΝΟ Μ ΑΡΧΙΑ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τ Μ Η Μ Α Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο
Βέροια 15 Απριλίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. 12267/2267

Θ Ε Μ Α :' Αρση περιορισμών για την εγγραφή υποθήκης αε αγροτικά ακίνητα
της Κοινότητας Λευκαδίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των:
α) Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεαις» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε αργότερα.
β) Ν. 3250/24 όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν. 2148/52.
2. Τις 5660/18-2-69 και 37830/24-1-67 αποφάσεις μας με τις οποίες έχουν
μεταβιβαστεί οι κατωτέρω κοινόχρηστες εκτάσεις του αγρ/τος Λευκαδίων
κατά κυριότητα στην ομώνυμη Κοινότητα ήτοι: τεμάχιο 442 με έκταση
9 250 τ.μ. και εκ του 298 τεμαχίου συνολικής εκτάσεως 347687 τ.μ. έκταση
7500 τ.μ.
„ ,
..
3 Την 9/1982 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων και την
Ε/6748/ 22-5-8 ! εγκριτική της Δ/νσεως Εσωτερικών Νομαρχίας Ημαθίας.
Α π οφ ασ ίζουμε
Αίρουμε την απαγόρευση του άρθρ. 2 του Ν. 3250/24 όπως τροποποιή
θηκε αργότερα με τον Ν. 2148/52 και παρέχουμε στην Κοινότητα Λευκαδίων
το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης στα κατωτέρω αγροτεμάχια που μεταβιβά
στηκαν σ' αυτήν με τις 5660/18-2 69 και 37830/24-1-67 αποφάσεις μας υπέρ
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:
τεμάχιο 442 με έκταση 9250 τ.μ.
τεμάχιο 298 με έκταση 7500 τ.μ.
Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης παρέχεται με την επι
φύλαξη κάθε δικαώιματος του Δημοσίου στα εν λόγω τεμάχια με τον όρο να
καταβληθούν υπέρ λ ου Δημοσίου τα ειδικά δικαιώματα και να όημοσικυθεί η
παρούσιι σύμφωνα με την παράγρ. 3 του Ν. 2148/52.
Ο Νομάρχης
Νικ. Πινακίδης
ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ A P A T I A
Ä

ΛΑΟΣ

\

ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟ Μ Ο Υ ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α ΓΣΙΚΑΣ

Ιδ ιο κτή τες - Εκδότες
Α Φ Ο Ι Π Α Π ΙΚ Α Ε.Ε

Δ ιευθ υντή ς
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ

(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος .
Τυπογραφείου
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ

(Ρ. φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟ Σ Π Α Π ΙΚ Α Σ

(Ιττποκρότους 26)
ΓΡΑΦ ΕΙΑ

ΤΥΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ
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Χειρόγραφα όπμοσιεοό

μένα η όχι δ εν εττιστρέφοντα

ΠΡΟ ΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ Α Σ «ΒΕΡΟΙΑ» κατά
την συνεδρίασιν αυτού της 13/4/1982 ομόφωνα υπέβαλε
την παραίτησίν του και αποφάσισε την σύγκλησιν εκτά
κτου Γενικής Συνελεύσειυς των μελών του συλλόγου,
προς ανάδειξην νέας Διοικήσεως. βάσει του άρθρου 38
του καταστατικού του συλλόγου.
Κατόπιν τούτου καλεί τα μέλη του συλλόγου εις έκτα
κτον Γ.Σ, την 21/4/1982 ημέραν Τετάρτην και ο'ιραν 6
μ.μ. εις τα Γραφεία του συλλόγου, οδός Τρύφωνος αριθ.
9 1ος όροφος, με μόνον θέμα ημερήσιας διατάξεως
«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»,
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γβν, Συνέ
λευσις επαναλαμβάνεται την επομένη ν 22/4 /8 2 ημέρα'
Πέμπτην την αυτήν ώραν, εις τον αυτόν τόπον και μκ τυ
αυτό θέμα ημερήσιας διατάξεως.
Ιδιαίτερες προσκλήσεις στα μέλη δεν θα σταλούν.
Εκ του Δ .Σ. του Γ Α Σ «ΒΕΡΟΙΑ»

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Υ Π Α Λ Λ ί

ΌΣ

γνωρίζουσα τυφλό σύστημο γραφομηχανής άριστη ορθογραφία
και επιθυμητή π αγγλική γλώσσα Θα της ανατεθεί υπεύθυνη θέση
σε γνωστή επιχείρηση της Βέροιας, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ
θεια Για προσωπική συνέντευξη τηλεφωνεΐστε στο 62.665

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ ΙΟ Π ΙΑ Τ Ω Ν
Επαγγελματικό ή ημιεπηγγελμοτικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάσταση. Πληρ. ΜΠΥΡΑΡΙΑ Μ ΙΜ Ι5 Τηλ. 62-118

Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι
Αυτοκίνητο φορτηγό Ι.Χ. 1319 Μεροκντές μ ι πτνοκίδκς σε κυκλοφο
ράι και οε τιμή ευκαιρίας Πληρ. τηλ. 41466 κ. Νίκο.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
Για να εργαστεί σαν συνεταίρος, χωρίς κεφάλαιο και με καλούς
όρους Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκάδια Νοούσης

Α πριλίου .982

Αριθμ. Προ«· Τ Σ /Ι5 Ι6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Με την ΤΣ/1380/82 προκήρυξή του, ο Νομάρχης Ημαθίας, καλώ τους
,
-καμένους πολύτεκνους επαγγελματίες - αυτοκινητισιές οδηγούς
, , ν,0 υποβάλλουν στην Υπηρεσία Συγκ/νιών Ν. Ημαθίας, μεχια σε ενα
,Λ>- ' . __λ „ήμερα. αίτηση με όλα τα δικ/κά που iivuipí.poviui στο άρθρ. 13
Ν 1108 80 (ΦΕΚ. 304/Α/31-12-80) και στην 84O0/2S0/81 απόφαση του
Υπουργού Συγκ/νιών (ΦΕΚ I49/BV13-3 81) για να καλύψουν τις νέες κενες
θέσεις σε «ΤΑΞΙ* οι οποίες είναι δύο (2) για τον Δήμο Βέροιας και μία ( I ) για
τον Δήμο Ναούσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μ .Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος
ΕΥΑ ΓΓ. ΣΤΕΦ ΑΝΑΚΗΣ

ΜΕ ΤΛ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
,. Μ OPTI ΣΕΡΟΜΕΤΡΟ -

ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ

ΕΥΘΥΓΡΛΜΙΣΗ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Η κοινοπραξία «Venus»

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ §(
“ ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ fS
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ KAI f>
Ο ΒΥΛΛΗΣ
il
8 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ {(

δηλώσεις μελών της. υποστηρίζει ότι
η οικονομική πολιτική που θέλει να
εφαρμόσει και που έχει σαν στόχο
τον μηδενισμό του χρέους, είναι να
σταματήσει μιά για πάντα τον εύκολο
τρόπο της προεξοφλήσεως συναλ
λαγματικών από τις τράπεζες, ο ι τό
κοι των οποίων επιβαρύνουν το ούλ
λογο με τόσα εκατομμύρια.
Από την άλλη πάλι πλευρά τα μέ
λη της προηγούμενης διοικήσεως,
των οποίων σημειωτέοι1 τα περιου
σιακά στοιχεία κινδυνεύουν, για χρέη
όχι δικά τους αλλά του συλλόγου, με
πλειστηρισσμούς (ήδη έγιναν δύο)
υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να
είχαν μηδενίσει το χρέος του συλλό
γου, εάν το καλοκαίρι δεν πιέζονταν
από τους μέλλοντες να τους διαδε
χθούν παράγοντες στο να μην παραχωρηθεί ο Ελευθεριάδης και παρώλ
ληλα να αποκτηθούν ορισμένοι έμ
πειροι παίκτες όπως οι Γκέσιος, Για
τζιτζόπυυλυς ώστε η ομάδα να πρωταθλητήσει.
Νομίζουμε όη και οι δύο πλευρές
έχουν τη δίκαιά τους, τί όμως μέλει
γενέσθαι:
I ο πρόβλημα μας έχει απασχολή
σει πολλές φορές στο παρελθόν, πολύ
δε περισσότερο τώρα με αυτήν την
διοικητική κρίση. Το ίδιο νομίζουμε
ότι ποέπει να απασχολεί όλους τους
φιλάθλους και γιατί όχι όλους τους
Βεροιώτες.
Καιρός είναι να αντιληφθούμι:
όλοι ότι ο Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ δεν είναι
υπόθεση ούτε της παραιτηθείσης
αλλά ούτε και της προηγούμενης
διοικήσεως. Είναι υπόθεση όλων των
Βεροιέων και έτσι πρέπει νσ αντιμε·
τωπισθεί.

Αναγνωρισμένη και σαν ομάδα παραγωγών σας
γνωρίζει ότι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδάκι
νων με *ouÇ ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
γεωργικά’ συνεταιρισμών.
Οι δηλώσεις Οα γίνονται κάθε μέρα από τις 8 π.μ.
. 7 μ-μγραφεία της εταιρείας Σ. Σταθμός
Βέροιας *ηλ. 24204 - 23311 - 23225.
Από τη ν διαχείριση

-

ΣΥΓΛ1ΣΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

SERVICE
MERCEDES Β.Μ. W.
Γ. ΑΟΥΛΓΕΡΙΑΗΣ
- Α. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ( ΥΠΟΓΕΙΟϊ TUA. 26352
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΦΙ
ΣΤΗ Ν Α Θ Η ΝΑ

Απά 4 6 Muîou επισκέπτεται επιηΓ,μο την Ελλάδα ο πρόεδρος της
Ρουμανίας κ. Ν. Τσποιιβέσκαυ. θα
tjK! ηυνομιλ,ίες με τον ΠρόίΟΓ» της
Δημοκρβτίβς κ. Κ Κ'-·ραι*βνλή και
τι>ν πρωθυπουργό κ Ανδρ Πσπιπ
δρέου
Mc την ευνιιιρία. Ou οργανωθούν
κλληνορουμονικές πολιτιστικές εκδη
λιάσεις (έκθεση βιβλίου κ.α.) στην
Αβήνα <αι fla τκόόθεί λεύκωμα, με
πρόλογο του πρώην προέδρου της
δημοκρατίας κ. Κ. Τσάτσσυ.
Ο κ. Τσαουσέσκσυ θα φιλοξενηθεί
στο Μέγαρο Μαξίμου. στο οποίο
εκεΰνς τις ημέρες δεν θα λειτουργεί
εκεί ta Πολιτικό Γραφείο του ττρτοβι.ι
πουργού. αλλά στη Βουλή.
Ο ΚΑΝΤΑΦ Ι
Προηγουμένως από 30 Απριλίου
έος 2 Μαΐου Ηα επκτκεφθεί, όπως ci
ναι γνωστό, επίσημα την Ελλάδα,
προσκεκλημένος του πρωθυπουργού,
ο ΛΙβυος ηγέτης συνταγματάρχης
Μουάμαρ Ελ Καντάφι Θα έχει συνο
μιλέες με τον Πρόεδρο της Λημοκρο
ίία ς κ Κ. Καραμανλή και τον πρω

ΚΑΛΕΣΜΑ

η

-

θυπουργο κ. Α. Παπαυδρέου.
Ο ΔΑΝ Ο Σ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σήμερα το βράδυ έρχεται επίσημα
στην Αθήνα, ο Δανός πρωθυπουργός
*■ * ιοργκενσεν, ο οποίος ήδη βρίσκε
ται ιδιωτικά στον Ά γ ιο Νικόλαο
Κρήτης. Αύριο το μεσημέρι ο πρωθυ
πουργός κ Ανδρ. Παπανδρέου Ηα
του παραθέσει πρόγευμα στο υπουρ
γείο Εξωτερικών και το απόγευμα
στις 6.30 θα αρχίσουν ελληνοδανικές
συνομιλίες των δύο πρωθυπουργών
και παράλληλα των αντιπροσωπειών
στο υπουργείο Εξωτερικών.

Την Παρασκευή έρχεται στην
Ελλάδα ο Γάλλος υπουργός Αμύνης
Κ Ερνύ θα υπογράψει μαζί με τον
υιουπουργό Αμύνης κ. Πέτσο συμιοω
via τεχνολογικής βοήθειας για την
ελληνική πολεμική βιομηχανία. Ο κ.
Ερνύ θα συναντηθεί και με τον πρω
θυπουργό κ. Α. Παπανδρέου και θα
αναχωρήσει ιιυθημερόν yiu τη Γιιλ-

Διακηρύ^ας
’Α νακοινώσεις
Δ Η Μ Ο Σ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 15 4-1982
Α ρ Πρ. 6358

Γοις που llu καταθέσουν στο Δήμο
(ιτριθ. γραφείου 7) μέχρι 26/4/(982.
Ο Δήμαρχος
Κων/νος Ζαμπούνης

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Καλούντιΐ'. όσοι (επιχειρηματίες,
βιαψημιστές κλπ.) έχουν τοποθετήσει
χωρίς άδειο του Λήμου, επιγραφές,
διαφημιστικές πινακίδες φωτεινές ή
μη. μέσυ στα διοικητικά opta του Δή
μου σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς
χώρους (ρικόπκόα. καταστήματα,
ο τένις, πεζοδρόμια, στοές βιτρίνες,
περιφράξεις οικοπέδων κ·λ.π.) να
προοίΑθουν στο Δήμο (γραφείο ΙΟΙ
μέχρι 30-4 82 kui να δηλώσουν τον
χώρο τοποθέτησης τέτοιων επιγρα
φων η πινακίδων, το είδος κπι τις δια
στάσας τους, ytu την έκδοση από τον
Δήμο της σχετικής άδειας ώοφήμισης.
Σε περίπτωση που όεν θα δηλω
Οούν οι εν λόγω διαφημιστικές επι
γραφές ή πινακίδες, μέσο στην πιο
πάνω οριζόμενη ημερομηνία, ο Δή
μος θα πρυβώ στην διαγραφή ή αφαί
ρεση ή καταστροφή τους χωρίς άλλη
«δοτ.οίηση και θα βεβαιώσει σε βά
ρος των υποχρεών την σχετική δαπά
νη επιβάλλοντας συγχρόνως κπι το
προβλεπσμενο από το νόμο πρόστι
μο.
Εξαιρούνται από την παραπάνω
υποχρέωση οι καταστηματάρχες
r j . t . που έχουν τοποθετήσει στα
κατιισιημιιτΊ ή γραφεία τους επιγρα
φές η πινακίδες raí αφορούν τις
εργασίες που «τελούνται μέου στους
χώρους αύτους,
Ο Δήμαρχος
Κων. Ζαμπούνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ
Προκιιμίνου m Λημοηκό Συμ
βούλια W συμπλήρωσε» μια κενή θέ
ση μέλους του Διοικητικού Συμβου
λίου της AvruivnuVifni Στέγης Γ ραμ
lift τΐιΐν και Τεχνών Λήμου Βέροιας,
καλούνται όσοι επιθυμούν w rpooφέροιιν τις υπηρεσίες τοος στη Διοί
κηση της Στέγης να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους με σχετική αίτηιτή

Σ τεν ό τερ ες οι
■ Ο Βίλλυ Μπράντ τάχθηκε προχθές ανοικτά υπέρ της
εγκαταστάσεως των πυραύλων Πέρσινγκ και Κρούζ για
την ενότητα του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και της
κυβερνήσεως του Χέλμουτ Σμίτ.

Ο κ. ΕΡΝΥ

Ο Σ.Φ.Β. καλει όλα τα μέλη του
σήμερα Τετάρτη 2 1/-4/82 ώρα 3 μ.μ.
στη Στέγη Γ ραμμάτων και Τεχνών σε
Γενική Συνέλευση με θΐματα:
1) Πορεία Συλλόγρυ Τριήμερο
«δηλώσεων,
2) Συγκρότηση του Α Χ . σε Σώ
μα.
3) Νόμος πλαίσιο.
Τα Δ.Σ.

Ο Β. ΜΠΡΑ Ν Τ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΠΕΡ
ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΠΕΡΣΙΓΚ

α ν α κ ο ίν ω ση

Π Λ Ε ΙΟ Δ Ο Τ ΙΚ Η Σ
Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ Σ
Ο Πρόεδρός του Αναγκαστικού
Δασικού Συν/σμού Γεωργιανών γνοι
στοποιεί ότι την 25 Απριλίου 1982
κυι ωρα 11 π.μ. θα βγουν στην δήμο
πρασια στο γραφείο του Συν/σμού:
I ) Η ενοικίαση της (κλαόονομής)
της θέσεως Λορμάνη via την
ανοιξιάτικη βοσκή περιόδου
1982.
2) Η ενοικιαση της βοσκής (κλα
δο νομής) τυιν θεσκων Πιιληόχωρα. Καλόγηροι. Καλλίπκτρα και
Αηλυ'ις για την ανοιξιάτικη
περίοδο 1982.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ
χονται από τον Πρόεδρο του Συν
/σμού.
Γ ΙΑ ΤΟΝ Α Α Σ Γ Ε Ω Ρ Π Α Ν Ω Ν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φ ΑΣΙΔΗ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προμήθεια
γραφικής ύλης
και μεταλλικών
επίπλων
Η Νομαρχία Ημαθίας προχηρύσ
tin μειοδοτικό διαγωνισμό με σιρρα
γισμένκς προσφορές ytu την προμή
θεία («) γραφικής ύλης αξίας 500.000
δραχμών περίπου και (β) μεταλλικών
επίπλων αξίας μέχρι 250.000 δρα
χμές. που θα γίνει στις 4 5-82 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11-12 π.μ. στο γρα
φείο 13 της Νομαρχίας. Στ. περίπτω
ση άγονου αποτελέσματος ο διαγωνι
σμός θα ».παναληφθεί την επόμενη
I ρίτη I I 5 82 στον ίδιο τόπο κοι
χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να μάθουν τους όρους του όιαγωνι
σμού 0«ό το ίδιο γραφείο (τηλ.
26768).
Νομιιρχία Ημαθίας Βέροιιι

Κ Υ Ν Η ΙΈ Π Κ Ο Σ ΣΥΛΛΟ ΓΟ Σ ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
ΛΝ ΕΓΝ Π Ρ ΙΣΜ Ε Ν Ο Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ Υ ΙΙΟ Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Αριθμ. ΙΙρωτ. $33

Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η ΣΗ
Δ ιβ τη; ιι,τ ιιριΒ 90 9· 4 1982 Αποφάσπος του Διοικητι«· ώ Συμβουλίου
Σ · j. ï y * . 4 ;α · -.Ίΐ^ς- Π ΡΟ ΣΚΑΛΟ ΥΝΤΑΙ όλα m μέλη^όυ Κυνη
νττικπύ Σ
,
. Γενικήν Συνέ,λευσιν την 25ην του μηνός-A r,μιλίου
1982 ημέραν Kupujca' ιιτ ι ώραν 1 Ιην π.μ και στο Γραφείο tou Συλλόγου
ίο · συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων.
1ι Απιΐδοσις λυγηρυτοιιοί' τιτς Λιοικήσεως οικ. έτους 1981
21 \ι*ικοί\ν·»σις πιλρίπματος ελέγχου παρά της ελεγκτ.i;nitροπής.
μο

3) Έγκριση απολογισμού σικον. έτους 1981

4) Έγκριση προϋπολογισμού οίκον, έτους 1982.
$) Αλλα θέματα τυχόν προκόψουν δω προτάσεων των μελών.
Στ. περίπτωση μή απαρτίας της Συνελεύσεως, συνέρχεται την κπομένην
Κυριακήν 2 5 1982 στον ίδιον τόπον και χρόνον και με tu ίδιο θέματα.
Αλεξάνδρεια 12-4-1982
Ο Πρόεδρος
Καλώς Νικόλαος

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο π ό λ (ω ς 7 Τηλ.

ΒΕΡΟΙΑ

62.031

Μ ιλώ ντας προχθές, πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου
στο Μ όναχο - που θα κρατήσουν ημέρες προς τους υπερτετροκό
σιους Συνέδρους, ο Πρόεδρος του Κόμματος κ. Β ίλλυ Μπράντ, εγκα
τελεί ψε τις προηγούμενες αντιρρήσεις του και υποστήριξε το σχέδιο
του Ν Α Τ Ο για την εγκατάσταση πυραύλων Κ ρο ύζ και Πέρσινγκ στη
Δ υ τικ ή Ευρώπη. Ο τέως καγκελλάριος υποστήριξε παράλληλα και
την αναγκη της επισπκύπεως των σ υνομιλιώ ν Ηνωμένων Πολιτειώ ν
και Σ ο β ιετική ς Ενάισεως γι α τον αφοπλισμό,
Ο κ. Μπράνι παραδέχθηκε κατά βίρνηση της χώρας, πριν από 15 και
την ομιλία του, ότι το κόμμα, που εί- πίλον χρόνια,
ναι διχασμένο στο θέμα των εξοπλι
Ο κ. Μπράντ απέρριψε απκρίφρα
σμών. αντιμετωπίζει σήμερα μεγαλύ- στιι τις εικασίες για ενδεχόμενη δια
τερες δυσκολίες από όσο ποτέ άλλοτε ππιιση του συνασπισμού του καγκελ
από την εποχή που ανέλαβε τη όωκιι- λάριου Σμίτ με τους Φιλελεύθερους

ΣΚΟΤΩΣΑΝ
ΑΓΡΟΤΕΣ
Στο Σαλβαντόρ
ΣΑΝ
ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ
20
(Α Π Ε )
Κ υβερ νητικές δυνάμεις σκό
τωπαν 48 αγρότες σε ένα μικρό
χωριό, m u ανατολικά του Σ αλβ α 
δόρ, όπως έγινε γνωστό από δύο
παρ ολίγον θύματα, που κατύφεραν να δραπετεύσουν και που
περιέγραψαν τα γεγονότα προ
χθές σε δημοσιογράφους.
Η σφαγή αυτή έγινε στην
επαρχία του Μ οραζάν. στο χωριό
Μπάριος. Σύμφωνα με τις δ ιη γή 
σεις των κατοίκω ν, τα κυβερνητι
κά στρατεύματα αφού εισέβαλαν

στο χωριό και συνέλαβαν 48 ά το 
μα, τα μισά «πό τα οποία ήσαν
γυναίκες και παιδιά, και αφού tu
ανάγκασαν να -ξαπλώσουν στο
έδαφος τα εκτέλεσαν. Οι χωρικοί
έθαψαν τα πτώματα σε ένα κοινό
Τάφο.
Δημοσιογράφοι δήλωσαν ό τι
ανακάλυψαν ίχνη από κυβερνητι
κά στρατεύματα γύρω στο χωριό
Μπάριος ενώ, όπως επίσημα ανα
κοινώθηκε. οι δικαστικές αρχές
του Σαλβαδόρ δεν άρχισαν ακό
μη την διεξαγωγή ανακρίσεων
νιο τη σφαγή αυτή.

ΕΔΡΑΣΑΝ ΠΑΛΙ
ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ
ΑΘ ΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
-Ά γνω σ τος έκλεψε το τροχόσπιτο
του ιεριια Χαρ. I. Φέφε. στην οδό
Μενελάου και Παν. Τσαλδάρη, στην
Καλλιθέα.
- ' Αγνωστος από το σπίτι του Γ Α
Κυρίκου. εμπόρου, στην οδό Γιιβριηλίδου 10, έκλεψε ασημικά αξίας
150.000 δρχ.
- Άγνωστος μπό το διαμέρισμα του
Αντ. Γονίδη. στο Περιστέρι (Αδριανού 34) έκλεψε 250.000 δρχ. και 13
χρυσές λίρες.
- Άγνω στος από το θέατρο «Βρετά
νια». έκλεψε 1377 εισιτήρια, μιά
αυτόματη τηλεφωνική συσκευή και
8.000 δρχ.
- Ά γνω σ το ; από το διαμέρισμα του
I . Σεμιτόκολου (Καισαριανή Πολυμύτου I) έκλεψε 202.000 δρχ. και
κοσμήματα.
Άγνω στος uno το σπίτι της Βασι
λικής Μιχαλάκη, στην Πετρούπολη
(Κύπρου 89) έκλεψε 110.000 δρχ.
310 δολλάρια. 30 ασημένια tpiuvtaδραχμα και μιά γούνα.

- ' Αγνωστος από το διαμέρισμα του
Σερ Γιαννούλη. στη Ν. Σμύρνη
(Περιμενή I) έκλεψε 150.000 δρχ.
- ' Αγνωστος από το κατάστημα του
Ξεν Τζιτζιλάκη, στην οδό Γαλατειου

4 έκλεψε 4 κυνηγετικά όπλα.
\υο άγνωστοι, στο Παλαιό Ί ’υχι
κό. άρπαξαν την τσάντα της Σαρίνας
Μ. Τσε/άνα. 40 ετών, με 3.000 δρχ.
- Δύο άγνωστοι, στην οδό Αγίου
Λουκά, άρπαξαν την τσόντα της
Αικατερίνης Μανταλάκη. με 2.000
δρχ
Αγνωστοι, διέρρηξαν τους ιερούς
ερημικούς ναούς Αγίου Λαζάρου και
Αγίου Κωνσταντίνου, στην περιοχή
Αναλήψεως Ύδρας και έκλεψαν 4
εικόνες του 18ου αιώνα, άγνωστης
ακόμη αρχαιολογικής αξίας.
- Αγνωστοι διέρρηξαν το εξοχικό
κέντρο «Λευκάδια», στο 4ο χιλιόμε
τρο της δημοσίας οδού Κοζάνης Πρωτοχωρίου και έκλεψαν μιά έγ
χρωμη τηλεόραση και διάφορα στε
ρεοφωνικά είδη συνολικής αξίας
170.000 δρχ-

σχεοειςμε τ ι ς
Km δήλωσε ότι το Σοσιιιλδημοκραπ
Κό Κόμμα επιθυμεί την ενίσχυση του
συνασπισμού αυτού.
«Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θα
τηρήσουμε το λύγο μας. Υποστηρί
ζουμί: τον σοσιαλδημοκράτη καγκελ
λάριο ναι τον συνασπισμό με τους
ελεύθερους δημοκράτες» δήλωσε.
Κ Λ Ι Ο ΧΕΛΜΟΥΤ ΣΜΙΤ
Ο κ Σμίτ που μίλησε, όιακυβεύει
τη σταδιοδρομία του στην απόφαση
τον ΝΑΤΟ του 1979 να αναπτύξει
αμερικανικού; πυραύλους «Κρούζ»
και «ΙΙέρσιιγκ 2» στη Δυτική Ευρώ
πη ιιπό τον επόμενο χρόνο, εκτός αν
η Ουάσιγκτον και η Μόσχα συμφω
νήσουν πριν για τον περιορισμό των
εξοπλισμών.
Τη στάση του αντικρούει το
μαχητικό ανππυρηνικό ειρηνευτικό
κίνημα που όιοργάνιοσε διαδήλωση
διαμαρτυρίας 50.000 υτόμων στο
Μόναχο την παραμονή του Συνε
δρίου καθώς και σημαντική μειυψη
φία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ
ματος.
Ο κ. Μπράντ δήλωσε στους αντί
προσώπους στο Συνέδριο ότι συμμε
ριζεται πολλούς από τους στόχους
του ειρηνιστικού κινήματος, ταυτό
χρονα όμως φοβάται «οι αυταπάτες
που τρέφει απέχουν πολύ από την
πραγματικότητα ».
Η διπλή απόφαση του ΝΑΤΟ,
προσθέτει ο κ. Μπράντ. που 0u απο
τελέσει προφανώς μιά από τις κύριες
πηγές διαμάχης στο Συνέδριο, πιέζει

Ο Ι ΑΡΜ ΕΝΙΟ Ι
ΤΙΜ ΟΥΝ
ΤΗ Μ Ν Η Μ Η
ΤΩΝ
ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ
Από τους Τούρκους
ΛΕΥΚΩ ΣΙΑ 20 (ΑΠΕ)
Οι Αρμένιοι σ' όλο το κόσμο
τιμούν στις 24 Απριλίου την μνήμη
του ενάμισυ εκατομμυρίου ομοεθνών
τους, που εσφάγησιιν το 1915 από
του·; Τούρκους.
Σε ανακοίνωση της η συντονιστι
κή επιτροπή Αρμενίων τονίζει ότι «η
γενοκτονίυ του Αρμένικου λαού δεν
είναι ξεχασμένη ιστορία, αλλά αντίθε
τα ιστορικό γεγονός».
Η ανακοίνωση καλει την διεθνή
κοινωνία να εργαστεί προς την
κατεύθυνση της αποκατάστασης της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
επιστροφή όλων των αρμενικών προ
γονικών εδαφών, που βρίσκονται υπό
Τουρκική κατοχή

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ 10%
ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΑΘ Η Ν Α 20 (ΑΠΕ)
Από 26 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου
πρέπει να κοτιιθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις τοπικές επιτροπές
συγκέντρωσης δικαιολογητικών, οι
υποψήφιοι για την κάλυψη ποσοστού
10% των θέσεων των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Π Ο Ρ Τ Ο ΓΑ Λ ΙΑ Α Ν Τ ΙΤ ΙΘ Ε Τ Α Ι
Σ Τ Η Ν Ε Ν Τ Α Ξ Η Τ Η Σ ΙΣ Π Α Ν ΙΑ Σ
ΣΤΟ Ν Α ΤΟ

ΛΙΣΑΒΟ Ν Α
Το πρόβλημα της μελλοντικής
ένταξης της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ
δημιουργεί μιά κάποια αναταραχή
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς
κύκλους της Πορτογαλίας, αναφέ
ρουν πολιτικοί παρατηρητές στη
Λισαβώνα.
Η Πορτογαλία είναι μιά από τις 4
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ (μαζί) με τη
Λ. Γερμανία, την Ολλανδία και την
Ελλάδα) που το Κοινοβούλιο δεν
έχει οκόμα επικυρώσει το πρωτόκολ
λο ένταξης της Ισπανίας στην
Ατλαντική Συμμαχία.
Οι Πορτογάλοι βουλευτές Ου
συζητήσουν το θέμα, στις 22 Α -ρί
λίου αλλά η συζήτηση στο Κοινοβυιιλιο αναβλήθηκε την τελευταία
στιγμή, εξ αιτίας ισχυρών διαφωνιών
μεταξύ των εκπροσώπων των πολιτι
κών κομμάτων περιλαμβανομέναυ
κϋΐ του κεντροδεξιού κόμματος
«Δημοκρατική
Συμμαχία»,
που
κυβερνά τη χώρα.
' Ενταση διαφαίνεται ακόμα στους
πολιτικούς κύκλους της Πορτογη-

λιας. πριν τη νέα σύνοδο του Κοινο
βουλίου. την προσεχή Πέμπτη, που
θα ασχοληθεί με το ίδιο θέμα.
Το σοσιαλιστικό κόμμα, που είναι
αξιωματική αντιπολίτευση και του
οποίου οι ψήφοι είναι απαραίτητοι
για την επικύρωση από το Κοινοβού
λιο της εισόδου της Ισπανίας στο
ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι θο αντιταχθεί
στην επικύρωση, αν η κυβέρνηση δεν
του δώσει πς απαραίτητες εγγυήσεις
ση Λιασφιιλίζονται τα συμφέροντα
της ΙΙορτογαλίας στους κόλπους της

πλων δυνάμεων.
Αυτές τις επιφυλάξεις συμμερί
ζονται κοκ οι στρατιωτικοί κύκλοι
της χώρας.

Σύμφωνα με το μετριοπαθές πσλι
τικό περιοδικό «Εσπρέσσο», μέρος
της ανώτατης ηγεσίας της Πορτογα
λίας φοβάται «φινλανδσποίηση» της
χωράς από την Ισπανία, αν η τελυταία προσπαθήσει να επιβάλει ενιαία
στρατιωτική διοίκηση, στα πλαίσια
τμς Συμμαχίας, για το σύνολο της
Ιβηρικής χερσονήσου.

Συμμαχίας.
Οι Σοσιαλιστές, που υποστηρί
ζονται στην προσκείμενη περίπτωση
από έναν όχι ευκαταφρόνητο αριθμό
βουλευτών
της
συμπολίτευσης,
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι
•παραμέλησε τα συμφέροντα της
Πορτογαλίας κιιτά τη διάρκεια της
διαδικασίας ένταξης της Ισπανίας
στο ΝΑΤΟ και ότι θέτει ι,ε)Ιοι,τ,,-,ί
την Πορτογαλία τάτω από τη στρα
τιωτική εποπτεία των ισπανικών ενό-

Σύαφωνα με το «Εσπρέσσο». η
κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε τη
δυσαρέσκεια της, απειλώντας την
Πορτογαλία ότι θϋ καθυστερήσει την
παροχή δανείων, όσο .ο Κοινοβού
λιό της όεν επικυρώσει την ένταξη
της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.

του. στη Σκάλα Πάτμου. άγνωστοι
πυροδότησαν μικρή ποσότητα εκρηκπκής ύλης, με αποτέλεσμα, από την
ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε να
υποστούν υλικές ζημιές πολλά κατα
στήματα της περιοχής.
— Από τη χωροφυλακή της Χίου
ασκήθηκε, ποινική δίωξη εναντίον
των Νικ. Αμπελιώτη. 15 ετών, Λεοντ.
Τσικούρια. 15 ετών, Σταμ- Κάργα, 15
ετών, Κων. Λαγοιίδη. Η> ετών και
Λημ, Καμπούρα, 16 ετών για παρά
νομη κατασκευή αυτοσχεδίων κροτί
δων. τις οποίες είχαν κρύψει 07α σπί■10 ηους. Επίσης, ασκήθηκε· δίωξη
εναντίον Μιν Γιον Λ μπίλιά: τη. 63
ετών, Νικ. Τσικούρια. 51 ετών, Δημ.
Λαγούδη, 53 ετών και Ιο». Κάργα. 45
ετών, για παραμέληση κποπτείας ανη
λίκων.

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ
Ο κ. Μπράντ είπε ότι το Σοσιαλ
δημοκρατικό Κόμμα θέλει στενές και
φιλικές σχέσεις με τις Ηνωμένες
Πολιτείες και ότι παραμένει δεσμευ
μένο με τη Δυτική Συμμαχία. Όμως
το ΝΑΤΟ θα διασπασθει εάν έγκατα
λείψει την αντί/,ηψη ότι η ύφεση

Η ΒΕΡΟΙΑ Ν ΙΚ Η Σ Ε 4-2
ΤΟ Ν Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Α
ΚΡ.
ΒΡΥΣΗΣ
Χθες σε φιλικό αγώνα
Σε φιλικό αγώνα που έδωσε χθες
η ΒΕΡΟΙΑ στην Κρ- Βρύση, κέρδισε
τον τοπικό ΑΠΟ ΛΛΩ ΝΑ με σκορ
4-2.
Ο αγώνας έγινε κάτω από kutu
ρ,ικτώδη βροχή και οπωσδήποτε έλ
λείπε από αυτόν το στοιχείο της
τεχνικής.
Η τοπική αμάόα μπήκε στον αγώ
να με πολύ κέφι και ενθουσιασμό και
μπορούμε να πούμε ότι αιφνιδίασε
τους Βεροιώτες υφού στο 29 λεπτό
κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με
τον Ζέρβα, εναι πέντε λεπτά αργότε
ρο διπλάσιασε τα τέρματά της μέ. τον
Βερζιγιαννόπουλο. για να λήξει έτσι
, το ημίχρονο με 2-0 υπέρ των γηπεόαύχων.
Στην επανάληψη οι αρκετές
αλλαγές που έκανε ο κ. Πάγκαλος και
ιδιαίτερα η προσθήκη των βετεράνων
Γκέσιου και Σίμπου. ανέβασαν και
μάλιστα σε μεγάλο βαθμό την απόδο
ση της ΒΕΡΟΙΑΣ η οποία ανέτρεψε
το εις βάρος της αποτέλεσμα και πή
ρε μιά δικαιώτατη νίκη με σκορ 4-2.
Τα τέρματα της νικήτριας πέτυχαν σι Γκέσιος (57". 72 ), Γιατζιτζόπουλος (59") και Τσαχουρίδης.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Λαζάρου (46' Μπαλτζής) Χ 'Ά θα νασίου, Κατσώνης (46' Γιατζιτζόπουλυς). Μαραγκός 146' Γ. Μ ίλης)
Παπατζίκος. Γιατζιτζόπουλος (46
Χώματός), Τοπαλίδης (46' Φ. Μ ίλης
6Γ Τσαχουρίδης) Χατζάρας (60'
Σι'μπος) Ελευεριάδης (60 Κεέαχιίδης)

Φ Μίλης (46' I κέσιο;) Πουρσαν®β
188 Σπτιριέι,ιι-ίόηςΙ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ
Υστερο υπό ένα πολύ καλό πβ*'
χνίδι η Αλεξάνδρεια στην έδρα ^
ήρθε ισόπαλη με τη Νάουσα στη X®6'
σινή φιλική συνάντηση.
Τα τέρματα της Αλεξάνδρειάς*^'
τυχιιν οι ήαλαμπόρας και Κούντζα«'
της δε Ναούσης οι Αγγουράς
Παπαδοπούλας.
Λεπτομέρειες του αγώνα π1*'
αυριανό μας φύ?ώ.ο.

Διαστημικός
σταθμός της
Σοβ. Ένωσης
ΜΟΣΧΑ 20 (ΑΠΕΙ
Η Σοβιετική Ενωση εκτόξευσε ni?·
χθές γλό νέο όιαστημυςό σταθμό, 10
• Σολιούτ 7·, υνακοινωσε χθες το
I
μο σοβιετικό -ρακτορείο αδήσεων ·Τ<^ J
Η γ.κ ΓόξΛυση του σταθμού, πιστεύ««*1
ότι nrorrAiÂ cvu πρδίτο στάδιο προετοιμβ·’
σίπς για την κοινή σοβιέτ ο γιιλ2»ική διΑ*

στηιιική υτττκττολή σ<η> θο σραγιιατοιτοθΓ
ttd ίο οτόμΕνο κα>Λκαίρι. Ο διαστημική π
σταθμός ·Σα?.ιούτ 7·. θα αντικστασπΕ |
σα, κατά <τα ςκηνόμενα. τον μέχρι τ<ί)Ρ®
χρησιμοποιούμενο διαστημικό σταθμ»
•Σα>.ιουτ λ * Σύμιρωνπ εξ άλ>.ου, μ»: <ινσ*
κοίνωση ίου πρακτορείου ·Τάς»,
συστήμοτυ ελέγχου ίου διαστημικού ottt*
ίι+κιύ λκτουργούν ιρανονακά-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗ Σ ΟΝΝΕΔ
Από το Γραφείο Τύπου της
Νομαρχιακής Επιτροπής της Ο.Ν
ΝΕ.Δ.. ανακοινώνονται τα εξής;
-Ό π ω ς είναι γνωστό την Κυριακή
25 Απριλίου έρχεται στο νομό μας ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ.
Ευάγγελος Αβέρωφ
Τοσίτσας, ο
οποίος θα παρυστεί στις εορταστικές
εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της
Ναούσης καθώς και σε συγκεντρώ
σεις των στελεχών και των φίλων τόυ
κόμματος στη Βέροια και τη Νάουσα.
Η ΟΝΝΕΔ καλει όλους τους πληττόμενους από την «Αλλαγή», συμπολί
τες μας στις εκδηλώσεις αυτές. Ο
αγώνα; για την απαλλαγή αρχίζει τώ
ρα.
- Η ΟΝΝΕΔ εκφράζει τη βαθιά θλί
ψη της για τον απροσδόκητο χαμό
του Χριστόφορου Στρατού, βουλευ
τή ναι τ- υπουργού της Ν.Α.. που βύ
θισε στο πένθος όλη τη Νεοόημοκραπκή οικογένεια. Ο εκλιπών υπήρξε
πρωτοπόρος στις έπαλξης του αγώνα
για τα Εθνικά Ιδεώδη και τη Δημο
κρατία, θέσεις ης οποίες πάντα υπο
στήριζε με θέρμη και που πολλές διοι
ξεις γνώρισε γι' αυτές. Στο πρόσωπό
του εμείς η Νεολαία βλέπαμε πάντα
τον πρόθυμο συμπατριώτη και συνα
γωνιστή. Το κενό του ανάμεσα μας
θα μείνει αναπλήρωτο για να μας
θυμίζει πάντα τον φιλελεύθερο πολι
τικό. τον καταξιωμένο αγωνιστή.
- θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
24 Απριλίου στη Βέροια η 1η Νοαρ
χοϊκή Συνδιάσκεψη των στελεχών
της ΟΝΝΕΛ. Τη Συνδιάσκεψη θα
απασχολήσουν κυρίως οργανωτικά
θέματα, ενώ θα γίνουν αναλύσεις
ιδεολογικών θεμάτων και επίκαιρων
πολιτικών ντοκουμέντων.
- Κυκλοφόρησε με νέα μορφή η
εφημερίδα της ΟΝΝΕΔ «Αημοκρατι
κή Πρωτοπορία«. Είναι μιά Ι5ήμερη
έκδοση της Νεολαίας της Ν.Δ. με
σχόλια, αναλύσεις και προβληματι

σμούς πάνω σε εσωτερικά και διεθνή
πολιτικό θέματα. Τα κύρια άρθρα το»
φύλλου αυτού αναφέρονται στο νέο
προϋπολογισμό του ΠΑΣΟΚ. στην
Πολωνία και το Σαλβαντόρ, σπί
πρόσφατες φοιτητικές εκλογές κ®
στις Ένοπλες Δυνάμεις.
— Η ΟΝΝΕΔ Βέροιας διοργανών®
για τα μέλη και τους φίλους τΠϊ
«Βράδι») Ταβέρνας», την Πέμπτη ΤΙ
Απριλίου στο κέντρο »Τριπόταμος«·
Προσκλήσεις διατίθενται στα γΡ°'
φεία της ΟΝΝΕΔ καθημερινά 6 8

μμ

I

- Η Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση
(Μ .Α.ΚΙ.) σε ανακοίνωσή της καταΥ'
γέλει τη νεολαία ΠΑΣΟ Κ. που ύ£
συνθήματα της ρύπανε το βράδυ τηί
8ης Απριλίου τους τοίχους του Ιου»
2ου. 3ου και 4ου Λυκείου της Β£'
ροιας. Οι φιλελεύθεροι μαθητές στέ
κονται α'-ίθετοι σε ενέργειες αυτού
του είδαν που καλύπτουν κάθε έν
νοια σεβασμού προς τους χώρους μά
θησης. προσβάλλει την ελεύθερΠ
προσωπικότητα των μαθητών κ®’
ξεσκεπάζει τις προσπάθειες το®
ΠΑΣΟΚ το οποίο μεταχειριζεται κά
θε μέσο στην προσπάθεια του να κομ·
ματικοποιήσει και να ποδοπατήσει τ°
φιλελεύθερο μαθητικό κίνημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
μ ε λ ις ς ο κ ο μ ο υ ς
Από tov Μελισποκαμικό Συν/σμό
Ν. Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρε1®
ιινιικυινοιθηκαν xu
κάτω:
Μελισσοκύμοι. προσέξτε ιδιαίτερ®
τα μελίσσια σας. Αρρώστεια τύπού
Νοψεμίοσης. βαριάς μορφής καίέστρε.ψε κοπάδια μελισσών 80-100%
μέσα σε διάστημα λίγων ημερών
Προσοχή στην αναλογία των ιραΡ'
μάκων γω τη θεραπεία μη συμβεί ί®
αντίθετο.

Σώστε το ardu σας από την υγρασία

Τ ραυματισμοι
από κροτίδες
ΑΘ ΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Από κροτίδα έπαθε ιγκαύματιι στα
χέρια ο Λουκάς Τ. Γαβαλάς, 14 ετών.
Έγινε το βράδυ της Ανάστασης στην
Ν. Χαλκιδώνα.
— Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις
10.30 το βράδυ της Κυριακής του
Πάσχα, άγνωστοι προκάλκσαν στην
παραλιακή λεωφόρο της Καλύμνου
και στα πέριξ υψώματα αυτής 100
περίπου εκρήξεις με εκρηκτική ύλη
αγνώστου προελεύσεως.
Τ — Συνκλήφθη στις Σπέτσες ο Νικ.
β. ΝτΛκφς. 33 εσψν, γιατί το βράδυ
(ης Κυριακής τυι> Πάσχα ιιΐβ ψ ε και
πέταξε στον δρόμο πυροτέχνημά,
από το οποίο τραυματίσθηκε ελαφρά
ο Νικ. Π. Πανταζής, 51 ετών.
- Τα μεσάνυχτα του Μεγ. Σαββά

η ; Ηνωμένες Πολιτείες και την
Σοβιετική Ενωση να προέλθουν σε
συμφωνία πτιςουναμιλίες ης Γενεύης
για τον περιορισμό των πυραύλων
μεσαίας ακτίνας στην Ευρώπη.

συμβαδίζει με τγ,\ ατρατιωτιχ'ή ποοβ·
λεία.
Απαντώντας στους Αμερικανοί
επικριτές που επισημαίνουν ουδέ*
ροφιλίες ή ιιντιαμερικανικές τάοί<
στ ο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. U'*'
φερι: πολ?χ»ύς Αμερικανούς πολιβ» «
κούς που δήλμισαν' πρ,μσφατα 00
ΝΑΤΟ και η Σοβιετική Ένωση
■ρέπει να συμφωνήσουν για να αε*κηρύξουν την πρώτη /ρησιμυποίηβή' I
πυρηνικών όπλων.
• Είναι, λόγου χάρη ιιντιαμεΡ'^“ ι
νος ο κ Ρύμπερτ Μακναμάρα ή 0
πρώην πρεσ(νυτής κ. Τζώρτζ
ιπν. ο πρώην γερουσιαστής Φούλι*· I
πράίτ και ο πρώην απεσταλμένος j n f l
Τζιμρτζ Μπώλ:· ρώτησε ο *·
Μπράντ.

'm
w"
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Μ Λ Π Τ Ε Ρ Π Ο Υ ΤΣ HELLAS,

Ειδικά πλεονεκτήματα: θερμομονωτικές ικανότητες · Προστασία acó το σχίσιμο των σοβάδων από
σεισμούς · Αφλεκτο 100% · Τσ χρώματά μας είναι της Μπάγικρ Γερμανίας αδιαβροχακαι ανεξίτηλα ·
Το κιλό καλύπτει I -3 τκτρ. μέτρα · Ποιοηκά δεν έχουμε ανταγωνκτΗς · Εκιαγεται απ ευθείας από την
Δυστρία.
Λ
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ΠΕΜΠΤΗ

Δεν σημειώθηκε
σοβαρό δυστύχημα

22

ΑΠΡΙΛΙΟΥ IV02
' Ετο; ιδρύσεως 1965
4/ρ φύλλου 1909
Μητροπόλΐίδις 72

Τη?.. 23,157

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή ιρύλΛου όρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

κατααικαΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΠΡΑΞΙΗΟΠΗΜΑ

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΒΟΜ ΒΑΡΔΙΣΕ
ΤΗΝ ΒΗΡΥΤΟ

Πρέπει να διαφυλάξουμε την δημοκρατία

ΒΗΡΥΤΟΣ 21

II

Σ Ο Λ Ο Κ ΛΗ ΡΟ ΤΟ Ν Ο Μ Ο Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
ΠΑΡΑ Τ ΙΣ Α Σ Χ Η Μ Ε Σ Κ Α ΙΡ ΙΚ Ε Σ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ
Κανένα σοβαρό τροχαίο δυστύ
χημα δεν σημειώθηκε στο Νομό
Ημαθίας τις ημέρες του Πάσχα, παρά
την αυξημένη κυκλοφορία των αυτο
κινήτων στους δρόμους και τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επι
κρατούσαν και συνεχίζουν να επι
κρατούν.
Μόνο δυό ελαφρά ατυχήματα
σημειώθηκαν εξ αιτίας της ολισθηρότητος της οδυύ. Το ¿vu στην εθνική
οδό Βέροιας - Κοζάνης (κοντά στη
DISCO G.G.) και το άλλο στην οδό
Β/ροίας Εδέσσης (κοντά οτυν κιν>φο αυτοκινήτων ΓΑΛΑΞΥ).
Το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν
σοβαρά ατυχήματα οφείλεται κατά
με.γάλ,ο ποσοστό στην πρωτοφανή
δραστηριοποίηση
της
Τροχαίας
Βέροιας και της Τροχαίας Ναούσης
και Αλεξανδρείας.
Ολόκληρη η δύναμη της Τρο
χαίας Βέροιας βρισκόταν αυτές τις
μέρες στο πόδι και οι τροχονόμοι
αψηφώντας τη βροχή και το κρύο
έδιναν συμβουλέςστους οδηγούς να
κινούνται με μικρή ταχύτητα και
προπαντός να τηρούν αποστάσεις
ασφαλείας.

Οι Ισραηλινοί εξαπέλυσαν, σήμερα
«της 3.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), σφο
δρή αεροπορική επίθεση ενάντια στη
Βηρυτό και τα περίχωρά της.
Σύμφωνα με διάφορες Λιβανικές
πηγές, τουλάχιστον 4 Ισραηλινά
αεριωθούμενα βομβάρδισαν παλαι
στινιακές θέσεις στιι περίχωρα της
Λιβανικής πρωτεύουσας, αλλά αντί
μετώπισαν ισχυρά αντιαεροπορικό
πυρά και ρουκέττες οπό την περιοχή
Ντόχα και την πόλ.η Νταμούρ, 21
χιλ.ιομ. νότια της Βηρυτού.
Το διεθνές αεροδρόμιο της ΛιβάνιΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 21 (ΑΠΕ)
κής πρωτεύουσας έκλεισε αμέσως.
Συνεχίστηκαν χθες το πρωί για
Λεν έγινε απολ.ονισμός των κατα δεύτερη ημέρα οι συζητήσεις των
στροφών και των θυμάτων.
υπουργών Γεωργίας για τις τιμές τοιν
Εξ άλλου ένας Ισραηλινός στρα αγροτικών προϊόντων 1982-83 και τα
τιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος συναφή μέτρο.
τραυματίσθηκε, σήμερα, όταν το
Σύμφωνα με εντολή που είχε δώ
αυτοκίνητό τους έπεσε πάνω σε νάρ σει το Συμβούλιο Υπουργών, ειδική
κη στη λωρίδα του Νότιου Λιβάνου, ομάδα εργασίας ασχολήθηκε την νύ
που ελέγχεται από τους Ισραηλινούς. κτα (μέχρι της 3ης πρωινής) με το
πακέτο των μεσογειακών προϊόντων
και ειδικότερα με το θέμα του κρα
σιού.
Η ομάδα κατέλήξε σε συγκεκρι
μένες προτάσεις μέσα από τις οποίες
αντανακλάται η ταυτότητα απόψεων,
που διατύπωσαν η ιταλική, η γαλλική
Μ ιά πρωτότυπη έκθεση χιιλ.κο- και η ελληνική αντιπροσωπεία.
γραψίας ανοίγει το Σάββατο στις 7 το
Πάνω σε αυτές τις προτάσεις, κυι
βράδυ στην αίθουσα της Στέγης σε κείμενο πού' υπέβαλ,αν η Γαλλία,
Γραμμάτων κυι Τεχνών Βέροιας.
και η Ιτιιλίπ και υποστήριξε η Ελλά
Πρόκειται για την έκθεση του δα. για το κρασί, αφιερώθηκε όλη η
κοθηγητού χαλκογράφου κ. ΜΑτ, πρωινή συνεδρίαση. Οι Ά γγλο ι, οι
Ηλ.ιάδη με έργα εμπνευσμένα από ΟλΛανδοί και κυρίως οι Γερμανοί
την θρησκευτική ζωή. τον λαϊκό μας αντέδρασαν πάλι, ιδίως για τον καθοπολιτισμό, ιδιαίτερα τον Ποντιακό iUB|l£ της ελάχιστης ¿Υγΐήΐμχνης
και τις ιπιΤσικές ομορφιές της χώρος Tiuiic αποστάξεως νια ίο επιτραπέζιο
μος.
κρασί, που προτείνεται να εινοι Ιση
Η έκθεση θα ποραμείνει ανοιχτή προς το 88% της τιμής προσανατολι
μέχρι τις 3 Μαϊου και θυ λειτουργεί
κάθε μέρα υπό τις )0 μέχρι τις 1 το
πρω* ναι από τις 4 μέχρι τις 9 το βρά
δυ.

Χ ΙΟ Ν Ι ΣΤΗ Ν
Κ Α Σ Τ Α Ν ΙΑ
Έ να ασυνήθιστο γεγονός για την
εποχή σημειώθηκε το βράδυ της Τ ρί
της και συνεχίστηκε χθες Τετάρτη.
Στην Καστανιά έπεσε χιόνι ναι
έκανε τσουχτερό κρύο. Πάντως δεν
σημειώθηκε κανένα ιδιαίτερο πρόβλη
μα στην κυκλοφορία των αυτοκινή
των και η Τροχαία Βέροιας παρακο
λούθησε από κοντό την κατάσταση
ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ Μ ΑΡΤΙΟ Υ
' Ενα θανατηφόρο δυστύχημα
(αυτό που έγινε στο δρόμο Ραψομανίκης Κουλούρας), τέσσερα σοβαρά
kui 23 ελαφρότερα τροχιιία δυστυχή
ματα έγιναν στο Νομό μας κατά το
μήνα Μάρτιο.
Σύμφωνα με στοιχεία του υρμοοιου τμήματος της Δ/σεως Χωροφυ
λακής Βέροιας κατά τα δυστυχήματα
αυιπ έχυσε τη ζωή του να άτομο και
τραυματίστηκαν 36 άτομα απ' τα
οποία τα έξη βαρειά και τα 30 ελα
φρότερα.
Οι παραβάσεις που σημειώθηκαν
ήταν 156 σε βαθμό πλημελλήματος
και 704 σε βαθμό πταίσματος.

Ε λλάδα , Ιτ α λ ία
κ α ι Γ α λ λ ία
συμφωνούν για
τις τιμ ές

°λοκληρος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδίκασε χθες την
•μαορη επέτειο» της 21ης Απριλίου.
έκλεισαν χθες 15 χρόνια από τότε που λίγοι αξιωματικοί, με την
>κΡΐοη Τ0υ Τότε βασιλιά Κωνσταντίνου, κατέλαβαν την εξουσία
’^ματίζοντας θανασιμα την δημοκρατία και περιορίζοντας τις ελευ* * * του Ελληνικού λαού.
Χρειάστηκαν επτά ολόκληρα χρόνια για να καταρρευσει το στρα
ω7ΐκϋ αυτό καθεστώς, αφού προηγήθηκε μια σθεναρή - ενεργητική
Ul «“θητικη - αντίσταση της πλειοφηφιας των πολιτών. Δυστυχώς,
ΤΑ Μ Η Ν Υ Μ Α ΤΑ
%
ΤΩΝ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν
' λ ΤΤ'ν ϊ®Μινή «μαύρη επέτειο» ο
^ ' “»""ΟΊργός κ- Ανδρέιις Παπαν
°1' ίΛ'ινε την εξής δήλωση:

ΪΥΜΠΛΟΚΗ
ΝΕΑΡΩΝ ΑΠΟ
ΕΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΖΗΛΙΑ
Λπό ερωτική αντιζηλία σημει·"'1’!
<l't0 Ιΐράδυ της Τρίτης στην κωρετε
tH" PETIT PALAIS της Βέροιας
'"ιμπλοκή μιιτυςύ δυο νεαρών με
^οτέλίπμα vu τραυματιστεί ο ένας
Hpômor.o κτιι να μεταφερθεί στο
‘WOfopeio. ενώ ο άλλος συνελήφθη
ΐ<*,1'7ορηϋμενος για πρόκληση επι*
σωματικής βλ,άβης_ Πρόκειται για τον
Ιδχρονο
“‘“ΐΙΗίτη
Αευκόπουλο,
μαθητη
^κείου και του 20χρονο Χρή°τ0
εργάτη.
(W î επεισόδιο έγινε στις U .30 το
της Τρίτης, αφού προηγήθηκε
«λονικτα μεταξύ των δυο νεαρών.
5ή συμπλοκή ο Λευκόπουλχις κατά
9ερε κτυπήματα στον Σιδέρη προξε
νΐιινυις του κατάγματα στο σαγόνι
_^11 ιραιιματί'ι»...'· - Ρςοντάς τον στο στόμα.

Μκ Ο π ό φ α ο η

• Η σημερινή επέτειος της 21ης
Απρίλη έχει ιδιαίτερη σημασία γιο
τον ε?.ληνικ0 Λαό. Το λ,αϊκό κίνημα,
που διαμόρφωσε τους στόχους του
και σφυρηλάτισε την ενότητά του μέ
σα από τον 7χρονο ιιντιδικτακτορικό
αγώνα, συνειδητοποιεί σήμερα ότι
αυτοί οι στόχοι, μέσα από την Εθνική
Λαϊκή Ενότητα πήραν σάρκα και
οστά,
II κυβέρνηση της «αλ?.αγής». με τη
λαϊκή συμμετοχή kui όραση με την
εθνική συμφιλίωση λαού και στρατού
κάνει το όραμα πραγματικότητα.
Ο ελληνικός Λαός έχει οριστικά
και ερμητικά κλείσει τις μαύρες σελί
δες της 7χρονης δικτακτορίας και
άνοιξε διάπλαιτα τη λεωφόρο της
μεγάλης Αλλαγής. Σ' αυτή τη λεωφό
ρο. λαός και στρατός αδελφωμένοι
πορεύονται με αποφασιστικότητα με
σιγουριά και με εθνική περηφάνεια.
στην οικοδόμηση της νέας Ελλάδας».
Ανάλογη ανακοίνωση έκανε και το
Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ
• Επίσης ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας κ. Ευ. Αβέρωφ έκανε
χθες το βράδυ την ακόλουθη δήλ.ωση:
«Την ημέρα της 21ης Απριλίου
όσοι πιστεύουν στις αρχές της Νέας
Δημοκρατίας, δεν μπορούν παρά να
κοτέχωνται από ποικίλα όσο και έν

τ ο υ Δ ι ο ικ η τ ο ύ Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤίΐΝ ΟΧΗΜ ΑΤΩΝ
διάφορα σημεία του Νομού μας
Mt

απόφαση του

Διοικητού

Χωροφυλακής Βέροιας αντισυνταγ

•“" “ΡΧΛ κ. Ατυχη. Τσιγάρα επήλθ°ν
Ήιιονένες αλλαγές στον τρόπο
'"'κλοφυμ,ιας και σταΟμεύσεως των
««υκινήτα,ν στη Βέροια. ΝάουσαΛλεξανδρ^α καθώς και σε ορισμένα
Χ<*ριά του Νομού.
tifiiKiorepu:

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
- i * ®*5Pbtrru η στάθμευση ττον τρικτε
'wv ^ ρ το τιιξ ΐ σε ολόκλ.ηρο το υ

της οδού Φίλιπποι) και«ι>ς και στο ιιριοτε
ιιό τμήμα της οδού Μεγάλου Αλεξάν
nnoir. το περιλαμβανόμενο μεταξύ τοιν
οδών Φιλίπποα και Κόδρου όπως κατε
βαίνουμε.
• Επιτρέπεται η είσοδος φορτηγών
αυτοκινήτων άνω των οκτώ(8) τόννων επί
της οδού Π Τσαλδάρη κατά τις ώρες 5
έως 7 π.μ. και 3 έως 4 μ.μ.
• Επιτρέπεται η στάθμευση Γρικύκλων
Φορτοταξί σαν πιάτσα επί της οδού
Κονίταης και μόνο στο δεξιό αυτής
(μπροστά στην ATE).
• Απαγορεύεται η στάθμευση ψορτη
γών αυτοκινήτων επί της οδού Στρατού

Συνέχεια στην 5<Τ

IJP ο ι ο χ η
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - ΑΓΡΟΤΗΣ
ψ τη , Π Α Γ ΙΔ Α M fO tA I

tt, —

%Υ3«>·Α ΡΗ Α Κ Ο Η · . Π Α Λ Ο Υ Κ ΙΔΗ

_ ύρμ0κο Υ>°

»"Λσματα.

θ' σντικρύοετι την δύ&εση του
0« 0η ΐξυηηρίτησή σος ÔOOV Οφορδ:
ο) την ττροφήθιιό οος ο ι φ ό ρ μ »°

^

Q . ρηχανήμ9 τ

*το κβτόστημα ©ο βριΙτί το »αλυτιρο
’C0)Aj*Pyv « . σπόρους, βολβούς. ΥεωΡΥ1*0 μ

Γιωοόνου Υ '° ^

κΤθμάτέ4ν·

Τ,ς μ ιΜ η ς W1 ι γ κ α τ ο ο τ 6 σ ιις τω ν ο γί*> *

^ τ,ς ιπτβλίικις «οι
Tvjv καλλΉ>Υιιών
δ) την άμεση και συνεχή ποροκολου η
πρ0βλην)ότυν W
*
την επίλυση Ολων των * Λ ιχ ο \Λ ^ ΠΡ^
******* κής παρογωνής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Η. ΠΑΛΟΥ*ϊ δΗΧ
ΓΤΩ ΠΟΗΟΙ
Τ Η Λ. « 1 .4 « — * * · ,
Π Α ΤΡ ΙΔ Α ItP O lA l

όμως, η πτώση της δικτατορίας σ υνοικίστηκε με το δράμα της Κ ύ 
πρου και φαίνεται πως ήταν γραπτό να θυσιαστεί η Κύπρος γιο να
βρει, η χώρα μας τον δημοκρατικό της δρόμο.
Τώρα μετά απι δημοκρατική ζωή οκτώ χρόνων, όλοι οι Ελληνες
που ζήσαμε τα δύσκολα χρόνια της χούντας και ξέρουμε τη διαφορά
μεταξύ δημοκρατίας k u i δικτατορίας θα πρέπει να διαφυλάξουμε το
δημοκρατικό μας πολίτευμα σαν κόρη οφθαλμού. Θα πρέπει να είμα
στε έτο ιμ ο ι να υπερασπίσουμε την δημοκρατία μας ιιπό κάθε επιβολή,
αποκλείοντας κάθε μορφή ολοκληρω τισμοί) είτε ερυθρής είτε μαύρης
αποχρώσεως.
τονα αισθήματα.
Γιατί, πρώτον την ημέρα αυτή
πριν από 25 χρόνια, εγκαταστάθηκε
στην Ελλάδα, καθεστώς άκρως αντί
θετο προς τις αρχές της μεγάλης
παρατάξεώς μας. που πριν απ' όλα
ζητεί την εξασφάλιση της ελευθερίας
και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Γιατί δεύτερον, η μεγάλη ίτημιουρ
για. το εκπληκτικό έργο και η όλη
πολ.ιτεία της ΕΡΕ. προκατόχου του
χώρου της Νέας Δημοκρατίας, έπρε
πε και μόνον αυτά να αποτρέφουν
την εγκαθίδρυση δικτακτορίας.
Γιατί, τρίτον, όλοι οι ως τότε οπα
δοί της ΕΡΕ και έπειτα οπαδοί της
Νέος Δημοκρατίας, από τον απλό
πολίτη μέχρι τα ηγετικά της στελέχη,
πολ.έμηπαν τη δικτακτορία. αντιμε
τωπίζοντας συχνά διώξεις και κινδύ
νους.
Γιατί, τέλος, όταν σε ώρες δραμα
τικής εθνικής συμφοράς, έπεσε η
δικτακτορία. πρωτίστως οι άνδρες
που αποιέλεσαν τη Νέα Δημοκρατία
και ιδίως ο ιδρυτής της. πρόλαβαν τις
αιματηρές ταραχές, που ήταν βέβαιο
ότι θα συμβούν και ιιπέφυχαν χειρό
τερες εθνικές συμφορές.
Τα πολιτικά διδάγματα που προκύ
πτουν πιστεύουμε ότι δεν θα πάνε
χαμένα. Εν πόση περίπτωση ιιυτή τη
θλιβερή επέτειο η Νέα Δημοκρατία
διακηρύσση κατηγορηματικά ότι εί
ναι αποφασισμένη να πολεμήση κάθε
μορφής δικτιικτορία και να εξασφαλίση στην Ελλάδα αληθινά φιλέλεύθε
no πολ-ίτευιιαιι.
• Εξάλλουνακοινώσεις έκαναν κιιι
τα άλλα κόμματα.
Το ΚΟΔΗΣΟ ατην ανακοίνωσή
του αναφέρει ότι «η πορεία προς το
μέλλον εξαρταται από την σταθερή
ανανέωση της κοινωνίας και του
δημόσιου βίου της χώρας. Λλλ.ά για
να επιτευχθή αυτό πρέπει να οποφευχθή κάθε τι που ταυτίζει το κόμμα με
το κράτος και διχάζει τους Ελληνες.
Το μεγάλο σημερινά προβλήματα
απαιτούν να χαράξουμε και vu ακο
λουθήσουμε μια ξεκάθαρη εθνική
πορεία, χωρίς ασάφειες και πήλινοι·
δίες».
* Η ΕΛΜΚ επίσης επιοημιιίνει ότι
είναι «επιβεβλημένος ο προβλημιιτι
σμός νια τον τρόπο, με τον οποίο θα
αποτραπεί η επανάληψη των σφαλ
μάτων. που οδήγησαν στο ανοσιούρ
γημα του 1967 με τις τόσο μοιραίες
για τη Δημοκρατία και τον Ελληνι
σμό συνέπειες».
* Η ΕΛΑ στην ανακοίνωσή της
αναφέρει ότι ο ελληνικός Λαός θυμά
ται με αποτροπιασμό την εφτάχρονη
τυραννία και τιμά εκείνους που έπε
σαν στην έπαλ.ξη της Δημοκρατίας».
Και γνωρίζει καλά ότι το πρώτιστο
καθήκον του είναι να επαγρυπνή.
* Το ΚΚΕ (εσ) επαναλαμβάνει τις

ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Δύο νεαροί, ο Λημήτρης Τζιούρας
του Στεφάνου 21 χρόνων και Ο Ε..\.
του Γ) 16 χρόνων από την Κυψελή
Ημαθίας, έσπασαν τη νύχτα της
Κυριακής του Πάσχα το τζάμι ενός
αυτοκινήτου και ιιψήρεοον απ' αυτό
500 δραχμές περίπου. Η ζημιά, όμως,
που προκαλχσαν ήταν πολύ μεγαλύ
τερη από τα κλοπιμαία, περίπου
5.000 δραχμών.
Το αυτοκίνητο ανήκε στον Πάτρο
κλο Πλατίδπ. γεωργό.
Ανακρινόμενος ο Ιόχρονος Ε.Χ.
ομολόγησε άλλες II) κλοπές πού διέ
ρραξ*! στ’ό τελευταίο δίμηνο στην
περιοχή Αλεξάνδρειάς κϋΐ Αιγινίου.
Τα κλοπιμαία, αξίας 20.000 όρχ, τα
κατανάλωσε σε διασκεδάσεις.

απόψεις του για αγωνιστική συμπα
ράταξη όλων των δυνάμεων που
ενδιαφέρονται νια μια αλλαγή . στη
ριγμένη σε αυτόνομα αναπτυσσόμενο
μαζικό κίνημα και υποστηρίζει ότι η
χώρα αντιμετωπίζει Βαθειά κρίση.
* Τέλ,ος το κίνημα »Χριστιανική
Λημυκρα,τίμ» .'ivaufou f lt i «n .21

Απριλίου Ι9Λ7 είναι πια μια πικρή
ανάμνηση. |) Δημοκρατία όμως ας

μην επαναπαύεται στη νίκη της. Γιατί
το σύστημα, που γέννησε την τυραν
νία. υπάρχει και τα λ,όθη γονιμοποιούν τη γέννα μιας καινούργιας
ανωμαλίας».___________

Έκθεση
χαλκογραφίας
στη Στέγη

Να αρχίσει αμέσως έρευνα
για τους Κυπρίους
αγνοουμένους

DISCO

χαρακτήρα της πρές κδμφερανς που
εκφράζει την πανελλήνια έκκληση
στην διεθνή κοινή γνώμη να κινητο
ποιηθεί για τον τερματισμό του δρά
ματος των αγνοουμένων της Κύπρου
και των οικογενειών τους.
Τον λόγο έλαβαν επίσης ο Βρε·
ταννός συντηρητικός κ. Μπάτερσμπυ
σε ελληνική γλώσσα, και ο Γάλλος
σοσιαλιστής Σούτριι Πούρ. Και οι
δύο τόνισαν ότι αποτελεί χρέος για·
το Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα και τη διεθνή κοινή
γνώμη να βγούν από την απάθεια και
τη μοιρολατρία, που επιδεικνύουν
στο ανθρωπιστικό αυτό πρόβλημα
μιάς χώρας συνδεδεμένης με την
ΕΟΚ. όταν μάλιστα δείχνουν κατα
πληκτική εγερσιμότητα και κινητο
ποίηση για μακρυνότερα προβλήμα
τα (υπαινιγμός νια τα νησιά Φάλ
κλαντ).
Οι
Έλληνες
ευρωβουλευτές
χαρακτήρισαν το θέμα των αγνοου
μένων σαν υπόθεση ομαδικής ομηρείας 1619 ατόμων γιο την οποία ο
διεθνής τύπος θα πρέπει να κινητο
ποιηθεί το ίδιο αποτελεσματικά όσο
για περιπτώσεις ομηρείας 15 ή 20
ατόμων σε αεροπειρατείες. Ανέψεραν
επίσης, ότι το Ευρωκοινοβούλιο που
Οα συζητήσει αυτές τις μέρες πόσο
χώρο πρέπει να διαθέτουν οι κότες
μέσα στιι κοτέτσια, θα πρέπει να βρει
το χρόνο να συζητήσει το θέμα των
αγνοουμένων για το οποίο έχει κατα
τεθεί σχετική πρόταση στην πολιτική
επιτροπή.

REMVI

Η καθιερωμένη
ποντιακή βραδυά
με

ΛΙΡΑ Κ Α Ι Π Ο ΙΚ ΙΛ Η Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η
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Τηλ. 22.637

Βραδυά
ταβέρνας

της ΟΝΝΕΔ
Φίλοι και φίλες της ΟΝΝΕΔ
Η οργάνωσή μας σας προσκαλεί
σήμερα το βράδυ στις 8 μ.μ. στο κέν
τρο «ΤΡ1ΠΟΤΆΜΟΣ» στην βραδυά
ταβέρνας που οργανώνει. Την βρα
δυά θα πλαισιώσει ο καλ.λ.ιτέχνης
κιΒαριστας
ΑΛΕΚΟ Σ Α Ν Α Σ Τ Α Π Α Δ Η Σ
Η παρουσία σας θα συμβάλ,λ^ι
[στο νέο (κ ίν η μ α της Ο ΝΝΕΔ για
νέους αγώνες για την1δημοκρατία και
την πρόοδο
___
Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ Ν.Δ.
ΣΤΟ Ν Ο Μ Ο Μ Α Σ Τ Η Ν
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η 25 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ
Δημοκρατίας» κ. Ευάγγελος Αβέρικφ
για να συνεργασΟεί με τοπικά στπλέχη του κόμματος και να μιλήσο προς
τον λαό του Νομού μας.
Συγκεκριμένα ο κ. Λβερωφ ιο
πρωί της Κυριακής 25 Απριλίου θα
τεταβ.'Λ στη Νάουσα *δπου θα παρα
στο στις εκδηλώσεις για το Ολοκαύ
τωμα και θα καταθέσει στεφάνι.

ΖΗ ΤΗ ΣΑ Ν Ο Ι ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΑΠΕ)
Οι Έλληνες βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρές
κδμφερανς που έδωσαν χθες στο μέ
γάρο της Ευρτοπης απηόθυναν έκ
κληση στη δυλ)νή κοινή γνώμη «να
υψώσει τη φωνή της ώστε να υπο
χρεωθεί η τουρκοκυπριακή και τουρ
κική πλ,ευρό να εγκαταλίείψει την
αρνητική στάση της και να επιτρέψει
την έρευνα για την τύχη των 1619
αγνοουμένων της Κύπρου».
Την πρές κδμφερανς
για την
οποία όπως ανάφερε ο κύριος ομιλη
τής, επικεφαλής της ομάδας του
ΠΑΣΟΚ. κ. Σπ· Πλασκοβίτης,
εσκεμμένα καθορίστηκε η ημερομη
νία του ελαϊΐνού πραξικοπήματος
των συνταγματαρχών τόσα δεινά επέ
οκοε στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Πορέστησον πολλοί αντιπρόσω
ποι του διεθνοϊις τύπου καθώς kui
οκτώ τουλάχιστον ευρωβουλευτές
από διάφορες χώρες και διάφορες
πολιτικές παρατάξεις. Παρίστατο επί
σης και ο πρόεδρος της Κυπριακής
Βουλής, κ. Λαδάς.
Μετά τη βασική εισήγηση από
τον κ Πλ./ισκυβίιη έλαβαν το λ^γο
διαδοχικά οι εκπρόσωποι όλων των
πολιτικών παρατάξεων, *ο ι κ.κ.
Μπουρνιάς της Ν.Δ„ Εφραιμίδης του
ΚΚΕ. Κύρκος του ΚΚΕ εσωτερικού.
Παπαγεωργίου των Προοδευτικών
κυβώς και ο ανππρόεδρος του Ευρω
κοινοβουλίου κ. Κ Νικολ,άου. Οι
ομιλητές τόνκπτν τον διακομματικό

Με πρωτοβουλία της βελγικής
πριχδρίας η συζήτηση διακόπηκε
στις 11 το πρωί και a πρόεδρος του
Συμβουλίου με τον αρμόδιο για την
γεωργία επίτροπο κ. Ντάλσαγκερ άρ
χισαν διμερείς συζητήσεις με κάθε
αντιπροσωπεία για μιά ακόμη προσ
πάθεια προαεγγίσεως τοιν απόψεων.

Τι. απόγευμα στις 6 μ-μ. θα
«αροπτει σε συγκέντρωση στελεχών
του κόμματος στη Βέροια.

Ερχεται στη Βέροια την Κυριακή
2Í Απριλίου a πρόεδρός της «Νέας

Στις 7 το απόγευμα ο κ. Αβέρωφ
θκ ιλήοει σε συγκέντρωση που θα
γίνει στο κιν/τρο ΠΑΛΛΑΙ» της
Βειιοίας.
' Οπως έγινε γνωστό ο κ. Αβέρωφ
στην ομιλία του θα επιβεβαιώσει την
απόφαση του κόμματος να αγωνισθα
μαζύ με τους πραγματικούς δημοκρά
τες και πατριωτικούς Έλληνες για
την διασωοη της δημοκρατίας και
την επαναφορά της χωράς στους
δημιουργικούς ρυθμούς κσυ την
τοποθέτησαν από το στάδιο της
«ψωροκώσταινας» στο επίπεδο ισοτί
μου μέλους της ΕΟΚ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ Ο Ν Ν ΕΔ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας
εκφράζει την απεριόριστη συμπαράστασή της στους 100 διωγμένους εργάτες
από το Εργοστάσιο Ζάχαρης ΠλΛτύ.
Οι διώξεις, τα προγκρόμ και γενικά όλη η ολοκληρωτική μανία του
ΠΑΣΟΚ έφθασε και στο νομό μας.
Η κυβέρνηση των κλαδικών και των πρασινοφρουρών στέλνει στην από
γνωση ακόμη 100 οικογένειες, επειδή είχαν την τόλμη και το θάρρος να μην
προσκυνήσουν τους «Μεγάλ.ους Αφέντες·.
Θα περίμενε να δει κανείς συνηθισμένος, από τα χρόνια διακυβέρνησις
του κράτους υπό την Νέα Δημοκρατία - και σε πολ.ύ μικρότερες περιπτώσεις
να γίνονται συλλαλητήρια, διαδηλώσεις, συμπαραστάσεις, να ακούει πύρι
νους λόγους από εργατοπατέρες και ερυθροφρουρός εργατοπατέρες και άλλα
λόγια. Αλλά ΕΔΩ και ΤΩΡΑ δεν βλέπει τίποτα, γιατί οι πρασινοφρουροί και
ερυΟροφρυυροί εργατοπατέρες
δήθεν προστάτες τοιν εργατών και στην
πραγματικότητα εξαπατητές τους βολεμένοι στους παχυλούς μιαθους. που
τους έδωσε το Π Α Σ Ο Κ σαν αντάλλαγμα της «προσφοράς» τους, κρατούν
σιωπή ιχθύος.
Πατριώτες - Δημοκράτες - Εργαζόμενοι
Τούτες τις μέρες που η οικονομία μας πάει στο χειρότερο, που Μ αγρυ»
φορολογία, η ακρίβεια, η τρομοκρατία και η κατασυκοφάντιση οδηγούν το
κράτος μας στο Χ Α Ο Σ σας στέλνουμε αγωνιστικό μήνυμα
Πατριώτες ο μόνος δρόμος για να βγούμε από τον βούρκο που μας '»"|
το ΠΑΣΟ Κ ιίν ιιι η οργάνωση κιιι ο αγώνα». _
Ο ΡΓΑΝ ΩΣΗ « ιι Α ΓΩ ΝΑΈ νια την Μ 1Μ Ο Κ Ρ Α Π Α
ΟΡΓΑΝΩΣΗ <οι Α Γ Ω Ν Α Σ ναι την ΑΠΑΛΛΑΓΉ
βϊροιο 15-4 198 ϊ
Ν.Ε Ο ΡΓΑΝΩΣΗΣ Ν Ε ϋ^ι
ΝΕΑΣ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
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Έ λληνες και Ό σκαρ

οταυρόΛε
1 2 ? A 5 5 7 S 9 10

Τοο j H \ t . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η
σιιί.ιΥ) μια γέφυρα.

9. Σύ>·όεσμυς ειδικός
Ανιιφέρεται
σε υγρό - Αρθρο.
10 Αρχαίο πόλη της Μ. Ασίας —
Περνό«ι κιτι με ... πασατέμπο.
ΚΑΘΕΤΑ:
I Αυτός ο άνεμος λέγεται από τους
ναυτικούς μας και «λεβάντες».

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ:
1. Τώρα τέτοια τροπάρια ακούγοντσι
στην εκκλησία.
2. Το μπόι του μικρό — Το κουβά
λούιιε ο Αίολος.
3. Χαρακτηριομό-, τραγουδιού
4. Διπλασιαζόμενο δηλώνει βιαστικά

Ολόκληρος.
-ϊ Χαρίζονται υπο -.ο Σ - Μουσική:
είδος.
6, Σαρκοβόρων ζώων τροφές (καθ)
— Στην κάδο ρτύσικνι ζώο της
κτηνοτροφίας μας.
7 Νησί μιις
Γοναικτίο όνομα
8 Μπορσ νάναι και έτσι κάΐασκευα-

Οσκαρ για τη μουσική επένδυση
ταινίας ·Ο ι Δρόμοι της
φωτιάς» ας θυμηθούμε κ α ι τους
υπολοίπους Ελληνες που έχουν
βραβευθεί στο παρελθόν.
• Κ α ι πριυτί) την Κατίνα Παξινού
στο ρόλο της Πιλάρ στην ταινία
«Για ποιόν χτυπά η καμπάνα» που
πήρε το Ό σκαρ β ' γυναικείου ρό
λον το 1943.
• Το 1960 η Μ ελίνα Μερκοόρη
πήρε Ό σκαρ για την ερμηνεία της
στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάμ ·Τ α ,ταιάίά του Πειραιά» από
την ταινία του Ζύλ Ντασέν «Ποτέ
την Κυριακή·.
• Το 1965 ο σκηνογράφος Βασί
λης Φωτόπουλος κέρδισε το
Οσκαρ σκηνογραφίας για την τα ι
νία του Μ ιχ. Κακογιάννη «Ζορμπάς».
• Το 1969 το Οσκαρ καλύτερης
ξένης ταινία ς για το ·Ζ » του Κώ 
στα Γαβρά.
τη ς

2. Πασχαλιά ιι κιι πολλοί το δέχθη
καν Είναι και η Ανάσταση (καθ)
.' Τονηθίζεια! να γίνονται στα δικά
στήρια αυτές.

4 Σύνθεσης μουσικές.
5. Α ν ξαναδιαβαστεί ... θανατώνει —
Α υ τό στον πληθυντικό σημαίνει...
αρρώστεια.

Λ Απελπιστική εκπομπή -Δ υο ανα
φορικές όμοιες και κοντά - κοντά
7. .Δικά σου — Δεικτική αντωνυμία.
8. Πολλές φορές τέτοια είναι η ...
σημασία.
9. Αντίστροφα χωρίζονται απο το Λ
Ενα - ανάποδο φυτό —
Μετράει ξένες επιφάνειες.
10 Χώρο ομηρική - Έχει τα ψηλό

Με αφορμή την βράβευση του
Βαγγέλη Παπαθανασίου με το

τερα βουνά.

10.10

Μπαίρντ.
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• O Στήβϊν Μάιλς. osó ti> Κλίφτον
Σπρίνγκς. γράσα kui χρόνω μάζευε
στ πεόια μαχών στις Ηνωμένες Πολι
«Ι*ς και στο- Καναδά διάφορα κλαόόκια με περίεργο σχήματα και τέλι
Κά κάτοφερε να σχηματίσει ολάκλη
pci to αλφάβητο και τοος αριθμούς
από το ένα ως το εννέα, χωρίς να κα
ν*ι καμμιά αλλαγή στα κλαράκια που
διάλεξε
• Η πρώτη «απ' ευθείας» τηλεοπτι
κή μετάδοση έγινε στις 27 Ιπνουα
ρίου 1926, σ' έντι μικρό δωμάτιο της
Φρίθ Στρήτ toi» Λονδίνου, από tov
Σκωτσέζο εφευρέτη Τζών Λότζι

ΤΑΞΙ
aár
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Πονώ από σαράντα μέλη το»» Βασι
λικού Ιορύματος ΙΡόιΐΥιαλ Ινστιτούτιον). εταιρία στην οποία μετέχουν
διάσημοι επιστήμονες, είδαν με τη
σειρά σε μια τρεμμουλιαστή οθόνη
ένα παιδί που ο Μπαίρντ είχε βάλει
να καθήσει μπροστά απ»έναν φακό
λήψεως στα διπλανό δωμάτιο.
Πριν από τρία χρόνια ο Μπαίρντ
είχε καταφέρει να δημιουργήσει την
πρώτη τηλεοπτική εικόνα: τη σκιά
ενός μικρού σταυρού που είχε μετά-,
δοθεί σε απόσταση λίγων μέτρων, σ'
ένα πρωτόγονο εργαστήριο στο Χά
στινγκς του Σάσοεξ, Στο ίδιο έργα
στήρ)θ σημειόιθηκε αργότερα μια
μικρή έκρηξη που τρόμαξε τον ίδιο
κτή τη , ο οποίος έκανε αμέσως έξωση
στον επικίνδυνο νοικάρη του. Τελικά
όμως ο Μπαίρντ θριάμβευσε παρά τη
φτώχεια τυα και την έλλειψη κάθε
βοήθειας το καινούργιο εργαστήρι
του ήταν πολύ καλύτερο, όσο, βέβαια
του επιτρέπανε οι δυνάμεις του. Και
έφτασε, χάρη στην ευφυΐα και την
επιμονή του στον τελικό του σκοπό:
τη μετάδοση εικόνων σε απόσταση.
Πολύ σύντομο το μηχανικό σύ
στημα του Μπαίρντ για τη μετάδοση
εικόνων σε απόσταση εγκαταλείφθη
κε και υιοθετήθηκε το ηλεκτρονικό
σύστημα που επινόησε κάποιος α ντί
παλό; του.

ΔΕΝ ΕΟ ΡΤΑΖΟ ΥΝ
Ο κ Γεώργιος Μωΰσιάδης δεν
ςορτάζα

ΙΜ &οταίι

625J Í -67-666

Β Ε ΡΟ ΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζελου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.34)
Εναντι Δ Ε Η
23.131
Εναντι ΚΤΕΑ
26.726
Ιβιωκρατους
26.920
ΓΙλ-Προλυνιου
23.880
ΝΛΟΥΣΗΣ

Ο κ Ζυγουλιάνος Γεώργιος του
Αθανασίου δεν εορτάζει.
Ο κ Κυρτικτσής Γεώργιος δεν
εορτάζο.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Πλατ. Καρατόσιου
22.332-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ενσνσ ΚΤΕΛ
24.080
Μωμαίτη
23.330

Κινηματογράφοι
ΈΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κ Α Π Ρ ΙΝ Η (τηλ. 22066)
Τα Αγρια Νϋάτα (Ελληνικό)
Ο ΛΥΜ ΠΙΟ (τηλ. 24772)
Μαντ Μαξ Νο 2
Π Α Λ Α ΑΣ (τηλ. 2X037)

θέατρο: Από (λί-θά «άμε κόλα
Επιθεώρηση ΓΜαίρη Χ?ονοπούλ.ου
Κωνσταντίνος'· Ηλιύηουλος).
ΠΛΝΘΕΟΝ Ιτηλ. 23Α7Ι)
Μ «ρους Λη ο Υπεράνθρωπος του

canóu.

. ,

¿TAI· (τηλ 22373)
.Ερωτικές στυρίες «αθηακρινής τρέ
λας ισνγλική; παραγ.Ι
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α Ιτηλ. 22408)
Κουμπούρες στα θρανία (ξένο)
/. Α Φ Ε ΙΡ Α Κ ΙΙ (τηλ. 28940)
Το άγριο Ν ίΐα τα (Ελληνικό).

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ (τηλ. 23349)
MÚ& παιδί μου γράμματα (Ελλ,ηνι
κό)
ΚΑΤΕΡΙΝ Α (τηλ. 23639)
Πανικός στα Σχολείο (Ελληνικό)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
121
199

Λμε.ση Δράση
Ο .Τ .Ε . (β λά β ες)
Π ιφ υ ο β ε α ιικ ή

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσ βεστική
Ν ο σ ο κομείο
Δ .Ε .Η . (β λά β ες)
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . (σ τα θμ ό ς)

22 .222

ν

22.505
¡2 5
2 5 .749
24.444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υροσ βεστική
Ν ο σ ο κο μ είο
Δ .Ε .Η .(β λ ά β ές )
Ο .Σ .Ε . ( σταθμός)

12.00

ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ
ΦΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5 00 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΕΡΜΑΝ BAN BEEN
5.30 ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΙΑΤΑ
7.30 Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
Η (.ν Αθήναις και στί των οδών Πάνε
πιατημίου 59 ναι Εμμ. Μπενάκη 5
εδρεόοιχια ιταίρια υπό την επωνυμία
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΟΝΥΜΟΣ
ΡΤΑΙΡΙΛ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΓΕ.ΝΙΚΛΙ ΑΠΟΘΗ
ΚΛ1
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕ
ΥΠΟΚ/ΜΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ) ναμΐμιος εκπροσωπουμίνη
δηλϋπααί ότι παρελθού σης της κραθε
πμίιις ιναποθηκεύσεως των κάτωθι τ*'7μιι
νιπακώς ελευθφοιν εμπ/τιαν. ως «ναλιηνκώ; Μπά τίιλαν εν συνεχείμ περιγράφον
tai, το οποία ευρίσκονται αποθηεευμίνα
Πς μιαν ιοόγειαν αποθήκην κτεμενην
εντός του παρα το χωρίο natpiéu Βέροιας
(.ρνασταοιακαυ συγκροτήματος ιδιοκτη
αίας
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟ Ν /Π Ο ίιΑ
(ΈΛΚΟ) Κ Λ Ι ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΕ· λειτουργούσαν κατά Νόμον ως
16/κάν Παρ/|ΐα Τ ενικών Αποθηκών κ«
ονόματι της tv λόγω εταιρίας, των τίτλων,
δια τα εν αυτή αποθηκευμενα εμπ/τα.
εκόοΟέντιαν εις όωτανήν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΝ/ΠΟΙΪΑ ιΕΛΚΟ) ΛΕ-:
Π ΤΙΤΛΟΣ Νυ TOJ7/120/I6 7 77 λήξειος 3U-V-77: Κονσερθις και κατά την
όήλωπιν της αποθέτιδος: Κομπόστα βερύκακκο, (τημε-ρινό υπλιλοιπο χαρ/τια 100
των 24 ι,τικ/μένιον κυτίών τύπου I χιλ
/μου χιλ/μα μικτά 2.400.
2) ΤΙΤΛΟΣ No 3944/88/19-7 77 λή
ζεως 30-9-77ι Κομπόστα βερύκυκκο
εντός ύόατος σημερινό υπόλοιπο 370 ετι
κ/μένων κυτίων τύπου 5 χιλ/μων χιλ/μσ
μικτά 10.360.
3) ΤΙΤΛΟΣ No 4295/85/18-4-78 λη
ξειος 262-79: Νέκταρ (Κρύκακκο.σημερι
νό υπόλοιπο χαρ/τια 2120 των 48 λίθο
γραφημένων κυτίων τύπου 6 ΟΖ χιλα'μα
μικτά 22.260.
4) ΤΙΤΛΟΣ No 4297/120/19 4-78 λη
ξκαις 20 2-79: Νέκταρ βύσσινού σημερινό
υπόλοιπο χαρ/ιια 1775 :ων 48 λιΒονμοιρημένων κυτίων τύπου 6 ΟΖ χιλ/μο μικτά
18637.5
5) ΤΙΤΛΟΣ Να 4302/29/24 4-78 λή
ίεως 20-2-79: Νέκταρ βύσσινού σηρερινύ
υπόλοιπο χαρ/τια 4059 των 48 λιθάγραψημένων κυτίων τύπου 6 ΟΖ χιλ/αα
μικτό 42-619.5.
6) ΤΙΤΛΟΣ No 4333/40/12-6-78 λη
ξεως 20 2·79ι Χυμός πορτοκαλιού σημι
ρινό υπόλοιπο χαρ/τιο 1520 των 48 λ.ιαο
νίΜψημένων κυτίων τύπου 6 ΟΖ χιλνμα
μικτά 15960.
7) ΤΙΤΛΟΣ No 4400/8/17 8 78 λή
ξεως 20-2-79: Κομπόατο ροόόκτνο βυμ
πύρηνο σε φέτες σημερινό υπόλοιπο χορ
/τια 441 των 6 κυτίων άνευ ετικετών ιύ
που 5 χιλ/μων χιλ/μα μικτό 12568,5.
8) ΤΙΤΛΟΣ Νυ 4435/66/1-978 λή
ξεως 20-2-79: Ροδάκινο συμπύρηνο σε
φέτες εντός άδοτος σημερινό υπόλοιπο
χαρ/tta 1782 των 6 κυτίων όνευ ετικετών
τυπυυ 5 χιλ/μων χιλ/μα μικτά 49005.
91 ΤΙΤΛΟΣ Νο 4876/91/31.7-79 λή
ζεοις 31-10-79; Κομπόστα ροοακινο συμ
πύρηνο σημερινό υπόλοιπο χαρ/tu i IIS
των 6 ετικ/νων κυτίων τύπου 5 χιλ/μων
χ'λ/μα μικτά 3.4SO.
10) ΤΙΤΛΟΣ Νο 5053/25/1010-79 λή
ίεως 31 12-79: Κομπόστα ροδάκινο συμ
πύρηνο χαρ/τια 305 των 24 κυτίων άνευ
τυκετών τύπου I χιλ μου χιλ/μα μικτά

Σημειούται όι άπαντα ςο εμπ/τα ΰπ
παρεΛήφθηοαν δια καταμετρήσεως των
χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική; ζυνί

σεως.
Τα είδη μυτών «εριγράφονται εις τοος
ανωτέρω τίτλο»,· κατά την δάλωοιν της

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

22.199
22.200
22.314

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

41.353

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

23.619
23.364
23.376

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟ ΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Μπεκόμισαν και δέχονται
ΕΛΗΑ Σ 20 (ΆνωΟετ πιτσαρίας Μ ΙΣ Σ ΙΑ )

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΛΜΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΠΑΙΛΕ ΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΕΝΕΛ

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛ. 281)77 ■ ΒΕΡΟΙΑ

ΑΣ

Χτήν
Λϋστραλ(α
ίξ α κ ο λ ο ΐ'θεϊ νά Ισχί-π Γνα π*ρίεργα έθ ι
μο: ai ιθ α γενείς
.πού χηρει ιη ν γ ια
νίι δ είίΐι-ν
τή
θλίψη τους πασαλείβΟΐΎ μέ λά 
σπη τά γ έ ν η a
τους.

Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ε Σ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΦΚαμμιά φορά ιριιαχινυμε ένα γλυκό
ή ένα φαγητό στο οποίο χρησιμοποιού
με μόιν τα ασπράδια των αυγών, με
αποτέλεσμα να περισσεύουν οι κροκοί,
τους οποίους συχνά πεταμε. μην ξέρον
τας σε π νατους χρησιμοποιήσουμε.
Την επόμενη φορά δοκιμάστε αυτό που
σας προτείνουμε και πιστεύουμε πως
όχι μυνο θα χρησιμοποιείτε τους κρο
κούς που περισσεύουν, αλλά πως θα
έχετε προσθέσει μια νέα λιχουδιά στο
ρεπερτόριο των συνταγών σας!
Ρίξτε λοιπόν με προσοχή τους κρο
κούς μέσα σε ένα κατσαρολάκ ι στο
οποίο βράζει αρκετό ναρό Κι αφήστε
τους ώσπου ια σφίξουν (γύρω στα πέν
τε λεπτά). Στη συνέχεια στραγγίξτε
τους και κόφτε τους σε μικρό κομμά
τια. Ρίξτε τους αλάτι, πιπέρι, λάδι ή
βούτυρο και όποιο μυρωδικό ή μπαχα
ρικό προτιμάτε και πασπαλίστε μ
αυτό βραστές πατάτες, αρακά, κορότα, φασολάκια ή όποιο άλλο λαχανικά
έχετε στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να
ανακατέψετε τους κροκούς μι μα Α το 
νο και μαγιονέζα και να φτιάξετε μια
νόστιμη κρέμα με την οποία θ ' αλείφε
τε κμάκεμς ή φημένο ψωμί που θα
προσφέρετε σαν ορεκτικό.
• Μην πετάτε τα εξωτερικά φύλλα
του μαρουλιού όταν κάνετε σαλάτα.
Κρατήστε τα στο ψυγείο και προσθέ
στε. τα ψιλοκομμένα σε μια σούπα που
θα κάνετε μια απ' τις επόμενες μέρες.
Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χρη
σιμοποιήσετε τα φύλλα από τα παν
τζάρια. Οι σούπες σας έτσι θα γίνουν
νοστιμότερες, αλλά και πιο θρεπτικές.
• .Γν περιμένετε τους φίλους σας
*για μια μακαρονάδα» κι έχουν αργή-

τούτων.
Η εταιρία δεν ευθύνεται δια την προε
λευσιν. κατάστασιν. ποιότητα και ιεχνι
κήν συντήρησιν :π;ν εμπ/των, διά πάσαν
εκ των φυσικιίιν ιδιοτήτων και της
συσκευοσίας προι;ρχο(ΐένην απομείωσιν η
βλάβην, διιι naauv ζημίαν, βλάβην η
καταστροφήν προερχομενην εκ πυρκαιάς
ή ανωτέρας βίας, ιός και δια τυχόν ύπαρ
ξιν διογκωμένων και ηλλοιωμένων
κυτίων κονσερβών μις και δια διόγκωσιν
και αλλοίωσιν τούτων διαρκούσης της
αποίΐηκεύσεως του εμπ/τος.
Επίσης η έταιμία ημών δεν ευθύνεται
δι ήν περίπτωση' το εμπόρευμα δεν πληροίτας εκ της κειμένης Νομοθεσίας, προς
εξαγωγήν τούτου, προδιαγραφής και
όρους.
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
Άπαντα τ' ανωτέρω εμπ/τα, ως περιγράφυνται «ς τους ως άνω τίτλους κατά
την δήλωσιν της οπυθέτιδος. εις πλειστηριασμον ενώπιον του κυρίου Ειρηνοδίκου
Βέροιας συμφώνως Γη περί Γενικών Λπο
θηκών Νομοθεσία (Ν,Δ, 3077/54) την 9ην
(ενάτην) Μαϊου του τρέχοντος έτους 1982
ημέραν Κυριακήν και ώραν 10 12 π.μ. εν
tui Κιιταστήματι ίων Γενικιϊιν Αποθηκών
Βειιοίας επί της οδού Εληάς 3 1ος όρο
φος, υπό τους κάτωθι όρους και συμφω
νίας:
Η τιμή πρώτης προσφοράς των
εμπ/των κατά τίτλον ορΙΓ'»"> ··.: κάτωθι:
ΤΙΤΛΟΣ
ΛΡΛΧΜΑ1
1) No 3937/120/16-7 77
18.240
2) Νο 3944/88/19-7 7?
63.936
31 No 4295/85/18-4-78
145.98Α
4) No 4297/120/19 4 78
289 680
5) Νο 4302/29/24-4-78
662.428
6) No 4333/40/12-6-78
248,064
7) Νο 4400/8/17 8-78
133.336
8) No 4435/66/1-9 78
436.233
9) Νυ 4876/91/3 7 79
52.440
10) No 5055/25/10 10-79
111.264
Σύνολυν δραχμαί
2.361.605
Η Δηλοποιούσα εταιρία δει' ευθύνε
ται:

Οαπάνας δια την παραλτιβήν ίων

ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ - Α ΙΜ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
. DEM/.EAOY27 ΒΕΡΟΙΑ

£

Η ΦΙΛΗ ^

Ε ΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλια »Τ*
1 ρόφιμοι του Γηροκομείαυ
ευχαριστούν του: κάτωθι:
1) Την κ. Ελ,ισάβετ ΚούτσάΙθί»
τη όωρεά των 2.000 όριιγμών,β
μνήμη του συζύγου της ΠεριΚ«·
2) Την δ. Φανή Μπουρδένα Γάζ
δωρεά 1.000 δραχμών, γιο πςΥΤβΛ
του Πάσχα
3) Τον κ. Θεόφιλο Μακρίόη Τ**
δωρεά 2.500 δρχ. στη μνήμΐ
πατέρα του Τιμοθέου.
4) Τον κ. Ιωάννη ΑποστολίδΙ)γ
τη όιαρει'ι 1.000 δραχμών.
,β |
5) Τον κ. Μενέλαο Βλ.αχοΛίΙω
γιιΐ τη δωρεά 10.000 δραχμώΐΛΏ
μνήμη Εμμανουήλ, και Ελ.1·";
Βλαχογιάννη.
6) Την κ. Σιμέλα ΤσιτιρίόουΤ1“
δωρεά 2.000 δραχμών στη μνήμθ™
συζύγου της Κοσμά.
Τ) Τον κ. Απόστολο? ΜελιουμήΓ
τη δωρεό 1.000 δραχμών στη Ρ*»*.
των πριχΓψιΧιάν του.
Τ
8) Την κ. Αγνή Μαλ.ούτα Τιβ_
*
δωρεά 2.000 δραχμών στη μνήβΐ
συζύγου της Εμμανουήλ
9) Την κ. Βασιλική Γκαβανά Υ111
όιορεά 3.000 δραχμών στη μνήμθ*|
συζύγου της Ευθυμίου.
10) Τον κ. Γεώργιο Τσιρ-ύπουλο
τη όιορεά 1.000 δραχμών
11) Τον κ. Στέφανο Γιοβανόι
για τη δωρεό 2.000 δραχμών
12) Την κ Ολγα Χειμωνϊδου Υ1*
δωρεά 2.000 δραχμών στη μνήβή
συζύγου της.
13) Την κ. Σοφία Αμανατίδου Ρ
δωρεά 1.000 δραχμών
1-1) Τους Αφού: Συμεωνίόη πού
δεύτερη φορά μας πρόσφεράΥ
κουβέρτες, στη μνήμη του Λ1
τους.
15) Την 6- Ρόζο Ζαμάνη Υΐά
δωρεά 5.000 δραχμών στη β1
των γονέων της.
16) Την κ Αθηνοδιίιρα ΔιαμαΥί^Τ·
ηο τη δωρεά 1.000 δραχμών ^
μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ-

ΣΑΝ

εγκαταλείποντας 200 νέκρα*'

Εν Βέροια τη 21 Απριλίου 1982

1838 Ενκαινιάστηκε η πρώτη
τλαιντική γραμμή μεταξύ σ*"
Υόρκης και Αγγλίας.

Η Δηλοποιούσα
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ1 ΑΠΟΘΗΚΑΙ
' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ. ΓΚΟΥΜΑΣ
A. Ν Ο Β Α Κ Η Ι

α) Δια την προέλευσιν, ποιότητα,
κιίτάστασιν. τεχνικήν συντήρησιν,
δια πάσαν εκ των φυσικών λόγων ή
των ιδιοτήτων του πράγματος απτ»
μοίωσιν, αβμρίαν ή βλάβας οφειλο
μένα; εις ανωτέραν βίαν ή τοιαύτας
οριζομένας εν άρθρω 25 του Ν.ΔΪ
3077/54. '
β) Δια τυχόν οφειλομένους προς το
Δημόσιον φόροι·; κ.λ,π. επί των
εκποιημένων
απάντων
τούτων
βαρυνόντων τον τελευταίον, υπέρ
ού η κατακύρωσις πλειοδότη και
κατα|1άλλονται υπ’ αυτού προ της
εκ των Γενικών Αποθηκών αναλη
νεως των πραγμάτων.
Ρητώς δηλούται οτι τα ως άνω εμ/τα
Φ ΙΛ ΙΑ
εκποιούν«» ως είναι και ευρίσκονται εις
την ανωτέρω αποθήκην, των επιθυμούνΕνας καλ,ός φίλος αξίζει περισσό
των να πλειοδοτήσωσι δυναμένων ελτ.υθέ
τερο από εκατό συγγενείς.
ρως να εξετάαωσι ταύτα - ρυ της ημέρας
του πλειστηριασμού, ούτως ιίιστε να τελώ
ΚΑΛΟ ΣΥΝΗ
σι εν πλήρει γνιίκιει περί του είδους, ποιο
τητας, ποαότητας εμπορικής αξίας κ.λ,π.
Πιο γρήγορα απ' ο) μ ξεχνιέται η
των εκποιούμενων, απευθυνόμενοι προς
καλωαύνη.
τούτο εις τα Γραφείο του ενταύθα Υπο
κ/τος της Δηλοποιούσης εταιρίας Γένι
κών Αποθηκών (Εληάς 3 τηλέφωνα
27925 και 23139) κατά tu; εργαοίμοος
ημέρας και ώ[κ:ς, της εταιρίας Γενικών
Αποθηκών ουόαμώς ευθυνομένης εκ
τυχόν παραλήψεω; 6Γ εξακρίβωσιν των
ανωτέρω.
II κατακύρωσις γενήοεται εις τον
πλείοντα κατά τίτλον προσφέροντα, βαρύ
νόμενον και μι; το κατά το άρθρον 49 του
Ν.Λ. 3077/54 δικαιώματα των επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλων και κηρύ
κεια.
Εκαστος πλειοδότης οφείλει να kotu
θέσει προ της συμμετοχής του εις τον
πλειστηριασμόν εγγύησιν εις μετρητά
ισην πριίς το I 10 (εν οέκατον) της τιμής
πρώτης προσφοράς του τίτλου ή των τι
τλων δια τους οποίους ενδιαφέρετυι vu
σιηιμετέχει εις tov πλχιστηριιιομόν, η
οποία όμως όεν όύναται να είναι κατωτέρα
των 20.000 δραχμών. Αντί μετρητών ο
Σήμερα όιανυκτερειίπ το φαρμακείο
πί,ειυοότης δικαιούται να καταθέσει επιτα
Μ Α Ρ ΙΑ Κ Ο Υ Π Α Τ Π Λ Ρ Η
7·)ν Τμιιπέζης ή εγγοητικήν επιστολήν
τηλ. 28491
Τραπέζης εις διατυγήν too Υποκ/τος
Γενικών Αποθηκών Βέροιας,
II ανωτέρω εγγύηοις. αποδίδεται εις
-ους συμμετέχοντας του πλειστηριασμού
μετά το πέρας αυτού, εκτός του αναδει
χΟηοοιιένυυ υπερθεματισμού εις όν θα
αποδίδεται μετά «ιν καταθεσιν του πλει
οτηριάπματος κατά τα εν τη επομένη
ταικιγράφω. Εν μη εμπροθέσμω Katautoti
του εκπλειστηριιΐοματος κκπίπτεται η
Karat(θείσα εγγύησις συμμετοχής του
τελευταίου πλειοδότου εις τον πλχιοτη
ριαομόν και ενεργείται αναπλειστηρια
αμος εις βάρος του. ιπιφυλ-ασσομένων πά
νιο των δικαιωμάτων ιης ΠΛΕΓΑΕ έκ
του αναπλειστηριασμού*.
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Λμιι τη κατακυριίισκι ή ιο βραδύτερον
Πσ.-.αγισνυυλ.ης Θεόδωρος
μέχρι της επομένης του πλειστηριασμού
Εργασίμου ημέρας ο υπερθεμοηστή; υπο
Σ. Σταθμός, τηλ 24582
χρευύται να καταθέσει εις το Ταμείον του
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Υευκ/τος Γενικών Αποθηκών Βέροιας το
επιτευχθΐ|σόμενον εκπλειοτηρώσμα εις
Μούκα;
Στίργιος
αετρητά ή uvti μετρητών υ υπερθεματι
Γρ. Λόγγου I. τηλ 22593»
δικαιούται να καταθέσει επιταχήν
f t^c
ραιιι'ζηε UTÍ Τμοχέζης ι· , όια:··γή' Του ,
ΣΤΗ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Υπο» τος Γενικών Λτόθηκων ΒέροιαςC iiiu,pOi.uutn»tó; unoiP«>"HU va
Ποιλιος Αθιι*.
παραλάβιι τα επ' ονόματι του κατακυρω
Ι8ης Οκτωβρίου R7. τηλ 22580
θηοόμενα εμπορεύματα επί κροηγουμίνη
καταβολή τυχόν υλών και φόρων, εντός
ΣΤΟ .ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
(101 ημερών ro βραδύτερον από της κατα
Ηλιίιδης Εικττύθιος
κυράκιειος βαρυνΟμενος με άλας τας

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ

1912 Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν': Τ*
Δωδεκάνησα τα οποία npiXj'T
τούν υπό τύπον προσωρΎ®

jm

τας'

1941 Βυθίζεται από τους Γερμα^σΤ
κοντά στον όρμο των Ανά'
ρων, το πλωτό νοσοκόΡ^
■Σωκράτης·.
19ε

Δικάζεται ερήμην ο
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
ρος Άγκνιου για φοροδιαΨ^
και για δωροληψία 200™
δολλαιρίων.

Amucicfcúam
^epixueía

-^ 3 /

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -

σει. μπορείτε να ςαναζεστύ»*·*
μακαρόνια ρίχνοντας τα για λ1
δευτερόλεπτα σε νερό που βράι

κ ϊ των αποθηκών etc ας ευρίσκονται. δια
την πληρωμήν πόσης / λ- γένει
Οι αιιτό όιιπάνης ως και των δικ/ματων
αποθηκεύσεα·; της ΠΑΕΓΑΕ από της
ημέρας του πλειστηριασμού άλλως κκπυ
πτει των όικ/μάτων του και επαναληφθήσεται ο πλειστηριασμός εις βάρος του
άνευ ουόεμίας ειοοποιήσεώς του οικτέν δε
δικαίωμα έχει επιστροφής της κατατεθείσης εγγυήσεως ή του κατσβληθεντος
πλλιοτηριάσματος.
Η Δηλοποιούσα Εταιρία Γενικών
Αποθηκών ουδεμία φέρει ευθύνην δια πά
Εκ του Γ ηροκομθ^
σαν μίτο την κιιτακύρωσιν φθοράν, βλά
___________
:_______________
>
βην η καταστροφήν των εκποιουμένων ως
άνω εμπ/των.
Πάς πλειοδότης μετέχων ας τυν πλει
σπιριαομόν. τεκμαίρεται αποδεχόμεκος
πάντα; τουςόρους της παροίισης παραι
ραμμένος ποντός όικαιόιματός του προς
ηροοίίολήν ή ακύρωση τούτου.
π Ληλ.οποιούσα Εταιρία Γενικών
Αποθηκών επιφυλάσσει εαυτή το δικαίω
μα της ματαώισεως του πλειστηριασμού
εις παν στάόιον αυτού και προ της κατα·
1821 Μάχη κοντά στη γέφυρα *
κυρώσείας κατά την ανεξέλεγκτο κρίσιν
Αλαμάνας
του
Σπερλ1
του εκπροσωπούντο; αυτήν.
ποταμού. Τραυματίζεται
Δημοσιευθήτω εις την ενταύθα εκδιδομένων Εφημερίδα «ΛΑΟΣ* και εις την εν
Πανουργίας και συλλομβ*
Αθήναις εκδιδομένην εφημερίδα «ΗΜΕ
ta i ο Διάκος που υπέστη 4τι
ΡΗΣΙΑ*.
κτό θάνατο με σούβλισμα·
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής
παραγγέλλεται όπως τοιχοκολΛήσει την
1822 Τμήματα του ελΆηνικού
παρούσαν εις το Κατάστημα του Ειρηνο
τού συγκρούονται με
δικείου Βέροιας και εις το ενταύθα και επί
Τούρκους κοντά στην Πλ^
της οδού Εληάς 3 Υποκατάστημα της
Δηλοποιούσης Εταιρίας Γ ενικών Α.-οθη
της Ηπείρου. Μετά από 4·ον>·
κών, αντιγράφων τυύτην ολόκληρον εν
μάχη οι Τούρκοι υποχωΡ*1®
επιδοτηρίω.

βενζινάδικα

ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ

ΤΑΣΟΣ

Χτήν Π ο λ ίν τισ ί« - 'ιί ιό «φόντα
σ μ ιΐϊ, ένα Εντομα π»ύ προσβάλλει
ιό τ vaxftif α ΐνικα x u i (uiopri o í λ ί
γ ο χρόνο νά κ α τα σ τρ έφ ει t ù η άλ
λ α tai·.

m ex em esT M

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

απυθέσδος .Ε Λ Λ 0Ν ΙΚ Η ΚΟΝ/ΠΟΙΙΛ
(ΕΛΚΟ) ΑΕ· και άνευ ευθύνη; της Ειαι
μίας Γενικών ΛποΟηκοιν.
Κατά την παραλαβήν των κονσερβών
νέκταρ βερυκόκκου. νέκταρ βυοσίνου και
¿υμού πορτοκαλιού των απ αριθ. 4295.
4297, 4302 και 433) τίτλων, ενένετο εξα
κρΐβωσι. επί 71*0. 500. 500 και 600 χαρ
tu.>ν αντιστοιχώ; κατά τίτλον καθ ην
διεπισκίιΟη ότι έκαστον χαρ/nov εξ
αυτών περιέχει 48 λάθογραφημένα κυτια
κονσερβών τύπου ό ΟΖ και ότι εκ των
ενόεΙΣεων των λιθογραψημένων κυτίων,
το είδος τοο εμπ/τος. lac προς τα επαλη
θι:υ()έντα κατά ιίτλον κόλλα, ανταπακρίντται ερεχ, το οπό της αποθέτιδος δηλω
θέν.
Ομοώις κατά την παραλαβήν των κον
περίίών ουμπυρήνοα ροδάκινου των υ.τ'
ιιριθ, 4400. 4435 και 4876 τίτλων, έγένετο
εξακρίβιασις επί 5Û, 100 και 100 χαρτοκι
βωτίων αντιστοιχώ; κατά τίτλον κπ(Γ ήν
οίΓΓ.ιστωθη ότι έκαστον χαπ/τιον εξ
αρτών περιέχει 6 kotíu κονσερβών ιύπου
5 χιΛ/μαΐν και ότι τ« κυτια ταυτα δεν έφε
ρον τας υπό των Λγορανυμικιίιν διατά
ςεων επιβαλλόμενης ενδείξεις (επκέττας).
Τα κυτια κονσερβιόν ιου υπ αριθ. 4876
τίτλου ετικέτταρίσθιισαν την 16/11/79
δυνάμει της Νο 71959/4 10-79 επιστολής
ETE (Κεντρικόν Κατ/μα Αθηνών).
Ομοιων »ατά την παραλαβήν των κον
οερβων βερυκόκκου των υπ' upiO. 3937
k ui 3944 τίτλων, εγένετο εξακρίβωσις επί
400 και 360 χαρ/τιων αντιστοιχώ; κατά
τίτλον καθ ήν δικπιστώΟη ότι έκαστον
χαρ/u yv εκ των ηλκγχθέντων του τίτλου
3937 περιέχει 24 κυτία κονσερβών τύπου
1 χιλ/μυυ και ότι έκαστον χαρ/τιον του
ετέρου τίτλου Νο .3944 περιέχει 6 κυτια
κονσερβών τύπου 5 χιλ/μων. Τιι κυτια
ομφοτέρων ταιν περιπτώσεων δεν έφεραν
τας υπό των Λνηρανομιεων διατάξεων
επιβαλλομένας ενδείξεις (ετικέττας). Τη
κυτια κονσερβών του Νο 3937 τίτλου ετικετταρίσΟησαν uno .1/2 26/2/79 δυνάμει
της un' αριθ 15346/15 2-79 επιστολής
ενεχυρούχου Εθνοτροπέζης (Κεηρικόν
Kax/μα Αθηνών).
Τέλος κατά την παραλαβήν των κον
σερβών του τίτλου Νο 5055 δια κομπό
στα συμπύρηνο ροδάκινο, κγένέτο εξακρί
βωσις επί 2000 χαρ/τίων καθ' ήν διεπι
στώθη ότι έκαστον χαρ/τιον εξ μυτών
περιέχει 24 kotíu κονσερβών τύπου I χιλ/μου. Τα κυτια δεν έφερον τας υπο των
Λγυρανομικών διατάξεων επιβελλομένας
ενδείξεις (ετικέττας). Εηκετταρισθησαν
τούτα την 2/11/81 δυνάμει της υπ μριθ.
76023/13-10-81 επιστολής ιδίας ως ανω
ινεχυ|ΐούχου ΕθνοτροπέζηςΣημειούται ότι ας άπαντας τους uiç
άνω δέκα ( 10) τίτλους υφίσταται τοσον εις
ιυ μποθι ιήριον ενκχυρόγράφ»'’ Οσο και
εις το στέλεχος αισων- ειδική ηαρστήρησις
αφιιρύισπ την εν γενει έξακρίβιασιν του είουυ; των υπ αυτών κμΑυπτομενων κον
σερβών ήπς έλαβε χδιραν κατά το οτάδιον της παραλαβής των.
Λ Ο ΙίΙΑ Ι ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΝΛΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ3
ΕΦ ΟΔΟΝ ΤΗΝ ΤΙΤΛΩΝ
Δ«ν εξηκριβώθη αν εκ των συστατι
κών roa εμπ/τος έ.νιο ή όλα ως και τα είδη
συσκευασίας τούτου, ανήκουν εις την
κατηγορίαν των τιλωνειακώς υποκειμέ
νων εμπ/τιον. των αχθέντων εις ελιαιθέραν
χρήσιν ε.πΐ προσωρινή ατελεία και συνε
πώς η ΠΑΕΓΑΕ ουδεμίον ευθύνην ανα
λαμβάνει δια την τεληινειακήν κατάστασιν

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσ βεητικ ή
Α .Ε .Η . (β λά β ες)
Ι.Κ .Α . (πρωτ. β ο ή θ ειες)

5.25 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5.50
6.05
6.30
6.40
6.55
7.56
8.15
8.35
9.00

Π λ ο ν τία τε τις
γνώ σεις σας

{ t o a n

*
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μ ετα τρέΜ 'ΐι ,ι,ν' ’Α ραβικό Κόλπο
σέ κλεισ τή θάλασσα.

KAO FTA:

I ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 2. F.PE
(Ο ΙΕ Λ (ΙΟ ) 3. ΚΑΔΟΣ 4. ΜΕ
ΜΙ
ΛΒ 5.
ΑΚΙΜ ΟΡΔΚΕ 6. ΙΑ
ΕΦ 5 - ΕΙΡ 7 ΠΡΩΡΑ 8. ΟΣΑ - ΙΟ 9. ΣΥΣΤΟ Ι
ΧΟΝ

αυνο το

Από a n y à φ ω τογραφ ιώ ν πού πηpuv aï κιιαίλαναΓ'Τιτ τού «‘ Απόλ
λων - ξία γ ια ίζ» πρακάπτπ ίίτ ι ή
Α ρ α β ικ ή χρρσάνήόος διολισθαί
ν ε ι προ; τό Ί μ ά ν . Ή κίνηση αυ
τή άρχισε ι'δώ κ α ι μ ερ ικ έ; χ ιλ ιά 
δες -χρόνια καί θά κα τα λή ξπ να

κανάλια

Η Λ Υ Σ ΙΙ ΓΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ: I. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Σ ΕΡ - (EST) ΕΚΑ - Σ Υ J. ΣΕ Κ
ΠΑΣ
4. AMS4EP 5. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 7. Τ ΙΣ - ¿£.4 S. IE - A ΚΙ
(Μπούα) - ΙΟ 9. ΑΔΙΒΕΡΙΟ Ν

• Το 1975 βραβείο ενδυματολυγιας στην Θεώνη Βαχλιώτη για
την ταινία « Υπέροχος Γκάτομών».

1

Διάλογος στις δυο τη νύχτα, στο
μα ενός ερημικού δρόμου:
Λ
- Με συγχωρείτε. μήπως θα β%
ρούσατε να μου πείτε αν υπύρχα ***
κοντά κανένα αστυνομικό τμήμθ·
Οχι. δεν υπάρχει.
.¿ ,
- Με συγχωρείτε. μήπως Ρυ®
κανένιιν αστυφύλιακα ή κανέναν αΡ*
περαστικό απ' αυτά το μέρη:
- Ό χι.
.
- Τότε, δεν υπάρχει κίνδυνοί '
,,ι·ύ
μιις ενοχλήσει κανείς! Δώστε Ρι1
παρακαλώ, τυ πορτοφόλι σας—
Κάποιος επισκέπτεται τον διευθό*
ενός τσίρκου:
..
- Επν ενδωφέρεοθε. μπορώ ι
μιμΐ)θ·Ό ια πουλιά.
Ό χ ι κύριε, είπε ο διευθυντή^
- Τόσο το χειρότερο για σας·
και πέταξε έξω οπό το ανοιχτό παν
θυρο...
Ακούσε, φίλε μου. είμαι πολύ ®'^,^
συχος. Η γυναίκα μου λέει συνέίτ
στον ύπνο της: «Όχι. Πάολο. ύΧν, ι
- Και γιατί ανησυχείς, αφού
«όχι».

Δ ιο β ώ ζ χ τ Β

κα> δ ια Ο ίδ ε ε ε
«ήν
c-φ η μ ιε ρ ιδ α μ α ς ·

Πέμπτη 22 Απριλίου 1982
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ΠΑ TO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Η Ρ Α Κ Λ Η Σ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
ΗΡΘΕ ΙΣΟ Π Α Λ Ο Σ
ΜΕ ΤΟ Κ Α Λ Ο Χ Ω Ρ Ι (1-1)
T e o î^ nAJ ° r ( W t * Πο™ *ής

^¿TV^m

κορυφή ο Η pu

9ανξ, Λ->Ιατΰϋ « ι το Καλοχώρι ήρ”αν >σοπαλοι ( i - 1 ),
Α
μ

Eu.-ml" °*
«Un Τ

°>1“ δες είχαν την

π01' Θ<1 Τ0υς έδινε τ 1γ νίκη.
τΐν «μεταλλεύβηκ
ηκαν. Ένα

“ο ™

™ιχνιδι κόκα
σε Hwiuu|iu
ποιότητα που αποVOñmwp
εο2 fin; Τ° υς üp,CETo6? Φ'λάθλους
β ρyίσ κ ο ν- τ α ν \ivu
oto yi
γήπεδο.
δοιτΤη,Π
·αε ΚΕΦ°λ'“ του Κακού το

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Η ΡΑΚΛΗΣ: Μελικιώτης, Γιαννόπουλος,
Μυλωνάς,
Κανάκης,
Τοπούζης, Γιαννόπουλος (75' Δαβόρας) Τσουλτζίδης) Κουκουτάρας,
Αναγνωστάπουλος,
Τερζόγλου,
Σκορδόπουλος.
ΚΑΛΟ ΧΩ ΡΙ:
Γκιουρτζής,
Ζαιρειριάδης. Γκυρίνης, Γιαννακίδης.
Γρηγοράκΐ|ς, Μαυρίδης, Τσαμασί
όης, Κυριαζής, Θεοδωρίδης, Πατρέλης, Κάκου.

για ,·οναριααμό

Tou

γήήΓ'° 74 ° C.KÍ,VTPU πηυ δημιουρ-

&ανε n a S î a ^ ° Kup,a^
«nia

γήθηκε πετάχθηκε θαυμάσια υ Σκορδόπουλος και με δυνατό σουτ έκανε
το 1-1.
Διακριθέντες από τον Ηρακλή οι
Τοπούζης, Κουκουτάρας και από το
Καλοχώρι οι Κάκου, Τσαμασίδης.
Η διαιτησία του κ. Μαλούτα
(Αμανατίδη Γκίκα) με πολλά λάθη.

πενιρα "P°? την

με 8««. · Μελ,κιωτη και ο Κόκκου
Στο * r T ^
τ° ° 1·
σε σέντρα που δημιουρ-

ΕΝΑ Π ΑΡΑΠ Ο Ν Ο ΤΟ Υ
« Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ »

Μάθαμε ότι άρχισαν να γίνονται
οι
προσλήψεις.
στο
Ε.Α.Κ.
ΒΕΡΟΙΑΣ.
Από τα πρώτα ονόματα που
ψυθηρϊστικαν, με μεγάλη έκπληξη εί
δαμε ότι δεν ήταν κανένας αθλητής
του Φιλίππου.
Ηδη στην θέση του Γραμματέα
προσελήιρθη μία κυρίά.
Ενώ έμειναν απ' έξω, τρεις αθλη
τές του Φιλίππου που επί μία ΙΟετία ,
έχουν προσφέρει στον Βεροιώτικο
Αθλητισμό και έχουν αγωνισθεί καί
σε ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Τα ονόματα τους Γκιλιόπουλος,
Αλεξανδρίδης. Τσουλουχίδης.
Τρία παιδιά με μεγάλη προσφορά,
στο Μπάσκετ, στο Βόλλεϋ. στο
Χαντ-Μπιολ και στο Ποδόσφαιρο.
Τρία νέα παιδιά που στα 26 χρό
νια τους προσπαθούν να βρουν τον
προσανατολισμό τους, στον δύσκολο
αγώνα της ζωής, ενώ παράλληλα κά-

Ηε Κυριακή αγωνίζονται με την ομά
δα τους, τον Φίλιππο, σ' όλα τα Γή
πεδα της Πατρίδας μας. για την δόξα
της ομάδος τους και το μεγαλείο της
πόλης τους.
Ο Φίλιππος Βέροιας, δεν είναι το
σωματείο των 5-10 ανθρώπων που
τρέχουν και μοχθούν κάθε μέρα , ο
Φίλιππος Βέροιας είναι το σωματείο,
όλων των Βεροιωτών. μικρών και
μεγάλων, πλουσίων και φτωχών,
προνομιούχων και μη.
Ιδού η ανταμοιβή, των αρμοδίων,
των υπευθύνων παραγόντων της πόλ.ης μας. προς τα παιδιά αυτά.
Περιφρόνηση και κατατρεγμός.
Οι Ναουσαίοι μας ξεπέριισαν, φάνη
καν πιο έξυπνοι, πιο σωστοί, πιο 61καοι.
Διόρισαν, προσέλαβαν στο κλει
στό Γυμναστήριο, αθλητή του Βόλ?.εύ του Ζαφειράκη. της ομάδος που
αγωνίζεται στην Β ' Εθνική Κατηγο-

ΑΛΛΑΓΕΣ Σ Τ Η ΣΤΑΘ Μ ΕΥΣΗ
Κ Α Ι Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
^ νέΧ«α α„ό τη

οδού Βοσ. Φιλίππου.
• Καταργείται ο μονόδρομος οπό το
τμήμα της οδού Βασ. Κων/νου μέχρι της
οδού Β. Φιλίππου.
• Η οδός Βασ. Κων/νου σε όλο το
μήκος της με κατεύθυνση από τη^ οδό
Μεγ. Αλεξάνδρου προς την πλατεία
Τρόμπακα καθορίζεται ως μονόδρομος
• Καταργείται η στάθμευση των
ΤΑΞΙ στην πλατεία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ. από
την οδό Κυμπίτη μέχρι Β. Φιλίππου κιιι
από την οδό Ετουγιαννάκη μέχρι της
ταβέρνας ΚΑΤΣΙΑ.
• Καθορίζεται το τμήμα της οδού
Ετουγιαννάκη από πλατείας Καρατάσου
μέχρι Ιερού Ναού Αγίου Μηνά με την
αυτήν κατεύθυνση και από την πλευρά
του Ιερού Ναού ως χώρος σταθμεύαεως
ΤΑΞΙ και για 14 αυτ/τα.
• Καθορίζεται το τμήμα της οδού Γ.
ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΗ από οδού Διονυσίου
Εολωμού μέχρι της Πλατείας Καρατάσου
με την αυτήν κατεύθυνση και κατά την έν
νοια της εναλλακτικής _σταΟμεύσεα)ς ως
χώρος σταθμεύσεως T A il για 14 αυτ/τα.
• Απαγορεύεται η στάθμευση και
στις δύο πλευρές της οδού Λ. Πετρϊδη
καθώς και στις πλατείες Εμπορίου και
Αγίου Μηνά.
• Απαγορεύεται η στάθμευση και
στις δύο πλευρές της οδού Εμπορίου.
• Απαγορεύεται η στάθμευση στο
τμήμα της οδού Χρ. Περόικάρη από Πλα
τείας Τρόμπακα μέχρις οδού Βύρωνος κ<»
στις δύο πλευρές.

Otoiyri „ ί ” 1 tou τμήματος το οποίο αντι•
Των " “ λαιών Δικαστηρίων.
<«ιν ο>π^,?τ!,ευΐ;Τιαΐ 1 στάθμευση όλων
οδού Bar Γ ' ,π^Τ'ν «‘καστικών. επί της
λ'.ίππ-,.. . . ιν/νο\> προ του
ιυυ προσωρινού
:oc
ι ' του τμηιια•oc που ?υ ™Y“
, ' „ rPou
” " κοι επι

- -

τεριλορράνετ
αριθμών
19
αρ.θμώ579τα,25ε™ξύ
tÜ,V ° ΙΚΐν

ση τπί<Ι. ίΐΡ Ιε'τθι. ,1εναλλακτική στάθμε«·
l'oit ta, n ñJlo^000“ Εδέσσης και απαγο-

Ρ4 της ή6ού Μ£υθη ΟΤην °P,tnEPñ πλευ"5

Π στάθμευση επί του
t e E K . « * * Κοντογεωργά-

»0

σοων Mn™a*i*,tnvop£vov Μεταξύ των
Ή '« οπω-Ρϊ ' 0^ ω.ς μέλΡ' Καστανιάς

EBvurtfep.w “ ai η οτάθ
ιθμευση επί της
Οδού Βέροιας Εοέσ
Εδέσσης

%

ΓΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

διπλήε* ί

Ζαφειράκη καθορίζεται

^Ον^ρόμ0^ t,V<3Cü>(=καταΡΥθΠΜένου του

Η ρ ^ « “ δδς Βύρωνος καθόριζε™ι ως
<” : · 0*? τ0 μήκος της με
nQP>:o.

η απο Διοικητήριο προς το

f y j t b e r J η στάση και η στα·πν 'ϊ1 ΤΠ? πλατείας Καρατάσου σε
% περίμετρο.

ώ Απαγορεύεται η στάθμευση επί της
οδού Ετουγιαννάκη από Αγίου Μηνά μέ
χρι Λυκείου
Γυμνιισίου και στις δύο
πλευρές.

’ü*íuq ^ \ urçiTüt ο μονόδρομος από to
ηι" οδου Ζαψειρακη μέχρι της
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! ΚΑΘ” “ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ¡
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
'Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
* Η ΤΗ * Π Α Τ ΣΙΚ Α Σ

- Εκδότες
Λ * ° Ι Π ΑΤΤΙΚΑ ε .Ε

Διευθυντής
Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

(Εδέσσης 1)
Τσςϋθυνος
J a n o y p a ^ io u
" ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α Τ ΣΙΚ Α Σ

ΦερροΙου 6)
Ομικός σύμβουλος
Τ* * Ο Σ Π Α Τ ΣΙΚ Α Σ

TpA¿ ™ 10,ιράτοας 261
- ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Τκχ Σ ητροηύλ* ν ς 72

23.137

29.762
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• Απαγορεύεται η στάθμευση επι των
κεντρικών οδών φορτηγών αυτ/των άνω
των τριών τόννων.
• Απαγορεύεται η στάθμευση οχημά
των προ του Διοικητηρίου Ναουσης.
πλην των υπηρεσιακών.
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Καταργείται η εναλλακτική στάθμευ
ση επί της οδού Βετποπούλου στο τμήμα
από της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι
Κομνηνών και ορίζεται ως μόνιμος χώρος
σταθμεύσεως των ΤΑΞΙ η δεξιό πλευρά,
απαγορευμένης της σταθμεύσεως στην
αριστερά.
ΕΤΗ ΜΕΛΙΚΗ
• Οι οδοί Κένεντυ από Α. Ζουνοπούλου μέχρι Αθανασίου Κούκου και Σμύρ
νης από Κ. Φουνιουκίδη μέχρι καταστή
ματος Παπαδοπούλου χαρακτηρίζονται
ως οδοί προτεραιότητας εγκρινομένης της
τοποθετήσεως πινακίδων με την ένδειξη
STOP.
• Κοθορίέεται ως χώρος σταθμεύ
σεως ΤΑΞΙ η πάροδος μεταξύ της κεντρί
κής Νησίδος k u i των ιδιοκτησιών Μπουκουβάλα.
• Καθορίζεται ως χώρος σταθμεύ
σεως των οχημάτων εκ περιτροπής η οδός
Φιλίππου και από το Ζαχαροπλαστείου
Σωτηρίου Τζαφέρη μέχρι τον Σταθμό
Χωροφυλακής.
• Απαγορεύεται η στάθμευση όχημα
των επί της οδού Βασ. Αμαλίας και απο
την αλευρά της Κοινοτικήζ, Πλατείας και
«ου κτιοίου του Γ.Π. Συν/αμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΒ
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Λόγω του ότι δεν έχουν διατεθεί
ακόμη τα λαχεία της κληρώσεως της
έγχρωμης τηλεοράσεως της Γυμνά·στικής Εταιρίας Βέροιας (ΓΕΒ) πού
είχε προγραμματιστεί για την 15η
Απριλίου αναβάλεται αυτή μέχρις
εξίχντλήσειυς και των ι>πολοίπο>ν
5λαιχνών.
„ „ ..Λ ..
ΕΚ ΤΗ Σ ΛΙΟ ΙΚΗΣΕΩ Σ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ ΥΤΟΚ1ΝΗΤΩΝ
Τ4

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
σημεία σταθμεύσεως και ϊίελεύσεως των
λεωφορείων ΚΤΕΛ σε ορισμένα χωριά
του Νομού μας. Συγκεκριμένα η στάθμευ
ση και διέλευση θα γίνεται στο εξής:

• Στο χωριό Φυτειά μπροστά στην
οικία του Ιερέα και μπροστά στην οικία
Χαλαιτζούκα Νικολάου.
• Στο χωριό Ροδοχώρι κοντά στην
οικία Λαζαριδη Λάζαρου,
• λτο χωριό Επισκοπή κατά την δια
δρομήν προς Mupiva μπροοτά στο οικό
πεδο Μάμαλη Ανδρέα, του Καφενείου Λί
γκα Θωμά, του οικοπέδου Λαπαβτσα
Βασιλείου, του οικοπέδου Γεραντιδη
Ευσταθίου και της οικίας KupuniSn
Αντωνίου. Κατά την διαδρομήν προς
Νάουσα μπροστά στο οικόπεδο Παπαγεωργίου Γεωργίου, του οικοπέδου θεοδωρίοη Γεαιργίου και του οικοπέδου
Κελεσιδη Γειοργίου
• Στο χωριό Κουλούρα στην κοινυ
τική έκταση που υπάρχει μεταξύ των
οδών Κων/νου Καραμανλή και Βασ. ΓΙαύ
λου. μπροστά στο οικόπεδο Λιλιοπούλ,ου
Γεωργίου και μπροστά στο οικόπεδο
Κατζούρα Χρήστου καιαργουμένων των
στάσεων κοντά στο κοινοτικό κατάστημα
και στο Β' Δημοτικό Σχολείο.
• Στο χωριό Επισκοπή βεροία;
μπροστά στην οικία του Δημητρακοπούλου Αχιλλέα.
• Στο χωριό Πλάτανος εγκρίνεται η
αλλαγή πορείας των λεωφορείων η οποία
θα εκτελείται περιπετρικά και η δημιουρ
για νέων στάσεάιν μπροστά στο Δημοτικό
Σχολείο, μπροστά στο οικόπεδο ψαριικοπούλου Αντωνίου και μπροστά στο οικό
πεδο Μακρίδη Επαμεινώνδα.
•
Στην
ιαχή Κ. Αγιον Νικολάου
Ναυύσης μπροστά στο συνεργείο Κια-

φούλη.
• Στο χωριό Μαρίνα εγκρίνεται η
επέκταση της ιιστικής γραμμής ατον
συνοικισμό με στάση στην Πλ.ατκϊα
Πιιλωιογιάννη.

Ο Μ ιττερ ά ν
«φιμώ νει»
τον
Μωρ
ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕΙ
Ο πρόεδρος Μιττεράν παρενέβη
προχθές για να σταματήσει την
φαγωμάρα που ξέσπασε ανάμεσα
στον πρωθυπουργό του κ. Μωροοά
και το σοσιαλιστικό κόμμα, ύστερο
υπό την δημοσίευση άρθρου του
πρωυπουργού
στην
εφημερίδα
«Μόντ» για τον τρόπο διυκυβέρνησις
στην Γαλλία.
Έξω φρενών ο αρχηγός του κόμ
μοτος κ. Ζοσπέν και ο πρόεδρος της
σοσιαλιστικής
κοινοβουλευτικής
ομάδτις κ. Πιέρ Ζόξ επέκριναν δημό'
σια τον πρωθυπουργό για το ασυνή
θιστο άρθρο του που δημοσίευσε
πρωτοσέλιδο η «Μόντ».
Ο κ. Μωρουά με το άρθρο του
υποστηρίζει ότι οι υπουργοί πρέπει
να μετέχουν σε δημόσια συζήτηση
και μάλιστα να την ενισχύουν.
,'O ruv υπάρχουν εναλλακτικές πολι
τικές λύσεις πρέπει να συζητούνται
ενώπιον του έθνους χωρίς καμου-

φλάζ».
.
. _
Ωστόσο με την άποψη αυτή διαφτονούν όχι μόνο ο κ. Ζοσπέν και ο
κ Ζόξ. σλλά και α ιί,|°? ° πρόεδρός
¡γ(ιτΤεράν, ο οποίος λέγεται ότ» έχει
Εξ0ργισθεί από την δημοσιότητα που
8[5εται στη φαγωμάρα μεταξύ των
υπουργών του.
ο κ. Μιττεράν κάλεσε τον κ.
Μωρουά και τον κ. Ζοσπέν σε δίωρη
,δττχιτερη συνάντηση προχθές, χωρίς
¿μως κανείς να μάθει τι συζητήθηκε,
Κατά την εφηρερωα «Μύντιι οι
κ κ Ζοσπέν και Ζο,, .απηχουσαν
πιστά τις απόψεις του προέδρου Μιτ
τεράν» όταν επέκριναν δημόσια τον
κ. Μωρουά
.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ζοσπέν είπε
ότι δεν πιστεύει ότι ο πρωθυπουργό;
εννοούσε πράγματι αυτά που εγραφε
ενώ ο κ. Ζόξ εξέφρ«°ε λύπη για την
δημόσια συζήτηση μ«αξυ υπουργών
χαρακτηρίζοντας rnv
Γθν ως «εντελώς
.(ir mrTÎÎT""" ΑισκιιΒί ΛνΠ«Γ/ι»Λ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

μ ε

• Απαγορεύεται η στάθμευση στις
εισόδους του αυλόγυρου Δημ. Σχολείου.
• Απαγορεύεται η στάθμευση των
γεωργικών μηχανημάτων και φορτηγών
αυτοκινήτων ανω του 1, 1/2 τόννου επί
της παρόδου Σάμου.
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ
• Απαγορεύεται η στάθμευση των
οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής οδού
μεταξύ ταυ Σταθμού Χωρ/κής και της
οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
• Η οδός Βασ. Γεωργίου καθορίζεται
αις* εναλλακτική σταθμεύσεως.
ΣΤΑ ΚΑΒΑΣ1ΛΑ
• Απαγορεύεται η στάθμευση των
οχημάτων κιιι στις δύο πλευρές της Κοι
νοτικής αγοράς και σε απόσταση 50 μέ
τρων οπό της εισόδου σ' αυτήν απ' την
Εθνική οδό Θεσ/νίκης
Βέροιας και
συγκεκριμένα στη αία πλευρά από το
περίπτερο Σολωμονίδη Νικολάου μέχρι
το τέλος του Κοινοτικού καταστήματος
και κατ' επέκταση αυτού 12 μέτρων μέχρι
μιας μικρής γέφυρας συμπεριλαμβαναμένης και από την άλλη πλευρά από το Παν
τοπωλείον Σολωμονίδη Φωτίου μέρι της
οικοδομής Γουλσουζίδη Ανέστη συμπερι
λαμβανομένης καθώς και η μεταφορά του
χώρου σταθμεύσαως ΤΑΞΙ σε απόσταση
5 μέτρων από το περίπτερο Σολωμονίδη
Νικολάου προς το Παλαιιό Σκυλίτσι.
Η ΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ο ι Ροδακινοπαραγωγοί που έδωσαν τα ροδάκινά τους εσοδείας
1981 σε ιδιώτες εξαγωγείς και δεν πήραν την σχετική επιδότηση που
δικαιούνται, να φέρουν τα τιμολόγια πωλήσεώς τους στον Α γρο τικό
Σύλλογο Βέροιας Κ ονίτσ ης 25 Βέροια μέχρι 10 Μ αιου 198^. για να
ενεργήσουμε να πάρουν την επιδότηση.
.
s
Τα τιμολόγια που Οα δοθούν μετά την 10 Μ αιου c tv Ou ληφθουν
υπόψη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
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ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

-------

ρια.
Το όνομα του - για τους άπιστους Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
Επειδή πολλοί, θα ακεφθυον, ότι
όλα αυτά τα γράφουμε με σκοπό, την
αντιπολίτευση στην παρούσα πολιτι
κή κατάσταση, έχουμε ιό τονίσουμε
τα παρακάτω:
Οταν μπήκαμε στο Δ.Σ του
Φιλίππου, τον πρώτο όρο που θέσαμε
ήταν «Μακριά τον αθλητισμό, οπό
την πολιτική»
Η πολιτική θα είναι μέσο και σκοπόε εξυπηρετήσεως του Συλλόγου
μας και όχι ο σύλλογός μας να γίνει η
γέφυρα απ' όπου θα εξυπηρετηθούν
πολιτικοί σκοποί,
Τα
παραδείγματα, υπάρχουν
άφθονα. -Ηρθαμε σε αντίθεση με την
παλαια Γ.Γ. Αθλητισμού.
Στείλαμε ανοικτή επιστολή, κατά
τού τότε Γ.Γραμματέα, σ όλον τον
Τύπο της 'Ελλάδος.
Σβηστήκαμε από την κατάστικτη
των μελών της επιτροπής του Γυμναστηρίου της «ΕΛΗΑΣ« από βουλευ
τή . του τότε κυβερνώντας κόμματος.
Στην θέση μας μπήκε ένας άσχε
τος με τον Αθλητισμό.
Καυτηριάσαμε με επιστολή, στον
τοπικό τύπο, την ενέργεια αυτή.
Το αποτέλεσμα . ο Σύλλογός μας
πήρε οικονομική ενίσχυση από τα
Κρατικά Λαχεία το ποσό των 10.000
δρχ, ενώ άλλ*« σύλλογοι με μηδαμι
νή προσφορά στον Αθλητισμό της
πύλης μας , πήραν 180.000 δρχ., για
την περίοδο του 1981.
Ηρθαμε σε αντίθεση με τον
παλιό Νομάρχη, κατά την διοργάνω
ση. από τον σύλλογό μας, των
Πανελληνίων Αγώνων Ανωμάλου
Δρόμου στην Βεργίνα, γαι τα σκληρά
του λόγια * δεν με ενδιαφέρει ο αθλη
τισμός, κάνετε ότι θέλετε, εγώ δεν
μπορώ να σας βοηθήσω»
Χειροκροτήσαμε την ενέργεια
του Δημάρχου να παραβρεθεί, σε
αγώνες των τμημάτων του συλλόγου
μας.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε
πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα που
δείχνουν . ότι κρατήσαμε και θιι κρα
τήσουμε τον σύλλογό μας , τον Φί
λιππο, μακριά από κάθε πολιτική
σκοπιμότητα και θα αγωνισθούμε με
τίμια μέσα, για την πρόοδο του αθλη
τισμού της πόλης μας και κατά προέ
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A ν a δ ρ ο μ ή
στο παρελθόν

Το ΒΕΡΜΙΟ Βέροιας λίγο πριν από τον αγώνα κυπέλλου Κλλαδυς II9J1)
πρός τον Ο ΛΥΜ Π ΙΑΚΟ Ναούσης τον οποίο απεκλωσι ,,ι J .|.
Ορθιοι: ο Σπύρος Χριοτουλάκης, που n>Nuvt ηρτν ιιπο λίγες φδομιώις
και οι Ανέστης Μαροντίδης, Αντωνης Τοανοσίόης, Στέφανος Κοοοπης!
Γρηγόρης Κοκκινίδης, Χαρίλαος Μπακνμτςής, Τέλης Φωτιάδης.
Καθιστοί: τ άκης Σταυριδης. Κώστας Καραλής Νίκος Ζάννος και Κωοτας
Λαγαλέας.

Ο Ε Ρ Μ Η Σ Βέροιας κατά την ποδοσφαιρική περίοδο Ι95Λ-54.

ΟΡΘΙΟΙ: Οι μακαρίτες Τάκης Πάτρωνας και Λντν νης Πιρατινός
(καβουράκι) και οι Μήταος Καλφόπουλο;, Χρήατος Ρέμμφψ Αλίκος Χαρα
λαμπίδης, Βασίλης Πετρίδης. Γιάννης Μιχαηλίδης.
ΚΑΘ ΙΣΤΟ Ι: Κωοτας Τσιομπνίάης. Τυέίλης ΓΙορψύρης. Τάκης Καζοντζιδης, Γιάννης Παντέϋδης και Σούλης Βαρακλής.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΜΕΣ

κταση της Πατρώος μας.

Και «ιά παρατήρηση.
Στα Νομαρχιακά Συμβούλια . δεν
πρέπει να υπάρχει και ένας εκπρόσω
πος του Αθλητισμού, μια που με την
αποκέντρωση κτιι την Περιφερειακή
ανάπτυξη και ο Αθλητισμός Οα εξαρτάται πλέον από τον Νομάρχη και τα
Συμβούλιά του:
ΣΤΕΦ. ΟΙΚΟ ΝΟ Μ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ννωρι'ζοασο τυφλό οόστημο νροφομηχανής. όρκττη ορΕυγροφίη
και επιθυμητή η οννΛική γλώσσα θ ο της οναιεθ»! μηιύθανη υι.τη
σε γνωστή επιχείρηση της Βέροιας, Θα τηρηθεί σπόλατπ εχ«μι,
θ εία Για προσωπική συνέντευξη τηλεφωνείσ»* στο 62.665

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ ΙΟ Π ΙΑ Τ Ο Ν
Επαγνελματικσ ή ημιεππνγελμαπκΰ μι υιχειρισμτνι· σ·.
κατόστυση Πληρ ΜΠΥΡΑΕίΑ MIMIS ΤηΑ 62-118.

ιαλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ Δ ΙΙΜ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΛ
ΝΟ Μ ΑΡΧΙΑ Η Μ ΑΘ ΙΑΣ
ΤΜ Η Μ Α Υ ΓΙΕ ΙΝ Η Σ
Βέροια 2 Μ - 1982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ
Με την υπ' αριθ. 211 1/21-4-82
απόφασή μας. προκηρύσσουμε τη
πρόσληψη επί αυμβάσει (13) έργα
τών ψεκασμού για την περίοδο από
5 5-82 μέχρι 15ης Οκτωβρίου 1982
γμι τον ψεκασμό των ελών περιοχής
Αλεξάνδρειάς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλλουν στο Τμήμα Υγιεινής Ν.
Ημαθίας αίτηση με τα σχετικά δίκαιο
λογητικά εντός δέκα ημερών από uó
ριο.
Πληροφορίες παρέχονται από το
Τμήμα Υγιεινής Ν. Ημαθίας κάθε
εργάσιμη ημέρα.
Ο Νομάρχης Ημαθίας
L Π ΙΝ Α Κ ΙΛ Η Σ

Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Η Μ ΑΘ ΙΑΣ
ΚΟ ΙΝ Ο ΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Αυτοκίνητο φορτηγό LX. 1319 Μερσενττ,ς με πινιικίδες ι κ >.·. κλοφιιρία και σε τιμή ευκαιρίας Πληρ. τηλ. 41466 κ. Νίκο.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
Για ν(ι εργαστεί σαν αυνεκιίρος. χωρίς «- φαλα,α n.··. p t . „ χ οι1
ορούς- Πληρ. τηλ. 41 3 7 5 Λτυκάδια Ναουσης

Σ ουβ λά κι
ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

MIM1S
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 62.118

ΒΕΡΟΙ Α

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική
δημοπρασία »1 ανάδειξη εργολάβου
αποκομιδής απορριμμάτων γιυ τους
εναιτομεΐναντκ μήνες του 1982, που
θα διενεργηθεί στο Κοινοτικό Κατά
στημα Βεργίνας, την 28ην του μηνός
Απριλίου 1982 ήμερα Τετάρτη και
ώρα 9.30 π.μ. έως 10 π.μ. ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής βάσει των
όρων που καθορισθήκανε: με την
11/82 απόφαση του Κοιν, Συμβ/λίου.
Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε
το ποσό των 12.000 κατά μήνα. Οι
ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν
εγγύηση συμμετοχής δρχ. 1920 σε
γραμμάτιο
παρακαταθηκών
και
δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεννωριαμένης Τραπέζης, και υπεύθυ
νη δήλωση του Ν. 105/69 ότι έλαβε
γνώση των όρων της διακηρύξεως
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμ
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1065/80
άρθρου 113 του Δ.Κ.Κ. και του Π.Δ.
28/80 «περί εκτελέσεως Δημοτικών
και Κοινοτικών έργων» το πλήρες
κείμενο της λεπτομερούς διακηρύ
ξεως οι όροι, υποχρεώσεις κ.λ,π. οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση προαερχόμενοι σ κι γραφεία
της Κοινότητας τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες,

62.031
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Σ
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Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤίΤΩΝ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδάς
Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια Φλαι^τζ^
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156- TUA. 25J44/62A5V

ΒΕΡΟΙΑ

Τ /

*

[ Μακεδονι κή
X
ΜΑΧΗ
Χ Ω Ρ ΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟ..

ω
ΤΟ Ν

Κάβι χρόνο, το καλοκαίρι, ο Νομός Ημαθίας Λίνα πς πιο άκληρες μάχες.
Μάχες Πραγματικές, γνιι <ην καλύτερη Λιαθυηη του ροδάκινου. Κοι κάθε χρό
νο, θέλεις με την πείρα, θέλεις με τις καιρικές συνθήκες, θέλεις με άλλου εί
δους όπλα, το ροδάκινο κάπως βολευόταν. Κάθε χρόνος που περνά, το Κρά
τος με τους υπαλλήλους του 5ίνα πρώτο την μάχη. Και όταν λέμε Κράτος
και υπάλληλοι, θα πρπχει να τους εντοπίσουμε στην Διεύθυνση Γεωργίας του
Νομού Ημαθίας. Εκεί εδραία το στρατηγείο, εκεί σχεδιάζονται τα επιτελικά
σχέδια και ικεί κτυπα για ένα τρίμηνο η καρδιά της παραγωγής. Ολοι οι
παραγωγού όλοι οι εξαγωγής, όλοι οι αγρότες εκα έχουν στραμμένα τα βλέμ
μστα τυυς και ιιπο εκεί περιμένουν το σύνθημα της μάχης αλλά και το μήνυ
μα της Ν ΙΚ Η Σ .
Στρατηγός σ αυτήν την δύσκολη μάχη, πάντοτε ο Διευθυντής της Γκωργέας. Σωστός πολέμαρχος, με τα κατάλληλαόπλα που του όπλισε προ πάντως
η πεψο (γιατί η μάχη κάθε χρόνο γίνεται), πολέμα για όλους μας.
Ετσι και «έτος, στο στρατηγείο, άρχισαν να απλώνονται οι χάρτες. Αλλά
* ί ·ν καλά καλά αρχίσει η μελέτη τους, τον στρατηγό, τον καλύτερο πολεμι
στη, η Κυβερνησις του ΠΑΣΟ Κ, μέσα στο υμόκ των μεταθέσεων πυυ την
κατέλαβε, τον μεταθέτει.
Τον στέλνει, από την πρώτη γραμμή, στα μετόπισθεν!!
Και έτσι, «φέτος, χωρίς εμπειροπόλεμο στρατηγό θα δώσουμε την μάχη.
Μιά μάχη που θέλει σκληρούς αγώνες και πείσμα μα και πείρα. Αυτά τα όπλα
τα αχε ο στρατηγός μας. Λένε ότι θα ερθα άλλος πολεμιστής. Οποιος και να
όνοι, την τακτική των μαχών του ροδάκινου δεν την ξέρει. Γιατί ο' αυτήν
την μάχη, η αυτού του οδούς τον πόλεμό δεν έχει ξαναπολεμησπ. Και οι πό
λεμοι με απολέμους στρατηγούς δεν κερδίζονται.
Μ ΑΚΕΔΠ Ν

Η Αργεντινή δεν υποκύπτει
στις πιέσεις της Βρετανίας
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΛΙΡΕΣ 2! (ΑΠΕ ΗΝ
Τ Υ Π Ο Ι)
Ο πρόέύρος της Αργεντινής κ.
Λεοπόλντο Γκιιλττέρι επιδιώκοντας
να σταματήσουν οι επικρίσεις εναν
τίον της χούντας και οι φόβοι ότι θυ
ενδώσει ενδεχομένως στις πιέσεις της
βρεταννίας. κάλεαε χθες τους ηνετκς
των πολιτικών κομμάτων και υτοσχέθηκί ότι ουδέποτε η χώρα θα uno
ξενωθεί από tu κυριυρχικά δικιιιώμιι
τα της πάνω στα νησιά Φάλκλιινί
«Μάς διαβεβαίωσην απόλυτα, ότι
η κυριαρχία της Αργεντινής πτπ
νησιά δεν θ' αποτελέσει ιιντικείμ/νο
οποιαπδήποτέ παραχωρήσειος·. δή
λωσε ο ηγέτης του ομοσπονδιακού
κόμματος κ. Φρανσίσκο Μβνρίκε.
Μ ιιι από τις μεγαλύτερες εωημιρίδες της χώρας, η «Νάσιον·, έγρανε
ότι πιιραχώρηση στο θέμα της
κυριαρχίας της Αργεντινής πάνω στα
νησιά, θα έχει βαραές πολιτικές «πι
πτώσεις «συμπέριλαμβανομένου κιιι
του· ενδεχομένου πτώσεως της κυβερνήσεως»
Ο υπουργός εσωτερικών
κ.
Αλφρέντο Σαΐνι Ζάν. συναντήθηκε
με τους ηγέτες 13 πολιτικών κομμά
των. πολλή από τα ο ποια όιαμαρτυ
ρήθηκαν νια την έλλειψη ενημερώσεως τους σχετικά με την κρίση των

Τα ονόματα των νεκρών
και τραυματιών του Σινά
Α Θ Η Ν Α 21 (ΑΠΕ)
Σύμφωνα με πληροφορίες από το
Κάιρο, τα πλήρη στοιχεία των θυμά
των του χθεσινού τραγικό·, δυστυχή
ματοε είναι τα έξης:
ΝΕΚΡΟΙ
I) Χιύκιαόάκη Ελευθερία συξ. Εμμα
νουήλ το γένος Χατζηόάκη Χρήστου
Ρέθυμνο γεννηθ. 1925 Διέμενε Αθή
ιό
Αλκαμένους 20 διαβ. Λ
110251.2) Καλένιζου Μι:pon η συζ.
Ζάχου το γένος Διαμαντή γεν.
7.5- 1θ 10 Κόμμα Λαμίας διαβ. Λ
4702) διέμενε Μαρκοπούλου 50. 3)
Πυπαιωάννου Μαρία συζ. Νικολάου
το γένος Βασιλείου Ποληού γεν.
190' Ορχομενό Βοιωτίας
διέμενε
Πεύκη Αττικής Αγίου Γεωργίου 12.
διαβ. Λ ά0524. 4) Νικολέττα ία νθο

πούλου. το γένος Δοΐκα γεν. 1937
Καβάλα.
καναδικό
διαβατήριο
47Μ /4. 5) Μητσιου Σταματούλα
συζ. Ηλία το γένος V Βογιατζή γεν.
1922 Βαμβακόφυτο Σερρών διέμενε
θεπ/νίκη, Κονίτσης 2 διαβ. Λ
190345. 6) Κουλουριώτου Μαρία
συζ, Ευαγγέλου το γένος I. Παπασωτηρίου γεν. Αχαρναί Αττικής 1906
διέμενε Αχαρναι Α τηκής Ηρακλεί
του 7 όιαβ. Λ. 111140. 7) )£μτζοπουλου Ειρήνη συζ. Μάρκου το γένος Γ.
Σπανάκη γεν. Επισκοπή Κρήτης
1918 διέμενε Π Τσαλδάρη 33 - Αθή
να αρ. διαβ. Α 4746, 8) Μιιρκυντωνάτου Σωτηρία του Νικολάου φοιτή
τρια γεν. Αθήνα 1955 διέμενε Αφρο
όιτης 6 Νέα Σμύρνη
υρ. διαβ. Τ
43Χ·3Θ. 9) Βαρδάκη Μαρία συζ.
(ωόννου το γένι»; 1. Ριζονάκη γεν

Οκτώ ώρες αβοήθητοι
στην έρημο του Σινά
ΚΑΪΡΟ 21 (ΑΠΕ)
Οκτώ ώρες αβοήθητοι μέσα στην
έρημο του Σινά οι προσκυνητές του
μοιραίου πούλμαν, που ανετράπη,
ενώ επεστρεφι οπό την ιστορική
μονή της Αγίας Αικατερίνης τα μεσά
νυχτα της περασμένης Δευτέρας.
Το κρύο ή«ιν διαπεραστικό και
το σκοτάόι κδυσκόλει-ε τις κίνησης
των διασωθέντών (μαζό και των ά λ
λων προσκυνητών των δύο πούλμαν,
που επροπορεύοντο και επέοτριψη»
μόλις αντκλήφθηκα'· όπ κάτι κακό
συμβαίνει) «ου προσπαθούσαν να
ανασύρουν τους νεκρούς και να βοη
θήσουν τους τραυματίες. Πολλοί από
τους τελευταίους βογγούσαν επί
ώρες μέχρι που άφησαν την τελευ
ταία τοος πνοή εκεί στην έρημο. Είχε
χαράζει ότον εφθασαν τα πρώτα
στρατιωτικά οχήματα, ειδοποιημένα
από μια στρατιωτική περίπολο.
Συγκλονιστικές. πράγματι, ήσαν
οι αφηγήσεις των επτά τραυματιών
(tí. γυναικών και ενός άνδρα) που
νοσηλεύονται
στο
νοσοκομείο
(Ηλιούπολις) τοο Κάιρου.
Στους δημοσιογράφους του Αθη
ναϊκού Τύπου και των ραδιοτηλεο
πτικών δικτύων, που έφθασαν χθες το
πρωί στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα
μαζύ με μιά ομάδα στρατιωτικών
ιοτρών είπαν ότι την ευθύνη για το
δυστύχημα ίχ α ο Αιγύπτιος οδηγός
του πούλμαν, που τόσο στην μετάβα
ση στο μοναστήρι, οσο κάι στην επι
στροφή. έως στην στροφή που ενέδφυε ο θάνατος, έτρεχε ouv ίτρελός).
Μάλιστυ στις αλλεπάλληλες συστά
σεις επιβατών του μοιραίου πούλμαν
οντιδρούσε αυξάνοντας ολοένα και
περισσότερο την ταχύτητα του αυτο
κινήτου.
Α Ν Α Γ Ν ίΙΡ ΙΣ Θ Η Κ Α Ν
ΤΑ Π Τ Ο Μ Α Τ Α

Εν τω μεταξύ, έφθασαν χθες στο
Κάιρο τα 14 πτώματα των Ελλήνων
προσκυνητών και εξηκριβώθησκν τα
πλήρη στοιχεία τοος.
Το αεροσκάφος «C 130 HER
CULES» της πολεμική; αεροπορίας
έφθασε στο αεροδρόμιο του Καίρου
στις 14 00' ώρα Ελλάδος. Μετέφερε
τους στρατιωτικοί»; ιατρούς κ.κ. Διονύσυ
Γεωργύπουλο ορθοπεδικό.
Φιλάδελφο Κατωπόδη χειρούργο.
Γ.σνντ. Πανανιωτόποολο βοηθό γει
α ιιμ ιΐιρ ιο
Ααρμονιβννη
βοηθό ορθοπεδικό, Νικόλα 1. Α. Σού
ρα προϊστάμενη αδελφή και Αγγελι
κή θεοδωρακοπούλου αδελφή. Το
εσωτερικό too αεροσκάφους είχε δια
μορφωθεί έτσι ώστε π ι μπορεί να
μεταφέρα τους τραυματίες.
Οι σι pniuHtKU» ιατροί μαζί με
τοες δημοσιογράφους κατευθύνθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο «Ηλιου
πυλ'ις» όπου ιξήτιισαν τους: Ηλία
θωμιίκυ, Ελένη Δημ. ψυχογιού (Αρ.
διαβατηρίου 2 2 Ι4 4 0 Τ )
Παρθένα
Τσορματζίδου. Αναστασία Σαββά
του. Ευστροτίμ Πανπγή. Αικατερίνη
Ψυλλίδα και Φανή Κασσιώτοο. Οι
ιατροί μ*τα την εξέτασή τους on*
φάνθησσ. ότι μπορούν να μεταφερ■Διύν στην Ελλάδα. Πστόσο, μάλλον
αυτά δε«· θο γτντι απόψε, γιατί υπάρ
χουν γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Επίσης, έγινι γνωστό, ότι το αερο
σκάρος της πολεμικής αεροπορίας
δεν μπορεί να τροσνεωιθιί στο Ελ
ρΙ; γνι να εξετάσουν m ιατροί και
ί -αραλαβουι ενδεχομένως και
,«*·; άλλους 17 τραυματίες, που
ι Ί Ί ε ύ Μ ΐΒ ΐ εκεί. Αυτό προσπαθού
•ι «τιλυσιι η ελληνική πρεσβεία

τσυ Κάιρου αλλά συναντούσε σοβά
ρά εμπόδια, γιατί η περιοχή βρίσκε
μπ υπό στρατιωτικό κοντρόλ, είναι
συνοριακή περιοχή και αρνούνται να
δώσουν οι αρχές τα στοιχείατοο
αεροδρομίου.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΠΝ Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΑ Ν
Όπως εδήλωσαν στο ΑΠΕ οι
στρατιωτικοί' ιατροί, η κατάσταση
των τραυματιών, που νοσηλεύονται
στο «Ηλιούπολις», είναι πολύ καλύ
τερη από όττ κπερίμεναν βέβαια, όλοι
έχουν κατάγματο χεριών, ποδιών,
πλευρών και λεκάνης, αλλά κανείς
δεν έχει υποστεί διάσειση και απώ
λεια της συνειδήαεως. Ό λο ι βρί
σκονται εκτός κινδύνου και μετιιφέρονται άνετα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παράλ
ληλα με την κινητοποίηση όλων των
ελληνικών αρχών της περιοχής μεγά
λο ενδιαφέρον έδειξάν και τα μέλη
της ελληνικής παροικίας στο Κάιρο
(που αριθμούν περίπου 15.000 άτο
μα).
Στο προσκέφαλο των τραυματιών
παρέμειναν συνεχώς κυρίες της
Φιλόπτωχου Κάιρου για να τους
συνδράμουν σι: οτιδήποτε είχαν ανά
γκη.
Α Φ Η Γ Η Σ Ε ΙΣ

Τ Ρ Α Υ Μ Α ΤΙΩ Ν
Η Αικατερίνη Ψαλλίδα 56 ετών,
συνταξιούχος υπάλληλος του υπουρ
γείου Συντονισμού, κάτοικος Αθη
νών. μυς είπε τα εξής: «Ήταν το δεύ
τερο τοξίδι μου στους Αγίους Τό
πους. Το πρώτο το έκαναν το καλό
καίρι. Τώρα είχα έρθει να πάρω το
άγιο φως. Ταξίδευσα μαζύ με την φί
λη μου Δήμητρυ Κούρτη, που δεν θέ
λησε να μετάσχει σ' αυτήν την τκλευ
ταία εκδρομήν στην Αγίμ Αικατερίνη
και παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα. Φύ
γαμε από την Ελλάδα στις 6 του
μηνός και εκάναμε Πάσχα στον
Πανάγιο Τάφο. Επειδή εγένοντο
φασαρίες μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών σε ωρισμένα μέρη' που είχαν
προγραμματίσει να δούε, δεν eirfnruμε. Η εκδρομή στο μοναστήρι ξεκίνη
σε από την πύλη του Δαυίδ στην
Ιερουσαλήμ, και όπως μας είπαν, θα
πηγαίναμε από ένα άλλο δρόμο προ
καμένου να παρακάμψουμε περιοχές,
όπου εγένοντο επεισόδια μεταξύ
εποίκων και ισμαηλινού στρατού,
¿τα σύνορα αΛΛαξημε αυτοκίνητα
και μπήκαμε σε τρία αιγυπτιακά
πούλμαν. Οι οδηγοί ήταν νέοι. Ο
δικός μας έτρεχε με υπερβολική
ταχύτητα, αλλά δεν άκουγπ κανένα.
Στις 05.00' το πρωΓ της Κυριακή;
φθάσαμκ στο μοναστήρι και είπαμε
δόξα οοι ο Θεός. Προσευχηθήκαμε
και λειτουργηθήκαμε- Φύγαμε στις
πέντε to απόγευμα. Οι οδηγοί στην
προσπάθεια τους, όπως μάθαμε, να
φθάαούν στον συνοριακό σταθμό,
έπαιρναν διά φ ορ ες δρόμους κιιι κά
ποτέ κάποτε εχανοντο... ψέλναμε λ ί
γο πριν linó το δυστύχημα Την ώρα
που έγινε όμως, οι περισσότεροι εκοιμώντο, Εγώ καθόμουνα στα πίσω
καθίσματα και είχα γυρει στο μπρο
στινύ μου. κάπυιιι στιγμή διαισθάνθήκη ότι το αυτοκίνητο έφευγϊ από
τον δρόμο και ύστερα άρχισαν οι
(τούμπες) πρέπει να έκανε 5-6. Πολ
λοί από τους επιβάτες τινάχθηκαν
από τα σπασμένο παράθυρα, εγώ
βγήκα μαζύ μα το κάθισμα που κρα
τούσα Πουθενά οεν υπήρχα φώς, γύ
ρω μας ηκούοντο κραυγές πόνου.
Μόνο n i στρατιωτικά λεωφορεία που
μας επήραν, όταν είχε πιά χαραξει.

.Χρυσοπηγή Λασιθιου 6.11.1916 διέ
μενε Ιερόπετρο αρ. διαβ. Τ 588456.
10) Αστεριού Περσεφόνη συζ. Αστε
ριού το γένος Β. Σιροπούλου γεν
Λιβανάτα 28.1.1905 διέμενε Αγιο
Κων/νιι φθιώτιδος αρ. διαβ. Τ
511422 I ! ) Καραμπίνη Γεωργία
συζ. Βασιλείου το γένος Λ. Κανάκη
γεν Σπιίτιι Αττικής 1919 διέμενε
οδός Μυστρό 4 Παλλήνη Αττικής
αρ. όιαβ. Τ 342171. 12) ΜάνΟοι»
Μαρία συζ. Κων/νου το γένος I. Βαγγελάτου γεν Αμφιλοχία 1924 διέμενε
Πυθαγόρα 6 Καλαμάκι Αττικής αρ.
διαβ. Τ 751034. 13) Μητροπούλου
Γεωργία γεν. 1935 ομαδ. διαβατήριο
198645 14) Δεγκλή Μαρία ομαδικό
διαβατήριο 110508.
ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΕΛ ΑΡΙΣ
I) Χαραλαμοποόλου Μαρία 1915
διαβ. 974123. 2) Καλαμαρά Αναστα
σία 1908 διαβ. 511290 3) Κωληϊτοο
Μαρία 1911 διαβ. 120908. 4) Σηματαριώτη Σοφία 1925 διαβ. 126252. 5)
Αοϊκα Σταυρούλα 1918 διαβ. 22654.
6) Γιαννάκου Αγγέλα 1923 όιαβ.
142384. 7) Σολωμονίδου Αμαλία
(917 διαβ. 246534. 8) Σιακαντάρη
Σταμάτα 1905 όιαβ. 24 7 τ 26 9)
Κατσηντώυη Βασιλική 1922 διαβ
580709. 10) Βουνίζωου Ελπίδα 1934
διαβ. 119875. 11) Τηλίμη Ελευθερία
1954 διαβ. 63057. 12) Καρακώστας
Γεώργιος 1921 διαβ. 749089. 13)
Καραμπίνης Βασίλειος 1911 όιαβ
342172 14) Κωνστιίκος Μαυροηδής
1951 διαβ. 401327 15) Κωνσταντάκου Κούλα 1919 διαβ. 136537 16)
Κουβαριώτου
Γραμματική
1910
διαβ. 83800. 17) Σχιώντα Ελισάβετ
διαβ. 160508.

Οί τυχεροί τού
Λαϊκού λαχείου
Ο αριθ. 1528 κερδίζει 3.610.360
δραχμές.
Ο αριθ. 41425 κερδίζει 730.000
δΡλ
Ο αριθ. 57341 κερδίζει 370.000
δρχ.
Από 80.000 δρχ κερδίζουν οι αρι
θμοί:
17398 24285 31651 48572 73468
Από 40.000 δρχ οι αριθμοί:
6123 10501 12220 28502 16958
44326 53334 64086 69425 76252.
Από 20.000 δρχ οι αριθμοί;
3780 7535 13492 15505 19561
21233
23162 26719 33914 39832
42884
47130 51446 56158 59575
61207
66199 67653 71358 71535
77985 79304.
Από 12.000 όρχ οι αριθμοί;
2278 10923 11515 11539 16717
18980 20452 22451 25206 25757
27881
32422 35406 36207 41572
45598
46379 50204 50835 52523
54526
58193 61754 64667 65418
66801 70627 72296 74670 76903.
Από 8.000 δρχ οι αριθμοί;
16?
1518 3029 4531 5302
6914 8486 9207 9879 13011
14103 147*4 16186 18169 22020
23373 24044 26308 27210 29423
30664 33203 34575 37669 38420
39151 39883 41394 42313 43495
44867 47881 49323 54195 55347
56909 57470 57722 58914 60326
63515 66720 67082 68484 69876
73007 74i 89 75341 77374 78536
Τέλειε ατό 4ÍKI Λον ν-,~Ν.τ
αριθμοί που εηγσυν στο s.

ΟΙ

δ ια ιτ η τ έ ς "

Β' ΕΘΝΙΚΗΣ

Ορίστηκαν με κλήρωση οι διαιτη
τές του πρωταθλήματος Β Εθνικής
της προσεχούς Κυριακής ως α καλού
Οως;
Επανωμή - Βέροια Κουτρούλης
(Πύργου).
Νάουσα
Κιλκίς Παπαόάτος
(Πειραιώς).
Καλαμαριά
Αριδαία Ποτόγλοσ
(Πειραιώς).
Πιερικός Μακεδονικός Ματσού
κι; ς (Εύβοιας).
Τρίκαλα Κοζάνη Λιβάνης (Η»κι
κλείου).
Τοξότης
Νίκη Βόλου Κάζης
(Πειρωώς).

Ολυμπιακός Βόλου
Αχαϊκή
Μητσόκος (Αθηνών)
ΕορδιιΙχ,·,;
ΚοοδίΤΤΑί Γαλήνης
(Αθηνιβνι.
Ανβοτάίός Ασιημ -τ 3άνά*ι
Πατσαούρας (Αγρίνιου).
Πανθρϋκικός Γιπνωτσά Λουϊζος (Αθηνών)

Επιτυχημένη
εκδρομή
στην Πόλη
Μιά πολύ επιτυχημένη
πραγματοποίησε τις μέρες το« «'
σχυ στην Κο,νσταντινούπαλίΗΣ
πρακτορείο Ταξιδείων ΦΙΑ1ΗΗ
ΛΜΣ σε συνεργασία με το ιή ***
ρείο ΜΟΥΡΑΤ1ΔΗ της Rep0¡«í- ‘
Ό λ ο ι όσοι πήραν μέρος ^
εκδρομή αυτή έμεκτιν ηπόλυτΟ ^
νοποιημένοι και ενθουσιασμένο« ^ )
την πληρότητα της υργανοι«»,
Ξεναγήσεις στα πιό σημαντικά
θέατο. καλό ςκΤτ-ηιό. άνετη άΐιψ^’
Γ·ντομη·1
ασςκι/.ης μετακίνηση
Ιχυστι από τά σύνορα και ένα μ»'tvt¿·
κό νλέντι με χορό της κοιλιάς,
τα κύρια χαρακτηριστικά αυτήΐ
εκδρομής.
Αξίζει vu σημειωθεί ότι
κτορείο Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ της
ιλργανάινει συχνά εκδρομές στην lie
λη και γτ αυτό έχει α π ο κ π β ϋ β ί
λη πείρα πάνω σ' αυτές.
Tot· Αγίου Πνεύματος πί'0'•i.tP4
•.h πραγματοποιήσει άλλη μ ί ά Ι ^ Β
un στην Κωνσταντινούπολη Κ Λ Η ·
νκηπονησιιι.

Ο Κ-,
νησιών Φάλκλιιντ.
Εξάλλου. ο υπουργός εξωτερικών
της Αργεντινής κ Κόστα Μεντέζ
διαβ(βαίωσε χθές το βράδυ το υπουρ
•·κύ συμβούλιο ότι «ουδέποτε τα
κυριυρχικά δικαιώματα της Αργεντι
νής στα νησιά των Μαλβίνων όπως
ιτποκίίλυυν οι Αργεντινοί τα Φαλ
κλαντ συζητήθηκαν» κατά τη διάρ
κεια των πρόσφατων διαπραγματεύ
σεων με τον αμερικανό υπουργό κξοι
«ρικώ ν Αλεξάντερ Χιιίηγκ.
• Ουδέποτε μιλήσαμε για οκιμοιρασμό της διοίκησης, ούτε να βρπαν
νικά δικαιώματα προβολής στην
Ανταρκτική», πρόσθεσε ο κ. Μενιέζ.
Ο κ. Μεντέζ προέβη χθες το βράδυ
ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου
σε λεπτομερή έκθεση, σχιτικά με τις
διαπραγματεύσεις που διεξήγογε με
τον αμερικανό συνάδελφο του. κ
Χαίηγκ.
Στο μεταξύ, οι λατινοαμερικανοί
γείτονες της Αργεντινής συμφώνη
σαν με συντριπτική -».οοψηφίιι να
πραγματοποιηθεί υψηλού ειηιτέδοο
συνάντηση, που ε\’δέχετηι νια κότα

λήξει στην ενεργοποίηση ενός περί
ψερειακού συμφώνου αμοιβαίας αμυ
νας εναντίον της Βρεταννίας. πχειικά
με τη διένεξη για τα νησιά Φάλκλαν:
Η συνάντηση των κρατών που
έχουν υπογράψει τη συνθήκη του Ριο
το 1947. σν,μφωνήθηκε να πραγματο
ποιηθεί τη Δευτέρα στην Οϊκ/σι
γκτον. μι» ημερομηνία που επελέγκι
μ», προσοχή από την Αργεντινή, ώστί
να δίνει αρκετό χρόνο σε περαιτέρω
διαπραγματεύσεις γιο ειρηνική επίλυ
ση.
Η απόφαση εγκρίθηκε από 18 κρά
τη
μέλη
απροσδόκητα μεγάλος
αριθμός έναντι μηδενος και με τρεις
αποχές.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιτάχθηκαν στην ενέργεια χαρακτηρί
ζοντας την σαν πρόωρη εφόσον
συνεχίζονται οι προσπάθειες για επί
τευξη λύσης με την διπλωματική
ιΐόο. απέσχον μαζί με την Κολομβία
κυι το Τρινιντάντ - Τομπάγκο.
Στο μεταξύ, σε σχόλιο του. το πρα
κτορείο «Tu;» υποστήριξε σήμερα ότι
οι τελευταίες προτάσεις της Αργεντι
-4-

4 μήνες φυλάκιση
στον μέθυσο πατέρα
Α Θ Η Ν Α 21 (ΑΠΕΙ
Φυλάκιση 4 μηνών κατά συγχώνευση επέβαλε ΤΟ αυτόφωρο Τριμκ
λές Πλημμελειοδικείο Αθηνιήν, στον
Παντΐλή Π θεοδωράκη, 32 χρόνων
οδηγό, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής,
τον οποίο κήρυξε ένοχο δύο σωματι
κών βλαβών σε βάρος ανηλίκων,

■ Στην αγροτική θέση Κουκου
βάγια Μώλου, γεωργικός ελκυστήρας. που οδηγούσε ο Περ. Ν. Αλε
ξίου, 55 ετών, ανατράπηκε με αποτέ
λεσμα να σκοτωθεί Ο οδηγός του.
■ Σι νοσοκομείο των Αθηνών
πέθανε προχθές ο Ιωάν. I '· Βέργος, ο
οποίος είχε τραυματισθεί σε τροχαίο
δυστύχημα που συνέβη τΛ Μεγάλο
Σάββατο έξω από την Τρίπολη.
■ Καταζητείται οπό τη Χωροφυ
λακή Δράμας ο Αναατ. Χ· Χατζησα·
ρόγλοιι. 26 ετών, γιατί ενώ ήταν
μεθυσμένος κιιι χόρευε στην πίστα
κέντρου δωσκεόάσεως. στον Καλό
Αγρό Δράμας, ξαφνικά και χωρίς λό
γο άρχισε να βρίζει και να απειλεί
τους υπόλοιπους Οαμώνες και πυρο
βόλησε τρεις φορές μέσα στο κέντρο
και δύο φορές έξω από αυτό, με
πιστόλι που έφερε μαζί του. Κατόπιν
ο δράστης τράπηκε σε φυγή και εξα
φανίσθηκε.
Απο βλήμα μάλλον που εξωστρα
κίσθηκε. τραυματίσθηκε ελαφρά στο
αριστερό πόδι ο Δημ. Π. Σταματτάδης. 28 ετών.
■ Πυρκαίά εξερρι’ιγη από_άγνω
στη αιτία στο ακατοίκητο σπίτι του
Ευαγγ. Κ. Σταδά, στα Τρόπαια
Αρκαόιας. Το σπίτι αποτεφρώθηκε
ολοσχερώς,
■ " Αγνωστοι έσπασαν με πέτρες
τζάμια των γραφείων Τ.Ο. της Νέας
Δημοκρατίας, στο Ασκρί Θηβών.
■ Σε φωταγωγό πολυκατοικίας,
στο Αγρίνι, βρέθηκε το πτώμα της
ψυχοπαθούς Παρασκευής Γ. Ρήγα.
31 ετών. Απο την προανάκριση και
την αυτοψία αποκλείσθηκε η περί
πτώση της εγκληματικής ενέργειας.
Εξετάζεται η εκδοχή της αυτοκτο
νίας.
■ Μέσα στο σπίτι του. στον
Αρχάγγελο Πεόιάόος Ηρακλείου
nurriwTiivnnr 6ι’ unUYVOVlOMOÜ ο
I εωργ. Ν Λρπκακης. 3·ί ετών.
■ Αγνωστοί ειπήλϋαν απέ> μπαλ
κονόπορτυ στο σπίτι του Πανογ. I .
Ροζή. στη Θεοσαλαγνίκη και έκλεψαν
ξένο χαρτονομίσματα, ξένο χρυσά
νομίσματα, διάφορα χρυσά αντικείμε
να. τρεις βυζαντινές εικόνες, άλλους
πιννικες πορσελάνης, ένα στερκοφω
νικό συγκρότημα, όόο τηλεοράσεις
και διάφορα αλλ/ι αντικείμενα, συνο
λικής αξίας 1.000.000 όρχ
■ Αγνωστοι Λιερρηξαν το σπίτι
του Μιλ.τ. Τσιτσλούδη. στη Θεσσαλο
νίκη και έκλεψαν 128.000 δρχ.. μιά
ίπ ιιιιγή ιοιν 20.000 δρχ·. έξη χρυσή;
λίρες κοι χρυσαφικά αξίας 45,000
όρχ.
■ Αγνωστοι μπήκαν απο το
παράθυρο λουτρού πτο σπίτι too
Δημ Π. Γσουκαλΐδη. 32 ετών, m u
Κουφάλια Θεσσαλονίκης και έκΛε
ψαν 50.000 δρχ. σε χαρτονομίσματα,
10 χρυσές λίρες Αννλώις και τιμαλφή
μςία* 2CÓQCK' όρχ.
■ Αχνιθοτοι &έρρηί6ν *° H'tκτρ40ίιγε·σ το» Βασ. θ ,·Ιτα μ ο υ λ η ,
33 ετώά. στη Λάρισο και έκλεψαν
150 παλιέ; και καινούργιες μπατα
ρίες. συνολικής αξίας 151X000 δρχ

Ο Θεοδωράκης πιο συγκεκριμένα
κοτηγορκίται ότι το βράδυ της Πέμ
πτης και επειτα από γερή οινοποσία,
τραυμάτισε με γροθιές στο κεφάλι
τι>ν 2 I /2 ετών γιό του Παύλο, επειδή
kutü την ώρα του παιχνιδιού του χυ
λαπε την βελόνα του πικ-άπ. Την ίδια
ώρα εξ άλ.λου τραυμάτισε και τον μό
λις 11 μηνών δευτερότοκο γιό του
HWu ο οποίος από απροσεξία έσπασε
ένα δίσκο.
Στην δίκη εξκτόση« σαν μιϊρτυς
η σύζυγος του κατηγορουμένου, η
οποία αναφέρθηκε στον κακότροπο
χαρακτήρα του και στην σκληρή
συμπεριφορά του απέναντι των παι
διών τοο λόγω του πάθους του στο
ποτό. X*. ερώτηση του προέδρου αν
επιθυμεί την τιμωρία του κατηγορου
μένου συζύγου της εκείνη απάντησε
•όχι, αν υπυσχεθεί ότι θα κόψει το
κρασ ί-·. Στο σημείο αυτό ο κοτηγο
ρουμενος παρατήρησε στην σύζυγό
του ότι δεν ζήτησε την επιείκειά της
Στην αιτιολογία τοο δε είπε ότι δεν
είχε σκοπο να τραυματίσει τα παιδιά
του αλλά απλώς να τα μαλαισει για
τις ζημιές που έκαναν.
Και κάτι ασυνήθιστο. Μετά την
καταδίκη του ο κατηγορούμενος, δεν
άσκησε - όπως είχε δικαίωμα έφεση
κατά της αποφάσεως και να αφεθεί
ελεύθερος. Κατόπιν αυτού οδηγήθη
κε και κλείστηκε σης φυλαικές Κορυόαλ.ού για να εκτϊσει την ποινή του.

ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜ Ο Σ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Α Θ Η Ν Α 21 (ΑΠΕ)
Το Ιαπωνικά Υπουργείο Εξωτερι
κών προκήρυξε, για τέταρτη χρονιά
διαγωνισμό για νέους και νέες ηλι
κίας από 18 34 χρονών της Ευρω
παϊκής Κοινότητας, με έπαθλο ένα
Ι5νθημερο ταξίδι στην Ιαπωνία για
πενήντα νέους και νέες από τις δέκα
χώρες της Κοινότητας
Το δοκίμιο, το οποίο πρέπει να
γρυφεί στη Γαλλική, την Αγγλική ή
τη Γερμανική γλώσσα μπορεί να
πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέ
μο (Πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό
κλπ.) ή γενικά θέματα επικαιρότητ,ε,
Η προθεσμία για την υποβολή των
δοκιμίων λήγει στις 30 Απριλίου
1982
Το δοκίμιο πρέπει να παραδοθεϊ ή
να σταλεί σε τέσσερα αντίγραφα,
στην Ιαπωνική πρεσβεία ή τις Ιαπω
νικές προξενικές αρχές της χώρας
διαμονής του υποψηφίου ή της υπο
ψήφιας.

Η Πρωθυπουργός της ΜΐγΟΛης Βρε·
τοννιας «, Μαργκαρετ θοτσερ μπρο
στά στην ¿ξώθυρα τ6ς ηρωθυπουργικής κοτοικίας. Η κ. θοτατρ άνοκχνωο» ότι άπορριπτοι τοσγεβιοτης Αρ
γεντινής γιο την επιλυοη της «ριοεώς
στο νησιά Φολκλοντ «σι (δήλωσε άτι
άποοτελλει τόν υπουργο Εξωτερικών
κ φρανσις Πυρ στην Ουάσιγκτων μ ί
άντιπροτάσεις.
νής νια την επίλυση της κρίσης στα
νησιά Φάλκλαντ αποτελούν μια ·λΰ
γη συμβιβασμού· και κατηγόρησε τη
βρεταννίδα πρωθυπουργό κιι Μάρκαρετ Θι'ττσερ διότι απέρριψε σχε
δόν στην ολότητά τους τις προτάσεις
ιιυ τί;.

γ ια ν ν ο π ο υ λ ο
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ΜΗΝΥΣΕ ΤΗΝ
«ΒΡΑΔΥΝΗ»
ΑΘΗΝΑ 21 ιΑΠΕ)
Δίωξη, για συκοφαντική όυθ·τ
υηση διο τού τύπου kut" εξα»•ολιΐν
ΙΙηση. άσκησε υ Εισαγγελέας Π«''ν
κής Αγωγής Αθηνών, κ Στ. MitV®
κιοζίδης. κατά των υπιιιθύνιιιν^0*’
εφημερίδας «Βραδυνή· και του ίβ«0’
liuóiuíoii ι ντύπου ·Σατυρική·. ζ Χ
Η δίωξη ασκήθηκε, ι-στιρβ ά β
σχετική μήνυση που υπ έβο^Έ
υπουργός Συγκοινωνιών κ. Ευ. DOT
νόπουλος. ym nupu δημοσίευμά^1
στα
πιό
πάνω
έντυπα Β
(I
20 1-19/2-5/3 και 5/4/1982) τα ο*0*,
θεωρεί συκοφαντικά και προσβλήΛ
τι
της Γ.μής και υπολήψεώς ιου.

Ν

Αποκατάσταση πολιτικών
ελευθεριών στην Πολωνία
ΖΗΤΗΣΕ ΠΑΛΙ Ο κ. ΚΡΑΪΣΚΥ
Μ Ο Ν ΑΧΟ 21 (ΑΠΕ ΡΠΥΤΕΡ)
Αυστριακός
καγκελάριος
Μπρούνο Κράϊσκυ παρότρυνε σήμε
ρα τους σοσιαλιστές της Δύσης και
τα εργατικά συνδικάτα ν' αναλαίβουν
νέα πρωτοβουλία για την αποκατά
πτιιση των πολιτικών ελευθεριών
στην Πολωνία που καταπατούντοι
από το στρατιωτικό νόμο.
Μιλώντας σαν προσκεκλημένος
στην εθνική διάσκεψη του κυβερνώνΤος δυτικογεραανικού σοσιαλδημο
κρατικού κόμματος, στο Μόναχο, ο
Αυστριακός καγκελάριος πρότεινε να
σχηματιστεί μια «επιτροπή μεσολά
βάσης», απ’ όλα τα σοσιαλιστικά
κόμματα των δυτικών χωρών, για
την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Η ομάοα αυτή πρέπει να προσπα
θήσει να »γεφυράισειι. το χάσμα, που
έχει δημιουργηθεί μεταξύ της «άλλη
λεγγύης». οι δραστηριότητες της
οποίας έχουν απαγορευτεί, της παλοι
νικής στρατιωτικής κυβέρνησης και
της σοβιετικής ηγεσίας», δήλωσε ο κ.
Κράϊσκυ. Και πρόσθεσε ότι τα μέλη
των εργατικών συνδικάτων έχουν
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ερνατι
κά συνδικάτα της Δύσης απ' όπ στη
σοβιετική ηγεσία, γεγονός -ου προδι
δει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας
στυ σχέδιο αυτό.

Η Σοβιετική Ένωση πρέπει
ευτή να συμμετάσχει στην
βουλία γιατί πρέπει να Αποθούν«*
Οψη τα υπάρχοντα ούμφωνα αθΕ
Ανατολή και τη Δύση.
Η διατήρηση της ειρήνης o'*1
βασικό συμφέρον και της Μό<τ)!*^1
κατέληςε ο Αυστριακό: ••«yr f O T
ριος.
.

Σοβιετικός
υπουργός
στην Αθήνα
EoA-eTHoix; úncvpvóc θά IX

Ö& οτήν Λθήνσ «ccl θά σάΡ*
. στϊτν ΠανπΛλαβικΛ
■- ~ ι β β 9
J Λσκσφη τοΟ Ε λλσ νοσ υβ *τιι
Ε ίναι 6 ύκιοώρι·;

OiupoKnncwraaYc

Οίκοναμίβϊ

τ ό ς Σ ο Φ κτη α Υ ς ΕΓνυσης κ ο ι πΡ°

^ ρ σ ^ τ ο ό ΣυνΒάομοο ' ^ * ' * "
Ν ικ ο Α ά ι Κ ο ξλ ά φ .

u κ. Κοξλδφ
Λ.ος/1ο« σονοάφόφται
O-JVOOCÛCTCk ΟΠ*
Ο

τά y----

?f°Ä

—

ΠιβσΟ Δ οο* Γ τ Λ ν Α β ά να
tatet
Ιτι. σ ονοντΛοπ ις «να| μ έ «τολ»

ΤΓκους
ν ον
ο υ ; *o
κο|¡ opeo
&|κονομ*ού·π
ηοΡό·
YOvTCc τή ς χωσος HOC

Α π οδοκιμάστηκε
στον Ο Ο ΣΑ Τούρκοι
αντιπρόσωπος
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑ ΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ Τ Η Σ ΧΩΡΑΣ ΤΟ 1
ΣΤΟ ΚΧΟ ΛΜ Η 21 (ΑΠΕ)
Στη σημερινή συνεδρίαση των
υπουργών των χωρών του ΟΟΣΑ για
την αντιμετώπιση της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και την περιφε
ρειακή ανάπτυξη, ο Τούρκος αντιπρόσοϊπος, υφυπουργός προγραμμα
τισμού. απομονώθηκε όταν θέλησε να
κάνει υπαινιγμούς για τον τρόπο που
αντιμετωπίζουν την κρίση οι πολιτι
κοί και γιο τα επιτεύγματα του δικού
του καθεστώτος.
Ο Έλληνας αντιπρόσωπος, υφυ
πουργός συντονισμού Γιάννης Πσττάκης. παίρνοντας αμέσως το λόγο,
είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
·- Κύριε Πρόεδρε, συγκεντρωθή
καμε εδώ νιι ανταλλάξουμε απόψεις
και να βρούμε τρόπους να ξτπερα
σουμε τη δύσκολη συγκυρία. Σ* ένα
ελεύθερο και δημοκρατικό βήμα σαν
κι αυτό, ο αντιπρόεδρος της τουρκι
κής στρατιωτικής δικτακτορίας άρ
παξε την ευκαιρία να κάνει υπαινιγ
μυύς εναντίον των πολιτικών και της
δημοκρατικής διαδικασίας. Με τ»,

β, .,αά εμπειρία των 7 χρόνων
τορίας. δεν επιτρέπουμε σ θ σ ά ^3
για την αντικατάσταση της δήμους
τικής πορείας με χειρουργικές
βάσεις...»
Ο Βέλγο: υπουργός οικονσά·*
υποθέσεων DE HOUSSE napa-Wj
σε μ ί δρνμύτητα στον Τούρκο
πουργό. ότι ο ελεύθερος όημωκ'Π0 κός διάλογος δεν μπορεί να συγ8Ρ"Γ ι
με τις καθημερινές ειδήσεις για ε5ζ^Ί
έέ.σεις δημοκρατικών πολιτώναΠ° ,
τούρκικο καθεστιας.
Εξάλλου, οξύς στις 'ταρατηί’α ^ Β
του υπήρξε και ο Αυστριακός
γός περιφερειακής ανάπτυξης.
οος Νουσμπάουμερ. ενώ ο πρό'ίτ,Μ
τη ; συνεδρίασης. Καναδός υποοΡ^ ,
εμπορίου, βιομηχανία; και
ραακής αναπτυξεως. κλείνο νΤ ί^Ύ Ι
συνεδρίαση, παρατήρησε koo^ V
Οτι: ·.. Οι ίδιοιοι λυοί, με eAxuWjl
δημοκρατικές εκλογές, θα απθ4’β^
σουν αν οι λύσης που προτείνό
στα προβλήματα :ους είναι SfllV
χείς-

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε Ιί
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνεϊστε μας 29.762

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982
' Ετος ιδρύσεως 1965
up φύλλου 1910
Μητροπόλεως 72

ιη,.. 23.137

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας
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Ανακοινώθηκαν τα συνεχιζόμενα έργα
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ
τ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9έτος° Π0σ° ν των 312 εκατομμυρίων δραχμών θα διατεθεί

τους άλλα νέα έργα.

o to rvj11710 t 0 κ Ικ * τ ο ς Υ»ο τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η δ η μ ο σ ίω ν έ ρ γ ω ν
’ ° μ ο μα ς.

'Οπως πληροφορηθήκαμε αρμό
δίως. για όλα σχεδόν τα συνεχιζόμε
να έργα που περιλήφθηκαν στο πρό
γραμμα της Νομαρχίας υπήρξε συμ
φωνίυ με την Υπηρεσία Περιφέρεια
κής Ανάπτυξης (ΥΠΑ). ενώ αντίθετα
σημειώθηκε διαφωνία όσον αφορά το
νέα έργα. Για τα έργα αυτά θα αποφα
σίσκι τελικά το υπουργείο συντονι
σμού, όπου ήδη έχει σταλεί το πρό
γραμμα. Για τον λόγο αυτόν τα νέα
έργα που προγραμμάτισε η Νομαρχία
δεν Οα ανακοινωθούν προς το παρόν
μέχρι να υπάρξει οριστική έγκριση
από το υπουργείο.
Τα συνεχιζόμενα έργα που θα

(ΣΑΝΠΓ0 πΡ ° Ρ ^ πει τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α δ η μ ο σ ίω ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
Ν ομ
, * 8 2 ) π ο υ κ α τ α ρ τ ίσ θ η κ ε π ρ ό σ φ α τ α α π ό τ η
τ0 . . . lu κ α ι “ ν α μ έ ν ε τ α ι ν α ε γ κ ρ ιθ ε ί σ τ ο σ ύ ν ο λ ό τ ο υ α π ό
^ ^ Ρ γ ε ί ο σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ .

Οπως γράψαμε και σε προη
γούμενο ψύλλο του «Λ» τη «μερί
δα του λίοντος» απορροψούν τα
συνεχιζόμενα έργα, πολλά από τα
οποία προβλέπεται να κερατω
θούν κατά την φετεινή ρονιά
ώστε να σταματήσουν να επιβα
ρύνουν τον προϋπολογισμό και
να προγραμματιστούν στη θέση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ
■ΛΡΥΜΑΤΟΣ
«ΩΝΑΣΗ»
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
r r ,pia v,u την Γφφ° '

15,0 θέμα r^ l rT4Îv του N °P °Û I“ 1?.
TEAK u
ρυπεωί μουσείου της
Π>πω 'ας αύρι° ΣάΡΡοτο.
ότι βα ειπσκε
τη
f i l i l í η poui
» » cu'
.
-στη
· Ί "συνέχεια
“Ί
r,i0VuUh ' 0,ντ1ϊ Επιτροπή γιο την

<9ι OAYMm ^ραΡείων

Δημοσιεύουμε πιό κάτω τα συνε
χιζόμενα έργα που θα εκτελεσθούν
από το Πρόγραμμα Σ Α Ν Τ ·82 μαζύ
με το κονδύλια που εγκρίθηκε να δια
τεθεί κατά τη φετεινή χρονιά:

(‘°Ιύμ/ο,
Αξιωθεί αύριο το
EW.tjv*
. ^ Ρ Ο ΕΛΗ A τους
Ero, λ 1
επίσημους.
*·τρ(,|Γ,
' *Ρέπει ο Δήμαρχος
^ ΐ η - Λ ^ Α λ λ ο ι παράγοντες της
ΓΟ0' ϋ'κήπεως vu θέσουν
6νπι tl!!t ΓΤ'-1’ ,δΡύπε">ς μουσείου
141 1τ°λ> ο; ||ϊ,β. Υΐατί Οα υπάρχουν
Μα»υαής Γ^;·^Ρ0οω π οι των μέσων

- Γέφυρα που συνδέει τον Κάτω με τον
άνω οικισμό Μαρίνας 400.000.
Οδός Κάτω Βερμίου Ναούσης (10ο
χλμ.) 7.100.000.
Ασφαλτόστρωση οδού από Καιν, Λιιινοβεργίου μέχρι Πλατύ 1.849.000.
Ασφαλτόστρωση αόού από Καιν. Επι

I. Σ Υ Γ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Κ Α

αθηναι

ίβνδρο. Ι0υ Ιδρύματος · Αλε
στής V £ ‘0t' í * ·ην οποία ο καβη°τοι>ς
vlro^ Ou ξεναγήσει

Ασφαλτόστρωση οδού Βέροιας Λαζο
χωρίου Ταγαροχωρίου Ν. Λυκογιάννης Π. Λυκογιάννης - Ν. Νικομήδειας
μετά συνδέαεαις Αγ. Μαρίνας (8,5 χλμ.)
2.200.000.
- Οδός Γιαννακοχιιιρίυιι
Μαρίνος
Πολλά Νερά με σύνδεση ΣΣ, Επισκοπής
Ναούσης (0.9 χλμ) 6.900.000.
- Οδός υπό Φράγμα Αλιάκμονα προ;
ΓΙολυδένδρι ( Ι Ο χλμ.) 8.797.000.
Οδός από αριθμ. I Επαρχιακής Ναούοα 11.404.000.
- Οδός Βέροιας Βεργίνας - Μελικής
13.790.000.
Οδός Αγ Γεωργίου - γέφυρα περιφ. τά
φρου 4.000.000.

ακοπής Βέροιας μέχρι Κοιν Λουτρού
2.320.000.
- Αποπεράτωση οδού Τριλδφου
Φυτειος 3.653.000.
- Δια την ασφαλτόστρωση της οδού Αγ.
Γεωργίου Μυνοοπίτοιν 6.Κ01.000.

- Ασφαλτόστρωση οδού υπό Ι’αψομανι
κη μέχρι Κοιν. Κουλούρας 1.154.000.
Λιαπλάτυνση γέφυρας Κοιν Μονοσπί
των 78.000.
Για την Βελτίωση οδών στην Κ,οινοτη
τα Βρυσακίου 35.000.

Κατασκευή τεχνικού στην οδο Ναού
σης
Τριών Πηγαδών (θέση Ιταλικά)
400.000.
Ασφαλτόστρωση υπ' αριθμ. 1 Επαρχ.
οδού Βέροιας Σκόδρας προς ν υγεία και

25 ΧΡΟΝΙΑ Ε Ο Κ
Η απ ώ λεια χρόνου
είνα ι
ανεπανόρθωτη i
Ο,η
η(ΐ)ς óXq

Ρι,ηήτος ΟΤ’”1υι “ πολογισμοί, έτσι και αυτός των 25 χρόνων δραοτη® * ° ι η9θη-η-,101<1 τ“ ν Συνθηκών της Ρώμης, εμφανίζει ενεργητι“'|νήθ(ΐ)ς ta *°· Οι υμνολογίες των επίσημων τελετών φωτίζουν
/ >νΊ7ικά »rnuni,tr^ t,iuta * αι αΦήνουν όσο το δυνατό οτη σκιά τ'
^ελθόν γιμ TU,‘
1001όσο, αν θέλουμε να διδαχθούμε από το
ü •''θρίες T(uv 2? μέλλον, πρέπει να φωτιαθούν άπλετα οι χαμένες
"Μ α ν Κ(Ι(,
“υΐ£“ν χρόνων. Χρειάζεται ν’ αναρωτηθούμε: γιατί
*αιΡίες ν· αν τ£μ,·αεις και αποτυχίες; Και μπορούν οι χαμένες
Κτ ** Ε*οχή t αΚΤ,,8θύν 9 Κήπως χάθηκαν μια για πάντα;
θόλίατα οτσ «,*ν.εχ' α^ ΤΟυ ό0,

προόδου της Κ

·λ(υνι:ια)(-

“ κ“ ϊ«σχε-

^ Κοινότητας. Ο

κΤν Κρατύ)ν urJy0KÓYUl με^ ύ
ο ^ μ ίσ υ . . ^ ' ων κ“ 7ΐργήθη^ΡίΠΐίΓΥιν.
ΤΤΟίν /»Τ»Α

Κην ^

“ νειακής

V

e^ WIeP ifó

οπό τα

όσα επιτευχθήκαν με την πραγμα
τοποίηση «ο ν στόχων που προβλέπονταν λεπτομερειακά στη
Συνθήκη
της
Ρώμης, άλλοι
σ η μ α ντικοί στόχοι δεν εκπληρώ
θηκαν, είτε δεν έγιναν καν α ν τι
ληπτοί.
Μέσα στη δεκαετία του 60. το ποσοστό
του πληθωρισμού κυμαινόταν ιιπό 2-4%.
ΙΟ όολλάριο ήταν ακόμα ισχυρό (ον και
ιίχε ήδη αρχίσει ο μαρασμός του), αντι
προσωπεύοντας ένα σταθερό άξονα ανα
φοράς για το διεθνές νομισματικό σύστη
μα. Στη δεκαετία του 60 θα ήταν δυνατή η
σφυρηλατώ η της νομισματικής ένωσης
της Κοινότητας μέσα σε υγιείς ακόμη διε
θνείς συνθήκες και η ιγκιιθίδρυση στερεό
τερών δεσμών μεταξύ των κρατών ατλών.
χάρη πχην κοινή νομιαμυτπτή ένωση.
ΑλλΛ ζσ σχιΛια που πρόβλεπαν μια
ειιρωπαϊΚή οικονομική και νόμισμαηκ ή
ένωση ωρίμασαν πολύ αϊ*ν»· Ενώ το
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εξής κατηγορίες:
1) Σε έργα συγκοινωνιακά
(ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις, δια
πλατύνσεις και βελτιώσεις οδών,
κατασκευές γεφυρών κ.λ-π.).
2) Σε έργα υδρεύσεως3) Γεωργοκτηνοτροφικά έργα
(αγροτικοί οδοί κ.λ,π.).
•1) Διάφορα άλλ.α έργα (κοινοτικοί
δρόμοι, αγροτικά ιατρεία, πολιτιστι
κά κέντρα κ.λ.π.).
5) Διάφορες μελέτες και
6) Αποθεματικό.
•
Εξαλλου από το πρόγραμμα
Παραμεθορίων Περιοχών θα διατε
θούν φέτος για διάφορα έργα σε κοι
νότητες του Νομού μας 24 εκατομ
μύρια δραχμές, Στο κονδύλια αυτό
περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα αλλά
και νέα έργα.

ΤΟ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Σ Α Ν Τ

Mt7¿
λη τ"'ν „

χρηματοδοτηθούν από το ΣΑΝ1
1982 μπορούμε να χωρίσουμε στις
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ευρωπαϊκό νομισματικό «φίδι· έπρεπε να
είχε συοταθεί γύρω στις αρχές της δεκαε
ιίας του 70, το σαρακοφαγωμένο οικοδό
μημα ταυ διεθνούς νομισματικού συστή
ματος το συνέτριφε κάτω από χαλάσματα
που έφραξαν το δρόμο. Παράλληλα με τη
νομισματική ένωση, μπέτυχε και η πουτι
κή ένωση στη δεκαπίσ του 60. Ο Ντε
Γκώλ γύρευε το αδύνατο: μια πολιτική
ένωση με κατοχύρωση της πλήρους εθνι
κής κυριαρχίας. Οι εταίροι μπλοκάριοαν
τις πρωτοβουλίες του, επειδή δεν τους
άφησε να διευρύνουν την Κοινότητυ με
την ένταδη της Αγγλίας. Η δεκαετία του
60 τερματίστηκε με την τελωνειακό ένω
ση και την οργάνωση της κοινής αγροτι
κής αγοράς- τίποτε άλλο, πέρα από κά
ποιες αόριστες διακηρύξεις καλών προθέ
σεων σχετικά με τους στόχους μιας νομι
οματικης ένωσης και μιας αόριστης
•ευρωπαϊκής ένωσης» που θα προωθούν
ταν μέσα στη δεκαετία του 70.
Γυρεύοντας να επανορθωθεί τις παρα
λείφειε της δεκαετίας του 60. η Κοινότητα
άργησε, να συνειδητοποιήσει τις δυο μεγά
λες διαρθρωτικές αλλαγές που γνώρισε η
παγκόσμια οικονομία στη δεκαετία του
70. Δεν εξηγαγε έγκαιρα υι συμπέρασμα
τα από την οικονομική αιμορραγία που
προκάλεατ. Π άνοδος των τιμών του πείρε
λμίου και ξαστόχησε να κάνει την είσοδο
της στην εποχή των ηλεκτρονικών μικρό
κυκλωμάτων

II Κοινότητα χρειάσθηκε να πραγματο
ποιήσει και να ενισχύσει τη διεύρυνση,
που είχε μπλοκαριστιί κατά τη δεκαετία
του 60, Οι παραλείψεις όμως στον πολιτι
κό και νομισματικό τομέα μόνο εν μέρει
μπορούν να επανορθωθούν. Το νόμισμα
τικό «φίδι· και το Ευρωπαϊκό Νομισματι
κό Σύστημα (ΕΝΣ). απέχουν πολύ ακόμη
από μια νομισματική ένωση ιαιι απο κνα
κοι*) νόμισμα. Δεν ήταν αρκετά ισχυρό
σα σύλληψη για νπ οδηγήσουν την Κοι
νότητιι στο δρόμο μιας ενιαίας οικονομι
κής πολιτικής. "Ετσι, ο πληθωρισμός στις
διάφορες χώρες μέλη συνέχισε να διμφοροποιείται ολοένα^ και περισσότερό. Η
πολιτική συνεργασία πάλι, διατηρήθηκα σ
εμβρυώδη κατάσταση. Παρέμεινε πιο
στάδιο των κοινών διακηρύξεων, χωρίς ν
υπολήξει σε κοινή δράση. Η αναγκαιότη
τσ ν’ ανακτηθούν οι χαμενες ευκαιρίες,
εμπόδισε την Κοινότητα να προχωρήσει
σε προσαρμογές που Οα την καθιστούν
ανταγωνιστική μεοιι στη 6£κ*αι;τΪΓί του Η0.
Μετά την πρώτη μεγάλη άνοδο των
τιμών ιου πετρέλαίού. η κατανάλωση δεν
περιορίστηκε δραστικά. Αντίθετα, οι εισ
αγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν κι άλλο

χάρη στα συναλλαγματικά αποθέματα που
διέθεταν τα κράτη μέλη ή στα δάνειο σε
πετροδολλαρίϋ Με tdv τρόπο αυτόν άλ
λωστε οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες μπό
ρεσαν. το 1979. να καταφέρουν ένα δεύτε
ρο μεγάλο πλήγμα, διπλασιάζοντας για
μια ακόμα φορά ης τιμές που ήδη είχαν
τετράπλασιασθεί από το 1973. Η υνάπτυ
ξη λοιπόν της παγκόσμιας οικονομίας
ανακόπηκε. Εγινε φανερό τότε πως η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είχε διάγνωση
το γεγονός ότι δεν μπορούσε πια να κατα
ναλώπει και να χρησιμοποιεί η ίδια ;ο σύ
νολο των πιιρανόμ. νων προϊόντων και
υπηίΜΛίων. αλλυ ó;t («pon ένα μέρος
τους να τσ οιαθέτει σέ τρίτους, —το ε-,ή»
επρεπε να μοιράζεται την πίττα, πράγμα
που και έγινε. Συνεπακόλουθα. κανένα με
τρο δεν λήφθηκτ για να προετοιμάσει το
μέλλον.

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ

1982

διαλογητήρια Επισκοπής Ναούσης (τμή
μα Επισκοπής Ψυγεία Διαλογητήριαί
64.000.
Ασφαλτόστρωση οδού από Εθνικής
οδού Βέροιας
Θεσσαλονίκης προς
Συνοικισμό Μουροδένδρι 566.000.
Οόοι · ο) Μακροχώρι Λιηβ*·τό; και β)
Καβασιλαι Π Σκυλίτσι 120.000.
- Αποπεράτωση ασφαλτοστρώσκως της
οδού Ν. Προδρόμου μτ την Κεντρική οδό
Βέροιας Μελικής Εθν οδού 400 000.
- Οάόε Κοπανού
Νβούσης (7 χλμ)
3.550.000.
Διάνοιξη οδών Σέλχ Ξηρολιβοδό
Καιν Κουμαριάς 900.01^1
Κατιισκευή νεφυιχις 3ρο; Συν/σμο Β.
ί:Λ λη νιι|» ,> σ π,,π ρ να φ ύ νιιΊ

Λ ήμου

Βέροιας 11 500.000.

Ασφαλτόστρωση οδοί' Παλατιτσίων
Συκιάς 3,168.000.
- Οδός από Βέροιας Ασωμάτων προς
ΓΓι'. Νυπ.μείο Βέροιας 2.000.000.
2. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ

■Υδρερση Συνδέσμου Λήμου Αλπξαν
δρείας
και
Κοινοτήτων περιοχής
60.163.000.
Εσωτερικό δίκτυο υδρεύσεως Δήμου
Αλεξανδρείυς (στο κορίηις τμήμα της πόλεως) 5.800.000,
Υδρευση Κοιν. Χαρύσσης 5.500.000.
3. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
Κατασκευή τεχνικών αποκατάσταση
ϋσφαλτοτάπητος αγροτικής οδού Λου
τρού Επαρχιακής 2.500,000.
Κατασκευή γεφυριδίων αγροτικών
οδών Κοιν Πατρίδας 1.000.000
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου κοιν
Λασκίου 2 700.000.

Κατασκευή αρδιπιτ. έργου στη Κοιν.
Ποί,υδένδρου 1.450.000.
- Κατασκευή γεφυρών
α) Αγρ οδού προς νεκροταφείο και
|<) Στη θέση «άηρόλακκος· και αποκιι
τάσταση βατότητας των δρόμων μυτών
Κ Ροδοχωρίου 600.000.
- Κατασκευή τεχνικών Αποκατάσταση
βατότητας μγροτ. οδού Σταυρού Καρά
βου και Σταυρού Βάλτου - Στενημάχου
Κοιν, Στυυρού 280 000.
- Κατασκευή τεχνικών και Οποκητάσταση ασφαλτοτάπητος αγροί οδού Ναού
σης
Γιον/χωρίου - ΡοδοχωρΙου
4.155.000.
Κατασκευή τεχνικών αποκατάσταση
βατότητας αγροτ. οδού Χαριέσσης Ζωοδοχ, πηγής Κοιν. Χαριέσσης 200.000.
4. ΔΙΑΦΟΡΑ
- Ασφαλτόστρωση περιμετρικής κοινο
τικής πλατείας Κοιν. Κλειδιού 200.000.
- Κιιινοτ. οδοποιΓα Κοιν. Ξεχασμένης
115.000
- Ασφαλτόστρωση κοινοτικών οδών
Κοιν. Μελικής 1,000.000
- Ασφαλτ Κοιν. οδιίιν Φυτείας 500.000.
Ανέγερση Ιατρείου και Πολιτιστικού
Κέντρου
Κοιν
Ν.
Νικομήδειας
3.000 000.
Επιχωμότνπτη τάφρου στην Κοινότητα
Καμποχωρίου 4.950.000.
- Εππναιοισκευη. γέφυρας οικισμού
Πολλά Νερά Κοινότητας Μαρίνας
600 000.
- Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός
όμβριων υδατων (αντιπλημμυρικο) Δή
μου Αλεξυνδρείας 4.000.000.
- Ανέγερση κτιρίου Εστίας Μουσών Δή
μου Νιιούσης 2.000.000.
- Ανέγερση πνευματικού κέντρου και
Κοινοτικού
καταστήματος
Φυτιάς
2-OU04KK».
- Ανλκρση Κοιν Κυταστηματας Κοιν.
Κοβοσιλων 5.250 CO0.

Ανέγερση πνευμασκσύ Κέντρου Βερ
γίνας 3 200.000.

5. ΜΕΛΕΤΕΣ
- Οικιστικής περιοχής Κοινότητας Βερ
γίνας 750.000.

- Περιψερ. οδού Λήμου Βέροιας
5.000.
000.
- Μελέτη αποχετεύσεως Μελικής και
κοινοτήτων περιοχής 6.870.000,
6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
- Λιμμόρφαιση κοινοτικής ιιιθούσηε σε
πνευμμττκό κέντρο κοιν. Μελικής
300.000.
Διαμόρφωση χώρου προ του δάσους
του παιδιού Κυινότητος Ράχης 1.000.000.
- Επικάλυψη τάφρου εντός της κοινότη
τος Πλατέος 3.400 000.
Προς διάθεση με απόφαση κ. Νομάρχη

ΤΟ Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α
Π Α ΡΑ Μ ΕΘ Ο ΡΙΩ Ν
Εξάλλου τα 24 εκν,.ομμύρια από
το Πρόγραμμα Παραμεθορίων Περιο
χών κατανεμήθηκαν ως εξής:
Α, ΣΥΝΕΧΙΖΟ Μ ΕΝΑ ΕΡΓΑ
Κατασκευή αρδευτικού έργου Κοιν
/τας Ριζωμάτων 3.272-Ο00.
Ενίσχυση εξωτερικού υδραγωγείου
Κοιν/τας Σφηκιάς 8003)00
— Κατασκευή χωμάτινου αρδευτικού
φράγματος και αγωγού μεταφοράς ύδατος
Γιοννακοχωρίου 200.000-

ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Με απόφαση του νέου Νομάρχη
Ημαθίας κ. Νίκου Πινακίδη τροπο
ποιήθηκε προηγούμενη απόφαση της
Νομαρχίας σχετικά με ης ώρες που
δέχεται ο κ. Νομάρχης το κοινό, τους
δικηγόρους, τους δημάρχους και κοι
νοτάρχες και τους προϊσταμένους
των υπηρεσιών,
Συγκεκριμένα οι ώρες εισόδου στο
γραφείο του Νομάρχη καθορίζονται

ως εξής:
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
• Των Προϊσταμένων των υπηρε
σιών. γιο υπογραφή «Μ συνεργασία
κάθε μέρα, από ώρας 08.30 μέχρι
09.30.
• Των Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων, κάθε μέρα από ώρας

09.30 10.30.
• Των Δικηγόρων κάθε μέρα, από
ώρας 10.30 μί-ΧΡ1 Π.·®°
• Τους πολίτες κάθε Δευτέρα και
Πέμπτη, από ώρας »2.00 μέχρι 14.00
• Των μαζικών φορέων, σωμα
τείων. συλλόγων κλπ κάθε Δευτέρα
και Παρασκευή ο™ ωΡας 11.00 μέ
χρι 12.00
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
5"τη Νάουσα θα δέχεται κάθε Τ ρί
τη, από ώρας 11.00 «έχρ· 13.00
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στην Α λ ί^ ιν ί’ΡΠθ ,,α
κάθε
δεΟτερη κηι ττλευέαία Τκτάρτη του
μήνα και υπό ώρας 11 00 μέχρι 13.00
• Το πρόγραμμά αυτϋ θα ισχύσει
μέχρι 15 Μαίου 1982.

- Τμήμα οδού προς Ξηρολίβαδο Κοιν.
Κουμαριάς 1,600.000.
- Οδοποιία

Κοιν/ως

Λασκίου

2.700.000.
- Υδρευση Κοιν/τας Συκιάς 1.500.000.
Υδρευση
Κοιν/τσς
Παλατιτσίων
1.460.000.
- Υδρευση Κοιν'τυς Κάτω Βερμίηυ
500.000.
-Ύδευση οικ. Μ. Γάντας Κοιν Καστυ
νιας 500.000.
- Υδευση συν. Κωστοχωρίου Καιν.
Φυτείας 500.000.
Υδευση Κοιν. Κουμαριάς 1.173.000,
- Οδοποιία Κοιν. Ξεχασμένης 30.000.
Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
- Ανακαίνιση, βελτίωση
συντήρηση
υφισταμένων εγκαταστάσεων και κααισκεαή κόμβου φωτεινής σηματοδότησης
ηδλεως Βέροιας 4 515.000,
- Κατασκευή υδραγωγείου στν/ομού
Αμμου Μετοχιού Κοιν. Αγ Βαρβάρας
500.000.
- Υδρομάστευση πηγής Αγ Αθανασίου
Κοιν. Καστανιάς 500.000.
- Καλλιέργεια πηγά»ν υδραγωγείου
Κοιν Λευκαδίων 500.000.
- ΑποπΛτη χωμάτινου αρδευτικού φράγμυτος Κοιν. Μαρίνας 500.000.
Επικάλυψη τάφρου διερτομένητ ιιόπη
από την Κοιν/τα Μονοσπίτων Β00 000
- Αντικατάσταση αγωγού υδρεύσεως
συν/σμού Χαράδρας Κοιν/τας Πολυδέν
δρου 500.000.
Καλλιέργεια πηγής Καστανιάς Κυιν.
Ράχης 300.000.
- Κατασκευή φρεατίων εσωτερικού
δικτύου υδρεύσεως Ι,επιχ. Κοιν. Ρίζωμά
των) 400.000.
Επέκταση επισκευή δικτύου υδρεύ
σεως συν. Κομνηνίου Κοιν. Τριποτάμσυ
400000.
- Κυτασκευή φρτατίων εσωτερικού
δικτύου υδρεύσεως Κοιν/τας Αγ. Μορίνας 500.000.
- Εσωτερική ο&σποιία Κοιν/τας Ξεχα
σμένης 400.000.
- Επέκταση δικτοοα υδεύσαως Κοιν.
Αγκαθιάς 400.000

ΛΑΖΑΡΗΧ - ΜΑΡΟΥΑΑΧ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

0 npôtS poc τη ς Δηψοκφατιας
κ. ICwvoTqvTivog KooauùvAAç a i
ΧΤΠΚΚ χ τό ς- —
---‘ ---Tcv„_l
une----up γ6
Cuv
Συ ΤΟ
ViogoO κ. Αηφοτολ
ΚΟΙ
Y T flövoyP ‘ n n o J ^ T 'ä SÜ'
Mapovfra.

©i

οποίο,

το ν

«ντνι4-

P**opv ν ιό ü tu a ra τη ς oouo&íóv m ó c το oc.

Η ΝΑΟΥΣΑ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΤΌΛΟΚΑΥΤΩΜ Α
Με την παρουσία του
Προέδρου της Ν.Δ.
Με κιιθε επισημότητα Οα γιυρτα
σθεί και φέτος στη Νάουσα η επέ
τειος του Ολοκαυτώματος του 1822.
Στον εορτασμό θα παραστεί και ο
Πρόεδρός της «Νέας Δημοκρατίας» κ.
Ευάγγελος Αβέρωφ, που θα καταθέ
αει στεφάνι.
Σχετικά ο ανταποκριτής μας στη
Νάουσα κ. Ν. Τζιμοράγκας γράψει:
«Από αύριο Σάββατο Οα ιιρχίσουν
οι εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια του
Ολοκαυτώματος της Νάουσας. Η
συναυλία της χορωδίας του Γ" προ
γράμματος της ΠΡΤ στις 8.30 μ.μ.
στο Δημοτικό θέατρο θα δώσει
συναυλία παρουσία, όλων των αρχών
της πόλεως και η εκδήλωση θα μετα
δοθεί απ ευθείας από το ραδιόφωνο
ταυ προγράμματος της ΕΡΤ.
Την Κυριακή θα σιινεχισθοόν οι
καθιερωμένες
επίσημες
τελετές.
Συγκεκριμένα:
Το πρωί στις 10.30 θα γίνει επίση
μη δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ναό παρουσία όλων των αρχών της
πόλεως.
Στις 11.30 Οα γίνει το τρισάγιο
στην τοποθεσία «Στουμπάνους» και
κατάθεση στεφάνων. Στεφάνι 0α
καταθέσα και ο Πρόεδρος της «Νέος
Δημοκρατίας» κ Ευάγγελος Αβέ
ρωφ.
Στις 12-30 θα αρχίσει η μεγάλο
πρεπήζ παρέλαση με την συμμέτοχη
της μαθητιώσος νεολαίας, των Προσ
κόπων, της Φιλαρμονικής, τιι Τεχνι
κά Λύκεια και τον Στρατό.
Μετά το πέρας της παρελάσεως Οα
γίνει η δεξίωση στο τουριστικό Περί
πτερο. Το απόγευμα θα κλείσουν οι
γιορταστικές εκδηλώσεις στην πλα
τεία Καροτάσιου με την συμμετοχή
χορευτικών συγκροτημάτων, όπου
και Οα παραστεί πλήθος λαού της πόλεώς μας*.

Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ
Συνοδευόμενος από τους πρώην
υπουργούς κ.κ. Βαρβιτσιώτη, Κανελλόπουλο και Τσαλδάρη καθώς και
άλλα στελέχη του κόμματος έρχεται
την Κυριακή στον Νομό μας ο Πρόε
δρος της »Νέας Δημοκρατίας*,«. Ε.
Αβέρωφ. "
Συγκεκριμένα ο κ. Αβέρωφ το
πρωί της Κυριακής 25 Απριλίου Οο
μεταβεί στη Νάουσα όπου θα παρα
στεί σπς εκδηλώσεις για το Ολοκαύ
τωμα και θα καταθέσει στεφάνι.
Το μεσημέρι στις 12.30 θα παρα
<ττι:ί σ»; στιγιτ4ντ(χο«ττ| σ τελεχώ ν τσυ

κόμματος στη Βέροια.
Στις 7 το απόγευμα ο κ. Αβέρωφ

θα μιλήσει σε συγκέντρωση που θα
γίνει στο κιν/φο ΠΑ Λ Λ Α Σ της
Βέροιας.
Όπως έγινε γνωστό ο κ. Αβέρωφ
στην ομιλία του Βα επιβεβαιώσει την
ιιπόφαση του κόμματος να αγωνισθεί
μοζύ με του; ποανματικοόςόημοκράτίς και Πατριώτες
Εψηνες για
την διάσωση της δημοκρατίας και
την επαναφορά της χοιρας στους
δημιουργικούς ρυθμούς που την
τοποθέτησαν από το στάδιο της
«ψωροκώσταινας, στο επίπεδο ισοτί
μου μέλους της ΕΟΚ.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ
ΔΥΣΤΥΧΗΜ Α
Στην Αλεξάνδρεια
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα
σημειώθηκε την Τετάρτη το βράδυ
έξιυ απ' την Αλεξάνδρεια
Συγκεκριμένα το υπ' αριθμ. ΝΒ
5518 IXΕ με οδηγο τον Θεόδ. ‘Γσι
Υκιρίδη. 28 χρόνων, έμπορο κάτοικο
Αλεξάνδρειάς παρέουρε kui σκότωσε
στο 49ο χιλ. της παλιάς εθνικής οδού
ΘεσΑ’ίνης - Βέροιας τον 64χρονο
ΓKi:ru Μηνούδη του Γεωργίου, συν
ταξιουχο του ΟΣΕ.
Ο οδηγός του I X τραυματίστηκε
ελαφρά. .
Σύμφωνα μι tu στοιχεία της Τρο
χαίας, το δυστύχημα οφείλεται στην
αντικανονική πορεία ταυ πιζού οτη
μέση του δρόμου καθώς και στην μη
ρύθμιση της ταχύτητας τσυ αυτοκι
νήτου μψάλυγμ με τις καιρικές συν
θήκες, αφού ο δρόμος ήταν πολύ οΑι
σθηρός.

ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ
Ανακοίνωσαν οι Τούρκοι
ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο ΥΠ Ο ΛΗ 22 (ΑΠΕ
ΡΩΥΤΕΡ)
Η Τουρκική κυβέρνηση ανακοίνω
σε χθες την νύκτα αυστηρά πρόσθετα
μέτρα ασφαλείας κατά του διάπλου
των ξένων και των τουρκικών σκα
φών στον Βόσπορο, για να μςιώσει,
όπως αναφέρθηκε η περίπτωση ναυ-ηκών συγκρούσεων που ουμβαίνου.
πολύ συχνά στον ναυτικό αυτόν
δίαυλο.
Το σχετικό διάταγμα που δήμο

σιεόθηκε χθές σιην επίσημη εφημερί
δα ορίζει ύπ η κυβέρνηση και :ιι
αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν το
δικαίωμα να διακόπτουν προσωρινά
την διέλευση σκαφών από το Βόσπο
ρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και
πρόσθετό ό η σε συγκεκριμένες περί
πτώσεις, τα ξένα πλοία πρέπει να
χρησιμοποιούν υποχρεωτικά Τούρ
κους πλοηγούς για να· καθίσταται
ασφαλής η διέλευση των Στενών του
Βοσπόρου

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
•Σ ' όποιον συνεταιρισμό ο παύιααμτ.ιφς κομματισμός μπαίνει από
την πόμτα η συνετόςριστική ιδεολογία fiyaJvci απ' το παράφορο
Αντί] η επαλήθευση βρίσκεται σήμερα εις την Ένωση Γεωργικό*·
Συνεταιρισμών Αλεξάνδρειάς που παρά τις έξι) καθορισμένες προσκ)>ι·
σας και συγκεντρώσεις εις το χώρο της Γενικής Συνελεύσεις τω ναιτι
προσώπων της. μερίδα αυτών αρνείται της εργασίες η;ς συνελι ύσσως.
Καταγγέλουμε την ομάδα αυτή των αντιπροσώπων για τις ,τυάι,'ί,
τους μέσα στο χώρο του ουηπαφιαμυυ κα ίμ ε τις οποίες φαλκώ 'λεκυ γ
συνεταιριστική ιθεολογία και διακυβεύεται έτσι η υπόσταση και τα κυ
ρος του κινήματος που μετά ετών προσπάθειες και αγώνες βρίσκεται στ.
χείλος της όιαλύαεως.
θα πρέπει να γνώριζα αι·τή η ομάδα των αντιπροσώπων που αρνείται τη συνέχιση των εργασιών της συνελεύσεως άτι η ττησισ συνέλευση
είναι ο χώρυζ υέσα στον rmnio am Koiom oiU zci π σλοκλάο,οσπ του *ηγου των 5.S00 παραγωγών που απαρτίζουν την £_/U.. «ίλεζανΑιτίας και
ότι ας αυτήν την ουνέλευοιν θα πρέπει ιια πρυιοτεύσα το πνεύμα του
συνεργατισμού και με την αιοοτή κριτική πο„ Θα γίνει εις το Λ £ . να
βγουν τα σωστά συμπεράσματα για την συνέχιση «ον προσπαθειών του
κινήματος.
θα πρέπει να γνωρίζει αυτή η μερίδα των αντιπροσώπων ότι μι. : η
εισηγητική εκθεση του υπουργού Γεωργίας για to νέο ιάμα πεοισυνετπιρισμων εις το άρθρο /2 καθορίζεται ότκ Από την ψηωση του νομοτ-γε, no". j y,Vi‘
f a i μέχρι την εκλογή των νέων όιοικηατων, τα
σημερινά διοικητικά συμβούλια δεν έχουν το δικαίωμα να παίρνουν απο
φάσεις, Οιεκπεραιώιαντας μόνον τις τρέχουσες υποθέσεις· και έτσι θα
πρεπει να σταματήσει τις ενέργειες της διευρύιχιεως του Α Σ. και η
οποία διεύρυνση κρύβει το τονίζουμε ανεπιφύλακτα κομματικές πρσοδυ
κΗ'.ς γιου οημερινών πραπινοκραζούντοιν. Όοο για τους κυρίους
τές του Π Λ ΣΟ Κ Ημαθίας, που όείχνουι να υπσΰάλπουν και υποδαυλί
ζουν τις προσπάθειες αυτής της διαλύσεως του σημερινού συνεταιριστι
κού κινήματος τους ρωτάμε γα μας απαντήσουν «πού έκρυψαν τους
όρους του συμβολαίου τιμής που υπέγραψαν προεκλογικά με τον Έλλη
να αγρύιη;·.
Και πρέπει να σας υπενθυμίσουμε κύριοι βουλευta i ακόμη όπ σ ήχος
των μεγάφωνων που εκτόξευαν προεκλογικές υποσχέαας κόπασε, οι
προβολείς και αυτοί έαβυααν, οι εκατό πρώτες ημέρες κ ι αυτές ταρηλθαν. Πού είναι λοιπόν η συμβολή σας σ ιις αστινεάτφτίς τροοπάώιες : λ ··
Ελληνα συνεταιριστή: Τόσο λοιπόν γρήγορα ζτχάασττ: Κρίαα -ιαιι όσυι
γΐ'ώρίζετε καλά την ιστορία αυτού ίου τόπου θα
ιος ο απολος dr,· φταίει ytu την σημερινή
αγρότης, ί ί αυτά λοιπόν γιβ ύστατη φορά αφήστη τα· -m τραβήζ· · μαισς
του τον δρόμε· της δημιουργικότητας.
Η Κ .Α Λ Λ ΙΚ ΙΙ Α ΓΡΟ ΤΩ Ν
Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ
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σταυρόΛεξ 0 Ί
123456789

Της Β. Μβλιιαωτου
ôAu - Χωρίς τέλος νησί μας,
7. Ομοια φωνήεντα
Αψογη (γεν.
εν.)

8· Σιδηρουργών εργαλείο.
ν Λέξη που κι αυτή θυμίζει θάλασσα
— Άρνηση ξενική.

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ:
t Tu μέρη αυτά »«νερώνουν Οi o
αδήποτε θάλασσα
2. Γ ι αυτήν ύπαρχο ciütoiyja ο ι κόβε
ιατρείο.
3. Ένα coupέλι της κπθιιραιοοοπς —
Mir ί» αο λιη ροδάκινων.
4. A Plu τυ ζβΚι μπαίνει ne πολλά
σταυρόλεξα — Έχουν μέβιι τους
·,α ... ρετσέλια.
5. Θεότητα αιγυπτιακή -

Πρσιγγα

ται της σποράς ( μ *Θ>·
6. Ιδιωματικό άρθρο - Παρά λίγο ...

ΚΑΘ ΕΤΑ:
I Εφημερίδας συμπλήρωμα.
2. Γυμναστικό παράγγελμα αλλά και
άσκηση.
3. Ανήκει στα οινοπνευματώδη Μετράει ξένες επιφάνειες.
4 Ρήμα αγάπης (ξεν. ) Θρησκευτι
κή τελετή χωρίς αρχή και τέλος.
5. Ναυτικό επάγγελμα.
λ. Αντίστροφο σύμφωνο — 'Evu
ανδρικό όνομα.
7. Χωρίς θόρυβο αυτές
Κ ι αυτή
ωραία
8 Γνωστή από τη ... χώρα των θαυ
μάτων.
9. Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος
(αντίστρ)
Αυτά είναι αντίθετα
από τα λάθη.

Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : λ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ 2. ΝΑΝΟΣ - Α Σ Κ Ί 2. ΑΜ ΑΝ ΕΣ 4. ΣΑΚΑ
ΟΛΟΣ 5. Ρ Γ
ΡΟΚ 6. Λ ΡΑΛΙ Α ΙΞ 7. ΙΟ Σ - Λ ΟΥΡΙΑ
8. ΚΡΕΜ ΑΣΤΗ 9. Ο Τ ! - ΡΟΗ - Λ I 10. Σ Η Σ Τ Ο Σ - ΩΡΑ
Κ Α Θ Ε ΤΑ : I. ΑΝΑΤΟ ΛΙΚΟ Σ 2. ΝΑΜΑ
ΕΟΡΤΗ 3. Α Ν Α Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ 4.
ΣΟΝΑΤΑ 3. ΊΣ Ε - ΙΛ Α Ρ Ο 6. ΣΟ Σ - Ο ΣΟΣ 7. Σ Α ’ - Λ Υ Τ Η 8.
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η 9. Μ Κ
Σ Ο Ξ Ι - ΛΡ 10. ΛΙΑ-ΑΣΙ.4.

κανάλια
5.25
5.50
8 05
8.30
8.40
7.05
7.30
8.05
9.00
1010
11.00

11.50
1200

00.05

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΗ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΟΝ ΚίΧΟΤΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Τ- ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ
ΧΡΥΣΑ ΜΑΤΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΤΑΛΛΛΙ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

5.00
5.50
8.00
6.15
β.30
β.45
7 45
8.00
8.30

ΜΟΤΣΑΡΤ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Η ZQH ΑΥΡΙΟ..
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΙΠΟΡΙΕΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ

ΒΡΑΧΟΥ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.05 Η ZQH ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ
1 1.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΉΣ
ΧΙΑ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αριθμός 2583

Δ ιο β ά χ ε ε ε
ö t a f iiö c c « :
t /ήν
c t p r u it p .ö a μ ε τς !

6Z5Í5-82JSW

Ρο&οταξι

Β Ε Ρ Ο ΙΑ !
Βερμιυω-Βκντζίλου
Εθνική Τρακεζβ
Ενοντ» Δ Ε Η
Εναντι Κ Τ Ε Λ
I μι »κρότους
ΠλΛΙρολογιο»

23.434
24.141 24.34.1
23.131
26.726
26.920
23.8*0

Ν Λ Ο ΥΣΗ Ε
Πλατ. Kupatuoujtt
22.532-22.636
ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑΣ
•Εναντι ΚΤ2 \
24.080
23.330
Μβφβιτη

Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΚΠΓΤΜΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
O fluí» rtu Πρωτοόικαω Βέροιας
ΛίΜίητικός Εκιμ^λητής Μαυροειδής Ανα
ηιασίοΜ Κοοφόπουλος. ως κττί της εκτελέ
<π:ως τοιούτος, δηλοποιώ ότι την (£>ην)
cMútt)v του μηνάς ΜαΓου 1982 ¿τους, ημϋ
ραν Κυριακήν και αηό τας ώρας 10ης η.μ.
μ»*ρι Ι2>|ς μκπημ|Ιρινής cv Ππτρίδι Ημο
Ηίος «ιι ας το Κοινοτικόν Κατάστημα
Πατρίόος ως ουνήΟη τόπον των πλειστη
μπχομών κνώττιυν του Συμβολαιογράφου
Βιψοιας Στυλιανού Ε?»*.υθ*.ριάόη ως επί
του ΐϊληπτηρΜτσμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυομ/.νου κνώπιον του νομίμου uva
/ιληρωιού του. τη επιοπεύατι ιου 6ανα
στοά Ανκπτη λημητριάόη του Γεωργίου,
κατοίκου Βέροιας όικοιουμένου λαμβά
νΐ',ι ν πυρά του 0Φ6¿¿τον του Κυριάκου
Βατηλιίου Κου.ηί&η κατοίκου Πατρίόος
Βέροιας το ίττίΓυησόμίνον ποοόν των
όραχμών 117.230. νομιμοτόκως μέχρις
εξβαλήσεως, πλέον ιταιχιγγιιλίας εκτελέ
ocíik εκ όραχμών 1500 και πάντα tu λοι
πά ¿ξούα CKiúMrw; και πλ^ιοτηριασμοά
μέχρι πέροτος αυτού, δυνάμει και προς
kku’Xüow της υπ* αρ»0. 694/1981 Siata

ΧΡΗΣΙΜΑ

Κινηματογράφοι
Σ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κ Α Π Ρ ΙΝ Η (τηλ. 22066)
Τα Αγρια Νειάτα (Ελληνικό)

ΤΗΛΕΦΩ[\ΙΑ

Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ (τηλ. 24772)

Μάντ Μάξ No 2

Π ΑΛΛΑΧ (Τηλ 22037)
Εμιλιέν Το κορίτσι για όλους τους
έροιτες
Π Λ Ν Θ Ρ Ο Ν (τηλ- 25.4711

Μ.τμυιχ Λή ο Υπεράνθρωπος του
καρσττ.

ΧΤ Α Ρ (τηλ. 22373)

Ερβκτκές ιστ,ιρίεε καθημερινής τρε
λα< (αγγλικής ποραν.»
ΧΤΗ Ν Α Ο Υ Σ Α
Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Α (τηλ. 2240«)
Κουμπούρας στα θςβ'.τμ (ξένοι
Ζ Α Φ Ε ΙΡ Λ Κ Η (τηλ. 28V40)

Τα άγριο Νειάτα (Ελληνικό).
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ (τηλ. 23349)
Μάθε παιδί μου γράμματα. (Ελληνι
κό)

ΚΑ Τ Ε Ρ ΙΝ Α (τηλ- 23639)
Ππντκο; στα Σχολκάτ. (Ελληνικό)

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Αμκαη Δ ράοη
Ο .Τ .Ε . (β λά β ες)
Π υροσ βεσ τική

100
121
199

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσ βεσ τική

22.222

Ν ο σ ο κομείο

22J0S
125
2 5 .749
24.444

Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο .Σ .Ε . (σ τα θμ ό ς)

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υρ οσ β εσ τική
Ν ο σ ο κ ο μ είο
Λ .Ε .Η .(β λ ά β ες )
Ο .Σ .Ε . (σ τα θ μ ό ς)

22 .199
22 .200
2 2 .3 )4
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσ βεσ τική
Λ .Ε .Η . (β λά β ες)
ί . Κ Α . (π ρω ί, β ο ή θ ειες )

2 3 .6 1 9
23J64
23J76

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ό ταν κάποιος έχει βαρύνουσο
γνώμη για τα Πολιτικά πράγματα της
Χώρας, αλλά και για τα Κοινωνικά
ζητήματα της. και δεν τα «κοινοποιεί»
στους φυσικούς αποδέκτες του. που
είναι ο Λαός, αλλά κρατεί γκι τον
εαυτό του γνώμες και κρίσεις, που θα
αποβούν πυλλαπλώς ωφέλιμες στο
σύνολο, διαπράτει μάγο σφάλμα το
λιγώτερο.
Λλλ' ótuv ιιυτός ο κάποιος έχει ας
πούμε την ευγενή φιλοδοξία να γί
νουν κτήμα του Κοινού οι ιδέες του.
οι παρατηρήσεις του. οι εκτιμήσεις
του. το «πιστεύω» του κλπ., τότε
πραγματικά προσφέρει θετική κιιι
μεγάλη υπηρεσία στο Κοινωνικό Σύ
νολο, Λιότι το Κοινωνικό ιιιντό σύνο
λο, ο Λαός, μ' άλλες λέξεις, έχει ανά
γκη μιας σωστής και υπεύθυνης
ποόηγετήσεως, μιας σωστής και
καθαρής πληροφόρησης πάνω σε
ζωτικά ζητήματα, που τον αφορούν
Η περίπτωση του κ Γ. Χιονίδη εί
ναι από τις πιο χαρακτηριστικές του
Ελλαδικού χώρου. Ο κ. Γεώργιος
Χιονίδης έχει μια γόνιμη και
δημιουργική θητεία και στα Γράμμα
τά μας και στην Πολιτική του τόπου
μας. Στα Γράμματά μας πρόσφερκ

.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ
(και προσφέρει ακόμη) πολλά, πάρα
πολλά. Πάθος του ασίγαστο η Ιστορι
κή Έρευνιι. Ειδικώτερα η ιστορική
έρευνα του γενέθλ.ιου τόπου του: της
Βέροιας! Με σοβαρότητα και υπευθυ
νότητα. αλλά και με την ιιρμόζουσα
σχολαστικότητα, παρουσιάζει κάθε
τόσο νέα στοιχεία για την όμορφη
Μακεδονική αυτή Πολιτεία, την Βέ
ροια.
Παράλληλα όμως με την ιστσρ»·»
έρευνα και ανάλυση, άλλος πόθος και
πάθος του η Πολιτική, στην οποία εί
χε (και έχειΐ αφανή δημιουργική ανά
μίξη Ξεκίνησε από Νομάρχης Πιε
ρΐας, για ν’ ακολ.οοθήσει ευθύς αμέ
σως (το 1974) η ένταξή του στο τότε
Δημοκρατικό Κέντρο, με το οποίο
εκλέχτηκε βουλευτής. Η θητεία του
στο Κοινοβούλιό μας και η πολιτική
του δραστηριότητα βρίσκεται αποθη
σκαρισμένη στο βιβλίο του «ΕΝΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ... ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ»
Λλλ.' η φορά των πραγμάτων κιιι οι
πολιτικές διαφοροποιήσεις έκαναν
ώστε ο ν. Γ. Χιονίδης να μην επανε
κλεγεί το 1977. ούτε και το 1981.
Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε, ούτε
τον εμποδίζει, νάχει σοφή γνώμη και
ννώση των τεκταινομένών στον πολι
τικό χώρο του τόπου μας.Έτσι, από

' . ν : ν . ϊ " . γ . · .···; ·. ;

γνώσεις σας
•
Η βιβλιοθήκη ΤΟο Βατικανού
είναι ξακουστή για τον πλ.ούτο της σε
χειρόγραφα και σπάνιες εκδόσεις.
Έ χει κάπου 400.000 βιβλία. 50.000
χειρόγραφα, από τα οποία 3.000 είναι
ελληνικά Ανάμεσα σ' αυτά είναι και
ο περίφημος Βατικανύς Κώδικας της
Αγίας Γ ραφής του Δ' αιώνα, που
ιιποτελείται από 759 φύλλα. Απ' αυτά
τα 6)7 περιέχουν χωρία της Παλαιός
Διαθήκης και 142 της Καινής.
•
Στην αρχαία Ελλάδα η διάρ
κεια του καλοκαιριού λογαριαζόταν
σε οκτώ μήνες από το πρώτο δεκαή
υερο του Μάρτη ως το πρώτο του
Νοέμβρη. Το φθινόπωρο και η Ά ν ο ι
ξη αποτελούσαν μέρος του καλοκαι
ριοίι.
•
Οι Αυστραλοί έχουν τα πλάι
τύτερα πόδια απ' όλους τους λαούς
του κόσμου. Οι Σκανδιναυοί κιιι οι
Ολλ,ανδοί αντίθετα έχουν πόδι στενό
μακρύ (επειδή κυκλοφορούν πολύ με
τ' αυτοκίνητο). Λυτό είναι ίο πόρι
σμα μιάς εμπεριστατωμένη, μελέτης
γης πληρωμής ιοιι Μονομελούς Πρωτοδι
κείο» Βέροιας και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην ΚύινοποιηΒείπης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο βείκνυται εκ
της υπ’ αριθ 8237/1981 εκθέσεως «πιδό
οειιις του Λικαστικοό Επιμελή:ού :ων εν
Βκροίο Πρι.ιτοώκών Γεωρνίοο Zayoyiüvνη εκτίθενται εις Ρημόσιον αναγκαοτικόν
πλειστηριαομύν iu κάτωθι ακίνητα ίου
ανωτέρω οφειλέτου κατασχεΟέκτα δυνάμει
της ι>π αριθμόν 2324/27-3 1980 κιιτιισχι
τηρίου εκθέσεώς μου. Ητοι: Τα 5/6 εξ
αδιαιρέτου εξ ενός αγρού ολικής εκτά
σεως 5.875 τ,μ. κειμένου εις θ/.σιν
•Βοοκή· της κτηματικής περιοχής Κοινό
εητος Πατρΐδος και ττονορεοόμενος γύρω
θκν με αγροτικόν δρόμον, με: Ξηρόλακον
και με αγρούς Ευστάθιον Κουπίδη και
Κων/νου ΡαΦοηλ-ίδη κοι εξετιμήθηοαν τα
5/6 εξ αδιαιρέτου νατά την καταοχεοιν
αντί δραχμιίιν 30Ü.Ü00. και δυνάμει της
υπ' αριθμ. 192/1982 απυφάοεως του
Μονομελούς Πριοτοδικε(οΐ) Βέροιας η
τιμή της εκτιμηθείσης αξίας του ως άνω
καταοχεθεντος ακινήτου όιορθωΟη εις
όραχμ. 500.(ΧΚ) κω (ος πρώτη προσφορά
το ποσόν των δραχμών 250,(ΚΧ) κι» Opt
σεν ημέραν πλειοιηριασμού την εν αρχή
το» παρόντος. Το ως άνω κατασχεθέν
ποσιιστόν περιήλθεν ος την κυριότητα
ran οφελέτου ουνημη του υπ upiflp.
17414/1979 ουμ|1ολαιου του Συμβόλαιό
γράφου Βέροιας κ Αναστασίου Σπανίδη.
νομίμιος μκπιγεγραμμένου <ν τόμω Β
ιιριθμ. 62 του Υποθηκοφυλακείου
Βεροιος Εντιοιθο γίνεται μνεία ότι ο ως
άνω αναγκαοτικός πλειοι ηριαομΟς ενεργειται
δυνάμει
της
υπ
αριθμ.
9311,12 2 1982 δηλιίιοειιΐς συνεχίοκως
πλειοιηριασμού ακινήτου του ΣυμβολΟίΛγράφου και κατοίκου Βέροιας Στυλια
νού Ελευθεριάδη, ήτις εκ,κνοηοιήθη προς
ούς ο Νόαος ορίζει.
Ιΐς πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριοομού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νύμου πμυβλεπόμενη τοιαύτη
Του 1/2 της γενομκνης εεπμήοεως των
κατοοχεΟέντων ήτοι δρχ. 250,000 Η
κοτακ-ύρωπις γεαήοεται εις τον προσφε
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τε/χυταίον
πλειοδότην την 12ην liipuv της μεσημ
|t(i¡u; της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλχιστηριαομού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό ran Winiivo.- τη εντολή του επί
του πλεισττιριαημοϋ υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυη
οεις. Αμα τη κιιτακυρώσει ο υπερθεματιστι’ις υποχρεούιαι να καταβάλει ας τον
επί του πλειστηριαιηιού υπάλΑηλον το
ικπλπσιηρίιιομιι ας μετρητά η vu καταθέ
σα τούτο αμελ.ητι εις ίο Δημδτηου
Ταμεΐον ίΓραφείον Παρακοταθτικών και
Δανείι.ιν) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιου ε,ς τον επι του πλειστηρω
σμοό υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν ειοπραχθεί παρ* αυτού
οναγκαστικώς και δια προσωπικής ton
κρατήσεως. Εις περίπτωοιν μη εμφανίσ««ς τελευταίου πλειοδότου o enana!
δων Οελει οιιιιφηφιοο το εκπλχιστηρία
αμα κιε την ιιπιιίτησίν του Tu «ηρύκιω

ενός ειδικού στον οποίο ένα μεγάλο
βρετανικό εργοστάσιο παπουτσιών
ανέθεσε να ερευνήσει το θέμα, για να
εξυπηρετεί καλύτερα τους ξένους
πελάτες του.

Ανδρ. Ταταρίδης

Κέρματα
για συλλέκτες
Ο ΛΗ Μ Ο ΥΛΙΑΡΑΣ Μ ΙΧ Α Η Λ
του Αποστόλου και της Βαΐας. το γέ
νος Καρανάτσιυα που γεννήθηκε
στην Αγ. Κυριακή Κοζάνης και
κατοικεί στη Βέροια και η ΑΝ ΤΩ 
Ν ΙΑ ΑΓΓΕΛ1ΝΑ του Γρηγορίου και
της Όλνας το γένος Μανωλοπούλου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Κουλούρα Ημαθίας πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη
Βέροια.
δικιιιώμιιΤΜ ως κοτ ΗΒι επί του πλειστηριοσμού υπαλλήλο» βορύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην Το φςρέγγιιον ή
μη των κλοοθοτών είναι της απολύτου
κρισεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται »Οεν οι βουλόμε
νοι vu γίνωοιν itvopooTui της πλειστηρμι
οθηαομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προοέλθουν και ηλειοδοτήοιοσιν κατά την
εν αρχή τον, παρόντος οριζομένην ημέραν

και ώραν.
Ο επί της εκτελέοεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμός 2582
Ε ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ Υ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτυδικειω Βέροιας
Δικαοτικάς Επιμελητής Μαυροειδής Ανα
στασίου Κουφόπουλος (υς επί της εκτελέσεως τοιούτος δηλοποιώ ότι την (9ην)
εντίτην του μηνάς ΜαΓου 1982 έτους, ημέ
ραν Κυριακήν και απύ τας ώρας 10ης π.μ.
μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Αγίω Γεωρ
γίω Ημαθίας και εις το Κοινοτικόν Κατά
στημα Αγίου Γεωργίου ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμοιν ενώπιον του Συμβο
λαιογράφου Βέροιας κ. Στυλιανού Ελευ·
θεριάδη .ρς επί του πλχιστηριασμού υπαλ
λήλου ή τούτου κωλυόμενου ενώπιον του
νομίμου αναπληρωτού του. τη επισπεύσει
της δονειστρίας Άννας χήρας Περικλεούς
Δούντση. κατοίκου Βέροιας δικαιούμενης
λαμβάνειν παρά του ιγφειλέτοο της Αθανοσίου Τραϊανού Λοολόούρη κατοίκου
Βεροίιις το επιταοοόμενον ποσόν των
δραχμών 53.635, νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως, πλέον πο|Ηΐγγελίας εκτελέ
σεως εκ διιαχιιών 1200 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέοεως και πλειστηριοομού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ αριθ 298/1980 διατυ
γής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κηου Βέροιας και της σχετικής προς ιον
άνω οφειλέτην κότνοποιηθε'σηξ επιταγής
προς πληρωμήν τος τούτο όείκννιται εκ
την υπ ιιριθ 7340/17-6-1980 εκθέσεως
επιόόσεως του Λικσστικού Επιμελ.ητού
των εν Βεροία Πρτυτοόικών Μιχαήλ Ανα
νιάδη εκτίθεναιι εις δημόσιον ονογκαστι
κάν π/χιπτηριιιο|ΐον τα κάτωθι ακίνητα
του uvuuépiii οφειλέτου κατασχάίέντα
δυνάμει της υπ αριθμόν 2419/2 10-1980
κατασχετήριου εκθί.σειίις μου. Ήτοι: Το
1/3 εξ αδιαιρέτου (ήτοι 5583 τ.μ.) εξ ενός
αγρού ολικής εκτάσεως 16.750 τ.|λ· κειμε
νου εις θέηιν .Μέζδρα· της κτηματικής
περιοχής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου,
φυτευμένος καια το Ι/ .ι με βαμβάκι και το
υπόλοιπον οργωμένον, συνορευόμενον
γύρωθεν με αγροτικόν δρόμον εκ δύο
πλευρών, με αύλακα και αγρόν Θωμά
Ποπαδίνα και εξετιμήθηοαν το 1/3 εξ
αδιαιρέτου αντί δραχμών 340.000. Ενταύ θα γίντται μνεία ύτι δυνάμει της υπ' αριθ.
202/1982 ιιποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας η τιμή της εκτιμη
θκίσης αξ(ας το» ως άνω κατασχεθέντος
ακινήτου Λιορθιίιθη εις δραχμάς 440.000
και ως πρώτη προσφορά το ποσόν των
δραχμών 220.000. Το ως άνω κιιτασχεθέν
ποσοστών περιήλθεν εις την κυριότητα
του οφειλέτου δυνάμει της υπ αριθ

1947/1011
ί -1 Λ ___ __ νονό.· k-)
n/wivn
1857/1977 δηλώσεωςαποδοχής
κληρονο
μίας της Σιιμβολα4ογρ<ίφ<>ι> *111 κατοίκου
Bijxhíia; Σοφίας MäoVÄvoO, νομίμως
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ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΚΠΑ1ΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ Ν ΥΕΝΕΔ

ΤΕΧΝΗ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
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ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛ Ο Y
Κάθε Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο η ό λ ΐω ς

την τοποθέτησή του στο νέο (δημο
κρατικό και μετριοπαθές πάντοτε)
πολιτικό σχήμα, στο οποίο πλέον
ανήκει, μας χαρίζει κάθε τόσο τις
σκέψεις του, που τις απολαμβάνουμε
δημοσιευμένες στις Βεροιώτικές και
στις Αθηναϊκές εφημερίδες.
Έχοντας ήδη μια μικρή, αλλ'
αρκετά ισχυρή πείρα των πολ.ιτικών
μας πραγμάτων, ο κ. Γ. Χιονίδης, ότι
γράψει είναι βέβαιο πως θάναι καλοδιατυπιιιμένο και (κυρίως αυτό) αψα
νάτιστο! Αποφεύγει, καθώς διαπι
στώνουμε, τους εντυπωσιασμούς και
τα δημαγωνικά «σλόγκαν» στα κείμε
νά του. «Ξεκομμένος» Πόντιος, έχει
το θάρρος και την λεβεντιά να λέει τα
σύκα σύκα και την σκάφη - σκάφη!
Στο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ .... ΗΘΟΣ», το
νέο αυτό βιβλίο του κ. Γ. Χιονίδη, με
την επιμέλεια των εκδόσεων του
σοβαρού Εκδοτικού Οίκου των Αθη
νών «ΠΑΠΑΖΗΣΗ». έχει συγκεν
τρώσει άρθρα του, που αφορούν και
ενδιαφέρουν τόσο την πολιτική μας
οικογένεια, όσο και τους ψηφοφό
ρους τους. Άρθρα, τα οποία διαβά
ζονται άνετα από όλους τους ενδια
φερομένους, χωρίς να προκαλούν,...
ζημιά! Διότι φρονηματίζουν και οδη
γούν στο σωστό, εθνικό και πολιτικό
μας, προσανατολισμό!
Με το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ... ΗΘΟΣ, ο κ.
Γ. Χιονίδης δεν πρωτοτυπεί, βέβαια,
αλ.λ οπωσδήποτε επισημαίνει τιι
«στραβά» και ανατέμνει σε βάθος την
πολιτική μας και τα πολιτικά μας
ήθη.
Κ ι όπως σε κάθε του βιβλίο, έτσι
και σ αυτό, διακρίνει κανείς κοντά
στις άλλες του αρετές
το κύριο
χαρακτηριστικό γνώρισμα του κ. Γ.
Χιονίδη: την συγγραφική του δεινό
τητα! Οπότε, έστω και μόνο γΓ αυτή
του την ιδιαιτερότητα, αξίζει να τον
διαβάζουμε...
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Φεμινιστικά νέα
• Λυο ινίες ατ^ιινιστίκκς νΐκΐς
αημείωβαν στην άημοαια ζμιή οι γυναί
κες, τψιν από λίγες μέρες. Η πρώτη εί
ναι η τπιλογή 6 γυναικών σε θέση
νομάρχη στα Λωδκκάνηοα, στη Βοιω
τία. Πιερία, ρτην .4\. Αττική και στις
Κυκλάδες.
Η δεύτερη νίκη πραγματοποιι/θηκε
στις τελευταίες προαγωγές της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου για πρώτη

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο ι Γαλανομάτης Γεωργιος δεν
εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις.
— Ο κ. Μπαμπαλεντος Γεώργιος δεν
εορτάζει.
Ο κ. Ιντζεβίδης Γεώργιος ιατρός,
δεν εορτάζει.

OUTO ΤΟ

Η φΛ η1^

ξ

<
•

•

•

Α Ρ Χ ΙΖ Ε Ι τήν Δευτέρα (26)
4)1 9 8 2 ) ή διάθεσι σέ συλλέκτες
20.000 σειρών έττιμελημένης κο
πής καί 50.000 σειρών άκυκλοφόρητσ κέρματα τού Δημοσίου.

•

Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Ι θά riv e ra i άπά
τό κεντρικό κατάστημα καί τά
ίτττοκαταστήματα τής Τροτπίζης
της "Ελλάδος.

του Υποθηκοφυλακείου Βέροιας. Το ως
άνω κοτιιοχεθέν ακίνητον είναι κνυπάθηκον υπέρ του Θεοόωρου Θεοδωρίδη ή
Χατζηπάντου, κατοίκου Βέροιας δια δροχμάς 136.000, ως τούτο προκύπτει εκ του
από 10-10 198(1 πιστοποιητικού του Υποθηκοφύλακος Βέροιας,
Ως πρώτη πρόσφορη δια την έναρξιν
του πλ,ειστηριαομοό θέλει χρησιμεύσω η
παρη του νόμο» προβλκηόμενη τοιαύηι
ιοιι 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
καταοχεθέντων ήτοι δρχ. 220.01X1 Η
κατακύρωσε; γειήσεται εις τον προσψέ
ρονιά την μεγιιλοτέραν τιμήν τελευταίον
πλεεοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φορος πρόονληοις προς πλκιοδο
οίπν μπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει πιιρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις, Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεμαηστής υποχρεούται να καταβάλει ας τον
επί too πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλαοτηρίασμα εις μετρητά ή να κοταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμεΐον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλχιοτηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
ταυ οποίου θέλουν ειοπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικούς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανι
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειοτηρίιι
ομα εις την απαιτητήν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριαομού υπαλλήλου βαρύνυυσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίαεως tou επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριιι
οθηαομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθαυν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή tou παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν,
Ο επί της εκτελεσειος
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

1621 Διαλύθηκε στη Γερμανία
Προτεσταντική Ένωση

ψα/κί έγιναν συγχρόνως ί
υποδιευθυντές και I διευθυντής ψ*
μεγάλη ικανοποίηση των γι>νβιΙ&τραπεζοϋ-α/Ίνήλων που χρόνια
ζονται για την κατάχτηση ίσης σί®*/
δμομίας των γυναικών με τους όνΤ”
υπαλλήλους.
• Εκδηλώσεις για την Πα
Ημέρα ανπαύλλ.ηψης και r.KTpvf*
(που είναι στις 31 Μαρτίου)
σαν πολλοί γυναικείοι αίιλλογσΡΧ Η
λίες kui συζητήσεις πάνω στα
ματα αυτά που αντιμετωπίζει * Τ Ι
γυναίκα, καθώς συνέντευξη ΓΙ1' 0!1^
έδωσε η Εταιρεία Οικογενειακού ψ ’
γραμματισμού που έχει σαν πρέΚΨ
μια αξιόλογη δραστήρια γυναίκα “
κ. Βιρ/ινία Τσουδερού.
Στην επιτροπή 4 ναθιυφ ηοηί^ν
Οικογενειακού δικαίου θα ε κ φ Ο
πηθούι ισότιμα οι γυναίκες. TlW
ορισθούν από τα κόμματα και Λ
γυναικείες οργανώσεις. Ετσι θα
βάλλουν και οι γυναίκες ώστε
Οικογενειακό δίκαιο -ου θα θεσι&*
να είναι μέ.αα στα πλαίσια της »
νης κοινωνίας μας.
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Μιά ιστορική πύλη της Ρώμης
ονομάζεται «Πόρτα Πια» γιατί
ανεγέρθη το 1561 με την εντσ
λή του Πάπα ΓΤίου IV
Στην ινόουϊστική θρησκεία η
θέα της καταστροφής και του
θανάτου λέγεται Κάλι.
Ο ευαγγελιστής Λουκάς έγρα
ψε τις πράξεις των Αποστό
λων στην ελληνική γλώσσα.
Από το 1947 ως το 1971 το
Πακιστάν και το Μπάγκλα
Ντές αποτελούσαν ενιαίο κρά
τος. παρ' όλο που απείχαν
1.500 χιλιόμετρα το ένα από
ίο άλλο

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Εις την δημοσιευθείσαν εις
λο της εφημερίδοε Λ Α Ο Ι τηζ
Απριλίου 1982 σελίς 2 «Δ Μ ”
ΓΙΟΙΗΣΙΝ
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜ 0!'
διορβούται η σχετική παράγροψόίκ :
αυτής που αναοέρεται εις τον τ ίΐ^ 1
3944/88/19.7.77 λήξεως 3 0 .9 ,7 ίβ
εξής: Κομπόστα βερύκοκκο
ύδατος σημερινό υπόλοιπο χάά<;
370 των 6 εκκετταρισμένων κθ**γ
τύπου 5 χιλ/μων. χιλ/μα ι"*®'
10.360.

ΣΟΦ1

ΛΟΓΐ*
• ' Οποιος μπορεί να ο ιο ^
μεταξύ πνεύματος και ομορφιάν^
πάρει την όμορφη για φίλη κά' ^
έξυπνη για γυναίκα του.
Καλντ«^
•
Η δεισιδαιμονία ρίχνει τον υ7
σμο στις φλώγες, η φιλοσοφώ ®
σβήνε»
ΒολτβΦ*

AwvutnpcOo^
Παιδική φαντασία...
Ένας μικρούλης πήγαινα για
πρώτη φορά στο τσίρκο. Φεύγοντας
ενθουσιασμένος από το θέαμα, λέει
στον πατέρα του.
- Ό τ α ν μεγαλώσω θέλω να γίνω νά
νος
Προσφορά
για παρηγορώ
Η γυναίκα ενός εμπορικού αντι
προσώπου που έλειπε τακτικά από το
σπίτι επειδή ταξίδευε στην επαρχία,
τον είχε συνηθίσει με τις αταξίες της.
Έτσι και τώρα που ήρθε νωρίτερα
από την κανονική του ώρα την τσά
κωσε να τον απατό μ' έναν άγνωστό
του.
Με το συνηθισμένο όμως θράσος
της. τον πρόλαβε, πριν εκείνος ενόηλωθεί:
— Θησαυρέ μου, του είπε, αν είσαι
μουτρωμένυς επειδή το φαί δεν είναι
έτοιμο, μην ανησυχείς γι' αυτό. Ο κύ
ριος από δώ μας καλεί και τους δύο
στο ρεστωράν!
Η σφυρίχτρα
Μιά μικρούλα έτυχε μιά μέρα να
δει το μεγάλο της αδελφό γυμνό.
Περίεργη από το θέαμα τον ρώτησε:
— Τί είν' αυτό που σου κρέμεται;
— Η σφυρίχτρα μου!
Αργότερα η μικρούλα εμπιστεύ
τηκε στη μητέρα της:
— Μαμά, ο Πέτρος έχει μιά σφυρί
χτρα. αλλά είναι χαλασμένη. Τη
φυσούσα, αλλά δε σφυρίζει

Σήμερα διανυκτερεύα το φαΡθ*
κείο:
Μ ΠΑΛΙΟ Σ - ΟΥΤΑ
τηλ. 29759

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετοελαιοετδά ΤΡΑΝΣ Ε{1
Θεσ/νίκης 175, τηλ. 24.1·“
ΣΤΗ Ν ΑΟ ΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος

ΣΤΗΝ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε !*
Δρίζης Αθ.
/·
θεσ/νίκης-Κατερίνης τη?1
rrö μακροχωρι
Ηλιάδης Χρήστος

η

1827 Πεθαίνει στο Ν. Φάληρο ο θρυ
λικός αρχιστράτηγος Γεώργιος
Καραϊσκάκης που τραυματι
στηκε θανάσιμα την προηγού
μενη μέρο από τις δυνάμεις του
Κιουταχή.
1897 Μάχη των Φαρσάλων. Οι
Ελληνικές δυνάμεις μί τον
ταξίαρχο Σμολενσκη
απο
κρούουν σφοδρές επιθέσειςτων
Τούρκων και διατηρούν τις θέ
σεις τους.
1935 Ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγ
μα της Πολωνίας, μετά από
συζητήσεις εννέα χρόνων
1941 Η ελληνική Κυβέρνηση με τον
Μανώλη Τσουδερό, φθάνει
στην Κρήτη για τη συνέχιση
του αγώνος.
1969 Καταδικάστηκε σε θάνατο ο
δολοφόνος του Ρόμπερτ Κέννεντυ, Σιρχόν Σιρχάν, που η
ποινή του υργότερα μεταβλή
θηκε σε ισόβια.
1972 Οι δυο Αμερικανοί αστροναύ
τες του «Απόλλο 16» που είχαν
αποβιβαστεί στη Σελήνη, επέ
στρεψαν στο διαστημόπλοιο
,ο»ς κσι άρχιζαν το ταξίδι της
έτιστροφής προς, τη I ή.
1981 Αποφυλακίζεται ο περιβόητος
«ληστής του Τρένου» Ρύναλντ
Μπίγκς ι!σ:ε(ια από απόιραση
ιου ανωτάτου δικαστηρίου ταιν
νήσοιν Μπαρμπάντος.

|

Σπληλαίων 30, τηλ. 22.731

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
KO ΤΖΑ ΜΠΑ ΣΟΠΟ ΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Μετΐκόμιοαν κα ι δέχονται
Ε Λ Η Α Σ 20 (Ά νω θεν πιτσαρίας Μ ΙΣ Σ ΙΑ )

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ - Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
. ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 27 ΒΕΡΟΙΑ

Λ

Παρασκευή 23 Απριλίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 1η

ΛΑΟΣ
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ΑΘΑΗΤΙ
ΑΚΕΦΑΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΡΟΙΑ

Προσπάθεια τώρα για τη λό ση τού
μεγάλου οικονομικού προβλήματος

Μ Ε Τ Α Τ Η Ν Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Η Τ Η Σ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ
ΟΠ(ΐ)ί

ττεν»βΙ λ..,_ .. _

• Λ .η Τ ’ τ

*λΑ

/

πρ°ν *ν °·μ ε

(φύλλο

ση'“ *τ «άρτης) η διοικητική κρί! L ° Uζεππασε την περασμένη εβδοπκοή” μεντηνη:ιαΡαίτηση too ΔιοικηΒΕΡΟ,α εμ0° ^ θυ

του

Γ ΑΣ·

nniv - t EV 0Ρ ^ ε Την λύση της
τοη η, ^ ? 0εσ' νή. Γενική Συνέλευση
τηθέιστ ‘Τ υ, μι“ και ομτε 01 παΡαι~
ρήσεως' a u '?aV δ'“θΕση ϋπαν«Ζωκατή«.’ 1 •/-u °υτε και διάδοχος
υΛ0
υπήρχε, αςιού ούτε μία
’Όψηφιοτητα υποβλήθηκε.
♦ΟΒΕΡΑ ΛΥΠΗΡΟ

/afKH-Z,,ρ0βερά λυπηρό μπορεί να
¡ E 2 * - τογεγονός ότι στις
»OTODik-Á
στ’νμΕς που ιτερνά η
μα
°Ραδα. μόνο περί τα 50 άτοδράμη ’αν, ν." συΥκινούνται από το
Υεν.
’tapoPPée,)TOV ^ ν
*6; τα ςη υση· κω 10 mó δραματιήταν
° ντά μέλ9 του συλλόγου
τήρηΧ0,' ' Γους όν<,ρωποι μισθοσυν|ιαχιάρη5^ “ηελματίεί « » ημεροκαόχι n ¿ ^ W1V με την απουσία τους
ΐομ χόποιι°1 i f ? νομικοί παράγοντες
τες μία · αλλα “κόμη και οι έχοννομ.
αΧετική οικονομική επιιράμην^ιμ£α,!·!,Τελθύσε ταράλειφη να
ποιση „
ουμε " iv δυσμενή εντύOAí )I\j ° U τΡοκαλεσε η απουσία
ΒΕΐ>οιΑν
πΡθέδρων
της
—
συστάσεώς
της μέχρι
_, ;.από
-----ιαυεωε
της με)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
α *τ ο κ ιν η τ ο υ
^ΑοπήζΥ^'‘ηρεσια ΐιμοστασιας κατα
νητο
"Κ ΕΛΓ1Α αναζητεί αυτοκί4898 ,,ΛΛ“ Ρ’θμό κυκλοφορίας ΥΒ
*Ρώ|ΐατΓ>?*ας ΒΜνν 320 με 2 πόΡτες
Γ«, ^ ° υρ“ ϊ ί Μεταλλικό.
Κλοπήτ
απόδειξη του δράστη της
νήτομ 0, α.1^ ν ανεύρεση του αυτοκιαμοιβή ~ καταβληθεί από την ΕΛΠΑ
¡Η °ΡΧ· 30.000.
^ το*ην περίπτωση της ανευρε,0° 0ΒάπτΠϋΤΟ>ηνι:,του ή υποδείξεως
δρχ.
η η αμοιβή θα είναι 15.000
£
Βηευβυνθο^
Αατυνομ^
ατην ρ λ π λ
ΛΓΊΛ

εκπ οιήσ εις πρέπει ν'
* ° την
πλησιέστερη
*Ρ*Π και αμέσως μετά
(Τηλ. 779 1615).

#τή··ρηπ
/Τ ) νηΑιιιη^
ιιΐ? μοναδική
11ηιιη Χ ιη ί γεξαί
Ρη ι .
σήμερα (22
χρόνια) με

ρεση τον κ. Δημητρακάκη.
Τα γεγονότα αυτά, νομίζουμε
φανερώνουν την τραγικότητα της
καταστάσεως.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ, ΣΑΒΒ1ΔΗ
Ο πρόεδρος του παραιτηθέντος
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σαββίδης που πήρε πρώτος τον λόγο εξή
γησε τους λόγους που ώθησαν τόσο
αυτόν όσο και το υπόλοιπα μέλη της
διοικήσεώς του σε παραίτηση και στη
συνέχεια εξέθεσε τις θέσεις του πάνω
στο επίμαχο θέμα που δεν είναι άλλο
από το οικονομικό.
ο κ. Σαββίδης μεταξύ άλλων είπε
τα εξής:
«Κύριοι ο σύλλογός μας είναι άρ
ρωστος και μάλιστα βαρειά. Υποφέ
ρει σε ένα τομέα, στον οικονομικά,
μιά και το χρέος πλησιάζει τα 14-15
εκατομμύρια. Επειδή μιά από τις
αιτίες που έφεραν τον σύλλογο σ'
αυτήν την δυσχερή οικονομική θέση
ήταν ο τρόπος εξευρέσεως χρημά
των, που όπως γνωρίζετε,, γινόταν
με
προεξοφλήσεις γραμματειών,
μεταξύ των εκάστοτε μελιάν των Δ.Σ.
και που «φόρτωνε»» τον σύλλογο με
τόκους εκατομμυρίων δραχμών κάθε
χρόνο.
Για να σταματήσει λοιπόν μιά για
πάντα ο τρόπος αυτός και για να μην
έρθουν και άλλοι άνθρωποι στην δύ
σκολη θέση που ήρθαν οι προκάτοχοί
μας και φυσικά για να απαλάξουμε
τους τελευταίους από τις τράπεζες,
ζητήσαμε την συμπαράσταση των
οικονομικών παραγόντων της πό-

^ ρ ϊΐμ ίΐίΰ ίϊϊ^

)|
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
|(
<1 ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ €(
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ %
% Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
)|
Ο ΒΥΛΛΗΣ
I ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ- €(
1-—
·>/

. _λ

λεώς μας. αλλά όυοιοχως οεν βρήκα
με καμιά κατανόηση. Κατόπιν αυτού
αποφασίσαμε την σύγκληση Γενικής
Συνελεύσεως αφού προηγουμένως
υποβάλαμε τις παραιτήσεις μας.
Είναι αμαρτία οι άνθρωποι αυτοί
που από αγάπη και μόνο προς τον
σύλλογο και προκειμένου να τον
διευκολύνουν υπέγραψαν τα γραμμά
τια με αποτέλεσμα τώρυ να τραβολογιούνται.
Εμείς παραιτηθήκαμε αλλά υποσχόμεθα να βοηθήσουμε αυτούς που
θα ανσλάβουν, εγώ δε προσωπικώς
υπόσχομαι κάθε οικονομική βοή
θεια».
ΑΠΟΨΕΙΣ

Στην συνέχεια ακούστηκαν διά
φορες απόψεις από τα μέλη και γενι
κή ήταν η εντύπωση ότι σωστές είναι
οι θέσεις της παραιτηθείσης διοικήσεως, ενώ παράλληλα όλα τα μέλη εί
δαν με συμπάθεια την θέση των
«παθόντων» (εύστοχος χαρακτηρι
σμός του κ. Σαββίδη).
Το επόμενο θέμα που ήταν εκλο
γές για την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου, δεν πήρε σάρκα και
οστά μιά που δεν υπήρχαν υποψη
φιότητες.
Η προσπάθεια που καταβλήθηκε
στην συνέχεια από το κυρίαρχο σώμα
να ανακαλέσει την παραίτησή της η
διοίκηση δεν καρποφόρησε.
.

ΑΚΕΦΑΛΟΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Κάτω λοιπόν από ιιυτές τις συν
θήκες και προκειμένου να μείνει ο
σύλλογος ακέφαλος ζητήθηκε να
συγκροτηθεί μιά τριμελής επιτροπή,
η οποία θάναι μέχρι την προσεχή
Τετάρτη κοντά στο ποδοσφαιρικό
τμήμα. Δυστυχώς δεν προθυμοποιή
θηκαν άνθρωποι για τον σκοπό αυτό
με αποτέλεσμα να μείνει ο τ. Γενικός
Αρχηγός κ. Παναγιοπίδης με συμπα
ραστάτη τον διευθυντή των γραφείων
κ. Αλαμπουρινό.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ Π Ο ΙΗΘ ΗΚΑΝ
ΟΙ «ΠΑΘΟΝΤΕΣ»
Ηδη προχθές βράδυ μετά το τέ
λος της Γεν. Συνέλευσης και την
παραίτηση της διοικήσεώς, οι έχοντες αναλάβει το μεγάλο βάρος των
χρεών του συλλόγου συγκεντρώθη
καν στα γραφεία του Γ ΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ»
και με τη συμπαράσταση και άλλων

α ν α κ ο ιν ω ς ις
της εταιρίας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
^ΤΙΠρ ο ς ω -ΠΟΥ Ι 8 υ ζ υ στην Ελλάδα
©εσ/νίκη τηλ. 831.649, 844.412

Κ υζυ

ΚΒ26

ΛΑΟΣ
ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής

πικ - άπ

Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Λ Σ

Ιδιοκτήτες - Εκδότες

με καρότσα Ιαπωνίας
ΑΓΡΟΤΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΕΔΩ Κ Α Ι ΤΩ ΡΑ
Τ ΙΜ Η 348.000δρχ.!
Πα

κληροφορία στον τοπικό σας αντιπρόσωπο:

4 0 0 7 Κ Α Ρ Α Ν Α Τ Σ ΙΟ Υ - ΒΕΡΟΙΑ
Ελη.
Α Ρ ΙΖ Η Σ - Α ΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ
4Ω « Α Ι ΤΩΡΑ
Α Vο.'Ραστή
άίττ.

ι’α ξέρεις ότι το IS U Z U πίκ - απ στην
Àq IaTUjjyT0- ^ El 20.000 δρχ. περισσότερο από τα άλικα αοτ/τα διότι είναι το πρώτο σε ποιότητα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

αφοί

Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π ΑΤΣΙΚΑΣ

(Ρ. φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΧΟΣ Π Α Π Ι Κ ΑΣ
(Ιπποκρστους 26)
ΓΡΑΦεΐΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφεΐΑ
Μ ητροπόΑΐω ς 7 2
Τηλίφ 23.137 29.762
β ε Ρ Ο I Λ
ΣΥΝΔΡΟΜ ΡΣ

Ιδιω τώ ν
δ ρ χ ΐ 50(
Σωματείω ν - Συλ
λόγω ν - Γ.Π.Σ. - Κοινοτπτων
6ΡΧ 2 0<Χ
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ 3 00
Δήμων - Οργανισμών
Ε Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχΑ.ΟΟ
φ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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n
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7»

ΤΒλΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
*^Κ*θΜΕΤΡΟ - ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ■ ΣΥΓΛΙΣΟΜΕΤΡΟ
Ε Υ θ ΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕιΑΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

b

m

Χ ειρ ό γ ρ α φ α όημοσ ιευο

μ ένα 0 όχι ό εν επ .σ τρέφ οντα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στην συνέλευση διαβάστηκε και παράλληλα μοιράστηκε προς τα
μέλη (έντυπα) ο οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοικησεως από την ημέρα της αναλήψεως των καθηκόντων της μέχρι τώρα,
δηλαδή από 19/9/81 μέχρι 15/4/82.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜ ΕΙΟ Υ ΤΗΝ 19/9/1981 . . .
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1) Από αγώνες Πρωτ/τος-φιλικών-Κυπέλλου Ελλάδος
2) Από εμβάσματα ΕΠΟ
3) Από διαρκή εισιτήρια
4) Από λαχεία αυτοκινήτου
5) Από επιχορηγήσεις ΓΓΑ
6) Από επιχορηγήσεις κρατικών λαχείων
7) Από δωρεέεφιλάθλων και εταιριών
8) Από δάνεια μετρητά συμβούλων και διαφόρων
9) Από μεταγραφές ποδ/στών
10) Από συνδρομές μελών
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

3.852.514
203.500
956.000
650.000
1.330.000
100.000
712.193
1.947.686
4.450.000
60.600
14.262.493

3.259.186
1) Αποδοχάς ποδ/στών (μισθοί-πρίμ)
2) Οικονομικές ενισχ. ερασ/νων ποδ/στών (πριμ 3 ερασ/νων) 226.700
3)
Απόδοσίς
κρατήσεων
αγώνων
(ΕΠΟ-ΑΤΣΑ-γήπεδα
1.567.299
κλπ.)
803.630
4) Εστιατόρια-ξενοδοχεία-λεωφ, (νέα-παλαιά)
765.000
5) Αποδοχάς προπονητών Α-Β
755.000
6) Αποδοχάς προσωπικού
200.000
7) Επιταγή προπονητού Χ "Μ ιχαήλ (Λιάτου)
200.000
8) Επιταγή ποΰ/στού μεταγραφής Γκέσιου
186.618
9) Εισφορές 1ΚΑ και δόσεις ρυθμίστως παλιάς οφειλής
Ι0) Εις μεταγραφάς
Γιατζιτζόπουλος
750.000
Κάκαλης (παλαιά)
120.000
Πιστοφίδης (Ραχιά)
20.000
Σταφυλίδης (παλαιό)
20.000
Η) ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦ ΑΣΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ονόματα αυτών που διευκόλυναν
τον σύλλογο με δανεισμούς από τις Τράπεζες ή με δικά τους χρήματα,
τα οποία δόθηκαν από την λογοδοτούσα διοίκηση. Για λόγους ευνοήτους αποφεύγουμε την δημοσίευση των ονομάτων και παραθέτουμε τα
ποσά:
ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ
ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ
ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ
ΙΟ Ν ΙΚΗ Ν
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝ ΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΕΩΣ
12) Εις τόκους καθυστερήσεως δανείων
13) Χαρτόσημων συν/κων
14) Προμήθειαι χρηματοκιβωτίου
15) Φάρμακα-νοσήλιά (νέα-παλαιά)
16) Κοινόχρηστο γραρείων-ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ

850.000
681.000
250.000
35.000
100.000
100.000
100.000

r · λ °ΥΛΓΕΡΙΑΗΣ
• Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κ εΚ τρ ιΚΗΖ 259 ( γ ΠΟΓΕΙΟ) ΤΗΛ 26J52

ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκριτού μας).
Από- καθαρή ατυχία και μόνο, η
θαυμάσια Αλεξάνδρεια δεν κέρδισε
το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα,
την Νάουσα. Το τελικό 2-2 αδικεί
την ομάδα της πόλης μας, η οποία
όχι μόνο έπρεπε να κερδίσει την αντί
παλό της, αλλά θα έπρεπε να γίνει κά
τι τέτοιο με διαφορά σκορ. Ιδιαίτερα
στο πρώτο ημίχρονο το σκορ θσ
έπρεπε να είναι τουλάχιστον 4-0.
αφού χάθηκαν ευκαιρίες σπάνιες, από
τους παίκτες της Αλεξάνδρειας.
Παρά την απουσία των Συναχείρη, Γ.
Ιασωνίδη, και Παπαηλίο, η ομάδα
της πόλης μας, ήταν φοβερή και
εντυπώσιασε τους φιλάθλους. Είναι
γεγονός όπ το σημερινό φορμάρισμα
της Αλεξάνδρειας είναι εντυπωσιακό.
Η Νάουσα στο παιχνίδι αυτό δεν
έδειξε πολλά πράγματα,
Πλήν του δυναμισμού που διέκρινε τους παίκτες της, δεν παρουσίασε
άλλες αρετές, σαν ομάδα Β" Εθνικής.
Το ότι δεν έχασαν το παιχνίδι και μά
λιστα με διαφορά, να ευχαριστούν
την ατυχία των Αλεξανδρινών,
Σ το 13" ισχυρό βολέ του Η. Ιασωιϊδη, αποκρούεται από το οριζόντιο
δοκάρι του Σφυντηλά.
Στο 16' ο Λαζαρίδης μόνος με τον
Σφυντηλά. σουτάρει δυνατά και απο
κρούει εκπληκτικά ο Ναουσαίος τερ
ματοφύλακας σε κόρνερ.
Σ το 20' ο Δαλαμπόρας μπήκε μό
νος ίου μέσα στην περιοχή της
Νάουσας, και ενώ το γκολ θεωρείται
σίγουρο, σουτάρει πάνω στο σώρα
του Σφυντηλά και χάνει την ευκαι
ρία.
Στο 38' επιτέλους γίνεται το 1-0 με

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η

ή π ολύχρω μ ες

Αναγνωρισμένη και σαν ομάδα παραγωγών σας
γνωρίζει ότι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδάκι
νων με τους ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
γεωργικών συνεταιρισμών.
Οι δηλώσεις θα γίνονται κάθε μέρα από τις 8 π-μ,
- 7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σ. Σταθμός
Βέροιας τηλ. 24204 - 23311 - 23225.

Από την διαχείριση

Μ ΪΙΚΡΕΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΕ
ΠΩΛΕΙΤ

I

I

a i

Αυτοκίνητο φορτηγό Ι.Χ. 1319 Μερσεντες μ« πινακίδες σε κυκΑοφορία και σε τιμή ευκαιρίας Πληρ. τηλ. 41466 κ. Νίκο.

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Σ Υ Μ Π ΙΕ Σ Τ Ε Σ

140.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
Ano το GOODYS RESTAYR AN T ζ * \η βοηθός «»ρβ,τόρου
για απογευματινή απασχόληση. Πληρ. αυτοπροσώπως. Μητροπόλαος
40 Βέροια.

150.000
70.000
100.000

14.262.493
14.241.133
21.360

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες

Η κοινοπραξία «Venus»

Πωλουνται δύο συμπιεστές αμμωνίας (κομπρεοέρ) ψυκτικής ικα
νότητας ο καθένας 286.000 K C A L Ή οε -15/+ j S“C Í U n o o l » ; «no τηλέφωνο 2.>ι κ 8 Βέροια.
Οληροφοριες

Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ

τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

Γ. Συιόπουλος

150.000

90.000
300.000
272.639
27.586
15.360
61.785
104.421
327.465
17) Ιματισμός (νέος-παλαιές οφειλές)
154.669
18) Απορρυπαντικά-πετρέλαια-σιδ/σκευαί δαπέδου
116.233
19) Ενοίκια διαμερισμάτων (νέα-παλαιά) κοιν/στα
73.394
20) Τυπογράφε'0 (νέοι-παλαιοί λογ/σμοί)
9.090
2 1) Ποσοστά εισπράξεων συνδρομών
31.304
2 2 ) Διάφορες οημ/σεις-συν/μες εφημ/διυν-παράβ. ενστασ
22.370
23) Έξοδα δικηγόρου επιτ. Πανιιθ/κού
135.384
24) Διάφορες δαπάνες
14.241.133
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩ ΣΙΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΑ!
ΥΠ Ο Λ Ο ΙΠ Ο Ν ΤΑΜ ΕΙΟ Υ 15/4/82

τον Δαλαμπόρα, που εκμεταλεύτηκε
ενέργεια του Κούντζα.
Στο 55" ισοφαρίζει η Νάουσα με
τον Αγγουρά, στην πρώτη της οργα
νωμένη επίθεση.
Στο 65’ το σκορ γίνεται 2-1 υπέρ
της Νάουσας με πέναλτυ του Παπαδόπουλου, που έκανε ο Λάζος.
Τέλος στο 88' ο Κούντζας με
κεφαλιά ισοφαρίζει σε 2-2, αξιοποιώντας μια από τις πολλές ευκαι
ρίες που δημιουργήθηκαν στο τελευ
ταίο δεκάλεπτο μπροστά στην εστία
της Νάουσας. Γενικά ήταν ένα άδικο
σκορ για την Αλεξάνδρεια Αλλά η
μπάλλα αυτά έχει.
Διεκρίθησαν οι Λαζαρίδης (καλύ
τερος του γηπέδου) Κυριακίδης. Τσι
βούλας, Λιακόπουλος και Η Ιασωνίάθζ της Αλεξάνδρειας χωρίς να υστε
ρήσουν και οι υπόλοιποι.
Από την Νάουσα καλύτεροι ήταν
οι Σφυντηλάς (σπουδαίος τερματοφύ
λακας) Παρίζας, Σιούγγαρης. και
Αγγουράς.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΙΑ:
Κορώνας,
Σιτσάνης, Λάζος. Κυριακίδης, Τσιβούλπς, Λιιζα ρίδης, Κούντζας, Μ έκ
κας. Δαλαμπόρας. Λιακόπουλος. Η
Ιασωνίδης. Στο β' μέρος έπαιξαν και
οι Αλβανός, Ελευθεριάδης, Δημητριάδης κοι Μυλωνάς.
Ν ΑΟ ΥΣΑ: Σφυντηλάς, Μολυβιάκης. Παπαδάκης, Παρίζας, Σιούγγα
ρης,
Αγγουράς,
Χαλβατζής,
Μητρούσης, Φύτος, Παπαδόπουλος,
Μπλιάτκας. Έπαιξαν επίσης οι Στοφυλίδης, Μαλιαύφας, και Διαμαντής.
Ο διαιτητής κ. Γ. Σιόηρόπουλος
(Μιχαλάκας Ματρακας) καλός.

200.000

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

.w .

(-Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Π Α ΡΑ
ΤΗ Ν ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗ Σ
Α Ν Ε Δ Ε ΙΧ Θ Η ΙΣ Ο Π Α Λ Ο Σ
Τ Η Σ Ν Α Ο Υ Σ Α Σ 2-2

Π Λ Η Ρ ίϊΜ Α Ι

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Με

ΒΕΡΟΙΛ

φθεί το πρόβλημα και να αναδειχθεί
την Τετάρτη μιά ικανή διοίκηση, για
να αναλάβει τις τύχες του συλλόγου,
χωρίς οικονομικό πρόβλημα.
11 καλύτερη ενίσχυση όλων των
παραγόντων είναι ο άτοκος δανει
σμός προς τον Σύλλογο, ο οποίος
όταν βρεθεί σε κάποια οικονομική
ευμάρεια να αποδώσει τα δάνεια.
' Ολοι μαζύ λοιπόν για να σωθεί η
Βέροια και οι φτωχοί άνθρωποι που
την υπηρέτησαν.

(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

SERVICE
M e r c e d e s

Π Α Π ΙΚ Α ε . ε

Αλθί>£
όλους
ΤΩΙ^τους
ΒεΟΟΙΕΙζ.
Βεροιείς,
ϋ)Οΐ£ώστε
νθ ε£(1Ι
να εξαλει-

-. . .

μελών του συλλόγου συγκέντρωσαν
ήδη ένα μεγάλο ποσό και ελπίζοντας
στη βοήθεια και άλλων οικονομικών
παραγόντων της πόλης αποφάσισαν
να αγωνισθούν για να λύσουν το
πρόβλημα μέχρι ιην ερχόμενη
Τετάρτη,
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατά
σταση των υπερχρεωμένων συμβού
λων της παλαιός διοικήσεώς είναι
απελπιστική και ήδη έχουν βγει απο
φάσεις για κατασχέσεις. Έτσι θα πρέ
πει να βοηθηθούν με κάθε τρόπο από

* * * *

ΠΩ ΛΟΥΝΤΑΙ
Εξαρτήματα συνεργείου βουλκανιζατέρ. Πληρ. τηλ. 0381/ 88-488

κ. Σαββίδη.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ ΙΟ Π ΙΑ Τ Ω Ν
Επαγγελματικό ή ημιεπαγνελμοτικό μεταχειρισμένο
κατάσταση ΠλΠρ. Μ ΠΥΡΑΡΙΑ M IM IS Τ,,λ. 62-118

ι·

Ζ Η 1 Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
Για νο εργαστεί οαν συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο και με καλού«
όρους. Πληρ. τηλ. 41 37 5 Λευκάδιο Ναοάοης.
4

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ANAKA ΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ¿ΙΑ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156- ΤΗΛ. 251*4!62Α50

Τηλεφιυνείστε μας 29.762

η,

ΒΕΡΟΙΑ

ε-Σ·5-

-Μακεδονική
--------------- Π
Η

X

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΟΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 1982

ω

Ανακοινώθηκε από τον κ. Λάζαρη

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΩ Ν
Τ Ε Υ Τ Λ Ω Ν ....

Χρόνιο tjü p i, Vtnv μ/ις Kvßcpyrn
«Μ η N. Δημοκρατία ο> αγρότες tmt
Nouoi: Ημοθίος. r πίεζαν μι; tittle ιρίnn. Βιομηχανία Ζιτκχάρίοις. Βσυλίυ
TU4- Ντχιάρχην «κόμη l<n Λημάρ
ΧΡ'Κ· πρσκκιμένου vu τους δεθεί
Λόβια καλλυτρνι.«; τεύτλων. Km
βιβιρ ίίτο μιγάλο επίτευγμα. ns- κά
soute «ycvirrv; ¿ntp.r μια «δ»-·,α ï r >τλοκαλλιεργηας ·μα f.vt» η 6tK> στρί»ι
μ Q«ι παραπάνω
Ο λόγοςδί ήταν απλός. Ό σο >tn<
ον σάνιιζβν οι ΑνροπΚΟί Συ/λογοι
για οχι ικανοποιητική τιμή τ«.ιν ττύτλβ*ν, κά% αγρότης ζυγίζοντας την
fltIV CTÍ ίλ ή ν Της TfarT? n m ï i up
■yiioç, μι. περισσή προθυμία ¡tapora
λούοτ αρμοόΐιτνς ra i «vui^ir^Mtxtç
Y>« μερικά στρέμματα nupunuvio
Γ ω τι φυσικά έβγαινε κάποιο η ,¡otó
κέρδος.
Τώρα, .του μπς κυβερνά η Αλλαγή.
τώρα ιοι> ο Λαός ανιμ τττην_εξου
ota. τώρα που «π Αγροτικοί Σύλλογοι
συμπλέκουν μ ι την Κυβέρνηση. ας
«κ Α»όματι*ς κανείς «νροτσς is*. m i
ζπ ούτε την Βιομηχανίαν o ù u tou

Κ 'Γΐτμν-η :ix.‘w, Boua’-ittuc otate
Otvevu. Τ ι συνέβη λυ,π,>ν: Πως έγινε
αυτό to θαύμα. ron η tm i(Mi τος Λι.ξιπ
δεν κατόρθωσε να κάνει;
Οι αγρότκς μας. πon στην συντρι
πτική πλειοψηφώ. ψήφισαν (ΙΛΣΟΚ
στις εκλογές της 18.10.82. πίστεψαν
στα συνθήματα πυροτεχνήματα του
ΠΛΣΟΚ
Km fXey:. τυ Π ΑΣΟΚ Η Βιομηχα
νία Ζακχάρεως 0« σας δώσει αύξησιν
τουλάχιστον 30% Km ήρθε to πλή
ριυμμ του χρόνου mn το ΠΛΣΟΚ
ατην εξουσία. Μόνον όεν ήρθε το
30% Κ«ι έτσι μ( την χαμηλή πμή
ποιι έχουν τιι τεύτλα. οι αγρότες
στρέφονται nr άλλες καλλιέργειες·
Αλλά όχι μόνον στρέφονται σε άλλες
κιιλλύρτν,ιος 71« ~η ηγρηηκύ προϊόν
τα Αλλη μάλλον «ποστρέφιηται το
ΠΑΣΟΚ
Τώρα <6r μου πείτε τι κάνουν οι
Αγροτικοί Σύλλογοι Ε. αρκετά δεν
κάνην 7 χρόνια για να ρίξουν την Ν.
Ίημοκρατύι. Ας ξεκουραστούν και
λι>ο

Α Θ Η Ν Α 22 (Α Π Ε )
Ο υπουργός σ υντονισμού κ. Απ. Λάζαρης ανακοίνωσε χθες τα
βασικά μεγέθη του νομισματοπιστω τικου 7ψ ογράμματος για το 1982
αου στόχος του είναι να βοηθήσει την έξοδο της οικονομίας από την
ύφεση κα ι να συγκροτήσ ει σε χαμηλώτερο επίπεδα το ν πληθωρισμό.
Σ υγκεκριμένα επιδιώ κεται η αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού εισο
δηματος κατά 1,5% σε σταθερές τιμές με τη βελτίω ση της παραγωγικυτη τα ς και την διεύρυνση της προσφοράς αγαθών που αναμένονται
να πραγματοποιηθούν από την ορθή χρησιμοποίηση των παρεχόμε
νων πιστώσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ιρβτεινό νομισματικό πρόγραμμα στους τομείς;
• Στέγαση, όπου το σύνολο των νέων στεγαστικοιν δανείων θιι ανέλθει σε
48 οισεκ. δρχ. έναντι 30.5 πέρυσι (αύξηση 39%). Ειδικότερα για την εργατική
κατοικία θα διατεθούν 16 δισεκ δρχ. έναντι 6,5 πέρυσι, και για την στέγαση
των αγροτών 4,2 δισεκ. δρχ. έναντι 2.1 όιοεκ. τα μέτρα για ία στεγαστικά θα
τα ανακοινώσει εντός των ημερών ο υπουργός δημοσίων έργων κ. Α. Τσόχα
τζόπουλος.
•Βιομηχανία. Βιοτεχνία, όπου το σύνολο των μακροπρόθεσμων χορηγή
σεων για επενδύσεις θα ανέλθει σε 15 όιοεκ. όρχ. έναντι 9.8 όιβεκ. δρχ (αύξη
ση 53'*«). Εξάλλου για νέα μακροπροθέσμια δάνεια σε τουριστικές επιχειρή
σας θα διατεθούν 5,6 όιοεκ. έναντι 4.7 πέρυσι
• Αγροτική Οικονομία όπου οι νέες χορηγήσεις θα ιινέλ.θουν σε 151 δισεκ.
δρχ. θα είναι δηλαδή αυξημένες rata 318., σε σχέση με πέρυσι, ειδικά δκ για
καλλιεργητικά δάνεια θα διατεθούν 43 δισεκ. όρχ. έναντι 3 1.6 δισ. πέρυσι (αύ
ληση 364»,). Πέραν uuiiiiv. η ATE Bu όιοθόπει νια την συγκέντρωση αγροτι
κών προϊόντων 210 δισεκ. δρχ.

Μ ΑΚΕΔΩ Ν

Διαγράφονται ποινές
και δίκες για μοιχεία
Καταρτίστηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης νομο
σχέδιο με το ο λ ο ιο καταργοται η μοιχεία σαν ποινικό αδί
κημα και σε λίγες μερες θα κατατεθεί στη Βαυλή. Στο
νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται και διατάζεις για την
αποπλάνηση παιδιών, για την αρπαγή ανηλίκων και για
τον εμπρησμό οπό αμέλεια. Ειδικότερα οι βασικές διατά
ζεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι:
.
1. Τ ο άρθρο 357 του Ποινικού
Κ ιιι,μκ.ί yin τη με*χτία ratapvítwn.
2. Δίκογροψκες που ιχκρκμούν
γιο ττπροβάσης tm i άρθρου 351 τοι

Π Κ

TurmácioÓMíin στο αρχιίη με

πράξη του «ομυδίοι «σογγελΛι και
τα διωκτικά ¿νγρυρα του ίχούνβκδο

Bei κπκ>τ(·ύ?σνται ανεκτέλεστα.
3 Ο ι κβτιι&νιισττκές αποφοσυ:

Όποιος ενεργεί απεχθή πράξη μτ
ανήλικο ή τον παραπλανά νιι ενεργή
σει ή υποστεί μια τέτοια πράξη τιμώ
ρείτάι '■) Εάν ο ανήλικος δεν συμΠΛηριασι. τα δέκα χρόνιιι με καΙΙεμιξη
τουλάχιστο 10 χρόνια, β) Εάν ο σνή
λικος συμπλήρωσε το δέκα, ιιλλ' όχι
ra i τα δεκατέσσερα μτ κάθειρξη μέ
χρι 10 χρόνια και γ) Εάν ο ανήλικος
συμπλήρωσε το δεκατέσσερα, αλλά
όχι και τιι δεκαέξι με φυλάκιση από 3
μήνες μέχρι 3 χρόνια Στην τελευταίο
περίπτωση εάν ο υπαίτιος όταν έκανε
την πράξη δεν πίχε συμπληρώσει τα
17 του χρόνια απαλλάσσεται από κά
θε ποινή, αλλό μπορεί το δικαστήριο
να του επιβάλει αναμορφωτικά ή
θεραπευτικά μέτρα

>ι.-ιμοιχεία που έχουν εκδοθα μέχρι
την ισχύ αυτού ton νόμου και οι ποι
νές που επιβλήθηκαν μ αυτές, σύμ
φωνα με to άρθρο 357 του Ποινικού
Κώδικα, διαγράφονται από το ποινι·
κο μητρώο και διατάοσετιιι η κατα
στροφή των σχετικών δελτίων.
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ
Π Α ΙΔ ΙΩ Ν

ΑΡΠ ΑΓΗ Α Ν Η Λ ΙΚ Ω Ν
I Οποιος αφαιρεί ανήλικο από
τους γονείς ή οποιουδήποτε δίκαιου
τια να μεριμνήσει για τα πρόσωπά
ίου ή όποιος υποστηρίζει την εκού
σια δισφιιγή του ανήλικου από την
εξουσία των παραπάνω προσώπων,
τιμωρείται με φυλάκιση Εάν δΓ αμέ
λειας όιέτρεξε onouóuío κίνδυνο
ζωής ή βαρείες βλάβες της υγείας του
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο
«να χρόνο.

Διακηρύξεις
Ανακοινώ σεις
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η ΛΗ Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΠΓΓΡΟΠΗ
Κ Α Τ Α Ρ Γ ΙΣ Γ Λ Σ

Λι .ΜΟΠΡΑΠΑΣ

ΚΓΗ Μ ΛΤΟ Λ Ο π ον
ΛΗ Μ Ο Υ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Λήμαρχος Bepoiu; ÓmKppíwcii

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EcriBrrm σ ι τακτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με ΐνσφράγιστις π,"ΐσ,ρορο; «π μΓ ποατ’στό ocntuViíeS «θί
τοκ; A ΟΒmeéparte μονάδες ra i χωρίς
όριο π εκτέλεση tou έργου «Διάνοιξη

Ανακοινώνεται άτι από την Πρωτοβ άήιιο Επιτροπή Καταρικυ.ως του
ΚτηματιτΛογίου
Λήμου
Βέροιας
έχουν εκδοθεί οι us «ριθ. 82 έως 91
ι.τοφάοπς αυτής περί εγνροφής στο
κτηματολόγιο του Λήμου ισαρίθμων
κτη|ΐι::»,ν (αστικών και αγροτικών).

ιαι κατασκευή οόού θερμοΠτ^Λυνν
πρού ομού δαπάνη; 20.0 0 0 (Χαι δρχ.

Ο ϋιιιγυηνσμός θα γίνπ mu ypa
tatia του Δήμου Βέροιας την 14η
Maine. 1982 ημέρα Παρασκευή και
sipa 11-12 ενώπιον της αρμόδιός «ιιτροτής σύμφωνα με τους όρου; της
οπό 14.4 82 λεπτομερούς δμικηρι-’
Στον δμτγωνισμρ γίνονται δεκτοί
εργσλήπτιιι Λημοοώιν épi ;rv Β τά

ξε/νς και άνω για έργα οΔοποιμι;,
Γ ία την συμμετοχή στο δκαγτανι
σμό απαιτείται εννυσίικύ ιπυιιολή
ανεγνωριομέιης Τράπεζας ή το«
ΓΣΜΕΔΕ ποσού ορχ. 4<Κ).0«Ο. Προ
θεσμια εκτελέσι-ιπς του ¿pro*· «ιΗζε
ιαι διάστημα δέκα αΠ-ών
Ο διαγωνισμιίς θπ γ ίιβ τlu γρο
φ(ΐ-ι t.w Λήμου Βτροώς σύμοωια με
:ις όυπόξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί
« α λ /σ εω ς έργων κβ· Προμηθτνίιν

Η rupuuau ανακοίνωση δημο
σιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις
τοι άρθρου 4 παρ. 2 του από
26.J. 1955 Β Λ τος «Περί Δημοτικού
Και (Κοινοτικού Κωδικός» προς
άσκηση τυχόν προσφυγής από κάθε,
ενδιαφερόμενο μέσα σ' ένα μήνα <ιπό
την όημοσίευση αυτής της ανακοινώ
08»isΤΙ Πρόεδρος της Επιτροπής
Ευθ, Καρταλίδου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Οικον. Έφορος Βέροιας διακη
puna im την 5-5 Ι9Κ2 ημέραν
Τι τύρτη και ωρα 10-12 π.μ. σ:α γρα
φεία της Οικον. Εφορίας Βέροιας
ώίνεργείται δημοπρασία μισθώσεως
Οικήματος για την μεταστέγαση πις
I Ιπς Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτή
οργανισμών Τοπικής Λιιτ/ι«·«;».
των με πνώττρα μηνιαίο μίσθωμα
Οι ivÑnpf.póiirvm μπ»ΐ(>ιύν vu λά
όραχ )7 000 25.000 Το οίκημα πρέ
βουν γνώση Ιων '.ευχών της με/έτης _ πει να βρίσκεται στη Βέροια Και να
ιρεβερχόμεννιι πς ειπ-υτ-ιυς ημκρβ:· -χ ίΐ ωφέλιμο χώρο περιπούΊ 70 260
κοι νιρις m u γμάό'ώ τ*ώ I V ο «
τ.μ.
Λήμι,ι · Β ΐ(ν ίο ; Κιΐι I ' Γ, ΤΔ ΛΚΣι πι.ριπτυιση uyovou δημοπμα
σ;ας u επαναληπτική θα γίνει την
14 5 1982 ημέραν Παρασκευή και
Ο λ πμυρχ'-Ν
riipn ιυ-12π.μ
κ *.ν. ΖαμΟθόνης
Ο Οικον. Εφορος Βειωώι

2. Εαν ο ανήλικος οεν έχει συμ
πληρώσει τα δεκατέσσερα χρόνια tou
επιβάλλιται κάθειρξη μέχρι 10 χρό
νια. Σε κάθε περίπτωση που ο υπαί
τιος έκανε την πράξη απέι κερδοσκο
πία ή με το σκοπό νο μεταχειριστεί
τον ανήλικο σε ακίνδυνες πράξεις ή
va επιτύχει τη μετιιβολή της υικσνε
νβιακής τάξης tou ανήλικου πμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια.

J. Εάν ο υπαίτιος των ππραπανο)
πράξεων είχε σκοπό να εισπράξει λύTpu ή νιι εξαναγκάσει με πράξη ή
παράλειψη επιβάλλεται κάθειρξη.

ΕΜ ΙΙΡ Η ΣΜ Ο Σ
AHO A M E A E iA
I. Οποιος γίνε« πρόξει-ος πυρκα
γιάς από αμέλεια και προκληθεί κίν
δυνος σε ξένα πράγματα, τιμωρείται
με φυλάκιση,

2. Όποιος γίνει πρόξενος πυρκα
γιάς από αμέλεια σε, δάσος τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστο ένα χρόνο
και χρηματική ποινή τουλάχιστο δέ
κα χιλιάδων δραχμών, εκτός ίάν η
πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη
διάταξη. Μετπτροπή της ποινής που
επιβάλλεται δεν επιτρέπεται.
Τέλος, υπάρχει προσθήκη μιας
ακόμη διάταξης (που 6πν έχει ολο
κληρωθεί! με την οποώ αντικαθίστα
ται το άρθρο 111 παρ. 1 και 2 του
Κώδικσ Ποινικής Λικονομίας που
«φορά κακουργήματα για το νομι
σμα, κκτά «ης ιδιοκτησίας, φεύπκης
βε)Ιοίαισης από υπάλληλο κ.λ.π.. που
Π|ΜΐΙ()μ-·ι βόρειός ποινκε.

Σώστε το σπίτι σας από την υγρασία
,T'

ΪΜί*
IL

κ·

■

:< ;,0

94
-O«*1

o

1*.'

,β*

-Α
.'S g í-S U

J Τ Ρ Γ Ο Υ Τ Σ MEI.LA·;.

Εώαια «λ«*>ντκττ*ιατα: θ^ρμομυνωιικι^ ικανότητες · ΙΙροστασία από to σχίσιμο των σοβάδων α«ο
στιαμσος · Αφλτκτη ΙΟΟΝ, · Τα χρώμυτα μας avio της Μπσγιηρ Γ «ρμανίας αδιαβροχακαι ανεξίτηλα ·
Ι ο ιαλσ καλύπτει I 3 tn p . μτπρα · ΙΙοιοηκά δκν εχοομε οντπνι.νιοτες · Γ.ισάγκτιχι απ ευθείας από την
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι.Α Μ ΊΙιΡ Ο Ε Ω Π Ο ί
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Γενικά οι χρηματοδοτικοί πόροι
τοι. θα διατεθούν φέτος γιο την κάλυφη των αναγκών της ελληνικής οικο-

. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

Γ Ε Ν ΙΚ Η Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Ο.Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 ΤΗΛ.(0331) 29.764. 23Λ2Θ ΒΕΡΟΙΑ

γοι,

μέσου όρου της τετραετίας 1977
1980 και 31% του 1981.
Οσον αφορά τις πηγές καλύψεως
της ιιυξήσεως των χρηματοδοτικών
πόρων ο κ Λάζαρης «νεφερε ότι θα
προέλθουν: από τις ιδιωτικές καιαθέ
σεις που θα αυξηθούν κατά 350
δισεκ. όρχ. από τον ξένο δανεισμό
που θα αυξηθεί κατά 93 δισεκ. δρχ.
από την αύξηση της νομισματικής
κυκλοφορίας κατά 62 δισεκ. δρχ. και

Ο υπουργός συντονισμού κ Απ.
Λάζαρης αφού είπε όπ τα μεγέθη του
προγράμματος καθορίσθηκαν έτσι
ώστε αφ' ενός μεν να εξασφαλίζουν
την άνετη χρηματοδότηση της οικο
νομίας. αφ' ετέρου δε την συγκράτη
ση του πληθωρισμού, υπεγράμμισε
ότι το κύριο πρόβλημα είναι όχι το
απόλυτο ύφος των πιστώσεων ιλλά η
παραγωγική τους χρησιμοποίηση.
Η οικονομία μας. είπε ο κ. υπουρ

ΣΤΕΓΑΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ

από λοιπές πηγές (δραχμοποίηση
καταθέσεων σε συνάλλαγμα). Για τον
εξωτερικό δανεισμό υπολογίζεται όπ
550 εκατ. δολλάρια θα δανεισθούν οι
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι
σμοί. 250 εκατ. δολλάρια θα χορηγή
σει η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων
και 700 περίπου εκατομμύρια δολλά
ρια θα δανεισθεί το δημόσιο (ήδη τον
Μιτί’ιι υπογράφεται στο Παρίσι το όά
νειο των 540 εκατ. δολλαρίοιν).

γος. παραμένει σε ύφεση και συνεπώς
αν οι χρηματοδοτήσεις γίνουν σωστά
από τις τράπεζες, τότε θα υπάρξει
ταχεία ανταπόκριση της προσφοράς
αγαθών, δεδομένου ότι σε όλ,ες τις
επιχειρήσεις το παραγωγικό δυναμι
κό υποαπασχολείται.
Επομένως κατέλ,ηξε ο κ. υπουργός
το κεντρικό πρόβλ.ημα παραμένει η
άσκηση από τις τράπεζες ενός ορθού
συστήματος ελέγχου των πιστοισεων.

Δεν κατέληξον
στην ΕΟΚ γιο
τα αγροτικά
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 22 (ΑΠΒ
Οι όιαπραγματεύσεις γι<*
καθορισμό των τιμών των «γριίά*1
προϊόντων στην ΕΟΚ διακάτη*5'
σήμερα στο Λουξεμβούργο, λω
πριν το μεσημέρι, χωρίς οι υτοκέΐ11
ίων «Δέκα· να καταλήξουν σεκάεώ·
συμφωνία, δήλωσε πηγή της Κο'1*'
τη τα;
Ο Βέλγος πρόεδρος του ΣυΜΡ^
λιου των Υπουργών απυφάσκπ“
επανάλ.ηνη των όιαπρανματεύ**®
στις 28 Απριλίου ίο απόγευμα,
Λουξεμβούργο, αμέσως μετά ΤΠβ1Γ
νοδο. που θα πραγματοποιηθώ “ 1
Δευτέρα και την Τρίτη, των υ*®^
γών των Εξωτερικών και πουθαυ/
ως ιντικείμενο τη βρετανική εισΦ^
στον προϋπολογισμό της Κσίνάσ

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩ^
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ
ΑπΟ την Επιτροπή ΕνΎκέντρ®*^
Λικαιολονητικών της ΓΕΜΕ »#*■
θίας ανακοινώνεται ότι η συγκένί^
αη των όικαιολογητικών των Ι» Λ β
φϊων ΑΕΙ έτους 1982 με ε;εώ®*
για το Κέν των θέσεων, θα
εργάσιμη αέινα από 2θ-4 1982
4 5 1982 και τις ώρες από 8,30 ωυ
13.00 στο αμφιθέατρο του Ιου Γ«Ρ
νασιου Βέροως ( Ιδης Οκτώβριο®
Πλατεία Ωρολογίου).
-|Β
Οι οπονήφιοι θα πρέπει να
κομίσουν το δελτίο της αστννο|
τους ταυτότητας, δυο πρι
φωτογραειίες και αποδεικτικό α*·
σεως.
Από την Επιτρ®**

ΕΝΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ
Σ Τ Η Μ Ε Σ Η ANA Τ Ο Λ Η
Ο

μ.

Αύζαρψ;.

νομίας θιι είναι αυξημένοι σε σχέση
με τα περυσινά επίπεδα (διάφορα
υπολοίπων στις 31 Δεκεμβρίου) κατά
580 δισεκ όρχ· Η «»ξηση αυτή κατά
330 όισεκ. δρχ. θα ππορροφηθεί από
το δημοσία τομέα και κατά 250 δισεκ.
δρχ. του δημοσίου τομέα θα καλύ
φουν τα εξής ελλείμματα; 67 δισεκ.
που θα είναι το έλ,λειμα του τακτικού
προύπυλ.ογισμού. 64 δισεκ. του
λογαριασμού καταναλωτικών αγαΟιίιν μέσω του οποίου στηρίζονται οι
τιμές των αγροτικών προϊόντων, 114
δισεκ. δρχ. Για το έλλειμμα του προ
γράμματος δημοσίων επενδύσεων και
85 δισεκ. δρχ. για τα ελλείμματα των
δημοσίων επιχειρήσεων raí οργιινι
σμών. Το συνολικό έλλειμμα του
δημοσίου τομέα υπολογίζεται ότι θα
ανέλθει στο 12,5% τυυ ακαθαρίστου
εγχωρίου προϊόντος, έναντι 15% πέ
ρυσι (οπότε το έλλειμμα ήταν 336
δισεκ. δρχ.)
Όσον αφορά, επίσης, τα 250
όισεκ. του ιδιωτικού τομέα θα διατε
θούν κατά 111 όισεκ. δρχ. από τους
ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς
(ATE. ΕΤΒΑ. ΕΤΕΒΑ. ΕΚΤΕ. κλπ.).
κατά 129 δισεκ. δρχ οπό τις εμπορι
κές τράπεζες και ra ta 10 όισεκ. δρχ.
οπό χρκώγραφα κλπ. Ειδικά για τις
χορηγήσεις των εμπορικών τραπεζών
διευκρινίσθηκε ότι ο ρυθμός αυξήσεως των θα είναι 21% έναντι 23,S%

ΒΗΡΥΤΟΣ 22 (ΑΠΕ)
Ισραηλανά πολεμικά αεροσκάφη
πάταξαν χθες πάνω από τη Βηρυτό
και το Νότιο Λίβανο, ενώ η αντιαερο
πορική άμυνα των Παλαιστινίων
ανταρτών άνοιξε πυρ εναντίον τους,
«νέφεραν δυτικοί δημοσιογράφοι που
βρίσκονται στην περιοχή.
Οι πτήσεις αυτές πραγματοποιή
Οηκαν μέσα σε λιγοτερο από 24 ώρες
αφ' ότου τα ισραηλινά πολεμικά
αεροσκάφη έκαναν επιδρομές στα νό
τια της Βηρυτού, ενώ παράλληλα οι
αδιάλλακτες αντάρτικες παλαιστινια
κές οργανώσεις κάλεσαν την οργά

Ε Κ Ρ Η Ξ Η ΣΤΟ Π Α Ρ ΙΣ Ι
Σ Κ Ο Τ Ω Ν Ε Ι Γ Υ Ν Α ΙΚ Α
Και τραυματίζει 32 άτομα
Π Α Ρ ΙΣ Ι 22 (Α Π Ε )
Εκρηξη, τις πρωινές ώρες
χθες, στο κέντρο του Π ιιρισ ιού,
προκάλεσε το θάνατο σε μιά
γυναίκα και τον τραυματισμό 32
ατόμων, εκ τω ν οποίων 11 β ρ ί
σ κονται σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές
αρχές, η έκρηξη προκλήθηκε από
παγιδευμένο
α υτοκίνητο ,
το
οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά
στην οδό Μαρμπέφ, σ την συνοι-

25 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Ε Ο Κ
Συνέχεια από την 1η

ευρωπαϊκή γει,,ργία δεν ανήκει στους
τομείς που πλήττονται οπό την κρίση, δεν
προμηθεύει πιο σχεδόν καθόλου εργατικό
δυναμικό σε άλλους τομείς, που δεν θιι
μπορούσαν να το απορροφήσουν. Με εισοόήμπτο λίγο πολύ σταθερά, χάρη στην
οργάνωση των κοινών αγορών, η γείοργία
αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο σταθερότη
τας μέσα στη γενική ύφεση.
ίΐστόσο. η Κοινή Αγροτική Πολιτική
υποφέρει από την απουσία κοινού νομί
σματος. Χάρη στο μηχανισμό της ΚΑΠ.
οι καταναλωτές της Κοινότητας, ακόμα
και σε περίπτωση έλλειψης προϊόντων και
ανόδου των τιμών στην παγκόσμια αγορά.
εφοδιάζονται μι: προϊόντα υψηλής ποιότητυς και σε τιμές σχετικά σταθερές, που η
αύξησή τους δεν ξεπερνά γενικά το επίπε
δο του πληθωριομού. Κι ακόμα, η Κοινό
τητα έίνιιι πε θέση να προμηθεύει δημη
τριακά και πρωτεΐνες στα γειτονικά ευρι,ιπαίκά κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκο
λίες ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα στις ανα
πτυσσόμενες χώρες, υπό μορφή βοήθειας
σε τρόφιμα Το πλεονέκτημα του να όιαθέ
τει έναν ορισμένο αποθεματικό όγκο γίνε
ται ιδιαίτερα αισθητό σε περιόδους έλλεινπς.
Θετική ήταν και η (ξέλιξη της πυλιτι
κής του ανταγωνισμού, επειδή σ' αυτόν
τον τομέα δημιουργήθηκαν συγκεκριμέ
νες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Όταν η
Επιιικιπή μπόρεσε να πάρει μέτρα κατά
των (συνεννοήσεων· ιΣΣ: πρόκειται για
--ινί,,ηι,Λ- , 11,γ--γ - ε,υντννοήσιμς
συμφωνίες μεταξύ μεγάλων εταιριών για
προκτικη μονοπωλιακών τιμών κλπ.). επι
βλήθηκε συχνά βαρύ πρόστιμο για αθέμι
τα ανταγωνισμό σε βάρος του καταναλω
τή. Οι παραγωγοί και το εμπόριο δεν χρη
σιμοποιούν πια τα εθνικά σύνορα για νιι
διατηρούν το διαχωρισμό των αγορών και
την αποκλειστική τους εκμετάλλευση. Ο
ανταγωνισμός λειτουργεί στην Κοινότητα
δίχως κλειστές συμφωνίες και (συνεννοή
σεις. Δυστυχώς, „ ι εταιρίες μπορούσαν
και μπορούν ακόμα να διαφεύγουν απρό
σκυπα με την αποθεματοποίηση, που τους
επιτρέπει να καταλαύράνουν κυρίαρχες
θέσεις στην αγορά. Εδώ και 10 χρόνια, ιό
Συμβούλιο Υπουργών όεν κατπφερκ να
επικυρώσει μια πρόιαση της Επιτρυπ-ής
Ενώ
η
Ιαπωνία
uno
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει της
Της με τπ χώρα αυτή. .
■ ■
οποίας περνούν από μια ορισμένη διαδι
ιβάνώ το χαμηλό εξω τερικό οοομολο
λομβ
νιο ιης ΕΟΚ. καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνη
«Όπια έγκρισης όλες οι μορφές απόθεμα
«τη δεν κατάφερε να τειοι.ι τους Ιάπωνες
τυπυίησης των επιχειρήσεων
ν,, εφαρμόσουν μια πολιτική ανοιχτών
11 Κοινότητα λειιουργεί. επίσης, κάθ..
Ουρών στις εισαγωγές. Οι εθνικέ:; κιιβερφορά που το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικά
,-ήσεις θεωρούν επιτυχία τις υποσχέσεις
στήριο συγκαλείτοι για να εξετάσει και νυ
unionεριορισμού, βάσει «ον οποίων avu
αποσαφηνίσει τη νομική κατάσταση· Τί
λαμβάνουν οι Ιάπωνες νιι μην πλημμυρί
ποιυ ω.ν είναι πιο ζημιογόνο στις ανταλ
πουν με ία ιιυτοκίνητα τους τις ευρωπαί
λαγέ; ιιπό τις διαφορετικές ερμηνείες
« ς αγορές.
κατά χώρο «ης ίδιας νομοθεσίας.
Η Κοινιϊτητα έχει, εξάλλό". να εττ.οα
Η Κοινότητα διαθέτει τώρα ένα ευρω
tu κάποιες πιτυχίες και στον αγροτικό
παϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
ιυμίπ. μι. την εφαρμαγή μιαςI κοινήςιινρο
............. η
■
,που
. υ υ (ενοποιεί
, ν ι ι ι ι ι . ι ι υ ι την κατάθεση και προστασία
τικής πολιτικής. Κναι γεγονός
YOVÔÇ ότι το ςων
των δίπλωμα:
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις όλκιι
ίοινής πολιτι
χώρες. Κμ*ιΜ
'·ψ’ )Αα w ío an ουιή; ιμς «wiviû.πολιη
καιαι ιπήσης γα ενοποιήσει τη
« ή: Πβθκα||»ί ιιβ μΛ β ιυρ,εε π
Λ ΓΓερμιινίυ
ιρ μ α ν ία
οτη
νο,,,.θεσίά σχ
Λχι-,ικιί με «ι εμπορικυ αήμιιο.-ι \ f ) - Iii» t i loatúo* ΙΟ στΛιλΒω
σηνόικο κο- _ τα.
ta. Κι iiKduu.
ιικομιύκπιτίλέαε κάποιες προόδο·^
,ηοι του «¿ινέπάγετιη η ύκίχέιριΠΓ -ων
στον τυμήρ του εταιρικού δικαίου προσέ
ιιγιοττκών ayoptiiv οε εθνικό επίπεδό είναι
κρουσε όμως στην τελευταία δυσκολ.ία
'ΐΑ ύ mo υφηλύ. όπακ δείχνει ΙΟ παρί
που συνιστά η όμιφορά μεταξύ των νομο
οογμα της Ελβετίας. Το αποτέλαντμα εκεί
θεσιών σχετικά με τη συμμετοχή των
όεν φαίνεται vu civui καλύτερο από εκείνο
εργαζόμενων στις αποφάσεις των επιχει
Tim ιθνικών βιομηχανικών πολιτικών. Η
ρήσεων.

le όσους τομείς η Κοινότητα της
δεκαετίας του 60 και 10 είχι πιιροιωιάσει
Καθυστέρηση. ™κυβερνήσεις όεν ιιέτυχαν
να φτάσουν σε μισ στενότερη ενοποίηση
κυν εθνικών τους ικανοτήτων. Οι εθνικές
αρχές της Κοινότητας δεν μεταβίβασαν
προγμοτικίς αρροδιοτητες στοιχ; οικονο
μικούς και νομιαμαυκούς τομείς. Η βιο
μηχανική και ερευνητική πσλιπκή αποφασίζονται πάντοτε σπο τις εθνικές αρχές, τα
διατιθέμενο κονδύλια πολύ λίγο εναρμονί
ζονται. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα
όργανα των προγριιμμσταιν βοήθειας και
ενθάρρυνσης, μάλλον για να συντηρή
Πουν άχρηστου; βιομηχανικού; τομείς,
παρά για να ενθαρρύνουν τον τεχνολογι
κό εκσυγχρονωρό. Μόνο ο εντονότερος
ανταγωνισμός, με την ύφεση σε πλήρη
έξαρση, κατίόειξε ανάγλυφο πόσο αυτές
οι εθνικές βιομηχανικές πολιτικές βλά
πτουν τις ίδιες πς χώρες που πς εφαρμό
ζουν. και πόσο περισσότερό έχει στις χώ
ρες UI'TÙ; αυξηθεί ο αριθμός ιων ανεργοιν.
Η Κοινότητα δεν έχει να παρουσιάσει
επιτυχίες nupi μόνο σε τομείς όπρυ πέρα
οι απο το στιϊόιο της εθνικής πιθύωις στο
στάόα, της κοινοτΙκής ευθύνης. Στον
τομέα των εξωτερικών μνταλλαγων. κατάψερε να σαρουσιασθεϊ «αν τελι,ινειακή
ένωση στις δαομαλογικές όωπραγματεΰσιμς της I ινεύης και να πείσει τους Su.
θνεις συνομιλητές της να αποδεχτούν ένα
κίμμακειιυ.οκτπετές πρόγραμμα που προ
βλεπει ιικίωσσ τι,,ν Λοσωόν και κπτάονιιση όλων των εμποδίων στις ανταλ/αγες.
Στην περίπτωση αυτή, η Κρινότητυ σιινε
βάλε, γιο το δικά της αυμφίρον. στη δια
τήρηση της ΓλευθερΙας των διεθνών
ανταλλαγών και εμπόδισε τον περιορισμό
τους, που στη δεκαετία του 30 είχε σομβάλει στην ι.Γ.έε τυση τής κρίσης.
Ο* κυβερνήσεις-φρόνπσαν ν αποκλει
πουν από την αρμοδιότητα της Κοινότη
ιας μόνο τσ λεπτό πρόβλημα των ανταλ
λαάων με την Ιαπαινια. εποοή κάθε κυβέρ
νηση ήθελε vu συνεχίσει να χειρίζεται η
ίδια εις μικρούποθέσεις της με τσ Τύκυο.
\r,i-tTjouM ολο τα κράτη μέλη έχασαν
γης ανταλλαγές τους με την lunmvia. κι
όσο γοι την Κοινότητα, έφτασε να τριπλά
ntattu μέσα σε λίγα ;ΐρόνια το έλλειμμά

νωση για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης να προβεί σε δυναμικά
αντίποινα εναντίον την ισραηλινών
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο
ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κατά
την πτήση τους έσπασαν το φράγμα
του ήχου κοι ανΓ.ρχόμενα πε υπερβολικό ύψος πάνω από τη Βηρυτό, απέ
φυγαν τα πυρά των Παλαιστινίων.
Εξάλλου, η Οργάνωση για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνηςδήλωσε ότι οι προχθεσινές αεροπορικές
επιδρομές των ισραηλινών παραβιά
ζουν την κατάπαυση ίο υ πυρός που
επικρατεί στην περιοχή εδώ και εννέα

κτα των Η λύσιω ν Πεδίων. Τ ο κ τ ί
ριο, κοντά στο οποίο ήταν σταματημένο το παγιδευμένο αυτοκίκσ)το. στεγάζει τα γραφεία της
«Αεροφλότ» κα ι της αραβικής
εφημερίδας «Α λ Ουατάν Α λ
Αραμπί».
Κατά τα φαινόμενα, η βόμβα
είχε σαν στόχο τα γραφεία της
αραβικής εφημερίδας «Α λ Ουατά
Α λ Αραμπί». που υποστηρίζει
φ ιλοϊρακινές θέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
γα λλικού πρακτορείου, η εφημε
ρίδα αυτή είχε κατηγορήσει τη
Συρία ό τι ήταν υπεύθυνη της
δολοφονίας το υ Γ άλλο υ πρε
σβευτή στο Λ ίβα νο Λ ο υ ΐ Ν τελαμάρ, που σκοτώ θηκε το Σεπτέμ
βριο του 1981. στη Βηρυτό. Εξ
άλλου, η ίδια εφημερίδα είχ ε επα
νειλημμένα δημοσιεύσει γνώμες
και θέσεις Σύρων αντικαθεστωτικών.

λαω"
μήνες και ότι συνεπώς οι Πάλι
νιοι θα αποφασίσουν για τον τ ρ ^
ra i τςι χρόνο που θα απαντήο0**1
στις παραβιάσεις.
Στο μεταξύ, Παλαιστίνιοι η Υ ^
συναντήθηκαν τις πρωινές ώρες
για να συζητήσουν την απάνΟΙ®^
που θα δώσουν στην ισραηλινή Οίί*
πορική επιδρομή, βαθειά στο γοοΠ*
ρικό του Λιβάνου, που πρυκάλΙ^
τονθάνατο ή τον τραυματισμό πεί»f
σοτέρων από 100 ατόμων τα οιάπ®
ως επί το πλείστον είναι πολίτεςΑςιωμαίούχος της Οργανώόβ
για την Απελχυθέραιση της Πα)Λΐβθ"
νης, δήλαοσε όπ περισσότερα από V
άτομα σκοτώθηκαν στην επιδ(
και σ' αυτά περιλαμβάνονται βόν°
πέντε αντάρτες. Ο ίδιος πρόσθεοεά11
οι περισσότεροι από τους στ ôjOtai
των Ισραηλινών ήταν αστικοί, nap11
τον ισχυρισμό της ισραηλινήςκι
νήσεως ότι περιόρισε τους βομβαί
σμούς σε τρεις υποτιθέμενες βάοΡ»
των Παλαιστινίων.
Αμέσως μετά την έναρξη
βομβαρδισμών, προχθές το απόΐ
μα. ο πρόεδρος της Οργανώσεως Ι* 1
την Απελευθέρωση της Παλαιοτί'
κ. Γιασέρ Αραφάτ κάλεσε τους οτί
πωπκούς του αρχηγούς σε έκι
σύσκεψη.
Δεν υπήρξε καμμιά επίσημη
κοίνωση για την σύσκεψη, την ΟΠΟ*®
ακολούθησε συνεδρίαση της εκτ
στικής επιτροπής του PLO. Πηγή **
τούτοις του PLO, πΛι πρόσκί
στον κ. Αραφάτ, δήλωσε ότι η π(
στινιακή απάντηστζ^ (ενδέχεται ^
συνίσταται σε στάση* αναμονής» ϊ 11'
να αποφευχθεί να δοθεί στο Ισραίτ
ένα πρόσχημα για ευρύτερες επι·*"
σεις εναντίον του Νότιου Λίβανο»·
•Δεν επεδίωκαν να μας σκοΐ®·
σουν. Έχουν συγκεκριμένες τκσσερ^
μεραρχίες στα νότια σύνορα για τ°ν
σ··^πό αυτό. Το μόνο ποο ήθελ0Λ
η ) να σταματήσει η Εκεχειρ·®*'
πρόσθεσε η ίδια πηγή και συνέχθ®;
«Δεν βιαζόμαστε να ανταποδώσουί1*
το χτύπημα. Υπάρχει μεγάλη πιο’’)
από τα ριζοσπαστικά στοιχεία, αλ»®
η υπόθεση βρίσκεται υπό έλεγχο*· >

Οι άνεργοι
στήν Ε.Ο.Κ.
ΟΡΤΤΕΛΛΕΙ. 2«
(Α-Π.ε.-ΓΑΑΛ. ΠΡΑΚΤ^ΡΟΫΤΒΠγΙ έ 19 5 έκα τομ μΰρ ια ά νίφ χ ο ντο ν ό δρ·ΒμΟς τών ο ν ίρ γ ω ν σ τίς χώο«έ - μλ»η
Ε Ο Κ ( α τ ό τ ο μήνα Μ ίφ ιω . ίω φ ίρ ο υ « σ τα 
τισ τικά σ ιο ιχ τίο πού 16ω σι σημτρο σ τθ όη-

μοσιότητα ή Ευρωπαϊκή Τω τροπή
Ο πίνακας α νεργία ς σ τίς < « < α ς- Ρ,ΑΓί ; 7ς
Ε Ο Κ Οπι.«;λώ βη·«Ο ΠΟ τΡνοοψΟ αστβτκττικής τή ς Ε Ο Κ·'
Β έλγιο 523 700 ί 12 9»«ι
BptTOvvIa Ζ 992 » 9 0 111 9X1
Δανία 251 600 19.9X1
Γαλλία ι 9β< 5 0 0 (8 7X1
ΕλλΟίΟ 6 5 3 0 0 | 1.9X1

•|MftnwK«r· Π4· ΑΛΤ *-λ -*■

Ιταλία 2 506 ιο ο (1U * χ )
ΛουΕίμΟ οΰμγο 1,987 | ΐ 2%ι
Ο λλανδία λ β δ Ι Κ | 9 7 * „
δ. ΓςρμανΙα 1 81V400 189%,

Ο Η Α ΙΑ Σ ΜΑΡΤΤΚΑΣ
Δημητρίου και της Αθηνάς το V®**!
Νόκη. γεννήθηκε και κατοικεί
Βέροια και η ΕΡΙΘΕΛΓΗ ΔΗ *^1
τ ο δ λ- α κ η - σ υ Κων/νου και
Βικτωρίας το γένος Σ ιμ ο π ο ύ λ ο υ ,
ιήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
κειται να παντρευτούν και ο νάρΟί
γίνει στη Βέροια.
υ

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Α Σ Τ Α Θ Ε Σ
Σ Τ Η Γ ΙΟ Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β ΙΑ
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι 22 ΙΑ Π Ε )
•Η Γιουγκοσ λα βία διέρχεται
από το 1979 μιά φάση ο ικ ο ν ο μ ι
κής αστάθειας, πράγμα που
σημαίνει ό τι πρέπει να ληρθούν
έκτακτα μέτρα λόγω της δημιουργηθείσης έκτα κτη ς κατάστηασης».
Α υτά δήλωσε προχθές σ τη ν Ο μο
σπονδιακή Βουλή ο ηγέτης της
γιουγκοσ λαβ ικής κυβέρνησης κ.
Βεσέλιν Τζουράνοβιτς.
Ο Γ ιουγκοσ λά βος ηγέτης,
που τα μυο σ ιαο ι στη Βουλή τον
ιιπ ολογιομό τω ν δρ οσ τηριοτήττιν
ττ>ς κ ο |ίίρ νη σ ή ς του. κατιιγόρησε
αυτούς που μεταφράζουν τυ μέ
τρα που έλαβε η κυβέρνηση σαν
μιά «επιστροφή σ το σνγκεντρω π -

σ ύ°*·
ΛΑ
Κ αταγγέλοντας το
ό τ ι όλες ο ι πληρωμές στη Γ '°
γκοσλαβία. ακόμη και αν^ ,1\ λ
σε γιουγκοσ λαβικές επίχειρά^ ^
πραγματοποιούνται
με
1
συναλλάγματα, ο κ. Τζουρά .
βιτς δήλωσε ό τι πρέπει το
ριθ να καταστεί το μόνο μέ00
ξαγωγής των συναλλαγών 0
---‘

pojTivá ο Γιουγκοσλάβος ΛΡ
κουρητός βνέφερε ou το
κο χρέος της Γιουγκοσλην ^
ανέρχεται, αυτό το χρόνοποσοστό 8% του εθνικού 71Ρ0**^
239b ^
τος και ότι αναλογεί σε 239b
αξίας ίων εξαγωγών.
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Σκοτώθηκε
Βεβοιώτης

Ετος ιαρόσεως J 065
αρ. φύλλου )9Ι (
Μητροπόλε«)·: 72

Τηλ. 23 137

ΒΕΡΟΙΛ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Σ Ε ΣΥ ΓΚ Ρ Ο Υ ΣΗ Τ Α Ξ Ι Κ Α Ι ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Δυό βεροιώτικα αυτοκίνητα ήταν
μοιραίο να συγκρουστούν έξω από
την Έδεσσά στον δρόμο γιυ τη Φλώ
ρινα. και να σκοτωθεί ένας Βί.ροιωτης ενώ τραυματίσθηκε βαρειά ένας
άλλος.
Το μοιραίο δυστύχημα έγινε χθες
το πρωί στις 7 ακριβώς στο )6ο
χιλιόμετρο της οδού Εδέσσης · Φλιο-

Κινητοποίηση Αμερικανών βουλευτών υπέρ της Ελλάδος

Μόνο με
αλυσσΐδες
στο Σέλι
και Καστανιά
Συνεχίστηκε χθες όλη μέρα η σφοδρή
κακοκαιρία στο Νομό μας, όπως σε
πολλές περιοχές της χώρας.
Στην περιοχή Καστανιάς το χιόνι
χθες είχε ψθάσει τα 10 20 εκατοστά
και η συγκοινωνία γινόταν μόνο με
αυτοκίνητα που είχαν αντιολησθητι
κές αλυσσΐδες.
Το ίδιο ίσχυε χθές και στο δρόμο
ϊΐα το Σέλι, αφού από το 23ο χιλιόμε
τρο και κπειτα αυτοκίνπτ,, 7 ' “ ίθηροψυλάκειο) τα
Ομένι, 2
να οναι εφόδια·
Με αλυσσΐδες.

ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΝΡΗΓΚΑΝ
ΝΑ ΠΑ PEI Π ΡΩ TOBO ΥΛΙΑ
'Γην ανάληψη από τον πρόεδρο
των Η Π Α Ρόναλντ Ρήγκαν σνγκε·
κριμμένων πρωτοβουλιών για την
επίλυση του Κυπριακού προβλή
ματος, ζητούν μ ε σχέδιο αποφάσεως που υπέγραψαν κ α ι υπέβα
λαν στο Κογκρέοσο αρκετοί Αμε-

Υ^ΑΝΑΚ Τ ΙΣ Μ ΕΝ ΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΗ Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο κ. 1. Καψής

υφυπουργός
Εξωτερικών

Το υπ' αριθμ. ΝΥ 6962 Δ.Χ. ταξί,
ιδιοκτησίας Τάκη Μπουρδούβολη,
ερχόταν από το Αμύνταιο στη Βέροια
με οδηγό τον Πολύχρονη Γεωργιάδη,
29 χρόνων και μοναδικό επιβάτη τον
Κων/νο Δήμου του Λεωνίδα, 36 χρό
νων. σιδηρουργό, κάτοικο Βέροιας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
της Τροχαίας, το ταξί σέ μιά στροφή
και ενώ έπεφτε δυνατή βροχή κιιι Ο
ε
δρόμος. .γλυστρούσε.
μπήκε στο αντίαντί
.
-,__ _ r--»ι*«.
Λ-Οετο ρεύμα πορείας και συγκρούσθηκε με το υπ' αριθμ. ΝΥ 2018 I.7C.
φορτηγό που οδηγούσε ο Βεροιώτης
Γεώργιος Αρβανιτίδης too Nuco1Α».. ·,·
λάου. /*» χρόνων έμπορος και το
οποίο ανέβαινε την οόό κατευθυνόμενο προς Άρνυσσα Εδέσσης.
Από την σφοδρή σύγκρουση
σκοτώθηκε ο επιβάτης του ταξί Κω-

Για μόνιμη και δίκαιη λύση οτο Κυπριακό

Διάρρηξη
πρόκληση
στη Βέροια
Αλλο ένα σοβαρό κρούσμα κλο
πής σημειώθηκε με προκλητικά τρό110 στη Βέροια και μάλιστα κάτω από
το οπίη του κ. Εισαγγελέα!
Αγνωστοι χρησιμοποιούντο ξύλινΊ σκάλσ ανέβηκαν χθές τα ξημερώμ^τα από το πεζοδρόμιο της οδού
^ Βρακΐοστή στο πατάρι της κάφετε
["‘K PETIT PALAIS, μπήκαν μέσιι
ΤΟ παράθυρο και έκλειναν μια
εχρτομη τηλεόραση, ένα στερεοφωνι*° συγκρότημα και διάφορο άλλα
“ντικύμςν,, καθώς και χρήματα
*° περίεργο της υποθέσεως είναι
1τ®ς κατέβσοιιν τόσο βαρειά αντικεί
U*va °Ίό τη σκάλα
στο δρόμο
___ νρνμο
χ"'Ηι<ιχωρίζ
>
νυ γίνουν ..«—·>
·
'°υν αντιληπτοί, δεδομένου ότι

ρίνης.

χρειαζόταν αρκετή ώρα χία αυτή τη
«δουλειά».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κρού
σματα διαρρήξεων και κλοπών έχουν
αυξηθεί στη Βέροια και ειδικά σ'
αυτήν την περιοχή και οι καταστημα
τάρχες της οδού Καρακωστή κατέ=
χανται οπό φόβο και αγανόκπση μή
πως και οι διαρρήκτες την άλλη φορά
«κτυπήσουν» το δικό τους κατιιστημυ,
Νομίζουμε ότι χρειάζεται μεγαλύ
τερη επαγρύπνηση από τα αστυνομι
κά όργανα, ώστε ναπρολαμβάνονται
τέτοια περιστατικά αλλά και περισσό
τερη δραστηριοποίηση γιά την κατα
δίωξη και σύλληψη των δραστών.
Επίσης, νομίζουμε, ότι οι δράστες
όταν συλλαμβάνονται θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη,
αυστηρότητα από τις αρμόδιες
Αρχές, ώστε να αποθαρρύνονται άλ
λοι μελοντικοί επίδοξοι διαρρήκτες.

ρικανοί βουλευτές.
Συγκεκριμένα για το θέμα
αυτό μεταδόθηκαν τα εξής από τη
Νέα Υόρκη:
Ο βουλευτήν κ. Π άτραν σε ομιλία του
στη Βουλή τιον αντιπροσώπων κατά την
προχθεσινή συνεδρίαση της ολομέλειας
της, που ήταν αφιερωμένη στην Κύπρο,
αναφέρθηκε, διεξοδικά στην τραγωδία ο/ς
μεγαλονήοου και τις συνέπειες που είχε,
κοντά στα άλλα για την κυπριακή οικονομία, το θέμα των προσφύγων και το γεγονός
ότι οι Τούρκοι κατέχουν το 70e» του οικο
νομικού πλούτου του νησιού.
Υπενθύμισε ότι και πέρυσι το Κογκρέσ
ο υ είχε ι.κφράαει την ανησυχία του για το
συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο νησί και τόνισε
άτι είναι ματαιοπονία να ελπίζει κανείς ότι
πρόκειται ΐ'α βρεθεί uni δίκαιη καιμόνιμη
λύοη του Κυπριακού, «ία« εξακολουθούν τα
παραμένουν τα τουρκικά στρατεύματα στα
40% των εύαφω ν του νησιού.
Οι διακυΐνοτικές, είπε, δεν μπορούν να
προχωρήσουν κάτυι από τις συνθήκες
αυτές, αφού κάθε π/ιάτααη υπόκειται στην
έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης. Είναι
φανερό, υπογράμμισε ότι η τουρκική κυβέρ
νηση επιθυμεί τα συνεχίσει την κατοχή της
βόρειας Κύπρου, παρά την αντίθετη θέλη
σ η χου κυπριακού λαού.
Ο κ. Γιατρόν παρώτρυνε τους αυναδέλ
προσυπογράψω
ιη στο Κογκρέοσο
IIÍ) πυυ υποιψλήθηκ-e ήθη
και που ζιιτη από τον Ιμερικονό πρόεδρο
τα «τολά βει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
για τα βοηθήσει τιιν προώθηση μιά ς δί
καιης και μόνιμης λύσης του Κυπριακού.
Ο κ. -Πάτραν χαρακτήρισε σαν υπιρβυ
λικά μεγάλα) τη βοήθεια προς την Τουρκία
που προτείνει η αμερικανική κυβέρνηση για
το ερχόμέΛΌ οικονομικό έτος και υπογράμ
μ ω ε οτι η επανάσταση στην ΙΙεμσίσ και η
σοβιετική ιιοβολή a to Αφγανιστάν καθι
στούν απόλυτο αναγκαία την χάραξη μιά ς
αμερικανικής πολιτικής απόλυτα αμερόληπττ/ς αναφορικά μ ε τις ο ιέ α α ε των ΙΙνιυμέ
τμιτ Π ολιτειών στο στρατηγικό και τον
πολιτικό οτί/Ιο με τις δύο χώρες.
Τέλος, υ κ. Γιάτρον ζήτιμτε απο τα με
λ η της Βουλής να υιοθετήσουν την απύςκι
σι; αυτί) >'ΐα να «όιασύμιουν τα στρατηγικά

""·. eiwrt^'IT» Oτ>;>. J ι,ι,ί.,ικ ί} Μνοόμιιο

και τα μπορέαι.ι ο κυπριακός λαός να αεοφααίζει μόνος για τα πολίτικα τυυ πεπρωμ έη ι, σαν χν α ενωμένο και uitiÓPtiflQ.
έθνος...
Σ τη συνεδρίαση της ολομέλειας της
Βουλής τωιΆντιπ/ιοαιύπηινυίληααν ακόμη,
εκτός από τον βουλευτή κ. Γ ιοτρσν και του
βουλευτή κ. Μπρούμφηλντ, και άλλοι 14
βουλευτές μεπουμπλικ-άνοι και όημοκρατικοί, οι οποίοι υποστήριξαν τις ίδιες περίπου

θεσε.ις με τους όικ> προαναφερθεντις ¡ίουλε.υτες που ηγούντο της προχθεσινής"κινή
σεως, δηλαδή την αποχώρηση των του/ικι
κώ ν στρατευμάτω ν από τιρ< Κύτμκι και τον
τερματισμό τη ς τειιη,κστής κατοχής και της
παραβίασης των ανθρωιifnvv δικαιωμάτων
στο νησί.

Η ΑΙΑ ΑΙΚ ΑΣΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ
Το οχέδιυ αποφασευ.-ς, που ο ιβουλευτές
Μ προύμφ ηλπ και Γιατρόν κατέθεσαν στην
επιτροπή εξω τερικώ ν υποθέσεων βουλής,
θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία για
την έγκρισή του:
θ α εξετασθεί πρώτα από την υποεπιτρο
πή για την Ευρώ πη και την Μ έση Ανατολή
της επιτροπής εξωτερικών αποθέσεων του
αιυματος. Ε τη συνέχεια απο την ίδια την
«πιτροπή αυτή και τελικά οπό την ολομέ
λεια η/ς ßnu/.ής κα/ της -γερουσίας.
Το εν λό'ΛΟ σχέδια απάφασεως έχει ως
εξής
•εκφ ρά ζουμε, την γ ή ιν η του Εογκρέσοου
ο τί υ Πρόεδρός θα πρέπει τα εξετάσει (το
ενδεχόμενο) και τα ,ιναλιιβα οριαμενες
προσπάθειες για τα βοηθήσει στην τηεοώθη
ση μια ς λύσης του Κυπριακού προβλήμα
τος.
» Αε.δομενου ότι οι τουρκικές δυνάμεις
κατέχουν περίπου το 40% τι/ς Κύπρου απο
την ημέρα της τουρκικής εισβολής τον
νησιού το 1974.
» δεδομένου ότι οι όιαπραγμιιτεύοπις που
διεξάγονται υπό την αιγίδα των ηνωμένων
Εθνών απέτυχαν τα οδηγήσουν στη λύοη
του προβλήματος και στην αποχώρηση του
τουρκικού στρατού σπύ την Κύπρο.

• δεδομένου ότι η τουρκική εισβολή
δημιούργησε ενπ σημαντικό Κυπριακό
προοφυγικό πρόβλημα.

» Δεδομένου ότι τα ι ;ονός της μη επί
τευξης λύσης του Κυτήμακού υποσκάπτει
την νότια πτέρυγα του S A T O δημιουργών
τας εχθρικό κλίμα φ ό ρ ε σ α στην Ελλάδα
και την Τουρκία.

" δεδομένου οτι η σικέχιαη τι/ς κατοχής
της Κύπρου από τον τούρκικο στρατό, οτε
ρεί τον Κυπριακό λαό οπό ιο δικαίωμα
αυτοδιαθίιοειυς του.

•Γ ια τους λόγους αιηους η βουλή (με τη
σύμφωνη ¡κώμη της γοκμυαίας) ηποψααιαε
ότι κατά τη νντίιμη του Κογκρέσσου ο π/ιόι
όρος θα πρέπει.
• Ιον Λ’ο εξετάσει τη όω ιιτόνιτα ίιορι
αμρύ ι.ιτις ανώ τατου φξιωρυτσύχου, αιαm ni/iim ifm n Í it/IwhjÁ αναοτηιιατος υ
οποίος τα είναι ο πρω.Ψπικος εκπρόσω πός
του (σμερικονο0) προέδρου Μ ην αναζήιη

τειιματων από την Κύπρο.
·3ον Στην περίπτωση που θα επιτευχθεί
μια επαρκής και έγκαιρη πρόοδος για τη
λύση του προβλήματος υπό την αιγίδα των
ΤΤνωμέ\·ων "Εθνών, να εξετάσει τη δυνατό
τητα να φέρει το θέμα ενώπιον του αρμό
διού οργάνου ταυ SA ΤΟ για την επιβοήθησ η και λύση τυυ θέματος.
·4ον S a ζητηθεί από την Τουρκική
κυβέρνηση m αποχωρήσουν τα στρατεύμα
τα της Τουρκίας απο την Κύπγκι, υπυγ/mpμίζρντας άτι η συνεχιζόμενιι κατοχή της νή
σου εξααθενίζει την νότια πτέρυγα του
SA ΤΟ. δημιουργεί κακές διαθέσεις προς
την Τσυ/ικία σε ολόκληρη την συμμαχία
και υπονομεύει τις τουρκικές προσπάθειες
για τη βελτίω ση ττυν πολιτικών και οικοτομικιίιν σχέσεων της με άλλες δυτικές χώ

Απεργία την Πρωτομαγιά

ρες·.

θ α π/ηπει ιο σημειω θεί ότι η ομο-γένεια
σε ολόκληρη την Αμερική, δηλαδή οι διά
φορές οργανώσεις της ομογένειας ΑΧΕΠ Α,
Αμερικανοελληνικό Ινατιντούτο n/ς Ουάσιγκταν, όπως και η αρχιεπισκοπή, έχουν
κινητοποιηθεί μι. στόχο τα ενημερωθούν
πλήρους και σω οτά όλα τα μέί.η του
Κογκρέσσου. για τα τφοουπογιιάφαυν την
ανωτέρω απόφαση, ώ στε m μπορέσει ra
εγκριθεί αυτή μέχρι ΐη ν 20η Ιουλίου, επέ
τειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Το Π. Δ. για τον
πολιτικό γάμο
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης η kotάροση του σχε
δίου Προεδρικού λιατάγματος, ένα
μήνα μετά τη δημοσίευση του οποίου
θα αρχίσουν να τελούνται πολιτικοί
γόμοι στην Ελλάδο.
Ο Νόμος 1250/82 περί πολιτικού
γάμου, που δημοσιεόθηκε πρόσφατα
(ΦΕΚ 46/7.4.82, Τ.Α) καθορίζει στο
ακροτελευταίο άρθρο του ότι η ισχύς
του θυ υρχίσει ένα μήνα μετά τη
δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγ
μοτος ποο θα καθορίζει διάφορες
λεπτομέρειες τελέσεώς του. Ειδικότεψ!~> - ■>
f·.«»^· JUiO.\λ ι μια Οικ η«Ον

ρίζ^’ι : τις

στις συγκοινωνίες
Η Γ.Σ.Ε.Ε. έστειλε το πιο κάτω
τικών ιατροφαρμακευτικών αιτηματηλεγράφημα σε υπουργεία, οργανι
των των εργαζομένων
σμούς κοινής ωφελείας και εργοδοη
4) Πάλη για το σταμάτημα του
κούς συλλόγους:
πληθωρισμού.
• Η Γ.Σ.Ε.Ε. κηρύσσει 24ιορη
5) Πάλη για το σταμάτημα της
πανελλαδική απεργία την Ιη του ανεργίας και της τρομοκρατίας στους
Μάη 1982 και 4ωρη στάση εργασίας
τόπους δουλειάς.
από 10 π.μ. έως 2 μ.μ. για τους εργα
6) Πάλη για την περιστολή του
ζομένους στις κάθε φύσης συγκοινω διευθυντικού δικαιώματος του εργο
νίες κοι μεταφορές για την ικανο δότη.
ποίηση των παρακάτω αιτημάτων:
7) Πάλη γιο τη σταδιακή αλλαγή
1) Προώθηση δομικών και θεσμι των παραγωγικών σχέσεων
κών αλλαγών.
8) Πύλη για την δημιουργία
2) Πάλη για την νατάκτηση εθνι ευνοϊκών συνθηκών εργασίας και
κής μας ανεξαρτησίας.
απασχόλησης για τηι εργαζόμενη
3) Πάλη για την προώθηση οικο γυναίκα και την εργαζόμενη νχονομικών ασφαλιστικών συνταξιοδο IwiBiii»«______
. .
______

ομέρειες :κλέο^ι>ς του

ση μ μ ις Χύσης του Κ υπ ριακού.

πολιτικού γόμα·»» το πΓρικχόμενο η|ς

·2σν S a αναζητήσει δραστήρια κάθε
κα τάλληλο τρόπο για να πειαθούν τα U noμένα Έ θνη να επιίιω ξσυν μια ταχεία λύση
__ π/ιοβλήματος. ουμπεριλαμβανόμπνης
και της αποχώρησης των τοτψ κικφν οτρα

πράξείος που 0α συντάσσεται μετά
την τέλεση του καθώς και τον τρόπο,
με τον οποίο 6« χορηγείται η άδεια
γάμου,

Η ΝΑΟΥΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

ΪΓι''ατηκΓυ0'’”ο,υργό^ Εξωτερικών
S W
ενόιπ,ον του
- “'»ώανλή 5η ^θμοκρατίας κ. Κ.
_ · —.ιν,η, ο δημοσιογράφος κ.
.
Καψής, διευθυντής της εφηρ »ας «Τα Νέα» και παλαιός φίλος
^ρ'^Ραιθυπουργού κ. Ανδρ. ΠαπανΜε την ορκωμοσία του κ. Κιιψή
απληρώθηκε η κενωθείσα μετά την
Ροιτηοη του κ. Ασ. Φωτήλα. τρίτη
ι.,1' υφυπουργού στο υπουργείο

^ “ "■ΡίΚΛίν.

^

κ· Γιαν. Καψής γεννήθηκε το
στην Αθήνα, έχει πτυχίο Νομιπ

^
«πύ το 1947,
, - --·
εργάσθηκε σαν
^μοσιογριτφος σε ελληνικές και ξε.

Με κάθε επισημότητα θα γιορτα
σθεί και φέτος στη Νάουσα η επέ
τειος του Ολοκαυτώματος του 1822.
Στον εορτασμό θιι παραστεί και ο
Πρόεδρος της «Νέας Δημοκρατίας» κ.
Ευάγγελος Αβέρωφ. που θα καταθέ
σει στεφάνι.
Σχετικά ο ανταποκριτής μας στη
Νάουσα κ. Ν. Τζιμοράγκας γράφει:
«Από αύριο Σάββατο Οα αρχίσουν
οι εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια του
Ολοκαυτώματος της Νάουσας. Η
συναυλία της χορωδίας του Γ' προ
γράμματος της ΕΡΤ στις 8.30 μ.μ.
στο Δημοτικό θέατρο θα δώσει
συναυλία παρουσία, όλων των αρχών
της πόλεως και η εκδήλωση θα μετά
δοθεί απ' ευθείας από το ραδιόφωνο
του προγράμματος της ΕΡΤ.
Την Κυριακή θα συνεχισθούν οι
καθιερωμένες
επίσημες
τελετές.
Συγκεκριμένα:
Το πρωί στις 10.30 θα γίνει επίση·
μή δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Νυό παρουσία όλων των αρχών της
πόλεως.
Στις 11.30 θα γίνει το τρισάγιο
στην τοποθεσία «Στουμπάνους» και
κατάθεση στεφάνων. Στεφάνι θα

’J
>’70^»ημερίδες
KUTO&IV«- και περιοδικά, 3 °

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΝΕΦΟΣ
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΓΗ

^

EÍVI1' Μέλος της.

^ AoYo^ltnîEtalPÎaÇ

ΕΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ

Γιγύντιοιο véipoç. rcou mçifciVETtu

ΠΡΟΣΟΧΗ
1UW ÛTOI - ΑΓΡΟΤΕΣ N«»***61* *
· η * ΠΑΤΡΙΔΑ » « Ρ Ο ΙΑ Ι r · - u r r T P
· . ΠΑΑΟΤΚΙΑΗ

, oua<Q για Í* U ^

λ το « Μ σ τ η μ ο θα ß p tlr i τ ο κολυττρο ^ Ρ ^

νηχανήμοτα

σπόοους, βολβούς, YtupY»»* ιργΟΜ

,' *·Λ » ν π ο ,

ϊοίοης β· οντικρύοετ* τιγν 6 δθ*οη TOU
0ρ'ΟΤ1 ^υπηρέτησή οος 6οον οφορύ ?

καταθέσει και ο Πρόεδρος της «Νέας
Δημοκρατίας» κ. Ευάγγελος Αβέ
ρωφ.

Σ ’ αυτό οφείλεται η κακοκαιρία;

- r --------y
ιαοικάστηκε ως
αρχισυντϋ*Εης το» «Έθνους» από στρατοδικείο
^ Χούντας, οε πενταετή φυλάκιση. .
’"ιρέμεινε ενάμισυ χρόνο στη φυλ*ι·
μετά το
jv e i o » ,7 ^ m o v 0 T UTo^

ΤΌΛΟΚΑΥΤΩΜ Α
Με την παρουσία του
Προέδρου της Ν Α

!*POvWti6 οος ο ι φάρμο»α

τ,ι.ιπόνου V o ’ ΧΡ

από το Μεξικό μέχρι την Σαουδική
Αραβία, αναμένεται ότι θα προκαλέσει ύερμοκρασιακες μεταβολές στις
περιοχές του πλανήτη που καλύπτει,
κατά την διάρκεια των έξι επόμενων
μηνών, όπως ανακοίνωσαν ειδικοί
της ΝΑΣΑ. Το νέφος αυτό, που κατά
τα φαινόμενα προκλήθηκε από την
έκρηξη του ηφαιστείου «Τσίτσοναλ».
στο Μεξικό, ανεκαλύφθη από ανα
γνωριστικά αεροπλάνα της ΝΑΣΑ.

Το νέφος είναι δυνατόν να προκαλέσει διαταραχές στις κλιματολογικές
συνθήκες των περιοχών που καλύ
πτονται από αυτό, και συγκεκριμένα
λόγιο μειώσεςος της ηλιακής ακτινο
βολίας.

^«««τηυύτυ^

^ ΥΗ ΙΛλέττς και ιγκοτοοτάσυς TWV °^ρο

'Ο. ^ «Υ^λέψος κοί
των κολλΛΡΥ1,ών
’ η» Ορκρη και συνεχή ποροκαλουθη^
°*οηο
y***H>r κήγ i Vp ^ n 6Xuv TUV tvöcxoptvw v πρρβλημό-πμν της

..

®αχιληε η .παλουκιδης
rv o n o N o c
™ Α- « .4 1 1 — 13.425

HATWAA Κ Ρ Ο ΙΑ Ζ

Οι ειδικοί δεν eivui σε θέση να
προβλέψουν τα μεγέθη τιον κλιματο
λογιών διαφοροποιήσεων, Σύμφωνο
με τα στοιχεία που έδωσε η ΝΑΣΑ.
το νέφο^ αυτό βρίσκεται σε ύψος
20,000 μέτρων και έχει πάχος 3.000
μέτρων, ενώ η πυκνότητά τού είναι
14(1 φορές μεγαλύτερη ατιό βυτή του
νέφους που δημιουρήθηκε από την
προπέρσινη έκρηξη του ηφαιστείου
της Αγίας Ελένης, στην πολιτεία της
Ουάσιγκτον. σπς ΗΠΑ

Στις 12.30 θα αρχίσει η μεγαλο
πρεπής παρέλαση με την συμμετοχή
της μαθηταίισας νεολαίας, των Προσ
κόπων, της Φιλαρμονικής, τα Τεχνι
κά Λύκεια και τον Στρατό.
Μετά το πέρας της παρελάσεως Οα
γίνει η δεξίωση στο τουριστικό Περί
πτερο. Το απόγευμα θα κλείσουν οι
γιορταστικές εκδηλώσεις στην πλα
τεία Καρατάσιου με την συμμετοχή
χορευτικών συγκροτημάτων, όπου
και θα παραστεί πλήθος λαού της πόλεώς μας».
Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ

θα μιλήσει σε συγκέντρωση που θα
γίνει στο κιν/φο ΠΛΛΛΛΣ «της
Βέροιας,

Όπως έγινε γνωστό ο κ. Αβέρωφ
στην ομιλία του üu επιβεβαιώσει την
απόφαση του κόμματος να ιιγωνισθεί
μαζύ με τους ποανυαηκούς δημοκρά
τες και Πατριώτες
Ελληνες γιυ
την διάσωση της δημοκρατίας και
την επαναφορά της χώρας στους
δημιουργικούς ρυθμούς που την
τοποθέτησαν από το στάδιο της
«ψωροκώσταινας» στο επίπεδο ισοτί
μου μέλους της ΕΟΚ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ του ΘΩΜΑ 25-4-82

Ο ΑΒΕΡΩΦ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
α) ΝΑΟΥΣΑ: ώοα 10.30 π.μ θα παραστή π π |
Δοξολογία για το Ολοκαύτωμα του
1822
’Ωρα 11 π.μ. ρίψις στεφάνου στο μνη
μείο Στουμπάνιον.
β) ΒΕΡΟΙΑ: Κινηματογράφος «ΠΑΛΛΑΣ» ώρα 6.30
μ.μ.
Βαρυσήμαντη ομιλία του Αρχηγού της

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκ της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν
Νέας Δημοκρατίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΩΝΑΣΗ» ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Συνοδευόμενος από τους πρώην
υπουργούς κ.κ Βαρβιτσιώτη, Κάνε/,
λόπουλο και Τσαλδάρη καθώς και
άλλα στελέχη του κόμματος έρχεται
την Κυριακή στον Νομό μας υ Πρόε
δρος της »Νέας Δημοκρατίας»^. Ε.
Αβέρωφ.
Συγκεκριμένα ο κ, Αβέρωφ το
πρωί της Κυριακής 25 Απριλίου θα
μεταβεί στη Νάουσα όπου 0ο παρα
στεί στις εκδηλώαπ? για το Ολοκαύ
τωμα και θα καταθέσει στεφάνι.
Το μεσημέρι σπς 12.30 Οα παρα
στεί σε συγκέντρωση στελεχών του
κόμματος στη Βέροια.
Στις 7 το απόγευμα ο κ. Αβέρωφ
και πολλοί εκπρόσωποι των μίσων

Ο Καραγκιοζόπουλος
στην ολυμπιακή
ομάδα
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
Η Ε.Π.Ο. ανακοίνωσε σήμερα 26
ονόματα ποδοσφαιριστών της ολυμ
πιακής ομάδας οι οποίοι την ερχόμε
νη Τρίτη θα προπονηθούν στο γήπε
δο της Καλογρέζας-

Οι ποδοσφαιρικές είναι οι εξής:
Σεμερτζίδης Μιχαλίτσιος Χαραλαμπίδης (Αρη), ώκικειμίδης Κωτίδης (Εθνικού). Αργυρούλης Βαλαώρος - Μαλουμίδης (Λάρισας), Μάίπας
(Ιωαννίνων). Μίνυυ (Καστοριάς),
Μανούσος (Αιολικού), Γκιτσιούδης
Κοφίδης (Ηρακλή). Στυλιανοπουλος
Βλάχος
Καραγκιοζόπουλος
(ΑΕΚ), Σκαρ τάδος Δοξάκης.
(Α)δυι>). ΞσνΟόπουλυς - ΚοΚολάκης
(Ολυμπιακού), Σήμιυοφορίδής
Βονώρτας (Παναθηναϊκού), Αλαβάν
τας Τριανταφυλλιδης (ΠΑΟΚ) και
Εμμανουήλ (Γιαννιτσών).

στας Δήμου και τραομυ«ιυ»,|·,<.
βαρειά ο οδηγός του Πολυχρόνης
Γεωργιάδης.
Ο τραοματισθείς μτ.ταφέρθηκε και
νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ναούσης. βρίσκεται, όμως, εκτός κινδύ
νου.
Η Τροχαία Εδέσσης διενεργεί
προανάκριση για την πλήρη εξακρί
βωση των συνθηκών που έγινε το
δυστύχημα.

Τα βραβεία «Ωνάση» για το 1981 ε « δωσε χθές ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Κωιν. Καραμανλής στον
Γάλλο γιατρό κ. Μπκρνάρ Κουσνκρ
και τον καθηγητή της Αρχαιολογία;
κ. Μανόλη Ανδρόνικο.
Μεγάλη ευκαιρία για την προβο
λή των αιτημάτων του Νομού μας,
οτο θέμα της ι6ρύσεως μουσείου της «I
ΤΕΔΚ Ημαθίας σήμερα ι Σάββατο
ΠληροφορηΟηκαμε οτι θα επιοκεφθεί τη Βέροια και στη συνέχεια τη
Βεργίνα η Διεθνής Επιτροπή για την
απονομή των βραβείων ΑΘΗΝΑΙ
και ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιδρύματος «Αλέ
ξανδρος Ωνάσης» την οποία ο καθη
γητής Ανδρόνικος θα ξεναγήσει
στους βασιλικοί»; τάφους.
Η ΤΕΔΚ θα δεξιωθεί σήμερα to
μεσημέρι στο κέντρο ΕΛΗΑ τους
Έλληνες και ξένους επίσημους.
' Ετσι 0α πρέπει ο Δήμαρχος
Βε/κμυς και οι άλλοι πιιράγοντες της
Τοπικής Αυτοδιοικήσαι»; vu θέσουν
το πρόβλημα της ιδρύσεως μουσείύυ
και είναι ευκαιρία γιατί θα υπάρχουν

μαζικής ενημέρωση:.

Οι εγγραφές για
οικογενειακό
επίδομα ΟΑΕΔ
Με απόφυση του Δ.Σ. του Οργανι
σμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού προγραμματίσθηκε η
εγγραφή των δικαιούχων οικογένεια
κού επιδόματος για το έτος 1982 ανά
λογα με τον αριθμό των παιδιών ως
εξής:
• Οι δικαιούχοι με τρία και άνω
παιδιά από 17 Μαίου 1982 μέχρι και
5 Ιουνίου 1982 δηλαδή $ εβδομάδες.
• Οι δικαιούχοι με δυο παιδιά από
1ης Ιουνίου 1982 μέχρι 10 Ιουλίου
1982 όηλαδή έξη εβδομάδες.
• Δικαιούχοι με ένα παιδί από Ιης
Ιουλίου 1982 μέχρι 31 Ιουλίου 1982
δηλαδή 4 εβδομάδες.
Για τους δικαιούχους που τα
δικαιολογητικά τους προσκομίζονται
στις υπηρεσίες του Οργανισμού από
ιον εργοδότη θα παραλαμβάνωνται
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παι
διών σε όλη την χρονική περίοδο από
17 Μαϊου μέχρι 31 Ιουλίου 1982 και
οδικό σε χρόνο που θα καθορίζουν υι
αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από
συνεννόηση με τους εργοδότες.

Νέες αυξήσεις σέ
τυριά και φάρμακα
Φαρμάκι γίνεται η φέτα και τα ύλλα αύριο riwii tu εξής;
τυριά και πιό πικρά τα φάρμακα που
• Μπεκλαμησίν Μεντιχρώμ 10
ακριβαίνουν από αύριο (με το σύστη
7'ραμ. 256 δρχ (από 142). Ντεπακίν
μα «εδώ και τώρα») κατά 13 έως 80%.
Λαμπάζ 326 δρ (248) και 314 (276).
Όπως ανακοινώθηκε: Από Ιης
Μπολντολαζίν Καρπκνηέρ 32 δρχ.
Μαίου η φέτα και ο τελεμές θα
(39). Ιμάρ Ζανσπέν 450 δρχ. (385).
πωλούνται προς 231,50 δρχ. το κιλό
Λανοζίν Γουελλκόριι 37 6ρχ. (2SX
(έναντι 214.5 δρχ) και το κεφαλοτύρι
Ουροβιζάν Σχίρινγκ 1X23 Μιλ 220
και η κεφαλογραβιέρα 337 δρχ
δρχ. (208) και 20X25 Μιλ. 3402 δρχ.
(έναντι 307Δ δρχ-) Πρόκειται για τη
(2818). Κολιμυσίν Σμίτ 128 δρχ
συμπληρωματική αύξηπι 10% στα
(96). Σέρουμ Ανπτντονικ 51 δρχ.
(38) και Ουνιμπαριιυέ Ρόμ Φόρμα
τυριά παυ προβλέπεται από τη οχετυ
«,η ανορανομική ώόητξη, ύστερο από
\Ί ί
ο εε,
niv αναπροσαρκονή «¡ς τιμής του ' ' ΐ - φ»ρμ<='κα«ι«ά «βιά τψ ■-vatoTOM'xrr»;.
στολδγήσή «>ις την !αν«υ<Ι»ι*η «ίχα«
Τα φάρμαιτα
υττοΐίμηΟή ία: αποτέλιαμα να ιτ-ξαφα
«ου ακριβαίνουν
νιηόούν από την αγορά Τώρα r*i
Τα φάρμακα που ακριβαίνουν από

ft,,;'ICCTU' η ' ««υεμφάνησή τους.

Σάββατο 24 Aπριλ1^ ?

i AΟΣ

Σ Ε Λ ΙΛ A 2

οταυρόΛεξ 3
2 3 4 5 t 7 89

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Γνωστή είναι η του ... κρεββατιού
μα και της θάλασσας.
2. Ρήμα τ.ου αφορά μερικούς ζωι
κούς οργανισμούς — Όρος της
Φυαικής.

3. Στη θίο too θυμοοθε . επέμβαση
- Τον βλέπουμε στις σκοπιές.
4. Τάχει ... μέσα της η χολή - Έτσι
ονομάζεται ένα στρώμα του
φλοιού της Γής.
5. Πρόσωπο Ιψενικά - Ευρωπαϊκή
πόλη στη γλώσσα της..
6. Αυτή ενδιαφέρει τους Μούσαν).

ί

Τού Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ
μόνους — Ά φωνο ... φαρί
7. Ολυμπιακό αγώνισμα.
8 Ο αιώνας του Μεσαίωνα — Θεμε
λιακής του κλασσικού μελοόράματος.
9 Είναι κιιι η ... γκάιντα - Αντί
στροφο σκυλίσιο όνομα.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Κατάσταση που φανερώνει ψυχο
λογική ασθένεια.
2. Λίγους ενδιαφέρουν οι επιστημο
νικός
3 Μπαίνει μπροστά στη στολή και
τη ... μειώνει Στην Αφρική είναι
αυτή η οροσειρά.
4. Μακμυνύ νησάκι μας - Τρώει
χωρίς ... δόντια.
5 Ξένων απάντηση - Αυτός ήταν
Ιουδαίων βασιληάς
Λ Το πήρε πρόσφατα και ο Παπαθα
νασίου
Αρχικά ιδρύματος της
Κύπρου (αντίστρ.)
8. Ριπή ... ατέλειωτη - Διάσημη τρα
γουδίστρια.
9 Χωρίς δύναμη αυτά, αλλά- ανά
ποδα - ΙΟΙ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: /. Π Α Ρ Α Λ ΙΑ Κ Α 2. Α Ν Α Μ Ο Ν Η !■ Ρ Α Κ Ο Σ - Χ Α Λ 4. .477
(Ρ Ε )Τ Σ Ε Α (ΙΑ ) .V ΡΑ - Α Ρ Ο Σ ΙΣ 6. Τ Σ Ι - ΟΛ - Κ Ω (Σ ) 7.
ΗΗ
Λ Μ Ο Ν Η Σ 8. Α Μ Ο Ν Ι 9. Α Φ Ρ Ο Σ - Σ Κ Α
ΚΑΘΕΤΑ: I. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2. A S A Τ Α Σ Η 3. Ρ Α Κ Ι A P A . A M O ( I M \Ι<ΧΣ> 5. Λ Ο Σ Τ Ρ Ο Μ Ο Σ 6. IN - Σ Ο Λ Ω Ν 7. 4 Η Χ Ε Σ
Μ ΙΣ 8.
ΑΛΙΚ Η 9. 4 / 1 - ΣΩΣΤΑ

κανάλια
ΣΑΒΒΑΤΟ. 24

ΣΑΒΒΑΤΟ, 24

1.30 ΣΛ8ΒΑΤ0 ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΙΑΒ8ΑΤ0 ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
18" μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.45 0 ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
8.05 XAÎNTI
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗ
ΘΙΝΑ

7.30 0 ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΟΝΕ
TAI ΙΕΠΑΝ.)
8.30 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛΛ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
10.10 ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΑΝ 1Η ΔΙΚΗ
ΜΑΣ
11.06 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ

2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΗΚΕΡ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.30 ΤΖΩΝΝΥ ΚΑΙ ϊιΡΑΝΚ
5.00 0 ΚΟΣΜΟΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΟΥ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
8 30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 25

ΤΑΙΝΙΑ

l.U O U ΚΑ Β Α Λ Α ΡΗ Σ

i r r r i r t i u i. Ü »

ΦΑΝΤΑΣΜΑ
1.16 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΑ

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΠΟΠΑΫ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 16 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΣΜΟΝΤΙ
7.30 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΙΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

TOM IQHEP
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
3.40 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
4.30 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ TON I1APIIIÛN
5.20 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜ.Ε ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 ΓΚΛΛΑΚΤΙΚΑ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ
Γα τελευταία χρόνια έγινε πια
φανερό πως το πατροπ.αράδοτο αλέ
τρι με τις λεπίδες του, που κόβουν
ελεύθερα το άνω στρώμα του κόά
φους και το αναποδογυρίζουν δεν εί
ναι ο καλύτερος τρόπος για νο κυλ
λιεργεί κανείς τη γή. ΚΓ αποδεικτική
μαρτυρία αυτού αποτελούν οι τερά
στιες κονιορτοποιημένες κοιλάδες,
όπως επίσης και οι περιοχές όπου το
έδαφος έχει γίνει συμπαγές και δεν
αφήνει τν; ρίζες να προχωρούν
βαθειό δημιουργώντας έτσι τις πρου
π.οθέσεις για πλημμύρες μιά και δεν
αφήνει ίο νερό να προχωρεί προς τα
κάτω. Το αποτέλεσμα όλων αυτών εί
ναι vu επινοούνται καινούργιοι τρό
ποι καλλιέργειας της γής έτσι ώστε
τιι έδαφος vu διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση. Πολύ συχνά επίσης
με τις μεθόδους αυτές χρειάζεταιπολύ λιγότερη δύναμη από τον ελκυ

αυτό ίο
ξ ΐρ α ίΕ ;..
• Ο γερανός των Βαλεαριδών λέ
γκται και «γερανός ο εστεμμένος»,
γιατί εχει λοφίο που μοιάζει με ατέμ
μα.
• Το κρασί «μοσχάτο· βγαίνει από
μια ποικιλία σταφυλιών που έχουν το
χαρακτηριστικό άρωμα του μόσχου.
• Η πρώτη στον κόσμο χειρουργι
κή επέμβαση σε εγκέφαλο εμβρύου,
πραγμτοποιήθηκε από τοι>ς γιατρούς
του μαιευτηρίου Μπρίνγκαμ. στη
Βοστώνη. Η επέμβαση έγινε νια να
αποστραγ/ιχθεί πλεόναζαν υγρό από
τον εγκέφαλο του εμβρύου, που νεν
νήθηκε. πρόωρα κιιι πάσχει υπό δια
νοητική καθυστέρηση, όπως υποστη
ρίζουν οι γιατροί. Η πράιτη επέμβαση
στον εγκέφαλο του εμβρύου έγινε
εννέα εβδομάδες πριν από τον τοκετό
και στον ενδιάμεσο χρόνο επαναλή
ψθηκε πέντε φορές. Ένα σύνηθες
υπερηχογράφημα στη μητέρα επιβε
βαίωσε τις πρώτες ενδείξεις για υόρο
κεφαλισμό στο έμβρυο, που τότε
ηιαν μόλις είκοσι τεσσάρων έβδομα
δων.

στηριι. αλλιι και το έδαφος κιιλΛιερ
γείχαι ταχύτερα και αποδοτικώτεριι.
Μιά από τις μεθόδους αυτές
εφαρμόζεται με το «παρα αλέτρι«
που είναι κατασκευή της Χάουαρντ
Ρόκιβεητορ και της Ιμπήριαλ Κέμι
καλ Ίντηστρηζ στη Bprruvviu. Το
αλέτρι αυτό έχει δόντια χωρίς ελατή
ρια που διεισδύουν βαθειά (35 εκατό
m ii του μέτρου) και είναι διαταγμένα
λοξά με μιά λεπίδα πάνω από το
καθένα, που μοιάζει λιγάκι με το υνι
του συνηθισμένου άροτρου. Μόνο
που στην πραγματικότητα δεν ονα
ποδυγυρίζει το έδαφος, αλλά απλώς
το ανασηκώνει. το σπάει και το αφή
νο να πέφτει πίσω σε κατάσταση που
να δεχεται ελεύθερα τον αέρα και το
νερό. Το δόντι με την κοφτερή από
ληςη δεν αποσπά την πάνω στρώση
του εδάφους από το υπέδαφος, παρά
μόνο τη σπάει έτσι ώστε το πέρασμά
του να αφήσει βιιθειές ρωγμές και τις
φυσικές οδούς αποστράγγισης του
υπεδάφους ανέπαφες. Μαζί με τα
δόντια υπάρχει και μιά σειρά κοπτι
κών δίσκων, που κομματιάζουν τα
σκουπίδια και τα σκορπίζουν. Είναι
πράνμοτν αποκαλυπτική η θέα δύο
συγκριτικών ζωνών, μιας που καλ
λιεργήθηκε με το συνηθισμένο αλέτρι

Γιατροί
/

π ο ύ

p to o u y
Αύριο Κυριακή εφημερεύουν στη
Βέροια οι γιατροί:
I ) Γολσουζίόης Ηλ. Εληάς I τηλ.
28091 νια παθολογικά ή γενικής
ιατρικής ή καρδιολογικά περιστατι
κά.
2) Σωτηρίου Ιωάν. Ιπποκράτους
24, τηλ. 27335. 27585 για παιδιατρι
κά περιστατικά.
3) Κοκκονίδου Φωτ. Κωττουνίου
3, τηλ, 29434 για χειρουργικά ή
γυναικολογικά περιστατικά.
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γνώσεις σας
• Κατά τους υπολογισμούς των Ιτα
λών μηχανικών ο κεκλιμένος πύργος
της Πίζας θα καταρρεύσει τον 22ο
αιώνα. Γία ν' αποφευχθεί αυτή η
κατιιπτοΛΛίή νίνοντοι ήδη ςρνιι ωι
σκοπό να στερεωθούν τα θεμελια και
να αποτραπεί η κατά ενα δέκατο
έβδομο του χιλιοστομέτρου κλίση
του πύργου το χρόνο.
• Ο Μιχάλης Μπακνανάς ήταν
Αθηναίος κηπουρός, που καταδικά
στηκε από τους Τούρκους σε αποκε
φαλισμό. στπ 18 του χρόνια, επειδή
αρνήθηκε ν' αλλάξει πίστη και να γ ί
νει Μωαμεθανός. Τον δήμιό ίου τον
αντιμετώπισε με γενναιότητα, λέγον
τας του «χιύπα νιιι την πίστη». Σε μια
κολόνα του ναού του Ολυμπίου Διός

σώζεται η επιγραφή που θυμίζει στον
επισκέπτη τον ηρωισμό του παληκαριού «1770. Ιουλίου 9, απεκεφαλίσθη
ο Μπακνάνας Μιχάλης».
• τ - ο.,ο., .ut. πο/.η της Ησιω

τιά;. κοντά στο σύνορα της με την
Αττική πήρε το όνομά της από το
πλήθος των αμέελιών της.
• Το 1922 το βραβείο Νόμπελ για
την Ειρήνη δόθηκε στον διάσημο
Νορβηγό εξερευνητή και άνθρωπε
στή Νάνσεν, γιατί μετά τον Α
Παγκόσμιο πόλεμο αφιερώθηκε στην
περίθαλψη των πολιτικών προσφύ
γων ναι απόλιδων για τους οποίους
και θέσπησε ειδικό διαβατήριο που
ονομάστηκε «διαβατήριο Νάνσεν».
Επίσης πρωτοστάτησε για την περί
θαλψη των προσφύγων της Μικρα
σιατικής καταστροφής.
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εφ ηρερίβα μας!
’αδιοταξί

Κινηματογράφοι
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΠΡΙΝΗ (τηλ. 220661

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τα Αγοια Νειάπι (Ελληνικό)
Ο ΛΥΜ Π ΙΟ (τηλ. 24772)
Μάντ Μάς Νο 2
Ι1 Α Λ Λ Λ Ι (Τηλ 22037)
Εμιλιέν Το κορίτσι για όλους τους

έρωτες
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25.471)Μπρυύς Λή ο Υπεράνθρωπος του
κόρα»· ιΤΑ{> ^

2: ί 73)

Ερωτικέ; ισιοούς καθημερινής τρέ
λας (αγγλικής πήραν.)

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τι»λ 22408)
Κουμπούρες στα θρανία (ξένο)
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 289401
Τα άγρια Νπάτα (Ελληνικό).
ΣΤΗ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
Μάθε παιδί μου γράμματα. (Ελληνι
κό)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)
Πανικός στυ Σχολεία. (Ελληνικό)

62555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ ΙΑ Ο Λ Ο

ΤΟ Ν Ο Μ Ο

4μι:πη Λράαη
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121
199

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ .Ε ,Η , (βλάβες)
Υδρευση
Ο .Σ.Ι. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

22.199
22.200
22.314
41.353

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι Κ . Α . (upon, βοήθειες)

Σήμερα δια νυχτερεύει το Φαρμα
κείο:
Μ Π ΛΛΙΟ Σ ΟΥΤΑ
τηλ. 29759

Κάθεείδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο η ό λ ίω ς 7 -Τ η λ .

ΒΕΡΟΙΑ

62.031

Η γέννηση ενός παιδιού είναι
κατά κανόνα ένα θαυμάσιο γεγονός.
Κι όμως, καμιά φορά, εκτός από τ"
άλλα, μπορεί μα δημιουργήσει και.
λίγο ιός πολύ, σοβαρά ψυχολογικό
προβλήματα. Παραδείγατος χάρη, ο
σύζυγος μπορεί να αισθανθεί ότι
, ■καταλείπεται. όταν η γυναίκϋ του
παραμελεί το συζυγικό ρόλο της και
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ιιφοσιώνεται
αποκλειστικά
στο
Γανόπούλος Γεώργιος
μητρικό. Οπωσδήποτε, φθάνει ανα
Σταδίου 162. τηλ. 24206
γευστικά μιά στιγμή, που η γυναίκα
ΣΤΙΙ ΝΑΟΥΣΑ
καλείται ή νομίζει ότι καλείται - να
Μπίλ.ης Αναστάσιος
διαλέξει τον ένα ή τον άλλο ρόλο.
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
Στην πραγματικότητα, πρέπει να παί
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ζει εξίσου καλό και τους δύο χωρίς
Στανέλος Λ.
να παραμελεί τον εαυτό της.
Βενιζέλου 59. τηλ. 23466
Πολ-λίς γυναίκες ομολογούν ότι
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
μόλις γίνονται μητέρες, αισθάνονται
Καραμελίδης Παύλος
λίγο αναστατωμένες. λ.ίγο «προσανα
ς τ ο δ :ΑΒΑΤΟ
τολισμένες. μπροστά στον καινούρ
Πετρίδης Χρηστός
γιο ρόλο τους. Στην αρχή, διαθέτουν
πολύ χρόνο και ογάτ-η στο παιδί
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
τους, α/.λά αισθάνονται συγχρόνως
Αθανασιάδης Χρήστος
την ανάγκη να δέχονται πολλή αγά
Σταδίου 19, τηλ. 22589
πη από το σύζυγό τους. Αυτά τα δύο.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
όμως, είναι λίγε» ασυμβίβαστα. Πώς
Αποστόλου Δημήτριος
ένας άνδρας μπορεί να δώσει πολλή
Πετρίδη 9. τηλ. 28144
αγάπη στη γυναίκα του. όταν εκείνη
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
δεν είναι σχεδόν διαθέσιμη: Ευτυχώς,
Προκοπής Αθ.
οι περισσότερες το καταλαβαίνουν
Βενιζέλου 58. τηλ. 23366
έγκαιρα και εξισορροπούν την κατά
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
στάση.
Ουστάς Ευστάθιος
Η ελ.λειψη πείρας και οργάνωσης
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
δημιοοργεί κάποια κρίση στο ζευγά
Αραπίδης Ιωάννης
ρι. όταν έρχεται στον κόσμο ένα παι
δί. Με τον καιρό, τα πράγματα διορ
θώνονται και δημιοοργείται μιά και
νούργια ισορροπία, όπου κανένας δεν
αισθάνεται παραμελημένος. Αλλά
ορισμένα ζευγάρια δυσκολεύονται ν’
αντιμετωπίσουν αυτήν την καινούρ
για κατάσταση και δημιουργείται ένα
χάσμα, που δεν γεψυρώνεται εύκολ.α.
• Οι γυναίκες μπορούν να έχουν
Παραδείγματος χάρη, με την πρό
τις ίδιες αρετές που έχουν και οι άν
φαση ότι δεν έχει διαθέσιμο χρόνο, η
τρες.
νεαρή μητέρα δεν πηγαίνει πιά στο
Β. Καστιλιάνε κομμωτήριο, ντύνεται πάντοτε με τον
φ «Στον κάλυκα ενός ρόδου μπο ίδιο τρόπο, αρνείται να πηγαίνει σα
ρεί να βρει κανείς ύλη για ένα ολό φιλικές συγκεντρώσεις ή να προσκολεί φίλους. Αργότερα, με την πρόφα
κληρο βιβλίο».
Λαίονέλ ση ότι πρέπει να επιβλέπει και να
βοηθά το παιδί, που πηγαίνει στο
σχολείο, δεν ασχολ-είται ούτε με τον
εαυτό της. ούτε με το σύζυγό της. Το
αποτέλεσμα: Το παιδί μεγαλώνει κά
τω από τα-φουστάνια της μητέρας και
η συζυγική σχέση ατονεί ή διαλ,ύεται.
Χρειάζεται, λοιπόν, μιά ισορρο
πία, ακόμα και γιιι το παιδί, που
καταλαβαίνει από νωρίς, αν οι σχέ
1414 Ο σουλτάνος Σελίμ Α’ της
σεις των γονέων του είναι καλές ή
Τουρκίας άρχισε την εκστρα
κακές. Ά ν αυτή η ισορροπία δεν
τεία του κατά της Περσίας
υπάρχει, η ευθύνη δεν ανήκει πάντο
1558 Η Μαρία Στιούαρτ παντρεύτη τε στη σύζυγο και μητέρα. Πολλ.οί
κε τον Δελφίνο Φραγκίσκο
άνδρες καμαρώνουν τόσο πολ.ύ, όταν
(αργότερα Φραγκίσκο Α’) της
γίνονται πατέρες, ώστε, μόλ.ις γυρί
Γαλλίας
ζουν στο σπίτι, τρέχουν να σκύψουν
στο γιό που θα κληρονομήσει και θα
1819 Η Τουρκία κατέλαβε την Πάρ
διαιωνίσει τ' όνομά τους. Κι ούτε καν
γα
γυρίζουν το κεφάλι, για να κοιτάουν
1898 II Ισπανία κήρυξε τον πόλεμο
τη γυναίκα τους, να της χαμογελά
στις ΗΠΑ μετά την λήψη του
σουν ή νυ τη φιλήσουν. Και τότε
αμερικανικού
τελεσίγραφου
για να εγκαταλείψει την Κού αισθάνεται παραμελ.ημένη η σύζυγος
και μητέρα, η ίδια που χάρισε στο σύ
βα.
ζυγό της την ικανοποίηση της πατρό
1941 300 Ευέλπιδες της Ιης και 2ας
τητας.
τάξεως της Σχολής αναχωρούν
Ό π ω ς βλέπουμε, ο ερχομός ενός
με πρωτοβουλία τους για την
παιδιού αλλάζει αναπόφευκτα το
Κρήτη, όπου έχοντας μαζύ
ρυθμό ζωής του ζευγαριού και απειτους τη σημαία της Σχολής
έλαβαν μέρος στη μάχη για την
άμυνιι του νησιού.
1941 Μετά την μεγάλη προέλαση
της 12ης Γερμανικής Στρατιάς
αρχίζει τη νύχτα 24 προς 25
Απριλίου η επιβίβαση του Βρε
τανικού Εκστρατευτικού Σώ
ματος σε πλοία και η αναχώρη
ση για την Κρήτη και την Αί
γυπτο.
1944 Κάτοικοι της Κοινότητας Πύρ
γων Κοζάνης, σε σύνολο περί
που 320. βασανίστηκαν και
θανατώθηκαν μαρτυρικά από
γερμανικά στριιτεύματα.
1976 Ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα
της Πορτογαλίας.

Βενζινάδικα λ

λχί την ισορροπία του. Φ*®"[
φιαιε ποτέ το παιδί. Αλλά
μετωπίζεται to πρ όβληΐ*·
δημιουργεί ο ερχομός τοΟί
τρόπος να όιατηρηθεί αυτή
πια. που κάνει απρόσβλητη 18
ν,κη σχέση.
,.
Λεν αγαπούν καλα
αγαπούν ή πιστεύουν ότι K IU
πολ.ύ. Ό ταν μιά γυναίκα
τον ανορα τη; η ενα; άνδρας ^
λώ τη γυναίκα του. προς- --»'ΙΑ'

ή των παιδιών τους, δεν
αναζητήσουμε, την αιτία στιζ
μεταξύ του άνδρα και της Ί'ν'^ί
μεταξύ των συζύγων. Υπάρϊ0 ^
μιά μορφή αντισταθμίσμιιτβίτ.
ονάπη που ένας άνδρας ή
κα αισθάνεται για το ή τα παι»*
iO j.ii λό-|ΐπ η αποκλειστική’’®
τη; μητέρας για το π α ιδ ί^ Μ
συχνά την αιτία της στο ν«7°^Η
η αγάπη της για το σύζυγό ώΓ4
βρίσκει πλήρη ανταπόκριση· ή ς»
στρόφαις. Κιιμιά φορά, επώτλ
μητέρα δεν ηψήνει τον άνδρα
ασχοληθεί με το παιδί, με την V »
ση... ότι δεν ξέρει. Αλλά. Ρ
τον τρόπο, τον απομακρώΜΛ
κοντά της. Κι όμως, ο ερχυΡ^ίζ
παιδιού πρέπει να π ρ ο σ ε γ γ ί ^ β
σότερο τους συζύγους. Ο ιΓΙ*;
ενός παιδιού είναι μιά συμπλίΡ^
τική χαρά που δεν πρέπει να ωινΊ
νει να ξεχνούν το συζυγικόΛιονΓ
ΚΟ.

Η

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ

ΜΙ

ΣΗΜΕΡΑ

Η «αλλαγή»
δεν μονιμοποιώ
τους επιμεληΐέζ
. εισπράξεων
του ΤΕΒΕ
Παρά τις εξαγγελίες της *■'^¡¿1
σεως της «Αλλαγής» για την Ι***»
ποίηση των εκτάκτων του
και των Ασφαλ.ιστικών Οργ11^ 15»
οι επιμελ.ητές εισπράξεων ΤΕΒί >
οι μόνοι που εξαιρέθησαν του
τήματος που ορίζει ο Νόμο?
του 1980.
Σε σχετικό υπόμνημα ο »ζ.
γος Επιμελ.ητών Εισπράξεων
αναφέρει ότι το οικονομικό νξά
στο ταμείο τους από την μον'Ρ^ς’1
σή τους υπο).ογίζεται σε 70 Φηζΐ
μύρια το χρόνο
χρονο και προσθετά
προσυω" μ
ικανοποίηση του δικαίου
του κλάδου θα έχει θετικά α"ν λ
Ptiinrn
σματα rrrniv
στους κοινωνικούς
του ΤΕΒΕ

Επίσκεψη φιλίας στο
«σπίτι» τον βαμβακιού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓ10Υ
τηλ. 29620

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

23.619
23.364
23.376

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
Κ ΑΡ Δ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟ ΥΑΟΥ
Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

S T U D IO

ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟΥ

ΟΤΑΝ Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΗΤΕΡΑ

Αύριο Κυριακή οιανυκτερεύει το
φαρμακείο:

Μ ηεκόμιααν και δέχονται
Ε Λ Η Α Σ 20 (Α νω θεν ηηβαριας ΜΙΣΣ1Α)

ΤΕΧΝΗ

m ie x m o x r m

Ο Ι ΙΑ ΤΡΟΙ

ΝΛΟ ΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ .Ε .ΙΙ.(βλάβες)
Ο .Σ.Ε. (σταθμός)

Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τραπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ-Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΧ
Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
■Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραϊτη
23.350

και μιας άλλης με «παρα - αλέτρι».
ΚΓ ενώ μετά τη βροχή το απλιίις
οργωμένα χωράφι έχει καλυφθεί από
νερό, το καλλιεργημένο με το «παρα αλέτρι» είναι στεγνό. Το αντίθετο
ισχύει σε ξηρασία: στην κυλλικρΥη
μένη μι: «παρα αλέτρι« περιοχή τα
σπαρτά είναι πράσινα και υγιή χάρη
στη βαθειά διείσδυση του νερού μέσα
στη δομή του εδάφους, ενώ στην άλ
λη περιοχή, την οργωμένη με το
συνηθισμένο αλέτρι, τα σπαρτά φθί
νουν.

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑ Σ T Η P I Ο
Μ ΙΚ ΡΟ Β ΙΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ - ΑΙΜ ΑΤΟ ΛΟ ΓΙΑΣ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ 2 7

Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Μαντείες ... και μελανιές στο μάτι
Δυο φίλοι συναντιούνται στο δρό
μο. Ο ένας έχει μια μεγάλη μελανιά
στο μάτι.
- Τι σου συνέβη: τον ρωτάει ο άλ
λης.
- Ένα ατύχημα ενώ έπαιζα το
αγαπημένο μου παιχνίδι. Ξέρεις, δια
σκεδάζω πολύ να τηλεφωνώ σε κά
ποιον γύρω στις δυο με τρεις μετά τιι
μεσάνυχτα και vu τον ρωτάω: Μάντε
ψε ποιος είναι... Έ . λοιπόν, κάποιος
το μάντεψε!...
Μπορούσε
- Μα... εδώ δεν έχει κουρτίνες;
ρωτάει ένας ταξιδιώτης την καμαριέ
ρα ενός ξενοδοχείου.
Ό χι απαντάει εκείνη, αλλά μπο
ρείτε να σκουπίσετε τα παπούτσυι
σας στην πετσέτα!...
Υπεδφυγές...
Ένα ζεογάρι συνδέεται τρωηκά
αρκετό καιρό. Mut μ'.ρο «κείνα) tou

Α .1
- Λεν νομίζεις αγάπη μου. ότι Ou
έπρεπε να σκαφτούμε για γάμο;
- Σωστά απαντά εκείνος. Και
ποιόν σκέφτεσαι να πάρεις:
li-ja ijf t

Η Αμερικανίδα ’ Κόρη του βαμβακιού* επιοκένζηκι χθίς τον Ελληνικά Of
σμό Βάμβακος. που γιορτάζει την 50η επέτειο της ίόρυοής του! Πρόκε’ · ^
την ££άι· Κάρλ. που κέρδισε τον τίτλο αυτό το Δεκέμβριο, είναι 21 ΧΙΚ' ,ί
κατάγεται από το Κάρθαιητζ του Μιζούρι και σπουδάζει όημοαιογρα#^, (
τηλεόραση. Στον Οργανισμό Βάμβακος την υποδέχτηκε ο πρόεδρός z0U^ t
Φραγκιάς (φωτογραφία), ο οποίος, είπε, ότι επισκέψεις σαν τη δική τηί **
θούν τη' μεγάλη ιδέη m r ηηήιπκ.

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΤΑΧΙΩΝ
Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α ΓΓΕ ΛΜ Α ΤΙΚ Α ΒΙΝΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΛ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Δ ΙΠ Λ Α Σ Τ Ο ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟΙΑ

\

*
★
★
★
★
★
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Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ Τ Η Ν Ε Π Α Ν Ο Μ Η
Η Ν ΑΟ ΥΣΑ Υ Π Ο Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι
ΤΟ Κ Ι Λ Κ Ι Σ
ΑΥΡΙΟ

Στην Κατερίνη είναι στραμμένα
όλων τα βλέματα αφού εκεί ο γηπε°°υ3(0ξ Πιερικός υποδέχεται τον
πρωτοπόρο Μακεδονικό. Με μια νί
κη του ο Πιερικός δίνει ενδιαφέρον
οτο πρωτάθλημα αφού μπαίνει στον
•jopó» και αυτός, μαζί με τον ΕορΡαίκό που παίζει στο γήπεδό του με
την Καρδίτσα, ενώ ο δεύτερος Ολυμ
πιακός με νίκη του επί της Αχαϊκής
ανεβαίνει στην κορυφή. Εάν όμως ο
Μακεδονικός κατορθώσει και πάρει
την ισοπαλία τότε πολύ δύσκολα να
του ςεφύγει το πρωτάθλημα.
Το πλήρες πρόγραμμα και οι διαι
τητές έχουν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ
Τοξότης Βόλου - Νίκη Βόλου: Κά’ηζ’ Πυναγιωτακόπουλος, Τσουμά*°ς (Πειραιώς).
ΚΥΡΙΑΚΗ
Απόλλων Καλ. Αλμιοπόε Αρ:
t t S
' Β“ο,λε>«δης - Μακρής
κη^<*°η,α
Κιλκισιακός: Παπαδά(Πειραι'Ρΐ^0^'^ννη^ Σολομακακής
Πιερικός

Μακεδονικός

Θεσ:

(εΰΕ;7ς’ΦΕργάδης Θαλ"σσης
Τρίκαλα
ΛαΥθυδάκης
κλείου)

Κοζάνη: Διβινής
Σπυριδάκης (Hpu-

Ει ^ « ζ ‘ AXutvñ : Μητσάκος
«Οθεριαδης - φάρος (Αθηνών)
ορδαϊκός - Λναγ. Καρδ: Γαλάτης
ν^ητροπουλος π. Τζαβάρας (ΑθηΑγροτικός Αστήρ
Ξάνθη :
Πατσαούρας Σκαρτσάρης Βέλιος
(Αΐτωλ/νίας).
(Λ ’ονθραιπκός Αναγ. Γυαν: Λουϊρ ^ λ λ ά ς - Χ ναθανυήλ (Αθηνών)
πανομή . Βέροια: Κουτρουλής
Γ®ΥΡάφ1δης
Λαμπρόπουλος I.
' “ λειαςι
ΕΠΑΝΟΜΗ - ΒΕΡΟΙΑ
Επανομή αγωνίζεκαι - υρ'° σ ι1ν θεσ/νίκη η Βέροια
τ<ον™ϊ'ΙΤεδε™1 ότι θα σπάσει το σερί
παινωκ0Π,!,-ιών
°τα εκτός έδρας

Με τον ουραγό

σιος, Πουρσανίσης. Γιαννουσόπουλος. Κελεσίδης. Τα καινούργια στοι
χεία από τη βκροιώτικη αποστολή εί
ναι:
Η παρουσία σ' αυτήν του Σάκη
Γιαννουσόπουλου που ήρθε από το
κέντρα νεοσυλλέκτων Κόρινθου, ο
οποίος στη χθεσινή προπόνηση έδει
ξε ότι βρίσκετε σε πάρα πολύ καλή
φυσική κατάσταση κομ από την άλλη
η απουσία του Μπάμπη Ακριβόπουλου ο οποίος ένοιωθε ενοχλήσεις στο
τραυματισμένο του πόδι και απεκλείσθη. Μετά την χθεσινή προπόνηση
εριιιτηθείς ο προπονητής κ. Πάγκα
λος σχετικά με τον αυριανό αγώνα
εξεδήλωσε την. πλήρη αισιοδοξία.
Την αισιοδοξία του αυτή ο κ. Πάγκα
λος την στηρίζει στην άριστη φυσική
κατάσταση της ομάδας καθώς και στο
ακμαίο ηθικό των παικτών του.
ΝΑΟΥΣΑ

Κ1ΛΚΙΣ1ΑΚΟΣ

Με το άγχος του υποβιβασμού αύ
ριο η Νάουσα υποδέχεται στο γήπεδό
της τον πέμπτο στην βαθμολογία
Κιλκισιακό. Η απώλεια έστω και
ενός βαθμού θα είναι κίνδυνος θάνα
τος για την ομάδα της Νιιούσης και
γι' αυτό οι παίκτες της θα πρέπει να
προσέξουν το αυριανό παιχνίδι γιατί
ο Κιλκισιακός παρουσιάζει μια νκανι
κή ενθουσιώδη ομάδα και ξέρει να
παίρνει βαθμούς μακρυά από το γή
πεδό του.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Μετά την χθεσινή προπόνηση
υπό την επίβλεψη του προπονητού κ.
Εμμανουηλίδη η Νάουσα χωρίς
σοβαρά προβλήματα (με μοναδική
απουσία του Μπασιάκου) κατέρχεται
πανέτοιμη για το παιχνίδι της Κυρια
κής εναντίον του Κιλκισιακού. Οι I 6
που θα απαρτίσουν την αποστολή εί
ναι οι εξής: Σφυντηλάς. Χ ’Τωαννίδης, Μαλιούφας, Παρίζας. Σούγγαρης. Αγγουράς. Μητρούσης, Πολυ-

βιάκης,
Φύτος.
Παπαδοπούλας,
Μπλιάτκας, Σταφυλίδης. Κελεσίδης.
Διαμαντής, Χαλβατζής, Κοπρίτης. Η
αποστολή δεν θα παραμείνει σε ξενο
δοχείο οι δε ποδοσφαιριστές θα
συναντηθούν το πρωί της Κυριακής
στυ Εθνικό Στάδιο.
1.
2.
3.
4.

Μακεδονικός
39
Ολυμπιακός
37
Εορδαϊκός
3ί
Πιερικός
33
}. Κιλκισιακός
32
6. Αστέρας
31
7. Βέροια
29
8. Γιαννιτσά
28
λ Τρίκαλα
27
.0. Κοζάνη
27
( 1. Απόλλων
27
12. Ξάνθη
26
13. Πανθρακικός
26
14. Αλμωπός
25
15. Νάουσα
24
16. Καρδίτσα
24
17. Αχαϊκή
24
18. Νίκη
23
19. Τοξότης
22
20. Επανομή
19
• Εκκρεμεί ο αγώνας Αχαϊκής Επιι
νομής που θα γίνει την προσεχή
Τετάρτη.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

|ζ

<β ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ { (

)J ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ |>
Ο ΒΥΛΛΗΣ
|(
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ | (
|ΐ»(|ΐ«ΐ|ΐι*ΐ|ΐΐΐΐ|β|.>

ι ^ οι" της·

α„ · " Πάγκαλος που προπόνησε
πε η'.)Γ,'ν.εβδομάόα τους παίκτες και
κληρή γήπεδο πήρε στην απο°'-η τους·
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
* * , ? * « 6 Λαζάρου, ΧαχζηαθαΜ,, , · Λατσώνης. Γιατώτζόπουλος.
χ Ραγκο9· Παπατζίκος. Μίλης Γ.,
Χ φ Κ ’Τ Ελευθεριάδης, Σίμπος,
μ Τί1-=. Τοπαλιδης. Μίλης Φ., Γκε-

ΦΛΩΡΙΝΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Με την Δόξα να αγωνίζεται στην
Φλώρινα με την τοπική πρωτοπόρο
του ομίλου ομάδα και την Αλεξάν-

Ραχιά - Παλαίμαχοι 2-3
Α^ η ς : Ακρ,βοπουλος ι.
$ηκε' Μεγάλ1 Παρασκευή διεξή^ιερωπί?, /ήπεδο Γης Ραχώς

0

E0vik,,, UC ος “Υό*νας μεταξύ του
Παλαιμάχων του. Οι
ήταν tv, °' ?μω9 αυτιΠν ϊη ν φορά
δεν . 1Μ
·ΓαΥ·υμ':νο>και με παίκτες που
PEc. ατπ'°υν στ.ον εθνικ'ό για όιάφοβό'ηο,,λ1Ες'ν,ίαΡώς και από ,ου<ί Ακρι
Έτσι π, Λ' Πιστοφίδη Ν. (Βέροιας),
nu στο ,ρ00Γηόστηκαν ανώτεροι μέë8viku ' ’Ι“ 0 λαι υποχρέωσαν τον
εκτός Ε °ευτερεύοντα ρόλο. Γιατί
^μΐούρνίΓ1, Ιρία Υκ'ολ που πέτυχαν.
F'u>rillf)u,iv J, κ° ι ΕΧηο,,ν «λήθος
ανώνα ...ι Γ11 Υεν|κά εκτός από τον
Η ;ü ΡύιΠαν « η τις εντυπώσεις,
ηττοση ώΥη ομάδα σε καμμιά περίΜήτσ(1 ' απεελησε την εστία του
Το
Θε° ο ΐ Γ Ρ.αν° ^ για τον Εθνικό ο
αα του « ' μ°τεΡ° από κεφαλιά - πάΟι Π „?ΐβ0Πουλομ Λ. στο 15'.
^πτά (| DV; ttlpuX01 ισοφάρισαν δύο
’Ι°υλου ΔλΤΙ'ΙΗ' με πουτ του Παπαδό“Κορ με ¡.w *a' προηνήθηκαν στο
Τ_
y με ένα
"τ° εΥκελίδη,
' n προσωπικό τέρμα του
Το
Μ
ΟΤ0-Παλαιμάχων
ά ημίΧρονο
θεε 3 > < ho°30^^Oe
υπέρ των
ενα

°Ί από γ^ . '5 ντυπωηιοκό σε εκτέλε
Ξέρασε πέντ ■κραΙ'ύπουλο X. Αυτός
Ενικού t a ‘ T AüA π<ιίκ' εεί του
Vu υντιδρόση
ΓΟν αν,ϊυπορο
Στο Γ
Λκθ>βοπουλο Β.
η ποιότητα του ματς

έπεσε και αυτό γιατί χρησιμοποιήθη
καν μεγάλοι σε ηλικία παίκτες. Απο
τέλεσμα αυτού ήταν να μειώσει το
σκορ στο 80' ο Δαμιανίδης Αβρ.
Από τον Εθνικό όλοι ήταν μέ
τριοι μέχρι κακοί. Μόνο ο Ακριβο
πουλάς Δ. ξεχώριοε για το δυνατό
και αγωνιστικό πνεύμιι στο παιχνίδι
του. Από τους Παλαίμαχους πρώτοι
παίκτες οι αειθαλείς Ρίσσος. Κεσίδης.
Σαμπανίόης (που αν και σε τόση
μεγάλη ηλικία για ποδόσφαιρο κατέπληξαν). Ακριβόπουλος X, I, Διαμάντης. Πιστοφίδης Ν, και ο Τσεγκελίδης που ήταν μιά επίθεση μόνος
του.
Διαιτητέυσε με απόλυτη επιτυχία
ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού
Κεφαλίδης, ο οποίος δεν αγωνιζόταν
λόγω τραυματισμού.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΡΑΧ1Α: Ακριβόπουλος Β, Μωϋσίδης II, Παπαδοπούλας Γ. Πιστοφίδης Κ (35' Καρυπίδης) Δαμιανίδης
Χρ.. Δαμιανίδης Αβρ. Ακριβόπουλος
Δ. Θεοδώρου Θ. Κρεμμύδας, ΜωΟσίύης [. Ηλιάδης (46' Κατσώνης).
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ: Μήτσας. Ποζίδης (46' Ρίσσος). ΜώΟσίδης Ν,
Δαμιανίδης Αλ.. (26 Θεοδώρου Δ.)
Διαμαντής. Τεντζογλίδης ( 19' Αλμα
σι'δηε). Πιστοφίδης Ν, Ακριβόποιιλικ Γ. Παπαδοπούλας Δ. (70' Σαμπανίδης), Ακριβόπουλος X, Τσεγκκλί
δης (65’ Κεσίδης)·

Ρεκτιφιέ
Μη χ α ν έ ς α ν α κ α τ α ς κ ε υ η ς
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤγΠ θ Υ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

ρ.^°γζ*νέτιι - Πιστόνια - Βαλβίδες ατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και 7toXXà άλλα

δρεια στην έδρα της με τον Άρη
Παπαγιάννη, συνεχίζεται αύριο το
πρωτάθλημα της Γ" Εθνικής στον
ΣΤ' όμιλο.
I ΤΟ ΠΛΙ1ΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ—
Δόξα Κορισού Αστραπή Μεσοπ:
Καραμουσαλίδης, Κόντης. Δερμεντζής (Σερρών)
Αετός Σκόδρας - Νίκη Αξού:
Γεωργακούδης, Τσακιρίδης, Λαζαρί·
δης (Καβάλας)
Σαρακηνός Βόλου - ΠΑΟΚ Αρα,
βησού; Σάββας. Σαββίδης. Σιούλας
(Β.Δ.Μ.)
Φλώρινα
Δόξα Μακροχωρίου:
Ταχυρίδης. Παπάς Χρ. Παπουτσής
(Δράμας)
Παναργειακός Ορ Μετέωρα: Σια·
μαντούρας. Σαλπιγκτής Ελ.. Μέντζας
(Καβάλας)
Αλεξάνδρεια
Αρης Παπαγιάννης: Κωνσταντίνου, Βούλγαρης,
Κατσαβάκης (Χαλκιδικής)
Ρήγας Φερ.
Λιγενής Νεοχ:
Κωτσαδάμ, Πολυτάρχου, Καλιαν
τράσης (Βοιωτίας)
Δήμητρα Τρικάλων Εδεσσαϊκός:
Κρίίπτάνιις. Γεργής, Καρασαββίδης
(Θεσ/νίκης)

Η ΑΠΟΝΟΜΗ
ΕΠΑΘΛΩΝ
ΣΤΟ ΣΕ Λ Ι
Ο Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορει
βατών Βέροιας με σχετική ανακοίνω
σή του καλεί τα μέλη και τους φίλους
του γιυ αύριο 25 Απριλίου στην αί
θουσα του καταφυγίου στο Σέλι.
όπου θυ γίνει η απονομή των επά
θλων του εσωτερικού πρωταθλήμα
τος καθώς και η αμοιβή ηθικών αμοι
βών πε πρόσωπα που προσέφεραν
ιινεκτίμητες υπηρεσίες στο σύλλογο
και τον αθλητισμό γενικώτερα.

Χιλιάδες
οι νεκροί
από έκρηξη
ηφαιστείου
ΜΕΞΙΚΟ 23 (ΛΠΕ)
Τα αποτεφρωμένα πτώματα 30
ατόμων, που κάηκαν κατά την πρόσ
φατη έκρηξη του ηφαιστείου «Τσι
ΐσονάλ». στο Μεξικό, βρέθηκαν προ
χθές από μιά στρατιωτική περίπολο,
ανακοινώθηκε ιιπό επίσημη αστυνο
μική αρχή. Η ανακάλυψη αυτή ανε
βάζει τον αριθμό των νεκρών σε 52.
ενώ αγνοείται η τύχη 2.755 ατόμων,
εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργού αμύνης του Μεξικού
στρατηγού Φελίξ. 20000 άτομα
παραμένουν άστεγα.

Νέα πρόσωπα
διόρισε

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μεγάλο ντέρμπυ αύριο μεταξύ
των πρωτοπόρων Πλατύ και Ξεχα
σμένης στο γήπεδο του πρώτου, ενώ
η Κορυφή παίζει στην Ν. Νικομήδεια
με το Σέλι.

Λουτρός Ηρακλής Δ.
Κυψέλη Πλάτανος
Κεφαλοχώρι Κλειδί
Καβσιλα - Καψόχωρα
Κπλοχώρι Μ. Αλέξ/δρος
Νεοχώρι Σχοινάς
ΡΕΠΟ: Λιανοβέργι
β' όμιλος
ΣΑΒΒΑΤΟ 4.30 π.μ.
Προμηθέας Απώματα
Π. Ζερβοχώρι Τρίλοφος
Αρχάγγελος Γεωργιανοί
Π. Νερά Νεόκαστρο
Λυκογιάννη Πολυπλάτανος
ΡΕΠΟ: Πατρίδα
Ο αγώνας Μαρίνας - Ροδοχωρίου
θα γίνει την Κυριακή στις 10.30

δόν πλήρης. Καλύτερη όμο>ς μελέτη
φανέρωσε ότι το βακτηρίδιο που χρη
σιμοποιήθηκε μπορεί να προκαλέσει
βλάβες στο ανθρώπινο μυοκάρδιο.
Έχοντας υπ’ όψη αυτό το μεγάλο
μειονέκτημα οι επιστήμονες της ομάδιις οδοντιατρικών ερευνών του
Βασιλικού Κολλέγιου συνέχισαν τις
ερνιασας για να διαπιστώσουν αν οι
προστατευτικές ιδιότητες μπορούσαν
να διαχωρισθούν από τις παρενέρ
γειες. Σε μιά νέα ανακοίνωση της
Βρετανικής Οδοντιατρικής Εφημερί
δας Tpiu μέλη της ομάδας ερευνών
αποκαλύπτουν ότι το ένα από τα δύο
λευκωματούχα συστατικά της μεμ
βράνης των κυττάρων του βακτηρι
δίου προστατεύει τα δόντια από τη
φθορά χωρίς να επηρεάζει τους καρ
διακούς ιστούς. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση η προστασία ποι το λεύ
κωμα τούτο πρόσφερε σε τρεί; διαφο
ρετικές ομαοες πίθηκων ξεπέρσσε
εκείνη του άλλου λευκώματος. »Επει
δή δεν υπάρχει ένδειξη για βλαβερή
επίδραση πάνω στην καρδιά, τα πάρα
πάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν
το αντιγόνο αυτό σαν το καταλληλό
τερο από όσα έχουν μνημονευτεί για
την πιθανότητα παρασκευής ενός
εμβολίου κατά της τερηδόνας» πρασ
θέτει η ανακοίνωση.

Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ

Φ Ω Τ Ο Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΟ Θ Ε Σ ΙΑ - Ο Φ Φ Σ Ε Τ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ».

ζις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πο)Μχρωμες
Τ η λ εφ ω ν εία τε μας 29.762

ΒΕΡΟΙΑ
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Η ΚΟΡΥΦΗ ΚΕΡΔΙΣΕ
ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 6-2

Η ομάδα του JHONY' SHOP (που μάλλον θα γίνει επίσημη από το καινούρ
γιο πρωτάθλημα), λίγο πριν την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην Κορυφή.
Σε φυτικό αγώνα που έδωσε η πρω
τοπόρος Κορυφή την δεύτερη μέρα
του Πάσγα. με την ανεπίσημη υμαόιι
JHONY SHOP . την οποία αποτι
λούν φίλοι πελάτες της ομώνυμης
μπουτίκ του Γιάννη Ιωαννίδη και
που όλοι αγωνίζονται σε ερασιτεχνι
κές ομάδες της ΕΠΣΚΜ, κέρδισε με
σκορ 6-2.
Έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας,
που ικανοποίησε τους αρκετούς
φιλάθλους που τον παρακολούθησαν
και στο τέλος του χειροκρότησαν τις
δυο ομάδες.
Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν
οι Γιάντζης, Μουσκεφτόρας (2),
Μπεκιάρης I και II. Καραγκούνης,

Γιο λογαριασμό των ηττημίνων οκαραριιν σι Διαμαντής, Καρυπίόης ενώ
ο Ιωαννίδης είχε δοκάρι.
Η διαιτησία του * Ματράκα ί.-ριστη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΚΟΡΥΦΗ Βπλσιιμύπουλος. Μπιζάκης. Καλτσονάκης. Μπεκιάρης I.
Μιχιιλάκος, Λίνος (Μπεκιάρης ||),
Κουρελάτος, Λακαοάς, Μουοκεφταριις 1. Γιάντζης, M uuno^túpa: Π
(Καραγκούνης)
JHONY SHOP Γαλονομάτης Μ.
Σταφαρίκος, Γαλιινομάπις Β \ω
μάντης. Βϊνζας, Τσιγκογιάννης. Τσα
χουρίδης. Ιωαννίδης, Κυγιας. Καρυ
πίδης, Θροδαιρίόης

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΑΡΧΕΛΑΟΥ
ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
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Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α' όμιλος
ΚΥΡΙΑΚΗ ώρα 10.30 π.μ.

Με τα νέα α ύ γ χ ρ ο ν α μηχαγψατα αναλαμβάνουμε όλες

Ιί· ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

Ή

'·!'

1

3 ;Λ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ο Π ιν ο σ έ τ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

fa

Λ

Βέρμιο Ν. Τρίκαλα
Μελική Λευκάδια
Αγκαθιά Αγ. Γεώργιος
Βαρβάρες Τριπόταμος
Νησί Καμποχώρι
Σέλι Κορυφή
Νησέλι Βεργνα
Λιιιβατός Νικομήδεια
Πλατύ Ξεχασμένη
Ραχιά Πιιπάγος

Επιτέλους, έφθααε η μεγάλη ημέ
ρα. για το Μπάσκετ ίου Φιλίππου και
όλης της Βέροιας.
Την Κυριακή 25/4 και ώρα 10.30
π.μ.. στο ανοικτό γήπεδο της
ΕΛΗΑΣ. ο Φίλιππος αντιμετωπίζει
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ. 23 (ΑΠΕ)
τον συγκάτοικό του στην πρώτη θέ
Ο δικτάτορας της Χιλής Αου- ση Αρχέλαο Κατερίνης, σ' ένα απο
γκούοτο Πινοαιμ σχημάτισε χθες νέα φασιστικό παιχνίδι.
κυβέρνηση, στην οποία μετέχουν 15
Ο νικητής κάνει το μεγάλο βήμα
στρατιωτικοί και έξη πολίτες. Ο ανα γ») την Β' Εθνική κατηγορία.
σχηματισμός αυτός θεωρείται από
Φαβορί για την νίκη δεν υπάρχει.
τους παρατηρητές οαν μιά απάντηση
Ο Φίλιππος υπερείχε ελαφρά, λό
στην αυξανόμενη οικονομική κρίοη γω έδρας και απουσίας δύο βασικών
και στην ανάγκη επιβολής οικονομι παικτών του Αρχελάου, λόγω τιμω
κών μεταρρυθμίσεων οτη χώρα. Παρ ρίας (Σμυρλή Πρισκομότη). uv-τίθεόλα αυτά, ο Αουγκούστο Πινοσέτ δή τα όμως ενιαχύεται με την επανεμφά
λωσε ότι θα συνεχισθεί η μέχρι τώρα νιση των Τζουγκράνη. Σαμαρά.
υφιστάμενη οικονομική πολίτικη
Σήμερα θα κάνουμε μία ανασκό
παρ' όλη την ύφεση την ανεργία, πηση των αγώνων που έδωσαν οι
την υποτίμηση του νομίσματος της •ιιιώνιοι αντίπαλοι» για το Πρωτά
χώρας και τη μείωση των εξαγωγών. Ολημα και το Κύπελλο από το 1978

Επιστήμονες ερευνητές βρήκαν
τη σύσταση εμβολίου κατά της ιερή
δόνας που δίνει τις μεγαλύτερες ελπί
δες για αποτελεσματικότητα απ' όσα
έχουν μέχρι σήμερα παρασκευαστεί.
Οι οδοντογιατροί από καιρό ερευ
νούν για τον τρόπο αντιμετώπισης
του διογκσύμενου προβλήματος της
φθοράς των δυντιών σε πολλές χώρες
όπου το διαιτολόγιο περιέχει πολλά
ζάχαρα. Τα τελευταία χρόνιο ελπίδες
για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο άρ
χισαν να αναφαίνονται Οι δοκιμές
πάνω σε πειραματόζωα είχαν σαν
άξονα την ανοσοποίηση με εμβόλια
από συγκεκριμένα βακτηρίδια που
πιστεύεται ότι κυρίως ευθύνοντσι για
την τερηδόνα στους ανθρώπους.
Το (969 στο Βασιλικό Κολλέγιο
Χειρουργικής στο 'Ορπινγκτον κον
τά στο Λονδίνο πίθηκοι ανοσοποιή
Βήκαν με επιτυχία κατά της φθορά;
των δοντιών με έμεση ολοκλήρων
Ο ΒΕΡΡΟΣ ΓΓΕΡΠΟ Σ του Δημη- κυττάρων τυυ βακτηριδίου «STRE
τρίου και της Κορνιλίας το γένος PTOCOCCUS ΜΥΤANS», Πειράμα
Tüiuu γεννήθηκε και κατοικεί στη τα στο Κολλέγιο αυτό και αλλού
Βέροια
και
η ΤΖΙΜΟΛΑΚΑ έδειξαν ότι οι πίθηκοι που έπαιρναν
ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γρηγορίου και π·|ς τροφές με πολλά ζάχαρα παρουσία
σαν λιγώτερη
u»v δοντιών
Βικτωρίας το γένος Παπανδρέου γεν
νήθηκε στη Λ. Γερμανία και κατοικεί μετά τον εμβολιασμό, Η προστασία
στη Βέροια πρόκειται να παντρευ κράτησε για εννέα τουλάχιστον χρό
τούν και ο γάμος θα γίνει στη Βέροια. via και σε μιά περίπτωση ήταν σχε

$

μετά.
Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι συναν
τήθηκαν 9 φορές (7 για το πρωτάθλη
μα και δύο για ίο Κύπιλλο Ελίαιδοτ)
Ο Φίλιππος έχει πετυχει 7 νίκες
(5 για το Πρωτάθλημα και 2 για το
Κύπελλο) και έχασε 2 φορές.
Πέτυχε 3 νίκες στην Rtpom και 4
μέσα στην Κατερίνη, ενώ ·χασ.
’
φορές στην Κατερίνη. Στη Βέροια
παραμένει αήττητος.

kui

Α) Πρωτάθλημα:
9.12.78: Κατερίνη - 66-76
10.3.79: Βέροια: 103*09
10.12.79. Βέροια: 66-59
13.4.80: Κατερίνη: 87-86
21,(2,80: Κατερίνη: 48 45
19.4.81: Βέροια: 84-78
13.12.81: Κατι-ρίνη: 62 63
ΚΥΠΕΛΛΟ Ι-ΆΛΑ ΛΟΣ
7-12.HU; Κιιιερίνη- 56-44
ι .ΐα β Ι : Κ ικιρίνιι 62-59

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΆΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ.ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ
Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΕΕ ειδοποιεί νους κ.κ. ΒΑΡΗΚΟΟΥ’! , 6 π ο
επιστημονικός ηονερνάτης της θα .'.πιπκ*φθπ την ΒΕΡΟΙΑΝ Ξει ,,·:
»ΑΙΜΣΤΕΛΗΣ». τηλ- 26 355. δια μίαν ημέραν την Τρίτην 27ην V , .
λίοο 1982.
1
Ούτι>; θα είναι εφοδιασμένος με τπ πώ:ον σύγχρονα και τιλειι :
ακουστική (ροδέλα 1982) όλων των τύπων και ώ όλος τα; π π ίπ - ·
σεις βυμηκοοΓας. ως και ΚΑΘΕ ΔΟΚΙΜΗ Κ α Γ Ε ΪΠ Λ έι-Π
ΔΩΡΕΑΝ.
. Επωφεέ.ηθείτε της ι πισκέψενός μας ινα προμηθευθεϊιε το κα:ά)3.η
λον δια την περίπτωού ο«ς ακυυσπνόν δια να επαναιρητε την ακοήν
αας χαρίζοντας έτσι την χαρά στον σιυιόν σας και στους δικού; συ.
«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ» Ε Έ .Ε
ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλ. Ομονοίας 12 τη λ. 3214463

(ΜΙΚΡΕΕ ΑΓΓΕΑΙΕΕ
ΠΩΛΟΥΝΤ I ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Πωλούνται δύο συμπιεστές αμμωνίας (κομπρεστρ) φυκτι»-ης ικσ
νότητας ο καθένος 286.000 KC AI. Η σε 15 ν 35>C. Πλτμ,ουορα.
στο ιηλοφωνο 25488 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
Από το GOODYS KESTAYKANT ζητείται βοηθός «κςιβιτόρω
για απογευματινή αηιιοχυληση. Πληρ. ουτοπροσώπαις. Μητρι>Λΐιλ:ως
40 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επανγ€λμσιικό ή ημιεηυνγΓ/(μσ■*π<υ MiToyeipiojjévo ut
κατάσταση Πλπρ. ΜΠΥΡΑΡΙΑ MIMIS Τηή, 52 1 )8
Z H T F IT A I Λ Δ Μ Λ Ο
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Γιο »0 €pya0TT€l οσν aurautpos. *ωρ*ς κεφακοο και με κο.αι,-r
όρους. Πληρ. ιηλ. 4137 5 Λευκάδια Ναούοης.
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ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
«ΜΟΡΤΙΧΕΡΟΜΕΤΡΟ · ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΛΙΣΟΜΕΤΡυ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

SERVICE
MERCEDES BM.W.
Γ. ΔΟΥΑΤΕΡΙΔΗΣ
- Α. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥΑΟΣ
Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ 259 (ΥΠΟΓΕΙΟ) THA.26S52
ΒΕΡΟΙΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ
Κάποτε τα ευχάριστα ν α ήταν κανόνας ο την ζωη μας. Σήμερα, με το αγ
χος των προβλημάτων acu η ίδια η Γχιη με τον αυ·χμοι>ο ρυθμό μας έδωσε,
αποτελούν εξαίρεση. Η ζωη μέσα οτην K»p«*,a, um. δυστυχώς έκλεψε απυ
την Αθήνα μοΛιν το μαονκκτήματα τη; και δεν πήρε τίποτα από τα καλά της,
εχει poimvntmn.

Μέσα λοιπόν στον ζοοτρο ουρανό της πλήξής. κάποιο ιιεράκι ούριο, διώ
χνει τα σύννβρα της αποτελμάτβκιης.
Μ ιϋημι, όη η napea των συντοπιτών μας. που πριν απο 16 ακριβώς χρό
no avumuTMfll την πόλη και την πραέβαλε όσο κανείς καμμιά φορά, με τα
Φεστιβάλ Παραγωγής. με τις εκθέσεις, μ* τις συναυλίες, με τα έντυπά της με
τα 1000 και πλέον μέλη της. 'αττιιπιστρνφια.
Οι ώριμοι πλέον «νέοι», οι άνθρωποι του ΤΟΒ. που τόσα πολλά τους
οφειλα o tono; μας. ακεκχκωασν να ξαναδωαουν κιπι ακόμη στην πόλη μος.
Ξιησίδρυαοί' τον Ιουρισηκο και Εκπολιτιστικό Ομιλο Βέροιας (ΤΟΒ)
κοι παν πρώτες εκδηλώσεις έχίΑΐι τυπώσει σε 1000 τόμους, ένα βιβλίο με τα
Λοογρυυικο της Βέροια; και της περιοχής της κ. Κουτσογιαννοπουλου ·
Ψωμά. Ένα βιβλίο bou αποιελα πραγματικό πολύτιμό στολίδι κάθε βιβλιο
θήκης κιιι ανω ανυπολόγιστο σε λσογρααικά υλικό. Ενα βιβλίο που η ποιο
της τον ιορτυρα την αγάπη των ιδρυτών του ΤΟΒ για τον τόπο τους.

Φοβούμαι πως τα ΙΟΟΟ μόνον βιβλία που τυπωθήκαν σε ανεκτίμητη
έκδοση ανα» πολύ λίγα για του; Βιρουιιτες και τους πομοικούντες στην πόλη
II άλλη εκδήλωση, είναι το στήσιμο ενός αγάλματος απο μπρούντζο στην
Εληα. Με «υνιργτκΛΟ μι τον Λημι> Βέροιας σύντομο η Βέροια Bu υπερηφα
»•»αετοί για την »K.-ιρη της». Γιστί το άγαλμα αυτό, έργο του γλύπτη θωμά
BauaCrv είναι αντιγραφή της «Κόρης της Βκρυιας» που βρίσκεται στην προ
θήκη ταυ Μουαάαυ του ΜονττχουΕται ïavvs ο ΤΟΒ ζαναμπαίτα στην ζωή της πόλης μας. Καλώς ήρθες
ΤΟΒ.
Μακεδών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΣΥΡΕΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Ανυγχυστικού
Χυν σμοτί Α π ω ; Vn>; Χελιού δια
κήρυττα όη: Δυβήσης ανητροσψσ
ράς επί του αποτελέσματος της νενο
μένη; την 21 4 83 μειοόοπκής δημα
npnmn. δ.μ την ονάθεαιν ίργιίσιας
εκδα(',·.σέως πύρσείος και συγκεν
τριίισκως δι ελκυστήμων. στρογγό
λης ξυλείας πκύκιγ; 4.000 S.Û00 μ3
περίπου λήμματος 1982 και 800 μ
«ρίπου λήμματος 1981. προκηρύσ
σττο. 3η μειοδοτική δημοπρασία δια
την 30ήν Απριλίου 19S2 ώρα I I - 12
π .μ. εν τω Γ μοφπ’ω τόπι Συν/σμού.
Τιμή ικκινήσεοις ή της αντιπροσφο
ράς ήτοι όρχ- 572 ανό μ3. Δικαίωμα
συμμετοχή; δρχ. 1ÍO.OOO. Η έγκριτης
του αποτελέσματος θο dvai υ ίά την
κρέσιν ton ΑΧ.
Βέροια 23-4 1982
Ο Πρόεδρος του Xbv/σμου
Σιμός Ιτεργ,ος

ΑΝΑΘΕΣΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συν/ομού .νσι.ω ς Α/τος Χελιού δια
κηρύττει ότι: Δοθείσης αντιπροσφορά; επί ίου αποτελέσματος της γενυ
μόνης την 2 1'4/82 μειοδοτικής δήμο
πρασίας δια την ανάθεσιν εργασίας
ρίψεως, κατατμήσειιις και ιιποφλοιώ·
σί.ως 4.000
5,000 μ3 περίπου
στρογγυλής ξυλείας πεύκης και την
υλοτομία της εξ αυτής πιιραγωμένης
1.000 1.500 τίιννων ξυλείας μήκους
μέχρι 1,50 μ. (στρογγυλάκια) εκ των
Λ Τ. 6α. γ. ε · 7α, β. γ. 6. ε. 8α, β. γ.
δ. ε. και 20β της υπό έγκρισιν μελέ
της. προκηρύσσεται 3ος μειοδοτικός
διαγωνισμός δια την 30ην Απριλίου
1082 ώρα 10-11 π.μ. κν τω Γραφείο)
του Συν/ομού. Τιμή εκνινήσεως ή
της αντιπροσφοράς ήτοι δρχ, 447
ανά μ 3 και τάυναν. Δικαίωμα συμμε
ίΟχής δρχ. 150.000.
Η έγκρισις του αποτελέσματος Οα
είναι υπό την κρίσιν του Δ.Σ.
Βέροια 23-4 1982
Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
• Ιιμος Γτέργιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
της εταιρίας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩ ΠΟΥ ΉΙΙΖΙΙ στην Ελλάδα
Θεα/νίκη τηλ. 831.649, 844.412

ISUZU ΚΒ26 πικμε καράτσα Ιαπωνίας
ΑΓΡΟΤΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΤΙΜΗ 348.000δρχ.!
Γκι κάσα πληροφορία στον τοπικό σας αηιτφόαωπο:

Α Φ Ο Ι Κ Α Ρ Α Ν Λ ΤΣΙΟ Υ - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΓ. Δ Ρ ΙΖ Η Σ · ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΔΩ Κ Α Ι ΤΩΡΑ
3,νραατή να ξέρεις όη το ίΣ Ο Ζ Ο πίκ
σπ^σνιν
Ιαπωνία στοιχίζει 20.000 δρχ. περισσότερο αχό το άλ
λα Ιαποηηκό αυ τί τα διότι είναι το πρώτο σε ποιότητα.

του βρεττανικού τύπου

-

ΜΠΟΥΕΝΟΓ Α ΙΡΕΙ
Ο πρόεδρος της Αργεντινής και
αρχηγός της στρατιωτικής χούντας,
στρατηγός Γκαλτιέρι. έφθασε αερο
πορικώς χθές στην πρωτεύουσα των
νησιών Φάλκλαντ. Πόρτ Σάνλεύ. που
έχει μετονυμασθεί τώρα σε Πόρτο
Αρτζεντίνα.
Ο Γκαλτιέρι. με δάκρυα στα μότκι
δήλωσε κατά την άφιξή του στο
αεροδρόμιο ότι ποτέ πλέον τα νησιά
δεν πρόκειται να επιστρέφουν στο
παρελθόν και πρόσθεσε ό η η σημαία
της Αργεντινής θα κυματίζει πλέον
αιώνια εκεί.
Επίσης προέΐρεψε τους στρατιώ
τες να υπερασπίσουν τις θέσεις τους
μέχρι την τελευταία στανόνα του αί
ματός τους.
Εν τω μεταξύ η πργενπνή κυβέρ
νηση. από την πλευρά της. εξακολου-

'

Η Ηολυδι<!ΐ?!*ιιπΙΐΓ..σο κοα 6ίς αναβληθείσα, συνέντευξη του κ. Παπανδρ α » στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC διερρευσε τκλικά προχθέ^,
m απογευματινή οιλοκνβτρνητική εφημερίδα. Γιο το θέμα της διαρρευσεως ο
υφυπουργό; Τύπου. κ_ Μ ηνσ .'.κις. δήλωσε ότι διέταζε ήδη αντικρίσεις στην
ΕΤΤ για να αποκαλοφθη ο δράστης, στον αγροτικό τομέα και να παταχθεί
Ετη συνέντευξή του ο κ. ΙΙιιπαν- η φοροδιαφυγή Επίσης πρέπει να
δρέου ασντί αυστηρή κριτική στο σί·
αποκεντρωθεί η διοίκηση, να μειωθκί
στΐ|μα του υπαρκτού σοσιαλισμοί.. η δύναμη της κεντρικής εξουσίας
α λ λ ά και στυν κα τιταλισμό Ο κ. που στη χοίρο μας είναι υπερβολικά
ΙΙυπανδμτου τονίζει επίσης ότι η μεγάλη, να συμμετέχουν οι πολίτες
πολιτική συγκυρία οδηγώ .ττο ν./ ο
στις αποφάσεις και να δημιουργημαστέ αυτί μέσο ούτε έξι« από το θούν μεγάλες αγροτικές μονάδες,
ΝΑΤΟ αυτή τη σηγμή. ενώ κτίριο ώστβ η γεωργία να γίνει παραγωγική.
πρόβλημα είναι πόντο η ιτααάλιιο Ανάλογη πολιτική συμπτύξεως σε
ίων ανατολικινν μος συνόρων.
μεγάλες συνεταιριστικές μονάδες
Αναλυιικώτφά. «ναψ«ί>ο»ι*"ος βλεπχι ο κ. Παπανδρέου να είναι το
στην οικονυμιχη κατάσταση της χώ ιδεωοες και για τη βιομηχανία.
ρας. σ πρωθυπουργός τιίνισε ότι κ\ί·
Για το καππολιστικό σύστημα ο
ριο πρόβλημα ιχναι ο εκσυγχοονν
κ. Παπανδρέου είπε ότι περνάει βαθιά
σμός των άοσμων « η η κατάργηση δομική κρίση με λύση ιδιαίτερα
της παραοικονομίο; Ειδικότερα τμχ- δυσχερή, αφού είναι αδύνιιτον να
Πίι να κιιταργηθούν οι μϊσάζοντις
εφιιρμοσθεί πρόγραμμα επενδύσεων

m z '\

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΣΥΡΡΑΞΗ Βρίσκονται Αγγλία Αργεντινή

Ούτε μέσα, ον τε
έξω απ το ΝΑΤΟ
ΕΙΠΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

r

απο τις πλούσιες χώρες του Βορρά
στις φτωχές του Νότου.
Αναλυτικός κιιι αυστηρός ήταν ο
κ. Παπανδρέου και για το μπλοκ των
ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών. Εί
πε ότι ο πρώτος λόγος των δυσκο
λιών τους είναι ότι έχουν ανάγκη τη
δυτική τεχνολογώ, πράγμυ που τις
οδηγεί στην εξάρτηση από τη δύση.
Κιιι ο δεύτερος λόγος είναι ότι συλ
λαμβάνουν το πρόβλημα τηςανάπτυ
ξης μέσα από -ο δίλημμα «όπλα ή
βούτυρο», επιλέγονιας τα όπλα, σε
συνδυασμό με την ταχύρρυθμη βιο
μηχανική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα
εισάγουν δυτικά πρότυπα, που
δημιουργούν καταναλωτικές επιθυ
μίες που δεν μπορούν να ικπνοποιή
σοον.
ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΤΙΣ Η.Π.Α.
Από ης Η ΓΙΑ διατηρεί πολύ
καλές αναμνήσεις και συνδέθηκε με
τους δημοκρατικούς συμμετέχοντας
όπως σημείωσε και ο δημοσιογράφος
κ. Μπρίνκλυ - στην εκστρατεία του
Αντλάί Στήβενσον για την προεδρία
των ΗΠΑ. Θεωρεί πάντως ό η είναι
μειονέκτημα η έλλειψη σοσιαλιστι
κού κόμματος κυι προβλέπει ότι ένα
τέτοιο κόμμα θα δημιουργηθκί και
στις ΗΠΑ.
Πα το ΝΑΤΟ τόνισε ότι όλοι οι
Έλληνες, Δεξιοί. Αριστεροί και Κεν
τρώοι. συμφωνούν ότι π χώρα απει
λείται στα ανατολικά της σύνορα. Η
κυβέρνηση Καραμανλή, είπε, επα
νήλθε στο ΝΑΤΟ, ΤΟ οποίο αρνείτοι
να προστατεύσει τιι σύνορά μας.
χωρίς να έχει δικαιωθεί στους λόγους
που είχαν οδηγήσει στην αποχώρη
ση.
Ο κ. Παπανδρέου αφού αναφέρθηε στο στρατηγείο τπε Λάρισας που
παραμένει «νεκρό» κατέληξε λέγοντας
ότι για την ώρα με τα δεδομένα που
υπάρχουν είμαστε ως προς το ΝΑΤΟ
σε μιά κιχτάαταση «ούτε εδώ ούτε
εκεί». Τόνισε επίσης, ότι το ΝΑΤΟ
δεν προσφέρει καμιά αυτόματη Κάλυ
ψη. ούτε σε περίπτωση επιθέοεως
από το Βορρά αν και κάη τέτοιο θα
σήμαινε παγκόσμιο πόλεμο. Είπε,
επίσης, όη πιθανόν Οα υπογράφει
συμφωνία για απύραυλη Βαλκανική.
Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ είπε
ύτι ο διάλογος που υπάρχει είναι
θετικός. Ελπίζει ότι το καλοκαίρι θα
αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις
βάσεις.
Μιλώντας γενικότερα για τον
Μαρξισμό, ο κ I Ιαπανδρέου είπε ότι
πρόκειται για μέθοδο ανάλυσης των
κοινωνικών σχηματισμών και όχι για
πολιτικό σύστημα και ότι πάντως δεν
υπάρχει αυτή τη στιγμή κράτος που
να τον εφαρμόζει.
Λνιιφερύμενος στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης τόνισε ό η ο
Μάρξ υποστηρίζει πως όπου υπάρχει
ισχυρά Κράτος, αυτό υποδηλώνει
ισχυρές αντιθέσεις ανάμεσα στις τά
ξεις. πάλη των τάξεων, σύμφωνα με
τη Μαρξισηκή ορολογία.

θεί τη διπλωματική εκστρατεία της,
προετοιμάζοντας τη διάσκεψη των
χωρών μελών της οργάνωσης αμε
ρικανικών κρατών, που θα συγκληθεί
στην Ουασιγκτον. τη Δευτέρα. Σε
περίπτωση, που η οργάνωση αυτή
αποφασίσει να εφαρμόσει την αμερι
κανική συνθήκη αμοιβαίας βοήθειας,
θα ήταν δυνατό να επιβληθούν κυρώ
σεις εναντίον της Μεγάλης Βρεταννίας και ακόμη να απυσταλτ.ί διαμερικανική στρατιωτική δύναμη στα
νησιά Φάλκλαντ.
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΤΗΚΕ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ ι ΑΠΕΙ
Το Βρβτσννυεά νπουργείο Λμύνης
ανακοίνωσε τη νύκτα ότι όεν έχει
αποφασισύεί ακόμη ο αεροπορικός ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (ΑΠΕ)
αποκλεισμός ίων νησκίιν Φιιλκλαντ
Οι αδέσμευτες χώρες τάχθηκαν
και ότι αυτή ιη στιγμή ισχύει μόνον υπέρ «των δικαίων διεκδικήσεων της
η προηγούμενη απόφαση του ναυτι δημοκρατίας της Αργενηνής σχεηκά
κού αποκλεισμού, σε ακτίνα 200 μίλ
με τα νησιά Φάλκλαντ».
λίων γύρω από τυ νησιά.
Για δεύτερη φορά μέσα σε είκοσι
τέσσερυς ώρες ένα αναγνωριστικό
αεροσκάφος της πολεμικής αεμοπο
ριας της Αργεντινής προσπάθησε να
πλησιάσει και νυ Παρακολουθήσει
τον βρεταννικό στόλο, που πλέει
προς τα νησιά Φιιλκλαντ,
Τα ραντάρ του βρεταννικού στύ
λου το κπεσήμαναν και πάλι και όπως
μετέδωσε από το αεροπλανοφόρο
•Ερμής», ο ιυτ«οτολμΐ*.νος του αγγλι
κού πρακτορείου Γ.ιδήσεα'ν, ένα
μαχητικό βρετανηκό αεροπλάνο
απογειώθηκε και πάλι από το αερο
πλανοφόρο και αναχαίτισε το ξένο
αναγνωριστικό αεροσκάφος σε από
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
σταση τριάντα μιλλίων μπό τον βρε
Τα κίνητρα δεν δίνονται για να
ταννικό στόλο.
ενισχύσουν τα υπερκέρδη των επιχει
ρήσεων αλλά για να βοηθήσουν στην
ΕΝΑ ΒΗΜΑ
πραγματοποίηση επενδύσεων σε
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
συγκεκριμένους τομείς και κλάδους
ΣΥΡΡΑΞΗ
που εντάσσονται στα πλαίσια της
Η βρεταννυεή ναυτική δύναμη
αναπτυξιακής πολιτικής της κυβερ
επέμβασης είναι έτοιμη να αρχίση
νήσεως.
πρώτη την επίθεση εναντίον αργενπΛυτό υπεγράμμισε προχθές, ο
νών πολεμικών σκαφών που βρί
υφυπουργός Συντονισμού κ. Παν.
σκονται στην καθορισμένη πολεμική
Ρουμελιώτης ο οποίος πρόσθεσε ότι
περιοχή ιων νησκίιν Φάλκλαντ.
μετά τις σημερινές συνθήκες της
Στη δήλωση αυτή προέβη ο Βρε
γενικής κρίσεως του καπιταλισμού
ταννός Υπουργός Αμύνης ύστερααπου εκδηλώνεται με την απουσία
πό τις δηλώσεις του αντιναυάρχου
μαζικών επενδύσεων, η χώρα μας θα
Γουντγούαρντ που έχει ανυλάβει τη
πρέπει να εφαρμόσει ένα συγκεκριμέ
διοίκηση του βρεταννικού στόλου
νο και επιθετικό πρόγραμμα βιομηχα
που πλέει την περιοχή των νησιών. Ο
νικής αναπτύξεως πράγμα που
Βρεταννός Αντιναύαρχος είχε αναφέ
σημαίνει ότι να επιλέγουμε και να
ρει ότι το βρεταννικό βασιλικό ναυτι
ενισχύουμε τους δυναμικούς κλά
κό δεν θο είνυι αυτό που 0ο αρχίσει
δους οι οποίοι θα δώσουν μιά γενικώ
πρδιτα τις εχθροπραξίες· Εξάλλου, η
τερη ανάπτυξη στην οικονομία.
βρεταννική δύναμη επέμβασης Οα
Παράλληλα πρέπει να ενισχύουμε ης
βρίσκεται από σήμερα τα μεσάνυχτα
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ς συνε
σε διαρκή κατάσταση επιφυλακής
ταιριστικές. τις κοινοπραξίες κ.λ,π.
διόη Ου έχει ειηέλθει στην ακτίνα
πού σε πολλές περιπτώσεις μπορούν
δράσης των αργεντινών πολεμικών
να γίνουν φορείς τεχνολογικής προό
αεροσκαφών,
δου, Πολλοί από τους δυναμικούς
Τόσο στο Λονδίνο όσο και στο
αυτούς κλάδους όεν μπορούν να ανα
Μπουένυς Αϊρες κυκλοφορούν διά
πτυχθούν χωρίς κρατική συμμετοχή
φορες φήμες για τις ενόοκυβερνητιενώ άλλοι είναι ικανοί νο αναπηικές ανατιθέμενες απόψεις σε σχέση
χθούν από την ιδιωτική πρωτοβου
με την κρίση. Η Αργεντινή χούντα
λία.
φαίνεται ότι βρίσκεται σε δίλημμα για
Ο κ. υφυπουργός προέβη στις πιό
το κατά πόσο θα υποσπιριχθεί η αμε
πάνω επισημάνσεις από αφορμή το
ρικανική μεσολαβητική προσπάθεια
νομοσχέδιο για τα κίνητρα, το οποίο
ή η έναρξη απευθείας διαπραγματεύ
θιι αρχίσει να συζητείνιι στην κοινο
σεων με το Λονδίνο
βουλευτική επιτροπή την Τρίτη.
Η δε βρεταννική κυβέρνηση είναι
διαχωρισμένη στις «περιστερές» και
στα «γεράκια» αναφορικά με μια
πολεμική ενέργεια στα νησιά Φάλ

τους Βρκταννούς βιυμηχανους να
όλες τις
συσκευές, που διατίθενται αυτή τη
δωρίσουν ή να δαντίσαυν

Σε διακήρυξη τους σχετικά με την
κρίση προτρέπουν την Βρεταννία »να
συνεχίσει δραστήρια ης διαπραγμα
τεύσεις για να αποκατασταθεί στο εν
λόγω εδάφη η κυριαρχία της Αργεν
ηνής και έτσι να λήξει η παράνομη
αυτή κατάσταση που εξακολουθεί να
επικρατεί στο νότιο τμήμα της Αμερι
κανικής Ηπείρου».
Η διακήρυξη ζητεί από την Αργεν
τινή ναι την Βρεταννία «νο επιδιώ
ξουν ειρηνική λύση στη διένεξη τους
και να απόσχουν από την απειλή ή
την χρήση βίας·.
ζ Το γραφείο συντονισμού των αδέ
σμευτων κρατών συνήλθε κεκλεισμένων των Ουρών για να συζητήσει την
κρίση. Ο πρεσβευτής της Αργεντινής
κ. Εντουαρντο Ρόκα δήλωσε στην
ομάδα των αδέσμευτων όη νέες εξε
λίξεις έχουν αυξήσει την ένταση
στην περιοχή «και έτσι θέτει σε
σημανηκό κίνδυνο την διεθνή ειρήνη
και ασφάλεια·.

Διευκρινίσεις
για τα κίνητρα
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ Ο Υ

κλαντ.
Η κα Μάργκαρετ Θάτσερ έκανε τα
πάντα χθές για να δείξει τ^ν απειλητι-

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΣΠΙΤΙ
Το πρότυπο του ηλεκτρονικού
σπιτιού πρόκβιαιι σύντομα νο κατα
σκευαστεί στη Βρεταννία. Ο αναπτυ
ξιακός οργανισμός, που είναι υπεύθυ
νος για την οικοδόμηση μιας και
νούργιας πόλης στο Μίλτον Κύνς.
βόρεια του Λονδίνου, σχεδιάζει το
«σούπερ σπίτι*, που θα είναι συ ντο
μα έτοιμο, σαν svu υπό ολόκληρο
συγκρότημα σπιτιών. που προορίζον
ται για ανώτατα στελέχη επιχηρή ’
asinv. Το εξωτερικό του σπιτιού θα
είναι παρόμοιο με των άλλων 12 σπι
τιών τοο οικισμού - μια διώροφη
μονοκατοικία, με τέσσερεις κρεββα
ιοκάμαρες. που θα βλέπουν σε μια
λίμνη και σ' ένα γήπεδο κρίκετ, σε
μ<α ημιαγροτική περιοχή της πόλεως.
Αλλά, στο εσωτερικό, το ηλεκτρονι
κό σπίτι, θα διαθέτει οποιοδήποτε τύ
πο μικροηλεκτρονικής συσκευής.
*Ρυ θο αιοιλλΛβπει τά νκά ι οχς., α.-ό
<άυ» προσιββική εργαοΐα. O avuBU*ξιακός οργανισμός θο ζητήσει από

κότητά της. χωρίς όμως να απορρίψει
η ς διπλωματικές προσπάθειες. Η
Βρεταννή Πρωθυπουργός τόνισε το
πόσο σημαντικό είναι για το βρεταν
νικό στέμμα το νησί της Νόηας
Γεωργίας, στο οποίο, σημειαιτέον, οι
Βρεταννοί μπορούν να αποβιβαστούν
πολύ εύκολα. Ο βρεταννικύς τύπος
τώρα υποστηρίζει ότι οι δυο χώρες
βρίσκονται μόλις ένα βήμα πριν τη
σύρραξη, προσθέτοντας ‘ότι το βρε
ταννικό βασιλικό ναυηκό θα πάρει
τη θέση των διπλωματών δεδομένου
ότι οι διπλωματικές προσπάθειες δεν
έχουν καταλήξει, προς το παρόν,
πουθενά.
ΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ
ΥΠΕΡ ΓΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

χώρος-

Υπάρχουν ά?Λοι παράγ·οντες που
επηρεάζουν πιό αποφασισηκά η ς
επενδύσεις όπως π.χ. ο π?.ηθωρισμός.
η υποτίμηση της δραχμής κ.7..π. που
δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας
είτε via ης κραηκές, είτε γτα ης t6uoηκές επιχειρήσεις, τόσον όσον αφορά
το κόστος της επενδύσεως όσο και το
κόστος διάθεσης των προϊόντων
τους.
Σήμερα διεθνώς υπάρχει τάση
συρρικνώσει»; των επενδύσεων λόγω
της πτώσεως του ποσοστού κέρδους
που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη της
καπιταλιστικής οικονομίας. Σήμερα
δεν υπάρχουν στον καπιταλισηκό
κόσμο οι παλαιές δυνατότητες για
μαζικές επενδύσεις που Θα καλύ
πτουν μαζικές ανάγκες όπως π.χ.
συνέβη κατά την ανοικοδόμηση των
καταστροφών του πολέμου στην
Ευρώπη.
Πολλές επιχειρήσεις αναπληρώ
νουν την πτώση αυτή του ποσοστού
κέρδους με κέρδη από μη παραγωγι
κούς τομείς (κερδοσκοπία, διαρροή
πιστώσεων κ,λ.π.).
Η κυβέρνηση πάντως δεν είναι
διατεθειμένη να ανεχθεί όπως το
ποσό που προορίζεται για τα κίνητρα
και το οποίο συγκεντρώνεται από την
φορολογία των ευπορότερων τάξεων,
κατάληξη στις τσέπες των επιχειρη
ματιών. Τα κίνητρα θα χορηγηθούν
για να γίνουν επενδύσεις εκεί που
πρέπει και όπως πρέπει.

Συνδιάσκεψη
παντοπωλειακών
οργανώσεων

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΤΡΟΠ

σηγμή στο εμπόριο, ή που πρόκειται
να κυκλοφορήσουν στην αγορά στα
προσεχή πέντε χρόνια.
Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα του
νοικοκυριού θα περιλαμβάνουν μετα
ξύ άλλων σύνδεση βίντεο μεταξύ του
σπιτιού και του γραφείου του κατό
χου. ηλεκτρονική σύνδεση με βιβλιο
θήκες. καταστήματα και ιράπεζες,
ενώ κομπιούτερς θα ελέγχουν απόλυ
τα τη θέρμανση και το φωτισμό του
σπιτιού Το σύστημα διαχειρίσεως
τυυ σπιτιού θα πληρώνει αυτόματα
τους λογαριασμούς, θα γεμίζει τη
μπανιέρα με νερό στη θερμοκρασία
και στυν όγκο, που επιθυμεί ο ιδιο
κτήτης, και θα κλείνει τις πόρτες και
τις κουρτίνες αυτόματα σε μια συγκε
κριμένη ώρα. Μια ηλεκτρονική
μπαίημπυ σίττερ 0« επιβλέπει τα
μικρό παιδιά, εάν οι γονείς θύ θέλουν
%ν >μ4ψυυγ_αηό τσοπίτι^Το «σούπερ
- σπίπ-θα κ itfc. e.n έξη Ι*·>ν*.ς, προ
το A εοιΑηθει σ τη ν τιμή τω ν 60

Ό πω ς είπε ο κ. Ρουμελιώτης δεν
αρκεί το νομοσχέδιο αυτό για να επι
λυθεί το επενδυτικό πρόγραμμα της

70

χίλιάδοίν λιρών. Οι επισκέπτες θα
μπορούν να δουν εκεί 6 η είναι δυνα
τσν να υπάρξει για το νοικοκυριό στο
άμεσο μέλλον.

ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
ποιηθούν σημιι*·ιι«.ες παράλληλες
Συνδιάσκεψη με την συμμετοχή
εκδηλώσεις (Ημερίδες. Συμπόσια,
Συνέδρια. Σεμινάρια. Διαλέξεις), με
εκπροσώπων 145 παντοπωλειακών
οργανώσεων και προμηθευτικών
την οργανωτική συμμετοχή έγκυρων
φορέων, υψηλής επιστημονικής στά
συνεταιριστικών ενώσεων του κλά
δου. που εκπροσωπούν 100 και
θμης. όπως to ΕΛΚΕΠΑ, ο Σύνδε
πλέον χιλιάδες μικρομεσαιους κατα
σμος Χημικών Βορείου Ελλάδος, η
στηματάρχες τροφίμων θα διοργανώ
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων
σει στα πλαίσια της 6ης ΔΕΤΡΟΠ. η
Τεχνολόγων Τροφίμων, το Κέντρο
Πανελλήνια Ένωσις Παντοπωλεία
Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελμμκών Εταιριών, Συνεταιρισμών Κοι
ηκής Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης
νοπραξιών Ελλάδος (ΠΕΠΕΣΚΕ).
κ.α.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η ομαδι
Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε στη
κή επίσκεψη εκπροσώπων του κλά
γραμματεία της ΛΕΤΡΟΠ, η επίσημη
δυυ από όλη τη χώρα στην
συμμετοχή της Δανίας προγραμμάτι
ΛΕΤΡΟΠ, η οποία, όπως τονίζεται
σε συνέντευξη τύπου, που θα δοθεί
από :ην ΠΕΠΕΣΚΕ. είναι έκθεση
στο Περίπτερό της στις 24 Μαίου.
πρωταρχικής σημασίας, όχι μόνο για
Στη συνέντευξη θα κάνει ανακοινώ
τους παραγωγούς, αλλά και για τους
σεις ο κ. Η. BASLE NIELSEN,
προϊστάμενος της γραμματείας της
τελικούς δωκινητές ειδών διιιτροφής
Δανικής Κεντρικής Επιτροπής Συνε
και ευρείας καταναλώσεως.
ταιρισμών και μέλος του Διοικηηκού
Ό πως αναφέρεται σε έγγραφο της
Συμβουλίου της COCEGA (Κεντρι
ΠΕΠΕΣΚΕ ήν έναρξη των έργα
Ο’ών της-ουνδιάσκεψιις θυ Κ'ΐρυξει ο·* κή Ε*ί·[χη*ή Γεωργικών Ζ«Μ.τ<υρι
σμών τη; ΕΟΚι. με θέμα το κίνημα
υπουργός εμπορίου κ. Νικ Ακριτίτόιν Γεωργικών Συνεταιρισμών της
δης.
.Δανίας, (που εφέτος γιορτάζουν τα
Εν τω μεταξύ, στα πλαίσιο; της 6ης
100 χρόνια τονκςλ σε σχέση με τη
ΛΕΤΡΟΠ, που Οα λειτουργήσει από
δομή της Ελληνικής Γεωργίας.
21 ’ Λ Μπίου 1982. θα πραγμστο-

Αντίθετοι οι
δικηγόροι στην
ενοποίηση
των Ταμείων
Την ανησυχία και την 0V
too για την μελετωμένη
των ασφαλιστικών ταμείων StCfiH
σι τ-η/,εγράφημό του προς εην*κ
πουρνό Κοινωνικών Υπηρε*·*®*
Κακλαμανάκη το Ταμείο Πμ Η
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
ζητάει την δραστηριοποιηθώ ^
Δικηγορικού Συλλόγου Θο
κης για την αντιμετώπιση ταιΜ
χος αυτού που θίνει τον όικηΐ
κόσμο.
Συγκεκριμένα, στο τη/^ΥΡ
του προς την υφυπουργό Μ
κών Υπηρεσιών εκφράζει τι?'
τυράς, διότι δεν ζητήθηκε η '
των υπευθύνων οργάνων το» το
και διότι θίγονται κεκτημένΟ S!
ματα. ενώ παράλληλα φαλκιδ
σημαντικά κεφάλαια και πόρούτ
όημιουργήθηκαν αποκλειστικό ■
εισφορές των μελών από flÇ “5"
στ.ως του ταμείου (το 1928) μέί0*Ρ
σήμερα.
Εξ άλλου, το Δ .!, του Τφ
Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλό __
στο τηλεγράφημά του προς τον^Η
γορικό Σύλλογο, αφού όιιιτυΙ’“®
τις θέσεις του. ζητάει την σύΥ»Η
γενικής συνελεύσεως και rl,vJ Ï Ï
στηριοποίηση του Λ.Σ.Θ..
νου να μεταφερθέ στα αρμόδ>α °^Iνο η αντίθεση του Ταμείου ν,,!
μελετωμένη ενοποίηση.

Τα αιτήματα
των δασολόγων
δημοσίων υπαλλήλπ>ν
II
Με ψήφισμα που εξέδο·®?
Πανελλήνια Ένωση
ΥυσοΤώτπ
Δημοσίων Υπαλλήλων κατά *0
γενική της συνέλευση «καλό
κυβέρνηση της χώρας να προ;
σει άμεσα στην πλήρωση το)9
_
θέσεων δασικού προσωπικού 1“®^
λόγων, τεχνο/Λγων. δασοφυλ»1^
και στη νομοθέτηση και νέων Υ·®
υίειποίηση δυναμικών περιφί-ί- ,
κών προγραμμάτων δασικής ”νίΙ*λ
ξεως ΚΛΙ την αξιοποίηση των 600**:
πλέον επιστημόνων δασολάΤ-Ι
καθώς και των ά)Λων όίΐσοτεχνι*^]
που σήμερα μένουν άνεργοι και Ρηΐ
σκοντοί έξω από την δασική παΛΗ 1
γική και αναπτυξιακή διαδικαό’®*λ I
Επίσης στο ψήφισμα η Έ ν ^ Ι
διακήρυσσα όη το δασικό "
της Ε>Λ65ας σήμερα και στο μ έ ^ Ι
είναι πρόβλημα εθνικής πη θ°^νΙ
γιατί από την ανημετώπισή του
τώνται άμεσα η οικονομική κ° ι
I
κή και πολιτική ευημερία των Ελ"*|
νων.
ΙΛ
Εξ άέλου καλεί την πολιηκή
σία του τόπου να επιδείξα αμέρ^ςΙ
ενδιαφέρον προς αυτή την κστευώζ ι
ση ώστε να διαμορφωθεί και <*3
ποιηθεί μια νέα εθνική δασική πο**£!
κή που να εγγυάται την προστΰ®* I
ιειΐ*®'
και ανάπτυξη των δασών και γένι1
τι"

της χωράς.

Αμνηστία
στους αντάρτεζ
του Σαλβαντόρ
ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ 23 (A«W
Επ' ευκαιρία της ανάληψης Τι
καθηκόντων ίου. ο τάγματά
Ρομπέρτο Ντομπουϊσόν, που Ψην,
yd»
στηκε πρόεδρος της εθνοσυνέλΕ"0’!του Σαλ"' .-τόρ, πρόσθεσε έμ
αμνηστία ο ,ους αριστερούς αντ»
που συνεχίζουν τον ένοπλο
στη χώρα.
.Μ
Ο ταγματάρχης Ν το μ π ο υνή "*
χωρίς να χρησιμοποιήσει τον " β
αμνηστία, προέβη σ' αυτή την πΡ®^Β
ση καλώντας τους αριστερούς
τες να καταθέσουν τα όπλα και *
θεσε όη είναι διατεθειμένος νο —
πραγμα'τευθεί και να συνομιέ-Π00Jg
όλες τις πολιηκές δυνάμεις fl? * j·
pac.
Εξάλλου, νεώτερο τηλεγρ0'
ίου πρακτορείου «Ηνωμένος Το- g
από το Σαλβαντόρ αναφέρει
επιλογή του ταγματάρχη ΝτομΒ
σόι για το αξίωμα του πρόεδρό"
η απομάκρυνση των μέτριο®“ ,
χριστιανοδημοκρατών απότο ας11
αυτό δημιουργεί προβλήματα a '~ J
Αμερικανούς. Πολλοί ΑμεΡ»^ επία4"„
γερουσιαστές και άλλοι eIt
V i*
προειδοποίησαν τους ακροδεπ'-ψ ]
του Σαλβαντόρ όη η συνέχατθ “j j ί
στολής βοήθειας προς τη
·Λ
η
Η Π Δ εξαρτάται
pfnnrnrnx από
rirrn rτο
n ictlíÓ
ης- ΗΠΑ
κ α ^ |^ ν
μετριοπαθείς πολιηκοί θα αν
αξιώματα στη νέα κυβέρνηση.

Ο Κάρλος
χτύπησε
και πάλι;
Η Εθνική Εταιρία Γ<ώ'
Σιδηροδρόμων έλαβε προχθές
ληηκή επιστολή, προερχομ«'®
άτομα που υποστηρίζουν On I»1
λοι του «Καρλος» του γνωστό
θνή τρομοκράτη. Με την ti**·
αυτή απειλούν όη θα ανση^
τρένα που εξυπηρετούν την ,Ρ
Παριαίων - Μασαλίας, όπως »'
νωσε η διεύθυνση της Εταιρίας
ροόρόμων,
Η επιστολή αυτή δεν συ νοώ
από καμιά ένδειξη και απόδηξ
ταυτότητας των επιοτολογρ*
αλλα. sep Ολα αυτά, η δικό*
των γαλλικών σιδηροδρόμων I*
¡X τους προληπτικούς ίλέ)
κυρίως στο σιδηροδρομικό »
που εξυπηρετώ τη N o n o a v tr r
Γάλλοι.
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γΚΑΤΑΠΈΑΕΤΑΙ

Ετος ιδρύσεως 1965
αρ, φύλλου '912
Μητροπόλεως 72 - ΙηΛ. 23.137 I
ΒΕΡΟΙΑ

Αδέσμευτη

Τιμή φύλλου δρχ. 10

καθημερινή εφημερίδα του Νομού HuaOiac

Τόνισε ο κ. Αβέρωφ στη Θεσ/νΐκη

ΤΟ ΠΑΖΟΚ ΜΑΣ ΟΑΗΓΕΙ
ΙΕ ΑΙΧΑΣΜΟ
Σήμερα στο Νομό μας
υ*«>ρνο!ΓκΤΒι “η 0 τ° υς πρ“ ην
ί δ π ο υ ΐ η ί ·κ^ΒαρΡηα1ωτη, Κανελάλλα — u " Τοα>^ Ρ Π καθώς και
σήμι,ρο ^ ,ου αόμματος έρχεται
δρος τη, , Μ·"ΤΟ'' Ν°μό Ρ“ς ο πρόεΑΡ<Ρωφ· Νεας δημοκρατίας»,* Ε.
1 «Pcoî πμ
? * Αβερωφ το
1 K t d E ^ n í 2 ί Α"Ριλίου 0°
•’τείπτιτ - ^ αηι·>πιι όπου θα παρπ
I "ομα ί η ,ν ίΛη'·">σε' ς Y' Q ΤΟ Ολοκαύ

Το α 1 ^ / “Τα0έηε' <**·*«·
<nd ο Γ Γ '.μ ρι στις ι2 ·30 θα ««ρα·

>;όμι„Ιτ.1. 1,,νΓ'νχΡω,ΓΊ στελεχών του
Ι*α ¡ ¡ J 5
ΒέΡοια.
«ve,
σε συγκέντρωση που θα
I Βαθιάς,
rlv^9>0 ΠΑΛΛΑΖ της
I ,ΤΤΙν % 0 μ 7 · / Γ σΐΛ 0 * Αβέρ(οφ
“Βόφη„η
ναζό μΓ '

J

I ^

υυ θα επιβεβαιώσει την
να αγωνισθεί

11 άρματος

* ί Πατρ1ώ τ Τ τ'" 0υ,ς ιδημ0Κρά·

I

όιύσ(,)Γ„

,

E U nveç για

! > « t t v a J j 7’5 δ ΐμοκρατίας και
■ ^njUouímZ;.
χωράς στους
k Κ>κοθεη1Λ„Ι 'Χ· Ρυθμούς που την
ν ΠΛό το στάδιο της

«ψωροκώσταινας» στο επίπεδο ισοτί
μου μέλους της ΕΟΚ.
ΣΤΗ Θ Ε Ζ /Ν ΙΚ Η

• Κατεβείτε πια απ' τα μπαλκόνια
κ. πρωθυπουργέ. Γίνετε υπεύθυνος
για το κυλό αυτού του τόπου», είπε
στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πρόε
δρος της «Ν.Δ.». κ. Ευάγγελος Αβέ
ρωφ, εγκαινιάζοντας την εξαήμερη
περιοδεία του στη Δυτική Μακεδο
νία. Στην ίδια ομιλία, σε συνεστίαση
περίπου χιλίων στελεχών, στο
«Μακεδονία Πιιλάς», ο κ. Αβέρωφ
τόνισε ότι είναι αόιατάρακτη παρά
τις φήμες - και εξασφαλισμένη η ενό
τητα του κόμματος. Κανείς, είπε
χαρακτηριστικά, και να θέλει δεν
μπορεί να προκαλέσει διάσπαση στη
Νέα Δημοκρατία.
Κάνοντας έναν απολογισμό του
μέχρι σήμερα έργου της κυβερνήσεως ΠΑΖΟΚ ο πρόεδρος της Ν.Δ.
υπογράμμισε ότι οι πρασινοφρουροί,
η τρομοκρατία, οι προπηλακισμοί. οι
διώξεις, οι γενικές γραμμές της
κυβερνητικής πολιτικής, μας οδη-

γούν αναμφισβήτητα σε διχασμό».
Και προειδοποίησε:
«Ο πολιτικός αγώνας της παρατά
ξεώς μας θα είναι οξύς και ανένδοτος,
ώστε η κυβέρνηση να εξαναγκασθεί
να τηρήσει την υπόσχεσή της να ε(
ναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων
και όχι κυβέρνηση των πράσινο
φρουρών».
Κινδυνεύουν συνέχισε ο κ. Αβέ
ρωφ οι δημοκρατικοί μας θεσμοί.
Κινδυνεύει το βιοτικό επίπεδο όλων
των Ελλήνων και ιδιαίτερα των ασθενεστέρων τάξεων. Δεν νομίζω ότι
υπάρχουν πολλές περίοδοι της ελλη
νικής ιστορίας, κατά τις οποίες το
έθνος να διέτρεχε τέτοιους κινδύ
νους,
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αβέ
ρωφ στο λόγο του, στο «βρώμικο
πυροτέχνημα» του πρωθυπουργού κ.
Παπανδρέου περί μυταιώσεως εξωτε
ρικού δανείου της χώρας από στελέ
χη της Ν.Δ. Ο κ. Παπανδρέου τόνι
σε επέμεινε να κρατήσει μετέωρη
την συκοφαντική του καταγγελία.
Προφανα'ις, τακτική για να περισπά

Υπογράφηκαν οι σχετικές συμφωνίες
ML:-—
: ~ζ— ! ’'

Η Ελλάδα αγοράζει
Υαλλικά’Μιράζ 2000.
PSv.
γ«λλι^ ‘■'’δια φ έρει, ν’ αγορά
^V it iJ Í ? μαχητικά αεροπλάνα,
' 'ca9ll*í και συστήματα
y <Ησν6^
“ερθ!ΙΟΡ'κής άμυνας
υ νΈπΟόι·,,, Β^κραγματεύσεις θα
^ΦΟη ?!0θνο·αρΎ°^Ρ0. Αυτό απεκαΑ μ ύ νη Λ ^ 0’1® Τ0 Γάλλο υπουρ»nh ' tv p ó. ______
ο οποίος υπέγραV'*P0Yf£.’
συμφωνία

'^ ικ°ύ, wjÎ / ν πΡ°άήθ0α πολεμικού
α π ό \ ^ KUl
συμπαρα. 1 ΊΠ6
7 7iu
' τη
‘Ί Ίομπυμ«1,1 τη r a)J, ou
την Ελλάδα
,^ τ ε λ '
0ν κ.' K-pVÙ
της
από
" υπογραφής
,
1jv -Uι.ν
»I?

° πρΜ(ΐ,,Τ° ν κ· nÉt0° · Κ“ ρέ
Α ηύνκΤ
Ρνός Κί" υπουΡ

*· Α. Παπανδρέου. ο

οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία
υποδειγματική και εθνικά συμφέρουοα για την Ελλάδα και τη Γαλλία.
* Ο κ. Παπανδρέου είπε ακόμη
ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα
ακόμη βήμα στην συνεργασία μεταξύ
Γαλλίος και Ελλάδος, τις οποίες συν
δέουν πολλοί δεσμοί, κοινοί αγώνες
και κοινά ιδεώδη.
Στις 5 μ.μ. οι κ.κ. Ερνύ και Πέτσος έδωσαν συνέντευξη Τύπου για
το περιεχόμενο της συμφωνίας.
Μιλώντας σχετικά ο Γάλλος
υπουργός είπε ότι:
* Τα σχέδια που θα ενταχθούν
στη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη
θα τα καθορίσουν οι εμπειρογνώμο-

Εξ άλλου σι: ερώτηση των δήμο
σιογρόφων ο κ. Πέτσος απάντησε ότι
η Ελληνογαλλική συμφωνία πλάι
σιο όι:ν διαφοροποιεί την αμυντική
πολιτική της Ελλάδος, την ευθύνη
για τη χάραξη της οποίας έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση,

OlyK.,. >Ερνύ
n e«o¿_ ',Τ^<ιίσΓΓ
ϊΠΓ9ΥΡάφθυν την έλληνογαλλική σνμ“νοΥού Λα·. '^ 'Ρ η μ σ τικ η ς συμπεριφοράς, παρουσία τού
"ττουργού 'Εθνικής Ά μύνης κ. Παπανδρέου.
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νες των δύο χωρών.
* Η Γαλλία έχει οπλικά συστή
μυτίι τέτοια που μπορούν να διασφα
λίσουν την άμυνα της Ελλάδος.
* Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον
για αγορά γαλλικών αεροσκαφών
«Μιράζ 2000» και συστημάτων ιιμύνης εδάφους αέρος, αλλά οι δύο χώ 
ρες δεν έχουν καταλήξει σε συμφω
νίες στα θέματα αυτά.
* Δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότης στην συμφωνία που υπογρά
φτηκε. Θέλησή μας είπε είναι να
παύσει η Ελλάς να έχει εξάρτηση
στον τομέα των εξοπλισμών από τις
μεγάλες δυνάμεις.
* Στην συμφωνία
πλαίσιο
υπάρχει όρος για την κατάργηση των
μεσαζόντων.
Μιλώντας στη συνέχεια ο υφυ
πουργός Εθνικής Αμύνης κ. Γ. Πέτσος είπε ότι η συμφωνία πλαίσιο
έχει τρίσ βασικά σημεία σύμφωνα με
τα οποία:
* Η ελληνική πολεμική βιομη
χανία από ππισκευαστική μετατρέπε
ιαι σε κατασκευαστική.
* Διαφοροποιούνται οι πηγές
εξοπλισμοί* και καθιερώνεται η συμ
παραγωγή.
* Εξουδετερώνονται οι μκσάζον

°θς ο ι φόρμοτο.
, ^
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Πήρε ηρωίνη
και μετά
βρέθηκε
νεκρός
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
Βρέθηκε νεκρός το πρωί σε τουα
λέπι της «Ι-στίας Ναυπκων» στην
οόό Ορ. Ζκυλίτοη του Πειραιών <>
Πέτρος νακουμάκοε. Ι2ετων σερβι
τύρος. Κοντά στο πτώμα του βρεθη
κε μιά σήριγγα. που μόλις είχε ΧΘΠσι
αοποιηθεί και περιείχε υποΑειμμα«/
άχρωμου υγρού (μάλλον à m h /.'ψ ιι
τος ηρωίνης). Ζτην τσέπη του βΡ'θη
καν όύο ακόμη σήριγγες (της Ρι,ώ
τρήσεως) αχρησιμοποίητις·
Από την προανάκριση, που οιε
νεργήθηκε διαπιστώθηκε οτι ο Δια
κουμάκος δεν είχε καμμω σχιση με
,ην -Εστία Ναυτικών» και κάτι, τιισι.

πιθανοίn;u
V f»
W
κάνει χρήση ναρκωτικού
Το γεγονός όπ »πως βκΜ'στω
Οηκε έκανε από ετών χρηση ηρ.ωνης.
καθιστά βέβαια την άπονη <«.
από υπερβολική δόση του ναρκω.ι
KOÚ.

Μιά άνθοδέσμη καϊ ίγκάρδιις γκιραιμίες για τον ποδκδοο ττκ
N¿ac Δημοκρατίας κ. Ενάγγκλο Άδίρωφ στο δκροδοδμιβ της
Μίκρας Παρά τήν δοογή
την
έιτιθυμια νβ μην
ϊστάρξι, λαϊκή »ιτοδογή γιλΛδκς βορκιοςλλαΚτες ιατκνσσν στο
αεροδρόμιο γ,ή νά τόν ίπτοδςγβοΟν και να δροντοφτρνάξονν το
σύιύημ« : «ΆίΓαλλοΓγή à n i τήν άλλαγη».

την προσοχή από τη θεμελιωμένη
κριτική της οικονομικής πολιτικής.
Αλλά · συνέχισε ο αρχηγός της αξιω
ματικής αντιπολιτεύσεως το μυστι
κό ανήκει στον ελληνικό λαό. Γιατί
αν έχει ανταπόκριση προς την πραγ-

ματικοτητα, ιυτε ι.ναντιον του εΛληνικού λαού στρέφετυι.

Καταλήγοντας. κάλεσε ëvtovu τον
πρωθυπουργό «να μιλήσει, vu αποκαλύψει τα ονόματα και να παρουσιάσει
τα αποδεικτικά στοιχεία. Ό σο αρνείται τόσο περισσότερο θα εκτίθεται».

ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΑΓΩΝΑ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η Ν.Δ.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα
τίας κ. Ευάγγελος Αβέρωφ είχε χθες
πολύωρη συνεργαοία με την Νομαρ
χιακή Επιτροπή του κόμματος στην
Θεσσα?χινίκη. ¿τη συνέχεια δέχθηκε
τους αντιπροσώπους του τύπου και
έδωσε μακρύ συνώτευξη. Μετά την
συνέντευξη ο κ Αβέρωφ πήγε οτα
γραφεία Πις ·Ν.Λ.· και δέχθηκε κα»ι

ματικές επιτροπές και επιτροπές των
παραγωγικών τάξεων και κατόπιν
αναχώρησε, συνεχίζοντας την περιο
δεία του προς την Κεντρική Μακεδο
νία.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στη συνέντευξη απάν
τησε σε μιά σειρά ερωτήσεων, που
υποβλήθηκαν από τους δημοσιογρά
φους.
• Ο κ. Αβέρωφ δήλωσε ότι η Ν.
Δημοκρατία δείχνει ιδιαίτερο ενδια
φέρον για τις προσεχείς δημοτικές
εκλογές στην Θεσσαλονίκη. Ό μως
δεν έχει ασχοληθεί ειδικά για το
πρόσωπο που θα υποδειχθεί ως υπο
ψήφιος Δήμαρχος της πόλεως. Ο
αρχηγός της Ν.Δ. τόνισε ότι σήμερα
θα έχει γενικότερη συζήτηση, με στε
λέχη του κόμματος αλλά δεν πιστεύει
ότι θα λειφθεί απόφαση.
Ο αρχηγός της Ν.Δ. τόνισε ότι το
κόμμα του δεν θα υποδείξει υποψη
φίους. απλώς η Ν. Δημοκρατία θα
υιοθετήσει και θα υποστηρίξει υπο
ψήφιους Δημάρχους οι οποίοι θα
προέρχονται από οποιοδήποτε ανπ
μαρξιστικό δημοκρατικό κόμμα.
• Ζε εοώτσσπ αν θεωοκί το
ΠΑΖΟΚ μαρςΐσπκ». » κ „ρ^ααφ
απάντησε ότι τα ΠΑΖΟΚ έτσι θεωρεί
τον εαυτό του. Υπάρχει βέβαια μιά
διαφορά, συνέχισε ο κ. Αβέρωφ γιατί
υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις
μαρξιστικών κομμάτων. Ούτε το λί
γω αυτό ως επίκριση. Πρόκειται

απλώς για αβυσσαλέα διαφορά αντι
λήψεων. Περί τρόπου ζωής και περί
της λειτουργικότητας του δημοσίου
βίου.
ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ

Στη συνέχεια της συνέντευξής
του ό,αρχηγός της αξιωματικής αντιποΜτεοσικ’δήλωσι: ότι το κώμμο του
θα αρχίσει ανένδοτο αγώνα κατά του
ΠΑΖΟΚ γιατί όπως είπε, η Ν.Δ. είχε
δώσει πίστωση χρόνου έξη μηνών
καλόπιστα kui πρόθυμα. Ό μω ς διαπι
στώσαμε ότι δεν δικαιολογείται άλλη
αναμονή κυι αρχίζουμε τον αγώνα,
•Ό λοι οι αγώνες πρέπει vu είναι
ανένδοτοι, αλλά και έντιμοι. Τέτοιος
Ou είναι και ο δικός μας πολιτικός
αγώνας. Π.χ. δεν θα προβούμε σε αό
ριστες καταγγελίες, θα κάνουμε όμως
ανένδοτος αντικειμενική έντονη κρι
τική. πρόσθεσε ο κ. Αβέρωφ, ο
οποίος δήλωσε ότι ο αγώνας αυτός
δεν είναι πρόωρος επειδή η κυβέρνη
ση του ΠΑΖΟΚ είχε εξαγγείλει ότι
έχει έτοιμο πρόγραμμα διακυβερνήσεως εκατό ημερών και ότι τώρα το
εφαρμόζει. Ό μως το πρόγραμμα
αυτό τίποτε δεν απέδωσε. Ακόμη, εί
χε εξαγγείλει ότι το 198? θα άρχιζε
ένα πληρέστερο πρόγραμμα για
ασφαλή ανάκαμψη της οικονομίας.
Και αυτού του προγράμματος σε
γενικές γραμμές οι εφαρμογές απο
γοήτευσαν. Είναι πλέον η ώρα της
ιιυστηράς κριτικής. Ειλικρινή ευχό
μαστε συνέχισε ο κ. Αβέρωφ να
αλλάξει τηκτική η κυβέρνηση, να
ιι,ιχι»ι*ι>ν in ι.ιιψ ιιν ιφ ιν ,ι.ι ,ιι,μ ,. ιιιι-

ματα κάποιας επιτυχίας. Να ιίσθε βέ
βαιοι ότι θα τα εγκρίνουμε. Στόχος
μας δεν είναι η αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση, όπως ήταν για το
ΠΑΖΟΚ κατά την περίοδο προ των
εκλογών, τόνισε ο αρχηγός της Ν.Δ.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ
ΑΘΗΝΑ 24 ιΑΠΕ)
\όθηκε χθες πτη δημοσιότητα
,γπιι τον υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Στάθη Αλέξανδρό το σχέδιο Προκ
όρικού Διατάγματος, που καθορίζει
διάφορες λεπτομέρειες για την τέλε
ση του πολιτικού γάμου.
Ειδικότερα, προσδιορίζονται: Ο
τρόπος με τον οποίο θα γίνονται
αιτήσεις και θα χορηγείται η άδεια
γάμου, η γνωστοποίηση των μελλον
τικών γόμων, ο τόπος ( Δημαρχείο ή
Κοινοτικό κατάστημα), όπου επιθυ
μούν at μελλόνυμφοι να τελέσουν το
γάμο τους, η γαμήέ-κι τελετή και οι
ευχές που απευθύνονται στους νεο
νύμφους. ο Φ όπο» συντάξεως
ληξιαρχικών πράξεων τελέσεως γό
μου, καθώς, τέλος, και ο τρόπος με
τον οποία Οτι συνάπτονται νάμια ιιΠΟ
Ελληνες στο εξωτερικό, ενώπιον της
ελληνικής προξενικής αρχής.
Ό π ω ς καθορίζει Ο πρόσφατος νό
μος 1250/82. «περί πολιτικού γά
μου», ένα μήνα μετά τη δημοσίευση
του διατάγματος που καθορίζει τον
τρόπο τελέσι ώς του. θα αρχίσουν να
γίνονται κισ στην Ελλιιόα πολιτικοί
γάμοι, Το σχέδιο Προεδρικού Δια
τάγματος, πού καταρτίσθηκε από το
υπουργείο Δικαιοσύνης (και υπογρά
φετιιι από τους συνιιρμόδιους υπυυρ
.· .
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σταλεί προς δημΟβίευση στην εφημι:
ρίδα της κυβερνήσει*;, »πότε και θα
αρχίσει να Γροσια.τρατα* η τροΠε
σμία του w ie · ηνό.-.

To Προεδρικά Λιάτπγμα. όπως
επίσης, και ο νόμος για τον πολιτικό
γάμο, έχει συνταγεί σε οπλή δημοτι
κή γλώσσυ και αποτελώ un από οκτώ
άρθρα.

Οι εγγραφές για
. οικογενειακό
επίδομα ΟΑΕΔ
Μι. απόφαση του Λ.Ζ. του Οργανι
σμού Απασγολήσεως Εργατικού
Δυναμικού προγραμμητίοθηκε η
εγγραφή τ«.ν δικαιούχων οικο-τνεια
κού επιδόματος για το έτος 1982 ανά ■
λογά με τον αριθμό των παιοιών ως
εξής;
• Οι δικαιούχοι με τρία κα; όνο*
παιδιά απο 17 Μαίου 1982 μέχρι και
5 Ιουνίου 1982 δηλαδή 3 εβδομάδες.
• Οι δικαιούχοι με δυο παιδιά από
Ιης Ιουνίου 1982 μέχρι ΙΟ Ιουλίου
1982 δηλαδή έξη εβδομάδες.
• Δικαιούχοι με évu ijaiSi από '.ης
Ιουλίου 1982 μέχρι 31 Ιουλίου >982
δη'σδή 4 εβδομάδες.
Για τους δικαιούχους που τα
δικαιολογητικά. τους προσκομίζονται
σ υ : υπηρεσίες του Οργανισμού από
τον εργοδότη θα παρσλομβάνωνται
πνεξαρΓητα ππο τϊ>ν αριθμό τοηί εσι·
διών σε όλ»ι εην χρονική περίοδΟαπό
17 Μαίου μέχρι 31 Ιουλίου 1982 και
άδικά σε χρόνο που θα καθορίζουν οι
αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από
συνεννόηση ur τους εργοδότες.

I ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σ το Ευρωκοινοβούλιο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Πολιτικό μαστινιυμα για την αντιδημοκρατική επέμβασή της στον
εργατικό συνδικαλισμό υπέστη η κυβέρνηση του ΠΛΣΟΚ με την
κατάθεση στο προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου προτάσεως ψηφί
σματος των κορυφαίων Ευρωβουλευτών κ.κ. Μπάρεσμπη (του συντηρητικού βρεταννικού κόμματος) Χάμπομπουργκ (του δυτικογερμανικού Χριστιανοδημοκρατικου Κόμματος και Κάλβεζ του Φιλελεύθε
ρου Γαλλικού Κόμματος).
Με την πρόταση ψηφίσματος τους οι τρεις Ευρωβουλευτές καλούν
την Ελληνική Κυβέρνηση να δημιουργήσεαληθινά ανεξάρτητα εργα
τικά συνδικάτα και να εξασφαλίσει τα εκτελεστικά όργανα των ανε
ξαρτήτων αυτών εργατικών ενώσεων ι να εκλέγονται ελεύθερα και
δημοκρατικά.
Επίσης οι τρεις ευρωβουλευτές καλούν την Ελληνική κυβέρνηση
να παράσχει τη διαβεβαίωση ότι οι συνδικαλιστές δεν παρεμποδίζον
ται ούτε απειλούνται με νομοθετικά μέτρα για την πολιτική ιδεολογία
τους.
ενώσεων εκλέγονται ελεύθερα και
Το πλήρες κείμενο της προτάσεως
δημοκρατικά.
ψηφίσματος των 3 Ευρωβουλευτών
Καλείται η Ελληνική κυβέρνηση
έχει ως εξής.
να εξασφαλίσει άτι οι συνδικαλιστές
»Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η
Ελλάδα, μετά τις εκλογές του Οκτω δεν παρεμποδίζονται ούτε απειλούνται
βρίου του 1981 είναι τώρα η μόνη
με νομοθετικά μέτρα για την πολιτική
χώρα στην ΕΟΚ με ελεγχόμενο από
τους ιδεολογία.
το κράτος εργατικό συνδικαλισμό.
Καλείται ο πρόεδρος του Ευρωκοι
«Λαμβάνοντας ηπ' όψη τον έλεγχο
νοβουλίου νπ μεταβιβάσει το ψήφι
που ασκεί η Ελληνική κυβέρνηση
σμα αυτό στον μόνιμο αντιπρόσωπό
πάνω στα οικονομικά των εργατικών
της Ελληνικής κυβερνήσεως στις
ενώσεων.
Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις Βρυξέλ
•Δεδομένης της επιλογής στην
λες.
εγγραφή των μη αντιπροσωπευόμε
νων Ενώσεων στην Γενική Συνομο
σπονδία Εργατών Ελλάδος που είναι
το κυριώτερο εργατικό συνδικάτο.
•Δεδομένης της μέχρι στιγμής
αποτυχίας της παρούσης ελληνικής
κυβερνήσεως να τιμήσει την προε
κλογική της υπόσχεση γω ανεξάρτη
τα εργατικά συνδικάτα.
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
«Δεδομένης της αναστολής των
δραστηριοτήτων της νομίμως κκλεΔΙΚΑΙΟΛΟΓΜΤΙΚΩΝ
γείσης γενικής συνομοσπονδίας
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΙ
Εργατών Ελλάδος της 15 Δεκεμ
βρίου 1981.
Από την Επιτροπή Συγκέντρωσης
•Δεδομένης της προφανούς ελλείΔικαιολογητικών της ΓΕΜΕ Η μα
ψεως αντιπροσωπευτικύτητας στην
θίας ανακοινώνεται άτι η συγκέντρω
προσωρινή διοίκηση της Γενικής
ση ιων δικαιολογητικών των υποψη
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
φίων ΑΕΙ έτους 1982 με εξετάσεις
που διορίστηκε τότε.
για το 10% των θέσεων, θα γίνεται
«Δεδομένου του αιτήματος της
εργάσιμη μέρα από 26-4-1982 μέχρι
παρούσης διοικήσεως της Ενώαεως
4-5-1982 και ης ώρες από 8.30 μέχρι
των εργαζομένων στην Εθνική Τρά
13.00 στο αμφιθέατρο του Ιου Γυμ
πεζα να επέμβει στην ελεύθερα άσκη νασίου Βέροιας (16ης Οκτωβρίου 5 ση των δικαιωμάτων των εργατικών
Πλατεία Ωρολογίου).
συνδικάτων και την καταδίωξη των
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσ
εργατών.
κομίσουν το δελτίο της αστυνομικής
• ΚιιλώΜΐ η Ελληνική κυβέρνη
ιούς ταυτότητας, άυο πρόσφατες
ση νυ δημιουργήσει αληθινά ανεξάρ φωτογραφίες και αποδεικτικό απολύ
τητα εργατικά συνδικάτα και να εξα σεως.
σφαλίσει ότι το εκτελεστικό όργανα
Απο την Επιτροπή
ιων ανεξάρτητων αυτών ερναττκών

ΑΝΟ ΙΧΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Υπουργό
Γεωργίας κ. Σημίτη
Κύριε υπουργέ,
·
Εδώ και 190 ημέρες βρίσκεστε στην εξουσία και κατά συνέπεια
έχετε αναλάβει τις τύχες του μεγαλύτερου ίσως οικονομικού τομέα
στη χώρα μας. της Γεωργίας, ενός τομέα που θα μπορούσαμε με μιά
κάπως πιό αρχαϊκή έκφραση να τον χαρακτηρίσουμε σαν «λαβύριν
θο».
Ά ν θα είχατε ποτέ την τύχη να διαβάσετε την ιστορία της Γεωρ
γίας μας απ' την σύσταση του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι σή
μερα κ. υπουργεΓκείνο που θα σας προβλημάηζι: σι: κάθε κεφάλαιό της
'*» ητιιν ΐ| υπιιμςιι λιλλιιι» kui υισεπίΜίτων προβλημάτων, όπως η
χαμηλή παραγωγικότητα, το χαμηλό κατά κεφαλήν αγροτικό ειαόδη
μα. ο μικρός και πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος, η επιβράδυνση
του ρυθμού αναπτύξεως του αγροτικού τομέα, η χαμηλής ποιότητας
έρευιτι. η μικρή συμμετοχή, των γεωργικών συνεταιρισμών στην μετά
ποίηση και εμπορία και τόσα άλλα που κρίνουμε σκόπιμο vu μην το
αναφέρουμε στην παρούσα μας επιστολή.
' Ομως κ. υπουργέ θα σταθούμε σήμερα σ' ένα κεφάλαιο αυτής της
ιστορίας της χρονικής περιόδου των τελευταίων επτά χρόνων γ,α να
σας υπογραμμίσουμε μερικές βασικές λεπτομέρειες για η ς οποίες «.ν
γνωρίζουμε με πόσο ενδιαφέρον τις προσέξατε Και επιμένουμε σ'
αυτές τις λεπτομέρειες κ. υπουργέ, διόη οι συγγραφείς της ιστορίας
αυτής είμαστε, εμείς οι ίδιοι οι γεωργοί,
Κ ι>πουργέΛ·ξαγγείλατε. τέτοια μέτρα προεκλογικά ως προς τη διά
θέση των προϊόντων μας και για ης τιμές που θα απολάμβανε το καθέ
να απ' αυτά, που πιστέψαμε πραγμαηκά όη άρχιζε η χρυσή εποχή της
ελληνικής γεωργίας.
Έχετε, ανολογισθεί κ. υπουργέ από την ημέρα που καθήσατεεις -ον
θώκο του υξιώματός σας τι πρήξατε σωστό για την γεωργία και ti
•μέλλει γενέσθαι» γι' αυτήν;
Μήπως σας έχουν πληροφορήσει κ. υπουργέ οι σύμβουλοι του
υπουργείου σας όη ο χρόνος αγοραπωλησίας των καπνών Μπέρλεϋ
παρήλθε όχι μόνον για την εγχώρια αγορά αλλά και διεθνές; Γνώριζε
τι: κ. υπουργέ, οτι οι τιμές που δίνονται εις τους καπνοπαραγωγούς σή
ιιε,ω είνα, κατά 15% τουλάχιστον μικρότερες των περσινών. Γνώριζε
τε κ. υπουργέ οη καταστρατηγούνται κοινοτικοί νόμοι οι οποίοι ήταν
υπέρ ευεργετικοί για τον Ελληνπ καπνοπαραγωγό; Ιίοιός έδωσε
αυτήν την εντολή της κοταστρατηγήσεως των νόμων. Μήπως εσείς κ.
υπουργέ; Που είναι ο λόγος τιμής που μας δώσατε προεκλογικά όη θα
προστατεύσετε το εισόδημά μας με την οναγνέιριση του κόστους
παραγωγής συν ενός λογικού κέρδους. Eivui αλήθεια λοιπόν κύριε
-η μ ιιη ότι ιιρχίσατε την »κολεκηβοποίηση» της ελληνικής γεωργίας;
Πριν uno μερικά χρόνια δηλαδή στις αρχές του 1979 έγινε η μεγάλη κινητοποίηση των καπνοπαραγωγών ΜπέρλεΟ εις την περιοχή της
Πέλλας επειδή δκν ήταν ικανοποιητικές οι τιμές.
Eivui γνωστή και δεν Οο την επαναλάβουμε την στάση που κράτη
σε το κόμμα πας un τον χώρο της αντιπολιτεύσεως που βρίσκονταν
τότε, και το tí επακολούθησε μετά ούτε ναι αυτό θο το αναφί.ρουμε.
γιατί τέτοιου είδους εκδηλιίισεις δεν τιμούν ούτε την αγροτική τάξη
αλλά ούτε και ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ήσασταν όμως ανένδοτοι
κ. υπουργέ εις την θέση σας και δώσατε την εντολή επιθέσεανς πνον
τίον των ΜΑΤ από τους καπνοπαραγωγούς.
Γι αυτό κ Σημίτη σας απευθύναμε την οηνερινή ανοικτή επιστο
λή για να σας ρωτήσουμε αν στην συγκέντρωση που Ou πρανματο
ποιηθεί την ερχόμενη Εβδομάδα στον Ιδιο χέιρο. με τα ίδια αιτήματα
θα πρέπει να επιτεθούμε εναντίον των Μ Λ ΐ και αν κατά την επίθεση
με την οποίαν θα καταλύσουμε την ί.νναμο τάξη την χαρακτηρίσετε
•όημοκιρατικό ayaivu» για τα όικυιο αΙΓηματά μας. Για αναλογισθοτι
ακόμη γ . υποΊρνί: αν ανάβουν άλτ mini πιμή ftj uwx η <τυμΛπαν»ίώ
της κοινωνίας βπέήΟντέμας. Na ιίσθε έτυίμβς όμως > απονιά* ' ' V ' 01
ρασθού|*4·μαζίι το αίσθημα της πίκρα: κ οίτη ς ντροπής. τ<* Πίσσημβ
όμως της ευθύνης ανήκει εξ ολοκλήρου οι; σάς.
Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ υ ρ ια κ ή 25 Απριλκ* f

ΛΑΟ Σ

1 /Γ 4

οταυρόΛεξ0 Ί
Του ΛΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

1 2 34 5 t 7 8 9

Λιπλασιαζάμενο θυμίζει Αιγύπτια
θεά.
7. Κι άλλη αιγυπτιακή θεότητα
Δέντρο γεμάτο ... καλωσύνη.
8. Ενα χρέιΐς ,. αλλιώτικο,
'* Λυτός απαντάται οτη ζούγκλα Ατέλειωτη „„ χαρά.
ΚΑΘΕΤΛι
1 Προσπτειη της Αθήνας.
2 Ό τι και το 6 οριζ. β — Εξάρτημα
αυτοκινήτων.
I Παληά μπ να οι/ μετρήσεοις βάρους
- Χωρίζονται από το Γ. - Ξενική
άρνηση
4 Ένα οικιακό ζώο στην KuGu
ρεόουσα
Νηπιιτκός περίπατος.
5. Αυτός προέρχεται από μκι ευρώ
παίκή χώρα.
6 Τον θρόνο του τον είχε στον
Ό λυμπο
Ομοιωματικό.
7 Αλλη γραφή γαι το ήττον — Τα
ουριινικιί σίιμιρωνα όχι με τη αει
ρά τους.
8. Εχει κάθε άνθρωπος τα ... δικά
του.
9 Νότα
Τρέχει στην ... Ελβετία.

ΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Η ίροιώιης που ι*γιβ«4ιΛή** με to
χρώματα της NuoiVrpC ·
Λέξη κοινή για μαθηματικά και
γυμναστική (καθ).
Γυναικείο όνομα.
Ξ ίνο t r a t ó τετρ. μίτρα - Τακτι
kóc εμπορικός επισκέπτης στη
δη, >τική (υντάττρ.).
ΠαΑηά έβγαζε τον ·€Μρρσλέο»
στη Βέροια (βιι.) - Κατάφαση
δηλώνει.
Σύυφιονιι φίρμεκ υφασμάτων

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΊΡΙΖΟΝΤΙΑ: ί Μ Ο Υ Ρ Μ Ο Υ Ρ Α 2. Ε Ρ Π Ω - Σ Π Ι Ν 3. 100

Σ Κ Ο Π Ο 4.
(Χ ) Ο Λ ( Η Ι - Σ 1 Λ Λ 5. S O P A
P O M A δ. Ε Γ ΙΡ Α - Γ (0 )Π (Α )
7. Ξ ΙΦ Α Σ Κ ΙΑ 8. Ι Ε - Κ λ Ι Ζ Ε Ρ 9. Α Σ Κ Ι - P O Z A .
ΚΑΘΕΤΑ: /. Μ Ε ΙΟ Ν Ε Ξ ΙΑ 2. Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΕ Σ 3. Υ Π Ο - Φ ΙΡ 4. Ρ Ω Σ Α Ρ Α Κ Ι 5. Σ Ι
Α Σ Α 6. Ο Σ Κ Α Ρ - Κ ΙΡ 7. Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΖ Ω 8.
Ρ ΙΠ (Η ) - Μ Π Α Ε Ζ 9. A N O T A - P A.

Ρ ' κ ά i e r r a ÍM
κ α ν α Λ ία

►»·<.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 25
ΚΥΡΙΑΚΗ, 25

1.00 Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
1.15 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΑ

1.00 ¿ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΩΓΙΕΡ
2 15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 Μ QPA ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
3.40 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
4.30 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣιΟΝ
5.20 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
8 05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.45 ΓΚΑΛΑΚΤΙΚΑ
7 35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΩΔΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 4 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.00
2.30
2.45
4.30
5.00
8.00
8 15
8.30
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
12.00

ΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΟΠΑΫ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΣΜΟΝΤΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 26

ΔΕΥΤΈΡΑ. 26
5.00
5.30
Θ.00
6.15
8 45
7.15
8.15

ΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΜΟΥ
ΧΑΙν ΤΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΤΣΙΡΚΟ
Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΜ
8.45 ΜΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

8.40
9.20
9.60
ΐα ΐ6

ΦΥΣΙΚΗ |Α' ΛΥΚ.)
Φ Υ Σ ΙΚ Η (Β ΓΥΜΝ.)
ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ (Ε ΔΗΜ Ι
BOTANIΚΗ-200Λ0ΓΙΑ
1Α ΓΥΜΝ )
10.40 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΓ ΔΗΜ.)
II 10 ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ ΙΒ' ΓΥΜΝ.)
12.20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΟΣΕΙΣ ΙΑ' AVK.1
2-10-ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΠΑΝ1
2.55 ΦΥΣΙΚΗ Ι£Πα Ν.Ι
3.20 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΕΠΑΝ.1
3 50 ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΖΩΟΛΟΓΙΑ
(ΕΠΑΝ.)
4.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΕΠΑΝ.Ι
4.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (£ΠΑΝό

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΘΕ...
την «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΙ V κτίριά του στο Μέτωπο, δεν λαμβάνοντιιι υπόψη. Η δικαίωση γι' αυτόν
Γ ΠΑΝ ΑΣΤΑΤΗ» (η οποία, αξίζει να
δεν θα έλθει ποτέ!... ΚΓ ας έπραξι: το
σημειωθεί, ότι βραβεύτηκε στις
καθήκον του. κΓ άς έδωσε τα πάντα
20 12 1978 στον «ΠΑΡΝΑΣΣΟ» από
στην υπεράσπιση της Πατρίδας...
το »Τσακάλειον» έπαθλο), όπου με
Μ’ αυτήν, λοιπόν, τηι πίκρα.της
γλαφυρό και ανάγλυφο τρόπο μας
μη δικαίωσης κλείνει και το νέο αυτό
έκανε γνωστό το δράμα του αξιωμα
βιβλίο της κ. Ά ννας Κελεσίδου
τικού πατέρα της. που επειδή ήταν
Γαλανού. Μικρό σε όγκο, μα τόσο
«επαναστάτης» εδεινοπάθησε τόσο
«ζουμερό» σε σωστές εκτιμήσεις kui
άδικα από τους ισχυρούς της εποχής
αποφθεγματικές σκέψεις.
11935).
Έ τσι, παρά το ότι το βιβλίο ιιυτό
Τώρα, ο ίδιος αυτός «επανπστά
της κ. Ά ννας Κελεσίδου Γαλανού,
της», έχει να μας »αφηγηθεί», χάρη
που φέρνει τον τίτλο ·Η ΙΣΤΟΡΙΑ
στο στοργικό και άξιο συγγραφικό
ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΞ/ΚΟΥ ΤΟΥ
και πυναισθηματικόχέρι της κόρης
1940» έχει ένα άλλο στόχο, μιά άλλη
του κ. Ά ννας Κελεσίδου Γαλανού,
μορφή, τελικά η φιλόσοφος Κκλεσί
τα όσα πρόσφερε εθελοντικά και
6ου
Γαλανού παοαμεοίζεται από
αυτοθυσιοστικά στην ιερή εκείνη
την λογοτεχνιδα- Κελεσίδου Γαλα
υπόθεση, που έμεινε στην Ιστορία
νού.
μας Αλβανικό Έπος του 1940.
Αλλ' όπως κι' uv έχει το πράγμα,
Τότε, ο αξιωματικός Π. Κελεαίένα είναι βέβαιο, ότι δηλαδή και το
δης. ξεχνώντας τις ταπεινώσεις και
τους υπηρεσιακούς παραγκωνισμούς νέο αυτό βιβλίο της καλής συμπα
τριώτισσάς μιις κ. Ά ννας Κελεσίδου
που υπέστη. ακούει μόνο την φωνή
Γαλανού χαρακτηρίζεται από κείνα
της Πατρίδας κιιι σπεύδει από τους
πρώτους, όπου τον καλεί το υπέρτα τα γνωστά στοιχεία ενός καλού
το χρέος προς αυτήν-, στο Μέτωπο!!! βιβλίου: καλή διατύπωση, στρωτό
Λεν «τρυπώνει» στα βολικά γραφεία, γράψιμο, ωραία διάταξη ύλης, σεμνό
1859 Η επανάσταση των Πολωνών
αλλά ταμπουρώνεται στα κακοτράχα ύφος, συγγραφική καλλιέπεια, απο
λα Αλβανικά βουνά και από κεί. μαζί φυγή πλατειασμών,
στην Κ ρακοβϊα καταπνίγεται
με άλλους συμπολεμιστές του. προσ ■ Είναι, μ' άλλα λόγια, ένα κείμενο
από τους Αυστριακούς
1
παθούν ν" αποκρούσουν τον άδικο αναγνώσιμο...
1898 Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτηρύσ
ΚΓ αυτό λέει πολλά...
σουν τον πόλεμο στην Ισπανία ! εισβολέα, παρατώντας παιδιά και
; οικογένεια. Πολεμά για να μπορούν
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΓΙΣ
1920 Η Πολωνία εξαπολύει επίθεση
• να παίζουν στον κήπο με τα λουλούεναντίον των Ρώσων στην , δια. αμέριμνα, ν' αναπνέουν τον αέρα
Ουκρανία
της ελευθερίας»...
Ο αξιωματικός μας πράττει το
1946 Αντιπρόσωποι από 45 κράτη
καθήκον του στο ακέραιο μέχρι τέ
φτάνουν στο Σάν Φρατζίσκο,
λους. αδιάφορο αν το τέλος ήταν
με σκοπό τη δημιουργία του
Δυκίμααζι.
να
χρ η σ ιμ ο π ο ιείτε ι
' !
κακό για μάς. Παραμένει στο μετερίζι
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
αυχι-άτερα λ ί; ν κ ρ α σ ί σ τα σα;·ητά σας.
του. εκεί που τον έταξε το καθήκον
1974 Μκι ομάδα Πορτογάλων «ιξιω
θ α α να κ α λ ύ ψ ετε έναν ο λ ό κ λ η ρ ο κ ό 
και το μόνο που «εισπράττει» μετά
ματικών που αντιτίθενται στη
σμο κα ινο ύργιω ν γεύ σ εω ν κ α ι θα
από
τόση
εθνική
προσφορά,
είναι
η
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
συνέχιση
των αποικιακών
πλουτίσετε ταυτόχρονα το μενο ύ σ α ς
πίκρα ότι δεν προήχθη αναδρομικά,
Αθανασιάδης Χρηστός
πολέμων στην Αφρική, ανα
μι. μ ερ ικ ές θ α υμ ά σ ιες νέες συνταγές.
επειδή
τον
«ακολουθούσε»
παντού
η
Σταδίου 19. τηλ. 22589
τρέπουν το δικτυτορικό κάθε
Δ εν υπάρχει κα μιά α υ σ τη ρ ή α να λογία
«ρετσινιά» της συμμετοχής του στο
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
στώς της Λισαβώνας και ανα
σ τη δό σ η που θα πρέπει να γνω ρίζετε
Κίνημα
του
1935.
Φυσικά
οι
έπαινέ
Αποστόλου Δημήτριος
λαμβάνουν τη διακυβέρνηση
όταν α ρ χίζετε να χρ η σ ιμ ο π ο ιείτε το
τικέ,ς
κρίσεις
των
ανώτερων
του
για
Πετρίδη
9.
τηλ.
28144
της Χώρας.
κρ α σ ί σ τη μ α γειρ ικ ή σας. Π ειρ α μ α τι
το εξαίρετο ήθος του και την παλλη
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

II κ. Αννα Κελεσίδου - I αλιινού
óuikovc.í μιά πολλή σο|ύ:ρή μ/ ι
δυσπρόσιτη, για πολλούς, επιστήμη
την Φιλοσοφία)
Εχοντας δε αυτό το τόσο σοβαρό
και τόσο πολύτιμο εφόδιο, για την
λύση πολλώ·· προβλημάτων της
ζιυής. την φιλοσοφική σκέψη, και το
επίσης σοβαρο και υπολογίσιμο εφό
διο. το ταλέντο του ευκόλως και καλλιεπώς γράφειν. μας παρουσιάζει κά
θε τόσο κείμενά της, εν πολλοίς φίλο
σοφικοό περιεχομένου.
Αλλά. στα... διαλείμματα των
φιλοσοφικών εντρυφήσεών της η κ.
Αννα Κελεσίδου
Γαλανού, μας
παραχωρεί και σελίδες της αξίες να
διαβαστούν και από μη ειδικούς στα
της φιλοσοφικής επιστήμης.
Ετσι, το 1977 μας παρουσίασε

ΑΜΑΘΕΙΑ
•
Η αμάθεια είνπι η νύκτα του
νού. αλ>μ1 νύκτα χωρίς φεγγάρι και
άστρο
.
ΕΡΩΤΑΣ
•
Ο έρωτας είναι αρρωοτεαι.
που έχει τρεις περιόδους: της επιθυ
μίας, της απόλαυσης και του κορε
σμού.

ΑΓΑΠΗ
•
Το υιμηλότεμο ορόσημο της
ανθριίιπινης νίκης είναι η αγάπη.

Κινηματογράφοι
2.» Η ΒΕΡΟΙΛ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Τα Αγριο Νειάτα (Ελληνικό)
ΟΛΥΜΠΙΟ Ιτηλ. 24772)
Μάντ Μόξ Να 2

• Τον Ιθο αιώνα υπήρχα»· κιό
λας μερικές πρωτόγονες συσκευές
που λεγόταν «πολύγραφοι». Τις είχαν
εφεύρει οι Γάλλοι επιστήμονες Φερέ
και Βιγκορού, οι οποίοι το 1888
ε,φαρμόσανε μερικά ηλεκτρόδια στην
επιδερμίδα κάποιου και το συνδέσανε
με όιάφοριι όργανα μετρήσεως που
σημείωναν τις μεταβολές στη λει
τουργία των αρτηριών. Ό μω ς η ιδέα
για την κατασκευή μιας πραγματικής
μηχανής χρονολογείται από το 1895.
όταν ο Ιταλός εγκληματαλόγος Τσέζαρε Λομπρόζο κατέληξε στο συμπέοασιια ό η ήταν δυνατό να επιθεθαιώνέται η ειλικρίνεια και η ακρίβεια των
απαντήσεων ενός προσο/που ut τις

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Νικολόπουλος Κων/νος
Θεσ/νικης I. τηλ. 25.111
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κύρτση I. τηλ. 22.767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνη, τηλ. 24.405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

εή ν
ε φ η μ ε ρ ίβ α μ α ς !

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

100
121
199

4
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•
Ο καθηγητής Κάρλο Σιρτόρι
ανακοίνωσε στο Ίδρυμα Κάρλο
Έρμπα ότι σε δύο χιλιάδες χρόνια ο
πληθυσμός του πλανήτη μας θα έχει
αυξηθεί τόσο πολύ που το βάρος του
θάναι μεγαλύτερο από το βάρος της
Γής-

" · ύ

ν]

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

22.222
22.505
125

ρ εύ ο υν

25.749
’ ψ δδδ

22.199
22.200
22.314
41.353

23.619
23.364
23.376

Σήμερα Κυριακή εφημερεύουν στη
Βέροια οι γιατροί:
1) Γολσουζίόης Ηλ. Εληάς 1 τηλ.
28091 για παθολογικά ή γενικής
ιατρικής ή καρδιολογικά περιστατι
κά.
2) Σωτηρίου Ιωάν. Ιπποκράτους
24. τηλ. 27335, 27585 για παιδιατρι
κά περιστατικά.
3) Κοκκονίδου Φωτ Κωττουνίου
3, τηλ. 29434 για χειρουργικά ή
γυναικολογικά περιστατικά.

• Οι ιθαγενείς της Γής του
Πυρός χρησιμοποιούν ακόμα και σή
μερα μεγάλα και γερά χτένια, φτιαγ
μένα από μασέλλες δελφινιού.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

rtlp0' f ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)

Ερωτικές ιστορίες καθημερινής τρέ
λας (αγγλικής παρβγ)
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τη). 22408)
Κουμπούρες στο θρανία (ξένο)
ΖΛΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 2S94QI
Τα αγριυ Νιτάια (Ελληνικό).
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
Μάθε, παιδί μου γράμματα. (Ελληνι
κό)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)

Πανικός στο Σχολεία. (Ελληνικό)

Ραδιοταξι

62553-62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Ιύ.νιζίλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Ε να ν« ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ι πποκράτους
26.920
Πλ.Ωρολογίου
23.880
Ν Α Ο Υ ΙΗ Σ
Πλατ. Καρατόσιου
22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
•Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΓτη
23.350

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑ ΤΡΕΙΩ Ν
Ο Ι ΙΑ Τ Ρ Ο Ι

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑΚ Η Σ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ

MA TAA ΡΟΥΣΣΑΚΗΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛ Ο Y
Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
M e m c ô p ia a r κ α ι δέχονται
Ε Λ Η Α Σ 2 0 ( Ά ν ω θ ε ν π ιτσ α ρ ία ς Μ ΙΣ Σ Ι Α )

Μ Α ΓΝ Η ΤΟ ΣΚ Ο Π Η ΣΗ ΓΑΜΩΝ
Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α Γ ΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Α Β ΙΝ ΤΕ Ο
Ε Κ Π Α ΙΑ Ε Υ Θ Ε /Σ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ

ΣΤΑ ΥΡΟΥΑΑ ΚΩΣΤΟΓΑΟΥ ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΔΗ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ε Ρ Γ Α

Δ ΙΠ Λ Α Σ Τ Ο

Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΟ
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Ο

Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
Β Ε Ν ΊΖ Ε Α Ο Υ 27

Β Ε Ρ Ο ΙΑ

σ τείτε, λοιπόν, κ α ι θα κ α τα λ ή ξ ε τε μ ό 
νες σ α ς στις ιδα νικές α να λ ο γίες κα ι
σ τα κ α τα λ λ η λό τερ α κ ρα σ ιά που θα
ταιριάζουν σ το γούστο σ α ς ! Σ α ς δίνου
μ ε μονο μ ερ ικ ές α π λ ές σ υ μ β ο υ λ ές που
θα σ α ς β οηθήσουν σ το ξεκίνη μ α :
• Το κ ό κκινο κ ρ α σ ί ταιριάζει
κ α λύ τερ α σ τα σ κο ύρα κ ρ έα τα (π.χ.
μο σχά ρι ή κυνήγι). Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε το
σ το κ ρ έα ς τη ς κ α τσ α ρ ό λ α ς, σε. σ ά λ 
τσες, σ ο ύ π ες κ α ι σ το στιφ ά δο . Λ ναόεικνύει τη γεύ σ η τω ν λα χ α ν ικ ώ ν κ α ι το
ύψωμα τω ν μ π α χα ρ ικ ώ ν που χρι/αιμοποιείτε.
• Το λ ε υ κ ό κ ρ α σ ί ταιριά ζει περ ισ 
σ ό τερο ο τα πο υλερικά κα ι σ τα ψάρια.
• Μ ερ ικ ές σ τα γό νες τα έρ υμ π ο ρ ντω
γλ υ κ ό σ α μ ιώ τικ ο κ ρ α σ ί κά νουν πιο
π ικ ά ντικ α τα σιρόπια που θα χρ η σ ιμ ο 

π ο ιήσ ετε σε ςιρουτοσα λοάγι
και κρέμες. Χ ρησιμοποιήσω ,
σ το γλα σά ρισμα τω ν κέηΚ• Έ ν α ς β α σ ικ ό ς κανόνας
χρ η σ ιμο πο ιείτε σ το μ α γ ε ’Ψ
κ ρ α σ ί που θα σ ερ β ψ ετι βτ*
Η έσ τω , ψτηνότερο αρωμ&Χ
του ίδιο υ τύπου μ ε εκείνο εον
δ έψ ετε το φ α γητό.
% ·1ι· α φ ή σ ετε τυ κρέα ζΜ Ι
μ έσ α σ ε κρα σ ί, προτού το μ Φ
θα μ α λ α κ ύ εσ α κα ι θα από**,
όμορφο άρω μα, που θα ύιαΤΨ
μ ε τά α π ' το μα γείρεμα .
• Δ ο κ ιμ ά σ τε να σιγοβρά
ή πο υλερικά μ έσ α σ ε κριιο<·
κώ α ο υν και θα νοοτιμίοου*·
χρησ ιμ ο π ο ιή σ τε σ τη σάλτσα <
τα που θα συνοδέψετε το *5*
• Για ν' α ρω μ α τίσ ετε θ*
φ α γητό , προ σ θ έσ τε το
α ρχή του μ α γειρέμ α το ς. Μξ
μο το οινόπνευμα εξατμίζρ& Η
μόνο μ ια ελα φ ριά γεύση
το άρω μά του. Γ ια πιο ί
προ σ θ έσ τε :ο κ ρ α σ ί όταν το 1
ναι σ χ εδ ό ν έτοιμο και λίγο & 11
β ίρ ετε.

Η

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΰ

Δ ια β ά ζ ε τ ε

^ Γ ω ιρβί

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΛΕ ΞΑ Ν Δ Ρ ΕΙΑ τ

Μηρούς Λή ο Υπεράνθρωπος rou

Προκοπής Αθ.
Βενιζέλου 58. τηλ. 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

αυτό το

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
γ.ΚΛ. (ηρωτ. βοήθειες)

Ι1ΛΝΘΕΟ.Ν (τηλ. 23.471)

1

κ α ί ô io ô iô e c c

• Οι νεαροί Μαορί της Νέσς
Ζηλανδίας, χρησιμοποιούν με πολύ
μεγάλ.η επιδεξιδτητα τα... ξυλοπόδα
ρα, Μι ξυλοπόδαρα περνούν ρυάκια
και ποταμάκια και κάνουν και...
μονομαχίες που διαρκούν αρκετή
ώρα.

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

Π ΛΑΛΑΣ (Τηλ 22037)

μεταβολές της αρτηριακής του πιέ
σεως. Με το πέρασμα του καιρού και
την πρόοδο της τεχνολογίας το πρώ
το απλό μηχάνημα γινόταν ολοένα
και τελειότερο ώσπου κατέληξε στη
σημερινή τελειότατη συσκευή και εί
ναι πολύ διαδεδομένη στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής και λέγεται
«λα - ντητέκτορ» δηλαδή »ανιχνευτής
της ψευτιάς».

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΝΑΟΥΣΗΣ

Εμιλ'-έν Το κορίτσι για όλους τους
έρωτες

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

Π λ ο υ τίσ τε τις
γνώσεις σας

10.10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λ . ΣΟΦΑ
738 Λ Ο Γ Ι Α

KmexŒMox ί μ

Βενζινάδικα

9.3α ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.10 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
8.40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΕΠΑΝ.Ι
8.06 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 4 0 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
7 05 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.30 Η ΕΡΤ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.05 ΝΑ Μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10 10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

K y1

Αμερικανός περιηγητής επισκέ
πτεται έναν αγγλικό μεσαιωνικό πύρ
γο και λέει στο φύλακα:
- Θα ήθελα να δώ τον πύργο. Ξέρε
τε, μ' ενδιαφέρουν πολύ οι αρχαιότη
τες.
Ο φύλακας:
- Δυστυχώς, κύριε, η λαίδη απου
σιάζει...
Η κυρία ρωτάει για την τιμή του
παπαγάλου που θέλει ν' αγοράσει.
- Τρεις χιλιάδες δραχμές.
Μα προχθές, που είχα ξαναπεράσει, μου είχατε πει χίλιες.
- Ναι, αλλά από τότε έφαγε τρίο
πανάκριβα Kuvupivtu...
Ο επισκέπτης?νός φρενοκομείου
βλέπει έναν τρελλό να σπρώχνει ένα
μονότροχο καροτσάκι, έχοντάς το
ανα ποδογυρισμένο.
- Δεν το κρατούν έτσι το καροτσά
κι, του λέει. Έτσι είναι ανάποδα.
Το ξέρω, του απαντά ο τρελός.
Τότε, γιατί δεν θέλεις να το κρατή
σεις καλά;
Γιατί, όταν το κρατούσα καλά, μ
έβυζμν και κουβαλούσα πέτρες...
' Ενας ιθαγκνή^ββσιλιάς. που υνί
νει στο Λονδίνο, δίνει συνέντευξη
στους δημοσιογράφους.
- Εχω λίγο αίμα στις φλέβες μου.
τους λέει. Κάποιος πρόγονός μου εί
χε φάει έναν Ά γγλο ιεραπόστολο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Του υπ αριΟμ 2578 προγράμματος μου

Ο παρά των Πρωτοδικείο Βεροία;
Δικαστικός Επιμελητής Μαυρυειδής Ανα
στασίου Κουφόπουλος ως επί τη; εκτελέσεως τοιούτος. δηλοποιώ ότι την (2αν)
δευτέραν του μηνός Μαίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρας 10η;
π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Παλιζτν
ισίοις Ημαθίας και εις το Κοινοτικόν
Κατάστημα Παλατιτσίων ως συνήθη τό
πον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλιανού
Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηριασμού
υπάλληλου ή touiou κωλοομένου ενώ
πιον του νομίμου αναπί.ηρωτού του. τη
επισπεύσει της δανειστρίας εν Βεροία
εδρευούσης Ε.Ε.Ε. ·Κ Μπαζούκης θ.
Μουστάκας και Σία. νομών»; εκπροσω
πούμενης δικαιούμενης λαμβάνειν παρά
ίου οφειλέτου της Βασιλείου Σωτηρίου
Χασιώτη, κατοίκου Παλαητσίων το επι
τασσόμενου ποσόν των δραχμών 60.500.
νομιμοτοκως μέχρις εξοφλήσεως, πλέον
παραγγελία; εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ'
αριθ. 133 1982 Διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
της σχετικής προς tov άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν
ως τούτο όείκνυται εκ της υπ' upift
14349/17 3 1982 εκθέσεως επιδόοεως του
Δικαστικού Επιμε>.ητού των εν Βεροώ
Πρωτοδικών
Ιωάννου Σαλάκσγλου.
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ εις Δημόσιον Αναγκαστι
Κόν [Ρειστηριασμόν το κάτωθι πνηπί
too ανωτέριο οφειλέτου κατασχεθέντα
δυνάμει της υπ' αριθμόν 2577/26-3-1982
κιιτιισχιτηρίου εκθέσετός μου: Ήτοι: Ενα
φορτηγόν αυτοκί,ητάν εργοστασίου
κατασκευής VOLKS WAGEN με αριθμό
κυκλοφορίας NO 4839. βενζινοκινητόν U
ίππων και αριθμούς πλαισίου 2652133R34
και κινητήρας AE 195384. χρώματος
πρασίνου, ανοικτόν μεταχειρισμένον, εν
καλή κϋταστάσα και κινήσει ευρισκόμε
νυν, εκτιμηθέν αντί δραχμών 240.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γκνομένης εκτιμήσει»; των
Kutuoxdkvtojv ήτοι δρχ 120.000- Η
κυτιικύρωοις γενησεται ας τον προσφέρονπα την μεγαλυτέ(«ν αμήν τε/ευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμέ»·ο>ς γί
νει τρεις φοράς πράσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
εκάστου πλειοδότου χρημαηκάς εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματν
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλυστηρίασμα ας μετρητά ή »η καταΎ

σα τούτο αμελητΐ εις το
Ταμείον (Γρσφείον Παρσκατ
Δανείων) προσκομιζων και τα
γραμμάπον ας τον επί τον ""‘¿(6
σμού υπάλληλων, άλλως ιΛ'£(,^Τβ
αναπλειπτηριασμικ; κατ' αυτι?~ώ θ
του οποίου θέλωυν εισπραχθεί
αναγκαστικώς κσι δια πρόσω*4 Λ
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν Ρ* μβ
σεως τελευταίου πλειοδότου 0 Α
δων θέλει συμψηφίσει το
σμα ας την απαίτησίν του. Τυ
δικαιώματα ως και του επί
ριυσμού υπαλλήλου βαρύνο^ν^
τελευταία»· πλειοδότην. Το 0ι;ί*^|
μη των πλειοδοτών είναι της 11^
κρίσεως του επί του πλευ^Ο ί
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν ο[ ν Ά
νοι »·α γίνωσιν αγοραστοί τηζ
σθησομένης ως άνω περιυ1*’^ /
προσέλΛουν και π/ειοδοτήσ«>^,ν Ά |
εν αρχή του παρόντος οριζού*4'1''
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσ*®<
Δικαστικός ΕπιμεληΗ<,

ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ4'

κΟ'

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΝΑΓΚΑΓΠΚ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Τού υπ αριθμ. 157
Προγράμματος μου
*

Ο π··
τω Πρωτοδικείο»
Δικαστικό^ _ Επιμελητής ΙΙ°'®Λ
Κοιν/νου Κουπίδης ιος α ύ 'Κ
στ»ος τοιούτος.
Δηλοποιώ ότι
Λ
Την (2ον) δευτέραν του
1982 έτους, ημέραν KuP‘alt^ 'L |J·
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης V¿a<T f
εν Βι ροία και εις την αίθουσαν
δριάσεων του Πρωτοδικείου
συνήθη τόπον των πλειστηΡ'α<’*^·ί
πιον του Συμβολαιογράφου
λ.ιανού Ελευθεριάδη ως επί τ°ϋ Ά
ρι/ισμού υπαλλ.ήλου ή τούτου ‘"Ja
νου ενώπιον του νομίμου ovó* f|
του. τη εχιαπειίσει του δσντ,ισ·* >
γιου Σαρηγιαννίδη κυτοίκου
ρίου δικαιούμενου λαμβάνει«
οφειλέτου του Δημητρίου
Λομιανίδη κατοίκου Βέροιας íSj.**
μενον ποσόν των δραχμών μ λίι έ
ιιοτόκως μέχρις εξοφλήσεωί
ππραγγελ.ίας εκτελέσειος Ρ ' κ
1500 και πάντα τα λοιπά « - " V .
πεως νοι τληστηριαομου
αυεού. όυνάμα κα» προς

«Λ

S3

υπ' αριθμ. 105/1982 Διαταγή4*ζ.3
του κ. Ειρηνοδίκου Βέροιας κ°' Γ*4
κής προς τον άνω οφειλέτη« V*"J
θείσης επιταγής προς πληρωμή4' *
δα'κνυτοι
εκ
της
^,3 ·
1532/19-3Ί982 εκθέσεως
Λικασηκού Επιμελητού τω«
Πρωτοδικών Παναγιώτου Κι>υ'''_ι/
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ι^ Δημόσιον
/
κόν Πλάστηριασμόν τα

"'Μ

Συνέχεια ^

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ Ο ΣΟ ΓΛΟ Υ
Κάθ€ Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο η ό λ Ε ω ς 7 -Τ η λ .

ΒΕΡΟΙΑ

62.031

Κυριακή 25 Απριλίου 1982

Σ Ε ν IM 1

ΛΑΟΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Κ ΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει
αυτή ^ στιγμή προς τα πού βαδίζει η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ό λ ο ι όμως
γνωρίζουμε από πού έρχεται·, από ένα
κόσμο που μόλις είχε βγει από τις
καταστροφές ενός φρικιαστικού
πολέμου. Ξέρουμε ακόμα την ημερο
μηνία γεννήαεώς της: 25 Μαρτίου
Ιι*57... Δύο χρόνια αργότερα, στις 8
Ιουνίου 1959. η Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα δεχόταν την πρώτη επίσημη αί
τηση για τη σύνδεσή της με τρίτη χώ 
ρα. Ηταν η Ελλάδα. Μετά από μερι
κούς μήνες, στις 10 Σεπτεμβρίου
'959. άρχισαν οι διαπραγματεύσεις
που κατέληξαν (στις 30 Μαρτίου
''δΐ) στη Συμφωνία Σύνδεσης της
ΕυΚ με την Ελλάδυ. Η Συμφωνία
υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 9 Ιου
λίου 1961 Ιστορική στιγμή. Η Κοι
νότητα πέτυχε την πρώτη συμφωνία
ττΐί με τρίτη χώρα. Η σύνδεση της
Ελλάδος δεν έγινε με μιάς. ΜπορούΡΕ να πούμε μάλιστα ότι πραγματο
ποιήθηκε κάτω από αντίξοες συνθή
κ η Κάτι ξέρουν αυτοί που έζησαν
“απ’ τα μέσα» τα πράγματα: ο κ. Γιά7κος Πεσμαζόγλου. μέλος σήμερα
του Ευριοπαϊκού Κοινοβουλίου,
ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής αντι
προσωπείας και ο πρώην πρωθυ
πουργός, βουλευτής σήμερα στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο κ. Παναγιώ-

ιης Κανελλόπουλος. που υπέγραψε το ασφαλές σημείο κατοχύρωσης της
ως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τη ειρήνης και της ασφάλειας σ’ ολό
κληρη την Ευρώπη». Και πράγμιιτι.
Συμφωνία της Σύνδεσης.
Η Ευρώπη αποκτούσε ένα όπλο γαι
Δίχως άλλο κι έξω από οποιαόή
ποτέ πολιτική εκτίμηση, θετική ή τις καταιγίδες που τη χτυπούσαν·.
Αρκεί να ρίξει κανείς μιά ματια στα
αρνητική για την επιλογή της Ελλά
δας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή γεγονότα που «ύψαιναν» την επικαι
Κοινότητα, αναγνωρίζεται απ’ όλους ρότητα εκείνης της εποχής και που,
ότι θεμελιωτής αυτής της επιλογής δίχως άλλο, επηρέασαν αποφασιστικό
το ενδιαφέρον των έξη κρατών της
είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Ευρώπης να οργανωθούν σε μια νέα
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Προση
λωμένος βαθια στην ιδέα της «ενω οικονομική δύναμη. Η κρίση του
Σουέζ εκδηλώνεται το καλοκαίρι του
μένης Ευρώπης», ως πρωθυπουργός
1956 και καταλήγει στην αποτυχία
τότε της χώρας έβλεπε ξεκάθαρα τη
μεγάλη σημασία που «θα είχε για την της στρατιωτικής επιχείρησης των
Γάλλων και των Βρετανών. Το απο
ανθρωπότητα» η δημιουργία ενός
τέλεσμα του εγχειρήματος ήταν τρα
νέου συνασπισμού, απαλλαγμένου
γικά αρνητικό και για την υπόλοιπη
από την εξάρτηση των δύο υπερδυ
Ευρώπη η οποία, με το κλείσιμο της
νάμεων. στον οποίο η Ελλάδα θα
διώρυγας του Σουέζ, και το κόψιμο
μπορούσε να διαδραματίσει αποφασι
στικό ρόλο. Μ’ αυτή τη φιλοσοφία, ο των πετρελαιοπηγών από :η Συρία,
κ. Καραμανλής, από την επαύριο κιό απέδειξε την ενεργειακή εξάρτησή
τηεοπόμιά εχθρική Μέση Ανατολή.
λας της ιστορικής εκείνης ημέρας της
υπογραφή; της Συνθήκης της Ρώ Κι ενώ η υπόθεση του Σουέζ δεν είχε
ακόμα κλείσει, μιά άλλη κρίση
μης, ιινέτιτυξι: για τη χώρα του μιά
ξεσπούσκ: η Ουγγαρία ξεσηκωνόταν
«νέα πολιτκή» που απέβλεπε, πρώτα
τον Οκτώβριο του 1956 που είχε σαν
απ' όλα. στη συνεργασία της Ελλά
δος με τις «Εξη» ιδρυτικές χώρες της αποτέλεσμα την επέμβαση της Σοβιε
τικής 'Ενωσης. Η διαίρεση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κανένας
Ευρώπης γίνεται πιό φανερή και η
δεν μπορεί να ξεχάσει τα λόγια του
ένταση στα δύο «μπλοκ» κορυφώνε
ίδιου του κ. Καραμανλή που ηχούν
ΙΟΙ. Την ίδια εποχή η Αλγερία μάχε
ακόμα στους οπαδούς της ενωμένης
ται για την ανεξαρτησία της και η
Ευρώπης:
Γαλλία αρχίζει να συνειδητοποιεί την
«Όταν αποφάσισα τη σύνδεση
και όΓ αυτής την ένταξη της χώρας ανάγκη της συνεργασίας και της ανα
γέννησης μέσα σε μιά καινούργια
μας στην Κοινότητα, έκανα μια επι
πραγματικότητα που προσιπερόταν
λογή πολιτική και οικονομική. Επίστευσα και πιστεύω ότι η Ευρώπη με με τη Συνθήκη της Ρώμης.
Ο κ. Παναγ. Κανελλόπουλος λέει
την ενοποίησή της θα κατοχυρώσει

"75 Συνθήκης της Ρώμης, m a Καπιτώλιο. στις 25 Μαρτίου 195 7.
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ότι η Συνθήκη της Ρώμης «ανταπο
κρινότον απόλυτα στι; προσδοκίες
και τους προβληματισμούς της τότε
Κυβέρνησης και θεωρούσαμε όλοι
αυτονόητη μιά προσπάθεια που θα εί
χε σαν στόχο την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των
«Έξι». 11 Συνθήκη, προσθέτει ο κ.
Κανελλόπουλος, εκπλήρωνε και τις
προσδοκίες της Ελλάδιις που μόλις
άρχιζε να στηρίζεται στιι πόδια της
μετά τα σοβαρά τραύματα που της
άφησε ο πόλεμος και ένας εμφύλιος.
Για μάς η ιδέα της «ενωμένης Ευρώ
πης» δεν ήταν απλά ένα όνειρο αλλά
μιά εγγύηση για την επιβολή μιάς μό
νιμης και σταθερής ειρήνης στον
ευρωπαϊκό χώρο. Από την πρώτη
στιγμή, η Κυβέρνηση είδε Οτι κοινή
μοίριι έπρεπε να συνδέσει την Ελλά
δα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κι
αυτό ήταν ευτύχημα που αναγνωρί
στηκε κι από κορυφαίους ηγέτες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από το
στρατηγό Ντε Γκώλ. τον Αντενόουερ».
Εκείνο το πρωϊνό της 9ης Ιου
λίου 1961 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
έκανε τυ πρώτο επίσημο και ουσία
στικο βήμα προς την πολιτική βού
ληση των «πατέρων» της Συνθήκης
της Ι’ώμης,Στην αίθουσα I ροπυίων
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μερι
κοί από τους πιό ένθερμους οπιιδυύς
της «ευρωπαϊκής ιδέας», κι ανάμεσα
τους ο αντικαγκκλΔριος και υπουρ
γός Οικονομικών της Δυτικής Γερ
μανίας Λούντβιχ Έρχιερτ, ο αντι
πρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών
Χ,,υ Βελγίου Πώλ Ανρύ Σπάπκ. ο
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας
Συνθήκη της Ρώμης υπήρξε μιά Κούβ ντε Μυρβίλ, ο υπουργός της
«μεγάλη πρόκληση» και ουντοόνω; ΙτοΑίας ΕμΛ\0 Κ ο ^ ώ μ ^ ,Β β α ^ ν τη^

την ασφάλεια και την ανεξαρτησία
της. θα αντιμετωπίσει επιτυχίας ία
κρίση ι προβλήματα που την απα
σχολούν και θα καταστεί δύναμη ικα
νή να επηρεάσει ευεργετικά την
πορεία της ανθρωπότητας... Οι
Έλληνες πιστεύουν στην αποστολή
της Ευρώπης της οποίας η εκπλήρο)
ση προϋποθέτει την επιτάχυνση των
διαδικασιών ενοποιήσεως... Και στις
διαδικασίες αυτές η Ελλάδυ επιθυμεί
να πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλει».
Πόσοι ηγέτες μπορούν να επανα
λάβουν τα λόγια του κ. Καραμανλή;
Στα 25 χρόνοι ζωής της, η ΕΟΚ έκα
νε αρκετά για τους ευρωπαίους πολί
τες. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τυ 25
χρόνια, απυδείχτηκαν λίγα για το
μεγάλο όραμα της «ενωμένης Ευρώ
πης* που όρισαν οι «πατέρες» της
Συνθήκης της Ρώμης. Ας είναι όμως,
Αρκεί που υπάρχουν και μερικοί
»ρομαντικοί» που ελπίζουν.
Ενας απ' αυτούς είναι και ο κ,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ακαδη
μαϊκός. πρώην πρωθυπουργός και
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης που
υπέγραψε τη Συμφωνία της Σύνδε
σης της Ελλάδας με τους «Έξι».γνω
στότερης ως Συμφωνίας των Αθη
νών. «Με μιά πίστη ξεκινήσαμε όλοι
και δεν την εγκαταλείψαμε. Οι ελπί
δες δεν χάθηκαν. Λεν μπορούμε να
πούμε ότι απέτυχε η Ευρώπη. Αν
υπάρχουν και υπάρχουν - διαφω
νίες, είναι βέβαιο ότι κάποτε θα ξεπερασχούν. Θα συντελεστεί η ενοποίη
ση...».
• Για την Ελλάδα» εξομολογείται
ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, *η
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υπογραφή τους σ ένα κείμενο το
οποία ο πρόεδρος της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βάλτερ
Χαλλστάιν χαρακτήρισε σαν «την
πρώτη αποφασιστική και δημιουργι
κή ενέργεια της Κοινότητας», μιάς
και επρόκειτο για την πριϊιτη συμφω

Vtif που πρκ μυτοποιουσαν ιι| « ύςι»
με τρίτη χωριι.
Η σεμνή εκείνη τελετή κράτησε
λιγότερο από δύο ώρες. Γι' αυτές
όμως τις δύο ώρες χρειάστηκαν να
γίνουν διαβουλεύσεις ναι διαπρανμα
Γεύσεις που κράτησαν δύο ολόκληρο
χρόνια, «η σημερινή συμφωνία θα
συμβάλει Ιδιαίτερα στην οικονομική
ανάπτυξη τής Ελλάδος, λειτουργών
τας σαν πηγή έμπνευσης και άξονας
προσανατολισμού» είχε τονίσει τότε
στην ομιλία του ο κ. Κανελλόπου
λος· Και -ρόσθεσε «Φτάσαμε στο τέ

Λος της αντιπροσωπείας ητιιν ο οι ευ
Ιϊυντής. τότε, του Δικαστικού της
Εθνικής Τραπέζης Νίκος Γαζής.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν
επίσης, ο πρεσβευτής της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες Χαρ. Ζαμιιρίας. από
το υπουργείο Εξωτερικών ο πρεσβευ
τής Κ Τρα>'ός με αντικαταστάτη τον
πρεσβευτή Α Σγουρδαίο. από το
υπουργείο Εμπορίου ο γενικός διευ
θυντής του I. Κομίτσας και ο ανα
πληρωτής γενικός διευθυντής του Γ.
Κοντογεώργης '(μέλος σήμερα της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων). από το υπουργείο Γεωργίας ο
γενικός διευθυντής Α. Βερροιόπουλης και ο αναπληρωτής γενικός διευ
θυντής Γ. Φιλιππόπουλος. και από το

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συνέχεια από την 2η
- un uviMTÍ.piti Ι«ρι.ιλέΐιιιι Μΐτ*ιηχά)εντ,ι
«ιινϊηιπ ιη- ΙΙΓ' ιιρώμ. I5b'5 Λ 1982
κιιτ·ιαχ(.τη(ΐίυιι εκθέπεώς μου;

Ktoi: Ένα ππβιιτικάν ιιυτοκίνητυν
ΙκουρσιιΙ ,:ργππτιιπίιτιι κιπιιπκκυής Γ1ΑΤ.
τύπου 125 J 11 ίππων, μεταχειρισμένοι·
με ΤΓ.σπΓ,ρι.ς πόρτες με αριθμό πλαισίου
125
Β0265480
και
κινητήρας
Ι25Β0000255Ι76 και αριθμού κυκλοοο
pm: f t I V 148071). χρώματος σκούρο
μπ?μ'.. εν καλή καταοτασει και εν κινήσει
ιρρισκόμινον Εξπιμηθη αντί άριιχ
250.000

ÍI l πριϊιτη προσφορά οιμ την ένμρξιν
ταμ τλπστηριιισμοϊ) UrÍJ.l χρηαιμεύοει η
παρμ τοιι νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του I,'2 ti|C τι νομένης εκτιμήσεως των
ΜίτμπχΓΟέντων ήτοι όρχ. 125.000. Η
κυτακήριοαιε νενήσιπαι εις τον προσφέ
ροντα. την μι.γαλυτϊραν τιμήν τελευταίοι·
πλειοδότην την Ι2ην ιίιρυν της μεσημ
βρίας TTj; άνω καΟοριπθίίοης ημέρας
αλειστηριιιπμοΰ αιραιϊ προηγουμένως Υί
ντ.ι τρεις φοριίς πρόσκλησις προ; πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη ειπολή του επί
ιυυ πληστηριασμού υπαλλήλου. ,Χτης
δικυιούτιιι όπως ζητήσει κοι λιιβσ πυρ*
έκαστου πλειοδότου χρημασκάς εγγυή
στ.ις. Άμα τη κιιτοκτ,ρώσει α υπερίίεματι
στήι. υποχρεοϋσιι νυ κοτα|Ιάλει σ ; τον
επί του πλπστηριιιημοο υπάλληλο» to
τκπλκιστηρίασμιι εις μετρητά ί| «u καταθέ
σει τούτο ιίμεληιί εις το Δημόσιον
Ταμπών (Γιμιφείον Παρακυταθηκών και
Διινι.ιι<ιν| προσκομίζτον κυι to πχττυτόν
■ραμμαπον ιις ιον επί του πλππτηριο
σμού ιιπϊιλλ.ηλον. όλλαις ινιρνηθήοιται
αναπλειστηριασμός κατ' ιιατοιϊ τα έξοόο
του οποίου θέλουν Ι.υτιτραχθτ.ι παρ αυτού
ινιινκαπτικύι; και ρω προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμψανί
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, υπο
ση,ις τε)μ:μτιιίου πλειοδότου ο ιπισπηί
γράψει τη Συνθήκη Εντάξΐΐυς.
οων θέλει ττυμψηφίσει το εκπίμιστηρία
σμιι εις την ιισσίτησίν ίου. Ια κηρύκειο
υπουργείο Οικονομικών ο γενικός
λος. Αλλά αν όμως είχε φωνή η συμ
δικαιώματα ως και του επι του πλετστη
διευθυντής Δ Μπιμπας.
‘(Χανιά που υπογράψαμε, σίγουρα θα
ριασμου υπαλλήλου βαρόνουσιν ιον
Υπήρξαν
φορές,
κύριε
Πεσμαζό·
i
με διέκοπτε για να επαναλόβει μαζί
τελευταίον πλειοδότην Το 'ΐ'ΐ.ρίν,-υον ή
γλου. σ' αυτό ιο διάστημα των δύο
με τον ποιητή Ιπ την εηό ικ ιην θεμιμη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
ετών που κράτησαν οι όιαπραγματεύ 1 κρίσεω; του επί του πλειστηραισμοά
ηίημ και πραγματικά θα έλεγε την
σεις, όπου απογοητευτήκατε, ανησυ- ) Ιιπαλλήλου. Κιιλούνται οθεν οι βουλόμε
αλήθεια. 1| επιτυχής περάτωση των
νοι νιι γϊνωπίν αγοραστοί της ηλειστηραι
χήαιπε:
διαπραγματεύσεων δεν είναι παρά μιά
σθησομίνης ως Ανω περιουσίας, όπια;
«Αρκετές φορές. Και μάλιστα
μεγάλη και δύσκολη αρχή».
προσέλθοίιν και πλειοδοτήσωοιν κατά την
μπορώ να πώ ότι ΰι διαφωνίες μας
Ενας από τους πρωτομάστορες
εν αρχή roo παρόντος οριζομένην ημέραν
έφτασαν αρκετές φορές σε σημείο
της Συμφωνίας των Αθηνών ήταν
και έυραν

χνιρίς αμφιβολία ο κ. Πάγκος
Πεσμαζόγλου. , μέλος σήμερα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόε
ορο; ίου Κόμματος Δημοκρατικού
Σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Ο κ.
Πεσμαζόγλου ήταν σ επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας που 6ιαπρανματεύθηκεί τη Σύνδεση της
Ελλάδας με την ΕΟΚ κι ασφαλώς θα
θυμάται πολ,λά από τις «γωνίες εκεί
νης της εποχής. ■
’. Αναλαμβάνοντας επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας, η πίστη
σας απέναντι ο' ιιοτό που ονομάζεται
«ευρωπαϊκή ενοποίηση» ποια ήταν;
«Από ανέκαθεν πίστευα ό π ο
σχηματισμός μιάς ευρωπαϊκής ενότη
τας ητιιν απυιρασισπκά αναγκαίος
για να προσταικυθούν τα οικονομικά,
τα πολιτικά και τα αμυντικά συμφί:
ροντα της Δυτικής Ευρώπης. Και
πάντοτε πίστευα ότι ένας τέτοιος
σχηματισμός θα μπορούσε να αποτε
λέαει την «ισόρροπη δύναμη» ανάμε
σα στις υπάρχουοεί ήόη δύο »υπέρ
δυνάμεις». Και ιφ λοιπόν, ένα ωραίο
πρω ινή π λ η ρ ι ^ / η ^ κ ε η άνθρωπό
τητα για τη 2υν§ήκη της Ρώμης που
θα προωθούσε Οχι μόνο την οικονο
μική συνεργιισία ανάμεσα στις χώρες
της Ευρώπης αλλά θα άνοιγε το δρό
μο προς την ενοποίηση της Ευρωπης.
- Ας σταθούμε για λίνο ). κύριε
I Ιεομαζόγλου. σ' εκείνο το Σεπτέμ
βρη του 1959 που άρχισαν οι δια
πραγματεύσίις για τη Σύνδεση της
Ελλάδας στην Κοινότητα Τί συνέβη
την πρώτη μέρα.
•Θυμάμαι ότι προβάλλαμε την
πρώτη αξίωση, να προχωρήσουν οι
διαδικασίες με ταχύτητα και μας όό
Οηκε η αόρατη υπόσχεση ότι θα περά
φούμε με «σχετική ταχύτητα· όλοι τιι
κόκκινα φιΐιτα της λεωφόρου όπου
βρίσκονταν το γραφεία των διαπραγ
ματεύσεων και που είχε κ, ευψημιστι
κό όνομα «Λεωφόρος της Χαρμόσυ
νης Εισόδου». Και θα έλεγα πως η
είσοδός μας δεν ήταν και τόσο χαρ
μόσυνη! Στην πρώτη εκείνη συνάν
τηση έγινε μιά πρώτη εκτίμηση των
θέσεων και επισημανθηκαν κι από τις
δύο πλευρές πι προβλήματα. Από
την αρχή όλα φαίνονταν δύσκολα.
Ό χ ι μόνο για μάς αλλά και γιο τους
κοινοτικούς, που για πρώτη φορά
διαπραγματεύονταν μιά «μεγάλη συμ
Φώνία». όπως την χαρακτήρισαν
αργότερα, που αποτέλεσε κυτά κά
ποιο τρόπο και τη βάση όλων των
άλλων συμφωνιών που ακολούθησαν
μετά την ελληνική σύνδεση Εδώ
οφείλω να πώ ότι η ελληνική αντί
προσωπεία ευτύχησε να έχει ικανότα
τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης
αλλά και προσωπικότητες που χρηοι
μοποιήθηκιιν ως σύμβουλοι κι όλοι
μας είχαμε υιοθετήσει τη «σκληρή
γραμμή» για να πετύχουμε μιά συμ
φωνία που να μην επράκειτο να
ζημιώσει την Ελλιιδα».
Θυμίζουμε τη σύνθεση της αντί
προσωπεία; που διαπραγματεύτηκε
τη Σύνδεση της Ελλάδυς με την
ΕΟΚ ' Επικεφαλής ήταν ο Πάγκος
Πεσμαζόγλου, μέλος σήμερα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανα
πληρωτής του ο οικονομικός σύμ
βουλος της Τραπέζης της Ελλάδας
Νικ Κυριαζίδης· Νομικός σύμβου-

κρίσης. Αν θυμάμαι καλά η πρώτη
μας σύγκρουση εκδηλώθηκε το
Φεβρουάριο του I960 για τα ελληνι
κά αγροτικά προϊόντα. ΕΙμασταν
ανυποχώρητοι στο να ιοχύσει για την
Ελλάδα ό.τι ίσχυε για τα αγροτικά
προϊόντα των «Έξι». Σχεδόν ανυπο
χώρητος ήτιιν και ο Μάνσχολντ που
αργότερα έγινε πρόεδρος της Επιτρο
πής και υπήρξενας ιιπό τους πιό έν
θερμούς φίλους των δημοκρατικών
Ελλήνων κατά την περίοδο της
δικτατορίας. Θυμάμαι ξεκινήσαμε τη
συνάντηση μαζί του με διαφωνία που
κράτησε τέσσερις ώρες. Οι διαπραγ
ματεύσεις είχαν φτάσει σ’ ένα αδιέξο
δο, Τους είπα πολύ απλά: αυτό είναι
σημείο ρήξης. Εμείς δεν θα υποχωρή
σουμε και δεν μένει παρά vu σκεφθεί
π. εσείς ένα τρόπο υποχώρησης. Την
άλλη μέρα συναντήθηκα με το Χαλλ
στάιν. στον οποίο μετέφερα τις u\Tj
συχι'ες της ελληνικής πλευράς. Τέλι
κά βοήθησε ο Χαλλστάιν και βρήκα
μι μιά λύση που ικανοποίησε τις δύο
πλευρές, εξασφαλίζοντας η Ελλάδα
«auto «OU ήθκλκ... Ά λλο στιμιίο ρή
ξης εκδηλώθηκε όταν συζητούσαμε
για τις ρήτρες διαφυγής, όπου οι δια
πραγματεύσεις είχαν φτάσει σε αληθι
νύ αδιέξοδο Και κεί πετύχαμε για
την Ελλάδα ευνοϊκές ρυθμώας που,
δυστυχώς. όι:ν λήφΟηκαν υπόψη
στην τελική συμφωνία ,-.ντάξεως το
1979 Αλλά βιάζομαι να φτάσι« στις
τελευταίες η/ιέρες».
— Ναι κύρκ Πεσμαζόγλου. Τ( έγινε
αλήθεια τις Τελευταίες μέρες πριν από
την οριστική συμφωνία;
•Θα έλεγα ότι ζήσαμε όλοι μας
μερικά «εφιαλτικά· 24ωρα. Δουλεύα
με νύχτα μέρα κι όποις καταλαβαίνει
κανείς έπρεπε να κ λείπουμε όλες πς
εκκρεμότητες που αφορούσαν προ
βλήματα «αιχμής», όπως ήταν λ.χ. τα
θέματα για τα Kunvú. Είχαν συγκεν
τρωθεί πάμ πολλά θέματα που χρειά
ζονταν τη νομική διατύπωση. Δεν
υποψιάζεται κανείς τί προβλήματα
παρουσιάζονται όταν συμφωνείς μιά
λύση, αλλά μετά πρέπει vu συμφωνή
σεις και στη νομική διατύπωση. Κι
οφείλω να αναγνωρίσω ότι οι υπηρι:
σίες της Κοινότητας που λειτουργού
σαν κι αυτές επί 24ώρου βάσεως.
ολόκληρος ο μηχανισμός της Κοινό
τητας, συνέβαλσν αποφασιστικά...
Έτσι φτάσαμε στην τελευταία νύχτα.
Όλα τελείωσαν στις 6.30 ίο πριοΓ της
30ής Μαρτίου kui επρόκειτο νο
συναντηθούμε όλες οι πλευρές
Έλληνες και Κοινοτικοί στις 9.30,
ύστερα δηλαδή uno τρεις ώρες, για
να υπογράψουμε τη Συμφωνία,
Έπρεπχ να ελέγξω όλο τυ κείμενοτης
Συμφωνίας, èvu κείμενο με καμμιά
εβδομηνταριά άρθρα και τριάντα
πρωτόκολλα, με πίνακες γιο τις επί
μέρους κατηγορίες των ελληνικών
προϊόντων, και αναζήτησα έναν φίλο
από τους φίλου: συνεργάτες μου, το
Δημήτρη Μιτίμπα. ο οποίος ήταν τό
τε γενικός διευθυντής του υπουργείοϋΌικονομικών. για vu μου δώσει
τυ κείμενο. Είχε εξαφανισθεί Την
ώρα που πηγαίναμε για τον τελικό
έλεγχο της Συμφωνίας, ανήσυχος
εγώ γιατί ο χρόνος που μ υ ς έμενε
ήταν ελάχιστος, συναντώ τον Μπίμπα. ·Παύ ήσουνα, φύγαμε τού κόΣυνέχεια στη 4 η

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - Ο Φ Φ ΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

ΙΙρωτοόικων Αποστόλου Χρ. Αλεκόζό
γλου. ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ εις Δημόσιον Ανα
Υκαστικόν Πλειστηριασμον τα *άτι-<θι
κινητά του πρόσΟει οφειλέτου κοταοχε
Ocvtu δυνάμει της υπ' αριθμόν 70
/2 2-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου:
Ητοι: Μια πριονοκορδέλάχι ηλεντροκίνη
τη μετά του μοτέρ της εργοστασίου κυτα
σκευής AEON Λ ΓΡΑΜΜΑΛΙΛΗΣ « τι
μηθείπα αντί ποσού όρχ S0 000 χιλ. 2)
Μια πλεϊνη ηλεκτροκίνητη τύπου PALT
150 μι ιαχειρισμΓ.νηευρισκάμενη W μέτρια
κυταστάσει εκτιμηθιίσυ αντί ποσού δρχ.
40.000 χι).. Γίνεται μνεία όη το πρότερον
-εκόοθίν πρόγραμμά μου μναγκυοτικού
πλαπστηριασμού υπ αριθμ. 71-9 2 1982
όιιιρθούται δια της υπ' οριθμ- 12/1981
ιιποφόσειος του Ειρηνοδικείου Αλεξάν
δρειάς. ως εξής από 40.000 χιλ. η πλάνη
ήιι) το δε Λικαοτήριον την ηΰξηηεν ας
80.000 χιλ- ήτοι ε.ν σιινάλμι κυιησχεθέν·
των ικ δρχ. ΙοΟΟΟΟ χιλ.

Β ΕΠΛΝΛΛΗίΙΤΙΚΟΝ ΙΙΡΟΓΡΛΜΜΛ

ΙΙς πρώτη προσφορά δμι την έναρξιν
Του Γ.λυπΓηριιισμού θέλει χρησιμεύσει η
παριϊ του νόμου προβλε.πάμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εντιμησι,ω: των
κπτιισχεθέντων ήτοι δρχ. 80.000 Η
κατακύρωσις γενήσιΐϋΐ ε.ις τον προσφε
ροντα την μεγυλυτέρυν τιμήν τεληιταίον
πλτιο&ότην την 12ην ώρον της μεσημ
βρίας της άνω κπΟορισΜείσης ημέρας
πλιιπτηριασμού αφού πρειηγουμένως γΐ
vu τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλχιοδο
σίαν υπό του κήρυκος ιη ειπολή τυυ επί
του πληστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει sup'
εκόστου πλειοδότου χρηματικός ιτ/υή
σεις Αμα τη κυιοκυρώπη ο υπερΟεμοτι
σιής υποχρεούται να καταβάλει ος τον
mi τομ πλειστηριασμού υπάλληλον το
ι.κπλετοτηρίασμπ εις μετρητά ή νιι κιιταΟέ
σει τούτο αμκλητί «ις το Δημόσιον
Τυμκιπι- (Γραφπ'ον Παρακαταθηκών κοι
Δυντ,ΐωνΙ προσκομιδών Kill to σχετικόν
γραμμάυον πς τον ετθ του πλειστηρια
ομού υπάλληλον, άλλοι; ι νεργηθησιτοι
αναπλειστηρμισμϊις κατ αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεΐ nup' μυτού
ιινογκμπτικύις κυι δια ρ.ροοωπικής του
«ρατήσκο;. Εις ntplniuaiiv μη εμφανίσεαις τελευταίου πλειοδότου ει επσπεύδων Βι:)ει συμφηφίοει to «ιπλϊιστηρώ
σμα εις την οπαΐτηοίν ton. Τα κηρύκειο
άιΚηιιίιματο ως κηι ton επί του πλειστη
ριασμού υπαλΛήλου βαράνουσιν τον
τελευτούν πλειοδότην Το φερέγγυοι· ή
μη των πλειοδοτών «ναι της απολ.ύιου
κριττεω; του Τ.πϊ τοιι πλειοτηριαομού
υπαλλήλου Καλούνται οθεν οι βουλόμενοι vu γϊνωσιν αγοραστοί της «ϊ.ιιπτηριυ
σθησομίνης ως άνω πιρ,ουσίας ι'ιπεος
προσελ.θουν και πλττοόοτήσωσιν καεά την
εν σρχη του παρόντος οριζομένην ημϊρσν
και ώραν.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΕΤΗΡΙΑEMOV

Δικαστικός Επιμελητής

Ο επι της εκτιλέσεως
Δικαστικός Επιμελητηί

ΠΑΝΑΓ. ΚΟΥΠΙΑΙίΣ

Ο παρά των Πρωτοδικείο) Βεροΐιις
.Δικαστικός Επιμελητής Χρήοτος Αποοτ.
Ζήσος ως επί της εκτελέοεως τοιοϋτος,
όηλοποιώ on: Την .Δευτέραν ι2αν) του
μηνάς Μαιυυ του 1982 ε.τοιις ημέρυν
Κυριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ μέ
χρι 12ης μυτημ|1|ΐινής a 1 ne Ειρηνοδι
κκιακώ καταστήματι Λλεξανδρείυς ως
συνήθη τόπον των πειστήριασμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου Α'/Λξανορείας
κ. Κων/νου Στεφανάκη ως επί του πλει
στηριυσμού υπυλί.ήλ,ΟΙ) ή τούτου κωλυό
μενου ενώπιον τομ νομίμου αναπλη(πιιτού
του. τη επισπεύσει της όανειστρείας ε»
©εσ/νίκη εδρευοάσης Ο.Ε. υπό την επω
νυμίαν .1 IIΑΝΤΕΑ1ΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.»
νΟμιμιυς
εκπροσωπούμενης
δικαιούμενης λαμβάνειν παρά του οφειλέ
του Κων/νου Παποδοπούλάυ του Ιωάν
νου κατοίκου Αλεξάνδρειάς το ςπίτασοό
μτ.νοι- τοσον των ό/ωχρων 13.400. νομιμ,ποκως μεχρις τίοφλήσεως, πλέον
-ϊτιρα-γιήλιός εντελύσεως εκ δραχμών
I 200 και πάντα το λοιπό έξοδα εκτελέ
σιως και πλετστηριασμού μέχρι πέρατεις
αυτού, όυνάμη και προς εκτέλετπν της υπ’
,τριθ. 198 / IVM Λ,'νής πληρωμής της κ.
ΕιρηνοόΙκου Λλμξονδρκία: κοι της σχτ Γ.
κής προς τον άνω ρφκιλίτηνκσινσπαιηθσσης επιτογής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται
εκ
της
υπ
ιιριθ.
I 11ί/ΐ2 ΓΙ';82 εκθέσεως επιδάσεως του
Δικαστικού Επιμελήτού των εν [Ικροίιι

Ο ειά της εκτε,λιπηος

ΧΡ. ΖΗΣΟΣ

¿KftUm PCÚcrin

Σήμερα Κυριακή όιανυκτΓ,ρεύυι to
Φαρμιικεία:
ΑΝΛΡΕΑΣ ΧΛΤΖΗΓΕάΡΙ ΙΟΔ'
τηλ. 29620

Αύριο

Δευτέρα Οιανυκτερεύβ
φαρμακείο
• ΜΑΝΟΛΗ ΛΑΪΟΥ
τηλ. 26.226

Ενώ διημερεύει μέχρι τις Sp.p. to
φαρμακείο

ΜΠΟΥΛΛ1ΙΚΗ ΜΑΝΟΛΗ
τηλ. 25.340

^ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΤΕΑΙΕΣ Ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
* Γραφείο 52 τ,μ. με υπέρπολυτελή χαιρίσμστα και ξύλινες επενδύ
σεις, σε ημη ευκαιρίας 42.300.000 δρχ.) στη Βέροια στην Πλ. Ρπκτν
βάν (3ος όρεκρος). ΙΤληρ. τηλ. 031/5309*3 και 5319Ä4. εόρες 12-3 μ^υ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Πωλούντσι δύο αυμηικηές αμμωνίας (κομπρεσέρ) ψυκτικής ικα
νότητας ο καθένας 286.000 KCAÍ. Ή ο. '5/φ . 3 5 Ό . Ιίληροφοριες
ατο τηλέφωνο 25488 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
Από το GOODYS RESTAYRANT ζητείται βοηβος σερβιτόρου
για απογευματινή απασχόληση. Πληρ. αυτοπροσώπως. Μητροπόλους
40 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΕσαγΥίλμοτικό ή ημιειιαγνελματι«δ μεταχειρισμ{ν0 α ε «αλή

κατόστασπ. Πληρ ΜΠΥΡΑΡΙΑ MIMIS Τηλ. 62-118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για να εργαστεί σαν συνεταίρος, χωρίς κεφάλαιο και με «αλούς
όρους. Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκαδω Ναοάσης.

Ρεκτιφιέ
Μ Η ΧΑ Ν ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΎΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα
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Σε δραματικό αποκορύφωμα η μεγάλη κρίση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ
ΟΙ ΣΤΟΛΟΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Κ Α Ι
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Πολεμικό συμβούλιο συγκάλεσε χθές η πρωθυπουργός
κυρία θατσερ με τους στρατιωτικούς αρχηγούς της στο
υπόγειο επιχειρησιακό αρχηγείο του Ναυτικού στο Νόρθγουντ, έξω από το Λονδίνο. Η σύσκεψη αυτή ενισχύει
τις εικασίες ότι επίκειται κάποια στρατιωτική ενέργεια από
τη βρεταννική δύναμη κρούσεως που βρίσκεται πλέον
στην ακτίνα των Αργεντινών αεροπλάνων και είναι από
χθές επί ποδός πολέμου, αντιμέτωπος του στόλου της
Αργεντινής. Οι άνδρες των 15 πολεμικών και 20 βοηθητι
κών πλοίων της αρμάδας .βρίσκονται σε πολεμική επιφυ
λακή χειριζόμενοι τόσο τα ραντάρ όσο και τα πυροβόλα.
Η Αργεντινή από την πλευρά
της άρχισε εκστρατεία για την
κατεπείγουσα αγορά όπλων και
κυρίως πυρομαχικών και όπως
έγινε γνωστό έλαβε ήδη πυρομιιχικά
πυροβολικού από το
Ισραήλ, για τηλεβόλα και αντιαε
ροπορικά πυροβόλα. Τα πυρομαχικά άρχισαν να καταφθάνουν
αεροπορικώς μετά την κατάληψη
των νησιών από την Αργεντινή.

Ίσω ς είναι δύσκολο να φανταστεί
κανείς τον τραπεζίτη του να «παίζει·
ένα παιχνίδι επιχειρήσεων Ό μω ς το
«παιχνίδι» ιιυτώ είναι μιά uno τις πολ
λές μεθόδους. που χρησιμοποιούνται,
για να γίνουν «το ενδιαφέροντα τα
θερινά μαθήματα Δημοσίων Σχέ
αετόν, που θα γίνουν και φέτος στο
Λονδίνο μεταξύ 7 και 25 Ιουλίου. Το
θερινά αυτά μαθήματα πάρακολούθη
σαν τα δυο τελευταίο χρόνια, διευ
θυντές επιχειρήσεων, διοικητές και
διευθύνοντες σύμβολοι από 21 χώ
ρες. όπως από το Αμπού Ντάμπι. τυ
ΜπαχρέΙν, το Κιουρααάο. την ΑιΟιο
πια, τον Ά γιο Μαυρίκιο, τη Νιγηρία,
τη Νορβηγία, το Σάραουάκ, τη Lo ου
δική Αραβία, τη Σιέρρα Λεόνε, τη
Σιγκαπούρη, τη Ζάμπια και τη Ζιμ
πάμπουε. Αυτοί, που συμμετείχαν
εκπροσωπούσαν ένα μεγάλο φάσμα
κυβερνητικών κοι ιδιωτικών συμφε
ράντων: αεροπορικών εταιριών, τρα
πεζών, λιμενικών επιχειρήσεων, ανα
πτυξιακών οργανισμών, εταιριών, μέ
σων επικοινωνίας καθώς και της
Αστυνομίας,
Το θερινά μαθήματα περιλαμβά
νουν διαλέξεις, επιχειρηματικό παι
χνίδια, διάφορα προγράμματα συνδι
καλιστικής εργασίας, πρακτική εξά
σκηση και επισκέψεις σε ειδικούς των
Δημοσίων Σχέσεων. Τα μαθήματα
περιλαμβάνουν επίσης τυ σύγχρονο
κόσμο της μηχανογραφήσεις και
του βίντεο, που θα παρακολουθή
σουν από κοντά οι ενδιαφερόμενοι σε
διάφορους οργανισμούς όπως στην
Τράπεζα Μίντλαντ και στον Ανεξάρ
τητο Οργανισμό Ραδιοφωνίας και
Γηλεο ρύσεως. Η ομάδα των ειδικών
επιστημόνων που κάνουν τα μαθήμα
τα, έχουν πείρα επί διεθνούς επιπέ
δου. Επί κεφαλής της ομάδας είναι ο
κ, Φράνκ Τζέφκινς, τσο οποίου οι
μελέτες στο μάρκετινγκ και τη διαφή
μίση μεταφράστηκαν και κυκλοφο
ρούν σε 70 χώρες, «Τα θερινά μαθή
ματα Δημοσίων Σχέσεων διοργανώ
θηκαν για να ικανοποιήσουν αιτήμα

τα ξένων, που ασχολούνται σ' αυτόν
τον τομέα» λέει ο κ. Τζέφκινς. *Τα
τελευταία 12 χρόνια έχω οργανώσει
μαθήματα Δημοσίων Σχέσεαιν σε
πολλές χώρες, όπως επίσης και στη
Βρεταννία. Υπήρξε όμως ωτίμονο αί
τημα να οργανωθεί θερινό σχολείο,
(ΐε μαθήματα μεγαλύτερης διάρκειας,
όπου άτομα απύ πολλές χώρες θα
μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις
και να συζητήσουν θέματα Δημοσίων
Σχέσεων, που ισχύουν στις διάφορες,
χώρες». Το δικιιίωμιι συμμετοχής γω
το 1982 είναι 1350 λίρες κιιι καλό
πτ*ι το ψόρο προστιθεμένης αξίας,
καφέ, γεύμα, τσάι, τα κείμενα ηον
μαθημάτων, και 10 έξοδα μεταφοράς
στους
διάφορους
οργανισμούς.
Υπάρχει και μια άλλη δέσμη παρο
χών. που καλύπτει τα έξοδα ξενοδο
χείου και πρωινού και που κοστίζει
1.730 2.325 λίρες.

Τα δημόσια
έργα 1982
ΑΘΗΝΑ ■ (ΑΠΕ)
Είκοσι δυο δισεκατομμύρια δρα
χμές είναι το ύψος του προγράμμα
τος δημοσίων έργων 1982 του
Υπουργείου Λημ. Έργων που έδωσε
σήμερα στη δημοσιότητα ο αρμόδιος
υπουργός κ. Α. Τσοχατζόπουλος Τα
19 όισ. θα διατεθούν για έργα στην
επαρχία.
Τα έργα που περιλαμβάνονται στα
πρόγραμμα, τόνισε ο Υπουργός,
έχουν άμεση προτεραιότητα γιατί
προωθούν αντικειμενικό την αυτοδύ
ναμη ανάπτυξη της χώρας και βελ
τιώνουν την ποιότητα και το επίπεδο
ϊωής.
Οι στόχοι του προγράμματος, υπο
γράμμισε ο κ. Τσοχατζόπουλος. είναι
άμεσα συνδεόεμένοι με το γενικότερο
πρόγραμμα επενδύσεων και την ανα
πτυξιακή πολ.ιτική της κυβέρνησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΦΡΑ

Ο Ι ΑΝΤΡΕΣ Π ΙΟ ....
ΓΚ ΡΙΝ ΙΑ ΡΗ ΔΕΣ
Μ Ε ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ Ο Τ Ι Ο Ι ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στα πλαίσια ενός Συνεδρίου που
έγινε πρόσφατα στο Μόναχο αναφκρ
θηκε, πως οι άνδρες σε θέματα υγείας
γκρινιάζουν
και παραπονούνται
περισσότερο από τις γυναίκες, υποκρινόμενοι τους ασθενείς. Πράγματι,
όπως απέδειξαν ωρισμένα στατιστικά
στοιχεία, οι άνδρες, ιδίως μεγαλύτε
ρης ηλικίας, χρειάζονται περισσότε
ρο από π ς γυναίκες νοσοκομειακή
περίθαλψη Ισως τονίστηκε στο
Συνέδριο να έφτασε ο καιρός για να
συγκροτηθεί ένας ειδικός κλάδος
ιατρικής που θ' ααχολείτιιι με τις
γκρίνιες των ανδρών, όπως π.χ. ο
κλάδος της γυναικολογίας έχει σαν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία «Venus»
Αναγνωρισμένη και σαν αμάδα παραγωγών σας
γνωρίζει άτι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδάκι
νων με τους ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
γεωργικών συνεταιρισμών.
Οι δηλώσεις θα γίνονται κάθε μέρα από τις 8 π,μ.
- 7 μ.μ. στα γραιρεία της εταιρείας Σ. Σταθμός
Βέροιας τηλ. 24204 - 23311 - 23225.
Από την διαχείριση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
της εταιρίας 1ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΟΥ ISUZU στην Ελλάδα
Θεσ/νίκη τηλ. 831.649, 844.412

ISUZU ΚΒ26π.κα,
με καρότσα Ιαπωνίας
ΑΓΡΟΤΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΤΙΜΗ 348.000δρχ.!
Για κάσα ηλ.ηροφορία στον τοπικό σας αντιπρόσωπο:

Α Φ Ο Ι Κ A ΡΑ ΝΑ Ί Σ ΙΟ Y ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΓ. Δ Ρ ΙΖ Η Σ ■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΔΩ Κ Α Ι ΤΩΡΑ
Ι/οραοτή να ξέρας ότι το IS Ü Z U πί« ' m j nrijv
Ιαπωνία στοιχίζει 20.000 δρχ. περισσότερο από Τα BLk
Ιαπωνικά a rr/za διότι είναι το πρώτο σε ποιότητα.

αντικείμενο τα σχετικά παράπονα
των γυναικών. Μια ομάδα μάλιστα
ειδικών άρχισε ήδη να διερευνά τις εν
λόγω γκρίνιες, την προέλευση τους
και τον παραμερισμό τους. Ωστόσο,
για νάμαστε δίκαιοι πρέπει βέβαια να
μνημονεύουμε, ότι μόνο με δυο ειδι
κούς κλάδους της ιατρικής δεν υπάρ
χει ανδρική «πρωτοκαθεδρία»: Στην
ψυχονευρωτική αφ ενός και στα
αφροδίσια νοσήματα αφ ετέρου. Οι
άνδρες π.χ. έχουν μια σχετική «έφε
ση» σε ασθένειες των αυτιών, της μύ
της και του λάρυγγα, ανέφερκ πρόσ
φατα ο καθηγητής Σόρν της Ωτορι
νολαρυγγολογικής Πανεπιστημιακής
Κλινικής του Μονάχου. Η κώφωση
συνέπεια εργασίας σε χώρους όπου
επικρατούν θόρυβοι και ο καρκίνος
του λάρυγγος, που στις γυναίκες άρ
χισε να παρουσιάζεται πολύ αργότε
ρα. αποτελούν δυο συχνές και ενδιι
κτικές παθήσεις των ανδρών. Για τον
καρκίνο του λάρυγγα δεν υπάρχει πια
αμφιβολία, ότι η εμφάνισή του συν
δέεται άμεσα με το κάπνισμα. Εννέα
στους δέκα ασθενείς που προσβάλ
λονται ιιπό την παραπάνω μορφή
καρκίνου είναι καπνιστές. Εξ άλλου
ανατομικές ιδιορρυθμίες καταλήγουν
συχνά σε χειρουργικές επεμβάσεις
ιδίως στους άνδρες, όπως π.χ. σε
περιπτώσεις κήλης. Μια άλλη uiuo
λόγια οφείλεται σε ανδρικές συνή
θείες και στον ανδρικό tpóno ζωής.
Η κατανάλωση οινοπνευματωδών
π.χ. οδηγεί συχνά σε παθήσεις του
συκωτιού και τόυ παγκρέατος , Επί
πλέον οΓ άνδρες έχουν μεγαλύτερη
προδιάθεση κτυ τις ■ιινιιίκ. .. <ι, mi
αφόρα «ον καρκίνο του στομάχου
πράγμα που συχνά ανάγεται και στο
άγχος της εργασίας Ολο και πι.ριπ
πότεροι νέοι αιώρες. ακΟμα Και «ητα
την εφηβεία, παρουσιάζουν παθήσεις
των ύρχεων. Ο καθηγητής £■λζαίσερ.
γνωστός ουρολόγος, δεν αποκλείει
ότι τα στενά τζήν.; αποτελούν ίσως
κάποια εξήγηση του εν λόγοι φαινο
μένου. Παρά την ίσως αντίθετη «τι·
κρατούσα άποψη, οι ανάσες πάσχουν
και εξοχήν «.τό νυκλοφφριώκύ. που
αποτελούν ναι μια ιιπύ τις σημανττ
κωτερες αιτίες θανάτου στην ομο
σπονδιακή Γερμανία. «Ανδροκρατία»
όμως επικρατεί και στ» ι.κφυλιστικα
φαινόμενα, που παρουσιάζονται στην
σπονδυλική στήλη. Οι άνδρες υπικρέ
ρουν τέλος πιο πολύ υπό υς γυναίκΐς
από δυσπεψίες Και τούτο ιοο
συνήθως τρών και πίνουν περισπάτε
ρο. κνω τι; γυναίκες ταλαιπωρώ η
δυσπεψία κυρίως κατά την διάρκεια
της εγκυμοσύνης. Εξ άλλου οι ιίν
ήρες προσβάλλοντιμ σε ποσοστι»
εικοσαπλήσιο των γυναικών απύ
αρΟριυόο Μ αρθρίτιδα παρουσιοζε
ται συνήθως σαν σύνδρομο τη; μφθη
νιας και εξαφανίζεται σχεδόν ολυ
, κληρωτικά σι, mpioOouj 3λ5-έμωΥ
tii η τ φ ΐιο η ε ιι. ΛΛ/ ι k i i ¡ ν ώΓ/βηττγ:
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Δυο σχέδια

• Στην επιβολή αεροπορικού
αποκλεισμού γύρω από τα νησιά
Φάλκλαντ.
• Στην ανάκτηση της νήσου
Νότια Γεωργία ενός βραχώδους
φυλακίου και πρώην βάσεως για
την αλιεία της φάλαινας 800 μι
λιά από τα νησιά Φάλκλαντ.
Πολεμικό υλικό
Απόλυτη μυστικότητα τηρείται
Παράλληλο η Αργεντινή είχε ως προς το σημείο από το οποίο
επαφές με την Βραζιλία για την απέχει ο βρεταννικός στόλος από
προμήθεια στρατιωτικού εξοπλι τα νησιά αυτά.
Πάντως πληροφορίες από το
σμού σε ευρεία κλίμακα για την
ενίσχυση των δυνάμεων της σε νησί της Αναλήψεως αναφέρουν
περίπτωση συγκρούσεως με τον ότι το δεύτερο κύμα της βρετανβρεταννικό στόλο. Από τους νικής αρμάδας φαίνεται πως είναι
Βραζιλιάνους ζήτησε να της προ έτοιμο να αποπλεύσει από τη μια
μηθεύσουν σε σύντομο χρονικό στιγμή στην άλλη από το νησί
διάστημα διάφορα είδη, συμπερι για το τελευταίο μέροΛτου ταξι
λαμβανομένων αεροπλάνων και διού προς τα νησιά Φάλκλαντ.
Το «Καμπέρα» ένα κρουαζιερόθωρακισμένων οχημάτων.
που
μετασκευάστηκε
Ωστόσο στο Λονδίνο το πλοιο
εσπευσμένα
σε
μεταγωγικό και
υπουργείο Αμύνης επιμένει ότι η
μεταφέρει στρατιώτες και το αποδύναμη κρούσεως δεν θα μετά
βατικό σκάφος «Φηαρλες» με
σχει σε αποβατική ενέργεια.
Στρατιωτικές πηγές δήλωσαν 1,000 πεζοναύτες ολοκλήρωσαν
ότι η πρώτη ενέργεια της δυνά- τη φόρτωση εφοδίων και καυσί
μων.
____

ΊΒικΑΐΓΜοα τού epctonvtcoû « wtikoC 4*ri toó é ep«nrVavooó©ou «’Ερμης*. σε μια έτηκειρησιακή
ένύ 6 βοεπησικός στόλος TrpoorrYÏCci -tot νησιά ΦάλκΧοντ.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μ«»ς κρούσεως ενδέχεται να είναι
σε πρώτη φάση:

Από τον Τζών Νιούελλ
Οι πέτρες στο νεφρά eivwi σκληροί
βόλοι, οι οποίοι δημιουργούντιιι και
μεγαλώνουν μέσα στις ουροψύρες
οδούς, που σι>γκεντρώνουν τα ούρα
στα νεφρά. ' Οταν μία πέτρα σφηνώ
σει στην κάθοδό της μέσα στον ουρη
τήρα. που eívui η κύρια ουροφόρος
οδός για κάθε ένα από τα νεφρά, προκαλείται ο γνωστός κωλικός του
νεφρού, που οι γιατροί θεωρούν σαν
τον χειρότερο πόνο που γνωρίζει ο
άνθρωπος. Συνήθως οι πέτρες αυτές
κατορθώνουν να γλύστρήσουν από
τον ουρητήρα προς τα κάτω. Μερικές
όμως φορές σφηνώνουν και εξακο
λουθούν να μεγαλώνουν επί τόπου
και τότε πρέπει να αφαιρεθούν με έγχείρηση.
Οι πέτρες στα νεφρά είναι κάτι το
συνηθισμένο. Μερικές από αυτές
χρειάζεται να αφαιρεθούν χειρουργι
κά. Μ όλο που η συνηθισμένη πέ
τρα έχει μόνο το μέγεθος φασολιού, η
εγχείρηση απαιτεί μια μεγάλη τομή

Σύντομες
Ειδήσεις
• Βρέθηκε νεκρός το πρωί, μέσα
στο αλιευτικό του σκάφος, στη
θαλάσσια περιοχή Νέων Μουδανιών
Θεσσαλονίκης, ο Εμμ. Αλεξιάδης. 65
ετών.
Ο θάνατός τουαποδίδεται σε
παθολογικά αίτια.
• Οργανα του
Οργανισμού
Λιμένας Πειραιώς, αντελήφθησαν το
πμ<ώ αγνώστους να φεύγουν από
αποθήκη στην οποία βρίσκονταν 18
ιι ΐ'|ΐ-"ΐιηΙι'Κΐ|>ωτω
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Μΐτόρθωσαν να όιιιψυ
οθιιηστωθηκε από τα
ί ι - ινιΐΊίητοκιβω τια είχαν κ λιι-ιι 10
ηώκτρι» : σ κού π ι;. Κ ,π/ιρκιτί.ζις
και διάφορα ιγ' μ Ι μυτιΛΙιι.
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του Λ M ir -'î v. στην οδό ΧαΡ ÍP1
κούπη 54. έκλεψε wVl (MM) ΟΡΧ «Ί,!
.· μΐΊΌ ΐκύ οργιιιτι αξία; 100.000 οριι

στη βουβωνική χώρα, μερικές φορές
την ολική αφαίρεση της δωδέκατης
πλευράς και μερικές φορές σκάλισμα
μέσα στο ανοιγμένο νεφρό που
αιμορραγεί μέχρι να βρεθεί που είναι
κρυμμένη. Μετά την εγχείρηση ο άρ
ρωστος μένει στο νοσοκομείο για δύο
ή τρεις εβδομάδες.
Ο χειρουργός Τζων Ουίκαμ. ποο
είναι επίσης διευθυντής του Ινστι
τούτου Ουρολογίας του Λονδίνου,
μαζΰ με τον ακτινολόγο συνάδελφό
του Μδικ Κέλλεττ, στο νοσοκομείο
Σαίντ Πήτερς στο Λονδίνο, διαμόρ
φωσαν μια νέα τεχνική για την αφαί
ρεση των λίθων ιιπό τα νεφρά, που
κάνει την επέμβαση πολύ πιο απλή
και γρήγορη. Η νέα τεχνική στηρίζε
ται σε μιά ήδη γνωστή μέθοδο ανα
κούφισης του νεφρού από την οδυνη
ρή πίεση του υγρού που συγκεντρώ
νεται εκεί όταν αποφραχθεί ένας
ουρητήρας. Κάτω από τοπική αναι
σθησία ο χειρουργός βυθίζει μιά
λεπτή βελόνα μέσα απύ το δέρμα kui
την σάρκα μέχρι μέσα στο νεφρό και
μετά περνά ένα πλαστικό σωληνάκι
μέσα από την βελόνα στο νεφρό.
Με το σωληνάκι αυτό αποστραγ
γίζει τα ούρα. Με τη νέα μέθοδο ο
χειρουργός αντί να περάσει το πλα
στικό σωληνάκι μέσα, αφαιρεί τη
βελόνα και στη συνέχεια βάζει διαδο
χικά μια σειρά από σωληνάκια όλο
και μεγαλύτερης διαμέτρου μέσα
στην οπή μέχρις άτου αυτή μεγαλώ
σει αρκετά ώστε να χωρεί ένα ενδοσκόπιο όπως επίσης και με την βοήθειιι ακτινών X οι χειρούργοι βρι
σκουν την ακριβή θέση της πέτρας
και με διάφορα ιδιότυπα εργαλεία την
πιάνουν και την αφαιρούν.
Ο κ. Ουίκαμ και άλλοι συνάδελ
φοι του διαμορφώνουν τώρα ένα
εργαλείο με μια ακτίνα λέηζερ που,θα
φωτίζει τις πέτρες μέσα από ένα εύ
καμπτο πρισματικό ενδοσκόπιο, ενώ
μιά άλλη ισχυρότερη ακτίνα λέηζερ
,ια Χρησιμοποιείται

>ιι νιι όιιιλύσι.ι

'- πετήες Με τη μέθοδο αυτή ο
ασθενής κανονικά μπορεί να φύγει
αππ το νοσοκομεία την επομένη της
επέμβαση;

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝ. ΣΧΟΛΕΣ
Το σχέδιο νόμου πλαισίου για
την ανώτατη παιδεία θα κατατεθεί
στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδο
μάδα. Πρόθεση της κυβέρνησης,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
είναι να ψηφισθεί το ταχύτερο δυνα
τό και να ισχύσει από την προσεχή
ακαδημαϊκή χρονιά σταδιακά.
Εν « η μεταξύ οι παράγοντες
κυρίως καθηγητικοί
που ενόιαφέρονται να μη προωθηθώ το νομοσχέ
διο. κλιμακώνουν τις ενέργειες τους
με προκλητική επιδίωξη την αρνητι
κή τοποθέτηση, του προσεχούς συνε
δρίου των νεοσύστατων συνόικαλι
σηκών ενώσεων πανεπιστημιακών
καθηγητών και προσπάθειες επηρεα
σμού κυβερνητικών παραγόντων.
Παράλληλα διοχετεύουν «πληροφο
ρίες» που είδαν το φώς της δημοσιό
τητας τις τελευταίες μέρες, είναι, ότι
δήθεν, λόγω φόρτου εργασίας της
Βουλής, δεν είναι δυνατή η σύντομη
ψήφιση του νομοσχεδίου και ότι δη
θεν ανημετωπίζεται το ενδεχόμενο
να ψηιε.τθούν τώρα μόνο τα άρθρα
για ίο πανεπιστημιακό άσυλο και τα
υπόλοιπα να αφεθούν για— αργότερα.
Έγκυρες πηγές του υπουργείου
Παιδείας τόνισαν σχετικά, όη η
κυβέρνηση δεν προτίθεται να απομα

κρυνθει από βασικές αρχές 195
θέμα του νόμου πλαίσιου;
O n δεν πρέπει σεκαμμίά πεΡ1*?
ση να προωθηθεί και να ψήΛ®
ερήμην των φοιτητών, του ΕΔΙ* 4
κάθε ενδιαφερόμενον φορέα. Γ·^Μ
άλλωστε το νομοσχέδιο μι: τή''*|53
θέσή του θα σταλεί σε ά λοοξν]
φορείς, ώστε να προβάλουν
τις τυχόν τελικές παρατήρησηςIW
- " Οτι πρέπει στο θεσμικό "8Β
νσμοθίτημα να επιτευχθεί η β Η
τερη δυνατή συμπαράταξη
έξω από τη Βου?.ή. Γ ί α υτό ίβ ΙΗ
κόμματα όσο και οι συνδιι
φορείς πρέπει να αναλάβουν
νες τους για την ταχύτερη
ψήφισή του. ώστε να πάψουν ¡Μ
πανεπιστήμια να λειτουργούν μί
μο τη; προπολεμικής ni:p“V0°V - J
Σύμφωνα με εκτιμήσεις
τοιν που γνωρίζουν καλά τα
τα. το σχέδιο
πλαίσιο
ψη-Φίσθεί ταχύτατα, αν μπει σ τ ρ ^ Ί
λή με την διαδικασία του
τος (σε τρεις δηλαδή το πολϋ_^β
όριά σεις) ή αν υπάρξει συμφω«ι^1
κομμάτων για σύντομη διεκπίΡ«5<
του. Και προς αυτές τις εκΟ#'
κατά τις ίδιες εκτιμήσεις. ;,’ οκ^ ί
κυβέρνηση, αφού πράγματι
ισχύαο σύντομα ο νέο; νομάθνΛ

Κρεμάλες για πρώην
βουλευτές ετοιμάζει
η τουρκική χούντα
ΑΓΚΥΡΑ 24 - Κρεμάλες κοι Υιό
πρώην βουλευτές σχεδιάζει τώρα vu
στήσει η χούντα του στρατηγού
Εβρέν. στην προσπάθεια της να απομακρύνει δια παντός από την πολιτι
κή σκηνή τους παλιούς πολιτικούς.
Συγκεκριμένα, ο επίτροπος του στρα
τοόικείου του Ερζινσάν ζήτησε προ
χθές την ποινή του θανάτου για τους
προιην βουλευτές του Λαϊκού Κόμ
ματός κ.κ. Ερτουγκρούλ Γκιουνάι
και Τεμέλ Ατές.
Οι δύο πρώην βουλευτές κατηγορούνται ό η επιδίωξαν να μεταβάλουν
ή να καταλύσουν το Σύνταγμα και
όη είχαν διασυνδέσεις με τη σπου
δαιότερη ακροαριστερή οργάνωση
«Ντεβ Γίόλ». Και οι δύο είχαν εκλε
γεί βουλευτές στην περιοχή Οσντάν
της Μαύρης Θάλασσας και είχυν
συλληφθεί στις 12 Απριλίου 1981
στην Ά γκυρα και μετά μεταφέρθη
καν στο Ερζινσάν.
Ο επίτροπος του στρατοδικείου
ισχυρίσθηκε όή δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία για την παράνομη διασύν
δεση των κατηγορουμένων με τη
«Ντεβ-Γιόλ» που είχε δημιουργήσει
»ελεύθερη ζώνη · στην πάλη Φάτσα
της επαρχίας Ορντόμ.
Στο πρώτο στρατοδικείο της
Κωνσταντινούπολης άρχισε προχθές
η δίκη tvuvlíov 114 ατόμων που ανή
κουν κατά το κατηγορητήριο στην
ακροαριστερή οργάνωση Ένοπλη
Ένωση
Μαρξιστικολενινισοκής
Προπαγάνδας. Ο επίτροπος του
στρατοδικείου ζήτησε-την ποινή του
θανάτου για 42 κατηγορούμενους.
Μεταξύ αυτοιν που αντιμετωπίζουν
την ποινή του θανάτου είναι και δύο
γυναίκες.
Ο ηγέτης της εργαακής ένωσης
Ντίσκ κ. Αμπντουλλάχ Μπαστούρκ
απέκροοσε προχθές στην απολογία
του ενώπιον του στρατοδικείου, η ς
κατηγορίες των στραηωηκών αρχών
εναντίον του και εναντίον της ένω
σης και τόνισε: «Το ιστορικό χρέος
της εργαηκής τάξης είναι ο αγώνας
εναντίον του φασισμού και του ιμχε-

ριιΐ/.ισμού. Εμείς υ π ε ρ α α ^ ^ ^
την ιδέα της ανεξαρτησίας σ ΐ · ^ ^
νομικό, στραηωηκό και πολ*'
τομέα».

ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕ1ΤΑ1
ΑΠΟ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ
Ο κ. Γ. ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 24 (ΑΠΕ)
Ο
κυβερνητικός εκπρ
απαντώντας σε ερώτηση αν η
νηση έχει οποιοσδήποτε πληρ
για πρόθεση του κ. Γεωργίου ·
δη να υποβάλει παραίτηση απόί
ση του συνομώ.ητή, δή?ω>σώj
«Ο κ. ίωαννίδης δεν έχει πλ
ρήσει τον πρόεδρο της Δημ
όη προτίθετίΐι να παραιτηθεί1
θέση του συνομιλητή».
Ό τα ν παρεκλήθη ιό σχ
χθεσινή ανακοίνωση της ΕΔΕ
την οποία επικρίνεται η συνίΡ
ΔΗΚΟ ΑΚΕΛ, δήλωσε:
«Πρόκειται για επανάληΨΠ
στών θέσεων και αστήρικτωνΚΓ
σμών».
Επανέλαβε επίσης, όη η «8
τροπή που συνεστήθη για νΟ
λουθησει την εφαρμογή του
προγράμματος συνεργασίας ML
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. »ούτε διειν*^
ριο είναι, ούτε υπερεξουσία καί « ϊ
λως αιτιστρατεύεται τις βάσοίΐ
συντάγματος και των νυμΛ^υ·
εξουσίες και αρμοδιότητες top
δρου της Δημοκρατίας καί Ί
Υπουργικού Συμβουλίου».
Και πρόσθεσε:
«Η εμμονή ορισμένων
διαστρεβλώνουν την πραγμά^^Ώ
τα.
αποβλέπει
προφανώς
όημιοοργία συγχίσεως Ρετ(1’ ν 2 ϊ
λαού και στην παραπλάνησα ^ .

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ!
μόνο δεν είναι εύκολη αλλα
^
συμφέροντα όλων ανεξαιρέξ"*^)
εξηγώ αμέσως τι .εννοώ. Το
,τερο πρόβλημα της ΚοινότΠ1'^; I Ρι
είναι το οικονομικό δεν
λυθεί από την Κοινότητα, κι *>ν ' μό
γνωρίζουν κα>Λ όλες οι κυβεΡ'όμ Υν
Ό λοι γνωρίζουν ότι. ούτε Π <ινγ 0
ούτε ο πληθωρισμός, ούτε ήI Γ.,·
στασιμότητα μπορούν να ανη““^
« ¡m
Γα·*”
σθούν έξω από την Κοινότητά"
-------------ί·>_.
υποχρεωμένοι, όλοι μαζί να μΥ
*’ 1α αι
----------- ...
Π « »;
της Αμερικής και τη Σοβιετικήι / Ο.
ση,αλλιί και τα θέματα ασφα^*,»! Γγ
ης καινούργιες πριυτοβουλί^ α Κο
νανη στον Αραβικό και τον ' '^ 1 ( 2
νικό κόσμο, ακόμα και το Λ«τ*ξ
ρικανικό ή τον Ασαιτικό.
ενιαία στάση, η από κοινού πάίσΛ ι
όλων των χωρών, είναι δυνατό
ι
ρει θετικά αποτελέσματα.
π·όν να βλέπουμε μπροστά, να®π*

Συνέχεια απο την 3η
σμο». του είπα. « Ημουνα», απιιιτησε
ο Μπίμπας «σ' ένα γραφείο κι έκανα
τον τελικό και λεπτομερειακό έλεγχο
των κειμένων». Το αναφέρω το περισταηκό για να τιμήσω έναν άνθρωπο
που πήρε μιά «σωτήρια πρωτοβου
λία», αλλά και για να επισημάνω την
αφοσοίιοσή του στο έργο, θβ έλεγα
στην ουσία του έργου. Ανάλογα
κινήθηκαν όλοι ανεξαιρέτως, ο καθέ
νας στον τομέα του, τα μέλη της
ελληνικής αντιπροσωπείας».
- Τώρα κύριε Πεσμαζόγλου. είκοσι
πέντε χρόνια μετά τη Συνθήκη της
Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα περ
νά μιά βαθιά κρίση και τα βήματα
προς την ενοποίηση, όπως παρατη
ρούν πολλοί, όλο και γίνονται πιό
δύσκολα. Οι δικές σας εκτιμήσεις
ποιες είναι;
«Πράγματι, υπάρχουν οι δυσκο- ; που λέτε κιιι ώνιά πιιρμ πολύ
σοβαρές. Λέω όμως ότι είναι αδύνατο
να μην υπέρ νικηθούν ΕπιηΌλαμβανω ότι είναι αδύνατο να μην υπερνι
κηοόύν. γιατί η οπισθοχάιρηση όχι

ί

ρύνοαμε ·η συνεργασίιι. αν Ί"®
επιθυμούμε πραγματικά να δ·>ύΜ
ποτέ την Ευρώπη «ενωμένη*«-.
Ανδρ. Λελ.ηΥ11

Σώστε το σπίτι σας από την υγρασία

χμών
•
Λ γνωστιι: tiro το ,τιιιμι ρισμο
»η: λ λ κ ισ ιη ; Μ Μ ιιρΐυι. στην οδό
ΛιοοΓοο Ρ

►κ Α, *ι», ΚΓΚΙ όο/,λ.ορίιΐ.

ΙΪΙ ΓΚΗΙ ιιϊιρίιι 15 ·ΚΜ> ορχ- σ. ζενιι
ιοιιισ μ ο ί" 10 ιωϊϊώΓ,ω τηί ί 1ΒΛ
| χι\}\ 50.00(1 όρχ ΊΟ ιστηρένΐ" ίΟόρα

. χΐιμ κρι «οσμήμιιτη αξίας ίίΚΜΜΚ) Ι
όριιχμιίιν
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•
\ ω-,στιν: από το σπίτι του
¡ Λ Γ Μ ί >ι»ιι. στην ιώό Γ ΜU- Mff.và
κη I IH l \ / rum 5 ρόλύγια ιιξίαζ
!50.000 όρχ κιιι κοσμήματα.
•
Αγνωστο: ιιπ,ι το κρυοπωίώο
roi, \--- f| Ν,min'.του στην οδό Νιρ
|liï|W Γ?. έκλεψε |0 αρνιά αξίας
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ΜΑΤΣΤΕΡΠΟΥΤΣ H E L LA S .

Ειδική πλεονεκτήματα; Θ^ιμομονωτικες ικανότητες · Προστασία uno το σχίσιμο των σοβάδων α«Ρ
σεισμούς · Αφλεκτο ΙΟΟ’ώ · Τα χρώματά μας ωνιη τγς Μπάγιερ Γ έρμα νιας αδιάβροχιτκιη ανεξίτηλα 4
I ο κιλά καλύπτει I 3 τιττρ. μέτρα · Ποιοτικά δεν έχουμε ανταγωνιστές · Εισσγεται α π ' ευθείας από
Αυατρκι.
Π ΧΝΙΚΟΙ ΣΥMUOYAOI A N T in rO litflO l Ν'. ΗΜΑΘΙΑΣ
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ορ. φύλλου 1913
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ΒΕΡΟΙΑ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μ ή ν υ μ α

κ ιν η τ ο π ο ίη σ η ς

όλ< ^ **νυ*ια
αγωνιστικής
συσπείρωσης
ων των φιλελευθέρων δημοκρατών κατά
και° ^ονοκο^άατικού κράτους του Π Α ΣΟ Κ
^ 0ρΥανωτικής προσπάθειας στο χώρο τής
• δημοκρατίας, ήταν η προχθεσινή επισκεθ στο Νομό μας του αρχηγού του κόμμα-.
τ°ζ κ. Ευαγγ. Αβέρωφ.
Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. που πραγματο??ιει ΛεΡΐοδεία στην Κεντρική και Δυτ.
τ ακεδονία (συνοδεύεται από τον γεν. δ/ντή
τθζ Ν.Δ. κ . Παπαθανασίου, τους πρώην υφυ
πουργούς κ.κ. Τσαλδάρη και Μποκοβό και
ν”υς βουλευτές κ.κ. Κρίκο Μανίκα κ.α.) γίαι αντικείμενο θερμότατων εκδηλώσεων
τω ν πττη Κ 1
υπαοων του κόμματός στις πρώτες

α π ό

συγκεντρώσεις μετά την ήττα της Ν.Δ. στις
εκλογές του Οκτωβρίου.
Ο κ. Αβέρωφ στις κομματικές συγκεν
τρώσεις που ξεκίνησαν από τη Θεσ/νίκη και
θα τελειώσουν σήμερα στις ακριτικές πόλεις
της Δυτ. Μακεδονίας τονίζει με έμφαση την
ανάγκη:
• Να οργανωθούν όλοι οι οπαδοί του
κόμματος σε ένα αντιμαρξιστικό ανένδοτο
αγώνα.
•
Να
δραστηριοποιηθούν όλες οι
δημοκρατικές φιλελεύθερες δυνάμεις της χώ
ρας στις δημοτικές εκλογές για να «χτυπη
θούν» οι υποψήφιοι του Π Α ΣΟ Κ και του
ΚΚ Ε.

τ ο ν

κ. Α β έ ρ ω φ

Φ
Να αγωνισθούν έντιμα όλοι οι
πληττόμενοι από την πολιτική του Π Α ΣΟ Κ
αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι και μικρομεσαίοι.
Επίσης ο κ. Αβέρωφ δηλώνει ότι:
• Θα αποκατασταθούν όλοι οι διωκόμε
νοι από την κυβέρνηση υπάλληλοι και θα
αποκατασταθεί η τάξη στις δημόσιες υπηρε
σίες, όταν ο λαός θα ξαναφέρει στην εξουσία
τη Ν.Δ.
• Θα τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι
οι «αισχροί καταδότες πρασινοφρουροί» που,
όπως είπε, ενεργούντες με προσωπική εμπά
θεια «καρφώνουν» άξιους υπαλλήλους.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Αβέρωφ

στον κιν/φο ΠΑΛΛΑΣ.

Απάντηση του κ. Χιονίδη
στην «Αλλαγή»
I

ιππιντήσεις των υβριζομένων. Έτσι
όμως βάλλεται καίρια η αντικειμενι
κότητα της «Αλλαγής» και η εμπιστο
σύνη για τη δημοκρατικότητα της
γενικότερης αλλαγής, ποο γράφει ότι
ευαγγελίζεται...

ΔΡΝΗΘΗΚΕ ν α τ η ν
Δ Η Μ Ο ΣΙΕΥΣΕΙ
*ΜονΑΧ- μ
Ρ<00ϊ ή Βδα Γ ° ΤΤ' ν ενημέρωση των αναγνωστών της φαίνεται «ως καθιέΕτοι για ά η <ΙΤΙΚΤ’ τοπικί| <Ρυλλάδα του ΠΑΣΟΚ.
της,
Μ1“ φορά αρνείται να δημοσιεύσει απάντηση σε δημοσίευ^νώοτ£ς
να ακουστεί ο αντίλογος και να βγάλουν σωστή κρίση οι ανα° δικΒΥ°ρος και τ. βουλευτής κ. Γιώργος Χιονίδης μας
«Φίλε
επιστολή:
ενημεροκτ, μονόδρομο, και συστημα
τικά αρνείται να δημοσιεύσει τις
?*ό » A iο ν ,' \ a δημοσιεύσετε
«ημοσιευσετε το
ατην ε«ιηιΐρΥ^«μμ<Ι μου’ που έτιτει
μαςΦ,?„, μ,6α *Αλλαγή» της πόΤης σλετικά ur Φ° ρονκ’ε δημοσίευμά
θ“ΐαλωρίσΓηκ.Γ τ° κείμενά μου, που
,28·3.ΐ982)η
στον
«Λαό»
Πύρόλο A
'•‘τεινο, n a it Ι982) το ΥΡάμμα
ύ λ λ ^ Γ 1’ δεν το δτ>μ°(5'/23 Γ “ φ
Φύλλο
λ. ^1982)
Ι982). π° υ κυκλοφόρησε
°ύμαι.

Υιατί η εφημερίδα
να ακολουθεί στην

Η απάντηση του κ. Χιονίδη, που
αρνήθηκε να δημοσιεύσει η «δημο
κρατική» πασοκική εφημερίδα, δημο
σιεύεται ολόκληρη στην 4η σελίδα.

Σύσκεψη στο ΚΕΓΕ
για το 5ετές
πρόγραμμα του Νομού

Huu

<Ι',νήθίζει

Φιλικά
Γιώργος X. Χιονίδης«

Με εγκύκλιο του Υπουργείου
Γεωογίας και με πρωτοβου*1« της

11 ρ Ο Σ Ο X Η

Διευθύνσεως Γεωργίας την 21.4.82
συγκεντρώθηκαν σε σύσκεψη στο
ΚΕΓΕ Μακροχωρίου, οι αρμόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες, οι εκπρο
σωποι οργανισμών τοπικής αυτοοιοικήσεως. Αγροτικών Συλλόγων. Ενώ
σεων Γεωργικών Συν/σμών κ.λ.π.
Σκοπός της συσκέφεως ήταν να
επισ ημανθούν σε πρώτη φάση: (0 τα

Π* ^ ΓΩΓΟΐΑΓΡΟΤΕΣ Ν·ΗΜΑΘΙΑΣ

Μα ΦΥΤο φ 'Ι ηΊ Γ,ΔΤΡ1ΑΑ ΒΕΡΟΙΑΣ το καινούργιο κατάστη- ? ΤοκατάοτΜΑΚΩΝ Β· "Λ Λ Ο Υ Κ ΙΔΗ
κ°λλιέργΕιε^ Τ'μα
βρείτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις
μϋΤ(Ι και λι*Α,π° Ρ° '>ς’ Ρολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχσνή"Ηπαοματα.
αμε°η εξοηηη αντικΡύσετε την διάθεσηI του Γεωπόνου για την

“Ηήν2 2 2 ^ °α°ναφορά:
Μελέτες
σης 08 ν “ Ρ^ϋκα
Υίτις Ε_.β, .
111 εγκατα°τάσ ας των αγροκτημάτων.
δΗην ¿ μεσ Φ£ις και

^ <5κοπό την ^
συνεχτ> παρακολούθηση των καλλιργειών
^ Υευ>ργ( . _ 1X1 υοτ1 όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
Ίξ παραγωγής

ΒαΣ ΙΛ Η Σ

η

.

π

ΓΕΩ ΠΟ ΝΟ Σ
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κυριότερα προβλήματα της περιοχής
του Νομού και οι παράγοντες που
επηρεάζουν την παραπέρα ανάπτυξη
τους β) οι δυνατότητες και προοπτι
κές ανάπτυξης της περιοχής του
Νομού γ) οι επιδιώξεις και στοχοι
στα πλαίσια των εορυτερων επιδιώ
ξεων τηο Κυβέρνησης δ) τα συγκε
κριμένα έργα και μέτρα πολίτικης
που προτείνονται για την πραγματο
ποίηση των επιδιώξεων.
Στην αρχή της συσκέψεως εκπρό
σωπος της Δ/νσεως Γεωργίας παρου
σίασε σε γενικές γραμμές την υφισταμένη κατάσταση του Νομού Ημαθίας
από πλευράς Γεωργίας και ανέλυσε
τους στόχους του προγράμματος.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζή
τηση και διατυπώθηκαν προτάσεις
για την σύνταξη την υλοποίηση του
προγράμματος καθώς και την επίλυ
ση των βασικών προβλημάτων της
γεωργίας του Νομού μας.

Το πρωί της Κυριακής προερχό
μενος από την ' Εδεσσα ο αρχηγός
της Ν.Δ. κ. Αβέρωφ επισκέρθηκε
πρώτα τη Νάουσα και στη συνέχεια
τη Βέροια, όπου μίλησε σε παλλαϊκή
υποδοχή.
Τον κ. Αβέρωφ στα όρια του
Νομού μας υποδέχθηκαν οι βουλευ
τές κ.κ. Χατζηδημηφίου και Βαλταδώρος οι πολιτευτές κ.κ. Βλαχόπου
λος. Ιακωβίδης, Μιλτσανίδης και
Δημούλης και μέλη της Νομαρχια
κής Επιτροπής με επικεφαλής τον
πρόεδρο κ, Τριανταφυλλίδη.
Στη Νάουσα ο κ. Αβέρωφ δέχθη
κε στα γραφεία του κόμμιιτος kui είχε
.ειω ρές με, εκπροσε λοιλ. τ*>ν„κιρα
γωνικώντάξεων.
Καταχειροκροτούμενος uno τους
συγκεντρωθέντες προσήλθε στη
Λοξο?.ογία. όπου τον υποδέχθηκε 0
Δήμαρχος κ. Βλάχος.
Στη συνέχεια πέρασε στην τελετή
στο ηρώο της Αραπίτσας . όπου και
έριξε στεφάνι, στη μνήμη των γυναι
κών της Νάουσας που έπεσαν στον
γκρεμό.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γύρω στις 12.30 το μεσημέρι στε
λέχη του κόμματος (τοπικές επιτρο
πές και κλαδικές οργανώσεις) υποδέ
χθηκαν τον κ. Αβέρωφ στα γραφεία
της Νομ. Επιτροπής.
Εκεί παρουσία και του γεν. δ/ντή
κ. Παπαθανασίου ο αρχηγός της Ν.
Δ. προήδρευσε συσκέψεως της
Νομαρχιακής Επιτροπής, όπου του
εξετέθησαν όλα τα τοπικά προβλήμα
τα και αυτός έδωσε διάφορες κατευ
θύνσεις.
Στη συνέχεια μίλησε προς τα 300
και πλέον στελέχη του Νομού, προς
. τά οποία επεσήμανε την ανάγκη
οργανωτικής συσπείρωσης.
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Το απόγευμα της Κυριακής σε
μια πολυπληθή συγκέντρωση μέσα
και έξω στον κιν/φο ΠΑΑΛΑΣ ο
αρχηγός της Ν.Δ. εκφώνησε πολιτι
κό λόγο, ενώ οι συγκεντρωθέντες με
το σύνθημα «απαλλαγή από την
αλλαγή» διατράνωσαν την επιθυμία
τους να αγωνισθούν για μια προ ·μα
τική αλλαγή·
.
Ο κ Αβέρωφ στο λογο του αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολου
θείται από τήν κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους εξη μήνες
σ "όλους τους τομείς, επισημοίνονΤΠΓ·

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ
ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

στον ελληνικό λαό ποιοι είναι οι σαμποτέρ: Ας το καταλάβει, επιτέλους .
ότι δεν θέλουμε την «προστασίιι»
του!
Σ ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας
του ο κ. Αβέρωφ διακόπτετο από τα
χειροκροτήματα και τα συνθήματα
των οπαδών του κόμματος . που
κυριολεκτικά είχαν κατακλύσει την
αίθουσα του κινηματογράφου και τον
χώρο έξω α π ' αυτόν στην οδό
Μητροπόλεως.
Τον κ. Αβέρωφ προσφώνησε 0
γενικός γραμματέας της Ν.Δ. του
κόμματος κ. Σωτ. Παπαδόπουλος ,
που τόνισε την ανάγκη να ξε-κινήσει
ανωναε νια την 000 41) δυνατόν ίΗ0
σύντομη απαλλαγή απύ την αλλσγή

Ομαδικές
μεταθέσεις
κτηνιάτρων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε αναταραχή βρίσκονπιι οι κτη
νίατροι του υπουργείου Γεωργίας λό
γω των αθρόων μεταθέσεων που κοι
νοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες
χωρίς καμιά δικαιολογία
Από τη Θεσσαλονίκημετατίθενται
όλοι σχεδόν οι επικεφαλής των κτη
νιατρικών υπηρεσιών ή ειδικών
τομέων και μάλιστα ορισμένοι σε
απομακρυσμένες περιοχές με αποτέ
λεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία
των υπηρεσιών, αλλά και να διαλύον
ται οικογένειες, δεδομένου ότι όλοι
τους έχουν παιδιά που σπουδάζουν
και δεν είναι δυνατόν την περίοδο
αυτή, λόγω εξετάσεων, να διακόψουν
τα μαθήματά τους.
Τέλος, έγινε γνωστό ότι κατόπιν
κυβερνητικής εντολής έχει απαγορευθεί να δίδονται στη δημοσιότητα
τα ονόματα των μετατιθεμένων για να
αποφεύγονται δυσμενείς εντυπώσεις
στην κοινή γνώμη λόγω ομαδικών
διώξεων.

Λ ,,,ο ,ο ,ο , rival οι
Κ απνοπαραγω γοί τ η ς περιοχής Κ ρύας Β ρύαης κ α
χω ρω ν a m Γην π ο λιτικ ή που α κ ο λο υθ εί η κυβέρνηση σ το θέμα των καπνώ ν
- ε γενική σ υνέλευσ η του .Αγροτικού Σ υλλό γο υ τους κ α τή )7ειλα ν την πυλιτι
κ η αυτή, που ό πω ς τονίζουν εξυ π η ρ ετεί το καπνεμπόριο και ζημιώ νει τουε
π α ρα γω γο ύς που θα μείνουν χρεω μένοι πάλι σ την A ΤΕ.
Οι α γρό τες τη ς Κ ρ ύ α ς Β ρύσ η ς σ ε ψήφισμά τους προβάλλουν σειρά αίτημάτω> κα ι προειδοποιούν ότι εφόσον δεν ικαχο π ο ιη θο ύνμέχρι 26 Α πριλίο υ το βρά0 '° θ λ α δ η χ θ ες ) θα αρχίσουν δυνα μικές κινητοποιήσεις.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Το κείμενο του ψηφίσματος έχει
ως εξής:
«Στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση
των μελών του Αγροτικού Συλλόγου
Κρύας Βρύσης kui Περιχώρων και
όλου του Καπνοπαραγωγικού κό
σμου της περιοχής μας, που πραγμα
τοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 22 του
Απρίλη 1982, στον Κινηματογράφο
ΤΙΤΑΝΙΑ.
Διαπιστώθηκε
για άλλη μιά φορά η κυβερνητική
αδιαφορία και αστοργία και η συνέχι-.
ση της ίδιας πολιτικής των προηγου
μένου' κυβερνήσεων για τα ζωτικά
προβλήματα που απασχολούν την
πολύπαθη τάξη μας. Ό τι, για την τά
ξη μας καμμιά ουσιαστική αλλαγή
δεν έγινε από την κυβέρνηση της
«αλλαγής» και ότι μετά από την επι
βολή των κάθε λογής φορολογιών
και ανατιμήσεων από φτωχοί γινόμα
στε φτωχότεροι, αφού δεν δόθηκαν
ουσιαστικές ανατιμήσεις στα γεωργι
κά μας προϊόντα και το εισόδημά μας
ελαττώνεται και η αγοραστική μας
δύναμη εκμηδενίζεται από τη δυσα
νάλογη αύξηση του πληθωρισμού.
Για τον ίδιο λόγο και η αύξηση
των συντάξεοιν γήρατος δεν ήταν
ουσιαστική. Ειδικά για τον Κυπνοπαραγωγικό κόσμο και ειόικώτερα για
τα καπνά ΜΠΕΡΛΕΫ η υιοθέτηση
αυτής
της. πολιτικής' εξυπηρετεί το
..
(ΐηνιμποριο και .ημιωνει τοιτς
iranavíovonc
n νουν vonaurπαραγωγούς που θα uμείνουν
χρεωμέ

7. Βιώσιμη σύνταξη στα τιμημένα γηρατειά.
8, Την απαλλαγή των γεωργικών
εργαλείων από την υποχρεωτι
κή ασφάλιση κατά την αγορά
αυτών με δανειοδότηση από
την ATE.
Για τις θέσεις αυτές αποφασίζου
με να αγωνιστούμε, χωρίς συμβιβα
σμούς, μετά την λήξη των δ.απραγ
ματευσεων και εφ’ όσον αποβούν
άκαρπες, χωρίς υπαναχωρήσεις και
με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση
ενός βιώσιμου εισοδήματος για την
πληρωμή του μόχθου μας.
Για την πραγμάτωση των διεκδι
κήσεων αυτών, μετά υπό αναμονή
Μ«? μέχρι την ΔευΓέρα 26 του Απρί
λη. το βράδυ, και εφ' όσον δεν ικανό
ποιηθοούν τα αιτήματα μας, αποφα
σίζουμε να κατεβούμε. με κάθε 6i>vu
τό μέσο, σε σειρά δυναμικών αγώ
νων».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΟΚ

Εν nu μεταξύ ανακοινώθηκε ότι
ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού θα
κάνει αγοραστική παρέμβαση στα
καπνά φετινής εσοδείας. Ειδικότερα
ο uvrv
ΕΟΚ v/vj
θα προβεί
στην ποραλαβή.
σμυμει u»>|v
MupuAupn,
αποθήκ€υση, την €Π€ξ€ργασ»α
1

την συντήρηση «σι εκποίηση του
νοι για μιά ακόμη χρονιά στην ATE.
καπνού, που δεν πούλησαν οι παρα
Ζητούμε
I Την αναγνώριση του κόστους γωγοί.
παραγωγής για όλα τα γεωργι
κά προϊόντα που για τα Καπνά
Μπέρλεϋ είναι οι 132 δρχ. και
0 ΕΟΚ θα αρχίσει την παρέμ
ένα λογικό κέρδος 20% κατά
βαση από τις 2 Μα'ου και θα σταμα
κιλό.
τήσει στις 31 Ιουλίου στην τιμή
2. Την αποδέσμευση των Συνε- TOpe
I noü É
παρεμβάσεως, πομ έχει καθορίσει η
τα,ρ,στικων κα, Ομορρύθμων Ε
,κή ΚοινότηγΧ
α
Εταιριών απο το φραγμό της
1
1
ιλεύθερης διαμόρφωσης τιμών
αγοράς Καπνού.
0 κόθε παραγωγός μπορεί να
3. Την άμεση παγοποίηση των δίνει στην παρέμβαση ποσότητα
τόκων των καλλιεργητικών τουλάχιστον 100 κιλά κπτο ποικιλία,
δανείων πέραν της 30 του Σε περίπτωση διαφωνίας για την
Απρίλη 1982.
ποιότητα του καθαρού βάρους ή
4. Την έγκαιρη εξαγγελία τιμών
παρέμβασης και στόχου για ίω ν χαρακτηριστικών του προσφερομενου καπνού ο ενδιαφερόμενος
όλιι τα γεωργικά προϊόντα.
5. Την άμεση λήωη δραστικών πρέπει να υποβάλει ένσταση μέσο
μέτρων για την προστασία του σε 48 ώρες. Η ένσταση εξετάζεται
από τριμελή επιτροπή μ ε συμμετοχή
εισοδήματος του αγρότη,
6. Να υπάρχει στο Δ,Σ. του κπι εκπροσώπου ιω ν αγροτών. Το
ΕΟΚ, σύμβουλος που να αποτέλεσμα πρέπει να βγει σε δίκο
εκπροσωπεί τα Καπνά Μπέρ μέρες κοι είναι οριστικό
λεύ.

Η υποτίμηση της δραχμής
Με Φ λο «η υποτίμηση της δραχμής» ο κυριακάτικος »Ριζοσπά
στης» όργανο του συμπολιτευόμενου αιτιπολιτευάμανου ΚΚΕ. έγραφε
σε σχόλιό του:
Πού θα Φτάσει η δραχμή: Το κατρακύλισμά της συνεχίζεται και
μαζί μ’ αυτό, συνεχίζεται η κυβερνητική σιωπή. Η δραχμή υποτιμιέ
ται σιωπηλά. Και απέναντι στο όολλάριο και απέναντι στο μάρκο της
Δ. Γερμανίας. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον ελληνικό λαό, για τους
εργαζομένους; Η πρώτη, που γίνεται αισθητή κατά τρόπο άμεσο, εί
ναι η ακρίβεια. Αρκεί κανείς να σκεψθει ότι πέρσι, λόγου χάρη, κάνα
με εισαγωγές αξίας 11.5 δισεκατομμυρίων δολλαβίων (συνολικά) και
ότι το πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εισαγωγών το πληρώνουμε σε
δολλάρια και σε μάρκα. Ακριβαίνουν τα εισαγόμενα. ακριβαίνουν οι
πρώτες ύλες, βρίσκουν την ευκαιρία οι μεγαλσεπιχκιρήματίες çal 0κρι
βαίνουν - κάποτε στο πολλαπλάσιο - τα εμπορεύματα που πουλάνε
στην αγροτιά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή. άμεσα, στους κατα
ναλωτές... Και ποιοι τα «τσεπώνουν»; Βααικά κιπ πάλι τα μονοπώλια.
Γιατί, αυτά κάνουν το μεγάλο όγκο των ελληνικών εξαγωγών. Και
πληρώνονται σε δολλάρια και μάρκα που ισοδυναμούν με όλο και
περισσότερες δραχμές. Και βγάζουν ένα εύκολο, πρόσθετο κέρδος.
Και βάζουν όλο και λιγότερο συνάλλαγμα στην Ελλάδα, και κρατάντ
όλο και περισσότερο στις ελβετικές τράπεζες. Οι εκπρόσωποι των
μονοπο>λίων ζητούσαν να υποτιμηθεί η δραχμή, από τις πρώτες μέρες
της εκλογής της νέας κυβέρνησης, Κατάφεραν να την πείσουν

m

• Την κομματικοποίηση του
κρατικού μηχανισμού και την τοπο
θέτηση πρασινοφρουρών στις καίριες
θέσεις.
. c
,
,
• Τον ανηλεη διωγμό που υφι
otuvtui δημόσιοι υπάλληλοι επειδή
δεν ανήκουν κομματικά στο ΠΑΣΟΚ
• Την δημαγωγική τακτική του
πρωθυπουργού και προέδρου του
ΠΑΣΟΚ και την τακτική συκοφαν
τία' των πολιτικών του αντιπάλων.
’· Την πλήρη αποτυχία της
σοσιαλιστικής κυβερνήσει»; στον
οικονομικό τομέα.
• Τούς εθνικούς κίνδυνους που
περικλείουν οι θέσεις της κυβερνή
σει»; ειδικά όσον αφορά το ΝΑΤΟ.
Τέλος ο κ. Αβέρωφ διακήρυξε
την απόφαση της «Νέας Δημοκρα
τίας».
• Να προστατεύσει τη δημοκρα
τία και να σταματήσει την πορεία
προς τον μαρξισμό και τον ολοκλη
ρωτισμό.
• Να αποκαταστησει. όταν ερθει
στην εξουσία, όλους όσους η κυβέρ
νηση της «αλλαγής» διώξει για τις
πολιτικές τους πεποιθήσεις.
• Να τιμωρηοει« μόλις αναλάβει
την εξουσία, όλους τους καταδότες
και
«πράοινορουφιάνους»
των
οποίων κρατούνται επιμελώς τυ ovóματ«·
Για άλλη μ*α Ψ°Ρα 0 *· Αβέρωφ
νάλεσ.,, στην Ομιλία του. τον κ.
Πιιπανδρά’ϊ» '« Κ"ονομάσει ιχυτους
ποΟ κιττήΥΤ*'λε ά ν ^Ο εν σαμποτάρι
ααν εξωτερικό δανεισμό της χώρας
μας λέγοντας χαρακτηριστικά:
_ Γιατί επιμένει ο κ. Παπανδρέου
να μας «προστατεύει, και δεν λέει

Με ιδιαίτερη επισημότητα και εξαιρετική λαμ
πρότητα γιορτάσθηκε την Κυριακή στη Νάουσα η
επέτειος του Ολοκαυτώματος .
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός
παιδείας κ. Αιάνης και την Ν .Δ . ο αρχηγός της κ.
Αβέρωφ.
Ανωτέρω στιγμιότυπο από την τελετή στο
ηρώο της Αραπίτσας, όπου τελέστηκε τρισάγιο
uná τον Μητροπολίτη κ. Παύλο.

Διακρίνονται οι κ.κ. Αιάνης^ Λβερωρ, ο
νομάρχης κ. Πινακίδης. οι βουλευτές κ.κ. Βαλταδώρος, Χατζηδημητρίου, I ικάνογλου. Παπαγιαννης, Σαχίνιμς» Τσαλάάρτκ» Κρίκος, ικ Δήμαρχο*
Βέροιας κ. Ζαμποανης κα» Νααόσηςκ. ΒλαχίΝ·*·«
άλλοι επίσημοι.
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ : Χμ. Ιλκμ««οτλο**
Μητροπόλεως 7 Βέρονο
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σταυροΛεξ
123456789

Τού Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ
φέξη συνοεοεμένη λέξη.
8. Αθάνατο ελληνικό έργο - Θυμίζει
ζούγκλά αν όιπλαισιαστεί.
9. Ανάποδος άγιος στη δημοτική —
Αοτό ιόντα γυρίζει.
Κ Α Θ ΕΤΑ :

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χωρίο ταυ νομού μας (δημ->
—Έ μι αγέρι... ασύμφωνο.
2 Βασάνισε πολλούς στη δικτατορία
(αρχικά) —Ένα τραπουλόχαρτο...
ιστορικό.
3. Ζιζάνιο του σταριού (καβ) - Και
με φελλό γίνεται αυτό.
4 Ά ρνηση ξενική - Υποθετικό.
3. Ά ρθρο — Δικά σου.
6. Λουλούδια - Τρώγεται και έτσι
το λάχανο,
7 Χρήσιμο σι σαλάιες - Με τ α -

I Θεών μητέρα - Η σχολική καρριέρα σ' μυτές χωρίζεται (καθ. ενικ.)
2. Αυτά αντίστροφα διαφέρουν —
Χωρίς αυτήν εφημερίδα δεν εκδίδβ·
«α.
3. Λυτόν όλοι τον φοβούνται —
Όμοια
4 Ανάποδα, δείχνει - Χώρα ηρώων
5. Μετράει ξένες επιφάνειες - Παρα
κινεί (αντιστρ.)
6. Υπκρδυναμεως αρχικά
Αναστε
ναγμό και πόνο δηλώνει.
7 Είναι και κάθε ποδοσφαιρική
συνάντηση - Το μικρό όνομα γνω
στής κατασκόπου.
8. Αναγνωρίσθηκε από το κράτος η
δραστηριότητα του (αρχ.) — Το
μικρό όνομα γνωστού μας τηλεπα
ρουσιαστή (αντιστρ.)
9. Γραμμές των πλοίων — λ την τρι
γωνομετρία... συνηθίζεται.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I . Χ Ι Ο Ν Ι Λ Η Σ Λ Λ Σ Κ Η Σ 1 Σ 3. Α Σ Π Α Σ ΙΑ 4. Α Ρ - Σ Α Σ Ο Α
3. S O B A S '
Ν Α Ι 6. Α Λ Α - Ι Σ ( Ι Σ ) 7. ΡΑ - Α Κ Α Κ ΙΑ 8.
Ν Τ Ο Ν Γ Κ Α 9. Β Ο Α Σ -

X Λ Ρ (Α )

ΚΑΘΕΤΑι I. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2. ΙΕ - P O J A 3. Ο Κ Α - Β (Γ )Δ - Ν Ο 4. Ν Η Σ 
Σ Α - A T A S. Ι Σ Π Α Ν ΙΚ Ο Σ 6. Α ΙΑ Σ - Σ Α Ν 7. Η Σ Σ Ο Ν - Κ Γ Χ
8. Μ Α Ν ΙΚ Α 9. ΦΑ - Α Α Ρ

10-18 ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
(Λ" ΓΥΜΝ.)
10.40 ΦΥΣ UTOPIA (Γ - A' AMKtj
11.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (B4 rYMNJ
12.20 ΓΕΝΙ KHZ ΓΝ0ΧΕΙ1
(A- ΓΥΜΝ. - ΓΓ ΔΜΜ.)
3.80 BOTAN. - ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΕΠΑΜ)
4.10 ΦΥΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΠΑΝ.)
4.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.Ι
8.10 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
8.40 ΓΕΝΙΚΕ* ΓΝΟΙΕΙΪ ΙΕΠΑΝ.Ι
9 00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8 .3 0 ΕΙΔ Η ΣΕΙΣ

6.00
630
6.00
6.15
6.30
7.00
7.30
8.00
830
9.30
10.00
12.00

8.40 XPVIEI ΦΩΝΕΣ
7.35 ΤΑ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ
Γ ΑΤΙΘΑΣΑ
8.10 ΣΕΝΤΕΝΙΑΛ
9 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
(ΤΑ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΑ)
1030 ΠΙΝΓΧ-ΠΟΝΓΚ
11.10 ΑΠΟ 'ΔΩ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
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ΛκέφαλόΓ.
Έ τσ ι καλ.ούνται στην Εκκλησία
σηκοί Ιστορία μερικές αίρεσης οι
οποίες δβν είχαν κεφαλή, δηλαδή
αρχηγό. Κυριώτερες οπό τις αιρέσεις
αυτές ήταν οι αδιάλλακτοι Μονοφυ
σίτες της Αγύπτου των Ε' και Í T ιιι
οποίοι δεν αναγνώρισαν το «Evam
κόν» είδος γράμματος και όιατάγμα
τος του αυτοκράτορα του Βυζαντίου
Ζήνωνος, μ* τσ οποία επεδιώχθηκε η
ένωση Οοθοόόί,ων και Μονοφυσι
των, αποκηρυξαν ο*, τον πατριάρχη
τους πού δέχθηκε την διαταγή και
έμειναν χωρίς αρχηγό. Επίσης έτσι
ονομάστηκαν οι Αυτομαστιγούμενοι
φανατικοί αιρετικοί της Δυτικής
Ευρώπης κατά τον ΙΓ' αιώνα, σι
οποίοι δημόσια μαστίγωσαν τους
εαυτούς τους γιο εξιλασμό της θείος
οργής. Το ίδιο ωστόσο είχαν κληθεί
όσοι μετείχαν στην σύνοδο της Εφέ
σου το 431. όσοι δεν ακολούθησαν
ούτε τον Ιωάννη της Αντιόχειας ούτε
τον Κύριλλο της Αλεξάνδρειας kui
τέλος επίσης όσοι οπέρριφαν ta περί
της φύσεως του Ιησού, γενύμενο
δεκτά από την σύνοδο της Χαλκηδό
νας το 451.
# Ο ανι-φιός του Μεγάλου Κων
σταντίνου και αυτοκράτορας του
Βυζαντίου (361-363) Ιουλιανός. απο
κλήθηκε από τους Χριστιανούς
«Παραβάτης· ή ·Αποστάτης·. γιατί
πιιαμνήθηκε το Χριστιανισμό και θέληρι να αναστηλώσει τον αρχαίο

(ίδωλολατρικό πολυθεϊσμό.
Φ Μ ιέ μολυσματική ασθένεια
μπορεί να μας κάνω απρόσβλητους
από την ίδια, για μιά ορισμένη χρονι
κή περίοδο ή, και για όλη τη ζωή.
γιατί κατά τη διάρκεια της ασθένειας
αυτής, τα λευκά αιμοσφαίρια που
καταστρέφουν τα μικρόβια και εξου
δετερώνουν τις ταξικές ουσίες τους,
πολλαπλασιάζουν σε υψηλό βαθμό
πιν ιιυντική δραστηριότητα του
οργανισμού σ αυτή ειδικά την αρρώ
στια.

Δ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
7-9 Μαΐον στη Θεσνικη
Η Πανελλήνια Πολιησηκη Κίνηση στα πλαίσια των σταθερών στόχων
και επιδιώξεων της, στην διάρκεια των πέντε χρόνων της ύαπρξής της, συνε
χίζει τον θεσμό των Πανελλαδικών Συναντήσεων των Πολιτιστικών Φορέων.
Πέντε χρόνια, η ΠΙΚ αγωνίζεται για την πολιτιστική ανόρθωση του τό
που μας. γιά την διατήρηση των πολιτιστικών του αξιών, για την προστασία
του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος. Πέντε χρόνια έδωσε όλες της τις
δυνάμεις, στην ιδέα και την πρακτική της πολιτιστικής αποκέντρωσης.
Σήμερα η ΠΙΚ με τα δύο της παραρτήματα, Πειραιά και Θεσσαλονίκης
εχει συσπειρώσει πάνω από 600 πολιτιστικούς συλλόγους ο' όλη την Ελλάδα
και περισσότερες από 1000 προσωπικότητες των Γραμμάτων και της Τέχνης.
Εχει ακόμα δεσμούς και συνεργάζεται άμεσα μ£ τα πολιτιστικά κέντρα πολ
λών Δήμων και Κοινοτήτων σ' ολόκληρη τη χώρα.
Τελευταία αναπτύσσονται με
ουνίοιτσμο τους με lu ,ιιΐ;
γρήγορους ρυθμούς στενές σχέσης
κά σωματεία και τις επιτροπές
νέων και με τις άλλες μαζικές
συνεργασίας με αντίστοιχους μεγά
οργανώσεις
εργαζομένων
λους πολιτιστικούς φορείς του ΕξωΓια την ενίσχυση της συνερ
έερικού.
γασίας των συλλόγων με την
Π.Π.Κ. Τα πρακτικά μέτρα που
Οι τρεις προηγούμενες συναντή
βλέπουμε
για να γίνει πιό
σεις συνέβαλαν στον εντοπισμό των
συγκεκριμένη η βοήθεια στην
κεντρικών πολιτιστικών προβλημά
ανάπτυξη της όρασης τους.
των. όσο και στον τρόπο επίλυσής
Β Θέμα: Η Πολιτιστική αποκέντρωση
προϋπόθεση
και στήριγμα της
τους, προσέφεραν σημαντική βοήθεια
πολιτιστικής ανάπτυξης της χώ
στην πολιτιστική ανάπτυξη της επαρ
χίας, στην συσπείρωση και «λληλοΑναλυτικότερα
■ Η αποκεντρωτική πολιτιστι
γνωριμία των πολιτιστικών φορέων,
κή πολιτική και ο ρόλος των
καθώς και στην από κοινού εξέταση
πολιτιστικών φορέων,
·
και αντιμετώπιση των προβλημάτων
■ Ο εκδημοκρατισμός στον
τους.
χώρο το» πολιτισμού
Φ Το Νομικό και Θεσμικό
Η ΓΙΠΚ πιστεύει ότι μετά ης
πλαίσιο για την πολιιιστική
εκλογές του περασμένου Οκτώβρη
αποκέντρωση
ήρθε επί τέλους η ώρα. το πολιτιστι
■ Η υλικοτεχνική υποδομή και
η οικονομική ενίσχυση της
κό πρόβλημα του λαού μας να πάρει
πολιτιστικής
αποκέντρωσης
τη θέση που του οξίζει, να εκτιμηθεί
(αύξηση κονδυλίων και δημο
σαν κορυφαίο Εθνικό πρόβλημα, και
κρατική κατανομή τους).
η πολυπόθητη πολιτιστική αναγέννη
■ Πώς πρέπει vu στηριχθεί η
ερασιτεχνική δημιουργία.
ση να γίνει πραγματικότητα για ολό
■ Η συμβολή των πολιτιστι
κληρο το Ναό μας.
κών συλλόγων, των Δήμων.
Πιστεύει ακόμα ότι τώρα, που για
των πνευματικών κέντρων, των
πρώτη φορά η ελληνκή αντίδραση μπήκς
εργατικών
επαγγελματικών
στο περιθώριο της πολιοκήί ζωής, η νέα
σωμαεειων και των άλλων μαζι
άημοκραιικη κυβέρνηση πρέπει να στηρι
κών φορέων στην πολιτιστική
χΟεί σιο Λαϊκό πολιτιστικό κίνημιι. ν*
αποκέντρωση.
αγκαλιάσει τους πνευματικούς όημιουρ
■ Τα Μέσα Μαζιι
■Ιαζικής Ενημέρωγούς και όλους τους μαζικούς φοράς
σης.
ώστε από κοινού να δημιουργήσουν τις
■ Η αντιμετώπιση της δράσης
συνθήκες εκείνες που θα ενεργοποιήσουν
των μονοπωλίων στον τομέα
το πνευματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό
της τέχνης.
του λαού μας και ν' ανοίξουν διάπλατα
ΣΥΜΜΕΡΟΧΕΪ
όλα το κανάλια που θα φέρουν και στην
Στην Συνάντηση θα συμμετάσχουν.
πιό μακρινή γωνιά της Ελλάδας, για να τα
γευθούν
όλοι οι Έλλη
πολιιιαηκοί σύλλογοι (μέλη κιιι μη της
ιύν όλοι
Έλληνες, τα αγαθά της
ΠΠΚ) σωματεία των εργαζομένων και
Τέχνης και ton Πολιτισμού
μαζικοί φορείς με πολιτιστικές δραστηριόΚ σαν υπεύθυνος πανελλαδικός
τητες Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη
πολιτιστικός φορέας, θέλοντας να συμβάj τεχνικά σωματεία,
-------- φορείς μετά
σης. καλλι«-----1
λει στην πραγματοποίηση των αναγκαίων
νόστων εκπρόσωποι της πολιτείας και
αλλαγών στον πολιτισμό και πιστεύοντας
των κρατικών φορέων,
ν, βουλευτές,
βο
προσ
ότι το πολιτιστικό κίνημα της χώρας μας
είναι βασικός μοχλός για την πολιτιστική
ανάπτυξη ίου τύπου, οργανώνει την Δ
Πανελλαδική Συνάντηση Πολιτιστικών
Φορέων με θέμα:
Εκθεση
• Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ-,
χαλκογραφίας
ΣΤΟΧΟΣ της Συνάντησης είναι να
απαντήσουμε σιμ (ρωτήματα:
στη Στέγη
Τϊ ευθύνες επωμίζονται οι πολιτιστικοί
φορείς στις νέες συνθήκες.
- Γιατί είναι αναγκαώ και με ποιούς τρό
Μιά πρωτότυπη έκθεση χαλκό
πους θα υλοποιήσει η πολιτιστική αποκέν
τρωση και ο εκδημοκρατισμός.
γραφίας ανοίγει το Σάββατο στις 7 το
Μι: ποιες θέσεις και προτάσεις θα
βράδυ στην αίθουσα της Στέγης
πιιρέμβει το μαζικά πολιτιστικό κίνημα
Γραμμάτων KW Τεχνών Βέροιας.
στο σχεδιασμο και στις διαδικασίες κφαρ
Πρόκειται Υΐυ την έκθεση του
μογής της πολιτιστικής αλλαγής στη χώ
(»ι μας.
καθηγητού χσλκογράφου κ. Μιλτ.
ΟΕΜΑΤΟΛΟΠΑι
Στη φετεινη
Ηλιάόη με έργα εμπνευσμένα από
συνάντηση πρέπει να επιδιώξουμε να ανα
την θρησκευτική ζωή, τον λαϊκό μας
πτυχθεί ο προβληματιαιιός και να γίνουν
προτάσεις oiu εξής θέματα:
πολιτισμό, ιδιαίτερο τον Ποντιακό
A Θέμα. Το περιεχόμενο, το αντικείμενο
κιιι τις φυσικές ομορφιές της χώρος
και σι μσρφές δράσης mit πσλιμας ■
τι wenII φορέα στις νέες συνθή
Η εκθεση Οα παραμείνει ανοιχτή
εκ , yta την κοινωνική πρόοδε',
Αναλυτικώτερα θα συζητήσου
μέχρι ης 3 Mutuo kui θα λειτουργεί
με:· Για την καλλίτερη συνόέ
κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις I το
ση των πολιτιστικών φορέων με
-ρωΐ και οπό ης 4 μέχρι ης 9 to βρά
το υπόλοιπο μαζικό κίνημα με
στόχο τη διαφύλαξη της ειρή
δυ.
νης, την εθνική ανεξαρτησία, τη
δημοκρατία, την προστασία του
πολιτισμού kui του περιβάλ λοντος.
■ Για την προσαρμογή και
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
διεύρυνση των δραστηριοτή
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
των τους στις ανάγκες που
υπάρχουν.
Συνεταιρισμού Κωστοχωρίου Π,οζιά
■ Για την προώθηση των τόπι
δης Γεώργιος προκηρύσσει φανερή
κών προβλημάτων από τους
Πλειοδοτική Δημοπρασία για την
πολιτιστικούς φορείς.
ενοικίαση ενός τεμαχίου κλαδονομής
■ Για τη συνεργασία και τον
συντονισμό τους με τους δή
στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Κωστο
μους
χωρίου εντάσεως τριών χιλιάδων
■ Για την συνεργασία και τον
περίπου στρεμμάτων.
Η Δημοπρασία θα γίνει την Τετάρ
τη στις5 Μα(ουστο Κωστοχωρι,σιο
Γ ραφείο του Συνεταιρισμού και από
ώρα 11 μέχρι I μ,μ.
Για περισσότερεςπληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στον Πρόεδρο του Συν/σμου (Κίμων
59 Βέροια).
Ο Πρόεδρος
Γ. Ποζιάδης

ΧΡΗΣΙΜΑ

Aavucrcpuxna
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σήμερα διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
ΕΥΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΛΦΥΛΛΙΔΗΣ
•ηλ. 23666

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
01 ΙΑ Τ Ρ Ο /

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
* Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

\μώη Δράση
D.T.E. (βλάβες)
Πυροσβεστικέ)

106
121

199

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
A.E.H. (βλάβες)

2 2 .2 2 2

Y ¿ρεύση

22.505
125
25.749

Ο .Σ.Ε. (σταθμός)

2 4 .4 4 4 .

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

22.199
2 2 .2 0 0

22J14
41.353

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Π υ ρ ο σ β ε σ τ ικ ή

2 3 .6 1 9

i. E U. (βλάβες)
(Κ .Α . (πρωτ. βοήθειες)

23.364
2 3 J7 6

Βαδιοταζϊ

62555 6Σ 666

ΒΕΡΟΙΑ
Βέρμιου Βενιζκλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
'ν α ν π ÄEH
23.131
ϊναντι ΚΤΕΛ
26.726
πποκράτους
26.920
1λ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
•Πλατ. Καρατάαιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

Μ ιχ ικ ό μ ιο α ν κ α ι δέχονται
Ε Λ Η Α Σ 2 0 ( A m A h v πιτσαρίας Μ 1 Σ Σ Ι.4 )

Μ ΑΓΝ Η ΤΟ ΣΚ Ο Π Η ΣΗ ΓΑΜ Ω Ν
Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α Β ΙΝ Τ Ε Ο
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕ Ν Ε Δ

Τ Σ Ι ΠΟΥΡΙΔΗ

i
.

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
Β Ε Ν ΙΖ Ε Α Ο Υ 27 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠ Λ Α Σ Γ Ο ΤΑΧ ΥΔ ΡΟ Μ ΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟΙΑ '
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ΤΗ Ν
ΕΠΙΣΚΕΦ ΘΕΙΤΕ
Στις 30 Απριλίου ημέρα Παρα
σκευή και ώρα 12 το μεσημέρι θα
ανοίξει έκθεση κεντημάτων μηχανής
στο Κ.Ε.Γ.Ε Μακροχωρίου. Η έκθε
ση θα παραμείνη ανοιχτή μέχρι 3
Μαίου από ώρα 9 π.μ, έως 6 μ.μ.
Θα επιδειχθεί μεγάλη ποικιλία
εκθεμάτων από την 26ήμερη εκπαί
δευση 40 κοριτσιών και γυναικών
στο κέντημα μηχανής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
κ.,ηιών (ϊκοοίας ευχαριστεί:
1. Τους μαθητές του 1ου Δημοτι
κού Σχολείου Βέροιας για τη δωρεά
5.000 δρχ. για τις γιορτές του Πάσχα.
2. Την κ, Κυβέλη Σιαίνη για τη
δωρεά 500 δρχ.
3. Την κ. Ευγενία Τσιράκογλου
για τη δωρεά 1,000 δρχ. στην μνήμη
του πατέρα της και του συζύγου της.
4- Την κ. Κιιτίνα Μελιούμη για τη
δωρεά 1.000 δρχ. στην μνήμη των
γονέων και των αδελφών της.
5. Την κ. Ασπασία Χινιούμπερ για
τη δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη της
ιιητέρας της Αικατερίνης Στέφανο
πούλου.
6. Τον Ροταριανό Ό μιλο Βέροιας
για τη δωρεά 3.000 δρχ. αντί στεφά
νου στην μνήμη Χαράλαμπου. Παπαόοπούλου, αδελφού του ροταριανού
Χρήστου Παπαδόπουλου.
7. Την κ. Αγνή Μαλούτα για τη
δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη του
συζύγου της Εμμανουήλ.

Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας μοίρασε για τις γιορ
τές του Πάσχα σε άπορες οικογένειες
χρηματικά βοηθήματα 120.000 δρχ.
*<»ι δέματα με τρόφιμα
Από την Φιλόπτωχο

Κινηματογράφοι
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Μάγκες και σαραβαλάκια (ξένο).
ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Μαθήτριες στο ερωτικό θρανίο Νο 3.
Π ΑΛΛΑ Σ (τηλ. 22037)
Ο Αγιος Πρεβέζης... και η παπαδιά
(Ελληνικό).
11ΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Η ιστορία της «0» (Κορίν ΚλερύΥ
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Η Ερωμένη του Γάλλου Λοχαγού
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 22408)
1922 (Ελληνικό)
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηκ. 28940)
ΙΙολύ αίμα για λίγο χρυσάφι (γουεστεργ).
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ(ΤΙΤΛ. 23349)
Το καμάπ μκ το σιδερένιο ζ ά ”
(καράτε)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 236)9)
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τ
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Η διακόσμηση του σπίτια»
Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ια τα π α λ ιά ρ ο μ α ν τ ικ ά έ π ι π λ α τ η ς για ? “' !'
φ α ν να θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ε π α λ .ιο π ρ ά γμ α ζ α » κ ι έ τ σ ι ε υ τ υ χ ώ ς ( Π Φ ·κ α τ α σ τ ρ ο φ ή κ ι η α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ή τ ο υ ς α π ό μ ε τ α λ λ ι κ ά έ π ιπ λ α ή &
κες.
'Ε ν α ό μ ο ρ φ ο , κ α λ ο δ ια τ η ρ η μ έ ν ο π α λ ιό έ π ιπ λ ο , κ α ρ έ κ λ α , ι*?·**
κ ο μ ό , μ π ο υ φ έ ς , σ ε κ ρ ε τ α ίρ , τ ρ α π έ ζ ι, γ ρ α φ ε ίο , μ π α ο ύ λ ο μ π ο ρ ε ί ύΛ '
ϊ ε φ ι ά α ε ι σ ' έν α ν ε α ν ικ ό ή π α ιδ ικ ό δ ω μ ά τιο , σ ε μ ι ά ρ ο μ α ν τικ ή
κ ά μ α ρ α κ α ι γ ι α τ ί ό χ ι σ ' έ ν α μ ο ν τ έ ρ ν ο κ α θ ι σ τ ικ ό ή μ ι ά κουζίνα- ” ι
ν ώ π η Γ υ π ο ο ε ί ν' α π ο κ τ ή σ ε ι χ ρ ώ μ α κ α ι χ α ο α κ τ σ ο α .
ατο&
Λ ν λ ο ιπ ό ν έ χ ε τ ε τ η ν τ ύ χ η να υ π ά ρ χ ε ι έ ν α τ έ τ ο ιο κ ο μ μ ά τ ι
γ ια τ ί τ ώ ρ α σ τ α π α λ .ια τζ ίδ ικ α , π ω λ .ο ύν τα ι σ ' α ρ κ ε τ ά τ α ο υ χ Χ β Β Λ
α κ ό μ α κ ι α ν α υ τ ό β ρ ίσ κ ε τ α ι π α ρ α π ε τ α μ έ ν ο σ ε κ α π ο ια α π ο θ ή Κ β ^
κ ό π ο κ ι ε λ ά χ ισ τ α έ ξ ο δ α θ α το υ ξ α ν α δ ώ σ ε τ ε λ ά μ φ η κ α ι
θ α χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε , ξ ε β α φ τ ικ ό β ε ρ ν ίκ ι, σ π ά τ ο υ λ α , π ινέλο ,
μ π ο γ ιά τ η ς α ρ ε σ κ ε ί α ς σ α ς , ·,ν α λ ό χ α ρ τ ο κ α ι ν έφ τι.
Π ε ρ ά σ τ ε το ίπ ιπ λ .ο μ ε τα ξ ε β α φ τ ικ ό β ε ρ ν ίκ ι κ α ι μ ε τ ά αΐν'1
ώ ρ α ξ υ σ τ έ μ ε τ η σ π ά τ ο υ λ α κ α ι τ ρ ίψ τε μ ε τ ο γ υ α λ ό χ α ρ τ ο ώοίτο» ’
φ ά ν ε ια να γίν α ι λ ε ί α .
-Η
Λ ν υ π ά ρ χ ο υ ν σ κ α σ ίμ α τ α κ α ι τ ρ ύ π ε ς θ α τα κ λ ε ί σ ε τ ε μ ε στόκοΑ Χ
θ α π ε ρ ά σ ε τ ε το έ π ι π λ ο μ ε β ε ρ ν ίκ ι ή μ ε τ ο χ ρ ώ μ α ρ ε π ο υ λ ίν η ς Λ**1’ ’
ξ α τ ε . Τ ο ν έφ τι θ α σ α ς χ ρ ε ι α σ τ ε ί γ ια να κ α θ α ρ ί σ ε τ ε το πινέ'.ι’ 1
α ρ α ιώ σ ε τ ε τ η ρ ε π ο λ ίν η .
4Α ν το έ π ιπ λ ο είν α ι σ ε κ α λ .ή κ α τ ά σ τ α σ η κ α ι χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι
τ ή ρ η σ η α φ ο ύ το ξ ε σ κ ο ν ί σ ε τ ε κ α λ ά , π ε ρ ά σ τ ε το μ ' έ ν α μ ί γ μ α
λ ά δ ι ε λ ι ά ς κ α ι I μ έ ρ ο ς ν έφ τι.
Σ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η π ο υ τ ο έ π ι π λ ο ε σ ω τ ε ρ ικ ά είνα ι κ α λ υ μ μ έ'ν οWt í ».
Ο πω ς σ υ ν ή θ ω ς τ α μ π α ο ύ λ α κ ι ο ι ν το υ λ ά π ε ς , θ α το ξ ε κ ο λ λ . η ο ΐ ·^ ^

σφουγγάρι βρεγμένο με ζεστό νερό και μιά σπάτουλα και θα 40

τ α σ τ ή σ ε τ ε μ ε α υ τ ο κ ό λ λ η τ ο ή α κ ό μ α κ α λ .ύ τερ α μ ε χ α ρ τ ί τα τ.εΐΝ ^
Τ ο έ π ιπ λ ο είν α ι έ τ ο ιμ ο να υ ΐ ο λ ί σ ε ι το σ π ίτ ι σ α ς .

Η

Μαθητικά ιρτερουγίσματα

Το καινούργιο μου βιβλίο
Σ ή μ ερ α το π ρω ί μ ό λ ις ξύπνησα εί
δα σ το κρεβάτι μο υ το αγαπημένο μου
παραμύθι που το ζητο ύσ α τόσο καιρό:
• Τον Ό λ ιβ ε ρ Τονίστε. Κ α τά λα β α πω ς

/ · ·

Α Ξ ΙΖ Ε Ι ΝΑ

e
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Από την Φιλόπτωχα

Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -

ωπικυτητες των ι ραμμαιων και της Τε
χνης. καθώς και αντιπρόσωποι πολιτιστι
ubv φορέων του εξωτερικού, ανάλογων
με την ΠΠΚ. Ήδη έχουν έλθει πολλές
συμμετοχές στην έδρα της Οργανωτικής
Γραμματείας.
- Εκόίδεται το υπόμνημα που υπέβαλε η
ΓΙΠΚ στο υπουργείο Πολιτισμού και Επι
στημών, αμέσως μετά τις βουλευτικές
εκλογές τον Οκτώβριο του 1981. με τις
προτάσεις της για τα αναγκαία μέτρα
αλλαγής στον πολιτισμό.
Λιοργανώθηκε μνοιχτή συζήτηση
(Αθήνα 5 Απρίλη) με θέμα -Τέχνη και
Πολιτισμός σήμερα· όπου η ΠΠΚ. επιφανείς παράγοντες της Τέχνης και των
Γραμμάτων, Πολιτ
Πολιτιστικοί Φορείς και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έκφρασαν τις από
ψεις τους για τα ζητήματιι της πολιτιστι
κής αλλαγής.
Τα πρακτικά της Ανοιχτής Συζήτησης
Οα δημοσιευθούν στο περιοδικό μας ·Τέ
χνη και Πολιτισμός» Νο Η.
Σε μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα
της χώρας θα διοργανωθούν Περιφέρεια
Κές Συναντήσέΐς Πολιτιστικών Φορέων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Η Συνάντηση θα γίνει φέτος στη Θεσ
σαλονίκη και θα διαρκέσω τρεις μέρες
7 8 9 Μάη, ώστε να εξασφαλιστεί χρονική
άνεση και επάρκεια για μεγαλύτερη απο
όοτικότητα των εργασιών της.
Το απόγευμα της πρώτης μέρας
(Παρασκευή 7 Μάη), θα γίνει η Πανηγύρι
κή έναρξη της Συνάντησης.
Οι επόμενες δύο μέρες (Σάββατο φας
Κυριακή απόγευμα), θα είναι αφιερωμένες
ανά μία για την διεύρυνση των δύο βασι
κών θεμάτων της Συνάντησης.
Το βράδυ του Σαββάτου 8-5, θα οργα
νωθεί λαϊκή καλλιτεχνική εκδήλωση όπου
θα παρουσιασθέί πρότυπη ερασιτεχνική
δημιουργία.
Επίσης, σε κατάλληλο χώρο του κτιρίου συνεδριάσεων θα λειτουργεί έκθεση
πολιτιστικού περιοδικού και βιβλίου.
Γ' αυτό παρακαλούμε τους φορείς,
που διαθέτουν ανάλογα υλικά να τα στείλουν στην έδρα της Οργανωτικής Γραμ
μμιείας το συντομώτερο δυνατόν.
Καλούμε τους πολιτιστικούς φορείς
που δεν έχουν ακόμη, δηλώσει τη συμμε
τοχη tots, να στείλουν το ειδικό έντυπο
που τους έχέΐ σταλεί και να τηλεφωνή
σουν έγκαιρα στην έδρα της Οργανωτικής
Γραμματείας
της Δ' Πανελλαδικής
. . .
Συνάντησης, στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκη
115, τηλ. (031) 274.598.
Η Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση
είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που
της αναλογούν, via να πραγματοποιηθεί η
πολιτιστική Αλλαγή σε βάθος και με
συνέπεια και για να κατακτηθεί μιά γνήσια
Εθνική και Λαϊκή Κουλτούρα, που θάναι
ανοιχτή στα παγκόσμια σύγχρονα μηνύ
ματα.
Μιά κουλτούρα, που θα εμπνέεται από
τον λαό. θα τον ευαισθητοποιεί, θα τον
ιννώνςι και θα τον συνεγείρει, εκφράζοντας
το δικά του οράματα, για την Προοδο. την
Ελευθερία Και την Ειρήνη.

•
Σ το »σκληρό» νερό, δηλαδή
στο νερό που περιέχει σε μεγάλο
ποσοστό άλατα του ασβεστίου και
μαγνησίου το σαπούνι λιώνει πολύ
δύσκολα, γιατί με αυτά τα άλατα,
σχηματίζει αδιάλυτες ενώσεις, που
δεν επιτρέπουν το σχηματισμό
αφρού.
Φ Οι μεθυσμένοι τα βλέπουν
διπλά, γιατί ο εγκέφαλός τους δεν
λειτουργεί αρκετά καλά ώστε να μπο
ρεί να αναγάγει την αίσθηση του
αμφιβληστροειδή σε ένα και μόνο αί
τιο.

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ
•
«Τα λουλουοια που πέφτουν
από τον κόρφο μιάς γυναίκας, είτε
στην Ευρώπη είτε στην Ασίμ είναι
αυτή, ποτέ δεν είναι άφωνα».
Α. Ντε Μυσσά

ήταν ύώ ρο του „ a :tp a μ00ι Λ
π ά ρ α στον έλ εγχ ο άριστα, 7 * 3
χ ο π ρ ό βιβ λίο κα ι τα χ ρ υ σ ά 1
μα τα έλα μπα ν πάνω σ το Α ω ·
δέρμα. Α λ λ ά κ α ι από μ έ ο α , . ^
άνοιξα, μ α γεύ τη κ α από τις 1
εικ ό νες του κ α ι νόμιζα xa>i ]
■
Π : 8·
μουν ακόμη. Ό μ ω ς όχι.
ήταν πραγματικό. Σ η κ ώ θ η κ α ^
ετο ιμ ά σ τη κ α καιι nnvirrn
ά ρχισ α W
να1 ι
ζω. Ή θ ε λ α να το ζήοω μέσα
δικά μυαλ,ό μου, και va
δυστυχία αυτού του μ ι κ μ θ ά * 2
Μ ετά α πό π ο λλή ώ ρα πήγα
ρα μ ο υ κ α ι τον ευχαρίστησα. 9 * 2
πε κι εγώ όμω ς να του χώ :ίαν>.
Α μ έσ ω ς το β ρ ή κ α : 'Ενα χλίΑνΓκ
Ή τα ν μ ικρό το δώ ρο Μ0“
π ισ τεύω να-τον ευ χα ρ ίσ τη σ ε''' .

Δήμητρα Γ. Χιονίδον
Τάξη Γ' του Ζ' Δημ·
Σχολείου Βέροιας

ΣΑΝ:
1825 Ο Ιμπραημ με It.lXW
800 ιππείς κυρεύα τη 1
που την υπερασπίζονταν ( _ _
Έλληνες. Στη μάχη αντη
καν ο υπουργός Στρατί«” ) . ^
γνώστης Παπανεωργίοο ύ
σταρας um ο φιλέλληνας
φός του Σανταρόζα.
.Λ
1832 γ'οτερα από απόφαση ρ ζ
τιδαιν Δυνάμεων |Αγγ
Ρωσίας), η Ακαρνανία 'ί* ^
στο Ελληνικό Κράτος.
τ
Γί
1868 Ρεθυμνιώτες c'-avaojO ^^

τους Τούρκους στο χ—, .·* .
1941 Γερμανικό στρατεύματα J
ται στην Αθήνα. Ο P° ¡«J ■
σταθμός Αθηνών, tnv ■ ^
απηύθυνε προς τον Ελλ4ν’ Λ
τελευταίο ελ,ευθερο ιί7νι)^ -ι t
νες. ύστερα από Αίγα λεπτό 6
φωντκός σταθμός, δεν θα ^ ‘
νικάς... Αδέλφια, VU"1
«

δάς-·»·

t

,,y ,

1981 Οι αφγανικες αρχές
706 πολιτικούς κρατουΜη^ί·“
μείωσαν η ; ποινές 193 * ρ,
too κοινού ποινικού 61
Τ*ευκαιρίο της τρίτης £n^tCpJ0“
νπστάσεως της 27ης -

Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
του Νικολάου και της Μαρίας το γέ
νος Μπάσια, που γεννήθηκε στο
Νυμφαίο Φλωρίνης κτίι κατοικεί στη
Βέροια και η ΑΘΗΝΑ ΣΙΜΟΥ του
Δημητρίου και της Αικατερίνης το
γένος Καραγιάννη, που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη
Βέροια.

Βενζινάδικα 1
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Φιλιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62. τη λ 222
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
Λίλιας θωμάς

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Μεταξύ αναπήρων:
Α
- Τ ο ξύλινο πόδι με έχΟ
|
Με... πονάει φοβερά.
- Λεν σε καταλαβαίνω— Μ"
πονάει ένα ξύλανο πόδι;
— Βεβαίως! Η γυναίκα μ ° '\ι
κοπανάει κάθε τόσο και ^·ι ■ ■
κεφάλι.
y
Το προτελευταίο ανεκ«1
την Αλλαγή:
/
— Ξέρας πώς μπορείς ' (W
ΠΑΣΟΚ να κάνεις μιά μΐεΡ11
σία:
- Ό χ ι , πώς;
— Αν είχες μιά μεγάλη,
Λ
Κάποιος βλέπα ένα Φ'·^ ¡ε"
μιά κλωστή δεμένη γύρω (*Λ |
χττιλό του.
— Πώς αυτό; τον ρωτά. . ^ 4
— Να την έδεσα για να θυι11" ^ »
νιινσίκπ μου
αοί) μού
αού είπε να ΤΟΙ
γυναίκα
σω ένα γράμμα,
Το ταχυδρόμησες;
Βέβαια.
«4
- Τότε
iukC γιατί
yiuii δε
i t βγάζεις
y fuvybvy Γθν.
* j- ^
Για va θυμηθώ va της
είχε γράφει διεύθυνση σ το
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ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ Ο ΣΟ ΓΛΟ Υ
Κάθε είδους φωτογραφία
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Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΗΡΕ ΒΑ ΘΜΟ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΜΗ

Μ ε άαχημη εμφάνιση

Ισοφ άρισε στο 8 9 ' τον αγώνα
α λοιπον που μιά φορά η τύχη
X Μογελασε και οτην Βέροια και έτσι

π'1’ εΡωοε την ευκαιρία να φύγει με
J?' ρα^ρ° της ισοπαλίας από την
«νωμη. Λέμε τύχη γιατί με τέτοια
κη εμφάνιση που πραγατοποίησαν
’ .'ΚΤ6ς ττ1ί· ρετά το γκολ της Επακγ ΙΙΓ'^„αΤ0 47 κανείς δεν φαντάστη. οτι θα πετόχουν τέρμα, αφού ήταν
εΛειηις ακίνδυνοι και όχι γιατί ήταν
«ifiiufr ° 1°*αντΐππλοί τους, οι οποίοι
Ρρα,αν στο ίδιο καζάνι,, ένα λεπτό
οπ;χΙπρΐν Κ^ α 0 “Υών“ς. ° ΕλευΟε„ £ * σττ,ν Μοναδική επικίνδυνη
τπί_ κατόρθωσε να ισοφαρίσει,
και Οια,;οπή του πρωταθλήματος
■ o J T προπ°νήοεων επί τέσσερεις
τηι-ίτ ^ a7!ow>ia βασικών παικτών
Μ* κεσιος που έπαθε ψύξη - Τοπα0 n ^ ',nGU TE,‘£mnia στιγμή δήλωσε
ιηναι τραυματίας) και το λάθος
τέλτπ,μ° Ι0υ? μέσα στο ΤΠΤτκδσ. συνεεμοάνΐΐη σΤηνη χειρότερη φετεινή
ντιοι· ..£■11 7 5 Βέροιάς Ή οποία ξεκί8tiii=|W t0 Μπαλτζή τερματοφύλακα,
ΟΙΙ|οθοφύλακα τον ΧΆΘανσuni, 'ipi0tEP° τον Κιιτσώνη, σέντερ
ν*_ τγΙ0>>τ·
Παπατζίκο, στα
W .’^ ^Ότζιτζόπουλο, Μαραγκό,
θΐυιάόΓ»“1 'πτ' ν Επί()εστ1 τους Ελενω η·
1®·« Πουρσανίδη. Έτσι
παίκ^ιVU uri“p*ei ένας επιτελικός
πιιινυίΑ ° Τ0 κέντρο, που να κάνει το
κατάλαα,
Πάγκαλος γρήγορα
τοόσε
° Λα®ος TOU' αιΡ°ύ κρακαϋαοά V π“γκο ϊρεϊς παίκτες
Κιΐιν, : ^Π<’>' TOPi Σίμπο. Χώματά,
on J!' η ,’UI θέλοντας να το διορθώ-

¿
T S sr*νη***« ™
Μέχρι ,ό! Γ η Ι' ti] v iv πολύ σο,στός
από
' Vn περασει στην Θέση
λυ mu . ° *εν,Ρ° τον Γιατζιτζόπουενω .Χον -|Μπο στον αγώνα. Έτσι
τον >ώοΡΐ ΧΡΤε 71 Επανωμή έλεγχε
ατνά / 10υ ‘‘"έντρου. η Βέροια σιγά
την
Ρ*!,οε αυτή να αναλαμβάνει
otf, 8 » «
χοιρίς ° μω ζ ρπρο'
Ρο. ·ρ "Ρροστάσει τίπυτα το ιδιαίτειεχνική'1 ° μω^ δεύτερο λάθος της
αντικΛ-,/|νεσ'ας ^ α ν η γρήγορη
*υήθΐυ·^τα'ΤΤ' του Με>.η Φ. που
και η ε ?Γ· καλά επίπεδα, στο 37'
ΐν® ' ?,Γ'ι)ι.α ®τέρησε την ομάδα από
β ι* . ρο επιθετικό παίκτη και την
ηη
1,10 β ημίχρονο από το 66'
aSoun P>U ααίζεΐ στην ouain ME 10.
τΡ“ΐΐωιτ·^ο1'Βερι“δης στο ^επτό αυτό
«'ν(, Λ ηια Km ήταν στο γήπεδο
11 ν° συμπληρώνει η ομάδα

του τον αριθμό 11. Στο ημίχρονο
αυτό κσι με την Επανωμή πολύ μέ
τρια αν και έπαιζε το τελευταίο της
χαρτί δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο
μπροστά στις δύο εστίες.
Στο β' ημίχρονο με τρεις ακόμη
εσωτερικές αλλαγές άρχισε η Βέροια,
τον Μαραγκό στην θέση του Μίλη
Γ., ο δεύτερος αμυντικό χάφ. ενώ ο
Ελευθεριάδης γύρισε στο κέντρο, ο
Χατζάρας σέντερ φόρ και ο Χώματός
(πήρε στο ά ημίχρονο την θέση του
Μίλη Φ.) έξω δεξιά, ενώ μέχρι το τέ
λος του αγώνα στο μόνο που δίεκρϊΟηκαν οι Βεροιώτες ήταν η συνεής
αλλαγή θέσεων στο κέντρο και στην
επίθεση, κάτι που έφερνε σύγχυση
στους Επανωμίτες, αλλά δεν το εκμε
ταλλευόταν οι Βεροτώτες, αφού οι
μπαλλιές των κεντρώων ήταν τις
περισσότερες φορές άστοχες.
Στο σκορ προηγήθηκε η Επανω
μή ύστερα από λάθη του επόπτη και
του διαιτητή (οι οποίοι στο τέλος
παραδέχθηκαν ότι ήταν οφ σάϊντ,
αλλά φοβήθηκαν την σωματική τους
ακεραιότητα λόγω του κόσμου).
Συγκεκριμένα σε πάσσα του Καραπατάκη ο Αποστόλου παίρνει την μπάλλα από καθαρή θέση οφ σάϊντ, το
οποίο δεν καταλόγισαν διαιτητής και
επόπτες, σουτάρει για να χτυπήσει
αυτή στο αριστερό κάθετο δοκάρι του
Μπαλτζή να πάει στον ευρισκόμενο
σε θέση οφ σάϊντ Παραδείση, ο
κεριιυνός του οποίου δεν μπορεί να
αποκρουστεί από τον Μπαλτίή και
καταλήγει στα δίχτυα του. Οι διαμαρ
τυρίες των φιλοξενουμένων για τις
δύο περιπτώσεις οφ σάϊντ δεν έφεραν
κανένα αποτέλεσμυ. Η ΒΕΡΟΙΑ ισο
φαρίζει στο 89' όταν ύστερα από σέν
τρα φάουλ του X"Αθανασίου μέσα
στην καρδιά της τοπικής άμυνας, ο
Ελευθεριάδης αφού σταματάει την
μπάλλα με το στήθος την ισιτεβάζει
και με γυριστό σουτ ισοφαρίζει.
Η Βέροια όπως προσναφέραμε
έπαιε το χειρότερό της φετεινό παι
χνίδι. Εάν από την αρχή δεν γινόταν
το λάθος από τηντεχνική ηγεσία και
έπαιζε ο Σίμπος να είχε καλύτερη
απόδοση, κάτι που έγινε με την είσ
οδό του. Οι μόνοι που δικαιούνται
τον τίτλο του διακριθέντος είναι
αυτοί που έπαιζαν στην άμυνα δηλ.
Μπαλτχής - X "Αθανασίου Γιατζιτζόπουλος - Παπατζίκος - ΜΙλης (β'
ημίχρονο) Μαραγκός (β' ημίχρονο)

και ο Σίμπος.
Η Επανωμή είναι άξιμ συγχαρη
τηρίων (μιλάμε για τους παίκτες της).
Λέχθηκαν την ισοφάριση και ποτέ σε
όλη την διάρκεια του αγώνα αν και
έπαιζαν το τελευταίο τους χαρτί, δεν
είχαν έστω και μιά αντυτΟλητική
ενέργεια, κάτι που μυς είχαν συνηθί
σει παλαιότερα. Έχει στις τάξεις της
νεαρά παιδιά τα οποία έδειξαν ότι εάν
δουλευτούν κατάλληλα έχουν λαμ
πρό μέλλον. Διακρίθηκαν οι Καραπατάκης. Καλαϊτζής, Βογιατζής.
Η Διαιτησία των Πελυποννησιων
κ.κ. Κουτρουλή (Ζωγραφίδη Λαμπρόπουλου) εάν εξαιρέσουμε το γκολ
της Επανωμής στάθηκε με επιτυχία.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής, Χ'Άθανιι

ΠΑΓΚΑΛΟΣ: H ομάδα της Βέροιας
έκανε τ.ι χειρότερο παιχνίδι του φκτεινου
πρωταθλήματος.Όλοι οι παίκτες της
υστέρησαν χαρακτηριστικά και κανείς δεν
έπιαοε ούτε to 50% της αποδοσεώς του.
Τους έλειπε η αυτοπεποίθεση. o eVfknxnn
αμός, η μαχητικότητα Kat η δύναμη. Ίσέις
να επέδρασε. η διακοπή των προπονή
σεων του Πάσχα, να μην έκαναν αθλητική
ζωή και πιθανόν το ξερό γήπεδο. Η ομάδα
της Επανομής αγωνίστηκε με πάθος,
ενθουσιασμό και αγωνιστικότητα για να
κερδίσει τον αγώνα, που δεν θα της έφερ
νε "όμως καμμια βαθμολογική διαφορά.
Πρέπει να συγχαρώ τον διαιτητή διότι
έδειξε αμεροληψία ήταν ακριβοδίκαιος
στις αποφάσεις του και στάθηκε πραγματι
κό πιιλληκιιρι.

ΖΑΡΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λόγω των επεισο
δίων που απειλήΠηκαν στο τέλος ion ayiii
να. δεν μας τπττράπει η έξοδός μας από τα
αποδυτήρια της Βέροιας. Έτσι δεν μπορέ.
σαμε να πάρουμε δυο λόγια από τον κ.
Ζαρζδπουλο

σίου Κατσώνης (18' Σίμπος) Μίλης
Γ.. Παπατζίκος, Γιοτζιτζόπουλυς.
Χατζάρας, Μαραγκός, Ελευθεριάδης,
Μίλης Φ., (37' Χωματάς) Πουρσανί0ης.
ΕΠΑΝΩΜΗ: Λάΐσιος. Μπαλα

σας. Δημητριάδης. Βογιατζής, Σγου
ρής. Κουντώνας, Παραδείσης <88
X Μπαλιώτης) Καλαϊτζής. Κρυ-^
σταλλίδης. Κπραπατάκης, Αποστό-'
λου (58' Τσήλιος).
Β.Γ.

Γ ΕΘΝΙΚΗ
27Η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δόξα Κ. Αστραπή Μεσ.
Αετός Σκ
Νίκη Αξού
Ιαρακηνός ΠΛΟΚ Αρ.
Φλώρινα Λόξα Μακρ.
Πανμρ/κός - Μετέωρα
Λί'-εξάνδρειο . 'Αρης Π.
Ρήγας Φερ, Λιγενής Ν.
Δήμητρα Τρ. Εδειτσσϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φλώρινα
2 . Εδεσσαϊκός
3. Δόξα Μακρ.
4. Αετός Σκ.
5. Αλεξάνδρεια
6. Μετέωρα
7. Παναργειακόε
ΠΑΟΚ Αρ.
9. Ρήγας Φερ.
10. Νίκη Αξ.
11. Ά ρης Παπ.
12. Δήμητρα Τρικ.
13. Σαρακηνός
14. Δόξα Κορ.
15. Διγενής
16. Αστραπή Μεσ.
•
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκριτού μας)
Μια εκπληκτική Αλεξάνδρεια, που
πιστοποίησε για μ κι ακόμα φορά τη
μεγάλη της φόρμα, συνετριψε την
περασμένη Κυριακή τον Ά ρη Παπαγιόννη Φλωρίνης, με σκορ 7-1 (3-0)
Η ομάδα της Αλεξάνδρειας, στον
αγώνα αυτό έπιασε μια από τις καλύ
τερες εμφανήσεις της και το σκορ
οπωσδήποτε είναι πολύ μικρό, για να
αποδώσει την εκπληκτική της αγωνι
στικότητα. Τα δοκάρια και οι χαμένες
ευκαιρίες κράτησαν το σκορ στο 7-1.
πράγμα που πρέπει να ικανοποιεί
τους παίκτες του Ά ρη Παπαγιάννη,
Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο
παιχνίδι αυτό έμειναν κατενθουσιασμένοι από την απόδοση της Αλεξάν
δρειάς. και διαπίστωσαν ότι ο προπο
νητής κ. Κεραμιδάς, έχει κάνει πολύ
καλή δουλειά.
Το σκορ άνοιξε στο 2' ο νεαρός
άσσος Δαλαμπόρας με πλασαριστό
σουτ. αξιοποιώντας σέντρα του Η.
Ιαοωνίδη. Στο 13 ο Συνιιχείρης με
βολίδα έκανε το 2-0. Στο 25 ισχυρό
σουτ του Κούντζα βρήκε το κάθετο
δοκάρι του Ά ρη. Ο Συναχείρης στο
36' μόνος με τον Μπιμπάκη δεν μπό
ρεσε να πλασάρει την μπάλλα στα δί
χτυα του Άρη- Με ένα εκπληκτικό
γυριστό σουτ έξω από την περιοχή, ο
διτθνύτ Κούντξαε έκανε το 3-0
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40'.
Στο 60' βολίδα του Δαλαμπόρα
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Μπιμπάκη. Στο 65' ο Κασκαμανίδης μείω
σε το σκορ σε 3 -1. Στο 72’ ο Η Ιασωνίδης, από πλάγια θέση έκιινε το 4-1.
Το 5-1 έγινε στο 75' με ατομική
προσπάθεια του Συναχείρη. Αξιο
ποιώντας μπροστινή μπαλλιά του
Κούντζα στο 80' ο Η. Ιασωνίδηςανέ
βασε το σχορ σε 6-1. για να γίνει το
7-1 στα 85' από το Λάζο με φοβερή
βολίδα. Έτσι γράφτηκε ο μεγαλύτε
ρος θρίαμβος φέτος της Αλεξόν
δρειυς,
Η ατομική απόδοση των παικτών
της Αλεξάνδρειας.
ΚΟΡΩΝΑΣ: Έπαιξε ύοτερ« από πολ
λούς μήνες, και οπωσδήποτε πήγε καίω,
ΐηκε.
στις φάσεις που χρειάττθη
είΤΣΑΝΗΣ: Λεν πήγε πολύ καλά.

αλλά
δεν ήταν
,ΛΛΑ vt-v
I|iu » και
ο·-*· υστεηήσας
“ ’‘ •"Γ·Ι
.·
------ --Απότ τους
— καλύτερους
-αλυτερι παίκτες
ΛΑΖΟΣ:
του γηπέδου. Ένας ολοκληρωμένος
μππκ με φοβερές δυνάμεις.
___ΒΟΥΛΑΣ: Δεν απέφυγε μιφι«
μερικά λαΤΣ1
θη, παρ' άτι η πίεση των αντιπάλων tou
δεν ήταν πολύ μεγάλη.
Γ. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ: Διέρχεται περίοδο
φόρμας, και το πιστοποίησε στο προχθεσι
νδ παιχνίδι.
ΜΕΚΚΑΣ: Δεν επιιισε απόδοση άλλων
αγώνων. Φάνηκε λίγο κουρασμένος.

Ί Κ Η ς 259 (ΥΠ Ο ΓΕΙΟ ) ΤΗΛ . 26J52
ΒΕΡΟΙΛ

ΚΟΥΝΤΖα Σ: Ηιόν ηγετική φυσιο
γνωμία στο προχθεσινό παιχνίδι. Είχ
ο/.
συμμετοχή σ όλες τις φάσεις, κοι το γκοΛ£
που πέτυχε ήταν εκπληκτικό
Η. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ: Πέραστ πολλές
μπαλλιές. σημείο1" 1- δυο τέρματα και γένι
κιϊ πρόσφορε πάρα πολλά.
ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ· Πολο μεγάλος παικτης. ποιι υποδείχτηκε γιυ μια ακόμη
φορά ο’ αυτό το 7 0.
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ιΐταν απο τους

πλέον διακριθέντες και είχε συμμετοχή σ
όλες τις φάσεις- , _ „
ΔΑΛΑΜΠΟΡΑΣ: Ο νοαρος υσσος
ήταν απο τους καλυιερους παίκτες του
γηπέδου Σίγουρα ο παίκτης αυτός θα κα
Λ . » Ρ . Α Λ Η Σ ΑΛΒΑΝΟΣ: Στο
5R μ π ή κ α ν οαν αλλαγές tu δυο unta
'ιαλίντιι της Αλεξάνδρειας και οπωσδηπο
τε απέδωσαν πολύ καλό στη διάστημα
ηου έτιιιιξίίν.
.
. _
Ο Άρης Πίίπαγιαννη που επαιξε με

TOUC Μπιμπάκη. Μοστάκη (65' Στέλ>μις) Παπαγεωργίυυ. Νικσλοϊδη. Δί
βιο 1 Km II. Μαυραυδή, Κασκαμεινί
6η, Σολάκη και Παπαδήμου. (ίχ ι σαν
6iukpt0¿vin; ^ους Κασκομ :νίδη
(αιμαίος παίκτης) Μπιμπάκη κσι
ΠαπαγΡωργΙοΜ- ;

Ρεσιτάλ διαιτησίας έκανε το τρίο
Κωνσταντίνο»
(Κατσαβαβάκη
Βούλγιιρή) του συνδέσμου Χαλκιδι

κής.
Γ. Σιμόπαυλος

ΕΘΝΙΚΗ
Απόλλων Κ. Άλμωπας
Νάουσα Κιλκισιακός
Πιερικός Μακεδονικός
Τρίκαλα Κοζάνη
Τοξότης Β. ■ Νίκη Β.
Ολυμπιακός Β. Αχαϊκή
Εορδαϊκός - Αναγέννηση Κ.
Αγρ. Αστέρας Ξάνθη
□ανθρακικός Γιαννιτσά
Επανωμή - Βέροια
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδες

Τερ,

49-22
51-22
32- 25
35-24
37-29
33-24
47-38
39-34
2530 27
33-32
30-27
12. Κοζάνη
13. Ξάνθη
2203
2134
14. Νάουσα
29- 30
Ι5· Αλμωμας
33-35
16. Νίκη Β
17. Αναγέννηση Κ.
2639
32-39
18. Αχαϊκή
30-48
19. Τοξότης Β
20. Αναγέννηση Ε.
19 39
•
Η Αχαϊκή Και η Επανομή
έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
15 γκολ: Κηραμίχαλος
10 γκολ: Αντωνιάόης Σπ„ Γκέσνος.
Κανδηλιώτης. Κοπανάς,
Κερμανίδης. Μιχαλόπουλος
9 γοκλ: Αθανασιάδης, Βούλγαρης,
Γυφτάκης. Ελευθεριάδης.
Μπούτσικας. Τριχιάς Κ.
1. Μακεδονικός
2. Ολυμπιακός Β.
3. Εορδαϊκός
4. Πιερικός
5. Αγρ. Αστέρας
6. Κιλκισιακός
7. Βέροια
8. Τρίκαλα
9. Απόλλων Κ.
10. Πανθρακικός
11. Αναγέννηση Γ.

Έ νας απαράδεκτος Διαιτητής ονόμα
Π Ταχ,ιρίδης του συνδέσμου Δράμας
υποχρέωσε σε άδικη ήττα την πολύ
καλή ΔΟΞΑ, μέσο ο τη ν Φλώρινα
που δεν δικαίωσε κατά κανένα τρόπο
την βαθμολογική της θέση
Οι ίδιοι ακόμα φίλαθλοι και ποδο
σφαιριστές της Φλώρινας δεν μπο
ρούσαν vu to πιστέψου'1πως ήταν οι
νικητυί ιιυτής της συναντήσεις,
Η Λοξά κατέβηκε στον αγώνα με
ένα σύστημα 4-4-2 με τέσσερις παί
κτες στο κέντρο τους Αραμπατζή.
Γκόγκο, Δουλδούρη και Μελέτογλου
Ktu επιθετικές αιχμές τους Κελεσίδη,
Λιόλιο.
Η Φλώρινα προσπαθούσε με σέν
τρες να διασπάσει την άμυνα της Δό
ξας που εύκολα εξουδετέρωναν οι
κεντρώοι και αμυντικοί της Δόξας.
Αντίθετα με ξαφνικές αντεπιθέσεις
η Δόξα έπιανε στον ύπνο τους αμυν
τικούς της Φλώρινας δημιουργώντας
ευκαιρίες για γκολ, με μοιραίο παίκτη
τον Λιόλιο που έχασε δυο κλασσικές
ευκαιρίες όταν το σκορ ήταν ακόμη
0-0,
Εκτός από την διαιτησία οι w o o σφακπστές τη ς Δόξας είχαν να αιτ.
prcianiouuV κγμ H i1 Μ^ΠπΟληηκΊ^
TTiltKT<i)V

T7](J

Φλώρινας όταν δυο φορές ο ΦιοοΓη
ροπουλος κα> μ»« υ Βελέντζας βρέαη
κγ. στο έδαφος aitQ εοκερμένα. ιγγοτιτι*
μοτα. χωρίς φυσικά ο Διαιτητής να

στικη τους κατάσταση, πριν έχει τρο
μακτικά αποτελέσματα στην συνέχεια
του πρωταθλήματος.

ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Μπορεί η εμφάνιση της .ΝΑΟΥ
ΣΗΣ» νο ήτανε η χειρότερη από κάθε
άλλη φορά, και να βύθισε σε αφάντα
στη θλίωη τους οπαδούς της, αλλά οι
τελευταίοι θα πρέπει να κατανοή
σουν, ότι με το να αποδοκιμάζουν
τους παίκτες (τώρα που αυτοί χρειά
ζονται την συμπαράστασή τους) μό
νο κακό μπορούν να κάνουν στην
ομάδα. Ας λοιπόν αφήσουν τις βρι
σιές και την κριτική, και ας αγκαλιάσουν την ομάδα με το πάθος που
τους διακρίνει μια και οι τελευταίοι
(παίκτες) τόσο πολύ ανάγκη την
έχουν.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΠΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Για μια ακόμη αγωνισυ
κή τμιέριι έδειξε tu πλούσια προσόν«
1-0
του. όταν σε κρίσιμες στιγμές για την ομά
1-0
δα του έδιωξε τον κίνδυνο.
ΧΊ11ΛΝΝ1ΛΗΣ: Εκτός ότι του έλειπα
1-1
νοι επιθετικές του ενέργεας. έχασε 80%
3-0
των προσωπικών μονομαχιών nou έδωσε
0-1
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Γεμάτος ψυχή και 6υ
νσμη ήτανε ανεπιφύλακτα ο παίκτης που
2-0
είχε
μια καλή απόδοση, αφού κέρδισε και
1-1
το πέναλιυ που χάρισε την νίκη της ομά
1-0
δος του, Είχε όμως ένα άσχημο τέλος,
3-1
αφού οτην φάση αυτή τραυματίστηκε
σοβαρά ιράχισμα στην λεκάνη) και θα
1-1
απουσιάσει τουλάχιστον ί:νυ μήνα ιιπύ το
γήπεδα
ΠΑΡ1ΖΑΣ: Επαιξε τραυματισμένος τα
έδωσε όλα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά
στην επανάληψη δεν μπόρεσε να συνεχισει νυκ'οΟοντας ενοχλήσεις
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ: Για μια ιπίόμη φορά
ηνήΟηι^Ε μεταΣά φθορίΐ; και αοίίαρσίας
ΑΓΓΟΥΡαΣ: Σαν χαφ δεν ξέφιιγε απο
την μετριότητα, όταν όμως γύρισε σαν
μπμκ προσέφτ.ρε περιοσότερα.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ·. Τίποτε το αξιόλογο,
έπαιξε χωρίς δύναμη και πάθος και ήταντ
εκτός παιχνιδιού.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρότι παίζει σε πρω
31
τόγνωρες γι' αοτόν θέσεις καταβάλει πολ
λές προσπάθειες και περνά πάντα στους
καλούς
ΦΥΤΟλι Jo πραιτο μέρος που «γωνίσιϊηκτ &·. ts<mm από την μπριέτα» «Ο»

Κ γκολ: Αγγελόπουλος, Ευαγγέ
λου, Πουρσανίδης.

7 γκολ: Ακριβοπουλάς, Αναννώ
στου, Ζορογιάννης. Κον
τοκώστυς, Τοπαλίδης.
6 γκολ: Λύκος, Βλάχος. Δράμπης,
Ίτσας. Κ»7λιμάνης, Καεαπιπέμης.
Κωτούλας,
Μητρούσης, Σιμός, Τσαλκιτζής, Τσομπίκας.
ΟΙ ΑΓίϊΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Αναγέννηση Γ. - Βέροια
Νάουσα Απόλλων Κ.
Αλμωπας Πιερικός
Κιλκισιιικός - Τρίκαλα
Μακεδονικός - Τοξότης
Κοζάνη Ολυμπιακός Β.
Νίκη Βόλου Εορδαϊκός
Αχαϊκή Αγρ. Αστέρας
Αναγέννηση Κ. Πονθρακικός
Ξάνθη Αναγέννηση Επ.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ΔΟΞΑ,
ΟΧΙ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΓνΒ,ρνβΕζ Q}piO[l£V(DV

ν τ ρ ι

τα.
Γεννάτε« όμως το ερώτημα, πότε
θα αντιληφθούν οι παίκτες της
ΝΑΟΥΣΗΣ. ότι τα παιχνίδια που
απομένουν χρειάζεται πίστη και δύ
ναμη για την νίκη, αφού έχουν κάθε
υποχρέωση μιο και είναι μέσα στις
δυνατότητές τους.
Επιβάλεται λοιπόν το ταχύτερο
δυνατόν οι παίκτες να σοβαρευτούν

29η ΜΕΡΑ

* .................................................... }

ΚΛ

Πραγματοποιώντας την χειρότερη εμφάνιση Της η «ΝΑΟΥΣΑ· κέρ
διοε την Κυριακή το νεοφώτιστο ΚΙΛΚΙΣ με σκορ 1-0 και βελτίωσε
κάπως την βαθμολογική της θέση.
Οι παίκτες της τοπικής ομάδος παρά την δύσκολη βαθμολογική
τους θέση, έπαιξαν νωθρά και χωρίς ψυχικό σθένος, πράγμα που είχε
σαν αποτέλεσμα να μπουν μέσα στο γήπεδο με φανερή επιπαλαιότη-

όθταια avTiKattotaiin.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣι Γυρισι μττά από
film αγωνιστικός «τη ήτιιν» γεμάτος ζων
τάνια, πέρασε πολλές ιιπαλλιές στους επι
θεττκοίις. ενώ έδειξι φυχραιμία στην κκτι;
λεση τι>υ πέναλιυ που πέτυχε και τα γκολ
της νίκης στα 80'.
ΜΙΙΛΙΛΤΚΑΣ: Έχασε Λυα καλέ·;
ευκαιρίες και γενικά ενεργαύοι επιπόλαια.
ΑΙΑΜΑΝΙΗΣτ Προοπαθηοτ στο Β'
αερος που μΠήΜ και (δειξτ on έδωσε
πνοή στην θέσμ «Ου στντ φορ.
ΠΟΛΥΒΙΑΚΗΣ: Εχαοι tu νερά του
όττιν μπήκε στην μτοοιπ γραμμή κπι δεν
μπύρεαε να μπει όσο έπρεπι στο παιχνίδι.

ΦΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛ
Í4’ Σε φιϊουλ του Αγγουρά υ Μπλιάτκος
αδρανεί και χάνεται η ευκαιρία για την
ΝΑΟΥΣΑ
30' Σε μια θαυμασω ενέργεια του
Παπιιδόπουλυυ προς τον Μπλιάτκα ο
τελευταίος πιιινει í.vu δυνατό août για να
περάοει ιλάχιατιι άουτ από to δεξιό κάθι
το δοκάρι ri)u Μκθυμη
3ά Μια ατομική ένέργκω του Ισχνάπουλοα και προ τυυ Σφυντηλά που ι.κτινι
έξοδο στέλνει την μπάλλα να περάσω
άουτ ελάχιστα.
55’ Μια καλή ευκαιρία χάνεται όταν ε
Μπλιάτκος από κοντά πιάνει σουτ για νο
αποκρούσω σε κόρνερ ο Μεθΰμης που
περνά μνεκμκτάλευτο
63 ’ Ntn χαμένη^ ιιυκυιρία όταν ο Δια
μαντής με γυριστή κεφαλιά βρίσκω ιον
Μητρούση που πιάικι σουτ για va πέρα
αεί τλάχιστο άουτ

ΝΑΟΥΣΑ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 1-0

80' Σε ανατροπή του Μαλιούφα ο όιαι
τητίά δίνει πέναλιυ και ο Παπα&όπουλος
που το έτπελτ.ί κάνει το 10 ξιτγελιίιντας
τον τερματοφύλοκυ
87’ Λντικρύζει κόκκτνη κάρτα για ιξυβρίση στον διαιτητή μετά από δωμαρτυ
ρίο γω το ηί,ναλτυ που έδωσε ο κ. llana
οάτος. ο παίκτης του Κιλκτσιπκού
Χοτζούδης Νο 12
ΣΥΝΘΕΣΕΙΪι
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς. ΧΊιοαννίδης.
Μαλιούφας, Παρίζας (έό Ιίολυβιάκης)
Σιούγγαρης, Αγγουρόε. Μητροίισης.
Χαλβαιζής. Φιίτος. (4ό' Λωμυνιήςΐ
Παπαδόπουλος, Μπλιάτκος.
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ: Μτ.θύμης, Αποστολίδηξ
I. Παιυιδύποαλος. Ανορτανίδης, (46
Χοτόούδης) Πιινιιγιωτίδης Μουσιάδης.
Λντωνιάδης I. Ιωπιφίδης, Απυσταλίδης
II Αντωνυώης U (50' Γούλωςι, Ισχνόπουλος.

Νικ. Γζημοραγκας

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟ ΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τφηογραψείο ΛΑΟ Υ)

Ο ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

Α \Ό .λαμβάνο\ιμε ό λ ι ,
τις ε κ τ υ π ώ σ ε ις σ α ς.

Ο νεοφώτιστος Κιλκισιακός του Γιώργου
Κερμετιιδη παρουσιαστηκτ ψυχωμένος
και αποφαπισιικός. Οι vuipoi παίκιε-, ωιι
και παράλληλέ» νο βρυύν την πγωνι-

Μητροπόλβως 72
τηλ. 23.137

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Πωλυύνται δύο συμπιεστές αμμωνίας (κάμπροσέρ) ψΜτηκης ικα
νότητας ο καθένας 286.000 KCAL Ή oc - I Í /+
m „ uoeoûlI.
3 Τηλέφωνα 25488 Βέροια.
U V °W M t

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο 52 τ.μ. με υπτρπολιηελη χωρίσματα και {υλινέε cmuRa.
οεις, σε τ,μή ευκαιρίας (2.300.000 δρχ.) στη Βέμιοια
m ^ ^
βάν (3ος άροφοςΣ Πληρ. m L 0 3 1 /5 3 0 9 (3 ^ , ¡S îS L ^ j ^ ^

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό ή ημιειιαγγίλματικό μεταχειρισμένο ο« καλ/
κστάστοση. Πλημ. ΜΠΥΡΑΡΙΑ Μ ΙΜ Ιδληλ. 62-118

¿HTEITAI ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Γ,α να ε ρ γ α σ τ ε ί α α γ ο υ γ ε τ α ΐρ ο τ , χαιρίς ε ε φ ά λ α ,ο και
ôpogç Πληρ. τηλ. 4 1 3 7 5 Λεακαδ.α Νσουσης.

«ιξούς

Ρεκτιφιέ

εχε\ το σθένος να αποβάλλει ένα

βιιθειό νρόοοντας το ΓI
ποδο«τφαιρΜΓ^ή·
Στο 62’ σ Βελέντζας στην προσπά
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:
θειά του να διιίιξει την μπάλλα και
Στο 6' σε δύνιιτό σουτ του Μηταενώήταν εντελώς μόνος του χωρίς να
νίδη απέκρουσε υπέροχα ο Μπλοπιέζεται η μπάλλα βρήκε το χέρι του.
τσιώτηςΟ διαιτητής παρεχώρησε πέναλτυ, τα
Στο 35’ σε σέντρα σουτ του Μελίεκτέλοαε σ Σαβ|ϊάκης και έγραψε το
τονλόυ >1 μ·7ά^α βρήκε το οριζόντιο
2-1
δοκάρι της « τία ς της Φλώρινας.
Στο 80’ σε φάουλ του Κελεσίδη ο
Σ το 43' σι- σέντρα του Κελεσίδη ο
Δουλδαύρης απά πολύ κοντά έπιασε
Λιόλιος στοπάρησε την μπάλλα, σούδυνατή κεφαλιά στέλνοντας την
ταρε δυνατά 'λπό 3 μέτρα και οπέμπαλάτι σύριζα άουτ.
κρουσε τυχαία με το πόδι ο ΠανάγιονΑπαράδεκτη η Διαιτησία του κ.
τίδηε.
Ταχυρίδη (Παππάς
Παπουτσής)
Στο 44 νέο σέντρα του Κελεσίδη
έπαιξε 100% υπέρ των Υηπεδούχων.
και ο Λιόλιος αατν πολύ κοντά πιάνει
Από την απαράδεκτη Φλώρινα 6ιε
κεφαλιά μόλις άουτ.
κρίθησαν οι Τζίγας. Μητσκίνης.
Σ το 49' του πριυταυ ημιχρόνου kui
Από την Δόξο που στάθηκε άτυχη
t-viíi o ¿un τη τής έδειξε δίλτ.πτη καθυ
χωρίς να υστερήσει κανείς δυ,κρίθη
στέρηση σε μι“ σύγχυση στην άμυνα
συν οι Γκόγκος. Αραμπατζής, Λοιλ
της Δόξας « Νικλης έπιασε κιτοαλιά
δούρης, Κολεσίδης
πόνοι στην γραμμή ο ΦωστηρόπουΟι συνθέσεις των ομάδων
λος οπέκραυσι: t‘f- κεφαλιά η μ πάλλει
ΦΛΩΡΙΝΑ: Παναγιωτίδης, Μυλω
βρήκε το οριζόντια δοκάρι και στην
νάς. Μητιίνίδης, Τζίγας. Κριαράς,
συνέχεια απομακρύνθηκε. Ό μως ο
Νικλης. Σαββόκης, ίίολάκης. Ντόδιαιτητής χωρίξ νο «ναι κοντά οι η
νος (86' Καροφόλλης), Μητσκίνης,
φάση και χω ρίί vu συμβουλευτεί τον
Γρουτζουνίδης
επόππι έδειξε την σέντρα που παρά.
ΛΟΞΑ) Μπλατοιάπτκ Βελέντζος,
ψ ζ κντονε; διαμαρτυρίες των πμι
ΧσιΑκκΦζιΑης,
Φωφτηρι'ΧΜολος,
K<wv της λόξρς *"τεκύ|ΐΜσ;το γκολ
Κολβουγη:. Αρυμκυτίης. Μελέτα;
Στο 58' σ Τ'κόγκος εκτέ>4.σρ οτίΤύ - γλου (60 Αμανατΐδηςι, Κελόΐηίδτρ;.
αριστερά ψάουλ ο αοολδοϋρης με
Δουλδσύρης, Γκόγκος (74' Τοσυυνίπροβολή έστειλε την μπάλ/ui προ; τα
δηςΙ. Λιόλιο:.
δίχτυα, παρενεβλήθη ο Λιόλιος που
Αραμπατζής Φάνης
μ[; δυνατό σουτ την ίστετλε πιο

τίχανι συνεχεί κινητικότητη. αλλά 6εν
πιστοποίησαν κυι τόσο την θέση non
κατέχουν σήμερα στον βοθμολσγικό πίνα
κα.
Καλύτεροι παίκτες του οι Ιοχνόπουλος
με το No 11 που έφερε σι. δύσκολη θέση
τους αμυντικούς, ο σέντερ μ πιικ Παναγίου
τίδης Νο 5 και ο Λνδρεανίδης No A
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Σε πολύ καλά εττιπτόα κυμάνθηκε η όιαι
τηαία tou κ. Παπαδάιυα uñó τον Πωραώ
καθιος πολύ Βαιοτύς και στην υπόδειξη
ταυ ηεναλτυ, που ήτανε καθαρή ανατροπή
(ενω αυτό το πιστοποιεί kui ίο ράγιαμα
της λεκάνης του παίκτη Μυλιούφυ που
διέκομίσθη στο νοσοκομείο)
Σωστοί και οι συμπατριώτες του κ κ.
Γριβογιάννης και Σολομακύκης.

Μ Η ΧΑΝ ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβιδτς ελατήριο - Εμβολοχιτώνια - Φλάντ^βς
και πολλά άλλα
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ΓΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

□

Επεκτείνεται ο πόλεμος
στα Νησιά Φάλκλαντ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Σε εμπ όλεμ η κα τά σ τα σ η β ρ ί
σ κο ντα ι ήόη η Μ . Β ρ ετα ννία και
η Α ρ γ εν τιν ή , μ ετά την κατάληψ η
της νή σ ο υ Ν ό τια ς Γεω ργία ς από
δ υ νά μ εις το υ Η νω μ ένο υ Β α σ ι
λ είο υ και την κα τα σ τρ ο φ ή ενός
α ρ γ εν τιν ο ύ υπ οβρυχίου που είχ ε
π ροσαράξει σ το λιμ άνι τη ς ν ή 
σου.
Σύμφωνα

με

πληροφορίες

αναμένεται από στιγμή σε στιγ
μή επ ίθεση των Βρεταννών για
κατάληψη και των άλλων νήσων
φάκλαντ. ενώ γίνονται δραστη
ριότητες

διπλωματικές

εν έρ 

γειες για να αποσοβηθεί η επ έ
κταση του πολέμου.

Στιγμιότυπό από τον γιορτααμά tou Ολοκαυτώματος οτην Νάουοα

Π Λ Ν Π ι Ο Δήμαρχος κ. Βλάχος υποδέχεται τον αρχηγό της Ν.Δ.
*. Α βέρω ψ.

ΣΤΗ Μ ΕΣΗ : Ο ιΧΜΛΤο*ιργός κ. Λιανής συνοδευόμενος από τον
Ν ομάρχη κ. Πινακίδη και τους βουλευτές κ.κ. Γικόνογλου, ΓΙατταγιάννη και Σηχίνη ηροσερχοντπ» στην εκκλησία για τη δοξολογία.
Κ Α ΤΛ : Αντιπαράσταση του χορού που χόρεψαν οι Ναουσαίες
πριν κεσοον στον γκρεμό.
Φ ίϊΤ Ο ΡΕ Π Ο ΡΤ Α Ζ : Χρ. Ιλκμόσογλου
Μητροπόλεως 7-Βέροια

Ειδησεογραφικά πρακτορεία μετα
δίδουν τα εξής για την κρίαη στα
νησιά Φάλκλαντ;
ΛΟΝΔΙΝΟ:
Οι βρεταννικές δυνάμεις κατέλα
βαν και το δεύτερο λιμάνι της Νότιας
Γεωργίας, το Λαϊτ, όπως ανακοίνωσε
σήμερα το βρεταννικό υπουργείο
αμύνης, το οποίο πρόσβεαε ό π δεν
υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΤΡΕΣ
Η Αργεντινή προτίθεται να περά
σει στην επίθεση στο μέτωπο του Νό
τιου Ατλαντικού, ύστερα από τη Βρεταννική επέμβαση στο νησί της Νό
τιας Γεωργίας, όπως έγινε γνωστό
από πηγή του Αργεντινού πολεμικού
ναυτικού, Η πληροφορία αυτή συμπί
πτει με πς χθεσινές δηλώσεις του
'συνταγματάρχη Σόλις, που είναι διοι
κητής του 5ου σώματος στρατού της
Αργεντινής, που υποστήριξε ότι η
χώρα του βρίσκεται σε κατάσταση
πολέμου. Εξ άλλου, όλες οι πόλεις
της Νότιας Αργεντινής βρίσκονται
σε κατάσταση ετοιμότητας και μεγά
λες
μετακινήσεις
στρατευμάτων
παρατηρούνται στη νότια επαρχία
της Σάντα Κρούξ, όπου, σύμφωνα με
στρατιωτικές πληροφορίες, βρίσκον
ται 30.000 στρατιώτες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΧΙΟΝΙΔΗ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
Στην εφημερίδα «Αλλαγή»
Η επιστολή του κ. Χιονίδη προς
την «προοδευτική» και «δημοκρατι
«η» εφημερίδα ΑΛΛΑΓΗ με ήμερο
μηνώ 9-4- *2 που δεν δημοσιεύθηκι,
ίχ η ως εξής:
Κ. Διευθύντρια
Διάβασα, στη στήλη ·Μιά στο
καρφί και μια στο πέταλο·, στο σημε
ρίνό (9.4.1982) φύλλο Γης εφημερί
δας σας «Αλλαγή·, σχόλιο, που ανα
φέρει«! σε επιστολή μου. η οποία
δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδά
•Λαός» και αφορούσε προκαταβολι
κές κρίσεις - «είδηση» ττ;ς ΥΚΝΕΛ
για τη μελλοντική συμμέτοχη του «
Πρωθυπουργού στη Μ οκεψη των
πρωθυπουργών των χωρών της
ΕΟΚ, κπι έχω ve παρατηρήσω τα
εξής, τα οποία ελπίζω ό π θα τα δημο
σιεύσετε, σύμφωνο με τη δημόσιό
γρκιψική όεοντυλυγία.
I. Εφόσον καταχωρήσατε (οε
αποσπάσματα) το μεγαλύτερο μέρος
tou δημοσιεύματός μου. δεν έπρεπε
να ιμιραλκίφετβ το πιό σπουδαίο του
σημείο, όπου, κυρίως, στηρίχθηκε η
γνώμη μου. ότι. δηλαδη. στην είδη
ση. που μεταδόθηκε, αναφέρθηκβ
οδικά, o/nç οι άλλοι πρωθυπουργοί
εξοδήλωσιιν εξαιρετικό ενδιαφέρον
κ.τΛ. γι Δοα Οπ ιοίεστήριξι ο κ. πρω
θυπουργός και τούπ) to μετέδωσε ο
ανταποκριτής, σαν να ήτο δυνατόν
νο επικοινωνήσει με τις πρωτεύουσες
και τους πρωθυπουργούς των άλλων
εννέα (9) χωρών τη ς ΕΟΚ και να
γνώριζε» προφητικά κα·. προκαταβο
λικα τις σκέψεις τους. 4Κ «μες ναιρίκρα'

Α». λοιπόν, ο αναγνώστης του
σχολίου σας ο χ ε υτόνη τυν κιη την
πιό πά· ο πτΡικατι·, - ,ιο κειμένου μοι*.
νομίζτ» ότι δεν θα συυοωνοόπε με
ιην πΜντύκτη σας

Σ Oc ro e c τά όση ímivui/uji'Aiv

ί „ συνεχώς, για τη - δήθεν - εναγώ
νια προσπάθεια μου να επανέλθω στο
πολιτικά προσκήνιο, ouç γνωστο
ποιώ οιι δεν με απασχολεί τούτο,
όσο. τουλάχιστο, τον συντάκτη σας.
Αν είχα τέτοια αγωνία, θα μπορούσα

νιι την εξαλείψω εύκολα, ανταλλασ
σοντιις το πιστεύω και τη συνείδησή
μου με μιά αξιόλογη θέση, όπως έκα
μαν τόσοι άλλοι...
Φιλικά
Γιώργος X. Χιονίδης

Αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης του ΣΦΒ
Ο Σύλλογος Φοιτητών Βεροίας
|Τ φ β ) στην τακτική του συνέλευση
στις 2 1/4/82 πήρε τις παρακάτω απο
φάσεις;
1) Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις
ειρήνης (Το Δ.Σ. του ΣΦΒ Οα αποφα
σίζει κάθε φορά για την συμμετοχή
ΙΟ Ι) συλλόγου στην κάθε εκδήλωση).
2) Να προτείνει στο Λαϊκό Πανεπι
στήμιο τους εξής κύκλους μαθημά
των:
α) Προβλήματα νεολαίας
β) Ταξική ανάλυση της ελληνικής
κοινωνίας

3) Συμμετοχή στα ·Ημαθιώτικα·.
•. Να γίνει παράσταση από το Δ.Σ.
στον νέο Νομάρχη μέσα στην επόμε
νη εβδομάδα για τα προβλήματα του
επαρχιώτη Φοιτητή,
5) Αμέσως μετά την κατάθεση του
μ|ον Νόμου Πλαισίου στη Βουλή
νυ γίνει εκδήλωση
συζήτηση με
αντιπροσώπους της ΕΦΕΕ ή της
ΦΕΑΠΘ. Να βγει ταμπλώ του συλ
λ ό γο υ με τις θέσεις του Φ.Κ πάνω
στα προβλήματα της Α,Ε.
6) Να γίνει εκδήλωση για το πρό
βλημα της παιδείας όπως αυτό δω
μιι ιηώνίτάΐ μετά την Αλλαγή
7· Ν.ι γίνει εκδήλωση με θέμα το
Γυναικκία Πρό|)λημα.
ιιι Να προβληθιπ σειρά από φίλμ
»Κ Χ * _ ··—'

* -τκγ £χΐ;Υη.

9) Να διοργανώσει ο Σ.Φ.Β. συζή
τηση αντιπαράθεση ανάμεσα στους
υποψήφιους δημάρχους.
10) Αποφασίστηκε επίσης να
συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβού
λιο με τον εξής τρόπο:
Πρόεδρος: Α' τετράμηνο Ελένη Μπκ
λα. Β τετράμηνο Δημήτρης Σταύρογλου
Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Σφηνιάς
Γραμματέας: Δημήτρης Βακάμης
Καταγγελία
του ΔΣ του ΣΦΒ
Καταγγέλουμε σ' όλους τους
δημοκράτες φοιτητές και στο λαό της
Βεροίας την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική ενέργεια μέλους της ΔΑΠ
ΝΔΦΚ που τελείως απροσχημάτι
στα κατέβασε ψήφισμα του Δ.Σ. του
ΣΦΒ που αναφερόταν στο πραξικό
πημα της 21ης Απριλίου.
Πιστεύουμε ότι η ενέργεια αυτού
του μέλους είναι πρόθεση υπονόμευ
σης των λειτουργιών του Συλλόγου
και εντάσσεται στην όλη στάση της
ΛΑΠ ΝΔΦΚ που στη θεωρία εμφα
νίζεται να θέλει δημοκρατικές λει
τουργίες στο Σύλλογο Φοιτητών ενώ
στην πράξη τις παρακωλύει
Το Λ.Σ. του Σ.Φ.Β.
Η Πρόεδρός
Ο Γραμματέας
Ε. Μ πέλλα
Δ. Βυκύμης
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
ΒΕΝΙ/ΈΛΟΥ 32 ΤΗΛ.(033Ι) 29.764. 23.82* ΒΕΡΟΙΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ:
Ο υπουργός εξωτερικών της
Αργεντινής Νικάνορ Κόστα Μεντέζ
πρόκειται να συναντηθεί το απόγευ
μα με τον αμερικανό συνάδελφό του
Αλεξάντερ Χαιηγκ για να συζητή
σουν την κατάσταση που δημιουργήθηκκ στα νησιά Φάλκλαντ μετά την
κατάληψη της Γεωργίας από τους
Βρεταννούς.
Στ. δηλώσεις του στους δημοσιο
γράφους ο κ. Μεντέζ είπε ότι κατά τη
γνώμη του μπορεί και τώρα ακόμη νυ
προληφθεί η σύγκρουση. με διαπραγ
ματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του,
ωστόσο θα προσφύγει ατην οργάνω
ση των κρατών της Αμερικής και θα
ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις

εναντίον της βρεταννικής εισβολής
στη Γεωργία.
Κατά την άποψή του, με την ενέρ
γεια της αυτή η Βρεταννία παραβίασε
ιο διεθνή νόμο και ιδιαίτερα την από
φαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για
επίλυση της κρίσης με διαπραγματεύ
σεις.
ΛΟΝΔΙΝΟ:
Στρατιωτική πηγή του Λονδίνου
επιβεβαίωσε χθές ότι ειδική μονάδα
από 10 περίπου άνδρες αποβιβάσθη
κε από βρεταννικό υποβρύχιο την
περασμένη Πέμπτη σε ακτή του
νησιού και μετέδωσε πληροφορίες
για την αργεντινή δύναμη.
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
Ένα ελικόπτερο του βασιλικού

Επίθεση
εναντίον
του Τύπου
ΑΠΟ

ΤΟ Ν

κ. Μ Α Ρ Ο Υ Δ Α

φασεις, όσο και στο·.' προγραμματι
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Σχολιάζοντας
δημοσιεύματα σμό του έργου κάθε υπουργείου.
Είναι φανερό πως ουδέποτε μέ
μερίδας του τύπου, που αναφέρονται στο κυβερνητικό έργο, ο κυβερ χρι σήμερα ασκήθηκε με τόση
νητικός εκπρόσωπος
κ, Δημ. δημοκρατικότητα και συλλογική
Μαρούδας έκονε την ακόλουθη δή ευθύνη η διακυβέρνηση της χώ ρας
όσο από της 18 Οκτώβρη 1981.
λωση:
«Η σύγχυση και η απελπισία Και αυτό ακριβώς είναι που τρομά
που επικρατεί στις ηγετικές τάξεις ζει τη «Νέα Δημοκρατία» και τις
της «Νέας Δημοκρατίας», αντικατο φιλικές της εφημερίδες. Και προσ
πτρίζονται τώρα και στον φιλικό της παθούν να δημιουργήσουν κλίμα,
τύπο. Ενώ η «Νέα Δημοκρατία» και εκεί που όλοι γνωρίζουν πω ς δεν
ο πρόεδρός της προσπαθούν με υπάρχει».
παλιές και καταδικασμένες από το
Ο Κ. ΡΑΛΛΗΣ
λαό συνταγές να συγκρατήσουν
Εξάλλου, ο πρώην πρω θυπουρ
τους οπαδούς και τα στελέχη της, ο
γός κ. Γ Ράλλης έκανε την ακόλου
φιλικός της τόπος έχασε κάθε θη δήλωση:
αυτοέλεγχο και μέτρο. Με προκατα
«Ορισμένες εφημερίδες έγρα
σκευασμένες ειδήσεις και παραπλα ψαν ότι κατά τη λήψη κυβερνητικών
νητικό σχόλια και αναλύσεις έχει αποφάσεων οι αρμόδιοι υπουργοί
επιδοθεί σ έναν απελπιστικά αγώνα
παραμερίζονται από ανεύθυνους
αποπροσανατολισμού τω ν αναγνω κομματικούς
παράγοντες
του
στών του. με την ελπίδα να διασώ
ΠΑΣΟΚ και ο κ. υφυπουργός Τύπου
σει το μονοκομματικό σύστημα δια
θεώρησε πρέπον να επιτεθεί μέσω
κυβέρνησης της χώρα*»· παυ είχε
της τηλεορόσεως εναντίον την εφη
επιβέλει η «Νέα Δημοκρατία» Η μερίδων που τόλμησαν να σχολιά
τακτική τους όμως αυτή είναι νομο σουν δυσμενώς την κυβερνητική
τελειακά πλέον καταδικασμένη από
αυτή τακτική.
τον ελληνικό λαό.
Η προκλητική κυβερνητική επί
Για πρώτη φορά στα χρονικά
θεση εναντίον του τύπου χωρίς καν
της διακυβέρνησης rf19 χώρας
να παρουσιασθούν από την τηλεό
έχουν συγκροτηθεί διυπουργικά
ραση τα δημοσιεύματα τω ν αποδεισυλλογικό όργανα αποφάσεων, που
κνύει ότι η διαβόητη πλέον «αλλααποδεικνύουν το πόσο δημοκρατικά νή» είναι σαφώς αντιδημοκρατική
και συλλογικό ασκείται η εξουσία.
κοι δεν σέβεται καμιά δεοντολογία.
Ηδη, εκτός από το κυβερνητικό
Εμείς ως κυβέρνηση, τιοτέ δεν
συμβούλιο οικονομικής πολιτικής
χρησιμοποιήσαμε τα ραδιοτηλεοπτι
(ΚΥΣΟΠ), στο οποίο συμμετέχουν
κά μέσα για να σχολιάσουμε τους
οι οικονομικοί υπουργοί και ο διοι
αντιπάλους μας και τις εφημερίδες
κητήν toc ΤσήπεΓοτ τπε Ελλάδας οι οποίες μας επετίθεντο. Και εν
«οι κατα περίπτωση οι αρμόδιοι
τούτοις ο κ. υφυπουργός Ιυπου
υπουργοί - και τα κυβερνητικό συμ
θεώρησε πρέπον σι η σημερινή του
βούλιο εξωτερικής πολιτικής και
δήλωση να μας κατηγορήσει για
άμυνας (ΚΥΣΕΑ), που ασχολείται
μονοκομματική χρησιμοποίηση των
συλλογικά για θέματα άμυνας και
κρατικών μέσων μαζικής ενημερώεξωτερικής πολπικής έχουν συστασεως.
θεί τρία ακόμη διυπουργικά συλλο
Γεννάται το ερώτημα:
γικό όργανα. Το πρώτο αφορά αε
ΤΙ επιδιώκει άραγε η κυβέρνη
όλους τους τομείς της εθνικής μας
ση με τη σημερινή επίδειξη αντιόηοικονομίας και προεδρεύεται από
μοκρστικότητας που έκανε ο επί του
τον υπουργό Συντονισμού κ. Απ.
τύπου υφυπουργός της;»
Λάζαρη. Το δεύτερο αφορά οε θ έ
ματα διοίκησης και προεδρεύεται
απο τον υπουργό
Προεόρίος
Κυβερνήσεως κ Αγαμ. Κουτσόγιωργπ Και το τρίτο αφορά σε θέ
ματα ποιότητας ζωής και προε
δρεύεται από τον υπουργό Εσωτε
ρικών κ. Γ. Γεννημστά.
Πέρα απ όλα ουτά - όπως είναι
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
γνωστό - για το θέματα κάθε
Διακόσι εβδομήντα τοπογραφιυπουργείου γίνεται εβδομαδιαία
κά συνεργεία συγκρότησε το
συνάντηση του υπουργού, των
υπουργείο Γεωργίας για το πρό
υφυπουργών ή του υφυπουργού,
γραμμα εποικισμού, το ιιρόγραμμο
και ιρυ γίγικυυ γραμματέα, καθώς
εκουσίου αναδυσμού. το ηρόγρομ
επίσης κυί του ιιαηγήτή και του
μα υποχρεωτικού ανοάαομού και
νροτιμιΛέα των κοινοβουλευτικών
του Ελαιοκομικού κτηματολογίου.
τομέων εργασίας στο Κοινοβούλιο,
Τα συνεργεία θα αρχίσουν τις
ώσ«ε να είναι πλήρης και η συμμε
εργασίες στις 3 ΜαΤου και θα
τοχή των βουλευτών τότο στις αποτελειώσουν στις 3 0 Νοεμβρίου

ΕΞΟΡΜΟΥΝ
ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ναυτικού της Βρεταννίας καταρρίφτηκε. χθές, από τους Αργεντινούς,
κατά τη διάρκεια της επίθεσης των
Βρεταννών στο λιμάνι Γκρύτβικενγ
πρωτεύουσα του νησιού Νότια Γεωργία. γράφει σήμερα η καθημερινή
αργεντινή εφημερίδα ·Κονβίσιον»
επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές.
Κανένας από τους επιβάτες του
ελικοπτέρου που καταρρίφτηκε από
τις αργεντινές δυνάμεις δεν επέζησε,
αναφέρει επίσης η εφημερίδα, που
θεωρείται ότι εκφράζει τις απόψεις
της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων
και η οποία διευκρινίζει ότι το ελικό
πτερο βυθίστηκε στη θάλασσα αφού
εξερράγη.
Από την άλλη πλευρά, το αργεντι
νό υποβρύχιο «Σάντα φε», που κτυπήθηκε από τους βρεταννούς κατά τη
χθεσινή επιχείρηση πλησιάζει σε
λιμάνι που η εφημερίδα δεν κατονο
μάζει. Αντίθετα με τις πρώτες χθεσι
νές πληροφορίες, γράφει η εφημερί
δα, φαίνεται ότι το υποβρύχιο δεν
έχει πάθει σοβαρές ζημιές.
ΡΩΜΗ
Την αντίθεσή τους για την χρησι
μοποίηση βίας στα νησιά Φάλκλαντ
και την ανάγκη να δοθεί επειγόντως
λύση με διαπραγμάτευσης εξέφρασαν ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών,
ο Καναδός υπουργός εξωτερικών, ο
Πρόεδρος του Περού, το ΕπαναστατικόΔημοκρατικό κόμμα του Παναμά
και ο υποψήφιος του κυβερνώντας
κόμματος του Μεξικού στις προσ
εχείς προεδρικές εκλογές.
ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΘ: Η κυβέρνηση
της Ουρουγουάης επιβεβαίωσε χθες
το απόγευμα την απόφασή της να μη
συμβάλει στις στρατιωτικές προετοι
μασίες και στις εχθροπραξίες μεταξύ
της Αργεντινής και της Μεγάλης
Βρεταννίας.
ΜΟΣΧΑ:
Το σοβιετικό πρακτορείο ·Τας»
μετέδωσε σήμερα την πληροφορία
γ ψ την απόβαση βρεταννικών στρα
τευμάτων στη Νότιο Γεωργία χωρίς
νιι προβεί σε σχόλια. Το πρακτορείο
«Τας» περιωρίσθηκε να επαναλάβη
ένα σχόλιο του ·Μπι Μπι Σι», σύμ
φωνα με το οποίο η Μεγάλη Βρεταν
νία βρίσκεται στην ουσία σε εμπόλε
μη κατάσταση με την Αργεντινή.

Οι ΗΠΑ δίνουν
όπλα στην
Γουατ€μάλα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 26 ΙΑΠΕ>
Η κυβέρνηση των ΗνώΙ
Πολιτειών αποφάσισε να άέξ
εμπάργκο στις πωλήσειξ
προς την Γουατεμάλα. ύστΐΙ
τη διαπίστωση ότι έχουν
θετικά μέτρο για το σεβοσέ1
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 0
τη χώρο, σύμφωνα με αξιώ
χους της αμερικανικής κυβέρν)
τους οποίους επικαλείται Π
τικη έκδοση τω ν «Τάίμς τη<
Υόρκηςι
Σύμφωνα με την εΦΠΙ
έχει αρχίσει προετοιμοσώ ^
Ηνωμένες Πολιτείες, γιο να
ρω θεί η πώληση εξαρτημάΤ«1^
ελικόπτερα, αξίας τεσσάρων Λ
τομμυρίων δολλαρίων. στην Π
τεμάλα.
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0
η
0
Γ

ΕΝ ΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ1Ι'
ΚΑΤΑΡΤΗΣθ
ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ
Cut

Εγκρίθηκε με απόφαση της '
νομικής Επιτροπής, η καταβοΜ^
ρήσιας εισοδηματικής ενισϊ1
στους εργαζομένους στη Υ60^
προς απόκτηση και νέων r.naYY^j
πχών
προσόντων, προκδώ^
παράλληλα με τη γεωργία ν'1
σχοληθούν και με πολλές δρ
τητες για τη συμπλήρωση τϋΟ
οδήματός τους.
Το ύψος της ενισχύσεως
ίσο με το 75% του ημερομιο
ανεδικεύτου εργάτη, που καθ
από τις Συλλογικές Συμβάσεις I
σίατ.

Συμφώνησαν
Ισραήλ και
Αίγυπτος
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 26 (ΑΠΕ)
Το Ισραήλ και η Α ίγυπτο; κατέ
ληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχε
τικά με το θέμα των συνόρων, το
οποίο είχε απειλήσει τις σχέσεις τους,
μετά τη χθεσινή οροστική αποχώρη
ση των Ισραηλινών από τη χερσόνη
σο του Σινά, δήλωσαν χθες Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Αντιπρόσωποι
των δύο κρατών και των ΗΠΑ υπέ
γραψαν τη νύχτα τη συμφωνία, κατά
την οποία ορίζεται ότι η οριστική λύ
ση της διαμάχης σχετικά με την ακρι
βή οριοθέτηση των συνόρων Ισραήλ
- Αίγυπτου στην Τάμπα. στις ακτές
της Ερυθρός θάλασσας, θα δοθεί, με
περαιτέρω διαπραγματεύσεις.
Το Ισραήλ και η Αίγυπτος διεκδικούν την κυριαρχία μιας παραθαλάσ
σιας λωρίδας 700 μέτρων, όπου βρί
σκεται ένα ισραηλινό έρετρο και ένα
ημιτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα.
Η χθεσινοβραδυνή συμφωνία,
που υπογράφτηκε ταυτόχρονα στο
Κάιρο και την Ιερουσαλήμ, επιβέλλει
την αποχώρηση των στρατευμάτων
και των δύο χωρών από την επίμαχη
αυτή λωρίδα.
Ό μ ω ς, η συμφωνία επιτρέπει
στους Ισραηλινούς να εξακολουθή
σουν να εκμεταλλεύονται το θέρετρο
και να αποπερατώσουν το ξενοδο
χειακό συγκρότημα.
Σύμφωνα όμως με νεώτερο τηλε
γράφημα, εκπρόσωπος του υπουρνηου Εξωτερικών της Αινύ^του
αρνήθηκε τη δήλωση των Ισραηλινών αξιωματούχων περί υπογραφής
προσωρινής συμφωνίας.
«Δεν έχουμε ακόμα υπογράψει
καμμιά συμφωνία», δήλωσε ο Αιγύ
πτιος εκπρόσωπος, κ. Ραούφ Γκο-

^

Τηλεγράφημά απο τη
^
μεταδίδει ότι το σοβίέτικό ΓΡ°ι(Γ
ρείο ειδήσεων «Τάς», σχολιάν5 ^
χθες την προχθεσινή εκκέναΧΤΊ >
χερσονήσου του Σινά από τα
λινά στρατεύματα και την
της στην Αίγυπτο, υπογράμμ1^ ; .
το γεγονός αυτό, όπως και Τϋ
σημΣία της συμφωνίας του κ ^
Νταίη·βιντ, δεν έχουν τίπ ο τα -''^ !
νουν με την εξεύρεση μιάς διΙ\ (.
λύσης στη Μέση Ανατολή. ■11^ 1
σοβιετική ηγεσία, μεταδίδη τ°
κτορείο «Τάς·, η μέχρι χθες
νή κατοχή της χερσονήσου ι° υ ,^·
αντικαταστάθηκε από μια αμεΡ1 μ
κή κατοχή των εδαφών
αυτό τον τρόπο οι ΗΠΑ
.τώρα μιά προκεχωρημένη βάάύ ^
βάσης στις υποθέσεις των χωραΙ.ν
Μέσης Ανατολής. Η επιστραύ'1 ¡;
Σινά στην Αίγυπτο, συνεχΗ^ .
•Τάς», πραγματοποιήθηκε αι;>ι1 ,
πρόεδρος Σαντάτ πρόδωσε τα
ροντα όλων των Αράβων και
1
ρα τα νομικά δικαιώματα τού * ,-)
στινίων
για
αυτοδιάθεση ^
δημιουργία ενός παλαιστινιαΚΟΝ
τους.
»«¡ύη
Επ ευκαιρία, η Σοβιετική Γ
επανέλαβε την πρόταση που (IÍL·,
_.-_d______
i _
«.λ____ »nU
σίσθηκε
κατά
τη διάρκηα
του*
συνεδρίου του κομμουνιστικού ^
ματος της Σοβιετικής Έ ν ΐβ Λ Μ ·
καλούσε όλα τα ενδιαφερόμενο τ" ι
στη Μέση Ανατολή, συμπεριλ41^ ,
νομένης και της Οργάνωσης ί 1® {
Απελευθέρωση της Παλαιστίνη«',
μιά διεθνή συνδιάσκεψη, στην θ ' ,
θα μπορούσε να βρεθεί .ά ρεβ*^ |
κή καιεποικοδομητική λύση.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕί
Δυτ. Γερμανίας
Μ ε τους νέους καυστήρες
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Σύστημα προθερμάνσεως πετρελαίου
ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ter. Α νηχράβοηως Βορ. Ελλάδος

ΘΩΜΑΣ Σ. ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ
Μητροτώλεως 127-τηλ. 282.454
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
,ΗΣ «ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΣΠ Μ €ρα

τ°

σ γ ις 6

μ μ

απόγευμα

Σήμερα

^ ^ ό δ ε ίζπ
η υσηΤΟυσυλλ6ν0υ·
νέας διοικήσεως. ν,α
° íluí που απε0λΤη-Τα Της καταστά·
πει να avrrr
Τη <,ΒέΡ°ια» πΡέ "
συλΑ0ΥΟυ'κηί(ηθε' 0λ° Τα μέλη T0U
Σαρβίδη T^.UtAr| τηζ πριν αΓτό τον Κ.
Μαατε ότι . ’,Kr,OSUJí πληρυψορούαί>«6τ6
*να
Φθεί το „
u ποσό Via να εξαλειI <BepoiW,»' ? ' /0μΐΚ0 πΡ0βλημα της
1 "IQvn δ,L o l VÜ αν°6ειχθεί μ,ά
1 ώμ0ϋΓ .... η ΠΟυ ®α πόρει στους
I
η< "ξ τύχες του συλλόγου.
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ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ TAN ΕΙΑΟΝ
ΖΗΤΟΥΝ 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Προβλέπεται νέο κύμα αυξήσεων

το απόγευμα στις 6 στα
γίνει

o7eV

αιΒαπΛ συ^ίντρώσ£

^Όίτεο ° n0 J Πρ^πει να τονισΒεί
τοχή „ e'VC" η ΡτΡραίτητπ συμμεΟιχοναυ,ιΤ* ΤΓ|ν προσπάθεια των
τπς.ιολη
δυνοτών παραγόντων
^ ή Ζ ο ω ίη ε ν α ε ^ Θ ^ Π Ιδατο σύλλογο.

Ετος ιδρύσεως 1965
ορ. φύλλου 1914
ΜητροπόΑεως 72 - Τηλ. 2 3 .1 3 7 ,
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Κύμα ανατιμήσεων αναμένεται, σταδιακά, από τις αρχές του
ερχόμενου μήνα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των
υποβληθέντων τιμοκαταλόγων από το υπουργείο Εμπορίου και την
έγκριση των αυξήσεων των τιμών των προϊόντων, στις περιπτώ
σεις που το επιτρέπουν τα κοστολογικό δεδομένα. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι ήδη έχουν υποβληθεί στο υπουργείο 1000 περίπου τιμο
κατάλογοι επιχειρήσεων (που αφορούν χιλιάδες προϊόντα), ενώ
αναμένονται και οι τιμοκατάλογοι των επιχειρήσεων της επαρχίας.
Από τους 1000 τιμοκαταλόγους οι 250 περίπου ελέγχθηκαν από
πς αγορανομικές υπηρεσίες του υπουργείου (με έγκριση ή η των
προσθέτων στοιχείων κόστους) ενώ ως τις 10 Μαίου θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και των υπολοίπων.
Π ρόθ εση
το υ
υ π ο υ ρ γ ε ίο υ
Ε μ π ο ρ Ιο υ. ό π ω ς δ ή λ ω σ ε π ρ ο χ θ έ ς ο
κ. Ν. Α κ ρ ιτ/ύ η ς , είνα ι η π ρ α κ τικ ή
ε φ α ρ μ ο γ ή τη ς π ο λ ιτικ ή ς τιμ ώ ν π ο υ
θ ο σ τ η ρ ίζ ε τα ι σ τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η
τ η ς ό ια μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς τ ω ν τιμ ώ ν σ τ ις
π η γ έ ς τους, μ ε β ά σ η τ ο υ ς κοςττολογικ ο ύ ς ε λ έ γ χ ο υ ς . Κ α τά Τφ,ν ά π ο ψ η

τ ο υ υ π ο υ ρ γ ο ύ Ε μ π ο ρ ίο υ , σ τ ις π εριπ τ ώ σ ε ις π ο υ δ ια π ισ τ ώ ν ε τ α ι ό τι τα
κ ο σ τ ο λ ο γ ικ ό δ ε δ ο μ έ ν α είνα ι εξ ο 
γκ ω μ έν α . το υ π ο υ ρ γ ε ίο θ α σ υ ν ισ τ ά
να π ε ρ ιο ρ ισ τ έ το κ ό σ τ ο ς και α ν η
ε π ιχ ε ίρ η σ η δ ε ν σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ε ί, θ α
μ ε τ α τ ά σ σ ε τ α ι το ε ίδ ο ς σ ε α υ σ τ η ρ ό 
τ ε ρ η α γ ο ρ σ ν ο μ ικ ή κ α τη γο ρ ία .

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ε Π ΙΣΚ Ε Φ Θ Η Κ Ε
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α ΣΤΗ Ρ Α.Ε.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Συνεχίζεται ο τρίτος κύκλος του
δεύτερου χρόνου λειτουργίας του
Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου
του Δήμου της Βέροιας με γενικό τί
τλο «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ», αύριο
Πέμπτη 29 Απρίλη 1982 και ώρα
8 .3 0 ' μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων κοι
Τεχνών Δήμου Βέροιάς.
Εισηγητής ο καθηγητής του
Αστικού Δικαίου του Παν/μίου Αθη
νών κ. Γεώργιος Κουμόντος με θ έ 
μα «Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».
0 .κύκλος θα κλείσει στις 7
Μαίου με εισηγητή τον Πρύτανη
ιης Παντείου Σχολής Αθηνών κ
Βασίλη Φιλία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
0 κ. Κουμόντος θα αναφερθεί
στις μεταβολές στον κοινωνικό βιό
¡προπάντων: η εργασία της γυναί
κας έξω από το σπίτι) κοι μεταβολές
στις αναλήψεις (ευαισθησία σε θ έ 
ματα ισότητας) έκαναν αναγκαία μια
ριζική αναθεώρηση του Οικογένεια
κού Δικαίου. Συνταγματική διάταξη
επιβάλλει, η αναθεώρηση, σ’ ότι
αφόρα την ισότητα των φύλων, να
έχει γίνει ως τις 31.) 1982.

Τα σπουδαιότερα θέματα όπου
το Οικογενειακό Δίκαιο έχει ανάγκη
εκσυγχρονισμού (μετά τη ρύθμιση
του θέματος του πολιτικού γάμουΙ
είναι
α) μια φιλελευθεροποίηση του
διαζυγίου σε συνδιασμό όμως με
προστασία του συζύγου που, χωρίς
Φταίξιμό του. βρίσκεται χωρισμέ
νος.
β) μια πληρέστερη προστασία
των εξωγόμων και
γ) - προπάντων - η ρύθμιση των
σχέσεων (προσωπικών και περιου
σιακών) ανάμεσα στους συζύγους
(και γονείς) σε μια βάση ισότητας
(κατοικία, επώνυμο, λήψη αποφά
σεων. βάρη του γάμου κλπ.)
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

- Γεννήθηκε στις 12.2,1925 στην
Αθήνα
- Ευτκιύδσσε νομικά στα Πανεπι
στήμια Αθηνών και Αμβούργου, όπου
και ανακηρύχτηκε διδάκτορας το 1954.
- Δικηγόρος στην Αθήνα οπό το
1956. στον Λρειο Πάγο απώ το 1960
- Υφηγητής του Αστικού Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1960 και
εντεταλμένος υφηγητής ίο 1965
- Ειδικός σύμβουλος νια τη νομοθε·
πκή εργασία στο Υπουργείο Ποιδείσς
1964-1966.
- Νομικός σύμβουλος στο Εθνικό
Ιδρυμα Ραδιοφωνίας από το 1964 ως
το 1967
- Κατά τη Δικτατορία το 1968.
απομακρύνθηκε από το Πανεπιστήμιο κι
ορνότερα, το 1972. εκτοπίσΟηκε στο
Κεροσοχώρι Ευρυτανίας και οτο Θέρμο
Τριχωνίδας γιο αντιόικτατορική δράστη
ριώτητα
- Μετά την πτώση της Δικτατορίας
επανήλθε στο Πανεπιστήμιο.
- Τακτικός καθηγητής του Αστικού
ΔικαΙοιι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από
το 1976
- Ελαβε μέρος ως αντιπρόεδρος
στην Επιτροπή γιο την αναθεώρηση του
Οικογενειακού ΔικοΙου ούμφωνα με τη
συνταγματική επιταγή της ισότητας των
Φύλων
- Μέλος σε επιτροπές εμπειρογνω
μόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για
τη νομική ισότητα των συζύγων, για την
επιμέλεια των ανηλίκων για την ιιροσ
τοπίο των πιστωτών κ.α„ μέλος ιης
Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς
Ενώσεως Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α I■Α.1.1. μέλος του Νομικού Συμβουλίου
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ετσι
ρεώ ν Ιυγνραφέων και Συνθέτων (0.1
.5Α.Ο.) κοι πολλών άλλων επιστημονι
κών οργανώσεων, ελληνικών και διε
θνών.

κ. τικό, π ά ν τ ω ς μ ε την ν έα το υ ς κ ο σ τ ο λ ό γ ο υ ς και τις α ρ μ ό δ ιε ς
μ ο ρ φ ή ε λ ε γ κ τ ώ ν , του υ π ο υ ρ γείο υ , υ π η ρ ε σ ίε ς
έγκυρο ι
ε π ιχ ειρ η μ α τικ ο ί
κ ύκλο ι
β ) Μ ε το σ ύ σ τ η μ α τ ω ν κ ο σ το π α ρ α ιη ρ α ύ σ α ν ό η :
λ ο γ ικ ώ ν ε λ έ γ χ ω ν δ ια σ φ α λ ίζ ε τα ι το
•
Ε ίναι π ρ ο φ α ν έ ς ό η θ ο π ρ έ - κ α τσ ν α λ ω ν κ ό κ ο ινό α π ό α ν εξ έλ επει το υ π ο υ ρ γ ε ία να α να γν ω ρ ίσ ει γ κ τ ε ς α υ ξ ή σ ε ις τιμ ώ ν σε ά ΐσ τα
κ ά θ ε ε π ιβ ρ ά δ υ ν σ η π ο υ π ρ ο ή λ θ ε πρ ο ϊό ντα , ε γ χ ώ ρ ια και ε ισ α γ ό μ εν α .
το ν τ ε λ ε υ τ α ίο κα ιρό α π ό π ς αυξή
σ ε ις τω ν ερ γα τικ ώ ν , τω ν λ ο γ α ρ ια 
σ μ ώ ν τω ν ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν κα ινής ω φ ε λ ε /α ς τω ν π ρ ό σ θ ε τ ω ν φ ο ρ ο λ ο γ ι
κ ώ ν ε π ιβ α ρ ύ ν σ ε ω ν (ΦΚΕ κλπ.) κ.ό.
Οι ε π ιβ α ρ ύ ν σ ε ις α υ τέ ς ό ρ ο ύ ν α υ ξ η 
τικά σ τ η ό ια μ ό ρ φ ω σ τω ν τελικών
η μ ώ ν τω ν π ρ ο ϊό ν γ ω ν
•
Το σ ύ σ τ η μ α τω ν τιμ ο κ α τα 
«Ιδιαίτερα σημαντικό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του συμβουλίου υπουρ
λ ό γ ω ν είνα ι π ο λ γπ λ ο κ ο και γρ α 
γών Γεωργίας το «ελληνικό πρόβλημα» δηλ. αυτό που προέρχεται από τον
φ ε ιο κ ρ α τικ ά Π ολίώ ς επ ιχ ειρ ή σ εις
υψηλό πληθωρισμό - κατά την τελευταία σύνοδο στο Λουξεμβούργο, ενώ
που
υπέβα λαν
τον π ε ρ α σ μ έ ν ο
παράλληλα αφέθηκε να εννοηθεί ότι η Κοινότητα πρόκειται να χαράξει μια
Ια ν ο υ ά ρ ιο
τιμ ο κ α τα λ ό γο υ ς
με
διαδικασία για την επίλυση του προβλήματος. Αυτό ανακοίνωσε χθές
π ρ ο ϊό ν τα σ τ α ο π ο ία α υ ξ ή θ η κ ε το
στους δημοσιογράφους ο Ελληνας υπουργός κ. Σημίτης, ερχόμενος από το
κό σ το ς, δ ε ν έ χ ο υ ν π ά ρει α κό μ η
Λουξεμβούργο, όπου θα πάει και πάλι αύριο για ιη νέα σύνοδο των υπουρ
α π ά ν τ η σ η α π ό το υ π ο υ ρ γείο . Έτσι,
γών, ίσως και την τελευταία.
ότι δεν θο επελθει συμφωνία για το
μ ε τις σ τ α δ ια κ έ ς δ ια φ ο ρ ο π ο ιή σ ε ις
Αναφερόμενος επίσης ο κ. Σημί λάδι, ενώ αντίθετα προβλέπεται
τω ν σ τ ο ιχ ε ίω ν των- σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν
της στο «ελληνικό πρόβλημα», διευ- συμφωνία, γιο το κρασί και τα εσπε
κ ό σ τ ο υ ς κ ιν δ υ ν ε ύ ο υ ν , ό τα ν {τυχό ν!
κρίνησε οτι όεν μπορεί να συνδεθεί ριδοειδή
θ α ε γ κ ρ ιθ α ύ ν οι α ν α τιμ ή σ εις τω ν
απόλυτο με τις τιμές ούτε και να
π ρ ο ϊό ν τ ω ν τους, νσ έ χ ο υ ν ξ ε π ε ρ σ
αποσυνδεθεί. Θο πρέπει δηλαδή η
α θ ε ί α π ό το ν χ ρ ό ν ο π ο υ θ α έ χ ε ι
Κοινότητα να κάνει το «πρώτο βή
π α ρ έλ θ ει.
μα» να φανερώσει τις σκέψεις της
Ο κ. Α κ ρ η Ιδης υ π ο γ ρ ά μ μ ισ ε
και αφού τις τοποθετήσει χρονικά
π ρ ο χ θ έ ς ότι:
να έχει πλέον η Ελλάδα να αντιπαα> Τα σ τ ο ιχ ε ία τω ν τιμ ο κ α τα λ ό 
ραθέσει τις δικές της απόψεις. Σχε
γω ν π ο υ έ χ ο υ ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί σ τ ο
τικό με τα άλλα σημεία των διαφω
υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε μ π ο ρίο υ, θ α ο π ο τυ π ω νιών, που έχουν προκόψει στο Συμ
θ ο ύ ν σ τ η μ ν ή μ η Ό υ η λ εκ τρ ο ν ικ ο ύ
Στο κυβερνητικά <ιΈθνος» της Δευτέρας ο Χρ. Θεοχαράτος με
βούλιο Υπουργών, ο
Ελληνας
υ π ο λο γισ τή ς κοι ι.τη σ υ ν έ χ ε ια θ '
τίτλο «Αντ( αναισθησιολόγου ένας υποδηματοποιός» γράφει:
υπουρνός
υπογράμμισε
ότι
συνοψί
α ρ χ ίσ ει η ’ Π ΐ β - τ ^ σ ι ρ τ ο υ ς ^ ο π ό

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Πρασινοφρουρός
ο παπουτσής;

Διαμαρτυρία
του Φ. Ο.
Μακροχωρίου

V

τ

/

’ ^

:

V

· Υ ο» ύ* Τ
χθές τη Βέροια ο υπουργός οπωρο
Ut|
από -Ί* Σ°^' Ενώσ*ως κ. Νικολάϊ Κοσλώφ. Για
Τον Ιϋβ, - ν'ό τις εγκαταστάσεις της ΑΣΤΗΡ Α.Ε.
°€,ς της ^
υπουΡΥό ξ«νάγησε στις εγκαταστάΑ ί. κ. ΧήϋΙΡΙθί 0 Αιευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΤΗΡ
*δ(*)οε ηρο ^ Σαββίδης, ο οποίος στη συνέχεια και
Ε0Ηα.
' ,ιρή τ°υ ξένου επίσημου δεξίωση στην
Ι|ι,0ερνη>|Η
που θα επισκεφθεί σήμερα τους
°ν6πτυξη , υς παράγοντες της Αθήνας διερευνά την
^'πρα'ιν
11 ^ΡΠορικών ανταλλαγών μεταξύ των δυο
Ε'ο, ^ “ ° τ° “ "ωροκηπευτικά.
αγήτηση που είχε συντάκτης της εφημε-

. \

Λ

ί \

ρίδας μας μάξι του δήλωσε οπ φέτος η λοβ. Ενωση
θα απορροφήσει περισσότερα ροδάκινα κατά 25.000
τόννους και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις
εγκαταστάσεις της ΑΣΤΗΡ Α.Ε.
Τέλος, ο Σοβιετικός υπουργός είπε ότι η εταιρία
ΑΣΤΗΡ Α.Ε. θεωρείται πολλή δυναμική στο εξαγωγικά
εμπόριο οπωροκηπευπκών και ιδιαίτερα στον ανατο
λικό χώρο.
Στη φωτογραφία ο κ. Σαββίδης ενημερώνει τον κ.
Κοσλώφ για τον τρόπο διαλογής των πορτοκαλιών.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χρ. Ιλεμόσογλου
Μητροπόλεως 7 - Βέροια

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Το υ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
i F T ' S i & r ’ ' "« » » « « » Λ ΤΟ
δο*' και νο Β1 Ρ0'ας Via να συζη^ póC οποφαοίοε e πιτών
'J0Uü"pO*' 2

οπό το
Τ α 'ίεΡήνησης
10 Υΐα την κατα-

σκευή της γεφύρας προς Β' Συν/σμο
Ελληνορωσσοπροσφύνων και τρο
ποποίηση προϋπολογισμού Δήμου
έτους 1982.
- Αποδοχή επιχορήγησης από το
Νομαρχιακό Ταμείο για την Ανακαί
νιση. βελτίωση, συντήρηση υφιστα-

# Ρ Ο Σ Ο X Η
ΠΛ
Αν!ξΑ ΓΩΓθΙ-ΑΓΡΟΤΕ^ Ν· ΗΜΑΘΙΑΣ
Ρα ΦγΤ θ Φ : ’Ι ν ' ΙΑ Τ Ρ ,Δ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ το καινούργιο κατάστη-

ίτ ο κατάσ ΜΑΚΩΝ Β· ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ
ΚαλλιέμγΓΐ{,

τ ’,μα

Ι^ΡΕίτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις

ματό και λιτιύ!,μ0,)Ου<’ ’

γ«οργικά εργαλεία - μηχανή-

^ Ο ΐ | ς (|*
α^ ° η εξχ,Λπηέ ντι**η“κ,ετε τ*ΐν διάθεση του Γεωπόνου για την
°Ηην
° ας Ροον αφορά:
ΡΗΐς
Μα σα« ο« φάρμακα
Υλτίς γ, τιΗτ · Κϋ1 Πκαταστάσας των αγροκτημάτων.

δ)την μ Αε'),εΐς *αι
μκ ,,κοηό την?*!
Υεωργ(κ, / . Επι

συνελ’ί παρακολούθηση των καλλιργειών
υσ,1 όλων των ενδεχομένων προβλημάτων

ης Λ“Ραγω γής .

α Σ 1Α Η Σ η

.

π α λ ο υ κ ιδ η ς

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

IN A . 62.418 62.42S
ΠΑ ΤΡΙΛΑ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

μενών εγκαταστάσεων και κατα
σκευή κόμβου φωτεινής σηματοδό
τησης πόλεως Βέροιας και τροπο
ποίηση Προϋπ/σμού Δήμου έτους
1982.
- Αποδοχή επιχορήγησης οπό το
Νομαρχιακό Τομείο για την Μελέτη
περιφερειακής οδού Δήμου Βέροιας
και τροποποίηση προϋπ/σμού Δή
μου έτους 1982.
- Αποδοχή επιχορήγησης από το
Νομαρχιακό Ταμείο για την κατα
σκευή της οδού Βέροιας Ασωμάτων
προς το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιάς
και τροποποίηση προϋπ/σμού Δή
μου έτους 1982.
- Ψήφιση πίστωσης για την επι
στροφή αχρεωστήτως καταβληθέν
των δικαιωμάτων
Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη
γεύματος που δόθηκε από το Δήμο
στους προσκεκλημένους στα απο
καλυπτήρια της προτομής Ιωάννου
Κωττουνίου.
Διαγραφή τελών ύδρευσης και
υπονόμου.
Προμήθεια ή όχι του βιβλίοου
«Προβλήματα παιδείας του Ελληνι
σμού κατά τον πρώτο αιώνα της
Τουρκοκρατίας.
- Ο ρισμός ενός Δήμοι Συμβούλου
με τον αναπληρωτή του, ως μέλος
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
- Επιστολή Θ. Πολυχρανιύδη σ χ ε 
τικά με την κατασκευή Μουσείου
στην Βεργίνα.
- Ορισμός μέλους στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑντωνιοδεΙου Στέ
γης Γραμμάτων και Τεχνών.

Διαμαρτύρεται ο φιλοπρόοδος
Όμιλος Μακροχωρίου προς τον
πρόεδρο της Κοινότητας για την
απαράδεκτη, όπως τονίζει, κατάστα
ση του πάρκου της Κοινότητας.
Σε καταγγελία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο Φ.Ο Μακροχωρίου
αναφέρει ότι τοπάρκο ταυ χωριού,
'δείγμα εξωραϊσμοϋ, έχει καταντήσει
τώρα αχούρι και ότι θο πρέπει να
ευπρεπισθεί γιατί εκεί υπάρχει και
το Ηρώον των πεσόντων
Στο τέλος της καταγγελίας του ο
Φ.Ο.Μ. αναφέρει ότι ο πρόεδρος
συνεχίζει να πολεμά τον μορφωτικό
σύλλογο κσι τις εκδηλώσεις του.
Το Βισμπάντεν είναι μια όμορφη πό
λη. τόπος θερινής κατοικίας για τους
προνομιούχους
Γερμανούς (ότι
περίπου οι Γεωργιανοί γιο τους
προνομιούχους Βεροιώτες).
Έχει 60% πράσινο, κάτι περισ
σότερο δηλαδή από τη Βέροια, που
όπως είναι γνωστό, στις τελευταίες
εκλογές ξεπέρασε το 50%.
Το Βισμπάντεν είναι περίφημο
για τις ιαματικές του πηγές με τα
πολυτελή του ξενοδοχείο και για το
καζίνο του, όπου Γερμονοί με λεπτά
αισθήματα χάνουν και τα λεπτό και
τα αισθήματα τους. Η Βέροια δεν
έχει ιαματικές πηγές έχει όμως το
Λιανοβρόχι που υστερεί ελη««ηώγ
σε εγκαταστάσεις και υποτίθεται!
σε λουσμένους. Δεν έχει επίσης
καζίνο, έχει όμως καζινάκια όπου
οξ,οποιούν το ΧΡόνο τους αρκετοί
συμπολίτες καλιεργημένο. και μή.
Το Βισμπάντεν όιαθέτει μια θαυ
μάσιο αίθουσα για εκθέσεις και
συνέδρια. Ε ι^ ' ,ίάτι σαν ΤΠ Στέγη
τη δική μας σε μεγένθυση. Στην αί
θουσα αυτή γίνονται κάθε είδους
εκδηλώσεις ακόμη και θρησκευτι
κές ομιλίες Επίσης, στην αίθουσα
ουτή ακούγετοι συχνά το όνομο του
δημιουργού της. χωρίς αυτό να προ
καλεί κρίση υστερίας στους διοικούντες.

ζονται στο επίπεδα των ουιησεων
των τιμών, τις «πράσινες ισοτιμίες»
και το νομισματικό εξισωτικά ποσό
το κοινοτικό κεκτημένο γιο τα μεσο
γειακά προϊόντα, το γάλα και τη
ουνυπευθυνόιητο των παραγωγών
του προϊόντος. Η διαδικασία των
διαπραγματεύσεων - είπε ο κ. Σημί
της - μοιάζει με σκοτεινή σύραγγα
και δεν ξέρεις σε ποια στροφή θα
δείς φώ ς ή αν δεν τα δείς καθόλου περιγρόφοντας έτσι το κλίμα που
επικρότησε και αυτή τη φορά 'στο
Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.
Γιο το θέμα των αυξήσεων στις
αγροτικές τιμές - συνέχισε - υπάρ
χει διαφορά. Η Μεγ. βρεταννία
θεωρεί γο 10.5% αρκετά υψηλό,
ενώ αντίθετα η Γαλλία υποστηρίζει
ότι πρέπει ν' αυξηθεί ακόμη
Τέλος για το κοινοτικό κεκτημένο
στο μεσογειακά προϊόντα φαίνεται

Τραγικό. Μακάβριο, Και τα δύοΙ Ακούστηκε, προχθές στο περι
θώριο του Επτανησιακού συνεδρίου κοι μάλιστα από επίσημα χεί
λη. Και, αν το καταχωρούμε δεν το κάνουμε για λόγους εντυπωσια
σμού, αλλό για να τονίσουμε πόσο ηράκλεια θα πρέπει να είναι η
προσπάθεια των περισοοτέρων νομαρχών και πΟσο γεννοία θπ
πρέπει να βοηθηθούν από το Κέντρο.
Το νοσοκομείο (παρόγκα) Αργοστολιού* όεν εχει γιατρό αναι
σθησιολόγο εδώ και τέσσερις μήνες. Έτσι, ότον προ τετραημέρου
χρειάστηκε να -γίνει μιό επείγουσα χειρουργική επέμβοση και ν
αποκοπει ένα πόδι από την κνήμη, ο ακρωτηριασμός έγινε με «πιική
ένεση κοι για να μην ακούει ο ακρωτηριαζόμενος τους πριονισμούς
επί των οστών του, οι χειρουργοί άνοιξαν στη διαπασών ειδικώ;
επκπρστευθέν κασετόφωνοΙ
Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Στο νοσοκομείο αυτό με π ς τραγί
κές ελλείψεις όιορίστηκς πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
- προφανώς από διάθεση μαύρου χιούμορ ένος... παπουτσής uno
δηματοποιός και υποδηματοπώλης.
Και είναι βέβαιο, ότι αν ο ηρωικός εισαγγελέας Δαδούκης βρι
σκόταν στο Αργοστόλι θα ασκούσε δίωξη για κατάχρηση εξουσίας
στους επηρμένους προστάτες του παπουτσή..,
X. θ

Επίκαιρ€ς ιστοριούλες

Ένας Έλληνας
στην Γερμανία
Φα προτείνω κάτι πιό αξιοπρεπές:

— Κύριε Δήμαρχε, θα θέλατε να
αδελφοποιηθεί το Βισμπάντεν με το
Ζερβοχώρι:
— Με το Ά νω ή με το Κάτω;
Γνωστό ανέκδοτο, που ασφαλώς
θα το έχετε ακούσει σε άλλη εκδο
χή. Δεν έχετε ακούσει όμως αυτό
που μου συνέβη σε κεντρικό εστια
τόριο της πόλης.
Είχο παραγγείλει γιο μεσημεριανό
κάτι έτοιμο γιο να εξυπηρετηθώ
γρήγορα. Γι' αυτό μου κακοφάνηκε
που αργούσαν να με σερβίρουν
Ήταν την ώρα της πολλής δουλειάς
παρ' όλα ουτό μια τέτοια καθυστέ
ρηση ήταν αναπάντεχη για τα γερ
μανικά δεδομένο Έτσι, όταν σε μια
ακόμη απόπειρό μου να συγκινήσω
τον σερβιτόρο συνάντησα την αδια
φορία του. μουρμούρισα ελληνικά
μέσα οπό τα δόντια μου:
—Ούτε Έλληνας νο ήσουνΙ
Στο κέντρο της πόλης υπάρχει
ένα θαυμάσιο πάρκο με εκατοντά
— Έλληνας είμαι βέβαιοί ξεφώδες στρεμμάτων έκταση κοι
νησε εκείνος.
μυριάδες φανταχτερό λουλούδια.
Περιττό να σας πώ πως από τη
Εκεί, μισ στήλη πολύχρωμη, περιέ στιγμή εκείνη έγινα τιμώμενο πρόσ
χει τπ ονόματα των ξένων πόλεων ωπο.
με τις οποίες το Βισμπάντεν έχει γί
— Η μπύρα από μένοΙ
νει «αόελφή πόλη».
Πριν φύγω μου έδωσε μια διεύ
Σκέφτηκο πως μια αδελφοποίηση θυνση.
—Είναι το καφενείο του αδελφού
της Βέροιας με ι ° Βισμπάντεν θα
ήταν ωφέλιμη και αποφάσισα να κά μου. Το βράδυ δεν εργάζομαι. Να
νω τη σχετική πρόταση στο Γερμα- έλθετε για καφέ.
Καί σκύβοντας στο αυτί πρόσθενό Δήμαρχο.
σε:
— Νο μας πείτε και για την κατά
Με δέχθηκε ευγενικά. Ό ταν με
' ρώ ιηοε όμως ν α ίο άκοπά της επί σταση στην Ελλάδα Γίνεται τίποτε,
σκεψής μου. ό φ τ α σ ο . ϊυλήονίεπηκα ή δε ιβαρ'έοπι,
¡Τι νσ τους πω ενώ; Auto! τσ ξέ
πω ς ένδρχομένως ο άνθρωπός να
ρουν πολύ πιο καλύτερα. Ενημερω
έχει επισκεφθεί #ΤΙι Βέοοια
μένοι σε όλα
και να θεωρό'’*· την πρόταση
Ήπιαμε τον καφέ στο συμπαθημου προσβλητική Αποφάσισα

τικό καφενεδόκι της ΜοΓηεεάβεεβ.
μιλήσαμε γιο τους Έλληνες της Γερ
μανίας. είπαμε και για την ανεργία
που θα διώξει πολλούς.
- Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν
υπάρχει ανεργία.
- Υπάρχει αλλά είναι ανεπίσημη,
απάντησε ο σερβιτόρος Εδώ κάθε
άνεργος είναι περασμένος στα χαρ
τιά. Στην Ελλάδα τους άνεργους
τους γνωρίζει μόνο το σπίτι τους και
ουο - τρεις φίλοι που προσπαθούν
νο τους βρουν δουλειά. Κι όταν κά
ποιος ζητά εργάτες τους ψάχνει στο
περιβάλλον του και όχι στο Γραφείο
Ευρέσεως Εργοσίος
- Εδώ υπάρχει ορνανωμένη
Φροντίδα για τοσς ερνάτες....
Εδώ υπάρχει οργανωμένη

εκμετάλλευση ταυ εργάτη. Κι όλων
των μικμυμεσαίων που τσιγαρίζον
ται ανάμεσα στα 1500 και στις
3 0 0 0 Μορκο- Κατόπιν υπάρχει το
Κεφάλαια που-κερδίζει εκατομμύριο
με τη δουλειά τρυ εργότη και με τη
βοήθεια του Κράτους Μόνο στα
θέματα υγείας υπάρχει σοσιαλιστι
κό καθεσ τώ ς Κι ο τελευταίος εργώ
της έχει το δικαίωμα επιλογής του
γιατρού του και του ιδρύματος όπου
θο νοσηλευθεί Χωρίς κομμιά συμ
μετοχή φυσικά.
Ό ταν κίνησα νο φύγω, σηκώθη
κε κι αυτός και με χαιρέτησε ενκάρδια.
Εκείνη την στιγμή μπήκε ο εφη
μεριδοπώλης:
— 0 τύπος της Αθήνας!

Κοντοστάθηκα στην έξοδό με
υστεροβουλία. Ή θελα νο 6ω τι
εφημερίδα διαβήζει. Βραδυνή η
Ελευθεροτυπία;
Δε χρειάστηκε να περιμένω
πολύ. Πίσω μου κουδούνισαν δυο
μονόμορκα και αμέσως μετά η
φωνή του σερβιτόρου.
- Το Ριζοσπάστη!
Ε ηιπιρυς

Ψησταριά

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Πατρίδα Βθροίας
(ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ)

Εκλεκτά σπεσιαλιτέ
ΦΙΛΕΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ-ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΠΕΙΚΟΝ
ΣΙΚΩΤΑΚΙΑ ΜΠΕΪΚΟΝ-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

Όλοι οι μεζέδες μας
στα κάρβουνα
ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ- 20.590

¿E 1/i

Al

1401

ΛΙΤΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

οταυρόΛεξο
8 3 tO

Τού ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Προηεκανε τις τοιχογραφίες
γήθπκαν του ΟΣΕ.
9 Km η αφύλακτη διάβαση είναι
της Τροχαίας (γεν.)
10. «Η πριγκιπιασα της . η γνωστό
έργα του Σαμαρά.
ΚΑΟΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Μιά Πελοηονησιακή κωμόπολη
στη γενική
2 Στην κοινή γλωσσά λέγεται και
τομάρι - Αναφορική αντωνυμία
(πληθ).
3. Κι αοτή χορηγεί φάρμοκα στα
σώ μα Ικαθ.) —Των νό θω ν αδελ
φός
4. Ά ρ θ ρ ο ισπανικό
Περίφημη
ευρωπαϊκή ομάδα αντίστροφα
5 Ζώο επικίνδυνα
Κάποτε ήταν,
τώρα δεν ... είναι (καθ.).
6 Στην καθαρεύουσα μιο πάθηση
καλοκαιρινή.
7 Φτιαγμένη από σανίδες αυτή —
Προσφερονται αυτά.
8 Ξένο χρυσάφι - Στα προπύλαια
του Πανεπιστημίου της Αθήνας

1 Ετσι λέγεται ένας πολύ καλός
φίλος
2. Σ ένα μυστήριο απαραίτητα
Αρχαίος θ εό ς μας.
3 Στη γενική, μιά ανστολικογερμανιχή περιοχή.
4 Αιθιοπίας φύλαρχος Ο πυρε
τός είναι ένα από το συμπτώ
ματα αυτής της αρρώστειος
Ιγεν.Ι.
5. Μονάδες στρατιωτικές Ικαθ.)
- Ξένο πρακτορείο ειδήσεων.
6. Μισό... Βασανάκι
Γίνεται εύ 
κολο κατανοητός
7. Επίρρημα της δημοτικής Επώνυμο ξένου θεατρικού
συγγραφέα.
8 Κι αυτός ήταν., άλογο
9. Ο Αιήτης ήταν βασιληάς της Συμπεραίναι.
10 Αρχικά μιας ξένης αεροπορικής
εταιρείας —Στην καθαρεύουσα
το τέλος των αλεξικέραυνων

Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1 ΡΑΧΙΑ - Α(Γ1Ε!ΡΙΙ 2 ΕΣΑ - ΡΗΓΑΣ 3 ΑΙΡΑ - ΠΩΜΑ 4
NON - ΑΝ 5 ΤΑ - ΤΑ 6 ΙΑ - ΩΜΟ 7 ΞΥΔΙ - ΧΑΣΗ 8,
ΙΛΙΑΣ
ΤΑΜ 9. ΣΗΑ - ΑΛΑΝΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΡΕΑ - ΤΑΞΙΣ 2 ΑΣΙΝΑ - ΥΛΗ 3. ΧΑΡΟ - ΙΔΙΑ 5, ΑΡ - ΣΑ
6 ΗΠΑ - ΩΧ 7. ΑΓΩΝ - MATA 8 ΕΑΜ - ΣΟΣΑΝ (Αθανα
σίου! 9. ΙΣΑΛΑ - ΗΜΙ.

Τετάρτη 28 Απρΐλ,ου

Παλλαπλασιάζονται τα στοιχεία,
που πείθουν ότι είναι δυνατόν να
μειωθούν οι πιθανότητες επιπλο
κών από το διαβήτη, όπως είναι οι
βλάβες στα μάτια και οι νεφρικές ή
αγγειακές παθήσεις. Από δοκιμές
που έγιναν προέκυψε πως διαβητι
κοί, οι οποίοι εξαρτώνται πια από
την ινσουλίνη σημειώνουν κεντυπωσιακή μεταβολική βελτίωση»
όταν τις παραδοσιακές καθημερινές

4 W V M C lç p g û o m

ενέζεις ινσουλίνης τις αντικαθιρτούν με συνεχή έγχυσή της Μ ιό
• π ό τις πρώ τες ερευνητικές ομάδες,
« η υ διαπίστωσαν τις δυνατότητες
n u v μακροσκοπικών αντλιών, οι
οποίες παρέχουν μιά συνεχή ροή
ινσουλίνης με αύξηση των δόσεων
κατά τα γεύματα ήταν το Εθνικό
Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών του
Λονδίνου Οι διαπιστώσεις του γιο
τα πλεονεκτήματα της υποδόρειας
εγχύσεως της ινσουλίνης επιβε
βαιώνονται τώρα και από ολονέν και
περισσότερες κλινικές διαβητικών
τόσο εττις Ηνωμένες Πολιτείες όσο
και στην Ευρώπη.
Το Ινστιτούτο ωστόσο υποστη-

Βενζινάδικα

1

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Δαμιανίδη
θεσ/νίκης 156, τηλ. 27965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης Οδ.
Βενιζέλου 88. τηλ 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάδπς Ευστάθιος

Σήμερα διανυκτερευει το φοβμακείο:
ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ
Ενώ διημερεύει μέχρι τις 8 μ μ
το φαρμακείο:
ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
τηλ. 2 7 5 0 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΤΑ ΞΙ

ΛΑΟΣ
ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜ Ο Υ ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

γνώ σεις σας
Ραδιοταξί

•
Σαρδανάπαλος ήταν το ελληνοποιημένο όνομα του Ασσουβμπα
νιμπάλ βασιλιά της Α σσυρίας που
κΟτάληξε να γίνει σύμβολο πλούτου
και χλιδής Οι θρύλοι διηγούνται γι'
όυτέτν άτι περνούσε τη χωή του σε
διαρκή γλέντια και όργια, τριγυριΟμένος απά μιά απερίγραπτη πολυ
τέλεια ko ντυμένος γυναικεία.
Ώ σπου ένας συλικός ο Αρβάκης
αηδιασμένος απδ την τόση του δια
φθορά. ξεσήκωσε σε επανάσταση
εναντίον του τούς Πέρσες και τους
Μ ήδους Νικημένος ο Σαρδανάπα
λος έφτιαξε ένα είδος δωματίου μέ
σα σ' έναν τεράστιο άω ρό από ξύ
λα. μπήκε μέαα με τις γυναίκες του
τούς συγγενείς του και τους θ η σ α υ 
ρούς του και διέταξε να βάλουν
Φωτιά στα ξύλα
Σαφείς πληροφορίες για τον
Σαρδανάπαλο ήρθαν στο Φως με τις
ανασκαφές Τα 663 π.Χ μετά από
μιά νίκη κατά των Αιγυπτίων, γύρισε
στην πατρίδα του με μιά αμύθητη
λεία. Ηταν αλήθεια ότι ήταν πάμττλουτος όπως αλήθεια είναι ότι έγι
νε επανάσταση εναντίον του. την
οποία όμως κατόρθω σε να δαμάσει.
Αυτός που κάηκε μαζί με το πλούτο
του ήταν ο διάδοχός του Σίν - Σάρ
Ασκούν όταν είδε να έρχεται το τέ
λος της βοοιλείας του. Οι θρύλοι
ταύτισην τα δυο πρόσωπα σε ένα.

•
0 Γιόχαν φ ό ο υ σ τ γεννήθηκε
στο Κνίτλιγκεν της βυτεμβέργης,
γύρω στο 1480. Φαίνεται όπ σπού
δασε στην Κρακοβία κι έγινε για
τρός και. όπως συνηθιζόταν τότε,
ανακάτεψε την ιατρική με την τέχνη
της μαγείας. Ήταν ένας μεγόλός
φανφαρώνος και προσπαθούσε με
κάθε τρόπο να εκμεταλλεύεται την
άγνοια και τιε δεισιδαιμονίες των
ανθρώπων της εποχής του για ν'
αποκομίζει κέρδη. Ό ταν του δινό
ταν η εμκαιρία. δεν παρόλε ιπε να
ισχυρίζεται ότι συνεργαζόταν με
τον διάβολο, ότι μπορούσε να καλεί
τους νεκρούς κι όταν έκανε θαυμα
τουργές θεραπείες. Δεν έλειπαν
ουτοί που τα πίστευαν όλα αυτό κι
□νάμεαό τους ήταν κι ο επίσκοπος
της Βαμβέργης που το 1520 πλή
ρωσε ηγεμονικά τον Φόουστ για να
του συντόξει το ωροσκόπιό του.
Ο Φόουστ συνέχισε την τυχο
διωκτική του ζωή μέχρι το 1540
που βρέθηκε στο Σόουφεν. όπου
πέθανε υπό συνθήκες αρκετά σκο
τεινές. Αρχισε τότε να ψιθυρίζεται
ότι είχε έρθει ο διάβολος κοι του
πήρε την ψυχή, όπως είχαν συμφω
νήσει. Δημιουργήθηκε έτσι ο γνω
στός θρύλος, τον οποίο παρέλαβε
αργότερα η λογοτεχνία και χρησιμο
ποίησε σαν θέμα της.

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΑ Μ Ω Ν
Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν

6 2 .5 5 5
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΑ
Ιπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

2 2 .6 3 6
2 4 .0 8 0
2 3 .3 5 0

ΤΕΤΑΡΤΗ, 28
6.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΙΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 ΣΚΛΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 01 ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΕΣΤΙΕΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙ
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ Ο ΛΟ ΤΟ Ν Ο Μ Ο
Α μεσ η Δράση

100

Ο.Τ.Ε. (β λά β ες)

121

Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ή
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

19 9

Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ή

2 2 .2 2 2

Ν ο σ ο κ ο μ είο

2 2 .5 0 5
125

Δ.Ε.Η. (βλάβες)

2 5 749
24 444

Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σ τα θ μ ό ς )
ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ή

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΔ

Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο

2 2 199
2 2 .2 0 0

Δ .Ε .Η 1β λ ά β ες I

22 314

Ο.Σ.Ε ! σ τα θ μ ό ς )

4 1 .3 5 3

Δ ΙΠ Λ Α Σ Τ Ο ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΕΙΟ
ΤΗΛ. 28.077 ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑ ΤΡΕΙΩ Ν
Ο Ι ΙΑ ΤΡ Ο Ι

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑΚΗΣ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
KO ΤΖΑ ΜΠΑ ΣΟΠΟ ΥΛΟΥ
Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

5 15 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
53 0 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΡΕΒΥΘΙΑ
5.40 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
6.05 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ
TON NTIÍNE?
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.46 Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
8.06 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ.„ ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗ
ΜΕΡΑ
10.05 ΠΡΟΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
11.06 ΒΡΑΔΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
11.40 Η ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

Μ Ε Ε Π Α Γ ΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Α Β ΙΝ ΤΕ Ο

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚ1ΔΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 28

62.666
2 3 .4 3 4
2 4 .3 4 3
23.131
2 6 .7 2 6
2 6 .9 2 0
2 3 .8 8 0

1821 0 Κολοκστρώνης ανακηρύσσεται

Αρχιστράτηγος της Καρύταινας
Πελοπονήσου.
1897 Η ελληνιιιή κυβέρνηση υποδέχε
ται την ανάκληση του Ελληνικού
Στρατού από την Κρήτη κοι την
αυτονομία του νησιού υπο την
επικυριαρχία του Σουλτάνου.
1981 Απαγωγή του Χριστιανοδημο
κράτη πολιτευτή Τσίρο Τσιρίλο
από τις «Ερυθρές Ταξιαρχίες»

στην Ρώμη.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ή

2 3 .6 1 9

Δ Ε.Η. (βλάβες)

2 3 .3 6 4

ΙΚ Α

(π ρω ί, β ο ή θ ε ιε ς ) 2 3 .3 7 6

OVIO to
ξφ α τΕ
/

·

·

Η πέτρινη σκαλα του αστερο
σκοπείου της Αβαντίκα της Ινδίας,
που κατασκευάστηκε πριν από
οκτακόσια χρόνια είναι παράλληλη
με τον άξονα της Γής
Μ πιπέρια ανήκει στην οικογέ
νεια των περκλισσομένων φυτών
(λιόναι) και τα μάκρος της μπορεί να
φτάσει ω ς τα δέκα μέτρα Γενικά εί
ναι γνωστά πάνω από πενήντο είδη
πιπεριάς.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Συζητούν δυό επιχειρηματίες
για τα βάσανα που τους προκολεί το
προσωπικό τους:
Ω ταμίας μου, λέει ο ένας, όταν
τον προσέλαβα μου υποσχέθηκε ότι
τη νηήυατά υου θα τα φηόντιίε σην
να ήταν δικό του!
— Και κράτησε τον λόγο ταμ;
ρωτάει ο άλλος.
Ναι. Και τώρα βρίσκεται στη
φυλακή!...
0 μπαμπάς είναι έξω φρενών:
Γι είνο αυτό1 Τριάντα μαθητές
στην τάξη αου κι ήρθες τριοκοστός:
Και δεν ντράπηκες να μου τα πείς.
Δημητράκη;
Όχι· Γιατί μπορούσε νάταν ακό
μα χειρότερα.. .
- Τί χειρότερα:
Νό, αν στην τάξη Ρου είροστε
σαράντα θα ρχόμσυνα ... τεσσαρα
κοστός·

Μ ίχ ικ ό μ ια α ν κ α ι δέχονται
Ε .Ι ίΙ Α Σ 2 0 ( AriuOrv ju ta ά ρια ς Μ Ι Σ Σ Ι Α )

STUDIO
ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟ Υ
Κάθε είδους φωτογραφία

ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚ ΡΟ Β ΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ
Β Ε Μ /Γ ΙΟ Υ 27 - ΒΕΡΟΙΑ

ρίζει πως η έκταση της δυνατής
βελτιωσεως, ή η ανάσχεση της επιδεινώσεως στους διαβητικούς, που
επιτυγχάνεται με την έγχυση της
ινσουλίνης πρέπει ακόμη να επιβε
βαιωθεί και με στατιστικά σχεδια
σμένες δοκιμές. Η πρώτη απ' αυτές,
στην οποία μετέχουν έξη κέντρα, σε
τέσσερις χώ ρες και συντονίζονται
από τον καθηγητή Χάρρυ Κήν, του
Νοσοκομείου Γκάύς του Λονδίνου,
έχει αρχίσει ήδη. 0 νέος βελτιωμέ
νος εγχυτήρ. που κατασκευάσθηκε
στο Ινστιτούτο του Λονδίνου, έχει
σχεδιασθεί ειδικά γιο μιά μακρό
χρονη θεραπεία των διαβητικών.
Λειτουργεί χωρίς καμμιά συμπλή
ρωση για μιά τουλάχιστον εβδομά
δα - ο προηγούμενος τύπος του
έπρεπε να συμπληρώνεται καθημε
ρινά - και όμως είναι πολύ μικρότε
ρος και ακριβέστερος. Το μεγάλο
πλεονέκτημα της τεχνικής της αργής
εγχύσεως είναι ότι η στάθμη του
σάχορου του αίματος στο διαβητικό
μπορεί να διατηρείται σημαντικό
πλησιέστερα στα φυσιολογικά όρια
απ όσο είναι δυνατό με τις συνή
θεις ενέσεις 0 μικροσκοπικός εγχυτής των 100 X 50 χιλσιμ. συνήθως
φοριέτοι χωρίς νσ φαίνεται κάτω
από τα ρούχα το δε κουμπί αυξήσεω ς της δόαεω ς λειτουργεί πιεζόμενο έξω από τα ρούχα. Ενδεχόμε
νη κακή λειτουργία του προκαλεί
ένα συνεχές σήυα κινδύνου.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τ ρ ο η ύ λ ε ω ς 7-ΤηΑ .

ΒΕΡΟΙΑ

62.031

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑ ΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε
Δ ιευθυντή ς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑ ΤΣΙΚΑΣ
(Ε δέσσης 1)
Υ πεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧΑΛΗΣ ΠΛ ΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φ ερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΛ ΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 261
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλεφ. 23.137 29.762
Β Ε Ρ Ο Ι Α

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
διω τώ ν
6 ρ χ1 5 ζ
ϊω ματείω ν - Συλ
λόγω ν - Γ.Π.Σ. - Κοι
νοτήτω ν
όρχ 2 .0 0
Α.Ε. κοι ΕΠΕ
δρ χ 3 .0 0 (
Δήμω ν - Ο ργανισμώ ν
Ε.Γ.Σ. - Τ ραπεζώ ν
ό ρ χ 4 .0 0
• Χ ειρόγραφα δηυοσιευό
μένα π όχι δεν επιστρέφ οντα

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Ζαχαρώ συζ. Αθανασίου Απο
στόλου γέννησε αγόρι και το ονό
μασαν Σταύρο.
- Η Πελαγία σύζ. Σταύρου Μπέρσοιτ αγόρι, Δημήτριος.
- Η Ελλη σύζ. Νέστωρος Μπουτζιώνα αγόρι. Απόστολος.
- Η Ροδάνθη σύζ. Αθανασίου
Μαντιδιώτη ανόρι. Ευάγγελος.
- Η Χαρίκλεια σύζ. Ιωάννου Ζούρου αγόρι. Χρυσοβαλάντης.
Η Βασιλεία σύζ. Στέργιου Γουδίνου αγόρι, Κωνσταντίνος.
Η Σοφία σύζ. Θεοόώρου Λίντση
αγόρι. Απόστολος.
Η Αθανασία σύζ. Αναστασίου
Τσιομίδη αγόρι, Γεώργιος.
- Η Πηνελόπη σύζ. Νικολάου Τσιμούρη αγόρι, Κωνσταντίνος.
- Η Στέλλο σύζ. Σπυρίδωνος
Ανδρέου κορίτσι, Γεωργία.
- Η Αναστασία σύζ. Νικολάου
Ντόκο ανόρι. Δημήτριος.
Η Ηλιανη συζ. Δημητρίου
Νατσούρα αγόρι. Σωτήριος.
~ Η Μαρία σύζ. Φωτίου Καραμήτσου αγόρι. Στυλιανός.
~ Η Σουλτάνο σύζ. Γεωργίου
Πιτσάβα κορίτσι. Νικολέττα.
~ Η Μαρία σύζ Χαραλάμπους
Ναλμπαντιδη κορίτσι. Κυριακή.
- Η Γεωργία σύζ. Χρήστου Τύφιου

Κινηματογράφοι
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΛΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Μάγκες και σαραβαλάκια (ξένο).
ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ- 24772)
Μαθήτριες στο ερωτικό θρανίο Νο 3.
ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)'
Ο Αγιος Πρεβέζης... και η παπαδιά
(Ελληνικό).
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Η ιστορία της «0» (Κορίν Κλερύ).
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Η Ερωμένη του Γάλλου Λοχαγού.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 22408)
1922 (Ελληνικό)
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηκ. 28940)
Πολύ αίμα για λίγο χρυσάφι (γουέστπρν).
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ

ΛΛΕΣΛΝΛβΟΣ ΖιΤΗΑ. 23349)
Υι> καμάκι μι, :ο σιδερένιο χέρι
(καράτε)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)

mexeshCßs m j
Xpe/άζονται προσοχή
•

Π ο λλές θ α π ροσέξατε ό τι π ολλά ε ίό η φ ρ ο υ το χ υ μ ώ ν ι*'*

π ρ ο ελεύ σ εω ς έχ ο υ ν ε μ φ α ν ισ θ ε ί σ τ α σούπ ερ - μ ά ρκετς. Κι &
β α ια επ ρόκεττο για εξω τικο ύ ς χ υ μ ο ύ ς που ά εν υπάρχουν Θ
υπήρχε κάποια λογική. Δ υ σ τυ χ ώ ς ό μ ω ς τα π ερ ισ σ ό τερ α κουηβ<
ναι χ υ μ ο ί από μήλο , αχλάδι, π ο ρ το κά λι κ.λ.π. Κ ο ι να σ κ ε φ β ^ '
κα τά πόσα π ιθ α ν ό τη τα ο ι π ρώ τες ύ λ ες για τις κονσ έρβες ™
έχ ο υ ν ε ισ α χ θ ε ί σ τις χ ώ ρ ε ς που τα π α ρασ κευά ζο υν από τον
μας. Το πιό εν ο χ λ η τικ ό όμω ς ε ίν α ι ό τ ι οι ξένοι χ υ μ ο ί είναι
κα νόνα πιό νόστιμοι.
•
Π ο λ λ ές φ ο ρ ές έ χ ε ι ε ιπ ω θ ε ί ό τ ι πρέπει να π ρ ο τψ ό μ ετα
μ α ς π ροϊόντα κ α ι έ τ σ ι είν α ι το σω σ τό. Σ υ μ β α ίν ε ι συχνά όμν>\
π ροϊόντα που θ α π άρουμε να είν α ι μο υ χ λια σ μ ένα , να β Ί * *
σ ω σ τή η σ υ σ κ ε υ α σ ία τους να π ερ ιέχο υν ξένα σώ ματα. Δ ε ν Φ ^
νσ το α φ ή σ ο υ μ ε να π ερ ά σ ει έτσ ι. Κ ά θ ε π ολίτης έ χ ε ι ορι<
δ υ ν α τό τη τε ς να ό ιε κ δ ικ ή σ ε ι το ό ίκη ο του. ό τα ν θ ίγ ε τα ι σ α ν κι
λω τής.
Δ ε ίτ ε λο ιπ ό ν πού μ π ο ρ ε ίτε να σ π ε υ θ ύ ν ε σ θ ε σ ε τέ το Α ζ ··
π τώ σ εις για νο κ ά ν ε τ ε κ α τα γ γ ελ ία ή να π λ η ρ ο φ ο ρ η θ είτε γιοιόΐΓ
προϊόν σ α ς ε ν δ ια φ έρ ει.
■_
Π ρ ώ τα β έ β α ια σ τ η ν τοπική α γο ρ α νο μία που είν α ι εγ*<Γ1
μ έ ν η μ α ζ ί μ ε το α σ τυ ν ο μ ικ ό τμήμα.
Ε κτό ς από α υ τά υπ άρχει το Ιν σ τιτο ύ το Π ρ ο σ τ α σ ία ς ΚατΟ'
τω ν γνω σ τό ω ς IN K A {τηλ. 3 2 .4 2 .2 5 0 , 3 2 .4 2 .2 6 0 ) για κθ
Μες, νομικές σ υ μβ ου λές, π λη ρ οφ ορ ίες για τ ε σ τ καταλλ.
που κ ά ν ει το IN K A κ.λ.π.
Σ τη ν ΕΠ Ο ΙΖΩ (έν ω σ η για τη ν π ο ιό τητα τη ς ζωήξ)
9 5 .8 9 .8 7 8 . 9 5 .8 2 .5 8 4 ).
j
Σ το υπ ουργείο Ε μπ ορίου i γρ α φ είο ενη μ ερ ω σ εω ς Ä<7r**!S
τώ ν) σ το τη λ εφ ω ν ικ ό κ έ ν τρ ο 3 6 .1 6 .2 4 1 -4 9 κα ι σ το 3 6 ·* ■
όλο το 24 ω ρ ο.
Η Φίλη σΦ

Έκθεση
χαλκογραφίας
στη Στέγη

ΣΟΦ

Λ Οif

Μιο πρωτότυπη έκθεση χαλκο
γραφίας ανοίγει το Σάββατο σττς 7 το
βράδυ στην αίθουσα της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.
Πρόκειται γω την έκθεση τού
καθηγητού χαλκογράφου κ. Μιλτ.
Ηλιάδη με έργα εμπνευσμένα από
την θρησκευτική ζωή. τον λαϊκό μας
πολιτισμό, ιδιαίτερα τον Ποντιακό
και τις φυσικές ομορφιές της χώρας
μας.
Η έκθεση.θα παραμάνα ανοιχτή
μέχρι τις .1 Μαΐου και θα λειτουργεί
κάθε μέρα από τις 10 μέχρι ττς 1 το
πρωί και από ττς 4 μέχρι τις 9 το βρά
δυ.

A ia ß a ro s s
κ α ί ö io ö iö e c * :

•
Την ευτυχία p ó v iP ji
δυστυχία μπορούμε να την
σουμε.
λΑΤ
\1 *

Κ ΙΒ Ω ΤΟ Π Ο 0
ΕΞΑΓΩ ΓΕΙί
Για τις εττικέτες
των τελλάρων <&

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
σ ιιπ ο γ ρ α φ ε ίο Λ Α 0 Ι 1

Αναλαμβάνουμε όλεί
τις εκτυπώσεις οάν
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

« ρ η μ ερ Μ α μ α ς!

κορίτσι. Ειρήνη.
- Η Αναστασία σύζ. Αντωνίου
Κολ:οπούλου, αγόρι. Ηλιος.
- Η Βασιλική σύζ. Πσνσγιώτου
Κσραμπάση κορίτσι. Αρετή.
- Η Χυριοκή σύζ. Ιώόννου Τσιλικιώτη αγόρι. Σάββας.
- Η Γίτκα σύζ. Αποστόλου Βαμβοκά κορίτσι, Όλγα.
- Η Ελισάβετ σύζ. Αποστόλου
Τσιακίρη κορίτσι. Μαρία.
- Η Ελένη σύζ. Ιωάννου Φυσικά
αγόρι. Χρήστος.
- Η Ελισάβετ σύζ. Γεωργίου Στομούλη αγόρι. Αθανάσιος.
- Η Μαρία σύζ. Κων/νου Ιωαννίδοό κορίτσι, Ελισάβετ.
- Η Σουλτάνα σύζ. Κοσμό Κοσμίδη αγόρι, Τρύφων
- Η Ελπινίκη σύζ. Γεωργίου Ντέντου κορίτσι. Σοφία.
- Η Μαρία σύζ. Γεωργίου Κορτάλη αγόρι. Νικόλαος.
ΓΑΜΟΙ
- Ο Μάλαμας Κοντογιώργης του
Μιχαήλ και η Πηνελόπη Ζορκάδα
του Χρήστου.
- Ο Κώτσης Κων'νος ταυ Χρήστου
και η Δοβόρα Μαρία του Κων ’νου.
0 Ιωάννης Ασλσνίδης του Βασι
λείου και η Σουμελά Τσεκερίδου
του Δημητρίου.
- 0 Σταύρος Ιωοηφίδηςτου Αντω
νίου και η Χρυσούλα Τσνάσκου του
Κων/νου.
0 Νικόλαος Μουρομιχόλης του
Γεωργίου και η Χρυσούλα Αλεξοπούλου του Γεωργίου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

¡.τί
Η Αθανοσόκη Ά ννα χύ
λόου.
- Ο Ασλόνογλου Νικόλαού
Γρηγορίου.
'*
Æ
— 0 Αρβανίτης - Βαρελάς ^ * 3
δσς του Παναγιώτη.
— 0 Ζιαμπογιάννης ΝικόλΟύ1'
Γεωργίου.
/
- 0 Δήμου ΚωνσταντΝ0» j
Λεωνίδα.

Ε 0 Ρ Π °*r ί
υΟ ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ
" Π Ιΐυ ΐΙΙΜ Π ί Γ
. I-»-·
Μιχαήλ κοι της Μαρίας το γ(ν ,
ζα που γεννήθηκε και
^
IMJI κατο'έ*
"»VJ·Βέροια κοι η ΚΑΡΒέ)ΥΝ ¿
ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
rrOlJ’
L
y ___ i ____
'
τΤζιούρό
τ
«yr fiO
W
Κυριακής
το γένος
" \ä ‘
νήθηκε κοι κατοικεί στην
υ,.πΩίηπ
ivyii ιι/ι
Ημαθίας πρόκειται
νο ηέΙί/ΤΟ*
παντί* 3«ι
κα· ο γόμος θα γίνει στη
Ο ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ
ΚΛΗΣ του Λαζάρου και της
το γένος Τσαουσιδη Υ€1,ν. »
»* .
στον Αγ. Δπμήτριο Κ οζό^(,,:
r p\Pfl
^κατοικεί
u r u i R t i στη D
Βέροια
tV U lU A.VJI
και Μ
Π ·1r ρ
ΦΥΛΛΙΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟ'
Κων/νου και της Α λέξανδρέ >4
νοςΔιβρόμη γεννήθηκε κθ' ’" á j
στην Κρανιά Ελασώνος HP1 J
να παντρευτούν και ο γάμος ^
στην Κρανιά Ελασώνος.

ΑΤΟΜΙΚΑ
Αυτ. Γερμανίας

Κ

Μ ε τους νέους καυστήρες

TURBO

Σύστημα προθερμάνσεων πετρελαίου
ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝ#*
Κ Α Ι ΣΤΟ Ζ Ε ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ter. A Ψΐχχροοωκος Bop. Ελλάδος

ΘΩΜΑΣ Σ. ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ
Μ η ιρ οπ όλεω ς 127-τηλ. 282.454

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ουρλιαχτό (ξένο)

J

ΛΑΟΣ

Τετάρτη 2 8 Α π ρ ιλ ίο υ 1 9 8 2

ΣΕΛΙΔΑ J 'f

* ¥ ·
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Η ΞΕΧΑΣΜ ΕΝΗ ΠΕΡΑΣΕ
1η ΣΤΗΝ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
M c t ó τη νίκη της στο Πλατύ
Πλατύ
Ξεχασμένη

0
2

Πλατύ (σπ/νος Δ. Χριστοόουλίδης)
Μετά από έξοχη εμφάνηση η
-εχασμένη νίκησε στο ντέρμπυ της
ημέρας μέσα στο Πλατύ την τοπική
Ομάδα με σκορ 2-0. Πρωτοφανείς
εκδηλώσεις από τους φιλάθλους
ΓΠζ Ξεχασμένης όχι μόνο για τον
μεγάλο θρίαμβο αλλά για την
εκπληκτική απόδοση των παικτών
τ>Κ Ξεχασμένης που συνήρποσαν
και γοήτευσαν σε όλα τα μήκη και
πλάτη του γηπέδου.
Πρΰγμστι το παληκάρια του ΣτέΡΌυ Κολπάκη πραγματοποίησαν
αυγκλονιστική εμφάνηση και πήραν
πανάξια τους δυο πολύτιμους
Βαθμούς. Μάλιστα απέδειξαν πως
δικαιούνται όχι μόνο την πρώτη θ έ°η που
ήδη κατέχουν αλλά και
αυτόν
°κόμη τον τίτλο.
Με
'πε άμυνα σταθερή, καλό γενικά
κέντρο που ηγείτο από δυο φοβεΡούς παίκτες τους Τσαλουχίδη και
Παπαδοπούλα Σ και με επίθεση
Φωτιά που είχε ένο παίκτη που δεν
Βρίσκεις σε ερασιτεχνική ομάδα του
*ί°μοιιμεις τον Μπιδέρη που είχε να
εμφανιαθεί δυο μήνες με την ομάδα
10“ καθήλωσε την τοπική ομάδα και
δεν την άφησε περιθώριο να αντιδράαει.

Το Πλατύ ικανοποίησε μόνο στο
κέντρο του γηπέδου κοι γενικά δεν
έπεισε για την θέση που κατέχει
στην βαθμολογία. Σε όλο το παιχνίδι
δημιούργησε μόνο μια ευκαιρία.
Το σκορ άνοιξε για την Ξεχασμέ
νη ο Μπιδέρης στο 7 1 ' με πλασέ
σουτ για να πετύχει και δεύτερο
γκολ ο ίδιος παίκτης στο 78' που
έφ ερε την σφραγίδα του μεγάλου
ταλέντου του.
Στο 4 3 ' οπεβλήθει ο Φάκας για
αντιαθλητικό παίξιμο.
Από την Ξεχασμένη όλοι ήταν
διακριθέντες με πρώτους τουςΤσολουχίδη. Παπαδόπουλο. Μπιδέρη,
Λούδα.
Από το Πλατύ πολύ καλός παί
κτης ο Ιωσηφίδης και Τουπεξής. Ο
Διαιτητής κ. Τσολάκης καλός, έπρε
πε να είχε αποβάλει δυο παίκτες του
Πλατέος για εσκεμένα κτυπήματα
επί αντιπάλων.
Πλατύ Ασικίδης, Κιοσέογλου,
Ζεϊμπεκίδης (70' Μούρνος), Σαχινίδης. Φάκας. Δούκας (6' Τσακιρίδης),
Κιρτικι'όης. Κουίμτζίδης, Παπαόημητρίου, Ιωσηφίδης. Τουπεξής
Ξεχασμένη Χατζόπουλος. Λούδας. Μητσιώτης. Τάτσης Μορούδας, Τσαλουχίδης Πολμςάπουλος
(50' Πατσιός), Στουγιανόπουλος,
Μπιδέρης (85 Παπαδόπουλος Δ)
Αυτζής. Παπαδόπουλος'5.

ΣΕΛΙ
0
ΚΟΡΥΦΗ
2
(Αντ/τής Γιάννης Τσιαμήτρος)
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Ύστερα από ένα
δυνατό και καλό σε γενικές γραμμές
παιχνίδι η Κορυφή νίκησε το Σέλι
μέσα στην έδρα του και έτσι διατη
ρεί ακμαίες τις ελπίδες της για την
κοτάκτηση του τίτλου της Α' ερασι
τεχνικής κατηγορίας- Δικαιότερο
σαν αποτέλεσμα θα μπορούσε να
κριθεί η ισοπαλία, αλλά στο ποδό
σφαιρο όλα είναι δυνατά όταν αξιοποιούνται κατάλληλα οι ευκαιρίες
που παρουσιάζονται.
Στο πρώτο ημίχρονο το Σέλι ξεκί
νησε δυνατά αλλά δεν μπόρεσε να
παραβιάσει την εστία της Κορυφής
η οποία διέθετε μια καλά οργανω
μένη άμυνα. Και η οποία είχε αρκε
στεί σε αντεπιθέσεις.
Στην εκπνοή συγκεκριμένα του
πρώτου ημιχρόνου οι παίκτες της
Κορυφής είχαν κουραστεί και η
υπεροχή του Σελίου ήταν εμφανής.
Στην επανάληψη όμως η Κορυφή
ξεκίνησε πιο δυνατά και ψύχραιμα.
Ισορρόπησε τα παιχνίδι και κατόρ
θω σε μέσα σε πέντε λεπτά να δια
μορφώσει το σκορ σε 2-0 και να
εξασφαλίσει την νίκη Μετά το 7 0 '
το Σέλι ανέβηκε και μέχρι το τέλος
του παιχνιδιού έχοσε πολλές ευκαι-

ΙΙα ρ α Α ε ιπ ό ρ ε ν α
τον αγώνα της Βέροιας
Órov

στην Επανωμή
α έϋίΓΐι.π/.
^ ιΙωαννίδης
. .... f t_____
έφορος κ.
τον
°i*olo
ογ πρέπει να συγχαρούμε, γιατί
—και η γυναίκα του είναι σε ενδιαΦέμουσα κατάστοση αυτός για το
*ω δ της ομόδος την συνόδευσε,
• 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ αναχώρησε μια
‘9'4εκα" από το γήπεδο αφού προηΥάιιμέ
Vluí οι παίκτες γευμάτισαν
’Γ ° τουριστικό περίπτερο της
«ΐχ,ς.
% ΠΑ ΚΑΦΕ πήγαν οι πα ίκτη
Περαία Θεσ/νίκης και εκεί
χΐ'·< ’ην ευκαιρία ο Τόκης Ποπσ’■ΚΟι> να τους δείξει κάτι διαφημι^ κ ές φωτογραφίες ομάδων και
ηη°πογητών. Τον θαυμασμό απέ®''°οε η φωτογραφία του κ. X Μ 'Χαήλ

•
Ανάμεσα
στους
λίγους
Βεροιώτες φιλάθλους ήταν και ο
πρώην τερματοφύλακας της Βέ
ροιας κ. Γούλης Παπαδόπουλος που
εργάζεται και φυσικά μένει στο θολο.
• ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ο παληός
παίκτης της Βέροιας και εν συνεχεία
της Επανωμής Ντάλλης αφού «πή
δησε* τα σύρματα κατευθύνθηκε
στον Χατζάρα, του οποίου έσκισε
την φανέλα και τον γροθοκόπησε.
ζητώντας του να χάσει οπωσδήποτε
η ομάδα του.
• ΜΕΤΑ τον αγώνα στα αποδυ
τήρια όλοι οι παίκτες παραδέχτηκαν

Από τον αγώνα της Ναούσης

τηγ ' η ΡΏΤ0Σ ο Λαζάρου δέχτηκε
^ ίθ ε α
έί006ο“ίσ θ
Επανωμίτη με την
ΐογ
απο*υτήρια πριν από

·**
*

}
ή'
/
,Ρ

Ρεκτιφιέ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

t
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και πολλά άλλα

Ε. Μ ΠΟΥΤΖ Ο Λ Α Σ &■Σ ΙΑ

Συγκέντρωση φιλάθλων στα γραφΕία
του Συνδέσμου Διαιτητών ΒΕροίας
Αυτό που έγινε προχθές Δ ευτέ
ρα στην Βέροια στις 7 το απόγευμα
και για να ακριβοΛογούμε, για τον
λόγο ποϋ έγινε (διαμαρτυρία για την
διαιτησία), πρώτη φορά παρουσιά
ζεται στην πόλη της Βέροιας. Συγκε
κριμένο περί εκατόν πενήντα άτομα
από το Πλοτύ. διαμαρτυρόμενοι για
την κακή διαιτησία Ικατό την γνώμη
τους) του κ. Τοολοκη, τον οποίον
Θεωρούν υπεύθυνο για την ήττο
της ομόδος τους (στην έδρα τους
από την Ξεχασμένη 0-2). έκαναν
πορεία από το Πλοτύ στη Βέροια με
κάθε μεταφορικό μέσο, η οποίο
κατέληξε στο γραφεία του Συνδέ
σμου Διαιτητών. Εκεί με διάφορα
συνθήμστα και πάνω ζήτησαν την
διαγραφή του εν λόγω διαιτητού,
ενώ ο πρόεδρος του συλλόγου τους
κ. Δημητριάδης. ο νενικός γραμμα
τέας κ. Μούρνος και ο πρόεδρος

ΔΙΑΒΑΤΟΣ
3
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
1
Διαβατό (Αντ/τής Παντελής Τσολερίδης)
ένα σγωνα που δεν υπήρχε
βαθμολογικό ενδιαφέρον ο Διαβα
τός κέρδισε όνετρ την Νικομήδεια
με σκορ 3 - 1. Το ηττημένο συγκρό
τημα έπαιξε σωστό ποδόσφαιρο,
αλλά δεν μπόρεσε νο απειλήσει
όμεσα τον Διαβατό Ο Διαβατός θο
λέγαμε πήρε τους δυο βαθμούς χά
ρη στο νεαρό Γιαννακίδη που εκτός
ότι έπαιξε μεγάλο ποδόσφαιρο
έστειλε και τη μπάλλα στα όύχτια
δυο φορές Στο 2 7 ' σε πάσα του
Ταυτη ο Γιαννακίδης με δυνατό
σουτ έκανε το ΙΌ .
Στο 3 0 ο Κέτογλου πήρε τη
μπάλλο κέρδισε πολλές κοντρες και
με ψύχραιμο σοστ μείωοε σε 1-1
Στο "50 σε ένα ωραίο συνδιασμό
μεταξύ των παικτών του Διαβατού ο
Καραντίνας έδω οε ωραία πόσα
στον Γιαννακίδη κοι με δυνατό σουτ
έκανε το 2-1·
Στο 65 μετά από κόρνερ του
Δημητριόδη ο Γιαννακίδης πηδών
τας για κεφαλιό ξεγέλασε τον τερ
ματοφύλακα ·και έκανε το τελικό
3-1

τρία και Βασίλη Αμονοτίδη διακρί— Δεν μπόρεσαν οι ποδοσφαιρι
ναμε στις κερκίδες που ήρθανε να
στές της Ναούσης να παρακολου
παρακολουθήσουν την ομάδα τους,
θήσουν την πρωινή παρέλασι, αφού
ενώ στο τέλος του αγώνος δεν
ο προπονητής του κ. Εμμανουηλίδης
noiicvç,
X αποκαλούσαν οι
παρέλειψαν νο δώσουν τα συγχα
τους πήρε για να πάνε για φαγητό.
ρητήρια στους πρώην συμπαίκτες
*olvuioJOV 11ο·που δεν τους ανα- Ο καλός καιρός επέτρεψε τον
0 κ, Πάγκαλος αρχικά
τους.
κόσμο να έρθει στα γήπεδα, και να
έάολλ ^
n^pç ° κ° θ * παίκτης την
- Το παιχνίδι παρακολούθησαν
jl_ 1 t<Q —
ενισχύσει τον σύλλογο στο οικονο
<πι εκ,!!.0 ν° ντυθέ|, διαπιστώθηκε
από τις κερκίδες και οι τραυματισμέ
*λειπε
μικό
πρόβλημα.
... ενα παντελονάκι Και να
νοι Κελεσίδης και Μοσχολιός που
— 0 διαιτητής κ. Παπσδάτος ήταΦαντοστεί κανείς ότι είναι από τις
ζούσανε το παιχνίδι με τα δικά τους
νε γνωστός σε πολλούς, αφού έπαι
καινούργιες στολές ADMIRAL
συναισθήματα
ξε
την
Νάουσα
πριν
από
δυο
χρόνια
1 ΠΡΙΝ οπό τον αγώνα στα απο— Ό ταν ατο 8 0 ' ο διαιτητής
με την Δόξα και erro τωρινό πρωτά
υ,ήρια της Βέροιας μπήκε ο παίΠαπσδάτος έδωοε το πέναλτυ στην
θλημα με τον Αγροτικό Αστέρα.
^ θ ς της Επανωμής Ταίλιος. °
ανατροπή του Μαλιούφα, οι παίκτες
— Ζέσταμα έκανε στο χώρο των
^ποίος χαιρετήθηκε με τον Γιώργ°
του Κιλκισιακού κινήθηκαν με
αποδυτηρίων ο κ. Πσπαδάτος πριν
Χατζάρα Ιπαλαιοί γνώριμοι οπό
άγριες διαθέσεις εναντίον του, που
από το παιχνίδι, ενώ δεν παρέλειπε
Π και Εθνική Νέων) και με την
είχε σον αποτέλεσμα ο Χοτοούδης
ταυτόχρονα
να
δίνει
και
τις
οδηγίες
^ύκπιρίο ζήτησε ένα ζευγάρι κορδόΆοΙΙΙ
Νο 12 να δεχθεί κόκκινη κάρτα για
γιο την τακτοποίηση στο φύλλον
εξύβριση προς τον διαιτητή
® 34.Φ0Ο ήταν το εξοδολόγιο
αγώνος.
- Στο ίδιο ακριβώς λεπτό
- Πολύ αυστηρός στα καθήκον
Tujv διαιτητών οι οποίοι ήρθαν από
Μαλιούφας που πνετρόπει και έγινε
τα του ο Γυμνασίαρχος του αγώνος
Πύργο Ηλείας, ενώ οι εισπράπου ακόμη και στους δημοσιογρά το πέναλτυ όιεκομίσθη erro γενικό
W'iTou αγώνα ήταν 31.800 δραχ.
• ΊΠκι
■- Νοσοκομείο βαρεία τραυματισμέ
τον
>Ν Am«,*
—
“ i"*·
φους ζητούσε ταυτότητα. Τελικά απ
10ι οχ·
νος ενώ λίγο αργότερο μάθαμε ότι
ΣθΒβίδης
π
Παρακ0λ°
ύθηα<:
ότι
φάνηκε,
ήθελε
ο
άνθρωπος
νο
11® και
πς που ήταν
τοαυυαΠταν τραύμαο συμπαθής Διονήσης έπαθε ράγιμας
πει
ότι
ήτανε
γυμνασίαρχος
στο
Κανονικά προπονη%
σμα της αριστερής λεκάνης, και θα
παιχνίδι Ελλάδος Δανίας. Έτσι του
% 0°. ° ^ Ρ α .
λείψει από τα γήπεδα για ένα μήνα
λάχιστον
έδειξε
σ'
όσους
βρέθηκαν
Χίνκρ, ^ " Λ Η Ρ Ο Μ Α Τ Ι Κ 01 ef- Τα στοιχεία του εφόρου του
στ' αποδυτήρια.
Χ^οι KQl
τΡανζίστορ, ακούγοντας
Κιλκισιακού ζητούσε ο Γυμνασίαρ
Τους
παλαιούς
ποδοσφαιριυς °νώ νες της Α' Εθνιχος του αγώνος, διότι εξύβρισε τον
στάς τπι Ναούσης Παναγή Δημήδιαιτητή στο τέλος του α γώ νος ενω
λίγο αργότερα, ο οξύτατος έφορος
των φιλοξενουμένων δημιούργησε
νέο επεισόδιο με τον κ. Πσπαδάτο
όταν μπήκε στ αποδυτήρια και
συνέχισε να βρίζει τον διαιτητή
Τελικά χάριν της χωροφυλακής ηρέ
μησαν τπ πνεύματα.
- Στο φύλλο αγώνος ο όιαιτητής
κ. Παπαδάτος έγραψε τα εξής:
Παρατήρησα με κίτρινη κάρτα τον
ποδοσφαιριστή του Κιλκισιακού
Χοτσούδη στο 81 για διαμαρτυρία,
εν συνεχεία ο παίκτης συνέχισε να
με απειλεί αποκαλώντας με «αναί
σθητο» και του έδειξα κόκκινη κάρ
τα. Τον έφορο της φιλοξενούμενης
ομάδας, διότι επιτεθέμενος με απεκάλεσε «αλήτη»
- Οταν ο κ Παπαδάτος έδωσε
το πέναλτυ στο 80'. οι παίκτες της
Ναούσης έτρεξαν στον συμπαίκτη
Ε λατήριο - Ε μ β ο λ ο χπ ώ ν ια τους Μολιουφα και τον αρπάζονταν
για την θαυμάσια ενέργειά του, ~
τελευταίος όμως σφάδαζε από τους
πόνους, αφού ο αντίπαλός του με το
κτύπημα τον προκόλεσε ράγισμα
στην λεκάνη
- 2ς τέτοια παιχνίδια κι ότον από
ένα πέναλτυ »,ρίνεται η νίκη της
ομόδος σου χρειάζεται μεγάλη
ψυχραιμία Την τελευταία όμω ς ι ι?ν
ΣΤΑΛΙΟ Υ 156 - ΤΉ Λ. 25Δ44Ι62Δ 50
έδειξε ο Παπαδόπουλος που ανέλα
βε νο κτιιπήαει το πέναλτυ και μΰλι
ΒΕΡΟΙΑ
στα νο ξενελάσει και τον Μεθύμη
Νικ. Τζρμοράγκας

\
-ϊ

την κακή τους εμφάνηση, αιτιολο
γώντας την στην διακοπή των προ
πονήσεων και την όχι καλή ζωή που
έκαναν τις ημέρες του Πάσχα.
•
ΦΑΝΕΡΑ στενοχωρημένος
ήταν στον δρόμο της επιστροφής ο
Κώστας Κατσώνης για την αντικα
τάστασή του.
• 0 ΜΑΣΣΕΡ κ. Γιάννης Παπαφωτίου χαριτολογώντας στον γυρι
σμό, απευθυνόμενος προς τους παί
κτες τους είπε ότι: «σαν αντιπρόε
δρος αυξάνω το πριμ σε 10.000»
• «ΣΗΜΕΡΑ είσασταν πολύ
κακοί, γι' αυτό κοιτάξτε την Κυριακή
στα Γιαννιτσά να πάρετε την
ρεβάνς», ήταν τα λόγια του γυμνα
στή κ, ΓαΤτανίόη.

ρίες εξαιτιας της αστοχίας και ατυ
χίας τω ν επιθετικών παικτών του
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η απω
λεία από μέρος του Βερμίου, του
Πασιόη ο οποίος τρουματίστηκε στο
20'.
Τα γκολ: Στο 65 ο Σιαφαρίκας
από το σημείο περίπου του Κόρνερ
δίνει την μπάλλα στον Φουρκιώτη
και αυιός θέλοντος να την μεταβι
βάσει σε δικό του παίκτη αστοχεί
κοι ο Στεργιόπουλος, επωφελούμε
νος. με αριστερό ψηλοκρεμαστό
σουτ γράφει το 0-1 Πέντε λεπτό
αργότερο ο Κουρελάτος από δεξιά
με ωραίο μπάσιμο και αφού τριπλάρει και τον τερματοφύλακα διαμορ
φώνει το τελικό 0-2.
Διακρίθηκαν από την Κορυφή οι
Μπεκιάρης, Βαρσαμόπουλος. Κου
ρελάτος και Στεργιόπουλος. Από το
Βέρμιο που γενικά υστέρησε ξεχώ
ρισαν για την αγωνισπκότητά τους
οι Ψάρρης. Σιαφαρίκας κοι Γιώργος
Κόγιας.
Ο Διαιτητής κ Μιχσηλίόης ήταν
μέτριος και οι επόπτες Αμανατίδης
και Τσιλογιάννης με σωστές γενικά
υποδείξεις.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Σέλι Φουρκιώτης, Σιαφαρίκας. Τσιότσιος, Μπαντής, Τσεας Ν., Κόγιας
Ν.. Σιόηρόπουλος Πασίδης 120'
Ψάρρης) Τσέος Σ . Κόγιας Γ . (80'
Κόβας). Λοκμανίδης.
Κορυφή Βπρσαμόπσυκος Θεοδυιρίδης, Μπιζάκης, Μπεκιάρης, Μιχάλακας, Καραγκούνης. Κουρελάτος
184' Μουσκεντόρης). Γιάντσης
Λακασάς (60' Στεργιόπουλος), Λένος. Μπεκιάρης

ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Δ ια κ ρ ίθ η κ α ν απδ τον Διαβατό οι.
Γιαννοκίδης ΤσουλτζΙδης, Ιωαννί

δης

Νικομήδεια: Γερουλίδης Πορα-

σκευαίδης. Κοτανιδης

Η Διαιτησία του κ Ιωσηφίόη
ΙΚουφόπουλου. Παηανίκου) ήταν
όριστη.

Οι συνθέσεις
Διαβατός Μονιδπουλος. Ντίνου,
Τσουλτζίδης Κοραντίνας, Ταντής
Χαραλαμπίόης 145 Πεχλιβάνος)
Τσουλτζίδης. Δημη’ριαδης, Τολσουζίδης Ιωαννίδης (30' ΜσυρίδηςΙ
Γισννακίόης
Ν ικ ο μ ή δ ε ιο Μαχονίδης Χουλουλίδης
Γερουλίδης,
Κοτανιδης
Ποσχαλίδης Παροσκευαίδης. Πίτσ ος Κυρικλίδης <60' Θεοδωρίδης).
Κεσίδης Παπαδόπουλος. ΚέτονΑοω

Χαρ., ως οφ σάίντ, στο 6 7 ’ ο ίδιος
παίκτης εκανε το 2-0 για την θ ύ ε λ 
λα. Ξεκίνησε οπό το κέντρο του
γηπέδου και πλάσσαρε τον Ακριβάπουλο Β.
Η Ραχιά μείωσε τη διαφορά στο
75' σε 2-1 με οουτ του Μωϋσίδη I.
μέθα από την περιοχή αφού δέχθη 
κε μεταβίβαση του Κρεμμύδα.
Στο 80 ο κ. Μοντσίλας δεν
έδωσε πέναλτυ σε βάρος της
Ραχιάς όταν η μπάλλα βρήκε το χέρι
του Μπέκα στην προσπάθεια του
Τααλουχίδη Χαρ. να τον τριπλάρει.
Από την θύελλα απλώς διασώ 
θηκαν οι Πιστοφίδης Μωύοίδης II.
Μποίραμιόης και Διαμόντης του
οποίου η αντικατάσταση ήταν πέρα
για πέρα άστοχη.
Η διαιτησία του κ. Μαντσίλα
ευνοϊκή για τη γηπεδούχο. Αδίκησε
τη φιλοξενούμενη σ όλη τη διάρ
κεια του παιχνιδιού.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΡΑΧΙΑ: Ακριβόπουλος Β., Θεοόώραυ Μωύσίδης II. Πιστοφίσης
Μπέκος Μπαίρομίδπς Καραβαριώτη ς Διαμαντής (55' Ακριβόπουλος
Δ.) Κμεμμύόας Μωύηκδης I. Duna
δόττοιιΑος.
ΠΑΠΑΓΟΣ: Κουκουρικης 17 7
Τσομπανέλης), Σπανός Τουτουντζί6 η ς Κυριακλίόης ΠουΛιΰπουλος
Μπρσύντης Μανέας. Γςιβριηλ/δης
Τσαλουχίδης Χαρ.. Παν., Παγούρας
Αν. (80' Παγούρας I I.
ΒΑΡΒΑΡΕΣ
1
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
1,
ΒΑΡΒΑΡΕΣ (Αντ/τής Κυριάκος
Χιονίδης)
Στην προστταθίΐά τους να παραPÍÍVDUV α αυτήν τρν κατηγορία οι
Βαρβάρες και ο Τριπόταμος ήρθαν
ισόπαλοι 1-1 Οι δύο ομάδες ότι είχον να παρουσιάσουν τα έδειξαν
στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο
ημίχρονο κόντεψε να κοιμίσει τους
θεστές. Λόγω της βαθμολογικής θέ
σεως των δυο ομάδων το μάτς ήταν
νευρικό, σκληρό και έτσι είχε ελάχι
στες φάσεις καλές Η τοπική ομάδα
δικαιολόγησε την θέση της Οι παί
κτες της διακρίθηκαν γιο την ταχύ
τητά τους. Ορισμένοι (Γιαλαμσς
Πιπελίδης) σίγουρα δεν θα κατάλα
βαν ότι ήταν σε γήπεδο κι όχι σε
αρένα.
Ατυχη η ομάδα του ΑΟΤ καθώς
θα μπορούσε παρά τις ελλείψεις 1ης
να πάρει τους 2 βαθμούς Τα δοκά
ρια, η σκληρότητο και ρ έλλειψη
κέντρου (αίσθηση προκόλεσε η
απουσία του Καρύδα) δεν έδωσαν
την νίκη. Ελπίδα για καλύτερες μέ
ρες για τσν ΑΟΤ η πρώτη εμφάνιση
του Μαρσντίδη.
ΤΟ ΦΙΛΜ TOV ΑΓΩΝΑ

- !2 Γκέλα στην άμυνα του ΑΟΤ
και ο Χαλβατζής κάνει εύκολο το
1-0
1
Ραχιά
— 15 Σούτ του ΙακωβΙόη απο
Παπόγος
2
κρούει ο τερματοφύλακας
ΡΑΧΙΑ (Αντ/τής Ακριβόπουλος
- 20' Σε ανατροπή μέσα στην
1.1
περιοχή του Θεοδωρίδη ο διαιτητής
Συνεχίζοντας τις απυγοητευτιδεν καταλογίζει τίποτα
κές του εμφονίοεις ο Εθνικός Ράχης
— 30
Ο Μαραντίδης εκτελεί
υποχρεώθηκε ο* ταπεινωτική ήττα
φάουλ. η μπάλλα βαράει το κεφάλι
απδ την πολύ δυνατή Θύελλα Παπάτου Ποζορτζικλή και βρίσκει το ορι
you με 2-1. Έτο' Π θύελλα πήρε τη
ζόντιο δοκάρι. Στην συνέχεια στέλ
ρεβάνς του ο γύρου πανάξια. Έπαι
νει ξανά την μπάλλα στο οριζόντιο
ξε τη Ραχιά στα ίοα και αν 6(χε ¥α
δοκάρι.
αντιμετώπισε* την εχθρική διαιτη
- 3 Γ Ύστερα από κόρνερ ο Ιντζεσία γι' αυτήν, του κ, Μαντσίλα
κατόρθωσε να πόρει τους δύο . βίδης κάνει το 1-1
7 7 ' Σουτάρει ο Πιπελίδης I. και
βαθμούς Ο Εθνικός μετά απ' αυτήν
του την ή π ο άρχισε να προβληματί αποκρούει ωραία ο Ζορουκας
— 8 3 ' Δοκάρι για τις Βαρβάρες
ζει τον κόομο και τη διοίκησή του.
ύστερα από σουτ του Χαλβατζή.
Ολοι βλέπουν τον κατήφορο που
ΔιπκρΙθηκον οπό μεν τους
ακολουθεί η ομάδα και πρέπει να
γηπεδούχους οι Πύρκας Δελτσίδης
βρεθούν λύσεις γιο να μην είναι
και Χολβατζή„ από δε τους φιλόξε
αργά-.
νου μένους ει Ιντζεβίδης Τσανασί
Στο σκορ προηγήθηκε η θ ύ ε λ 
δ η ς Μαροντίδης Φωτιόδης και
λα με τον Τσαλουχίδη Παν., ατο 17
Τεμουρτζίδπς
με απ' ευθείας κτύπημα φάουλ. Η
Η διαιτησία tdu κ . Μαγαλιού
μπάλλα χτύπησε στο ιειχος άλλαξε
μέτρια και τω ν συνεργατών του (Τίπορεία και ξεγέλασε τον Ακριβόκας ΓιαβανόπουλοςΙ καλή.
nouAo 8·
Σ’ όλο το διάστημα του 0- πμ|.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
χρόνου δεν δημιουργήθηκε τίποτα
ΒΑΡΒΑΡΕΣ:
ΑγγελόπουΑσς
σπουδαίο εκτός από δύο χαμένες
Γιαλαμάς Τσιάτσης Παζαρζικλής
για την Ραχιό ευκαιρίες από τον
Πύρκος. Τσρολός. Χαλβατζής ΔεΑ
Μωυσίδη I
ταιδης ΠβιέΑίδής I» Πττ,ελίδής II
Στο β Η * !" * Α πατότητα του
παιχνιδιού ανέβηκε με πάντα όμως
καλύτερη σε απόδοση τη Θύελλα.
Έτσι ενώ στο 5 5 ακυρώθηκε αδι
καιολόγητα γκολ του Τσαλουχίδη

4 *1

ΑΟΤ: Ζαρούκας ισκώβίδης
ΕυΟυμουόης Ιντζεβίδης Γαβρός
Μαραντίδης Θ εοδωρίδης Σιδηρόπουλος

Ο συνεργάτης μας ΒΟΑλης Γαλονομάτης ενώ συνομιλεί με τυν
Π ρόεδρο του Δ.Σ. του Π λατέος κ. Δημητριόδη και με τον π ρόεδρο
του Σ.Φ. Π λατέος κ. ΚυρικλΙδη, κάτω από το γραφεία των Σ υνδέ
σμω ν Διαιτητών όπου έγινε η συγκέντρω ση
διαμαρτυρία των
Πλατιωτών.
του Σ.Φ Πλατέος κ. Κυρτικίδης ζή
τησαν επαφή με τον πρόεδρο ίου
Συνδέσμου κ. Ιακωβίδη. 0 τελευ
ταίος δέχθηκε την επιτροπή στο
γραφείο του κοι αφού άκουσε τις
απόψεις του ς τούς απάντησε ότι
έχει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο
του κ. Τσολάκη, αλλά θα εξετάσει το
θέμα, οφου πάρει στα χέριο τους τις
εκθέσεις των δυο παρατηρητών
διαιτησίας
Ο «ΛΑΟΣ» Θέλοντας
να κάνει μιά αντικειμενική παρου
σίαση τω ν γεγονότων, βρέθηκε
στον τύπο της συνκεντρωοεως με
τον συνεργάτη του Βύλλη ΓαΑανομάτη, ζητώντας την γνώμη των διοικούντων ταυ Πλατέος καθώς επί
σης του διαιτητού κ. Τσολάκη και
του επόπτη κ. Τστση, ο οποίος ήταν
κοντά στην φάση της αποβολής του
ποδοσφαιριστή του Αγρ. Αστέρα
Πλατέος Φάκα, η οποία είναι και η
πλέον άδικη απόφαση του όιοιτητού
(κατό την γνώμη πάντοτε του Πλα
τέος). Ας ακούσουμε πρώτα τους
κατήγορους:
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ιΠρ<κ&Ρ(κ

τγρ

Αατεμιι Πλατέος): «Αιιιο το οποίο αυν<0η, είνοι οόιανάητο κπι rioÄtmuiti κΛΟ'
αθλητική i5Éu, νια την οποίο όλοι κοι ο
καθένας υε τον τρππο tou αγωνίζονται
με πολλές θυαίες και «Οπούς Λ«ν μηο
ρούν αυτοί οι κύριοι να κορυι&εύούν κι»
να υποτιμούν την νοημυαύνπ τω ν αγνών
φίλαθλων. MU αυτές τις αμνθι1«τς ιινιπ
καλύτερα να παραιτηθούμε από « χις «ώ*
πους «οι τις θυσίες ολόκληρης της χρο
νιάς Εμείς σαν Αγροτικός Αοτέρπς Πλο
νέος ζητούμε: 1 ΕξυγΙΰνοη της διπιτηαίας 2 ΔιανοβφΟ ταυ « Τιτολώκη 3

Ειιανεξιιυυιι ιης κόκκινης καμίας ιο~
ποδοσφαιριστή μας Φάκα και 4 Επανδληφη του αγώνα»
ΚΥΡΤΙΚΙΔΗΣ ΚΥΡ. (Πρδ. δρος Σ.Φ
Πλατέοςί'κίτα 20 χρόνω που απχϋλιιιιμοι με ιην ερασπεχνική ομύ&α του
χωριού δεν πίστευα ποτέ ΰπ μπορούσα
νο &ώ μιά τάοοαπαραδεκιπ vui μεριιλη·
ιτπκή διαιτησία εις βάρος ταυ Αγρ Αστε ■
ρα Μς άλα συτο πυν ειδπ unú τις ινερ
γειες τανι *. Ταολπκπ δ«ν αξίζει τον «λπο
να σσχαλειναι κανείς με το ποδόυφυιρυ
και αφυέι υπΛμχιτιιν tiiniui άνθρνιιηχ
που διευθύνουν ω παιχνίδια, δεν μπς*ρούμε νο Λιοφνλαψριιιι· την αθλητική
ιδέα με δσους »δπυνς και «άν διαθέσου
με Διότι η οικονομική επιχυμηγηση πτο
εςτοαπεχνικδ σωματεία είναι τόσο μικρή
όπως κι» παλοιότερη nou αι σύλλογοι
ποτυί δεν μπορούν να σταθούν ηα-ηςτμικά Βρίσκονται πρκεταί αγνοί φίλοθίισι
οι οποίοι προσφέρουν αικσνΟμικΟ και
ηθικά γιο να.κρατηθοΰν πυτοί οι ερασιτέχνικοϊ σύλλογοι και νΌ να ελαφρώ
σουν γενικά tu ερασιίεχνικό ποδσυφυιρο του κόθε χωριού, που σπ αυτΛ φ«υγουν ποδοοΦυιριατές παιι ικΐιροπυιπούν την κιυρο μας ακόμη «αι διεθνώς.
Ζητούμε στα υπόλοιπο παιχνίδω ιτοιι θα

δώσει π ομοοο μυς μηι σωστή και αρ «■
μύλητππ διαιτησία»
Σ< ερώιηοΛ μας ο ι ποιες φδσκις
τοικ σοικηαε α διαιτητής απσνιηουν ótt
η ΦΟΟΠ στην οποία voimDpuv περιπσοι·ε» αδικημένοι είναι στην unu|ioS0 ιοιι
ποδοσφαιριστή ιούς Φο»σ. »νυι υπό την
αρχδ ο κ. Ταολδκης δψπαί το σκίηρδ
παιξηιο των παικτών της Ξεχειομίςτκ
ενώ οντΙΟττη με τα ηπρημικρά ε *'¡νι
τκιμπτύρηοη και έΔειχνι «Ιιμινη ι . >. ι
στους δικούς τους παίκτις Επισηι ·ν,·
σαν ότι Ρ κ, Ταυλύκης Μεψς ισηειληύυε γ
IZnVCXftp στ ή c -

*

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Α Α

Για απονίυματινή απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός Πληρ.
Ποστέρ 12 SPEAC CASH.

ΠΩ ΛΟΥΝΤΑΙ

ς υ μ π ιε γ γ ε ς :

ΠαιΧοιιντυι δύο σιιμπωετττν; αμμωνίας (κομπρεσέρ) ψ ικπιπχ ica
νότητος ο καθένας 286.00« KCAL Η σε 15/+
IIλήρουπρικς
ϋεηλέφΦνο 254SX Βέροια.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Γραφαο 52 t p . μχ υκερπολυτελή χεοςκβματα και ζυλινβς enrvpi'
βεις, βε πμη ευκαιρίας 12.300.000 6ρχ.) στη Βέρο«· στην Πλ. Ριϊκτ»·
βύν (3ος όροψοςΙ. Πληρ, τηλ. 051/53U9I3 « n 5JIW 4, «ρες 12-3 μ-μ.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ ΙΟ

Π ΙΑ Τ Ω Ν

Επαγγελματικά η ημικπογνελιπιτικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάσταση. Πληρ ΜΠΥΡΑΡΙΑ MIMIS Τηλ 62 118
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ

Γlu να εργαστεί σαν συνεταίρος, χωρίς κ(φύλακα και ΜΚ καλούς
ορούς Πληρ τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκό&ια Νοσνιαης.

Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Ε ΤΑ Τ Ε Λ Ε ΙΟ Τ Ε Ρ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α
λΜ

O P T !Σ Ε Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο - Φ ΡΕΝΟ Μ ΕΤΡΟ
Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Λ Μ ΙΣ Η

ΙΥ Γ Λ 1 Ε Ο Μ Ε Τ Ρ Ο

ΕΓΚΕΦ ΑΛΟ Σ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

SERVICE
MERCEDES BM.W.
Γ%ΛΟΥΛΓΕΡ1ΛΗΣ
■ Λ.
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΑ

Εύγλωτη σιωπή
Είναι μια παλαιό και γνωστή συνήθεια τουκ. Παπανόρέου να
διατυπώνει βαρύτατους υπαινιγμούς είτε εναντίον των πολιτικών
του αντιπάλων είτε εναντίον ολοκλήρων ομάδων πολιτών, χωρίς να
υποβάλλεται στον κόπο να τους αποόεικνύει. Αυτή την τακτική ακο
λούθησε προ ημερών και στη Βουλή.
Οταν κατάλαβε άτι το κλίμα για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
από τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό είχε αρχίσει να γίνεται
πολύ πνιγηρό εξαπόλυσε ένα συκοφαντικό πυροτέχνημα κατά της
Νέας Δημοκρατίας.
Ισχυρίσθηκε ότι κάποιοι παράγοντες της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως επηρέασαν ξένες Τράπεζες και τις εμπόδισαν να δανειοδοτή
σουν την Ελλάδα!
Ο ισχυρισμός ήταν γελοίος και παιδαριώδης κατάλληλος μόνο
για ηλίθιους και αγράμματους Οι ξένες Τράπεζες προκειμένου να
δανειοδοτήσουν μια χώρα εκτιμούν την οικονομική της κατάσταση
και την φερεγγυότητά τη ς Δεν βασίζονται σε πληροφορίες που
μπορούν να πάρουν από ένα δύο πρόσωπα. Και η οικονομική
κατάσταση της Ελλάδος είναι γνωστή.
Ολα τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομέ
νου. Δεν πρόκειται για κάποιο κρατικό μυστικό, που μπορεί κάποιος
να το.-.προ6ώσε· στους ξένους Δεν έστεκε, λοιπόν, ο ισχυρισμός
του κ. Παπανδρέου.
Αλλά ιο σοβαρότερο είναι ότι ο Π ρωθυπουργός προεκλήθη
επανειλημμένα στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία να κατονομάσει
τα στελέχη της που υπαινίχθηκε και το απέφυγε υποχρεώνοντας
τον κ. Αβέρωφ να καταγγείλει ότι χρησιμοποιεί συκοφανπκούς και
ανυπόδεικτους ισχυρισμούς
Και εξακολούθησε να σωπαίνει ακόμα και όταν υπεβλήθησαν
μηνύσεις σε φιλική του εφημερίδα από στελέχη της Νέας Δημοκρα
τίας γιατί ισχυρίσθηκε ό π αυτοί ήσαν που εννοούσε ο κ. Παπανδρέου στη Βουλή.
Τι θα κάνει τώρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Ο ' αφήσει την φιλι
κή του εφημερίδα να καταδικασθεί πληρώνοντας τη σιωπή του;
Αλλά και π μπορεί να πεί; Είναι σε θέση να υποστηρίξει τον συκοφαντικό ισχυρισμό του; Μηρός βαθύ και πίσω ρέμμα....
ΑΠΟ ΤΗ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ ΙΚ Α ΙΩ Θ Η Κ Ε Η ΠΑΣΕΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ Δ ΙΕ Θ Ν Η ΕΝΩΣΗ
Καταδικάζεται τοΣ.Ν. του υπουργείου
Δ ικαιώ νο νται οι επ ιφ υλάξεις των Ελλήνω ν σ υνετα ιρ ισ τώ ν και
επ α λ η θ εύ ο ν τα ι οι φόβοι το υς ότι το σ χέδ ιο νόμου που έχ ει η
κυβ έρ νη σ η στη Β ουλή θ α βλάψ ει καίρια τ ο Ό ε σ μ ό . μετά την απάν
τηση που έ σ τ ε ιλ ε η Δ ιε θ ν ή ς Συν ετα ιρ ισ τική ’Ενω σ η (Δ.Σ.Ε.) στην
Π Α Σ Ε Γ Ε Σ - που είναι μ έλ ο ς της - στην οποία α ν α φ έρ ετα ι όπ οι
«π ρ ο τεινό μ ενες μ ετα β ο λ ές » σ τη σ υνετα ιρ ισ π κή ν ο μ ο θ εσ ία της χ ώ 

μπορούσε, ον υπήρχε έστω και ο
ελάχιστος σεβασμός στην τήρηση
των συγχρόνων πολεοδομικών
αρχών, να γίνει μιά πανέμορφη και
ανεπανάληπτη πόλη, καύχημα και
απόλαυση για όλους μας.
Δυστυχώς όμως στραγγαλίσθηκε από τα μικρόψυχα προσωπικό
συμφέροντα με αποτέλεσμα νο
καταντήσει σήμερα μιά αποστεωμένη μούμια που τρομάζει και βαθύτα
τα απογοητεύει όλους Με το περιμάντρωμα που της έγινε από όλες
τις πλευρές κατάντησε ιά φυλακή
όπου Οι Φυλακισμένοι δημότες της
μάταια ψάχνουν να βρούν μιά οπτι

κή οιέξοόο στην τριγύρω φύση.
Μας απέμεινε μύνο ο ουρανός και οι
ακαλαίσθητες
πολυκατοικίες οι
οποίες ακανόνστες και αταίριαστες
καθώς είναι σε σχέση με το περι
βάλλον, συνθέτουν την σημερινή
απογοητευτική εικόνα της πόλεώς
μας Μιάς πόλευυς χωρίς πλατείες,
δίχως λεω φ όρους που στερείται
από πάρκο, που δεν έχει ανάλογη
και κατάλληλη δενδροφύτευοη
στους δρόμους της, οι Οποίοι αλλού
είναι φαρδύτεροι, αλλού στενότεροι
και που τέλος κανένας δεν είναι
ευθύς από την μιά άκρη μέχρι την
άλλη.
Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα το
πρόβλημα των όρων δομήσεως δεν
είναι μονοσήμαντο και δεν αφορά
μόνο εκείνους που άμεσα θίγονται
από αυτό Είναι πρόβλημα γενικό,
αφορό όλους τους δημότες και το

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ
Συνέχειο <Π10 την 3η
με κόκκινη κάρτα οπό την αρχή του ayujνα
Τον κ Τσολόκη τον βοήκουκ μετά
ιην συγκέντρωση των διαπητών Τον
ρωτόσουι πώς νοιώθει υε όλα αυτό που
Αίνε κσι τον κατηγορούν, οι ιΐΑσπωτες
Η απάντηση του*
«Οποιοσδήποτε μπορεί να βγεί και
να πεί ότι θέλει. Ακόμη και νο κστηγορήα«ι κάποιον, άτπν Βρίσκεται μέσα στον
όχλο. Εγώ όμως έχω νσ πώ μόνον αυτό
πάνω σε όλα αυτό που έγιναν και έχουν
λκχθ·ί γύρω από το όνομά μου. Το nui
χνίόι το ίπαιξο &0-50 και τίποτα παρα
πάνω*0 αρμόδιος επόπτης της φάσης της
αποβολής του Φόκο κ. Τάτσης ερωτούυενος νισ την συγκεκριμένη φάση μας
είπε « Ηταν οωστή η αποβολή. Ο κ.
ΤοοΑό«πς που ήταν πολύ κοντό στην
Φάση δίκαια έδειξε κόκκινη «άρτο στο
Ν α h του Πλατέος αφού αυτός (λάκτισε
■στεμμένα αντίπαλο».

Συγκεκριμένα η Δ.ΣΈ επιση
μαίνει ότι το σχέδιο νόμου και με το
άρθρο 2 καθορίζεται το σύστημα
εκπροσωπήσεως με λεπτομέρεια,
ενώ αυτό κανονικά αφήνεται στην
κεντρική συνεταιριστική ορνάνωση
να το ρυθμίζει, Γιο το άρθρο 8 επί
σ η ς η Δ.Σ,Ε τονίζει ότι η νομική
υποχρέωση γιο τους υποψηφίους
των Δ.Σ. για ομαδοποίηση σε χωρι
στους συνδυασμούς φέρεται ως
ανεπιθύμητη γιατί είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε ανεπίτρεπτη επιρροή
απα ένα πολιτικό κόμμα στις υποθέ
σεις του συνεταιρισμού.
Έ τσι, η ΠΑΣΕΓΕΣ καλεί την
κυβέρνηση νομήν επιμείνει στην
ψήφιση του σ. ν πϋ πολύπλευρο
αντιστρατεύεται την ουσία και το
πνεύμα του συνεργατισμού. Καλεί
επίσης όλο τα μέλη της Βουλής να
δείξουν τον σεβασμό ιούς στις
αρχές του παγκόσμιου συνεργατι-

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΠΟΞ

Μέσο στο πλήθος που συγκεντρώ
θηκε αηΰ περιέργεια επί της ΜητροπόΛ«·ως φδιακρίνομέ και τον Γεν. Γρομματέα του ΠΟΞεχαομένος «. Χριστοδουλί•η ο οποίος έκπληκτος όπως μας είπε
opciKOAoÛlfno· ΔΑίγ τις ενέργειες των

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών
Ημαθίας
Συν Περ. Ευθ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
0 Σ_Φ Η θέλει να μισθώσει ισόγειο κατάστημα στην Βέροια,
που θο το χρησιμοποιήσει σαν αποθήκη φαρμάκων, για τις ανάγκες
του υπό σύσταση συνεταιρισμού. Τα εμβαόόν της ισόγειας αίθου
σας του καταστήματος να είναι τουλάχιστο διακόσια τετραγωνικό
μέτρα (200 τ μ ) και κατό προτίμηση να έχει πατάρι.
Ο <αθ< προσφερόμενος ιδιοκτήτης παρακαλείται να επικοινωνήετει με τον κ. Λόίο στο τηλ, 2 6 2 2 6 ή με τον κ. Μπάλιο στο τπλ.
29759

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών
Ημαθίας
Συν. Περ. Ευθ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
0 Σ Φ.Η θέλει να προσλόβει ένα λογιστή με πλήρη απασχόληση
για τις ανάγκες του υπό σύσταση Προμηθευτικού συνεταιρισμού με
έδρα την Βέροια.
Επιθυμητά Προσόντα
' I Πτυχιούχος Ανωτάτης Οικονομικής σχολής
2! Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
Ηλικία μέχρι 35 ετών
I ί
Προϋπηρεσία σε βιβλίο’Δ' κατηγορίας
Γ,π πληροφορίες στο τηλ 2 6 2 2 6 κ. Λάιο και στο τηλ. 2 9 7 5 9 κ.

Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να
προεξοφλεί ότι μιά και μόνη άποψη
υπάρχει πάνω στο θέμα αυτό. Μόνο
ύστερα από μιά πολυγωνική κΟι
εμπεριστατωμένη θεώρηση του
όλου προβλήματος θα μπορούσε
να καταλήξει κανείς σε μιά θέση,
θεπκή ή αρνηπκή, που νο περιέχει
την μικρότερη πιθανότητα σφάλμα
τος.
Ομως μιά τέτοια έρευνα, από
όσο τουλάχιστον είναι γνωστά, δεν
έγινε μέχρι σήμερα. Πάντως ονεξάρτητα από την οποιαδήποτε θέση
πάνω στο πρόβλημα αυτό, πρέπει
να τονισθεί εδώ. ότι είνοι ανάγκη να
όιευρυνθεί η προστασία της ιδιο
κτησίας και να συμπεριλάβει και
αυτές τις περιπτώσεις επεμβάσεως
της πολιτείας που γίνεται είτε με την
ουξομείωση λ.χ των συντελεστών
δομήσεω ς είτε με ιον χαρακτηρι
σμό ορισμένων ακινήτων ω ς διατη
ρητέων
Οπωσδήποτε πόντως ηιιξίδα για
την ορθή αντιμετώπιση του προ
βλήματος πρέπει να είναι η ιεράρχη
ση των πολεσδομικών αναγκών της
πόλεω ς οι προοπτικές του μέλλον
τος και ο σεβασμός προς την γνώμη
της πλειοψηφίος.
Ο Πρόεδρος
Χριστ. Ποταμόπουλος
Ο γεν. Γραμματεύς
Νικ. Σαπουνόπουλος

ΠΛΑΤΕΟΣ

Πλστιωτών Νά η γνώμη Όυ «Νομίζω η
ενέργεια της Διοικησεως του Πλατέος
είναι τελείως άστοχη, να παρασύρει
τους φιλάθλους σε ενέρνειες που δεν
ανεβάζουν το επίπεδο του αθλήματος.
Ολοι οι ουδέτεροι φίλαθλοι είδαν τον
διαιτητή να είναι αμερόληπτος και αν κά
ποιος πρέπει να του ζητήσει ευθύνη
αυτοί είμαστε εμείς, για την μη αποβολή
δύο ποδοσφαιριστών του Πλατέος του
Νο 4 και Νο 13.
Η ομάδα μας και οι φίλαθλοί μας
τομς χειροκροτήσαμε όταν χάσαμε στον
α γύρο στην έδρα μας ενώ αντίθετα
αυτοί δεν έκοναν το Ιδιο κοι έδειξαν όπ
δεν ξέρουν να χάνουν σαν μεγάλη ομά
δα που θέλουν νο λέγονται κάτι το οποίο
εμείς δεν παόαδεχώμαστε διότι άπαυ και
να έχασαν δημιούργησαν επεισόδια.
Σί απόδειξη αυτού που αναφέρω
παραπάνω και ον τους αδίκησε ο διοιτη
τής. έχω να ιιώ ότι αε λίγες μέρες θσ
έχουμε στην διάθεση της ΕΠΣΚΜ τομ
Συνδέσμου Διαιτητών και αυτών των
ιδίων το φιλμ ολόκληρου του ανώνα, για
να δουν όπ συνέβησον μέσα στον αγω
νιστικό χώρο και εάν έχουν λίγο φιλότι
μο θα ντρέπονται γι' αυτά που έκαναν
στην προσπάθεια τους νο αποπροσανα
τολίσαυν τον κόσμο μετατοπίζοντας τις
ευθύνες αλλού».
Νή λοιιιάν που τα πράγματα εύκολα

Εξάλλου, σημειώνεται ότι δεν είναι
έργο των κυβερνήσεων να λένε
στους συνεταιρισμούς τι θα έπρεπε
ή δεν θα έπρεπε να κάνουν - εφ'
όσον οι δραστηριότητες τους είναι
νόμιμες.

ρας σας, μας προβλημαπ'ζουν ιδιαίτερα».

Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Από τον Φυσιολατρικό Όμιλο
Βεροίος «Δημήτριο Βτκέλο» εκδόΔΟΜΗΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
θηκε η mo κάτω ανακοίνωση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Φυσιολατρικού Ομίλου Βέροιας
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»
στη
συνεδρίασή του που έγινε στις
7.4 1982. ανάμεσα στα άλλα καθα
ρως
ενδοσωματειακά
θέματα,
συζήτησε κσι το θέμα της αυξήσεως
ή όχ» των συντελεστών δομήσεως
στην πόλη μας γιατί το θεώρησε ότι
εφάπτεται με τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του. Παρακινήθηκε δε σ '
αυτό από δημοσίευμα στον τοπικό
τύπο κστό το οποίο ο Δήμος θα
κινητοποιήσει τον ληό της Βέροιας
αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα
των όρων δομήσεω ς
Είνοι βέβαια βαρύτατες οι
ευθύνες της Πολιτείας η οποία επέ
τρεψε την γνωστή σ' όλους μπς
πολεοδομική ανορχία σ όλη την
χώρα αλλά κει ειδικότερα στην πό
λη μας Μιά αναρχία η οποία εκτός
του ό π υποβαθμίζει έντονα την
ποιότητα της ζωής μ α ς εγκυμονεί
επί πλέον και σοβαρούς κινδύνους
ορατούς για τους περισσοτέρους
μας στο άμεσο μέλλον εκρήξεων
στα προβλήματα κοινωνικής όιοβιώσεω ς και ισορροπίας της υγείας μας
σωματικής και ψυχικής
ΓΓ αυτό και πρέπει, χωρίς άλλη
πιΰ λοθμστέρηοη. ριζικά και ρηξικέ
λευθο μέτρα νο ληφθούν γιο να
απαλλαγούμε σταδιακά από τον επι
κίνδυνο αυτόν εναγγαλισμό μαςψιε
το πολεοδομικά τέρας.
Η Βέροιά μας όπω ς όλοι ξέρου
με είχε τόσες ομορφιές που θα

Δεκτό το
ελληνικό
αίτημα γιο
τα επιτόκια

μπορούν να Εεκαθαρίσουν εαν διατεθεί
ολόκληρο το φιλμ του ανώνα Αλλωστε
είναι κοι Οι εκθέσεις των δύο παρατηρη
τών. Εν αναμονή οιπόν για να δούμε
ιιοιός τελικά έχε το δίκηο με το μέρος

ιάυ.
a γ.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
φ . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΜΟΥΡΝΟΣ
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η Ξεχασμένη
2) Κορυφή
3) Πλατύ
4) Τρίκαλα
5) Βέρμιο Ν
6) Μελί«η
71 Διαβατός
8) Νησί
9) Παπάγος
10) Νικομήδεια
11) Ραχιά
12) Αγκαθιά
13) Σέλι
14) Τριπόταμος
15) Λειικοόιη
16) βαρβάρες
17) Αγ Γεώργιος
18) Καμποχώρι
191 Βιργίνα
20) Νησί/

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΑΘΗΝΑ 27 ΙΑΠΕΙ
Σχετικά με τα δημοσιεύματα του
τύπου για την εφαρμογή της αυτό
ματης τιμαριθμικής αναπροσαρμο
γής ο υπουργός Οικονομικών κ.
Μανώλης Δρεττάκης ανακοίνωσε
τα εξής
Ό πω ς είναι γνωστό η απόφαση,
με την οποία χορηγήθηκαν τα διορ
θωτικά ποσό και με την οποία
κοθιερώθηκε η αυτόμαιη τιμαριθμι
κή αναπροσαρμογή στις αποδοχές
των δημοσίων πολιτικών και στρα
τιωτικών υπαλλήλων των δικαστι
κών λειτουργών και των υπαλλήλων
των ΝΠΔΔ. κυρώθηκε με το νόμο
12 4 9 '8 2 Η απόφαση αυτή, όπως
και η ανάλογη απόφαση για τις συν
τάξεις του Δημοσίου, προβλέπει την
εφαρμογή της ATE από την 1η
Μαϊου 1982.
Είναι επίσης γνωστό ότι ο δεί
κτης τιμών καταναλωτή δημοσιεύε
ται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα
χα> αφορά την εξέλιξη των τιμών
του προηγουμένου μήνα. Έτσι ο
δείκτης τιμών καταναλωτή για τον
Απρίλιο θα δημοσιευτεί το πρώτο
δεκαήμερο του Μαϊου. Πρίν οπό
την ημέρα που θσ γίνει η σχετική
δημοσίευση δεν είναι δυνατόν να
υπολογιστεί η αύξηση tou τιμαρί
θμου για το πρώτο τετράμηνο του
1982.
Οί μισθοί καταβάλλονται με βάση
καταστάσεις πουσυντάσσονται από
τις 2 0 του προηγουμένου μήνα, ενώ
οι συντάξεις με επιταγές που ετοι
μάζονται με βάση στοιχεία που δί
νονται στο μηχανογραφικό κέντρο
του υπουργείου Οικονομικών μέχρι
τις 8 του προηγούμενου μήνα. Κατό
συνέπεια οι μισθοί και οι συντάξεις
του Μαιου δεν ήταν δυνατόν να
περιλόβουν τα ποσό της ΑΤΑ για
τον μήνα ΜαίοΤα ποοά που αντιστοιχούν στην
ΑΤΑ για το μήνα Μαϊο θα περιληφθούν στις αποδοχές και στις συν
τάξεις του Ιουνίου 1982, οι οποίες
φυσικά, θα περιλαμβάνουν και τα
πασά της ΑΤΑ για το μήνα Ιούνιο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του «ΓΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΑΣΤΗΡ ΠΛΑΤΕΟΑΣ» διαμαρτύρεται έν
τονα για την απαράδεκτη διοιτησίο του
κ. Τσολόκη
0 ανωτέρω διαιτητής στον αγώνα
Αγρ Αστέρας Πλατέος - Π.Ο. Ξεχασμέ
νης ολλοίωσε - κυριολεκτικά - το αποτέ
λεσμα με την μεροληπτική σε βάρος του
Πλατέος στάση του προκολώντας την
ορνή κοι την «γπνάκιιση του πλήθους
των φιλάθλων.
Το Δ.Σ του «ΓΑΣ ΑΓΡ ΑΣΤΗΡ ΠΛΑ
ΤΕΟΣ» ζιρό την παραδειγματική τιμωρία
του όιαιτπτου κ Τσολόκη διότι διαιτη
σίες σαν την δική του. στιγματίζουν το
ποδόσφαιρο και καταρρακώνουν την
αθλητική ιδέα

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βέρμιο Ν - Τρίκαλα
Μελική Λευκόδια
Αγκάθια - Αγ. Γεώργιος
Βαρβάρες - Τριπόταμος
Νησί - Καμποχώρι
Σέλι - Κορυφή
Νησέλι Βεργίνα
Διαβατός - Νικομήδεια
Πλατύ - Ξεχασμένη
Ραχιά Παπάγος

Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
σμού, στις Οποίες στηρίχθηκαν οι
συνεταιρισμοί κατά την ΘΟχρανη
ιστορία τους. 0 δρόμος του διαλό
γου. που συνιστά η Δ.Σ.Ε πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για το καλό του
Θεσμού και προς όφελος των αγρο
τών.
τους οποίους υπηρετεί.
Σημειώνεται επίσης ότι η Δ.Σ.Ε.
υπογραμμίζει στην απάντησή της
ότι πολλές μεταβολές είναι αμφ>σβητήσιμες και πρέπει να γίνουν
προσπάθειες να αρχίσουν συζητή
σεις με τους αρμόδιους υπουργούς
ώστε να εξετσσθουν οι μεταβολές
για να αποφευχθούν καταστρατηγή
σεις τω ν συνεταιριστικών αρχών
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Το διοικητικό συμβούλιο του
Φιλοπρόοδου Όμιλου Μακροχω
ρίου ίΦΟΜΙ ευχαριστεί το Δ.Σ. του
Αθλητικού Κέντρου Μακροχωρίου
για την προθυμία και το ενδιαφέρον
που έδειξε ως προς την παραχώρη
ση του Γυμναστηρίου προς τον
(ΦΟΜ) και την τέλεση εντός αυτού
της συναυλίας.

Αργό τη νύκτα ο υπουργός
Γεωργίας κ Κ. Σημίτης δήλωσε τα
εξής:
«Η γνωμοδότηση της Διεθνούς
Συνεταιριστικής
Ενωσης
που
παρουσιάζει η διοίκηση της ΠΑΣΕ
ΓΕΣ δεν περιέχει παρά μιά επανά-

λρψη γνωστών επιχειρημάτων και
δεν παίρνει θέση στο καίριο πράβλημο, με ποιο τρόπο θο λειτουργή
σουν δημοκρατικό οι συνεταιρισμοί.
Το πρόβλημα αυτό δεν απασχολεί
ούτε τη διεθνή ένωση, ούτε την
ΠΑΣΕΓΕΣ. Για την κυβέρνηση όμως
αποτελεί καίριο πρόβλημα και η λύ
ση του αποτελεί προϋπόθεση για τη
λειτουργία του συνεταιριστικού
κινήματος ΓΓ αυτό και η όψιμη και
κατά παραγγελίαν υποστήριξη προς
την σημερινή διοίκηση της ΠΑΣΕ
ΓΕΣ δεν πρόκειται να αποτρέψει την
ψήφιση του νόμου γιο την αποκατά
σταση της δημοκρατικής λειτουρ
γίας των συνεταιριστικών οργανώ
σεων».

Λ0ΥΞΕΜ30ΥΡΓ0 27
Το Συμβούλιο Οικονομ·*'
Υπουργών της ΕΟΚ αποδέΧ®^
προχθές αίτημα της ΕλλίϊδΑ
μεταταγεί στην κατηγορία Γ“”'
χωρών - μελών ταυ 0 0 Σ Α !,°'1®*
λαμβάνουν ευνοϊκών όρων Φ' '
με το ύψος τ ων εξαγωγικών
κίων δηλαδή για το ύψος το"
τοκίου κοι τους όρους ρπόΐ·^*
μής που συνοδεύουν τΓ)ν πν* 1,1
κεφαλαιουχικού εξοπλισμούΗ χειροτέρευση αστών ™
όρων θο στοίχιζε στην ΕΜί
απώλεια συναλλάγματος 000 .
πρόχειρους υπολσγιμούς ύΐβίΡ
νει τα 7 δισεκατομμύριο δρχ, 1,"τ
χρέωσή της για μεγαλύτερέί ^
καταβολές κατό την ανύρό ***
λαιουχικού εξοπλισμού και 0**
μευση του χρόνου εξοφλήσεις

ΝΕΟΣ ΣΥΝΟ Μ ΙΛΗΤΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΙ ΝΟΤΙΚΕΣ
Ορίζεται ο κ. Μαυρομάτης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 27 (ΑΠΕΙ
Η συνάντηση στα πλαίσια των
διακοινοτικών συνομιλιών, που είχε
προγραμματισθεί για σήμερα, θα γί
νει την προσεχή Παρασκευή στο
ενοδοχείο «Λήδρα Παλλάς». Αυτό
αναφέρεται αε χθεσινή ανακοίνωση
του Ορνανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημο
σίευμα της εφημερίδας «Ελευθερο
τυπία», ο νέος εκπρόσωπός της
ελληνικής κυπριακής πλευράς στις
διακοινοτικές συνομιλίες θα είναι ο
γενικός διευθυντής του υπουργείου
Εξωτερικών κ Ανόρέας Μαυρομά
τη ς πρώην αντιπρόσωπος της Κύ
πρου στον ΟΗΕ
Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο
διορισμός του κ. Μαυρομάτη πιθα
νό νο ανακοινωθεί σήμερα.
Εξάλλου, ο μέχρι χθες εκπρό
σωπος στις διακοινοτικές συνομι
λίες κ. Γ Ιωαννίδης σε επιστολή του
προς τον πρόεδρο κ. Σ. Κυπριανού
αναφέρει τους λόγους της παραίτη
σής του.
Το πλήρες κείμενο τρς επιστο
λής του έχει ω ς εξής.
Αγοπητέ κ. πρόεδρε
«Γνωρίζετε ότι πάντοτε απέδι
δα και αποδίδω μεγάλη σημασία
στο θέμα της ενότητας του λαού
σαν απαραίτητης προϋπόθεσης για
μιά δίκαιη, βιώσιμη και ειρηνική λύ
ση του κυπριακού προβλήματος
Επανειλημμένα έχω διατυπώσει τις
απόψεις μου. τόσο δημόσια όσο και
σε επιστολές μαυ προς εσάς και σε
ιδιαίτερες μας συναντήσεις για το
θέμα της προώθησης της ενότητας
του λαού.
«Μέσα στα πλαίσια αυτά έβλε
πα πάντοτε το ρόλο μου σαν εκπρο
σώπου της ελληνοκυπριακής πλευ
ράς που πρέπει να απολαμβάνει
κατά τεκμήριο της εμπιστοσύνης
των πολιτικών κομμάτων και του
υεγάλου συνόλου της ελληνοκυ
πριακής κοινότητας. Με αυτό το
πνεύμα, άλλωστε, σε όλη την διάρ
κεια της υπηρεσίος μου, πρόβαλα
<αι προωθούσα με ειλικρίνεια και
νομιμοφροσύνη τις αποφάσεις και
απόψεις του εθνικού συμβουλίου
«Οι πρόσφατες εξελίξεις και η
διευθέτηση για την υλοποίηση του
συμφωνημένου προεκλογικού προ
γράμματος σας όχι μόνο δεν επιτρέ
πουν τη διεύρυνση των αρμοδιοτή
των και της αντιπροσωπευτικότητας
του εθνικού συμβουλίου, αλλά αντί
θετα τη συρρικνώνουν αφού καθι
στούν αδύνατη τη διεξαγωγή αντι
κειμενικής και ελεύθερης διοβουλευσης σ' αυτό. Αυτές οι εξελίξεις
διαφοροποιούν τη θέση του συνο
μιλητή και τον θέτουν σε μειονεκτι
κή θέση γιατί πλήττουν την καθολικότητά του. Γιατί έτσι ο συνομιλη
τής υποβιβάζεται από εκπρόσωπος

της ελληνοκυπριακής πλευράς οε
φορέα και εκτελεστή της πολιτικής
και τακτικής στο εθνικό θέμα που
έχει προαποφοσισθεϊ από μιά μερί
δα μόνα του λαού.
«Θο ήθελα νο τονίσω, όπως και
προφορικό σας έχω πεί. ότι μέσα
στις συνήκες που έχει δημιουργήσει
η διακυβέρνησή σας δεν μπορώ να
υποστηρίζω την υποψηφιότητά σας
γιατί πιστεύω ότι έχετε οδηγήσει
τον τόπο μπροστά σε σω ρό προ
βλημάτων και ιδιαίτερα γιατί η ενό
τητα του λαού έχει οδυνηρά πληγεί
χωρίς καμιά ελπίδα αποκατάστασής
της στην περίοδο της δικής σας δια
κυβέρνησης. Και χωρίς ενότητα τα
θεμέλια του αγώνα μας αποδυνα
μώνονται και η πορεία μας για μιά

ειρηνική λύση του κυπριακόν
βλήματος καθίστατο) δύσκολη·
»Εν όψει των πιό πάνω, δ£ν^
παρέχεται άλλη επιλογή παρ° ^
υποβάλω την παραίτησή μϋυ V*“
γους ηθικής τάξης και για να Μό
όράμω στην παγίωση του
τισμένου εσωτερικού μας μετιύιά*
»Παραμένω στπ όιάθεώΐ ^5
για την παροχή κάθε βοηθε·0! των αναγκείων υπηρεσιών
διορισμό αντικαταστάτη μου. ν '
οποίο φυσικά είμαι έτοιμ°ί _
προσφέρω κάθε βοήθεια,
ράσταση και πλήρη ενημέρώύΤΓ
να μπορέσει να ονταπακριθε»
σοβαρά καθήκοντα του συνθ(™Π
και για να δισφυλαχθεί η διαδ1»®*
του διακοινοτικού διαλόγου»·

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ ^

0 Οικον. Έ φορος Βεροίος διακηρύσει ότι την 12-5-82 ημέραν
Τετάρτη και ώρα 10-12 π.ρ. στα
γραφεία
της
Οικον
Εφορίας
Βέροιας διεργείτσι δημοπρασία
μισθώσεως Οικήματος για τη στέ
γαση των Υπηρεσιών της Νομαρ
χίας Ημαθίας με ανώτερο μηνιαίο
μίσθωμα δραχ 130.000. Το οίκημα
πρέπει να βρίσκεται στη Βέροια και
να έχει ωφέλιμο χώρο περίποϋ
1450τ μ.
Σε περίπτωση αγόνου δημοπρα
σίας η επαναληπτική θα γίνει την
20-5-82 ημέραν Πέμπτη και ώρα
10-12 π.μ.

Ο οικον. Έφορος Βέροιας
ρύσει ότι την 12-5-82 ηΜ*1
Τετάρτη κοι ώρσ 10-12 π μ·
γραφεία
της Οικον.
ΕΦ<
Βέροιας διεργείται δημοπρύτ
μισθώσεως Οικήματος για τη
γαση του Τμήματος Χημικών τ
ρεσιών Ημαθίας με ανώ’1
0. "
μηνιαίο μίσθωμα δραχ. 6.500οίκημα πρέπει να βρίσκεται αιΠ ®
ραία και να έχει ωφέλιμο
περίπου 65 με 70 τ.μ.
__
Σε περίπτωση αγόνου δηβ4®1^
αίας η επαναληπτική θα γίν*1 ' ϊ
20-5-82 ημέραν Πέμπτη και ^
10-12 π.μ.

Ο Οικον. Έφορος Βέροιας

Ο Οικον. Έφορος βεΡ^'

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΝ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - SERVIS*

ΩΔΙΚΑ

ΠΤΗΝΑ

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Ο ΙΚ ΙΛ ΙΑ Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΩ Ν
ΚΑ ΤΑ Τ Η Ν Θ Ε Ρ ΙΝ Η Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο
Π Ω Λ Η Σ Η Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η -Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η

ΤΗΛ' 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

ΠΑΣΤΕΡ 12
i n tΙ
Μ. ΣΑΟ ΥΛΙΑΗ

5 *

4 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣΣΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Αξίζουν χίλια συγχα
ρητήρια ο ένα πράγμα
«κά μεγάλο δάσκαλο κ «
αγωνιστή του Καράτε
στον Sensei ΕΛ. ΚΥΡΙΑ
Κ1ΑΗ μαύρη ζώνη 4 ·
ΝΤΑΝ καθ ’ ότι τέσσερις
Μακεδόνες μαθητές τον
και συγχρόνως σχολάρχες λαμβάνουν μέρος
στην διεθνή συνάντηση
Ισπανία - Ελλάς, που θα
γίνει στα Σεγκόβια Ισπα
νίας στις 2 Μαίου. Πρό
κειται για τους διεθνείς
άσσους του Καράτε που
έχουν
εκπροσωπήσει
επανειλλημένως την χώ 
ρα μας σε παρόμοιες
εκδηλώσεις, τον ΧΑΡ.
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟ ι*παι
δευτή σχολής Γ ιαννιτσών μαύρη ζώνη - 2 ·
ΝΤΑΝ. τον Δ. ΜΗΤΩ
•ΝΑ εκπαιδευτή σχολής Κρύας Βρύσης μαύρη ζώνη - 2 - ΝΤΑΝ,
τον Β. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟ εκπαιδευτή οχολής Αλεξάνδρειάς μαύρη
ζώνη
2 ΝΤΑΝ, και τον Ν. Π Α ΝΕΤΣΙΔΙΙ εχπαιδοιτή σχολής
Βέροιας μβύρη ζώνη 2 - ΝΤΑΝ.
Αρχηγός της Ελληνικής ομάδος είναι ο πρόεδρος του Πανκλλη
νίου Αθλητικού Συλλόγου OKINAW A TE TAI KARATE DO
Master Β. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ μαύρη ζώνη - 7 - ΝΤΑΝ που όπως μας

πληροφόρησε πιστεύει πολύ στην συμμετοχή των Μακε6όν«ν
οων του Καράτε.
Την Ελληνική ομάδα που θα επιστρέψει με την Ολυμπιακή » ^
ΜπΓοιι συνοδεύει ο φοηογράψος της σχολής Καράτε Γιανν»
ΙζίΤ ΓΠ ΙΣ ΑΝΤίΙΝΙΛΔΥΐΓ
Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξ»11·
Παπαδόπου» ος - X. Ωρωόπουλος · Ν. Πανττσίδης Δ. Μ π ^

ΠΕΜ ΠΤΗ
29
ΑΠΡΙΛΙΟ Υ 1982
Ετος ιδ ιεως 1965
αρ. φύλλυυ 1915
Μητροπόλεως 72 - Τηλ. 2 3 .1 3 7 ]
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Ενισχύ
[υσεις σβ
ΚτΠνοτρόφους
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
/V. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

0

ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
ως eyiov? 9' 6^ 9 000 6ΡΧ· θα δοθεί

θυνίονήΓ 0η 06 *7Γ*νθτρόφΟυς που
"Οαγρόω

την

' ° Την Εφ0^ ° ν Π του

ο . ατ0ζ γ'α ΤΓ)ν εξυγίανση και

■ ^ r u r
°Χ0οΟν'τη6ΡαστηΡ'0ΤηΤε<; ΠΟυ £ν|τΡΐΊών 1η ν°· Π προμ'ίθ£|α κτΠνια-

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων

ΙΣΗ Μ Ε Τ Α Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η
ΣΤΙΣ ΕΠ ΙΑΟ ΤΗ ΣΕΙΣ
—

"Ροϊόντων 0UQKÜJV κα' 0,οΑ°ν ικών
Φυμ(1τιω„ £ Π καταπολ£μηση της
«)Γαο
ως κο! Ρρουκελώσεως. η
^
Π στεγάστρων κ,λ.π
αε '1 νΐ0*ύσ^ αυτές θα δοθούν

Κ.Δ. Μακεδονίας ζητά:

—

»

"

Των παραγωγών που παραδίδουν προϊόντα
σ€ Ενώσεις, Κοινοπραξίες ή Ιδιώτες εξαγωγείς

Χο^ ίδ α Γ Τ
ρήΛΦ° υ1 TU1V Π6ρ'οχών
Άμφιοοί, 6*ου Σ ύ ρ τ η ς Πστρών.
Λπμ|ας Boa 2ακυνθου· π Ρ£β£ώ ς.
Aáp,tiac- TpiKóAujv,
Aovi«n? τ® ώ.ρ,ν^ ΚιΧ^ θεσ οα
S otL * PPaT Καβ °λα'» Δράμας,
ΝικόΑοοι
Αλείο''ί>Ρ°ύπολης Αγ.
Χίου «λ - Ηρακλ£'ου. Κορίνθου.
υ κα' =όνθης.

Η ανάνκη για ίση μεταχείριση
των παραγωγών στο θέμα των κρα
τικών επιδοτήσεων, ανεξάρτητα
πού θα παραδώσουν για διακίνηση
το προϊόν τους, επισημάνθηκε στη
χθεσινή συνέλευση των μελών του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Κ. Δ. Μακε
δονίας.
Σύμφωνα με δηλώσεις του
προέδρου του Συνδέσμου κ. Χρυσοχόου η γενική συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε χθες και προ-

mi» Λ1^°ς Ηύαθι'ας που ως γνωΜεγάλες μονάόΕς
με
^ r m J á τ,ζ
T ενισχύσεις.
ίξα'Ρέθ,|ΚΕ όπως
^ τ ρ ο φ - Ί ^ '6'

χθές στη Νάουσα ασχολήθηκε
πρωταρχικά με το σοβαρό αυτό θέ
μα, μετά από καταγγελίες και πλη
ροφορίες που υπάρχουν ότι η
κυβέρνηση μελετά την καθιέρωση
μεγαλύτερων επιδοτήσεων στους
παραγωγούς που θα δίνουν το
προϊόν τους στις Ενώσεις και Κοινο
πραξίες και μικροτέρων
ή και
καθόλου - επιδοτήσεων σ' εκείνους
που θα το παραδίνουν σε ιδιώτες
εξαγωγείς.

ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οιτως
καταγνΕλουν
πολλοί
παραγωγοί, γίνεται τελευταία μια
μεθοδευμένη
προσπάθεια, από
τους πολέμιους της ιδιωτικής πρω
τοβουλίας. να πειστούν και νο ανα
γκαστούν οι παραγωγοί να προτιμή
σουν τις Ενώσέις και Κοινοπραξίες
γιατί, όπως διαδίδουν, «το κράτος
θα επιδοτήσει μόνο αυτούς που θα
παραδώσουν το ροδάκινα σε Κοινο
πραξίες και Ενώσεις». Σσν επιχείρη
μα. μάλιστα, φέρνουν την ανωμαλία
που παρουσιάστηκε πέρσι με τις
επιδοτήσεις και οι οποίες εκκρεμούν
ακόμη στην ATC.
ΟΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Οπως τονίζουν οι ιδιώτες εξαγωγείς, αν η κυβέρνηση δεν θεσμο
θετήσει σύντομα τα απαραίτητα μέ
τρα γιο την προστασία των επιχειρήσεών τους και υυνεχίοει να
παρακινεί τους αγρότες να αποφεύνουν τη συνεργασία με τους ιδιώτες
εξαγωγείς τότε Οα αναγκαστούν να
κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους
αφού το παθητικό που θα έχουν θσ
είνοι μεγάλο.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση
επανειλημμένα έχει διατυμπανίσει
ότι θέλει νο στηρίξει την ιδιωτική
πρωτοβουλία, ότην πράξη όμως
συμβαίνει το ανηθετο.
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ
Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ

τήοει

τ Πν υπ όσ χεσ η ό τ ι π κυβ έρ νησ η θα μεΑετ° ο ίτημ α τω ν καπνοπαραγωγών για τιμή

άλι δρχ' σ τα καπνά «Μ π έμλεϋ» κα θώ ς και για
ΐη Ρ 0 ιτήματα τη ς τάξεως, τε λ ε ίω σ ε τη νύχτα
τών Ρ

Π Μεγάλη και δυναμική κινη τοπ οίησ η

ν παραγωγών της περιοχής Κ ρύας Β ρύσ ης
° ννιτσών.

· ρ .^ € €κα το ντά δ ες τρ α κ τέρ μπήκαν μ έσ α σ την

«ΧΕΟοπ--------------

-

· , α π ό το

Με0 ° ° α Και "π ολιό ρκη σ α ν» τη Ν ομαρχία
β ρ ά δυ .
Ίά έρ ι Της Τ ρ ίτη ς μ έχ ρ ι τη ς 9 το βρό

νΑ >λ Ζ
πνοκοτεύονται lie τυ κυ·£°0' *uuit „ *υ ί'6πς είναι άχρηστοι.
°ύν να r ι ΟΤ5ύοντο' και πρπσπο^'νάνοή ηθθύν μ£ άτιμο μέσα, είναι
*'°τ, η ο ο ^ Γ 0' ϋλΑ° «°' επικίνδυνοι.
τη, αθθυν m επιβάλλουν τις
1><,ν Γ°» 0..Ln.apa"tp'V-ov,aATOC’uM't,£
^ « ή T0| ° XotJ Μπροστά οτι ιν προσ^θοΠοΑο ’ ο6°Ρα Κατηγορούν και
r,VQl
α° τούς· που η θητΕίο τους
Αιό7| , ° ζ Μπροστά στην δίκη τους,
Τι ° KüXr tV Μπορούν νο αντιληφθούν
1 Μι^ λ 1σί ή° υ''ίΤϋ,[),στΓ1ζ κα, ο καλός
Όυ< · eiVQl αυτό<ί που σέβεται
^ "Ι'ΥΟνω!°Μθυς και το συμφέροντα
, °°ούν νο
n0u "ππρετεί. Διότι δεν
Πν οΡνύν° «Χωρίσουν το κόμμο ιιπό
."ί')ναμική',0Π Διότι η οΡΥόνωσπ είναι

Ä t ^ 0^ του
-Ρ0*!
'° 0'K0πληθυV0lJ"<Ü
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Α ξίζει να σ η μ ε ιω θ ε ί ό τι η Επιτροπή Α γώ να
του Α γρ ο τικο ύ Σ υλλόγο υ Κρύας Β ρύσ ης ήρ θ ε
στη Β έρο ια και ζή τη σ ε την σ υμπ αράσταση το υ
Α γρ ο τικο ύ Σ υλλόγου Ημαθίας, αλλά οι εκπ ρ όσ ω 
ποι το υ τε λ ε υ τα ίο υ δεν συμπ αρασ τάθηκαν στα
δίκαια α ιτή μ α τα τω ν σ υ να δ έλφ ω ν τους.
Στην φ ω το γρ α φ ία μια άποψη από τη ν
«πολιορκία» τω ν καπνοπαραγωγών σ το Δ ιο ικ η 
τή ρ ιο Εδέσσης.

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ανοιχτή επιστολή
του Προέδρου Ε.Γ.Σ.
Αλεξανδρείας
πράσινοι, ουτ€ κόκκινοι, ούτε μαύροι.
Οταν έρθει η ώρα των εκλογών, τότε
μπορούν να διαλέξουν όποιο χρώμα
τους αρέσει και όποιο κόμμο τους
εκφρόζεί, Διότι οι αντιπρόσωπο· παρά τη
ενώσει κατά την εκλογή τουςδεν ψηφΐζονται μόνο από ένα κόμμα.
Θα πρέπει να καταλάβουν αυτό» που
από την ημέρα της εκλογής μας. το σώ*
μα τους ενέταξε στην αντιπολίτευση, ότι
ο ρόλος τους είναι εξ ίσου εποικοδομητι
κός στην επίλυση των προβλημάτων και
όχι αρνητικός.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
^ΔΡΑΓΩΓΟΙ-ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
μ„

ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ίο καινούργιο κατάστη£τ ΤΟ φΑΡΜΑΚΏΝ Β. ΠΑΛΟΥΚ1ΔΗ

Κϋτ“ ° Ί τιμα θα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις
μ(,τ(.1εί>ΥΚ’ες’ σηόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανή-

ΕιΥ*1' ^ 7,ΡσΜ(Ιτα.
"Κεαη

1*1

** "ντικρύσετε την διάθεση του Γεωηόνου για την
'-ζυπηρέτηοή σ„ς όσον αφορά:

|5^ ν πΡ°μήθαά σας σε φάρμακα
Ις ρεΣέτες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.

6)τ ? * 7 ιΡλέν«ς και
με ΟΚο,μ . Ρμεστ1 και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειών
της
* ° Τ1' ν επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
Ρϊ'κής παραγωγής.

ΒαΣ ΙΛ Η Σ Η. ΠΑΛΟΥΚ1ΑΗΣ
ΓΕΩΠΟ ΝΟ Σ
Τ Η Λ . 62.418 62.425
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Θα πρέπει να καταλάβουν, ότι
συνεργατισμός δεν είναι να κουβαλάμε
την οργάνωση μέσα σε ένα χρόνο 6
ψορές στα δικαστήρια σε εποχές μάλι
στα κατά τις όποιες η Διοίκηση είχε να
φροντίσει τόσα σοβαρό προβλήμοΐα
(Συγκέντρωσης, τυποποίησης και διακί
νησης. γεωργικών προϊόντων) θο πρέπει
■να καταλάβουν ότι διασύρεται το κύρος
της οργάνωσης όταν εκβιάζονται Διοι
κητικά Συμβούλια Συνεταιρισμών να
παίρνουν αποφάσεις ατό γόνατο, μέσα
σε μια νύχτα και να ζητούν την απομά
κρυνση της Διοικήσεως. γιατί δήθεν διε
πίστωσαν τα Συμβούλια από τα χωριά
τους ότι η εκλογή μας ήταν άκυρη, (για
να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξιεςτους
Δεν επιτρέπεται για ανθρώπους που θέ
λουν να λέγονται συνεταιριστές να λενε,
είστε καλοί, δεν σας βρίσκουμε κανένα
ψεγάδι, δεν σας θέλουμε όμως γιατί δεν
εκφράζεται το κόμμα μας. Δεν βαρέθη
κον επιτέλους, να μαζεύονται κάθε Σάβ
βατο στα Ζαχαροπλαστεία και να μας
κατηγορούν, διαδίδοντας κάθε τοαο ότι
σε λίνες μέρες τελειώνουν τα ψωμιά
μας.
Θα πρέπει να καταλαβουν οτ» το μό
νο που κατόρθωσαν έως τώρα είναι η
διάσυρση της οργάνωσης και ιδιαίτερα
αυτών των ίδιων.
Γνυιρίζουν πολύ καλό όιτι σ νόμος
921/79 περί Συνεταιρισμών, έχει άρθρο
και διατάξεις, τα οποία δεν μπορούν και
δεν δικαιούνται να τυ (ΐγνοούν, (αυτές
είναι βασικές γνώσεις γ·ο Συνεταιρι
στές).
Δεν έχουν το δικαίωμα να ταλαιπο.ιροΰν την οργάνωση κοι νπ γίνοντυι τρο
χοπέδη σε καυτά και σοβαρά θέματα κσι
οικονομικό προβλήματα. Δεν επιτρέπε
ται να δηλώνουν στις Γενικές Συνελεύ
σεις, αλλά ούτε κάν νσ το διανοούνται,
διότι έίνπΓ ντροπή, άη αργούς δεν ιυυί
ενάιαφερυ κανενυ ηίιύ» το υικονομικά
ι προβλήματα τήξ οργάνωσης4 παρά μο
νσν η διεύρυνση του Δ. Συμβουλίου.
Εχουμε Θέματα καυτά που τκρεμούν. όπως είναι π κατασκευή Σιλός και.
(Σ υνέχεια σ τη οελ, 4)

Επίσης ένα άλλο σοβαρό θέμα
που επισημαίνουν οι εξαγωγείς είναιο περιορισμός της απόσυρσης
ροδάκινων.
Η μενάλη σε έκταση περσινή
απόσυρση δυσαρέστησε τους εταί
ρους μας στην ΕΟΚ και όπως φημολογείται αν και φέτος πραγματο
ποιηθεί Ιδια σε έκταση απόσυρση,
είναι πολύ πιθανόν οι εταίροι να
ζητήσουν από την Ελλάδα τΰν
περιορισμό της ροόακινοκαλλιέργειας.

λη του έκανε ο Σύνδεσμος Εξαγω
γέων για την όσο το δυνατόν καλύ
τερη συσκευαοία, τυποποίηση και
γενικώτερα εμφάνιση τω ν προς εξα
γωγήν προϊόντων.
Τα μέλη που δεν θα συμμορ
φώνονται θα καταγγέλονται και θα
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες τοϋ
νόμου.

Νεκρός
από ηρωίνη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 (ΑΠΕ)
0 εικοσάχρονος Ε. Φωτιάδης
που βρέθηκε προχθές νεκρός σε
διαμέρισμα φίλης του διαπιστώθηκε
μετά από νεκροψία ότι πέθανε από
εγκεφαλικό και πνευμονικό οίδημα
μετά από χρήοη ηρωίνης. Πραγμα
τικά. η φίλη του Α Μπεζά, ομολόγη
σε ότι το πρωί έκαναν μαζί χρήση
ηρωίνης και ο Φωτιάδης από την
στιγμή εκείνη δεν ξύπνησε.
Η Μπεζά συνελήφθη, γιατί
υπάρχει σε βόρος της ένταλμα ουΚ λήψεως για λαθρεμπόριο ηρωίνης
και για αυτόφωρο χρήση ηρωίνης.
Η κατηγορουμένη παραπεμφυηκε
στον εισαγγελέα και προφυλακή
σθηκε.
Σύμφωνα με θετικές πληροφο
ρίες η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης
προχωρεί σε βάθος έρευνα, ύστερα
από τον θάνατο του Φωτιόδη. για
την ανακάλυψη σπείρας ναρκωτι
κών.

Νέο χιόνι
έπεσε χθες

ΟΙ ΠΕΡΣΙΝΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ακόμη καθυστερεί η καταβολή
των επιδοτήσεων από την ATE
στους παρανωγούς που πορέδωσαν
πέρσι γιο εξαγωγή το προϊόν τους
σε ιδιώτες εξαγωγείς.
Το γεγονός αυτό αποτελεί,
όπως τονίζεται, αποτρεπτικό παρά
γοντα για μελλοντική συνεργασία
παραγωγών - εξαγωγέων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
σ τ η ς υ ς κ ε υ α ς ια

Αυστηρή σύσταση προς τα μέ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 8 ΙΑΠΕ)
Χιονίζει από τις πρώτες απο
γευματινές ώρες στους Νομούς
Καστοριάς Κοζάνης κοι φλώρινας
ενώ στην διάβαση της Βίγλας τα
αυτοκίνητο πρέπει να είναι εφοδια
σμένα με αλυσίδες.^ γιατί το χιόνι
έχει φθόσει τα 15 εκατοστά. Η θερ
μοκρασία στην Δυτική Μακεδονία
κυμαίνεται γύρω στο μηδέν, ενώ
στην Θεσσαλονίκη βρέχει συνεχώς
και η θερμοκρασία έχει πέσει στους
πέντε βαθμούς πάνω από το μηδέν.

ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΝΤΟΙΤΣ ΦΑΡ
Η εταιρία με την μεγαλύτερη πείρα
στα γεωργικό μηχανήματα
ΚΑΙ ακόμη τώρα προσφέρει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΥΝΑΜΗ-ΑΝΤΟΧΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνβληφ θησαν
σ ω μα τέμπ οροι
στη Βέροια
Ε Ξ Ε Δ ΙΔ Α Ν Ν Ε Α Ρ Ε Σ Τ Α Ϋ Λ Α Ν Δ Ε 7 Ε Σ
Κατηγορούμενη για σωματεμ
πορία και μαστρωπεία συνελήφθη
την Τρίτη το βράδυ μαζύ με τους
συνεργούς της, η Χριστίνα Λεονταρίδου, 30 χρόνων, ιόιοκτήτρια του
ΜΠΑΡ «Χριστίνα» της Βέροιας.
Μετά από παρακολούθηση των
οργάνων Ασφαλείας έγινε στις 1 τη
νύχτα τηςΤρίτης προςΤετάρτη έφ ο
δος στο ΜΠΑΡ, παρουσία ταυ
οντεισαγγελέως κ Κων'νου Γκίκα
και κατελήφθηοαν οι τρείς νεαρές
«καλλιτέχνιδες» του ΜΠΑΡ, Τσυλανδέζες στην καταγωγή, να προσ
φέρουν αε πελάτες τον «αγοραίο
έρωτα».

ρους της και σπς ίδιες τις Ταύλανδέζ«ςΑντίθετα οι τρείς Ταύλανόέζες
δήλωσαν κότα την σύλληψή τους
ότι η Λεονταρίδου τις εκβίαζε και τις
απειλούσε προς το σκοπό να έρχον
ται σε ερωτικές συναντήσεις με
πελάτες του ΜΠΑΡ, έναντι χρηματι
κής αμοιβής.
Αξίζει νο σημειωθεί ότι οι τρείς
αλλοδαπές είχαν κανονικό άδεια να
εργαστούν ως «καλλιτέχνιδες» στο
μπαρ.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Κατά την έφοδο της αστυνομίας
συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω:
•
Η
ιόιοκτήτρια
Χριστίνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
Λεονταρίδου. 30 χρόνων.
προέκυψαν οι πελάτες που επιθυ
•
Ο σερβιτόρος Νικόλαος Χοίμούσαν να έρθουν σε ιδιαίτερη
λούς του Πατρόκλου, 37
συνάντηση με κάποια από τις νεα
χρόνων.
ρές Ταύλανόέζες, πλήρωναν σε
•
Οι τρείς Ταύλσνδέζες «κολ·
σερβιτόρο του καταστήματος το
Λιτέχνιδες» ηλικίας 21. 27
ποσόν των 2 .0 0 0 δραχμών. Το
και 29 χρόνων.
ποσόν αυτό μπορεί να ήταν και
Δικογραφία σχηματίσθηκε ΓΠίμεγαλύτερο, ανάλογα με τις επιθυ
μίες του πελάτη. Ο σερβιτόρος στη
ενάντιον των:
συνέχεια έδινε δυό μάρκες στην
•
Αδαμαντίας «συνασοποιι
κοπέλα, που αντιστοιχούσαν στα
λου. 2 1 χρόνων.
ποσό ίω ν 400 δραχμών. Αυτό το
•
Αλεξάνδρου Πετριδπ, 24
ποσόν ήταν η αμοιβή της για κάθε
χρόνων, σερβιτόρου
ερωτική συνάντηση κσι στο τέλος
■ Διονυσίου
ΛεονταρΙδη.
ανάλογο με τις μάρκες που είχε η
συζύγου της Χριστίνας
κάθε κοπέλα γινόταν και η πληρω
Η Χριστίνα Λεονταρίδου κατημή·
γορείτσι
για σωματεμπορία
μαστρωπεία. οι Χοϊλοϋς. Αθανασοπούλου και Πετρίόης γιο συνέργεια
στην σωματεμπορία, ο Λεανταρίδης
0 σερβιτόρος συνόδευε κατό
για ηθική αυτουργία στο αδίκημα
πιν τα ζευγάρια στα δωμάτια που
και οι τρεις Ταύλσνδέζες για παρά
υπάρχουν πάνω οπό το ΜΠΑΡ και
βοοη του Ν, 1193/81 «περί της εξ
όπου διέυεναν οι Ταύλσνδέζες. Εκεί
αφροδισίων νόσων προστασίας»,
γινόταν η ερωτική συνομιλία.
αφού εζεδίδοντο χωρίς την αποιτούμενη άδεια.
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ

ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ

Η ιόιοκτήτρια του ΜΠΑΡ Χρι
στίνα Λεονταρίδου έχει απασχολή
σει τις αστυνομικές αρχές και στο
παρελθόν και ήδη εκκρεμούσε δικό
γραφία ac βάρος της για παρόμοια
περίπτωση (τότε η «καλλιτέχνιόα»
ήταν Κυπριά και όχι Ταϋλανδέζα).
Κατά την σύλληψή της η Λεον
ταρίδου αρνήθηκε κάθε συμμετοχή
στις παράνομες αυτές ενέργειες και
έρριξε την ευθύνη στους σερβιτό-

Οι αυλληφθέντες μετά την
απαγγελία του κατηγορητηρίου οπό
τον Εισαγγελέα Βέροιας κ Τσίχλα
κρατήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα
και σήμερα πρόκειται να δικαστούν
στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμε
λειοδικείο.
Ας σημειωθεί ότι βάσει του νό
μου η Διοίκηση Χωροφυλακής έχει
το δικαίωμα να εκόώσει διοικητική
πράξη και να διατάξει τα προσωρινό,
μέχρι 2 μήνες κλείσιμο του ΜΠΑΡ
στο οποίο σημειώθηκαν αυτές οι
παράνομες πράξεις.

Τροπολογίας
στον νέο νόμο
π€ρί κινήτρων
ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός Συντονισμού κ, Απ,
Λόζορης δήλωσε ότι με τις τροπο
λογίες που επέρχονται στο νομο
σχέδιο περί κινήτρων επιδιώκεται η
’βελτίωσή του ώστε να γίνουν πιό
ελκυστικές οι επενδύσεις Οι βελ
τιώσεις αυτές αναφέρονται·
1. Στην ενοποίηση των περιο
χών Γ και Δ' και την αύξηοη των
επιδοτήσεων στο ποσοστό του
40%. ενώ μέχρι τώρα για την Γ
περιοχή π επιχορήγηση ήταν μέχρι
30%. Τώρα πλέον θα υπάρχουν 4
περιοχές π Α' χωρίς καμμία επιχο
ρήγηση. η Β με ποσοστό μέχρι
20%. η νέα ενοποιημένη Γ’ με
ποσοστό μέχρι 40% και η Δ' με
50%.
2. Στην άρση των αντικινήτρων
που δημιουργούσε η διάταξη του
άρθρου 2 0 του νομοσχεδίου, με
τους περιορισοϋς που έθετε στη
διάθεση των μετοχών προκειμένου
για επιχειρήσεις που είχαν ενισχυθεί με τα δωρεάν κεφάλαια. Ό πω ς
δήλωσε ο κ. υπουργός με την τρο
πολογία που θα κατατεθεί θα επι
διώκεται να διασφαλισθούν μεν τα
συμφέροντα του Δημοσίου από
καταδολιεύσεις πλήν όμως τούτα
θα γίνεται χωρίς την δημιουργία
αντικινήτρων που θα αποτρέψουν
τους ιδιώτες από το να προχωρή
σουν σε επενδύσεις
Στόχος του νομοσχεδίου είπε ο
κ. Λάζαρης είναι να δώσει ισχυρά
κίνητρα και να κινητοποιήσει το
παραγωγικό δυναμικό της χώρας

που ανήκει στην ιδιωτική πρωτο
βουλία. Φυσικά αφού η κινητοποίη
ση αυτή επιδιώκεται να γίνει με
χρήματα του Δημοσίου είναι φυσικό
νο υπάρχει κοι ο ανάλογος έλεγχος
Ό που υπάρχει ·.κοινωνική θποίο
πρέπει να υπάρχει και πντίστοιχος
κοινωνικός έλεγχος
Εξάλλου, ο κ Λάζαρης πρόσθε σε ατι το κίνητρα προκειμένου για
επενδύσεις ιδιαίτερης σημασίας ενισχύονται περαιτέρω με τις εξήςόύο
διοτόξΐις του νομοσχεδίου:
ΠΡΩΤΟΝ εκείνη που προβλέπει
ότι επενδύσεις που πραγματο
ποιούνται σε ζώνες ιδιαίτερης προ
βληματικότητας μπορούν νο *νι
σχυονται με τα κίνητρα της Δ'
περιοχής (δηλαδή μέχρι ποσοστό
50%) ανεξάρτητα σε ποιά περιοχή
βρίσκονται. Η ενίσχυση αυτή θα γί
νεται με απόφαση του υπουργού
Συντονισμού που θα εκόίδεται μετό
από γνωμάτευση των αρμοδίων
οργάνων προγραμματισμού.
— ΔΕΥΤΕΡΟΝ η διάταξη παυ προ
βλέπει ότι επενδύσεις ιδιαίτερης’
σημασίας (τεχνολογικής αιχμής
κ.λ,π.) ανεξαρτήτως περιοχής μπο
ρούν να ενιατχόονται με το υψηλω·
τέρα κίνητρα (Δ περιοχής), Και για
την περίπτωση αυτή οι επιχορηγή
σεις θσ δίνονται ύστερα αιιδ έγκρι
ση της αρμόδιος επιτροπής προ
γραμματισμού,
Το νομοσχέδιο για τα κίνητρα
θα εισαχθεί προς ψήφιση στιι Βου
λή την μεθεπόμενη εβδομάδα ενώ
άρχισε ή συζήτησή ταυ στην αρμό
δια κοινοβουλευπκή επιτροπή.

Ψησταριά

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Πατρίδα Βέροιας
ΤΡΑΚΤΕΗ ΝΤΟΙΤΣ
από 4 0 μέχρι 145 ίππους

Ετσι βρίσκεται πάντα πρώτη
στην προτίμηση των γεωργών
ΑΝΤ/ΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

Δ. ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ

(ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ)

Εκλεκτά σπεσιαλιτέ
ΦΙΛΕΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ-ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΠΕΙΚΟΝ
ΣΙΚΩΤΑΚΙΑ ΜΠΕΙΚΟΝ-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

Ό λοι οι μεζέδες μας
στα κάρβουνα
ΛβΜουρνίΐ υπο »<β Δ-πίθυνοη

ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 04 ' ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 0331 - 6 2 3 8 4

ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 20.590

Πέμπτη 29 Απριλίου 1982

ΛΑΟΣ

Σ Ε I Id A ;·

1—1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ Π Ο Υ ΘΑ

σταυρόλεξο

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ

Tou ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

1 2 34 5 6 7 89

7 Αν διπλασιασθεί και θαυμασμό
δηλώνει — Ξένο σύμφωνο - Κι
ένα όικό μας (αντιστρ.Ι.
8 Στην Εύβοια μεγάλη κωμόπολη
Ιγεν >.
9 Αϋτός χωρίς · χρώμα Ικαθ.)
Και τη θητεία του μπορέι να υπη
ρετεί αυτός (γεν.)
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

I Ετσι λέγοντω ο· πλαστές διηνη
σεις που έχου. κάποιο ηθικό σ κ ο
πό
? Αυτά βανερωνοιιν αημε ο του
αρίζρντη
3. Θ πιτηιο των Αιγυπτίων Τόπος
πι/οο ευχής ·<αθ I.
4 Αυτό ψηλυφίζονιαι στην κυθαρ» υουαα Ιυ νπ σ τρ ) Όμοιο σύμ
Φωνο
5, Ανήκέι στις τροφές - Το τρέξιμο
οτ γενική (καθ.|.
<5 Μπορεί να βλέπει και όνειρο
ουτος (όημ ).

1 Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται
και σαν λάθος.
2 Στη δημοτική και έτσι η αναπα
ράσταση.
3 ΙΟΙ
— 'Αφωνο μαγειρικό
σκεύος - Απ' τα τρία... 6ύο.
4 Στην αιτιατική προαωπο του
Τρωικού πολέμου (αντιστμ)
5 ΧΓ αυτός ανήκει ατα θηρία (γεν)
Αρχαία θεό (γεν. καθ.)
6 Αυτή αναφέρεται σχετικά με όλα
το γρσμμοτα.
7 Το γεωργικό φτυάρι στην καθα
ρεύουσα — Δ ίφθογνος
8 Πρόθεση - Σ' αυτήν πατούμε
Αρθρο ιδιωματικό (αντιστρ.).
9 Μιός διαστροφής, ιδρυτής - Κι
ένας γενάρχης φυλής.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΔΡΑΒίΔΑΣ 2- ΔΟΡΑ - Ο.Α 3 ΕΝΕΣΙΣ - ΥΑΣ 4 ΛΟΣ
----------, κλτδ
ΠΙΟΤΑ 8
- ΛΑΕΡ 5 ΦΙΔΙΑ - ΤΕΩΣ 6 ΗΛ'ΑΣΙΣ 7^ΚΑΣΑ
ΠΡ - ΡΑΛ
ΣΕΚ 9- ΣΗΜΑΤΟΣ 10 ΣΑΣΟΝΑΣ

Η γραφομηχανή, ο στυλΓ ραψος
ο δίσκος μακράς διάρκειας είναι
μερικό από τα είδη καθημερινής
χρήσης που αρχικά σχεδιάστηκαν
για την ευκολία οναπήρων Τώρα η
βρεττανική Ένωση Ηλεκτρομηχανικών έχει προκηρύξει διαγωνισμό για
την καλύτερη εφεύρεση που θο
διευκολύνει αναπήρους και θα έχει
ενσωματωμένη ηλεκτρική ή ηλε
«τρονική συσκευή Στο διαγωνισμό
μπορούν να πάρουν μέρος άτομο
από οποιαδήποτε χωρά. Βραβείο
5 .0 0 0 λιρών και ένα δίπλωμα θα
απονεμηθούν για πρώτη φορά φ έ
τος το Νοέμβριο και αυτό θα επανα
λαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια Σκο
πός είναι να διατηρηθεί το ενδιαφέ
ρον σε ερνασίες για ανετπήρους,
που δημιουργήθηκε με το περσινό
Διεθνές Έτος Αναπήρων και. όπως

auto το
&ραΤΕ;.

λεει η ένωση Ηλεκ ι μο μ*ι«u νικώννπ δοθούν Κίνητρο γιπ καινούργιες
εφευρέσεις 0 Βρετοννός Υφυ
πουργός με αρμοδιότητες σε θέμα
τα ανοπήροιν κ Χίου Ρόσσι. τόνιοε
ότι το Διεθνές Έ τος Αναπήρων θα
είχε πολύ μικρή οημοοια αν το
ενδιαφέρον που κίνησε δεν συνεχι
στεί κο· ότι χοίρε που η Ένωση
Ηλεκρομηχανικών έκαμε την ίδια
σκέψη Το βραβείο θα άπονε με ται
μόνο αφού η εφεύρεση τεθεί σε
χρήση και οηοόειχθεί επιτυχημένη
και θα δίνεται μόνο σε άτομα και όχι
αε εταιρίες ή οργανώσεις. Εάν όμως
περίσσιαερσ από ένα άτομο συμ
βάλλουν στην εφεύρεση τότε μπο
ροόν να μοιραστούν το βραβε ιο.
Συσκευές που θπ βοηθούν
οποιοδήπστε είδος αναπηρίας θο
ληφθούν υπ οψη *οι είναι ευπρόσ δίκτες πιτήσεις οπό όλο το μέρη
του κόσμου Η προθεσμία ιιηοβο
λης συμμετοχής Υ'α
διαγωνισμό
λήγει στις 30 Ιουνίου Η πρόεδρός
της Έ νω σης Παθήσεων Σπονδυλι
κής. Λαιδυ Μόσσσμ. που κινείται με

Α Π Ω Λ Ε ΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ. I

ΚΑΘΕΤΑ:

1 ^ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ 2.

ΑΡΗΣ :3 ^ 0 1 7

ΝΟΝΟΙ

ΡΑΣ 5 ΙΛΑΙ - ΑΤΑ 6 ΒΑΣΑίΝΑΚΙΙ - ΑΠΛΟΣ 7 ΕΤΣΙ
ΔΟΥΡΕΙΟΣ 9 ΑΙΑ - ΩΣΤΕ 10. ΣΑΣ - ΑΚΙΣ

ΣΩ 8

•
Ο Άντον Κρίοτι από τη Τζά
φνο της ΣρΙ Λάνκα κράτησε ισορρο
πία στο ένα πόδι του 31 ώρες και
45 λεπτά το Μάιο του 1979
•
0 Μπίλ Κόλινς οπο το Λάς
Βενκπς των ΗΠΑ περπάτησε 508
χιλιόμετρα στη φοβερή έρημο «κοι
λόδο του θανάτου» της Καλιφόρνισς σε 10 μέρες και 10 ώρες τον
Ιούλιο rau 1972.

γνώ σεις
Ορμόνες βοηθούν την
νυνατκεΐα γονιμότητο
Επιστήμονες του πονεπκττημίου της Καλιφόμνιυι ονακοίνωσπν
πρόσφατα οτι ανακάλυψαν μια
ορμόνη ηαυ «(ναι δυνατό να βοηθη-

» 50 f ΕΟΓΡΑΦΙΑ |Ε ΔΗΜ|
ΐ α ΐ 5 BOTAN. - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΙΑ' ΓΥΜΝ.Ι
»LMMJ I CV4| ΓΜ 'φΙΜ \A .l

u n w .1

σε- πολλές γυναίκες, οι οποίες δεν
μπορούν να αποκτήσουν παιδιά να
κανουν πραγματικότητα το όνειρό
τους
να γίνουν μητέρες. Η νέα
ορμόνη έχει τα επιστημονικά όνομα
ΛΡΦ που ο π ο τ ε λεσαι από τα ορχικα
των αγγλικών λέξεων για την περι
γραφή της δράσεως των ορμονών,
ι-ου εινσι η κενισχυση του παρθγονΐϊ3 απελευθερώ σεω ς τπς ΛουτεΤνπς» Η Λουτείνη είναι μιά ορμόνη
σπαραίτητη για την σύλληψη στη
μήτρα της γυναίκας και η έκκρισή
της ελεγχεται απο τον εγκέφαλο. Σε
μερικές γυναίκες όμως είτε λόγω
Φυσικής κατασκευής είτε λόγω κό
noiou ατυχήματος ο εγκέφολος δεν
πορανει αυτή την ορμόνη σε κανο
νικές ποσότητες, με αποτέλεσμα
αυτές να μη μπορούν να συλλάβοιιν Με την χορήγηση του ΛΡΦ
στην καιάλληλη στιγμή πριν από
• *IV tp u /M M )

Π . 10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Β' ΓΥΜΝ.)
12.20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ IA‘ ΛΥΚ4
2.10 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΝ.)
3JO ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΕ ΠΑΝ Ι
3 SO BOTAN. - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
(ΕΠΑΝ.)
4.10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
4.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
8.1» ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
TOV ΑΝΤΕΡΣΕΝ
6.40 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΕΠΑΝ.Ι
5.65 ΓΤΑΣΟΥ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
645 ΒΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
655 0 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7 45 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
6J5 ΜΠΑΡΝΕΥ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
1Ω10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ
ΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6 4 0 ΦΥΣΙΚΗ <Α" ΛΥΚ-1
60 0 01 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕ
ΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΕΡΜΛΝ BAN
BEEN
5.30 ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
600 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7-00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΙΑΤΑ
7.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ

8.30
10.00
11.00
12.00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

υ

«γλέφΰΛ ϋ^

εξωθείται στο να παρόγει περισσό
τερη Λουτείνη από ότι συνήθως και
ί /σι η σύλληψη μπορεί να γίνει Οι
επιστήμονες λένε ότι η νεα αυτή
ανακάλυψη θα λύσει το πρόβλημα
για την μ ιό στις 2 0 περίπου στείρες
νυναικτς. Παράλληλα θα βοηθήσει
τους επιστήμονες να αποκτήσουν
με γαλύτερη κατανόηση του μηχανι
σμού της αναπαραγωγής με αποτέ
λεσμα να προχωρήσει η έρευνα και
για τις στειράτητες που οφείλονται
και σε άλλες αιτίες.
14 δισεκατομμύρια
γράμματα το χρόνο
Σύμφωνα με μιά στατιστική της
Παγκόσμιος Ταχυδρομικής Ενώσ εω ς κάθε χρόνο στέλνονται σε
όλο τον κόσμο πάνω οπό 14 δισε
κοτομμύριο γρόμμπτο. Πρώτα έρ
χονται οι Αγγλοι με ετήσια αναλονία 8 0 γ ρ ά μ μ α τα κατά... κεφαλήν.
Ακολουθούν οι κάτοικοι τω ν Ηνω
μενών Πολιτειών, οι Ελβετοί και οι
Γερμανοί. Τελεοιαίοι στην Ευρώπη
είναι οι Ιτολοι οι Ισπανοί, οι Πορτο
γάλοι και οι Έλληνες με αναλονία
κάτω οπό 2 0 γράμματα το χρόνο,
κατα κεφαλή. Είμαστε δηλαόή και
σε άλλο τομέα «αγράμματοι».

8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝί

8 00
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εήν
Εφημερίδα μας!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩ Ν

•
Τον Αύγουστο του 1979
ανακοινώθηκε οτι βρέθηκαν στη
Γροιλανδία, μέσα σε στρώματα
χαλαζιακών πετρωμάτων ίχνη από
κύτταρα ηλικίας 3,8 δισεκατυμμυ
ρίων ετών

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ροδιοταξί

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑΚ Η Σ
Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Ενοντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ Γ)0.ι ληγiη11
23 880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωρά (τη
23.350

Σ ένα σπίτι δίνεται ένα πάρτυ
και το κέφι έχει ανάψει Αλλος
χορεύει άλλος ιραγουδάει. όλλος
κουβεντιάζει. Σε μιά στιγμή η οικο
δέσποινα του σπιτιού επεμβαίνει και
λέει
- φίλοι μου καλύτερο να κάνουμε
κάτι άλλο. Στο κάτω πάτωμα ένας
κύριος πεθαίνει
Το νέο συγκινεί ολους και απο
φασίζουν να σταματήσουν το χορό
κοι το τραγούδι και ν αρχίσουν να
παίζουν χαρτιά.
Μισή ώρα αργότερα η οικοδέ
σποινα τους ανοκυινιύνει
- Ξαναρχίστε να χορεύετε και νο
τραγουδάτε Ο κύριος του κάτω
πατώματος π έθα νε1

ΣΟΦΑ
ΛΟΓΙΑ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Κέρατο στο κέρατο (Ελληνικό).
ΟΛΥΜΠΙΟ (τηλ. 24772)
Ροβινοών στο θαυμαστό κόσμο
της ζούγκλας (περιπέτεια).
ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
0 Αγιος Πρεβέζης... και η
παπαδιά (Ελληνικό)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ 25471)
Η Ιστορία της «Ο» (Κορίν Κλερύ),
ΣΤΑΡ Ιτηλ. 22373)
Η ερωμένη του γάλου Λοχαγού
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ, 22408)
1922 (Ελληνικό)
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ. 28940)
Πέντε αδέλφια ζητούν εκδίκη
ση (Μηρούς Λή, καράτε).
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΚΟΤΖΑ ΜΠΑ ΣΟΠΟ ΥΑΟΥ
Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

62.555*62.οο6
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ενας μικρός πηγαίνει μαζί με το
μπαμπα του στο μαιευτήριο όποσ η
μάνα του πρόκειται να γεννήσει ένα
νέο αόελφόκι. Επιστρέφει ύστερα
στο σπίτι γεμάτος χαρά για το και
νούργιο αόελφόκι. που απέκτησε
και τί»ν ριοτό η ολκλφύ ΥΟΜΙ
- Ξέρεις ασύ πώς γίνονται τα παι
διό:
Οχι. αλλά εσύ θα μάθεις γιατί
ειααι γυναίκα.
- Και οι άνδρες δεν μαθαίνουν;
Πώς να μάθουν, Οταν γεννιέται
το παιδί κάνουν βόλτες συνεχώς·
στο διάδρομο. ^

Κινηματογράφο»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τΠλ. 23349)
Τα Σαραβαλάκια
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)
Είσαι στην ΕΟΚ μάθε για την
ΕΟΚ.

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ
1091 I) ·κιΐόκρπιωρ Αλέξιος ο Α
Κυμνηνάς κατανίκησε τους
πετσενέγκους (νομαδική μογ
γολική φυλή) στο Λεβϋύνι ιης
Θράκης
1854 Η Γάλλιο και η Αγγλία ιιξιω
νουν όπως η Ελληνική Κιιβέρ
νησπ σποκηρύξει το επανα
στατικά κινήμοτα στη Θ εσσα
λία και την Ήπειρο
1901 Γεννήθηκε ο αυτοκράτορας
της Ιαπωνίας Χιροχίτο

Εκθεση
χαλκογραφίας
στη Στέγη

νπαρχουν τριών ειδών πολίτες:
α) ο υποταγμένος μου είναι ο ιδανι
κός ν>α τα ολοκληρωτικό καθεστώ
τα, β) ο πολιτικά ελεύθερος που ζεί
στις δημοκρατικές κοινωνίς και γ) ο
προσωπικά ελεύθερος που όλοι θ έ
λουν να τον καταπνίξουν.

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου της Φιλόπτωχου Αδελφότητος
Κυριών κατέθεσαν στο τομείο της
φιλοπτώχου το ποσό τω ν 3.000
δρχ αντί στεφάνου στην μνήμη της
Πολύτιμης Κουοαή αδελφή της
Προέδρου της φιλοπτώχου Ελισά
βετ Χατζηνικολάκη
Από την Φιλόπτωχο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Την ΑΣΤΗΡ - ΑΕΒΕ Σαββίόη
Αφοί
Φάκα Αφοί που συνεχώς
τροφοδοτούν, το Ίδρυμά μας με
άφθονα φρούτα και λεμόνια
2) Τον κ Ππναγιώτη Βαρελόπουλο
για τη δωρεά 5.000 δρχ. στη μνήμη
*Πζ συζύγου του για τη συμπλήρω
ση 3 ετών από του θανάτου της
3) Γην κ. Σοφία Θεοδωρίόου για ένα
νεύμα, αντί ετησίου μνημοσύνου
στη μνήμη του συζύγου της Κων/νου4) Τα παιδιά της Μαρίας Ρήγα, γιο
τη δωρεά 10 000 δρχ στη μνήμη
της μητέρας τους
Εκ του Γηροκομείου

Μηεκάμιααν και ¿εχοπαι
F i H A l 20 ( Α νω θ εν χ π σ α ρ ία ς Μ Ι Σ Σ Ι Α )

Μιά πρωτότυπη έκθεση χαλκό
γραιρίος ανοίγει το Σάββατο στις 7 το
βράδυ στην αίθουσα της Στέγης
Γ ραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.
Πρόκειται yiu την έκθεση του
καθηγητού χαλκογράιρου κ. Μίλι.
Ηλιάδη με έργα εμπνευσμένα από
την θρησκευτική ζωή. τον λαϊκό μας
πολιτισμό, ιδιαίτερο τον Ποντιακό
και τις φυσικές ομορφιές της χώρας
μας.
Η έκθεση.θα παραμείνει ανοιχτή
μέχρι τις J Matou και θα λειτουργεί
κάθε μέρα από τις ΙΟ μέχρι τις I το
πρωί και από ης 4 μέχρι τις 9 το βρά
δυ.

Ευρήματα
της αρχαίας
Εγνατιας
Αρχαίες
πλάκες
βρέθηκαν
πρόσφατο στην οδό Διον. Σολωμού
στη Βέροια.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα ήρ
θαν στο φώ ς κατά τις εργασίες
εκσκαφής και οσφαλτοστρώσεως
του δρόμου από την Τεχνική Υπηρε
σία τοσ Δήμου. Πιστεύεται ότι ανή
κουν στην αρχαία Εγνατίο οδό,
όπως και τόσο άλλα ευρήματα, κατά
μήκος της οδού Μητροπόλεως, που
ανακαλύφθηκαν παλαιότερα και που
σκεπάστηκαν.
Σήμερα πρόκειται να δει τα
ευρήματα αυτά η αρχαιολογική υπη
ρεσία για να βνάλει τα πορίσματα
της.

Κ Ι ΒΩ ΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

Β Α Π Τ ΙΣ Τ Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ω Ν
Μ Ε Ε Π Α ΓΓΕ ΛΜ Α ΤΙΚ Α Β ΙΝ ΤΕΟ
ΕΚΠΑ Τ1Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν ΥΕΝΕΑ

ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ Α ΙΜ Α ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ

(Τυπογραφείο ΛΑΟ Υ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

D E N IZ F ΙΟ Υ 27 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΟ

Τ Η Λ . 2 8 £ 7 7 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Αργό πετρέλαιο τταρόγεται από
οικιακά απορρίμματα σε ένα πειρα
ματικό εργοστάσιο στο Ηνωμένο
Βασίλειο και το μήνα τούτο αναμέ
νεται να αρχίσει συνεχής παραγω
γή. Στο Ινστιτούτο Επιστημών και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ μια ομάόο με επί
κεφαλής τους Δρα Νόελ Μακ Ό λιφ
και κ. Ρότζερ Μπένν ασχολήθηκε
επί τρία χρόνια με σχετικές έρευνες
που αποτέλεσμά τους είναι ένα πρό
τυπο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο
τροφοδοτείται απδ οπορρίμμστο
του σκουπιδότοπου της περιοχής
που μέσα αε 10 λεπτό περίπου
μετατρέπονται σε συνθετική πρώτη
ύλη πετρελαίου με θερμογόνο αξία
ίση με καλής ποιότητας πετρέλαιο
μεσανατολικής προέλευσης. Περί
που δέκα τόννοι σκουπίδια δίνουν
26 βαρέλια πετρέλαιο με κόστος
παραγωγής 15 δολλόρια το ένα.
Κατά τη διαδικασία τα χαρτικό,
τα φυτικά και άλλα απορρίμματα
που περιέχουν κυτταρίνη τοποθε
τούνται σε ένα δοχείο υψηλής πίε
σης όπου επενεργεί υδρογόνο. Το
υδρογόνο που χρησιμοποιείται στη
υετατροπή παρασκευάζεται επί τό
που με αντίδραση ύδατος - αερίου.
Η συνθετική αυτή πρώτη ύλη
πετρελαίου είναι υψηλής ποιότητας
και δεν περιέχει θείο ή άζωτο,
δηλαδή ουσιαστικά δεν προκαλε!
ρύπανση σε αντίθεση με το φυσικό
αργό πετρέλαιο που έχει 7% θειο
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μείζονος Περιοχής Μάντσεστερ που
χρηματοδότησε την έρευνα ήδη
μεθοδεύει στον σκουπιδότοπο ειδι
κή διαδικασία διαλογής των καταλλπλότεοων
για
χρησιμοποίηση

ευθείας μετατροπή σε πετρέλαιό
φυτών που μεγαλώνουν με ηλιακή
ενέργεισ. Ή δη έχουν γίνει επιτυχή*
μένα πειράματα με γροσίδι και ο ΔρΜάκ Ό λιφ παραδέχεται ότι βρίσκει
πολύ ενδιαφέρουσες τις προοπτι
κές. Εξ άλλου βρίσκεται υπό μελέτη
και η δυνατότητα παραγωγής
πετρελαίου από λύμματα.

¿ K C V U C U F tU O ro
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F
Σήμερα δισνυκτερεύει το φαρ
μακείο:
ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΠΕΤΡΙΝΑ
τηλ. 29101

·■

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Καρσγιάννης Χρήστος
θεσΙνίκης 92 τηλ. 2 3 7 3 4
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Πετρίδης Θ εόδωρος
τηΛ 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πλατσάς Χρήστος
Κολινδρού 1
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Λίλιας Θωμάς

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Μ IM IS
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 62.118 - ΒΕΡΟΙΑ

/ ΙΑ Ο /ι Ο ΤΟ Ν Ο Μ Ο
Α μ εσ η Δ ρ ά σ η

100

Ο.Τ.Ε. 1β λά β εςI

121

Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

199

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

STUDIO

'2 2 . 2 2 2

Ν ο σ ο κ ο μ είο
Δ.Ε.Η. (β λ ά β ες )

2 2 .5 0 5
125

ΤΕΧΝΗ

Υδρευση

2 5 .7 4 9

Ο.Σ.Ε. (σ τα θ μ ό ς )

2 4 .4 4 4

ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟ Y

2 2 .1 9 9

Κάθε είδους φωτογραφία

Ν ο σ ο κο μ είο
ij£ H

(βλάβες)

OJl E (ο ισ θ μ ό ς)
ΣΤΟ

Το νο κ α ια φ ε ρ η μ έ σ α a t μ ια μ ό ν ο β ό ο μ ό δ ο , ν ' α π ο κ τ ή σ ε ι μ ά τια «®
μ α λ λ ιά λ α μ π ε ρ ά κπι δ έ ρ μ α ά ψ ε γά Λ ιο σ το ε ν ώ τ α υ τό χ ρ ο ν α θ α χ ά σ ε ι και δυό
τρία κιλό α υ τ ό π ο υ σ υ ν ή θ ω ς σ τ έ κ ο ν τ α ι σ τ η μ έ σ η και το υ ς γ ο φ ο ύ ς είναι
το ό ν ειρ α κάθε γ υ ν α ίκ α ς π λ λ ό και κ ά θ ε ά ν τρ ο π ο υ θ έ λ ε ι να είνα ι κ ο μ ψ ό ς
Ι Λ ιπ π ιρ ο μ ε τ ά τη ν π α σ χ α λ ιά τικ η π α νό α ια ια είνα ι ό π χ ρ ε ια ζ ό μ α σ τ ε όλοι·
Γ/ο νο π ρ α γ μ α τ ο π ο ιη θ ε ί α υ τά το Ο νειρο ό ε ν χ ρ ε ιά ζ ε τα ι π α ρ ά ν'οκολΟΟίΐη α ι τι μ ια ά ίο ιτο
α σ τρ α π ή Π ο υ μ ε λ ε τ ή θ η κ ε ειδ ικ ά για να ε υ ν ο ε ί την
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Μ ια Εύκολη
δίαιτα - αστραπή

απορριμμάτων. Επίσης αναζητούνται ευρεσιτεχνίες για το μεταλλικά
καταλύτη που χρησιμοποιείται στη
διαδικασία μετατροπής Η επιστη
μονική ομάδα του Ινστιτούτου μελε
τά σαν επόμενο βήμα την απ'
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ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -
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Η φίλη σας

•
Το ρεκόρ μήκους στο πέταγ
μα κότας είναι 92.25 μ και το κατέ
χει από το 1979 η «Λόλα Β » Το
πέτυχε στο 8ο Δ ιεθνές πρωτάθλη
μα πτήσεως ορνίθων

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Ο ! ΙΑ Τ Ρ Ο Ι

0 Ζαχαρίας Κουτελσκης του
Ιωάννου. κάτοικος Μονοσπίτων
Ναούσης απώλεσε άδεια οδηγήοεω ς αυτοκινήτου (ερασιτεχνική)
καθώς κοι άδειο οόηγήσεως ελκυεττήρος τόπου Α . επίαης κοι την
πολιτική ταυτότητα. Πιθανός τόπος
απώλειας η οόός Αγρίνιου - Θηβων.
Πορακαλείτοι ο ευρών όπως τα
παραδώσει στο πλησιέστερο αστυ
νομικό τμήμα ή να τηλεφωνήσει
στο 0 3 3 2 /4 1 4 7 2 .

κορροισοκι είπε ότι αναμεσα στις
χρησιμότερες εφευρέσεις είνοι η
συσκευή γιο το γύρισμα των φύλ
λων του βιβλίου και αυτές π διευ
κολύνουν τους αναπήρους .υ οόηνουν αυτοκίνητο. Το χρόνο που πέ
ρασε Βρεταννοί μαθητές είχαν σχε
διάσει ένα νέο αυτοκίνητο yia ανα
πήρους »
* ειδική καρέκλα για
την επίσκεψη τους στον οδοντογια
τρό. που είναι ένα από τη δυσκολό
τερο εγχειρήματα είτε για σπαστι
κούς είτε για παραλυτικούς είτε για
διανοητικό αναπήρους. Επινοήσεις
ιιου παρουσιάστηκαν για πρώτη
φορά μέσο στο 5 προηγούμενα
χρόνια μπορούν επίσης να υποβλη
θούν για το φετεινό βραβείο.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς 7 -Τη λ.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Π υ ρ ο σ β εσ τική

2 3 .6 1 9

Δ Ε Η. (βλάβες)

2 3 .3 6 4

! Κ Α . (πρωτ. β ο ή θ ε ιε ς ) 2 3 .3 7 6

ΒΕΡΟΙΑ

62.031
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ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ~
ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΥ
Επί τέλους ένα όνειρο 20 ετών.
ΡΧίοε να γίνεται πραγματικότητα.
0 Φίλιππος άγγιξε την πόρτα
2^ ^ Εθνικής κατηγορίας στο
Μηόσκετ.

Ε*ίτυχε την μεγάλη νίκη στο
ονακτό γήπεδο της Εληάς. επί του
"ανίσχυρου και όιεκόικητού της
''Ρωτης θέσε ως Αρχελάου με
®8-50 ημ 44-29. Τα 5λεπτα:
'3-8-23-13.
35-23 -4 4 -2 9
ημ.
»3-30. 65-34. 76-42. 88-50 τελικό
οκόρ.

1.500 φίλαθλοι αποθέωσαν
κατά και μετά την λήξη του αγώνα
’°υς πανάξιους νικητές και τον
«γάλο τους προπονητή κ. ΚουΥΌυμτζόγλου.
Και οι 10 λεβέντες του ΦιλίπΊαν Πο αγωνίσθηκαν ήταν υπέρο*»'· τους αξίζει ένα μεγάλο «μπρά¡7·*· όπως αξίζει και ένα «μπράβο»
0 αυτούς που όεν αγωνίσθηκαν
11,0 μεγάλο αυτό παιχνίδι, βοήθη?αν όμως σ' άλλα παιχνίδια με την
νΟ συμμετοχή τους την ομάδα να
■ ^°ίι στην ανεπανάληπτη αυτή
«Ίτυχία.

όύο όμως πρόσωπα έκλεψαν
’Ίν παράσταση και χειροκροτήθηΊερισσότερο από «την κερκί0 «κοντός» πλαίη μαίηκερ Χρι
^Οφορίδης κοι ο «ψηλός» φόρ
"αταμόπουλος.
0 Χριστοφορίδης ήταν το κάτι
της συναντήσεως. Οδήγησε
" μαεστρία την ομάδα του. στον
Ρΐαμβο. Τόλμησε πολλά σουτ και
η*τυΧε απίθανα καλάθια. Έ δω σε

υπέροχες πόσες, έκλεψε μπελλιές
και κυνήγησε τον προσωπικό του
αντίπαλο σ' όλο το γήπεδο. Ο
Πετρόκης ήταν η ψυχή και η κατευ
θυντήριος δύναμη της ομάδος. Πέ
τυχε 18 πόντους. 0 Ποταμόπουλος
ήταν ο γίγας, ο ένας, ο μοναδικός.
Πάλαιψε με φανπτισμό και πείσμα
κάτω από τα δύο καλάθια και κέρδι
σε σχεδόν όλα τα «ρημπάουντ»
αμυντικά και επιθετικά. Τόσο ήταν
το πάθος του. για την νίκη της αγα
πημένης του ομάδος που «έπαιρνε»
και τα «ρημπάουντ» που κέρδιζαν οι
συμπαίκτες του Όταν σηκωνόταν
στην άμυνα να κόψει τους αντιπά
λους του, σκορπούσε τον πανικό και
τα σουτ που έκαναν μόλις έφθαναν
στο «ταμπλώ». Στην επίθεση όταν
παιζόταν σωστά, φόρτωνε τους
αντιπάλους με φάουλ και καλάθια.
Πέτυχε 21 πόντους. Ητανο τόπ
σκόρερ της συνάντησης.
Από τους άλλους λεβέντες της
ομάδος:
Ο Αθανασίου πτπν ψύχραιμος

ΒΕΡΜΙΟ Ναούσης Τρίκαλα 0-1
^ΥΤ'Τής Τζημοράγκας

αποράδεκτο ΒΕΡΜΙΟΝ που
‘»Οε άλλο παρά καλό ποδόσφαιρο
ίπ°ιξε.
υπέκυψε
εττο δυνατό
0»Υκρότημα τω ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ με
"'ορΟ-Ι μετά οπό ένα αυστηρό πέναλτυ που έδω σε ο διαιτητής κ.
ΑνΤωνιάδης. και ο οποίος ελέγχεται,
ηΦού άργησε να το σφυρίξει, ενώ
υπέδειξε, όταν απέβαλε δυο
Ίοδασφαιριεττάς.
Πάντως το παιχνίδι υπήρξε πολύ
^υ»στό κι από τις δυο πλευρές και

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟ Μ Ο Υ ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ Π Α ΤΙΙΚ Α Σ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες

ΑΦΟΙ ΠΛΤΙΙΚΑ Ε.Ε
Δ ιευθ υντή ς

ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Π ΙΚ Α Σ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

ΜΙΧΑΛΗΣ Π Α Π ΙΚ Α Σ
ΙΡ. Φ ερραίου 6) .
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ Π Α Π ΙΚ Α Σ
(Ιπποκρότους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΜητροηόΑαυς 72
Τηλίφ. 23.137 ■ 29.762
Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
’διαίτων
Σωματείων - Συλ-

δρχ15

λ6νων - Γ.Π.Σ. - ΚοιΊοτήτων
δρχ 2Χ
Α·Ε. και ΕΠΕ
δρχ 3.0
^ήμων - Ο ργανισμών
8 Γ·Σ. - Τραπεζών
δρχ4.0
• ΧειοόγβοΦα δπυοσιε
Μ{να η όχι δεν επιστρέφοντ

θα μπορούσε η τοπική ομάδα να εί
χε πετιιχει την νίκη, εάν οι ποδο
σφαιριστές τους ήτσνε περισσότερο
προσεκτικοί στην τελική προσπά
θεια. και εάν δεν τους κυρίευε ο
επιπόλαιος εκνευρισμός σ ' όλη την
διάρκεια του αγώνος.
Το ΒΕΡΜΙΟΝ ήρθε κοντά στην
επιτυχία του γκόλ, όταν ο Μάντσιος
έχασε καταπληκτική ευκαιρία στο
3 2 ' που μόνος πρό του Ναστούδη
το σουτ πέρασε μόλις άουτ.
4 1 'ο Πετρίδης τροφοδότησε τον
Ταπάντζη που έπιασε ένα δυνατό
σουτ για να περάσει και πάλι η
μπάλλα μόλις άουτ.
5 3 ’ ο Μπλιότκας παίζει θαυμάσια
το 1-2 με τον Μάντσιο. Αλλά ενώ
είναι έτοιμος να σουτάρει, απο
κρούεται από τους αμυντικούς σε
κόρνερ.
78' Δημιουργείται η παράξενη
περίπτωση του πέναλτυ, όταν ο
Κουμάγκας του Βερμίου συνεπλάκεται με τον παίκτη Κασλακίδη των
Τρικάλων, και ο κ. Αντωνιόδης ενώ
τους αποβάλει πρώτα αυτούς στην
συνέχεια αποβάλει στον μπάγκο τον
αναπληρωματικά Νικόλτση.
Ενώ λοιπόν όλοι αναμένουν ν'
αρχίσει πάλι το παιχνίδι, όλως παραδόξως ο κ. Αντωνιόδης δείχνει το
σημείο του πέναλτυ. Παρά τις δια
μαρτυρίες των παικτών του Βερ
μίου
Τελικά το πέναλτυ εκτελείται από
τον Κούτσια και γίνεται το τελικό
0-1
Διεκρίθησαν:
Βέρμιον: Μάντσιος. Πετρίδης
Ταπάντζης.
Τρίκαλα: Ναστούδης. Κούτσιας,
Τερζίδης.
Η διαιτησία του κ Αντωνιάδη
υπήρξε ανεπιτυχής, αφού στ£ 7 2 '
δημιούργησε την εσφαλμένη εκείνη
απόφασή του.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΒΕΡΜΙΟΝ: Πέϊος Μακαρατζής.
Κουμάγκος, Μαυροδουλάκης Γκέτσος. Μάντσιος. Πετρίδης Ταπάντσ η ς Παπουτσής, Μπλιάτκος Τσέγκος

Ρεκτιφιέ

και σωστός σε πολλές ενεργειές
του. Κυνήγησε την διάκριση και την
πέτυχε Βοήθησε πόρα πολύ, σε
κρίσιμα σημεία Πέτυχε 13 πόντους.
Ο Καισίδης Αγνελος, ήταν αθό
ρυβος και σταθερός, όσο αγωνί
οθηκε Πάλαιψε κάτω από τα δύο
καλάθια και κέρδισε πολλά «ρημ
πάουντ». Ήταν φοβερός μαχητής
κυνήγησε τις χαμένες μπολλιές. τις
κέρδισε όλες και πέτυχε πολύτιμα
καλάθια. Πέτυχε 8 πόντους.
Ο Γουτόπαυλος ήταν φοβερά
γρήγορος στις αντεπιθέσεις. Βρέ
θηκε πολλές φορές μόνος στο αντί
παλο καλάθι Πέτυχε 8 πόντους.
Ο Γεωργιάδης ήταν μαχητικός.
Έπαιξε πολύ δυνατά κάτω από τα
δύο καλάθια. Κέρδισε πολλά «ρημ
πάουντ». Πέτυχε πολύ ωραία και
παλληκαρίσια καλάθια Πέτυχε 6
πόντους.
Ο Κανοβός «το χρυσό χέρι» της
ομάδος όεν σκοράρισε όπως μας
είχε συνηθίσει από μάκρυνες απο
στάσεις. Ηταν όμως η φύση του
παιχνιδιού τέτοια που δεν του το
επέτρεψε Εξέπληξε όμω ς για την
δύναμή ίου. στην άμυνα Μόρκαρε
πολύ στενά τον αντίπαλό του και
δεν του άφησε περιθώρια για σουτ
Πέτυχε 6 πόντους
Ο Μπλατσιώτης ο αρχηγός της
παιδικής ομάδος του Φιλίππου, έκα
νε αισθητή την παρουσία του. μόλις
«μπήκε» στον ανώνο με ένα εντυ
πωσιακό καλάθι, που ξεσήκωσε την
κερκίδα σε πανηγυρισμούς Ήταν
σωστός όσο αγωνίσηκε. Πέτυχε 6
πόντους.
0 Καισίδης Γεώργιος, πέτυχε
στην αποστολή που του ανέθεσε ο
προπονητής του. Αντικατέστησε
επάξια τον Ποταμόπουλο. Έκανε
ένα φοβερό «κόψιμο» σε αντίπαλο
που επιχειρούσε σουτ και ήταν
πολύ δυνατός στα αμυντικά «ρημ
πάουντ». Πέτυχε 2 πόντους.

«Οποιος βιάζεται σκοντάφτει». Η
παροιμία αυτή ταιριάζει απόλυτα
στο σχόλιο μας. της περασμένης
εβδομάδας «Ένα παράπονο του
Φιλίππου»
Πράγματι βιαστήκαμε να κρίνου
με τις αποφάσεις - για πρετσλήψεις
της Επιτροπής του Ε.Α.Κ. Βέροιας.
Ό πω ς μας πληροφόρησε ο
Πρόεδρος κ. Παπαχατζής πριν από
25 ημέρες είχε προσληφθεί. ο παί
κτης του Φιλίππου Γκιλιόπουλος
από την Επιτροπή.
Αυτό δυστυχώς, εμείς δεν το
γνωρίζαμε. Ζητούμε συγνώμη για
τα σχόλιο μας από την Επιτροπή
του Ε Α.Κ Βέροιας, Πέρα από αυτό
όμως, το σχόλιό μας δεν είχε σκοπό
να κατακρίνει κανένα, αλλά να τονί
σει μια κατασταση που επικρατούσε

ΕΠ ΣΚ Μ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α' όμιλος

Καλοχωρι Μ Αλέξανδρος Αλ,Ο 5
Κπβάσιλπ Καψοχώρι
0 -0
Κεφαλοχώρι Κλειδί
9 0
Κυψέλη Πλάτανος
0 1
Νεοχώρι Σχοινάς
1 -2
ΡΕΠΟ Λιπνσβέργι
• 0 αγώνας Λουτρού Ηρακλή Δ.
δεν έγινε λόγω ακαταλληλότητος
του γηπέδου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ) Μ. Αλέξανδρος Αλ.
2) Καλοχωρι
3) Καψοχωρι
4) Ηρακλής Δ.
5) Καβάσιλα
6) Λουτρός
7) Κεφαλοχώρι
8) Νεοχώρι
9) Κυψέλη
10) Σχοινάς
11 ) Πλάτανος
12) Λιανοβέργι

28
23
23
22
22
21
20
18
13
9
8
5

8-2
6-1
1-5
2-2
0-0
0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κουζινέτο - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήριο - Εμβολοχιτώνια - φλάντζες
και κολλά άλλα

£. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & Σ Ι A
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ 156

- ΤΗΛ.
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ΒΕΡΟΙΑ

ΟΙ ΣΥΝ0ΕΣΕΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Καναβός 6. Ποτα
μόπουλος 21. Καισίδης Ανγ. 8. Γουτόπουλος 8. Χριστοφορίδης 18.
Καισίδης Γ 2. Μπλατσιώτης 6,
Γεωργιάδης 6, Τρανίδης. Αθανα
σίου 13.
ΑΡΧΕΛΑΟΣ: Μήλιος 10. Σαμα
ράς Νταρλαγιάννης 10. Τσιαμπέρας
16. Πασαχίδης 8. Τσελεπής 6.
Υφαντής. Γκουτζαμάνης X Αγορά
κης, Παππφωτίου

Τα θέματα
του Φιλίππου
έγραψε ο
Στ. Οικονομόπουλος

ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΡΧΕΛΑΟΥ
Μετά οπό ένα συναρπαστικό παι
γνίδι που κράτησε αμείωτο το
ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, η εφηβι
κή ομάδα Βόλλεϋ του Φιλίππου,
κέρδισε την αντίστοιχη του Αρχε
λάου με 3-1 σετ 15-5, 12-15
15-12, 16-14.
Το παιχνίδι ήταν μεγάλης βαθμο
λογικής σημασίας και γιο τις 6uo
ομάδες.
Η νικήτρια θα προκρινόταν γιο
τους τελικούς του Εφηβικού Πρυι-

1) Αρχάγγελος
2) Νεόκαστρο
3) Π Ζερβοχώρι
4) Πολυπλάτανος
5) Πατρίδα
6) Μαρίνα
7) Τρίλοφος
8) Ροδοχώρι
9) Ασώματα
10) Πολλά Νερό
111 Προμηθέας
121 Γεωργιανοί
131 Λυκογιάννη

27
26
25
24
20
20
18
18
16
11
2
2
-

Φ Η Λυκογιάννη αποσυρθηκε από
το Πρωτάθλημα

Η ομάδα βόλλεύ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ πολλοί παίκτες της οποίας έπαιξαν με
την εφηβική ομάδα . που θριάμβευσε επί του ΑΡΧΕΛΑΟΥ Κατερίνης μ*
3-1 σετ. ·
Πέμπτος από αριστερά (όρθιος) ο δημιουργός της ομάδας θαύμα
Κυριάκος Παπαστεφάνου που ανέβασε το βόλλεύ της Βέροιας σε ζηλευτά
επίπεδα.
Φίλιππος: Γεωργιάδης - Γιανυόπουλος - Μανιόπουλος - ΜαυρΙδης Στεργιούλας Λουκάς
Στερνίου Ροδοπαίος - Κεφτές - Μουρατίδης Λάμπρου Βαϊνάς
Αρχέλαος Πολάγκας
Καμαμοτζής - 2αμαντζάς
Μαμούρης
Μπιντος - Ζαδές - Δέλιος Ουκουτζίογλου.
λ Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας
παρ' ολίγο να γίνει η έκπληξη
Μαχητική και ψυχωμένη η ομάδο
της Γ Ε.Βεροιας οπείλησε με ήττα
το ν πρωτοπόρο και αήττητο Ζαφει
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ράκη
Τελικά έχσσε με 3-2 σετ 15-10
15-17. 15-9 4-15. 4-15.
Καλύτερος παίκτης του αγώνο ο
0
Σορηγιαννίδης της Γ.Ε.Β. Πολύ καλή
η διαιτησία του ανώνα τω ν κ.κ.
Σανίτη και.Κοσομάκη.
0
* Η βαθμολογία στον β' ομίλα
του εφηβικού είναι:
λος Ευα.. Ντινόπουλος Μερ« . Μαν- *
1) Ζοφειράκης
16
τζίλας Θεοδ.. ώαλίδας Κ,. Διαμοντό21 Φίλιππος
13
πουλος Π., Μορφακίδης Γ. Δισμον31 Αρχέλαος
12
τόπουλος Π., ΙορδανίδηςΓ , Μουρο4) Γ.Ε. Βέροιας
11
κεφαλίδης Ι„ Τσαμπαζής Σ.
5) Αλκέτος
Β
Καψοχώρι
Οι τελικοί κατάπάσυ πιθανότητα θα
Λστινόπουλος Α.. Μαυρόπουλος
γίνουν στην Βέροιά, στο κλειστό
Θ.. Παπαχαρίσης Α.. Πουρλιοτόπουτου Ε.Α.Κ. Βέροιας σε ημερομηνίες
λος Γ., Δαβανόπουλος Β., Φεζόπουπου θα ορίσει η ΤΈ. ΕΟΠΕ - ΚΕΝ
λοςΘ , Κουργιαννίδης Κ.. Παράσχος
ΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ν., Κων, ντινόπουλος Α.. Αγοραστός
Στεφ Οικσνομύποι.ιλος
Ο., Λέκας Θ.

ταθλήματος Κεντρικής Μακεδονίας,
Έτσι ο Φίλιππος με την νίκη του
αυτή μπήκε στην τετροόα των τελι
κών. μαζί με τον Αριστοτέλη Σκό
δρ α ς τον Εόεσσαΐκά (σ' όμιλο) και
Ζαφειρόκη Ναούσης (β" όμιλο).
Διακρίθηκαν από τον Φίλιππο
Στερνίου - πρώτος παίκτης τοιι αγώ
να. Στεργιούλας Γεωργιάδης Γιοννόπουλος Μανιόπουλος. Από τον
Αρχέλαο Μαμούρης και Ζαμαντζάς,
Η διαιτησία των κ.κ. ΑΤδινίδη και
Σανίτη άψογη.

ΚΑΒΑΣΙΛΑ
ΚΑΨΟΧΩΡΙ

και πιστεύαμε ότι επικρατεί, από π ς
αθλητικές αρχές της πόλης μας.
απέναντι στο Φίλιππο. Η απόφαση
όμως της Επιτροπής μας διέψευσε.
Αυτό βέβαιο είναι πολύ ευχάριστο
Διόπ επί τέλους αναγνωρίζεται η
προσφορά του Φιλίππου στον
Αθλητισμό της πόλης.
Επειδή στο σχόλιο μας έγινε
παρεξήγηση, ότι οι απόψεις μας
α υτές εκφράζουν τις απόψεις του
Δ.Στου Φιλίππου, κάνουμε μια διευκρίνηση.
Τα σχόλιο μας και κάθε άλλο
σχόλιο που φέρει την υπογραφή
του γράφοντος είναι αποκλειστικά
και μόνο σκέψεις δικές του και
καμία απολύτως σχέση έχει το Δ.Σ.
Αυτά προς άρση κάθε παρεξηγήσεως.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σήμ€ρα
οι αρχαιρεσίας
στο ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
Δεν έγινε και χθές η γενική συνέ
λευση του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ για την διε
ξαγωγή αρχαιρεσιών
Αποφασιστηκε να πραγματοποιη
θεί σήμερα Πέμπτη στις 8 το βράδυ
και τα μέλη του Συλλόγου μπορούν
να προσέλθουν για να ψυφίσουν
μέχρι τις 9.30 μ.μ

Καβάσιλα (Αντ/τής Τ. Γολσουζίδης)
Μέσο στα Καβάσιλα σε ένα παι
χνίδι κρίσιμο από βαθμολογικής
απόψεως, η ΑΕ Καψόχωρας τελικά
κατάφερε να πάρει πολύπμη ισοπα
λία (0-0)
Οι νηπεδούχοι είχαν την εδαφική
υπεροχή όμως δεν κστόφεραν να
εκμεταλευτούν τις ευκαιρίες που
τους παρουσιόσθηκαν.
Συγκεκριμένα στο 3 5 ' ο Διομαντόπουλος Π. από την μικρή περιοχή
σουτάρει δυνατά το γκολ θεω ρήθη
κε βέβαιο όμως βρήκε το πόδι του
τερματοφύλακα Λατινόπουλου και η
μπάλλα έφυγε κόρνερ.
Η δεύτερη ατυχία «κτύπησε» την
Α.Ε. Καβοσίλων όταν στο 8 9 ' ύστε
ρα από σουτ του Α. Διαμαντόπουλου η μπάλλα βρήκε το δοκάρι.
Αριστη η διαιτησία του κ. Στεργιόπουλου (Μαγκλιός. Τίκας)
Διεκρίθρκαν από τους φιλοξενουμένους Δαβαγόπσυλος (κορυ
φαίος την 22) Αγοραστός Μαυρόπουλος. Και από την τοπική ομαδα
οι Μορφακίδης Μαντζίλας. Διαμαντόπουλος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Καβάσιλα

Λουκίδης Γεώργ.. Διαμαντόττου-

Δ ια β ά ζ ε π β
καί δ ια δ ίά ε ε ε
ςή ν
Ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕÜ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Για να εργασθεί στη μπουτίκ ΜΑΞΙΜΑ. Πληροφορίες ουτοπρο-

σωπως.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Για απογευματινή απασχόληση
Παστέ ρ 12 SPEAC CASH.

Μισθός ικανοπαιπηκός Πληρ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Πωλούνται δύο συμπιεστές αμμωιχιις (κομπρεσέρ) νυκτικης ικα 
νότητας ο καθένας 286-000 K C A L Ή σ* 15/♦ JJ Ç , ΙΙληροψαρικς
ο τηλέφωνο 25488 Βέροια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Γραφείο 52 τ.μ. με υπέρπολυτελή χωρίσματα κοι ξύλινκς εχχνάύ
σας. σε τιμή ευκαιρίας (2.300.000 δρχ.) στη Βέροια στην Πλ. Ρυκτι
βσν (3ος όροφος). Πληρ. τηλ. 031/530911 και 531984. ώρες 12 3 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΥΑΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - 5ΕΚΥΙ$Ε

ΩΔΙ ΚΑ

ΠΤΗΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΗΛ· 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

β' όμιλος

Π Ζερβοχώρι - Τρίλοφος
Αρχάγγελος - Γεωργιανοί
Πολλά Νερό - Νεόκαστρο
Μαρίνα Ροδοχώρι
Προμηθέας - Ασώματα
Λυκογιάννη - Πολυπλάτανος
ΡΕΠΟ: Πατρίδα

ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΫ

Ο Τρπνιδης στα τελευταία 3
λεπτό που έπαιξε οδηνησε σαν
«πλαίη μαίηκερ» την ομόδπ σωοτα
και έδω σε έξυπνες πάσες
Οι Μπουζίνης, Κελεπούρης
Γκίμας και Δαβόρας δεν μπόρεσαν
να προσφέρουν την βοήθεια στην
ομάδα τους παρ όλο που ι» ίδιοι το
επυθυμούσαν. γιατί το μπιιοκετ ππι
ζεται δυστυχώς με 10 παίκτες και
κάποιοι έπρεπε να μείνουν έξω
Από τον Αρχέλαο ο μόνος non
διασώθηκε και διακρίθηκε ιδιαίτερο
ήταν ο Τσιαμπέρας Τα ατού της
ομάδος της Κατερίνης Μήλιος
Πασαχίδης και Σ_αμσράς εξοφανί
σθηκαν τελείως.
Αριστη η διαιτησία των Θεσσο
λονικέων κ κ. Λόρτου και Συμεωνί
δη.

Μ ΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

# 0 Λουτρός και ο Ηρακλής Διαβα
τού έχουν από ένα αγώνα λιγότερο

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΑΣΤΕΡ 12

Μ. ΣΑΟΥΛΙΑΗΣ

Επαγγελματικό ή ημιεπαγγελματικό μεταχειρισμένο σε καλή
κατάσταση. Πληρ. ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΜΙΜΙβ Τηλ. 62 1 18.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Για να εργαστεί σσν συνεταίρος, χωρίς κεφάλαιο και «ικ καλούς
όρους. Πληρ- τηλ. 4 1 3 7 5 Λευκάδια Ναούσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Ε ΤΑ ΤΕ Λ Ε ΙΟ ΤΕ Ρ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Α Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α
η Μ Ο Ρ ΤΙΣΕ Ρ Ο Μ Έ Τ Ρ Ό

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
Αντ. Γερμανίας
Μ ε τους νέους καυστήρες

TURBO
Σύστημα προθερμάνσεως πετρελαίου
ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
Τεν. Α ντιπροοωπος Βορ. Ελλάδος

ΘΩΜΑΣ Σ. ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ
Μητροπόλεως 127-τηλ. 282-454
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- Φ Ρ Ε Ν Ο Μ Ε ΤΡ Ο

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ ΙΣ Η

Σ Υ Γ Α ΙΣ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο

ΕΓΚΕΦ ΑΛΟ Σ

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο

SERVICE
MERCEDES BM.W.
Γ. ΑΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
■ Α. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
K t S T P I K H I 239 Ο Β Ο Γ Ε ΙΟ ) Τ Η Λ . 2 9 J 3 2
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
I
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ □

ΕΚ7

Β

□

Γενικό αποκλεισμό διέταξε η Αγγλία
ΣΤΗΝ Π ΕΡΙΟ ΧΗ ΤΩΝ Ν. Φ Α Λ Κ Λ Α Ν Τ

ΛΟΝΔΙΝΟ 28 (ΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ
ΓΑΛΛ ΠΡΑΚΤ ΡΟΥΤΕΡ»
Η Μεγάλη βρεταννια κήρυξε σήΡίρο τον Πλήρη αεροπορικά και
♦συτικά αποκλεισμό γύρω οπό το
νηοιύ Φόλκλαντ ο οποίο«; θο ορχί
<τ«ι να ισχύίι από τις 74:00 ώρα
Ελλάδας της Παρασκευής. οναχοίνω ο ί το βρεταννικό Υπου ογεώ
Αμυνος
Η ανακοινωοη Ουτή δόθηκε <πη
δημοσιότητα μετά οπό ολεπάλληλες
συναντήσεις της κ Θάτσερ με το
συμβούλιο της κρίσης καθώς «ο. με
την ολομέλεια του υπουργικού σιιμ
(Ιουλίου Κυβερνητικοί ι κπμιΐυωποι
ιιεριέγραψον τον αποκλειαμά ουίά.
που Θα αφορά ζώνη 2 0 0 μιλίιυν γύ
ρω από τα νησιό Φόλκλαντ «ον μια
παραπάνω πίεση προς την Αργενη
νή. η οποίο κατέλαβε τη βρειιιννική
οτιοικία του Νότιου Ατλανίικου στις
2 Απριλίου
Το επίσημο ανακοινωθέν εχε· ως

*Μς:
«Από πςΙ 1:00 ώρα Γκρήνουιτς

της 30η ς Απριλίου 1982. θο tri. ■
β λ η θ ιι πλήρης αποκλεισμός γύρω
οπό τα νησιά Φόλκλαντ Τα όρια της
ζώνης του αποκλεισμού θα είναι κ>
■δια. Οπως της ζώνης /ου νουιικού
αποκλεισμού που είχε επιβληθεί
στις 12 Απριλίου 1982. δηλαδή θα
είναι ενός κύκλος 2 0 0 ναυτικών
μιλιών από 51 4 0 νότιο πλάτος έω ς
6 9 ,3 0 δυτικό μήκος Από την καθο
ριομένη ώρα ή ο αποκλεισμός θα
οφοραόχι μονο τα πολεμικά σκάφη
του ναυτικού της Αργεντινής αλλά
*αι κάθε άλλο πλοίο πολεμικό ή
• μπορικό. το οποίο θα συνερνει
στην παράνομη κατοχή τω ν νήσων
Φόλκλαντ από τις αργεντινές δυνά
μεις
Η ζώνη του αποκλεισμού θα
αφορά επίσης κάθε αεροσκάφος,
στρατιωτικό ή πολιτικό, το οποίο θα
υποστηρίζει την παράνομη αυτή
επιχείρηση.
Κάθε πλοίο η αεροσκάφος στρα
τιιμτικό η πολι Ιικδ, το οποίο θα βρί
e n tra i μέσο Ο αυιη τη ζώνη, χωρίς

εκδική άδειο του βρεταννικου
Υπουργείου Αμύνης. θα θευιρείται
ότι υποβοηθά ιην πα(ΐόνομη κατοχή
και επομένως θα θεω ρείιοι εχθρ·
κόι και θα κινδυνεύει να δεχθεί την
επίθεοη ιυιν βρεταννικών δυνα
μεω ν

Επίσης από την ώρα έναρξης του
αιιοκλεισμου το αεροδρόμιο του
Πόρτ Ιτανλευ. Οα κλείσει και κάθε ·
αεροσκάφος προσγειωμένο στα
νηοιά Φόλκλαντ, θα θεωρείται ότι
υποβοηθά την παράνομη κατοχή και
επομένως θο κινδυνεύει νο δεχθεί
επίθεση,
Τα μέτρα ουιά λομβάνονιαι με
κάθε επιφύλαξη ιου δικυιώματρς
ίου Ηνωμένου Βασιλείου νο λάβει
οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα το
οποία θα χρειπσΟούν για την άσκη
ση ιου δικαιώματος αυτοπμόνας
του».
Θανατος Αργεντινού αιχμαλώτου
Οπως μεταδίδει το γαλλικό πρα
κτορείο απο το Λονδίνο, Αργεντινός
αιχμάλωτος των Βρεταννών στη

ΤΙ ΜΕ. ΑΔΙΔΟΥΝ
ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Τα ειόησε γραφικό πρακτορεία
ειδήσεων μεταδίδουν το εξής για
την διένεξη Μ. Βρεταννιος Αργεν
τινής σχετικά με τα νηοιά φολκλαντ:
ΛΟΝΔΙΝΟ:
Το βρεταννικό υπουμγικό συμ
βούλιο συνήλθε σήμερα το ημωί σε
έκτακτη συνεδρίαση γιο να εξετάσει
υς τελευταίες στρατιωτικές κοι
διπλωματικές εξελίξεις σχετικό με
την κρίση στα νησιό φόλκλαντ.
Ό πω ς διευκρίνησε κυβερνητικός
εκπρόσω πος πρόκειται για σύνοδο
της ολομέλειας του υπουργικού
συμβουλίου.
Εξάλλου Π βρεταννική κυβέρνη
ση επιβεβαίωσε σήμερα το γεγονός
ότι οι Αμερικανοί παρουσίασαν νέες
προτάσεις στην Αργεντινή, σε μια
προσπάθεια νσ διευθετηθεί η κρίση
για τα φάλκλοντ
0 κυβερνητικός εκπρόσωπος εί
πε όπ η Κυβέρνηση είναι ενήμερη
για τις νεες αυτές προτάσεις στις
οποίες αναφέρθηκε ο ραδιοστα
θμός του «Μπί Μπι Σι» σήμερα το
πρωί Α ν α φ έ ρ ε ισ ι επίσης ότι οι
μιιντιόδπς αναφερόμενος στα επί
ΗΠΑ θα πιέσουν την Αργεντινή να
μέρους σημεία των δηλώσεων των
κ.κ. Μσγκάκη και Βαϊτσου υπογράμ δεχθεί τη νέο αυτή φόρμουλα διακονονιομού.
μισε τα ακόλουθα.
Στο μετσξύ. έγινε γνωστό ότι ο
I. Είναι ανεπίτρεπτο νο υποδει
Αμερικανός υπουργός εξωτερικών
κνύουν οι τράπεζες στους πελάτες
κ Χαιηγκ υπέβσλε νέες προτάσεις
τους τον φορέα στον οποίο θα
για την επίλυση ιΠζ διένεξης μεταξύ
ασφαλίζονται γιο τον λόγο ότι διε
Αργεντινής »α1 Μεγάλης Βρεταννιος
θνώ ς εκιός οπο ορισμένες αγορές
στο νησιό Φάλκλοντ και άσκησε
του Ανατολικού Μπλόκ. οι ιισψαλιπίεση προς την Αργεντινή χούντα
ζόμενοι διατηρούν την ελευθερία
γιο να π ς αποδεχθεί, μετέδωσε σή
επιλογής του πσφαλιστού των
μερα το «ΜπΙ Μπι Σι»
2 Η κατάσταση των προμη
Σύμφωνο με τον ανταποκριτή
θειών που έπαιρναν οι διευθυντές
του βρε ταννικού ραδιόφωνου στην
των τραπεζικών καταστημάτων
Ουόσινκτον. το σχέδιο που προτάήταν απαράδεκτη, αλλα την κατά
θηκε απο τον κ. Χαιηγκ προσφέρει
σταση αυτή οι τράπεζες την είχαν
τις λογικές εκείνες βάσεις για τον
δηυιουρνήαει, καθώς καμιά διοίκη
ειρηνικό διπκονονισμο της κρίσης
ση κρατικής τράπεζος δεν είχε το
των νήσων Φόλκλαντ.
σθένος να εφαρμόσει το νόμο και
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ:
να τιμωρήσει τους γνωστούς παρα
Οι υπουργοί εξωτερικών των
βάτες.
χωρών
μελών της Ορνάνωσης
3 Είναι πρωτοφανές να καλείΑμερικανικών Κρατών υιοθέτησαν
τοιμιό επαγγελματική τάξη, των
σήμερα απόφαση με 17 ψήφους
οσφολιαταιν. νο καλύπτει από ιην
δραστηριότητα της τα ελλείμματα
ταμείων κάποιας άλλης εντελώς
άσχετης τάξης.
4. Η εξυγίανση του τραπεζικού
συστήματος είναι υιιόθεση των
Συνέχεια από την 1η
Γμοπεζών. με την έννοια οιι οι ίδιες
Ξηρπνιηριου apaftounou η διεύρυνση
θα πρέπει νσ φροντίσουν για την
iuiv χωρων ιου πρατήριου τροφίμων ο
καθιέρωση αντικειμενικών κριτη
κονσνισμΟς εσωκρικπς υπηρεσίας κοι
ρίων χρηματοδοτήσεως.
λειτουργίας της οργάνωσης η έγκριση
5 Η εξυγίανση της ασφαλιστι
ισσλονισμσύ 1980, Για τσ θίυστσ ουιό
κής αγοράς είναι σχεπκά εύκολη αν
ιιου · «κρεμούν έγιναν 6 Γενικές Συνε
το κράιος υιοθετήσει:
λινιτεις 1) 14 12 81 2) 21/12/81. 3)
α) Ανπκεμενική πολιτική απέ212 82 4) 203,82. 51 27/3/82 61
νονιι αε όλες τις ασφαλιστικές ετοι'4 4 82 κι» οΑίγ ηυιίς αναβάλλοντας
ρείες.
ηυλι για η·)ν έβδομη Γενική Συνέλευση
στις 5 5/82 ξοόιώιντος π ορνανωση
β) Δέσμη μέτρων που έχει κατά
πονώ από 300 000 δραχμές για ομοιβή
καιρούς προτείνει η ιδιωτική ασφα
αντιπροσώπων. Μ, ,ην δήλωση ιρυς, 6π
λιστική αγορά
δεν ιούς ινδιαψτρει τίποτε, πυρά μόνον
γ) Αποκλεισμό των απαράδε
η διεύρυνση ιην ρ Σμμβσιιλίσυ για να
κτων παρεμβάσεων των Τραπεζών
ρίξικιυι τον επικίνδυνό Θεοδωρίδη
στον ασφαλιστικό τομέο.
Για την óiftupuvan ίο Δ Συμβούλιο.
6 Δεν ήταν οι προμήθειες που
t δήλωσε στο Δικαατήριο όιι δεν κπιθυ*
δεν φορολογούντο στους αρχικούς
μςι ιην έγκριση του καινούργιου κοτιι
στοτι*ου διότι κσι «γγροφο του Υπουρ
αποδέκτες τους έστω και αν αυτοί
γιίου Γεωργίας υπάρχει που μας ηροήταν εικονικά παραλήπτες των προ
ιρέπι.ι να μην πρυχωρήσουμε οτρν δια
μηθειών που δεν εψορολογοΰντο.
δικαοίο ιης εγκρίσεως ίου ΚαιαατπτιΕποένως και πάλι η φοροδιαφυγή
«ού. σφού Of λίγο καιρό θα κάνουμε
στο τραπεζικό κύκλωμα ιδημιουρ
<κλογί ς μι τ0ν κα,νοόρνιο Νομό πλαίσιο
γείτο.
Πσκ κιιτετέΟη σ,η (|ουλη γιο ψήφιση
Αντί να προτιμήσει η πολιτεία
τελική κηι διότι ο, ι,ιρεί ιην 9μελή διο*
τον δρόμο του ελεύθερου ανταγω
κπαη υπερβολική .υ, ιρσχαιιίδη στην
λήψη ΟΓίοφοσεων, ι'ιλτς οι Ενώσεις κοι
νισμού και να δώσει στις ασφαλι
τοι εχαυν και ορψμό μελών πολύ μεγα
στικές εταιρείες του δημοσίου
λύτερο και διακίνηση γεωργικών
ιομέο την δυνατότητα, με αναπτυ
προϊόντων πολλοπλοσιό των δικών μας
ξιακές μεθόδους κοι χωρίς προνο
Λπιικούντοι ΟΠΟ 5μτλη Συμβούλιό Ενώ
μιακή μεταχείρηση, να αξιοποιήοτων Γ Σννε τψριομών - Βεροίος
οουν την δυναμικότητα τους κοι νο
Νοουοπς. líavvojpjóv Κατερίνης Κοζά
ειαγηθούυ ατην ελληνική ασφαλι
νης και πολλές δλλι,ς οε ολλες περιοχές
στική αγορά, επέατρεψε και πσλ
Δεν υπάρχει αιο πανελλήνιο ένωση
με τις δικές μος δυνατότητες να έχει
στις νοσηρές καταστάσεις τω ν τοα
Συμβούλιο πονώ απο 5 μέλη
πεζικών παρεμβάσεων και του τρα
Μας Κότηγ0ρουν Ουτοί που a το πέ
πεζοααφαλιστικού
μονοπωλίου,
ρασμά τους ααν διοίκηση έκαναν ιρανι
πράγμα που ίσως οδηγήσει και τις
κή λάθη με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η
ίδιες, ολλό και γενικά τον κλάδο αε
οργάνωση κι» u, παραγωγοί μ· πολλά
πλήρη εξουθένωση».
χρηματικό ,ι,}0ρ ξγδεικτικώς οναφε

Η κυβέρνηση πλήττει
την ιδιωτικήασφάλιση
Μ Ο Ν Ο Π Ω Λ ΙΑ Κ Ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Υ Π Ε Ρ ΤΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν

Ζάλος δημιουργήθηκε στην ασφαλιστική αγορά με την κυβερνητική
παρέμβαση υπέρ τραπεζικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οποία εκδη
λώθηκε; Με ιροποποιητική διάταξη στο νομοσχέδιο για την πολυθεσία,
που αποβλέπει στην υποχρεωιική ασφάλιση των πελατών των Τραπεζών
στις θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες τους και με την υποχρεωτική
ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, Δήμων και Κοινο
τήτων. Δημοσίων Επιχειρήσεων κσι πόσης φύσεω ς Οργανισμών του
Δημοσίου και ΝΠΔΔ στις τραπεζικές ασφαλισηκές εταιρείε^
Η παρέμβαση αυτή, επισημαίνουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών ασφαλι
στικών επιχειρήσεων δημιουργεί ειδικό μονοπωλιακό καθεστώς για τις
τροπεζικές εταιρείες σοού καταργεί στον ασφαλιζόμενο το δικαίωμα της
ελεύθερης επιλογής του ασφαλιστή Παράλληλα θα προκαλέσει ανυπέρ
βλητα προβλήματα στην επιβίωση ιης ιδιωτικής ασφάλισης που απασχα
λεί 8 0 0 0 υπαλλήλους και 2 0 .0 0 0 συνεργάτες Τέλος η παρέμβαση αυτή
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο 7 0 3 - 7 7 «περί ελέγχου τω ν μονο
πωλίων και ολιγοπωλίων».
Παράλληλα οι εκπρόσωποι των ασφαλειομεσιτικών και των ασφαλι
στικών πρακτόρων διαμαρτύρονται γιατί όπως τονίζουν θα εξαφανισθεί
ο θεσμός των ειδικευμένων πρακτόρων παραγωγών, απαραίτητων για
την «ξαιιφάλιαη καλυτέρων όρων και τιμών στην ιδιωτική ασφάλιση
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Στο μεταξύ ο πρόεδρος του
ΕΒΕ Αθηνών κ Λ. ΑφφομογΛεκι μ·
επείνον ίγγροφ ό προς τον π ρ ω θυ
πουργό »- A Πύηονδρέαυ ζητεί να
en« μβει ώστε νσ στομστήσ«' η
παρέμβαση erro ασφαλιστικό «*·
κΑωμο Kd τονίζει, μεταξύ άλλων, άτι
η πορέμβεισα αυτή θο ίΧ«> σεακι
εξοντωτικών
επιδράσεων
στον
ιδιωτική ασφάλισή κσι συγκεκρη*«
Θσ επαναφέρει σπίσημτι την
τραπεζική παρέμβαση και θα
σημισυρνήσ«1 μονοπωλιακές κστοστόσεις υπέρ ορισμένων ασφαλι
στικων εταιρειών και συνθήκες
αθέμιτου
ανταγωνισμού
στην
ασφολιστική ονορά
Θο αποκλείει τον συναλασσόμ ένα με την Τράπεζα νπ επιλέγει 0
ίδιάς τον οσφσλισιικά φορέα της
πρσπμήοεώ ς του και να διαπραγμα
τεύεται τους όρους κσι το κόστος
της α σ φ α λ ισ τικ ή ς κάλυψής του.
ΕΞΥΓΙΑΙΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΛΕΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ2Μ1
Στο μτταξύ ο διοικητής της
Εθνικής Τραπέζης κ Γ Α. Μαγκά
κ η ς δήλωσε προχθές στους δημο
σιογράφους ότι με την τροπολογώ
δεν «πιβάλλετπι ουσιαστική παρέμ
βαση τομ υπαλλήλου της Τραπέζης
υπέρ της θυγατρικής εταιρείας
αλλά θα γίνειαι σύσταση, η οποίο
δεν θο έχει γιο τον πελάτη υπο
χρεωτικό χασσκτήΐ)«
0 κ Μαγκαχης τόνισε ειιίσης
Ατι:
Φ Με τα προηγούμενο κάθε
στω ς οπεθάλπετο ή ίιαΦθορέι π
συναλλαγή και οι πτέσεις προς τον
πελάτη ήταν αφόρητες γισπ ο<

Ό Διοικητής τής Ε θνική ς Τραπέζης κ. Γ,Α. Μαγχόκης
διευθυντές ιωνκαταατημότων των
Τραπεζών
εισέπραττον προμή
θειες. που σε ορισμένες περιπτώ
Οίιζ ονήρχοντά σε εκατομμύριο.
Φ Συνολικά διέφευγαν αφορο
λόγητα κάθε χρόνο 1200 εκατομ
μύριο δρχ. από τις προμήθειες ποιι
-:6ίδοντο. Οι προμήθειες αυτές θο
διοχετεύονται τώρα στα υαφαλιστι
κό ταμεία των εργαζομένων στις
Τράπεζες και θσ φορολογούνται
κανονικό.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
Εξάλλου ο πρόεδρος της Εμπο
ρικής Τραπέζης κ. Κ Βπίτσος υπο
γράμμισε ότι με την ρύθμιση αυτή
θο εξυγιονθει το τραπεζικό και το
πιστωτικό σύστημα καθώς και η
ασφαλιστική αγορά. Κάτι ανάλογο,
τόνισε o i- Βαίτσος. έχει γίνει ήδη
σε άλς τις χώρες της ΕΟΚ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
Ο πρόεδρος της Ενώσεως
Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Ν Αδα-
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υπέρ και καμιάς κατά, η οποία απαι
τεί από τη Μεγάλη Βρετοννίο να
ανσοτείλει αμέσως οποιαδήποτε
επιθετική ενέργεια στα νησιό Φάλκλαντ. Στη συνέχεια, η απόφαση
αναγνωρίζει την Αργεντινή κυριαρ
χία επί των νησιών Φόλκλαντ και
προτείνει μια περίοδο εκεχειρίας για
την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων
Οι υπουργοί των χωρων
μελών
της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρα
τών ζητούν και από τις δυο πλευρές
νο αποφύγουν ενέργειες που θα
ήταν δυνατό να επιδεινώσουν την
κατάσταση. Της ιμηφοφυριος ππέοχου οι Ηνωμένες Πολιτείες η
Χιλή, η Κολομβία και η Τρινιντάντ Τομπσγκο.
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Ειδικό ϋλκονηττημσσιι ΒερμιιμσΝτηκΧς ικανότητες Φ Προστασία αχό το σχίσιμο των σοβάδων ano
αοαμοός · Ασλτκτυ JIMT*. · Τα χρώματά μας βίνσι της Μπάγιερ Γερμανίας αδιάβροχακαι ανβζιτηλα ·
Το κιλά KoXuKTti 1-3 τετ|ΐ. μ η pu Φ Ποιοτικά δεν έχουμε ανταγωνιστές · Ειπαγκτιη an ευθείας αηό την
Λυστρίιι.
|ft
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
ΗΕΜΖΕΛΟΥ 32 ΤΗΛ.Ι033Ι) 29.76«. 23Λ28 ΒΕΡΟΙΑ

ΠΕΚΙΝΟ 2 8 1ΑΠΕ
γενικές συνελεύσεις τα συνδικΟΐ®
Δόθηκε ροχθές στη δημοσιότη κ.λ.π. Ο κ. Χού πρόσθεσε πόνηΛ
τα το νέο Σύνταγμα της ΛοΤκής ότι η διαγραφή της διάταξης ουίήί
Δημοκρατίας της Κίνας Μια πρώτη δεν σημαίνει ότι η απεργία χαρακτή
παρατήρηση είναι ότι από το νέο ριζε τοι παράνομη. Ας σημειωθεί β«
Σύνταγμα απουσιάζει η όισταξπ με τον τρόπο αυτό αντικαθιστά™1
εκείνη nou επιτρέπει στους εργάτες το άρθρο 4 5 του συντάγματος τ011
να απολαμβάνουν του δικαιώματος 197Β το οποίο κατοχύρωσε τ®
της απεργίας. 0 γενικός γραμματέας δικαίωμα της απεργίας όπως και τή*
της συνταγματικής επιτροπής κ. Χού ελεύθερη έκφραση της γνώμης*01
Σέννκ. σχολιάζοντας το γεγονός εί των ιόεών με δημόσιες συζητήσεις
πε ότι το δικαίωμο της απεργίας εί και με τις εφημερίδες τοίχου, Λ
ναι «αντίθετο» με τα συμφέροντα γνωστά «Ντοζιμπάο»
και του κρότους και των εργατών
Τα τελευταία αυτό δικαιώμ0™
και πρόσθεσε ότι οι εργάτες διαθέ κατσργήθπκαν ήδη το 1980 με "1*
τουν άλλο μέσο για την έκφραση καταστολή τομ κινήματος διαμαρτυ
της δυσαρέσκειας τους όπως οι ρίας που αναπτύχθηκε κατά τη 6‘άΡ'
κεια της «άνοιξης του Πεκίνου*.

Προστασία των
αντιστασιακά) ν
ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
Η Αργεντινή στρατιωτική ηγεσία
προέβη χθές το βράδυ, σ' ένσ
τελευταίο έλεγχο του αμυντικού
συστήματος των νήσων φάλκλοντ
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της
Αργεντινής ηου έχουν αναπτυχθεί
κστα μήκος των ακτών των νήσων
Φόλκλαντ. έχουν τεθεί σε κατάστα
ση «αυξημένης ετοιμότητας» και
πυκνώθηκαν οι περιπολίες στα
σημεία εκείνο των ακτών όπου είναι
πιθονή μια βρεταννική απόβοση.
Επίσημη πηγή ανακοίνωσε ότι η
κατάσταση είνοι ήρεμη και ότι οι
επικοινωνίες με την Αργεντινή όιε
ξάγονται κανονικά, και επισήμονε
ότι ο βρεταννικός στόλος δεν έχει
ακόμη εισέλθει στο γεωγραφικό
χώρο που καλύπτουν τα αργεντινά
ραντάρ που έχουν εγκατασταθεί
στα νησιά Κατά τους ειδικούς, μια
απόβαση στα νησιό Φόλκλαντ θα
προκαλούσε μενάλη αιματοχυσία
ενώ. προς στιγμή, οποιαδήποτε
προσπάθεια απόβασης είναι εξαιρε
τικά δύσκολη λόγω της μεγάλης
θαλασσοταραχής που επικρατεί
στην περιοχή

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 28 (ΑΠΕ3

Ολοι οι έλλην€ς βουλευτές, του
ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημο
κρατίας, ψήφισαν σήμ€ρα υπέρ τρο
πολογίας της κ. Αμαλίας Φλέμιγκ
που απ€0λεπ€ ατην προστασία των
αγωνιστών της Αντιστάσεως εναν
τίον αν€λ€ύθερων όικτοτορικών
καθεστώτων, από την απ€ΐλή της
Εκδόσεως μ€ την κοτηγορία της
τρομοκρατίας.

Η τροπολογία απέβλεπ* στην
συμλήρωση αλλά και πληρέστερη
αποσαφήνιση «συστάσεως* της
κοινοβουλευτικής συνελεύσεως του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμβάσεω ς για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (6εν έχει επικυρωθεί
από την Ελλάόα και άλλες χώρες)
και τον συντονισμό των προσπα
θειών των κυβερνήσεων στο αστυ
νομικό. δικαστικό επίπεδο καθώς
και στον τομέα της ανταλλαγής πλη
ροφοριών για τον σκοπό αυτό.

Κατο τη συζήτηση ο βουλ*υ»π
του ΠΑΣΟΚ κ. Σπόρος ΚατηνιώτΜ
τόνιοε ότι στο κείμενο της ί*®
σεω ς και της συστάσεω ς δεν Ε®6
νο γίνεται διάκριση ανάμεσα ππΐν
τρομοκρατία κσι στον αγώνα ovir
στάσεως εναντίον των κατσηιίβΐ*"
χων καθεστώτων και ότι προκί17"
για λυπηρή παράλειψη.
Υποστηρίζοντας την τροπολογ*0
της - που απέβλεπε στην σποσαΦ"
νιση της συστάσεως με την φρύ®1'
άτι δεν μπορούν να εξομειώνΟΥ™1
με τρομοκράτες και να εκδίδοντ®01
αγωνιστές της Δημοκρατίας εναν
τίον καταπιεστικών καθεστώά°ν
βίας - η κ. Φλέμιγκ τόνισε ότι Η°ν0
σε χώρες όπου λειτουργεί προΥΜ0'
πκό δημοκρατικό πολίτευμα ο**
υπάρχει πρόβλημα για την έννθ*°
της τρομοκρατίας. Αναφέρθηκε <7°ν
παράδειγμα στην περίπτωση τ0*’
Τούρκων αγωνιστών που με όιόφίΤ·
ρο μέσα αγωνίζονται να αποκαάΓ
στήσουν το σεβασμό των ανθρυ»11’'
νων δικαιωμάτων στη χώρα 1°*^
και που καταφεύγουν στην Ελλά®®
ζητώντας πολιτικό άσυλο.

ΜΟΣΧΑ
Σε σημερ,. j της άρθρο, η σοβιε
τική εφημερίδα «Πράβδα» επιση
μαίνει ότι, μετά την απόβαση των
βρετσννικών στρατευμάτων στη
Νότιο Γεωρνιο είναι πλέον φανερό
ότι τα Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε
το επικίνδυνο μονοπάτι της «κλιμά
κωσης», στα πλαίσια της διαμάχης
του με την Αργεντινή.

Ανοιχτή €πιστολή

Σώστε το σπίτι σαζ από την υγρασία
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Νότια Γεωργία, πεθατε σύμφωνα
με σημερινή ανακοίνωση του βρε
ταννικού Υπουργείου Αυύνης.
Τα αίτια του θανάτου του δεν
διευκρινίσθηκαν από τον επίσημο
εκπρόσωπό του υπουργείου ο
οποίος όμως δήλωσε ότι έχει
συστυθεί επιη οπή που θο εξετάσει
«το σοββρΔ ο· το γεγονός«

Néo Σύνταγμα
αποκτά η Κίνα

δικαιολόγηση απόφαση του Δ Συμβου
λίου μόνο στα νεκταρίνιο και έτσι πρόσ
θεσην στα νεκιπρίνια 2,50 δραχμές και
αφήρεοαν από το άλλα 0.50 κατά κιλό
Με αποτέλεσμα να δέχεται δικαιολογη
μένα τώρα η οργάνωση πιέσεις και απει
λές από τους δικαιούχους παραγωγούς
ζητώντας τα χρήματά ιούς πίοω
3) Πορουσίοσαν ισολογισμό του
1980 με παθητικό μόνον 772.000 ενώ
Π πραγματικήτης είναι 10 772.000.
Εκαναν σκοπίμως απόκρυψη παθητικού
10 000.000 όραχ μόνο και μόνο γιο να
εντυπωσιάσουν
4 ί Είναι η μόνη Διοίκηση ατα χρονι
κά ιου Συνεργατισμού της Αλεξάνδρειάς
που επεχείρησε μεροληπτικώς νο κάνει
διακρίσεις οε θέματα αμοιβής ίου προσ
ωπικού και τελικά π Διοίκησή αναγκόστηκενα υποχν,μήσει γιατί το προσωπι
κό της υπέβαλε μήνυση
Δεν θσ απαριθμήσω άλλα περιστα
τικό γιατί νομίζω ότι έτσι κοιαροκώνειαι γο κύρος ιης ορνάνωσης και όιν θα
ηνεψερα ούτε αυτή, αλλά η σκληρό επί
μονη τους και π άρνησή τους να συνερ
γααθουν γιο τΐ|ν πρόοδο της ηργόνωορς με σναγκσοαν νο τα καταγγείλω.
Via νο δούν οι αγρότες και να κρίνουν
ποιους ιττι λνουν νο τους εκπροσωπούν
στην διεκδίκηση ιων αιτημάτων τους.
Ας μην είναι εγωιστές κοι ας κάνουν
τον κόπο να ρωτήσουν ου δεν το άντε
ληφΟρκαν. ότι το καλοκαίρι που πέρασε
δεν παρουσιάστηκε καμμιά ανωμαλία
στα ροδάκινα και παρά την δύσκολη
χρονιά αν τολμούν σς κάνουν σύγκριση
των εκκαθαρίσεων μας με ιις δικές Γομς
του 1980
Ας κάνουν σύγκριση υις προς ιην
οργάνωση την παραλαβή και την τακτι
κή nou επεκρότησε κατά ιην διαρκειυ
ιης ηορσλαβής βάμβακος 1981 έναντι
ιης αταξίας του 1980. καίτοι καθημερι
νώς είχαμε πόνω από 200 πλατφόρμες
κι» ας προσέξουν την αμεροληψίσ της
Διοίκησης ως προς την πρόσληψη του
ρούμι μερικές Ηια«ηώαε,ς;
εποχιακού εργατικού δυναμικού Ερνο1) Η συγκέντρυισιι βόμβοκος του στηκπμε υπερκομματικό σαν πραγματι
έτους I960 ουνκμιιική με άλλες γειτονι κοί Συνεταιριστές και δείξαμε ανωτεμό«ίς οργανώσεις, ιζημίωσε τους ηπρπ- τπτο σε όλους τους τομείς.
νωμούς με 16.0CXJ 000 δραχμές Διότι η
Δεν θο ιούς δώσουμε το δικαίωμο
α«αιασταοίο που επικροιούσε κατά ιρν νο μος κοιηνορήσουν γιο καμμιά απόφα
πκρίοδο της παραλαβής και ο· πράξεις σή μος και για καμμιο ενέργειό μας
που απιδείχθησον «οι βρίσκονται στσ
Για μας προεχιι το συμφέρον της
δοοσιήρια έίχον οσνοποτέλιαμα να πέ οργάνωσης και ακολουθεί η φιλοδοξία
σει η υπήδυαη οι μπλι ιου βαμβακιού, ενώ α' αυτούς προέχει η φιλοδοξία και
κάτω από το «πιιριπιά Ορια τουλάχι ακολουθεί η οργύνωσιν Δεν τους δίδω
στον 2% η απόδοση της χρονιάς εκεί- τα δικαίωμα να το αμφισβητήσουν αυτό
νικ είναι μόνο 28% ενοντι του επιτρε- γιατί είναι νρομμένο από τους ίδιους <mi
πιου 30% o, unAl Το 2% αλιγότερο σε πρακτική ιυιν Γ Συνελεύσεων Ας κή
μαλι ον το εκφρπαουμι- σε δραχμές εί νουν λίγη υπομονή γιοτι αυτές τις μςρες
ναι 2 δραχμές κρτ,γ ,,λό σε σύσπορο κάνουμε παραλαβή των κτιριακων εγκα
ταστόοεων του εκκοκκιστηρίου που
Την χρονιά ,,,,γ η αυγκίντρυιααν ανπνερύη επι των ημερών τους Είμαι
7 500.000 κιλή σύσπορο βαμβάκι μηχα βέβαιος ότι κοι σπδ εκεί Οο έχω νσ επιVI*",Αλογης ΠΠ6 J δραχμές το κιλή ζημιά σπμονω αρκετό τραγικό λάθή τους που
• ·π» χοντρά χαντρο 16.000 000 όρο επιβάρυναν το έργο με αρκετά εκατομ
χμ«ς
μύρια
2Ι Στη ιμπειμιο tuiv ροδάκινων του
Ας καταλάβουν όιι δεν είναι αυτοί
<ιυυς 198ε για νο «υλύψουν την απστυ
που έχουν τα δικαίωμο να είναι πόντο
οα ιαος στη* πώληση των νιλταρινιων Διοίκηση και ότι δεν είναι συνεταιριστι
ω »νόεχομένως νή ικανοποιήσουν ορι κό νσ μονοπωλούν τις δυνατότητες τους
σμένους ε ιειδη οι ημές .κκαθαίΙσεως r
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
άιτφ» οοςπκ 17ff, tc ir x .it‘ »οτδ χ,λο.
ΛΑΖΑΡΟΙ ΘίΟΔΠΜΔΗΣ
<X»|1.I« iwjv ιτίΟΐβΟλλ'Τ ρόδςίκινρ ί npt.líΑντιπρόσωπος ί.ΤΙ.Ι.
Λ μΙ.Ιόιι Ηώκ,ο «σι όψιμο έπηίκιπίςι»)
Κορυφής Β
παυανίρχοντοι σι I 600 000 κιλό δρα
Πρόεδρος ιου
χμές 800 000 «μ TU έδωσαν χωρίς νο
Δ Συμβουλίου
Ρωτηααυν «,ινινπν με μιο ξερή και χωρίς
ιης Ενω σης

Πολωνοί διανοούμενοι
κατά του σοβιετικού
ιμπεριαλισμού
ΒΟΝΝΗ 28 (ΑΠΕ)
Δώδεκα Πολωνοί διανοούμενοι,
που διαμένουν στο εξωτερικό,
μεταξύ των οποίων και ο βραβευεθείς με το βραβείο Νόμπελ λογοτε
χνίας Σζεζλάβ Μιλόσζ. καλούν τους
δυτικογερμανούς «γείτονες» τους
«ν αναλάβουν κοινή δράση κατά
του σοβιετικού ιμπεριαλισμού», σε
κείμενο τους το οποίο δημοσιεύεται
σήμερα στην εφημερίδα «Ντί
Βέλτ».
Οι Πολωνοί διανοούμενοι ζητούν
να μη παρασχεθεί «καμία άμεση ή
έμμεση πίστωση στη Βαρσοβία και
τη Μόσχα μέχρι να αφεθούν ελεύ
θεροι οι Πολωνοί κρατούμενοι και
ν' αποκατασταθούν τα πολιτικό
δικαιώματα στη χώρα». «Δεν θο
υπάρξει βελτίωση στην οικονομική
κατάσταση με νέες πιστώσεις γιατί
το καθεστώς Γιαρουζέλσκι διεξάγει
πόλεμο εναντίον της Πολωνικής
κοινωνίας αναφέρουν οι Πολωνοί
διανοούμενοι ατην έκκλησή τους
Ακόμη ζητούν από τους δυτικογερμανούς να μην εφοδιασθούν με
φυαικό αέριο από τη Σιβηρία για λό
γους «πολιτικής σωφροσύνης» για
τί, κατά τη γνώμη το υ ς η συμφωνία
αυτή διευκολύνει τον εξοπλισμό της
Σοβιετικής Ένωσης
Συνιστούν. εξάλλου η βοήθεια
προς τους Πολωνούς να διοχετεύε
ται αποκλειστικό από π ς εκκλησίες
τις φιλανθρωπικές οργανώσεις ή
από έμπιστα άτομα, αλλά όχι από
«κυβερνητικές υπηρεσίες».
Τέλος οι 12 Πολωνοί διανοού
μενοι, μετοξύ των οποίων είναι ο
συγγραφέας Γιέρζυ Κοζίνσκι, ο
πρώην συντάκτης της «Κουλτούρα»

r i«pCu Γκιεντρούτς ο υπεύθυνοί
της «Αλληλεγγύης», Ρίτσορντ Μπάτορυ, εκφράζουν την ευχή ν αρχ'"
σει διάλογος μεταξύ «ταυ Πσλωνπ
«ου και του Γερμανικού λαού».

Ο κ: Μπούζ
στην Κίνα
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 2 8 (Α.Π.Ε.-ΗΝ.Γ(·
ΠΟΙ)
Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμ*"
νων Πολιτειών κ. Τζώρτζ Μπους 0°
επισκεφθεί την Κίγα τις πρώτ*4
ημέρες του προσεχούς μηνός σε ύ'°
προσπάθεια νσ μειωθεί η έντοάθ
στις Σινο-αμερικανικές σχέσεις π0°
προκλήθηκε απότο σχέδιο τ0ϋ
προέδρου Ρήγκαν να πουλήά*1
στρατιωτικά εφόδια στην ΤαϊβάνΗ επίσκεψη αυτή α να κ ο ινώ θ η
κε από το Λευκό Οίκο χθες ενώ σ *·
Μ πους που διετέλεσε ήδη απε
σταλμένος της χώρας του στην Μ”
νο, επισκέπτονταν τη Σιγκαπούρη
στα πλαίσια της περιοδείας του
πέντε χώ ρες του Ειρηνικού.
Ο βοηθός επι του τύπου ΥΡ0·1'
μοτέας του Λευκού Οίκου κ. ΛάρΡ®
Σπηκς δήλωσε όπ η επίσκεψη του *■
Μπους erro Πεκίνο αποτελεί «Μ·®
ένδειξη της μεγάλης σημασίας η00
αποδίδομε στις σχέσεις μας μ ί ^
Κίνα και της επιθυμίας μας να υπάρ
ξει περαιτέρω κατανόηση μετάξι
των δύο κυβερνήσεων μας ^
ανώτατα επίπεδα».

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών
Ημαθίας
Συν. Περ. Ευθ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ο Σ.φ.Η. θέλει να μισθώσει ισόγειο κατάστημα στην Βέροια

που θα το χρησιμοποιήσει σαν αποθήκη φαρμάκων, γιο τις ανάγκεί
του υπό σύσταση συνεταιρισμού. Το εμβαδόν της ισόγειας αίθου
σας του καταστήματος να είναι τουλάχιστο διακόσια τετρονωνικό
μέτρα (200 τ μ.) και κατά προτίμηση να έχει πστόρι
0 κάθε προσφερόμενος ιδιοκτήτης παρακαλείται νσ επικοινωνή
σει με τον κ Λάιο στο τηλ. 2 6 2 2 6 ή με τον κ. Μπάλιο στο τηλ29759

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών
Ημαθίας
Συν. Περ. Ευθ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο Σ.Φ.Η θέλει να προσλάβει ένα λογιστή με πλήρη απασχόληση
γιο τις ανάγκες του υπό σύσταση Προμηθευτικού συνεταιρισμού Ρ*
έδρα την Βέροια.
Επιθυμητά Προσόντα:
1) Πτυχιοΰχος Ανώτατης Οικονομικής σχολής
2) Γνωσειγ Αγγλικής γλωοαος

31 Ηλικία μέχρι 35 ετών
4) Προδηηρεσιο σε βιβλίο Δ κατηγορίας
Για πληροφορίες στα τηλ. 2 6 2 2 6 *. Λάιο και στα τηλ. 2 9 7 5 9 κ
Μπάλιο

I
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα τον Νομού Ημαθίας

Γιορτάζ€ΐ
Π Χωροφυλακή
Η Χωροφυλακή μας θα γιορτά°ϊ· και φέτος, όπως κάθε χρόνο.
τπν προστάτιδα του Σώματος Αγία
Ειρήνη. .
Το πρωί της Τετάρτης 5 ΜαΤαυ
ψαλεί δέηση στον Μητροπολιτικό Ναό Πέτρου και Παύλου της
Βεροίας και το βράδυ στις 8 .3 0 θα
δ°θεί δεξίωση στη Λ.Α.Φ. Βέροιας.
Στις εκδηλώσεις έχουν προσ
κληθεί να παραστούν όλες οι τοπι
κές Αρχές.

IMéo
συμβούλιο
€ξαγωγέων
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν την
Τετάρτη στον Σύνδεσμο ΕξαγωΥέων Κ. Δ. Μακεδονίας εξελέγη και
"θλι πρόεδρος ο κ. Χαράλαμπος
■Κρυσοχόου.
Συγκεκριμένα εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Χρυ-

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1982
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Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στον φετεινό γιορτασμό της
Αίτο«- σ
τ»'
» Μ ε ιδιαίτερη έμφαση θα γιορταστεί και φέτος
όλη
τη. χώρα η εργατική Πρωτομαγιά.
Η μέρα αυτή ανήκει, σίγουρα, πρωταρχικά στους
εργάτες και υπαλλήλους όλου του κόσμου. Σ' αυτούς
που με τους μακροχρόνιους και δίκαιους αγώνες τους
πέτυχαν τον σεβασμό του μόχθου τους απ'την εργοδο
σία. Ανήκει κύρια η μέρα αυτή στους πρωτομάρτυρες
της εργατικής τάξης, στους χιλιάδες νεκρούς εργάτες
της εξέγερσης του Σικάγου, που πρώτοι ύψωσαν το
1 8 8 6 τη φωνή τους και δίνοντας το αίμα τους διακήρυ
ξαν σ' όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου την ανάγκη για
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στα 100, περίπου, χρόνια που
χο των εργαζομένων και παράλληλα
ΤΠΠίι από^ το Τ—'
κύλησαν
ξεσήκωμα
των
των
καθήκον της Πολιτείας
®0χόου
εργατών του Σικάγου, η εργατική
Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι,
τάξη πέτυχε με τους συνεχείς αγώ
Α' Αντιπρ/δρος: Χρήστος Σέσίγουρα, έχουν να δώσουν κΓ άλλες
ξτος
νες της εντυπωσιακές κατακτήσεις.
«μάχες» για ένα καλύτερο μέλλον.
Υπάρχουν, όμως, ακόμη πολλά που
Β' Αντιπρ/δρος: Νικόλ. Λαζός.
Ό μ ω ς τη μέρα αυτή της παγκόμπορεί και πρέπει να κατακτηθούν
Γεν
Γραμματέας:
Θωμάς
.__ , .εργατιάς
ρ τ μ ..» ) «ς
συιαε
ας υνϋΑΟγίΟΙ
αναλογισθούν
Κ<Ηααμάκας,
απά
τους
εργάζομένους.
Καλύτερες
απά τους εργάζομένους. Καλύτερες
πώς ξεκίνησαν οι
— οραματιστές
οραματιστές του
Ταμ
συντάξειε.
πληηέη»«:#.·'
—
—
-—
Ταμίας Στέφανος Κασάπης
ουντάξεις πληρέστερη ιατροφαρ- Σικάγου.
ρίξουν
___ Ας·,η
·ι— . ακόμη
ακόμηκαι
καισ,σήμε
Σύμβουλο,: Σταύρος Καλαμάτας
‘“ "‘«“ " '‘ή περίθαλψη, περισσότερα
ρα
τα βλέμμα
βλέμμα τους
τους
σε άλλες
άλλες νυ
___ _
κρα- το
—
ινυς σε
σ€
αλλ*ς
χώ ρες
Γεώργ,οε
ΑνΛη,ΑΑη.
στεγαστικά
4ΡΥ<ος Ανδρεάδης
Μ
ΠΙ σίυΛίιηη
1—~
στεγαστικά δάνεια
δάνεια και
και αρκετά
αρκετά αλλα
άλλα
και
σίγουρα Δ~
θα διαπιστώσουν
ότι
^ ^ ^ » οακόμη
Η ΐι^ ιμ
επ ει^ ανα^ ααποτελέσουν
π ο τελ έσ ο υ ν ατό^ σ τό ^ ^ εδώ
ε δ ώ ^στην
ιτ^ Ελλάδα έχουν γίνει μεγάπρέπει

ΟΡΓΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
ftM m s t
0 £ U________
,.
■_
αγροτικών προϊόντων μέσω
Ή Κεντρικής Λαχαναγοράς Ρέντη
'λιόνταν μέχρι τώρα.
Αυτό διαπίστωσε σε αιφνιδιαστι
*τ τθυ επίσκεψη ο υπουργός οικο’®Μι,1ών κ. Μ. Δρεττάκης ο οποίος
γ" ε Χαρακτηριστικά ότι μόνο για το
"81 ο τζίρος των μεσαζόντων
*u,'0pujv που δεν δηλώθηκε φθάνει
* 4 0 όισεκ. δρχ. η απώλεια σε φόμόνο από το χαρτόσημο υποπίζεται σε 1 δισεκ. δρχ. ενώ πολύ
“έγαλύτερα ποσά εχόθηκαν από
™Κ-E., φόρο εισοδήματος εισφορά
ΟΓΑ
Γιο να περισταλεί το κακό στο
Μλλον ο Υπουρνός Οικονομικών
^λ ο τέσ τη σ ε συνεργεία της ΥΠΕΔΑ

Έ τος ιόρύοεως 1965
αρ. φύλλου 1916
Μητροπόλεως 72 - Τηλ. 2 3 .1 3 7 ,
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

όιακινούνταϊ διά (Λΐταττη^Λ

-------

λες κατακτήσεις
Η 1 η ΜαΤου θα ενώνει για πάν
τα τους εργαζομένους και θα τους
οδηγεί οε δίκαιους αγώνες «γιο
περισσότερο σεβασμό του ανθρώ 
που από τον άνθρωπο».
Ο ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Με την ανάρτηση πονώ και
σημαιών στους κεντρικούς δρόμους
της Βεροίας άρχισε χθες ο τριήμε
ρος γιορτασμός της Πρωτομαγιάς,
που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο

BíDOÍOC
Βεροίας Ut
με ΤΠ
τη m.l.nnnA----------συμπαράσταση
Δήμου Βεροίας
Σήμερα το βράδυ στις 8 στον
κιν/φο ΠΑΛΛΑΣ το Θεατρικό Τμήμα
του Σωματείου Οικοδόμων Βεροίας
θα παρουσιάσει ποιήματα του Κώ
στα Βάρναλη και στη συνέχεια
χορευτικά συγκροτήματα θα χορέ
ψουν τοπικούς χορούς
Το Σάββατο Ιαύριο) το πρωί θα
γίνει στην Πλατεία Ωρολογίου μεγά
λη συγκέντρωση οικοδόμων και άλ
λων εργαζομένων και στη συνέχεια
θα γίνει πορεία μέχρι το πάρκο της
Εληάς

Το νομοσχέδιο αυτό έχει σταλεί
στα συναρμόδια υπουργεία για να
γίνει η τελική επεξεργασία πριν
κατατεθεί στη βουλή.

υπουργός διευκρίνισε, ότι
στον προηγούμενά νόμο 1193/81
υπήρχαν α τέλειεξ σ ύμ φ ω να και με

γνωμοδότηση του νομικού συμβου
λίου τ ^ ι κράτους m χρειάσθηκε

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ
Αντίθετες
με το
Σύνταγμα,
_____
—, κ'-*· WθεωCW,_
λε™..« διατάξεων
*—
ρεί η ΑΔΕΔΥ. δέσμη
που
ενσωμάτωσε στο νομοσχέδιο για
την πολυθεσία ο υπουργός Προε
δρίας κ. Κουτσόγιωργας, οι οποίες
όπως υπογραμμίζεται, θα προκαλέσουν νέα σύγχυση και ανοστάτωση
στις δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικότε
ρα. όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ. οι διατά
ξεις αυτές αφορούν:
• Ρυθμίσεις που θα έχουν αναδρομική ισχύ και οι
.i οποίες αντίκεινi ται στο Σύνταγμα και θα προκαλέσουν δικαστικούς αγώνες
αγώνες του
Δημοσίου.
1 Ενοποίηση κλάδων του προσ-

ωπικού της δημοσίας διοικήοεως
που θα ανατρέψει την δημοσιοϋ
παλληλική επετηρίδα.
• Μεταφορά οργανικών θέσ εω ν
προσωπικού από υπουργείο σε
υπουργείο με υπουργική απόφαση
και χωρίς προεδρικό διάταγμα και
την εγγύηση της επεξεργασίας του
Συμβουλίου Επικρατείας.
Οι πιο πάνω διατάξεις που ενσω 
ματώθηκαν στο νομοσχέδιο περί
πολυθεσίας τροποποιούν σε οκτώ
σημεία το νόμο περί δημοσίας διοικήσεως που ψηφίστηκε πρόσφατα,
γεγονός που κατά την ΑΔΕΔΥ. απο
δείχνει ότι η εφαρμογή του νόμου
αυτού δημιούργησε πολλά προβλή
ματα.

Έκλεψαν χρυσαφικά
αξίας ενός εκατ.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΑΓΡΕΞ

Κοσμήματα
αξίας 1I εκατομμυ..
εκατομμυι .........
.....'
- * *----ρίου δραχμών κα, 3 0 .0 0 0 δραχμές
έκλεψε άγνωστος δράστης το πρωί
της Τετάρτης από το σπίτι του γεωπόνου Εμμαν. Γιαννουδάκη. δ,ευθυντού της ΑΓΡΕΞ. στη Βέροια.
Ο δράστης εκμεταλλευόμενος
την απουσία του γεωπόνου από το
σπίτι (οδός
αριθμός 1), πή------, .Παστέρ
. . ν . ι ν υμισμος
δπΓε
στο ιιη«Ι"Κ
δηξε στο
μπαλκόνι- του Λ
3ου δρόμου
από το παράθυρο του κλιμακοστα
σίου και στη συνέχεια από την
μπαλκονόπορτα, που ήταν στο
υπνοδωμάτιο όπου βρήκε τα χρυü l U
I Ι Α I l·
σαφικά και κοσμήματα.
— ------- --------------Η κλοπή καταγγέλθηκε στην
Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρ
της και θεωρείται βέβαια ότι έγινε
νομοθετικά και η διεθνής σύμβαση, μεταξύ των ωρών 9 π.μ. - 2 μ.μ. της
του 1950, της Ν. Υόρκης για την ίδιας ημέρας.
καταστολή της σωματεμπορίας και
Τόσο ο κ. Γιαννουδάκης όσο και
της εκμεταλλεύσεως της πορνείας ., σύζυγός του δικηγόρος κ. Αληχουπό άλλων.
νίδου απούσιαζαν τις ώρες εκείνες
ΠΓίΑ ΤΑ ίτηί*·

ΤΟ„
n
ΝΟΜΟΣΧΕ
v i v i
ΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
v n im n M iv u
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ 2 9 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός κοιν.
Π. Αυγερινός έδωσε u m οι
τη τα το αρχικό
σχέδιο»υμυύ
νόμουγια τπν
. -- ·νΛςν»ΐΨ
κη»γ/ι·»ν/ι*A *·*·*—
κοινωνική προστασία και τον υγειονομικό έλεγχο τω ν εκδιδομένων με
αμοιβή προσώπων

Η Α ΔΕΔΥ
καταγγέλει

Πάντως άξιζε, να σημειωθεί όπ
τ**ευταία παρουσιάζεται έξαρση
των κλοπων « « δ,ορρηζ*ων
Βίροια ‘' αι ,6,αίιίρα σττ’ν " €ρ'°* ή
Εληάς κα, μάλιστα γίνονται με προκλη-ηνΛ

Σήμερα
δικάζονται οι
σωματέμποροι
Αναβλήθηκε χθες και θα γίνει
σήμερα στις 12.30 στο Αυτόφωρο
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βεροίας
η δίκη τω ν κατηγορουμένων για
σωματεμπορία - μαστρωπεία στο
Μπαρ ΧΡΙΣΤΙΝΑ της Βεροίας.
Εν τω μεταξύ οι τρείς Ταϊλαν
δέζες που εξεδίδοντο χωρίς άδεια,
υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο για
να διαπιστωθεί αν ήταν * —
αφροδισίων νοσημάτων.

Μ Ε ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΝΤΑΦΙ

, ^ -----—
ηη επίσκεψη
UÓ ρμ<ΤΤΠΡΐο^χαλυπτςι
υυστάοιο
« η λ ύόΐεσιΜΛ
τ τ ^τ0ν
. ^ φασισαν
«*?σ!?αν να
« αναβληθεί
OwßMjBt'
τε άλλο
άλλο πέρα
πέρα οπό
οπό τπν α
τε
λαχιστον
με
πληροφορίες
— - καθολου
ναρκηοει
επίσκεψη
à την ανακοίνωση
γοράς.
πως
δέν ευ ο ιοηο —
Σε σχετική ανακοίνωση του
πρακτορείων.
* ότι είναι
.
__^
μένου
πρόσφατη ,η εντυ
Μ
Υπουργείου Οικονομικών αναφέtim
Την είδηση για την αναβολή της πωσιακή, όσο και αποτελεσματική
ρονται και τα εξής:
%
επισκέψεως
πληροφορήθηκαν,
προεττασία'του Γιασέρ Αραφάτ.
Μερικές επιχειρήσεις εμπορίας
Οι περισσότερες πληροφορίες
πρώτοι, οι αστυνομικοί συντάκτες
γεωργικών προϊόντων, που είναι
συγκλίνουν εττην εκδοχή ότι η ανα
οι οποίοι, ότον ζήτησαν να μάθουν
εγκατεστημένες στην Κεντρική
προβληθεί σε όλα τα κράτη. Εμείς
Σάββατο 24 Απριλίου 1982
από τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως · βολή (ίσως και ματαίωση) της επιλαχαναγορά Αθήνας - Πειραιά, στις
όμως; ΤΙΠΟΤΑ. Οι κύριοι που
σκέψεως οφείλεται σε πιέσεις ορι
στην Αθήνα παίχτηκε ένα δράμα,
λεπτομέρειες για τ α ^ έ τ ρ ο ασφρ
οποίες για διάφορους λόγους έπρε
συγκινήθηκον με το δράμα του Σαλ λείος, πήραν την απάντηση, χωρίς
σμένων δυτικών χωρών, τις οποίες
και για να κυριολεκτίσουμε περισπε να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα
βαδόρ και έκλαιγαν στην τηλεόραση
ο ηγέτης της Λιβύης έχει έντονα
οότεροέγινε η επανάληψη στο παί
άλλες λεπτομέρειες ότι η επιφυλα
βιβλία και στοιχεία το υ ς αρνήθηκαν
ενοχλήσει με σειρά ενεργειών,
ξιμο ενός δράματος. Μερικές χιλιά τώρα δεν έχουν άλλα δάκρυα; Σ'
κή έληξε, γιαπ ο Καντάφι δεν έρχε
να δείξουν το βιβλία και στοιχεία
αυτό το δωδεκάχρονο κορίτσι που
δες άνθρωποι πονεμένοι. θλιμμένοι,
δηλώσεω ν και προκλήσεων.
ται.
που τήρησαν σύμφωνα με τις διατά
Σύμφωνα εξάλλου με άλλες πλη
χτυπημένοι, μα όρθιοι και πόνω απ’ μόνο του είχε γράψει «Θέλω τον
Οι πολιτικοί συντάκτες δεν ήταν
Μνημείο για τον εργάτη - εργά
ξεις του Κ.φ.Σ. Επειδή το γεγονός
όλα αξιοπρεπείς βάδισαν εττους κεν πατερούλη μου» τί θα πούμε όλοι περισσότερο τυχεροί, γιατί ο κυβερ
ροφορίες δεν πρέπει νσ αποκλει
τρια
θα αναγείρει στην πόλη της
ήταν σχεδόν καθολικό για όσεςεπιμ
α
ς
Ξέρω
τί
θα
πούμε
«Ώ
χ
αδελφέ
τρικούς δρόμους της Αθήνας και για
σθεί η αναβολή να οφείλεται σε
νητικός εκπρόσωπος περιορίστηκε
Καβάλας ο Οργανισμός Απασχόλη
χειρήσεις ζητήθηκαν βιβλία και
τί ε νοιάζει εμένα»... Ντροπή γιατί σε μιο ανακοίνωση, που προκάλςσε
μιά ακόμη φορά παρακάλεσον τον
σοβαρότατα προβλήμοτο πρωτο
σης Ερνατικού Δυναμικού. Αυτά
στοιχεία και ανησυχητικό για τα
είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και πολλά ερωτηματικά, σύμφωνα με
κόσμο, τους αρμοδίους και την
κόλλου, που ανεφύησαν την τελευ
αποφασίστηκε από τον Υπουργό
συμφέροντα του Δημοσίου διατάυπεύθυνοι Έλληνες. Ντροπή.
κυβέρνηση να ενδιαφερθεί γιο το
την οποία «λόνω απρόβλεπτων
ταία στιγμή.
Εργασίας κ. Κακλαμάνη και το Διοι
φ ω κ ιγ Λ ιας
χθηκε γενικότερη δειγματοληπτική
Ο
εκπρόσωπος
της
Λιβύης
υποχρεώσεων,
οι
δυο
πλευρές
αποθέμα τους.
κητή του ΟΑΕΔ κ. Κστσανέβα. ω ς
διερεύνηση στη λειτουργία της εισ
Έ να θέμα τόσο σοβαρό, τόσο
Πάντως ο εκπρόσωπος της ένδειξη συμβολικής συμμετοχής της
αγωγής
αγαθών
(γεωργικών
ζωτικό, τόσο ανθρώπινο. Ένα θέμα
Λιβύης στην Αθήνα κ· Γκομούντι Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στην πρώ 
προϊόντων) στα καταστήματα της
που ολοι μας, υπεύθυνρι και ανεύ
επισκέφθηκε χ θ ές το διπλωματικό τη Πρω τομαγιά της Αλλαγής. Την
Κεντρικής λαχαναγοράς η οποία
θυνοι έπρεπε να νοιώσουμε ντρο
ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
σύμβουλο του πρωθυπουργού κ. *ιδέα για την ανένερση μνημείου
διευρεύνηση στο τελευταίο της
πή, αποτροπιασμό και μόνο όταν το
Μαχαιρίτσα και αργότερα τον ίδιο εττην Καβάλα . αντίνραφό του θα
στάδιο έγινε παρουσία τού υπουρ
σκεφτόμαστε. Το θέμα τω ν αγνοου
τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.
τοποθετηθεί και στην-Αθήνα - είχε
Στις προχθεσινές αρχαιρεσίες
γού οικονομικών'κ. Μ.Δρεττάκη.
μένων Αξιωματικών και ΥπαξιωμαπΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος ο
παλαίμαχος
συνδικαλιστής
Από την δειγματοληπτική αυτή
"Κ ΟμοσττΛόίας Επαγγελματοβιοκών της ΕΛΔΥΚ. Εβδομήντα περί
που ρωτήθηκε το βράδυ από τους κσπνεργάτης
Γιώργος
Π έγιος
έρευνα φαίνεται ότι σε πολλές περι
’έχνών Βεροίας εκλέχθηκαν για το
που άτομα χάθηκαν στις επιχειρή
πολιτικούς συντάκτες διευκρίνησε
Οπως γράφηκε σε ημερήσια εφ η 
πτώσεις οι πραγματικά εισερχόμε
σεις της Κύπρου κατά του Αττίλα.
«ξής:
ότι η αναβολή της επισκέψεως δεν μερίδα. ο ογδοντάρης Καβαλιώτης
νες ποσότητες γεωργικών προϊόν
Πρόεδρος: Θεόδ. ΠετρομελίΑυτοί όμως έχουν οικογένειες
έχει σχέση με τυχόν διαφωνίες στο απόμαχος συνδικαλιεττής γράφει
των είναι κατά πολύ ανώτερες από
δής
μανάδες γυναίκες παιδιά που τους
κοινό ανακοινωθέν που επρόκειτο σήμερα την «ιστορία της καπνερνοαυτές που φαίνονται στα επίσημα
Α ντ/δρος Ιωάν. Μπαρμπαρούπεριμένουν. Που περιμένουν να
να εκδοθεί μετά το τέλος της επι- τιάς».
φορολογικά στοιχεία των αποστο
°Πς
γυρίσουν τα παιδιά το υ ς οι άνδρες
σκέψεως. Απέκλεισε γενικότερα κάΠρόβεση της .Διοίκησης τομ
λέων με συνέπεια να αποκρύπτονΓ. Γραμματέας: Αναστ. Γιαλατους οι πατεράδες τους. 0 Σολωμός
διοφωνία μεταξύ των δυο ΟΑΕΔ είναι - εφ ’ όσον το επιθυμεί ο
ται οι σχετικές πωλήσεις Και να δια
1*ός
θα έγραφε κκΓ εκαρτέρουν και
τω ν οποίων, είπε οι·σχέ- κ. Πέγιος - να εκδόαει το ιστορικό
φεύγουν οι αναλογούντες φόροι
Ταμίας: Μέλη Τόσκα.
ΐεκαρτέρουν». Έχασαν την υπομονή
σεις
δεν
πρόκειται να δισταρα- αυτό όταν ολοκληρωθεί, ανεξάρτη
(τέλη
χαρτοσήμου,
εισφορά
υπέρ
Μέλη. Νικ. Τζιμογιάννης Ιωάν.
τους και πήραν τις πένες, έγραψαν
χθούν. Τέλος απέκλεισε ότι η ανα
τα από τις προσωπικές πολιτικές
ΟΓΑ φόρος εισοδήματος κλπ). Επί
Τφαντίδης Χρ. Ζιάκας Νικ. ΤομπουΕταιρία
με
την
μεγαλύτερη
πείρα
Η
όπου μπόρεσαν, το παράπονό τους
βολή μπορεί νο έχει επιπτώσεις στις απόψεις που μπορεί νο εκφράζει.
σης
διαπιστώθηκε
ότι
και
πολλά
^ Π ς και Θέμης Σεραφίσης.
και κατέβηκαν στους δρόμους.
στα γεωργικά μηχανήματα
σχέσεις μας με τους άλλους ΑροΜε την ευκαιρία αυτή, ανακοινώ
φορολογικά στοιχεία από αυτά που
Αντιπρόσωποι στην ΓΣΕΒΕ
Κατέβηκαν στα πεζοδρόμια, σιωπη
Κ Α Ι ακόμη τώρα προσφέρει
νεται ότι το τμήμα εκδόσεων του
0
ες
συνοδεύουν τα αγαθά δεν είναι νό
Ε"λέχθηκαν οι Ιωάν. Μπαρμπαρούλοί, θλιμένοι μα αξιοπρεπείς. Επαί
Σε ερωτήσεις όπως: ποιές είναι ΟΑΕΔ που άρχισε να λειτουργεί
μιμο ή προσήκοντα. Οι διαφορές
Αναστ. Γιαλαμάς και Θεόδ. Πετου ν, ζητιανεύουν την αγάπη απ'
οι απρόβλεπτες υποχρεώσεις πότε πρόσφατα δέχεται προτάσεις για
Ο
Ι
Κ
Ο
Ν
Ο
Μ
Ι
Α
Δ
Υ
Ν
Α
Μ
Η
Α
Ν
Τ
Ο
Χ
Η
Α
Σ
Φ
Α
Λ
Ε
Ι
Α
διαπιστώνονται, κατ' αρχήν, από την
τΡθμελίδης.
όλους εμάς, το ενδιαφέρον μας την
συνεφωνήθη η οναβολή και. ακόμα, έκδοση δοκιμίων (ιστορικά, μελέ
Η πλειοψηφία των εκλεγέντων
σύγκριση του ζυγολογίου κάθε εισσυμπόνοια, τ συμπαράσταση. Απ'
αν η αναβολή σχετίζεται με θέματα τ ε ς έρευνες), κλπ. που να αφορούν
°νήκε, στο ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ.
όλους εμάς, που η τύχη μας αξίωσε
ασφαλείος ο κυβερνητικός εκπρό
το συνδικαλιστικό κίνημα τις εργονα έχουμε τα παιδιά μας. τους άν
σω πος αρνήθηκε να απαντήσει, λέ
σιακές σχέσεις και την απασχόληση
δρες μας, τους γονείς μας. Απ'
γοντας ότι δεν έχει εξουσιοδότηση
στην Ελλάδα.
όλους εμάς κι από το Κράτος που
σπό τπν κυβέρνηση να πεί οπδήποέπρεπε να είχαμε φροντίσει, να εί
χαμε κάνει παραστάσεις διαβήματα,
παράπονα, ταινίες σήριαλ γαι να
•
«ι
διατρανώσουμε το δίκαιο αίτημα, το
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
τόσο ανθρώπινο θέμα, αυτών των
πονεμένων ανθρώπων, των θλιμέ' Ανοιξε στην ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ το καινούργιο κατάστη
νων συγγενών, των περήφανων
μα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Β. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ
Ελλήνων. Εμείς και το κράτος που
Στο κατάστημα θα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις
έπρεπε να τρέξουμε παντού, να
καλλιέργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανή
Πατρίδα Βΰροίας
φωνάξουμε να διαμαρτυρηθούμε τί
κάναμε:
ΤΙΠΟΤΑΜ
Λέγω
τίποτα
και
ματα και λιπάσματα.
ΙΣ Τ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Γ ΙΑ Τ Ο Τ Ρ ΙΛ Ο Φ Ο )
δαγκώνω τα χείλια μου μέχρι να τα
Επίσης θ ' ανπκρύσετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
ΤΡΑΚΤΕΡ ΝΤΟΪΤΣ
ματώσω. Λέγω τίποτα και αισθάνο
άμεση εξυπηρέτησή σας όσον αφορά:
μαι αποτροπιασμό. Τίποτα, αφού
από 40 μέχρι 145 ίππους
α)την προμήθεια σας σε φάρμακα
κανείς δεν είχε ευθυξία, τον ανθρω 
ΦΙΛΕΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ-ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΠΕΙΚΟΝ
β)τις μελέτες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
Έτσι βρίσκεται πάντα πρώτη
πισμό, τον Ελληνισμό να πεί κάτι
ΣΙΚΩΤΑΚΙΑ ΜΠΕΙΚΟΝ-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.
γ)τις επιβλέψεις και
στην προτίμηση των γεωργών
δ>την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειών
Ντροπή! I Αν ήταν για το Σαλβαδόρ
με σκοπό την επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
ΑΝΤ/ΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ή τη Γουατεμάλα θα στέλνομε
δημοσιογράφους θα τραβούσαμε
της γεωργικής παραγωγής.
ταινίες θα γράφαμε σενάριο και θα
παίζαμε θέατρο Για το αδέλφια μ α ^ .
/νπιοοργει υττώ νέα Διεύθυνση
για τα παιδιά μας όμως ούτε ένας
λόγος ούτε μια παρηγοριά, ούτε μιά
ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 20.590
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 0 4
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
είδηση, ούτε μιά φωτογραφία. Αν
Τ Η Λ . 62.418 62Λ 25
ΤΗΛ. 0 33 1 - 6 2 3 8 4
ήσαν οι Εβραίοι θα το γύριζαν ται
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
νία και θα πλήρωναν αυτοί, για να

ΝΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Μ Ν Η Μ Ε ΙΟ Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΡΓΑΤΗ

Επικράτησε
ΠΑΣΟΚ και
ΚΚΕ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Ψησταριά

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εκλεκτά σπεσιαλιτέ

Β Α Σ ΙΛ Η Σ Η . ΠΑΛΟΥΚΙΑΗΣ

Δ. ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ

Ό λοι οι μεζέδες μας
στα κάρβουνα

ΛΑΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

TpâneÇeç ανθρώπινων
Εμβρύων

σταυρόΛε
Τού ΛΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΛΗ
9 Δεν εχει άλλον κοντο του
Χωρίς αρχή - τέλος, όχι
εχθρός.
10. Ναοί μας - Αύριο η πρώτη
του στη δημοτική
ΚΑΘΕΤΑ;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
1 ' Εχει σχέση μ* την αποταμιευ
απ
2. Στο υφόσροτο οπαραπητη —
Είναι και το χέρι μας (ανιίθ.Ι.
3. Κι αυιές, δέκα (καθ)
4 Τραβούν μπροστά σ ' ένα σύνο
λο (δημ ) - Αντίστροφα βυζαν
τινη νότα
5, Δεν
ακούσε
μιώ εντολή
Ιαντίστρ.ϊ
Διπλασιαζόμενο
χορεύεται
6 Δείχνει
Εδώ μία. στο νππεδο
δύο
7. Μονάδες χρόνον
Αρχαίο νό
μισμα
8 Αντίστροφο, άρθρο — Αλλκος
οι οργανώσεις (γεν.)

!. Και τέτοια κρασιά υπάρχουν
(γεν.).
2 Πουλιέται τα Χριστούγεννα
περισσότερο από κάθε άλλη
φορά - Από το λουλούδια νίνετσι
3 Ολοι την επιθυμούν
Στην
καθαρεύουσα κοι το 1982
4 Απομεινάριο της τουρκοκρα
τίας (ενικός) - Αρνηση ξένων
5. Μιά ελληνική πόλη (γεν.)
Μ«ίή μύτη πουλιών (καθ ).
δ

Μ ειοφορικά
(καθ.).

η

αλογόμυγα

7 Στα καταστήματα υπάρχουν
αυτά.
Β Συμπεραίνει - Εχουν όλοι οι
«ινηματονράφοι (πληθ )
9 Στη γενική δεν μπορούμε να
την αποχωριστούμε - Ανάπο
6α καρφιά στη γενική (καθ ).
10 Ηθοποιός μας.

Α ν θ ρ ώ π ιν η ω η ρ κ ι γη vin»
μ
μένα εργαστηριακό Οιι χ τιτη ψ ύ χ ν ν
τσι «σι f b ιη π ο θ ι rouvrrt σε T ptim
ς"σ Ε μ β ρ ύ ω ν η τη η λη ια ιη το υ π ρ ο

γβ ά μ μ τη η τ
rrnu ( φ ο ρ μ ά ρ ο υ ν 0/
n p u jrn n n /vu η την τε χ ν ικ ή τ η υ .π ο ι
δ ιο ύ roo Ή υ λ ή ν η ν Β ρ τ τη ν σ ί γ ια τρ ο ί
Π ό τρ ιχ
/ τεσεσεΐΓ. «σι
Ρ όμπερτ
ΕνΤάΟιιρτς Πι Λτ/ο χ ο ρ υ φ τ ν η ι ι π/
σ τ ή μ ο ν ε ς εΛαιπ α ν ν έ ε ς ελ π ίδ ε ς σε
γ τλκτΛττ γυ ν α ικ ώ ν η η ο δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν
νσ η υ λ λ η β η υ ν φ ιιη ιη λ η γικ α , μ ( την
μ έ θ ο δ ο n o n ίτνέ π τυ ξ ο ν MOT π ο υ
n u v tn n i ntt στην τ-ξόρυξη εν ά ς
ujijpinn itmx τη ν ιυ ο θ ή κ η της γι/νσι
κιτς τη νη νιμ η ει/η η ή ι συ με το
α ν δ ρ ικ ά σ π έ ρ μ α (Τι τ μ γε ιεη η ρ ιη κ ό
σωλήνα και τη ν μ ά α χ ε υ ε ιη πιει τττη
μ ή τ ρ α Τη π ριμ τη « ηηιΛ ιύ ττιυ η ιυ λ ή
να - ο τη ν «πάρε» γ τ ν ν ή θ η κ α ν η τ ρ
Β ρ ε τη ν υ τ ττ/γ Λ ικ η ρ ιιλ ίη ττητ ττε
Η ν ω μ έν ε r Γίολτττ U ι
Σ τι/ν ειδ ικ ή κλινική τηητότώ ν
τρ υ σωλήνα», π ο υ Ιδ ρ ο ί 7πν σ τ ο
Κ ιν μ η ρ ιτζ σ τ η ν ανατολική A γγλίει, π

Η ΛΥΣΗ ΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ; 1 ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3 ΡΑΝΑΟΣ 4 ΑΤΠΑ
ΓΓΓ 5. ΤΥΡΙ
ΡΟΗΣ 6 ΥΠΝΑΡΑΣ 7 .ΠΩ
ΕΦ
!Μ 8.
ΙΣΤΙΑΙΑΣ 9 ΑΗΡ
ΝΑΥΤΗ.
ΚΑΘΕΤΑ; I ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ 2 ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 3 ΡΑ - Π(Η1Ρ(ΟΥ>Ν(Ι)
ΤΡΙΙΑΙ 4 ΑΤΝΑΙΑ 5 BOA ΡΕΑΝ 6 ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ 7 ΛΙΣΓΟΣ
- ΑΥ 8 ΕΚ - ΓΗ - ΙΣΤ 9 ΣΑΔ - ΣΗΜ
Τ

Ο διάσημος Γάλλος φυσικός και
χημικός Λαβουαζιέ (1743 1794)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30
10.40 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Γ - A ΑΗΜ.1

Οι αι/νταγές του κυκλοφορούν
fu ñ id σ τ η Γ ολλία ο» μ, Kjtit, και 6 ι

11 ΙΟ Γ60ΓΡΑΛΤΑ U» ΓΥΜΝ I

J ffrrv

ππσρτ -or)

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον
πολλών ειδικών επιστημόνων Να
μιά art ctyl f i f j f gUMMgife
«**

(ΕΠΑΝ.)

4.10 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΐεΠΑΝ.)

ΐΗ ΐλχττυ κ α ι υεγιόλη π ρ ο φ υ λ ο κ τικ ή

4.4Ε .rfOCf»aiA Uííiaku
k / vuttm

aQu α φού ώπως είναι ιστορικά επι
βεβαιωμένο, β ο ή θ η σ ε το 1 5 4 6

s.4o ΓΕΝίκεχ ΓΝΟίειχ
ΙΕΠΑΝΙ

4.05 ΔΟΝ ΚΙΧΟΤΗΙ .
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8 40 0 ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Τ ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤΟ
7.05 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
' T ÍO Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
B OB Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ
ΧΡΥΣΑ ΜΑΤΙΑ
9.00 ΕΙΔΝΣΕΙΣ ΚΑΙ...
ΕΔ0 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10.20 ΝΤΑΛΛΑΣ
11.10 ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗ
ΓΗΜΑΤΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

στην αντιμετώπιση της επιδημίας
πανώλους στη Μασσαλία και τη
Λυών; «Τρώτε σκόρδα και πίνετε
νερό με αραιωμένο ξύδι
Αυτά τα δύο συντελούν στο
Φρεσκάρισμα των ερεθισμένων
μερών του σώματος κατεβάζουν
την υψηλή θερμοκρασία και εξσ
σφαλίζουν έναν ήρεμο ύπνο.

1825 0 ελληνικός στόλος με αρχη
γό το ναύαρχο Μιαούλη πυρ
πόλησε 28 Τουρκικά πλοία
στη Μ εθώνη κοι μια πυριτι
δαποθήκη στην ξηρό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30
6.00
6.60
6 00
Δ 15
6J0
6 46

ένος από τους θεμελιωτές της
χημείας κατασκεύασε ένο κλίβανο,
στον οποίο πέτυχε να Ύιμιομργήσει
θερμοκρασία γύρω στους 17 500
βαθμούς οριο που είναι δύσκολα να
επιτευχθεί ακόυα και σήμερα
• Οι προγνώσεις ίου γνωστού
μεσαιωνικού οστρολόνου Νοστρό
λα μου όχι μόνο γιο τη συντέλεια
tou κόσμου και τις τοπικές κότα
στροφές, αλλά και για πολλά άλλα
μελλούμενο, επανέρχονται τις μέρες
μας στην επικοιρότητα.
0 Νοστράδαμος στις αναζητή
σεις τού γιο την εξήγηση των μυστι
«ών της φύσεω ς δεν παρέλειψε να
περάσει και απ ο την «κουζίνα των
λαχανικών»
Β

10.15 ΒΟΤΑΝ -ΖΩΟΛΟΓΙΑ
<Α ΓΥΜΝ.)

. « ι ε κακκίΝΜ

;

ΜΟΤΪΛΡΤ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ 6Ι«ΟΣ!ΤΕΤΡΑΟ«5
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ—
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

7 46 Μ ΚΥΠΡΟΣ

8 00 ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Δ 30 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.05 Μ ΖΟΗ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ
11 00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
Χ1Λ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Δεν υπάρχει ευγενέστερη
ύπαρξη απ τη γυναίκα; πολλές
Φορές στολίζεται μονάχα για v ‘
αρέσει στην πιό θανάσιμη φίλη της.

0 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ
του Γεωργιου «αι της Ελισάβετ το
γένος Καλοτινη γεννήθηκε στον
Πανώνδα Σάμου και κατοικεί στη
Βέροια και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ταμ Κων νου και της Μεταμόρφης
τα γένος Νικολαΐδη γεννήθηκε στη
Θεσ νικη και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν κετι ο γα
μας θα γίνει στη Βέροια.
•
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
του Αριστείδη και της Μαρίας το γέ
νος φιδάνη που γεννήθηκε στη
Δράμα και κατοικεί στη Βέροια και η
ΤΖΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ tou Χαρίοη
και της Στέλλας το γένος Τσιγγενέ
που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Ροδιανή Κοζάνης πρόκειται να παν
τρευτουν κοι ο γόμος θα γίνει στη
Ροδιανη Κοζάνης

A avucK peucnu

w
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αυτό το
ξερατΕ
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• Ερευνώντας τα ρούχα ενός
αλήτη της Γρενόμπλ. ονόματι Σόρλ
Κλεμάν. που βρέθηκε νεκρός στο
δρόμο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν
μέσα στις τσέπες του χρεώγροφα
και μετοχές αξίας 5 .0 0 0 .0 0 0 φρά
γκων, Ο Κλεμάν ήτον επίσης ιδιο
κτήτης πολλών σπιτιών
•
0
Εθνικός Βρετανικός
Κσλυμβηπκός Σύλλογος αποφάσι
σε, ότι στο μέλλον ο κολυμβητής
που θα χάνει τυχόν το σλίπ του
κατό τη διάοκειο ενόε ανωνίουστος
δε θα αποκλέετοι οπό τους αγώνες.
• Το δέρμα άντρο ηλικίας 70
χρόνων έχει ουνσλική επιφάνεια
ενόμιου τετραγωνικό μέτρο και βά
ρος γύρω στα τρία κιλά.

γμγΐΜ»Μ'ίιϊ|»ι< « ί » fill»!» ΚΙ’ ΤΙ
η,τΟττΑτίγστ Λ ρ ExPIWrtpTK. fX'T’ñ
ytjvnixr Γ n o n τίχιτν >inriipf itrypf ντ !
σ σ λ π τγ γ ττ η *· ί ύ τ /τετιΐμαλίκε στο
σ ύ σ τ η μ α τιντιπμ ρττγίτίγι^ Τ ρ α ν ό ν
τ γ χ μ τ h μ , ττ, σ π Λ Λ τx tw r νΟ η μ τρ η
tit ρττατ τΟτττη ΙινΡ'Υή
Το ν τ ο μ \Υ Λ ι ι> γτο την ιΛ ρυιιη
ΤρΤιπτζρι Α νΙΙινυπίντ,ιν Γ μ βριιιιΐν
trnh*σΑ ιiiflfhtKt σ τ ρη> ταινία ντη κ υ
μ η ν τη τρ mîn Πί'»/'ύΚώ«< a n o τη
β ρ τ τ σ ν ικ ή
Π)\τ ό ρ α σ η
()
Λρ

Fvm/iOiPC. ττοα τμφττνκ'τ τατ πτην
Ταινία, δήλωσε άτι τΛ Ρ ίζα να ιόριι
Οααν Λ ύπ τ/Λ η T p a n fÿ p v η μ ία Βα
τ (υ ρ η ρ τ π > πς γ α ν η ίχ ιτ a n a τις

Εκθεση
χαλκογραφίας
στη Στέγη
Μια κρψτοτυηπ «θέση χαλκό
γροψιας ανοίγει το Σάββατο οτις 7 το
βράδυ ατην αίβουοα της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας
Πρόκειται Υ»υ την έκθεση του
καβηγητοό χαλκογρόφου κ. Μιλτ.
Ηλιάδη με έργα εμπνευσμένα από
την θρησκευτική ζωή. τον λαϊκό μας
πολιησμό. ιδιαίτερα τον Ποντιακό
και ης φυσικές ομορφιές της χώρας
μας
Η εκθεση.θιι παραμεινει ανοιχτή
μέχρι τις 3 Μαΐοο και βα λειτουργεί
κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις I το
πρωί και από τις 4 μέχρι ης 9 το βρά
δυ.

ΒενζινάδικαΊ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΣισμσνΙδης Θεόδωρος
Πιεριων 178 τηλ 28052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλπς Αναστάσιος
Β Κωώνομ 36 2 7 8 2 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π,
Βενιζκλου 147 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καρομελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
ΠετρΙδης Χρίστος

ΑΝΕΚΑΟΤΑ
Η νεορή Ktwvlf^inaivei κλοίγοντος στο γράφει. » του πατέρα της και
τρμ λεει a n α ανδιω ς της την
Τόλμησε να σηκώσει χέρι πό
νω στην κόρη μου: ρωτά κπιαγανακπσμένος.
Ναι μπαμπά με χτύπησε
Α. αυτή είναι η μεγαλύτερη
προσβολή που μπορούσε να μου
κάνει Πρέπει να τον εκδικηθώ
Κοι τραβά ένα χαστούκι στην
κόρη του
Πήγοινε τώρα της λέει να
πεις στον άντρα σου με ποιόν έχει
να κάνει
Αν αυτός χασοτκίζει την κόρη μου
χαστουκίζω κι έγώ τη γυναίκα του.
Και είμαστε πάτοι....
• · ·
Αν ο Θεός μας ήθελε ντυμέ
νους λέει ένας οπαόός του γυμνι
σμού. δε θα μας έπλαθε γυμνούς
Εκείνος όμως έφτιαξε καιιο
φύλλο αυκής αντιτίθεται κάποιος.
— Δε λέω πάροδέ χετοι ο ποώτος. έφτιοξε όμως και την φυλλοξήρο I

Ραδιοταξί

Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ

Μ ΑΓΑA ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Π Α ΙΔ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
θ η κ έ κ ί Μ ΐ και δ έ χ ο η ο ι
Ε Λ Η Α Σ 20 ( A raiOtT χ α α α ρ ια ς Μ Ι Σ Ι ΙΑ )

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ Ν Ο Μ Ο
Α μεσ η Δ ράσ η
Ο.Τ.Ε (βλάβες)

100

Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

199

Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

2 2 .2 2 2

Ν ο σ ο κ ο μ είο

2 2 .5 0 5

Δ .Ε Η

(β λά β ες)

Υ δρευση
0 1 Ε (σ τα θ μ ό ς )

ΤΣΙΠΟ ΥΡΙΑΗ
ΙΑ ΤΡΟΣ Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μ ΙΚ ΡΟ Β ΙΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ - Α ΙΜ Α ΤΟ ΛΟ ΓΙΑ Σ
Β ΙΟ Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ

125
2 5 749
24 444

ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ή

2 2 199

Ν ο σ ο κ ο μ είο

22200
22314

Δ .Ε Η (β λύ /Η ς ι
Ο Τ .Ε t σ τα θ μ ό ς )

or

ι ιττπ rifpttvhiY r ivm ιώ ρ ο »? n p o a n à
//».,> μtri ιψηΓίΛικ roiy r. ni πλέον
uifipiitn· yίο vn χρηοιμηηΕ',ιηθοùv

of>yniFf>rr Ch ειΛικηι υηηστηρίζόον
?/ rt» ωρηιικ· i tSt v orrñpynuv χρονι
mu Ofitfi vio την Λιπτηρηοη των
i/ffíp/inP ιτι ftnÑf to κοτπψηξη O
Atp

fv in u u p n

opon

\r r t ρτι f)

itviifif HUn/nnov m r νΛτχήμτνο της
•Λ/iitnroir Tpnmt^nc Τμβρι/οιν. πφηύ
RrRnioilhviv rm η rryvikif κατπψύ
Unit Λ# «4 fto fyii αρνητικό unorr
lïnjiwa am έμβρυα YnCipyri μιπ
πιθανότητα κατο w Λιαρκηα της
Antrqpi'jiifun *ui\i ωάριο/ν *<ΤΓ/?ν
κατόψι/Ιη ·Ι ατην απόψυξη rnt/c νπ
γ μφιπποu <tannin \ρωμπτηαίομιπ
κη ιn'oipaAin κιη vit iTfyannAêOEi
nnftuAuymcc κΟwornOfK

M w m bC ôXTm
Διακοσμητικές ιδ€€ς
Γα φ υ τά ( σ ω τ ίρ ικ ω ν χ ώ ρ ω ν
μπ ορούν να παίξουν τον πρω 
ταρχικό ρ ό λ ο σ τη ότακόσ μησ η
του σπιτιού. Σ ε μ ε γ ά λ ε ς ρ η χ έ ς
γλάσ τρ ες ή σ ε ζ α ρ τιν ιέρ ες μ π ο 
ρ ε ίτ ε να κ ά ν ε τε ω ραίου ς σ υ ν
όυςομούς με
ό ιό φ ο ρ α ε ίό η
φ υ τώ ν Ιφ υ λ λ ώ ό η μ ε α νθ ο φ ό ρ α
φ υ τά ή και μ ε π α χύφ υτοΙ Τα

Αριθμός 4.102
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΕΙ·
ίΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ

Ο nuprt ru» Πρι».ΐτοΑ·κ€ιω Βέροιας
Δικαστικός Ênip« Αητός Δημ^ΐριος Θ<ο·

Aáyou ΤπορμπστΟΑπ^ UK ίΠ·

**τ*λέ-

ίϋιοΰτος όηΑηποκα ότι την Π6πν)
ôcΜΐιην ίκτην rou μηνος ΜοΤσυ 1982

μένως γίνει τρεις φοράς προσκΛηαις
προς π\ε»οδσσίσν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επι τοιι πλειστηριασμου
υπολλήλου. οστ»ς δικαιούτο« απως ζητή
σει και λαβει παρ έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υπαχρεοόται
να καταβάλει εις τον επί του τιλειστηρια
σμυϋ υπάλληλον το εκπλειστηριοσμα εις
μετρητά π να καταθέσει τούτο αμελητ»
ε·ς το Δημόσιόν Ταμείπν (Γραφειον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προακο
μίζων και τα σχετικόν γραμμάτιον εις τον
επί του πλειστηριασμου υπάλληλον άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
ειοπραχθεί παρ* αυτού αναγκοεττικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως Εις
περίτπωσιν μπ εμφσνίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψή
φισε· το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμου υπάλλη
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερέγγυου ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κριοεως του επί
του
πλειατηριασμου
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γΐνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κστό την έν
αρχή του παρόντος οριζομενην ημέραν
και ώραν

* τους ηιΚρπν Κυριακήν και αίπο ιος
ώΐΜίς ΪΟπςπμ ικχρι Ι2πς μ€ππμβρ·νής
ι ν ΤρίΜίλοις ΗμιΐΟϊος κα» ι »ς το Κοινοτι
κύν Κστιισπιμιι Τρικάλων ως συνηθη
lúTiqv των πΛ<ιστΐϊριπσμών €νωπιον της
ί υμ(ΊοΑπιονρα<ΐΌυ Αλϊξανάρ^ιας 2ηνοίϊίπς Γιτπρπμπουλιάοο ως
του πλ^ι«πιιριοσυου υπαλλήλου η τούτης
κωλυόμενης ενώπιον rou νομίμου ανα
πληρασού »ης τη nnrjmreuofci τηςάόνειιπρ«ας εν Θεσ'νΙκη. φράγκων 13
»άρτυουσης Εταιρίας υπό την επωνυ
μίαν ''Παναγιώτης και Χρηστός Ζηκου
δης Ο-Ε ν νομιμως εκπροοωπουμενης
όικηιΰυμενης Λομβπνειν πορσ του οφει
λέτου της Κυριάκου Δήμου Βιλικούόη
και της, Πατρούλος κατοίκου Τρικάλων
το · πιτπσσάμεναν ποσάν των δραχμών
164 960 νομιμοτόκως μέχρις εξόφλη
σε ως πλέον παρογνελιης «κτε λε σε ως εκ
όροχμων 1500 και πόντο το λοιπό εξοάα
«κτελεϋεως και πλειοτηριοσμου μ<χρι
περοτος αυτού. Δυνάμει και προς εκτέ
λεσιν της un αριθ 7343 1981 όιοταγής
πληρωμής ίου Μονομελούς ΠρωτοΔιΚ€<ου Θεαώικης και της σχετικής προς
Ο επί της εκτελέσεως
τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθώιοης ιπι
Δικαστικός Επιμελητής
τπγπς προς πληρωμήν ως τούτο δεικνυ
ΔΗΜ ΤΙΟΡΜΠΑΤ2ΙΔΗΙ
τσ· εκ της υπ οριθ. 2273^8 12 1981
εκΘιαεως επιΔόα&ως του Δικαστικού
Αριθμός 386
Επιμελητου των εν Βεροίο Πρωτοδικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΕΙ
Δηυητρίου Αγγελόπουλου eKTîBevrai εις ΙΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημόσιον αναγκαστικόν πλαιστηριααμσν
0 πορά τω ΠρωτοδίΜίω Βίροίοζ
τα κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω οφείλε
Δικαστικός ΕπιμίΛητήςΔημήτριος Πανοtou κπτπσχεθεντα Δυναμό της μρ αρι
γιώτοιι Αγγίλόπουλος. ως «πί της τ τττ
θμάν 255·3·25· 1 1-1981 κοτασχετπρίου
λέσιως τοιουτος δηλοποιώ ότι την
εκΰχσεως του Δικαστικού ΕπιμεΛητου
|16πνί δίκΟτην έκτην του μπνός Μαίου
των ιν Βεροΐπ Πρωτοδικών ΜουροειΔΛ
1982 ίϊους. πμτ υον Κυριακήν και από
Κουψαπ3ύλου Ητοι Διαιρετόν τμήμα
τας ώρας 10ης π μ μςχρι 12 ης μ«τημ<κ του υπ αριθμόν 252 οικοπέδου εκτάθρινής ςν Βέροια και ςις την αίθουσαν
σ«ως 523 τ μ, κείμενον εις ίο μνατολι
των συνκόρ»άθ£ων του Πρωτοδικκίου
κήν μερο^ του ιΐνώτέρ£ϋ οικοπέδου
•'Βκροιας ως συνήθη τοπον των τιΛ,-ατ:.
πρόαϋψιν επί της οόου Γfutfjyinu Γουδό
ριασυων υωιλλτ|Μ>υ Λ τουιου «ωΛαορκ
•4 85 μ κείμενου εντός του χωρίου Τρινου ενώπιον του νομίυου αναπΛηρωτοΰ
κολων κ*αι συνορευόμενον γόρωθεν με
του. τη σπισπίυσςι του δανκιστοϋ ΧΡΗ
οδόν Γεωργίου Γουδή και ιδιοκτησίας
ΣΤΟΥ ΙΟΑΝΝΙΔΗ του Ιγνατίου, κατοίκου
Μιχαήλ Βελικούδη. Μερκερίδη Σταύρου
Βτροίας Ρικαιουμίνου λαμβάνςιν παρά
και Αργυρίου Γκούμα Εντώς του ανωτέ
του οφειλέτου του Αλεξάνδρου Κωντνου
ρω οικοπέδου υπάρχει ισόγειος οικία
Τααβδαρίάη κατοίκου Βτραίος τα τπι
εμΒοδού 85 τ.μ. εσκεπασμενη με τσιτοσοόμςνον ποσάν * των δραχμών
υεντένιον πλάκα και αποτελουμένη εκ 3
53-530 νομιμοτάκως μέχρις «ζοφλήΔωματίων, κουζίνας χώλ. σαλονιού και
σςω ς πλέον παρογγτλιας ίκττλέοτως εκ
λουτρού και εξετιμήθιγ αντί δραχμών
δραχμών 3000 και πόντο τα λοιπά έξοδο
800 000 Το ως άνω περιγράφομε νον
ίκτΕλέσίως και πλειστηριοσμού μέχρ·
οικΟπεδον περιήλθεν εις την κυριότητα
πέρατος αυτού. δυνάμ<ι και προς τκττ
του οφειλέτου δυνάμει του un αριθμ
λίσιν των υπ αριθμ 35. 37/1982 δ γών
9869'76 Συμβολαίου της Συμ φου Αλί
πληρωμής του κ Ειρηνοδίκου βτροιας
ξανόρειλας Στεργιανής Μάλαμα
και των σχετικών προς τον άνω οφςιλέΜπρουσκέλιι. νομιμως μεταγεγραμμέ
την κοινοποιηθτισών ςππαγών προς
νου εν τομω ΞΖ οριθ 1 74 του Υποπληρωμήν ως τούτο άόκνυτοι εκ των
θ'κίίου Αλοξονδρείας.
υπ' οριθυ- 2448, 2449/1982 Εκθέσκων
Πς πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
Επιδόσεως του Δικαστικού ΕπιμΕλητού
του πλεισπιριασμού θέλει χρησιμεύσει
των εν β€ρο(α Πρωτοδικών Δημητρίου
Ππαρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύΑγγΕλοπούλου ΕκτίθΕνται Εις δημόσιον
τη^του 1/2 της γενομένπς εκτιμήσεως
ανογκαστικόν πλΕΐστηριοσμόν τα κάτω
των κστασχεθεντων ήτοι όρχ 400 000
θι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτου
Η κοτσκΟρωσις γενήσεται εις τονπροσκοτοσχεθέντο δυνόμΕί της υπ αριθμόν
Φεροντα την μεγαλυτέρσν τιμήν τελευ
189/10-3-1981 κατασχετηρίου εκθέταιον πλειοδότην την 12ην ώραν της
σεως μου. Ητοι· Το 1 2 εξ αδιαίρετου
ενός διαμερίσματος κειμένου εις τον τέ
μεσημβρίας της άνω κσθοοισθείσπς
ηυερσς πλειστηριασμου oçcu πηοπγουταρτον (4ον) υπέρ του ισογείου όροφον

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΠΡΙΝΗ (τηλ. 22066)
Κέρατο στο κέρατο IΕλληνικό).
Μάγκες και Σαραβαλάκια (ξένο).
ΟΛΥΜΠΙΟΝ (τηλ. 24772)
Ροβινσών στο θαυμαστό κόσμο
της ζούγκλας (περιπέτεια).
ΠΑΛΛΑΣ (τηλ. 22037)
0 Αγιος Πρεβέχης... και η
παπαδιά (Ελληνικό)
ΠΑΝΘΕΟΝ (τηλ. 25471)
Η ιστορία της «Ο» (Κορίν Κλερύ).
ΣΤΑΡ (τηλ. 22373)
Η ερωμένη του Γάλλου λοχα
γού
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ (τηλ. 22408)
1922 (Ελληνικό)
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ (τηλ 28940)
Οταν θυμώνω τα σπάνω όλα
(ξένο).
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλ. 23349)
Τα σαραβαλάκια
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (τηλ. 23639)
Είσαι στην ΕΟΚ μάθε για την
ΕΟΚ.

ρετιρέ της οδού Μακεδονομάχων αριθμ
7 πολυκατοικίας εντός της πόλεως
Βέροιας του ομωνύμου Δήμου, οπστελούμενον εκ δυο (2) δωματίων, ενός
χώλ. μιάς κουζίνας και ενός Αουτροκαμπινέ συνολικού μικτού εμβαόοϋ 55.70

φ υ τό óev πρέπ ει νσ είναι ^
ιό ιου ύψους ώ σ τε να σχπΡ0^’
ζοον ένα α ρμ ο νικό crúvoÁOΑ π α ρ α ίτη τα όμως. πρέη&
έχ ου ν τις ιό ιε ς α π α ιτ ή σ ε ι &
θερμοκρασ ία, φ ώ ς και νερά.
Σ το ρ ά φ ια μ ια ς βιβλιοθήΑΜ
μ π ο ρ ε ίτε
να
τοποθετήΟ& *
μ ικρές γλά σ τρ ες μ ε φ υ τό μικρ^
ανάπτυξης ή μ ε φ υ τό που έχο^ί
κρ εμοκλα όή ανάπτυξη όπως Μ
ο τη λέγρ α φ ο ς Ε ά ν το παράθυρά
σας έ χ ο υ ν πρεβάζι προς το
τερ ικό του δ ω μ α τίο υ το ποθέΠ)'
σ τ ε σ ' α υ τό γλσστράκια f t
π α χύφ υ τα (αλόη, εχεβέριο)· f t
κσ κτό κια ή μ ε α νθο φ ό ρ α
(α φ ρ ικα νική β ιο λέτα , πρίμουW
Σ το χόλ της εισ ό δ ο υ π0'1
σ υ νή θ ω ς δ ε ν έ χ ε ι πολύ f t f t
δ ια λ έξτε φ υ τό που μπορούΥ ^
π ρο σ α ρμοσ τού ν σ ε λίγο «Ρ^·
όπως η α σ π ιδίσ τρια το φίλόδέΧ
τρο. η σ ο νσ εβ έριο . Μ ια λλΜ
ιδ έ α πολύ ό ισ κο σ μ η τική ^
α ν α φ έρ α μ ε για πς β ερ ά ντες λα!
τα μ π αλκόνια ε ίν α ι ο ι κρεμαα1^
γλάστρες. Σ α υ τέ ς μπ ορ είτε
β ά λ ε τε ένα είδ ο ς φ υ το ύ ή νολύ
ν ε τε σ υ νδ υ α σ μ ο ύ ς μ ε δυο 4
τρία φ υ τό Σ τ ις κ ρ εμ α σ τές Κ *"
σ τρ ες σ υ νήθω ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν 1
φ υ τό μ ε κρ εμ ο κλ α δ ή a v ó n im
όπως το σπαράγγι, ο κισοόξ, Ί
σ τ ε φ ο ν ω τ/ς η λαντόνσ. Π
via. η λ αμπέλια. Γισ να περιπ01^
θ ο ύ μ ε ή να π ο τίσ ο υ μ ε τις κΡ*’
μ α σ τέ ς γλά σ τρ ες κ α λύ τερ α eiV°‘
νσ πς ξεκ ρ εμ ά μ ε κατ. ύΦ0*1
τελ ειώ σ ο υ μ ε π ς ε ρ γ α σ ίε ς f t *
πς το π ο θ ετο ύ μ ε σ τη ν apN™
το υς θέση.
Σ τα υπ νοδ ω μάτια p n o fft*
επίσης να έ χ ε τ ε γλάστρες f t
φ υ τά (η α φ ρ ικα νική β ιο λ έτα
ναι ό τι χ ρ ε ιά ζ ε τα ι για την
π τώ ση αυτή). Α π ο φ ύ γ ετε
τα φ υ τό -μ ε μ ε γ ά λ η σνάττΝπ
γ ια τί το δ ιο ξείδ ιο του α νθ ρ & **
που ε κ π ν έο υ ν τη νύχ τα Θο ΰ<*
α να γκά ζει να το β γ ά ζ ε τε Λ ϊ
π π ό ΤΟ

------ 1 ■* ’

κ€/α του ύπνου σ ο τ
Ι α φ υ τά μ έ σ α σ το σ ιτίΐι
'
ρ ο ύ ν να παίξουν όμ ω ς κοι
τα υργικό ρόλο. Μ π ο ρ ού με

Συνέχεια στην **η

Η Φ ΙΛ Η ΣΛ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
Αοτ. Γερμανίας
Μ ε τους νέους καυστήρες

TURBO
Σύστημα -ροθερμάνοεως πετρελαίου
ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
•

41 553
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Γ ετ. Λ τχνφόαωχος Βορ. Ελλάδος

ΘΩΜΑΣ Σ. ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ
Μητροπόλεως 127-τηλ. 28 2.454

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΑ Μ Ω Ν
Β Α Π Τ ΙΣ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν

ΤΕΧΝΗ

Μ Ε Ε Π Α ΓΓΕ ΛΜ Α ΤΙΚ Α Β Ι ΤΕΟ
Ε Κ Π Α ΙΑ Ε Υ Θ Ε ΙΣ Σ Τ Η Ν I ¿ΝΕΑ

ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΑ ΕΜΟΣΟΓΛ Ο Y

Κόθβ είδους φωτογραφία

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ

Μ ητροπόλέω ς 7 -Τηλ. 62.031

Π υ ρ ο σ β ε σ τικ ή
2 3 .6 1 9
Δ Ε Η. (βλάβες)
2 3 364
! Κ Α . Ιπ ρω τ β ο ή θ ε ιε ς ) 2 3 .3 7 6

ΒΕΡΟΙΑ

|

μ ικ ρ ύ ν ο υ μ ε ένα μ εγ ά λ ο
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ντα ς ένα
δ ικ τυ ω τό πάνω σ το οπαίο ρΡ*ς I
ρ ε ί να σ τ η ρ ιχ τ ε ί ένα ο να ρΡ /Ρ
μ έ ν α φ υ τό δ η μιο υρ γώ ντας
έν α π ρά σινο τοίχο (π.χ. ο ^
θος). Το ξύλινο α υ τό δίκτυα)1*
μ π ο ρ ε ί νο παίξει και το ρ ό λ ο Λ*
παλιού ποραβόν. Έ τσ ι ό τα ν 0
έ ν ο δ ω μ ά τιο θ έ λ ο υ μ ε ν ' απορ0"
νώ σ ο υμε μ ια γω νία χρροιΡ ^
π οιούμε κ α ι πάλι τα ξύλύΡ
δ ικ τυ ω τό μ ' έ \>0 αναρριχώ ρέν*
Φ υτό της α ρ εσ κ εία ς μας. ^
δ ικ τυ ω τό α υ τό μπ ορούν ε ύ κ ο /ί
να γίνουν μ ε ξύ λ ινες λεπίδι
σ α ν ίδ ες που έχ ου ν διάτα /1
τετρ α γ ώ ν ο υ ή ρόμβου. &
σνσ ρριχώ μενο φ υ τά μπ ορούρ
επίσης να κα λύψ ουμε. μ έ σ α 1
έξω από το σπίτι, έ ν α παλΡ
γυμνό τοίχο δ η μ ιο υ ρ γώ ντα ς έν
ω ραίο α ισ θ η τικ ό α π ο τέλ ε σ μ α

121

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

ΣΤΑ ΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ -

62.5 5 5 -6 2 .6 6 6

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου - ΒενιζέΛου
23.434
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
ΠΑ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠΑστ. Καρατάοιου 22.5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραϊτη
23.350

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

u jn p ito v

Κινηματογράφοι

Μ. ΣαΦέο

01 ΙΑ Τ Ρ Ο Ι

ημηοφηρπ

Π Λ Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι

• Ο Μπεντζαμιν Φερράρα. ένας
νεαρός από τη Βοστώνη, που ζύγιζε
μονάχα εξήνσα κιλό, ξαπλωμένος σ ’
ένα κρεβάτι γεμάτο καρφιά μπο
ρούσε να κροτόει σε ισορροπία μια
μεγάλη σανίδα στηριγμένη στο στή
θ ο ς στην οποίο κάθονταν τέσσερις
γυναίκες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑ ΤΡΕΙΩ Ν
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χαστούκισε

ΧΡΗΣΙΜΑ

* Κ Ν ΙΖΕ Α ΟΥ 27 · ΒΕΡΟΙΑ

Παρασκευή 30 Απριλίου

Δ ΙΠ Λ Λ Σ Τ Ο ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΕΙΟ
ΤΗΛ. 281)77 - ΒΕΡΟΙΑ

Παρασκευή 3 0 Απριλίου 1 9 8 2

ΛΑΟΣ

ΣΕΛΜ Α

3η

\Ά Χ.\ι # . · f l j
Γ
r■
—
— ¡S Γ Ε Ν ΙΚ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η
ΤΟ Υ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΟ Χ Α Ν Τ -Μ Π Ω Λ
9 5
BAO

από 8ΑΟ
8Α 0 και Γ.Ε. Δράμας) Πέτυχε
421 τέρματα (218 ο' γύρο - 203 β'
γύρο) και δέχθηκε 324 (134 α' γύ
ρο * 156 β' γύρο).
Είχε την καλύτερη επίθεση του
Βορείου Ομίλου και την τρίτη καλύ
τερη άμυνο.
Έ δω σε τα παρακάτω παιχνίδια:

Κάνοντας
ίόνοντοε υια
μια ανασκόπηση στο
Πρωτάθλημα Χάντ Μπώλ
Βορείου Ομίλου βλέπουμε ότι:

0 Φίλιππος έόωσε 18 αγώνες.
τ°"ς 17 εκτός Βέροιας και τον 1 μόν° στην Βέροια (pe Αμύντα). ΠέτυXf 14 νίκες (μια άνευ αγώνος) και
ϊχασς 4 φορές (Αμύντα - 2 φορές
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΤΟΣ

Ί Α.Ο Σερρών
2) Τρίτων Θεσ/νίκης
3) Αμύντος Αμυνταίου
Εσπερος Θεσ/νίκης
5) Εθνικός Κοζάνης
®Ι Αρχέλαος Κατερίνης
BAO Θεσ/νίκης
®) Λόξα Πέρδικα
“I Γ.Σ. Δράμας

21-17
32-23
17-16
29-20
23-22
28-19
17-20
3 4 ·15
2 5 -2 0

Σαν γηπεδούχος αγωνίσθηκε ό
^°0ές στην Κατερίνη, και από μία
'Ττήν Βέροια, Γιαννιτσά και Θεσ/νί*ή· Τιμωρήθηκε το γήπεδό του, για
3 αγωνιεττικές στον πρώτο κοι
Μοναδικό αγώνα που έγινε στη Βέ?°,α με τον Αμύντα, λόγω της εισ°δου των φιλάθλων στον Αγωνιστιχώρο και επεισοδίων που έγιναν
Μ* τους προκλητικούς παίκτες του
Αμύντα
Κατέλαβε τελικά την β' θέση
Βόρειο Ό μιλο (μετά τον Αμάντ°· με 28 βαθμούς.
Προκρίθηκε για τους τελικούς
τ°υ Πανελληνίου Πρωταθλήματος
01 ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΣ
Το 41 1 τέρματα του Φιλίππου
"^τοχαν οι παρακάτω παίκτες.
II Μάντσος Νικ.
122
3) Αλεξανδρίδης Ρωμύλος
77
3) Παυλίδης Θεοδ.
53
π Γκιλιόπουλος Ιωάν.
46
Σαββίδης Νικ.
39
Γιοβανόπουλος Κ.
26
Τ) Τσαλουχίδης Ιωάν.
25
Ραπτόπουλος Φώτης
9
31 Πανογιωτίδης Κυρ
5
TV) Δομπρής Αν.
4
K j l Ταραμολής Ν
2
Καζαντζίδης Ανασ.
_ 1
^**“ 1 IVICγθΜ«/τ’«·Γ»
>101 ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΠΑΙΞΑΝ
Στους αγώνες πήραν μ«Ρ°<ϊ 2
έκτες από αυτούς οι 4 ήταν τερ

ΛΑΟΣ
ΗΜΕΡΙΝΗ
Μ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τακτικό μέλος E-I-H t »
Ιδρυ τή ς

ΖΗΣΗΣ ΠΑ ΤΣΙΚΑΣ
,δ ιο κ τ ή τ ε ς ^ ό τ ε ς
ΑφΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε
Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς

10-0

20 16
29-23
12 16
26 20
29 32

ματοφύλακες.
Σ' όλους τους αγώνες αγωνίσθηκε μόνο ο Μάντσος. Να η σειρά
συμμετοχής των παικτών του Φιλίπ
που, στο Πρωτάθλημα του Βορείου
Ομίλου.
18 συμμετοχές: Μάντσος Νικό
λαος
17 συμμετοχές: Παυλίδης Θεό
δωρος - Παυλίδης Ν - Δομπρής Αν.
16 συμμετοχές: Σαββίδης Ν. Ταραμονλής Ν
15 συμμετοχές: Ραπτόπουλος
Φώτης
14 συμμετοχές: Αλεξανόρίδης
Ρωμύλος - Ποποδόπουλος Αλέκος
13 συμμετοχές: rΓκιλιόπουλας
' *
Ιωαν,
□ν.
11 συμμετοχές: Γκιοβανόπουλος
Κ
συμμετοχές:
Καζαντίόης
10
Ανασ.
9 συμμετοχές: Μπλοτσιώτης Ν.
συμμετοχές: Τσαλουχίδης
6
Τσολόκης Αντών
Ιωαν
5 συμμετοχές: Πανογιωτίδης
Κυριάκος
4 συμμετοχές. Αλμασίδης Αντώ
νιος - Πατσοβούρος Ν.
1
συμμετοχή:
Μεγαλονίδης
Ηλιος ^Κη^αΦαυλίδ,ης Γ. Μουστυτου φιλίππουδισιτή-

(Ε δ έσ σ η ς Ό

Υπεύθυνος
Τ υπογράφ ου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. φ€ΡΡΟ*ου
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

16/5:
Αμύντας Ιωνικός
Φίλιππος Αθηναϊκός: ΒΕΡΟΙΑ
BAO - Πανελλήνιος
Β ΓΥΡΟΣ

29
28
25
20
19
15
14
9
2
2

16/6:
Πανελλήνιος Ιωνικός
Φίλιππος - Αμύντας ΒΕΡΟΙΑ
20/6:
νιος
BAO

Αθηναϊκός - Πανελλή
Φίλιππος: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2 3 '6 :
Ιωνικός - Αθηναϊκός
Αμύντας BAO
25 6
Ιωνικός BAO
Πανελλήνιος - Φίλιππος: ΑΘΗΝΑ
Αθηναϊκός - Αμύντας

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ
ΦΑΣΕΩΣ
Εξάλλου το Πρόγραμμα της Τελι
κής φάσης του Πανελλήνιου Π ρω
ταθλήματος Χάντ Μπώλ είναι:
Α ΓΥΡΟΣ
2/5:
Ιωνικός - Πανελλήνιος
Αμύντας Φίλιππος: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Φίλιππος.
26/6:
Ιωνικός
ΑΘΗΝΑ
Πανελλήνιος Αμύντας
Αθηναϊκός · BAO
30/6:
Ιωνικός - Αμύντας
Πανελλήνιος - BAO
Αθηναϊκός - Φίλιππος: ΑΘΗΝΑ

5/5:
Πανελλήνιος Αθηναϊκός
Φίλιππος BAO ΒΕΡΟΙΑ

Στ. Οικονομόπουλος

Σ€ αγώνα αγγαρβίας

Ο Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ
ΕΧΑΣΕ
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

3

ΣΕΛΙ

3

Α

ν α δ ρ ο μ ή
στο παρΕλθόν

Νικομήδειο (Αντ τής Γ Βοργιοζιδης)
Κάτω από ουνεχή βροχή που
οπωσδήποτε κοτέατηαε τον αγωνι
οτικό χυιρο πολύ βαρύ ηΝ ΓΕΝΕΑ
Νικομήδειας και tu ΒΕΡΜΙΟ Σελιου
υστέρα απει έναν πολύ ωροίο α γώ 
να πναδείχτηκαν ισόπαλε« αφού
μοιράστηκαν τέρματα 13 3) δοκάρια
(1 11 χαμένες ευκαιρίες και εδαφική
υπι ροχη
Στο σκορ προηνήθηκε η αράδα
ταυ Σελίου στο 1.5* με τον Κέιγια,
γιπ να ισοφάρισε· η τοπική με τον
Κετόγλαυ στο 22
Ακολούθησε το δοκάρι του
Σε λιου με τον Λοκμανίδη στο 50
και δέκα λεπτά ορνότερα η Νικομή
δειπ κατάφερε νο προηγηθεί στο
σκορ με κτύπημα φάουλ rou Κετόγλου

Lf.

Οι παίκτες του ΒΕΡΜΙΟΟΥ Βέροιας ποζάρουν στον φωτογραφικά φακό
του ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ λίγο πριν επτά τον αγώνα τους προς τον ΗΡΑΚΛΗ
Εδέσσης που έγινε στις 30-1 1952 και που έληξε με νίκη της Βεροιωτικης
ομάδος και με οκορ 9-0. ΟΡΘΙΟΙ: Χάρης Σαββίδης, Ανέστης Μαραντίδης.
Βασίλης Χώματός, Χάρης Αργυρόπουλος, Στέφανος Κασάπης και ο διε
θνής παίκτης του ΑΡΕΩΣ Θεσσαλονίκης Γιάννης Λιακόπουλος που ήταν
προπονητής της ομάδος. ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Αργύρης Μπιτζόπουλος, Νίκος Ζάν
νας Μανώλης Καραγιάννης, Γρηγόρης Κοκκινίδης, Σάκης Δελαντώνης και
ο μακαρίτης Σπυρος Χριστουλακης.

Οι Σελιώτες με τον Μπσντή στο
57' και τον Ν Τετέα εττο 64 κατόρ
θωσαν να ισοφαρίσουν, ολλά και νο
πάρουν το προβάδισμά στο σκορ
πλην όμως η χειρο τους δεν κράτη
σε και πολύ πφού οι γηπεδούχοι 6έ
κο ακριβώς λεπτά αργότερα ισοφά
ρισαν τον πγώνο με τον κ Θεοδωριδα ο οποίος λίγο πριν είχε δοκάρι
ύστερο από κτύπημα φάουλ. Οπως
προοναφέρομε το τελικό αποτέλε
σμα κρίνετσι σον απολύτως δικοια
Καλύτεροι παίκτες αναδείχτηκαν
σπά μεν τους Νικομηδειώτες οι
Κυρικλίδης. Στοφυλίδης I Θεοδωρίδης Κετόγλου κοι Ποποδόπουλος.
από δε τους Σελιώτες οι Ν Τσέας.
Παπαγιάννης. Ταντής και Τσιώτσος.

ΚΙΒΩ ΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Κυρικλίδης Στσφυλίδης Τουτουντζίδης. Κοτανίδης
Χουϊλίδης. Λίτσος I Θ εοδωρίδης
Κ. Θεοδωρίδης Κετάγλου. Παπαδόπουλος. Γερουλίδης

Τσαμόπουλος 4 Τόσκας 7 . Τσαυλός
7, Ουζούνης. ^ι/Ιπάλλιος Τογονίδης
η νγ«-λ.
πΓ ....

(Τυπογραφείο ΛΑ Ο Υ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.

Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

ΣΕΛΚΛίχνας Σαφαρίκος Τσιώισος. Τσαμήτρος Ποπογιάννης, Ν.
Τσέας Ψ άρρης Κόνιας, Σ Τσέας.
Μπαντής. Λοκμανίόπς

Θόδωρος Τοπαλίδης οε
μένης του ομάδας.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ;
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Α^όρονώδης. Σωμάδης ΓκουΡ-

*

ΧειρόγΟΟΦα ήήμοσ.ευό\

I μένα η όχι όεν επ.στρέφοντα'·,
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Ελατήρια
και πολλά αλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
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. η λ Ε ΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΗΛΕ*
ΙΣΟΜΕΤΡΟ
«ΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ ■ ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ
ΕΥΘΥΓΡΛΜΙΣΗ
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Αριστη η διαιτησία του κ Σιδηρόπουλου και των εποπτών κ.κ. Νικολάίδη - Ματζίλα

γουΒέλσς. Κινατζιήπς 6 Τρονίδης 4

Έχοσε στο τελευταίο του ηαιγνί
οι.
όι γιο το Πρωτάθλημα Χάντ Μπώλ του Βορείου Ομίλου, της Α'
ήτην', σ χΐ’ί(5ν"υ(ίΐ!.ΜσΐΚ'Τ

-■ η ·« 3 5 « ^

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

15/5:
Αμύντας Πανελλήνιος
Φίλιππος - Ιωνικός: ΒΕΡΟΙΑ
BAO Αθηναϊκός

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ 18
ΑΓΟΝΟΝ
1) Αμύντος
2) Φίλιππος
31 BAO
4) Εθνικός Κοζ.
5) Γ.Σ. Δράμας
6) Δόξα Πέρδικα
7) Α.Ο Σερρών
8) Αρχέλαος
9) Τρίτων
10) Έ σπερος

Ιωνικός

Αμύντας - Αθηναϊκός
14 5:
Φίλιππος Πανελλήνιος: ΒΕΡΟΙΑ
BAO - Ιωνικός

«π, 11 δίλεπτο
Λίλεπτη
κοι
Καζαντζίδης 1 κίτρινη κάρτα και
1 δίλεπτο
Ραπτόπουλος 1 δίλεπτο
Αλμασίόης 1 κίτρινη κάρτα
Τσαλουχίδης 1 κίτρινη κάρτα
Παπαδόπαυλος 1 κίτρινη κάρτα

ΕΚΤΟΣ
30-13
24-15
15 17

Αθηναϊκός
Αμύντος

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

γ*

3 κ «■; “ ΐ : ; ” '’' ” '

Ε λισ άβετ Χ στζην.κολάκη

£ΤΑΛΤΟΥ ΙΣ» 7ΉΛ.2ΙΛεΛΙ62Λ!ΰ
ΒΕΡΟΙΑ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ π
Λέει ο Αντιναύαρχος της Μ. Βρεττανιας

ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ, 29 (ΑΠΕ)
Κατάσταση πολιορκίας ισχύει
στο σύνολο του Σαλβαντόρ από τις
20 Απριλίου και κυρώθηκε αυτόμα
τα χ θ ε ς από την εθνοσυνέλευση,
όταν επικύρωσε όλες π ς αποφάσεις
που έλαβε η κυβέρνηση, όπως
δηλώνονταν χθές στην πρωτεύου
σα του Σαλβαντόρ.
Η επιβολή και πάλι της καταστάσεω ς πολιορκίας σημειώνει το τέ
λος της εκλογικής περιόδου στη χώ
ρα και αποφασίστηκε με τη σύμφω
νη γνώμη της πολιτικοστρσπωπκής
χούντας που εξακολουθεί να βρί
σκεται στην εξουσίο, αναφέρει ανα
κοινωθέν που δημοσιεύθηκε χθές
στο Σάν Σαλβαντόρ.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν
αναστέλλονται ορισμένα δικαιώμα
τα που το εγγυάται το Σύνταγμα
(ελευθερία εκφρόσεως. ελευθερο
τυπία. ελεύθερη κυκλοφορία κοι
απόρρητο της αλληλογραφίας). Το

Ενώ οι ηγίτ€ς της Αργεντινής όηλώνουν ότι επιθυ
μούν τη διαπραγμάτευση για μιά ειρηνική λύση και η
Βρετανία δηλώνει ότι αποδέχεται τις γενικές αρχές του
σχεδίου Χαίηγκ, όλα δείχνουν ότι τ€λικά ο πόλεμος δεν
θα αποφευχθεί.
Ό πω ς δήλωσε ο Βρετανός αντιναύαρχος που ηγεί
ται της επιχειρήσεως αποκλεισμού των νησιών φάλκλαντ «μόνο ένα θαύμα μπορεί να διαλύσει την όλη
κατάσταση».
Το ίιδοσεσγροφικά πρακτορείο
υίτοδίδουν το εξής ν α την βρετσνο
- αρτίντινή διένίξη. στο νησιά Φάλκλαντ:

ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ
π »

* *. » « u p a

τω ν Ισ ρ α η λ ιν ώ ν
Ενας νεαρός Παλαιστίνιος ηλι
κίας 18 ετών, σκοτώθηκε
λοί άλλοι τραυματίσθηκαν οπό
Ισραηλινά πυρά, κατά τη διάρκεια
διαδήλωσης που έγινε σήμερα το
πρωί στην κοινότητα ΧάΛουΛ. κοντά
στη Χεβρόν, ανακοίνωσε εκπρόσω
πος του Ισραηλινου στρατού ' ο
ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι
τραυμοτίες είναι τρεις ενώ παλαι
στινιακές πηγές βεβαιώνουν όπ οι
τραυματίες είναι τουλάχ,στον τέσοερις

Ε Σ α τ τ λ π
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ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ
ΤΟ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ

Μ Ο ΝΟ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΘΑ ΛΥΣΕΙ
ΤΟ ΠΡΟ ΒΛΗΜ Α ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

τα Ηνωμένα Εθνη, η Βρετανία διαμαρτυρηύηκε προχθές το βράδυ γιο
τα γεγονός ότι μιά έκκληση του
προέδρου του Συμβουλίου Ασφα
λείας γΌ άμεση εφαρμογή από τη
ΛΟΝΔΙΝΟ:
Βρετανία* και την Αργεντινή της
Η
συντηρητική
έφημέρ'δο
αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφα
«Νταίηλυ Τέλεγκροφ» που πρόσκειλείας για τα νησιά φάλκλαντ. θέτει
ται στην κυβέρνηση Θάτσερ. γ ρ ά 
στο ίδιο επίπεδο «θύμο και επιτιθέ
φει στην πρώτη της σελίδα όπ ο
μενο»
υπουργός Εξωτερικών κ. φράνσυς
0ΥΑΣ1ΓΚΤ0Ν:
Πϋμ. αποδέχθηκε τις γενικές ΥΡαυ
Η κυβέρνηση της Αργεντινής
μές του «σχεδίου Χυίηγκ. που 6*αβιδεν έχει απορριψει τι< νέες αμερικά
βόσθηκε την Τρίτη στην κυβέρνηση
νικες προτάσεις γιο μιά ειρηνική λύ
της Αργεντινής
ση του προβλήματος των νησιών
Κατά την εφημερίδα, το σχέδιο
φάλκλαντ και είναι έτοιμη να διααυτό περιλαμβάνει το εξής:
πραγματευθεί κάθε διπλωματική
1. Αποχώρηση τω ν οργεντινών
δυνατότητα.
δυνάμεων ολλά μερικοί δημόσιο*
Η δήλωοη αυτή έγινε αργό τη
υπάλληλοι θο παραμείνουν στα
νύκτα από τον Αργεντινό υπουρνό
νησιά Φάλκλαντ,
Εξωτερικών κ. Μεντέζ. ύστερα οπό
2. Αποκατάσταση ΤΓΚ βρετανι
την ημίωρπ συνομιλία που είχε στο
κής διοικήσεως που θο περιλαμβά
Σταίητ Ντηπάρτμεντ με τον Αμερι
νει όμως και «αργεντινά στοιχείο».
κανό συνάδελφό του κ. Χαίηγκ.
3.
Διαπραγματεύσεις
νια
Πρόκειται για την πρώτη ιδιαίτερη
μακροπρόθεσμη λύση στην οποία
συνομιλία των δύο υπουργών αφ
0α ληφθούν υπ' όψη οι επιθυμίες
ότου την περασμένη Κυριακή. Ο κ.
των κατοίκων των νησιών, που θο
Μεντέζ έφτασε στην Ουάσιγκταν
θεω ρηθούν σαν βοσικής σημασίας
για τη διάσκεψη της Οργάνωσης
Αμερικανικών Κρατών
Κοτά την «Νταίηλυ ΤέλεγκραΦ»
«Θέλουμε να διαπρσγματευ
πάντοτε, «είναι πιθανό το σχέδιο
βούμε» - τόνισε με έμφαση ο κ
αυτά να μην αναφέρει σε κανένα
Μεντέζ - ο οποίος επανέλαβε τρεις
του σημείο το πρόβλημα του
φορές τη Φράση αυτή.
δικαιώματος κυριαρχίας στα νησιά,
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑίΡΕΣ:
αν αυτά θα το έχουν οι Βρετανοί ή
Ο Αργεντινός στρατιωτικός
οι Αργεντινοί. Φαίνεται άτιοι Η νω 
διοικητής των νησιών Φάλκλαντ
μένες Πολιτείες θα έχουν ανάμιξη
στην διοίκηση των νησιών, είτε και διΐταξε απαγόρευση της κυκλοφο
ρίας και συσκότιση στα νησιά από
σαν εγγυητρισς της 6ιευθετήσ·ικις
το σούρουπο μίχρι τη« ουνή λέγοναυτά«»·
τα^ ®
σ Τ υ Τ ν ^ ώ ν δ,ατά"
«ut στις σημερινές πρωινές χθηκαν να τιαραμείνουν στο σπίτια
εκπομπές του το μήνυμα της ββέτα
τους και να τηρήσουν πλήρη συσκό
νικής κυβερνήσεως προς τους Βρε
τιση από τις έξη το βράδυ μέχρι τις
τανούς που ζούν στην Αργεντινή να
εξη το πρωί.
εγκοταλείψουν τη χώρο αυτή, η
ΛΟΝΔΙΝΟ:
πρωθυπουργός κ. Θάτσερ θα μιλή
Ο αντιναύαρχος Τζών
·->—- Γούνσει στη Βουλή στις 17.15 ωρα
τγουώρντ.
αρχηγός
της
βρετονικής
Ελλάδος και θο δ*εξοχθεί συζήτησή
ιτ ικ η ς μοίρας
μ ο ίρ α ς nou
" a u έχει αποκλείσει
——
ναυτικής
στις 10.00 ώρα Ελλάδας πάντοτε
τα νησιά Φάλκλαντ σε συνέντευξη
Σύμφωνα με ιιληροφορίες από

Ι \ Α

Υπουργείο Αμύνης και Δημοσίας
Ασφαλείας θα είνσι επίσης υ π ε ύ θ υ 
νο για την εφαρμογή της διατάξεως
της σχετικής με την κατάσταση
πολιορκίας.
Στο μεταξύ, το κυβερνητικό
στρατεύματα του Σαλβαντόρ έχουν
αρχίσει από το περασμένο Σάββατο
μενάλης κλίμακας επίθεση 070
βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.
Η περιοχή αυτή, όπου έχουν ανα
πτυχθεί 2.500 άνδρες του στρατού
του Σαλβαντόρ, θεωρείται μια σηώ
τις σημαντικές βάσεις του μετώπου
«φαραμπούντο Μάρτι». Σύμφωνα
με επίσημες π ηγές η επίθεση αυτή
των κυβερνητικών στρατευμάτων
υποχρεώνει τους αντάρτες να υπο
χωρήσουν έττα σύνορο με τΠν
Ο νδούρα Εξ άλλου, επιτόπιοι παρα
τηρητές δήλωσαν όπ οι αντάρτες
έχουν προβεί σε γενική κινητοποίη
ση των δυγάμεών τους και οι μάχες
είναι εξαιρετικό βίαιες

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Ελ€ύθεροι να
κυκλοφορήσουν
οι Πολωνοί το
Σαββατοκύριακο!

.
· κη1Μκηότητα φωτογραφία ένος σμήνους απτό τ α Αμερικανικά ΑεροΉ ’Αργεντινή εδοσε χθεε a m , Τ***? « ι δώστι τήν μάχη στους αιθέρες, πάνω Αττο τα φαλκλαντ,
σκάφη τύπου «Σκαυχωκ» με τα
. όποχώρησ* m í χούντας φαίνεται δτι δ κίνδυνος άερομσ&ν χρειασθή. ’Αλλα μετά την χθεατνη ^ " ^ β μ α χ α ύ ν ε τ α , .

του προς πέντε Βρετονούς δημο
σιογράφους δήλωσε όπ η μάχη για
την ανακατάληψη των νησιών θα εί
ναι όχι μόνο μακρά αλλά και αιματη
ρή

0 Βρετανός ναύαρχος είπε οτι
αυτή τη στιγμή μόνο από ένα θαύμα
μπορεί να υπάρξει πολιτική λύση γιο
το πρόβλημα και πρόαθεσε ότι όταν
αρχίσει π μάχη η βρετανική δύναμη
είναι υποχρεωμένη να την συνεχί
σει μέχρι τέλους
0 ναύαρχος Γούντγουώρντ επι
βεβαίωσε ότι οποιαδήποτε διπλω
ματική λύση πρέπει νσ έχει ως
προϋπόθεση την άμεση αποχώρη
οη των αργεντινών στρατευμάτων
από τα νησιά και την πλήρη αποκο
τάσταση της βρετανικής κυριαρχίας
στο Αρχιπέλαγος Φάλκλαντ.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ:
Το αμερικανικό τηλεοπτικό δί
κτυο κΟΒε» μειέδωσε. προχθές ίο
βράδυ, ό π αμερικανικοί επίσημοι
κύκλο, πισκ-ύοιιν

ξ*~ *“

ιμ ΐιμ α τω ν ν ή σ ω ν φΟΛκ-Λαντ

'
με

σκοπό να κατασκοπεύσουν ττς
αργεντινές αμυντικές θ έο εις
Ας σ η μ ε ιω θ ε ί ά τι το Α μ ερ ικ α ν ι
κό Π ε ν τά γ ω ν ο π ισ τε ύ ε ι ό τι ο αρ.
Θμός τω ν Α ρ γ ε ν τιν ώ ν σ τρ α τιω τώ ν
που β ρ ίσ κ ο ν τα ι στα νησιά, εινοι
α η μ α ν π κ ύ μ ικ ρ ό τερ ο ς από αυτόν
που έ χ ε ι εξαγγείλλει π αργενπνή
κυβέρνηση και κυμαίνεται στους
6.000 με 8.000 άνδρες.

ί τ ι Α Γ τ τ . - ' έ“ * Ι

οι εξαγωγές
οπωροκηπευτικών
ΣΤΗ 10ΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
α ν ε γ ν ο ρ ις μ ε ν ο ν ΓΟΜΑΤΕΙΟΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του
Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας.
ΚοΛουνητι ο λα τα uéA'i too Κυνηγετικού ΣυλΑόγου Βεροΐας. σε τακτική Γενική Ιυ ν ε λέωοη ιι\ν 9η Mcriov 19Û2 ημ ίρσ Κυριακή και ώρυ 10 3 0 π μ στα γραφείο to u Kuvn
Y€tikcw
2). ^με θέματα ημερήσιας Διατάξεων
ΙΗ»» Συλλύγο·'
*Wnnv' ”... . Btpofcrç
’ i f l f 'ρικλέους
---*1"Û
uiPTl.f...
Û1
\ ΕγκξΜση ςιπολύγιαμού
χρροεω ς 1981
2 Εγκρισή προϋπολογισμού χρήσεως 1982.

nvHMKYw^ T
3j Λνπκσ-νι**ack

ΠροτΠπΔ.·.
Πλλ’
Λλ*-

h περιπτωπΜ πνπβολής της ΣμντλίΟ σεω ς tojv μ ιλίιΐν, ελλείψει απαρπίκ;. αυτή θα
e n c iv flA n ^ '» ΤΠ*
Κυριπκή 16 M olpu 1982 στον ίδιο τόπο και χρόνο KCn μ< το
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οι προοπτικές
για εξαγωγές

προκήρυξη.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Με την προοπτική του εορτ°
0 Πάπας αρνήθηκε να επισκεσμοϋ έκαναν την εμφάνισή τους ό1
φθει την πατρίδα του την Πολωνία,
στρατηγικά σημείο της Βαρσοβ«*
λόγω της διατηρήσεως του στρα
μεγάλα στρατιωτικά φορτηγά ύ
τιωτικού νόμου και των χιλιάδων
υψηλές κεραίες προφανώς Υ'Ο ^
κρατουμένων και προχθές την νύ
ταχεία επισήμανση παρανομώ
κτα. 0 Γιαρουζέλσκι. σε μιά συμφι
πομπών της «Αλληλεγγύης» και 7^
λιωτική προσπάθεια κατευνασμού
παρακολούθηση της ραδιοφωνι*·!
δήλωσε ότι απελευθέρωσε χίλιους
εκπομπής του συνδικάτου, που ΠΡ*
φυλακισμένους
αγωνιστές
της
βλέπεται να μεταδοθεί απόψε·
«Αλληλεγγύης» και επιτρέπει τα
Σαββατοκύριακα την κυκλοφορία τη
νύκτα.
Η ανακοίνωση για την απελεθέρωση- χιλίων κρατουμένων, έγινε
αργά τη νύκτα από τον υπουργό
των Εσωτερικών, ο οποίος όμω ς
έσπευσε να προσθέσει ότι ο Λέχ
Βαλέσα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ
των απολυόμενων.
Ενωρίτερα προχθές υπήρξε μιά

Τι στόχο έχουν
οι τροπολογίες

στο σχέδιο νόμο
για τα κίνητρα
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μο Εορτασμό της Πρυυτομαγιάς. Η
Εκκληση προήλθε από την «Αλλη
λεγγύη» με προκήρυξή της που φ έ
ρει απλώς την υπογραφή «Σολινταρνόσκ». Ενώ στους δρόμους της
Βαρσοβίας
είναι
περισσότερο
αισθητή η παρουσία αστυνομικών
και στρατιωτικών δυνάμεων με την
προσέγγιση της ημέρας του εορτα
σμού.
•
Η έκκληση συνιστά στους
Πολωνούς να μέταβουν σε τέσσε
ρις εκκλπι,ες της «άρσοβίας γ,α να
παρακολουθήσουν ειδικές λειτουρ
γίες το πρωί του Σαββάτου, που θα
συμπεσουν με την επίσημη έναρξη
της παρελάσεως της Πρωτομαγιάς
που αρχίζει στις 9 το πρωί (12.00
ώρα Ελλάόος).

Συνεχίσθηκ* κσ, τον Μάρτιο, η
περισσότερό ακόμα απαισιόδοξες
βελτίωση των ε^,,μήσέών και των
(κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες)
προβλέψεων τω* βιομΠΧανιών, γι0
σε σύγκριση μέ τις προβλέψεις που
τις εξελίξεις της ρ,0μπχανικής δραείχαν διστυπωθή πριν από ένα μή
Γτ-ησ·ό*»-»-νν.,ά έσ η
μόνο **··ο - -· ' — -- οημειωθηκε στις εκτιμήσεις κοι
Επίσης σημαντικήόιαφοροποίηπροβλέψεις για την εξαγωγική δρα
ση παρουσιάζουν το Μάρτιο οι
στηριότητα. οι οποίες παρουσίασαν
προσδοκίες για άνοδο των τιμώί.
επιδείνωση.
*
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις, που
Τα προαναφερθέντα περιλομαναμένουν σταθερότητα μειώνον
βανοντο, στο αποτελέσματα της
ται στο 50% (έναντι 69% Ιανουά
•
«Θα προσευχηθούμε για την
ρευνος Οικανρμικής Συγκυρίας,
ριου - Φεβρουάριου) και αυξάνονται
ελευθερία του αδικημένου πολωνι
που διεξάγει κάθε μήνα το Ινσπτούστο 40% (έναντι 26% ) εκείνες που
κού λαού ιιε την ευκαιρία της εορ
προβλέπουν αύξηση των τιμών.
τής του Αγιου Ιωσήφ«, ηναφέρε, η
Ερευνών°μ”'ων Κα' ΒιομΠΧαν.κών
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επέρχονται στο νομοσχέδιο γιο
αναπτυξιοκά κίνητρα είναι η σ*
θέρμανση του επενδυτικού κλίμ
τος και η καταπολέμηση των τυχι
αντικινήτρων
Αυτό δήλωσε χθες, ο υπουργι
Συντονισμού κ. Απ. Λάζαρης κ
ρπόσθεσε ότι οι βελτιώσεις αναφ
ροντοι στα εξής σημεία:
- Στην ενοποίηση των περ«
χών Γ και Δ και στην αύξηση τι*
επιδοτήσει.» χ , ν , / σ ο ν έ τ ο ’ 40%.
— Στην άρση των αντικινήτρώ*
του άρθρου 20 του νομοσχέδιού
που αφορά την μεταβίβαση μετο
χών των επιχορηγούμενων οπό το
δημόσιο επιχειρήσεων
Την Μεθεπόμενη εβδομάδα
προβλέπετσι ν αρχίσει στη Βουλή
η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα
κίνητρα, ενώ σήμερα αρχίζει π
συζήτηση των διατάξεων στην Κ(
νοβουλευτ.κή Επιτροπή.

Είναι απαραίτητη η δημιουργία
τική θεσμική συμπεριφορά.
ενιαίων φορέω ν για ορισμένα βασι
Στη ΙΟετία που μπήκαμε τόνισε
Καλυτέρευση επίσης σημε.ώΣυνέχεια από τιμ
κά εξαγώγιμα γεωρνικά προϊόντα
πκε και στις πραγματοποιήσεις του
ο κ. Χαρίτος αναμένεται όξυνση
τμ και ποσοστού συνιδιοκτησίας επί
Ινωπά ή μεταποιημένα) τόνισε ο
Ο επί της ε κ ιε λ έ σ ε ω ς
Φεβρουάριου. Συγκεκρ.μένα αυξήανταγωνισμού, και σκλήρυνση συν
53.70 τ μ. κστ ποσοεττου ουνιδιοκτησί
εδάφους 6%. Τούτο κατέχει ο καθ' ού
Λ ·«π σ π κό ς Ε π ιμελ η τή ς
πρόεδρος του ΟΠΕ κ. Σ Χαρίτος
ηκε το ποσοστό των βιομηχανιών.
θηκών εξαγωγής Ο συγκεκριμένος
επί εδάφους 6%. Τούτο κατέχει ο «σ
από
διανομή
πολυκατοικίας
βάσει
του
ΔΗ Μ . ΑΓΓΕΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
μιλώντας σε σεμινάριο τεχνολογίας
ελληνικός κλάδος κολείται νο χαρά
ού από διανομή πολυκατοικίας βάσει τ<
υπ αρ,θμ 55919/77 συμβολαίου του
που εκτιμούν ότι ήταν αυξημένες το
τροφίμων που γίνεται στην Θεσσα
υπ οριθμ. 55919,·77 συμβολαίου ΤΤ
Φεβρουάριο τόσο η παραγωγή όσο
Συμ'φου Βέροιας ΧαρΙτωνος Παποχρυξει νέους δυναμικούς αναπροσαναλονίκη και με θέμα: «Οι εξαγωγές
κό» ο* ΓτωΑησίΐς.
Συμβολαιογράφου Βεροίας Χαρίτωνι
σόνθου, υετογεγραμμένο νομίμως εν
τολισμούς (παραγωγής, ττοιότητος.
Αριθμός 365
μεταποιημένων φρούτων και λαχα
Παπαχρυσανθου.
υετονεγραμμένε
τόμοι Τ.Ν.Μ αριθμ. 17 Εξετιμήθπ το Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
Στο μεταξύ, ούμφω να με τις
κόστους, γεωγραφικής κατανομής
νικών και ο ρόλος του ΟΠΕ». Το
νομίμως εν τόμω ΤΝΗ αριθ. 17. Εξετιμι
1'2 εξ αδιαιρέτου αντί δρχ. 300 000 . ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΡν ΑΚΙΝΗΤΩΝ
προβλέψεις για τοι(ς προοεχείς
και
άλλα)
ώστε
να
αντιμετωπίσει
τό
Εξάλλου, οκτώ νεαροί Πολαιστίθη το 1/2 εξ αδιαιρέτου αντί δρ
Ενταύθα γίνεται μνεία όπ ο ως άνω
σεμινάριο οργάνωσε η εταιρία
Φεις έω ς τέσσερις μήνες ισχυρο
σα προβλήματα όπως π.χ, εξυνίανοη
300.000
νοι τραυματίσθηκαν σήμ'ερο από
πλειστηριοαμός ενερν«1ται δυνάμει της
«Ελλάς Κάν» Α.Ε., στην αίθουσα
ποιούντο- κατά 1 5 ποσοστιαίες
Ω παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίας
παραγωγικού κόστους, ποιότητα
Ιοραηλινούς στρατιώτες στον πόλη
υπ αριθμ. 64546/26-3 1982 δηλώσυνεδρίων της ΔΕΘ.
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Ποναμονάδες οι προοπτικές ανόδου της
προϊόντων, πληθωρισμό, εσωτερι
σεως αυνεχίσεως ματαιωθέντος πλειΝαμηλουζ. στην κατεχόμενη δυτ,κή
0 κ Χαρίτος τόνισε ότι η ένταξη
νιώτου Αγγελόπουλος ως επί τος εκτεΩς πρώτη προσφορά οω .ην εναρξ
παραγωγής ενώ βελτιώνονται ελα
δτηριπσμου ακινήτου περιουσίας του
κό οργανωτικά του κλάδου, ενεργο
όχθη του Ιορδάνη, κατά τη διάρκεια
της <ώρας στην ΕΟΚ θα έχει τόσο
λεσεως τοιούτος, δηλοποιώ άτι την
τομ πλειστηρισσμού θέλει χρησιμεύσ
Συμ'φου και κατοίκου Βεροίας Χαρίτω
φρό
Ικατά
2 ποσοστιαίες μονάδες)
ποίηση
της
ελληνικής
παρουσίας
διαδηλώσεων Μετοξυ των τρομμα
Ι16πν| δεκότην έκτην του μηνάς Μοίου
η πσρσ του νόμου προβλεπόμενη τοιαι
ευνοϊκές όσο κοι μη ευνοϊκές επι
νας Ποπιιχρυοόνθου. ήπς εκο,νοηο,ήθη
οι προβλέψεις γ,0 πωλησεις ’ Ομως
στην ΕΟΚ. Μέση Ανατολή, επίλυση
τιοθέντων είναι κα. ένα παιδί 14
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν κοι από
τη του 1'2 της γενομένης εκτιμήσει*
προς ούς ο Νόμος ορίζει
πτώσεις στις εξαγωγές μεταποιημέ
οι
προσδοκίες
γ(0
Γιζ
εξαγωγές
είναι
προβλήματος μεταφοράς κ.λ.π,
τας ώρας 10 ης π.μ. μέχρι 1 2 ης μεσημ
ίτων, του οποίου η κατάσταση «/να,
των κατοσχεθέντων ήτοι δρχ. 150.0(Χ
νων
οπωροκηπευτικών,
ανάλογα
με
κο/οημη.
Οι εξαγωγές μεταποιημένων
Ως πρώτη προσφορά όια την é \v r l "/
βρινής εν Βέροια και εις την αίθουετον
Η κοτοκυρωσις γενήσεται εις τον προο
το προϊόν και ανάλογα με την κοινο ν.
του πλίιατηριασμού θέλει χβηοιμεύοει
των συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου
Φέροντο την μεγαλυτέρον τιμήν τελευ
Φρούτων και λαχανικών που ννώπιΒεροίας ως συνάθη τόπον των πλειστηη ñapo του νομού προβΛεπομενη τοιαυταίον πλειοδότην την 1 2 ην ώρον τή
Οαν μιά βασική ανάπτυξη κατά την
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
τη του 1/2 της γενομένης εκπμήσεως
ριασμών ενώπιον του Συμβολαιονρόφου
μεσημβρίας της άνω κοθοριοθείση
Ό ετίο του 1970 (εξαπλασιασθή
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών
των κατοσχεθέντων ήτοι δρχ. 150 000
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Βέροιας κ Χαρίτωνος Παπαχρυσάνθοο
ήμερος πλειστηριασμού οφού προηγου
καν), αντιπροσωπεύουν τα 4/10
Ημαθίας
Η «ατακύρωσις γενήυεται εις τον προσως επί του πλειστηριοσμου υπαλλήλου ή μένως γίνε, τρεις φοράς προσκλησ.
Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Φέροντο την μεγολυτέραν τιμήν τελευτων συνολικών εξαγωγών της χώ 
Συν. Περ. Ευθ
τουτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
προς πλειοδοσίαν υπό τομ κήρυκος τγ
tou Ιερού Νουύ Αγίου Γεωργίου
ρας σε τρόφιμα και το 5% των
Όιον πλειοδότην την 1 2 ην ώραν της
μου ονοπληρωτοά του. τη επισπεύσει
εντολή του επί του πλειστηρ,ασμοί
Νοούσης
διοκηηύττει
ότι
κατόπιν
συνολικών
εξαγωγών
Ικάπου
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
της όονειστριος {ν Θεσσαλονίκη
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
»ης un αριθμ 5 82 πρόξεώς του,
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 δολλάρια το 1 980)
ήμερος πλειστηριοσμου Οφού προηγου
σει κοι λάβει ηαρ- εκάεττου πλειαΔάτον
0 Ε “ "Ο την επωνυμίαν
μένως γίνει τρεις φορός πρόσκλησις
ενκριθείσης υπό του ΜητροπολιτιτΠζ ,χώρσς. Korá κατηγορίες την
.ΟΡΕΣΤΗ ΧΑΡΟΥΔΗ και Σω Ο.Ε » νομ,
χρηματικός εγγυήσεις. Αμο τη κα «μπου°θα?οΗ
χρπ
ΐ^ ό πouw
Γ ή ^-«
Γ ο„ ο Γ ο ^οθηκη
σθ 1 Τ φαρμοκων.
φ Γ 0σΓημαγια
^ τις ανάνκες
8* Ρ0'°
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
μως εκπροσωπουμένης δικαιούμενης
μεγαλύτερ
αύξηση
σημείωσαν
κού Συμβουλίου κατά την συνε
ρωσει ο υπερθεμστιατής υποχρεούται
του
υπό σύσταση
εντολή του επί του πλειστηριοσμου
λομβόνειν παρά του οφε.λέτου της Αλέ
νο καταβάλει εις τον επί του πλε,στηρ,απροϊόντα τομάτας 7 φορές, κονσέρ
δρίαν της 1 4 8 .4 82 την 14ην
« ι
<»»»«« - κ » * ..* < m j .
υπαλλήλου όστις δικαιούται όπως ζητή
ξανδρου Κων/νου Τσαβδαρίδη κατοίκου
σμού υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα ε,ς
Μαίου 1982 ημέραν Παρασκευήν
βες φρούτων 9, 1.2 φορές κονσέρ
σει κοι λάβει πομ έκαστου πλειοδότου
βεροίας το επιτοσαόμ€νον ποσΟν των
μκτρητρ ή να κατοθέσει τούτο αμελητι
και
ενώπιον
τον
Εκκλησ.
ΣυμβΟιι
βές
λαχανικών
4
φορές,
χυμοί
• Ή Ζ Χ Ζ ■"*
szn ss
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κοτακυ
Δραχμών 165.400. νομ»μοτό«ως μΕχρις «. «ις ΤΟ Δημόσιον Ταμείον ΙΓροφείον
φρούτων 3 φορές.
λίθο, πλειοδοτικός διαγωνισμός δι
Ρωσει ο υπερθεμοπστής υποχρεούται
εξοφλήσΕως. πλέον πορογγΕΑίας εκτελέ
’l l HI τον , /l«b<^ o W
^ l I ^ 6 2 2 ^ " ODOW,A*’, a ’ Va
Παρακαταθηκών κα, Δανείων) προσκο
ενσφράγιστων πιωσφορων. δια την
Μερικό προϊόντα κατέκτησον
29759
^
26226 π
C Μπάλιο στο τηλ.
vu καταβάλει εις τον επί του πλειστηριαοεως ε « όραχμών 950 «αι πάντα το λοιμίζω*· κοι το σχετικόν νρομμάτιον εις τον
εκποίησιν επί αντιπαροχής του επί
πολύ υψηλές θέσεις στην διεθνή
αμού υπάλληλον το εκηλειοτηρίοσμο εις
Πό έξοδο εκτελέοεως και πλαιστηρ,αεπι του πλειστηριοσμου υπάλληλον, άλ
μετρητά ή να καταθέσει τούτο ρμεληά
της οδώϊ Χρκττ Πετρίόη οικήματος
«ξογωγική αγορά. Γο βιομοχανοσμου μέχρι πέρστος αυτού, δυνάμει και
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
προς εκτέλεαιν της υπ' αριθμ. 27 1981
του Ιερού Ναού Οπου στεγάζονται
κστ αυτού το έξοδα του οποίου θέλουν
"οιημένο ροδάκινα κατέχουν σήμε
ίίοροκοταϋηκων και Δανείων) προσκοδιαταγής πληρωμής του Μονομελούς
εισπροχθει παρ' outoü ανογκοστικώς
σήμερον τα κ α τα σ τή μ α τα Αφών
ρα την πρώτη ευρωπαϊκή και 4π
Σι/νεταιρ,ομός Φορμοκοσο.ών
μιζων κοι το σχετικόν γραμμάτων εις τον
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και της
«σι δια προσωπικής του κρστήσεως. Εις
Μπαξεβάναυ κοι Αφών Χαμουριάστην διεθνή θέση στις εξαγωγές,
Ημαθίας
«πι του πλειεττ ηριπομού ιιπιίλληλον άλ
σχετικής προς τον άνω οφειλέτην κοινοπεριπτωσ,ν μη εμφονίσεως τελευτο.'ομ
6η πρός ονέγερσιν οικοδομής
ενω στην διεθνή παραγωγή την 4η
λως ενεργηθήσετοι αναπλειστηριυομός
ποιηθεισης επιταγής προς πληρωμήν ως
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηΣυν Π«ρ Ευθ.
Οι φάκελλο· των προσφορών
0 τοματοπολτός δεύτερη ευρω παϊ
τούτο δείκνμται εκ της μη αρ,0
κ<π πυτού τα έξοδο του οποίου θέλουν
φι'σει το εκπλειστηρίοσμα εις την οποί·
δέον να παραδοθιόσιν κατά τι ενωκή θέση στις εξαγωγές κοι βρίσκε
ειοπρπχθεί nap uurou ονογκοοτικώς
1 18113-1-1981 εκθέσεως επιόάσεως
τησιν του Τα κηρύκειο δικα*,μστα ω(
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ρίτερον της ωριαμένης ώρας του
ται στην 1η διεθνή πεντάδα και εί
«οι δ,π προσωπικής του κρατήαεως Εις του Δικαστικού Επιμελητου των εν
και του επί του πλειστηριοσμου υπαλλή
διαγωνισμού.
τιερίπτωσιν μη εμφονίσεως τελευταίου
Βεροία Πρωτοδικών Δημητριου Αγγελόλου βορύνουσιν τον τελευταίον πλειο
ναι η τρίτη πηγή προμήθειας της
πλειοδότομ u επισπεύδων θελει συμψη πουλου εκτίθενται εις δημόσιον αναγκα δότην. Το φερεγγυον ή ρη των πλειοδο
Η λεπτομερής διπκήρυξις μετά
ΕΟΚ Τα μεταποιημένα βεριίικοκκο
tipa την Βέροια,
' Ρ M° y<
ou Συνεταιρισμού με
φίσει τυ εκπλειστηρίααμο εις την anaïστικόν πλειστηριοσμον τα κάτωθι ακίνη τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
των Ορων, συγγραφή υποχρεώ
συμμετέχουν στην 1η διεθνή πενΕπιθυμητό Προσόν,α:
τησιν του Tu κηρύκεια δικαιώματα ως
τα του ανωτέρω οφειλέτου κοτοσχεθέντου
πλειστηριοσμου
υπαλλήλου
σεων ευριοκοντειι εις το Γρσφείον
τόδα εξαγωγών δεύτερη διεθνή θ έ 
δυνάμει
της
υπ
αριθμόν
•οι τσμ επι του άλειστηριασμού υπαλλή- το
Καλούντο, Οθεν οι βουλόμενο, νο γίνωτου
Ιερού
Ναού
από
οπού
οι
ενδια
ση στην παραγωγή κοι προμη
190/10-3-1982 κατασχετηρίου εκθέ σιν αγοραστοί της πλειστηρ,ασθησομέώ υ βορύνουσιν τον τεδευταίον πλειο
φερόμενοι δύνανται να λαμβέινωαπ*
θευουν το 35% τ^ς ΕΟΚ Οι φρουσεων μου Ήτοι: Το ]/2 εξ αδιαιρέτου
δότη» τΟ φε)|)έ γγουν ή μη των ιιλειυδυ
νης ως άνω περιουσίας, όπως προσίλ3 Ηλικία μέχρι 35 «τών
γντ,'/οιυ ·*οΟΓ τκθπτην κιΐί εΐς τρς
τοχυμπί βρίοκονται στην πρώτη δ,τ
θ»υν και ηλειοδρτήοωα,ν , c rt τπν ^
τών εινοι τηςιιιψλύτου κρίσεως του επί »νός διαμερίσματος κειμένου εις τον τε
ερ»α«ίμους
niJtpa<.
και
υγιος
1 άρτον ι4) .^ιιΐί(ΐ του ιοογι ίου ιΐροφπν
úvif ΙΟόδα εξειγωνέων . παραγω
του
ρλ, ιστηριω/μού
μποΛλήλου
°^X'V w i ΓΓΰροντςίς ΟΩΐζομένην ημ έρον
β,0Α,αΔ
—o ¿)νορΐος
Ί ο Πληροφορίες στα
τηλ Jfio
L
Τηλτφ Ιερού Ναυύ 22490.
Καλούνται Οθτν ο βουλόμενοι νο γίνω· (ρεπρέ) τη,, οδού Μακεδονομάχων «α» ώίΧ7ν
γών. Τόσο στο μεταποιημένα φρου
Μπόλιο
2 6 2 2 5 t άόιο και στα τηλ. 2 9 7 5 9 ι
σιγ αγορασταί της πλειστηριαετθησοιιέ- αριθμ 7 πολυκατοικίας εντός της πόΕν Ναούση τη 27-4-1982
τα όσο και στα Λαχανικύ - η Ελλάδα
λεως Βεροίας ,ου ομωνύμου Δήμου,
νης ως άνω περιουσίας όπως πρσσέλ
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.
βρίσκεται στην πρώτη διεθνή δεκά
θουν και πλειοδοτήοωσιν κατά την εν πποιελούμενον εκ δύο (2 ) δωματίων
Ο ε π ί τη ς εκ τε λ έ ο ε ω ς
δα εξαγωγής.
Οικον Ανδρέας Μ αλλιόρος
ορχή του ποράντος οριζομένην ημέραν ενός χώλ μιός κουζίνας και ενός λουΔικα στικός Ε π ψ ε λ η τ ή ς
τροκαμπινέ συνολικού μικτού εμβαδού
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

