.

r’ ,

►
■ν '

·

n h '
I
-

; .··

·

- ’>V

.

.

.

·
>

#V
ï
-

L

P -----

Λ-'

'

-

*

.

·

/
/

t

V / .·

.

I .

■I
if
.·

A J-

.

-1

:

.

I

1

fifi I

’
■ A

r
V .1

&I
■

-

y

.

/ - ί
-,

.

v ->·
* '
;
y

, '

-W r · ■; '
». .
.. P

t

» > ·■

‘ r

„

|/ |

r/
*

.
-,

. '‘‘ v ä |H

’J
‘V N
'

■r

*

\

.

\

·■

Λ
- , ι..

AOPE A

.i *
:|

—AΑος-

■

*

■

•

. ■1
-, ·· ·.-;

vi

A

,

■
1 ¡raí

Δ Η Μ Ο Γ ' Λ K « Ν Τ Ρ ΙΚ Η Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η B E P O IA S

V-" ;

r® ;

)

Α ρ ιθ μ ό ς r *·* *;/·»
■ ?.. t

Η μ ερ ίν ΐι» ε o j « .γ η ;

ll£ S T \é f

Τ α ξ ιν ο μ ικ ό ς α ρ ιθ μ ό ς

■'

» -

V .
··' **V- ‘ .«'■ ‘ ' \
’

\

!t

-

^ ·'

■

■

; y T *

4
?

>

Vf
> f ■Ί ί >i

il

■

r>j'

Γ»

.

,·

'
g

i% -

iU iW
A

'

V. $ 2 ■ ." ¿ 7

V ., jlil# - íí

in

c : , m ?>

«

■

’

1
1 . v-wm**· w ™

_________________________

,

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Κάηκαν
ζωντανά
48 παιδιά

Ημαθίας

ΣΕ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

τςαλερα κ α ι
θ ε ο δ ω ρ ιδ η
ν ποοτηρίζει η Ν.Δ. στη
Βέροια και Αλεξάνδρεια
^Ν,Δ. ανακοίνωσε ότι θα υπο■“ ζα β ο ί Βέροια τον ήδη ίκκινή·τα κ. ρ Τσαλέρα, ενώ στην ΑλεÍIV J50“
υποατηριχθεί ο κ. Λάζ.
σημερινός πρόεδρος
y
■Συν/σμών Αλεξανδρείας.
-τον χθεσινό πίνακα που ανακοί
<νσε η Ν.Δ. δεν συμπεριλιιμβάνεται
I Ναουομ.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΧΩΡ/ΚΗΣ
® κ· Μαρκαναστασάκης
Στην Κενιυϋείσα θέση του διοικηΔ/βεως Χωρ/κής Βέροιας τοπο
^Β θηκε ο μέχρι τώρα υποδ/τής κ.
**· Μαρκαναστοπάνης.
Ο κ. Μαρκαναστασάκης θεωρείται
11 , τοι>ξ αξιολογότερους ασπινομι·
Γ01’ πέρασαν από την Βέροια.
. Πρέττει να σημειωθεί ότι ο νέος
Δ/τής Χβρ/κής Βέροιας υπηρέτησε
ΕΛι Μίικρόν στη Βέροια ως δ/τής

■ τ

ΜΟΙΡΑΙΟ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΕΜΠΟΡΟΙ! - ΚΤΒΕΡΗΗΣΗΣ
Για τα οπωροκηπευτικά
Σκληραίνουν την στάση τους, τόσο η κυβρνηση, όσο
και οι έμποροι οπωροκηπευτικών, με την προχθεσινή δια
πίστωση, σε συνάντηση που έγινε στο υπουργείο Εμπο
ρίου, ότι δεν υπάρχει προσέγγιση απόψεων.
' Ετσι τα πραγματα οδεύουν σε κλείσιμο των καταστη
μάτων των χονδρεμπόρων στην Κεντρική Λαχαναγορά,
με συνέπεια κινδύνους, για την παραγωγή και ελλείψεις
στην αγορά, καθώς επιβεβαιώνεται συνεχώς η αδυναμία
των συνεταιρισμών να αναλάβουν την διακίνηση και
εμπορία φρούτων και λαχανικών.
Στο μεταξύ ιην ανυποχώρητη
στάση της κυβορνήσεωε επιβεβαίωσε
προχθές και ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας κ. Γερ, Αρσένης, ο
οποίος δήλωσε στους δημοσιογρό
φους. ότι τιι μέτρα θα εφαρμοστούν
ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των
εμπόρων, (Με τα μέτρα γιο τα οπω
ροκηπευτικά ασχολήθηκε προχθές
και η Επιτροπή Τιμών, που συνήλθε

Συγκεκριμένα, κατά την συνάντηση που είχαν προχθές με τον
υπο υρ γό Εμπορίου κ. Γ. Μ ωραΐτη οι εκπρόσω ποι του Συνδέσμου
Ε μπόρω ν Κ εντρικής Λ αχαναγοράς Α θηνών, η κατάσταση οξύνθηκε
καθώς:
•
Ο ι έμποροι ζήτησαν την άμεση ανάκληση τω ν μέτρω ν και τό
νισαν ότι σε αντίθετη περίπτω ση είναι αναγκασμένοι να διακόψουν τις εργασίες τους, αφού έτσι και αλλιώ ς θα γίνει αυτό εκ
τω ν πραγμάτων.
•
Ο υπουργός Ε μπορίου επανέλαβε ότι η Κ υβέρνηση θα π ρ οχω
ρήσει στην εφαρμογή τω ν μέτρω ν, ενώ θα εξαγγελθούν και
πρόσθετα μέτρα άν δεν αποδώ σουν τα πρώτα.

υπό την προεδρία του υπουργού
Εθνικής Οικονομίας).
ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

ποιήσει τις προσεχείς ημέρες νεα
συγκέντρωση των εμπόρων της Κεν
τρικής Λαχαναγοράς, για τον προσ
διορισμό της ημέρας ενάρξεως των
απεργιακών κινητοποιήσεων,

Μετά την προχθεσινή συνάντηση
με τυν κ. Μωραΐτη (στην οποίιι πάρε
στησαν και εκπρόσωποι των εμπό
ρων της επαρχίας) η διοίκηση του
Σ.Ε.Κ.Λ.Α. αποφάσισε να πραγματο

Επίσης οι εκπρόσωποι των εμπό
ρων επέδωσαν σιον κ. Μωραΐτη ψή
φισμα με το οποίο αποφασίζεται το
κλείσιμο των καταστημάτων τους άν

«Κύριος στόχος της πολιτικής της
Πβελτίωση του δυναμισμού της Εθνικής»
ΤΟΝΙΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ. ΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

® ώος Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης κ. Στέλιος Παναγόπουλος ενώ ομιλεί

στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

«Κύριος στόχος στην προσπάθεια
όλων μας θα είναι η βελτίωση της
αποδοτικότητας και του δυναμισμού
της Εθνικής Τραπέζης. η οποία πρέ
πει νυ εξακολουθήσει να παίζει τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο, κάτω μά
λίστα από την αναγκαιότητα, για μιά
πιιραπρα ενίσχυση της παραγωγικό
τητας της εθνικής μας οικονομίας».
Την κατηγορηματική αυτή επιβε
βαίωση έδωσε προχθές στην Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής
Τραπέζης. ο νέος διοικητής του ιδρύ
ματος κ. Στέλιος Παναγόπουλος.
Ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ακό
μη ότι:
Βασικός μας σκοπός είναι η εκδή
λωση της πιστωτικής μας συμπαρά
στάσης προς κάθε πρωτοβουλία που
θα προωθεί την ανάσχεση της επεν
δυτικής στασιμότητας, την ενίσχυση
των σωστών επιχειρήσεων ανεξαρτή
τως μεγέθους, την κινητοποίηση των
εξαγωγικών δυνατοτήτων ναι γενικά

ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
’ Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ
Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ;
(ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ N. HAMMOND)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ Γ. X. ΧΙΟΝΙΔΗ
Τελευταία δημιουργήθηκε (όχι
"εβαια, για πρώτη φορά) θέμα γύρω
“»ο τον χαρακτήρα της πολιτικής και
ώ ς νοοτροπίας του Μεγ. Αλεξάν
δρου.
Λναφέρομαι στην πληροφορία.
π°υ όημοσιευθηκε στις εφημερίδες
®δώ και λίγες μέρες, σύμφωνα με την
όποια ο βοηθός δήμαρχος της Θεσ
σαλονίκης
(και
στέλεχος
του
Πα ΣΟΚ) κ. Αναστασιάδης ζήτησε
ν« εξαλειφθεί ο θυρεός (που απεικονί
ζει κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και) τον οποίο χρησιμοποιεί ο δήμος
ΤΤ1ζ μακεδονικής πρωτεύουσας στην
αλληλογραφία του. Και τούτο, γιατί κατά τη γνώμη του ο Μακεδόνας
στρατηλάτης ήταν ιμπεριαλιστής και

όχι... σοσιαλιστής (Μ)
Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο
και έχει χυθεί πολύ μελάνι γύρω από
τούτο.
Δεν έχω σκοπό να το αναπτύξω,
ο«). Άλλωστε, δεν είμαι ειδικός ούτε
έτοιμος για κάτι τέτοιο, Μονολεκτικά
θα σημειώσω μονάχα, ότι άν είπε κάτι
παρόμοιο ο κ. Ανυστασιάδης φέρθη
κε απερίσκεπτα και ανιστόρητα. Και,
«αντί άλλων πολλών», Οα προσφύγω
στην έγκυρη γνώμη του πιό αρμό
διού, ήρεμου, αντικειμενικού και διε
θνώς αναγνωρισμένου σαν αυθεντίας
στα θέματα της Ιστορίας της Μακε
δονίας κ. Ν. G. L. HAMMOND, ο
οποίος χρημάτιρε πανεπιστημιακός

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακουση 3 0 Βέροια - τηλ. 6 2 .8 1 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1η Αύγουστου αρχίζουν τα μαθήματα προετοιμασιας^σε ολιγομελή τμήματα για τους μαθητές:
Β
Λυκείου ( Α 1 και Β τυπου)
και A
Β . Γ Γ υμνασίου
° α διδάξουν και φ έ το ς οι γ ν ω α το ίσ α ς κ αθη γη τές.
Γι° π ε ρ ισ σ ό τ ερ ες π λη ρ ο φ ο ρ ίες σ α ς π ερ ιμ ένο υμ ε κάθε
Μέρα ατο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ αλυκούση 3 0 (Δίπλα στα ΚΤΕΛ)
0 , εγγραφές άρχισαν.

καθηγητής στην Αγγλία.
Ο κ. HAMMOND έγραφε (μετα
ξύ άλλων) δύο (μέχρι τώρα) ογκώδεις
τόμους για τη μακεδονική ιστορία
των αρχαίων χρόνων.
Στις 14.!0.198) έδωσε διάλεξη
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών και το κείμενό της μόλις κυκλο
φόρησε σε μικρό βιβλιαράκι, από την
Ε.Μ .Σ., με τίτλο «Τα προβλήματα και
τα'επιτεύγματα των μεγάλων Μακε
δόναν Φιλ,ίππου και Αλεξάνδρου».
Γράφει, λοιπόν (σελ. 11-12 και
14-15). ο κ. HAMMOND και τα εξής
σχετικά:
«Τ( σκοπό είχε ο Αλέξανδρος
στην Ασία; Ο Ισοκράτης και ο Αρι
στοτέλης του είπαν ότι πρέπει να
«•αταδουλώαει τους Ασιάτες. αλλά u
Αλέξανδρος είχε άλλη γνώμη. Μόλις
έφθοσε στην Ασία έρριξε το δόρυ στη
γή kui φώναξε: «Δέχομαι παρά των
θεών την Ασίαν δορϋκτητον». Έτσι
είχε το δικαίωμα να είναι ο βασιλεύς
της Ασίας κατά τη θέληση των θεών,
όχι μόνο των ελληνικών θειον, αλλά
και τιον Ασιατών θεών. »Έλαβε γάρ
την ασπίδα της Ιλιακής Αθήνης» και
εθυσίασε στο βασιλιά της Τροίας. τον
Πρίαμο. Ο σκοπός τοο, ως βασιλιά
της Ασίας, ήταν ηαπελευθέρωση των
Ασιατιόν από την αυτοκρατορία των
Περσών και αυτό έκανε. Μετά την
πρώτη μάχη έβαφε τους ηγεμόνες
των Περσών με στρατιωτικές τιμές
kui όταν κατέβηκαν οι χιοριάτες υπό
τα βουνά ως σκλάβοι τους είπε να
γυρίσουν στα σπίτια τους και να κολ
λιεργήσουν τα χωράφια τους. Ό τιιν
εφΟασε στις Σόρδεις. απελευθέρωσε
τους Λοδούς και ;οος άφησε m ζήσοον κατά τους δικούς τους νόμους
και κατά την αρχαία τους θρησκεία.
Συνέχεια στην 4η

κάθε παραγωγικού επιχειρηματικού
τομέα, ή φορά, που αξιοποιεί τους
πιστωτικούς πύβυυς που προέρχον
ται από τα αποταμιεύματα του ελ,λη
νικού λαού.
Ο εκσυγχρονισμός της Τραπέζης.
η απλούστευση των διαδικασιών, η
βελτίωση των υπηρεσιών προς την
πελατεία και η ορθολογιστική οξιο
ποίηση και εκμετάλλευση της περιου
σίας της θα συντελέσουν θετικά στην
επίτευξη του βασικού μας στόχου
που επαναλαμβάνω είναι η παραπέρα
ανάπτυξη των εργασιών της ΤραπέζηςΗ πραγματοποίηση αυτούτου
στόχου 0« έχει ευνοϊκά αποτελέσμα
τα όχι μόνον για τους μετόχους της,
αλλά και για το Χρηματιστήριο γενικώτερα. Απόφασή μας δε είναι να
βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την ανά
καμψη της κεφαλαιαγοράς, που είναι
απαραίτητη για την σωστή οικονομι
κή διάρθρωση των ιδιωτικών επιχει
ρήσεων.
Στη γενική συνέλευση των μετό
χων της Εθνικής Τραπέζης, εκτός
από τους υποδιοικητές κ.κ. Γ. Μέρκο
και Κ. Γεωργουτσάκο, παρέστησαν ο
υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. Α.
Μαγκάκης, οι υφυπουργοί Εθνικής
Οικονομίας κ. Κ. Βαίτσος. Οικονομι
κών κ. Δ. Τσοβάλας και Εμπορίου κ.
Θ. Πάγκαλος, οι διοικητές Τραπεζών
ΕΤΒΑ κ. Ν. Κουμπής. Κτηματικής
κ. Α. Μπούμπης, οι υποδιοικητές
των Τραπεζών Ελλάδας κ. Ε. Κουράκος και Κτηματικής κ Κ. Σοφούλης,
οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Tpu
πεζών Πίστεως κ. I. Κωστόπουλος,
Κρήτης κ. Γ. Καλ.αμωτουσάκης και
ETEBÁ κ. Θ. Καρατζάς, ο νομάρχης
Αττικής κ. Θ. Κατριβάνος, ο δήμαρ
χος Αθηναίων κ. Δ. Μπέης και άλλοι.

δεν λ-ειτουργήσει η αγορα. όπως πριν
εφαρμοστούν τσ μέτρα.
ΑΝΗΣΥΧΕΙ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Στο μεταξύ, παρά την φαινομενι
κή ηρεμία, το υπουργείο Εμπορίου
ανησυχεί από την εξέλιξη του θέμα
τος, καθώς οι υπηρεσίες του γνωρί
ζουν καλιά ότι, όσα μέτρα και άν
ληφθούν. οι συνεταιρισμοί, δεν έχουν
τουλάχιστον με tu σημερινά δεδο
μένα - την δυνατότητα να υποκαταστήσουν το εμπόριο.
Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι από
τους 45 περίπου συνεταιρισμούς, που
έχουν καταστήματα στην Κεντρική
Λαχαναγορά, μόνο οι 3-4 λειτουρ
γούν, πραγματοποιώντας το 2% ταυ
συνολικού τζίρου της λαχαναγοράς.
Παράλληλα οι παραγωγοί προτιμούν
να συνεργάζονται με εμπόρους,
υφού. όπωε είναι γνωστά:
α. Η προμήθεια δίνεται, έτσι και
αλλιώς, είτε στον συνεταιρι
σμό, είτε στον έμπορο,
β, Η αποπληρωμή του προϊόντος
γίνεται αμέσως από τον έμπο
ρο. ενώ ο σν /εταιρισμός κιιθυ
στερεί την απόδοση λογαρια
σμού.
ΚΙ ΑΛΛΕΣ
ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
Στο μεταξύ φαίνεται πως μπαί
νουν στην τελική ευθεία τα αιτήματα
των ενδιαφερομένων για αναπροσαρ
μογή των τιμών των εισαγομένων
πρώτων υλών και προϊόντων λόγω
της μεταβολής των ισοτιμιών των ξέ
νων νομισμάτων προς τη δραχμή.
Η έγκριση των ζητουμένων αυξή
σεων που θεωρείται αναπόφευκτη, θα
έχει σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν
κύματα αλ.υσιδωτών ανατιμήσεων σε
ευρύτατο φάσμα προϊόντων στην
αγορά.

Νέος Δ/τής
της Τροχαίας
Βέροιας
Ο μέχρι πρότινος υπασπιστής της
Δ/σεως Χωρ/κής Βέροιας κ. Θεόδ.
Κοντογιαννίδης προήχθη σε Μοίΐπιρχο και τοποθετήθηκε ως διοικη
τής του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
Η εφημερίδα μας εύχεται στον
αξιόλογο Αξιωματικό της Χωρ/κής
και εις ανώτερα, καθώς επίσης επιτυ
χία στη νέα του θέση.

ΠΑΡΙΣΙ 31 ιΑΠΕ)
Πενήντα τέσσερα άτομα, από τα
οποία 48 παιδιά σκοτωθήκαν ή κάη
καν ζωντανι τις πρωϊνές ώρες χθές
στοι αυτοκινητόδρομο Παρίσι
Λυών, σε ιιλυσιδωτή σύγκρουση δύο
πλυόλ.μαν και μερικών άλλ,ων αυτό
κινητών. κοντά στην Μπών
Δένεται ότι δεκάδες άλλα άτομα
τραυματίσθηκαν στην σύγκρουση,
που συνέβη κατά το πιό επικίνδυνα
Σαββατοκύριακο της περιόδου των
διακοπών της Γαλλίας, καθώς δέκα
περίπου εκατομμύρια οδηγοί ξεκι
νούν με τα αυτοκίνητά τους κινούμε
νοι προς τα θέρετρα,
Η αστυνομία λέγει ότι και τα δύο
πούκμαν πήραν φωτιά μετά τη σύ
γκρουση. που συνέβη καθώς κατευ
Πιανόταν προς την Μεσόγειο,
Τα περισσότερα θύματα κοιμόν
τουσαν όταν σημειώθηκε η σύγκρου
ση και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η
πυρκαγιά. Σημειώνεται ότι η κύκλο
φορία ήταν πυκνή, αλλά το ουτοκϊνη

Οπως είναι γνω σ τό σ τις προβλημ α τικές που
έχο υν «αναγνωρισθεί» τ γύρω στις 30 - εργάζονται
περί τα 20.000 άτομα. Οι προβληματικές, α νέφ ερ ε
ο κ. Α ρσένης, θα ανήκουν οτην α ρμοδιότητα του
τρίτου υφ υπ ουργου, ο οπ οίος θο αναλάβει σύντο
μα.

Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμο
διό τη τες του υπ ο υρ γείο υ Εθν. Ο ικονομίας ο Γεν,
Γραμματέας κ. Γρ. Κασιμστης ο ν έ φ ερ ε άτι προω 
θήθηκε οτο Συμβούλιο Ε πικράτειας σχετικό Π ροε
δρικά Διάταγμα ώστε τα θέματα αυτά να ρυθμι
στούν στις ε π ό μ ε ν ε ς 4-5 η μ έρ ες

Στο μεταξύ, και ενώ αναμ ένονται οι αποφάσεις

Η ατυνομία opvr.iTui προς το
παρόν να προβεί σε επίσημο απσλυ
γισμό των θυμάτων της συνκραύ
ππο, και περιορίστηκε να δη/.ωσ,
ότι γύρω στις 04.50 ώρα Ελ,λΔόος. ο
πυροσβέστες αντιμετώπιζαν ακόμη
δυσκολίες για να θέσουν υπο ·ανχο
την πυρκαγιά"που προκ/.ήΟ»> ε -*α
το δυστύχημα. Αργότερα, η «jotvv
μία δήλωσε ότι δύο ιδιωτικά onm oνητιι συνθλίβησαν ανάμ/σα ο :α ούο
πούλμαν και ότι οι τέσσερις ι λι>;· ιυ,
τους σκοτώθηκαν.

ΔΙΠΛΟ ΑΓΡΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
ΑΘΗΝΑ 3) (ΑΠΕ)
Διπλό έγκλημα έγινε προχθές το
μεσημέρι στην αγροτική περιοχή
Κρήνιοα Ατσίκης Λήμνου, Δράστης
ο Αρθρούρος Κωνστ. Πλάχλας, 46
ετών Γεώργιος και θύματα η Υφιπύλη Α. Μουστάκα, 13 ετών και ο
Κυριάκος Σ. Καϊτιιτζής, 45ετών,
γεωργός.
Ο δράστης είχε παλιές κτηματι
κές διοφορές με τον πατέρα της Μου
στάκα, Αγοραστό Προχθές Τ0 μέση
μέρι. ο Πλάχλας ξέροντας ότι ο Μου
στάκας Οο επέστρεψε στο χωριό του.
την Ατσίκη, από τα κτήματά του. του
έστησε ενέδρα στην Κρηνίδα. γύροι
στις 4.30 μ.μ. ο Μουστάκας εμφανί
σθηκε μαζί με την κόρη του. Ο δρά
στης πετάχτηκε από την κρυψώνα
του και τους σταμάτησε. Είπε στο
Μουστάκα ότι πρέπει να λύσουν τις
διαφορές τους. Ο τελευταίος αντέ
δράσε και έκανε να φύγει. Λογομάχη
σαν και οε μιά στιγμή, ενώ ο Μου
στόκος προσπαθούσε να φύγει, ο

Πλάχλας έβγαλε μια κυνηγετική
καραμπίνο που ειχι κρπιμμίνη στο
ημιφορτηγό αυτοκίνητό :οιι κ». ιην
έστρεφε προς τον Μουστάκα. Τη
στιγμή όμως εκείνη κτινέβη η κόρη
του Μουστάκα, που προσπαθώντας
να αποτρέψει το δολοφόνο, στάθηκε
ανάμεσα σ’ αυτόν και τον πατέρα της
Ο Πλάχλας όμως πυροβόλησε. Το
σκάγια έπληξαν την 13χρονη Υφιπύ
λη σιο στήθος σχεδόν εξ επαφής. Ο
δολοφόνο; ξαναπυροβύλησε και η
κοπέλα έπεσε νεκρή. Τη σκηνή είδε ο
Καίτοτζής και έτρεξε να επέμβει όταν
έφθασε Ομως η Υψιπύλη ήταν ήδη
νεκρή, Προσπάθησε τότε να σταμα
τήσει το δολοφόνο, ενώ έοτρεφε πάλι
το όπλα) τοο προς τον Μουστάκα,
που εςίχι: μείνει αποσβολομένος και
προσπάθησε να του πάρει ιυ τουφέκι,
πυροβόλησε δύο ακόμηφορές και τον
άφησε νεκρό. Ακολούθως ο δράστης
μη έχοντας και άλλα Φυσίγγια, μπήκε
στο αυτοκίνητό του και εξοφανίσθηκι_ Το» συνίλαβι. λίγες ώρας αργότε
ρα η Χωροφυλακή.

5,5 δις περισσότερα
από το
Κοινωνικό
Ταμείο
ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ ΤΟ 1983
Η Ελλάδα θα εισπράξει 7,7
δια. δρχ. από το Κ οινω ιτκό
Ταμείο και το Ταμείο Π ροσανα
τολισμού της ΕΟΚ το 1983,
έναντι 2.1 δια. δρχ, το 1982, δή 
λω σε προχθές ο υφ υπουργός
Συντονισμού κ. Αντ. Γεωργία
δης.
Ο υφ υπ ουργός, ο οπ οίος
μετέσχε στο Σ υμ βούλιο Υ πουρ
γώ ν της Ε Ο Κ για τη ν κατάρτιση
του κοινοτικού π ροϋπολογισμού,
επιοήμανε ότι το μικρό ποσό που
θα απορροφηθεί το 1982, οφείλε-

ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑΤΙΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Α ποφάσεις γιο την τύχη τη ς ΛΑΡΚΟ κοι άλλων 5 6 μεγάλων προβληματικών επιχειρήσεω ν θα ανα
κοινώσει την π ρ ο σ εχή εβδομ άδα ο υπ ο υρ γό ς Εθν.
Ο ικονομίας κ. Γερ. Α ροένης. Επίσης πολύ σύντοιιπ όπακτ δόλω σε θα υπάρξουν και άλλα «μέτρα
εργασίας»: για τις προοκηματικες επιχειρήσεις,
μετά·το «σωστό», όπω ς είπ ς, στάδιο της «αναγνώ
ρισης» των υπερχρεω μ ένω ν επιχειρήσεω ν που
εφ άρμοσε ο πρώ ην υπ ο υ ρ γ ό ς Συντονισμού κ. Απ.
Αάζαρης.

τ,· »,ινυίιντυ γρήγορα και ότι έβρεχε
Από τα δύο πούλμαν. :·ι συνερ
γ ώ διάσωσης ανιίσυρυ*· <u -τώμιιω
tun 48 παιδιών, κατοίκων ron Παρι
σιού. που πήγαιναν για τις διακοπές
τους σε κατασκήνωση στι; Αλπ» ς.
καθώς και το πτώμα ταυ συνοδού
τους. Πέντε άτομα που σκοτώθηκαν
επέβαιναν σε ) X. αυτοκίνητα που
βρέθηκαν στον τόπο τυν δυστοχήμα
τος.

για την εξυγίανση των πρω τω ν προβληματικών
επιχειρήσεω ν, καθώς και για το πλαίσιο τη ς οικο
νομικής πολιτικής, οι θιομήχανοι εμφανίζονται για
πρώτη φορά απαισιόδοξοι γ ια π η ν πορεία της ε λ 
ληνικής βιομηχανίας.

Σε ά ρ θρ ο με τίτλο «Κάθε μέρα που π ε ρ ν ά ε ι.
που δημοσιεύεται στο Δ ελτίο το υ ΣΕ8 (κυκλοφ ό
ρησε χθ ες) οι θιομήχανοι υποστηρίζουν ότι -κ ά θε
μέρα που π ερ νά ει συσσω ρεύονται οι ενδείξεις ότι
η οικονομία μας έ χ ε ι μπει σε μια πτωτική τάση»,
υποστηρίζουν ότι τώρα «για πρώτη φορά τα τ ε 
λευταία χρόνια, διαφαίνεται πιο σαφής η πρ οοπτι

κή να εμφανιστεί ανοικτή ανεργία και στη χώ ρα
μας» θεω ρούν ότι «η μείωση των ελλειμμάτω ν
(του δημόσιου τομέα) δ ε ν μπορεί να επ ιτευχθεί
με σ υνεχή αύξηση των φόρω ν (εννοούν το υ ς φ ό 
ρ ους που επιβάλλονται στις επ ιχειρ ή σ εις) διότι
έχουμ ε ήδη υπ ερβεί τα όρια α ν το χή ς της οικονο
μ ία ς- και καταλήγουν

ια ι στο ότι η κυβέρνηση της Ν.
Δ ημοκρατίας δεν είχε υποβάλει
προγράμματα για την α π ορρ όφ η 
ση μεγαλύτερου κ ονδυλίου από
την ΕΟ Κ .
' Ο πω ς είναι γ νω σ τό το Κ οινω 
νικό Ταμείο χρηματοδοτεί πρ ο
γράμματα α π ασ χόλη σ η ς μισθω 
τώ ν, επαγγελμ ατικής εκπαίδευ
σης κλπ. ενώ το Ταμείο Προο
ανα τολιομ ού χρ η μ π τοδοιεί προ
γράμματα αναδιάρθω σης σ υ σ τή 
ματα π ρ ο τύ π ω ν καλλιεργειώ ν
κλπ.
Ο κ. Γεω ργιάδης τόνισε ότι
όπω ς διαπίστω σε λείπει από τη
Δ ημόσια Δ ιοίκηση η διαμ όρφ ω 
ση μιας συνολική ς εικόνας σε
επίπεδο π ροβλέψ εω ν για τις
δυνατότητες απορρόφ ησ ης «ον
δυλίω ν α π ό τα Ταμεία της Ε Ο Κ .
Τ έλος επανέλαβε ότι τυ καθα
ρό όφελος τη ς χώ ρας α π ό την
ΕΟΚ κατά το 1983 υπολογίζεται
σε 64 διο. δρχ. περίπου.
•
Μ ειώθηκαν οι αγροτικές
δαπάνες της ΕΟ Κ μέσα στον
τελευταίο χρ όνο, σύμφωνα με
ιη ν οιονομική έκθεση του Κ οινο
τικού Γεω ργικού Ταμείου (ΦΕΟΓΚΑ ).
Για πρώ τη φορά εφέτος από
το 1974 οι δα πά νες σε σχέση με
την προηγούμ ενη διαχειριστική
περίοδο σημειώ νουν πττ-ν-η τηι;
τάξεως του 3% ενώ μέχρι σήμερα
αυξάνονταν με ένα ετήσιο ρυθμό,
που κ υμ αίνοντα ν ανάμεσα στο
27% και το 8,1%.
Πρέπει ακόμη vu σημειωθεί
ό η σύμφωνα με την έκθεση αυτή
ένας τομέας όπου πραγματοποιήθησιιν σ η μ α ντικές οικονομίας,
ήτανκαι α υτός τω ν φρούτων και
λαχα νικώ ν που ενδιαφέρω, ιό ιαι

τερσ την Ελλάδα <641,1 δ $ Ευρ.
«Οι α π οφ ά σ εις που θα ληφ θούν για την ανα
στροφ ή τη ς δυ σ μ ενο ύς καταστάσεω ς. έχουν
οπω σδήποτε κάποιο κόστος και ό χι μόνα οικονο
μικό.

Λ ογιοτ. Μ ονάδες το 1981 ένσ νη
687,3 δισ. Ευρ. Λογ. Μ ονάδων
κατά το 1980.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σαν σήμερα

Του ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ
(αντίστρ.) - Το μικρά avium avy
χρονης και ηρωικής μορφής μιάς
ευρωπαϊκής χώρας.
Λυτός -ιτνκόομκκ πρωταθλητής :
στο <ττί (ίο και ολυμ πιυνίκης
Αλλιώς to μοναστήρι
Μ αυτή τη λέξη ένινι η τρύπαρ
τηση της Αυσρτίιις οτη I ι ρμανίιι
το 19 8.

1 2 Μ 5 t ? 89

ΚΑΘΕΤΑ:
I Ενας ιστορικός συγγραφέα,, μας
του καταγόταν από τη Λειβαδιά. ι
3 Λυτός ταρασκτί'ΐισι: την συνθετι
κή πεπκι/λ.ϊνη
λ. Προτρέπει
Ηταν γιός του
Ουρανού και της Γής.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4 Στην καθαρεύουσα αυτοί που...
• Πυλ.ιό δημοσιογραφικό »καλιιμ
παρακαλουν
Αυτά... καίγονται
πουρί»: είδηση δεν είναι ένας σκύλος
I. Μάρκα αμερικανικών αυτοκινή
χωρίς... αρχή και τέλος.
που δάγκωσε ένα πιιιδί. αλλά ένα παι
των.
5. Ξενική αποθήκη
Του νομού δί που δάγκωσε ενο σκύλο. Μάλιστα.
2 Αυτή η ιτόλη. παληά ήταν πρω
Πιερίιις διακριτικά σύμφωνα των Τώρα. ύμως. iu άγρια γερμανικά
τεΰουσα της Δανίας
αστυνομικά σκυλιά άρχισαν να ανα
αυτοκινήτων.
3 Σύμφωνο εγγλέζικο - Ισπανική
6. Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός πτύσσουν νέες και Οαυμ<ιστές επιδό
ιαχή (αντίστρ.)
οργανισμός στον κόσμο Μισή,
σεις που »κάνουν» είδηση: στο Αννό4. Πόλη της Σοβιετικής Ενώσεως.
βερο. ένα λυκόσκυλ.ο της αστυνομίας
μύτη.
στη γλώσσα της.
7. Πρόθεση — Υπάρχει σε κάθε ξέφυγε από το χέρι του αστυνομικού
5 Ενα ρήμσ της αρχαίας του έγινε
ανθρώπινο κεφάλι Ικαθ.).
που το κρατούσε και δάγκωσε με
γνωστό από τον Σάλωνα - Αυτός
8. Αφωνη... Ρίτα - Ας είναι εδώ ανά μανώ το μπροστινό λάστιχο του
δίδαξε σε πολλούς ηθοποιούς μας
ποδα γραμμένος, πάντως πίνεται,
περιπολικού. Το αυτοκίνητο ακινη
(αντίστρ.).
ά. Αυτός ο θαλασσοπόρος ανακάλυ ιοποιήθηκε για λίγα λεπτά, ο σκύλος
6 Πρωταγωνίστησε στο »Τελευταίο
ψε την Γροιλανδία - Χρημάτισε
εδάρη ανηλεώς για να μάθει άαλη
ταγκό».
πρωθυπουργός στην Αγγλία.
φορά να φέρεται καλύτερα, και οι
7. Σόμοωνα που... κυριολεκτούν
συνήθεις αργόσχολοι μαζεύτηκαν για
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
να απολαύσουν το θέαμα. Το επεισό
διο μεταδόθηκε από όλα τα ξένο είδη
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΗ 2. ΑΛΕΑ - ΦΑΝΟΣ 3. (Ι)ΡΑΝ
σεογραφικά πρακτορεία!
ΛΟΛΙΤΑ 4 ΟΒΕΛΟΣ 5. ΜΑ - ΙΛ - ΣΑΡΑ 8. ΠΡΑ • Από παρατηρήσεις της Εθνικής
ΜΑΝΑΡΙ 9. ΣΟΡΟΙ
ΤΣΙΠ 10. ΑΦΑΙΑ - Α.Ε.
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα 100
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ 2. ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 3. PENE - ΤΙΑΡΑ 4. ΟΑ
τελευταία χρόνια φυσούν κατά μέσο
ΛΙΡΑ - ΦΟΙΡΑΙ 5. ΛΟΑΑ - ΜΙΑ 6. ΥΦΟΣ - ΚΣΑ 7. ΤΑΛ
όρο στην Αθήνα 120 μέρες τον χρό
- ΑΙΑΝΤΑ 8- Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ 9 NOT - ΑΡΙΑ 10. ΗΣΑΪΑΣ νο βοριάδες και 87 μέρες νοτιάδες. 60
ΙΠΕ
μέρες επικρατεί νηνεμία. Από πλευ
ράς κλίματος ο Ιανουάριος είναι ο
πιο άστατος μήνας για την ελληνική
πρωτεύουσα.
• Η νυχτερίδα είναι ως γνωστόν

Υ ΕΝ ΕΔ

lE a r e a
ΚΥΡΙΑΚΗ, 1

V00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1-25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 Οι ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2 15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
3.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.20 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
5 ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5 40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΙΥΤ
6 05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 Ο ΓΓΡΑΤΙΟΤΗΣ ΣΟΥΛΤΣ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
0.40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
2.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2
5.30
605
β-30
6 40
7 35
8 05
9 00
9 40
1020

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ 8 ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ KAJ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτιστικές
€κδηλώσ€ΐς
στο Κωστοχώρι
Στις 7 «σι 8 Αύγουστου ο Εκπο
λιτιστικός
Τουριστικός
Όμιλος
Κωστοχωρίου Θα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
όλων των εκπολιτιστικών συλλόγων
του Νομού μας και τοι/ς προσκσλεί
να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις
Συμμετοχή όσοι Θέλουν μπορούν να
δηλώσουν οτο τηλέφωνα 24.781
κα. 24 208

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2 45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.20 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5 00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 I 5 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΦΑΕΛ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΩΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2
5.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
6.45 ΟΙ ΕΦΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8.30 ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
9.00 Ο ΦΟΝΙΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 |ΙΔΗΣΕΙΣ

το μόνο θηλαστικό που πετάει.
Λεν γεννά αυγά, αλλά μικρές
νυχτερίδες που θηλάζει όπως και όλα
τα άλλα τετράποδα ζώα.
Με ένα σύστημα όμως μεμεβρα
νών. που συνδέουν τα πόδια της με
το-σώμα της. καταφέρνει να πετά με
πολλή δυσκινησία βέβαια στον αέρα
Λίγα ζώο έχουν αδικηθεί από τους
ανθρώπους όποις η νυχτερίδα που
όχι μόνο όε βλάπτει τον άνθρωπο,
αλλά του προσφέρει και μεγα/ες υπη
ρεσίες. Κοιμάται όλο το χειμώνα και
ξυπνά το καλ.οκαίρι με μια καταπλη
κτική όρεξρ. για να αρχίσει τον πόλε
μο εναντίον μερικών από Λ>υς χειρό
τερους εχθρούς του ανθρώπου: των
κουνουπιών.
Μπορεί να καταβροχθίσει χιλιάδες
κουνούπια κατά τη διάρκεια μιας μό
νο ημέρας.
• Εξω από το θϊσκίρχεν της
Δύτικής Γερμανίας χτίστηκε μια γέ
φυρα που δεν οδηγεί πουθενά μια και
δεν είναι συνδεδεμένη με κανένα δρό
μο. Τα πενήντα εκατομμύρια δραχμές
που δαπανήθηκαν γι' αυτή τη γέφυρα
πήγαν κυριολεκτικά στα σκουπίδια...
• Στις περισσότερες γλώσσες η
λέξη μητέρα έχει όμοια ρίζα. Γερμα
νικά λέγεται «μούτερ» λατινικά «μάτερ» γαλλικά «μερ». αγγλικά «μάδερ».
ρωσικά «μάτρ» γοτθικά «μούταρ»
αρμένικα <μέρ· σανακριτικά «μάταρ».
Ακόμα και η φυλή Πάγκας της Βρα
ζιλίας που ζεί στις όχθες του Αμαζό
νιου, ονομάζει τη μητέρα «μά».
• Το ακριβότερο λουλούδι του κό
σμου είναι το γαλάζιο ορχεοειδές των
Φιλιππινών, που το κάθε άνθος του
στοιχίζει γύρω στις 3.000 δραχμές.
• Οι Αμερικανοί έχουν την εντύ
πωση, ότι είναι οι μακροβιότεροι άν
θρωποι πάνω στη Γή, αλλά στην
πραγματικότητα απέχουν πολύ από
Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΟΡΤΗΣ του την πρώτη θέση. Δαπανούν όμως
περισσότερα χρήματα, από κάθε άλλο
Γεωργίου και της Γεωργίας το γένος
λαό, για την υγεία τους και για να
Χάρτη που γεννήθηκε στην Χορτάτση Λευκόόας κιιι κατοικεί στην Βέ παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής
τους.
ροια και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΛΟΥ
του Θεοφάνους και της Αναστασίας
το γένος Ατσαλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη
Βέροια.

Ο ΚΥΡΙΑΚ1ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Σωτηρίου και της Σμαραγόής. το
γένος Σίσκου που γεννήθηκε στην
Αγία Βαρβάρα Ημαθίας και κατοικεί
στη Βέροια και η ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ τοι> Γεωργίου και της
Ελισάβετ, το γένος Παπαδοπούλου
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ
ροια, πρόκειται να παντρευτούν και ο
γάμος θα γίνει στη Βέροια.

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

•

Ραδιοταξί

62.555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141
Ένοντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκρότους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάοιου 22.532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
ΜωραΤιη

24.080
23.350

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

Η υπεροψία της ηλικίας ανέχεται
δύσκολα την παντογνωσία της νεότητος.
Εντμοντ Μ πούρο»

Ρ€ΚΤΐφΐ€
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

DISCO-STUDIO
Θα είμαστΕ κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

neu
Ε φ ημε
ρ εύουν

Σήμερα Κυριακή 1 Αυγούσταυ
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί
της Βέροιας.
Κούσκουρας Χρηστός Καρατάσου 5 τηλ. 29241 για παθολογικά,
καρδιολογικά και περιστατικά γενι
κής ιατρικής.
Ζαμπούνη Πέπη Βενιζέλου 4
τηλ. 23Ω14, 2 2 3 2 4 για παιδιατρικά
περιστατικά.
Σαζακλίδης Σταύρος Καρακωστή 15 τηλ. 2 9 0 7 4 για χειρουργικά
και γυναικολογικά περιστατικά.

¿ K n u c T C K Û a tB

Αύριο Δευτέρα 2 Αυγούστου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Δήμου Μαζαράκη
τηλ. 28.888
Ενώ διανυκτερευει το φαρμακείο:
Μανώλη Λάιου
τηλ. 26.226

ΛΑ Ο Σ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μ έλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων

G. G.

!ί !

Σήμερα Κυριακή 1 Αυγούσταυ
1982 εφημερεύει και διανυκτερευει
το φαρμακείο:
Γιουρούκη Πετρίνας
τηλ. 29101

23.434
24.343
23 131
26.726
26 920
23.880
22.636

Γιατροί

22.199
22.200
22.314
41.353

62.666

STUDIO

ΤΕΧΝΗ

22.222
22.505
125
25.749
24.444

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
2 3 .3 6 4
Ι.Κ.Α. (ποώι. Βοήθειες)
23.376
Αμεση Δράση
100
Ο.Τ.Ε, (βλάβες)
121
Πυροσβεστική
199

Αγρότες
Μήν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
άγρο φ ύλο κσ
Υπάρχει
κίνδυνος νά καταστρέ
ψ ετε 6 ,τι μέ κόπο πολλών
έτών αποκτήσατε.
• Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ό
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
• Σεβαστείτε τήν περιουσία
το ύ γείτονα σος.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες!
Τ δρευση
ΟΧΕ. (σταθμός)

¿j«v αημι:|Μ». ujv in Λυγουοτου 1974,
η πρώτη κλληνικτ) κυ|^ρνηαη μετο τη
υ»:τι'ιπολίτευπη nruvr.ipr.pr- ne ιπχύ το Ιύν
τιιγμα που ίσ/ΐιε πριν από το στρατιωτικό
πραξικόπημα του 1967 (χωρίς τις. Οεμε
λιώοεις όίΐπϊιξπις του).
Etív σήμερα, επίσης τα·
1560 Γο κοινοβούλιο της Σκωτίας απέρ
ριιμε φ ρωμαιοκαθολικό όόγμο και
ιιιοΟετησε. τον καλβινισμό
1664 Οι ToOpKCU ηττήύηκαν στον Αγιο
Γοτταρόο από το στρατεύματα της
Αγιας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1904 Η Ιαπωνία κήρυξε τον πόλεμο στην
Κίνα για ίο κορεατικό ζήτημα
1914 ΥπονρόφηΚΓ στην Κωνσταπινού
πόλη γερμανο τουρκική συνθήκη
1921 Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού
στρατού προς τον Σαγγαριο
1947 Τα Ηνωμένα Πθνη έκαναν έκΑηση
via την κατάπαυση του πυράς στην
Ινόονησίπ, όπου σημειώνονταν
σιχναδρές μάχες μεταξύ επαναστα
τών και Ολλανδών.
1948 Ο εθνικός μας στρατός, μετά από
σκληρούς αγώνες καταλαμβάνει
την κορυφή «κλέφτης· πάνω οτο
Σμόλικο, συντρί[?οντας τους ξενο
κίνητους ένοπλους κομμουνιστές.
1950 Ο βασιλιάς του Βελγίου Λευπόλδος
Γ* παραιτήθηκε υπέρ του γιου του
Μπωντουέν.
1963 Η Βρεταννιη συμφώνησε va rrupa
χωρήσκι την ανεξαρτησία της στη
Μάλτα, τον επόμενο χρόνο.
1968 Ισχυρή σεισμική δόνηση κατέστρε
ψε μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας
των Φιλιππινών Μανίλας.
1975 Οι ηγέτες. 35 χωρών π\ιναντή(Ιηκιιν
στο Ελσίνκι για τη Διάσκεψη για
την Ειρήνη και την Ασφάλεια στην
Ευρώπη.
1980 Ο πρώτος γραμματέας της Ιρακινή;
πρεσβείας. Χαλίντ Τζαμπέρ στο
Ανατολικό Βερολίνο, συνελήφΟη
από την όυτικογερμανική αστυνο
μία. κατηγορούμενος για ανάμιξη
σε απόπειρα (βομβιστικής επιθέσεως
για αναηναξη του Κέντρου Νεότη
τος σιο Δυτικό Βερολίνο.
1981 Πέθανε και ο 7ος κρατούμενος στις
φυλακές Μυίηζ του Μπέλφαστ
αντάρτης του 1ΡΑ Κέβιν Λύντς 24
ετών ύστερα από απεργία πείνας
που διήρκεσε 71 μέρες.

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέοσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΔΤΤΙΚΔΤ
(Ρ φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΜητροπόλείΛΚ 72
Τηλ. 2 3 1 3 7
29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
όρχ. 1500
Σωματείων-Συλ
λόγων-Γ Π.Σ Κοι
νοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε «σι ΕΠΕ
δρχ· 500C
Δη.μων Ουγπνισμών
Ε.Γ Σ. Τ ραπέζιά
δρχ. 40ÖC
• ~ Χειρόγραφα δημοσιευόμενε
ή όχι δεν επιστρεφονται

m e x o rn e s im
Βότανα για υγεία
και ομορφιά
Τελευταία ο κόσμος ξανανύρισε
πτα βότανα, για υγεία αλλά και ομορ
φιά. Διαβάστε με ποιους τρόπους θα
φτιάξετε μόνη σας καλλυντικά και τι
μπορεί να σας προσφέρει κάθε βότα
νο.

Για τα θαμπά μαλλιά
Αφήνετε για λίγη ώρα σε καυτό
νερό ένυ από τα εξής βότανα: δεντρο
λίβανο. τσουκνίδα, σχίνα. θυμάρι ή
ιτιά. Κατόπιν περνάτε με το ζουμί τα
μαλλιά σας. Θα δυναμώσουν και θα
γίνουν πιο λαμπερά. Για τα λιπαρά
μαλλιά συνιστάται η τσουκνίδα.

Για την κυτταρίτιδα
Για τις ρυτίδες
Θα κάνετε επαλείψεις με λάδι από
άγουρη ελιά (ιδίως αν έχετε ξηρό δέρ
μα) ή με ροδόνερο.

Σε καυτό νερό όχι βρασμένο - ρί
χνετε κισσό. Τον αφήνετε λίγη ώρα,
κατόπιν τον πολτοποιείτε και κάνετε
με το μίγμα εντριβές στα σημεία του
σώματος όπου έχετε κυτταρίτιδα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Για την δυσάρεστη
ανα πνοή

ΠΑΡΑ... ΤΡΙΧΑ
Θα φτιάξετε ένα αφέψημα βράζον
— Μπαμπά
λέει ο πονηρός τας δέκα φύλλα μέντας σ' ένα λίτρο
Κωστάκης. Παρά λίγο αυτό το μήνα νερό. Μ' αυτό θα ξεπλένετε καθημερι
να πάρω το βραβείο σαν καλύτερος νά το στόμα σας.
μαθητής.
— Ναι Κωστάκη. ρωτάει ο πατέ
Για ξεκούραση
ρας. Αλήθεια;
— Αλήθεια, ξαναλέει ο μικρός. Το και χαλάρωση
πήρε ο διπλανός μου!
Αν είσαστε πολύ κουρασμένη, θα
αισθανθείτε όμορφα κάνοντας ένα
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
— Οι ληστές μπαίνουν σαν σίφου μπάνιο με βότανα. Γεμίστε τη μπανιέ
νες σε μια Τράπεζα του Σικάγου και ρα νερό, κι αφήστε μέσα ένα σακου
κάτω από την απειλή των όπλων λάκι με κάποιο βότανο. Αν έχετε
αδειάζουν το κεντρικό ταμείο παίρ λιπαρό δέρμα, προτιμήστε τον μάρα
θο. Το χαμομήλι και το τίλιο είναι
νοντας όλα τα χρήματα.
Ο ταμίας τολμά και ρωτάει τον καταπραϋντικά, το θυμάρι τονωτικό,
κασκοφορεμένο αρχηγό της συμμο το φασκόμηλο ανττιδρωτικό, η·
λεβάντα κάνα το δέρμα πιο απαλό.
ρίας.
— Θα σας πείραζε, αν δήλωνα ότι Αν είσαστε λιγάκι κρυωμένη, προτι
κλέψατε 10.000 δολλάρια περισσότε μήστε ένα μπάνιο με ευκάλυπτο.
ρα;
— Γιατί; ρωτάει με περιέργεια ο Για τα κόκκινα μάτια
ληστής.
Αν κοκκινίζουν τα μάτια σας όταν
— Γιατί τον τελευταίο καιρό έπαιζα
είσαστε κουρασμένη, βράστε σ' ένα
στον Ιππόδρομο και τα έχασα..κατσαρολάκι μια χούφτα τριαντά
ΕΥΤΥΧΩΣ!
φυλλα με λίγο κρασί και κατόπιν
Η ηλικιωμένη υπάλληλος που απλώστε Τα στα μάτια σας. Εκτός αν
ζηλεύει όλες τις νεαρές του γραφείου προτιμήσετε τις κομπρέσες με χαμο
επιπλήττει μια δακτυλογράφο:
μήλι, που είναι το ίδιο αποτελεσματι
— Χθές το μεσημέρι, της λέει κές. Το ροδόνερο είναι είναι επίσης
αυστηρά, περνώντας έξω από την κατάλληλο για τα κουρασμένα μάτια.
πόρτα του διευθυντού μας, σε είδα
καθισμένη στα γόνατά του κι εκείνος
σας υπαγόρευε την αρχή μιας επιστο Για την υπερένταση
Αφήστε λίγο δενδρολίβανο να
λής Ντροπή: Τι έχετε να πείτε;
βράσει πέντε λεπτά. Είναι το πιο
Και η δακτυλογράφος ατάραχη:
— Ευτυχώς που δεν περάσατε την κατάλληλο για την αντιμετώπιση της
υπερέντασης και της νευρικότητας.
ώρα που μου υπαγόρευε το τέλος!
ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΡΑΓΕ;
Μια ώριμη αλλά και άσχημη κυρία
πηγαίνει σε μια μοντέρνα κλινική
αισθητικής και ζητάει να μιλήσει με
τον διευθυντή.
— Γιατρέ μου, του λέει. Θέλω να
κάνω μια αισθητική εγχείρηση στο
πρόσωπο για να φαίνομαι πιο νέα και
πιο ωραία.
Ο γιατρός την κυττάζει σκεπτικός
και της απαντά:
ι
— Λυπάμαι κυρία μου, αλλά δεν
κάνουμε μεταμοσχεύσεις κεφαλιών...

Ο

Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ
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F«τχρημεριόα μας I

Ö T IX O S
Στον εικοστό αιώνα

Σ τον εικοστό αιώνα:
Κ αρδιές πατούν τα όνειρα γιατί πυροβολιούνται.
Στρατιές α γγέλω ν, αβοήθητες πεθαίνουν.
Γ υμνοί ά ρχοντες, μπροστά στον 'Η λ ιο τρέμουν.
Μ αύρα χέρια, αιμοραγούν στο χώμα.
Σ τον εικοστό αιώνα,... Σ τον εικοστό αιώνα.
Α νθρω ποι δεμένοι, στα χέρια μ ' αλυσίδες
τρέχουν στα «σκλαβοπάζαρα» να πάρουνε ελπίδες.
Λαοί ανεβαίνουνε, Λαοί ποδοπατιούνται
Ό λ α πάνω στην γή «Α γοράζονται - Π ωλιούνται».
Σ το ν εικοστό αιώνα. Τ ί έξοχη γυμ νώ της!
Σ το ν εικοστό αιώνα.
Μ. Κ απουτσέλη

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Μεγ. Αλεξάνδρου 37-Εδέσσης
ΤηΑεφ. 62 .8 6 2 -Ο ΙΚ . 2 6 .6 5 3
Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ θα
λειτουργήσουν θερινά υπερεντατικά μαθήματα
(48 ώρες διδασκαλίας) στα εξής τμήματά του:
Μαθητικά. Ενηλίκων, CERTIFICAT, SORBONNE,
Γαλλικής φιλολογίας.

Έναρξης θερινών μαθημάτων 2 Αυγούστου
Λήξις 12 Σεπτεμβρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ

Κυριακή I Αύγουστου 1982

1

Το χρονογράφημά μας

—

Πολυλογία
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Οπιος κι αν το κάνουμε, τα λόγια
μας είναι πολλά. Και όταν πρόκειται
να κάνουμε επί παραόείγμαη κάποια
σύσταση για τον περιορισμό της
πολυλογίας μας. 8α την κάνουμε
οπωσδήποτε με πολλά λόγια.
Εστέ σύντομοι έλεγαν οι αρχαίοι
μυς πρόγονοι. Φαίνεται πως η πολυ
λογία μας είναι προαιώνιο αμάρτημα.
Μόνον που κάποτε έγραφαν λίγα ή
και δεν έγραφαν καθόλου για να μας
μεταδώσουν οι μετέπειτα πάλι
αρχαίοι με τα κείμενα της πολυλο
γίας των.
Ας μην ξεκινήσουμε με τους
πατέρες του Εθνους όλων των επο
χων παυ έγραφαν-ναμοθετήμιιτα και
διατάγματα σελίδες και σελίδες και
που στο τέλος ήταν υποχρεωμένα τα
αρμόδια υπουργεία να εκδίδουν και
^ε'ηξγημιιτικές διατάξεις και να γί
νεται κομφούζιο και ένα νόμο και να
μη μπορούν στο τέλος νμ ερμηνεύ
σουν οι εντεταλμένοι δια την εφαρμο
γήν. Δεν θέλω να πάγοι πολύ μακρυά.
Αλλά ας πάρουμε ένα απλό παραδειγματάκι, μιά διαταγή που δίδει το όώρο ας πούμε των Χριστουγέννων ή
Πάσχα στους υαπλλήλους. Τέσσαρες
σελίδες και κάθε χρόνο λέγει το ίδιο
πράγμα. Δεν μπορεί άραγε να γραφεί
με λίγα λόγια και τον άλλο χρόνο μιά
μόνον σειρά: Εφαρμόσατε για το δω
ρο την υπ' αριθμ., τάδε... ισχύουοα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΚΟΜΕΚΟΝ
ΜΟΣΧΑ
Ο πρόεδρος Μπρέζνιεφ συναντή
θηκε προχθές με τον Τσεχοσλοβάκο
πρόεδρο Χουζακ και συμφώνησαν
για τη σύγκληση οικονομικής δια
σκέψεως κορυφής του κομμουνιστι
κού κόσμου, μιά σύσκεψη που είχε
διατυπώσει ο Σοβιετικός πρόεδρος
απο τον Φεβρουάριο του 1981, χωρίς
ωστοσο να πραγματοποιηθεί έκτοτε.
Η συνάντηση των δύο ηγετών
ήταν η πρώτη από τις καθιερωμένες
συναντήσεις της Κριμαίας κατά τη
ιαρκεια των οποίων ο αρχηγοί του
σοβιετικοί) κράτους, προβαίνει σε
/ενική επισκόπηση της καταστάσεως
με τους ηγέτες των αδελφών κομμά
των.
• Το χθεσινό ανακοινωθέν των
συνομιλιών δεν παρέχει καμιά διεοκρινηση ως προν την ημερομηνία
υγκλησεως της διασκέψεως κορο
ψης, ούτε ως προς τις χώρες που θα
μετασχουν σ’ αυτή.

Βενζινάδικα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

'^τρελοοειδη ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
»«σ/ν,κης , 74 τηλ. 2 4 π 9
στη
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ΝΑΟΥΣΑ

Καραγιοννοπούλου Αντ
Ρ ·Π -Ρ Ι 6Π 6 τηΛ. 22271
ΓΓΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Βαννέλας Γεώρν,ος

6α 'νΙκης-Βερο(ας 2 3 6 5 0
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Λίλιας Θωμάς

και εφέτος. Ό χ ι! Ομως κάθε χρόνο
τέσσαρες σελίδες και χιλιάδες χατιά
και έξοδα για το τίποιι. εφ' οσν κάνεις
αρμόδιος δεν την διαβάζει μα που ξέ
ρει ό η λέγει τα ίδια τα περυσινά. Ένα
άλλο μικρό παράδειγμα για την φετεν
νή δήλωση ακινήτου περιουσίας. Δέ
κα έξ παρακαλώ σελίδες, για να μπερ
δεύεται ο κοσμάκης, να δίνει χιλιάρι
κα για τη συμπλήρωση, και το αποτέ
λεσμα ότι όλη η ιστορία ήθελε όύο
τρεις σειρες Δεν θα πιάνεσαι τον εαυ
τό μου ότι έκανιι εφέτος εξήντα του
λάχισταν τέτοιες δηλώσεις εντελώς
δωρεάν Τρομερά πράγματα. Και έτσι
τα πολλά μας φτάνουν και στην γρο
φειοκρατία μας την οποίαν τόσον
πολύ πριίιτιι πρώτα οι αρμόόιοι την
καταδικάζουν και στην ουσία την
εφαρμόζουν, με λόγω και γραψίματα
Είναι δύο τρίυ χρόνια που η τότε
κυβέρνηση έστειλε και βουλευτές
μας στην Αγγλοι για να μάθουν πως
αντιμετωπίζεται η κατάρα της γρα
φειοκρατϊας. Λεν ξέρουμε βέβαια τί
μέτρα ελήφθησαν έκτοτε ή μάλλον τί
προτάσεις υπεβλήθησαν από τους
ειδικούς.
Φαίνεται πως είναι ελάττωμα της
φυλής μας. Διαβάζουμε ένα κείμενο
σε μιά εφημερίδα, ή μάλλον δεν το
διαβάζουμε γιατί η πολυλογία μας
κάνει και το αφήνουμε κατά μέρος.
Και όμως δεν το καταλαβαίνουμε.
Γράφουμε και γράφουμε στήλες κιιι
στήλες και το αποτέλεσμα μηδέν για
τί όσο ωραίο και άν είναι όσο φιλοσο
φημένο. όταν είναι μακρόσυρτο το
αφήνουμε αναγκαστικά γιατί υπω
σδήποτε eivui κουραστικό.

Ό ταν
οδηγείτε...
Ό τα ν είστε στο τιμόνι, προσπαθή
στε να προβλέπετε τους «απρόβλε
πτους· παράγοντες. Οδηγείτε με σύ
νεση χωρίς να υπερτιμάτε ττς ικανότητές σας στο τιμόνι ή τις τεχνικές
δυνατότητες του αυτοκινήτου σας, το
οποίο πρέπει να είναι σε άριστη κατά
στάση. Το μεγάλο αυτοκίνητο προσ
τατεύει καλύτερα σε περίπτωση ατυ
χήματος. ενώ τσ φρένα, τα λάστιχα,
και ο εξοπλισμός ασφάλειας (για βλά
βη ή ατύχημα) παίζουν σπουδαίο ρό·
λυ στην εξασφάλιση ακίνδυνης δια
δρομής. Οι ειδικοί συνιστούν ακόμη
να μην οδηγεί κανείς άν αισθάνεται
κουρασμένος ή άρρωστος, όταν έχει
πιει οινοπνευματώδη (ιικόμη και ελά
χιστη ποσότητα, που επηρεάζει αρνη
τικά τα αντανακλαστικά) ή έχει πάρει
φάρμακα, γιατί επιδρούν στην ψυχο
σωματική του κατάσταση, Στα μεγά
λα ταξίδια απαιτείται ολιγόλεπτη
στάση κάθε τρεις ώρες, ενώ είναι
καλό ν' αποφεύγονται τα βαριά και
πλούσια γεύματα. Ο καφές ή άλλα
διεγερτικά καλό είναι να αποφεύγον
ται. μιά και μετά τη «δράση» τους,
αφήνουν τον οργανισμό εξασθενημένο. Ά λλοι κανόνες για ασφαλή οδή
γηση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που η
ζέστη παραλύει τα πάντα: Διατηρείτε
αποστάσεις ασφαλείας Προσέχετε
τους άλλους οδηγούς και τους
πεζούς. Μην αγανακτείτε με τα λάθη
των άλλων και μην παρεμποδίζετε
την κυκλοφορία με σφήνες ή με το να
μην ενημερώνετε έγκαιρα τους άλ
λους οδηγούς για τις προθέσεις σας.
Οι δρόμοι με μεγάλη κίνηση πρέπει
να αποφεύγονται, οι κίνδυνοινα προβλέπονται κι εσείς να μην υπερτιμάτε
το «ταλέντο» και τις γνώσης σας
στην οδήγηση.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Κρυπίδου Αναστασία
ΛΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
' "νόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΣΤΗ ΝΑΟΥΕΑ
Μούκας Ιτέργιος
ά ^ ν , η θ υ 1 Η>λ· 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
2 » „ Λ υμο,'ουλο9 Θεμιοτ.
° * Τωβρίου 7 τηλ. 22184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

Ο Μ. Πλέσσας
σε εκδήλωση
του ΠΑΣΟΚ
ΚΑΒΑΛΑ.31 Ο Μίμηο Π λέσσας
π ρ ο σ φ έρ θ η κ ε να μετάσχει στην
έναρξη τω ν διήμερων εκδη λώ 
σεων (21.22 Φ εβρουάριου), που
θα κάνει η νεολαία το υ ΠΑΣΟΚ
στην Καβάλα.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ
Εναν οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της, με δίπλωμα Γ'
αΤΠνορίας. Πληρ. τηλ. 2 9 .2 4 2 Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Λιομέριομα -J20 τ.μ. σιην οδό Βενιζέλοιι 90 οτο 2ο όροφο.
Πληροφορίες σ ια τηλ. 2 4 .9 8 2 ηαι 27.545.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
■αιοΟς και ζαμπονιέρα. σχεδόν καινούργια οε τιμή ευκαιρίας
Πληροφορία τιιλ. 6 2 .1 1 8 βέοοιπ

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
”ωΑε,,α' Π επιχείρηση της DISCO OI IVER (γενικά όλος ι, rn n ,
μοπκάς εξοπλιομός) με εκλεκίή - τακτική πελατεία. Πλημοφα
πς πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ 2 3 1 6 3 Βέροιας,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Πιιρό επαγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
κβ' Αγγλικά. Πληρ. «ηλ.51.231 και 51.432
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτμιν. Τηλ. 0332 41375.

1Γ(J>Σ1ΚΙ[]Κ.ΑΙ
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΜΟΝΑΧΟ (ΙΝΡ)
Το σκι προκαλει ολονί,ν και
περισσότερα θύματα. Ό λοι γνωρί
ζουμε ότι το άθλημσ πιιτι'ι , που τελευ
ταία άρχισε vu αποκτά πολλούς φΙ
λους και στην Ελλάδα, δεν είναι και
τόπο ακίνδυνο. Οι γιατροί του γνω
στού Νοσοκομείου του ΜΟνάχυυ
«Ρέχτς ντερ Ιζαρ*. διαπίστωσαν
πρόσφιιχμ ανησυχητική αύξηση των
ποβαρών τραυματισμών, που ωρι
σμένοι καταλήγουν σε αναπηρία
(κατά ποσοστό 0.7%ι ή και στο θάνα
το (σι: ποσοστό (ί.07%1. Οι πρόοδοι
που έχουν συντελεσικι στον τομέα
αυτό κατά τα τελευταία δέκα χρόνια
σαν συνέπεια εντατικής προσπάθειας
με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων
τεχνικών και οργανωτικών προϋπο
θέσεων για την αποφυγή ατύχημά
των, δεν θα έπρεπε να οδηγήσουν σε
εσφαλμένο συμπεράσματα. Γιιιτι άν
οι αριθμί τραυματισμών των φίλων
του σκι μειώθηκαν κατά 50%, των
καταγμάτων „μάλιστα κατά 70%.
αυξήθηκε όμως ο κίνδυνος πτώσεων
συνέπεια ταιν μεγάλων ταχυτήτων
που μπορεί να αναπτύξει σήμερα
ένας χιονοδρόμος. Οι ταχύτητες

ΟΙ

ιιυτι.„ ΡμιΟΜίιιν συνήθως, απροετοι
μαστό Και απροστάτευτο, υον άνθρω
συνέπεια της παθητικής και συνήθ'ΐιζ πνεξέλινκΓης καθόδου. Περισσό
:ι:ρα από 50'*». ταιν θυμάτων του σκι
υφιστιινται ρήξεις μυώνων, οτραμΓοιιλήγμοτ» κιιι μάιλωπκς. Τα κατάν
μιιτα καλύπτουν άλλα 25% περίπου.
Αν υπολογίσει κανιάς ιϊτ» τα η- λόγια
ατυχήματα συμπισούνται σχο 0.5%·
του συνόλου ίιλοιν των οπαδών ταυ
χειμερινού αυτού σπόρ, κυταλήγει
γρήγορα στο συμπέρασμα, όη στην
Ομοσπονδιακή Γερμανία βήμειώνον
ται κάθε χρόνο 50,000 ατιιχήματα με
ανάλογη επιβάρυνση της οικονομίας
γτοι. Φθάνει σε πασά δισεκατομμυρίων
μάρκων Το σκι έγινε εν τω μεταξύ
ένα είδος .λ ύ κ ο υ · αθλήματος 0 ι
οπαδοί του υπολογίζονται, για ολό
κλη,ρη την Ευ))(ίιπη, σε 20 περίπου
εκατομμύρια από τους οποίους 5
εκατομμύρια είναι Γερμανοί. Σημειω
τέου. ότι τυ ατυχήματα έχουν, όπως
είναι φυσικό, επιδράσει στον εξοπλι
σμό. στην τεχνική και στην καταλλη
λότητα των διαφόραιν χωρών για χιο
νοδρομίες. Έτσι δημιουργήθηκε ελνα
πλαίσιο ασφαλείας που αποτελεί τώ-

ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ

ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Στην αρχαία Αθήνα ο Περικλής εί
χε την δυνατότητα να συζητά απ'
ευθείας το προβλήματα της εποχής
με τους συμπολίτες του. Ο αριθμός
των πολιτών ήταν, τότε βέβαια, σχε
τικά μικρός και επέτρεπε τη συμμετο
χή του καθενός στη διαμόρφωση της
κοινής γνώμης. Λπό την εποχή εκεί
νη προέρχεται και η σημερινή λέξη
«δημοσκοπία»,
που
εξελίχθηκε
εννοιολογικά σε ένα είδος «εργα
λείου» για την όιερεύνηση της γνώ
μης των πολλών. Και τούτο γιατί στη
σύγχρονη Κοινωνία δει· είναι πια
δυνιιπ'ι η άμεση μορφή Δημοκρατίας,
που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα.
Στην εποχή μας οι όημοσκόποι
ρωτούν σε τακτά χρονικά διαστήμα
τα ομάδες πολιτών για την τοποθέτη
σή τους απέναντι στα επίκαιρα πολι
τικά, επιστημονικά και κοινωνικά
προβλήματα. Η πείρα ολόκληρων
δεκαετιών οδήγησε στο συμπέρασμα,
ότι η γνώμη ενός μικρού αλλά αντι
προσωπευτικού αριθμού πολιτών
μπορεί να δώσει μια σχετικά ακριβή
εικόνα των απόψεων που έχη υιοθε
τήσει ο Λαός μιας χώρας. Προϋπόθε
ση φυσικά παραμένει, ότι - όπως
προανεφέρθηκε η ομάδα των ερωτωμένων θα είναι σε ότι αφορά την
ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, τα
εισοδήματα και τις συνθήκες διαμο
νής. αντιπροσωπευτική για το σύνο
λο του πληθυσμού Για να φτάσει η
δημοσκτ.πία στα σημερινό υψηλά επί
πεδα αποδόσεως, χρειάστηκε να ακο
λουθήσει διάφορες παρακαμπτήριες.
Συνήθως, στον δρόμο της αυτό, τη
συνόδευαν πολλές επιφυλάξεις και
απογοητεύσεις. Στην Γερμανία η
πρώτη δημοακοπική έρευνα έγινε το
1848, που υπήρξε χρόνος επαναστά
σεων. Τα αποτελέσματα των πρώτων
δημοσκοπικών ερευνών ήταν πτωχό
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το
1875 π.χ. και αφορούσαν την κατά
σταση ζωής των μαθητευαμένων.των
ανειδικεύτων εργατών και των έργα
τών της βιομηχανίας, δεν άφηναν
πολλά περιθώρια για την συναγωγή
συμπερασμάτων. Τα ίδιο συνέβη και
με 14000 ερωτηματολόγια που είχε
διανείμει το 1895 ο «Σύνδεσμος για
την ηθική» αποβλέποντας στην εξα
κρίβωση των ηθικών αρχών που πρέ
σβευε τότε ο πληθυσμός. Οι σημερι
νές μέθοδοι δημοσκοπίας επιτρέπουν
αντίθετα την άντληση συμπερασμά
των, που βρίσκονται πολύ κοντά στη *
πραγματικότητα. Η δημυσκοπική
έρευνα αρχίζει συνήθως με προσωπι
κές συνεντεύξεις. Ομάδες δημοσκόπων υποβάλλουν ερωτηματολόγια σε
1000 ως 3000 άτομα επιλεγμένα με
τις αρχές της στατιστικής. Σχετικά με
τον αριθμό των ατόμων που θα έπρε
πε να ερωτηθούν. διατυπώθηκαν
κατά καιρούς, διαφορετικές ή και
συγκρουόμενες απόψεις. Σήμερα
όλοι γνωρίζουν, ότι σημασία δεν έχει
τόσον ο αριθμός των ερωτωμένων
όσον η προσεκτική κιιι αντιπροσω
πευτική επιλογή τους. Ή δη και 100
μόνον πρόσωπα μπορούν να δώσουν
μια οαφή και αξιόπιστη BtKÔva.
Διακρίνουμε τρεις μεθόδους δήμο
σκοπικής έρευνας. Η πρώτη βασίζε
ται στον μαθηματικό Νόμο της τύχης
που δίνει σε κάθε άτομο την ίδια
δυνατότητα εκφράσεως γνώμης.
Πρόκειται για την διαδικασία «Ράντομ». Η δεύτερη προϋποθέτει την
αντιπροσωπευτικοτηια της ομαοας,
που αντιμετωπίζει με τις ερωτήσεις
του ο δημοσκόπος. Η τρίτη μέθοδος,
η επιλεγόμενη «Πάνελ». αφορά την
εξελικτική, με την πάροδο του χρό
νου επερχόμενη. διαφοροποίηση της
κοινής γνώμης πάνω σε ποικίλα θί:
ματιι. Κατά την εφαρμογή της εν λό
γω μεθόδου στην ίδια ομάδα ατόμων
υποβάλλονται οι ίδιες ερωτήσεις
κατά τακτά χρονικά διαστήματα, που
απέχουν μεταξύ τους εβδομάδες ή και μήνες. Σκοπός είναι φυσικό η
συναγωγή συμπερασμάτων από τις
ιυχόν διαφορετικές απαντήσας που
δίνονται σε διαφορετικούς χρόνους,
Η δημοσκοπία θεωρείται σήμερα
απαραίτητη για την εξακρίβωση της
επιτυχίας, τόσον της εκλογικής προ
παγάνδας ενός πολιτικού κύμμοτος
οοον και κάποιας δωφημίσεως.
Σημαωτέον, ότι οι όημοσκόποι. που
προβαίνουν εν συνεχεία στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, οδηγούνται
συνήθως σε συμπεράσματα εντυπω
σιακής ακρίβειας. Στην ομοσπονδια
κή Γερμανία συγκροτήθηκαν αμέσως
μετά η>ν Λεύτερο παγκόσμιό πόλεμό
πολλά Ινστιτούτα δημοσκοπικής
έρευνας. Η δημοσκοπία όμως ¿γίνε
γνωστή στα κυρία στρώματα του

πληθυσμού μόλις το 1948 και μάλι
στα σε συσχετισμό με μιιι τελείως
αποτυχημένη τότε πολιτική πρόγνω
<τη. Το περίφημο Ινστιτούτο ΓκάΛλοπ είχε προβλέψει την νίκη του
υποψήφιου Ντιούι στις προεδρικές
εκλογές του χρόνου εκείνου, στις
Ηνωμένες Πολιτείες Km όμως ο
αντίπαλός του, ο Τρούμαν, κέρδισε
τις εκλογές με διαφορά 5%. Σήμερα
οι ερευνητές και στις δυο όχθες του
Ατλαντικού εργάζονται με συστήμα
τα που αποκλείουν τέτοια λάθη Στις
εκλογές του φθινοπώρου του 80 π.χ..
για την εκλογή του νέου ομοσπονδια
κού Κοινοβουλίου (του Μπούντεστακι. η δημοσκοπική έρευνα στις
διάφορες εκλογικές περιφέρειες είχε
γίνει με τέτοια προσοχή, ώστε 20 μό
λις λεπτά μετά το κλείσιμο των καλ
πών τα αποτελέσματα ήταν ήδη γνω
στά. Μ δημοσκοπία δεν είναι σήμερα
ούτε παγνίδι με την τύχη ούτε και
αποτελεί θέμυ ιδιωτικής ικανοποιή
σεως τον ερευνητή. Τα αποτελέσματα
της δημοσκοπικής έρευνας αντικα
θρεπτίζουν την εξέλιξη μιας συγκε
κριμένης κοινωνικής πραγματικότη
τας. Τούτο το γνωρίζουν οι πολιτικοί
και οικονομικοί παράγοντες ενός τό
που. αλλά και ο Τύπος και τα υπόλοι
πα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
γι unto επιδιώκουν συστηματικά και
με συνέπεια να αντλήσουν πληροφο
ρίες και, γενικά, γνώσης από τις
δημοσνοπικές έρευνες. Κάθε επιχει
ρηματίας ξεκινάει τώρα την καινούρ
για προσπάθεια του με έρευνα, για να
εξακριβώσει αν και σε ποιό βαθμό το
νέο προϊόν που τοποθετήθηκε στην
αγορά, πέτυχε να «κατακτήσει» το
καταναλωτικό κοινό. Ερευνάπ.χ.
κατά πόσον ο τόπος που λειτουργεί η
επιχείρησή του έγινε με σωστή επιλο
γή. κατά πόσον μπορεί να κάνει μια
νέα επένδυση ή όχι. Τα πολιτικά κόμ
ματα διεξάγουν συχνά όημοσκοπικές
έρευνες για να εξακριβώσουν την
γνώμη των πολιτών απέναντι ο αυτά
tu ίδια ή για διάφορα επίκαιρα θέμα
τα που απασχολούν το σύνολο του
πληθυσμού. Η δημοσκοπία έγινε πια
όργανο του πολιτικού σνώνα

Κάθε
Κυριακή

ρα κατά νιΐ'ν, και -.οι κανόνα. Εεεί
που δεν επιτεύχθηκε απόλυτη ασφυλεια είναι κατά τη γνώμη των ειδι
κών στο υπόδημα του χιονοδρόμου.
Αντίθετα, τα νέα μπαστούνια στηρι
ξεως έχουν από πλευράς αόφβλΐίύ.;
πΕτύχιι σχεδόν το απόλυτο. Πρόβλη
μα αποτελεί ακόμα η προστασία του
κεφαλιού άν ληφθεί tm" όψη ότι τό
συν τα παιδιά σου και οι μεγάλοι
αρνούνται να δεχθούν to προστάτου
τικό κράνος. Πς εκ τούτου, τελευτυία
παρατηρήθηκε μινάλη αύξηση τραυ
■ιοτισμών στο κεφάλι που σε πολλές
περίπτωσης υπήρξαν θανατηφόροι.
Αλλα το πιύ εκτεθειμένο στον κιόνυ
νσ μέρος του σώματος, παραμένει η
κνήμη Εκεί παρουσιάζονται σι 90%
των καταγμάτων Στα κατάγματα,
ωστόσο, σημειώθηκε - Kill μάλιστα σε
διεθνές επίπεδο σημαντική μείωση.
Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία π.χ
διαπιστώθηκαν κατά τη χειμερινή
περίοδο 1969/7040%, περιπτώσεις
καταγμάτων (επί του συνόλου τα»
τραυματισμών), Κατά την περίοδο
1977 78 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί
σε 28%. ενώ το χειμώνα του 1980
έφτασε κάτω από το 20%. Η εν λόγω
πρόοδος οφείλεται βασικά ατον βελ
τιωμένο εξοπλισμό του σημερινού
χιονοδρόμου, στην καλύτερη συντή
ρηση της πίστας στα διάφορα χιονο
δρομικό κέντρα αλλά και στην αρτιώτερη οργάνωση. Οι αρνητικές επν
πτώσεις που αναφέριιμε στην αρχή
πρέπει να αποδοθούν, κατά τη γνώμη
των ειδικών, στη μεγάλη ταχύτητα,
στην αύξηση του αριθμού τιαν οπα
δών του σκι καθώς και στην ανθρώπι
νη «εκτόνωση» που παρατηρειται
συνήθως ύστερο από πολύωρη οδή
γηση άλλη και μακρόχρονη αναμονή
για να φθάσει κανείς όχι μόνο στο
χιονοδρομικό κέντρο αλλά και στην
κορυφή της πίστας Ά λλοι λόγοι Γ.)
ναι η «χρήση οινοπνευματωδών
ποτών» (καταδικαστέα, συνεπώς, όχι
μόνον για τους οδηγούς αυτοκινήτων
αλλά και για τους χιονοδρόμους)
καθώς και το γεγονυς ότι συχνό ο
χιονοδρόμος τυχαίνει νσ μην βρίσκε
ται σε «φόρμα». Κάτι που πρέπει οκό
μα vu εντατικοποιηθεί είναι ο πλήρης
κατατοπισμός του χιονοδρόμου για
τους κινδύνους των χιονοστιβάδων
δεδομένου, ότι και σήμερα ακόμα, οι
χιονοστιβάδες προκιιλούν πολλά Ού
ματα.

Συνέχεια από την Ιη

Ό ταν οι Κάρες ενέδωοαν, άφησε τη
βασίλισσα Αντα να βασιλεύει και
θεώρησε τον εαυτό τόυ γιό της. Οι
Εβραίοι τον δέχθηκαν ω ς σπελευθε
ρωτή κοι ως υπηρέτη του Θεού τους.
Οτ ιερείς κιιι α λαός της Αιγύπτου
τον ανέμεναν όταν έφθοσε στα σύνο
ρα της Αιγύπτου και ταν δέχθηκαν
ως τον Φαραώ ταυς και ο Αλέξαν
δρος επλησίασι: η ς αιγυπτιακές
θυσίες και άφησε τους Αιγύπτιους να
έχουν τους νόμους και τη θρησκεία
τους. Το ίδιο έκανε και στη Βαβυλώ
να. Προπαγάνδα ή αλήθεια; Μάλλον
προπαγάνδα και αλήθεια.
Ό π ο υ βρήκε αντίσταση, όπως
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Αλλά και η Ιταλία
Η Ιταλία και η Γιουγκοσλαβία
ανήγγειλαν χθες μια σειρά από μέτρα
λιτότητος για να συγκροτήσουν τον
πληθωρισμό και να περιορίσουν τις
εισαγωγές.
Στο Βελιγράδι η γιουγκοσλαβική
κυβέρνηση ανήσυχη από τον πληρωρισμό που καλπάζει με 40% ανήγγει
λε την καθήλωση από σήμερα όλων
των ημών στη χώρα για τους επόμε
νους έξ> μθνες και ταυτόχρονα
περιώρισε τις πιστώσεις για την
κατανάλωσηΈτσι αύξησε την προκαταβολή μέ
χρι 80% για τα περισσότερα είδη που
στοιχίζουν πάνω από 1.500 δρχ.

Εκλεβε
στα 10 του!
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 Επ αυτοψ ώ ρω
συνελήψ θη ο 15 χρ ονος Σ.Α. την
ώρα που επ ιχειρ ο ύσ ε κλοπή σε
κεντρικό γρ α φ είο ταξιδίω ν τη ς
π ό λη ς ροζ- Ο νεα ρ ό ς, προκειιιένου να μπει στο γρ α φ είο , μπήκε
ο ε παρακείμενο ακαλυιττο χώ ρο
και με σκάλα έφ τα σ ε σε φεγγίτη
όπου και έσπασε τ ο τζάμι Στη
συνέχεια μπήκε στο γραφ είο, α λ 
λά τις κινήσεις το υ αντελήφΟ ησαν περίοικοι που ειδοποίησαν
τ ις α ρ χ ές που έπιασαν το νεαρό
δράστη «στα π ρ ά σ α “ .
Α νακρινάμενος
«υφ αλεια, ομολόγησε ό τι η δραστηριότητά του έχ ει α ρχίσει α π ό το
1977 - τό τε ήταν μ όνο 10 χρόν ω ν ίμ και ό τι στη διάρκεια αυτή
είχε διαπράξει 7 κ λο π ές κα(
δια ρ ρ ή ξεις, π ο ίρ γο ντα ς μοτά,
ρολάγια. ραδιόφω να και φυσικά
χρήματα. Π αραπέμφθηκε ο ε τα 
κτική δικάσιμο

Γιι όνειρο πολλών αιίΙρώπ.ων εΐ«·ι η επιτυχία στις επιχπρήσιτ;
τα πλύντη. \έ ς και σ imru βρίσκεται το μυστικό της ευτυχίας ς,-ηι -,,αν.ια
τικότητα, cv είνοι απαραίτητο να συσσωρεύσουμε θησαυρού; airs '.α φΑτ
βουμε στην κορυφή της κλίμακας της κοινωνικής ιεραρχίας, για να ννωρί
σουμε και ν απολαύσουμε τις χαρές της ζωής Μπορούμε να είμαοΐι εν·χαρ·
στημένοι από τη ζωή μας και να αισθανόμαστε ευτυχισμένοι, χωρίς πολλά
χρήμα το και χωρίς Εντυπωσιακούς τίτλους.
Το μυστικό είναι πολύ απλό, λεν έχουμε πορό να κοΧλιι·ρ·εήοι·>ι... · α. .
αναπτύξυυμ* την ικανότητα ν αντλούμε όσο το δυνατό μεναλ.υιι,μ,. ινον.
ποιήσεις, ακόμιι κι από τις μικρόιερες δαπάνες μας. Α οίό μυς δίνη την α,
σθηση της αυτάρκοαξ, και της αυτοπεποίθησης, ιιυςάνιι τον αυτοσιβασμι,
μας κιιι μας οπλαζει μΓ την πεποίθηση, όΐι μκυρούμ* κττλέ'τκρα urrni.· ,μς νυ
επιζήσουμε. σε δύσκολες στιγμές. Km υπάρχοον πολλλ,ς δ ύ σ ,.,ο ,,
στη ζωή τοο καθενός.
Αυτήν την ικανότητα δεν θα την αποκίήσοομε ποτέ, άν δεν pnOmnu να
ιεραρχούμε τις ανάγκες μας Και προπαντός, άν δεν μάθουμε να πρι.π.τ,·....
ζουμί, τις επιθυμίες μας στις δυνατότητες μας. αδιαφορώντας γιυ το τί
ρι άλλοι Παραδείγματος χάρη, είναι παράλογό να υποβληθούμε α ι:. . - νι:..
νη 100.000 δραχμών,για ν' αγορασουμκ την καλύτερη έγχρωμη τη,,
όταν ο:ο σπίτι μας δεν υπάρχει ηλεκτρικό ψυγείο Κι είναι 8υά φορί. βαρά
λογο «να χρεωθούμε ως το λαιμό» για ν αγόράπιΗίμε αυτοκίνητο επι νί έ«
ρασν ο γείτονας, πριν εξοπλίσουμε το σπίτι μας με τις απαραίτητε- η. 11 ■
κές συσκΓ,υε,ς.
Εξάλλου, μπορούμε ν αγοράσουμε »οπό δεύτερο χέρι» κάτι που un ι ,
απόλυτα uvuykiuo , άν οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες. Αυτί Τ ..να παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην εκλογή μας κι όχι η νοσηρή τάση ρ
επίδειξης. Δεν είναι ντροπή ν' αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο ίπιπ- η
αυτοκίνητο, άν καλύπτει μια πραγματική ανάγκη μας. Πέρασε η ε-οτή· ■·.
αξία του ανθρώπου μετριόταν με to τί είχε και το τί ουρούσε. Στην , -■■γ -,
μας. μετρίια περισσότερο η προσωπικότητα του καθενός, παρά η no ι-.ομ-κή
δύναμη του Οι πλούοικη και οι αριστοκράτες έχασαν για πάντα την τι .
η
ακτινοβολία τους.
Πέρα απ' όλ αυτά, διευκολύνουμε πολύ τη ζωή μας. όιον ανταλΑβοΓοι
με υπηρεσίες, με τοος φίλ.οικ και τους γείτονες Παιγοδείγμι-τη. χάρη, ευπάρχει μνάμισά τους ένας ηλεκτρολόγος, μποροϋμι; να του ζητηηοι,,, ,,
διορθΐιίσει μιά βλάβη στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού μας. με
αντάλλαγμα τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσής too ή μι i άλλη υπ ■
ρεσία της οδικότητάς του. Μ' αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πιθανή ε«.»,
ιάλλ.ευση και αοσφίγγΌΐσαι οι κοινωνικές σχέσεις μας.
Αλλά πρέπει vu μάθουμε νυ «κιιμόύμε αυτά που έχουμε Πρέπει >,ί ι ·ΐιμα·
μαοτε πόσο τα επιθυμούσαμε, όταν δεν τα είχα μι: και πόσο κουραστήκαμ» γι·.
να τ' αποκτι'ισοομε. Ά ν πιστιικυιμε. ότι τα έχουμε γιαιί μας τυ χριωτ.
■η
ζωή, αφαιρούμι πολλή από την αξιμ τους.
Κι ύστερο, πρέπει ν υποβάλουμε την ιδέα, ότι οι πλούσιοι είναι. ·τΐισότ
ποτε πιό ευτυχισμένοι από μάς. Καμιά φορά, συμβαίνει το αντίθετο Ο
περισσότερα είναι τα πλοότη τους, τόσο σοβαρότερο είναι τα προβλήι - ·ί
τους. Κι ύστερα, τα πλούτη έ>εν τοος προστατείκΗο· από τη μο-οξυ
η·
αρροΜττια. την ερωτική απογοήτευση, τον εποηιχημένο γάμο και ης ά λ λ ;
δυσκολίες της ζωής.
Σι τΐΧευταία ανάλυση, άν μπορούμε vu ικανοποιούμε τις βασικές ανών*'ι.ς
μας και να προγραμματίζουμε ης δαπάνες μας μπορούμε νη χαιρόμαστε ττ,:
ζωή Ας μην ξεχνούμε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι πεινούν.

ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣΉ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ:
Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ
ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΟΣ
ΡΩΜΗ

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ

καθώς κοι την κατάργηση μερικών
δανείων.
Στην Ιταλία
Εξ άλιλοιι μέτρα οικονομικής λιτό
τητος πρόκειται νυ εγκρίνει σήμερα η
ιταλική κυβέρνηση αυξάνοντας μετά
ξύ άλλων την φορολογία στα κέρδη
των εηιιρειών, την φορολογία καυσί
μων, εκτός της θερμάνσκως. τα κέρδη
των ελεύθερων επαγγελμαοών και
η ς εισαγόμενες μπανάνες, ενώ από
αύριο αυξάνονται οι ημές των εφημε
ριδων.
Με το μέτρα αυτά η κυβέρνηση
έλπιζα να εξοικονομήσει πρόσθετα
έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολλο
ρίων μέχρι το τέλος του 1983 αν και
είναι βέβαιο όη θα προκαλέση ης
ανηδράσας των θιγομίνων.

στην Τύρο. κητέστρεψε την πόλη και
εδούλωσε τον πληθυσμό μετά από
7μηνη πολιορκία. Μετά τρία χρόνια
στην Ασία είχε οργανίαοει τη διοίκη
σή του ως βασιλεύς της Ασίας, όπως
λ.χ. στην Αίγυπτο δύο Αιγύπτιοι
νομάρχες, ένας Ελληνας αρχιταμίας.
δύο Μακεδονες υποστράτηγοι του
τοπικού στρατού ναι ναυηκσύ. Έκτι
σε στην Ασία νέες πόλεις και στην
Αίγυπτο την πιό σπουδαία, την Αλε
ξάνδρεια. με τείχος 15 χλμ. με πληθυ
σμό στην αρχή 50.000 και με διοίκη
ση που χρησιμοποιούσε την ελληνι
κή γλώσοα. Οι Μακεδόνες και οι
Ελληνες ήταν επικεφαλής της διοι
κήαεως της Αλεξάνδρειάς, αλλά οι
Αιγύπτιοι άρχισαν να μαθαίνουν την
ελληνική γλώσσα κιιι τους ελληνι
κούς τρόπους. Το πρόηιπο της πό
λεως Αλεξάνδρειάς της Αιγύπτου κίίι
των άλλων Λλεξανδρειών ήταν η
Πέλλα ή το Λίαν, δηλ. η μακεδονική
πόλις, όχι η ελληνική πόλις».
Τώρα άς δούμε τα προβλήματα
της ασιανής βασιλείας. Για να επι
κρατήσει στην Ασία είχε ανάγκη από
στρατιώτες Ασιανούς και εγύμναζε
50.000 Πέροες, στους οποίους έδωσε
τη διαταγή: «Να μάθετε ελληνικά
γράμματα και να εντρέφεσθι. μακεδο
νικοίς όπλοις». Και η ασιανή φάλαγ
γα επρόκειτο να έχει 4 Μακεδόνες
και 12 Ασιανού; στον ίδιο στοίχο,
ένας ανάμεικτος στρατός μέχρι βά
θος. Έ τσι έγινε και πολυεθνής και
ανάμεικτος ο στρατός στην Ασία.
Εμείς, οι Ά γγλοι, είχαμε στην Ινδία
τους εντόπιους στρατιώτες, αλλά
χωριστούς και με Ά γγλους αξιωμαη
κούς. Ά λλο ζήτημα.
Το ίδιο συνέβη και με τη διοίκη
ση. Εμείς, οι Αγγλοι, είχαμε πάντα
Ά γγλους επικεφαλής ιος αντιπροσώ
πους του βασιλιά, όχι όμως ο Αλέ
ξανδρος ιιυτός είχε Πέροες και Αινύ
πτιους και Ινδούς. Το ίδιο συνέβη και
με τους γόμους. Οι Ευρωπαίοι σήμε
ρα ζούν χωριστά στην Αφρική και
στην Ινδία από τους γηγενείς. Ο Αλέ
ξανδρος όμως και 80 από τους κταί
ρους παντρεύτηκαν με Ασιαησσες
και έδωσε ο Αλέξανδρο; γαμήλια δώ
ρα σε 10.000 Λσιάηοσες γυναίκες
των στραηωτών. οι δε γαμοι ήταν
επίσπυοε Εδήλωσε ό η τα παιδιά

τους, τους Ευρααιύτες. θα τα τρίρσ
αυτός με δικό του έξοδα για υβ ειαέλ
Οουν στο στρατό και στη διοίκηση. Η
πολιηκή του Αλεξάνδρου ¿πέτυχε
>τα τους Ασαΐτες. Το διαπιστώνυνιμκ
καλύτερα και από το μυθιστόρημα
του Αλιξάνδρυυ παυ μεταφράστηκε
σι. 80 γλιοοοτς και φαίνιται όη οι
Ασιανοί αγάπησαν τον Αλέξανδρο.
Τους έδωσε επιτέλους ειρήνη, ονβιότητα και τιμή και έκησι: 70 νέκς πό
λεις στην Ασία, όπου έγινε συνεργα
σία μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιανών
Από τότε η ελληνική γλώσσα έγινκ η
γλώσσα του πολιησμού, «Λ της παι
δείας της Ασίας.
Γιυ τους Μακεδόνκς όμως είχε
μεγάλες δυσκολίες αυτή η ποντική
Οι Μακεδόνες δεν ήθελαν να γίνει c
δικός τους βασιλεύς και βασιλεύς
των Ασιοτών κιη δεν ήθκ).αν να
έχουν οι Ασιάτες η ς ίδιες θέσεις και
ημές, με αποτέλεσμα να νίνπ επανά
σταση του στρατού, αλλά και τότε
ενική σε ο Αλέξανδρος, όταν έόαξε
ότι μπορεί να αφήσει τους Μακεδό
νες και να προχωρήσει μόνο ι>ε τούς
Ασιανούς. Τότε οι στρατιώτες έτρκ·
ξαν στη σκηνή ίου Αλέξανδρου και
ερριξαν τα όπλα στη γή και έκ3αιψαν
και φώναξαν: «Καλούνται Πέροαι
συγγενείς Αλεξάνδρου και φιλούσι
σε. Μακεδύνων δε ούπω η ς γέγευται
ταύτης της ημής». Και ο Αλέξανδρο;
απάντησε: «Υμάς ξύμπαντας εμαυτώ
τίθεμαι συγγενείς·. Κοι οι στρατιώτις
τον επευφήμησαν. Έπειτα έδωσε ένσ
δείπνα για 9.000, όπως λέει ο Αρριανός: «Θαίνην δημοτελή ¿ποίησε
καθήμκνυς αυτός kui πάντων κυθημέ
νων αμφί αυτόν Μακεδόνων, Περσών και ταιν άλλων εθνών, όσοι κατ'
ιιξίανην ή τι να άλλ.ην αρετήν πρε
σβρ.υόμενοι» και ο Αλέξανδρος εύχιτο τά τε άλλα αγαθά και ομόνοιαν τι
και κοινωνίαν της αρχής», δηλ. της
αρχής της βασιλείας της Ασίας. Τον
ίδιο χρόνο πέθανε ο Αλέξανδρο; και
η κοινωνία της αρχής πέθανε με
αυτόν, αλλ όχι η μεγάλη ιδέα, νο ά
ναι ομόημοι οι λαοί του κόσμου και
να βασιλεύει παντούη ειρήνη. Και η
μεγάλη αλλαγή είχε γίνει, η ελληνική
γλτόσοπ και η ελληνική παιδεία έδω
σαν νέα ζωή στην Ασία, στην Αν.
Ευρώπη και στην Αίγυπτο και αυτή
η ζωή δεν έχει πιθάνα»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα α ύ ξ α ν α μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Τηλεφωνείατε μας 29.762

Μικρά νεα
σπο ολη
την Ελλαδα

làJ

V»

• Χθές so πρωί στον Πλάτσνο
Κολοβίων Αγρίνιου. ιδιωτικό αυτο
κίνητο. pe οδηγό τον Γ. Κ. Bum*
λείου. (7 r.nbv, παρέσυρι «cm σκότω
OC τον πυζό IciKiv A- Χαράμη. 83
srtrirv. ϊ.τη% συνέχεια to αυτοκίνητο
βγήκε onet την πορεία tou «rai ανατράίτηια ϊρΐιυμυτΙαΟηνε σοβαρά η
σύζυγος ron οδηγού ΒοίΛα Γ. Βασι
λείου. 27 κ ώ ν και ελσφρό ο οδηγός
• Χθκς το απάγκοςια. στο !5ο
χιλιόμετρο της ΰθνικής οδού Τρικό
λων · Λάρισας. ιδιωτικό αυτοκίνητο,
με οδηγό τον Λνηστ. Β Κωατόπουλο.
54 ετών, βγήκε emo την πορεία τοο
και χτύπησε σε δένδρο. Σκοτώθηκε ο
οδηγός.
φ Πνίγηκε χθές το πρωί, ενώ
κολυμπούσε, στις Καμάρκς Σίφνου. ο
Νίκο λ. Ρ Ρηγιτκης, 72 ετών. ΠΛινό
TOT. «πέστη καρδιακή προσβολή μέ
σα στο νερό.
• Η Χωροφυλακή σννέλοβε τον
Σορόντ 9 . Σακαλμάκη. 37 ετών,
οικοδόμο γιοτί στο Ηρόκλοο Κρή
της, «ατό την διόρκαο έρευνας .του
δεευνεργήθηκε χθές, βρέθηκαν στην
κατοχή ton και κατασχέθηκαν μικρή
ποσότητα χοσνς σε φούντα και 8
ÖKuiσ ηρεμισηκού φορμάκου Ο
Σακαλμάκης ανακρινόμκνος ομολό
γησε ότι το ναρκωτικό προμηθευόταν
usó τον Νικ. I. Βαμβουκάκη. 34
ετών, γεωργό, «ου καταζητείται.
• Πυρκάη ιζερράγη χθες το από
γευμα από Λγνιιιστη αιτία, σε δυο
ιδιωτικά αυτοκίνητα, τον Κωνστ.
Διαμαντή και Φλωράς Μαρκάκη, «ου
ήταν σταθμευμένα στην Ελευσίνα.
Προκλήθηκυν και στα δυο ζημιές
«ου υπολογίζονται σε 400.000 δρχ.
• Χθές την νύκτα, άγνωστοι διέρρηζαν την βιοτεχνία ίου Νικ. Δ.
Μπουκοοβάλα. στην Λάρισα και
έκλεψαν 22 κουβέρτες και 128 φλο
κότες, συνολικής άξιος 300.000 δρχ.
• Σχημιττίαθηιο: δικογραφία έναν
τίον των Γεωργίου και Κωνσταντί
von Βλάμη, και του Γκωργ. Καλό
γιόννη. γιατί σε διάφορα χρονικό διοστήματα μπήκαν στα σττίτια των
Σταρ. Ξαιρα, στο χωριό Απίδια
Λακωνίας khi Η).. Δραπέτη. στο
χωριό Λεωνίδιο Αρκαδίας xui έκλε
γο ν συνολικά 380.000 όρχ
• Αγνωστοι χθές τα ξημερώματα
μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο
orto σπίτι του Λημ Γ. Ζούτσου. στο
Πέραμα
Πειραιά
και έκλεψαν
1077.000 δρχ και 1.5000 δολλάρια.

Παραθεριστές
Μήν ονόθκτε φωτιΟ στήν
Αγροτική έκταση. Κ ίνδυ
νος να καταστρέφ ετε ιή»
περιουσία έκεΐνου πού
α ος φιλόξενε·
Μήν κοιτκ το λερό χόρτο
του αγροκτήματος οος
χωρίς τήν Αδεια καί τήν
παρουσία του αγροφυλα-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΗΡΥ ΤΟΣ

Με τσν ισχυρισμό ότι δεν έλαβε ακόμα κατηγορηματική υπόσχεση
ότι οι Παλαιστίνιοι θα αναχωρήσουν από το Λίβανο, το Ισραήλ παρα
βίασε για πολλοστή φορά εκεχειρία βομβαρδίζοντας άγρια, από ξηρά,
θάλασσα και αέρα τη Δυτική Βηρυτό. Οι πολιορκημένοι 600.000
πκρίπου κάτοικοι ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες που επιδεινώνον
ται όλο και περισσότερο, καθώς η έλλειψη του νερού απειλεί με σοβά
ρές επιδημίες. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε ότι θα διακόψει
τις συνομιλίες με τον κ.Χαμπίμπ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, ενώ
στο Συμβούλιο Ασφαλείας ψηφίστηκε πρόταση της Ισπανίας για την
άρση του αποκλεισμού αυτού (οι ΗΠΑ απέσχον της ψηφοφορίας) και
στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος Ρήγκαν συζητούσε με τον Αιγύπτιο
υπουργό Εξωτερικών το πρόβλημα, μια ημέρα πριν φθάσει κεί και ο
Ισραηλινος υπουργός Εξωτερικών.
Αργά το βράδυ, άρχισε να εφαρμό
ζεται νέα εκεχειρία στα Λίβανο, η
όγδοη κατά σειρά, από την έναρξη
του πολέμου.
Σε ευρεία κλίμακα έγιναν οι προ
χθεσινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί.
Τα αεροπλάνα έπληξαν το στρατόπε
δο των προσφύγων Σάμπρα. την
κατοικημένη περιοχή του Ράους και
μεγάλο τμήμα της παραλιακής οδού.
Το «ολυόροφο ξενοδοχείο της Βηρυ
τού «Κουήν Παλάς· δέχτηκε έξη
βλήματα από ισραηλινες κανονιοφό
ρους με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν
πέντε όροφοί του. Πολλές περιοχές
τυλίχθηκαν και πάλι στις φλόγες, ενώ
οι πολιορκημένοι ζούν κάτω από

άθλιες συνθήκες πείνας και πανικού.
Το ισραηλινό αρχηγείο στρατού δή
λωσε απερίφραστα ό η «δεν βλέπει
για ποιόν λόγο θα πρέπει στο εξής να
σέβεται μια μονομερή εκεχειρία» και
υποστήριξε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν
σεβάστηκαν την συμφωνία για την
κατάπαυση του πυρός. στο 48ωρο
που προηγήθηκε των ισραηλινιον επι
θέσεων Προηγουμένως, ο κ. Μπέγκιν είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ θα
αναλάβει επίθεση κατά της Βηρυτου,
αν οι διαπραγματεύσεις για το Λίβα
νο δεν φθάσουν γρήγορο σε ένα απο
ιέλεσμα. Οι «Νιού Γιόρκ Τάιμς»,
εξάλλου, έγραψαν ότι «στους κύ
κλους των εμπειρογνωμόνων του

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
ΠΟΛΙΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ 31 (ΑΠΕ όρος της μικρής αυτής χωράς της
Κεντρικής Αμερικής το 1978, όταν
ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Ο Πρόεδρος του Παναμά κ. Αρι παραιτήθηκε, ύστερα από δέκα έτη
στείδης Ρόχο υπέβαλε ξαφνικά χθές παραμονή του στην εξουσία ο πρόε
την παραίτησή του από το αξίωμα δρος Τορίχος και η εξαετής θητεία
ταυ και δήλωσε ότι πρόκειται να του έληγε το ! 984.
Η κυβερνητική ανακοίνωση για
ιδιωτεύσει διάδοχος του ορίσθηκε ο
μέχρι τώρα αντιπρόεδρος κ. Ρικάρν- την παραίτηση του Ρόχο δεν ανέφερε
τίποτε για τα αίτιά της, αλλά αργότε
το Ντε Λα Εσπιέλα.
Η παραίτηση του κ. Ρόχο αιφνιδία- ρα ο ίδιος ο Ρόχο, κατά την τελετή
σε την χώρα διότι δεν υπήρχε μέχρι παράδοσης της εξουσίας στον διάδο
τώρα καμμιά ένδειξη για την εξέλιξη χό του, αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε
για λόγους υγείας και ύστερα από
αυτή. Ο κ. Ρόχο είχε αναλάβει πρόε
επίμονες σύστασης των γιατρών του.
Μετά την ορκωμοσία τον νέου
προέδρου, ο αρχηγός της εθνικής
Φρουράς του Παναμά στρατηγός
Ρουμπέν Ντάριο Παρέντες διέταξε να
«λιάσουν όλες οι εφημερίδες, επί μια
εβδομάδα.
•Για να σταματήσει ο ανταγωνι
σμός των ύβρεων, που έχουν φθάσει
σε αποκορύφωμα», όλες οι εφημερί
δες της χώρας, φίλοκυβερνητικές ή
της αντιπολιτεύσεως, θα παραμεί
υπάρχουν υδροδοτικό πυροσβεστικό
νουν κλειστές προσωρινά επί επτά
δίκτυο και πηγές νερού.
ημέρες, δήλωσε ο στρατηγός Παρέν
Στον τόπο της πυρκαιάς και στα
τες. Και πρόσθεσε ότι θα διορισθεί
πρώτα στάδια αυτής, συνωμοτούν
σύντομα ένα συμβούλιο ηθικής, που
εναντίον των Πυροσβεστών, ο
θα συναντηθεί με τους εκδότες των
καπνός, η θερμότητα, η κακή ορατό
εφημερίδων για να συζητήσουν το
τητϋ, η σπουδή και η άγνοια των χώ
περιεχόμενο των ειδήσεων.
ρων κιη των διαρρυθμίσεων του. που
Ο αρχηγός της εθνικής φρουράς,
κάνουν το έργα τους πολύ δύσκολο.
που έχει επιρροή στη χώρα, δήλωσε
Με την γρήγορη αναγγελία μιας
πυρκαιάς και τη σωστή πληροφόρη επίσης ότι μια νέα κυβέρνηση θα
ση, οι Πυροσβέστες κινδυνεύουν σχηματισθεί μέσα σε τρεις ημέρες,
λιγότερο και οι καταστροφές περιορί έσπευσε όμως να προσθέσει ότι ο κ.
Ρόχο πήρε την απόφαση του να
ζονται στο ελάχιστο. Βοηθείστε τους,
θ α ωφεληθείτε και εσείς και η Εθνική παραιτηθεί, χωρίς καμιά πίεση από
την εθνική φρουρά.
Οικονομία.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Μια ξύστρα κι ένα μολύβι
σε κάθε Πολωνό μαθητή!
«άλεσε να εργαστούν περισσότερο
για να αυξηθεί η παραγωγή της χώ
Η Πολωνική κυβέρνηση επέβαλε ρας.
V
Δελτίο .ικόφη «rai στη γραφική ύλη
Τα καταστήματα θα αρχίσουν από
των μαθητών ενώ ταυτόχρονα π pon την άλλη εβδομάδα Τήν πώληση γρα
δοπσίησκ του; Πολωνούς ότι το Δελ φικής ύλης ένα μήνα πριν από την
τίο στα βασυαί τρόφιμα θα διατηρη έναρξη του σχολικού έτους, αλλά σ£
θτ μέχρι τέλους του έτους και τους περιορισμένες ποσότητες.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
ΜηφοπόΛεως 31
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ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ
Μ ΕΑ Ν Η Λ ΕΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ
Από ξηρά« αέρα και θάλασσα

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
ΐχ περίπτωση πυρκαιάς, ειδοποιεί
στε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρκττία στο τηλέφωνο 199. Πρέπει να
ξέρ«τ« ότι, κάθε δευτερόλεπτο που
περνά ο ναι πολύτιμο. Η φωτιά παίρ
νει διαστάσεις. Δύσκολα ελέγχεται,
δύσκολα σβύνεε
Περιμένετε τους Πυροσβέστες
στον τόπο τη; πυρκαιάς. 'Οταν φτό
σουν, δώστε τους αμέσως σωστές
πληροφορίες. Πέστε τους, που είναι η
φωτιά, αν κινδυνεύουν άτοαα. π υλι
κά καίγονται κοι αν υπάρχουν εκρη
ετικά, ποιος είναι ο πιο εύκολος δρό
μος για να πλησιάσουν τηη φωτιά, αν

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

τηΑ. 2 2 0 4 2 ,6 2 7 7 7
ΒΕΡΟΙΑ

Τα μαθήματα αρχίζουν
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αύγουστου για τους μαθητές
του ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Αυγούστου για τους μαθητές
του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

Κάθε μαθητής της πρώτης Δημοηκού, αναφέρει η εφημερίδα «Ρζετσποσπολιτά» θα δικαιούται μια ιχνογρα
φώ ή 100 φύλλα χαρτί, δυο κουτιά με
ξυλάμπογιές. ένα τετράδιο με χρωμα
τιστές σελίδες, ένα μαύρο μολύβι, μια
γόμα, ένα κουτί πλαστελίνης και μια
ξύστρα.
Για κάθε σχολείο υπάρχει ένα ειδι
κό κατάστημα από όπου οι μαθητές
θα προμηθεύονται τα είδη που θα δί
δονται με δελτίο
Οι γονείς των παιδιών ανησυχούν
επίσης φέτος νιιι τις ελλείψεις στα
παιδικά ενδύματα ύστερα από την
πρόθεση που εζι-φρασαν οι αρχές να
επιβάλουν δελτίο και στον παιδικό
ρουχισμό χωρίς μέχρι στιγμής να
εφαρμόσουν κανένα σχέδιο.
•Θα ήταν παράλογο, δήλωσε η
μητέρα δυο παιδιών Οι κόρες μου
ψηλώνουν οκτώ εκατοστά τα χρόνο.
Χρειάζονται ένα καινούργιο ζευγάρι
παντόφλες κάθε δυο μήνες και ένα
ζευγάρι λαστιχένια παπούτσια κάθι
ιρι.ίς μήνες και δεν υπάρχουν τέτοια
πράγματα στην αγορά, Τρέμει αχ
αλήθεια να τους αγοράσω μπότες
Ψάχνω να βρώ μπότες από τον πέρα
σμένο χειμώνα».
ΣημειωτέΟν άτι στη μαύρη αγορά
ένα ζευγάρι στοιχίζει 15.000 ζλοτ.
-' Εξ άλλου η «τυριώτερη αμμτ νομική
επιθεώρηση «Οικονομική -ωηεσι «ρΟαΒ τη; τρυοόσκοίησε χθάς Ατι είμώ
αδύνατό να κιιτίφΥηθεί ο ίνηήίη τσ
δελτίο στο κρέας, τα λίπη, τη ζαχαρη
και τα δημητριακά Γι αυτό το δελτίο
θυ διατηρηθεί τους επόμενους έξη
μήνες.

ΝΑΤΟ, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο
και στην Ευρώπη», επικρατεί η εντύ
πωση ότι το Ισραήλ πρόκειται να
εξαπολύσει γενική επίθεση εναντίον
των θέσεων των Παλαιστινίων στην
Δυτική Βηρυτό.
Σ το
Μπαχρέιν,
Παλαιστίνιος
εκπρόσωπος ανακοίνωσε για μια ακό-·
μα φορά ότι η PLO συμφώνησε, να
αποσύρει η ς δυνάμεις της από τη
Βηρυτό, σύμφωνα με ένα ειρηνευτικό
σχέδιο των Αράβων.Ο Ισραηλινος
Πρωθυπουργός είχε δηλώσει προη
γουμένως ότι αν η Συρία χρησιμο
ποιήσει τους πυραύλους που διαθέτει
κατά μήκος των συορολιβανικών
συνόρων οι ισραηλινες ένοπλες
δυνάμεις θα τους καταστρέφουν.
Ισραηλινοί επίσημοι, εξάλλου, δήλω
σαν ότι η χώρα τους θα συνεχίσει τις
πιέσεις εναντίον των Παλαιστινίων
με την παρεμπόδιση της παροχής
νερού και τροφίμων στην πόλη, και
ισχυρίστηκαν ότι τα τρόφιμα που
περνούν στην Δυτική Βηρυτό «τα
κρατούν οι τρομοκράτες και δεν τα
δίνουν στο λαό της πόλης».
ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερι
κών Καμάλ Χιτσάν Αλί παρότρυνε το
Ισραήλ να μιμηθει την υπόσχεση της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης ότι είναι έτοιμη να
απομακρυνθεί από την Βηρυτό.
Σε συνέντευξη τόπου, λίγο μετά
η ς συνομιλίες που είχε με τον πρόε
δρο Ρήγκαν στον Λευκό Οίκο, και
στις οποίες το κύριο θέμα ήταν η
αποδοχή εκ μέρους και των δύο του
εξαμερούς ειρηνευτικού σχεδίου του
αραβικού συνδέσμου (για την αποχώ
ρηση της PLO από την Δυτική Βηρυ
τό) ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερι
κών δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος
πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παίξουν
ηγετικό ρόλο στον διακανονισμό ο
οποίος θα εξασφαλίσει τους Παλαι
στίνιους τα δικαιώματα τους και την
ασφάλεια τους.
Ο κ. Αλί επέκρινε ιδιαίτερα τον
Ισραηλινό πρωθυπουργό Μεναχέμ
Μπέγκιν διότι, κατά την άποψή του,
η τακτική που ακολουθεί είναι «αντί
θετη από το γράμμα και τα πνεύμα
της συμφωνίας του Κόμη Νταίηβιντ»
όσον αφορά την κατεχόμενη δυτική
όχθη και την λωρίδα της Γάζας.
Πρόσθεσε ότι «παράνομες μέθοδοι»,
όπως η επιβολή νέων συστημάτων
και η απόλυση Αράβων δημάρχων
και δημοτικών συμβουλίων πρέπει να
σταματήσουν, ώστε ο τελματωμένος
διάλογος μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτοο για την αυτοδιάθεση της Παλαι
στίνης να μπορέσει να αρχίσει πάλι.
Πάντως, ο κ. Αλί δε φάνηκε να
συνδέει το πρόβλημα μιάς γενικής
ρύθμισης του παλαιστινιακού με τη
λύση που θα δοθεί για τους παγιδευμόνους Παλαιστινίους μαχητές. Αντί
θετά, διευκρίνισε ότι το Κάιρο δέχθκε
κατ' αρχήν το σχέδιο της διασποράς
των Παλαιστινίων μαχητών σε διά
φορά κράτη του αραβικού συνδέ
σμου.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος ?ή-

Επιτρέπεται
η κυκλοφορία
στην Κων/πολη

για έκτη κατά σειρά μέρα
Ο Λ ιθανέζος π ρ ω θυπ ουρ γός, κ
Ουαζάν. απείλησε, ότι θα διακόψει τις δια π ρ α γμ α τεύσ εις του με
τον Αμερικανό απεστα λμ ένο Φίλιπ Χαμπίμπ, όν το Ισραήλ δεν
αποκαταστήσει την ύδρευσ η , τη ν
ηλεκτροδότηση. και το ν α νεφ ο 
διασμό με τρόφιμα και καύσιμα,
τη ς Δυτικής Β ηρυτού.

Ο Π α/.αιστίνιος ηγέτη ς Ι'ιαοέρ
Α ρα ψ ά τ, μ ε το επιτελείο, δ ια 
β ά ζο υν τα τελευ τα ία νέα, α πό
τις α ρ α β ικ ές εφημερίδες.
γκαν πρόκειται να συζητήσει για τη
λιβανική κρίση τη Δευτέρα με τον
Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών Γίτζακ Σαμίρ.
Εκτός από τις ισραηλινες βόμ 
βες. που σ π έρ νο υ ν το θάνατο, οι
κάτοικοι τη ς Δυτικής Β ηρυτού
απειλούνται τώ ρα και από επ ιδ η 
μίες, καθώ ς οι Ισραηλινοί αρνούνται να επ ιτρ έψ ουν την
ύδρευσ η και την η λεκτροδότηση
το υ μουσουλμανικού τομέα, που
έχει μείνει χω ρίς σταγόνα νερό,

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 31 (ΑΠΕ)
Οι δέκα πιο σημανηκές τράπεζες
του κόσμου (εκτός των κομμουνιση-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικηηκό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας
αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει η ς θερμές του ευχαριστίες
προς την Εταιρεία Π. Πασχαλίδης και Υιοί ΑΒΕΕ - Κλωστοϋφαν
τουργεία Βεροίας - για την ευγενή και συγκινητική χειρονομία τους να
δωρήσουν και πάλι στο Νοσοκομείο Βέροιας ένα επιβατικό αυτοκίνη
το για τις ανάγκες του προσωπικού του Ιδρύματος.
Η πράξη αυτή δηλώνα τα φιλανθρωπικά τοος αισθήματα και την
αγάπη τους προς τους συνανθρώπους, ημά τους πρωτεργάτες και
εκημάται από όλους.
Με τιμή
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Γ.Ν.Β.
Χρηστός Μοσχόπουλος

ΠΑΡΑ ΤΟ «ΕΜΠΑΡΓΚΟ»

Ο Ρήγκαν πωλεί
κι’ εφέτος στάρι
στην Σοβ. Ένωση
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

II απόφαση είναι βέβαιο ότι:
Φ (-Κι ικανοποιήσει την Σοβιετι
νή Ενωση, που αντιμετωπίζει κακή
εσοδεία για τέταρτη κατά σειρά, χρο
νιά.
# Θα εξοργίσει τους Ευρώ
παίους συμμάχους τηε Ουάσιγκτον.
που φρονούν ότι είναι άδικο η Αμερι
κή να πωλεί δημητριακά στην Σοβιε
, τική Ένωση, την στιγμή που ανητί
θεκιι στην εξαγωγή εξαρτημάτων για
τον σοβιετικό αγωγό φυσικού αερίου
στην Δυτική Ευρώπη.

ΛΕΥΚΧΙΣΙΑ 31 (ΑΠΕ)
Μυριάδες ποντικοί στην κατκχόμι;·
νη περιοχή της Αμμοχιόσιοιι είναι
τόσο μεγάλοι και επιθετικοί που
έχουν τρομοκρατήσει όχι μόνο τους
κατοίκους της περιοχής, αλλά και
τους γάτους.
Συγκεκριμένα, η τουρκοκυπριακή
εφημερίδα «Μποζκυύρτ» έιναφΐρεται
σε evatpatrio που ανέλαβε ο δήμος
Αμμόχωστου κατά των ποντίκων και
γράφει:
Μι: την ισχύυυσα συμφωνία ενός
«Ο πόλεμος κατά των ποντικών
πρέπει va cncmuOt ι σε ολόκληρη τήν ¿τους, που λήγει σ α ς 30 Σεπτεμ
Κυποο θ ' —<ν·ι«οί φοβίζουν τις γά βρίου. η Μόσχα έχει αναλάβει την
τους αποφεύγουν. Οι υποχρέωση να αγοράσει δ έως 8
Ctojiçlh ιφθηπί'ν σε σημείο va u m í ! εκ"τ, τόννοίν σιτηρών αηο την Αμε
ρικη.
θΐντυι Ktn στους ανθρώπους»,
Στο βι υιξυ. ο δήμος Λευκωσίας
ανέλυβε εκστρατεία για εξόντώση
Οι ομάδες αγροτών των Ηνωμί
των αδέσποτων σκυλιών. Από εξετά νων Πολιτειών, θέλουν αύξηση των
σεις που έγιναν. διαπισηόΟηκε ότι ποσοτήτων, για να μειώσουν τα αμε
Πολλοί
' orrwIV ry'vrtKOKro
piKuvucá αποθέματα και να αυξηθούν

Η Πρωθυπουργός της Ινδίας κ.
Ιντιρα Γκάνη, εξέφρασε την ικανο
ποίησή της για η ς συνομιλίες που εί
χε με τον πρόεδρο Ρήγκαν. και τον
υπουργό Εξωτερικών κ. Τζώρτζ
Σούλτς.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία, όη
σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες
μου με τους κ.κ. Ρήγκαν και Σούλτς»,
δήλωσε η κ. Γκάνη κατά τη διάρκεια
προγεύματος εργασίας με τον Αμερι
κανό υπουργό Εξωτερικών.
• Στη φωτογραφία η κα Γκάνη
υπό το βλέμμα του Αμερικανού
προέδρου.

ΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 1503
Βέροια 29 Ιουλίου 1982

Ο πρόεδρος Ρήγκαν ανήγγειλε
προχθές ό η θα παρατείνει για ένα
ΑΓΚΥΡΑ 31 (ΑΠΕ)
Αρση του περιορισμού κυκλοφο χρόνο τη συμφωνία με τη Μόσχα για
ρίας στην Κωνσταντινούπολη, που την πώληση αμερικανικών δημητρια
θα αρχίσει να ισχύει από αύριο 1η κών, ένα μέτρο που προβλέπεται όη
Αυγούστου, αποφάσισε ο στρατιωτι θα εξοσγίσει τους Ευρωπαίους στους
κός διοικητής της Κωνσταντινούπο οποίους η Αμερική απαγορεύει την
λης και της πρώτης στρατιάς, Χαύν- εξαγωγή τεχνολογίας στη Σοβιεηκή
Ένωση
ταρ Σαλτίκ.
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας
από τις 02.00.-05.00 είχε επιβληθεί
- ,νευκου Οί~γν.μνιαι «. τούτοις, ότι οι
σαν μέτρο κατά της τρομοκρατίας, κ»
μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθή
σουν να αρνούνται την συζήτηση
τον Σεπτέμβρη του 1980.
Από τις 67 επαρχίες, στις οποίες μακροπροθέσμου συμφωνίας για την
είχε αρχικά επιβληθεί, μόνο στις 23 πώληση δημητριακών, εξ αιτίας του
ισχύει ακόμα ο περιορισμός, γιατί οι ρόλου της Μόσχας στην πιβολή του
υπόλοιπες θεωρούνται ελεύθερες από στραηωηκού νόμου στην Πολωνία.
οποιοδήποτε τρομοκρατική δραστη
ριότητα. Σε τρεις από τις επαρχίες
την απόφασή «αυ ο /-.Μι.ρικαστις οποίες υπήρχε άρση, επιβλήθηκε νός πρόεδρος εξουσιοδοτεί τους
ξανά ο περιορισμός της κυκλοφο αρμόδιους Αμερικανούς να κπικοινι»
ρίας, πρόσφατα.
νήσουν με το Κρεμλίνο, για την
παράταση, επί έναν χρόνο της
ισχύουσας συμφωνίας για τα δημη
Η Αμμόχωστος
τριακά.

κινδυνεύει
από τα ποντίκια

Et âMou 6 πρωθυπουργός τού Ισ
ραήλ Μεναχεμ Μπέγκιν δήλωσε σήμερα
ατούς δημοσιογράφους οτι οι Παλαιστί
νιοι δέν διαβεβαίωοον μέχρι στιγμής
κατηγορηματικά τον κ Χαμπίμπ ότι ΘΟ
έγκαιαλείψουν τή λιβονικη πρωτεύου
σα
0 Ιοραηλινός πρωθυπουργός
άπέρριψε έκκληση ιού Συμβουλίου
Ααφαλειας τού 0ΗΕ νά άρει ιόν άποκλεισμό τής πολιορκημένης πόλης

Ικανοποιημένη
η κ. Γκάντι

οι ημές.
Στην σημερινή ανακοίνωση ο
πρόεδρος Ρήγκαν διαβεβαίωσε τους
Αμερικανούς αγρότες, ότι θα εξακο
λουθήσουν να έχουν την ευκαιρία για
εξαγωγές σιτηρών στην Σοβ. Ένω
ση, με πληρωμή τοις μετρητοίς.

κών χωρών), ως προς το ύψος των
καταθέσεων που είχαν στα τέλη του
1981. είναι τέσσερεις γαλλικές, τρεις
βρετανικές, δύο αμερικανικές και μια
γερμανική, σύμφωνα με σχετική
έρευνα που δημοσίευσε η οικονομική
επιθεώρηση «Αμερικαν Μπάνηρ».
Κατά σειράν οι δέκα αυτές Τράπεζες
είναι οι εξής:
— »Μπάνκ Οφ Αμέρικα» (96 δισεκα
τομμύρια δολλάρια καταθέσεις).
— «Μπάνκ Νάσιοναλ Ντε Παρί»
(93,9 δισεκ. δολλάρια).
- .Κ ρένη Λιόνε· (85,2 δισεκ. δολ
λάρια).
- «Μπαρκλεύς Μπάνκ» (82,1 δισεκ.
δολλάρια).
- .Κ ρένη Αγκρικολ Μουτουέλ.
(81,5 δισεκ. δολλάρια).
— «ΝτώΟτσε Μπάνκ» (72,2 δισεκ.
δολλάρια).
— «Σοσιέτε Ζένεραλ» (78,9 δισεκ.
δολλάρια)
— «Νάσιοναλ.
Γ ουέστμινστερ
Μπάνκ» (76,1 δισεκ. δολλάρια).
— «Σίτυ Μπάνκ» (72,5 δισεκ. δολλά
ρια) και
,
— «Μϊντλαντ Μπάνκ» (72,3 δισεκ.
δολλάρια).
Υπάρχουν 22.343 τράπεζες σ'
όλυ τον κόσμο, εξαιρούμενων των
κομμουνισηκών χωρών, από ης
οποίες οι 14.375 βρίσκονται σης
ΗΠΑ, σημειώνεται στην οικονομική
επιθεώρηση.
Οι καταθέσεις τους στα τέλη του
1981 είχαν φθάσει το ύψος των 7.26
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, από τα
οποία το 1,61 δισεκατομμύριο κατεί
χαν οι αμερικανικές τράπεζες. Περαι
τέρω ανάλυση μας πληροφορεί, ό η οι
500 μεγαλύτερες τράπεζες του κό
σμου, από τις οποίες οι 97 είναι αμε
ρικάνικες, καλύπτουν το ποσόν 5,21
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, στο σύ
νολο των 7.26 προαναφερθέντων και
όη από αυτές η ς υψηλότερες καταθέ
σεις έχουν οι γιαπωνέζικες τράπεζες,
ακολουθούμενες από η ς αμερικανι
κές. η ς γερμανικές, η ς γαλλικές και
η ς βρετανικές.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ· Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι Εγγραφές για την θ€ρινή
ττΕρίόδο άρχισαν
ΤΜ Η Μ Α ΤΑ που θα λ€ΐτουργήσουν:
Υ ΠΟ Ψ ΗΦΙΩ Ν ΠΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Π ολυτ€χνικού και Φ υ σ ικ ομ α θη μ α τικ ού Γ εω πονο& ασικου
Ια τρ οφ αρ μ α κ ευτικ ού - Ο ικονομικού κύκλου
Α ποδημίες).
ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ.

όλω ν

τω ν

τά ξεω ν

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

.

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών αε κάθε τρήμα και η
μεθοδική και ειδική διδασκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

,

Κ Λ Ε ΙΝ Ο Υ Ν
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Σ' ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
• Η Κυβέρνηση λέει ότι έχει έτοιμα μέτρα

Ενώ ήδη τέθηκαν υπό έλεγχο

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Εγκληματίες οι εμπρηστές
Ολοκαύτωμα πάλι τα δάση μας
σε όλη σχεδόν την έκταση της Ελλά
δας. Η Αττική ρίχτηκε πάλι στις φλό
γες από τις 2.30 προχθές μετά το
μεσημέρι με έξι φωτιές από τις οποίες
η μιά εκτεινόταν όλη τη νύχτα σε μέ
τωπο οκτώ χιλιομέτρων, από την
Εκάλη και Διόνυσο ως το μοναστήρι
της Πεντέλης. Φωτιές ξέσπασαν σχε
δόν ταυτόχρονα στην Κινέτα, την
Ελευσίνα, τους Ά γιους Θεόδωρους.
Τις ίδιες ώρες προχθές άλλες
φωτιές ξέσπασαν στα Χανιά, στον
Ταΰγετο, στο Ναύπλιο, στην Κοριν
θία. στη Θεσσαλονίκη, στις Σπέτσες.
Τις πρωινές ώρες χθές η φωτιά,
αφού σάρωσε το Διόνυσο μαινόταν
οτην Παλαιό και Νέα Πεντέλη και
προχωρούσε προς το Πικέρμι και Γέ
ρακα.
Αλλη φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυ
χτα και στην περιοχή της λίμνης του
Μαραθώνα.
Ολόκληρη η περιοχή είχε μετα
τραπεί σε πραγματική κόλαση, σύμ
ψωνα και με τη δήλωση του υφυ
πουργού Εθνικής Αμύνης κ. Αντ.
Δροσογιάννη.
Οι κοινότητες Νέας και Παλαιός

Επανέρχονται€Π€κτ€ίνονται
οι έλ€γχοι
επί των τιμών
Και νέο οορά προϊόντων θα
τ*θεί υΠ£, αγορανομικό έλεγχο.
ύ£τά τις διαπιστώσεις των παραγόντων τθυ υπουργείου Εμπορίου ότι
πολλά είδη παρατηρούνται αδι
καιολόγητες ανατιμήσεις.
Μ απόφαση θα ληφθεί σήμερα
από την Κεντρική Αγορανομική Επι
τροπή η οποία - σύμφωνα με πλη
ροφορίες - θα εισηγηθεί στο
Ροουργείο Εμπορίου την μετάταξή
τ°υς στην κατηγορία των ουσιωδών
€ν ανεπάρκεια (ελεγχόμενα για
ΡΤϊρβολικό κέρδος) οι ηλεκτρικές
αοοκευές, τηλεοράσεις κλπ. τα είδη
υγιεινής τα ανταλλακτικά αυτακινήτ·υν. τα ορυκτέλαια και Ισως ορι°Ρίνα άλλα μηχανήματα.

Τί έλεγε
πέρυσι
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑλΑΟφρονι Vχιλιόύτζ ποροθίριστές και (κόρομτίς τρέχουν να σωθούν από τις φλό
Πεντέλης και Διονύσου τέθηκαν σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η ταυτόχρονη σχεδόν έκρηξη
των πυρκαγιών οδήγησε τον πρωθυ
πουργό κ. Ανδρέα Παπανδρέου στη
δήλωση ότι «οι φωτιές αυτές δεν είναι
τυχαίες και οφείλονται σε ασυνείδη
τους εμπρηστές».
Η κυβέρνηση επικήρυξε τους
εμπρηστές με 10 εκ. δραχμές αμοιβή
σ' όποιον βοηθήσει στην αποκάλυψή
τους.
Νέα επιθεώρηση από ελικόπτερο
πραγματοποίησε στις 1.15 τη νύχτα ο
πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου με
τον υφυπουργό Αμύνης κ. Δροσο
γιάννη και τον αρχηγό της Αεροπο
ρίας πτέραρχο κ. Κουρή. Αμέσως
μετά την επιστροφή του, ο κ. Παπαν
δρέου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
■Πρόκειται για μιά άνανδρη,
ύπουλη και εγκληματική επίθεση
κατά του έθνους και σαν τέτοια θα
αντιμετωπισθεί.

το πρωί με μιά πρώτη εκτίμηση στην
περιοχή από την Πεντέλη ως τον
Διόνυσο.
Και πέρσι τις ίδιες μέρες (παρα
μονές 4ης Αυγούστου) είχαν ξεσπά
σει πυρκαγιές στην Αττική της ίδιας
έκτασης. Είναι άραγε απλή σύμπτω
ση;
Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας

Παπανδρέου δήλωσε στο μέτωπο της
φωτιάς, όπου είχε μεταβεί. ότι «πρό
κειται για εγκληματικό εμπρησμό
μεγάλης εκτάσεως».
Χαρακτηριστικό της ανησυχίας
του πρωθυπουργού για την έκταση
της συμφοράς «ναι το ότι στις 12.45
μετά τα μεσάνυχτα πειαξι1 με ελικόΣυνέχεια στην 2η

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Ε. ΚΔΡΔΚΩΣΤΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 1 -ΤΗΛ. 224 77 -2 4 9 8 7
ΒΕΡΟΙΑ

Στις ημβρομηνίες:
2, 9 και 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Θερινά ΟΛΙΓΟΜ ΕΛΗ τμήματα
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ μ α θ η τώ ν ό λ ω ν τω ν τ ά 
ξεω ν:
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΛΥΚΕΙΟΥ (Γενικού - Τεχνικού) κ α θ ώ ς
και τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ με σ ίγ ο υ ρ η επιτυχία.
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ με ευ σ υ ν ειδ η σ ία ά ριστοι και έμ πειροι
κ αθη γη τές.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ και Π Λ ΗΡΟ Φ ΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

Η παράνομη Αλληλεγγύη απηύθυνε προχθές νέα έκκληση προς
τον πολωνικό λαό να αντισταθεί
στο δικτστορικό στρατιωτικό καθε
στώς που έχει επιβληθεί στη χωρά
καθώς χιλιάδες κάτοικοι της Βαρσο
βίας σχημάτιζαν με τα χέρια τους το
σχήμα της νίκης φωνάζοντας «ελευ
θερώ στε τον Βαλέσα« στις προχθε
σινές τελετές με τυην ευκαιρία της
38ηςεπετείου της εξεγέρσεως της
Βαρσοβίας εναντίον της ναζιστικής
κατοχής
Η μαγνητοφωνημένη έκκληση
μέ την φωνή του ηγέτη της Αλλη
λεγγύης Ζμπίγκνιου Μπούζακ. που
βρίσκεται στην παρανομία ακούσθηκς από την κορυφή του μνη
μείου τω ν βετεράνων του «Εσωτε
ρικού στρατού» που οργάνωσε τον
ιστορικό ξεσηκωμό της πόλεως
εναντίον των Γερμανών νοζί. την

• Θα υποβληθεί υπόμνημα στην Ε.Ο.Κ.
Νέα υπόμνημα με συμπλήρωμα
τικά στοιχεία, θα υποβάλει στην
αρμόδια επθιτροπή της ΕΟΚ η χώρα
μας, με το οποίο θα ζητήται η λήψη
ασφαλιστικών μέτρων στις εισαγωγές
νωπών χοιρινών κρεάτων από τις χώ
ρες - μέλη
Κοινότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα

του κ. Γιώργη Τ. Δόξα
Η φωτιά έκαψτ σπίτια, (κκλησίχς. αγροκτήματα. Οι παραθιριαττς και οι οικίαττς
παίρνουν ό,τι πρόχαρο και f γκοταΑτιπουν τις κατοικίνς τους...

στηριοποιήσεως της οικονομίας.
Σε δηλώσεις που έκανε ο πρώην
υπουργός Οικονομικών βουλευτής
της.Ν.Δ.» κ. Μιλτ. Έβερτ επισημαί
νει μεταξύ άλλων, ότι:
•
Η αλόγιστη φορολογική πολι
τική της κυβερνήσεως θα οδηγήσει
σε μιά επιβάρυνση του τιμαρίθμου
της τάξεως του 6% έως 7% με συνέ
πεω να ξεπεράσει φέτος το 20% παρά
την ύφεση της οικονομίας.
Είναι τουλάχιστον παιδαριώδες προσθετά ο κ. Έβερτ να αναζητείται η κάμψη του πληθωρισμού με
αστυνομικά μέτρα στη Λαχαναγορά.
Ο υψηλός πληθωρισμός είναι αποτελσμα των φορολογικών μέτρων,
των αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύ
ματος, του τηλεφώνου, του νερού και
των καυσίμων και της υποτιμήσεως
της δραχμής. Είναι πληθωρισμός κό
στους κι όχι κερδών ή ζητήσεως και
συνεπώς η αστυθνόμευση, όχι μόνον
δεν ωφελεί αντιθέτως βλάπτει.
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
200 Δ1Σ. ΔΡΧ.
Ακόμη ο κ. Εβερτ επισημαίνει
ότι ο τακτικός προϋπολογισμός θα
παρουσιάσει έλλειμμα που θα πλη
σιάζει τα 200 δισ. δρχ. Η εξέλιξη
αυτή σημείωνα ότι η συνολική ζήτη
ση του Δημοσίου για χρηματοδοτι
κούς πόρους θα ανελθει στα 500 δισ
- δρχ. περίπου χωρίς να υπολογίζονται
πρόσθετα ανοίγματα από ελλείμματα
του λογαριασμού καταναλωτικών
αγαθών, των δημοσίων επενδύσεων

κυι ίων οημοσίων οργανισμών.
Αλλά και γ εκταμίευση είναι ακό
μη μεγαλύτερη κ«τό 64 δισ. δρχ. με
τις αλχημικές μεταφορές δαπανών
του 1982 στον προϋπολογισμό του
1981.
Τα συνολικό φορολογικά έσοδα
δεν θα ξεπεράσουν τον ρυθμό του
34% έναντι 51% που είχε προβλεφθεί
παρά την δυσβάστακτη νέα φορολόγηση. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει
ο κ. Έβερτ - δείχνει μαζί με άλλα
στοιχεία, όπως η αύξηση της ανεργείας, η μείωση της καταναλώσεως
και της βιομηχανικής παραγωγής την
βαθειά ύφεση στην οποία έχει πέσει η
οικονομία της χώρας με συνέπεια.να
αναμένεται, ότι το εθνικό εισόδημα
Δ» ιιειωθεί
Τέλος ο κ. Έβερτ αναλύει τις
δυσμενείς επιδράσεις του φόρου υπε
ραξίας παγίων στοιχείων που υπο
χρέωσε τις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τις επενδύσεις και να προσφύγουν στις τράπεζες για δανεισμό,
που μαζί με τις χρηματοδοτικές ανά
γκες του Δημοσίου οδηγεί σε υπέρμε
τρη αύξηση της προσφοράς χρήμα
τος η οποία κυμαίνεται πλέον στο
40% - αύξηση που συνεπάγεται
περαιτέρω έξαρση του πληθωρισμού.
Ο κ. Έβερτ καλεί την κυβέρνηση
να αναθεωρήσει την οικονομική
πολιτική της και να καταργήσει τους
δυσβάστακτους νέους φόρους. Επί
σης την καλά να καταθέσει στη Βου
λή όλες Τις πράξεις φοροδιαφυγής, τα
αντίστοιχο έσοδα και τον χρόνο που
εντοπίστηκαν, για ν' αποδειχθεί ότι
ούτε το 4% των 150 δισδεκ. δρχ. της
φοροδιαφυγής που επεκαλείτο στο
παρελθόν πιάστηκαν.

Χωρίς να σημαίνει ότι γίνομαι
προάγγελος κακών μαντάτων, δεν
μπορώ να αφήσω απαρατήρητο το
γεγονός της διαγραφής Γ. Πέτσου,
από το ΠΑΣΟΚ. Στα σίγουρα διερ
χόμαστε πλέον μια κρίσιμη πολιτική
περίοδο, που η έκρηξή της έντονη
και αποφασιστική, θυ φανεί στον
πολιτικό ορίζοντα έντονα στις Δημο
τικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Από καιρό είχε διαφανεί ότι στους
κόλπους του Κυβερνούντος κόμμα
τος σημειώνονταν ανακατατάξεις,
πολιτικές αντιθέσεων, έντονες προσ
ωπικές φιλοδοξίες και σχηματισμός
μικρών ομάδων αμφίρροπων πολιτι
κών ιδεολογιών. Αυτό δεν είναι ούτε
παράξενο ούτε περίεργο για το
ΠΑΣΟΚ
Η πρώτη ένδειξη για όσα προη
γούμενα σημείωσα φάνηκε από την
εκλογική νίκη της 18ης Οκτωβρίου
Μέσα στο 48% των νικηφόρων ψή
φων. περιλαμβάνοντο ψηφοφόροι και
ομάδες από πολιτικούς και ιδεολογι
κούς συνασπισμούς από την αριστε
ρά. μέχρι και τις πρώτες μετριοπαθείς
παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Η
ανομοιογένεια της πολιτικής ιδεολο
γίας, σε συνδυασμό με την έντονη
προσωπική φιλοδοξία, αποτελεί τον
χειρότερο εχθρό για τα κοινοβουλευ
τικά κόμματα. Ειδικότερα μάλιστα
για την Ελλάδα που «από χέρι», το
Κυβερνών κόμμα μέσα στους δέκα
πρώτους μήνες χάνει ένα ποσοστό
από 5-7%, η ανομοιογένεια της ιδεο
λογικής τοποθετήσεως στην αντιμε
τώπιση των καίριων προβλημάτων
αμέσως μετά τους πρώτους τέσσερεις
γαμήλιους πολιτικούς μήνες αρχίζει
να δουλεύει αντιστρόφως. ανάλογα.
Η αποπομπή του κ. Φωτήλα, η
καθαίρεση του κ. Δρεττάκη, η αναδό
μηση (παραμερισμός Λάζαρη και άλ
λων
επιτυχημένων
υπουργών),
καθώς και η πρόσφατη διαγραφή του
κ. Πέτσου, ακόμη και στον πιο απλά
σκεπτόμενρ ’Ελληνα αποτελεί μια
βαρά γεγονότων που σαφώς δε*
οδηγούν σεβυχάριοτες και κλπιδοφδ
ρες σκέψη;
Από τη μια πλευρό λοιπόν, η πολι
τική ανομοιογένεια του ΠΑΣΟΚ και
από την άλλη η ένταση των οικονο
μικών προβλημάτων, με σημείο εξάρ-

πριγτη Αυγούστου του >344. Η
φωνή του Μπούζακ π·<.ι ·ιθη*»
καθώς στρατιωτικές μπονττ,, . ..ι,
ζαν εμβατήρια λιγπ μέτρα μακρ
ρα από το πλήθος που ε'χε αιπ
τρωθεί για να τιμήσει τη μνήμη ··»
Πολωνών αξιωματικών που *χι.··ον
τη ζωή τους στη σφαγή του δάο."
του Κατύν.
«Θα παλαίιμουμε για το 6ι»ο"
ματα της Αλληλεγγύης Θα παλπί
ψουμε για την επαναλειτουργία των
ανεξαρτήτων
συνδικάτων.
®σ
παλαίψουμε για την απελευθέρωση
των συντρόφων μας ακούσθηκ» »·.'
λέει, τρεις φορές, η φωνή ?ον
Μπούζακ
Οι παράνομοι ηγέτες τομ συν ι
κάτομ έκαναν έκκληση για μιύ σίιοι.
νέων κινητοποιήσεων εναντίον της
χούντας, που θα κορυφωθούν μ·
μαζικές διαδηλώσεις στις 71
Αυνούστου.

ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ

ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΣ ΤΡΩΕΙ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ . . .

^ Α Τ , ΕΒΕΡΤ: ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΑ 200 ΑΙΣ. ΔΡΑΧ.
κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ.
καθώς αντιλαμβάνονται ότι χάνουν
και τη «μάχη της νοικοκυράς», ενώ
διαπιστώνουν την αδυναμία τους να
λάβουν κατάλληλα μέτρα αναχαιτίσεως του πληθωρισμού και uvu6pa-

Ο κ. Α. Παπανδρέου. ως αρχη
γός της αξιωμοτικήςαντιπολιτεύσεως δήλωνε πέρυσι - τέτοιο καιρό
ακριβώς - με τις μεγάλες φωτιές στα
βόρεια προάστια των Αθηνών, ότι:
«0 αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως
και υπούρνός Εθνικής Αμύνης κ. Ε.
Αβέρωφ. γνωρίζει τους αγνώστους
που ευθύνονται για την καταστρο
φή του δασικού πλαύιου και των

Η Αλληλεγγύη
καλεί ανοικτά
σε αντίσταση
κατά της χούντας

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πυροδοτούν τον πληθωρισμό
οι φόροι της Κυβερνήσεως
λαϊκή δυσφορία εντεινεται
α“ως ο πληθωρισμός «ροκανίζει· τα
°°οήματα των εργαζομένων. Οικο
δομικοί κύκλοι επεσήμαιναν, ότι η
B on*’· τοϋ τ'μυρίΟμυυ έχει γίνει
ραλνάς. για την κυβέρνηση και τον

ΚΑΙ ΠΕΡΥΣΙ...

Συνέχεια στην 4η

ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ
Η Αττική έπαθε νέα συμφορά. Η
φωτιά βρισκόταν ως το πρωί σε εξέ
λιξη ενώ αργά προχθές τη νύχτα και
γόταν η Πεντέλη. Απειλήθηκαν βί
λες, εξοχικά και συνοικισμοί. Οι παι
δικές κατασκηνώσεις της περιοχής
αδέιασαν από τα παιδιά.
Πάνω από 20.000 στρέμματα από
πεύκα έχουν καταστραφεί μέχρι τις 3

0 πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν
δρέου δήλωσε προχθές από τον τό
πο της μεγάλης πυρκαγιάς Διονύσου
- Πεντέλης τα εξής:
•
Η έκταση της καταστροφής
είναι εντυπωσιακή. Μας κατέχουνε
αισθήματα λύπης όταν βλέπουμε
τον τόπο να καίγεται, αλλά και αγανακτήσεως. Οι εστίες της φωτιάς εί
ναι πολλές και σε μεγάλη απόσταση
μεταξύ τους. Και αυτό δεν είναι
τυχαίο. Λυπάμαι που υπάρχουν
Έλληνες πομ καίνε τον τόπο τους.
•
Η κυβέρνηση κοι ιδιαίτερα
το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως θα
κάνει ό,τι είναι δυνατό για να φθόσει στην πηγή αυτών των εμπρη
στών. Πράγμα όχι εύκολο.. Όχι εύ
κολο...
•
Συγχαίρω τον Στρατό, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Χωρο
φυλακή, τους κατοίκους, που με τό
σους κινδύνους αντιμετώπισαν τη
φω πά.

Τ ερ ά σ τιες ελ λ είψ εις σ ε ο π ω ρ ο κ η π ευ τικ ά θ α εν τιμ ετω η ίσ ο υ ν η
Α θήνα και τα άλλα μ εγά λα κέντρα α π ό την Π έμπτη, ο π ό τε θ υ κλ.-Ισ ο υ ν ε π ' α ό ρ ισ το ν τα καταστήματα τ ο υ ς οι έμ π ορ οι τω ν Κ εντρικώ ν
Λ αχαναγορώ ν ό λ η ς τη ς χώ ρ α ς. Α ν τιθ έτω ς ο κ υβερ νη τικός ε κ π ρ ό
σ ω π ο ς ό ια ω β εβ α ίω σ ε ότι η Κ υ β έρ νη σ η είναι έτοιμη να κπ/υι..·
τον εφ ο δ ια σ μ ό τη ς α γο ρά ς με φ τη ν ά φ ρ ο ύ τα και λαχανικά.
Η α π ό φ α σ η για το κλείσιμο τ ω ν κ α τα σ τη μ ά τω ν ε λ ή φ θ η ομυ·
φ ω να π ρ ο χ θ έ ς α π ό το υ ς ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς δέκ α λ α χα ν α γο ρ ώ ν της χ ω
ρας - της Α θήνας, Θ εσ σ α λονίκ ης, Σ ερ ρ ώ ν , Ιω α ννίνω ν, Β όλου, Η ρ α 
κλείου. Χ ανίων, Κ αβάλας, 'Α ρτας και Λ ειβαδιάς, μ ετά την βιαοίΓτ· ,
ση, ότι ο υ π ο υ ρ γ ό ς Ε μ πορίου δ ε ν είναι δ ια τ ε θ ε ιμ έ ν ο ς να α ν ο ν
σει τα μ έτρα . Σ υμ π α ρ ά σ τα σ η δ ή λ ω σ α ν και οι ο ρ γ α ν ώ σ ε ις εμ π ό ρ νι
τω ν λ α χα να γορ ώ ν Π ατρώ ν, Ρ ό δ ο υ , Λ αρίσης και Α γρινίου.
Ο κ υβερνητικός εκ π ρ ό σ ω π ο ς α π έ φ υ γ ε να π εί ποιά είνιτ ι
έκτακτα μ έτρ α για τον ε φ ο δ ια σ μ ό της α γορά ς. Μ ίλησε για ν ε ν ε ρ Ό ·
ποίηση τω ν σ υ ν ετα ιρ ισ μ ώ ν » και για « ά λλ ες μ ε θ ό δ ο υ ς » . Κα, «. ..
λήξε: «Τα μ έτρα α υτά α π ο φ α σ ίσ τη κ α ν σ τις λ επ το μ έ ρ ε ιέ ς τ ο υ ς ιη ·
Ε πιτροπή Τ ιμώ ν και Ε ισ οδη μ ά τω ν την Π α ρ α σ κ ευή και είναι ■ ι,.-ι
π ρ ος εφ α ρ μ ογή .

σεως τον μη ουσιαστικό έλεγχο της
αγοράς, δεν μπορούμε να μην
σημειώσουμε ότι από τον Έλληνα
ψηφοφόρο αρχίζει να μειώνεται η πί
στη και πιο πολύ η εμπιστοσύνη στα
πρόσωπα, στο έργο και στα αποτελέ
σματυ του Κυβερνώντος κόμματος.
Μπορεί για λογικούς ή μη λόγους
ο Δίας να τρώει τα παιδιά του. αλλά
για κανένα λόγο δεν μπορεί να του
διαφεύγει από το αλάθητο πολιτικό
του κριτήριο, ό π η επιβίωση στην
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία των
κομμάτων είναι άρρηκτα δεμένη με
την εμπιστοσύνη του Ελληνικού
λαού. Γιατί όταν ΐίπορυθμίζεται η
εμπιστοσύνη κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει με ακρίβεια πόσο θα στοι
χίσει σε ποσοστά οι Δημοτικές εκλο
γές στο ΠΑΣΟΚ.

συμπληρωματικά στοιχείο θα αναφέ
ρονται, τόσο στο ύψος της εγχώρια,
παραγωγής χοιρειου κρέατος, οοο
και στο θέμα των τιμών που διαμορ
φώνονται στην εσωτερική αγυριι.
Από τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρώσει οι αρμόδιε, υπηρετιίες
του υπουργείου Γεωργίας τα,«κύπτει
ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ζώων
στις χοιροτροψικές μονάδες τπ οποία
αποκτούν διαρκώς βάρος, ενώ η σφα
γή και η διάθεσή τους είναι προβλη
ματική. δεδομένου ότι τοικ θερινούς
μήνες ππρατηρείται μείωση και της
καταναλώσεως.
Επομένως η επιβολή περιορκ: ο
κών μέτρων στις εισαγωγές, για διά 
στημα ενός - δύο μηνών, είναι κατά
την άποψη του υπουργείου Γεωρ
γιος, επιβεβλημένη.
Ί ο υπουργείο Εμπορίου θι;ν φαί
νεται να συμφωνεί κιιι υποστήριζε,
ότι παρατηραται στις τιμές ανοδική
τάση και επομένως η ληψη διασφαλιστικών μέτρων στις εισαγωγές θυ
επαυξήσει τις ανατιμητικές τάσης
στην αγορά χοιρινού κρέατος. !;■
πρόβλημα όμως των τιμών παρου
σιάζει κάποια ιδιομορφία επειδή «οάγονται «ευγενή» τεμάχια νωπών χοι
ρινών κρεάτων, τα οποία προτιμούν
ται από τους κρεοπώλες δεδομένου
ότι δεν έχουν απώλοες. όπως συμ
βαίνει στα εγχώρια, ενώ το μικτό
ποσοστό του κέρδους τους είναι περί
που το ίδιο.
' Αλλωστε τόσο οι λιανσΠο;λητ*ς
όσο και οι καταναλωτές προτιμούν
τπ ειααγόμενα χοιρινά κ ρέα κι ι ι> ι.τ
ναι τυποποιημένα.

DISCO
STUDIO

G.G

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

ΣΕΛΙΔΑ 3 π

«ΛΑΟΣ»

Τρίτη 3 Αυγούστου 1982

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Δόθηκε στον Εορδαϊκό
Ο Ανδρέας Ελευθεριάδης, μετά
από εξάχρονη θητεία στην ΒΕΡΟΙΑ,
από το βράδυ της περασμένης Παρα
σκευής είναι πλέον παρελθόν γι'
αυτήν, μια και πήρε μεταγραφή για
την ομάδα της γενέτειράς του.
Ηταν απόγευμα Ιουλίου του 1976
και στο Εθνικό Στάδιο της πόλεώς
η μεγάλη εκπρόσωπος του ποδο
σφαίρου μας είχε δοκιμαστική προ
πόνηση. Μέσα στο τσούρμο των παι
κτών ξεχώρισε ένα μελαχροινό και
αδύνατο ΙΗχρονο αγόρι και όπως
ήταν φυσικό οι αρμόδιοι του συλλό
γου εδειςαν το ανάλογο ενδιαφέρον,
με αποτέλεσμα ο ταλαντούχος ποδο
σφαιριστής που δεν ήταν άλλος από
τον Ελευθεριάδη, να ενταχθεί στην
δύναμη της «Βασίλισσας του Βορρά»,
η οποία πλήρωσε για τον σκοπό αυτό
στον ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ΠτολεμαΓοας, το
αστρονομικό για την απόκτηση ερασιτεχνη παίκτη τηνς εποχή εκείνη
ποσον των 750.000 δραχμών.

και Δανιήλ, οι οποίοι τον γνώριζαν
από παλιά;
ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ
Προσωπική μας άποψη είναι ότι
η στασιμότητα, ή μάλλον η οπισθο
δρόμηση που παρουσίασε ο Ελευθε
ριάδης, οφείλεται στην αβεβαιότητα
του μέλλοντος του.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για
τον πιό πάνω ισχυρισμό μας αποτελεί
το εξής γεγονός; *
Μόλις οριστικοποιήθηκε η μετα
γραφή του (οι διαπραγματεύσεις έγι

Τ

Ρη°η

Εφέτοί

μόνο με

Ti ^θως είναι εκείνο που στάθηκ
Ελευθε*’ §TT' V ανο^ικ1ί π°ρεία του
Ποιοι λόγοι στάθηκαν αιτία της
1 Γακ’°ρυφης πτώσης που παρουσίαη αποδοσή του με αποτέλεσμα να
ΡΡευει στα «αζήτητα» με μοναδική
ζΟιρεοη τους προπονητές Αλέφπντο

Ο Ανδρέας Ελευθεριάδης

ο

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ 5-1
Σε αγώνα προετοιμασίας
ένα καθαρό αγώνα προπονή-

Τ*01*' το Βέρμιο έδωσε φιλικό παιχνίΜε τον Απόλλωνα Αθηνών (που
,(Ρθγματοποιεί την προετοιμασία του

a'° U k i).
Στο κυριακάτικο παιχνίδι οι δύο
ντίπαλοι έπαιξαν ένα καθαρό και
δνοικτό παιχνίδι, προσπαθώντας να
'κανυποιήσουν τους 300 περίπου
Φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.
Ο Απόλλων άν και βρίσκεται στο
στάδιο της προετοιμασίας του
, *ε· ότι διαθέτει πολλούς νεαρούς
Km π0υ
αποτεΣέσουν π<*λι
θάι δυναμική «ταξιαρχία» στο πρωτάΑτΐμα της Α’ Εθνικής. Το Βέρμιο άν
αγύμναστο έδειξε ότι με τους παί*Τί9 που διαθέτει και με καλή προε
τοιμασία θα κυνηγήσει τον τίτλο της
Α ερασιτεχνικής κατηγορίας.
ΤΑ ΓΚΟΛ
.
Πέναλτυ κερδίζει το ΒΕΡΜΙΟ
όταν ο Ταμπάτζης το σουτ που επιΧετρεί βρίσκει το χέρι του Αντωνίου
10 ε4ΓτεΣεί ο ίδιος κάνοντας το
' ^

Ο Αππόλων ισοφαρίζει όταν ο

Σβορώνος πιάνει δυνατό για να στεί
λει την μπάλλα στα δίχτυα κάνοντας
το 1-1.
- 38’ Ο Γεωργαράς από κόντρα που
κερδίζει πιάνει οούτ και κάνει το 2-1
για τον Απόλλωνα.
— 63" Ο Καστανός πάλι με σούτ κά
νει το 3-1.
— 74' Ο ίδιος παίκτης με ατομική
προσπάθεια γράφει το 4-1.
- 80' Ο Γεωργαράς με θαυμάσια
ατομική ενέργεια έγραψε το τελικό
σκορ 5 1 για την «ελαφρά ταξιαρχία».
Ο διαιτητής κ. Ξεμιτούδης υπρξε
θαυμάσιος και άφησε το παιχνίδι να
εξελιχθεί σε αγώνα καθαρά φιλικό.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣς
ΑΠΟΛΛΩΝ: Σκούρας, Τσαμπαρτζής, Τσιβόγλου. Αντωνίου, Ράμμος, Σβορώνυς, Γεωργαράς, Καστα
νός. Λουκάς, Μπόντζος, Αργυρίου.
BEPMJON: Πέϊος. Μαυροδουλάκης, Μακαρατζής, Κουμάγκας, Αντιφάκος. Τσέγκος, Μήτσικας, Πετρίδης, Ταμπάντζης, Γκέτσος, Μάντσιος,
NIK. ΤΖΗΜ.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ΑΛΑΙΜΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ
Εναν οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της, με δίπλωμα Γ'
“στηνορϊος Πληρ. τηλ. 2 9 .2 4 2 Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 9 0 στο 2ο Οροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4.982 και 2 7.545.

Η μεταγραφική κίνηση της
• Μαλούνας Δημήτριος που
ΝΑΟΥΣΑΣ στην φετεινή περίοδο, αποκτήθηκε ως γνωστόν από τον
ήταν καθαρά μέσα στην ίδια την πό ΑΧΙΛΛΕΑ Ναούσης και που δυναμι
λη. αφού απέκτησε 4 ποδοσφαιριστές κός φόρ θα δώσει πολλές λύσεις στη
από τα τοπικά συγκροτήματα tou νέα του ομάδα.
Βερμίου και του Αχιλλέα,
ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
Σκοπός λοιπόν, καθαρά της διοιΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ
κήαεως ήταν στη φετεινή χρονιά, να
ενδυναμώσει την ομάδα από νεαρούς
Από πληροφορίες φαίνεται πως η
παίκτες Kat κυρίως παιδιά που είναι διοίκηση τόσο η παλιά όσο και η νέα
μέσα unô την ίδια την πόλη. Έτσι που θα βγει την Τετάρτη, θα προχω
στην ομάδα εντάχθηκαν οι κάτωθι ρήσει σε αποδεσμεύσεις παικτών της
παίκτες που αμέσως με την απόκτησή Νάουσας και που μάλλον θα είναι ο
τους έγιναν και επαγγελματίες.
Μοσχολιός, Παπαδόπουλος Κών• Ο λίμπερο του ΒΕΡΜΙΟΥ Κου /νος. Βαρζάκας Διονύσιος, Αγγουράς
μάγκας που διακρίνειαι για τα οργα Αντώνιος (που θέτει τέρμα στην
νωτικά του προσόντα και ιδιαίτερα δε ποδοσφαιρική του καριέρα) κάι ο
για τις έγκυρες επεμβάσεις στα αμυν Χολίδης που πήρε την ελευθερία του.
τικά του καθήκοντα.
αφού ο παίκτης δεν μπόρεσε να αγω• Μαυροδουλάκης Δημήτριος νισθεί λόγω του σοβαρού τραυματι
κι αυτός του ΒΕΡΜΙΟΥ που διακρί- σμού του.
νεται για τα ανασταλτικά του προσ
Πάντως όπως είναι φυσικό οι
όντα τόσο στην αμυντική γραμμή
αποδεσμεύσεις σε κάθε σύλλογο είναι
όσο και στον χώρο του κέντρου.
•
Χαραλαμπίδης ένας τερματο απαραίτητες, έτσι και στην ΝΑΟΥ
φύλακας που έδωσε δείγματα της ΣΑ, οι αποδεσμεύσεις θα γίνουν,
κλόσεως και του ταλέντου του στο αφού θα αποκτηθούν νέοι παίκτες
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που αγω- που θα καλύχουν τα κενά.
vinflrucr μέχρι σήμερα.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

• Ο γενικός π ρ ο π ο νη τή ς της
Ιταλικής Ε θνικής ομάδας κλασσι
κού Α θλητισμού Έ ν τ ζ ο Ρόσσι,
ενθουσιάστηκε που ο 19 χρονος
Π ιερφραντσέσκο Π αβόνι, στο
διεθνές μήτιγκ, που έγινε στη
Πεσκάρα, κέρδισε τα 200 μέτρα
με 20' και 95/100. ενώ πριν από
μερικά λεπτά είχε φέρει τα 100
μέτρα, σε 10.43 και είπε στους
δημοσιογράφους:
• «Ο Π αβόνι είναι σε πολύ
καλή κατάσταση. Έ χ ε ι πολλά
προσόντα και είναι ικανός να
σπάσει στα 200 μέτρα το φράγμα
τω ν 20'. Έ τσ ι σ το υς Ε υρω παϊ
κούς αγώ νες τω ν Α θηνώ ν, επειδή
το πρόγραμμα είνσι ευνοϊκό από
πλευράς ημερώ ν, θα πάρει μέρος
στα 100, στα 200 μέτρα και στη

Πόλο : Νέα
ήττα της
Εθνικής
Η Εθνική υυα δα πόλο στον
δ εύ τερ ο αγώνα της α ψασης {ου
Παγκοσμίου Π ρω ταθλήματος που
γίνεται στον Ισημερινό έχασε απ'
την Ο υγγαρία με 14-5. (1-1, 4-2,
4 -1. 5-1).
Στον τρίτο αγώνα της αργά
χ τε ς βράδι η Εθνική μας έχα σ ε
από την Κίνα 1 2 -1 0 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
καωθς και ζσμπονιέρα σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ. 6 2 .1 1 8 Βέροια.

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
"ωλεΐται Π επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο επτιγ
Υίλματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή τακτική πελατεία. Πληροφο
ρ,*ς τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2 3 1 6 3 Βεροίυς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιαίαςζπτείτπι κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά
Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

Η Δάρα 7η

νομισθεί ότι κάνω κάποια ρεκλάμα
γύρω από το έργο του.
Πολλά χρόνια προοτατεύωνται οι
άνθρωποι από το Κράτος, αλλά εξα
κολουθούν να έχουν άλυτιι προβλή
ματιι όπως όλες οι τάξεις των ανθρώ
πων. Φυσικά ένα ένα κάπως λύωνταυ
Εφέτος και από τις εκκλησίες δια
βάστηκαν μηνύματα, και δίσκοι
κυκλοφόρησαν και φτωχοί πολύιε
κνοι ενισχύθηκαν ή θα ενιαχκύυύν
μέσα βέβαιο στιι πλαίσια των η .ω νο
μικών δυνατοτήτων που μ π ινν' w
διαθέσουν αν ενισχυθούν οι Σϋ,-J ο
γοί τους.
Εφέτος
δρσοιτιμ,υηυ,ήθΤ]. ιι-ν
περισσότερο. Και από θ το ύ αρξασύΠροσήλθαν όσοι μπορούσαν <- : ιμ
λειτουργία. Θο πρέπει άλλοτε ν.
προσέρχωνται περισσότεροι και
βοηθούν τον σύλλογό τους. Ο .,.·ί:Ναός βέβαιο δεν εισέκροΐι tír.· ■- >.
την λειτουργία τους, μάλιστα
εντολήν του ιερέως διειέύηοι, κ». οι
μικρά έξοδα της λειτουργίας , 6 ιτ. .
οίνος κλπ. Δε,ν έχει καμμιά ,,ι τ 
ον τα έξοδα ήταν λίγα, σημασία εχ»
η προσφορά της εκκλησίας ωτ ·< ι ρ
γο των πολυτέκνων. Αν όλοι μ ··, κ >
π προσφέρουμε θα τους βλί τ ο - . ¡
καλλίτερο μάτι.
Ας σκεφτούμε πόσος η,ν.ιίσι,,
χρειάζεται για έναν οίκον·.'.··
που έχει πολυμελή οικογένεια Μ. ·
στα υπό τας σημερινός συνθήκ:·. πι.
ακρίβειας των πάντων
Πάντως οι πολύτεκνοι έ/,ω ν · ·
δια της παρουσίας εις την λτ ι· · ·ρ
γίαν αλλά για να είμεθα ηλ;κ
και πολλοί έλαμναν δια της απουτ :.
των, nupá τας προσκλήσεις - ·ι
Προέδρου και του .ΛΑΟΥ Α, μη
δοθεί σημασία για πφέτος αιιτ:· !σ _ :
και ασφαλώς δεν πρόκειται πιρί αδια
φορίας, πάντως ο Σύλλογο: λ,.ρ,,.ας
και περιχώρων βρίσκεται εις ι«> Γ/νυ
της δραστηριότητός του κυι ενεργ-.ι
σύμφωνα με τας εντολή: του Κ:>
τρου.

Η συμπαθής τάξις των Πολυτέ
κνων έκανε στον Ά γιο Γεώργιο
Βέροιας την λειτουργία που ανήγγει
λε δια των στηλών του «ΛΑΟΥ». Εί
ναι αλήθεια πως ο λαός εξυπηρετεί
πολλάκις του; πολυτέκνους - εννοώ
τον σύλλογο δημοσιεύοντας ανα
κοινώσεις τελείως δωρεάν, όσες και
αν είναι, και εγώ προσωπικώς με
πολύ θάρρος δίδω και σημειώνω.
Φτωχός ο σύλλογός τους, και πολλάκις ο Πρόεδρός τους πληρώνει ορι
σμένα χαρτιά και φάκελλο. Επ' αυτού
έχω ιδίαν πείραν μια που εγώ τα συμ
πληρώνω έχοντας φίλο τον αξιότιμο
κύριο Πρόεδρο των πολυτέκνων
Βέροιας και Περιχώρων. Ας πω μό
νον τα αρχικά του Κ.Ε. γιο να μη

Ο αμυντικός άσσος της Νοουσης ΠΑΡΙZAL «ου ανήκει πλέον στη δύναμη της
Βέροιας.

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ
ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Στον αγαπητό μας φίλο Γιώργο
Ιωαννίδη που ανέλαβε τα καθήκοντα
του προέδρου στην Α.Ε. Καλλιθέας
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε.
Οι ηγετικές του ικανότητες και η
μεγάλη του όρεξη για δουλειά, σε
συνδυασμό με την αγάπη του για την
ομάδα μας δίνουν το δικαίωμα να
πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αγαπη
μένη μας Α.Ε. Καλλιθέας θα γνωρίζει
μόνο θριάμβους,
ΝΑΚΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
«ΔΟΞΑΣ» ΜΑΚΡ.
Καλούνται άπαντες οι ποδοσφαιριστοί της «ΔΟΞΑΣ- Μακροχωρίου να
προσέλθουν. σήμερα 3-8-82 και ώραν
4 μ.μ. εις το κοινοτικό γυμναστήριον
Μακροχωρίου δια γνωριμίαν μετά
του νέου τεχνικού κ. Γιώργου Τσιντσόγλου. δια να λάβουν οδηγίες για
το πρόγραμμα προετοιμασίας που θ'
ακολουθήσει η ομάδα.
Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτι
κή.
ΕΚ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
.ΔΟΞΑΣ» ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Στο στάδιο της υπογραφής βρί
σκεται. σύμφωνα με πληροφορίες, η
απόφαση με την οποία καθορίζονται
οι νέες εμπορικές τιμές των οσπρίων,
νέας εσοδείας.
Οι νέες τιμές έχουν καθοριπθεί με
άπη τις εξαγγελθείσες παραγωγικές
τιμές.
Εκπρόσωποι του εμπορίου υπο
στηρίζουν ότι ο υπουργός Εμπορίου
κ. Γ. Μωραϊτης στα χέρια του οποίου
βρίσκεται το σχέδιο αποφάσεως πρέ
πει νυ προχωρήσει στην υπογραφή
της. δεδομένου άτι έχα ήδη αρχίσει η
απορρόφηση της νέας εσοδείας και
ειδικώτερα της φακής και το εμπόριο
αναγκάζεται να αποθεματοποιεί τις
ποσότητες που αγοράζει, επειδή δεν
γνωρίζει σε ποιες τιμές θα διαθέτει τα
όσπρια.

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Το θέμα της τυποποιήσεως των
υλικών συσκευασίας κρασιών και
ποτών, έθεσαν εκπρόσωποι του Συν
δέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Οί
νων και Ποτών.
Συγκεκριμένα επισημαίνουν, ότι
θιι πρέπει να καθειερωθούν μπουκά
λια ενιαίας περιεκτικότητας, οι περιε
κτικότητες αυτές να εναρμονισθούν
με τις περιεκτικότητες που αποδέχε
ται η ΕΟΚ και να υπάρξουν και προ
διαγραφές για την ποιότητα των
μπουκαλιών «ου παράγουν τα
υαλουργεία.
Ο ΣΕΒΟΠ αναφέρει ότι θα πρέπει
το υπουργείο Εμπορίου να επιδιώξει
την ολοκλήρωση των εργασιών της
ειδικής επιτροπής που σύστησε το
ΕΛΚΕΠΑ, ενώ είναι απαραίτητη και
η σύσταση άλλης ομάδος εργασίας
στο υπουργείο (με συμμετοχή εκπρο
σώπων του ΣΕΒΟΠ), που θα εξετάσει
τους οικονομικά συμφέροντες τρό
πους για την οικονομία μας με τους
οποίους θα μεθοδεοθεί η προσέγγιση
και ταύτιση των περιεκτών στα κοι
νοτικά πρότυπα.

σκυταλοδρομία 4X100.
• Εξάλλου, η Ιταλική Εθνική
ομάδα του κλασσικού Α θλητι
σμού θα δοκτμασθεί για τελευταία
φορά από τους α γώ νες τω ν Αθηνοιν στις 28 Α υγούστου. Α υτό το
ανακοίνωσε ο εκπρόσ ω πος της
Ιταλικής
ομ οσπονδίας
Έ λ ιο
Π αππορέτι, ο οπ οίος ανάφερε ότι
γίνονται προσπάθειες για να πά
ρουν μέρος στους α γώ νες Α μερι
κανοί πρωταθλητές, μ εταξύ των
οποίω ν και ο Κ άρλ Λ ιούις, που
έχει φετινά ρεκόρ στα 100 μέτρα
10' και στο μ ήκος 8.76 μέτρα,
που είναι το δεύτερο καλύτερο
ρεκόρ όλω ν τω ν εποχώ ν.
• Στο μεταξύ οι Ιταλοί ρεπόρτερς υποστηρίζουν ότι η συμμε
τοχή σ' αυτό το μ ήτινγκ του
Λ ιουις θα κοστίσει σ τους διο ρ γα 
νω τές τω ν α γώ νω ν πάνω από
100.000 δραχμές.
• Ο Α θηναίος διεθνής διαιτη
τή ς Μ παλής. που έχει διατεθεί
στην Φ ΙΦΑ για τους α γώ νες της,
δεν επελέγει να διαιτητεύσει α γώ 
νες του νέου πρω ταθλήματος του
επαγγελματικού μας ποδοσφαί
ρου.

ΣΤΗ ΔΟΞΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της
Βεροίας και ιατέεητιι τ<Λ> πάναθη
ναΐκού Χρ Υρυντιδι»; οπέγραφε ατη
Δόξα Δράμας.
Οι επαφές που είχυ αρχίσει η διοί
κηση της Βέροιας με τον ποόοοφαιρι
στή δεν απέδωσαν.

• Α κόμα από το Συμβούλιο
επ ιλογή ς διαιτητώ ν το υ επαγγελ
ματικού ποδοσφ αίρου χα ρα κτη ρί
σθηκαν ακατάλληλοι και απο
κλείσθηκαν α π ό τους αγώ νες του
νέου πρω ταθλήματος οι διαιτητές
Τ σουρής, Λ ουτρίδης, Τ σουμάνης
(Λάρισας),
Τ σολάκης. Αγγελίδη ς (Σερρώ ν - Σ ιδηρόπουλος
(Θ εσσαλονίκης)
Βαρδάκας
(Κ οζάνης) και Κ οσμόπουλος
(Η λείας) ο οποίος είχε διαιτητεύ
σει τον τελικό του κυπέλλου
Ελλάδος Π αναθηναϊκού
Λάρι
σας 1-0.
• Σ το μεταξύ, το Σ υμ βούλιο
ανακοίνω σε τα ονόματα 90 Ελλήνω ν διαιτητώ ν, α π ό ρ ο υ ς οποίους
στο τέλος Α υγούστου οι 40 θα
επιλεγούν για τους α γώ νες του
νέου Π ρω ταθλήματος.

& ιο β ά « π :ε
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ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΙ ΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΤακτιμΟ μ έλος Ε I Η £ )
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΙΚΑ!
Ιδιοκτηινς Εκδατκ,
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ
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Τα Καυκοσιονά ιιπαλλέτα l-ío
εμ φ α νιστούν μ εθαύριο Τετόι - >
στις 6 το απόγευμ α, στο θερ ινό
Δημοτικό Θ έατρο του δή μ ου Νι
KOÎOC

Μήν α νο δ ετε φωτιά ιπ ι,ν
αγροτική έκταση. Κίνδυ
ν ο ς νό κατα στρέφ ετε τήν
περιουσία έκείνου m>ù
σάς φιλοξενεί.
Μήν καίτε τά ξερό χάρτα
TOÙ αγροκτήματος αμς
χωρίς τήν άδεια και τήν
παρουσία τού αγροφ ύλα
κα.

Σπς 7 και 8 Αυγούστου ο Εκτιο
λιτισπκός
Τουριστικός
Ομιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
όλων των εκπολιτιστικών συλλόγων
του Νομού μας κοι τους προσκολεί
να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις
Συμμετοχή όσοι θέλουν μπορούν να
δηλώσουν στο τηλέφωνο 24.781
και 24.208

ί

Κανχασιανα
μπαλλέτα
στη Νίκαια

Παραθεριστές

Πολιτιστικές
€κδηλώσ€ΐς
στο Κωστοχώρι

αποκλείστηκε
απ’ τον τελικό
των 100 ελ.
Ο ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ
Η πρυιτιιΐίλήτοισ της Χΰλόμόησης
Σοφία Λάοα στη προκριματική φ ά 
ση των |(Ι0 μέτρων (λευθίρως του
4ου παγκοσμίου πρωταθλήματος
πιω γίνεται στον Ισημερινό, πήρε
μίρος σ»ην τη ,ιηι,ά και τερμάτισε
7|| με I (ΚΙ,2. Lilli ιο ίτυ γΓ να .ποοχριΟεί τόσο στη κούρσα της έμι-χΛίκηοηζ του τίτλου όσο και στη
κούρσα της παρηγοριάς στην οποία
τελευταία προκρίθηχε η Γαλλίδα
Συλβί Μπομπέ με 58.57

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ
Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

• Δεν είναι μόνο ο Ελευθεριάδης
που εξ αιτίας της μη επαγγελματικής
αποκαταστάσεώς του πήρε των ο μα
τιών του και έφυγε από την Βέροια.
Στην ίδια κατηγορία ηνήκει και ο
τερματοφύλακας Λαζάρου που από
καιρό απέχει όλων των εκδηλώσεων
του συλλόγου του,
Οι δύο αυτές περιπτώσεις-πρέπει
να προβληματίσουν την σημερινή
διοίκηση, διότι αυτή την στιγμή στις
τάξεις του συλλόγου υπάρχουν πολ
λοί άνεργοι ποδοσφαιριστές, ενώ
παράλληλα επιβάλεται πάνω στο θέ
μα αυτό να υπάρξει και η ανάλογη
κατανόηση από διάφορο; υπηρεσίες
και επιχειρήσεις.

ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΚΤΗΣΕ
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ

ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ο Ανδρέας Ελευθεριάδης στα 6
Χρονιά που αγωνίσθηκε στη ΒΕΡΟΙΑ
είχε θετική προσφορά στην ομάδα,
«λην όμως η εν γένει απόδοσή του
δεν ήταν ανάλογη των πραγματικών
δυνατοτήτων του. Αυτό είχε σαν
απ'” έλεσμα η κοστολόγησή του στο
«ποδοσφαιρικό χρημαηστήριο* νπ
παρουσιάζει μιά τρομακτική αστάεια, με κύριο γνώρισμα την πτώση
της αΥ°Ραστικής του αξίας. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το
γεγονός ότι ενώ προ τριετίας προσέΦΕΡε γι αυτόν η ΑΕΚ το ποσόν των
εκατομμυρίων δραχμών, πέρυσι η
ΚΑΒΑΛΑ προσέφερε 3.500.000, για
Γ 80θ

ναν στο γραφείο του κ. Λέκκα) ήρθε
στα γραφεία του συλλόγου για το
σχετικά έγγρυφυ και το πρόσωπό του
έλαμπε από ευτυχία. 1ε ερώτησή μας
γιατί τόση χαρά για την μεταγραφή
του αφού στο κάτω-κάτω η ομάδα
στην οποία πάει είναι κατά τεκμήριο
υποδιέστερη της ΒΕΡΟΙΑΣ σε όλους
τους τομείς, η απάντηση του Ελευθκριάδη ήταν «Ναι αλλά με βάζουν σε
δουλειά».
Νομίζουμε λοιπόν πως η χωρίς
περιστροφές αυτή απάντηση του
ποδοσφαιριστή φανερώνει περίτρανα
πόσο τον απασχολούσε το θέμα της
ανεργίας του και κατ' επέκταση η
αβεβαιότητα του μέλλοντος του.

Οι Πολύτεκνοι

\

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με ζα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
ΤηΧεφωνεΐστε μας 29.762

—

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Θα έντατικοποιηθούν οι έρευ
νες γιο την αποκάλυψη περιπτώ
σεων διακίνησης ναρκωτικών και
λαθρεμπορίας όπλων από μικρό και
μεγάλα σκάφη, με βάση τις πληρο
φορίες που θα γίνονται γνωστές
στις αρμόδιες αρχές.
Αυτό όήλωσε προχθές, ο υφο
πουργός οικονομικών κ Παν Ρου
μελιώτης. ο οποίος σχετικά με τα
τελευταία περιστατικά λαθρεμπο
ρίας και διακίνησης ναρκωτικών και
όπλων ανέφερε tu εξός:
•
Το μοτορσίπ «Τρόνς Μ ό ρ ο
έχει διερευνηθεί πλήρης και δεν
βρέθηκε τίποτε άλλο εκτός από τον
οπλισμό που έχει ανακοινωθεί 0
πλοίαρχος τού πλοίου έχει παροπεμφθεί στον Εισαγγελέα και έχει
προφυλακισθεί
•
Η θαλαμηγός «Τεκίλα» που
ακολουθούσε το προηγούμενο σκο
Φος εντοπίσθηκε και από έρευνα
πυυ εγινε διαπιστώθηκε ότι δεν έχει
καμιά απολύτως οχεση
•
Το μοτορσίπ «Ηλιος» ο
καπετάνιος συνελήφθη ν>α τελω 
νειακό παράβαση Συγκεκριμένα
διαπιστώθηκε ότι είχε 2 0 ενέσεις
μορφίνης τις οποίες δεν είχε δηλώ
σει Ό πω ς είπε α πλοίαρχος θα τις
χρησιμοποιούσε για φαρμακεμτικούς σκοπούς Το μοτορσίπ είχε
απασχολήσει στο πορελθόν τις
αρχές για λαθρεμπόριο ναρκωτι
κών.
•
Οι νουαγοί της θαλαμηγού
«START« που μετοφέρθηκαν στα
Χανιά δόλωσαν ότι μετέφκρσν μοζί
τους μιά βαλίτσα που περιείχε μιά
χρυσή καδένα. 3 περιδέρια χρυσά
3 ζευγάρια σκουλαρίκια χρυσό. 1
κουτί με χρυσές αλυσίδες. 3 χρυσά
δοκτυλίδια 3 ωρολόγια χρυσά. Η
θαλαμηγός που βρέθηκε ημιβυθ·
σμένη ερευνήθηκε και δεν περιείχε
’inora άλλο.

ν^
■

A

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
-i ΑΠ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

0 Σοβιετικός υπουργός εξωτε
ρικών ανακοίνωσε χθ ες ότι απελαυ
νέτοι ο Αμερικανός ανταποκριτής
του
περιοδικού
«Νιούσγουήκ»,
Αντριου Ναγκόρσκι, γιο «ασυμββαστες με το δημοσιογραφικό επάγ
γελμα ενέργειες» Η απέλαση αυτή
είναι π πρώτη που αφορά Αμερικα
νό δημοσιογράφο από τη δεκαετία
τ<κι 1970
Το επίσημο πρακτορείο ειδή
σεων «Τπς» μετέδωσε ότι α
Ναγκόρσκι κλήθηκε χθές το πρωί
στο τμήμα τύπου του σοβιετικού
υπουργείου εζωτκρικών, όπου τον
πληροφόρησαν άτι πρέπει να εγκα
ταλείψει τη χώμα όσο το δυνατό
γρηγορότερα
Ο αναπληρωτής επικεφαλής
του τμήματος τύπου, κ. Γιούρι
ΒικτόρΦ κατηγόρησε τον Αμερικονό δημοσιογράφο ότι παρέστησε
τον Σοβιετικό ανταποκριτή κατά την
επίσκεψή του στη ρωαική πόλη
Βολόντα. τον περασμένο Οκτώβριο.
0 κ. Βικρορωφ κατηγόρησε επίσης
τον κ Ναγκόρκσι Οτι πορέβη τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς και ότι

Περισσότερα
véa αυτ/τα
κυκλοφόρησαν
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
15.429 οχήματα παντός τύπου
κυκλοφόρησαν για ιιρώτη φορά σ'
αλάκληρη την χώρα τον Απρίλιο
Σύμφωνο με τα στοιχεία της στα
τιστικής υπηρεσίας απ αυτά 8.619
ήταν επιβατικά 67 λεωφορεία.
4.99Θ φορτηγό και 1,747 μοτοουκ ίέ π ίς
Σ* σύγκριση με τον Απρίλιο
1 9 8 ' τα νέα οχήματα αυξήθηκαν
κατά 26.9%
Εξ άλλου το τετράμηνο Ιανουο0«>υ ΑποτΑίομ κυκλοφόρησαν για
πρώτη σειρά 5 4 .2 9 0 νέα οχήματα
ιναντ 34.778 το αντίστοιχο διά
στημα τοο 1981

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προ
κύλησαν προχθές στη Βηρυτό το θά
νατό 165 - 200 πτόμιον και τον τραυ
ματισμό 400. γράψει ο λιβανικός τί>

τ.κ.

ΤΟ ΑΚΕΛ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του
καταδικάζει και καταγγέλει διεθνώς
την ποράνομη ενέργεια της τουρκοκυπριακής ηγεσίας να παραχωρήσει
σε Τουρκοκύπριους και έποικους
«τίτλους οριστικής κατοχής» της γής
των Ελληνοκυπρίων προσφύγων
στις κατεχόμενες περιοχές.
Ανακοίνωση της κεντρικής επι
τροπής του ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η
απόφαση αυτή των Τουρκοκυπρίων
αποτελεί «μιά νέα παραμονή, απα
ράδεκτη και προκλητική ενέργεια
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας» και
προσθέτει ότι η αυθαίρετη αυτή
ενεργεια με κανένα τρόπο δεν μπο
ρεί να δικαιολογηθεί ή νο θεωρηθεί
νόμιμη
Τέλος το ΑΚΕΛ καλεί τον ΟΗΕ
και όσους ενδιαφέροντα) για μιό
ειρηνική και δίκαιη λύση του
Κυπριακού να λάβουν όλα τα μέτρα
για ακύρωση της παραβομής αυτής
ενεργείας και την εφαρμογή των
αποφάσεων και τιυν ψηφισμάτων
του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

σε μιά άλλη περίπτωση παρέστησε
τον Πολωνό τουρίστο.
Ο κ. Ναγκόρσκι από τη μεριά
του δήλωσε ότι ξαφνιάστηκε πολύ
όταν έμαθε το μέτρο που έλαβαν οι
σοβιετικές αρχές εναντίον του
«Δεν φαντάστηκα ότι θα μου
συνίβοινε κάτι τέτοιο. Οι κατηγο
ρίες είναι βέβαια πλαστές νομίζω
άτι με διώχνουν γιατί δεν τους αρέ
οουν αυτά που γράφω για τη Σοβιε
τική Έ νω ση και απλώς θέλουν να
με ξεφορτωθούν» πρόσθεσε ο κ.
Ναγκόρσκι.

Τί έλεγε ο
Πρωθυπουργός
Συνέχεια οπό την 1η
περιουσίων τόσων Ελλήνων, αλλά
δεν είχε το θάρρος από τις τόσο
σημαντικές Θέσεις που κατείχε στις
κυβερνήσεις της Ν.Δ. να αντιμετω
πίσει τους παράγοντες της ανωμα
λίας. Αντίθετα ενθάρρυνε κάθε
μορφής κινδυνολογία, στόχος της
οποίας είναι το δημοκρατικό πολί
τευμα!».
Επίσης ο κ. Α. Παπανδρέου είχε
κατηγορήσει πέρυσι την κυβέρνηση
της Ν Δ για αδυναμία να κατευθύ
νει τις έρευνες κοι να αυλλόβει τους
ενόχους. Και υποστήριξε ότι υποβοηθείται μιό έρπουσα κινδυνολο
γία με στόχο την κάμψη του λαϊκού
Φρονήματος

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευ
σην 180.000 οβίδες, ρουκέττες κιπ
βύμβες κάθε είδους μέσα πε 14 ώρες,
πτη Αστική Βηρυτό κιιι στα περίχω
ρα της σύμφωνα με πρόχειρο απολο
γισμό των παλαιστινιακών και λιβονικών προοδευτικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τον απολογισμό
αυτό, έπεφταν στη Δυτική Βηρυτό
και στα περίχωρά της κατά μέσο όρο
τρεις οβίδες αντί δευτερόλεπτο για 15
συνεχείς ώρες. Οι αεροπορικές επι
δρομές επαναλ,αμβανότιιν κάθε τρία
λεπτά, ενώ κάθε μιά ώρα, 60 αετρο
πλάνα συμμετείχαν, στις επιδρομές.
Αυτός ο λατιιιγισμός του πυρύς
έπληξε μιά επιφάνεια εδάφους γύροι
στα 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Οι ζημιές από ιούς βομβαρδι
σμυύς είναι σημαντικές. Ολόκληρα
τμήματα δρόμων καταστράφηκαν
από τις βόμβες. Πολλά κτίρια κατέρρευσαν. Δεκάδες διαμερίσματα και
εμπορικά καταστήματα έγιναν παρα
νάλωμα του πυράς. Η κυκλοφορία
στους δρόμαυθς έχει καταστεί αδύνα
τη.
Πολλές πρεσβείες, σχολεία, ξενο
δοχεία και διαμερίσματα πολιτικών
ηγετών έπληγησαν από τους βομβαρ
δισμούς.
Χαρακτηριστικά, οι πρεσβείες
της Σοβιετικής Ένωσης, της Κίνιις.
της Τυνησίας και της Αίγυπτου υπέστησαν ζημιές.
Παράλληλα τρεις Ισραηλινοί
στρατιώτες σκοτώθηκαν προχθές
στις
εχθροπραξίες
ανακοίνωσε
Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσω
πος.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο
συνολικός αριθμός των φονευθέντων
Ισραηλινών στρατιωτών, από την
αρχή της εισβολής στο Λίβανο, ανέρ
χεται σε 299.
Εξ άλλου δύα Σύροι σκοτώθηκαν
και τέσσερεις από τους οπαίους δύο
λοχαγοί τραυματίσθηκαν, προχθές,
πολεμώντας εναντίον των Ισραηλινών. σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρό
σωπο της Δαμασκού.

Συνήλθαν σε κοινή σύσκεψη η
Εκτελεστική Διοίκηση της Ομοσπον
δίας Παντοπωλών Β. Ελλάδος,
εκπρόσωποι της ΠΛΣΕΓΕΣ, εκπρό
σωποι συνεταιριστικών Οργανώσεων
της Θεσσαλονίκης, πρόεδροι Σωμα
τείων Παντοπωλών Β. Ελλάδος κ.α.

πιστωτικό
σημείωμα
του
πωλητή οίκου εξωτερικού.
• Θα κοινοποιούν αντίγραφο
τη ς αδείας εκτελωνισμού και
Οικονομική Εφορία της έδρας
της επιχκι ρήσεως ή της κυτοι
κίας του εισαγωγέα.
• Θα αναγραφούν στην άδεια
εκτελωνισμού ολόκληρο το
ποσό του τιμολογίου αλλά θα
εμβάζουν μόνο το απομένον
μετά την έκπτωση υπόλοιπο.
• Δεν θα ζητούν από τους εισ
αγωγείς την κατάθεση χρήμα
τικών προκαταβολών που
αντιστοιχούν στην έκπτωση.
Κάθε άλλη πιρίπτοκτη θα παρο
πέμπεται για κρίση στην Επιτροπή
Ελέγχου Συναλλάγματος Εισαγωγής
αμέσως μετά τη χορήγηση της σχετι
κής εγκρ(σεως εισαγωγής.

Τέλος, με άλλες αποφάσεις του
κ Βερυβόκη οι ασφολισμένοι και
συνταξιούχοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και
του ΤΑΚΕ, που πάσχουν από τετροπληγία ή παραπληγία και κρίνονται
ανίκανοι για κάθ βιοποριστική εργα
σία δικαιούνται μηνιαίο εξωίόρυματικό επίδομα, σε ποσό Ισο με το
κστώτατο όριο συντάξεω ς λόγω
γήρατος προσαυξανόμενο για τους
πρώτους κατά 50% και νια τους
δεύτερους κατά 20%.

£ τα; n<ù.CtttumcK μα /ΐ/π/ς, μ ι το όπλο orο χέρι, τρεχι ι νη xaJ.i íffíd rvri> πίσω τον τα πάντα
ίχ ο ν ν ια οπ ΐά ω β ιϊ από τ ο ν ; ιαοαη/.ιΐ'ον: Ιχιιιόιοιόιομοίκ
Τυ συριακό πρακτορείο ειδήσεων
•ΣΑΝΑ». που μετέδωσε τις δηλώσεις
του εκπροσώπου, πρόσθεσε ότι δύο
συριυκά άρματα μάχης καταοτράφησαν και δύο άλλα υπέστησαν ζημιές,
ενώ ένα τεθωρακισμένο όχημα, τρία
βυτιοφόρα αυτοκίνητα και δέκα οχή
ματα μεταφοράς προσωπικού, καταστράφηκαν.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι
Ισραηλινοί υπέστησαν βαρείες ιιπώ-

λειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό,
αλλά δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέ
ρειες.
Στο μεταξύ ο ραδιοσταθμός των
φαλαγγιτών μετέδωσε ότι χθές τα
χαράματα αντηλλάγησαν σποραδικά
πυρά πυροβολικού στα νότια προά
στια της Βηρυτού, μεταξύ των Ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων.
Εξ άλλου, στη διάρκεια της νύχτας,
τα ισραηλινά στρατεύματα έρριξαν

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Τριάντα επτά εκατ τσιγάρα κά
πνισαν περισσότερα ιον προηγού
μενο μήνα σε σύγκριση με ιον Ιού
λιο 1981 οι Ελληνες, σύμφωνα με
το στοιχείο του υπουργείου Οικονο
μικών
Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο φορο
λογήθηκαν 2 6ις 146 εκατ τσιγάρα
έναντι 2 δις 109 εκατ. τον αντίστοι
χο μήνα Μάρτιο. Απ αυτά 1 858
εκατ. ήταν υπερπολυτέλειας (φίλ
τρο). 42 εκατ. πολυτελείας. 37 εκατ.
ημιπολιτελείας κλπ

Από την Ελλάδα

ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ - Ε.Γ.Σ.
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΟΥΠΕΡ - ΜΑΡΚΕΤ
Κατά την σύσκεψη εξετάσθηκε το
γνωστό πρόβλημα της δραστηριότη
τας ταιν Ενώσεοιν Γεωργικών Συνε
ταιρισμών στο λιανικό εμπόριο και οι
επιπτώσεις στην λειτουργία των παν
τοπωλείων.
Οι ομιλητές εκπρόσωποι των παν
τοπωλών επισήμαναν την αντίθεσή
τους με τις Ε.Γ.Σ διότι αντί ν' ασχο
ληθούν με το κυρίως έόΥο αυτών που
είναι η προώθηση των αγροτικών
προϊόντων, ασχολούνται με την μπά
κα λική.
Οι εκπρόσωποι των Ε.Γ.Σ ανέφε
ραν ότι προκειμένου να προωθήσουν
τα προϊόντα τους στον τελικό κατα
ναλωτή σε συμφέρουσες ημές δίχως
την μεσολάβηση των γνωστών
κυκλωμάτων μεσαζόντων που εκμετυλει'ιονται τον καταναλωτή και τους
γεωργούς, θα ιδρύσουν σ όλη την
χώρα ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ. Λν
όμως οι παντοπώλες αναλαμβάνουν
να προωθήσουν τα προίόντα των
Ε.Γ.Σ. στον τελικό καταναλωτή δί
χως την μεσολάβηση των γνωστών
κυκλωμάτων, τότε δεν υφισταται λό
γος ν' ασχοληθούν οι γεωργοί με την
μπακαλική.
Από τους παρευρισκομένους επισημάνθηκε η ανάγκη στενότερης
συνεργασίας ώστε να σταματήσει η
εκμετάλευση των γεωργών κιυ του
κιΐΗΐναλοιτού. οπό τους αγνώστους
γνωατού^. νονούς.
Προ καμένου να πρΟΥΜΟτυποιηθεί
ή συνιρνη/Τιιι αυτή Απεφασθτθηιη.
όπως σε κοινή σύσκεψη εκπρόσωποι
της ΠΑΣΕΓΕΣ και των παντοπωλών
εξετάσουν τα εκατέρωθεν προβλήμα
τα.

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Με Π. Δ·γμα που υπέγραψε ο
υπουργός Κοιν Ασφαλίσεων, κ- Ελ.
Βερυβάκης. αυξάνεται κατά 15% το
εφάπαξ βοήθημα των δημοσίων
υπαλλήλων

Με άλλη απόφαση χορηγήθηκε
ανοδρομικά από 1.5.82 στους συν
ταξιούχους του ΤΑΙΣΥΤ διορθωτικά
ποσό οπό 1600 μέχρι 4 0 0 0 δρχ.
τον μήνο ανάλογο με το ύψος της
καταβαλλόμενης συντάξεως.

ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΝ
ΑΡΑΦΑΤ

Η φοιτητική Παράταξη της
Νέας Δημοκρατίας ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ συγχαίρει τα μέλη της
που πέτυχαν στις εισιτήριες εξετά
σεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και τους εύχετας καλό
πρόοδο και συνεχή επαγρύπνηση
στους αγώνες νια την διατήρηση
της Δημοκρατίας στον τόπο μας.
ΔΑΠ ΝΔΦΚ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

L ·#

Την αύξηση συτή δικαιούνται
όσοι αποχώρησαν από την υπηρε
σία μετά την 1.1.82.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΚΑΠΝΙΣΑΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

[73
ΛΑ

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΦ'ΑΠΑΞ
ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΡΕΙΣ ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ
600 νεκροί και τραυματίες

Πότε αναγνωρίζονται
εκπτώσεις σε τιμολόγια
εισαγωγής εμπορευμάτων
Οδηγίες προς τις μεσολαβούσες
Εμπορικές Τράπεζες σχετικά με η ς
εκπτώσιης στα τιμολόγια εισαγομένων εμπορευμάτων παρέχει με εγκύ
ελιά της η Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα οι μκαολπβούντες
Τράπεζες θα αντιμετωπίζουν απ’
ευθείας τις εκπτώσεις που ιιναφέρον
ται οι σχετικό έγγραφο του υπουρ
Υΐΐου
Εμπορίου
αρ,
ΕΛ· 3275/1090/27 4.82 με την προί)
ποΑση άτι: θ α συντάσουν επί του
σώματος της άδειος «τελωνισμού
την ακόλουθη πράξη «Από την αξία
τσιφ δεν Οσ εμβιισθεί ποσό... επειδή
ϊοοηγήθηκε έκπτωση».
•
Η ζητούμενη έκπτωση θα
περιλαμβάνεται στο ημολόγιο
που συνοδεύει τα σχ -κ ά φορ
τ.,ιτικά έγγραφα η θα κροκό
i r a από άλλυ έγγραφο ή

i

15 ΩΡΕΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ

Έδιωξαν από τη Μόσχα
Αμερικανό ανταποκριτή
ΜΟΣΧΑ 2 (ΑΠΕ)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΙΙρόταση για την παροχή καταφυγίου στην Αθήνα, του Παλαιστί
νιου ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ και επιτελών του, εφ" όσον απεφάσιζε να
κγκατελειψει τη Δυτ. Βηρυτό ανεκλήθει μετά από παρέμβαση του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνστ. Καραμανλή.
Η προσφορά λέγεται ότι έγινε από την κυβέρνηση Παπανδρέου την
περασμένη εβδομάδα. Λεν είναι όμως σαφές αν έφθασε στον Παλαιστί
νιο ηγέτη πριν τροποποιηθεί δραστικά το περιεχόμενό της. Η σημερι
νή θέση «ναι ότι εφ όσον το ζητήσει ο κ. Αραφάτ, θα του επιτραπεί να
έλθει στην Αθήνα για σύσκεψη με περιορισμένη συνοδεία.
Τις αποκαλύψεις αυτές έκαναν οι «Τάιμς» του Λονδίνου σε δίστηλη
ανταπόκρισή τους από την Αθήνα που δημοσιεύθηκε στο φύλλο του
Σαββάτου (31ης Ιουλίου) με τίτλο «Η Ελλάς ανακαλεί προσφορά γιο
καταφύγιο στον Αραράτ».

ίΓΤΟ ΛΑΪΚΟ
ΛΑΧΕΙΟ

φωτοβολίδες στην περιοχή αυτή,
σύμφωνα πάντα με το ραδιοσταθμό.
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Το
Συμβούλιο
Ασφαλείας,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και
υιοθέτησε ομόφωνα απόφαση που
ζητάει την «άμεση διακοπή όλων των
στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε
ολόκληρη την επικράτεια του Λιβά
νου και στην περιοχή των λιβανο-ισραηλινών συνόρων».
Στην Ουάσιγκτον. εκπρόσωπος
του Σταϊητ Ντηπάρτμεντ, δήλωσε ότι
επιτεύχθηκε νέα·εκεχειρία» η ένατη
κατά σειρά, και πρόσθεσε ότι. οι
συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυ
σης του πυρός, καθιστούν σχεδόν
αδύνατη τη μεσολαβητική αποστολή
του Αμερικάνου απεσταλμένου στη
Μέση Ανατολή. Φιλίπ Χαμπίμπ.
Στη Μόσχα, επίσημη ανακοίνω
ση της σοβιετικής ηγεσίας, που μετέ
δωσε το πρακτορείο «ΤΑΣΣ», καλεί
το Συμβούλιο Ασφαλείας να πάρει
δραστικά μέτρα για να σταματήσει η
γενοκτονία των Παλαιστινίων και
των αμάχων στη Δυτική Βηρυτό από
τους Ισραηλινούς, τους οποίους αποκαλεί βάρβαρους και καταγγέλλει ότι
οι ΗΠΑ φέρουν ευθύνη για τις επιθέ
σεις που έχπ εξαπολύσει το Ισραήλ.
• Ο υπουργός της Οργάνωσης
Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης
Ανμπού Ιγιάντ παραδέχθηκε ότι οι
ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέ
χουν το διεθνές αεροδρόμιο της
Βηρυτού σε δήλωσή του προς τους
ξένους δημοσιογράφους που βρί
σκονται στην πολιορκημένη Δυτική
Βηρυτό.

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Στην σημερινή κλήρωση του Λαϊκού
λαχείου κέρδισαν οι εξής αριθμοί:
0
αριθμός
67304
κερδίζει
3.610360 δρχ
0 αριθμός 27201 κερδίζει 730.000
δρχ
0 οριθμός 43117 κερδίζει 370.000
όρχ.
Από 80.000 δρχ. οι αριθμοί:
3174 10061 17427 34348 59244.
Απο 40.000 δρχ οι αριθμοί:
14278 22734 30102 39110 49862
55201 62028 71899 76277 77996
Από 20.000 δρχ. οι αριθμοί:
1281 5337 7009 12495 19690
25608 28660 32906 37222 41934
45351 46983 51975 53429 57134
573)1 63761 65080 69556 73311
79268
Από 12.000 όρχ. οι αριθμοί:
2493 4756 6228 8227 10982
11533 13657 18198 21182 21983
27348 31374 32155 35980 36811
38299 40302 43969 47530 50443
51194 52577 56403 58072 60446
62679 68054 76699 77291 77315
Από 8 000 δρχ. οι αριθμοί:
570 1962 3945 7796 9149 9820
12084 12986 15199 16440 18979
20351 23445 24196 24927 25659
27170 28089 29271 30643 33657
35099 39971 41123 42685 43245
43498 44690 46102 49291 52496
52858 54260 55652 58783 59965
61117 63150 64312 65943 67294
68805 70307 71078 72690 74262
74983 75655 78787 79879.
Τέλος οπό 400 δρχ. κερδίζουν όλοι οι
αριθμοί που λήγουν στο 4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΕΔΩΣΕ Ο κ. ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Eivui κάτι το πολύ θλιβερό η
καταστροφή των δασών από τις πυρ
καγιές της Κυριακής 1 Αυγούστου,
είπε χθές Δευτέρα
το μεσημέρι,
στυυς δημοσιογράφους ο υπουργός
Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης.
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το δά
σος πρέπει να είναι υπεράνω των
πολιτικών πραγμάτων και να μην γί
νεται προσπάθεια μέσω αυτού (με τις
πυρκαγιές) να δημιουργούνται προ
βλήματα στον τόπο.
Ο κ. Σημίτης είπε ότι όλα οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι οι φωτιές
στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα
δεν είναι τυχαίες.
Ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Μό
σχος Γικόνογλου είπε εξ άλλου ότι
μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν
καέί 20.000 περίπου στρέμματα δά
σους στην περιοχή της Πεντέλης.
Εξ άλλου σύμφωνα με στοιχεία
της δασικής υπηρεσίας, από την πυρκαγ στο Ηυλόκυπ roo m e Κοαινιΐιας έχουν καεί άνω των ο .υ υ υ
στρεμμάτων.
Μέχρι τις 2 μ.μ της Δευτέρας 2
Αυγούστου και σύμφωνα με τα στοι
χεία που έδωσε ο κ. Γικόνογλου, οι
ζημιές που προκλήθηκαν στην Αττι
κή από τις πυρκαγιές είναι οι εξής:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Υπέστησαν ζημιές
20 οικοδομές, ενώ κάηκαν μιά λυόμε
νη οικία 2 μικρές οικοδομές,, μιά βί
λα, ο δεύτερος όροφος μιάς βίλας.
ΠΕΝΤΕΛΗ: Απανθρακώθηκαν 2
άτομα που είχαν ανεβεί εκεί την
Κυριακή για πίκ-νίκ κοι ορειβασία.
Πρόκατιιι για τον Βερέκα Χρυσόστο
μο του Αθανασίου γεννηθέντα το
1926 και τον Ιταλό Ντιμάρκα Φερν
τινάνο γεννηθέντα το 1926 στη Ρώ
μη. Κάηκαν 2 καλύβες, I λυόμενο
σπίτι, μιά οικοδομή.
ΜΕΛ1Σ1Α: Κάηκαν δύο IX .
αυτοκίνητα και δύο παλιές οικοδο
μές,
Ο κ. Γικόνογλου είπε ότι όλες α>
περαιχές (ης χώμιις που κάηκαν θα
«εροφωτο-,ραφηθοιίν. (άστε από to o
χρόνοι: να αρχίσει η αναδάσωσή
τους.
Ο κ. Γικόνογλου είπε 0tt την
Κυριακή 1 Αυθγούστου σημειώθη
καν οι ακόλουθες 20 πυρκαγιές σε

ολόκληρη τη χώρα:
Kau» Σούλι Μαραθώνα: Άναψε στις
12.25 μ.μ. και σβύστηκε αμέσως από
κατοίκους. την πυροσβεστική και την
δασική υπηρεσία.
Πήραν μέρος στην κατάσβεση και δύο
αεροσκάφη
- Αρνα ΓυΟείοιι (θέση Παλιόβρύση
Βασιλικός): Άναψε στις 12.30 μ.μ. της
Κυριακής και συνεχιζόταν μέχρι τις 2 μ.μ.
της Λειιτέρας 2 Αυγούστου.
Εελιανά Αίγιου: Άναψε στις 12.40
μ.μ. της Κυριακής και συνεχιζόταν μέχρι
ης 2 μ.μ. της Δευτέρας 2 Αυγούστου.
Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης: Άναψε
στις 12.10 μ.μ. της Κυριακής και σβύοτη
κι: στις 4 μ.μ. την ίδια ημέρα. Κάηκαν 100
στρέμματα θάμνοι.
ν,-νυους Πεντέλη Αττικής: Άναψε
οτις 15.15 της Κυριακής και συνεχιζόταν
στις 14 της Δευτέρας 2 Αυγούστου στη
θέση Ντάου Πεντέλης.
-Ά γ ιο ς Διονύσιος ΚορίνΟου. Άναψε
στις 15.15 της Κυριακής και πβύαιηκε
σπς 23 την ίδια ημέρα. Κάηκαν 100
στρέμματα πεύκα και χόρτα.
- Ελευσίνα: Άναψε σπς 4 μ.μ. της
Κυριακής και σβύστηκε σπς 7 το πρωί
της Δευτέρας 2 Αυγούστου.
Ξυλόκαστρο: Άναψε στις 15.10 της
Κυριακής και σβύστηκε σπς 7 το πρωί
της Δευτέρας 2 Αυγούστου.
Μέγαρα: Άναψε σπς 14.22 της Κυρία
κής και σβύστηκε σπς 17 την ίδια μέρα.
- Μελίσσια Αττικής: Άναψε σπς 16.27
τηϊ Κυριακής και σβύστηκε σπς 17 την
I6ta μέρα.
- Ανθούπολη Ατπκής: Άναψε σπς
16.27 της Κυριακής και σβύστηκε σπς
16.45 την (δια μέρα.
- Αλιβέρι Άναψε σπς 16 43 της Κυρια
κής και σβήατηκε στις 21.15 την ίδια μέ
ρα.
- Ναύπλιο: Άναψε στις 17 της Κυρια
κής κοι σβήστηκε σπς 20 την ίδια μέρα.
- Σπέτσες: Άναψε στις 17.34 της Κυρια
κής και σβύστηκε σπς 23 την ίδια μέρα.
Πιθανόν να ήταν εμπρησμός.
- Λαμία: Άναψε στις 17 της Κυριακής
και σβύστηκε σχεδόν αμέσως.
- Δερβένια ΘΗβών (θέση ΚοτρώνιΙ
Άναψε στις 15.30 της Κυριακής και σβύ·
στηκΕ σπς 21.45 την ίδια μέρα
Χανιά (θέση Γαβαλοχώρι): Άναψε
στις 15.30 της Κυριακής και σβήστηκε
σπς 7 το πρωί της Δευτέρας
- Χανιά (θέση Μεγάλα Χωράφια). Άνα
ψε σπς 20 της Κυριακής και έσβησε σπς

7 το πρωί της Δευτέρας.
— Ρέθυμνο: Άναψε σπς 21.15 της
Κυριακής και έσβησε σπς 7 το πρωί της
Δευτέρας.
- Μαραθώνας Ατπχής· Άναψε σπς
23.50 της Κυριακής και συνεχιζόταν μέχρι της 2 μ.μ. της Δευτέρας 2 Αυγούστου.
Οι κ.κ. Σημίτης και Γικόνογλου εζε-

Φρασαν τον θαυμασμό και τα συγχαρητή
ριά τους σε όλους όσους πήραν μέρος
στην κατάσβεση των πυρκαγιών Ο κ.
Σημίτης απαντώντας σε σχετικές ερωτή
σεις δημοσιογράφων, είπε όπ με το δετές
πρόγραμμα για την προστασία των δασών
θα ληφθούν μέτρα, που είναι πολύ ικανο
ποιητικότερα. είπε, από αυτά που εφαρμό
ζονται σήμερα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ. Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι εγγραφές για την θερινή
περίοδο άρχισαν
ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ που θα λειτουργήσουν:
ΥΠΟ ΨΗΦΙΩ Ν ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Π ολυ τεχνικού και Φ υ σ ικ ομ α θη μ α τικ ού Γ εω π ο νο δ α σ ικ ο ύ - Ια τροφ αρμ α κ ευτικ ού - Ο ικονομικού κ ύ
κλου - Α καδημίες).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ.

όλω ν

τω ν

τάξεω ν

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική διδοσκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1982
Ετος ιδρύαεως IOF5
Αρ φύλλου 1995
Μητραπόλεως 72 ΤηΑ 2 2 .1 31

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

ΒΕΡΟΙΑ

Ημαθίας

Τιμή φύλλου 6|ιχ 10

Ανακοινώθηκαν χθές από τον κ. Μωραϊτη

« ΣΚΛΗΡΑ » ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
Απβργούν
Εξαγγέλθηκαν πρόσθετα μέτρα
για το οπωροκηπευτικά, που απο
φάσισε την περασμένη Παρασκευή
Π Επιτροπή Τιμών, ενώ οι χονδρέμ
ποροι επανέλαβαν προχθές την
απόφαση να κλείσουν τα καταστή
ματα τους στην Κεντρική Λαχανανορα από αύριο (Πέμπτη). Ετσι το
εμα παίρνει δραματικές διαστά
σεις με συνέπειες τόσο για τους
παραγωγούς (θα σαπίσει η παραγω
γή). όσο και γιο τους καταναλωτές
ο υπάρξουν ελλείψεις σε οπωρο
κηπευτικά. στη μέση του καλοκαι
ριού). Είναι άλλωστε ευνόητο, ότι
και άν ακόμη τα μέτρα θεω ρηθούν
ετικά και υλοποιήσιμα ο χρόνος
που χωρίζει την εξαγγελία τους από
την έναρξη της απεργίας των χον
δρεμπόρων (Πέμπτη), δεν επορκεί
γιο την αντιμετώπιση της δυσμενους κατάστασης που θα δημιουρ
γήσει στην αγορά.
Στο μεταξύ τα νέα μέτρα είναι

πολύ αυστηρά και προβλέπουν
μεταξύ άλλων την έξωση των χον
δρεμπόρων από την Κεντρική
Λαχαναγορά σε περίπτωση που
προχωρήσουν σε απεργία. Επίσης
προβλέπουν την αθρόα χορήγηση
αδειών, σε πωλητές λαϊκών αγορών
και σε πλανόδιους μανάβηδες (αντι
δρούν σ' αυτό έντονα οι λιανοπω
λητές), την χρηματοδότηση των
συνεταιρισμών για την αγορά του
απαριάτητου για την διακίνηση υλι
κού (τελάρα κλπ.) την δραστηριο
ποίησα των συνεταιρισμών με την
δημιουργία 1 συντονιστικών κέν
τρων στην επαρχία για την διευκό
λυνση της διακίνησης την χρησιμο
ποίηση (εν ανάγκη) στρατιωτικών
αυτοκινήτων για την μεταφορά
οπωροκηπευτικών κ.ά.
Οι έμποροι της αγοράς αντιμε
τωπίζουν ψύχραιμα την κατάσταση
και κατηγορούν τα υπουργείο Εμπο
ρίου για εχθρική στάση, που έχει

8ο φεστιβάλ
Κ Ν Ε -Ο Δ Η Γ Η Τ Η
Ττο ηλαίσια του 8 ο υ Φ εστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ πρα γμα 
τοποιώντας σ τη ν πόλη μα ς δ ιή μ ερ ες εκδηλώ σεις, στις 7-8
λ υ γ ο ύ σ το υ σ το γή π εδ ο Μ π ά σ κ ετ και σ το πάρκο της Ε λησς
άε σύνθημα »πα λεύουμε ενω μένοι για τα δικαιώματα μας για
Tr,u ειρήνη για την πραγματική αλλαγή».
Ττο χ ώ ρ ο του Φ εστιβάλ θα υπά ρχουν εκ θ έσ εις α φ ιερω 
μένες σ τα προβλήματα της νεολαίας και του λαού μας. Θα
υπάρχει ακόμη πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγρα μμα (ρεμπέτικο,
δημοτικά, αντάρτικα, χοροί, θέα τρο, κινηματογράφος..J.
Θα πραγμα τοπ οιηθ ούν ακόμη οι εξής ομιλίες - σ υ ζ η τή 
σεις;
Π αρασκευή 6 /8 στις 8 μ.μ. για τον ελ εύ θ ερ ο χρόνο.
Σάββατο 7 /8 σ τις 8 μ.μ. για την ανεργία.
Κυριακή 8 /8 σ τις 8 μ.μ. για την παιδεία.
Η οργανω τική επιτροπή

σαν στοχο τον παραμερισμό και την
εξαφάνιση της τάξης τους. Μάλισταο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρι
κής Λαχαναγοράς Αθηνών (Σ.Ε.Κ.Λ.Α.) σε ανοικτή επιστολή προς τον
πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου.
επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:
— Η μείωση της προμήθειας από
10% και 12% σε 5% κα> 7% για τα
οπωροκηπευτικά δεν θα ωφελήσει
την κατανάλωση, αλλά τους παρα
γωγούς.
— Για να αναλάβουν οι έμποροι την
πώληση
οπωροκηπευτικών
με
ποσοστό κέρδους, πρέπει να τους
αναγνωρισθούν το πραγματικά έξο
δα που διαμορφώνουν την τιμή κτή
σεω ς που σήμερα δεν αναγνωρί
ζονται.
— Οι ίδιοι οι παραγωγοί επέλεξαν
τον τρόπο διαθέσεω ς των προϊόν
των τους με προμήθεια, γιατί ουσια
στικά έτσι εμπορεύονται οι ίδιοι την
παραγωγή τους, δίνοντας μικρή
αμοιβή στους εμπόρους. 0 πρόε
δρος του Σ.Ε.Κ.Λ.Α. κ, Βαλαής δή
λωσε προχθές ότι η απεργία θα γί
νει οπωσδήποτε. Σε ερώτηση για το
ύν θα ανασταλεί η απεργία λόγω
των πυρκαγιών είπε ότι σχετική
πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβει η
κυβέρνηση.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
01 ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ
Οι εκπρόσωποι των καταστημά
των λιανικής πωλήσεως οπωρολα
χανικών διαμαρτύρονται για την
πρόθεση του υπουρνείου Εμπορίου
να χορηγήσει άδειες σε πλανόδιους
μανάβηδες και τονίζει ότι το μέτρο
θα ευνοήσει ανεύθυνα πρόσωπα
του παρεμπαρίου σε βάρος των
καταστηματαρχών.
0 πρόεδρος του σωματείου
οπωρολαχανικών Αθηνών, κ. Χρ.
Κιούσης δήλωσε ότι υπάρχουν τό
σες δημοτικές και λαϊκές αγορές,
χιλιάδες μανάβικα και πολύ μενάλος
αριθμός στάσιμων μικροπωλητών
με προσωρινές άδειες, ώστε να μην
υπάρχει λόγος χορηγήσεως αδειών
σε πλανόδιους. Επίσης το σωματείο
ζήτησε από τον υπουργό Εμπορίου

Ληλώοεις εξάλλου, για το ίδιο
ίμα έκαναν προχθές οι πολιτικοί
°ΡΧηγαί με πρώτο τον πρόεδρο της
κ Ε. Αβέρωφ, που ζήτησε «να
Ρ' σκληρότατη η τιμωρία των
ν λων αγ αποόειχθεί ότι πρόκειται
ν>0 εμπρηομ0άςΛ
Για τις πυρκαγιές έκαναν δηλώ0ε,ς και οι κ.κ |. Πεσμαζόγλου, Ι.Ζίν&ΓΚ και η Κ ε. του ΚΚΕ εσωτ. Πτο-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
χθές έκανε δηλώσεις και ο γεν.
γραμματέας του ΚΚΕ κ. X, Φλωράκης.
Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ
Η δήλωση του κ. Ε. Αβέρωφ
έχει ως εξής:
«Το πένθος είναι μεγάλο
Αν αποόειχθεί ότι πρόκειται για
εμπρησμούς, π τιμωρία θα πρέπει
να είναι σκληρότατη και για τον
κολασμό του αποτρόπαιου εγκλήμα
τος και για παραδειγματισμό.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Ε. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 1-ΤΗΛ. 2 2 4 7 7 -2 4 9 8 7
ΒΕΡΟΙΑ

Στις ημερομηνίΕς:
2, 9 και 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Θερινά ΟΛΙΓΟΜ ΕΛΗ τμήματα
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ μ α θ η τώ ν ό λ ω ν τω ν τάΪ€ω ν: ,/
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΛΥΚΕΙΟΥ (Γενικού - Τεχνικού) κ α θ ώ ς
τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ με σ ίγ ο υ ρ η επ ιτυχία.
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ με ευ σ υ ν ειδ η σ ία ά ριστοι και έμ πειροι
κ α θ η γη τές.
ΕΓΓΡΑ Φ ΕΣ και Π Λ Η ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ.

Ε πιχειρώ ντας π ρ ο χ θ έ ς να δ ια ψ ε ύ σ ει έν α δ η μ ο σ ίευ μ α τω ν
κΤαϊμς» του Λ ονδίνου η κ υ β έρ ν η σ η βρήκε α φ ο ρ μ ή yin να α νοκοι
νώ σ ει ότι ισ χύει πά ντοτε η α νοιχτή π ρ ό σ κ λη σ η για τον Γ ιαοέμ
Α ραφάτ και την α κολουθία το υ «για ό σ ο χ ρ ό ν ο θ ελ ε ιρ . Την ίδιο
στιγμή που καμιά από τις α δ ελ φ ικ ές το υ α ρ α βικ ές χ ώ ρ ε ς 6ε. προ
βαίνει σε α νόλογη π ρ ο σ φ ο ρ ά σ ε μιά σ α φ ή π ρ ο σ π ά θ ε ια να κρεπ η
θ ο ύ ν σ ε α π ό σ τα σ η από τη φ ω τιά της Μ έσ η ς Α νατολής.
Π άντω ς ο κ υβερνητικός εκ π ρ ό σ ω π ο ς, α μ έ σ ω ς μ ετά τη δ ια τύ 
π ω σ η τη ς α νοιχτής π ρ ο σ κ λ ή σ εω ς, διευκρ ίνισ ε, α π α ν τώ ν τα ς σε σει
ρά ε ρ ω τ ή σ ε ω ν δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ω ν , ότι ε ν ν ο εί επ ίσ κ εψ η και όχι εγ - .
τά σ τα σ η και ότι «το για το ό σ ο χ ρ ό νο θ έλ ει» ση μ α ίνει β έβ α ια για
εύ λ ο γο χρονικό διάστημα...
Οι δ η λ ώ σ εις του κ υβερ νητικού εκ π ρ ο σ ώ π ο υ π ο υ έγ ιν α ν μ»
αφορμή π ρ ο χ θ εσ ιν ή α ντα π όκ ρ ισ η του κ. Μ. Μ οντιάνο α π ' την ΑΘή
να σ το υ ς «Τάϊμς» το υ Λ ονδίνου, κατά την οποία η π ρ ο σ φ ο ρ ά ο ο ύ
λου στον Π αλαιστίνιο η γέτη έχ ει α να κ λη θ εί μ ετά από π ρ ο α ω π « ;
πα ρέμ β α σ η του Π ρ ο έ δ ρ ο υ τη ς Δ η μοκρα τία ς κ. Κ. Κ αραμανλή.

απόαύριο οι έμποροι
να αυξήσει τον χρόνο ισχύος των
τιμολογίων, γιατί δεν καταναλώνον
ται σύντομο τε< εμπορεύματα και αι
καταστηματάρχες βρίσκονται όθελά
τους να είναι ηοραβάτες.
ΤΟ ΜΕΤΕΔΩΣΕ
ΤΟ Α.Π.Ε.
Δεν πρόκειται να υπάρξει πρό
βλημα για τη τροφοδοσία της αγο
ράς και την απορρόφηση της παρα
γωγής ψρούτιμν και λαχανικών,
παρά την απεργία αορίστου διάρ
κειας που έχουν εξαγνείλλει οι χον
δρέμποροι για ¡τα ξημερώματα της
Πέμπτης.
Δεκάδες γεωργικοί συνεταιρι
σμοί και ενώσεις απ όλα τα γεω
γραφικά διαμερίσματα της χώρας με
τηλεγραφήματα τους προς το
υπουργείο Εμπορίου τάσσονται
αλληλέγγυοι με την εξυγιαντική
προσπάθεια της κυβέρνησης στον
τομέα της εμπορίας και διακίνησης
των οπωροκηπΓυτικών.
Αυτό προκύπτει από δηλώσεις
του υπουργού Εμπορίου κ. Γ.
Μωραϊτη ο οποίος ανακοίνωσε χθές
τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν
την περασμένη Παρασκευή στην
επιτροπή τιμών και εοσοδημάτων
Ταυτόχρονο εξήγγειλε κοι πρόσθε
τα δυναμικά μέτρο για την εξασφά
λιση ομαλού εφοσιασμού της αγο
ράς στην πες «·ωση που οι χον
όρέμποροι θα κλείσουν τα μαγαζιά
τους.
Ο Κ . υπουργός αρνήθηκε να
σχολιάσει τη στάση των χονδρεμ
πόρων παρατήρησε όμως ότι ο χώ 

Πριν απ’ όλα, βέβαια, πρέπει να
μελετηθεί ο τρόπος κατά τον οποίο
αμέσως με την έναρξη του φθινοπώρου θα αρχίσει π πιό ταχύρρυ
θμη δυνατή αναδάσωση. Διότι η
ζωή δεν προχωρεί μόνο με πένθη
και κυρώσεις, αλλά με εποικοδομη
τική δράση.
’ Εχω χρέος να υπενθυμίσω
στον ελληνικό λαό ότι πριν ένα χρό
νο ως κυβέρνηση αντιμετωπίσαμε
την ίδια τραγική κατάσταση. Και η
τότε αξιωματική αντιπολίτευση, με
ποταμούς δηλώσεων, έσπευσε να
ζητήσει την παραίτησή μας γιατί δεν
προλάβαμε το κακό και γιατί δεν
μπορέσαμε να ανακαλύψουμ αμέ
σως ταυς ενόχους. Και πριν υπάρ
ξουν οι παραμικρές ενδείξεις έστρε
ψε τα πυρά της εναντίον στόχων
που την εξυπηρετούσαν πολιτικά,
καλύπτοντας έμμεσα άλλες εξτρεμιστικές ομάδες που είχε λόγους να
μη όυσαρεστήσει.
Δεν πρόκειται να μιμηθούμε
την ιότε αξιωματική αντιπολίτευση.
Διότι εμείς δεν δημαγωγούμε.
Υπεύθυνα, και με γνώμονα το εθνι
κό συμφέρον ασκούμε το έρνο μας
και ως κυβέρνηση και ω ς αξιωματι
κή αντιπολίτευση. Για να κρίνουμε
θα πναμείναυμε την πρόοδο του
ανηκριτικού έργου και τις κυβερνη
τικές ενέργειες»
Ο κ. I ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
Η δήλωση του προέδρου του
ΚΟΔΗΣΟ κ I. Πεσμαζόγλου για τις
πυρκαγιές έχει ως εξής:
«Το νέο κύμα πυρκογιών στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και άλλες
περιοχές της χώρας σε συνδυασμό
με. την κυβερνητική ανακοίνωση
που τις αποδίδει σε εμπρησμό θ έ 
τει αναγκαστικά το ερώτημα:
Ποιό ήταν το αποτέλεσμα των
ανακρίσεων και δικαστικών εν ερ 
γειών εναντίον τω ν υπευθύνων των
περιοχών εμπρησμών που είχαν

ρος της λαχαναγοράς δεν είναι ιδιο
κτησία τους. Επισήμανε ότι οι λαχα
ναγορές δεν είναι κερδοσκοπικοί
οργανισμοί κσι οι μισθώσεις των
καταστημάτων έχουν την έννοια της
παραχώρησης για συγκεκριμένη
χρήση, έναντι ενός συμβολικού
ενοικίου που σήμερα δεν καλύπτει
ούτε το μισά από τα έξοδα λειτουρ
γίας των φορέων.
Ο κ ΜωραΤτης ανέφερε ότι δεν
υπάρχει καμιά διάθεση αναμετρήσεως με τους χονδρεμπόρους. Η
κυβέρνηση, τόνισε, έχει υποχρέω
ση να διασφαλίσει το εισόδημα του
ποραγωγού και να προστατεύσει
τον καταναλωτή.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΕΞΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ
Έτσι με το μέτρα που ανακοινώθη
καν και που σύντομο θα ολοκληρωθεί η
εφαρμονή τους δεν οφορούν μΟνο μια
μείωση της προμήθειας που εισπρότ
τουν οι ενδιάμεσοι, όπως υποστηρίζουν
οι χονδρέμποροι αλλά μια ριζική αλλαγή
στα κύκλωμα Εμπορίας κοι διακίνησης
Ο υπουργός Εμπορίου ανακοίνωσε
ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμο νομοσχέδιο
για την έξωση των χονδρεμπόρων από
την αγορά και το οποίο πρόκειται να
καταθέσει απόψε το βράδυ στη Βουλή
Με το σχέδιο νόμου δεν έχουν εφορ
μονή στις περιπτώσεις των καταστημά
των διάθεσης οπωροκηπευπκών των
κεντρικών λαχαναγορών Αθηνών και
θεοινίκης Οι διατάξεις του Ν. 8 13/78
(περί επαγγελματικής στέγης).
Με τη δημοσίευση του νόμου οι
μισθώσεις των καταστημάτων, εφ' όσον
έληξε ο χρονος διαρκεϊας τους λύνονται
αυτόματα κοι η χρήση των καταστημάΣυνέχεια στην 4η

Χαρακτηρίζοντας την όλη αντα
πόκριση ως αναληθή, ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπός δήλωσε αναφορι
κά με τα περί παρεμβάσεως τομ
Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι
«δεν είναι μόνο ονακριβή αλλά και
περίεργα, και ασφαλώς δεν αποτε
λούν πληροφορίες, αλλα εικασίες
που δεν ανταποκρίνοντοι στην
πραγματικότητα».
' Οσον αφορά ατα περί ανακλήσεω ς της προσφοράς ασύλου, όπως
έγραψαν οι κΤάϊμς», ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος τα διέψευσε με μ.ιά
ερώτηση; Ποιό άσυλο: Εμείς έχου
με ανογνωρίσει την οργάνωση Ρ1.0
ως μόνη εκπρόσωπο τοϋ παλαιστι
νιακού λαού. Και ήδη έχτην Αθήνα
υπάρχει διπλωματική εκπροσώπησή
της.

•

Μ ε τ ις π α λ η έ ς τ ιμ έ ς

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ.
που οφείλουν εισφορές παληές
δηλαδή από το 1980, 1981 και μέ
χρι τον μήναΜάίό του 1982. θα
πρέπει νο καταβάλουν τις εισφορές
τους αυτές μέχρι 31 Αυγούστου
1982.
Και ο λόγος nou θα πρέπει να
γίνει αυτό από τους οφείλοντες τέ
τοιες εισφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ ' όλες τις

Ένας περίπατος
αλλοιώτικος από τους άλλους
Υπάρχουν στη Βέροια μερικοί
δρόμοι που τους διαβαίνω με δέος, εί-

χαρακτηριστικές ομοιότητες με τους
φετεινούς;
Η κυβέρνηση οφείλει να νημερώσει αμέσως το λαό πάνω στο
σοβαρό αυτή θέμα, η διευκρίνηση
του οποίου αποτελεί αφετηρία για
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά
η μεγάλη αυτή ανωμαλία που απει
λεί κάθε καλοκαίρι τη ζωή και την
περιουσία του πληθυσμού.

ΤΟ ΚΚΕ εσωτ.
Το ΚΚΕ εσωτ, σε ανακοίνωση
της Κ.Ε. του κόμματος, υπογραμμί
ζει ότι «η ύπαρξη εμπρηστικών
ενεργειών επιβάλλει στις αρμόδιες
αρχές να επεξεργαστούν συγκεκρι
μένα μέτρα που θα κάνουν ανίσχυ
ρα τα εγκληματικά χέρια, άμεση και
πιό αποτελεσματική την παρέμβαση
των αρμοδίων αρχών, θα προστατεύουν τη χώρα και το δασικό της
πλούτο από τέτοιες ξκαταστροφές
και θα αποτρέπουν την επανάληψη
παρόμοιων καταστάσεων».
Η ΕΔΗΚ
Ο πρόεδρος της ΕΔΗΚ κ. I. Γ.
Ζίγδης έκανε τις ακόλουθες δηλώ
σεις:
·
.
«φρίκη και αγανάκτηση προκαλεί ο πύρινος όλεθρος που ξέσπασε
- όχι φυσικά για πρώτη φορά - προ
χθές.
Ολα δείχνουν ότι πρόκειται περί
εγκλήματος εκ προμελέτης, που
αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση
της χώρας· Πρέπει, επομένως,
χωρίς καθυστέρηση να διερευνηθεί
εάν το καθοδηνητικό κέντρο είναι
ελληνικό ή ξένο.
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμε
τωπίσει την κατάσταση όχι απλώς
με αποφασιστικότητα αλλά και με
σκληρότητα οκάμα. Δεν πρέπει να
επαναληφθούν τα σφάλματα που
σημειώθηκαν πέρσι, όταν πάλι οι
φωτιές είχαν ζώσει την Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ αποδείχθηκ για
μιά ακόμα ΦΟΡΟ ότι ρι υπηρεσίες εί
ναι ανέιαιμες να. αντιμετωπίσουν
αποφασιστικά μιά τόσο μεγάλη
δοκιμασία Για τούτο είναι καθήκον
της κυβερνήσεως, μόλις σβήσουν οι
φωτιές, να στρέψει την προσοχή
της στη ριζική ανασύνταξή τους.

τε πεζός, είτε με τροχοφόρο. Στους
Οδός Ιδης Οκτωβρίου, στροφή
δρόμους αυτούς θα έπρεπε να γίνεται - μπροστά στο «Άλσος» των αδελφών
κάθε βδομάδα κι' από ένα ατύχημα Σκρέτ. Μιά μόνιμη ανωμαλία του
φοβερό. Κάποια ευχή στα σί εδάφους ή κάποιος ανύποπτος πεζός,
γουρα βοήθησε μέχρι σήμερα και το αναγκάζει τους οδηγούς που ανεβαί
ατύχημα τούτο δεν έγινε. Μικροσυ- νουν να πιάνουν το κέντρο του δρό
γκρούσεις με υλικές ζημιές και με μου.
τραυματισμούς ελαφρούς, μέτριους
και σοβαρούς. Με την ελπίδα πως
Κάποτε, αυτός που έρχεται από
κάποιος αρμόδιος θα βάλει μηρός τις
διαδικασίες που επιβάλλονται, θα πάνω, δεν προλαβαίνει να αντιδράαπαριθμήσω τα επικίνδυνα σημεία. σει. Αυτό έγινε ως τώρα πολλές
Έπειτα έχω πολλές ελπίδες πα>ς ο φορές. Στις δύο παρά λίγο \ιι θρηνή
νέος διοικητής Τροχαίας που ξέρει σουμε νεκρούς. Ως πότε όμως θα εί
την Βέροια καλύτερα κι' από τη τζέ- μαστε τόσο τυχεροί ώστε να σταμα
πη του, θα επισημάνει στις υπηρεσίες τούμε στο «παρά λίγα»;
την κατάσταση και θα απαιτήσει να
ληφθούν κάποια μέτρα.
Σε όλες η ς περιπτώσεις που ανα
Κι' άν τίποτε απ' όλα αυτά δε γί φέραμε, υπάρχει λύση, διαφορετική
νει. πάλι χαμένος ο κόπος μου δεν κάθε φορά. Δει· θα μιλήσουμε γιο λύ
πάει: Εσυ αγαπητέ αναγνώστη, θα σεις εμείς, γιατί θα υποτιμήσουμε
φροντίσεις
στους
επικίνδυνους τους ειδικούς. Θα το κάνουμε όμως
αυτούς δρόμους να είσαι προσεκη- αν αδιαφορήσουν.
κός.
Ας μη μας αναγκάσουν να βρε
Τέρμα της οδού Βενιζέλου στα θούμε σε μιά τόσο δύσκολη θέση.
δεξιά του ανερχομένου. Ένα σπάσι
μο του δρόμου υποχρεώνει τους οδη
Ετακαιρος
γούς σε απότομο ελιγμό, που τους ρί
χνει στο αντίθετο ρεύμα, ΤΤριν από
χρόνια κάποιος ξένος καρφώθηκε
στην αντίθετη γωνιά. Αργά - γρήγο
ρα κάποιος άλλος θα καρφωθεί στις
ρόδο; μιάς νταλίκας.
Οδός Ανοίξεως, στο ύφος του
μουσείου. Κινούμενη από την Εληά
έχεις αριστερά σου νομίμως παρκαρι
σμένα αυτοκίνητα. Ξαφνικά, κι ενώ
πιστεύεις πως σ' όλο το δρόμο θα
συμβαίνει το ίδιο, αντικρύζεις στη
δεξιά πλευρά του δρόμου παρκαρισμένα φορτηγά: Είναι ο μήνας για τη
όεςια πλευρά, μονον απ το σημείο
αυτό και πέρα. Κάποτε αυτός που έρ
χεται προς την πόλη, θα αγκαλιαστεί
με σένα που φεύγεις απ' την Εληά,
γιατί κι' οι δυό σας, βλέποντας καθ'
ένας κι' από μιά σειρά αυτοκινήτων
στα δεξιά, θα σπεύσετε στη μέση του
δρόμου.
Οδός Μητροπόλεως, μπροστά
στο «ΛΑΟ». Εδώ μιά λακούβα μεγά
λη και ανώμαλη δυσκολεύει ακόμη
περισσότερο την ήδη προβληματική
κυκλοφορία στο σημείο εκείνο.
Ο δρόμος για το Νοσοκομείο εί
ναι επικίνδυνος σ ο Μ) μ,υ ιη διαδρο
μή. Ό μω ς ιδιαίτερα θο μιλήσουμε γιιι
το κομμάτι που Αρχίζει απ' την Π*ρίων. ,Λρόμοξ στενός, «τροφές κρυ
φές. ανεβοκατεβάσμτιτά απίθανη, βω
σηκοί ή στενοχωρημένοι οδηγοί, άλα
αυτά συνθέτουν η ς προϋποθέσεις γιο
ένα ατύχημα. Δεν θα ήταν προτιμότε
ρο να το αποφύγουμε;

Κστά
τους
δίπλωμα·'κοϋς
παρατηρητές π κυβέρνηση μ. την..
υπερεαλιστική αυτή Φόρμουλα Ιεπί
σκέψη αντί παροχής άσυλου) ψοίνε ται να επιχειρεί νσ κρατηοε. τις απο
στάσεις οπό τα διαδραματιζόμενα
στη Μέση Ανατολή, προφανώς γτσπ
μετό τα μεγάλο ανοίγματα nou έκο
νε θϊλει και τα προσχήματα να
τηρήσει και νο οποφύγει βαθύτερη
εμπλοκή
Και αυτά παρά το γεγονός ότι
το δράμα του λαού τής Παλαιστίνης
και του λαού του Λιβάνου παμύλλη
λα, παρακολούθούνται με πραγματι
κή συμπάθεια από τον ελληνικά λαό
ο οποίος απέδειξε τα ανθρώπινα
του αισθήματα και εύχεται να τ*ν
μστισΟεί το ταχύτερο η αιματηρή
περιπέτεια.

01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Επίκαιρες ιστοριούλες

«Σκληρότατη τιμωρία για
τους Εμπρηστές»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
“ Ραμανλής ενημερώθηκε προχθές
0,10 τους αρμόδιους υπουργούς για
τήν έκταοη των πυρκαγιών καθώς
για την ύπαρξη δύο θυμάτων. Ο
Ράίδρος εξέφρασε τη λύπη του
ν'α τ° θλιβερά αυτά γεγονότα
καθώς και Τη συμπάθεια του προς
τις οικογένειες των θυμάτων.

-Α Ν Α Κ Λ Η Θ Η Κ Ε
ΤΟ ΑΣΥΛΟ
ΣΤΟΝ ΑΡΑΦΑΤ
Me επέμβαση
του Καραμανλή;

κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές
οι εισφορές οι παληές (1980, 1 9 8 '
κα> 1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν
μετό την 31 Αυγούοσου. θα πληρω
θούν με τις καινούργιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένο: Αυτό· οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν οπήν Γ
κατηγορία δηλαδή nou πλήρμιναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα, το οσφά
λίστρο αυτής της κοτηγορίας έγινε
2 5 0 0 δρχ. το μήνα, αύξηση δηλαδή
κατά 6 0 0 δρχ. επάνω.
Στην Δ κατηγορία, το ασφαλι
στρο μέχρι τώρα όταν 2 3 5 0 τώρα
έγινε 3 1 0 0 δηλαδή αύξηση κατά
7 5 0 δρχ ιο μήνα
Στην Ε' κατηγορία όηλαδη όσοι
πλήρωναν 2 8 0 0 τώρα fia πληρώ
νουν 3 7 0 0 αύξηση κστα 9 0 0 δρχ.
»ο μήνα
Στην ΣΤ" κατηγορία το ασφάλι
στρο ήταν 3 5 0 0 δραχμές, τώρα tyi
νε 4 6 0 0 δρχ.
Από την έκτη κατηγορία και π ο
νώ «(ναι προαιρεπκές οι κατηγορίες
και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
ανάλογα κπτά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν
μέχρι τις 31 Αυγούστου χωρίς τέλη
«αθυστερήσεως. Ακόμη πληροφο
ριακά ανοφερετοι ότι λόγω »ης
απερνίος των εισπρακτόρων που ως
ννωστό κράτησε 48 μέρες και ακό
μη λόγω των καλοκαιρινών άδειων
θο πρέπει οι ασφαλισμένοι όσοι
μπορούν νο πενρούν σπό το νραφειο του 1ΕΒΕ (διπλό σιην Κλινική
Αβραμίόη - Βέροια) σπό τις Λ30 το
πρωί μέχρι τις 11 η ωρα για νο πλη
ρώσουν τις οφείλομενες εισφορές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ατούς
ασφαλισμένους που κεφαλαιοιτοίησαν ης παληές ιο ύ ς εισφορές να
μην ξεχνούν την υποχρέωσή Ό υς
να καταβάλουν κανονικό τις όόσέ·>.
που οφείλουν
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της δημοτικής.
Αυτό πολλές φορές συνοδεύουν
τ ις .. πέτρες (γεν.).
ΚΑΘΕΤΑ:
Τέτοια παοανωγή πρόσφατα
χτυπήθηκε από το χαλάζι σε
περιοχή του νομού μας (γεν.).
Συνεχόμενα σύμφωνα - Χαμη
λή η βλάστηση της (αντίστρ.Ι —
Συνεχόμενα στο αλφάβητο αλλ'
οντίστροφα.
Γνωστή από τα θερμό λουτρά
της — Μικρή στην ηλικία και στη
όημστική.
Κι αυτός άκρο του ανθρώπου
(καθ.ί — Το ρήμα τω ν πουλιών.,,
μισώ.
304 — Μιά παληά ονομασία του
Α.Σ-ΕΆ.Δ με αρχικά.
Οπτικά δοκάρια — Αισθητήριο
όργανο
στην
καθαρεύουσα
(αντίστρ.Ι - Νότα.
7. Η προφορά των δύο αυτών συμ
φώνων δημιούργησε ένα άλλο —
Επώνυμο λαϊκής μας τραγουδί
στριας.
«Νόστιμον...» τίτλος διηγήματος
του Χριστοβοσίλη — Για την κό
τα ένα ρήμα... προσφιλές στη
νοικοκυρά.
Μιά άλλη ονομασία του Θεαν
θρώ που στην αιτιατική.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Αυτή. στις ».ο>«ς τέχνες (οσ.
«Λθ ι
Αλ>«ϋς γο εμπττδια
ΔΙφθοννος
Αντίστροφα κτηνοταύψων περιουσία Ιόηυοτικήι.
Των ο ύ λ ω ν η.-αξία (γεν) —
Σύμφωνο. Τ4το»οι όνδρες πολλοί, εδώ
μίσοι — Γιο την κομψότητα μιό
ξένη λέξη
6 . Αντίστροφο ελληνικό γοόμμα Πειραιώτικη περιοχή με λιμόνι.
7 .' Εχουν διαφορά από το ποληά —
Τ' αρχικό της ιταλικής τηλεορόσ εω ς
8 Δύο φορές ακούσθπκε οπό τον
9 κόβε τα — Πραγματοποιείται
στους στρατώ νες στην οιτιστικη

Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 2 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ 3. ΣΟΤΗΣΙΜ 4 (Π)ΑΠΑ(Σ)
- ΑΠ 5. ΤΑΣΚΕΝΔΗ 6. ΕΝΟΡΚΟΣ 7 ΑΛΑΝΙ - ΥΙΟΣ 8.
ΣΤΟΚ ΙΤΡΑ9 ΣΤΕΝΟ - (ΣΑ)ΝΤΟΣ ΙΟ Α.Σ.Μ. - ΠΟΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ I ΚΕΣΑΤΙΑ ΣΑ 2. ΑΡΟΠΑ - Λ|ΟΙΠ(ΟΙΣ 3. ΡΙΤΑΣ ATEM
4 ΑΙΚιΟΗ - ΚΕΝΟΝ 5. ΜΥΣ - ΕΝΙΚΟΣ 6, ΑΡΙΕΝΟ 7. (Α)ΝΙΟΡΓΜΙΑ - ΔΡΥΙΝΟ 8 ΛΙ(ΡΑ) - ΗΚΙΤΤΑ 9. Η APA - 0 ΟΡΟΣ
ί α ΠΙΣΣΑΣ

I-------

Ό ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος »ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
προετοιμάζεται, όπως κάθε χρόνο,
για το τριήμερο Πανηγύρι του
15/Αυγούστου στα υψώματα του
Βερμίου, που πρόβλέπεται να
σημειώσει μεγάλη επιτυχία
Ολα συντρέχουν άλλωστε προς
τούτο και όλα συνηγορούν Η επο
χή, η θέση του Ιερού Προσκυνήμα
τ ο ς το θαυμάσιο κλίμα της Καστα
νιάς το καταπράσινο βουνό και πά
νω απ’ όλα η ΠΑΡΑΔΟΣΗ που θέλει
τούτες τις υέρες όλους τους Πον
τίους κοι τους φιλοποντίους νο έρ
χονται προσκυνητές της Αγίαε Εικό
νας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιερού Ιδρύματος καταβάλει κάθε
φιλότιμη προσπάθεια κοι κάθε
φροντίδα, ώστε οι πανηγυριώτες τις
μέρες αυτές να τις απολαύσουν, να
τις χαρούν και να φύγουν ενθουσια
σμένοι.
Το μανηγύρι τούτο άλλωστε εί
ναι γνωστό έχει παράδοση Στι.,
αλησμόνητες Πατρίδες οι Πόντιοι το
είχαν «τάμα» να πόνε στη ΣΟΥΜΕ
ΛΑ να προσκυνήσουν την Ανία
Εικόνα και να πάρουν μέρος στις
εκδηλώσεις της Πανήγυρης που
ήταν ποικίλες (χοροί, τραγούδια, πά
λι, αγρυπνίες λιτανείες, ιερές ακο
λουθίες κ λ.π.). Από το 1952 με τη
μεταφορά της Εικόνας στα υψώμα
τα του Βερμίου μεταφέρθηκαν και
τα έθιμα αυτά στο τριήμερο της
Πανήγυρης
Ετσι συγκεντρώνεται κόσμος
όχι μονάχα απ' τα γειτονικά χωριά
μα κι απ' τα πιό αλαονινά μέρη της
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Τετάρτη 4 Αύγουστου 1Ä

«ΛΑΟΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ. 4

ΤΕΤΑΡΤΗ. 4

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
5.30 ΣΚΛΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΜΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
9.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

δ 35 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟν
8 06 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΟ
ΧΑΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 46 Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7 30 ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
8.10 ΝΠΟΥΚΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
10.30 ΒΡΑΔΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σήμερα Τετάρτη 4 Αυγούστου
1982 εφημερεύει ω ς τις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:
Ιωάννου ΟρφανΙδη
τηλ. 6 2 9 8 9
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
Γιάννη Παπαγεωργίου
τηλ. 29.551

Σαν σήμερα

Ελλάδος. Απ την παραμονή γεμί
ζουν κι άλας οι στράτες και τα μονο
πάπα που οδηγούν στο Προσκύνη
σα Χρόνο με το χρόνο ο χώρος
σταθμευσεως των τροχοφόρων
αποδεικνύεται πολύ μικρός για την
εξυπηρέτηση των προσκυνητών.
Ετσι η Τροχοίο αναγκάζεται να στα
ματάει τα τροχοφόρα σε απόσταση
από τον Ιερό χώρο.
Κοινοί που δίνουν ξέχωρο τόνο
και πανηγυτικό παλμό στο τριήμερο
είναι οι πραματευτάδες οι μικροπωλητές με τις παντοειδείς πραμάτειες
τους, οι ζαχαριτζήδες με λογής-λογής ζαχαρικά μπιχλιμπίδια τοσς και
οι λυράρηδες με τις λύρες τους, που
μέρα νύχτα τσιτσιρίζουν γύρω στο
εστιατόριο
Γρσφικότατο είναι το θέαμαστο
τριήμερο του Πανηγυριού, με τους
Πανηγυριώτες να καταφθάνουν
συνέχεια απ' όλες τις στράτες και
απ' όλες τις μεριές άλλοι να ανηφορίζουν κοι άλλοι νο κατηφορίζουν σ'
ατελεύτητες φάλαγγες και σειρές.
' Ολοι αυτοί, αφού πρώτο εκπλη
ρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντο. θα φροντίσουν να εξασφαλί
σουν κάποια γωνιά, κάποιο χώρο
για διανυκτέρευση. Οι θάμνοι, τα
δένδρα, τα τσαντήρια τους θα τους
φιλοξενήσουν τη νύχτα. Μόνο οι
άρρωστοι, οι γέροι και οι γριές θα
τακτοποιηθούν από την Διοίκηση
της Μ ονής Ό ση κολή και ποντιακή
προθυμία και φιλοξενία κι άν υπάρ
χει είναι ανθρώπινα αδύνατο νο
εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες των
προσκυνητών.
ΓΓ αυτό ένκαιρα ανακοινώνει η
Διοίκηση οπό τον τύπο και τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης οι προσκυνη
τές να είναι εφοδιασμένοι με δυό
κουβέρτες ο καθένας νια διανυκτέρευση στο ύπαιθρο.
Θ ακολουθήσει χορός και τρα
γούδι από διάφορες παρέες με τους
λυράρηδες που θο κροτήσει όλη τη
νύχτα, Αθάνατη Ποντιακή ψυχζή.
δεν σ' έκαμψαν και δεν σε λύγισαν
αι ξεριζωμοί, οι πόλεμοι, οι κακου
χίες οι πείνες Αναβιώνει η ποντια
κή λεβεντιά, τα ποντιακά ήθη και
έθιμα. Ανήμερα θα γίνει ο διαγωνι
σμός χορού, θο παρελάσουν μπρο
στά από την Ελλανόδικο Επιτροπή
χορευπκά συγκροτήματα, απ' όλη
την Ελλάδα, θα χορέψουν ποντια
κούς χορούς, θο χειροκροτηθούν
από τις χιλιάδες των προσκυνητών
και θα βραβευθούν τα καλύτερα.
Η Πανήγυρη της Παναγίας Σου
μελό για τον Ποντιακό κόσμο απο
τελεί κάθε χρόνο αναβάπτισμα στα
Ποντιακά Ιδεώδη, και το ευχάριστο
είναι πως έγιναν κτήμα και των μη
ποντίων, που κοτακλίζουν το χώρο
του Ιερού Προσκυνήματος μαζί με
τους ποντίους

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑ·
ΚΗΣ του Γεωργίου και της Ά ννας
το γένος Μετοξάκπ που γεννήθηκε
στη Σητειο Ν Λασηθίσυ και κατοι
κεί στο Χαντό και η ΟΛΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ του Δπμητρίου κοι
της Βοαιλείας το γένος θεοδω ρίδη
ηου γεννήθηκε και κατοικεί στην
Βέροια πρόκεπα> να παντρευτούν
και ο γόμος θα γίνει στα Χανιά Κρή
της.

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

•
Στο Κούζκο του Περού, οι
κάτοικοι στην γιορτή των Αγίων
ΛΑΟΣ
Πάντων, παίρνουν στην εκκλησία
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
και τα ζώα τους για να ευλογηθούν
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
και να προσφέρουν περισσότερα
(Τρκττιμό μ έλος Ε.Ι Η.Ε.Ι
αγαθά στο αφεντικά τους.
•
Οι νονεις στην αρχαία Ελλά
δα εμπόδιζαν τα ποιδιό τους πριν να
Ιδρυτής
γίνουν όυό χρονών να περπατή
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣ1ΚΑΣ
σουν κι αυτό για νο μη στραβώσουν
Ιδιοκτήτες Εκδότες
το πόδια τους.
ΑΦΟΙ ΙΙΑΓΖΙΚΑ
•
0 συντομότερος πόλεμος
στην ιστορία έγινε στις αρχές του
αιώνα μας. Κρότησε μόνο 22 λεπτά.
Διευθυντής
Τον κήρυξε ο Σουλτάνος της ΖονζιΧΡΗΣΤΟΣ ΟΑΤΣΙΚΑΙ
βάρης εναντίον των Αγγλων αλλά
(FAkooth I I
ώσπου να ετοιμάσουν· οι στρατιώ
Υπεύθυνος
τες τους ασπίδες και έόρατα. ο
Τυπογραφειοα
Σουλτάνος άλλαξε γνώμη.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΤ.ΙΚΑ»
•
Η λίμνη του κρατήρα στο
(Ρ Φερραίου β)
Ορεγκον της Αμερικής είναι ένας
Νί,-υικός σύμβουλος
παλιός κρατήρας ηφαιστείου, γεμά
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΙΙΚΑΣ
τος με καταγάλανο νερό που βρί
Ιΐιπτίίκρσταυς 2 6 '
σκεται σε βάθος 600 μέτρων,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
•
Στη Χαβάη ένας γαλακτοπώ
Μητροπόλεω< 72
λης ο ΚλαΙηΥον Μήκερ, νοίκιασε ένα
Τήλ. 2 3 1 3 7 2 9 7 6 2
διαφημιστικό στύλο στο κέντρο της
ΒΕΡΟΙΑ
πόλεως και αύγραψε πάνω σε ένα
πονώ τα ονόματα όσων πελατών
του τού χρωστούσαν...
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
•
Διολικός στην αρχαιότητα
Ιδιω*ώ»
Δρχ 15CK ι
λεγάιαν ο πλακόστρωτος δρόμος
X>yppT<tlAi* -Î ς)Λ
που είχε πλάτος 3,5 - 5 μέτρα και
ΑόνυΛ'-Γ J l-Σ Κο·
νστηιω»
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 300C
Δ ια β ά χ ε ν ο

Δήμων Οαγανισμών
ΕΓΣ Τραπεζών
δρχ 400C
•
Χειρόγραφο δημοσιευόμενι
ή Οχι ό«ν εrue τρέφονται

1
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που κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα
π.Χ. κατά μήκος τοσ ισθμού της
Κόρινθου.
Ο Διολικός είχε δύο παράλληλο
αυλάκια, πάνω στα οποία μεταφέ
ρονταν τα πλοίο φορτωμένα σε
τροχοφόρο οχήματα, από το Σαρωνικό στον Κορινθιακό και αντίθετο,
για να μη γίνει ο γύρος της Πελοπονήσου.
Κατά τις ανασκαφές του 1956
ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο τμήμα
του δρόμου
*
•
Το νόϋλον εφευρέθηκε στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
το 1928. Μετά 10 χρόνια η ύλη
αυτή χρησιμοποιήθηκε γιο την
κατασκευή γυναικείων καλτσών και
μέσα σε ένα μόνο χρόνο, το 1938.
κατασκευάστηκαν 64 εκατομμύριο
ζευγάρια κάλτσες νόϋλον.
•
Στην Αμερική υπολόγισαν
ότι κάθε χρόνο κλέβονται από τις
δημόσιες ιβλιοθήκες βιβλία οξιάς
γύρω στο ένα εκατομμύριο δρα
χμών.
•
0 Εγκάλοδος στην αρχαία
μυθολογία ήταν ο αρχηγός των
γιγάντων. Ό ταν έγινε η μ«νάλη
συμπλοκή των θεών του Ολυμπου
με τους γίγαντες, η θεά Αθηνά έριξε
πάνω του το όρος Αίτνα της Σικε
λίας, που είναι και ηφαίστειο και τον
σκότωσε. Οι αρχαίοι Έλληνες πί
στευαν ότι κάθε φορά που στέναζε
μέσα στο σκοτεινό του τάφο γίνον
ταν εκρήξεις ηφαιστείων και θεϊ
σμοί.

0 δάσκαλος αφού δίδαξε για
την ανάγκη της αλληλοβοήθειας και
της αμοιβοίας αγάπης ζητάει από
τον Γιωργάκη να του αναφέρει ένα
σχετικό παράδειγμα.
Και ο Γιωργόκης σηκώνεται
πρόθυμα και λέει:
- Για λίγο καιρό τρέφουμε το γου
ρουνόπουλο, έπειτα το γουρουνό
πουλο τρέφει εμάς. Αυτό σημαίνει
ότι αλληλοαγαπιόμαστε και αλληλοβοηθιόμαστε.
★ + *
0 νεαρός κληρωτός μόλις
κατατάχθηκε έστειλε το παρακάτω
γράμμα στην οικογένεια του:
Έ χ ει περάσει ένας μήνας και
ακόμη δεν έλαβα νέα σας.
Σκέφθηκε λίγο και πρόσθεσε:
«Γράψτε μου πίσω σε μιά επι
ταγή».
ΤΙΜΙΟΤΗΣ
Με το πιστόλι στο χέρι ο γκάνγκστερ μποίνει στο κοσμηματοπω
λείο και ζητάει να πάρει ένα κολιέ.
- Νά το καλύτερο που έχω λέει
τρέμοντας ο καταστηματάρχης
0 γκάνγκστερ διστάζει μιά στιγ
μή και ύστερο λέει:
- Ό χι... θέλω κάτι πιό απλό. Η
γυναίκα μού έχει τη γιορτή της και
θάθελο νο νομίσει άτι το αγόρασα.
★ * *
0 αρχηγός καννίβαλος επισκέ
πτεται τον πολιτισμένο κόσμο και
όταν ανάμεσα στα άλλα βλέπει για
πρώτη φορά και τηλεόραση, ρωτάέι
τον ξεναγό.
- Με συγχωρείτε, πού μπορώ να
αγοράσω από αυτές τις κονσέρβες:

STUDIO
ΒΕΡΟΙΑΧ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

ΤΕΧΝΗ

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο-Σ-Ε. (σταθμός)
ΗαΔιοιαξι

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

62 555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.4.14
Εθνική Τράπεζα
24.141-24,343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
IΙΑ. Ωρολογίου
¿3 .8 8 6
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ Καρατάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24080
Μωραϊτη
23.350

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)

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

22.222

22.505
125
25.749
24.444
23.619
23.364
23.376
f 100
121
199

ΜΛΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική

Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
ΟΧΕ. (σταθμός)

22.199
22.200
2X 314
41363

Σαν σήμερα, στις 4 Αυνούστου
1944 π γερμανική αστυνομία συνέλοβε
την 14χρονη Άννα Φρόνκ και επτά άλ
λους Εβραίους στο κρησφύγετό τους
στο Άμστερνταμ. Σαν σήμερα, επίσης
το;
1578 0 βασιλιάς Σεβαστιανός τπς Πορτογαλίος εισέβαλε στο Μαρόκο
αλλά δολοφονήθηκε στο Αλκα
ζάρ. μαζί με το βασιλιά Σεβαστικτόν ,ΥοιΚΦέζ και το διεκδικητή
του ύαυριτανικού θρόνου.
1621 0 γαλλικός βασιλικός στρατός
άρχισε την κατάληξη του Μοντωμπόν. εναντίον των Ουγενό
των επαναστατών.
1789 Καταργήθηκε το γαλλικό φεουόαρχικό σύστημα
1791 Η Ταυρκίο παραχώρησε την
Ορσοβα της Κάτω Ρουμανίας
στην Αυστρία με τη συνθήκη της
Σίστοβα
1802 Αρχισε να ισχύει στη Γαλλία το
Πέμπτο Σύνταγμα με το οποίο δί
νονταν ενισχυμένς εξουσίες στον
πρώτο ύπατο. Ναπολέοντα Βοναπόρτη.
1822 Κατάληψη και καταστροφή των
χωριών Λάκκων κοι θέρισος της
Κρήτης από τον Χασάν Πασά
1865 Με Βσσ. Διάταγμα καθιερώθηκε
ο Εθνικός Μας Ύμνος nou γρά
φτηκε από τον Διονύσιο Σολώμό
και μελοποιήθηκε οπό τον. Νικό
λαο Χαλκιόπουλο (Μάντζσρος).
1907 0 γαλλικός στρατός βομβάρδισε
την Καζομπλάνκα.
1914 Η Βρετανία κήρυξε πόλεμο στην
Γερμανία, οι ΗΠΑ δήλωσαν
ουδετερότητά,
1916 Η Δανία πούλησε στις ΗΠΑ τις
Παρθένες Νήσους για 25 εκατ.
δολλάρια.
1922 Ξεσπούν σφοδρές συγκρούσεις
μεταξύ σοσιαλιστών και φασι
στών στην Ιταλία.
1940 Οι ιταλικές δυνάμεις προωθήθη
καν σπο την Αιθιοπία στη Βρετα
νική Σομαλία.
1980 Εγινε εγκάρδια υποδοχή από τον
κόσμο της Αθήνας στους Ολυμπιονίκες της Μόσχας. Μηγιόκη.
Χατζηίωαννίδη, Γαβρίλη και
Ραπανάκη (ο Μπουντούρης είχε
μείνει στη Γιουγκοσλαβία). Απο
κορύφωμα ήταν η πομπή θριάμ
βου που έγινε από το αεροδρόμιο
μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.
1981 Πέντέλη, Εκόλη. Κηφισιά. Νέα
Πολιτεία. Κεφαλάρι και το Γερά
νεια όρη τα ζώνουν πύρινες φλό
γες. που κατέστρεψαν δεκάδες
περιουσίες
κοι
θανάτωσαν
ανθρώπους.
1981 Στο κέντρο της Βαρσοβίας περισ
σότερα από 200 οχήματα βαρειά
μεταξύ των οποίων 40 τραμ
έχουν σταματήσει την κυκλοφο
ρία. Οι ΠΟλωνοί εργάτες με την
«Αλληλεννύη» τους κάτω από τα
γραφείο του Κομμουνιστικού
Κόμματος σναμετρούνται με τις...
αρχές σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την έλλειψη τροφίμων.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Εις τον αγαπητόν μας σνηψιόν
Δημήτριον Αποστόλου Παπαποστόλου που πέτυχε εις τας εισαγωγικός
εξετάσεις
του
Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης ως Πολιτικός Μηχανικός
εκφράζουμε ολοψύχως τα θερμότα
τα συγχαρητήριό μας.
Οικογένεια
Χαριλάου Παπαποστάλου
Δημάρχου ΑλεξανδρεΙας

Πολιτιστικές
€κδηλώσ€ΐς
στο Κωστοχώρι

Εκπτώσεις
ι>Γ

Θεσμός που επικράτησε οι εκπτώ
σεις, εξυπηρετεί τόαο τον καταναλω
τή όσο και τους εμπόρους. Ειδικά οι
φετεινές εκπτώσεις είναι πραγματικές
και ενδιαφέρουσες. Κι αυτό οφείλεται
τόσο στην απεργία των Τραπεζών,
αλλά και την γενικότερη οικονομική
κρίση που περιόρισαν σημαντικά την
αγοραστική κίνηση, με αποτέλεσμα
να έχει μείνει σχεδόν όλο το εμπό
ρευμά κυρίως στα καταστήματα
ειδών ρουχισμού. Γι αυτό ακριβώς,
οι εκπτώσεις θα είναι φέτος μεγαλύτε
ρες από κάθε άλλη φορά και θ' αφο
ρούν το εμπόρευμα του '82, αφού
αυτό ακριβώς το εμπόρευμα δεν που
λήθηκε.
Τα ποσοστά εκπτώσεων θα κυμαν
θούν από 20%. αλλά 6α φτάσουν και
ως 50% σε ορισμένες περιπτώσεις σε
φετινό πάντα εμπόρευμα.
Κι είναι θέμα του καταναλωτή, ν'
αναζητήσει τις ευκαιρίες ή να περιο
ριστεί στην μικρότερη έκπτωση, αν
αφορά το είδος που συγκεκριμένα
τον ενδιαφέρει.
Στα είδη νοικοκυριού οι εκπτώσεις
κυμαίνονται από 10-20%. ενώ δεν
Φαίνεται πως θα γίνουν εκπτώσεις
στα ηλεκτρικά είδη και έπιπλα.
Ο πρόσφατος νόμος Α 16465/79
που γενικά ρυθμίζει το καθεστώς των
εκπτώσεων και των προσφορών,
καθορίζει πάντως, πως το μικρότερο
ποσοστό έκπτωσης, πρέπει να είναι
το 5% προκειμένου για τα τρόφιμα
και το 10% για τα υπόλοιπα είδη.
Υποχρεωτικά πρέπει ν' αναγράφε
ται και η αρχική τιμή, του εμπορεύ
ματος. Και την αρχική αυτή τιμή
πρέπει ν' αναζητά ο καταναλωτής.

ΒΡΗΚΕ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
0 Κ,ων νος Αλεξόπουλος οπό
την Καβάσιλα βρήκε ένα πουκάμισο
ανδρικό με χρήματα. Ό ποιος το
έχασε νο απευθυνθεί στην Κοινό
τητα Καβασίλων για να το παραλάβει.

Στις 7 και 8 Αυγούέττου ο Εκπο
λιτιστικός
Τουριστικός
Όμιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
όλων των εκπολιτιστικών συλλόγων
του Νομού μας και τους προσκαλεί
να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις.
Συμμετοχή όσοι θέλουν μπορούν να
δηλώσουν στα τηλέφωνα 24 781
και 24.208.

Ά ν ένας άνθρωπος αδειάσει το
βαλάντιό του μέσα στο κεφάλι του.
κονένας δε μπορεί να του το πάρει.
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

Βενζινάδικα

Μ Ι θ XÔTbCOX

1

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Νικολόπουλος Κων/νος
ΘεσΝίκης 1 τηλ. 25111
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
8 . Κων/νου 36 τηλ. 2 7 8 2 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθανάσιος
τηλ. 2 2 5 8 0
ΣΤΟ ΜΑΚΡυΧΙΙΡΙ
Καραμελίδης Πούλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός

'Αγρότες
•

Μήν καίτε τίς καλαμιές
χωρίς τήν άδεια του
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νά καταστρέ
ψετε δ.τι μέ κόπο πολλών
ετών αποκτήσατε
• Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ό
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
• Σεβαστείτε τήν περιουσία
του γείτονά οος.

προκειμένου να μπορεί να συγκρί
π ς τιμές του εμπορεύματος, πριν κ
μετά την άκπτωση. Το υπουργέ
Εμπορίου βεβαιώνει πάντως, πως δι
νεργεί συνεχείς ελέγχους πολύ πριν
την εποχή των εκπτώσεων, ώστε
είναι ενημερωμένο για π ς αρχικ
τιμές. Σε περίπτωση απάτης επεμ|
να και επιβάλει τις προβλεπό
τιμές.
Συμπερασματικά, μπορούμε να
πούμε, πως φέτος αξίζει να κάνετε τις
αγορές σας στις εκπτώσεις. Βέβαια,
το 20ήμερο του Αυγούστου, η αγο
ραστική κίνηση είναι μειωμένη κατά'
20-25% σε σχέση με την κίνηση σ π ς ,
εκπτώσεις του Φεβρουάριου.
Οσοι τυχεροί όμως βρίσκονται
στις πόλεις θο πρέπει να επωφελή- '
θούν γιο να κάνουν τις αγορές τους
σε καλοκαιρινά είδη, αλλά και ακόμα
σε είδη χειμωνιάτικο, αφού πολλά
καταστήματα θα κάνουν προσφορές
σε χειμωνιάτικα ρούχα και υφάσμα
τα. Είναι ευκαιρίες που αξίζα να
κυνηγήσετε.
Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ
-

ΣΥΣΚΕΨΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Από το Γ ραφείο Τύπου και Δημο
σίων Σχέσεων της Νομαρχίας ανα
κοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε
σήμερα, υπό την Προεδρία του
Νομάρχη Ημαθίας κ. Νίκου Πινακίδη ευρεια σύσκεψη, με τη συμμετοχή
όλων των αρμοδίων παραγόντων, για
τη λήψη μέτρων πρόληψης των πυρκαϊών.
Στη σύσκεψη αυτή εξετάστηκε όλο
το φάσμα της επαγρύπνησης των
αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων
και των οργανισμών τοπικής αυτο
διοίκησης για την πρόληψη των πυρκαΓών στα δάση.
Ο κ. Νομάρχης με την ευκαιρία
αυτή τόνισε ότι πρέπει όλοι μας να
βρισκόμαστε σε συνεχή ετοιμότητα
για την αντιμετώπιση κάθε περίπτω
σης πυρκαίας και ότι πέρα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει και ο
Λαός της Ημαθίας να σταθεί στο
πλευρό των υπηρεσιών κυι να γίνει ο
κάθε πολίτης φύλακας του δάσους
έτσι ώστε το φυσικό αυτό κάλλος
που προσφέρει τόσα πολλά στην
Εθνική Οικονομία, αλλά και στον
καθένα, να γίνει αντικείμενο προστα
σίας του κάθε πολίτη.

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - φλάντζες
και πολλά άλλα

Παραθεριστές
Μήν α νά βετε φωτιά στήν
αγροτική εκτοση Κίνδυ
νος νά κ α τα σ τρ έφ ετετή ν
περιουσία Εκείνου πού
οά ς φιλοξενεί.
Μήν καίτε τά ξερά χόρτο
τού όγροκτήματός οος
χωρίς τήν άδεια καί τήν
παρουσία τού αγροφ ύλα
κα.

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Τετάρτη 4 Αύγουστου 1 982

ΣΕΛΙΔΑ 3π
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Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ
Με τρεις προπονήσεις κάθε μέρα
Η φετανη προετοιμασία της ΒΕΡΟΙΑΣ είναι διαφορετική από τις
άλλες.
Διαφέρει σε τοποθεσία, αλλά και σε νοοτροπία. Τα δύο νέα αυτά
πρόσωπα τα εκφράζουν ο χώρος της Παναγίας Σουμελά και ο Στέφα
νος Γαϊτάνος.
Η τοποθεσία που βρίσκεται σε υψόμετρο 1270 μ. και σε απόσταση
μονο 19 χιλιομέτρων από την Βέροια είναι ότι καλύτερο υπάρχει για
την περίπτωση στον ελλαδικό χώρο. Το στοιχείο δε εκείνο που χαρα•ττηρίζει τον χώρο μοναδικό είναι οι διάδρομοι μέσα στο δάσος, όπου
κάτω από την σκιά της οξυάς γίνεται η καθημερινή εκγύμναση των
παικτών.
Εκεί λοιπόν ψηλά στην Καστανιά, η ΒΕΡΟΙΑ κάτω από την
κα οοήγηση του επιστήμονα τεχνικού της Στέφανου Γαϊτάνου, βρί
σκει την χαμένη της αυτοπεποίθηση, βρίσκει το καινούργιο της πρόσ
ωπο.
Την αλλαγή νοοτροπίας την διακρίνει κανείς πολύ καθαρά στα
πρόσωπα των παικτών, οι οποίοι δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους
γΐα Τ0 με^ ον Τ,Κ ομάδος τους και την εμπιστοσύνη τους στις τεχνι
κές γνώσεις του προπονητού τους.
Ας δούμε όμως πώς βλέπουν την όλη κατάσταση οι παίκτες της
ομυ^ος σε σχετικές δηλώσεις τους στον Βύλλη Γαλανομάτη.
το αυριανό μας φύλλο θα δημοσιεύσουμε συνέντευξη του προ
πονητού Στέφανου Γαϊτάνου και μιά σειρά φωτογραφιών.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΜΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Η προετοι
μασία είναι ολοκληρωμένη και θα
βοηθήσει πάρα πολύ ώστε η ομάδα
να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στα
τρία τελευταία χρόνια. Δεν μας φοβί
ζουν οι μεγάλες μεταγραφές που μας
παρουσιάζουν οι εφημερίδες γιατί

όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνά
μεις μας.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΤΑΚΗΣ: Ας
ελπίσουμε αυτή η χρονιά να μας δώ
σει ότι περιμένουμε, δηλαδή την
πρωτιά. Δεν κάνει ειδικά για την Βέ
ροια να μείνει και άλλο χρόνο στη Β'

Με «το χαμόγελο στα χείλη. Μγο πριν αρχίσει η σκληρή προ
πόνηση, οι επάγγελμά χίες της ΒΕΡΟΙΑΣ ποζάρουν στον φακό
του Χρήστου Ιλεμόσογλου. όιακρίνονται οπό αριστερά όρθιοι:
Ο προπονητής κ. Στέφανος Γαϊτάνος και οι παίκτες Χατζάρας.
προσπάθεια που χαράζαμε.
ΜΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ: Με προπο
νητή τον κ. Γαϊτάνο πιστεύω ότι θα
πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα και
το όνειρο της πόλης μας δηλαδή να
δει την ομάδα της στην Α' Εθνική θα
γίνει πραγματικότητα. Φέτος θα
καθιερωθεί) στην ομάδα και φιλοδοξία
μου θα είναι να βγώ πρώτος σκόρερ
tou ομίλου μας.
Χ ’ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ:
Στα 5 χρόνια που κάνω προετοιμα
σία, πρώτη φορά βλέπω τόσο δυνατή
και επιμελημένη δουλειά. Η καλύτε
ρη μεταγραφή μας ήταν ο κ. Γαϊτάνος. Αυτός και οι παινούργιοι παί
κτες, μαζί με εμάς τους παλιούς θα
κάνουμε σίγουρα το όνειρο πραγμα
τικότητα, δηλαδή να ανεβάσουμε την
Βέροια εκεί που της αρμόζει. Φέτος
και μετά την απόλυσή μου από τον
στρατό θα δείξω τον καλύτερό μου
εαυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΟΓ ΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ:
Είναι η πρώτη προετοιμασία που κά
νω στην ποδοσφαιρική μου καριέρα
και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πολύ
ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτή
σεις της ομάδος μου. Σαν στόχο έχω
Συνέχεια στην 4η

ΠΟΙΟΙ ΗΡΘΑΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ
ΕΦΥΓΑΝ

•νεο αίμα» της ΒΕΡΟΙΑΣ που σίγουρα θα προσφέρει στην ομάδα. Επάνω
“ ίο αριοτερά Παριζας, Αντωνάς, Μαυρουδόγλου και κάτω Ισχνόπουλος,
Βογιατζόπουλος.

ΧΑΡΙΣ
Σ ΑΥΤΟΥΣ
Β φετεινή θαυμάσια,
καθώς και ανέξοδη προετοιμ°°ία της ΒΕΡΟΙΑΣ, οφεί
^ αι 0X0 Δ.Σ. της Παναγίας
Γ°υμελά και ιδιαίτερα στον
'“χειριστή αυτής κ. Β.
Φ<οτιάδη,
ηου
διέθεσαν
τελαως δωρεάν έναν από
τουϊ καλύτερους ξενώνες,
καθώς και στον ένθερμο
°παδό της ομάδας κ. Σταύ
ρο Σάτανίδη, ο οποίος
Χωρίς καμιά απολύτως αμοι
βή’ διεμόρφωσε με το σκαητ*κό του μηχάνημα τον
χώρο χου γηπέδου.

Εθνική, γιατί ο χώρος που βρίσκεται
τώρα δεν της ανήκει. Ό σο για την
δυναμικότητα της ομάδας μας, μπο
ρεί την έλλειψη του Ελευθεριάδη,
στον οποίο εύχομαι και εκ μέρους
όλων των συμπαικτών μου καλή τύ
χη, η ΒΕΡΟΙΑ να την καλύψει, όπως
άλλωστ γίνεται τόσα χρόνια ύστερα
από παραχωρήσεις παικτών. Για την
πραγμάτωση λοιπόν αυτού του στό
χου χρειάζεται μιά ένωση όων των
δυνάμεων (διοίκηση - παίκτες - φίλα
θλοι) και τότε όλα θα έρθουν μόνα
τους.
ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:
Πρώτη φορά κάνω προετοιμασία και
μου φαίνεται πολύ καλή. Πιστεύω ότι
η προσπάθεια που γίνεται εδώ επάνω,
θα έχει ανταπόκριση. Είμαι πολ,ύ
ευχαριστημένος από τους νέους μου
συμπαίκτες που με περιέβαλαν με
αγάπη καθώς και από τον προπονητή
μου. Στην Βέροια όπως διαπίστωσα
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για
να ανεβεί στην Α' Εθνική. Πιστεύω
ότι θα παίζω την μπάλλα που ξέρω
και θα βοηθήσω και εγώ στην μεγάλη

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ΑΛΑΙΜΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ
Εναν οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της, με δίπλωμα Γ*
"“τηγορίας. Πληρ. τηλ. 2 9 .2 4 2 Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διομέρισμα ·)20 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και 27.545.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
καωθς και ζαμπονιέρα. σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ. 6 2 .1 1 8 Βέροια.

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο επογ
* ματ,κός εξοπλισμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφο
,Ες τις πρωινές εργάσιμες ώοες στο τηλ. 2 3 1 6 3 Βέροιας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375,

Δραστήρια μπορούμε να
πούμε ότι κινήθηκε η επιτροπή
μεταγραφών της ΒΕΡΟΙΑΣ
κατορθώνοντας να αποκτήσει,
ενισχύοντας έτσι την ομάδα
τους:
Βογιατζόπουλο Παναγιώτη
(ομογενή από Τσεχοσλοβακία).
Αντωνά Νίκο (Απόλλωνα
Καλυβιών).
Μαυρουδόγλου Νίκο (Μ.
Αλεξάνδρου Τρικάλων).
Ισχνόπουλο
Γ ιάννη
(ΠΑΟΚ).
Παρίζα Δημήτρη (ΝΑΟΥ
ΣΑ).
Επίσης παραχωρήθηκαν οι:
Ελευθεριάδης
Ανδρέας
(Εορδαϊκό).
Λαζάρου Λάζαρος (Κοζά
νη) και τον τερματοφύλακα της
ερασιτεχνικής ομάδος Μανώλη
Γαλανομάτη με υποσχετική
ενός χρόνου στην Ν. Νικομή
δεια.
Επίσης ανανέωσε μονομερώς τα συμβόλαια των Πουρσανίδη · Τοπαλίδη, οι οποίοι
έκλεισαν δετία.

ΤΙ ΠΗΡΑΝ
ΤΙ ΕΔΩΣΑΝ
στις μεταγραφές
τα Καβάσιλα
Ο Τσολαρίδης Αντώνιος και Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ παράγον
τες με μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη
για δουλειά μπήκαν στα διοικητικά
των Καβασίλων φέτος για πρώτη
φορά και από την πρώτη μέρα κέρδι
σαν την εκτίμηση των υπολοίπων.
Παρ’ ότι ακόμη υπάρχει θέμα Βάγγου
ΒιΐΓπΙείοιι εν τπϊντοιε όαωε πιστεύε
ται οτι φετεινη οιοικηση πετύχε «διανα» στις μεταγραφές με την απόκτη
ση πέντε ικανών παικτών από Α’ και
Β' ερασιτεχνών όπως οι Παπαδοπού
λας Ν., (Βαλτονέρου Φλωρίνης),
Μπουγάς (Καρπερό Γρεβενών), Κουτοοπάκης, Λούδα και Βάγγο (ΠΟ
Ξεχασμένης).
Παρεχώρησε στον ΠΟ Ξεχασμέ
νης τον τερματοφύλακα Τσαγκαργή
με υποσχετική ενός έτους.
Η ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΑΡΧΙΖΕΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΠΑΚΗ
Σήμερα η ΑΕ κάνει την πρώτη
συγκέντρωση των παικτών της για
γνωριμία μετά του κ. Κουτσοπάκη ο
οποίος θα είναι προπονητής και
ποδοσφαιριστής. Στην συγκέντρωση,
που θα γίνει στς κοινοτικό γήπεδο
Καβασίλων στις 6 μ.μ. ο κ. Κουτσοπάκης θα κάνει ανάλυση, του προ
γράμματος της προετοιμασίας θο νί
ντ.ι ευρεία συζήτηση για την νέυ
περίοδο κάι τα 'προβλήματα πού
τυχόν υπάρχουν και καλεί όλους
τους ποδοσφαιριστές νέους και
παλαιούς.
θ . Γολσουζίδης

Μπαλτζής. Παριζας, Γιατζιτζόπουλος. Μίλης i .. Μελετιοης,
Καταωνης, Μαραγκός, Ισχνόπουλος. Καβκποι: Μαυρουδόγλου, Αντιονάς, Παπατζϊκος, Ακριβοπουλάς, X "Αθανασίου.
Σίμπος, Βογιατζόπουλος. Μίλης Φ., Χώματός.

Σκοτεινοί δυνάμεις λέγει κοι
βροντόφωνα ο ένας που την έποθε
Κοι σκοτεινοί δυνάμεις λέγει
κοι Βροντόφωνα η άλλη πλευρά εί
ναι εκείνες που θέλησαν να πλλάξουν την σκέψη κοι τον δρόμο που
ακολουθούσε Σκοτεινοί δυνάμεις
οντιμαχόμίνοι έλλοξειν μιά ιστοριο
ενός - δύο ανθρώπων που (έφυγαν
από την Βάση στην οποίο εστηρί
ζοντο. Και θέλουν να ομολογήσει
τουλάχιστον ο ένσς τι είναι εκείνο
που ακριβώς τον έκανε να ξεφύγει.
Αλλά με θάρρος βεβαιώνει ότι βρί
σκέτοι εκεί που ήταν αλλά μονον
που σκοτεινοί δυνάμεις τον ανακά
τέψον.
Σκοτεινοί δυνάμεις λοιπόν παν
τού. Σκοτεινοί χονδρέμποροι, σκο
τεινοί βιομήχανοι. κοι σκοτεινοί
εργαζόμενοι. Και πρώτος και κύριος
λόγος το σκοτεινό κέρδος
Αυτό φαίνεται πως κάνει όλους
τους ανθρώπους σκοτεινούς, δηλα
δή σκοτεινό να ομιλούν, σκοτεινό
να χαριετίζονται και σκοτεινά να
συμπεριφεροντοι. Και όλα γίνονται
σκοτεινά γιατί οπωσδήποτε κάποιο
συμφέρον τους κάνει σκοτεινούς.
Και όταν όλοι παίρνουμε το λό
γο φαίνεται πως κάποιο αλήθεια
κηρύσσουμε, πως κάποια κοινωνική
δικαιοσύνη ζητούμε να δοθεί ο'
αυτους που πονούμε. Και όμως τις

περισσότερες φ ορ ές σποδέ·« v u tται
πως κάποιο οκότος ειχτ αυτή η Ολη
υπόθεση και π ω ς το σκότος ουτό
που μας έριχνε ο συνομιλητής μ.,.;
εφτρνε δ'άπλστο Φως σ ' u u iέ ■■πιμ.·
σκορπούσε το σκότος
Σκρτος λοιπόν παντού κ«ι στο
διαμέρισμα ΠΟυ μ έ ν ε ις χτι, 0 ",ν
συμπεριφορά του ετςρου ημισ· με το οποίο ξαπλώνεις
Λ·ο < ·
βοτι. κοι παντού ετκότίΜ. \< ί.Π·. ττο,ι
Φαίνεται γλυκέι μιύ υοι. · .-ό · ■ *·.,
Ο Πανόγσθος δημιουργι,.ντο·,
τον κόσμο ξεχώρισε *ο· <-■ ··'-■ ι
είπε φω ς το δέ άλλ. ι.οεε«, . ι:
σε να μην υπάρζε, »α· οκΟό
ία
στις καρδιές τ·_μν '·\πωγ ?·■. υ <·ι*.ο
σε. αλλό αυτά 6εν το •αιύψεοτ
Βρέθηκε κΰτι άλλο π·... .
η »
ψε
Και έται το σκότος θε. ·· ·.-»»,·
im και κατέι συνεπε.α. «■-.··»■-:
δυνάμεις 6σ επενεργούν σι
μος
Προσοχή τότε στα βίιυατά ι....
Αλλά nôcni πρσοοχη ο®,-,
μέσο σ' ένα κοινωνικέ- σύνολο π·.ν
μας επηρεόζειΤότε: Ας μην ανακ: ·.■<·. ν·
πολύ σε πολλά και ίσω ς οι nv-.it,.
νες δυνάμεις να μην μπορούν
μας επηρεάζουν μιά non tía « ■ - r
ακίνδυνοι σ αυτές.

Ε Χ Ο Λ ΙΑ - Ε ΙΔ Η Ε Ο Y Λ Ε Ε
• Η Τ Α .\ Ρ η ώρα το απόγευμα
όταν φτάσαμε έξω από τον ξενώνα
όπου μένα η Βεροιώτικη αποστο
λή και η ησυχία που επικρατούσε
εκεί σου έδεινε την εντύπιοση πως
μέσα σ ' αυτόν έμεναν παιδιά του
κατηχητικού σχολείου.
• Σ Τ Ο λίγο διάστημα που
καθήααμε στο αναψνκτήριο του
εστιατορίου, ακούσαμε τα καλύτε
ρα λόγια για την συμπεριφορά των
παικτών. Ο σερβιτόρος επί παραδάγματι κ. Μ αλούτας Μυαιρλής,
που βρίσκεται σε συνεχή επαφή
μαζί τους, έδειχνε εντυπωσιασμέΐΌς, ενώ χαρακτηριστικά ήταν τα
λόγια του διαχειριστού της Πανα
γίας Σουμελά κ. Β. Φωτιάδη. ο
οποίος είπε: *'Οταν συγκατατέθη
κα στην παραχώρηση του ξενώνα,
παρά τι είχα ακουστά για την σιδε
ρένια πειθαρχία του κ. ΓαΓτάνου,
είχα αρκετές επιφυλάξεις. Αυτήν
όμως την στιγμή δηλώνω ανεπιφύ
λακτα ότι θα κάνω το παν ώστε η
ομάδα να φιλοξενείται εδώ πάνω
κάθε καλοκαίρι. Οι επιφυλάξεις
μου όμως διαλύθηκαν από την
ποώτη ιιτ.οα που άιιθε εδώ η απο
στολή. Είναι βέβαια η παρουσία

του κ. Γαϊχάνου, αλλά νομίζω πως
η όλη συμπεριφορά τω ν παικτώ ν
φανερώνει περίτρανα τον καλό
τους χαρακτήρα. Μπορώ ανεπιφύ
λακτα να πω πως αυτή δεν είναι
ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά παιδιά
κολεγίου.
Αυτήν την στιγμή δηλώνω
χωρίς κανένα δισταγμό ότι θα κά
νω το παν ώστε η ΒΕΡΟΙΑ να
φιλοξενείται εδώ επάνω κάθε
καλοκαίρι».
• ΚΟΝΤΑ στην αποστολή βρέ
θηκε και ο παλαιός χαλκέντερος
μέσος της Β Ε ΡΟ ΙΑΣ Παναγιώτης
Μιχαηλίόης, ο οποίος μάλιστα
παρακολούθησε και την απογευ
ματινέ/ προπόνηση.
• ΤΗΝ ώρα που η αποστολή
αναχωρούσε από τον ξενώνα για
το γήπεδο, τρεις Ναουααίοι φίλα
θλοι έφεραν τον αποκτηθέντα τα
μεσάνυκτα αμυντικό άσσο Δημήτμη Παρίζα.
• ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ έδειχναν ο Χρη
στός Γιατζιτζόπουλος και ο Πανα
γιώτης Βογιατζόπουλος. θ α πρέ
πει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος
πέρυσι στην Νάουσα έμενε στο

ίδιο διαμέρισμα με τον Παρίζα.
• ΤΑ νέα των Πουρσανίδη Τοπαλίδου ζητούσαν να μάθουν οι
παίκτες. Από ότι δε άφηναν να
εννοηθεί τους έλειπε πολύ το χιού - '
μορ και το κέφι του πρώτου.
• Ε Π Ε ΙΔ Η το γήπεδο βρίσκε
ται μακρυά από τον Ξενώνα, οι
παίκτες πηγαίνουν σ ' αυτό με το
αυτοκίνητο του προπονητού τους
κ. Γαϊτάνου, του συμπαίκτη του
Τάκη Παπατζ/κου και οι υπόλοι
ποι με αυτοκίνητα φιλάθλων οι
οποίοι πηγαίνουν για να παρακο
λουθήσουν την προπόνηση.
• Π Ο Λ Λ Ο Ι είναι οι φίλαθλοι
που πηγαίνουν στην Καστανιά για
να παρακολουθήσουν την προετοι
μασία της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ και συγχρό
νως να μεταφέρουν κανένα νέο
από την κίνηση στην πόλη. Μ ετά
ξι) αυτών και ο συνεταίρος του
Γιώργου Χατζάρα κ. Πετρακόπουλος.
• Θ Ε ΤΙΚ Η βοήθεια προσφέρει
καθημερινά ο θείος του Ακριβόποολου κ. Στάθης Καραφουλίδης,
ο οποίος με το αυτοκίνητό του
μεταφέρει τους παίκτας από τον
Ξενώνα στο γήπεδο και g vnforg.

Μόλις έφτασε στις 6.30 το ιιπογοη»..
και ενσωματώθηκε με τους «υν'ουργιους του συμπαίκτες, το νεο uiwkt-ii
μα της ΒΕΡΟΙΑΣ Λημηιρης Παμίζοε
που εδω διακρίνιπιη με τον σύνεργά
τη μας Βύλλη Γαλανομάτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΣΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αξίζουν χίλια συγχαρητήρια σ
ένα πραγματικά μεγάλο δάσκαλο
του Καράτε στον Sensei Ν. Πανετσίδη -2- ΝΤΑΝ εκπαιδευτή σχολής
Βέροιας που με την αγάπη του στο
άθλημα και την αφοσίωσή του στις
Πολεμικές Τ έχνες συνεχίζει απτόη
τος το έργο του. στην διάδοση του
αθλήματος, που σαν απώτερο σκο
πό έχει την δημιουργία δυνατών και
υγιών ατόμων. Ά ν πραγματικά
ενδιαψέρεστε να γνωρίσετε μιά
αλήθεια διαφορετική όπως την
παρουσιάζουν, ελάτε στις 8 Αύγου
στου και ώρα 10.30 π.μ. στο Κλει
στό Γυμναοτήριο Μακροχωρϊου
(δον χλμ. εθνικής οδού Βέροιας ©εσ νίκης) όπου όλοι οι Έλληνες
άσσοι του Καράτε θα παρευρίσκονται, για να πραγματοποιήσουν μιό
φανταστική και πρωτοφανή επίδειξη
για την πόλη μας Βέροια και σπασί
ματα που είναι παγκόσμια ρεκόρ. Ο
διοργανωτής της εκδηλώσεως κ. Ν.
Πανετσίδης μας είπε ότι μος επιφυ
λάσσει μεγάλες εκπλήξεις τόσον
αυτός όσο και οι υπόλοιποι δάσκα
λοι και αθλητές που θα παραυρεθούν Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν οι σχολάρχες:
1 . Β. Ζαχοπουλος -8- ΝΤΑΝ
(Αθηνών). 2 Ελ. Κυριακίδης -4ΝΤΑΝ ΙΣκύδρας) 3. Π. Κουτρούμπας -3- ΝΤΑΝ (Λαμίας) 4. Χρ. Κου
τρούμπας -3- ΝΤΑΝ (Χαλκίδας) 5.
Χαρ. υραιόπουλος -3- ΝΤΑΝ και Δ
Ινδόπουλος (Θεά· νίκης - Γιαννι
τσών) 6 Ν. Πανετσίδης -2- ΝΤΑΝ
(Βέροιας) 7. Β Παπαδόπουλος -2ΝΤΑΝ (Αλεξάνδρεια) 8. Δ. Μητώνας
-2- ΝΤΑΝ (Κρ. Βρύση) 9. Αφοί
Χστζηπιρπιρίδης -2- ΝΤΑΝ (Κοζά
νη! 10. Π. Γιουρούκης και Π. Βυρώζης -2- ΝΤΑΝ ( Έ δεσσα) 11 Π.
Αποστολόκης -2 ΝΤΑΝ (ΚουφόλιαΙ
12. I. Δελσπάρτας -1- ΝΤΑΝ
(Μεσολόγγι) και οι αθλητές Κεντρι
κής Ακαδημίας Λ, Σσββιδης - X
Αργυρίου - Ν. Καραίσκάκης - Μαμινέλα Κουμπέ όλοι -2- ΝΤΑΝ και φ.
Χρυσογόνος -1- ΝΤΑΝ. Εισιτήρια
ηροπωλούνται στα γραφεία σχολής
Κοράτε Βέροιας στην οδό Αντωνίου
Καμάρα 19 (πλησίον Κινημ/φου
Καπρίνη) Τηλ. 2 9 4 2 4 Βέροια.

Ο διοργανωτής της E m ótlft ως Santal Ν. Πανετσίδης 2 NT AU ΒκτττιΛευ·

τής Βέροιας ótanpiverm o ' εναέριο θεαμαητό δαιΧό Κάκτταρα
----------------------------— — ------------------------------------- ----- -

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σ ύ γ χ ρ ο ν α μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες V πολύχρωμες

Ο ΐο Α ίΟ ο Π Κ Π Β Ε Ο Ο ΙΟ Ο
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Τηλεφωνείστε μας 29.762

Χορευτικά
συγκροτήματα
στο Κωστοχώρι
Αρχίζουν το Σάββατο 7 Αυγού
στου στις 0 το απόγευμα οι εκπολι
τιστικές εκδηλώσεις πομ θο διοργσνωσε ι ο Εκπολιτιστικός ^οοριστικός
Όμιλος Κωστοχίμρίου. στο ομώνυ
μο χωριά.
Παράλληλα με π ς άλλες εκδη
λώσεις που θο κροτήσουν όυό μέ
ρ ες θα παρουσιαστούν το Σάββατο
το χορευτικά συγκροτήματα των
εκπολιτιστικών συλλόγων Βεργίνας
Αγ. * Βαρβάρας Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας, Αγίας Μαρίνας και Χορίεσσας.

ΕΛΕΓΧΟΙ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Ειδικό συνεργεία ελέγχου που
θο αποτελούνται οπό ένο εφοριακό
και από ένα αστυνομικό θα πραγμα
τοποιούν ελέγχους στο κέντρα
πολυτελείας και διασκέδασης με
σκοπό την πάταξη της φοροό'Οφυνής
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός
Οικονομικών κ. Παν. Ρουμελιώτης,
ο οποίος πρόσθεσε ότι από ελέγ
χους που έγιναν ειτισημάνθηκαν
περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυ

γής
- Είτε α τά την μη έκδοση τιμο
λογίου
— Είτε οπό την ελλιπή τιμολόγη
ση.
Ο κ. Ρουμελιώτης πρόσθεσε ότι
τα συνεργεία θα συγκροτούνται σε
κάθε οικονομική εφορία κα< για χρο
νικό διάστημα 15 ημερών. Κάθε
Ιδθή μ ερ ο θσ αλλλάζει η σύνθεση
του συνεργείου
0 έλεγχος θα γίνεται τις απογευ
ματινές κοι βραδυνές ώρες και στα
νυκτερινά κέντρα διασκέδασης από
τις 10 μέχρι τις 2 τα πρωί.
Το έργο του συνεργείου θα
παρσκολουθείται από τον αρμόδιο
οικονομικό έφορο ο οποίας θα έχει
δικαίωμα ελέγχου ή επανελέγχου
του κέντρου.
Η σχετική σπόφοοη υπογράφηκε
από το υπουργείο οικονομικών και
εστάλη νια υπογραφή στο υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξης

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ
• ' Αυδρες
της
Ασφαλείας
Προαστίων ανεκάλυψαν 5 0 μεγάλο
δένδρα ινδικήςκανάβεως μέσο οε
θερμοκήπια
διοστόσεω ν
ενός
στρέμματος στην παραλία Μαρα
θώνας. Το καλλιεργούσε ο Πον A
Νταουτάκης 55 ετώ ν από την
Καλαμάτα, σεσημασμένος
που
συνελήφθη και είπε ότι έκανε χρή
ση χασίς ο ίδιος
Το θερμοκήπιο το είχε καλύψει
με τριανταφυλιές και όπως είπε ο
ίδιος είναι ειδικό στη διασταύρωση
της τριανταφυλλιάς
• ' Αγνωστος από το κατάστη
μα τουριστικών ειδών fou Γ Δ.
Κατσορού. στην οδό Φιλελλήνων 4.
έκλεψε κοσμήματα άξιος 1 100.000
• ' Αγνωστοι διέρρηξαν την
αποθήκη ηλεκτρολογικών εξοπλι
σμών του Δαμ. Κοραμονίδη στην
οδό Ακομινάτου 63-6 5 κι έκλεψαν
είδη οξιάς ενός εκατομμυρίου δρχ.
με οξυγόνο έσποοαν το χρηματοκι
βώτιο κι έκλεψαν 2 2 0 0 0 0 δρχ.

»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ÜJ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

.»Vi.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΑΦΑΤ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ
Λένε ότι φθάνει η ώρα της εισβολής
θανάσιμος κλοιός περισφίγγει τις
δυνάμεις του Αραφάτ στη Λυτ. Βηρυ
τό καθώς οι ισραηλινοί προωθούν και
νέες δυνάμεις μετά την κατάληψη και
του αεροδρομίου, ενώ πολλοί
πιστεύουν ότι φθάνει η ώρα της εισ
βολής.
Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ
ισραηλινών δυνάμεων και παλαιστι
νιών συνεχίστηκε προχθές παρά την
εκεχειρία που δεν είχε κλείσει ακόμη
24ωρο ενώ το Ισραήλ δεν φαίνεται
διατεθειμένο να δεχθεί τους στρατιω
τικούς παρατηρητές του ΟΗΕ που θα
ελέγχουν την εφαρμογή της εκεχει
ρίας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο
Ασφαλείας.
Ο Ισραηλινός υπουργός αμύνης
κ. Αριέν Σαρόν προειδοποίησε προ
χθες ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ θα
παραμείνουν στον Λίβανο έως ότου
και ο τελευταίος Παλαιστίνιος αντάρ
της εγκαταλείψΕΡτην πολιορκούμενη
Δυτική Βηρυτό, πρόσθεσε μάλιστα
ότι ο χρόνος πιέζει τους αντάρτες,
Ισραηλινή εφημερίδα βεβαιώνει

ότι οι Παλαιστίνιοι αντάρτες έχουν
κατασκευάσει ένιι εντυπωσιακό δί
κτυο από υπόγειες σήραγγες ιάιαίτε
ρα στις συνοικίες Σάμπρα και Σατίλα
που ενώνουν τα στρατόπεδα που βρί
σκονται εκεί με την περιοχή του
Ουζαί στη Δυτική Βηρυτό, γεγονός
που καθιστά τον αποκλεισμό της
Βηρυτού άχρηστο.
Η εφημερίδα« Χαρέτ· προσθέτει
ότι 45 μέρες μετά την έναρξη της
ισραηλινής πολιορκίας οι Παλαιστί
νιοι εξακολουθούν να ανθίστανται
και ότι το Ισραήλ έχει πέσει σε παγί
δα.
Ο ΧΑΜΠ1ΜΠ
ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η εφημερίδα «Αν Ναχάρ» γράφει
οπ ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνω-

ΑΡΧΙΣΑΝ ΧΘΕΣ
ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
Μ άχες ιδιαίτερα αψαδρές μαίνονται εδώ και τρεις ώρες στην
A unκή Βηρυτό, μεταξύ των Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Το
ειιϊκεντρο των αναμετρήσεων είναι ένα χιλιόμετρο ano το διεθνές
αεροδρόμιο, περίπου στο ύψος της πρεσβείας tου Κουβέιτ, που
έχει καταστραψκί ολοσχερώς αχό τους κυριακάτικους βομβαρδι
σμούς.
Οι Ισραηλινοι. βάλλουν με το πυροβολικό τους, και ως αιτιο
λογία προβάλλουν ότι οι Παλαιστίνιοι, έχουν μεταφέρει βαρύ
οπλισμό στην περιοχή της πρεσβείας του Κουβέιτ. Σύμφωνα με
πληροφορίες η ς τρεις τελευταίες ώρες, σκοτώθηκαν 9 άτομα και
τραυματίσθηκαν 16.
Π αράλληλα με το ιαραηλινό πυροβολικό, βάλλουν και οι
κανονιοφόροι του ναυτικού.
Οι Παλαιστίνιοι απαντούν με ρουκέτες Κατιούσα. καθώς και
με 5 πυροβόλα των ISS χιλιοστών που έχουν μεταφέρει κοντά
οτο αραβικό πανεπιστήμιο.

ΝΕΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Ενα νέο κέντρο καρκινικής
έρευνας όσπάνης μεγαλύτερης των
2. εκατομμυρίων λιρών, βρίσκεται
υπό κατασκευή ατο νοσοκομείο
Τσόρινγκ Κρός του Λονδίνου. Το
κέντρο ουτό θ ' σποτελείται από ένα
διώροφο κτίριο, που θο περιλαμβά
νει εργαστήρια και εξωτερικά
ιατρεία. Την ιατρική έρευνα θα διευ
θύνει ο καθηγητής Κέννεθ Μπάνκσω, που είναι ο πρωτοπόρος στη
θεραπεία του καρκίνου με χημειο
θεραπεία. Ο καθηγητής έγινε διε
θνώ ς γνωστός για τη θεραπεία ορι
σμένων μορφών καρκίνου, με το

Ναρκωτικά και αφροδίσια
6ναντίον στρατού
Μεγάλη ανησυχία κατέχει τελευ
ταίο τους υπεύθυνους του Πεντα
γώνου Οι στρατιωτικοί ηγέτες της
Αμερικής συλλογίζονται να βρούν
τρόπους να αναπτερώσουν εκτός
οπό ΤΟ ηθ'Κό, κοι την ηθική των
Ονόρών του αμερικανικού στρατού.
Το προβλήματα που αντιμετωπίζουν
είναι το ναρκωτικό Iμαριχουάνα,
χοσίς), ο αλκοολισμός κο> το αφροδυτιο νοσήματα
Στα πλαίσια της προσπάθειας ν α
τον περιορισμό των οδονομιών και
των καταχρήσεων του προσωπικού
των ενόπλων δυνάμεων των Ηνω
μένων Πολιτειών, οι ιθύνοντες του
Πενταγώνου οκίφθηκαν να διεξά
γουν μίο έρ ευνα όχι μόνο στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στις
βάσεις των Αμερικανών σε ολόκλη
ρο τον κόσμο. Στόχος της έρευνας
αυτής θα είναι να διαπιστωθεί πό
σοι όνδρες τω ν κνύπλων δυνάμεων
των ΗΠΑ κάνουν χρήση ναρκωτι
κών κοι „ πόσοι κστανολώνουν
αλκοόλ πάνω οπό το κανονικό επί
πεδο κοι το είδος των ποτών nou πί
νουν.
Μ. έρευνα θα διεξαχθεί οπό ένα
ινστιτούτα που εδρεύει στην Βόρεια
Καρολίνα Σ αυτήν θο πάρουν
2 6 .0 0 0 εθελοντές από το συνολικό
ΟΡιθμό των 2 100 0 0 0 αξιωματι
κών κοι στρατιωτών που συναπαρ
τίζουν το προσωπικό των ενόπλων
δυνάμεων τω ν ΗΠΑ. 0· 2 6 .0 0 0
ίθ ελο ντες είναι κατανεμημένοι σε
μονάδες που εδρεύουν στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες, τον Ειρηνικό Ωκεανό,
την Ευρώπη και άλλες περιοχές.
Μια άλλη παρόμοια έρευνα διε
ξήχθει τα 1980 και τα αποτέλεσμά
της ήτον η διαπίστωση ότι υπάρχει
ένα πραγματικό πρόβλημα υπερκα
τανάλωσης ολκοολούχων ποτών,
ενώ η χρήση των ναρκωτικών, υϋμΦωνο με τους α νθρώ πους που διεξήγογαν την έρευνα, μειώθηκε
σημαντικά σε σχέση με τις διαπι
στώσεις τυμ 1974 την χρονιά που
είχε διεξαχθεί μια άλλη έρευνα της
ίδ·ας «άσε ω ς
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Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
έως τον Νοέμβριο οι εθελοντές
που υπηρετούν σε 60 στρατόπεδα,
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
για να ευοδω θεί το έργο της έρευ
νας Οι 2 6 .0 0 0 εθελοντές θα
συνεργάζονται στενά με π ς διοική
σεις των μονάδων τους και θα ανα
φέρουν σ' αυτές οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την κατανάλωση
ολκοολούχων ποτών ή ναρκωτικών.
Εξυπακούεται ότι οι συνάδελφοι
των εθελοντώ ν θο αγνοούν την
ιδιότητά τους.
0 δρ Τζών Τζωύς βοηθός υφυ
π ο υρ γό ς με αρμοδιότητα τα ναρκω
τικά και το αλκοόλ στο υπουργείο
Αμιινης των ΗΠΑ. μιλώντας στους
δημοσιογράφους έπειτα από την
αναγγελία του πενταγώνου για την
διεξαγωγή της έρευνας δήλωσε ότι
η ηγεσία των αμερικανικών ενό
πλων δυνάμεων είναι αποφασισμέ
νη να διαπιστώσει με οποιοδήποτε
μέσο το ποσοστό των στρατιωτι
κών που καταναλώνουν σε ευρείο
κλίμακα αλκοολούχο πατά ή κάνουν
χρήση ναρκωτικών κοι επίσης νη
διαπιστώσει την επίδραση που
έχουν η κατανάλωση των αλκοολών
κοι των ναρκωτικών ατην απόδοση
του προσωπικού των ενόπλων
δυνάμεων των ΗΠΑ
0 δρ. Τζών Τζώνς είπε ακόμη ότι
το πρόβλημα που απασχολεί τον
αμερικανικό στρατό είνο· με την
ευρύτερη έννοια ποναμερικανικσ.
μια και αντικατοπτρίζει, τα όσο γενικώτερο συμβαίνουν στην αμερικα
νική κοινωνία.
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση ναρ
κωτικών κοι αλκοόλ αυξήθηκε ιδιαί
τερο στο μέσα της ΙΟετίος tou
1960. στην διάρκεια του πολέμου
του Βιετνομ
Β
Πάντως σύμφωνο με τις^μέχρι
τώρα ενδείξεις το πρόβλημα ,ιντοπί-1
ζεται περισσότερο στο αλκοόλούχα
ποτά ενώ η χρήση, ειδικά των
σκληρών ναρκωτικών, παρουσίασε
τελευταίο πτώση, όπως εξ άλλου
έδειξε κοι η έρευνα του 1980.

συνδυασμό φαρμάκων. Μιά σπάνια
μορφή καρκίνου που πλήττει τις
γυναίκες μετά τον τοκετό, που ήτον
άλλοτ μοιραία, θεραπεύεται τώρα
στις περισσότερες περιπτώσεις με
χημειοθερσπεία. Το μεγαλύτερο μέ
ρος της δαπάνης θα καταβληθεί από
τον οργανισμό «Εκστρατεία για τον
Καρκίνο», που εδρεύει στο Λονδίνο,
και το υπόλοιπο θα καλυφθεί οπό
τις Υγειονομικές Αρχές της περιφέ
ρειας Βορεοδυτικού Τάμεση.
Η ειδικότητα της θεραπείας του
καρκίνου, που είναι τώ ρο γνωστή
σαν Ογκολογία, άρχισε στο νοσο
κομείο Τσόρινγκ Κρός, το 1960 κοι
ήτον το πρώτο, που εφάρμοσε τη
χημειοθεραπεία. Έχει ιδιαίτερα ιόικευθεί σε όγκους νεαρών ατόμων
κοι ένο μεγάλο ποσοστό περιπτώ
σεω ν Θεραπεύεται σήμερα. Η κυρία
Ρίτο Στόρεύ, του οργανισμού
«Εκστρατεία γιο τον Καρκίνο» δή
λωσε πρόσφατα «Το γεγονός ότι
πολλές περιπτώσεις κορκίνου θερα
πεύονται σε μάς οφείλεται εν μέρει
και στο γεγονός ότι είμαστε σε θ έ 
ση νο μετρήσουμε τις ουσίες που
παράγουν τα καρκινικά κύτταρο. Το
ερναστηριο ερευνώ ν έδωσε ιδιαίτε
ρη σημασία στην απομόνωση των
ουσιών αυτών και στην ανάπτυξη
μεθόδων μετρήσεώς ιούς». Εξ άλ
λου ο καθηγητής Μπάγκσω είπε' «Ο
καρκίνος τώρα πλήττει ένα άτομο
στα τέσσερα και σκοτώνει ένα στα
τρία Είναι απαραίτητο όπως οι νέοι
γιατροί λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τον
σημονπκό αυτό τομέα της Ιατρικής.
Επίσης πιστεύουμε ότι το νέο Κέν
τρο. θα μας βοηθήσει πολύ στη
σημαντική αυτή δραστηριότητα». Ο
ηργανιομός «Εκστρατεία για τον
Καρκίνο» είναι ένας από τους βασι
κούς χρηματοδότες ερευνών όλων
των μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης και της λευχαιμίας κοι
όαπονό 17 εκατομμύριο λίρες το
χρόνο σε 5 5 0 ερευνητικό προγράμ
ματα. που γίνοντοι σε 9 0 ειδικευμέ
να κέντρα. Το ίδρυμα ουτο εξαρτάται αποκλειστικά από π ροσφ ορές

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η Υπηρεσία Προστασίας κατά
κλοπής της ΕΛΠΑ αναζητεί ουτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίος ΒΤ
3219. μάρκος ΣΚΟΝΤΑ ΜΒ 1000
με 4 πόρτες χρώματος κόκκινου.
Για την υπόδειξη του δράστη
της κλοπής και την ανεύρεση του
αυτοκινήτου θα καταβληθεί οπό την
ΕΛΠΑ αμοιβή δρχ. 3 0 000.
Για την περίπτωση της ηννυρέά*ωξ ιοσ Ουτοχινήτου ή νσοδεί

ξεως του όρΟστη η αμοιβή Οα είνυ.
15.000 δοχ.
Σχετικές ιιδοποιήσ«ις πρέπει ν'
απευθυνθούν στην πλησιέστερη
Αστυνομική Αρχή και αμέσως μετά
στην ΕΛΠΑ ίΤηλ. 7 7 9 1615)

μενών Πολιτειών στη Μέση Ανατο
λή, κ. Φιλίπ Χαμπίμπ. απείλησε ότι
Βα παραιτηθεί και θα εγκαταλείψει το
Λίβανο λόγαι της κλιμάκωσης του
πολέμου κυρίως από την πλευρά του
Ισραήλ. Ο κ. Χαμπίμπ φέρεται ότι
δήλωσε κατά τη προχθεσινή συνάν
τησή του με τον πρόεδρο του Λιβά
νου κ. Ελιάς Σαρκΐς, ότι κουράστηκε
και ότι πιθανόν να αναγκαστεί να
εγκαταλείψει σύντομα τη χώρα άν οι
προσπάθειες του για επίλυση της κρί
σης αποτύχουν.
Στο μεταξύ, τα ειδησεογραφικά
πρακτορεία μεταδίδουν τα εξής για
την συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή
στο Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις,
που πολιορκούν τη Βηρυτό, παρα
βίασαν για άλλη μιά φορά, τα μεσάνυκτα, τη προχθεσινή εκεχειρία βομ
βαρδίζοντας παλαιστινιακές θέσεις με
άρματα μάχης και πυροβόλα στα νό
τια προάστια και στην περιοχή
Ουζαί.
Οι παλαιστινιακές και λιβανοπροοδευτικές δυνάμεις, τηρώντας τη
συμφωνία της εκεχειρίας, δεν απάν
τησαν στις τελευταίες αυτές ισραηλινές προκλήσεις.
Σ το μεταξύ όπως μετέδωσε το
γαλλικό πρακτορείο από το Τέλ Αβίβ
ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται σε 7.400 άνδρες, ανα
κοίνωσε χθές στρατιωτικός Ισραηλινός εκπρόσωπος. Οι περισσότεροι
απ' αυτούς βρίσκονται φυλακισμένοι
στο στρατόπεδο του Ελ Ανσάρ, κον
τά στη Μαμπατιγιέ, στο Νότιο Λίβα
νο.
Ό λ ο ι οι άλλοι αριθμοί που αναφέ
ρονταί σε συλλήψεις Παλαιστινίων
είναι αβάσιμοι, τόνισε ο Ισραηλινός
εκπρόσωπος.
Το Ισραήλ απελευθέρωσε μέχρι
στιγμής 203 αιχμαλώτους, οι οποίοι
είνιιι όλοι νεαροί μαχητές, κάτω των
16 ετών.
•
Η κυβέρνηση της Αλγερίας
εξίφρασε την αντίθεσή της προς το
σχέδιο διασκορπισμού των Παλαι
στινίων ανταρτών διότι, όπως τονί
ζεται σε σχετική ανακοίνωση, το
ξερρίζωμά τους από τα πάτρια εδά
φη δεν μπορεί να οδηγήσει σε μιά
δίκαιη και διαρκή λύση
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Εκβράστηκε
πτώμα νέου
ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Εκβράστηκε προχθές στη βρα
χώδη ακτή Αγίου Νεκταρίου Λευκά6ος, το τττώμα του Ιω. Σπανουδάκη,
19 ετών, από την προανάκριση που
διενεργήθηκε όεν προέκυψαν στοι
χεία εγκληματικής ενέργειας.
Στη θαλάσσια περιοχή Πλάκας
Κισσάμου. εξάλλου, πνίγηκε ενώ
κολυμπούσε ο Μιχ. Τσιπλάκης 86
ετών.

οποίες θα ρυθμίζουν τον εφοδιασμό της
αγοράς, κανονίζοντας έτσι τη ροή της
παραγωγής ώστε να καλύπτονται οι ανσγκες της κατανάλωσης.
• Δημιουργείται ενιαίος κοινωνικο
ποιημένος φορέας για την κατασκευή
τελλάρων και τα τοπικά υποκαταστήμα
τα της ATE θα χρηματοδοτούν με
απλουστευμένες διαδικασίες τους συνε
ταιρισμούς που χρειάζονται μέσα και
υλικά συσκευασίας.
0 υφυπουργός Εμπορίου κ. Θ. Πά
γκαλος ανακοίνωσε εξ άλλου, ότι μελετάτοι η τροποποίηση του συστήματος με
το οποίο γίνονται οι προμήθειες οπωροκηπευτικών από διάφορα νοσοκομεία
κοι κρατικά ιδρύματα
Ειδικότερα, είπε, ότι από διαπιστώ
σεις που έγιναν ύστερα από ελέγχους
ειδικού συνεργείου προέκυψε ότι σε
τρία Αθηναϊκά νοσοκομεία (Ευαγγελι
σμός Σωτηρία, Γενικό Κρατικό) εντοπί
στηκε ότι ενώ από σχετική σύμβαάη
προβλεπεται αγορά ά ποιότητας φρού
των και λαχανικών τα είδη που βρέθη
καν στα μαγειρεία και τις αποθήκες ήταν
υποβαθμισμένα ποιοτικά, σε σημείο που
μεγάλο μέρος των ποσοτήτων νο κρίνεται ακατάλληλος για κατανάλωση.

Η Βέροια στην Καστανιά
βρίσκει το νέο πρόσωπο
που πίστεψαν σε μένα.
ΜΕΛΕΤΙΔΗΕ
ΜΠΟΥΛΗΣ:
να δικαιώσω αυτούς που με πίστεψαν Μετά τον περσινό τραυματισμό μου
ο οποίος ως γνωστόν με κράτησε
και με έφεραν στη Βέροια.
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ: Η μακρυά από τα γήπεδα μεγάλο χρονι
προετοιμασία είναι πάρα πολύ καλή. κό διάστημα, έπεσα όπως και οι συμΌλοι προσπαθούμε για το καλό της παίκτες μου με τα μούτρα στην δου
ομάδος μας. Είμαστε όλοι πάσα πολύ λειά. ώστε να κερδίσω το yuuèvo έδσαισιοόοςοι οτι βα τερματίσουμε πρώ ψυς. αφού τώρα πλέον είμαι τελείως
καλά. Πιστεύω ότι με την σκληρή
του
δουλειά που γίνεται από όλους μας
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Είναι και με την συνέπεια που μας διακρί
μιά από τις καλύτερες προετοιμασίες νει ειδικά φέτος, θο είμαστε οι πρωτα
που κάνει η Βέροια. Οι προπονήσεις γωνιστές.
που κάνουμε είναι καθημερινά διαφο
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗ
ρετικές και όσο προχωρούμε γίνονται ΣΤΟΣ: Θέλω να πιστεύω ότι η λήξη
σκληρότερες. Πιστεύω φέτος ότι θσ του πρωταθλήματος θα μας βρει στην
τερματίσουμε πρώτοι, παρά τις καλές κορυφή και έτσι θα εκπληρωθεί το
μεταγραφές άλλων ομάδων, που θέλω όνειρό μου να αγωνιστώ κόντρα στις
να τονίσιο ότι δεν μας επηρεάζουν, μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Γι'
αφού εμείς θα μιλήσουμε στο γήπεδο. αυτό θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί,
ΚΑΤΣΩΝΗΣ .ΚΩΣΤΑΣ:
Η αφού υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋ
προετοιμασία είναι ιδανική. Το μέρος ποθέσεις, για να πραγματοποιηθεί κά
είναι θαυμάσιο και οι εγκαταστάσεις τι τέτοιο.
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Γίνεται
παρέχουν όλες τις προϋποθέσεις για
μιά άνετη διαμονή. Φέτος προβλέπω μιά θαυμάσια δουλειά σε άλλα πρότυ
ότι θα είναι η χρονιά μας. Δεν κάναμε πα και σε μοντέρνες βάσεις. Αρχίσα
τις μεταγραφές άλλων ομάδων, αφού με να ανοικοδομούμαι μιά νέα
το υλικό της ομάδος μας είναι ένας ΒΕΡΟΙΑ για να της δώσουμε την
βασικός συντελεστής στο να κόψου χαμένη της αίγλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για
τυχόν
με. πρώτοι το νήμα.
δημιουργία εσψαλμίνων εντυπώ
σεων, σημειώνουμε δ η οι υπόλοιποι
ΛΝΤΩΝΛΣ ΝΙΚΟ Ι« Είμαι εϋχιι
ρίστημπνος ,σπύ την προετοιμασία παίκτες της αποστολής (Χωμητάς,
κάτι το άγνωστο για μένα στην ποδο Ακριβοπουλάς, Σίμπος, Βογιατζόσφαιρική μου καριέρα. Για τον εαυτό πουλος) με ευγενικό τρόπο αρνήθη
μου πιστεύω ότι με πολύ δουλειά θα καν να κάνουν δηλώσεις, ενώ ο
υπάρξει η αμοιβή για μιά θέση στην Δημήτρης Παρίζας μπήκε στην προ
ομάδα και η ευχαρίστηση σε αυτούς πόνηση αμέσως μετά την άφιξή του.
Συνέχεια από την 3η

4
• »

Ενα όιψααμένο χυριταάχι στέκεται στα νύχια των ποδιών του για να πιει λίγο bçwpixa νερό από iva πυθαοι, αφού Ισραηλινοι όιέκοψαν την ύδρευση τη πολιορχούμενης
Δντιχής Βηρυτού

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
Ευνέχ€ΐα από την 1η
των σποόιόίτα» (Λεύθ<Ρ0 μέσα σ€ τρ^Ις
μέΡέζτ
Η Διάρκεια όλων των νέων μισθώ
σεων καθορίζ€ται σε όυο χρόνια.
Τσ έκτακτα μέτρα που ανακοινώθη
καν σήμερα από το υπουργείο Εμπορίου
για την διασφάλιση του ομαλού εφοδια
σμού της αγοράς στην περίπτωση που
πραγματοποιηθεί η απεργία των χον
δρεμπόρων είναι τα εξής:
• Από τα ξημερώματα της Πέμπτης
παραγωγοί, ομάδες παραγωγών, συνε
ταιρισμοί ιδιώτες έμπορο» κ.α θα μπο
ρούν να πουλάνε ελεύθερα προϊόντα μέ
σα στις κεντρικές λαχαναγορές και ακό
μη να χρησιμοποιούν το φορτηγό τους
σαν κατάστημα.
• Με απόφαση του υπουργού Εμπο
ρίου επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι
τις 20.8.82 η ελεύθερη κυκλοφορία
φορτηγών ακόμη και τις αργίες και
παραλληλα δίνονται κατ εξαίρεση άδειες
σε πλανόδιους μικροπωλητες για τη διά
θεση της παραγωγής.
• Η διακίνηση από τα παραγωγικά κί
νητρα προς την κατανάλωση θα συντο
νίζεται από επιτελικές ομάδες που θο
λειτουργούν στις Νομαρχίες υπό την
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Λουκίδης - Τσιλογιάννης
θα σφυρίξουν φέτος
στην Α ’ εθνική κατηγορία
Η νέα διοίκηση του ΣΕΔΕΠ (Βουράκης, Αλεξανδρίδης. Λεβογιάννης,
Μοσχόπουλος, Πετρίδης) που εδώ
και αρκετό καιρό ανέλαβε την ευθύνη
για την διαιτησία των αγώνων του
επαγγελμαηκοΰ ποδοσφαίρου στη
χώρα μας, προχθές, έδωσε στη δημο
σιότητα 90 ονόματα διαιτητών Α'
εθνικής απ' όλη την Ελλάδα από τα
οποία μετά δεκαπέντε μέρες θα γίνει
η τελική επιλογή 38-40 ατόμων που
θα διευθύνουν τα φετεινά παιγνίδια
των ομάδων της ΕΠΑΕ.
Ανάμεσα στα ονόματα και δυο
διαιτητών
από
τον
Σύνδεσμο
Βέροιας:
Λουκίδης Κοσμάς και Κώστας
Τσιλογιάννης
Με πολλή περηφάνεια δέχθηκαν
την είδηση όλοι Οι συνάδελφοί τους
διαιτητές για την προεπιλογή τρυς.
Έτσι τώρα ο Σύνδεσμος Βέροιας θα
γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη στον
διαιτητικό χώρο της χώρας μας κι
αυτό χάρη στους άξιους και ικανούς
διαιτητές του Κοσμά Λουκίδη και
Κώστα Τσιλογιάννη.
Η δικαιοσύνη και η αντικειμενικό
τητα στοιχεία με τα οποία το ΣΕΔΕΠ
έκρινε τον φετεινό κατάλογο των
προεπιλεγέντων, πιστεύεται ότι θα εί
ναι τα ίδια και για την τελική επιλο
γήΗ οριστική επιλογή θα γίνει με
αυστηρά κριτήρια, κυρίως για τη
φυσική κατάσταση των διαιτητών.
Ό ποιος από τους προεπιλεγέντες δεν
επιτύχει στις δοκιμασίες (ιατρική
κανονισμοί, φυσική κατάσταση κλπ)

θα αποκλεισθεί από την διεύθυνση
αγώνων για τη ρετεινή περίοδο.
Ο Κοσμάς Λουκίδης όμως καθώς
και ο Κώστας Τσιλογιάννης είναι
ικανοί να περάσουν και από αυτά τον
... διαγωνισμό γιατί και όρεξη έχουν
και φιλοδοξία ν' σφυρίξουν φέτος σε
αγώνες Α' εθνικής.

Κοσμάς .Ιουιαδης - Κώστας Τσιλογιάννης.
J im θιαπητις χοόοσοαίροο aw ilivtiepoo
Jtamûr Βιροίας τ.ον ano την via **¿o
σφαιρική KipioSo θα σουμίξουν σι αγώνις
της .4' εθνικής.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ. Αντωνίου)
τη λ. 2 9 6 8 5

Οι εγγραφές για την θερινή
πβρίοδο άρχισαν
ΤΜ Η Μ Α ΤΑ που θα λειτουργήσουν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Π ολυτεχνικού και Φ υσ ικ ο μ α θη μ α τικ ο ύ Γ εω π ο νο δ α σ ικ ο υ - Ια τροφ αρμ α κ ευτικ ού - Ο ικονομικού κ ύ 
κλου - Α ποδημίες)
ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑΣ ό λ ω ν τω ν τάξεω ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ.
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική διδασκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
ΜΕ 2 ΝΕΚΡΟΥΣ
Έξω από την Κουλούρα

ΧΑΟΣ ΣΤΗΗ ΑΦΗΝΑ
HE ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Μετοάήήθηκε οε παζάρι
—

i l l _ ι— —

Σε τεράστια παζάρια μεταβάλλει
ΑαΓυ^ ^ ν^σΤ^
«αλλαγής» την
Αθηνμ και τη Θεσσαλονίκη για να
εξασφαλίσει με αμφίβολη αποτελε
σματικότατα τον εφοδιασμό των αγο
ρών τους μ οπωροκηπευτικά. Σύμ
φωνα με το σχέδιό τους, που απεκάλυψε προχθές ο υπουργός Εμπορίου
*. Μωραιτης. ανακοινώνοντας τα
πρόσθετα μέτρα αντιμετωπίσει.); του
κλεισίματος των καταστημάτων των
χονδρέμπορων.
ουσιαστικά
θα
δοθούν άδειες μικροπωλητών σ'
οποιονοηποτε μπορεί να πουλήσει
οπωροκηπευτικά.· Οποιοσδήποτε θα
μπορεί να περιφέρεται με το τρίκυκλο
θ το φορτηγό του ή να στήσει έναν
πάγκο και να πουλάει από τομάτες
θεχρι καρπούζια ο όποιο σημείο κρί
νει προσφορο.
Αυτό και μόνο το μέτρο των
•προσωρινών αόειών» αποκαλύπτει
ποσο ανέτοιμη είναι η κυβέρνηση για
να εξασφαλίσει τον ομαλό εφοδιασμό
αγοράς. Στο μεταξύ προχώρησε
στην έξωση των χονδρεμπόρων από
Λαχαναγορές: Κατέθεσε νομοσχέ
οιο μι το οποίο οι χονδρέμποροι θα
υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν τα
καταστήματα τους μέσα σε τρεις μέΡες υστέρα από τη λήξη του συμβατι
° " , λρονου όιαρκείας της μοσθώ“ “ζ και μετά από έγγραφη πρόσκληI? ΓΟυ προέδρου του Οργανισμού
•κεντρικής Λαχαναγοράν Η βιάρκεω
!“ ν Θ'σθώσκων στο εξής θα είναι όιε

της·

Ετσι στην ουσία η κυβέρνηση
•ωχνει τους χονδρεμπόρους και φέρ
ει λιανοπωλητές, πλανόδιους και
“σιμους. χωρίς ωστόσο να λύνει το
ΡΟίλημα του ομαλού εφοδιασμού
όμγανα ot’ K.l." L!.TÓ ϊ ιατί ™ αρμόδια
να 4
δεν θα είναι σε θέση
να ε /^ ξ ο υν ούτε τιμολόγια και τιμς
τ
™ ττ' ν ποιότητα των προϊόνλητών

Τ° υ ίΓλή0ηυ· Ι0’ν Ρ^'ΡΡπδ*

Επί πλέον εκφράζονται βάσιμοι

δεν

—
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φόβοι, ότι εκτός από το χάος και τα
κομφούζιο που .θα δημιουργηθούν
στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλο
νίκη ο εφοδιασμός των αγορών της
Οα αποδειχθεί ανεπαρκής.
Ο υπουργός Εμπορίου είπε προ
χθέ.ς ότι πολυάριθμοι συνεταιρισμοί
ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της
κυβερνήσεως και γνωστοποίησαν
στο υπουργείο ότι θα τροφοδοτήσουν
κανονικά τα αστικά κέντρα με οπιι)
ρολαχανικά σε τιμές πολύ χαμηλότε
ρες από εκείνες που διαμορφώνονται
με την παρέμβαση των χονδρεμπό
ρων. Ωστόσο οι »πολυάριθμοι» συνε
ταιρισμοί θα περιορισθούν π. 4 1
•διπλά* καταστήματα που διαμορφώ
να η διοίκηση του ΟΚΛΑ στην Κεν
τρική Λαχαναγορά Αθηνών σε σύνο
λο άνω των 400 καταστημάτων!
ΣΤΟΧΟΣ
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Στο μεταξύ οι χονδρέμποροι φέ
ρονται αποφασισμένοι να πραγματο
ποιήσουν από σήμερα την αποχή
τους. Ο πρόεδρος των χονδρεμπόρων
της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθη
νών κ. Βαλαής σε δηλώσεις του προ
χθές τόνισε ότι:
9 Στόχος της κυβερνήσεως είναι
η ιδιωτική πρωτοβουλία και
όχι η εξυγίανση της αγοράς
από κακούς εμπόρους. Από τα
μέτρα που εξήγγειλε υποδει
πνέεται η πρόθεσή της να
•αποκεφαλίσει» το ιδιωτικό
εμπόριο και να επιβάλει
συστήματα που απεδέίχθησαν
στην πράξη ανεφάρμοστα και
αποτυχημένα.
• Γίνεται ουσιαστικά κατάσχεση

θα

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

.
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των περιουσίων των χονδρεμ
πόρων γιατί πολλοί είχαν δικά
τους μαγαζιά σε άλλες αγορές
και το 1465 που ιδρύθηκε ο
ΟΚΛΑ τους δόθηκαν αντί
στοιχα καταστήματα στην
Κεντρική Λαχαναγορά στον
Ά γιο Ιωάννη το Ρέντη, όπου
μεταφέρθηκαν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
" Οπως ανακοινώθηκε από

) II ■ ■ ■ ■ —

τον
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ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕ)
Από την προσεχή Δευτέρα αρχί
ζει έλεγχος στα Δημόσια Ταμεία με
σκοπό να εξακριβωθεί άν γίνεται
εφαρμογή της εγκυκλίου του υπουρ
γείου Οικονομικών σύμφωνα με την
οποία τίθενται ιεραρχήσεις στις εισ
πράξεις χρεών προς το Δημόσιο.
Λυτό δήλωσε ο υφυπουργός
Οικονομικών κ. Λημ. Τσόβολιις. ο
οποίος έδωσε στη δημοσιότητα την
σχετική εγκύκλιο στην οποία μεταξύ
άλλων αναφέρονται:
Ενώ ένα ποσοστό φορολογούμε
νων προσέρχεται κανονικά και εξο
φλεί το χρέη του μέσα στις νόμιμες
προθεσμίες, το υπόλοιπο είτε ιιπό
οικονομική αδυναμία τις περισσότε
ρες φορές, ίτε από διαφόρους άλλους
λόγους (αμφισβήτηση, αδιαφορία ή
δυστροπία) αφήνει τις οφειλές του
ανεξόφλητες για αρκετό διάστημα.

απεργηςουν

V ου Δημοσίου.

συνέντευξη Τύπου που δόθηκε
Ένιοο*' η διοίκηση της Πανελλήνιας
όσης ι εωπόνων Δημοσίων Υπαλγια ?^ 1ΠΠΓ.ΑΥ). ανέφερε όπ η απεριο “ν α σ τ ^ , μΕΤ„ ΓΓ]ν οπόσχεση
ότι (.πουρ'''ού Γειυργίας κ. Κ. Σημίτη
τη.,
. ‘.Ενοποιηθούν τα αιτήμιιτα
_Κλάδου.
Κ ' " ν 0 υπουργός Γεωργίας κ.
λ,,οηημ'ΤΤ1ς ^κανε ττ1ν ακόλουθη δήότι
υπουργείο Γεωργίας θεωρεί.
Ρθηθ ^10 ,;ργο του γεωπόνου είναι να
* 1
ΠΤΟ σχεδίασμά της αγροτον ’ °έιτικής όσο και καθημερινά
του ■ 1>τι' στον τόπο της δουλειάς
σι. ’ "*5 να συντείνει στην βελτίωυ π ο υ ρ ί£ 1° τ,κού Του επιπέδου. Το
ένδικ α) ° ε συνεννόηση με τους
νιον -„„ ‘σηκούς φορείς των γεωπό'•χει ήδη κάρει ή και θα πάρει μέ-

τρα. τα οποία θα διευκολύνουν τους
γεωπόνους στην εκτέλεση του έργου
αυτού. Στα πλαίσια της προσπάθειας
αυτής:
Α) Θα υπάρξουν όργανα συντονι
σμού των υπηρεσιών του υπουργείου
από αρμόδιους υπηρεσιακούς παρά
γοντες μόλις εκόοθούν τιι προεδρικά
διατάγματα σε εφαρμογή του Ν.
1232/82.
Β) Θα συμμετάσχουν μόνιμα οι
συνδικαλιστικοί φορείς στην επεξερ
γασία των μέτρων του υπουργείου
Γεωργίας.
Γ) Θα καθιερωθούν για τις μετσθέ
σεις και τοποθετήσεις αντικειμενικές
διαδικασίες. Σχετική ρύθμιση επεξερ
γάζεται ήδη ομάδα εργασίας των συν
δικαλιστικών φορέων του υπουρ
γείου.
Δ) Προωθήθηκαν οι απόψεις της
ΠΕΓΔΥ και ταιν άλλων συνδικαλι
στικών φορέων για το ενιαίο μισθο
λόγιο στο υπουργείο Προεδρίας.
Ε) Θα απορροφηθεί και θα χρησι
μοποιηθεί το γεωπονικό δυναμικό για

αντιπροσωπεία
της FIAT
σ α ς π ρ ο ς κ α λ ε ι ν α δείτε

τα καινούργια αυτοκίνητα
Ι-ΑΝΟΙΑ και ΑϋΤΟΒΙΑΝΟΙ

I

— ΠΓΠ

I. Επιτρέπιται προσωρινά στους
χώρους των Κεντρικών Λαχαναγο
ρών. η εγκατάσταση και πώληση
νωπών οπωροκηπευτικών τυποποιη
μένων ή όχι χονόρικώς. καθώς και η
πώληση στους ίδιους χώρους χονόρι-

την εφαρμογή του κυβερνητικού
γεωργικού προγράμματος από το
υπουργείο, την ATE. τους δημόσιους
οργανισμούς, και τις συνεταιριστικές
οργανώσεις.
ΣΤ) Χορηγήθηκαν στους γεωπό
νους σύμφωνα με τις ιαχύουσες απο
φάσεις. υπερωρίες. Οι υπερωρίες
χορηγήθηκαν ώστε μεταξύ άλλων να
επισκέπτονται τα χωριά τις βραδυνες
ώρες για να κατατοπίζουν τους αγρό
τες πάνω στις εξελίξεις της γεωπονι
κής επιστήμης και τις πριιΚόκές
εφαρμογές της. για να βοηθήσουν
στην οργάνωση αποδοτικών γεωργι
κών εκμεταλλεύσεων, στην ανάπτυξη
των συνεταιρισμών και στην τακτό
ποίηση των τυπικών διαδικασιών,
που απαιτούν τα διάφορα πρυγράμ
ματα,
Ζ) Αύξησε την χιλιομετρική απο
ζημίωση σε 6 δρχ. ειδικά για τους
γεωπόνους επειδή κινούνται σε αγρό
τικούς δρόμους κακής βατότητας.
Η) Θα αντιμετωπίσει την ικανο
ποίηση των υπολοίπων οικονομικών
θεμάτων (εξίσωση προσωρινού προσ
ωπικού επιδόματος και χορήγησης
επιδόματος 30%) στα πλαίσια του
ενιαίου μισθολογίου.

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
ΣΤΗ ΦΥΤΕΙΑ
Στις 8 Αυγούστου 1982 ημέρα
Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, ο Σύλ
λογος Φυτειωτών εγκαινιάζει την
Παιδική Χαρά στο χωριό Φυτειά.

Για την είσπραξη των εσόδων
από τους εν λογω οφειλέτες, ο νόμος
παρέχει την ευχερειο να λάβει σε βά
ρος τους διάφορη αναγκαστικά με
τρα. σωρευτικά ή μεμονωμένα, κατά
την κρίση του. Επίσης, ο ίδιος έχει
ιην αρμοδιότητα να εκδίδει αποφά
σεις τμηματικής καταβολής ληξιπρο
θεσμών χρεών μέχρι του ποσού των
δρχ. 1.500.000. Αναφορικά με τις
τελευταίες α υ τ έ ς , δηλαδή τον καθορι
σμό δόσεων, κρίνουμε σκόπιμο να θέ
σουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α) ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
1) Η παροχή φορολογικών διευ
κολύνσεων είναι ένο μέτρο ειδι,κό
γιατί εφαρμόζετε ναι μια ορισμένη
κατηγορία φορολογούμενων, τους
ασθενέστερους
οικονομικά.
που
χαρακτηρίζεται από κάτι το ιδιαίτερο.
Η ιδιαιτερότητα του βρίσκεται στο
ότι εδώ. το στοιχείο του εξαναγκα
σμού των προηγουμένων αναγκαστι
κών μέτρων συνήθως αντικαθίσταται
μ' εκείνο της διευκολύνσκως του
πολίτη.
Σ' αυτή την περίπτωση σκοπός
του νομοθέτη είναι να διευκολύνει
την οφειλή χρέους, γιατί μι τον τρό
πο αυτό εξυπηρετείται καλύτερα το
συμφέρον του Δημοσίου, το οποίο
ουσιαστικά δεν οψελείται από τη
συνέχιση των αναγκαστικών μέτρων
δεν είναι δυνατή, λόγω ελλείψεως
περιουσιακών στοιχείων, η διευκό
λυνση με την αναγνώριση της οικο
νομικής δυσκολίας του οφειλέτη
αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο γιο
να επιτύχουμε την είσπραξη.
2) Οι προϋποθέσεις για την εφαρ
μογή του μέτρου των διευκολύνσεων
είνυι δ υνα τά να προκαθορισθούν kui
να απαριθμηθούν ώστε να αποτελέσουν κανόνα, λόγω της σωρείας των
περιπτιίκιεων και της ιδιορυθμίας που
παρουσιάζει καθεμιά απ' αυτές. Γι
αυτό στην κρίση συς εναπόκειται
πως θα αντιμετωπίσετε χωριστό κάθε
φορολογούμενο που ζητά διευκόλυν
ση. Οπωσδήποτε βασικό και πρω-

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

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

κως ί,πι αυτοκίνητου.
2. Η υπόδειξη των θέσεων στους
ως άνω χώρους θα γίνεται:

Επί τόπου κατέφθασαν ο
Λ τής Λ/αειυς Χ ω ρ /κ ή ς Βέροιας
κ. Μ αρκαναστασάκης και ο 6 /τή ς
τροχαίας κ. Κ οντογουλίδη ς, ο
οποίος και επτλήψθηκε τω ν α να
κρίσεων.

' Αδειυ τεσσάρων εβδομάδων θα
πάρουν όλοι οι τακτικοί δημόσιοι
υπάλληλοι, εφ' όσον έχουν συμπλη
ρώσει ένα χρόνο υπηρεσία
Ό σοι υπάλληλοι, πήραν άδεια για
το 1982. Οα πάρουν τη διαφορά που
προκύπτει μετά την έγκριση από τη
Βουλή του νέου νόμου και τη δήμο
σίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Σχετική τροπολογία
διάταξη
προστέθηκε στο νομοσχέδιο για την
κατάργηση της ΥΕΝΕΔ.
O,
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ESJZ. Βέροιας ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή τον
κανονισμού 1035/72 της ΕΟ Κ διαθέτει ροδάκινα για
τους παρακάτω σκοπούς:
9 Δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
• Χρησιμοποίηση για ζωοτροφές σε νωπή κατάσταση.
• Χρησιμοποίηση για ζωοτροφές κατόπιν μκταποιήσεως απο τη
βιομηχανία ζωοτροφών.
• Δωρεάν διανομή νωπού προϊόντος σε παιδιά στα σχολεία με την
προϋπόθεση ότι η ποσότητα αυτή θα προστεθεί στην ποσότητα που
αγυράσθηκε κανονικά από τα σχολικά συσσίτια.
• Δωρεάν διανομή σε φύλακες, σωφρονιστικά ιδρύματα, κατασκηνωοεις. Νοσοκομεία και Γηροκομεία. που Οα ορισθούν προηγουμένως
από το κράτος, με την προϋπόθεση ort η ποσότητα αυτή, προστίθεται
σ' αυτή που αγοράζεται κανοντκά από τους οργανισμούς αυτούς.

KaXotmalot ενδιαφερόμενοι ν' απευθυνθούν μέχρι την^ευε¿pa 9 /8 /tí
oro τηλέφωνο 03J1 240S3 TELEX 442361.

α υτοκίνη το για να τον ρ ...
στη Βέροια.
Α ναζητήθηκε όμω ς nr
όργανα της Χ ω ρ /κ ή ς στο V
ΚΟμείιι και τις κλινικές >../ι
«νευρέΟη

ΤΑ Π ΡΩ ΤΑ
Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ

ill Στην Κεντρική Λαχαναγορά
Αθηνών υπό του προέδρου του Λιοι
κητικού Συμβουλίου του Opyuvi
σμού αυτής ή κατόπιν εντολής αυτού
υπό του Λ ντού του ως άνω οργανι
σμού.

Α πό την πρώ τη έρευνα των
αιτίω ν του δυ σ τυχή μ α τος όιαπι
στώθηκε ό η το Ι.Χ . επιβατικά
όχημα Μ Α Ζ Ο Α εκινείτο κανόνι
κά επί τη ς Ε γνατίας οδού, όταν
το φορτηγάκι βγήκε στο αντίθετο
β) Στην Κεντρική Λαχαναγορά
ρεύμα και η σύγκρουση ήταν
Θεσ νίκης από τον Διευθυντή της.
μετω πική, με συνέπεια να φ ύγουν
και τα δύο αυτοκίνητα από το
δρόμο και να πέσουν στις λεύκες.
Το Ι.Χ. όμω ς, ό π ω ς δήλω σαν
μάρτυρες που ακολουθούσαν,
περιεστράφη 3 φορές σ τον αέρα
ταρχικύ κριτήριο αποτελούν η απο και η πτώ ση του ή τα ν α π ελπ ισ τι
δειγμένη οικονομική αδυναμία του κά δυνατή, ενώ το φορτηγάκι επεοφειλέτη σε συνδυασμό μι: το ύψος σε χω ρίς να τραματισθούν ο ο δ η 
της οφειλής και η συμμόρφωση του ή γό ς και ο συνεπιβάτης.
μη σε προηγούμενες διευκολύνσεις,
Ε Ξ Α Φ Α Ν ΙΣ Θ Η Κ Ε
πάντοτε δε πρέπει vu εξετάζονται
προσεκτικά οι προβαλλόμενοι ισχύ
Ο ΟΔΗΓΟΙ
ρισμοί του. Πρέπει να εξετάζονται
Μετά τη σύγκρουση ο συνε
προσεκτικά οι προβαλλόμενοι ισχύ
ρισμοί του. Από τη συνεκτίμηση πιβάτης του μοιραίου φ ορτη γού
όλων αυτών των στοιχείων εξαρτάτοι μάζεψε τα χαρτιά και τα διάφορα
η αποδοχή ή μη του αιτήματος, το στοιχεία (πρόκειται για υ π α λλ ή 
ποσό της μηνιαίας όόσεως, καθώς και
το χρονικό διάστημα που Οα καλύψει λους πλασιέ εταιρίας τω ν Αθη
νώ ν) και έφυγε για Θ εα /νϊκ η . ενώ
η παρεχόμενη διευκόλυνση.
Ο οόηγόςπροφιισισθείς τραυμαΟταν εξετάζετε αιτήσεις για διευ
κολυνση ή όταν λόγω ποσού τις τισμ μπήκε σε κάποιο διερχόμενο
στέλνει στις αρμόδιες επιτροπές, πρέ
πει γιο την οικονομική κατάσταση
ίων οφειλετών να μη αρκείσθι: στους
ισχυρισμούς τους, αλλά να ζητείτε
την προσκόμιση απ' αυτούς στοι
χείων π.χ. βεβαίωση της αρμόδιυς
οικονομικής εφορίας για το ύψος των
δηλωθέντων εισοδημάτων, ώστε οι
αποφάσεις που εκδίδονται να είναι
κατά το δυνατόν σωστές. Εννοείται
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 4 (ΑΙΙΕί
Οι υπηρεσίες ιης Ευρωπαϊκής Επι
ότι πρέπει να σας προσκομίζονται
στοιχεία για οποιοδήποτε ισχυρισμό τροπής επεξεργάζονται έκθεση σχετι
κή με τον τρόπο εφαρμογής της οδη
των οφειλετών.
3) Οι δόσεις που καθορίζετε με νιας που αφορά την προσέγγιση των
τις διευκολύνσεις που κάνατε δεν νομοθεσιών των χωρών μελών που
πρέπει σύμφαινα με το νόμο να ξεπερ ρυθμίζει τις ομαδικές απολύσεις.
Η οδηγία που έχει υιοθετήσει το
νούν το έτος μέσα στο οποίο εκδίδετε
συμβούλιο των υπουργών στις
την απόψασή σας,
17.2.75 και που τέθηκε σε ισχύ στις
19.2.77. υποχρεώνει τις επιχειρήσεις
Η ΤΡΑΠΕΖΑ
να συμβουλεύονται τους εκπροσώ
πους των εργαζομένων στην περί
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
πτώση που θέλουν vu Κάνουν ομαδι
κές απολύσεις και να ενημερώνουν
ΘΡΑΚΗΣ
σχετικά και τις αρμόδιες κρατικές
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗ
αρχ<·-ς·
Πρέπει να σημειωθεί πάντως οτι η
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ έκθεση
αυτή που επεξεργάζεται τώρα
Η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης η επιτροπή δεν πναφέρκται στην
θα επεκτείνει σύντομα το δίκτυο των Ελλάδα δεδομένου ότι η προηγούμε
καταστημάτων της στην περιοχή της νη κυβέρνηση που έκανε τις οιαπρυν
Αθήνας και στη Θεσσαλία.
ματεύσεις εντάξεως είχε ζητήσει και
Με απόφαση του διοικητικού πετύχει μια περίοδο δυο ετών (από
συμβουλίου της Τράπεζας θα ιόρυ
την ημερομηνία της ένταξης) πριν
Οούν καταστήματα στην Αθήνα, τον συμμορφωθεί στην οδηγία.
Πειραιά, τη Λάρισα και το Βόλο
Η σημερινή οδηγία δ*Λ αποτελεί
παρά μια φάση ενός ευρύτερου κοι
νοτικού προγράμματος προστασίας
των εργαζομένων και συμπληρώνεται
με την κατευθυντήρια οδηγία του
1977 τη σχετική με την προσπισία
των κεκτημένων δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε περιπτώσεις ολλα
Υών επιχειρήσεων καθώς kui unô την
οδηγία που έχει προτείνει η επιτροπή
γιο την ενημέρωση των εργαζομένων
pesia, που εργάζονται 5 μέρες τη και την αμοιβαία ανταλλαγή unô
βδομάδα δικαιούνται άδεια 20 εργά
ψεων και γνωμών μαζί τους από τις
σιμών ημερών. Η άδεια προσαυξάνε διοικήσεις των μεγάλων (διεθνικών ή
ται κατά μιά μέρα για κάθε χρόνο με
ανάκατο όριο 22 μέρες για την πρώ
τη περίπτωση και 26 για τη δεύτερη.
• Στο νομοσχέδιο για τη μετο
νομασίυ της ΥΕΝΕΛ κατατέθηκε
τροπολογία με την οποίο ιδρύεται
γνωμυδοτικό συμβούλιο γιιι την
πραγματοποίηση της νομικής και
ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύ
λων. Το συμβούλιο Οα αποτελείτε»
από 8 μέλη και θ αυπάγεται στον
πρωθυπουργό, ως αυτοτελής μονάδα
του υπουργείου Προεδρίας.

Δεν άφησαν
τον Μιττεράν
να μιλήσει
ο ι ΓΟΝΕΙΣ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΙ
Οι συγγενείς των 44 μ,κ > ν
διών που σκοτώθηκαν to Ια β β ι > ·
τροχαίο δυστύχημα δκν ν—-τ; ··■'
την πολιτικοποίηση του δ ,...,,. ,
τους από την σοσιαλιστική κυΐν, r
ση, Έτσι ο πρόεδρος κ. Μιττ.ι π\
παρέστη στην νεκρώσιμη ιΐκ ο ,'ΐιά ε:
με τον πρωθυπουργό κ. Moipsnó ·.τέσσερεις υπουργούς. uXiA όι τοί·
επετράπη να παραστπ στον rv- ima
σμό που ιγινε στο κοιμητήριι τ
πόλεως και να βγάλα λόγο
• Αφήοτι )ΐος mi Οάψηομτ τ»· ν
νεκρούς μας» 6ή?μυσι δημοτικό, ,τύμ
βουλος της πολεω; Κρέπυ άι
Βαλουά 11.000 κατοίκων που οίέχ·:ι
100 χιλιόμετρα από τιι Πυιιισι,

ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αδεια 4
εβδομάδων
και στο Δημόσιο

ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετρητοις μεταχειρισμένα
• αυταλλάαει το παληό σας αυτ/το
• πωλεϊ μεταχειρισμένα κάθε τύπον

Τ Τ Τ —

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ

• Μετά τις υποσχέσεις του υπουργού
4 (ΑΠΕ>

l

Δ/νση Γεωργίας με την υπ' ιιριθμ.
Λ2 9571, 3 8 82 κοινή απόφαση των
υπουργών Εμπορίου και Γεωργίας
που ισχύει από 4 8 82 αποφασίσθη
καν τα παρακάτω:

ΟΙΓΕΩΠΟΝΟΙΥΠΑΛΛΗΛΟί
48ο
πραγματοποιήσουν την
χθείΙ>1' Ι,περ71<1» που είχε προκηρυυη, ,ΙΗ "ήθερα και αύριο οι γεωπό·

M

Τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα έγινε χθες το από
γευμα έξω από το χωριό Κουλούρα Ημαθίας.
Επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό τον Θωμά Παπα&όπουλο. 27 ετών από το Χορύγι Κιλκίς, συγκρούσθηκε
μετωπικά με φορτηγό που κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμ ..
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να σκοτωθεί ο οδηγός
του Ι.Χ. και η 9χρονη ανηψιά του Χριστίνα ΠαπαδοΓ.ου
λου από την Κοζάνη.
Από τα συντρίμια του Ι.Χ. ανασύρθηκαν βαρια ρ·
ματισμένοι η Μαρία σύζ. Ευριπίδη Παπαδοπούλου «-τ,.·,
36 από την Κοζάνη και ο Χρ. Καραφουλΐδης ετών 1? αν
το Ηλιόλουστο Κιλκίς.
Ελαφρά τραυματίσθηκαν η Ευφροσύνη ΠαπαΛ:
λου ετών 40 από την Κοζάνη και ο 4χρονυς Ιωάν. Πμ
δόπουλος.

πολυεθνικών) επιχειρήσεων πο·
εδρεύουν μέσα στα όρια της κοινής
αγοράς. Πρόκειται για την γνωστή
οδηγώ Μπέντελινγκ, από to ovo, a
του τότε επιτρόπου που την είγι n>«
τόξα και προτείνιη η οπαία δεν έχε
ακόμα υιοθετηθεί επειδή συναντο
τεριίστιες αντιδράσεις από τα λόμπι
των βιομηχανιών, τόσο των ί,υρω
παίκών. όσο και των α μερικά, κ. ίο

Κ τίριο για
βρεφ ονηπιακ ό

σταθμό στη
Νάουσα
Η Εργατική Εστία «πάντηοι στο
ΕργατοΟπαλληλικό Κέιπρο Ναούση;
ι>η άρχισε η εκπόνηση μιλέτης n u
την ανέγερση κτιρίου για βροφονη
πιοκύ σταθμό στη Νάοοοα.
Η απάντηση που υπογράφεται ιιπό
τον πρόεδρο κ Παπολέξη έχει ως
εξής:
Απαντώνιας στο πιυ πάνωσχε-.ιν
σας πληροφορσύμι ότι Ο Ορνανκιι,ε
μας ανέθεσΕ ήδη την εκπόνηση τυ:
με/χτης ταο ντιμίυυ που. θυ Kau.
σκευασθεί στην Νάουσα γιο την σ·,
γαοη του ΚΕΚ και του Βρεφονηπια
κού σταθμού της Πόλους. Η πι,μβα
ση με π>υς μελετητάς υπογράφτι·.
την 4 8-ΒI.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις un:,
δημοπράτήση τυυ ίργοι) θα γίνει ».(
το τέλος Οκτωβρίου 1982.

DISCO

STUDIO

Ζητούν να
λειτουργήσει
η «Μινέρβα»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περίπου 120 εργαζόμενοι της
κλωστοϋφαντουργίας
«Μινέρβα»,
διαμαρτυρήθηκαν
προχθές,
στο
νομάρχη Θεοσαλονίκης και στον
υπουργό Βορείου Ελλάδος, επειόή
μια «μικρή μειοψηφία, τους στερεί το
δικαίωμα της εργασίας· Υποστήρι
ξαν ότι. αναι υδιηνόητο να συνεχίζε
ται η απεργία, τη στιγμή που δεν
υπάρχουν βασικές διαφορές με την
εργοδοσία, στηθ επίλυση αιτημάτων
τους. Ειδικά τόιησαν ότι αντιμετωπί
ζουν πρόβλημα διαβίωσης, αφού οι
περισσότεροι είναι οικογενειάρχες.

G .G .

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
JrjifVPl

D tJ P u lü Ú

ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

—

ΣΕΛΙΔΑ Ζη

ΣΤ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο
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«ΛΑΟΣ»
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> ιι)

Tou ΔΗ Μ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ

9. Απαραίτητο στοιχείο ν>ο έκδο
ση κάθε εφημερίδας - Ένο
αγροτικό εργαλείο στη γενική.
10. Ετσι είχε χαρακτηρισθεί ότον
έπαιζε ποδόσφαιρο ο σημερι
νός προπονητής της Βέροιας.

Διακηρύξεις
■Ανακοινώσεις

ΚΑΘΕΤΑ:
1 Της γυναίκας η... προδοσία —
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αντίστροφο νησί μας.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.
' Ενα παρασκεύασμα με ξένη
ονομασία — Στο άκουσμά του
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
σταματούμε.
ΒΙΒΛΙΩΝ
3, Στη δημοτική μιά προσωπική
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
αντωνυμία — Μιά νότα βυζαν
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθή
τινή όν προστεθεί μπροστά νί1. Το μικρό όνομα μεγάλου συν
κη Βέροιας προκηρύσσει την
τρ ο φ ιά μος,
νεται θηρίο της ζούγκλας
26-8 -1 9 8 2 και ώ.χ. 13.00 - 13.30
2 Ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομά(κοθ.).
τακτικό μειοόοπκά διαγωνισμό με
6α - Αντιθετικός σύνδεσμος.^
4 Αυτή τραγουδάει μακεδονικό
ενσφράγιστες προσφορές για την
τραγούδια (μικρό όνομα).
3. Λέξη εβραϊκή που σημαίνει δό 
προμήθεια βιβλίων άξιος 2 0 0 .0 0 0
5.
Είναι
και
το...
ρε
—
Νίκη
σ
'
ένο
ξα
δρχ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
4. Υπάρχουν κσι τέτοιοι στρατιώ
παιγνίδι.
για περισσότερες λεπτομέρειες
τες ο ι εμπόλεμες καταστάσεις.
6 Μεταφορικό σημαίνει την από
όπως επίσης και γιο την προμήθεια
6 - Αρχικά πολλών αθλητικών
σπαση χρημάτων.
των καταλόγων βιβλίων, να απευ
σωματείων - Τέτοια φίρμα εί
7 Ομοια σύμφωνα
Του πλεοθύνονται στα γραφεία της Βιβλιο
νεκτη επιθυμία - Η γραφή
ναι η ΠΑΤ
θήκης Ιεραρχών 1, τηλέφωνο
του., γρουσούζικου αριθμού.
6 Πολεμικό τρογαύ6ι στην καθα
24494
8 Νότα - ΚΓ αυτή, νόστιμο
ρεύουσα.
θαλασσινό - Άρνηση ξενική.
7 Ηχητικά επιβάλλεται στα όικα
ατήρια (αντίστροφοί
Στα
9 Τραπουλοπαίχνιδο χωρίς... τέ
Η Πρόεδρος της Εφορείας
βιβλία αυτή η προστακτική
λος
Πλουτοπαραγωγική
Δέσποινα Μυλωνά
ευρωπαϊκή περιοχή (αντίστρ.Ι.
(οντίστρ.Ι.
10. Δικά σου — Υπήρξε παγκόσμια
8. Είνοι και έκθεση στα σχολειά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
- Δίφθογγος.
μορφή.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΓΛΥΠΤΙΚΗΝ 2. ΕΜΠΟΛΕΜΑ 3. ΑΥ - ΑΖ 4 ΡΑΤΣΑΣ ΡΟ 5. ΓΟΗ(ΤΕΣ) ΣΙΚ 6. ΙΠ - ΠΕΡΑΜΑ 7. ΝΕΑ - Ρ.Α.Ι. 8.
ΗΛι
ΕΦΟΔΟ 9 ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ.
ΚΑΘΕΤΑ I ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 2 ΛΜ ΑΩΠ - ΛΚ 3. ΥΠΑΤΗ - ΝΙΑ 4 ΠΟΥΣ
ΠΕ:ΤΩ ι 5 ΤΔ ΑΣΕΑΕΔ 6. II - ΣΙΡ - ΦΑ 7 ΚΣ - ΚΑΡΟΛ 8
ΗΜΑΡ
ΜΑΔΩ 9. ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ

ΑριΟ. Πρωτ.: 1535
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας,
κατόπιν της αριθ. 21/3.8,82 πράξεως
του Διοικητικού Συμβουλίου του,
προκηρύσσει την προσωρινή πλήρω
ση, για διάστημα τεσσάρων μηνών,
των κατωτέρω θέσεων:
1) Έ ξι (6) θέσεις Αδελφών Νοσο
κόμων Τριετούς ή Μονοετούς Φοιτή
σεως.
2) Δυο (2) θέσεις Αρρένων Νοσο
κόμων
3) Δυο (2) θέσεις Μαιών
4) Δυο (2) θέσεις Καθαριστριών
5) Μια (1) θέση Πλυντρίιις
6) Μιιι (1) θέση Τραπεζοκόμου,
Η αίτηση με τα νόμιμα δικαισλογητικά πρέπει να κατατεθεί στη
Γραμματεία του Νοσοκομείου το
αργότερο μέχρι και την 9.8.82.
Περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν
από την Γραμματεία του Νοσοκο
μείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
έχουν
σημειώσει
μόνο
μιά
περίπτω
•
Το αρχαιότερο σπήλαιο του "
(Τηλέφωνα 22-595 και 22-505).
ση γεννήσεως διδύμων οπό θηλυκό
Κόσμου βρίσκεται κοντά στο ΣάνΟ Πρόεδρος του Δ.Σ.Γ.Ν.Β.
πίθηκο. Τα τόσο σπάνιο αυτά αδελτσντερ της Ισπανίας.
Συμεών Λέρες
φάκια
βρίσκονται
σήμερα
σε
ένα
Οι κπιστήμονκς υποστηρίζουν
βιολογικό εργαστήριο στη φλώριάτι δημιουργήθηκε
πριν
από
δο.
5 0 .0 0 0 χρόνια
•
Το οίμα του ανθρώπου
• ' Ενα από το ταχύτερα ζώα εί
ΔΕΝ Γ ΙΟ Ρ Τ Α Ζ Ε Ι
κυκλοφορεί από την καρδιά προς
ναι το ελόφι Μπορεί να τρίξει με
- Ο κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟόλο το σώμα με ταχύτητα 11 χιλιο
98 χιλιόμετρο την ώρα
ΠΟΥΛΟΣ, διευθυντής του Νοσοκο
μέτρων την ώρα.
•
Ξερετε οπό πού το χημικό
μείου Βέροιας δεν θα γιορτάσει.
•
Τον μεναλοφυή λένε τον
στοιχεώ «Κοβάλτιο» πήρε το όνομά
αναγνωρίζει
κανένας
από
παιδί,
κι
του:
όμως παιδιά που έγιναν αργότερα
Στη Γεομονία οι οργυροθήρες
διάσημοι άνδρες. δεν τα κατάλαβαν
που εακοΒον «α. έκαναν υπόγειες
ούτε εκοίνοι που τα νέννησαν ή που
στοές γιο να βρουν φλέβες αργά
τα γνώρισαν απο κοντά. Νά μερικά
!>ου. έφτασα« κάποτε σε ποθητό τέ
Αος, ΑνΓικριιζσν ένα γυολιστερό μέ·. παραδείγματα:
Οτανό θέγνερ ήταν ακόμο νέος,
Γάλλο που τους υποσχότανε ότι
Στις 2 Αύγουστου στην περιοχή
τον πρότειναν γιο ναμπρό στην κό Ελιάς ΙΜ Αλεξάνδρου - Ε. Ζόχου)
βρήκαν αστό που ζητούσαν. Οτπν
ρη ενός λοχαγού, και ο λοχαγός χάθηκε γατακι μαυρόασπρο αρσε
όμω ς το κοιτούσαν καλύτερα, π να
απάντησε:
νικό. τεσσάρων μηνών, με μαύρο
κάλυπταν οτι το μέταλλο αιιτό δεν
«Ώ χ αδελφέ. Μουζικάντη θα σημάδι στο πηγούνι κοι λευκό
ήτσν ασήμι, αλλά κάτι άλλο που
έμοιαζε- Ιο «κοκά πνεύματα» τους δώσουμε στο κορίτσι: Προτιμάω δημάδι πάνω από το αριστερό μάτι.
«ονένά του πυροβολικού».
Πληροφορηθήκαμε πως δύο παιδιά
είχαν σκαρώσει ένα άσχημο παιχνί
' Ενας Αμερικανός καθηγητής το βρήκαν τραυματισμένο από
δι. Κσι επειδή τα κακό πνεύματα τα
έλεγαν την εποχή εκείνη Π 7ος αιώ Γυμνασίου που δίδασκε φυσική, αυτοκίνητο στα πίσω πόδια. Παραέγραψε κάποτε στον πατέρα ενός καλούμε τα παιδιά να επικοινωνήνας) εκάμπολντ» κο στον πληθυντι
μαθητή.
κό «κομπάλετυ». δώσανε και στο
σου μαζί μας στο τηλέφωνο
«Είναι κρίμα εσείς βιοπαλαιστής (26315) και να μας ενημερώσουν
μέταλ» συτό που βρήκανε το όνομα
των κιικών πνευμάτων και που οικογενειάρχης, να ξοδεύτε τόσα για την κατάστασή του. Σε περίπτω
λεφρά για ένα παιδί, πομ είναι ανε ση που επιστρσφεί ζωντανό θα
ελληνικά έγινε «χοβάλτιον»
•
Ασύ το 1933 οι επιστήμονες πίδεκτο μαθήσεω ς ».
ομοιφθούν με το ποσά των 4.000
Ο μαθητής ήτον ο Θωμάς Έντι- δρχ. Σε περίπτωση που θελήσουν
σον.
να το κρατήσουν είναι δικό τους
«Δεν μπορείς να περάσεις όλη ορκεί να μας ειδοποιήσουν σχετικά.
σου τη ζωή χωμένος στο φουστάνια
μου» φώναξε με αγανάκτηση μιά
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
μητέρα στο μικρό της γιό. πομ δεν
ξεκολούαε ποτέ από κοντό της. Το
' Ενας καπετάνιος ψαράδικου
παιδί που ακούσε αυτά το λόγιο
έμεινε γνωστό στην ιστορία σαν πλοίου, που είχε παντρευτεί μιά
στριμμένη γυναίκα, έλεγί σε ένο φί
Μέγας Ναπολέων.
«Με τις ιδέες που έχεις θα λο του:
πεθάνεις στην ψάθα», έλεγε πριν - Στην οικογενειακή μου ζωή κάνω
από πολλά χρόνια ένας βιομήχανος ακριβώς το αντίθετο απ' ό,τι κάνω
του Σικάγου σε ένο νέο που του εί στην επαγγελματική: Βγαίνω ότον
χε εκθέσει κάποιο μεγαλεπήβολο ξεσπάει θύελλα, και νυρίζω όταν
σχέδιο. 0 νέος αυτός ήταν ο Ερρί επικρατεί κάλμα
>*ηλ»οτοξ·
62 555 Θ2 566
κος Φόρντ
ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
«Έχω δει τρελλούς, αλλά κανέ
Ενας Παριζιάνος σύζυγος που
θ ερμώ ν Ηκνιζέλου
Z lA ju
να που να μπορεί να συγκριθεί σε περνάει το τέταρτο έτος του γόμου
Εθνική Ιμοιιτζιτ
24.141 24.343
τρέλλα με αυτήν εδώ». Τα λόγια του έλεγε μιά μέρο στη χαριτωμένη
E vu.ri ΔΣΗ
23.131
αυτά τα «Ιπε σ ΐα 1752 ο Άγγλος του γυναίκα.
έναντι Κ1ΕΛ
26.726
κυβερνήτης της Πενσυλβσνίος, βλέ - Ά κουσ έ με. χρυσή μου... Θέλω
Ιρποκρπιυυ*,
26.920
ποντας το Βενιαμίν Φραγκλίνο να να μου κάνεις μιό χάρη.
Πλ Ωρολογίου
23.880
αμολάει έναν οετό.
«■
- ' Οτι θέλεις οντρούλη μου.
ΝΑΟΥΙΗΣ
«Εκείνο που με στενόχωρε!
- Το ξέρω ότι με αγαπάς. Το ξέρω
Πλάι Κυμόιτιυιυμ 22-532 22.636
φοβερά με αυτό το παιόί είναι ότι
ότι μου είσαι πιστή, μσ εόώ στο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
δεν έχει ίχνος από χιούμορ», έλεγε
Παρίσι οι πειρασμοί είναι μεγάλοι.
Έ νϋνπ ATEA
24.080
κάποτε ένας πατέρας.
- Λοιπόν:
ΜωρΦτη
23.350
' Ηταν ο πατέρας του Τζώρτζ
Νά. χρυσή μου. άν τυχόν σου
Μ πίρναρ Σώ.
μπει καμιά μέρο κανένας πειρα
σμός... άν τυχόν σκέφτείς ότι αγα
πάς άλλον... άν ίσως θελήσεις να με
απστήσεις... θα ήθελα πτιν ρο κά
νεις να μου το πεις ειλικοινά
Α. τώρα μου το λές:
Είναι πολύ αργά, χρυσέ μου.

Χάθηκε
γατάκι

STUDIO

* * *

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

Σε μιό συγκέντρωση, κάποιος
που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
του λέει σε μιά κυρία
Εόώ κι ένα χρόνο, γράφω κάθε
μου σκέψη σε ένο σημειωματάριο
που έχω πάντα μαζί μου'
- Περίφημη ιδέα' Θαυμάζει η
κυρία Σίγουρα ω ς τώρα θα έχετε
γράψει μιό ολόκληρη σελίδαί
ΤΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ
- Για ττ<ς μου txj/τά αυστόί'ά ο
δ>«οστΐ|ΐτυ (rtapo «ατηγοροόμενΟ.
δε σκέφτηκες το γέρο πατέρα σου
όταν έκλεβες αυτό τυ πανωφόρι;
- Τον σκέφθηκα κύριε πρόεδρε
μα ήταν μικρό και δ« θα του έκανε!

ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
Μ. ΠΕΥΚΗΣ
0 Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συν/ομού
Δ ια^σεω ς
Δασ/τος
Σελίου διακηρύττει ότι:
Την 11 qv A uyoücjtou 1982
Τετάρτην 10-12 εν Βεροία και εν
τω Γραφείω Συν/σμού Κονίτσης 21
τηλ. 2 2 3 1 5 θα γίνει φανερά πλειο
δοτική δημοπρασία δια την εκποίησιν των κάτωθι προϊόντων πεύκης.
Ωρσ 10-11 δια 500 Μ3 στρογ
γυλή ξυλεία πεύκη·, λήμματος 1982
παραδοτέας εις ντάνες εις το εν
Βεροία πριστήριον Συν/σμού.
Ωρα 11-12 .δια 3 0 0 τόννους
περίπου ξυλεία πεύκης μήκους μέχρι
1 1/2 στρογγυλάκια λήμματος 1982
ΔΤο, 6ε κατάλληλα δια παλέτες και
παρκέ
παραδοτέα εις τόπους
συνκεντρώσεως Δασ/τος. Η επανα
ληπτική δημοπρασία θο γίνει την
18ην Αυγούστου την ιδίαν ημέρα,
ώραν κ.λ,π.
Βέροια 4-8-82
0 Πρόεδρος του Συν/σμού
Σιμός Στέργιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Η Εποπτεία Ε. Β. Αλεξανδρείας,
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές. για τη μεταφορά 5.000 περίτου τοννων θειϊκού ασβεστίου (γύψουί από το εργοστάσιο της Χημι
κής Βιομηχανίας Β. Ελλάδος SIGNG
IPAPPAS) στους αποθηκευτικούς
χώρους εντός της περιοχής πσθογενών εδαφών Κλειδιού.
Δεκτοί εργολάβοι Α' τάξεως και
άνω γραφεία μεταφορών, συνεται
ρισμοί μεταφορών και κάτοχοι ανα
τρεπομένων αυτοκινήτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Εποπτείας Ε. Β. Αλε
ξάνδρειάς την 26η Αυγούστου
1982 ημέρα Πέμπτη και ώρο 11.00
- 12.00
Η προσφορά θ ’ αφορά την αξία
μεταφοράς ενός (1) τόννου γύψου.
Γνώση τω ν όρων διοκηρύξεως
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερό
μενοι στα γραφεία της Υπηρεσίας
μας τηλ. (0333) 23.323 κατά τις
εργάσιμες ώ ρ ες
Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμ
φορου αποτελέσματος ο διαγωνι
σμός θα επσναληφθεί την επομένη
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρο
στον ίδιο τόπο.
Ο Προϊστάμενος
Γρ. Κουρμπέτης

5.35 Ο Ν ΥΣΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
8.05 ΒΡΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6.55 Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
7.50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.20 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.30 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.10 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σαν σήμερα
1463 Ενωμέν€ς χριστιανικές δυνάμεις
καταλαμβάνουν το Ναύπλιο,
χωρίς ν' αντισταθούν οι Τούρκοι,
1909 Διαλύεται η «Πανελλήνιος Οργάνωσις» που ιδρύθηκε το 1908
και που έγινε για να δημιουργηθεί κλίμα υφεσεως μεταξύ Ελλά
δος και Τουρκίας.
1980 Αγνωστος οπλοφόρος μπήκε στο
τουρκικό προξενείο της Λυών
στη Γολλία και πυροβόλησε έξη
φορές - εν ψυχρω - εναντίον μιάς
ομάδας ατόμων, Την ευθύνη για
την επίθεση ανέλαβε ο «Μυστι
κός Αρμενικός Στρατός».
1981 Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κ.
Μπεγκιν έλαβε ψήφο εμπιστοσύ
νης για τη νέα κυβέρνησή του με
πλειοψηφία τριών ψήφων.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ του
Μερκούριού και της Ευαγγελίας το
γένος Καραλή που γεννήθηκε στο
Μαυρόλοφο Ν. Μαγνησίας και
κατοικεί στο Μπραχάμι Αττικής και
η ΕΛΕΝΗ ΚΙΑΧΙΔΟΥ του Γεωργίου
και της Ό λγας το γένος Κοράβου
που γεννήθηκε στην Δ. Γερμανία
και κατοικεί στη Βέροια πρόκειται
να παντρευτούν με θρησκευτικό γά
μο και ο γάμος θο γίνει στο Μπρα
χάμι Αττικής.

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Φιλιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62 τηλ. 22289
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔρΙζης Αθανάσιος
Θεσ/νίκης-Κατερίνης-23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Ιωάννης Αραπίδης

Δ ια β α ζ ε τ ο
KC ö ia ä iö c c r
χιτήν
Ε φ ή ρ ε ρ ίό α μ α ς !

5.30
6.00
6.15
6.30
7.00
7.30
Θ.00
9.00
9.30
10.15
12.00

ΚΑΜΙΝΕΤΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ
λ Αντίθετα από αυτά που
πιστεύονται γενικό, τα καμινέτα
υγραερίου ή κοινώς λεγόμενο «γκα
ζάκια» δεν εκρήγνυνται άν δεν υπάρ
χουν προϋποθέσεις που πολ.ύ εύκολα
μπορούμε ν' αποφύγουμε. Έτσι η
ανάφλεξη σ’ ένα τέτοιο καμινέτο μπο
ρεί ν' αντιμετωπιστεί εύκολα και το
σβήσιμό του δεν διαρκεί παραπάνω
από 10 δευτερόλεπτα.
* Η μόνη περίπτωση, που το
φιαλίδιο του γραερίου σ' αυτά τα
καμινέτα μπορεί να εκραγεί. είναι
όταν η συσκευή πεταχτεί έξω αναμ
μένη ή άν δέχεται το φιαλίδιο του
υγραερίου απ' ευθείας την θερμότητα
από την ανάφλεξή του.

* ' Οταν το καμινέτο του γραε
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ρίου βρίσκεται στην κανονική του θέ
* Τα καμινέτα υγραερίου δεν
ση είναι σχεδόναδύνατον από μόνο
του να εκραγεί το φιαλίδιο του γραε εκρήγνυνται όταν αναφλεγούν για
ρίου. Στην κανονική θέση, το αέριο κάποια αιτία, εκτός άν η φιάλη τους
αναμμένο συνεχίζει να βγαίνει, να προσβάλεται απ' ευθείας από την
καίγεται, μέχρι που να τελειώσει. Το φωτιά. Αυτή η φωτιά μπορεί να φέρει
μόνο επικίνδυνο είναι να μεταδώσει μεγάλες καταστροφές άν δεν προσέτην φωιά σε παρακείμενα εύφλεκτα ξουμε τα παραπάνιοακτεθέντα.
* Αν δεν μπορείτε να κάνετε κά
υλικά.
τι από τα πιό πάνω, μεταφέρετε το
* Οι περισσότερες περιπτώσεις καμινέτο υγραερίου μακριά από λαύαναφλέξεως των καμινέτων υγραε σιμα υλικά ή αντικείμενα, ώστε να μη
ρίου προέρχονται από τη βάση της μεταδοθεί σε αυτά η φωτιά και τηλεβίδας προσαρμογής της συσκευής φωνείστε στην Πυροσβεστική Υπηκαύσεως μετά του φιαλιδίου. είτε για ρεσία στο τηλέφωνο 199.
τί είναι βιδωμένη στραβά, είτε γιατί
το παρέμβασμα είναι κατεστραμμένο
ή δεν είναι καλής κατασκευής και
έτσι επίτρεπα έξοδο του αερίου από
τα πλάγια της βίδας και που ένας
απλός σπινθήρας μπορεί να το αναφλέξει.
* Ο πιό πρόσφορος τρόπος για
να σβήσουμε ένα αντικανονικά αναφλεγέν καμινέτο υγραερίου είναι να
το καλύψουμε με ένα βρεγμένο πανί
ή μιά βρεγμένη κουβέρτα.
★ Για να μεταφέρετε το καμινέτι
υγραερίου μακριά από αναφλέξιμι
υλικά, κάντετο με προσοχή σαν νϊ
μεταφέρετε κάτι πολ.ύτιμο, όπως «.χ
ένα ακριβό αντικείμενο... και τηλεφω
νείστε στο 199. Μη πετάτε ποτέ έξο
από το παράθυρο ή την πόρτα τοι
σπιτιού σας ή του διαμερίσματος ααι
την συσκευή. Ο κίνδυνος είναι μεγά
λος.

I

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

* Στην εικόνα αυτή βλέπουμΗ
τον τρόπο που προσαρμόζεται το
καμινέτο με το φιαλ.ίδιο του γραε
ρίου. Βιδώνοντας την κεφαλή του
καμινέτου αυτή ωθεί την ακίδα διατίσεως προς το φιαλίδιο. διατρυπά το
φιαλίδιο σε ορισμένο σημείο καύσεως
του καμινέτου.
* ' Οταν ξεβιδώνουμε την κεφαλή
γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
* Ο πιό πρακτικός τρόπος είναι
να προβλέπουμε ώστε κάθε φορά που
αλλάζουμε φιαλίδιο σε καμινέτο'
υγραερίου, να θέτουμε τούτο μακριά
από υλικά που καίγονται και να το
δοκιμάζουμε με ένα σπίρτο προκειμένου να διαπιστώσουμε άν υπάρχει·
διαφυγή.

Α Αν δεν μπορούμε ή φοβόμαστε
να χρησιμοποιήσουμε τον πιό πάνω
τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιή
σουμε την οδηγία που μας δίνει η
εικόνα, δηλαδή περιβάλουμε το
σημείο ενώσεως κεφαλής του καμινέτου με το φιαλίδιο. με χέρια καλυπτό
μενα από μιά βρεγμένη πετσέτα, οπό
τε σταματά η διαφυγή από τα πλάγια
της βίδας και επέρχεται η κατάσβεση.

ΒΡΗΚΕ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
0 Κων/νος Αλεξόπουλος από
την Καβάσιλο βρήκε ένα πουκάμισο
ανδρικό με χρήματα. Ό ποιος το
έχασε να απευθυνθεί στην Κοινό
τητα Καβασίλων ν>α να το παραλάβει.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 8 Αυγούστου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωόνι
τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής ■
προσφιλούς μας μητέρας και γιαγιάς

Χορευτικά
συγκροτήματα
στο Κωστοχώρι
Αρχίζουν το Σάββατο 7 Αύγου
στου στις 6 το απόγευμα οι εκπολι
τιστικές εκδηλώσεις που θο διοργανώσει ο Εκπολιτιστικός Τουριστικός
Ομιλος ΚωσιοχωρΙου, στο ομώνυ
μο χωριό.
Παράλληλο με τις άλλες εκδη
λώσεις που θα κρατήσουν δυό μέ
ρ ες θο παρουσιαστούν το Σάββατο
τα χορευτικό συγκροτήματα των
εκπολιτιστικών συλλόγων Βεργίνας,
Αγ Βαρβάρας. Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας Αγίας Μαρίνας και Χαρίεσσας.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις όεήσ
τους προς τον Θεό,
Τα παιδιά · τα εγγόνια
• Η δεξίωση στο σπίτι Αντωνίου Τσούπελη 4 (έναντι «Χρυσό Παγώνι

•
Και άν κατείχα όλες τις επι
στήμες. εάν δεν είχα την ελεημοσύ
νη, δεν θάμουν τίποτε.
ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ

( W a v u n c f a a ’t B

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Σήμερα Πέμπτη b Αυγούστου
I 982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

AAEEANtir'fc.lMZ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α (πρώτ. βοήθειες)
23.376
Άμεση Δράση
ιυΟ
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
121
Πυροσβεσιική
199
r.**OYXHt
ΠυθροσβεσΜκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε. (σταθμός)

22199
2X 200
2X 314
41.353

Ρεκτιφιέ

Εγγύηση μηχανιόν 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων

Μπάλιου - Ούτα
τηλ. 2 9 7 5 9

Αγρότες
Μήν καίτε τις καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος να καταστρέ
φ ετε ό τι μέ κόπο πολλών
έτών αποκτήσατε
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ο
κίνδυνος είναι μικρότε

ρος.
Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού γείτονα οας-

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

ί
*
1

'
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Πέμπτη 5 Αύγουστου 1982
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του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Ο ΣΤΕΦ. ΓΑΙΤΑΝΟ Σ ΦΤΙΑΧΝΕΙ
ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ «ΒΕΡΟΙΑ»
θ α πρέπει να ομολογηθεί από όλους ότι τα τελευταία
χρόνια η πάλαι ποτέ «Βασίλισσα του Βορρά» έχασε την αί
γλη, μα προπαντός την προσωπικότητά τους.
Οι παίκτες της χωρίς πιστεύω και αυτοπεποίθηση, στα
εκτός έδρας βασικά παιγνίδια, παραδίδονταν αμαχητί και
ο η ς πιό απίθανες ομαδούλες.
Η υπό τον κ. Λέκκα νέα διοίκηση γνωρίζοντας την
«αδυναμία» αυτή φρόντισε να βρει τον άνθρωπο που θα
έβγαζε τους παίκτες από τον λήθαργο και την χειμερία
νάρκη στην οποία είχαν υποπέσευ Ο άνθρωπος αυτός δεν
είναι άλλος από τον άλλοτε στρατηγό της ομάδος Στέφα
νο Γαϊτάνο.
Ο νέος αυτός τεχνικός, με την πανεπιστημιακή μόρ
φωση (πτυχιούχος) της Παντείου καί της Νομικής Σχοήζ) με τις απεριόριστες τεχνικές του γνώσεις πάνω στο
σύγχρονο ποδόσφαιρο, με την αδάμαστη φλόγα που τον
ιακρίνει από τα παιδικά του χρόνια, την οποία έχει το
φυσικό χάρισμα να την μεταδίδει, είναι απολύτως βέβαιο
οτι θα ξαναδώσει στους παίκτες του την χαμένη τους
αυτοπεποίθηση και στην ομάδα του την ΒΕΡΟΙΑ το
πραγματικό της πρόσωπο και την θέση που της ταιριάζει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟ
ΓΑίΤΑΝΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είσαι ευχαριστημέ
νος -τεφανε αϊτό την τοποθεσία και
εγκαταστάσεις εδώ στην Καστα
νιά;
1
Α Π Α Ν ΤΗ ΣΗ : Η οργάνωση είναι
τ" ° .'α “ ηΕ Φιλοδοξώ να είναι η
™ αηερη προετοιμασία όλων των
ποδοσφαιρικών
ετών
για
την

ΒΕΡΟΙΑ.
Βασικά δεν μου λείπει τίποτε από
όσα θα πρέπει να διαθέτει ένας σύγ
χρονος ποδοσφαιρικός οργανισμός,
ενώ παράλληλα έχουμε:
• ' Ανετη διαμονή.
• Φροντισμένο διαιτολόγιο.
• Ολα τα σύγχρονα όργανα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ
ΣΤΟ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΤΣΙΔΗ
ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

από η,ν ΔΟΛ l0UA,OU €ΠέσΤρεψαν
Bspoioc , ήν°. °' σ*ολές Καράτε
μυ λ■. Ç T0U Ν. Πανετσίδη
Πανετσίδπ -2ΝΤα ν
Ολτ,,α *αι Γιαννιτσών
"JvviTouiv του Χαρ.
ρ5 η Γ λ° υ ‘3- ΝΤΑΝ· δ" ° ” ™ ρτώθλημα o ° V ° ΠανΕλλ,ί'/ι0 Πρωματικοί ° γων€^ έγιναν προκριΑΘΠνώνστ?ςν ΐ6Κ^ ΤΡ,Κή ΑΚθδημία
01 τελ,κηΐ ξ
. Κα' Την €nopevr1
Οι νη,η - 1170 νρπ£δο «Σπόρτιγκ».
^ΧΟγιόνλΙ σχ° λήζ Β«Ρ°'α<; όσον:
Ραοίδπ V u. ΑσλανίδΠς - Χ"Πα-

Λ|λ<όποςυλ0ΛωΑας " Ανδρε'όπουΑ°ς °ς - Δεληγιάς και από
πλ«υράς Γιαννιτσών οι: Κατεριάδπς
• Kevlin c
οι: ι' ατερι0δΠς
3U
δας
o Eur,e. ’ λουλακής
- ΚατμάΑσοΗηΐΘυθ'0δης * Μπαμπιάδης Στην
01 Μάστερς
NTΑΝ
ΝΤΑΝ. Σαχαρνόσκι -10κα' Μπράϊαν -6- ΝΤΑΝ που

Χ6μης

και

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

έκαμαν φανταστικές επιδείξεις. Οι
δύο πρώτοι απένειμαν το 8ο ΝΤΑΝ
στον Μόστερ κ. Β. Ζαχόπουλο.
Πρόεδρο του Πανελληνίου Αθλητι
κού Οργανισμού OKINAWA ΤΕ ΤΑΙ
KARATE DO. για την σωστή οργά
νωση και εκπαίδευση που παρέχει
στους μαθητές του, τον γΠατέρα
των Πολεμικών Τεχνών» όπως τον
αποκάλεσαν, που ομολογουμένως
άφησε άναυδους τους 2 .0 0 0 και
πλέον θεατές. Μεγάλη ευκαιρία δί
δεται στους φίλους θεατές του
αθλήματος στις 8 Αυγούστοίι και
ώρα 10.30 π.μ. για να γνωρίσουν
τις γνήσιες Πολεμικές Τέχνες και
τους πρωτεργάτες που συντελούν
στην σωστή διάδοση του Καράτε,
στο κλειστό γυμναστήριο Μακρο
χωρίου (5ον χλμ. Εθνικής οδού
Βέροιας - Θεσ/νίκης).

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Δ'αμέρισμα ΐ 2 ο Τ(1 στην οδό Βενιζέλου 90 στο 2ο όροφο.
ΆπροφορΙες στα τηλ. 24.982 και 27.545.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
«ιιωθς και ζαμπονιέρα, σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
π*1Ροφορίες τηλ. 62.118 Βέροια.
ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Υίλμα7Α' ,Τα' η £"'Χ£,ρηση της DISCO OLIVER (γεν.κό όλος ο επ ο ν
ρίίς τ,,Η6ς £ί°πλισμός) με εκλεκτή · τοκτική πελατεία. Πληροφο
Ί πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ, 2 3 1 6 3 Βέροιας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Πόρά εξαγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
ζητείται Λιιμυρινάς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

L

·

•
Εκπληκτικές διαδρομές στα
δάση.
• Ωραίο μικρό γήπεδο για γυμ
ναστική.
Μας προβληματίζει μόνο το γή
πεδο ποδοσφαίρου που ακόμη δεν
έχει τελειοποιηθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς είναι η συμπε
ριφορά των παικτών τοσο απέναντι
σου, όσο και μεταξύ τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πειθαρχία όλων
των παικτών είναι μοναδική, η δε διά
θεσή τους για δουλειά ανεπανάλη
πτη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί προσδοκάς από
την νέα περίοδο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΒΕΡΟΙΑ θα
βγει στο καινούργιο πρωτάθλημα
όαν μιά πολύ μεγάλη ομάδα τόσο
από πλευράς νοοτροπίας, όσο και
από πλευράς αγωνιστικότητος. Δεν
έχω κανέναν απολύτως ενδοιασμό
ότι η ΒΕΡΟΙΑ θα έχει την προσωπι
κότητα της ομάδος που αξίζει να
πρωταγωνιστεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαβάζουμε και
ακούμε ότι ορισμένες ομάδες έκαναν
«κτυπητές» μεταγραφές και θεωρούν
σίγουρη την άνοδό τους στην Α'
Εθνική, το γεγονός αυτό δεν νομίζεις
ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις
δικές σου φιλοδοξίες και όλων των
Βεροιέων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν με απασχολεί
το τί συμβαίνει στις άλλες ομάδες,
ούτε συτά μπορούν να επηρεάσουν
τον δικό μας ρυθμό και το δικό μας
σκεπτικό να κτυπήσουμε τον τίτλο.
Δεν επηρεάζομαι από τις υποτιθέ
μενες μεγάλες μεταγραφές των άλ
λων ομάδων. Βασίζομαι, στην πολύ
μεγάλη αξία των δικών μου παικτών,
στην αντιμετώπιση όλων των θεμά
των που απασχολούν τον σύλλογο
από την υπό τον κ. Λέκκα διοίκηση
καθώς και στην συμπαράσταση των
φιλάθλων μας, οι οποίοι πιστεύω ότι
εφέτος θα έρθουν πάλι κοντά στην
ομάδα με την παλιά τους θέρμη και
αγάπη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Για το άτομό σου
Στέφανε δεν μας είπες τίποτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την δική μου την
δουλειά θα την δείτε στο γήπεδο και
θα την κρίνεται, όπως άλλωστε και
όλοι οι φίλαθλοι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το πρόβλημα Γκέσιου πώς το αντιμετωπίζεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρόβλημα
Γκέσιου είναι δικό του πρόβλημα ας
το λύσει μόνος του. Εγώ εργάζομαι
με αυτούς που βρίσκονται κοντά μου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά η'γνώ μη σου
για τους νεοαποκτηθέντες παίκτες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το γεγονός ότι
όλοι τους ανακτήθηκαν με δική μου
υπόδειξη σημαίνει ότι έχω ιδίαν αντί
ληψη περί της αξίας τους και πως εί
ναι οι πλέον ενδεδειγμένοι για να
καλύψουν τα περυσινά κενά της ομά
δος.
Στο σημείο αυτό και κάπως έτσι
απότομα τελείωσε η συζήτησή μας με
τον Στέφανο Γαϊτάνο, μιά και ο προ
γραμματισμένος και πάντα με το χρο
νόμετρο στο χέρι τεχνικός, είδε ότι η
ώρα ήταν 6.30 και έπρεπε να αρχίσει
την απογευματινή προπόνηση.

ΝΕΓΚΑΣ:
Δουλεύουμε με σύνεση
και υπευθυνότητα
Ο αντιπροεορος της ΒΕΡΟΙΑΣκ.
Χαρ. Νέγκας μας είπε τα εξής:
•Πολύς θόρυβος γίνεται από τις
εφημερίδες για διάφορες ομάδες, ενώ
παράλληλα ία παχιά λόγια και οι
βαρύγδουπες δηλώσεις για σίγουρο
πρωτάθλημα ξεπέρασαν κάθε προη
γούμενο.
Εγω το μονο που έχω να πώ είναι
ότι δουλεύουμε με σύνεση και υπευ
θυνότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία, σε
συνδυασμό με το πολύ καλό έμψυχο
υλικό της ομάδος μας και τις απεριό
ριστες γνώσεις του προπονητού μας
μου δίνουν το δικαίωμα να αισιοδοξώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.30 π.μ. Εγερτήριο
6.45 π.μ. Έναρξη Ιης Προπό
νησης
8.00 π.μ. Πρωινό
8.30-10.00 π.μ. Αναππαυαη
10.30 Έναρξη 2ης προπόνησης
11.45-12.15 Μασάζ ή ελεύθε
ρος χρόνος ή θεαιρητική διδα
σκαλία
13.30 Μεσημβρινά γεύμα
14.00-17.00 Ανάπαυση
17.30 Έναρξη ·ης προπόνησης
(συνήθως ο* 2 γκρουπ το Ιό
των Ερασιτεχνών και το 2ο των
Επαγγελματιών).
21.00 Δείπνο
22.30 Ύπνο

Οι παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ σε ένα στιγμιότυπα σπο την προπόνηση της Καστανιάς.
Αιακρινοντω από αριστερά οι Χ ΑΟονασίου, Χώματός, Μαραγκός Φ„ και Γ. Μίλης,
Χατζάρας. Είμπος. Μελπιδης. Αντωνάς, Γιατζιτζόπουλος και Μπαλτζής.

Δεν ήξερε πώ ς να την περιποιηθεί ο φίλος. Έδειχνε τα φαγητά και
το ποτό της διπλανής παρέας. Το τά
δε και το τάδε. Και εκείνη κατσού
φιαζε. Σαν νο ήθελα όλα και σαν τίποτ δεν ήθελε. Καθισμένη ανάκατα,
έδειχνε οργισμένα υπό ορθήν
γωνίαν και το τσιγαράκι το ένα μετά
το άλλο.
Και εκείνος ο ταλαίπωρος την
έβλεπε στα μάτια μη ξέροντας πώς
να ικονοποιήσει τις απαιτήσεις της.
Φαίνεται πως δεν ζητούσε κσι πολ
λά αλλά και πως σε τίποτε δεν ήτο
ικανοποιημένη.
Και στο τέλος έφτασε λίγη κότο σαλάτα τυρί, κρασί και ο φίλος
έδειχνε πλέον ενδιαφέρον. Νά οπ
ουτύ κοι νά απ' εκείνο. Και εκείνη
άρχισε να τρώγει βέβαια διακριτικά,
χωρίς να μιλά και με το στόμα κλει
σμένο. 0 φίλος έτρωγε και έχασκε.
Αλλαζε από χέρι αε χέρι το μαχαίρι
και το πηρούνι ώσπου έβαζε και το
μαχαίρι κολλητό με το πηρούνι για
να δόσει ένα κομματάκι ψαχνό, και
η παχουλή κυρία κατσούφιαζε και
δίκαια βέβαια.
Οικογενειάρχης ασφαλώς, ολλό
έπρεπε να την περιποιηθεί μιά που
ήλθε στην πατρίδα μας. Ασφαλώς ο
άνθρωπος δεν είχε τίποτε το πονη-

ρό μαζί της, έτσι τουλάχιστον έδει
χναν τα πράγματα άλλο ουιίι δεν
έχει λαμιά σημασίσ γιατί ο διπλονΰς,
ο κάποιος διπλανός άρχιατ νο κόβει
χαλβά...
ΤΙ να είναι άραγε αυτό το ηραγ
μα... Ευρωπαϊκό..
Μεγαλούτσικη η κυρίο.. Α>*ό
τι σημασία έχει— αυτό.
Και η κυρία το τσαγο,οάκι ιης,
την σοβαρότητα της, και τα υ·
της μάτια ανασκαλίζουν το νύε·
κινώντας την ιτεριέρνεια. Και , .· -¡0μενούλης ο φίλος δεν (ίρκ. ικ;. νι
την περιποιηθεί. Υπαλληλάκος
θρω πος έζησε για λίγα χ/ι.
εξωτερικό, είδε ίσως λίγη φιλοξενώ
στο αφιλόξενο ξένο Πίριβάλ? λ1 >. ,
θέλησε να αντσποδώπει την Λο
ξενία με τον ελληνικότατο τρέ - - Φιλοξενίας μας Εκείνος θίμμ .
ποιο θερμός ο κάποιος δίπλα ·'
που εξέπεμπε το σήμα του .. 7α ,ι,<
σιά δικά μου Αλλά η κυρ’Ί
Βορείων διαμερισμάτων ψυχο;
σαν την Πατρίδα της. Δεν •• ¿.ι, τμετέπειτα.. Μόνον ουιά «.¡δο ..μ,
κύριε φυλακήν τω στόματί μα.·
τα ίσως μετέπειτα.. Πάντως ο ψι,1 ..
πολύ περιποιητικός- «οι ττροσηλ· .·μένος στην περιποίηση ημ. «,ιρι,-ι

Μεγάλη η αντίδραση
στη Νάουσα από την
μεταγραφή Παρίζα

«Βασίζομαι στην μεγάλη αξία των παικτών μου, στην σώοι η αντιμετώπιση όλων
των θεμάτων uno την διοίκηση και στην συμπαράσταση των φιλάθλων μας».
Αυτά λέει ο Ετέφονος Γαϊτάνος στους απεσταλμένους μας στην Κιιστανιά Γιώργο
και Βΰλλη Γαλανομότη.

Ο νέος (Αντωνάς) εκτελει μιά άσκηση με τον παλιό (Μπαλτζή), ώστε να είναι
έτοιμοι μαζί με τον Αδαμόπουλο, να υπερασπίσουν τα δίχτυα της «Βασίλισ
σας» στον νέο μαραθώνιο.

ΝΕΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΘΥΕΛΑΑ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
• Μετά τις αρχαιρεσίες που έγι
ναν, η ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ.
ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβού
λιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής:
Πρόεδρος: Σακαλής Μιχάλης
Αντιπρόεδρος:
Σαρακατσιάνος
Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Παπαδάκης
Κων/νος
Ταμίας: Παπαλεξίου Βασίλειος
Γεν. Αρχηγός: Μήρτσιος Χαρά
λαμπος
Έφορος: Σιάπκας Σωτήριος
Σύμβουλος: Κελέσμητος Ιωάννης
• Στις φετκνές μεταγραφές η
ΘΥΕΛΛΑ απέκτησε με ελεύθερα
τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:
1. Αυτζή Γρήγοροι από ΕΡΜΗ
Τριλόφου
2. Κατσαλή Δημήτριο από Φ.Α.Σ
ΝΑΟΥΣΑ
3. Μπακόλα Γεώργιο από ΒΕΡ
ΜΙΟ Σελίου
Ενώ δεν παρεχώρησε κανένα
ποδοσφαιριστή.
• Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου
προπονητού που θα αναλάβει το σύλ
λογο και καλεί τους ενδιαφερομένους
όπως επικοινωνήσουν αυτοπροσώ
πως ή στα τηλέφωνα 0332 - 41072 41800.

ο ΜΑΣΑΔΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗ
ΔΟΞΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ
Η νεοφώτιστη στην Α κατηγορία
της ΕΠΣΚΜ ΔΟΞΑ Αγ· Τριάδας,
στην μεγάλη της επιθυμία για διάκρι
ση. προσέλαβε γιΟ προπονητή της
τον παλαιό άσσο της ΒΕΡΟΙΑΣ
Γιώργο Μιισάδη.
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ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΗ
«ΘΥΕΛΛΑ»
ΠΑΠΑΓΟΥ
Από τη Διοίκηση της «ΘΥΕΛ
ΛΑΣ» Παπάγου ανακοινώνεται ότι
δημιουργήθηκε τμήμα νέων, ποδο
σφαιριστών που επιθυμούν ν' αγωνι
στούν με τα χρώματα της ομάδος.
Γι' αυτό αποφασίσθηκε κάθε Δευ
τέρα - Τετάρτη και Παρασκευή να γί
νονται προπονήσεις για τους νέους
αυτούς ποδοσφαιριστές. 'Οσα λοιπόν
νέα παιδιά επιθυμούν να αγωνίζονται
με τη «Θύελλα» μπορούν να προσέρ
χονται τις μέρες που αναφέρθηκαν
πιο πάνω στα γραφεία του συλλόγου
που βρίσκονται στην οδό Πιερίων
110.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Με ανείπωτη χαρά και με άκρατη
την ικανοποίηση για την πρόοδο του
Συνδέσμου μας πληροφορήθηκα από
τον Πανελλήνιο ημερήσιο και απο
γευματινό Τύπο την προεπιλογή
(αξιολόγηση) των συναδέλφων μου
όιηιτηιών Μάκη Αουκίδη και Κώστα
Τσιλογιάννη στην Α' εθνική κατηγο
ρία.
Τους συγχαίρω από τα βάθη της
καρδιάς μου για την ανώτερη αυτή
διαιτητική διάκρισή τους και τους εύ
χομαι νάναι και στην τελική επιλογή,
κάτι που τους αξίζει.
Ο συνάδελφός τους
Λημήτρης Κουμούσης

Ηταν μιά είδηση - κεραυνός η συνέχεια δέχθηκε το ποπ·'\ ιι> τλ
παραχώρηση του δυναμικού παίκτη αφού γνώριζε την άξιο τον π α ιντη
της ΝΑΟΥΣΑΣ στην γείτονα και την πολύτιμη προσφορά.
Και για να δοθεί και μιά νλύ·1 μ
ΒΕΡΟΙΑ, με τα εντελώς λίγα χρήμα
τα που πήρε η διοίκηση, ανάλογα βέ στην όλη υπόθεση της μ ε τ α 'ιν ··'
βαια με την αξία και την προσφορά του Παρίζα με το χαμηλό ποσό ι
1.400.000, είναι ότι κανείς
του παίκτη.
' Ηταν ένα γεγονός που ουδείς το αντίρρηση για να παραχωρηθεί η ··,·'
περίμενε. αλλά και αμέσως δημιούρ κτης, αλλά όχι όμως να μΛορ^ι.ν .
γησε τις μεγάλες αντίδρασης από το να συγχωρέσουν οι Ναουσαίοι φίλα
φίλαθλο κοινό της πόλίώς μας, που Ολοι την εξευτελιστική τιμή που πο»
προβλέπετσι θα προξενήσει μεγάλη λήθηκε, όσο και αν είναι γνωστή τ
οξύτητα, αφού τα μέλη θά ζητήσουν, οικονομική κατάσταση του συλλό
από την διοίκηση τους λόγους που γου.
παραχωρήθηκκ ο παίκτης με τόσο
εξευτελιστικό ποσό, ενώ η αξία του
ήταν πολύ μεγαλύτερη
Ο ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Πάντως σοβαρά γεγονότα δια
δραματίζονται αυτές τις ημέρες, όπου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
φίλαθλοι καταφέρονται εναντίον της
διοικήσεως, διότι ενώ η αξία ίου παί
Ο ποδοσφαιριστής της Βέροιας
κτη ήταν στα 4,000.000 δρχ.. αυτοί ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ευχαριστ.-'
τον παραχώρησαν με το ποσόν των τον Δ/ντή του αντ/ρχη κ. Ιίαλπ
1.400.000 δρχ. χωρίς καθόλου να Νικόλαο καθώς και τον ανθ/γό κ.
φθάσουν σε διαπραγματεύσεις. Το Κρόλη Οδυσσέα για τις διευκολύν
ερώτημα όμως που βαρύνει τη διοί σεις που του παρέχουν ώστε στο νέο
κηση του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ είναι γιατί πρωτάθλημα να είναι έτοιμος να βοη
στην πρώτη προσφορά της Βέροιας, θήσει την ομάδα του στον πρωταθλη
θεώρησε την τιμή μειωτική και στην τισμό.

Αύριο Παρασκευή
ανοίγει το νέο
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BF.I.I.E NUIT
(Μπέλ νουΓτ)

3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης
Στην πανηγυρική πρεμιέρα
εμφανίζονται οι καλλιτέχνες
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΚΑΣ
PIA ΓΩΓΟΥ-ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥ
Σολΐστ ο Δημητράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Α/ΝΣΗ: Ιερβμχτον lw o;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα ,ΐ« σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
:1€ η/πογμαφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
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ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
ΙΝΔΙΚΟ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 4 (ΑΠΕ)
Αχροπλάνο των εσωτερικών ινόι
«ών αχρογραμμων κητελήφθη από
αεροπειρατά;, χθες. οι οποίο* ανάγκη
σαν τον πιλότο νο *·οτ«·θovtfci ο την
πόλη Λαχώρη του Πακιστάν. δήλοσι
υπεύθννοι: των ινδικών αιρογραμ
μών.
Η αχροπτιροτΰ: ¿ ¿ n 't αφού ο
αερο-ορατη; εξσυόετίμιδθηκτ από
τοος επιβάτες o to αεροδρόμιο τη;
πόλη; Λμριτσάρ. στην Ινδία. όπου βί
χ ι πρεχτγηιώίίΐ μ/τά την άρνηση των
αρχών τη», Λαχωρη;, oto Πακιστάν,
να του επιτρέψουν vu προσγειωθεί
στο αεροδρόμιο τη; »όλη;.
Νωρίτερα. εκπρόσωπο; των ·ΙνΛι
κάν αερογραμμών» δήλωσε άτι το
■Μπο*γκ 737,. είχε αΓογ«.·ίθ?ί με
126 επιβάτες και πενταμελές πλήρω
ue από το αεροδρόμιο του Νέου Δίλ■i μι προορισμό το Σπινίίγκαρ τη;
βόρεια; Ινδίας και κατελήφθη από
έναν αχιχι.τ<4ρατή μετά οπο στσθμευ
ση στο Λμριτσάρ τη ; επαρχίας Παν
τζάμπ

Φασίστες έγραψαν
συνθήματα
σε γραφεία
Φασιστικό συνθή μ α τα και α γ 
κυλω τούς σ τα υ ρο ύ ς έγρα ψ α ν
άγνωστοι τη ν ύ χ ια τη ς Π αρα
σ κ ευή ς στις π ρ ο θ ή κ ες τω ν γροΦείων τη ς Τ Ο. ΠΑΣΟΚ Ε ρυθρού Αμπελοκήπων. Στο διπλανό σχο 
λικό κτίριο έγρ α ψ α ν το σύνθημα
•θ ά ν α το ς στο ΠΑΣΟΚ·. καθώς
και ά λλ ο υς α γκυλω το ύς σ τα υ 
ρ ούς. Υ ποβλήθηκε μήνυση κατ'
αγνώστων.

Ο ΤΣΕΓΚ Ο Σ ΓΣΛΡΓΙΟΣ του
Αντωνίου και τη ; Καιος το γένος
Τζώρτζο» που γεννήθηκε στην Αγ.
Κυριακή Κοζάνης και κατοικεί στην
Βέροι« και η ΧΑΡΠΓΟΜΕΝΗ
ΛΕΝΕΤΧΟΥ του ίωάννου και της
Λομπρινής το γένος Τσβλκιτζή που
γεννήθηκε στη Νάουσα και κατοικεί
στην Βέροια πρόκειται να πβντρευτούν με θρησκευτικό γόμο που θιι γίνα στην Βέροια

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ
ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕΙ
Μ. βγκόκλ» τσν υποοργτίου
Εθνική. Αμύνης, καλούνται vti κατα·
ταγούν στο στρατό ξηρός από 27
Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου
1982 σι στρατεύσιμο·, κλόοεως 1984,
δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν το
έτος 1963 και n « ri γραμμένοι στο
μητρώα ΐφρένννν Δήμων κσι Κοιν.ιτήτων των νομών Αττικής (μόνον
της περιφέρειας το*ι στρατολογικού
γραφείου A ranfcX Βοιωτίας. Δρά
μας. Ηρακλείου. Θεσπρωτίας, Καρδί
τσης. Πιερίας. Πρεβαζης. Ροδόπης,
Σάμου και τη ; επαρχίας Ρόδου του
νομού Δωά«κονήσου.
Μ< την ίδια εγκύκλιο καλούνται
« μ άλλες κατηγορίες στρατευσίμων
εξ αναβολή; σπουδών, υπηρετούντο;
αδελφού. υγείας κ.λ-π., που υπέχουν
στρατιωτική υποχρέωση.
Οι καλούμενο* γιο κατάταξη «pé
n e απαραιτήτως ve έχουν μαζί του;
το δελτίο της αστυνομικής τους ταυ
τότητας και το δελτίο κατατάξεως.
Για νο μην ταλαιπωρηθούν δε κατά
την κατάταξη, συνιστάται να παρου
σιαζοντηι σ η ς μονάδας κατοτάξειος
ακό ώρας 8 « μ μέχρι 2 μ.μ. της ημέ
ρας κατατάξεως
Π*ρ*βοόπτρβς πληροφορίες ως
προς τα κέντρα κατατάξεως, ακριβείς
χρονολογίες κατατάξους Κοι υπο
χρέωση; ιιυίών που κα>ωύντ«ι, μπο
ρούν νυ ζητούν σι ινδιαψερόμενοι
από το αρμόί*α στρατολογικά γρα
φείο-

*
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ
ΤΑρματα μάχης και βομβαρδισμός
σφυροκοπούν τους Παλαιστίνιους
ΒΗ ΡΥΤΟΣ 4 (ΑΠ Ε ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Ιαραηλινά άρματα μάχης εισέβαλαν στη Δυτική Βηρυτό
αχό τα βόρεια και τα ανατολικά, τις πρωινές ώρες χθες και
προελαύνουν μέσα σε ένα σφοδρό βομβαρδισμό από πυρά
προβολικού προς ία σημεία που βρίσκονται οι κύριες οχυ
ρώσεις των Παλαιστινίων ανταρτών, όπως λέγουν αυτόπτες
μάρτυρες και πηγές των λιβανικών υπηρεσιών ασφαλείας.
Οι εκρήξεις των οβίδων μεγάλου διαμετρήματος ακού
γονταν σε όλο το κέντρο της πόλεως και οι λάμψεις τους
φώτιζαν τον ουρανό καθώς ιοραηλινές ναυτικές μονάδες
και πυροβολικό σφυροκοπούσαν τις θέσεις των Παλαιστι
νίων. Από τήν πλευρά τους οι Παλαιστίνιοι έβαλλαν εντατι
κά εναντίον των προελαυνόντων ισραηλινών τμημάτων με
ρουκέτχες.
Πηγές των γ ο ν ικ ώ ν υπηρεσιών ασφαλείας λέγουν ότι
χωριστές φάλαγγες ισραηλινών αρμάτων μάχης προελαύ
νουν από δύο σημεία προς τον ελεγχόμενο από τους Παλαι
στινίους τομέα διαμέσου του ελεγχόμενου από τους χριστια
νούς λιμένα και αχό το σημείο διαβάσεως της διαχωρίστε
κής γραμμής στο σημείο που βρίσκεται το μουσείο.
Έ ν α ς τρίτος σ χη μ α τισ μ ός τω ν ισραηλινώ ν αρμάτων μ ά χη ς β ρ ί
σκεται στις νότιες παρυφές τη ς Β ηρυτού και έχει φθάσει μπροστά σ τις
οχυρώ σ εις τω ν Π αλαιστινίω ν.
Μ πουλντόζες ακολουθούν τα ιαραηλινά τά νκς για να α πομα κρύ
νουν τα οχυρω μένα οδοφράγματα, που α νήγειρον οι Π αλαιστίνιοι.
Ισραηλινή π η γή στην Α νατολική Βηρυτό δήλω σε: «Συναντάμε
μικρή αντίσταση», αλλά τα πυρά τω ν ρουκεττώ ν από τα γύρω τμ ή μ α 
τα τω ν αντα ρτώ ν του Ρ ίΟ είναι εξαιρετικά σφοδρά.

Η ίδια ισραηλινή πηγή άφησε να εννοηθεί ότι η εισβολή στο μου
σουλμανικό τομέα δεν έχει στόχο να εξελιχθεί σε γενική εισβολή για
την εκκαθάριση των 6.000 περίπου Παλαιστινίων ανταρτών αλλά
τούτο δεν έγινε δυνατό να διαπιστωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
Η ισραηλινή πηγή στην Ανατολι
νή Βηρυτό λέγει ότι οι ιοραηλινές
δυνάμεις ελπίζουν να καταλάβουν
την παραλιακή οδό Μοαζρά, «ου
οδηγεί από τα ανατολικά στα δυτικά
και ουσιαστικά οποκόπτει τις πιιλαι
«ττινιιικύ; δυνάμεις που βρίσκονται
στο νότιο τμήμα της πόλεως. από τη
δυνατότητα να δεχθούν βοήθεια ή να
όιαφύνουν προς βορρά κατά μήκος
της ακτής της Μεσογείου.
Κάν η κίνηση ιιυτή των Ισραηλινών επιτύχει τους στόχους της, τα
ιαραηλινά άρματα θα αποκάνουν την
περιοχή του αραβικού πανεπιστημίου
και το αρχηγείο του ΡΣΟ στην οδό
Φαχανί απατρέποντας έτσι κάθε δια
φυγή.
Ανεπιβεβαίοπες
πληροφορίες
«ου μ&αδόθηκον ακό το ραδιοφωνι

φβ σταθμό των οεξιών φαλαγγιτών,
η£)1> συνεργάζονται με τους Ισριιηλινούς, αναφέρουν ότι ελικόπτερα ανέ
λαβαν επίσης δράση κατά μήκος της
βόρειας ακτής της Δυτικής Βηρυτού.
ΑΝΤΑΠΕΔΩΣΑΝ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
Παλαιστίνιοι αντάρτες ανταπέδω
σαν τα πυρά με ρουκέττες αλλά σε
πολύ λιγότερη ένταση από τον
ιοραηλινό βομβαρδισμό.
Μερικές ρουκέττες έπεσαν σε
περιοχές της Ανατολικής Βηρυτού.
Το παλαιστινιακό πρακτορείο
ειδήσεων «ΟΥΑΦΑ» λέγει ότι νοτιό
τέρα ιοραηλινές μονάδες, που στά
θμευαν λίγο βορειότερα από το αερο
δρόμιο της Βηρυτού, προσπαθούν να
πρσελάσουν προς την περιοχή του

Το πρόγραμμα
επιχορηγήσεως
από τον ΟΑΕΔ
Από τον Οργανισμό Απασχολή
σεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
ανακοινώθηκε προς τους εργοδότες
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 29 του Ν. 1262/82 «Για την
παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
οικονομικής και περιφερειακής ανά
πτυξης της χώρος», καταρτίσθηκε με
την 3344/12-7-82 απόφαση του
υπουργού Εργασίας, πρόγραμμα επιχορηγήσεως επιχειρήσεων α«ό τον
ΟΑΕΔ.
Σκοπός του προγράμματος είναι
η αντιμετώπιση της ανεργίας των
νέων και περιλαμβάνει την δημιουρ
γία 15.000 νέων θέσεων εργασίας

ΒΡΕΤΑΝΙΑ:

Νεκρώνουν οι
βιομηχανίες
ΕΚΡΗΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Βαθύτατη απαισιοδοξία για ro
μέλλον tit; βρετανικής βιομηχανίας
π «μίση της α»ι»ας επιδεινώνέτοι
συνεχώς *.ο iK oatoôrtpo εξέφρασ ι προχθές α Σύνδεσμος Βρ«Γονι
κής Βιομηχανίας.
Η αχ«.τι*ή ί*ϋ»σή του. η οοοία
σιεντόχθηκ« με βόση τις εκτιμήσεις
των μελών του- αναφέρει ότι το
μέλλον τίναι κστομαυρα για τους 40
οπό τους 4 4 βιομηχανικούς τομείς
χώρος.
Οι 9 στις 30 εταιρίες δεν έχουν
σχεδόν καθόλου σομαγγ*λί*ς και
γιο το 78% του βιομηχανικού δυνα
μικού υι-όοχ*ι μόνο 4 ή και λιγότερο
μηνών δούλα ιό.
Μ ανκμψό π οποίο ειυσήμως
αν<ρχ«τσ -ώ ρο σε 3 2 0 0 0 0 0 και
ανετασήμως
υοερθοίνκι
τα
4 0 0 0 ΟΟΟ. όπως σρσβλέππ ο Σύν
δεσμος θΑίμηχονίπι. Οα αυξηθεί. Η
• «ι.μηιτη στηωζΓται στην διόηλω
μένη ncAOtOn TOU -47% των βιομη
χανικών μ·.ΐ'<0όιυ> νο προβιών κατά
τους ερχόμενους μάνες ο* σημαντικ· ,ιν-ιυση ταμ αποσχολουμ*vou
ευ, σηκού δ*τναυ.»ηυ τομς

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι εξαιρετικά οδυνηρές επαττώ
σεις και δυσοίωνες προβλέψεις του
Συνδέσμου βρετανικής Βιομηχανίας
ουνέτριψαν τις πρόσφατες ελπίδες
νια κάποιο ανάκαμψη της κρίσης
που υοστίζει την βρετανική οικονο
μία
Η κοινή γνώμη, συγκλονισμένη,
άρχισε έτσι ήδη να ζητεί εξηγήσεις
από ιην πρωθυπουργό Οΰτσερ η
μονεΤαρισοκή πολιτική της οποίας
καταρρέει μαζί με την βρετονική
οικονομία
Ιδιαίτερα ανησυχητικό θεωρεί
εν τω μεταξύ η κυβέρνηση το πνεύ
μα της ανταρσίας που άρχισι νο
εμφανίζεται πάλι στις φτωχογειτο
νιές της Βρετανίας
ίτο Τόξτ*θ του Λίβερπουλ ειδι
κό, όπου πέρσι το κολοκοιρι έγιναν
οι χειρότερες συγκρούσεις μεταξύ
ανέργων κοι αστυνομίας, οι βίαιες
άν και περιορισμένης ι ως τώρα κλίμακος, ιο ρ α χ ίνέχ ο υ ν γίνει καθημε
ρινό φαινόμενο
Στος φτωχογειτονιές ειδικά
των εγχρώμων, η ονεργίο αγκαλιά
ζει το 80% του πληθυσμού.

Οι Ιοραηλινοί σ^οοκόπηοαν και χ84ς με ρουκέττες την Δυτ. Βηρυτό και κυρίως τα σημεία στα οποία οι
Παλαιστίνιοι έχουν έγκαταστήοα τους σοβιετικούς πυραύλους, εν όψη της εισβολής.
Μπούρτζ Αλ Μπραζνικ. όπου βρί
σκεται το στρατόπεδο των Παλαιστι
νίων προσφύγων,
Στο μεταξύ η ισραηλινή αεροπο
ρία πραγματοποίησε αναγνωριστικές
πτήσεις, χθέ; το πρωί στις 10.40 ώρα
Ελλάδος, πάνω από τη Βηρυτό και τα
περίχωρά της.
Παράλληλα το Ισραήλ ανακοίνω
σε ότι η χθκσινή προέλαση των δυνά
μεων του στη Δυτική Βηρυτό δεν
αποτελεί την τελική επίθεση εναντίον
της πολιορκημένης πόλης.
»Δεν πραγματοποιείται μεγάλης
έκτασης επίθεση εναντίον της πό
λης». δήλωσε Ιαρσηλινός στρατιωτι
κός εκπρόσωπος.
Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνησε
ότι η χθεστνή ενέργεια γίνεται σε
αντίποινα των παραβιάσεων της εκε
χειρίας από μέρους της »Οργάνωσης
για την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης. και σκοπεύει κυρίως σε ενίσχυ
ση των ισραηλινών θέσεων γύρω από
το αεροδρόμιο της Βηρυτού.
Ο εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι
20 Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματί
σθηκαν στις μάχες, «ου συνήφθησαν
προχθές και κιιτά την διάρκεια της
νύκτας.
ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Εξάλλου, το Παλαιστινιακό πρα
κτορεία ειδήσεων »Ουάφα» μετέδωσε
ότι η μαζική επίθεση, που εξαπέλυ
σαν σήμερα το πρωί οι Ισραηλινοί
αποτελεί «προσπάθεια του Ισραηλινού εχθρού για να εισβάλει στη δυτι
κή Βηρυτό, αψηφώντας τη διεθνή
κοινή γνώμη κσι τις προσπάθειες των
ξένων κυβερνήσεων να αποτρέψουν
τη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων
αμάχων», δήλωσε σήμερα στρατιωτι
κός εκπρόσωπος των κοινών Παλαι
στινιακών και προοδευτικών Λιβανικών δυνάμεων,
Συγκεκριμένα, η επίθεση των
Ισραηλινών, που παράλληλα συνο
δευόταν από σφοδρούς βομβαρδι
σμούς σ' ύλη ιη δυτική Βηρυτό, ανα
πτύχθηκε στους εξής τέσσερις άξο
νες:
1) Στην περιοχή Ταγιουνέχ, όπου
οι μαχητές των Παλαιστινιακών και
προοδευτικών δυνάμεων αντιμετώπι
σαν με επιτυχία τα Ιαραηλινά άρματα
μάχης και τα τάγματα πεζικού.

στον ιδιωτικό τομίο για απασχόληση
ανέργων ατόμων ηλικίας κάτω των
25 ετών και 5.000 θέσεων για απα
σχόληση ατόμων ηλικίας 25-29 ετών.
Οι όροι του προγράμματος επιχορη
γήσεως συνοπτικά είναι:
Φ Το ποσό επιχορηγήσεως στην
επιχείρηση, για κάθε προσλαμβανό
μενο άτομο καθορίζεται σε ποΛ στό
του γενικού κατώτατου ημερομισθίου
ανειδικεύτου εργάτη, που ισχύει σττς
12/7/82. Το ποσοστό αυτό κυμαίνε
ται από 20% 40% ανάλογα με το εί
δος και την κατηγορία της επιχειρήσεως και από το αν πρόκπται να επι
δοτηθεί άνδρα; ή γυναίκα.
Φ Η διάρκεια της επιδοτήσεως
για κάθε άτομο που προσλαμάνεται
οτην επιχείρηση μετά από απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του
ΟΑΕΔ, είναι για 6 μήνες.
Η πιχείρηση που θα επιχορηγηθεί
θα «ρέπει vu μην έχει απολύσει προσ
ωπικό.Λαρά μόνο κάτω από ειδικές
συνθήκες, δηλ. α) στην χρονική διάρKi:iu 2 μηνών πριν από τον μήνα που
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
έκανε την αίτηση υπαγωγής στο πρό
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
γραμμα.' β) από την ημερομηνία της
αιτήσεως μέχρι την πρώτη πρόσληψη Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ατόμου σύμφωνα με το πρόγραμμα ευχαριστούν τομς κάτωθι:
και γ) για απασχόληση σύμφωνα με
1) Τον κ. Σωκρότη Ιατρόπουλο,
το πρόγραμμα και για I χρόνο μετά για τη δωρεά των 3.000 δραχμών,
από την ημερομηνία που προσ έλαβε αντί στεφάνου, εις μνήμην της μητέ
το άτομο.
ρας τους Ελένης Γετεκτζόνλου.
Φ Τα δικαιολογητικά για την
2) Την οικογένεια κ. Δημητρίου
υπαγωγή στο πρόγραμμα επιδοτή
Γιαγκούλα, για τη δωρεό τω ν 5 000
σεως, που πρέπει να καταθέσει η επι
δραχμών, εις μνήμην της μητέρας
χείρηση στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ
τους Ελένης Γετεκτζόγλου.
της περιοχής της, είναι α) αίτηση που
31 Τον κ Ιορδάνη Βογιατζόγλου
θα αναφέρει τον αριθμό των νέων θέ
σ«ον εργασίας, την ειοικοτητα και Βεροιώιη εξ Αμερικής ν α τη
δήλωση αποδοχής των όρων του δω ρεά των 3.000 δραχμών.
4 | Τον κ. και κα Δημητρίου
προγράμματος.
β) Στοιχεία που vu αποδείχνουν Βοκάλη για τη δωρεά των 2.000
δραχμών, αντί στεφάνου, εις μνή
το είδος κοι την κατηγορία της επι
χειρήσεως, γ) αντίγραφο μισθολογι- μην της αδελφής τους Χρυσής
κών καταστάσεων ή αποδόσεως Χατζάκου.
ασφαλιστικών εισφορών του προσ
5) Τον κ. και την κα Νικολάου
ωπικού που απασχολεί και δ) υπεύθυ Αδαλόγλου για τη δωρεά των
νη δήλωση του Ν.Λ. 105/69 σχετικά 3 0 0 0 δραχμών, εις μνήμην Κυρια
με την απόλυση ή μη προσωπικού κής Μιχαήλ και Μάριος Αδαλόγλου.
του, στις κρίσιμες περιόδους,
6) Τον κ. Χαρίλαο Γερτιβανίδη,
Φ Το Λ.Σ. του ΟΑΕΔ είναι
Via τη δω ρεά των 5.000 δραχμών,
αρμόδιο νο αποφασίζει για την υπιι
εις μνήμην της σμζυγου του Χαρι
γωγή της επιχειρήουο; στο πρόγραμ
τωμένης επί τη συμπληρώσει εξα
μα και vu κρίνει για την ορθή εφαρ
μήνου από του θανάτου της. κοι
μογή του προγράμματος.
γονέων και αδελφών.
Φ Η επιχορήγηση καταβάλλεται
7) Την κ, Μαμίτσα Καμμτζόφτην επιχείρηση, από την υπηρεσία
του ΟΑΕΔ ΒΚ ««»Ηπχής τπ, επιχω- γλου, για τη δω ρεά των 3.000 δρα
χμών. οισί εξσμάνΡο μνημοσύνου
ι'ήοι·»;. μετά βΙό^Βίμην» τουλάχι
*ις μνήμην τοιι συζύγου Γής Γολήκη
στον Πίτασχόληση ¥bi> μισθωΤόύ.
Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις και των νο νίω ν Γιάγκου και Μαριομπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέ
ριτσας Καρστζόγλου και Ευανγέλου
Φωνα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ της και Ελισάβετ Χστζησαρόντη.
περιοχής που υπάγονται.
Εκ του Γοροκε,ιεύΗΐ

2) Στην περιοχή Ουζάί. Οπου η
προσπάθεια των Ισραηλινών να επι
τεθούν από τα νοτιοδυτικά, προς την
κατεύθυνση του αεροδρομίου, επίσης
«πέτυχε, μετά από σφοδρές συγκρού
σεις.
3) Στη βόρεια περιοχή των στρα
τωνών Αθένρι Σεχάμπ και Μπίρ
Χασάν, όπου ακόμα μαίνονται σφο
δρές μάχες.
4) Στην περιοχή του μουσείου,
στον ανατολικό τομέα, όπου και πάλι
οι Ισραηλινοί αντιμετωπίσθηκαν σθε
ναρά και δεν κατόρθωσαν μέχρι στιγ
μής να προωθηθούν.
Ο εχθρός υπέστη μεγάλες απώ
λειες. Συγκεκριμένα, στον άξονα του
Μουσείου καταστράφηκαν πέντε
Ιαραηλινά άρματα μάχης, ενώ στον
τρίτο άξονα επίθεσης έχουν μέχρι
στιγμής κατασ-ραφεί τρία.
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΑΠΟΒΑΣΗ
Εξάλλου, οι Ιοραηλινές ναυτικές
μονάδες επιχείρησαν απόβαση εναν
τίον κεντρικών παραλιακών συνοι
κιών της δυτικής Βηρυτού, αλλά
αντιμετωπίσθηκαν από καταιγισμό
πυρών του πυροβολικού και ρουκέττων. Μετά από σφοδρή μάχη, διάρ
κειας μισής περίπου ώρας, ο »εχθρός
εξαναγκάσθηκε να υποχωρήσει».
Ωστόσο, οι Ισραηλινοί εξακολου
θούν να βομβαρδίζουν κατοικημένες

περιοχές της δυτικής Βηρυτού, βάλ
λοντας εναντίον κατοικιών. Νοσοκο
μείων και στρατοπέδων Παλαιστι
νίων προσφύγων.
Νεώτερο τηλεγράφημα του Γαλλι
κού πρακτορείου ειδήσεων αναφέρει
ότι Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρό
σωπος διέψευσε κατηγορηματικά σή
μερα στις 12.00. ό π οι Ιοραηλινές
δυνάμεις έχουν τη πρόθεση να απο
κόψουν σε δυο μέρη τη δυτική Βηρυ
τό.
»Εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί οι
ανταποκρίσεις των πολεμικών αντα
ποκριτών από το μέτωπα δίνουν μια
εντελώς ψευδή εικόνα των προθέ
σεων του Ισραηλινού στρατού, που
δεν σχέδιασε ποτέ να αποκόψει σε
δυο μέρη τη Βηρυτό, ή νο προχωρή
σει στη «σαλαμοποίηση» των συνοι
κιών του δυτικού τομέα της Λιβανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο εκπρό
σωπος.
ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
Τέλος το μοναδικό αμερικανικό
Νοσοκομείο της Βηρυτού δέχθηκε
σήμερα 15 νεκρούς και 35 τραυμα
τίες, στις 10.15 (Ελληνική ώρα),
δηλαδή οχτώ ώρες μετά την αρχή της
Ισραηλινής επίθεσης στη φυτική
Βηρυτό, έγινε γνωστό από πηγές του
Νοσοκομείου.

Μέχρι τον Μάρτιο
οι προτάσεις για τον
Φόρο Προστιθ. Αξίας
Ανασυγκροτούνται οι ομάδες
εργασίας που θα μελετήσουν τα θέμα
τα που σχετίζονται με την εφαρμογή
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
στην Ελλάδα δήλωσε σήμερα ο υφυ
πουργός Οικονομικών κ. Π. Ρουμε
λιώτης.
Οι εργασίες των ομάδων θα ολο
κληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του
1983 με στόχο να εφαρμοστώ το
ταχύτερο ο φόρος Προστιθέμενης
Αξίας. Οι ομάδες θα είναι οι εξής τέσ
σερις: Η πρώτη θα μελετήσει το θέμα
των επιπτώσεων της εισαγωγής του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Η δεύ
τερη θα ασχοληθεί με την σύνταξη
σχετικού νομοσχεδίου και η τρίτη με
την εφαρμογή του φόρου. Μια τέταρ
τη επιτροπή θα συντονίζει το έργο
των τριών προηγουμένων και θα αποτελείται από τους επικεφαλής των άλ
λων ομάδων.
Οι τρεις πρώτες ομάδες εργασίας
θα απαρτίζονται κυρίως από υπηρε
σιακούς παράγοντες ενδεχομένως δε
θα υπάρχουν και ορισμένοι εμπειρο
γνώμονες ειδικοί πάνω στο θέμα.
Αντικείμενο εργασίας των ομάδων
είναι:
Πρώτον: Η σύνταξη του νομοθετι
κού πλαισίου και η έκδοση των σχε
τικών αποφάσεων καθώς και η σύν
ταξη εγχειριδίων και εκλαίκευπκών
φυλλαδίων για την ενημέρωση των
υπαλληλιών του υπουργείου Οικονο
μικών όσο και του κοινού.
Δεύτερον: Η μελέτη και ο προσ
διορισμός των δημοσιονοικών και
οικονομικών επιπτώσεων (στις τιμές,
επενδύσεις, εξωτερικό εμπόριο, έσο
δα προϋπολογισμού) από την εφαρ
μογή του φόρου.
Τρίτον: Η μελέτη για την οργάνω
ση των υπηρεσιών.
Ο κ. Ρουμελιώτης τόνισε ότι είναι
γνωστό ότι από την εφαρμογή του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θα
κξαρτηθεΙ τόσο η δημοσιονομική
Ισορροπία όσο και η ελαχιστοποίηση
των αρνητικών συνεπειών της εφαρ
μογή; π.χ, για τον δημόσιο τομίη
διακυβεύονται έσοδα από Φ.Κ.Ε. και
χαρτόσημο πάνω από 150 δισ. δρα

1ΜΚ
Το πιο αποτελεσματικό σύστημα

είναι η εφαρμογή συντελεστών οι
οποίοι θα ανταποκρίνονται:
- Στη μη μείωση των εσόδων του
Δημοσίου.
- Στην ταξινόμηση των αγαθών
κατά τρόπο αντικειμενικό.
Τέλος, ο κ. Ρουμελιώτης, είπε ότι η
συμβολή των ξένων στην σύνταξη
και την εφαρμογή του Φ.Π.Α θα κριθεί από τις νέες ομάδες εργασίας.
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ΑΝΕΛΑΒΕ
Ο ΝΕΟΣ Γ.Γ.
ΤΟΥ Ε.Ο.Τ
ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕ)
Ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντα
του ο νέος γενικός γραμματέας του
Ε.Ο.Τ Νίκος Σκούλας, που ορκίστη
κε παρουσία του υπουργού Προε
δρίας κυβερνήσεως κ. Μένιου Κουτσόγιωργα. ο οποίος και τον εγκτττέστησε στον Οργανισμό, παρουσιά
ζοντας τον στους διευθυντές και τα
άλΛα στελέχη,
Ο κ. Σκούλας. είπε ο υπουργός
Προεδρίας, είναι από τα στελέχη που
έχουν δώσει αγώνες και έχει γνώσεις
και ικανότητες σε θέματα διοικήσεως
και πιστεύω ότι θα εξάντλησα και
εδώ αυτές τις γνώσεις και ικανότητες.
Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, και τα
εξής:
Το έργο του γενικού γραμματέα που έχει την εποπτεία ολόκληρου
του οργανισμού - θα υποβοηθήσει
από δω και πέρα, σε σημαντικό
βαθμό, τόσο με την αποκέντρωση
ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε όλα τα
διευθυντικά κλιμάκια του οργανι
σμού, όσο και, κυριώς, με την καθιέ
ρωση - για πρώτη φορά - θέσης ανα
πληρωτή γενικού γραμματέα. Τη θέ
ση αυτή κατέχει ο κ. Κώστας Χαρα
λαμπόπουλος, παλαιό στέλεχος του
οργανισμού. Η κάθετη αποκέντρωση
υλοποιείται, εξάλλου, σ' ολόκληρο το
Δημόσιο τομέα.
Στην τελετή της εγκατάστασης του
νέου γενικού γραμματέα ήταν παρόντες ο πρόεδρος κ.Κ. Κυριαζής, και
Σκούρος, ο αναπλ. γεν. γραμματέας
κ. Χαραλαμπόπουλος και άλλα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΘΑ ΜΕΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΤΟΥ Υ.Χ.Ο.Π.
ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕ)
•Θα προχωρήσουμε στο πρό
γραμμα των μεταθέσεων υπαλλήλων
από τις κεντρικές υπηρεσίες του
υπουργείου στην επαρχία», δήλωσε
χθες ο υπουργός Χωροταξίας Οικι
σμού και Περιβάλλοντος κ. Αντ. Τρίτσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
ούτε εμείς ούτε η επαρχία κατανοεί
το να μη γίνουν μεταθέσεις.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για
τα επακόλουθα πιθανής άρνηση;
υπαλλήλων να μετατεθούν στην
επαρχία, ο κ. Τρίτσης διευκρίνησε ότι
ελπίζει να γίνουν οι μετακινήσεις
χωρίς προβλήματα. Διαφορετικά,
πρόσθεσε, θα πραγματοποιηθούν
τοπικές πρόσκλησης.
Στο μεταξύ, έληξε χθες η 48ωρη
απεργία των υπαλλήλων με σύμβαση
ορισμένου χρόνου ιιΤυ ΥΧΟΠ, που
ζητούν οικονομικά και θεσμικά κίνη
τρα για να μετατεθούν στην επαρχία,
ενώ παράλληλα θέτουν σαν όρο την
αναβολή των μετακινήσεων που
έχουν ήδη αποφασιστεί από το υπη
ρεσιακό συμβούλιο.
Σχετικά ο κ. Τρίτσης είπε ότι «δεν
ξανακουβεντιάζουμε αυτή την από
φαση», γιατί δεν ήιπορεί να περιμένει
άλλο η επίλυση των προβλημάτων
που υπάρχουν στην επαρχία.
Κ άλεσε, όμως, ξανά τον σύλλογο
των επί συμβάσει ορισμένου χρόνου
υπαλλήλων του ΥΧΟΠ, να θέση κρι
τήρια και να καθορίσει πίνακα προτε
ραιοτήτων για τις άλλες, περίπου,
140 μεταθέσεις που θα γίνουν σύντομαΤέλος. ανακοινώθηκε ότι ο κ.
Τρίτσης θα πραγματοποιήσει την
Παρασκευή, το Σάββατο και την
Κυριακή επίσκεψη στη Σάμο, την
Ικαρία και τους Φούρνους, όπου θα
εξετάσει τα τοπικά προβλήματα
αρμοδιότητας του ΥΧΟΠ και την
Γ.ορείαι-μελέτης του νέου πενταετούς
προγράμματος.

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Φ
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0ι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ.
που οφείλουν εισφορές παληές
δηλαδή aró το 1980. 3981 κσι μέ
χρι τον μήναΜόϊο του 1982. θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
τους αυτές μέχρι 31 Αύγουστου
1097
Και ο λόγος που «ο πρέπει να
γίνει αυτό από τους οφείλοντες τέ
τοιες εισφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κστά 32% σ' όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές
οι εισφορές οι παληές (1980, 1981
και 1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν
μετά την 31 Αυνούστου θα πληρω
θούν με τις καινούργιες τιμές.
Πιό συνκεκριμένα: Αυτοί Οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ'
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα, το ασφά
λιστρο αυτής της κατηγορίας έγινε
25QO δρχ. το μήνα, ούξηρη δηλαδή
κατά 600 δρχ. επάνω
Γτην Δ κατηγορία το ασφάλι
στρο μέχρι τώρα ήταν 2 3 5 0 τώρα
έγινε 3 1 0 0 δηλαδή αύξηση κατά
7 5 0 δρχ. το μήνα.

Στην Ε' κατηγορία δηλαδή όσοι
πλήρωναν 2 8 0 0 τώρα θα πληρώ
νουν 3 7 0 0 αύξηση κατά 9 0 0 δρΧ
το μήνα.
Στην ΣΤ' κατηγορία το ασφάλι
στρο ήταν 3 5 0 0 δραχμές τώρα έγ1
νε 4.600 όοχ.
Από την έκτη κατηγορία και πά
νω είναι προαιρετικές οι κατηγορίεί
και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν
μέχρι τις 31 Αύγουστου χωρίς τέλη
καθυστερήσεως. Ακόμη πληροφο
ριακά ανοφέρεται Οτι λόγω της
απεργίας των εισπρσκτόρων που ως
γνωστό κράτησε 48 μέρες και ακό
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειών
θα πρίπει ο· ασφαλισμένοι - όσο'
μπορούν - να πενρούν από τα γρα
φεία του ΤΕΒΕ [όίπλα στην Κλινική
Αβραμίδη - Βέροια) από τις 7.30 το
πρωί μέχρι τις 1 1 η ώρα για να πλη
ρώσουν^ τις οφε.λόμενες εισφορές
ΥΠίνθυμίΙττοι ακόμη στους
ασφαλισμένου; που κεφαλσιοποίησαν τις παληές τομς εισφορές να
μην ξεχνούν την υποχρέωσή τους
να καταβάλουν κανονικά τις δά σος
που οφείλουν.
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Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Ετος ιόρύοΕως 1UP5
Αρ φύλλου 1997
Μητροπόλεως 7 2 -Τγ,Λ 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Tiun Φύλλου δρχ. 10

ΜΗΝΥΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
Α Ν ΔΡΕΑ ΔΗ
• Από τη Δ/ση της Εμπορικής

ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Χάος και ΜΑΤ οτην αγορά
^

^

”° ^ ,(|ριθμη αστυνομική δύναμη που στάθμευε προΡ^ΑΘηνών^τα ΜΑΤ
'Ο ϊ
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καμιά παρέκκλιση στην εφαρμογή
των μέτρων που εξαγγέλθηκαν.
Η κυβέρνηση πάντως είναι ανήσυχη για την εξέλιξη της καταστάσεως. Διαπιστώνεται διαρκάις η έλ
λειψη υποδομής Kut η απροθυμία άλ
λων εμπόρων και συνεταιρισμών να
επωμισθούν το βαρύ και δύσκολο έρ
γο της διακινήσεως και εμπορίου
οπωροκηπευτικών.
Εκφράζονται επίσης φόβοι ότι η
ανώμαλη κατάσταση θα ευνοήσει
ορισμένους κερδοσκοπικούς που και
ροφυλακτούν.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Τα αποτελέσματα θα φανούν σή
„ ί ” -σττιν αν°Ρ“ . όπου είναι πολύ
Bayo να σημειωθούν σοβαρές
” Τ ν ".ς σε ορ,σμένα οπωροεηπευελθ' Γ’? 3 το πρωί χθες είχαν
^ ο ρ ά μόνο 40 φορτηγά
απο τα 400 που συνήθως εμφανίζονΠροχθές ΤΟ πρωί έγινε συγκέν
,Tt0V Χονόρεμπόρων στην Κεν2 2 ? ΛαΖ?ναγορα. νατά την οποία.
ω„Λ,_ΤΙς ^ λ 'σ τ ε ς αντιρρήσεις, αποκ·πττιΛ^ Κε· t0 ° ριστικ'ύ κλείσιμο των

y+SSsrτου·ς·Σιουςδημοσι°·
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συγκέντρωση απαγοΣ τη

Ν ομάρχη
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μεν01 για n .^V6K5TO otl οι ενδιαφερό
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μαΚΓ ! Τ ^ Προεδρικό Διάταγτουργϊα ° ° π° '° καβ°Ρ'ζΕΐαι 9 *«υππηι·«,,· ' η °ΡΥάνωση νομικών
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Χαργηση του

τον νόμο

^
δήλωσε, χθες, ο υφυπουρη°λύ»οοΙ1!ί Γτ<,0Ρ?>Λς μει“ από την
υπύη« ρεμ,ΙειΡ"Τ· ήταν φανερό ότι
Λ ο μ “κν· Γ Y,U μ'“ ^
^
'ήοΐ) ν,α*
υπΠΡεσιών του Δημοθέση’/
σωρεύονταν πολλές υπο
μέλει«7ο“ δΝ Γ κ ημηΐ" Κα.ι1την 0λ0'
χάνον-.«
„ * με αποτέλεσμα vu
aitofiui * Τ!ροθεομ’εζ και οι δίκες να
t »
v ^ p o ç του Δημοσίου.
π·α

ï p S t t L f το καταρχ,σθέν

Λ ΐ ά θ ύ ^ αση αι)« « λ ο ύ ς Νομικής
ρ . ÏE*UÇ οε κάθε υπουργείο.
Σύα
Γραφι 'τάση σταδιακά Δικαστικών
εΐων ο ε·όλες τις Νομαρχίες.

ρεύτηκε. σχεδόν η είσοδος, ενώ σε
δύο περιπτώσεις χονδρέμποροι βιαιοπράγησαν κατά δημοσιογράφων.
Το απόγευμα, οι εκπρόσωποι των
χονδρεμπόρων επισκέφθηκαν τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γερ.
Λρσένη σε μιά τελευταία προσπάθεια
διευθετήσεως του ζητήματος, η οποία
κατέληξε σε αποτυχία, αφού και οι
δύο πλευρές επέμειναν στις απόφεις
τους.
Ο κ. Αρσένςη, συγκεκριμένα, τό
νισε ότι η κυβέρνηση είναι αμετακί
νητη στην εφαρμογή της πολιτικής
της. που διασφαλίζει τα συμφέροντα
εμπόρων και παραγωγών και προστα
τεύει το εισόδημα των καταναλωτών.
Οι εκπρόσωποι των χονδρεμπόρων
επέμειναν στην ανάγκη διατηρήσεως
των παλιών ποσοστών προμήθειας
και υπογράμμισαν την σοβαρή ανω
μ<*λίο π θ ν δηιιισ υργοίις.. -^»·|· Ρ.« ·ί

νηση των οπωροκηπευτικών. Μετά
την σύσκεψη οι χονδρέμποροι δήλω
σαν στους δημοσιογράφους ότι δεν
βρέθηκε κανένα σημείο επαφής και
θα προχωρήσουν, αναγκαστικά, στο
κλείσιμο των καταστημάτων από σή
μερφ
Με το θέμα των οπωροκηπευτι
κών ασχολήθηκε, αργά προχθές το
βράδυ, η Επιτροπή Τιμών και Εισ
οδημάτων και αποφάσισε να μη γίνει

Από το Γραφείο Tunou της
Νομαρχίας δόθηκαν στη σημοσιότητα τα εής στοιχεία:
Από τη Νομαρχία Ημαθίας ανα
κοινώνεται ότι ήδη από χθές κινητο
ποιήθηκαν όλες οι συνεταιριστικές
οργανώσεις του νομού οι παραγω 
γοί. οι αγροτικοί σύλλογοι καθώς
και οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς
και υπήρξε άμεση και ταχεία διακί
νηση οπωροκηπευτικών γιο τον
εφοδιασμό της αγοράς
Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερεπάρκεια οπωροκηπευτικών στην
αγορά και σε τιμές χαμηλότερες
Επίσης στο νομό έχει νίνει απογραφή των τελλόρων και των κλω
βών και γίνεται εφοδιασμός μ' αυτό
παραγωγών και συνεταιριστικών
οργανώσεων άλλων περιοχών,
ι ια τον συντυνιϋμο της οιακινησης των οπωροκηπευτικών μεσω
τω ν συνεταιριστικών οργονώσεων
των παραγωγών κλπ. καθώς και γιο
την προώθηση των τελλαρων σ ' άλ
λες συνεταιριστικές οργανώσεις και
παραγωγούς άλλων περιοχών έχει
συγκροτηθεί επιτελική επιτροπή
υπό την εποπτεία του Νομάρχη κ
Níkou Πινακίδη. που στεγάζεται στη
Νομαρχία τηλέφ. 2 9 7 5 6 κοι 2 8 2 3 8

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
ΤΩΡΑ Ο Φ.Α.Π.
ΑΘΗΝΑ 5 (ΑΠΕ)
Ρυθμίζεται kui νομοθετικά το θέμα
του φόρου ακίνητης περιουσίας. Ο
υπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης
Κουλουριάνος κατέθεσε χθες στη
βουλή τροπολογία, στην οποία ορίζε
ται ότι υπόχρεοι για την υποβολή της
σχετικής φορολογικής δήλωση είναι:
- Τα φυσικά πρόσωπα, που η αξία
της ακίνητης περιουσίας τους υπερ
βαίνει το ποσό των 20 κκατ. δρχ. σε
περίπτωση που η σύζυγος έχει εξω·
προική ακίνητη περιουσία, θα πρέπει
η συνολική αξία της περιουσίας του
ζεύγους να ξεπερνά τα 20 εκατ. δρχ.

Η αντιπροσωπεία
της ΕΙΑΤ
σ α ς π ρ ο ς κ α λ ε ι ν α δείτε

τα καινούργια αυτοκίνητα
Ι-ΑΝΟΑ και ΑίΓΓΟΒΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
αγοράζει μετρητοϊς μεταχειρισμένα
ανταλλάσει το παληό σας αυτ/το
ηωλεί μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

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

- Τα νομικά πρόσωπα, που υπο
βάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος
ή που έχουν ακίνητη περιουθϊα αξίας
μεγαλύτερης από το μισό του αφορο
λόγητου ποσού.
- Ο κάθε φορολογούμενος που
καλείται εγγρόφως από τον οικονομι
κό έφορο να υποβάλει δήλωση ακινή
του περιουσίας.
Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται εξ άλλου ότι:
Για την διευκόλυνση των φορολο
γουμένων κρίθηκι? σκόπιμο νυ τους
δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν τις
δηλώσεις, οχι μόνο αυτοπροσώπως,
αλλά και ταχυδρομικώς.
Η τροπολογία θα συζητηθεί αύριο.
Θα συμπεριληφθεί σαν αυτοτελές άρ
θρο στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέμιιτϋ που ονέκυψαν από την εφαρμο
γή της νομοθεσίας «περί αποζημίω
σης εξ άλλων χωρών ελλήνων υπη
κόων».
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και λειτουργεί σε 24ω ρο βάση.
Η άμεση αυτέι και ταχεία αντα
πόκριση όλων των μαζικών φορέω ν
αλλό και του λαόύ του νομού στα
κυβερνητικά μέτρο αποτελεί αδιά
ψευστο δείγμα υποστήριξης των μέ
τρων της κυβέρνησης της αλλαγής.
ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ

Στη Θεσσαλονίκη θεωρείται
βέβαιο ότι θα υπάρξουν ελλείψεις
στην τροφοδοσία της αγοράς, που
θα ευνοήσουν την κερδοσκοπία Ο
πρόεδρος του ΣωματείουΠαραγωγών Κηπευτικών των Βασιλικών, το
οποίο διοχετεύει -^ράσπες ποσότη

Συνέχεια στην 4η

Γεωπόνοι καταγγέλλουν
ότι το υπ. Γεωργίας
βρίσκεται υπό διάλυση
ΟΡΓΙΟ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ
Βαρειές κατηγορίες κατά της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Γεωργίας εκτόξευσε προχθές ο Γένι
Ενώσεως
Γεωπονων
Δημοσίων
Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) κ. Κ. Κατσάς
(που πρόσκειται στο ΚΚΕ) εκφρά
ζοντας τις θέσεις και απόψεις του
Δ.Σ. της Ενώσεως που αποτελείται
από στελέχη του ΚΚΕ και του
ΠΑΣΟΚ. kutii τη διάρκεια συνεντεύ
ξειος τύπου.
Ο Γενικός Γ ρυμμιιτόας της
ΠΕΓΔΥ κατηγόρησε την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου:
• Γ ια ρουσφετολογία στις προα
γωγές.
•
Για διάλυση του υπουργείου.
•
Για την χρησιμοποίηση παρανόμως ασχέτων προς το
υπουργείο ατόμων και ακόμη
•
Για έλλειψη λειτουργικότητας.
Ειδικώτερα ο κ. Κ. Κοισάς τόνι
σε ότι το υπουργείο Γεωργίας δεν
λειτουργεί σωστά, και αυτό οφείλεται
βασικά στοος εξής λόγους:
- Από πλευράς οργανώσεως δεν
υφίσταται σωστή υποδομή και δεν
ίναι οργανωμένο από απόψεως λειτουργικότητος.
- Στενοί συνεργάτες της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Γεοιργίας.
25 περίπου νεαρά άτομα, προσφέ
ρουν παράνομα τις υπηρεσίες τους
εφ' όσον δεν είναι νομικώς κατοχυ
ρωμένη η θέση τους και δεν έχουν
δικαίωμα να υπογράφουν τα επίσημα
έγγραφα του υπουργείου.
- Δεν υπάρχει σωστή στελέχωση,
λόγω των αντιδεοντολογικών παρα
βάσεων στις προαγωγές ορισμένων
υπαλλήλων στην ιεραρχία του
υπουργείου.
Στο σημείο αυτό ο γ. γραμματεύς
της ΠΕΓΔΥ ανέφερε κραυγαλέο
παράδειγμα γεωπόνου που υπηρετεί
στην κεντρική υπηρεσία, ο οποίος
προήχθη παρακάμπτοντας 850 (!)
συναδέλφους του που προηγούντο

DISCO
STUDIO

τες κ η π ε υ τ ικ ώ ν στην αγορα »ης
Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι εί
ναι αντίθετος με τα μέτρα που παίρ
νει η κυβέρνηση Οι χονδρέμποροι
της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης
αποφάσισαν να κλείσουν από χθες
τα καταστήματα τους.
•
Από την Λάρισα κανένα
φορτηγό με φρούτο και λαχανικα
δεν εφυγε προχθές βράδυ για την
Αθήνα. Ενα μέρος της παραγωνής
διοχετεύτηκε μέσω «πειρατών» και
όσω ν έχουν πάγκους στις λαϊκές
αγορές.
•
Από την Δυτική Ελλάδα
κινήθηκαν προς την Αθήνα 270
φορτηγά αυτοκίνητο με φρούτα και
λαχανικά Το περισσότερα ανήκουν
σε λιανοπωλητές λαϊκών αγορών
και «πειρατές»
•
Στην Πάτρα σπεργούν και οι
60 χονδρέμποροι
•
Από τα Χανιά κανένα αυτοκί
νητο με οπωροκηπευτικά δεν έφυγε
προχθές για τον Πειραιά με τα οχη
ματαγωγά.
•
Από την Σπάρτη έφυγαν για
την Αθήνα τα μισό φορτηγά με
Φρούτα και λαχανικά από αυτό που
φεύνουν συνήθως Μέχρι το μεσά-

ΑΘΗΝΑ 5 (ΑΠΕ)
Την υποβολή μηνύσεως κατά του
κ. Στρυτη Ανόρεάδη και κατά παντός
υπευθύνου σύνεργού του αποφάσισιιν tu διοικητικά σιιμβούλ.ια της
Εμπορικής Τραπέζης και των ναυπη
γείων Ελευσίνας με την κατηγορία
ότι ζημίωσαν την εταιρία με εκατον
τάδες εκατομμύρια δραχμές από
ενέργειες τους στο παρελθόν όταν εί
χαν την διοίκηση.
Σχετικά με το θέμα αυτό, ο υφυ
πουργός εθνικής Οικονομίας κ. Κ.
Βαΐτσος ανακοίνωσε προχθές τα
εξής:
Στη συνέχεια των από 15.7.77 και
11.6.82 εκθέσεων της Διευθύναεως
Γενικής Επιθεώρησης της Εμπορικής
Τράπεζας, που έχουν ήδη υποβληθεί
στους αρμόδιους υπουργούς και τη
μελάτη των τελευταίων από νομικής
πλευράς, το διοικητικά συμβούλια
της Εμπορικής Τράπεζας και των
ναυπηγείων Ελευσίνας αποφάσισαν:
1 Να φέρουν το θέμα στο ποινικά
δικαστήρια και να υποβάλουν μήνυ
ση κατά του κ. Σ. Ανόρεάδη και κατά
παντός υπευθύνου σύνεργού του. Η
σύνταξη και η υποβολή της μήνυσης
ανατέθηκε στους δικηγόρους κ.κ.
Ευάγγελο Μαχαίρα. Αριστείδη Οικο
νομίδη και Διονύσιο Σπινέλη.
2. Να παραστούν οι παραπάνω
εταιρείες ως πολιηκώς ενάγσυσες για
όσες παράνομες ενέργειες τις ζημίω
σαν υλικά ή ηθικά.
3. Να ληψθούν ασφαλιστικά μέ
τρα κατά παντός υπευθύνου για την
εξασφάλιση του λα βει ν της Τράπεζας
και των ναυπηγείων Ελευσίνας και
να εγερθεί αγωγή ενώπιον των πολι
τικών δικαστηρίων για την αποζη
μ ίωσή τους από τις παραπάνω ζημιο
γόνες πράξεις.

G.G.

ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

στην επετηρίδα.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Εξ άλλου ο υπουργός 1 εωργια*,
κ. Κ. Σημίτης με προχθεσινή του
ανακοίνωση προσπαθεί να δώσει ορι
σμένες αόριστες υποσχέσεις στους
γεωπόνους για την ικανοποίηση apt

Αναβολή
εγκαινίων
στη Φυτειά
Από το Σύλλογο Φυτειωτών ανα
κοινώνεται ότι τα προγραμματισμένα
για την Κυριακή εγκαίνια της παιδί
κής χαράς που έφτιαξε ο σύλλογος
στη Φυτειά αναβάλονται και η ημε
ρομηνία των εγκαινίων θα ανακοινω
θεί εκ νέου.
Ο Σύλλογος αισθάνεται την ανά
γκη να ζητήσει συγνώμη από τους
προσκληθέντες για την αναβολή
αυτή.

ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

Προγραμματίστηκαν
επισκέψεις του
Πρωθυπουργού
ΑΘΗΝΑ 5 (ΑΙ1ΕΙ
• Ο πρωθυπουργός κ Ανδρ.ας I
Παπανδρέου θα επισκεφτει ης Βρυ
ξέλλες στις 21 Οκτωβρίου στυ »'
σιιι των εκδηλώσεων για τυ ευρωπά
λια. Η επίσκεψη πραγματοποιείται
μετά από πρόσκληση της Βε/ νική,
κυβέρνησης.
Ο κ Παπανδρέου θα ταραστεί
στην απονομή, από τον βασιλιά τοι·
Βελγίου, του λογοτεχνικού βραβείου
σε Έλληνα λογοτέχνη και Οα εχς
συνομιλία με τον Βέλγο συνάδϊΛψο
του.
Τα φετεινά Ευρωπάλτα. όπως είνσι
γνωστό, είναι αφιερωμένα στην
Ελλάδα.
• Ο πρωθυπουργός κ Avpptac Γ.
18 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη γιο vu πά
ρει μέρος στη σύσκεψη των ηγετών
των σοσιαλιστικών κομμάτων της
Μεσογείου.
• Ο πρωθυπουργός κ Λνρέας Γ,
Παπανδρέου θα επιοκεφτεί τη Ρυυμαviu στις 2. 3 και 4 Νοεμβρίου μετά
από πρόσκληση του Ρουμάνου προί
δρου κ. Τσαουσέσκου.

Καλούνται
τα μέλη
Χορωδίας
Καλούνται τα μέλη της μικτής
Χορωδίας της Αντωνιαόείου Στέγης
ί ραμμάτων και Τεχνών να βρίσκον
ται στη Στέγη τη Δευτέρα 9 Αυγούοτου στις 8.30 το βράδυ για να αρχί
σει η προετοιμασία της συναυλίας
των »Ημαθιώτικων ‘82».

Υπεγράφη η σύμβαση των
τραπεζοϋπαλλήλ ων
Υπεγράφη χθέ; η Συλλογτκή Σύμ
βαση Εργασίας 1982 των Τραπεζοϋπαλλήλων και έληξε τυπικά η αντιδι
κία μεταξύ των Τραπεζών και του
προσωπικού των, που απετέλεσε
αιτία της απεργίας των Τραπεζικών
επί 42 ημέρες.
Η υπογραφή της Σ.Σ.Ε δικαιώνει
τον απεργιακό αγώνα των ιραπεζού
παλλήλων. Τη σύμβαση υπέγραψαν,
παρουσία του υπουργού Εργασίας κ.
Ευάγ. ΓιαννόπουλουτΌ εκπρόσωπος
των Διοικήσεων των Τραπεζών κ. Κ.
Σοψούλη; και ο πρόεδρος της Ο.Τ.Ο,Ε. κ. Δ. Ππψίλης.

γους μέχρι 250 μέλη.
β) Για Συλλόγους με 251 μέχρι
500 μέλη, ο πρόεδρος και α γενικός
γραμματέας.
γ) Για συλλόγους πάνω από 500
μέλη μέχρι 5.000 μέλη, απαλλάσσε

ται. με υποοειξη του οικείου Συλλό
γσυ. ένα συνδικαλιστικό στέλεχος
κάθε 500 μέλη. Υπόλοιπο μελών από
251 και πάνω, αντιστοιχεί στην
απαλλαγή ενός ακόμα συνδικαλιστι
κυύ στελέχους.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ ΚΥΚΕΡΙΔΗ ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΛΙΟΥΛΙΑ

Τι προβλέπει η Σ.Σ.Ε.

Μαλακούση 30-τηλ. 62.811

Με τη Σ.Σ.Ε θεσπίζεται ενιαίο
μισθολόγιο για τον καθορισμό της
αμοιβής του προσωπικού των Τραπε
ζών. από 1ης lavouupiou 1982.
Η έ\·ταξη του προσωπικού για τον
προσδιορισμό του κλιμακίου αμοι
βής, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολό
γιο. γίνεται είτε με βάση τα χρόνια
πραγματικής και πλασματικής υπηρε
σίας, είτε με βάση τον κατεχόμενο
Βπθιιό. είτε ur θάσυ ω ν πην»™ £.·»»
ςη «am την επίΛογη του προσωπι
κού.
Στη Σύμβαση αναφέρεται επίσης
ότι, εάν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
1982 δεν ρυθμιστεί με νόμο η ανα
γνώριση της στρατιωτικής θητείας
γκι το προσωπικό των Τραπεζών,
που προσλήφθηκε μετά την εκπλή
ρωση των στρατιωτικών υποχρεώ
σεων. οι Διοικήσεις των Τραπεζών θα
αναγνωρίσουν τη θητεία ως προύπη
ριϊιία από 1ης Ιανουάριου 1983.

ΒΕΡΟΙΑ

Απαλλαγές
συνδικαλιστών

Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση

σμενων θεσμικών κυρίως αιτημάτων
τους.
^τ^αίί>)\,.χΙν ,Γ^.ΓΛΥ,
48ωρος απεργία που είχαν εξαγγείλει
για να δοθεί ο χρόνος για νέες συνομιλίες και για να υποδειχθεί η «καλή
θέληση» της πλευράς αυτής
Πάντως όπως ανεκοινώθη προ
χθές, στις 23 Αυγούστου θα συνελθουν οι Περιφερειακές Οργανώσεις
των γεωπόνων σε όλες τις περιοχές
της χώρας για να καθορισθεί η περαι
τέρω πορεία του αγώνα, δεδομένου
ότι τα σημαντικότερα οικονομικά
αιτήματα του κλάδου εκκρεμούν.
Στην συνέντευξη, που εδόθη στα
γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρίας, παρέστησαν οι βουλευτές
της «Νέας Δημοκρατίας» κ.κ. Δ.Βρειτάκος, Α. Ευστρατιάδης και Π.
Χατζηνικολάου ο βουλευτής του
ΚΚΕ κ. Κ. Λουλές και εκπρόσωποι
της ΕΔΗΚ. του ΚΟΛΗΣΟ και του
ΚΚεσωτερικού. ενώ απούσιαζαν, οι
πανταχού παρόντες... προεκλογικά
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ!

Υπενθυμίζεται ότι στις παραπάνω
εκθέσεις κατηγορείτσι η υπό τον χ
Λνδρεάδη διοίκηση των ναυπηγείων
Ελευσίνας:
1. Για μισθοδοσία απο τη ναυπη
γεια Ελευσίνας προσί)πι· ι υ
ξένοο προς τα συμφέροντα της
εταιρίας αυτής ενδιαφέρον, σόμιος των ναυτιλιακών γτοι
ρειών του κ. Ανόρεάδη.
2. Για τιμολόγηση εργασιών
κατασκευής
επισκευής
πλ.υίων
ενδιαφέροντος
κ
Ανδρεάδη κατά τρόπο ζημία
γόνο για τα ναυπηγιία Ελευσί
νας.
3. Γ ι« ίδρυση στο Λονδίνο μ ιός
εταιρία; (GLOBE M ARIN;
EQUIPMENTLTDl
συγκάλυπτε το πιχιγμρηκί.
κόστος um υλικών που προ
μήθευε στα ναυπηγείο Ελευσί
νας εκδίδοντας δικά m ; xtuu
λόγια και εισπράτοντας tn\
πλέον, και προμήθεια πανστο διογκωμένη αυτό ι: · " ,· ,
Από τις παραπάνω «νέργ.·ι»^ »
ζημία των ναυπηγείων Ελν ινβς
εκτιμάται από τους ιπιθααρητες π ,;
Τράπεζας σε εκατοντάδες εκιιτ, η.ι
ρια δραχμών.
Ο κ. Βαΐτσος πρόσθεσι «τ — ι
χει αισιοδοξίυ για το μέλλον* τιυ·
ναυπηγείων παρα την διεθνή v-.uu
λιακή κρίση, Είναι είπε r.vu·. κλάδο:,
στρατηγικός που μπορεί νιι |Υ'ηθήσ*ι
στην διακλαδική ανάπτυξη τη: ςλλη
νικής οικονομίας.

Τέλος, σύμφωνα με την Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας;
Απαλλάσσονται από την υπηρεσία
γης Τράπεζας, με υπόδειξη του
■Οικείου Συλλόγου για τη διεκπε
ραίωση των υποθέσεων των συλλό
γων δυνάμεων Ο.Τ.Ο.Ε.
α) Ο πρόεδρος ττ,ο Δ.Σ. για Συλλό-

Για την Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
και την Α’ Β' Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ και των 2 τύπων
Σας πληοοοοοούιιε ότι
*.««« ΐΓΛβειτιβα τμήματα βίρινης εντατικής
προετοιμασίας που αρχίζουν στις 9 Αυγούστου
θα διδάξουν οι γνωστοί σας καθηγητές
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: Λιακακος θ . Λιουλιας Ν. Κωστοπουλονι
-Λισκάκου Α.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: Γαλλικός Σ.-Κυκερίδης Σ,-Χαλκίδης Μ.-Καρσναστάσης Τ.
ΦΥΣΙΚΟΙ: Βεττης Η. Μουταριδης Μ.
ΧΗΜΙΚΟΙ: Μουρατίβης θ.

Προσοχή: Στα χειμερινά τμήματα που θα αρχίσουν
στις 10 Σεπτέμβρη θά διδάξουν πάλι οι Φυσικοί «ου
Φροντιστηρίου μας ΒΕΥΓΙϊΓ ΒΑΣΙΛΗΣ και ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

«ΛΑΟΣ»

ΙΕΛΙΛΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
123456789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.
I. Τον· Μακροχωρίου αγωνίζεται
στη Γ* Εθνική
Εξαπάπ',<ττ. μιά...
γυναίκα i m t I
Στην «αθομεύυυοσ tú yavnúua
3. Μ" αυτόν ξεκουραζόμαστε a va
YKttrtfUtW - θυμίζει 0Γ,ρ«9δη ηγέ
τη.
4. Εβαλε-. tn χέρι της στο πραξιπό
πημο τοο. 1967 — 'E n φωνήεν
ταπεινωτικό.
J. Γ αυτήν, ftCKU χ«φες
fi. Αισθητήρια όργανα (καβ.Ι —
Ελληνικά ποδοσφαιρικό trvyKpô·
τημο.

Τ ου ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ

7. Αδέλφια «00 κατασκηύασιιν το
πρώτο αεροπλάνο - Παροοσιάζεtui μαζΐ με το Χριστό σε πολλές
εικόνες.
8. Κι' <ιυτή προτέρημα ανθρώπων.
9. Χωρίς αυτό δεν νοείται αυτοκίνη
το — Ηταν πιό παληό πρώτη
ενέργεια των τσακμακιών.
ΚΑΘΕΤΑΙ
I. Δένδρο του όάσους (κιιθ.) - Km
τέτοια φαγητά προσφέρονται στις
ταβέρνες.
: Στην κουζίνα άδεια, στο τραπέζι
συνήθως γεμάτα.
). Και τέτοια δαμάσκηνα υπάρχουν
- Πολέμησε στην Τροία.
4. Τηλεφωνική πρόσκληση συνηθι
σμένη όχι τόσο αττ1 χώΡ° Ρ«ζ ~
Τρία από τα 3.
3. Γλυκειά ελληνική φίρμα.
6. Τα είχε κάποτε τβτριικόσια Ποιητική έκφραση ζώου.
7. Υπάρχει και καλή και κακή όταν
πρόκειται για πληροφόρηση Ενας αρχαίος θεός.
8. Το τκρεβινβέλαιο στη δημοτική
και αντίστροφα.
9. Αυτό έχει σχέση με Ισραηλινούς
και Αιγυπτίους - Αυτό αντικατέ
στήσε την 6 καθ. ο (ττληΟ.).

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ] 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ίΠαποδταμάντης) 2. ΡΟΜΛ — ΔΕ 3.
ΩΣΛΝΝΑ 4 ΜΙΣΘΟΧΦΟΡΟΙ $. Α.Ο. - ΙΤΑΛΙΚΗ 6.
ΠΑΙΛΝ 7. ήΝιοΠ - ΑΡΟ 8 ΜΑΘΗΜΑ
ΑΥ 9. ΥΛΗ ΑΞΙΝΑΣ !<λ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣΚΛΘΕΤΑ: I ΑΡΩΜΑ
ΗΜΥ1 I. ΛΟΣΙΟΝ - ΑΛΤ 3. ΕΜΑΣ - <ΠΛ)Ν
ΘΗΡ 4. ΞΑΝΘΙΠΠΗ (Καραθανάβη) 5. ΝΟΤΑ - ΜΑΤ δ.
ΑΦΑΙΜΑΞΗ " ΔΔ
ΟΛΑ - 1Γ 8. ΡΕ - ΡΙΝΑ - ΝΟ 9.
ΠΟΚίΑ> - ΡΑΑΣ 10 ΣΑ - ΙΗΣΟΥΣ.

Υ ΕΝ ΕΔ

ΕΡΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, β

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6
5 50
6.06
6.30
A40
7.00
• Οδ
9.00
950
1040
11.10

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΗ
0 ΒΑΙιΛΙΑΙ ΑΡΘΟΥΡΟ!
ίΙΔΜΙΕΙΙ
Ο ΕΛΛΗΝΑ!
KAJ r ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
NIK0AA1 ΝΙΚΛΕΜΠΥ
0< ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ei¿H!EU
ΜΤΑΛΛΑΙ
ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ο; ΡΙΖΕΣ το ν ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ

17 00 ΕΙΔΗΣΗΣ

00.06 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛίΧΧΜ

6.30 ponen
β.ΟΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.16 ΤΟ ΕΙΚΟΙΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
β.30 Η ΖΟΗ ΑΥΡΙΟ,
0.46 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7 15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7.45 Η ΚΥΠΡΟΣ
β.ΟΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
8 30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.16 ΡΟΜΟΕΡΤ ΟΠΕΝΧΑίΜΕΡ' Η
ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ
1145 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
Για όποιον διαθέτει ταλέντο συγ
γραφικό. καλλιτεχνικό, μουσικό κλπ.
ύπαιθρος, με τις όμορφες βουνο
πλαγιές της, τα ποτάμια της. το χιονι
σμένο τοπίο της. ή η αγροτική ζωή ή
ζωή στις φάμπρικες κ Χ π., κ.λ.π.
αποτελούν αφορμές για νϋ δείξουν
αυτό τους το ταλέντο γράφοντας ένα
ωραίο πεζογράφημά ή ποίημα, κά
νοντας ίνα ζωγραφικό πίνακα ή συν
θέτοντας ένα μουσικό κομμάτι.
Ετσι, και οι ποιητές μας, εκλεκτό
κομμάτι κι αυτοί της συγγραφικής
•συντεχνίας», ύμνησαν (και υμνούν)
όλα τα παραπάνω με τον στίχο τους.
Οι ποιηηκές μας ανθολογίες βρίθουν
κυριολεκτικά από τέτοια ποιήματα
Και χαίρεται κανείς την φυσικότητα
και την πλαστικότητα των τέτοιων
ποιημάτων.
Ομως αποκλειστικός, θα λέγαμε,
υμνητής των λιμονιών, ιων μουρά
γιων. καθώς είναι περισσότερο γνω
στά στον πολύ κόσμο, γίνεται τώρα
ένας ποιητής του καιρού μας. με πολ
λή καλή φήμη στους πνευματικούς
κύκλους του πρώτου επινείου της
χώρας μας, όπου ζεί και κινείται
δημιουργικά, αλλ' αθόρυβα.
Ο λόγος σήμερα για τον κ. Γιάννη Μπαρμπαγιάννη Προσήλιο, τον
ακούραστο αυτό Πειραιώτη λογοτέ
χνη και εκδότη του θαυμάσιου λσγο
τεχνικού περιοδικού «ΕΛΙΚΩΝΑΣ»,
ο οποίος κιιι στα δύο είδη του έντε
χνου λόγου (πεζό και στίχο) καταγί
νεται με την ίδια άνεση και όεξιότη
τα.
Αλλά, για να είμαστε πιό ακριβο
δίκαιοι και σωστοί στις εκτιμήσεις
μας. ο κ. Γιάννης Μπαρμπογιάννης
Προσήλιος, κχη μεγαλύτερη ειδίκευ
ση. θα λέγαμε, στην ποίηση. Ο στίχος
είναι στα χέρια του ένα «όργανο·,,
μιά «σμίλη*, που μ' αυτό χαράσσο τα
δημιουργήματα της φαντασίας του.
Στον κατάλογο των έργων του (και
είναι αυτά περίπου 30) κυριαρχούν οι
ποιητικές του συλλογές. Διότι 17
ποιητικές συλλογές δεν είναι και
μικρή υπόθεση, αλλά μιά απόδειξη
ότι ο κ. Γ. Μ. Π. είναι ποιητής! Τί
τλο, που τον κατέχει επάξια και επαι
νετά. Τούτο, δε. διότι ο κ. Γ. Μ. Π.,
κάθε στιγμή της ζωής του (καλή ή
κακή) την απεικονίζει με τον στίχο
του. Στον στίχο βρίσκει δικαίωση και
διέξοδο το πολύχυμο ταλέντο του.
Πρόσφατα είδαμε πάλι μιά νέα

ΔΕΝ Γ ΙΟ Ρ Τ Α Ζ Ε Ι
- Ο κ. Σ11ΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΟΥΛΟΣ. διευθυντής του Νυσοκο
μείου Βέροιας δεν θα γιορτάσει

ναι εκεΐιυι που μας μιλούν για τους
tauτούς των, και εντυματώδκις reri
νοε ταυ μας μιλούν γμ» τους ί&οτις.
ΜΛΡΣΕΛ ΠΑΝΙΟΛ

Χάθηκ€

γατάκι
Στις 2 Αύγουστου στην περιοχή
Ελιάς ΙΜ Αλέξανδρου £ Ζάλου)
εόθηκί νανάκι μαυοόασπρο. ορσενικο τκσσόρω ν μηνών, με μαύρα
σημόΛ στα πηγούνι και λευκά
όημόόι πόνοι οπό το αριστερό μάτι.
ΠΑΛΟΟΦΟοηβήκαμ» πως όύα παιδιά
το βρήκαν τραυματισμένο από
αυτοκίνηιο στα πίαιο πόδια Παρα
ίοΑίΐι.. · τα παιδιά να επικοινωνή
σαο μαζί μος στο τηλέφωνο
(263151 κο> να μα*, τνημκρώσουν
για την κρτρσπιαΛ του Σι περίπτω
ση σου «η.στροφεί ζωντανά Θα
ομοφΗρκν μ« το ποσό των 4 0 0 0
δρχ Σι περίπτωση παυ θίλήσουν
να το »ρστήσοαν είναι δικό τους
αρκεί να μας πόοττοιησοι,ν σχετικό

ιοζι

b? 55 5 -6 2 666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ktppíui Β»νι(»λ.ω
7 3 4 J4
Εβν··.-] Τραίνεζσ

24 141 24 343

Ένανττ ΔΕΗ

23.131

Ενανιι ΚΤΕΛ

26.726
26 920
2X680

Ιπηοκράιους
Πλ. ΟρυΛατπιυ

ΝΑΟΥIΜΙ
Πλατ Κοροιυυωυ 22 .5 3 2 2 Ζ 6 3 6
ΑΛΕΙΑΝΔΡΕΙΑΙ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080

Μωροίτη

23.350

• Οι αρχαίοι για να προσδιορί
σουν ένα γεγονός λέγανε ή γράφανε
«άμα τη έω» δηλαδή την αυγή, «αμφί
αγοράν πληθυύσαν», δηλαδή την ώρα
που η αγορά είναι μεγάτη ανθρώπους
και «περί λύχνων αμάς», δηλαδή την
ώρα που ανάβουν τα λυχνάρια την
νύχ-τα.
• Το σφουγγάρι είναι ένα ζώο φυτό που ζεί στον πυθμέ,να της θά
λασσας. Ο σκελετός του από ύλη
ευλύγιστη τη «σπογγίνη» είναι διακλαδωμένος και διάτρητος από κοι
λότητς και αυλάκια όλων των σχημά
των μέσω στις οποίες προφυλάοαον
ται ο» ζωντανές ουσίες.
Τα σφουγγάρια διαθέτουν ένα εί
6ος ποδιών που τους επιτρέπουν να
π ροσκολλούνται πάνω στα βράχοι.
Έ χουν σχήμα σφαίρας ή κύπέλου και
είναι χρώματος σκούρου καφέ..
Τα σφουγγάρια βρίσκονται σε
όλες τις θάλασσες της υδρογείου.
Από τα πολύ παλιά χρόνια ψαρεύον
ται στη Μεσόγειο Θάλασσα, που ανέ
καθεν προμηθεύει περισσότερα από
ta μισό σφουγγάρια που χρησιμο
ποιούνται σε όλο τον κόσμο.
• Από
παρατηρήσεις
της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τα εκα
τό τελευταία χρόνια στην Αθήνα
φυσούν κατά μέσον όρο 120 μέρες το
χρόνο βοριάδες, 87 μέρες νοτιάδες,
60 μέρες επικρατεί νηνεμία και τον
υπόλοιπο «τηρό φυσούν άλλοι άνε
μοι, to u ; οποίους σπανιότεροι είναι
οι νοτιοανατολικοί και βορειοαντιτο-'
λικοί.
Αντίθετα με ότι πιστεύεται για το
Μάρτη, ο Ιανουάριος είναι ο πιό
άστατος μήνας από πλευράς κλίμα
τος και κυιρού.
•
Ο Πεσταλότσι υπήρξε ένας
μεγάλος δάσκαλος και παιδαγωγός,
και γεννήθηκε πέη Ζυρίχη το 1746
και πέθανε το ψερρουάριο του ι»27.
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• Οι ιθαγενείς της Αμερικής εί
χαν τη συνήθεια να βάφουν το στόμα
τους κόκκινο. Για αυτό το λόγο ονο
μάστηκαν Ερυθρόδερμοι.
• ' Ολους αυτούς που πίνουν
πολύ κρασί τους λεγάμενους μπεκρήσες τους λέμε «Κρασοπατέρες*. Ξέρε
τε πώς βγήκε αυτή η λέξη; Στη
βυζαντινή εποχή, οι καλόγηρυι ήταν
χιλιάδες. Αλλά ενώ η εκκλησία τους
«αγόρευε πολλά πράγματα με τους
πιό αυστηρούς κανόνες, πολλοί από
αυτούς ξέφευγαν συχνά από το δρό
μο του Θεού και έκαναν του κεφα
λιού τους. Έ να από τα αμαρτήματα
τους ήταν και το ποτό. Έπιναν τόσο
πολύ ώστε ξεχνούσαν το σχήμα τους
και τόρριχναν στο γλέντι και σε άλ
λες παρεκτροπές.
Τους γλεντζέδες αυτούς ρασοφό
ρους, ο λαός τους βάφτισε «κρασοπα
τέρες* σχηματίζοντας τη λέξη από το
«κρασί· και το πάτερ όπως προσφω
νούσαν τους καλόγερους.

Του κ. Ανδρέα Ελ. Ταταρίδη
ποιητική του εργασία, που φερνει ταν
τίτλο «ΜΟΥΡΑΓΙΑ* (ποίηση λιμα
νιού). Απ' τον τίτλο και μόνο της
νέας αυτής εργασίας του ν. Γ. Μ.Π. ο
αναγνώστης προδιατίθεται ευνοϊκά
προς ό,π θα διαβάσει.
Κω πράγματι, ο ποιητής μας μας
•ξεναγεί* σε μέρη που γι' αυτόν είναι
γνώριμα και αγαπημένα, όπου εζησε
τα πιό δημιουργικά χρόνια της ζωής
του. Μας γνωρίζει απλούς ανθρώ
πους του λιμανιού, μας κάνει κοινωνούς των ανησυχιών του, των προ
βληματισμών του και του ιδεολογι
κού του κόσμου. «Δεμένος* με το
ΠειραΙ'κό μουράγιο, ζώντας τους
καημούς και τις προσδοκίες των
ανθρώπων του λιμανιού, αυτωνών τα
προβλήματα και τις σκέψεις διερμη
νεύει μι την πέννα του. Λέει κάπου,
αυτοχαρακτηριζόμενος, ό η είναι
προλετάριος του λιμανιού και ττκ
πέννας. Και πράγματι έτσι είναι. Διό
τι οι εκφράσεις του είναι λιτές, απέ
ριττες, απλές. Ο στίχος του έχει εκεί
νο το πηγαίο·, το αυθόρμητο, το λαϊκό
μέσα του. Του λείπει παντελώς η επι
τήδευση. η εκζήτηση. Απλά, λοιπόν,
και με πολύ κατανοητά ποιητικά λό
για ζωγραφίζει το λιμάνι ·του» και
τους ανθρώπους που κινούνται κιιι
ζούν σ' υυτό και απ' αυτό. Μοντέλα
του έχει τους λιμενεργάτες, τους
γερανούς, τους απόμαχους λιμενερ
γάτες. τους ναυτεργάτες, τους μαου-

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Χάθ6 €ίδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-ΤηΛ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

νιερηοες, τους πόθους του Λιμανιού,
τον «κυβερνήτη» του λιμανιού, τον
περίφημο ΟΛΠ και σαν Πειραιώτης
που είναι και τον περίφημο «Ολυμ
πιακό» του.
Γέννημα της Λακωνικής γής. ο κ.
Γιάννης Μπαρμπαγιάννης Προσή
λιος έχει και στον γραπτό του λόγο
κείνο το λεβέντικο το Μανιάτικο, το
τραχύ, το ξεκομμένο. Ο κ. Γ. Μ. Π.
δεν «χαρίζεται*. Ό ,τι έχει να πει το
λέει! Και το λέει απλά, κατανοητά
και με συνέπεια. Τούτο, άλλωστε, το
εξομολογήθηκε δημόσια μέρσυ. στις
6-2-1981, σε μιά διάλεξή του στον
αγαπημένο του Πειραιά, όπου μιλών
τας για παραδοσιακή και μοντέρνα
τέχνη στην εποχή μας, είπε μεταξύ
άλλων:...«Έγραψα καθαρά ποιήματα,
κατανοητά, με συνέπεια και με κά
ποιο δικό τους ρυθμό...·.
Αυτή η «εκ βαθέων» εξομολόγη
σή του δείχνει και τις διαθέσεις και το
μέτρο βάρους της πνευματικής του
αξίας.
Αισιοδοξία, τόλμη, αποφασιστι
κότητα να τα βασικά στοιχεία της
Ποίησης του κ. Γιάννη Μπαρμπα
γιάννη - Προσήλιου.
Αυτά ακριβώς τα στοιχεία βρί
σκονται «αποτυπωμένα» και στην νέα
του ποιητική σύνθεση «ΜΟΥΡΑ
ΓΙΑ». Μιά ποίηση, όπου πραγματικά
υμνείται το Πειραϊκό μουράγιο κι
όσοι ανήκουν στον χώρο του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ

Κωνσταντούλης:
Ο ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ

Τάκη Μπαιτση-Νάουσα 1982
Με χαρά δέχθηκα το καινούργιο
βιβλίο του φίλου και συγγραφέα Τά
κη Μπαίτση ιιπό τη Νάουσα. Είναι
μιά επιμελημένη καλαίσθητη έκδοση
του Συλλόγου «Γ ιανίτσαροι και
Μπούλες», Μέσα στις 154 σελίδες
του περιλαμβάνει τα θέματα της
δημιουργίας του έργου του με σκί
τσα. ξυλογραφίες και φωτογραφίες.
Σκίτσα αγιογράφου Χριστοδούλου

Σαν σήμερα
Τριάντα επτά χρόνια πριν αμερικανικά
βομβαρδιστικό αεροπλάνο ρίχνει την
πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροαίμα της
Ιαπωνίας ενώ πλησίαζα το τέλος TOI) Δευ
τέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Ήταν ο
Αύγουστού IV45 ημέρα Τετάρτη και ώρα
8.15 τα πρτυΓ όταν η πόλη γνωστή nuv«Bi
νττία της Ιαπωνίας· σιώπησε μέσα σε
τκτυσλωτική λάμψη για να σημαδευτεί με
140.000 περίπου νεκρούς η βίαιη είσοδος
τη; ανθρωπότητας στην πυρηνική εποχή.
Σαν σήμερα εξάλλου το:
1661 11 Πορτογαλία και η Ολλανδία υπο
γράφουν συνθήκη μι; την οποία η
Πορτογαλία διατηρεί τη Βραζιλία
1684 Παραπετώ *'η* Λεϋκ^ία'ίΐτίυ τον
Τούρκο διοικητή Μπεκήρ Λγά
στον Ενεπ) Λκλλαδέτσιμα.
1716 Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
του γερμανικού έθνους συμμαχεί
στρατιωτικό με τη Ρωσία εναντίον
της Τουρκίας.
1874 Ο ελληνικός στύλος με τον Γ.
Ιαχτοόρη, καταναυμαχεί τον τουρ
κικά στο <7κνύ της Μυκάλης,
ακρωτήριο της Μ. Ασίας απέναντι
από τη Σάμο,
1826 Μάχη στο Χαίδάρι με επικεφαλής
τους Γ ΚιιραΙσκάκη και Φαβιίρο
εναντίον των δυνάμεων που επιτέΙΙηκπν έχοντιις επικεφαλής τον
Κιουταχή.
1828 Ο κυβερνήτης της Αιγύπτου
Μωχάμα Άλυ συμφωνεί με ης
απαιτήσεις των Βρετανών να εγκο
[αλείφει την Ελλάδα.
1914 Η Σερβία και το Μαυροβούνιο
κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον
της Γερμανίας.
1940 Αρχίζει η μάχη της Αφρικής με την
εισ|)ολή ιταλικών στρατευμάτων
στη βρετανική Σομαλία.
1943 Δυνάμεις του ΕΛΜ-ΕΛΑΣ επιτεθή
καν κατά των Εθνικών αντάρτικών
ομάδων Πελοπονησου «ΕΕΣ».
1980 Μι την παρουσία 200.000, περίπου,
ατόμων που έφθασαν με έκτακτα
τρένα από κάθε γωνία της Ιταλίας,
έγινε στη Μπολώνια η κηδεία των
θυμάτων της εκρήζεως που ανατί
ναξε τον σιδηροδρομικό σταθμό της
πόλεως. Λίγες ώρες πριν συνιλήφθη από τη γαλλική αοτυνομία στη
Νίκαια, ο υπ' αριθμ. I ύποπτος για
την τοποθέτηση της βόμβας, νεοφασίστας Μάρκο Αφατικάτο.

Ρ€ΚΤΐφΐ€
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνβς

STUDIO

ΙΑΤΡΙΚΑ

δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες ■
Ελατήρια ■ Εμβολοχιτώνια - Φλάντζας
και πολλά άλλα

Ματθαίου. Ξυλογραφία Γ ιώργου
Μπαδόλο. Φωτογραφίες Τάκη Μπέρσου, Χρήστου Παλιόγκα και Βασίλη
Στό(ου. Για καλύτερη κατατόπιση
των αναγνωστών μας παραθέτουμε
τον πρόλογο του βιβλίου από τον
συγγραφέα:
Η πολιτιστική κίνηση στη Νάου
σα έχει παράδοση αιώνων. Μπορού
με να πούμε ότι ξεκινά απ' την
αρχαιότητα και συνεχίζεται μέχρι σή
μερα.
Μέσα στο λαϊκό μας πολιτισμό
μεγάλη θέση κατέχουν οι λαϊκοί μας
ποιητές. Οι απλοί αυτοί άνθρωποι με
τους ζωντανούς τους στίχους τόνω
σαν το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων
εναντίον των ξένων κατακτητών και
τους εμψύχωσαν στον αγώνα. Ισως
δεν είναι υπερβολή, αν πούμε, ότι
ήσαν η συνέχεια των ραψωδών της
αρχαίας Ελλάδος.
Είναι γεγονός ότι οι περισσότε
ροι. αν όχι όλοι, ήταν παρεξηγημένοι
στην κοινωνία τους και ίσως πολλοί
διασκέδαζαν μαζί τους, όπως και με
όλους τους τότε καλλιτέχνες. Η αγά
πη όμως για τον τόπο τους ήταν τό— „««. τ’ σι,ιηιπΩΪιααν όλα και συνέ
χιζαν το έργο τους.
Από τα ποιήματα τους αντλούμε
διάφορα στοιχεία για τον τόπο ζωής
των Ναουσαίων από τα τέλη του
περασμένου αιώνα και τις αρχές του
σημερινού. Βλέπουμε ακόμα τα κοι
νωνικά, τα θρησκευτικά, τα πολιτικά,
επαγγελματικά και τόσα άλλα προ
βλήματα που απασχολούσαν τότε
τον κόσμο της Νάουσας.
Πολλοί από τους στίχους τους
έγιναν δημοτικά τραγούδια, που τρα
γουδιούνται ακόμη και τώρα.
Ανάμεσα στα πολλά ονόματα λαϊ
κών ποιητών που σώθηκαν μέχρι τις
μέρες μας, ξεχωρίζει ο Κωνσταντού
λης Σιούγγαρης. Αυτός είναι ο μόνος
που μπόρεσε να μας αφήσει γρα
φτούς τους στίχους του.
Μέχρι σήμερα όλοι οι Ναουσαίοι
γ'νωρίζουμε ποιήματα
διαφόρων
ποιητών, όχι όμως των δικών μας.
Αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος λόγος
που μ' ανάγκασε να αντιγράψω όσο
πιό πιστά μπόρεσα τα στιχάκια του
Κωσταντούλη, και με τη βοήθεια του
Συλλόγου μας, να κάνουμε ένα
βιβλίο με τα απαντά του. Ένα βιβλίο
που έχει μέοα ότι γραφτό μας άφησε
ο ποιητής υπεύθυνα.
Με μεγάλη συγκίνηση παραδί
δούμε το βιβλίο αυτό στους Ναού
σαίους και με την πίστη ότι διαβά
ζοντας το, θα νοιώαουν περήφανοι
που επιτέλους έχουμε και μείς έναν
λαϊκό ποιητή, συμπολίτη μας, δικό
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ΒΕΡΟΙΑ

ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ
Αυτή η πάθηση μπορεί να είναι
συγγενής»
μπορεί δηλαδή να
παρουσιασθεί στο άτομο από τη στιγ
μή της γέννησής του - μπορεί όμως
να είναι κι απίκτητη, μπορεί δηλαδή
να παρουσιασθεί και μετά από τη γέν
νηση ενός ανθρώπου και να οφείλε
ται σε διάφορες αιτίες.
Σαν απίκτητη. επίσης, θα χαρακτηρισθεί και στις περιπτώσεις που
παρουσιάζεται κατά τη στιγμή του
τοκετού, οπότε οφείλεται σε κακή
εμφυουλκία ή σε κάποιες βίαιες κινή
σεις που έγιναν κατά τη στιγμή που ο
γιατρός προσπαθούσε να τραβήξει το
βρέφος από τη μήτρα-Ωστόσο, είναι
γεγονός ότι το ραιβόκρανο παρου
σιάζεται πιό συχνά σαν συγγενής πά
θηση κι οφείλεται στη μη κανονική
ανάπτυξη ίου εμβρύου μέσα στη μή
τρα κατά τη διάρκεια της κύησης.
Σαν επίκτητη πάθηση μπορεί να
οφείλεται σε πολλές και διάφορες
αιτίες. Ανάμεσα σ' αυτές οι πιό συνη
θισμένες είναι διάφορες βλάβες των
μαλακών ιστών της περιοχής του
αυχένα, παθήσεις της σπονδυλικής
στήλης, στην ίδια περιοχή (του αυχέ
να δηλαδή) διάφορες φλεγμονές,
τραυματισμοί
που
δημιουργούν
ουλές (όπως τα εγκαύματα) στην
περιοχή του αυχένα καθώς και μονό
πλευρες συσπάσεις των μυών της
ίδιας αυτής περιοχής. Και σ' αυτές
τις περιπτώσεις το ραιβόκρανο μπο
ρεί να παρουσιασθεί σ' οποιαδήποτε
ηλικία, ωκόμο και την αρκετά προχω
ρημένη.
Πιό συχνά όμως, όπως ήδη ανα
φέραμε το ραιβόκρανο παρουσιάζεται
σαν μιά συγγενής πάθηση. Και χαρα
κτηριστικό σύμπτωμα σ' αυτές τις
περιπτώσεις είναι η κλίση του κεφα
λιού προς τη μεριά που βρίσκεται ο
μύς που σ' αυτόν οφείλεται η έλξη,
ενώ ταυτόχρονα, το πηγούνι είναι κά
πως ανασηκωμένο και στραμμένο
προς την αντίθετη πλευρά.
Αν το ραιβόκρανο οφείλεται σε
ΐ|Α!υμαιΐυμθ nui mv, C . J . ηοτ<*
τραυματικές ουλές, τότε η κλίση του
κεφαλιού εξαρτάται από τη θέση και
την έκταση που καταλαμβάνουν οι
ουλές αυτές. Στο ραιβόκρανο περιο
ρίζεται σημαντικά η κινητικότητα
του κεφαλιού. Οι κινήσεις όμως που
κάνει το κεφάλι μπορεί να είναι πολύ
περιορισμένες, αλλά δεν προκαλούν
κανένα πόνο.
Ό τα ν το ραιβόκρανο δεν είναι
επίκτητο, τότε αυτή η κλίση του
κεφαλιού γίνεται εύκολα αντιληπτή,
από τις πρώτες μέρες της ζωής του
βρέφους. Και προοδευτικά άν δεν
γίνει η σωστή θεραπεία ■το πρόσωπο
του παιδιού θ' αρχίσει να παρουσιά
ζει διάφορες παραμορφώσεις, όπως
λ.χ. ασυμμετρία προσώπου, παρα
μόρφωση της αυχενικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης κ.λ,π.
Ωστόσο μερικές φορές, το κεφάλι
του αρτιγέννητου έχει μιά κάπως

μακρουλή εμφάνιση, σάμπως να είναι
συμπιεσμένο στα πλάγια. Αυτό όμως
δεν οφείλεται σε κάποια πάθηση κι
αυτό το σχήμα προοδευτικά εξαφανί
ζεται χωρίς ν' αφήσει κανένα ίχνος.
Μερικές φορές, μπορεί να παρουσιεσθεί επίκτητο ραιβόκρανο από την
κακή στάση που παίρνει το βρέφος
όπως είναι ξαπλωμένο στο κρεβατάκι
του όταν λ.χ. ξαπλώνει μόνιμα γερ
μένο από τη μιά μεριά. Κι άν κανείς
προσέξει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει
να συμβουλευθεί τον παιδίατρο, για
το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την
κατάσταση. Συνήθως η λύση αυτού
του προβλήματος είναι πολύ απλή:
μιά «κουλούρα» που την τοποθετούν
κάτω από το κεφάλι του παιδιού,
ώστε αναγκάζεται με τις κινήσεις που
κάνει να έρθει στη σταθερή του θέση.
Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει
κάθε μητέρα, είναι μήπως το παιδί
της παρουσιάζει κάποια, έστω κι ασή
μαντη ασυμμετρία ή παραμόρφωση
του προσώπου. Αν διαπιστώσει κάτι
τέτοιο, θα πρεπει να καταφύγει αμέ
σως στο γιατρό που θα ελέγξει άν
αυτό αποτελεί την απαρχή της εμφά
νισης ραιβόκρανου, οπότε θα της
συστήσει τί ακριβώς θα πρέπει να κά
να ώστε ν' αποφευχθεί το ραιβόκρα
νο.
Αν ήδη έχει σχηματισθα το ραι
βόκρανο. τότε θα πρέπα η θεραπεία
του να αρχίσα από πολύ νωρίς. Και
συνήθως η έναρξη της θεραπείας γί
νεται όταν το βρέφος φτάσει στην
ηλικία των δύο μηνών.
Η θεραπεία είναι απλή και πολύ
εύκολα μπορεί να τη διδαχθεί η μήτε
ρα, αφού συνήθως συνίσταται σε ορι
σμένες μαλάξας του αυχένα του βρέ
φους και κάποια άδική γυμναστική
που όμως θά πρέπα να εφαρμόζεται
το λιγότερο τέσσερα; με πέντε φορέζ
την ημέρα και την κάθε φορά να κρα
τά όχι λιγότερο από δέκα λεπτά.
Σε μερικές περιπτώσεις ωστόσο,
είναι απαραίτητο να γίνει χειρουργι—ϊ
Λυτό όμως θα τη ππο
φασίσα ο γιατρός.

Χορευτικά
συγκροτήματα
στο Κωστοχώρι
Αρχίζουν το Σάββατο 7 Αυγού*
στου στις 6 το απόγευμα οι εκπολι
τιστικές εκδηλώσεις π^υ θα όιοργΟ'
νώσει ο Εκπολιτιστικός Τουριστικό^
Όμιλος Κωστοχωρίου, στο ομώνϋ*,
μο χωριό.
Παράλληλα με τις άλλες εκόη*
λώσεις που θο κρατήσουν δυό μέ
ρ ες θα παρουσιαστούν το Σάββατά
το χορευτικά συγκροτήματα τώ*
εκπολιτιστικών συλλόγων Βεργίναύ
Αγ. Βαρβάρας, ΕυξεΙνου ΛέσχΠί
Βέροιας Αγίας Μαρίνας και Χαρίεί
σος.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 8 Αύγουστου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάνν
τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής
προσφιλούς μας μητέρας και γιαγιάς

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗ
Πορακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις δεήι
τους προς τον θεό.
Το παιδιά - τα εγγόνια
•

Η δεξίωση στο σπίτι Αντωνίου Τσουπελη 4 |έναντι «Χρυσά Πσγώ

μας-

Τον ακούραστο πνευματικό φίλο
Τάκη Μπαίτση τον παρουσιάσαμε
και στο παρελθόν από το βιβλίο που
κυκλοφόρησε με τόση επιτυχία. Είναι
μεγάλη προσφορά και το νέο του
βιβλίο στον τόπο μας και συγχαίρου
με όσο τον συγγραφέα, τόσο και τον
Σύλλογο «Γενίτσαροι και Μπούλες».
Το βιβλίο τυπώθηκε στις τυπογραφι
κές εγκαταστάσεις της εφημερίδας
•Μακεδονικά Νέα*.
Αδαλόγλου Νίκος

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο οδοντίατρος στον πελάτη του
- Πάψτε, επί τέλους, να κάνετε όλες
αυτές τις γκριμάτσες και να κουνάτε
τα χέρια σας δεν έχω ακόμη αγγίξει
το δόντι σας.
Ο πελάτης:
— Το ξέρα) αυτό, γιατρέ, αλλά μου
πατάτε τον κάλο μου!
Απόσπασμα οπό την απολογία
ενός γέρο νέγρου κλεφτοκοτά στο
δικαστήριο: «Όταν προσεύχομαι στο
Θεό, κύριε πρόεδρε, να μου στείλει
εναν κόρακα, ποτέ δεν γίνεται αυτύ
το θαύμα, όταν όμως τον παρακαλέ
αω να στείλει εμένα σ' έναν κόρακα,
βλέπω αμέσως να γίνεται το Θπϊίιπ ».

Παραθεριστές

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Μ ήν αναβετε φωτιά στην
αγροτική Εκταση. Κίνδυ
νος νά κα ταοτρέψ ετε την
περιουσία εκείνου πού
οός ψ ιλ ο ξίν ει
Μήν κο ϊτ* τά ζερά χόρτα
του άγροκτήματός σας
χωρίς την άδεια καί την

πορουο(α τού αγροφύλα
κα.

Σήμερα Παρασκευή
ανοίγει το νέο
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BELLE NUIT
(Μτιέλ νουΐτ)

3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης
Στην πανηγυρική πρεμιέρα
εμφανίζονται οι καλλιτέχνες
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
PIA ΓΩΓΟΥ ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥ
Σολίστ ο Δημητράΐίης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Δ /Ν ϊΗ ι Γ«ρ*|ι έτος-Auto;
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Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
* Ξεκίνησε την προετοιμασία της
για την νέα περίοδο η ομάδά ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ, roo Φίλιππο·' ;·ε "οοπονητή
τον κ. Πένσο.
Οι υποχρεώσεις της ομάδος για φέ
τος είναι πολύ μεγάλες.
α) Εκπροσώπηση της Ελλάδος
στην Ευρώπη
Ο Φίλιππος σαν 3ος στο Πανε?λήνιο Πρωτάθλημα, μετέχει στο Ευρω
παϊκό Πρωτάθλημα του Χάντ Μπώλ (κάτι παραπλήσιο με το ΟΥΕΦΑ του ποδοσφαίρου).
Η κλήρωση θα γίνει στην Βασιλεία
(Ελβετία) στις 1/9. Ήδη απεστάλει
το δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρω
παϊκή Ομοσπονδία (100 Ελβετικά
φράγκα). Εντός των ημερών θα στα/'ει κ'αι Λ κατάσταση των παικτών,
στην Ο.Χ.Ε., που θα δηλωθούν για
τους αγώνες.
β) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α'
Εονυτης κατηγορίας
Το Πρωτάθλημα Α' Εθνικής κατη
γορίας, φέτος θα γίνει με 12 ομάδες.
J“ V,K° Í Ν.Φ. 2) BAO Θεσ/νίκης,
) λιττττος Βέροιας 4) Αθηναϊκός 5)
Πανϋ^.ηνιος 6) Αμύντας Αμυνταίου
Τ) Εθνικός Κοζάνης 8) Βριλήσια 9)
V . ΔΡ“ μος 10) Σχολάί Δούκα II)
Αριών Μυτιλήνης I) Μεδεών
Ασπρα Σπίτια. Οι ομάδες θα συναν
τηθούν σι. διπλές συναντήσεις, εντός

Αρχισε η προετοιμασία της ομάδος
χάντ-μπώλ με προπονητή τον κ. Πένσο
Τα ανταλάγματα. εξασφάλιση από
τον Πανελλήνιο στον παίκτη διαμο
νή και διατροφή και στον Σύλλογο
50.000 - 100.000 δρχ.
Έτσι και στο Χάντ - Μπωλ, άρχι
σε να πέφτει το χρήμα, από τις Αθη
ναϊκές ομάδες, για να δυναμώσουν
και να διεκδικήσουν θέσεις στην
Ευρώπη. Ο Φίλιππος έθεσε σαν όρο,
για την μεταγραφή του παίκτη, να
μην χρησιμοποιηθεί στα μεταξύ τους
παιγνίδια.
* Στις 14-15 Αυγούστου ο Φίλιπ
πος θα πάει στο Μπογκάνσκι. Θα λά
βει μέρος στο ετήσιο τουρνουά της
πόλης. Θα πάρουν μέρος, εκτός του
Φιλίππου και οι Γιουγκοσλαβικές
ομάδες Μλάντοστ Μπογκάνσκι,
Παρτιζάν Γευγελή και Γκράνιτσα.
* Αποκλείστηκε τελικά από την
Εθνική Νέων (20-21 ετών), ο παίκτης
του Φιλίππου Παυλίδης Θεόδωρος.
Το γιατί το ξέρει, ο προπονητής της
Εθνικής κ. Δανήλος. Στον φιλικό
αγώνα που έγινε στην Αθήνα, μεταξύ
των παικτών (χωρίστηκαν σε 2 ομά
δες). ήταν από τους καλύτερους, πέ-

ποοΒλίτθς tópa?' Τ° ΠΡωΓόθλημα
να είναι συναρπαστικό
και δύσκολο. Ο Φίλιππος θα επιδ,ώςει και πάλι την διάκριση.
* Στις πρώτες προπονήσεις που
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λο^Π οτ * $ * * * * * * Γκιλιόπου
7%’ π °τοοριδης. Μεγαλονίδης. Παυ-

ν ΚΟς·' Τβ^

KJWc κ α ,^ βΡΐδης
ζωής.
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Καζαντζίδης,

Ρ α π Τ ό Γ Τ ^ Παυλίδ^
Νίκος,
ιττοπουλος, Μπλατσιώτης, Πανα
Π α τσ α β ούρα ς^,
Μου

Ppíw <™ στο

μηΛ 0εν ε°ωσε σημεία

K z V r T L ° &'εθν^ «Λάίη μαίη

θα Λαή · <Ρι/-’π,Ιου Μάντσος Νίκος
9α βοηθήσει τον α θ λ η ^ ° Φιλ" 1'10?

τυχε με 5 γκολ,. Έτσι γράφει ο αντα
ποκριτής της «Αθλητικής Ηχώ..

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

στις Σαραντόβρυσες κα Γ σΖ

Ρ **“ ^αραβρέθηκαν σχεδόν όλοΓοι

Πδης- . ά δ ω ρ ο ς .

τήσουν στην Β' Εθνική. Ό λες οι ομα
δες είναι πανίσχυρες. Μετέχουν από
την Θεσ/νίκη 8 ομάδες. Δημόκριτος,
Πάντως στην Εθνική Εφήβων,(μέ- Νέστωρ. Μέντ. Έσπερος. ΧΑΝΘ,
χρι 18 ετών), θα είναι ο 17 χρονος Αργοναύτης. Αναιόλια και Φίλιππος
Παυλίδης, από τα βασικά στελέχη, Αγ. Φαν. Από τον Βόλο 2 ομάδες.
Νίκη και Ολυμπιακός. Επίσης η Α.Ε.
έτσι, του είπε ο κ. Δανήλος.
Λαρίσης. ο Α.Ο. Σερρών και ο Α.Ο.
Δράμας. Από τις 14 ομάδες θα πέ
* Για την Εθνική Εφήβων, πρέπει σουν οι· 4. Ευχόμαστε να μην είγαι ο
να δοκιμασθούν και άλλ,οι παίκτες Φί/,ιππος Βεροίας.
του Φιλίππου, νομίζουμε. Γιοβανό* Στην πρώτη προπόνηση, ήταν
πουλος, Δομπρής, Καζαντζίδης, παρόντες οι: Χριστοφορίδης. ΚαϊσίΡαπτόπουλος,
Παπαδοπούλας. 5ης Αγγ.. Καϊσίδης Γ., Αθανασίου.
Μπλατσιώτης είναι καλύτεροι από Μπλατσιώτης. Τρανίδης, Γκίμας,
μερικούς άλλους που δοκιμάστηκαν. Αλεξίου, Κελεπούρης, Γοιηόπουλος.
Περιμένουμε από τον Ομοσπονδιακό Καναβός - δεν προπονήθηκε. Απού
Προπονητή να τους καλέσει.
σιαζαν Ποταμύπουλος, Γεωργιάδης είναι στην Αμερική Καραφουλίδης στρατιώτης.
★ Άρχισετην προετοιμασία και η
* Κατά πάσα πιθανότητα ο Φίλιπ
ομάδα ΜΠΑΣΚΕΤ του Φιλίππου, με
τον κ. Κουγιουμτζόγλου. Η άνοδος πος θα ενισχυθεί στην νέο περίοδο,
της ομάδος στην Β' Εθνική, δημιουρ UC δυο μεταγραφές. Ένα φόρ και ένα
γεί και εδώ πολλές υποχρεώσεις. πλιιιη μαίηκκρ·.
Βασική επιδίωξη των παικτών τουλά
ΣΤΕΦ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ ΛΟΣ
χιστον αυτή την χρονιά να την κρα-

Οριστικό:
19 Σεπτεμβρίου
η Α' Εθνική
Το Δ Σ. της Ε.Π.Α.Ε. αποφάσισε
τελικά το πρω τάθλημα Α’ Ε θνι
κής νο αρχίσει στις 19 Σ επ τεμ 
βρίου Στην απόφαση του β ά ρ υ 
νε η διεξαγω γή τω ν Π ανευρωπαϊ
κών Αγώνων στίβου απο 6-12 Σ ε
πτεμβρίου. Η κλήρωση τω ν ο.γώνων θα γίνει το μεσημέρι τη ς
Π έμπτης 12 Α υγούστου.
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το υπάτν, τ°" ®®ν?κοδ>κρίνοντας ότι
“ ΡκετόΡΧν°0ν κπλ^ σΤην ° μάδα είνβ1
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Μακροχο,ρ* 'Γοδ°σφαιριστές από το
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τοιμασία« της ομάδος για να βρεθεί
στην κατάσταση που πρέπει με την
έναρξη του πρωταθλήματος. Έχει
ήδη καταρτισθεί το πρόγραμμα των
20 πρώτων ημερών, που προβλέπει
σαν μέρος προετοιμασίας τον Τριπόταμο.
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Βαλκανικό

ριψε
σ ε 6οήόιιιι«ώ σιώΟιο
τού ΌλαμΤΠαΜΟύ 'Αθλητικού Κέν
took 'Αθηνών τδ ΒοΛκσνικό καί
Πανελλήνιο ρεκόρ τών 20.000 μ.
βάδην μέ 2 ώρες 2 7 .3 0 (τδ -πα
λαιό ρεκόρ κατείχαν οΙ άφοί "Α
ρης κοή Χρηστός
OC Κ αρσγιωργος
Η ).
μέ 2.28.49 ánb τις
Δεύτερος τερμάτισε ό Γιοάλης
του ΠΑΟ μέ 2.51.04. Σ τά 20.
0 0 0 μ. ό Καστάντν τού Πανιω
νίου -πέτυχε 1.52.05 καί ό 'Αλεξά
κτνς τού ίδιο« συλλόγου 1.54.20.

ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Φ ΐΑ Ο Λ υΠ Κ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγητής Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
παν»ΐΤ·0ε μα9θτές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
ήνιες Α Τύπου. Πληροφορίες τηλ. 28.787.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Δ'αμέρι.
ρ, ιμα 120 τ.μ. στην οόο Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
ΠΡΟφορΙες , „ α ιηΑ 2 4 .9 8 2 και 27.545.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ε,α.ωθς και ξομπονιέρο, σχεδόν καινούργια σε ιιμή ευκαιρίας.
Άήροφορίες τηΑ. 6 2 .1 1 8 Βέοσ,α

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
« λ μ α η ίό 'Π /1 Τ Χ£,Ρ'!0η Της DISCO 0UVER ÎVeu,KG όλος υ m

τις „ο, .*ΟΠΑ,σμ^ Ι
«κΑεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφ:,
ίς εργάσιμες ύιοες στο τηΑ. 23103 Βεροίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕ/ wvm
1αΡά εξαγω γ1κής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
Αγγλικά. ΠΑηρ. ιηλ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

t e ___________

U

Ο Μαβουσάλος της ΒΕΡΟΙΑΣ Δημήτμης

ρεκόρ ό "Αρης
στά 30.000 βάδην

πολλοί τον ήθελαν... να αλλάξι φέτος
φανέλλα, Νά όμως που αυτό δεν έγι
νε και οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» άσ
σοι του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ» μαζί με όλους
τους άλλους συμπαίκτες τους και
τους νεοαποκτηθέντες έδωσαν το
βροντερό παρόν. Αναλυτικά στην
«πρώτη» συγκέντρωση, που ήταν
διανθισμένη από ένα ανανεωτικό
πνεύμα, ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγε
λα και διάθεση για ένα καλό ξεκίνημα
παραβρέθηκαν οι: Ντινόπουλος,
Νησελίτης, Τζουνόπουλος. Νατσιού
ρας, Νικολαϊδης, Τρούπκος, Πιιλα
τσιώτης. Βενιόπουλος, Μπουκουβά
λας, Ανδρούτσος. Παπαδόπουλος,
Ντόβας, Θεοδωρακόπουλος, Αντωνόπουλος. Ζεϊμπέκης. Τρικαλόπου
λος και οι νεοαποκτηθέντες Καρά
γκιοζόπουλος και Ντάμτσος.
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Στους παίκτες του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ»
αρχικά από πλευράς διοίκησης τους
μίλησε ο πρόεδρος κ. Κων/νος Ντό
βας, ο οποίος τους είπε: «Καλοσωρίζω όλους σας και ιδιαίτερα τους
νεαοαποκτηθέντες Καραγκιοζόπουλο
και Ντάμτσο, και τους τόνισε πως τό
σο ο ίδιος όσο και η διοίκησή του θα
είναι πάντα στο πλευρό τους και τους
ευχήθηκε καλή χρονιά με πολλές επι
τυχίες, για να δώσει στη συνέχεια τον
λόγο στον κ. Σαμαρά.
Με ένα σύντομό καλωσόρισμα
προς τους παίκτες ξεκίνησε την ομι
λία του ο τεχνικός του «ΦΙΛΙΠ
ΠΟΥ», για να κάνει στη συνέχεια μιά
γενική ανασκόπηση των πεπραγμέ
νων της περασμένης σαιζόν. Πριν
αρχίσει την ανασκόπηση είπε: «Η
πορεία της ομάδος δεν εξσρτάται μό
νο από την αγωνιστική συμμετοχή
σας, αλλά και από τη γενική απόδοσή
σας, τον τρόπο συμπεριφοράς σας,
τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και στα
αποδυτήρια, αλλά και στην εξωγηπε
δική σας ζωή. Ο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» πρέ
πει πάντα να παίζει το ρόλο του Λρω
ταγωνιστή. Για να γίνει αυτό χρειάζε
ται να έχει ποδοσφαιριστές που να
πιστεύουν στις ικανότητες τους, να
έχουν απόθεμα ψυχικών δυνάμεων
και αλληλοκατανόηση με τον προπονητήτους. Αυτές είναι οι αρχές μου
και δεν πρόκειται να τις αλλάξω. Μ'
αυτά Τα λίγα θέλω να κλεισιμ ,την
ευχάριστη
«»τή
«Φτογενιχοκή
συγκέντρωση Ενίέις της εβόαμήοας
θα σας' ανακοινωθεί το πρόγραμμα
των προπονήσεων. Σας εύχομαι καλή
χρονιά και καλή συνεργασία».
ΜΛΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ

Κερδοσκοπία...
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
πλούσιοι τι παθαίνετε
είσθκ άξιο·
διβ την Βαό-,λείυν -uu Θεοί
ι SYώ
ο φτωχό; εισέρχομαι κα,
προσόν που έχ«· ρ νιιι η φτιΙ
Ο πλριϊτος σου or κοτεόίκι
φτώχεια μυυ και μόνον η φ
an «υ
ανοίγει τον δρόμο της σώ η
. αυιι
Αυτή η εμηνεια είναι γλρκενά. Δ-_
εξετάζω ύ « ενώ είμαι φτω /ο;
πωλητή«; και που),ϊ» στρο- σΧ»: ι.;.
παραδκίγματι αδικώ to
που έρχεται στον πάγκο μυν
. τσ
δίδω είκοσι δραχμές ένα <ιλι>στραγάλια δηλαδή χι)αις δρα χμ ., τ·
κιλό, και γίνομαι αφορμι σι ποσοβά
λο· οέΔκληρη την -κλη γιατί η θ ό τ
που κατέχω ελκύει τανκ ξινούς, <κ
οποίοι κακοχορακτηρίζουν την -.οΚτ
ολόκληρη Km a m t - w ; ν-ττης.
Και εραιτώ άν αυτός ήτ>.ν £ > ■
θα έκανε: Θο ήταν καλύτερο; ή χκι
ρότερος;
Φταίμι- όλοι. Ερωτι» />>:.
«
καρπουζά. Ιίοσο: Δέκα τ,-.ισ p-a.
μεθαύριο είκοσι Πό»> τ ίφ κ ο- ι.σ».
ζοντες!! Μα δτν είπαμε \ u φύ·,
μεσάζοντες και το άνομο κ/μ!
,
μεταβιβασθκί στον καινσέςτ^ω r
τή. Ο σκοπός είιοι να κ. ;
ιδρωμένος παραγωγό; κοι ο ,.υ: λωτής, όχι νο γίνπ ΕΚαΓηιλύκυ παραγωνός. Φαίνιτα. πως ό?Λι ■; :<ό
με. Ο αρμόδιος υπουργό; μ«ς τν. <υ φιλοσοφημί:να. Από μάς ιξυρτά«..·
IT1 εξαφανίσοιιμι την «μετάΌα.νοη.
Ας το προσέξουμι.

Ολοι μαζί φωνάζουμε, χτυπήστε
τον χονδρέμπορο - όχι μόνον των
λαχαναγορών και οπωρικών · αλλά
τον πάσης φύσεως χονδρέμπορο και
μεσάζοντα, τον βιομήχανο. τον εκμι:
ταλλευτή. την ρουφήχτρα του αίμα
τος και του ιδρδ'το του λαού, τον
γδάρτη, διαλύσατε την σφηκοφωλιά
του παρασιτισμού, εξαφανίσατε τους
νύπες, και κατακάψτε tic ρίζες της
ονόμίας.
Ό λ α αυτά σωστά και άγια, αλλά
φτάνει μόνον αυτό: Και τί είναι αυτό
και από ποιόν το περιμένουμε: Να
κοτεβιί μιά όύνιιμις από τον ουρανό
και να κατακαύσκι αυτούς που παρα
νομούν και να Οόσε.ι το άίκηο σ’
αυτούς που του ανήκει:
Εδώ είναι ίο μεγάλη ερώτημα στο
οποίο δεν θέλουμε να απαντήσουμε
πρώτοι εμείς που θεωρούμεθα αδικη
μένοι και θύματα της λερναίας ύδρας
που λέγεται κεφάλαιο, χονδρέμποροι,
μεσάζοντες ή κάτι άλλο όπως λέγεται
σήμερα. Μήπως φταίνε αυτοί οι εκμε
ταλλευτές του ιδρώτιι του λαού ή
φταίμε όλοι μας και προ παντός ημείς
που κίμίΑι τα θύματα της εκμκταλλιύσκως;
Είναι σαν να ακούμε τον ιεροκή
ρυκα που φωνάζει από τον άμβωνα.
Ευκολώτερον εστί κάμηλος εισελθπ'ν
δια της οπής της βελόνης παρά πλού
σιος ις την Βασιλείαν tmv Ουρανών.
Και κάθεται ο φτωχός και δικαιολο
γεί τον εαυτό του Βλέπετε κύριοι

Σ Χ Ο Λ ΙΑ - Ε ΙΔ Η Σ Ο Υ Λ Ε Ε

* Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Γυμνάστιΐιν - Προπονητών Κλασικού
Αθλητισμού» διαμαρτύρεται γιο
την απόφαση πρόσληιρης α π ' τον
ΣΕΓΑΣ Σοβιετικού προπονητή οί■ψεων για την Εθνική ομάδα.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗ (Του αντ/τού μας)
Μέσα σε μιά ζεστή, καθαρά οικο
γενειακή ατμόσφαιρα, έγινε χθες το
απόγευμα η πρώτη συγκέντρωση των
παικτών του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΛΙ
ΚΗΣ» εν όψει της ενάρξεως της
προετοιμασίας τους για τη νέα σαι
ζόν. Πιό συγκεκριμένα στις 7 μ.μ.
χθες, ηλιοκαμένοι οι «ερυθρόλευκοι»
άσσοι του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ» ήταν συνε
πείς στο ραντεβού τους, με τον τεχνι
κό τους ηγέτη κ. Κώστα Σαμαρά και
την διοίκηση του συλλόγου, της
οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Κων/νος
Ντόβας. Από τους πρώτους στην
συγκέντρωση
έφθασε ο
Λέων
Νατσούρσς, ο παίκτης που εντυπώ
σιασε πέρυσι με το πείσμα και την
αγωνιστικότητα του, καθώς και ο
«μικρός» Σάκης Μπουκουβάλας, που

Ο Χριστόφορος Πουρσανίδης και
ο Θόδωρος Τσπαλίδης των οποίων
το θέμα της 8ετίας έληξε με μονομε
ρή σύμβαση (κατέθεσε ο σύλλογος
στην ΕΠΟ 400.000 για τον καθένα)
προπονούνται καθημερινά με τον
προπονητή.των ερασιτεχνών κ. Γαί
ίανίδη
Ό πω ς είναι γνωστό 01 δυο παίκτες
μετά την μονομερή σύμβαση και την
εςώδικυ που τους έστειλε ο σύλλογος
ανέβηκαν στην Καστανιά πλήν όμως
ο κ. Γαϊτάνος, αφ' ενός λόγω του ότι
είχε βάλει σε κάποιο ρυθμό τους υπό
λοιπους παίκτες, τους οποίους είχε
μαζί του από τη πρώτη μέρα και αφ
ετέρου λόγω της γνωστής στάσεως
που τήρησαν ιχ δυο αυτοί παίκτες
στο θέμα της 8ετίας τους θεώρησε
καλό νο τους στείλει πίσω και να
γυμναστούν με τους ερασντέχνε;.

·:·:

Ό 'Agrie ΚαοαγιώργοΓ «treo

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ, ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΝ
κ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ

Το χρονογράφημά μας

Γκτσιος, ο οποίος απέχα των εκδηλιβ
σειον του συλλόγου του. Οπως είναι γνω·
σιό ο παίκτης πορουσιοοτη« στην πρώ
τη (τυγκέντρωση ολλα στην συνέχεια ζη
τηοε ακρόαση από τον πρόεδρό κ. Λεκπο,
στον οποίο αηι οπ για νο συνέχιση νο
ηροπφερπ ης υπηρεσίες ιοιι θέλο «ιαδι«-η. μεταχείριση, πραΥΘ« το οποίο, όπως
ήταν φυσικό άλλααη. δεν εγιι-ε δεκτό.
Προ δύο ήμερων, ο I κεσιος «μφανιπτηκς
στην πόλη μας χωρίς ωοτύσο νυ τρβσ ατ
επαφή μ{ εκπροσώπου; του συΑΑογσυ.
1μ
’

•
Μετά την μπάρα των μεταγρα
φικών ήμερων, ο πρόεδρος κ, Λέκκας
της ΒΕΡΟΙΑΣ βρίσκεται συχνά
πυκνά στην Καστανιά κοντά στην
αποστολή της ομάδος του. Προχθές
το βράδυ μάλιστα μίλησε στους παί
κτες. προς τους οποίους μεταξύ άλ
λων υπογράμμισε ότι η οιιάόα εφέτος
ξεκινά με τις καλύτερες συνθήκες και
προϋποθέσεις, από κάθε άλλη χρονιά,
ενώ παράλληλα τόνισε ότι ορισμένοι
παίκτες την μεγάλη αγάπη της διοικήσεως προς αυτούς την εξέλαβαν
για αδυναμία, πράγμα που τους οδή
γησε σε ολίσθημα επί ζημία μόνο των
ιδίων. Τελειώνοντας ο κ. Λέκκας είπε
προς τους ποδοσφαιριστές άτι οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολκί, ή
τους απασχολήσει μελλοντικό η διοί
κηση είναι πρόθυμη να το επιλύσει.
·
καθημερινά
καταφθάνουν
στην Καστανια διάφορες προσφορές
σε τρόφιμα φιλάθλων προς τους παί
Ποονθέΐ Γπϊ παοαδείνιιατι ο
ουν(γαυθυντη; ΤΟΟ καφενείου ΜΟΝ
τρΕ Α Λ κ Λθ Ηλιάδηε έφερε 3
κιβώτια χυμούς φρούτων, α κ. β .

Μιχαηλίδης 7-8 βάζα αγνό μίλι ναι ο
κ. bivr. Καρυφουλίδης 2 κλσύβϊς
ροδάκινο που ήταν προσφορά του κ.
Σ. Λιπάντζη.
• Ο διαχειριστής της Παναγίας
Σουμελά κ. Β. Φωηάδης που συμβαί
νει να είναι και δάσκαλο; τοιν πόντια
κών χορών, δεν έκρυβε την χαρά το\ι
για την συμμετοχή στην αποστολή
tou νεαρού ερασιτέχνη ποδοσφαιρι
στή Σπυριδωνίδη ο οποίος υπήρξε
μαθητής τους στους ποντιακούς
χορούς.
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΙ
ΤΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
Η Γενική Συνέλευση της ΝΛΟΥΣΗΣ για μιά ακόμη φορά δεν ανίδεί
ξε διοίκηση.
Δυστυχώς όεν υπάρχουν υπόψη
φιόίητες, με αποτέλεσμα να γίνει
αποδεκτή η πρόταση του προέδρου κ.
Ο ερασιτέχνης πρβαπη; της ΒΕΡΟΙΑΣ Νι
Νίκου, να παραμείνει δηλαδή η ίόιο κος Υρβι-τΛης. -.en armo για |uâ αν^μη
4_ν»;-η-η ρ«Λ που τα ιιί,λπ m e πίναν
·--·—%
—» -J —-jr“ I- · — -υπογενιΥόμμένο γραμμάιειοας RptHU>νήσος της Κφποιος , ísuó»
Πλήρη πρακτικά της Γεν. Συνε- υποτροπή του Υίιαιν'οοκ^ν*
του ;
ποδιού.
λεύσεως στο υυριανό μας φύ)Λο.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΣΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αξίζουν χίλια συγχαρητήρια σ
ένα πραγματικά μεγάλο δάσκαλο
του Καράτε στον Sensei Ν. Πανεταίδη -2- NT ΑΝ εκπαιδευτή σχολής
Βεροίας, που με την αγάπη του στο
άθλπμο και την αφοσίωσή του στις
Πολεμικές Τέχνες, συνεχίζει απτόη
τος το έρνά rou, στην διάδοση του
αθλήματος, που σαν απώτερο σκο
πό έχει την δημιουργία δυνατών και
υγιών ατόμων. Ά ν πραγμοτικό
ενδιαφέρεστε νο γνωρίσετε μιά
οληθειο διαφορετική όπως την
παρουσιάζουν, ελάτε στις 8 Αυγού
στου και ώρα 1ΰ.30 π.μ. στο Κλει
στό Γυμναστήριο Μακροχωρίου
(5ον χλμ. εθνικής οδού Βέροιας Θεσ/νίκης) όπου όλοι οι Έλληνες
άσσοι του Καράτε θπ ππρευρίσκονται, για νο πραγματοποιήσουν μιά
φανταστική και πρωτοφανή επίδειξη
για την πόλη μας Βέροισ και σπασί
ματα που είναι παγκόσμια ρεκόρ. 0
διοργανωτής της εκδηλώσεως κ. Ν.
Πανετσίδης μος είπε ότι μας επ ιφ υ
λάσσει μεγάλες εκπλήξεις τόσον
αυτός όσο κοι οι υπόλοιποι δύσκο
λοι και αθλητές που θα παροιιρε
θούν. Στην εκδήλωρη θα παρειιρεθούν οι σχολάρχες:
1. Β ¿αχοπουλος -8- ΝΤΑΝ
IΑθηνών). 2 Ελ. ΚυριοκΙδης 4ΝΤΑΝ (Σκόδρας)'3. Π. Κουτροόμττος -3- ΝΤΑΝ (Λαμίας) 4. Χμ. Κουτροόμπος -3- ΝΤΑΝ (Χαλκιδος) 5.
Χορ. Ιΐρυιόπουλος -3- ΝΤΑΝ και Δ
Ινδάπουλυς (Θεο'νίκης
Γ.οννι
ιοιιιν) 6 Ν Πάνε ΤΟ¡δης 2 ΝΤΑΝ
(Βεροίας) 7 6 Παπαδόπουλος 2ΝΤΑΝ (Αλίζόνδρειο) 8. Δ Μητώνας
-2· ΝΤΑΝ (ΧΡ Βρόση) 9. Αφοί
Χστζηιτιρπιρίδης 2 ΝΤΑΝ ίΚοζά
νη) 10 Π Γιουρούκης και Π Βυρω
ζης 2- ΝΤΑΝ ( Έ δεοοαΙ 11 Π,
Αποοτολάκης -2 ΝΤΑΝ (Κουφόλια!
12
ι Δίλαττόρτος
1
ΝΤΑΝ
IΜεσολόγγι) «>'
αθληιες Κεντρί
κής Ακαδημίας Λ. Σσββίδης
X
Αργυρίου - Ν. Καραιοκάκης Μαρι
νίλο Κουμπε όλοι 2 ΝΤΑΝ και Φ
Χριιαογόνος ' ΝΤΑΝ Εισιτήριο
προπωλουνται στο γραφεία σχολής
Καράτε Βερσιας στην οδό Αντωνίου
«'.□μόρο 19 Ιπλησίον Κινημφου
Καπρίνη) Τηλ. 2 9 4 2 4 Βέροια
Γενική είσοδοι. 100 δμ.;
A io P tm x t
ι-α* Ο ιο β ίβ ε ιι:* ·
c r,v
||
I« ς ρ π μ ε ρ ίώ ο μ ο ς ^ Ι

Ο διοργανωτής της Enrielfeox S o n t« Ν ΠανττσΙδης ■2- ΝΤΑΝ Bam tótu·
τής βεροίας Áiavpiv(im σ εναέριο Θεαματικό διπλό λαιπιαμα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ότα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
χΐι: τα νέα σύγχρονα μηχανι)ματα αναλαμβάνουμε, όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
ΓηλενωνείστΕ μας 29.762

Ί

Μικρπ νεα
απο ολη
την Ελλαδα
•
Στο σπίτι του στη Νέα Ent
δαυρα ο Eucy Δ Ποοα (/γύρης 67
χρόνιου. TpcuyoTT?Qi|ict θανάσιμα
όταν τον καηιηΑόκυοε ytouAopo
οπό την οποίο προσπαθούσε νο
φτόσε· κάτχιιο ίΐντικεμίνα. 0
ΠατταΓγΟρης πκθσν* ενώ μκταφερότον ac νοσοκομείο
Ο Στην θέση ΤιισάΛιανη Λιτο
ί u»<Jbu Πιερίας ο Εοσγ Κ Κωστί
νος 82 ετών, ενώ μόζευπ ρίγονη.
γλίστρησε ίιτεσε σε χοοόόρα κο·

σκοτώιθη»«
•
ΣυγεΑΓίφθηεκΓ.
από την
χωροφυλακή οι Αρ. I Χριιαόνθης
4 6 κτών και Ελευθ Κ. Τσιτσεμτζόγλου. 32 ετών κατηγορούμενοι για
κλοπή. Οι &όο δράστες εισήλθαν
στο πρατήριο υγρών «.οοσύιυνν του
Αγγ X. Κροιχπόλλη. 41 ετών, στο
8ο χιλιόμετρο τηςεθνικής οΑοΟ

θ*σοαλον'«ιγς - 'Καβάλος παρά τσ
Ζαγκλιβέρισ και επωφελούμενοι
από απασχόλησή ro u . εκλειμαν
4 3 0 .0 0 0 δρχ. σε χαρτονομίσματα
κα» εξαφανίστηκαν, για να σμλληφΟαύν όμως λίγο α ργότερα Το χρη
ματικό ποσό βρίθη κε « μ ειτχττρόφηκε στον παθόντα
• ' Αγνωστοι διίρρηξαν το σπίτι
του Διογ. ό ΝικολερΓι 56 ετών,
στην Θεσσαλονίκη «ω έκλεψαν
60 .000 δρχ 6 χρυσές λίρες και διά

φορα κοσμήματα και χρυσαφικά
συνολικής αξίας 5 0 0.00 0 δρχ.

•
Δύο ήλεκτρα«·νητήρες οικο
δομική ξυλ« ία και σίδηρο Ενα καλώ
διο και διάφορα εργαλεία συνολικής
σςιος 2 .0 0 0 .0 0 0 δρχ. έκλεψαν
άγνωστοι που ειοήλθαν στο εργοστόσιο της τεχνικής εταιρείας
«ΑΨ1Σ Λ.Ε * στο Πολύκαστρο Κιλ
κίς.

Αμ€τάκΑητη

€ίναι
η Κυβέρνηση
Συνέχεια σπό την 1η
νίτχτρ ή χο ν μπει στην κεντρική
Λαχαναγορά 49 αυτοκίνητα μκ
οσωοοκιτπ» υτικό και αυτό όχι γεμά
το
Χαοοκ τπρστικό της ανεράρκεισς στον εφοδιασμά «ίνοι κω το
γεγονός ότι αργό προχθές το βρό
όυ. οπό το υπουργεία τύπου δόθηκε
μιό μόνο ανακοίνωση, στην οποία
οναφΕροντοι τα εξής: «Η ‘Ενωση
Γεωργικών Συνεταιρισμών Ζακύν
θου αντιπροσωπεύει 53 αγρατι
κούς συνεταιρισμούς εφοδιάζει την
αγορύ της ΑΟηνπς με 20.000 τ#λΔδα ιτκπόνιο που ποιαν*ι ηαΑ ι« ,
ΑΓΡΕΞ»

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ:
Αύξηση
ποσοστού
κέρδους *
Νο αυξηθεί οπό 4,7% οκ 7% το
χοοοοτό κέρδους τους ζήτησαν aró
τον υφυπουργό Εμπορίου κ. θ . ΠύVKOAO, 04 εκπρόακκποπ των πρατη
ριούχαν υγρών καυσίμων, κατά την
χτπσινή συνάντησή τους. Η αύξηση
του ποσοστού, υποστηρίζουν οι πρα
τηρεούχσι, είναι uvaycuta. επειδή
έχουν αναπροααρμοσθει το εργπττκά,
ni ενοίκια. Ο,’Γ Ε. Λ Ε.Η «?.π.
Κατά την ίίΐα συνάντηση, οι
«πρόσωπο« τοιν πρατηρισόχων έθε
σαν και πΔλί το παλαιό αίτημα του
κλάδου τ*α την επίλυση too προβλή
ματος της διαφοράς της θερμοκρα
σίος που υπάρχω μεταξύ της παρόλα
a * των υγρών καυσίμων από τα
κρατικά διυλιστήρια και της παραόόσεος στο πρατήρψι Τα παραπάνω
προβλήματα θα τβθαόν από εκπροσώ
πους ταυ κλάδου τοιν πρατηριούχων
κιπ οπόνη του us-ουρνού Εμπορίου
κ. Γ. Μωροί τη, ώστε νη «ξπαπτυύν
από την ηγ ιαία του υπουργεί cm κιπ
να δοβοέτ ο* ενδακσμιμβνες λ όσος.

ÜJ

ΣΕ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
Αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν τη Βηρυτό
ΒΗΡΥΤΟΣ 5 (ΑΠΕ)
Απελπιστική κατάσταση επικρατεί στη Δυτική Βηρυ
τό. Το νερό είναι κομμένο. Έτσι η λειψυδρία μαστίζει
τους πόντες και τα πάντα. Τρόφιμα δεν υπάρχουν. Τα
καταστήματα είναι κλειστά, αλλά και όσα αποθέματα σε
κονσέρβες υπήρχαν στα σπίτια έχουν καταναλώσει.
Το ηλεκτρικό ρεύμα εξακολουθεί να είναι άγνοκηο εί
δος εδώ, με συνέπεια από τις πρώτες βραδυνές ώρες στη
Βηρυτό να επικρατεί σκοτάδι. Ήδη, από προχθές το από
γευμα άρχισε να παρατηρείται έλλειψη και στα κεριά. Το
γεγονός οφείλεται ότι τα λιγοστά εκείνα καταστήματα που
τα διέθεταν έχουν κλείσει.
Οι βομβαρδισμοί της προχθεσινής ημέρας ασφαλώς
δεν έχουν προηγούμενο. Επί 15 ώρες, οκτώ κανονιοφόροι
του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, ταυτόχρονα μετο
πυροβολικό που εδραιώθηκε σε καινούργιες θέσεις, σφυροκοπούσαν ανελέητα το κέντρο της πόλης.
Αυτό έγινε για πρώτη ψορά και τα θύματα που προκλήθηκαν ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες.
Μεταξύ ίων άλλων βόμβα ρδισθηκαν το διεθνές κέντρο τύπου «Κομοντιιρ». με συνέπεια νο τραυματιστούν ένας Γάλλος δημοσιογράφος κα« ο
Φωτογράφος του πρακτορείου «Ηνωμένος Τύπος», το ξενοδοχείο »Μπινέρ
Χαουζ». το αμερικανικό νοσοκομείο, με 20 νεκρούς και 200 τραυματίες και
περισσότερα από 80 πολυόροφα κτίριο. Ό λα αυτά βρίσκονται στο κεντρικόtrpo σημείο της Δυτικής Βηρυτού, τη Χάμρα. Ο «τυφλός» βομβαρδισμός της
πόλης, α χε αποτέλεσμα να πρυκληθούν δεκάδες πυρκαγιές σε κτίρια διαφό
ρων συνοικιών, οι οποίες μαίνονται μέχρι τώρα, γιατί δεν υπάρχει νερό για
την κατάσβεση τους.
Ο άμαχος πληθυσμός περασε για δεύτερη νύχτα μέσα στα υπόγεια και τα
καταφύγιο των οικοδομών, ζώντας τις χειρότερες ώρες και ημέρες της ιστό
ριας του.
Απο τις 7.30 ώρα Λιβάνου, χθες το πρωί, σταμάτησε κάθε εχθροπραξία,
πλην όμως είναι αμφίβολο πόσο θα διαρκέσει η ηρεμία αυτή.

Οι σφοδρότερες μάχες διεξήχθηrrtiv στην περιοχή του μουσείου,

όπου σε πολλές περιπτώσεις έγιναν
σώμα με σώμα. Οι Παλαιστίνιοι, άλ-

Δανειοδοτούνται
επιχειρήσεις
για πάγιες
Εγκαταστάσεις
σε ξένο οικόπεδο
• ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Επι τρΑτεται η δανειοδότηση των
εμπορικών επιχειρήσεων και επογ
νελματιών για την ανέγερση κτίρια
κών κ.λ,π. παγίων εγκαταστάσεων
και την προμήθεια και εγκατάσταση
μηχανικού εξοπλισμού σε οικόπεδο
το οποίο δεν ανήκει στη δανειοδο
τούμενη επιχείρηση, αλλά το έχει
εκμισθώσει ή της έχει παραχωρηθκί
■οα το οκοπό αυτό.
Σχετική πράξη υπέγραψε ο διοι
κητής της Τραπέζης της Ελλάδος
στην οποία καθορίζεται ότι η δανειο
δότηση θα γίνει σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'
αριθμ. 300/3/21.1.81 αποφάσεις της
Νομισματικής Επιτροπής που είναι:
1. Τα αποκτώμενα πάγια περιου
σιακά στοιχεία πρέπει να καλύπτουν
ίδιες λειτουργικές ανάγκες και να
συνδέονται άμεσα με την δραστηριό
τητα και το αντικείμενο εργασιών
τους.
2 Το ύψος των χορηγουμένοιν
δανείων δεν πρέπει νο υπερβαίνει:
ίίοσοστό μέχρι 70% και συνολι
κής δαπάνης ανεγέρσεως των κτίρια

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Χρεωκόπησαν
οι κρατικές
επιχειρήσεις
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Προθεσμία 30 ημερών δόθηκε σε
ιοά ατό τις ικγιε> υτειχίς »τιιιρηες του
δημοσίου τομέα της Πορτογαλία; για
vu επιλύσει τα οικονομικά της προ
βλήματα, ύστερο από την χρεωκυπία
τη ; ηολιττκή, των κρατικοποιήσεων
eu« εφορμτσε η επανάσταση του
1074 Λεύτερε. φιιμα αναμένεται ότι
âb tivm «χ πορτοττιλικες αερονραμ
μές.
Το τελεσίγραφο προς την κροτι
κή ν,ιυτιλαική εταιρεία «ΚΟμπάνια
Πορτουγκέζβ ντος Τρανσπόρτκς
Μσρ·Γίμος» αντίΓατοπτρίζίΐ την αποοασιστικότησι της «υβερνήσειυς vu
YTUMurnoa την επιδότηση των r.tm
ροών το*.· όημύσκΗ-- τομέσώστε να
μειδπτυ το ιλλομμα το·.' τ.ρούπολιΧΥΐ
σμσυ Η εταιρεία χαρακτηρίσθηκε
επίσημα προβλημιπικΐ| την -περασμέ
νη Πέμπτη ότυν η κυβέρνηση παρου
αίαπτ. σχέδιο ανσδιπρΔρωτπεος του
είφυΐάτου δημοσίου τομέα της χώ
pa;.
Το Λ.Σ. τιν: ετκιιοιβος »δοπαιήθηκι ..-ο τη κράτος νη :p o |k i σκ σπι>
« > » ι.Ί ίο σ ιι- ικ ν ιύ ή σε εκποίηση

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

περιουσιακών στοιχείων διαφορετικά
θο προχωρήσει στο οριστικό κ λείοι
μά της. Η εταιρεία απασχολεί 3100
άτομα και έχει στην κυριότητα της 30
και πλέον πλοία, όμως οι ζημιές από
:η ; ιδρύσεώς της το 1075 έως σήμε.
ρα ξεπερνούν τα 140 εκατομμύρια
δολλάρια.
Η Πορτογαλία αδυνατεί vu συνε
χίσει την κάλυψη των ζημιών των
περισσοτέρων εταιρειών του δήμο
σίου που rívui όλες τους πρόβλημα
π κ ίς από το 1975 που ιδρύθηκαν
όταν το 70% της πορτογαλικής βιο
μηχανώς κρατικοποιήθηκε.
Η δανειοδότηση της χώρας από
το εξωτερικό ςίναι ήδη πολύ υψηλή
και η εξόφληση του χρέους ύψους 11
δισεκατομμυρίων όολλαρίων είναι
εξουθενοιπκή σε μιά εποχή υψηλών
διεθνών επιτοκίων.
Ο πρωθυπουργός κ Μπαλσεμάο
υποσχέθηκε ότμ π ά Π (»ιη φ,ψά φ>
|Ψ74 θα σημεκιΛυί ιο Ιίί.Ι μεκήΟη Οε
πραγματικούς αριθμού; τού Λλειμ
ματός του npotino)j,iyiopoü. κάτι
απαραίτητο για την καταπολέμηση
του πληθωρισμού της χώρας που
φθόνο το 25%,

κών εγκαταστάσεων.
Ποσοστό μέχρι 50% της συνολι
κής δαπάνης προμήθειας και έγκατα
στάσεως ίου εξοπλισμού των κατα
στημάτων των δανειοδοτούμενων
επιχειρήοεων ή επαγγκλματιών.
3. Το επιτόκιο είναι το ίδιο και
ισχύει για την χρηματοδότηση
παγίων εγκαταστάσεων στη βιομηχα
νία (νύν !8.5%).
4, Κάθε δανειοδοτούμενη επιχεί
ρηση ή επαγγελμυτίος θα αναλαμβά
νει την υποχρέωση όπως το κατάοτη
μα και ο εξοπλισμός και μόνο από
την επιχείρηση αποκλεισμένης της
εκμισθώσεως ή άλλης παραχωρή
σεως πριν ολοκληρωθεί ολοσχερώς
to δάνειο.
Με την νέα απόφαση της Τραπέ-"
ζης της Ελλάδος ορίζονται ακόμη
ότι:
— Από το σχετικό όικαιολογητικό
για την χορήγηση δανείου θα πρέπει
να οποδεικνύεται ότι έχει εξασφυλισθεί η αποκλειστική χρήση των μη
ιδιόκτητων οικοπέδων τουλάχιστον
μέχρι πλήρους εξυψλήσέως του
δανείου.
— Θ ασυνομολογείται ποινική ρήτρα
μέχρι το .10% του ποσού της χρηματοδοτήαεως, η οποία θα καταπίπτει
σε περίπτωση που δεν διατηρήσουν
την χρήση των μη ιδιόκτητων οικο
πέδων στις οποίες θα κατακτήσουν
την κτιριακή και λοιπή εγκατάσταση.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Λριθ, Πμωτ. 11324
Βφοισ 5 Αύγουστου 1982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι στο Λήμα μας
σταλθήκαν τα εκ λογικά ρψλίαρια
αναθεωρήσεως έτους 1982 ήτοι των
εκλογέων που υπόβολαν δικαιολογη
ηκά μέχρι J 1-3 1982.
Παρακαλοί.νσα οι ανωτέρω εκλο
γείς νο έλθουν οπωσδήποτε μέχρι
10 8 1982 στο Δημαρχιακό Κατά
στημα (Γραρείο II) με το δελτίο
αστυνομικής ταυτότητάς τους για
την παραλαβή
των εκλογικών
βιβλιαρίων τους.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κων/νος Ζαμπούνης

λοτε ιιπό τις ταράτσες των πολυκιιτοικιών και άλλοτε uno τα οχύρωμα
τά τοος. προκάλεοαν σοβαρές ζημίες
στους Ισραηλανούς. Ot πληροφορίες
αναφέρουν ότι τουλάχιστον 14 άσμα
τα μάχης καταστράφηκαν και 100
περίπου στρατιώτες σκοτώθηκαν.
Το γεγονός και μόνο ότι οι ισραηλινές δυνάμεις, με συνδυασμένες
ενέργειες από ξηρά και θάλασσα και
από κάποια ώρα και μετά (από τις
5.40 απόγευμα) με την κάλυψη των
αεροπλάνων πού άρχισαν να βομ
βαρδίζουν. κατάφεραν μέσα σε 16
ώρες νο προελάσουν μέσα ρτην πόλη
όχι περισσότερο από ένα χιλιόμετρο,
αποδεικνύει, αφ' ενός μεν, τις μεγά
λες δυσκολίες που συναντάμε στο
επιχείρημά τους να κυριεύσουν τη
Δυτική Βηρυτό και αφ' ετέρου, την
αντίσταση των Παλαιστινίων και
Λιβανίζων. που ήταν αρκετά έντονη
και αποτελεσματική.
ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ
0 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Στο μεταξύ, από τους ραδιοφωνι
κούς σταθμούς της Δυτικής Βηρυτού
επαναλαμάνεται, το μήνυμα του Για
σερ Αραφάτ. με το οποίο καλείται
όλος ο πληθυσμός που διαθέτει όπλα
να ενταχθεί στα διάφορα φυλάκια μέ
σα στην πόλη.
«Ήρθε η ώρα
είπε ο Γιασέρ
Λραφάτ - που το μάθημα των Ισραηλινών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
σκληρό ώστε να πληρώσουν για όσα
έχουν πράξη μέχρι σήμερα σε βάρος
του παλαιστινιακού kui του λιβάνι
κού λαού».
Η απήχηση του μηνύματος ήταν
πολύ μεγάλη. Εκατοντάδες Λιβανέζοι
ενταχθηκιιν στις φρουρές των Παλαι
στινίων. ενώ άλλς ομάδες ενόπλων
Λιβανεζων ανέλαβαν την ευθύνη της
φρούρησης όλων των οικοδομικών
τετραγώνων της πύλης. Στο σημείο
αυτό πρέπει νο επισημανθεί, ότι
Παλαιστίνιοι και Λιβανέζοι διακρίνονται από μιιι ομοψυχία και αλ-λη
λχγγύη μεταξύ τους, αφού έχουν
εκτιμήσει και οι δύο πλευρές πως η
μοίρα τους είναι πλέον κοινή. Κάτι
που ασφαλώς δεν το είχε προβλέψει
το Ισραήλ, όταν ξεκινούσε την «επι.
χείρηση yiu τη διάσωση της Γαλι
λαίος».
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
Εξ άλλου, υψηλά ιστάμενες
παλαιστινιακές πηγές δήλωσαν προ
χθές το μεσημέρι στο «Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων», ότι οι Παλαι
στίνιοι έχουν πάρει πλέον την από
φαση να εγκαταλείψουν κάθε ιδέα και
συζήτηση για εγκατάλειψη της Δυτι
κής Βηρυτού, μετά τις ισραηλινές
επιχειρήσεις των τελευταίων δύο
ημερών. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν
πως στο σύνολο των Παλαιστινίων
έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι οι
Ιοραηλινοί δεν δείχνουν καμιά ειλι
κρινή διάθεση να διαπραγματεοθούν
με αντικειμενικό σκοπό την αποχώ
ρηση των Παλαιστινίων από τη Δυτι
κή Βηρυτό.
Εκτιμήσεις τιιιν διπλωματικών και
δημοσιογραφικών κύκλων της Λιβανικής
πρωτεύουσας, αναφέρουν ότι οι Ιαραηλι
νσί επιδιώκουν να κυριεύσουν τη Δυηκή
Βηρυτό και ότι θα τα επιχειρήσουν με την
τακτική της «χελώνας·. Δηλαδή σι απρο
σδιόριστα χρονικά διαστήματα διαφορά
ωρών μεταξύ τους θα επιχειρούν να προε
λαύνουν όλο κια περισσότερο, αποδεχό
μενοι αμέσως μετά μια προσωρινή εκεχει
ρία.
Οι ίδιες εκτιμήσεις επιμένουν ότι η

Ενδιαφέρον
της Ιορδανίας
για εισαγωγές
Η Ιορδανία ενδιαφέρεται να προ
μηθευτεί τρόφιμα και βιομηχανικά
προϊόντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
ελληνικής πρεσβείας στο Αμμάν, ο
Ιορόανός υπουργός Εφοδιασμού είπε
ότι υπάρχουν δυνατότητες για την
εξαγωγή από την Ελλάδα στην χώρα
too, ρυζιού, ζάχαρης, σιτηρών,
καλαμποκιού και φακής.
Η αγορά των προαναφερθέντων
τροφίμων θα γίνει με μειοδοτικό δια
γωνισμό και οι ποσότητες που θα
κπτακιιοωθούν θο διατεθούν για την
κάλυψη, κυρίως, των αναγκών των
καταναλωτικών συνεταιρισμών των
δημοσίων υπαλλήλων και των ατρα
τιωτικών της Ιορδανίας.
Το υπουργείο Εφοδιασμού της
Ιορδανίας, ενδιαφέρεται για έτοιμα
ενδύματα, υποδήματα και ποντύς εί
δους τρόφιμα. Για τον σκοπό αυτό το
ίδιο υπουργείο εζήτησε να κπισκι;
ψιούν την Ιορδανία εκπρόσωποι των
ξένων Εμπορικών Επιμελητηρίων,
προκειμένου να ενημερωθούν για τα
προϊόντα που επιθυμεί vu προμηθευ
τεί η χώρα αυτή.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/82
Μι: την 10/82 Αγορανομική Διάταξη του Νομάρχη Ημαθίας καθορίστη
καν τ' αλεστικά δικαιώμπτβ των κυλινδρόμυλων της περιφέρειας tou Ν. Ημα
βιάς, ως ϊξής:
α) Για άλεση σιτηρών προς παραγωγή αλεύρων τ. 55% και τ. 70% όρχ.
1,80 για κάθε κιλά αλβθομένου σταριού.
β) ΙΤά άλεση ίπτηρω» προς
85% σρχ. 1.50Μακά
θ* κιλό αλΛυμένοβ σταοιού,
>Τ Γ ια άλεση δημητριακών προς παραγωγή ζιωιτροφών όρχ. 1.00 γιακά
θί κιλό αλεθομένου δημητριακού.
Γα παραπάνω αλεστικά δικαιώματα, νοούνται για παράδοση των 6ημη

τριοκών «αι παραλαβή των αλεύρων ή ζωοτροφών στην πόρτα tou κυλονδρομύλου.

Γσραηλινή κυβέρνηση δεν πρόκειται, πριν
από την ερχόμενη Δευτέρα, να δώσει την
απάντηση στο γενικό γραμματέα του
Ο.Η.Ε., όοον αφορά, την τοποθέτηση,
μεταξύ των ιιντιμαχομένιιιν. παρατηρητών
ταυ διεθνούς οργανισμού, με «πάτερα
σκοπό να έχει πετύχει, οος την ημέρα έκεί
νη. μια μεγαλύτερη προέλαση στην πόλη
της Δυτικής Βηρυτού.
Θα πρέπο να τονιστεί, όμως, όπ εφ
όσον οι Ιοραηλινοί επιμένουν να συνεχί
αουν την εισβολή τους μέσα στην καρδιά
της Λιβανικής πρωτεύουσας, άσφαλτός θα
είναι προετοιμασμένοι και για μεγάλες
απώλειες σε έμψυχο δυναμικό. Συγκεκρι
μένα, από χθές, κάθε πολυκατοικία έχει
μετατραπεί και σε ένα μικρό φρούριο.

στρατιώτες τε«υμμτίσθη«υν, από τοις ημέρες, ανεβάζουν σε 318 τον αριθμό των
οποίους «μερικοί πολύ σοβοοό·
Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν
Οι αριθμοί αυτοί, μαζί μ» αυτούς που στο Λίβανο, από την αρχή της Ισραηλινής
δόθηκαν στην »δημοσιότητα πριν από δυο εισβολής.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

Συμπερασματικά: Καμμιά ελπίδα για
ειρηνική λύση του όλου θέματος δεν δια
φτάνεται. Η εκτίμηση εδώ είνατ ότι θα
δοθεί με στρατιωτικό τρόπο. Και ήδη η
οδός έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής, με
ιδιαίτερα οδυνηρές συνέπειες δια τον άμα
χυ πληθυσμό της πόλης.
Εξ άλλου, τα διεθνή ειδησεογραφικά
πρακτορεία μεταδίδουν τα εξής για την
συνεχιζόμενη Ισραηλινή εισβολή στο Λί
βανο.
Τηλεγράφημα του Γαλλικού πρακτο
ρείου από την Τζέντα αναφέρει όπ ο απο
λογισμός των Παλαιστινίων και Λιβανέζων θυμάτων, από την εισβολή των
Ισραηλινών στο Λίβανο στην αρχή του
περασμένου μηνός. φθάνει τους 30.000
νεκρούς και τραυματίες και τους 10.000
αγνοουμένους, δήλοκτε ο ηγέτης της
οργάνωσης για την απελευθέρωση της
Παλαιστίνης κ. Γιασέρ Αραφάτ
ΕΚΚΛΗΣΗ
ΑΡΑΦΑΤ

Ο κ. Αραφάτ σε μήνυμα του προς την
Ισλαμική Ένωση, της οποίας το συμβού
λιο συνέρχεται τη στιγμή αυτή στη Τζέν
τα, για να εξετάσει την κατάσταση στο Λί
βανο, προσθέτει ότι εκτός των θυμάτων
υπάρχουν ένα εκατομμύριο άστεγοι ενώ
έχουν καταστραφεί 14 στρατόπεδα Παλαι
στινίων προσφύγων.
Στο μήνυμα τοα προς την θρησκευτική
αυτή οργάνωση, που συγκεντρώνει 52
Μουσουλμανικά κράτη, ο κ. Αραφάτ επα
ναβεβαιώνει την απόφαση του ·ΡίΟ · να
συνεχίσει τον αγώνα στη Δυτική Βηρυτό
και τόνισε: «Λεν θα γονατίσουμε μπροστά
στον ιηχΙΙπ,-ι·
Καταλήγοντας ο Παλαιστίνιος ηγέτης
κάλέσε το Αραβικό Έθνος να τηρήσει μια
«σταθερή και σοβαρή οτάση για την αντί
μετώπιση της κατάστασης στη Βηρυτό».
Ο ΡΗΓΚΑΝ
ΕΠΕΝΕΒΕΙ
Όπως μεταδόθηκε από την Ουάσιγκτων σε επιστολή που έστειλε ο πρόε
δρος Ρήγκυν στον κ.'Μπέγκιν μετά τις
τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβα
νο ο αρχηγός του Λευκού Οίκου απειλεί
τον πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να οισ
ματήσουν την παροχή στρατιωτικών εφο
δίων, μετέδωσε το Αμερικανικό τηλεοπτν
κό δίκτυο ·ΑΒΟ·
Το «ΑΒ0· λέγει όπ η επιστολή του κ.
ΡήΥκαν «περιέχει σαφείς απειλές ότι αν οι
Ιοραηλινοί δεν σταματήσουν την τελευ
ταία τους επίθεση εναντίον της Δυτικής
Βηρυτού θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες
που θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως και
•Εμπάργκο» στην αποστολή στρατιωτι
κών εφοδίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο πάντα ο
πρόεδρος προειδοποίησε ότι εαν το
Ισραήλ ειοέλθει στη Βηρυτό θα δημιουργηθούν .μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με
τις μελλοντικές διμερείς σχέσεις·.
Ο κ. Ρήγκαν απέστειλε την επιστολή
στον κ. Μπέγκιν προχθές, αλλά το περιε
χόμενο της δεν πποκαλύφθηκε. Εκπρόσω
πος δήλωσε, εν τούτοις, οτι είναι παρό
μοια στην ουσία με δήλωση στην οποία
προέβη ο πρόεδρος Ρήγκαν συγχρόνως με
την αποστολή της.
Τέλος, δέκα οκτώ Ιοραηλινοί στραττώ
τες σκοτώθηκαν στις μάχες των τελευ
ταίυιν 36 ωρών στη Βηρυτό, ανακοίνωσε
χθές το πρωί Ιοραηλινός στρατιωτικός
εκπρόσωπος.
Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος εκπρόσωπος
ανακοίνωσε προχθές ότι 64 Ιοραηλινοί
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Σήμερα Παρασκευή 6 Αυγού
στον) 1982 διανυκτεριιιιει το φαρμα
κείο:
Ζέρη-Τσιαρέα Βικτωρία
τηλ. 62163

Βενζινάδικα Ί
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Διιμωνίδη
θεσ/νίκης 156 τηλ. 27965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Λημήτριος
Κυρίχση i τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΛΛΕΖΛΝΔΡΕ1Λ
ΣίΟνιΑος Λ
Βενιζίλου 59 τηλ 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία

Χάρτης της Λυτ. Βηρυτού, στον οποίο σημειώνεται με τόξο η χορεία των ιοραηλινών αρμάτων χου κατέλαβαν το κέντρο της χόλεως (μεταξύ σταδίου και ι
δρομου).

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί
για στέγαση μεταναστών
Στη δημιουργία οικοδομικών
συνεταιρισμών γω την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών των μετανα
στών, που επιστρέφουν στην Ελλαδα,
προσανατολίζεται
το
υπουργείο
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ
λοντος.
Την ανακοίνωση αυτή έκανε προ
χθές στους δημοσιογράφους ο
υπουργός Χωροταξίας. Οικισμού και
Περιβάλλοντος κ. Αντώντκ Τ ρύσης,
προσθέτοντας ότι θα θεσπισθοόν ειδι
κά κίνητρα μετά τη δημιουργία των
οικοδομικών συνεταιρισμών από
μετανάστες, που εγκαθίστανται ορι
στικά στην πατρίδα τους.
Την περασμένη βδομάδα ο κ. Α.
Τρίτσης επισκέφθηκε τους νομούς
Σερρών, Δράμας, Καβάλας και Ξάν
θης και σε συνομιλίες που είχε με
μαζικούς φορείς αλλά και με κατοί
κους αυτών των περιοχών διαπίστω
σε, όπως χαρακτηριστικά είπε, ίο μέ
γεθος του προβλήματος. «Απ όλες
τις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Β.
Ελλάδος πολλά άτομο μετανάστευσαν στο εξωτερικό αλλά τώρα αντιμε
τωπίζουν προβλήματα γιατί ο ι^ ιό
πολλοί είναι «φιλοξενούμενοι εργά
τες» και θέλουν να επιστρέφουν.
Έτσι τίθεται θέμα αντιμετώπισης
μετεγκατάστασης των μεταναστών.
Το πρώτο πρόβλημα που θ' αντιμε
τωπίσουν είναι η εξεύρεση πρώτης
κατοικίας».
Στη συνέχεια ο υπουργός Χωρο
ταξίας είπε, ότι άν από κάποια κωμό
πολη η πόλη μεταναστέυσαν πολλά
άτομα, η πολιτεία οφείλει να φροντί
σει ώστε μετά την επιστροφή τους να
εγκατασταθούν σένα νέο οικισμό

που θα δημιουργηθεί. δίπλα στη γενέ
ταρά τους. Κι αυτό θα νίνει με τη
δημιουργία οικοδομικών συνεταιρι
σμών από τους μετανάστες και τη θέ
σπιση αδικών κινήτρων. Έτσι, από ί
τη μιά πλευρά οι μετανάστες θα απο
κτήσουν στέγη με ευνοϊκούς όρους
και από την άλλη θα μειωθεί η αστυφΛία και θα ζωντανέψει και η επαρ-
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tX αικισαοί που θα Ónuioupynθαύν από τους οικοδομικούς συνεται
ρισμούς των μεταναστών, θα μπούν
στο σχέδιο πόλεως.

Ο ΜΟΓΔΟΣ1ΔΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ
του Δημητρίου και της Χμυσούλας.
το γένος Χαλβατζή, που γεννήθηκε
στη Βραΐλα Ρουμανίας και κατοικεί
στη Βέροια και η ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΜ1·
ΝΟΓΛΟΥ του Παντελή και τη»
Παναγιώτας, το γένος Καραμπίνα.
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ
ροια πρόκειται να παντρευτούν μί
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη
Βέροια.

Ο Εβρέν με το νέο
«Σύνταγμα»
παίρνει απόλυτες εξουσίες
α ΓΚΥΡΑ Ελε~ι Αλλάχ μονάρχης
θα είναι ο αρχηγός του τουρκικής
χούντας στρατηγός Εβρέν με τις υπε
ρεξουσίες που παρέχει στον πρόεδρο
της χώρας, αξίωμα για το οποίο ως
γνωστό προαλείφεται ο ίδιος, το σχέ
διο του νέου Συντάγματος της Τουρ
κίας, το οποίο άρχισε να συζητείται
χτες στη Συμβουλευτική Συνέλευση.
Χαρακτηριστικά, το σχέδιο προ
βλέπει ότι ο Πρόεδρος δεν θα είναι
υπόλογος σε κανένα θεσμό.
Το σχέδιο αυτό, όπως το παρου
σίασε και το σχολίασε ο πρόεδρος
τπε Συνταγματικής Επιτροπής κ.
Αλνπκακτσι, περιβάλλει την εκτελε
στική εξουσία με πολύ ευρείες
δικαιοδοσίες, «ιϋστε να εξαλείφθοϋν
οριστικά το προβλήματα που γνώρι
σε η Τουρκία με το Σύνταγμα του
1961«.
Ο μελλοντικός Πρόεδρος θα διορί
ζει τον Πρωθυπουργό και θα μπορεί
να τον απολύει, θα μπορεί επίσης να
επιβάλλει κατάσταση έκτακτης ανά
γκης. «αν κρίνει ό π το επιβάλλουν οι
περιστάσεις», και το στρατιωτικό νό
μο. «για να αντιμετωπίσει μια επανα
στατική κατάσταση με σκοπό την
ανατροπή της δημοκρατίας·. Ο αρχη
γός του κράτους θο εκλέγεται για
επταετή θητεία από Εθνοσυνέλευση
400 βουλευτών και δεν θα είναι υπό
λογος σε κανένα θεσμό.
Ό ταν το σχέδιο Συντάγματος τρο
ποποιηθεί, θα υποβληθεί στο β θ π νό
Συμβούλέρ Ασπνύύίας στις 23
Σβπτιιμύχίου κια οι πέντε οτρατιγγοί
πού απαρτίζουν' το βυμβοίίλιό «υτ5.
μεταξύ των οποίων και ο στρατηγός
Εβρέν, θα προβούν στην τελική και
αμετάκλητη τροποποίησή του ναι θα
του προσδώσουν την οριστική του

μορφή, πριν to υποβάλουν σε οημθ
ψήφισμα στις 7 Νοεμβρίου. Υ:
μίζεται ότι το σχέδιο Συντάγματί
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών κο'
μέσα στη Συμβουλευτική Επιτροπήόταν μοιράστηκε στα μέλ.η της στιζ
17 Ιουλίου.
Βασανιστήρια
Αγρια βασανιστήρια κατάγγολί
χτές στη δίκη της εργατικής ένωσηί
Ντίσκ, ο γενικός γραμματέας της κ·
Φετμέ Γσικλέρ. «Στις 25 Οκτωβρίου»·
είπε, «όταν με μετέφεραν στο στρατό
πεδο Νταβούε Πασά, άρχισαν τά
βασανιστήρια’και εξακολούθησαν μέ
χρι να μου αποσπάσουν και τη9
τελευταία μου κατάθεση. Με χτυπού
σαν αλύπητα στη λεκάνη, υποβλήθη
κα σε ψυχολογικά βασανιστήριά
όπως επίσης και σε ηλεκτροσόκ, σ*
τέτοιο βαθμό που μετά το βοσανιστήρια αυτά, επί 45 μέρες, μπορούσα νι*
πλαγιάζω μόνο από το ένα πλευρό»
Ο κ. Ισικλέρ πρόσθεσε ότι δεν ανα
γνωρίζει ως έγκυρη κατάθεση τα χαρ
τιά που τον υποχρέωσαν να τα υπο
γράψει με δεμένα μάτια.
Ο επίτροπος στρατοδικείου τη»
Κωνσταντινούπολης ζήτησε χτέί
ποινές uno 5 έως 20 χρόνια φυλάκι
σης για 98 Τούρκους αριστερούς,
που κα τηγορούνται ότι συνέχισαν τιί
«ανατρεπτικές δραστηριότητες» τους
και οπό το στρατιωτικό καθεστώςΌ λοι οι κατηγορούμενοι, κατά το
κατηγορητήριο, ανήκουν _στην ·επανιιστ -ηκά πτέρυγα» too παράνομου
ΚΚ Γθι,ρκ- 'a t Επίσης, σύμφωνα μί
Την εφημερίδα «Μιλλιίτ», σ εισαγγε
λέας ζήτησε να αυξηθεί Kutá ένα μή
να η τετράμηνη ποινή φυλάκισης που
επιβλήθηκε στον πρώην Πρωθυπουρ
γό κ. Ετσεβίτ.

Αβέρωφ:

ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ
ΤΗ ΧΩΡΑ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

Οπως σ’ όλη την Ελλάδα έτσι και στη Βέροια

ΤΟ ΠΑΙΟΚ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ
ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Ναυάγησαν όλες οι προσπάθειες
ε δύο «στρατόπεδα» διασπώνται, τελικά, οι μαρξιστές
κατα τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, μετά την επίσημη
T U T nirWT* ΤΟυ κυΡεΡνΠτικ°ύ εκπροσώπου ότι «το
Κ θα κατέλθει αυτοδύναμα στις εκλογές και δεν θα
πραγματοποιήσει συνεργασίες» - προφανώς με το ΚΚΕ.
IlA rru ^ ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το
ΟΚ θα υποδείξει και θα υποστηρίξει δικούς του υποηφιους, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν μέσα
^ -3 προσεχείς ημέρες (δηλαδή μέχρι την Κυριακή).
, , ΕΤ<ΤΙ τα πράγμ ίπα ξκκαθαρί

το κ ί Ϊ Γ Βέρθ1α’ όπου πλέον
..

.

1 υΓΙ°στηρίξει δικό του

π ά π !ηΦ^ Καΐ πθυ 0α είναι νο- s
ν° ΤΤ1Τα ο επιτυχημέ-

¡¡Γ* σύμΙ3ουλοί

Bac
β«ς Γίιβριηλ{δης πολι

Σάβιοΐ)

ΚΚΕ <πα ΓΡεβενά.
ωυ,„1ξ.άλλ° ϋ Τ° 0νομα του υιΙο,Του ^Α Σ0Κ στη Βέροια
• tono πολύ το... παίδεψαν ανακοινωθεί αύριο Κ υριακή,
κυβρη°να καΐ με
δήλωση του
^ Ρ ν η τ,κ ο ύ εκπροσώ που γ,α

τους υποψ ηφίους όλ η ς της χώρας.
Ε ν τω μεταξύ σε π ο λλο ύς δή 
μους και κοινότητες της χώ ρας
έχει ξεσπάσει «φαγωμάρα» μεταξύ
στελεχοιν του Π Α Σ Ο Κ , γύρω
από το πρόσω πο που πρέπει να
υποστηριχθεί (θεσ/νίκη, Η ρά
κλειο κ.ά.), ενώ η ρήξη μεταξύ
Π Α ΣΟ Κ και Κ Κ Ε έχει πάρει
γενικό χαρακτήρα.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΘΗΚΕ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ

του να πετύχει τη δημιουργία
μετώ που «δημοκρατικής συνερ
γασίας» στη Βέροια, επιβά λλον
τας βέβαια τον δικό του υπ ο ψ ή 
φιο, ο κομματικός μηχανισμός
του Π Α Σ Ο Κ κινητοποιήθηκε
προχθές Πέμπτη και συγκάλεσε
το βράδυ κοινή σύσκεψη με το
Κ Κ Ε και εκπροσώ πω ν κομμά
τω ν, στην οποία πλήθηκαν και
παρέστησαν και παράγοντες που
κινούνται στον ευρύ δημοκρατι
κό χώ ρο (Κ ασαμπαλής, Πολυχρονιά δη ς, Κ υριακίδης και ά λ
λοι).
Στη σύσκεψη αυτή δεν προσήλθε, όμω ς το Κ Κ Ε και έτσι οριστικοποιήθηκε η ρήξη μεταξύ
τω ν δύο κομμάτω ν στη Βέροια
και θεωρείται πλέον βέβαιη η κά
θοδος του κ. Γ αβριηλίδη στις
εκλογές επικεφαλής ψ ηφοδελτίου
που θα υποστηριχθεί από τους
κομμουνιστές.
Σύμφω να με πληροφορίες

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ

Κομματικοποίηση
των Συνεταιρισμών

κοί
νπογραμμ)ζοϋν αντιειμενισυνδικ,!), Ρητές και γνώστες των
οα.
’ ',Τικων πραγμάτων στη χώ-

ΓΟν νόμο
η καβέΡ'-ηα-ΐ με
και κι,τη ■ //82 που αποδοκιμασε
^

κο η «ΝΛ.* - και με το

Εκδηλώσεις
της ΚΝΕ
στη Βέροια
ηοιη^οθ\Ρ<Ι„ Καΐ αύρι° 9,1 πραγματοΕληάς Βγ„ · Υηπεό° άπάσκετ της
ΚΝΕ β, Ρ° Ιας «δηλώσεις από την
Φεστιβάλ |ςΝμmU Ά*Μ'αια του 8ΰυ
Οδηγητή.

πρόσχημα της δήθεν «αποκαταστάσεως της δημοκρατικής λειτουργίας»
στις συνετ/κές οργανώσεις θα κομμα
τικοποιήσει και το συνετ/κό αγροτι
κό κίνημα, ένα τομέα που εδώ και τό
σα χρόνια κατόρθωσε να μένει
μακρυά από τις κομματικές διαμάχες
και τα πάθη που δημιουργούνται απ'
αυτές, ιδιαίτερα μεταξύ των κατοίκων
των χωριών.
Το ωραίο, μάλιστα, της υποθέσεως είναι ότι η κυβέρνηση της
«Αλλαγής» «διαφημίζοντας» αυτό τον
νόμο φθάνει στο σημείο να λέει ότι
«με τον νόμο αυτό μπαίνουν τα θεμέ
λια (!) για την ανάπτυξη του αγροτι
κού συνετ/κού κινήματος στη χώρο
μας», λές και μέχρι σήμερα δεν είχε
αναπτυχθεί το συνετ/κό κίνημα στην
Ελλάδα, δεν υπήρχαν - δήθεν · γεωρ
γικοί συνετ/σμοί και ενώσεις που λει
τουργούσαν σωστά και αποδοτικά!
Πάντως υπενθυμίζεται ότι θα πρέ
πει όλοι οι αγρότες π ο υ 'δεν είναι
γραμμένοι σε συνεταιρισμούς να κά
νουν τις σχετικές αιτήσεις ζητώντας
την εγγραφή τους το αργότερο μέχρι
25 Αυγούστου. ώστε να έχουν
δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοική
σεων. Ό πως τόνισε σε ανακοίνωσή
της η «Νέα Δημοκρατία», θα πρέπει

Η αντιπροσωπεία
tt|c FIAT
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
τα καινούργια αυτοκίνητα
ΣΑΝΟΙΑ και ΑΙΙΤΟΒΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
αγοράζει μετρητοίς μεταχειρισμένα
ανταλλάσει το παληό σας αυτ/το
πωλεΐ μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΕΝΕΔ
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Νέο νομοσχέδιο για την πολιτι
κοποίηση της ΥΕΝΕΛ επανακατατέ
θηκε χθές από την κυβέρνηση στην
Βουλή. Δεν επιφέρει στο προηγούμε
νο καμιά μεταβολή, αλλά περιλαμβά
νει άλλες διατάξεις, που συμπληρώ
νουν παραλείψεις και κενά του νόμου
για τη δημόσια διοίκηση και διευκρι
νίσεις σε ορισμένες ασάφειες, για τις
μεταθέσεις, τις προαγωγές κ.λ,π. των
υποΛΛηκων ό ά αημοσιου και των
Ν.Π.Δ.Δ.
Περισσότερο σημαντική είναι η
τροφοδοσία που καθιερώνει χρόνοεπίδομα για τους υπαλλήλους εκεί
νους που θα δεχθούν να μετατεθούν
σε περιφερειακές υπηρεσίες.
Για την ενίσχυση της προσπά
θειας αυτής για αποκέντρωση ορίζε
ται ότι:
- Το χρονοεπίδομα θα είναι αντίλο
γο με την περιοχή και το βαθμό του
μετατειμένου υπαλλήλου.
- Η μετάθεσή του αυτή θα εποτελεί
πρόσθετο τυπικό προσόν για την
προαγωγή του στους δύο αμέσως
ανωτέρους
από
τονκατεχόμενο
βαθμούς.
Ειδικότερα, στο νέο νομοσχέδιο,
περιλαμβάνονται
διατάξεις,
που
ρυθμίζουν τα εξής θέματα:
- Τη χορήγηση κανονικής αδείας
τεσσάρων εβδομάδων σ’ όλους τους
υπαλλήλους Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
τακτικούς και συμβασιούχους.
- Την μετάθεση της αργίας, όταν
συμπίπτει με ημέρα κανονικής αργίας
Κυριακή ή Σάββατο - για την επο
μένη ή μεθεπομένη εργάσιμη μέρα.
- Την κατάργηση περιορισμών για
την επάνδρωση υπηρεσιακών μονά
δων κάθε υπουργείου.

,

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
τ/κο'!ν'ν
·>·.υ.ν ο
· Γων γεωργικών
. , , - ’ συνεστελίν» ΡΥάνιοσΒων, από κομματικά
γή του Τ° υ ΠΑΣ;Ο Κ κα, την υποτα^νήιιατί ?νροΓ1,ΓΟύ συνεταιριστικού
νεται ότι έ Γ ° *“·1εΡνών κόμμα, φαίεπιδίωΕη „ 1 „.Πει οαν βα<Τ1κή της
γης,. Π η κυβέρνηση της «Αλλα

που διέρρευσαν, στη σύσκεψη
αυτή, όπω ς αναμενόταν, το
Π Α ΣΟ Κ επιχείρησε να επιβάλει
τον δικό του υποψήφιο με το
π ρόσχημα ό μ ω ς της δημιουργίας
μετώ που «Δημοκρατικής Σ υνερ
γασίας» ό π ω ς συνέβη το 1978
(τότε βέβαια ο κ. Ζ αμπούνης δεν
ήταν ο εκλεκτός του Π Α ΣΟ Κ ).
Η αντίδραση τω ν άλλω ν
παραγόντω ν, εκτός Π Α Σ Ο Κ ,
υπήρξε άμεση και έντονη και
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας
η σύσκεψη απέτυχε παρανω δω ς,
αφού αποδοκιμάσθηκαν έντονα οι
μέθοδοι που εφαρμόζει ο κομμα
τικός μηχανισμός του κυβερνώ ν-

όλοι οι αγρότες να γραφτούν στους
συνεταιρισμούς και να αποκλείσουν
με την ψήφο τους την κατάληψη των
διοικήσεων από τους μαρξιστές και
τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ Α/ΝΣΕΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συνεχίζοντας την προπαγανδιστι
κή τακτική της η κυβέρνηση για δή
θεν εκδημοκρατισμό των συνεταιρι
σμών με το νέο νόμο, έδωσε (μέσω
της Δ/νσεως Γεωργίας Ημαθίας) στη
δημοσιότητα την πιό κάτω «καμπα
νιό»:
• Σύμφωνα με τον νόμο 1257/82
που πρόσφατα ψηφίστηκε αποβλέπε
ται η αποκατάσταση της δημοκρατι
κής λειτουργίας των Συνεταιρισμών
Οργανώσεων.
Με τον νόμο αυτό μπαίνουν τα
θεμέλια για την ανάπτυξη του Αγρο
τικού ' Συνεταιριστικού Κινήματος
στην χώρα μας.
Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου
θα γίνουν οι συνεταίροι ενεργά μέλη
του συνεταιρισμού και η συμμετοχή
της σ’ αυτόν θα είναι πιό ουσιαστική.
Μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνα
τή η διαχείριση των συνεταιριστικών
υποθέσεων από τους αγρότες - μέλη
των συνεταιρισμών. Η διοίκηση γίνε
ται κτήμα των συνεταίρων και όχι
ορισμένων παραγόντων που μόνιμα
εναλάσσονταν στις διοικήσεις. Δια
χωρίζεται απόλυτα το συνεταιριστικό
κίνημα ιιπό το συνδικαλιστικό Αγρο
τικό Κίνημα».

Ο κ. Μαγκάκης
για την
θανατική ποινή
Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. Α.
Μαγκάκης, αναφερόμενος στο πρό
βλημα της θανατικής ποινής, δήλωσε
όη στη σκέψη της κυβερνήσεως είναι
η κατάργησή της. Αν δεν έχει περιληφθεί στα θέματα α.μεσου προτεραιό
τητας. είναι γιατί ουσιαστικό από το
1974 έχει α το νήσο.

D IS C O
STUDIO

G.G.

ΣΗΜΕΡΑ
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

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

Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

το ς κόμματος να επιβάλλει με κά
θε τρόπο τον δικό του υποψ ήφιο.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΡΑΦΑΤ
Παράλογη και επικίνδυνη για τα
εθνικά μας συμφέροντα χαρακτήρισε
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ.
Ευαγ. Αβέρωφ την στάση της κυβερ
νήσει»« απέναντι στην «ανοιχτή
πρόσκληση» προς τον Γιασέρ Αρα
φάτ «να έλθει στην Αθήνα και να
παραμείνει όσο καιρό θέλει».
Η δήλωση του αρχηγού της
Αξιωματικής Αντιπολιτεόσεως κ
Αβέρωφ έχει ως εξής:
«Το μεγάλο πλήγμα των πυρκα
γιών συνέπεσκ με μιά καταπληκτική
δήλωση της κυβερνήσεως, επί άλλου
θέματος. 'Αφησα γι αυτό να περάσει
λίγος χρόνος, για να σχολιάσω την
απροσδόκητη κυβερνητική δήλωση.
Στις 2 του μηνός η κυβέρνηση
αναφερόμενη σε δημοσίευμα των
«Τάϊμς» του Λονδίνου δήλωσε ότι
«...υπάρχει από την κυβέρνηση ανοι
χτή πρόσκληση προς τον κ. λραφάτ
από πολλού χρόνου και την ακο-

ΑΔΕΔΥ-ΠΑΣΕΓΕΣ
ΚATΑΓΓΕΛΟΥΝ
Ανεπίτρεπτες ενέργειες
Η ΑΔΕΔΥ και η ΙΑΣΕΓΕΣ
κατάγγειλαν με χωριστές ανακοινώ
σεις τους τις απαράδεκτες αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές ενέργειες
των κυβερνητικών συνδικαλιστών.
Συγκεκριμένα:
Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλει ότι στόχος
της ΟΛΜΕ που ζητά με αίτησή της
να αναβλ,ηθεί το πανδημοσιούπαλληλικό συνέδριο στις 31.8.1982 είναι να
διορισθεί δοτή διοίκηση στην ΑΔΕ
ΔΥ και να μην εκλέξουν οι δημόσιοι
υπάλληλοι προεδρείο με δημοκρατι
κές διαδικασίες.
Τα παραπάνω τονίζονται άλλω
στε και στις προτάσεις που υπέβαλαν
οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΑΔΕΔΥ στο ιρηνοδικείο. Στις προτάσεις
αυτές η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι:
— Η απαίτηση της ΟΛΜΕ να εφαρ
μοστούν οι διατάξεις του νέου συνδι
καλιστικού νόμου και για τις αποφά
σεις που πάρθηκαν πριν από την ισχύ
του. δεν είναι νόμιμη.

- Είναι πέρα από το νόμο η αξίωση
της ΟΛΜΕ να καθορίσει η διοίκηση
της ΑΔΕΔΥ το βαθμό της οργάνω
σης και να αποφασίσει για το ποια
δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία μπο
ρούν να ανήκουν στη δύναμή της,
όταν και η νομοθεσία και το καταστα
τικό της ΑΔΕΔΥ παρέχουν αυτή την
αρμοδιότητα στο κυρίαρχο όργανο,
το πανδημοσιοϋπαλληλικό συνέδριο.
- Οι διατάξεις του νέου νόμου
1264/82 που επικαλείται η ΟΛΜΕ
για να επιτύχει την αναβολή του
συνεδρίου και το διορισμό στην
ΑΔΕΔΥ προσωρινής διοικήσει»; δεν
έχουν καμιά σχέση με την απόφαση
της ΑΔΕΔΥ γνα τη σύγκληση του
συνεδρίου. Οι δε λόγοι που προσβάλ
λονται στην αίτηση ακυρώσεως ιης
ΟΛΜΕ είναι λόγοι σκοπιμότητας και
όχι ακυρότητας.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ
Απαράδεκτες και αντισυνεταιρι
στικέε νοοακτηρίζονται εξ άλλου από
την ιακτινή γενική συνέλευση της
ΠΑΣΕΓΕΣ, οι προσπάθειες της
Επανεξετάζονται
Αγροπκής Τραπέζης να εξαναγκάζει
οι χορηγήσεις
τις Συνεταιρισηκές Οργανώσεις να
ασφαλιστούν στη δική της Ασφαλιτου Ν. 221/74
σηκή Εταιρία.
Σε ψήφισμα που εξέδιοσε η 30η
Επανεξετάζονται όλες οι περί
πτώσεις χορηγήσεως δημοσίων κτη γενική συνέλευση της κορυφαίας
μάτων σε υποψηφίους επενδυτές με Συνεταιτεριστικής Οργανώσεως των
ευνοϊκούς όρους, βάση του νόμου αγροτών μας, καταγγέλεται ο εξονα' γκασμός αυτός που γίνεται κάτω από
221/74.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός εθνι την απειλή διακοπής της δανειοδοτή
κής οικονομίας κ. Αντ. Γεωργιάδης, σεως των Συνεταιρισμών.
Με τη μεθόδευση αυτή η ATE
ο οποίος πρόσθεσε όη η επανεξέταση
παραβιάζει
καταστατικές διατάξεις
γίνεται επειδή διαπιστώθηκε ότι έγι
ναν παραχωρήσεις κτημάτων του της που ορίζουν ως σκοπό της Αγρό
ηκής την προαγωγή και υποστήριξη
Δημοσίου χωρίς να ελεγχθεί στη
συνέχεια αν πράγματι εκπληρώθηκε των Συνεταιρισμών.
Η συνέλευση τέλος καλεί τον
ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηαρμόδιο υπουργό Γεωργίας να θέοει
καν. Δηλαδή αν έγιναν στα οικόπεδα
τεβμα σ' αυτές π ς απαράδεκτες κι
αυτά επενδυηκές εγκαταστάσεις ή
ανησυνεταιριστικές ενέργειες της
όχι (μέσα σε μιά τριετία).
ATE.

Διορίζονται 2.000
γεωπόνοι στο Δημόσιο
Θα απορροφηθεί και θα χρησιμο
ποιηθεί όλο το γεωπονικό δυναμικό
(περίπου 2000 γεωπόνοι) για την
εφαρμογή του κυβερνηηκού γεωργι
κού προγράμματος από το υπουργείο
Γεωργίας, την Αγροηκή Τράπεζα,
τους δημόσιους οργανισμούς και τις
συνεταιριστικές οργανώσεις.
Αυτό δήλωσε προχθές ο υπουρ
γός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης, ο οποίος
πρόσθεσε όη κύριο έργο του γεωπό
νου είναι να βοηθά τόσο στο σχεδιασμό της αγροηκής πολιηκής. όσο
και καθημερινά τον αγρότη στον τό
πο δουλειάς του, ώστε να συντείνει
στη βελτίωση του βιοτικού του επι
πέδου.
Το υπουργείο Γ εωργίας σε συνεν
νόηση με τους συνδικαλιστικούς
φορείς των γεωπόνων έχει ήδη πάρει
ή και θα πάρει μέτρα τα οποία θα
διευκολύνουν τους γεωπόνους στην
εκτέλεση του έργου τους.
Στα πλαίσια αυτής της προσπά
θειας:
• Θα υπάρξουν όργανα συντονι
σμού των υπηρεσιών του υπουργείου
από αρμοδίους υπηρεσιακούς παρά
γοντες μόλις εκδοθούν τα προεδρικά
οιαταγματα σε εφαρμογή του ν.
1232/82.
• Θα συμμετάσχουν μόνιμα οι
συνδικαλιστικοί φορείς στην επεξερ
γασία των μέτρων του υπουργείου.
• Θα καθιερωθούν για η ς μετά
θέσεις και τοποθετήσεις ανηκειμενι
κές διαδικασίες. Σχεηκή ρύθμιση
επεξεργάζεται ήδη ομάδα εργασίας
των συνδικαλισηκών φορέων του
υπουργείου.
•
Προωθήθηκαν οι απόψεις ης
ΠΕΓΔΥ (ανέστειλε τη 48ωρη απερ
γία) για το ενιαίο μισθολόγιο στο
υπουργείο προεδρίας.
• Χορηγήθηκαν στους γεωπό
νους σύμφωνα με η ς ισχύρυσες απο
φάσεις, υπερωρίες νψ να επισκέϊ ιψνται τα χωριά ης Ιίραδινέ,-ώρι; για να
κατατοπίζουν' τοψς *αγρότες πάνω
στις εξελίξεις της γεωπονικής επιστή
μης και η ς πρακτικές εφαρμογές της.
•
Αύξησε τη χιλιομετρική απο
ζημίιοση σε 6 δρχ. ειδικά για τους

γεωπόνους επειδή κινούνται σι: αγρόηκούς δρόμοι»; κακή; βατότητας
• Θα αντιμετωπίσει την ικανο
ποίηση ιων υπολοίπων οικονομικών
θεμάτων (εξίσωση προσωρινού προσ
ωπικού επιδόματος και χορήγησης
επιδόματος 30%) στα πλαίσια του
ενιαίου μισθολογίου.

λουθία του να έλθει στην Ι-λλάδα και
να παραμείνει όσον καιρό θέλει»
Αφήνω το ό η ο καθορισμός τι>διάρκειας της επτσκέψεως από ιίδιο τον επισκέπτη, μπορεί ve σήμα,
νει διάρκεια αορίστου χρόνου. Αφή
νω επίσης ότι η επίσκεψη του αυχη
γού οργανωμένων στρατιωτικών
μονάδων, μοιραίο θα σημάνια και κ ιποια εξωτερική δραστηριότητα tou,
που μπορεί να δημιουργήσει διάφο
ρες περιπλοκές. Αφήνω και άλλο;
λεπτομέρειες γιατί εκείνο που π,ιέπη
προπάντων να επίσημο νοεί είναι ι·
εξής: Ό τι την ώρα που καμία Λρβσι
κή χώρα δεν δέχεται να φιλοζ> 'ή ο ,
τον πολεμικό ηγέτη των δύστυχων
Παλαιστινίων, τούτο όχι μόνο -,>δέ
χθηκε αλλά το επιζήτησε η Ελλάς. Te
επιζήτησε χωρίς να λάβει υ.π όψη tro
τούτο ήταν ενδεχόμενο vu γ ιν ν ή ^
απορίες σε ορισμένες Αραβικέ; χ·«
ρκς, με nç οποίες έχουμε σικνρύς
παραδοσιακούς δεσμούς κοι σημαντι
κά οικονομικά συμφέροντπ. Χωρίς
να λάβει ακόμα απ' ύψη όη ΐούτυ
πιθανόηιτα να πρυΚαλέσει την αξεκ
αντίδραση Ισραηλιτών, π,,, .μναι
ισχυρότατοι παράγοντες στο εξωτερι
κό.
Η στάση της κυβερνήσει»; σ
αυτό τα θέμα, μοναδική και σ ιχυτόν
ακόμα τον Αραβικό χώρο, ,'ítv έχ.·ι
λογική εξήγηση Μόνο ίσως κάποια
λογική του παραλόγου μπορεί vu ιη
δικαιολογήσει».
• Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
σε απάντηση των δηλώσεων tou κ
ΑβέρωΦ. ιοχυρίσθηκε ό η ο Λραψι'
δεν χρειάζεται ούτε καν «βίζα» γ;» -,ι
έλθει στην Ελλάδα. Και επέκριν π
πρόεδρο της Νέας Λημοκρο σας διότι
•δεν θέλει να κατμνοήσει. ούτε τι,-,
πολιηκή, ούτκ την διπλωματική, οέ·τ
την νομική πλευρά του θέματος·
Ο εκπρόσωπος της Νέα: Δήμο
κρατίας παρατήρησε στα όσα είπε ο
κυβερνηηκός εκπρόσωπος:
«Το ατύχημα γιυ την κυβέρνηση
είναι ότι κανένας Έλληνας διν μπο
ρεί να καηινυήσει την θέση, την
οποία έλαβε, στο θέμα της πμοσκλή
σεως του στρατιωτικού ηγέτη τωι
άμοιρων Παλαιστινίων. Το πράγμα
είναι τόσο σαφές και τόσο εξιαφρεν,
κύ ώστε δεν χρειάζεται περισσότερα,
σχόλια·.

Ο
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δέχτηκε
τον Γ. Πέτσο

Ο πρωθυπουργό; κ. Λ. Ιια,.αν
δρέου δέχτηκε σύμφωνο με δημ<>
σιογραφικές πληροφορίες το βου
λευτή κ Γ. Πέτσο και είχε μαζί του
δίωρη συνομιλία γύρω ιιπά to γνω 
στά θέμα που οδήγησε στην απομά
κρυνσή του από το ΠΑΣΟΚ.
Στη συνάντηση που έγινι στα
Λαγονήσι, ο κ. Γ. Πέτσος έδωσε εξη
γήσεις στον πρωθυπουργό, για το
περιεχόμενο της ομιλίιιζ που είχε κά
νει στην Έδεσσα
εξηγήσεις που
κατά ne ίδιες πηγές, είναι πιθανό να
οδηγήσουν μελλοντικά οτην αποκα
τάσταση του νεαρού βουλευτή Υπεν
θυμίζεττιι. ότι ο κ- Πίτσας, βρίσκεται
εκτός tou ΠΑΣΟΚ. ύστερα απο όή
λωαη του πρωθυπουργού κ. Α.
Πιιπανδρέου. χωρίς ακόμη να έχει
συνελθεί γω ιο θέμα αυτό κανένα όρ
γανο του Κινήματος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ ΚΥΚΕΡ1ΔΗ ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΑΙΑ

Μαλακούση 30-τηλ. 62.811
ΒΕΡΟΙΑ

Για την Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
κοι την Α' Β' Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ και των 2 τύπων
Σας πληροφορούμε ότι
Στα τελευταία τμήματα θερινής εντατικής
προετοιμασίας που αρχίζουν στις 9 Αυγούστου
θα διδάξουν οι γνωστοί σας καθηγητές
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: Λιακάκος Θ.-Λιοόλιας Ν.-Κιοοτοπουλου-Λισκόκου Λ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: Γαλλικός Σ.-Κυκεριδης Σ. Χαλκίδης Μ. Κάρο
ναστάσης Τ.
ΦΥΣΙΚΟΙ: Βατής Β.-Μουταφίδιχς Μ.
ΧΗΜΙΚΟΙ: Μουρατιδης θ .

ΙΙροοοχή: Στα χειμερινά τμήματα rjjv θα αρχντοΟν
στις 10 Σοιτέμ|Ιρη θα διδάξουν πάλι οι Φυσικοί τΟΠ
Φροντιστηρίου μας ΒΕΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και ΜΟΥ
ΤΑΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Σάββατο 7 Aoyw

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑ Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο
8 9 10

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αυτός ο τύραννος κυβέρνησε
στην αρχαία Κόρινθο.
2. Η «γκαρσόνα» απ' τα σουξέ της
-

1. Ονειρο του Γιασέρ Αραφάτ, που
ακόμη δεν πραγματοποιήθηκε.
2. Στα καφενεία προοφέρετιη και
τέτοιος καφές - Η αρχή και το
τέλος μιας σειράς.
5. Επώνυμο · ηθοποιών μας, ενός
που πέθανε και . μιάς που ζεΐ
(αντίστρ) — Ποταμός της Μ
Ασίας.
1. Αντίστροφο μέσο συγκοινωνίας
— Από την νέα ποδοσφαιρική
περίοδο θ' αγωνίζεται στον όμιλο
που βρίσκεται η Νάουσα.
ί . Εργαλείο των κηπουρών στον
πληθυντικό (αντίστρ.).
6. Αυτή διαφορετική w
*<**
ανθρώπινο ιιυαλό (καθ.) — Αρχι-

280,

3. Αυτός έξω από την... αναδόμηση
** — Μισό... πάκο.
4. Θάχει κι αυτός τη θέση του
στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες
— Αρχαίο αιτιολογικό.
5. Συνέχεια στα... ένρινα (αντίστρ.)
— Αόριστη αντωνυμία.
6. Και μιά προσωπική αντωνυμία —
Τραπουλόχαρτο.
7. Αυτό κάνει δουλειά με τα ανθρώ
πινα χέρια (όημοτ.) - Είναι και η
στερλίνα.
8 Επώνυμο Έλληνα συνθέτη.
9. Αλλιώς το εισιτήριο (καθ.) —
1025.
10. Αυτή η θεά προσωποποίηση
της... χαραυγής - Μάρκα στυλόγράφων.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΔΟΞΑ - ΟΦΙΣ 2. ΥΛΑΚΗ 3. ΥΠΝΟ - ΑΜ1Ν 4. ΣΙΑ ΗΤΑ 5. ΕΟΚ 6. OTA - A ΕΚ 7. ΡΑΪΤ - ΑΡΝΙ 8. ΑΡΕΤΗ 9.
ΣΑΣΙ - ΙΣΚΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1, ΔΡΥΣ - ΟΡΑΣ 2. ΠΙΑΤΑ 3. ΞΥΝΑ - ΑΙΑΣ 4. ΑΛΟ - ΤΡΙ
(Α) 5 ΙΟΝ 6. ΟΚΑ - ΑΤΙ 7. ΦΗΜΗ - ΑΡΗΣ 8. ΓΤΦΕΝ 9.
ΣΙΝΑ - ΚΙΛΑ.
•
Είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε
την κοινή καμήλα από τη δρομάόα
γαιτί η κοινή καμήλα έχει δύο καμ
πούρες ενώ η δρομάόα έχει μία.
• Το μέρος του σώματος που
παθαίνει φλεγμονή είναι πολύ πτό
θερμό από το υπόλοιπο σώμα, γιατί
στο σημείο αυτό τα αιμοφόρα αγγεία
διαστέλλονται και έτσι μαζεύουν
περισσότερο αίμα.
•
»Αυτός είναι ατσίδα». Ξέρετε
πως προήλθε αυτή η φράση; Εάν όχι
σας λέμε ό π για την προέλευση της
υπάρχουν αρκετές εκδοχές.
Πολλοί λένε πως η λέξη παράγεται από τη γαλλική »ασίντ», που
σημαίνει «οξύ».
Αλλοι πάλι ότι προέρχεται από
την «ακίδα». Υπάρχει όμως και μιά
άλλη άποψη που λέει, πως προέρχε
ται από το ζώον «ικτίς», δηλαδή την
γνωστή μας νυφίτσα, το κουνάβι
όπως λέγεται σε πολλά μέρη. Και
τούτο το υποστηρίζουν, γιατί είναι
ζώο πολύ έξυπνο, πονηρό και ευκίνη
το.
•
Στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν
βέβαια κονσέρβες. Ό μω ς η διατήρη
ση των τροφών δεν είναι επίτευγμα
της εποχής μας. Οι αρχαίοι μας πρό
γονοι διατηρούσαν τα σαλατικά Kat
ΟΑΛίΛ. ηιυψες με αποςημανοη.
Περίεργα αιγυπτιακά ιερογλυφικά
αναφέρουν σαφώς την τεχνική απο
ξήρανση, φαρμάκων και θεραπευτι
κών φυτών. Τα τρόφιμα αποξηραί

Η ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

κά ασφαλιστικού μας ταμείου
7. ίο μισό της... διίσεως — Μουσι
κός όρος.
8. Αντίστροφη ράτσα σκυλιών.
9. Ανώτατη καλλιτεχνική διάκριση
— Κίνηση στο σκάκι.
10. Είναι και η ξιφασκία - Χρηματι
στηριακή η αξία του στην Τουρ
κία (αντίστρ.).

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Έκδοση: Πειραματικό Εργαστήρι Βέροιας

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

νονταν εκτεθειμένα στον ήλιο και
στον αέρα.
•
Η νυκτερίδα βρίσκει το δρόμο
της με την ακοή η μέλισσα με την
όραση και το ψάρι με την όσφρηση.
•
Η λέξη μποϋκοτάζ οφείλεται
σε κάποιο Ιρλανδό, που ονομάζονταν
Μπουκάτ,και που το 1880 αρνήθηκε
να πάρει μέρος σε μαί πατριωτική κί
νηση. Ό λοι οι ρίλοι του για το λόγο
αυτό διέκοψαν τις σχέσεις μαζί του
»u> υι κμγιιι«, ιυυ υΛηργησιιν:
• Ξέρετε γιατί τη Σαντορίνη τη
λένε Σαντορίνη; Γιατί εκεί γεννήθηκε
η Αγία Ειρήνη που μαρτύρησε στη
Θεσσαλονίκη. Ό τα ν λοιπόν, το

Η Συνοικία
Από το φίλο ζωγράοο. ποιητή και
αρχιτέκτονα Μάκη Βαρλάμη πήρα
τιμής ένεκεν, το νέο του βιβλίο η λαϊ
κή αρχιτεκτονική της Σαντορίνης *Η
Συνοικία».
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Ευθύμιος Βαρλάμης γεννήθηκε
στην Βέροια το 1942. σπούδασε αρχι
τεκτονική στην ακαδημία της Βιέν
νης όπου και διδάσκει από το 1974.
είναι ιδρυτής του αρχιτεκτονικού
σεμιναρίου στην Σαντορίνη, στο
εργαστήρι του στην Βιέννη και στην
Βέροια, σχολείται με την πειραματική
αρχιτεκτονική της επικοινωνίας των
πόλεων, η μεγάλη του εργασία
«Αμβούργο» εκτίθεται στο μουσείο
μοντέρνας τέχνης της Βιέννης και
στο Αμβούργο. Διαλέξεις και παρου
σίαση σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπι
στήμια. Το πειραματικό εργαστήρι
Βέροιας ανοίγει με την έκόιση αυτή
μιά σειρά από μελέτες πάνω στον
ελληνικό χώρο, προεργασίες για την
πραγμάτωση του αρχαϊκού συνοικι
σμού Ημαθίας.
Το βιβλίο που παρουσιάζουμε εί
ναι μιά καλαίσθητη έκδοση με επιμε
λημένη εργασία και αφιερώνεται στη
μητέρα του Ρεβέκα. Μέσα στις 24
σελίδες του περιλαμβάνει δείγματα

όμορφο νησί αποτελούσε ιταλική
κτήση οι Ιταλοί το ιιποκαλούσαν
Σάντα Ειρήνη, δηλαδή Αγία Ειρήνη.
Αργότερα από την σύντμηση των
δύο αυτών λέξεων προήλθε η ονομα
σία Σαντορίνη, που. όπως είναι γνω
στό, λέγεται και Θήρα.
•

Η λέξη στερλίνα προέρχεται

όχθης της Αγγλίας, που ονομάζονταν
Οστέρλινγκ και το χρήμα το οποίο
εμπορευόταν πήρε το όνομα των
τελευταίων συλλαβών.

ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ 1982
με εικόνες και σχέδια της αρχιτεκτο ναι αρχέτυπο φαινόμενο και οχι
νικής του δημιουργίας. Ο συγγρα
αυθαιρεσία της κοινωνικής συνθέΦέας κλείνοντας την μελέτη τονίζει σεως.
συνοπτικά:
αΐ α] λαϊκή αρχιτεκτονική είναι
αρχέτυπη μετασχημάτιση της γής
του φωτός, του βιοτόπου χώρου.
β) η απομάκρυνση του σύγχρο
νου ανθρώπου από το οργανικό του
περιβάλλον κάνει έντονη και δραμα
τική την άμεση επιστροφή στον αρχέγονο χώρο.
γ) η συναισθηματική διάχυση του
χώρου στην λαϊκή αρχιτεκτονική ει-

Σαν σήμερα
Στις 7 Αυγούοιου ί 804. ακριβώς σαν
σήμερα, ο αμερικανικός στόλος βομβάρδι
σε την Τρίπολη της Λιβύης.
Σαν σήμερα επίσης το;
626 Ο Βυζαντινός στολος αποκρούει
επίθεση των Αράβων κατά της
Κωνσταντινουπόλεως.
1821 Μετά πολύμηνη πολιορκία οι Τούρ
κοι της Μεθώνης εξαναγκάζονται
να συνθηκολογήσουν.
1867 Το θρυλικό ατμόπλοιο «Αρκάδι»
που μετέφερε πολλές ενισχύσεις
από την Ελλάδα στην Κρήτη, βυθί
ζεται από τουρκικά πολεμικό.
1912 Η Ρωσία και η Ιαπωνία υπέγραψαν
συμφωνία με την οποία προσδιορί
ζονταν οι σφαίρες επιρροής στην
Μογγολία και στη Μαντζουρία.
1942 Οι αμερικανικές δυνάμεις έφθαααν
στο Γκουαλντακανάλ. του Ειρηνι
κού.
1945 II Σοβιετική Ένωση κήρυξε τον
πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας,
ακριβώς 5 ημέρες πριν η Ιαπωνία
παρυδοθεί.
1959 Η Κίνα εισέβαλε στο βορειοανατο
λικό τμήμα της Ινδίας.
1960 Η ακτή του Ελεφαντοστού έγινε
ανεξάρτητη από τη Γαλλία.
1974 Η Δυτική Γερμανία και η Συρία
συμφώνησαν να ανανεώσουν τις
διπλωματικές τους σχέσεις.
1976 Ανακοινώθηκε ότι το Ιράν συμφώ
νησε να αγοράσει στρατιωτικό εξο
πλισμό 10 όισεκ, δολ. από τις Ηνω
μένες Πολιτείες.
1980' Ενας νεκρός, ένας αγνοούμενος και
13 τραυματίες ήταν ο απολογισμός,
όταν αεροπλάνο της ρουμανικής
εταιρεία; »ΤΑΡΟΜ» με 152 επιβάτς
και 16μελές πλήρωμα κατέπεσε στη
θάλασσα, λίγο πριν προσγειωθεί
στο αεροδρόμιο Νουαντίμπου της
Μαυριτανίας.
1980 Περισσότερα από 200.000 άτομα
και 46.000 ζώα απομακρύνθηκαν,
από επτά επαρχίες της Κούβας, που
σαρώνονται από τον τυφώνα
»’Αλλεν».
.
1981 Η εφημερίδα «Ουάσιγκτον Σταρ»
που ίςησε 1Τί χρονιά κυκλοφόρησε
το τελευταίο της φύλλο, κάτω από
τον τίτλο: · 129ος χρόνος αριθμ.
219 Δεν πρόκειται να υπάρξει
220ό».

δ) επα να κτίση του υΐΜΐιωμυ,ιιη,
της κοινωνικότητας, επιστροφή στην
πολιτιστική μονάδα - ομάδα.
Τον συγχαίρουμε για την και
νούργια πνευματική του προσφορά.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Χάθηκε
γατάκι
Στις 2 Αύγουστού στην περιοχή
Ελιάς (Μ. Αλεξάνδρου Ε. Ζάχου)
χάθηκε γατάκι μαυρόοσπρο. αρσε
νικό, τεσσάρων μηνών, με μαύρο
σημάδι στο πηγούνι και λευκό
δημάόι πάνω από το αριστερό μάτι.
Πληροφορηθήκαμε πως δύο παιδιά
το βρήκαν τραυματισμένο από
αυτοκίνητο στα πίσω πόδια. Παρακαλούμε τα παιδιά να επικοινωνησου μαζί μας στο τηλέφωνο
(26315) και να μας ενημερώσουν
για την κατάστασή του. Σε περίπτω
ση που επιστροφεί ζωντανό θο
αμοιφθούν με το ποσό των 4.000
δρχ. Σε περίπτωση που θελήσουν
να το κρατήσουν είναι δικό τους,
αρκεί να μος ειδοποιήσουν σχετικά.

Η ΤΕΧΝΟ ΛΟ ΓΙΑ
J
i ^ r ÍrTf£^
ΣΤ Η ΖΩΗ Μ Α Σ
1

Ηλεκτρονικοί
εγκέφαλοι
για προστασία
των σπιτιών
σκονται στο σπίτι. Τέσσερεις οι®
ρεπκοί ήχοι χαρακτηρίζουν τις
ΦΟρεπκές αιυίες συναγερμού. Εξι
ρικά τάλα το «Ιντερσεπτ» μ π ο ρ εί^
θέτει σε λητουργίο μιά σειρή
ακόμη να ειδοποιεί αυτόματα ο»
αρμόδιες υπηρεσίες αν τυχόν ανβί
Φωτιά ή κάποιος κάνει διάρρηξη ψ
ώρα που οι ένοικοι δεν βρίσκσιξ
στο σπίτι.

Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε
παγκόσμια άνοδο. Δεν είναι λοιπόν
να απορεί χύνεις, που όλο και περισ
σότεροι άνθρωποι φροντίζουν για
την προστασία των σπιτιών τους με
υπερεξελιγμένους τρόπου; επισήμαν
σης διαρρηκτών.
Η βρετανική εταιρία Ιντερσεπτ
Αλάρμ έβγαλε πρόσφατα στην αγο
ρά ένα τελευταίο μοντέλο που διεκδικεί τον τίτλο τυυ πρώτου ηλεκτρονι
κού συστήματος προστασίας των
σπιτιών από διαρρήκτες.
Το σύστημα συναγερμού «Ίντετ·
σεπτ» αποτελεί ται από ένα κεντρικό
ηλεκτρονικό εγκέφαλο, που κρατά σε
συνεχή επιφυλακή μέχρι και 64 εκι
μέρους u-νιχνευτές. Ό λοι του; μπο
ρούν να συνδέονται με ένα μοναδικό
λεπτό καλώδιο και να προστατεύουν
πόρτες, παράθυρα, και οπωσδήποτε
άλλο σημείο πιθανής εισόδου. Το
« Ιντερσεπτ» μπορεί υκύμη ή να δίνει
σήμα στους ενοίκους αν κάποια ηλε
κτρική συσκευή π,χ. το ψυγείο επαν:
να λειτουργεί.
Στο εσωτερικό του σπιτιού υπάρ
χει το σύστημα συναγερμού για να
ειδοποιεί τους ενοίκους ότι ver. έκτε
κγο συμβαίνει, εο' όσον αυτοί βρϊ·

ât
Για πρόσθετη ασφάλεια to οι
στη μα σογσγερμοό μπορεί να
τουργεί ή ve αλλάξει «όνο αν ο ’«Α
Vτη της χτύπησα μέσα στην κεντιά
συσκευή ένα μυστικό κώδικα που
να αυτός γνωρίζει, Σύμψωνο με
δήλωση των κατασκευαστών ο
■ροστιπεύει από παρανομίες γν
σαν «εσωτερικές». Η τιμή του κεν^
κού εγκέφαλου μαζί με την ιγκ
στάση των ανιχνευτών οτοιχ
περίπου 57ί λίρες για ένα συνηθιι

να σιίτυ

L
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Στην αυλή ε.·ύς τρελοκομείο
Ενας τρελός σέρνει δεμέν
έι«ν σπόγγο την οδοντόβουρ

• Οι φιλάνθρωπε; πράξεις δεν
είναι ως επί το πλείστον παρά εμπορι
κές πράξεις, πώληση, αγορά, ανταλ
λαγή με κέρδος τον ουρανό, την
γενιή εκτίμηση και την ανάπαυση της
συνειδήσεως..
ΡΕΜΥ ΝΤΕ ΓΚΟΥΡΜΟΝ

του.
— Πώς πάμε λοιπόν; ρωτά ο νοσύ
μος. Βγάζεις περίπατο τα σκύλο <
— Μα δεν βλέπετε; Δεν είναι
λος, είναι οδοντόβουρτσα!
Ο νοσοκόμος τα χάνει και
ζητάει συΥΥνώμη.
—δ Ομορφο. ΪΠΙΙ -η σχπριηιΓ
γυριζ»· τότε κπι λέει υ τρελός ι
οδοντόβουρτσά του!

ΖAB DATO. T
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Α' μέρος)

ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΑΔΕΙΟ!
— Μπόμπά βρήκα στο δρόμο
πορτοφόλι.
Να το παραδοισω στην αστυ(θ
μία:
—Ά δ ειο ή γεμάτο;
- Ά δ ε ιο .
— Nu το παραχώσεις αμέσως.

2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.45 0 ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
6.05 XAÍNTI
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘ!
ΝΑ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΟ
8.30 ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΓΤΕΡΜΠΡΙΤΖ
10.45 ΜΠΟΥΑΤ
11.15 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΩΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.05 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
5.05 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 Ειδήσεις
6.40 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΤΣ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.35 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΕΝΕΔ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7
2.00
2.30
2.45
4.30
5.00
6.00
6.15
7.45
8.00

ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ 8ΟΥΛΗ
Β.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡ!
9.30 Ε ΙΛ Κ ίεσ

10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

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

22.222
22.505
125
25.749
2 4 .4 4 4
•
23.619
2 3 .3 6 4
23376
100
121
199

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

22.199
2 2 .2 0 0
22.314
4 1 .3 5 3

Ηαδιοιοξι

6 2 .5 5 5
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζελυυ
Εθνική Τράπεζα
24.141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκράιους
ΠΑ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ K apaiaoiou 22 532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

62.666

Έναντι ΚΤΕΛ
Μ ui pel. π

24080
23.350

★ ♦*
Ο μικρός στον επισκέπτη: ι
— Ο μπόμπάς μου κύριε είναι ^
κρεβάτι. Δεν θα μπορέσει να όΛ
δεχβεί.
—Ώ . ελπίζω να μ η ν είναι κάτι συρ*|
Ρό:
—Ό χ ι! Η μαμά του μπαλώνει γ
παντελόνι...

***
ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΣΚΑΣΕ
Ενας κλέφτης μπαίνει μιά νύ*
σ' ένα σπίτι. Στο υπνοδωμάτιο κοθ
tai ένα ζευγάρι νεονύμβκυν. Ilcvf
σκέψεις μπαίνουν στο μυαλό το
Με μιά κιμωλία σχηματίζει ένσ
κλα στο πάτωμα και μετά με |
ρεβόλβερ του διατάζει το σύζυγο
σηκωθεί από το κρεβάτι και να μέ
ακίνητος μέσα στον κύκλο που ι
μάτισε.
— Αν τοίςιήσεις να βγάλεις καν
ένα μόνο πόδι σου έξω από τον
κλο θα σε σκοτώσω σαν σκυλί, ι
λεί ο κλέφτης.
Ο σύζυγος υπακούει. Ο κλϊ
παίρνει την θέση του στο κρεβάτι))
κοντά στη νεαρή σύζυγό του. Η !
χτο περνάει... Την ραγή ο απροα
τσς επισκέπτης φιλάει το χέρι
κατάχτησής τον >«ι φεύγα όπα
8ε.
Η νεαρή γ· ανΓικσ λίγο ενοχΜ
«η ρίχνει μιά μιιπά στυν σύζυγό 1
Εκείνος είναι ακόμη όρίπος σ τ ο ν Ρ
κλο που είχε φτιάξει ο κλέφτης-1
rival σκασμένος από τα γέλια...
— Αλήθεια του λέει εκείνη, ατίμό
τη γυναίκα σου και ο π ό σε Γ
δάζει!
— Μα όχι απαντά εκείνος αν
οτβ γέλια του, δε γελά» γι αυτό. (
τόσου ότι αυτός ο βλάκας δεν
είδηση δ η τη νύχτα βγήκα όύο ψσ
από τον κύκλο του..

23α μ
24.343
23-131
26.726
26.920
23.S80
22.636

+

STUDIO

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1 45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ

6.30 MIA OPA ΜΕ ΌΝ ΡΑΦΑΕΛ
7.30. ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛ
Κάθ€ €ίδους φωτογρα<
ΦΠΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροττόΑ^ως 7 -ΤηΛ. 62.
ΒΕΡΟΙΑ

Σ-άββατο 7 Αυγούστου 1982

«ΛΑΟΣ»

-^ τ ,Γ * - * * * * * . * > *

ΣΕΛΙΔΑ 3η
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ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ Σ ΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Φ.Α.Σ. «ΝΑΟΥΣΑ»
Εξελέγη πάλι η παλιά διοίκηση
Οπως προβλέψομε >cui στο
περασμένο φύλλο του ΛΑΟΥ για μια
ακόμη χρονκ} η Νάουσα δεν βρήκε
την λύση στην προχθεσινή Γενική
Συνεκευση του συλλόγου μια Ά u δεν
βρέθηκαν νέοι άνθρωποι για να ανιιλάβουν την τύχη της ομάδας. Η προχλ εσινη γενική συνέλευση μπορεί να
χαρακτηριστεί σαν παροδεΐα, αφού
ο«τε στις κρίσιμες αυτές στιγμές που
περνάει η ομάδα έδειξαν, να συγκρινουνται οι^ παράγοντες της πόλε.ως
και το πιο δραματικό ότι τα μέλη που
παρευρέθηκαν ήταν πάλι λίγοι άν
ρωποι (επαγγελματίες kui οι μερο‘Μματιάρηδες)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
^Ιε όλη autd τα γεγονότα που
«“ νερώνουν την τραγικότητα ιηε
κηταοτάσβυς άρχισε η γενική συνέ"
τη.'ΠΛ Π° υ 71
τον ^άΥ° ο πρόεδρος
’ Διοικητικού συμβουλίου κ. Νίο Νικόλαος και που εξήγησε στην

Λη,° a i -XOZ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
- lU’ltpiou και της £ αν0ής, το γένος
στη 'κι 'Ιθυ γεννήθηκε και κατοικεί
M i í u S S * * 10 Φβροάλων και η
Χ η ν π ά ^ ΛΕμΗ ΓΟυ Μι*αεΙ?' κ'αι "Κ
r tTarT 8*1^ T0 y * '·* Ζέμηοόλα, που
π ο ή Τ ηΚί· καί κατοικεί στη Βέροια,
σκκι ' :αΐ να ““ ^ρευτούν με Ορη
poui.UKQ 7άμ0 ™ υ ° ° Υ'νει σ π 1 Βέ-

συνέλευση την κατάσταση στην
οποία βρίσκετε η ομάδα και που σαν
πιο επίμαχο θέμα δεν ήταν άλλο από
το «οικονομικό».
Ο κ. Νίκου μεταξύ άλλων είπε ότι
ο σύλλογός αυτήν την στιγμή είναι
άρρωστος και μάλιστα βαρκιά. και
επειδή οι αιτίες που έφεραν τον συλ
λογο σ' αυτήν την δύσκολη θέση θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι η προεξό
φληση γραμματίων φόρτωναν τον
σύλλογο με παθητικό.
Κατόπιν αναφερθηκε στην διαδρο
μή της ομάδος του περασμένου πρώ
ταθλήματος και είπε ότι τόσο εγώ
όσο και οι συνεργάτες μου έχοντας
το τεράστιο αυτό οικονομικό πρό
βλημα κρατήσαμε την ομάδα στην Β'
Εθνική, με τεχ.νική βροχή αφού είχα
με προβλήματα τεχνικών όπως του κ.
Γηϊτάνου ο οποίος γκι μας φάνηκε
ένας άξιος τεχνικός αλλά φοβήθηκε
το κρίσιμο εκείνο παιχνίδι με την
ΒΕΡΟΙΑ και αποχώρησε όπως στην
συΐ'έχειο το ίδιο περίπου συνέβη με
τον κ. Εμμανουηλίδη που αποχώρη
σε και αυτός βλέποντας τον κίνδυνο
του υποβιβασμού,, και τελευταία
καταλήξαμε στην πρόσληψη του κ.
Γιάντζη. ο οποίος και κράτησε την
ομάδα μαζί με εμάς και τους παίκτες
στην Β' Εθνική.
Και τελευταία κατέληξε το επίμα
χο θέμα της μεταγραφής του Παρίζα
στην Βέροια που είπε ότι στην κατά
σταση που βρισκόταν ο σύλλογος
έδωσε τον παίκτη νομίζοντας ότι Οα

ξεφύγει κάπως από το μδιέξοόο του
οικονομικού,
Εμείς νομίζω ότι στα 4 χρόνιο
προσφοράς στο σύλλογο κουραστή
καμε καΓγω δε προσωπικής ΘΙλω νο
αποχωρίσω οπό την Λιοίκηση,
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στην συνέχεια ακούστηκαν διάφο
ρες απόψεις από τα μέλη της συνελεύσεως και η γενική εντύπωση ήταν
ότι η διοίκηση κρίθηκε με συμπάθεια
για τα έργα της,
Το επόμενο θέμα ήταν η ανάδειξη
διοικητικού συμβουλίου που ήταν
και το πιο μελανό σημείο της συνε
λβδαεως αφού από τα 75 πιψιστάμενα μέλη δεν έδειξαν διάθεση για την
ανάδειξη του νέου συμβουλίου. Έτσι
αφού δεν πήρε οάρκα και οστά για
την υποψηφιότητα στην συνέχεια το
κυρίαρχο σώμα συμφώνησε με την
πρόταση του προέδρου κ Νίκου να
μείνει όπως έχει το παληό διοικητικό
συμβούλιο διότι όλοι τους είχαν υπο
γεγραμμένο γραμμάτια και ήταν δύ
σκολη η παραίτησή τους. Μι: αυτό
φάνηκε ότι η παληό διοίκησή δέν
ήταν διατεθειμένη να αφήσει την
εκλογή νέου Διοικητικού συμβου
λίου παρά την προσπάθεια που κατεβλ.ήθει οηό τα μέλη της συνελεύσεις
δια 5 μελή επιτροπή που θα εύρισκε
μια λύση για το οικονομικό της ομά
δος δεν καρποφόρησε]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓ1 ΣΜΟΣ
Στην
συνέλευση
διαβάστηκε

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ Π. ΣΚΥΛΓΓΣΙΟΥ
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ο νεοφώτιστος στην Α κατηγορία της ΕΠΣΚΜ ΑΡΗΣ Π. ΣΥυλιτσίου στην επιθυμία του να διακριθεί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σ,ι 5 Γεν,>;ύ Νοσοκομείο Λαρίσης δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για ιη Μέ
'¿ δ 'ΐ 'θ θ 'Ρ £πηγγελμα,"£Ί Νοσηλευτική Σχολή από 10-8-1982 έως και
** εισαγωγή είκοσι πέντε (25) συνολικά σπουόαστριών κιιι σπουδαστών
του
®Η'^ νε’ λωρίς εξετάσεις και η επιλογή θα εξαρτηθεί από το βαθμό
τ> απολυτηρίου ή ενδεικτικού, καθίίις και από τιι διαγωγή στο Γυμνάσιο
τ'0ν υπθφηφιων
Λυι;π'ν0νΐα'
υ7'°ν Γή<ριοι.που έχουν απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου η
υ κάβώς >.·αι ενδεικτικό τρίτης τάξεως Γυμνασίου παλαιού τύπου και
1 Ιλ,α θέχρι 18 ετών.
^ «Οίτηση είναι διετής και χωρίζεται σε δύο σχολικά έτη.
δβυτι«10!!^ ^ ’•κ'παίόευση παρέχεται δωρεάν (τροφή, κατοικία, στολή, κκποι
1
βιβλία).

και στην κατηγορώ αυτή κράτησε
και απλι στην δύναμη του δύο παί
κτες με πολύ μεγάλη προσφορά στην
περυσινή υπερπροσπάθεια.Πρόκειται
γιο τους Γιώργο Τσιγκογιάννη και
Παντελή Καρυπίδη, ενώ παράλληλη
απι·.κτησρ. τον τερματοφύλακα Κολτσίδο από την ΔΟΞΑ Μπκροχωρΐηυ,
τον δυναμικό Βΐτισθογιύ?Λΐκ« του
ΕΘΝΙΚΟΥ Ράχης Διαμαντή, ιον μέ
σσ του ΒΕΡΜΙΟΥ Στ.λίυυ ΚΟγια και
τον παλιό άσσο της Βέροιας Δημήτρη Τουτουντζίδη που ήτσν ελεΐιθερος και που του ξαναγεννηθηκε tu
ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο από
την συμμετοχή του στην ανεπίσημη
ομάδα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΗ
«.ΘΥΕΛΛΑ»
ΠΑΠΑΓΟΥ

Δικαιολογητικά υποψηφίων
'! * ' ΓΤ'Γ" ’ .με δεκάδραχμο χαρτόσημο,
ταίύ,,, εα^ι,τήρ>ο Γυμνασίου του Ν. 30/76 ή ενδεικτικό τρίτης τάξεως εξιι
3) Π υ>ΐν<ΐσ' ° υ ή ΛυΐΓείο°·
/Ραυη.·, ι<,τοποιτΙτικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητος όπου φέρεται εγγεμενος ο υποψήφιος.
5) γ '° τ0ΓΙ01θ Πκδ υγείας και αρτημελίας.
θ) Υπ'"ΐάυνη ®!ίιλωο’' περί της κηδεμονίας του μαθητου.
Μέση- £εύ0ϋντ1 δήλωση του κηδεμώνος του μαθητου περί της επιλογής της
α Δύ ν* ' ^ ^ πί*νΥελματ»κής Νοσ/κής Σχολής.
του
ϋ° αυαΓατικές επιστολές ευύπολίπτων ατόμων του τόπου κατοικίας
“ υποψηφ,00
του κ ρ , Γ ,Τ°· 1115 ~*ολιίς καταλαμβάνουν θέσεις σε υγειονομικές υπηρεσίες
Κες ε ρ γ α ^ ■17(11 ιδιωηκές, με πολύ ικανοποιητικό μισθό και άρισιες συνθή
νο
στα_οικοτροφείο (μόνο για τα κορίτσια) γίνεται σε επιπλωμέμονες Τ| ’ οιαΡερ*σματα. τη δε εκπαίδευση αναλαμβάνουν άριστοι επιστή
δευτι,·Α°υ ‘“θύμβίος και ιδιώτες, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικά εκπαι, ^"-ο προσωπικό.
σουν στ"
η<= υ,Ι0«ήΦιε? επιθυμούν και έχουν λόγους μπορούν να φοιτή
ρ1α *' -"<ολή και σαν εξωτερικές.
της ? -]. ‘ερΐΠσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στη Διεύθυνση
χολής
·- τηλ,
-·ι·.. ¿230-031
j v u j i εσωτερικό 21.
ττ|ς Μ;;Ιτ^ ε>ί
όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση
λωφ , * Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής, οδός Τρακά
Λάρισα 26-7Γ1982
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΐ: ΐ;- :-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγητής φιλόλογος παραδιδα μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
»
" ε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
'“ Αήνιες Α' Τύπου. Πληροφορίες τηλ. 28.787.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
^"ιμΐρισμα 120 τ.μ. στην οδο Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
1·«ΠΡοφορ(6ζ στα τηΑ. 2 4 .9 8 2 και 27.545.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
κν-ωθς κ,„ ζαμπανιερα σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας
Πληροφορίες τπα. 6 2 .1 1Β Βέροια.

Από τη Διοίκηση της «ΘΥΕΛ
ΛΑΣ» Παπάγου ανακοινώνεται ότι
δημιουργήθηκκ τμήμα νέων, ποδοσιραιριστών που επιθυμούν ν' αγωνι
στούν με τα χρώματα της ομάδος.
Γι' αυτό αποφασίσθηκε κάθε Δευ
τέρα Τετάρτη και Παρασκευή να γί
νονται προπονήσεις για τους νέους
αυτούς ποδοσφαιριστές. Ό σ α λοιπόν
νέα παιδιά επιθυμούν να αγωνίζονται
με τη«Θύελλα» μπορούν να προσέρ
χονται τις μέρες που αναφέρθηκαν
πιό πάνω στα γραφεία του συλλόγου
που βρίσκονται στην οδό Πιερίων

110.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ ΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Εργατική Εστία προκηρύσσει
τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για
την αγορά οικοπέδου στην Βέροια
καλυπτόμενης επιφάνειας 200 400
Μ 2 περίπου καταλλήλου για την ανέ
γερση κτιρίου προς στέγαση του εκεί
Εργατ/κοό Κέντρου και ίων Σωμα
τείων της δυνάμεώς του.
θ διαγωνισμός θα γίνει στη Βέ
ροιά ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής
στα γραφεία της Εργατική: Εστίας
Βέροιας, Κεντρικής. Μεγάλου Αλε
ξάνδρου 15, την 3l.lS.82 ημέρα Τρίτη
και τάρα 1! π,μ. (Ι1 ;15 π,μ. πέραε
πααυδόσεοχ, προσβοηώνΐ
Ιί σχετική διακήρυξη και περισ
σότερες πληροφορίες παρέχονται
από το Τμήμα Κτιρίων (τηλ.
52.21 192) στην Αθήνα και την Ϋπη
ρεσίιι μας στη Βέροια (τηλ. 22 761)
τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 8
π.μ. έως 2 μ,μ,
Η Εργατική Εστία διν πληρώνει
μεσιτικά δικαιώματα
Εκ της Εργαηκήε Εστίας

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Αγρότες

YtAunWAe,Tt" Π ™<*'Pnon της DISCO OLIVER (γενικά ήλος ο m o ,
Pice , ,Κ° 5 εΙ° πλιομός) με εκλεκτή τακτικά πελατεία. Πληροφσ
ς πρωινές εργάσιμες ώρες ατό τηλ, ¿ 3 ιο ά Βέροιας

Z H itIT A I ΚΟΠΕΛΛΑ
Γ' αδ° εξαγωγικης εταιρίαςζητεΐται κοπέλλο που να γννωρίζει Τελεί
h“ ' Αγγλικά
Πληρ. τιγλ.51-231 και 5 1.432

ΖΗ ΤΕ ΙΤΑ Ι

Δη

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

•

Μρν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς την άδεια του
άγροψυλοκα.
Ύηορχχι
κίνδυνος να κστσστρε·
ψ ετε ό.τι μέ κβηο πολλών
ετών αποκτήσατε
• , , ί ΐ ρ ο ΐ ΐ μ ρ τ ^ τή ν όμοδ»κ(|

παράλένηλυ και ο οικονομικός απολο
γισμός της απερχόμενης διοικήσεως.
από την ημέρα της αναλύψεως των
καθηκόντων τηε μέχρι και σήμερα
4/8/82.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τράπεζες δρχ.
3.050.00(7
Καταθ. μελών διοικ.
1.925943
Κατοθ. μελ. παίπιώς
διοικ. (Σί νου)
402.000
Οφεί^ς ποδοσφαιριστών
580.000
Οφειλές προσωπ. και τρίτω\>532.000
Σύνολο 6.489.943.
Και η συνέλευση έκλεισε με την
ψηφοφορία της παληάς διοικήσεως
και τριών νέων προσώπων που ελπί
ζουμε να αγωνιστούν για να λύσουν
το μεγάλο αυτό οικονομικό πρόβλη
μα διότι τιάρα οι ευθύνες της διοικήσεως αυξάνονται κατά μεγάλο ποσο
στό στην ερχόμενη περίοδο. Ετσι
¿κλήσή μας είναι ότι θα πρέπει να
βοηθηθούν με κάθε τρόπο από όλους
τους Νοουσαίους ώστε να εξαλειφθεί
το πρόβλημα αυτό.
Ολοι μαζί λοιπόν για να σωθεί η
Νάουσα και οι άνθρωποι αυτοί που
την υπηρέτησαν.
Ν. Τζιμουμάγκας

Γιατροί
πού
Ε ιρ ψ ε P&U0UV
Αύριο Κυριακή 8 Αυγούστου
1982 εφημερεύουν οι εξής Ιατροί της
Βέροιας:
Γεωργιάδης Αθαν. Βενιζέλου 46
τηλ. 27415-28731 για παθολογικά,
καρδιολογικά και περιστατικό γενι
κής ιατρικής.
Θωμαδάκη Πην. Μαλακούση 11
τηλ. 27334Δ9524 νιο παιδιατρικά
περισταακά.
Js-τζεβίδης Γεώργιος Πίνδου 6
τηλ. 2 4 6 0 0 -2 9 6 Ϊ5 γιιι χειρουργικά
και γυνιιικολογικά περιστατικά.

Ι

Λ

ο

ό

μι κρ 61 ε

•ο ο ς

•

Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού γείτονώ σας.

Ο Ι Α Ξ ΙΟ Ι

Αν σήμερα στην Ελλάδα φωνά
ξεις σε μιό παρέα δέκα ατόμων, κύριε
πρόεδρε, θα γυρίσουν οι οκτώ Γιατί
αι οκτώ στους δέκα Έλληνες έχουν
κάνει πρόεδροι. Πρόεδρος συνεταιρισμιάι. συιματείαυ. αθλησκής ομάδος.
συλλόγου γονέων σε σχολείο κ.λ.π.
Μιό λοιπόν αυτή η αιτία και μιά η
κληρονομική αρχομανία των Ελλή
νων. ολοι να γίνουν όημοσιοι άνδρες,
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
έχει οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο ποσο
στό Ελλήνων c -ην υποψηφιότητα.
ΣΤΟΝ Α.Ο.
Ετσι ενώ πλησιάζει ο χρόνος των
Δημοτικών εκλογών, τα μιαά ελληνι
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
κά σπίτια είναι ανάστατα Ά λλοι
Η νεοεκλεγείσα διοίκηση του υποψήφιοι Δήμαρχοι, άλλοι πρόε
Α.Ο. Τριποτάμου συγκροτήθηκε σε δροι. άλλοι σύμβουλοί, άλλοι υποσώμα ως εξής:
στηρικιές των προηγουμένων, άλλοι
Πρόεδρος Λαζαρίδης Νικόλαος.
συγγενείς. άλλοι φίλοι, έχουν
Αντιπρόεδρος Τ ριαντιιφυλλίδης όημιοορνήσει αναβρασμό. Πόσοι
Ιωάννης.
όμως είναι άξιοι; Φοβάμιιι πολύ λί
Γ. Γραμματέας Φωτιά 6ης Φιλο- γοι...
ττήμων.
Βρήκα πριν λίγες μερες το φι>.ο
Ταμίας Ιωσηψίδης Γεώργιός
μου το Γιάννη. Είναι υποψήφιος
Εφ. Ποδοσφαίρου Χιονί&ης Στρατός.
πρόεδρός σε ένα από τα μεγαλύτερα
χωριά του Νομού μας. Ήτσν ανάστα
Ο ΤΑΝΤΗΣ
τος, συνεπαρμένος εκτός εαυτού. Τον
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ρώτησα τι τον έσπρωξε να εκτεθεί
ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
σαν υποψήφιος πρόεδρος στο χωριό
Αμέσως μετά Την συγκρότηση
του και αν έχει τα προσόντα που
της σε σώμα η νέα διοίκηση προσέχρειάζονται, τις γνώσεις, τις δυνάμεις
λαβε ως προπονητή της ομάδος τον
να γίνει πρόεδρος οτο χωριό του!
παλιό παίκτη της ΒΕΡΟΙΑΣ Αντοινη
- Να σου εξηγήσω, μου είπε ο Γιάν
Ταντή ο οποίος θα προσφέρει π ς
νης, ήμουν πρόεδρος στο σύλλογο
υπηρεσίες του και σαν ποδοσφαιρι
γονιών too σχολείου μου και αυτό
στής.
μου άνοιξε την όρεξη να γίνω και
πρόεδρος στο χωριό Μετά όπως ξέ
ρεις είμαι kui κομματάρχης και σαν
ΤΟ ΝΕΟ Δ/ΚΟ
'έτοιο με υποστηρίζει το κόμμα μου.
Έπειτα μήπως νομίζεις ότι υπάρχει
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
καμιά δυσκολία οτο να είσαι πράε
ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ
δρος του χωριού; Έ χεις τους γραμ
ματείς και φαρισαίους που τα κάνουν
Το νέο Δ.Σ. της Βεργίνας που όλα . Εσύ πάς στη δουλειά του και
εκλέχθηκε μετά από συνεχείς συνε το βράδυ γυρίζεις στην Κοινότητα,
δριάσεις αποτελείται από τους εξής· σου φέρνουν τα χαρτιά έτοιμα, τα
Πρόεδρος Μουρυτίδης Χαράλαμ
υπογράφεις και τσεπώνεις και το
πος. Αντιπρόεδρος Αναννωστόπου- μισθό, Ά σ ε που δε φωνάζουν όλοι
?Χ)ς Γειήρνιος. Γ. Γραμματεύς θεοχοΠΡΟΕΔΡΟ, άσε που πάς στον
ρύπουλος Γεώργιος. Ταμίας ΜητρόΝομάρχη και σε υπολογίζει, πάς
πουλος Γειόργιος. έφορο; ιματισμού irtov υπουργό και σε διπλοχαιρετάει
Πέτρος Πάχογλου. έφορος γηπέδου
και σε κερνάει καφέ,.. Γιατι λοιπόν να
Μέρκος Λιλιόπουλος και γειικός
μην εκτεθώ σαν υποψήφιος πρόε
αρχηγός Παπαδόπουλος Γεώργιος.
δρος; Δύσκολο είναι;
Εμείς τους ευχόμαστε καλή επι
Με εξέπληξε η σοβαρότητα και
τυχία και καλή πορεία στο π ρωτά
αυνάμαη «νευθυνότητο του Γιάννη.
θλημα Κ.Λ.
Η απλότητα που μιλούσε για ένα τό
σο σοβαρό θέμα. Η αμάθεια μπροστά
ΤΟ ΕΜΨΥΧΟ ΥΛΙΚΟ
σ ένα τεράστιο πρόβλημα Η ηρεμία
ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
του μπροστά σε μια υπόθεση που θα
του δημιουργούσε, αν ήξερε βέβαια,
Τερματοφύ?ϋακες:
Μαλούτας.
το λιγότερο άγχος και ανησυχία.
Κωστικίδης. Βρ.ακόπουλάς I. Αμυν
Σε λίγες ημέρες θα στηθούν οι
τικοί: Μπατσίλας I, Μελιόπουλος,
κάλπες και θα κληθούν οι δημότες
Παυλίδης. Λιϊζόπουλος, Θεοχαρότων χωριών και των πόίχΛίν να εκλέ
πουλος. Μπατσίλας II. Βρακόπαυλος
ξουν τους δημοτικούς τους άρχοντες,
II, Μέσοι: Καρανάτσιος, Κοντογου
τους ανθρώπους που Οα διοικήσουν
λίοης 1. Μουρατίδης. Χριστόδουλέ
την πόλη, ή το χωριό τους, τέσσαρα
δης, Ιωσηψίδης. Κι-ντογουλιδης 11.
χρόνια. Αυτοί που θα λύσουν τα προ
Επιθετικοί· Μαλούτας II. Παπαδόβλήματα τσυ τόπου τους Που θα
πουλ&ς. Τσιικιρίδης. Λαζυρίδης,
φροντίσουν νω το νερό, για το φωτι
Κωτσιόπουλος.
σμό. για τους δρόμους, για τα δημό
Προπονητής της ομάδος είναι ο
σιο κτίρια, για τα σκουπίδια, γυχ την
άλλοτε παίκτης της Βέροιας Ν. Τσιαποχέτευση, γιιι την πνευματική
ρέλας.
προοδο του τύπου, για τα σχολεία,
για τις εκκλησίες, για την ψυχαγωΚΩΣΤΑΣ Λ ΑΖΟΠΟΥΛΟΣ vía, για την προβολή του τόπου, για

την ασφάλεια ίσως, για, για, για...
Γιατί αυτά είναι ένα ελάχιστο ποσο
στό από τα προβλήματα ιιιάς κοινω
νίας.
Ρώτησα τον εαυτό μου. φθάνει ο
ενθουσιασμός, η υποστήριξή ενός
κόμματος, οι λίγοι ψιλοί και 1 φιλο
δοξία για να δώσουν σ' έναν άνθρι
πο το χρίσμα του υποψήφιου Ληματ.
κού άρχοντα. Είναι ικανά στοιχεί*.
αυτό για να γίνει κανείς πρίοδ:
Δήμαρχος; ΣκεφθήκοΓΐ ποτέ από τις εκλογές πόσα ηρσΤΛήμχτα..
έχουμε σαν Δήμαρχος - '¡ιέ.
Σκεφθήκαμε ποτέ ότι 0 1 -με,
κάνουμε έργα και χρειάζονται
κές γνώσεις: Θα αντιμεαίΓ
σωρό νομικά θέματα κα> πρέπε- ξέρουμε: Ό τι θα ασκήσουμε Δ·ι·. ..
ση και μάλιστα σε ελεύθερους ονθά
πους; Ό τι θα πρέπει νιι κάνουμε .τι.
γραμματισμό και μάλιστα . ο: '·'
θα πρέπει να δημιουργήσειτ,
μαηκή ζωή. χωρίς εμείς νε '·
.
ίσως, σιοιχειώδη καλλιέργν...
από τους υποψήφιους κιι - >.
κόμματα μέτρησαν όλα ai.it: *·.
τήματα; Πόσοι θα είναι Γ
στις μεθαυριανές Δημοτικ
γέ·ς:
Εύχομαι όλοι να δικαυετ προσδοκίες των δημοτών, σ ,
του λαού, όλοι να φανούν
να λυθούν τα προβλήματα .
μων και Κοινοτήτων και ατ
το φόβο μου...
ΦΩΚΙ. ’

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδε..-,.,
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί:
I. Την οικ. Δημητρίου ΓιαγΚυ
)μ για την δωρεά 5.000 δρχ. err
μνήμη της μητέρας τοίε, £,Vv.
Γετεκτσόγλου.
2 Την κ. Κλεοπάτρα λατζημι
μονλου για την δωρεά τον ποσοι
5.000 δρχ. στην μνήμη της κουνι
δας της Ελένης Γετεκτσόγί οι·.
3. Την one Μερκούριού Χατ'
μάμογλου για την δωρεά Ι.Ού'· στην μνήμη της νονάς τους I
t
Γετεκτσόγλοο.
4. Την κ. Ελένη Οικονόμο
την δωρεά 1.000 δρχ. στην μ,··
της θείας της Ελένης Γετεκτσ.5. Την κ. Μαρία Γιακτσόγλοι ■
την δωρεά 1.000 δρχ. στην μ\ .
του συζύγου της.
Από την Φιλόπτωχε'

Παραθεριστές
Μην ανάβετε φωτιά στη.

αγροτική έκταση. Κίνδυ
νος νό καταστρίψετε την
περιουσία εκείνου πού
σάς φιλοξενεί.
Μην καίτε τά ξερά χάρτα
τού άγροκτηματάς οας
χωρίς την άδεια καί την
παρουσία τού όγροφΟλακα

Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ Η Α Π Ο Τ Ο Υ Σ
Α Σ Σ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ Κ Α Ρ Α Τ Ε
Σ Τ Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ 8 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Αξίζουν χϊλιο σιινχοριιτηριο σ
ένα πραγματικά μεγάλο δάσκαλο
του Καρατι στον Sensei Ν. Πανετσίδη -2- ΝΤΑΝ εκπαιδευτή σχολής
Βεροίας που με την αγοπη του στο
όθλημο και την αφοσίωσή του στις
Πολεμικές Τέχνες, συ"εχίζει απτόη
τος το έργο του, στην διάδοση του
αθλήματος, που σαν απώτερο σκο,π ό έχει τΐ)ν δημιουργία δυνατών και
υγιών ατόμων
Άν πραγματικό
ενόιαφέρεστε να γνωρίσετε μιά
αλήθεια διαφορετική όπως την
παρουσιάζουν, ελάτε στις 8 Αυγούστου και ώρα 10.30 ττ.μ. στο Κλει
στό Γυμνοστήριο Μακροχωρίου
Ι5ον χλμ. εθνικής οδού Βέροιας Θεα/νίκπςΙ όπου όλοι οι Ελληνες
άσσοι ταυ Καράτε θα παρευρίσκονται. για να πραγματοποιήσουν μιά
φανταστική και πρωτοφανή επίδειξη
για την πόλη μας Βέροια και επ-παίματο που είναι παγκόσμια ρεκόρ. Ο
διοργανωτής της εκδηλιυσεως κ. ΝΠανετσίδης μας είπε ότι μας επ.φυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις τόσον
αυτός όσο και οι υπόλοιποι όοοκο
λοι και αθλητές που θα παραυρεθούν Στην εκδήλωση θα παρευρεΒοάν οι σχολάρχες;
1 Β, ¿«χοπουλας -8- ΝΤΑΝ
(Α θηνώ ν! 2. Πλ. Κυριακίδης -4ΝΤΑΜ (Σκόδρας) 3 Π. Κουτρούμ
πος -3- ΝΤΑΝ (Λαμίοςι 4. Χρ. Κουτραύμπσς 3- ΝΤΑΝ ΙΧολκίδοςΙ 5
Χορ Πραιοπουλος 3- ΝΤΑΝ κοι Δ.
Ινδόπσυλρς (Θεσ, νίκης
Γιηννι
-σ ω ν| ό Ν Πον<-τσίδης 2- ΝΤΑΝ
(Βερρίοςί Τ Β Παπαδόπουλος -2ΝΤΑΝ (Αλέξανδρέιπ) 8 Δ Μητωνος
2 ΝΤΑΝ ΙΚρ, Βρύση) 9 Αφοί
Χ,ιιζηπιρπιρίδης 2 ΝΤΑΝ (Κοζόνιβ 10 ΓΙ. Γιουροόκης κοι Π Βυρώςης .2 ΝΤΑΝ (Έ δεσ σ α ! 11 Π
Αππστρλήκης-2- ΝΤΑΝ (Κουφάλιο)
12 ι Δ· Υαηόριας
1- ΝΤΑΝ
ίΜεοολΟννιΙ κο· οι αθλητές Κεντρί
κής Ακαδημίας Λ. Σαββίδης
XΑργυρίου Ν Καροισκάκης - Μορινελα Καιιμιπ όλοι -2- ΝΤΑΝ και Φ
Χρυσογόνος 1 ΝΤΑΝ Εισιτήριο
προπωλούνu,, ςπα γραφεία σχολής
Κπριιτέ Βέροιας εττην οδό Αντωνίου
Κιϊμάρο *9 (πλησίον Κ ινημφεν
Κοπμίνη) Σηλ. 2 9 4 2 4 Βέροια,
ενικό ·<αοδος 100 δρχ. 1

καύ'ΐη ιώ·· ^έσλ»μιωνή ο
κ

Επικανρότη τες

* ΐκ ··^ Ρ & Τ β ^ ΙΒ ^
-JA» Λ ιο Ο υ ά Γ c*·
cñv
||
! c t p r j p c p n ί α μ α ς 1I I

Ο ¿¡οργανωτής της Emíeífe-wf Semen /V. Πανςτσίύης ·2 ΝΤΑΝ Εκηαιότυ-

τής βεροίας ύιακρϊν€ΨΦ ο €*α€β·ο θεαματικό ómAó λάκτισμα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με το νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τυπογραφική εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

νΐοθηκη Βεοο·
Τηλεφωνεϊστε μας 29.762

r

Οι τιμές των
εισαγομένων
κρεάτων
Λεν πρέπει να αυξηθούν οι τιμές
των εισαγομένων κρεάτωνμε την επα
ναφορά εμμέσων φόρων (χαρτόσημο
κ.λ.π.) ζητεί από τον υπουργό Εμπο
ρίου κ. Γ. Μωραΐτη η Ένωση Εμπό
ρων Κρέατος Αθηνών.
Η επαναφορά των φόρων αυτών
θα προκαλέτει μιά αύξηση των τιμών
των εισαγομένων κρεάτων κατά 6%.
δηλαδή το κόστος τους στα χέρια
των εισαγωγέων υπολογίζεται σε 12
εως 19 δρχ. το κιλό, ενώ η αύξηση
των λιανικών τιμών θα είναι μεγαλύτερη.

Εξαγωγές
καπνών στην
Ουγγαρία
Ελλ-νικά καπνά, συνολικής αξίας
6.5 EKut. δολλαρίων θα αγοράστ* ο
ουγγρικός οίκος «Μόπμπεξ» στα
πλαίσια της συμφωνίας εξόφλησης
της αξίας των 200 ουγγρικών λεοιψο
ρείων. που αγόρασε ο Ε.Α.Σ. με
ελληνικά γεωργικά προϊόντα.
Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε
μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού
Καπνού (Ε.Ο.Κ) και του ουγγρικού
οίκου, στα γραφεία του πρώτου.
Στην σύμβαση αναφέρεται ότι η
ουγγρική πλευρά δέχτηκε να αγορά
σει, εκτός από τα παραδοσιακά καπνά
των ποικιλιών «Μπασμά» Κατερίνης
και «Καμπή - Κουλάκ», -και 200 -όννους καπνά εσωτερικής κατανάλω
σης και συγκεκριμένα «Τσεμπέλια»
Αγρίνιου.
Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Κ κ Αλ.
Μπαλντάς δήλωσε ότι θα ακολουθή
σουν και άλλες συμφωνίες για την
αγορά ελληνικών γεωργικών προϊόν
των από την Ουγγαρία

Άγρια βασανιστήρια
κρατουμένων από
την πολωνική χούντα
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Βασανιστήρια σε βάρος κρατουμέ
νων στις φυλακές του Γκντόνσκ, διεπράχθησαν στις 23 και 24 Ιουλίου,
αναφέρεται σε έγγραφο που εστάλει
στον πριμάτο της Πολωνίας Γιόζεφ
Γκλέμπ.
Αντίγραφο του εγγράφου παρέλαβαν σι ξένοι ανταποκριτές στην Βαρ
σοβία και σ' αυτό οι κρατούμενοι
αποκαλύπτουν ότι, τα χαράματα της
23ης Ιουλίου, αστυνομικοί οπλισμέ
νοι με ρόπαλα και προστατευόμενοι
από ασπίδες, εισέβαλαν κατά ομάδες
από πέντε στα κελιά και. αφού έβγα
λαν έξω τους κρατουμένους, τους
έγδυσαν και τους φυλοκόπησαν
άγρια. Ορισμένοι από αυτούς οδηγή
θηκαν κατόπιν σε θάλαμο, όπου εξα
ναγκάσθηκαν να ξαπλώσουν σε τρα
πέζια και εκεί υποβλήθηκαν σε βασα
νιστήριο και νέους ξυλοδαρμούς.
Στη μαρτυρία υπογραμμίζεται επί
σης ότι εναντίον μερικών κρατουμέ
νων εξαπολύθηκαν αστυνομικοί σκύ
λοι χωρίς φίμωτρο. Προστίθεται ότι
σε πέντε περίπου κελιά βρέθηκαν
ίχνη αίματος, στο δάπεδο και στους
τοίχους.
Το έγγραφο αυτό επεδόθει στον
Γ ιόζε® Γ κλέμπ την περασμένη
Τετάρτη, μαζί με επιστολές συγγενών
των κρατουμένων στο Γκντάνσκ,
που του ζητούσαν να επέμβει υπέρ
των συλληφθέντων για παραβίαση
του στρατιωτικού νόμου.
• Επίσκοποι από ολόκληρη την
Πολωνία διαμαρτυρήθηκαν χθές με
επιστολή τους προς την κυβέρνηση
για την ματαίωση της επισκέψεως
του Πάπα Ιωάννη - Παύλου Β' στη
χώρα υυτό το μήνα. Η επιστολή πρό
κειται να διαβαστεί την Κυριακή από
τους άμβωνες όλων των εκκλησιών.
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη
διαμαρτυρία της Εκκλησίας για το
θέμα αυτό.
• Τέσσερις Πολωνοί αθλητές που
μετείχαν σε αγώνες στίβου στην πό
λη Αίξ λε - Μπαίνς της Γαλλίας, ζή
τησαν πολιτικό άσυλο από τις αρχές
της χώρας.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ ΡΗΓΚΑΝ
ΒΗΡΥΤΟΣ
Το Ισραήλ απέρριφε κατηγορη
ματικά την έκκληση του Αμερικανού
προέδρου κ. Ρήγκαν να αποσύρει τις
δυνάμεις του από το κέντρο της Δυτ.
Βηρυτού και να τις επαναφέρει στην
περιοχή που κατείχε την περασμένη
Κυριακή.
Ταυτόχρονα οι Ισραηλινοί συνέ
χισαν και προχθές την προώθηση
των δυνάμεων τους σε κεντρικά
σημεία της Βηρυτού προετοιμάζον
τας. προφανώς, την πλήρη κατάληψη
της Δυτ. Βηρυτού.
Προχθές δεν σημειώθηκαν βομ
βαρδισμοί αλλά ολόκληρη την ημέρα
σημειώθηκαν ανταλλαγές πυροβολι
σμών μεταξύ Παλαιστινίων και
Ισραηλινών, ενώ οι κάτοικοι μάταια
αναζητούσαν τρόφιμα και εμφιαλω
μένο νερά στα κατεστραμένα κατα
στήματα.
«ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΥ
ΑΝΟΗΤΟ...»
Την απάντηση στην έκκληση του
προέδρου Ρήγκαν να αποσυρθούν οι
Ισραηλινοί από το κέντρο της Βηρυ
τού, έδωσε προχθές ο Ισραηλινός
πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον κ.
Μσσέ Αρενς όταν, σε συνέντευξή
του από τηλεοπτικό δίκτυο είπε, ότι
οποιεσδήποτε κυρώσεις και αν επι
βληθούν από τον πρόεδρο Ρήγκαν
στο Ισραήλ, δεν θα είναι αποτέλεσμα
τικές και ότι είναι πολύ ανόητο να γί
νεται λόγος για παρόμοια ενέργεια.
«Λέτε για εφαρμογή κυρώσεων εναν
τίον ενός φίλου σας, του πλέον
προωθημένου συμμάχου συς στη Μέ
ση Ανατολή, είπε ο πρεσβευτής. Εί
ναι σαφές, ότι κάνετε κάτι πολύ
ανόητο...».
Στην ερώτηση, άν οι κυρώσεις
εναντίον του Ισραήλ, όπως η επιβολή
«εμπάργκο» θα είναι αποτελεσματι
κές, ο κ. Αρενς απάντησε με ένα
κατηγορηματικό «Όχι.». «Το Ισραήλ
είναι μιά χώρα έτοιμη να θυσιάσει τα
τέκνα της. για την ασφάλεια της. Εί
ναι δυνατόν, μιά χώρα που σέβεται
τον εαυτό της. να ενδώσει στις οικο
νομικές πιέσεις και να παραγνωρίσει
τα συμφέροντα της ασφαλείας
της;...», δήλωσε ο Ισραηλινός πρε
σβευτής.
Η ΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ
Το Κρεμλίνο συνέχισε την υπο
στήριξή του προς τους Παλαιστι
νίους με λόγια και ο πρόεδρος Μπρέζνιεφ ξανάστειλε προχθές μήνυμα
στον Γιασέρ Αραφάτ «στην κρίσιμη
αυτή στιγμή της ισραηλινής εισ
βολής και της σφαγής στην Βηρυτό»,
για να του διαβιβάσει τα «αισθήματα
θαυμασμού για το θάρος όλων των
υπερασπιστών της Βηρυτού». Επί
σης, ο Σοβιετικός πρωθυπουργός κ.
Τιχόνωφ δέχθηκε προχθές αντιπρο
σωπεία των Αδεσμεύτων αποτελουμένη από τους υπουργούς εξωτερι
κών της Κύπρου κ. Ρολάνδη, της
Κούβας και της Νικαράγουας, με
τους οποίους συζήτησε για το λιβανικό. που ο Σοβιετικός πρωθυπουργός
χαρακτήρισε ως «επικίνδυνη κατά
σταση», για την οποία οι Ηνωμένες
Πολιτείες συμμερίζονται τις ευθύνες.
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Ο Ισραηλινός ραδιοσταθμός μετέ
δωσε προχθές τα ονόματα 19 Ισραη
λινών ατρατιωτιϊιν, που σκοτώθηκαν
κατά την προχθεσινή επίθεση στο
κέντρο της Βηρυτού. Πρόκειται για
τον γεμαλύτερο αριθμό νεκρών σε
μιά και μόνο ημέρα, <ιψ' ότου άρχισε
η ισραηλινή επίθεση. Παράλληλα, η
ισραηλινή κυβέρνηση ανήγγειλε αύτ
ξηση των τιμών για τρίτη φορά από
τότε που άρχισε η επίθεση.
ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
Η ακήρυκτη, δεκάτη κατά σειρά,
κατάπαυση του πυράς στο Λίβανο

Ρ€ΚΤΐφΐ€
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μην«
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδάς Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Για απογάρηση από το κέντρο της Δ. Βηρυτού
Ενιαίο μέτωπο
της ΕΟΚ κατά τον
εμπάργκο Ρήγκαν

οι αλλεπάλληλες έπιθέοεις
'

έκανε χθές τα Παλαιστινιακά και
Ισραηλινά όπλα να σιγάσουν γύρω
από τη Βηρυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με
δημοσιογραφικές πληροφορίες από
το μέτωπο, οι δυο αντίπαλες πλευρές
προσπαθούν να ενισχύσουν τις θέσεις
τους, προβλέποντας νέες συγκρού
σεις.
Ασήμαντες αψιμαχίες που σημειώ
θηκαν σε διάφορες θέσεις του μετώ
που περιορίστηκαν σε σποραδικές
ανταλλαγές πυροβολισμών και μονο
μαχίες πυροβολικού, που κι' αυτές
σταμάτησαν πολύ νωρίς το πρωί.
Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματο
ποίησαν αναγνωριστικές πτήσεις πά
νω από Π) Λιβανική πρωτεύουσα,
αλλά δέχτηκαν αντί - αεροπορικά
Παλαιστινιακά
πυρά.
Λιβανέζαι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι. που δια
πραγματεύονται για την ειρηνική
αποχώρηση των Παλαιστινίων από
τη δυτική Βηρυτό, δήλωσαν ότι η
συμφωνία, η οποία σύντομα θα επι
τευχθεί, θα προβλέπει την αποχώρη

Απαράδεκτη επέμβαση στις υποθέ’
σεις της Ευρωπαϊκής Οικονομική?
Κοινότητας χαρακτηρίζει η ΕΟΚ την
απαγόρευση εξαγωγής αμερικάνικο*
τεχνολογικού υλικού για την καω*
σκευή του σοβιετικού αγι
αερίων, σε έγγραφη διαμαι
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η σχετική διαπίστωση καλύπτΦ
15 σελίδες και συντάχθηκε κατά Πή
διάρκεια συνόδων των νομικών Κ®
εμπορικών συμβούλων της Κοινό1
τας, τις τρεις τελευταίες εβόομάί
Στο κείμενο διαμαρτυρίας τσ
ται ιδιαίτερα ότι η απαγόρευση τη?
Ουάσιγκτον παραβιάζει τους διεθνΟί
κανονισμούς, ορισμένες αρχές τ’)»
αμερικανικής νομοθεσίας και ιδιαίτίί
ρα των αμερικανικών διατάξεων περ
εξαγωγών.
Η διακοίνωση υποβλήθηκε Υ>·
τελική έγκριση σης κυβερνήσεις ν&
χωρών - μελών το βράδυ της TerâÇ*
της και θα προωθηθεί στο αμερικα*!
κό υπουργείο Εξωτερικών και ΕμπΟ*
ρίου την ερχόμενη εβδομάδα. ΛιπλΛ*|
ματικοί κύκλοι είπαν, πως η διακΛ
νωση διαμαρτυρίας θα συνοδεύετΜ
από σύντομη ανακοίνωση, που ανο*
φέρει ότι η απαγόρευση θα καταστήί
σει αμφίβολη την αναγκαιότητα τα»
δεσμών μεταξύ των αμερικανικών κίΐι
δυτικοευρωπαϊκών εταιρειών. θ*
δημιουργήσει εμπόδμι στις αμεριβΡ)
νίκες επενδύσεις και θα ζημιώσει σρν
σμένες εταιρείες.

και ο- βνμβαμό,υμυ, τού topar,*, κ α ,α της Β ηρυτού
° " '" ,ΤΟ OTOV
*α '
«σ φ ρα γίζο υν » με ερείπια το τρομακτικό πέρασμα του πολέμου.
μερα on οι οοναμας του σκότωσαν
λόγω του φόβου των Ισραηλινών για
τρεις Παλαιστίνιους κομμάντος που
ση των Παλαιστινίων μαχητών σε
τη δράση των ελευθέρων σκοπευτών.
προσπαθούσαν να διεισόύσουν μετα
5υο στάδια.
ξύ των γραμμών τους στον ανατολι
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
κό τομέα του κατεχόμενοο Λιβάνου.
ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ Ο.Η,Ε,
Ό πω ς μετέδωσε το Παλαιστινιακό
Ωστόσο πρόσθεσαν ότι οι Λιβανέπρακτορείο «Ουάφα». ο απολογισμός
ζοι διαπραγματευτές αισθάνονται
των Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον
«απογοητευμένοι διιότι η Ισραηλινή
της Δυτικής Βηρυτού τις τελευταίες
κυβέρνηση δεν δέχτηκε τις τελευ 24 ώρες, είναι ο εξής;
ταίες αποφάσεις το» Ο.Η.Ε. για εγκα
«Καθώς έπεψτε η νύκτα πάνω από
τάσταση παρατηρητών των Ηνωμέ
τη μαχόμενη και πολιορκούμενη
νων Εθνών, που θα επιβλέψουν στη
πρωτεύουσα του Λιβάνου, ολόκλη
διατήρηση της κατάπαυσης του
ρος ο δυτικός τομέας φωτιζόταν από
πυράς».
τα κτίρια που καίγονταν σε διάφορες
Εξ άλλου, σύμφωνα με νεώτερο
περιοχές και τις λάμψεις των Ισραη
¡ij',it*,i\»mili:iîi ilii*.
τηλεγράφημα, ο επίσημος ραδιοφωνι
I 41 Until
λινών φωτοβολίδων.
κός σταθμός της Βηρυτού μετέδωσε
Ό πω ς και στις μάχες της Κυρία
ότι ο δρόμος κοντά στην «Γκαλερί
κής γύρω από το αεροδρόμιο, έτσι
Σεμαάν». που ενώνει «ως, Δυο. τομείς
π ρ ο χθ ές. αν*τό που· πέ<οχαν 04
στα νότια της Λιβανικής πρωτεύου
Ισραηλινοί με τις από ξηρά, θάλασσα
σας. άνοιξε στις 9.00 ('Ωρα Ελλάδος!
και αέρα επιθέσεις τους, ήταν νο
και η κυκλοφορία πραγματοποιείται
καταστρέψουν ακόμη περισσότερα
και προς τις δυο κατευθύνσεις. Ο
σπίτια, νοσοκομεία, κτίρια Οργανι
δρόμος του Μουσείου άνοιξε μόνο
σμών Κοινής Ωφέλειας και επιχειρή
για μισή ώρα και μετά ξανάκλκισε.
σεων. να σκοτώσουν και να τραύμα
τίσουν κι άλλους Λιβα,νέζους και
Παλαιστινίους αμάχους.
Χθές. μετά από 24 ώρες συνεχούς
«σφυροκοπήματος» με αμερικανικά
όπλα, από τουλάχιστον πέντε άξονες,
οι Ισραηλινές δυνάμεις κατόρθωσαν
να προωθηθούν σε μια μόνο γραμμή
του μετώπου, και συγκεκριμένα προς
τους Λιβανικούς στρατώνες Σεχάμπ.
Στην ουσία όμως, με την προώθη
ση αυτή που πραγματοποιήθηκε
νωρίς χθές. οι Ισραηλινοί δεν μπόρε
σαν να βελτιώσουν τις θέσεις τους
στη μικρή αυτή λωρίδα της δυτικής
Βηρυτού. Ό λη μέρα, οι προσπάθειες
τους να προωθήσουν ακόμα περισσό
απαγορευθούν οι πυρηνικές δοκιμές
και δήλωσε ότι ένοιωσε μεγάλη αγα τερο, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.
Εξ άλλου, το γενικό αρχηγείο του
νάκτηση όταν πληροφορήθηκε στη
διάρκεια της επιμνημόσυνης λειτουρ Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε σήγίας ότι έγινε πυρηνική δοκιμή.
» Ο κ. Τακάσι Αράκι έστειλε αμέσως
τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στην
Αμερικανική πρεσβεία στο Τόκιο,
στο οποίο ζητά από τις Ηνωμένες
Πολιτείες να απαγορέψουν τις πυρη
νικές δοκιμές και να αναλάβουν
εκστρατεία για την κατάργηση των
πυρηνικών όπλων.
(Απέναντι από την Κλινική
Ο Δήμαρχος του Ναγκασάκι, κ.
Χιτόστ Μοτοτζίμα, έστειλε παρόμοια
ΣΑΒΒΑΤΟ
διαμαρτυρία στην Αμερικανική πρε
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
σβεία.
Ιωακειμίδου Δόμνα
Η ισχύς της έκρηξης ήταν επτά
Σταδίου 85 τηλ. 28052
Φορές μεγαλύτερη από αυτήν που
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
σημειώθηκε το πρωινό της 6ης
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Αυνούστου 1945, πάνω από τη Χιρο
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ_ 22271
σίμα.
ΣΤΗΝ .ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Παρόμοια επιμνημόσυνη λειτουρ
Προκοπής Αθ.
γία πρόκειται να γίνει στο Ναγκασάκι
τηλ. 23366
τη Δευτέρα, για την επέτειο της έκρη
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ξης της δεύτερης Αμερικανικής ατο
Λίλιας Θωμάς
μικής βόμβας. Στη λειτουργία πρό
ΚΥΡΙΑΚΗ
κειται να παραστεί ο Ιάπωνας πρωθυ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σισμανίδης Θεόδωρος
πουργός κ. Ζένκο Σουζούκι.
Πιερίων 178 τηλ. 28052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
(Μπέλ νουί )
•
Δρίζτκ Γ.
ικατερινης τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

Ξένο δίσκο
θές να πάρεις;

τώρα!

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΧΙΡΟΣΙΜΑ

• Για υπόγεια πυρηνική δοκιμή
ΧΙΡΟΣΙΜΑ 6 (ΑΠΕ ΡΩΥΤΕΡ)
Οι Δήμαρχοι της Χιροσίμα και του
Ναγκασάκι διαμαρτυρήθηκαν στην
Αμερικανική κυβέρνηση για την υπό
γεια πυρηνική δοκιμή που έγινε προ
χθές την παραμονή της επιμνημόσυ
νης λειτουργίας για τα θύματα της
πρώτης πυρηνικής επίθεσης, που
σημειώθηκε ως γνωστό εναντίον των
δυο αυτών Ιαπωνικών πόλεων κατά
το τέλος ιου δεύτερου παγκόσμιου
πολέμου.
Περισσότεροι από 40.000 άτομα
συγκεντρώθηκαν χθές στο σημείο
όπου εξερράγει η βόμβα που κατέ
στρεψε τη Χιροσίμα, πριν από 37
ακριβώς χρόνια, και τήρησαν ενός
λεπτού σιγή προς τιμή των νεκρών, ο
αριθμός των οποίων ήταν τουλάχι
στον 151.689, σύμφωνα με στοιχεία
του Δημαρχείου της πόλης.
Το συγκεντρωμένο πλήθος αντέόρασε με οργή όταν πληροφορήθηκε
ότι έγινε υπόγεια πυρηνική δοκιμή
στην πεδιάδα Γιούκα, κοντά στο Λάς
Βέγκας.
Ο Δήμαρχος της Χιροσίμα, κ.
Τακάσι Αράκι. έκανε έκκληση να

Η πούδρα
ενδέχεται
να προκαλεί
καρκίνο
Η ττηϋδοα ιαΛκ, που χρησιμο
ποιείται ευρυτατα για την αντιμετώ
πιση ερεθισμών του δέρματος, ενδέ
χεται νιι προκαλεί καρκίνο των ωοθη
κών, σύμφωνα με μελέτη πού δημοσιεύθηκε προχθές από νοσοκομείο
της Βοστώνης.
Κατά τους γιατρούς ποο συνέτα
ξαν τη μελέτη ναι που πραγματο
ποίησαν παρατηρήσεις στις συνή
θειες 2 15 γυναικών, το ένα τρίτο από
αυτές που προσβλήθηκαν από καρκί
νο των ωοθηκών χρησιμοποιούσαν
πούδρα ταλκ.

Πρόσκληση
παικτών
του ΦΑΣ Νάουσα
Καλούνται οι ποδοσφαιριστές
τού ΦΑΣ Νάουσα σήμερα ώρα 6-7 το
απόγευμα στα γραφεία του συλλό
γου.
Εκ του ΦΑΣ Νάουσα

Δραχμές

Βενζινάδικα1

Δραχμί

Τους πουλά ο «ΧΑΡΗΣ»
Αντωνίου Καμάρα 2-Βέροια
ΑΒΡΑΜΙΔΗ)

Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BELLE NI JIT

ΤΟ «174»
ΠΟΥ ΣΕ ΟΛΑ
ΑΠΑΝΤΑ!

Αν δεν έχετε κανονίσει όλες ης
λεπτομέρειες των προσεχών διακο
πών σας ή έστω μιά εκδρομής του
Σαββατοκύριακου, δεν χρειάζεται να
ταλαιπωρηθείτε γω να μάθετε τι ξενο
δοχεία υπάρχουν στον τόπο του
προορισμού σας. τα δρομολόγια και
τις τιμές των διαφόρων μεταφορικών
μέσων, την κατάσταση των δρόμων
(αν πάτε με το αυτοκίνητό σας), τα
αξιοθέατα και τις τουριστικές εκδη
λώσεις της περιοχής κ.λ.π., κ.λ.π.
Γ ια όλα αυτά και πολλά άλλα μπορείτε να ενημερωθείτε αμέσως μ'
ένα απλό τηλεφώνημα. Καλέστε το
• 174» (αν δεν είσθε κάτοικος Αθήνας
το 01-174), και θα πάρετε υπεύθυνες
απαντήσεις σε όξα τα ερωιήματά
σας.
Το «174«. είναι η υπηρεσία πλη
ροφοριών εσωτερικού τουρισμού της
ΕΛΠΑ και σκοπό έχει να προσφέρει
μιά μοναδική στο είδος της εξυπηρέ
τηση στο κοινωνικό σύνολο.

3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης

Ακαυαικύατα

Σήμερα Σάββατο 7 Αυγούστου
1982 εφημερεύει και διανυκτερκύιπ το
φαρμακείο:
Μαρίας Θωμιιδόκη
τηλ. 29081
Αύριο Κυριακή 8 Αυγούστου
1982 εφημερεύει και όιανυκτερεϋει το
Φαρμακείο:
Γιάννη ‘Παπαγεωργίου
τηλ. 29551

Στην πανηγυρική πρεμιέρα
εμφανίζονται οι καλλιτέχνες
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
PIA ΓΩΓΟΥ-ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥ
Σολίστ ο Δημητράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163

Δ/ΝΣΗ: Ικριμέιας-Λύκη;

Ο Αγρ. Σύλλογος
«κάνει τα κέφια»
της Κυβέρνησης;
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΩΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

ΤΟΝ ΜΑΝΑΒΗ
ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Το ΠΑΣΟΚ θα υποστήριξη τον κ.
. Μαναβη, τέως βουλευτή, ως υπο
ψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
Γ ^ α ΤΙΚα' “ πό το Ε Γ ·

ΠΑΣΟΚ

εςεοοθει η ακόλουθη ανακοίνωση:
* 0 ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιο ΔήΓΓ1ΡΖ° Τη? ^ β °π λ ο νίκ η ς υποστηρίβουλευτή'. ®ε° ΧάΡη Μ(,νύ^ '
Η αγωνιστική δημοκρατική παρά
κ-ηΓ^' η, σννέπει<1· τ<> κύρο;, το ήθος
Μ η ί α ^ ' ’1'1 εμπειΡία ™υ Θεοχάρη
νοΰοτ,βϋ· εΎνυώντα' 6* Μόνο η σι'
την ν ί κ Γ σΤΙ? ΕΚ?'·°'*'Τ-ς, αλλά κύρια
^ μετά τις εκλογές.
υ -Λ1 ' ΠιγυυΡ° ότι γύρω από την
το
αυτί|'
συσπειρωθεί
κών ε.1Γλατυ φό<,Μα τ<υν δημοκρατιΟ Λ·αΐ*ει1ν
συμπρωτεύουσας,
η τ , , ^ μ° ? ®εα°αλονικης τώρα που
Π Τοπ,κη Αυτοδιοίκηση, παίρνει τη
που της οφείλει η Πολιτεία, θα
5 ^ Γ Χ<0νΐστ,5,0 7ιετεΡτζι. μα ταυνί
αι κ°ψελη ανάπτυξης, ανα& Γ τ , Γ δημΤ ΡΥίας Υ,α “ “
λονίκη^ ^ Καΐ αν0Ρώ~ινη ΘεσσαΥνΙ : Γ » μ« στη Θεσσαλονίκη με τη
σματιΓότηα^ητ”' 0τητα και απ0Χελε’

ϊϊϊΚ ίίΚ ·" — *

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ TOPO
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΗ ΤΥΠΟ
και τους λιανοπωλητές
ΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
Ομολόγησε ουσιαστικά η κυβέρνηση την αποτυχία των μέτρων
για τα οπωροκηπευτικά μετατοπίζοντας τις ευθύνες για τη οπααμωδικότητα και προχειρότητα που διακρίνουν τα μέτρα καθώς και τη
δυσμενή εξέλιξη στην αγορά... στον αντιπολιτευόμενο τύπο. Η
απρόοπτη αυτή στροφή σημειώθηκε με δήλωση του υφυπουργού τύ
που κ. Δημ. Μαρούδα, η οποία ακολούθησε ένα διήμερο διθυράμβων
και εκκωφαντικών ανακοινώσεων για «επάρκεια·, «χαμηλές
τιμές»κ.λ.π. του ραδιόφωνου και της τηλεοράσεως.
Παράλληλα επίθεση είχε εξαπολυθεί νωρίτερα και από τον υπουρ
γό Εμπορίου κ. Μωραϊτη εναντίον των λιανοπωλητών οι οποίοι
κατηγορήθηκαν ότι δεν άνοιξαν τα μαγαζιά τους, όχι επειδή βρήκαν
οπωρολαχανικά στην αγορά, αλλά επειδή... συμπορεύονται με τους
χονδρεμπόρους.
προσπάθεια της κυβερνήσεως να
Οι δηλώσεις αυτές των δύο
κυβερνητικών στελεχών αποκαλύ
πτουν τον εκνευρισμό που επικρατεί
στην κυβέρνηση, καθώς το φάσμα
της ελλείψεως βασικών αγαθών πλανάται πλέον στην πρωτεύουσα. Απο
καλύπτουν επίσης μια απελπισμένη

Προβλήματα από την
έλλειψη κερμάτων
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
κυκλοφορίας κερμά
των ,. J ^
και ‘ ' . 10 δραχμών) στην αγορά
ν ,ασΧτΐμη κατάσταση που
¡ S P1,e" Ql εξ
Με τις...
λες και τις ασπιρίνς για ρέστα
ους πελάτες, επισήμαϊνει σε έγγρα
φό του προς την Διοίκηση της ΤραΤΤρΓ
ν
Ελλάδος το Εμπορικό και ΒιοΤ|Ζ“νι*ό Επιμελητήριο Ημαθίας,
κ Τ·Ηματι η κατάσταση που επι, - στα καταστήματα, αρτοπω_Ρ ’ 71ερΕΤ'τερα κ.λ.π. με την έλλειψη
διΙΤ των
απαράδεκτη και η
^ μΓ υΡ1“ και αγανάκτιση του
δ,κ ω ο λ « ^μενου κοινού απόλυτα
Τ5ς ' ψημένη, αφού οι καταναλωτσινά*ηΓ<·Χρε<“νονται,να αΥ°ράοουν
Ρα ή ψωμί μόνο αν πάρουν μαζί
~ Μαστίχες!
προε° έγγρ,,φ0 του ΕΒΕ Ημαθίας
είναι !!!ν Τ,Ράπεζα Ελλάδος (Αθήνα)

"ν? ε^ς:

γ υριε Διοικητή
φορίοτ
^
της κυκλο
το κατα« ι Ματων είχΕ απασΧολήαει
γεχ
νυλίιηικό κοινό και τον επαγΦΐιτ„ “βιοτεχνικό κόσμο στο πρόσφ(*Τ° παρελθόν.
έλθετ'" ΤΓ|ν τακτοποίησή του είχαμε
φή “Ε ΎΡαπτή και προφορική επαΤρ,ίΓΓΓ„!ην “ ΡΜόδια υπηρεσία της
όμως „ τ Της E ^ ô a ç . Δυστυχώς
τογ w ' “ κτοποίηση του προβλήμαήταν m ^Μίουργήθηκε φαίνεται ότι
σύυρΛ, 'Ρ1.°τασιακή δείδομένου ότι και
μάτω7 ΠΓ ναΐ ένΤ0νη η έλλειψη κερταλη, την αγοΡά, με αποτέλεσμα να
ταλαιπωρούνε, όλοι.
uar , νιχ°υμε όπως και στο έγγραφό
κέοα“ Ρΐθμ· 051/24.Π .1981 ότι τα
10 δρ“οχρών)
τλαμβανεται 5·
εύκολα
καθέ-

νας είναι απαραίτητα σε πλήθος
καθημερινών αγορών (ψωμί, εισιτή
ρια. τρόφιμα, τσιγάρα κ.λ.π.).
Οι μαστίχες και οι ασπιρίνες σαν
ρέστα τείνουν να γίνουν κανόνας που
ανά να λύνουν το πρόβλημα μακρο
πρόθεσμα το τονίζουν περισσότερο.
Ούτε η διαμαρτυρία στους αρμό
διους κάθε φορά και πρόσκαιρη ικα
νοποίηση των αναγκών της αγοράς
που ούτε επουσιώδη και ούτε παροδι
κά είναι αποτελεί τη σωστή αντιμετώ
πιση του θέματος.
Το Επιμελητήριο Ημαθίας δέκτης
των προφορικών παραπόνων - καταγ
γελιών θέλησε να εξακριβώσει την
ένταση και την έκταση της ελλείψεως
των κερμάτων από την αγορά.
Σε μιά και μόνο ημέρα διαπιστώ
θηκε ότι στην αγορά της Βέροιας 40
περίπου επαγγελματίες σχηματίζουν
«σειρές» μπροστά σε πηγές όπου
ήταν δυνατό να βρεθούν λίγα κέρμα
τα όπωςΚΤΕΛ, Εκκλησίες αφού
έβαια οι Τράπεζες δεν μπορούσαν να
ανταποκτιθούν στη ζήτηση.
Βέβαια για την έλλειψη αυτή των
κερμάτων θα υπάρχει κάποιος λόγος
δικαιολογημένος ή όχι.
Ό μ ω ς η συναλλαγή.εφ' όσον οι
τιμές των προϊόντων είναι διαμορφω
μένες έτσι ώστε να χρειάζονται τις
περισσότερες φορές μάλιστα και κέρ
ματα ή μόνον κέρματα είναι καθημε
ρινή ανάγκη και η εξυπηρέτηση θα
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έγκαι
ρης φροντίδας.
Πιστεύοντας ότι και σείς θα επι
θυμούσατε να δοθεί μιά λύση ριζική
στο πρόβλημα που σας αναφέρουμε,
σας ιίαρακαλούμε «α μεριμνήσετε
ανάλογα, σε κάθε αρμόδια Υπηρεσία».

Η αντιπροσωπεία
της ΕΙΑΤ
σ α ς π ρ ο ς κ α λ ε ι ν α δείτε

τα καινούργια αυτοκίνητα
ΕΑΝΟΑ και ΑϋΤΟΒΙΑΝΟΙ

επενδυθεί των ευθυνών της και να
επιρρίψει σε άλλους τις ευθύνες της
αποτυχίας των «μέτρων» της,
Με τη δήλωσή του ο κ. Μαρούδας έδωσε πολιτικές διαστάσεις στο
θέμα και κατηγόρησε τις εφημερίδες
που εκφράζουν τη «Νέσ Δημοκρατία»
ότι προσπαθούν να στηρίξουν τους
χονδρεμπόρους ναι να δημιουργή
σουν κλίμα ανησυχίας στους κατανα
λωτές.
Είναι φανερό ότι η δήλωση του κ.
Μαρούδα, αποσκοπεί να μετατωπίσει
τις ευθύνες μιας πιθιινής αποτυχίας
των μέτρων στον αντιπολιτευόμενο
τύπο, γιατί έκανε καταγραφή της
κατάστασης στην αγορά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ Ν.Δ.
Σε απάντηση των δηλώσεων του
Μαρούδα εκπρόσωπος της Ν,Δ.
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στην αμηχανία του για την έλ
λειψή αποτελεσμάτων από τα σπα
σμωδικά μέτρα που πάρθηκανγια τον
εφοδιασμό της αγοράς ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος κατέφυγε στην
προσφιλή του μέθοδο: «Φταίει η αντι
πολίτευση».
Αλλά αυτή τη φορά εξειδίκευσε
τον υπεύθυνο και κατενόμασε τον τύ
πο που υποστηρίζει τη «Νέα Δημο
κρατία». Του διέφυγε όμως, πράγμα
που δεν έπρεπε να συμβεί για ένα άν
θρωπο που ήταν επαγγελματίας
δημοσιογράφος, ότι ο τύπος, εναν
τίον του οποίου σήμερα επιτίθεται,
κράτησε πάντοτε ψηλά τη δημόσιό
γραφική δεοντολογία και σήμερα δεν
κάνει τίποτα άλλο από το νο ενημε
ρώνει τον ελληνικό λαό σε καυτό θέ
μα, με βάση στοιχεία και πληροφο
ρίες που συγκεντρώνει απόρους τό
πους όπου διακινοόνται τα οπωροκη
πευτικά».
ΟΛΟΙ ΖΗΜΙΠΝΟΥΝ
Ό λ ο ι ζημιώνουν από αυτό το
παράλογο «αλισβερίσι» που θεσμοθέ
τησε η κυβέρνηση με τα μέτρο της
για την αγορά των οπωροκηπευτι
κών:
• Οι παραγωγοί, που δεν μπο
ρούν να διακινήσουν τα
προϊόντα τους.
• Οι καταναλωτές, που δεν βρί
σκουν ν' αγοράσουν και
«γδέρνονται» από την νέα
γενιά
κερδοσκόπων,
που
δημιούργησε η «αλλαγή», και
• Το κράτος, που ζημιώνει
» καθημερινά τεράστια ποσά,
αφού η κυβέρνηση, με την
αποδιοργάνωση της αγοράς,
ουσιαστικά
κατάργησε τα
τιμολόγια!
Κλειστά μανάβικα, οι λαϊκές αγο
ρές σε διάλυση κι οι άδειοι πάγκοι
της Λαχαναγοράς, στην οδό Αθήνας,
πληθαίνουν, ενώ οι κερδοσκόποι
αλωνίζουν. Είναι η καλύτερη περίο
δός τους.Κρυμμένα τελλάρα, «καπέ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
λα» και απτοκάλυπτοι εκβιασμοί
στους κιιτιινηλωτές. Όλα επιτρέπον
ται. από την έλλΛψη οπωροκηπευτικών που «μεθόδευσε» Π κυβέρνηση
με τους πειραματισμούς της.
Το κυβερνητικό «φιάσκο» επιβε
βαιώνει κι η απόφαση να λειτουργή
σει κατ' εξαίρεση ναι χθές Σάββατο η
αγορά του Ρέντη, για να συγκεντρω
θούν ποσότητες για την Δευτέρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
ΝΤΕΝΚΤΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 (ΑΠΕ)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Σπόρος Κυπριανού δήλωσε ότι οι
απειλές του τουρκοκύπριου ηγέτη κ.
Ντενκτάς για αντίποινα σε περίπτω
ση συνεχίσεως του λεγάμενου οικο
νομικού εμπάργκο αποτελούν μέρος
της εκβιαστικής πολιτικής που ακο
λουθεί η Τουρκοκυπριακή σωβιντσπκή ηγεσία.
Σε γραπτή δήλωση του, ο πρόε
δρος Κυπριανού, καταγγέλλει διε
θνώς τις απειλές του Ντενκτάς περί
διαφόρων ενεργειών και περί εποικι
σμού της Αμμόχωστου και τόνισε ότι
τυχόν πραγματοποίηση των απειλών
αυτών θα αποτελέσει σοβαρότατη
πρόκληση και θα καταφέρει καίριο
πλήγμα εναντίον κάθε προσπάθειας
για προώθηση ειρηνικής λύσεως σύμ
φωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμέ
νων Εθνών και τις συμφωνίες κορυΨής·
Η δήλωση του προέδρου Κυπρια
νού μεταξύ άλλων έχει ως εξής:
•Ο Τουρκοκύπριος .ηγέτης κ.
Ντενκτάς σε προχθεσινές δηλώσεις
του διαμαρτύρεται για το οικονομικό
εμπάργκο, όπως το αποκαλεί, που
Ελληνοκύπριοι εφαρμόζουν δήθεν
εις βάρος της Τουρκοκυπριακής κοι
νότητας και απηλεί ότι αν τούτο
συνεχιστεί θα καταφύγει σε αντίποινα
περιλαμβανόμενων της περιοδικής
διακοπής των ενδοκυπριακών συνο
μιλιών κυι του σταδιακού εποικισμού
της Αμμοχώστου.
Αυτό που ο κ. Ντενκτάς και η
Ά γκυρα
ονομάζουν
οικονομικό
εμπάργκο, διαστρεβλώνοντας την
πραγματικότητα για σκοπούς προπα
γάνδας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
προσπάθεια της κυβερνήσεως να
παρεμποδίσει την ποράνομη εκμετάλ
λευση
των
Ελληνοκυπριακών
περιουσιών στα κατεχόμενα και τον
σφετερισμό των δικαιωμάτων των
ξερριζομένων προσφύγων και του
κράτους.
Οι απειλές του Ντενκτάς για αντί
ποινα σε περίπτωση συνεχίσεως του
λεγάμενου οικονομικού εμπάργκο
αποτελούν μέρος της εκβιαστικής
πολιτικής που ακολουθεί η Τούρκο
κυπριακή σωβινιστική ηγεσία.
Ειδικότερα οαον αφορά την απειλή
περί σταδιακού εποικισμού της
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ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετρητοίς μεταχειρισμένα
• α»>Γαλλάσει το παληό σας αυτ/το
• πωλεϊ μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

13 ^ Μ

ΙΑ .ί·

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΠΑ

Γ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

Τώρα νέο κατάστημα
και στη Βέροια

Ανοίξεως 2-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.629 και 26.650

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
Ανοίγουμε σε λίγες μέρες

Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

Στον πανικό της η κυβέρνηση για
το χάος που έχει προκαλέσει. κατέφυ
γε στην προσφιλή της μέθοδο. Προσ
πάθησε να φορτώσει το φιάσκο της
στην αντιπολίτευση και στις εφημερί
δες που πρόσκεινται στην «Νέα
Δημοκρατία».
Ο
κυβερνητικός
εκπρόσωπος, αφού επανέλαβε και πά
λι, ότι «φταίει η αντιπολίτευση»,
προεξόφλησε ότι ·η κυβέρνηση θα
κερδίσει και αυτή τη μάχη!».

Μετά από μιά πρώτη δυναμική ενέργεια του Αγροτικού Συλλό
γου Ημαθίας με την σύγκληση προ μηνάς ευρείας σικτκτψεως
(Νομάρχης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συνετ/σμοί κ.λ-π.) και την απο
στολή αυστηρού εγγράφου προς την κυβέρνηση για την άμεση κάλυ
ψη των ζημιών που προκλήθηκαν την φετεινή άνοιξη στις διάφορες
καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις, ακολούθησε εντελώς παράδοξο
ένα χλιαρό έγγραφο προς την κυβέρνηση με το οποίο απλώς ανακοι
νώνεται ότι Επιτροπή του Αγροτικού Συλλόγου θα επισκεφθά το
υπουργείο γεωργίος και τον ΟΓΑ για να υποβάλλει συγκεκριμένες
προτάσεις.
Αναφέρουμε τη λέξη «παράδοξο· γιατί το έγγραφο (υπόμνημα)
που έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος στις 6 Ιουλίου · με ομόφωνη από
φαση των μελιάν της συσκέψεως - 6ν άφηνε περιθώρια ούτε καν υπο
ψία για μιά τέτοια «αλλαγή τακτικής» στην αντιμετώπιση του σοβά
ρού θέματος, απεναντίας προμήνυε δυναμικές κινητοποιήσεις σε περί
πτωση μη αντακοκρίσεως της κυβερνήσεως στα αιτήματα των παρα
γωγών. Μάλιστα στην τελευταία παράγραφο του υπομνήματος εκεί
νου και αφού αναφέρονταν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, επισημαίνετο: «Σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα εντός των ημερών θα
ξανασυγκεντρωθούμε για να προγραμματίσουμε τον παραπέρα τρόπο
επίλυσης του προβλήματος αυτού·.
Κω το ερώτημα είναι: Τί μεσολάβησε μετά την αποστολή εκείνου
του σωστού μεν αλλά ·αυστΐ|ρού» εγγράφου και ο Αγροτικός Σύλλο
γος «μαλάκωσε· τώρα την φωνή του προς την «πράσινη κυβέρνηση;
Αφού δεν πάρθηκαν ακόμη μέτρα - όπως ομολογείται και στο νέο έγγραφο - γιατί ο Αγροτικός Σύλλογος δ*ν συγκάλεσε νέα ευρεία σύ
σκεψη, όπως είχε προαποφασισθεί από όλους στην προηγούμενη σύ
σκεψη, για τον προγραμματισμό του «παραπέρα τρόπου επίλυσης του
προβλήματος» και σντ αυτής ο Αγροτικός Σύλλογος αποφάσισε μό
νος του νο στείλε» επιτροπή στην Αθήνα για να υποβάλλει «συγκεκρι
μένες προτάσεις·; Μήπως μετά το «αυστηρό· εκείνο υπόμνημα κά
ποιοι από την Αθήνα «τράβηξαν τα αυτιά», κατά το κοινώς λεγόμενο·
ορισμένων «πρασίνων» εδώ στον Νομό μας, υπενθυμίζοντας τους ότι
«ναι μεν να ζητάμε αλλά κατά τρόπο που να μη θίγεται η πμασινο-κυβέρνηση»;
Πολλοί αναρωτιούνται, πάντως,
στη Βέροια αε τί κινητοποιήσεις θα
είχε ήδη προχωρήσει ο Αγροτικός
Σύλλογος αν στην κυβέρνηση ήταν η
«Νέο Δημοκρατία· και έδηχνε αυτήν
την αδιαφορία που δείχνει για το
σοβαρό αυτό πρόβλημα η κυερνηση
του ΠΑΣΟΚ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αμμοχώστου. μια τέτοια ενέργεια θα
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ήταν αντίθετη προς τις πρόνοιες της
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
συμφωνίας κορυφής Κυπριανού
Ντενκτάς της 19 ΜαΓου 1979, η
Το «χλιαρό· έγγραφο που έστειλε
οποία μιλά σαφώς για επανεγκατό
στάση των κατοίκων των Βαροσίων τώρα ο Αγροτικός Σύλλογος Ημα
και μάλιστα ως θέμιι προτεραιότητας, θίας προς τον πρωθυπουργό κοι τους
για το οποίο η Κυπριακή κυβέρνηση υπουργούς γεωργίας και οικονομι
προτίθεται να επανέλθει στην κατάλ κών. σχετικά με τις ζημιές από τις
ληλη στιγμή παρά την συστηματική βροχοπτώσεις κατά την ανθοφορία,
άρνηση της Τουρκικής πλευράς να είναι το παρακάτω:
τιμήσει την πρόνοια αυτή.
«Σε συνέχεια τοι> 176/6-7-82
»Καταγγέλλουμε διεθνώς τις απει
λές του Ντενκτάς περί διαφόρων υπομνήματος μας προς το Υκουργείο.
ενεργειών και περί εποικισμού της Γεωργίας και ΟΓΑ Αθηνών, όπου
και ξεκάθαρα αναφέραμε το τί, ζητά
Αμμοχώστου. Τυχόν πραγματοποίη
ση των απειλών αυτών θα αποτελέσει με, και βλέποντας ότι ενώ τα μέτρα
έπρεπε να είχαν τουλάχιστον ανακοι
σοβαρότατη πρόκληση και θα κατα
φέρη καίριο πλήγμα εναντίον κάθε νωθεί, ακόμα μελετιούνται, αποφοσί
προσπάθειας για προώθηση ειρηνι σαμε να επισκεφθεί Επιτροπή το
υπουργείο Γεωργίας και τον ΟΓΑ
κής λύσεως σύμφωνα με τα ψήφισμα
τα των Ηνωμένων Εθνών και τις και να βάλει τις πιό κάτω συγκεκρι
μένες προτάσεις:
συμφωνίες κορυφής.
1. Εξατομίκευση ζημιών.
«Η Κυπριακή κυβέρνηση θα εξα
2. Στρεμματική αποζημίωση.
κολουθήσει να επανρυπνεί και να
3. Αποζημίωση κατά κιλό.
παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη,
4. Και το πάγιο αίτημα του αγρό
πράττουσα ότι είναι δυνατό προς
τικού κόσμου - πλήρη κάλυψη τοο
αντιμετώπιση της καταστάσεως».
φυτικού και ζωικού κόσμου».

Θέματα
αμύνης
συζήτησαν
Ανδρέας

Νομοσχέδιο
«περιβόλι»
στη Βουλή!

Νομιμοποιείται
το υγραέριο
και στα
ιδιωτικά
αυτοκίνητα

«ΡΥΘΜΙΖΕΙ» 14(1)
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Νομοσχέδιο που ρυθμίζει όλα τα
θέματα, από αθλητικά μέχρι την μετονομασία της ΥΕΝΕΔ κοι από τον
διορισμό αναπήρων, μέχρι την ισότη
τα των δυο φύλων κατετέθει προχθές
στη Βουλή και υπογράφεται από τον
Πρωθυπουργό και έξη ακόμα υπουρ
γούς.
Το νομοσχέδιο «περιβόλι» όπως το
αποκάλεσε η ·Ν.Δ.» προβλέπει την
ρύθμιση θεμάτων που αφορούν:
• Τις κανονικές άδειες των μονί
μων δημοσίων υπαλλήλων
■ Τις κανονικές άδειες μισθωτών.
• Την αυθεντική ερμηνεία διατά
ξεων του νόμου «περί πολυθε
σίας» (12561
w ιις μεταβολές προσωπικού,
ιδιωτικού δίκαιου.
• Την συμπλήρωση του νόμου
«περί Δημοσίας Διοικήσεως»
(1232)
•
Γην ίδρυση Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου για την ισότητα
των δυο φύλων.
•
Την συμπλήρωση του Ν.
1266/82
• Την Γενική Γραμματεία Τύπου
και πληροφοριών.
• Την Γενική Γραμματεία Αθλη
τισμού.
• Την ευθύνη των Δ.Σ. των προ
βληματικών επιχειρήσεων.
• Την Διοίκηση της ATE.
• Τις πιστώσεις νέων υπηρεσιών.
• Τη μετονομασία της ΥΕΝΕΔ
σε ΕΡΤ 2 και
• Τον διορισμό αναπήρων.
Το νομοσχέδιο αυτό, στο οποίο
κανένας δεν γνωρίζει πόσες ακόμη
διατάξεις θιι π pomr.Hoóv κοτά την
συζητηση κοι ψήφιση οτη ΒούΓή,
υπογράψουν ο πρωθυπουργός και
υπουργός Εθνικής λμύνης κ. Α.
Παπανδρέου και οι υπουργοί Προε
δρίας κ Κουτσόγιωργας, Εθνικής
Οικονομίας κ. Αρσένης. Οικονομι-

Πέτσος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επι•βεβαίωσε προχτές για την επίσκεψη
που έκανε στον πρωθυπουργό κ. Α.
Παπανδρέου ο βουλευτής κ. Γ. Πέταος,
Οπως δήλωσε ο υφυπουργός τύ
που κ. Δ. Μαρούδας, ο κ. Πέτσος είδε
τον Πρωθυπουργό υπό την ιδιότητα
του τ, υφυπουργού Εθνικής Αμύνης
και του έθεσε οπ- όψη ορισμένα εμπι
στευτικά στοιχεία για θέματα το
οποία η’χε χειριστεί ο κ. Δ. Μαρούόας διευκρίνησε ότι τη συνάντηση
ζήτησε ο κ. Πέτσος.
Από την πλευρά του, ο κ. Πέτσος,
δήλωσε:
•Επισκέφτηκα τον πρωθυπουργό
κ. Α. Παπανδρέου και συζητήσαμε
θέματα της αρμοδιότητας του υπουρ
γείου Εθνικής Αμυνας».
Πρέπει να σημειωθεί, ότι σε ερώτη
ση δημοσιογράφων ότι στη συνάντη
ση, έγινε λόγος για το θέμα της γνα>στής ομιλίας του κ. Πέτσου στην
Έδεσσα ο εκπρόσωπος δήλωσε:
• Ο λόγος της συνάντησης ήταν
αυτός που σας ανέφερα. Δεν νομίζω
ότι συζητήθηκαν άλλα θέματα»

κών κ. Κουλουριάνος. Γεωργίας κ.
Σημίτης. Δικαιοσύνης κ. Μαγκάκης
και Εσωτερικών κ. Γεννηματάς.

«Μελτ.τάται η νομιμοποίηση χρή
σης υγραερίου και στα ιδιωτικής χρήσης αυτκίνητα, άιοτε κανένα όχημα
να μη κινεί un παράνομα (με υγραέ
ριο). όπως συμβαίνει σήμερα, αφού
προηγουμένως εξασφαλίσουμε τις
απαραίτητες προδιαγραφές».
Την παραπάνω δήλωση έκανε ο
υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Κώ
στας Ασλάνης

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ

Μαλακούση 30-τηλ. 62.811
ΒΕΡΟΙΑ

Για την Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
και την Α' Β' Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ και των 2 τύπων
Σας πληροφορούμε ότι
Στα τελευταία τμήματα θερινής εντατιιςής
προετοιμασίας που αρχίζουν στις 9 Αυγούστου
θα διδάξουν οι γνωστοί σας καθηγητές
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: Λιακάκος Θ.-Λιούλνας Ν.-ΚοκποπούλουΛιοκάκου Α.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: Γαλλικός Σ.-Κυκερίδης Σ.-Χαλκίδης Μ.-Καρα
ναστάσης Τ.
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Ι: Β οτη ς Η. Μ ουταφιδης Μ.

ΧΚΜΙΚΟΙ: Μουρυτίδης Ο.

Προσοχή: Στο χειμερινά τμήματα που θα αρχίσουν
«ηις 10 Σεπτέμβρη θα διδάξουν πάλι οι Φυσικοί του
Φροντιστηρίου μας ΒΕΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και ΜΟΥ*
ΤΑΦΙΔΗΣ Μ1ΧΑΛΗΣ.

Κυριακή 8 Α υ γ ο ύ « «

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
12345t78

Του ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ
6. Αναφορική αντωνυμία - Στην
άμμο... κοντά κοντά — Επώνυμο
Κορεάτη ηγέτη που δολοφονήθη
κε (αντίστρ.).
7. Κατά τη μυθολογία μας. αυτός
πρόσταζε σε μιά δική του ομάδα
(δημ.).
8. Οι εκβολές του στην Ελλάδα.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ F αν
ΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΑΛΙΔΗ
Έδεσσα 1982

της στα ευλογημένα ροζιασμένα χέ
Από τον Φίλο καθηγητή Λονοτέ
ρια τους, έραναν γλυκό, πλούσιο, τί
χνη,Λαονράφο και Συγγραφέα Κώ
μιο. περήφανο ψωμί, Λόξα τω Θεά)...,
στα Σταλίδη. από την Έδεσσα, πήρα
έλεγαν κρυφά και φανερά. Στα ψηλά
τιμής ένεκεν το νέο του βιβλίο ·Κι:ρ
Αλώνια οι μαρμάρένιοι τάφοι καθρε
όισμέντι Ζωή». Μιά πολύ επιτυχημκ
1.
' Ηταν κάποτε βασιληάς της χώρας
φπζοντυν στα ορθάνοιχτα μάτια του
νη εργασία και καλαίσθητη έκδοση.
μας.
ήλ.ιου. το φεγγάρι στη γιόμωση μαρ
Ο κ. Σταλιδης είναι γνωστός στο χιίι
2. Βρίσκεται σε κάθε σπίτι (καθ.).
μάρυζε στο σεργιάνι του ανάμεσα
ρο των πνευματικών ανθρώπων από
3. Ξένο σύμφωνο ή άρθρο — Αρνείτους. Σ όλο το χωριό αυγατισιά.
τις πνευματικές του προσφορές σαν
ται αντίστροφα - Σύνδεσμος αντιθε
έχει. βιός. γιάμιζε τ' αμπάρια του. το
πιιιδαγωγός. συγγραφέας και λαογρά
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
ιικός.
χειμώνα στοιβάνιές αραδαριά στις
φος
και
τα
πολλά
βιβλία
που
κύκλο
4. Μεταδίδει ειδήσεις — Μιά... ξένη
1. Ανδρικό όνομα.
αυλέ; έψηνε κάστανα παραστιάς στο
φόρησε στο παρελθόν νια την Έόεσ
δεσποινίδα.
2. Βρίσκεται μπροστά σας.
τραγουδιστό τζάκι του. Το καλοκαίρι
3. Ποιοτικό — Ό μοια σύμφωνα — 5. Αυτός θαλασσοπόρος και εξερευ σα. Με το καινούργιο του τώρα
κάτω
από την απαϊσκιά της όράλ.ας
βιβλίο
μας
ενθουσίασε
και
στο
χώρο
νητής
—
Αποκλισμός...
βασιληά.
Συνεχόμενα
στο
αλφάβητο
δρόσιζαν τα ορυγμένα χείλια του;
του μυθιστορήματος από την αντί
6. Μισό... κόκκαλα (καθ.) — Μιά
(φωνήεν-σύμφωνο).
στο β·'αλτικό 0fioOOVf.pl τους, η
στάση. Γιιι καλύτερη γεύση της τέ
πρόθεση της δημοτικής — 270.
4. Χωρίς αυτήν δεν παρασκευάζεται
ψυχή τους γαλήνευε στον ευλογημέ
χνης του. της γλώσσας και του λονο
7. Επιθυμητή από κάθε άνθρωπο
τίποτε - Παληά παγκόσμια γνω
νο ύπνο τους, καλοξημεριάνονταν
τεχνικού
ύφους
και
χροιά
του
παρσ
που...
πάσχει.
στή ηγετική μορφή.
στην
αναγιίλια του Θεού.
θέτουμε
μιά
σελίδα
από
το
βιβλίο
5. Ερωμένη του Βύρωνα — Προσ 8. Κατά μίιι έκφραση πολλές φορές
Τον αγαπητό φίλο Σταλίδη Κώ
του.
τα... βρίσκουμε.
ωπική αντωνυμία.'
στα τον παρουσιάσαμε από την στή
Ο καιρός περνούσε, κυλιντρούσε
λη μα; πολλές φορές για την πνευμα
ο
χρόνος
ολογυρίς.
ο
λαός
ψήφισε
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
τική του γλαφυρότηπι. Τον συγχαί
κυβέρνηση, τραβούσε απ τ' αυτί
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 2. ΕΛΑΦΡΥΣ - ΑΩ 3. ΡΕΖΕΝ
ΑΛΥΣ
ρουμε και τώρα για την νέα του εξαί
μπροστά την τύχη του. τα σύννεφα
4. ΙΞΑΤ
ΑΠΕΛ 5. Α ΙΡΗ ΤΙΙΤΟ Π 6. ΝΟΗΣΙΣ
ΤΣΑ 7.
ρετη εργασία στο χώρο του μυθιστο
πάνω από την Κρυοπηγή έβρεχαν,
ΛΥ&ΕΩΣ) - ΣΟΛΟ 8. ΣΙΝΑΚ 9. ΟΣΚΑΡ - POKE 10.
ρήματος.
φυτάδια. ξεμασκαλίδια, καταβολάδες,
ΣΠΟΡ - ΤΑΣΕΡ.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
όργωναν τα χωράφια, έσπερναν,
ΚΑΘΕΤΑ: I ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 2. ΑΛΕΞΙΟΥ - ΣΠ 3. ΛΑΖΑΡΗΣ
αδέρφωναν τα σπαρτά, σκάρωναν,
(ΠΑ)ΚΟ 4 ΑΦΕΤΗΣ - ΓΑΡ 5. (ΑΝ)ΙΡΝ(Ε) - ΤΙΣ 6. ΣΥ ξεστάχιαζαν. θέριζαν, τ' αμπέλια στα
Α Σ Σ Ο Ι 7. ΤΣΑΠΙ - ΛΙΡΑ 8. Λ ΕΤΤΟ ΝΟ Ι 9. ΝΑΥΛΟΣ φύλιαζαν. τα δένδρα αναφύλλιαζαν.
ΑΚΕ 10. ΗΩΣ - ΠΑΡΚΕΡ
έχτιζαν το χωριό τους. αγαθοξυπνούΛΝΡΚΔΟΤΛ
σαν. Ήρθαν καλοχρονιές, θυλυκο
χρονιές, σοδιά. καρπιά. νιόμος,όλα
Ο γιατρός εξέτασε το νεαρό άνμπόλικα, ήρθαν πασκαλόγιορτα. ήρ
θαν μεγάλογιοριάδες. έπεσε τ’ αγιο- δρα:
\εν σου ζήτησα εγώ να ανοίξεις
φώς στην Κρυοπηγή, γελούσαν. Τα
το στόμα σου και να πείς«Ααα». του
παιδιά μελισσοβούιζαν. χιλιάδες παι
είπε σε μιά στιγμή αυστηρά ο για
χνϊδια στους μαχαλάδες και tu μεγν
τρός.
τάνια. ο ήλιος ολόχαρος καλοκουβα
Το ξέρω γιατρέ, ότι δεν μου το ζή
λητής. σοδωστής νοικοκύρης τους
τησες αλλά μόλις τώρα μπήκε μέσα η
κολυμπούσε στο αγιοφώς του. Ο
νοσοκόμα σιις!
Μπέλος αφύρανο μυαλό, άνυπτος.
ΚΥΡΙΑΚΗ
νυχτίτης. τον ψήψιαε πρόεδρο το
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
χωριό, στο πόδι too Ντέλα. πάλευε
Σισμανίδης Θεόδωρος
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
από νύχτα σε νύχτα μαζί τους, λαγο
Πιερίων 178 τηλ. 28052
Πυροσβεστική
22.222
κοιμόταν. πάσκιζε στον ύπνο Kut
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Νοσοκομείο
22.505
στον όπνιο του να πάει μπροστά το
Μούκας Στέργιος
Ο Αλκής αντιπαθούσε τις γυναί
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
125
μεγάλο όνειρο.
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22593
κες και όμως παντρεύτηκε. Κάποια
Ύδρευση
2 5 .7 4 9
Τα δένδρα έδεσαν καρπό, σκούπι
μέρσ ένας γνωστός του, που είχε να
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
2 4 .4 4 4
Λρίζης Γ.
σε όλο το χωριά τον κουρασμένο
τον συναντάει πολλά χρόνια άρχισε
ίδρο του κάτω από το χαμογελαστό
να τον ρωτά για τη σημερινή ζωή
Κατερίνης τηλ. 24405
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ίσκιο τους, η γή άνοιξε τα σπλάχνα
του.Ο άλλος του έδειξε μιά φωτογρα
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Πυροσβεστική
23.619
φία της γυναίκας του και φυσικά του
Ηλιάδης Σταύρος
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23 364
ομολόγησε ότι είχε παντρευτεί.
Να επικοινήσουν
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
2 3 .3 7 6
Απίθανα μικροσκοπική μου φαίνε
ΔΕΥΤΕΡΑ
με τη Στέγη
ται η γυναίκα σου. του είπε ο άλλος.
Αμεση Δράση
TOO
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Απορώ πώς σκέφθηκες και την πή
Ο T Ε. (βλάβες)
121
Λπφάρας Βασίλειος
Πυρά καλούνται οι βραβευμένοι ρες.
Πυροσβεστική
199
Σταδίου 122 τηλ. 23175
στους
ποιητικοίις 6ιαγ(>ι\’ΐσμούς - Μπά ήταν πολύ απλό... Από όλα
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
1976. 78. 80 και ‘81 της Στέγης.
τα κακά διάλεξα το μικρότερο.
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπόρος Παλασσόπουλος. Αρι
Πυθροσβεστικη
2 2 .1 9 9
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
στοτέλης
Πιιπαγεωργίου,
Ηλίας
Νοσοκομείο
2 2 .2 0 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τσιαμήτρος. Μιχάλης Καύρογλ.ου,
Δ Ε.Η. (βλάβες)
2 2 .3 1 4
Πιτσάβας Β.
Σταύρος Νίκου. Θεόδωρος Γαϊτάνος.
Ο μπιιμπάς με έστειλε νο σας
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)
4 1 .3 5 3
Αγ. Γεωργίου
Ματρατζής
Λάζαρος.
Πολίτης ζητήσω το ποτιστήρι σας, λέει ο
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Μιχαήλ. Τσακάλου Κωνσταντίνα. μικρός που κάθεται στο γειτονικό
Ηλιάδης Χρήστος
Λαβόρας Πρόδρομος. Νέστωρα Ελέ
σπίτι.
νη. Αρετή Γκανίδου. Μιράντα Μάρ
Να σου το δανείσω, απαντά ο γεί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
θα. Γιάννης Τροχόπουλος. Χρίστος τονας. Μήπως ο μπαμπάς σου είπε
Δ ια β ά ζ ε τ ε
Γιαννακόπουλος, Μαρία ΧριστοφίΆ ρχισ α ν οι εγγραφές στο τμήμα
και τίποτα άλλο:
_
_
- θ ' ö io f tiA tc * ·
6ου. ΡοόσνΟη Αημητρόση.
- ΜάΧϊσίΕΓ κττριε. απαντά ό’ μικρός
κιθάρας. Ππρυκυλούνται οι παλιοί
cnv
Nu επικοινωνήσουν με την γραμ
μου είπε: Αν αυτός ο παλιόγερος δεν
μαθητές να επικοινωνήσουν με την
ματείο της ΣΤΕΓΗΣ στο τηλέφωνο σου το δώσει ζήτα από κανέναν άλλο
!o p r )μ ε ρ ιό α μ α ς 1
γραμματεία της Στέγης (τηλ. 62548).
62548.
γείτονο-

Βενζινάδικα1

I

σήμερα

Ι τ ις 8 Auyt m ou 1524. άρχισε στη
Γερμάνιο η εξέγερση των χωρικών. Σαν
σήμερα, επίσης το:
1549 Η Γαλλία κήρυξε τον πόλεμο στην
Αγγλία.
1570 Με την ειρήνη του Σαίν Ζαρμαίν
αν Λαί τελείωσε ο τρίτος εμφύλιος
πόλεμος στη Γαλλία, μετά τον
οποίο
χορηγήθηκαν
αυξημένα
δικαιώματα στους Ουγενόττους.
1570 Οι Τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν
στη Λευκωσία της Κύπρου.
1588 Οι βρετανικές ναυτικές δυνάμεις
υπό τον σερ Φράνσις Ντραίηκ κατέ
στρεφίιν την ισπανική αρμάδίΐ.
1815 Ο Ναπολέων Βοναπάρτης επιβήΐά
στηκε στο καράβι που τον μετέφερε
στην Avîu Ελένη.
1823 Μάχη στο Κεφαλόβρυσο κατά την
οποία έπεσε ηρωικά μαχόμενος ο
Μάρκος Μπότσαρης. Τα τελευταία
λόγιατου ήταν: «Αδέρφια εγώ έκα
μα το χρέος μου και πεθαίνω ευχα
ριστημένος Μείνετε πιστοί στην
πατρίδα και πιστοί δούλοι του
Θεού, Αφήστε με και τρεχάτε να
τελειώσετε εκείνα που εγώ άρχισα*.
1896 Η ελληνική κυβέρνηση αποστέλλει
εθελοντικά σώματα στην Κρήτη,
για να ενισχύσει τον ιιγώνα των
Κρητικών
1960 Τα Ηνωμένα Εθνη ζήτησαν να απο
χωρήσουν τα βελγικά στρατεύματα
από το Κονγκό.
1963 Εγινε η περίφημη «ληστεία του
τραίνου* κοντά στο Κέντινγκτον
της Αγγλίας, κατά την οποία εκλά
πησαν περισσότερα από επτά εκα
τομμύρια δολλάρια.
1964 Τουρκικά αεροπλάνα επιτέθηκαν
στην Κύπρο
1980 Για πρώτη φορά ύστερα από 45
χρόνια, μουσουλμάνοι προσευχή
θηκαν στο ναό της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη.

• Ο ήλιος απέχει από τη γη 150
εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για να φτά
σει στον ήλιο ένα κοινό αεροπλάνο
πρέπει να πετάει 25 χρόνια.
• Για φωτισμό χρησιμοποιήθηκε
το φωταέριο το 1800 και οι λάμπες
πετρελαίου τα 1859
• Το Κολονάκι. πήρε το όνομά
του από μια μικρή κολόνα, που υπήρ
χε κοντά στην πλατεία της Δεξαμε
νής.
Ό ποιος έχει ήρεμο και υπομονε
τικό χαρακτήρα τον ονομάζουν τύπο
φλεγματικό γιάτΓ το φλέγμα κατά την
άποψη των γιατρών του Μεσιιίωνα
ήταν ιιπό τους τέσσερις χυμούς του

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8
I 25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1 50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΟΜ ΣΩΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ

3.30
405
5 05
5.40
6.05
6.30
6 40
7 35

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΚΑΚΙΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥ ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΤΣ
A ΟΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΟΔιΑ

9 00
9 45
1035
12 00

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔιΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 9
5 35
6 05
6 30
6.40
7.35
8 05
9 00
9 40
10 20

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑι ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΙΑ Μ 'ΣΤΗΡ ι Α ΤΩΝ ΠΑΡιΣίΩΝ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ κ α ι Σή μ ε ρ α
ΤΟ ΘΕΑΪΡΟ
ΤΗ ϊ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΕΝΕΔ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 8
! 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1 30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
I 45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
30
2.4S
3.00
3.15

ÄleMlSTlKH

κ ο ν τ ά σ α ς ό τ ι κι ά ν τ ύ χ ε ι

Προσοχή στις παγίδες
Μέσα στην πυρετώδη ατμόσφαι
ρα των εκπτώσεων η επαγρύπνηση
του καταναλωτή ατονεί επικίνδυνα,
με αποτέλ-εσμα να αγοράζει πράγματα
που δεν χρειάζεται ή που δεν είναι
ποιότητας. Γι' αυτό πρέπει κανείς,
απαραίτητα.
να
προγραμματίζει
έγκαιρα π ; αγορές του. (ίκττε να μην
παρασύρεται από τα τεχνάσματα
μερικών ασυνΓ.ίδητωνκαταστηματαρχών. Να ελέγχει από πριν τις τιμές
των ειδών που χρειάζεται και προτί
θεται ν' αγοράσει (όενείναι σπάνιο το
φαινόμενο ορισμένα είδη να που
λιούνται στις εκπτώσεις, σε διπλή
τιμή από πριν). Να ελέγχει σχολαστι
κά την ποιότητα των ειδών που αγο
ράζει (σ' αυτή την περίοδο προσφέ
ρονται και εμπορεύματα χαμηλής
ποιότητας). Και τέλ.ος. να στηρίζεται
στο δικό του κριτήριο και όχι στα
«προσόντα» που το κατάστημα αποδί-

δει στο προϊον.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να **
με ότι οι αγορές των εκπττββί·
καλύπτονται από ορισμένες ετΤ"
σεις. Αν το προϊόν είναι ελαιττω|ΐ·}

’Αν ψωνίσετε
υφάσματα...

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η flfPOTI KM

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

κό και δεν ενημερωθεί προηγουμ
γι' αυτό ο καταναλωτής, ο κατ
ματάρχης οφείλει να το αλλάξει έιΓ
κι αν υπάρχει προειδοποιητική
πέλα ότι τα εμπορεύματα των εκί*
σειον δεν αλλάζονται. Σε π ε ρ ίπ ιλ
άρνησης του καταστηματάρχη· '
κάνα την αλλαγή, ο καταναλω*
μπορεί να καταφύγει στο δικαστή!*

ΕΡΤ

Μιά σύγχρονη, συνεπής
άσφαλιστική εταιρία
πού βρίσκεται πάντα κοντά
στον" Ελληνα άγρότη,
προστατεύει τό μόχθο
καί τήν περιουσία του
καί ασφαλίζει τή ζωή του.

m w xm ex ίμ

5.00
6.00
6.15
6.30
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
12.00

¿ iιΗΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΓ10ΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΦΑΕΛ
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 9
5.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
6 45 01 ΕΦΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
7,45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8.30 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
9 00 Ο ΦΟΝΙΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ανθράιπινου σώματος (αίμα. νερό,
χολή, φλέγμα) και είχε τη δύναμη να
κάνει πράο και ατάραχο τον άνθρω
πο.
• Το γάλα όταν βράζει φουσκώνει
και ξεχειλίζει από το δοχείο που το
βράζουμε γιατί με το ζέσταμα η
κοζείνη που περιέχει σχηματίζει στην
επιφάνεια μια συνεκτική μεμβράνη
που αρχικά συγκρατεί τις φυσαλίδες
του βρασμού, οι οποίες όμως σε κά
ποιο σημείο υπερκινούν την αντιστα
ση της μεμβράνης και σπρώχνουν
πρσς
τα πάνω
που εί
-------'·*■—· ϊλ
“ ο·*· το
“ στρώμα
—
—
ναι στην επιφάνεια.
• Το Μεταφουργείο ονομάστηκε
έτσι γιατί εκεί υπήρχε το πρώτο εργο
στάσιο για μετάξι, που έχτισε μια
αγγλική εταιρία και λειτούργησε μέ
χρι το 1875.
• Η συνθήκη ειρήνης, που υπο
γράφτηκε το 1529. στο Καμπραί της
Γαλλίας επονομάστηκε «Συνθήκη
των Κυριών», γιατί την υπέγραψαν η
Λουίζα της Σαβοΐας εκ μέρους του
γιού της Φραγκίσκου Α βασιλιά της
Γαλλίας και η Μαργαρίτα της
Αυστρίας εκ μέρους του ανηψιού της
Καρόλου Κουίντου.
• Ο »κεράστης«. ένα φαρμακερό
φίδι της Αφρικής, λέγεται και έχινδα
κερασφόρος, γιατί έχει δυο κέρατιι
πάνω από τυ μάτια του.
• Η Βενετία είναι χτισμένη σε 118
νησάκια, που ενώνονται με 378 γέφυ
ρες.
• Η ταχύτητα του ήχου είναι 333
μ. το δευτερόλεπτο και του φωτός
300.000 χιλιόμετρα τα δευτερόλεπτο.
• Το αλάτι προκαλώ δίψα γιατί το
αίμα μας χρειάζεται ορισμένη ποσό
τη τα αλατιού. Έτσι αν πάρουμε
περισσότερο αλάτι νιώθουμε την ανά
γκη να πιούμε όσο νερό θα χρειαστεί
για να το αντισταθμίσει.
• Οι στρουθοκαμήλες δεν βυθι
ζουν το κεφάλι τους στην άμμο
απλώς. το κατεβάζουν πολύ χαμηλά
σχεδόν σε επαφή με το έδαφος, για να
ακούσουν καλύτερα. Κι είναι έτοιμες
να το βάλουν στα πόδια αν αυτό που
θα ακούσουν προμηνύει κίνδυνο.

Καλό είναι να ξέρετε τί πρέπει*
προτιμήσετε, αν ψωνίσετε καλό*®
νά υφάσματα στις εκπτώσεις.
Τα καλύτρα καλοκαιρινά >#
σματα είναι αυτά που έχουν γίνει <ιΤ
φυσικές ίνες. δηλαδή τα μεταξω τά^
λινά και τα βαμβακερά. Τα συνθεό1
είναι ίσως πιό φανταχτερά αλλά 8*
ρεί να υποδειχθούν από ενοχλητ®
ως
επικίνδυνα.
Δερματοπάθ“
αλλεργίες, μηκυτιάσεις. τριχόπτ
κι άλλες ακόμη πιό σοβαρές παθ
αποδίδονται στα υφάσματα με συΐ»
τικές ύλες, κυρίως στα αμιγή συνθά
κά και λιγότερο στα σύμμικτα. ί η
μικτά ρούχα για εξωτερικό ρουχ1*
μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς, ϊ
περιέχουν συνθετικές ύλες μέχρι ™
και εφ' όσον επιτρέπουν τον αέρι®
του σώματος.
Τα καλοκαιρινά υφάσματα "
πει. εξ" άλλου να είναι ανοιχτόχΡ^
για να μην απορροφούν θερμό**
και να εξασφαλίζουν δροσιά στο 9
μα.
Τέλος, αν αγοράσετε ζερ®\
προσέξτε να μην είναι αλύΥ®*
σκληρό, γιατί είναι κακής ποιότη1*
Και ακόμη: Μην πάρετε το ζ #
ύφασμα, αν έχει την τάση να σ τ Λ
Κρατήστε το ολόισιο από τις 5
άκρες του φάρδους του. Αν στΡ®
αφήστε το.
_____________________________ «-

/■ /Z i
Η σάρκα πρέπει να είναι σφθ,
στο κρεβάτι, και μαλακή στο τρα1®
Π Ρ^

Αγρότες
Μην καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν αδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος να καταστρέ
φ ετε ό,τι με κΰπο πολλών
ετών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καυαη των καλαμιών, ό
κίνδυνος είναι μ ικρότε
ρος
Σ εθο σ τείτε τήν περιουσία
του γείτονα σας.

ΐ'ίΐδιοτηύ

02 555 υΖ·*
ΒΕΡΟΙΑΣ
23 ¡**
Βέρμιου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.3*
Εναντι ΔΕΗ
23ώ
20.72'
Ενανιι ΚΤΕΛ
269*
Ιπποκρατους
23.0ί
ΠΑ Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
4
Πλάι Κορατυσιου 22.532 22-9-'
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ενονιι ΚΤΕΛ
24.0*
Μωραιτη
23.3®
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Χάρις, ομορφιά και ταλέντο
Ο θάνατος της ηθοποιού Ρόμυ Σνάϊντερ

ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ait την αρχή, το νεαρό ζευγάρι θα
πρέπει να δίνει πτους γονείς του να
καταλαβουν ότι δεν θα δέχεται τις
επεμβάσεις τους.
Σε κάποια εποχή, όχι πολύ μακρι
νή, η οικογένεια περιλάμβανε τουλά
χιστον τρεις γενιές. Στην εποχή μας
αυτό το φαινόμενο είναι σπάνιο
Οταν παντρεύονται οι νέοι, έγκατα
λείπουν την πατρική στέγη και
καμιά φορά, Την πόλη όπου γεννήθη
καν. Αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν δια
τηρούν πια καμιά ^πα'φή με τους
γονείς τους. Αντίθετα, τους επισκέ
πτονται συχνά και δέχονται ακόμα
συχνότερα την επίσκεψή τους.
Σ αυτές τις επισκέψεις, πολλοί
γονείς επεμβαίνουν στη ζωή του ζευ
γαριού, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Παραδείγματος χάρη, δεν εγκρίνουν
την εκλογή ενός επίπλου, ή επικρί
Η1 συμπεριφορά του ενός ή του
άλλου από τους συζύγους, χωρίς
κανένας να ζητήσει τις κρίσεις τους
και πολ.ύ περισσότερο, τις επικρίσεις

Υπάρχουν βέβαια ζευγάρια, όπου
oiuv ανακύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα' 0 έν“9 ή ο άλλος απ’ τους συζύ
γους συχνότερα η γυναίκα - απευθύ
νεται στους γονείς του, για να ζητήο*·1 τη γνώμη τους ή τη μεσολάβησή
θ'?· Αυτό συμβαίνει κυρίως, όταν η
^Ρή σύζυγος έζησε κάτω από τη
Ια ίων Υονέων της ως την ημέρα
ο Λίμου της, και δεν έκανε ποτέ τί
ποτα. χωρίς να ζητήσει τη γνώμη
0UÇ· Αλλά παραιτείται, συνήθως, απ'
αυτές τις προσφυγές, καθώς διαπιστώνει, ότι. στις περισσότερες περιπτωσεις, οι γονείς της παίρνουν το
Μέρος... Του γαμΠρ0ή
υτή η στάση μπορεί να φαίνεται
εριεργη, αλλά είναι η λ,ογική αντίΡ°ση εκείνων των γονέων, που, ξέΡ°ντας ότι δεν πρέπει να επηρεάζουν
Με κανένα τρόπο τις σχέσεις του ζευ
Υαριου, όχι μόνο δεν επεμβαίνουν
στη ζωή του, αλλά και αποθαρρύνουν
° Υ'ο ή την κόρη, που επικαλείται
τι' ν επέμβασή τους. Ό λα τα νεαρά
αι τρόγυνα έχουν προβλ.ήματα κι όλα
μ'·ορε' ,v? έχουν ανάγκη από καλές

συυθο1)^
τιςφίλων,
καλές
Μρουλεςς'·Αν
των 0μως'
γονέων"“Ρ
ή®
των
εν Clναι ικανά να λύσουν μόνα τους
aou\P° ^ lUTEi Τ0υ9· δεν θα τα λύι„π ■με Ρεμβάσεις τρίτων, με μεσολ°β>ΐσεις κα, διαιτησίες.

εννοο<ί,Τυχώς· ηοήοί Υ°νΕ'ζ δεν

αλήθεια
παΡ°δεχτούν αυτήν την
ο γιότ ' Ut.uv αντιλαμβάνονται, ότι
τα
η η .*°ΡΊ τους έχει προβλήμαRn'„afip° UV' «τι έχουν καθήκον να
Κ α Τ
,Στο ™τω της γραφής.
Λέε ' UlPl μαν’· τους ακούμε να λένε.
εξ και αυτή η σχέση τους δίνει ισόpm δικαιώματα.
Κατά κανόνα, οι σημερινοί νέοι
δεν
. κχουν την ίδια γνώμη. «Το γεγοότι είναι γονείς μας, λένε, δεν
™υς δίνη το δικαίωμα να επεμβαί^ουν στη συζυγική ζωή μας. Δεν
9 αφορά. Λατρεύουμε τους γονείς
9. αλλά εκείνοι έχουν τη δική τους
ζε'κ ω! εμείζ’ τθ δική μας. Αυτό το
αυαρίοαμε από την αρχή».

Σ' αυτό το «ξεκαθάρισμα». βρίσκε
ται το κλειδί του προβλήματος. Αν οι
νέοι που παντρεύονται δεν θέλουν τις
επεμβάσεις των γονέων τους, πρέπει
να. τους το λένε καθαρά και ξάστερα
από την αρχή. Αν αισθάνονται, ότι
έχουν ανάγκη από τη βοήθειά τους,
μπορούν να δέχονται τις ερωτήσεις
τους, όπως μπορούν να συζητούν
μαζί τους τα προβλήματα τους.
Καμιά από τις δυο στάσεις δεν είναι
κακή, αν την αποδέχονται και οι δυο
σύζυγοι.
Το τελικό συμπέρασμα απ' όλ'
αυτά είναι, ότι οι γονείς δεν έχουν
κανένα λόγο και κανένα συμφέρον να
επεμβαίνουν στη συζυγική ζωή των
παιδιών τους, αν δεν ζητηθεί από κοι
νού η επέμβασή τους. Ακόμα κι αν
ζητηθεί, πρέπει να ενεργήσουν με
πολύ διακριτικό και πολύ διπλ.ωματικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, πρέ
πει ν' αποφεύγουν ερωτήσεις, που
υπαγορεύονται αποκλειστικά από την
περιέργειά τους. Τέτοιες ερωτήσεις
δεν είναι ποτέ ευπρόσδεκτες από
κανένα.
Εξάλλου, πρέπει ν' αναγνωρίσου
με. ότι φοβούνται περισσότερο την
πατρική ή μητρική επέμβαση τα παι
διά, ακριβώς που δυσκολεύονται ν'
απαλλαγούν από την κηδεμονία των
γονέων τους. Γιατί αυτή η επέμβαση
μπορεί να τα τοποθετήσει ανάμεσα σε
δυο εκ διαμέτρου αντίθετες γνώμες.
Τέλος, δε πρέπει να ξεχνούμε, ότι
ο πατέρας και η μητέρα του ενός από
τους συζύγους είναι πεθερός και
πεθερά του άλλου. Κι ότι ο καθένας,
ακούει καλύτερα τα λόγια του πατέρα
ή της μητέρας, παρά του πεθερού ή
της πεθεράς.

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΗ
«ΘΥΕΛΛΑ»
ΠΑΠΑΓΟΥ
Από τη Διοίκηση της «ΘΥΕΛ
ΛΑΣ· Παπάγου ανακοινώνεται ότι
δημιουργήθηκε τμήμα νέων, ποδο
σφαιριστών που επιθυμούν ν' αγωνι
στούν με τα χρώματα της ομάδος.
Γ Γ αυτό αποφασίσθηκε κάθε Δευ
τέρα - Τετάρτη και Παρασκευή να γί
νονται προπονήσεις για τους νέους
αυτούς ποδοσφαιριστές. Ό σα λοιπόν
νέα παιδιά επιθυμούν να αγωνίζονται
με τη«Θύελλα» μπορούν να προσέρ
χονται τις μέρες που αναφέρθηκαν
πιό πάνω στα γραφεία του συλλόγου
που βρίσκονται στην οδό Πιερίων

ΜΟΝΑΧΟ (ΥεΓ)
Η ηθοποιός Ρόμυ Σνάϊντερ. 43
χρονών.πέθανε στις 29 Μαίου στο
Παρίσι. Ο τύπος της ηθοποιού - όλο
φρεσκάδα, φυσικότητα και γοητευτι
κή θηλυκότητα - θεωρείται ο ιδανικός
τύπος γυναίκας των μεταπολεμικών
χρόνων. Το κοινό την αγάπησε, οι
σκηνοθέτες κοιτούσαν ποιος να την
πρωτοεξασφαλίσει ακόμα και οι κρι
τικοί του κινηματογράφου επαινού
σαν την «τέχνη ηθοποιίας που δεν εί
χα φθαρεί».
Η Ρόμυ Σνάϊντερ γεννήθηκε στις
23 Σεπτεμβρίου 1938 στην Βιέννη,
από τον γάμο της Γερμανίδας ηθο
ποιού
κινηματογράφου
Μάγδας
Σνάϊντερ με τον Αυστριακό ηθοποιό
Βόλφ Άλμπαχ-Ρέττυ που έχει πεθάνει εν τω μεταξύ. Η Ρόμυ Σνάϊντερ
ήταν μία ηθοποιός που όχι μόνον
-αγαπούσε το τολμηρό, την υπερβολή
αλλά και τα επεδίωκε. Έτσι τολμηρή
ήταν και η σταδιοδρομία της: Έπαιξε
σε ηΤ,κία 14 χρονών τον πρώτο της
ρόλο, δίπλα στην μητέρα της, στην
ταινία «Όταν ξανανθίζουν οι πασχα
λιές». Με τις τρεις ταινίες «Σίσσυ»
που γύρισε ύστερα από χρόνια, έγινε
η δημοφιλέστερη και η καλύτερα
αμοιβόμενη Γερμανίδα νέα ηθοποιός.
Οι ταινίες« Σίσσυ» είναι ίσως ο
μοναδικός μύθος που δημιούργησε ο
κινηματογράφος γερμανικής γλώσ
σας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο. Η μορφή αυτή στον κινηματο
γράφο ήταν πάντως η έκφραση μιάς
πλατειά διαδεδομένης και ανεκπλή
ρωτης ελπίδας για να επικρατήσει η
χάρις, η ομορφιά και η ανθρωπιά στις
αντιξοότητες της πολιτικής και την
ανελέητη μοχθηρία του κόσμου. Με
την Ρόμυ Σνάϊντερ. σε νεαρή ηλικια,αποόώθηκε ομοιόφρονα ο ρόλος της
βασίλισσας Ελισάβετ της Αυστρίας.
Η Ρόμυ Σνάϊντερ αναδείχθηκε
κατόπιν στο Παρίσι σε ηθοποιό με
διεθνές κύρος. Είχε δε τονίσει η ίδια
ότι «οι ηθοποιοί χρειάζονται σκηνο
θέτες» που δεν άργησε να τους βρει
στο πρόσωπο του Λουτσίνο Βισκόντι
και του Ό ρσον Ουέλλες. κυρίως
όμως στον Κλώντ Σωτέ. Ο Γάλλος
αυτός σκηνοθέτης είχε μιά ιδιαίτερη
ικανότητα να «ανιχνεύει» τους γυναι
κείους ρόλους στους οποίους μπο-

ΜΝΗΜΗ
Αξέχαστε εξάδελφέ
μου, Γιωργάκη !...Σαράντα μέρες, περίπου, πέρασαν από τότε που στοργικά άνοιξε την υγρή
αγκαλιά του. το χωριό που λάτρευε η καρδιά σου κ α ι... υποδέχθηκε ανάμεσα
πγ σπαραγμούς κ ϊ αναφιλητό την αγνή σου ψυχή, μ' όλα τα μύρα, τα λούλοιιδα και τις ομορφιές του.
—την άνοιξη της ζωής σου. το δρεπάνι τ' ανέγγιχτου Χάρου κλάοεψε κάθε
τριαντάφυλλο της αγάπης σου, κάθε κρίνο της άδολης φοιτητικής σου
χαράς και πια δεν θα μυρίσουν, η σεμνότητά σου σαν το θυμάρι του βουνού,
ούτε οι βιολέτες της καλωσύνης σου.
Πάλαιψες όσο μπόρεσες με την νεανική σου αντρειωσύνη για πολύ καιρό
στου πόνου το κρεββάτι. αλλά η σάρκα σου χάθηκε, όχι γιατί δεν άντεξες.
αλλά γιατί ο ζηλιάρης Χάροντας τόθελε. ΚΓ όμως τώρα που όλα γύρω σου
νιώθουν ορφανεμένα. η ψυχή σου βασιλεύει ανάμεσα μας.
Το άγγελμα το τόσο πικρό του θανάτου σου, τότε, μας έδωσε αφορμή
για μια αναθεώρηση των στάσεων που τηρούν πολλοί απέναντι στη ζωή.
Ιόιαιτερκι στην υλιστική και αχαλίνωτη εποχή μας η συνειόητοποίηση της
προσωρινότητα; που έχουν τα εγκόσμια πράγματα, απάλυνε τη σκληράδα
της προσπάθειας που κάνουμε για την ύπαρξή μας. Ο θανατάς σου μας υπεν
θύμισε όλους ότι το σαρκικό μας τέλος, έχει αμετάθετο ορόσημο - πάντα «εί
ναι γραμμένο» και καθάρισε, πιο ναθαρα τα περιθώρια που επιτρέπονται για
τη ματαιοδοξία μας, ενώ συγχρόνως έβαλε, γερά χαλινάρια στα πάθη μας.
Ο χαμός σου Γιωργάκη, μας έκανε να πιστέψουμε πως και στην άριστη
φοιτητική σου πορεία ο διάλογος με την ευτυχία είναι ακατανόητος αφού η
ουράνια ελπίδα σαν διερμηνέας πάντα πρέπει να παρεμβαίνη.
Στ' όνομα της ελπίδας αυτής ας περάσουμε σε μια αντεπίθεση της ζωής κι'
ας του διΰσουμε μαζί με Σένα, ξάδελφέ μου. που από τότε, πάντα κ ϊ αυτή τη
στιγμή φτερουγίζεις δίπλα μας. την απάντηση της ψυχής μας:

ρούσε η Ρόμυ Σνάϊντερ να δώσει όλη
την ευαισθησία που έκρυβε μέσα της.
Το πραγματοποίησε δε αυτό στην
ιοί via »Kuiaapaç kui Ροζαλία» με
το- Ύβ Μοντάν, με την ταινία.Οι
συνήθειες στη ζωή» ως και στην ταινία«το κορίτσι και ο αστυνομικός»
μετον Μιχέλ ΠικολίΗ ζωή της ηθοποιού επισκιάστηκ
από τόσο βαρειά χτυπήματα της τύ
χης, που δεν μπορούσε να τα ξεπερά
σει κανείς, όσο δυνατή προσωπικότη
τα κι άν είχε: Ο «αιώνιος» δεσμός
της. που λύθηκε τελικά, με τον Γ άλ
λο ηθοποιό Αλαίν Ντελόν, η αυτο
κτονία του πρώτου της συζύγου Χό-

ρυ Μαγιεν. σοβαρές κρίσεις την
υγεία της και ένας αποτυχημένος
δεύτερος γάμος και πριν από ένα
χρόνο, το θανατηφόρο ατύχημα του
γυιού της. Ντέιβιντ - Κρίστοφερ.δεκατεσσάρων χρονών. Η Ρόμυ Σνάϊντερ. που βρέθηκε νεκρή στο γραφείο
της - πέθιινε περίπου ένα χρόνο μετά
το θάνατο του γυιού της δεν οφείλε
ται πιθανώς ο θάνατός της σε αυτο
κτονία αλλά σε ανακοπή της καρδιάς.
Μιά γυναίκα που κατόρθωσε πολλά
με την ατσάλινη θέληση, το μεγάλο
ταλέντο και την ευφυΐα αλλά που
έχασε αυτό που θεωρείται αυτονόητο
δηλ. τη ζωή της.

Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι
του «Κάϊζερ Φράντς»
Ο Φράντς Μπεκενμπάουερ περάτωσε μία
λαμπρή σταδιοδρομία στο ποδόσφαιρο

«Στο πέρασμά σου μαύρε καβαλλάρη,
λυγάει. το ξέρω, κάθε δύναμη θνητή,
και σβήνη κάθε χάρη...
Μα κ ϊ αν νεκρώνεις τ' ανθηρό κορμί,
αν των ματιών η λάμψη σβήσει
κι' από τα χείλη βουβαθεί η φωνή,
όμως η ορμή σου δεν μπορεί
μια δύναμη ακατάλυτη,
πανώρια να νικήσει.
Τον ήλιο που δεν χάνεται
μεσ' στου κορμιού το δείλι.
Χάρε, να σβήσεις δεν μπορείς!...
Στο πέρασμά σου της ψυχής
δεν κλείνουν τ' άθλα χείλη
Κ ϊ αν καβαλλάρης είσαι εσύ,
κ ϊ αν είσαι καταλύτης,
μκσ' απ' το φώς της η ψυχή
θε να σ αφήση μοναχά
την περιφρόνησή της!....·
Κλείνοντας στη μνημη σου, ξάδελφέ μου, αυτή τη θύμιση λέω πως θα σε
ξαναδούμε στη λάμψη της αιώνιας αυγής.
ΚΩΣΤΑΣ

Ξένο δίσκο
θές να πάρεις;

ΑΜ ΒΟΥΡΓΟ
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Ο προπονητής της γερμανικής
ποδοσφαιρικής
εθνικής
ομάδας
Γιούπ Ντερβάλ διατύπωσε αυτό που
ένοιωσαν εκατομμύρια τηλεθεατές
μπροστά στην τηλεόραση με το
τελευταίο παιχνίδι του Φράντς Μπε
κενμπάουερ: «Λυπόμαστε που απο
χωρεί». Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής
Φράντς Μπεκενμπάουερ που είχε
σημειώσει ρεκόρ επιτυχιών στο
ποδόσφαιρο, εΐ’θουσίασε το κοινό με
το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του
όπου έδειξε ακόμα μιά φορά την δει
νότητα στο παίξιμο, την χάρη και την
ακρίβεια που χειρίζεται την μπάλλα.

1

τ:ήν
Β φ π μ έ ρ ιδ α μ α ς !

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α

ΣΕΛΙΔΑ 3d

τώρα!

Ο «Κάϊζερ Φράντς» υπήρξε ένα φαι
νόμενό στο γερμανικό ποδόσφαιρο,
σαν άτομό δέδειξε μεγάλη ανθρωπιά
και αθλητική συνείδηση. Στη σταδιο
δρομία του. που κράτησε 18 χρόνια,
κέρδισε τους καλύτερους τίτλους και
κύπελλα που υπήρχαν.

Μ ΑΘΗΜ ΑΤΑ

Καθηγητής Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
Υ*Ρούπ σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
Πανελλήνιες Α' Τύπου. Πληροφορίες τηλ. 28.787.

ραχμες

Δραχμές

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ο Μπεκενμπάουερ αποχωρεί τώ
ρα σε ηλικία 36 χρονών. Το 1974
ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωτα
θλητής με την γερμανική ποδοσφαι
ρική εθνική ομάδα των ένδεκα, το
1966 πρωταθλητής Ευρώπης, κέρδι
σε τρεις φορές το ευρωπαϊκό κύπελ
λο, ανακηρύχθηκε πέντε φορές Γερ
μανός πρωταθλητής και τρεις φορές
πρωταθλητής - Αμερικής με την ομά
δα Κόσμος - Νέα Υόρκη. Η λαμπρή
του σταδιοδρομία πλαισιώνεται από
αναρίθμητες τιμητικές διακρίσεις σε
διεθνές επίπεδο. Ευγενική ήταν και η
χειρονομία του με την αποχώρησή
του από το ποδόσφαιρο: Τα έσοδα
από το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι
αυτού αποτελούν το ιδρυτικό κεφά
λαιο για το «ίδρυμα Φράντς Μπε
κενμπάουερ» για ανάπηρα σωματικώς και πνευματικώς άτομα. Στη
φωτογραφία: Ο Μπεκενμπάουερ (στη
μέση) με τους δύο άλλους βραβευμέ
νους πρωταθλητές της γερμανικής
ποδοσφαιρικής ομάδας. Φρίτς Βάλτερ (αριστερά) και Ούβε Ζέελερ.

ά'αμέρ,0 μα ΐ 2 ο Τ.μ. στη,, 0 όό Βενιζέλου 9 0 στο 2 ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και 2 7 .5 4 5 .

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Α

Πα γραφείο στη Βέροια. Πληρ. Κεντρικής 40 τηλ. 26533

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
νίλμα?ΑίΙΤα' ° 6π,Χ£|Ρθση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο επογ
ρΐ€ς ° 11,<ός £ίοπλιομός) με εκλεκτή τάκτική πελατεία', ΠΛπροφο
'9 πρωινές εργάσιμες ώ ρες στο τηλ. 2 3 1 6 3 Βερόίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
^«Ρά εξπγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλσ που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

L

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

ζητείται Λαμαρινάς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Τους πουλά ο «ΧΑΡΗΣ»
Αντωνίου Καμάρα 2-Βέροια
(Απέναντι από την Κλινική ΑΒΡΑΜΙΔΗ)

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BELLE NUIT
(Μπέλ νουί )

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημεριδος «ΛΑΟΣ»

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων

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

Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙ A

Τηλεφωνείοτε μας 29.762

ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗΛ. 25.544 62.450
ΒΕΡΟΙΑ

3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης
Στην πανηγυρική πρεμιέρα
εμφανίζονται οι καλλιτέχνες
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
PIA ΓΩΓΟΥ ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥ
Σολιστ ο Δημητρόκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Δ/ΝΣΗ: Ιφ ή ίπ ιις Αύκος

Λαϊκά
• Τουλάχιστον Hint υποψήφιους
δήμαρχους θα έχουμε κατά καις δεί
χνουν ra χραγματα στη Βέροια στις
προσεχείς εκλογές.
Ορισμένοι ο* αυΐους, λέγεται, ότι
κατεβαίνουν αχ,Ιώς για την κλακα
του<^η για την κλάκα κάχοιων άλλων.
Πάντως »χαράς ευαγγέλια* έχουν
τα τυπογραφεία αφού με τους τόσους
ιΜΟψηφίσυς ■ δημάρχους και αυσβου
λονς
σίγουρα θα βγάλουν κόλα
λεφτά αχο τα ψηφοδέλτια, τα φτεγ
βολάν, τις προκηρύξεις και ας apio
αες χου θα εκτυπώσουν.*
• »δεν δικαιολογείται εχι »Αλλα
γής· - έλεγε χθες νεοδημοκράτης οε
μχά συντροφιά με ιόσους Π ΡΑΣΙ\0
φρουρούς να έχουμε τόοες καταατρο
φές αχό φωτιά στο... χράσινο. Καλό
θα κάνει η κυβέρνηση αντί να έχα πς
χιλιάδες nor πρασινοφρουρών μέσα
ata γραφεία και στις υπηρεσίες να
ρσοφιανευουν και να καττνόιδσιιν συνα
δέλφους και μη. να τους ζαμολύσει
στο δάση και στα λαγκάδια της χώ
μας ra χεριφροΐιρήσουν το πράσινο
Βίοι, τουλάχιστον, σε κάτι θα χρηαι
ρεύουν.**.
Είναι μια πρόταση και ας την εξε
τάσουν κάθετα, σφαιρικά kJLjt. οι
εγκέφαλοι της Κυβέρνησης.
•
Επρεπε, φαίνεται, να γττα η*
καταστροφή τον Χώε και να καεί η*
μίση ίττικη για να ακούσουμε ru té
λονς καχοια δραστηριότητα του υφοκουργού μας κ. Γικόνογλου.
Ετσι είδαμε στην Τί-Βί τον συμχα
τρναετη μας Μόσχο να επιδεικνύει τα*
σταχτοδοχεία και ας ταμπέλες χου
ετοίμασε το υφυπουργείο του, στα
πλαίσια του προγράμματος για την
πρόληψη των πυρκαγιών και την
προστασία των δασών.
Σίγουρα αγαπητέ Μόσχο, με τα
σταχτοδοχεία και τις ταμπέλες (·αγα
πάτε το πράσινο ι·, · προσοχή κίνδυνος
πυρκαγιάς» k Ju ij που έφτιαξες τα
δάση μας τώρα δεν κινδυνεύουν απο
εοας εμπρηστές!
• Γελάνε στη Φυτεία με την υπό
θέση της παιδικής χαράς χου δημιονρ
γησε ο Σύλλογος Φυτειωτών, της
οποίας τα εγκαίνια εχρόκτιτο να γί
νουν σήμερα Κυριακή και ξαφνικά
αναβλήθηκαν*, εκ αόριστό I
'Οπως μάθαμε τα εγκαίνια ματαεώ
θηκαν υστέρα αχο δυναμική επέμβαση
τον πασοκτση Προέδρου της Κοινότη
rας. ο οποίος »πρασίνισεο αχ το κακό
τον όταν είδε ότι στο χώρο της παιδί
κης χαράς είχε τοποθετηθεί πλάκα
που έγραφε άτι το έργο έγινε με πρωτο
βουλία του Συλλόγου Φυτειωιών.
Βλεχετε ο Πρόεδρος της Κοινοτη
τας συμπεριλαμβάνει το έργο αυτό
στη δημιουργώ too οποίου πράγματι η
Κοινότητα βοήθησε σημαντικά στον
καιαλογο των επιτευγμάτων του που
έχει Γτοψαστι π ά ν α της προεκλογι
κης περιόδου και α Σύλλογος Φυτειω
των κάνοντας ακτήν την*, πλάκα τον
γάλοι ι κάπως τα σχέδιά του*.

* ω

ΒΗΡΥΤΟΣ
Τελευταίο τελεσίγραφο έστειλε τη νύχτα το Ιοραήλ προς τους
Παλαιστίντους του Γιαβέρ Αραφατ: Η φεύγετε από τη Βηρυτό μέχρι
τη μεσάνυχτα της Κυριακής, ή Εξαπολύεται η γενική έφοδος και το
λόγο πλέον έχουν τα τάνκς και τα αεροπλάνα.
Η αποκάλυψη εγινε αργά τη νύχτα από την λιβανική κυβέρνηση
και ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες έφθαναν στο αποκορύφωμά
τους με μια *κατ αρχήν συμφωνία» μεταξύ των Παλαιστινίων και του
Φιλιπ Χαμπίμπ για την αποχώρηση των οπαδών του Αραφάτ από την
λιβανική πρωτεύουσα.
Λίγο νωρίτερα, απο την Ουάσιγκτον ο πρόεδρος Ρήγκαν είχε
απευθύνει από την πλευρά του μιά άλλη όμοια δραματική έκκληση
προς τον Παλαιστίνιο ηγέτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
με το μήνυμά του προειδοποιεί τον Γιασέρ Αραφάτ ότι δεν υπάρχουν
πλέον άλλα περιθώρια και πρέπει να εγκαταλείψει την Δυτική Βηρυ
τό, γιατί διαφορετικό θα άρχιζε η ισραηλινή επίθεση και θα υπάρξουν
χιλιάδες νέο θύματα.
Προηγουμένως, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολι
τείες, είχαν προβάλλει βέτο και είχαν ματαιώσει με τον τρόπο αυτό
την έγκριση ενός σοβιετικού σχεδίου αποφάοεως που πρόβλεκε την
ολοκληρωτική διακοπή κάθε στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ,
αν δεν τερμάτιζε αμέσως τις επιθέσεις του στη Βηρυτό.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
• Αγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι
του Κων. Σ. Τριβέλλα. 53 ετών, στη
Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και έκλε
ψαν 300.000 δρχ μια έγχρωμη τηλεό
ραση ένα βίντεο και δυο χρυσά
δακτυλίδια συνολικής αξίας 200.000

δρχ-

• Ά γνωστοι επήγαν στην εκκλη
σία Αγίου Γεωργίου στη Γκλάνθη
Μουζακίου Καρδίτσας και έκλεψαν
μια εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτο
κου, μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου,
μια εικόνα της συνάξεως των Απο
στόλων, ένα παλαιό ξυλόγλυπτο
μανουάλια, και δυο ξυλόγλυπτα

Προωθεί τώρα, άγνωστο γιατί, κάπως ταχύτερα, το θέμα των βάσεων η
κυβέρνηση. Μεθαύριο Δεύτερα, στις II το πρωί θα συνελθεί το ΚΥΣΕΛ,
προκωμΕνου νσ εξετάσει το κορεσμοί« και τις εισηγήσεις της Επιτροπής που
έχα αρισθα από τον πρωθυπουργό για την αναθεώρηση του καθεστώτος των
αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Εγκαινιάζεται έτσι μια διαδικασία που
θα οδηγήσα στην υποβολή των οριστικών ελληνικών θέσεων για τις βάσεις
στην Ουάσιγκτον περί το τέλη Αυτούσιου, με προοπτική οι ουσιαστικές δια
πραγματεύσεις με τους Αμερικανούς ν' αρχίσουν στις αρχές του 1983.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Μαχαιρίτο·ις, ο υφυπουργός < Καψής και ο
αρχηγός ΓΕΑ αντιπκραρχος Κουρής, ήσαν μέλη της επιτροπής που
πυνέτοξί το υπόμνημα για τις βάσεις
Νέα τροπολογία ναι την απόρριψη
τη ; χορηνήσίΛίς συμπληρωματικής
βοηθώ ας 82 εκατ. όυλ. προς την
Τουρκώ από τις 11ΓΙΑ. ετοιμάζονται
να καταθέσουν στην αμερικανική
Γερουσία οι γερουσιαστές Μπάι.
Σαρμπάνης, Τσάγκο; και Π 'λλ. A
μένκται, άτι μέχρι την επόμενο T γ
«ου θα γινσ στηι σ λ δ μ ίλ "
Γερουσιας η σχετική νηοοφορ'- eu:
άλλοι γκραυσαιστές θ« έχουν π ρ.ι -·νν

σει την υπογραφή τους στην τροπο
λογία.
Στο μεταξύ, μια αντίστοιχη απορ
ριπτική τροπολογία πρόκειται να
κατατεθεί και στην αμερικανική Βου
λή. από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευ
τή κ. Ντερβίνσκυ. ο οποίος μάλιστα
έστειλε και ενημερωτική επιστολή
στους συναδέλφους του, τονίζοντας
ότι η Τουρκία επιδεικνύει στο
Κυπριακό και έναντι της Ελλάδος
αδιαλλαξία, με αποτέλεσμα να παρα
βλάπτονται τα συμφέροντα των
τριών χωρών στα πλαίσια του

ΝΑΤΟ.

βημόθυρα, μεγάλης αρχαιολογικής
αξίας.
• Αγνωστοι μπήκαν στην εκκλη
σία του Αγίου Σπυρίδωνος, στα
A vrinatu Σόμης Κεφαλονιάς και
έκλεψιιν 10 εικόνες μικρού μεγέθους
και διάφορα αναθήματα και τιμαλφή.
• Άγνωστοι μπήκαν με αντικλείδι
στο υφαντουργείο του Γεωργ Ανυ
νιάδη, 49 ετών, στη Δάφνη Καλα
βρύτων και έκλεψαν 150 κουβέρτες
αξίας 900.000 δρχ.
• Άγνωστοι έκλεψαν από το uva
σφάλιοτο φορτηγό αυτοκίνητο του
Φωτ. Γιασινίκη, που ήταν σταθμευμένο στην σκάλα Αρναίας Τρυπητής,
μια ανδρική τσάντα, που περιείχε
500.000 δρχ και διάφορα προσωπικά
έγγραφα too Γιασινίκη.
• Άγνωστοι Τοποθέτησαν την νύ
κτα δυναμίτιδα στον γεωργικό ελκυστήρα του Αδόλφ. Ε. Κωνσταντακάτου. 50 ετών, που ήταν σταθμευμένο
στην αγροτική περιοχή Κεχρίωνος
εκρηκτικό εξερράγη και προξένησε
στον ελκυστήρα ζημιές που υπολογί
ζονται σε 20.000 δρχ.
• Η Χωροφυλακή συνέλαβε τον
Ιωάννη Δ. Διαμαντή. 22 ετών, άεργο,
γιατί, μπήκε στο Πρατήριο υγρών
καυσίμων του Βασ. Σερδάρη, στο 3ο
χιλιόμετρο της νέας Εθνικής οδού
Λαμίας Αθηνών και αφού «κινητο
ποίησε με την απειλή περιστρόφου
τον υπάλλ.ηλο του Πρατηρίου Στεφ.
Δ. Μαριδάκη. 36 ετών και τον φύλα
κα Βασ. I. Βασιλείου. 66 ετών, τους
πήρε 5.450 δρχ και εξαφανίστηκε. Λί
γο αργότερα τον έπιασαν τα όργανα
της Χωροφυλακής. Βρέθηκαν στην
κατοχή του ένα περίστροφο γεμάτο
και ένα μαχαίρι προσκοπικό, που
κατασχέθηκαν.
• Η Χωροφυλακή συνέλαβε προ
χθές το πρωί τον Γεώργιο Π. Κιμού
λη, 24 ετών, φοιτητή, κάτοικο Αθη
νών, γιατί στην Σουγιά Σέλινού
Χανιών, σε έρευνα που του έγινε βρε
θηκε να έχει μικρή ποσότητα χασίς,
αρίστης ποιότητας. Του κατασχέθη
κε.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ «ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ» '82
Στο πλαίσια των εκδηλώσεων
■ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ 82. Ou γίνουν οι
πυρακιίτω αθλητικές εκδηλώσεις.
2! και 22 Αύγουστου τουρνουά
οσφαίρου στην Αγία Βαρβάρα
αμίσα σι ομάδες που οι ποδοσφαι
■-'Γς θα είναι αποκλειστικά μέλη
Μυρφοιτυςών Συλλόγων του Νομού

Ημαθίας-
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΡΑΦΑΤ
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Τελευταίο τελεσίγραφο των Ισραηλινών

Προωθείται η διαδικασία
για
το καθεστώς των βάσεων

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΛ (Vi
λάβουν μέρος, εκτός από τους
υπουργοί)? Εξωτερικών. Προεδρίας,
Δημ. Τάξεως και τους υφυπουργούς
Εξωτερικών κ-κ Παπούλια και Καψή
και Αμύνης κ.κ. Δρυσογιάννη και
Ζακολινο, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι
αρχηγοί των τριών όπλων, καθώς και
0 διπλωματικός σύμβουλος του πρω
θυπουργού κ. Μιιχαιρίτσας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

G.G.

22 Αυνούστου Λαϊκοί Ποδηλατι
κοί, Αγώνες στον Ά γιο Γεώργιο.
22 Αυγαύστου Λαϊκός Ανώμαλος
Δρόμος στο Ροόοχώρι
Ανδρών 5,000 μ.
Εφήβων 3.000 μ.
Κυριτσιών 2.000 μ.
Παρακαλούνται οι πολιτιστικοί
φορείς του Νομού Ημαθίας ιιλλά και
οι Πρόεδροι Κοινοτήτων να ενημε
ρώσουν τα μέλη τους και τους κατοί
κους των χωριών.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ομάδων
και ατόμων θα γίνουν το αργότερο
μέχρι 18 Αύγουστου στους Μορφω
τικοι'ις Συλλόγους τα>ν πάρα πάνω
χωριών και στη ΣΤΕΓΗ τηλ. 62.548.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει
απάντηση του Γιασερ Αραφάτ στο
ισραηλινό τελεσίγραφο και την αμε
ρικανική προειδοποίηση και παραμέ
νει άγνωστο αν η συμφωνία που λέ
γεται ότι είχε επιτευχθεί θα μπορέσει
να αναστείλει. έστω και για λίγο την
ισραηλινή επίθεση.
Τις πρώτες πρωινές ώρες πάντως,
έγινες γνωστό στη Βηρυτό ότι ο Γιασέρ Αραφάτ ζήτησε επειγόντως από
την γαλλική κυβέρνηση να στείλει
στο μισοκατεσιρομμένο λιμάνι της
Βηρυτού, πολεμικά σκάφη για να
αρχίσουν ν« παραλαμάνουν τους
Παλαιστινίους αν και όταν επικυρω
θεί η συμφωνία για την αποχώρηση
των Παλαιστινίων από την λιβανική
πρωτεύουσα,
ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
Στο μεταξύ το ανηλεές σφυροκό
πημα της Δυτικής Βηρυτού κπανελήφθη προχθές από την ισραηλινή
αεροπορία στις 3 το απόγευμα σκο
τώνοντας ή τραυματίζοντας 250 άτο
μα. όλοι πρόσφυγες. Η επιδρομή έγι
νε εναντίον της περιοχής Σαναγιέχ
στο κέντρο της Δυτικής Βηρυτού με
στόχο πολυκατοικίες όπου διέμεναν
πρόσφυγες 100 μέτρα από την κατοι
κία του πρωθυπουργού.
Τα περισσότερα οπό τα θύματα,
όπως ανέφερε ο ραδιοσταθμός «Φωνή
του Λιβάνου·, βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Ξένοι αντα
ποκριτές δήλωσαν ότι μιά από τις
πολυκατοικίες που βομβαρδίστηκαν
ήταν επταόροφη και έχει μεταβληθεί
σε σωρό ερειπίων.
Η ΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ
Οι Σοβιετικοί συνέχισαν προχθές
τις κατηγορίες τους εναντίον των
Ηνωμένων
Πολιτειών και του
Ισραήλ ότι επιδιώκουν την εξόντωση
των Παλαιστινίων και παραλλήλισε
τον σιωνισμό με τον φασισμό.
Το επίσημο πρακτορείο Τάς ανεφερε ότι ούτε ο πρόεδρος Ρήγκαν,
ούτε η κυβέρνησή του κάνουν το
παραμικρό για να σταματήσουν τις
επιθετικές αυτές ενέργειες. Ακόμη
χειρότερα, συμβαλουν στην καθιέρω
ση των αποτελεσμάτων της ισραηλινής εισβολής στο Λίβανο.
Κατά το σοβιετικά πρακτορείο,
το ΤέλΑβίβ και η Ουάσιγκτον έχουν
μοιραστεί τους ρόλους:
- Το Ισραήλ περισφίγγει τον κλοιό
γύρω από τους Παλαιστινίους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν
πολιτική και ψυχολογική πίεση
στους Παλαιστινίους,
Ο ΚΑΝΤΟΥΜΙ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο πολιτικός υπεύθυνος της
Οργανώσεως για τη Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης κ. Φαρούκ Καντούμι ήρθε στην Αθήνα και συναντήθηκε
με τον πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου για να συζητήσουν την κρίση

τηλ 29551

Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση

Αύριο Δευτέρα 9 Αύγουστου
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τηλ. 29759
Ενώ όιανυκτεραΐΒ το φαρμακείο:
ΚαραγκτοζΟηουλου Κ.
τηλ. 22334

-

Αναθεωρούνται οι αποφάσεις για την
κατάργηση των φυλακών Κέρκυρας-Αίγι ναζ
Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης κ.
Γ Α.Μαγκάκη από εκείνες του προκατόχου του κ. Αλεξονδρή γιο την άμεση
κατάργηση των φυλακών Κέρκυρας και Αίγινας και την μελέτη κατοργήσεως
των φυλακών Επταπυργίου.
Οπως δήλωσε προχθές ο κ. Μαγκάκης, αποφασίστηκε:
1. Η ριζική κτιριακή αναμόρφωση των φυλακών της Κέρκυρας, που θα
περιλαμβάνει προπαντός την εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. σύγχρονες
εγκαταστάσεις υγιεινής και τη δημιουργία πολτιτισμένων συνθηκών διαβίω
σης των κρατουμένων σ' αυτές.
2, Η μεταβολή του συστήματος μεταχειρίσεως των κρατουμένων με βάση
τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης και τις απαιτήσεις του ανθρωπισμού.
Τ ο έ ρ γ ο α υ τ ό θα αρχιοβι αμόααις και μ* τη ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ ή του ο ι φ υλ α κ ές τη ς

Κέρκυρας όχι μόνο θα πάψουν να θεωρούνται κάτεργο, αλλά θα μεταβληθούν
σε ένα από τα σύγχρονα σωφρονιστικά καταστήματα, που δυστυχώς η κοινω
νική τους χρησιμότητα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορεί να ανοισβη
τηθεί.
Προηγήθηκε ειδική έρευνα, από
την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:
• Οι φυλακές της Κέρκυρας,
που έχουν κτισθεί ειδικά ως σωφρονι
στικό κατάστημα, οφείλουν την απαί
σια φήμη τους: Πρώτο στην απάν
θρωπη σκληρότητα που κατά και
ρούς χαρακτήριζε τη μεταχείριση
των κρατουμένων σε αυτές. Δεύτερο:
στο ότι στερούνται εγκαταστάσεων
υγιεινής, πράγμα που δημιουργεί
αποκρουστικές καταστάσεις. Τρίτον:
στο ότι στερούνται θερμάνσεως. που
το χειμώνα δημιουργί συνθήκες
βασανισμού. Ο χαρακτηρισμός τους

‘Ρηφίσθηκε προχθές με πολλές τροποποιήσεις από το Τμήμα Διακοπών
της Βουλής το νομοσχέδιο που αφορά την παραχώρηση εκτάσεων της ΔΕΗ
σε αγρότες για ομαδικές καλλιέργειες.
Οι τροποποιήσεις που έκανε ο υπουργός Ενέργειας κ. Ε. Κουλουμπής
αναφέρουν ότι:
•Οι αγροτικές εκτάσεις που αποκτούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τη
ΔΕΗ για κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων ή για εκμετάλλευση στερεών
καυσίμων (λιγνιλτης τύρφη κλπ.) και παύουν να είναι αναγκαίες για την
εκπλήρωση των σκοπών της, παραχωρούνται κατά κυριότητα στο Δημόσιο
χωρίς αντάλλαγμα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ εγκρινόμενες από τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με αποδοχή της απόφασης από τους
υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας που μεταγράφεται στα οικεία βιβλία
μεταγραφών,
Η κατά την παρούσα παράγραφο παραχώρηση απαλλάσσεται από κάθε
φόρο ή τέλος του Δημοσίου ή τρίτου.
2. Οι εκτάσεις που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο παραχωρούνται στο Δημόσιο μπορούν: α) να διατίθενται σε ακτήμονες ή σύμφωνα με
τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας σε γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς
συνεταιρισμούς για ομαδική καλλιέργεια ή άλλη ομαδική γεωργική εκμετάλ
λευση. βί Να κηρύσσονται ολόκληρες ή τμήματα αυτών αναδασωτέες δασι-

Καταρρέει σύντομα
το γαλλικό σύστημα
εθνικοποιήσεων

Auvuncpcuane

Σήμερα Κυριακή 8 Αυγοίιστου
1982 εφημερεύει κιιι διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Γιάννη Παπαγεωργίου

Οι κάτοικοι της Δυτικής Βηρυτού τγκαταλάκουν την *ολη τους
παίρνοντας 0 καθένας μαζί του ό,το θεωρώ πιό αναγκαίο.

επομένως ως «κάτεργου· οφείλεται
στις συνθήκες που επικρσατοόν σε
αυτές και όχι βέβαια στον τόπο όπου
βρίσκονται Αντίθετα μάλιστα, ο τό
πος τους, δηλαδή η Κέρκυρα ως έδρα
νησιωτικού Εφετείου, έχει ανάγκη
από την ύπαρξη σωφρονιστικού
καταστήματος που εξυπηρετεί πολ
λαπλές πρακτικές ανάγκες. ΓΓ αυτόν,
άλλωστε, το λόγο αίτημα πολλών
κοινωνικών φορέων της Κέρκυρας
είναι η μη απομάκρυνση των φυλα
κών από το νησί.
Για τις φυλακές της Αίγινας επί
σης. το υπουργείο αποφάσισε προς

το παρόν να μην προχωρήσει μονομερώς στην άμεση κατάργησή τους,
αλλά να συνεργαστεί με το υπουργεί«1
της Εθνικής Οικονομίας για τη
δημιουργία των οικονομικών προϋ
ποθέσεων στη ζωή του νησιού, που
θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή
απομάκρυνση των φυλακών απ'
αυτό. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστη
μα, όμως, πρώτον θα περιορισθεί ο
αριθμός των κρατουμένων σ' αυτές τι
φυλακές και δεύτερο. 0ΰ ληφθεί κά8
πρόσφορο μέτρο, ώστε να βελτιω
θούν οι συνθήκες διαβιώσεως.
Παράλληλα, το υπουργείο:
•
Προγραμματίζει να αρχίσει μέ
σα στον επόμενο χρόνο την κατα
σκευή στην Κομοτηνή πρότυπα»''
αγροτικών φυλακών, που η ίδρυσή
τους θα αποτελέσει ένα σημαντικό
βήμα για τον εκσυγχρονισμό ή καλύ
τερα, για τον εκπολιτισμό του
σωφρονιστικού μας συστήματος.
•
Εντείνει τις προσπάθειες γι°
την αποπεράτωση των καινούργιων
φυλακών στη Λάρισα, που προβλέπεται να γίνει σε χρονικό διάστημα
λιγότερο τωνδώδεκα μηνών, και την
ολοκλήρωση του έργου της προσθή
κης νέου ορόφου στις φυλακές στο
Ναύπλιο.

Εκχωρούνται εκτάσεις της ΔΕΗ
για ομαδικές καλλιέργειες

•

ΑΝΟΙΞΑΜ Ε
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

του Λιβάνου και του Παλαιστίνια
κού.
Προσωπικό μήνυμα, του Γιασέρ
Αραφάτ. Επέδωσε στον πρωθυπουργό
Ανόρέα Παπανδρέου, ο υπεύθυνος
του πολιτικού τμήματος της ·ΡΣΟ»
Φαρούκ Καντούμι κατά την συνάν
τησή τους, χθές το μεσημέρι στο
Λαγονήσι.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν,
ο διπλωματικός εκπρόσωπος της
Ρ ίΟ στην Αθήνα, κ. Αρμάλι και ο
διπλωματικό σύμβουλος του πρωθυ
πουργού κ. Μαχαιρίτσας. Κατά τις
συνομιλίες ο κ. Καντούμι ενημέρωσΓ
τον κ. Παπανδρέου για τις τελευταίες
εξελίξεις στο Λίβανο.
Ο κ. Καντούμι θα μεταβεί στην
Τύνιδα μέσω Ρώμης - για να λάβει
μέρος στην διάσκεψη των υπουργών
εξωτερικών των αραβικών χωρών.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο κ. Καντούμι. κατά
την συνομιλία του με τον κ. Παπανδρέου δεν έθεσε θέμα έλευσης, στην
Αθήνα του Γ. Αραφάτ.
Ως προς το θέμα της αποστολής
ειρηνευτικής δύναμης στο Λίβανο,
υπενθυμίζεται ότι, ως προς την συμ
μετοχή και ελληνικού τμήματος στη
δύναμη αυτή, η θέση της ελληνικής
κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη,
δηλαδή να συμφωνήσουν ο Λίβανος,
η ΡΙ-Ο και το Ισραήλ και να συνεναίσουν οι δύο υπερδυνάμεις.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤΤΕΡΑΝ

ΠΑΡΙΣΙ
Καταρρέουν οι γαλλικές εθνικο
ποιημένες επιχειρήσεις μετά την από
πείρα της κυβερνήσκως Μιττεράν να
τις μετατρέψει σε. πολιτικά όργανα
και üu χρειιισθοιίν τεράστιες επιδοτή
σεις για να συνεχίσουν την λειτουρ
γιο τους.
Αυτό αποκαλύπτει σε συνέντευξή
του στη ·Μ όντ· ο κ. Γκαντουά που
είχε διοριστεί γενικός διευθυντής του
μεγαλύτερου χημικού συγκροτήμα
τος ·Ρον . Πουλένκ· ιιλλα παραιτήθηκι: μόλις ι3δ> τον κίνδυνο που 6ιέ·
πρεχέ η επιχείρηση.
Ο κ Γκαντουά προειδοποίησε ότι
με την πολιτική εκμετάλλευση των
βιομηχανικών επιχειρήσεων η κυβέρ
νηση κινδυνεύει να κάνη άσκοπες

επενδύσεις χωρίς να διερευνήσει
προηγούμενα τις δυνατότητες της
αγοράς και να δημιουργήσει εργασίες
που δεν Οα είναι δυνατόν να διατηρη
θούν για πολύν καιρό.
Ενας άλλος κίνδυνος απύ την
κυβερνητική πολιτική είναι η μείωση
της παραγωγικότητας για να ευνοη
Οεί η απασχόληση,
Ο κ. Γκυντουά δήλωσε ότι το
δεύτερο εξάμηνο του 1981 όταν έγινε
φανερό ότι το -κράτος σκόπευε να
εθνικοποιήσει πλήρως τΐ|_πέντε μεγά
λ» βΐυμη/'ΐνΐκά συγκροτήματα πριηχ
πόθησε νΰ πείσει τον σοσιαλιστή
πρωθυπουργό κ. Μωρυυά ότι θα μπο
ρούσε να επιτύχει τα ίδιο αποτελέ
σματα εξαγοράζοντας την πλειοψη
ιρία το>ν μετόχων.

κές εκτάσεις, σε περίπτωση που δεν είναι κατάλληλες για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, γ) να διατίθενται τμήματα αυτών για οικιστική απο
κατάσταση των μελών των γεωργικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και
των ακτημόνων στους οποίους διατίθεται η εκμετάλλευση των εκτάσεων
καθώς και άλλων ατόμων που εγκαθίστανται μόνιμα στον οικισμό για την
εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του οικισμού και δ) να διατίθενται
στους OTA για χρήσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.
•
Για τις αγροτικές εκτάσεις που αποκτήθηκαν από τη ΔΕΗ για υδρση^
λεκτρικά έργα και προς αποτροπή κινδύνου πλημμυρών, ή κατολισθήσεων,
οι οποίες μπορούν να παραχωρηθούν στο Δημόσιο προσωρινά για χρήση
προστίθεται ότι:
•Οι εντάσεις που μπορούν να παραχωρηθούν είναι εκείνες της ζώνηί
μεταξύ του υψομέτρου της ανωτάτης στάθμης λειτουργίας και της ανωτέραί
στάθμης πλημμυρών·.
Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να παραχωρηθούν από το δημόσιο σε ακτήμο
νες ή σε αγροτικούς ή κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς ή σε κτηνοτρόφους V
καλλιεργητές για προσωρινή χρήση και χωρίς αντάλλαγμα με αποκλειστικό
σκοπό βοσκή ή καλλιέργεια ή να κηρύσσονται ολόκληρες ή τμήματα αυτών
αναδασωτέες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ.
•
Απαγοοεύεται η ανέγερση οποιουδήποτ μονίμου ή προσωρινού χτί
σματος για κατοικία ή και προσωρινή διαμονή σε παραχωρηθείσες εκτάσεις.
Τέλος στο νομοσχέδιο προοετέθη άρθρο 4 το οποίο αφορά την εκμετάλ
λευση λατομιών βιομηχανικών ορυκτών και παρατείνει τη λειτουργία ιούς
για ένα ακόμα χρόνο.

\
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Ανατράπηκε
αυτοκίνητο
που μετέφερε
Εθνοφρουρούς
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 (ΑΠΕ)
Στις 7 μ.μ. αυτοκίνητο της Εθνι
κής φρουράς ενώ επέστρεφε οπό σκη
ν·ή πυρκαίάς. κοντά στην Αλάσσα,
ανατράπηκε υπό άγνωστες συνθήκες
στο στρατόπεδο Ρολεμίδιο με αποτέ
λεσμα 18 από τους 22 Εθνοφρουρούς
που επέβαιναν του οχήματος να
Τραύμα ιτσθοιίνη και να μεταφερθούν
ι« ο νοσοκομείο ΛίμΜυϋ.
Οι δέκα Οπό αυτούς έφυγαν αφού
τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή
θείες ενώ οι υπόλοιποι οκτώ παρέμειναν στο νοσοκομείο Λεμεσού για
περίθαλψη.

Γιατροί
^

}
/που
ρεύουν

Σήμερα Κυριακή 8 Λυνυύστά1
1982 εφημερεύουν οι εξής Ιατροί Πό
Βέροιας:
Γεωργιάδης Αθαν. Βενιζέλου
τηλ. 27415-28731 για παθολογιιί*1
καρδιολογικά και περιστατικά γε*

κής μκρικής,

■*,

,

Θωιιαοά» η ΓΙην. Μαλακούση 1

τηλ. 27334-29524 γιυ παιδίατρο^
περιστατικό.
Ιντζεβίόης Γεώργιος Πίνδου
τηλ. 24600-29623 για χειρουργι'
και γυναικολογικά περιστατικά.

ΤΡΙΤΗ
ΙΟ

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα cου Νομού Ημαθίας

Διέρρηξαν
κεντρικά
καταστήματα
στη Βέροια
“ ι .^ « ζ σ η μ » ώ θ η ΧΊες :u ξημερώματα σε κεντρικά

SST“ "" ü,opSi
α π ό ^ τ “ 010' δρόστεΐ
πιθανότατα
Tue ν„™ Η·κΡ10χ<:ς χρησιμοποιώV.
. ατοαβιδι παραβίιισιιν τις εισ
στην!’ V εμπορ!ι(ών καταστημάτων
M a v Kr VTplx'1 °8ό (ΑΛΦΑ. ΓΚΙ
^

ο

ηΡαμβί1ΤΙΚ Μ Λς Κ ά > και
π0οά
τα

Ετος ιδρυσεωΐ 1965
Αρ. Φύλλου 2000
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΘΚ
ΜΕ ΤΟ - «ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ»
Το ΚΚΕ ετοίμασε τον συνδυασμό του

ηοιά έηΓ?ν?ώλεΐα Βεροίας πραγματο-

ΡΡόστων. ^ γ '“ TOV Εντο,:ισμό Των

ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
ΕΜΜΕΣΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΑΘΗΝΑ 9 (ΛΠΕ)
^νεδρίαπί χβί η επιτροπή τιμών
^ εισοόημάτμ,ν και ασχολήθηκε με
one \ l!.UI,,a<n' που διαμορφώνεται
.Λ ιχιιναγορίς μετά την εφαρμο
^ τω νμ^
ν γ |α ^
ΡΜου
κυκλώματος εμπορίας
ο υ ρ ές Εθνικής
ε0νικ. Οικονομίας
fu ' π. 0Ιιρ70ς
^-vuiifit
• ^ - δ ρα,ΛΤ'1
ή λ ^δήλωσε
ω σ . όπ οι προσ
-v E u ç nau γίνονται attó την κυβέρ-

Α κόμη δεν αποιρασΐστηκε στην Α θήνα π οιος θα είναι ο υ π ο ν ή φ ιο ς
δή μ α ρ χο ς του Π Α Σ Ο Κ στη Βέροια (αυτό θα πει σεβασμός στην ...
τοπική αυτοδιοίκηση!) και ο αναβρασμός μεταξύ τω ν στελεχώ ν του
κόμμ α τος στη Βέροια συνεχίζεται.
Εν τω μεταξύ έγινε γνω σ τό ότι το Κ Κ Ε «διεμήνυοε» στο Π Α Σ Ο Κ
ότι ο α γώ να ς για επικράτηση κατά τις εκλογές μεταξύ τω ν δυο ωηιροδελτίω ν - προψανώς για τη δεύτερη θέση - θα είναι σκ λη ρ ό ς και το
Κ Κ Ε ρ ίχνει τη ν ευθύνη για τη ν διάσπαση του μαρξιστικού μετώ που
αποκλειστικά στα τοπικό στελέχη του Κ ινήματος, τα οποία, όπω ς
αναφερεται, ήθελαν σώνει και καλά να επιβά λουν επικεφαλής συνδυα 
σμού «δημοκρατικής συνεργασίας» δικό τους κομματικό στέλεχος.
Ο πω ς επίσης έγινε γνω σ τό χθες, ίο Κ Κ Ε σε μια ύστατη π ρ οσπά 
θεια του να αποσοβήσει τη ν διάσπαση στη Βέροια φάνηκε να δέχεται,
σαν μόνη περίπτω ση συνεργασίας με το Π Α Σ Ο Κ . την υποψ ηφ ιότητα
του δημοτικού συμ βούλου κ. Κ ατσαμάκα. που θεωρείται μη κομματι
κό στέλεχος του Π Α Σ Ο Κ , αλλά η «πρόταση· αυτή δεν είχε καμμιά
ανταπόκριση από τους πα ρά γοντες του Κ ινήματος.
Ο κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ
Θ Α Α Ρ Ν Η Θ Ε Ι;

νηση είναι uuuvti^ a■
1
ότι μετπ ^ . . .
Κεζ· α υ το ση μυΊΤ Ί
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μΠορεΙ w ρην
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' “Τ ' ηΙ™ r p o tm n
'1ρ^ί . «ντίδραση στα
“ Ποτελβσμα να κλεί

δρέμπνΦο Μ Γ Λ ,!“ ' ή τους 01 *ον·
μέτρο L i I
Ρερνηη'1 ηΊ ρε άλλα
l<uv EüTfn ? C(IVaXl0uv την κίνηση
Ρά των α™ημ“Των κβι την προ<1,ρϋ
Η ν-, a ,uV *™'κ- κατναλωτές.
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στεί
I ν^οντες

κατέλ',ξΐ·*

ΠοΚ θα απικωφηνιr,1ai άπά, ¿ολλσύε παρά

Διαμαρτυρήθηκε
επιτέλους χθες
Π Κυβέρνηση
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
γή- ν,ονη διαμαρτυρία επέδωσε
κ ΚΑ ^ΐΉουρΥός των Εξωτερικών
σωπο
Καπούλιας, στον εκπρόα νη -χ.Τ,1ς ^ κ η ς διπλωματικής

^ ρ
· οτη του
χώρπου
° "ος·
με
'·ν? ι ιις» Οηίμοσεις
έγιναν
ΡνΓεΛΑ.^ „ ·'·'·
»uw itipuuumíuv
«Ρατίας“ 0U>v£'>T<i,v
Νέας Δημοετη διαμαρτυρία του ο κ. Παπούή ανώ!!ί'ωνε' 0X1 είν“1 “ παράδεκτη
n p o n n ri’1 Της διπλωματικής ανπ·
^ ω π ε , α ς της Λι(1ύης στην Εχχά
λ“>Ρας μα^ωτΕρΐΚ^1 πολιτικ'δ ζωή της
npwflfV!!ÏÏtp0Va· 0ό0')ΐε εντολή στον
Μόνο κ·η π 'ς ? λλάδα<; ΟΤΙ1 Λ'Ρήά *■
έντονη V'LUpcrsônouXo, να επιδώσει
ΧόμίΛφ "JMUptuP¡u με το ιιυτό περιετης ^,μύ” το υπουργείο εξωτερικών
« ρ ΐΚ ώ ν Τ κ ά ? '·Γ ° υργ0ς Τ Εξ“
λίθε τη ' κ “ ρ°λ °ς Παπουλιας κά
εκΓτηΛ° |,ρα^ ε'° που, το διπλωματικό
νωση.σ<!'!'° στην Αθήν«· πης Οργά
ΠαλαΊ„τΤ Την Απελευθέρωση της
σε την νΓης· *p LO) και του επέστησειςη npoaoCT ώστε με ανακοίνώευωιεο,υΛ ν£Ι ί ην επεμΡαίνουν °πην
Bqç ριεη Πολιτική ζωή της Ελλά-

Ενώ, λο ιπό ν, αναμένεται να ανακοινω θεί στην Α θήνα ο «διορι
σμός» υποψ ηφ ίου δη μ ά ρ χο υ του Π Α Σ Ο Κ στη Βέροια, έκδηλη είναι η
δυσαρέσκεια τω ν τοπικώ ν στελεχώ ν α π ' α υτή ν την αναμονή και από
τα «μαγειρέματα» που γίνοντα ι τόσο καιρό σ τη ν πρωτεύουσα.
Σύμφω να με πληροφορίες π ο υ υπή ρξα ν τελευταία, ο φερόμενος
σαν πιθανότερος υποψ ή φ ιος για τρ ό ς κ. Α νέο τη ς Α νδρεάδης φέρεται
να δήλω σε ότι ύστερα από όλη αυτή την διαδικασία και ειδικά ύστερα
από την σύγκριση που έγινε και γίνεται μεταξύ α υτο ύ και άλλω ν α τό 
μων σαν υποψ η φ ίω ν του Π Α Σ Ο Κ στη Βέροια, σκέφτεται να α ποτρα 
βηχτεί α π ό το προσκήνιο και να μη αποδεχθεί τυ χ ό ν υποψ ηφ ιότητα
του που θα αποφασιστεί.
πθησιολόγο και να το ν έχει α π ο 
Π άντω ς, υπενθυμίζεται, ότι
καρδιώσει.
στο παρελθόν ο κ. Α νδρεάδης
«παραγκωνίστηκε» την τελευταία
Ε Τ Ο ΙΜ Ο
στιγμ ή από τους κομματικούς
ΤΟ ΚΚΕ
(Μ»#ώ(>πΐ λ ιι ; »»ισ ΑΑη·ι«θ *"'· !«ι ' Π
ιν ιε ιιιιυ ψ ιιιη υ ιικ υ ,ΐ|> Μ ·.— .
όλη αυτή η κατάσταση μαζύ με
πολλές φιλοδοξίες ο υπ ο ψ ή φ ιο ς
τη ν παρατηρούμενη ιοιρα απαρά δή μ α ρ χο ς κ. Σ ά ββ α ς Γαβριηλίδεκτη αναμονή και ια «ύποπτα
δη ς, που υποστηρίζεται από το
μαγειρέματα» να έχει επιδράσει
Κ Κ Ε . προχω ρεί στον σ χη μ α τι
ανασταλτικά τον συμπαθή αναισμό του ψ ηφοδελτίου του. που

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η σειρά από προβλήματα που εί
χαν προκόψει για ορισμένες κατηγο
ρίες συναλλαγών από την ελλειπή
λειτουργία των υπηρεσιών ίων Τρα
πεζών κατά τις ημέρες της απεργίας
των τραπεζούπαλλήλων. αντιμετωπί
ζονται με πράξη του διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία
εστάλει για δημοσίευση στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληρο
φορίες, τα ειδικά πιστωτικά θέματα
που ρυθμίζονται με την πράξη είναι
τα ακόλουθα:
1. Για οφειλές προς τις Τράπεζες
που δεν είχαν υπαχθεί σε επιτόκιο
υπερημερίας πριν από τις 26 Μαίου
1982. δεν επιτρέπεται η εφαρμογή
του εν λόγω επιτοκίου για την περίο
δο από 27 Μαίου μέχρι και 21 Ιου
λίου 1982! Για την περίοδο αυτή οι

Η αντιπροσωπεία
της FIAT
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
τα καινούργια αυτοκίνητα
ΕΑΝΘΙΑ και ΑΓΙΤΟΒΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετμητοίς μεταχειρισμένα
• ανταλλάαει το πάλι]ό σας αυτ/το
• πιυλεΐ μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

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

εν λόγω οφειλές θα εξακολουθούν να
βαρύνονται με το επιτόκιο του ενήμε
ρου δανεισμού.
2. Η προβλεπόμενη, από σχετικές
διατάξεις αποφάσεων της Νομισματι
κής Επιτροπής, διάρκεω των ερο
χρηματοδοτήσειυν εξαγωγών, που
έληξαν από 27 Μαίου μέχρι 7 Ιου
λίου 1982, παρατείνεται μέχρι τις 8
Ιουλίου 1982 τόσο για τον εκτόπισμά
τους με το.·μεγαλύτερο επιτόκιο, όσο
και για την κατάπτωση των σχετικών
ποινικών ρητρών.
Οι καταθέσεις προθεσμίας μι: λήξη
από 26 Μαίου μέχρι και 20 Ιουλίου
1982 των οποίων θα ζητηθεί η ανα
νέωση μέχρι και 21 Ιουλίου 1982, θα
θεωρούνται ότι ανανεώθηκαν από
την επόμενη ημέρα της λήξεώς τους.
4, Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου υπό
προειδοποίηση με χρόνο λήξεως
προειδοποιήσεως μεταξύ 26 Μαίου
και 20 Ιουλίου 1982, μπορούν ν' αναληφθούν χωρίς νεώτιρη προειδο
ποίηση μέχρι και την 21 Ιουλίου
1982.
Η πρώτη προσαρμογή, μετά τη
λήξη της απεργίας των τραπεζικών,
των υποχρεωτικών καταθέσεων των
Εμπορικών Τραπεζών σϊ έντοκα
γραμμάτια και σε υποχρεωτικές κατα
θέσεις στην Τράπεζα της Ελλαόος, θα
γίνουν με βάση τα υπόλοιπα 20 Ιου
λίου 1982, εκτός αν η ενδιαφερόμενη
Τράπεζα ζητήσει και παρέχει αντί
στοιχα στοιχεία για την προσαρμογή
σε ενδιάμεσες περιόδους. Στοιχεία
καταθέσεων για το τέλος Ιουνίου
1982 υποχρεώνονται από τις παρα
πάνω ρυθμίσεις.
Γιο όλη την περίοδο από τέλους
Μαίου μέχρι τέλους Ιουλίου 1982 η
ιινό ΙΟήμερο αναπροσαρμογή των
σχετικών υποχρεώσεων των Τραπε
ζών μπορεί να ισχύσει και για Τράπε
ζες που υπό κανονικές συνθήκες υπά
γονται σε μηνιαία περίοδο αναπρο
σαρμογής, υπό την προύπόθεση ότι
θα υπάρξει σχετική αίτηση και πορο
χή των αντίστοιχων στοιχείων από
τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες.
6, Ο υπολογισμός των υποχρεώ
σεων των Εμπορικών Τραπεζών βά
σει του ύψους των χορηγήσεων τους
για το Μαϊο και Ιούνιο επιτρέπεται
νο περιοριστεί στα στοιχεία ενός
μηνός. δηλαδή του τέλους Ιουνίου.
7. θ ' χρεωπιστώσεις των λογαρια
σμών των Τραπεζών στην Τράπεζα
της Ελλοόος |ί«ι δανεισμούς με ελεο
Λ .ραβπτύιοαγια την περίοδο ΟΠΟ 27
Μαίου μέχρι και 7 Ιουλίου 1982,
μπορεί να γίνονται με αναδρομική
αξία μέχρι 3 εργασίμων ημερών που
ισχύει υπό κανονικές συνθήκες.

ό π ω ς έγινε γνω σ τό θα περιλαμβά
νει και άτομα εκτός Κ Κ Ε π ου
κινούνται στον ευρύτερο δημ ο
κρατικό χοίρο.
Ή δ η ο κ. Γ ιιβριηλίδης ετοίμα
σε τη ν πρώ τη διακήρυξή του
προς το λαό της Βεροίας, που
σύντομα θα την δώσει στη δήμο
σιότητα. Ό π ω ς πληροφορηθήκαμε σ τη ν διακήρυξή του αυτή θα
γίνεται αναφορά και στους λό
γο υ ς που ο δήγησ αν στον σ χη μ α 
τισμό α υτοτελούς ψηφοδελτίου
α π ' το ν κ. Γαβριηλίδη και θα
επιρρίπτεται
η
αποκλειστική
ευθύνη γιο τη ν διάσπαση του
μαρξιστικού μετώ που Κ Κ Ε Π Α ΣΟ Κ στη Βέροια σ τους το π ι
κούς παράγοντες του Κ ινήματος.
Α Ξ ΙΟ Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α
Θ Α Ψ Η Φ ΙΣΕΙ
Η Κ ΙΝ Η Σ Η ΒΟΛΒΗΣ
«Δεν κινδυνεύει η Δημοκρατία
αν εκλεγεί δή μ α ρ χος ο κ Τσαλέρας ούτε θα φύγουμε απ την
ΕΟΚ αν εκλεγεί ο κ. Σάββας
Γαβριηλΐδης.»
Α υτό υ π ο γρ ά μ μ ιζα σε δήλω σή
του ο κ. Κ . Ζαρκάδας που έκανε
με αφορμή δημοσίευμα τη ς εφη
μερίδας «Αλλαγή» α π ' το οποίο
είναι δυνα τό να γ ΐν:ι παρεξήγηση
και να νομισθεί ότι η Κ ίνηση
Β όλβης κατεβάζει δικό της υπο-

αθλητικό σω ματείο. Ό π ω ς είπα η
στάση μας θα κριθεί μετά την
ανακοίνω ση Ολων τω ν υ π ο ψ η 
φίων.»
Ό π ω ς είμαστε σε θέση να γ ν ω 
ρίζουμε μπορεί η Κ ίνηση Β όλβης
να μην κατεβάζει δικό της υπ ο
ψήφιο Δ ή μ α ρ χο κατεβάζει όμω ς
δικούς της υπ οψ ή φ ιους σ ύ μ β ο υ 
λο υςΕκτός από τον α ρ χιτέκ τονα κ.
Α διιμο Κ απρίνη και δυο ακόμα
σ υμ β ούλου ς του παρόντος δη μ ο 
τικού σ υμ β ουλίου συζητούνται
και τα ονόματα του αναισθησιο
λ όγου X. Π αυλίδη του δικ η γό 
ρου κ. Κ ούγκα του γιατρού Π.
Κ οτσιρίδη του μηχα νικού Τ,
Κ αριιτζά κ.α.

«Η κίνηση τω ν ανέντα χτω ν
φιλελευθεριστώ ν γνω στή σαν
«Κ ίνηση Βόλβης» δεν κατεβάζει
δικό της υποψ ήφ ιο Δ ή μα ρχο ο ύ 
τε υ π ο σ τή ρ ιζα
συγκεκριμένο
πρόσω πο ή κόμμα.
Η θέση μας θα στιιθμισθεί και
θα κριθεί αφού ανακοινω θούν
άλα τα ονόματα τω ν υποψ ηφίω ν.
Θα ψηφίσουμε αξιοκρατικά,
ανεξάρτητα από κόμματα, διότι η
πόλη μας χρειάζεται άνδρες ικα
νούς και νοικοκυρεμ ένους που θα
α σχοληθούν με όρεξη να την ν ο ι
κοκυρέψουν.
Δεν κινδυνεύει η Δ ημοκρατία
α ν εκλεγεί Δ ή μα ρχος π.χ. ο κ.
Τ σαλέρας ούτε θα φ ύγουμε από
την ΕΟΚ αν εκλεγεί ο κ. Σ άββας
Γ αβριηλΐδης.
Κ ινδυνεύουμε όμω ς να μ είνου
με χω ρίς δρόμους και πάρκα αν
εκλεγούν ορισμένα επιστρατευμέ
να κομματικά φερέφωνα που
χω ρίς κομματική Ο ποστήρηξη
δεν θα τολμούσαν να διεκδικήσουν θέση ούτε σε εκκλησιαστικό
συμβούλιο ούτε σε συνοικιακό

Η Αγκυρα περιμένει
νέα επίθεση

ΑΓΚΥΡΑ, 9. Ν « ς επιδρο
μές στην Τουρκία και σ'
άλλες δυτικές χώρες απει
λούν να εξοπολύσουν με
τους «κομμάντος ουτο-

στο διεθνές αεροδρόμιο
της Άγκυρας.
Πανικοβλημένα από το προχτεσινό μακελειό το βικτατορικό
καθεστώς της Τουρκίας έχει επι-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Το νέο σύστημα αξιολόγησης και
επιλογής των υπονηψίων για τις
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές ανα
κοίνωσε χθες, σε συνέντευξη Τύπου,
ο υπουργός Παιδείας, κ. Απ. Κακλα
μόνης.
Ό π ω ς είπε ο κ. Κακλαμάνης το
νέο σύστημα διαμορφώθηκε με βάση
τις διακηρυγμένες πρχές για απεριό
ριστες ευκαιρίες προσπαθειών, ώστε
να υπάρχει, σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή της μαθητικής, φοιτητικής ή
επαγγελματικής σταδιοδρομίας τυυ
νέου ανθρώπου, η δυνατότηια νυ
προπαρασκευαστή και να κριθεί για
εισαγωγή στα Λ.Ε.Ι. και στην τριτο
βάθμια γενικότερα εκπαίδευση, είτε
ππό προηγούμενη βαθμίδα είτε από
την παραγωγή
IΑναλυτικά το νέο σύστημα στο
αυριανό μας φύλλοI.

Ή ΚΡΥΒΕΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ;
Υποτίθεται όιι γνωρίζουν οικονο
μικά οι άνθρωποι που χμράοσουν την
πολιτική τιμών της κυβερνήαεως. Θα
πρέπει, συνεπώς, να ξέρουν ότι οι
τιμές δεν διαμορφώνονται ονάλογα
με το κόστος παραγωγής των προϊόν
των, αλλ' μνάλονιι με την προσφορά
και τη ζήτηση τους. Υπάονουν π επι
πτώσεις που ενα προϊόν παραγεται σε
μεγάλες ποσότητες και υπερκαλύπτει
τη ζήτηση Τότε η τιμή του μπορεί να
πέσει κάτω από το κόστος παραγω
γής του. Και υπάρχουν κυι περιπτώ
σεις, που η ζήτησή του είναι τόσο
μεγάλη, ψστί η τιμή του διαμορώνεται πολύ πιό κάτω από το κόστος
του.
Αυτό ισχύει για κάθε προϊόν και
πο?.ύ περισσότερο για τα οπυιροκη
πευτικά. που ο χρόνος διαθεοεώς
τους στην αγορά είναι πολύ περιορι
„μένος Λεν μπορούν να αποθηκευ
τούν και να κρατηθούν για πολύ kuiρό. Πρέπει να πουληθούν αμέσως,
γιατί έχουν φθορά που μεγαλώνει με
το πέρασμα κάθε μέρας. Έ τσι, στην
περίπτωσή τους, ο νόμος της προσ
φοράς και της ζητήαεως λειτουργεί
πολύ ανελασττκότερα παρά στην
περίπτωση άλλων προϊόντων, που
μπορούν να αποθηκευτούν.
Μας προξενεί, λοιπόν εντύπωση
η εκστμοτεΐκ κιιιλ θόρυβο; που έχει
εξαπολυθεί αΐ’-ό την κυβέρνηση εναν
τίον των χονδρεμπόρων και των
μανάβηδων, σαν να είναι αυτοί που
ανεβοκατεβάζουν κατά τα κέφια τους
τις τιμές. Πιστεύει, άραγε, ειλικρινά.

Jei· τα κατάφερι ο νέος υ*ερυηονργός της Κυβέρνησης κ. Λραένης
να βγάλει τα ουμπεράβρατα του αχό την άθλια οικονομική κατάσταση
στην οχοία έχει χεριέλθα η χώρα και ανέβαλε την εξαγγελία του *χλαι
σιου της οικονομικής πολιτικής» της αναδομημένης Κυβέρνησης.
Σχετικά με το θέμα αυτό το ΑΠΕ μετέδω σε τα εξής:
Μετατίθεται για την επομένη εβδομάδα η εξαγγελία του πλαισίου της
οικονομικής πολιτικής, προκειμένου στο διάστημα αυτό μ δοθεί η
δυνατότητα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας να ολοκληρώσει τις επα
φές και συζητήσεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων.
Ή δη στο πλαίσιο των επαφών αυτών ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
κ. Γερ. Αρσένης, δέχτηκε χθες το προεδρείο τον βιοτεχνικού επιμελητη
ρίου Αθηνών που του εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τον κ λ ά 
δο.
Σχετικά με την αιπψετώ πιση των προβλημάτων τω ν υπερχρεωμένων
επιχειρήσεων, ο κ. Αραένης. είπε ότι οι συζητήσεις για αρκετές απ'
αυτές προχωρούν ικανοποιητικά.
Το θέμα είναι γενικότερο, δήλωσε, και μπορεί ιντ αντιμετωπιστεί πιο
γρήγορα με άλλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Συγκεκριμένα μέσα
στο πλαίσια αυτό προβλέχεται η δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα
αναλάβει την μελέτη των π/>οβλημάτων, ενώ η φιλοσοφία επιλύοεως
παραμένει η ίδια, δηλαδή η κοινωνιοποίηση.
Κάθε προβληματική επιχείρηση πρόαθεσι, έχει τα δικά της προβλή
ματα και στο να συμφωνήσουν οι παράγοντες στην αντιμετώπιση τους
είναι μια χρονοβόρα υπόθεση. Μ ε την λειτουργία της επιτροπής ato
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τελείωσε η πρώτη φάση που αφορούσε
την σκιαγράφηση της υφής του προβλήματος. Η επιτροπή αυτή συζητού
σε τα προβλήματα σε συνεργασία με ττς εμπορικές τράπεζες. Το επόμε
\ν βήμα είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν επισημανθεί.
Στ 3 σημείο αυτό ο κ. Αροένης είπε ότι είναι πιθανό ορισμένες νεοχρεωμένες να Κλείσσον αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήμα
τα τους.
Στο μεταξύ, χθες, έκλεισε οριστικά το ζήτημα της Λ όρκο, σε σιίσνεφη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο ΕθΥικής Οικονομίας υπό την
προεδρία του κ. Κ. Βαιτοου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ετα ι
ρίας, της Εθνικής και Εμπορικής Τράπεζας. Κατά τη σύσκεψη αποφασίοτηκαν τα εξής:
1. Va γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αάρκο κατά i.OSO
εκατ. δραχμές, με τη συμμετοχή της Εθνικής και Εμπορικής Τραπέζης,
Το αποτέλεσμα της αυξήοεως του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι δυο
Τράπεζες να έχουν τον αποφασιστικό πλειοψηφικό έλεγχο της Αάρκο.
2. Τα υπάρχοντα δάνεια προς τις Τράπεζες θα διακανονιστούν με
χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων της. Παράλληλα, θα διατηρηθούν
οι εγγυήσεις του Δημοσίου για την κάλυψη αυτών των δανείων.
3. Γ ια την εξυγίανση, επαναλειτουργία και επέκταση των εργασιών
της εταιρίας, θα δοθούν νέα δάνεια από τις Τράπεζες.
4. θ α συγκροτηθεί νέο διοικητικό συμβούλιο. Η διαχείρηοη ττ/ς εται
ρίας θα αξιοποιήοει κατάλληλα το εξειδικευμένο προσωπικό που υπάρ
χει στην επιχείρηση.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ

ΚΐΛ,ν ·°Γ Γ -τθ)Κ .ά · Α η μ ^ γ ιο ι,
Η ΔΗΛΩ ΣΗ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ότι »τιθασσεύοντας» αυτόν τον μηχα
νισμό, θα τα καταφέρει να κερδίζουν
οι παραγωγοί περισσότερα και vu
πληρώνουν οι καταναλωτές λιγότε
ρο. για ιην αγορά φρούτων και λαχα
νικών. Εάν vai. Tote βρίσκεται εκτός
τόπου kui χρόνου.
Ασφαλώς ασκείται κερδοσκοπία.
ι. οκο το εμπόριό συμβαίνει αυτό.
Αλλά δεν είναι οι κερδοσκόποι που
ανεβάζουν τις τιμές. Απλώς επωφε
λούνται από τις διακυμάνσεις τους.
Λεν τις προκολούν. Δεν είναι στο χέ
ρι τους να τις προκαλέσουν. ΠΟλύ
γρήγορα, λοιπόν, η κυβέρνηση θα
διαπιστώσει ότι έκανε μάταια κόπο
και ότι άσκοπα αναστάτωσε την αγο
ρά. Και ας ευχόμεθα ότι δεν θα προ
κόψουν και άλλες σοβαρότερες ιινω
μαλίες στην διακίνηση και την εμπο
ρία των οπωροκηπείΗΐκών, που θα
τις πληρώσουν και οι καταναλωτές
και οι πιιραγωγοί.
Κανένας δεν λέει να μη βελτιωθεί
το σύστημα που ισχύει μέχρι σήμερα.
Αλλά να δημιουργηθούν πρώτα οι
όροι εψαρμογή κάποιου καλύτερου.
Ό ταν οι όροι ιιυιοί δεν υπάρχουν,
μόνον αναστατώσεις και ζημιές μπο
ρούν να φέρουν οι κυβερνητικοί πει
ραματισμοί Εκτός αν όλη αυτή η
Φασαρία των τελευταίων εβδομάδων,
δεν ««υβλέπιχ στο·.· έλεγχο των
τιμών αλλά στην πιροχέταητι της
λαϊκής δυσαρίοκι.ηΐ- ' -α την ακρί
βεια ενάντιόν άλλων στόχων και όχι
εναντίον της κυβερνητικής πολιτι
κής.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

IU IV Α μ μ ο ν ! w
βάλει πληρη συσκότιση γύρω
οπό την «επιχείρηση αυτοκτο
νίας Ερζερούμ-. Ετοι οι πληρο
φορίες νια τον αριθμό των θυμά
των και τον τρόπο εκτέλεσης της
επιδρομής είναι αντυψουόμενες.
Οι νεκροί
Το δικτατορικό καθεστώς ανα
κοίνωσε το Σάββατο ότι κατά την

Εκπρόσωποι
της ΤΕΔΚ
σε όργανα
του Νομού
Με αποφάσεις της η Διοικούσα
Επιτροπή Τοπικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ημαθίας όρισε
εκπροσώπους της Τ.Α. σε διάφορα
όργανα του Νομού μας ως εξής:
• Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων.
- ΙΟΚπκός: ο κ Κων/νος Ζαμπούνης, Δήμαρχος Βέροιας.
αναπληρωτής: ο κ. Νικόλαος
Κολιός, Πρόεδρος Κοινότητας Τρι
κάλων,
• Λ.Σ Παιδικών Σταθμών Π.1Κ.Π.Α.
α. Βεροίας
- τακτικός: ο κ. Σάββας Γαβριηλίόης. Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας.
- αναπληρωτής: οκ. Κων/νος Ζαμπούνης, Δήμαρχο; Βέροιας.
β. Νάουσας
- τυκτικός: ο κ. Αθανάσιος Τσΐλης.
Δημοτικός Σύμβουλος Νάουσας.
- αναπληρώτρια: η κ. θεοδώρα
Μπέτζιου Σιδηροπούλυυ. Δημοτική
Σύμβουλος Νάουσας.
• Υπηρεσιακό Συμβούλιο αριθμ.
5 ν 1188/1981.
- τακτικός: ο κ. Σάββας Γαβριηλίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Βέροως.
- αναπληρωτής ο κ. Χρήοτος
Μελετίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
Βέροιας.

εηιορυμη σκοτώθηκαν έξη άτομα
και τραυματίστηκαν 72 Οι τουρ
κικές εφημερίδες μιλάνε για 12
νεκρούς. Τα ξένα ειδησεογραφικό πρακτορεία μετό από έρευνες
που έκαναν μετέδωσαν ότι οι νε
κροί είναι 11 και οι τραυματίες
63. Μεταξύ των νεκρών περιλαμ
βάνονται 2 ξένοι. 3 αστυνομικοί
και $ Τούρκοι πολίτες καθώς και
ο διευθυντή«: του αεροδρομίου
Ο «μυστικός στρατός για την
απελευθέρωση της Αρμενίας»,
που ανέλαβε την ευθύνη της επί
θεσης σε χτεσινή ανακοίνωσή
του αναφέρει ότι σκοτώθηκαν 33
άτομα και τραυματίστηκαν 113.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
αυτή σκοτώθηκαν 13 Τούρκοι
στρατιώτες, 8 πράκτορες της
ασφάλειας του αεροδρομίου και
12 επιβάτες που είχαν συλληφθεί
ώς όμηροι από τους κομμάντος
Στην επιχείρηση «Ερζερούμ»,
αναφέρει η ανακοίνωση, τους
κομμάντος, των οποίων δεν ανα
φέρει τον αριθμό, υποστήριξε
μια δεύτερη ομάδα, που επ έ
στρεψε στη βάση της.
Ανακοίνωση της τουρκικήο
αστυνομίας που εκδόθηκε αργά
χθες αναφέρει ότι οι 2 Αρμένιο»
μπήκαν στην Τουρκία από τη Συ
ρία τον περασμένο μήνα με χωρι
στές πτήσεις
Συναντήθηκαν
στην Κωνσταντινούπολη και από
εκεί αφού κατέστρωοαν την επί
θεση πήγαν στην Αγκυρα.
Η ανάκριση διαπίστωσε ότι ο»
δύο Αρμένιοι κατέλυσαν σε ξε
νοδοχείο με πλαστά αιγυπτιακά
διαβατήρια που βρέθηκαν καμέ
να στην τουαλέττα τοσ ξενοδο
χείου
Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείο«
συνελήφθη και όλα τά έγγραφά
του κατασχέθηκαν από την αστυ
νομία.

CANIASΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΠΑ

Τώρα νέο κατάστημα
και στη Βέροια
ΣΤΗΝ ΟΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
Ανοίγουμε σε λίγες μέρες

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2

Τρίτη 10 Αυγούστου I»

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

54

5 6

7 8 9

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
(Βύτίστρ.).
7. Χαμηλή
η
βλάστηση
της
(αντίστρ.).
8 Βελγική πόλη - *135.
9. Αυτά το ρήμα χρειάζεται για έναν
κουμπάρο στο γάμο.
ΚΑΘΕΤΑ:
Παρα
1 Αντίστροφες ζωοτροφές
κινεί.
2 Αρχικά που θυμίζουν... σταύρωση
- Ό μοιο γράμματα.
3. Τρέχει, ανάποδα. σε μιά χώρα της

Ευρώπης.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
I. Αυτός γεμάτος από αίματα.
Ζ· Ομοια σύμφωνα — Μεταδίδει
ειδήσεις - Αντίστροφο άρθρο
3. Το πρώτο παγκόσμιο... θύμα
4. Ξενική κατάφαση - Το όνομα
ατιτιιύ του ηθοποιού Τζέημς
5 Αρχικά πολλών .σωματείων —
Μισό τόπι.

6 Π,νΛπιπα «ου riva» άσχημα συν
«δεμένα με την... τράπουλα

4 Τα υρχικιι της. αλληλογραφίας
μας (αντίστρ.)
Συνεχόμενα
στο... καμουφλάρισμα.
5. Αρθρο στον πληθυντικό
Αυτά
χωρίς όπλο.
6 Κατάληξη πρωτοκλίτων - Αντί
στροφο άρθρο - Πρόθεση
7, Το χρησιμοποιεί ο βαρήκοος
(αντίστρ.) - Επώνυμο Κορκάτη
ηγέτη που δολοφονήθηκε.
8 Ο πτική . λευκή ισοπαλι'ιι —
Φωνήεν.
9 'Ενα ρήμα που δεν μας,., στενοχωρεί εμάς αλλά τους άλλους.

II ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΕΤΡΟΣ 2 ΛΑΟΣ 3. ΑΑ - I I - ΙΚ 4. ΥΛΗ - ΜΑΟ 5.
\Λ Μ
Ε ΙΥ 6. Ο Ι - (Α)ΜΜ(Ο) - HP 7. Δ ΙΑ Ι 8.
ΝΕΣΤΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΠΑΥΛΟΣ 2 ΑΛΑΣ 3. ΕΛ - ΗΜ - ΔΕ 4 ΤΑΣ ΜΙΣ 5
ΡΟΣ - ΜΑΤ 6. ΟΣιΤΑ ι - ΜΕ — ΣΟ 7. 1ΑΣΗ 8 ΣΚΟΥΡΑ.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ, 10

ΤΡΙΤΗ. 10
5.35 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5.50 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ρΕΒΥΘΙΑ
β 00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
7.35 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8 0S ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
8.25 0 ΜΑΚΡΥΣ ΔΡΟΜΟΣ
8.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 15 ΦΕΣΤΙΒΑΛ Μ Π ΑΧ
10 50 30 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
»1 20 ΠΕΝΤΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΙΗΜί
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12 05 ΠΕΝΤΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΙΗΜΣ

5.30 0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 Μ ΑΡΤΙ Ν ΗΝΤΕΝ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑ
ΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μετά τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΗΣ και την αναδιάρθρωση
του Διοικητικού της Συμβουλίου και
κάτω από το βάρος των εξελίξεων
στο χώρο των ασφαλιστικών επιχει
ρήσεων, ο Πρόεδροι: της εταιρίας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΦΙΡΗΣ. Διοικητής
της ΑΤΕ kui ο Διευθύνων Σύαβου
λος
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΩΜΕΡ1ΤΗΣ
οικονομολόγος, παρουσίασαν τα
αποτελέσματα που πρόκοψαν από
την προηγούμενη χρήση και τις
προοπτικέ; που υπάρχουν για το
ανοδικό και (ΐισιόδοξο μέλλον της
ετιιιρίας.

H ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
που είναι θυγατρική της ATT. με την
πρώτη εταιρική χρήση τοποθετείται
πιά. ανάλογα με τον δείκτη που
κανείς θέτει, μεττιξύ των 4 πρώτων
ασφαλιστικών εραιριών της χώρας.
Φυσικά οι ασφαλιστικές εργασίες που
σήμερα κάνει αποτελούν συνέχεια
της δραστηριότητας που υπήρχε, μέ
πα από την ΑΤΕ. εδώ και 40 χρόνια.
Σήμερα όμωτ η θυγατρική τρσπε
ζική ασφαλιστική ·Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ»,
είναι μια Ανώνυμη ETuipiu Γενικών
Ασφαλειών που με τη μορφή της
Α.Ε. κινείται όπως ακριβώς ύλες οι
άλλες, μόνο που εξακολουθεί ν» εξει
δικτ.ύκται και να κυριαρχεί στον
αγροτικό περιφερειακό χώρο και όχι
στα μεγάλ,α αστικά κέντρα.
Η
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ασφα/.ισπκή,
που το μετοχικό της κκφάλιιιο ανέρ
χκτιιι σι I δισεκ. δρχ. και η παραγω
γή της σι: I δισεκ. 50 εκατ. δρχ.. απα
σχολεί 200 υπαλλήλους στις Κεντρι
κές της Υπηρεσίες και καλύπτει με
ένα πλατύ δίκτυο πρακτόρων, τραπε
ζΐκών υποκαταστημάτων και ασφα
λοομεσιτιίιν όπου ο νόμος το επιτρέ
πει. και δίκτυο δικών της υποκατα
στημάτων. στο σύνολο τη; Ελλάδας.
Πρέπει να υπογραμμιστεί το
γεγονός ότι οι ασφαλίσεις της σι
ποσοστά 90% καλύπτουν αγροτικά
συμφέροντα. Κι αυτό γιατί πιιρύτι είvm εταιρία πλήρους παροχής γένι
κών ασφαλειών, ο βασικός στόχος
της παραμένει η προστασία του εισ
οδήμιιτος και της περιουσίας του

αγρότη.
Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα
προκύπτουν μερικά πολύ ενθαρρυν
-ικ'ΐ συμπεράσματα Βεβαίως το θετι
κό οικονομικό αποτέλεσμα της πρώ
της αυτής χρονιάς θα πρέπει να ερμη
νευτεί κάτω από τα ακόλουθα νεγο
νότα
α. Το υψηλής ποιότητας χάρτη
φυλάκιο που αντιπροσωπεύει αξίες
της τάξης των 250 δισεκ. δρχ. και
β. Γο μεγάλο δίκτυο εξυπηρέτη
σης nun ΐιπάρχκ' και τις φιλότιμες
προσπάθειες όλων όσων ασχολήθη
κανμε την πραγματοποίηση της
παραγωγής αυτής
Φυσικά θα πρέπει να υπογραμμέ
•πιει ότι στο συνολικό θετικό αποτέ
λεπμα υπάρχουν και τα μεγέθη
ζημιών του κλάδου χαλάζης, άγνω
στος κλάδος στις άλλες εταιρίες,
όπως και τα αποτελέσματα του κλά
σου Κ τηνασφαλκιών. που αποτελούν
όμως την ασφαλιστική κοινωνική
προσφορά της εταιρίας στους αγρότε
ς-πελάτες της.
Με το κλείσιμο της πρώτης χρή
σης τα ακαθάριστα έσοδα της εται
ρίας έφτασαν το ύψος των 691.9 εκα
τομ. δρχ. και tu κάθε είδους έξοδα
223.4 εκατομ. δρχ. Συνεπώς το καθα
ρό κέρδος χρήσεως διαμορφώθηκε
στο ύψος των 468.5 εκατ. δρχ. Μετά
το τέλος της πρώτης χρήσης, η καθα
ρή θέση της εταιρίας διαμορφώνεται
στο ύψος του 1.100 εκατομ, δρχ. Το
μέρισμα της κάθε μετοχής των 1.000
δρχ που δόθηκε ήταν 364 δρχ. θα
πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο
των κερδών περιέρχεται απυκλειστι
κά στην ATE ku i στον μικρό εταίρο
της εταιρίας που ttvut ο Συνεταιρι
σμός Αρχανών Κρήτης (και σύντομα
όλοι οι συνεταιρισμοί), που σημαίνει
σε τελική ανάλυση ότι οι ωφέλειες
που προκύπτουν από τη δραστηριό
τητα της εταιρίας πάλι καταλήγουν
στην ενίσχυση των συμφερόντων της
αγροτικής οικονομίας, του αγρότη
και των οργανώσεων του.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
που προήλθε μετά τις κοινοβουλευτι
κές εκλογές του Οκτώβρη του 1981.
και που πρόσφατα αναδιαρθρώθηκε
αποτελάται από 7 μέλη.
Π(ΐοέόρος Βασίλης Καφίρης.
Διοικητής ΑΤΕ.
Αντιπρόεδρος Γιάννης Στραταριδάκης, Δ/ντής Συνεταιρισμού Αρχα
νών.
Λιευθύνων Σύμβουλος Γιώργος
Ανωμερίτης, Οικονομολόγος.
Μέλη: Ουρανία Μπαλ/ίφούτα
Χόϊσλερ. Αρχιτέκτων. Δ/νση Τεχν.
Εργων. Αριστείδης Φλεγκας. Υπο,

Β^ΙΚΚϊίΤϋΤΙβΙ
ΒΕΡΟ ΙΑ Σ

Πυροσβ«σι**α
Νοσοκομεία
Δ Έ Η (¡Μββες)
Ύδρευση
Ο Σ Ε (οκιθμΑςΙ
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβε στ·κη
Νοσοκομείο
ΔΈ Η (βΑόΒες)
Ο Σ Ε (σταθμός)

22.22Ζ
22 505
125
2& 749
2 4 .4 4 4

2 2 .7 9 9

22-200
2 2.314
4 1 .3 5 3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Ποροσβεαιική
2 3 364
Δ Ε. Η. (βλάβες)
2 3 .3 7 6
Ι.ΚA (ιτμώτ βοηθεκς)
Αμεση Δράση
100
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
121
Πιιροαβεσιική
199
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• Οταν ο Κεγκάτο Μαϊνίχι από
τη Γιοκοχάμα πέθανε. οι συγγενείς
του γιόρτασαν το γεγονός με ένα
ωραίο γεύμα σε ένα πολυτελές εστια
τόριο. Και αυτό γιατί επί τρία χρόνια
ο γέρο παράξενος Κεγκάτο τους είχε
υποχρεώσει νο τρώνε κάθε μέρα ψάρι
και χόρτα.

έλλειψή τους την πληρώνουμε περιο
σότερο απ' ότι την κυκή διατροφή

•
Η πρώτη πλμκέ τηλεόραση
έκανε την εμφάνισή της και οφείλει
την παρουσία της στους Γιαπωνέ
ζους φυσικά.
Πρόκειται για μιά καινούργια
τεχνολογία, που επιτρέπει στο θεατή
να την κρεμάσει σαν πίνακα στον τοί
χο της κρεβατοκάμαρας ή του σαλο
νιού του.
• Πρέπει να υπάρχει τουλάχι
στον διάστημα τριών ωρών μεταξύ
του τέλους ενός γεύματος και ενός
λουτρού.

• Συνηθίζουμε να λεμε για oui
φορους ψυχοπαθείς ότι «τρελάθηκαν
από το πολύ διάβασμα». Πρέπει, λοι
πόν, να ουμπεράνουμε ότι οι μορφω
μένοι άνθρωποι είναι πιό επιρρεπείς
στις ψυχοπάθειες: Τα πράγματα απο
δείχνουν το αντίθετο. Από στατιστι
κή έρευνα που έγινε σε 50.000 νοση
λευόμενους σε ψυχιατρικές κλινικές
και νοσοκομεία, βγαίνει το συμπέρα
σμα ότι είναι πολύ περισσότεροι οι
εντελώς αμόρφωτοι. Ό σο ανεβαίνου
με σε ανώτερο επίπεδο μόρφωσης τό
σο λιγοστεύει ο άριθμός των ψυχοπα ·
θών. Μοναδική εξαίρεση στο γενικό
αυτό κανόνα, αποτελούν αυτοί που
πάσχουν από καταθλιπτική μανία.
Αυτοί προέρχονται συχνότβρα από
τις τάξεις των μορφωμένων.

•
Γιι δύο μυστικά της μανροβιό
τητϋς είναι το μάσημϋ και 'ο καλός
περίπατος. Κάποιος σοφός μάλιστα
είπε «Χωνεύει κανείς με τα πόδια,
όσο κιιι μι: το στομάχι*.

•
Λναφιωπκα λέγεται ένα μέρος
κάτω από την Ακρόπολη, γιατί
κατοικήσανε το 1860 οι Αναφιώτες.
μάστοροι που εργάστηκαν για την
οικοδόμηση της Αθήνας.

•

1822 Ολιγάριθμη ελληνικές δυνάμεις,
υητερο από ίζώωρη μάχη κοντό στο
Ξηρδμκρο. αναγκάζουν τον Κιοι>·
τάχη σε υποχώρηση.
1920 Μι: την συνθήκη των Σεβρών η
Ελλυ6οκ(ΐ0ίστατϋΐ χώρίχ των πέντε
θαλασσών.
1949 Εναρξη των επιχειρήσεων «ΠΥΡ
ΙΟΣ. Β » από π ς Ε νικές δυνάμεις,
προς κστάληνη της οχυρωμένης
τοποθεσίας Βίτσι, που την κατείχαν
οι ξενοκίνητοι ένοπλοι Κομμουνι
στές.
1980 Το Κουβέιτ τάχβηκκ στο πλευρά
των εννιά άλλων κρατών, που
έχουν απειλήσει να διακόψηυν τις
διπλωμαπκές και οικονομικές σχέ
σεις με οποιαόήποττ χωρά που θα
αναγνώριζε χην Ιερουσαλήμ σαν
πρωτεύουσα του Ισραήλ
1981 Αναχώρησαν από την περσική
πρωτεύουσα και προσγειώθηκαν
αργά γο απόγευμα στο Παρίσι 57
Γάλλοι υπηκιΟΛι. ενώ κρατήθηκαν
τρεις.
1981 Οι πιό καταρρακτώδης βροχές από
το 1866 είχαν σαν αποτέλεσμα να
πλημμυρίσουν πολλά σπίτια και να
διακοπούν οι οδικές και σιόηροδρο
μι κές συγκοινωνίες στην φρο
γκΦούρτη.
1981 Ο Αμερικανός υπουργοςαμύνης
Κασπάρ Ουαίνμ πέ.ργκερ δηλώνει
ότ* ο» ΗΓΙΛ άρχισαν την παραγωγή
βομβών νετρονίου και ότι αποθη
κβύονται σ< αμερικάνικο εδαψος.

Φώς. αέρας, καθαριότητα: την

Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξένο δίσκο
θές να πάρεις;

BELLE NUIT
(Μπέλ vom )

3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης
Στην πανηγυρική πρεμιέρα
εμφανίζονται οι καλλιτέχνες
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΪΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
PIA Π2ΓΟΥ 1ΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥ
Σολίστ ο Δημητράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Α.'-*“ Σ-Ι *: Στριμετας Λυκας

Δραχμές

διευθυντή; ΑΤΕ. Γιάννης Τομάρας.
Δικηγόρος, ΙΔ τέλιος Τσολακούδης.
Πρόεδρος Γεωργικών Συν/αμών
Λήμνου.
Από τα πρώτα έργα του ήταν η
αναδόμηση και λειτουργία της εται
ρίας. της οποίας το νεαρό της ηλι
κίας, η βιασύνη της ίδρυσης και οι
ελλείψεις στις δομές λειτουργίας που
υπήρχαν κινδύνευαν να την εξαφανί
σουν μέσα στα πλαίσια της διαμορ
φούμενης νέας κοινωνικής αντίλη
ψης για την ιδιωτική ασφάλιση Κάι
την ασφαλιστική επιχείρηση, στη
διαμόρφωση της οποίας η ΑΓΡΟΤΙ
ΚΗ Ασφαλιστική έχει σημαντικό ρόλο και ευθύνη.
Για το στέργιωμα της εταιρίας Kat
τις σημαντικές προοπτικές για την
επέκταση του κοινωνικού της ρόλου,
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε
μιά σειρά αποφάσεων που καθημερι
νά υλοποιούνται όπως:
π. Σύνταξη νέας οργανωτικής
δομής στηριγμένης στη φιλοσοφία
των αποκεντρωμένων συστημάτων
και της σύγχρονης αντίληψης για
λειτουργία ασφαλιστικών επιχειρή
σιμόν.
β. Ολοκλήρωση του Οργανισμού
Λειτουργίας και του Εσωτερικού
Κανονισμού.
προσανατολισμένου
στις σύγχρονες αντιλήψεις για την
εργασία και τη συμμετοχή των εργα
ζομένων.
γ. Κατάστρωση προγραμμάτων
εκπαίδευσης για βασικές και προχω
ρημένες σπουδές για όλους τους
εργαζόμενους είτε υπάλληλους είτε
πράκτορες ή αοφαλειομεσίτες. Η
εκτέλεση των προγραμμάτων θα γίνει
αμέσως μετά τις καλοκαιρινές άδειες
εντατικά και αποκεντρωμένα.
δ. Πλήρης μηχανογραφική κάλυ
ψη όλων των εργασιών της. Ηδη
αποράστηκε ένα σύστημα Η/Υ to
οποίο σε σχέση ημιαυτοδυναμίας και
σύνδεσης με το κέντρο Η/Υ της ΑΤΕ
Ou λύσει το σύνολο των προβλημά
των που σήμερα υπάρχουν λόγω των
μεγάλων όγκων στην εξυπηρέτηση.
Το σύστημα αυτό θα δουλέψει μελ
λοντικά κι αυτό στη βάση των απο
κεντρωμένων
πληροφοριακών
συστημάτων,
ε. Σωστή και ολοκληρωμένη
προσπάθεια προβολής της Φήμης και
του κύρους της εταιρίας καθώς και η
σωστή και πλατεία πληροφόρηση του
αγρότη και του πελάτη της πάνω στις
εργασίες και τις ασφαλιστικές δυνα
τότητες που παρέχονται με ξεκάθαρη
θέση και ειλικρινή παρουσίαση των
ασφαλιστικών προϊόντων.
στ. Νέα οργάνωση του τομέα υπη
ρεσιών. Ήδη έχει σχεδιαστεί και προχωράει για εφαρμογή το νέο σύστημα
αποκεντρωμένης λειτουργίας στη βά
ση των_ δ ια β cςισματικών jjrtoKuiuταστημάτων και των πρακτόρων της
εταιρίας,έτσι ώστε να πετύχουμε το
μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό σωστής
Ο ΣΤ Α Υ ΡΟ Ι ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του
και φιλικής εξυπηρέτησης του κοι Θεοόώρου και της Αλεξάνδρας το γέ
νού.
νος Παπαδοπούλου που γεννήθηκε
Το πιό σημαντικό απ' όλα όμως και κατοικεί στη Βέροια και η
είναι η χάραξη μιάς νέας πολιτικής ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ του
χρήσιμων και φτηνών κοινωνικών Παντελή και της Αικατερίνης το γέ
ασφαλιστικών παροχών στον αγρότη νος Γιαννοπούλου που γεννήθηκε
που καθημερινά επεξεργαζόμαστε και και κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να
που πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέ παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο
ση να σας ανακοινώσουμε με συγκε που θα γίνει στη Βέροια.
κριμένα στοιχεία. Επιγραμματικά θα
θέλαμε να πούμε πως οι νέες παροχές
θα καλύπτουν ολοκληρωμένους τρό
πους ασφάλισης και άλλων κινδύνων
της αγροτικής παραγωγής πέρα από
χαλάζι και τις κτηνασφάλειες. όπως ο
καύσωνας, οι πλημμύρες, οι αρρώ
στιες κ.λ.π. Ιδιαίτερη φροντίδα πρό
κειται να δοθεί στο σύνολο των
αλιευπκών κινδύνων με νέους ασφα
λιστικούς τρόπους και χαμηλά ασφά
λιστρα για τη ζωή. το σκάφος και τα
σύνεργα όλων των κατηγοριών των
ψαράδων της χώρας και φυσικά νέοι
τρόποι ασφάλισης για τη ζωή, τα παι
διά και τις συνεταιριστικές οργανώ
Σήμερα Τρίτη 10 Αυνούστου
σεις των αγροτών μας.
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Τέλος το νέο Διοικητικό Συμβού
Αντώνη Κατσαμάκα
λιο προχωράει στη χάραξη.μιάς νέας
τηλ. 22080
πολιτικής, εναρμονισμένης στη φιλο
σοφία της σημερινής σοσιαλιστικής
κυβέρνησης, που θα μετατρέψει τη
σημερινή εταιρία σε μιά γνήσια Κρα
τική - Συνεταιριστική Ασφαλιστική
Εταιρία, εφάμιλης των πιό προηγμέ
νων αγροτοσυνεταιριστικών εται
ριών. ώστε και η αγροτική ασφάλιση
να έχει to δικό της φορέα και μέσα
από τις λειτουργίες και τις εργασίες
της να ενισχύεται συνεχώς το συνε
ταιριστικό κίνημα και οι οργάνωσης
του.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
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Βενζινάδικα

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑ

Ttiypa!
ραχμες

Τους πουλά ο «ΧΑΡΗΣ»
Αντωνίου Καμάρα 2-Βέροια
(Απέναντι από την Κλινική ΑΒΡΑΜΙΔΗ)

Γ έννησαν:
- Η Ελένη αυζ. Φιλίππου Κατσίκη
γέννησε αγόρι και το ονόμασε
Μιχαήλ..
- Η Τολίνα συζ. Παύλου Πετροπούλου. αγόρι Δημήτριος.
Η Βασιλική σύζ. Ζαχαρία Μουλά.
κορίτσι Παρασκευή-Μαρία.
- Η Ευαγγελία σύζ. Παύλου Τσα
βδαρίδη, κορίτσι Ελισάβετ.
- 11 Ελένη συζ. Χριστοοόρου Ιασονίδη, αγόρι Αλέξανδρος.
Η Μαρία συζ. Σταύρου Τσιόμπρα.
κορίτσι Αικατερίνη.
Η Βασιλική συζ. Κων. Τσουλφαίδη. αγόρι Παύλος.
Η Παναγιώτα συζ. Μιχαήλ Ανανιάδη. αγόρι Φώτιος.
Η Καλλιόπη συζ, Αθανασίου
Ανδρέου. κορίτσι Παγώνα.
Η Δήμητρα συζ. Δημ. Ξενίδου
κορίτσι Μσρία.
Η Μαρία συζ. Ιωάν. Καραχατζή.
κορίτσι Δήμητρα
- Μ Ευλαμπία συζ Μερκούριού
Αντιφόκου, κορίτσι Πασχαλιά.
Η Αικατερίνη αυζ \η μ . Καρακώστα. αγόρι Πέτρος.
Η Στυλιονή αυζ Ηλία Φιικιρίόη.
κορίτσι Σοφία
Η Αικατερίνη συζ. Χρ, Ελευθερίά
δη. αγόρι Ευάγγελος.
Η Ιωάννα συζ. Γεωρν. Χατζοπούλου. αγόρι Αθανάσιος.
Η Γλυκερία συζ. Θωμά Κατσουγιαννοπούλου. αγόρι Δημήτριος.
Η Αικατερίνη συζ. Διαμαντή Τσάκαλου. αγόρι Αριστείδης.
- Η Ελένη συζ· Σάββα Μουρατίδη.
αγόρι Κυριάκος.
Η Δήμητρα συζ. Μάρκου Κρυβάση. κορίτσι Μαρία.
Η Μαρία συζ. Ηλία Κακουλίδου,
αγόρι Ευστάθιος-Σωκρότης.
- Η Ολυμπία συζ. Αθαν. Πετικά.
αγόρι Σταύρος.
- Η Γραμμϋτή συζ. Δημ. Γαλπνομάτη. κορίτσι Ελένη.
- Η Ελευθερία συζ. Γεωργ. Σαλακί
δου. αγόρι Κυριάκος.
- Η Χριστίνα συζ. Αναστ. Τσαρνούχα, αγόρι Παναγιώτης.
Η Καλλιόπη συζ. I. Τσαγγαλίδου.
κορίτσι Γεωργία.
- Η Μαρία συζ. Γεωργ. Μπουζίνη.
αγόρι Μιχαήλ.
- Η Μαρία συζ. Κων. Θεοδωρίδου,
αγόρι Χρήστος.
- Η Παναγιώτα συζ. Θεοδ. Νεδέλτσου. κορίτσι Στυλιανή.

Το πιο εύχρηστο υλικό, για την
κατάσβεση πυρκαϊών στο σπίτι, είναι
το νερό. Υπάρχει άφθονο και είναι
πάντα πρόχειρο.
Προσέξτε όμως τις πυρκαϊες σι:
ηλκκτροφόρα σίρματα. ηλεκτρικές
συσκευές και εύλεκτα υγρά όπως π.χ.
η βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια κλπ.
Σε τέτοιες περιπτώσεις μη χρησι
μοποιήσετε ποτέ νερό. Χρησιμοποιεί
στε ένα πυροσβεστήρα ξηρός σκό
νης. διοξειδίου του άνθριικος ή χά
λον.
Κανένας κανονισμός, μέχρι σήμε
ριι, δεν προβλέπει τον εφοδιασμό σας
με πυροσβεστήρα για το σπίτι. Μπο
ρεί όμως νο σας προσφέρει πολλά σε
μια δύσκολη στιγμή. Αν προμηθευ
τείτε ένα πυροσβεστήρα για το σπίτι
σας, άιαβάπτο προσεκτικά και τηρεί
σχι τις οδηγίες που αναγράφονται θ'
αυτόν.
Αν έχετε αμφιβολία για τον Τρόπο
που θσ τον χειριστείτε, ζητείστε πλη
ροφορίες από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βέροιας, οδός Δαβάκη αρι
θμός 1. τηλέφωνο 22222 ή 199.

- Η Χρυσάνθη συζ. Κων. Οφανί·
δου. κορίτσι Κωνσταντινιά.
- Η Ειρήνη συζ. Ιωάν. Κωνστανιί·1
νου. αγόρι Εμμανουήλ.
Η Ελένη συζ. Δημ.* ΠαυλίδοΒ, |
αγόρι Αναστάσιος.
Η Ευθυμία συζ. Θεοδ. Πατρώνα.
κορίτσι Ευαγγελία.
- Η Αναστασία συζ. Θωμά Δουλγε·
ρίδη, κορίτσι Σμαρώ.
- Η Ελευθερία συζ. Δαμιανού
Χατζηθεοδώρου. κορίτσι Γεωργία- Η Κατίνα συζ. Χρ. Βουλγιιρόποολου αγόρι Ανδρέας.
- Η Χαμαϊδή συζ. Χρ. ΜπίρτΛΐ
αγόρι Δημοσθένης.
Η Ιωάννα συζ. Γεωργ. Ζυγουλιόνου. αγόρι Αθανάσιος.
Η Σταυρούλα συζ. Γεωργ. Κελε
σίδη. αγόρι Νικόλαος.
Η Σωτηρία συζ. Κων. ΓκελίρίΓ,Η
αγόρι Δημήτριος.
Η Στεργιανή συζ. Γεωργ.Καραχάλιου. κορίτσι Χριστίνη.
Η Μαρία συζ. Αντωνίου Λιάκου,
αγόρι Ηλίας.
Παντρεύτηκαν
Με πολιτικό γάμο:
- Ο Φλιάταρης Μάρκος του Ευρύ·
πίδη και η Αντωνοπούλοο Νικολέττβ ■
του Βασιλείου.
Με θρησκευτικό γάμο:
- Ο Βασίλειος Γαλανομάτης τού
Ιωάννου και η Θεοδώρα Κουσιαφί'
του Ανδρέα.
- Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος τού
Κων/νου και η Ευγενία Βάσογλού
του Σταύρου.
- Ο Νικόλαος Ό ττας του Αργυρίού ,
και η Σοφία Αϊβατίδου του Σταυρού- Ο Χριστόδουλος Γεωργούδης τού
Εμμανουήλ και η Ροδή Βενεττκίδού
του Ελευθερίου.
Ο Αθανάσιος Πετικάς του Σταύ
ρου και η Ολυμπία Σαββατίδου τού
Κων/νου.
- Ο Αναστάσιος Κουλούρας τον
Σταύρου και η Μαρία Μαυρογιάννΐ)
tou Κων/νου.
Πέθαναν:
- Η Ευθυμιάδου Φωτεινή συζ, Θεό
δωρου.
- Ο Ανδρεάδης Νικόλαος του Ιωάύ·
νου.
- Ο Δούκας Κων/νος του Αθανο·
σίου.
- Ο Σ.πυρίδης Βασίλειος του Γ εωΡ
γιου.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΜΙΑ ΑΛΛΗ Ο Δ Ο Σ Μιά νεαρή κοπέλα στη μητέρ®
της:
— Θυμάσαι μαμά που μου έλεγες, όκ
ο καλύτερος τρόπος, για να φτάσεις
στην καρδιά ενός άντρα είναι νβ
περάσεις από το στομάχι του:
— Ναι παιδί μου.
Και η μικρή:
— Ε, λοιπόν, χθές το βράδυ ένας κύ
ριος μου έδειξε έναν άλλο τρόπο-» I
ΔΥΣΚΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Μιά στάρλμπ υποδύεται το ρόΜ
μιάς κοπέλας που πρέπει να αντιστα
θεί σε κάποιον που θέλχι να τη φιλή· ■
σει.
- Οχι έτσι, φωνάζει ο σκηνοθέτης·,
Ό χ ι τόσο άγρω. Δεν έχεις ποτέ ιινπ*"
σταθεί σε κάποιον που ήθελ,ε να
φιλ.ήσει;
—Ό χ ι. ποτέ! απαντά μ ειλικρίνεια *1
στάρλετ...

***
Ρώτησαν κάποιον... κλεφτοκοτά·,
ποιο είδος από τα πουλερικά είναιί0
καλ.ύτερο.
—' Ολα τα είδη έχουν τα προτερήμ0'
τά τους, απάντησε. Τις άσπρες κότεί
π.χ. μπορείς να τις διακρίνεις καλ.ύτ*·
ρα στο σκοτάδι.ενώ τις μαύρες μπο
ρείς να τις κρύψεις ευκολώτερα!..· I
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Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77 τηλ. 25757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης Οδ.
Βενιζέλ.ου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος
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“φού Πτην “ ρχή τ0’’ς
λ σε οιαφορες ασκήσεις προγ
μττοποιησε οικογενειακό διπλό διάρ
Μη» ^
κατύ το οποίο οι
Ε (υποτιθέμενοι βασικοί) κάρδι

ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ σε
•ίνεργασία μΓ. τον προπονητή κ. Γαί
τ«νο προγραμμάτισε τους εξής ιιγώ1>/8 ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
14/8 ΒΕΡΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
-/8 ΕΟΡΛΑ^Κ Ο Ι ΒΕΡΟΙΑ
18-8 Π ΑΝ ΙΕΡΡ α ΪΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑ
Τ-Λ-Βε ρ ο ια η α ν ς ε ρ ρ α ϊ κ ο ι
Β/α [ ΙΛΝΝ|ΤΣΑ-ΒΕΡ0ΙΑ
8/9 ΒΕΡΟΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Οι ημερομηνίες 22 8 (Κυρια"ΠΙ και 29 8 (Κυριακή) έμειναν κενές
Α'1ρα κ^ ισ,°ΰν παιχνίδια με ομάδες
_ ενικής, Ί(ήη έγιναν οι σχετικές
, . ’ κα> αναμένεται το οριστικό
Κτίσιμο των αγώνων.

σαν τους ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ με σκορ
4-1.
Οι νικητές παρά την ανωτερότη
τσ τους δεν κατόρθωσαν να σκορά
ρουν κατά το πρώτο ημίχρονο περιορισθέντες σε δύο δοκάρια των Φ, Μί
λη(Ι4 ) και Χατζάρα (2 Π . Στην επα
νάληψη όμως έδειξαν μεγάλη αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα ο Ακριβό
πουλος, ο οποίος ύστερα από έξοχες
μπαλλιές
του
νεοαποκτηθέντος
Ισχνόπουλου στο 32' και στο 44' πέ
τυχε ισάριθμα τέρματα. Ο Φίλιππος
Μίλης στο.50’ έκανε το 3-0. ενώ δύο
λεπτά αργότερα ο Ακριβόπουλος με
θαυμάσια κεφάλια σε σέντρα του Φ.
Μίλη ανέβασε το σκορ σε 4-0. για να
τα κλείσει ο Πιστοφίδης με γκολ που
πέτυχε για τους κόκκινους στο 58'
Ο Στέφανος Γαιτάνος χρήσιμο
ποίησε με τους μπλ τερματοφύλακα
τον νεοαποκτηθέντα από τα Καλύβια
Αντωνά ενώ στην οπισθοφυλακή την
τετράδα του περυστνού β' γύρου.
Δηλαδή ακραίους μπακ τους X' Αθα
νασίου Γιατζιτζόπουλο και κεντρί
κούς τουβ Γ.Μίλη {Νο 4) και ΓΙιιπατζίκος (Νο 5).
Την μεσαία γραμμή την αποτε
λούσαν ο νεοαποκτηθείς Παρίζας
(Νο 6) και οι Σίμπος, Χατζάρας, ενώ
στην επιθετική τριπλέτα δοκιμάστηκε
νέο σχήμα μιά και απούσιαζαν οι
τρεις περυσινοί μόνιμοι επιθετικοί
Γκέσιος, Τοπαλίδης και Πουρτων!·

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
Η Διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια συγχαίρει τους διαιτητές του
συνδέσμου Βέροιας. Κώστα Τσιλο
γιάννη και Κοσμά Λουκίδη για την
προαγωγή τους σε διαιτητές Α' Εθνι
κής κατηγορίας.

οης (σ πρώτος απέχει των εκδηλώ ■ομογενής από την Τσεχοσλοβακία
Βογιατζόπουλος. ο οποίος δύο ημέ
σεων του συλλόγου, ενώ οι δύο
ρες πριν, σε μιά προπόνηση στην
τελευταίοι γυμνάζονται με τους ερα
Καστανιά ένοιωσε τράβηγμα στο πό
σιτέχνες υπό την επίβλεψη του κ.
δι. Τέλος ο στρατευμένος Μαραγκός,
Γαϊτανίδη) Την προχθεσινή λοιπόν
ο οποίος έκανε την μισή προετοιμα
επιθετική τριπλέτα αποτελούσαν ο
σία στην Καστανιά,του εξασφαλίστη
νεοαποκτηθείς Ισχνοπουλος (έξω
κε νέα άδεια και σήμρα πρέπει να βρί
δεξιά) ο Φ. Μίλης (σεντερ φορ) και ο
σκεται και πάλι στην Καστονιά.
Ακριβόπουλος (έξω αριστερά).
Με τους κόκκινους τερματοφύλα
κας έπαιξε ο Μπιιλτζής. Πλάγιοι
μπακ οι Κατσώνης. Μελετίδης και
ΝέοΔιοίκηση
κεντρικοί ο νεοαποκτηΟείςΜιιυρου
στο Βέρμιο Σελ.
δόγλου με τον έφηβο Μίχο,
Οεπαγγελματίας Χώματός με
Μετά τις εκλογές που έγιναν
τους ερασιτέχνες Τσαχουρίδη και
στον Αθλητικά Σύλλογο Βέρμιο
Σπυριδωνίδη
αποτελούσαν
την
Σελίου εξελέγησαν για το δ/κό συμ
μεσαία γραμμή, ενώ την επιθετική οι
βούλιο οι εξής:
επίσης ερασιτέχνες
Πιστοφίδης,
Λημ. Μούζης. Δημ Κύγιας. Νικ.
Σαμιώτης. Παπαδόπουλος.
Γουτσίκας, Παν. Πιτούλιας, Νικ.
Δεν χρησιμοποιήθηκε για πρυλη
Πιτούλιας. Ιωάν. Κούσιος. Αντ. Φύ·
πτικούς λόγους ο νεοαποκτηθείς
κατας. Γ. Φεύγας. Γεωργ. Παπαδόπουλός. Γεωργ. Τστγκογιόννης, Αντ.
Κελεπούρης. Κων Γώτπς. Δημ. Κό·
Εντυπωσιακές
γιας του Αντ.
Αναπληρωματικοί Σωτ. Κύρμεταγραφές
τσης. Μιχ Βέρρος, Χρ.Πιτούλιας.
Παν. Κότσυφας.
στην Κυψέλη
Εξελεγκτική οι Λημ. Κελεπού
Μιά αξιόλογη ομάδα δημιουργεί- ρης. Αντ. Μπέτσος. Σάκης Ζασιάκος
ται φέτος στο χωριό Κυψέλη.
Η νέα διοίκηση της Δόξας Κυψέ
λης ύστερα από συντονισμένες ενέρ
γειες απέκτησε όλο τον κορμό της
Νίκης Αγκαθιάς. Συγκεκριμένα πήρε
τους ΓΙαναγιωτόπουλο. Σωτ. Μπύσκο. Θ. Σαμαρά και Απ. ΓιοβανόπουλΟ.
Επίσης πήρε από τον Αιγινιακό
τους Γκεβρέκη και Γκαντσίόη.
Η νέα διοίκηση, που για τις φετεινές μεταγραφές δαπάνησε, σημαντικά
ποσά καλεί τους φιλάθλους να βοη
θήσουν οικονομικά, ώστε η άνοδος
στη Β' κατηγορία να είναι μόνο θέμα
Το Σάββατο στη Νέα Υόρκη η
χρόνου.
μικτή Ε υρώπης νίκησε 3-2 την
Μικτή Κόσμου, μπροστά σε
77000 θ εα τές (εισπράξεις-ρεκόρ
634.000 δολλάρια) κι ύστερα απο
ενα συναρπαστικό αγώνα. Η Μι
κτή Κόσμου προηγήθηκε 2-0 με
γκόλ του Μπελουμί (2Θ ) και του
Ζίκο (55 |. Οι Ευρωπαίοι α ντέδρα ·
σαν αμ έσω ς μ ε ΐό το τέρμα, του
Βραζιλιάνου «·α> μ ε το ν Κήγκαν
(έπαιξε στο θ ήμίχρονο) μείωσαν
ξάνδρειάς, Μίλτος Ελευθεριάδης,πι τη δια φ ορά στο 58' Ο Α υστρια
κός Π ετσάϋ στο 79' έκ α νε το 2-2
στεύει ότι φέτος θα είναι η χρονιά
και δύ ο λ επ τά (88") πριν τελ ειώ 
του. Φυσικά από αυτόν θα εξαρτηθεί
σει το μ άτς ο Α ντονιόνι σημείωσε
για να δικαιώσει τον εαυτό του.
τ ο τρίτο γκόλ τη ς Ευρώπης.
• Υπάρχουν πάρα πολλές πιθα
νότητες, η Αλεξάνδρεια και η Δόξα
ΕΥΡΩΠΗ, Τζόφ, Ταρντελλι μταΜακροχωρίου να παίξουν στην Γ'
λία), Κρολ (Ολλανδία). Στοΐκοβιτς
Εθνική κατηγορία. Η προσεχ βδομά
Μ πεκενμπάδα Οα αποδείξει κατά πόσο αυτό το (Γ ιουγκοολαβία).
ο υ ερ (Δ. Γερμανία), Κοέλιο (Πορ
πράγμα θα γίνει πραγματικότης.
(Ιταλία).
•
Η δημιουργία όμάδων τσικό. τογαλία), Αντονιόνι
Μ πόνιεφ (Πολωνία), Π. Ρόσαι
με παίκτες ηλικίας 11-15 ετών, από
θταλία). Μπλαχίν (Σ. Ενωση).
τον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, είναι ένα
γεγονός, που συζητείται κολακευτικά
ΜΙΚΤΗ ΚΟΣΜΟΥ, Ν Κονο (Κα
από τους Αλεξανδρινούς φιλάθλους.
(Περού),
Την ευθύνη των μικρών έχει ο πρώην μερούν). Ν τυάρτε
ποδοσφαιριστής της Αλεξάνδρειάς Οοκαρ . Τζούνιορ. Φαλκάο. ΣόΛάκης Παράσχος. Οι μικροί έχουν κ ρα τες, Ζίκο (Βραζιλία), Μ πελουπλήρη ιματισμό και αριθμούν περί μ) (Αλγερία), Κινάλια (ΗΠΑ), Σάνπου τους πενήντα. Μ αυτό αποόει- τσ εζ (Μεξικό).
κνύεται ποιοι ενδιαφέρονται για το
φυτώριο της Αλεξάνδρειας και ποιοι
όχι.
• Σε λίγες μέρες απολύεται από
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
το στρυτό ο άσσος της Αλεξανδρείας
Η
Επιτροπή Λ/σεως Εθνικού
Χρηστός Συναχείρης. Έτσι θα μπσ
ρεί να προσφέρω τις υπηρεσίες του. Σταδίου Βεροώς ευχαριστεί τον κ.
στην Ομάδα με μεγαλύτερη ευχέρεια. Αθανάσιο Μιχαλούση ο οποίος δια
•
Με επικεφαλής τους φιλά της δωρεάς του συνετέλεβε στο να
θλους κ.κ. Σκουλά. Ψυλιά. Μπομπί αποπερατωθούν έργα στο στάδιό μας
να. Παναγιωτίδη, Μανώλη, Πλατσά (αποδυτήρια διαμόρφωση χώρου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.ά. πρόκειται να ανασυγκροτηθεί ο
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ.
σύνδεσμος φιλάθλων ΑΜΣ Αλεξάν
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
δρεια. Ήδη άρχισε η προεργασία για
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ.
την υλοποίηση του θέματος αυτού.

Η Μικτή
Ευρώπης
3-2
τη Μικτή
Κόσμου

Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ε Σ Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Α Π Ο Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τ * Στις 18 Αυγούστου. ημέρα
εταρτη και ώ ρ α '5.30 μ.μ.ο ΑΜΣ
^εξάνδρεια παρουσία των πολιη
και στρατιωτικών, θα κάνει την
Ισθμη έναρξη της ποδοσφαιρικής
^διόδου 1982-83. Την ημέρα αυτή
Υΐνει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι
πη\ υράόος με αντίπαλο την Α.Ε.
Ρλυκάστρου, ομάδας της Α’ ΕθνιΡ ^ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας.
'γεύεται ότι η ημέρα αυτή θα είναι
¡^“Οριστική για την πορεία της ομά-

Πιστεύεται ότι οι φίλαθλοι θα συμπα
ρασταθούν κατά τον καλύτερο τρόπο
τον ποδοσφαιριστή, από τον οποίο
περιμένουν πάρα πολλά, λόγω της
μεγάλης του αξίας.
•
Εντός των ημερών πρόκειται
να μετατεθεί κοντά την Αλεξάνδρεια,
ο θαυμάσιος παίκτης της ομάδος μας
Γιώργος Γκακούδης. Η παρουσία
του Γκακούδη στην ομάδα, οπωσδή
ποτε είναι πολύ χρήσιμη, αφού είναι
γνωστά τα προσόντα του πολυσύνθε
του αυτού παίκτη.
•
Ο γενικός αρχηγός του ΑΜΣ
• Εχει εντυπωσιάσει τους πάν
Αλεξάνδρεια κ. Τσιάρτας έκανε την
Τ’’ με Τ|ζ ενέργειες του, ο πρόεδρος εξής δήλωση: «Τρεις τέσσερεις δήθεν
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Κ λήμης διοικητικοί παράγοντες μιας συνοι
Ρτοπουλος, Γενική εντύπωση είναι
κιακής ομάδας, προσπαθούν με
1 ο άνθρωπος αυτός αποτελεί κεφά
υβρεολόγιο να διαταράξουν την
10 οναντικατάστιίτο για το ποδόπορεία του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. Θα
της πόλης.
πρέπει να γνωρίζουν οι κύριοι αυτοί,
ύέο Απ°λύ8ηκε από το στρατό, ο προτού δοθούν τα ονόματα τους, στη
°9 της ομάδος Παναγιώτης Καρ- διασημότητα να μάθουν να σέβονται
Τ°9>0 οποίος πιστεύεται ότι θα ενι- μερικό πράγματα. Αν Πάλι θέλουν τί
,£ 2
ομάδα πάρα πολύ. Ο ποτε άλλο, εμείς εδώ .είμαστε. Τη
κατά πάσα πιθανότητα θα φετεινή Αλεξάνδρεια, δεν μπορεί να
διο' ΟΠ01Γ(Ηεί επαγγελματικά από την την ανακόψει την πορεία της κανέ
ικηση Γης 0μή6ος κα, θα μείνει νας. Γιατί όλη η Αλεξάνδρεια, προσ
0Τρν «όλη μας.
παθεί γω την ομάδα της. η οποΐυ την
Την εκμετάλλευση των οιαφη- προβάλει πανελλήνια. Με τους
UÎOEIjû^1oto εθνικό στάδιο της πόλης
συνοικισμούς ασχολείται σε τρίτη
9· έχει ο κ. Φ. Σουρλόπουλος. Ο κ. μοίρα. Λοιπόν καλά θα κάνουν οι κύ
του Ρ . 0Ά °9 έδωσε τα δικαιώματα ριοι αυτοί να ασχοληθούν με αυτό
^
οτον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, τα που διοικούν, και με κανένα πρό
0 Ρ^θ των οποίων θα περιέρχονται γραμμα της Τ ν χάρη της οποίας
δι° ού?ΛοΥ°· Έτσι όσοι θέλουν να πιστεύουν ότι έγιναν και παράνοντες.
'^^ΘΜίζουν τα προϊόντα τους, να Αυτά σαν προ'ιτη προειδοποίηση, για
ξανδρ'ν° νΤαΐ ΟΓΤ1 ®,01<τιστ1 *ή5 Δλε- να μάθει και ο φίλαθλος κόομος της
πόλης, ποιοι βάζουν νάρκη, από κομ.
° ενοαποκτηθείς άσσάς της πλεξισμό και μόνο, στα θεμέλια και
νονδρείας. Αρίστος Ζαρογιάνης. την πρόοδο του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
'‘νοίξει κατάστημα στην πόλη μας.
•
Ο θαυμάσιος παίκτης της Αλε

μ ι κ ρ έ ς

α γγε λ ίε ς

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Τ,|ς εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνοτΠί αρεσκείας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγητής φιλόλογος παρυδίδει μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
ΝΗ>υπ οε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
°νελλήνΐΓ,ς Λ' Τύπου. Πληροφορίες τηλ. 28.787.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Α

ΠΑΝΤΟΣ

Τ Υ Π Ο Υ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ /Τ Ω Ν

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Λ'ομέρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιζελου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ 2 4 .9 8 2 και 27 54·ο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Εγινε το Σάββατο 7 Αυγούστου
και ώρα 8.30 μ.μ η πρώτη συνεδρία
ση του Λ.Σ. του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ,
Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ.
Τσαρνούχιις Βασίλειος κάλεσΕΤα μέ
λη της όιοικήπΓ.ως για τον καταμερι
σμό των θέπετιιν στο ΥΣ. Απούσιαζε
μόνο ο κ. Βαλσκμίδης Αναστ. έτσι η
νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσαρνούχας Βασί
λείος
Αντιπρόεδρος Α': Βιιλσιιμίόης
Α ναστάσιος
Αντιπρόεδρος Β ' Νίκου Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας· Κωστόπουλος
Λημήτριος
Ταμίας: Γ ιαβάλΛΟς Λημήτριος
Εφοροι Καραγκούνης Αναστά
I σιος Μπέκας Γεώργιος
'Εφορος στίβου: Σαμαράς Νικό1 λαός
Έφορος Βόλεθ: Νιμπίτης Ιωάννης
Έφορος ερασιτεχνών. Φύκατας
Γεώργιος
•
Έφορος Μπάσκετ· Μπαβιούρης
Γ εώργιος
Δημοσίων
Σχέσεων:
Μίγγιις
Γεο’ιργιος
Σύμβουλοι: Μπασιούρης Δημήτριος.
Χριστοφόρου
Νικόλαος,
1 ΧΊωαννίδης Βασίλ^πος.
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τζημοράγκας Νικόλαος
Κιάος
Ευάγγελος Πιττάκης Κων/νος.
Έτσι το Δ.Σ. πλαισιώθηκε και ένα
νέο πρόσωπο Παβάλκος Λημήτριος.
όπου θο βοηθήσει την διοίκηση στην
I καινούργια χρονιά.

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

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Πήνε ο Έλληνας τα χρόνια εκεί
να στην Αμερική για να δούλεψε*.
Κάθησε την πρώτη ημέρα στο έστω
τόριο και μη ννωρίζοντας ιί να ζητή
σει. έδειξε με το δάκτυλό του μιά
γραμμή στον κατάλογο. Περίμενε και
σε δυό λεπτά της ώρας έρχεται το
πιάτο. Βλέπει ο ρωμηός!! φασόλια,
αλλά μαγειρεμένα κατ' άλλον τρόπο.
Ευλογημένα στην Ελλάδα σας άφησα
και σης βρήκα στην Αμερική, αλλά
με αλλάξατε και το όνομα και την φά
ίσα για να μην σας γνωρίζω. Και
έμαυε ο άνθρωπος λίγο λίγο αγγλι
κούδια και ήξερε τι ζητούσε.
Tiiipu ένας άλλος Έλληνας ας
πούμε ενιίι που δεν έζησα στο εξω
τερικό. βλέπια τις επιγραφές, και πρέ
πει vu φτάσω στο μαγαζί, να 6ώ στην
βιτρίνα για να καταλάβω τί πουλά,
γιατί απ την ταμπέλο οπωσδήποτε
δεν καταλαβυίνω τί πουλά, μιά που
είναι γραμμένη στην Αγγλική. Επει
δή δε όπως τουλάχιστον ακούω άλλα
διαβάζεις και άλλυ καταλαβαίνεις,
νω να μάθει; δε Αγγλικά πρέπει
προηγουμένως vu μάθεις νο νυυγίζης. πράγμα που δεν είβιιι δυνατόν
εύκολα να γίνει, τρία δε και ιέσσαρα
σύμφωνα μαζί, οπότε αν ξέρεις λίγα
Γαλλικά ή λατινικά είναι αδύνατον
να διαβάσει; την λέξη με μόνο σύμ
φωνα, πρέπει έτσι να ρωτάς τί λέγει
επί τέλους και η επιγραφή,
Β/χπεις όμως ότι κάτι πουλά για
μάσα και μπαίνεις μέσα, και σε
ρωτούν τί θέλετε!! Τί έχετε: Το τάδε
και το τάδε!' Και τότε είναι που δεν
ξέρεις τί vu ζητήσεις!! Αν υπάρχει
κάποιος κατάλογος τότε θα βάλεις το
χέρι σου σε μιά γραμμή, kui θα σε έρ
θει κάτι που δεν το θέλεις να το δεις
ούτε ζωγραφιστό Αυτό συνήθως γί
νεται στα ζαχαροπλαστεία Και η
μοντέρνα και ξεκούμπωτη, και στραπατσωμένη στη μορφή και την αμφίε
ση δεσποινίς,σε δείχνει στον λερωμέ
νο και ξυπόλυτο συνοδό της και
χαριετίζονται επειδή δεν ξέρεις ίσως
τί να ζητήσεις.
Αυτά γίνονται εις τας ευτυχείς
ημέρας της εποχής μας. Δεν είναι
καθόλου της μόδας να το γράφεις, νο
το πής,να το ζητήσεις ελληνικά. Δεν
θα φθάσουμε δε σ" αυτά τα καταστή
ματα που μας λένε·Μπουτίκ» εκεί οι
επιγραφές είναι όλες ξένες, δυσνόη
τες και προ παντός δεν αντιπροσω-

★ ★

πεύσιιν εκείνο που πουλά.
Ξενομανία λοιπόν παντού. Η
καθμενούλα η Ελλαδίτσα μας ττ έπα
θε. Έτσι σν σιινεχίοουμε και οπω
σδήποτε φαίνεται ποις έτσι και χειρό
τέρα θα πάμε λίγο η ξενομαχία και
λίγο η παραποιημένη kui κακσγου
στη δημοτική θα μας κάνει να μην
καταλαβαίνουμε τί λέμε.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ
Το αυστραλιανό πολυμορφωτικό
Κανάλι 0/28 της τηλϋορύσεως, πρό
κειπιι vu επεκταΟεί στα επόμενα τρία
χρόνια σε 10 ακόμη πόλεις και επαρ
χιακά κέντρα της Αυστραλίας. Με τσ
αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμ. που θα
κοστίσει 13 εκ δολλάρια Αυστραλίας
(870 εκ δρχ.), η πολυμορφωτική
τηλεόραση
που προς τσ παρόν
περιορίζεται στις κύριες πόλος
Sidncywiu Melbourne
θα εκπέμπει
στο εξής kui στις πόλεις Canberra,
newcnstle. Wollongong. Adelaide.
Brisbane. Hobart. Penh και Darwin.
Η ελληνική γλώσσα είναι μιά από
τις κύριες ποτι χρησιμοποιούνται
στην πολυμορφωτική τηλεόραση της
Αυστραλίας και διάφορα τηλεοπτικά
προγράμματα που vivovrai στην
Ελλάδα προβάλλονται τώρα τακτικά
στην Αυστραλία

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΠΚΑ
Διευθυντήν
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης Η
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΛΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

(Ιπποκρότους 26)

I Ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Την εβδομάδα που μας πέρασε η
ί ΝΑΟΥΣΑ έκλεισε και το θέμα της
τεχνικής ηγεσίας όπου προσέλαβε
τον προπονητή τον Γούλη Γρηγοριά
δη παλαιό παίκτη της ομάδος και
πρώην προπονητής της Αριδαίας
Η όιοίκηση του ΦΑΣ Νάουσα με
τον νέο πρόεδρο της κ. Τσαρνούχα
Βασίλειο ήρθε σε επαφή με τον νέο
τεχνικό, όπου συμφώνησαν, την τύ
χη της ομάδος αναλάβει ο Γούλης
Γρηγοριάόης, αφού βέβαια θα έχει
και την πλήρη συμπαράσταση της
δίοικήσεως στο δύσκολο έργο που θα
αναλάβει

* *

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
Την τελευταία στιγμή που 0α ανα
χωρούσε για την προετοιμασία με
την ομάδα ΤΟυ. Μακεδονικό, u Ποπιι
δόπουλος. απεκτήθει από την Νάου
σα. κατόπιν προσωπικής γνώμης του
Γούλ.η Γρηγοριάδη. Ο παίκτης είναι
22 ετών και πιστεύετε» ότι θα καλύ
ψει το κενό του Παρίζα.
ΤΖΗ Μ Ο Ρ Α ΓΚ Α Σ ΝΙΚ.

Χ Α Ρ ΙΣ
Σ ΑΥΤΟ ΥΣ

Ρ€κτιφιέ

• ο

-te

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχάριστα τα μηνύματα για την
“ ΕΡΟΙΑαπό το προχθεσινό αικογενειακό διπλό που έγινε στην Νικομή«ειιτ Οι 200 περίπου φίλαθλοι που
βρέθηκαν στο γήπεδο προκειμένου
να μορφώσουν γνώμη περί της αξίας
των νεοαποκτηθενΛον παικτών και
παράλληλο να δούν σε ποιά κατάσιαση βρίσκονται οι παληοί. έμειναν
απόλυτα ικανοποιημένοι από την
εμφάνιση των παικτών και των δύο
κατηγοριών, λαμβανομένου βέβαια
“"όψη του γεγονότος ότι βρισκόμαατε στο στάδιο της προετοιμασίας και
φυσικά των πειραματισμών.
Ο Στέφανος Γαιτάνος, στην επιθυμία
10 ν,α κάνει ένα αγωνιστικό τεστ
οε
μεγάλο γήπεδο, κατέβασε τους
σ η '^ 'τ Τύυ απ° ΙΤ1ν Καστανιά, όπου
' ’εχιζεται η θερινή προετοιμασία

Τ ης επ ο χή ς.

Στο υπό τίτλο «ΧΑΡΙΣ Σ'
ΑΥΤΟΥΣ» σημείωμά μας της πέρα
πμένης Τετάρτης, ποραλειψαμε να
αναφέρουμε το όνομα του τυπογρά
ψυυ κ. Στρατού Λελεκάκη. ο οποίος
συνέβαλε. τα μέγιστα και τελείως αφι
λυκερδώς στην διαμόρφωση του
γηπέδου που παρεχώρησε η Κοινό
τητα Καστανιάς για την θερινή προε
τοιμασία της ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Ά γρότες
•

•

•

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Μητροπόλειας 72
Τηλ. 23137 · 29762
ΒΕΡΟΙΑ

Μήν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν αδεια τού
αγροφύλακα
Υπάρχει
κίνδυνος να καταστρέ
φετε ο.τι με κόπα πολλών
ετών αποκτήσατε
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση των καλαμιών. 6
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος
Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού νεΗα'Ό οας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25.544 62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

δρχ 3000
δρχ. 4000

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
•

M e τ ις π α λ η έ ς τ ιμ έ ς

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ
που οφείλουν εισφορές παληές
δηλαδή από το 1980 1981 καίμε
χρι τον μήνοΜαιο του 1982, θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
τους αυτές μέχρι 31 Αύγουστου
1 α«?
Και ο λόγος που Ρα πρέπει νο
γίνει αυτό από τους οφείλοντες τε
τοιες εισφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% α όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εδν αυτές
οι εισφορές αι παληές 11980. 1981
και 1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν
μετσ την 31 Αυγούστου. θα πληρω
θούν με τις καινούργιες τιμές.
Πιό ουγκεκριμένα: Αυτοί οι
οσφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα, το ασφά
λιστρο αυτής της κατηγορίας έγινε
2 5 0 0 δρχ το μήνο. Ούξηαη δηλαδή
κατά 600 δρχ. επάνω
Στην Δ κατηγορία, το ααφολίστρο μέχρι τώρα ήταν 2 3 5 0 τώρα
έγινε 3 1 0 0 δηλαδή ούξησπ κατδ

Στην £ ' κατηγορία δηλαδή δσαι
πλήρωναν 2 8 0 0 τώρα θα πληρώ
νουν 3 7 0 0 αύξηση κατά 9 0 0 δρχ
το μήνα
Στην ΣΤ' κατηγορία το ασφάλι
στρο ήταν 3 5 0 0 δρ α χμ ές τώρο έγι
νε 4 6 0 0 δθχ·
Από την έκτη κατηγορία και πο
νώ είναι προαιρετικές οι κατηγορίες
κοι το ασφάλιστρό ιαυς αυξήθηκε
αναλογα κοτό 32%.
Τονίζεται ακόμη όη οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν
μέχρι ιις 31 Αυγουεττου χω ρίς τ<χΓ,
κσθυεπερήαεω ς Ακόμη πληροφο
ριακά ανυφερειαι άτι λόγω της
σπεργίας των ίιοπρακτόρων που ως
γνωστό κράτησε 48 μερες και ακό
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειών
θα πρέπει οι α σφ αλισ μένοι
όσοι
Μπορούν - να πενρούν από τα νρο*
φείο του ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική
Αβραμίδη - Βέροια) οπό τις 7 3 0 το
π ρ ω ί μέχρι τις 1 1 π ώρα για να πλη
ρώσουν τις οφε.λομενες εισφ ορές
Υπενθυμίζεται ακόμη στους
ασφαλισμένους που κεφαλαιοποίηι.τον τις παληές τους εισφορές νο
μην ξεχνούν την υποχρέωσή τους
να καταβάλουν κανονικά τις δώσεις

που οφείλουν

750 δρχ. το μήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ β ά νουμ ε ό λ ε ς

"αμά επαγωγικής εταιρίαςζητεΐιαι κοπέλλα ποο να γνωρίζει Τέλεξ
κο' Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51 231 και 51.432

δρχ. 2000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα π
όχι δεν επιστρέφονται

Εια γραφείο στττ Βέροια. Πληρ. Κεντρικής 40 τηλ. 26533

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ

δρχ. 1500

τις τυπ ογρα φ ικές ερ)*ισίι:ς μ ονόχριυμ ες ή π ο λύ χρ ω μ ες
Τ η λεφ ω νεΐα τε

μας 29.762

Λαϊκά
•
Αναμέτρηση Τσαλερα
Γαβριηλίδη στον δεύτερο γύρα turf
εκλογών, ίβλεκε. χθές κικραμενο
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. μιτα την
ραγωμαρα χου έχει ξεσχάοει ato
Κίνημα και την ανυχαρζία αξιόλο
γο& υκοψηρίου χον να μχορεί κι
σνγκριθιι pe τονς Sao καραχάνω
υχωμηφΐονς.
Πόντιος με τον οχτρκομματικά
χαρακτήρα χον δίνουν στοάς συν
δυασμούς τους αυτοί οι δύο οχο
νηφιοι. μχορει στο τέλος ta Soupe
και— σονιργασία μτταζύ τους »για
το καλό του τόκοι/»'
Mera αχ αυτό δ* θα μένει
καρά να γίνει η— ovtrtX tta τον
κόσμου!—
•
Καταργαται
η χρωίνή
χροσ/.υχή και η Ιχαρση της
σημαίας σης χαιδικίς κατασκη
νώσεις, λέει ίγκύκλιος ταυ υχουρ
γειον χροταίας.
Καθόλου καραδαζο τώρα η
artραοής υρυχοοργίνα χροτοίας
re τραβήξει μια εγκύκλιο χον να
καθιερώνει την καθημερινή rxap
αη της— χρααινης σημαίας και την
χροοευχη και χίατη οτον »θεό»
τον_ ΠΑΣΟΚ!
•
»Σιγή ιχθύος» τηρεί ο ατα
δομημένος υροχοοργος μας Βαιτι
λης Παχαγιάννης και δεν ακολον
θεί διόλου το χαράδειγμα του
ουναδέλοου τον Μόσχου Γικανό
γλοο (με ης τηλεοχπκές εχιδείξεις των *σταχτοδοχείων κατά
των εμχρησμών» χον κατασκενά
at).
Οχως τονίζουν ριλοι του Βααι
λη στη Βέροια · είναι ¿ζυχνος ο
Χαλκιδικιωτης» και δεν χέφτει
εύκολα σε γκάφτς—

1ΞΙΙΔΙΗΙΣElΙΣ ΕΚ7

*

(Π ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠέΘανε
στα 102
tlffliivr χθές σι ηλικία 102 ετών η
Εογνακιία ώαβροζίδσν, μητέρα του
γνωστού δασκάλου οδηγήσεως Λλέκου Ναβροξίδη.
Η θανοώσα, απέκτησε 13 τέκνο
ολα εν ζωή εκτός του μεγαλυτέρου
-του πέθαντ. προ μηνάς σε ηλικία 82
ετών. Ευτύχησε να γνωρίσει δεκάδες
εγγόνια. δεσέγγονα και τρισέγγονα.
Είχε πνευματική δ*αύγαα μέχρι τις
τελευταίες μέρες της.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΤΟ 1978
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
Η αυστραλιανή κυβέρνηση μελε
τά την αναθεώρηση του ζητήματος
των Αυστραλών λόγω ανικανότη
ιας - συνταξιούχων, ποο βρίσκονται
εγκατεστημένοι πίλον στην Ελλάδα.
Οι συντάξεις των ανωτέρω είχαν
ακυρωθεί εδώ το 1978 λόγω της
φημαλογούμενης φήμης αναμίξεώς
των σε μώ υπόθεση απάτης τω ν κοι
νωνικών ασφαλίσουν Προς τον σκο
πό τούτο θα Γπιστιωθεί την Ελλάδα
σντπξισύχος.του οποίου η σύνταξη
σνικανότητας ακυρώθηκε το 1978
και ο οποίος επιθυμεί την επανεξέηι
ση της περιπτωσκιό; του. καλείται να
όώαει το άνομα του και την διεύθυν
σή ίου το προξενικό τμήμα της
αυστραλιανής
πρεσβείας
(τηλ360461Η Η πρεσβεία θα επικοινω.-π,-., ,ικ τηως ενδιαφερομένους μόλις
,..
λεπτομερούς υπό την εξέλιξη
κνιιίΑηυηήσιιυς.
—

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9 (ΑΠΕ ΓΑΛΑ. ΠΡΑΚΤ.)
Η συνεδρίαση των στρατιωτικών που πραγματοποιήθηκε προχθές
στην Βηρυτό, με την παρουσία ίου Αμερικανού διαπραγματευτή κ.
Φιλί π Χαμπίμπ και με τη συμμετοχή Αμερικανών, Γάλλων και Λφα
νέζων αξιωματικών, κατέληξε οε Θετικά αποτελέσματα, μετέδωσε χβές
ο ραδιοσταθμός της Βηρυτού που ακούστηκε στη Λευκωσία.
Επικαλούμενος καλά πληροφορημένες πηγές, ο ραδιοσταθμός
πρόσθεσε ότι προέκυψε ολοκληρωτική συμφωνία, σχετικά με το σχέ
διο της οριστικής επίλυσης της πολιορκίας της Δυτικής Βηρυτού.Ο
ραδιοσταθμός τόνισε ακόμα την αποδοχή από μέρους των Ηνωμένων
Πολιτειών της ταυτόχρονης άφιξης της διεθνούς δύναμης και της
αποχώρησης των Παλαιστινίων μαχητών.
Σύμφωνα με το ραδιοσταθμό, αισιοδοξία επικρατεί στους κύκλους
της Βηρυτού σχετικό με την αναχώρηση των Παλαιστινίων. Αναμέ
νέτοι δε ότι χο πρώτο τμήμα θα αναχωρήσει από τη Βηρυτό την Πέμ
πτη.
Στο μεταξύ, ο Λιβανέζος πρόεδρος κ. Ελιάς Σαρκίς επροκειτο να
συναντηθεί, χθες το πρωί, με τον κ. Χαμπίμπ για να προβούν σε απο
λογισμό των επαφών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 24ώρες,
στη συνάντηση θα ελάμβαναν μέρος ο Λιβανέζος πρωθυπουργός κ.
Ουαζάν, και ο υπουργός εξωτερικών κ. Φουάντ Μπουτοός.
Από την πλευρό του. ο ραόιοστα
Λίβανέζοι. οι Γάλλοι και υι Αμερικα
θμός των φαλαγγιτών «Φωνή ιου
Λιβάνου», σε χθεσινή εκπομπή του,
μετέδωσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά
εμπόδια για την οριστική συμφωνία
και υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέ
ρα θα είναι αποφασιστική για τις ανα
μενόμενες εξελίξεις.
Εξ άλλου, τηλεγράφημα ίου πρα
κτορείου Ρώϋτιρ αναφέρει άτι οι

Ανρύ. ύστερα από σύσκεψη με τον
Ιταλό και Αμερικανό συνάδελφό του,
στην κατοικία του τελευταίου, δήλω
σε κατηγορηματικά, ότι μόνο στρα
τιωτικά αποσπάσματα των τριών
αυτών χωρών
και κανένα άλλο
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
την συγκρότηση της πολυεθνικής
δυνάμεως, που θα σταλεί στη Βηρυ
τό.
Συγκεκριμένα, την πολυεθνική
αυτή δύναμη εφ όσον τελικά συμ
φωνήσει και η ισραηλινή κυβέρνηση
θιι αποτελεσουν 1800 Αμερικανοί
πεζοναύτες. 850 Γάλλοι αλεξιπτωτι
στές και ισάριθμοι περίπου Ιταλοί,
ενός τάγματος Βερσαλιέρων, που
βρίσκονται ήδη στη Νεάπολη, έτοι
μοι να μετακινηθούν στη λιβανική
πρωτεύουσα.
Η αίτηση της ελληνικής κυβερ
νήσεως. γιυ την αποστολή 300 Ελλή
νων στρατιωτών ως τμήματος της
πολυεθνικής δυνάμεως. δεν έγινε
αποδεκτή προφανώς λόγω της έντο
νης φιλοπαλαιστινίακής και σφόδρα
ανπϊσραηλινής στάσεως, που τήρησε
τις εβδομάδες αυτές η ελληνική
κυβέρνηση. Προφανώς, το Ισραήλ
δεν δέχθηκε ούτε να συζητήσει καν
την ελληνική στρατιωτική συμμκτο
χή στη σιεθνή δύναμη.

νοί στρατιωτικοί πρόκειται να συναν
τηθούν ξανά για να μελετήσουν τις
λεπτομέρειες σχετικά με τη διεθνή
δύναμη που πρόκειται να αναπτυχθεί
στη Βηρυτό.
Ό π ω ς δήλωσε χθές ο Γάλλος
υπουργός εξωτερικών κ. Κ. ΣεΟσσόν
η διεθνής δύναμη εποπτείας έχει σαν
αποστολή «να εξασφαλίσει την ασφο-

ΠΕΝΤΕ ΓΥΦΤΟΙ
ΒΙΑΣΑΝ
ΙΡΛΑΝΔΕΖΑ
Καταζητούνται πέντε νεαροί, ηλι
κίας 20 25 ετών, μάλλον γίιφτοι, για
τί εβίασαν μιά Ιρλανδέζα και προσπά
θησαν vu βιάσουν άλλες 2. ηλικίας
26 ετών.
Οι τρεις αλλοδαπές γνωρίοτκαν
με τους 5 νεαρούς στην πλατεία Ομό
νοιας, Επήγαν σε καφετερία kui μετά
σε κινηματογράφο.
Κατέληξαν στο Δαφνί και το
μεσάνυχτυ ενώ επέστρεφαν με IX
αυτοκίνητο σταμάτησαν στο δάσος
Περιστεριού. Εκεί κατέβασαν τις δύο
νεαρές κιιι τις επετέθησαν για να τις
βιάσουν. Οι αλλοδαπές αντεπετέθη
καν και έφυγαν για να πάνε στην
αστυνομία.
Μέσα στο αυτοκίνητο έμεινε η
μία με τρεις από τους νεαρούς, την
«γύμνωσαν την εφίμωσαν και την
εβίασαν. Μετά την εγκατέλειφαν και
έφυγαν. Από την περιγραφή που έκαvuv οι Ιρλανδέζες kui τον τύπο του
αυτοκινήτου φαίνεται ότι πρόκειται
για γύφτους. Τα μικρά τους ονόματα
ήσαν Δημήτρης. Λάμπρος, Μπόμ
πης, Χριστόφορος και Νίκος. *

Διογκώνονται τα προβλήματα
του εμπορίου που συσσωρεύονται
καθημερινά. Κιιι οι εκπρόσωποι του
εμπορικού κόσμου της χώρας αναρω
τιώνται ποια θα είναι η πορεία των
εμτ,ομι«ών μας πραγμάτων, αφού οι

G .G .

I

Α Ν Ο ΙΞ Α Μ Ε
Κ Α Ι Σ Α Σ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε
Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

λή και αξιοπρεπή αναχώρηση της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης από τη λιβανική
πρωτεύουσα*.
»πηγαίνουμε
στη
Βηρυτό για να τους επιτρέψουμε να
αναχο>ρήσουν και όχι για να μεί
νοον». τόνισε.
Ο Γάλλος υπουργός έκανε ιη δή
λωση αυτή σε ερώτηση σχετικά με
τους Ισραηλινούς φόβους ότι η διε
θνής δύναμη θα μπορούσε να αποτελέσει έναν προστατευτικό κλοιό, πί
σω από τον οποίο οι Παλαιστίνιοι θα
διατηρούσαν τις θέσεις τους στη
Βηρυτό.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της εκτε
λεστικής επιτροπής της Οργάνωσης
για την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης. κ fiuoép Αραφάτ και ο Σύρος
πρόεδρος Χαφέζ Ελ Λσσαντ αντάλ
λαξαν μηνύματα, χθές. το περιεχόμε
νο των οποίων Ομως δεν έγινε γνω
στό. μετέδωσε ο λιβανικός ραδιοφω
νικός σταθμός που ακούστηκε στη
Λευκωσία.
Ο ραδιοσταθμός πρόσθεσε, προ
χθές το βρόόυ, ότι σημειώθηκαvevtu
τικές επαφές στη Βηρυτό μεταξύ
Παλαιστινίων και Μουσουλμάνων
ηγετών.
Σ το μεταξύ, πλήρης σιγή επικρα
τούσε προχθές τη νύχτα στους επίση
μους κύκλους της Ουάσιγκτον σχετι
κά με τις τελευταίες εξελίξεις στον
Λίβανο και την διαφαινόμενη οριση
κή πλέον συμφωνία για τους Παλαι
στινίους της Δυτικής Βηρυτού.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οί
καυ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πλη
ροφορΐες του στρατιωτικού σταθμού
του Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες-η
κυβέρνηση Μπέγκτν ζήτησε από τις
Ηνωμένες Πολιτείες εγγυήσεις σχετι
κά με τον ρόλο και την χρονική διάρ
κεια της παρουσίας της διεθνούς δύ
ναμης που θα σταλεί στον Λίβανο για
να αποπτεύσει την αποχώρηση των
Παλαιστινίων.
Ό π ω ς μεταδόθηκε από τη Βηρυτό
σφοδρές ανταλλαγές πυρών πυροβο
λικού και αυτομάτων όπλων σημειώ
θηκαν χθές το πρωί μεταξύ Ισραηλι
νών και Παλαιστινίων δυνάμεων
«rrou tou tu tou uuuciUou. στον οποίο

ΤΟΑΑΙΚΟ
ΙΛΑΗΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ 9 ΙΛΠΕ)

Στην σημτρινή κλήρωση του Λαϊκού
Λαχείου «ράϊσαν σι «ξης αριθμοί:
Ο αριθμός 27632 κερδίζει 3.610.360
δρχ

Ο αριθμός 67529 κερδίζει 730.000
δρχ·
Ο αριθμός 3445 κερδίζει 370.000 δρχ,
Από 80.000 δρχ. οι αριθμοί:
19572 43502 50389 57755 74676.
Από 40.000 δρχ. οι αριθμοί:
10190 15529 22.356 32227 36605
18324 54606 63062 70430 79438,
Από 20 000 δρχ. οι αριθμοί:
2262 5679 7311 12303 13757 17462
17639 24089 25408 29884 33639 39596
41609 45665 47337 49266 52823 60018
65936 69988 73234 77550.
Από 12.000 δρχ. οί αριθμοί:
630 4297 7858 1077! 11522 12905
16731 18400 20774 23007 28382 37027
17619 37643 42821 45084 46556 48555
51310 51861 53985 58526 61510 62311
67676 71702 72483 76308 76939 78627.
Από 8.000 δρχ. οι αριθμοί:
799 1451 3013 3574 3826 501Β 6430
9619 12824 13186 14588 15980 19111
20293 21445 23478 24640 26271 27622
29133 30635 31406 33018 34590 35311
1198) 19115 40207 40898 42290 44273
48)24 49477 50148 52412 53314 55527
«6768 59307 60679 63773 64524 65255
65987 67498 68417 69599 70971 73985
75427.

Μ ιά γριά Π αλαιστίνια μεταφέρει τα υπάρχοντά της χ α ι ψάχνει για
νέα στέγη, α φ ού το προηγούμενο σπίτι της χαταστράφηχε από τις
ιοραηλινες οβίδες.
βρίσκεται ένα από τα σημεία διελεύσεως μεταξύ της Ανατολικής και της
Δυτικής Βηρυτού.
Οι Ισραηλινοί έπληξαν τη συνοι
κία Μπαλμπίρ, στην είσοδο της πρω
τεύουσας.
Κατά την διάσκεια της νύχτας,
σποραδικές ανταλλαγές πυρών μετα
ξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων
ακούστηκαν σε όλα σχεδόν τα μέτω
πα της Βηρυτού. Οι Ισραηλινοί βομ
βαρδισμοί έπληξαν ιδιαίτερα τα νότια
προάστια της πρωτεύουσας, κοντά
στο στρατόπεδο προσφύγων Μπούρζ
Μπαραζνέ, και τους τομείς του μου
σείου και του λιμανιού.
Ταυτόχρονα ισραηλινά αεροπλά
να πραγματοποίησαν αναγνωρισηκές
πτήσης χθές το πρωί πάνω από τη
Βηρυτό, μετέδωσε ο λιβανικός ραδιο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εργατική Εστία προκηρύσσει
τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για
την αγορά οικοπέδου στην Βέροια
κιιλυπτομένης επιφάνειας 200-400
Μ 2 περίπου καταλλήλου για την ανέ
γερση κτιρίου προς στέγαση του εκεί
Εργατ/κού Κέντρου και των Σώμα
τείων της δυνάμεως του.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Βέ
ροκΙ ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής
στα γραφεία της Εργατικής Εστίύς
Βέροιας, Κεντρικής. Μεγάλου Αλε
ξάνδρου 15. την 31.8.82 ημέρα Τρίτη
Τέλος “«ó 400 δρχ. κερδίζουν όλοι οι και ώρα 11 π.μ. (11,15 π.μ. πέρας
αριθμοί που λήγουν στο
παραδόσεως ποοσίρηοώΆ
Η σχετική διακήρυξη και περισ
σότερε: πληροφορίες παρέχονται
υπό το Τμήμα Κηρίων (τηλ.
αρμόδιοι κρατικοί φορείς οεν είχαν
52.21 192) π---,· Αθήνα και ιην Υπη
μέχρι τώρα καμιά επαφή με τη διοι
ρεσία μας ο:η Βέροια (τηλ. 22.761)
κούσα επιτροπή του συντονιστικού
ης εργάσιμες ημέρες και από ώρας 8
συμβουλίου toiv Εμπορικών Συλλό
π.μ έως 2 μ,μ.
γων της χώρας, παρά τα επανειλημ
Η Εργατική Εστία δεν πληρώνει
μένα διαβήματά της.
Εκπολιτιστικός Τουριστικός μεσιτικά δικαιώματα.
ο
Η τακτική αυτή, τόνιζαν παρά
Εκ της Εργατικής Εστίας
Ομιλος Κωστοχωρίου ευχαριστεί:
γοντες τοο εμπορίου, περικλείει πολ
• Τους κ.κ. Παναγιώτη Πασχαλί
λούς κινδύνους όχι μόνο για το
δη και Λάνο Φιλιππίδη που διέθεσαν
σωστό ρόλο και την ανάπτυξη του
αφιλοκερδώς τα λεωφορεία τους για
εμπορίου, αλλά και για την ομαλή
να γίνει η μεταφορά το>ν συγκροτη
λειτουργία της αγοράς, μέσα στα
μάτων που έλαβαν μέρος στις Εκπο
πλαίσια της φιλελεύθερης οικονο
λιτιστικές εκδηλώσεις του Ομίλου.
μίας.
• Επίσης τους Εκπολιτιστικούς
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ'
Συλλόγους Αγίας Μαρίνας, ΧαρίεσΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
σας, Αγίας Βαρβάρας, Βεργίνας,
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και τα
Ο Δήμος Πειραιά με την τακτική
συγκροτήματά τους που πήραν μέρος
του σε ό,τι αφορά στην εκμίσθωση
στις εκδηλώσεις καθώς και όλους
των καταστημάτων τοο στο νέη
Η αυστοαλιανή έκθεσις φωτογρα
όσους βοήθησαν να γίνουν με επιτύ φικής τέχνης ολοκλήρωσε την ανα
δημαρχιακό
μέγαρο.
στρέφεται
χω
οι
πρώτες
εκπολιτιστικές
εκδηλώ
ευθέως εναντίον των εμπόρων του
την Ελλάδα περιοδείαν της με την
σεις του Ομίλου.
κεντρικού Πειραιά και βρίσκεται σε
έκθεση στην Πάτρα που πραγματο
αντίθεση μι: την πολιτική ενοικίων
ποιήθηκε από ΓΙΟ Ιουλίου. Παρό
m e κυβερ νήσεως.
μοιες εκθέσεις είχαν προηγηθεί στην
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ρέ
Ια ανωτέρω υποστηρίζουν ίμπο-'
θυμνο.
ροι τι»υ κεντρικού Περιιιά εξ αφορ
Στις 21. 22 και 23 Ιούλιο, το
μής της κιιτπκυρώσεως των κιιταστη
αυστραλιανό θέατρο χορού έδωσε
βάτων του σε περιστασιακούς «εμπό
τρεις παραστάσεις στο θέατρο Λυκιι
ρους» με ενοίκια αστρονομικά, γεγο
βητού. που ήταν μέρος μιας γενικοτε
νός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια vu
ρης περιοδείας του στην Αγγλία. Ιτα
αρχίσουν οι εκβιασμοί από μέρους
>.ίο. Δυτ Γερμανία και Γιουγκοσλα
Των ιδιοκτητών καταστημάτων για
βία. Ας σημειωθεί ότι αυτή ήταν η
υψηλότερα ενοίκια, σε μιά εποχή που
πρώτη παρόμοια εκδήλωση στην
η αγορά δοκιμάζεται και ο κίνδυνος
Αθήνα μετά την επίσκεψη του
^να οδηγηθούν πολλές εμπορικές επί
llr.pi τα τέλη Ιουνίου με υρχές
αυστραλιανού μπαλέτου το 1979.
χειρηυείζ σε πτώχευση
Ιουλίου,enjffltôffo την,Ελλάδα ο
m
itat 111 M
v'Ap
Σ η ; προτι ινόμενςς μελλοντικές
κοθημι
ρινής
πρόεδρος ί* m ;
Αυστραλιανής
α υ σ τρ α λια νές ΜΤΐμΟ|>Φθ"Κά.; εκ δ η λ ώ 
/.ηττί’ΐιΐ η δημοτική α ρ χή 'τυ υ
Συγκλήτου. Γερουσιαστής Huron!
σεις περιλαμβάνονται και μιά έκθεση
Πει ραία να αναθεωρήσει την πολιτι Young. Ειέτάς των επιακέψκύιν του
ΐέχνης των πρώτων κατοίκων της
κή της στο συγκεκριμένο αυτό τομέα
στον υπ Εξωτερικών ο Γερουσία
Ηπείρου καθώς και μιά έβόομάδα με
για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα στής Young εππακέφθη kui αρκετά
αυστραλιανές κινηματογραφικές ται
εμπορικά καταστήματα του κεντρι ελληνικά νησιά μεταξύ των οποίων η
νίες.
κού Πΐίρυια
Κρήτη και η Πάρος.

Δ ιογκ ώ νοντα ι
τα προβλή μ ατα
του εμ πορίου
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ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

Δ ε ν μετέχει η Ε λλά δα
σ τ η ν Ε ιρηνευτική Δ ύ να μ η
του Λ ιβ ά νο υ

Μ Ελλάδα δεν πρόκαιαι *α κληθο να μετόσχο στην πολυεθνική 6ύ
ναμη το υ θα φθάηΐ-ν όπως πίστευε
ιβι , μέσα στα επόμενα είκοσι τετρόω
ρα στην Βηρυτό, για να εξασφαλίσει
την «ρηνική και σίγουρη αποχώρη
ση των δ.000 Παλαιστινίων του Για
οτρ Αρσοατ
Αργό τη νυχτο. ο Γάλλος πρε
σβευτής στον Λίβανο Πώλ Μάρκ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ευχαριστίες
από το
Κωστοχώρι

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

σταθμός που ακούστηκε στη Λευκω
σία.

ΤΙΜΗ ΠΑ
ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΣΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 9 (ΑΠΕ)
Ο« σειρήνες αντηχούσαν χθές στο
Ναγκασάκι καθώς ο πρωθυπουργός
Ζένκο Σουζούκι και πλήθος κόσμου
κράτησαν ένα λεπτό σιγή ιαα τους
74.000 νεκρούς και τραυματίες, που
προκάλεσε η έκρηξη της ατομικής
βόμβας στην πόλη αυτή το 1945.
Τα ονόματα των 1888 θυμάτων
της έκρηξης, που πέθαναν τον περα
σμένο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων
και 7 |, που έχασαν τη ζωή τους τονς
τον περασμένο μήνα από η ς πλημμύ
ρες. προστέθηκαν στο κενοτάφιο, στο
πάρκο της ειρήνης της πόλης, κατά
τη διάρκεια επιμνημόσυνης, τελετής.
Συνολικά, 58.578 άτομα σκοτώ
θηκαν από την έκρηξη της ατομικής
βόμβας στο λιμάνι αυτό της νοτίου
Ιαπωνίας, που σημειώθηκε τρεις μέ
ρες αργότερα από το βομβαρδισηκό
της Χιροσίμα.
Ο κ. Σουζούκι, ο δεύτερος Ιάπω
νας πρωθυπουργός, που παραβρέθη
κε στην επιμνημόσυνη τελετή στο
Ναγκασάκι, μετά τον Τακέο Μίκι το
1976. επαναβεβαίωσε την απόφαση
της κυβέρνησής του να εργαστεί για
την ειρήνη.
Ο κ. Σουζούκι πρόσθεσε ότι η
κυβέρνηση του παραμένει σταθερή
στην αρχή της μη κατοχής ή παρα
γωγής ατομικών όπλων, και ούτε θα
επιτρέψει την εγκατάστασή τους στο
ιαπωνικό έδαφος.
Ο δήμαρχος της πόλης, Χιτόσι
Μοτοσίμα. δήλωσε ότι «το Ναγκασά
κι πρέπει να είναι η τελευταία πόλη
του πλανήτη μας που βομβαρδίστηκε
με ατομική βόμβα» και κάλεσε τον κ.
Σουζούκι να κηρύξει την Ιαπωνία
και τις γατονικές της περιοχές απο
πυρηνικοποιημένη ζώνη.

Τα ισραηλινά αεροπλάνα πέρα
σαν επανειλημμένα πάνω από τη
λιβανική πρωτεύουσα, ενώ σφοδρές
μονομαχίες πυροβολικού συνεχίζον
ταν έως τις 11.00 ώρα Ελλάδας, στα
νότια προάστια και στην περιφέρεια
της Βηρυτού.
Τηλεγραφήματα του γαλλικού
πρακτορείου από την Ιερουσαλήμ
μετέδωσε ό τι ψήφισμα έστειλαν προ
χθές στον πρωθυπουργό του Ισραήλ
κ Μεναχέμ Μπέγκιν δύο χολιάδες
Ισραηλινοί έφεδροι αξιωμαηκοί και
στραηώτες. οι οποίοι έχουν ταχθεί
εναντίον του πολέμου στο Λίβανο,
ζητώντας την παραίτηση του ισραηλινού υπουργού αμύνης κ. Αριέλ
Σαρόν, μετέδωσε το ισραηλινά πρα
κτορείο ειδήσεων ·ΤΙΜ·.
Ας σημειωθεί όη στην τριμελή
διοικούσα επιτροπή των διαμαρτυρομςνων εφέδρων συμμετέχει και ο κ.
Αβραάμ Μπούργκ, γιός του Ιοραηλινού υπουργού εσωτερικών κ. Γιόσεφ
Μπούργκ. Ο κ. Αβραάμ Μπούργκ
υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη
της ειρηνευηκής κίνησης «στρατιώ
τες ενάντια στη σιωπή».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΑΥΣΤΡΑΛΟΥ
ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
Ο Αυστραλός πρέσβης κ. Mar
shall Johnston, συνοδευόμενος από
την σύζυγό του επεσκέφθτγ τοΚαστελλόριζο από 2-5 Ιουλίου. Κατά
την διάρκεια σεμνής* τελετήςο Δή
μαρχος του Καστελλόριζου κ. Γιάν
νης Κιζάλας υπεδέχθη και προσεφώνησε τον πρέσβη. Στον χαιρεησμό
που απηύθυνε ο Δήμαρχος ανεφέρθη
στους στενούς δεσμούς που συν
δέουν την Ελλάδα με την Αυστραλία,
όπου διαμένουν περίπου 18.000 άν
θρωποι με Καστελλοριζιάνυτη κατα
γωγή. Αυτοί οι Ελληνο-Αυστραλοί
συνεχίζουν να υποστηρίζουν με
αμείωτο ενδιαφέρον το νησί τους·
Απαντώντας ο πρέσβης εξήρε την
αξιόλογη συνεισφορά των Αυστρα
λό-Καστελλοριζιάνων - πολλοί από
τους οποίους κατέχουν συμαίνουσες
θέσεις στην αυστραλιανή κοινωνία τόσο στην οικονομική όσο και στην
επιμορφωηκή ανάπτυξη της χώρας-

ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΛΗΜΟΣ H P Q ÏK H I ΠΟΛΕίΙΣ ΝΑΟΥ ΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ: 3148
Νάουσα 4 Αυγούστου 1982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκειμένου ο Δήμος ιΐαούσης να ανααεση την εκπόνηση μελέτης-«Απυ
τύπωση των περιαστικών ακινήτων του Δήμου Ναούσης», προϋπολογισμού
αμοιβής 950.000 δρχ.. καλέ» τα ενδιαφέροντα γραφεία μελετών ή μελετητές,
που είναι γραμμένοι στα μητρώα ΓΕΜ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τουζ
για την ανάληψη εκπονήσεως της ανωτέρω μελέτης, με αίτηση απευθυνομένη
στο Δήμο Ναούσης εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσης στο ενημερωηκό δελτίο του Τ.Ε.Ε.
Η μελέτη κατατάσσεται στη κατηγορία 16 για μελέτες τοπογραφίας του
Γ1.Δ. 541/78 και τα μελετηηκά γραφεία ή μελετητές πρέπει να είναι κάτοχοι
πτυχίου Α’ ή Β' τάξεως.
Τα δικαιολογηηκά και τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τουζ
ενδιαφερόμενους και με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία ά'
ναι:
α) Αίτηση με τα στοιχεία ενδιαφερομένου, η οποία θα περιλαμβάνει τον
αριθμό μητρώου ΓΕΜ του μελετητή, την έδρα και την δυναμικότητα το»
γραφείου του.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μελετηηκού πτυχίου.
γ) Υπεύθυνο δήλωση Ν. 105/69 στην οποία θα αναφέρονται:
1. Οι μελέτες που ο μελετητής εκπονεί για οποιοδήποτε έργο και φορέ?
ανεξάρτητα απο την πηγή χρηματοδότησης.
2. Συμβαηκή αμοιβή κάθε μελέτης.
3. Η χρονολογία ανάθεσης της κάθε μιας.
δ) Σύντομη έκθεση των προσόντων και της εμπειρίας τους στην εκπόνησέ
παρομοίων μελετών.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 σχετικό με τη διάρθρωση και δυναμ1'
κότητϋ του γραφείου μελετών μετά την διαγραφή των μελών που αποχώρΊ
σον και την αναμόρφωση του δυναμικού κάθε μέλους που παραμένει. ΣτΠν
περίπτωση συμπρατοντων γραφείων να αναφέρεται ο τρόπος κατανομής τηί
αμοιβήςJ
Σε περίπτωση ομάδος μελετητών, αυτοί κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την ανάθεση της μελέτης πρέπει νο καθορίσουν τον απένανη στον εργ0δότη εκπρόσωπο της ομάδος.
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με απ ευθείας επιλογή, σύμφωνα με την
παράγ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77. βάσει των στοιχείων των ιιιτήσκν''
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος των γραφείων μελετητών.
Τα έξοδα δημοσιεύσκως ιης παρούσης βαρύνουν τον μ ελ ετη τή , στον οποί®
θα ανο;«θι;ι η εκπόνηση τη ; μελέτης
I ι« περισσότερες πληροφορία, ο· Ενόακρερομενοι μπορούν να απευθύνοΤ
τοα στο Δήμο Ναούσης (Τεχνική υπηρεσία) και στην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας κα«*
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση kui της σναλυηχής δώ

κηρύξεως.
Ο ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ Ν ΑΟ ΥΣ«*
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟ*

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΕ Σ ,
Γ ΙΝ Ο Ν Τ Α Ι Τ Ω ΡΑ
Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ ΙΚ Ε Σ
Δαιδαλώδες και aaaipéç
το νέο σύστημα επιλογής

M E Τ ΙΜ Η Π Ο Υ Ν Α

ο «ΛΑΟΣ»
ΣΤΟ 2001
„ Στο 2001 φύλλο coo
ινυ μπήκε
μηηκε
σήμερα ο «ΛΑΟΣ*. Και
at υπόσχε
υπάσχε
ται ότι On ***'*·—*--συνέχισα με π / ρ ίδια
ενχαση τον — ’

K-aÀjôirnn a/ m 'a rou yia ένα
...
P0 ΛαύΡΐον αυτού rou τά
κου,

Ανωμαλία
στην πάροδο
16ης Οκτωβρίου
στη Βέροια
Κάτι το
παράδοξο συμβαίνει
στην Πάροδο της Ιδης Οκτωβρίου
οτη Βέροια (Μύλος Ντάλλη). όπου
έχουν ανεγερθεί πριν από χρόνια δύο
πολυλατοικίες και τώρα κτίζεται μια
καινούργια.
•Οπως καταγγέλουν οι ένοικοι
των δύο πρώτων πολυκατοικιών · με
αίτησή τους που κοινοποιήθηκε μί
δικαστικό επιμελητή στον Λήμο
Βέροιας, στο Γραφείο Πολεοδομίας
Βέροιας και στο υπουργείο ΧΟΠ με
ΤΠ νέα πολυκατοικία που χτίζεται
°την αρχή της παρόδου απειλείται
χαμήλωμα του καθορισμένου υψομέ
τρου του δρόμου, με αποτέλεσμα να
είναι αδύνατη η πρόσβαση των αυτό
Κίνήτων μέσω της παρόδου προς τις
δύο αρχικές πολυκατοικίες . Επίσης
τονίζεται ότι με το χαμήλωμα του
υψομέτρου του δρόμου δημιουργείται κίνδυνος και για τη σταθερότητα
και στερεότητα των δύο αυτώνπολυκατοικιών.
Στην αίτησή τους οι ένοικοι των

θίγόμενων πολυκατοικιών ζητούν να
ληφθούν από τους αρμοδίους τα μέ
τρα που χρεώζοντιιι, ώστε ο κατα
σκευαστής της γ ^ ς πολυκατοικίας
να προσαρμοστεί στα δεδομένα που
υπάρχουν σήμερα.

Μ ΠΟ ΡΟ ΥΓΝΑ

Ufa roue δοθούν

πορ

Εκλεψε
3 τόννους
«λουμίνι
* ΑΙ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕ
έναςΡε|^ θύννους αλουμίνι έκλεψε
Αθηνών IV^QV0'’ από αποθήκη των
Π°ύληοξ' Τ°
α π 1 Βέροια και το
ένη t . · ^ έμπορο της Βέροιας στο
Πρό
αξίας του.
/ν0
'άο τον Τσιγγάνο ΚωνΒι·Ροια π!ΓΡ·1^ η· 31 *ρόνων από τη
400.000 ’ °
ΐ0 αλουμίνι. αξίας
οδού ar!?*'’ απ° αποθήκη της Ιερός
Βα-ηλτΐ Μ “)ν *UI y'a
έμπορο
έπεσε θύιιηΕ' μίΐρ'”η· 44 ΧΡόνων· που

n Z Zάνι
l απ'“πάΤης
αΥ° Ρά
τον Τσιγγάνοι
Και
•»ai ο Τσιγγάνος και ο έμπορος
αυνελήφθησαν. ενώ το κλεμένο
“λουμίνι κατασχέθηκε.
Çovt«Ç to

ΖΗ ΤΑ Ν Ε ΔΕΚΑΔΕΣ
._ατεγασεως αντιμετωπίζουν εξήντα περίπου
οικογένειες της Βέροιας, που εδώ και είκοσι περίπου χρόνια έχουν
κτίση αυθαίρετα πάνω σε κοινόχρηστες δημοτικές εκτάσεις.
Οι δημότες αυτοί - της περιοχής Παοά Κιόσκι. Καλλιθέας, Βίλλα
Βικέλα - κινδυνεύουν τώρα ή να δούν τις εκτάσεις πάνω στις οποίες
έχουν κτίσει να εκποιούνται, σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα, ή να
κληθούν από τον Δήμο να καταβάλουν αστρονομικά ποσά σαν αποζημίωση. μια που σήμερα η αξία της γης στις περιοχές αυτές έχει φθάσει τις 4.000 δραχμές το τ.μ.
Με αίτησή τους στο Δήμοτικό
Συμβούλιο οι ενδιαφερόμενοι δημό
τες ζήτησαν την συμπαράσταση του
Λήμου στον αγώνα που ξεκίνησαν
για να τους δοθεί δωρεάν ή με συμβο
λικό τίμημα κοινόχρηστη κατεχόμενη έκταση ενός αρτίου οικοπέδου. Το
Δημοτικό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε
στο αίτημα των δημοτών εκφράζον
τας μάλιστα και την ευχή να πετύχουν στην προσπάθειά τους για τρο
ποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ
Το αίτημα των εξήντα περίπου
δημοτών της Βέροιας - όΠως διατυ
πώθηκε προς το Δημοτικό Συμβού
λιο - είναι το εξής:
«Οι υπογράφοντες την αίτηση
αυτή είμαστε κάτοικοι των συνοικι
σμών Πασά
Κιόσκι. Βίλα Βικέλα
και Καλλιθέας.
Πρό εικοσαετίας περίπου, σκάβον
τας με τα χέρια μας τους βράχους και
ανοίγοντας κατοικίσιμη έκταση μέσα
σε
αχρησιμοποίητες
περιοχές
δημιουργήσαμε τους πιο πάνω συνοι
κισμούς και κτίσαμε τα σπίτια μας

γουναρικώ ν
θεται να λάβα η κυβέρνηση. Παράλ
ληλα θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι
από την υπηρεσία δασμοφοροδιαφυ
γής και την διεύθυνση τελωνειακών
παραβάσεων για την επισήμανση
περιπτώσεων
δασμοφοροδιαφυγής
στα γουναρικά,
Αυτό δήλωσε σήμερα ο υφυπουρ
γός οικονομικών κ,Παν. Ρουμελιώλης, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπό έρευ
να που έγινε διαπιστώθηκε μεγάλη
δασμοφοροδιαφυγή στην Αθήνα και
την Κέρκυρα από την εισαγωγή και
εμπορία γουναρικών.
Συγκεκριμένα, στην Κέρκυρα
μετά από έλεγχο που έγινε βρέθηκαν
γουναρικά αξίας Γ9 έκατ. δραχμών
χωρίς δικαιολογηπκά νόμιμης κατο
χής τους (τιμολόγια κ.λ.π.). Τα γου
ναρικά προέρχονται' από γουνοποιούς της Καστοριάς, οι οποίοι εί
χαν εισαγάγει ατελώς για επεξεργα
σία και επανεξαγωγή δέρματα. Επί
σης, από έλεγχο σε κεντρικό κατά
στημα πωλήσεως γουναρικών στην
Αθήνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
Μ στελέχη επιταγών αξίας 46,5 εκατ.
δραχμών, για πληρωμές που έγιναν

αντιπροσω πεία
της F IA T
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
τα καινούργια αυτοκίνητα
Ι-ΑΝΟΙΑ και ΑυΤΟΒΙΑΝΟΙ

σας

ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΉ
• αγόραζα μετρητοις μεταχειρισμένα
• ανχαλλάσει το παληό βας αυτ/το
πωλεϊ μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ Μ ΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟ ΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

Γ . Τ Σ Α Β Δ Α Ρ ΙΔ Η Σ
Ανοίξεως 2-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.629 καί 26.650

ΠΛΗΡΩ ΣΟ ΥΝ

h

εκτάοεις

οι ίδιοι afconoínoQV
αυθαίρετα (λόγω μη ύπαρξης σχέδιου
πόλης και αρκετής έκτασης), πάνω σε
οικόπεδα που οι περισσότεροι αγορά
σαμε κιιι κατόπιν αποδείχτηκαν κοι
νόχρηστες δημοπκές εκτάσεις.
Οι περισσότεροι είμαστε εργάτες
και αγρότες. Για να χτίσουμε το σπι
τικό μας αποθέσαμε όλες μας τις
οικονομίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι
αρκετοί που κατέχουν Δημοτική
έκταση για να τακτοποιήσουν το
«οικόπεδό τους» αναγκάστηκαν να
καταβάλουν στο Δήμο Βέροιας μέχρι
και 3.500 δρχ το τ.μ. της κατεχόμενης έκτασης. Τούτο διότι ισχύει σή
μερα ο Ν. 1080/80 που ανατρέπει σε
παλιότερους όπως ο Ν. 127/75. Ν.
666/77 κλπ. οι οποίοι καθορίζουν το
καταβλητέο τίμημα της απ' ευθείας
στους κατόχους τους εκποιούμενης
έκτασης στο ύψος της τρέχουσας
οξιάς του χρόνου εκδικάσεως της
αιτήσεως.
Τέτοιου είδους αιτήσεις για παρα
χώρηση υποβλήθηκαν από τους
περισσότερους από εμάς. Πάνε όμως
10 και 15 χρόνια. Ο Δήμος όμως δεν
παοαγωοούσε τάτ*
-

Θα εξυγιανθεί το κύκλω μα
εμπορίας και διακίνησης
ΑΘΗΝΑ . 10 (Α.Π.Ε.)
^έτρα που θα αποσκοπούν στην
εξυγίανση ίου κυκλώματος εισάγω
ΤΠζ και εμπορίας γουναρικών, προτί-

Ανοκοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το νέο σύστημα αξιολόγησης
και επιλογής των μαθητών για τις ανο'ιτερες και ανώτατες σχολές, το οποίο
αντικαθιστά το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων και από Πανελλήνιες
θα λέγονται τώρα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ.
Σύμφωνα με το νέο σύστημα, που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Απ
Κακλαμάνης, η επιλογή των μαθητόιν για τις ανοκερες και ανώτατες σχολές
0α γίνεται με βάση από την μια τους βαθμούς των ενδεικτικών των δυο πρώ
των τάξεων του Λυκείου και του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου και
unô την άλλη τη βαθμολογία στα τέσσερα προπαρασκευαστικά μαθήματα τα
οποία θα επιλέγουν οι μαθητές στην τρίτη τάξη του Λυκείου, ανάλογα με την
ομάδα σχολών την οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν.
Οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου αποτελούν το 25% του συνολι
κού βαθμού με συντελεστές 5,8 kui 12 για τους βαθμούς των ενδεικτικών της
Α' και Β' Λυκείου και του απολυτηρίου αντίστοιχα. Η βαθμολογία στα προ
παρασκευαστικά μαθήματα, που είναι τέσσερα, αποτελεί το υπόλοιπο 75%
του συνολικού βαθμού.
Παράλληλα δημιουργούνται δεκαέξι συνολικά κύκλοι σχολών (ανωτέρων
και ανώτατων) για την εισμνωγή στις οποίες ο υποψήφιος παίρνει τα α ντί
στοιχα τέσσερα προπαρασκευαστικά μαθήματα (υπάρχουν τέσσερις τετράδες
μαθημάτων).
Στους μυθητές των Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων δίνεται η δυνα
τότητα να παρακολουθήσουν μια από τις τρεις δέσμες προπαρασκευαστικών
μαθημάτων (αποκλείεται η δέσμη που οδηγεί στις Νομικές και Φιλοσοφικές
Σχολές) ώστε να έχουν τη δυνατότητη να επιλέγουν για η ς ανώτερες σχολές
διατηρείται η παραχώρηση ενός αριθμού θέσεων σε αποφοίτους τεχνικών επαγγελματικών λυκείων. Η επιλογή αυτή των αποφοίτων 6α γίνεται με ο δ ι
κό σύστημα.
μενη έκταση.
Δημιουργείται «Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο» που θα λει
Επειδή τα ακίνητα αυτά αποτελούν
τουργήσει ιιπό τον επόμενο Ιανουάριο, στο οποίο 0α διδάσκονται δωρεάν οι
ιδιοκτησία του Δήμου και σε ενδεχό
τέσσερις δέσμες προπαρασκευαστικών μαθημάτων, Στο κέντρο αυτό θα μπο
μενη αλλαγή της ισχύουσας νομοθε
ρούν να φοιτήσουν απόφοιτοι Λυκείου, περασμένων ετών και μελλοντικοί
σίας θα ζητηθεί η γνώμη του Δημοτι
απόφοιτοι Λυκείου (νέο σύστημα), οι οπαίοι θέλουν να εισαχθούν σε ανώτε
κού συμβουλίου για του τρόπο δια
ρες ή ανώτατες σχολές.
χείρισης των πραγμάτων του. με την
Καταργούνται, όπως είπε ο υπουργός Παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνης, οι δια
παρούσα μας αίτηση ζητάμε
τάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι αριστούχοι έμπαιναν χωρίς εξετάσεις στις
Α) Να πάρει σαφή θέση το Δημοτι
Παιδαγωγικές Ακαδημίες, κι αυτό, ώστε μετά την ανωτατοποι'ησή τους να
κό Συμβούλιο στο θέμα των ανωτέρω
ενταχθούν στο ενιαίο σύστημα επιλογής.
ώστε να είναι γνωστές σε μας που
Τον Ιούνιο του 1983 θα γίνουν για τελευταία φορά εξετάσεις με το σύστη
στοχεύουμε στα πιο πάνω, οι διαθέ
μα των «πανελληνίων εξετάσεων» για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους παρα
σεις του. Να μην αποφύγει την συζή
κολούθησαν αυτό το σύστημα να προσπαθήσουν μέσω αυτού να εισαχθούν
τηση τοο θέματος όπως έκανε πολλές
στα ΑΕΙ.
φορές στο παρελθόν .απαντώντας»
Το νέο σύσιημα η εφαρμογή του οποίου, όπαις είπε ο κ. Κακλαμάνης, εί
σε αιτήσεις μεμονομένων ομοιοπα
ναι
ιδιαίτερα δαπανηρή.λόνω της διασποράς μικρών σχολικών μονάδων ο τκ
θών μας αρνητικά.
Β) Να απαντήσει για πιο λόγο επαρχίες και τα νησιά θα ισχόσει οπό το ερχόμενο σχολικό έτος. 1982 83.
• Με χθεσινοβραδυνή του δήλωσή, εκπρόσωπός της Νέας Δημοκρατίας
καθυστερώ η περάτωση του κτηματο
λογίου κιιι επόμενα ή απ' ευθείας επικρίνει τα νέα μέτρα που «αυξάνουν το άγχος και την αγωνία των υποψη
εκποίηση των κατεχομένων κοινο φίων και των οικογενειών τους» και επισημαίνει ό π «δεν καταργούνται οι
χρήστων εκτάσεων σε μας τους κατό Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά απλώς αλλάζουν όνομα».
χους των».

σε οιαφοροος γουνοποιους uno τους
οποίους αγοράσθηκαν εμπορεύματα
χωρίς τιμολόγια.
Από την έρευνα που έγινε διαπι
στώθηκαν τα εξής :
1 έγινε ευρύτατη υποτιμολόγηση
κατά την εισαγωγή ολόκληρων σιωροδερμάτων. Αυτό το πετύχαιναν με
την μέθοδο της δημιουργίας στο εξω
τερικό εικονικών εταιριών unó έλληνες ή ξένους που εμφανίζονται σαν
προμηθευτές της πρώτης ύλης και
εκδίδουν τιμολόγια με εικονικές τιμές
πολύ μειωμένες . Αυτό έχει σαν απο
τέλεσμα vu καταβάλονται μειωμένη
φόροι κατανάλωσπε.

Φ Τ Ω Χ ί Β Ε Ρ Ο ΙΩ Τ Ε Σ
τιμή τους ήταν (ιχ. το τ.μ. για
διάφορους κατά ιούς λόγους και
λόγω της σύνταςου κτηματολο
γίου τελευταία. Μς ότου όμως να
τελειώσει η όιαόιιο του κτηματο
λογίου η τρέχουοξία της γης θ
ανέβει σε αρκετές ά δ κ δρχ. 'Ηδη
σήμερα ανέρχεται ς 4.Ó00 δρχ. το
τ.μ.
Ετσι τώρα ένα -άλο μέρος των
δημοτών της πόλμας για λόγους
που δεν βαρύνουνάς θα κληθούμε
σύντομα ή να καταλλουμε στο Δ ή
μο αστρονομικά για φτωχά βαλάν
τιά μας ποσό ή να όμε τις εκτάσεις
πάνω στις οποίες γταμε τα σπιτικά
μας να εκποιούντβόμφωνα με ττς
διατάξεις του Δημικού και Κοινο
τικού Κώδικα.
Επειδή το πράημά μας είναι
πρόβλημα λαϊκής ¿γης και κατον
κίας και επειδή με : σημερινές συν
θήκες αγοράς η εφαρμογή της
ισχόουσας νομοθεος είναι ανεφάρ
μοστη για τις περιοισμένες οικονο
μικές μας δυνατόησ; κοι συνεπώς
αντιλαϊκή, συσπειμθήκαμε σε σύλ
λογο ώστε ενω μένο« αγωνιστούμε:
• Για την ιροποοίηση της νομο
θεσίας με υηομνήμπα στους υπουρ
γούς Χωροταξίας, ενισμού και περι
βάλλοντος καθώς όι τον υπουργό
εσωτερικών, ώστε >α την εξασφάληση λαϊκής κατοικία, vu δοθεί δωρεάν
ή με συμβολικό τίμημα κοινόχρηστη
κατεχόμενη έκταση ενός αρτίου οικο
πέδου, με ανάλογη εφαρμογή των
δι n N lP cfiw · ,.-.n ^,ΐΛ Α ,^ηιΙ ν /ιιιο υ τι
Γ ια κατεχόμενη έκταση πάνω απο
ένα άρτιο οικόπεδο να ορισθεί μια
λογική πμή η οποία «iva» δυνατόν να
αυξάνεται αναλογικό με την κατεχό

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Στις 9 8-82 ττο πρωί στο ΚΕΓΕ
Μακροχωρίου, ύστερα από πρόσκλη
ση της Δ/νσης Γεωργίας πραγματο
ποιήθηκε σύσκεψη Εκπροσώπων των
αναγνωρισμένων Ομάδων παραγω
γών του Νομού μας (Ε.Γ.Σ. και Κοι
νοπραξιών διαθέσεως ροδάκινων) με
θέμα «Απόσυρση προβληματικών
ποικιλιών ροδάκινων».
Στη σύσκεψη έγινε , από μέρους
του Δ/ντή Γεωργίας κ. X. Πέρκα,
ανάλυση του όλου προβλήματος της
διάθεσης και αξιοποίησης της εφετεινής παραγωγής Από τη συζήτηση
που ακολούθησε διαπιστώθηκε;
Ιον. Ολη η παραγωγή των συμπυρήνων ροδάκινων , εκτός από ένα
2. Πραγματοποιήθηκε υποτιμολόμέρος της προβληματικής ποικιλίας
γηση των εξαγομένων ετοίμων
ΝΤΙΞΟΝ. θα ϋπορροφηθεί από τις
προϊόντων.
γεωργ. βιομηχανίες.
3. Κατά την εκτέλεση εργασιών
2ον. Δεν υπάρχουν αξιόλογα
φασόν δηλώνονται αμοιβές 2'.
3
αποθέματα της προβληματικής ποικι
δολλάρια κατά δέρμα, ενώ οι κανονι
λίας ΦΕΡ ΧΑΒΕΝ.
κές τιμές φθάνουν σήμερα τα 6 όολ3ον. Από τις ποικιλίες που αναμέ
λάρια, γιατί πρέπει να προστεθεί και
νεται να συκομισθούν . Σαν Κρέστ.
η αξία των αποκομάτων των δερμά
Χάλλ. Ρομπιντού. πλήν της Ελμπέρ
των που παραμένουν στα χέρια των
τας, προβλέπεται η δαίθεσή τους
μεταποιητών.
στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Και αποφασίσθηκε
4. Ετοιμα είδη no·, έχουν παρα1. Για τη ΝΤΙΞΟΝ να καταβλη
χθεί με σισυροδέρματα που εισήχθη- θεί προσπάθεια απορρόφησης της
σαν ατελώς, u v t í να εξαχθούν διατί από τις γεωργ βιομηχανίες (πούλπα .
θενται στην εσωτερική αγορά.
μαρμέλαδες κ.λ.π.) όσο το δυνατόν
5. Ορισμένοι γουνοποιοί παραγ
σε μεγαλύτερες ποσότητες.
ματοποιούν σε μεγάλη έκτυπη εισ
2ον Για την Ελμπέρτα να γίνει
αγωγή σισυροδερμάτων για ίδιο διαλογή, (άστε τα μεγάλα μεγέθη να
λογαριασμό, αλλά τις παρουσιάζουν διατεθούν στην εσωτερική αγορά, και
σαν εργασίες φασόν για να τις napa- να καταβληθώ προσπάθεια απορρόφιλάβουν χωρίς δασμούς.
σης της , από ο ς γεωργικές βιομηχα
νίας.
Για τις παραβάσεις που εντοπί
3ον. Να συνεχισθεί η τροφοδότη
στηκαν υποβλήθηκαν μηνύσεις, πέ ση της εσωτερικής αγοράς από τα
ραν του καταλογισμού των δασμών
αποθέματα της ποικιλίας ΦΕΡ
φόρων και προσαυξήσουν.
ΧΑΒΕΝ.

Ε ΙΟ Ϊ ^
c a n ia s »
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΠΑ
Τώ ρα νέο κατάστημα
κα ι στη Βέροια
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
Ανοίγουμε σε λίγες μέρες

h»

Μ Ε ΙΩ Θ Η Κ Ε Τ Ο Ν ΙΟ Υ Λ ΙΟ
Ο Τ ΙΜ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ

Μείωση του τιμαρίθμου (1) κατό
0,5% στον Ιούλιο ανακοίνωσε χθές η
Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα
μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων:
Μειώθηκε κατά 0.5% ο τιμάριθμος
τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον προη
γούμενο μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας
που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα
— -"ό- Ρθνικής Οικονομίας κ.
ετών 1981 και 1980,0 τιμάριθμος εί
χε μειωθεί αντίστοιχα κατά 0.5% και
0.7%.
Ο δείκτη; του μηνάς Ιουλίου
1982. σε σύγκριση με τον δείκτη του
Ιουλίου 19 8 1 παρουσίασε αύξηση
22.9% έναντι αυξήσεων 23,5% και
24,5% που σημειώθηκαν αντίστοιχο
κατά την ίδια σύγκριση των ετών

Λ έει η Κ υβέρνησ η
1981 προς 1980 και 1980 προς 1979.
Από την σύγκριση του μέσου επι
πέδου του γενικού δείκτη των μηνών
Ιανουάριου - Ιουλίου 1982. σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 1981,
Αβ^ηΰΜ..
71.5%. έναντι
Kind την ¡δια σύγκριση των ετών
1981 προς 1980 και 1980 προς 1979.
Τέλος, ο γενικός δείκτης σημείωσε
μέσα στο επτάμηνο Ιανουάριου - Ιου
λίου 1982 (σύγκριση δείκτη Ιουλίου
1982 προς Δεκέμβριο 1981) αύξηση
10,9% έναντι αυξήσεων 10.6% και
13.1% που σημειώθηκαν αντίστοιχα

κατά την ίδια σύγκριση των ετών
1981 και 1980.
Η μείωση του δείκτη μηνάς Ιου
λίου 19$2π σε σύγκριση μι. τον δείκτη
Ιουνίου 1982 (0,5%) οφείλεται
κυρίως στην μείωση του ειδικού δειπτώσεως των ημών των νωπων οπώροκηπευτικών.
Ειδικότερα, οι κυριότερες μεταβο
λές στους δείκτες των ομάδων, έχουν
ως εξής!
Μείωση κατά 2,6% παρουσίασε ο
ειδικός δείκτης της ομάδας «διατρο
φή» λόγω πτώσεως της τιμής οπωροκηπευπκών, Οι μειώσεις της τιμής
των οπωροκηπευτικών αντισταθμί
στηκαν εν μέρει από αυξήσεις των
ημών των νωπών κρεάτων εν γένει,
των κατεψυγμένων κρεάτων, των
γεωμήλων, των νωπών ιχθύων, του
συμπυκνωμένου γάλακτος και των
φαγητών εσηατορίοιν
Αντίθετα, ιιυξήακις σημειώθηκαν
κυρίως στους δείκτες των εξής ομά
από την αρχή της μεταπολίτευσης δων·
ΑΙ 2,8% της ομάδας «διαρκή αγα
εφήρμοσε μια ανεδαφική, αν όχι
εχθρική, τακπκή στους Π.Π. και τα θά και είδη αμέσου καταναλώσεως·
προβλήματα τους, ενάντια στα δίκαια λόγων διαφόρων μικροαυξήσκων στα
αιτήματα τους, τονίζοντας πάντα και είδη αυτά.
μόνο τις ευθύνες των Κυβερνήσεων
της Δεξιάς φτάνοντας στο σημείο τυ
χρήματα που οι Π.Π. είχαν συγκεν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
τρώσει γιο τους φυλακισμένους να
Καλούνται
όλοι οι αδιόριστοι
χρησιμοποιούνται στο χτίσιμο παλαεκπαιδευηκοί (καθηγητές - δάσκαλοι
πών για το «ΚΟΜΜΑ»
νηπιαγωγοί) Ν. Ημαθίας σε συγκέν
Η αλλαγή για τους ΠΛ ακόμα δεν
ανέτειλε. Επιτακτική είναι λοιπόν η τρωση την Πέμπτη 10 Λυγούοτου
ανάγκη για τις προοδευτικές δυνά και ώρα 7 μ.μ στο Φουαγιέ της Στέ
μεις της χώρας να συντονίσουν π ς γης Γ ραμμάτων και Τεχνών με θέμα,
προσπάθειες τους για να μπει τέρμα την δημιουργία Ένωσης Αδιόριστων
στα πολύχρονο δράμα των Π.Π. με και την προώθηση των ιδιαίτερων
την λύση όλων των προβλημάτων προβλημάτων μας.
τους.
Ομάδα Πρωτοβουλίας
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Κ-Κ.Ε- Εοωτ.

ΤΑ ΠΡΟ ΒΛΗΜ ΑΤΑ
Τ Ω Ν Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ω Ν
ΠΡΟ ΣΦ ΥΓΩ Ν
Τα προβλήματα των πολιτικών
προσφύγων ήταν και παραμένουν
άλυτα. Εκατοντάδες υπομνήματα
στις Κυβερνήσεις ιη ς Δεξιάς και των
Σοσιαλιστικών χωρών έχουν σταλεί
χωρίς ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυτές να
το λάβουν απ' όψη τους.
Οι πολιτικοί πρόσφυγες, που εργά
στηκαν δεκάδες χρόνια στην οικοδό
μηση του «υπαρκτού σοσιαλισμού·
και έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις
στην παραγωγή έχουν το νόμιμο και
ηθικό δικαίωμα να απαιτούν να τους
δοθούν οι συντάξεις τους.
Είναι το λιγώτερο ακατανόητη η
στάση ορισμένοιν Κυβερνήσεων των
Σοσιαλιστικών χωρών που θέλουν να
αγνοούν την τραγική κατάσταση
αυτών που επαναπατρίζονται. αν μά
λιστα πάρουμε υπ' όψη μας π ς κατό
καιρούς δημόσιες δηλώσεις Κυβερ
νητικών παραγόντων από π ς Σοσια
λιστικές χώρες που έλεγαν «ας απακατασταθεί η δημοκρατία στην πατρί
δα συς, οπό εμάς όλα θα γίνουν·.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγι
ναν πράξεις οι τότε δημόσιες υποσχέ
σεις. πράγμα για το οποίο βοήθησε
πολύ και η αρνητική τοποθέτηση των
Δεξιών κυβερνήσεων στην επίλυση
των προβλημάτων των Π.Π.
Σήμερα με την Κυβέρνηση της
Αλλαγής, uno την οποία οι Π.Π.
περίμεναν και περιμένουν την οριστι
κή λύση των καυτών προβλημάτων
τους, όπου πήγαν εισέπραξαν υπο
σχέσεις, τα προβλήματα τους όμως
παραμένουν άλυτα και σε μερικές
περιπτώσεις, έχουν πάρα δραματικές
διαστάσεις, αυτοκτονίες κλπ.
Είναι αλήθεια πως υπήρχαν και
υπάρχουν και σήμερα δυσκολίες,
δυσκολίες από τις Σοσιαλιστικές χώ
ρες να κατανοήσουν το δράμα των
Π.Π. και απο την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. που παρά π ς μεγαλόστομες
υποσχέσεις που τους έδωσε, ακόμα
δεν έλυσε κανένα από τα φλέγοντα
προβλήματα τους, αφού και η υπ’
αριθμ. 1688/8 4 82 κοινή απόφαση
των υπουργείων Κοινωνικών Υπηρε
σιών και Συγκοινωνιών δεν εφαρμό
ζεται.
Πέρα απ' όλο αυτά οι δυο πλευρές
δεν μπόρεσαν να βρούν μέχρι σήμερα
μ«ι φόρμουλα διακρατικής συνεν
νόησης για την λύση τ«ν πρόβλημά
των» προβλημάτων «*ιβίωσης για
του; Π.Π.
Eivui υνάγκη επίσης να καταγγεί
λουμε την αλλοπρόσαλη τουλάχι
στον τακτική του δσγμ. Κ.Κ. που

Κ έντρο
Β Ε Ρ Ο ΙΩ Τ ΙΣ Α
Ανοίγουμε το Σάββατο

14 Α υγούστου
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ
ΛΑΪΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΛ

Καίτη Γ κρέϋ
ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ

Γιάννης Μ ω ραίτης
ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΛΕΚΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 21.321

Τετάρτη II Λυγούστου»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σπν σήμερα, ανακοινώνεται επίσημα ο
τερματισμός των εχθροπραξιών στην
Ινδοκίνα, ανάμεσα στους Γάλλους και
τους Βιετμίνχ. που κράτησαν περίπου 7
χρόνια.
Σαν σήμερα επίσης, το:
1685 Ο Φρανκ. Μοροζίνης βσηθούμενος
από τους Μανιάτες καταλαμβάνει
την Κορώνη της Μεσσηνίας.
Ι82Ι Λημιουργείται στη Στουτγάρδη
Γερμανίας κομιτάτα προς ενίσχυση
του ελληνικού αγώνα με χρήματα,
πολεμοφόδια και εθελοντές. Η σύ
στάση αναγγέλθηκε με προκήρυξη
που συντάχθηκε σε αρχαιξουσα
ελληνική γλώσσα.
1863 Ιδρύεται το γαλλικό προτε
κτοράτο στη Καμπότζη.
1921 Εξαπολύεται η κύρια επίθεση του
ελληνικού στρατού cvuvtíov των
τουρκικών δυνάμεων της τοποθε
σίας Σαγγαρίου.
1935 Πραγματοποιούνται μαζικές οργα
νωμένες διαδηλώσεις ναζιστών,
εναντίον των εβραίων στη Γέρμα
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Ηταν, ως προς την καταγωγή, ο
Ιπποκράτης — Η διπλωματική
διαφέρει από τη μουσική.
9. Αντίστροφα το 350 - Μια τρσ
γουδίστριά μας.
10. Θάναι από φέτος για τη Νάουσα,
η Φλώρινα

ΚΑΘΕΤΑ:
I. Υπάρχουν και τέτοιοι ... άνθρωποι
(μεταφ.)
2- Σε μια σειρά αυτή ... πρώτη — «...
και Αινείας» όπερα του Πέρσελ.
3. Αναφέρονται και οι ... ουράνιοι —
Το μικρό όνομα διάσημου βρα
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
βευμένου ηθοποιού
1. Ηθοποιός μας. γνωστός από τη 4. Βιοβλιογραφική προστακτική «Γειτονιά» της ΥΕΝΕΛ.
Αυτή η Αγκάθα έγραφε πολλά
• Οι οκνηροί προβάλουν πρωτόθα κουραζάερισσότερο. Ενώ
2. Μια Ρένα του θεάτρου μας - Είχε
„ αστυνομικά μυθιστορήματα.
τυπους ισχυρισμούς. Κάποιος για να
ένα; άλλος ιλ.ηροφορήθηκε ότι
αδελφή την Σεμέλη, μητέρα του 5. Έ χουν ανάγκη από ιδιαίτερες κάνει μια δουλειά που δεν την ήξερε. 0 μισθός ηώτο χρόνο ήτυν
Διονύσου.
φροντίδες και περιποιήσεις.
ζητούσε μεγαλύτερη υμοιβή επειδή 20.000 και τερο 30.000 δήλωσε
3. Και σε τέτοια νερά ψαρεύουν 6. Θεατρικό έργο του Ζάν Ζιρωτού
____ ^ πως θα ξανούσε του χρόνου.
Το μικρό όνομα λογοτέχνη μας
— Νότα
• Το κρέοτο πλένετε. Το πιό
νία.
που πέθανε το 1952
7. Μικρή κλωστίτσα — Ο πεθερός
σωστό είναι σκουπίζετε καλά μ'
1941 Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
4. Μασκώτ των Ολυμπιακών αγο>Ουίνστων Τσώρτσιλ και ο πρόε
του Τσάρλυ Τσάπλιν
ένα βρεγμέν«.
νων του 1980
όρος των ΗΠΑ Φράγκλιν Ρούοβελτ
8. Πρωτεύουσα ... εργαλείο — Είναι
• Η ζάχα>αι πολύ δυναμοιτισυναντώνται σε πολεμικό πλοίο
5. Κατηγορία Γουλιών στη γενική
και το χαρτόσημο για το κρότος
κή και μον τροφή για τους
στο Δυτικό Ατλαντικό και υπογρά
6. Με τα χείλη προφέρεται - Όμοια
μας.
σπόρτσμαν.
ψουν τον Χάρτη του Ατλαντικού.
σύμφωνα - Αρχικά κρατικής μας 9. Έγινε κι' αυτή όιάσημη από τους
• Η κόρηψωμιού είναι πολύ
1952 Ο πρίγκιπας Χουσεϊν ανακηρύσσι;
Σκηνής
Μπήτλς - Μεταδίδει ξένες ειδή
πιο θρεπτική την ψίχα και πιο
ται βασιλιάς της Ιορδανίας, και έτσι
7. Ρωμαίος αυτοκράτορας γνωστός
σεις
τερματίζεται η βασιλεία του Ταλάλ.
πολύ ευκολαυτη.
ο' εμάς από μια ... πύλη του.
10. Μ' άλλη ονομασία ο αλάθητος.
1973 Στην Αργεντινή ο Χουάν Περόν
• Το Γονήρε το όνομά του
και η δεύτερη σύζυγός του Ισαβέλ
από τα κτήμειας παλιάς οικογέ
*
— c._
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
λιι αποδέχονται το χρίσμα να διενειας
Γουδή.
υπήρχαν
εκεί.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΙΜ ΑΤΗΡΟΙ 2. ΝΝ
ΤΑΣ - ΟΤ 3. ΑΒΕΑ 4. ΣΙ
κδικήσουν την προεδρία ναι την
• Ιατρικέςινες που έχουν γίνει
ιιντιπροεόρία στις εκλογές.
Ν Τ Η \ 5. Λ.Ο. - ΤΟ(ΠΙ) 6. ΗΝΑΜΟΤΡΛΧ 7. ΑΟΠ 8 . Α Τ Γνωστοποιείται. σύμφωνα με to κατά καιρούυμφωνούν σε ένα
1978 Νέες μάχες ξεσπούν μεταξύ των
ΥΑΕ 9. ΣΤΕΦΑΝΩΝΩ.
πολύ
βασικήμείο:
Οι
ανδρικές
αντιμιιχομένιιιν δεξιών χριστιανών
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
ΚΑΘΕΤΑ: /. Α Ν ΑΣ - ΑΣ 2. Ι.Ν.Β.Ι. - ΤΤ3. ΡΑΛ 4. ΑΤ-ΛΕ - (ΚΑ)ΜΟΥ
ορμόνες που χσυν τη σεξουαλική
ναι τιον συριανών στρατευμάτων
όπως
τροποποιήθηκε
με
τον
Ν.
Φ(ΛΑΡΙΣΜΑ) 5. ΤΑ - ΑΟΠΛΑ 6. ΗΣ - ΝΟΤ - ΕΝ 7. ΙΤ - ΡΗ
της αραβικής ειρηνευτικής δύνα
1250/1982 ότι:, Ο ΦΕΪΜ ΠΕΤΡΟΣ δραστηριοτήτων ανδρών είναι
8. 0 0
ΗΤΑ 9. ΣΤΕΝΟΧΩΡΩ.
Μης.
του Λεωνίδα και της Δέσποινας που εκείνες ακριβή ορμόνες που προ
1980 Νέος πρωθυπουργός της Περσίας
γεννήθηκε στα ΓιαννιτσάΠέλλης και καλούν τη φθτου οργανισμού και
εκλέγεται ο Μωχάμαντ Αλή Ραν
κατοικεί στην Βέροια του Νομού την έλευση τγηρατειών ή τουλά
τζάϊ. Η εκλογή έγινε με νήφους 153
χιστον επιταουν την εμφάνιση
Ημαθίας επαγγέλματος Μικροπωλη
υπέρ και 24 εναντίον, σημειώθηκαν
αυτών των ιρμένων. Πειράματα
τής και η ΕΛ1ΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗ
εξάλλου 19 αποχές.
ΤΡΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της σε διάφορα ζιται καθώς και παρα
τηρήσεις
πάνιε
τροφίμους
ψυχια
Πελάγιος που γεννήθηκε και κστοικεί
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
τρείων. που ε«· υποστεί για διάφο
στην Φλώρινα επαγγέλματος Οικία
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
κά πρόκειται να παντρευτούν στον ρους λόγους ουχιομό. έδειξαν ότι
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5.35 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλωρί- πραγματικά τονουχισμένα αρσενι
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.00 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΟΑ
κά ζούν πολύ ιισσότερο κατά μέσο
νης.
6.30 ΣΚΛΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
όρο από τα ακέραια. Συνεπώς
7.00 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
6.40 Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το υπάρχει τρόπινα παρατείνει κανείς
7 30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
7.30 ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Σοφόν το σαφές
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, τη ζωή του, μό που το τίμημα είναι
6.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.00 ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
8 30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΑΡΧΑΙΟ ΡΗΤΟ
όπως
τροποποιήθηκε
με
τον
Ν.
μάλλον ... κοςρό.
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φ01
1250/1982. ότι: Ο ΤΑΪΠΛΙΑΔΗΣ
9.40 ΒΡΑΔΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
9.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου και της
11.10 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελένης που γεννήθηκε και κατοικεί
10.00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟστην Βέροια Νομού Ημαθίας επαγ
τολΦΟΣ
γέλματος Ηλεκτρολόγος και η
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΖΑΝΤΖ1ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του
Παύλου και της Μαρίας που γεννή
θηκε και κατοικεί στην Βέροια
Νομού Ημαθίας επαγγέλματος Οικία
κά πρόκειται να παντρευτούν στον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

ΤΗΛΕΟ ΡΑΣΗ

ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ

S T U D IO

Ξ ένο δίσκο
θές να πάρεις;

τώρα!
Δραχμές

ραχμες

ΤΕΧΝΗ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι: Η ΚΑΡΑΒΑΣ1
ΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Παναγιώ
τη και της Μαρίας που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια Νομού Ημα
θίας επαγγέλματος Εργάτρια και Ο
Ρ1ΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κων/νρυ καί t ¡1C.Βασιλικής myi vrv.vr,ft«
κει στη Ναουσα Νόμου Ημαθίας
επαγγέλματος Κ λωστούφαντουργός
πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης.
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Αντωνίου Καμάρα 2-Βέροια
(Απέναντι από την Κλινική ΑΒΡΑΜΙΔΗ)
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ΠΑΝΤΟΣ
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Εγγύηση π ιενώ ν 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια · Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα
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ΕΞΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ Ν ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΝ
ΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΑΤΙΑ

W^
Αν κάνετε γραφική δουλειά, αν
μελετάτε πολύ, αν βλέπετε τηλχόρα
ση ώρες ολόκληρες, αν ο φωτισμός
του χώρου που δουλεύετε δεν είναι
καλός ή η ατμόσφαιρα δεν είναι
καθαρή, οι πιθανότητες είναι ότι τα
μάτια σας θα σας ενοχλήσουν: Θα
τσούζουν, θα σας κόβουν και θα σας
πονάνε.
Ο καλύτερος τρόπος για να ξεμ
περδεύετε με το πρόβλημα δεν είναι
βέβαια να τα κρύψετε πίσω από μεγά
λα μαύρα γυαλιά. Αντίθετα, προσπα
θήστε να τ ' ανακουφίσετε με κάποιον
α π ’ τους παρακάτω τρόπους
1: Ξαπλώστε - σηκώνοντας τα
πόδια ψηλά με ένα όυό μαξιλάρια, αν
είναι δυνατόν και καλύψτε τα μάτια
με δύο σακουλάκια τσάι. Αν έχετε
χαμομήλι είναι ακόμη καλύτερα.
2: Αν νοιώθετε τα μάτιασας να
καίνε, βάλτε πάνω δυό φέτες αγγούρι.
Αφήστε τις λίγα λεπτά κι έπειτα τρί
ψτε της σ ' όλο το πρόσωπο για να
σφίξουν οι πόροι.
3: Αν τα μάτια σας είναι προσμένα, φτιάξτε μια κομπρέσα από φρέ
σκιά πατάτα τριμμένη στον τρίφτη.
Υπολογίστε πως θα χρειαστείτε 4
κουταλιές της σούπας (δύο για κάθε
μάτι) κι αφήστε τις πάνω και γύρω
α π ' τα βλέφαρα για 15 λεπτά.
4: Για να καθαρίσετε καλά τα μά
τια από ένα βαρύ μακιγιάζ και για να
θρέψετε το δέρμα που νιώθετε να σας
τραβάει μετά από ταλαιπωρία στον
ήλιο, χρησιμοποιήστε καστορέλαιο
ή, αν δεν έχετε, ελαιόλαδο. Βουτήξτε
να καθαρίζετε από την εξωτερική
γωνιά του ματιού προς τα μέσα, ώστε
να μην τραβιέται το ευαίσθητο δέρμα
στις άκρες των ματιών.

5 : Μία καλή άσκηση για τα **
ρασμένα μάτια: Κλένετέ τα
στιγμές σφίγγοντας τα , όσο περώ*
τερο μπορείτε. ' Επειτα ανοίξτε
διάπλατα για λίγο κι επαναλάί#®
α π ' την αρχή.
6: Αν τα μάτια σας πονούν Φ
την ένταση, πιέστε με τους δύο ο#
χειρες κάτω από το κόκαλο των
διών. "Επειτα κάντε μασάζ στα */*’
για . προς την πλευρά της μύτηξ·]

ΒΕΡυΐΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η, (βλάβες»
Ύδρευση
Ο Σ Ε. (σταθμός)
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠυθροσβΕστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

Δ Έ Η. (β λα β ες ΐ
ÏÏIC A . (ποωτ. β ο ή θ ε ιες !

Αμεση Δράση
Ο Τ.Ε. (βλάβες)

Πυροσβεστική

Μιά σύγχρονη, συνεπής
άσφαλιστική έταιρία
πού βρίσκεται πάντα κοντά
στον" Ελληνα άγρότη,
προστατεύει τό μόχθο
καί τήν περιουσία του
καί άσφαλιζει τή ζωή του.

ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Τρεις κυρίες ταξιδεύουν στο ίδιο
βαγόνι και αισθάνονται την υποχρέω
ση να αλληλοσυοτηθούν.
- Εγώ λέει η πρώτη είμαι από τας
Αθήνας.
- Εγώ λέει η δεύτερη είμιιι από
τας Πάτρας.
- Και η τρίτη που επιμένει να
εκφραστεί στη καθαρεύουσα:
- Εγώ από τας Μεσολόγγας.
• · ·
Ο κυρ Παντελής είναι βαρειά άρ
ρωστος και ο παπάς του χωριού, που
έσπευσε να του δώσει κουράγιο του
λέει:
- Μην ανησυχείς, τέκνο μου.
Προσεύχομαι για σένα στο Θεό όλη
την ημέρα.
- Ευχαριστώ, παπά μου, ψιθυρίζει
ο κύρ Παντελής, αλλά δεν οργανώ
νεις κανένα συνεργείο και για τη νύ
χτα;
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Μια κυρία βγαίνει από ένα μαιευ
τήριο όπου έφερε στον κόσμο το δέ
κατο παιδί της.
Την ώρα που μαζεύει τα πράγματά
της την πλησιάζει μια νοσοκόμα και
της λέει:
- Λοιπόν κυρία ελπίζω να σας
δούμε πάλι του χρόνου.
- Αποκλείεται απαντά η κυρία
χαμογελώντας. Επιτέλους εγώ και ο
άντρας μου μόλις ανακαλύψαμε τι το
προκαλούσε...

Αγρότες
Μήν κοϊτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νά καταστρέ
φετε δ.τι με κόπα πολλών
ετών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ά
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος
Σεβαστείτε την περιουσία
του γείτονα σος.

Μ ΑΓΡϋΤΙΚΝ
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Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ

Πυροσβεστική

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι: Ο ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣ1
ΛΕΙΟΣ του Θωμά και της Ελένης
που γεννήθηκε στη Φυτειά Νομού
Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια
Νομού Ημαθίας επαγγέλματος Οικο
νομολόγος και Η ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΛ
ΚΑΤΙΝΑ του Νικολάου και της
Βασιλικής που γεννήθηκε στην
Φυτειά Νομού Ημαθίας και κατοικεί
στη Βέροια Νομού Ημαθίας επαγγέλ
ματος βοηθός Χημικού πρόκειται να
παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγ.
Αναργύρων Βέροιας.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τους πουλά ο « Χ Α Ρ Η Σ »
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Τετάρτη 11 Αυγούστου 1982

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3η

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!

Το χρονογράφημά μας
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Η A A E S A N A P E IA Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Ε Ι
Ο Μ Α ΔΑ ΠΟΥ ΘΑ Κ ΑΝΕΙ
Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο
Αναβλήθηκε
ο αγώνας
Βέροιας Ναούσης

Θ προγραμματισθείς για σήμερα
ΓΙ ^ α ξ ύ
ΒΕΡΟΙΑΣ και
ΟΥΣΗν αναβάλεται, η δε ήμερο
{ΰνΐα τ.ε^ Τ5Ε("ζ του θα ννωστοποιηΟ εντός των ημερών.
*Ιν αναβολή του αγώνος ζήτησε
το οικαιό της άλλωστε η διοίκηση
ρίς ΝΑΟΥΣΗΣ για τον λόγο ότι για
«φόρους λόγους άργησε πολύη
προπονητού καθώς και η
Ρυοκληση των παικτών για την
προετοιμασία, εν όιμει της νέας ποδο
σφαιρικής περιόδου.

ί γ^

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ με to πλούσιο πέρυσινό έμψυχο
υλικό της, που έγινε ακόμη πλουσιότερο με τα αποκτήματα των ιρετεινών μεταγραφών, πράγμα που δικαιολο-

ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ σε
ουνεργαοία μι, τον προπονητή κ Γαί
« ν ο προγραμμάτισε τους εξής αγώ14/ή ΒΕΡΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
5/8 ΕΟΡΛΑΪΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑ
‘ Ξ.8 ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
1” ΓΙΑΝΝ1ΤΣΑ ΒΕΡΟΙΑ
8/9 ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
• Οι ημερομηνίες 22 8 (Κυρία
Γ ” ’°11 29 8 (Κυριακή) έμειναν κενές
υ“ να κλωστούν παιχνίδια με ομάδες
Εθνικής Ήδη έγιναν οι σχετικές
■ «ιρες και αναμένεται το οριστικό
* Όοίμυ ι,ι)ν αγώνων;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Kav ηπ°Βοοφαιριστής ΒΟΥΓΙΟΥσ τ-, ΠΕΤΡΟΣ ευχαριστεί μέσοι της
«ΛΑr t r Π,ς ημερήσιας εφημερίδας
¡'i * το Διοικητικό Συμβούλιο
^
Λλΐξείνδρου Αγ. Μαρίνας,
u Κοινή συνενέσει τον παρεχώρησε
α “'ν Απόλλωνα Αγ. Γεωργίου.
ΑΝΤ. ΛΥΜ.

ΛΑΟΣ
Κ* Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟΜ ΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότεε
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
^ΙΧ Α Λ Η Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ· Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτουε 26)
ρ ΑΦΕΐΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
τ ηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
Ιδιωτών
Í^WRtíinv

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 1500

~υλλόγ,1)ν

ρ Π Σ

Κοινοτή1ι/ιν

Π-

λ -Ε' «<* ΕΠΕ
EpWv V Οργανισμών
L· ■Τραπεζών

δρχ 2000
δρχ. 3000

δρχ. 4000
¿ j* Χε'Ρόγραφα δημοσιευόμενα
64 επιστρέφονται.

Γενική είναι η αισιοδοξία στην πό
λη μας, ότι η φετεινή Αλεξάνδρεια.
Θα είναι κάτι το διαφορετικό.
Η νέα διοίκηση, που ηγείται ο κ.
Κλήμης Αρτόπουλος, έχει βάλει τις
βάσεις σε τέτοιο σημείο, που όλοι
πιστεύουν ότι καμιά δύναμη δεν θα
μπορέσει να σταματήσει την Αλεξάν
δρεια. στην νέα ποδοσφαιρική περίο
δο. Ηδη η ομάδα εδώ και δέκα μέρες,
προετοιμάζεται κάτω από την επίβλε
ψη του διακεκριμένου προπονητού κ.
Κεραμιδά, στη δασώδη περιοχή του
Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς. Σιη διά
θεση του κ. Κεραμιδά υπάρχουν οι
παίκτες Νταλακούδης. Παπιιηλίας.
Κορώνας, Γ. Ιασωνίδης, Σιτσάνης,
Λάζος. Δημτσούδης, Μυλωνάς, Θεοδωρίδης. Κυριακίδης, Ζαρογιάννης,
Κούντξας. Μέκκας, Ελευθεριάδης,
Αλβανός. Καρδάκος, Συναχείρης,
Λέκκας, Η. Ιασωνίδης, Λαλαμπόρας,
Σκόρνος. Σκούρζας. Γκακούδης, Ταϊ-

γεί την αιαιοδοςια των χιλιάδων οπαδών της για υψη
λούς στόχους.

γανίδης. Με τους παίκτες αυτούς ο κ.
Κεραμιδάς πιστεύει ότι θα παρουσιά
σει μια ομάδα η οποία θα είναι ακτύ
πητη. Η προσθήκη στην ομάδα των
πεπειραμένων από αγώνες της Β'
Εθνικής, Νταλακούδη. Δημτσούδη,

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία
που έγινε μεταξύ των επαγγελματιών
παικτών της ΒΕΡΟΙΑΣ που βρίσκον
ται στην Καστανιά, αρχηγός της ομύδος στην νέα περίοδο θα είναι ο
Μπούλης Μελετίδης με αναπληρω
ματικό τον Τάκη Παπατζίκο.
Υποψηφιότητα για την αρχηγία
εκτός των δύο προαναφερθέντων είχε
θέσει και ο τερματοφύλακας Στέφα
νος Μπαλτζής.

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΙΖΟΝ
Μ ελική (Α ν τ/τη ς Μ άκης Γραμμένος)

Πρεμέρια την Παρασκευή στην
Μελική εν όψει της νέας σαιζόν, Ο
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ξεκίνησε την προετοι
μασία του στο Κοινοτικό Στάδιο της
Μελικής,
Ο κ. Σαμαράς μίλησε αρχικά
στους παίκτες και τους γνώρισε το
πρόγραμμα της προετοιμασίας τους.
Ακολούθως οι παίκτες γυμνάσθηκαν
σε δρόμους αντοχής 5 χ.λμ. και διά
φορες ασκήσεις. Από την πρώτη προ
πόνηση σχεδόν δεν απούσιαζε κανείς
και αυτό φανερώνει αποφασιστηκότητα που δείχνουν οι παίκτες του
«Φιλίππου» για την προετοιμασία της
ομάδος τους.
Από την Παρασκευή οι προπονή
σεις θα γίνονται καθημερινώς κσι με
εντατικό ρυθμό.
Πυρά τον καύσωνα πολλοί φίλϋ
θλοι παρακολούθησαν την πρώτη
προπόνηση και υποδέχθηκαν με
ενθουσιασμό όλους τους παίκτεςδ,
και ιδιαιτέρως τον νεαρό φορ της
Εθνικής Νέων Πρόδρομο Κακαγιάννη που ήταν την τελευταία μέρα η
μεταγραφική βόμβα του «Φιλίππου».
Πράγματι την τελευταία ημέρα
των μεταγραφών έγινε μεγάλη μάχη,
και τελικά χάρη στις συντονισμένες
ενέργειες οι παράγοντες του «Φιλίπ
που» κατόρθωσαν να τον εντάξουν
στην ομάδα τους.
Αρκετοί από τους παίκτες του
«Φιλίππου» σε σύντομες δηλώσεις
τους μας είπαν:
ΠΡΟΔΡΟΜΟΑ
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κ ατ' αρχήν-νοιώθω μεγάλη
χαρά που πήγα στον »Φίλιππο» Μελι
κής. Μου δόθηκε η ευκαιρία που
ζητούσα και πιστεύω ότι θα την
αξιοποιήσω . Οπωσδήποτε η «κόκκι-

νη» φανέλλα δημιουργεί πρόσθετες
υποχρεώσεις. Πάντως εγώ είμαι tino
φασισμένος να εκμεταλλευτώ την
ευκαιρία και να μιλίσω μέσα στο γή 
πεδο πλέον. Πιστεύω στην αξία και
στην συμπαράσταση των συμπαικτών μου. ιιλλά περισσότερο στην
τεχνική ηγεσία, οι οποίοι θα μου διό
αουν πολλά νέα στοιχεία κι εγώ από
την πλευρά μου θα κάνω το παν για
το καλό του «Φιλίππου».
ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ:
Θα δουλέψουμε σωστά στην προετοι
μασία για ένα καλό ξεκίνημα, το
οποίο πιστεύω να μας βοηθήσει αυτή
τη νέα περίοδο και να κερδίσουμε
αυτό που χάσαμε, πιστεύω φέτος να
είναι η χρονιά μου. και Οα δουλέψω
πολύ σκληρά κάτω από την επίβλεψη
του προπονητού μου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΣΕΛΙΤΗΣ: Είμαι
πολύ αισιόδοξος ότι η χρονιά θα εί
ναι δική μας. ' Ηδη αρχίσαμε μια νέα
προσπάθεια, με στόχο και πάλι να
διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα Ενι
σχυθήκαμε σημανπκά,αλλά το παν
είναι η σωστή και μεθοδική δουλειά,
πουπιστεύοι φέτος ότι θα γίνει, γιατί
διαθέτουμε αξιόλογο προπονητή,
Πιστεύω επίσης και στα νέα παιδιά
που ήρθαν στην ομάδα, τα οποία
έχουν όρεξη για δουλειά και Οα μας
βοηθήσουν σημαντικά.
ΜΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ

Ζαρογιάννη, των ομογενών, Σκορ
νου. Σκούρλα, και Θεοδωρίδη. καθώς
και η μη παραχώρηση σε άλλους
συλλόγους, των Συναχείρη. Γ Ιασωνίδη, Κούντζα, και Λάζου, δίνει μια
δικαιολογημένη αισιοδοξία σ όλους
τους φιλάθλους. Το γεγονός ότι κον
τά σ' αυτούς τους παίκτες, θα βρί
σκονται και οι Μέκκας. Η. Ιασωνίδης. Λέκκας. Λαλαμπόρας. Ελευθεριάδης, Αλβανός κλπ. είναι ένα ακό
μη στοιχείο το τι υλικό θα έχει φέτος
η Αλεξάνδρεια. Μέχρι τότε που θ'
αρχίσει το πρωτάθλημα, η Αλεξάν
δρεια θα δώσει τους κάτωθι αγώνες.
18/8/82 Αλεξάνδρεια Α.Ε. Πολυκαοτρου, 22/8/82 Αλεξάνδρεια
Αλμωπός Αριδαίας, 25/8/82 Αλεξάν
δρεια ΓΪάι'κο Γουμένισσας. 26/8/82
Α.Ε. Πολυκάστρου
Αλεξάνδρεια.
28/8/82 Ά ρ η ς Παλαιοχωρίου Αλε
ξάνδρεια, 30/8/82 Αλεξάνδρεια Αναγέννηση Γιανιτσών, 4/9/82 Ανα
γέννηση Γιανιτσών
Αλεξάνδρεια.
8/9/82 Πάίκο Γουμένισσας - Αλεξάν
δρεια. Στις ημερομηνίες 1.5. 12. και
15/9/82 η Αλεξάνδρεια θα αγωνισθεί
με αντιπάλους' που θα γνωσθούν
εντός των ημερών. Σ' όλα αυτά θα
ήταν παράλειψη να μη τονισθεί το
γεγονός, ότι στη διοίκηση βρίσκον
ται οι παράγοντες κ.κ. Α. Τσιάρτας,
Δ. Μεσσαλάς, Δ· Οικονομόπουλος
Δ. Βασιλόπουλος, Σ. Καστανάς, Κ.
Δημόπουλος, I. Πασιντέλης, οι
οποίοι πλαισιώνουν τον κ. Αρτόπουλ.ο στην προσπάθεια δημιουργίας
μεγάλης ομάδος. Ο χρόνος λοιπόν Οα
δείξει κατά πόσο θα δικαιωθούν όλοι
όσοι εργάζονται για το μεγαλείο του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, σε πανελλήνια
κλίμακα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
* ,αμΐρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και 2 7 .5 4 5

Καβάσίλα (Αντ/της Θ. Γολσουζίδης)
Η Α.Ε. Καβασίλων εφ έτος έχει την
τύχη να συνεργάζεται με έναν νέο
προπονητή τον Παναγιώτη Κουτσουπάκη ο οποίος από την πρώτη
ημέρα της αναλύψεως των καθηκόν
των του. έχει σκλαβώσει όλους
όσους βρίσκονται κοντά του και
πιιρακολιουθούν :ο έργο του.

Α νο ίξα μ ε
και σας περιμένουμε
Κ Ο Σ Μ ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
ϋΡά εζαγωγ,κής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
αι Αγγλικό. Πληρ τΐ)λ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
^'1tâ tâ t Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ι*οδιοιο(ι

υ2 555 62.666
ΒΕΡΟΙΑ!

Βέρμιου Βινιζ* λου
¿3 430
Εθνική Τράπεζα
24 141 24.343
'Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκρατους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλάι. Καραιααιου 22.632 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24 080
Μωραΐτη
23.350

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Τον είδα προχθές στον ύπνο μου.
όπως ακριβώς τον έβλεπα και στον
πόλεμο της Αλβανίας. Υπηρετούσε
με κάποια ειδικότητα
ας πούμε
πεταλωτή στο Λόχο Στρατηγείου
Χης Μεραρχίας. Και έκανε γύρο στα
κοντινά τμήματα και πετάλωνε μαζί
με κάποιο βοηθό του. Να. τον βλέπω
στην Μπομπότιστα. έξω από την
Κορυτσά. Εκεί σ' αυτό το χωριό, θεό
ριιτες μουριές απ' τις οποίες βγάζουν
ρακί, εννοείται χωρίς γλυκάνισο. Μια
μπουκάλα στο χέρι και τρυκλίζοντας
γυρίζει από την υπηρεσία του. Γιάσου πατριώτη, ρούφα να δεις πράμα.
Βρε φίλε αυτό ζεματάο και είναι
πικρό δεν πίνεται. Ποιός το είπε. Πιες
γιο να ξεχνάς. Τα βλέπεις αυτά τα
βεράνικα τα αεροπλάνο δεν ρίχνουν
σοκολάτες μήτε λοκούμια, ρίχνουν
τα έρμα μπόμπες. Πιές να δεις πως
δεν τα ψοβάσε. Εγώ φίλε το φκιάνω
το κεφάλι. Και τώρα που βρήκαμε
αυτό το ευλογημένο το χωριό, έστω
και για μια μέρα, πιες να δεις χαίρι.
Έχω μαζί μου τον κουρέα, παρέα
γυρίζουμε στα γύρω, εγώ κολοβώνω
και εκείνος κουρεύει. Μα εγώ γελώ
τον κόσμο μαζί και τον Θεό κιιι εκεί
νος κλαίει. Τι να γίνει, πάλι συναγερ
μός.
Εγώ πεταλώνω και καλοπερνώ και
εκείνος συλογιέται. Βρέ φίλε και
πατριώτη μου. δικηά μας δουλειά εί
ναι ο πόλεμος; Τι να κάνουμε: Αφού
θα νικήσουμε, δεν βλέπεις τους

αιχμαλώτους στα χίλια τους. Εσύ
κύτταξε να ξεχνάς, αυτά δεν ρίχνουν
λοκούμια, τα έρμα, ρίχνουν μπόμπες
Πιες λίγο να ξεχνάς.
Τον είδα απαράλαχτο. Και νόμισα
κι' εγώ πως είμαι νέος όπως τότε. Πέ
ρασαν από τότε σαράντυ δυο χρόνια
και ας είναι καλά τα όνειρα που μας
φέρνουν σε μια ζωή που την είδαμε
γλυκειά. πικρή, όπως ήταν τότε. Τώ
ρα αυτός δεν υπάρχει ούτε και ο κου
ρέας που φοβόταν πολύ τα αεροπλά
να και άφινε το κούρεμα στη μέση
μόνον που άκουγε κάποιο θόρυβο.
Γιατί εδώ που τα λέμε τα αεροπλάνα
του εχθρού αν και ήταν πολλά, περ
νούσιιν ψηλά γιαλίζοντας στον ήλιο,
σλλά καμμιά προκοπή για τον αντί
παλό τους. Ο Έλληνας τα χάζευε οτο
διάβα τους. Κανένας δεν ανησυχού
σε. Ο δικός μας ο καρράς περνούσε
ύστερα χαμηλά
χαμηλά μέσα απ'
την κοιλάδα του Λεβόλη. γύριζε
δεξιά και αριστερά και έφτανε πάλι
στην Κορυτσά. Αυτός ήταν, αλλά
θαρραλέος, αυτός έδεινε και τη δύνα
μη στον φίλο μας Γιάσου λεβέντη
μας Αστα ta εχθρικά να περπατάνε
στους αιθέρες. Λεν είναι ούτε για
λουκούμια. Και το μπουκάλι το ρακί
της Μπομπότιστας απ' τις Μουριές
της στο χέρι Πιες πατριώτη μου για
να ξεχνάς. Πόσο καλός είναι ο ύπνος
όταν ζωντανεύει ένα παρελθόν έστω
και μιας στιγμής;

ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ»
14, 15 και 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1982
ΘΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΤΡΙΚΚΗΣ Κος ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
'Ωρα 7 - 10.30" Ό ρθρος, Θεία
Ώ ρα 18 Λιτάνευση της Αγίας
Ώ ρα 18.30" Μέγας Εσπερινός

1982. Προεόρτια Κοιμ. Θεοτόκου
Λειτουργία
Εικόνας
με αρτοκλασία

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1982 Κοίμηση της Θεοτόκου
Ώ ρα 5 -7 Θεία Λειτουργία (στη μικρή εκκλησία)
Μετάληψη προσκυνητών
Ώ ρα 6.30 8 "Ορθρος
Ώρα 8 10 Αρχιερατική Λειτουργία (στην καινούργια εκκλησία)
Ώρα 10.30' Επίσημη Λιτανεία με περιφορά της Αγίας Εικόνας,
Προσκύνημα
Ώρα 10,10 - 10.25 Δοξολογία για την γιορτή των Ενόπλων Δυνά
μεων
Ώ ρα 11 Κατάθεση στεφάνου
Ώ ρυ 19 Εσπερινός Βαρνάβα και Σωτήρχου. κτιτόρων παλαιός
Μονής.
ΛΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1982
Ώρα 6.30' Ό ρθρος
Ώ ρα 8 - 9Δ0" Θεία Λειτουργία
Ωρα 9.30' Ετήσιο μνημόσυνο των Αυτοκρατόρων Τραπεζούντας,
κτιτόρων. ευεργετών, δωρητών παλαιός και νέας Μονής
και όλων των πεσόντων Ποντίων αγωνιστών και μαρτύ
ρων. Επιμνημόσυνη ομιλία
Ώ ρα 19 Εσπερινός

Κ έντ ρο
Β Ε Ρ Ο ΙΩ Τ ΙΣ Α
Ανοίγουμε το Σάββατο

14 Α υγούσ του

Σε πρόσφατη συνάντησή μας ο
νέος αυτός τεχνικός, σχετικά με τις
πρώτες του εντυπώσεις μας είπε τα
εξής:
.'Εμεινα έκπληκτος από τη διάθε
ση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές
μου uno την πρώτη ημέρα με την
έναρξη της προετοιμασίας. Διεπίστω
σα ότι έχουν φιλοδοξίες κάτι που μου
δημιουργεί ενσυνείδητα μεγαλύτερες
υποχρεώσεις απέναντι τους.
Προσπαθώ βέβαια να αποτύχω την
σκληρότητα των προπονήσεων με
την ποικιλία ασκήσεων, εφαρμόζον
τας συγχρόνως ευχάριστο πρόγραμ
μα εγκυμνάσεως σύμφωνα με το
οποίο οι παίκτες μου κουράζονται
χωρίς να το καταλαβαίνουν.
Οι φιλοδοξίες στο ποδόσφαιρο δεν
στιιματάνε κατά συνέπεια και εμείς
οραματιζόμαστε πάντα ψηλότερες
διακρίσεις. Είμαι ευχαριστημένος
ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω ότι Διοί
κηση. ποδοσφαιριστές, προπονητής
αποτελούμε μια μονιιισμένη οικογέ
νεια, Ακόμη παροτητώ ότι οι φίλα
θλοι ιών Καβασίλων θα μας βοηθή
σουν πάρα πολύ γιατί και τους αρέσει
το ποδόσφαιρο και αγαπάνε την ομά
δα τουο.

Α φές Ράπτη
Κ ώ στας Κ αραολάνης
Βάσω Κ υρ ια ζή
ΚΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΜΠΡΙΟΖΑ

ΕΛΛΗ ΓΟΥΝAPA
Λαϊκή ώρα
ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 21321

(Μπέλ νουϊ )

3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης
Στην πανηγυρική πρεμιέρα
εμφανίζονται οι καλλιτέχνες
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καφενείο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα θέμης).
Πληροφορίεε στο τηλ. 62.125

Θ. Γολοουζίδης

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

7κ ρ ^ α0ηΥητ'ις · Φιλόλ°Τ°ς παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
πΐινι ιΤ· ° ε θ“θητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
^-ΐνιες Α' Τύπου. Πληροοοοίες τηλ. 28.787.

Αθόρυβος και δημιουργηκόςαποτελεί τον μοχλό κινήσεως της ομά
δας. Σοβαρός στο παιγνίδι, όσο και
συνεπής στις υποχρεώσεις του,
Γέννημα θρέμμα Καβασιλ.ιώτης ο
Κώστας Ψαλλίδας (γεννήθηκε το
1960). Από 11 χρονών παίζει μπάλλ.α στην Α.Ε. Καβασίλων. Ελάχιστοι
είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι ο
βασικός μοχλός λειτουργίας της
Ημαθιώτικης ποδοσφαιρικής μηχα
νής είναι ο Κώστας Ψαλλίδας. ο συν
τονισχής του παιγνιδιού.
Με τη σοβαρότητα η οποία τον
διακρίνει μέσα και έξω από το γήπε
δο. ο Καστανός Καβασιλιώτης χαφ
βρίσκεται πάντιι σε άριστη φυσική
κατάσταση που του επιτρέπει να βοη
θάει την ομάδα του σε κάθε κατεύθυν
ση.
Ιδού σ πιστεύει ο παίκτης κλειδί
του Καβααιλιώτικου συγκροτήμα
τος. «Δεν αναπαύομε και προσπαθώ
κάθε μέρα που περνάει να γίνομαι
καλ,ύτερος. Και πιστεύω Οα κληθώ
στην Εθνικήομάδα αρκεί βέβαια να
προοδεύσω όπως το υπολογίζω».
Η Εθνική ομάδα!. Το όνειρο κον
τινό ή μακρινό, πραγματοποιήσιμο ή
απιάστο για κάθε ποδοσφαιριστή,
Μήπωςδ όμως ο Κώστας ο Ψαλλίδας
έξιζε να το είχε κάνει πραγματικότη
τα;
«Το παράπονό μου είναι λέει ο
Ψαλλίδας που δεν έχω κληθεί υκόμα
σε μία εθνικήομάδα, και ννοώ την νέα
ή την Ελπίδων.
Σαν βασικός παίκτης ανεξάρτητα
αν η ομόα που παίζω είναι Γ " ερασι
τεχνική κατηγορία δικαιούμαι να
πιστεύω ότι άξιζε μια τέτοια τιμή ο
σοβαρός και συνεπής . όσο και λιγομίλητος Κώστας Ψαλλίδας. Μίλησε
λοιπόν με σιγουριά και ευθύνη για τις
δυνατότητες του. Τα προσόντα, ο
χαρακτήρας του είναι που κάνουν να
ξεχωρίσει για ένα καλύτερο αύριο.

Π. Κ Ο ΥΤΣΟ ΥΠ Α Κ Η Σ

ΒΕΙ .1 F N U IT
μα ΤΓ’Κ '^ημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνοαμεσκείας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

Κ« ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Ο ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ
ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

PIA ΓΩΓΟΥ ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥ
Σολΐστ ο Δημητράκης

ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σ ύ γ χ ρ ο ν α μηχανήματα α να λα μ βά νουμ ε

όλες

:ις τυπογραφ ικές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ο λύ χρ ω μ ες

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Δ/ΝΣΗ: Σερεμτ-τος- Λύκος

Τηλεφωνείστε μας 29.762

Αγρότες
ζητούν
κυβερνητική
επέμβαση
3ΕΣΣΑ ΛΟΝ ΙΚΗ . Η». Την τπίμόα1η της χυΡιιιτνηαη: για να πληρω
θούν οι αγρότες που εΛωοαν σιτη?ά στο εμπόδιο χαι καπνά στον
Οργανισμό Καπνού, από Λύο μήνες
ιώρο. ζήτησε χτίς. η Ενωση Αγροιικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης αν
τιπροσωπεία της οποίας επισκερτηκε τον υπουργό Βόρειας Ελλά■κ»ς.
Σ ' αυτή την επίσκεψη. οι αγροτι
κοί σύλλογοι ζήτησαν να πορθούν
«Ηρα. γ ια την προστασία των π α 
ραγωγών. που η παραγωγή τους
κεπαστράηηκι από 50-100% στη
χαλαζόπτωση της 7 Αυγούστου.

Καταργείται
η ελεύθερη
χρήση

αυτοκινήτων
για πρόσφυγες
Καταργείται κάθε δικαίωμα για
ελεύθερη χρήση αυτοκινήτου σε Κύ
πριους πρόσφυγες με προσφάγι «.-ή
ταυτότητα, κυβώς και κάθε δικαίωμα
εισαγωγής ή αγοράς άλλων ειδών ή
αυτοκινήτων σε ελίΛθερη χρήση.
Οι πρόσφυγες που έρχονται για
τρωτή φορά στη χώρα, δεν έχουν
κανένα δικαίωμα ελεύθερης χρήσης.
Ό σοι Ôe είναι πρόσφυγες, που κατέ
χουν είδη και αυτοκίνητα βάσει του
ν. 628/252/78 συνεχίζουν μέχρι
5 8 84 να έχουν δικαίωμα μεταβίβα
σης, τελωνισμού με μειωμένους
δασμούς, εξόδου και εισόδου στη χώ
ρα των ίδιων αυτοκινήτων
Αυτό αναφερεται σε τηλεγράφημα
του υφυπουργού Οικονομικών κ. Π.
Ρουμελιώτη προς όλες τις Οικονομι
κές Εφορίες και Νομαρχίες του κρά
τους.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ CB ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Ετη γενική κινητοποίηση για την
αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκα
γιών της περασμένης Κυριακής στο
Διόνυσο και στην Πεντέλη, πήραν
μέρος εθελοντικά kui 50 αυτοκινηπ
στές κάτοχοι συσκευών C 8 που
έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας,
ύστερο από επίκληση του κέντρου
ΟΒτης ΕΛΠΑΜε την καθοδήγηση των στρα
τιωτικών αρχοΊν και της πυρόσβεση
κή; υπηρεσίας . οι 50 αυτοί συνδρο
μητές της ΕΛΠΑ συνέβαλαν θετικά
στην ομαλή διακίνηση των οχημά
των. στη μεταφορά ασθενών οπό
νοσοκομεία Kat παιδιών από κατα
σκηνώσεις. στην πυρασφάλεια ορι
σμέντον επικίνδυνων σημείων και
στην καθοδήγηση των βυτιοφόρων
προς τις εστίες της φωτιάς.
Η αλτρουίσπκή αυτή προσπάθεια
αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση του
κοινωνιχόύ ρόλου που μπορούν vu
παίξουν οι συκκυές CB. όταν χρησι
μοποιούνται σωστά.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
Μ ε τη ν προστα σία της Δ ιεθ νο ύ ς Δ ύ να μ η ς
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 10 (Α.Π.Ε.)
Τιι Ισραηλινά μέσα μαζικής ενη
μέρωσης μετέδωσαν, σήμερα το
πρωί, ότι το νέο σχέδιο Χαμπίμπ
προβλέπει ά η περίπου 9.000 Παλαι
στίνιοι μαχητές και οι ηγέτες τους θα
αποχωρήσουν προοδευηκά μέσα σε
δύο εβδομάδες.
'Ενα μέρος από αυτούς θα ανα
χωρήσουν δια θαλάσσης ενώ οι άλλοι
θα μετιιφερθούν με φορτηγά αυτοπκί
νητα. που θα παραχωρήσει η Λιβανική Κυβέρνηση, με προοριθσμό τη
Συρία.
Σ το μεταξύ, ο αριθμός των
ανδρών που θα αποτελέσουν τη διε
θνή δύναμη εποπτείας στη Βηρυτό,
καθορίστηκε οριστικά σε 2.000, από
τους οποίους 800 Αμερικανού 800
Γάλλοι και 400 Ιαταλού μετέδωσε ο
ραδιοσταθμός της Βηρυτού, που
ακούστηκε στη Λευκωσία.
Ο αριθμός, η εθνικότητα και η
σύνθεση της διεθνούς δύναμης εποπτείας ορίστηκαν σε μια σειρά από
σημερινές συνεδριάσεις πολιηκών
και στρατιωτικών . υπό την προεδρία
του λιβανέζου προέδρου κ. Σαρκίς.
πρόσθεσε ο ραδιοσταθμός, επικαλού
μενος καλά πληροφορημένες πολιτι
κές πηγές,
Τέλος, ο ραδιοσταθμός διευκρίνησε ότι ο Αμερικανός Διαπραγμα
τευτής κ. Χαμπίμπ προσπαθεί να
ολοκληρώσει η ς τελευταίες λεπτομέ
ρειες του σχεδίου για την ειρήνευση
της Δυτικής Βηρυτού και την αποχώ
ρηση των Παλαιστινίων, η εφαρμογή
του οποίου πρόκειται να αρχίσει την
Πέμπτη.
Ό π ω ς μεταδόθηκε από την Ουάσιγκτων, η κυβέρνηση Ρήγκαν προέτρεψε όλες τις πλευρές να τηρήσουν
αυστηρά την εκεχειρία στη Βηρυτό
λέγοντας ότι οι διεξαγόμενες υπό την
ατνίδα των Ηνωμένων Πολιτειών δια
πραγματεύσεις. για λύση της κρίσεως
του Λιβάνου, βρίσκονται σε μια κρί
σιμη φάση.
Το Σταίητ Ντηπάρτμεντ ανέφερε
χθες ότι ο προεδρικός απεσταλμένος
κ. Φιλίπ Χαμπίμπ πραγματοποίησε
ουσιααπκή πρόοδο στις προσπάθειες
για την εξασιράλσιη ειρηνικής πποχωρήσεως των ανταρτών της οργά
νωσης για την απελευθέρωση της
Παλαιστίνης από τη Λιβανική πρω
τεύουσα.
Εξ άλλου, το Ισραήλ εξέφρασε
την λύπη του προς τις Ηνωμένες
πολιτείες για παρενοχλήσεις αμερικα
νικών ελικοπτέρων στο Λίβανο το
περασμένο Σαββατοκύριακο και δια
βςβαίωσε την Ουάσιγκτων ότι δεν θα
υπάρξουν στο μέλλον παρόμοια επει
σόδια.
Το Σταίητ Ντηπάρτμεντ δήλωσε
ό η η έκφραση λύπης έγινε ύστερο
από έντονες διαμαρτυρίες για τις
παρενοχλήσεις των Ισραηλινών σε
αμερικανικά ελικόπτερα που πετού-

ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α
ΤΗΣ 1570ης ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ»
14, 15 και 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1982
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Παραμονή)
Ώρα 16 Διανομή πατραεαράόοτης νηστίσιμης σούπας
ΚΥΡΙΑΚΗ IS ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
'Ώρα 6 Επαρση σημαίας
Ώρα 9.45' Προσέλευση επισήμων
Ωρα 10.10- 10-25 Δοξολογία γω τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων
Ώρα 10 30' Η Μεγάλη Λιτανεία της σεπτής Εικόνας της ΠΑΝΑ
ΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
Ώρα 11 Κατάθεση Στεφάνου
'Ώρα 11.30 Επίδοση αναμνηστικών μεταλλίοιν
Δεξιομσηφ
Ωρα 12 Κπίόειξη ποντιακών χορών
Ώρα 13 - 15 Γεύμα επισήμων
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ώ ρα 10 Τρισάγιο στους τάφους Φιλ. Κτενίδου. Αμβροσίου Σουμε
λιώτου, I Κουσίδου και Λπ. Καραμανλίδου
Ώ ρα 11 Δεξίωση Διανομή πατροπαράδοτης αρτύσιμης σούπας,
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σαν από το αεροπλανοφόρο .Φόρρε
σταλ. που βρίσκεται στα ανοικτά του
Λιβάνου προς και από την Βηρυτό.
Τέλος . ο Ισραηλινός πρεσβευτής
στην Ουάσιγκτων κ. Μιοαέ Αρένς
έφΟασε αιφνιδίως αργά χθες στην
Ιερουσαλήμ και έγινε δεκτός από τον
πρωθυπουργό κ. Μπεγκιν και τους
υπουργούς εξωτερικών και άμυνας
κ.κ. Σαμίρ και Σαρόν.
Μετά την συνάντηση ο κ. Αρενς
είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το
Ισραήλ έχουν κοινό στόχο την ιχπο
μάκρυνση των παλαιστινιών από την
Βηρυτό και γενικώτερα από τον Λί
βανο. διαφωνούν όμως σχετικά με
τον τρόπο και στις μεθόδους με τις
οποίες θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός
αυτός.
ΤΗ ΛΥΠΗ ΤΟΥ
ΕΞΕΦΡΑΣΕ
Ο ΑΡΑΦΑΤ
Ο αρχηγός της οργάνωσης για
την απελευθέρωση της Παλαιστίνης
Γιασέρ Αραφάτ. σέ μήνυμά του προς
τον Γάλλο πρόεδρο κ. Μητέράν εςέφρασε τον «αποτροπιασμό· του και
«την κατηγορηματική καταδίκη του
της απάνθρωπης πράξης που ήταν η
χθεσινή δολοφονική επίθεση, εναν
τίον των Εβραίων στο Παρίσι.
Στο μήνυμά του. που δόθηκε στη
δημοσιότητα από την αποστολή της
Ο.Α.Π. στο Παρίσι, ο Αραφάτ δηλώ
νει πως με μεγάλη λύπη και συγκϊνη
ση πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδη
ση της δολοφονικής απόπειρας, τα
θύματα της οποίας ήταν Γάλλο Εβραίοι πολίτες.
•Είμαστε σε θέση να καταλάβου
με το μέγεθος της οδύνης της στιγμή
που αντιμετωπίζουμε τη δική μας τη
σφαγή.», προσθέτει ο Παλαιστίνιος
ηγέτης, ο οποίος δια μέσου του προέ
δρου Μητέράν εκφράζει τα πιό ειλι
κρινή του συλλυπητήρια και της
οργάνωσής του. καθώς και του
Παλαιστινιακού λαού σ η ς οικογέ
νειες των θυμάτων, όπως επίσης και
τις ευχές του για τη γρήγορη ανάρ
ρωση των τραυματιών, του επονείδι
στου ιησού εγκλήματος.

Οι δ ρ ά σ τες
Οι δράστες, που σύμφωνα με η ς

Επιτυχίες
ανακοίνωσαν
οι Ιρακινοί
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 10.-Το Ιράκ ανακοί
νωσε χτες ότι οι δυνάμεις του
βύθισαν δυο περσικά οκάς η
στο βόρειο Περσικό Κόλπο, Το
ανακοινωθέν ανέφερε επίσης
ότι το περσικό πυροβολικό
βομβάρδισε κατοικημένες πε
ριοχές ατη Μπάσρα. προκαλώντας «ζημιές·.
Τα ιρακινά στρατεύματα, εξάλ
λου, σκότωσαν δύο ΓΙέροες
στρατιώτες και κατάστρεφαν
στρατιωτικό υλικό. Η Περοία
Λεν εζέδωσε χτες πολεμικό α να 
κοινωθέν.

Νέκριοσαν
τα νοσοκομεία
στη Βρετανία
ΛΟΝΔΙΝΟ. 1β - Π ερίπου δΟΟΟηΐ)
νοσοκόμες και άλλοι εργαζόμε νοι σ η ς υγειονομικές ιιπηρεοίες
του χράτους. άρχισαν χτες πεν
θήμερη απεργία, μι αίτημα την
αύξηση των μισθών.
Τα 2.500 νοσοκομεία στην Α γ
γλία θα δέχονται μόνο έκτακτα
περιστατικά. Η κυβέρνηση έχει
θέσει Οί επιφυλακή Στρατό και
Αστυνομία για την αντιμετώπι
ση της κατάστασης.

G.G.

Α Ν Ο ΙΞ Α Μ Ε
Κ Α Ι Σ Α Σ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε
Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ

Πληροφορίες ήταν από 3 ως 5 βκτελεοαν την επίθεση με κινηματογραφι
κή ταχύτητα.
Μόλις έφθασαν έξω οπό το εβραϊκό
εστιατόριο -Τζο Γκόλντεμπεργκ»,
στην εβραϊκή συνοικία του Παρισιού,
άνοιξαν πυρ εναντίον ενός κρεοπω
λείου που βρίσκεται πλάι. Ταυτόχρο
να ένας από τους δράστες έριχνε μια
χειροβομβίδα μέσο στο εστιατόριο,
το οποίο κατόπιν γόζωοαν με τα αυ
τόματα. Φεύγοντας πυροβολούσαν
ενώ ένα όσπρο αυτοκίνητο τους ακο
λουθούσε Περίπου εκατό μέτρα πιο
κάτω επιβιβάσθηκαν ο' αυτό και εξα
φανίσθηκαν. Ενας αστυνομικός τους
καταδίωξε αλλά δεν τους πρόλαβε

Τ ο λά θο ς

Κατάργηση
του ΦΑΠ
Την πλήρη κατάργηση του νόμου
1249/82 για την φορολογία της ακί
νητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) ζητεί τώ
ρα σε υπόμνημά της προς την κυβέρ
νηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων.
Ο νόμος αυτός, τονίζεται σε σχετι
κή ανακοίνωση είναι «ανηδημοσιο
νομικός, τροχοπέδη στην εισαγωγή
συναλλάγματος, αντιαναπτυξιακός.
αρπα κακός·.
Μεταξύ των άλλων οι ιδιοκτήτες
ζητούν επίσης;
• Να μη φορολογείT<n η φίλη
κυριότητα (αφού ο φιλάς κύριος 8κν
¿χη έσοδο από τηνοκτνητη ιδιοκτι»
αία του.)
• Να δοθεί δυνατότητα στον ίδιο
κτήτη να εκχωρεί το ακίνητό του στο
Δημόσιο για την πληρωμή των φό
ρων του.

Αυτή την εικόνα η οδός Ροζιέ, του πολυτελούς 4ου διαμερίσματος
και κατεξοχήν «εβραϊκού κέντρου» της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά
την αιματηρή επίθεση των οπλοφόρων κατά του εστιατορίου Τζό
Γ κόλντεμπεργκ.
τα απειλητικά τηλεφωνήματα που εί
χε πάρει ο ιδιοκτήτης του
Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό
μέθα στο εστιατόριο σκοτώθηκαν 5
άτομα και τραυματίστηκαν 7. 7ο έκτο
ότομο καθώς και πολλοί τραυματίες
δέχθηκαν τα πυρά στο δρόμο. Οι νε
κροί, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, είναι
όλοι Γάλλοι. Το έργο της αστυνομίας
δασκολεάθηκε τις πρώτες ώρες μετά
την επίθεση από το παραπλανητικό
μήνυμα ότι στην περιοχή έχουν τοπο
θετηθεί βόμβες

Πάνω στη σύγχυση που επικροτού
σε ο γιός του Εβραίου ιδιοκτήτη του
εστιατορίου πήρε ένα όπλο και βγήκε
στο δρόμο, αλλά πυροβόλησε και
τραυμάτισε σοβαρά ένον αστυφύλακα
εν στολή που νόμιζε ότι ήταν ένας
από τους δράστες.

Η κατάσταση πολλών τραυματισμέ
νων ήταν τόσο σοβαρή ώστε σ' ορι
σμένους. για να μην μετακινηθούν
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες οε
υπαίθριο χειρουγείο που στήθηκε
στον τόπο της επίθεσης.

Αλλες πληροφορίες αναφέρουν ατι
οι επιδρομείς πριν κτυπήοουν το
εστιατόριο πυροβόλησαν και τραυμά
τισαν σοβαρά έναν αστυφύλακα που
βρισκόταν μόνιμα έξω απ' αυτό μετά

Το πλήθος που συγκεντρώθηκε, κυ
ρίως Εβραίοι, καταριόταν τους Αρα
βες και έδειξε άγριες διαθέσεις κατά
των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερς τους οποίους κατηγορούσαν
άτι αδικούν τους Ιοραηλινούς για τα
όσα γράφουν για την πολιορκία της Δ
Βηρυτού.
Πλήθος εβραίων γιουχάίσε και τον
Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν
που μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών
Γκοστόν Ντεφέρ παρακολούθησαν το

βράδυ επιμνημόσυνη δέηση για τα
θύματα της επιδρομής σε συναγωγή
κοντά στον τόπο της επίθεσης «ΜΙΤΕΡΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ- φώναζε το
πλήθος που είχε συγκεντρωθεί
Λίγο πριν το ισραηλινό υπουργείο
Εξωτερικών είχε ανακοινώσει οτι -η
αντισραηλινή ατμόσφαιρα που επι
κρατεί στο Παρίσι, από την έναρξη
του πολέμου στο Λίβανο κοι ιδιαίτερα
η συμπεριφορά των γαλλικών μέσων
ενημέρωσης, ενθαρρύνουν τις εξτρεμιστικές οργανωθείς σης επιθέσεις
τους εναντίον των Ισραηλινών και των
Εβραίων»

Κ α τά ρ ες

Ανακοίνωση
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφα
λίσεων ανακοινώνει άτι οι πληρωμές
των συντάξεων Δ ’ διμήνου (Ιουλίου
Αυγούοτου) θα γίνουν από 6 μέχρι
15 Αυγούστου.
Ο αριθμός των συνταξιούχων
κατά τα δίμηνο αυτό ανέρχεται αε
730 949 και το ύφος των συντάξεων
με το επίδομα αόει'ας. που καταβάλετιιι για πρώτη φορά, ανέρχεται σε
δραχμές 7.884,453.996.
Αναλυτικά στα παραπάνω σύνο
λα περιλαμβάνονται:
α)
Συνταξιούχοι
γήρατος:
581.790
με
δαπάνη
δρχ.
6.076.386.290
β) Συνταξιούχοι αναπηρίας :
125.449
με
δαπάνη
δρχ.
1.473.517.832.
γ) Ανασφάλιστοι υπερήλικες :
23.710 με δαπάνη δρχ. 334.549.874.
Εξ άλλου οΟ ΓΑ θα καταβάλει το
δθύμηνο αυτό το ποσό των 95 εκατ.
για ορφανικές συντάξεις στέλνοντας
3-500 επιταγές.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

30 Δ ΙΣ Α Π Ο
Τ Η Ν Ε .Ο .Κ .
Πάνω από 30 δισεκατομμύρια δρα
χμές θα εισπράξει φέτος η χώρα μιις

S T U D IO

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

από την ΕΟΚ, μέσω της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Αγοράς Γεωργικών
Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ) του υπουρ
γείου Γεωργίας.
I ον ίουκιο που περαοε το συνολι
κό ποσό που κιατεβλήθει από την
ΥΔΑΓΕΠ για τη στήριξη της εγχώ
ριας γεωργικής παραγωγής ανήλθε
σε 6.065 εν. δρχ. ενώ πέρσι τον Ιού
λιο το αντίστοιχο ποσό ήταν 530 εκ.
δρχΤο σύνολο των πληρωμών Προσ
ανατολιομού και Εγγυήσεων για το
εφτάμηνο Γενάρη Ιούλη 1982 «νέρ
χεται σε 18.464 εκ, δρχ. Το αντίστοι
χο ποσό για ιυ 1981 ήταν 1.002 εκ.
δρχ. Δηλαδή η αύξηση από πέρσι
αντιπροσωπεύει ίνιι ποσοστό 1.800%
Η διφηΜ εςαι όπως Τονίζει,μ σΚ
χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου
Γεωργίας
ότι θα υπερκαλυφθεί ο
αρχικός στόχος για την απορρόφηση
30 δισ.δρχ. για το 1982. μέσω της
ΥΔΑΓΕΠ από την Κοινότητα

Σε ανακοίνωση τής ισραηλινής πρε
σβείας στο Παρίσι αναφέρεται οτι
«έστω και αν οι δράστες του εγκλή
ματος τής οδού Ντε Ροζιέ δεν είνοι
ακόμη γνωστοί, είναι βέβαιο ότι απο
τελούν μέρος της διεθνούς τρομο
κρατίας που εμπνέεται πάντοτε από
την οργάνωση για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης •Η ενέργεια αυτή αποόεικνύει ακό
μη περισσότερο την ανάγκη να ξερριζωθεί η τρομοκρατία από τη βάση
της-,
Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
στο Παρίσι Ιμπραήμ Σους καταδίκασε
την επίθεση και εξέφρασε την λύπη
της ΟΑΠ για τα αθώα θύματα.

Ε λληνοβουλγαρική
συνεργασία στα
έτοιμα ενδύματα
Τέσσερις μικτές ελληνο βουλγα
ρικές εταιρείες παραγωγής ετοίμων
ενδυμάτων θα δημιουργηθούν πολύ
σύντομα.
Ηδη ξεκίνησε η διαδικασία για τη
σύστασή τους, δήλωσε ο πρόεδρος
του οργανισμού
βάμβακος
κ.
Ανδρέας Φραγκιάς, μετά τη συνάντη
σή του με τον Βούλγαρο υπουργό
της Ελαφρός Βιομηχανίας κ. Τόντορ
Τόνεφ (με τον οποίο είχε συναντηθεί
και στη Σόφια). Στην πρόσφατη
συνάντηση συζητήθηκαν επίσης
ενδιαφέρουσες προτάσεις για την
ανάπτυξη της συνεργασίας και σε άλ
λους πιο ζωτικούς τομείς.
* Παρατείνεται για ένα ακόμα δί
μηνο η ελεύθερη εισαγωγή (χωρίς
φόρους και δασμούς) κρεάτων από
την ΕΟΚ (βόδια για σφάξιμο ή για
εκπάχυνση.) Η προθεσμία έληξε σης
31-7-82 και παρατείνεται μέχρι
30-9-82.
Σχεηκή απόφαση εκδόθηκε από
την επιτροπή τιμών και εισοδημάτων.
* Προτεραιότητα στα προβλήματα
της Βιοτεχνίας που σχετίζονται με
την χρηματοδότηση και την φορολο
γία πρέπει να δώσει η κυβέρνηση, τό-

Βενζινάδικα1
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βινιζέλυυ 46 τηλ. 23.635
ETH ΝΑΟΥΣΑ
Αποσιφλου ΔΠΜήΐριος
ΙΙετρΙδη .9 ιΐ|λ 28 144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΠΑΑτσας Χρ,
Κολυνδρυύ 1 τηλ. 22.419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

νισε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κ. Βογιατζής, κατά τη χτεσινή συνάντησή του
με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας
κ. Γερ. Αρσένη.
Παρέδωσε επίσης στον υπουργό
αναλυτικό σημείωμα με τα ζητήματα
που απασχολούν η ς μικρομεσαίες
μεταποιηηκές επιχειρήσεις και ης
προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελη
τηρίου για την αντιμετώπισή τους.

ΧΑΡΤΟΥΜ 10 (ΑΠΕ)
Η Σούδα νική κυβέρνηση ανακοί
νωσε σήμερρ ότι η διάσκεψη κορυ
φής του Αραβικού συνδέσμου με θέ
μα την κρίση στο Λίβανο πιθανόν να
πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο
Φέζ του Μαρόκου.
Το επίσημο Σουδανικό πρακτορείο
Ειδήσεων «Σούνα· μετέδωσε ό η η
προπαρασκευαστική συνάντηση των
υπουργών Εξωτερικών πρόκειται ν'
αρχίσει στην Τύνιδα. Το Σουδάν που
είναι η 13η χώρα που ανακοινώνει
ό η θα λάβει μέρος σ' αυτές, θα συμμετάσχει και στις δυο συναντήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία
Αραβική συνάντηση κορυφής στο
Φέζ αναβλήθηκε το Νοέμβριο λόγω
των διαφωνιών που εκδηλώθηκαν
στους κόλπους του Αραβικού κό
σμου για το Σάουδαραβικό ειρηνευηκό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε έμμε
σα την αναγνώριση του δικαιώματος
ύπαρξης του Ισραήλ.
Αλλά το Τυνησιακό Πρακτορείο
Ειδήσεων «Ταπ. μετέδωσε προχθές
ό η ο_ βασιλιάς Φάχντ πληροφόρησε
η ς χώρες - μέλη του Αραβικού συν
δέσμου ό η η Σαουδική Αραβία δεν
πρόκειται να υποβάλει πάλι το ειρηνευηκό σχέδιο στη συνάντηση κορυ
φής του Φέζ.

A w v tm p eO o * «

Σήμερα Τετάρτη 11 Αυγούσν^υ
1982 εφημερεύει ως η ς 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Μαρίας Κουπατσιάρη
τηλ. 28.491
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο
Ειρήνης Μασούρα
τηλ. 23.132

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Ασηκού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν·
1250/1982 όη : Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΛΚΟΣ , ιδ. υπάλληλος του Νικόλαε»0
και της Σοφίας το γένος Μούρνου
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Βέ
ροια και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗ. οικιακά, του Δημητρίου κ°ι
της Σουλτάνας το γένος Κελεπούρι)
που γεννήθηκε και κατοικεί στο Νηθί
Ημαθίας πρόκειται να παντρευτούν 1*
εθρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων.

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
#

M e

τ ις

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ.
που οφείλουν εισφορές πσληές
δηλαδή από το 1980. 1981 και μέ
χρι τον μήναΜάίο του 1982. θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
τους αυτές μέχρι 31 Αυγούστου
ιά « γ
*
Και ο λόγος που θα πρέπει να
γίνει αυτό από τους οφείλοντες τέ
τοιες εισφορές εινοι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ ' όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως εάν αυτές
υι εισφορές οι παληες (1980. 1981
και 1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν
μετά την 31 Αυγουστου. θα πληρω
θούν με τις καινούργιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένα Αυτοί οι
ασφαλισμένοι πομ ανήκουν στην Γ
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα το ασφά
λιστρο αυτής της κατηγορίας έγινε
2 5 0 0 ό ρ χ,τό μηνά, αύξηση δηλαδή
κοτο 1)00 όρχ- «πδνω
Στην Δ κατηγορία, το ασφάλι
στρο μέχρι τώρα ήταν 2 3 5 0 τώρα
έγινε 3 1 0 0 δηλαδή αύξηση κατά
7 5 0 δρχ το μήνα.

π α λ η έ ς

τ ιμ έ ς

Στην Ε' κατηγορία δηλαδή όώ7
πλήρωνα, 2 8 0 0 τώρα θα πληρ“1'
νουν 3 7 0 0 αύξηση κατά 9 0 0 όΡ*
το μήνα.
τφό*'
Στην ΣΤ κατηγορία το ασι
στρο ήταν 3 5 0 0 δραχμές τώρα
νε 4.600 δοχ.
Από την έκτη κατηγορία και °°
νω είναι ποοαιρετικές οι κατογοΡ'*1
και το ασφάλιστρό τους αυ<ηΨΠ**
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορά
»ου 1980 μπορούν να πληρωθοώ*
μέχρι τις 31 Αυγούστου χωρίς τίλ*1
καθυστερήσεως. Ακόμη πληροφ0"
ρίσκα αναφέρεται ότι λόγω τώ
απεργίας των εισπρακτόρων που ιώ
γνωστό κράτησε 48 μέρες και ακό
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειώ*
θο πρέπει οι ασφαλισμένοι - όό°
μπορούν - να πενρούν από τα γΡ°·
φεία του ΤΕΒΕ (όίπλα στην Κλινι»^
Αβραμίδη Βέροια) από τις 7 3 0 ^
ιιρωϊ μέχρι τις 1 1 η ώρα για να πλιΓ
ρ ω σ ομ , τις ο φ ε ιλ ο μ ε ν ε ς ε ισ φ ο ρ έ ς
Υπενθυμίζεται ακόμη στο°5
ασφαλισμένους που κεφαλαιοποΜ"
σον τις παληές τους εισφορές ώ*
μην ξεχνούν την υποχρέωσή ΤΟώ
να καταβάλουν κανονικό τ>ς 6όσ<1'
που οφείλουν.

— Δάνεια
της ATE
σε αγρότες
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Τριήμερη
αργία
για όλους
• ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ
χ,
^έρες Οβ αδειάσει και πά·
|^ εη Α*"1να το Δεκαπενταύγουστο.
η ο ν ο ^ μ.! '“ νθΡ“ Της “ ργίας Γηζ
16 · * ^ιί1 ττΙν ε"ομενη Δευτέρα
αε « ^ ° νΤ0ς Υω ™ύς εργαζόμενους
Νπ
μΕΡ° ατο δημόσιο και στα
τ0 ΓΓύν0ημα >'ια
σης ’ ^ είλ'ενωση της Πρωτευού% τ 1ΙΓή απόφαση για την μετάθεμ η ο υ ^ Ρπ " ς ° Τ° Δημόσιο έλαβε ο
γ'ωρνπο Πρ^ Ρ'ας *■ Α>· Κουτσό·

®α προτιμούνται
01 ουνεταιρισμοί
Λαχαναγορά
ΔβΗΝΑ | | ΙΑΠΕ)
εν πρόκειται να υπάρξουν συνεσε λ μ°*' που να θέλουν να μπουν
λαχαναγορά, να υπάρξει κενό
η 0νΓΤ 1μα KUI v« μη ^ υ ς χορηγηθεί
Χ-τική αδεια·.
υ. ρν '«πάντηση αυτή έδωσε ο
Εμπορίου κ. Γ. ΜωραΓτης
βουλευτή του Κ.Κ.Ε. κ. Κ. Βά
νε
!Ι0? ^-ή’ησε "α προτιμηθούν οι
συνεταιρισμοί, «γω να μη
ζ1· ν α«ό- τις Λαχιιναγορές οι νον
0θεμποροι K(Jl μπούν άχλοι ,
. . ν τω μεταξύ,
ολοκληρώθηκε
οτα*
,®ου^·ή· Π συζήτηση, πάνω
Την Τ·ε*° °όθρα του νομοσχεδίου, για
ηςΛ Γΐ,ΟΤ' των Χονόρεμ>τόρων από
„¡^ . *ανοΥ°ρές. Κατά την ψηφοφοΟΤώΛ»,11^ ' Υ1<1 Τ0 τΡ'το άρθρο, διαπι-

-1

απαρτίας και η

^ Ρ ΐα σ η λύθηκε για την επομένη
την
συνεδρίαση vu
θα ψΐ|ψιιητ.ι
ψηφιστεί
’i ' ν»ννΐΛΐμι«υΐ|
η . “ τελευταίο άρθρο και θα αρχίσει
αη ήηηιση του Σ.Ν. «Για την ρύθμι5ρ1(ι ματων του υπουργείου Προε
tai η Γ 1' μττονομασία της ΥΕΝΕΔ
_
' Λ,,,ν διατάξεων».
IÇJ.

Για υπ οψ ή φ ιο δή μ α ρ χο στις εκ λογές

BAflZflKH «ΜΑΛΕπΙ»
ΤΟ ΠΑΣΟΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Εντάθηκε η δυσαρέσκεια
Ο «καθαρόαιμος» του ΠΑΣΟΚ πρόεδρος του Δημοτι
κού Συμβουλίου Βέροιας κ. Ανδρέας Βλαζάκης θα είναι
τελικά ο υποψήφιος δήμαρχος που θα υποστήριξα το
κυβερνών κόμμα στη Βέροια.
Αυτό ανακοινώθηκε χθές το βράδυ, σε σύσκεψη των
μελών του κόμματος που έγινε στο κέντρο «Ακρόπολη»
της Βέροιας, από την Νομαρχιακή Επιτροπή.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μπορέσαμε να συγκεν
τρώσουμε αργά το βράδυ, η ανακοίνωση για τον «διορι
σμό» του κ. Βλαζάκη σαν υποψηφίου δημάρχου βρήκε
αντίθετους αρκετούς από τους παραβρεθέντες στη σύσκε
ψη οι οποίοι φανερά εκδήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους.
Αναμένεται ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα διαχω
ρίσουν τη θέση τους, ενώ θα δημιουργηθεί πιθανότατα και
πρόβλημα καταρτίσεως του ψηφοδελτίου από την απρο
θυμία πολλών στελεχών και σημερινών δημοτικών συμ
βούλων να συμμετάσχουν σ' αυτό.
Μετά την ανακοίνωση του
ονόματος του κ. Βλαζάκη και την
δυσαρέσκεια που δημιουργήθηκε
• στα στελέχη του Κινήματος
αλλά και του ευρύτερου δημο
κρατικού χώρου, είναι πολύ πιθα
νό να ανακοινωθεί σύντομα και
νέα υποψηφιότητα από το χώρο

του ΠΑΣΟΚ - αυτή τη φορά η
απόφαση θα παρθεί στη Βέροια
και όχι στην Αθήνα που θα την
υποστηρίξουν ία δυσαρεστημένα
στελέχη του αλλά και άλλοι
παράγοντες που κινούνται στον
ευρύτερο δημοκρατικό χώρο.
Ό π ω ς παρατηρούσαν χθές διά-

Καταγγέλετοα η συμπεριφορά
του υφυπουργου κ. Βαλυράκη
ΑΠΟ Τ Ο Ν ΣΥΛΛΟ ΓΟ
‘Υπουργό των προδοτών του
κλάδου των τηλεφωνητριών»
άποκαλεί τον υφυπουργό συγκοι
νωνιών κ. Βαλυράκη ο ΠανελλήΣύλλογος Τηλεφωνητριών
Αειριστριών OTE με ανακοίνωσή
ϊ,οιί ηου έστειλε στα μέλη του
Ε λλόγου.

. Στην ανακοίνωση τονίζεται η
Απαράδεκτη συμπεριφορά και
^ v e n c í a που επιδεικνύει ο κ.
Ολυράκης απέναντι στα σοβαρά
“ ματα ίω ν τηλεφωνητριών και
^ κ ε κ ρ ιμ μ έ ν α στο θέμα της μη
^π ο ίη σ η ς απόφιισης του Δ/κού
^Μβουλίου
του
OTE της
'* '8 2 , που επιλύει προβλήματα
τοΐ) κλάδου.
£ ϊ ° «ίμενο της πνακοινώσεως του
δο^ ώ γ ° υ. που υπογράφει η πρόεΕυγενία Κατσουρϊδου - Δάμπα¡J¡ Κί11 η γεν. γραμματέας Μαρία
“ΡΥάρίτη. Ε(ναι τ0 παρακάτω:
X«* το Προεδρείο του
Υοο°^°υ
πραγματοποίησε απρομμάτιοτη συνάντηση με τον Υφυπουρ
*· θοΛυρ
Tou upa «η.

υπενθυμίσομε ότι στις 14/7/82
Π) συνάντηση στο γραφείο ίου
4
Συγκοινωνιών κ. Ακριτίδη η
δυο 'Τ '* ,011 Ο ΤΪ· υποσχέθηκε μέσα σε
^
νιι υλοποίηση την απόφαση
γ.

\ία- ' θολυράκης «ατά τη συνάντησή

ζ αυτή έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο
β»ιό των προηγουμένων συνοντη
«6ών' μας
, από την μέρα που κατέχει τη θέΛ*01’ "^υπουργού Συγκοινωνιών.
Ν1°’ θύμιοε του; κ.κ. Πανουργιό kui

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Τ Ρ ΙΩ Ν

Μούτσιο στις πιο άγριες επιθέσεις τους
evuvîiov του Συλλόγου μας και πιο
συγκεκριμένα εναντίον της Προέδρου
μαΐ·
.
,
„ ,
.
Η χθεσινή συμπεριφορά του κ. Βαλυρα
κη δυο ερμηνείες δέχεται:
Ή ο κ Βαλυράκη; από τον καιρό των
συσκέψεων του στην οδό Κωλέττη ήταν
συνεργός σ’ όλες τις φάσεις και σ' όλες τις
ενέργειες για την αγνόηση του Συλλόγου
μας κατ' αρχή κι αργότερα για τη διάλυ
ση του Συλλόγου μας (σπάσιμο τζαμιών,
δικαστήρια, σχέδια μετάταξης εξανδραποδισμού κλπ) και προσποιούνταν τον
υπερασπιστή Γης αξιοπρέπειιις της
Κυβέρνησης, προτρέποντας μπροστά μας
τη Διοίκηση του ΟΤΚ να τελειώνει αυτό
το θέμα. Μάλιστα και στη συνάντηση της
14/7/82 στο γραφείο του Υπουργού
Συγκοινωνιών κ. Ακριτίδη ο κ. Βαλυρά
κης εξέφρασε την απορία του πω; ακόμη
δεν υλοποιήθηκε ιιυτή η απόφαση.
Ή ότι μετά τη σύσκεψη της 14/7/82,
του ο υπουργός κ. Ακριτίδη; έθεσε το θέ
pu της άμεσης υλοποίησης της απόφασης
της 26/1/82, το κύκλωμα των δολιοφθο
ρέίιιν ίων συμφερόντων των εργαζομένων
της Κυβέρνησης και της Αλλογής μάλω
οι. τον κ. Βαλυράκη κιιι τον επανέφερε
στη «τάξη».
Οπωσδήποτε όμως το πρόβλημα του κ.
Βαλυράκη etvui ότι είτε το ένα συμβαίνει,
είτε τ' άλλο, δε μπορεί να εκπροσωπεί μια
σοσιαλιστική Κυβέρνηση, στην οποία ο
Λαός έδωσε την εντολή στις 18/10/81, να
υπερασπισθεί τιι συμφέροντα τών εργυζο
μένων. να διευρύνει τα δικαιώματα τους
απ' όλα να δείξει αξιοπιστία.
Μας είπε ο κ. Υπουργός: «Τώρα εγώ
όεν έχω Διοίκηση στον OTE. kui τίποτα
σχεδόν στον OTE δεν λειτουργεί».
Και εμείς του αποντήαιιμε: «Επτά μή
νες!!! περιμένουμε κ. Βαλυράκη. Μας
εμπαίζετε«. Ο κ. Βαλυράκη; μίλαγε ση ν»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΠΑ
,

Καλούμε όλο τον κόσμο
της Βέροιας απόψε στις 8.30
στα εγκαίνια του νέου μας
καταστήματος επί της
οδού Βενιζέλου 19
Ευχαριστούμε

διάβαζε ανακοίνωση των προδοτών του
κλάδου μας.
Ο κ. Βαλυράκη; εξέφρασε την ενόχλη
σή του για το γεγονός ότι το Προεδρείο
μας τον επισκέπτεται κάθε 15 μέρες για τιι
ζητήματα του κλάδου μας. χωρίς να μας
κλείνει ο ίδιος συνάντηση.
Θα έπρεπε να ευχαριστεί τον Υπουργό
μιιις Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης ο διάλο
γος με τους εκπροσώπους των εργαζομέ
νων και όχι να κρατά κλειστό το υπουρ
γείο του γι' υυτούς.
Κι ο Μυύτσισς της Ν.Δ. ο τόσο δεδη
λωμένος πολέμιος των Τηλεφωνητριών
όποτε ζητούσαμε συνάντηση αυθημερόν
κατά κανόνα, πραγματοποιούνταν.
Ο κ. Βαλυράκη; απεκαλεοε τη Προεφρο
μας εργατοπατέρα (πιπιλίζοντας τη γκαιμπελική φρασεολογία των ανακοινιίισεων
της ΠΑΣΚΕ Χωριστρών).
Κύρις Βαλυράκη, εργατοπατέρες με
θεσούλες και αμοιβούλες σας περιβάλ
λουν, ή φτιάχνονται από σας για να μη
σας ενοχλούν οι εργαζόμενοι στον OTE
με τα προβλήματα τους.
Η πρόεδρος μας σας ενοχλεί, κύρις
Βαλυράκη. επειδή είναι αγωνίστρια ασυμ
βίβαστη και δεν δέχθηκε ποτέ να φορεσει
κανένα καπέλο στο συνδικα/.ισμό. Κι'
αυτό, viu να μπορεί να ιιπερασπίζεται tu
συμφέροντα των εργαζομένων αγωνιστικά
και όχι με βάση τη σκοπιμότητα της πολί
τικης του καπέλου.
Σας ενοχλεί, κ. Βαλυράκη, η Πρόεδρός
μας διότι δεν σας επέτρεψε ν' αγνοήσετε
τη θέληση των Τηλεφωνητριών Χειρι
στραίιν OTE και τη νομιμότητα της συνδι
καλιστικής τους εκπροσώπησης.
Διότι σας εμπόδισε να στείλετε στο
σκλαβοπάζαρο της μετάπιξης ας Τηλε
φωνήτριες - Χειρίστριες του OTE
Διότι δεν πέρασαν ούτε tu σπασίματά
. σας των κρυστάλλων, ούτε οι αγωγές σας
στα οικαστηρω. ούτε tu επαίσχυντα σχέ
δια του μίσους και της ντροπής που κατα
σκευάσατε γιο τον εξανδραποδισμό ίων
μελών μας.
Κύριε Βαλυράκη. ο λαός δεν σας ψήφι
σε γυι να είστε ι> Υπουργός των προδοτών
του κλάδου μας Ο λαός σας ψήφισε για
να εξυγιάνετε το δημόσιο βίοαπό τη φαυλότητα. την υποκρισία, το βόλεμα των
ημετίρων Ο λαός ψήφισε την εντιμότητα,
την Αξιοπιστία που διακήρυξε η Κυβέρ
νησή σας.
Κύριε Βαλυράκη. για να μπορείτε νο
σταθείτε σαν Υπουργός οφείλετε αυτή την
εντιμότητα κι αυτή την αξιοπιστία να την
υπερασπιστείτε. Και στη συγκεκριμένη
περίπτωσή μας η υπεράσπιση της περνάει
μέσο απιί την άμεση υλοποίηση της από
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
OTE της 25/1/1982.
Συνάδελφοι, τη Δημοκρατία και την
Αλλαγή θα τις υπερασπιστούμε διότι για
τα πλεονεκτήματα του; αγωνιξόμιιστε αα
κλάδος 18 ολόκληρο χρόνια
Θα εμποδίσουμε τους δολιοφθσρείς της
Αλλαγής συνειδητούς και μη, όποια θέση
κι' αν έχουν, από του να βλάψουν τα αυμ
φέροντά μας που η αντιμετώπισή τους εί
ναι και ουμφέρον της Δημοκρατίας και
της Αλλαγής.
Μ αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Γω το Διοικητικό Συμβούλιο
Κ Πρόεδρός
Ευγ. Κατσουρϊδου Αάμπαση
Η ί εν. Γραμματέας
Μαρία Μαργαρίτη·

Φοροι παράγοντες, ο Αναισθησιολόγος κ. Ανδρεάδης για άλλη μια
φορά βρέθηκε «εκτός νυμφώνος»
και δικαιώθηκαν εκείνοι που ύπο
πτη ρίζουν ό π τα τοπικά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ δεν συνηγορούν για
πολιτική προβολή και κομματική
«αξιοποίηση» του αξιόλογου
αυτού προσώπου. Το ερώτημα
βέβαια είναι πως, μετά από όλα
αυτά, ο κ. Ανδρεάδης εξακολου
θεί να παραμένει στο χώρο του
Κινήματος.
Επίσης, όπώς παρατηρείτο
χθές, η υποψηφιότητα του κ.
Βλαζάκη ευνοεί τον κ. Τσαλέρα
αφού δεν μπορεί να γίνει σύγκρι

ση μεταξύ των δυο υποψηφίων.
Επίσης παρετηρείτο, ότι εφόσον
γίνει διάσπαση στο χώρο του
ΠΑΣΟΚ αλλά ακόμη και χωρίς
καμμιά διάσπαση, είναι πολύ
ενδεχόμενο να έρθει δεύτερος
στην εκλογική αναμέτρηση ο κ.
Σάββας Γαβριηλίδης, που θεω
ρείται - άσχετα με την κομματική
του τοποθέτηση - αξιόλογο πρόσ
ωπο και επιτυχημένος δημοτικός
σύμβουλος.

ΑΘΙίΝΑ . 11 (Α.Π-Ε.1
Η Αγροτική Τράπεζα , με εγκύκλιό τηι σε όλα τα υποκαταστήματα της
καθορίζει τα ανώτατα όρια των καλλιεργητικών δανείων που χορηγεί καθώε
και π ς προϋποθέσεις που χρειάζεται ο αγρότης προκειμένου να δανειοδοτηθεί
η να προμηθευτεί λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα με πίστωση.
Συγκεκριμένα η Α.Τ.Ε. χορηγεί δάνεια μεταξύ άλλων:
Α. Π Α ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ;
- Στους καλλιεργητές σουλτανίνας , κορινθιακής σταφίδας, οινοφόρων
και επιτραπέζιων σταφυλιών από 1800-6000 κατά στρέμμα.
- Στους καλλιεργητές υβριδίων αραβοσίτου για ξηρική καλιέργεια. 1000
οραχμές και για ποτιστική, καλλιέργεια 2100 δρχ. και γιο ποτιστική 3 800
δρχ. το στρέμμα.
- Στους καλλιεργητές βαμβακιού για ξηρική καλλιέργεια 1800 δρχ και
για ποιιστίίτή 3.800 δρχ το στρέμμα.
- Στους καλλιεργητές ελαιοποιήοιμης ελλάς 900 2000 δρχ το στρέμμα
και βρώσιμης ελιάς 1600 - 3000 δρχ το στρέμμα.
- Στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών 2800 - 6000 το στρέμμα και στους
καλλιεργητές αμυγδαλιάς . καρυδιάς , φυστικιάς, καστανιάς και συκιάς 1100
4000 δρχ το στρέμμα.
- Στους καλλιεργητές καπνού ανατολικού τύπου 8250 δρχ το στρέμμα
μπέρλεϋ 12.000και βιρτζίνια 12-000 δρχ to στρέμμα
Στους καλλιεργητές κηπευτικών, πατάτας, ξηρών κρεμμυόιών, σκόρ
δων. αγγινάρας, σπαραγγιού, ηλιάνθου κ.λ.π. 1200 4.800 δρχ το στρέμμα.
~ Για "iv καλλιέργεια πατάτας θα χορηγείται δάνειο μέχρι 8.000 δρχ το
στρέμμα,
- Στους καλλιεργητές ρυζιού 1600 δρχ. εφόσον έχουν νόμιμη άδεια ορυζοκαλλιέργειας,
* Στους κα?λ.ιεργητές τεύτλων 3.500 δρχ το στρέμμα και κτηνοτροφικών
τεύτλων 1.700 δρχ το στρέμμα.
Στην εγκύκλιο της Α.Τ.Ε. αναφέρεται επίσης, η δανειοδότηση κατά
στρέμμα των αρωματικών φυτών, μανιταριών. μαστίχας . οσπριοειδών, μέν
τας , ρητίνης, φράουλας . καθώς και η δανειοδότηση των φυτώριών.
Β. Για τη ζωϊκή παραγωγή η Α.Τ.Ε χορηγεί:
- Μέχρι 8.500 δρχ ντο κάθε γαλακτοπαραγωγό αγελάδα
- Μέχρι 6.250 δρχ. γ ω τα άλλα βοοειδή.
- Μέχρι 2.250 δρχ. γιο κάθε πρόβατο.
Τέλος, στην εγκύκλιο αναφέρπαι η δανειοδότηση για αγορά και διατρο
φή ζώων, για ενοικίαση βοσκοτόπων, για τη μελισσοτροφία, κονικλοτροφία
και την πτηνοτροφία.

Κ αταρ γήθηκαν κω λύματα και
ασυμβίβαστα για τις

Δ η μ ο τικές

Δικαστικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των OTA
και όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας^
μπορούν να εκλεγούν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, αν
παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύζεως
των συνδυασμών.

ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

Κ ά η κε
< p o p -* » ^ y ó

ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ
Η «μοιραίο διάβαση· too τραίνου στην
Κουλούρα σκότωσε «κόμη έναν άνθρωπο
και τραυμάτισε βαρεία άλλον ένα χθές το
απόγευμα.
Κάρβουνο έγινε ένα φορτηγό μιιζυ με
τον οδηγό του, όταν περνώντας πάνω από
τις γραμμές παριιαύρθηκ-ε από μιιι εμπορι
κτ| αμαξοστοιχία σε απόσταση τουλάχι
στον 300 μέτρων, πήρε φωτιά, ένας αυνε
πιβάτης στο φορτηγό πΣτάχτηκε έξω και
τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ο οδηγός χτυ
πημένος fΠαρειά έμεινε μέσα και κάηκε.
Πρόκειται γ»» τον οδηγό Γιώργο Μπέ
λα του Κων/νου υπό την Ηγουμενίτσα
Θεσπρωτίας, που μετέφερτ με το φορτηγό
τούβλα κα» κεραμίδια από Θεσ/νίκη otu
Γιάννενα. Ο βαρειά τραυματισμένος είναι
ο 24 χρόνος Φωκίονας Σταθόπουλος του
Διονυσίου, φοιτητής ΚΑΤΕΕ από την
θεσ/νίκη. που ζήτησε και επιβάστηκε στο
φορτηγό γιπ vu nuei. μάλλον, στα Γιάννε
να. Η κατάστασή του χθες το βράδυ ήταν
πολύ κρίσιμη και θα μεταψερόταν από το
Νοσοκομείο Βέροιας στη Θεσ/νίκη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της
Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, που
βρέθηκαν αμέσκνς στον τόπο του διχττυχήματος και ρετά «π<* μεγάλη προσπάθεια
αποκόλλησην το φορτηγό από την μηχα
νή της αμαξοστοιχίας, τα προειδοποιητικά
σήματα στη διάβαση (κόκκινο φώς και
κυμπανάκι) λειτουργούσαν κανονικά,
αλλά φαίνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού
δεν τα αντιλήψθηκε
Η εμπορική αμαξοστοιχία, με οδηγό
τον Χρηστό Εμμανουηλίδη. εκτελούσε
δρομολόγιο από Κοζάνη στη Θεσ/νίκη
και δεν κάνει στοαη στην Κουλούρα.
Πάντως επισημαίνεται ότι στη διάβαση
αυτή της Κουλούρας, που βρίσκεται πάνω
σε τμήμα της εθνικής οδού Βέροιας
Θεσ/νίκης. έχουν γίνει αρκετά δυστυχή
ματα και θα πρέπει να παρθεί κάποιο μέ
τρο, σύντομα, ώστε να μη θρηνήσουμε και
άλλα θύματα.

Παραδοσιακό
της Βέροιας
χαρακτηρίστηκε
έργο τέχνης
ΑΘΗΝΑ Μ ΙΑΠΕ)
Τέσσερα
παραδοσιακά
κτίρια
χαρακτηρίστηκαν «έργα τέχνης», με
απόφαση της υπουργού πολιτισμού
κ. Μερκούρη. Μεταξύ αυτών είναι
κιιι ένα βεροιώτικο. που βρίσκεται
ατην οδό Μ· Ασίας 3.
Τα κτίρια αυτά, σύμφωνα με την
απόφαση, αποτελούν αντιπροσωπευ
τικά δείγματα παραδοσιακής αρχιτε
κτονικής.
Τα άλλα τρία κτίρια είναι:
- Στην Θεσ/νίκη. το κτίριο επί της
οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 22
Πρόκειται γι« νεοκλαοστκό τετραό
ροφο με επιδράσεις των αρχών του
αιώνα μας και δείγμα του τύπου των
οικοδομώ'·' τυ« παλαιού κέντρου της
πάλης.
¿γην Αρναϊά Χαλκιδικής, το
αρχοντικό Κοτσαγγέλου.
- Στο Λιτόχωρο, το κτίριο επι της
οδού Αγίου Δημητρίου 3.

αρμόδιό να την αποδεχθεί. Η παραί
τηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή
από τη στιγμή της επιδόσεώς της.
Ειδικές διατάξεις νόμων, που απαγο
ρεύουν την υποβολή ή την αποδοχή
της παραιτήσεως των προσώπων που
προβλέπει η παράγραφος I ή που
περιορίζουν το δικαίωμά τους να
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της
αρχής ν' αποδεχθεί την παραίτησή
τους δεν θίγονται από τις διατάξεις
αυτής της παραγράφου. Τπ πρόσωπο
αυτής της παραγράφου πρέπει να μην
έχουν υπηρετήσει στο Δήμο ή την
Κοινότητα που θα υποβάλουν υπο*"!·1’.**'·■"—· Λιιλ ιιήΨΓ πηιν «Γ ,νλη

Αυτό προβλέπει, μεταξύ των αλ
4. Το κώλυμα που προβλέπεται
λων, το άρθρο 5 του νόμου 1270/82
που αντικατέστησε το άρθρο 36 του στις παραγράφους 1 και 2 παύει να
υπάρχει, αν τα πρόσωπα που έχουν
νόμου 1065/80.
το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση
Πρόσθετη υποχρέωση όμως, γω
κείνους που θέλουν να εκθέσουν υπο τους πριν από την ημέρα της ανακηψηφιότητα στον Δήμο ή στην Κοινό ρύξεως των υποψηφίων. Η παραίτη
τητα στην περιφέρεια του οποίου τώ- ση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή
pu υπηρετούν είναι να έχουν πόψει _στον Ειρηνοδίκη ή στον Πρόεδρο
Πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλ
ΥΜ npiv τ κ
ΟΤΟΟ 1982, σύμφωνα με τα άρθρα 51
του νόμου 1065/1980 και 243 του
Αστικού Κώδικα.
Λόγιο του ελάχιστου χρονικού
διαστήματος που απομένει μέχρι την
15 Αυγοόστου. για την άρση αυτού
του κωλύματος, για τις προσεχείς
εκλογές, δεν μένει άλλη λύση παρά η
άμεση παραίτηση των ενδιαφερομέ
νων από τις θέσεις τους μέχρι :η 15η
Αυγούστου 1982.
Το μάθημά των θρησκευτικών τη Λυκείου να είναι παραφορτωμένο
Για να υπάρχει μάλιστα αναμφι
σβήτητο χρονικό σημείο λύσης της παρά την σχετική πρότασι του ΤΟ πρόγραμμα ότιιν μάλιστα η καθο
υπαλληλικής σχέσεως η παραίτηση ΚΕΜΕ δεν πρόκειται να καταργηθή ρισμένη ύλη δεν θα περικοπή
θα πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό στη δευτέρα τάξι του Λυκείου. Επί
Απο πλευράς Εκκλησίας η λύση
επιμελητή στον Ειρηνοδίκη ή στον σημες διαβεβαιώσεις δόθηκαν γι
θεωρήθηκε ικανοποιητική για το λό
Πρόεδρο Πρωτοδικών, της περιφέ αυτό στην ηγεσία της Εκκλησίας από γο ό π δεν έγινε δεκτή η πρόταση του
ρειας στην οποίο υπάγεται ο Δήμος ή υπςυθύνους της Πολιτείας παράγον- ΚΕΜΕ περί κατπργήοεως του μαθή
η Κοινότητα, σύμφωνα με τις διατά τες.
ματος, εφ όσον η διδακτέα ύλη
ξεις τηε παρ. 4 του άρθρου 5 του Νό
Σχετικά έγινε γνωστό οτι στο τρί παραμένει.
μου 1270/1982.
το έτος κατσρΥούνται ή περικόπτον
ται μαθήματα που δεν θεωρούνται
Ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
απαραίτητα για π ς εξετάσεις και που
Ο ΝΟΜΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συγκεκριμένα το κείμενο του δεν βοηθάνε τους μαθητές στην προε
σχετικού άρθρου, 'π ο υ αναφέρεται τοιμασία τους για τα ανώτατα ιδρύ
Καλούνται όλοι οι αδιόριστοι
στα κωλύματα και ασυμβίβαστα, εί ματα. Σ ' ουτά είναι τα θρησκευτικά εκπαιδευτικοί (καθηγητές δάσκαλοι
που
οι
δύο
ώρες
διδασκαλίας
θα
γ
ί
ναι τα εξής:
νηπιαγωγοί) Ν. Ημαθίας σε συγκέν
νουν μία αλλά σύμφωνα με π ς διαβε
1. Δεν μπυμοβν νο εκλεγούν ή να
τρωση σήμερα Πέμπτη 12 Αύγου
βαιώσεις η ύλη θα ενταχθή σκι μαθή
είναι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτή
στού κιιι ώρα 7μ4ΐ στο Φουαγιές της
των και Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμ ματυ της προηγούμενη; τάξεως.
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών με
Αρμόδιοι
του
υπουργείου
Παι
βουλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι
θέμα . την δημιουργία
Ενωσης
δείας
.
παρατηρούν
ότι
τα
θρησκευπ
υπάλληλοι του κράτους και των
Αδιόριστων και την προώθηση των
κά
ως
Γ.ξεταστέον
μάθημα
σ
π
ς
πάνε
Οργανισμών Τοπικής Αυιοδιοικήπιστημιακέςσχολές δεν περιλαμβά ιδιαίτερων προβλημάτων μας.
σεως που υπηρετούν με οποιαόήποτε
νεται
ούτε στην θεολογι τή Σχολή,
Ομάδα Πρωτοβουλίας
σχέση και όσοι υπηρετούν στις Ένο
οπότε δεν είναι απαραίτητο στην τρίΑδιόριστων Εκπαιδευτικών
πλες Δυνάμεις και στα σώματα
Ασφαλείας.
Λεν μπορούν επίσης να εκλε
γούν ή να είναι Δήμαρχοι, Πρόεδροι
Κοινοτήτων και Δημοτικοί ή Κοινο
τικοί Σύμβουλοι, όποιοι συνδέονται
με το Δήμο ή την Κοινότητα με
οποιαδήποτε σύμβαση, καθώς και τα
μέλη της δίοικήοεως. οι σύμβουλοι
και οι υπάλληλοι Νομικιόν προσώ
πων που συνδέονται με το Δήμο π με
την Κοινότητα μ£ οποιαοηπστε θυμ
ίαση. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα
συμμετέχουν με οποιαδήποτε τρόπο
στην επιχείρηση που προβλέπει η
σύμβαση, δεν υπάρχει κώλυμα εκλογικότητας ή ασυμβίβαστο για τους
αντιπροσώπους του Δήμου ή της
Κοινότητας σε δημόσιες ή δημοτικές
κοινοτικές ή μικτές επιχειρήσεις.
3. Λεν αποτελεί ασυμβίβαστο η
συναφή συμβάσεως αγοράς δημοτι
κών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον
» ··
εκποίηση έχει γίνει ύστερα από
πλειοδοτική δημοπρασία και αυτός
που έχει ανακηρυχθεί πλειοδότης δεν
έλαβε μέρος στη διαδικασία της
εκποιήσεως με την ιδιότηπι του μέ
λους της δημοτικής ή της κοινοτικής
ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ
αρχής, και εφόσον το τίμημα πρέπει
να καταβληθεί εφάπαξ. Επίσης δεν
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ
αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η
συνομολόγηση οποιοσδήποτε συμβάσεως με το Δήμο ή την Κοινότητα,
αν το αντικείμενό της είναι αξίας
μικρότερης από 200.000 δραχμές το
χρόνο. Μπορούν να εκλεγούν ή να
είναι μέλη των δημοτικών και κοινο
τικών αρχών, τα μέλη της διοικήσεως
και οι σπάλληλΛι δημοσίων ιτπιχΟρή
σεων και Οργανισμών Κ οκής Οφΐ
λείας, που συνδέονται με το Δήμο ή
την Κοινότητα με σύμβαση που είναι
σχετική με το αντικείμενο της όραI στηριότητάς τους.

Δεν καταργειται
το μάθημα Θ ρησκευτικώ ν
στα Λ ύ κεια

Κ έντρο
Β Ε Ρ Ο ΙΩ Τ ΙΣ Α
Ανοίγουμε το Σάββατο

14 Αυγούστου

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ
ΛΑΪΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ

Κ α ίτιι Γκρευ

Γιάννης Μ ω ραϊτης

ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΛΕΚΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 21.321
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5 Ανάποδη ... απογευματινή εψημε
ρίί$α — Αντίστροφα το ικανό.
δ. Αρχαίων θεών μητέρα - Αυτός
έχει τα δικά του προβλήματα
7. Ένα εγώ ξενόγλωσσο - Δικά
Β. Ο μπαμπάς του μυθολογικού Φρί
ξου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
L Ανδρικό όνομα όχι πολύ συνηθισμβνοΣτην αρχαία ελληνική σημαίνκ
■nu μέχρι και πρόσφατα.
1. Ε' αυτό το κατπστημα δουλτιν.ι
kui t ‘ αφεντικό (καθ.Ι
Ενα σύμφωνό μας ακόμη και γ ί
νεται ξένη πετρελαϊκή εταιρεία
(ttvtÎotp) - Πρώτο - δεύτερα από
μια σειρά

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Πηλιορείτικο χωριό
2. Ομοια φωνήεντα
3. Θέρετρο της Αθήνας
4 Ακολουθείται κι' απ' το «βρέχει·
και δηλώνει αδιαφορία αυτή η
έκφραση (αντίστρ.)
Προηγούν
ται στος βασιληάδες
5. Μετέχει στην ύφανση στον αργα
λειό. εδώ πολλά και ανορθόγραφα.
6. Αυτό το «καράβι» από κει... — 15
7. Νησί μας.
8. Επμινυμο διάσημου θεατρικού
συγγραφέα, από τη Βρετανία —
Ουγγρική ποδοσφαιρική ομάδα.

Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΡΠΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: / ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2. STOP - ISO 3. ΘΟΛΑ -

ΤΙΜΟΣ
(ΜωραίιήηΟ * 311ΣΛ 5. ΟΔΙΚΟΝ 6. ΠΙ - ΡΡ - ΕΛ.Σ. 7.
AAPIλ SO Σ 8. ΚΟΟΣ - SOTA 9. S T - ΛΗΔΑ 10. ΑΝΤΙΠΑΛ&Σ
ΚΑΘΕΤΑ: /. ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ 2. STO (ΡΕ-ΜΙ...) - ΔΙΔΩ 3. ΘΟΛΟΙ POST (ΣταΤτκΐρ) 4. OPA - ΚΡΙΣΤ1 5. ΜΟΡΑ 6. ΟΝΤΙΝ - Λ Α
7. 1Σ - ΟΝΗΛ S. ΛΙΜΑ - ΕΣΟΔΟ 9. ΟΝΟ - ΤΛΣ 10.
ΣΟΣΓΟΣ

• Μετά u só υπηρεσία πεντε χρό
νων στην αστυνομία χωρίς να έχει
συλλάβει μέχρι στιγμής κανένα
κακοποιό ο αστυφύλακας I κοργκεν
Γκϊλ, αποφάσισε να παραιτηθεί.
Καθισμένος στο γραφείο του στο
σπίτι ταυ. πήρε το στυλό του για να
γράφει την παραίτησή του. Το στυλό
του όμως Δεν έγροφε και σηκώθηκε
ο« πάει στο κοντινότερο βιβλιοπω
λεία για ν' αγοράσω ένα άλλο.
Πηγαίνοντας « ε ΐ «ίόκ το βιβλίο
πώλη ι*ο απειλείται από κάποιο διαρ
ρήκτη. Χωρίς να χάση καιρό έδωσε
μια γροθιά στο διαρρήκτη και τον
ακινητοποίησε Έτσι ο αστυφύλακας
Γκιλ έκανε την πρώτη του σύλληψη
και φκκηκά αναθεώρησε την απόφασή
του να παραιτηθεί.
• Ο Σβέν Αντερσεν. 80 χρόνων.
από αϋπνίες. Λυτό συνεχιζόταν μέχρι
τώρα τελευταίο όποτε πήρε ένα φάρ
μακο για τα βρογχηκά του.
Το αποτέλεσμα ήταν να ξαναβρεί
τον ύπνο του.αλλά να χειροτερέψει η
κατάσταση του στήθους του.
• Ι-Ι πλατεία Βάθης ονομάστηκε
έτσι για ti στο μέρος εκείνο το έδαφος
χαμήλωνε απότομα στην κοίτη του
μικρού χείμαρρου Κυκλοβόρου και
χωριζότανε σ* δυο δρόμους που ο
τνας πήγαινε στο Μκνίδι και ο άλλος
στο Λιόσια.
• Το τελειότερο άρμα μάχης που
υπάρχει σήμερα στον κόσμο, είναι το
γιρμσντκό «Λ/οπαρντ 2·. Το τάνκ
αυτό - πέρα από το Λη διαθέτη εξαι
ρετικά εξελιγμένα συστήματα πυρός
και πολύ ανθεκτικό θώρακα στη νέα
έκδοσή του διαθέτει τον επαναστατι
κότερο κινητήρα από όλα τα οχήμα
τα της κατηγορίας του. Το Λέοπαρντ
2 μπορεί να κινηθεί με οποιοδήποτε
καύσιμο. Μπορεί να κάψει βενζίνη,
κηροζίνη, πετρέλαιο ντήζελ. ακόμη
και φωηστυτά πετρέλαιο, ή κοι μείγ
μα των παραπάνω καυσίμων. Επίσης
σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να
κινηθεί ακόμη κυι με οινόπνευμα ή
ξυλόπνευμα. Ο κινητήρας που «κατα
πίνη to sovto» είναι από τα καλύτε
ρα φυλαγμένα μυστικά του ΝΑΤΟ
και καντίς δκν ξέρει πως ακριβώς έχει
επιτευχθεί η τρομερή αυτή ευελιξία
του στο είδος του καυσίμου το οποίο

χρησιμοποιεί
• Οι συνάδελφοι σε μια εταιρία,
Φελίπε Ραβάλο 29 χρόνων, και
Αλφόνσο Καρριέρα, 27 χρόνων, πιέσθηκαν από μια όμορφη κοπέλα να
μονομαχήσουν για την καρδιά της.
Τα όπλα που διαλεχιηκαν ήταν
αυγά και σάπιες ντομάτες, που πέταξαν ο ένας στον άλλο από απόσταση
είκοσι βημάτων. Ετη συνέχεια όμως
συνεννοημένοι από κοινού πέταξαν
αυγά και ντομάτες πάνω στην εκλε
κτή τους, που το έβαλε στα πόδια.
Τελικά οι δυό τους έγιναν καλοί
φίλοι και έκοψαν κάθε επαφή μαζί
της.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι: ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΙΑNNHE του Αποστόλου
και της Αικατερίνης το γένος Τζουβάρα που γεννήθηκε στο Λέχοβο
Καστοριάς και κατοικεί στην Βέροια
επαγγέλματος τορναδόρος και η
ΕΟΦΙΑ ΕΙΜΟΥ του Ετεργίου και
της Ελένης το γένος Λούκα που γεν
νήθηκε στον αΓιο Λουκά Γιαννιτσών
του Νομού Πέλλης και κατοικεί στην
Βέροια επαγγέλματος νοικοκυρά,
πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου στην Βέροια.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ο
ΓΣαν
Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο
ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο
Ένα ίδρυμα με παράδειγμα
ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (!ΝΠ)
Το ξεκίνημα έγινε πριν από 150
περίπου χρόνια στη Ρώμη. Στις 21
Απριλίου 1829. επέτειο της ιδρύσεως
της Ρώμης, 0 τότε διάδοχος του
αυτοκρατορικού θρόνου της Πρωσσίας και μετέπειτα βασιληάς Γουλιέλμος ο 4ος. ανέλαβε υπό την υψηλή
προστασία του το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΤ1
ΚΟΡΡΙΣΠΟΝΤΕΝΤΣΑ
ΑΡΚΕΟΛΟΤΖ1ΚΑ» και έθεσε στη
διάθεσή του μια σειρά από αίθουσες
ιης Πρωσστκής Πρεσβείας, που βρι
σκόταν τότε στο Λόφο του Καπιτω
λίου. Η δραστηριότητα του Ινστιτού
του δεν διέφερε πολύ από το σημερι
νό έργο του Γερμανικού Αρχαιολογι
κού Ινστιτούτου, που περιλαμβάνει
αρχαιολογική έρευνα, συλλογή υλι
κού από τις χώρες της κλασσικής
εποχής στη Νότια Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αίγυπτο και την
δημοσίευση των ερευνητικών αποτε
λεσμάτων σε μηνιαία ή ετήσια τεύχη.
Τις πρώτες ανασκαφές περί τα μέσα
του περασμένου αιώνα διενήργησε ο
Διευθυντής του Παλαιού Μουσείου
του Λούστγκαρτεν του Βερολίνου,
Κάρλ Μπαίτιχερ. Το 1862 ο Βερολινέζος Στράκ αποκάλυψε το Θέοίρο
του Διονύσου. Τις ανασκαφές στην
Ολυμπία επέβλεψε για ένα χρονικό
διάστημα ο καθηγητής ΦούριβαινΥκλερ (πατέρας του περίφημου διευ
θυντή ορχήστρας της εποχής μαςλ
Στην Τουρκία Γερμανοί αρχαιολόγοι
ανακάλυψαν τον περίφημο βωμό της
Περγάμου που «φιλοξενείται» τώρα
στο Ανατολικό Βερολίνο και στην
Λίγοπτο την Αμάρνα με το περίφημο
κεφάλι της Βασίλισσας Νεφερτίτι.
Και σήμερα ακόμα συνεχίζονται οι
ανασκαφικές εργασίες στη Ρώμη, την
Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, το
Κάιρο, τη Μαδρίτη, την Βαγδάτη και
την Τεχεράνη, Εκτός τούτου το Γερ
μανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
διατηρεί Γραφεία στην Ά γκυρα, τη
Λισαβώνα, την Υεμένη και την
Δαμασκό, καθώς επίσης και ειδικές
βιβλιοθήκες με αρχεία φωτογραφικού
υλικού, που είναι στην διάθεση των
αρχαιολόγων όλου tou κόσμου. Η
μεγαλύτερη βιβλιοθήκη λειτουργεί
στη Ρώμη και περιλαμβάνει περισσό
τεροος από 120,000 τόμους και 700
περιοδικά. Περίπου 45.000 τόμοι βρί
σκονται στη Βιβλιοθήκη της Κεντρι
κής Υπηρεσίας του Ινστιτούτου στο
Βερολίνο, ενώ άλλοι 225.000. στις
Βιβλιοθήκες των άλλων παραρτημά
των και Γ ραφείων του οε ολόκληρο
τον κόσμο. Σήμερα το Γερμανικό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο θεωρείται
κρατική υπηρεσία και υπάγεται στο
ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερι
οικονομικά, ενώ την χρηματοδότησή
του συμπληρώνουν με ετήσιες επιχο
ρηγήσεις η Γερμανική Εταιρία Ερευ
νών, το «Ίδρυμα Φολκσβάγκεν», το
«Ίδρυμα Τύσσεν» kui η Εταιρία
•Τέοντορ Βίγκαντ». Με έδρα το
Βερολίνο στεγάζεται τώρα σε οίκημα
κλασσικού τύπου, που αναπαλαιώθηκε και επκκτάθηκε πριν μερικά χρό
νια, για να μπορεί να καλύπτει τις
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Στην
κεντρική το» υπηρεσία εργάζονται
πάνω από 50 επιστήμονες, που
προέρχονται από γερμανικά Πανεπι
στήμια. Μουσεία και Ινστιτούτα. Το
σύνολο των επιστημόνων που διαθέ
τει, ανέρχεται περίπου στους 100.
Εκτός από αρχαιολόγους απασχολεί
ιστορικούς της Τέχνης και ειδικούς
για επιγράμματα. Η κεντρική υπηρε
σία αποτελεί φυσικά και τον πυρήνα
των δραστηριοτήτων του. Εκεί γίνε-

Α ιο β ά ζ ε τ σ
Μα> β ι ο δ ι ό ε ε (
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Ανοίγουμε το Σάββατο

14 Α υγούστου
Α φ ές Ράπτη
Κώ στας Κ αραολάνης

BfcPUlAi
Πιιροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. Iβλάβες)
Υδρευση
Ο λ.Ε. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

ΝΑΟΥΣΗΧ
Πυθροσβεσιικη
2 2 199
Νοσοκομείο
22 200
Δ Ε Η. (βλάβες)
22.314
Ο.Σ.ε Ισιαθυος)
41 353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυμυοβεσπκή
23 619
Δ Ε Η (βλάβες)
23.364
Ι.Κ A (ποωτ βοήθειες)
23.376
Αμεση Δράση
100
Ο T Ε. (βλάβες)
121
Πυροσβεστική
199

Στις 12 Αυγούστου 1944, στο Ιιαρίσι,
ο ήροκις του πρώτου παγκοσμίου πολέ
μου στρατηγός Πεταίν κάλεσε τους συμ
πατριώτες του να υποστηρίξουν τη ναζιστική Γερμανία. Σαν σήμερα επίσης το:
838 Το Αμόριο Μ. Ασίας, πατρίδα του
Βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοφίλου,
που το υπερασπιζόταν ο στρατηγός
Αέτιος καταλαμβάνεται με προδοσία
από τους Άραβες του Μουτασίμ.
1499 Οι Τούρκοι καταναυμάχησαν tov
ενειικό στόλο στη Σαπιέντσα της
Ιταλίας.
1687 Ο δούκας της Λοραίνης και ο Λου
δοβίκος του Μπάντεν νίκησαν τους
Τούρκους υπό τον Σουλεϊμάν πασά,
στη μάχη του Μόακς.
1759 Η Ρωσία και η Αυστρία νίκησαν
τους Πρώσους στο Κούνεσντορφ
της Γερμανίας με αποτέλεσμα να
πέσει η Λρέσδη στα χέρια των
Αυστριακών.
1980 Το βρεταννικό υπουργείο συγκοι
νωνιών με απόφασή του απαγορεύει
την είσοδο στην Αγγλία εκδρομι
κών πούλμαν που ναυλώνοντσι από
ελληνικά τουριστικά γραφεία, με το
αιτιολογικό ότι οι Έλληνες οδηγοί
συμπεριφέρονται άκραις επικίνδυνα.
1981 Εκπρόσωπος της Περσικής πρε
σβείας στη Ρώμη προειδοποιεί την
Ιταλία νη μη χορηγήσει πολιτικό
άσυλο στον Μπανί Σόντρ.

Βενζινάδικα

Ο ΧΡΟΝΟΣ
Η φιλάρεσκη και υπερώριμος
δεσποινίς πηγαίνει στον οδοντογια
τρό.
— Γωτρέ μου. μου πονάνε όλα μου
τα δόντια θα είναι από τον καιρό.
Κι ο οδοντογιατρός.
Ό χ ι από τον καιρό δεσποινίς
αλλά από το χρόνο.
Ο κ. Τόμσον, από το Τέξας, δυνα
μικός πιστολέρο. μπαίνει σ' ένα μπάρ
και βιαστικά «¿»¿Βάζει πέντε - δέκα
ουισκυ. Επειτα ργαςει απο τη ςωνη
του ένα πιστόλι και «μπαμ» σκοτώνει
τον μπάρμαν. Κατατρομαγμένος τρέ
χει τότε προς το μέρος του ο ιδιοκτή
της του μπάρ και του λέει όσο το
δυνατόν πιο ψύχραιμα:
—Τι κάνατε κ. Τόμσον. σκοτώσατε
τον μπάρμαν μας;
—Και λ.οιπόν; απαντάει ο πιστολέρο βάλτε τον στον λογαριασμό μου!
ΤΙ ΝΟΜΙΖΕ
Δυο πιτσιρικάδες συζητούν για το
πως γεννήθηκαν.
— Εσύ σε τι γεννήθηκες:
— Μέσα σε ένα τριαντάφυλλο. Κι
εσύ;
— Εγώ σε ένα λάχανο.
Εκείνη τη στιγμή τους ακούει ένας
τρίτος πιτσιρίκος και λέει:
— Εγώ γεννήθηκα μέσα σε ένα
αυγό.
— Ψεύτη κάνουν οι άλλοι δυο.
Αυτό δεν γίνεται.
— Δε γίνεται... Κι' όμως κάθε φορά
που κατεβαίνω τα σκαλιά της πολυ
κατοικίας μας ο θυρωρός μόλις με
βλέπει λέει: ·Μπά να ο γιός της
κοκότας του τρίτου.·.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι tou Γηροκομείου ευχαρι
στούν τους κάτώθι.
I >Την κ. Μαρία Γιακτσόγλου γιρ
την δωρεά των 2000 δραχμών, για
την ανακομιδή των οστών του συζύ
γου της.
2) Τον κ. Νικόλαο Καρασταμάτη
για τη δωρεά των 1.500 δραχμών,
στην μνήμη της συζύγου του Δέσποι
νας.
3) Τον κ. Θεμιστοκλή Ιατρόπουλο
για τη δωρεά των 1,000 δραχμών,
αντί στεφάνου, στη μνήμη της Ελέ
νης Γιακτσόγλου.
4) Την κ. Avaotuola Τσίτρου για
τη δωρεά των 1.000 δραχμών, εις
μνήμην της συνυφάδος της Γεωρ
γίας.
εκ του Γηροκομείου

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεσ/νίκης 134, τηλ. 24.305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κύρτση ! τη/L 22.767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΗΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βενιζέλου 147 τηλ. 23.448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

¿UavuntpeúoYie

Σήμερα Πέμπτη 12 Αυγούστου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μπολιού - Ούτα
τηλ. 29.759

•

•

•

Μήν καίτε τις καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος »α καταστρέ
ψετε δ,τι μέ κάπο πολλών
έτών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν άμαδική
καύση τών καλαμιών, ό
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
Σεβοστεϊτε τήν περιουσία
τού γείτονα σας.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
' Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΚΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΜΠΡΙΟΖΑ

ΤΕΧΝΗ

Λαϊκή ώρα
ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 21321

62 5 5 5 62 666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζέλπυ
¿ 3 A ja
Εθνική Τραπεζσ
24.141 2 4 3 4 3
Ένανιι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΓΕΛ
20.726
θπτοκμότους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23 883
ΝΑΟΥΙΗΣ
ΠΑιιι Καριιτασιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωροί τη
23 350

Δεν είναι κακό να μετρούμε στ®
δάκτυλά μας να γράφουμε, να ξ“ν0
γράφουμε, να κάνουμε σχέδια *01
διαγράμματα. Πολλοί κάνουν το λό
θος να πιστεύουν, ότι εκείνοι που δε*
καταφεύγουν σε αυτά τα πρακτικό
μέσα είναι εξυπνότεροι από τους άλ
λους. Αυτό δεν είναι αλήθεω
Απλούστατα. έχουν περισσότερη Λ*
Ρ“ Ό τα ν διαβάζουμε, είναι καλό ν®
κινούμε τα χείλη μας και να ψιθυρί
ζουμε τις λέξεις και τις φράσεις η®1’
διαβάζουμε. Αυτό μας βοηθεί *®
καταλαβαίνουμε και να αφομοιώνοομε καλύτερα το κείμενο που μ®*
ενδιαφέρει
Η μελέτη και η συζήτησή μας βοή'
θούν να ανακαλύπτουμε νέα ενδιαφέ'
ροντα. Ό τα ν διευρύνουμε τους οΡ*'[
ζοντές μας, ανοίγουμε το πνεύμα μ«ί
σε νέες πλουηστικές εμπειρίες.
Το γεγονός ότι αγαπούμε το ποδό
σφαιρο δεν πρέπει να μας εμποδίζ®
να ενδιαφερόμαστε για τη ζωγραφιά
ή τη μουσική. Ό σο περισσότερό
ενδιαφέροντα έχουμε, τόσο περισσό
τερο δραστηριοποιούμε και γυμνά
ζουμε το πνεύμα μας, τόσο περισσό
τερο αυξάνουμε τις πνευματικές Λ®'
νότητές μας.
Αλλά είναι απαραίτητο να προσθέ'
σουμε, ότι πρέπει να διευρύνουμ*
διαρκώς τον κύκλο των γνωστ®
μας. να μη διστάζουμε να συναντού
με καινούργιους ανθρώπους.
Τέλος, πρέπει να προγραμματίζω
με τις διακοπές μας, για να τις κάνου
με μέσο πλουτισμού των γνώσεώ*
μας. Είναι σκόπιμο να μαθαίνουμ*
προκαταβολικά όσο το δυνατό*
περισσότερα, για το μέρος που 9®
επισκεφθούμε. Έτσι βλέπουμε κ®1
κρίνουμε καλύτερα τα πράγματα κ®'
τους ανθρώπους. Και καταλαβαίνω
με τελικά, ότι δεν υπάρχουν έξυπνα
και κουτοί, αλλά άνθρωποι που καί
λιερνούν το πνεύμα τους και άνθρό
ποι -ο υ το αφήνουν χέρσο και άγονο

Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Γ Ο Ν Ε ΙΣ
Κ Α Ι ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΓΠΣ
Η πολιομυελίτις είναι αρρώστεια
βαρεία και κολλητική, εκτός του ότι
μπορεί να προκαλέσει το θάνατο,
φέρνει παραλύσεις και αψίνει μόνιμες
αναπηρίες.
Το αντιπολιομυελιτικό εμβόλιο
του Σεϊμπίν (SABIN) προλαμβάνει
την πολιομυελίτιδα.
ΓΟΝΕΙΣ και ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Η ευθύνη να εμβολιάσετε το παι
δί σας με το αντιπολιομυελιτικό
εμβόλιο βαρύνει εσάς. Προλάβετε τη
δυστυχία που φέρνει στο σπίτι, ένα
ανάπηρο παιδί από πολιομυελίτιδα.
— Μόλις το παιδί σας συμπληρώ
σει τον 3ο μήνα από τη γέννησή του,
επωφεληθείτε από την ευκαιρία που
παήέχει το κράτος να το εμβολιάσετε
δωρεάν.

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣ1ΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣ1ΚΑ

STUDIO

» ιι6ι<ιιπΙι

Καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος
αριθμεί δεκατέσσερα δισεκατομμύρια
κύτταρα, οι νοητικές μας ικανότητες
είναι απεριόριστες. Δυστυχώς, δεν
χρησιμοποιούμε ούτε το ένα τέταρτο
από τα εγκεφαλικά κύτταρά μας. Τα
υπόλοιπα αδρανούν και, με τα χρόνια
πολλά από αυτά γίνονται ατροφικά
και πεθαίνουν.
Είναι περιττό, να πούμε ότι θα
γινόμαστε πολύ σοφότεροι, ότι θα
συγκεντρώναμε απίστευτους θησαυ
ρούς γνιίισειον. αν χρησιμοποιούσαμε
ολόκληρο το νοητικό δυναμικό μας,
αν δραστηριοποιούσαμε όλα τα κύτ
ταρα του εγκεφάλου μας. Και μπο
ρούμε να το επιτύχουμε, γυμνάζον
τας το μυαλό μας, με ενδιαφέρουσες
πνευματικές ασκήσεις
Αυτή η γυμναστική είναι αναγκαία
και υγιεινή, όσο και η γυμναστική
του σώματος.
Και όσο συχνότερα γυμνάζουμε το
μυαλό μας. τόσο καλύτερα προστα
τεύουμε την πνευματική υγεία μας
και τόσο περισσότερο αυξάνουμε τις
νοητικές ικανότητες μας. Αλλά τι
ακριβώς πρέπει να κάνουμε;
Πρώτυ πρώτα, πρέπει να μάθουμε
να είμαστε μεθοδικοί. Πολύ συχνά,
βλέπουμε ένα πρόβλημα σαν ένα σύ
νολο και ζητούμε μια άμεση και ορι
στική λύση.
Ό τα ν δεν βρίσκουμε αυτήν την
λύση με τη λογική σκέψη, προσπα
θούμε να αναλύσουμε το πρόβλημά
μας, να το διαιρέσουμε σε πολλά
μικρότερα προβλήματα και να προ
χωρήσουμε βαθμιαία προς την τελική
λύση.
Δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε,
αν δεν έχουμε άμεση απάντηση σε
ένα πρόβλημα ή σε μια δύσκολη
κατάσταση. Δεν πρέπει να ντρεπόμα
στε να συζητούμε το πρόβλημά μας
σε κάποιον άλλο. Αυτό μας αναγκά
ζει να σκεοτούμε όλα τα στάδια, από
τα οποία θα περάσουμε αναγκαστικά,
για να φτάσουμε στη λύση.

Μ γ μ υ τ ε ι;

Βάσω Κ υ ρ ια ζή

ΕΛΛΗ ΓΟ ΥΝΑΡΑ

Για να γίνο υ μ ε
σοφ ότεροι
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

I ctpr ipcpnSa μας !

Κ έντοο
Β Ε Ρ Ο ΙΩ Τ ΙΣ Α

ται και η βασική εργασία Δημοσίων
Σχέσεων. Κ ϊ αυτό γιατί το Ινστιτού
το ενδιαφέρεται να παρουσιάζει τα
αποτελέσματα των ερευνών του όσο
το δυνατόν γρηγορώτερα. Τα εν λό
γω αποτελέσματα είναι πολλές φορές
ιδιαίτερα θεαματικά, όπως συνέβη
στην περίπτωση του Προέδρου του
Ινστιτούτου, καθηγητού Μπύχνερ.
στα πλαίσια πρόσφατων ανοσκαφών
στην Ρώμη. Εκεί, επειδή υπάρχει
πλήθος ευρημάτων στην επιφάνεια
της Γής. δεν είχε γίνει ακόμα ανα
σκαφική εργασία- Ο καθηγητής ύστε
ρα από μακρές μελέτες και ακριβείς
υπολογισμούς ανέσκαψε μέσα σε μια
πυκνοκατωκημένη περιοχή και βρή
κε το περίφημο ηλιακό ρολόι του
Αυγούστου. Φυσικά οι ανασκαφές
αποτελούν μια μόνο πλευρά του έρ
γου των αρχαιολόγων. Μεγάλη
σπουδαιότητα έχει η επεξεργασία του
πολυπληθούς υλικού που βρίσκεται
κάθε τόσο ή που έχει ήδη στεγασθεί
στα Μουσεία. Βέβαια, προϋπόθεση
αποτελεί η στενή συνεργασία με τους
συναδέλφους αρχαιολόγους κάθε χώ
ρας, όπου το Ινστιτούτο διενεργεί
ανασκαφές. Στα π/.αίσια της συνερ
γασίας αυτής χορηγούνται υποτρο
φίες ενός ή περισσοτέρων ετών για
την συμπλήρωση μιας κοινής έρευ
νας ή μελέτης· Σημειωτέον, ότι η
αρχαιολογία δεν ενδιαφέρει σήμερα
μόνον τους αρχαιολόγους αλλά και
το ευρύ κοινό, που αγοράζει βιβλία
αρχαιολογικού περιεχομένου και
συχνά επισκέπτεται τους αναπκυφι
κούς χώρους, είτε αυτοί βρίσκονται
στην νήσο Ελεφάντινη κοντά στο
Ασσουάν, είτε στην Ολυμπία, την
Πομπηία ή την Καρχηδόνα. Ιδιαίτε
ρα μεγάλο είναι σήμερα το ενδιαφέ
ρον του κοινού και για τις αρχαιολο
γικές εκθέσεις. Κλασσικό παράδειγμα
παραμένει η τεράστια επιτυχία που
σημείωσε η έκθεση «Τουταν ·
Χαμών» που ταξείδεψε σε πολλές χώ
ρες της Ευρώπης.

σήμερα]

Μην παίρνετε τη ζωή στα σοβα
ρά. Ό πω ς και να είναι δεν θα βγείτε
από αυτήν ζωντανός.
Έλμπερτ Χούμπαρντ

Προστατεύετε έτσι την υγεία τοι*
παιδιού σας και το εξασφαλίζετε *®
χαρά του.
— Εάν ένα παιδί δεν εμβολιαστί
έγκαιρα, κινδυνεύει να πάθει πολι®
μυελίτιδα, γιατί ο ιός κυκλοφορεί *®'
πρόσφατα στο Νομό μας , σημειώθη
καν τρία κρούσματα πολιομυελίτιδά
σε παιδιά που δεν είχαν εμβολιασθό
Το εμβόλιο είναι ακίνδυνο *®’
ανώδυνο. Δεν είναι ένεση, λαμβάν*
ται από το στόμα σε σταγόνες ή χάη'
και δεν προκαλεί τοπική ή γενυί
αντίδραση. Μπορεί να γορηγηθ®
συγχρόνως με τους άλλους εμβολι®'
σμούς διφθερίτιδας - τετάνου - κο*'
κύτου.
Μην ξεχνάτε μετά τις 3 κανονικέ*
δόσεις που πήρε το παιδί σας
συμπληρώνετε τον εμβολιασμό Ρ
την επαναληπτική δόση που β®*
σημειώνουν τα κέντρα εμβολιασμό1*
(Τμήμα Υγιεινής - Αγροτικά Ιατρείο'
ΠΙΚΠΑ Βέροιας - Γεν. Νοσ/μ®1'
Ναούσης) στο βιβλιάριο υγείας τ®1'
παιδιού.
Οι εμβολιασμοί γίνονται καθημ*
ρινά σε όλες τις εργάσιμες ημέρες κ®
ώρες.
Από το Τμήμα Υγιεινή*

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Α Π Α Ν Τ Ο Σ
Τ Υ Π Ο Υ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ /Τ Ω Ν

Εγγύηση ΗΠχανών 6 μήνβς
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδάς - Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ
Κ ά θ € Ε ίδους φ ω τ ο γ ρ α φ ία
Φ ΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλ. ως 7-ΤηΑ. 62.031
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙ A
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Πέμπτη 12 Αυγούστου 1982
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Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ΤΟ Σ Α Β Β Α Τ Ο
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.... Α Γ . Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Ν Α Ο Υ Σ Η Σ

__.^ττ' ν, ΙΕλετη των εγκαινίων θα
Γ„ ,! * Γ ,υν Ρ^ 01 TOIrllr¿9 αρχές,
από
αικ|λου®ήσουν επίδειξη τένις
α λητές και αθλήτριες^του ομίκ..η, οντισΦ<ιιρίσεως
Θεσ/νικης
£βω ς και αγώνα μπάσκετ μεταξύ
πευτι Τ,"ν Ναούστ* και αντιπροσω™ηικ9 ομάοα Θεσ/νίκης.

ε π ιβ α λ ε τ α ι
• Μεταξύ των παραγόντων των
ΕΠ τ1'ίω> Λ
κατηγορίας της
HÍ.KM, επικρατεί η άποψη της διεψΡογής του πρωταθλήματος αυτού σε
wo Ομίλους.
Οι λύγοι που προβάλουν οι αοπαξόUtlloi1 την άποψη αυτή, οι οποίοι
0Τΐμειωτέον αποτελούν την συντριπτική π*.ειοψτ/φία, είναι βασικά οικονομικ° · οια και οι ομάδες (20) υποβάλονΤαι αε έναν πραγματικό Μαραθώνιο
"ου αριθμεί 38 αγώνες και του σημαί7* [Πάριθμα έξοδα διαιτησίας και 19
Η°0α μετακινήσεως. Εάν κοντά σ'
°Wa προσθέσει κανείς και την ταλαιΧωρία. που υφίστανται οι ερασιτέχνες
αυ:<31 (ιοόϋσφαψιατές, που σττ\ν πλειοw>r,|fá τους είναι αγροτόπαιδα, υπολκούμενοι να δίδουν περισσότερο παι·
Wma α π ό όσα οι επαγγελματίες συνά"Μ-ψοί τους της A ' Εθνικής, καταλαPQívi; λόσο δίκαιο έχουν οι υποστήρι
ξές των δυο ομίλων.

Το αθλητικό κέντρο, ως γνωστόν
βρίσκεται μέσα στην πιό όμορφη
τοποθεσία και περιλαμβάνει από 3
γήπεδα τέννις 2 γήπεδα βόλλεΰ και 1
γήπεδο μπάσκετ που έχει θέσεις για
300 θεατές.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ
ΝΑΟΥΣΗΣ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
συνέλευση του ΒΕΡΜΙΟΥ . όπου
παραβρέθηκαν 35 μέλη. Η διοίκηση
που εκλέχθηκε είναι ικανή να ψέρη
α ς πέρας τοέργο της, ιιφούπιιρτίζεται
από δραστήριους ανθρώπους και με
φιλοδοξίες .
Οι εκλεγέντες από την ψηφοφο
ρία είναι οι εξής:
Νικόλτσης Γ. Πρόεδρος
Μάντσιος Νικ. Γεν. Γραμματέας
Λοτσόπουλος Νικ. Ταμίας
Κάστρας Απ. Α - έφορος
Χρυσανθίδης Γ. Β ' έφορος
Γιανιτσιώτης 0 έφορος δημ.σχέσεων
Δεληχρήστος Β , Μάντσιος Θεοφ.
σύμβουλοι.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΝΑΟΥΣΗΣ
Με απιτυχία έγιναν οι αρχαιρε
σίες του Αχιλλέα και παραβρέθηκαν
45 μέλη, όπου ξεκίνησαν με αισιοδο
ξία αφού η ομάδα του στο καινούργιο
πρωτάθλημα θα αγωνίζεται στην Α '
κατηγορία.
εκλέχθηκαν οι
Πενίόης Χρ. Πρόεδρος
Πίτος Χρ. Αντιπρόεδρος
Βαλσάμης Στ. Γ. Γ ραμματέας
Πέκαλη Θεολ. Ταμίας
Μυλωνάς Αναστ. Α ' έφορος
Ζέφυρος Βαγγ. Β' έφορος
Τέγος Παύλος έφορος Δημ.σχέσεων.
ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
• Ο Αντώνης Αγγουράς που

«Ν Ε Α Γ Ε Ν Ε Α »
Προετοιμασια και στοχοι
στο νέο Πρω τάθλημα
Από την Κυριακή I Αυγούστου
•sjc αρλ'σει Β προετοιμασία της
ΓΕΝΙΑΣ». Έτσι υπάρχει μια
Χυτή αισιοδοξία στο στρατόπεδο
^Βςομάδοςκαι των φιλάθλων,από τα
σημ6{α ,.ου ό^χνουν τα π'ράγου^Ι?<ΟΤα a,t"
απδ 10 διοικητικό
θρούλιο που φέτος είναι πλαισιωαπό ανθρώπους κυρίως νέους
ποόϋκ?1' για δουλειά και για την
t d o ° t0U ^^Α όγου. Μάλιστα στα
^‘Αευταία δυο χρόνια που πέρασαν
φετεινό συμβούλιο θεωρείται το
με ανθρώπους που το απο- ουν °> εξής: Κων/νος Τραπεζανζίτ-.. (Πρόεδρος)
Παπαδόπουλος
δηΓ ΕΥ10ς. (Γραμματέας) Βοργιατζίαυοτάθιος (Ταμίας) Παπαδόπουη,;
Αημήτριος
(Αντιπρόεδρος)
, 1'άδόπουλος Ιωάννης, (Γενικός
J*0? ποδοσφαίρου) και Πασχαλίρ/5. ^ων/νος (αναπληρωματικός),
ί · , ' ^ Αντώνιος (Σύμβουλος Δημ.
<’o«v) Σιόηρόπουλος Νικ. (έφο™ |θοτΐσμού). Δεύτερο από την
’‘Ρόοληφη στη θέση της τεχνικής
BYtaif
Πα λα απδ τον α^ όλ°ν ° Λάζαρο
«άδοπουλο (πρώην ποδοσφαιριτελί βΓροί“ς - ΑΕΚ ΡΟΔΟΥ). Τα
η ,.υτα*<! όυ° χρόνια, έγινε αισθητή
Ί°υσια ενός προπονητή που θα

Μ ικ ρ έ ς
α γγε λ ίε ς

έδυνε τις κατάλληλες βάσεις στους
ταλαντούχους και ελπιδοφόρους σε
μικρή ηλικία παίχτες της «ΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ». Έτσι κατά ένα μεγάλο
μέρος η διοίκηση της ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ έπραξε σωστά θα λέγαμε
πάνω στην πρόσληψη ενός ικανού
τεχνικού στην ομάδα.
Τρίτο από τις μεταγραφικές δρα
στηριότητες που επέδειξε και έπραξε
αποκτώντας τους εξής: Γαλανομάτη
Μ. (τερματοφύλακα από τη Βέροια με
υποσχετική ενός χρόνου), Τουτουντζιδη Κων/νο υπό τη Θύελλα Παπάδου (πρώην ποδοσφαιριστή της Νέας
Γενεάς). Αλλά το πιο αξιόλογο οι επι
στροφές παλαιών ποδοσφαιριστών
Σιδηρόπουλο Τάκη, Φιλιππίδη Μιλ
τιάδη και με τους απολυόμενους από
το Στρατό Λάζαρο Σιδηρόπουλο και
Λεωνίδα Σιδηρόπουλο.
Τέλος από την θερμή συμπαράστα
ση των φιλάθλων, που από την πρώ
τη κιόλας στιγμή της προετοιμασίας
να προσφέρουν ηθικά με την παρου
σία τους στο γήπεδο και οικονομικά
από την τσέπη τους για την αγαπημέ
νη τους ομάδα που λέγεται «ΝΕΑ
ΓΕΝΕΑ». Εμείς επιθυμούμε εκπλή
ρωση κάθε καλής προσπάθειας όταν
πρόκειται για το καλό της ομάδος.
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Κτήμα 5,5 στρεμμάτων στο χωριό Τρίλοφος. Μπορεί να χρησιμο"0"ΐθ«ί κβι σαν οικόπεδο.
^ η ς -πωλούνται οικόπεδο 500 τ.μ. στο χωρώ Φυτεία.
Πληροφορίες στά τηλ. (01) 5614987 και (0331) 22.840.
ΣΥ ΝΕΡΓΑ ΤΗΣ
Της εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνο·
**19 αρεσκείας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

¿ΗΓΕΙΤΑΙ
Πιολητής τούβλοιν. θ α προτιμηθεί ο διαθετών αυτοκίνητο, για
δο**01“*4 Ημαθίας και Πέλλης παρά της Κεραμοποιίας Κεντρικής
Πληροφορίες τηλ. (041) 281,302___________

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 9 0 στο 2ο ό ρ ο φ ι.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4.982 και 2 7 .5 4 5

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Καφενείο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα θέμης).
Πληροφορίες στο τηλ- 62.Ι25

ZHTEIÍAI ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιρίαςζητείται «οπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
,(0' ΑγγΛικά. Πκηρ. τηΑ51.231 και 51.432
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

άφησε οριστικά μετάαπό 7 χρόνια
προσφοράς την Νάουσα μένει μόνιμα
πλέον στην Θεσσαλονίκη, και από
πληροφορίες μάλλον θα αναλάβει ως
προπονητής την ομάδα που ξεκίνησε

Η ΚΟΡΥΦΗ
ΣΤΟΧΕΥΕΙ
ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Μετά την περυσινή άτυχη χρονιά
η Κορυφή έβαλε στόχο για φέτος την
διάκριση στηριγμένη πλέον σε
σωστές βάσεις. Και όταν λέμε διάκρι
ση δεν εννοούμε αυτό μόνο τον πρω
ταθλητισμό αλλά και σε άλλους
τομείς. Στην οργάνωση, στην συνερ
γασία μεταξύ παικτών, διοίκησης
προπονητού, στις σχέσεις με τις άλ
λες ομάδες.
Ηδη εξελέγει νέο διοικητικό συμ
βούλιο το οποίο, από τις μέχρι τώρα
ενέργειες, έδειξε ότι διακατέχεται από
πολύ ζήλο για τη δημιουργία μιας
Κορυφής που θα ξεχωρίζει σ' όλα.
Το Δ.Σ. αποτελείται από τους:
Θωμάς Ματράκας: Πρόεδρος
Δημήτρης Μπελιούλης: Αντιπρόε
δρος
Λημήτρης Τσιβούλας: Γεν. Γραμμα
τέας
Θωμάς Ν. Κουζιώρτης: Ταμίας
Θωμάς Θ. Κουζιώρτης: Έφορος
Γηπέδου
Δημήτρης Δούκας: Έφορος Ποδο
σφαίρου
Γεώργιος Παπαζήσης: Έφορος Ιμα
τισμού.
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε και
τον Στέλιο Γιάντση ο οποίος παρέμεινε φροντιστής.
Κατά την περίοδο των μεταγρα
φών παραχωρήθηκαν οι εξής ποδο
σφαιριστές:
Κουρέματος, Λακασάς σε Μ. Αλέ
ξανδρο Αλεξανδρείας. Κορμπέτης,
Γκιόνογλου σε Ολυμπιακό Λουτρού.
Απεκτήθηκαν ο Τερματοφύλακας
Καλταβερίδης υπό την Ποντιακή
Νεολαία Αράχου και ο Λιακίδης
Μιχολιν; μ» iXcufir/v. Ι-Τ,ιίπιάς πθδΐ>αφαιριστής της Δόξας Δράμας). Επί
σης έκαναν καινούργια δελτία οι
Αρβανιτϊδης και Σιμόπουλος.
Ο ποδοσφαιριστής Τέλης Μιχάλακας παρέμεινε στην ομάδα και θα
εκτελεί και χρέη προπονητού.
Την περασμένη Κυριακή 8-8-82
έγινε η πρώτη συγκέντρωση και το
ξεκίνημα για την καινούργια χρονιά.
Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του συμ
βουλίου, είκοσι -πέντε ποδοσφαιρι
στές και περίπου εκατό φίλαθλοι.
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

την ποδοσφαιρική του καριέρα. και
που είναι η ερασιτεχνική «Θεσσαλο
νίκης».
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον
συμπαθή Αντώνη στην νέα ομάδα.
• Τις ελεύθερες ώρες οι παίκτες
της Λάρισσας που βρίσκονται στα 3
πηγάδια κατεβαίνουν στην πόλη μας
για περίπατο και γίνονται αντικείμε
νο θαυμασμού από τους μικρούς που
αποδείχθηκε ότι γνωρίζουν τις σημε
ρινές φίρμες του ποδοσφαίρου.
• Μετά από ένα χρόνο απουσίας
από τα γήπεδα ο συμπαθής αμυντικός
Παπαδόπουλος Κων/νος επανέρχε
ται στην ομάδά πιστεύοντας ότι γρή
γορα θα βρει την φόρμο του και θα
βοηθήση στο καινούργιο πρωτάθλη
μα την Νάουσα.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΗΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
• Η Ξεχασμένη προσεληβε για
την νέα περίοδο του πρωταθλήματος
προπονητή τον Μιχαηλίδη Παναγιώ
τη.
• Κατά την περίοδο των μεταγρα
φών απέκτησε τους Αυτζή Μέρκο
από την Α.Ε. Αμπελοκήπων Θεσ/νί
κης kui τον Τσαγκαρλή από την
Καβάσιλα.
•
Παραχώρησε τους παίκτες
Πολυζόπουλο Γ στον Λουτρό και
τους Κουτσιπάκη. Λούδα Β.. Βάγγο
Β και Βάγγο ό» στην Καβάσιλα.
• Η προετοιμασία της ομάδος άρ
χισε την περασμένη Δευτέρα παρου
σία όλων των παικτών
• Στόχος της νέας Δέσεως είναι η
ομάδα να παίξει σωστά και καθαρό
ποδόσφαιρο γιη να βοηθήσει όσο
περισσότερο μπορεί τα νέο παιδιά
που υπάρχουν στην ομάδα, τα οποία
επ' ουδενί λόγο θα πρέπει vu νοιώ
θουν πικρία από την περυσινή ατυχία
τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
•δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος».
Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Ο Ι Π ΙΝ Α Κ Ε Σ
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ
Από την ΕΠΣΚΜ στάλθηκε προς
όλα τα σωματεία της δυνάμεώς της
το παρακάτω έγγραφο που αναφέρεται στις καταστάσεις αθλουμένων
μελών.

Ο ταλαντούχος Νίκος Καρύδας
από χθες ανήκει στην δύναμη της
ΒΕΡΟΙΑΣ.
Η διοίκηση του Α.Ο. Τριποτάμου.
στην επιθυμία της να δώσει στον νεα
ρό άσσο της, την ευκαιρία να ανεβεί
στα υψηλά σκαλοπάτια της ποδο
σφαιρικής ιεραρχίας, και να δημιουρ
γήσει την καριέρα που του ταιριάζει
τον παρεχώρησε στην «Βασίλισσα
του Βορρά» με ένα συμβολικό ποσό.
Η στάσις των Τριποταμιωτών έκα
νε εντύπωση στους εκπροσώπους της
ΒΕΡΟΙΑΣ, οι οποίοι με την σειρά
τους τους υποσχέθηκαν κάθε συμπα
ράσταση.

ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τεταρτ. 18-8-82 Αλεξάνδρ.- Α.Ε.
Πολυκάστρσυ
Κυρ. 22-8-82 Αλεξάνδρ.- Άλμωψ
Αριδαίας
Δευτ. 23-8-82 Αλεξάνδρ.- Βέροια
Τεταρ. 25-8-82 Αλεξ Πάϊκο Γουμέιισσας
Πέμπτ 26 8-82 Α.Ε. Πολυκάστρου Αλεξ.
Σάββ. 28-8-82 Ά ρης Παλαιοχωρ.
Αλεξ.
Δευτ. 30-8 82 Αλεξ. - Αναγεν. Γιαν.
Τετάρ. 1-9-82 Πιερικός - Αλεξ.
Σάβ. 4-9-82 Αναγενν. Γιαν
Αλεξ.
Τετάρ. 8-9-82 Παίκο Γσυμ. Αλεξ.
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περιόδου και γι' αυτό δεν θα συμπεριληφθούν στην προκήρυξη».

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Από τις εκλογές της 31/7/82
προήλθε το νέο Δ.Σ. της ομάδος που
η κατανομή αξιωμάτων έχει ως κάτω
θι:
Πρόεδρος: Πύρκος Σταύρος
Αντιπρόεδρος: Παζαρτζικζής Νίκος
Γεν. Γραμ/τεύς: Μπάλίώς Σωτήριος
Έφορος: Στεργιάπουλος Μανώλης
Μέλη: Πύρκας Παντελής
Μέλη: Μελίδης Στέλιος
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο τους.

ΓΡ. Κ Α Κ Α Λ Η Σ :
Μ ό νο όσοι φεύγουν από
τη Βέροια γνω ρίζουν
τη μεγάλη α ξία της

ρ υπω ς σας είναι γ*αΛΐτο, κάθε
χρόνο, και κατά το χρονικό διάστημα
από 21 μέχρι 3 1 Αυγούστου. άλα τα
σωματεία είναι υποχρεωμένα να υπο
βάλλουν στην Ε.Π.Ο, πίνακες αθλου
μένων μελών, κατόχων δελτίων
αθλητικής ιδιότητας και υγείας γιατί
αλλοιώς οι ποδοσφαιριστές γίνονται
ελεύθεροι και μπορούν να γραφούν
στη δύναμη οποιοσδήποτε σωμα
τείου, Για το λόγο αυτόν σας απο
•
Ο παλαιός πα(κτης
ις
στέλλουμε συνημμένως τα σχετικά
ΒΕΡΟΙΑΣ Γρηγόρης Κάκαλης. που
έντυπα, τα οποία αφού συμπληρώσε
τον περιιαμένο Δεκέμβριο μεταγρά
τε με κεφαλαία'γράμματα και με πολύ
φηκε στην ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γιαννι
μεγάλη προσοχή εις διπλούν θα τα
τσών με εξάμηνο συμβόλαιο, αυτήν
υποβάλλετε και τιι δφο στην Ε.Π.Ο.
την στιγμή είναι ελεύθερος και μπο
(Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπον
ρεί να μεταγράφει σε οποιαδήποτε
δία, Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 137,
ομάδα.
Αθήνα) κατά το χρονικό διάστημα
Προ ημερών ο φιλόπμος αυτός
μόνο απρ 21 μέχρι 31 Αυγούστου
ποδοσφαιριστής πήρε τηλέφωνο στο
1982, με συστημμένη επιστολή,
γραφείο της Παναγίας Σουμελά ατη\
Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται
Καστανιά και ζητούσε τον Στεφάνι
με την απόλυτη ευθύνη του προέΑπουσιάζοντος του τελευ
Λοοιι και του Γεν. Γησιιιιπτέη »-ήΒ* Γαϊτάνο.
ταίου και ευρισκόμενός συμπτωματισωματείου γι αυτό πρέπει να γίνουν
κά εκεί, πήρα το ακουστικό του τηλε
με πολύ μεγάλη προσοχή κι' αυτό
φώνου και ακολούθησε ο εξής ενδια
γιατί μετά την υποβολή τους στην
φέρον διάλογος.
ΕΠΟ απαγορεύεται κάθε διαφορο
— Γρηγόρη είμαι ο Γαλυ νομό της.
ποίησή τους (προσθήκες - διαγραφές
Αυτήν την στιγμή ο κ. Γιιίτάνος προ
κλπ),
πονεί το δεύτερο γκρούπ, θέλεις να
του διαβιβάσω τίποτε:
Τέλος και προκειμένου η Ένωση
— Ναι θα είθελα να τον παριικαλένα προβεί στην σύνταξη της προκηρύξεως του πρωταθλήματος της νέας σω να δεχθεί ντι ανέβω επάνω στην
Καστανιά και να κάνω μαζί του την
περιόδου 1982/83 καλεί όλα τα
σωματεία της δυνάμεώς της που επι προετοιμασία και όλα τα έξοδα,
θυμούν να πάρουν μέρος στα διάφο δηλαδή κρεβάτι και φαγητό, Οα βαρύ
νουν εμένα,
ρα πρωταθλήματα να γνωρίσουν
— Σε τι αποβλέπει η πρότασή σου
τηλεγρυφικώς από σήμερα και μέχρι
25 Αυγούστου 1982 την επιθυμία αυτή;
— Βασικά στο να επιοτρέψω στην
συμμετοχής τους με τις λέξεις
ΒΕΡΟΙΑ, εάν φυσικά με χρειάζεται
• ΕΠΣΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βέροια
δηλώνουμε συμμετοχή στο πρωτά και με κρίνει κατάλληλο ο κ ΓαΤτάνος. Σε διαφορετική περίπτωση θα
θλημα περιόδου 1982/83.
Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα έχω κάνει μια πολύ καλή προετοιμα
οαιματεία Β' Εθνικής και Εθνικής σία και θα είμαι έτοιμος να αγωνια;ώ
σε όποια όμόδο θα μεταγοαφώ.
ίρασιττχνικής κατηγορίας.
— Γρηγόρη κπαιξφς βυο χρόνια
Ό σα σωματεία μέχρι τις 25
Αυγούστου 1982 δεν αποστειλλουν στην ΒΕΡΟΙΑ από την οποία έφυγες
το παραπάνω τηλεγράφημα θα θεω κατά τον τρόπο που έφυγες, δεν
ρηθούν ό η δεν επιθυμούν να πάρουν νοιώθεις πικρίο και θέλεις να γυρίσεις
μέρος στο πρωτάθλημα της φετεινής σ' αυτήν:

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΑΕΞΙΑΔΗ
Χρόνια και χρονάκια πέρασαν unö
τότε, που κάθε φορά παρουσιαζόταν
και ένας υποψήφιος είτε για Δήμαρ
χος είτε για Βουλευτής.
Σας φέρνω σε μια εποχή πέραν του
μισού αιώνα. Ο ένας ο μουσάτος τα
κατάφερνε με τους κτηνοτρόφους και
φυσικό πίστευε πως είναι ο κατάλλη
λος για Βουλευτής ή Δήμαρχος, και
δόστου υποψήφιος. Σήμα του ένα
Βόδι που έδειχνε ίσως την υπομονή
του ή την αγάπη του προς τον αγρό
τη. Θα σας βάλω και βαρόμετρο στο
Τσερμέν, να βλέπετε τον καιρό και να
μην ξεκινάτε γιο τα χωράφια σας.
Ο άλλος είχε και παράσημο γιατί
κάποιες υπηρεσίες προσέφερεν ίσως
στα δειλά - δειλά στο Έθνος. ΚΓ
αυτός υποψήφιος, και στα διάγγελμά
τά του ΟΡΦΑΝΟΣ δηλαδή ανεξάρ
τητος. και έπαιρνε μια - δυο δεκάδες
ψήφους του οικογενειακού του περι
βάλλοντος.
Ο άλλος Ζαχαροπλάστης, γαμ
βρός του κηπουρού, έφτασε μέχρι
την Μελική, κι' εκεί κατάλαβε πως το
υποψηφιλίκτ δεν είναι αστείο.
Περνούσαν τα χρόνια και κάθε
φορά και κάποιος αστείος, που το πν
στευε στα σοβαρά έβαζε και υποψη-
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- Η ΒΕΡΟΙΑ διαφέρει από όλες
τις ομάδες. Μόνο όσοι έφυγαν από
αυτήν μπορούν να ξεχωρίσουν την
διαφορά κμι να καταλάβουν την αξία
της.
Τα λόγια αυτά, ή περίπου σαν
αυτά, τα ακούσαμε και από άλλους
παίκτες που κατά καιρούς έφυγαν
από την ΒΕΡΟΙΑ Μήπως όμως δεν
φτάνουν στα αυτιά ορισμένων;

φιοτητα.
Αυτό βέβαια συνέβαινε και σε άλ
λες πόλεις μεταξύ - σοβαρού και
αστείου, αλλά πολύ σοβαρού δια τον
υποψήφιο.
Φαίνεται πως ενώ πέρασε μισός
και πλέον αιώνας, τυ αστείο των
αστείων συνεχίζεται. Κ,αι παρακο
λουθούμε σε πολλές πόλεις (ενοείται
από τις εφημερίδες) τα αστεία των
υποψηφιοτήτων.
Φαίνεται πως σι αγαθοί τύποι δεν
θα λείψουν ποτέ. Διότι περί αγαθότητος ipaivetat πρόκειται.
Δεν ομιλώ φυσικά περί προσώποιν
τα οποία υποστηρίζονται από κόμμα
τα, αλλά περί των αγαθών προσώπων
τα οποία πιστεύουν οπωσδήποτε ότι
μπορούν vu επωμισθούν το βάρος
των καθηκόντων ενός Δημάρχου πό
λεων με τεράστιος ανάγκας.
Πόσον καλά θα ήταν οι άνθρωποι
να μπορούσαν να συσπειρωθούν γύ
ρω από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι
ικανός να αναλάβει την μεγάλη ν
εκστρατείαν δια το καλάν του τόπου
και να αφϊοαον τις αστειότητες κατά
μέρος. Εννοείται ομιλώ δια κολλάς
πόλεις. Τίποτε το συγκεκριμμένον.

Μ Ε Τ Α 20 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ

•Ε ρευνες για
τ ο ν θάνατο
της Μ ο νρ ό ε
Οι αρχές του Λος Ά ντζελες
συζήτησαν χθες από την εισαγγελία
της περιοχής να όιερευνήσπ τις συν
θήκες του θανάτου της ηθοποιού
Μαίρυλιν Μονρόε που πέθανε πριν
από 20 χρόνια.
Η αρμόδια επιτροπή της Επαρ
χίας του Λος Αντζελες ψήφισε ομό
φωνα υπέρ της διεξαγωγής ανακρί
σεων ύστερα από πληροφορίες σύμ
φωνα με τις οποίες ένας πρώην βοη
θός ονακριτού ο κ. Λώίονελ Κράνηστον δήλωσε όη οι ανακρίσεις για το
θάνατο της Μονρόες δει’ ήταν ολο
κληρωμένο;.
Οιδιος βοηθός ανακριτού φέρεται
να δηλώνει ό η ένα ημερολόγιο, στο
οποίο αναφέρονται λεπτομέρειες για
τη φιλία της ηθοποιού με τον πρόε
δρο Τζών Κέννεντυ και τον Γερου
σιαστή Ρόμπερι Κέννεντυ , που και
οι δύο δολοφονήθηκαν, εξαφανίστη
κε λίγο μετά το «ανατο της.
Υπενθυμίζεται ότι η Μαίρυλιν
Μονρόε πέθανε το 1962 σε ηλικία 36
ετών . Το ιινακριτικό γραφείο του
Λος Ά ντζελες ανακοίνωσε τότε όη
η ηθοποιός αυτοκτόνησε παίρνοντας
μεγάλη δόση βαρβιτουρικών.

Στην ηλεκτρική
καρέκλα
ο Κόππολα
ΟΥΑΣΙΓΚΤΠΝ. 11 (AJ1.E.)
Το ανώτατο δικαστήριο των
Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσε την
έγκρισή του σήμερα to nproî για την
εκτέλεση του Φράνκ Κόππολα, που
επρόκειτυ να πεθάνει στην ηλεκτρική
καρέκλα της φυλακής του Ρίισμοντ
της Βιργινίας , στις 06.00 ώρα Ελλά
δας σήμερα.
Ο Κόππολα , Ou είναι ο πέμπτος
κατάδικος που θο εκτελεσθεί στις
Ηνωμένες Πολιτείες από το 1976.
όιαν το Ανώτατο Δικαστήριο επανέ
φερε την ποινή ·,υυ ou*u<wv
Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρω
σε την απόφαση που πήρε λίγες ώρες
νωρίτερα Ομοσπονδιακός Δικαστής,
για αναστολή της εκτέελσης του
Φρανκ Κόππολα, που καταδικάστηκε
σε θάνατο για ΤΟ φόνο μιας γυναίκας

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
•

M e τ ις π α λ η έ ς τ ιμ έ ς

Οι ασφαλισμένοι tou ΤΕΒΕ.
που οφείλουν εισφορές παληές
όηλαόή οπό TO 198Û. 1981 και μέ
χρι τον μήναΜόΤο ταυ 1982. θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
τους αυτές μέχρι 31 Αυγούστου
10Β5
Και ο λόγος που υα πρέπει να
νΐνει αυτό από τους οφείλοντες τέ
ιαιες ε·οφορές είναι α εξήζ^
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ ' όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές
οι εισφορές οι παληές 1 1980. 1981
και 1982 ρεχρι ΜοίοΙ πληρωθούν
υ ετά τη ν3 1 Αυγούστου. θα πληρώ
Οούν με τις κοινούρνιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένα' Αυτοί οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ'
κατηγορία δηλοδή που πλήρωνον
μέχρι τώρα 1900 το μήνο. το ασφά
λιστρο αυτής της κστηγοριος έγινε
2500 δρχ. το μήνα αύξηση δηλαδή
κατά 600 δρχ επάνω
Στην Δ ' κατηγορία, το ασφάλι
στρα μέχρ· τώρα ήτον 2 3 5 0 τώρο
έγινε 3 1 0 0 δηλαδή αύξηση κατά
760 δρχ TO μήνα.

Στην Ε κατηγορία δηλαδή όοοι
πλήρωναν 2 8 0 0 τώρα θα πληρώ
νουν 3 7 0 0 ούξηση κατά 9 0 0 δρχ
το μήνα
Στην ΣΤ' κατηγορία το ασφάλι
στρο ήτον 3 6 0 0 δραχμές τώρο έγι
νε 4.600 δον.
Από την έκτη κατηγορία και πά
νω είναι προαιοπικές οι κατηγορίες
και το οσφόλιστμό τους αυξήθηκε
ανάλογα κατά 32%
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
ron 1980 μιιορούν να πληρωθούν
μέχρι τις 31 Αυγοϋσταιι τωρίς τέλη
καθυστκρήοεως Ακόμη πλπρυφο
ριακά αναφέρεται οτ> λόγω της
απεργίας των εισπρακτορων που ω ς
γνωστά κρότησε 48 μέρες και ακό
μη λΟγω των καλοκαιρινών αδειών
θο πρέπει οι ασφαλισμένοι · όοοι
μπορούν να πενραύν ano τα γρα
Φεία του ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική
Αβραμίδη - Βέροια) απα τις 7 4 0 το
πρωί μέχρι τις 11 η ωρπ για να πλη
ρώσοιιν τις οφΕιλομενες εισφορές
Υπενθυμίζεται ακόμη στους
ασφαλισμένους ποιι κτφπΛαιυηαίηοαν τις παληές τους εισφορές νσ
μην ξεχνούν την υποχρέωσή τους
να καταβάλουν κανονικά τις δόσεις
που οφείλουν,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ β ά νουμ ε

όλες

τις τυπ ογρα φ ικές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ο λύχρ ω μ ες

Τηλεφωνείστε μας 29.762

ΙΕΙΙΔΙΗΙΣElΙΣ * u

Λαϊκά
• Κατηγορηματικός ήταν o ΚΜ άριος Παπαχατζής άτι σε παμμίά περίπτωση Set θα άφηνε τη
Βέροια Km τη δαυλιά τον για re
χάζι στην Αθήτα ear ιδιαίτερος
του υφυπουργού Μόσχου Γικόνογλου
Αυτό θυμήθηκε φίλος roo βημ
χαθή Μανθου. ηου του τιχι κάνα
σχετική ερώτηση τη μέρα της ara
δόμησης του ανμχατρΗοτη μας
Μόσχου
Ομως «πριν αλέκτωρ λαλήση~~· ο κ. Παπαχατζής εγκατα
στάθηκε - με απόσπαση βέβαια
στο υφυπουργείο του κ. Γacoro
γλου.

1ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ν έο ιθο μ β α ρ δ ισ μ ο Ι
τη ς Β ηρυτού

• Εκεί που λέγαμε άτι ο υφυ»ονργός μας κ. Παχαγιάντης οατε
pel σε δημοσιότητα tr a m του _
άσπονδου σνταδέλφου του κ. Γικότολγου, ο οποίος κάθε τρεις και
πέντε πετάει και μια τηλεοπτική
εμψαηση, ακούσαμε τη δράστηρεόχητά του στις ειόήοεις της
YEA/EJ.
Τώρα πια ήταν η ανακοινωθείοα με στόμφο δραστηριότητα του
υφυπουργού Δημ. Έργαit; Σύακεφη 0Τ1> Νομαρχία γta τα οχωροκηπευτικά. Τι σχέση έχει ο επί των
Αημ. Έργων με. τις ντομάτες; ρώ
τησε κάποιος. Είναι κι' αν ιός ένας
τρόπος, μια που βρέθηκε για Σαβ
βατοκύριακο στη Βέροια, re άκου
αχεί κι' ο φίλος Βασίλης ano την
TV.

Την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ο
ΒΗΡΥΤΟΣ II: Το Ισραήλ αποδέχτηκε χτες το πρωί «κατ αρχήν»
ειρηνευτικό σχέδιο που κατάρτισε ο Αμερικανός απεσταλμένος Φίλιπ
Χαμπιμπ και λίγη ώρα αργότερα εξαπέλυσε νέους σφοδρούς βομβαρ
δισμούς εναντίον της Δυτικής Βηρυτού και συριακών θέσεων στην
κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.
Δεκάδες ιοοαηλινά αεροπλάνα
οχυφοχοποίκχιν ^ιατπ κύματα τη
μαρτυρική πύλη, τη στιγμή που ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ιε
ρουσαλήμ ανακοίνωνε την έγκριση
της ισραηλινής κυβέρνησης στο
σχέδιο Χαμπιμπ για την ειπομάκρυναη ιώ ν Παλαιστινίων μαχητών
από τη λιόανική πρωτεύοικια
Αλλα σμήνη ισραηλινών αεροσκαφών
ε>αιιΙ>ιίρδιοαν θέσεις ιών συρισκών δυ
νάμεων στην κοιλάδα Μπεκάα καταστρίψοντας μια συστοιχία πυραύλων
•SAM 6-,

Η Ε ΙΙΙΤ ΡΟ Π Η ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Κ Ο Δ Η Σ Ο ΤΟ Ν ΙΖΕΙ:

Α λ λ ο ιώ ν ετα ι ο ρόλος του
Λ υ κ είο υ κα ι η αυτονομία
Μ . Π αιδείας καταρ γείται
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π Α ΤΑ ΑΕΙ
Χωρίς να προσφέρουν τιτοτί to
δετικό στην όλη δομή της εκπαιδεύσεως και της πορεχομένης γενικής
παιδείας, οι συντάκται του νέου
συστήματος επιλογής των υποψη
φίων για τις Ανώτερες και Ανώτατες
αχολές κινήθηκαν ανάμεοα cto
θεσμό των Πανελληνίων εξετάσεων
και το παλαιό σύστημα επιλογής,
Αυτό τονίζει οε ανακοίνωσή της η
Επιτροπή Παιδείας του ΚΟΔΗΣΟ
υπογραμμίζοντας μεταξύ των άλλων
ό η με το νέο σίκττημα επέρχεται
αλλοίωση του ρόλου too Λυκείου Kut
a να γνωρίζεται ουσιαστικά η νέα
κατάργηση της εκπαιδευτικής αυτό
όυναμίας της Μέσης Παιδείας.
Επίσης στην ανακοίνωσή του το
ΚΟΔΗΣΟ τονίζει ότι με το νέο σύ
στημα ο παράγων τύχη όχι μόνον δεν
μειώνεται, αλλά αυξάνεται με την
μείωση του αριθμού των εξετάσεων.
Το «λήρος κείμενο της ανακοινώ
σειος της Επιτροπής Παιδείας του
ΚΟΔΗΣΟ έχει ως εξή ΐ;
«Δέκα μήνες μετά τις εκλογές το
υπουργείο Παιδείας «κατόρθωσε» να
δικαιολογήσει τα uδίκαιαλόγητιι και
να ανακοινώσει τον τρόπο κατόργη
σης των Πανελληνίων μέσα από τις
... Πανελλαδικές.
1) Αντίθετα από τις διακηρύξεις
του υπουργού της Παιδείας με το νέο
σύστημα αναγνωρίζεται επίσημα ο
προπαρασκευαστικός ρόλος της Γ'
Λυκείου. Επέρχεται έτσι αλλοίωση
τον ρόλου του Λυκείου που θα είναι
μόνο ένα σκαλοπάτι (δηλαδή απλά

G.G.

Α Ν Ο ΙΞ Α Μ Ε
Κ Α Ι Σ Α Σ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε
Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

εξαγγέλθηκε».

Σύμφωνα με τον ιορσηλινό Τύπο, οι
όροι που θέτει το σχέδιο για την αποχώ
ρηση των Παλαιστινίων και την εγκατά
σταση της διεθνούς δύναμης που θα
αποτελάται από Γάλλους. Ιταλούς και
Αμερικανούς στρατιώτες, έχουν ως
ε£ής:

Τάγγτύχ χίες on το Ιοραήκ · νβτχετα* νο
πι.·οετοιμάϊει -/ενική επίδεση οε μεγάλη
κλίμακα εναντίον ττκ Συοΐας.
■Συνεχίζονται: τη οαροαρη εξόντωση
του ειρηνικού παλεχιοτενιαχίΊ' xm ίαδεινικού λαού - αναφέρει το ΤΑΣΙ - το
Ισραήλ σχεδιάζει να εκκαθαρίσει την
,ταλαιστινιαχή επανάσταση και να δη
μιουργήσει έτσι τις συνθήκες που.Οα του
επίτρεπαν να καταλάβει όχι μόνο την
Δυτική Βηρυτό, αλλά ολόκληρο το έδα
φος tov Λιβάνου και να ιίαπολύοιι
ακόμη ενδεχομένως επίδεση « ευρείο
κλίμακα εναντίον τής Συρίας*.

Μοναδικό κριτήριο για κάθε οπη
ρεσιακή μεταβολή των δημοσίων
υπαλλήλων θα είναι τουλοιπού η
βούληση των Διοικούντων. Οι νέες
ρυθμίσεις, που προβλέπονται στο
νομοσχέδιο αυτό για τις μεταθέσεις,
™ν πιιη νοπύ κιπ την ιιετασοηά των
θέσεων τον προσδιορισμό των κλά
δων, οδηγούν στην αυθαιρεσία και σε
νέα αναστάτωση και ταλαιπωρία των
δημοσίων υπαλλήλων.
Ας σημειωθεί, ό π το σχετικό
νομοσχέδιο, παρ'όλο που ρυθμίζει
θέματα υπηρεσιακής κτιτα στάσεως
ιων δημοσίων υπαλλήλων, εν τούτυις καταρτίσθηκε κι αυτό, όπως και
τα προηγούμενα ερήμην της δήμο
σιοϋπαλληλικής τήξεως. Ο κ. Κου
τοόγιωργας ακολούθησε και στην
περίπτωση αυτήτην προσφιλή του
μέθοδο της μονοδρόμ ης πορείας που
Καταλήγει στον αιφνιδιασμό και τα
τετελεσμένα γεγονότα
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου
συνεχίζει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ,
αφορούν στην παραπέρα ολικηδωτή
ερμηνεία του εκθίμελκοτικυύ και
τρομοκρατικού νόμου 1232/82 για
«αν σημασία Διοίκηση. Και απο
πνέουν πνεύμα καταλύακως κπι ολο
κληρωτισμού. από το οποίο εμπνέετιιι ο υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσκιας. ο οποίος φιλοόοξεί, όπως φαί
νεται νο αναβιώσει στην εποχή μας
τον μακιαβελισμό.

• Η ΔΙΕΘΝΗΣ δύναμη θα είναι υπο
χρεωμένη να διώξει «δια της δίας* τους
Παλαιστινίους από τη Βηρυτό, σε περί
πτωση που αυτοί αρνηθούν να αποχω
ρήσουν αυτοδούλως μετά την εγκατά
σταση των ξένων δυνάμεων στο λαδανν
κό έδαφος

ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝ.
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Στιςβ τρέχοντος ο ευρισκόμενέ
στην Ελλάδα για τριήμερη επίσκεΚ*'
Υπουργός της Ελαφρός Βιομηχανία
της Βοολ.γαρίας κ. TODOR ΤΟΝ^'
επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του Ο(Π®
νισμού Βάμβακος κ. Αντρέα ΦραΤ®*
και συζήτησαν για την παρα«#6
προώθηση
της σύστασης 4®*
Μικτών Ελληνο-Βουλγαρικών Εκ®
ροών.
Η συνάντηση αυτή είναι συνεχή
των επαφών που είχε ο Πρόεδρος τθ
Οργανισμού Βάμβακος προ καώ01
στη Σόφια με τον Βούλγαρο Υπουέ
γό και άλλους επιτελείς του.
υπορράφτηκε στη Φιλιππούπολη &
το πρώτο πρωτόκολλο σύνεργα®5·
Ελλάδος - Βουλ.γαρίας, γι' αυτές f·
Εταιρείες.
Με βάση αυτή τη συνεργασία ψ*
ιησαν την διαδικασία
τεσσάρων προς το
Ελληνο-Βουλγαρικών
αντικείμενο την παραγωγή του
μου ενδύματος.
Στη προχθεσινή συνάντηση π(Ρ
από τα παραπάνω, συζητήθη®0
ενδιαφέρουσες προτάσεις για
ανάπτυξη της συνεργασίας και σε 4*
λους πλέον ζωτικούς τομείς, πρ6
μεγάλο όφελος και για η ς δυο χώΡ*’
Η όλη συζήτηση όιεξήχθηκβ
σε εγκάρδια και φιλική α-μόσψΟτ
και πιστεύεται όη τα νέα αυτά σχέθ
θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα.

Που θα πάνε
Ο κ. Χαμπιμπ έφτασε χτες στην Ιε
ρουσαλήμ προφανώς για να παραδώσει
στην ιοραηλινή κιίϋερτηση κατάλογο
των αραοικών χωρών που συμφώνησαν
να δεχτούν τους Παλαιστίντοτς μαχιρές
Στον κατάλσνο περιλαμδάνονται η
Ιορδανία, το Ιράκ, η Βόρειος και η Νό
τιος Υεμένη και πιθανόν η Συρία.
• Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της
Κύπρου έχει δώσει τη σΐ'/κατάθεσή της
για σύγκληση στη Λευκωσία στις 15 και
16 Αυτούσιου 1982, διάσκεψη, μιας
«Διεθνούς Επιτροπής για έρευνα των
εγκλημάτων των Ισραηλινών fruδρο
μέων στο Λίβανο-.

6) Οι συντάκτες του νέου συστή
ματος επιλογής κινήθηκαν ανάμεσα
στον θεσμό των Πανελληνίων και το
παλιό σύστημα επιλογής χωρίς να
προσφέρουν τίποτα το θετικό στην
όλη δομή της εκπαίδευσης και της
παρεχόμενης γενικής παιδείας,

Σε σχετική ανακοίνωσή της η
ΑΔΕΔΥ κατσγγέλεται , επίσης ότι το
καινούργιο νομοσχέδιο έρχεται να
αποτιλειώσε.η ότι έσχατο είχε οπομείνει υπέρ των υπαλλήλων από τους
αντιϋπαλληλικούς νόμους 1232 και

• Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ των Παλαιστίνιων
μαχητιίιν θα πραγματοποιηθεί σταίκακά
μέθα στο χρονική όριο των δυο τεβδομάδων από τη στιγμή που το σχέδιο Οα τε
θεί οε εφαρμογή.
• ΜΟΛΙΣ αρχίσει η αποχι·.-.(ση των
Παλαιστινίων, μονάδα 300 Γάλλων αλε
ξιπτωτιστών θό καταλάδει θέσεις στη
Βηρυτό, ενώ τα υπόλοιπα στρατεύματα
της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης θα
εγκατασταθούν στη /.ιδανική πρωτεύου
σα μετά την καθολική αποχώρηση των
Παλ.ηιστινϊυιν
• Ο ΑΡΙΘΜΟΣ των ανδρών που θα
συμμετέχουν στην διεθνή ειρηνευτική
δύναμη θα ανέρχεται συνολικά σε 20W)
και συγκεκριμένα θα αποτελείται από
800 Γάλλους, 400 Ιταλούς και Μθ Αμε
ρικανού;.

• ΤΕΛΟΣ, το -σχέδιο Χαμπιμπ* θα ttθεί οε εφαρμογή αμέσως μόλις ο Λίβα
νος. ίο Ισραήλ και η ΟΑΠ ανακοινώ
σουν επισήμως ότι το αποδέχονται
Ας σημειωθεί οτι η πρώτη ομάδα Πα
λαιστινίων μαχητών 0α αποχωρήσει δια
θαλάσσης, ενώ οι υπόλοιποι θα ενκαταλείψουν τη Βηρυτό από τον διεθνή αυ
τοκινητόδρομο Βηρυτού - Δαμασκού,
επιοαίνοντες σε οχήματα που θα τους
διαθέσει η κυδίρνηση του Λιδάνου.

διάβρωση στην κοινή γνώμη της ηθι
κής των καθηγητών ακόμη και στα
ανώνυμα γραπτά; Η εκπαίδευση
οφείλει να στηριχθει στον καθηγητή
και γι' αυτό απαιτείται αναβάθμιση
του ρόλου του - και όχι παραπέρα
υποβάθμισα.

.1256.

D IS C O

Te T ΑΣΖ προαβίτη οτι «η κλιμά
κωση των στρατιωτικών επιχιιρήσιοιν τον ορχιαι το Ισραήλ ατό τη
Δευτέρα. έχ ιι σκοπό νο ματαιώσει
τον τομτκκο διακανονισμό που

«Γενική επίθεση»

φροντιστήριο) για το πέρασμα στα
ΑΕΙ και ΚΑΤΕΕ. Αναγνωρίζεται
ουσιαστικά η κατάργηση της εκπαι
δευτικής αυτοδυναμίας της μέσης
παιδείας.
7) Φαίνεται πως το υπουργείο Παι
2) Η παραπαιδεία όχι μόνο δεν
καταργείται. αλλά ένα (μικρό) μέρος δείας όιαποησμένο από την άκριτη
της εντάσσεται στον δημόσιο τομέα. αποστήθιση και το εγκυκλοπαιδικό
Αν ένα παιδί θέλει να βελτιώσει την πνεύμα που δυναστεύει την εκπαίδευ
επίδοσή του γιατί να μην μπορεί σή μας. αδυνατεί να καταλάβει πως ο
απλά να επαναλάβει την τάξη; Γιατί σχολικός επαγγελματικός προσανα
θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα τολισμός δεν είναι «μάθημα· αλλά
(ειδικά τμήματα) (δηλαδή το κρατικό τρόπος οργάνωσης του σχολικού
φροντιστήριο) θα έχουν άλλα προ συστήματος.
γράμματα και ποια; Και σε ποιές αί
θουσες Οα λειτουργούν;
Ας αφήσει το υπουργείο Παιδείας
Ό σο για το υπόλοιπο (βασικό μέ
π ς ρητορικές «αλλαγές· και ας προσ
ρος της παραπαιδείας που λειτουρ παθήσει να αντιμετωπήσει (με την
γεί μέχρι ν' αποφοιτήσει το παιδί από συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών
το Λύκειο παραμένει βέβαια, απρο φορέων) τα πραγματικά (και τερά
σδιόριστος ο τρόπος της «δημοσιο στια) προβλήματα της εκπαίδευσής
ποίησής» του.
μας. Πριν φτάσει στον τρόπο εξέτα
3) Λεν υπάρχει τίποτε που να επι
σης των μαθητών, ας μας πει τι θα
τρέπει την μείωση του άγχους μαθη
μαθαίνουν οι μαθητές με ποιόν τροπο
τών και γονιών, Ό σο για τον παρά
και για ποιο λόγο·.
γοντα τύχη, όχι μόνο δεν μειώνεται,
αλλά αυξάνεται με την μείωση του
Το σημερινό σύστημα επιλογής
«αιθιιού των εξετάσεων.
για τα ΑΕΙ και τα ΚΑΤΕΕ προκύπτει
σαν ανάγκη μιας κοινωνίας ανταγω
4) Η τεχνική εκπαίδευση επαφίεται νιστικής και αναρχούμενης. όπου οι
και πάλι στον ... πατριωτισμό μαθη
νέοι άνθρωποι προσπαθούν να εξα
τών και καθηγητών.
σφαλίσουν την επαγγελματική και
κοινωνική κατοχύρωσή τους. Ο πρώ
τος όμως στόχος της Παιδείας θα
5) Προβλέπεται η δημιουργία ενός
πρέπει να είναι η διαμόρφωση παρα
απαράδεκτου (ακόμη κμι ιιπό τεχνοκραηκή άποψη) σώματος βαθμολο γωγικών και δημιουργικών προσωπι
κοτήτων».
γητών. Τόσο λοιπόν μεγάλη είναι η

ρμι μακιαβελισμό κατηγορεί η λειψή από τον δημοσιοϋπαλληλικό
χςΑΕΑΥ τον υπουργό Προεδρίας _ χώρο κάθε έννοιας χρηστής διοικήΚυβ«>ινήσους κ. Αγ Κσυτσόγνωργα, * σεως και η απόστέρηπη από τους
με ικρορμή την κατάρτιση νομοσχε δημοσίους υπαλλήλους κάθε δικαιώδίου με το οποίο επιχειρείται η εξά- ματος προστασίας.

ότι δέγεται τη συμφωνία Χαμπιμπ.

Το r~y?im xá π ίκ ικυνΉ ο . Τ λ 5 ν .

Η Α Δ Ε Δ Υ κ α τα γγέλλει
το νέο ν ο μ ο σ χ έδ ιο
για τη ν σφ αγή τω ν Δ .Υ .
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει στι

Ενας νοσοκόμος τον Ερυθρού Σταυρού μεταφέρει ένα μικρό αγό
ρι. από έν α νοσοκομείο της Δ. Βηρυτού, όσου έμενε εκεί μ α ζί με
άλλα παιδάκια χωρίς ιραγιμό και νερό. Το νοσοκομείο έχει χτυπ η 
θεί τόοες πολλές φορές από ισραηλινές βόμβες ώστε έχει αχρηοτενθεί και εγκαταλείπεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ. ΣΧ. ΣΤΕΓΗΣ
Αρ. «ρωτ. 2407
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΖ
Ο Δ/ντής της Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
διακηρύσσει την 9η Σεπτεμβρίου
1982 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.
(λήξη πιιραδόσεως προσφορών) θα
γίνη στα Γραφεία της Δ/νσεως ΤΥΝ
Ημαθίας )οδός Βερόης 1 - Βέροια)
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσι;ως κατ' αποκοπήν ημημάτων, των
«Οικοδομικών και Ηλχκτρομηχανολογικοιν εργασιών 1/θεσίου Νήπια
γωγείου Λιανοβεργίου» συνολικού
προϋπολογισμού πέντε εκατομμυ
ρίων (5.000.000) δια του συστήματος
δημοπρασίας δω συμπληρώσεως
ημολογίου για το μέρος των εργα
σιών των αποτιμωμένων δια κατ'
αποκοπήν τιμημάτων, σε συνδυασμό
με το σύστημα δια επί μέρους ποσο
στών εκπτώσεων επί των δαπανών
των διαφόρων κατηγοριών και ομά
δων του πρ/σμού δια το μέρος των
εργασκίιν των αποημωμένων δω
τιμών μσνάδος σύμφωνα με τις διατά
ξεις του ΠΔ 475/76 «περί εκτελέσεως
του ΝΔ 1266/72 περί εκτελέσεως
των Δημ. έργων, του ΠΔ 724/79 περί
συμπληρώσεως και τροποποιήσεως
του ΠΔ 475/76.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
σε κοινοπραξία εργολήπτες ΔΕ Εται
ρείες ΔΕ κάτοχοι πτυχίου Α,Β,Γ, και
Δ τάξεως γω έργα οικοδομικά και
εργολήπτες ηλεκτρ/κών ΔΕ, Εται
ρείες ΗΜ ΔΕ κάτοχοι πτυχίου
Α.Β.ΓΛ τάξεως για έργα ηλεκτρομηχανολογικά.
Οι διιιγωνιζύμενοι /ιρεττει vu
προσκομίσουν α) εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στη δημοπρασία εκατό
χιλιάδων ( ίΟΟ.ΟΟΟ) η οποία πρέπει να
UACi/vi/vtiui «»ιιι ποινή unu^uut.κτο»· προς το Νομαρχιακό Ταμείο
Ημαθίας και β) υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 105/69 για το άθροισμα των εν
ενεργεια εργολαβιών τους σύμφωνα
με τις διατάξεις της nup. 2 του άρ. 6
του Ν. 689/77.
Γω περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατα τ ις . εργάσιμες ημέρες
υποδοχής του κοινού στη ΔΤΥΝ
Ημαθίας (Γρ. Σχολ. Στέγης) όπου
υπάρχουν τα τεύχη της εγκεκριμένης
μελέτης.
Βέροια 10-8-1982
Ο Δ/ντής ΤΥΝ Ημαθίας
Λχιλλ. Παπαδύπουλος
Νομ/κός με 3ο β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/N EH ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ IX . ΣΤΕΓΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. ΤΥ 2237
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΛΚΗΡΥΗΗΣ
Την 6η Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα

σύμφωνα με τις επιθυμίες της οργανωτι
κής επιτροπής η διάσκεψη θα επιεε/.έοιι
το έργο της υπό την αιγίδα του
υπουργού Εξωτερικών της δημοκρα
τίας.
Είκοσι προσωπικότητες από 15 χώρες
Ηα πάρουν μέρος υπο την ιδιότητά τους
είτε σαν μέλη της επιτροπής, είτε σαν
Μάρτυρες κατά τη διάρκεια των εργα
σιών της επιτροπής.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο
Ελληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης θεοδωράκης. ο πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου κ. Ε. Μαχαίρας. ο κ. Τζ
Μ»ατς Μλς. σύμβουλος βασίλισσας της
Βρεττανίας. ο πρώην εισαγγελέας των
ΗΠΑ κ. Ράμσευ Κλόρκ, κ.ά.

Διακηρύξεις
■Ανακοινώσεις.
Δευτέρα και ώρα 10η πρ. (λήξη
παραδίόσεως προσφορών) θα γίνει
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
(οδός Βερόης I Βέροια) δημόσιος
μειοδοτικός διαγωνισμός για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως κατ
ιιποκοπή τμημάτων των «Οικοδομι
κών και ηλεκτρομηχανολογικοιν
εργασιών 1/θεσίου Νηπιαγωγείου
Κομποχωρίου» συνολικού προϋπο
λογισμού πέντε εκατομμυρίων επτα
κοσίων χιλιάδων δρχ. (5.700.000) δια
του συστήματος δημοπρασίας δια
συμπληρώσεως ημολογίου για το μέ
ρος των εργασιών των αποημωμένων
δω κατ' αποκοπήν τμημάτων, σε
συνδυασμό με το σύστημα δημοπρα
σίας δια επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως επί των δαπανών των διαφόρων
κατηγοριών και ομάδων του προϋπο
λογισμού για το μέρος των εργασιών
των αποημωμένων δια ημών μονάόος, σύμφωνα με η ς διατάξεις του
ΠΔ 475/76 «περί εκτελέσεως του ΝΔ
1266/72 περί εκτελέσεως των Δ.Ε.·
του ΠΔ 724/79 περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του ΠΔ 475/76.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
κοινοπραξία εργολήπτες Δ.Ε. Εται
ρείες Δημ.
Εργων, κάτοιχοι πτυ
χίου Α,Β,Γ. και Δ τάξεως για έργα
οικοδομικά και εργολήπτες ηλεκτρ/κών Δ.Ε, Εταιρείες ηλεκτρ/κών
Δημ. ' Εργων κάτοχοι πτυχίου
Α,Β,Γ Λ τάξεως για έργα ηλεκτρομηγανολογικά.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν α) εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στη δημοπρασία εκατόν
δέκα τεσσάρων χιλιάδων δρχ.
(1 14.000) η οποία πρέπει νιι απευθύ
νεται «επί ποινή απαραδέκτου προς
το Νυμ Τυμείο Ημαθίας και β) υπεύ
θυνη δήλωση του Ν. 105/69 για το
άθροισμα των εν ενέργεια εργολα
βιών τους σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2. του άρθρου 6 του Ν.
689/77.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ημέρες υποδοχής του
κοινού στη Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (Γρ.
Σχ. Σ;έγης) όπου υπάρχουν τα τεύχη
ιης εγκεκριμένη; μελέτης.
Βέροια 10 8-1982
Ο Δ/ντής ΤΥΝ Ημαθίας

Λχιλλ. Παηαόόπουλος
Νομ-κός με 3οβ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με 9,
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδ1·
όπως τροποποιήθηκε με τον ¡¡;
1250/1982 όη ; ο ΓΚΟΥΝΤΟΛ'
ΠΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
*
Γεωργίου και της Μαρίας το τ**1
Ζιούζιου που γεννήθηκε στα Κρ·’/
δια Κοζάνης και κατοικεί στην &
ροια. επαγγέλματος ελαιοχρωβ^
στής και η ΙΣΜΗΗΝΑ ΛΥ ΐΙΐΠ ί1
του Αθανασίου και της Μελπομέ®*
το γένος Τσολάκη που γενιή θ η * ·^
κατοικεί στο Πεδινό Φλωρίνης
γέλματος οικοκυρά πρόκειται να
τρευτούν
στον Ιερό Ναό ΑΥ^
Αντωνίου Βέροιας.

Ο Δ/Ντης ΤΥΝ Η μ α ^
Λχιλλ. Παπαδόπουίη
Νομ-κος με **

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρ. ΣΧΟΛ. ΣΤΕΓΗΣ
αρ. πρωτ. 2211
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ0*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤί.-τ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/Ν ΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧ. ΣΤΕΓΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. ΤΥ 2408
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δ/ντής ΤΥΝ Ημαθίας Διακη
ρύσσει: Τήν 7η Σεπτεμβρίου 1982
ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρ. (λήξη
παραδόσεως προσφορών) θα γίνει
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπη
ρεσιών Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης 1 Βέροια) δημόσιος μειοδοτικός διαγω
νισμός για την ανάδειξη αναδόχου
εκτελέσεως κατ' αποκοπή τμημάτων,
των «Οικοδομικών και ηλ-εκτρομηχανολογικών
εργασιών
1/θεσίου
Νηπιαγωγείου Αγκαθιάς· συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης τεσσάρων
εκατομμυρίων (4.000.000) δια του
συστήματος δημοπρασίας δια συμ
πληρώσεως ημολογίου. για το μέρος
των εργασιών των αποημωμένων δια
ημών μονάδος , σύμφωνα με η ς δια
τάξεις του ΠΔ 475/76 «περί εκτελέ
σεως του ΝΔ 1266/72 περί εκτελέ
σεως των Δημοσίων 'Εργων και τις
'διατάξεις του ΠΔ 724/79 «περί τρο
ποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ΠΔ 475 /76.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
σε κοινοπραξία εργολήπτες Δημ.
Εργων Εταιρείες Δημ. Εργων, κά
τοχοι πτυχίου Α.Β.Γ. και Δ. τάξεως
για έργα οικοδομικά και εργολήπτες
ηλεκτρομηχανολογικών
Δημ.
Έ ργων. Εταιρείες ηλ^κτρ/κών Δημ.
Έ ργω ν, κάτοχοι πτυχίου Α,Β,Γ,Δ
τάξεως για έργα ηλεκτρ/κά.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν α) εγγυηηκή επιστολή
συμμετοχής στη δημοπρασία ογδόν
τα χιλιάδων δρχ. (80.000) η οποία
πρέπει να απευθύνεται «επί ποινή
απαραδέκτου· προς το Νομαρχιακό
Ταμείο Ημαθίας και β) υπεύθυνη δή
λωση 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
Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αΓευθύ
νονται κατά η ς ώρες υποδοχής του
κοινού στη Δ.Τ.Υ.Ν Ημαθίας (Γρα
φείο Σχολ. Στέγης) όπου υπάρχουν
και τα τεύχη της εγκεκριμμένης μελέ
της.
Βέροια 10-8-1982

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας Δ>^
ρύσσει την 8η Σεπτεμβρίου 1?
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ·(*®
παραδόσεως προσφορών) θα V
στα γραφεία της ΔΤΥΝ Ημ®*
(οδός Βερόης 1 Βέροια) δημ®^
μειοδοηκός διαγωνισμός γιο
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως &
αποκοπήν ημημάτων των «Οικο#*
κών και ηλεκτρομηχανολοΥ1^ ,
εργασιών του 2ου ΝηπιαγωΥ*'
Ναούσης» συνολικού προϋπθ^\
σμού εξ εκατομμυρίων διάκο®"
χιλ. δρχ. (6.200.000) δια του σι*^
ματος δημοπρασίας δια συμπλΑΓ
σεως ημολογίου για το μέρος ®
εργασιών των αποημωμένων
κατ' αποκοπήν ημημάτων. σε
δυασμό με το σύστημα δημοπρώς
δια επί μέρους ποσοστών εκπτώ® ,
επί των δαπανών των όιαφύγ
κατηγοριών και ομάδων του προ^
λογισμού δια το μέρος των ερΥ- .
των αποημωμένων δια τιμών μ0*
δος σύμφωνα με η ς διατάξεις toujj
475/76 «περί εκτελέσεως του
1266/72 περί εκτελέσεως των ΔΕ
ΠΔ 724/79 περί τροποποιήσεως “
συμπληρώσεως του ΠΔ 475/76.
_το διαγωνισμό γίνονται

σε κοινοπραξία εργολήπτες ΔΕ, *ν,
ρείες Δημ. έργων κάτοχοι πτΟΓ
R Γ Λ via έονα Οικοδομικά και Βγ
λήπτες ηκεκτρ/κων Δημ. έργων,
ρείες ηλ,εκτρ/κών Δημ. έργων κ1’’’
χοι πτυχίου Α.Β.Γ Λ τάξεως για
ηλεχτρ/κά.
Οι διαγωνιζόμενοι π ρέπει
προσκομίσουν α) εγγυηηκή εΛ 4σ |
συμμετοχής στη δημοπρασία ε*®!
είκοσι τέσσερες χιλ. δρχ (124.0^,
οποία πρέπει να απευθύνεται «επ' ®
νή απαραδέκτου» προς το “ 5
Ταμείο Ημαθίας και β) υπεύθυνέ ,
λωση του Ν. 105/69 για το άθρα*^:
των εν ενεργεία εργολαβιών
σύμφωνα με η ς διατάξεις της π°ι
του αρ. 6 του Ν. 689/77.

Για περισσότερες πληρε
ενδιαφερόμενοι μπορούν νι
νονται κατά ης ημέρες υποί
κοινού στη ΔΤΥΝ ΙΙμαθί
Σχολ. Στέγης) όπου υπά|
τεύχη της εγκεκριμένης με
Βέροι
Ο Δ/ντής ΤΥΝ
Λχιλλ. Παπα
Νομ/κός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
au

^θημερ,νή εφημεριδα
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Έτος ιδρυσεωε 1965
Αρ. Φύλλοι 2003
Μητροηόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(

ΔΗΜ ΑΡΧΟ^

ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Αττό σημαίνοντα στε^χη του Π Α Σ Ο Κ
Ti ψήφους
βα έπαιρνε;
είναι ο
'β1οίειττΑ^^^ί,^
* Λ*·κτο^, τοι, πΙα'^>
* ^°*>τδν,·
..
'Exm-WivV™ Π Α 10Κ ' ^ Βέροια.
*°'
01 TOm'

αηοφά<ΙΖΚ° μματθ<; Και h m
eX|fE9uXoi

'Z

01 μ εγαλύτεΡθι

rouPs ότι o ^ B À ^ Va? Κ αΐ. υποθέ
^ λ α tov εαυτΛ
'5ανης’ ζυγίζοντας
’C01 ΒΡΟπαντός τα° π ^ , ·υνάμεΐς Ιου
WTÉXnF, - τ„ ς
άροσοντα του, θα
άξιος y,,
συμπέρασμα ότι είναι
ιγπι , , σηκώσει ενα rim ,η Πλ..
^ ι ν α6ιε; 5~ · ' ενα «η>·ο βάρος
του δημοτη
δ7μάτηδ,^ Ει!° ν * λ θ τ ο υ π ρ ώ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΙΓΙΟΡΑΣΕΙΣ
ΠΑ ΤΗΝΝΜΦΙΦΤΗΤΑ
—

Ξ οδ εύ ετα ι ο ν τικαχστασή του;

Δεν Γ ~ ^ - ς Π0^ ·
β ή μ α τ α ,^ σ τ η ν Χ ^ ·
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ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Από την Δευτέρα άρχισε ο έλεννοε
οτα Δημοσία Ταμεία απο ε π ΐω ρ η
¿ς δημοσίας όιαγείοησητ ™,, , ^
μικων, σχετικά με την ιεραΡχιΟΙΓλω·
εισπράξεων των οφειλών, προς το
Δημόσιο.
Αυτό δήλωσε, χθές, ο υφυπουργός
Οικονομικών κ. Δημ. Τσοβόλας, ο
οποίος πρόσθεσε ότι οι επιθεωρητές
θα δίνουν και οδηγίες και θα υποβά
λουν προθεσμίες για την εφαρμογή
τους (ένα μήνα), ενώ η δεύτερη φάση
του ελέγχοίι θα αποσκοπεί στο να
εξακριβωθεί κατά πόσο υλοποιήθη
καν.

Πάντως θεωρείται πολύ δύσκολο
ανατραπε, η υποψηφιότητα που
ανακοινώθηκε και τούτο γιατί ο κ.
Βλαζακης έχει ισχυρότατα ερείσματα
Βτην Νομαρχιακή Επιτροπή αλλά
κυι γενικώτερα στον κομματικό
μηχανισμό. Τυ γεγονός μαλιστα ότι
προτιμήθηκε από την ηγεσία - κεντρί
κη και τοπική του κόμματος, ο κ.
Ηλιΐζακης για υποψήφιας αντί του κ
εΛίκ'ρατΜίιορ^, ’
ιυ" κ·
φάση του κυβερνώντος κόμματος εί
ναι να μετρήσει τις δυνάμεις του και
στη Βέροια εκθέτοντας σαν υπόψή
φιο ένα από τα βασικά κομματικά του
στελέχη στο Νομό μας, όπως είναι ο
κ. Βλαζάκης.
Αν τελικά δεν πειθαρχήσουν τα
δυσαρεστημένα στελέχη στην απόφα
ση του κόμματος πράγμα δύσκολο
για το ΠΑΙΟ Κ με την... στρατιωτική
πειθαρχία - τότε είναι ενδεχόμενο να

Π ανηγυρικός ο εορτα σ μ ός
του Α εκαπενταύγουστου
στη ν Π αναγία Σ ουμελά
θυπουργός θα πάει στη 1 το μεσημέρι
στη Θεσσαλονίκη και θα παρακαθήσει σε πρόγευμα που δίνει στην Λέ
σχη Φρουράς Αξιωματικών Θεσσα
λονίκης, με την ευκαιρία του εορτα0 πρωθυπουργός κ. Ανδρέας
σμού της προστάτιδος των Ενόπλων
“πιινδρέου θα παραστεί στην δοξοΔυνάμεων, ο διοικητής του Γ' Σώμα
παωΤ^ "0υ 0,1 Ύ'νει Γην ΚυΡιακί| τ0
τος Στρατού αντιστράτηγος κ. Σουνστην Παναγία Σουμελά συνο•υομενος από τους υφυπουργούς
δίας.
που κ. & Μαρούδα και Εθνικής
Το απόγευμα ο κ. πρωθυπουργός
θ'ί'/ης κ. Αντ. Δροσογιάντη.
θα επιστρέφει στην Αθήνα και θα
παραστεί σε μεγάλη δεξίωση που δί
τοι
"θόγραμμα της επισκέψεως
νεται για τον εορτασμό από τον
υ πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου
Παναγία Σουμελά και στο Γ- αρχηγό του ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Ντεγιάννη στο θέρετρο Αξιωματικών
Στρατού τον δεκαπενταύγουστον Ά γιο Ανδρέα Αττικής, όπορ θα
, 0 ε λει ως εξής
Υ κ. πρωθυπουργός θα φθάσει παραστεί και ο πβόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Κ. Καραμανλής.
την Μονή Σουμελά στις 10 το πρωί
^ π τ ε ρ ο και θα παραστεί στη
’
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Δοξολογίες θα γίνουν και σε άλ
λιτ ^.,Γ1 συνεΧΕΐα θα παρακολουθήσει
λες πόλεις της Ελλάδος. Στην
ανευση ττ,ς ieoác εικόνας και θα
Μητρόπολη των Αθηνών την κυβέρ
Π ο ν ^ 61 ^ί-ώάνι στο μνημείο των
νηση θα εκπροσωπήσει στην δοξολο
γία ο υπουργός Εξωτερικών κ. 1.
Τα προεδρεία των Ποντίων και ο
Χαραλαμπόπουλος στην Θεσσαλονί
”°»ργός Βορείου Ελλάδος κ. Ιντζές
κη ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ .
ηΡοοφωντισουν τον κ. πρωθυΓεννήματος στην Λάρισα ο υφυπουρ
°ί)ργό. ©α ακολουθήσει αντιφώνηγός Υγείας κ. 1ω. Φλώρος, στην
2 ,ου ηΡωθυπουργσύ. Τα προεδρεία
Κοζάνη ο υπουργός Εμπορίου κ.
ν ποντίων θα του εμιδώσουν αναμΓεωργ. Μωραίτης, στην Ξάνθη ο
n °^1κμ μείάλλια και κατόπιν ο κ.
υφυπουργός Γεωργίας κ. Παν.
Ρωθυπουργος θα παρακολουθήσει
Κατσαρός, στα Ιωάννινα ο υφυπουρ
^ Ραντα’' εντάλεπτο
καλλιτεχνικό
Ρόγραμμα με πονηακούς χορούς γός Εξωτερικών κ. Καρ. Παπούλιας,
στην Αλεξανδρούπολη ο υπουργός
' “ ί τραγούδια.
Δημοσίων Έργων κ. Ά κη ς ΤσοχαΑπό την Μονή Σουμελά ο πρω-

TQoftV l6,aÍTSPT1 λαμπρότητα θα εορπου ·φέτος Ί e°Pto
Παναγίας
λ. ,jeiVül προστάτις των Ενόπλων
'Αυνάμειμν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ι ttft αχοφνγή άσκοπης ταλαικωρίας ενημερώνονται οι
ψερόμζνοι ότι οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ο
ονν την Iη Σεπτεμβρίου στο φροντιστήριο Αγγλικής, Γερμα• Γαλλικής γλώσσας ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ.
¿¿υμίζεται ότι οι Δημ. Υπάλληλοι. Ν Δ ΙΔ Λ . για τους
«ας η εκμάθηση της ξένης γλώοσας είναι δωρεάν πρεπει
<Ρα να δηλώσουν συμμετοχή στα τμήματα Αγγλικής - I έρμα
i που έχει ανατεθεί στο Φροντιστήριο ΑΡΣΕΝΗ στον αρμό
'κάλληλο της Νομαρχίας κ. Λάακη τηλ. 22.641.
Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

τζόπουλος. στην Μυτιλήνη ο υφυ
πουργός Εξωτερικών κ. I. Καψής,
στην Τήνο ο υφυπουργός Εθνικής
Αμύνης κ. Παυσ. Ζακολίκος και επί
σης ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και οι
αρχηγοί των τριών επιτελείων. Στην
Πάρο ο υπουργός Εμπορικής Ναυτι
λίας κ. Γ. Κατσιφάρας, στο Ηράκλειο
ο υφυπουργός Συγκοινωνιών κ.
Κων. Ασλάνης, στο Μεσολόγγι ο
υπουργός Εργασίας κ. Ευαγ. Γιαννόπουλος στην Χαλκίδο ο υπουργός
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ελευθ.
Βερυβάκης και στην Τρίπολη ο
υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιαν.
Σκουλαρίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία
των προσκυνητών κατά τον τριήμερο
εορτασμό της Παναγίας Σουμελά,
από την οργανωτική επιτροπή των
εκοηΛωσεων. ανακοινώθηκαν τα ακό
λουθα:
Λόγω της συρροής χιλιάδων
προσκυνητών είναι αδύνατη η στέγα
ση όλων, γι' αυτό είναι ανάγκη να
εφοδιασθούν με τα απαραίτητα για
την διανυκτέρευσή τους.
Οι προσκυνητές από την Θεασα
λονίκη θα εξυπηρετηθούν αμέσως και
με επιστροφή από το πρακτορείο
λεω ιοοοΗ /ην Βερόίαο.

Στην Ιερά Μονή έκτος από τους
μικροπωλητές λειτουργεί και άρτιο
εστιατόριο.
Στο χώρο της Ιεράς Μονής και
στα γραφεία της θα υπάρχουν αρμό
διοι σύμβουλοι και επιτροπές για κά
θε εξυπηρέτηση.
Επίσης θα εγκατασταθούν δύο
κινητά ιατρεία του Β' Σώματος Στρα
τού και της Νομαρχίας Βέροιας για
κάθε ενδεχόμενη περίθαλψη.
Η Λιτάνευση της Εικόνας την
μεν παραμονή θα γίνει στις 6 το από
γευμα την δε επομένη στις 10.30 το
πρωί.
Για όσους επιθυμούν να κοινωνήοουν θα υπάρχει εξυμολόγος και θα
γίνει ειόική λειτουργία Οπό τις5 ¿ως
τις 7 το πρωί της 15ης Αυγούστου
Πληροφορίες παρέχονται στα
τηλέφωνα: Θεσσαλονίκης 271.812
και Μονής 0331/25.242,

υπάρξει κα»τερος υποψήφιος από
το ίδιο κομ,κό χώρο. Ό πω ς μάλι
στα χαραυιστικά φημολογείται.
•αυτή τη φ .ρ υποψήφιοί· ®α αίΙ°·
φοσισθεί ,κλειστικά στη Βέροια
και θα είναυκλεκτός της βάσης και
°X‘ του κοιτικού μηχανισμού».
AKHPV2H
)V ΕΛΒΒΑ
ΙΒΡΙΗΛ1ΔΗ
Οπως αμενότον, αμέσως μετά
την ανακούση του κομματικού
υποψηιρίου ιό το ΠΑΣΟΚ. ο δημο
τικός σύμβοΐρς κ. Σάββας Γαβριηλίδης έδωσεττη δημοσιότητα την
πρώτη του ô κήρυξη, με την οποία
κάνει γνωστήην απόφαση να ηγηθεί
ενός σύνδεσμοι’) δημοκρατικής
συνεργασίας to κείμενο της διακή
Ροξής όημοσιύιηαι σε διπλανή στή
λη).
Οπως όήίακ* στο «ΛΑΟ* ο κ.
1 “ Ρριηλίδης, μεά την απαράδεκτη
απόφαση του ΠΛΣΟΚ να κομματι
κοποιήσει τις εκλογές και να υποστη
ρίζει κομματικό του στέλεχος.

Μιά ώρα
συνομιλία
Καραμανλή
με Ανδρέα
Με μια ώρα ιδιαίτερη συνομιλία
είχε προχθές το μεσημέρι ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμαν
λής με τον Πρωθυπουργό ν. Ανδρέα
Παπανδρέου. ο οποίος σύμφωνα με
ανακοίνωση - »τον ενημέρωσε για τα
εσωτερικό και εξωτερικά ζητήματα
της χώρας».
«Μίλησαν για τα πάντα* είπε
συμπληρωματικά ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι »πρό
κειται για την συνήθη και τακτική
ενημέρωση του Προέδρου της Δημο
κρατίας από τον Πρωθυπουργό».

συσπειρώθηκαν σε ένα ψηφοδέλτιο
δημοκρατικής συνεργασίας γνήσιοι
δημοκράτες πολίτες της Βέροιας με
προσφορά στα κοινά, που καλύπτουν
ολόκληρο το φάσμα του δημοκρατι
κού χώρου.
Ο κ. Γαβριηλίδης οισιοδοξεί ότι
με τους αξιόλογους συνεργάτες που
έχει - τους οποίους δεν ανακοίνωσε
προς το παρόν θα υπερισχύσει του
κομματικού συνδυασμού που κατε
βάζει το ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας
στους συνεργάτες του κ. Γαβριηλίδη
περιλαμβάνονται και γνωστά στελέ
χη του Κινήματος.

Περιοδεία του
κ. Γικόνογλου
σε νομούς της
Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Περιοδεία στους νομούς Πιερίας
και Χαλκιδικής άρχισε από χθές Πέμ
πτη ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Μό
σχος Γικόνογλου. Ο κ. Γικόνογλου
θα εξετάσει θέματα σχετικά με τα δά
ση και την προστασία τους από τις
φωτιές και θέματα που απασχολούν
τους αγρότες των νομών. Επίσης, ο
κ. Γικόνογλου θα προεδρεύσει
συσκέψεων υπηρεσιακών παραγόνστην Κατερίνη την Κυριακή σιι
παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την
γιορτή της Παναγίας και των Ενό
πλων Δυνάμεων, στην Παναγία Σου
μελά (Βέροια) και την ερχόμενη Δευ
τέρα και Τρίτη 16 και 17.8.82 θα βρί
σκεται στο νομό Χαλκιδικής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ Α Β Β Α Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η
Βεροιώτες

Βεροιώτιασες

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

Ρ Υ Θ Μ ΙΖ Ο Ν Τ Α Ι Τ Α Χ Ρ Ε Η
Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ ΤΟ Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ
Που άναι ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.1180

Η εξόφληση των χρεών προ; το
γονται στη ρύθμιση οι οφειλές· ΥιΠ 1.200.000 άτομα, και οι βασικές οφει
Δημόσιό που έχουν βεβαιωθεί στα
τις οποίες έχει γίνει πτωχευτικός λες τοος φθάνουν τα 17 δισ. και οι
Δημόσια Ταμεία και έχουν καταστεί . συμβιβασμός ή εκούσιος συμβιβα προσαυξήσεις 5,5 δισ,
ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.80. ρυθμί σμό; με το Δημόσιο.
- Από 500.001 μέχρι 1 εκατ. οφεί
ζεται ευνοϊκά, με απόφαση που υπέ
Διευκρινίζεται ό η ως ημερομηνία λουν 21.000 άτομα. Το συνολικό
γραψε χθές ο υπουργός οικονομικών
υπολογισμού των προσαυξήσεων θα χρέος σ' αυτή την περίπτωση φθάνω
κ. Δημ. Κουλουριανός.
ληφθεί η 31/8/82. Επίσης διευκρινί τα 2.5 δισ.. ενώ οι προσαυξήσεις 800
Για νιι επωφεληθούν του ευεργε
ζεται ότι για χρέη άνω των 4.000.000 εκατ.
Το Νομοσχέδιο
τήματος αυτού οι οφειλέτες, πρέπει
δρχ. η ρύθμιση καλύπτει το κάτων
να καταθέσουν μέχρι την 31.8 82 αί των 4.000.000 δρχ. τμήμα υπό τους
Από 1.000.001 μέχρι 4 εκατ. οι
για την Εθνική
οφειλέτες είναι 3.000 οι οποίοι χρω
τηση στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο
όρους
που
αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Αντίσταση
και να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθε
Ο κ. Κουλουριανός διευκρίνισε, στούν 5.5 δισ. ενώ οι προσαυξήσ*π<
σμες οφειλές τους για το τρέχον οικο
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
ότι το μέτρο αποβλέπι στο να βοηθή ανέρχονται σε 2 δισ.
νομικό έτος.
Το Νομοσχέδιο για την αναγνώρι
σει τους μικρούς οφειλέτες, αφού - Από 4 εκατ. και άνω οι οφειλέτες
Ειδκότερα. με την απόφαση προαποτελούν την μεγάλη πλειοψηφώ- είναι 220.
ση της Εθνικής Αντίστασης θα συζη
βλέπονται τα ακόλουθα:
Τέλος, ο κ. Κουλουριανός είπε.
Συγκεκριμένα:
τηθεί την ερχόμενη Τρίτη στο τμήμα
1. Χρέη βασικού ποσού μέχρι
Μέτω κηΟ.ΠΟΟ δραχμές χρωστούν ότι οι ρυθμίσεις θα είναι κλιμακωτές.
θερινών διακοπών της Βουλής.
δρχ. 100.000 εξοφλούνται σε 4 ισό
Στη συζήτηση, σύμφωνα με δήμο
ποσες μηνιαίες δόσεις. Στους οφειλέ
οιογραφικές πληροφορίες, θα παρα
οτεί και ενδεχόμενα θα μιλήσει ~αι ο τες αυτής της κατηγορίας δίνεται
πρωθυπουργός κ. Ανδρ. Παπαν απαλλαγή σε ποσοστό 60% των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβο
δρέου.
Η κυβέρνηση επιθυμεί να ψηφιστεί λής που αναλογούν στα ρυθμιζόμενα
σύντομα το Νομοσχέδιο αυτό και χρέη τους.
2. Χρέη βασικού ποσού από δρχ.
έτσι θα διυκοπεί η συζήτηση του
100.001 μέχρι 500.000 εξοφλούνται
Νομοσχεδίου περί ΥΕΝΕΔ. για να
επαναληφθεί μετά την ψήφιση του σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στους
οφειλέτες αυτής της κατηγορίας δίνε
2;.Ν. περί Εθνικής Αντίστασητ
ται απαλλαγή σε ποσοστό 50% των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης κυταβο
λής που αναλογούν στα ρυθμιζόμενα
χρέη τους, και
Λιγότεροι
3. Χρέη βασικού ποσού από δρχ.
Έλληνες στα
100.001 μέχρι 4.000.000 εξοφλούν
ται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Ιταλικά
Στους οφειλέτες αυτής της κατηγο
Πανεπιστήμια
ρίας δίνεται απαλλαγή σε ποσοστό
40% των προσαυξήσεων εκπρόθε
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
σμης καταβολής που αναλογούν στα
Κατά 25% είναι μειωμένος φέτος Ο
ρυθμιζόμενα χρέη τους.
αριθμός των Ελλήνων που θέλουν να
Και στις τρεις περιπτώσεις η
σπουδάσουν σε Ιταλικά Πανεπιστή
πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί
μια. Αυτό είπε στον υπουργό Παι
μέχρι τη 10/9/1982.
δείας κ. Κακλομάνη ο Ιταλός πρε
Με την ίδια απόφαση προβλέπεσβευτής κ. Παολίνη κατά τη χθεσινή
ται άτι αν κατά τη διάρκεια της ρύ
τους συνάντηση, όπου συζητήθηκαν
ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ
θμισης ο οφειλέτης δεν κυταβαλει
εκπαιδευτικά θέματα που απασχο
έστω και μιά δόση χρέους του τρέ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ
λούν τις δυ° Φ'λες χώρες.
χοντος οικονομικού έτους ή αν παραΕπίσης ο Κ. Παολίνη είπε ότι οι
λείψει να μκαταβάλει μιά δόση της
εξετάσεις θα γίνουν στα Ιταλικά
Πανεπιστήμια από 1 έως 15 Οκτω ρύθμισης, τότε χάνει το δικαίωμα των
δόσεων και της απαλλαγής από ας
βρίου. ενώ οι υποψήφιοι που πέρα
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο
σαν τις εξετάσεις για το ακαδημαϊκό
έτος 81-82 αλλά δεν έγιναν δεκτοί λής.Τέλος, στην πιό παναι ρύθμιση
λόγοι του περιορισμένου αριθμού δεν υπάγονται οι οφειλές από πρόση
των θέσεων, θα έχουν προτεραιότητα μα αυθαιρέτων οικοδομικών κατα
γιο το έταζ 82-83 σε περίπτωση που σκευών, από τκλωνειΑκά έσοδα, από
,οσβαθμίσουν με νέους σπουδαστές
συμβάσεις, από ¿λλημμα δημοσίας
Μπορούν επίση., να δώσουν εξετά
διαχείρισης και οπό «ιραβ.·σει<
σεις αν θέλουν να βελτιώσουν τη νομοθεσίας περί προστασίας του
βαθμολογία τους.
εθνικού νομίσματος. Επίσης δεν υπά
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8. Έ τσι αρχίζει κάθε ... σχήμα —
Αναφορική αντωνυμία —
Βέγκας.
πολιτεία
των
ΗΙ1Α
(αντίστρ.)
9 Μισό ... τάμα — Το μικρό όνομα
διάσημου κακοποιού — Είναι και
η Δ. Βετσοπούλου στην Αλεξάν ΒΟΝΝΗ (INΠ)
δρεια (καθαρ. και αντίστροφα)
Μεγάλες προσωπικότητες υπήρ
10, Το σύστημα αυτό πήρε την ονο χαν τάντα όχι μόνο στην πολιτική,
μασία του από τον ήλιο (καθ.) —
αλλά και στον χώρο των Τεχνών και
Ξενική, αντίστροφη κατάφαση
Επιστημών. Ας θυμηθούμε π.χ. τους
ΚΑΘΕΤΑ;
επιστήμονες, στους οποίους κάθε
1. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
χρόνο απονέμεται το βραβείο Νόμ2. Υποθετικό της αρχαίας — Ελβετι πελ. Ωστόσο λίγοι έχοΐ"· καταφέρει
κό ποτάμι - Ποικιλία ροδάκινων στην εποχή μας να κερδίσουν την
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ!
3. Οδική χωρίς ... συμφωνία
παγκόσμια αναγνώριση, όπως το πέ
1. Λυτός κηηίστοεντ την Πομπηία
4. Με άρθρο, αυτός «νταλαβερίζεται· τυχε ένας άγνωστος σήμερα στους
το 79 μ.χ.
με τον Βαρδινογιάννη — Ποιοτικά
πολλούς βορειογερμανός ο Ούγκο
2 Αρθρο - Άφωνοι .. κήπον 5 Ο νυχτερινός απαραίτητος (κλητ.) Έκενερ, για τον οποίο ο τότε
Apin ου ν πολύ στα σκυλιά (καθ.)
Αυτή τιμωρείται από το νόμο Ά γγλος
Υπουργός
Αεροπορίας
3. Αυτή είναι συνήθως δουλειά του
(αντίστρ.)
(στην δεκαετία του είκοσι). Λόρδος
... αέρα (αντίστρ.) — Μάρκα αυτο
6 Συνεχόμενα στ' αλφάβητο —Προ Τόμπσον, είχε πει κάποτε: «Ο Έ κε
κινήτων.
τρέπει
νερ είναι ένας από τους πιο σημαντι
4. Μόριο της λαλουμένης - Mui
7 Οπτικός ιιριθμός - Ασιατικό νό κούς ανθρώπους που συνάντησα στη
Έλσιι. καλλιτέχνιΑ-α .
μισμα - Αντίστροφη σειρά των ζωή μου, μια προσωπικότητα που δεν
V Όμοια γράμματα — Επιθυμητή
συμφώνων που ... κυριολεκτούν
τη βρίσκει κανείς σε κάθε γενηά». Το
από τους αρρώστους, στην καθα
8. Μιας αισθήσεως, η γενική μ" άλλη
1928 η περίφημη καθημερινή εφημε
ρεύουσα (αντίστρ.)
λέξη - Ψαλτικό γνώρισμα
ρίδα του Μιλάνου «Κορριέρε ντε λα
6, Πριν απ' αυτή καιιμιά - Αοτή στη
9. Πρόθεση kui άρθρο μαζύ — Ηρωι Σέρα», είχε κάνει μιυ δημοσκοπική
φυσική μετριέται (ηχητικά)
κή η ανατίναξή του.
έρευνα που κάλυπτε ολόκληρο τον
7. Στ τέτοιο γήπεδα έγινε το ψετεινό
10. Για να νικηθεί χρειάζεται προσ κόσμο, αναζητώντας τον «πιο φημι
Μουντιάλ
πάθεια
σμένο άνθρωπο της εποχής». Νίκη
τής βγήκε ο Χούγκο Έκενερ. Ο τότε
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Αμερικανός Πρόεδρος Χούβερ τον
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ; ί. ΠΑΡΑΣΧΟΣ 2. ΑΡΤΙ 3. ΡΑΦΕΙΟΝ 4. (ίΠ)ΙΠΜ - ΑΒ 5. ονόμασε «σύγχρονο Κολόμβο», ενώ
A E S - 01 £ A 6. ΡΕΑ - ΝΕΟΣ 7. Λ Ϊ - ΣΑ 8. Λ θ AM ΑΣ ο περίφημος Γερμανός συγγραφέας
ΚΑΘΕΤΑ: λ ΠΟΡΤΑ PIΛ 2. ΕΕ 3. ΡΑΦΙΝΛ 4. ΛΡΕΠ - Λ.Μ. 5. ΣΤ1ΜΟΧέρμαν Έσσε έγραφε γΓ αυτόν: «Δεν
ΝΤΑ 6. ΧΙΟ - ΙΕ 7. ΝΑΞΟΣ 8. ΣΩ - B A fJ E
έγινε στρατηγός στον πόλεμο, ούτε
τραπεζίτης κατά την εποχή του μεγά
λου πληθωρισμού. Εξακολουθεί να
είναι ναυπηγός και καπετάνιος, άν
θρωπος πιστός στο έργο του». Ο
πατέρας του Έκενερ ήταν μικροεργοστασιάρχης που ασχολείτο με τα
καπνά. Έφυγε από την Βρέμη και πή
γε στο Φλένσμπουργκ. κοντό στα σύ
νορα της Δανίας, όπου και παντρεύΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 13
τήκε την κόρη ενός παπουτσή. Ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13
Έκενερ λοιπόν, υπήρξε γόνος
S-50 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
5 3 0 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
0 05 0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
μικροαστικής οικογένειας, ο ίδιος
5.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Α70 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
όμως ανέβηκε τα σκαλοπάτια της
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8 40 0 ΕΛΛΗΝΑΣ
κοινωνικής ιεραρχίας εν μέρα χάρη
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΚΛ! Τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
στην γυναίκα του, ίο υ ήταν κόρη
6.30 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
7 0 0 ΝΤΙΟνΚΣ
6.45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
eos ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ»
7.15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
7 45 Η ΚΥΠΡΟΣ
»45 ΝΤΑΛΛΑΙ
8.00 ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
10.35 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
8.30 01 ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ
11.10 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
tz o o ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1922 Αρχίζει Τουρκική επίθεση σε ενρεία
10.00 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
oc.cs ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
κλίμακα ύστερα αχό ισχυρότατη
11 00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗ
προπαραοκευή πυροβολικού, με
Χ1Λ ΓΓΡΗΤ
κυριώτερη προσπάθεια νοτιοδυτικό
1X00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
στο Αφιόν Καραχισάρ.
1944 Γερμανική δύναμη από 7000 άν
ΑΠΩΛΕΙΑ
δρες, που υποστηρίζεται οπό πυρο
Απωλέσθη δίπλωμα οδηγήσεως
βολικά και αεροπορία, ιπιτιθπυι
1 X. αυτοκινήτου του Αντωνίου Διακατά των Avuiyewuv της Κρήτης.
ta v ie K K Ü M B
μαντόποολοιι του Κοιν/νου κατοίκου
940 σπίτια μεταβλήθηκαν σε ερ(πεια. Οι απώλειες σε νεκρούς rat
Μελικής στην επαρχιακή οδό Μελι
τραυματίες ήταν σημαντικές.
κής Αλεξάνδρειάς. Ο ευρών να το
1980 Σημειώθηκε αεροπειρατεία σε αμε
παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνο
ρικανικά επιβατικό αεροπλάνο εσω
μικό Σταθμό ή να τηλεφωνήσει στο
τερικών αερογραμμών απά 7 Κου
81417.
βανοάς πρκκκρνσίς nnu το ,,δήγη
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Σήμερα Παρασκευή 15 Αυγού
στου 1982 διανοκτερεύ« το φαρμα
κείο:
Γεωργίου Μουρατίδη
τηλ. 25130
ΒΕΡι/ιΛί.
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
ΟΧΕ. (σιοθμας)
ΝΑΟΥΪΗΣ
Πνβροσβεστική
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κυβερνητών και πηδαλιούχων για τα
•γνωστού εχδόυγράφου του
Ζέππελιν. Δεν μπόρεσε να αποφύγει
Φλένσμπουργκ
Γ εννήθηκε Αυγούστου
την πολεμική υπηρεσία κατά την
1868. Ό πω ς κ άλλες προσ διάρκεια του πρώτου πολέμου. Ειρη
νιστής ο ίδιος δεν ανεχόταν τη στο
ωπικότητες δΐίττο ¿χολείο
καλός μαθητήςρορά μάλ.ιστιι λή. Χρησιμοποιήθηκε όμως σαν
έμεινε στο Γυμην ίδια τάξη. εκπαιδευτής πιλότων αερόπλοιων
Ή δη από τα πω χρόνια έδει του ναυτικού κοντά στο Μπρέμερχάφεν. Μετά το τέλος του πολέμου ο
ξε ιδιαίτερη kJv ιστιοπλοΐα
και παρέμεινε ις οπαδός της Έκενερ πιλοτάρησε ακόμα μερικές
ως το βαθύ τς. Ομολόγησε φορές αερόπλοια. Η συνθήκη των
αργότερα, ότι πβεν θα εξελισ Βερσαλιών απαγόρευε τότε στους
Γερμανούς να ασχολούνται με την
σόταν σε πετυαεροπλόο αν
δεν είχε το ταλ^ν ιστιοπλοΐα. αεροπορία και την αεροπλοϊα. Ωστό
Καλός ιστιοπλνε πάλι γιατί σο, σκοπός του Έκενερ ήταν να δια
διέθετε ένα ιδιιιστικτο για τον σχίσει με αερόπλοιο τον Ατλαντικό
και να εγκαινιάσει έτσι μια μόνιμη
καιρό. Λέγαν ρς ο Έκενερ
«μυρίζεται απόά τον καιρό» γραμμή μεταφοράς επιβατών και
Ταχυδρομείου. Η Δημοκρατία της
kui σ ίδιος ανέφη ενστικτώδης
να κάνει εμετό και δει' θα του δώσου
Το καλοκαίρι είναι η περίοδος
Βαίμάρης είχε υποχρεωθεί τότε να
αυτή «όσφρησηοήθησε σε όλη
με φάρμακα ία ουσίες που θα του
του τη ζωή. Ήντοτε περήφα καταβάλει επανορθώσεις στην Αμερι που συχνά παθαίνουμε τροφικές
σταματήσουν τις διαρροϊκές κενώκή. Υπήρξε καταπληκτική η σκέψη δηλητηριάσεις. Τις πιό πολλές φορές
νος γιατί ποτέ Λ:βηκε ατύχημα
σεις.
Μ
του Έκενερ να προτείνει στους Αμε δεν πρόκειται παρά για εντερικές λοι
στ. ένα από τα ιοια (Ζέππελιν)
Και όταν πιά έχουν σταματήσει
που κυβερνούσατε, κανένα μέ ρικανούς σαν «επανόρθωση» ένα μώξεις. που οφείλονται στη μόλυνση
οι διαρροϊκές κενώσεις κι ο εμετός,
αερόπλοιο. Με τον τρόπο αυτό και των διαφόρων τροφίμων με διάφορα
λος too πληράιιή επιβάτης δεν
από μόνα τους, μπορούμε να του δώ
έχασε τη ζωή 3 Έκενερ δεν παρά τις απαγορευτικές διατάξεις της μικρόβια.
σουμε να πιει άφθονο «ιατρικό άνθρα
Οπωσδήποτε, αν παρουσιασθεί
Συνθήκης των Βερσαλιών κατορθώ
συμπαθούσε πον μικροαστική
κα». που θα προσροφήσει τις διάφο
ατμόσφαιρα τοίρικού σπιτιού θηκε η ναυπήγηση ενός νέου αερο μιά δηλητηρίαση και δεν είμαστε σί
ρες τοξίνες και θα βοηθήσει τον
πλοίου. Το 1924 ο Έκενερ, που πρώ γουροι για την αιτία που την έχει
του. Επιδίωκε άσει πιο ψηλά.
οργανισμό του να αντιμετωπίσει πιό
προκαλέσει,
η
πιό
θετική
βοήθεια
που
Σπούδασε στο Νο, στο Βερολί τος πέρασε με Ζέππελιν τον Ατλαντι
αποτελεσματικό τη δηλητηρίαση.
κό, έγινε δεκτός στις Ηνωμένες Πολι μπορούμε να προσφέρουμε στον άρ
νο και στη Λειψίυ και έκανε την
Ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν
τείες με ενθουσιασμό πρωτοφανή για ρωστο είναι να καλέσουμε το ταχύτε
διδακτορική τοίτριβή με θέμα
θα πρέπει να του δώσουμε οποιοδή«Έρευνα των διϊνσεων kutó τη ένα Γερμανό! Ή δη τότε αναγνωρί ρο το γιατρό.
ποτε άλλο φάρμακο (εκτός από τον
Αν όμως ξέρουμε ότι οφείλεται
σθηκε σαν «πολιτικός της ειρήνης»
σύλληψη ανεπιχων ερεθισμών
ιατρικό άνθρακα), χωρίς τη συμβολή
και μάλιστα «πρώτης γραμμής»! Ακο σίγουρα σε κάποιο μολυσμένο είδος
τοιν αισθήσεων) διατριβή του
του γιατρού. Και κυρίως για κανένα
λούθησαν πολλά ταξείδια με επιβάτες τροφής, αν μεν δεν έχουν ακόμα
μνημονεύεται ακκαι σήμερα στη
λόγο δεν θα πρέπει να του δώσουμε
και Ταχυδρομείο, καθώς και δυο εκδηλωθεί έντονα τα πρώτα συμπτώ
σχετική βιβλιογς. Μετά το τέλος
οποιοδήποτε καθαρτικό.
των σπουδών τιίλησε να φύγει μεγάλες πτήσεις, μια γύρω από τον ματα της δηλητηρίασης, μπορούμε
Αν δεν μπορούμε να του προσφέ
κόσμο και μια προς τον Βόρειο Πό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον
στο εξωτερικό γιιγίνει καθηγητής
ρουμε καμιά σωστή πρώτη βοήθεια
άρρωστο να προβεί σ' εμετό. Του δί ας μην κάνουμε τουλάχιστον κακό.
αλλά του έλλεποι απαραίτητες λο.
Ο Έκενερ υποστήριξε τότε την νουμε να πιει άφθονο νερό προσπα ΓΓ αυτό το λόγο θα ερέπα να τον
γνωριμίες, Έτσι 1882 κατέληξε
γερμανογαλλική προσέγγιση αλλά θούμε μετά να τον κάνουμε να εμέσει
δημοσιογράφος σεφημερίόα «Νέα
τοποθετήσουμε σε ένα ήσυχο μέρος
και την ιδέα της ευρωπαϊκής ενότη το νερό που ήπιε, είτε γαργαλώντας
του Φλχνσμπυυρ που εξέδιδε ο
και να φροντίσουμε να μην κρυώνει.
τας. Οι ιδέες του και οι ειρηνισηκές τον μέσα στο λαιμό, είτε με μιά
γαμπρός του. Απίχτηκε, πως είχε
Επειδή συχνά σ' αυτές τις περιπτώ
του απόψεις εναντιώνονταν βέβαια οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Κι όσο σεις ο άρρωστος ιδρώνει έντονα θα
πολύ καλή πέννα( αποφάσισε να
περισσότερο
εμετό
κάνει,
τόσο
το
στη
κοσμοθεωρία
του
εθνικοσοσιαλι
ασχοληθεί βασική το θέατρο και
πρέπει να φροντίσουμε να πίνει κάθε
σμού, που τον έθεσε τελικά «έξω από καλύτερο, γιατί έτσι απαλάσσεται τόσο λίγο νερό, ώστε να μην υποστίί
τη μουσική. Κάτι (ο που τον ενδιέφερε ήταν η φωτοχρϊα. Κατά τα τέ την κοινωνία του λαού». Ο Έκενερ από τις ουσίες που του έχουν προκα- αφυδάτωση - τόσο από τον ιδρώτα
προείδε έγκαιρα την καταστροφή λέσει τη «δηλητηρίαση».
λη της δεκαετίας,υ εννενήντα ο
όσο και από τους εμετούς και τις
Αν ο άρρωστος έχει αρχίσει να διαρροϊκές κενώσεις.
Έκενερ πήγε στφρηντρισχάφεν, στην οποία οδηγούσε ο Χίτλερ την
Γερμανία. Το 1945, σε ηλικία 77 παρουσιάζει έντονα συμπτώματα στη λίμνη της Κ,σταντίας, όπου
Κι όπως τονίσαμε και πιό πριν, η
και εργάστηκε ο ανταποκτιτής ετών, εγκαταστάθηκε εκ νέου στην όπως λ.χ. εμετό και διαρροϊκές κενώ πιό θετική βοήθεια που μπορούμε να
Κωνσταντία και ίδρυσε εκεί μια και σεις - τότε δεν θα πρέπει να προσπα του προσφέρουμε είναι να καλέσουμε
εφημερίδων. Το 15) είδε για πρώτη
φορά ένα Ζέππελιια πετά πάνω από νούργια εφημερίδα, επιστρέφοντας θήσουμε να τον σταματήσουμε. Περι- το ταχύτερο το γιατρό.
τη λίμνη και έγραι στις εφημερίδες έτσι στο αρχικό του επάγγελμα. Το μένοντας το γιατρό, θα τον αφήσουμε
1947 οι Αμερικανοί κάλεσαν για μια
του σχετική ανταικριση. Αργότερα
γνώρισε πρόσωπά τον Κόμητα ακόμα φορά τον Έκενερ, γέροντα πια
79 ετών, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η
Ζέππελιν, του οπφυ κριϊίκαρε τις
διάφορες δράστηΡ'τητες. Ακριβώς η αναγέννηση της αεροπλοϊας στην
κριτική αυτή παραίνησε τον Κόμη οποία πίστευε και που επιδίωκε, δεν
τα Ζέπελιν να ζητττει την συνεργα πραγματοποιήθηκε. Ο ίδιος αναγκά
στηκε να ομολογήσει ότι το μέλλον
σία του Έκενερ. Αρμκά βοήθησε τον
Ζέππελιν σαν δημοηογράφος, με την ανήκε στο αεροπλάνο και όχι στο
πάροδο του χρόνοι όμως, έμαθε και αερόπλοιο.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής ίου
Θα ντρεπόμαστε συχνά για τις
ο ίδιος να πιλοτάρει τα τεράστια
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ .
ο Έ κενερ ασχολήθηκε με τον εκδη
καλύτερες μας πράξεις, αν ήταν γνω
αερόπλοια. Ετσι ανέλαβε αργότερα
Γαλανής Ευάγγελος
μοκρατισμό
ς πατρίδας
του. Από
την Βιεύθυνοπ πγ. Γερμανική«; Αερο
»»»»ί»·· τη
-■«-»
·
στά τα ελατήρια που τις προκαλέσαΠιερίων 14 τηλ. 26300
^ " ------- ---- —- λ Λ , ι ι π ο
πλοΤας A Ε,. στο Φοήντρισγιιφεν,
.
n u Μ ΐο γ τ »
m w ia x tè ..
Καραγιαννοπουλου
Αντ.
πρωτεργάτης της αεροπλοΤας και επι
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
χειρηματίας. Πέθανε στις 14 Αυγού
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
στου του 1954, τέσσερις μόλις μέρες
Μουχταρόπουλος Δημπριν από την 86η επέτειο των γεννεΒενιζελου τηλ. 23741
θλίων του.
ΛΑΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ]
Λίλιας θωμάς
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

ΔΙΑΒΑΖΕ

22.505
125
25.749
24.444

α ιο β ά κ χ ε
κα> Ο ια β ίδ ε ε Γ
tó v

κολομβος

mm

22.222

22 2 0 0
Νοσοκομθο
22 314
Δ Ε Η. (βλάβες)
41353
Ο Χ Ε. (σιαθυιΧ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Πυροσβεστική
23.364
Δ Ε.Η- ΙβλΟβεςΙ
Ι.Κ.Α. Inpwf. βοήθϊΐεςΙ
23J76
Άμεση Δράση
100
Ο Τ.Ε. ΙβλοβεςΙ
121
Πυροσβεστική
199

ΙΑΤΡΙΚΑ

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΠΡΟΣΩΓΠΗΤΩΝ

Μ Α Θ Α ΙΜ 2

ΡαώοιαΙι

6 2 555 62.606
8ΕΡ0ΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24 141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
2 3 .p l
Έναντι ΚΤΕΛ
¿5.726
ίΥτυοκράιους
26 920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ

Πλατ. Καρατάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

Κέντοο
ΒΕΡΟΙΩΤ1ΣΑ
Ανοίγουμε το Σάββατο

14 Αυγούστου
Αφές Ράπτη
Κώστας Καραολάνης

• Το άσπρο στρώμα από άλατα
που σχηματίζονται με τον καιρό μέσα
στις καράφες του νερού, φεύγει εύκο
λα με δυνατό ξύδι.
• Μην πλένετε τα ποτήρια με
ζεστό νερό. Αν είναι λερωμένα αάό
βούτυρο ή λίπος τα καθαρίζετε με
κρύα σαπουνάδα.
• Αν καταπιείτε κάτι αιχμηρό,
πρωτού φτάσετε στο γιατρό, φάτε
αμέσως άφθονη ψύχα ψωμιού βρεγ
μένη ή πουρέ πατάτες.
• Τα νέα κρασιά, ή μπύρα και το
κίτρο είναι τα καλύτερα διουρητικά.
• Ο Στανισλάβ Πόμεκ, 19 χρό
νων. ισχυρίζεται ότι κατέχει το ρεκόρ
σε διαρκές παιξίματος των ντράμς
μιας ορχήστρας.
Πραγματικά έπαιξε χωρίς καμιά
διακοπή επί 39 ώρες. Ο πατέρας του
κατά τη διάρχεια αυτού του παιχνι
διού εγκατέλειψε το σπίτι του, όπως
και όλοι οι γείτονες.
• Πρώτη στον κατάλογο των πιο
«κακοντυμένων διασημυτήτων* είναι
η κόρη της βασίλισσας της Αγγλίας
^πριγκήπισσα Ά ννα, που διαδέχτηκε
τον επίζηλο αυτό τίτλο, από τη θεία
της πριγκήπισσα Μαργαρίτη, άλλη
διάσημη «ασουλούπωτη» τη ς εποχής
μας. Ό πω ς γράφει το αγγλικό περιο
δικό μεγάλης κυκλοφορίας «Πήπλ» η
πριγκήπισσα Ά ννα, παρά το παχυλότατο βασιλικό της επίδομα, δεν κατα
φέρνει να φορέσει ούτε ένα φορεμα-

τάκι της προκοπής, τα παπούτσια της
έχουν τα χάλια τους, για να μην ανα
φέρουμε τα ανεκδιήγητα καπέλα της
που αποτελούν ... ατραξιόν σε κάθε
δημοσία εμφάνισή της.
Και σαν μην έφταναν αυτά τα ...
καλούδια, το αγγλικό περιοδικό
προσθετά, ό π στο αγαπημένο σπόρ
που επιδίδεται η πριγκήπισσα - την
ιππασία - δίνει την εντύπωση ότι εί
ναι το «παιδί που σταύλου» και όχι η
κόρη της βασίλισσας!
Αν έχετε την περιέργεια να μάθετε
και ποιος είναι ο πιο «παρδαλοντυμένος» στο κύκλωμα των καλλιτεχνών,
αυτός είναι ο νέγρος ηθοποιός και
τραγουδιστής Σάμυ Νταίηβις, που
κουβαλάει απάνω του τόσα πολλά
και τόσο κακόγουστα ... μπιχλιμπί
δια, που δίνει την εντύπωση στολι
σμένου ... Χριστουγεννιάτικου δέν
τρου!
• Ο καθηγητής της φυσιολογίας κ.
Πάρξ. σε σχετική ομιλία του στο
πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, δήλωσε
μπροστά σε αντιπροσώπους 48
χωρών ότι παρασκευάσθηκε και θα
κυκλοφορήσει σύντομα ένα ακίνδυνο
αντισυλληπτικό χάπι, για άντρες που
θα τους αιραιρεί προσωρινά - την
δυνατότητα της τεκνοποίησης...
«Από δω και πέρα, οι άντρες μπο
ρούν να διασκεδάζουν, χωρίς ν' αφή
νουν επικίνδυνα σουβενίρ και να
δημιουργούν δράματα και υποχρεώ
σεις»...

Βόσω Κυριαζή
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ΚΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΜΠΡΙΟΖΑ

ΤΕΧΝΗ

ΕΛΛΗΓΟΥΝΑΡΑ
_

Λ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι: Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΥΠΕΤΡΗΣ του Γεωργίου και
της Παναγιώτας το γένος Φουτσιτζόγλου που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Βέροια Ν. Ημαθίας επαγγέλμα
τος αυτοκινητηστής και Η ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ του Ιωάννου
και της Σόνιας το γένος Σοτολίδου
που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Κοιλάδα Κοζάνης επαγγέλματος
οικιακά πρόκειται να παντρευτούν
στον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως
Βέροιας. .___ _ _ _____
Γνωστοποιείται ότι: Ο ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
και της Ιωάννας το γένος Σαμούτη
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Βέ
ροια επαγγέλματος Ιδιωτικός Υπάλ
ληλος και Η ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΣΟΥΙΤΣΜΕΖ του Μιχαήλ και της Βασιλι
κής το γένος Ορταντζή που γεννήθη
κε και κατοικεί στα Κουδούνια Δρά
μας επαγγέλματος οικοκυρά, πρόκει
ται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων Βέροιας.
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κόιδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι: ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ του Ιωάννου
Γεωργίου και της Γιαννούλας το γέ
νος Χιονίδου που νεννήθηκι: και
κατοικεί στην Βέροια Ημαθίας παγγέλματος Ιδιωτ. Υπάλληλος και η
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ του
Ντουμπρίν και της Ευθυμίας το γέ
νος Μότσου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια επαγγέλματος
βοηθ. Λογιστού πρόκειται να παν
τρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας.

Αγρότες
_ . ι

Λαϊκή ώρα
ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΪΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΕΖΕΡΒΕ ΓΗΛ. 21321

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ
Κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς φ ω τ ο γ ρ α φ ία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροττόλ« ω ς 7 -Τ η λ . 6 2 . 0 3 1
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Μήν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
άγροφάλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νό καταστρέ
φετε 6,τι με κόπο πολλών
ετών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαυιών. ό
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
Σεβαστείτε τήν περιουσία
του γείτονα σας.

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ

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

δρχ. 1500
δρχ. 2000
δρχ. 3000

δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΥΠΟΜΟΝΗ
nriiu
Μια χΑ»νιμΐ|
χοντρή και
nui ιζυ;ςΐ|μΐ|
άσχημη σοπρά*',

τραγούδησε ένα βράδυ την γνοΧΙ"
ρομάντοα, που λέει:
«Αχ τύχη σκληρή. Γ tari va yeWf
θώ>.
Και κάποιος από το ακροατήρ*11,
της απάν-ησε μεγαλόφωνα:
- Τώρα έγινε ότι έγινε. Έ χε λΙΐ°
υπομονή και συ καημένη I
• · έτρεμαν
·
Τα χείλη μου
καθώς λαπ
σίαζαν τα δικά της. Ό λος μου ο «Κ*
λετός ταρακουνιόταν καθώς την κο*
ταζα στα μάτια. Το σώμα της τιναζ^
ταν με ένταση καθώς έσμιγαν τα Xe
λη μας. Το πηγούνι μου εδονείτο Κ®1
το σώμα μου το έπιανε μια ανατρηΓ
λα καθώς την κρατούσα στην aY*C
λιά μου.
Δίδαγμα: Μην φιλάτε ποτέ μ'ί
γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο πΟ11
τρέχει σε καρόδρομο.
ΤΑ Μ1ΣΑ
Νύχτα κατασκότεινη σε έναν ερΊ'
μικό δρόμο.
- Ένα χιλιάρικο ή τη ζωή σου!
- Δεν κάνει πεντακόσιες; Είβ0'
μισοπεθαμένος από το φόβο!

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
ΞΕΝΩ Ν ΓΛΩ ΣΣΩ Ν
Ν ΙΚ . Π Α Γ Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΙΤΑΛΙΚΑ
Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
Διδάσκουν «τυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
μίων θεσ/νίκης και Βιέννης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3η
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ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

φάση της π Ρ°ετο'·

Από την ΕΠΣΚΜ στάλθηκε στην ΕΠΟ πλήρης πίνακας των πρωταθλη
μάτων Α' Β' και Γ- κατηγορίας της δ.υνάμεώς της, κατά την ποδοσφαιρική
περίοδο 1981-82.
Συγκεκριμένα ο πίνακας περιλαμβάνει:
α) Αναλυτικό βαθμολογικό πίνακα κατά κατηγορία και ομίλους
β) Προβιβασμό και υποβιβασμό των διαφόρων σωματείων σύμφωνα με
την προκήρυξη του πρωταθλήματος.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πρωταθλήτρια ομάδα Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας
αναδέχθηκε ο Α ΓΡΟ ΤΙΚΟ Ι ΑΣΤΕΡΑΣ Πλατέος.
2. Β" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πρωταθλήτρια ομάδα Β" ερασιτεχνικής κατηγορίας,
ύστερα από αγώνα κατατάξεως, μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων των Α"
και Β' ομίλων ΑΧ1ΛΛΕΑ Ναούσης και ΑΡΕΟΣ Παλ. Σκυλιτσίου. αναδείχθήκε ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ναούσης,
3. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πρωταθλήτρια ομάδα Γ' ερασιτεχνικής κατηγορίας,
ύστερα από αγώνα κατατάξεως, μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων των Α'
και Β' ομίλων Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αλεξανδρείας και ΔΟΞΑΣ Παλ. Ζερβοχωρίου, αναδείχθηκε ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αλεξανδρείας.
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Β ·
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Πρώταθλήτρια ομάδα ερασιτεχνικών ομάδων σωματείων Β' Εθνικής κατηγορίας και
αναπληρωματικών ομάδων σωματείων Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας
αναδείχθηκε η ΔΟΞΑ Μακροχωρίου.

δοοΠο » ό 1 να0: ονίσουμε όϊι και οι
ηλήηε?^^^
ΥΡηοιμοποιήσουν
« » Φυσικά τους
Οκτηθεντες παίκτες τους.
οτάδιο ('ρωνας 0α ΥΪνει στο εθνικό
5.30
EpotUÍ και 0® αρχίσει στις

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της προκηρύξεως του πρωταθλήματος περιόδου
1981/82, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της
Ενώσεως στη συνεδρίαση της 2.11.81, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα
των αγώνων πρωταθλήματος και κατατάξεως, προβιβάζονται και υποβιβά
ζονται τα διάφορα σωματεία κατά κατηγορίες, όπως παρακάτω:

Αύριο:

Β Ε Ρ Ο ΙΑ μ α κ ε δ ο ν ικ ο ς
Τον πρώτο της φιλικό αγώνα δ(·
va αυρ|0 η ΒΕΡΟΙΑ. Αντίπαλός της
νηη Φ.ωιτισΐϋς «την Α* Εθνική κατη
γορία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ.
ναη° α7 “,να? παΡΟ TOV φιλικό ΤΟΟ
L i * t \ y a· Λορουσιόζει μεγάλο
«ον R.fP° V’ μιά.* αι η δυναμικότητα
Yvmn ,° “ νηπάλων είναι σε όλους
ένοι«'7' ΠαΡ“λληλο οι φίλαθλοι θυ
^πν ευκαιρία να διαπιστώσουν
ΒΕΡΟΓλ τ ^ · lcax“'rtutIT). τόσο της
Ν ίκη· ' ° σο και rou ΜΑΚΕΔΟαπο
·°Γ° " 0,° ί ε''έοτρεφε προχθές
ποίησή 1 εΡΡανια οπού πραγματομασίας
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Κτήμα 5,5 στρεμμάτων στα χωριό Τρίλοφος. Μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί και σαν οικόπεδο.
Επίσης πωλούνται οικόπεδα 500 τ.μ- στο χωριό Φυτιπά.
Πληροφορίες στο τηλ. (01) 5614987 «-οι (0331) 22.840.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Της εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνο
μα της αρεσκ&ας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα ·ΛΛΟΣ».
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Πωλητής τούβλων, θ α προτιμηθεί ο διαθετών αυτοκίνητο, για
τους νομούς Ημαθίας και Πελλης «αρά της Κεραμοποιίας Κεντρικής
Ελλάδος.
Πληροφορίες τηλ. (041) 281.302
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 Τ-μ. στην οδό βενιζέλοιι 90 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 24.982 και 27.545.

Ι1ΩΛΕΙΤΑΙ
Καφτνάο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα Οεμης).
Πληροφορίες στο τηλ. 62.125

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και γενικά για όλους τους αγώνες που είχαν
σχέση με προβιβασμό ή υποβιβασμό έγιναν οι υπό κανονισμού προβλεπόμενοι αγώνες κατατάξεως.
Σ' όλες τις πρωταθλήτριες ομάδες όλων των κατηγοριών θα απονεμηθεί
από ένα κύπελλο και δέκα έξη (16) μετάλλια.
Σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 33 των Κ.Π. το Σωματείο ΜΑΥ
ΡΟΣ ΑΕΤΟΣ Νέας Λυκογιάννης αποκλείεται από τους αγώνες του πρώτα
θλήματος Γ' ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 1982/83 επειδή τερμάτισε
στο πρωτάθλημα περιόδου 1981/82 με παθητικό μεγαλύτερο από -8 βαθμούς
(-28).

Παρό ε(αγωγικής εταιρίαςζητεΐται κοπέλλα που να γνωρίζω Τέλεξ
και Αγγλικό. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΡβκτιΦιέ ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
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Me εξάμηνη εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων
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ρευματισμοί, λίγο ζάκχαρο, λίγη
χοληστερίνη, παληό έλκος στο δωδε
καδάκτυλο, λιγάκι ουρικά οξύ, κ.λ_π.
Κατά τα άλλα πολύ καλά φαίνεται
στην υγεία του. Ζωή χαρησάμενη και
ξεκούραστη όπως την υπόσχεται ο
καΰμενούλης. Μακρυά ο καφές και
το κακάο, το τσάϊ, ανεβάζει το ουρικό
οξύ, ιιυγά, παχηά, λίπη: αστιεύεστε;
Πού την πάς την χοληστερίνη;
Και λίγο τελευταία η καρδιά, ελπ
φρά φτερουγίσματα. Αλλά δεν βαριέ
σαι!! Το Λονδίνο και η Αμερική νόναι καλά, σε κόβει αρτηρίες απ' όπου
θέλει και τις ράβει στην καρδιά,
αλλάζει δρομολόγιο η κυκλοφορία.
Κατά τα άλλα είναι καλά στην υγεία
του. Και υπόσχεται αυτά που υπό
σχεται Ό λα τα προσφέρει ναι προ
παντός τον ίδιο τον εαυτό του. δέν
δρα και λουλούδια, αλλά δεν ξέρουμε
το πορτοφόλι του. Γιατί εδώ που τα
λέμε οι γιαγιές όσες τουλάχιστον
αποφασίζουν να σταθούν κάτω από
τον πολυέλαιο ζωντανές σκέπτονται
το πορτοφόλι προηγουμένως. Η πρώ
τη ερώτηση: Τί θα με αφήσεις; Πώς
θα με τακτοποιήσεις; Και αν δεν έχει
τίποτε απ' αυτά προτιμούν ξαπλωμέ
νες κάτω από τον πολυέλαιο γεμάτες
λουλούδια παρά ζωντανές είτε κάτω
από δένδρα ή όρθιες κάτω από τον
πολυέλαιο με τα λουλούδια της λεμο
νιάς.

ΖΗ ΤΕ ΙΤΑ Ι

α) Τα δύο (2) πρώτα στη βαθμολογία από καθένα από τους Α'και Β' ομί
λους της κατηγορίας αυτής σωματεία, ήτοι τα σωματεία ΑΡΗΣ Παλ. Σκυλιτσίου, ΔΟΞΑ Αγίας Τριάδας, ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ναούσης και ΑΤΛΑΣ Ζερβοχωρίου, προβιβάζονται στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία.
β) Λόγω παραμονής στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ κατηγορία των
σωματείων ΔΟΞΑ Μακροχωρίου και Α.Μ.Σ. .ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» Αλεξάν
δρειάς και για τη συμπλήρωση τον αριθμού είκοσι (20) σωματείων στην Α'
ερασιτεχνική κατηγορία προβιβάζονται και τα σωματεία ΕΘΝΙΚΟΣ Μακρο
χωρίου κιιι ΘΥΕΛΛΑ Στενημάχου στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία από τη
Β' ερασιτεχνική κατηγορία επειδή κατέλαβαν τις τρίτες θέσεις στον Α' και Β'
όμιλο της Β' ερασιτεχνικής κατηγορίας.
γ) Τα δύο (2) τελευταία στη βαθμολογία από καθένα από τους Α' κιιι Β'
ομίλους της κατηγορίας αυτής σωματεία, ήτοι τα σωματεία ΔΟΞΑ Επισκο
πής. ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας και ΜΑΚΕ
ΔΟΝΙΚΟΣ Επισκοπής υποβιβάζονται στη Γ' ερασιτεχνική κατηγορία και
καταλαμβάνουν τις πρώτες θέάεις της κατηγορίας που υποβιβάζονται.
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α) Τα δύο (2) πρώτα στη βαθμολογία από καθένα από τους Α' και Β' ομί
λους τηε κατηγορίας αυτής σωματεία, ήτοι τα σωματεία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΣ Αλεξάνδρειάς. Α.Ε. Κανοχώρας, ΔΟΞΑ Πλα. Ζερβοχωρίου και ΠΑΟ
Αρχαγγέλου, προβιβάζονται στη Β' ερασιτεχνική κατηγορία.
β) Λόγω προαγωγής στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία και των τριταθλητριών ομάδων των Α' και Β' ομίλων της Β' ερασιτεχνικής κατηγορίας και για
τη συμπλήρωση του αριθμού των είκοσι (20) ομάδων στη Β' ερασιτεχνική
κατηγορία προβιβάζονται και τα σωματεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λουτρού και
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Νεοκάστρου στη Β' ερασιτεχνική κατηγορία επειδή κατέλαβαν
τις τρίτες θέσεις στον Α και Β όμιλο της Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας.
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Από τη Διοίκηση της «ΘΥΕΛ>»„. * Παπάγοο ανακοινώνεται ότι
ψ ή θ η κ ε τμήμα νέων, ποδο^ Ρ ί σ τ ω ν που επιθυμούν ν' αγωνιμε τα χρώματα της ομάδος.
τ£ρ(1 ' γΙΦτ° “ποφασίσθηκε κάθε Δευνοντπι . ΡΤη Και Παρασκευή να γίαυτο,ν ^ρ° π°νήσεις για τους νέους
νέα _(ς ;ποδοσψαιριστές. Ό σα λοιπόν
Τη «0^* ΕΤ'*®')μ°όν να αγωνίζονται
χονι«*
μπορούν να προσέρπιό - λ η - μέρες που αναφέρθηκαν
που βη?* ° τϋ ΥΡ®ψεία του συλλόγου
1ίο. Ρ0Κονται στην οδό Πιερίων
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

α) Η πρωταθλήτρια και η δευτεραθλήτρια ομάδα ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕ
ΡΑΣ Πλατέος και Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τρικάλων προβιβάζονται από την
προσεχή ποδοσφαιρική περίοδο 1982/83 στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
β) Τα Σωματεία ΛΕΥΚΑΔΙΑ Λευκαδίων, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Αγίας Βαρβάρας, Α.Ε. Καμποχωρίου και ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ Νησελίου που
κατέλαβαν τις τελευταίες θέσεις στο πρωτάθλημα της Α' ερασιτεχνικής κατη
γορίας, από την προσεχή περίοδο 1982/83 υποβιβάζονται στη Β' ερασιτεχνι
κή κατηγορία.
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 31 των Κ.Π. τα αποβιβαζόμενα σωματεία από
την Α' ερασιτεχνική κατηγορία στη Β' ερασιτεχνική κατηγορία καταλαμβά
νουν τις πρώτες θέσεις της κατηγορίας που υποβιβάζονται.
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Στη στήλη των συνοικεσίων:
«Επιθυμώ για γάμο, μιά απλή, φτωχή,
λεπτή κυρία, χωρίς υποχρεώσεις.
Κοντά μου θα βρει έξω από τους μπε
λάδες στο κεφάλι της, μιά ξεκούραση
και ξένιαστη ζωή σε περιβάλλον
υγιεινό με δένδρα, λουλούδια και
όμως... σύμφωνοι... να μην περνά τα
σαράντα πέντε και προ παντός να
μην είναι του κατηχητικού.....
Σαν πολλά να μας λέγει ο μπάρμ
πα υποψήφιος γαμβρός, Μας λέγει
και ο όνομά του Γιώργος και μας δί
νει και τον αριθμό τηλεφώνου του.
Τώρα ή πρέπει να πάρει η διαλεχτή
το τηλέφωνο, που ίσως δεν πει αμέ
σως την διεύθυνσή του, ή νυ ψάξει η
φουκαρού ολόκληρο τον κατάλογο
παίρνοντας τους αριθμούς από το Α
και μέχρι το Ω για να βρει σε ποιο
ονοματεπώνυμο βρίσκεται αυτός ο
αριθμός, οπότε είναι φυσικό να κάνει
ένα χρόνο ψάχνοντας και να περάσει
τα σαράντα πέντε οπότε χάνει τα
τυπικά προσόντα... και πέφτει από
υποψήφια...
Και κάθεται ο καΰμενούλης εκεί
στην μοναξιά ταυ κάτω από τα δέν
δρα του, και τα λουλούδια και σκά
πτεται κάποια κυρά να φανεί σαν από
μηχανής Θεός δια την εν τω κόομω
τούτω σωτηρίαν του, αλλά προ παν
τός να μην είναι του κατηχητικού.
Φαντάζομαι τώρα αρθροιτικά.
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Kaden 1.1
Kaden 1,25
A scona-Manlal ,25
A scona-Mamal,65
Ascona-Manial ,95
Rek B C 1,5
Rek B C 1.7
Rek B C 1,75
Rek B-C 1,95
Rek-D 1.7
Rek-D 1,9
PLITZ 1,9
FORD ESCORO 1,1

28700
29960
29960
36000
38000
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

ESCORD-CORTINA U
ESCOR D U GT
FORD TAUNUS 1,3 μυνομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μανομπλάκ
FORD 1,6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
FIAT 127
FIAT 128 1,1
FIAT 124 1,2-1.4
FIAT 124 SPES1AL
FIAT 132
V.W, 1,6
v.w . u

312

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB 180 D UNIM OC
MB 2000/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1.2
DATSUN 1.2
DATSUN μ
TOYOTA 1,2
TOYOTA 1,6

48000
50.000
58000
48000
S1000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Οι μπχογ^ς έχουν καινούργια πιστόνια - κουζινέτα - βαλβίδες · οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μονταρισμένες κομπλέ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

Συμφερότερες είναι οι μηχανές ανακατασκευης γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που Εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξάγουμε μηχανές στο εξωτερικό.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε ΙΤ Ε Μ Α Σ Π Ρ ΙΝ Α Λ Λ Α Ξ Ε Τ Ε Τ Η Μ Η Χ Α Ν Η Σ Α Σ

τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μ ηχανήματα α να λα μ βά νουμ ε

όλες

τις τυπ ογρα φ ικ ές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ο λύχρ ω μ ες

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
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Λαϊκά
• «Αφού αυτός ήταν το πρώτο
μουστάκι του ΠΑΣΟΚ ο τη Βέροια
επόμενο ήταν να τον διαλέξουν για
πρώτο πολίτη της Βέροιας·!
Έ τσ ι κάπως προσπαθούσε να
«δικαιολογήσει» την επιλογή rou κ.
Βλαζάκη ιιπ ιο ΠΑΣΟΚ σαν υποψη
φίου δημάρχου, ένας πρόσφατος
«κοψοχέρη;» της οδού Μητροπόλεως
στη Βέροια.
Ημείς, βέβαια, δεν συμφωνούμε
ότι μοναδικό κριτήριο για την σοβα
ρή αυτή επιλογή υπήρξαν οι τρίχες!
• Τώρα πιά έγινε γνωστό ποιόν
υποψήφιο θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ
στη Βέροια: Τον κ. Τσαλέρα!
Έ μ βέβαια, με τον κ. Βλαζάκη
αντίπαλο πώς να μην κάνει «περίπα
το» στις εκλογές ο κυρ- Γιώργος: Λέ
γπ η ι μάλιστα ότι ο κ. Τσαλέρα;
έστειλε και... ευχαριστήριο τηλεγρα
φημα στην Νομαρχιακή Επιτροπή
του ΠΑΣΟΚ!!
0 Ακόμη και απέναντι των...
σκύλοι« δεν φάνηκε συνεπής η εθνοσωτήριπ .^λλαγή..«Γάβγιζαν· σαν
αντιπολίτευση οι σημιρινοί κρατούν
τες κατηγορώντας τη «Νέα Δημοκρα
τία» για την σχι&αζόμκνη τό η χρη
σιμοποίηση αστυνομικών σκυλιών
από ια σώματα ασφαλείας. Βάρβαρο
και οπισθοδρομικό το μέτρο αυτό,
έλεγαν και οδύροντο τότε. Τώρα
όμως tl λένε; Τίποτα ασφαλώς...
Απλώς ο υπουργός κ. Σκουλαρίκης
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αστυ
νομικού; σκύλους στη δίωξη των
ναρκωτικών και έστειλε αξιωματι
κούς της Αστυνομίας Πόλεων να
αδικευθούν στη Δ. Γερμανία γι' αυτή
τη δουλειά.
Η αλλαγή της «Αλλαγής», ώ
•Αλλαγή»!
•
Αυτό θα πει αξιοκρατία, δήμο
κρατικές διαδικασίες, λαϊκή κυριαρ
χία και σεβασμός στην τοπική αυτο
διοίκηση: Δύο φορές τουλάχιστον
αυτές θυμόμαστι - προτάθηκε από τη
Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
ο κ. Ανίατης Ανδρεάόης, με μεγάλη
πλαοψηφία, σαν υποψήφιος για τα
αξιώματα τυυ βουλειιτού και του
δημάρχου αλλά και τις δύο φορές οι
σεβόμενοι τις δημοκρατικές διαδικα
σίες κομματικοί παράγοντις της Αθή
νας «έκοψαν» με το «έτσι θέλω· τον κ.
ΑιΛρεάδη
Εμείς πάντως να εξηγούμαστε
το λένυμε ιηιτή τη φορά στον συμπα
θή Πόντιο ότι ο ΚοητικΛς έχει μεγα
λύτερο. μουστάκι και δεν «τρώγε
ται· εύκολα!
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ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΤΟΥ ΧΑΜΠΙΜΙ1
ΤΕΛ ΑΒΙΒ 12 (ΑΠΕ)
Ιοροηλινά αεροπλάνα συνεχίζουν
να βομβαρδίζουν από τις 07.00 ώρα
Ελλάδος σήμερα. Παλαιστινιακές θέ
σεις στη Δυτική Βηρυτό, ανακοίνω
σε. Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρό
σωπος.
Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνησε
ότι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν
ολοκληρωτικά τον τομέα του ιππο
δρόμου στη Βηρυτό, από το ν οποίο
μπορούν να ελέγχουν την πρόσβαση
προς τη Δυτική Βηρυτό από την
Λεωφόρο Μασράα. όπως και επτά
γειτονικά πολ.υώροφα κτίρια, οπό τα
οποία οι Παλαιστίνιοι έπλ.ητταν τις
Ισραηλινές δυνάμεις.
Εξ άλλου, 0 πολεμικός ανταποκτιτής του Ισραηλινού στρατιωτικού
ραδιοσταθμού ανέφερε ότι οι ουνοι
κίες που βομβαρδίζονται είναι η Σάμ
πηα. η Σατίλα και η Μπούρζ Ελ
Μπαράζνι. στις οποίες υπάρχει
σημαντική στρατιωτική Παλαιστινια
κή παρουσία.
Στο μεταξύ ο Αμερικανός ειδικός
απεσταλμένος κ. Χαμπίμπ είναι
•πολύ αισιόδοξος* και πιστεύει ότι
«πολύ γρήγορα» θα επιτευχθεί συμ
φωνία στην κρίση του Λιβάνου, μετέ
δωσε σήμερα το πρωί ο Λιβανικάς
ραδιοσταθμός, που ακούσθηκε στη
Λευκωσία.
Αναψερόμενος σε κύκλους προσ
κείμενους στον κ. Χαμπίμπ, ο ραδιο
σταθμός πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός
απεσταλμένος έγινε δεκτός, προχθές
βράδυ, μετά την επιστροφή του από
το Ισραήλ, από τον Λιβανέζο πρόε
δρο κ. Σαρκίς.
Ο κ. Χαμπίμπ είχε δεύτερη συνάν
τηση με τον Λιβανέζο πρόεδρο, στην
οποία παρευρέθηκαν ο Λιβανέζος
πρωθυπουργός κ. Ουαζάν και ο
υπουργός Εξωτερικών κ. Μπούτρος,
και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα

Συμφώνησαν οι Αραβικές χώρες να δεχθούν τους Παλαιστίνιους μαχητές
των αυνομιλ.ιών με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό κ Μπέγκιν, πριν μετα
βεί, για άλλη μια φορά, στην Ιερου
σαλήμ. για να προσπαθήσει νιι επιτύ
χει την οριστική συμφωνία της
Ιαραηλινής κυβέρνησης, κατά το
ραδιοσταθμό.
Ό πω ς μεταδόθηκε από τη Δαμα
σκό, ο Παλαιστίνιος ηγέτης κ. ΑραΦ «τ, δήλωσε στη Συρία ότι εκτιμά
βαθειά την προσφορά της να δεχθεί
τους αντάρτες που βρίσκονται τώρα
στη Βηρυτό.
Ο πρόεδρος της Οργανώσεως για
την απελευθέρωση της Παλαιστίνης,
ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο της
Συρίας κ. Χαφέζ Ασσάντ και άλλους
Άραβες ηγέτες, να καταβάλλουν κά
θε προσπάθεια για την ενοποίηση του
Αραβικού Έθνους, που αντιμετωπί
ζει «τον κίνδυνο της κύκλωσης από
όλες τις πλευρές», μετέδωσε, προχθές
το βράδυ το Συριακό πρακτορείο
ειδήσεων ·Σάνα·.
Ο κ. Αραφάτ εξέφρασε τις ευχαρι
στίες του στη Συρία, με τηλεγράφημα
που έστειλε στον πρόεδρο Ασσάντ.
μετά την ανακοίνωση της Δαμασκού,
την Τρίτη, ότι θα δεχθεί όσους
Παλαιστινίους μαχητές θα επιθυμού
σε το Ρ.λ.Ο. να στείλει εκεί.
Τέλος, ο πρώην Λιβανέζος πρωθυ
πουργός, κ. Σαέμπ Σαλάμ, πιστεύει
ότι το Ισραήλ επιζητεί τη σύγκρουση
με το Συριακύ στρατεύματα, που εί
ναι εγκατεστημένα στην κοιλάδα
Μπέκαα, για να ενίσχυση έτσι τη θέ
ση του στο Λίβανο.
•Το σχέδιο Μπέγκιν - Σαρόν
Σαμίρ για το Λίβανο προβλέπει ή το
όιαμελιομό της χώρας ή την ολοκλη
ρωτική καταστροφή της», φέρεται ότι

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Ε Η Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Τ ΙΜ Ω Ν
Γ ΙΑ Τ Α Ο Π Ω Ρ Ο Κ Η Π Ε Υ Τ Ι Κ A
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
σινά επίπεδα για πολλά δε προιοντα
Συνήλθε χθές η Επιτροπή Τιμών
ήταν αισθητά χαμηλότερες.
και εισοδημάτων υ»0 την προεδρία
του υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Γεράσιμου Αρσένη και ασχολήθηκε
ΤΗΝ ΥΓΡΩΝ
με θέματα αγοράς και τις νέες αποφύ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
σεις που θα «δοθούν γψ* την ολο
Ο τομέας διακίνησης και εμπο
κλήρωση των μετρώ·.· γιο τη διακίνη
ρίας των υγρών καυσίμων να συμπεση και εμπορία των οπωροκηπευτι
ριληφθεί στα μέτρα που θα πάρει η
κών
κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση και
Αυτό δήλωσε στους δημοσιογρά
εξυγίανση της οικονομίας. Ζητά με
φους ο υπουργός Εμπορίου Γιώργος
επιστολή που έστειλε στον πρωθυ
Μωραΐτηξ και πρόσθεσε ότι την
πουργό και τους αρμοδίους υπουρ
ερχόμενη Τρίτη θα ψηφισθει από το
γούς, η Ένωση Πρατηριούχων Πώ
θερινό τμήμα της Βουλής στο σύνο
λό του το νομοσχέδιο για τις μισθώ λησης Πετρελαιοειδών του Ν.
Μαγνησίας. Στη χώρα μας αναφέρει
σεις των καταστημάτων των Λαχανα
η επιστολή την διακίνηση και εμπο
γορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
ρία κατά 90% την κατέχουν ξένες και
που χθές ψηψισθηκε κατ' άρθρον.
Στυ μεταξύ, ομαλή ήταν η διακί ντόπιες πολυεθνικές εταιρίες οι
νηση φρούτων και λαχανικών και οποίες κερδίζουν τεράστια ποσά για
την διαμεσολάβησή τους μεταξύ
χθές σε όλα το διαμερίσματα της χώ
παραγωγής διθλιστηρίων και λιανι
ρας και εξασφαλίστηκε πλήρη επάρ
κής πώλησης.
κεια σε όλος τις αγορές «ον αστικών
Αντίθετα με την πολιτική που
κέντρων.
Στην Αθήνα εισήλθαν πλέον των εφάρμοσαν οι μέχρι τώρα κυβερνή
3000 τόννων ι¡πώρο κηπευτικών από r
τους οποίους οι 2437 τόννοι διακινήθηκαν μέοω της κεντρικής λαχαναγο- 1
ράς του Ρέντη. και οι υπόλοιποι από
πλανόδιους μικροπωλητές και τις
λαϊκές αγορές.
Οι τιμές διαμορφώθηκαν στα χθεΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
• Ά γνωστος από το σπίτι της
Κυριακούλας Π. Λερρρνη. στην οδό
Κνωσσού 15. έκλεψε 40.000 δρχ..
μια χρυσή λίρα και κοσμήματα

σεις ανάγκασαν τους 6000 επαγγελματίες βενζινοπώλες που αποτελούν
τμήμα της σπονδυλικής στήλης της
ελληνικής οικονομίας και βάση για
την δημιουργία ενός υγειούς εθνικού
φορέα διακίνησης και εμπορίας να
οδηγούνται σε αδιέξοδο αφού είχαν
εγκαταληφθεί στην «ευσπλαχνία» και
στα «προγράμματα» του ξένου πολυε
θνικού κεφαλαίου.
Μεταξύ ίω ν αιτημάτων των βεν
ζινοπωλών «είναι:
- ' Ιδρυση κρατικής εταιρείας διάνο
μής κοι αποθηκευτικών χωρών με τη
συμμετοχή των βενζινοπωλών.
- Παραπομπή στη δικαιοσύνη των
«δουλικών» συμβάσεων εμπορικής
συνεργασίας μεταξύ εταιριών και
πρατηριούχων.
- Παράδοση των καυσίμων στα
πρατήρια στην ίδια θερμοκρασία που
παραλαμβάνουν οι εταιρείες από τα
διύλιατήρια. αύξηση του ποσοστού
κέρδους σε 7% κλ.π.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Φ.Ο.Μ.

Καλούνται tu μέλη του Φ.Ο.Μ σι
έκτακτη γενική συνέλευση την
Τετάρτη 18-8-82 και ώρα 8 μ,μ. με θί
p eta:
Ημυθωσικα 82, Δραστηριότητες
τι» συλλόγου
Η παρουσία των μελών αναγκαία.
í t περίπτωση που δεν έχει αππρ '
ñ a θα επαναληφθίΛ την επόμενη
Τετάρτη την ίδια ώρα.

Το Δ.Σ.

• Ά γνωστος στο Λαϊκό νοσοκο
μείο έκλίψε το πορτοφόλι της Καλ
λιόπης Α Μπαίλα, 40 ετών, με
20.000 δρχ., σκουλαρίκια, αλυσίδα
και ιιναπτήρα.
• Ά γνωστος από to σπίτι του
Εμμ. I. Ιωαννίδη. στην οδό Λαρκαράτου I έκλεψε κοσμήματα.
• Αγνωστος απή το σπίτι της
Αφροδίτης Καρατζά, ότην οδό Γάλο

D ISC O
S T U D IO

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

G.G.

Α Ν Ο ΙΞ Α Μ Ε
Κ Α Ι Σ Α Σ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε
Κάθε βράδυ η όμορφη και...
δροσερή διασκέδαση
ΣΤΗ DISCO STUDIO G.G.

τσίου 6, έκλεψε Α θ.000 δρχ., 900
δολλάρια και κοσμήματα
• Άγνωστος από το κρεοπωλείο
του Δημ. Κ. Φάλλα, στην οδό Κό
πρου 4 στη Ν. Σμύρνη, έκλεψε 560
κιλά κρέας αξίας 180.000 δρχ.
• Ά γνωστος στ' ανατολικό αερο
δρόμιο ελληνικού έκλεψε από την
Σουζάνο Μ. Γκουγκελέρ, 27 χρόνων,
από την Γερμανία, 1.000 μάρκα, 6
Ευρωτσέκ αξίας 1800 μάρκων, το
διαβατήριο της κι' άδεια οδηγού.
• Αγνωστοι, στο Περιστέρι, άρ
παξαν την τσάντα της Ευαγγελίας I.
Μάρκου, 44 ετών, με 17.000 δρχ. και
είδη αξίας 30.000 δρχ.

ΕΠΕΙΓΟΙ

Ενας Παλαιστίνιος μαχητής περνά μπρος curo τα ερείπια της πολυκατοικίας πον καταστράφηκε
από τον περασμένο βομβαρδισμό μ ε αποτέλεσμα να σκοτωθοί’ν 250 άτομα

Στην μεγαλύτερη έως τώρα αΐί*
πορική επίθεση κατά της Λυτιϊ^
Βηρυτού από την έναρξη του πολί
μου, πριν από 68 μέρες, ισραηλΡ*
αεροπλάνα
σψυροκόπησαν X®·
περιοχές της πρωτεύουσας, όπου **
μένουν κυρίως Παλαιστίνιοι, επί 0
κα συνεχείς ώρες.
Η επίθεση επεκτάθηκε και *
πυκνοκατοικημένες από Λιβανέζο
περιοχές.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου4
Ουαζάν κατηγόρησε την ΟυάσιγΚΤ*·
για το λουτρό αίματος.
•Η λιβανική κυβέρνηση αρνιέ**
και δεν μπορεί να συνεχίσει τις ί*
πραγματεύσεις με τέτοιο στρατιό«*·
εκβιασμό εκ μέρους του Ισραήλ δ*
λωσε η κ. Ουαζάν στους δημοσιογΡ^
φους.
•Καθιστώ τον Φιλίπ Χαμπίμπ**
την Αμερική υπεύθυνους για ΓΙ’
αδυναμία τους να χαλιναγωγήσου,
το Ισραήλ·, πρόσθεσε ο κ. Ουαζά*
Πλάι στον Λιβανέζο πρωθυποΟ^
γό ήταν ο κ. Χαμπίμπ, καθώς επίώδ
ο πρόεδρος Σαρκίς και ο υπουργός *·1
Μπούτρος.

δήλωσε ο κ. Σαλαμ. σύμφωνα με τον
επίσημο ραδιοσταθμό του Λιβάνου.
ΤΟΥΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ
Πολλές αραβικές χώρες ανακοί
νωσαν ήδη ότι. είναι διατεθειμένες να
δεχθούν Παλαιστινίους μαχητές, ικα
νοποιώντας έτσι, έναν από τους
όρους που πρόβαλε η ισραηλινή
κυβέρνηση ταυτόχρονα με την κατ'
αρχήν αποδοχή της του σχεδίου
Χαμπίμπ, για την ειρήνευση της
Δυτικής Βηρυτού.
Η Συρία, το Ιράκ, η Ιορδανία, η
Τυνησία, το Σουδάν και η Βόρεια και
Νότια Υεμένη ανακοίνωσαν επίσημα
ότι, θα δεχθούν Παλαιστίνιους.
Από την πλευρά της η Συρία δή
λωσε 6 « , είναι έτοιμη να δεχθεί
όλους τους Παλαιστινίους μαχητές,
που θα προτείνει η ΟΑΠ. Μόνο το
Σουδάν διευκρίνισε ότι θα δεχθεί 600
Παλαιστίνιους, ενώ η Τυνησία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το πρώτο
τμήμα που θα αναχωρήσει από τη
Βηρυτό.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρα
τιωτικό σταθμό, το Ισραήλ απαίτησε
και τρεις τροποποιήσεις στο σχέδιο
Χαμπίμπ:
•
Να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι των Παλαιστινίων
κυι να επιστραφούν οι σοροί των 19
Ισραηλινών στρατιωτών, που σκοτώ
θηκαν στο εσωτερικό των παλαιστι
νιακών γραμμών.
•
Η παραμονή της διεθνούς δύ
ναμης εποπτείας να μη ξεπεράσει τις
30 μέρες.
•
Κατά την πρώτη μέρα της
αποχώρησης των Παλαιστινίων, να
αναπτυχθεί στη Δυτική Βηρυτό, μιά
λιβανέζικη στρατιωτική μονάδα και
όχι γαλλική, όπως προβλέπει το σχέ
διο.
Σύμφωνα με τους πολιτικούς
παρατηρητές, το ζήτημα είναι κατά
πόσο το Ισραήλ, είναι διατεθειμένο
να προχωρήσει στην οριστική υποδο
χή του σχεδίου, εάν οι όροι δεν ικα
νοποιηθούν απολύτως.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ισραηλινή κυβέρνηση πρότεινε
επίσης, στον κ. φιλίπ Χαμπίμπ, να
εξετάσει την πιθανότητα νυ μκτιιφερθούν. οι 8.000 περίπου Παλαιστίνιοι
κρατούμενοι, που συνελήφθησαν στο
Λίβανο, στα αραβικά κράτη οι κυβέρ
νησης των οποίων δέχθηκαν να
Φιλοξενήσουν τους Παλαιστινίους
αντάρτες.

Ελλάς - Τουρκία
συμμετέχουν σε
άσκηση του Ν Α Τ Ο ’
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Ελλάδα και η Τουρκία θα πάρουν μέρος στην άσκηση του ΝΑΤΟ«Ντι
τέρεντ Φόρς 2/82« που θα διεξαχθει στην Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο από
Ιης Σεπτεμβρίου μέχρι 3 Οκτωβρίου.
Στην άσκηση θα λάβουν μέρος επίσης πολεμικά πλοία της Ιταλίας, Βρατινίιις και Ην. Πολιτειών.
Σ το μεταξύ συνεχίζονται οι συνομιλίες του Αμερικανοναυάρχου Κρύου
στην Αθήνα. Προχθές ο διοικητής του ΝΑΤΟ Ν. Ευρώπης συναντήθηκε με
tov πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου και συζήτησε - γενικά προβλήματα της
πριοχής και θέματα εθνικής ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι συζητήθηκε και το Θέμα του επιχειρησιακού ελέγχου
στο Αιγαίο, to οποίο συναρτάται με την ίδρυση του στρατηγείου Λαρίσης.
που προβλέπεται από την συμφωνία Ρστζερς.
Εξ άλλου, ο ναύαρχος Κρόου είχε με τον αρχηγό τυυ I ΕΕΘΑ ναύαρχο
Ντεγιάννη ουσιαστικές συζητήσεις για τους όρους συμμετοχής της χώρας
μιις στην νατοί'κή πολυεθνική αεροναυτική άσκηση στο Αιγαίο «Ντισπλέ!
Ντβ*>ρμυνέΓσον 82». Στα πλαίσια αυτά πι·^);ήθΐ|ΐτ»ιν ι,ιι τα θέματα προ
γραμματισμού διοικήσεως και προαναγγελίας »ων ασκήσεων too ΝΑΤΟ στυ
Αιγαίο σε συνάρτηση και πάλι με tov επιχιιρησιακόιίλε,γχο της «πριοχής.
Οι συνομιλίες του ναυάρχου Κρόου και των επιτελών του με την ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων θα συνεχιστούν kui σήμερα. Προχθές ο Αμερικανός
ναύαρχος εκισκέψθηκε τους υφυπουργούς Λμυνης κ.κ. Δροσογιάννη και
Ζακολίκο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟ Μ Α
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Π Α Ρ Α Σ ΙΤ Ο Κ Τ Ο Ν Α
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο
που έγινε από γεωπόνους του υπ.
γεωργίας του Μπενάκειου φυτοπαθολογικού ινστιτούτου των Δ/νσεων
Γεωργίας Αττικής ως και από όργανα
των υποδιευθύνσεων Αγορανομίας
Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλα
κής, την 10.8.82 σε 38 καταστήματα
χονδρικής και λιανικής πώλησης
(SUMPER-MARKET, παντοπωλεία,
φαρμακείακ.λ.π.) της πριοχής πρω
τεύουσας διαπιστώθηκε ότι σε
447ελεγχθέντα παρασιτοκτόνο υγηονομικής δημοσίας, 117, δηλ. ποσο
στό περίπου 25% κυκλοφορούν
παράνομα και 86 δηλ.ποσοστό περί
που 18%, κυκλοφορούν με αντικανο
νικό κείμενο ετικέττας, Τα παρανόμως κυκλοφορούντο φάρμακα πολλά
από τα οποία βρέθηκαν σε περισσότε
ρα από ένα καταστήματα είναι τα
εξής:
BAYGON SPRAY (πράσινο),
VETO σκωροκτόνο, SHELLTOX
για μύγες, NEOCIDE, ΝΕΡΙΝ,
SUPER COMET. ΦΘΕΙΡΕΣ ψηροκτόνο, BOLFO SPRAY ψειροκτόνο,
ΦΘΕ1ΡΟΞΥΛ, MOON FLOWER.
MOTHPROOFER, ϋΕ ίΟ ,Σκω βοκτόνο
Κριάλλης,
SHELLTOX
κατσαριδοκτόνο, SHELLTOX κόκ
κινο, ΟΚΟ SPRAY. RABAK MAT.
MOSAVITO COLLS Κένταυρος,
Σκωροκτόνο Άριστον, TOXION,
SOS.
PEACOCK.ANTISCOR.
AFROTOX, EMOTOX. SCOT. JET
AEROSOL, SPIRAL KILL ALL.
DAKOR MAT, NEO VETO.

ΝΑΦΟΛΛΙΝΕΞ Διάφορες, PARASINE, SCOR AND. MOTNAKS,
CORDE
REPULSIVE. SUPER
KILLING, NICE SPELL S OROTOX, Κερί παραφίνης.
Κατόπιν τούτου από τις αρμόδιες
υπηρεσίες κινήθηκαν οι διαδικασίες
επιβολής κυρώσεων.
Ειδοποιούνται οι κάτοχοι αυτών
(έμποροι, καταναλωτές κ.λπ.) να πάψουν να τα διαθέτουν ή να τα χρησι
μοποιούν.
Στο μέλλον δεν θα πρέπει να αγο
ράζουν παρασιτοκτόνο υγειονομικής
σημασίας εφ' όσον στην ετικέττα
τους δεν έχουν 5ψήφιο αριθμό έγκρι
σης κυκλοφορίας με τα δύο πρώτα
ψηφία τον αριθμό 12.
Εξ άλλου, όπως δήλωσε ο υπουρ
γός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης, ειδο
ποιούνται οι κάτοχοι (έμποροι, παρα
γωγοί κλπ) των γεωργικών φαρμά
κων (Ζιζανιοκιόνων):
Α) Μ1X1 ΤΟΚ, W.P (NEBURON
33% - NITROPEN WTG)
Β) ΤΟΚ ULTRA. E.C. (L1NURON
YNRG AN 1TROFEN
19,4%)
Γ)ΤΟΚ W.O. -50 (NITROFEN
TPG)
Δ)ΤΟΚ Ε-25, EC KNITROFEN
25%) της ανππροσωποοςΕταιρείας
ROHM AND HAAS GREECE
LIMITED Παρασκευής του οίκου
ROHM AND HAAS Ιταλίας, να πάψουν να τα διαθέτουν ή να χρησιμο
ποιούν αυτά, γιατί με την αριθ.

Α σ τυνομικά σκυλιά
φέρνει το Π Α Σ Ο Κ
Έρχονται τα αστυνομικά σκυλιά
με ηβική παραγγελία της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. μολονότι το
κυβερνών σήμερα κόμμα είχε αντιδράσει λυσσωδώς παλαιότερα, όταν
το θέμα είχε τεθεί από τη «Νέα Δημο
κρατία».
Το αστυνομικά σκυλιά, σοσιαλι
στικής, προφανώς ράτσας θα χρησι
μοποιηθούν, λένε, μόνο για την δίω
ξη των ναρκωτικών, και όπως δήλω
σε ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως η
Δυτικογερμανική Αστυνομία προσ
φέρει δυο εκπαιδευμένα σκυλιά.
Ήδη η κυβέρνηση έατηλε στο
Μόναχο τρης αξιωματικούς των
Σωμάτων Ασφαλείας για ενημέρωση.
Ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι το
αστυνομικά αυτά σκυλιά δεν θα χρη
σιμοποιηθούν για την αστυνόμευση
των γηπέδων, όπως προέβλεπε το
παλαιό σχέδιο που τροποποίησε τώ
ρα το ΠΑΣΟΚ.
•Ό λα ρόδινα»
Εξ άλλου, ο ίδιος υπουργός ισχύ
ρίστηκε ότι βελτιώθηκε η αστυνόμευ
ση και ξεκαθαρίστηκε η Πλάκα από
τα κακοποιό στοιχεία.
Αλλά δεν ανέφερε η έγινε με τους

βομβιστές τους εμπρηστές και τους
ληστές.
Τέλος είπε ότι θα αυξηθεί η δύνα
μη των Σωμάτων Ασφαλείας.

166174/2.8.82 υπουργική απΟ.
ανακλήθηκε το δικαίωμα ιρ¥*
αυτών καθ' όσον το δραστικό τ**
συστατικό NITROFEN είναι ατ**'
όυνο (καρκινογόνο και μεταλΑβί*
γόνο) για τους ανθρώπους που Η
χονται σε άμεση επαφή μ' αυτό.
Ο υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σ0
της απαντώντας σε σχετικές ερ·*
σεις δημοσιογράφων η'πε ότι η α*
γόρευση της κυκλοφορίας των 1*
σαρών φυτοφαρμάκων έγινε α μ έ^
μόλις μας έγινε γνωστό από την Κ)>
ρική ότι το βασικό συστατικό
Νιτροφέν είναι επικίνδυνο (καρ<>^
γόνο και μεταλλαξιογόνο). Ο υπθ*£
γός αναφερόμενος στην κυκλοφΟΓ*
αρκετών εντομοκτόνων χωρίς άδ^
απέδωσε το γεγονός ότι παλιά δενΐ*
νονταν οι απαραίτητοι έλεγχοι <**
τις αρμόδιες υπηρεσίες του unorf
γείου Γ εωργίας.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα Ρ
άρθρο 1369 του Αστικού Κώ**
όπως τροποποιήθηκε με τ ο ν *
1250/1982 ότι: ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σ#*
ΠΗΤΑΡΗΓ του Αχιλλέα και **
Βαΐας το γένος Παπαντωνίου ^
γεννήθηκε στο Πολύφυτο Κοζά^
και κατοικεί στη Βέροια επαγγέλτ
τος μαρμαροτεχνίτης και η ίΛΑ*
ΝΑ ΛΑΝΑΡΑ του Βασιλείου και ^
Ευαγγελίας το γένος Σταμάτογ**
που γεννήθηκε και κατοικεί στη
ροια επαγγέλματος οικιακά πρόκ* ι
να παντρευτούν στον Ιερό σ*
Αγίου Γεωργίου Βέροιας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. L ΒΑΡΒΙΤΣίΩ#

Το νέο σύστημα επιλογής
στα ΑΕΙ θα δημιουργήσει
νέα τεράστια προβλήματα
• ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕίΕ*
Π Α ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο βουλευτής και τ. υπουργός Παιδείας κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης
ρόμενος στο νέο σύστημα επιλογών για τις Ανώτερες και Ανώτατες Έ-lr
_ έκανε τις ακόλουθες δήλωσης:
• «Το ΠΑΣΟΚ για μια ακόμη φορά απέδηξε την ασυνέπεια του. P Í
ενώ προεκλογικά είχε δημιουργήση την πεποίθηση στην κοινή γνώμη ύ*
καταργηθούν οι εξετάσεις και θα ησέρχονται στις Ανώτερες και Ανώι®,
Σχολές όλοι όσοι το επιθυμούν, σήμερα, ύστερα από κυοφορία δέκα μΊ'ζ
και μετά από αλλεπάλληλες αναβολές ανακοίνωσε το νέο σύστημα επιλάι
των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
J
Το σύστημα αυτό θα δημιουργήση νέα τεράστια προβλήματα στην μ®"
Ελεύθερα
τική μας νεολαία για« έχη « ς εξής βασικές αδυναμίες:
Πανεπιστήμια
ΠΡΩΤΟΝ: Επιτείνει το άγχος των μαθητών, αφού υπολογίζονται
βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου.
J
στις φυλακές
ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Αυξάνει τον παράγοντα τύχη με τον περιορισμό των 0 ?
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΙ1Ε)
σεων στα μαθήματα μιάς μόνον τάξεως.
.2
•Ελεύθερα ανοικτά Πανεπιστή
ΤΡΙΤΟΝ: Δημιουργεί απροσδιόριστης εκτάσεως αδικίες με την
μια». ιδρύονται και για τους κρατου
των επιλογών που έχη ο υποψήφιος σε δύο μόνο από 16 συνολικά κατ«ι^
μένους στις Ελληνικές φυλακές, ανα
σεις - ομάδες σχολές.
κοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού
Μήπως όμως με tu μέτρα αυτά κιταργείται η παραπαιδεία;
¿
και Επιστημών.
Αντίθετα μάλιστα. Για«’ τα φροντιστήρια που δημιουργούνται στα
Η έναρξη της λειτουργίας τους θα
)júa αφορούν μόνο στους μαθητές που υστερούν και δεν θα δεχθούν
γίνει αύριο στις 5 το οπόγ,-.υμα, ο τις
μαθητές εκείνους α) οποίοι επιδιώκουν βελτίωση της βαθμολογίας τους. 1%
φυλακές ανηλίκων Κορυδαλλού, με
μη η ανυπαρξία οποιοσδήποτε προετοιμασίας για την εφαρμογή του
ομιλητή τον κ. Λεντάκη, φιλόλογο
συστήματος, με « ς ασάφειες που περιέχει, θα φέρει μαθητές και γονείς
και Δήμαρχο του Υμηττού, που θυ
στά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι τραγικές συνέπειες για το μέλλον χιλν*'
αναπτύξει το θέμα: «Οι Ολυμπιακοί
παιδιών πρέπη να προβληματίσουν την κυβέρνηση, η οποία οφείλει να *
αγώνες χθές και σήμερα».
θεωρήσει « ς απόψας της όσο ακόμη είναι καιρός».

Στάση
εργασίας
Σ Τ Η Ν Ρ Σ Α β Τ ΙΡ Ο ϊΙΜ Α .Ε .
Η Βιομηχανία ζητά
επέμβαση του Νομάρχη

Παπανδρέου;

ΑΥΣΚΟΑΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΘΑ Σ ΑΙΕΘΠΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
0

0

0

1

0

Μήνυμα προς τις Ένοπλες Δυνάμεις
Ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα δίνει στον
α«ριανό γιορτασμό της Παναγίας η παρουσία του Πρωθυ- A V
Λουργοό k . Ανδρέα Παπανδρέου στην Παναγία Σουμελά. ·**■
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“'•αγία Σουμελά συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς — ----υπου κ. Δ. Μαρούδα και Εθνικής Αμϋνης κ. Αντ. Δροοογιάννη.
Το πρόγραμμα της επισκέψεως του πρωθυπουργού κ. Παπαν*>εου στην Παναγία Σουμελά και στο Γ' Σώμα Στρατού τον δεκαπεν•“ύ^ουοτο έχει ως εξής:
9 *· Λρωθυπουργός θα φθάσει στην Μονή Σουμελά στις 10 το
·** ελικόπτερο και θα παραστεί στη δοξολογία.
συνέχεω
παρακολουθήσει
Τηζ
εικόνας και θα
rj0VTj“ a »ιεψάνι στο μνημείο των
* πΡ°εόρεία των Ποντίων και ο
Βορείου Ελλάδος κ. Ιντζές
πουηνή<,^ ’'Ί?|σουν τον κ· πριϋθυ'
«η t i
αντιφώνητιον » ΊΡωπυηουρνου. Τα πραεΰρεια
νη<Γ,(^ τ' <ον Βα του επιδώσουν σναμπίκιιΐΐι '1 μετρλλια και κατόπιν ο κ.
πα„((η"0ν).ρ^
θ° παρακολουθήσει
Υ(ΗΙμμ|)νι“^ ;πτο καλλιτεχνικό πρό·
TP«Y0 í>6 ¿ C ΙΓΟντιακούς χορούς και
θυποη„ν/.η! Μονή Σουμελά ο πρωοτη (■)■ °“ Λύϊι ΟΤΙ1 1 t0 μεσημέρι
βΐ;ι η ^ ° αλ°νίκη και θα παρακαθήαϊ>ι
που δίνει στην Λέλον’ ΦρουΡ°ς Αξιωματικών Θεσσμ- 'ί'θί· με την ευκαιρία του εορταΔ» υ ,Τ|? προστάτιδος των Ενόπλων
τ ο ς £ εων’ ° Βωικητής του Γ' Σώμαδία- ,ρατ°θ αντιστράτηγος κ. Σουν
0U

“ πόγευμα ο κ. πρωθυπουργός
„„ Σ τρέψ ει στην Αθήνα και θά
^ ^ ® τ ε ί σε μεγάλη δεξίωση που δί-

νεται για τον εορτασμό απο τον
αρχηγό του ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Ντε·
γιάννη στο θέρετρο Αξιωματικών
Λ ο ν Ά γιο Ανδρέα Αττικής, όπου θα
παραστεί και ο πρόεδρος της Δημο

—

-----

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

κρατίας κ. Κ. Καραμανλής.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
και υπουργός Εθνικής Αμύνης για
την αυριανή γιορτή της Ημέρας των
Ενόπλων Δυνάμεων απηύθυνε το πιό
κάτω μήνυμα.
«Άνδρες και γυναίκες των Ενό
πλων Δυνάμεων
Με υπερηφάνεια τιμούμε και
γιορτάζουμε σήμερα την «Ημέρα των
Ενόπλων Δυνάμεων». Η ημέρα αυτή
είναι αφιερωμένη σε σάς στους προ
μάχους της εθνικής μυς άμυνας και
της ακεραιότητας της πατριδος μας.
Η καθιέρωση της αποτελεί φόρο
τιμής της πολιτείας προς εσάς. Την
γιορτάζουμε την ίδια μέρα με την
γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
που η εθνική μας παράδοση την έχει
καθιερώσει σαν προστάτιδα των Ενό
πλων Δυνάμεων.
Ολόκληρος ο ελληνικός λαός,
αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προσφο
ρές και θυσίες σας προς την πατρίδα,
σας αφιερώνει σήμερα με τιμή και με
στοργή τη σκέψη του.
Αποτελείτε τους άξιους συνεχι
στές των παραδόσεων των προγόνων
σας που αγωνίσθηκαν ηρωικά κάθε
φορά που η πατρίδα τους καλούσε
για να υπερασπισθούν το υπέρτατο
αγαθό της ελευθερίας και της εθνικής
ανεξαρτησίας, πολεμώντας νικηφόρα
απέναντι σε υπέρτερο εχθρό και δί

νοντας στους λαδύς όλου του κό
σμου παράδειγμα αυτοθυσίας και
ακατάβλητης πίστης στην τελική νί
κη.
Παγκόσμια είναι η αναγνώριση
της αποφασιστικής σμβολής τωνελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και
όλου του αγωνιζόμενου ελληνικού
λαού, στην ανατροπή Τΰ,ν κατακτητι
κών σχεδίων που οδήγ<1σε στην τέλι
κή συντριβή εκείνων που επιχείρη
σαν να υποτάξουν τους ευρωπαϊκούς
λαούς.
Δύσκολοι παρουσιάζονται και
Συνέχεια στην 4η

δΡέου (ν.Ρ? θυη,Ι?υργόι5 κ· Α.Παπαν°βε\)τή 1
Δευτέρα τον πρεΣτέρν- Τ“ ν Η.ΠΑ »την Αθήνα, κ.
°ινκτη,' π° υ επέστρεψε από την Ουάτηση Λ „ Ρΐν λί7®? ρερεί· Ετη συνάνΔευτέρη ν προΊ'ΡαΡύ(1Ρ>στηκε για τη
Στέρνε „ ‘Υ0 μετά την άφιξη του κ.
δΐΠλωαά^!1ν0ΑΘΙ' να ' 0 Αμερικανός
Παπανδ ■ 00 ρεταφέρει στον κ. Α.
νησήΓ Ρε,°υ η ς απ°Ψ&ς της κυβέρσυν,0 . υ Άα όλα τα θέματα που

Ρϊκανικώυ Τ° πλέ>,μα των ελληνοαμε*ωυ σχεσεων.

<,τ°πό?ήσ?·εεΡα' 0 κ’: Ετέρνς θα γνωπ°υργό
»70ν Έλληνα πρωθυοτην
0εοε>ς της ΟυάσΙγκτον
αημεία στη!?'1 ,Ιων Βάηεων και τα
Τηι όιαίΓΐι, * °'α 01 ΗΠΑ εμφανίζον*" επιδείξουν διαλ-

Λληρο«ο!·να με δημοσιογραφικές
από την »'ι5' °· *' Ετέρνς περιμένει
θεί από Τ„Α£υρά Ι0υ να πληροφορητερη πολιτ'!ΛΡ<θθυπσυργό τη γενικόνας σ ι() 0αΙΚΤ* τοποθέτηση της Αθήγια τις ρ ■μα των διαπραγματεύσεων
μετά τη
' °πως διαμορφώθηκε
°Μάδας Ρρ ^ των εισηγήσεων της
ηαπανδρ^Ρν“σ' ας από Τον κ· Α.
Ρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει

ακόμη προσδιοριστεί ασπό τον πρω
θυπουργό η επόμενη αύσλεψη του
ΚΥΣΕΑ στην οποία θα συζητηθούν
οι προτάσεις - εισηγήσεις της ομάδας
που αφορούν στο καθεστώς των νέων
ρυθμίσεων.

Από τον Σύλλογο Τηλεφωνη
τριών δόθηκε για δημοσίευση το πιό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Σ Α Β Β Α Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η
Βεροιώτες - Βεροιώτιοσες

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τις
ΗΠΑ ο προσδιορισμός, από ελληνι
κής πλευράς, του «χρονοδιαγράμμα
τος» - σημείο από το οποίο η Ουάσιγκτον εξαρτά τα οικονομικά ανταλ
λάγματα τα οποία είναι διατεθειμένη
να συζητήσει.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ
«Οι διαπραγματεύσεις που θα γί
νουν τώρα για τις Βάσεις δεν 0α αφο
ρούν οριακές παραλλαγές στο ιαχύον
καθεστώς αλλά θα θέσουν το ζήτημα
εξ οπαρχής, σε εντελώς νέα βάση».
Τούτο τόνισε προχθές ο πρωθυ
πουργός Ανδρέας Παπανδρέου σε
μακρα - γύρω στη μια ωρα - ενημ«.,™,
ση που έκανε σε επίπεδο υπουργών,
στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο πρωθυπουργός αφού αναφέρ
θηκε στις διαπραγματεύσεις που έγι
ναν το 1976, 1977 και 1981 προχώ
ρησε την πολιτική ανάλυση του θέ
ματος - χωρίς να υπεισέλθει στις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γί(χ
tvSin Π/* αχ°9^ΤΊ άακοχης ταλαιπωρίας ενημερώνονται οι
« pepopewM ¿y, 0( γ ρ α φ έ ς γ,α χη v¿a σχολική χρονιά θ'
Σεπτεμβρίου στο φροντιστήριο Αγγλικής, Γέρμα)Ίί- ^ Τ λ,Κής νλώσα<*ϊ Λ Ν Τ. ΛΡΣΕΝ Η .
oito¡0J tíl>fi‘^£Za‘ »fl οι Δημ. Υπάλληλοι, N II j í ¿\. για τους
ή,Κηι’k‘ Ί ίκΡάθηση της ξένης γλώσσας είναι δωρεάν πρέπει
νικής ”α ¿ηλιάσουν συμμετοχή a ta τμήματα Α γγλικής - Γερμα5,ο
avaTe^ gi ατο Φροντιστήριο ΑΡ ΣΕ Ν Η οτον αρμό
α^ληλο της Νομαρχίας κ, Λάακη τη λ. 22.641.

—

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗΣ
τ. Δημόσιος Ορκωτός Μεταφραστής
too Πρωτοδικείου Μονάχου (1967-1976)

τεχνικές -,.,υμερειες - και είπε οτι:
• Θα γίνουν ακόμη μιά ή δύο
συνεδριάσεις του ΚΥΣΕΑ για την
διαμόρφωση των νέων διαπραγμα
τευτικών θέσεων και
• Θα ακολουθήσει νέα ενημέρω
ση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο
οποίο θα ληφθούν οι οριστικές απο
φάσεις.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε
ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου δεν
αναφέρθηκε προχθές στις νέες θέσεις
και ενημέρωσε τους υπουργούς για
ό,τι συζητήθηκ στην τελευταία συνε
δρίαση του ΚΥΣΕΑ.
Κατά την διάρκεια της μακράς
• νημέρωσης έγινε βιολογική συζήτη

»η·.

,

Δεν υπάρχει θέμα τουρκικής διοί
κησης σε καμιά φάση της ΝΑΤΟϊκής
άσκησης «Ντισπλέίΐ Ντητερμινέσιον
- 82», που πρόκειται νά διεξαχθεί στο
Αιγαίο. Την κατηγορηματική αυτή
δήλωση έκανε προχθές αρμόδια πηγή
του υπουργείου Εθνικής Αμύνης,
σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημε
ρίδας «Έθνος», ότι ο αρχηγός ΓΕΕ
ΘΑ ναύαρχος Θ. Ντεγιάννης έθεσε
σαν όρο στον διοικητή των Συμμαχι
κών Δυνάμεων Νοτίου Ευρώπης,
Αμερικανό ναύαρχο κ. Ουίλιαμ
Κρόου, για την ελληνική συμμετοχή
στην άσκηση τον αποκλεισμό των
Τούρκων από την διοίκηση της
άσκησης.
Η πολυεθνική αεροναυτική άσκη
ση του ΝΑΤΟ, τόνισε η ίδια πηγή,
σχεδιάζεται και διευθύνεται από το
στρατηγείο της Συμμαχίας στη Νάπολη της Ιταλίας και την τακτική
διοίκηση εν πλώ έχει ο Αμερικανός
ναύαρχος του 6ου.
Σχετικά με την μαυτική άσκηση
του ΝΑΤΟ «Ντετέρεντ - Φορς 2 82», που θα γίνει στην Κεντρική και
Δυτική Μεσόγειο από την Ιη
Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτω
βρίου 1982, διευκρινίστηκε ότι την
τακτική διοίκηση για φέτος την έχει
Ιταλός ναύαρχος. Η άσκηση αυτή γΙ
νεται δύο φορές το χρόνο άνοιξη
και φθινόπωρο - και η διοίκηση εναλλάσεται μεταξύ της Ελλάδας και της
Ιταλίας και της Τουρκίας,

Σε επιστολή που απευθύνει η βιο
μηχανία Ρ ΙΆ βη Ρ Ο ΙλΜ μέσω της
εφημερίδας μας στον Νομάρχη Ημα
θίας κ. Πινακίδη, εξιστορείται το όλο
πρόβλημα και ζητείται από τον κ.
Πινακίδη να επέμβη για να δοθεί αμέ
σως λύση και να ξαναρχίσει η παρα
γωγή στο εργοστάσιο.
Το κείαενο της επιστολής είναι το
παρακάτω:
Κύριε Νομάρχα,
Οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία
ΡΕΑΒΤΙΕΟίϊΜ επέδωσαν το βράδυ
της Δευτέρας στον διευθύνοντα σύμ
βουλο της βιομηχανίας κ. Αχιλλές
Τσαμήτρα εξώδικο πρόσκληση 6ή·

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο Ι Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Τ Ρ ΙΕ Σ
Δ ΙΑ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Ν Τ Α Ι

ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΗΓΚΑΝ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ

Ανδρέας και Στέρνς
τα λένε τη Δευτέρα

Με την απαίτηση να τους καταβληθούν «εδώ και τώρα» διαφορές
από μισθούς, υπερωρίες κΑ,π. οι εργαζμενοι - τριάντα περίπου άτομα
- στη βιομηχανία ΡΣΑδΤΙΡΟΩΜ της Βέροιας έκαναν επίσχεση της
εργασίας τους από προχθές Πέμπτη και αρνούνται να εργασθούν στη
Βιομηχανία αν ο εργοδότης τους δεν τους εξόφληση μέχρι δραχμής
τα οφειλόμενα.
Η ενέργεια, όμως, αυτή των εργαζομένων εξελίχθηκε οε καταχρη
στική, αφού αμέσως ο διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας κ, Τσαμήτρος αποδέχθηκε τα αιτήματα τους και υποαχέθηκε να τους δώσει
ό,τι τους χρωστά υπά την προϋπόθεση να υπολογιαθαύν επακριβώς
τα οφειλόμενα κονδύλια, και να τα εγκρίνει, αλλά τόσο οι εργαζόμε
νοι όσο και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου που μεσολάβησε δεν δέχθηκαν την λογική και τίμια αυτή λύση και προτίμησαν να κά
νουν παύση εργασίας.

— Τώρα που νέες δυνατότητες και π ροοπτικές διαγράφονται
στον πολιτικό ορίζοντα τη ς πατρίδας μας
— Τώρα που η Κ εντρική εξουσία διακηρύσει πως δεν βρίσκε
ται σε αντιπαλότητα με τη ν Τ.Α .
— Τώρα που αναγνω ρίζεται ο αγώ νας για μια Α υτοδιοίκηση
στην υπηρεσία του Λαού ναι του Έ θ νο υ ς
— Τώρα που προσδιορίζεται νέος σημαντικός ρόλος στην Τ.Α.
για μιά γνήσια Α ποκεντρω μένη Ισόμετρη περιφερειακή Α νά
πτυξη στα πλαίσια ενός Εθνικού Δ ημοκρατικού Π ρογραμματι
σμού,
— Ατενίζουμε με αισιοδοξία θάρρος και ευθύνη το αύριο ενός
θεσμού που θα πρέπει:
Καθημερινά να πιστοποιεί και κατοχυρώ νει την αυτοτέλειά
του απέναντι στις άλλες μορφές εξουσίας.
Να μην είναι ο άκριτος αποδέκτης τω ν επιλογώ ν και ιμάν
τας μεταβίβασης τω ν αποφάσεω ν τη ς Κ. Δ ιοίκησης.
ΑΛΛΑ φορέας α νάπτυξης οικονομικής
Κ οινω νικής Πολιτιστικής
Κ ινητήρας της Λαϊκής Σ υμ μ ετοχή ς γύρω από το «Τοπικό
ΠΡΟΒΛΗΜ Α»
Βάθρο της Δ ημοκρατίας και ορμητήρι προάσπισης τη ς
Ειρήνης και της Εθνικής Π ερηφάνειας,
Π ΙΣΤΕΥ Ο Υ Μ Ε αταλάντευτα πω ς η πορεία για μιά ανθού
σα Τ.Α. περνάει από το μονόδρομο:
Α ποκέντρω ση
Δ ιοικητική αυτοτέλεια
Ο ικονομική αυτάρκεια
Α ρμοδιότητες
Ά μ ε σ η σύνταξη νέου Δ ημοκρατικού Δ .Κ .Κ .
Θεσμοθέτηση της Β' και Γ - Βαθμίδας.
Το πλαίσιο αυτό τη ς φιλοσοφίας, η φιλοσοφία αυτού του
πλαισίου συνιστά την αναγκαία Συνθήκη για να ανοίξει ο δρό
μος προς την Α λλαγή στο χώ ρο της Α υτοδιοίκησης.
Δεν είναι όμω ς και ικανή Συνθήκη. Για να είναι και ικανή
απαιτείται η Λαϊκή Συμμετοχή και συμπαράταξη γύρω από το
όραμα.
— ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ απέναντι στη λογική που
θέλει τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, σαν μιά ακόμα ευκαιρία
επιβεβαίωση τη ς εκλογικής δύναμης τω ν κομμάτω ν, σαν μιά
ακόμη ευκαιρία να καταμετρηθούν τα «κουκιά».
— Κ υρίαρχη επιλογή είναι, θα πρέπει να είναι, η ανάδειξη τω ν
πιό πετυχημένω ν δουλευτάδω ν της Τ.Α.
— Οι ιστορικές μνήμες τη ς Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ καλούν να τη ς δώσουμε
τη διάσταση και το ρόλο που τη ς πρέπει στον Ε θνικό χώρο.
Αυτή, ας είναι, και η μόνη πρόκληση.
— Εμείς δώσαμε δείγματα γρ α φ ή ς, οτα 4 χρ όνια της θητείας
μας στο Δ ήμο ό τι μπορούμε.

— Ο δημότης Λαός θ αποφασίσει

κάτω τηλεγράφημα:
Ο Σύλλογός μας απέστειλε στις
11 -8-82 στον Πρόεδρο της Βουλής
τον κ. Ιωάννη Αλευρά το παρακάτω
τηλεγ/μα.
«Καταγγέλουμε ότι ο κ. Αντώνης
Λιβάνης διευθυντής του πολιτικού
γραφείου του Πρωθυπουργού στην
Βουλή απαγόρευσε στους εκπροσώ
πους του Συλλόγου μας να ενημερώ
νουν τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
επί θεμάτων του κλάδου μας.
Το πρωτοφανές αυτό για τα χρο
νικά της Δημοκρατίας γεγονός να
εμποδίζονται από μηχανισμούς του
κόμματος η επικοινωνία του λαού με
τους αντιπροσώπους του στην Βου
λή. θεωρούμε ότι εποτελεί απειλή για
τους δημοκρατικούς θεσμούς στην
χώρα μας.
Διότι αφ' ενός οι βουλευτές που
είναι βουλευτές όλων των Ελλήνων
μπαίνουν σε ΓΚΕΤΟ όσον αφορά
στην επικοινωνία τους με το λαό αφ'
ετέρου ο συνδικαλισμός που είναι
ουσιαστικός παράγοντας για την λει
τουργία της Δημοκρατίας τίθεται σε
διωγμό.
ΖΗΤΑΜΕ
Την άμεση παρέμβασή σας για
εξασφάλιση δυνατότητας εργαζομέ
νων να επικοινωνούν με -τους εκλεγ
μένους εκπροσώπους τους στη Βαυ
λή».
Υ.Γ.: Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
κ. κ. Νίκος Ριζόγιαννης βουλευτής
Κορινθίας και Αυγερινός Πετραλιάς
βουλευτής Ηλείας τασσόμενοι άλλη
λέγγυοι προς τον κ Λιβάνη μας 6ή
λωσαν όη : Αρνούμαι την ενημέρωσή
τους για προβλήματα των εργαζομέ
νων και ότι εμείς οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων να παυσουμε να ασχο
λούμοσττ με τα προβλήματα τους.
Θεωρούμε
δημοκρατικό
μας
καθήκον να ενημερώσουμε μέσω του
Τύπου την κοινή γνώμη σχετικώς.

λωση με την οποίο τον καλούσαν να
του; καταβάλλει μέσα σε δύο (!) μέ
ρες ό,τι τυχόν τους χρωστούσε από
διαφορά μισθοδοσίας, υπερωρίες,
προσαυξήσεις κ.λ,π. χωρίς να προσ
διορίζουν όμως τα οφειλόμενα ποσά.
Του δήλωναν μάλιστα ότι αν δεν
τους τα καταβάλει μέσα στην προθε
σμία αυτή τότε θα έκαναν επίσχεση
της εργασίας τους και δεν θα αναλάμβανανεργασία στο εργοστάσιο.
Στο «τελεσίγραφο» αυτά των
εργαζομένων, που έγινε μιά εποχή
που η βιομηχανία μας βρίσκεται
στην αιχμή της παραγωγής πλαστι
κών θηκών και τελλάρων για να εξυ
πηρετήσει την διακίνηση των ροδάκι
νιον. ο κ. Αχ. Τσαμήτρος απάντησε
την επομένη το πρωί με επιστολή,
στην οποία ανέφερε ό η αποδέχεται
να τους καταβάλει ό,τι δικαιούνται
απ το νόμο αφού όμως προηγουμέ
νως υπολογιοθούν επακριβώς τα
κονδύλια και εγκρίνει την καταβολή
τους. Την επιστολήαυτή, όμως, τόσο
οι εργαζόμενοι όσο και ο επόπτης
εργασίας, στον οποίο κοινοποιήθηκε,
υμνήθηκαν να την παραλάβουν.
Την Πέμπτη το πρωί οι εργαζόμε
νοι. όπως προειδοποίησαν, άρχισαν
επίσχεση της εργασίας ιούς και το
εργοστάσιο σταμάτησε την παραγω
γή του.
Το μεσημέρι έγινε σύσκεψη στο
γραφείο του επόπτη εργασίιις στην
onoiu μετείχαν εκπρόσωποι των
εργαζομένων ο κ. Τσαμήτρος, ο κ.
επόπτης και ο πρόεδρος του Εργατι
κού Κέντρου Βέροιας. Στη σύσκεψη
ο κ. Τσαμήτρος έκανε και πάλι την
δήλωση, που γράφτηκε στα πρακη
κά. ότι δέχεται κατ’ αρχήν να τους
καταβάλει ό,τι δικαιούνται αφού υπολογισθούν σωστά τα κονδύλια. Μάλι
στα πρότεινε, επειδή ο υπολογισμός
αυτός απαιτούσε χρόνο να έργαοθούν οπό κοινού ο λογιστής κ.
Χαρισιόδης (για τον εργοδότη) και ο
υπάλληλος του λογιστηρίου της βιο
μηχανίας κ. Νικ. Καρανάσιος (για
τους εργαζομένους). Έτσι θα υπολο
γίζονταν και σωστά τα κονδύλια
αλλά και δεν θα υπήρχαν αντιρρήσεις
από καμιά μεριά.
Στην πρόταση αυτή του κ. Τσα
μήτρου αρνήθηκαν οι εργαζόμενοι. Ο
κ. Τσαμήτρος τους είπε να τους 6ώ
σει και μιά επιταγή 1 εκατομμυρίου
δραχμών - στα χέρια του προέδρου
του Εργαηκσύ Κέντρου σαν εγγύη
ση και για εξασφάλισή τους μέχρι να
υπαλσγισθούν τα κονδύλω. αλλά και
πάλι οι εργαζόμενοι δεν δέχθηκαν.
Σε μιά ύσταση προσπάθεια της η
βιομηχανία μας να ξαναφέρει στο
εργοστάσιο το προσωπικό της, προσ
φέρθηκε την Παρασκευή το πρωί να
δώσει 1 εκατομμύριο δραχμές ή και
παραπάνω, σε μετρητά αυτή τη Φορά,
στα χέρια του προέδρου του Εργαηκού Κέντρου σαν εγγύηση. Ούτε,
όμως, αυτό το δέχθηκαν οι εργαζόμε
νοι και ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου. Έτσι δημιοοργήθηκε αδιέ
ξοδο στο πρόβλημα και οι εργαζόμε
νοι εμμένουν στην απόφασή τους
προς μεγάλη ζημία της βιομηχανίας,
γεγονός που θα έχει και σοβαρό αντί
κτύπο στην ομαλή διακίνηση της
ροδάκι νοπαραγ«εγής.
Η βιομηχανία PLASTIFORM
ζητά την προσωπική επέμβασή σας
για να δώσετε λύση ή δυνατόν και
Συνέχεια στην 4η

Κ έντρο

ΒΕΡΟΙΩΤΙΣΑ
Ανοίγουμε σήμερα Σάββατο

14 Αυγούστου
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ
ΛΑΪΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ

Καίτη Γκρέϋ
ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ

Γιάννης Μ ω ραΐτης
ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΛΕΚΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
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Σ α ν σήμερα

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ —

ζει την Αγγλία από τη Γαλλία, με
άρθρο.
9. Του Αποστόλου Παύλου, γνωστό
στη Βέροια — Μόριο προτροπής.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χαϊδευτικό ανδρικού ονόματος.
2. Ποιοτικά - Διάδοχός του η ΕΡΤ
(αρχικά) — Ά ρθρο.
3. Είδος μουσικής — Ένας... αρρα
βώνας... ηχητικός.
4. Το νύχι του αλόγου — Είναι κάθε
φάρμακα (καθ.).
5. Σιβηρικά βουνά.
6. Αισθητήριο όργανο, στην καθα
ρεύουσα (αντίστρ.).
7. Διάλεξη των Ά γγλων.
8. θεότητα των Αιγυπτίων — Χωρϊ

1. Καιρικά όργανα.
2. Πρασινάδα της καθαρεύουσας και
αντίστροφα.
3. Χωρίς κατάληξη, υποδιαίρεση
αριθμού.
4. Αρχικά εταιρειών — Για όλα τα
εργοστάσια η... πρώτη πάντα
χρειάζεται (αντίστρ.) — Όμοια
φωνήεντα.
5. Παγκοσμίου φήμης ρωσίδα αθλή
τρία — Άρθρο — Όμοια σύμφω
να.
6. Παρά λίγο αρχαία θεά — Μυρί
ζουν — Αντίστροφος ευρωπαϊκός
ποταμός.
7. Ηταν ο πρώτος φονιάς.
8. Χρειάζεται στον αθλητή... χωρίς
αρχή — Το απεχθάνονταν οι
γυναίκες χωρίς αρχή - τέλος
(αντίστρ.)
9. Σύμφωνο - Νησιώτης μας στην
καθαρεύουσα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ 2. 01 - Κ<Η)Π(ΟΙ) - ΟΣΤΑ 3. ΗΟΝΠ MAN 4 ΔΑ - ΒΕΡΓΗ 5. ΑΑ - Σ1ΣΑ1 6. ΠΡΩΤΗ - Ρ(Θ
)ΠΙΗ> 7. ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8 ΣΧΗ(ΜΑ) - ΟΣ - ΣΑΛ 9. ΤΑ(ΜΑ)
- ΑΛ - ΣΟΛΟ 10. ΗΛΙΑΚΟΝ - ΙΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 2. El - ΑΑΡ - ΧΑΛ3. Ω(Δ)Ι(Κ)Η 4. Ο
ΚΟΒΑΤΣ - ΑΑ 5 ΥΠΝΕ - ΗΠΟΛΚ 6. ΡΣ - ΑΣ 7 ΙΟ ΓΙΕΝ - ΣΝ 8. ΟΣΜΗΣ - ΙΣΟ 9. ΣΤΑ - ΑΡΚΑΔΙ 10. ΑΝΤΙ
ΠΑΛΟΣ.

ένας πολύ έξυπνος επαγγελματίας.
• Ορισμένα εκζέματα και εξαν
Παρουσίασε τελευταία ένα παγωτό
θήματα φαίνεται ότι οφείλονται στην
αλλεργική ευαισθησία που έχουν δικής του γραμμής που το ονόμασε
μερικοί άνθρωποι σε ουσίες, όταν τις «Μούτι». Είναι ένα παγωτό φτιαγμέ
εισπνέουν. Ο Αμερικανός καθηγητής νο σαν στο σώμα της Ορνέλα Μούτι,
Τζέρεμυ, παρατήρησε τις δερματικές που θεωρείται αυτή τη στιγμή η υπ'
αυτές εκδηλώσεις σε μεγάλο αριθμό αριθμόν 1 στάρ στη χώρα της. Και
ανδρών και γυναικών, που υπέφεραν φυσικά αυτό το παγωτό γίνεται ανάρ
συγχρόνως από αλλεργικό άσθμα. Η π α σ το για ευνόητους λόγους...
κατάστασξ τους καλυτέρεψε, όταν
• Ο οδηγός φορτηγού αυτοκινή
έκαναν προστατευτικές ενέσεις κατά του Χουάν Εσπινάβος 36 χρόνων,
της σκόνης της γύρε ως και άλλων έχει τοποθετήσει μιά κόκινη σημαία
αλλεργικών ουσιών.
μπροστά στο καπώ του αυτοκινήτου
του και μιά πίσω, για να προκαλεί το
• Αν κρεμάσετε ένα σακκουλάκι
με θειάφι μέσα στο κλουβί του κανα φόβο ή την προσοχή των άλλων οδη
ρινιού σας, απομακρύνετε απ' αυτά γών. Δεν έχει τη μανία της επίδειξης
απλώς έχει στο παθητικό του (μέσα
όλα τα ενοχλητικά έντομα.
• Ο καρπός που περιέχει περισ σε 15 χρόνια που οδηγεί) 127 τρο
χαία ατυχήματα...
σότερο φώσφορο είναι το μήλο.
• Τίποτα δεν καθαρίζει καλύτε
ρα τους καθρέπτες από το τρίψιμο με
μιά τσαλακωμένη εφημερίδα.
• Ο Ιταλός παγωιατζής Αρτοό
ρο Πρίμο. 46 χρόνων, είναι ασφαλώς
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ΥΕΝΕΔ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 14

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' μ«ρος)
2.1 S ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.45 Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
6.05 ΧΑΐΝΤΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗΘΙ
ΝΑ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8 00 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΩ
8.30 ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΙΤΕ ΡΜΠΡΓΤ7

10.45 ΜΠΟΥΑΤ
11.16 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15
1Ό0 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
125 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 Ol ntPiriEltlEA ΙΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΜΥ
ΘΟΥ
4.05 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
6.05 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
6.4Ó ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 0 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΤΣ
7 35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

πβΰ

2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.30 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.00 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.46 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
β 30 ρεπόρτερ !
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3 00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
6.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΦΑΕΛ
7.30 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ια β ά ζ α τ ε

καί ö io ö iö c c t
tñ v

I c<pr-)pcpióa μας *

ΡβκτιΦιέ

ρέύουν
BEP u i a l

22.222

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

22.505
125
25.749
24 444

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυρυσβεατικη
Δ Ε Η (βλάβες)
I Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεοιικη

22.199

22.200
22.314
41.353

Αύριο Κυριακή 15 Αυγούστου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Βέροιας:
Παπαγιαννούλης Ν. Μαλακούση
10 τηλ. 28928 26772 για παθολογι
κά, καρδιολογικά και περιστατικά
γενικής ιατρικής.
Θεμελής Λάζ. Αριστοτέλους 18
τηλ. 29723 - 29733 για παιδιατρικά
περιστατικά.
Παπανικολής Ά ρης Βενιζέλου 9
για χειρουργικά και γυναικολογικά
περιστατικά.

23.619
23.364
23.376

199

Αγρότες
Μην καίτε Πς καλαμιές
χωρίς την άδεια τού
αγροφύλακαΥπάρχει
κίνδυνος νά κατοστρέψετε δ.τι με κΟπο πολλών
έτών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ό
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού γείτονα οος.

κα6 ιοτα(ι

62 555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.444
Εθνική Τραπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
ΙΥιποκράτους
26 920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατοσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1

Λ
ΣΤΗ ΖΩΗ Μ Α Σ

Ε νέργεια από
καυσαέρια

Νουρέγιεφ
στην Τι-Βί
τη Δευτέρα
Ζωντανή μετάδοση από το Ωδείο
Ηρώδου του Αττικού της τέταρτης
και τελευταίας παραστάσεως του
Μπαλλέτου της Ό περας της Ζυρί
χης. με πρωταγωνιστή τον Ρούντολφ
Νουρέγιεφ, θα δούμε την Δευτέρα
στις 9.15 από την ΕΡΤ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
' Ενας κατηγορούμενος όταν ήρθε
η ώρα να απολογηθεί παρατήρησε:
— Κύριε πρόεδρε, ο δικηγόρος μου
ήταν αδιάθετος σήμερα και ζητώ την
αναβολή της δίκης.
— Μα σε έπιασαν επ' αυτοφόρω με
το χέρι στην τσέπη του μηνυτή. Τί
μπορεί να πει ο δικηγόρος σου:
— Γ ϊ αυτό κι εγώ είμαι περίεργος να
τον ακούσω!
★ * 4

100
121

H ΤΕΧΝΟ ΛΟ ΓΙΑ

1826 Δύναμη από 2000 Ελληνες με επι
κεφαλής τους τους Νυτηταρά, Πλιι
rrovru και Γενναίο Κολοκοτρώνη
επιτίθενται κατά των Αιγυπτίων
που ήταν στρατοπεόευμένοι κοντά
οτον Βασαρά της Λακωνίας και που
είχαν απαγάγα 300 Έλληνες αιχμα
λώτους, και τους αναγκάζει να τρα
πούν σε φυγή.
1921 Οελληνικός στρατός κατόπιν 3ημέ
ρου σκληρής μάχης καταλαμβάνει
το οχυρό συγκρότημα Καλέ Γκρό
το.
1974 Η Τουρκία βάηα ηροσχεόιασμένης
επιχειρήσαος. διατάοσει την προέ
λαση των στρατευμάτων της στην
Κύπρο (Σχέδιο
Αττίλας 2) και
καταλαμβάνει σύντομα to 40% του
νησιού. Οι εισβολείς προέβησαν σε
σφαγές, λεηλασίες και βιασμούς σε
μεγάλη κλίμακα και δημιούργησαν
πάνω από 200.000 πρόσφυγες.
1980 Εκατοντάδες διακεκριμένοι Αργεν
τινοί πολίτες, ανάμεσα στους
οποίους ο συγγραφέας Χόρχε
Λουίς Μπόρχες, προπονητής της
εθνικής τους Σέγαρ Λουίς Νενόττι
και ο αντιπρόεδρος της εφημερίδα
ς·Λα Νασιόν· συνυπέγραψαν μιά
επί πληρωμή δραματική έκκληση
(που δημοσιεύθηκε στον λογοκριμέ
νο τύπο) προς την κυβερνώσα
στρατιωτική χούντα, να όημοσιεύ
σει κατάλογο των χιλιάδων αγνοου
μενών πολιτών και πληροφορίες για
την τύχη τους.

Ο ανθρωπάκος κάνει την εμφάνι
σή του σ' ένα πανδοχείο, στο Τέξας.
Ρίχνει μιά αιμοβόρικη δολοφονική
ματιά στην αίθουσα, φτύνει κάτω και
φωνάζει:
— Θα σπάσω τα μούτρα σ' όλα τα
καθάρματα που είναι εδώ μέσα!
Κατάπληξη. Οι μπαρουτοκαπνισμένοι θαμώνες ανταλλάσουν ματιές
απορίας κι ένας απ' αυτούς, ο πιό γέ
ρος σωστός γίγαντας με πλάτες σαν
πλατεία, πλησιάζει τον... νταή.
— Τί είπες ρέ;
— Είπα και το ξαναλέω ότι εσύ κι
εγώ θα σπάσουμε τα μούτρα όλων
των καθαρμάτων που είναι εδώ μέσα!
ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
— Τί χαριτωμένο ζευγάρι! Παντρεμέ
νοι είναι άραγε;
— Μπά.. Δε φαίνονται για παντρεμέ
νου..
— Πώς το ξέρεις;
— Πρώτον μιλάνε διαρκώς, δεύτερον
δε μαλώσανε ακόμη, τρίτον αυτός
φαίνεται έξυπνος άνθρωπος...

Τήν θερμότητα τών καυσαερίων μεγάλων κινητήρων, μεTerrρέπει σέ ηλεκτρική ένέργεισ, ή νέα ειδική δρεταννική μηχανική κατασκευή,
πού συντελεί άποφασιστικά
στην αντιμέτωπη σι τού καυτού προβλήματος τής έποrñr μας.

Ειδική εγκατάσταση βρετανικής
κατασκευής, μετατρέπει τη διαφεύγουσα θερμότητα, μέσω των καυσαε
ρίων μεγάλων κινητήρων εσωτερικής
καύσεως, όπως και από πολλές βιο
μηχανικές επεξεργασίες σε υπολογί
σιμες ποσότητες ηλεκτρικής ενέρ
γειας, χωρίς να χρησιμοποιούνται
καθόλου πρόσθετα καύσιμα.
Η εγκατάσταση «δΕΑΙΟυΐ-Ε·
εξοικονομεί σημαντική ποσότητα
ενέργειας από οποιοδήποτε κινητήρα
εσωτερικής καύσεως, που παράγει
τουλάχιστον 12.000 Κ \ν. Το κεφα
λαιουχικό κόστος της αποσβήνεται
μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια με
τις οικονομίες, που γίνονται σε καύ
σιμα και μόνο. Η «ΒΕΆΙΟυΣΕ»
κατασκευάζεται σε τόπους των 500
Κ\Υ. 1000 ΚIV και 1500 Κ \ν, ανάλο
γα με το μέγεθος και τον αριθμό των
ντήζελ κινητήρων, ή των τεχζνικών
χαρακτηριστικών των εργοστασια
κών εγκαταστάσεων με τις οποίες θα
χρησιμοποιηθεί. Ο λέβητας, εντελώς
αυτοτελής, παραδΐδεται έτοιμος προς
εγκατάσταση και σύνδεση με σωλή
νες με τους αντίστοιχους μηχανι
σμούς.
Προς αποφυγή προωλημάτων
διαβρώσεως ο προθερμαστήρ είναι
κατασκευασμένος έτσι ώστε η ελάχι
στη θερμοκρασία του εισερχόμενου
νερού να είναι 140 β. (Γ και στην έξο
δο 160-170 β. 0 . Ο στρόβιλος, που
περιστρέφεται με τον ατμό του λέβη
τα είναι απλός και κάθετα τοποθετη
μένος, κάτω από τον εναλλάκτη, με
τον οποίο είναι άμεσα συνδεδεμενος.
Το στροφείο είναι κατασκευασμένο

από σειρά δίσκων με ηλεκτροχημι*®
επεξεργασμένα πτερύγια στις περιφύ
ρειές τους. Κι ανάλογα με το αν Π
απαιτούμενη συχνότητα είναι 50 ΗΖ
ή 60 ΗΖ, η τουρμπίνα περιστρέφει®
με 3000 στροφές το λεπτό ή με 3600
στροφές το λεπτό.
Κανονικά ο συμπυκνωτής χρηάΐ"
μεύει και σαν μέρος όπου μοντάρετ®
η τουρμπίνα, αλλά μπορεί να τοποθβ;
τηθεί και σε απόσταση 5 μέτρων απ
αυτόν. Ο διπολικός εναλλάκτης, των
440 IV, είναι κατάλληλος για παρο·
γωγή 50 ΗΖ ή 60 ΗΖ. Για έγκατα- .
στάσεις ξηρός προσφέρεται τύποί
ασύγχρονος, ενώ για την θάλασοβ
χρησιμοποιείται σύγχρονος τύπος. Η
κατάργηση του κιβωτίου ταχυτήτων |
μεταξύ τουρμπίνας και εναλλάκτί) ί
περιορίζει αισθητά την ένταση τ»ν
θορύβων και των κραδασμών.
Το σύστημα ελεγχου χρησιμο
ποιεί την τεχνική της μικροεπεξεργα*
σίας με αποτέλεσμα ολόκληρο το σύ
στημα να αυτορυθμίζεται.

Η σαφήνεια είναι το στολίδι των
σκέψεων.
ΓΚ Ο ΡΚ Ϊ

STUDIO

ΓΙ

ΤΕΧΝΗ

Βενζινάδικα

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ

Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ε Σ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ

Me εξάμηνη εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων
Kadett 1,1
Kadett U 5
A acona M ontai ,25
A scona-Martial ,65
Aacona Marital,95
Hek B-C U
Rttk B C 1,7
Hek B C 1,75
Rek B C 1,95
RekD 1.7
Rek-D 1.9
PLITZ 1.9
FORD ESCORD 1.1

28700
29960
29960
36000
38000
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

ESCORD-CORT1NA 1.3
ESCORD 1,3 GT
FORD TAUNUS 1,3 μοιομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μονομπλόκ
FORD 1.6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
f i a i ; 127
FIAT 128 1.1
FIÂT 124 1,2-1,4
FIAT 124 SPES1AL
FIA T 132
V.W. 1.6
V.W. 1.3

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23 ”00

MB 180 D UNIM OC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1.6
MAZDA 1,2
DATSUN 1,2
DATS UN 1,5
TOYOTA 1.2
TOYOTA 1,6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Οι μηχανές έχο υ ν καινούργια πιστόνια - κουςινετα - ραΑμιοες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μ ο ντα ρ ισ μ ένες κομπλέ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣ0ΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ
Συμφερότερες είναι οι μηχανές ανακατασκευης γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξά
γουμε μηχανές στο εξωτερικό.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε ΙΤ Ε Μ Α Σ Π Ρ ΙΝ Α Λ Λ Α Ξ Ε Τ Ε Τ Η Μ Η Χ Α Ν Η Σ Α Σ

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156- Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 6 2 .4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλειάδης Αντώνιος
Πιερίων 64 τηλ. 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νίκης-Βεροίας-23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
Θεσ/νίκης 72 τηλ. 27)00
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737 .
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος Θεμ.
28ης Οκτωβρίου 7 - 22184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρηστός
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρηστός
Θεσ/νίκης 92 τηλ. 23734
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΜπίληςΑναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος
ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφανίδης Χαράλαμπος
Θεσ/νίκης 77 τηλ. 24250
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθανάσιος
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

Κ ά θ ε Ε ίδους φ ω τ ο γ ρ α φ ία
Φ ΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τρ ο π ό λ ι.ω ς 7 -Τ η λ . 6 2 . 0 3 1
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
ΞΕΝΩ Ν ΓΛΩ ΣΣΩ Ν
Ν ΙΚ . Π Α Γ Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)
ΒΕΡΟΙΑ

•

ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΙΤΑΛΙΚΑ

Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
Διδάσκουν πτυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
μίων Θεσ/νίκης και Βιέννης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΪΕ Λ ΙΛ Α

«ΛΑΟΣ»

Σάββατο 14 Αυγούστου 1982
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Π Ο ΙΕ Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Υ Ν
Σ Τ ΙΣ Τ ΡΕ ΙΣ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ
ΤΗ Σ ΕΠΣΚΜ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των αγώνων πρωταθλήματος καν των
σχεπκών αγώνων κατατάξεως. του
προβιβασμού και του υποβιβασμού
των όιαψόρων σωματείων, σε συν
δυασμό με την από 24.9.81 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΠΟ σε ότι αφορά τη σύνθεση της
ΕΘΝΙΚΙΙΣ · ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ για. την περίοδο
■582/83. η σύνθεση των διαφόρων
κατηγοριών των σωματείων της Ενώσεως μας, κατά σειρά κατατάξεως,
Υ>0 τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
■982/83 θα έχει όπως παρακάτω:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
0 Π.ο. Ξεχασμένης
λ) Π.Α.Ο. Κορυφής
8) ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μελικής
Ή ΒΕΡΜΙΟ Ναούσης
5) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Διαβατού
6) ΝΗΣΣΑΪΚΟΣ Νησιού
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7) ΘΥΕΛΛΑ Παπάγου Βέροιας
8) ΒΕΡΜΙΟ Σελίου
9)
.ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ Ν. Νικομήδειας
10) Α.Ο. Τριποτάμου
11) ΕΘΝΙΚΟΣ Ράχης
2) ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου
12) ΝΙΚΗ Αγκαθιάς
24) ΜΑΥΡΟΣ Λ ΕΙΟ Σ Ν. Λυκσγιάν3) Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αγ. Μαρί
13) ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ Αγ. Γεωργίου
νης
νας
14) ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Βεργίνας
25) ΕΡΜΗΣ Ταγαροχωρίου
4)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Επισκοπής
15) ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ναούσης
26) Α.Ο. Κοπανού
5) ΑΡΗΣ Κεφαλοχωρίου
16) ΑΡΗΣ Παλ. Σκυλιτσίου
27) Π.Α.Ο. Μέσσης
6) Π Α.Ο. Πολυπλατάνου
17) ΑΤΛΑΣ Ζερβοχωρϊου
28) «ΦΥΤΕΙΑ. Φυτιάς
7)
ΚΙΤΡΙΝΗ
ΘΥΕΛΛΑ
Πατρίδας
18) ΛΟΞΑ Αγίυς Τριάδας
8) Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νεοχωρίου 29) ΔΟΞΑ Βρυσακίου
19) ΘΥΕΛΛΑ Στενημάχου
30) Α.Ε. Κυδωνέας
9) ΗΡΑΚΛΗΣ Διαβατού
20) ΕΘΝΙΚΟΣ Μακροχωρίου
31) ΠΑΟΚ Αλεξανδρείας
10) ΒΡΑΧΟΣ Καλοχωρίου
32) Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. Προδρό
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
11) Γ.Α.Σ. Ροδοχωρίου
μου
12) Α.Ε. Καβασίλων
1) ΑΟ ΛΕΥΚΑΔΙΑ Λευκαδίων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία από
13) Α.Ο. Μαρίνας
2) ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ Αγίας Βαρβά
του υπ' αριθμ. 26 μέχρι και 32 δεν
14) ΔΟΞΑ Ασωμάτων
ρας
πήραν μέρος στο πρωτάθλημα περιό
15) ΕΘΝΙΚΟΣ Κλειδιού
3) Α.Ε. Καμποχωρίου
δου 1981/82 γιατί τα περισσότερα
16)
ΕΡΜΗΣ
Τριλόφου
4) ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ Νησελίου
απ' αυτά βρίσκονται σε αδράνεια, σε
17) ΔΟΞΑ Κυιμέλη
5) Π.Α.Ο. Κουλούρας
περίπτωση δε που δεν θα επανέλθυυν
18) Π.Α.Ο. Λιανοβεργίου
6) Π.Α.Ο, ΠΑΛΑΤ1ΤΙ1Α Παλατ.
σε αγωνιστική δραστηριότητα και
19) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πλατάνου
7) ΕΛΠΙΔΑ* Μονοσπίτων
κατά τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο,
20) ΗΡΑΚΛΗΣ Γεωργιανών
8) ΔΟΞΑ Λαξοχωρίου
θα κινηθεί η διαδικασία της διαγρα
21) Α.Ε. Σχοινά
9) ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Γιαννακοχωρίου
φής τους από τη δύναμη της Ενώ22) ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πολλών Νερών
10) ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Αράσεως.
23) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Βέροιας
χοο
11) ΘΥΕΛΛΑ Σταυρού
12) Α.Ε.Καλλιθέας Βέροιας
13) Α.Ε. Χαριέσσης
14) ΑΣΠΙΔΑ Αγγελοχωρίου
15) Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αλεξ.
16) ΔΟΞΑ Παλ. Ζερβοχωρϊου
17) Π .Α.Ο. Αρχαγγέλου
18) Α.Ε. Καψοχώρας
Τα χαρακτηριστικό του, είναι πολύ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Φί
19) ΑΧΙΛΛΕΑΣ Νεοκάστρου
δυνατός στην άμυνα, πραγματικός
λιππος στις μεταγραφές.
20) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λουτρού
«βράχος» και έχει πολύ δυνατό σούτ.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απέκτησε με ελεύθερη μεταγραφή,
Στα δυο παιγνίδια του Φιλίππου με
τον Ελληνοπολωνό «πλαίη μαίηκερ»
1) ΔΟΞΑ Επισκοπής Βέροιας
του Τρίτωνα Θεσ/νίκης Αγιαννίδη τον Τρίτωνα στο περσινό πρωτάθλη
Ιωσήφ. Ο παίκτης αυτός είναι ανα μα πέτυχε 12 γκολ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
γνωρισμένης αξίας και πιστεύουμε
ΦΙΛΙΚΩΝ
ότι θμ βοηθήσει την ομάδα του Χάντ
* Επίσης απέκτησε, με αποδέσμευ
- Μπώλ του Φιλίππου, τόυίί Μ | ση. τον νεαρό παίκτη του Πυρρου
ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ
αγώνες της Ευρώπης, όσο και στο Ά ρτας Μαλανδράκη Ελευθέρων στο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ελληνικό Πρωτάθλημα.
Βάλλει). Ο παίκτης αυτός είναι μόλις
17 ετών και έχει ύψος 1.95.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταπο
κριτού μας)
Δέκα τέσσερα φιλικά μάτς έχει
Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ
κλείσει μέχρι στιγμής ο ΑΜΣ Αλε
την ομάόα. που από τα «μαγειρέματα*
και τους «ψιθύρους» που ακούγονται
ξάνδρεια, στα πλαίσια της προετοιμα
σίας του. Το πλήρες πρόγραμμα έχει
στον χώρο του ΒΟΛΛΕΫ. κατά πάσα
πιθανότητα θα αγωνίζεται στην Β'
ως εξής:
Εθνική.
18/8/82 Αλεξάνδρ.- Α.Ε. ΠολυκάΗ ΕΟΠΕ ειοηγήθηκε στην Γ.Γ.
στρου
22/8/82 Αλεξάνδρ. Άλμωψ Αρι
Αθλητισμού την αύξηση των ομάδων
δαίας
της Β' Εθνικής από 32 σε 40. για την
23/8/82 Αλεξάνδρ.- Βέροια
διάδοση και ανάπτυξη του Βόλλειλ.
25/8/82 Αλεξάνδρ. Παίκο Γουμενί
Ετσι κάθε όμιλος της Β' Εθνικής
θα έχει 10 ομάδες.
σης
Ο Φίλιππος είναι μέσα στις 8 ομά
26/8 Α.Ε, Πολυκόστρου Αλεξανδ.
ΚΑΒΑΣΙΛΑ
(Αντ/τής
Θ.
δες που θα ανέβουν, αν η Γ.Γ. Αθλη
28/8 ‘Αρης Παλαιοχωρίου - Αλεξ.
Ολσουζίδης)
30/8 Αλεξάνδρ Αναγέννηση ΓιαννιΟ χάφ της ΑΕ Καβασίλων Μερ τισμού εγκρίνει την πρόταση της
τσών
κούριος Ντινόπουλος ζητά από τη Ε.Ο.Π.Ε.
1/9/82 Πιερικός - Αλεξανδ.
διοίκηση του συλλόγου του να κατα
4/9 Αναγεν. Παν, Αλεξ.
νοήσει τα προβλήματα που αντιμετω
* Γίνονται επίσης ενέργειες, για
5/9 Αγρ. Αστήρ Πλατέος Αλεξ.
την απόκτηση ενός παίκτη του Βόλπίζει και να τον αποδεσμεύσει από τα
8/9 Παίκον Γουμεν. Αλεξ.
αυθεντικότερα ταλέντα στη θέση του
λεϋ από την Αθήνα.
12/9 Αλεξανδ Φοίνιξ Πολίχνης
χάφ. Είναι ο χάφ της ενώσεως Μερ
Κατά πληροφορίες είναι 28 ετών
15/9 Απόλλων Λιτοχ. Αλεξ.
κούριος Ντινόπουλος ποδοσφαιρι
και έχει ύψος 1.98. Είναι υπάλληλος
στής με πλούσια και αγωνιστικά
της Εθνικής Τραπέζης και μετατίθε
Γ. Σ1ΜΟΠΟΥΛΟΣ
προσόντα. Από μικρό παιδί παίζει
ται στην Βέροια. Αν γίνει κσι αυτή η
μπάλλα στο χωριό που είναι γέννημα
μεταγραφή, η ομάόα Βόλλεύ του
Ορέμα Καβασιλιώτης. γεννηθείς το
Φιλίππου, ενισχύεται αφάνταστα.
1959. Επί οκτώ χρόνια βασικός παί
★ Και στο χώρο του Μπάσκετ
κτης στην ΑΕ Καβασίλων ο αδαμάν κινείται ο Φίλιππος δραστήρια. Με
την άνοδο της ομάδος στην Β' ΕΒνι
τινος χαρακτήρας του. έκαμε τον
κή, χρειάζεται οπωσδήποτε έμπει
Ντινόπουλο γρήγορα αγαπητό τόσο
ρους παίκτες για να σταθεί.
στους διοικούντες όσο και στους
Έγιναν κρούσεις για ένα φόρ από
φιλάθλους. Στην περίοδο 1981-1982
η τύχη έπαιξε άσχημο παιχνίδι στα ομάδα της Θεσ/νίκης, έχει ύψος 2.03
Από τη Διοίκηση της «ΘΥΕΛ
Καβάσιλα. Ό πω ς είναι γνωστό στην και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα
ΛΑΣ» Παπάγου ανακοινώνεται ότι
περίοδο συτή, η ομάδα παρέμεινε κλείσει η μεταγραφή του.
δημιαυργήθηκε τμήμα νέων, ποδο στην Γ' ερασιτεχνική κατηγορία. Το
σφαιριστών που επιθυμούν ν' αγωνι φετεινό όμως με την ΑΕΚ είναι κάτι
Επίσης ο Φίλιππος θα «κτυπήσει»
στούν με τα χρώματα της ομάδος.
το διαφορετικό. Με την πρόσληψη
ένα διεθνή «πλαιη μαίηκερ» της Εθνι
ΓΓ αυτό αποφασίσθηκε κάθε Δευπροπονητού και με τις μεταγραφές
κής εφήβων ποϋ πρόσφατα στο Βαλ
τέριι - Τετάρτη και Παρασκευή να γί που έκανε πιστεύουμε ότι θα ανέλθει
κανικό Πρωτάθλημα Εφήβων είχε
νονται προπονήσεις για τους νέους
πολύ ψηλά. Tiu τον λόγο αυτό ο Ντιλαμπρά ιιποδοση.
αυτούς ποδοσφαιριστές. Ό σα λοιπόν
Τον παίκτη αυτό είναι από την
νόπουλος που είναι το κλειδί της
νέα παιδιά επιθυμούν νμ αγωνίζονται
ομάδος, πρέπει να αναθεωρήσει τις
Θεσ/νίκη θα αποκτήσει με υποσχε
με τη «Θύελλα» μπορούν να προσέρ απόψεις του και να σχεδιάσει την
τική ενός έτους.
χονται τις μέρες που αναφέρθηκαν
επανεξέτασή του στην ομάδα. Ελπί
πιό πάνω στα γραφεία του συλλόγου
ζουμε ότι θα δει από την σωστή πλευ
£ΤΕΦ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ ΛΟΣ
που βρίσκονται στην οδό Πιερίων
ρά το θέμα και θα βοηθήσει.
110.

Σ ήμερα:

ΒΕΡΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Τον πρώτο της φιλικό αγώνα δί
νει σήμερα η ΒΕΡΟΙΑ. Αντίπαλός
της ο νεοφώτιστος στην Α Εθνική
κατηγορία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ.
Ο αγώνας παρά τον φιλικό του
χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον, μιά και η δυναμικότητα
των δύο αντιπάλων είναι σε όλους
γνωστή, Παράλληλα οι φίλαθλοι θα
έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν
τη σημερινή κατάσταση, τόσο της
ΒΕΡΟΙΑΣ, όσο και του ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΚΟΥ, ο οποίος επέστρεψε προχθές
από την Γερμάνιο όπου πραγματο
ποίησε την πρώτη φάση της προετοι
μασίας του.
Περιττό να τονίσουμε ότι και οι
δύο ομάδες θα χρησιμοποιήσουν
πλήρεις συνθέσεις και φυσικά τους
νεοαποκτηθέντες παίκτες τους.
Ο αγώνας Οιι γίνει στο εθνικό
στάδιο Βέροιας και θα αρχίσει στις
5.30.

Ανδρεα Χ'Τεωργίου
τηλ. 29620
■ην Δευτέρα 16 Αυγούστου εφη^Ρενει ως τις 8 το βράδυ το φαρμαΑθανασίου Χοτουρα
τηλ. 27475
-νω διανυκτερεύει το φαρμακείο:
®°γγέλη Τριανταφυλλίδη

,

τηλ. 23666

πτερτώ ^ ρ'τη ■7 Αυγούστου διανυ10. ’Ρσρρακείο:
(»¿ίου Μανουσαρίδου
^*Τ· Αλεξάνδρου

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ Ε Φ Η Μ ΕΡΙΔ Α
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ*ΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
■ρ · Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ
ΣΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΗ
«ΘΥΕΛΛΑ»
ΠΑΠΑΓΟΥ

rOA~LI't'I0,iPliT0US
ΡΑΦΕΙΑ · ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
lfi.m ·
^Ν ΔΡΟ Μ ΕΣ
jv “ t0>v.
""Ματειων
Συλλόγων ρ Π κ
ενοτή τω ν
■
•Ε κα, ΕΠΕ
Αήμων - Οργανισμών
·2-· - Τραπεζών

Ο ΝΊΠΝΟΠΟΥΛΟΣ

δρχ. 1500
δρ,, 2οοο
δρχ. 3000
δρχ. 4000

*ν* - Χ-φόγραφα δημοσιευόμενα ή
°Ζι οεν επιστρέφονται.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ

Κ έντρο,
Β Ε ΡΟ ΙΩ Τ ΙΣ Α

_ *^’ήμα 5,5 στρεμμάτων στο χωριό Τρίλοφος. Μπορεί να χρήσιμο
I η . Κ“ 1 παν οικόπεδο.
1?!'5 πωλούνται οικόπεδα 500 τ.μ. στο χωριό Φυτεία.
Πληροφορίες στά τηλ. (0 1) 5614987 και (0331) 22.840.

Ανοίγουμε σήμερα Σάββατο

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)

14 Αυγούστου

Δει1 ξέρω γιατί φοβάμαι την
μοναξιά. Φοβάμαι το σκοτάδι και ότι
έχει σχέση με οτιδήποτε αξεδιάλυτο
ή απρόσιτο. Φταίει ίσως ο χαρακτή
ρας μου.
Πολλοί φίλοι μου λένε ότι γεννή
θηκα σε λάθος εποχή.
Και πολλές φορές υναρωτιέμε
γιατί;
Αραγε είναι ελάττωμά μου να εί
μαι προβληματισμένη στην δική μας
εποχή;
Είναι κακό που προσπαθώ να
βγάλω από μέσα μου τις ανησυχίες
μου τα προβλήματα μου. θ α μου πεί
τε αυτό είναι κάτι το τελείως προσ
ωπικό. Μα αλλοίμονο αν όλα όσα
αισθανόμασταν τα κρύβαμε μέσα μας.
Θα ήταν σφάλμα, Δεν νομίζετε;
Λοιπόν τί έλεγα. Ά . ναι! για το
σκοτάδι.
' Ελεγα ότι φοβάμαι το σκοτάδι.
Αν όχι όλοι οι περισσότεροι το
φοβούνται και περισσότερο τα παι
διά. Κατά βάθος είμαστε όλοι μας
παιδιά ή μήπως πάψαμε; Αν πάψαμε
χάσαμε την ευτυχία μας. Ναι πολύ
φοβάμαι πως σήμερα γεννιόμαστε
μεγάλοι, ζούμε σαν μικρομεγάλοι και
πεθαίνουμε μικροί. Μικροί και καθό
λου καθαροί
Τί το πιό άσχημο από το φόβο
της ψυχής μας. Λοιπόν τώρα ανακα
λύπτω γράφοντας, γιατί φοβάμαι και
εγώ όπως όλοι μας. Δεν κάθησα ποτέ
να το ελέγξω να κυριαρχήσω πάνω
στον φόβο μου. Αν και είναι κάτι
απροσδιόριστο. Εν τούτοις νομίζω
ότι ζώ με φόβο. Και αναρωτιέμαι για-

τί. Φίλοι μου φοβάμαι για την ψυχή
μου και για την δική σας.
Κοιτάζω γύρω μου ανθρώπους νο
κινούνται, να μελετούν, να πονούν
και προσπαθώ να τους κοιτάω στα
μάτια.
Ποτέ δεν έχω δει μάτια ειλικρινά.
μάτια με αγάπη, με γαλήνη. Βλέπω
μάτια περιφρόνησις. εγωισμού, φθό
νου, ζήλιας και ότι άλλο ακάθαρτο
μπορείτε να φαντασθείτε. Γιατί; Νά
το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει
και μένα. Πώς να μην φοβάμαι που
όταν προσπαθώ να βρω κατανόηση
συναντώ αδιαφορία, όταν προσπαθώ
να βρώ γέλιο βλέπω περιφρόνηση,
όταν δίνω βοήθεια βρίσκω κακία.
Γ ιατί-,
Γιατί πάψαμε να ζούμε με ανθρώ
πους.
Τί φταίει; Εμείς.
Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθή
σουμε να τρυπήσουμε το σκοτάδι της
ψυχής μας και να αφήσουμε να μπει
μέσα ο' αυτήν μιά δέσμη φώς για να
την ζετσάνει και να την μαλακώσει.
Έτσι θα δεχθεί με ηρεμία ότι και αν
της συμβεί. Έτσι θα μάθει να δίνει
και να παίρνει. Και είναι τόσο όμορ
φο να ακτινοβολεί η ψυχή σου από
φώς. τόσο υπέροχο να είναι ζοστή η
καρδιά σου. τόσο σωστό να το διοχε
τεύεις αυτό το φώς και αυτή την ζέ
στη στους άλλους.
Ανοίξτε φίλοι μου ένα μικρό
παράθυρο στην ψυχή σας. δεχθείτε
και κρατήστε όσο φώς μπει ο αυτή
Και πάψτε πιά να φοβάστε εο
σκοτάδι.
Ολγα Μεταξα

Διακηρύξεις
“Α νακοινώσας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Σήμερα Σάββατο 14 Αυγούστου
82 οιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Βασιλείου Ματάτη
τηλ. 20103
Αύριο Κυριακή 15 Αυγούστου
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:

Σκοτάδι και φώς

Ο Δημήτρης Παρίζας, τον οποίο 6α
έχουν σήμερα την ευκαιρία να τον
δουν οι φίλαθλοι αγωνιζόμκνο για
πρώτη φορά με τα χρώματα της
ΒΕΡΟΙ ΑΣόπως φυσικά και τους υπό
λοιπους νεοαποκτηθέντες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΠΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 3269
Νάουσα 12 Αυγούστου 1982

Ο Βοηθός Δημάρχου Βέροιας
διακηρύσσει άτι εκτίθεται σε τακτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι
σμένες προσφορές και με ποοοστό
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
εκπτώσεως επί τοις εκατόν (%) σε
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ
ακέραιες
μονάδες
και
χωρίς
όριο
πά
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΑΑ
νω στις τιμές του τιμολογίου, η εκτέ
ΔΙΛΚΗΡΥΞΕΩΣ
Αύριο η ΒΕΡΟΙΑ δίνει τον δεύτε
λεση του έργου «Ανέγερση Δημοτι
ρυ φιλικό της αγώνα. Συγκεκριμένα κού κηρίου οδού Μητροπόλεως»
αντιμετωπίζει στην Πτολεμσίδα τον προϋπολογισμού δαπάνης 3.500.000
Ο Δήμος Ναούσης διακηρύσσει
ενισχυμένο και με πολλές φιλοδοξίες δρχ
ότι εκτιθκαι σε φανερή εππναληητι*
ΕΟΡΔΑΪΚΟ στον οποίο όπως είναι
νή πλαοδοηκή δημοπρασία η
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα
γνωστό μεταγράφηκε και ο Ανδρέας φεία του Δήμου Βέροιας την 2α
εκποίηση ο) 224.800 χκμ ξυλείας
Ελευθεριάδης.
οξυάς και σχίζας Α' κατηγορίας και
Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα Πέμπτη και
Θεωρείται βέβαιο πως πολλοί φί ώρα 12.00-13.00 (λήξη επιδόσεως
β) 371.200 χκμ στρογγυλής ξυλείας
λαθλοι θα συνοδεύουν την ομάδα προσφορών) ενώπιον της αρμοδίας
οξυάς Β" ατηγορίας εκ του Δημοτι
στην γειτονική πόλη.
κού Δάσους.
επιτροπής σύμφωνη με τους όρους
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δήμο
τη; από 23.7.1982 λεπτομερούς διαηκό Κατάστημα Ναούσης ενώπιον
κηρύξεως.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
της αρμόδιας επιτροπής στις 25
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
Αυγούστου 1982. ημέρα Τετάρτη και
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
εργολάβοι Α' ιάξεως και άνω για έρ
ώρα 13.00-14.00 (ώρα λήξεως προσ
γο οικοδομικά.
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
φορών). Εγγύηση συμμετοχής στη
Για την συμμετοχή στον διαγωνι
Αριθμ. Πρωί. 647
δημοπρασία ορίστηκε 100.000 δρχ
Ν. Νικομήδεια 12 Αυγούστου 1982 σμό απαιτείται εγγυηηκή επιστολή
σε Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθη
αναγνωρισμένης τράπόζας ή του
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
κών και Δανείων ή ισόποσο εγγυητι
ΤΣΜΕΔΕ ηυσού δρχ. 70.000.
Ο Πρόδρος της Κοινότητας Νέας
κή επιστολή αναγνωρισμένης ΤραπέΠροθεσμία εκτελέσεως του έργου
Νικομήδειας Ημαθίας διακηρύττει ορίζεται διάστημα τεσσάρων μηνών.
ζης·
ότι προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα
Πρώτη προσφορά για την ξυλεία
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ με η ς διατάξεις του Π.Δ. 28/80
Α' κατηγορίας ορίζεται σε 3.100 δρχ.
φορές σε ποσοστό εκπτώσεω εκπε (•Περί εκτελέσεως έργων και Προμη
το χκμ και για την ξυλεία Β κατηγο
ρίας σε 2.100 δρχ. το χκμ.
φρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί θειων
Οργανισμών
Τοπικής
τοις εκατόν ενιαίο επί των τιμών του Λυτ/σεως·).
Για περισσότερες πληροφορίες
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέ
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
της. άνευ ορίου για την ανάδειξη λάβουν γνώση των τευχών της μελέ
θύνονται στο Δήμο Ναούσης (Γ ρα
φείο Δασολόγου) η ς εργάσιμες ημέ
εργολάβου εκτελέσεως του έργου της προσερχόμενοι η ς εργάσιμες
• Ανέγερση Ιατρείου και Πολιτιστι ημέρες και ώρες στα γραφεία της
ρες και ώρες για να λάβουν γνώση
και των όρων της αναλυηκής διακηκού Κέντρου Κοινότητας Ν. Νικο Τ Υ,του Δήμου Βεροία; και της
ρύξεως.
μήδειας·.
ΤΥΔΚ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Ιη
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ο ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα Τετάρτη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
Μ1ΛΤ. ΜΛΥΡ1ΑΗΣ
και από ώρας 12.00-13.00 μ.μ. εις το
Κοινοτικό Κατάστημα Ν. Νικομή
δειας και ενώπιον της αρμοδίας προς
τούτο Επιτροπής.
Ο προϋπολογισμός των δημοΔ ΙΑ Κ Ο Π Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ
πρατουμένων εργασιών ανέρχεται
στο ποαόν των δρχ. (2.000:000) δύο
εκατομμυρίων.
Η εγγύησις δια την συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών όη για να
των δρχ. (40.000) σαράντα χιλιάδων
εκτελεστού»· απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνω διακοπή
και βεβαιούται δια της προσκομίσεως
ηλεκτρικού ρεύματος σ η ς 19 Αυγούστου 1982.
1 ισοπόσου γραμματείου εισπράξεως
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ι του Ταμείου Παρακαταθηκών και
1 Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής
Από ώρα 08.00 μέχρι και 12.00 στα χωριά Αγία Βαρβάρα. Παλατ!·
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
τσια, και Βεργίνα. Στους συνοικισμούς Ασωμάτων και Ά μμου στο
I ΤΧΜ .Ε.Δ.Ε.
εργοτάξιο ΔΕΗ Ασωμάτων στα στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας και σης
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται
βιοτεχνίες και στα αρδευτικά που βρίσκονται σης περιοχές των παρα
εργολάβοι που έχουν πτυχίο Α' τή
πάνω χωριών.
ξεως και άνω για έργα οικοδομικά.
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
Για περισσότερες πληροφορίες οι
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται τηό πάνω.
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
Γι' αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της
νονται στο γραφείο της Τ.Υ.Δ.Κ
ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ό η έχουν συνέχεια ρεύμα.
. Νομαρχίας Ημαθίας και στην Κοινό
Έ τσ ι για λόγους ασφαλείας υπαγορεύεται η προσέγγιση σε αγ»;
τητα Ν. Νικομήδειας κατά της εργά
γούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής
σιμες ημέρες και ώρες.
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Ο Πρόεδρος
Δ.Ε.Η.
της Κοινότητας
ΛΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

μα tr, ' * :<’lr'pEp‘®aí μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνο5 Ρ®°κείας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
toJ

' ^ í τ°ύβλων. θ α προτιμηθεί ο διαθετών αυτοκίνητο, για
^ λ λ ά δ ^ 00** ^Ιμα®'αι» και Πέλλης παρά της Κεραμοποιίας Κεντρικής
Πληροφορίες τηλ. (041) 281.302

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
^α μ ίρ ισ μ α 120 τ.μ. στην οδό Βίνιζελου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και* 2 7 .5 4 5

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Α φές Ράπτη
Κώ στας Καραολάνης
Βάσω Κ υριαζή
ΚΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΜΠΡΙΟΖΑ

ΕΛΛΗΓΟΥΝΑΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

Καφενείο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα θέμης).
Πληροφορία στο τηλ. 62.125

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΕΖΩ 304 Καραβάν μοδέλο 78 με 35 χιλιάδες χιλιόΠληροφορίες (0332) 28492 Νάουσα.

Λαϊκή ώρα
ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΓ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

,

τις τυπ ογρα φ ικές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ο λύχρ ω μ ες
9

Έ

# 1

I

Τηλεφωνεΐστε μας 29.762

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ β ά νουμ ε ό λ ε ς

ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 21321

Στάση
εργασίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΤΗΝ ΡίΑ8Τ!ΡΟΙ*Μ
Συνέχεια από την 1η

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

σήμερα στο σοβαρό πρόβλημα, που
έχει άμεση επίπτωση στην οικονομία

του τόπου.
Είκοσι πέντε ολόκληρο χρόνια η
εταιρία ηρς ποτέ δεν είχε πρόβλημα
τα και προστριβές με το προσωπικό
της. Τώρα ιχρίστοται ζημιές εκστομ
μορίων δραχμών από την ανεξήγητη
συμπεριφορά των εργαζομένων σ
αυτήν. Ας σημειωθεί όττ στην ενέρ
γεια τους αοτί) · που δεν γνωρίζουμε
ον έχει και άλλα κίνητρα · προέβη
σαν οι εργαζόμενοι χωρίς προηγου
μένως να παρσπονεθούν, έστω, για
τον μισθό τοος ή να κάνουν κάποια
όεαμαρτυρία προς την διεύθυνση της
βιομηχανίας, Αναρωτιέται, λοιπόν.
. κανείς ποιό νόημα έχει πλέον η στά
^ση ποο πραγματοποιούν αφοί> η βιο
μηχανία μας προσφέρεται -να τους
ικανοποιήσει στις απαίτησές τους,
αφού, όμως, προηγουμέναις υπολογν
σθοόν σωστά - και όχι στο γόνατο ή
ξενοχτώντας τα σχετικά κονδύλια.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΝ
ΡΙ,ΛίΤΙΕΟΙΙΜ Α.Ε^
ΝΑ ΔΟΘΕΙ
ΑΥΤΗ
Πράγματι νομίζουμε ότι το πρό
βλημα είναι σοβαρό, δεδομένου ότι η
δραστηριότητα
της
βιομηχανίας
ΡΣΑδΤΙΡΟΚΜ συνδέεται άμεσα με
’ την διακίνηση της φρουτοπαραγωγής
( και θα πρέπει το συντομώτερο να
' βρεθεί λύση και να συνεχίσει το
εργοστάσιο την παραγωγή του

ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
ΚΑΤΑ

ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΩ Ν

Επίδειξη δυνάμεως της αστυνομίας στο Παρίσι
ΠΑΡΙΣΙ
Σκληρό μέτρα ττοιμάζει να πάρει
η γαλλική κυβέρνηση για να πατάξει
το κύμα τρομοκρατίας που ξέσπασε,
ενώ προχθές η παρισινή αστυνομία
έκανε επίδειξη δυνάμεως έξω από τα
κτίρια tciiv πρεσβειών (όπου απαγό
ρευσε τη στάθμευση αυτοκινήτων).
Η εφημερίδα «Φιγκαρώ» καταγ
γέλλω ότι από τις 10 Μαίου 1981
που εξελέγη ο πρόεδρος Μιττεράν
σημειώθηκαν στο Παρίσι 40 τρομο
κρατικές επιθέσεις κατά τις οποίες
έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα και
τραυματίσθηκαν 140 και ,πλέον και
κατηγορεί την κυβέρνηση σε πρώτο
σέλιδυ άρθρο της για «αδυναμία·.

Ωστόσο ο σοσιαλιστής υπουργός
της Δικαιοσύνης κ. Μπάντιντερ σε
άρθρο του στην σοσιαλιστική «Λε
Ματέν» ισχυρίζεται ότι δεν προτίθετ«ι να λάβει έκτακτα μέτρα για την
καταπολέμηση της βίας στην Γαλλία
και καταδίκασε τις εκκλήσεις για
σκληρότερη νομοθεσία σχετικά με
την παραχώρηση πολιτικού ασύλου
σε ξένους.
Η «Λε Ματέν» διευκρινίζει ότι ο
κ. Μπαντιντέρ εκφράζεται ως μέλος
της Εβραϊκής Κοινότητας και όχι ως
επίσημο μέλος της γαλλικής κυβερνήσεως. Εξ άλλου και άλλες γαλλοεβραϊκές προσωπικότητες με δηλώ
σεις τοος προσπάθησαν να μέτρια-

Νέα επέμβαση Μπέγκιν
στα εσωτερικά της Γαλλίας
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 11: Α γγοώντας « ς κατηγορίες ο π ίΛΓμϋαίν« σ τ « εσωτερικές υποθέσεις της
Γ α λ λ ία ς, ο Ισ ρ α η λ ιν ύ ς πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν παρότρυνε χβές απροκάλυπτα τους Γάλ

λους Εδραίους να οργανώσουν οι ίδιοι την «αυτοάμυνα* τους «?’ οσον οι γαλλικές αρχές δεν
μπορέσουν να τους προστατεύσουν απο τρομοκρατικές επιθέσεις.
Σ» λόγο so*· ιιηώνηΛτ μ/ οργωμένο
όφφς mo ιωινοΤΛΐλω χτν.τύΛ-υκ. σι
γροθιά τοι σιο Ιδοανο. ο Maiymv είπε
•Ή δολοφονία Εδραίων δεν θα livra
ποτέ πια ισωτΐ{Ηχό ώμο καμμνός χώ|ΚΚ Ε λ α Υ ο ή μας νπΑΘ»ση. υπόθεση
Ολοκλήρου τον «δραικοίι λαού και τον
εβραϊκού κράτους·.
Λναφιοόμινος στη δολοφονία «ti
ατόμων στην εέροιχή συνοικία τον Πα
«σι ον την περασμένη Δευτέρα. ο X.
Μπέγνιν όήλωοτς
• Fjurvrùju^^x., οπττό που ι.πα Οι
Ε0ρα*οι δτν ΐι/έπιι now τια να «ολα
φσνηάννο, ναι ο* δράστες να ιιένσαν
ακνμόρητιχ Οτ ΕΛραμκ τρί nu να ορ
γανώσουν suivrai την άμυνά tuve-

Πρόοθιοι «πύτης. <πι νατά την
διάρχίυ* Ιου ναζμηιού ο κόσμος
αγνοούσ» την σφαγή των Εδραίων μι τη
Νχαιολογία οτι ήταν -εσωτερικό τρό
δι,ημα- της Γ»(¡μανίας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΛΠ
Μι ων ίδιο τρόπο που εκφράζω τον
αποτροπιασμό μ*»' για την εγκληματική
ενέργεια ιναντίον των Γαλλο-ευραίων
ατυ ιστωιόρεο της οδού Ροζιέ θα ίπρικι ναι ο, ηγέτες της εβραϊκής κ«χνότηιας ιης Γαλλίας να ιχφράοονν ιον δικό
ιούς γω ιις σκηνές φρίκης στη Βηρυτό,
ως οπούς αυτοί όπως χ<η όλος ο κόσμος

Μ εγά λη πυρκαγιά
σε εταιρία του Σ ο υ έζ
ΚΛΪΡΟ II <ΛΠΕ)
Επί έξη ώρες λοσαρμανούσε η
πυρκαγιά σε εταιρία πετρελαίου στο
Σουέζ, αργά προχθές τη νύχτα, πριν
τελικά τεθεί υπό τον έλεγχο των
πυροσβεστικών
δυνάμεων.
ενώ
δεκαεφτά συνολικά εργάτες και πυρο
σβέστες τραυματίσθηκαν, σύμφωνα
με τα δημοσιεύματα των σημερινών
αιγυπτιακών εφημερίδων.
Σαράντα δύα τοπικά πυρόσβεση
κό οχήματα και μερικά ακόμα που
«άλθηκαν από το Κάιρο, πάλαι φαν
με η ς φλόγες, προσπαθώντας να
περιορίσουν την πυρκαγιά νο μην
εξαπλωθεί στο παραπλήσιο διυλιστή
ριο, πράγμα που θα προκαλοόσε
πραγμαηκή καταστροφή.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή
«εις, φωτιά προκλήθηκε. από διαρροή
σε αγωγό αργού πετρελαίου της εται
ρίας «Πετρσγκάζ», Οι περισσότεροι
τραυματίες που παρουσίασαν συμ
πτώματα ασφυξίας, λόγω τοο πυκνού
καπνού, μεταφέρθηκαν στο νοσοκο
μείο.
Ο υπουργός πετρελαίου της
Αιγύπτου κ. Αχμέντ Χιλάλ έσπευσε
αμέσως στο Σουέζ για να ιπιβλέ.ψει
στις προσπάθειες κατάσβεσης της
πυρκαγιάς.
Από τη φωτιά πιστεύεται ότι προ
κλήθηκαν τεράστιες υλικές ζημίες.
Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
ο πλήρης απολογισμός των κατα
στροφών

Εξάλλου όπως μεταδίδει το γαλ
λικό πρακτορείο από την αιγυπτιακή
πρωττυσυου, IJ άτομα πνίγηκαν
προχθές o ta νερά του Νείλου, όταν
το πλοιάριο που τους μετέφερε προσ
¿κρσυσε σε. μαούνα, στην περιοχή
Εμπαμπέχ, κοντά στο Κάϊρο, γρά
φουν οι εφημερίδες της περιοχής,
Ό π ω ς διευκρινίστηκε, το πλοιά
ριο. το οποίο μετέφερε 30 επιβάτες,
ετοιμαζόταν να αποπλεύσει, όταν
προσέκρουσε πάνω στη μαούνα, που
μετέφερε 300 τόννους τσιμέντο, και
ανατράπηκε.

Ο Μ. Σύλλογος των συνοικισμών
Κυψέλης κιιι Βυαπόρου «Η Κυψέλη·
πρωτοπόρος όπως πάντα σε όλους
τους μορφωτικούς - κοινωνικούς
πολιτιστικούς κιιι συνοικιακούς αγώ
νες από το 1972 για την ανάσταση
αυτού του τόπου αλλά κυρίως της
νεολαίας και όλων των συνοικισμών
συμπαραστέκεται και συμμετέχει
ολόψυχα και ολόπλευρα για πρώτη
φορά σε ύλες τις εκδηλώσεις των
ημαθιώτικων που οργανώνονται από
την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
του Δήμου Βέροιας από τις 20

> Με τκ παληές nuée

Π-ό συνκεκριμίνα: Αυτοί οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ"
«ττηχύρισ δηλοδη ποιι πλήρωναν
υέχρι τώρα 1900 το μήνα τα οαφόλκττρο οστής της κατηνορίος έγινε
2 5 0 0 δρχ το μήνπ σύζηση δηλαδή
κατά 6 0 0 όρ> επάνω
Στην Δ κατηγορϊο. το οσφοΜ

στρο μέχρι τιάρα ήταν 2 3 5 0 τώρα

έγινε 3100 δηλαδή αύξηση «στά
750 δρχ τα μήνα

«Η Ελλάδα
θα συνεχίσει
να υποστηρίζει
τον αγώνα
των Αράβων»
« Η Ελλάοα >χι συνεχίσει να
υποστηρίζει τον αγώνα του αραβι
κού Εθνους για μια δίκαιη και συ
νολική λύση του Μεσανατολικού»
δήλωσε χτες ο υφυπουργός Εξωτε
ρικού κ. Καρ Παπούλιας στα μέλη
της αντιπροοωππείας του Εθνικού
Κινήματος του Λιβάνου που τον
επισκέφτηκαν στο γραφείο του για
μια ενημερωτική συνομιλία
Η ανηπροοω πεία ενημέρωσε τον
χ ΓΙαπούλια για τις τελευταίες εξε
λίξεις οτο Λίβανο και εξεφρασε τις
ευχαριστίες του Εθνικού Κινήμα
τος και του λιδανικού λα οτι για την
ηθική και υλική συμπαράσταση της
Ελλάδας.

Ανακοίνω ση - Συμμετοχή Συμπαράσταση

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ.
που οφ *ίλονν «Όφορές παληές
δηλαδή ατό εο 19Β0. 1981 και μέ
ΧΡ· τον μήναΜάϊο ιου 1982. θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
toue αυεές μέχρι 31 Αύγουστου
ta n ?
Και ο λόγος που Οσ πρέπει να
γ.νιι ουτο οπό τους σΦείλοντες τέ
τοιες ειοφορες είναι ο εςης:
Επειδή σι μηνιαίες εισφορές
α«ξήθπ·σν καιό 32% σ' όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως εόν αυτές
«μ εισφορές οι παληές 11980 1981
«οι 1082 μέχρι ΜάϊοΙ πληρωθούν
μττό την 31 Αύγουστου, θα πληρω
θούν υ« τις καινούργιες τιμές.

δλέπουν καθημερινά στην τηειορ<ω·|,
δήλωσε χτες ο υπεύθυνος ιου γραφείου
της Ο Α.Π στο ΓΙαρίο, Ιμπραήμ Σοίις,
οε συνέντευξη uni στη Γαλλική κρημερίδα -Φιγκαρό-Εάν δεν γ-ivn αυτό. τότι. είμαι
αναγχυομίνος να ουμηεράντυ cm υπάρ
χουν δύο μίτρα χαι δύο ςπαθμά Ενα
•Λα τους Παλαιστίνιους και γενικά για
ιυυς Αρμόες και εν« άλλο για τους Ιο
ραηλινοΰ; και γινικα -μα Τους Εύραίους·. πρόοθεοε.

Στην Ε κατηγορία δηλοδή όσο.
πλήρωναν 2 8 0 0 τώρα θο πληρώ
vduv 3 7 0 0 αύξηση κατά 9 0 0 δρχ.
το μήνα.
t
:
Στην ΣΤ' κατηγορία το ασφάλι
στρο ήταν 3 5 0 0 δραχμές, τώρα έγιν* 4 6 0 0 δοχ.
Από την έκτη κοτηγορια και πό
νω είναι προαιρετικές οι «αιιινορίες
και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι ειαφορές
του 1980 μπορούν νο πληρωθούν
μέχρι τις 31 Αυγούστου χωρίς τέλη
κυθυστερήσεως. Ακόμη πληροφο
ριακά αναφέρεται οτι Λόνω της
απεργίας των εισ π ρ α κ τέω ν πομ ως
γνωστό κράτησε 48 μέρες κοι άκό
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειών
θα πρέπει οι ασφαλισμένοι - όσοι
μπορούν νο πενρούν ρπό τα ypo
φει'σ του ΤΕΒΕ ΙόΙπΑα στην Κλινική
ΑΒραμΙόη ücpgio) από τις 7 3 0 το
πρωί μέχρι τις 1 1 η ώρσ για να πλη
ρωσυιιν τις ·>φ€·λομενες (ισφπαβς
ΥπενΟυμι^Γαι ακο,,η σιμμς
ασφαλιομένοάζ^ποΐι Κέφσλαιρποίη
αον τις παληές τούς ειοφορές νπ
μην »«ινούν την υποχρέωσή το μ ς
να καταβάλουν • « « • ί τις δώσεις
που οφείλουν.

Αυγούο
ως την I Σεπτεμβρίου
γιατί είναι η πρώτη χρονιά που επιχειρείιαι κάτι σωστό αλλοιώτικο και
καλά οργανωμένο και διαβεβαιώνουμε τους πάντες πως θα κάνουμε από
την μεριά μας ό,τι είναι δυνατό να γ ί
νουν ανεπανάληπτα τα φετεινά ημαθιώτικα γιατί κάπυτε και αυτά πρέπει
να βρούνε το δικό τους δρόμο και
όσο γίνεται πιό σωστό. Αλλά και για
να καταλάβουνε όλες οι Αρχές κυι το
κοινό πως χωρίς τη συμμετοχή του
λαού μέοω της αυτοδημιουργίας και
αυτυοργάνωσής τους σε κάθε συνοι
κία και κάθε γειτονιά δεν μπορεί να
γίγει τίποτε οωστό και σ κανέναν
τομέα είτε κραηκός λέγεται αοτός ε»
τε εθνικός είτε δημοηκός. είτε συνοι
κιακός. ΓΓ αυτό και γιατί άρχισε επι
τέλους να σκορτάει κάη καινούργιο
σε όλο τον τύπο μας έστω κάπως
καθυστερημένα καλούμε όλες τις
αρχές και τους φορείς αυτού του τό
που να κάνουν και αυτοί.’το ίδιο για
να πετύχουν οπωσδήποτε οι φετεινές
εκδηλώσ"ς γ α \. από μιά επιτυχημέ
νη εκδήλεικτη εξαρτώνται πάρα πολ
λά. Αλλά και να γίνει βίωμα συνείδη
ση του κάθε ποιητή πως χωρίς την
συμμετοχή του σε όλους ro is τομείς
της ζωής δεν δικαιούται ούτε να καυ
χάται άλλα ούτε και νά παραπονείται
για τίποτα.
Επιπλέον κάνουμε γνωστό σε όλο
τιι λαό αυττιε της πόλης αλλά και της
γύρω περιοχής πως εδώ και μερικά
χρόνια και συγκεκριμένα στις συνοι
κίες μας Κυψέλης και Βοσπόρου
έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετό
ανθρώπινο και ζεστό περιβάλλον
όπου μπορεί να βρεί ανακούφιση και
σχετική ψυχαγωγία όποιος θέλει από
τον πσπού ως τον εγγονό ευχαρίστη
σή μας είναι να σας προσφέρουμε ότι
μπορούμε περισσότερο αρκά να μας
επισκεφθείτε

σουν την κακή εντύπωση που πρόκα
λεσε η δήλωση του ισραηλινοό πρω
θυπουργού κ. Μπέγκιν όταν κάλεσε
την «νεολαία μας στη Γαλλία να αναλάβει εκείνη την προστασία των
Εβραίων».
ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ντέφερ είχε προχθές τρίωρη συνάντηση
με τον πρόεδρο Μιττεράν στην εξοχι
κή διαμονή του στην νοτιοδυτική
Γαλλία καμιά όμως λεπτομέρεια δεν
ανακοιικίιθήκε από την συνάντηση
αυτή.
' Ομως επίσημοι δήλωσαν ό η
υπουργοί και αρχηγοί της αστυνο
μίας και της αντικατασκοπείας επε
ξεργάζονται μέτρα για την ευκολώτερη ανακάλυψη ξένων ομάδων που
συνωμοτούν για βιαιότητες στη Γαλλία.
Εκατοντάδες πρόσθετοι αστυνο
μικοί περιπολοόσαν προχθές στο
Παρίσι, κυρίως στις Εβραϊκές συνοι
κίες και έξω από τις ξένες πρεσβείες
με την ελπίδα να αποτρέψουν νέες
επιθέσεις.
Μακροπρόθεσμος στόχος της
αστυνομίας είναι η αποτροπή της
τρομοκρατίας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ
Συνέχεια από την 1η ,
πάλι σήμερα οι καιροί και θολός ο
διεθνής ορίζοντας ιδιαίτερα στην
περιοχή μας, ενώ τμήμα του ελληνι
σμού υποφέρει κάτω από ξένη κατο
χή. Η χώρα μας έχει καταστήσει γνω
στό προς κάθε κατεύθυνση ότι επιθυ
μεί την ειρήνη, τη συνεργασία και τη
φιλική διευθέτηση οποιοοδήποτε
προβλήματος, αλλά όη ταυτόχρονα
είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει
με όλες της τις δυνάμεις την εθνική
της ανεξαρτησία και την εδαφική της
ακεραιότητα. ΓΓ αυτόν ακριβώς το
λόγο επιβάλλεται τώρα όσο ποτέ άλ
λοτε η συνεχής επαγρύπνηση και η
εξύψωση τοο δυναμικού των Ενό
πλων Δυνάμεων. Κατά το διάστημα
που είναι επικεφαλής της πολιτικής
ηγεσίας σας, μου δόθηκε πολλές
φορές η ευκαιρία να παρακολουθήσω
από κοντά η ς δραστηριότητες σας
και να εκτιμήσω η ς αρετές σας, την
πειθαρχία και την άρηα εκπαίδευσή
σα^. που ανταποκρίνονται σης ένδο
ξες αγωνιοηκές παραδόσεις των Ενό
πλων Δυνάμεων. Γι' αυτές σας ης
επιτυχίες αισθάνομαι υπερήφανος,
και σας συγχαίρω εξ ονόματος του
ελληνικού λαού. Σας βεβαιώ όη Οα
αυνεχίσουμε να ενισχύουμε το δυνα
μικό σας, καταβάλλοντας κάθε δυνα
τή προσπάθεια και Οα ικανοποιήσου
με τα ειδικότερα προβλήματα σας.
Σας καλώ να συνεχίσετε και να εντεί
νετε η ς προσπάθειές σας ανταποκρινόμενοι σ η ς προσδοκίες την αγάπη
και τις θυσίες του λαού μας.
Εσείς μαζί με όλο το λαό αποτε
λείτε την ασπίδα του έθνους, την
εγγύηση της εθνικής μας ανεξαρτη
σίας, της εδαφικής μας ακεραιότητας,
της δημοκρατίας και της ομαλόττας,
όπως επίσης και τον ισχυρότερο
παράγοντυ εδραίωσης της ειρήνης.
Τιμή και δόξα στους άξιους άν
δρες των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμή
και δόξα στον αδούλωτο ελληνικό
λαό. τιμή κυι δόξα στους αθάνατους
νεκρούς μας.
Ζήτω οι Ενοπλες Δυνάμεις
Ζήτω ο Ελληνικός Λαός»

Συστήθηκε
επιτροπή για
τον ξενώνα
υψηλών
προσώπων

Με απόφαση τον πρωθυπουργού
κ. Α Π απανδρίου συστήθηχι επι
τροπή, για την εςέταοη του θέμα
τος της δημιουργίας επίσημου ξε
νώνα για τη φιλοξενία ξένων υψη
λών προσώπων χα ι ιδιαίτερα αρχηγεϊεν κρατών και πρωθυπουργών.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίστη
κε ο υπουργός Λημόοιων ‘Εργων
κ. ‘Ακης Τσοχατξόπουλος και μέλη
ο διευθυντής του διπλωματικού
γραφείου του Προέδρου της Δημο
κρατίας. πρέσβης- κ Αν. Σιδερής
Διευκρίνηση Υ.Γ.
' Οπως έχετε δεί ήδη στο πρόγραμ κοι ο πρόεδρος του Τεχνικού Ε πι
μελητηρίου Ελλάδος κ Ν. Δεσνλμα των ημαθιώτικων το κεντρικό
λας
γλέντι την 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει
Η επιτοσπή θα Τελειώσει τα έργο
ο ας πανυικίις μας. Ελάτε κατά χιλιό·1 της οι δύο μήνις, Πρέπει να ση
δες και δεν θα χάσετε. ΛντιΒέτιας Οα μειωθώ. όη η ιπίλώτη too θέματος
περάσετε μιά αξέχαστη βραδιά.
είναι ιδιά ύερα αναγκαία, δεδομέ
Mr. αγάπη
νου. ότι όπως είναι γνωστό, από
Ο Μορφωτικός Σύλλογος
τον Ιούλιο 1983 η Ελλάδα αναλαμ
Κυψέλης και Βοσπόρου
βάνει την προεδρία της ΕΟΚ. γνα
«Η Κυψέλη·
ένα εξάμηνο

Μέαα από τα ουηρψια που προκαλεακ ο βομβαρόιομος τω» ¡οραηΧηοη.

οι

ιδιοκτήτες ενός καταστήματος προσπαθούν να περισώσουν ό.α μπορούν.

Ικ α νοπ οιη μ ένο το Π εντάγω νο
από τη ν απόδοση τω ν όπ λω ν
ΟΥΑΣ1ΓΚΤΟΝ Το Πεντάγωνο φαίνεται να είναι
απόλυτα ικανοποιημένο, από την
απόδοση των αμερικανικών υπερσύγ
χρονων όπλων, που χρησιμοποιούν
ται από τους Ισραηλινούς εισβολείς
στο Λίβανο.
Οι πρόσφατες δηλώσεις των Αμε
ρικανών στραηωτικών υπευθύνων
και ιδιαίτερα του στρατηγού Ουίλμπουρ Κρήτς, αρχηγού της τακηκής
αεροπορικής διοίκησης, έγιναν με
αυτό το πνεύμα. Ό λα δείχνουν όη,
οι Αμερικανοί ειδικοί έχουν αποκομί
σει ένα ουσιαστικό δίδαγμα, ότι
δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέ
πει να εξακολουθήσουν να δίνουν
προτεραιότητα στην ανάπτυξη και
στην παραγωγή όπλων, χρησιμο
ποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνο
λογία.
Υπογραμμίζοντας ότι οι υπερσύγ
χρονοι αμερικανυί εξοπλισμοί, απέ
δειξαν την αποδοτικότητά τους στο
Λίβανο, ο στρατηγός Κρήτς βεβαίω
σε πρόσφατα, σε συνέντεξη τύπου,
ότι οι Ισραηλινοί πιλότοι που οδη
γούν τα Ε 15 και Ε 16, εξοπλισμένα
με πυραύλους «Σαιντγουίντερ» και
•Σπάρροου» κατέρριψαν 85 συριακά
Μίγκ 21 και 23 στο Λίβανο, χωρίς να
υποστούν καμιά απώλεια σε αερομα
χίεςΟι Αμερικανοί στρατιωηκοί κύ
κλοι, θεωρούν ότι τα όπλα, που είναι
αποτέλεσμα της υψηλής τεχνολογίας
και που η απόδοσή τους αποδείχθηκε
στο Λίβανο όπως και στα νησιά Φώλ-

κλαντ. προσφέρουν τις καλύτερες
δυνατότητες για να εξισορροπήσουν

την ποσοτική υπεροχή που διαθέτοαν
οι Σοβιεηκοί.

Δ εν φακελλώ θηκαν
από τον Φ .Α .Π .
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Απολύτως ανιιληθή είναι τα
δημοσιεύματα όη φακελώθηκαν τα
ακίνητα με τον ΦΑΠ, με σκοπό να
συγκριθούν τα στοιχεία των δηλώ
σεων του ΦΑΠ με εκείνα των δηλώ
σεων του φόρου εισοδήματος.
Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου οικονομικών στην οποία
τονίζονται και τα εξής:
- Με τη διαταγή αριθμ. Κ.
5711/29-7-82 δόθηκε εντολή στις
οικονομικές εφορίες να επιστρέφουν
όλες τις δήλωσης φόρου ακίνητης
περιουσίας, εφ' όσον η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας που δηλώ
θηκε μ' αυτές και για τους δύο συζύ
γους μαζί, δεν είναι μεγαλύτερη από
το ποσό των 20.000.000 δρχ.
Ή δη έχει αρχίσει η ταχυδρομική
επιστροφή των δηλώσεων αυτών
στους φορολογούμενους. Η μικρή
καθυστέρηση επιστροφής τους οφεί
λεται, στη μετά από διενέργεια μειο
δοτικού διαγωνισμού, προμήθεια του
αναγκαίου αριθμού φακέλων και εφο
διασμό. στη συνέχηα. των οικον.
εφοριών.

- ' Οπως είναι γνωστό, όλες οι δηλώ
σεις φόρου ακίνητης περιουσίας,
μετά την υποβολή τους είχαν καταχωρηθεί σε βιβλίο παραλαβής δηλώ
σεων, πράγμα που συμβαίνει κατά
την υποβολή δηλώσεων οποιοσδήπο
τε φορολογίας. Στο βιβλίο τούτο
γράφτηκαν μόνο το ονοματεπώνυμο
του δηλοόντος, η διεύθυνσή τους κοι
η συνολική αξία των ακινήτων που
δηλώθηκαν. Η καταχώρηση αυτή
των δηλώσεων αποτελεί αποδεικτικό
στοιχείο της υποβολής τους και δια
σφάλιζα το συμφέρον του δηλώσαντος σε περίπτωση που η αξία της ακί
νητης περιουσίας τους είναι φορολο
γητέα.
«Μετά τα ανωτέρω γίνεται φανε
ρό πως τα αναγραφόμενα στο δημο
σίευμα όη «φακελώθηκαν τα ακίνητο
με τον ΦΑΠ» με σκοπό να συγκριθούν τα στοιχεία των δηλώσεων του
ΦΑΠ με εκείνα των δηλώσεων του
φόρου εισοδήματος, είναι απολύτως
αναληθή και ο σχολιασμός τους κοτ
αυτό το τρόπο δεν συμβάλλει στη'1
αντικειμενική ενημέρωση του κοινού·

ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΕΣ
Π Ρ Ο Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΟ Υ Ν
ΤΟΥΣ
Π Ο Λ ΙίΝ Ο Υ Σ
ΝΑ

ΜΗΝ

Η εφημερίδα του πολωνικού στρα
τού απηύθυνε αυστηρή προειδοποίη
ση προχθές, παραμονή πολλών επε
τείων, που το συνδικάτο «Αλληλεγ
γύη* ετοιμάζεται να τιμήσει την επέ
τειο των μεγάλων απεργιών.
Η εφημερίδα «Ζόλνιερζ Βολνόσκι·
αναφέρει ότι ο στρατηγός είναι απο
φασισμένος να διατηρήσει την ηρε
μία και τη δημόσια τάξη,
Το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημε
ρίδας ακολουθούν δηλώσεις πολλών
συνταγματαρχών του στρατού τοπο
θετημένων στις πλέον «καυτές·
πολωνικές περιοχές για το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του
Αυγούατου,
δηλαδή στο Γκντάνσκ, την Βαρσοβία
και την Σιλεσία προπύργιο των
ανθρακωρύχων και βιομηχανικό κέν
τρο της χώρας.
Η εφημερίδα επικρίνει τους «πολιηκούς εχθρούς», των οποίων τ« ονό
ματα είναι γνωστά σε όλους και οι
οποίοι στην πάλη τους κατα της
εξουσίας κηρύσουν γενική απεργία
και εκμεταλλεύονται την εμπειρία της
πολωνικής αντιστάσεως κατά της
γερμανικής κατοχής κατά τον Δεύτε
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι «εχθροί»
αυτοί καλούν την παράνομη οργάνω
ση σε συνωμοσίες και σε ένοπλη
εθνική εξέγερση» προσθέτει η εφημε
ρίδα.
Σε άλλο άρθρο ένας συνταγματάρ
χης έχει τη γνώμη όη «ο πολιηκός
εχθρός ανέλαβε αγώνα κατά των ανε
μομύλων» κι εκφράζει λύπη που «μια
σημαντική ομάδα ανθρώπων δεν το
κατάλαβε αυτό και τους νομίζη για
πραγματικούς πατριώτες και για ηθι
κούς καθοδηγητές του έθνους.
Επεισόδια
Δραματικό επεισόδιο σημειώθηκε
σ:ο Στεττίνο όταν ομάδα 700 διαδη
λωτών προσπάθησε να απελεύθεροι
ση τον κρατούμενο ηγέτη της Αλλη
λεγγύης Μαριάν Γισυρσζύκ ενώ
παρακολουθούσε την κηδεία του
γυιού του και της νύφης του την
περασμένη Τρίτη, που ιιυτυκτόνησαν
πηδώντας από το παράθυρο του δια
μερίσματός τους,

Κ Α Ν Ο Υ Ν Δ ΙΑ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ
ΐΐς γράφουν οι τοπικές εφημερίδες
«Γκλ,ός του Στεττίνου» και «Κούριερ
του Στεττίνου» οι διαδηλωτές αποαπάστηκαν από το πλήθος που παρα
κολουθούσε την κηδεία στο κοιμητή
ριο της πόλεως και πλησίασε τον
Γιουρσζύκ με την πρόθεση να τον

απελευθερώσει.
Ομως τόσο ο ίδιος όσο και η δεύ
τερη σύζυγός του Γενοβέφα ζήτησαν
από την ομάδα να τους αφήσοιιν
ήσυχους και να μη διαταράξουν την
θλιβερή τελετή που δημιούργησε θ
προσωπική τραγωδία τους.

Εντατικοποίησή .ης
εργασίας για
κατάρτιση του
προϋπολογισμού ’83
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Εντατικοποιείται η εργασία από
πλευράς · Γ ενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για την κατάρηση του Κραηκού Προϋπολογισμού 1983. Ό πω ς
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομι
κών κ. Δ. Τσοβόλας. έγινε καταμεοισμΟς εργασίας, ώστε να γίνει κατά
υπουργείο ουσιασηκή επεξεργασία
και έλεγχος των σχεδίων - προϋπολο
γισμός που θα υποβληθούν από τα
υπουργεία - Νομαρχίες μέχρι ης
15.8.8.82 και από τα Ν,Π.Δ.Δ. κ.λ.π.
η ς 15.9.82.
Ό πω ς τονίζεται σε εγκύκλιο του
υπουργού Οικονομικών κ. Δ. Κουλουριάνου προς τα υπουργεία με τον
Προϋπολογισμό 1983 επιδιώκεται:
- Η συγκράτηση των δημοσίων
δαπανών ώστε να μειωθεί η συμβολή
της δημόσιας διαχείρισης σ η ς πληθωρισηκές πιέσεις.
- Η δικαιότερηκατανομή τυυ εθνι
κού εισοδήματος και των φορολογι
κών βαρών.
Η διάθεση των απαραίτητων
δαπανών κοινωνικού και περιφερεια
κού χαρακτήρα με σκοπό τη βελτίω
ση της ποιότητας ζωής.
- Η ορθολογικότερη χρησιμο

ποίηση των πιστώσεων για την εΥ1'
σχυση της επενδυτικής δράστη ριόΡΓ
τας στα πλαίσια των στόχων του ***'
ταετούς προγράμματος για αυτοδύ
ναμη ανάπτυξη.
Γιη νο προχωρήσουμε με γρηγυρότερο ρυθμό στην εξυγίανση τιΚ
δημοσιονομικής πολιτικής - προσό’
θεται - θα πρέπει να ληφθούν μέτί**
για την περιστολή των δαπανών ιθ1'
Τακηκού Προϋπολογισμού σε βαθμ®
που νο ελαχιστοποιήσουμε το έλλεώ'
μα του Δημόσιου τομέα.
Για την περιστολή των δαπανά'1
των Υπηρεσιών σας είναι «ιπόλυθί
ανάγκη νο γίνει προσεκτική επανέ"
κτίμηση και αξιολόγηση όλων, χωΡ^
εξαίρεση, των δαπανών. Καμιά
πρέπει νο θεωρείται σαν δεδομένη ού
τε και οι λεγάμενες ανελασηκές.
Είναι υποχρέωσή μας να εντοώ*
αουμε και νο περικόψουμε τις περ'<
τές δαπάνες, να ιεραρχήσουμε 0*1
περιορίσουμε εκείνες που μπορσύ'1
να περιοριστούν και νο κάνσυΡ*
ορθολογική κατανομή των υπολό*
πων ώστε να βεληωθά η αποδοτικό
τη τα των υπηρεσιών που σε πολλ*
περιπτόκιεις είναι «ολύ χαμηλή.
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας
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Τιμή Φύλλου δρν. 10

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΟΥΜΕΛΑ
0

Με την παρουσία του Πρωθυπουργού
ΑΝΑΒΙΩΣΕ Ο ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙ
b K.e7t,KEVTPo tou εορτασμού την Παναγία Σουμελά στα
Καστανιάς και με την παρουσία εκεί του
"PWnmoDpyoO κ. Παπανδρέου γιορτάστηκε και φέτος
® Νομό μας η Κοίμηση της Θεοτόκου.
^Ετεινή γιορτή της Θεοτόκου συνδυάστηκε για πρώ/I Φορά φέτ0ς με Την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και
° όλος εορτασμός πήρε εξαιρετική λαμπρότητα.
Οκάδες χιλιάδες επισκεπτών ήρθαν το Τριήμερο του
DJ r a°MoO στη Σουμελά για να προσκυνήσουν την ιστο* εικόνα της Παναγίας του Πόντου. Σ' αυτό βοήθησαν
§ 1 ®ι ®«υμάσιες καιρικές συνθήκες, δεδομένου ότι χιλιάΙοντιοι απ' όλη τη χώρα κατασκήνωσαν στο ύπαιθρο
° ττ1ν Παρασκευή το βράδυ.
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Πραγματοποιηθούν και φέτος

0 | . ^ - ιτιππκές εκδηλώσεις «ΗΜΑπά ,

"82« που θα έχουν, όπως
επίκεντρο την Βέροια.
Γην 1 δ η λ ώ σ ε ις οργανώνονται από
και ·?ντων'άόειο Στέγη Γραμμάτων
ελνων Λήμου Βέροιας και θα
°uUUCTiασχουν σ' αυτές όλοι σχεδόν
^ τ ι σ η κ ο ί σύλλογοι του Νομού
Οοω!· δ η λ ώ σ ε ις στη Βέροια θα αρχί-,τ']1!.^αΡασκευή 20 Αυγοϋσταυ
νουν τ,
“Τ'1 ΙΤ Ε ΓΗ όπου θα γίκή. ν ^καίνια "Εκθεσης Ζωγραφιφυτής τη“ ι” υ του τμήματος Ζωγρα

Στην Παναγία Σουμελά, τον Πρωθοπουργό, που έφθασε στις 10 το
πρωί της Κυριακής, συνοδευόμενος
από μια ομάδα Υπουργών και Υφυ
πουργών, υποδέχθηκαν ο υπουργός
Βορείου Ελλάδος κ. Β. Ιντζές, ο διοι
κητής
Στρατιάς
αντιστράτηγος
Κούρκαφας, ο διοικητής του Β' Σώ
ματος Στρατού αντιστράτηγος ΠαπαvtKoXaou βουλευται, ο Νομάρχης
Ημαθίας και άλλοι επίσημοι.
Αμέσως μετά την άφιξή του ο κ.
Παπανδρέου κατευθύνθηκε στον Ιερό
Ναό της Παναγίας Σουμελά, όπου
παρέστη στην δοξολογία και εν συνε
χεία στη λιτάνευπη της ιερός εικόνος.
Στη συνέχεια έγινε απονομή προς
τον πρωθυπουργό αναμνηστικών
μεταλλίων ποντιακών οργανώσεων.
Τα μετάλλια απέδωσαν ο Υπουργός
Βορείου Ελλάδος και πρόεδροι πον
τιακών οργανώσεων. Ακολούθησε
προσφώνηση του πρωθυπουργού
από τον υπουργό Βορ. Ελλάδος και
τον πρόεδρο του Ιδρύματος Παναγία
Σουμελά, λυκειάρχη κ. Π. Τανιμανίδη. Απευθυνόμενος αμέσως μετά ο κ.

Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τη
σύζυγό του προσέρχεται στις εκδηλώσεις της Παναγίας Σουμελά.
Στη φωτογραφία διακρίνονται επίσης ο υφυπουργός κ. Γικόνογλου
και ο νομάρχης κ. Πινακίδης.
Παπανδρέου προς τους Ποντίους εί
πε:
«Είμαι βαθειά συγκινημένος που
βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Παναγία
Σουμελά, στο ακατάβλητο αυτό σύμ
βολο πίστης αλλά και αποφασιστικό
τητας, θάρρους και εργατικότητας
του λαού μας. Γιατί η ιστορία της εί
ναι ένα κομμάτι της ιστορίας και των

*°τούν ; ,1?εκδηλώσεις
λ ? ι ° ίδΐ0 Ζώρ°
9(1άλλες
“Τ '
μέρ£.
και τις

Εκσυγχρονισμός
ίων γεωργικών
^μεταλλεύσεων
αηό 1ης Ιανουάριου

εην Γ·βΑο<Ι1νΤας ^ δυσχέρειες για
^ Ρ ιιο ν *μα<,ία της χώρας για Την
οίστηΚΕγη ” 1? οδηγίας αυτής αποφαμογή- 109 θμερομηνία έναρης εφαρ£
η 1.1.83
όρασΓητ° ,Τιν αυτ°ύ παρακαλούμε να
μ* την 1° π° 1τι0ούν οι σχετιζόμενες
της (;ν πΡ8ετοιμασία και εφαρμογή
Αογω οδηγίας υπηρεσίες.

Νέοι με παραδοσιακές ενδυμασίες φέρουν στους ώμους τους την ιερή
εικόνα της Παναγίας Σουμελά, κατά την λιτάνευσή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Από Βουλευτές του ΚΚΓ
Σοβαρό προρεημα φαίνεται να
δηι'ίουργείται με τις ζημιές που προκληθηκαν στις 2 Αυγούστου, από
χαλάζι και ανεμοθύελλα, στη» ψμνντ
τοπαραγωγή της περιοχής Ναούσης.
Και τούτο γιατί η ισχύουσα νομοθε
σία του ΟΓΑ δεν καλύπτει τις ζημιές
από ανεμοθύελλα.
Οι ζημιές εντωμεταξύ είναι πολύ
μεγάλες, αφού πολλά δένδρα κατα-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
I Ια την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας ενημερώνονται οι
r'° ‘αφερόμενοι ότι οι εγγραφές για τη νέα αχολική χρονιά θ'
Νκιαουν την Ιη Σεπτεμβρίου στο φροντιστήριο Αγγλικής, ΓέρμαVUaf i · Γάλλικής γλώσσας ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ .
•Χενθυμί%εται ότι οι Δημ. Υπάλληλοι, N J J A j I. για τους
°Χοιούς η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι δωρεάν πρέπει
ιΎκαφα να δηλώσουν συμμετοχή στα τμήματα Α γγλικής - Γέρμα
νι*ής που έχει ανατεθεί στο Φροντιστήριο Α Ρ ΣΕ Ν Η στον αρμό10 °*άλληλο της Νομαρχίας κ. Αάοκη τη λ. 22.641.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗΣ
τ. Δημόσιος Ορκωτός Μεταφραστής
του Πρωτοδικείου Μονάχου (1967-1976)
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Οι χω ματερές
του Π Α Σ Ο Κ
Εκατοντάδες τόννοι ροδάκινων θάβονται καθημερινά στις χωματε
ρές που έφτιαξε η κυβέρνηοη του ΠΑΣΟΚ. στο Κλειδί Ημαθίας. Τις
χωματερές αυτές «ου τόσο έντονα είχε επικρίνει και για τις οποίες τό
σο είχε κατηγορήσει την «Ν.Δ.», τώρα το ΠΑΣΟΚ ης εγκρίνει και
στέλνει σ αυτές για θάψιμο τον μόχθο του παραγωγού. Που είναι
αραγε ο τρικοκοσμικός παράδεισος που έβλεπε και υποσχετο προε
κλογικά ο κ. Παπανδρέου, για να απορροφήσει την φρουτοπαραγωγή

ΒΟΜ ΒΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΤΡΑ ΤΟ Π ΕΔΟ
ΣΤΟ Μ Π Ο ΓΙΑΤΙ
• Γίνονται ανακρίσεις

’»εδο'κ? *ί"μ' ^ ίδω? μέρας στο Γή
βράδι ■ !1ασκετ (ΕΑΗΑ) θα γίνει η
Χ ΟΡονν με
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ

λ?.ΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
μ°στεί 1 1ανουαΡί°υ
θα εφαρΤης Ε ο κ 'ν Ελλάδα η οδηγία 72/159
Τ<ον
Κ' "άυ τον εκσυγχρονισμό
δτπν ^ “ Ρνικών εκμεταλλεύσεων
μας.
νείου ρ°^ετικό έγγραφο του υπουρ,-γ εωΡΥϊας αναφέρονται τα εξής.
* 0 »
“ Πό την αύξηση της
μονάδΓΓ
του επιτοκίου κατά 3
βού>1η5 ί-°υ αποφασίστηκε στο Σύμ18.5.8-, Γεο)ργία^ ήΐ? ΕΟΚ οη ς
η
κΡ'νεται πλέον συμφέρουσα
τον ,.ρ,ι0γή Τ1ΐς οδηγίας 72/159 για
εκμε,η.ΠυγλΡ°νισμό των γεωργικών
^ .^ ε ω ν
στην χώρα μας
°υμφ,0νή<ι'ΐηο το ΧΡον*κό όριο που
χώοη- Γ'μΓ|κε κατά την ένταξη της
V* στις Ε.Κ.

• ψ .-.
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»τράφηκαν ολοκληρωτικιι.
Για την σύντομη αποζημίωση των
παραγωγών κατατέθηκε πρόσφατα
στη Βουλή εοώτηση των βουλευτών
του ΚΚΕ κ.κ. Σαχίνη, Λουλέ Βάααλου και Μαυροδόγλόυ στην οποία
αναφέρονται:
«Οι ζημιές που προξενήθηκον
στην περιοχή της Ναούσης από την
ανεμοθύελα και το χαλάζι που έπληξαν την περιοχή στις 2.8.82 είναι
μεγάλες, τόσο στα φρούτα που υπήρ
χαν πάνω στα δέντρα (ροδάκινα,
αχλάδια και μήλα.) στις ντομάτες όσο
και στα ίδια τα δέντρα, αφού πολλά
καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Μό
νο στο χωριό Επισκοπή έπαθαν ζημιά
100% της παραγωγής τους 6.000
στρέμματα με δέντρα.
Οι αγρότες ζητούν:
α) Να συμμετέχουν στην επιτροπή
εκτίμησις των ζημιών.
β) Να αποζημιωθούν άμεσα για τις
καταστροφές, ανεξάρτητα από το αν
η ισχύουσα νομοθεσίϋ του ΟΓ Α δεν
καλύπτει την ανεμοθύελλα, και να
δοθούν τα χρήματα ώστε να μπορέ-,
σουν να αυνεχίσουν ιη όουλιά τους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Γεωργίας
π μέτρο πρόκειται να πάρει για να
ικανοποιήσει τα παραπάνω δίκαια
αιτήματα των αγροτών της Νάου
σας·.

αγώνων του Λαού μας.
Διωγμένη από την Αθήνα μετά την
επιδρομή των Σαρακηνών η εικόνα
του Ευαγγελιστή Λουκά βρίσκει
καταφύγιο στα όρη του Πόντου, στο
όρος του Μελά. Και εκεί στήνει το
μετερίζι της και γίνεται στο πέρασμα
των αιώνων ακατάβλητη έπαλξη
αντίστασης στις επιδρομές των
ορδών της βαρβαρότητας και του
σκοταδισμού.
Γίνεται έπαλξη των αγώνων της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας που στέ
κεται 1200 χρόνια, στηριγμένη όχι
τόσο στις πορφύρες και στα χρυσο
ποίκιλτα σπαθιά των αυτοκρατόρων
αλλά στην αγάπη και την φροντίδα
που δείχνει για τον απλό μέσο άν
θρωπο το» λαού, φέρνοντας τα πρώ
τα ψήγματα του πολιτικού συστήμα
τος που σήμερα αποκαλούμε σοσια
λισμό.
Και ο πρωθυπουργός συνέχισε.
Τιμάμε σήμερα το στρατευμένο
κομμάτι του λαού μας, τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας, που είναι απο
φασισμένες να μην επιτρέψουν και
νούργιες χαμένες πατρίδες. Επωμί
ζονται το ιερό χρέος να κατοχυρώ
νουν την εθνική μας ανεξαρτησία και
να προασπίζουν την εδαφική ακε
ραιότητα της πατρίδος μας.
Κι αυτό σε μια περίοδο και σε μια
περιοχή όπου η διαφύλαξη της ειρή
νη; πρέπει να αεοιελεί βασικό μέλημα της πολιτείας.··«
ΒΛΑΧΙΚΟΣ
ΓΑΜΟΣ
ΣΤΟ ΣΕΛΙ
Με τον γνωστό παραδοσιακό τρό
πο τους οι Βλάχοι του Σελίου γιόρτα
σαν και φέτος την ημέρα της Πανα
γίας στο όμορφο περιβάλλον του
χωριού τους.
Χιλιάδες επισκέπτες από διάφορα
μέρη της χώρας πήγαν το τριήμερο
της Παναγίας στο Σέλι και ξεφάντω
σαν με τους βλάχικους χορούς και τα
δημοτικά τραγούδια κάτω από τους
ήγους τρυ λεβέντικου κλαρίνου και
της υπέροχης τρομπέτας.
Ο τσάμικος ήταν στην «πρώτη
γραμμή* και το καλοψημένο ιιρνί και
κοκορέτσι ικανοποίησε και τους πιο
απαιτητικούς καλοφαγάδες.
Την Κυριακή ανήμερα της Πανα
γίας έγινε αναπαράσταση του παρα
δοσιακού βλάχικου γάμου, με πρωτο
βουλία και επιμέλεια του Εκπολιτι
σηκού Συλλόγου Βλάχων Σελίου. Οι
παληοϊ ξανάζησαν ωραίες καλές
σηγμές και αρκετά μάτια δάκρυσαν
στο πέρασμα το τόσο φυσικό της
νύφης και του γαμπρού. Οι νεώτεροι
Βλάχοι καμάρωναν για την παράδο
σή τους και ένοιωσαν υπερήφανοι για
τις ρίζες τους και τα έθιμά τους.

Θανατηφόρο
τσίμπημα
στη Μελική
Από τσίμπημα σφήκας ικθανε ο
κτηνοτρόφος 1ω. Λυγερός. 54 ετών,
από την Μελική.
Ο Αυγέρος υπέκυψε ενώ διακομι
ζόταν στο νοσοκομείο,

ΚΑΝΕΝΑ

ΑΤΥΧΗΜΑ
Χ ω ρ ίς ιο π α ρ α μ ικ ρ ό τρ ο χα ίο eruχ η μ α σ τη ν π ερ ιο χή ευθ ύνη ς Τ ρ ο 
χ α ία ς Β έρ ο ια ς, έγινε η δ ια κίνη σ η
τω ν χ ιλ ιά δ ω ν α υ το κ ιν ή τω ν που επ ι
α κ εφ θ η κ α ν τη ν Σ ο υ μ ελ ά κ α ι το Σ έ 
λι.
Ε ίνα ι π ρ ά γμ α τι α ξιέπ α ινη η Τρο
χ α ία Β έ ρ ο ια ς κ α ι γ ε ν ικ ώ ιιρ α η
Μ α η Χ ω ρ /κ ή ς Β έρ ο ια ς που εξααφ ά λισ α ν. μ ε τα σωστά μ έτρ α πο υ π ή 
ρα ν, την α α φ α λ η κ α ι α ν α ίμ α κ τη
μ ετ α κ ίν η σ η nur /ιλιάάωτ ε π ισ κ ε 
πτώ ν.
Την επ ο π τεία για την ορθή εφαρ
μ ο γ ή τω ν μ έτρ ω ν κοι rar αυντονιαμό
nur τν ερ γειώ ν εεχαν α την π ερ ιο χή
τη ς Κ α σ τ α ν ιά ς π ρ ο σ ω π ικ ά ο δ /τή ς
Λ ία ευ ις κ . Μ α ρ κ α ν α ο τα ο ά κ η ς , ο
τα γμ α τά ρ χ η ς κ . Σ ίσ κ α ς , ο δ /τ ή ς
υ π ο δ /ο ε ω ς κ . Κ ά λ λ ια ς κ α ι ο δ /τ ή ς
Τ ρ ο χα ία ς Β έρ ο ια ς κ . Κ ο ν τ ο γ ια η ί
δ η ς. Σ α υ το ύ ς κ α ι σ το υ ς ά νδρ ες της
χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς αξίζουν σ υ γχ α ρ η τ ή 
ρ ια .

ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης
κ. Αντ. Δροαογιάννης ιιρνήθηκε να
επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πληρο
φορίες απογευματινής εφημερίδας,
ότι βρέθηκαν έξω από το στρατόπεδο
της ΑΒΥΠ στο Μπογιάτι το απόγευμα του. Σαββάτου
δύο
βόμβες
γ - ίο ^
ιλ ~ αΛ
Ο— -η μία
από τις οποίες είχε εκραγεί.
Ο κ. Δροσογιάννης είπε όη δεν
επιθυμεί να κάνει καμία σχετική δή
λωση, δεδομένου ότι συνεχίζεται η
ανάκριση.
Πάντως, σύμφωνα με ανεπίσημες
πηγές οι δημοσιευθείσες πληροφο
ρίες ελέγχονται, μάλλον ως ακριβείς.
Λέγεται, όη σχεηκά ο κ. Δροσογιάννης ενημέρωσε τον πρωθυπουρ
γό και υπουργό Εθνικής "Αμυνας κ.
Α. Παπανδρέου κατά τη διάρκεια
ιδιαίτερης συνεργασίας, που είχε ο
πρωθυπουργός με αυτόν στο Καστρί
προχθές το μεσημέρι.
Προχθές αξ άλλου, το μεσημέρι ο
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συνερ
γάστηκε με τον αρχηγό της Χωροφυ
λακής ανηστράτηγο Μπριλάκη και
πιστεύεται, ότι κατά τη διάρκεια της
συνεργασίας τους αυτής ο κ. Δροσογιάννης ενημερώθηκε για την πορεία
των ανακρίσεων.
Σύμφωνα με η ς πληροφορίες της
απογευματινής εφημερίδας οι δύο
εκρηκτικοί μηχανισμοί ήσαν χειρο
βομβίδες κόνεως, αμερικανικής προέλευσηο και κατασκευής, τύπου
«514-08».
Οι χειροβομβίδες αυτές δεν βγά
ζουν φλόγες και χρησιμοποιούνται
κυρίως για την διάλυση συγκεντρώ
σεων από την αστυνομία.
Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό, όττ
παράλληλα μ ης ανακρίσεις, που διε
νεργεί η Χωροφυλακή, για τη φωηά
του Μπογιατίου προανάκριση κάνα
και η στρατιωηκή διοίκηση Αθηνών,
δεδομένου όη η φωτιά επεκτάθηκε
μέσα στο στρατόπεδο της ΑΒΥΠ και
καταστράφηκε πολεμικό υλικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο διε-

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ
ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

νεργών την προανάκριση, στρέφεται
προς όλες τις κη ιευθύνσεις και εξετά
ζει επίσης και τον τρόπο αντιδρσεως
της δυνάμεως του στρατοπέδου, κατά
την επέκταση της φωτιάς για να δια
πιστωθεί μήπως τυχόν υπάρχου
ευθύνες για μη έγκαιρη Κινητοποίηση
των μέσων πυροσβέσεως του στρατο
πέδου.
Ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης
κ. Δροσογιάννης δήλωσε ότι δεν έχει
ακόμη υποβληθεί το πόρισμα των
εμπαρογνωμόνων για την αποτίμηση
του καταστραφέντος στην αποθήκη
της πολεμικού υλικού.

19νεκροί
σέ τροχαία
κατάτό
τριήμερο
ίΤΡΙΖΟΥΝ I εκοι ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Δεκάδες τροχαία δυστυχήμα
τα σημειώθηκαν κατά το τριήμε
ρο. Και η έξοδος και η επιστροφή
των
εκατοντάδων
χιλιάδων
εκδρομέων δεν ήσαν και φέτος
αναίμακτες. Συνολικά έχασαν
την ζωή τους σε τροχαία 19 άτο
μα - επτά σε ισάριθμα δυστυχήμα
τα στην Αττική - ενώ πάνω από
250 τραυματίσθηκαν.
Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα
συνέβη έξω από τα Σκόπια, όταν
το Ι,Χ, αυτοκίνητο του Κοσμά
Αδαμίδη, 51 χρόνων, εργάτη που
επέστρεφε από την Σουηδία συνεκρυύσθη μετωπικά με νταλίκα.
Μαζί του σκοτώθηκαν η γυναίκα
του ΝΙνα. 50 χρόνων, ο ά χ ρ ο 
νος γιός του Δημήτριος, φοιτη
τής και ο συνομίληκος συμφοιτη
τής του Ν, Γεωργιάδης. Η οικο
γένεια Αδαμίδη ήταν ιτπό την
Μεταμόρφωση Κιλκίς και ο
Γεωργιάδης από το Μελισσουργιό.
Στο μεταξύ συνεχίζεται και
σήμερα η επιστροφή των εκδρο
μέων της Παναγίας. Υπολόγιζε
ται ότι στην Αθήνα θα επιστρέ
φουν πάνω από ένα εκατομμύριο
γιατί μαζί με τους εκδρομείς γυρί
ζουν και παραθεριστές.

Η κυβέρνηση φαίνεται να επι βάσεων, εγκατάσταση Έλληνα συνσπεύδει τώρα η ς διαπραγματεύσεις διοικητού και ευχέρεια καταγγελίας
γω τις αμερικανικές βάσεις στην
σχετικής συμφωνίας σε σύντομο
Ελλάδα, για το καθεστώς των οποίων χρόνο (ετήσια).
οι ελληνικές προτάσεις προβλέπεται
όη θα έχουν διαμορφωθεί οριστικά
μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Σχετικά έγινε γνωστό ότι οι δια
πραγματεύσεις για η ς αμερικανικές
βάσης στην χώρα μας θα αρχίσουν,
κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο δεύ
τερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου, αντί
του Οκτωβρίου, που είχε αρχικά και
με κάποια αοριστία λεχθεί.
Το θέμα των αμερικανικών βά
σεων συζητήθηκε κατά την χθεσινή
( ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1953 )
συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Α.
Παπανδρέου με τον πρέαβυ των
u m
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΡΟΑΟΠΟΥ I - ΤΗΛ. 22477
ΗΠΑ κ. Μ. Στέρνς. ο οποίος τον επισκέφθηκε στο Καστρί με δική του
ΒΕΡΟΙΑ
πρωτοβουλία. Κατά την συνάντηση
έγινε γενική ανασκόπηση των διμε
ρών σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ στα
Σύμφωνα με το ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ *ου
πλαίσια της οποίας συζητήθηκε και
θα ισχυσπ από το προσεχές σχολικό έτος.
το θέμα των αμερικανικών βάσεων,
καθώς και του πιθανού χρόνου ενάρηεως των διαπραγματεύσεων για
την μεταβολή του υφισταμένου καθε
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
στώτος.

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Μ .Ε .

Ε. Κ Α Ρ Α Κ Ω Σ Τ Α

ΠΑΛΑΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
"Οπως είναι γνωστό, διαπραγμα
τεύσεις για την μεταβολή του καθε
στώτος των αμερικανικών βάσεων
στην Ελλάδα είχαν γίνει κατά το
1976-77 και κατά το 1981. Σης δια
πραγματεύσεις αυτές η τότε ελληνική
κυβέρνηση ζητούσε τον περιορισμό
των αμερικανικών ¡βάσεων σε τέσσε
ρεις (Ν Μάκρη Ελληνιεό, Ηράκλειο
και Σούδας σύνδεση του θύματος μ*
την παροχή δυνατότητας στην Ελλάδα για την προμήθεια εκσυγχρονι
σμένου τεχνολογικά πολεμικού υλι
κού. περιορισμό της αποστολής των

Εντατικά θερινά μαθήματα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ
για όλες ης τάξης: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ (Γενικού)-ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχ/κού-Εκαγ/κφυ)
ΤΜ Η Μ Α ΤΑ για κάθε τάξη μ* 3, 5 και 7 μαθητές που να
μπορούν να συμβαδίζουν στην διδασκόμενη ύλη.
Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ διδασκαλίας έξη (6) εβδομάδες που θα καλύψει

YAH ΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
—

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

ΣΕΛΙΔΑ 2η

«ΛΑΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Α ντισ υλληπ τικό Εμβόλιο

Too ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ

i______________________________ Λ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

!0

7. Σ' ένα ρούχο στους άνδρες,
λερώνεται συχνά — Πρώτο συν
θετικό σκωτσέζικων Ονομάτων
(αντίστρ.).
8. Αντίστροφα, θεραπεύονται (καθ.)
— Το αρχαίο κρίνεται σοφό.
9. Τέτοια θέλει νάναι κάθε γυναίκα
— Σύμφωνα όμοια.
10. ΚΓ αυτά νοσοκομεία για
ειδικές ασθένειες.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Αγγλία

Το«χάπι· καθώς και αλΑες μιΟυ
ωοθήκη, χωρίς να επηρεάζεται οποιο6οι ελέγχου των γεννήσεων, θα παρα
δήποτε άλλο όργανο του σώματος. Η
μεριστούν μιά μέρα από ένα απλό
ομάδα των Βρετανών επιστημόνων
αντισυλληπτικό εμβόλιο. Αυτό ελπί
πιστεύει ότι ο αντισυλληπτικό; εμβο
ζουν οι ερευνητές της μονάδας ανα
λιασμός είναι μιά απλή απομίμηση
παραγωγικής βιολογίας του Βρετανι
της φυσιολογικής διαδικασίας στεικού Συμβουλίου Ιατρικών Ερευνών
ρότητας. Οπως διαπίστωσαν και
στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, που
Δανοί και Ιάπωνες επιστήμονες, πολ
έχουν ήδη παρσάγει ένα εμβόλιο,
ΚΑΘΕΤΑ:
λές φορές ο οργανισμός παράγει
που προλαμβάνει την εγκυμοσύνη
1.
' Ενας με τίτλο από την Ανατολή.
αυτόματα αντισώματα. Η αυτόματη
στους πιθήκους και έχει δοκιμαστεί
2. Στις δανειοδοτήσεις, επιβάρυνση
αυτή παραγωγή αντισωμάτων του
επίσης με επιτυχία σε ποντικούς. Ο
οργανισμού, προϊόν του αμυντικού
(δημοτ.).
Δρ. Τζών Αϊτκεν και η ομάδα του
3. Κτηνοτροφίκή παραγωγή —
συστήματος. ήταν ο κύριος λόγος
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
στο Εδιμβούργο, ανακάλυψαν ότι
Συνήθως είναι μαύρα (γεν.).
στειρότητας σε ένα από τα δέκα ζευ
όταν χορηγηθούν αντισώματα
1. Ο άγχος τους είναι επιβλητικά;
4. Μιά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα —
γάρια. για τα οποία οι λόγοι στειρόουσίες
που
βρίσκονται
στο
αίμα
και
(γεν.)·
Του γκβμιού. αρέσει σε πολλούς.
τητάς τους ήταν ανεξήγητοι.
καταπολεμούν
τα
βακτιρίδια
σ'
ένα
2. Τα πρόσωμα αυτά με τη στάση
5. Στη δημοτική ένας μυθολογικός
ζώο την περίοδο της ωορρηξίας, τότε
τους δείχνουν αδιαφορία —
μας ήρυκις (γεν.) - Αντίστροφη
η γονιμοποίηση αποκλείεται. Τα πει
Ελληνικό σύμφωνο, που αρνείλίμνη της Αφρικής.
ράματα έδειξαν ότι τα αντισώματα
ται.
ΑΝΤΙ
6. Αφρικανών φύλαρχος — Ξενό
επιδρούν στη γλυκοπρωτεΐνη, που
3. Η εθνική της δεν γνώρισε νίκη
γλωσσα το... εγώ.
περιβάλλι το ωάριο εμποδίζοντας
στο
Μουντιάλ
— Νότα
7. Της καθαρεϊκιοσας τ' αυλάκια
ΣΤ Ε Φ Α Ν Ο Υ
έτσι τα κύτταρα του σπέρματος να
(αντίστρ.).
(γεν.) - Ήρωας από την Ελευσί
ενωθούν μ’ αυτό. Χωρίς αυτή την
4. Αυτά πριν απ' το δέκα,'&λλ' αντί
να.
ένωση, φυσικά, είναι αδύνατο να
στροφα «- Γίνεται αισθητό στο
Στη μνήμη της ΓΡΑΜΜΑΤΙ
8. Περούκα για τους αρχαίους.
πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση. Ο ΚΗΣ ΣΤΕΦ ΖΑΧΟΥ που πέθανε
αεροπλάνο, όταν πετάει.
9. Κι' αυτό», αντίσταση ηλεκτρική
Δρ. Αϊτκεν δήλωσε ότι η διάρκεια , πριν λίγες μέρες στη Θεσ/νίκη κατα5. Μισή... γύριζα εδώ - Ήταν
- Πρόσωπο, στη λαϊκή μας
της αντισύλληψης ρυθμίζεται από τη θέσαμε αντί στεφάνου 1.000 δρχ.
αδελφός... θεόσταλτου.
γλώσσα.
δόση της ουσίας ή από το αντιγόνο στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα και
6. Μετράει ξένες επιφάνειες - Νησί
10. Έ να ς μαθητής... κρυφός του Χρι
που εκκρίνει το αμυντικό σύστημα ! 1.000 δρχ. στο Γηροκομείο Βέροιας.
μας.
στού.
ίου οργανισμού για να παράγει τα
αντισώματα. Η διάρκεια της αντισύλ
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ληψης μπορεί να είναι προσωρινή,
Οικογένειες
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΤΑΛΗΣ 2 ΑΑ - Ε.Ι.Ρ. - ΟΙ 3. ΡΟΚ - ΚαπαΡο 4 ΟΠΛΗ
αλλά μπορεί να φθάσει και μέχρι την
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΝΙΚΟΥ
- ΙΑΜΑ 5. ΑΛΤΑΪΑ 6. ΣΥΟ 7. ΟΡ 8. ΡΑ - Η ΜΑΓΧΗ 9.
πλήρη στειρότητα.
ΧΡΗΣΤΙΔΗ
ΒΗΜΑ - ΑΣ.
Οι επιστήμονες του Εδιμβούργου
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ 2. ΑΟΠ 3. ΚΛΑΣΜίΑ) 4. Α.Ε. - HAY - ΗΗ
κατάφεραν να ελέγξουν τη διάρκεια
5. KIM - ΤΟ - ΜΜ 6. ΗΡ(Α) - ΙΑ - ΡΑΑ 7. ΚΑΪΝ 8. (Φ)ΟΡ
της αντισύλληψης στους πιθήκους με
ΜΑ - (Σ)ΟΧΑ(7Τ) 9. Ν! - ΚΡΗΣ.
μεγάλη επιτυχία. Τα ζώα δεν φαίνεται
να επηρεάζονται από την προσωρινή
τους στειρότητα και διαπιστώθηκε
ότι δεν τους δημιουργούνται παρε
νέργειες. Με βάση τα δεδομένα από
τα πειράματα στα ζώα. πιστεύεται ότι
εάν αναπτυχζθεί ένα παρόμοιο εμβό
λιο για τους ανθριίιπους. θα μπορού
Για τον έρωτα
σαν να ξεπεραστούν οι παρενέργειες,
•
Απ'
όλα τα αντρικά προτερή
ΤΕΤΑΡΤΗ,
18
που δημιουργεί στον ανθρώπινο
ΤΕΤΑΡΤΗ, 18
ματα. εκείνο που μπορεί ευκολώτερα
οργανισμό, το αντισυλληπτικό χάπι.
να κατακτήσει μιά γυναίκα, «ναι η
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
5.35 Μ ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
Και αυτό γιατί η όλη διαδικασία της
λεπτότητα.
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.00 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΟΑ
αντισύλληψης
θα
περιοριζόταν
στην
5.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

m 32 s
5.30
5 40
7.30
8.00
9.00
9 40
10 30
12.00

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΟΚΤΩΡ ΤΕΥΡΑΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι: ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΛ1ΓΚΛΛΟΣ του Βασιλείου και της
Αγάπης το γένος Παπαδοπούλαν που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Κου
λούρα Ημαθίας επαγγέλματος υπάλ
ληλας OTE και η ΛΣΛΑΝΤΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη και
της Γεωργίας το γένος Σταμκοπούλου που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια επαγγέλματος οικοκυρά, πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στην Κουλούρα Ημαθίας εις
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου,

1904 Αντάρτικό σώμα από 14 άνδρες με
επικεφαλής τον Ευθύμιο Καούόη
μπαίνει από την ελεύθερη Ελλάδα
στη Δυτική Μιικεδονία, με προορι
σμό δράσεως την περιοχή Κορε
στΐων (στο βουνό Βίτσι).
1980 0 Αιγύπτιος πρόεδρος Εαντάι
,
απέρριψε αμερικανική έκκληση για
ταχεία επανάληψη των «παγωμέ
νων. ειρηνευτικών συνομιλιών με
το Ισραήλ και επεμεινε στο αίτημά
του για νέα τριμερή διάσκεψη κορυ
φής μετά τις αμερικανικές εκλογές.
1980 Περισσότερα από 700 άτομα βρή
καν τον θάνατο σε πλημμύρες που
προκλήθηκαν οπό κατακλυσμιαίες
βροχές στην Ινδική επαρχία Ουτάρ
Πραντές. Περίπου 200 παραποτά
μια χωριά εξαφανίσθηκαν κάτω από
τα νερά του Γάγγη.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
' Ενας λαχανιασμένος απ' το τρέξι
μο άνθρωπος σταματάει μπροστά σ'
έναν αστυφύλακα.
- Κύρις αστυφύλακα! του λέει ξεφυσώντας. Μήπως πέρασε από δώ ένας
τρελός:
- Μπορείτε να μου τον περιγράφετε
κύριε; ρωτάει το όργανο της τάξης.
- Είναι πολύ κοντός: ζυγίζει εκατό
κιλά.
- Με κοροϊδεύετε κύριε: απορεί ο
αστυνομικός. Πώς μπορεί να είναι
κοντός μ' ένα μέτρο κι ογδόντα και
λιγνός με εκατό κιλά;
- Μα αφού σας λέω πως είναι τρε
λός, κυρ αστυφύλακα.

|
I
1
|

5.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
5.30 ΜΙΣΗ QPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7 00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
BOO ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
9.19 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 0 0 0 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

52 555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23 4 J 4
Εθνική Τροαεζσ
24 141 24.343
Έναντι ΔΕΗ
23 131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Γηποκρστοικ,
26 920
Πλ Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗ1
Πλάι Καροτασιου 22.532 22 636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραίτη
23.350

Αγρότες

ΗαΔιοιαύ

Ρ€ΚΤΐΦΐ€

Η γυναίκα ενός Σκωτσέζου λέει
παραπονεμένη στον άντρα της:
- Αχ χρυσέ μου. δεν καταλαβαίνεις
πως αυτό που δίνει μεγαλύτερο κύ
ρος σε έναν άνθρωπο είναι να μπορεί
να πει «Έχω αυτοκίνητο».
- Λάθος, τη διορθώνει εκείνος. Αν
πει «Μου έκλεψαν το αυτοκίνητο», το
κύρος, είναι το ίδιο και η οικονομία
πολύ μεγαλύτερη!

Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η
Ν Ε Ω Ν Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ ΙΚ Ω Ν
Σ Φ Ρ Α Γ ΙΔ Ω Ν
Από τον Οργανισμό των Ελληνι
κών Ταχυδρομείων ανακοινώνεται
ότι. από το προσωρινό Ταχ/μείο, που
θα λειτουργήσει στο Ολυμπιακό Στά
διο Κ,αλογρέζας και από τις ώρες
07.30
14.30, θα χρησιμοποιηθούν
στις 6/9 και 12/9/82 (έναρξη και λή
ξη αγώνων) ειδικές αναμνηστικές
σφραγίδες με την ευκαιρία του «13ου
Ευρυιπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλη
τισμού» που Ou γίνει από 6 -12/9/82

•

Μήν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν αδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος να κστοατρεψετε 6 .τι με κόπο πολλών
ετών οποκτήοοτε.
• Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση των καλαμιών. 6
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος• Σεβαστείτε τήν περιουσία
του γείτονα σος.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ

Δύο φίλες συζητούν:
- Είσαι ευτυχισμένη από το γάμο
στη χώρα μας.
σου;
Ό σ οι ενδιαφέρονιαι να λάβουν
αποτυπώματα των ανωτέρω σφραγί | - Ναι χρυσή μου. ο άντρας μου εί
δων. μπορούν να καταθέσουν ή να 1 ναι τέλειος. Φεύγει νωρίς το πρωί
γυρίζει αργά το βράδυ. Είμαι τόσο
στείλουν έγκαιρα τα αντικείμενά
ήσυχη, σα να ήμουν χήρα!
τους, με πληρωμένα ταχυδρομικά τέ
λη. στο ανωτέρω Ταχυδρομείο για να
ΠΑΙΔΙΚΟ
φΟόπουν τέλος μέχρι την ημερομηνία
Ο
Μιχαλάκης
- έξι ετών - παίζει
χρησιμοποίησης κάθε σφραγίδας.
Ελάχιστο τέλος για κάθε αποτύ με την αόελφούλα του. Καθισμένοι κι
οι δύο στο χαλί του σαλονιού, ενώ η
πωμα σφραγίδας ορίζεται, για τους
φακέλους 12 δραχμές και για τα λοι μαμά τους ετοιμάζει το φαγητό στην
κουζίνα. Σε μιά στιγμή ο Μιχαλάκης
πά αντικείμενα 9 δραχμές.
βάζει τις φωνές:
• Επίσης από τον Οργανισμό
- Μαμά! Μαμά!
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ανα
- Τί έχεις χρυσό μου;
κοινώνεται ότι, στις 29 Σεπτεμβρίου
- Μαμά, έλα γρήγορα. Η Κικίτσα
1982 διακόπτεται η πώληση από τϋ
τρώει την εφημερίδα...
Ταχυδρομεία της Χώρας των γραμ
- Τί είπες; ρωτά η μητέρα από την
ματοσήμων της αναμνηστικής σειράς
κουζίνα. Δεν σε άκουσα καλά.
με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΜΠΑ
- Είπα πως...
ΝΑΡΙΑ
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΤΕΜ
Κ<ιι σε λίγο ο Μιχαλάκης προσ
ΠΛΑ» που είχε κυκλοφορήσει στις
θέτει:
30 Σεπτεμβρίου 1981.
- Ά σ ε μαμά, μην ανησυχείς. Η εφη
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, όσοι
μερίδα είναι χθεσινή.
διαθέτουν από τα ανωτέρω γραμμα
τόσημα. θα μπορούν να τα χρησιμο
ποιούν για
την
ταχυδρόμηση
Ταχ/κών αντικειμένων οποτεδήποτε,
και για αόριστο χρονικό διάστημα.

Μ ΠΟΥΙΜΤΖΟΛΑΣ
ΠΑΝΤΟΣ

ΤΥΠΟΥ

Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ε Σ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ

Me €ξάμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων

I
Ü L H U IA l

Πυροσβεσιικη
Νοσοκομείο
Λ Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευοη
Ο I Ε. (οιοΟμος)
Αστυνομικό Τμήμα
: τ υ χ α ία
ΝΑΟΥΣ«*
ΠυΟρουβεσοκη
Νοσοκομείο
. Λ Ε Η. (βλάβες)
I Ο.Σ.Ε (σταθμός)

22.222
22 505
125
25.749
24.444

2» 700
29960
29960
36000
38000
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

ESCORD CORTINA 1,3
ESCORD I J C T
FORD TAUNUS 1,3 μονομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μοναμπλόκ
FORD 1.6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
FIAT 127
FIAT 128 1.1
FIAT 124 1,2-1,4
FIAT 124 S PESIAL
FIAT 132
V.W. 1,6
y.W. 1.3

290IJ0
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB 180 D UNIMOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1.2
DATSUN 1.2
DA TS UN 1.5
TOYOTA 1.2
TOYOTA 1.6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Οι μηχανές έχουν Καινούργια πιστόνια - κουζινέτα - βαλβίδες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μονταρισμένες κϋμπλέ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΟΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

ΣυμφΕρότερβς Είναι οι μηχανές ανακατασκΕυής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα
ΕίμαστΈ οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμΕ, ανακατασκευάζουμε και ε π α ν Ε ξ ά -

γουμε μηχανές στο εξωτερικό.

' Πυροοβευιικη
Δ Ε Η (βλάβες)
i I K A ίιιοωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
1 0 ΓΕ. (βλάβες)
Ποποσβεοιικη

•
Κάθε τρίχα ανθρώπινου μαλ
λιού είναι τόσο στέρεη όσο και μιά
τρίχα από ατσάλι του ίδιου πάχους.
• Οι ελέφαντες των ζωολογικών
κήπων, για να διατρέιρονται κανονικά
πρέπει να τρώνε 100 κιλά τροφή την
μέρα ο καθένας.
• Οι καμήλες και οι ελέφαντες
είναι τα μόνα τετράποδα ζώα, που δει·
μπορούν να πηδήσουν ούτε το ελάχι
στο - ανάλογα με το σώμα τους εμπόδιο.
• Οι κρατούμενοι μιάς φυλακής
της Μαδρίτης ήταν τυχεροί. Το πιό
δημοφιλές συγκρότημα ρόκ της χώ
ρας τους πήγε στην φυλακή για να
δώσει ένα κονσέρτο. Ό μω ς ο αρχη
γός του γκρούπ διαπίστωσε σε μιά
στιγμή, ότι είχε χάσει το πορτοφόλι
του, που περιείχε μερικά λεφτά και
τον αριθμό του τηλεφώνου της φίλης
του. «Χρειάζομαι αυτό τον αριθμό
τηλεφώνου. Να μου γυρίσετε πίσω το
πορτοφόλι μου», είπε από το νικρόφωνο. Και πραγματικά βρήκε σε λίγο
το πορτοφόλι του χωρίς χρήματα μα
με τον αριθμό του τηλεφώνου μέσα.
• Στην αρχαιότητα η γενειάδα
εθεωρείτο σύμβολο ανώτερης φρόνη
σης και αξιοπρέπειας. Γι αυτό άλλω
στε και όλοι οι θεοί των Ινδών, των
Ασσυριών, των Αιγυπτίων, των Περσών και των Ελλήνων παριστάνονταν στα αγάλματα με μεγαλοπρεπείς
γενειάδες. Οι πρώτοι που έκοψαν τα

δη, αγόρι Χρήστος.
- Η Σουλτάνα συζ. ΧαραλάμποΟί
Ανθυπατόπουλου, αγόρι Γεώργιός. ■
- Η Σταυρούλα συζ. Γεωργ.
νη, κορίτσι Μαρία.
Παντρεύτηκαν:
- Ο Αναστάσιος Κουλούρας το11
Σταύρου και η Μαρία Μαυρογιάννΐ)
ίου Κων/νου.
- Ο Χρήστος Παπαδημητρίου του
Χαρίση και η Γλυκερία Εμμανουήλ
του Αντωνίου.
- Ο Μιχαήλ Νούσιας του Στεργί0'·’
και η Μαρία Λουκά του Μόσχου.
- Ο Οδυσσέας Γ ωνιάδης του Γεωρ
γιου και η Μαρία Μωραϊτοπούλοό
του Γεωργίου (πολιτικός γάμος). .
- Ο Γεώργιος Ζήσης του Ιωάννο«
και η Ευανθία Καμαριώτου «0
Γεωργίου (πολιτικός γάμος).
- Ο Αθανάσιος Τρομπούκης τον
Μενελάου και η Σταυρούλα Δούλά'
ρογλοο του Αθανασίου.
Πέθαναν:
- Ο Ισαακίδης Μιχαήλ του Ανέοτή.
- Ο Διαμαντόγλου Λάζαρος τον
Μελετίου.
- Ο Κασαπίδης Σωτήριος τοό
Δημητρίου.
- Η Καραγαβριηλίδου Καλλιόπη χα
Σπυρίδωνος.

22.199
22.200
22.314
41.353
23.619
23.364
23.376
ιο ο
121

-|99

γέναα τους ήταν Ασσύριοι από φίλο·
φρόνυση στη βασίλισσά τους ΣεμιρΟμη, που βέβαια δεν ήταν δυνατόν να
έχει γένεια. Αντίθετα το ξύρισμα
ήταν υποχρεωτικό στους δούλου?
και τους ηττημένους, για να εξομοιώ
νονται απόλυτα με τις γυναίκες.
• Οι ιδρυτές της Φιλικής Εται
ρίας στην αλληλογραφία τους χρησι
μοποιούσαν κώδικα. Έ τσι έβαζαβ το
Α μπροστά από τα άλλα στοιχεία
αντί των κυρίων ονομάτων των
αρχηγών όπως Α.Β. (Αθαν, Τσακάλωψ). Α.Ρ. (Αλεξ. Υψηλάντης) κ.λ,π.
• Το αρχιπέλαγος με τα περισ
σότερα νησιά στον κόσμο είναι το
αρχιπέλαγος των Φιλιπίνων στον
Ειρηνικό Ωκεανό. Το αποτελούν
7268 νησάκια. Αν ήθελε κανένας να
επισκέπτεται ένα νησόκι τη μέρα θα
του χρειαζόταν 20 χρόνια.
• Οι ιθαγενείς της Αμεριής είχαν
τη συνήθεια να βάφουν το στόμα
τους κόκκινο. Γι αυτό το λόγο ονο
μάστηκαν Ερυθρόδερμοι.

Δ ια β ά ζ ε ε ε
ó io íS ó c n t
Ό ήν
Iε ιρ η μ ε ρ ιό α μ α ς !

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
ΞΕΝΩ Ν ΓΛΩ ΣΣΩ Ν
Ν ΙΚ . Π Α Γ Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)
Τ ηλ. 21.153 Β ΕΡΟ ΙΑ

22233
26444

ΑΛ6ΞΑΝΛΡΕ1Α1

Kadett Kl
Kadett 1,2}
Ascona Mama 1.25
A u'ona Mama 1,65
Aseona Momat.VS
Rek B-C 1.5
Rek B-C 1.7
Rek B C 1.75
Rek B C 1.95
RekO 1.7
Rek D 1.9
P U T Z 1.9
FORD ESCORD U

Γέννησαν:
— Η Σωτηρία συζ. Κων. Γκελίρη
γέννησε αγόρι και το ονόμασε Δημήτρη.
— Η Στεργιανή συζ. Γεωργ. Καραχάλιου. κορίτσι Χριστίνη.
— Η Μαρία συζ. Αντων. Λιάκου,
αγόρι Ηλίας.
— Η Γραμμάτιο συζ. Ν ικολ Τσάκαλου. αγόρι Αντώνιος.
— Η Σουλτάνα συζ. Χαραλάμπους
Ζαχαρώδη κορίτσι Στυλιανή.
— Η Γκιουλφιζάρ συζ. Σερήφ Αχμέτογλου, αγόρι Γκιούνκερ.
— Η Αναστασία συζ. Σωτηρίου Μό
ρα, κορίτσι Ειρήνη.
— Η Ευαγγελία συζ. Ιιοαν. Τόσκα,
αγόρι Σωτήριος.
— Η Ευαγγελία συζ. Χρηστ. Κόρου,
κορίτσι Λεμονιά.
— Η Πηνελόπη συζ. Γεωργ. Γκότση.
αγόρι Ιωάννης.
— Η Αναστασία συζ. Βασιλ. Στεργιόπουλου, αγόρι Παύλος.
— Η Μαρία συζ. Χρηστ. Ελευθεριάδη, αγόρι Γρηγόριος.
— Η Αναστασία συζ.
Σωτηρ.
Γκιουρτζή, κορίτσι Ελένη.
— Η Αλεξάνδρα συζ. Ευριπίδη Μουρατίδη, κορίτσι Ελισάβετ.
— Η Κυριακή συζ. Παναγιώτη Ηλιά-

ΣΩΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Δε μου λές κατηγορούμενε, ρώ
τησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, τί
σε έπιασε στα καλά καθούμενα κι άρ
χισες να πυροβολείς το μεγάλο ρολόι
του νυκτερινού κέντρου;
- ' Επλητα τρομερά κύριε πρόεδρε με
την κοιμισμένη ορχήστρα είπα να
σκοτώσω την ώρα.

ΥΕΝΕΔI

a

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

γ[Σ α ν σήμερα

•

ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΙΤΑΛΙΚΑ

Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
Διδάσκουν πτυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
μίων Θεσ/νίκης και Βιέννης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
¿ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κρεμλίδης Φώτιος
Σταδίου 179 τηλ 22570
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανάσιος
Θεσ/νικης Κατερίνης-23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Έ τσι κοίμιζαν τα μωρά οι μαμά
δες και γιάγιάδες κουνώντας τα μέσα
στα «μπεσίκιπ» τους, στην περιοχή
της Κωνσταντινουπόλεως.
Από μικρό ο 'Ελληνας Πατρίδα
και Χριστός - Ορθοδοξία.
Νάνι... Νάνι...
Έλα ύπνο και παρέτο
και Χριστέ ποκοίμισέ το
στείλ.το στου Θεού τ' αμπέλια
στου Χρίστου τα περιβόλια
δόστο δύναμι να σκόισει
το Βυζάντιο vu σώσει
Νάνι... Νάνι...

Στα δύο πρώτα φι λικά
Μια ισοπαλία με ομάδα Α' Εθνικής μέσα στο γήπεδό
τΠζ και μια νίκη εκτός έδρας με ομάδα που «βλέπει» τίτλο
°το φετεινό πρωτάθλημα Β' Εθνικής, ήταν ο απολογισμός
Γηββ^υ° ”ρ^ηων κ λ ικ ώ ν αγώνων της ΒΕΡΟΙΑΣ στο
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Συγκεκριμένα το Σάββατο αντιμετώπισε στην Βέροια
τον νεοφώτιστο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ από τον οποίο υπο
χρεώθηκε σε άδικη ισοπαλία 1-1. Λέμε άδικη γιατί στο
εοτερο κυρίως ημίχρονο ήταν σαφώς καλύτερη του αντιλου της, πραγματοποίησε πολλά περισσότερα σούτ, εϊΧε ενα δοκάρι, μα προπαντός γιατί το γκολ με το οποίο
ισοφορίοτηκε ήταν πέρα για πέρα αντικανονικό αφού
πΡ°ΤΙΥήθηκε φάουλ επί του Μπαλτζή.
ην επόμενη ημέρα, η ΒΕΡΟΙΑ πραγματοποιώντας
*. υτερη εμφάνιση από αυτήν με τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ,
νικησε μέσα στην Πτολεμαιδα τον φερόμενο σαν διεκδικ»ΐτή Του τίτλου ΕΟΡΔΑΪΚΟ με σκόρ 2-0.
7? δούμε όμως την κριτικοπεριγραφή των δυο αυτών
“Υωνων από τον ΒΥΛΛΗ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ.

ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1-1
, Τ° Π|5ωκ> της φιλικό αγώνα, μετά
ηΡ°εΐ0ΐμασία της πτην Καστα
η Βέροια καλύτερη από τον
3 « δ ο ν ικ ό . που και αυτός έδωσε το
ν°“ ·° -ου φιλικό στην Ελλάδα, αλλά
σ ί!νε αΓ>.ΚΕΤΓ' «ηην Γερμανία με ερα. Ύνικ®? ομάδες, ήλθε ισόπαλη με
^ αντίπαλό της με σκόρ 1- 1.
πο ότι έδειξε στον αγώνα μυτόν
νραμμή που 0α παρουσιάσει
^Μ“ΐ'τΐκή διαφορά στην ομάδσ της
1^ εροιης
λ *οιτιι
είναι η αμυντική, που δύσκο
οι γκολ και εκεί που διαοι παίκτες της ήταν το

¡a s-

Η ΒΕΡΟΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΕ
1°Ν ΜΟΥΣΟΥΡΗ
A,g ^ ^ ^ σ ύ ν θ ε το ς παίκτης ιης
0,ο!ο,; Γ·«νης Μουσούρης, του
μεί · UΤ° ΐοοτολογηθέν από την τριΙ,η;1) Ν τροπή της ΕΠΑΕ ποσόν,
ΐοΐ|Ενΐ°ε T’ui'c ένεκεν ο σύλλογός
0αν<ϊ·«π πλέον στην ΒΕΡΟΙΑ.
Αίκκ πρ° ε®Ρ°ζ της τελευταίας κ.
Τ(1ο,’:α- έχοντας σαν στόχο τον πρωταλύ'Τ"7Μ0 *αι προκειμένου να
ait»; Vt' 10 κενό που αφήνει ο Γκέ* ί £ . Τ 0ύμενος ”εΡΐέργως να συνεστον ^ . η,Ροσ<ρέρει τις υπηρεσίες του
λογε. Τ^-ογο. προβάλλοντας παρά°εν- "’· 'ι?° 1CUI °παράδεκτκς απαιτήΦοη .Γ1ί' μ' 06 έποψή με τον ενωσίτη
το ε<<1 π.ε Χρόνο ρεκόρ την Δευτέρα
vlu rn'PEP* έκλεισε μαζί του συμφωm ενα χρόνο.
Peitui βέβαιο ότι ο πολύπεισούρπ* ?“Αυσύνθετος Γιάννης ΜουΝ ίτη ν°?Β ’
ενα μεγάλο "Ρέ>Ρλη• 'οασιλισσα του Βορρά».
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Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
•υιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντήε
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
• Εδέσσης 1)

Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
^'Α Α Λ Η Σ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
•Ρ· Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
1ΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Γ-ρ, ΙΙπποκράτους 26)
ΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72 ·
τ Ίλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
^'Oltlijv

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 1500

^'λλύγων | - Π τ
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δργ. 2000
δρχ. 3000

Οργανισμοί
Τραπεζών

„ΚΑ, 4000
..._
δρχ.
ύχι λ χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
ν επιστρέφονπιι.

συνεχές κυνηγητό της μπάλλας παί
ζοντας όλοι στην επίθεση και όλοι
στην άμυνα. Εάν όμως ψάξουμε και
για κάποια αδυναμία Ou δούμε ότι
αυτή, όπως φυσικά έδειξε στον πρώ
το της αγώνα, είναι η επίθεσή της, η
οποία όμως έπαιξε για πρώτη φορά
με τέτοια σύνθεση. Πιστεύουμε ότι ο
κ Γαϊτάνος θα μπορέσει μέχρι την
έναρξη του πρωταθλήματος να στρώ
σει την επιθετική τριπλέτα.
Ο Μακεδονικός έδειξε ότι θα
δυσκολευτεί πολύ στο πρωτάθλημα
της Α’ Εθνικής. Στον αγώνα μκ την
Βέροια δεν έδειξε στοιχεία ομάδος
της μεγάλης μας κατηγορίας, παρά
την απουσία, όπως ισχυρίστηκαν οι
αρμόδιοι της ομάδας, το>ν Ρούσου
Ηλιάδη,
Η Βέροια αδικείται από το αποτέ
λεσμα αφού έχασε περισσότερες
ευκαιρίες από τον Μακεδονικό ιδίως
στο Β' ημίχρονο στο οποίο είχε και

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 0-2
Χρησιμοποιώντας τους Σίμπο,
Μίλη Γ. και Ακριβόπουλο στο β'
ημίχρονο και χωρίς τον Γιατζιτζόπουλο. η Βέροια κέρδισε μέσα στην
Πτολεμαιδα τον φιλόδοξα φέτος Εορδα'ίκό με σκορ 2-0. ενθουσιάζοντας
για δεύτερη συνεχή μέρα τους φιλά
θλους της που την παρακολούθησαν
και στα δύο παιχνίδια και κάνοντας
τους ντόπιους μετά το σφύριγμα της
λήξης από τον διαιτητή να τους χει
ροκροτήσουν ιπποτικά,
Φαίνται ότι φέτος μετά και την
προσθήκη των Τοπαλίδη - Πουρσανίδη στην ομάδα, ότι ο κ. Γαϊτάνος θα
πονοκεφαλιάζει όσον αφορά τον
καταρτισμό της ΙΙάδας γιατί όπως
φάνηκε και την Κυριακή στην Πιολεμαΐδα όλοι οι παίκτες που χρησιμο
ποιήθηκαν απέδωσαν πολύ καλά και
περισσότερο οι θεωρούμενοι αναπλη
ρωματικοί. Αυτό όμως πρέπει να
γεμίζει χαρά τους Βεροιώτες φιλά
θλους. διότι ο κ. Γαϊτάνος ξέρει και
έχει αντικειμενική κρίση και θα χρη
σιμοποιεί σε κάθε αγόινα τον πιό έτοι
μο και από την άλλη πλευρά η ομάδα
Οα έχει γερό πάγκο, κάτι που έχει νιι
γίνει στη Βέροια από την χρονιά που
έπεσε από την Α' Εθνική.
Για να έλθουμε όμως στον αγώνα
και να δούμε ότι η Βέροια παρουσιά
στηκε στο κυριακάτικο παιχνίδι πιό
δεμένη από το παιχνίδι του Σαββά
του και εκτός από το συνεχές κυνη
γητό της μπάλλας, οι παίκτες της την
κυκλοφόρησαν πιό καλα.
Τα πολλά άουτ των παικτών της
τής απέδωσαν δύο γκολ ενώ είχε και
ένα δοκάρι.
'Ο Εορδαϊκός από την μεριά του
είχε μιά σχετική πρωτοβουλία στα
πρώτα 30’. Μετά όμως τα όύο γκόλ
των Βεροιωτών η ομαδυ τους έπιιθε
καθίζηση μη μπορώντας να φθάσει
επικίνδυνα στα καρρέ του Μπαλτζή.
Σ' αυτό τό παιχνίδι σαν ευχάρι
στη έκπληξη μπορούμε να χαρακτη
ρίσουμε την απόδοση του νεαρού Ν ί
κου Μαυρουδόγλου που με το Νο 4
ι.ι ην πλάτη έδειξε οη μπορεί νυ
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην
βεροιώτικη ομάδα. Επίσης θαυμάσια
ήταν και η εμφάνιση του Κώστα
Κατσώνη στη θέση του δεξιού οπι
σθοφύλακα και αυτή του Μπούλη
Μελετίδη τόσο στα χάφ, όσο και στα
μπακ. Καρδιά της οαάδος ο Γιώργος
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34' Με κεραυνό έξω από τη μεγά
λη περιοχή και αφού η μπάλλα βρί
σκει το πόδι παίκτη του Μακεδονι
κού, ο Ακριβόπουλος ανοίγει το
σκόρ.
40' Σε ψηλοκρεμαστή μπαλλιά του
Τερζανίδη και ενώ ο Μπαλτζής
σηκώνεται για να πιάσει την μπάλλα.
ο Καραμίχαλος πέφτει με φόρα επά
νω στον Βεροιώτη τερματοφύλακα
τραυματίζοντας τον, ενώ στην συνέ
χεια με πλασέ ισοφάρισε τον αγόινα.
Ή ιαν ένα πασιφανές φάουλ που
παρέβλεψε ο διαιτητής κ. Σιδηρόπου
λος.
63’ Ύστερα από πάσα του Ακριβό
πουλου. 0 Παπατζίκος σουτάρει
δυνατά συρτά, γΐϋ να βρει η μπάλλα
το αριστερό κάθετο δοκάρι, του
Αρβανιτίδη.
Από την Βέροια ευχάριστη έκπλη
ξη ήταν η απόδοση του Σίμπου που
έδειξε ότι θα ηγηθεί φέτος στο κέντρο
της ομάδος του ενώ πολύ καλή από
δοση είχυν και ο πάντα σταθερός Τσ
κης Παπατζίκος και ο Ακριβόπου
λος.
Από τον Μακεδονικό εκείνος που
ξεχώρισε από όλους ήταν ο Καραμί
χαλος και θετικός ο Σουγγάριν από
την Ρουμανία.
Η διαιτησία του κ. Σιόηρόπουλου
με λάθη.
Συνθέσεις:
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (75' Αντω
νίου). X' Αθανασίου, Γιατζιζόπουλος
(66' Χωματας), Μίλης Γ., Παπατζί
κος, Παρίζας (75' Μαυρουδόγλου).
Ιπχνόπουλος (46' Βογιατζόπουλος).
Σίμπος, Μίλης Φ„ Μελετίδης (60'
Κατσο'ινης), Ακριβόπουλος.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Φανάρας (46'
Αρβανιτίδης). Ατματζίδης. Μπίκας,
Ρήγας (70' Γαλανής), Νικολούδής
(75' Παπαδόπουλος), Σουγγάριν.
Κερμανίδης (46' Πένος), Τερζανίδης
(46 Τόμης), Βυρτζαμάνης (46' Ευαγ
γέλου), Δράμπης, Καραμίχαλος.
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Χατζάρας, χωράς ωστόσο να υστερή
σει από τους υπόλοιπους παίκτες.
Δ1ΚΑΡ1Α ΚΑΙ ΓΚΟΛ
- 30' Μπάσιμο του Χατζάρα από το
κέντρο και βλάπονιας ανοιχτό χώρο
μπροστά του για σουτ, από 40 μέτρα
πιάνει έναν πραγματικό κεραυνό
στέλνοντας την μπάλλα στο δεξί
παραθυράκι του Κοντοφάκα,
- 32' Δυνατό σουτ του Κανδηλιώτη
έξω από την βεροιώτικη περιοχή, ο
Μπαλτζής πέφτει στην μπάλλα που
όεν μπορεί να συγκρατήσιπ και αυτή
χτυπάει στο δεξί κάθετο δοκάρι και
καταλήγει άουτ.
- .76' Ο Κατσώνης αφού παίρνει την
μπάλλα με το σώμα την στρώνει και
με ένα ξαφνικό βολέ δεξί έξω από την
μεγάλη περιοχή του Εορδαίκού καρ
φώνει την μπάλλα στο δεξί παραθυ
ράκι του Κοντοφάκυ.
38' Ο Κανδηλιώτης μόνος μέσα
στην μικρή περιοχή και από πλάγια
δεξιά σουτάρει δυνατά για να απο
κρούσει θεαματικά ο Μπαλτζής και
στη συνέχεια το οριζόντιο δοκάρι,
για να απομακρύνκι στη συνέχεια
αράουτ ο Παπατζίκος.
60' Ο Ακριβόπουλος στρώνει
στον επερχόμενο Γ. Μίλη που έξω
από την μεγάλη περιοχή σουτάρει
δυνατά στην ρίζα της αροστερής κά
θετης δοκού του Εορδυϊκού, για να
πάει η μπάλλα στον Φ. Μίλη που
τελείως μόνος και από υπερβολική
σιγουριά σε κενή εστία σουτάρει στα
ύψη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (70 Αντωνάς) ΧΑΘανασίου (65' Σίμπος)
Κατσόινης, Μαυρουδόγλου, Παπα
τζίκος. Παρίζας (46 Μίλης Γ.)
Ισχνόπουλος (46' Ακριβόπουλος)
Χατζάρας. Μίλης Φ„ Μελετίδης.
Βογιατζόπουλος (77 υπόδοκιμήν).

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ: Χοντοιράκας (>Τ
Σοιστέοονλου) Τσιψιντζόγλου (46'
Ασλανιδης) Λάλος {31 ι εωργια·οης)
Ξυνάδας (46' Βουνοτρυπίδης) Τιικίδης. Γρηγοριάδης (46' Κουλίδης)
Τσεμπερλίδης ·46' Μαυρόπουλος 82" Μπίρος) Κανδηλιώτης. Ασθενί
δης, Τσουκάκης (46" Πολοτίδης)
Χαϊτΐδης.
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Ό ταν τρανέψεις γιόκα μου
κΓ αρματωθείς και κόμης
τον όρκο στην ελευθερίά
σύ κΓ όλ' η νεολαία
να σώσεται τη Χώρα

Έ νας τέτοιο μήνυμα ακούσθηκε
προχθές της Παναγίας στο Μοναστή
ρι της Σουμελά; στις βουνοκορφές
της Καστονιάς Βέροιας από το στόμα
του Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα
Παπανδρέου.
Ορθοδοξία, μας είπε, μετερίζει η
Παναγιά στους απελευθερωτικούς
αγώνες της φυλής μέσα στους ιζιώ
νες.
Ιδανικό στα 400 χρόνιο σκλα
βιάς, οδηγός η πίστη και η ορθοδοξία
για να βρεθούν Έλληνες και να
σηκώσουν την Σημαία της Ελευθε
ρίας Φοίνικα Αναστάαεως του Ελλη-

δοκάρι χάνοντας έτσι την ευκαιρία
του 2-1.
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙ

ΝΟΙΩΣΑΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΗΦΩΤΗ
Βλέποντας το απόγευμα της Κυριακής από την τηλεόραση την ελλη
νική σημαία να υψώνεται στον κεντρικό ιστό του μεγάλου σταλιού της
Ρουμανικής πρωτεύουσας και ακούγοντας παράλληλα τον Εθνικό μας
ύμνο, νοιώσαμε ρίγη συγκινήσεις και τα στήθη μας φούσκωσαν από
ελληνική υπερηφάνεια. Οταν στη συνέχεια η κάμερα στράφηκε στο
βαθμό των νικητών και έδειξε σε κοντινό πλάνο τους τρεις πρώτους
νικητές του άλματος εις μήκος και διακρίναμε στην κορυφή του βάθρου
τον Βεροιώτη ρέκορντμαν της Ελλάδος Δημήτρη Λεληφωτη, χάρη του
οποίου παιάνιζε ο Εθνικός μας ύμνος και κυμάτιζε υπερήφανα η ελληνι
κή σημαία, τα συναισθήματα που νοιώσαμε λίγο πριν πολλαπλασιαστή
καν.
Εύγε σου λεοντόκαρδε. Βεροιώτη και στ ευχαριστούμε για τις μεγά
λες στιγμές που μας χάρισες
Δέξου από τούτη την στήλη του «ΛΑΟΥ· τα θερμά μας ουγχαρητή
ρια για την κατάκτηση της πρώτης θέσεως και του χρυσου μεταλλίου
στο άλμα εις μήκος και μάλιστα με νέο Πανελλήνιο ρεκόρ Π ,94).
Τίμησες στους Βαλκανικούς του Βουκουρεστίου την χώρα μας και
ειδικότερα την πόλη μας Βέροια.

Η Νάουσα έχασε 2-1
από την Κ αλαμαριά
Μιά εκπληκτική σε απόδοση
ΝΑΟΥΣΑ είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν 1000 περίπου φίλαθλοι
την Κυριακή.
Πλήρης από κάθε άποψη η
ΝΑΟΥΣΑ
απέδωσε χυρταστικό
ποδόσφαιρο· Πέτυχε να παρουσιάσει
ένα σύνολο με πολλές αρετές που 6ι·
καιιι απέσπασε τα κολακευτικά σχό
λια και των αντιπάλων.
Το χθεσινό παιχνίδι ήταν το πρώ
το της ΝΑΟΥΣΑΣ και συγχρόνως
έδωσε την ευκαιρία στον κ. Γρηγοριάδη να κάνει γενική εκτίμηση της
ομάδας γιατί από το παιχνίδι της χθε
σινής ΝΑΟΥΣΑΣ ξέφυγαν μηνύμα
τα αισιοδοξίας.
Λεν είναι το μέγεθος του σκορ,
εκείνο το σημείο που πρέπει να στα
θούμε. Τα σημεία όμως που σηνηγο-

Μεταγραφική
επιτυχία
ο Ασλανίδης
Η ΝΑΟΥΣΑ απέκτησε τον ποδο
πιραιριστή
Θεόδωρο
Ασλπνίδη.
Ηταν ελεύθερος και αγωνιζόταν
στον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ.
Η μεταγραφή του παίκτη έληξε
την Παροσκευή αργά το βράδυ με
την υπογραφή των σχετικών δικαιολογητικών.

ΝΑΟΥΣΑ
ΒΕΡΜΙΟ
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Δύο φορές προπονήθηκαν χθες οι
παίκτες της ΝΑΟΥΣΑΣ, Το πρωί
έκαναν ταχύτητες και δρόμους αντο
χής. επί δύο ώρες περίπου και το
απόγευμα μετά από θεωρία πραγμα
τοποιήθηκε οιτερμα με την ομαδα
Βέρμιο Ναούσης. Ο κ Γρηγοριάδης
χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες.
Τα τέρματα πέτυχαν 9' Παπαόόπουλος Δ., 10 Μητρούσης, 16 Δια
μαντής, 19' Ασλανίδης, 33' Πολυβιάκης,
68'
Ιντζαμπατζάκης,
78'
Χ'Ίωαννίδης.
Α': Σφυντηλάς, Χ'Ίωαννίδης.
Μαλιούφας. Παπαδόπουλος Γ, Στυ
φυλίδης. Πολυβιάκης, Μητρούσης.
Φύτος. Ασλανίδης, Παπαδόπουλος
Α. Διαμαντής.
Β : ΧαραλαμπΙδης, Ιντζαμπατζάκης. Μιιυροόουλάκης. Παπαδάκης.
Κουμάγκας. Μαλιούφας, Μπλιάτκας.
Χαλβατζής. Μαλούνας, Χ'Ίωαννίδης, Μπάμπος.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ρούν νια ένα θετικό συμπέρασμα εί
ναι η προσπάθεια και η επιτυχία, πολ
λές φορές της αρχής και ακόμα η
απόδοση ορισμένων νέταν κυρίως
παικτών που πραγματικό έφθασε σε
μεγάλα ύψη.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με πρωτο
βουλία της ΝΑΟΥΣΑΣ που έπαιξε
με. μεγάλη δύναμη, αλλά παρά την
ανωτερότητα της δεν κατόρθωσε να
σκοράρει.
Σ το 8' ο Ασλανίδης είχε σουτ
στην κάθετο δοκό.
Στο 55' o X "Ελευθερίου με θαυ
μάσια ατομική ενέργεια έγραψε το
0 1.
Η ΝΑΟΥΣΑ ισοφάρισε στο 73'
με τον Διαμαντή που πλάσαρε τον
Μίρτσο.
Στο 83' ο Κεχαγιάς από κόντρα
(Φάουλ στον τερματοφύλακα) που
κέρδισε κάνει το 1-2.
"στδ" η Νάουσα κέρδισε πέναλτυ,
όταν ανατράπηκε ο Φύτος στην
περιοχή και το εκτελεί σ ίδιος πάνω
στον τερματοφύλακα
Με λάθη η διαιτησία του κ. Ιωσηφι'δη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΝΑΟΥΣΑ:
Σφυντηλάς
(49'
Χαραλαμπίδης) Χ 'Ιωαννίδης, Πολυ
βιάκης
(Μπάμπος),
Σταφυλϊδης
(Μαυροδουλάκης 62') Κουμάγκας
(72' Δίντσης) Φύτος. Ασλαν(δης (60'
Χαλβατζής) Μαλιούφας 160' Κελεσίδης) Διαμαντής, Παπαδόπουλος (83'
Μαλούνας) Μητρούσης (46 ΜπλιάTKUC).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Θωμαίδης (46'
Μίρτσος) Νούλης, Μαυροδουλάκης,
Σιδηρόπουλος, Τομπολίδης (75'
Σγουρής) Μπουρδαμής (Τσιαμίδης)
Σημαιοφορίδης, Κότσαλος ('60' Τσιραμπίδης) Παναγής (46' Κεχαγιάς)
Χ'ΈλχυθΓ.ρίου, Φιλιππίδης (Πέλιος),

νικού Έθνους και για να ζούμε σήμε
ρα εμείς ελεύθερου
Εκατό χρόνια ενωρίτερα α Γιώρ
γος Βιζυηνός έψαλλε με το στόμα
των μανάδων στο πρώτο περπάτημα
των παιδιών της Ελλάδος, του κρυ
φού σχολειού:

Χιλιάδες λαού στη Σουμελά
βροντοφώνησαν. χειροκρότησαν, το
λάβαρο που σήκωσε ο Ανδρέας στις
βουνοκορφές του Βερμίου. Οι χιλιά
δες που χειροκροτούσαν ξέρουν πως
οι χαμένες Πατρίδες δεν έσβησαν,
αλλά ζούν. Το έδειξε η Σουμελό.
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού,
ράγισε ψυχές, στερέωσε ιδέες.
Από Θεού άρξασθκ. Και όχι μό
νον δεν θα γίνουν άλλες χαμένες
Πατρίδες αλλά: όπως ψέλνει ο εθντ
κός ποιητής: Διπλό τριπλό θα πά
ρουμε αυτό που μας εχάθη. Πότε για
γιόκα, πότε; θρησκεία ορθοδοξία.
Λαός. Στρατός, όλα μαζί λέγουν
Ελλάδα, γλυκεία Πατρίδα, Αξέχαστη
ημέρα Κυριακή 15 Αυγούστου 1982.

Διακηρύξεις
‘Α νακοινώ σεις,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
Πολυπλάτανος τη 13/8/1982
Αριθμ. Πρωτ. 779

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Πολυπλατάνου Ναούσης Ημαθίας
Υελικιώτης Ν. Ιωάννης διακηρύττει
ότι εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
Φορές και με ποσοστό εκπτώσεως,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/1982
Μελέτη αυτού του έργου χωρίς όριο
η εκτέλεσή του.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσόν του 1.900.000
(ενός εκατομμυρίου εννεακοσίων
χιλιάδων δραχμών).
Η δημοπρασία θα γίνει στον
ΙΙολυπλάτανο και στο Κοινοτικό
Κατάστημα στις 31/8/1982 ημέραν
Τρίτη και από ώραν 12.00 π.μ έως
13.00 μ.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτρο
πής
Στον διαγωνισμό γίνονται δε.κτοί
Εργολάβοι μκ πτυχίο Α. Β, Γ και Δ'
Τάξεως και άνω, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Εγγύησις συμμετοχής ορίζεται το
ποσό των 38 000 χιλιάδων δραχμών
που θα δοθεί σε γραμμάτιο του

Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ,Ε.Δ.Ε. κατά τον τύπον που ισχύει
για το δημόσιο.
Η προθεσμία περαιώσεως των
εργασιών του έργου, ορίζεται σε (60)
εξήντα μέρες. Για περισσότερες πλη
ροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
ν' απευθύνονται στα γραφεία της
Κοινότητας και της ΤΥΔΚ Ν. Ημα
θίας, κατά ης εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
υ Πρόεδρός
της Κοινότητας
Υελικιώτης Ν. Ιωάννης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται όλοι οι αδιόριστοι
εκπαιδευτικοί Ν. Ημαθίας (Καθηγη.
τές - Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί) την
Τετάρτη 18-8-1982 Και ώρα 7 μ.μ. σε
συγκέντρωση στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών Βέροιας με θέματα; τη
δημιουργία Ένωσης Αδιόριστων και
την προώθηση και διεκδίκηση πρα
βλημάτων των αδιόριστων.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ομάδα Πρωτοβουλίας
για την δημιουργία
Ένωσης Αδιόριστων

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ!
Κτήμα 5,5 στρεμμάτων στο χωριό Τρίλοψος. Μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί και σαν οικόπεδο.
Επίσης πωλουντοι οικόπεδα 500 τ.μ, στυ χωριό Φυτεία.
Πληροφορίες στά τηλ. (01) 5614987 και (0331) 22.840,

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Της εφημερίδας μας επιθυμεί νο βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας οι«ο
μα της αρεσκειας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα ·ΛΛΟΣ».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 τ.μ υιην οδό Βενι<ι Κηυ 90 στα 2ο Οροφο
Πληροφορίες στο τολ 24 982 και ? ’ !*»Τι

ΠΩΛΕΙI ΑΙ
Καφενείο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα θτμης).
Πληροφορίες στο τηλ. 6? 125

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Σοβαρή βιομηχανία χρωμάτων βτρνικιων ζητεί αντιπρόσωπο για
την περιοχή Κατερίνης Βέροιας - Εδέσσης. Πληροφορίες στα τηλ*
φωνο (01) 8071771 και 8071791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
νστα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα ι>έο σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ βά νουμε ό λ ε ς

-

I

«ας τυπογραφ
ικές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ολύχρω μ ες
| |<Κ
- -, ' »
Τ η λεφ ω νεΐσ τε μ α ς 2 9 .7 6 2

^

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΚΕΣΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ!
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΨ Η
ΣΤΗ Ν ΚΩ
Γία τα οικονομικά
ΑΘΗΝΑ Π (ΛΠ£>
Ο πρωθυπουργός < Α. Γΐαηανβρέου πηγαίνει την Πέμπτη στην Κώ
όπου θπ παραμείνιι μέχρι και την
Κυριακή. Εκεί On έχει συσκέψεις με
τους οικονομικούς εμπειρογνώμονες
της κυβέρνησης με »τι«·στολής τον
υφυπουργό εθνικής οικονομίας κ. Γ.
Bettno. θ α γίνει συζήτηση m βάθος
γιο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
κοι π ς επιπτώσεις τους στην ελληνι
κή οικονομία.
Επίσης, θα διαγράψουν σι προο
πτικές της εθνικής οικονομίας για to
επόμενο 10 έως I Γεράνια.
Στις συσκεψας αυτές θα πάρουν
μέρος οι εξής:
Γ ΧλΚιάς υποδιοικητής της Τρα
πΐζης της Ελλάδας. Πιιπυνικολάου
και Γ. Τρκπεελής οικονομικοί σύμ
βουλοι του πρωθυπουργού. Λουκάς
Κατσελη Γεντκή επιστημονική όιευ
θόντρια του ΚΕΠΕ, Ν. Πετραλιάς
οκθηγητη; πανεπιστημίου. Γ Κορνί
Ρης καθηγητής ΑΕΟΕ. θωμαδάκης
καθηγητής ίου Πανεπιστημίου Νέας
νάρκης, Πμαπμανάσης καθηγητής
πανεπιστήμιου Βουδαπέστης και Λ
Σαρλής καθηγητής Μι» πανεπιστπ
μίου Μκέρκλεύ
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Ο» Π αλαιστίνιοι μ αχητές φαίνεται ότι θα εγκαταλείπουν την
πολιορκημένή Δυτική Βηρυτό μέσα στη δομάδα. Είναι αμφίβολο
όμως α ν αυτό θα σημάνει και το τέλος της λιβανικης κρίσης αφού οι
Ισραηλινοί θα αξιώ σουν και την ακοχώ ρηση τω ν συριακώ ν στρατιό»
μάτιγν από το Λίβανο. Ετσι ένας δεύτερος γύρος, αυτή τη οορα ανά
μεσα σε Ισραηλινούς και Σύριους είναι πολύ πιθανός.
Λ ιβανέζου Ισραηλινοί. Α μερικανοί και Δ υτικοευρω παίοι επίσημοι
δήλω σαν προχθές ότι τα πάντα σχεδόν είναι έτοιμα για την α π ο χώ ρ η 
ση τω ν Π αλαιστινίω ν από τη Δ υτική Βηρυτό το Σάββατο.

Μάλιστα έγινε γνωστό όη ο·
Γάλλοι στρατιώτες της πολυεθνικής
ειρηνευτικής δύναμης θα φθάουυν
την Παρασκευή το βράδυ και θα αναπίυχθούν στις θέσεις τους το Σάββα
το το πρωί οπότε θο αναχωρούν οι
πρώτοι Παλαιστίνιοι μαχητές.
Γο ιταλικό υπουργείο αμύνης
ο«ό την πλευρά του ανακοίνωσε ότι
οι άνδρες που θα πάνε στη Βηρυτό θα
βρίσκονται στα πλοία που θα τους
μεταφέρουν, από σήμερα περιμένοντας τη διαταγή να αποπλεύσουν από
το Μπρίντιζι.
Οι Αμερικανοί πεζοναύτες ανα
χώρησαν ήδη από τη Νεάπολη και
κατευθύνονται προς το Λίβανο. Θα
αποβιβασθούν μόλις τους δοθεί η
διαταγή. Ηδη όμως το ισραήλ επέ
τρεφε στους παρατηρητές των Ηνω
μένων Εθνών να μπούν στην πολιορκημένη Δυτική Βηρυτό
Η αισιοδοξία γιυ ειρηνική λύση
;ης πολιορκίας της Δ. Βηρυτού
εδραιώθηκε μετά την κυριακάτικη
συνάντηση του Αμερικανού μεσολα
βητή Φιλίπ Χυμπίμπ με τον Ισραηλι
νό πρωθυπουργό Μπέγκιν. Κατά πς
συνομιλίες αυτές οι Ισραηλινοί δέ
χθηκαν vu αποσύρουν μερικές από
ΛΟΝΔΙΝΟ 17
Εβδομήντα Π έρσι; αξιωματικοί τις αξιώσεις τους. Έτσι οι Γάλλοι
που μετοχήν σε συνωμοσία του οτραηώτες θα αναπτυχθούν στη
πρώην οπουργου εξωτερικών Ιαντέχ Βηρυτό ταυτόχρονα με την πναχώρη
Γκοτμπιιζαντέχ για την δολοφονία ση των πρώτων Παλαιστινίων
Λέγεται ότι η γαλλική κυβέρνηση
του Λγιπτολάχ Χομεινί, εκτελέσθηκαν π ς τρεις τελευταίες εβδομάδες διαβεβαίωσε το Ισραήλ ότι θα επιτρέ
αποκάλυψαν προχθές περσικές πηγές ψει τις ισραηλινές δυνάμεις να
στο Λονδίνο
Παρέμβουν αν δεν αποχωρήσουν οι
Παλαιστίνιοι. Επίσης οι Ισραηλινοί
Επικαλούμενες ενώ τέρα αξίωμα
τικό του στρατού που έλαβε μέρος δέχθηκαν ο έλεγχος από ονομαστικές
στην συνωμοσία αλλά κατόρθωσε να καταστάσεις των αποχωρούντων
διαφυγή στο Παρίσι, οι πηγές αυτές Παλαιστινίων να μη γίνει από τα
ισραηλι νό στρατεύματα αλλά από to
υποστήριξαν δη μεταξύ το ν εκτελε
σθέντων συγκαταλέγονται δύο του λιβανικό στρατό και την πολυεθνική
λάχιστον συνταγματάρχες. Οι υπεύ ειρηνευτική δύναμη Τέλος ο Μπέθυνοι των φυλακών Εβίν όπου κρα γκιν δέχθηκε να παρακολουθήσουν
τείται ο Γκοτμπαζηντέχ δήλωσαν την αποχώρηση και παρατηρητές του
πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώ
ΟΗΕ.
σοον ή να δοαψεύσοειν τις πληροφο
Κατά την επιστροφή του στη
ρέες αυτές.
Βηρυτό προχθές ο Χαμπίμπ είχε νέες
Στο μεταξύ δημοσιογράφοι που συνομιλίες μι την λιβανική κυβέρνη
καλύπτουν την δίκη του πρώην ση. Μετά τη συνάντηση ο πρωθυ
υπουργού εξωτερικών είπαν ότι ο πουργός του Λιβάνου Ουαζάν δήλω
Γκοατμπαζονΐέχ οδηγείται στην αί σε: »Αναμένω την εφαρμογή του σχε
θοοσσ του δικαστηρίου με δεμένα τα δίου που κατάρτισε ο Χαμπίμπ προς
το τέλος της εβδομάδας αυτής, το
μάτια και χειροπέδες.
αργότερο».

70 συνωμότες
αξιωματικούς
«καθάρισε»
ο Χομεϊνί

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι
έχει τη «συγκρατημνη αισιοδοξία» ότι
η κρίση της Βηρυτού θα διευθετηθεί
σύντομα, πρόαθεσε όμως ότι ο κ.
Φιλίπ Χαμπίμπ χαρίζεται ακόμη
μερικά «ανεπίλυτα θέματα».
Ενα οπό τα προβλήματα είναι η
απαίτηση του Ισραήλ να απελευθε
ρώσουν οι Παλαιστίνιοι τον Ισραηλινό πιλότο που έχουν αιχμαλωτίσει.
Αργά προχθές το βράδυ μεταδόθηκε
όπ οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε
διαβαυλεύσεις για το θέμα αυτό με το
διεθνή ερυθρό σταυρό. Γο πρωί
εκπρόσωπος των Παλαιστινίων ανα
κοίνωοεότι θα απελευθερωθεί ο πιλό
τος, Παρά την αισιοδοξία που επι
κρατεί οι Ισραηλινοί δεν παραλεί
πουν να προκαλούν και να ασκούν
ψυχολογική πίεση, Τιι ιιεροπλάνα
τους πέταξαν και πάλι προχθές πάνω
από την πολιορκημένη λιβανική
πρωτεύουσα για αναγνώριση.

β λ έπ ο υ ν

Το σχέδιο που τελικά φαίνεται ότι
θα εφαρμοσθεί σύντομα προβλέπει
ότι τα συριακά στρατεύματα που βρί
σκονται στη Δυτική Βηρυτό θα αποχωρηοουν μαζί με τους Παλαισπνίους.Μπορούν όμως να παραμεί
νουν στην κοιλάδα Μπεκαά του Ανατυλικού Λιβάνου όπου βρίσκονται
και άλλες συριακές δυνάμεις. Η απο
χώρηση των Σύρων από τον Ανατο
λικό Λίβανο είναι το θέμα μιάς νέας
συμφωνίας, τονίζουν Ισραηλινοί επί
σημοι, Είναι άγνωστες όμως οι διαθέ
οεις της συριακής κυβέρνησης.
' Οπως μετέδωσε προχθές ο ραδιο
φωνικός σταθμό; των Φαλαγγιτών
τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Σύριοι
ενισχύουν τις θέσεις τους οτην Μπε
καά γεγονός που αύξανα τον κίνδυνο
μιάς σύγκρουσης. Άλλωστε, ΤΟ επί
σημο σοβιετικό πρακτορείο ειδήσεων
«ΤΑΣΣ» κατηγόρησε προχθές το
Ισραήλ ότι δεν έχει την πρόθεση να
σταματήσει την βάρβαρη επίθεσή του
στο Λίβανο» και ότι «σχεδιάζει νέα
στρατιωτικά πλήγματα στα βόρεια
και τα ανατολικά της μαρτυρικής
αυτής χώρας».
Το αμερικανικό τηλεοπτικό δί
κτυο NBC πληραφορήθηκι: ότι «οι
Ισραηλινοί μιλιταριστές ετοιμάζονται

Π Ρ Α Ξ ΙΚ Ο Π Η Μ Α
Σ Τ ΙΣ Σ Ε Ϋ Χ Ε Λ Ε Σ
ΝΑΪΡΟΜΠΙ.
17 (ΑΠΕ ΗΝ
ΤΥΠΟΣ)
Στρατιωτικό τραξικόπημα εκδη
λώθηκε σήμερα εναντίον της Σοσιαλυττικσ. κοββνρησης του προέδρου
Λάμπερ Ρενέ των Σεϋχελλών
Σύμιεωνα με τις πρώτες πληροφορί*ς. οι πραξικοπηματίες κοτέλαβαν
το ραδιοσταθμό της χώρας, ενώ
πυροβολισμοί οκούγονται στην π ρω
TCDOUOU.
Ο πρόεδρος, κ. Ρενε. βρίσκεται σε
επίσκεψη στνς νήσους Σεϋχέλλες Ντέ
Αμιράνας.
πολλές
εκατοντάδες
χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα
Βικτωρία
Σύμφωνα με το ραδιοσταθμό των
ΣέΟχελλώ», οι πραξικοπηματίες δεν
ζητούν την ιυιρσίτηση του προέδρου,
αλλά απαιτούν την παραίτηση της
στρατιωτικής ηγεσίας. Οι πραξικοπτι
ματίες ανακοίναααν ό π έχουν to so
θκτήσο εκρηκτικές ύλες γύρω από

όλες π ς σημαντικές εγκαταστάσεις
της χώρας και απειλούν να ανατινά
ξουν το Λιβάνι Kui το διεθνές uepoδράμιο, σι; περίπτωση που δεχθούν
επίθεση.

Θα ζη τή σ ου ν και την
αποχώ ρηση τω ν Σ υριω ν

Ο I άλλος πρεσβευτής στο Λίβανο Πώλ Μάρκ-Λνρί εξετάζει τις ζημιές που
υπέστη η κατοικία του η οποία έπληγη πολλές φορές κατα τη διάρκεια των
ισραηλινών βομβαρδισμών στη Δυτική Βηρυτό.
να καταφέρουν νέα πλήγματα εναν
τίον των στρατοπέδων προσφύγων
των Παλαιστινίων στον Βόρειο Λίβα
νο και εναντίον των συριακών στρα
τευμάτων, τα οποία σταθμεύουν στην
κοιλάδα Μπεκαά ύστερα από αίτηση
της λιβανική; κυβέρνησης» μετέδωσε
το πρακτορείο σε τηλεγράφημά του
από τη Νέιι ΥόρκηΤο πρακτορείο επικαλείται επίσης
«παρατηρητές από τη Νέα Υόρκη»
που δήλωσαν ότι «οι δυνάμεις κατο
χής σκοπεύουν να δώσουν μάχες ατις
ορεινές περιοχές του Λιβάνου ή της
Συρίας».
«Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και ο
αστικός τύπος των Ηνωμένων Πολι
τειών είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει την υποκρισία της Ουάσι
νκτον» καταλήγει το ΤΑΣΣ.

της Γ αλλίας

οι τρομοκράτες
εξαγγείλει νέα μέτρα για την πάταξη
τήί βίος.
Δημοσιογραφικέ; πληροφορίες
ανεφεραν ότι η γαλλική κυβέρνηση
πρόκειται να δημιουργήσει »μηχανο
γραφική υπηρεσία αντιτρομοκρατικών δεδομένων». Επίσης αναμένεται
ότι ονώτατος αξιωματικός της αστυ
νομίας Οα u ναλάβει το συντονισμό
της αντιτρομοκρατικής δράσης.
Η έκτακτη εμφάνιση του Μιττκ

ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΟΙ ΙΝΔΟΙ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ ϊ

Α ποστα θεροποίη ση
ΠΑΡΙΣΙ >7
•Δεν ιιποκλεισνμι τη θεωρία ό η
σκοπός των τελευταίων επ'ώ<ιτκ»ν
στο Παρίσι είναι η αποσταθεροποίη
ση της Γαλλίας από εξωτερικές και
εσωτερικές δυνάμεις»
Τη δήλωση αυτή έκανε Γάλλος
επίσημος λίγες ώρες πρ»ν την χθεσι
νή συνέντευξη από την τηλεόραση
του προέδρου Μιττεράν ο οποίος
σύμφωνο με όλες τις ενδείξεις θα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ρπν uno την τηλεόραση αποβλπει
ακόμη στην παροχή απαντήσεων
στις έντονες επικρίσεις ταυ ισραηλι
νού πρωθυπουργού Μπέγκιν ότι η
Γαλλία δεν έλαβε αρκετά μέτρα για
την προστασία της εβραϊκής κοινότη
ta ;. Ηγέτες της γαλλικής εβραϊκής
κοινότητας που αριθμεί 650.000 μέλη
κατηγόρησαν επίσης την κυβέρνηση
ότι δεν φρόντισε για την ασφάλεια
τους.
Έ να από τα όπλα τωνκρομοκρατών που σκότωσαν έξη άτομα και
τραυμάτισαν 22 στο riupiat πυροβο
λιόντας στο εβραϊκό εστιατόριο•Γκόλντενμπεργκ»
ανακαλύφθηκε
την 'περασμένη Παρασκευή στο όά
οος της Βουλώνης, αποκάλυψε, προ
χθές η αστυνομία,
Το όπλο, cvu αυτόματο «WZ
63» πολωνικής κατασκευής, ενός tú
που πολύ σπάνιου στην Δυτική
Ευρώπη βρέθηκε με τρεις γεμιστήρες
και τριάντα φυσίγγια σε ένα πλαστικά
αάκκο κρεμασμένο σε ξύλινο φράκτη

περιφραγμένου χώρου όπου
κηπουροί του δάσους φυλάνε
εργαλεία τους.
Η ανακάλυψη του όπλου κρατή
θηκε μυστική από την αστυνομία έως
σήμερα.
Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε
επίσης μιά γυναίκα συνδεόμενη με
την οργάνωση «Άμεση Δράση» που
διεκδίκησε την ευθύνη για πολλές
επιθέσεις εναντίον εβραϊκών επιχει
ρήσεων στο Παρίσι.
Η αστυνομία πιστεύει ότι η Ά με
ση Δράση, ένα μικρό κίνημα της
άκρας αριστερός έχει δεσμούς με το
εξωτερικό και ερευνά κατά πόσον
συνέβαλε στην προετοιμασία της επί
θεσης εναντίον του εστιατορίου.
Η ανακάλυψη
του
όπλου
δημιουργεί στους αρμόδιους την
πεποίθηση ότι οι τρομοκράτες ή του
λάχιστον ένας από αυτούς δεν εγκατέλειψε το Παρίσι αμέσως μετά την
επίθεση.

?
\

Ο ι Ερπύστριες διέλυσαν
την ειρηνική
α δικτάτορας της Πολωνίας στρα
τηγός Γιαρουζέλσκυ κατέβασε και
πάλι στους δρόμους της Βαρσοβίας
και του Γκντάνσκ υδραντλίες, ένο
πλους αστυνομικούς και τεθωρακι
σμένο για να διαλύσει ειρηνικές δια
δηλώσεις, που έγιναν.
Την ίδια στιγμή ο κ. Γιαρουζέλσκι

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειοοποιούντσι οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
εκτελεστού» απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος στις 10 Αιινοιίστου 1982.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από ώρα 08 00 μέχρι και 12.00 στα χωριά Αγία Βαρβάρα. Παλατί
:σιυ. κ·τ Βεργίνα Στους συνοικισμούς Ασωμάτων και Άμμου στο
εργοτάξιο ΔΕΗ Ασωμβτν»ν στα στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας και στις
βγοπχνάς ra: στα αρδευτικά που βρίσκονται στις περιοχές των παρα
πάνω χορ>ών.
Αν σι ερ-Ίοα ς τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που ονιυρέρεται «ιό πάνω,
Γι' untó τυ λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το δίκτυο της
ΛΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα
Έ τσ ι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση οε/όγω
ΥΟύς η άλλα στυιχειο του δικτύου ακόυα κι αν βρίσκονται καταγής
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Δ.Ε.Η.

διαδήλωση
συναντούσε στην Κριμαία τον πρόε
δρο της Σοβιετικής Ενώαεως κ. Λ.
Μπρέζνιεψ και τον βεβαίωνε ότι
«παράνομες αντεπαναστατικές» ομά
δες που υποστηρίζονται από τις
Ηνωμένες Πολιτείες παρατείνουν την
κρίση στην πατρίδα του.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του
ποακτορείου «Τάς» σ ε . Γιαροι^·1' in
που είναι ο τρίτος ανατολικοευμυ»
παίος ηγέτης που συναντά τον κ.
Μπρέζνιεψ κατά τις ετήσιες θερινές
επαφές που έχει μαζί τους, διαβεβιιίΐιίσε τον κ. Μπρέζνιεφ ότι η πολω
νική κοινωνία θα ξεπεράσει τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Φυσικό, κατά την συνάντηση δεν
έγινε καμμιά μνεία των ταραχών «ου
έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες
στην Πολωνία, καθώς συμπληρώνον
ται δυο χρόνια από την ίδρυση του
παράνομου σήμερα ανεξάρτητου
εργατικού συνδικάτου «Αλληλεγ
γύη».
Και προχθές στη Βαρσοβία και
στο Γ κντά νσκ η αυτονομία με δακρυγόνα και υδραντλίες διέλυσε εκατόν
τάδε; Πολωνών που είχαν σχηματι
στεί ειρηνικές διαδηλώσεις μετά από
έκκληση της «Αλληλεγγύης.
Φάλαγγες αστυνομικών συτοκινή
Των κάΐ ημιφορτηγών κινήθηκάν OTO
Κέντρο της Βαρσοβίας μετά την διά
λύση μιας μεγάλης συγκεντρώσει«;
στην πλατεία της Νίκης και κοταόιω
καν ομάδες νέων. Οι αστυνομικοί
χρησιμοποίησαν και δακρυγόνα.

Ανακαλύφθηκε
ναυαγισμένο
αρχαίο πλοίο
ΡΕΤΖΙΟ (ΚΑΛΑΒΡΙΑ». 17 (ΑΠΕ)
Το ναυάγιο ενός αρχαιοο πλοίου,
πιθανόν αυτού που μετέφερε τα δυο
περίφημα μπρούτζινα αγάλματα των
•πολεμιστών του Ριάτσε». ανακαλύ
φθηκε σε βάθος πέντε μέτρων' στα
ανοικτά των ακτών του Ριάτσε της
Καλαβρίας, σε απόσταση περίπου
εκατό μέτρων, από την τοποθεσία
όπου ψαροντουφεκάδες είχαν ανακα
λύνει τα δυο αγάλματαΗ ανακάλυψη και αυτή τη φορά
έγινε από ψαροντουφεκάδες. οι
οποίοι ειδοποίησαν την αρμόδια
αρχαιολογική υπηρεσία.
Σύμφωνα με π ς πρώτες έρευνες, το
πλοίο είχε βυθιστεί, ύστερα από
εκδήλωση «υρκαϊας σ' αυτό.
Η ζώνη του ναυαγίου ελέγχεται
αυστηρά, εν όψει της ανέλκυαεως
του πλοίου, η onolu πιθανόν να γίνει
στο τέλος του μηνός.
Υπενθυμίζεται ότι τα δυο αγάλμα
τα των πολεμιστών του Ριάτσε, αφού
τους έγιναν οι απαραίτητες εργασίες
συντηρήσει«;, εκτίθενται στο τοπικό
Μουσείο, όπου Λροκολόήν το »γδιαφέρον χιλιάδων κόσμου. Σύμφωνο με
to o ; ειδικούς, τα αγάλματα, που
φιλοτεχνήθηκαν την εποχή του Φειόια στην Ελλάδα, βυθίστηκαν μαζί με
το πλοίο, που τα μετέφερε από την
Ελλάδα στη Ρώμη.

Πάντως Ισραηλινοί και Σύριοι
δέχθηκαν να αποσύρουν τα στρατεύ
ματα τους από την περιοχή του λιβα
νικού κοινοβουλίου ώοϊε να όιεξαχθεί αυτή την εβδομάδα η ελογή του
νέου προέδρου της χώρας ανέφεραν
Λιβανέζοι επίσημοι.
Συνεχίστηκαν και έληξαν προ
χθές στη Λευκωσία οι εργασίες της
Διεθνούς Διερευνητικής Επιτροπής
για τα εγκλήματα του Ισραήλ εναν
τίον του λιβανικού και του παλαιστι
νιακού λαού.
Τα μέλη της επιτροπής ακόυσαν
μαρτυρίες γιατρών, δημσριογράφων
και φωτογράφων για τις ωμότητες
που διέπραξαν τα ισραηλινά στρατεύ
ματα εισβολής εναντίον του άμαχου
πληθυσμού.
Συγκεκριμένα
αναφέρθηκαν
παραδείγματα βομβαρδισμών κατοικημένων περιοχών, παλαιστινιακών
προσφυγικών καταυλισμών, σχο
λείων και νοσοκομείων και τονίστηκε
όη τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των
Θυμάτων έχουν σημειωθεί ανάμεσα
στον άμαχο πληθυσμό.
Η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να δεχθεί τον Ισραηλινό υπουρ
γό αμύνης. Στο αίτημα του Σαρόν να
συζητήσει με την αμερικανική κυβέρ
νηση το θέμα της αποχώρησης των
Παλαιστινίων από τη Βηρυτό του
διαμηνύθηκε να πει ό,τι έχει στον
Αμερικανό μεσολαβητή Χαμπίμπ. ·

ΤΟΛΑΪΚΟ
■ΛΑΧΕΙΟ
Στην
. χθεσινή κλήι
, του Λαϊκού
κέρδισαν οι εξής αριθμοί:
Λαχείου κέρδισυν
Ο αριθμός 61388 κερδίζει 3.610.360
δραχμές.
αριθμός 21285 κερδίζει 730.000
δραχμές.
Ο αι
αριθμός 37201 κερδίζει 370.000
δραχμ
Από 80.000 &φι χ κερδίζουν οι αριθμοί:
•1145 1 1511 28432 53328 77258
Από 40.000 οι αριθμοί:
8362 16818 24186 33194 43946
49285 56112 65983 70361 72080
Από 20000 δρχ. οι αριθμοί:
1093 3022 6579 13774 19692 22744
26990 31306 36018 39435 41067 46059
47513 51218 51395 57845 59164 63640
67395 73352 75365 79421
Από 12.000 δρχ. οι αριθμοί:
312 2311 5066 5617 7741 12282
15266 16067 21432 25458 26239 30064
30695 32383 34386 38053 41614 44525
45278 46661 50487 52156 54530 56763
62138 70783 71375 71399 76577 78840
Από 8.000 δρχ. οι αριθμοί:
1880 3233 3904 6168 7070 9283
10525 13063 14435 17529 18280 1901I
19743 21254 22173 23355 24727 27741
29183 24055 35207 36769 37330 37582
38774 40186 43377 46580 46942 48344
49736 52867 54049 55201 57234 58396
60027 61378 62889 64391 65162 66774
68346 69067 69839 72871 73963 74654
76046 78029.

Τέλος από 400 δρχ. κερδίζουν όλοι οι
αριθμοί που λήγουν σε 8.

ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Συνελήφθησαν στον Πειραιά οι
Ινδοί Αμρίκ Τζιλουτί, 22 ετών και
Μπαλκάρ Σίνγκ, 23 ετών, ναυτικοί,
που σκότωσαν με μαχαίρι τον συμπα
τριώτη τους Μπιντέρ Καμάρ, 27
ετών κι ετραυμάτισαν τους επίσης
συμπατριώτες
τους
Τσελβίντα
Καμάλ. 24 ετών και Τιρτί Ρόμ, 25
ετών.
Το έγκλημα έγινε τα μεσάνυχτα
της Κυριακής προς Δευτέρα στο πτη
νοτροφείο του Μιχ. Καρσάκη, στα
Μέγαρα,Μετά το έγκλημά τους οι
δύο δράστες εξαφανίστηκαν via να
συλληψθούν ο ένας προχθές το βρύ
ου κι ο άλλος χθες το πρωί στον Πει
ραιά.
Στην απολογία τους στην Ασφά
λεια Προαστίων, οι δύο δράστες
κατηγορεί ο ένας τον άλλο για τον
φόνο. Στο μόνο που συμφωνούν εί
ναι τα αίτια του εγκλήματος.
Ο εκ των δραστών Αμρίκ φίλος
του Τιρτί Ράμ. Ο Μυχιντέρ Καμάρ
δεν άφηνε τον δράστη να πηγαίνει
στο πτηνοτροφείο για να βλέπει τον
φίλο του. Αυτό είχε εξαγριώσει τους
δράστες και γι' αυτό πήγαν τη νύχτα
στα Μέγαρα και φιλονίκησαν για να
καταλήξουν στο έγκλημα.
Ακόμη οι δύο δράστες είπαν ότι ο
Μυχιντέρ Αμαρά είχε ζητήσει από
τους δύο δράστες να τον εφοδιάσουν
με πλαστό διαβατήριο γιατί το δικό
του το είχε χάσει. Κι οι δύο Ινδοί
παραπέμφθηκαν στην εισαγγελέα.

Να πληρώσει
το Ισραήλ
τις ζημιές
στον Λίβανο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 17 (ΑΠΕ)
Η σύνοδος της διεθνούς διερευνη
τικής επιτροπής για τα εγκλήματα
του Ισραήλ εναντίον τοο Λιβανικού
και του Παλαιστινιακού λαού που
έγινε στην Λευκωσία ζήτησε τον άμε
σο τερματισμό της Ισραηλινής εισ
βολής στο Λίβανο, τον τερματισμό
της πολιορκείας της Δυτικής Βηρυ
τού, την άμεση και χωρίς όρους απο
χώρηση των στρατευμάτων εισ
βολής, τον τερματισμό της γενοκτο
νίας του Λιβανικού και του Παλαι
στινιακού λαού και την απελευθέρω
ση των αιχμαλώτων πολέμου.
Ανακοινώνοντας τα πορίσματα
της συνόδου σε δημοκρατική διάσκε
ψη σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος της
κ. Πλάντς Μίλς. ανέφερε ό η η διε
θνής ερευνητική επιτροπή ζητά επί
σης όπως το Ισραήλ να καταβάλει
αποζημιώσεις για η ς ζημιές που προκάλεσε σε πρόσωπα, περιουσίες και
σης δημόσιες υπηρεσίες του Λιβά
νου.
Ο κ. Πλάντς Μίλς πρόσθεσε όη η
επιτροπή απευθύνει έκκληση σε όλες
η ς κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια,
τους διεθνείς οργανισμούς να εκψράσουν την αλληλεγγύη τους και να
δώσουν κάθε υλική διπλωματική,
πολιηκή και ηθική υποστήριξη στον
Παλαισηνιακό και Λιβανέζικο λαό.
Η διεθνής επιτροπή διακήρυξε ότι
δεν μπορεί να επιτευχθεί δίκαιη και
μόνιμη ειρήνη στην Μέση Ανατολή
χωρίς την πλήρη και χωρίς όρους
αποχώρηση του Ισραήλ από όλα τα
κατεχόμενα αραβικά εδάφη που κατέ
λαβε από το 1967 και χωρίς την
παραχώρηση στους Παλαιστινίους
του δικαιώματος της ανεξαρτησίας
και της ιδρύσεως δικού τους ανεξάρ
τητου κράτους και της αναγνωρισεως
της οργανώσεως για την απελευθέρω
ση της Παλαιστίνης σαν του μονού
μόνιμου ανηπροσώπου του Παλαι
στινιακού λαού.
Η διεθνής επιτροπή απηύθυνε επί
σης έκκληση στους Ισραηλίτες αξιωμοηκούς και στραηώτες να συμβά
λουν στον τερμαησμό του πολέμου
στο Λίβανο καθώς επίσης και έκκλη-

ση για απαγόρευση στη χρήση των
βομβών φοσφώρου και των πολυθραυσμαηκών βομβών.
Στο μεταξύ, απερίγραπτα συγκλονισηκές μαρτυρίες έδωσαν προχθές
στην επιτροπή τρεις Έλληνες ιατροί
ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο Λουκάς
Φλώρος και ο Κώστας Αλεξίου οι
οποίοι παρέμπναν στην Δυηκή
Βηρυτό για ένα μήνα και έζησαν όλη
την αγριότητα του ανηλεούς βομβαρ
δισμού και του πλήρους αποκλει
σμού από τα Ισραηλινά επιδρομικά
στρατεύματα. Οι Ελληνες ιατροί
περιέγραψαν με συγκεκριμένα στοι
χεία και φωτογραφίες τα βδελυρά
εγκλήματα των εισβολέων και ης
συνθήκες πραγμαηκής κόλασης που
έχουν δημιουργηθεί για η ς 500 μέχρι
600 χιλιάδες κατοίκους της Δυηκής
Βηρυτού. Κατάγγειλαν την ανελέητη
χρησιμοποίηση από τους Ισραηλίτες
απαγορευμένων βομβών εναντίον
του άμαχου πληθυσμού και περιέγρα
ψαν τα πολλαπλά και αθεράπευτα
τραύματα που αυτές προκαλούν σε
τεράσηο αριθμό θυμάτων.
Συγκλονιστικές ήταν επίσης ο> μαρτυρίες που έδωσαν ένας Γ —υς
γιατρός και δυο Νορβηγοί κοινωνι
κοί λειτουργοί που εργάζονται σε
νοσοκομεία στο Ν όηο Λίβανο, συνε
λήφθησαν από τους Ισραηλίτες, υπο
βλήθηκαν σε κακομεταχείριση και εί
δαν από κοντά η ς ομότητες των επι
δρομέων σε βάρος χιλιάδων κρατου
μένων, πολλούς από τους οποίους
βασάνισαν μέχρι θανάτου απλώς και
μόνο γιατί ζήτησαν λίγο νερό ή γιατί
δεν άντεξαν στο ξυλοκόπημα και έπε
σαν στο έδαφος.
Ένας Ελληνοκαναδός γιατρός, ο
δρ. Κρις Γιάννου που εργαζόταν σαν
χειρουργός στο νοσοκομείο της
Παλαιστινιακής ερυθρός ημισελίνοο
στη Σιδώνα περιέγραψε η ς φοβερές
καταστροφές στο Ν όηο Λίβανο, τα
ανείποτα δεινά των ασθενών του και
γενικά του άμαχου πληθυσμού, ιδιαί
τερα της ισοπέδωσης ενός Παλαιστι
νιακού καταυλισμού όπου ζούσαν
80.000 πρόσφυγες.

Φ ορολογικός έλε γ χ ο ς
για τους κακοπληρω τές
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Φορολογικός έλεγχος κατά προ
τεραιότητα διατάχθηκε για η ς επιχει
ρήσεις που δεν αποδίδουν κατά σύ
στημα στο Δημόσιο τους φόρους.
Συγκεκριμένα με διαταγή του υφυ
πουργού Οικονομικών κ. Παν. Ρου
μελιώτη δίνεται εντολή στους οικο
νομικούς εφόρους του κράτους για
τον έλεγχο των επιχειρήσεων που δεν
ε»οιληρώνυυν μέσα στις προθεσμίες
που πρυβλίΛΟντιιι από τις κείμενες
δίαΤόξβς.Αις φορολογικές ηρυς υπο
χρεώσεις και τον καταλογισμό σε βά
ρος τους των φόρων, τελών kui εισ
φορών που οφείλονται στο Δημόσιο
με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα
που προβλέπονται από το νομό.
1. Φόρος κύκλου εργασιών.

2. Τέλη χαρτοσήμου.
3. Φόρος μοσθωτών υπηρεσιών
4. Ειδικός φόρος κατανάλωσης
στα είδη που αναφέρονται στο Ν.Δ.

3829/1958.
5. Φόρος κατανάλωσης απορρυ
παντικών.
6. Ειδικός φόρος κατανάλωσης
στα επιβαηκά αυτοκίνητα που κατα
σκευάζονται.
διασκευάζονται
ή
συναρμολογούνται από εγχώριες επι
χειρήοης.
7. Φόρος πολυτελείας στα παρο
γόμενο ή διασκευαζόμενα είδη που
αναφέρονται στην υπουργική απόφα
ση Μ 1480/1945.
8- Φόρος πολυτελείας στην
τεχνητή Μεταξά και σης συνθεηκές
υφαντικές ίνες.

9 Φόρος πολυτελείας στα οινο
πνευματώδη ποτά, ουϊσκυ. τζίν και
βότκα.
Οι φόροι που θα καταλογίζονται
σε βάρος των ανωτέρω επιχειρήσεων
θα εισπράττονται αμέσως εφάπαξ
ανεξάρτητα αν θα ασκηθεί προσφυγή
στα διοικηηκά δικαστήρια ή λυθεί η
διαφορά με συμβιβασμό.
Επίσης, σε περίπτωση διοικηηκής επίλυσης της διαφοράς, εκτός
οπό το χαρτόσημο που σηνεισπράτΤί'αη μ. γρ φόρο μισθωτών υπηρε
σιών, οι προσαυξήσεις που επιβάλ
λονται. δεν μπορεί να είναι μικρότε
ρες από 100% του κύριου φόρου
όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση και
50% όταν έχει υποβληθεί ανακριβής
δήλωση.

ΟΞΥΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Γ ια την αναγνώριση της
Ε θνικής Α ντίσ τασ ης

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Ελεύβερη δημόσια συζήτηση
στους άλλους υχοψη*°υς δημάρχους της Βτροίας ο
^Ψ ή ρ ιο ς δήμαρχος κ. ΤσαλέΡ°ς, για να ενημερωθεί ολόπλευρα
°β*μοιώτα(ος λαός χάνια στους
“Ηχους και στα
τους.

ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ
ΠΑΛΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Με πορεία διαμαρτυρίας
των ροδάκινοπαραγωγών

χρογραμματά

ΕΠίσης προτείνει η χροεκλο
‘εκστρατεία» να γίνει αε
*οληταμΐν0 εχιπεδο και να χροα
*οτκυβεί η πόλη από τη ρύπανση
οι δημότες αχό την ηχορύχαν-

ση.

'Υβρίζουμε άτι οι προτάσεις
*eu κ· ΤοαΧερα είναι ηολυ σωστές
Κ°* '/'ν°*ται χρος το καλό του τό* * * Των Κατοίκων και για τον
“^ f“ v δεν fia πρέπει να υχάρι όηίρρηαη αχό κανένα υπόψή«ο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Τηνπρώτη δυναμική κινητοποίηση των αγροτών του
Νομού μας, με πορεία τρακτέρ μέχρι την Νομαρχία, αντι
μετώπισε και «αισθάνθηκε» η σοσιαλιστική κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ χθες το μεσημέρι.
Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα με μαύρες
σημαίες και με ξερριζωμένες ροδακινιές ξεκίνησαν από το
Π. Σκυλίτσι και έφθασαν στη Νομαρχία, αφού προηγου
μένως είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια από υπηρεσιακούς
παράγοντες να ματαιώσουν την δυναμική αυτή ενέργεια
των ροδακινοπαραγωγών, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Οι παραγωγοί της περιοχής Π. Σκυλιτσίου αποφάσι

πληθαίνουν οι δυσχέρειες στην αγορά

Κρίσιμη συνάντηση
Αρσένη-εμπόρων
oto θέμα των οπωροκηTp¿
αναμένονται μέσα στην
í5a0rrfiU·8®δ°μάό<ι από τις οποίες θα
ótfuOí™ η προσωρινή ή η οριστική
ήδη ^ ηΤ) τ,Κ κρίσεως, που μπήκε
Olí>t}vA?V τρίτη εβδομάδα, αφότου
η απεργία των χονδρεμ
U· 0ΠωΡολαχαννκών.
. "ΐεοα στην εβδομάδα αυτή τοποτΐο ° ' η συνάντηση της ηγεσίας
Ff|V *?νδρεμπόρων με τον υπουργό
νιχάς Οικονομίας κ. Γ. Αρσένη,

Βωα

° Πα'α θα ^αριηθί-ί αν θ<»

ν„ α * λθση κοινής αποδοχής, χωρίς
^ Y« το γόητρο της(κυβερνήσεως.
συνάντηση αυτή πιθανό να γίνει
Σήμερα.
tic ^ · ί'Ι,,1στ' του νομοσχεδίου για
μιαθώσεις των καταστημάτων των
„ . ΥΟρών στο σύνολό του. που Οα
tErJFlV£l’ π'®αν°τατα την κρίση ιδιαί1 αν δεν βρεθεί συμβιβαστική λύ¡j. ^
Κυβερνήσεως και χον
_ ΡσΟρων. η σταδιακή στενότητα
προσφορά ορισμένων κηπευτι- που θα γίνει εντονότερη τις
^
^ ε ίς εβδομάδες και θα επιδρό°τον περιορισμό των διακινουμέτιον ΠΟσθΓήτων. Η αποκρυστάλλωση
όρΕ 10.σεων στους κόλπους των χον6ρά(νΰΡων που εκδηλώθηκε με αντισι,'ς αρκετών χονδρεμπόρων που
παω,Γ λύση της απεργίας και με την
του ϊ Ώ βέλους της διοικήσεως
λ. ‘■''νοέσμοσ Εμπόρων Κεντρικής
' ϊον<ιγοράς Αθηνών.
,'α ν υ Ιν ·ιετ“ζύ "Ρ°λθέν διακινήθηττκώ* ,
ποσότητες οπωροκηπευ„trivVΧωρίς να λείψουν οι αρρυθμίες
αΐ0Λ ^^Ψοδοσία αφού σημειώθηκαν
πηπε ^ · ^ - “ νεις σε
σε ορισμένα
ορισμένα
την ίδια στιγμή που η
ί^ κ λ ύ σ θ η κ ε από καρπούζια
tou nwd*IVU' ε ύ άΦωνα άε στοιχεία
Ρέσι
προχθές εισκομίσθηκαν
Αθην<*Μ 190νΤΡΙΚήζ
Λ αϊ“ ναγ° Ρ0ς
τονοι οπωροκηπευτι«oiir ϊοοί οποίους 990 τόνοι κτίρ“να, 630 τόνοι ντομάτες, 660 τό-

νοι πατάτες, 390 τόνοι ροδάκινα, 213
τόνοι σταφύλια και εκτός του ΟΚΛΑ
διακινήθηκαν άλλοι 1500 τόνοι οπω
ροκηπευτικά.

χρι της ως άνω ημερομηνίας.
ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΗ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξ άλλου με κοινή απόφαση των
υπουργών Γεωργίας. Εμπορίου, Δημ.
Τάξεως και Συγκοινωνιών, με στόχο
την απορρόφηση της παραγωγής
οπωροκηπευτικών εγκρίθηκε η λήψη
των παρακάτω μέτρων;
1. Η κατ' εξαίρεση χορήγηση σε
πλανόδιους μικροπωλητές αδειών
πωλήαεως νωπών οπωροκηπευτικών
γενικά, ισχύος ως α ς 20 Αυγούστου
1982. *

Έ να 15νθήμερο πέρασε και καμιά
ένδειξη βελαώσεως δεν παρουσίασαν
οι συνθήκες δια κίνησε,ως και εμπο
ρίας οπωροκηπευτικών στο χώρο της
Μακεδονίας. Τόσο οι έμποροι όσο
και οι παραγωγοί διαμαρτύρονται.
Να όμως η γενική κατάσταση όπως
διαμορφώθηκε:
Η προσφορά οπωροκηπευακών
λόγω
ελλείψεως
συντονισμού,
παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιή
σεις. ΈΤσι, ένα είδος μπορεί τη μιά
μέρα να περισσεύει και να πετιέται
ενώ την επομένη μπορεί να υπάρχει
έλλειψηστο είδος. Επίσης έχει παρα
τηρηθεί σημαντική υποβάθμιση της
ποιότητας ενώ οι τιμές σε πολλά είδη
έχουν τάσεις ανόδου. Εν τω μεταξύ
πληθαίνουν και οι αντιδράσεις των
παραγωγών, οι οποίοι διαπιστώνουν
ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχολούν
ται ταυτόχρονα με την παραγωγή και
με την εμπορία των προϊόντων τους.
Αυτό ισχύει περισσότερο για τα
κηπευτικά.
Ομάδα καλλιεργητών λαχανικών
Συνέχεια στην 4η

2. Η ελεύθερη μεταφορά των
παραπάνω ειδών με φορτηγά αυτ/τα
Ι.Χ. και πέρα των ορίων του Νομού
για το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλο
φορίας για απ' ευθείας λιανική πώλησή τους από τους κατόχους αυτών
των αυτοκινήτων, μχρι της ως άνω
ημερομηνίας.
3. Η ελεύθερη κυκλοφορία κατά
α ς Κυριακές και ημέρες αργίας, στο
εθνικό οδικό δίκτυο, των φορτηγών
αυτοκινήτων που μεταφέρουν οπω
ρολαχανικά και προορίζονται για ας
αγορές εσωτερικού ή εξωτερικού μέ-

Α Ρ Χ ΙΣ Ε Η Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΣ Η
Τ Ο Υ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
. ’ ' Αρχισε ήδη η διαδικασία για την
..ατάρπση του προϋπολογισμού του
1983. Οι υπηρεσίες εντελλομένων
εσόδων έχουν παραλάβει το μεγαλύ
τερο μέρος των αιτημάτων για τις
δαπάνες των υπουργείων και σης
αρχές της επομένης εβδομάδος θα
στείλουν στο γενικό λογιστήριο του
κράτους τις παρατηρήσεις τους.
Υπάλληλοι του γενικοή. λογιστή-

Γ ΙΑ Τ Ο Ν Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η
ΧΌ λόν" TOfcTOC^ μας αναγνώστη, που
που όλοι μας πλέον καταew,>v,wUpr' 8ίλϊ1 να
gj
ΡΜι '° » , μας έστειλε για δημοo j rr>v πιό κάτω επιστολή, την
_ Ππέυθύνεν στον Νομάρχη:
τα ιΐ tpi',ie4 Υΐα την προσωπικότηΝ0 ?' Π' ν πλατύτερη αντίληψη του
®ι<*ν-Ρία ΡΛι* 8ev θπορώ νο Γ,ώ πως

Πβηα ' * / ICOv πατά την ολιγόμηνη
τις μονή*του ΟΤΟ ^ομ ό μας, παρά
γ ^ ^ β Ρ λ ό μ ε ν ε ς προσπάθειες από
vou”
άχρωμους παρατρεχάμε* ,ίΓ0 t7n1ρεόσουν ουσιαστικά το
Ρ ε τ α , 'Γ
αυτόν αξίωμα και να τον
σε κοααα-πκό
κομματικό παοι
παρατηΡητή Ρ6’*,° ')ν οε
Kq èti Q'n<^ lcui δταν πληροφορήθηΥΚρΓ^0Ρ Ν°ΡάΡΧηί μας διέταξε το
Udy μΓ* τυυ Φοίνικα από τα μνη^θμούΡΙ1>(Ι>ν ttov Κο' ν°τήτων του
ρ. Pat· έμεινα κατάπληκτος. *
i t w Vf|1 αδύνατο να δεχθώ πως η
Είνη. ανί“ απόφαση είναι δική του.
NQw- ° 6ύν“τ° να δεχθώ πως ο
ανάιΐΓΛ
ίκανϊ tit01Q σύγχυση
βλη “ ατον Φοίνικα και στο έμ-

των Απριλιανών.
V.

Π°ι°ς αμαθής θα πρέπει να εί^ Φαεινή ιδέα, νομίζοντας
έτσι προσφέρα ουσιαστική
τ α ν Μ 0011 ^ συνδέει δημιουργικά
Νομάρχη μ« τον τόπο μας.

Πώς να δικαιολογήσω όμως τον
Νομάρχη γι' αυτή την Ίισυγχώρηση
επιπολαιότητα του; Τίνος δόξα εζήλεψε εάν υιοθετεί την ιδέα;
Διαφορετικά πώς δεν μπόρεσε να
πιάσει από τ' αυτί τον αγράμματο
εμπνευστή της παραπάνω ιδέας, και
να του μάθει ό·η ο Φοίνικας, που το
1821 η Φιλική Εταιρεία και ο Αλέ
ξανδρος Υψηλάντης χρησιμοποίη
σαν στη σημαία που ύψωσαν στη
Μονή των Τριών Ιεραρχών και αργό
τερα ο Καποδίστριας θέσπισε σσν
επίσημο έμβλημα του κράτους, συμ
βολίζει την από την τέφρα αναγέννη
ση του έθνους μας και δεν έχει καμιά
σχέση με το «πουλί» των Απ' Λια
νών;
Γ Γ αυτό και πολύ σωστά μερικοί
κοινοτάρχες ή κοινοτικοί σύμβουλοι
λέγεται ότι απάντησαν στην διαταγή
του Νομάρχου «άς έρθει ο ίδιος να το
καταστρέψει».
Και κρύβει τόσο ηρωισμό αυτή η
απάντηση!!
Γιατί χρειάζεται ηρωϊσμός να σέ
βεσαι την ιστορία που οι άνθρωποι
αυτοί διδάχθηκαν στο σχολείο τους
μαζύ με τον Εθνικό μας ύμνο, πολύ
προ των Απριλιανών και πολύ πριν
«κατασκευασθούν» οι
μαλλιαροί
θαλοκουλτουριάρηδες συμβουλάτοΡ* '

'

Ένας αναγνώστης.

ρίου του κράτους θα διενεργήσουν
έναν πρώτο έλεγχο για να διαπιστω
θεί πόσο αναγκαία ήταν η κάθε αϊτούμενη δαπάνη ενώ τα πορίσματα τους
θα παραληφθούν για περαιτέρω ιπεξεργασία από την ειδική ομάδα εργα
σίας που έχει συγκροτηθεί και θυ λει
τουργήσει υπό τον υφυπουργό Οικο
νομικών κ. Δ. Τσόβολα.
Η ομάδα αυτή στην οποία μετέ
χουν υπάλληλοι του υπουργείου
Οικονομικών και της Τραπέζης της
Ελλάδος καθώς και σύμβουλοι θα κά
νει τις δικές της παρατηρήσεις και θα
προτείνει στην κυβέρνηση ποιες
δαπάνες πρέπει να περικοπούν και σε
ποιο ποσοστό.
Οκ. Τσόβολας είπε ότι ο νέος
προϋπολογισμός θα είναι ευθυγραμ
μισμένος με τους στόχους τόυ πεν
ταετούς προγράμματος, θ α καταβλη
θεί προσπάθεια να περικοπούν τα
περιττά έξοδα στη λειτουργία ίων
υπουργείων, ενώ θα δοθεί προτεραιό
τητα και έμφαση στις δαπάνες κοινω
νικού περιεχομένου.
Οκ. υπουργός είπε «κόμη ότι ο
νέος προϋπολογισμός θα είναι ειλι
κρινής. καθαρός, με πραγματικούς
αριθμούς, χωρίς αλχημείες.
Αναφερόμενος στην εκτέλεση
του φετινού προϋπολογισμού είπε ότι
πραγματοποιείται επίσης μιά ουσία
στική εξοικονόμηση δαπανών σε
πολλές λειτουργίες και ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι έχουν συγκρατη
θεί στα περυσινά επίπεδα οι δαπάνες
για υπερωρίες.
Ό σ ο ν αφορά τα έσοδα του προϋ
πολογισμού
1983 έχει επίσης
συγκροτηθεί αντίστοιχη επιτροπή
στο υπουργείο Οικονομικών υπό τον
υφυπουργό κ. Π. Ρουμελιώτη.
Η επιτροπή αυτή μελετά τα στοι
χεία από την εκτέλεση των φετινών
προϋπολογισμών για να καταλήξει
στα συμπεράσματα για την πορεία
των εισπράξεων και να προχωρήσει
στην πρόβλεψη των εσόδων για το

1983.

σαν την κινητοκοϊηση αυτή, μετά ατιό το αδιέξοδο στο
οποίο έχουν φθάσει με την φ νη σ η των βιομηχανιών να
αγοράσουν τα βιομηχανικά τους ροδάκινα και από το
γεγονός ότι το μέτρο της απόσυρσης δεν λειτουργεί
σωστά, τουλάχιστον στα βιομηχανικά ροδάκινα. Έτσι
βλέπουν την παραγωγή τους να σαπίζει πάνω στα δένδρα
χωρίς τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν έστω τα έξο
δα που έκαναν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας που ελέγχεται από άτομα προσ
κείμενα στο ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ δει1πήρε καμιά πρωτοβουλία στο
θέμα αυτό και τήρησε αδιάφορη
στάση απέναντι των αγανανττσμένων παραγωγών της περιοχής
Π. Σκυλιτσίου.
Μ Ε Μ ΑΥΡΕΣ
ΣΗ Μ Α ΙΕ Σ

Με εντολή του Νομάρχη κ.
Πινακίδη πήγαν χθες το μεσημέρι
στο Π. Σκυλίτσι ο Δ/ντής Γεωρ
γίας κ. Πέρκας και ο Δ/τής
Δ/σεως Χωρ/κής κ. Μαρκαναστασάκης (επικεφαλής ισχυρής
αστυνομικής δύναμης), προκειμένου να πειστούν ■και γιατί όχι να
εκφοβιστούν - όι παραγωγοί και
να μην πραγματοποιήσουν την
απειλή τους, για πορεία μέχρι τη
Νομαρχία.
Ο κ. Πέρκας,όμως, δεν μπό
ρεσε να σ τα μ α τά ει τους παρα
γωγούς, αψού-9*>ν είχε έτοιμη κά
ποια λύση να τους προτείνει ή να
τους δώσει κάποια πραγματο
ποιήσιμη υπόσχεση.
Έ τσ ι οι παραγωγοί, αψηφών
τας την αστυνομική δύναμη, ξεκί
νησαν την πορεία τους έχοντας
πάνω στα τρακτέρ και στα αυτο
κίνητά τους μαύρες σημαίες και
πλακάτ καθώς και ξεριζωμένες
ροδακινιές.
Στο πέρασμά τους από άλλα
χωριά οι παραγωγοί έγιναν αντι
κείμενο θερμών εκδηλώσεων,
αφού σ' όλα σχεδόν τα καμποχώ
ρια της περιοχής μας η κατάστα
ση με τα βιομηχανικά ροδάκινα
είναι τραγική.
ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
£τη Νομαρχία οι πιιραγωγοί
έφθασαν γύρω στις 2 το μεσημέρι
και επιτροπή αυτών έγινε δεκτή
από τον Νομάρχη κ. Πινακίδη.
Ας σημειωθεί ότι πριν δεχθεί
τους παραγωγούς, ο κ. Πινακίδης
είχε δεχθε·' σε συνεργασία κομμα
τικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και
τον γενικό γραμματέατου Αγρο
τικού Συλλόγου Ημαθίας κ.
Γκουντή, ο οποίος μάλιστα
(Γκουντής) παρέμεινε και στη
συζήτηση με την επιτροπή των
παραγωγών, χωρίς όμως να πάρει
κάποια πρωτοβουλία και δυναμι-

Α πα γορεύτη κα ν

ζιζανιοκτόνα
Με απόφαση του υπουργου γεωρ
γίας ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφο
ρίας ορισμένων ζιζανιοκτόνων τα
οποία περιέχουν τη δραστική ουσία
NITROFEN. Η ουσία αυτή θεωρή
θηκε επικίνδυνη για τους ανθρώπους
που έρχονται σε άμεση επαφή μαζύ
της.
Τα ζιζονιοκτονα που απαγορεύ
τηκαν είναι:
α) ΜΙΧΙ ΤΟΚ, WP (NEBURON
33% - NITROFEN 25%) με αριθμό
εγκρίσεως
κυκλοφορίας
7095/26-2-80.
β) ΤΟΚ ULTRA, Ε. C. (LINURONG, 4% 4 NITROFEN 19.4%)
με αριθμ, εγκρίσεως κυκλοφορίας
7098/26-2-80.
γ) ΤΟΚ Ε-25, Ε. C. (NITROFEN
25%) με αριθμό εγκρίσεως κυκλοφο
ρίας 7099/26-2-80 και
6) ΤΟΚ WP - 50 (NITROFEN
50%) με αριθμό εγκρίσεως κυκλοφο
ρίας 7100/ 26-2 -80.
Για τα ζιζρνιοκ'.ύνα auTIj ßg n^_.
πει να σταματήσει αμέσως κάθε διά
θεσή τους και vu αποσυρθούν από τα
καταστήματα πωλήσεως γεωργικών
φαρμάκων.

κή θέση στον αγώνα των παρα
γωγών. όπως συνέβαινε άλλες
φορές επί κυβερνήσεως «Νέας
Δημοκρατίας». Το μόνο ερώτημα
που διατύπωσε ο εκπρόσωπος
του Αγροτικού Συλλόγου, μετά
από πολλή περίσκεψη και προς
έκπληξη των παραγωγών ήταν:
Γιατί ήρθαν τα τρακτέρ στη
Νομαρχία;
Μετά από ανάπτυξη του
Συνέχεια από την 1η

Πολιτική οξύτητα και ανα
βίωση του κλίματος εμφυλίου
πολέμου 1944-49 δημιουργήθηκε
την Τρίτη το βράδυ στη Βουλή,
με αφορμή το νομοσχέδιο που
αναγνωρίζει την εθνική αντίστα
ση κατά των Γερμανών στην
περίοδο της κατοχής 1941-1944.
Αποτέλεσμα της οξύτητας και
της διαφοράς απόψεων που
παρουσιάστηκε μεταξύ των δύο
μεγάλων κομμάτων στο σοβαρό
αυτό εθνικό θέμα, ήταν η αποχώ
ρηση από την αίθουσα των βου
λευτών της «Νέας Δημοκρατίας»
και η συζήτηση του νομοσχεδίου
να γίνεται πλέον με παρόντα μό
νο τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και
του ΚΚΕ.
Η αποχώρηση της «Νέας
Δημοκρατίας» από τη συζήτηση
του νομοσχεδίου έγινε όταν ο
πρωθυπουργός
κ.
Ανδρέας
Παπανδρέου απέρριψε πρόταση
του κ. Αβέρωφ για ουσιαστική
τροποποίηση του νομοσχεδίου.
Ο κ. Αβέρωφ είχε προτείνει κατά
την αγόρευσή του να ττμηθούν τα
άτομα που έδρασαν κατά του
κατακτητή, σε όποια οργάνωση
κι αν υνήκαν, ώστε με τον τρόπο
αυτό να εξαιρεθούν οργανώσεις
και άτομα που εγκλημάτισαν υπό
την καθοδήγηση κυρίως του
ΚΚΕ.
Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Στην αγόρευσή του ο πρωθυ
πουργός κ. Παπανδρέου τόνισε
μεταξύ των άλλων;
«Ήλθε τώρα η ώρα δίπλα
στους ήρωες του 1821, να τοπο
θετήσουμε στην εθνική μας μνή
μη ενωμένους αυτούς που έπεσαν
στο 1940-1944. Αυτούς επίσης
που συνέχισαμ τον αγώνα σταβουνά και στις πόλεις, φτιάχνον-

800 εκ. τον χρόνο για
όσους πήραν μέρος στην
Ε θνική Α ντίσταση
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
Η δαπάνη για την πλήρη αποκα
τάαταση όσων πήραν μέρος στην
Εθνική Αντίσταση υπολογίζεται σε
800 εκατομμύρια δραχμές ετησίως.
Πράγματι κατα τους υπολογι
σμούς του γενικού λογιστηρίου του
κράτους οι αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης καθώς και τα συγγενικό
τους μέλη που πρέπει να βοηθηθούν
οικονομικά υπερβαίνουν τα 30.000
άτομα.
Πρόκειται για αγωνιστές που στε
ρήθηκαν για πολιτικούς λόγους από
συνταξιοδοτικά,
επαγγελματικά,
περιουσιακά και άλλα δικαιώματα,
καθώς επίσης και για χήρες ή ορφανά
αγωνιστών που έχασαν τη ζωή τους
και πρέπει να πάρουν συντάξεις ή άλ
λα βοηθήματα.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ.
Δ. Τσόβολας που ανακοίνωσε τα πιό

πάνω είπε ότι στο γενικό λογιστήριο
του κράτους έχα γίνει σχετική
προεργασία η οποία πρόκειται μέσα
στο έτος να προωθηθεί για να πάρει
την μορφή νομοσχεδίου.
Στη σύνταξη του νομοσχεδίου θα
κληθούν να πάρουν μέρος και εκπρό
σωποι των αντιστασιακών οργανώ
σεων.
Ο κ. Τσόβολας πρόσθεσε ότι θο
προβλεφθεί και θα καθορισθεί σχετι
κά η επιτροπή ποο θα τους κρίνει.
Ακόμα εξετάζεται και ο τρόπος με
τον οποίο θα πιστοποιείται η συμμε
τοχή δικαιούχων στις αντιστασιακές
οργανώσεις μιά και επίσημα ή άλλα
κρατικά στοιχεία δεν υπάρχουν.
Πάντως, κατέληξε ο κ. Ταόβολας,με το νομοσχέδιο θα θεμελιωθούν
τα δικαιώματα, θα αναγνωρισθούν τα
συντάξιμα χρόνια και 0α γίνουν
προσαυξήσεις σε ήδη μεταβαλόμενες
συντάξεις.

τας ένα μαζικό λαϊκό κίνημα με
πολυβόλα και συλλαλητήρια με
περιφρόνηση προς τον θάνατο, με
πάθος για τη λευτεριά, με άμετρη
αυτιθυσία, άνδρες και γυναίκες
στην Πίνδο και στην Ρούμελη,
στον Γοργοπόταμο, στην Αθήνα,
στην Κοκκιναά. στο Χαϊδάρτ.
στην Καισαριανή, στα Κ αλάβρυ
τα, στο Δίστομο, σ η ς πόλεις, στα
χωριά, στην Ελλάδα, στην Μέση
Ανατολή, στα γερμανικά στρατό
πεδα».
Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ
Απαντώντας στον κ. Παπαν
δρέου ο πρόεδρος της «ΝΔ» κ.
Αβέρωφ τόνισε μεταξύ των άλ
λων:
Εμείς είμαστε υπέρ της αληθι
νής λήθης. Και γι' αυτό αποφεύ
γονται από την άλλη όχθη. Λιρού
προκαλούμαστε έτσι, είμαστε
υποχρεωμένοι να απαντήσουμε
στην πρόσκληση. Ο κ. Αβέρωφ
υπενθύμισε μετά ότι έχουν περά
σει 38 χρόνια από τότε και καμιά
από τις κυβερνήσεις που μεσολά
βησαν (Τσαλδάρη, Σοφσύλη,
Διομήδη, Πλαστήρα, Βκνιζέλου,
Παπάγου, Παπανδρέου. Καρα
μανλή) δεν έκανε αυτό που κάνη
σήμερα το ΠΑΣΟΚ, γιατί διαι
σθάνονταν ότι δεν είναι αντίστα
ση η κατοχική δράση του ΚΚΕ,
«Συνειδητά ή χωρίς να το
καταλαβαίνει - τόνισε ο κ. Αβέ
ρωφ - η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
νομιμοποιεί την εκδοχή ότι τα
ΚΚΕ δεν ήταν ο δράστης αυτών
των δεινών. Και όχι μόνο κηρύσ
σει αθάιο το Κ Κ Ε αλλά και το
δικαιώνει και το τιμά. Γ ια εκπλή
ρωση ίσως μιάς οποσχέσεως ή
μιάς πρόσφατης πολιτικής σομ
φωνίας.
Ο κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η θέση του πρώην πρωθυ
πουργού κ. Π. Κανελλόπουλσυ
κατά τη συζήτηση ήταν: Η Εθνι
κή Αντίσταση είναι αναγκαίο νη
αναγνωρισθεί ως συνολικό φαι
νόμενο. Πράγματι έγιναν εγκλή
ματα. Πράγματι, εφόνευσαν εν
ψυχρώ τον Ψαρρό, Πράγματι, τα
έκαναν αυτά δύο-τρείς-πέντε.
Αλλά αυτά αποτελούν ττς σκιές
της περιόδου εκείνης και δεν
μπορούμε να τις αφήοουμε να
διατηρηθούν.
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Το βασικό μνημείο που θο
αμό τη ν' Εθνική Αντίσταση Θα
στηθεί στην επαρχία και συγκ*
κριμένα στο Γοργοπόταμο και
όχι στην Αθήνα γιατί η εποαρχία
σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του
αντιστασιακού αγώνα.
Τη δήλωση αυτή έκανε στη
Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών
Γ. Γεννήματος, μιλώντας κατά
την χθεσινή συζήτηση του νομο
σχεδίου για την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης.

Δ ύ ο σημαντικές προτάσεις
του κ. Γιώ ργου Τ σαλέρα
Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Τσαλερας έδωσε στη δημοσιότητα την
πιό κάτω ανακοίνωση:
«Σε λίγο αρχίζει η προεκλογική
εκστρατεία των δημοτικών εκλογών
του Οκτωβρίου 1982.
Προς τους υποψηφίους δημάρ
χους κάνω τις παρακάτω δύο προτά
σεις, που σκοπό τους μοναδικό έχουν
την όσο γίνεται περισσότερο πολιτι
σμένη διεξαγωγή του προεκλογικού
αγώνα;
Πρόταση πρώτη: Ό σοι φιλοδο
ξούμε να διοικήσουμε την πόλη μας,
πρώτοι εμείς ας τη σεβασθούμε. Ας
αποφύγουμε πρώτα από όλα τη ρί·
πανσή της. Καταργώντας την ανα
γραφή συνθημάτων στους τοίχους,
καθώς και την ανεξέλεγκτη επικόλ
ληση κάθε είδους αφιασών κι' ακόμα
περιορίζοντας στο ελάχιστο την
ηχορρίπανσή της. με τις κάθε είδους
εκκωφανττκές φωνασκίες από τα
αεγάφωνα των εκλογικών κέντρων.
Σε συνεννόηση με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου και με την
Αστυνομία, προτείνω να καθορυ
σθούν συγκεκριμένοι χώροι, τόσο
στο κέντρο της πόλης όσο και στους
συνοικισμούς, όπου οι υποψήφιοι θα
επικολλούν τις διαφημιστικές αφίσσες και τα πανώ, σε ίση επιφάνεια για
τον καθένα.
ΙΙροτείνω επίσης, για την προσ
τασία της γαλήνης όλων των δημο
τών, τον περιορισμό της έντασης και
της χρονικής διάρκειας λειτουργίας
των μεγάφωνων, στα κλογικά κέντρα
των υποψηφίων.
Πρόταση δενίφ η ; Για μιά ολό
πλευρη ενημέρωση και πληροφόρη
ση των δημοτών, πάνω στα προγράμ
ματα και στους ότδχούς των υποψη
φίων δημάρχων, προτείνω τη διεξα
γωγή ελεύθερης δημόσιας συζήτησης
μεταξύ μας. Σε χώρο και σε χρόνο

που θο καθορισθεί με κοινή απόφασή του 1982 μπορούν ν' αποτεΧάσουν
μας και που θα την διευθύνει πρόσω αφετηρία για μιά ήρεμη και πολιτι
πο κοινής αποδοχής.
σμένη αντιπαράθεση απόψεων και
Νομίζουμε πως μαζύ με όποιες ιδεών, τουλάχιστο πάνω στα τοπικό
άλλες φιλοδοξίες μας, για την πρόο μας θέμα tu.
δο της Βέροιας, οι δημοτικές εκλογές
Γιώργος Τοαλίρας»
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ΒΕΡΟΙΑ
Σύμφωνα μ* to ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που
θο ιοχυοει από το προσεχές σχολικό έτος.

ΙΖΟΥΝ
Eviv
ερινά μαθήματα ___
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ
via όλεε w
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ (Γενιποϋ>-ΛYKEiOY (Τεχ/κσό-Επσγ/κού)

ΤΜΗΜΑ 1Α για κάθε τάξη με 3, 5 και 7 μαθητές που νν
μπορούν νο συμβαδίζουν στην διδασκόμενη ύλη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ διδασκαλίας *Μ (6) «βδομάδες που θα καλύφε

ΥΛΗ Μ ΙΣΗΣ ΣΧΟ ΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΑΡΙΓΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

125456Î89

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Αυτή στο κανάλια της Βενετίας.
2. 110 (αντίστρ) — Αντίστροφος σύν
δεσμος της αρχαίας - Αυτή, λεπτή
κλωστή.
3. Σε τέτοια’ κατάσταση σι βαρεία
τραυματισμένοι — Ξενική άρνηση
(αντίστρ.).
4. Δισταγμό φανερώνει — Ομόηχα
φωνήεντα.
5. Επάγγελμα που έχει σχέση μ γιορ
τές.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΕΓΑΘΗΡΙΟΝ 2. ΑΠΑΘΗ - ΜΙ 3. ΧΙΛΗΣ - ΑΦ 4
ATAÑE - ΚΕΝΟ 5. ΡΟ(ΔΑ) - ΑΑΡΩΝ 6. ΑΚΡ - ANA
ΦΗ 7. ΓΙΑΚΑΣ - KAM 8. ΙΟΣΟΝ - ΡΗΤΟ 9. ΩΡΑΙΑ ΣΣ 10. ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΣ 2. ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3. ΓΑΛΑ - ΡΑΣΩΝ 4
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΡΑ 5. ΦΗΣΕΑ - ΑΝΑΤ 6. ΡΑΣ - ΙΟ 7. ΡΥΑ
ΚΩΝ - ΡΑΡ 8. ΦΕΝΑΚΗ 9. ΩΜ - ΦΑΤΣΑ 10. ΝΙΚΟΔΗ
ΜΟΣ.

ΕΡΤ
ΠΕΜΠΤΗ. 19
5.35 0 ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
8.05 ΒΡΕΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
8.55 Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
7.50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.20 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8 30 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 3 6 ΤΟ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗ
ΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
01 ΝΤΙΟΥΚΣ
11.10 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ. 19
5.30
6.00
6.15
6.30
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αγρότες
•

•

•

Μήν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς την άδεια τοϋ
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νά καταστρέ
φετε δ,τι με κόπο πολλών
ετών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση των καλαμιών, ο
κίνδυνος είναι μικρότε
ροςΣεβαστείτε τήν περιούσιο
τού γείτονα σος

Σ α ν σήμερα

Του Δ Η Μ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ
6. Αναφορική αντωνυμία (αντίστρ.)
— Ταιριάζει της Τσανακλιδου.
7. Στη γενική και η μονοτονία
(αντίστρ.) — Ηχητικά ένας... αρρα
βώνας,
8 Μιά άφωνη... νίκη — Φωνήεν...
ταπεινωτικό.
9. Αλλιώς τα μερικά — Πολεμοχα
ρής θεός.
Κ Α «£$Α :
1. Π ο ί ι σ · ή ς του νομού μας που
δ ι ε τ έ ς « και υπουργός - Νότα.
2. Παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
3. Αντίστροφα το 2 οριζ. γ'.
4. Με άλλη λέξη τα κτίρια που
κατοικούν οι μητροπολίτες.
5. Ειδικός σύνδεσμος —Τραγοπόδα
ρος θεός.
6. Τον 20ό δια [ιαίνουμε.
7. Ά ρθρο - Ακούσθηκε δύο φορές
απ' τον Χριστό — Κορεάτης ηγέτηφαιού δολοφονήθηκε (αντίστρ.).
8. Α4Ρστριχρα το 3 οριζ. β' - Χωρίς
αΥτΛήν δεν υπάρχει θάλασσα (με
άρθρο).
9. Έ νας.. Μικρούτσικος του μούσι
κού μας στερεώματος — Αφρικα
νός φύλαρχος.

• Οι φτωχοί θάπρεπε να στή
σουν αδριάντα στην μαιαιοδοξία
παρά στην ελεημοσύνη.

MAPI ΒΑΛΥΕΡ

Φ

Πέμπτη 19 Αυγούστοο

«ΛΑΟΓ

• Οι γονείς στην αρχαία Ελλάδα
εμπόδιζαν τα παιδιά τους να περπα
τήσουν πριν να γίνουν δύο χρόνων
κι αυτό για να μη στραβώσουν τα πό
δια τους. Ο Πλάτων μάλιστα ζητούσε
από την πολιτεία να θεσπίσει νόμο
που ν απαγορεύσει το βάδισμα σε
παιδια κάτω των τριών χρόνων,
® Ο συντομότερος πόλεμος
στην ιστορία έγινε στις αρχές του
αιώνα μας. Κράτησε μόνο 22 λεπτά.
Τον κήρυξε ο Σουλτάνος της Ζανζιβάρης εναντίον των Ά γγλων αλλά
ώσπου να ετοιμάσουν οι στρατιώτες
τους ασπίδες και δορατα. ο Σουλτά
νος άλλαξε γνώμη.
• Διανοούμενες γυναίκες στην
αρχαία Ελλάδα ήταν μόνο οι εταίρες,
Κι αυτό γιατί μόνο αυτές συνανα
στρέφονταν άντρες, συζητούσαν μαζί
τους και αποκτούσαν κάποια μόρφω
ση. Αντίθετα όσο λιγότερο γνώριζε η
σύζυγος τόσο πιό ενάρετη μπορούσε
να θεωρείται.
• Αν παραβάλουμε τον ήλιο με
ένα αερόστατο που έχει διάμετρο 20
μέτρα και βρίσκεται στο Σύνταγμα η
γή θα είχε το μέγεθος μπάλας ποδο
σφαίρου με διάμετρο 18 πόντουθς και
απόσταση δύο χιλιομέτρων από το
αερόστατο, δηλαδή στους Αμπελόκη
πους.
• Το μουσικό όργανο ακορντεόν
το επινόησε ο Βιεννέζος Νταμιάν το

ιο 28 και το τελειοποίησε ο Γάλλος
Κ. Μπυιρφέ το 1837. Η λέξη ακορν
τεόν σημαίνει μουσική αρμονία.
• Τα πρώτα χρυσά νομίσματα
χρονολογούνται από τον έβδομο αιώ
να π.Χ.
• Η επίσημη πρωτεύουσα της
■Βολιβίας είναι η πόλη Σούκρε. Ωστό
σο η ουσιαστική πρωτεύουσα είναι η
μεγάλη πόλη Λα Πάς. που είναι χτι
σμένη στην οροσειρά των Άνδεων
σε ύφος 3660 μέτρων. Η πόλη ιδρύ
θηκε το IS48 από τον Ισπανό κατακτητή Αλόνσο ντε Μεντόζα και ονο
μάστηκε Λα Πάς (ειρήνη) για να
γιορτασθεί η επέτειος της συμφιλίω
σης μερικών ομάδων κατακτητών,
που πολεμούσαν μεταξύ τους.
• Παντομίμος λέγεται αυτός που
μιμείται τους πάντες. Η λέξη επικρά
τησε στην Ιταλία, στα χρόνια του
αυτοκρότορα Αύγουστου, αντί του
ελληνικού ορχηστής, που παρίστανε
χορεύοντας κάποιο πρόσωπο με διά
φορες κινήσεις του σώματος και χει
ρονομίες. χωρίς να λέει καμιά λέξη,
• Ο καρκίνος προσβάλλει τρεις
φορές λιγότερο τα άτομα που ασχο
λούνται με τα σπόρ.
• Οι καρδιακοί μύες είναι οι
δυνατότεροι του ανθρώπινου σώμα
τος.
• Ακόμα κι όταν καταρρίπτουν
ππγκβΒμια ρεκόρ οι αθλητές καταναλίσκοφν λιγότερο από το μισό απόθε
μα των δυνάμεων του οργανισμού
τους.

ΤΑΞΙ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι: ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ του Μιχαήλ και της
Κορνηλίας το γένος Χατζή που γεν
νήθηκε και κατοικεί στην Πατρίδα
Βέροιας και η ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΙΔΟΥ
του Ευσταθίου και της Σοφίας το γέ
νος Υφαντίδη που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Πατρίδά πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο
Ναό της Παναγίας Σουμελά στην
Καστανιά.

Στις IV Auyoùarou 19.14, μετά από
εκλογές, ανατέθηκαν όλες οι εξουσίες στη
Γερμανία, στον Αδόλφα Χίτλερ. Σαν σή
μερα επίσης, το:
1101 Ο Μιχαήλ ο Γενναίος, πρίγκιπας
της Λολδαβίας, δολοφονήθηκε από
Ούγγρους επαναστάτες.
1849 Καιαστέλλεται από τις Αγγλικές
αρχές της Κεφαλληνίας επαναστα
τικό κίνημα κατά της προστασίας
της Αγγλίας στο νησί.
1958 Η Αυστρία, η Πριυαίο, η Γαλλία, η
Βρετανία, η Ριιισία. η Τουρκία και η
Σαρδηνία συμφώνησαν να ενωθεί η
Μολδαβία με τη Βλαχία.
1940 ΟΙ ιταλικές δυνάμεις κατέλαβαν τη
Σομαλία.
1947 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
αναγνωρίζει την ενοχή των κρατών
του παραπετάσματος στον αγώνα
ταιν ξενοκίνητων ενόπλων κομμού
νιατών.
1979 Ο Πάπας έκανε έκκληση να αναληφθούν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ
Βατικανού και Κίνας.
1980 Τριακόσια, σχεδόν άτομα -βρήκαν
τραγικό θάνατο <*’ ένα από τα πλάον
πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήμα
τα της εποχής μας. Γιγαντιαίο αερο
σκάφος ·Λόκχηντ Τριστάρ· της
πολιτικής αεροπορίας της Σαουδι
κής Αραβίας συνετριβη στο αερο
δρόμιο του Ριάντ ενώ έκανε, φλέγό
μενο. αναγκαστική προσγείωση.
1981 Σε αερομαχία 45 δευτερολέπτων
δύο αμερικανικά αεροπλάνα F 14
κατέρριφαν δύο λιβυκά τύπου
«SS-255» πάνω από διεθνή ύδατα 60
μιλιά έξω από τις λιβυκές ακτές.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
— Κατηγορείται ότι πέταξες την
πεθερά σου από το παράθυρο.
— Ημουν εντελώς αφηρημένος, κυρ
πρόεδρε. Δεν ήξερα τί έκανα.
— Και όμως έπρεπε να σκεφθείς τί
κίνδυνο διέτρεχαν... οι διαβάτες που
περνούσαν από κάτω.
ΗΤΑΝ ΣΥΝΑΦΙ;
Στο δικαστήριο:
—Ώ σ τε λοιπόν, κατηγορούμενε,
ισχυρίζεσαι πως είσαι υπνωτιστής;
— Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Και αν
ήθελα, θα μπορούσα να σας αποκοιμήσω όλους.
—Ά , δεν χρειάζεται! Αυτό είναι δου
λειά του συνηγόρου σου!...
★ ★ ★
Ο δεκανέας: Δεν μπορείς να φύ
γεις αν δεν έχεις άδεια.
—Έ χω προφορική άδεια του λοχα
γού.
— Να τη δούμε αυτή την προφορική
άδεια.
ΔΕΝ ΕΦΤΑΙΓΕ
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ΒΕΡΟΙΑΣ

Btppíou ΒΕνιζέΛσυ
Εθνική ΤράπΕζα
24.141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
Διποκρατους
ΠΑ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ Καρατάσιου 22.532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

23.44-4
24.343
23,131
26.726
26 920
23.880
22.636
24.080
23.350

— Κατηγορούμενε, για να διαπράξεις
αυτή την κλοπή, συνεργάστηκες με
έναν παλιάνθρωπο του χειρίστου εί
δους.
- Τί φταίω εγώ, κύριε πρόεδρε:
Κανένας τίμιος άνθρωπος δεν ήθελε
να μπει συνέταιρος...

À iavu m p cu arei
fr jg w x c fe i

Σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Τροχόπουλου Γιώργου
τηλ. 22968
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Μικρά - μικρά του νοικοκυριού
Μερικές ιδέες για να δώσετε λύση
στσ μικρά προβλήματα που σας απα
σχολούν στο νοικοκυριό.
Στην κουζίνα είναι εύκολο τα χέ
ρια σας να πάρουν άσχημη μυρωδιά
από το κρεμμύδι, το ψάρι ή το σκόρ
δο που καθαρίσατε. Αρκεί για να
ξεμυρίσουν να απλώσετε επάνω λίγη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

οδοντόκρεμα και να τα πλύνετε όπ«με κοινό σαπούνι.
Ξέρετε ότι το νερό στο οποίο έβρ®
σαν πατάτες είναι θαυμάσιο γιο ι*
καθαρίσουν τα ασημικά: Βουτήξτί®
μέσα μισή ώρα, ξεπλύνετε με /λιΟΡ®
νερό, σκουπίστε.
Το ξίδι είναι χρήσιμο όχι μονοί*
τις σαλάτες. Π.χ. μπορείτε να το χρ*Ι
σιμοποιήσετε για να βγάλετε τοΚ
λεκέδες από κόλλα από τα σκοό(Λ
ρούχα των παιδιών. Ξεπλύνετε καΐϊ

Αν σας αρέσουν τα μήλα ιχηΦ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι στον φούρνο δοκιμάστε να ρίξίΤ*
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας επάνω αντί ζάχαρη μαρμέλαδα βερί
ευχαριστούν:
κοκο.
1. Την κ. Ελένη Βαρακλή για την
Οι γεύσεις ταιριάζουν θαυμάσιο
δωρεά 1.000 δρχ. στην μνήμη του και τα μήλα δεν ζαρώνουν.
συζύγου της Βασιλείου για την συμ
Μια νόστιμη συμβουλή: auv6e¿'
πλήρωση εξαετίας από τον θάνατό
στε το ροκφόρ με το μέλι. ταιριάζΡ
του.
2. Την κ. Εύχαρη Χαραλαμπίδου πολύ.
για την δωρεά 1.000 δρχ. αντί στεφά
Η κοινή σκούπα από χόρτο, είναι
νου στην μνήμη του θείου της Ιαιαήφ
η ιδανική για τα δάπεδα από τσιμίτ
Μουράτογλου.
3. Την οικ. Ά ρη Γεωργιάδη για το, τις βεράντες, τις σκάλες.
την δωρεά 3.000 δρχ. αντί στεφάνου -------------------------------------------στην μνήμη του κουμπάρου τους
Βασιλείου Σπυρίδη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
4. Τους Νικόλαο. Μαρία και
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότήί
Στέλλα Χρηστίδη για την δωρεά
1.000 δρχ. αντί στεφάνου στην μνή Κυριών Βεροίας ευχαριστεί:
1. Τους Τασία. Ανδρέα και Παν®'
μη Γραμματικής Στ. Ζάχου.
5. Τον κ. Νικόλαο Κουκουλίδη γιώτη Χριστουλάκη για την δωρε®
για την δωρεά 2.000 δρχ. αντί 40νθη- 2.000 δρχ. στην μνήη του συζύγο®
μέρου μνημοσύνου στην μνήμη της και πατέρα τους Σπόρου, για την
μητέρας του Μυροφόρας Σταυριανί- συμπλήρωση εξαμήνου από τον θό
νατό του.
δου.
2. Τον κ. Χρήστο Χρηστίδη γι®
Από το Γηροκομείο
την δωρεά 1.000 δρχ. αντί στέφανον
στην μνήμη Γραμματικής Στ. Ζάχσι)·
Από την Φιλόπτωχο

ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΤΑ
ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ
Θα πραγματοποιηθούν και φέτος
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΗΜΑΘΙΩΤ1ΚΑ ’82» που θα έχουν, όπα>ς
πάντα, επίκεντρο την Βέροια.
Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από
την Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών Δήμου Βέροιας και θα
συμμετάσχουν σ' αυτές όλοι σχεδόν
οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Νομού
μας.
Οι εκδηλώσεις στη Βέροια θα αρχί
σουν την Παρασκευή 20 Αυγούστου
στις 7.30' στη ΣΤΕΓΗ όπου θα γί
νουν τα εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφι
κής - Σχεδίου του τμήματος Ζωγρα
φικής της Στέγης.
Στις 9 μ.μ. της ίδιας μέρας στο Γή
πεδο Μπάσκετ (ΕΛΗΑ) θα γίνει η
βραδυά
με
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΧΟΡΟΥΣ και στο ίδιο χώρο θα συνε
χιστούν οι εκδηλώσεις και τις άλλες
μέρες.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Έ Η . (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Έ Η . (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
0 ΤΈ. (βλάβες)
Πυροσβεστική

22.222
22.506
125
25.749
24.444
22233
26444
22.199
22.20®
22.31 4
41 353
23.619
23.364
23.37®
100
121
199

STUDIO
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιράκογλου Γρηγόριος
Μητροπόλεως 2 τηλ. 24507
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε ΡΙΝ Η Ε Φ Η Μ ΕΡΙΔ Α
ΝΟΜ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣ1ΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Συιμά τείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΤΕΧΝΗ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ

Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ η τρ ο π ό λ εω ς 7 -Τ η Λ . 6 2 . 0 3 1
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
ΞΕΝΩ Ν ΓΛΩ ΣΣΩ Ν
Ν ΙΚ . Π Α Γ Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγιου Γεωρνίου 2 ίΠλ. Αν. Αντωνίου)
Τηλ. 21.153 ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΙΤΑΛΙΚΑ
Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
Διδάσκουν πτυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
μίων Θεσ/νίκης και Βιέννης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πέμπτη |9 Αυγούστου 1982
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19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
A ’ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Σ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

Η ΕΠΣΚΜ έστειλε προς τα
αωματεία της Α' κατηγορίας της
ουνάμεώς της το παρακάτω έγγραφο
με το οποίο κάνα γνωστή την ημέρα
ενάρξεως του πρωταθλήματος καθώς
και αυτή της κληρώσεως.
«Κύριε πρόεδρε.
Εχουμε την τιμή να σας γνωρί
βουμε ότι, το πρωτάθλημα Α' ερασι
τεχνικής
κατηγορίας
περιόδου
1982/83 της Ενώσεως. αποφασίστη« ν αρχίσει την Κυριακή 19 Σεπτεμ
βρίου 1982.

Αυγούστου ε.έ. και ώρα 6 μ.μ. στα
γραφεία της Ενώσεως - Μητροπό
λεως και Θεμιστοκλέους 13 - χωρίς
ιματισμό γιατί δεν θα γίνει προπόνη
ση αλλά θα τους ανακοινωθούν διά
φορες αποφάσεις καθώς και το πρό
γραμμα προετοιμασίας τους κατά τη
νέα περίοδο.
Τριανταφυλλίδης και Τραψιώτης
της Α.Ε. Χαριέσσης. Μαυρίδης και
Γρηγοβακης του Βράχου Καλοχωοίου, Ιωακειμίδης και Μηλιόπουλος
ου Προμηθέα Βέροιας. Σπυριόωνί
οης Βένος του Απόλλωνα Αγίου
Γεωργίου, Μαλακόπουλος. Μπλαχάβας Κων/νος και Γεώργιος και Καρ5άκος Αστέριος και Θωμάς της Δό
ξας Αγίας Τριάδας. Θεοχαρόπουλος
και Λαζαρίδης του ΜΑΣ Βεργίνα.

Υστερα απ αυτό η κλήρωση των
“νάνων θα γίνει την Τετάρτη 1
Σεπτεμβρίου ε.έ. και ώρα 6 μ.μ. στη
αίθουσα του ΓΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ, (πάνω
απο το Ζαχ/στείο ΕΛΥΖΕ) και μπο
ρείτε να παραστείτε στην κλήρωση
Με αντιπρόσωπό σας.
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε
^ παρακαλέσουμε τα σωματεία να
τακτοποιήσουν τα γήπεδα και τ’ αποΡΡεήριά τους, τα δε σωματεία που δεν
έχουν γήπεδα να φροντίσουν για την
εξασφάλιση ξένων γηπέδων προσκο
μίζοντας στην Ένωση σχετική
Ρεραιωση,για την παραχώρησή τους,
εωρημένη από την Δ/νση Φυσικής
Υοιγης Νομού Ημαθίας, για την
καταλληλότητα τους.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Χατζάρα, για τον λόγο ότι προσήλθε
καθηστερημένα στο γήπεδο, και για
την ίδια αιτία από τον αγώνα της επό
μενης στην Πτολεμαϊδα τον Θύμιο
Χώματά.
•
Ημαθιώτες είναι οι 2 από τους
3 τερματοφύλακες του ΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΚΟΥ. Συγκεκριμένα ο Φανάρας
κατάγεται από το Κεφαλοχώρι και ο
Μποικόγλου από το Π. Σκυλίτσι.

λου*' 0X0 ^ Ε”ιε^ · 0, ®α *α αποστείλ•ρ V’
συστημένη επιστολή, στην
'οσΊ
οδός Μητροπόλεως και
μιστοκλέους αριθμ. 13 από σήμεAuvüvl™ αΡΥότΕΡ° μέχρι εις 30
* * * * 1982 κι" αυτό γιατί μετά
είν^5Η)Ραπ“νω ημερομηνία ή δήλωση
ναι απαράδεκτη.

Π Ρ Ο Α ΙΡ Ε Σ Η . "ατηΥ° Ρίας *
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΙΚΤΩΝ
ÍO iÍutw tT|V ΕνωσΊ Ποδοσφαιρικών
3 ϊ Τ
K W p" ^ Μακεδονίας
°téc vn α ·01 παΡακ(ίτω ποδοσφαιρι“ν m ρρισονται την ΠΕΜΠΤΗ 19

Η καρδιά της μάνας
^

ίου ΓΙΑΝΝΗ Α^ΕΞΙΑ ΔΗ
Η παληά λαϊκή φιλοσοφία έλν/ε
μιά παροιμία που οι μικροί την άκουγαν με προσοχή. Λαϊκή η διδασκαλία
από απλοϊκούς ανθρώπους αλλά
γεμάτη νοήματα αυτά που έδινε ζων
τανά η φιλοσοφία του τότε καιρού.
Πάνω στην αγάπη της μάνας
προς το παιδί έλεγε επί παραδείγματι:
Ένας γιός επηρεασμένος από την

Ειδήσεις από τον
Α .Ο . Γιαννακοχω ρίου
«Μπουτάρης»
Ά ρχισε η καινούργια ποδοσφαιρι ριστή της Νάουσας Παπαδόπουλου
κή περίοδος για τον Α.Ο. Γιαννακο Κ. ο οποίος για προσωπικούς λόγους
χωρίου. Η διοίκηση με πρόεδρο τον απέχει των εκδηλώσεων της ομάδος.
Πέσιο Πέτρο προσέλαβε προπονητή
τον παλιό ποδοσφαιριστή του Αρεως
Δεν έγινε όμως ακόμη γνωστό το
Πτολεμαΐδας και της Ναούσης Παρ- τί σκέφτονται οι Ναουσαίοι.
χαρίδη Γεώργιο. Στην συγκέντρωση
που είχαν οι ποδοσφαιριστές ο πρόε
Θα φέρουμε πάλι στην επιφάνεια
δρος τους μίλησε για τα λάθη του ένα σοβαρό θέμα. Την έλλειψη γηπέ
παρελθόντος τα οποία στοίχισαν την δου. Κϋΐ όπως φαίεται θα παίζουμε
απώλεια του τίτλου και την άνοδο πάλι σε ουδέτερο γήπεδο. Κάτι πρέ
στην Α’ κατηγορία. Στη συνέχεια ζή πει νε γίνει για να κλείσει αυτή η
τησε από όλους συνέχεια και σκληρή πληγή που εδώ και χρόνιο αιμορραδουλειά γιατί η ομάδα κάνει πρωτα
Υή·
θλητισμό κυι δεν ¡ναι μαθημένη για
τον ρόλο του κομπάρσου, ξεκινάμε
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Π ΩΡΓΟΣ
είπε με όνειρα και ελπίδα για την άνο
δο της ομάδας στην Α κατηγορία.
Μόνο εκεί είναι η θέση της ομάδος
που έβγαλε ποδοσφαιριστές όπως οι
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ανθόπουλος Μ.. Παρχαρίδης Γ νύν
Ο ποδοσφαιριστής της Βεροία,'
προπονητής της ομάδος Παυλίδης Θ.
Παπαδόπουλος Κ. που αφησαν επο Σαμιώτης Γιώργος ευχαριστεί το\
χή στο ποδόσφαιρο της Νάουσας. Ο διοικητή του ταξίαρχο Καρακύριο
προπονητής αφού γνωρίσθηκε μ ε 1 Βάί’ο για τις διευκολύνσεις που του
τους πιιίκτες ζήτησε πειθαρχία σκλη παρέσχε ώστε να μετάσχει στην
ρή προπόνηση και ομόνοια και αγά προετοιμασία της ομάδος του στην
πη. Οι μεταγραφικοί στόχοι περιορί- Καστανιά,
σθηκαν στο πρόσωπο του ποδοσφαι

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
Ο Ολυμπιακός δεν πρόκει
ται να χρησιμοποιήσει τελικά
σαν «έδρα» του το νέο στάδιο
της Καλογρέζας. Η απαίτηση
της Γ. Γ. Αθλητισμού να υπο
γράψει η '«ερυθρόλευκη» ΠΑΕ
εγγυητική επιστολή, με την
οποία θα ήταν υποχρεωμένη
να πληρώσει μεγάλο χρηματι
κό ποσό σε περίπτωση ζημιών,
δεν βρήκε σύμφωνο τον κ.
Νταϊφά
Ετσι ο Ολυμπιακός θα χρη
σιμοποιήσει στο φετινό πρω
τάθλημα το γήπεδο της Νέας
Φιλαδέλφειας.
Πάντως το ματς Ολυμπια
κού - Εστερς για το κύπελλο
πρωταθλητριών θα γίνει στην
Καλογρέζα στις 15 Σειττεμ3ρίου. Δεν θα χρησιμοποιη
θούν όμως οι εξέδρες που
βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρο
νικό μηχανήματα.

5.000
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ
ΣΤΟΥΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΔΗΕΟΥΛΕΕ

ΗΕ.Π.Σ.Κ.Μ. έστειλε προς τα
ωματεία της δυάμεώς της από δύο
Ε',’Π)π<1 δηλώσεως συμμετοχής
■ο Κύπελλο Ελλάδος ερασιτεχνι
ών σωματείων περιόδου 1982/1983,
οπο'α αΦθύ συμπληρώσουν τα
ματεία που επιθυμούν να πάρουν

Ητ?ϊ
μετοχή"1'4, μα^ Ρε ” 1 δήλωση συμμένα χα σωματεία είναι υποχρεωKm
^ποατείλουν στην Ένωση
‘^ΡχείρωΛ ΤαχυδΡ°μικ9 επιταγή ή
σαν
ι“1' ποσό 300 δραχμών
γιατί δ,η„ Μα συμμετοχής κι’ αυτό
tai n, rJ^uPEtiKÓ η δήλωση θεωρείj, ν να μη υποβλήθηκε,
πελ) η^°ση συμμετοχής στο Κύείναι υποχρεωτική μόνο για τα
μβτεία Εθνικής ερασιτεχνικής
^ ^ γ ο ρ ίο ς και Α’ ερασιτεχνικής
jqi ρ.°Ρμ*9, ενώ για τα σωματεία Β’

Δάρλας, Καρογιάννης, Στεφανόπουλος και Πατρίκας του ΝησσαΓκού
Νησιού, Λαχανίδης του ΠΑΟ
Αρχαγγλου, Χατζημιχαήλ. Σακού
λας και Μάτας του Μ. Αλεξάνδρου
Αλεξάνδρειάς. Γιάντσης και Πουαρίδης του ΠΑΟ Κορυφής, Αγγελάκης
της Θύελλας Παπάγου, Τοπάλογλου
και Φωτόπουλος του Εθνικού
Μακροχωρίου.
ΜωΟσιάδης
του
Μπουτάρη Γιαννακοχωρίου. Θεοδοσιάδης του Αχιλλέα Ναούσης. Ντάκης του Αχιλλέα Νεοκάστρου, Μάμαλης Δημ. του Μακεδονικού Επι
σκοπής. Μπεκιάρης του Μ, Αλεξάν
δρου Νεοχωρίου. Αμοιρίδης του
Ηρακλή Γεωργιανών, Βασιλακάκης
της Α.Ε. Καμποχωρίου και Πουρλί
δας της Δόξας Παλ. Ζερβοχωρίου.

•
Η συμπεριφορά του Γκέσιου
να ζητήσει από την ομάδα του «ειδι
κή »μεταχείριση
προκειμένου
να
συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες
του, κρίνεται και είναι απαράδεκτη.
Για την στάση του αυτή από ότι είμα
στε σε θέση να γνωρίζουμε η διοίκη
ση της ΒΕΡΟΙΑΣ φέρεται αποφασι
σμένη να κινήσει κάθε ένδικο μέσο
προκειμένου ο παίκτης να επιστρέφει
τα χρήματα που πήρε πέρισυ
(1.200.000) από την μεταγραφή του.
•Επικροτούμε το σκεπτικό της διοικήσεως, διότι αλοίμονο εάν ο οποιοσδή
ποτε ποδοσφαιριστής συνάπτει συμ
βόλαιο συνεργασίας αντί ενός τόσο
μεγάλου ποσού και στον χρόνο πάνω
εγείρει νέες απαιτήσεις.
• Αποφασισμένος να κρατήσει
σιδηρά πειθαρχία στην ομάδα, είναι ο
Στέφανος Γαϊτάνος. Έτσι απέκλεισε
από τον αγώνα του Σαββάτου προς
τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ τον Γιώργο

• Του αγώνα ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ «κατασκόπευσες
προπονητής του ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Καλαμαριάς Γ ιώργος Χασιώτης.
συντροφιά με τον έφορο της ομάδας
του, η οποία όπως είναι γνωστό κάνει
την θερινή προετοιμασία της στο Σέλι.
• ’ Υστερο από σουτ επιθετικού
παίκτη της ΒΕΡΟΙΑΣ, η μπάλλα
αφού κτύπησε το πόδι του νεοαποκτηθέντος σέντερμπάκ του ΜΑΚΕ
ΔΟΝΙΚΟΥ Σούγκαρη βγήκε κόρνερ.
Περιέργως όμως ο αρμόδιος επόπτης
γραμμαών (ας μη αναφέρουμε το
όνομά του, μιά και ήταν χοντρό μεν,
αλλά στιγμιαίο το λάθος του) έδειξε
άουτ. Οπότε, προς τιμήν του, ο Ρου
μάνος ποδοσφαιριστής της Θεσσαλονικιώτικης ομάδος απευθυνόμενος
προς τον επόπτη του έδειξε το σημείο
του σώματος που βρήκε η μπάλλα
και κατέληξ κόρνερ, χειροκροτηθείς
από τους φιλάθλους για την λεβέντι
κη συμπεριφορά του.
•
Μετά τον αγώνα ΒΕΡΟΙΑΣ -

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ οι προπονητές
των δύο ομάδων δήλωσαν1 τα εξής:
ΓΑΪΤΑΝΟΣ: «Ήταν μιά επιλογή
δύσκολων αντιπάλων, αλλά πιστεύω
ότι μόνο από τέτοιες δύσκολες και
υπεύθυνες επιλογές, θα μπορέσουμε
να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα
για την ομάδα μυς. Είναι νωρίς ακό
μη για οποιαδήποτε κρητική θετική ή
αρνητική σκέψη. Το μόνο που με
απασχολεί είναι η εργασία που άρχι
σε και θα συνεχισθεί το ίδιο απρόσκο
πτα·.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μια ολόκληρη εξέδρα εκλεισ*
ένα γκρούπ Ανατολικο-γερμανών
φιλάθλων, που θα βρεθεί στην
Αθήνα απ' τις 6 ώς τις 12 Σεπτεμ
βρίου για να παρακολουθήσουν
τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες
στίβου.
Κι ακόμα. 5.000 Γιουγκοσλόβοι
αγόρασαν εισιτήρια για όλες τις
μέρες.

•

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Κτήμα 5,5 στρεμμάτων στο χωριό Τρίλυφος. Μπορι» να χρήσιμο
ποιηθεί και σαν οικόπεδο.
Επίσης πωλούνται οικόπεδα 500 τ.μ. οτο χωριό Φυτεία.
Πληροφορίες στά τηλ. (01) 5614987 και (0331) 22.840.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Της εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνο
μα της αρεσκείας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΟΓΑΟΥ: Στην
Πτολεμαϊδα που ήταν η πρώτη του
90λεπτη επίσημη εμφάνιση, με τα
χρώματα της ΒΕΡΟΙΑΣ αναδείχθηκε
κορυφαίος παίκτης της ομάδος του.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καφενείο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα Θεμης).
Πληροφορίες στο τηλ, 62.125

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ KAI
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ KAI
Ο ΒΥΑΑΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Σοβαρή βιομηχανία χρωμάτων βερνικίων ζητο αντιπρόσωπο για
την περιοχή Κατερίνης Βέροιας Εδέσσης. Πληροφορίες στα τηλ*
φωνα (01) 8071771 και 8071791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

’K fim ilO flO IM I

M e βξάμηνη εγγύησ η χωρίς όριο χιλιομέτρω ν
28700
29960
29960
36000
38000
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

7 ■» —Λ'·' ■ ■·*-«»
ύονταρισμένες κβμπλέ.

ESCORO-CORTINA 1,3
29000
ESCORO 1.3 GT
31500
TORD TAUNUS 1,3 μονομπλόκ 31500
FORD TAUNUS 1,6 μονομπλόκ 35560
FORD 1,6 GT μονομπλόκ
38920
FORD 2000 μονομπλόκ
40600
FIAT 127
26880
FIAT 128 1,1
30800
FIAT 124 1,2-1,4
30800
FIAT 124 SPES1AL
322(H)
FlA T 132
32200
V.W. 1.6
29400
V.W. 1.3
23800

Μ · ν · ν « ΐΜ

η ν υ ^ ιν ^ ιυ

MB 180 D UNI WOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1.6
MAZDA 1,2
DATSUN 1.2
DATSUN 1,5
TOYOTA 1,2
TOYOTA 1.6

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΟΣ

Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ε Σ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ

fanden 1,1
finden 1,25
Ascona Mania 1,25
•Ίϊ cona-Manlal.65
Λscona-Manta 1,95
Rek B-C 1.5
Rek B-C 1,7
Rek B-C 1,75
Rek B C 1,95
Rek-D i j
Rek O 1,9
pf-lTZ 1.9
f °RD ESCORO 1.1

Αυτή είναι η καρδιά της μάνα;
σύμφωνα με π^ν παληά λαϊκή φίλο
σοφία. Και τώρα προχωρούμε. Αν η
γρηούλα ρωτήσει το γιό γιατί με
περιφρανείς; Εγώ πόσο σε αγαπού
σα!! Θα απαντήσει ο γιός κι εγώ τα
παιδιά μου τόσο τα αγαπώ.
Αυτό όμως είναι ένα σύνηθες
περιστατικό. Εκείνο που δεν ήταν σύ
νηθες και όμως έγινε, είναι η έγκατά
λειψις των μωρών παιδιών εις το
ελεος του Θεού ή μάλλον των γειτό
νων, των ιδρυμάτων, του κράτους
της κοινωνίας και με την σκληρή μά
λίστα προϋπόθεση ότι φεύγουν οι
κυράδες, αφήνουν τα μωρά μοναχά
και δεν ειδοποιούν κανέναν ότι τα
εγκατέλειψαν. Και τρέχουν οι γείτο
νες και τα μαζεύουν.
Αλλη κυρία διότι μάλωσε με τον
όνδρα της, άλλη την φταίνε τα πεθε
ρικά και η φτώχεια και άλλη διότι θέ
λει να πόγει ταξίδι στην Κύπρο...
Πού είναι ο πόνος: Σκεφθείτε μιά
σκύλα, ή μάλλον μιά λύκαινα ή μιά
τίγρη, τί θα σας κάνει αν πλησιάσετε
τα παιδιά της. Μιά κότα πόσο ορμά
πάνω σας. Και όμως η μάνα τα εγκα
ταλείπει και φεύγει αι αυτά αργοπε
θαίνουν.
Και μετά ζητά συγχώρεση. Η κοι
νωνία την συγχαίρει αφού προηγου
μένως τα μαζεύει στα ιδρύματα. Και
η καρδιά της μόνης πως δεν πονά;
εδώ είναι το ερώτημα. Η διασκέδαση
για την δημιουργία ήταν καλή!!
Θυμήθηκα το αστείο μιάς πόντιας μά
νας. Πονώ!! μάννα πονώ!! Γεννούσε
η κόρη. Πονάς καλό μου πονάς ξέρο
το!! Το λι... καλό εντό κι’ ατό καλόν
κέν;

Για να εργοσθει στην μπυραρία «MIMIS» Πληροφορίες αυτοπρο
σώπως Ιπποκράτους 24 τηλ. 62118 απογευματινές ώρες.

Από δημόσιες σχέσεις πώς πά-

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

αγάπη, τα χάδια, τα κόλπα κάποιας
μαφιόζας, έφτασε σε σημείο να σκο
τώσει την μάνα του καθ’ υπόδειξιν
της αγάπης του στην οποία έφερνε
εμπόδια η μάνα. Πήρε την καρδιά της
στα χέρια και έτρεχε να την παραδώσει στην μαφιόζα του, καθ’ υπόδειξιν
της. Στο δρόμο όμως που έτρεχε από
την παραζάλη του σκόνταψε, και έεσε. Τότε η σφαγμένη καρδιά ακούσθηκε ία λέγει: Παιδάκι μου, χτύπη
σες πολύ; Πονάς; Δηλαδή και η
σφαγμένη από το χέρι του παιδιού
της καρδιά, εξακολουθούσε να πονά
για τα παιδί που την έσφαξε.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε ερώτησή μας πώς είδε την Βέ
pota ο κ. Κράους μας είπε: «Είναι μιά
καλή ομάδα, που έχει και καλό ποδό
σφαιρο και καλή οργάνωση, κάτι που
το φανερώνει το γήπεδό της. Έξυπνη
ενέργεια των παικτών της τα σουτ
από κάθε σημείο. Της εύχομαι καλή
επιτυχία στο πρωτάθλημα».

Μ Π Ο Υ Ν ΤΖΟ ΛΑ Σ

ΡβκτιΦ,«

με αρμόδιε έφορε κ. Καρατζόγλου;
Στον αγώνα του Σαββάτου ο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ προσέφερε στην
ΒΕΡΟΙΑ λάβαρο, ενώ την Κυριακή ο
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ανθοδέσμη, ενώ εμείς
περιοριστήκαμε στα χαμόγελα. Δεν
νομίζετε κ. έφορε των δημοσίων σχέ
σεων ότι πρέπει να δραστηριοποιη
θείτε για να πάψουν κάποτε στις θέ
σεις των επισήμων να κάθονται άσχε
τοι άνθρωποι και τα προεδρεία των
φιλοξενουμένων ομάδων να ψάχνουν
θέσεις στην κερκίδα όπως έγινε το
Σάββατο στον αγώνα με τον MAKE
ΔΟΝΤΚΟ.

ΚΡΑΟΥΣ: «Δεν ήταν καλό το
παιχνίδι. Εμάς μας βοήθησε γιατί τώ
ρα αρχίζουμε τις ετοιμασίες μας στον
ελληνικό χώρο και θα ξέρουμε πως
θα αντιμετωπίσουμε τα άλλα παιχνί
δια στην Ελλάδα».

Λουλούδια για την ονομάσει κή
κη τους εορτή
εομιη προσέφεραν
προσεφεραν την
Κυριακή οι παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ
στον πρόεδρό τους Παναγιώτη
Βογιατζόπουλο.

Το χρονογράφημά μας
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48000
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58000
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51000
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ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

^Μ φ ερ ό τερ ες είναι οι μηχανές ανακατασκευής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

ήμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξάΥουμε μηχανές στο εξωτερικό.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

Γνήσια ανταλλακτικά Ο Ρ Ε ί
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156- Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 6 2 .4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ

Μ ε τα νέα σ ύ γ χ ρ ο ν α μηχανήματα αναλαμβάνουμε ό λ ε ς
πς τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τ η λεφ ω νείσ τε μ α ς 2 9 .7 6 2

Λαϊκά
•
Ακούσαμε τον χαρσυακτστη
των ηδήσεω v της E F T την Κυρ ta
κή to μεσημέρι να λεει: · Οχως
δηλωοε στη Σουμελά. ο κ. [Taxa*
δρεοα δίνει 10 εκαιομ. δραχμές
για ενίσχυση του Ιδρύματος και θα
¿<οπτ\ και άλλο χοσοι αν χρεία
oOtL-M.
Ομως, ανεκδιήγητοι χρασινάν
θρωχοι της τηλκτύφλωσης. αχ
την τοέχη του θα δώσει τα εκατομμύρια αυτά ο χρωθυιιανμγός ή
os' to r ίδρωτα του ελληνικόν
λαού: Γιατί χροκαλειτε μ ι τις
αρλονμχις σας την νοημοσύνη μας
και την υχομονη μας να σας ακοο9μ ι και τα σας βλέχουμε;
•
Δεν νχαρχει μόνο στο Εργο
στtuno Πλατέος της Βιομηχανίας
Ζαχάρεως
η
κωμικοτραγική
καταοτααη με τους χραστνοψρουμούς χο ο βολεύτηκαν και διώχθη
καν δεκάδες εχοχιακών νκαλλή
λων. Συμβαίνει το ίδιο - και χειρό
τερο
στο Εργοστάσιο Σερρών.
Αντιγράφω αχό τον δκώροωπτη
της »Μεσημβρινής·:

•Π Ρ Ω Τ Η μέρα λειτουργίας
της Βιομηχανίας Ζαχάρεως Σερ
ρών παρουσία roo υκουργου
Βορείου Ελλάδος κ. IrtÇt. Στην
είσοδο του εργοστασίου χεριοαο
τέρα αχό χενήντα άτομα, χου ε »
20 }χρόνια ζργαζόντουσαν στο
εργοστάσιο ως εποχιακοί ιτκαλληλοι. Διαμαρτύρονται γιατί φέτος
έμειναν χωρίς δουλειά και ο
υχαυργος δικαιολογείται:
φ 'Ε γ ιν ε επιλογή των χιό εργατι
κών.
ν έ ες έντονες διαμαρτυρίες για
την χροοβολη και νέα ατάκα του
υμοορνού.
0 Είναι καιρός *α εργασθούν και
οι άλλοι (διάβαζε χρασινοορου

ροί).
Σύμφωνα με. εγκυρότατες π λη
ροφορίες αχό τους 250 εκοχια
κούς αχαλλήλοος τον εργοστασίου
ζαχάρεως Σερρών, οι 249 είναι
πρασινοφρουροί. Ενας τους ξέφογ»_»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ξ Ε Σ Π Α Σ Ε Ν Ε Α Δ Ι Α Μ Α Χ Η [ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ
Ζητάνε αμνηστία
για τους
Μ Ε Τ Α Ξ Υ Τ Ω Ν Α Ρ Α Β Ω Ν ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ
αγωνιστές της Αλληλεγγύης

Ο Κ αντάφι ενα ντίο ν του Αραφάτ
MANAMA (Μπαχρέιν) Τετάρτη
Νέα διαμάχη ζέσπβαε μεταξύ Αράβων ενώ ο συνταγματάρχη;
Καντάρι, μιλώντας εχ του ασφαλούς από την Λιβύη, κατηγόρησε τον
Αραράτ «για απώλεια της αξιοπιστίας του».
Αλλά ο απών από τον πόλεμο των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ,
δέχθηκε τα πυρά άλλων Αράβων για την ύποπτη στάση του Καντάρι,
ον. όλο αυτό το διάστημα.
Η ασυνήθιστη επίθεση κατά του Καντάρι έγινε από την ελεγχόμε
νη εφημερίδα του Μπαχρέιν «Αχμπάρ Αλ Χαλήτζ» και ήρθε σε συν»:
χαα των κατηγοριών του επίσης ελεγχόμενου Σαουδαραβικού ραδιο
σταθμού εναντίον »στοιχείων των Αράβων« που δεν τα κατονόμασε
«για συνεργία με τους εχθρούς των Αράβων«.
Ο ραδιοσταθμός ανέφερε ότι η σχε
Λιαζόμενη ,νια τον προσεχή μήνα
αραβική διάσκεψη κορυφής στο
Μαρόκο που αποβλέπει στην ανά
σχέση των επιπτώσεων από την
καταστροφή του Λιβάνου κινδυνεύει
με αποτυχία εξ αιτίας της επιμονής
μερικών Αράβων να «τηρούν εσφαλ
μένη στάση·.
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Στο μεταξύ οι προετοιμασίες για
την αποχώρηση των Παλαιστινίων
μαχητοιν συνεχίζονται και ξαφνικά
στην Βηρυτό σημειώθηκε μεγάλη ζή
τηση βαλιτσών από τα ειδικά κατα
στήματα που δεν προλαβαίνουν να
ικανοποιούν τους πελάτες.
Ο Λιβανέζσς πρωθυπουργός κ.
Οοαζάν δήλωσε ότι η χώρα του θα
ζητήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
την Γαλλία και την Ιταλία την απο
στολή ειρηνευτικής όυνάμεως.
«Φθάσαμε στο τέλος των δεινών
του Λιβάνου» δήλωσε ο κ. Ουαζάν
ύστερα οπό συνάντηση που είχε με
τον Αμερικανό απεσταλμένο κ. Χαμτίμπ.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου
Ιαψίκ Ουαζάν. ανακοίνωσε προχθές
ότι επετεύχθη η τελική συμφωνία για
την ειρηνική εκκένωση της πολιορκημένης Δυτικής Βηρυτού από τους
Παλαιστινίους αντάρτες kui πρύσθεσε άτι η κυβέρνησή TW θα ζητήσει

ΔιακηρΟξος
Ανακοινώσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΆΟΥΣΗΣ
ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΙΙΛΑΤΑΝΟΥ
Παλυηλσπη-ος τη U /Í / I W I
Λριθμ. Πp o t. 779

εγκρίσεως των πρακτικών μέχρι 3 1η
Δεκεμβρίου 198?.
Πρώτη προσφορά ορίζεται το
ποσό των δραχμών 16.000 χιλιάδων
μηνιαίως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Π Σ

ΜΥΓΠΚΗΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Έ ρ γ ο υ : Α σφαλτόστρω ση
μων μέσα στο χω ριό.

δρό

0 Πρόεδρός της Κοινότητας
Πολυπλατάνου Ναούσης Ημαθίας
Υελεκιώτης Ν. Ιωάννης διακηρύττει
ό η εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές και με ποσοστό εκπτιϊισεως,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/1982
Μελέτη αυτού του έργου χωρίς ύς ο
η εκτέλεση του.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσόν του 1.900.000
(ενός εκατομμυρίου εννεακυσίων
χιλιάδων δραχμών),
Η δημοπρασία θα γίνει στον
Πολυπλάτανο και στο Κοινοτικό
Κατάστημα στις 31/8/1982 ημέραν
Τρίτη mn από ώραν 12.00 π.μ. έως
13.00 μ.μ. ενώπιον αρμοδίας Επιτρο
πής.
Στον-διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
Εργολάβοι με πτυχίο Λ, Β. Γ και Λ'
1<»ξί«κ και άνω. σύμφωνο με « ς δωτΛξρτηκου Π.Λ. 28/1980.
Εγγύησις συμμετοχής ορίζεται το
ποσό των 38.000 χιλιάδων δραχμών
που θιι δοθεί σε γραμμάτιο του
Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δάνειων ή Εγγυητική Επιστολή Ave
γνωρισμένης Τραπεζης ή του Τ.Σ.Μ
,Ε Δ .Ε κατά τον τύπον που ισχύει
για το δημόσιο.
Η προθεσμία περαιώσεως των
εονααιών του έργου, ορίζεται σε (60)
εξήντα μέρος. Για περισσότερες πλη
ροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
ν' απευθύνονται στο γραφεία της
Κοινότητας και της ΤΎΔΚ Ν. Ημα
θίας, κατά η ς εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
υ Ιΐροεοφος
της Κοινότητας
Υελιιαώτης Ν. Ιωάννης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΥ
ΛΡΙΘ. ΠΡΠΤ. 519
Αμαχος 17 Αυνούστου 1982

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λρά
χου Ημαθίας διακηρύττει δ « :
Εκτίθεται « ς φανερόν μειοδοτική
δημοπρασία η ανάδειξη εργολάβου
καθαριότητας των οδών και Πλα
τειών. οικιών και καταστημάτων της
Κοινότητας δια την περίοδο από της

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Για να γίνει τις δεκτός εις την
δημοπρασία οφείλει να παρουσίαση
αξιόχρεο εγγυητή kui γραμμάτιο
παρακαταθήκης λόγια καταθέσεως
εγγυήσεως 10.000 χιλιάδων παρά του
Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείοιν.
Η δημοπρασία θα γίνει εις το Κοι
νοτικό Γραφείο την 30ην του Μηνός
Αυνούστου 1982 ημέρα Δευτέρα και
από ώρα 11-12 π.μ.
Τα σχετικά είναι κατατεθειμένα εις
το Γραφείο της Κοινότητας.

Πρόεδρος της Κοινότητας
Παναγιωτιδης Λημητριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΠΛΣΧΟΛΗΠ31Σ
ΕΡΙΆΙΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1ΕΧΝ1ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 17-8-1982
Λρ. Πρώτ. 405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργανισμός Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού,τι ροκειμίνου
να προσλάβη ωρομίσθιο διδακτικό
προσωπικό, για τις ανάγκες της Σχο
λής οχ. χρόνου 1982-83. καλεί τους
ενδιυφερό μένους να υποβάλλουν αί
τηση με α) Βιογρ, σημείωμα β) τίτλο
σπουδών και γ) πιστοποιητικό πείρας
αν έχουν σε δέκα (10) μέρες ιιπό τη
δημοσίευση. .
1) Ένυ πτυχιούχο Νομικής ή
ΟΠΕ 2) Ένα Μαθηματικό. 3) Ένα
φιλόλογο 4) Ένα φυσικό, 5) Ένα
αγγλικής φιλολογίας 6) Έ να χημικό
ή χημικό Μηχανικό 7) Ένα τεχνικό
Του Κλάδου 1-7 για την υγιεινή
πρόληψη ατυχημάτων, 8) Ένα Ηλε
κτρολόγο
Μηχανολόγο του Κλά
δου 1 9) Διχ> Ηλεκτρολόγους - Ηλε
κτρονικούς του Κλάδου 7. 10) Λυο
Ηλεκτρολόγους εσωτ. Ηλεκ. εγκατα
στάσεων του Κλάδου 9. ) ΐ) Ένα
Μηχανολόγο του Κλάδου 1 12) Ένα
Μηχανολόγο του Κλάδου 7 13) Ένα
Μηχανολόγο του κλάδου 9 ειδικό για
Μηχ. Αυτοκινήτων. 14) Έ να Μηχα
νολόγο του Κλάδου 9 άδικά -για
Εργαλειομηχανές και Εφαρμοστήριο.
Ειδικό έντυπο αίτησης και Βιογραφικά σημείωμα δίδεται από τη Σχολή
στους ενδιαφερομένους.
Γ ια περιοσότκκς πληροφορίες
καθημερινά από ώρα 8.00 13.00 ονι
γραφεία της Σχολής Βενιζέλου I τηλ.
0331 22397.
Ο Διευθυντή; της Σχολής
Τιρζόγλου Λημητριος

Τ«γναλόγος Καθηγητής (8ο Μ.Κ)

επίσημα από τις ΗΠΑ. τη Γαλλία και
την Ιταλία να αποστείλουν στρατιό
μα tu για το σχηματισμό της πολυε
θνικής ιρηνευτικής δυάμεως. που θα
επυπτεύσει την ειρηνική εκτέλεση
του όλου σχεδίου εκκενώσεως,
ΑΜΦΙΒΙΑ ΑΥΝΑΜΗ
Στο μεταξύ αμερικανική αμψίβια
ναυτική δύναμη κατευθόνεται προς
τον Λίβανο από την Νεάπολη με
1000 πεζοναύτες από τους οποίους οι
800 αναμένεται να αποβιβαστούν
στην Βηρυτό.
Εξ άλλου στο ΜπρΙντιζί έφθασε
προχθές η πρώτη δύναμη Παλών
στρατιωτών που θα συμμετάσχη
στην πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη
και αναμένει διαταγή για να αναχαι
ρήσει για την Βηρυτό.
ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΤΟΥ
ΑΡΑΦΑΤ
Ο αρχηγός των Παλαιστινίων κ.
Αραφάτ έδωσε τυν «λόγο της τιμής»
του στην διεθνή δύναμη και στα
Ισλημικά έθνη ότι θα εγκατάλειψη
την Βηρυτό.
Είμαστε η μικρότερη στρατιιοπκή
δύναμη στον Αραβικό κόσμο δήλωσε
στον λιβανικά ραδιοσταθμό. Πολεμή
σαμε όμως την πανίσχυρη ισραηλινή
πολεμική μηχανη περισσότερο από
κάθε άλλη αραβική χώρα σε προη
γούμενους πολέμους της Μέσης
Ανατολής. Είναι νίκη των Παλαιστι
νίων.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες στην
Αθήνα, το Σάββατο προβλέπεται ότι
θα έλθουν οι πρώτοι Παλαιστίνιοι
τραυματίες, οι οποίοι θα νοσηλευ
Ουύν σε ελληνικά νοσοκομεία.
Ό πω ς είναι γνωστό, σε βολιδο-

Αποψη της Βηρυτού μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Τρεις
άνδρες φορτώνουν ο ένα καμιόνι ό.τι απέμονε γερό μέσα στους
σωρούς των ερειπίων.
ακοπηση τυυ Αμερικανού μεσολαβή
τού ατον Λίβανο κ. Χαμπίμπ η ελλη
νική κυβέρνηση είχε απαντήσει ότι

Α π ειλού ν
να σκ οτώ σ ουν
2 3 9 ομ ή ρ ους

Συνέχεια από την 1η

Διάλυση
αρραβώνος
Δηλώνω* πΙοημα ότι διαλύω τους
αρραβώνες μου μ ι τον Μπούρα Καιν
'νο του Ιωάννη, ϋ.τολοχαγό της
Στρατολογίας Βέροιας.
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΛΕΒΛΝΤΗ

Η διαδήλωση συνέπεσε με τον τερμαησμό της επισκέψεως του στρατη
γού Γιαρουζέλσκυ στην Σοβιεηκή
Ενωση, στην διάρκεια της οποίας
δήλωσε στον πρόεδρο Μπρεζνιεφ.
ότι οι αντεπανασταηκές δυνάμεις,
εμποδίζουν η ς προσπάθειες για την
οικονομική ανάκαμψη της Πολωνίας.
Σχετική ηρεμία επικράτησε το
απόγευμα στην Βαρσοβία μετά την
τεράσηα κινητοποίηση της Αστυνο
μίας, η οποία διέλυσε με υδραντλίες
ειρηνικό πλήθος συγκεντρωμένο γύ
ρω από ένα σταυρό από λουλούδια σε
κεντρική πλατεία και χρησιμοποίησε
δακρυγόνα καταδιώκοντας ομάδες
νεαρών στους δρόμους.
Προχθές το απόγευμα, ασπροκόκκινα πλακάτ αναρτήθηκαν με η ς λέ
ξεις «Ζητάμε αμνηστία για τους καταδικασμένοι>ς, ζητάμε την απελευθέ
ρωση των κρατουμένων ζητάμε συμ
φωνία».
Τα πλακάτ κρεμάστηκαν από τα
παράθυρα του όνόοου ορόφου μιας
πολυκατοικίας στις δυο πλευρές του
δρόμου σε κεντρικό μέρος της Βαρ
σοβίας,
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΝΕΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
Μι την πυροδότηση μηχανημάτων

ΒΙΚΤΟΡ1Α
Ομάδα «δυσαρεστημένων» στρα
τιωτικών στις Σεϋχέλλες που, από
προχθές το πρωί, έχουν καταλάβει το
αεροδρόμιο, τον ραδιοσταθμό και το
ε,ργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της χωράς, απειλούν να
σκοτώσουν 239 άτομο που κρατούν
ως ομήρους και να ανατινάξουν το
λιμάνι και όσα κτίρια έχουν υπό τον
έλεγχό τους, αν δεχθούν επίθεση από
τα κυβερνητικά στρατεύματα.
Μέχρι αργά προχθές το βράδυ, το
πραξικόπημα βρισκόταν εν εξελίξει
και οι πληροφορίες που έφθαναν από
τα νησιά αυτά του Ινδικού ωκεανού
ήταν συγκεχυμένες. Ό πω ς μετέδωσε

αναγκαίες ποσότητες.
Η Αθήνα έχει μεταβληθεί σε ενα
απέραντο παζάρι όπου σε κάθε γωνιά
πλανόδιοι πωλητές έχσον εγχαταστή
σει tu καροτοάκια ή τα φορτηγά τους
ενώ tu πεζοδρόμια έχουν καταληφθεί
από σωρούς από καφάσια.
Τέλος και σπουδαιότερο: αφού τα
προϊόντα δεν διακινούνται πλέον μέ
σω των χονδρεμπόρων ή των μεσα
ζόντων οι τιμές τους θα έπρεπε νο
έχουν μειωθεί κατά ποσοστό 12%
τουλάχιστον όσο ήταν το χονδρεμπο
ρικό κέρδος. Αντίθετα όμως οι τιμές
όχι μόνο δεν υπκχώρησαν αλλά σε
όλες σχεδόν η ς περιπτώσεις ακρίβηναν. και ο κ. Βαρβιτσιώτης καταλήγοντας υπογραμμίζει, ότι η κατάστα
ση θα Γ.πιδεινωθείακόμη περισσότερο
λόγω τέλους της παραγωγικής περιό
δου και της επιστροφής των Αθη
νοίων από τις διακοπές. Έτσι η
Κυβέρνηση σημείωσε μια ακόμη
παταγώδη αποτυχία με τα πρόχειρα
μέτρα που πήρε. Είναι δε κυφός να
εγκαταλείψει τους επιπόλαιους πειρα
ματισμούς και να δει με σοβαρότητιι
το όλο θέμα.

το BBC. επικαλούμενο πληροφορίες
Βρετανής που ζεί σπς Σεϋχέλλες, οι
στρατιωτικοί ο αριθμός των οποίων
δεν είναι γνωστός - δεν ζητούν την
ανατροπή της κυβερνήσεως ή την
παραίτηση του σοσιαλιστή προέδρου
Αλμπέρ Ρενέ, αλλά την απομάκρυν
ση ανωτέρων αξιωματούχων των
ενόπλων δυνάμεων. Ά λλες πληρο
φορίες αναφέρουν ότι οι στασιαστές
ζήτησαν να τους παραδοθούν οι δύο
γιοι του προέδρου.
Τυ πραξικόπημα εκδηλώθηκε
προχθές το πρωϊενώ ο πρόεδρος Ρενέ
βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στο
νησί των Σεϋχελλών Αμιράντες, εκα
τοντάδες χιλιόμετρα από την πρω
τεύουσα Βικτόρια. Πληροφορίες που
έφθασαν στο Ναϊρόμπι της Κένυα λέ
γουν ό η ακούσθηκαν σποραδικοί
πυροβολισμοί κι εκρήξεις στο κέντρο
τη; πρωτεύουσας λίγο nptv από την
ανακοίνωση του κρατικού ραδιοστα
θμού, ότι υπεβλήθη 24ωρη απαγόρευ
ση της κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει
καμιά εξακριβωμένη πληροφορία για
νεκρούς ή τραυματίες, αυτόπτες μάρ
τυρες όμως δήλωσαν ότι σκοτώθηκε
αριθμός στρατιωτών κατά τη όιάρ. ΚΟα ανταλλαγής πυροβολισμών,
νωρίς προχθές το απόγευμα. Δεν
υπάρχουν επίσης πληροφορίες για το
πώς ακριβώς έδρασαν οι πραξικοπη
ματίες και ποια ήταν η αντίδραση
των νομιμοφρόνων στρατευμάτων,
αφού οι τηλεπικοινωνίες της χώρας
με τον υπόλοιπο κόσμο διακόπηκαν
για αρκετές ώρες. Απότο Νέο Δελχί
πάντως επιβεβαιώθηκε ότι έχουν
ακυρωθεί όλες οι πτήσεις από και
προς ης Σευ χέλλες.
Ο ανταποκριτής του γαλλικού
πρακτορείου μετέδωσε προχθές το
βράδυ όη οι στασιαστές κρατούν
τους 239 ομήρους στον κτίριο όπου
στεγάζεται ο κρατικός ραδιοσταθμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρα
κτορείου Ρώϋτερ, το κτίριο φρουρού
σαν δέκα Τανζανοί στραηώτες,
βαρκιά οπλισμένοι.
Οι πραξικοπηματίες ανακοίνω
σαν πως στους ομήρους συγκαταλέ
γονται και πέντε μισθοφόροι, που
επεχείρησαν τον περασμένο Νοέμ
βριο να ανατρέψουν την κυβέρνηση,

Επιδείνωση της
Μικρή ανάκαμψη της εξαγωγικής
δραστηριότητας για το 1982 προβλέ
πει το Κέντρο Εξαγωγικδιν Ερευνών
και Μελετών ΙΚΕΕΜ). σε σύγκριση
όμως με το 1981. έτος που χαρακτη
ρίστηκε ως το χειρότερο μετμπολεμι
κό εξαγωγικό έτος Κατά η ς εκημή
σεις του ΚΕΕΜ .οι εξαγωγές το 1982
θα υπολειφθούν αισθητά από το επί
πεδο του 1980. Εξάλλου, σύμφωνα
μκ τα στοιχεία του ΚΕΕΜ. κατά το
πεντάμηνο Ιονυυαρίου - Μαϊου 1982.
οι ελληνικές Γξογωγές ξεπέρασαν
κατά 23% (σε δολλάρια) το επίπεδο
της αντίστοιχης περιόδου του 198!,
η εικόνα όμως αυτή eïvat παραπλα
νητική, λόγω του «αφύσικα» χαμη
λού επιπέδου των εξαγωγών που εί
χαν καταγραφεΙ τον Ιανουάριο
Φεβρουάριο 1981. αμέσως μετά την
ένταξη στην ΕΟΚ. Οι εξαγωγές κατά
το ίμηνο Ιανουάριου Μαϊου 1982
βρίσκονται στα επίπεδα της αντίστοι
χης περιόδου «ου I‘>80. σέλα θεωρεί
αιι βεβαισότιΚατά το β’ εξάμηνο του
1982 θα υπολειφθούν πολύ των εξα
γωγών του β' εξαμήνου του 1980.
• Για το 1982 προβλεπεται, με βά
ση στσιχκία του ΟΟΣΑ, ό η θα
σημειωθεί μια μικρή επιτάχυνση του

Οι προκηρύξεις είχαν την υπο
φή της Αλληλεγγύης. Ενώ έπεφταν
στο δρόμο όπου η ς μάζευαν οι δ«ι
βάτες, εξαπολύθηκε ένα αερ
ρυμουλκώντας ένα πλακάτ με. την λέ
ξη «Αλληλεγγύη·.
Τα πλακάτ αφαψέθηκαν προψαν
από η ς δυνάμεις ασφαλείας,
από 15 λεπτά.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
Με μια δραμαηκή έκκληση πρόί
την Αρχιεπισκοπή της Πολωνίας, ώ
κοσι μια Πολωνέζες που έχουν κατο·
δικαστεί γω συνδικαλιστική δράσΠι
καταγγέλλουν τις συνθήκες διαβιάσεως τους σ η ς φυλακές Κρουζβάνιεκ, όπου εφουν ποινές από ένα έως
πεντέμισυ χρόνια.

ΣΕΡΡΕΣ: (Τηλεφωνική ανταπό
κριση του Αργ. ΒερβίΛίδη)
' Αλλο ένα θετικά αποτέλεσμα απέ
σπασε η ΒΕΡΟΙΑ στον τρίτο κατά
σειρά φιλικό αγώνα της.
Συγκεκριμένα έπαιξε μέσα στις
Σέρρες με τον ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ με
την οποία ήρθε ισόπαλη 1-1Στο σκορ προηγήθηκε η τοπική
ομάδα με γκολ που πέτυχε ο Παπαδημητρίου στο 37', ενώ η ΒΕΡΟΙΑ
ισοφάρισε στο 5Γ με βολίδα του
Ακριβόπουλου.
Η εκτός έδρας αυτή ισοπαλία
παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις εάν
σκεφθεί κανείς όη ο αντίπαλός της
ΠΑΝ’ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ λίγες μέρες πριν
(Κυριακή) νίκησε μέσα στον Βόλο
τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ με 2-0.
Επίσης θα πρέπει να υπογραμμι
στεί όη ενώ ο γηπεδούχος ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ άπειςε με πλήρη σύν
θέση η ΒΕΡΟΙΑ για διάφορους λό
γους έπαιξε χωρίς 5 περυσινά βασικα
της στελέχη όπως οι Χ'Άθανασίου,
Μαραγκός, Τοπαλίδης. Γκέσιος και
Πουρσανίδης καθώς και οι 2 νεοαποκτηθέντες Ισχνόπουλος και Μουσού-

ρπςΤο θετικό αποτέλεσμά της η
ΒΕΡΟΙΑ το οφείλει στην έξυπνη
τακτική που ακολούθησε ο προπονη
τής της Στέφανος Γαϊτάνος που
παρέταξε δύο ζώνες αμύνης και στηρίχθηκε σ η ς αιφνιδιαστικές αντεπιθέ
σεις με η ς οποίες ήταν άκρως επικίν
δυνη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ:
Σκούνας,
Αριτζής (46' Κεραμυδάς) Ταράσης,
Τραϊανόπουλος, Κατσαβάκης, ΑΙβαζίδης. Πανταζής (46' Αναστασιάδης)
Μπάτης, Παπαδημητρίου, Δημητρίου (75' Βούρτσος) Γεωργιάδης.
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (85' Αντωνάς) Κατσώνης, Γιατζιτζόπουλος,
Μίλης Γ, (46' Μαορουδόγ?Φυ)
Παπατζίκος, ΠαρίζαςΈίμπος, Χατζά
ρας, Μίλης Φ· (44' Βογιατζόπουλσς)
Μελετίδης, Ακριβόπουλος.

ανταγω νιστικότητας

ρυθμού ανυπτύξεως των εξαγωγικών
μας αγορών, που θα παραμείνει
ωστόσο και πάλι χαμηλός, στο επίπε
δο του 3.5%. Η επιτάχυνση είναι
αποτέλεσμα της αισττητης ανακαμ
ψεως της ζητήσεως σης αγορές του
ΟΟΣΑ (+ 2,5% απδ κάτω του -4%)
που εκημάται ότι δεν θα εξουδετερω
θεί εντελώς από την επιβράδυνση
που προβλέπεται για όλες τις υπόλοι
πες αγορές puç, και κυρίως για η ς
χώρες του ΟΠΕΚ. Σημειώνεται όη
τα ποσοστά αυτά είναι αισθητά χαμη
λότερα απ' ότι υπολογίζονταν στην
προηγούμενη πρόβλεψη, κυρίως λό
γω της ασθενέστερη; ανακάμψεως
στην περιοχή του ΟΟΣΑ, αλλά και
της δυσμενέστερη; τροπής που πή
ραν οι εισαγωγές των σοσιαλιστικών
χωρών.
• Εξάλλου, για το 1982, προβλέπεται ότι θα σημειωθεί μια παραπέρα
επιδείνωση της ανταγωνισηκότητας
το>ν ελληνικών προϊόντων. Βασικός
παράγοντας στην εξέλιξη αυτή ο'ναι
ή αύξηση τόυ κόστους που προκύ
πτει από τη σημανηκή αύξηση της
αμοιβής της εργασίας, ιδιαίτερα βέ
βαια στους εργασιοβόρους κλάδους
της βιομηχανίας. Η επιβράδυνση

τοποθετημένων στις στέγες διασκορ
πίσθηκαν προκηρύξεις στους δρό
μους, με η ς οποίες καλείται ο λαδί
να λάβη μέρος στις διαδηλώσεις ΐΠί
31 Αυγούστου και ορίζονται τέσσερ4
όιαφορεηκά σημεία στην ποωτεύσΟ’
σα ως τόποι για τη συγκέντρωση
πλήθους.

Ισοπαλία έφερε
η Βέροια στις Σέρρες

ΟΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ

Κ ρ ίσ ιμ η συνάντηση
Α ρσένη - εμπόρων
της περιοχής Θεσσαλονίκης διαμαρ
τύρεται για τον νέο τρόπο με τον
οποίο γίνεται η εμπορία.
Οπως τόνισαν, δεν είναι αντίθετοι
στην είσοδο των συνεταιρισμών στην
εμπορία των γεωργικών προϊόντων.
Θέλουν όμως να έχουν πλήρη ελευ
θερία στην διάθεση της πΊιαγωγής
τους, είτε μέσω συνεταιρισμών είτκ
μέσω εμπόρων,
Ό σ ο για τις τιμές των σπωροκηπευτικών τείνουν να διαμορφωθούν
στα επίπεδα προ της «μάχης της
λαχαναγοράς».
ΘΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
ΑΚΡΙΒΗΝΑΝ ΑΝΤΙ
ΝΑ ΦΘΗΝΗΝΟΥΝ
Εξάλλου, ο τ. υπουργός κ. I. Βαρβιτσιώτης. σε προχθεσινές δηλώσεις
του. για το θέμα της αγοράς οπωροκηπευτικών, τονίζει ότι. πέραν της
οποιοσδήποτε θριαμβολογίας και της
προσπάθειας να δημιουργηθούν φθη
νές εντυπώσεις, η επάρκεια των αγα
θών και η πτώση των τιμών, έχει
παρατηρηθεί μόνο στο κτίριο της
Αγίας Παρασκευής και όχι στις ργκαταοτάσεις του Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
Τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα
της πολιτικής της Κυβέρνησης οίνοι
τα ακόλουθη:
Σημειώθηκε και εξακολουθεί να
υπάρχει έλλειψη σε πολλά ατό τα
προϊόντα.
Χάος και αρρυθμία παρατηρεί ιοί
στην Κεντρική Λαχαναγορά όπου
λόγω ανυπαρξίας προγραμματισμού
άλλα προϊόντα ειοκομίζονται σε
υπερβολικές ποσότητες, παραμένουν
απούλητα και σαπίζουν με αποτέλε
σμα οι παραγωγοί να ζημιώνονται
ενώ όσα ειοκομίζονται σε μικρότερες
από τις κανονικές ποσότητες επιβα
ρύνονται με καπέλλο.
Οι καταστηματάρχες (μανάβηδες,
εστιάτορες κλπ) για να μπορέσουν να
συγκεντρώσουν τις ποσότητες που
χρειάζονται για νο εξυπηρετήσουν
την πελατεία τους ταλαιπωρούνται
αφάνταστα αφιερώνοντας καθημερι
νά πάρα πολύ χρόνο στην αναζήτηση
των προϊόντων, που τις περισσότερες
φορές δεν τα προμηθεύονται στκ

υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας 200
300 Παλαιστινίων τραυματιών σε
ελληνικά νοσοκομεία.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ Τετάρτη
Ο Πολωνικός Λαός αψήοησε η ς διαταγές της χούντας του Γ ιαροοζέλσκυ και κατέβηκζ πάλι στους δρόμους υψώνοντας, αυτή τη φορά,
πλακά: στο κέντρο της Βαρσοβίας και ρίχνοντας προκηρύξεις μ*
πυροδότηση αδίκων μηχανημάτων.
Μαχητικά στελέχη της «Αλληλεγγύης» - που δεν διαλύθηκε όηας
έγραψαν μερικοί κονδυλοφόροι - με επικεφαλής άνδρες, γυναίκες κ«
φοιτητές, τόλμησαν να συγκροτήσουν πορεία στο κέντρο της Βαρσο
βίας και να φωνάξουν συνθήματα για ελευθερία και δικαιοσύνη.

ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ
ΠΑΛΙ ΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ
Συνέχεια στην 4π

σοβαρού προβλήματος στθν
Νομάρχη, ο τελευταίος υ π ( Χ Τ $
θηκε ό η θα καταβάλει κάθ πρ
πάθεια να αποσυρθούν (δηλΛ^
να ταφούν) ορισμένες ποσότη<*ί
βιομηχανικών ροδάκινων *·Όι
έδωσε σχετική εντολή στο Λ/ν*^
Γεωργίας. Παράλληλα κάλβ<*
τους παραγωγούς να αγωνιστοί*
ώστε να υποχρεωθούν οι βιομθ'
χανίες να αγοράσουν ροδάκινά
Στο τελευταίο αυτό θέμα ο *
Πινακίδης δεν διευκρίνησε αν θ®
υπάρξει και κυβερνηηκή παρέθ'
βάση προς τις βιομηχανίες, αλΜ
άφησε να εννοηθεί ότι οι παραγ<4'
γοί θα πρέπει να αγωνιστούν
νοι τους για να πετύχουν το <τώ
χο-τους.

ΔΙΑΛΥΣΗ
ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ
Διαλύω τους αρραβώνες μου 1*^
την δ. Μαρία Πασβάντη γιο σιΚοΤ*
νειακού; λόγους.
,«
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛ*

των προϊόντων μθί

αυτή εξουδετερώνεται, τουλάχιστον
μερικρ, από την αύξηση των ποσο
στών επιστροφής για η ς διάχυτες
επιβραδύνσεις τηςαποφ. 1574/70 της
Ν.Ε.. η αύξηση όυακ αυτή ιστΰει ιιόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρή
σεις ορισμένων κλάδων Η επιδείνω
ση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών προϊόντων προβλέπεται
πάντως όη θα μετριαστεί από τη «διο
λίσθηση» της ισοημϊας της δραχμής
έναντι του δολλαρίου, αλλά και των
άλλων βασικών δυτικών νομισμάτων
κατά τους τελευταίους μήνες.
Γενικότερα, είναι φανερό ό η οι
ελληνικές εξαγωγές δεν μπορεί παρά
να αντιμετωπίζουν
προβλήματα
ανταγωνισηκότητας, όταν ο ρυθμός
του πληθωρισμού στη χώρο μας. εί
ναι σταθερά υπερδιπλάσιος του αντί
στοιχου ρυθμού του συνόλου του
ΟΟΣΑ ή και της ΕΟΚ, είναι ανώτε
ρος του ρυθμού όλων των βασικών
ανταγωνιστών μ »; (πλήν Τουρκίας),
ενώ ταυτόχρονα η πραγματική ισοτι
μία της δραχμής εξελίσσεται μ*
ρυθμούς που δεν αρκούν για να αντι
σταθμίσουν η ς διαφορές αυτές.
Ό σ ον αφορά την ανάκιιμψη των
εξαγωγών το 1982. το ΚΕΕΜ παρα-

τηρεί ότι οφείλεται βασικά στην ανό
κάμψη της ζητήσεως στις αναπτυνθ*
νες δυηκές χώρες, που είναι ωστά4*
ασθενής, ενώ ταυτόχρονα προβλί*\
ται επιβράδυνση της ζητήσειΐ*
OMSKτις ΟΛΛΛς «ςα flu γικες μας u ) vf·*,
και ιδιαίτερα στη δυναμικότερα _
αυτές, τη Μ. Ανατολή και Βορ. ΑόΡ*
κή. Εξάλλου, προβλέπεται όη ^
κατά το τρέχον έτος θα σ υ ν εχισ τή
επιδείνωση της ανταγωνιστικότηύ"
των ελληνικών προϊόντων.
Σε σχεηκή μελέτη του ΚΕΕΜ σ
την εξέλιξη της πορείας των ελλά*
κών εξαγωγών το β' εξάμηνο
1982. αναφέρονιαι, μεταξύ άλλ®ν'
και τα εξής:
• Οι εξαγωγές κατά το α" εξάμθΛ
του 1982 σημείωσαν αύξηση κβ<®
21.9% ένανη του αντίστοιχου εξαθ^
νου του 1981, πράγμα που σημώ'Τ
ότι έφθαοαν στο επίπεδο των 2Ό
εκ. δολλαρίων. Σύμφωνα με τα οώ
λυτικότερα στοιχεία της ΕΣΥΕ γτ«’^
ίμ η εη Ιανουάριου Μαϊου 1982» ^ j
Εξαγωγές έφθοσαν τα 1 850 εκ. δο^
λάρια, σημείωσαν δηλοδή αύξθ^
κατά 23Δ% έναντι της αντίστοιίς
περιόδου του 1981 και κάμψη
0,7% έναντι της αντίστοιχης 1*9?
δου του 1980.

Νέο κρούσμα
απάτης
από Α ραβα
Τ Ω Ρ Α Μ Ε Ρ Ο Δ Α Κ ΙΝ Α

Ξηλώνονται
οι έμποροι από
την αγορά

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

^Μ εγάλες ανακατατάξεις και ανα0 Μ(Η“° ειζ αναμένεται να γίνουν
αΓΙν . ^«χαναγορά του Ρέντη (ναι
με , '>Χζ ^°ΧαναΎθρές της χώρας)

Ζ υμώ σεις και διαπραγματεύσεις
για καταρτισμό τω ν συνδυασμ ώ ν

ί«α6ώ0, ! Γ ΡμΟΥη Τ° υ νόμ0° yu*
Τονλ
των *°*Οβτημάτβν των
^ νθρεμπόρων. «ου θα δημοσιευτεί
KllRI ^ . «έΡ ^ ΟΓΓ|ν Εφημερίδα της
£ ί , Ρ 0“ >ς' Η ι,ΧΕτ,κ'ν1 διαδικασία
Οα r ,° ριστε' ,1ε κοινή απόφαση που
«δώ σουν οι υπουργοί Γεωργίας
pió- μ710ρ'ου· Σύμφωνα με πληροφον" ληφθούν τα
«“Ρβκάτβ μέτρα;
tatf ? 001 Χονδρέμποροι έχουν στην
καιαη-· 1<η>’ ΓΓεΡιοοότερα από ένα
τα οποία έχουν υπενοιΜΙΟ \ ’ ι ¡-Τ0^ “ιραιρεθεί το προνόβΤη’^(ιΤ'Λαδη· θα μείνουν με ένα κατά-

Ο ριστικοποιήθηκαν - εκτός
α π ροόπ του
τα ονόματα των
τριώ ν υποψ η φ ίω ν που Οα διεκδικήσουν το αξίωμα του δημάρχου
στη Βέροια κατά τις δημοτικές
εκλογές. Η οριστικοποίηση αφο
ρά βέβαια το τρίτο όνομα, του κ.
Α νδρέα Βλαζάκη, αφού οι κ.κ.
Τ σαλέρας και Γαβριηλίδης είχαν
ήδη
ανακοινώσει επίσημα την
δπωη>,“ ηςΛ Κ£νέ? ®έσεις που θα
θη
ρ7τ'®°*ν Μ* τον τρόπο αυτό,
υποψ ηφιότητά τους.
o u vttn?^
*ατά προτεραιότητα
Ο κ. Β λαζάκης ανακοινώνει
te· i Ρσμο' και στη συνέχεια ιδιώσήμερα επίσημα την υποψ η φ ιό
έμποροι.
τητά του (σχετικό μήνυμα δη μ ο 
Ttu^rftí. 'Ρ°Ρλεψθεί ο αποκλεισμός
σιεύεται σε άλλη στήλη), μετά
lu na/ " VU1V πεΡΐππί)σεοιν για διπλές
* Τ Λς οτο μέλλον
τη ν απόφαση του κυβερνώ ντος
κητ. , „ ' «οξηθούν τα ενοίκια τιον
κόμματος να υποδείξει α υτό ν σαν
“οτηματ,υν ^
Λαχαναγοράς,
υποψ
ήφ ιο π ο υ είναι και γεν,
0ΚΛ; - καλυφθούν τα έξοδα του
γραμματέας τη ς Ν .Ε. Π Α Σ Ο Κ ,
Χτ
δίνο ντα ς έτσι στενή κομματική
· * * » ■ ■ * . λιγότερες ποσότητες
χροιά στο συνδυασμό του. Α υτό
ΛΡ°χθέτ Κ'*ΤΙΙΛ''ν
ειοκομίσθηκαν
ΟΙ^,Τ* oy|v αγορά μέσω του
φαίνεται και από την ονομασία
«ιιξη. Λ *V* 01 *9**5 εμφανίζουν
του σ υνδυασ μού του (Δ η μ ο κρ α 
καν - 2 / τ“ηευ>· Συγκεκριμένο μπή·
τική Α λλαγή), αλλά προκύπτει
ιό να, 'ν “Χορό της Αθήνας 2.009
°So¡0, '’'"^Ροκηπευτ.κό, από τους . και α π ό το γεγο νό ς ότι το Κ Κ Ε
πατήτ^ η μιΠ0* Ótuv καρπούζια και
δεν θα υποστηρίξει σ' αυτή τη φά
a , PüVDa< λ ΐλλ,|λ“ ' η αλόΧ"ιττΙ και
ση •'ην «Αλλαγή», αφού έχει να
KT)ntUT, .Ρέ^στη μεταφορά οπωρουποστηρίξει δικό του υποψήφιο.
φόρη„.ΙΓων έχει δημιουργήσει συμΜ άλιστα ο κ. Γ αβ ριηλίδη ς δίνει
Οποιίι ° την ΡΧ°Ρ“ ruü Ρέντη, με
ρ^'^-εομο μεγάλες ποσότητες από
υπερκομματικό χαρακτήρα στο
^ ^ κ ιν α και φρούτα νη σαπίζουν.
συνδυασμό του (Δ ημοκρατική
Συνεργασία) αφού θα περιλαμβά
νονται σ ' α υτόν και άτομα που
α νή κο υ ν
ιδεολογικά
στο
Π Α Σ Ο Κ και στον ευρύτερο
δημοκρατικό χώ ρο.
Α π ' τη ν άλλη πλευρά ο κ.
Τ σαλέρας καταρτίζει το ν ανεξάρ
τητο συνδυασμό του και σύμφω
να με πληροφορίες μας έχουν
*ου ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΓΑΔΗ περιληφθεί σ' α υτόν άτομα που
κινούνται σ το ν ευρύ δημοκρατι
φοολ· λ1 0κηνοθείες μας πολλές
Yo··· - *Γν προσδιορίζουν καλά τα
κό χώ ρο.
Τ^ μ ε ν α ενός έργου.
Ο πω ς πληροφ ορούμ αστε η
ΥΡβψα κάποτε για τη Λωξάντρα
πρόταση του κ. Τσαλέρα για διε
*
ΡήΥορίου,
πραγ* ρ’11'?Ρ*ου· Μακρυά από την
προσ!1?,!!^Τητα' Εί*ε αρχίοει με το
5^ . ΦυΧικο τραγούδι «Ά ν δεν σε
Π Müvu σου σαράντα ομολογίες·.
Τρ_ \®Χέση είχε αυτό το σατυρικό
YoilIOW” τον> *^30 με το έργο που
επ,.?ΤΎ,κ*- πολύ ενωρίτερα; Αλλά
|) είναι προσφυγικό, δόστο..,
Γ
Ετσι και τώρα με το έργο του
9ονιό^'°° ®ιζ'>τΐνού · Ποιος είναι ο
του αδελφού μου» που παροοJ>«tui στις 9 το βράδυ κάθε ΔευτέΑΘΗΝΑ 19 (ΛΙΤΕ)
'
την ΥΕΝΕΔ.
Το 7ο περιφερειακό σεμινάριο
σκηνοθέτης του τίποτε δεν του Κέντρου Μελετών Τελμηρίωσης
μ„ ,τ10ε. Παρουσιάζεταν/να b τρω- και Εκπαίδευσης (Κ ΕΜΕΤΕ) της
μ(βν 1,0 πουρός ενδυμάσίας (ουδέ- ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις 20
nie ,0μοιδτητα έχει με την στολήν και 21 Αυγούστου 1982 στο εργατικό
ποι'ν νη“Τ0λ· Θράκης), ομιλίας, τρό- κέντρο Φλώρινας.
πο0η„” υμ,,ερ,1>0Ράς. και γενικής
θα συμμετέχουν οι διοικήσεις
λυγ ■ αια^· Eivui κάη άλλο. Ακριβοτων Εργατικών Κέντρων Βέροιας,
ΚΧιίι η επειδή συμβαίνει να είμαι κι Γιαννιτσών. Γρεβενών, Έδεσσας (2),
un
υ,,ν09· Δεν γράφω για άλλες
Καστοριάς. Κοζάνης. Νάουσας. Πτο,εΡες λεπτομέρειες.
λϊμαΓδας.
,ο,Μ,.,,ς
{ηοικήσεις

και στα

πεταχτα

ξαγωγή τω ν εκλογώ ν σε πολιτι
σμένο επίπεδο καθώς και η πρ ό 
τασή του για ελεύθερη δημόσια
συζήτηση με τους άλλους υποψ η 
φίους είχαν ευμενή απήχηση στο
λαό τη ς Βέροιας. Α πό την πλευ
ρά, όμω ς, τω ν δύο άλλω ν υπ ο ψ η 
φίω ν δεν υπήρξε καμμιά απάντη 
ση ή αντίδραση μέχρι στιγμής και
το γεγο νό ς αυτό ερμηνεύεται σαν
απροθυμία να «αναμετρηθούν» σε
δημόσια συζήτηση με τον κ. Τσα
λέρα ή να δεαμευθούν στο θέμα
τη ς προστασίας τη ς πόλεω ς από
την ρύπανση και ηχορύπανση
κατά τη ν προεκλογική περίοδο.
Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α
ΣΤΕΛΕΧΏ Ν
Χ ω ρίς τα βασικά στελέχη του
συνδυασμού της «Δ ημοκρατικής
Συνεργασίας»
τω ν
εκλογώ ν
!978,φαίνεται ότι θα είναι ο σ υ ν
δυασμός του Π Α Σ Ο Κ με επικε
φαλής το ν κ. Α νδρέα Βλαζάκη.
Έ τσ ι από τους συμ β ο ύλο υ ς του
συνδυασμού που κέρδισε τότε τις
εκλογές
και οι οποίοι είχαν
• κουβαλήσει» τις περισσότερες
ψήφους - θα περιληφβΰυν τώρα,
κατά πάσα πιθανότητα, μόνο ο κ.
Γ ιώ ργος Κ απράρας, ο κ. Νικ.
Κ οτρίδης, ο κ, Α ντ. Σιμ όπουλος
και ο κ. Σ άββας Ιω αννίδης που
ανήκουν ιδεολογικά στο χώ ρο
του Π Α Σ Ο Κ . Α πό νέα ονόματα,
που θα περιληφθούν στο συνδυα
σμό του Π Α Σ Ο Κ , φέρεται ο κ.
Π ρόδρ. Τ σα μ πουλα τίδης, που
προσχώ ρησε στο Π Α ΣΟ Κ αμέ
σω ς μετά π ς εκλογές του Ο κτω 
βρίου 1981.
Α ντίθετα ο κ. Γ αβριηλίδης
δεν αντιμετω πίζει σοβαρό πρ ό 
βλημα στελεχώ ν στο συνδυασμό
του. αφού ξεκινά έχοντα ς σ'

Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ Τ Η Σ Γ .Σ .Ε .Ε
Θ Α Γ ΙΝ Ε Ι Σ Τ Η Φ Λ Ω Ρ ΙΝ Α
Συμμετέχουν Βέροια και Νάουσα

_

D U M

B A N

oy p ó

NTOUPIMUAN
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5e* την
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των πρωτοβαθμίων οργανώσεων too
ΕΚ Φλωρίνης.
Στο σεμινάριο θα συζητηθούν:
— Η αναγκαιότητα της συνδικαλι
στικής εκπαίδευσης, με εισήγηση τον
συνδικαλιστή Γ. Μπρεγιάννη.
— Η οργάνωση και η δομή του συν
δικαλιστικού κινήματος, με εισηγητή
τον πανεπιστημιακό δάσκαλοΓ. Κουκουλέ.
— Οργανωτική και λειτουργική ανά
πτυξη του συνδικαλιστικού κινήμα
τος με εισηγητη τον συνοικαλιστή Ρ.
Σπυρόπουλο.
— Οι κοινωνικές ασφαλίσεις, με εισ
ηγητή τον καθηγητή Αρη Σίσσουρα.
— Ανάλυση του Ν. 1264/82 με εισ
ηγητή τον υπεύθυνο του ΚΕΜΕΤΕ
Λ. Αποστολίδη.
Στις εργασίες του σεμιναρίου, τη
δεύτερη μέρα, θσ παρευρεθεί ναι ο
γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ Γ.
Ραυτόπουλος.

αυτόν α ρκετούς από τους σημερι
νο ύ ς δημοτικούς συμβούλους
τη ς «Δημοκρατικής Συνεργα
σίας». Θεοιρείταιθ, δηλαδή, βέ
βαιο ότι οι κ.κ. Μ ιλτ. Μ αυρίδης.
Δ. Στεφανίδης, Θ· Κ ω ν/νου, Αρ,
Λάιου, Ιωάν. Στιόκας και θ ω μ ά ς
Τ α ίλη ς Οα μπούν στον συνδυα
σμό του κ. Γαβριηλίδη, ενώ ο κ.
Α ντ. Κ ατσαμάκας θα υποστηρί
ξει, όπω ς πληροφορούμαστε, την
υποψ ηφιότητα του κ. Γ αβριηλί
δη. Τ ον κ. Γσβριηλίδη θα υπ ο
στηρίξει επίσης ο σημερινός δ ή 
μ αρχος κ. Ζ αμπούνης, ενώ ο
πλειοψηφίσας σύμβουλος κ. Δημ.
Κ ασαμπαλής δεν φαίνεται ότι θα
υποστηρίξει φανερά κάποιον από
τους δύο υποψηφίους (Βλαζάκη ή
Γ αβριηλίδη).
Στονσυνδυασμό του κ. Τ σα
λέρα υπάρχει, όπως πληροφορού
μαστέ, «μεγάλη προσφορά» υπ ο
ψηφίων. Έ τσ ι εκτός από τους
σημερινούς συμβούλους Αδάμο
Κ απρίνη, Ευαγ. Π ιιπαχαραλάμπους, Π αν. Γιαννακάκη, Αλ. Σΰρπη, Αθ. Τ σακτάνη, Κ ω ν/νο
Κ αζαντζίδη Κιιι ίσω ς τον Χ ρ ή σ ιο
Μ παντή, θεωρείται βέβαιο ότι θα
περιληφθούν στο συνδυασμό του
οι κ.κ. Θ ωμάς Κ ούτερης, Σ ταύ
ρος Κ ουρτίδης, Α ποστ. Στεργίου,
Αθαν. Τ σικερδάνος. Κ ω ν. Χατζηδημητρίου καθώς και οι κ.κ,
Ιω άν.
Δ ημητρακάκης,
Κων.
Ευθυμιάδης. Η λία ς Λαζός (ή ο
γιός του Γ ιώ ργος Λαζός),που
στις εκλογές του 1978 ήταν με
τον συνδυασμό του κ. Παναγιωτίδη. Ε πίσης στο συνδυασμό του
κ. Τσαλέρα συζητείται να περιληφθούν αρκετά στελέχη του κέν
τρου, που στις εκλογές του 1978
είχαν υποστηρίξει το ν κ. Παναγιω τίδη. Επιφυλλάσσονταν. όμω ς,
να ανακοινώ σουν «εν καιρώ» την

Ε θ α ψ ε το
εξώ γ α μ ο
σ την α υ λ ή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 19: Mm Iάχρο
νη γέννησε rvu εξώγαμο κυριτοόχι
κ α ι με τη δοήθεια της μητίρας της
το ίθαψ ι στην αυλή τον σπιτιού
τους, στα Κύμινα θεοσαλονίχης.
Πρόκειται Λα την Χρυσάνθη
Κούοιου χαι τη μητέρα της Σπυρίδούλα, cu οποίες υποστηρίζουν ότι
το κοριτσάκι γεννήθηκε νεκρό και
γΓ αυτό το έθαψαν
Το γεγονός αποκαλύφθηκε την
Κυριακή, στον η

kottcau

Στις Δημοτικές
Εκλογές του '78

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
πρόθεσή τους.
ΤΑ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Τ Ω Ν Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν 78
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις
δημοτικές εκλογές του 1978 ήταν
εγγεγραμμένοι 17.033 ψηφοφό
ροι που είχαν ψηφίσει 12.921.
Α πό τα έγκυρα 13.803 ψηφοπδελτία την πρώ τη Κ υριακή ο
συνδυασμός«Δ ημοκρατική
Συνεργασία»
το υ
σημερινού
δημάρχου κ. Ζ α μπούνη πήρε
0.189 ψήφους. ποΛνστό 45.34%
,ο συνδυασμός του κ. Τσαλέρα
πήρε 5.016 ψ ή φ ους, ποσοστό
36,75% και α συνδυασ μός του
Π αναγιω τίδη
2.445
ψήφους,
ποσοστό 17,91%.
Τη Δεύτερη Κ υριακή ο σ υν
δυασμός του κ. Ζ αμπούνη πήρε
7.700 ψήφους ανεβάζοντας το
ποσοστό σε 55,78% . Ε νώ ο σ υ ν
δυασμός Τσαλέρα πήρε 6.103 ψ ή
φους και ποσοστό 44,33% .
Α ναλυτικά οι ψήφοι όλω ν
τω ν συμ βούλω ν δημοσιεύονται
στην 3η σελίδα.

Παρατείνονται
ως 31 Αυγούστου
οι εκπτώσεις
Π αρατείνονται μέχρι 31 Α υγού
στου οι εκπτώ σεις στα εμπορικά
καταστήματα.
Σχετική απόφαση - υστέρα
από αίτημα των εμπόρω ν - υπ ο
γρ ά φ ει σήμερα ο υ π ουρ γός Εμ
πορίου κ. Γ.ΜωραΙτης.

δρχ. έπεσε
χθες το δολλάριο
1,50

Στις 71.227 δ ρ χ διαμορφώ θηκε
η τιμή πώλησης του δολλαρίου
σήμερα, έναντι 72.757 δρχ. χθ ες,
ουμφω να με το δελτίο τιμών ξ έ 
νων τραπεζογραμματίω ν
τη ς
Τ οάπείαο Ελλάδος

πηγ* «no

νοσοκομείο Αγια Σοφία, γιατί αιμορραγούοε (είχε γεννήσει την Π α
ρασκευή). Οι γιατροί τη ρώτησαν
τι έγινε το παιδί, εκείνη έπεσε <*
αντιφάσεις και ειδοποιήθηκε η
αστυνομία.
Απο τη νεκροτομή, που θα γίνει
σήμερα, θα διαπιστωθεί αν το κο
ριτσάκι γεννήθηχε ζωντανό ή ν ε
κρό. όπως υποστηρίζουν η 19χρονη
χαι η μητέρα της.

Στασίασον γυναίκες
στις φυλακές Κορυδαλλού
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Γυναίκες κρατούμενες του νοσο
κομείου των φυλακών Κορυδαλλού
στασίασαν προχθές το βράδυ και
τραυμάτισαν
την υπαρχιφύλακα
Μαρία Δαβέττα, 4 ί επών και την φύ
λακα Κωνσταντίνα Στουροπούλου,
23 ετών. Τα επεισόδια άρχισαν όταν
η κρατούμενη Ειρήνη Κατσανικάκη
(που έχει καταδικασθεί για χρήση
ναρκωτικών) ζήτησε από την υπαρχι
φύλακα Δαβέττα ένα χάπι «αρτάν·. Η
τελευταία της είπε ότι δεν υπάρχουν
«αρτάν* και της έδωσε ένα «οτεντόν».
Τότφ η Κ -.σονίκάκη εξί.μάνη. επετέθη
εναντίον η κ την χτύπησε και την
τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι. Στη
συνέχεια η Κατσανικάκη άρχισε να
•χαρακώνεται» με ένα ξυράφι και
αμέσως μετά, σε έξαλλη κατάσταση
άρχισε να σπάζει τα τζάμια του δωμα

ΟΙ ΨΗΦΟΙ
ΠΟΥ ΠΗΡΑΝΕ
ΟΛΟΙ ΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

τίου της. Επενέβησαν πέντε ακόμη
φύλακες και με μεγάλη δυσκολία
κατόρθωσαν να συλλάβουν την
Κατσανικάκη.
Σ το μεταξύ όμως είχαν εξεγερθεί
πολυάριθμες άλλες κρατούμενες που
εισέβαλαν στα γραφεία των φυλακών
κατέστρεψαν όττ βρήκαν και ξυλοκό'
πησαν και τραυμάτισαν σοβαρά την
φύλακα Σταυροπούλου, που βρισκό
ταν εκεί.
Τελικά, η τάξη αποκαταστάθηφ*
αργά το βράδυ, αφού η Κατσανικάκη
ιιίτυψέρθηκε στο γενικό κραηκύ
νοσοκομείο Πειραιώς.
Επίσης στο γενικό κρατικά νοσο
κομείο μεταφέρθηκαν και οι κυρίες
Δαβέττα και Σταυροπούλου, που
έχουν βαραές εγκεφαλικές διασεί
σεις.

Η ισότητα
ανδρών και
γυναικών
«τσόντα» σε
αγορανομικό
νομοσχέδιο!
Κατατέθηκε νέα »τσόντα» στο
αγορανομικό νομοσχέδιο που αναφέρεται στην... ισότητα ανδρών και
γυναικών.
Με την «τσόντα» παρατείνεται για
4 ακόμη μήνες η προθεσμία που έχει
ταχθεί με τον Ν. 1237/82 του
ΠΑΣΟΚ, στην Επιτροπή που καταρ
τίζει το σχέδιο νόμου για την εφαρ
μογή του άρθρου 4 παρ. 2 του Συν
τάγματος περί ισονομίας ανδρτον και
γυναικών.
Το άρθρο 5 του νομοσχεδίου που
α\μφέρεται στην δίωξη των αγορανομικών παραβάσεων (καπέλλο στα..,
σύκα κ.λ.π,) έχει ως εξής:
Με απόφαση του υπουργού
Δικαιοσύνης επιτρέπεται η παράταση
μέχρι Τέσσερεις το πολύ μήνμς της
πρεβεαμίος για την ολοκλήρωση του
έργου της Επιτροπής που συγκροτή
θηκε σύμφωνα με το άρθρα 1 του ν.
1237/1982 «περί συστάσεως Νομο
παρασκευαστικών Επιτροπών στο
υπουργείο Δικαιοσύνης».

Ακόμη ένα κρούσμα απάτης, με
δράστη Άραβα, σημειώθηκε στη Βέ
ροια. (Ίσως είναι και αυτό ένα αποτέ
λεσμα από το άνοιγμα που επιδιώκει
το ΠΑΣΟΚ προς τις χώρες του Τρί
του Κόσμου!).
Δράστης ο ΤΑΑΝ ΜΩΧΑΜΑΝΤ από το Κουβέιτ που ήρθε στη
Βέροια και παρίστανε τον μεγαλέμπορο (γιατί όχι και τον Εμίρη) και έπει
σε τον Θεσσαλονικιό έμπορο Ιωάννη
Καλαμπόκη να του πουλήσει 500
τόννους ροδάκινα.
Ο Καλαμπόκης φόρτωσε 37 τόν
νους ροδάκινα, για πρώτη δόση,
αλλά δεν βιάστηκε να τα προωθήσει
στο Κουβέιτ, περιμένοντας τον Αραφάτ να παρουσιασθεί και να καταβά
λει την αξία τους. Ο Ά ραβας όμως
δεν εμφανίστηκε και ο Καλαμπόκης
κατήγγειλε το περιστατικό στην
Αστυνομιιι. Μετά από αναζητηση
βρέθηκε ο Μωχαμάντ που απεστάλη
στον Εισαγγελέα και σήμερα το πρωί
θα δικαστεί κατηγορούμενος για από
πειρα απάτης.
Οπως ισχυρίζεται ο Καλαμπόκης
από την ενέργεια του Ά ραβα έχει
οποστεί ζημία περίπου 1.200.000

δρχΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
Από όργιινα της Ασφαλείας
Βέροιας συνελήφθη ο 23χρονος
Γιώργος Νοτσιούλας του Χρήστου,
κάτοικος Βέροιας, γιατί τα ξημερώμιιτα της Πέμπτης διέρρηξε το
εκκλησάκι στο φράγμα Λλιάκμονος
και έκλεψε 355 δραχμές.
Ανακρινόμενος . ο Νατσιούλας
ομολέιγηοε και άλλες παρόμοιες
μικροκλοπες.

Ποιοι πρέπει
ν’ αλλάξουν
εκλογικά
βιβλιάρια

Οτ εκ λογείς που έχ ο υ ν χ ά 
σει τα εκλογικά το υ ς βιβλιά
ρια, ε ίτ ε θέλουν νο τα α ντικα 
τα στήσ ουν γιατί έχο υ ν καταστραφ εί, θα π ρ έπ ει να α π ε υ 
θύνοντα ι στα αρμόδια Π ρω το
δικεία για να εφ οδια σ τού ν με
καινούργια Το ίδιο ισχύει και
για την προσθήκη φύλλων σε
εκλογικά βιβλιάρια που έχουν
χρησιμοποιηθεί ό λ ες του ς οι
σ ελ ίδ ε ς σε π ρ ο η γο ύ μ εν ες
εκλογές.
Το Παραπάνω επισημαίνεται
με εγκύκλιο του υπ ουρ γού
Εσωτερικών κ. Γ. Γεννηματά
π ρ ό ς το υ ς νομ ά ρχες π ροκειμ ένου οι εκ λογείς να εφ ο δ ια 
σ το ύ ν το τα χύ τερ ο δυ να τόν
με τα καινούργια εκλογικά βι
βλιάρια για να α π ο φ ευ χτεί ο
συνω στισμός και η ταλαιπω
ρία που παρατηρείται τις τ ε 
λ ευ τα ίες μ έρ ες προ των εκ λο 
γών.

Από θαύμα σώθηκαν
ο ι Έ λληνες ναυτικοί
ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΡΟΥΚΕΤΤΑ
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Κυριολεκπκά σε θαύμα οφείλεται
η σωτηρία των δέκα Ελλήνων «οι
των οκτώ αλλοδαπών ναυτικών, που
επέβαιναν στο φορτηγό «Λίτσιαν
Πρίντε». που όπως είναι γνωστό στις
9 Αυγούστου χτυπήθηκε από ιρακινή
ρουκέττα. ενώ έπλεε προς το λιμάνι
Μπαντάρ Χομεϊνι στον περσικό κόλ
πο και βυθίστηκε.
Οι δέκα Έλληνες ναυτικοί του
πληρώματος, έφθασαν χθές το μεση
μέρι στο αεροδρόμιο του Ελληνικού
με πτήση της Ραν Α*ρ. σώοι αλλά
κιιισφονώς ταλαιπωρημένοι.Μιλώντας για την περιπέτειά τους είπαν ότι
η σωτηρία τους οφείλεται σε εκπλη
κτική τύχη και συγκεκριμένα στο
γεγονός ότι η ρουκέττα που έπληξε
το «Λίτσιαν Πρίντε» παρεξέκλινε λί
γο από την πορεία της και χτύπησε
το πλοίο σε απόσταση τεσσάρων μέ
τρων από το μηχανοστάσιο. Αν είχε
πληγεί το μηχανοστάσιο το πλοίο θα
είχε αμέσως ανατιναχθεί και kutu πά
σα πιθανότητα δεν θα είχε σωθεί
κανένας.
Το«Λίτσιαν Πρίντε». φορτωμένο

με ζάχαρη βρισκόταν το μεσημέρι
της 9ης Αυγούστου στη «Ράδα» του
Μπαντάρ Χομώνΐ.
Ηταν το δωδέκατο (τελευταίο)
από τα πλοία που περίμεναν να
ξεφορτώσουν. Μπροστά του βρισκό
ταν ένα κορεάτικο φορτηγό. Τα 12
πλοία βρίσκονταν σε απόσταση 29
μιλιών από την ακτή του Ιράκ. Εύκο
λος στόχος για οποιαδήποτε επίθεση.
ΓΓ αυτό είχαν εξοπλισθεί. ΣκχΛ ίτσιαν Πρίντε» είχαν τοποθετηθεί δύο
πυροβόλα. Ένα στην πρύμνη και ένα
στην πλώρη. Κανείς υπό μ πλήρωμα
σύμφωνα με π ς αφηγήσεις τους 6εν είχε πάρει στα σοβαρά τον κίδνυνο που διέτρεχαν. Ξαφνικά, όμως,
στις 12.40 μ.μ. το κορεάτικο πλοίο
που βρικόταν μπροστά τους επλήγη
από πύραυλο στο μηχανοστάσιο και
ανατινάχθηκε. .Δεκαπέντε τουλάχι
στον από τα μέλη του πληρώματός
του, βρήκαν το θάνατο. Τότε ο
πλοίαρχος του «Λίισιαν Πρίντε» Π
Μαγκλώρας, βέβαιος ότι το πλοίο
του θα ήταν ο επόμενος στόχος διέταΣυνέχεια στην 4η

ΜΗΝΥΜΑ
Του υποψήφιου Δήμαρχου
του Συνδυασμού της
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΑΝΔΡΕΑ ΒΛΑΖΑΚΗ
Συμκολίτισες - Συμπολίτες,
Με πλήρη γνώση όλων των προβλημάτων, που αντιμετώπιζα ο
Δήμος Βέροιας, γνώση που πηγάζει από τη θητεία μου σαν Δημοτικού
συμβούλου της «Δημοκρατικής Συνεργασίας» και σαν τωρινού Προέ
δρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, κατεβαίνω επι
κεφαλής του συνδυασμού της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», για
να διεκδικήσω το αξίωμα του Δήμαρχου στην πόλη μας.
Οι φετεινές Δημοτικές εκλογές διαφέρουν ριζικά απ' όλες τις
προηγούμενες:
ΠΑΤ1 ο Ελληνικός λαός στις περσινές εκλογές έδιωξε οριστικά τη
Δεξιά από ιην εξουσία και καταδίκασε την ανυπαρξία της πολιτικής
αντίληψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΐη ν υποβάθμισε σε απλό εκτελεστή των εντολών της και «επαίτη».
ΠΑΤ1 η προσπάθεια ακόμα που καταβάλει σήμερα η Δεξιά στην
πόλη μας, να παρασύρει τους συνδημόίβς μας με τον «αναβαπτισμένο»
υποψήφιό της απλά και μόνο στοχεύει να γυρίσει πίσω tov θεσμό και
να τον κάνει τροχοπέδη στην πορεία για την Αλλαγή, επειδή αυτή από
ΣΗΜΕΡΑ περνάει μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΓΙΑΤΙ σήμερα η Τ.Α. κατοχυρώθηκε σαν πηγή άσκησης πραγμαηκής εξουσίας από τον Λαό, με τις ουσιαστικές αρμοδιότητες στη
Διοικητική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ΑΠΟΚΕΝΤΡΗ
£Η, που καθημερινά θεσμοθετούνται.
ΓΙΑΤΙ ο ρόλος του Δήμαρχου και του Δημοτικού Συμβούλου
.ΔΕΝ είναι τώρα να διεκδικεί πόρους και αρμοδιότητες, που είναι
δοσμένοι, αλλά να βρει μεθόδους και τρόπους, για νο αξιοποιήσει και
υλοποιήσει τις δυνατότητες του νέου θεσμού της Τ.Α. για ιην ανάπτυ
ξη της πόλης μας και να συμμετάσχο μέσα από τις Β' kui Γ' βαθμίδες
ιης στον ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣυμκολίτισες - Συμπολίτες,
Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να πάρουμε στα χέρια μυς την
διακυβέρνηση του τύπου μμς και να κάνουμε τον Δήμο Βέροιας πρω
τοπόρο, αντάξιο των ιστορικών του παραδόσεων
Στην υλοποίηση αυτών των στόχων βα αφοσυοθούμκ ολόψυχα και
θα θέσουμε στην υπηρεσία του Λαού της πόλης μας, τον ζήλο, τις
γνώσεις, την δραστηριότητα και κάθε άλλη μας δυνατότητα.
Είναι ευνόητο ότι το τεράστιο αυτό έργο απαιτεί την συμπαράταξη
όλων των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς εξαίρεση.
Η ευθύνη για το ότι αυτό δει· έγινε κατορθωτό δεν βαραίνει σίγου
ρα εμάς.
Βεροιώτιαες - Βεροιώτες,
Το συνδυασμό της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» πλαισιώ
νουν προοδευτικές δυνάμεις και πολίτες του τόπου μας γνωστοί για
ιούς αγώνες τους και την διάθεση για προσφορά στα κοινά.
Κατεβαίνουμε με θάρρος και αυτοπεποίθηση στις εκλογές και
καλούμε όλους σας σε μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για το θεσμό ra í για την πό
λη μας
Είμαστε βέβαιοι πως θα σταθου σωστά κ « υπεύθυνο στρ ερώτη
μα: 1

Ποιος μπορεί να κάνη το δήμο μας πρότυπο ανάπτυξης
Ο συνδυασμός της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» σήμερα
ΘΕΛΕΙ και ΜΠΟΡΕΙ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 Î

παρασκευή 20 Αυτό**

«ΛΑΟΣ>

ΣΕΛΙΔΑ 2η

.1 « 5 6 ? « 9 JO

Του Δ Η Μ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αυτός εχει σχέση μ ένα ιιγροτι
κό προΓόν μας.
9. Πιό φημισμένο είναι το σκωτσέζικο - Αρχικά ενός ελληνικού
ιδρύματος.
ΙΟ.'Ομοια - Σημείο του ΠΡΟ ΠΟ Αντίστροφο σύμφωνο.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Τέτοιος παίκτης είναι τώρα για
τη «Βέροια· ο Κουαουλάκης.
2 Τώρα δεν υπάρχει τέτοια φρουρά
στη χώρα μας.
3. Αντίστροφο ανατολίτικο ετηφώ
νήμα — Μιά καλλιτέχνιόά μας„.
ουγχωρεμένη,
4. Και σαν έμβλημα φανερώνει
εξουσία.
5. Μάρκα φορτηγών αυτοκινήτων
- Και έτσι ένας... καφές — Στο
ξεπούλημα διπλασιάζεται.
6. Και αυτός έχει το δικό του ύφος.
7. Με μιά άλλη λέξη τα άξια Αυτά τ αρχικά για δέκα χώρες.
8 Δουλειά της το._ βάφτισμα —

1. Η διάρκεια τους πολύ μεγάλη.
2. ΚΓ αυτοί άρρωστοι, ουσιαστικό
(αίτια τ.).
3. Κόβει... δημοτικά - Παράφορη
τρέλλα.
4 Στην αιτιατική πληθυντικού, εί
ναι και αυτοί Έλληνες (καθ.).
5. Αυτό... στα ξένα — Πολεμική
κραυγή — Μισό... κερί.
6. Έ να ς πρωθυπουργός της Γαλ
λίας. μεταπολεμικός — Ξένη
κατάφαση - Στην άμβλυνση
βρίσκονται στη... σειρά.
7. Συμπεραίνει — Ή ταν και η Δή
μητρα.
8 Στο νομό Κορινθίας ανήκει αυτό
το χωριό.
9. Τα είχε κάποτε.,, τετρακόσια —
Πολλά στη Βέροια και στη
Νάουσα, εδώ ένα.
10. Μιά πόλη τη; αρχαίας Θράκης —
Το χρησιμοποιούμε για παρο
μοιώσεις.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ! I. ΓΟΝΔΟΛΑ 2. ΙΡ - ΕΤ - ΙΝΑ 3. ΑΦΑΣΙΑ - ΟΝ 4. ΜΑ
- ΙΗ 5.’ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ 6. ΣΟ - ΤΑΝ1Α 7. ΣΑΙΝΑ - Κ(Α
ΠΑΙΡ(Ο) 8. Ν(Ι)Κ(Η> - ΗΤΑ 9. ΕΝίΑ - ΑΡΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΓΙΑΜΑΣ
ΡΕ 2. ΟΡΦΑΝΟΣ 3. ΑΝΙ 4. ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ 5.
ΟΤΙ - ΠΑΝ 6. ΑΙΩΝΑ 7. ΑΙ - ΗΛ1 - ΗΡ 8. ΝΟ - Η ΑΚΤΗ
9 ΘΑΝΟΣ - ΡΑΣ.

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20

• SO
6 06
6.30
6 40

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00ΙΝΤΙ0ΥΚΣ
8.05 Ό Ι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΝΤΑΛΛΑΣ
1 040 ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
11.10 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

5 30 ΡΟΠΕΡΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
6.45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7.15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7 45 Η ΚΥΠΡΟΣ
8.00 ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
8 30 ΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
- Μα τι έκανες Μαρί! Έρριξες το
γράμμα στο ταχυδρομείο πριν γράφω
ακόμα την διεύθυνση!...
- Νόμιζα κυρία, πως θέλατε ιό μη
μάθει κανείς σε ποιόν γράφετε!

Αστυνομικό Τμήμα
Τοοχσία
Πυθροσβεστικη
Νοσοκομείο
Δ ΈΗ. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε (στοθιιόκ)

- Τί θα θέλεις αγαπητέ μου. "Αλλοτε
¡
· Οι Γάλλοι δαπανούν τα 47%
ότι ήμουν στραβός μου έδιναν κίβδη
του μισθού τους για τροφή, ενώ οι
λα κέρματα και δεν μπορούσα να διαΙταλοί δαπανούν τα 37%, οι Ελβετοί
μαρτυρηθώ.
τα 32%. οι Αμερικανοί τα 24% και οι
Κάποιος γυρίζει σπίτι του και
τσακώνει τη γυναίκα του στην αγκα
λιά ενός άλλου. Χωρίς να πει τίποτα,
πιάνει αυτόν τον άλλο με τα δυό του
χέρια, τον σηκώνει στον αέρα και τον
πετάει απ' το παράθυρο! Μετά γυρί
ζει στη γυναίκα του. της χαϊδεύει το
μάγουλο και της λέει μ" ένα τρυφερό
χαμόγελο:
- Είσαι τυχερή που είμαι με τις
καλές μου απόψε!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

2. Την κ. Εύχαρη Χαραλαμπίδου
για τη δωρεά 1.000 δρχ. αντί στεφά
νου στην μνήμη του θείου της Ιωσήφ
Μουράτογλου.

22233
26444

3. Την οικ. Αρη Γεωργιάόη για
την δωρεά 3.000 δρχ. αντί στεφάνου
στην μνήμη του κουμπάρου τους
Βασιλείου Σπυρίδη,
4. Τους Νικόλαο. Μαρία και
Στέλλα Χρηστίδη για την δωρεά
1.000 δρχ. αντί στεφάνου στην μνή
μη Γραμματικής Στ. Ζάχου.

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Πυροσβεστική
Δ ΈΗ. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρωί, βοήθειες)

23 619
23.364
2 3 .3 7 6
100
121
199

• " Οταν η πεθερά του τού ανα
κοίνωσε ότι θα άφηνε το σπίτι της όχι
σ' αυτόν αλλά σ' ένα άλλο συγγενή
της, ο Μίκαελ Μπέσον. από τη Βόνη
56 χρόνων το ανατίναξε με δυναμίτη
στον αέρα.
- · Ο Γιουγκοσλάβος γεωργός
Μιχαήλ Βορίσοβιτς. δάνεισε το άλο
γό τουθ στο Νικολά! Μούρεφ για να
οργο'ισει. Ο τελευταίος ενώ όργωνε
το χωράφι του. ανακάλυψε ένα κιού
πι που περιείχε 600 χρυσές λίρες,
έαν καλός όμως άνθρωπος έδωσε τα
μισό στον Βορίσοβιτς.
•
Οι πιό μεταφρασμένοι Γάλλοι
συγγραφείς είναι ο Ιούλιος Βέρν
(μεταφράσεις σε 104 γλώσσες) και ο
Ζώρζ Σιμενόν (83 γλώσσες).

• Οι φανατικότεροι φίλοι του
I καφέ είναι οι Σκανδιναυοί. Υπολογί
ΜΕΤΑΞΥ ΖΗΤΙΑΝΩΝ
ζεται ότι κάθε Σκανδιναβός άνω των
- Μπά! τί βλέπω! έγινες μονόχειρ 1 15 χρόνων πίνει κατά μέσον όρο
' 1037 ω λυτζάνιπ κ α φ έ το χρόνο.
τώρα;

2 2 .2 2 2
22.505
125
25.749
2 4 .4 4 4

ΝΑΟΥΣΜΙ

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α

Ραδιοιαζι

62 555
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒερμΙοιτ Βενιζελου
Εθνική Τράπεζα
24 141
Έναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
ήιποκράτους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατοσιηυ 22.532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

62.666

Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραΐτη

24.080
23350

ΘΕΜ ΑΤΑ
Σ ύριγγα «τσέπης»
για τη ν Ινσουλίνη

AMCVtKRfCÚonfl

ΜΗΧΑΝΕΣ

23.434
24.343
23.131
26.726
26.920
23.880
22.636

5. Τον κ. Νικόλαο Κουκουλίδη
για την δωρεά 2.000 δρχ. αντί 40νθημέρου μνημοσύνου στην μνήμη της
μητέρας του Μυροφόρας Σταυριανίδου.
Από το Γηροκομείο

Σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 1982 όμινυντερεύει το φαρμα
κείο:
Αργυρίου Φουκαλά
τηλ. 22113

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Παπαγιαννούλης Θεόδωρος
Σ. Σταθμός τηλ. 24582
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθ.
Μ. 38 τηλ. 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Δημήτριος Ηλιάδης

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
κ α ί ö io rtiÖ E r-C
■ετήν

ετψΠμεριόα μ α ς 1

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΣ
του Βασιλείου και της Αγάπης το γέ
νος Παπαδοπούλου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Κουλούρα Ημα
θίας επαγγέλματος υπάλληλος OTE
και η ΛΣΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του Παναγιώτη και της Γεωργίας το
γένος Σταμκοπούλου που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Βέροια επαγγέλμα
τος οικοκυρά, πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στην Κου
λούρα Ημαθίας εις τον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου.

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ του
Παντελή κιιι της Μάρθας το γένος
Παπαδοπούλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια Ημαθίας επαγ
γέλματος Δημόσιοί Υπάλληλος και ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΧΕΙΡ1ΔΗΣ του
Ιωάννου και της Δέσποινας το γένος
Τσαρδαρίδη που γεννήθηκε στο Λιμνοχώρι Φλωρίνης και κατοικεί στην
Θεσσαλονίκη επαγγέλματος Ιδιωτι
κός Υπάλληλος πρόκειται να παν
τρευτούν στην Ιερά Μονή Βλατάδων
θεσ/νίκης.

Ε Π ΙΣ Κ Ε 1 Ε Σ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ

Me Εξάμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων
28700
29960,
29960
36000
38000
34860
35421,
35420
38000
38080
39760
39760
28000

ESCORD CORTINA 1,3
ESCORD 1.3 a r
FORD TAUNUS 1,3 μονομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μονομπλόκ
FORD 1.6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
FIÂT 127
FIAT 128 1.1
FIAT 124 1.2 1.4
FIAT 124 SP E SI AL
FIAT 132
V.W. 1,6
V.W. I J

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB ISO D UNIMOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1,2
DATSUN 1,2
DATSUN 1.5
TOYOTA 1.2
TOYOTA 1,6

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι: ο ΣΟΥΓΚΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της
Χρυσάνθης το γένος Καραλιόλιου
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Βέ
ροιιι Ημιιθίας και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΟΤΣΚΑ του Θωμά και της Ευαν
θίας το γένος Σπανού που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Βέροια πρόκειται
να παντρευτούν Kat ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Bcpeioç.
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ του
Αλεξάνδρου και της Βασιλικής το γέ
νος Παναγιωτοπούλου που γεννήθη
κε και κατοικεί στην Βέροιιι επαγγέλ
ματος οικιακά και ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ του Χριστοφόρου
και της Αντιγόνης το γένος Κωτσοπούλου που γεννήθηκε και κατοικεί
στον Πύργο Θεσ/νίκης επαγγέλμα
τος γεωργού πρόκειται να παντρευ
τούν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεο
τόκου Πύργου Θεσ/νίκης.

ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ

Ρ€ΚΤΐφΐ€

Kadett 1,1
Kadett 1,25
A scona Mama 1,25
AsconaMama 1.65
AsconaMama 1.95
Rek B C 1.5
Rek B-C 1,7
Rek B C 1.75
Rek B C ’.95
Rek-D 1,7
Rek D 1.9
P U T Z 1.9
FORD ESCORD 1,1

Καναδοί τα 23%.
• Μιά καινούργια αρρώστεια
έκανε την εμφάνισή της, εδω και
αρκετό καιρό, στην Αμερική. Τα συμ
πτώματα της αρρώστειας αυτής είναι
μιά περιοδική παράλυση των χεριών,
καθώς και μιά παρατεταμένη σύσπα
ση των δακτύλων.
Το περίεργο είναι ότι όλοι που
παρουσίασαν τα συμπτώματα αυτά,
είναι μανιώδης τηλεθεατές, με καθη
μερινή προσήλωση στο «κουτί» του
λάχιστον έξι ωρών διάρκειας. Οι ειδι
κοί μιλάνε για ένα είδος αλλεργίας,
που προξενεί σε ορισμένους οργανι
σμούς η ΤΙ ΒΙ.
• Ο επίσκοπος του Λίβερπυλ
προτείνει να φορούν οι χωρισμένοι
μιά ειδική κονκάρδα, για ιό τους
αποφεύγουν οι... παντρεμένοι.
• Οι Γαλλίδες χαλούν 5,8 ζευγά
ρια κάλτσες το χρόνο, οι Καναδέζες
13, οι Αμερικανίδες 12. οι Ελβετίδες
και οι Γερμανίδες 9,5 και οι Αγγλίδες
1,8.
• ' Ενας Αμερικανός γιατρός
.ιποστηρίζει, ότι το κρασί ελαττώνει
:ο ποσοστό της χοληστερίνης που
ιεριέχεται στο αίμα. Είναι γνωστό,
ότι π χοληστερόλη θεωρείται σαν το
κυριότερο αίτιο των καρδιακών
παθήσεων.

9.30 ΡΙΛΗΤΕΙΪ
10 00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ
1 1.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πυροσβεστική

Στις 20 Αυγούοτου 1968 τα ουβιειικό
ιάνκς εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία,
κπιιιλόοντας έτσι με τη δύναμη των
όπλων την «άνοιξη της Πράγας« κοι to
βελελεύΟερο «πείραμα· του Αλεξάντερ
Ντούμτσεκ. Ια σήμερα, επίσης, το:
917 Οι Βούλγαροι λεηλατούν την Θρά
κη μέχρι την Κωνσταντινούπολη,
μετά την ήττα των Βυζαντινών στη
μάχη της Αγχιάλοο.
1791 Οι Δανοί ποντοποροι ανακάλυψαν
την Αλάσκα1808 Ο βασιληάς του Βελγίου Λεοπόλ
δος Β' εξεχώρισε την εξουσία του
Κογκό στη βελγική κυβέρνηση.
1921 Καταλαμβάνεται η τοποθεσία Αρτίζ
Ντάγ Τσάζ Ντάγ του Σαγγαρίου,
ύστερα από σκληρούς επίμονους
και πολύ αιματηρούς αγώνες κΓ απ
τις δύο μεριές.
1953 Συνελήφθη ο πρωθυπουργός της
Περοίας Μωσαντέκ. ενώ την ίδια
χρονιά η Γαλλία ανέτρενε τον
Σουλτάνο τοο Μαρόκου.
1962 Η Μάλτα ζήτησε την ανεξαρτησία
της, μέσα στα πλαίσια της Κοινοπο
λιιϊία ς.
1980 Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε
14 μέλη της Επιτροπής Αυτοάμυ
νας των απεργών - εργατών, και τον
γνωστό «διαγωνούντα» Γ ιάσεκ
Κούρον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν:
1. Την κ. Ελένη Βαρακλή για τη
δωρεά 1.000 δρχ. στην μνήμη του
συζύγου της Βασιλείου για την συμ
πλήρωση εξαετίας από τον θάνατό
του.

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

Αμεση Δράση
Ο Τ.Έ (βλάβες)

αν σ ήμερα

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Η |ίελτίωαη του ελέγχου του δια
βήτη υπήρξε ο στόχος πολλών ερευ
νητικών κέντρων τα τελευταία χρό
νια. Παρά το γεγονός ότι νέα συστή
ματα χορηγήσεως της ινσουλίνης
έχουν αναπτυχθεί, οι περισσότεροι
διαβητικοί, που χρειάζονται ινσουλί
νη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις
παραδοσιακές ενέσεις.
Πολλοί από τους ασθενείς δεν
φοβούνται τη βελόνα, αλλάη όλη δια
δικασία της ετοιμασίας της σύριγγας
και της βελόνας, η άντληση της
ινσουλίνης από το μπουκάλι και μετά
ο καθαρισμός της σύριγγας και η φύ
λαξή τους αποθαρρύνει τους περισ
σότερους ασθενείς και δεν κάνουν
περισσότερες από μιά ένεση την ημέ
ρα.
Για να ξεπεραστεί αυτό το μειονέ
κτημα, αναπτύχθηκε στη Γλασκώβη
μιά νέα σύριγγα «τσέπης· που μοιάζει
με στυλογράφο.
Η νέα αυτή συσκευή αναπτύχθη
κε από μιά ομάδα επιστημόνων που

αποτελείται από τον κ. Τζών Π«1*
του τμήματος της Φυσικής ΙατΡ»*?
του Υπουργείου Υγείας της Δι*1®
Σκωτίας, τον Λρα Τζών Άίρ
την αδελφή νοσοκόμο Μάργ
Ουίλσον του Γενικού Νοσοκο™
καθώς και την Δρα ΣέΟ,α Β. Μ·
του Βασιλικού Ιδρύματος A«**
ρων.
Η σύριγγα, που περιέχει ινσά''’ ,1
νη αρκετή via δύο ή τρεις μέρες
ρεί με ακρίβεια να μετρηθεί,
στατα. πιέζοντας ένα κουμπί
άκρη. Η σύριγγα λειτουργεί με &
μες γεμισμένος αμπούλες, που 8«
ρούν. να αντικατασταθούν δ®!
χρειάζεται τόσο εύκολα, όσο κ« ",
ανταλλακτικό ενός στυλογράφού^
Οι ασθενείς, που χρησιμοποιά*” }
τη σύριγγα «τσέπης· είπαν ότι τό*
εξυπηρετεί πολύ, ιδιαίτερα όταν *r
πει να κάνουν ένεση σε μιά στιΥΜ
που βρίσκοντιιι έξω από το
τους ή όταν δεν έχουν καλό φωτιά
Μπορεί ακόμη να χρησιμοπο
πολύ εύκολα και από διαβητι*
που δεν έχουν καλή όραση.

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ
Κ ά θ € ε ίδ ο υ ς φ ω τ ο γ ρ α φ ία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ ητροττόΛ ως 7 -Τ η λ . 6 2 . 0 3 1
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
— *

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣ1ΠΟΔΙΑΔΗΣ
του Βασιλείου και της Μαρίας που
γεννήθηκε στην Λευκάδα Ν. Κοζά
νης και κατοικεί στην Βέροια επαγ
γέλματος Δημοτικού Υπαλλήλου και
η ΜΑΡΙΑ χήρα Θωμά ΤΥΡΟΔΗ
ΜΟΥ του Λαζάρου Χατζηχριστίδη
και της Παρθένας που γεννήθηκε
στην Κοινότητα Κοανιδίων Κοζάνη^
και κατοικεί στην οεροια επάγγελμά
τος οικοκυρά πρόκειται να παντρευ
τούν στον Ιερό Ναό Παναγίας
Δοβρά.

Οι μηχανές Έχουν καινούργια πιστόνια - κουζινέτα - βαλβίδες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μονταρισμένες κβμπλέ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ ΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ
του Κων/νου και της Χρυσούλας το
γένος Τύπου που γεννήθηκε στην
Πολωνία και κατοικεί στην Ν. Νικο
μήδεια Ν. Ημαθίας επαγγέλματος
γεωργός και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΛΗΓΙΑ του Δημητρίου kui της
Ζωής το γένος Γεροντίδου που γεν
νήθηκε στην Αυγή Κοζάνης και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
υικιακά πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αίας Παρασκευής Βέροιας.

Συμφερότερες είναι οι μηχανές ανακατασκευής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

ΕίμαατΕ οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξά
γουμε μηχανές στο εξωτερικό.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε ΙΤ Ε Μ Α Σ Π Ρ ΙΝ Α Λ Λ Α Ξ Ε Τ Ε Τ Η Μ Η Χ Α Ν Η Σ Α Σ

Ο ΦΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημη
τρίου και της Μαρίας το γένος Γκου
γκουλιάνα που γεννήθηκε και κατοι
κεί στη Βέροια του Ν. Ημαθίας επαγ
γέλματος Βιομήχανος και η ΕΛΛΗ
ΣΤΑΜΠΟΛΗ του Ευγενίου και της
Δήμητρας το γένος Μουροπσύλου
Που γεννήθηκε στην Κιιϊίρίνη του Ν
Πιερίας m ΜτοΙΧεί στή Βέροια Ν.
Ημαθίας επαγγέλματος τεχνολόγος
πολιτικός μηχανικός πτόκεπαι να
παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Βέροιας.

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙ A
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 5 6 · Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 6 2 .4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ

4Μ Μ

Μιά νέο σύρ ιγγα «τσ ή η κ » τοποθετηθη««. σ τ α Ιατρικά έρ*υνηη*>
έργαστήρια τής Γλασκώβης. πού διευκολύνει άμεσα τούς δισβητ**
κούς. στο θέμα τή ς άπαοαίτττπκ y ià τη ζωή τους Ινσουλίτπά

I

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
ΞΕΝ Ω Ν ΓΛΩ ΣΣΩ Ν
Ν ΙΚ . Π Α Γ Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ- Αγ. Αντωνίου)
Τηλ. 21.153 ΒΕΡΟΙΑ

•

ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΙΤΑΛΙΚΑ

Σύγχρονα οπτικοακοικτηκά μέσα διδασκαλίας
Διδάσκουν πτυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
μίων βεσ/νίκης και Βιέννης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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«ΛΑΟΙ»

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του αντα/τού
μος)
Μέσα σε μιά πρωτοφανή πανηγυΡ'κή ατμόσφαιρα ο ΑΜΕ Αλεξάν
δρεια,έκανε την έναρξη της ποδοαψαιρινής περιόδου 1982-83. Παρου
eut tou δημάρχου κ. Παπαποοτόλου,
tou Φρούραρχου αντ/ρχη κ. Δασκα
ύπουλου. του υπ/τού του 722 Τ.Μ.
ιβΤματάρχου κ. Καρβουνιάρη. του
συμβούλου της ΕΠΟ κ. Σείτανίδη
και άλλων επισήμων, καθώς και
κολών βεατών, έγινε το ξεκίνημα της
Αλεξανδρείας, το οποίο πιστεύεται
°ti φέτος θα είναι πολύ εντυπωσιακό.
Είναι γεγονός ότι η φετεινή Αλεξάν
δρεια βασίζεται σε γερές βάσης, και

ΝΕΑ ΤΗΣ
Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
• Πραγματοποιήθηκε προχθές στα
ΥΡαφεϊα της Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ η
κρωπ) συγκέντρωση των παικτών
ίης. εν όψη της νέας ποδοσφαιρικής
περιόδου.
Πρός τους αυγκενΊρωθέντες παί
ΎΥεζ μεταξύ τοιν οποίων ήταν και οι
νεοαποκτηθέντες, μίλησυν οι διοικουντες και τους ανέλυσαν το πνεύ
μα και το σκεπτικό της υπό τον κ. Γ.
Ιωαννίδη διοικήσεως.
• Η Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΕ στις
Φετανές μεταγραφές απέκτησε τους
λ ω ΙΣΗ
α ντ·
αγα ογλ ο υ
Α»ΛΝ και ΤΖΕΤΖΙΑ Ν ΙΚ .,ενώδεν
®?μπ«ριέλπβ>;
στην
κατάσταση
λουμένων μελών τους Τσιαμήτρο
”-· Κεβόγλου Αν.. Χαραλαμπίδη
ηχιν· και Καρασαλή Αθαν,

όλοι πιστεύουν ότι η ομάδα στη
περίοδο που αρχίζει, θα είναι ακτύπη
τη. Ετην τελετή των εγκαινίων, για
την περίοδο που αρχίζει, προηγήθηκε
αγιασμός. Κατόπιν ο γενικός αρχη
γός του ΑΜΕ Αλεξάνδρεια κ. Ανα
στάσιος Τσιάρτας, μίληοε εκ μέρους
της διοικήσεως για τους φετεινούς
στόχους της ομάδος. Ακολούθησαν
τοπικοί χοροί από τις μαθήτριες του
Λυκείου Αλεξανδρείας, με τη συνο
δεία των ζουρνάδων, και αμέσως
μετά έγινε το φιλικό παιχνίδι, μεταξύ
των ομάδων της Αλεξανδρείας και
της Α.Ε. Πολυκάστρου, Ετο παιχνίδι
που παρουσίασε ενδιαφέρον η Αλε
ξάνδρεια νίκησε στην ΑΕΠ με σκορ
1-0, με ένα τέρμα που σημείωσε στο
65' ο ομογενής Εκόρνος με πλασαριστό σουτ και κατέκτησε το κύπελλο
που αθλοθέτησε το κατάστημα
κοσμημάτων του κ. Αλεξ. Μπούκα.
Η απόδοση της Αλεξανδρείας, παρ'
όη ήταν η πρώτη, ύστερα από τη»
εξαντλητική προετοιμασία των παι
κτών της ικανοποίησε τους φιλά
θλους. Μάλιστα για είκοσι λεπτά στο
δεύτερο ημίχρονο, η Αλεάνδρεια
ήταν θαυμάσω και χειροκροτήθηκε
ιδιαίτερα. Θα μπορούσε το σκορ να
ήταν μεγαλύτερο, αν δεν χανόταν
ευκαιρίες, όπως αυτές που χάθηκαν
στο 25λ στο 37’, στο 4Γ στο 54', στο
7Γ . στο 79' και στο 83',από τους
Ζαρογιάννη, Η. Ιασωνίδη, Κούντζα.
Εκόρνο, Ταϊγανίδη και Εκούρλ/ι.
Γενικά σαν πρώτο παιχνίδι η
Αλεξάνδρεια πήγε αρκετά καλά και
όλοι πιστεύουν ότι μόλις ανοίξουν οι
παίκτες τότε η απόδοση της ομάδος
θα είναι φοβερή.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
^ ^ “^PPX'upi (Αντ/τής 1. Τσσκασα

Τον ιδιοκτήτη της καφετερίας
• VICTORIA» Νικολαϊδη Κων/νο
ττ1ν Δευτέρα 9-8-82 ο Εθνικός για την προσφορά too 16 ζεύγη κάλ
nin
άρχισε την προετοιμα- τσες και τέσσερις μπάλλες.
pl0/ ° u YU. να βρεθούν οι ποδοσφαιe '-. του στην
δυνατή
Τον
Βασίλειο για την
®ΐ)σΐκ·
' καλύτερη DuvuTij
ιο ν Κεχαγιά
κεχαγια οασίΛειο
11Ρ τ ο τ Δ θ ί^ ry™fTr' ° TUV uPX*a tl T0 προσφορά του που είναι 16 αθλητικές
^
. -ημ<ι. Ο προπονητής στην φανέλλες
Τ' περίοδο κ. Μαρούδας κάτοι*αλό αΐΓρολωΡιου Υ^ωρίζει πολύ
Κό. γ 91'* άλβς τις πλευρές τον Εθνι1 °’>Ιυχόμεθυ επιτυχία,
χνον*'
έΥινε ο αγιασμός όείδραα-ας ΚΓ" « ϊβ η μ * ΓΠν έναρίύ των
ΥΡΡιοτήτων της ομάδος. Οι προ
"ονη<Τεις είναι καθημερινές εκτός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του αντ/τού
Ίο μια μερα ρΓ-ό την εβδομάδα. Το
μας)
*νραμμα των 20 πρώτων ημερών
•
Η διοίκηση του ΑΜΕ Αλεξάν
„ ^ ε . και μια τουλάχιστον εξόρδρεια, εντυπώσιασε τους φιλάθλους,
'Υ'ον Τριπάταμο κάθε εβδομάμε τις ενέργιές της, την ημέρα των
εγκαινίων της νέας ποδοσφαιρικής
Το Δ. Συμβούλιο ο προπονητής
περιόδου. Ό λο έγιναν κατά τρόπο
*0ι
°* ποδοσφαιριστές ευχαριστούν
θαυμάσιο, πράγμα που σχολιάστηκε
γ *ατωθι για τις προσφορές τους:
με τα καλύτερα λόγια από τους φιλά
Αν{,υ'
°δοντίπτρο Εταυρόπουλο
θλους.
PV‘ Υ1“ την προσφορά αναμνη•
Μετά την απονομή του κυπέλ
OU|Vm ^απέλλου με την άνοδο της
λου στον ΑΜΕ Αλεξάνδρεια, από
*,. "°' Ι0υ Εθνικού στην A' Epumτον σύμβουλο της ΕΠΟ, διακεκριμέ
κατηγορώ.
νο γιατρό κ. Λεωνίδα ΕεΙ'τανίδη, οι

Διακρίθηκαν οι Ζαρογιάννης,
Κούντζας, Δημτσούδης, Γ.Ιασωνί
δης, Λάζος και Η. Ιασωνίδης καθώς
και ο Κορώνας σε δύο περιπτώσεις.
Απάτην ΑΕΠ καλύτεροι ήταν οι
Τριανταφυλλίδης,
Βακαλόπουλος,
Καρακασίδης και Αβραμίδης.
ΟΙ ΕΥΝΘΕΕΕΙΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης
(46'Κορώνας) Γ. Ιασωνίδης, Δημ
τσούδης, Ελευθεριάδης (46' Κυριακίδης) Λάζος, Μέκκας (58' Ταϊγανίδης)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΟΣ
η I ια να «μγασθκί στην μπυραρία «Μ1ΜΙ8». Πληροφορίες αυτοπρο
^«πως Ιπποκράτους 24 τηλ. 62118 απογευματινές ώρες.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Κτήμα 3,5 στρεμμάτων στο χωριό Τρίλοφος. Μπορεί να χρησιμο*°'.ηθη κα> σαν οικόπεδο.
η,Π,ης ηωλούντια οικόπεδα 500 τ.μ. στο χωριό Φυτεία.
Πληροφορίες οτά τηλ- (01) 3614987 και (0331) 22,840-

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
μο Γ,Κ εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνοτθς ορεσκείας του. Τηλεφωνήσάτε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
« “φενείο στην οδό Μητροπόλεως (δίπλα στην ταβέρνα θέμης).
Πληροφορίες στο ή ) 62.125

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
^ “βιιρή βιομηχανία χρωμάτων βερνικιών ζητεί αντιπρόσωπο νια

Φ-ονΓΊ?!??1„Κ,η*Ρ'ν,’ς ' “*«»*“« ' Kowenc- Ιι*ηρο»ο(Μς στα τηλέ
νβ «Μ) 8071771 και 8071791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατά
την
υπ'
αριθμόν
762313/2,8,82 έκθεσιν επιδόσεως του
δικαστικού κπιμελητού Βέροιας Κων/νου Κοκκαλιάρη επεδόθη τη παραγ
γελία του Ευθυμίου Κουζαξίδη.
εκπαιδευτικού, κατοίκου Θεσσαλονί
κης και προσωρινώς Δυτ. Γερμανίας
προς τον Εισαγγελέα των εν Βεροία
Πρωτοδικών δια τον Γεώργιον Μαρμαρίδην του Λαζάρου, τέως κάτοικον
Σταυρού Ημαθίας και ήδη αγνώστου
διαμονής, κεκυρωμένον αντίγραφον
της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτ/κείου Βέροιας από 27 Ιουλίου 1982
αγωγής ιιποδόσεως δανείου, μετά της
υπ αριθμόν 146/9.6.82 πράξεως του
γραμματέως του πολυμελούς Πρωτ/κείου Βέροιας 6Γ ής ωρίσθη δικάσι
μος της αγωγής η I Δεκεμβρίου
1982, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΟην
π.μ. εις ήν καλείται όπως παραοτεί ο
εναγόμενος.
Εν Βέροια τη 10.8.82
Ο Πρηρεξούσιος
Δικηγόρος
Βασιλική Ελευθεριάδου
Καπρίνη

Κυτά
την
υπ'
(αριθμόν
762413/2.8.82 έκθεσιν επιδόσεως τυ
δικαστικού επιμελητού Βέροιας Κιον/νου Κοκκαλιάρη επεδόθη τη παραγ
γελία του Ηλία Μετόχιανύκη, εκπαι
δευτικού. κατοίκου Ανωγείων Ηρα
κλείου Κρήτης προς τον Ειραγγελέα
των εν Βέροια Πρωτοδικών δια τον
Γεώργιον Μαρμαρίδην του Λαζάρου,
τέως κάτοικον Σταυρού Ημαθίας και
ήδη αγνώστου διαμονής, κεκορωμένον αντίγραφον της ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτ/κείου Βέροιας
από 27ης Ιουλίου 1982 αγωγής αποδόσεως δανείου, μετά της υπ' αυτήν
υπ' αριθμόν 147/9.6.82 πράξεως του
Γραμματέως του Πολυμελούς Πρω
τ/κείου Βέροιας δΓ ής ωρίσθη δικάσι
μος της αγωγής η I Δεκεμβρίου
1982, ημέρα Τετάρτη, και ώραν ΙΟην
π.μ. η ς ήν καλείται όπως παραστπ ο
εναγόμενος.
Εν Βεροία ϊ 0.8.82
Η Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
Βασιλική Ελευθεριάδου
Καπρίνη

φίλαθλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήμα
τα. Ως γνωστόν ο κ. ΣεΙτανίδης είναι
επίτιμος πρόεδρος του ΑΜΕ Αλεξάν
δρεια, Επίσης βρέθηκε στο γήπεδο
και ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕΚΜ κ.
Παναγιώτης Σεϊτανίδης, αδελφός του
γιατρού.
• Οι δύο ομάδες «τσικό»που
έπαιξαν στο ημίχρονο του αγώνα
Αλεξάνδρειάς - Α.Ε. Πολυκάστρου,
θαυμάστηκαν και χειροκροτήθηκαν
από τους φιλάθλους. Μάλιστα ο γιός
του γενικού αρχηγού κ. Τσιάρτα.
Βασίλης έκλεψε την παράσταση με
την τεχνική του κατάρτιση.
• Την Κυριακή η Αλεξάνδρεια
αντιμετωπίζει στο γήπεδό της τον
Αλμωπό Αριδαίας και τη Δευτέρα τη
Βέροια. Και οι δύο αγώνες θα αρχί
σουν στις 6 μ.μ.
• Προ του αγώνα Αλεξανδρείας
- Α.Ε. Πολυκάστρου 1-0 μίλησε προς
τους φιλάθλους ο γεν. αρχηγός της
Αλεξανδρείας κ. Τσιάρτας. τονίζον
τας τους στόχους που έχει η ομάδα
φέτος. Η ομιλία του γενικού αρχηγού
εντυπώσιασε τους φιλάθλους, οι
οποίοι και τον χειροκρότησαν.
• Ο πρόεδρος της ομάδας κ.
Κλήμης Αρτόπουλος έγινε αντικείμε
νο θερμών εκδηλώσεων από τους
φιλάθλους. Οι φίλαθλοι της Αλεξάν
δρειάς γνωρίζουν ότι η παρουσία του
κ. Αρτόπουλόυ φέτος την προεδρία
της ομάδος παίζει βασικό ρόλο. Ίσως
τον βασικώτερο.
• Ο φρούραρχος της Αλεξάν
δρειάς υντ/ρχης κ. Δαοκαλόπουλος,
είναι πολύ φίλαθλος και υποσχέθηκε
στη διοίκηση του ΑΜΕ Αλεξάνδρεια,
κάθε συμπαράσταση.
• Οι μαθήτριες του Λυκείου
Αλεξανδρείας, με τοπικές ενδυμασίες
χόρεψαν χορούς της Μακεδονίας
προ του αγώνα Αλεξάνδρειάς ΑΕΠ
στα πλαίσια των εκδηλώσεων των
εγκαινίων της νέας περιόδου. Αξί
ζουν συγχαρητήρια στον καθηγητή
κ. Απόστ. Παδιά για τη δουλειά που
έχει κάνει.
•
Η διοίκηση ίου ΑΜΕ Αλεξάν
δρεια ευγαοιατεί τον κ Φι)ι*·πη
Εουρλόπουλο, για τις εξυπηρετήσεις
που κάνει στον σύλλογο, αναφορικά
με π ς μεγαφωνικές εγκατάστασης.
• Ο ομογενής Κοσμάς Εκόρνο
ς,σημείωσε το πρώτο φετεινό γκολ
της Αλεξανδρείας. Ας ευχηθούμε να
είναι και γουρλίδικο.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΕ
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Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ÍVUUV

Ρ«ς (46* Εκόρνος) Λέκκας (55'
Σκούρζας) Η. Ιασωνίδης (75' Θεοδωρϊδης).
Α.Ε.Π.: Τριανταφυλλίδης (46'
Εμυρδάκης) Κοσμίδης (50' Κτενίδης) Βακαλόπουλος, Καρακασίδης.
Μελλίδης. Ευθυμιόδης I και II, Μπάκ'ΐς (53' Ανανιάδης) Αβραμίδης,
Παναγιοιτίδης, Παπαδόπουλος.
Ο διαιτητής κ Μαντζίλας (Χλιάρας
Γελαόάρης) του συνδέσμου
Βέροιας, πολύ καλός.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Λριθμ. Πρωί. 864
Τρίκαλα τη 17 Αυγούστου 1982

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρι
κάλων Ημαθίας διακηρύττη ότι προ
κηρύσσει μηοδοτικό διαγωνισμό δι
ενσφραγίστων προσφορών εκπτώσεως η ς ακέραιης μονάδας επί τοις
εκατό των ημών του ημολογίου της
μελέτης δω την εκτέλεση του έργου
• Ασφαλτόστρωση κοινοηκών οδών
πρ/σμού δαπάνης 3.000.000 εκατομ
μυρίων*.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την 3 1η του μηνός Αυγούστου ημέρα
Τρίτη και από ώρα 11 π.μ. μέχρι 12
π.μ. η ς τα Γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ.
Νομαρχίας Ημαθίας ενώπιον της
αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού.
Η διενέργπα του διαγωνισμού
και η εκτέλεσις του έργου διέπονται
από η ς διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
•περί ετ.τελέσεως Δημ. και Κοιν. έρ
γων και προμηθειών».
Ο πρ/σμός του έργου »Ασφαλτό
στρωση οινοπκών οδών κοιν. Τρικά
λων» ανέρχεται στο ποσό των τριών
εκατομμυρίων δραχμών(3.000.000)
και θέλει περατωθεί εντός διμήνου
από της εγκαταατάσεώς του.
Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι
προκειμένου να συμμετάσχουν οχον
διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
ονεγνωρισμένης τραπέζης ή και
εγγυηηκή επιστολή του ταμείου συν
τάξεων μηχανικιίιν (Τ.Ε.Μ.Ε.Δ.Ε.)
ποσού δραχμών (150.000) χιλιάδων.
Επίσης θα υποβάλουν φάκελλυ
περιέχοντα την προσφορά και δικαιολσγητικά επί το·’ οποίου προσκολάται χαρτόσημο του Τ.Ε.Μ.Ε.Δ.Ε.
πναλόγως του πρ/σμού.
Λεπτομερείς πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
οπότο γραφεία της ΤΥΔΚ Νομαρ
χίας Ημαθίας και Κοινότητος Τρικά
λων. κατά τος εργασίμους ημέρας και
ώρας.
Ο Πρόεδρος Κοινότητας
Τρικάλων
Ν. ΚΟΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Λριθμ- Πρωτ. Π05
Βέροια 19 Αύγουστου 1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας,
κατόπιν της αριθμ. 24/18,8.82 πρά
ξεως του Διοικητικού Συμβουλίου
ιου, προκηρύσσει την προσωρινή
πλήρωση, Υ'« διάστημα τεσσάρων
μηνών, των κατωτέρω θέσεων:
I ) Μιάς (I) θέσεως Εμφανιστού Χηριστού Ακτινολογικού Εργαστη
ρίου.
2) ΜιάςΟ) θέσεως ΙΙαρασκευαστού Μικροβιολογικού Εργαστη
ρίου.
Η αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογηπκά πρέπει να κατατεθεί στην
Γραμματεία του Νοσοκομείου το
αργότερο μέλΠ1· *θι την 26.8 82.
Παιισαδτερίς πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν
από την Γραμματεία του Νοσοκο
μείου κατά η ς εργάσιμες ημέρες και
ώρες. (Τηλέφωνα 22595 και 22505).
Ο Πρόάίρος του ΔΧΓ.Ν.Β.
ΕΥΜΕΛΝ ΔΕΡΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΤΑΛΕΝΤΟ ΑΠΟ
ΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
Καβάσιλα IΑντ/τής Θ. Γολσουζίδης)
Ο !5χρονος ποδοσφαιριστής της
Α-Ε. Κιιβασίλων Νίκος Εολομωνί6ης είναι ένα αυθενηκό ταλέντο και
θεωρηται βέβαιο όη θα αφήση εποχή
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο μικρός Νικολάκης από ηλικίας
10 χρόνων άρχισε να παίζη μ πάλλα
μέσα στους δρόμους και η ς γητονιές.
Η »θεά» μπάλλα ήταν και είναι ο
αχώριστος σύντροφός του.
Από την πρώτη ημέρα που άρχισε
η ς ηροπονήσης με την υπογραφή
ιου δελτίου του έγινε ο βασικός παί
κτης της ομάδος. Αγωνίζεται σε όλες
η ς θέσης της άμυνας. Μετά το τέλος
κάθε αγώνα στα στόματα των φιλά
θλων που παρακολουθούν ακούγεται
το όνομα ο Νίκος το τσακάλι της
ομάδος. Ο Νίκος εκιός από θαυμά
σιος ποδοσφαιριστής, είναι και ένα
θαυμάσιο παιδί, του οποίου ια προσ
όντα και τα προτερήματα σαν ανθρώ
που σπανίζουν.
Ό πω ς κάθε παίκτης αυτής της ηλι
κίας κάνει όνειρα και έχει αρκετές
Φιλοδοξίες για το μέλλον. Το ποδό
σφαιρο το αγαπά όσο τίποτε άλλο
στη ζωή του.
Φέτος θα μάθει πολλά πράγματα με
τον Παναγιώτη
Κουτσουμπάκη,
σημερινό του προπονητή.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1704
Βέροια 19 Αυγούστου 1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας,
κατόπιν της αριθμ. 24/18.8.82 πρά
ξεως του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος, προκηρύσσει τις
κατωτέτω κενές ιατρικές θέσης για
προσωρινή πλήρωση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Νόμου 1057/80:
1. Μιάς (1) θέσεως Ορθοπεδικού
Λ/ντοά Εξωτερικού Ιατρείου.
2 Μιός (Π θέσεως Νευρολόγου
Δ/ντού Εξωτερικού Ιατρείου.
3. Μιάς (I) θέσεως Επιμελητού
Χειρουργικής Κλινικής.
4. Μιάς (I) θέσεως Επιμελητού
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινι
κής.
5. Μιάς (1) θέσεως Βοηθού Χηρουργικής Κλινικής.
6. Μιάς (I) θέσεως Βοηθού
Μαιευηκής Γυναικολογικής Κλινι
κής.
7 Μιάς (I) θέσεως Βοηθού
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
κια δικπιολογηηκών αρχίζη την
19.8.1982 και τελειώνει την 26.8.82
συμ περιλαμβανόμενης
Σχεηκές πληροφορίες από το
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας κατά η ς
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφω
να 22595 και 22505.
Ο Πρόεδρος τον Δ.Σ.Γ.Ν.Β.
ΣΥΜΕΩΝ ΑΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΡΑΥΓΓΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ (3Α)
Η Στρατιωτική Υπηρεσία 6ιακη
ρύσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο φανερό
μηοδοτικό διαγωνισμό την προμή
θεια και μεταφιρό, στον τόπο του έρ
γου »ΟδοποιΓ Στρ/δου ΚΟΜΔΕ-ΛΟΥ'ΔΙΑ·. θραυστών αδρανών υλι
κών. Προϋπολογισμός έργου πεντα
κόσιες χιλιάδες δραχμές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1982. ημκριι
Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 στα
γραφεία του Στρ/δου ·Τ/χου Πελάγου» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγω
νισμό δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.
Γνώση των όρων συμφωνιών μπο
ρούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν
όλες ης εργάσιμες μέρες στο τηλ.
0333-23516 η ς ώρες από 9,00-13.00.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως της
παρούσης βαρύνουν τον τελευταίο
μειοδότην.
Εκ της Στρσηατηκής
Υπηρεσίας

Π ό σ ο υ ς ψ ή φ ου ς
π ή ρανε το *78
οι υποψ ήφ ιοι
Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας που εντρυρούν στα δημοτικά δημοσιεύουμε πιο κάτω αναλυτικά τους ψήφους
που πήρανε όλοι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στις εχλογές του
78

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

44) Χαραύσης Κων.
45) Βαφηάδης θ .

ΖΑΜΠΟΥΝΗ
Ο συνδυασμός του τωρινού
Δημάρχου κ. Ζαμπούνη που τελικά
πήρε 7.700 ψήφους (ποσοστό
55,78%) εξέλεξε 17 συμβούλους.
Η σειρά των υποψηφίων με η ς ψή
φους που πήρανε και σε παρένθεση
την πρώτη Κυριακή είναι η εξής:
1) Κασαμπαλής Δημ.
845 (753)
2) Ασλάνογλου Νικ.
662 (579)
3) Καπράρας Γεωργ.
658 (277)
4)
Μαυρίδης Μιλτ.631 (459)
5) Ετεφσνίδης Δημ.
527 (464)
6) Βλαζάκης Ανδ.
522 (392)
7) Κατσαμάκας Avt.
500 (416)
8) Κων/νου Θ
492 (362)
9) Λαίου Αρ.
488 (541)
10) Παπαγιάνης Βασ.
486 (328)
11) Γαβριηλίδης Σαβ.
470 (460)
12)Ετιόκας Ιωάν.
461 (413)
456 (457)
Ι3)Τσίλης Θωμ.
14) Πολυχρονιάδου Αφρ. 409 (414)
15) Ιωαννιδης Σαβ.
388 (220)
16) Κοτρίδης Νικ.
381 (235)
347 (344)
Ι7)Σιμόπουλος Αντ.

69(77)
55(57)

46) Τσέγκος Αντ.
47) Τρούπκος Γ.

48(S0)
43 ( 54)

48) Στεργιόχουλος Δ.

32 ( 54)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΑΠΩΤΙΔΗ
Ο συνδυασμός του κ. Ευσταθίου
Παναγιωτίδη είχ* συγκέντρωση (την
πρώτη Κυριιική) 2.445 ψήφους,
δηλαδή ποσοστό 17,91%. Οι υποψή
φιοι σύμβουλοι είχαν πάρα τους
παρακάτω ψήφους (μ* αλφαβηηκή
σαρά τα ονόματα):
I ) Αθανασίου Ν.
22
2) Ασικίδης Γ.
27
3)
Βαρσκλής Κ.
53

4) Βαρυημου Δ.

18)Λιάκος Αναστ.
346 (220)
Ι9)Μκλετίδης X.
341 (174)
20) Καρυπίδης Νικ
324 (183)
2 1) Καηανίδης Κων.
321 (245)
22) Καμπουρίδου Ιωαν.
285 (158)
23) Ζουμπούλογλου Τασ. 265 (179)
24) Βουδούραγλσυ Α.
250 ( 179)
25)
Μπίσμπας Σωτ. 235 (166)
26) Μπογδαμπείδης Γ.
232 (155)
27) Τσελέπσγλου Ευθ.
230 (204)
28) Ορδουλίδηε Δημ.
222 (124)
29) Μπαλτζής Ε.
219 (208)
30) Μαργαριυέλης θ .
199 (169)
31)
Αρβανιτίδης Χαρ.19!(158)
32) Χ'Έυστράτογλου Λυκ.184 (177)
33) Παπαδοπούλου Σμυρλή
174 (165)
Μ.
172 (146)
34) Βαφείδης Θωμ.
165 (156)
35) Αρχαγγέλου Γ.
164 (108)
36) Γεωργιάδης Ηρ.
135 (91)
37)Κριαράς ¿τ.
125 (122)
38) Λιόλιος Θ.
114 (92)
39)Τρανίδης Ανν
40) Σπανίδης Σ.
! 10 (953
41) Κωστόπουλος Γ
108 (91)
105 (86)
42) Σταί.ίδης Δ97 (137)
43) Πετρομελίδης θ .
44) Παπαστεργίου Δημ.
71 ($6)
59 (60)
45) Γιαννάκης Α.
46) Καλλιαρϊδης Θ.
56 (69)
47) Ιωαννιδης Η,
55 (57)
55 (48)
48)Τσίρης Ν.
49) Σαμαράς Τρ.
36 (64)
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5) Βέϊος Αστ.
6) Γαβριηλίδης Κ.
7) Γαίτάνος Στ.
8)
Γανόπουλος Λ9) Γιαναβαρτζής Χρ.
Ι0)Γιαι·νόπουλος Γ.
11) Γκαλίτσιος Β.
12) Γκοτζαμανίδης θ .
13)
Δαμκαλής Β.
14) Λελοβερίδης Ιορδ.
15) Δημητρακάκης I.
16) Ευθυμιόδης Κ.
17) Ζαμάνης Α.
18)
Ζδράλης Ζ.
Ι9)Ζιάκας Νικ.
20) Ζωγιός Κων.
21) Ιορδανίδης 1.
22) Ιωαννιδης Στ.
23) Ιωαννιδης Χρ.
24) Καλοϊδης Χρ.
25) Καραβααιληόδης Α.
26)
Κολβατζής Γ.

37
135
276
143
23
53
60
71
J20
64
|47
ΐ6 ΐ
189
74

27)

120

ΛαζόςΗ.

14
24
312
189
96
|56
( 11
185

28)
Λιώνη Σ.
29) Λοκμανίδης Ν.
30) Ορφονίδης X.
3Ι)Παίταρ(δής X.
32) Παπαδόπουλος Μ.
33) Παπαδόπουλος X.

34) Σιδηρόπουλος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΤΣΑΛΕΡΑ
Ο συνδυασμός του κ. Γιώργου
Τσαλέρα συγκέντρωσε 6.103 ψήφους, ποσοστό 44,22% και εξέλεξε
επτά συμβούλους.
Η σειρά των υποψηφίων είναι η
εξής:
1)
Μ παντήςΧ ρ. 641 (561)
2) Καπρίνης
560 (527)
3) Παπαχαραλάμπους Ε 343 (429)
4)
Γιαννακάκης Παν413(352)
5)
Σύρπη Αλ.
410 (379)
6)
Τσακτάνης Αθ. 408 (322)
7) Καζαντζίδης Κων
395 (293)

θ.

41
62
40

32
15
84

306

35) Σπυριδωνϊδης X.

«g

36) Στεργιόπουλός X.
37) Συμεωνίδης Στ.

47
96

38) ΤαΓπλιάδης 1.
39) Τσαμποολατίδης Π.
40) Τσολερίδης Ε.
41) Φιλιππίδης Δ

12
188
30
117

42) Χατζηϊωσνιάδης Δ.

21

43) f ωμιάδου Μ '

60

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ίΤακτικό μέλος E-LH.R)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣ1ΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φτρραίου 6)
Νομικό; σύμβουλο;
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72

8) θεοόωρίδης Παν.
392 (283)
9) Μήτσου Χρ.
377 (290)
10)
Στερνίου Απ.
367 (317)
11) Κουρτίδης Στ.
358(290)
12) Κ ούαρης θ .
322(250)
13) Χ-Δημητρίου Κ,
297 (263)
14) Μοόνης Δ.
278(245)
15)
Τσικερδάνος Αθ.269 (203)
16) Μανουσαρίδης Π.
268 (201)
17)
Νιαντάμης Κ
254(197)
Τηλ. 23137 - 29762
18) Γκόγκυς Γ.
251(219)
ΒΕΡΟΙΑ
19) Κυροόνογλου Π241 (174)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
20) Πογούρας Ν.
234(171)
Ιδιωτών
δρχ. 1500
21) Κονελλίδης Αν.
223 (16$)
Σωματείων
22)
Κ«ραμίχο; Αθ. 223 (190)
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
23) Τερηβανίδης Β.
221 (147)
Κοινοτήτων
6ρχ. 70έ<:
24) Κ όρκος Παύλος
211 (149)
Α,Ε και ΕΠΕ
δρχ 30ι>.ι
25) Ναβροζίδης Λλ.
210 (174)
Δήμων Οργανισμών
26)
Τσακιρίοης Ευθ. 197 (144)
δρχ 4000
27) Μπεσίνιις Εμ.
182(127)Ε.Γ.Σ. Τραπιζών
28) Ανάστος Δημ.
174(121)
• Χειρόγριφα δημοσιευόμενα ή
29) Οικονομίδης Ηλ.
171 (129)
όχι δεν επιστρέφονται.
30) Παντελίδης Ιωάν.
170 (91)
3 1) Γκαγγκάλης Αναστ, 166 U09)
32) Κούγνας Κων.
1 3 8 (9 1 )
33) Έαλτίδης Νικ.
136(98)
34) Τουτουντζίδης Διαμ. 1 1 8 (9 8 )
35)
Γουλσουζιάδης Β.108 (50)
36) Δπμόπουλος Γ.
106 ( 94)
Δ ισ β ά η τ ιι
37) Γωννόπουλος Ιωάν.
98 (102)
καί fiio S id c c c
38) Κουρμπετζής Αργ.
97 (56)
cnw
39) Παπασάββας Β.
96 (106)
c tp n tJ c p iâ o μ ο ς Ι
40) Βλαχογιάννης Γ.
93 (80)
41) Κουκουλομάτης Ν.
84 (66)
42) Κιοσές Κων.
82 (72)
43) Χριστοδούλου Βλ.
72 (87)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
*

τις γυττυ'/ραψικές βργμψης μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνείστε μ α ς 2 9 .7 6 2

Πληθωρικά
λεφτά κόβει
ο Εβρέν
ΑΓΚΥΡΑ, 19 Το στρατιωτικό καθτστώς της Τουρκίας. ανημιιορο να αν
τιμετωπίσει την αυξανόμενη ονάγκη
της βιομηχανίας σε μετρητό, έχει αρ
χίσει ήδη να «κόβει νεα νομίσματα
αε υπέρογκα ποσό, έλεγαν χτές αξίωματούχοι σιην τουρκική πρωτεύουσα
Κατά την ίδια πηγή η Κεντρική Τρά
πεζα της χώρος εχει ήδη. στο διάστη
μα των δύο τελευταίων μηνών, τυπώ
σει νομίσματα συνολικής αξίας των
δισεκατομμυρίων λιρών Τουρκίας
(560 εκατομμύρια δολλαρια) αυξάνον
τας το χρήμα του κυκλοφορεί στη χω
ρά σήμερα σε 500 δισεκσιομμύοια λί
ρες
Οι πηγές πρόσθεσαν ότι μέχρι το
τέλος αυτού του μήνα η Κεντρική
Τράπεζα θα πρέπει να τυπώσει και άλ
λα χρήματα για να καλύψει τους μι
σθούς των δημοσίων υπαλλήλων

Από θαύμα
σώθηκαν
’ Ελληνες
ναυτικοί
Συνεχειο a tó την !ή
ξε άμεση εκκένωσή του. Το πλήρωμα
επιβιβάσθηκε βιαστικά στις βάριας.
Πριν όμως προλάβουν να η ς «ατεβά
πουν δεύτερος πύραυλος, εξερράγη
αυτή τη φορά στο ελληνικό πλοίο
Αν είχε βρει με ακρίβεια το στόχο
του το μηχανοστάσιο το κΛίτσιαν
Πρίντε» θα ανατινασασταν αμέσως κι
αυτό και οι πιθανότητες σωτηρίας
του πληρώματος θα ήταν ελάχιστες.
Ο πύραυλος όμως ξέφυγε τέσσερα
μέτρα προς την πλώρη του πλοίου.
Εξερράγη στα κήτη του. Το εύφλεκτο
Φορτίο πήρε αμέσως φωτιά. Όμως
μέχρι; ότου φθόσει η φωτιά στο
μηχανοστάσιο ο ι σωστικές βάρκες εί
χαν προλάβει νο απομακρυνθούν. Οι
ναυτικοί δεν είχαν προλάβει καν να
πάρουν τα φυλλάδιά τοος. Τους εί
χαν μείνει μόνο τα ρούχα που φορσύ
σαν. Είχαν όμως σωθεί. Λίγες ώρες
αργότερο τους παρέλαβε ένα ελαφρό
πολεμικό του Ιράν και τους μετέιρερε
στο Μπαντάρ Χομείνί.
Οι Πέρσες αξιωματικοί τους εί
παν ότι τους χτύπησε πύραυλος - που
εκτοξεύθηκε από γαλλικής κατα
σκευής ιρακινό ελικόπτερο
Οι Έλληνες πέρασαν την πρώτη
ους νύχτα σε έναν καταυλισμό, κπιω από εξαιρετικά άσχημες συνθήκες.
Την επομένη μέρα όμως τους κάλϊσαν τα πληρώματα των ελληνικών
πλοίων «Αντιγόνη· και «Ρέα Β· που
ήταν ελλιμενισμένα στο Μπαντάρ
Χομείνί. Ό πω ς είπε ο υποπλοίαρχος
1. ΜωραΤτης οφείλουν θερμέ; ευχαρι
στίες στους πλοίαρχους και ία πλη
ρώματα των δύο αυτών πλοίων που
τους περιέίλιλψαν, τους φιλοξένησαν
και τους βοήθησαν με κάθε τρόπο.
Την περασμένη Παρασκευή, μετα
φέρθηκαν στην ΤΓχεράνη και χθές με
μέριμνά της εκεί ελληνικής πρε
σβείας, που τους κάλυψε και τα έξο
δα του επαναπατρισμού τους, έφθα
σαν στην Αθήνα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ύστερα από επίσημη πρόσκληση
της κυβερνήσεως του Λιβάνου
ΒΗΡΥΤΟΣ 19
Η ¿.φονική κυβέρνηση ανακοίνωσε προχθές ότι το
Ισραήλ αποδέχθηκε στην ολοκληρία του το σχέδιο για
την απομάκρυνση των Παλαιστινίων μαχητών από την
πολιορκημένη Δυτική Βηρυτό, που θα αρχίσει το Σαββα
τοκύριακο και θα ολοκληρωθεί σε 15 ημέρες. Η κυβέρνη
ση του /\ιβόνου ζήτησε επίσημα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία
και την Ιταλία να στείλουν στρατεύματα στην πολυεθνική
δύναμη που θα εποπτεύσα την επιχείρηση της απομά
κρυνσης.
Το Ισραήλ θα δώσει και τυπικά την συγκατάθεσή του
στο σχέδιο μετά την σημερινή συνεδρίαση του υπουργι
κού συμβουλίου. Το τελευταίο εμπόδιο για την ολοκλή
ρωση της συμφωνίας παραμερίστηκε μετά την προχθεσι
νή απόφαση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης να παραδώσει στη λιβανική κυβέρνηση έναν
αιχμάλωτο Ισραηλινά πιλότο και τις σορούς εννιά Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Λίβανο.
Παρά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, πέντε βόμ
βες που ήταν τοποθετημένες σε ισάριθμα αυτοκίνητα,
εζερράγησαν προχθές στο Κέντρο της Δυτικής Βηρυτού
μπροστά σε κτίρια που στεγάζουν παλαιστινιακές υπηρε
σίες.
Πολλά άτομα τραυματίσθηκαν από τις εκρήξεις αλλά
δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.Οι βομβιστικές

Χ ειροτερεύουν
οι σχέσεις
Μ όσχας - Α γκυρας
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΚΜΕΝ
ΑΓΚΥΡΑ. 19.
Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέ
σεις της Τουρκίας με τη Σοβιετική
Ενωση μετά το μεθοριακό επειαόόιο
της περασμένης βδομάδας, κατά το
οποίο σκοτώθηκαν δυο Τούρκοι
στρατιώτες. Επίσημες πηγές ανέφερίΛ ότι η Αγκυρα φανερά δοσαρε-

M e τις π α λ η ές τ ιμ έ ς

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ,
που οφείλουν εισφορές παληές
όηλοδή α τό το 1980, 1981 και μ έ
χρι τον μήναΜαιο του 1982 θσ
πρέπίι να καταβάλουν ης εισφορές
τους α»τές μέχρι 31 Αύγουστού
1QH7
Και ο λόγος που σσ πρέπει νσ
νίνει οιιτή ππή tout σφείλοντες τέ
τοιες εισφορές είναι ο εςης:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κστό 32% σ όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εον αυτές
οι εισφορές ο· παληές (1980. ΙΕ 31
και 1982 μέχρι Μσίο) πληρωθούν
μ«τά την 31 Auyouarou, θσ πληρώ
θούν με τις καινούργιες τιμές
Πιό συγκεκριμένο Αυτοί οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα, τα ασφα
λίστρο ομτής της κατηγυμιρς έγινε
2 5 0 0 ί>ρχ τα μήνα αύξησή δηλοδη
κατά 6 0 0 δρχ επάνω
Στην Δ κατηγορία το ασφάλι
στρο μέχρι τ<μρα ήταν 2 3 5 0 τώρα
έγινε 3 1 0 0 όηλοδή αύξηση κατά
7 6 0 δρτ το μήνα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ι *

Σ Τ Η Β Η Ρ Υ Τ Ο ΟΙ Δ Υ Ν Α Μ Ε ΙΣ
Η Π Α , Γ Α Λ Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Ι Τ Α Λ ΙΑ Σ

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
#

¡T C 7

Στην Ε κατηγορία όηλοδή όσοι
Πλήρωναν 2 8 0 0 τώρα θα πληρώ
νουν 3 7 0 0 αύξηση κατά 9 0 0 δρχ
το μήνα.
Στην ΣΤ' κατηγορία το ασφάλι
στρο ήταν 3 5 0 0 δραχμές, τώρα έγι
νε 4 6 0 0 δο»
Από την έκτη κατηγορία kui πό
νω είνοι προαιρετικές οι κσιπγοοίες
και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι-οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν
μέχρι τις 31 Αύγουστού χωρίς τέλη
κοθυστερήσεως, Ακόμη πληροφο
ριακά αναφέρει cu ότι λόγω της
απεργίας των εισπρηκτόρων που ως
γνωστό κρότησε 4 8 μέρες kui ακό
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειών
θα πρετιει οι ασφαλισμένο' όσοι
μπορούν - να πευρούν una το γροΦείο του ΤΕΒΕ ίόίπλα στην Κλινική
Αβραμίδη Βέροιο) από τις 7 3 0 το
πρωί μέχρι τις 1 1 η ώρα για να πλη
ρώσουν ης ο<οειλ0μενες εισφορές
Υπενθυμίζεται ακόμη στους
ασφαλισμένους nou κεφαλαιοποίηοαν τις παληές τους ειαφρμές να
μην ξεχνούν rj|V υ π ο χ ρ έω σ ή ’ τους
να κα ταβόλου ν κανονικό τις δόσεις
που οφείλουν.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για vu
«καλεστούν απαραίτητες τεχνικές τργασίες της ΔΕΗ Ou γίνει διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος στις 22 Λιιγούστου 1982.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1) Από ώρα 07.00 μέχρι και 12.00 σας οδούς Μητροπόλεως.
Αγγέλων. Ιεραρχών. Πέρδικα. Πατρ. Ιωακείμ, Μυπλέκ«. Κυριωτίσ
σης. Λουτρού. Ειρήνης, Εθν Αντίστασης. Μιαούλη, Θεμιστοκλέους,
Διον. Σολωμού. Περικλεούς, Τρυφωνος. Καπιτυνίδη. Βικέλιε. Ιππο
κράτους. Αντ, Καμάρα. Κεντρικής, Κωττουνίου, Απ Παύλου, Καραϊσκάκη, Ναούσης. Πλατεία Μ Μπότσαρη, Περγάμου. Ν. Ιωνίας κιιι
♦λέμινγκ.
2) Από 12 00 μέχρι 15.00 στην περιοχή Πρακτορείων Αστικών ναι
υπεραστικών γραμμών και στις οδούς Βενιζέλου, Αριστοτέληυς. Μ.
Αλεξάνδρου, Πανανή Τσαλδάρη. Μαλακοόση, Αγ. Αντωνίου. Βερ
μίου. Κονίτσης, Καρατόσου. Πίνδου και Λυκούργου.
Αν οι «ρΥοσίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναόοθεί πριν
από τονχρόνο λήξης της διακοπής που ιινιιφερίΐαι πιό .πύvjp.
Γι αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κιψτά όικτυπ-της
ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται οτι έχουν συνέχεια ρευμο
Ετσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγω
γούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής,
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος,

Δ.Ε.Κ.

στημένη από την άρνηση της Μό
σχας να της δώσει και άλλες εξηγή
σεις για το επεισόδιο, ανέβαλε το
προγραμματισμένο ταξίδι στη Σοβιε
τική Ενωση του υπουργού Εξωτερι
κών Τοσρκμέν.
Προχτές η Αγκυρα είχε αναβάλει
την επίσκεψη στην Μόσχα τουρκικής
αντιπροσωπείας.
Οπως μετέδωσε το Αθηναϊκό
Πρακτορείο, πολιτικοί παρατηρητές
της Αγκυρας πιστεύουν ότι κρΰβειαι
κάποιο μυστήριο πίσω από το θάνατο
των Τούρκων στρατιωτών. Η άποψη
αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η
Μόσχιι u π έθισε παντα μεγάλη σημα
σία στις καλές γειτονικές της σχέσεις
με την Τουρκία και προσπαθούσε να
αποφάγει οποωδήποτε ένταση ειδικά
στην μεθύμιο. Οι ίδιοι παρατηρητές
πιστεύουν ότι ίσιος οι Τούρκοι στρα
τιώτες είδαν ορισμένα πράγματα που
ótv tu pene και οι Σοβιετικοί φοβού
μενοι την αναφορά τούς τους πυρο
βόλησαν κοι τους άφηοαν vu πεθά
νουν «πό αιμορραγία.

αυτές επιθέ<&ς προκάλεσαν μεγάλο πανικό μεταξύ των
κατοίκων της πολιορκημένης πόλης. Και δεν υπάρχουν
ενδείξεις για το ποιοι είναι οι δράστες.

Τ Α 14 Σ Η Μ Ε ΙΑ
ΠΟΥ ΣΥΜ Φ Ω ΝΗΘ ΗΚΑΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 (ΑΠΕ)
0 λιβανικός ραδιοσταθμός μετέ
δωσε χθές το πρωΓ τα 14 σημεία του
σχεδίου του Αμερικανού μεσολαβη
τή κ. Φιλίπ Χαμπίμπ για την αποχώ
ρηση των Παλαιστινίων από τη
Βηρυτό.
Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:
1) Ολοκληρωτική κατάπαυση
των εχθροπραξιών.
2) Η αποχώρηση των Παλαιστι
νίων από τη Βηρυτό θα πραγματο
ποιηθεί ειρηνικά και σύμφωνα με ένα
ακριβές χρονοδιάγραμμα.
3) Η διεθνής δύναμη θα εποπτεύσει την αποχώρηση των Παλαιστι
νίων.
4) Οι άμαχοι Παλαιστίνιοι, που
θα παραμείνουν στο Λίβανο, θα υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας
αυτής.
5) Η διεθνής δύναμη εποπτείας θα
αναπτυχθεί την ίδια ημέρα της έναρ
ξης της αποχώρησης, για να προστα
τεύσει τους Παλαιστινίους και τους
Λιβανέζους που παραμένουν στη
Λυτική Βηρυτό και για να βοηθήσει
το λιβανικό κράτος. Η δύναμη αυτή
θα αποτελείται από 800 Γάλλους, 800
Αμερικανούς και 400 Ιταλούς, ενώ
3.000 Λιβανέζοι στρατιώτες θα
συνεργασθούν με αυτή.
6) Η αποστολή της δύναμης
αυτής θα τερματισθεί σε περίπτωση
που τουλάχιστον ένα από τα σημεία
αυτά του σχεδίου δεν τηρηθεί.
7) Η θητεία της δύναμης αυτής εί
ναι ενός μήνα, ανανεώσιμη όμως
ύστερα ιιπό αίτηση του λιβανικού
κράτους σε περίπτωση ανάγκης.
8) Ο ερυθρός σταυρός θα προσφέ
ρει τη βοήθεια του για την αποχώρη
ση των Παλαιστινίων.
9) Η αποχώρηση θα γίνει δια
θαλάσσης από το λιμάνι της Βηρυ
τού. αεροπορικώς με ενδιάμεσο στα
θμό την Κύπρο και δια ξηρός, μέσω
του αυτοκινητόδρομου Βηρυτού Δαμασκού, από τον οποίο θα απο
συρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις, μέ
τρο που εγκρίθηκε αναγκαία για την
ασφάλεια της ιιποχιύρησης.Ο λιβανικός στρατός θα ενεργήσει σε συντονι
σμό με την ΟΑΠ για να προστατευθούν οι αποχωρούντες.
10) Η αποχώρηση θα πρέπει να
ολοκληρωθεί σε 15 μέρες και θα γίνε
ται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι
Παλαιστίνιοι μαχητές θα φέρουν μαζί
τους μονάχα τα ελαφρά τους όπλα,
πιστόλια και τουφέκια.
1 1 ) 0 βαρύς οπλισμός των Παλαι
στινίων θα παραδοθεί στο λιβανικό

Πολύνεκρη καταστολή
εξεγέρσεως αστυνομικών
από στρατό στη Βομβάη
ΒΟΜΒΑΗ 19
Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις
εστάλησαν προχθές στη Βομβάη για
να καταστείλουν εξέγερση μεγάλου
αριθμού αστυνομικών, ανακοινώθηκε
στο Νέο Δελχί- Κατά τις σφοδρές
συγκρούσεις, ποο συνεχίζονταν ολό
κληρη την ημέρυ, σκοτώθηκαν τουλάχιοιον τέσσερα άτομα, μεταξύ παν
οποίων και δύο μικρά παιδιά Σε πιΛλές συνοικίες της πόλεως επιβλήθηκε
24ωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Οι οόυμαχίες πήραν μεγάλη έκτα
ση στην περιοχή Γοιχίρλι Νάγκα,
oto κέντρο της πόλεως. όπου ανεξα
κρίβωτος αριθμός αστυνομικών αλλά
και απεργών εργατών έστησαν οδο
φράγματα. πυρπόλησαν λεωφορεία
και αυτοκίνητα και πετροβόλησαν
στριιτιώτες. Οι τελευταίοι άνοιξαν
πυρ και σκότωσαν δύο μικρά παιδιά
κι έναν αστυνομικό. Δεύτερος αστυ
νομικός σκοτώθηκε στο Ναγκιιούμ.
Οτη ΒόΙΨία Βομβάη.
Οι σύγκρουσης ξέσπασαν νωρίς
προχθές το πρωί, ύστερα από έκκλη
ση των ηγετών του συνδικάτου των
αστυνομικών να φορέσουν μαύρα
περιβραχιόνια σε ένδιξη διαμαρτυ
ρίας για την απόλυση, το βράδυ της
Τρίτης, 90 αστυνομικών και τη σύλ
ληψη 22 άλλων. Ο υπουργός εσωτε
ρικών της πολιτείας, Σιχράντ Ζικάρ.
ανακοίνωσε πως οι σολληφθέντες
αστυνομικοί κατηγορήθηκα για «προδοσίο και απειθαρχία· γιατί υποκίνη
σαν το αστυνομικό σώμα αε ταραχές.
Η ηγεσία του συνδικάτου ζήτησε
απο Μ μέλη του να πμαγματοποιή
σουν διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρ
τυρίας για ης χαμηλές αποδοχές τους
Km τις «άθλιες» συνθήκες εργασίας.
Μετά ιις οι^κρυκις*«; rroi>
o l l IJ»
r.á<r,ii-li»v
Π Κ'4ρνηοΐ| iOeoc ό τίίς
Ι>ς βνόμο*)
Γ I υΛβ;

η ς σονδικιΑισγικέε ενώσει.ις WW
αστυνομικών.
Στο μεταξύ, ανώτερος κυβκρνητι
κός αξίωμα τυύχος στο Νίο Δελχί δή

λωσε προχθές σε ανταποκριτή του
πρακτορείου «Ασοοατέτιτιντ ΓΙρές»

ότι η κυβέρνηση φοβάται πως οι
συγκρούσεις θα κλιμακωθούν και
ίσως χρείασθεί να επιβληθεί σε ολό
κληρη τη Βομβάη κατάσταση εκτά
κτου ανάγκης.

στρατό.
12) Η ηγεσία της ΟΑΠ θα εγκατα
λείψει το Λίβανο με τρόπο επιδεικτι
κό και θα αναγγείλει την αποχώρησή
της με σαφή τρόπο.
13) Ο Ισραηλινός πιλότος, που
κρατούν αιχμάλωτο οι Παλαιστίνιοι,
θα απελευθερωθεί πριν την έναρξη
της αποχώρησης.
14) Οι τακτικές μονάδες των
Παλαιστινίων θα εγκαταλείψουν το
Λίβανο δια ξηρός και θα μεταβούν
στη Συρία, ενώ οι Σύροι στρατιώτες
της «Αραβικής Δύναμης Αποτρο
πής«. που βρίσκονται στη Δυτική
Βηρυτό, θα μεταβούν στην κοιλάδα
Μπεκαά του Βόρειου Λιβάνου,όπου
σταθμεύει ο κύριος όγκος των συριακών δυνάμεων στο Λίβανο.

Στιι μεταξύ, η 02υε>ήε λιόηνιχή
Βιηιλή Γτρόχει τεΐι να συνελθεί σήμε
οα για να TWrSri το νέο τρΛεΛοο
τη; χώρα: τ,ι θα Λιαδε/τεϊ rnv a
Σι>.ιι/- Σ ο η /ί- η θητεία του ostimhv
λήγι ι το ΣηττίιιΙιηιπ
II Βουλή ατοτελτΐται α τό Μ
σ π α νό ν ; von 11 ιιηιιπονλιι<Υνο»<
ίιονλι ν τ ί; και μοναδικός υπόψή
ηιι>; ιίνιιι η Μπασιό Γξιμσγιίλ
αρχηγό; τω ν <|>n>/i r/mitv π n r σννιργιιστηχαν μι τον; Ισοαηλινονς
Οι ιαινσουλμόνοι και <> αριατεραί
ΛιΙιανέζιυ κατηγοοονν την Τξιμαγιέλ ότι στην ονοία rival ο νποψήψιος τον Ισραήλ. νπικττηηίξονν ότι
η εκλογή του πρόεδρόν δεν πρέπει
να γίνει υπό ισραηλινή κατοχή, και
κήρυξαν αποχή.
Για να υπάρχει απαρτία οτη ση
μερινή σννιΛρίααη της Βουλή;
απαιτείται η παρουσία 62 βουλευ
τών.
ΝΕΑ ΥΟΡΚ.Η: Ο αναπληρωτής
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα
Ηνωμ. Εθνη κ. Εμ. Γκίκας. μιλιίιντας χτες στην έκτακτη σύνοδο της
Γενικής Συνέλευσης για το Παλαι
στινιακό καταδίκασε απερίφραστα
την ισραηλινή εισβολή στο Λίδανο
και την επίμονη άρνηση του Ισραήλ
για να συμμορφωθεί με τις επανει
λημμένες αποφάσεις του συμβου
λίου Ασφαλείας παρά τον υπο
χρεωτικό τους χαρακτήρα και ε£έφρασε τα έντονα αισθήματα απο
δοκιμασίας του ελληνικού λαού και
της ελληνικής κυβέρνησης για τις
συμφορές που επισσώρευσε στον
λιβανικό λαό και στους Παλαιστί
νιους η εισβολή.

Και άλλα
μάρμαρα
κλέβουν
από την
Ακρόπολη
οι Αγγλοι
Οι Εγγλέζοι όχι μόνο
νοόνται να μος δώσουν *
μάρμαρο του Παρθενώνα, ι*
ρο τις προοπάθειες ^
υπουργού Πολιτισμού
Επιστημών κ. Μελ. Μερσβό
ρη, αλλά... επιχειρούν νο κλ*'
φουν κι άλλα.
Τρεις νεαρ οί Β ρετανοί πιόσΠ
καν τα ξημερώ ματα τ η ς πεβΑ
ο μ ένη ς Π αρασκευής στην ΑκΡ£
πόλη, με δ υ ό κομμάτια μ ά ρ μ ίΛ
που είχαν α ποσπάοει από το X*"
ρο του Π αρθενώ να ή τα Προπώ
λαια
Οι τρεις Β ρετανοί π α ρ α ιβ ^
φτηκαν στο Α υτόφω ρο ΤριμελΚ
Πλημμελειοδικείο, α π ό το οπθ»
καταδικάστηκαν οι δ υ ό σε 6-“
μ ή νες φυλακή α κ αθένας, ενώ 6
τρ ίτο ς κηρύχτηκε έ ν ο χ ο ς αλΜ
δ ε ν του επιβλήθηκε ποινή γιΟ"
ήταν ανήλικος.
Οι τρ εις νεαροί, που δικαστή" ι
καν ερήμην ήταν οι Τζών - ΣτΓ
φαν Κούκουλα, 17 χρονώ ν. ΤΟ»»

- Τόμος Φρόντς, 18 χρονών και0
ανήλικος Μ.Τ.Μ.. όλοι φοιτητέ*;·

Νομοσχέδιο με ρυθμίσεις
για την Ανώτερη Εκπαίδευση
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Κατατέθηκε χθές στη Βουλή από
τον υπουργό Παιδείας κ. Απόστολο
Κακλαμάνη το σχέδιο νόμου «για τις
μεταγραφές και κατατάξεις στην τρι
τοβάθμια εκπαίδευση·, που ρυθμίζει
θέματα που αφορούν;
- Μεταγραφές σε ανώτατες ή ανώ
τερες σχολές του εσωτερικού,
- Μεταγραφές από ανώτατες ή
ανώτερες οματαγείς σχολές του εξω
τερικού σε αντίστοιχες σχολές του
εσωτερικού.
- Κατατάξεις πτυχιούχων αλλά
και φοιτητών σε ανώτατες ή ανώτε
ρες σχολές του εσωτερικού.
Ό πω ς δήλωσε στους δημοσιογρά
φους ο υπουργός Παιδείας, παρουσία
των υφυπουργών κ.κ. Π. Μώραλη
και Στ, Παπαθεμελή και του γεν.
γραμματέα κ. Δ. Ρόκκου, με το νομο
σχέδιο επιχειρείται:
- Η συστηματοποίηση των δια
σκορπισμένων σε διάφορα νομοθετήματα διατάξεων που ρυθμίζουν θέμα
τα μεταγραφών και κατατάξεων.
- Η βελτίωση των διατάξεων που.
έχουν αποδειχθεί από την μέχρι σή
μερα εφαρμογή τους ανεπαρκείς, σε
βαθμό που να μην είναι δυνατή η ικα
νοποίηση των δικαίων αιτημάτων
των ενδιαφερομένων.
- Η δημιουργία νέων πλαισίων
που, κυριολεκτικά καινοτομούν γιατί
όχι μόνο αυξάνουν τον αριθμό μετεγγραφομένων και καταταοσομένων
αλλά και διευρύνουν σημαντικά ης
προϋποθέσεις για μεταγγραφή.
Δΰο ήταν οι άξονες, είπε ο κ.
υπουργός που πρυτάνευσαν στη δια
μόρφωση του νέου συστήματος:
- Η βούληση της κυβέρνησης να
δώσει τη δυνατότητα συνέχισης των
σπουδών σε άλλους τομείς, στα πλαί
σια της συνεχούς εκπαίδευσης κι επι
μόρφωσης των πτυχιούχων.
- Μ αναγνώριση του γεγονότος
ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών
ενός φοιτητή μπορεί να προκόψουν

Σας περιμένουμε
κάθε βράδυ
Κ Ο Σ Μ ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

μια σειρά από προβλήματα κοινωνι
κής υφής που να καθιστούν δυσχερή
ή και αδύνατη τη συνέχιση των
σπουδών του κάτω από τις ίδιες συν
θήκες.
Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου
περιέχονται και οι παρακάτω καινο
τομίες:
- Οι μεταγραφές επιτρέπονται
κατά κανόνα σε όλα τα έτη σπουδών
εκτός από το πρώτο και το τελευταίο,
ενώ μέχρι σήμερα επιτρεπόταν μόνο
στο β" έτος.
— Προβλέπεται η δυνατότητα
μεταγγραφής φοιτητών ή σπουδα
στών σε περιπτώσεις που υπάρχουν
ειδικοί λόγοι όπως σοβαροί λόγοι
υγείας, κοινωνικοί, οικονομικοί κλπ.
— Λαμβάνεται μέριμνα για ης
μεταγραφές
συζύγων,
αδελφών,
πολυτέκνων, τυφλών και κωφαλά
λων, παιδιών Ελλήνων επιστημόνων
που παλιννοστούν.
— Διπλασιάζεται το ποσοστό (από
15%, αε 30%) θέσεων μετεγραφομέ
νων από το εξωτερικό για το ακαδη
μαϊκό έτος 1982-83.
- Οι μεταγραφές από το εξωτερικό
για ΑΕΙ του εσωτερικού θα γίνουν:
Α) Το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 σε
ποσοστό 15% για το Β' έτος και 10%
για κάθε επόμενο έτος Β) Το ακαδη
μαϊκό έτος 1984-85 σε ποσοστό 596
για το Γ' και κάθε επόμενο έτος Γ) Το
ακαδημαϊκό έτος 1985-86 σε ποσο
στό 5% για το Δ" και κάθε επόμενο
έτος. Από το έτος 1986-87 στις μετα
γραφές και σε ποσοστό 5% θα συμμε
τέχουν όσοι έχουν εξεταστεί με επι
τυχία σε όλα τα μαθήματα των δυο
πρώτων ετών ή των τεσσάρων πρώ
των εξαμήνων σπουδών στη σχολή
προέλευσης.
- Οι μεταγραφές για τις ανώτερες
σχολές Θβ γίνονται στο Β' έτος σπου
δών και σε ποσοστό 15% για το έτος
1983-84, 10% για τα έτη 1984-85 και
1985-86 και 5% από το έτος 1986-87
και επόμενα.
- Παρέχεται η δυνατότητα κατά
ταξης πτυχιούχων ανωτάτων εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων ή ανώτερων

σχολών σε ανώτερες σχολές,
ποσοστό 10% για κάθε έτος σπόό
δών.
— Διευρύνονται οι διατάξεις πθθ
πρόβλεπαν την κατάταξη πτυχτοό^
χων παραγωγικών σχολών αξίωμα*'
κών των ενόπλων δυνάμεων κ®
σωμάτων ασφαλείας στις ανώτατ*ί
και ανώτερες σχολές.
- Παρέχεται η δυνατότητα κατά
ταξης πτυχιούχων παιδαγωγικό*
αποδημιών, σχολών νηπιαγωγό*
σχολών οικιακής οικονομίας. ΕΑΣΛ
και ανώτερων εκκλησιαστικών σχο
λών στις φιλοσοφικές και Φυσικομα
θηματικές σχολές (εκτός από τα ξενό
γλωσσα και φαρμακευηκά τμήματα)·
Επί πλέον διευρύνονται σχεδόν
όλα τα ποσοστά που προβλέποντβ1
από τις ισχύουσες διατάξεις μεταγρ*'
φών και κατατάξεων.
Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα για ι°
αδιάβλητο των εξετάσεων, ενώ 0*
διατάξεις του σχεδίου νόμου εναρ·
μοιάζονται με τις διατάξεις του Η
1268/82 για τη δομή και τη λειτουρ
γία των ΑΕΙ.
Καταλήγοντας α υπουργός Παι
δείας κ. Α. Κακλαμάνης τόνισε ότι θβ
ζητήσει από την εθνική αντιπροσω
πεία να ψηφίσει ομόφωνα το νομο
σχέδιο που έχει εκπαιδευτικό, ανθρω
πιστικό. κοινωνικό αλλά και έντον®
εθνικό χαρακτήρα.

_____________________________^
ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡ1

ΔΟΞΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Αύριο στις 6 το απόγευμα στο <°*
νοτικό γήπεδο του ΜακροχωρίοΟ^
Τοπική ΔΟΞΑ θα αντιμετωπίσω®:
φιλικό αγώνα την ΑΝΑΓΕΝΝΗ***
Γ ιαννττσών.
1
Ο αγώνας παρουσίαζα μεγά*®
ενδιαφέρον αφού και οι δυο ομβά*^
είναι εγνωσμένης αξίας, ενώ παράλ"
ληλα θα χρησιμοποιηθούν και
νεοαποκτηθέντες παίκτες.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Αυγούστου 1982 στο Ναό του Αγιο®
Ιωάννου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση τη<
νυχής της προσφιλούς μας μητρός

ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΡΗ

B E LLE N U IT

και ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής τ09
προσφιλούς μας πατέρα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΡΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τΐί
δεήσεις τοος προς τον θεό.

Jo χιλ. Βέροιας - Κοζάνης

Σας κρατούν συντροφιά
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΕΛΡΓΙΟΥ
ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ-ΜΑΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Σολιοτ ο Δημητρόκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Λ/ΝΣΗ: Σκρφάτος - Λάκας

•

Τα τκκνα
Μιχάλης · Κορνηλία
Ευφραζία
Η δεξίωση στην αίθουσα του Αγίου Ιωαννου.

ΕΟΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑTHEΕΑΑΑΑΟ!Ai.
Α Ν ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ
'Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δνακοινώνκ. 8 «
τ' «πτοτκλεσμοττα τού Διαγωνισμού τής 23.5.82 θά 6β«σκφντα.
·επ α ο χ ι« σ Κτ-τβκττήικττα η κ Τραπέζι* άαο 23.«.

82 . κ ό β ω ; κ ττισ τβ «βει λκ-τταμτρωβς; y , à τ ή ν π λ η ρ σ φ ό ο η σ π

οαον όφορα την βαθμολογία καί τΑν άπίδκι fa τέ» γραπτών '

»roue cvôiaoeaauévauc.
Αθήνα. 17 Αύγουστου 1982

ΑΠΟ Τ Η Η Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ
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Ν έες θέσεις
σ το θέμα
τω ν Β άσεω ν
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 7;10

Αλλαγή της «Αλλαγής» και στο θέμα των αμερικανικών βάσεων
στη χώρα, διαφαίνεται τελευταία. Παράλληλα η κυβέρνηση, σντίθκτα
μ* τις πομπώδεις δηλώσεις της ότι «δει· μας απασχολεί η βοήθεια σε
αναλογία 7 προς 10». τώρα επιμένει να διατηρηθεί!

Ξ Ε ΙΠ Α ΙΕ ΜΕΓΑΛΗ
Κ Ρ ΙΙΗ ΙΤ Ο Η ΤΥΠΟ
Κλείνει το «Βήμα», η «Καθημερινή»
και θα ακολουθήσει η «Ακρόπολις»
Σοβαρή κρίση περνά ο Τύπος
αττΙ χώρο μας, όμοια της οποίας ούτε
β^ην δικτατορία του Παπαδόπουλου
®*ν είχε γνωρίσει. Μετά τον «Ελεύθε
ρο Κόσμο» ηου έκλεισε πριν από λι
νό καιρό, είναι έτοιμο να κλείσει ·ΤΟ
ΒΗΜΑ» και πληροφορίες αναφέρουν
011 η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, και η
•ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. βρίσκονται στα
πρόθυρα της χρεωκοπίας και του
Μπροστά στην τραγική αυτή
κατάσταση που αντιμετωπίζει ο ελληΉκος Τύπος, η κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ δείχνει απρόθυμη να στηρί
ξει και να βοηθήσει τις εφημερίδες
αυτές, η μία από τις οποίες μάλιστα
θεωρείται και φιλοκυβερνηπκή.
Το κλείσιμο εφημερίδων στη χώ
ρα μας αποτελεί σίγουρα ένα κακό
σημάδι για το μέλλον της δημοκρα
τίας μας και την διατήρηση της πολυ
φωνίας σ' αυτόν τον τόπο.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το
γεγονός ότι απειλούνται με κλείσιμο
μεγάλες εφημερίδες που έχουν γρά
ψει ιστορία στη χώρα μας και έχουν
διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην

Δεν φακελώθηκαν
Η
από τις
δηλώσεις
του Φ.Α.Π.
*®ΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
^

δηλώσεις φόρου ακίνητης
“'Λ. εττισιρέφονται δεν
" 7*1*01 να ελεγχθούν, ούτε φωτο•“^ήθηκαν ή μπήκαν σε αρχείο.
πλώς «ιταγράφηκε η υποβολή τους
. να κατοχυρωθούν οι φορολογούΠου τις έστειλαν.
Αυτά δήλωσε χθές στη Βουλή-ο
Ι^ποοργός οικονόμικών κ. Δ. Τσοι / ? ς· κατά τη συζήτηση της τροπο
^ν>ας γιο την κατάργηση της υπολΡεωαεως να υποβάλουν δηλώσεις
πεω °'. νοΡ°λογούμενοι που έχουν
ριουοίο κάτω των 20 εκατ. δρα
χμών.
^Κ α ι α’μοι σε θέση να ανακοινώσω Λ * * 06 0 υφυπουργός - ότι αυτή τη
βάσει των δηλώσεων από
και
που δήλωσαν από 25 εκατ.
τ»ν " 'ί*0·' ^ π“ ρει το δημόσιο, βάσει
3^ ^Ίλώσεων - το τονίζω - περίπου
'ς βόσει των δηλώσεων και μόέϊίΐκ °° ΓΤΤ'μα' νει ότι γι' αυτούς που
γα ν· ,ιε τον έλεγχο που θα γίνει, είκατΛ η(>” βλέψει 5 δις. θα υπερβούμε
πολύ τα 5 δις και τόνισε:
•Για
να το ξεκαθαρίσουμε, δεν

καταργείται ο φόρος, απλώς μετά
βάλλεται η υποχρέωση για υποβολή
δήλωσης«.
Τέλος, ο κ. Τσοβόλας δήλωσε ότι
είναι έτοιμη η εργασία για να δήμο·
σιευθούν οι αποφάσεις για την αντί*
κειμενικοποίηση στον προσδιορισμό
της ακίνητης περιουσίας.
Οι βουλίευτές της Ν.Δ. κ. Κ.
Μιμαοτάκης, 1. Παλαιοκρασάς και
Δ. Φράγκος υποστήριξαν ότι η τρο
πολογια απέχει από τις δηλώσεις του
πρωθυπουργού, γιατί ενώ εκείνες έλε
γαν πως δήλωση δεν υποχρεούται να
υποβάλει όποιος, κατά την εκτίμησή
του έχει περιουσία κάτω των 20 εκατομ. δραχμών, η τροπολογία αφαιρεί
το κριτήριο «κατά την εκτίμηση του».
Είπαν ακόμα ότι ο έφορος θα καλεί
για δήλωση όποιον θέλει και έτσι θα
καταστρατηγηθεί το ευεργετικό μέ
τρο που θεσμοθετεί η τροπολογία.
Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση
θεμάτων αποζημιώσεων Ελλήνων
από ξένες χώρες και η τροπολογία
για τον ΦΑΠ, που Εντάχθηκε σ' αυτό
ψηφίστηκαν από την πλειοψηφΐα της
βουλής.

πολιτική και κοινωνική ζωή του τό
που. Η «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» είναι η
αρχαιότερη
ελληνική
εφημερίδα
(εκδόθηκε τον περασμένο αιώνα από
τον «πατέρα της δημοσιογραφίας»
Βλάση Γαβριηλίδη), ενώ «ΤΟ
ΒΗΜΑ· ξεπήδησε μετά από μιά εθνι
κή καταστροφή το 1922 και επί 60
ολόκληρα χρόνια εκδίδεται χωρίς
διακοπή. Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» θεω
ρείται η σοβαρότερη ελληνική εφημε
ρίδα και εκδίδεται από την Ελένη
Βλάχου που έχει γράψει, όπως και ο
πατέρας της Γεώργιος Αγγέλου Βλά
χος. ιστορία στα δημοσιογραφικά
χρονικά του τόπου μας. Γνωστή είναι
η ιστορική απόφαση της Ελένης Βλά
χου να κλείσει την εφημερίδα της,
αποζημιώνοντας μέχρι δραχμής, το
προσωπικό της. μη θέλοντας να σκύ
ψει το κεφάλι της στις προσταγές της
δικτατορίας του Παπαδόπουλου και
να δεχθεί λογοκρισία των κειμένων
της, όπως την δέχθηκαν άλλες «δημο
κρατικές» και σοσιαλίζουσες σήμερα
εφημερίδες.
Ας σημειωθεί ότι σε περίπτωση
που κλείαουν οι τρεις αυτές εφημερί
δες. ο πρωινός Τύπος της Αθήνας θο
επροσωπείται πλέον μόνο από τα δύο
κομμουνιστικά κομματικά όργανα,
δηλαδή την «ΑΥΓΗ» και τον «ΡΙΖΟ
ΣΠΑΣΤΗ».
Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει το ενδεχό
μενο να κλείσει το «ΒΗΜΑ» μέσα
στο πρώτο δεκάμηνο που στην εξου
σία είναι η «αλλαγή», την οποία τόσο
θερμά προεκλογικά - και μετεκλογικά
- έχει υποστηρίξει.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ

Αιτία του κλεισίματος των
εφημερίδων και γενικώτερα της
κρίσης που διέρχεται ο Τύπος
στη χώρα μας, είναι η άσχημη
οικονομική
κατάσταση
στην
οποία έχουν περιέλθει οι περισσό
τερες εφημερίδες.
ιοιαιτερα τονιςεται ο «οικονομι
κός πόλεμος» που έχει κηρυχθεί από
την κυβέρνηση της «Αλλαγής» εναν
τίον εφημερίδων, που με το πρόσχη
μα της δήθεν εξυγίανσης των οικονο
μικών σταμάτησε κάθε διευκόλυνση
για την απρόσκοπτη έκδοσή τους και
τη διατήρηση της πολυφωνίας.
Σίγουρα ο οικονομικός πόλεμος

εναντίον μιάς εφημερίδας, που έχει
τεράστια έξοδά εκδόαεως και από την
ύπαρξη της οποίας εξαρτούν την
συντήρηση τους εκατονράδες οικογε
νειών, είναι ο... αποτελεσματικώτερος
τρόπος για το κλείσιμό της. Πολιτι
κοί παρατηρητές υπενθύμιζαν τον
οικονομικό «αποκλεισμό» από διάφο
ρες κρατικές δημοσιεύσεις ορισμένων
ανεπιθύμητων στη δικτατορία του
Παπαδόπουλου εφημερίδων, με την
«ιστορική» εκείνη σφραγίδα - προσ
ταγή που ακολουθούσε κάθε σχετικό
έγγραφο: Δημοσιευθήτω αδαπάνως!
(Μιά γεύση uirroü του πολέμου έχει
και ο «ΛΑΟΣ» που αναγκάστηκε τό
τε, μετά και από άλλες πιέσεις, να
διακόψει την έκδοσή του μέχρι το
1974).
Ο ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Σοβαρότατο
πρόβλημα
έχει
δημιουργήσει η κυβερνητική πολιτι
κή και στον επαρχιακό Τόπο και ήδη
πολλές ημερήσιες επαρχιακές εφημε
ρίδες αντιμετωπίζουν θέμα επιβιώσεως.
Μεγάλο «Λήγμα επέφερε η
κυβέρνηση στ<* ημερήσιο επαρχιακό
Τύπο με την «τυποκτόνο» απόφασή
της να διακόγει την επιχορήγηση
του κράτους, ron ίοχυε εδώ και πολ
λά χρόνια, γιά την πληρωμή στον
OTE π |ς οννυρυμής TRAES που
μεταδίδουν τις ειδήσεις του Αθηναϊ
κού Πρακτορείου. Έ τσι οι εφημερί
δες υποχρεώνονται τώρα να φέρουν
όλο το βάρος της δαπάνης της συν
δρομής για την μετάδοση των ειδή
σεων. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται τώ
ρα στο ποσόν των 30.000 δρχ. (!)
μηνιαίος, uno 3.500 δρχ. που ήταν
προηγουμένως,
Ό π ω ς τονίζουν δημοσιογραφικοί
κύκλοι, η κατάσταση που επικ,χιτεί
επί «Αλλαγής» στον Τύπο οφείλεται
και στο γεγονός ό η στις κυβερνητι
κές θέσεις εποπτείας του Τύπου
έχουν τοποθετηθεί άτομα άσχετα με
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εφημερίδες, όπως π.χ. είναι ο νεα
ρός γενικός γραμματέας Τύπου και
Πληροφοριών που είχε προϋπηρεσία
στην εβδομαδιαία «Εξόρμηση» του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Η Ένακτη συντακτών ημερησίων

Τ Ε Λ ΙΚ Α Ο Ι Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ Θ Α Γ ΙΝ Ο Υ Ν Α Π Ο
Τ Ο Ν Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Ή

Τ Ο Ν ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Φ Ο Ρ Ε Α ;
του κ. ΓΙΩΡΓΗ Τ. ΔΟΞΑ
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η Α Σ η ν°Π0'ήαε' η Κυβέρνηση του
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μιας δεν μπορεί να επιτευχθεί
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παρά μονάχα αν ξεκινήσει ο μηχανι
σμός των επενδύσεων.
Επειδή από καιρό είναι γνωστό ότι
ανήκουμε στο χώρο των ανθρώπων
που πιστεύουν ακράδαντα, ότι η
οικονομία δεν μπορεί να συνυπάρξει
με τίποτε άλλο παρά μονάχα με επεν-
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Συνέχεια στην 4η

Από ελληνικής πλευράς σύμ
φωνα πάντα με τις υπάρχουσες
πληροφορίες θα υπάρξει εύλογος
χρόνος για τον τερματισμό των
διαπραγματεύσεων.
Αλλά σε
περίπτωση αποτυχίας τους, θα
σημάνει και τον τερματισμό του
καθεστώτος των βάσεων και δεν

Κ Α Ι ΟΙ ΧΟΝΔΡΕΜ ΠΟΡΟΙ
Ο Α Ε ΙΝ Α Ι Σ Τ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
Τ Ω Ν Ο Π Ω Ρ Ο Κ Η Π Ε Υ Τ ΙΚ Ω Ν Ι
Δήλωσε ο κ. Αρσένης
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει
χωρίς, παρεκκλίσεις στην εφαρμογή
της πολιτικής της νια εξυγίανση του
κυκλώματος διακινήσεως των οπωροκηπευτικών. Αυτό τόνισε ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ*ρ.
Αρσένης στους εκπροσώπους των
χονδρεμπόρων της Λαχαναγοράς,
τους οποίους δέχθηκε προχθές
παρουσία και του υπουργού Εμπο
ρίου κ. Γ. ΜωραΓτη.
Ο κ. Γ. Αρσένης πρόσθεσε μάλι
στα ότι η κυβέρνηση σκέπτεται να
λάβει και άλλη ακόμη μέτρα για να
ομαλοποιήσει την κπτάσταση στην
αγορά.
Μετά τη συνάντηση με τους χον
δρεμπόρους ο κ. Γ. Αρσένης έκανε
στους δημοσιογράφους την εξής δή
λωση:
1) Δόθηκε στην κυβέρνηση
ευκαιρία να εξηγήσει στους χονδρεμ
πόρους, ό η τα μέτρα που έχει πάρα,
παίρνει και θα συνεχίσει να παίρνει
αποβλέπουν στην πλήρη εξυγίανση
του συστήματος διακινήσεως οπωροκηπευτικών από τους τόπους της
παραγωγής στην κατανάλωση. Και
μέσα στα πλαίσια αυτά τοποθετούν
ται τα μέτρα που ελήφθησαν και αφο
ρούν την Κεντρική Λαχαναγορά και
τον νόμο για η ς μισθώσεις καταστη
μάτων.
2) Τονίσαμε στους εμπόρους όη
μέσα στο σύστημα διακινήσεως που
έχουμε υπόψη να εφαρμόσουμε οι
συνεταιρισμοί θα παίζουν ένα ολοένα
και πιό αυξημένο ρόλο, χωρίς όμως
αυτό να αποκλείει το ρόλο των ιδιω
τών εφόσον βέβαια αυτοί κινούνται
με τους κανόνες διακινήσεως εμπο-

ρευμάτων που καθορίζει η κυβέρνη
ση.
3) Επίσης, τονίσαμε ότι η κυβέρ
νηση δεν προτίθετοι να τροποποιήσει
η ς αγορανομικές διατάξεις που
πρόσφατα εκδόθηκαν και που καθορίζσον-χο. πφσοστά προμήθειας· Εξηγή
σαμε ακόμη ό η ο νόμος για ης
μισθώσεις αποβλέπει στην εξυγίανση
του χώρου της Λαχαναγοράς και δια
βεβαιώσαμε όη οι οδηγίες που θα
ανακοινωθούν από τους υπουργούς
Γεωργίας και Εμπορίου θα προβλέ
πουν αντικειμενικά και δημοκραηκό
κριτήρια για τις μισθώσεις.
Οπο>ς είπε ο κ. Γερ. Αρσένης η
συζήτηση με τους εκπροσώπους των
εμπόρων δεν κατέληξε σε συγκεκρι
μένα συμπεράσματα.

Με καθαρώς κομματικά κριτήρια
όχι χάριν της αποκεντρώσεως γ ί
νονται οι μαζικές μεταθέσεις των
υπαλλήλων too ΥΧΟΠ στην επαρ*ώ·
Την κατηγορία αυτή διατυπώνει
κατά της πολιηκής ηγεσίας του
ΥΧΟΠ ο σύλλογος εργαζομένων με
σύμβαση ορισμένου χρόνου σε σχετι
κή ανακοίνωσή του.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται όη οι υπάλληλοι με σύμβαση
ορισμένου χρόνου αποφασίζοουν τη
Δευτέρα απεργιακές κινητοποιήσεις.
Ο σύλλογος των υπαλλήλων
καταγγέλ« τον υπουργό ΧΟΠ κ.
Τσίτση για αυθαιρσίες και διαβλητότητα στον τομέα των μεταθέσεων,
καθώς και για κραυγαλέες «εξαιρέ
σεις» στις μεταθέσεις, που βαφτίστη
καν από τον υπουργό «υπηρεσιακά;
ανάγκες».
kui

Η έλλειψη οποιουδήποτε πυγκε
κριμένου στοιχείου για η ς ανάγκες
της επαρχίας που πρόκειται να καλυ
φθούν, υποστηρίζει ο σύλλογος των
υπαλλήλων. 5ίνίι την εντύπωση όιι
οι μεηιθέσεις αποτελούν διοικητικά
μέτρα »τιμωρίας» και πολιτικό προε
κλογικό πυροτέχνημα (δημοηκές
εκλογές) και σε καμιά περίπτωση
ουσιασηκή αποκεντρωτική προσπά
θεια.
Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου,
το γεγονός ό η πρόσφατα υπάλληλος
που -μετατέθηκε στην Κεφαλσιπά
(σ.σ. ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Τρήση)
δεν-έχει αντικείμενο δουλειάς ακόμη.

Α π ειλούν με απεργία
τώρα οι αρτοποιοί
Η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημά
των θα αποφασίσει την άλλη βδομά
δα για την αύξηση των ημώ ν στα
άλευρα και ψωμί, ύστερα από εισήγη
ση που θα κάνει ο υπουργός Εμπο
ρίου κ. Γ. Μωραίτης.
Προχθές τον υπουργό επισκέφτηκαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας
Αρτοποιών Ελλάδος, της Συντεχνίας
Αθηνών και του Σωματείου του Πει
ραιά.
Οι αρτοποιοί ζήτησαν από τον
υπουργό:
• Την άμεση ένταξη ατο κόστος
του ψωμιού, των αυξήσεων που

Κ α ι άλλα μέτρα για την
ταχύτερη είσπραξη
τω ν δημοσίων εσόδων
Αποφασισμένο να επιβάλει την
αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας, είναι το
υπουργείο Οικονομικών. Αυτό προ
κύπτει από προχθεσινές δηλώσεις
του υπουργού Οικονομικών κ. Δημ.
Κουλούριανου, ο οποίος πρόσθεσε
ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρ
μόζεται η υπάρχουαα φορολογική
νομοθεσία η τήρηση της οποίας είναι
προϋπόθεση για τη δημιουργία φορο
λογικής συναδήσεως,
Μέσα στα πλαίσια αυτά, Ελήφθη
σαν και τα τελευταία μέτρα του
υπουργείου κατά των επιχειρήσεων
που δεν αποδίδουν στο Δημόσιο
φορολογίες η ς οποίες εισπράττουν.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει άτοκη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
αυτών από το Δημόσιο. Ο κ. Κουλουριόνος, άφησε να εννοηθεί ό η θα
ακολουθήσουν και άλλα μέτρα που
θα αποσκοπούν στην ταχύτερη και
ιιποτελεσμαηκότερη είσπραξη των
δημοσίων εσόδων,
Αναφορικά με την είσπραξη
δημοσίων εσόδων ο κ. υπουργός ,
διευκρι’νησε ότι είναι νωρίς ακόμη να
προσδιορισθεί η τάση γιατί λόγω της
απϊργίας των τραπεζικών δεν υπάρ
χουν βιαρκή στοιχεία.
Ό σ ο ν αφόρα την κατάρτιση του
προϋπολογισμού για το 198) είπε όη
οι προϋπολογισμοί των υπουργείων
επεξεργάζονται από τις υπηρεσίες
ενταλλομένων εξόδων κοι κατόπιν θα
υποβληθούν στο υπουργείο Οικονο
ισκών. Οι επιτροπές που έχουν

Με κομματικά
κριτήρια οι
«εξοστρακισμοί)»
υπαλλήλων ΥΧΟΠ

συσταθεί στο υπουργείο Οικονομι
κών θα μελετήσουν τα στοιχεία των
προϋπολογισμών που θα τους υπο
βληθούν για να διαμορφώοουν το
τελικό πλαίσιο.

επήλθαν από τον Ιούλιο τον 1981 μέ
χρι σήμερα, με βόση το κοστολόγιο
του υπουργείου Εμπορίου (5 δρχ, το
κιλό αύξηση στο ψωμί διατίμηση;).
• Τη συγκρότηση επιτροπής για
την πραγμαηκή κοστολόγηση τιιυ
ψωμιού.
• Γην εξέταση και ρύθμιση διοικηηκών θεμάτων.
• Η αύξηση του ψωμιού νο ανα
κοινωθεί μέχρι τέλη Αυγούστου. Λιυ
φορεηκά οι αρτοποιοί απειλούν να
διακύψουν την παραγωγή ψωμιού
από 1 Σεπτέμβρη.
Οι αρτοποιοί «για vu μάθει την
αλήθεια ο καταναλωτής» επέδωσιιν
υπόμνημα στον υπουργό, όπου με
στοιχεία που παραθέτουν υποδει
κνύουν όη η αύξηση kutù 12.60 δρχ.
το κιλό στην τιμή των αλεύρων επι
μερίζεται ως εξής: a) to αλεύρι O-30
δρχ. β) Η ΔΕΗ, η ζύμη, το νερό, το
αλόη, τα καύσιμα 0,45 δρχ. γ) τα
φορτοεκφορτωτή«! μεταφορικά
χαρτόσημο 0,51 δρχ. δ) οι αμοιβές
προσωπικού - εισφορές 4,21 δρχ «>
τα έξοδο αρτοποιείου, ενοίκιο κλπ
0,99 δρχ. στ) Οι αποσβέσεις 0,14 δρχ.
Οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν
κατά τους αρτοποιούς την η μ ή του
ψωμιού διατίμησης (τύπου 70%)
κατά 9,50 δρχ το κιλό.
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τουργούν αρπάζοντας με τις γραφειο
κρατικές τους δαγκάνες όσο το δυνα
τόν περισσότερα χρήματα, με τη
βασική επιχειρηματολογία, όη εξυ
πηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Γι'
αυτό φυσικά δεν υπάρχει καμμιά μα
καμμιά αντίθετη γνώμη..
Θα πρέπει να είναι κανένας κουτός
πλέον στην ΕλλΟδα να μην αντιλαμ
βάνεται, ότι δεν είναι δυνατόν το
ελληνικό Κράτος, δηλαδη ο Δημό
σιος Φορέα; να αναλάβει δραστηριό
τητα στις επενδύσεις, όταν δεν διαθέ
τει τα εξής στοιχεία: τόλμη, αποφασι
στικότητα, γνώσεις, επιχειρημαηκό
πνεύμα και διάθεση για ουσιαστική
και ταχύτατη αντιμετώπιση των προ
βλημάτων.
Αν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
αποφασίσει ή έχει αποφασίσει, ότι η
αναθέρμανση της Ελληνικής Οικονο
μίας, που σήμερα το καρπούζι στην
Ελλάδα έχει φτύσει 126 δρχ. τα πέντε
κιλά, μπορεί να ξαναβρεί το δρόμο
της με επενδύσεις, που θα γίνουν από
Δημόσιους
Φορείς,
προσωπικά
πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα ακό
μη λάθος της σειράς των λαθών που
έγιναν από την ημέρα που ανέλαβε το
ΠΑΣΟΚ την διακυβέρνηση της
πατρίδας μας. ΚΓ αυτό είναι απλούστατο: δεν είναι δυνατόν ποτέ να
απαγκιστρωθεί ο Δημόσιος υπάλλη
λος απ' όλα τα κακά τερτίπια που έχει
κληρονομήσει εδώ και τόσα χρόνια.
Φυσικά στο σημείο αυτό οι αντιφρονούντες θα ισχυρισθούν, ότι ένα
μεγάλο μέρος της ευθύνης για όλη
αυτή την κατάσταση, που επικρατεί
στο Δημόσιο Χώρο το έχουν οι
Κυβερνήσεις πριν από το ΠΑΣΟΚ.
Αλλά πέρα από τις διακυβερνήσεις
που είναι κατ' εξοχήν κομματικοί
συνασπισμοί το πρόβλημα έγκειται
κάπου αλλού. Στο σημείο εκείνο που
είχαμε υποσημείωσα στα άρθρα πριν
από τις 18 Οκτωβρίου 1981: ότι σή-

ΕΥΛΟΓΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

θα επαναληφθούνΟι ελληνικές θέσεις για τις
βάσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί
ακόμη, διότι οι σχετικές προτάσεις θα εξετασθούν από το
ΚΥΣΕΑ που θα συνεδριάσει την
άλλη εβδομάδα. Ή δη όμως η
ελληνική πλευρά έχει γνώση της
αντίστοιχης αμερικανοτουρκικής
συμφωνίας, καθώς και αναλόγων
συμφωνιών των Η ΠΑ με άλλες
χώρες.

Ο 0

ΖΩΟΤΕΧΜΚΗ ΑΕ.

δύσεις στο βιομηχανικό χώρο,
πιστεύουμε, ότι η πεποίθηση αυτή
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
αποτελεί μια καλή αφορμή για να κά
νουμε την κριτική μας πάνω σ' αυτό
το καίριο θέμα.
Αλλά πριν uno την κριτική θα πρέ
πει μια νια πάντα, τώρα που είναι
ακόμη νωρίς να ξεκαθαρίσει ο κ.
Αρσένης, ποιά ακριβώς θα είναι η
μορφολογία των νέων επενδύσεων.
Δηλαδή οι επενδύσεις θα γίνουν από
τον δημόσιο φορέα ή οι επενδύσεις
θα γίνουν από τον ιδιωτικό φορέα.
Και για τη μια και για την άλλη περί
πτωση υπάρχουν οι σχετικές θέδεις
και οι σχετικές αρνήσεις. Ας αρχί
σουμε όμως καλύτερα από τον Δημό
αιο Φορέα.
Και γι' αυτόν ακόμη τον απλό
πολίτη, πού πιθανώς να μην ξέρει vu
διαβάζει τους ετήσιους ισολογισμούς
των Ανωνύμων Εταιριών, είναι αρκε
τά εύκολο να διαπιστώσει, ότι οι ετή
σιοι απολογισμοί tiov Οργανισμών
Κοινής Πφελείας, δηλαδή OTE,
ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ. εδώ και μια διετία ή
τριετία ή και τετραετία ακόμη, δεν εί
ναι τίποτε άλλο παρά ένα διαρκές
χρεωστικό, τη μια φορά πέντε δισεκα
τομμύρια, την άλλη φορά οκτώ δισε
κατομμύρια, εννέα δισεκατομμύρια
και πάει λέγοντας.
Λν φυσικιι στη υεση αυτών των
Δημοσίων Υπηρεσιών ήταν κάποιες
ιδιωτικές επιχειρήσεις με ξένο ή και
ελληνικό κατά προτίμηση - κεφά
λαιο και κατ' εξακολούθηση, δηλαδή
μέσα σε μια συνεχή πενταετία παρου
σίαζάν ισολογισμούς ελλειμματικούς
κ « μάλιστα στυ ύψος των πέντε Ε»ς ή
των έξι δις. outpicmto γίνεται κατο
νοητό, όη αυτές οι επιχειρήσεις οι
ιδιωτικές δηλαδή, μέσα στην πρώτη
διετία θα είχαν κηρύξει πτώχευση.
Παρ' όλα αυτά οι Δημόσιοι αυτοί
οργανισμοί, με την μορφή Ανωνύ
μων Εταιριών συνεχίζουν να λει

εφημερίδων Αθηνών με ανακοίνωση
της αναφέρει ότι:
Η απόφαση του δημοσιογραφικού
οργανισμού Λαμπράκη να διακόψει
την έκδοση της εφημερίδας «Το Βή
μα», δημιουργεί βαθύτατε; ανησυχίες
όχι μόνο στον δημοσιογραφικό κό
σμο, αλλά και γενικότερα στην κοινή
γνώμη της χώρας.
Διότι «Το Βήμα» συνδέθηκε από
την έκδοσή του με την νεώτερη
περίοδο της ιστορίας του ελληνικού
τύπου και αποτέλεσε πάντα ένα από
Συνέχεια στην 4η

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση
αφήνει τώρα να εννοηθεί ότι δεν
θα επιμείνει στη συυδιοικηση των
βάσεων, πράγμα που ούτε οι Αμερικανοί δέχονται, αλλά θα επιμείνει στην ελληνοποίηση των βά
σεων.
Δικαιολογώντας τη «στροφή»
της στο θέμα του 7 προς 10 η
κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η αμε
ρικανική πλευρά έχει δεσμευθεί
για την διατήρηση της ισορρο
πίας δυνάμεων στο Αιγαίο γιατί
εκτός της επιστολής Κίσσινγκερ
προς Μπίτσιο, του 1977, έχει
δημιουργηθεϊ και νομοθετική δέ
σμευση για την κυβέρνηση των
ΗΠΑ από την εφαρμογή του
όρου αυτού από το Αμερικανικό
Κογκρέσσο επί σειρά ετών, αλλά
κιιι πρόσφατα.

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΠΑΣ ΣΠΕΓ)ΚΟΥ ΤΑΜ)
ΡΙΟΥ ΔΑ Ν Ε ΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΚ
Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΜΑΓΑΖΙΟΥ.

ΣΕΛΙΔΑ 2η

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

12345678

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Σαν σήμερα

θαύμα.
6. Κτηνοτροφική περιουσία.
7. Και τέτοια εθνική ποδοσφαίρου σε
κάθε χώρα — Στο άκουσμά του
σταματάει ο καθένας.
8. Παρακινεί — Μυρίζουν αντίστρο
φα - Δικά σου.

6. Αγώνες που γινόντουσαν προς
τιμ ήν μιας θεάς.

7. Το νερό του πέφτει στο Αιγαίο,
αντίστροφα και στην αιτιατική της
δημοτικής — Ά φωνη, τώρα την
επιθυμείτε.
8. 201 — Στο νομό μας η Μικρή στο
Κιλκίς η Νέα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ 2. ΛΝΑΚΡΟΤΙΚΗ 3. ΝΑΜΑ ΚΑΛΑΣ 4. ΤΙΑΡΑ 5. ΟΜ - ΝΕΣ - ΟΣΟ 6. ΠΜ ΕΡΙΘΜ ΟΣ
7. ΙΚΑΝΑ - Ε.Ο.Κ. 8. NONA - ΛΑΔΑΣ 9. ΟΥΙΣΚΥ ΙΚΑ 10. ΙΣΑ - ΕΝΑ - IN.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ 2. ΑΝΑΙΜΙΚΟΥΣ 3. ΛΑΜΑ - ΜΑΝΙΑ 4.
ΛΚΑΡΝΑΝΑΣ S. IT - ΑΕΡΑ - ΚΕ(ΡΙ) 6. ΜΟΚ - ΣΙ
(ΑΜΒ)ΛΥΝ(ΣΗ) 7. APA - ΘΕΑ 8. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 9. ΟΚΑ ΣΟΚΑΚΙ ΙΟ.ΣΗΣΤΟΣ - ΣΑΝ

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21
1J 0 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ" μέρος)
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.10 ΙΑ Μ ΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
•θ' μέρος)
3 .0 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
* Δ 6 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
l i t Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
6.06 XAÎNTI
6.3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.4 0 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗΘΙ
ΝΑ
7 .3 0 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
6 .0 0 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΩ
6.3 0 ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ
6.0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Ι ΤΟΥ
ΚΑΙΤΕ ΡΜΠΡΓΓΖ
10.46 ΜΠΟΥΑΤ
11.16 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1J 8 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.60 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2 16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΜΥ
ΘΟΥ
4.0 0 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
6.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.4 0 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.06 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.4 0 0 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΤΙ
7.36 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.6 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
1OJ0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
κ ρ ί δ ιο δ ίό ε ε Σ
ε -ή ν
ε τ ρ π μ ε ρ ιώ α μ α ς !
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Του ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Δ ΙΑ & Α Ζ 2

ΚΑΘΕΤΑ:
I Τέτοια αίτια, για τις αρρώστειες.
2. Ξένο εγώ — Αρχαϊκή πρόθεση.
.7. Έ να ρήμα συνηθισμένο στους
οπωροκαλλιεργητές.
4. 4εν φοβούνται από τη φωτιά αυτά
- Πρόθεση.
5. Έ να αρχαισγούρουνο στη γενική.

I Έ να παγωτό... πολεμικό.
Σ Παληό μέτρο βάρους (αντίστρ.) Άρθρο.
I. Γιορτάζει ο τις 18 Ιανουάριου
(δημοτ.).
I. Ελληνικό βουνό - Ξένος τίτλος
ευγενείας και αντίστροφος
5. Αυτή συνδυάζει και κρασί και

Σάββατα 21 A

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21
2.0 0
2.3 0
2.45
4.30
600
6.00
6 16
7.45
6.00

ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΙ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .1Β ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.3 0
2.45
3 .0 0
3.1 5

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.3 0 ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑφΑΕΛ
7.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

•
Καλοσύνη δεν είναι να φαίνε
ται κανείς καλύτερος από τους χειρότερούς του.
ΣΕΝΕΚΑΣ

Ρεκτιφιέ

Κ Α Ι

Μ ΑΘ ΑΙΝ2
•
Η Μάγδα Κουήν, 19 χρόνων,
κόρη δημοσίου υπαλλήλου, φόρσε
πρόσφατα μιά τόσο κοντή φούστα
και ένα μπλουςάκι με μεγάλο ντεκολ
τέ, που ο πατέρας της από το θυμό
του έπαθε αποπληξία.
Η ίδια δικαιολογήθηκε ότι ντύθη
κε (ή μάλλον γδύθηκε) έτσι, γιατί ο
καθηγητής της στη σχολή Καλών
Τεχνών που σπουδάζει, της είπε ότι
πρέπει να δείξουμε στον κόσμο από
τί είμαστε πλασμένοι, πράγμα
βεβαίως που είχε μεταφορική σημα
σία, αλλά η κοπέλα το πήρε όπως τη
συνέφερε.
•
Ελληνοαμερικανική εταιρία
θυγατρική της EXXON κατασκευά
ζει ηλεκτρονικό μηχάνημα προηγμέ
νης τεχνολογίας, το οποίο συνδέεται
με το τηλέφωνο και έχει την ικανότη
τα να δέχεται κα. να στέλνει μέσω
του τηλεφώνου σας αντίγραφα από
κάθε τι που μπορεί να αποτυπωθεί σε
χαρτί Δηλαδή κείμενα φωτογραφίες,
σχέδια, σκίτσα, διαγράμματα, χάρτες,
καρδιογραφήματα, ή και αποτυπώμα
τα ακόμα. To QWIP TWO είναι ιδα
νικό μέσο για εύκολη και γρήγορη
μετάδοση και ανταλλαγή πληροφο
ριών, εγγράφων και μηνυμάτων με
όλο τον κόσμο όπου λειτουργεί τηλέ
φωνο ή ασύρματο τηλέφωνο. Το
QWIP TWO είναι απλό στη χρήση
του. δεν αχρηστεύει το τηλέφωνο η
σύνδεσή του είναι απλή και η απο
στολή εγγράφων κοστίζει όσο και ένα
τηλεφώνημα.
• Σε ένα πολυσύχναστο δρόμο
του Λονδίνου ένας πορτοφλάς πλεύ
ρισε έναν καλοντυμένο κύριο και
έχωσε με τρόπο το χέρι του στην
φουσκωμένη τσέπη του. Αμέσως
όμως έβγαλε ένα ουρλιαχτό τρόμου
κι έφυγε τρέχοντος σαν τρελός... Για
κακή του τύχη είχε πέσει πάνω σε ένα
ταχυδακτυλουργό και είχε πιάσει...
ένα μικρό φίδι που ρισκόταν στην
τσέπη του για την παράστασή του!

Ευτυχώς που το φίδι δεν ήταν δηλη
τηρμόόες...
• Ο Αντουάν Μαρσέ. 50άρης
από τη Νίκαια της Γαλλίας έκανε μή
νυση εναντίον ενός γραφείου συνοι
κεσίων και ζητά να του επιστραφεί η
προμήθεια που πλήρωσε για να βρει
σύζογο.
Ο Αντουάν ισχυρίζεται ότιτο
γραφείοπ συνοικεσίων του είχε
εγγυηθεί ότι η γυναίκα του θα ήταν
πολύ θερμή και πιστή, πέντε τουλάχι
στον χρόνια!
Ο Αντουάν διάλεξε απο τις υπο
ψήφιες νύφες που πρότονε το γρα
φείο μιά χήρα 30 χρόνων και τώρα
καταγγέλι ότι αυτή ήταν μεν από την
άποψη της θερμότητας, σωστό ηφαί
στειο, όμως τον απάτη σε όυό μήνες
μετά το γάμο τους. Τη χώρισε λέγον
τας ότι ο εραστής της ήταν ο γιος του
διευθυντού του γραφείου σύνοικε
σίων. Μήπως τη χώρισε γιατί ήταν
πολύ θερμή γιιι τα 50 χρόνια του;,...
• Ο Ολλανδός ναύτης Ι#αντο
Ιάντλερ. 25 χρόνων, έκανιΓ τόση
πολύ ώρα ν' αποχαιρετήσει το κορί
τσι του που το πλοίο έφυγε χωρίς
αυτόν.
Ο πλοίαρχος του έστειλε ένα
ραδιομήνυμα, που έλεγε:
«Κινδυνεύεις να σλληφθείς. εκτός
αν πειντρευτε οζ το κορίτσι·.
Ο ναύτης θεώρησε, ότι απο τα
δύο κακά το μη χείρον ήταν ο γάμος
kui γι αυτό αποφάσισε να παντρευτεί.

Γιατροί
ίκΓΤϊ

hΕtpineuμε

Θ Ε Ρ υ ΐΑ Σ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
|ΔΈ.Η. (βλάβες)
Υδρευση
ΟΧΕ. (σταθμός)

Αύριο Κυριακή 22 Αυγούστου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Βέροιας;
Σαρρής Δημ. Αγ. Αντωνίου 24
τηλ. 22527 για παθολογικά, καρδιο
λογικό και περιστατικά γενικής ιατρι
κής.
Σιδηρόπουλος Θεόδωρος Μαλα
κούση 6 τηλ. 26400. 23877 για παι
διατρικά περιστατικά.
Πέτρου Κωνστ. Μαλακούση 11
τηλ. 29746 για χειρουργικά και
γυναικολογικά περιστατικά.

22.222
22.505
125
25.749
24 444

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσιική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ο ΧΕ (αιαθμος)

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

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

23.619
23.364
23.376

Αμεση Δράση
O TE (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121

199

ΜΠΟΥΙΝΙΤΖΟΛΑΣ

28700
29960
29960
36000
38000
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

ESCORO CORTINA U
ESCORD 1.3 GT
FORD TAUNUS 1,3 μονομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μονυμπλόκ
FORD 1,6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
FIAT Γ27
FIAT 128 U .
FIAT 124 1.21,4
FIAT 124 SPESIAL
FIAT 132
V.tV. 1,6
V.W. 1,3

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880

30800
30800
32200
32200
29400
23800

Δυθο καλλιτέχνιδες του στρίπ-τήζ μιλούσαν για την εξωτερική
τους εμφάνιση και έκαναν και τις
σχετικές συγκρίσεις.
- Ξέρεις, είπε η μιά. ασφάλισα το
στήθος μου για 400.000 δραχμές.
- Τυχερή που είσαι! της πέταξε η
ά λ.η. Και τί τα έκανες τα λεφτά που
πήρες;

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Τά αυτοκίνητα
τού μέλλοντος...

Τά μοντέλα αυτά, πού τό πρ<Α*
τυπά τους κατασκευάστηκαν Ia
δοκιμάζονται θά είναι έτοιμβ^
κυκλοφορήσουν περίπου τό U5·
'Υπολογίζεται ότι τό κόστος Τβλ
μέ τά σημερινό δεδομένα θά
1
σει στίς πέντε μέ έφτά χιλιάδες#* !
Θά είναι οικονομικά, άσφαλή λάρια
Αλλά δέν είναι μόνο ο\ λμερ**·
καί άκίνδυνα για το ύ ς π ε 
νοί πού Φτιάχνουν τά αύτοκίνη* |
ζούς...
τού μέλλοντος. Οι Βρεταννο! ι*
ραματίζονται επίσης γιά νά Υζ
άξουν
τό -σούπερ αύτοκίνη το*Γ*
ό αυτοκίνητα τού -αύριο-, πού
αύριο. Ή έταιρία -Βόξον Μότορ?
περιέγραψαν διάφοροι τεχνι
έφτιαξε ένα μοντέλο άπό -»;.άίμά£
κοί μέχρι τώρο δηλαδή τό ηλε
κτρικό αυτοκίνητο γιΔ κάθε περί γκλάς* πού δίνει μιά ιδέα γιά «Fe
καινούργια νενιδ αυτοκινήτων."
πτωση ή τό διπλού τύπου, ύβρίδια
αύτοκίνητο αύτό έχει άνετο χ Μ Ι
πού θά κινούνται με βενζίνη καί
γιά4
επιβάτες κοιτά ύψος του είνά
ηλεκτρισμό ή τά αυτοκίνητα πού
102 έκατοστά Τά μπροστινό W1
σέ μεγάλες άποστάσεις παύουν νό
καθίσματα είναι σταθερά καί «!
λειτουργούν όρισμένοι κύλινδροι,
μετακινούνται, άλλό τά πεντάλ# I
φαίνεται ότι θ' άργήσουν νά γίνουν
φρένα καί τά πίσω κάθισμά^
πραγματικότητα
προσαρμόζονται σύμφωνα μέ τί1
ΟΙ πιό προσγειωμένοι μηχανικοί
επιθυμώ τού άδηγοϋ καί τών
καί σχεδιαστές αύτοκινήτων λένε
βατών.
ότι τό αυτοκίνητο τού μέλλοντος
δέ θά διαφέρει καί πολύ στίς γενς
κές γραμμές του. τουλάχιστον, άπδ
τό σημερινό, θά είναι βέβαια τε
λειοποιημένο. δέ θό έχει τόσα
πολλά έξοδα κινήσεως κα! συντηρήσεως καί θά προσφέρει μεγάλη
άσφάλεια.
Γιό τήν κατασκευή τών αυτοκι
νήτων ούτών εργάζονται δυό έται'Αμερική ή -Μένικαρς-Μένι»
ρίες στήν 'Αμερική:
τήο
τής Καλιφδρνιας
Καλιψάρνιας καί ή Καλσπον
Καλό
ΚράΟσλερ τής Νέας Ύόρκης. πού
χρηματοδοτούνται στίς έρευνές
τους 4πό τήν κυβέρνηση διά μέσου
τής Εθνικής 'Υπηρεσίας Ασφα
λείας Αυτοκινητοδρόμων
Τό μοντέλο τής Μενικαρς είναι
καταπληκτικό. Έχει τό σχήμα καί
τώ μέγεθος ενός -Χόντα 1600* καί
ό κινητήρας του είναι τετροκύλινδρος, τοποθετημένος στά πίσω μέ
ρος τού αύτοκινήτου.
Καταναλώνει ένα λίτρο στά 13 χι
λιόμετρα μέσα στήν πόλη καί 1 λί
τρο στά 17 χιλιόμετρα στδν όνοιχτό
δρόμο
Τό λόστιχα τού Μένικαρ είναι
ράντιαλ καί μπορούν νά διανύσουν
80 χιλιόμετρα άπόσταση μέ 80 χιλι
όμετρα ταχύτητα ξεφούσκωτα1
Αύτό προσφέρει δυό πλεονεκτή
ματα. όποκλε'ιουν τήν περίπτωση
-κλαταρίσματος* καί άπαλάσσουν
τόν οδηγό όπό τή ρεζέρβα.
Αυτά, όμως, δέν είναι όλα του τό
«θαυματουργό- Τό Μένικαρ μπο
ρεί όκόμα νό πέσει άνετα πάνω σ'
έναν πεζό μέ ταχύτητα 40 χιλιομέ
τρων τήν ώρα καί νό τόν αφήσει
σώο, χωρίς νά τού προξενήσει ούτε
γροτσουνιό γιατί τό μπροστινό του
μέρος έχει άφρώδες ελαστικό
-βάθους 20 έκατοστών-. Οί πόρτες
τόύ Μένικαρ δέν άνοίγουν πλάγια,
Ενα σύστημα έξαερισμοΰ
άλλά πρός τά πάνω, γιά νά διευκο
μπροστινό τμήμα τού αύτσκινήιίθ
λύνουν τήν είσοδο καί τήν έξοδο
έξααφαλίζει τή ψύξη στίς μεγάλ#
τών επιβατών
ταχύτητες κατά τό σύστημα τώ
Τό Μένικαρ θά διαθέτει ένα ήλεάεροπλάνων
κτρονικό ραντάρ, μικροπομπό, πού
Μιά άλλη ιδέα, πού πάρθηκε άι*
θά ειδοποιεί μ' ένα φωτάκι τόν
τά άεροπλάνα καί συγκεκρψ'
Οδηγό ότι ό δρόμος έχει έμπόδια ή
άπό τό «Κόνκορντ» είναι τό
ότι πλησιάζει πολύ επικίνδυνα ένα
στημα άντλιών πού διοχετεύει
μπροστινό του αυτοκίνητο
καύσιμο άπό διαφορετικό ντε»
το Όλα τά κουμπιά έλέγχου
Τό πειραματικό μοντέλο τής
Καλσπόν -Κρόυαλερδέν είναι τόσο
σκονται τοποθετημένα στήν πόρΐ®
-έκκεντρικό- όπως τό Μένικαρ.
τού όδηγού. μαζεμένα έκεί όπως®
θάλαμος τού πιλότου στό όερίζ
άλλό έχει κι αύτό τις καινοτομίες
του. Μέ βάση τό - ΚράΟσλερ - Σίμκα
πλάνο ΤάμηχανήματατούπλαίνΟ®
1308» πού το 1976 άνακηρύχτηκε
καντράν περιλαμβάνουν μανόμ*"
Τό όοφαλέστερο αύτοκίνητο, τής
τρο καί ταχύμετρο, πού δείχνου*
χρονιάς, έχει σπαστό άΕρνα τιμο
τήν πίεση τού άέρο. τήν ταχύτητ0·
νιού καί ντεπόζιτο βενζίνης σέ
τρεις συσκευές τήν διανομή τώ*
καυσίμων Τουρμπίνα »φόρτισεωί
άσφαλές μέρος, γιά νά μήν κινδυ
νεύει άπό φωτιά σέ περίπτωση πού
καί επίσης ήλεκτρονικδ ρολά*·
θά συγκρουστεί.
Αύτό λειτουργεί σέ δέκατα δευτί· ,
Έχοντας μπροστινή κίνηση καί
ρολέπτου και διοτηρεί μιά ώρολά"
γιακή κλίμακα πάνω σέ αυτόματά |
άσφαλή λάστιχα, προσφέρει ξένοιασιη καί άνετη οδήγηση Έχει κι
ήχογροφημένη ταινία πού σημ**
αύτό άφρώδες ελαστικό οπό μπρο
ώνει όλες τις πληροφορίες Ή
στινό μέρος γιά τήν περίπτωση
οροφή τού αυτοκινήτου κατέβαινε1
ουγκρούσεως μέ πεζό καί θά είνοι
πρός τά κάτω εμπρός, προ φυλάσ
οικονομικό στήν κατανάλωση καυ
σοντας έτσι τούς έπιβάτες σ*
σίμων
περίπτωση ότυχήματος

Τ
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ΤΕΧΝΗ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΙΛ Ε Μ Ο Σ Ο Γ Λ Ο Υ

ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ
' Ενας μποξέρ, που νομίζει ότι έχει
ταλέντο τραγουδιστού, ηχογραφεί
ένα δίσκο. Μέσα στο θάλαμο της
εταιρείας, ο ένας από τους δύο τεχνι
κούς του ήχου λέει στο συνάδελφό
του.
- Μα αυτός δεν έχει καθόλου φωνή.
Ποιος του είπε ότι μπορεί να τραγου
δήσει;
- Κανένας, λέει ο άλλος. Αλλά δεν
βρέθηκε και κανένας να του πει ότι
δεν μπορεί!

Μ ε €ξάμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων
Kadett 1.1
Kadett U S
Ascona-Manial ,2S
A scona-.Mantal .65
A scona-Mantal, 95
Rek B C 1.5
Rek B C 1,7
Rek B C 1.75
Rek B C 1.95
Rek D 1.7
Rtk-D 1.9
P U T Z 1.9
FORI) ESCORD U

ΕΠΙΜΙΞΙΕΣ
Στο μπάρ ενός τουριστικού ξενο
δοχείου, ένας αμερικανός τουρίστας
έκαμε τη γνωριμία κάποιου εγγλέζου
τουρίστα.
- Λεν ισχυρίζονται ότι εσείς δεν είσθε καλοί άνθρωποι. Έχετε όμως άδι
κο που έχετε περιχαρακωθεί στο νησί
σας και δεν έχετε έρθει σε επιμιξία με
άλλους λαούς. Ενώ εμείς οι Αμερικα
νοί.... Παράδειγμα εγώ; Στις φλέβες
μου ρέει λ,ίγο αίμα εγγλέζικο, λίγο ιι!
μα πολωνέζικο, λίγο αίμα σπανιόλικο, λίγο αίμα σουηδικό και >.ίγο ερι>
θρόδερμο.
Τότε ο Ά γγλος τουρίστας του εί
πε αδίστακτα.
— Τότε τις ευχαριστίες μου στην
κυρία μητέρα σας.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Π Α ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΑΝ
Κάποιος γνωστός τοκογλύφος
μιλάει για ένα φίλο του άρρωστο;
- Πήγα και είδα το Θανάση στο
νοσοκομείο λέει, και η κατάστασή
του μου εμπνέει μεγάλη ανησυχία...
- Γιατί; ρωτάει ένας γνωστός του.
Τόσα πολλά σου χρωστάει:

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ε Σ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι: ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελή και της
Αθηνάς το γένος Τογκαλίδη που γεν
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην
Θεσ/νίκη επαγγέλματος Ιδιωτικός
Υπάλληλος και η ΜΠΑΚΤΣΕΒΑ
NOY ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου και
της Χαρίκλειας το γένος Παπανδρέου που γεννήθηκε στον Ταξιάρχη
Γρεβενών και κατοικεί στην Θεσ/νί
κη επαγγέλματος Δικηγόρος πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Βέροιας.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ρεύουν

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σ«ν «τήμεριι εο 1940 οολορονήθηκε
στο Μεξικό ο Ριικιης κομμουνιστής και
ένιις απο τους ηγέτε; της ριοοικής επανα
στάσεως του Ι9Γ7 Λέων Τρότσκυ.
Ο Τρύιακυ μετά τη διαφωνία του με
τον Στάλιν ξούσε εξόριστος στο Μεξικό
και δολοφονήθηκε κατόπιν εντολ,ής του
Στάλιν από τον Ριιμόν Μιρκαντέρ.
Σαν σήμερα επίσης το:
1866 Συνέρχεται στα Σφακϊά γενική επα
ναστατική συνέλευση του Κρητι
κού λαού και κηρύσσει την ένωση
της Κρήτης μι τη μητέρα Ελλάδα.
1917 Οι γερμανικές δυνάμεις επιτίθενται
εναντίον των Ρώποιν στο μέτωπο
Ρίγα Λάτβω κατά τη διάρκεια του
A Παγκοσμίου Πολέμου.
1971 Στρατιωτικοί καταλαμβάνουν το
προεδρικό μέγαρο στη Λα Πάζ ιινυ
τρέποντας τον αριστερό στρατηγό
Χουάν Ταρρέζ Γκοντζάλες,
I97J Υποστηρικτές ku i αντίπαλο» της
χιλιανής κυβερνήσεως του Σαλβαν
τόρ Αλλιέντε συγκρούονται στους
δρόμους του Σαντιάγκο.
1975 Οι ΗΠΑ αίρουν το 12ετές εμπάρ
γκο εξαγωγών προς την Κούβα που
είχαν επιβάλει σε όλες τις ξένες
θυγατρικές επιχειρήσεις αμερικανι
κών εταιριών.
1980 Έντονη προειδοποίηση έκανε η Μό
σχα στις ΗΠΑ, να μην ετοιμάσει
νέα απόπειρα επεμβάσεως στην
Περσία για την ανατροπή του κάθε
στώτος στην Τεχεράνη.

MB 180 D UNIM OC
MB 2000/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1.2
DA TSUN 1,2
DATSUN 1.5
TOYOTA 1,2
TOYOTA 1,6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Ο «ΠΙΘΗΚΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Μιά κοπέλα παρουσιάστηκ στην
είσοδο ενός τσίρκου της Αθήνας,
- Είναι μέσα «ο Πιθηκάνθρωπος της
Σουμάτοας»; ρωτάει τον ποηπέηυ
- ηαεσα είναι τον θέλετε;
- Πείτε του, πως ήρθε η αδελφή του
από το Βόλο...

Οι μηχανές ^)(5υν Καινούργια πιστόνια - κουζινέτα - βαλβίδες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μονταρισμένες κβμπλέ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

ΣυμφερότΕρες είναι οι μηχανές ανακατασκευής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξά
γουμε μηχανές στο εξωτερικό.

Μ η τρ ο π ό λ ιυ υ ς 7 -Τ η λ . 6 2 . 0 3 1
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
N IK . 1ΙΑ1 Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)
Τηλ. 21.153 Β ΕΡΟ ΙΑ

ΤΑΞΙ
τ — --

Ρα&ιοταζι

ΣΤΑΔΙΟΥ 156* Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 6 2 .4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ

Φ ΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

'

g B S fc y '

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε ΙΤ Ε Μ Α Σ Π Ρ ΙΝ Α Λ Λ Α Ξ Ε Τ Ε Τ Η Μ Η Χ Α Ν Η Σ Α Σ

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ 8, ΣΙΑ

Κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς φ ω τ ο γ ρ α φ ία

62 555 62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23 434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343

Ενανιι ΔΕΗ
Εναντι

ΚΓΕΛ

23.131

ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΙΤΑΛΙΚΆ

Σύγχρονα οπτικοοκουστικά μέσα διδασκαλίας
Διδάσκουν ητυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
μίων θεσ/νίκης και Βιέννης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

26.72Θ

όιπσκρατους
26 920
Πλ Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλάι. Καροτοσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ενανιι ΚΤΕΛ
Μωραιτη

•

24.080
23.350

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

λ-άββατο 21 Αύγουστου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3il

«ΛΑΟΣ»
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ
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Η ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
Σε φιλικό αγώνα
Εναν πολύ ενδιαφέροντα φιλικό
αγώνα .δίνει αύριο η ΒΕΡΟΙΑ. Αντι
μετωπίζει στο εθνικό μας στάδιο τον
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ο οποίος παρουσιά
ζεται αρκετά δυνατός ύστερα από τις
ψετεινές μεταγραφές.
Οι φίλαθλοι της ΒΕΡΟΙΑΣ θα
έχουν αύριο την ευκαιρία να χαρούν
μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση της ομάτους και μιά εξ ίσου μεγάλη νίκη.
Οπως είναι γνωστό η »Βασίλισσα
του Βορρά» που έβαλε πλέον πλώρη
για την Λ' Εθνική κατηγορία, μετά
**1ν προετοιμασία της Καστανιάς,
έδωσε τρεις φιλικούς αγώνες από
τους οποίους απέσπασε δύο ισοπα
λίες. με ισάριθμες ομάδες Α' Εθνικής
*01 μιά νίκη.
Συγκεκριμένα. Το περασμένο
Σάββατο παρά την αναμφισβήτητη
ανωτερότητα της υποχρεώθηκε σε
ισοπαλία (1-1) από τον ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΚΟ, ενώ την Κυριακή νίκησε μέ
θα στην Πτολεμαίδα τον έχοντα

μεγάλες φιλοδοξίες εφέτος Ε0ΡΔΑ1ΚΟ με 2-0. Τέλος την Τετάρτη ύστε
ρα από μιά πάρα πολύ καλή εμφάνι
ση απέσπασε ισοπαλία ( 1- 1) μέσα
στις Σέρρες από τον τοπικό ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚό.
Εάν κοντά σ' αυτά προστεθεί και
η πρώτη παρουσία στον αυριανό
αγώνα του νεοαποκτηθέντα από την
ΑΕΚ Αθηνών Γιάννη Μουσούρη θα
πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη η
κοσμοπλημμύρα στο εθνικό στάδιο
Βέροιας.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις ί.30.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
'
ΑΓΩΝΩΝ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σάββατο 21 Αυγούστου Τρίκαλα

ΔΟΞΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κοινοτικό γήπεδο του Μακροχωρίου η
τοπική ΔΟΞΑ θα αντιμετωπίσει σε
¡Ρλικό αγώνα την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

• ' Οπως δήλωσε ο προπονητής
κ. Τσιντζόγλου αυτή την στιγμή τον
ενδιαφέρει περισσότερο η φυσική
κατάσταση των ποδοσφαιριστών και

Γιαννιτσών.
0 αγώνας παρουσιάζει μεγάλο
Γνόωφέρ«ν αφού και οι δυο ομάδες
είναι
^ __ _ αξίας,
J ενώ
___παράλ_
’.... εγνωσμένης
λήλα θα χρησιμοποιηθούν και οι
νεοαποκτηθέντες παίκτες.

λιγότερο τα καλά αποτελέσματα στα
φιλικά παιχνίδια γΤ αυτό και παρατηρείται και πριν από το φλικό παιχνίδι
να γίνεται πολύ δυνατή προπόνηση.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Τ Ε Χ Ν ΙΤ Ε Σ
ΚΑΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Για ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
μονοκατοικία στη Βέροια σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 0331/24635 τις εργάσιμες ώρες.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται οικόπεδο, εντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
πανοραμική θέα. Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλέφωνο (031)
811284 θεσ/νίκη.
ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΗ Σ
Γης εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας άνο
μα της αρεσκείας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ο Σ
Σοβαρή βιομηχανία χρωμάτων βερνικίων ζητεί αντιπρόσωπο για
*ην περιοχή Κατερίνης - Βέροιας - Εδέσσης. Πληροφορίες στα τηλέ
φωνα (01) 8071771 και 8071791.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Για να ΜΑΘΕΤΕ
. Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓ,ΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
Κ0
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και όια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
ίο προσπεράοετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

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

Διεύθυνση
Ν. Ζαφαράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΓΙΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας
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• Μένει κενή η Κυριακή 5
Σεπτεμβρίου κατά την οποία μάλλον
θα κλειστεί παιχνίδι με τον ΑΡΗ
Θεσσαλονίκης.

• 1 Ολοι οι ποδοσφαιριστές της
ομάδας παληοί και νέοι είναι ευχαρι
στημένοι από την προπόνηση του κ,
Τσιντζόγλου. παρ' ότι αυτές στην
αρχή γινόταν πρωί και απόγευμα και
μάλιστα δυνατές και εξαντλητικές,
όλοι δεν παύουν να τονίζουν όπου
και αν βρεθούν ότι στην φετεινή χρο
νιά θα πάνε ακόμη καλύτερα από πέρισυ που ως γνωστόν κατέλαβαν την
τρίτη θέση στον 6 ο όμιλο.
• Απέχει από τις εκδηλώσεις της
ομάδας ο σέντερ - φόρ της ΔΟΞΑΣ
Δημήτρης Λιόλιος προβάλοντας
οικονομικές αξιώσεις. Από ότι πληροφορηθήκαμε η διοίκηση της ομάδος δεν ενέδωσε στις αξιώσεις του
ποδοσφαιριστή κσι τον κάλεσε να
προσέλθει στις προπονήσεις και οι
αποδοχές του θα είναι όπως και των
άλλων συμπαικτών του, μάλιστα του
υποσχέθηκαν ότι θα προσπαθήσουν
να τον τακτοποιήσουν σε δουλειά.
Δική μας προσωπική γνώμη είναι ο
δημοφιλής στους φιλάθλους του
Μακροχωρίου φόρ να κατέβει στις
προπονήσεις της ομάδος, διότι αυτή
ιον έχει ανάγκη αλλά και αυτός έχει
ανάγκη την ομάδα του διότι το νεαρό
της ηλικίας τον επιτρέπει να εξελιχθεί
και να ανέβει ποδοσφαιρικά κι αυτό
θα το κατορθώσει μόνο αγωνιζόμενος
με τα χρώματα της ΔΟΞΑΣ. Σκέψου
το πάλι λοιπόν Δημήτρη και αποφά
σισε τί σε συμφέρει.

ο ο ιμ π

iSHlCOM 22 812

® | EpyOBÏIlir 27 531
'ΗΠΪΟΟΙΠμ. 28 528
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Α.Ε.Κ. - ΡΟΔΟΣ ........... ........
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ.....................
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ .....
Π.Α.Ο. - ΔΟΞΑ .....................
ΠΑΝΑΧΛίΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ ......
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ο.Φ.Η.............
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

............ —

10π Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η

Π ^Ο Κ ~

ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π Α.Ο.Κ......................
ΡΟΔΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ .......................
ΑΡΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ...............
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Α Ε Κ...........................
ΔΟΞΑ-ΛΑΡΙΣΑ ...............................

11π Α ΓΩ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η
ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ..........
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ .
ΠΛΝΑΧΛίΚΗ - Ο Φ Η ............

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΟΞΑ ................
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
........
Α.Ε.Κ.-Α5ΗΣ .............. ;.........
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΡΟΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ-Π.Α.Ο Κ ............

5ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΙ
.'.".'ΖΖ::.'.'
- ΠΑΝΑΧΛίΚΗ ...............
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ...........

4η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΡΟΔΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Π.Λ.Ο.Κ. - ΑΡΗΣ .................. .
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ ......
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ .........
Α.Ε Κ. - ΣΕΡΡΕΣ .......................
Λ Α ΡΙΣ Α -Ο * Η..........................
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ —

5η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η

ΕΡΜΗΣ Βέροιας: Ποδοσρ.περίοδος 1957-58.
Διακρίνονται:
ΟΡΘΙΟΙ: Στέφανος Τσέλιος, Γιώργος Χαραλαμπίδης. Βύρων Κοραλάζος, Γιάννης Ταυρίδης. Γιώργος Γουτσίκας, Γιάννης Μιχσηλίδης.
ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Γιάννης Τσιαρτας. Νίκος Ματόπουλος, Λλέκος Χαραλαμ
πίδης, Γιάννης Αλεζιάδης και Βασίλης Πετρίδης.

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

2

ΛΑΖΟΧΩΡΙ

I

Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Στην στήλη ΣΧΟΛΙΑ Ε1ΔΗΣΟΥΛΕΣ. ο δαίμων του τυπογρα
φείου προβίβασε τον νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή της ΒΕΡΟΙΑΣ
Παναγιώτη Βογιατζόπουλο σε πρόε
δρο.
Το λάθος οφείλεται στην παρά
λειψή μιας σειράς. Ας το απσκοτα
στήσουμε λοιπόν.
•Λουλούδια για την ονομαστική
τους εορτή προσέφεραν την Κυριακή
οι παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ στον πράε
δρό τους κ. Παναγιώτη Λέκκα και
στον συμπαίκτη τους Παναγιώτη
Βογιατζόπουλο».

ηττημενους.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Γαλανομά
της, Γερολίδης (12' Κυρικλίδης ■46’
θεοόωρίδης) Τουτουντζίδης, ΧουΙλίδης, Πασχαλίδης, Κοτανίδης, Παπα
δοπούλας X. (46' Φιλιππίδης) Κ,ετόγλου, Κεσίδης, ΠαρασκευαΤδης, Στα
φυλίδης (46’ Σταφυλίδης Δ.).
ΛΑΖΟΧΩΡΙ: Αντωνίου. Ευθυ
μιάδης X. Πατρελιάς, Ευθυμιάδης Γ,
Καραδήμος. Χ'Τεωργίου Ε. (46' X"Γεωργίου 1 - 6 6 ’ Τσαμπακίδης) Παλτατσής. Ξενόπουλος, Τσαμπακίδης,
Γολσουζίόης, Πετρίδης.

ΣΕΛΙ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

0
4

Έ νυ πολύ καλό Βέρμιο Σελίου,
που έδειξε ότι φέτος θα παίξει’ρόλο
πρωταγωνιστή στο πρωτάθλημα της
Α' κατηγορίας, παίζοντας κόντρα με
τους επαγγελματίες του Απόλλωνα
Καλαμαριάς και ύστερα από 4 μόλις
μέρες προετοιμασία, έχασε με σκορ
4-0.
Μπορεί τον αγώνα να τον κέρδι
σε η Καλαμαριά, όμως τις εντυπώ
σεις τις πήρε το Σέλι από τους 1000
και πλέον φιλάθλους οι οποίοι μάλι
στα είδαν να ακυρώνεται ένα κανονι
κό του γκόλ με τον Ιωαννίδη και να
έχει και ένα δοκάρι με τον Γεωργακόπουλο.
Η Καλαμαριά από την μεριά της
έδειξε όπ οι παίκτες που θυ την βοη
θήσουν θα είναι οι νεοαποκτηθέντες.
Η σύνθεση του Σελίου:
Αλμασΐδης (Λύχνος - Φουρκιώτης) Σαφαρίκας (Κάβας) Λοκμανίδης
(Τσακτάνης) Ψάρρης (Τσαμήτρος)
Παπαγιάννης (Τσέας) Μπαντής (Φύκατας) Κόγιας, Πασίδης, Ιωαννίδης.
Γεωργακόπουλος (Τσέας) Νούσιας.

ΝΑΟΥΣΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Την Κυριακή τα απόγευμα στις 6 η
Νάουσα θα αγωνιστεί με την Φλώρι
να σε φιλικό παιχνίδι.

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ....

3η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η

Το Α.Σ. του ΒΕΡΜΙΟΥ Βέροιας ύστερα απά μία συνεδρίασή του τον
Φεβρουάριο του 1952.
Διακρίνονται όρθιοι οι κ.κ. Γ.Λελεκάκης.Ν. Κανδύλας, λ. Λεληδημητρίου και ο μακαρίτης Δ. Τζίρος.
Καθιστοί: I. Κατιρτζόγλου, Γ. Κινικλής, Αρ. Λιουσας, Δ. Τόλιος και ο
δεύτερος μακαρίτης της συντροφιάς Στ. Γαίτάνος.

μακεδον,κος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ο.Φ.Η.-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ .........
ΔΟΞΑ - ΠΑΝΑΧΑΐΚΗ ................
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ....................

ΕΘΝΙΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ .............. - .........

|^
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2η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η

ΝΙ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ/τής Γ.
Βοργιαζίδης)
' Υστερα από έναν ωραίο αγώνα η
Νικομήδεια νίκησε το Λαζοχώρι με
σκορ 2 - 1. Ο αγώνας παρουσίασε
μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για
τους γηπεδούχους των οποίων οι φί
λαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο για να
• Δύο ακόμη μεταγραφές έκανε
δούν το πρώτο φιλικό της αγαπημέ
η ΔΟΞΑ γω ευνόητους λόγους όμως
νης τους ομάδας και τα αποτελέσμα
δεν θα αναφέρουμε τα ονόματά τους.
τα από το πρώτο στάδιο της δουλειάς
Αυτό θα γίνει σε προσεχές φύλλο της
του προπονητή Λάζαρου Παπαδόεφημερίδας ΛΑΟΣ.
πουλου. Πρέπει λοιπόν να έμειναν
ευχαριστημένοι από τον αγώνα της
• Οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδος τους καθώς και από την από
ΔΟΞΑΣ Σσρηγιαννίδης Ασλανίδης δοση του νεοαποκτηθέντα τερματο
Αντώνιος και Ασλανίδης Βασίλειος φύλακα Γαλανομάτη. που έδειξε ότι
δείχνουν τρομερό ζήλο στις προπο
θα λύσει το πρόβλημα του τερματο
νήσεις της ομάδας. Ευχόμαστε να φύλακα.
συνεχίσουν έτσι διότι το μέλλον τους
Τα τέρματα σημείωσαν στο 7' ο
ανήκει, γιατί είναι πραγματικά ταλέν
Εενόπουλος νια να δώσει έτσι το
τα και στο χέρι τους είναι η περαιτέ
προβάδισμα στο σκορ στο Λαζοχώρι,
ρω εξέλιξή τους.
στο 10' όμως ο Σταφυλίδης Α. ισοφα
ρίζει. για να πετύχει το νικητήριο
τέρμα της Νικομήδειας στο 65' ο
• Τελειώνοντας για σήμερα αφή
σαμε τελευταίο το μεγάλο πρόβλημα Κεσίδης·
Διακρίθηκαν οι Γαλανομάτης.
της ΔΟΞΑΣ που είναι το οικονομι
Πασχαλίδης, Κοτουνίδης, Κεσόγλου
κό. Ο κόσμος του Μακροχωρίου από τους νικητές και οι Ευθυμιάδης.
δυστυχώς εκτός ελάχιστων έχει αφή Ξενόπουλος, Αντωνίου από τους
σει την ομάδα που ξάφνιασε το
πανελλήνιο στην περσινή σαιζόν στο
έλεος του Θεού. Έφτασε στο σημείο
η ΔΟΞΑ να κατακτήσει στο πρωτά
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
θλημα την τρίτη θέση με τα την Φλώ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ρινα και την Έδεσσα και να φτάσει
στο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλά
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
δας και να βγαίνουν για έρευνα οι
Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
διοικούντες της ομάδας και να
μαζεύουν μόνο 15 - 20.000 δρχ. που
Από
την ΕΠΣΚ Μακεδονίας
αποτελεί ντροπή για ένα χωριό 5000
κατοίκων και μάλιστα από τα πιό καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιρι
πλούσια του Ν. Ημαθίας. Ενώ όλοι στές του κλιμακίουτης να βρίσκον
ται. με τον ιματισμό τους, την Τρίτη
αυτοί που ασχολούνται με το ποδό
σφαιρο στο Μακροχώρι περιμένουν 24 Αυγούστου και ώρα 5.30 μ.μ.
ακριβώς στα γραφεία της Ενώσεως να επέλθείνας ενθουσιασμός από το
καταπληκτικό
αποτέλεσμα
της Μητροπόλεως και Θεμιστοκλέους 13
ΔΟΞΑΣ αντιθέτως επήλθε ένας κορε - για προπόνηση. Τριανταφυλλίδης
σμός και ο κόσμος απομακρύνθηκε και Τραφιώτης της Α.Ε. Χαριέσσης,
περισσότερο από τον σύλλογο. Μσ Μαυρίδης KUi Γρηγορπκης του Βρά
χου Καλοχωρίοι», Ιιοακειμίδης και
επιτέλους τί θέλετε αγαπητοί Μακρο
του
Προμηθέα
χωρίτες για να ξυπνήσετε και να Μηλιόπουλος
καταλάβετε άτι υπάρχει οιιάδα που Βέροιας, Σπυριδωνίδης Βένος του
μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο νέο Απόλλωνα Αγ. Γεωργίου, Μαλακό
πρωτάθλημα, για όνομα του Θεού πουλος, Μπλαχάβας Κων/νος και
ελάτε κοντά στην ομάδα όσο είναι Γεώργιος και Καρδάκος Αστέριος
και Θωμάς της Δόξας Αγίας Τριάδας.
καιρός πριν είναι πολύ αργά.
Γιάντσης κ<“ Πουαρίδης του ΠΛΟ
Κορυφής. Αγγελάκης της Θύελλας
Παπάγου. Τοπάλογλου και Φωτό.Αραμπατζής Φάνης
πουλος του Εθνικού Μακροχωρίου.
Βασιλακάκης της Α.Ε. Καμποχωρίου
και Μονοβίλας Νικόλαος της Δόξας
Παλ. Ζερβοχωρΐου.

\
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ΡΟΔΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ......................
Α Ρ Η Σ-Π .Α Ο . - .................
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΑΝΑΧΑΐΚΗ ..................
ΔΟΞΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ......... ..............
ΣΕΡΡΕΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ............. ........
Ο.® Η. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ............ .....

ΒΕΡΟΙΑ.
Κυριακή 22 Αυγούστου ΒΕΡΟΙΑ
- Πανθρακικός.
Δευτέρα 23 Αυγούστου ΑΛΕ
¿ΑΝΔΡΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ.
Τετάρτη 25 Αυγούστου ΒΕΡΟΙΑ
- Πανσερραϊκός,
Κυριακή 29 Αυγούστου Πανθρα
κικός - ΒΕΡΟΙΑ.
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου Γιαννι
τσά - ΒΕΡΟΙΑ.
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννιτσά.

m¡Î E " KAI'ASeiKOAA
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- ρο δο ς
ΑΠΟΛΛΟΝ - Π.Α.Ο.Κ..............
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ... . .

π α ν α θ η ν α ϊκ ό ς

ν
," Α-«ΜεΑΚκΕΛΟΝΙΚΟΣ ..........

Ημ.

Έ n m il ο π ο ί κι

έπιπλα
noiócncos

1η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
• Συνεχίζεται εντατικά η προε
τοιμασία της ΔΟΞΑΣ ήδη έχει μπει
στο β’ στάδιο και έχει δώσει μέχρι
στιγμής και τέσσερα φιλικά παιχνίδια
τα οποία κέρδισε όλα με τα εξής
σκορ. ΔΟΞΑ - Ατρόμητος Διαβατού
3-1 και 1-3, Απόλλων Αγ. Γεωργίου
3-1 και ΔΟΞΑ Επισκοπής εκτός
έδρας 7-0.

ΣΗΜΕΡΑ
ΕΓΟ Μ ΑΚΡΟΧΩΡΙ

Αναδρομή
στο παρελθόν

ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΗΣ ................ - , ......
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΡΟΔΟΣ .......................
Δ Ο Ξ Α -Π ΑΟ.Κ. ....................... .......
ΣΕΡΡΕΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ........................
Ο.Φ.Η. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ...............
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Α.Ε.Κ ............... ..
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ ....................... .
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
............
ΠΑΝΑΧΛΙΚΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΙ
.....

12η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η

....

" ^ Η Σ Σ ΠΑΝΑΧΑΐΚΗ
" ,ΐ/Ζ τ Ζ Ι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ .......
Ο Φ.Η. - ΑΠΟΛΛΩΝ
...........................
ΣΕΡΡΕΣ - ΛΑΡΙΣΑ .............. .................
ΔΟΞΑ - Α.Ε.Κ. ..:.......................,...............
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ....
ΑΡΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ....................................
Π,Α.Ο Κ -Ρ Ο Δ Ο Σ ...................................

13η Α ΓΩ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η
ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΧΛίΚΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ'
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ .....
ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ...
Α.Ε.Κ. - Ο .· Η.......................
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΔΟΞΑ ...............
Π.ΑΟ.Κ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ ........
ΡΟΔΟΣ-ΑΡΗΣ
.............

14η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η

..............................
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΧΛίΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ___________
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ ...................
ΗΡΑΚΛΗΣ-Λ ΕΚ ........................
6η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ολυμπιακοί- μακεδονικοί
Ο.Φ.Η. - ΕΘΝΙΚΟΣ.........................
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ
- ......ΣΕΡΡΕΣ - Π.Α.Ο.Κ..........................................
ΑΡΗΣ-ΔΟΞΑ .......................................... Δ Ο Ξ Α -Ρ Ο Δ Ο Σ ..-....................
ΡΟΔΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ ................................... ΑΡΗΣ _ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
............. ......
Π.Α.Ο.Κ. - Ο Φ.Η..................... ,......... .......
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ............
15η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ .......

^

ρΪ ςΙ " π“
' « :::::;ζ ζ ζ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ...

7η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΔΟΞΑ ..............................
ΣΕΡΡΕΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ ........................
Ο.Φ.Η.-ΑΡΗΣ ....................................
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΡΟΔΟΣ ................
ΗΡΑΚΛΗΣ- Π.ΑΌ.Κ............................
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΘΝΚΟΣ ..................
ΠΑΝΑΧΛΙΚΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ......
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε.Κ ................
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑ ......................... — ·

8η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΣΕΡΡΕΣ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ ..........................
Δ Ο Ξ Α -Ο Φ.Η.
...............................
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ..............
ΑΡΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ....................................
ΡΟΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ............................
Π.ΑΟ.Κ. - ΠΑΝΑΧΛίΚΗ ............
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ...........
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
Α.Ε.Κ.-ΛΑΡΙΣΑ ............... - .................

9η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Ο.Φ.Η.................................
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ ........................
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΟΞΑ ...................................
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΑΧΛίΚΗ - ΑΡΗΣ ....

*ν.ι

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ....
Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΧΛΙΚΗ ....... ..
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ .........
Ρ Ο Δ Ο Σ -Ο Φ Η ...........................
ΑΡΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ ......................ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΔΟΞΑ ΙΙΙΙ··1\ΙΙΜΙ/ΝΙ(

16η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ - Α.Ε.Κ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ
ΠΑΝΑΧΛίΚΗ - ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π ΑΟ.Κ ..................
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΡΟΔΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ
Ο.Φ.Η. - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΔΟΞΑ - ΣΕΡΡΕΣ

17η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε .Κ........................
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
ΕΘΝΙΚΟΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ .............
Π.Α.Ο Κ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΡΟΔΟΣ - ΠΑΝΑΧΛίΚΗ ............
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΟΞΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ -Ο Φ.Η ........

Έχασε από την Κρ. Βρύση
ο Μ. Αλέξανδρος Αλεξανδρείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Αντ/τής Γ.
Σιμόπουλος)
Ο νεοφώτιστος στην Β κα*ηγορία της ΕΠΣΚΜ Μ. Α λέξαιοος
Αλεξάνδρειά; στον πρώτο ίου φιτεινό φιλικό αγώνα αντιμετώπισε τον
Απόλλωνα Κρ. Βρύσης, από τον
οποίο παρά την καλή απόδοσή του
έχασε με 1-0 .
Το μοναδικό τέρμα που έκρινε
και το αποτέλεσμα της συναντήσεως
το πέτυχε ο διακριθείς Τούσης.
Το τελικό αποτέλεσμα αδικεί
κστάφορα τον Μ. Αλέξανδρο, ο
οποίος ομολογουμένως έπιασε πολύ
καλή απόδοση και γενικά ήταν καλύ
τερος του πεπειραμένου αντιπάλου
του. Πάντως παρά την ήττα του ο Μ.
ΑΙίΝινδηοε ικανοποίησε απόλυτα

τους οπαδούς του οι οποίοι δικαιολο
γημένα τον θεωρούν φαβορί για τον
τ(τλο και στην νέα του κατηγορία.
Καλύτεροι παίκτες του νικητή
αναδείχθηκαν οι Τούσης, Υφαντίδης
και Τραπεζανλίδης, ενώ του ηττημένου οι Αακασάς, Καρα νικάς, Λλεξόπουλος και Κοντονίκος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ; Συμεωνίδης, Τρα
πκζανλίδης. Ευθυμιάδης, Χατζής.Μπαλτίδης, Ζανέτος, Παπαδόπουλος,
Υφαντίδης. Κων/νίδης, Βαμβακίδης,
Τούσης.
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ; ΧΜιχιιήλ,
Αβραμόπουλος, Σακούλας,Λακαοάς,
Καρανίκας, Σκούρας, Αλεξόπουλος,
Ελευθεριάδης. Κουρελά τος. Κοντονίκοί Κοσκερίδης. Λαγσγιάννηφ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα

μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

τις τυπ ογρα φ ικές ερ γα σ ίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τ η λεφ ω νείσ τε μ α ς 2 9 .7 6 2

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Χρειάζεται
επειγόντως
βοήθεια

*V
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

k i

ΕΝΩ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝ Ιί»

Επίθεση κατά τω ν Σύρο»
ετοιμάζει το ΙσοαΜ
Ο εικονιζάμενος Βέροι ωτης Ntic.
Κωνστιιντινίδης, 28 χρόνων, πατέ
ρας 6 όο παιδιών έχει απόλυτη ανά
γκη της οικονομικής βοήθειας όλων
μας.
Πασχών από μιά δύσκολη ασθέ
νεια (έχει όγκο στο χέρι) νοσηλεύεται
σε κλινική του Τορόντο και έχει χαρσοργηθεί τρεις φορές.
Ή δη μετά από τρίμηνη νοσηλεία
χρειάζεται πολλά χρήματα για να
πληρώσει εκεί κιιι να επιστρέφει στη
Βέροια.
Καλούνται όλοι οι φιλάνθρωποι
και όσοι έχουν την οικονομική δυνα
τότητα να καταθέσουν στο οπ/μα της
Κτηματικής Τραπέζης ό,τι μπορούν
στον λογ/σμό 660150-2 στο όνομα
Ευστο. Κων/νίδη.

ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ
ΣΕΛΙΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Η διοίκηση του Βέρμιου Σελίου
ευχαριστεί τον Απόλλωνα Καλαμα
ριάς διότι διέθεσε την ομάδα του για
τον φιλικό αγώνα, καθώς και τους
πολυάριθμους φιλάθλους που παρευ
ρέθηκαν στο γήπεδο. Επίσης ευχαρι
στεί τον κ. Τζιμοόρτο Γεώργιο για
την προσφορά των 20.0 0 0 δρχ. προς
ενίσχυση της ποδοσφαιρικής ομάδος
και τον κ. Μπέκα Νικόλαο για προσ
Φορά 3.000 για τον ίδιο σκοπό.

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαιοειδή ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
θεσ/νίκης 174 τηλ. 24119
ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Ιτέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ
Κατερίνης τηλ 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡ!
Ηλιάδης Ευστάθιος
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανόποαλος Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτοαβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

Β ηρυτός, 20. Π ολλαπλασιάζονται ο» ενδείξεις ότι το Ισραήλ σχεδιάζει νέα επίθεση γηρειας κλίμ ακας εναντίον των σνοισ χώ ν δυνάμεω ν που στα0μείΌΐ»ν στην κοιλάδα \1πε·
χά α του Λ ιβάνου ευθι'ις μόλις ολοκληρωθεί η αποχώ ρηση των Π αλαιστίνιω ν μαχητώ ν
α πο τη Δ υτική Βηρυτό, που α ρχίζει α ύριο.
Λιδανιχες και συριακές εφημερί
δες έγραψαν χτες ότι οι ισραηλινες
προθέσεις έχουν πλέον εκφραστεί
καθαρή και δίνουν ιδιαίτερη έμφα
ση στις συνεχώς αυξανόμενες
προειδοποιηθείς' του Ισραήλ προς
την Συρία για δήθεν παραβιάσεις
από τους Γύρους της τελευταίας
συμφκυνίας κατάπαυσης του πυοός.

Α ποδοχή σχεδίου
Η ιοραηλινή κυβέρνηση, που συ-

νηλθε σε έκτακτη συνεδρίαση χτες,
αποδέχθηκε επίσημα το σχέέΚο
απαχιυρησης των Παλαιστινίων
από τη Βηρυτό, που διαπραγμα
τεύεται εδώ και 60 μέρες ο Αμερι
κανός μεσολαβητής κ Χαludan
'Ομως. κατά την ίδια συνεδρία
ση. όπως μετέδωσε ο ισραηλινός
οαδιικηαθμός, ο υπουονάς m e
Αμύνης κ. Σαρον ανήγγειλε on οι

μονάδες που σταθμεύουν στην κοι
λάδα Μπεχάπ. στον Κεντρικό Λί
βανο. δι.ττάχθηχαν να βρίσκονται
σε επιφυλιοιή. έναντι των αυριαχών στρατευμάτων. ενισχύοντας
π ς εικασίες γιο ενδεχόμενη »ππνάληψη των μαχών στον ανατολικό
τομέα του Λιβάνου,
Ήδη από την προηγούμενη μέ
ρα, είχε απευθύνει «αυστηρή προ
ειδοποίηση'· στην Δαμασκό και κά-

ΞΕΣΠΑΣΕ

ΜΕΓΑΛΗ

ΚΡΙΣΗ

Συνέχεια από την Ιη
τα βασικά μέσφ του πολιτικού διαλό
γου.
Η διακοπή της εκδάσεώς του,
ύστερα από το πρόσφατο «κλείσιμο·
μιας άλλης Αθηναϊκής εφημερίδας
«Ελεύθερος Κόσμος· και ενώ κινδυ
νεύει η συνέχιση της εκδόσεως και

ουο ι>κομη καθημερινών Αθηναϊκών
εφημερίδων, δημιουργεί οξύτατο
πρόβλημα διατηρήσεως της πολυφω
νίας, που αποτελεί εγγύηση της ελευ
θεροτυπίας,
Το διοικητικό συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ, επισημαίνει, ότ» η γενικότε
ρη αυτή κρίση στον Τύπο θα έχει

ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σ’ ΟΣΟΥΣ
ΚΛΕΒΟΥΝ Ή
ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΖΩΑ
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Με βαριές ποινές, από φυλάκιση
τουλάχιστον δυο ετών, μέχρι δεκαετή
κάθειρξη θα τιμωρούνται οι υπεύθυ
νοι για κλοπές ή σκοτωμούς αλόγων,
γαϊδαριών, μουλαριών, αγελάδων,
προβάτων, κατσικών, γουρουνιών
και κυψέ^αν μελισσών.
Οι ποινές ιιυτές προβλεπονται με
νομοσχέδια για την πρόληψη και την
καταστολή της ζωοκλοπής και της
ζωοκτονίας, που κατατέθηκε στη
βουλή από τον υπουργό Δημοσίας
Τάξεως κ. Σκουλαρϊκη.
Επίσης με φυλάκιση τουλάχιστον
έξη μηνών τιμωρείται όποιος ακρω
τηριάζει ή με άλλο τρόπο βλάπτει τα
παραπάνω ζώα.
Οι ποινές αυτές δεν εξαγοράζονται
και οι εφέσεις επί καταοικαστικών
αποφάσεων δεν αναστέλλουν την
ποινή. Οι χρηματικές ποινές και οι
αποζημιώσεις που επιδικάζονται ορί
ζονται από 20.0 0 0 δρχ ως ένα εκα
τομμύριο δραχμές.
Ταυτόχρονα κατάσχονται τα μετα
φορικά μέσα που χρησιμοποιούνται
σε ζωοκλοπές ή ζωοκτονίες, οι αρι
θμοί κυκλοφορίας τους και οι άδειες
οδηγήσεως και δεν επιτρέπεται η
χορήγηση νέων αδειών πριν πεβά-

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
δραματικές συνεπειες και για την
πληρότητα της πληροφορήοεως και
γιο την απασχόληση των εργαζομέ
νων.
Για πρώτη Φορά μκταδικτατορικά
διαγράφεται απειλητικά το φάσμα της
ανεργίας στο δημοσιογραφικό χώρο.
Η διοίκηση της ΕΣΗΕΑ απευθύνει
έκκληση στη Κυβέρνηση να αναλάβο. έστω και την ύστατη ώρα. πς
ευθυνες της. Και να προχωρήσει με
την συμπαράσταση και όλων των
πολιτικών κομμάτων και της κοινής
γνώμης στη λήψη των μέτρων εκεί
νων. που είναι αναγκαία για να αντι
μετωπιστεί η κρίση.
Γιατί, θα είναι πρωτοφανές, σε
περίοόο Κοινοβουλευτικής Δημο
κρατίας και οε όιάστημα λίγων μονά·
χα μηνών, να κλείνουν, η μια μετά
την άλλη, οι περισσότερες πρωϊνές
εφημερίδες.

σουν τρία χρονιά από την έκτίση της
ποινής.
Αν οι πράξεις αυτές έγιναν από
επαγγελματίες κρεοπώλες, εστιάτορες κλπ στερείται το δικαίωμα να
ασκούν το επάγγελμά τους για ένα ως
πέντε χρόνια κι»ι ανακαλείται οριστι
κά η άδεια που κατέχουν.
Επίσης δεν χορηγούνται κτηνοτροψικό δάνεια σε καταδικασμένους
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΗΝ
γιο ζωοκλοπή ή ζωοκτονία για δυο
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
χρόνια μετά την έκπση της ποινής,
ενώ τους επιβάλλεται και η ποινή
ΑΝΑΠΗΡΩΝ
εκτοπίαεως από έξη μήνες μέχρι δυο
χρόνια.
ΠΟΛΙΤΩΝ
Με ποινές φυλακίσεως τιμωρούν
Από το νεοίδρυθέν παράρτημα
ται και οι κάτοχοι ζώων που συγκα
λύπτουν πράξεις ζωοκλοπής και ζωο Βορ. Ελλάδος του Πανελληνίου Συλ
κτονίας καθώς και τα όργανα που δεν λόγου Παραπληγικών Πολιτών Avuαναφέρουν μέσα σε 24 ώρες, κάθε τέ πήρων καλούνται όλοι οι παραπληγι
τοια πράξη για την οποία έχουν αξιό κοί και ιετραπληγικοι ανάπηροι
πολίτες να επικοινωνήσουν με τους
πιστες πληροφορίες
Αντίθετα όσοι αποκαλύπτουν ζωο- εκπροσώπους της όιοικήαεως στη
κ τόνους ή ζωοκλέφτες παίρνουν Θεσσαλονίκη τηλ. 031-310210 οδός
Δ Γληνού I κάθε Δευτέρα. Τετάρτη
αμοιβή από το Δημόσιο.
Τέλος, οι μέτοχοι δέκα τουλάχι και Παρασκευή προκειμένου να ενη
στον, από τα ζώα που προστατεύει το μερωθούν για τον τρόπο της εγγρα
νομοσχέδιο, οφείλουν να εφοδιάζον φής τους ως μέλη του Συλλόγου
ται με πιστοποιητικά κατοχής των ώστε από κοινού και συσπειρωμένο
ζώων από τον Δήμαρχο ή τον Κοινο όλοι μαζί να διβκδικήσουμε αποφασι
σπκότερα τα δικαιώματά μας.
τάρχη.

ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ

μέρα ο ρημοσιος υπάλληλος εχει ίκα
μορφωμένη εαλώς ή κακώς μια ορισμένη ψυχολογία και ίξ αυτού μια
ορισμένη αντιμετώπιση των προβλη
μάτων. Ανήκει δηλαδή στην ομάδα
των ανθρώπων εκείνων, που γνωρί
ζοντας ότι κάθε μήνα θα «πέφτει» ο
μισθός, δεν καταβάλουν καμμιό ιδιαί
τερη προσπάθεια, αφ' ενός μεν για να
αυξήσουν την παραγωγικότητα και
την παραγωγή και αφ' ετέρου για να
βελτιώσουν και -πς συνθήκες του
ίδιου του χώρου που εργάζονται.
Σε τελική ανάλυση ρωτάμε, γιατί
το Κράτος, το οποιοδήποτε Κράτος
με τα χρήματα των φορολογουμένων
να αναδαμβανει επιχειρηματική Οραστηριάτητα, όταν είναι γνωστά εκ
των ηροτέρων τα εγγενή εσωτερικά
προβλήματα που έχουνε να αντιμε
τωπίσουνε λόγω διαμορφωμένων
κοινωνικών και ψυχολογικών κατα
στάσεων στους χώρους που θα δια
μορφωθεί η μελετώμενη επένδυση;
Για μια ακόμα φορά θα τονίσουμε,
ότι τα περισσότερα άρθρα που γρά
Φονται κατά καιρούς, από τον υπογράφοντα δεν έχουν κανένα σκοπό
να αντιπολιτευτούν ή να μονομαχή
σουν ανέντιμα με την Κυβέρνηση
τοιι ΠΑΣΟΚ. Απλούστατα σκο
πεύουν από την σκοπιά τους να βρε
θεί το κανάλι για την πρόοδο και την
εξέλιξη της πατρίδας μας.
Αλλά στη δεδομένη περίπτωση
των επενδύσεων, που το οικονομικό
πρόβλημα ρπό ακανθώδες έχει γίνει
ιρανικό λόγω Γιον γνωστών οικονο
μικών καταστάσεων που επικρατούν
στην πατρίδα μας. απευθυνόμαστε σ'
αυτούς που έχουν · , ι ί άβει τα οικο
νομικό - 'ά.ήματα τονίζοντάς τους.

οτι πρέπει, αν αποφασίσουν τελικό να
γνώσεις. Διαθέτει ακόμη την αυτοπε
αναλάβει ο Δημόσιος Φορέας τις
ποίθηση, ότι μπορεί να οργανώσει
επενδύσεις να μην προσέξουν, μόνον
μια σωστή βιομηχανία, μια σωστή
ΙΟ θέαμυ αλλά να ενδιαφερθούν για
επιχείρηση με άμεσο στόχο την ανά
, ιο βάθος. Θέλει μεγάλο πρυγράμμαπτυξη, προώθηση καλών, πρωτότυ
τιομό, σωστή οργάνωση, κιιτάλληπων και συναγωνίσημων προϊόντων
λους συνεργάτες και θέλει πάνω απ'
τόσο στην ελληνική όσο και στην
διεθνή αγορά.
όλα διάθεση επιχειρηματική των
Αν τελικά ο κ. Αρσένης αποφασί
εργαζομένων.
σει και διαχωρίσει πλέον χωρίς ομί
Στην αντίθετη πλευρά: όμως βρί
χλες και σκοτεινά σημεία, ότι «επ εν
σκεται ο Iôimnrôç Φορέας, που είναι
δύσεις θα γίνουν από τον ιδάατικό
γνωστό τα προβλήματα του, αλλά
φορέα, θα πρέπει τουλάχιστον αυτή
γνωστά και τα σημεία της υπεροχής
τη φορά που θα είναι η καίρια και
του. Ακόμη πιο πολύ γνωστή είναι η
σημαδιακή στιγμή για την Κυβέρνη
αντίθεση αυτών που ασχολούνται με
τον υπαρκτό ή μη σοσιαλισμό στους
ση του ΠΑΣΟΚ, να ξεκαθαρίσει από
όρους επιχείρηση, κέρδος, παραγωγι
λυτα τις θέσεις του, Διότι δεν είναι
κή διαδικασία, ελεύθερο εμπόριο
κανένας ούτε κουτός, ούτε τρελλός,
κ.λ,π. Ίσως η αντίδραση αοτή να
ούτε επιπόλαιοι αλλά ούτε και τόσο
πολύ ιδεαλιστής, να επενδύσει χρή
στηρίζεται στο γεγονός ότι στην
πατρίδα μας ο όρος επιχείρηση έχει
ματα ξεκινώντας ένα διομηχανικό έρ
συνδεθεί με ένα εκατομμύριο μικροα
γο. όταν από πλευράς Κυβερνήσεως
πατεωνιές ή με ένα εκατομμύριο
δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι πολιτικοί,
μικροκομπίνες. Η ουσιαστική επιχεί
οικονομικοί και οι κοινωνικοί της
ρηση όμως που στηρίζεται στο σύγ στόχοι. Δηλαδή από τη'^ια πλευρά
χρονο management και στις σϊιγχρο
καλούμε τους βιομηχάνοβς να επεν
νες μεθόδους οργανώσεως, παραγω δύσουν και από την άλλη πλευρά όεν
γής είναι κάτι τελείως διαφορετικό
έχουμε ξεκαθαρίσει τελικά - ποιά
απ' αυτό που βλέπουμε ή που θυ θέ
εργοστάσια θα κοινωνικοποιηθούν.
λαμέ να βλέπουμε. Είναι ξεκαθαρι
Κάτω λοιπόν απ' αυτά το πλέγμα της
σμένο άλλωστε, ότι επιχείρηση
αβεβαιότητας που υπάρχει στην
σημαίνει κέρδος, δηλαδή κανένας δεν
ελληνική οικονομία φοβόμαστε ότι
επενδύει τα λεφτά του εάν ξέρει, ότι αν δεν ξεκαθαριστεί η κατάσταση
από την επένδυση αυτή δε θπ υπάρξει
παρ' όλο το δυνατό και ελπιδοφόρο
κέρδος, ιδιαίτερα μάλιστα στην
μήνυμα του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, δεν θα υπάρξει ουσιαστι
Ελλάδα...
κή. σύντομη και θετική ανταπόκριση
Η υπεροχή του ιδιωτικού φορέα
εκ μέ,τβυς των ιόιωτΑκ κπενΒστώψ.
από τον Δημόσιο ίγ*ει«μ σ ώ*·
Λα νιι γίνι*ν επενβόβεις «οραγω
πολύ απλό αλλά ανθρώπινο σεοι/Βο.
Κ ϊ αυτό είναι το στοιχείο της Δράγικες, για να ’γίνουν επενδύσεις
σεως και του Ανταγωνισμού: δηλαδή * Ουσιαστικές, γιο να γίνουν επενδύ
ο επιχειρηματίας ιδιώτης, εκτός από
σεις που θα προσφέρουν στο σύνολο
το κέρδος, που σαφώς είναι ένα π ρω
και στην οικονομώ της πατρίδας μας
ταρχικό στοιχείο εργασίας έχει το κέ πρέπω το Κράτος, το οποιοδήποτε
φι. τη δύναμη την παλλτικαριά. τις
Κράτος νυ σταθεί ξεκάθαρο και ίσιο

Οι πρώτοι 350 Γάλλοι στρατιώ
τες της διεθνούς στρατιωτικής δύ
ναμης έφτασαν χτες στην Λάρνακα
της Κύπρου, από όπου θα μεταφερθούν με γαλλικά μεταγωγικά
σκάφη στη Βηρυτό.
Αύριο, το απόγευμα, περίπου
έξη ώρες μετά την άφιξη του πρώ
του γαλλικού στρατιωτικού κλιμα
κίου, οι ποώτοι ΓΙαλαιοτίνιοι μα
θητές που θ' αποχωρήσουν Οη επι
βιβαστούν οε γαλλικά εμπορικά
πλοία που 0 α τους μεταφέρουν στη
Λάρνακα ττυνοδευόμενα από γαλ
λικά πολεμικά σκάφη.

Στη Λ άρνακα
Περίπου Ϊ.(ΚΧ) Παλαιστίνιοι μα-

μιοόλογα. Αυτή τη φορά Χρειάζεται
μια ξεκαθαρισμένη πολιτική, μια
πολιτική εθνική, μια πολιτική που Ου
δουλέψει για το καλό, το εθνικό καλό
όλων των Ελλήνων.

Από την πέμπτη μέχρι την έβδο
μη ημέρα θα αναπτυχθούν στη Δυ
τική Βηρυτό τα υπόλοιπα γαλλικά,
αμερικανικά και ιταλικό στρατεύ
ματα της Ιηι ϊϊνούς Λύναμης που θα
αποτελάται συνολικά από 2 .700
άντρες κιιι θ ’ αναλάβει την επιν
πτεία τη; απσχώρηιτης και την
ασφάλεια της Δυτικής Βηρυτού
μαζί με 3.1XJ0 Λέβανέζους στρατιώ
τες
Από την έβδομη ώς την 14η ημέ
ρα θ' αναχωρήσουν οίκκώς για τη
Συρία Οι υπόλοιποι Παλαιστίνιοι
μηχητί; και I 500 Σύροι στρατιώτε; που βρίσκονται στη Βηρυτό.
Ο πρόεδρος Λ|ς Ο.Α Π. Γιααέρ
Αραφότ και άλλοι Παλαιστίνιοι
ηγέτες θα φύγουν τελευταίοι, μέσω
Συρίιτ

Τα πολωνικά ΜΑΤ διέλο
χθές ειρηνική συγκέντρωση
τάόων ατόμων στη Βαρσοβ&β
)^ια π : τα με πυροσβεστικές
-¡ς οποίες όμως δεν χρειάά
χpηmμoπoιήσoυv.
Ταυτόχρονα προχθές
ιδιαίτερα αισθητά τα μέτρα >
λείας» που έλαβε το καθεσ
κειμένου να αποτρέψει τις α-Ί
στωπκές εκδηλώσεις οι οποίο
καταστεί καθημερινό φαινό(ΐ
πλαίσια του εορτασμού της ί
επετείου από την ίδρυση της *δ
λεγγύης», στις 31 Αύγουστού11"
Οπως μεταδίδει το «Γαλλικό^
κτοραο· στην προσπάθεια του
σι πολωνικές αρχές αποφάσισ®^!
λ,ιστα να αρχίσουν έργα επΚΜ^
των αγιυγών θερμάνσεως στιή'*
τεία τη; Νίκης, στη Βαρσοβία»®
βρίσκεται ο λουλουδένιος <71
Βισζίνσκυ, (στη μνήμη του Κβ
λιου Βισζίνσκυ! τόπος συγ
σεως των αντιπάλων του κα
το^

ΕΝΩ ΞΕΣΠΑΣΕ ΑΝΤΙ APA ΒΙΚΟ ΜΕΝθ!

Με βόμβες απάντησε
η « Αμεση Δράση»
ΣΤΟΝ ΜΙΤΤΕΡΑί

ΠΑΡΙΣΙ
Η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευ
σε προχθές διαδήλωση συμπαραστάσεως προς τους Παλαιστινίους που
διοργάνωσην οι κομμουνιστές, ενώ
έκρηξη ισχυρής βόμβας συγκλόνιζε
ία γραφεία της εβδομαδιαίας δεξιάς
επιθεωρήσεως «Μινύτ» στο κέντρο
τοο Παρισιού.
Η κυβέρνηση εμφανίζεται ανί
σχυρη να αντιμετωπίσει το κύμα των
ρατσιστικών επιθέσεων που συνεχίζε
ται εναντίον των Εβραίων, όσο και το
νέο κύμα των επιθέσεων που εκδηλώ
θηκε εναντίον των Αράβων της Γαλ
λίας.
Την ευθύνη για την έκρηξη ανέλΰβε η αναρχική οργάνωση «'Αμεση
Δράση«, που υποστηρίζει τους
Παλαιστινίους εναντίον του Ισραήλ.
Ανακοινωθέν της οργανώσεως με το
οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη θεω
ρείται από την αστυνομία ως ένδειξη
ότι η οργάνωση αυτή θα αγνοήσει
την κυβερνητική απόφαση να την
κηρύξει εκτός νόμου. Το ανακοινω
θέν ζητεί την προσαγωγή του Ισραη
λινού πρωθυπουργού κ. Μπένκιν και
του υπουργού της αμύνης κ. Γάρον
ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου «για
εγκλήματα εναντίοντης ειρήνης και

της ανθρωπότητας» και καταλ.ήγει με
τις λέξεις; «σταμάτησε την σιωνισακή τρομοκρατία, ζήτω ο παλαιστινια
κός λαός».
ΝΕΟ ΚΥΜΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
Στο μεταξύ’η κυβέρνηση ανησυ
χεί για την ξαφνική έξαρση της βίας
εναντίον της μεγάλ,ης Αραβικής Κοι
νότητας ιης χώρβξ.
Συγκεκριμένα: - Στην Λυών ο αραβικός πληθυ
σμός της ιρίιης μεγάλης πόλεως της
Γαλλίας έχει αναστατωθεί· από την
δολ,οφονία νεαρού Αλγερινού που εί
χε στην ράχη roo χαραγμένο με
μαχαίρι το σήμα του αγκυλωτού
σταυρού.

Σημαντική μείωση του κόστους
παραγωγής των αγροτικών προϊόν
των θαεπέλθει με μιο νέα αντιμετώπι
ση τοο θέματος των γεωτρήσεων,
που ξεκινάει το οπουργεϊο Γεωργίας.
Συγκεκριμένα, μπαίνουν κάτω από
αυστηρό έλεγχο οι γεωτρήσεις για τα
νερά cou ποτίσματος και καθιερώνε
ται η ομαδική γεώτρηση που θα γίνε
ται με δαπάνες του υπουργείου Γεωργίας.
Οι ομαδικές γεωτρήσεις προϋποθέ
τουν την εκτέλεση εκούσιου αναδα
σμού, ώστε τα χωράφια των αγροτών
να συνενώνονται σε 2-3 κομμάτια και
να είναι εύκολη η κατασκευή βασι
κών έργων οδοποιίας, στράγγισης
της περιοχής και ισοπεδώσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ
γείου Γεωργίας, με την προώθηση
των ομαδικών γεωτρήσεων στις
περιοχές του εκούσιου αναδασμού
πο* η κάθε μια εξυπηρετεί 220
στρέμμ. κτιτά μέσο όοο. θα ποοκύψει
και σοβαρή μείωση των μεγάλων
κεφαλαίων που θα επενδύονταν οπό
τους παραγυιγούς για την ανόρυξη
και εξοπλισμό ατομικών γεωτρήσεων
και από το Δημόσιο και τη ΔΕΗ γω
την ηλεκτροδότησή τους.
Η συνολική μείωση κεφαλαίων
που θα προκύψει με την προώθηση
των ομαδικών γεωτρήσεων αντί των
ατομικών, υπολογίζεται ότι σε περι
πτώσεις εφαρμογής τεχνητής βρο
χής, θα φθάσει τις 14.000 δρχ. περί
που ανά στρέμμα, όταν κάθε ομαδική
γεώτρηση εξυπηρετεί όση έκταση θα
εξυπηρετούσαν 4-5 ατομικές και τις
23.000 δρχ. περίπου ανά στρέμμα,
όταν κάθε ομαδική εξυπηρετεί οση
έκταση θα εξυπηρετούσαν 6-7 ατομι
κές ,γβωτρή^εις.

k

^ I;

£1

Η «ιρΊβάνβ^ιβίωση κεφαλαίων θα
ίχ ε /ω ς συνέπεια, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του υπουργείου Γεωργίας,
τη μείωση των ετήσιων δαπανών λει
τουργίας των γεωτρήσεων κπτά 900 1.700 δρχ. ανά στρέμμα, ανάλογα με

λή και άλλων ενισχύσεων στην J
όπου τις τελευταίες ημέρες οι_'
στες προκάλεσαν εκρήξεις
στο μαροκινό προξενείο και ι® !
φάα των μαροκινών αεροπ
γραμμών καθώς και στις κατα
πολΜιν Αράβων.
Δύο Άραβες εργάτες σ*®
καν πρόσφατα στην Κορσικής
άγνωστους που ανέγραψαν ψ
τοίχου; των πόλεων και χωpU®', «
νησιού το σύνθημα «'Εξω 01
βες».

- Στην Κορσική νέο κύμα βομβιστι
κών επιθέσεων εναντίον των 18.000
Αράβων που κατοικούν εκεί οδήγησε
τις αρχές στην μσπευσμένη ατ.οστο- ■

Ομαδικές γεωτρήσεις
με ενίσχυση του
υπουργείου Γεωργίας

απέναντι στον επιχειρηματία, στον
βιομήχανο. στον επενδυτή kui να του
ξεκαθαρίσει με μια απόλυτα οργανω
μένη νομοθεσία όλο το πλέγμα του
πως σκέφτεται κιιι πως έχει προγραμ
ματίσει νιι ενεργήσει για το μέλλον,
ώστε να ξέρει και η άλλη πλευρά των
ιδιωτών τι έχει yci αντιμετώπισα για
την ερχόμενη διετία, τριετία ή και
δεκαετία.
Επένδυση δεν σημαίνει τοποθετώ
τα χρήματα σήμερα και αύριο τΟ
πρωί εξαφανίζονται ή αύριο το πρωϊ
τα παίρνει κάποιος'ή αύριο το πρωί
γυρίζουν στο Κράτος. Επένδυση
σημαίνει ότι μειώνεται η ανεργία,
αυξάνεται
η
παραγωγικότητα,
δημιουργούνται νέοι πόοοι «mnnA·συναλλαγματος
και παράλληλα
δημιουργούνται νέα προϊόντα κατάλ
ληλα για να τοποθετηθούν τόσο στην
ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.
Και τονίζουμε την διεθνή αγορά
αφού οι εξαγωγές είχαν και έχουν
τεράστια σημασία για την ελληνική
οικονομία.
Κάτω λοιπόν από uutô το τερά
στια ερώτημα Δημόσιος ή Ιδιωτικός
Φορέας έχει φτάσει νομίζω το πράγ
μα στην κόψη του μαχαιριού. Πρέπει
το Κράτος, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει τελικά τι θέ
λει. Και απ' αυτό που θα αποφασίσει,
αυτό τελικά θα rivât και το αποτέλε
σμα, που θα εκιπράξει το συν ή το
πλήν για το μέλλον το ώκό της (του
ΠΑΣΟΚ! κφι τφ δι*ύ UfflUTOU λασΛ,
ΑΩϋί προς θβού. όχι ν » πειp i p · 1
ΠΊμ-γί. Δ χι γ ( ί ς η0*Κ ι<ό-.ι(ιχ.ς.άχΐ ν*β

χητέ; αναμένεται ότι 0 « μεταφερΟο ιί <ττη νχρνακα π ς τρεις πρώτες
ημέρε; της επιφηρησης που θα
διαρκέσει Λίο εβόιΧίάόες.
Την τέταρτη ημέρα 6 εν θα γίνουν
αναχωρήσεις.

Πάντως η επιχείρηση Γης απο
χώρησης των Παλαιστίνιων μα
χητών από τη Δυτική Βηρυτό
ψαίνπ«ιι ότι θ’ αρχίσει κανονι
κά αύριο.

I

I ΕΛΙΚΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ;
Συνέχεια από την 1η

λεοε τους Συρους ηγέτες νιι σταμα
τήσουν τι; «παραβίασης της εκε
χειρίας- για τις οποίες, όπως είπε,
ευθύνονται όι παλαιστινιακές δυ
νάμεις καλυπτόμενες από τον αυριακό στρατό

Η Πολωνού
χούντβΜ
με ΜΑΉ
διαλύει το»!
διαδηλωι

τον αριθμό των ατομικών γεωτρή
σεων που θ' αντιστοιχούν σε κάθε
ομαδική γεώτρηση, πράγμα που θα
συντελέσει σημαντικά στη μείωση
του κόστους παραγωγής.

Σήμερα Σάββατο 21 Αυγ»1*
1982 εφημερεύει και διανυκτερ*®^
Φαρμακείο:
Πππαδοπούλου-Ιμυρλή
τηλ. 22316
μ
Αύριο Κυριακή 22 Αυγά®ζ
1982 εφημερεύει και διανυκτερ*®*
φαρμακείο :
Μαρίας Βέρου-ΓκρέζοΟ
' τηλ. 23023

Σας περιμένουμε
, κάθε βράδυ
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BELLE NUIT
3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης

Σος κρατούν συντροφιά
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ-ΒΟΥΑΑ ΡΑΪΚΟΥ*'
Σολιστ ο Δημητράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Α/ΝΣΗι £«ρ<μέτας - Λιίκοί

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
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Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 1982

Αδέσμεοτη καθημερινή εφημερίδα coo Νομού Ημαθίας

Έτος :δρι>οεως 1965
Αρ. Φύλλου 2009
Μητροπόλεοις 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τωό Φύλλου δρχ. 10

ΠαΓΙΑΕΤΜΕΗΕΣ ΟΠΟ TOM Φ Μ
01ΙΜΜΙΤΗΣΙΕΣ TPH EflftHHOH
Κατάργησαν τη δήλωση του Πρωθυπουργού
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Δ.
Μ έλϊος της Εφορίας είναι όλοι οι κάτοχοι ακινήτου περιουσίας,
κάτω ακόμη και των 2 0 εκατ. δρχ. - πράγμα που σημαίνει την
Γ ® 0®*1**! κατάργηση της πρωθυπουργικής δηλώσεως, του Ιουνίου,
.
· Α Π (ότι δεν υποχρεούνται σε δήλωση οι κάτοχοι ακινήτων
® töv 2 0 εκατομμυρίων δραχμών).
Αυτό αποκαλύφθηκε προχθές στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της
*ολογίας για την παροχή νομοΟεηκής καλύψεως στην πρωΟυr™T|,urTl δήλωση του Ιουνίου και μετά από έντονη συζήτηση και
"*~νΦΜ>μούς μεταξύ του υφυπουργού Οικονομικών κ. Τσοβόλα αφ'
και γο)ν κ κ Μητοοτάκη (κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της
,t0* Παλτηοκρασσά και Δημ. Φράγκου αφ' ετέρου.
Οι ομιλητές της «Νέας Δημοκρατίας· απεκάλυψαν προχθές στη
ή· ότι η πρωθυπουργική δήλωση καταργήθηκε με την απάλειψη
'ίράαββις, ό π η « τίμ η σ η για το αν η περιουσία είναι άνω ή κάτω
β '* 20 0?α^· γίνεται από τον κάτοχό της. Με την διαγραφή της φρά- τόνισαν οι αγορητές της ΝΔ - η εκτίμηση γίνεται από
^°Ρ ο . Kui έτσι ο τελευταίος θα δικαιούται να επεμβαίνει και για
°»νητη περιουσία κάτων των 29 τ.κατομ. δρχ. Και αν κρίνα ότι η
nooft^* **ν° ι Ι1ί Υαλότερη Οα επιβάλει όχι μόνο τον ΦΑΠ αλλά και τις
™Ρλεπόμεντς από τον νόμο ποινές,
τη . η'·1· τόνισαν οι κ,κ. Μηταοτά- γειται ο φόρος ακίνητου περιουσίας
eivQt ^ “^οερασσάς και Φράγκας, (ΦΑΠ), απλώς μεταβάλλεται η υπο
κ«ι , *¡5 αιό εξαπάτηση του λαού χρέωση για υποβολή δηλώσεως».
^ Κ ^ σ ή του. διότι όλες οι
Ο κ. Κων. Μητσοτάκης επέκρινε,
dilti, · Που υπεβλήθησαν και εξ άλλου και την άρνηση της κυβερέχουν
που επεστράφησαν νήσεως να δώσει νέα προθεσμία υπο
*®*ογραφι·.:!
βολής δηλώσεως, σε εκείνους που η
περιουσία τους θα εκημηθεί άνω «ον
ΟΜΟΛΟΓΙΑ
20 εκατομ. δρχ. από τους εφόρους.
Το0 ΗΜ.υ9υ'”°υργός Οικονομικών κ.
Κιιι χαρακτήρισε την άρνηση «υττμ.
Ρήση ™ϊ ^Παβεχυηκε ιην καταχώ- νέα παγίδα.
Em0 T»» δ η λ ώ σ εω ν ηε βιβλία τυιν

<Ρα b δήλάοε όμως ότι δεν έχουν
τοο^®έί αντίγραφα ή φωτοτυπίες
Επ1
(
"ιοης
ο κ. Τουβύλας πάροδέοι έφ οροι είναι ελεύθεροι
W n ^ ° » v να ξ α να ϋ π ο β ά λ ο υ ν δή·
' / ‘»τούς π ου το υ ς επισ τράφ η<ήα. 1011 ή °ξία τη ς α κ ιν ή το υ π ε ρ ιο υ - .
δρχ_ Τ° υ? f-'vni κ ά τω τω ν 2 0 εκατ.
οΐ0 *^'με®α αντίθετο ι να αρνηθούμε
90η - ί<ί>0ί>0 το δικα ίω μ α μα καλεί
®Ί).ώ^ν0υμ ένους
για
υποβολή
- T¿
ljn'· Για να το ξεκαθαρίσ ουμε
° e ο Κ. Τ σ ό β ο λ α ς - δεν καταρ-

«Αν δεν δώ σ ετε - είπε προθεσμία
δ η λ ώ σ εω ς, α υ τό σ η μαίνει ότι π α ρ α 
σύρετε θελ η μ α η κ ά το υ ς π ο λ ίτες σε

παγίδα».
ΔΙΩΞΕΙΣ
Ο κ. Φράγκος εξάλλου (εισηγη
τής της ΝΔ) κατήγγειλε την κυβέρ
νηση ότι ετοιμάζει την δίωξη των
πολιτών ποο θα θεωρηθούν ότι δεν
έκαναν δήλωση, ενώ όιρειλαν να κά
νουν (άνω των 20 εκατ. δρχ).
Αυτοί, είπε ο κ. Φράγκος, θα κλη
θούν ν πληρώσουν 5% μηνιαίως.
πρόσθετο φόρο και πρόσημο 60% επί
του πρόσθετου φόρου, ενώ για την

περίπτωση της παραλείψεως της
καταθεσεως δηλώσεως θα πληρώ
σουν πρόσθετο φόρο 150%,
Ο ίδιος απεκάλυψε επίσης -όη
όσων η εξώπροικη περιουσία συν την
περιουσία του συζύγου είναι 20 εκατ.
δρχ. υποχρεούνται σε ΦΑΠ, ενώ εάν
η σύζυγος δεν έχει εξώπροικη αλλά
άλλη περιουσία, φορολογείται μόνο
εάν η περιουσία της συν του συζύγου
υπερβαίνει τα 40 εκατομ, δραχμές.
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Χιλιάδες φορολογούμενοι είναι παγιδευμένοι αυιη τη στιγμή εξ αιτίας των
κυβερνητικών χειριθσμών και των παλι
νωδιών. για το θέμα του ΦΑΠ.
Αυτό τονίσθηκε προχθές από την
Αξιωματική αντιπολίτευση στο θερινό
τμήμιι της Βουλής, που φήφισε και κατ"
άρθρο, το νομοσχέδιο για την τροποποίη
ση ιου νόμου 470/76 που ρυθμίζει θέμα
τα. το οποία ανίκανον από την εφαρμογή
της νομοθεσίας, για τις αποζημιώσεις
Ελλήνων υπηκόων από άλλες χώρες.
Σ ιο νομοσχέδιο αυτό (τυπικά διαδικα
στικό) ενσωματιΐιθηκε και η τροπολογία
του υπουργού Οικονομικών κ. Δ. Κουλουριάνου. με την οποία, τακτοποιείται το
νομοθετικό κενό, που προέκυφε με την
ραδιοτηλεοπτική κατάργηση από τον
πρωθυπουργό κ. Α, Ποπανδόεου στις 13
Ιουνίου, της αρχικής δκπάξι.ως για το
ΦΑΠ.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία
αυιή, ορίζεται, ότι δήλωση ΦΑΠ, είναι
υποχρεωτικό να κάνουν:
• Τα φυσικά πρόσωπα, που η αξία
της ακίνητης πφιουαίας τους, υπερβαίνει
το ποσό των 20 εκ. δρχ. Σε περίπτωση
που η σύζυγος 1τ«ι εξώπροικη οκϊνηκη
ικριουσία, 0ο κρ««κι το άθροισμα της
άξιος της περιουσίας της και εκείνης
συζύγου, νπ υπερβαίνει τα 20 εκ. δρ'
7¿x.
• Τα νομικά
νομικό πρόσωπα που υπομ
υπο
λουν δήλωση φόρου εισοδήματος ή που
π
ηα αξίας μεγαλύ
έχουν ακίνητη περιουσία
μεγαλύτε
ρης από το μισό του αφορολόγητου
ποσού.
•Κ αθένας που καλείται με έγγραφο,
από τον Οικονομικό Εφορο.
Η δήλωση ΦΑΠ. θα μπορεί να υποβάλετιιι ταχυδρομικώς επι αποδείξει μέχρι
την ημερομηνία, ποιι ορίζεται από « ι νό 
μο για την υποβολή της,
Αλλά και με τη σημερινή ρύθμιση
όπως εξήγησε η ΝΔ παραμένοιυν πολ
λές παγίδες, οι οποίες θα ταλαιπωρήσουν
τους φορολογούμενους, αλλά μετά τις
Δημοτικές εκλογές, όπως είπε με σημασία
ο εισηγητής της κ. Δ Φράγκος.
Τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ανέ-

Ανακωχή στην αγορά
τις επόμενες μέρες
Μετά ,
*άν»
βδομάδες «σοσιιιλισηυηα,,,./^'ί^ί'άηομών στην αγορά
Μ «ναλ'π,'.ϋτνιί'μν, κλείπθηκε σιωπηχονδβ.
άύταξύ κυβερνήσεως και
^ 710μ®ν· Οι τελευταίοι απαφάβδομά£ αν°στείλουν για δύο - τρεις
ήηκιτ.
τγ1υ αποχή τους σε μιά
ώος ^ *Ρ0σπάθ«ιι
σύμφα'να με
0<ι '1υ,,β,η0θώπου7
· Υ1« να βρενο
. τιεή λύση, αλλά και για
αη ,α ' 0ι>ν Ομαλά στην κατανάλωΕτη Ρ° τυί.“ «Ροϊόντα.
ών
ηϋνάντηση, που είχαν, με
Γ(ρ ΛυΡΥό Εθνικής Οικονομίας κ.
χονδρή . ντ1. οι εκπρόσωποι των
πρότειναν να «κοινωήοιτ» ον θέλει η κυβέρνηση

τον κλάδο, αφού προηγουμένως τους
αποζημιώσει. Ακόμη ελπίζουν, ότι τα
νέα μέτρα για την Λαχαναγορά μπο
ρεί να είναι πιό ελαστικά από ta πρώ
τα προσωρινά.
Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου κ.
Μωραΐτης επιμένει, όη η κυβέρνηση
είναι αμετακίνητη στα μέτρα που έχει
πάρει. Αλλά το ίδιο αμετακίνητοι
εμφανίζονται στα αιτήματά τους οι
χονδρέμπορου
Στο μεταξύ προχθές, στου Ρέντη
εισκομίοθηκαν 2.541 τόννοι οπωροκηπευτικών. Οι 1.045 τόννοι ήταν
λαχανικά, από τους οποίους 301 τόννφ ντομάτα, που δεν φθάνουν για τις

DURSBAN

ΝΤΟϋΡΣΜΠΑΝ
« ·ς μηλιές, ροδακινιές, κερασιές

^ π ο λ εμ ά

Ιά* Ι ο ζ έ
¡¡"ομηακάδα

”*θτόηιειρα
Φαι^οΑεκβνιο
ί βι την

*

ΖΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

ανάγκες της ηρωικυουοιι^.
Εξ άλλου, επανεμφανίζονται, με
εντολή της Νομαρχίας Αττικής, οι
άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, για
να διαπιστωθεί εάν ης κατέχουν άτο
μα, που ασχολούνται με το εμπόριο
οπωροκηπευτικών.
ΠΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΕ
Η ΑΝΑΚΩΧΗ
«Η κυβέρνηση θα προχωρήσει
στην εξυγίανση του συστήματος διακινήσεως οπωροκηπευτικών και προς
τον σκοπό αυτό θα πάρει και άλλα
μέτρα» - δήλωσε προχθές, ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ. Γερ.
Αρσένης.
Προηγουμένως - παρουσία και
του υπουονού Ειιποοίου κ. Γ.
Μωραΐτη - δέχθηκε εκπροσώπους
του Συνδέσμου Χονδρεμπόρων και
τους εξήγησε τα μέτρα που αφορούν
στο σύστημα λειτουργίας και τον νέο
νόμο για τα μισθώματα. Όπως είπε
«τα κριτήρια για τα μισθώματα θα εί
ναι αντικειμενικά και δημοκρατικά».
Ο κ. Αρσόνης τόνισε, επίσης, ότι
μέσα στυ σύστημα που σκοπεύει να
εφαρμόσει η κυβέρνηση, οι συνεται
ρισμοί θα παίζουν ηυξημένο ρόλο,
χωρίς αυτό να αποκλείει τρν ρόλο
των ιδιωτών, εφ' όσον, όμως κινούν
ται κάτι» από τους κανόνες διακινή
σκως των εμπορευμάτων, που καθο
ρίζονται. Επίσης, υπογραμμίσθηκε.
ότι η:κυβέρνηση δεν προτίθεται να
τροποποιήσει τις αγορανομικές δια
τάξεις, που έχουν εκδοθεί και αφο
ρούν στο ύψος της προμήθειας.
Τέλος, ο κ. Αρσένης δεν παρέλειψε να μιλήσει «για την επιτυχία των
μέτρων». Δεν έγινε, πάντως γνωστό,
αν συζητήθηκαν κι ά?Λες ρυθμίσεις,
πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία στην
Λαχαναγορά, που από πολλούς
χαρακτηρίζεται ως «περίεργη».
Η ΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Με .τηλεγραφική διαταγή του
υπουργείου Οικονομικών προς τις
νομαρχίες ναι τις εφορίες, ζητείται να
ικανοποιούν, αμέσως, τη οητιμβτα
~πιιμιιγωγών οπωροκηπευτικών για
θεώρηση τιμολογίων πωλήσεως,
στον απαραίτητο αριθμό, εφ' όσον
στην αίτησή τους αναφέρουν ότι δια
τηρούν οργανωμένη αγροηκή εκμε
τάλλευση ή επιχείρηση.

πτυζε ο εισηγητης της πλσοφηφιας «■ Αλ.
Δαμιανίδης, που εισηγήθηκε την ψήφισή
του.
Ο εισηγητής της μειοψηφίος *· Δ. Φρά
γκος. τόνισε, ότι πρόκττται γιο νόμο σοικο, γιατί πλήττει την περιουσία κω οχι το
αοόδημα. Μίλησε για ξίσηκωμό του κό
σμου, γιατί ο νόμος για τον ΦΑΠ, δεν
καθόριζε αντικειμενικά κριτήρια, για την
εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας απο
τους εφόρους.
.
Ο κ. Φράγκος υπενθύμισε, οτι ο πρωθυ
πουργός είχε πει από την τηλεόραση, on
τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνη
της περιουσίας τους δεν υπερβαίνει κατα
την εκτίμησή τους πι 20 εκ δρχ. δεν υπο
χρεούνται να υποβάλουν δήλωση Τώρα
με την τροπολογία, δεν γίνεται λόγος για
την προσωπική εκτίμηση των υποχρεών,
ενώ παραμένει ισχυρή, η υποκειμενική
εκτίμηση των εφόρων.
- Έ τσι συνέχισε παγιδεύτηκαν πολλοί,
που έδωσαν πίστη σ' αυτά που είπε ο πρω
θυπουργός και θεώρησαν, ότι βρίσκονται
κάτω από ίο όριο ιων 20 εκ. κοι δεν έκα
ναν δήλωση. Ό τα ν όμως υπάρχει το στοι
χείο της προσωπικής εκτιμηοεως, δεν
μπορούν να υπάρχουν ποινές. Αλλα οσοι
παγιδεύτηκαν, κινδυνεύουν vu πληρώ
σουν εξοντωτικά πρόστιμο, και να αντιμε
τωπίσουν και ποινικές κυρώσεις.
Ο εισηγητής της ΝΑ, «ρότεινε να
καταργηθει ο ΦΑΠ και αν το ΠΑΣΟΚ
«ιιμείνει στην εφαρμογή του, νπ αποσύρει
το νομοσχέδιο κοι να φήρη ένα πιο σωστό
και δίκαιο. Η ΝΔ πάντως, ισκαψηφίζει.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ Δ. Τοοβόλας. απάντησε, ότι εφ όσον δεν υποχρεοϋται ο φορολογούμενος να συνυποβάλει συγκριτικά στοιχείο για την εκτίμη
ση της περιουσίας του. αναλαμβάνει και
την ευθύνη της δηλώσεως του. Είπε επί
σης ότι οι δηλώσεις τόο ΦΑΠ επιστρέφονται. χωρίς να έχουν »φακελωθεί» «:αι
χωρίς να ίχουν - [,<: η ΙΟi χ«>τω φο> ιοαντΐ
γραφα. Απλώς, καταχωρήθηκαν σ ι ειδικό
βιβλίο, το όνομα του φορολογούμενου, η
ημερομηνία υποβολής κοι το ολικό ποσό.
Αυτό έγινε κατά τον κ. Τσοβόλα, για να
προστατευθούν οι φορολογούμενοι, από
αμφισβητήσεις του εφόρου, ως προς την
υποβολή και το δηλούμενο ποσό.
I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ: Εμείς κάναμε
λάθος και φέραμε το φόρο ακίνητης
περιουσίας. Το πιστεύω και το δηλωινω
ευθαρσώς. Και εππδή αναγνωρίσαμε το
λάθος, τον πήραμε πίσω, τον καταργήσα
με. Πιστεύω, ό η και σεις κάνετε τρομερό
λάθος και για τον ΦΛΠ και για το φόρο
που επιβάλλετε στην αναθεώρηση της
άξιος παγίων στοιχείων τω ν βιομηχανιών
και των ξενοδοχείων. Κάνω την πρόβλε
ψη, ό η Οσ αναγκαστείτε vu τον καταργή
σετε τον ΦΑΠ και σείς.
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σήριαλ για να μη
πω νούμερο εταθεωρήσεως, έχει γίνει ο
ΦΛΠ και τα óou συμβαίνουν, υποδει
κνύουν, πως κιι|1εμνάται η χωρά μας, επί
κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ.
Και πρόσδεσε:
- Ή θα πρέπει να δεχθείτε τον πα
γισμό που είχε η πρωθυπουργική δήλ
ότι «κατά
πει να
ακόμα πιστεύουν η θτ
σουμε, ότι η κωμωδία συνεχίζεται, ότι για
άλλη μια φορά οι Ελληνες εμπαίζονται
και αύριο το πρωί οι έφοροι, θα ξεκινή
σουν με ατομικές προσκλήσεις να φωνά
ζουν τον καθένα να υποβάλει δήλωση
ΦΑΠ.
Kui κοτέληξε:
«Μια και μόνη είναι η τμιια λύση: Εκο
που ο κ. Ανδρέας Παπανδμέου έφερε τα
πράγματα, να έχει το θάρρος να βγει και
vu n n, ότι «καταργώ τον φόρο ακίνητης
περιουσίας». Αλλιώς, η οπερέτα θα συνε
χίζεται με αποτέλεσμα και φορολογικά
στενότερο, αρνητικό, και στην οικονομική
μας πολίτική επιβλαβές, αλλα ταυτόχρονα
ολέθριο και για το κύρος της σημερινής
Κυβερνήσεως και του προσώπου τσυ
Πρωθυπουργού της»· (Χειροκροτήματα
από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Η τροπολογία είναι
ακριβής νφμστκννικά ανηνραφίί των

Ανοδος
ρεκόρ
στην
τιμή του
χρυσού
ΛΟΝΔΙΝΟ, 21 : Κοτακορυφη ονοδο
σημείωσε χιές Π τιμή του χρυσου
στις ευρωπαϊκές αγορές, για δυό
κυρίως λόγους:
Την πτώση της τιμής του δολλορίου,
μετό τη μείωση των επιτοκίων των
αμερικανικών τροπεζών, και την
υποτίμηση του μεξικανικού νομί
σματος. έπειτο από την αδυναμία
του Μεξικού να αντοπεξέλθει στις
πληρωμές των χρεών του στο εξω
τερικό που ονέρχονται σε 80 δισε
κατομμύρια δολλαριο,
Χτην αγορά του Λονδίνου, η τιμή του
χρυοου έκλεισε χτές στα 384,25
δολλαρια η ουγγιό που αποτελεί ρε
κόρ για ιούς τελευταίους εφιά μή
νες.
Σε σύγκριση με το κλείσιμο της Πέμ
πτης, Π τψή ï° u χρυσού αυξήθηκε
27,25 δολλάρΐΡ και >15,75 δολλόρια
οε σχέση Ρι τ|)ν Πύά 1 ης περασμέ
νης Παρασκευής.
Στη Νέα Υόρκη, η «ΤσαΙηζ Μανχάτσν
Μπάνκ». η τρίτη μεγαλύτερη των
ΗΠΑ. μείωσε χτές τον προεξοφλητι
κό της τόκο στο επίπεδο του 13,5%,
ενώ άλλες μεγάλες τράπεζες σε
14%.

δηλώσεων του πρωθυπουργού. Δεν
καταργούμε, σύτκ* υπήρχε πρόθεση
πρόθεση, ούτε
λέχθηκε ποτέ, ό η θέλουμε vu καταργή
σουμε τον ΦΑΠ. Η συντριπηκή πλειοψηψίο του λαού, είναι υπέρ της επιβολής φό
ρου ακίνητης περιουσίας, εκεί όπου επι
βάλλεται να πληρώνεται τέτοιος φόρος.
Και είμαι σε θέση να δηλώσω ό η αυτή τη
στιγμή, από κείνους που δήλωσαν περιου
σία άνω των 25 εκ. δρχ. θα πάρει το Δημό
σιο βάσει των δηλώσεων, περίπου 3,5 δις
δρχ. ενώ μετά τον έλεγχο, θα υπερβούμε
τα 5 δις δρχ.
Κατόπιν ο κ. Τσοβόλας υποστήριξε, ότι
ο ΦΑΠ, που είχε θεσπίσει η ΝΔ τον
κατάργησε η ίδια γιατί έπληττε την οικο
νομική ολιγαρχία.
Κ. Μ ΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Ολη αυτή η
ιστορία περί δήθεν επιστροφής, περί δήθεν
εξασφαλίσεως ιου απορρήτου της δηλώ
σεως που επιοτρέφειαι ταχυδρομικώς, εί
ναι πάλι ένας εμπαιγμός του ελληνικού
λαού, από την ώρα. που ο έφορος μπορα
να καλέοει υιονδήποτε απο αυτούς και να
του ζητήσει την υποβολή δηλώσεως. Και
οχι μόνο να τσυ ζητησα να υποβάλει δή
λωση αλλά τον υπαγάγει αυτόματα στις
συνέπειες της υπερημερίας, της μη εμπροσθέσμου υποβολής δηλώσεως, της κσθυοτερήοεως. οι οποίες είναι βαρύτατες
κατα τον Νόμο του κυρίου Δρεττάκη.
Κατά συνέπεια, κοροϊδεύουμε τους πολί
τες, τους οποίους διαβεβαιώσαμι, ότι δεν
υπόκεινται στον φόρο.

Ανησυχία
στον πολιτικό
κόσμο της
χώρας μας
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΒΗΜΑΤΟΣ»
Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρα οποία όταν ήταν στην εξουσία επατίας έδωσε προς δημοσίευση την ναλλημμένα έλυσε κρίσιμα προβλή
ακόλουθη δήλωση:
ματα του τύπου. Την απασχολεί στο
«Ως συνεργάτης του «Βήματος»,
σύνολό της και όχι μ ό ν ο ν στελέχη
κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια,
της, μέλη της, Kat όργανά της, ΓΓ
αλλά προ πάντων ως Έλληνας πολι αυτό ως αρχηγός της αξιωματικής
τικός, θλίβομαι βαθύτατα που το
αντιπολίτευσης καλώ την κυβέρνηση
«Βήμα» αναστέλλει την έκδοσή του.
να δώσει άμεση και ριζική λύση στο
Η μετατροπή μιάς μεγάλης αθηναϊ πρόβλημα. Η αξιωματική αντιπολί
κής εφημερίδας από ημερήσια σε
τευση θα βοηθήσει ανεπιφύλακτα την
εβδομαδιαία αποτελεί δυσάρεστο κυβέρνηση στην εφαρμογή κάθε
πολιτικό γεγονός. Και γίνεται υκόμα πρόσφορης λύσης ώστε να συνεχι
πιό δυσάρεστο όταν πρόκειται γιο μιά στεί η αηαράτηπ) για τη δημοκρατία
εφημερίδα που 60 ολόκληρα χρόνια πολυφωνία του τόπου. Οι στιγμές εί
έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στο δημόσιο ναι ιστορικές για τον τόπο, αλλά και
βίο της χώρας.
για τον τόπο. Το θέμα είναι φλέγον
Τσ γεγονός πρέπει να απασχολή και επείγον. Δεν επιτρέπεται καμιά
σει σοβαρά και αμέσως την κυβέρνη απώλεια χρόνου».
ση. Ό χι μόνον λόγω της σημασίας
Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
που είχε για τη δημοσιογραφική
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
πολυφωνία η παρουσία μιάς εφημερί της Ν. Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτά
δας σαν το «Βήμα», αλλά και για άλ κης σχολιάζοντας π)ν αναστολή της
λους ακόμα λόγους. Προ ημερών διέ καθημερινής εκδόσεώς της εφημερί
κοψε την έκδυσή της ημερήσια εφη δας »Το Βήμα» και τα προβλήματα
μερίδα των Αθηνών που εξέφραζε άλ που αντιμετωπίζουν άλλες εφημερί
λες πολιτικές κατευθύνσεις. Κατά δες χαρακτήρισε το φαινόμενο
θετικές πληροφορίες μεγάλες πρωινές •πλήγμα για ης δημοκρατικές διαδι
εφημερίδες, και εδώ και σε σημαντι κασίες, την ομαλή εξέλιξη της πολιτι
κές άλλες πόλεις της χώρας, αντιμε κής ζωής του τόπου και σε τελευταία
τωπίζουν δυσκολίες που τις υπο ανάλυση πλήγμα για την λειτουργία
χρεώνουν να μελετούν την προσεχή, του δημοκραηκού μας πολιτεύμα
εντός του Σεπτεμβρίου, διακοπή της τος». Επισήμανε όη μένουν χωρίς
εκδόσεώς τους.
δουλειά δεκάδες δημοσιογράφοι,
Αυτά σημαίνουν πως από το ένα απειλείται η πλουραλιοηκή έκφραση
μέρος θα πληγούν από ανεργία τάξεις απόψεων και ιδεών και κάλεσε την
εκλεκτών Ελλήνων που ζούν από την κυβέρνηση «να συγκροτήσει διακομ
άσκηση του επαγγέλματος τους. Και ματική επιτροπή που θα κισηγηθεί μέ
από το άλλο μέρος, ατενίζοντας το τρα για τον τύπο, ώστε να διασφαλι
θέμα από πολύ ευρύτερη σκοπιά, στεί η ελεύθερη, πολύπλευρη και
σημαίνουν ότι προς βλάβη της δημο δημοκρατική ενημέρωση του λαού».
κρατίας ο δημόσιος διάλογος, δια του
Ο κ, ΜΑΥΡΟΣ
τύπου θα περιοριστεί πανελλήνια.
Εξ άλλου, ο κ, 1 . Μαύρος χαρα
Το θέμα απασχολεί ιδιαιτέρως
κτήρισε την αναστολή της καθημερι
την αξιωματική αντιπολίτευση η νής εκδόσεώς του «Βήματος» βαρυ
σήμαντο πολιηκό γεγονός» kui «απο
κορύφωμα της δεινής κρίσεως που
μαστίζει εδώ και πολλά χρόνια τον
τύπο». Θεωρεί «μεγάλο και άμεσο»
τον κίνδυνο να περιέλθει σύντομα ο
ελληνικός τύπος σε οικονομυώ
μεσημέρι της Δευτέρας, εξάλλου, συγκροτήματα και λέει ότι «η κυβερ
ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. νηση έχει χρέος να εξασφαλίσει όλες
Βάρφης θα παραθέσει προς τιμήν ης προϋποθέσεις για την ύπαρξη
υγηούς και πραγμαιικά ελεύθερου
του κ. Ορτολί πρόγευμα στο
τύπου».
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρτταννία.

Το πρόγραμμα επισκέψεως
του κ. Ορτολι στην Αθήνα
Ανακοινώθηκε χθες το πρό
γραμμα της τετραήμερης επισκέψεως του Γάλλου επιτρόπου της
ΕΟ Κ , κ. Ορτολί αρμόδιου για
Θέματα οικονομικής και νομισματοπιστωτικής πολιτικής της κοινότητος.
Ο Γάλλος επίτροπος αναμένε
ται ο την Αθήνα στις 5.15 το από
γευμα της ερχόμενης Κυριακής.
Στις 11 το πρωί της Δευτέρας
ο κ. Ορτολι Οα γίνει δεκτός, στο
Καστρί, από τον πρωθυπουργό κ.
Α. Παπανδρέου, ενώ προηγουμέ
νως Θα συναντηθεί, στο υπουρ
γείο Εξωτερικών, με τον υφυ
πουργό Εξωτερικών κ. Βάρφη.
Στις 12.30 εξάλλου, της Ιδιας μέ
ρας ο Γάλλος επίτροπος θα
συναντηθεί με την διευθύντρια
του Κ.ΕΠΕ, κ. Λουκά Κατσέλη,
ενώ στις 7.30 το απόγευμα, θα
συναντηθεί με τον υπουργό Ο ικο
νομικών κ. Κουλουριάνο. Το

Την Τρίτη ο Γάλλος επίτροπος
θα συναντηθεί, διαδοχικά, με τον
υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας
κ. Α. ΓεωρΥΐάδη. τον αναπληρω
τή υπουργό κ. Ποττάκη και τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ.
Αρσένη, ο οποίος θα παραθέσει
προς τιμήν του Γάλλου Επιτρό
που πρόγευμα στον ξενώνα της
Τραπέζης της Ελλάδος.
Την Τετάρτη θα πραγματο
ποιηθεί - ενδεχομένως - σύσκεψη
στο υπουργείο Εξωτερικών με τη
συμμετοχή αρμοδίων κυβερνητι
κών παραγόντων και του κ.
Ορτολί, που θα αναχωρήσει για
το Παρίσι στις 13.45 της ίδιας
ημέρας.

ΚΑΤ ΑΡΓΕΙΤ AI
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Καταγγέλει η ΑΔΕΔΥ
«Η αναστολή, με δικαστική από
φαση, πραγματοποιήσεως του 25ου
Πανελληνίου Συνεδρίου των Δημο
σίων Υπαλλήλων θα πλήξει τα συμ
φέροντα της δημοσιοϋπαλληλικής
τάξεως ενώ ταυτόχρονα, με «ακέφα
λη» την ΑΔΕΛΥ Οπ οναοοινηθούν
στην ηγεσία της πρόσωπα που θα
υπηρετήσουν κομμαπκά και κυβερ
νητικά συμφέροντα».
Τα παραπάνω τονίζει με ανακοί
νωση η ΑΔΕΔΥ μετά την απόφαση
του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έκα
νε δεκτή την αίτηση της Ομοσπον
δίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύοεως (πρόκειται στο ΠΑΣΟΚ) να μη
πραγματοποιηθεί το 75ο Πανδημο
σιοϋπαλληλικό Συνέδριό της που
επρόκειτο να γίνει σης 31 Λυγούστου.
Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ
προσθέτει πως από το κατασταηκό
της αλλά και από το άρθρο ) 7 του νό
μου 643/77 θεωρείται δευτεροβάθμια
οργάνωση για τα πρωτοβάθμια δημο
σιοϋπαλληλικά σωματεία που είναι
μέλη της και πρωτοβάθμια οργάνωση
για τα δευτεροβάθμια. Την δυνατότη
τα των δύο βαθμών την απαγορεύει
για το μέλλον ο νόμος 1264/82 και
επομένως η ΑΔΕΔΥ οφείλει ν«ι γίνει
ή δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια. Μό
νο η γενική συνέλευση μπορεί να το
αποφασίσει την τροποποίηση του
καταστατικού της ΑΔΕΔΥ με την
οποία θα καθορίζεται ποιου βαθμού
οργάνωση^θα είναι και να διαγράψει
από τηδύνειιιι ιψς ια πρωτοβάθμιαή
δευτεροβάθμια
σωματεία.
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Με την απόφασή του όμως το
Ειρηνοδικείο Αθηνών υποκατέστησε
το Πανδημοσιούπαλληλικό συνέδριο
και καθόρισε τον βαθμό της ΑΔΕΔΥ
ως τριτοβάθμιας. Και αυτό παρά το
γεγονός ότι οι Διεθνείς Συμβάσεις, το

Στην Αθήνα
η Γκάντι
το 1983

Σύνταγμα και οι αρχές της συνδικυ
λισηκής ελευθερίας ορίζουν όη α
βαθμός των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων ορίζεται από τα μέλη τους
και από κανένα άλλο. Ούτε από την
δικαστική ούτε από την νομοθετική
εξουσία.
Παράλληλα το Ειρηνοδικείο στηρίχθηκε σης διατάξεις του νέου συν
δικαλιστικού νόμου 1264 ο οποίος
δεν ίσχυε σης 29.6.82 όταν η διοίκη-ση της ΑΔΕΔΥ πήρε απόφαση για
την σύγκληση του Πανδημοσιοϋπαλληλικού Συνεδρίου της.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21: Η πρωθυ
πουργός την Ινδίος κ. Ιντίρο
Γκάντι θα επιακεφιεί την Ελλάδα
μέσα στο 1983, μετό από πρόσ
κληση του πρωθυπουργού κ Α
Παπανδρέου. Αυτό δήλωσε, σύι>ιρωνα με σχετική ανακοίνωση,
στον υπουργό Βορείου Ελλάδος
κ Βασ. Ιντζέ ο πρεσβευτής τη ς
Ινδίας στην Αθήνα κ. Apopa που
έφταοε, χτες, οτη Θεοοαλονίκη
και πραγματοποίησε εθιμοτυπική
επίσκεψη στο Διοικητήριο.
«Η Πρωθυπουργός της Ινδίας·,
φέρεται ότι δήλωσε ο Ινδός πρε σβευτής, «διακατέχεται από την
έντονη επιθυμία να επισκεφτη
την Ελλάδα». Ο κ. Αρόρα έφτασε
στη Θεσσαλονίκη από αφορμή
την πρώτη συμμετοχή της Ινδίας
στη Διεθνή Εκθεση και με την
ευκαιρία εξέψρασε τη βεβαιότη
τα ότι «στο μέλλον θα αυξηθεί το
εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών
μας-,

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΘΝΙΚΗ! ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ!
ΤΡΑΠΕΖΗ! ΤΗ! ΕΛΛΑΑΟ! A. Ε.
Αξιοποιείστε πιό έξυπνα τα χρήματά σας
διότι δίνουν πιό πολύ τόκο
252.000
210.000
133.000
95.000
34.000
17.000

δρχ.
δ ΡΧ%>Χ·
&ΡΧδρχ·

σ το
σ το
σ τ ις
σ τ ις
σ τ ις
σ τ ις

1200.000
1.000.000
700,000
500.000
300.000
100.000

21
21
19
19
17
1«7)

ο) ο
ο) ο
ο )ο
ο) ο
ο )ο
ο) Ο

ΚΑΊ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΑΣ ΣΤΕΓ)ΚΟΥ ΤΑΜ)
ΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ο ΙΚ Ι
ΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΜΑΓΑΖΙΟΥ.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 3 * 5 5 7 8 9

10

ΟΡΙΖΟΝΠΑί
1. Αυτός ο υφυπουργός μας ασχολείται με τα δημόσια έργα (γεν.)
2. Ένας τηλεοπτικός... Νόσος.
3. Τραπουλόχαρτο — Τόσες Ο» χώ
ρες της ΕΟΚ.
4. Ασιατικής χώρας πρωτεύουσα
5. Ένας στη Βουλή κι' ένας στην
ΑΕΚ - Το μικρό όνομα του ηθο
ποιού Φερρέρ.
6 . Μισή βάρκα της... καθαρεύου
σας — Είναι και... η γόπα.
7. Από καλλιτέχνες απαρτίζεται —
Αυτά λουλούδια χωρίς ... αρχή τέλος.
8 . Το μικρό όνομα διάσημης γυναί

Luv σήμερα

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
κας πρωθυπουργού — Μιά Για
πωνέζα.. Μπήτλ.
9 Δεικτικής αντωνυμίας ο πληθυν
τικός — Αυτός ο κύριος έπαθε...
συγκοπή.
10. Εργαλείο που οπωσδήποτε υπάρ
χει στα τεχνικά γραφεία Διπρόσωπος θεός.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μ' αυτό ασχολήθηκε πολύ ο Αί
σωπος.
2. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα — Ένα
τί... νησιωτικό.
3. Ηθοποιός μας που ακούει στο
όνομα Βίκτωρ (γενική).
4. Ένα ένδικο μέσο στην καθα
ρεύουσα.
3. Τ αρχικά που προηγούνται στην
ποδοσφαιρική «Βέροια· — Τέ
τοιοι νομοί, ο Ημαθίας και Πέλλης.
6 . Αντίστροφη μουσική νότα - Κι’
έγας αντίστροφος ήρωας του
Τρωικού πολέμου.
7. Ρήμα των., λαρυγγιών.
8 . Έτσι αρχίζει ο μήνας... Νοέμ
βριος - Ένα από τα Αραβικά
κράτη.
9. Αυτός έχει σχέση μι τη νύκτα.
10 Ηταν γιός του Απόλλωνα και
της Φαμάθης.

■ · Τα ζώο που ζκ< στα βαβύιιιρο
σημείο της Μλασσας είναι ένα φάρι
που λέγεται «Μπάσο Γπίκας, και που
πιάστηκε σε βάθος 23 400 ποδιών.
ψ Ο «υυοτρά τυράς Διοκλητιανάς.
τιάς δοάλα*. γεννήθηκε το 24} μ.χ
Έγινε «Μοκράτορας της Ρώμης
to 284,
Μετά επό βασιλεία 21 χρόνια κατά
την οποία ανακήρυξε τον εαυτό του
θεό και Κύριο του κόσμου, παραιτή-

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1 4 5 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.0 0 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ Z0PPQ
3.1 5 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
Θ.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
• 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6 30 MIA OPA ΜΕ ΤΟΝ ΡΑφΑΕΛ
7.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 23
6 .30
6.05
6.3 0
6 .4 0
7.35
6.0 5
9 .0 0
9 40
10.20

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ 8. ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
1 2.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22
1 0 0 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2-15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΜΥ
ΘΟΥ
4 .0 0 80ΚΑΚΙΟΣ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑΛΟΥΜΕ
6.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.06 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 0 ΣΤΡΑΤ10ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΤ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 23
5.30
6.00
6 15
6.45
7 45
8 .0 0
8 30
900
9 30
10.00

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
01 ΕΦΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΦΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

της• Το παγώνι το έφερε στην Ευρώ
πη το 331 π.χ. ο Μέγας Αλέξανδρος
που είχε εντυπωσιαστεί τόσο από την
ομορφιά του πουλιού, ώστε το θεώ
ρησε αον το πιο κατάλληλο μνημείο
για την εοτάκτησή του στην Ινδία.

Η ΛΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΥΡΑΥΛΟΣ 2 ΑΚΟ - ΤΑ 3 ΘΑΝΑΣΗΣ 4. ΟΙΤΗ ΡΕΣ 5. ΚΑΝΑ 6 . ΖΑ 7. NEON - ΑΛΤ 8 . ΑΣ - Α1 - ΣΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΘΟΓΟΝΑ 2. ΑΪ - ΕΣ 3 ΡΑΝΤΙΖΠ 4. ΑΚΑΗ - ANA 5.
ΥΟΣ 6 . ΗΡΑΙΑ 7. ΟΤΣΕΝ - Λ(Υ)ΣΐΗ) 8 ΣΑ - ΣΛΝΤΑ.

[ΕΞΒy ±.*4 ΥΕΝΕΑ

σηκέ ξμφννκα και απόσυρση ice στη
Δαλματία όπου πέρασε το υπόλοιπο
της ζωής του καλλιεργώντας ... κραμ
βο λάχανα!
• Η γή δεν εκτελώ την πλήρη περί
Ιόν άξονα της περιστροφή 6 « 24
αλλά σε 23 ώρες και 56 και 4.
Για αυτό η γή κατά τη διάρκεια των
363 ημερών του χρόνου κάνει 366
περιστροφές γύρω από τον άξονά

8 Οι μπογιατζήδες κινδυνεύουν να
πάθουν μολυβδίαση δηλαδή δηλητη
ρίαση από μόλυβδο γιατί για να φτιά
χνουν
χρώματα
χρησιμοποιούν
κερουσίτη (μπιάνκα), δηλαδή ανθρα
κικό αλάτι του μσλύβδου που είναι
δηλητηριώδης.

Ηα6 ,αιαΙί

62 555 62 6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ

Β«ρμισυ Β«νιζ«Λου
Εθνική Τραπεζα
24 141
Evovtt ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
ήιποκράτους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλατ. Καρατασιου 22.532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραΐτη

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβεςΙ
Ύδρευση
Ο. ΣΕ. (οιαθμός)

2 3 .4 3 4

24 343
23 131
2G.72B
26 920
23.880
22.636

• Όλες οι μέρες του χρόνου δεν
έχουν την ίδια διάρκεια. Κι αυτό για
τί η Γή δεν περιφέρεται γύρω από τον
ήλιο με σταθερή ταχύτητα. Η περί
στροφή της είναι ταχύτερη όταν είναι
κοντά στον Ήλιο και πιο αργή όταν
είναι μακρυά του, κι αυτό επηρεάζει
την αστρονομική διάρκεια της ημέ
ρας, δηλαδή στο χρόνο που μεσολα
βεί ανάμεσα στις αλληλοδιάδοχες
κορυφώσεις του Ήλιου.

24.0*0
23.350

U 2 JJ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανάπαυλας Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΛΛΕ2ΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΛΡΙ
Ηλιόδης Χρήστος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

22.199

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

2 2 .2 2 2

22.505
125
25749
24.444

Αστυνομικυ Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοβεοπκή
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ο.Ι.Ε. (σταθμός)

2 2 .2 0 0

22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ ,α β ά ζ ε υ σ
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• Χωρίς την ελεημοσύνη, η αρετή
δεν είναι παρά μια λέξη.
ΝΕΥΤΩΝ

ετεριίμιερ,άα μ α ς !

Ρεκτιφιέ

Πυροσβεστική
Δ ΕΗ. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρωί. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο Τ.Ε (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
iqq

η
}gg

Λθανασιάδης Χρήστος
Σταδίου 19 τηλ. 22589
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕ2ΑΝΔΡΕ1Λ
Γκιζάρης Οδ.
Βενιζέλου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

Μ Π Ο Υ Ν ΤΖΟ Λ Α Σ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

Me Εξέμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων 1
Kadett Ι,Ι
Kadett 1.23
Atconu Manta 1.23
Ascana Manta!,65
Ascona-Mantal,95
Rek BC IJ
Rek B C ¡ J
Rek B C ¡,73
Rek B C ¡.93
Rek-D J.7
Rek D 1.9
PUTZ 1.9
FORO ESCORO l.J

2« 700

29960
29960
36000
38000
34860
33420
35420
38000
38080
39760
39760
78000

ESCORO CORTINA IJ
ESCOR D IJ GT
FORD TAUNUS 1.3 μονομκλόκ
FORD TAUNUS ¡A μο\·ομκλόκ
EOkD ¡A GT μονομκλόκ
FORD 2000 μονομηλόκ
FÍAT 127
FÍAT 128 1.1
FIAT 124 1.21,4
FIAT 124 SPES1AL
FIA T 132
V W. IA
V.W. IJ

θ ' μηχανές έχουν Καινούργια πιστόνια

29000
31300
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

Το 1642 ξεσπάει στην Αγγλία ο
πρώτος εμφύλιος πόλεμος όταν ο
βασιλιάς Κάρολος ο πρώτος χαρα
κτήρισε το Κοινοβούλιο και το Στρα
τό σώματα προδοτικά.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εμφυλίου πολέμου ο Κάρολος συνελήφθη από τις δυνάμεις του Κρόμγουελ και εκ τελεστή κε με την κατη
γορία της εσχάτης προδοσίας το
1649.
Εξάλλου σαν σήμερα το:
1483 Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο τρίτος
1119 Αγγλίας σκοτώνεται στη
μάχη του Μπόσγουωρθ με
αποτέλεσμα να τελειώσει ο πό
λεμος των ρόδων.
1645 Παράδοση της πόλεως των
Χανιών από τους Ενετούς και
τους Έλληνες στους Τούρ
κους.
1654 Φτάνει στην Αμερική ο Τζάκομπ Μπαρσίμσον ο πρώτος
Εβραίος μετανάστης στο Νέο
'Αμστερνταμ (Νέα Υόρκη).
1920 Η Ιαπωνία κηρύσσει επίσημα
τη προσάρτηση της Κορέας.
1911 Κλέφτες παίρνουν από το Λού
βρο το περίφημο έργο του Ντά
Βίντσι «Μόνα Λίζα». Το έργο
βρέθηκε πάλι στην Ιταλία το
1913.
1941 Τα ναζιστικά στρατεύματα
Φτάνουν έξω από το Λένιγκραντ.
1938 Ο Παναμάς και η Κούβα αποκαθιστούν διπλωματικές σχέ
σεις μετά 12 χρόνια διακοπής.
1943 Το αντιτορπιλλικό «Πίνδος»,
μαζό με το Αγγλικό «Ήστον»
βυθίζουν γερμανικό υποβρύχιο
κοντά στις Συρακούσες (Σικε. λία).

MB 180 D UN1MOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA IJ
DATSUN 1.2
DATSUN 1,5
TOYOTA IJ
TOYOTA 1.6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με τυ
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι: ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΗΙΑΔΗΣ του Ιωάννου και της
Αντιγόνης το γένος Κούτερη που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
επαγγέλματος υπάλληλος OTE και η
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ του Burn
λείου και της Ευτυχίας το γένος
Σταυρόπούλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
υπάλληλος Κρ. Νοσοκομείου πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Βέροιας.
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
ρθρσ 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι: ο ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου και της
Πολυξένης το γένος Σκουμποπούλου
που γεννήθηκε στην Χαράδρα
Βέροιας και κατοικεί στην Βέροια
επαγγέλματος εργάτης και η ΕΙΡΗ
ΝΗ ΒΕΝΙΑΜΙΔΟΥ του Νικολάου
και της Ελένης το γένος Σαββίδου
που γεννήθηκε και κατοικεί στο
Μαυροβούνι Εδέσσης επαγγέλματος
οικιακά, πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Πέτρου και Παύλου Μαυροβούνιου
Εδέσσης.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
8
Λίγο ξίδι σε μιά λεκάνη
νερό στην οποία θα μουλιάσετε «1Γ
νούργια μακό μπλουζάκια. ®ουσ$νια.νυχτικά και πιτζάμες, θα ,στερ·^
σουν· το χρώμα τους.
8
Οταν χρησιμοποιείτε την ο&
κή βεντούζα για να ξεβουλώοέΐκΐ
νιπτήρες, νεροχύτες, κ.λ,π. α,;λώθ*Ί
ανάμεσα στη βεντούζα και το στόμ*
του σωλήνα μιά παλιά πετσέτα ή #
σφουγγαρόπανο. Το πανό θα βοηθΤ
σα ακόμα περισσότερο να μη διαΦ*^ I
γει ο αέρας από το σιφόνι.

8
Για να στρώνει καλύτερα στα
μπατζάκια και για να μην τυλίγεται
στο στρίφωμα, ένα τζήν παντελόνι,
απλώστε το από την ανάποδη.
8 ' Οταν κάποιο ρούχο έχει τσα
κίσματα και ζάρες, που δεν φεύγουν
στο σιδέρωμα, φτιάξτε ένα διάλυμα
νερού και ξιδιού, σε αναλογία 8 προς
I αντίστοιχα και βουτήξτε μέσα ένα
καθαρό πανί Στίψτε το και τρίψτε μ'
αυτό τις ζάρες. Θα σιδερωθούν έπειτα
πολύ καλά. Όταν σιδερώνετε δύσκο
λα κομμάτια χρησιμοποιήστε πάλι
την ίδια μέθοδο.
8
Για να πλύνετε πολύ λερωμέ
να ασπρόρουχα αφήστε τα να μου
λιάσουν πρώτα σ' ένα... θαυματουργό
διάλυμα. Σε μιά λεκάνη ζεστό νερό
ρίξτε 1/4 του φλιτζανιού χλωρίνη και
1/4 απορρυπαντικό πλυντηρίου.
Μισή ώρα μούλιασμα είναι αρκετή
για να καθαρίσει και τις πιό λεκιασμέ
νες πάνες του μωρού. Στη συνέχεια
πλύντε τα μαζί με την κανονική
μπουγάδα.
8
Οι μητέρες που έχουν μωρά,
θα διαπιστώσουν ότι ένα μπουκαλάκι
νερό μέσα στο οποίο έχουν προσθέ
σει λίγη μαγειρική σόδα θα αποόειχθεί σωτήριο στις εξόδους που κά
νουν μαζί με το μωρό τους. Αν στο
τάί'σμα χυθεί λίγο γάλα, που μένον
τας για ώρα πάνω στο ρούχο μυρίζει
άσχημα, ή αν το μωρό «βραχεί· την
ώ^α που το κρατάει κάποιος, ένα
μαντιλάκΓ βρεγμένο στο διάλυμα

8
Για να μη σκουριάσει 6 ?
μεταλλικό κουτί αλείψτε το με λιΦίά I
νη παραφίνη που θα φροντίσετε '4
πόα και στα ενώματα. τους μεντβΦ’|
δες, και την κλειδαριά. Αν μέσα Λ
ένα τέτοιο κουτί φυλάτε τα εργαλεία
σας ή άλλα διάφορα μεταλλικά αν*1
κείμενα, βγάλτε μαζί ένα καρβουνάΑ·
ή μιά κιμωλία που απορροφούν κάθε
ίχνος υγρασίας.

Λ
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Σήμερα Κυριακή 22 Αυγού«
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί ι
Βέροιας:
Ιαρρής Δημ. Αγ. Αντωνίου I 1
τηλ. 22527 για παθολογικά, καρ
λογικά και περιστατικά γενικής ιατρ

χής-

J

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος Μαλ®1
Γντη Ä
1 ΛΛΠΠ 23877
71817 για -ntl
κούση
6 -ml
τηλ. 26400,
παΐ·;
διατρικά περιστατικά.
Πέτρου Κωνστ. Μαλακούση
τηλ. 29746 γ ια χειρουργικά
γυναικολογικά περιστατικά.

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι,,οΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλ ως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΓΙΑΤΙ ΡΩΤΟΥΣΕ
Το καράβι έχει πάρει νερά και από
στιγμή σε στιγμή θα βουλιάξει. Τότε
ο πλοίαρχος απευθύνεται στους επι
βάτες και τους λέει:
— Μήπως ανάμεσα σας υπάρχει
κανείς που να μπορεί να προσευχηθεί
με θέρμη;
— Εγώ, απαντάει κάποιος επιβάτης.
—Ωραία, γιατί έχουμε ένα σωσίβιο
λιγότερο!
★ * * ★
Ο ζωγράφος που βρίσκεται στην
εξοχή ρωτάει ένα χωρικό.
— Μπορώ να ζωγραφίσω τις αγε
λάδες σας;
— Ό χι, όχι, απαντάει ο χωρικός.
Μου αρέσουν όπως είναι...
ΟΛΑ ΕΤΗ ΦΟΡΑ
Τη μέρα που η υπηρέτρια έφευγε
από το σπίτι όπου δούλευε, βρήκε
την ευκαιρία να τα πει έξω από τα
δόντια στην κυρία της.
— Πρώτα - πρώτα κυρία, είμαι πιο
όμορφη από σας.
Μου το είπε ο κύριος.
Έπειτα τα φορέματά σας πηγαί
νουν καλύτερα σε μένα. Κι αυτό μου
το είπε ο κύριος,
Στον έρωτα τα καταφέρνω καλύτε
ρα από σας.
Κι αυτό σου το είπε ο κύριος;
—Ό χι, αυτό μου το είπε ο σωφέρ!

αυτό θα εξαφανίσει την άσ^ϋΊ
μυρωδιά απ' τα ρούχα των μεγάλό*· I

8
Αν δεν καταφέρατε να βγάλετε
ένα λέκε σε ύφασμα που δεν χρειάζε
ται σίδερο με ό,τι απορρυπαντικό
υπάρχει στο σπίτι, δοκιμάστε τη λευ
κή οδοντόπαστα. Τρίψτε την ελαφρά
στους λεκέδες, ξεβγάλτε το ύφασμα
κι επαναλάβετε, αν δεν καθαρίσει.
8
Οταν μακραίνετε ένα μπλουτζήν παντελόνι, περάστε με ένα μπλε
κραγιόν την άσπρη γραμμή που σχη
ματίζεται εκεί που κστάληγε πριν.
Σιδερώστε έπειτα τα μπατζάκια από
την ανάποδη με χλιαρό σίδερο, βά
ζοντας από κάτω μιά εφημερίδα ή ένα
ύφασμα για να μη λερώσει η σανίδα.
8
Δεν είναι ανάγκη να σιδερώνε
τε τις κορδέλες, τα ρέλια, τις δαντέ
λες κλπ. που έχετε πλύνει. Αρκεί να
τις ισιώσετε και να τις τυλίξετε προσ
εχτικά γύρω από μιά μπουκάλα.
ώσπου να στεγνώσουν.

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

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

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟ ΧΑΡΤΟ ΠΩ ΛΕΙΟ Ν
Νάουσα - Μακεδονίας

κο υ ζινέτα - Ρ α λ0 Ι6 *ς · οδηγούς - καδένα και παραόίόονται

μ υ ν τ α ρ ισ μ έ ν Ε ς κ β μ π λ έ .
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

ΣυμφερότΕρΕζ είναι οι μηχανές ανακαταακευής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ -

ΕΚ

Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που «ισάγουμ«, ανακοτασκΕυάζουμε και επανεξά
γουμε μηχανές στο εξωτερικό.

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 6 6 - Τηλ. 2 6 .6 4 4 «αι 6 2 4 6 0
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Το χρονογράφημά μας

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

Το Φουρώ

Ποιήματα - Νίκου Αδαλόγλου 1982

· · ·

Παρουσίαση από τον καθηγητή Δαμια νό Αδαμίδη

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΑΗ
«αινεί και βγαίνει σιγά-αιγά
ιη .prt<2?’KOVÍÍKt της. στο τραπεζάκι
..- · . no; και ^-'γα ρουχαλάκια στην
κ *. H «ρίζα έξω στο μπαλκόνι,
β*ύβη ™
^υτήν ° αυν^ξ>ούχ°ς
„ Λ ,το *®9άλι του για να μην τον
" W το καλώδιο.
Βιιραίνει το μυαλό και το σαρκίο,
φαίνεται πως η ψυχή ζεί, και θέταίε
το
της. ΤελευJ?
της παληάς ζωντά^«οηλωνονται στο ριτιδωμένο
αβοιο0110·' Ζαάύγελο ψιλό, και απ' το
αιι/·»,ωμΕνο. βτ° ρα βγαίνει μιά σβυωάοϋ,Ι|^>νθ.ύ.λΛ' σαν τρογούδι. Ήταν
0^ ^ V ^ναν καιρό, μα και τώρα

°δε'5α

<αιΤ
ο«!«Υ·°ύδΐ με
Ιης’έκονε
0 0 0 Κ“να
1 τ αάΐλό
ι σβυσμενο
σΓαθώ
η o l Kai τα aw'á μου εκεί, αλλά και
μου στραβή γυρνούσε πάνω
ωοηίη πι?Ρα «0^ 5υθώ ντας αυτό
« uto το
το
ται συν^-εΥΡθ· νιότηας παληάς.
Km Ρϋ0μ6να_ καλούπια σημερινά,
«οτί -Μ(ΐα·γούδι EKeivo «ου έλεγε κάγια τη, , ·και τώρυ δεν λέγει τίποτε
^ ^ * ο λ ή μας νοικοκυρά... Τι έχει

κάτω απ' το Φουρώ.. έλεγε το παληο
τραγούδι... Ένα πράγμα τριφερό...
Και συνεχίζει η καΰμενούλα μας να
το τραγουδά, ελαφρά, και σβυσμένα...
Μπαίνει βγαίνει στο μπαλκόνι, σιδε
ρώνει. πασπαλίζει το νερό... και συνε
χίζει... Τί έχει κάτω απ' το Φουρώ!
Και ο γεροντάκος σηκώνει τα μάτια
του από την εφημερίδα και βλέπει
την κυρούλα. Τί όμορφη εποχή. Τί
έχει κάτω απ' το Φουρώ... Πάνε οι
ελπίδες τα όνειρα σβόσαν,., μονολο
γεί ο ταλαιπωρημένος γέροντας...
Ωραίο το τραγούδι,

Μου άρεσε πάντως αυτή η σκη
νή. Ωραία τα νιάτα, ωραία και τέτοια
γεράματα.
Η ζωή δεν σβύνει ποτέ, ασφαλώς
και οι ελπίδες. Πόση χαρά άφηνε
αυτό το τραγούδι; Αφού και μένα
που ήμουν από κάτω δεν με έκανε να
το κουνήσω, Ήθελα να συνεχίσει.
Αλλά όσο και αν περίμενα δεν ήταν
δυνατόν να ξαναρχίσει. Ήταν μιά
αναλαμπή της στιγμής.

Ο Νίκος Αδαλογλου γεννήθηκε
στο Πολύδωρό της Μικρός Ασίας το
έτος 1914. Εγκαταστάθηκε στην
Ελλάδα με την ξεριζωμένη γενιά του
το 1922.
Υπηρέτησε σαν εκπαιδευτικός
στην Ημαθία με ευδόκιμη υπηρεσία
μέχρι το 1970. Το 1940 στη μεγάλη
ώρα του ιστορικού ΟΧΙ πήρε μέρος
στο Αλβανικό έπος σαν έφεδρος
Αξιωματικός στη γραμμή των πρόσ
ω, τραυματίσθηκε και τιμήθηκε με το
αριστείο ανδρείας. Επίσης πήρε μέ
ρος στην Εθνική Αντίσταση στην
κατοχή ενάντια στον κατακτητή. Επισκέφτηκε πολλές χώρες στην Ευρώ
πη και αλλού και έγραψε τις εντυπώ
σεις του σε βιβλία. Υπήρξε μέλος σε
πολλές μορφωτικές και πολιτιστικές
οργανώσεις και τιμήθηκε με βραβεία
και περγαμηνές για τη μεγάλη πνέυματική του δραστηριότητα. Περιελήφθηκε σε διάφορες Ανθολογίες και
Εγκυκλοπαίδειες, Συνεργάζεται με
περιοδικά, ημερολόγια και εφημερί
δες.
ΕΡΓΑ ΤΟΥ
1) ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.
Ποιήματα 1968.
2) ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ.
Διηγήματα 1969.
3) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙ
ΡΩΝ ΜΑΣ. Ταξιδιωτικό 1970.
_41 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
Ενας θανάσιμος κίνδυνος
που μας απειλεί καθημερινό

ΠΩΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ
“«χνάστι- τ" 1° *αιρό διαβάζουμε
' αα«όη>1 !,Ρημ|:ρ'δες Υ>α “τυχήμαρεύμα. ο αΞ„?ί)πλη!’ίΐ1· Το ηλεκτρικά
λόόνοί) αμ? ' . °? υπηρέτης του συγώία υάλΐΒτΡωΤ!0υ Που τώρα τελευ
πμό, ττ.ν α. φανερώνει τον πολίτι
κ ε νώοας . τυ^1ί και την πρόοδο
• Γίνεται συχνά η αιτία να

λβθούν ρ .
ανβρώπ(ην, Αα0ικ<1,
μ άλιστα νέω ν
τΐλει[τρ0
*.ς δούμε λ ο ιπ ό ν τι είναι
°μός μηή παθαίνει ο οργανιΜ να α υ τήν και π ω ς μπορούπρώ τες βοή-

Το άνθη .Λτρο«ληγέντα άτομα:
®«ινο σώμα είναι σαν ένα

καλώδιο· δηλαδή από μέσα είναι ένας
αγωγός πολύ καλός (το σύρμα) και
απ' έξω είναι το περίβλημα το οποίο
το προστατεύει (το πλαστικό). Οπω
σδήποτε θα καταλάβατε, ότι το περίβλημα που προστατεύει το ανθρώπι
νο σώμα είναι το δέρμα, το οποίο
όμως όεν είναι και τόσο πολύ κακός

αγωγός του ηλεκτρισμού. Τούτο διό
τι επιτρέπει την δίοδο μέσω αυτού,
του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά ταύτα όμως μειο'ινει κατά πολύ την τάση
του διερχομένου ρεύματος. Η αντί
σταση που προβάλει το στεγνό υγιές
δέρμα είναι 125000 Ωμ ανά τετραγω
νικό εκατοστό. Οι διάφοροι όμως

Μ ικ ρ έ ς

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι ΤΕΧ Ν ΙΤΕ Σ
Κ ΑΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
*"Μ* ταπετσαρίες αυτοκι ήτων. Πληρ. τηλ 26,904 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
τπΐ Ο.0 ν°κατοικία ατη Βέροια σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες
ψωνο Θ331/24635 τις εργάσιμες ώρες.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
n'u’f>pàif',(U 01.κδπεδο, εντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
8 112IU
®έα· Τ,μή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλέφωνο (031)
«εσ/νίκη.
ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΗ Σ

Τη

Μα ¿ Τ ™ * * μα9 επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνο
Ρευκειας του. Τηλεφωνήσατε στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
rtoÿtcn
“> Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ιστοί οι οποίοι βρίσκονται κάτω από
το δέρμα, οι μυς, το λίπος κλπ.. επει
δή είναι διαποτισμένοι από το αίμα το
οποίο περιέχει κατά 70-80% νερό, εί
ναι σχεδόν τέλειοι αγωγοί του ηλε
κτρισμού.
Το ίδιο συμβαίνει και με το δέρμα
όταν είναι βρεγμένυ ή έχει κάποια
λύση της συνεχείας του- καθίσταται
πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού
και δεν προσφέρει καμμιά προστασία.
Για να δούμε πως δρά το ηλεκτρι
κό ρεύμα και πως σκοτώνει, θα πρέ
πει να ανατρέξουμε στην φυσιολογία
του ανθρωπίνου σώματος και να
θυμηθούμε ότι οι διάφοροι μύς του
σώματος (αυτοί οι οποίοι με τη σύ
σπασή τους προκαλούν τις διάφορες
κινήσεις, ακούσιες και εκούσιες και
οι οποίοι με την αρμονική δράση
τους εξασφαλίζουν την όρθια στάση,
το βάδισμα, όλες τις φυσιολογικές
λειτουργίες και ο κυριώτερος των
οποίων είναι η καρδιά), για να λει
τουργήσουν χρειάζονται ηλεκτρικό
ρεύμα. Το ρεύμα αυτό μεταφέρεται
υπό τη μορφή νευρικού ερεθίσματος
δια των νεύρων και όταν φθάσει
στους μυς (κάθε μυς νευρούται από
ένα ή περισσότερα νεύρα) τους ερεθί
ζουν (υπό τη μορφή χημικών αντί
δράσεων τώρα), οι δε μυς παράγουν
μια (ορισμένη ενέργεια. Για να πραγ
ματοποιηθεί βέβαια μια (ορισμένη κί
νηση συνεργάζονται μερικοί από τις
εκατοντάδες των μυών του σώματος
σε μια αρμονική και πλήρως ελεγχομένη δράση και έτσι έχουμε το ποθη
τό αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια υπάρ
χουν μυς οι οποίοι δουλεύουν παρά
τη θέλησή μας, (τρόπος του λέγειν),
και οι οποίοι επιτελούν τις ζωτικές
ανάγκες του οργανισμού μας. Τέτοιοι
μυς είναι η καρδιά, οι μυς του εντέ
ρου, του στομάχου, των οφθαλμών
και μερικώς της αναπνοής.
Τι παθαίνουμε λοιπόν με την ηλε
κτροπληξία. αν πιάσουμε ένα σύρμα
ηλεκτροφόρο και το σώμρ μας έλθει
σε επαφή απλώς με τον ηλεκτρισμό;
Λίγο το κακό που θα πάθουμε και
πιθανόν να αισθανθούμε ένα απλό
μικρό μούδιασμα ή κάψιμο. Το κακό
αρχίζει απ' τη στιγμή που το ρεύμα,
διέρχεται δια μέσου του οργανισμού
μας. Δηλαδή υπάρχει σημείο εισόδου
(το χέρι μας που πιάνει το σύρμα) και
σημείο εξόδου (τα πόδια μας που
πατούν το στιμέντο κλπ). Τότε συμ
βαίνει το εξής: Το ρεύμα αν είναι
μικρός εντάσεως απλώς θα προκαλέσει μια απλή σύσπαση των μυών και
θα μας τινάξει μ'ακρυά του. Δηλαδή
το ρεύμα ερέθισε τους μύς, χωρίς να
θέλουμε, αυτοί έδρασαν και έτσι
παρήχθηκε μια κίνηση της οποίας το
αποτέλεσμα ήταν να τραβηχτούμε
από το ηλεκτροφόρο σύρμα. Εκ
παραλλήλου όμως, το ρεύμα πέρασε
και από την καρδιά και την ερέθισε,
γι' αυτό και μείς αισθανόμαστε τότε
μερικούς δυνατούς κτύπους στην
καρδιά, μια ζαλάδα (δεν πήγαινα το
απαιτούμενο αίμα στον εγκέφαλο για
τί δουλεύει πολύ γρήγορα η καρδιά),
ακόμα αισθανόμαστε να κόβεται και
η αναπνοή μας και αυτό διότι αυσπάστηκαν οι μυς της αναπνοής. Στην
προαναφερθείσα όμως περίπτωση το
κιικό που παθαίνουμε είναι μικρό και
Συνέχεια στην 4η
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ. Ποιήματα 1971.
5) ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΗΜΑ
ΘΙΑ. Μελέτη 1972.
6 ) ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕ
ΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ. Ταξιδιωτικό 1973.
7) ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. Ποιήματα
1974.
8)
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ
ΓΑΛΑΖΙΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
1975.
9) ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΣΠΙ
ΤΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ. Μελέτη
1976.
10) ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ
ΕΥΕΡΓΑΤΗ. Ευλαικό 1977.
11) ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜ
ΠΙΩΝ. Αφιέρωμα 1978.
12) ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ. Ποιήματα
1979
13) ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΓΙΑΔΗΣ Ο
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
11ΡΟΩΡΑ. Δοκίμιο 1980.
14) ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ.
Ποιήματα 1982.
Να πως τον χαρακτηρίζει η κριτι
κή πένα των πνευματικών μας
ανθρώπων.«Σεμνά, αθόρυβα, χωρίς
τυμπανοκρουσίες και πομπώδεις
προαγγελίες, όπως ακριβώς ταιριάζει
σ' ένα παιδαγωγό και λογοτέχνη, ο
Νίκος Αδαλόγλου χάριοε στα χρόνια
μας τις πνευματικές του εργασίες.
Λογοτέχνης, ποιητής, λαογράφος,
κριτικός και δημοσιογράφος, σεμνός
και ευγενικός, χρόνια τώρα μας είναι
γνωστός για την έντονη πνευματική
του δραστηριότητα. Ακάματος εργά
της του πνεύματος, δίνει το παρόν σ
όλες σχεδόν τις πνευματικές, πολιτι
στικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
του τόπου μας, πίσω δε απ' όλη την
έντονη δημιουργική του παρουσία
κρύβεται ένας τέλειος άνθρωπος,
όπως ακριβώς τον καλλιέργησε αυτή
η ίδια η αγάπη του για τις πνευματι
κές αξίες».
Αγαπητέ κ. Αδαλόγλου,
Επήρες και πάλι τον ταξιδιωτικό
σου σάκκο - η πνοή του πολύπλαγντου Οδυσσέα φουσκώνει δημιουρ
γικά τις φλέβες σου - και τη φορά
αυτή κίνησες να φτάσεις
•στη μαγεμένη χώρα
της Κύπρου τ' όμορφο νησί»
Κι ο σκοπός
«να τρ α γο υ δή σ εις με τα χείλη
τη ν ομορφ ιά και τη χαρά».

ΚΓ ύστερα «αθάνατοι νεκροί» κι
«αγωνιστές» κι' ύστερα πόλεις και τό
ποι και βουνά κΓ ακρογιαλιές του
νησιού της Αφροδίτης. Και μετά τα

τραγικά γεγονότα της «εισβολής» κι'
η πάλη κΓ η «καταστροφή» κι' οι
•πρόσφυγες» κι' η ζωή στις σκηνές,
που μέσα τους
«στοίχειωσε το γέλιο και το τραγούδι
μας
στα μάτια και στα χείλη».
Η χαρά, που αναφέρθηκε στην
αρχή χάθηκε. Γίνηκε πόνος: «Σφίγ
γουμε τον πόνο μας στα στήθια ανα
ζητώντας τη χαμένη μας χαρά».
Ύστερα η «φυγή» του Αρχιεπισκό
που Μακαρίου, που η μορφή του
προφητική γιομίζει την όραση και
την ψυχή μας.Και δίπλα οι Κύπριες
μητέρες, οι μαυροφόρες μητέρες της
Κύπρου, που με «της καρδιάς τους το
σπαραγμό» σπαράζουν την κάθε
ανθρώπινη καρδιά. Και «το αγόρι της
Κύπρου» με τους επιγραμματικούς,
επιτάφιους, θαρρείς, στίχους, και «το
κορίτσι της Κύπρου». Και στην
ηρωί'κή και επώδυνη σετρά ιδού και
«Κύπριος ποιητής» που «με τα ορά
ματα και τις ελπίδες» γιόμιζε τις
ματωμένες καρδιές των πικτών παι
διών της Κύπρου. Και η διαδρομή
τελειώνει - η προέκτασή της όχι - με
το αισιόδοξο μήνυμα, που βγαίνει
από το «Θα περάσει», στερνό ποίημα
της συλλογής:
•Θα περάσει και η μεγάλη μπόρα
Δεν μπορεί να χαθεί το φώς.
η ομορφιά και η αλήθεια,
που ορθώσανε τόσους αιώνες
η Πάλη, το Πνεύμα και η Τέχνη»,
Ναι, κύριε Αδαλόγλου. σίγουρα
ναι. Δεν μπορεί να χαθεί το φώς, δε
μπορεί να χαθεί η ομορφιά, δε μπορεί
να χαθεί η αλήθεια. Τα μαύρα σύγνε
φα θα φύγουν και η αγκούσα του
καταχτητή θα χαθεί και τα τρυφερά
λουλούδια θα ξανανθίσουν στην Κύ
προ, θα ρίξουν την ευωδιά τους σ'
όλο το πολύποθο νησί, να ευωδιά
σουν και τα στήθια της μάνας Ελλά
δας, θα ευωδιάσουν τον κόσμο. Η
Κύπρος, κι ας το θέλουν μερικοί, δεν
θα σβήσει. Το λέει ο ποιητής της
Λυμπέρης:
«Η Ρωμιοσύνη εφ' φυλή συνώτσαιρη
του κόσμου.
κανένας δεν ευρέθηκε για να την ηξη
λείψει,
κανένας, γιατί τσέπει των που τ' άψη
ο Θεός μου
- η Ρωμιοσύνη έν' να χαθεί, όντας ο
κόσμος λείψει».
Η Κύπρος δεν θα σβήσει, Η Κύ
προς είναι Ρωμιοσύνη και η Ρωμιο
σύνη τό δειξαν ο χρόνος - δεν σβή
νει. Γενιές άπειες κατακτητών πέρα
σαν πάνω της κι εκείνοι σβήσαν, ενώ
η Κύπρος υπάρχει.
Λέγει κι άλλος ποιητής της Κύ
πρου, ο Μιχαηλίδης:
• Άνταν το υνίν τρώει την γήν τρώει
την γήν θαρκιέται
μα τοείνον πάντα τρώεται τσάι τσείνον καταλυέται».
Με τις ευχαριστίες και την αγάπη
μου.
θεα/νίκη 16-6-82
Λδαμίδης Δαμιανός

Κάθε
Κυριακή
ΠΩΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Αν δεν μπορούμε ν' αναγκάσουμε κανένα να μας αγαπήσει, μπορούμε ν'
αξιώσουμε από τον καθένα να μας σέβεται. Δεν πρέπει βέβαια ν' αγνοούμε,
ότι ο σεβασμός δεν υπαγορεύεται από κοινωνικούς τύπους ή κανόνες, αλλά
μιά μορφή αναγνώρισης της προσωπικότητας του καθενός. Συνεπώς, ο σεβα
σμός που δικαιούμαστε ν' αξιώσουμε από τους άλλους, δεν μπορεί παρά να
είναι ανάλογος με την προσωπικότητά μας. Πράγμα που σημαίνει, ότι, uv 9έ
λουμε να μα; σέβονται, πρέπει να καλλιεργήσουμε, να υναπτξουμε και να επι
βάλουμε μιά προσωπικότητα άξια σεβασμού. Ναι, αλλά πώς:
Πρώτα πρώτα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι έχουμε προσοιπικότη
τα. αν δεν έχουμε σχέδια στη ζωή μας κι αν δεν φροντίσουμε να τα πραγματο
ποιούμε Οταν αρχίζουμε κάτι δημιουργικό, πρέπει να το τελειώνουμε. Μό
νον έτσι δείχνουμε στους άλλους ότι έχουμε τη θέληση και τη δύναμη να
πραγματοποιούμε τους σκοπούς μας. Και μόνο έτσι τους εμπνέουμε θαυμα
σμό και σεβασμό.
Στην προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών μας, θα συναντή
σουμε εμπόδια, θα γνωρίσουμε κρίσεις. Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Πρέπει
να κλείνουμε τ' αυτιά μας στις σειρήνες, που. για τον ένα ή τον άλλο λόγο, θα
θελήσουν να μας βγάλουν από το δρόμο μας, θα προσπαθήσουν να μας παρα
πλανήσουν και να μας αποτρέψουν από την προσπάθεια μας.

Αν η ζωή «ας είναι συνεπής και δημιουργική κι αν αντιμετωπί
ζετε με ευπρέπεια και σοβαρότητα διάφορες καταστάσεις, η
αναγνώριση κι ο σεβασμός θα έρθουν από μόνα τους.

Αλλά η προσπάθεια μας δεν πρέπει να μας απομονώνει από τους άλλους,
Αντίθετα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γνωστούς, όσο το
δυνατόν συχνότερες κοινωνικές επαφές. Αυτές οι επαφές μας δημιουργούν
την υθποχρέωση να είμαστε συνεπείς και ακριβείς στα ραντεβού μας. Αλλιώς
δίνουμε στους άλλους την εντύπωση ότι δεν τους σεβόμαστε και το δικαίωμά
να μη μας σέβονται.
Επιπλέον, πρέπει να είμαστε ευχάριστοι κι ευγενικοί με τους άλλους.
Ακόμα κι όταν μος κάνουν δυσάρεστες παρατηρήσεις, δεν πρέπει ν' αντι
δρούμε βίαια. Μιά ψύχραιμη απάντηση, συνοδευόμενη από ένα χαμόγελο, εί
ναι αρκετή για να τους αποστομώσει. Κι ύστερα, ας μην ξεχνούμε, ότι μιά
δυσάρεστη παρατήρηση δεν είναι αναγκαστικά δόλια. Μπορεί να είναι προΓόν
πλάνης και, τότε, καθήκον και συμφέρον μας είναι να βοηθήσουμε τον άλλον
να βγει από την πλάνη του.
Αλλά οι σχέσεις μας με τους άλλους δεν μας υποχρεώνουν να τους μιλού
με για τις αδυναμίες και τα ελαττώματα μας. Τα λάθη μας είναι αποκλειστικά
δικό μας. Πρέπει να προσπαθούμε να τα διορθώνουμε, χωρίς να τα κοινο
ποιούμε.
Σε περίπτωση παρεξήγησης μ' ένα γείτονα, φίλο ή συνγεή, πρέπει να κά
νουμε το πρώτο βήμα για τις αναγκαίες εξηγήσεις και την αποκατάσταση των
καλών σχέσεων μας. Μ' αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι δεν αφήνουμε τον
εγωϊσμό μας να μας σέρνει από τη μύτη και κερδίζουμε την εκτίμηση και το
σεβασμό του περιβάλλοντος μας.
Φυσικά, πρέπει να μάθουμε ν' ακούμε τους άλλους, χωρίς να τους διακό
πτουμε με τις αντιρρήσεις μας, πριν ολοκληρώσουν τις σκέψεις τους. Δει
χνουμε ότι τους σεβόμαστε και τους επιβάλλουμε σεβασμό, όταν προσέχουμε
τί λένε, έστω κι αν δεν συμφωνούμε μαζί τους.
' Οταν τους προσκαλούμε στο σπίτι μας. πρέπει να είμαστε περιποιητικοί
και διακριτικοί, χωρίς να προσπαθούμε να τους εντυπωσιάσουμε με την
πολυτέλεια μας. Η καλή διάθεση δεν έχει ανάγκη από ασημένια πιρούνια και
κρυστάλλινα ποτήρια. Η καλή διάθεση εκδηλώνεται με την προθυμία μας να
βοηθούμε τους άλλους, όταν έχουν ανάγκη, χωρίς να τους υπενθυμίζουμε1
αργότερα τί κάναμε γι' αυτούς. Τέλος, σε μιά φιλική ή άλλη συγκέντρωση δεν
πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να μας προσέξουν με το
εκκεντρικό ντύσιμο και τα τολμηρά ανέκδοτά μας. Θα μας προσέξουν ίσως,
αλλά δεν θα κερδίσουμε το σεβασμό τους, παρά με τη σοβαρότητα, την
ευπρέπεια ιςαι τις πνευματώδεις παρατηρήσεις μας.

Μ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
κοντά σας ό,τι κι άν τίιχει
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• Στην τελευταία αφίσσα, μας
συγχωρείτε, στην τελευταίο εχδο
ση της «Αλλαγής», της τοπικής
βδομαδιάτικης ουλλάδας του
ΠΑΣΟΚ κου εκδίδει κόρη βιομηχάνου, δεσπόζουν τρεις μεγάλες
μαστογραφίες των εκλεκτών του
κόμματος στο Νομό μας για τις
δημοτικές εκλογές (ίσες στο μέγε
θος για να μην αδικηθεί κανένας).
Το μήνυμα του υπονηφίου της
Βέροιας συμπληρώνει όλη την
σελίδα και δεν μένουν περιθώρια
για καμμιά άλλη «ξένη», δηλαδή
εκτός υποψηφίων ΠΑΣΟ Κ. είδη
ση ή καταχώριση. Μόνη «παρα
φωνία» στο όλο πλάνο η ανακοί
νωση του καθηγητού κ. Αντ.
Αρσένη....

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
W
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
*1

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
κληρωθεί το ενωρίτερα δυνατό και
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 21 (ΑΠΕ)
Το Σταίητ Ντηπάρτμεντ ανακοί πάντως όχι πέραν των δύο έβδομό
νωσε τις πρώτες πρωινές ώρες χθές δων. με πρώτη την άφιξη ενός γαλλι
το λεπτομερές σχέδιο της απομά κού τμήματος της λεγεώνας των ξέ
κρυνσης των Παλαιστινίων από τη νων.
Επτά αραβικές χώρες θα φιλοξε
Δυτική Βηρυτό, όπως περιλαμβάνε
ται στο πρόγραμμα που είχε κατα- νήσουν τελικά ταος Παλαιστινίους
στρώσει ο Αμερικανός μεσολαβητής μαχητές, «ου μαζί με τη συριυκή δύ
ναμη που βρίσκεται στη Βηρυτό και
κ. Φιλίπ Χαμπίμπ.
Σύμφωνα μ* το σχέδιο αυτό η θα εγκαταλείψει επίσης την πόλη,
αναχώρηση θα αρχίσει κιιι θα ολο υπολογίζονται σε δεκαπέντε περίπου

χιλιάδες Οι χώρες αυτές είναι το
Ιράκ, η Ιορδανία, η Συρία, το Σου
δάν. η Τόνισα και η Bopeiu και η Νό
τια Υεμένη.
Η ανακοίνωση του Σταίητ Ντη
μάρταεντ η οποία επιβεβαιώνει την
συγκατάθεση του προέδρου Ρήγκαν
για την αποστολή 800 Αμερικανών
πεζοναυτών, στη διεθνή ειρηνευτική
δύναμη, προσθέτει όη οι Αμερικανοί
πεζοναύτες και τα άλλα τμήματα της

Η Μερσεντές-Μπένζ δοκιμάζει την
«καύσιμη ύλη για το μέλλον»

• Και μια που αναφέραμε τον
κ. Ανδρεάδη πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι τελικά δεν «φαγώθηκε» ο
συμπαθής Πόντιος ούτε υποτιμή
θηκε η αζία του από τους τοπι
κούς ηγήτορες του Κινήματος,
θαώρησαν σκόπιμο, μαθαίνουμε,
να τον κρατήσουν σαν εφεδρεία
για τις ερχόμενες βουλευτικές
εκλογές, που διόλου απίθανο να
γίνουν νωρίτερα από τον κανονι
κό χρόνο. Δηλαδή πολύ πριν τη
λήξη της θητείας των δημοτικών
Αρχών.
Ναι, αλλά το — «τρις εζαμαρτείν...·!

Λειτουργεί στην Στουγράδη πρατήριο-υδρογόνο νου
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ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

Σ.Σ. Κοινό σημείο των τριών
πλεχτών του Π Α ΣΟ Κ είναι σί
γουρα το μουστάκι, το παχύ μου
στάκι, όπως δείχνουν τουλάχι
στον οι φωτογραφίες. Ναι, αλλά
και ο κ. Ανέστης Ανδρεάδης είχε
μουστάκι και παραμερίοβηκε!—
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Σήμερα Κυριακή 22 Αυγούστου
1982 εφημερεύει και διανοκτερεύει το
φαρμακείο:
Μαρίας Βέρου- Γκρέζου
τηλ. 23023
Αύριο Δευτέρα 23 Αυγούστοι
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Μανώλη Λάιου
τηλ. 26226
Ενώ διανυκτερεύει το φσρμακείσΖερη - Τσιαρέα Β.
τηλ. 62163

διεθνούς δύναμης, δεν θα εμπλακούν
σε μάχες, αλλά θα απαντήσουν στα
πυρά μόνον σε περίπτωση αυτοάμυ
νας, και αναφέρει επίσης ότι ο ρόλος
της δύναμης αυτής είναι περιορισμέ
νος και χρονικά και από πλευράς
ουσίας. Θ' αποβλέπει στην αποκατά
στάση της εξουσίας της κεντρικής
κυβέρνησης του Λιβάνου σε όλα τα
εδάφη της χώρας, ώστε να αποκτήσει
και πάλι ο Λίβανος την ακεραιότητα,
την ενότητα και την εθνική ανεξαρ
τησία του.
Σε περίπτωση που κάποια από
αυτές τις βασικές προϋποθέσεις δεν
εψαρμοσθούν, προσθέτει η ανακοίνω
ση του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τότε οι
αμερικανικές και οι άλλες δυνάμεις θ'
αποχωρήσουν αμέσως από το λιβανικό έδαφος.
Κατά το αμερικανικό υπουργείο
των εξωτερικών, το πρόγραμμα των
επομένων ημερών περιλαμβάνει τα
ακόλουθα;
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Άφιξη κι ανά
πτυξη του πρώτου αποσπάσματος
της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης
από Γάλλους λεγεωνάριους, κατά μή
κος της διαχωριστικής γραμμής
μεταξύ των δύο τομέων της λιβάνικής πρωτεύουσας. Συνολικά 350
Γάλλοι λεγεωνάριοι Θ' αποβιβασθούν
από τρία γαλλικά πολεμικά σκάφη
σιο λιμάνι της Βηρυτού. Μέσα στην
ίδια ημέρα αρχίζει η μεταφορά του
πρώτου τμήματος των Παλαιστινίων
που αποχωρούν. Τετρακόσιοι περί
που Παλαιστίνιοι, φθάνουν στο λιμάκαι επιβιβάζονται σε επιβατικό
σκάφος που θα τους μεταφέρει στην
Κύπρο για να καταληφθούν, από
αεροπλάνα ποε; θα τους μεταφέρουν
στο Ιράκ και την Ιορδανία.
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Θα μετακινη
θεί προς το λιμάνι της Βηρυτού, έτοι
μο για να επιβιβασθεί σε πλοία, το
τμήμα των Παλαιστινίων μαχητών
που πρόκειται να μεταφερθεί και να
εγκατασταθεί στην Τύνιδα.
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ολοκληρώνε
ται η αποχώρηση των τμημάτων που
θα πάνε στην Τυνησία και προωθείται

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΒΗΡΥΤΟ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ Ι'ΥεΓ)
Στην 4η διεθνή διάσκεψη - υδρο
γόνου που έγινε στην Πασαντένα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανα ψορά της σΐην αποχώρηση των
κοίνωσε ότι στις 5.45 χθές το πρωί Παλαιστινίων.
Στο τηλεγράφημα του Παλαιστί
(ΗΠΑ). υπήρχαν και γερμανικά
ται έτσι ώστε να λειτουργούν, εκτός αναχώρησαν με ελικόπτερο από την νιου ηγέτη προστίθεται ότι - τελικά Λευκωσία
για
την
Βηρυτό
5
Έλληνες
αυτοκίνητα με υδρογόνο, που με λί
από την βενζίνη, και με υδρογόνο. Η
δεν θα είναι αναγκαία η νοσηλεία
γους μόνον χειρισμούς, μετατρέποναυτοκινητοβιομηχανία
Μερσεν αξιωματικοί της ΕΛΔΥΚ, που αποτε στην Ελλάδα 300 Παλαιστινίων αλλά
τές-Μπένζ στην Δυτική Γερμανία, λεί το πρώτο κλιμάκιο από Έλληνες μόνο 100 έως 120 .
παριιδίδει ήδη τον επόμενο χρόνο τα αξιωματικούς, το οποίο θα επιβιβα
Ο κ. Αραφάτ ζητεί, επίσης, από
πρώτα δοκιμαστικό οχήματα σε στεί σε πλοία που θα μεταφέρουν την ελληνική κυβέρνηση να δεχθεί
Παλαιστίνιους
στην
Κύπρο,
οι
πελάτες που ενδιπφέρονται και που
να διέλθουν οπό την χώρα μας οριθέλουν να αγοράσουν τσ επιβατικά οποίοι στην συνέχεια θα μεταφερ
αυτά αυτοκίνητα (κούρσες) της σει θούν από κει με αεροπλάνα στις χώ
ρες φιλοξενείας τους.
μια σφαίρα που είναι μικρή αλλά με ράς 230 και 280. Όπως ανακοίνωσε
Οι Έλληνες αξιωματικοί θα επιβιη
επιχείρηση
της
Στουτγάρδης,
θα
μεγάλη μάζα.
κυκλοφορήσουν πέντε αυτοκίνητα με βασθούν στα πλοία ως παρατηρητές.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Σχετική διαταγή υπέγραψε ο υφυ
μικτή λειτουργία βενζίνης - υδρογό
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
νου και πέντε οχήματα που θα λει πουργός Εθνικής Αμύνης κ. ΔροσοΣΠ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
τουργούν μόνο με υδρογόνο. Ως τώ Υίάννης. ο οποίος όρισε τους 5 αξιω
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ρα υπάρχουν τρία δοκιμαστικά οχή ματικούς του πρώτου κλιμακίου. Με
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥ ΜΕ
ματα αυτού του είδους, αφού μάλιστα άλλη διαταγή του συγκρότησε και
υπάρχουν ακόμα μόνον λίγα πρατή άλλα 5 έως 6 κλιμάκια αξιωματικών,
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ
ρια για ρευστό υδρογόνο για το κοινό που υπηρετούν στην Ελλάδα ή την
Κύπρο για να είναι έτοιμα για αναχώΠρώτα - πρώτα θα πρεπει να δια- - η παραγωγή δε του χημικού ιιυιού
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 21
ρηση.
κώψουμε την δίοδο του ηλεκτρικού στοιχείου δεν είνυι ακόμα σήμερα
Η πολωνική χούντα αποφάσισε
Σημειώνεται ότι η αποστολή των
ρεύματος, δια της αποσπάσεως του οικονομική σε μεγάλες ποσότητες.
να αποκλείσει την πλατεία της Νίκης
σημείου εισόδου ή κλείνοντας τον Το μοναδικό ως τώρα πρατήριο - ελληνικών κλιμακίων συμπεριλαμβάτης Βαρσοβίας που τελευταία είχε
νεται στην συμφωνία Χαμπίμπ για
γενικό διακόπτη. Για να «ποσπάσου- υδρογόνου στην Ευρώπη, λειτουργεί
μεταβληθεί σε χώρο αντίστασης
την αποχώρηση των Παλαιστινίων
με δε το σημείο επαφής, μπορούμε να στην Στουτγάρδη, στο ινστιτούτο
εναντίον του στρατιωτικού καθεστώ
χρησιμοποιήσουμε
οποιονδήποτε τεχνικής φυσικής του γερμανικού από τον Λίβανο.
τος και προφασιζόμενη επιδιορθώ
Η Ελληνική κυβέρνηση, εξ άλλου,
κακό αγωγό. Στην ανάγκη δε και ιδρύματος ερευνών και πειραμάτων
σεις, ύψωσε ένα ξύλινο τείχος από
ημιαγωγό (ύφασμα - δέρμα) Ακόμη για την αεροπορία και για την δια έλαβε το πρωί από τον Παλαιστίνιο
την τεράστια πλατεία.
ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ τηλεγράφημα
το στυλό μας (όχι μεταλλικό βέβαια), στημική.
ΘΕΡΙΕΥΕΙ
με θερμές ευχαριστίες για την προσένα κομμάτι ξύλο μια εφημερίδα μπο
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ρούν να διώξουν το χέρι που ακουμ
Η πολωνική αστυνομία είχε υπο
πάει πτο ηλεκτρικό καλώδιο. Αν
χρεωθεί δύο φορές την εβδομάδα
φοράτε πλαστικά ή λαστιχένια
αυτή να διαλύσει τα συγκεντρωμένα
παπούτσια δώστε μια κλωτσιά με την
πλήθη στην πλατεία της Νίκης που
πατούσα σας στο χέρι για να αποκολ
τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια
ληθεί. Στην ανάγκη δε και με δερμά
καν έψαλλαν θρησκευτικούς ύμνους
τινα παπούτσια δώστε μια κλωτσιά
κάτω από σύμβολα του συνδικάτου
σε στύλ καράτε, δηλαδή πηδήξτε και
«Αλληλεγγύη».
την ώρα που βρίσκεστε στον αέρα
Στο μεταξύ προκηρύξεις του
κλωτσήστε το καλώδιο ή το χέρι. Με
παράνομου συνδικάτου που κυκλο
κανένα τρόπο δεν πρέπει να αγγίξετε
φόρησαν προχθές στη Βαρσοβία ανέ
το θύμα με γυμνά χέρι« ή πόδια και
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ
φεραν ότι ένα καλά οργανωμένο αντι
μάλιστα tu ακάλυπτα μέρη του σώ
στασιακό κίνημα λειτουργεί σε ολό
μα ιός του. Μόλις σταματήσει η διαρ
κληρη τη χώρο και συνδέει τα εκα
ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μην τα
τομμύρια μέλη ιης Αλληλεγγύης. Το
χάσετε. Εοαρμώστε αμέσως την ανα
παράνομο
εβδομαδιαίο δελτίο της
πνοή στόμα με στόμα κιη δώστε μερι
Βαρσοβίας «Τυγκόνικ Μαζόβσζε»
κές αργές μπουνιές (όσο μπορείτε πιο
αναφέρει ότι το μαζικό κίνημα αντιδυνατές) στο στέρνο του ασθενούς
στάσεως βασίζεται κυρίως στους
και ακριβώς στο μέσον του θώρακας.
εργοστασιακούς πυρήνες, ενώ παρά
Ακόμη μπορείτε να πιέσετε με όλη
νομες ομάδες ίου συνδικάτου έχουν
σας την δύναμη 2 ή 3 Φορές και με τα
οργανωθεί στα πανεπιστήμια και στα
δυό σας χέρια το ίδιο σημείο το στέρ
επιστημονικά ινστιτούτα της χώρας.
νο. Έτσι θα πάρείε εμπρός η καρδιά.
Προχθές το βράδυ η πολωνική
Μετά ειδοποιείστε ένα γιατρό αφού
τηλεόραση μετέδωσε ανακοίνωση
εσείς προσφέρατε τις πρώτες βοή
του πολιτικού γραφείου του Πολωνι
θειες κυι κάνιιτε το καθήκον σας,
κού ΚΚ στην οποία τονίζεται ότι «οι
Λπό κκί και πέρυ είναι δουλειά του
δυνάμεις του καθεστώτος δεν θα
γιατρού πλέον για να συνεχίσει τή
παραμείνουν αδιάφορες στις παράνο
θεραπεία.
μες κινητοποιήσεις που αποβλέπουν
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ
στη δημιουργία ταραχών ιδιαίτερα
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ:
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο».
Η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι η
Το ρεϋμΐΛ δεν έρχεται ποτέ μόνο
άρση του στρατιωτικού νόμου θα
του vu μας βρει, εμείς πηγαίνουμε σ
εξαρτηθεί από την ιηρεμία και την
αυτό. Γι αυτό μην επεμβαίνετε ποτέ
τάξη» σε ολόκληρη τη χώρα και
σε ηλεκτρικές συσκευές για να κάνετε
κατηγορεί τις δυνάμεις που επιδιώ
tov μάστορα. Μη πιάνετε καλώδια
κουν την »αποσταθεροποίηση» ότι
γυμνά χωρίς να ξέρετε τι καλώδιο εΙεμπνέονται και βοηθυύνται από ξένα
πιι. Μη πετάτε αερό ποτέ κοντά σε
κέντρα.
ηλεκτρυφόριι σύρματα. Μη αγγίζετε
Η τηλεόραση μετέδωσε επίσης
ποτέ ηλεκτρική συσκευή, όταν ποτά
ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε
Τε σε υγρό ή μεταλλικό έδαφος.
•ατύχημα» τη νύχτα της Πέμπτης,
Ζητείστε από τον ηλεκτρολόγο
ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρε
σας να γειώσει όλες nç συσκευές σας.
σία στην Πλατεία Ποφτόντσωφ της
Nu συνδέετε πρώτα Το καλώδιο στην
Βαρσοβίας, χωρίς όμως νο διευκρινί
συσκευή και έπειτα στη μρκρίζά και
σει τις στ ^θήκες κάτι* α*ό τις οποιφς
« û U■«ι-ιτρυι»
μ
π·νέβη Γ> οτφχημυ.
- <||, ni ■ ! V
ι
Εξάλλου σύμφωνα
με δήλωσης
4'
βουλές εύκολες και λογικέ; που θο
Πολωνού αξιωματούχου συνεχίζεται
σας σώσουν από ένα θανάσιμο σφάλ
η πτώση του βιοτικού επιπέδου του
μα. τιι οποίο Ou σας φέρει αντιμέτω
λαού και το πραγματικό εισόδημα
πους με ένα πολύ καλό φίλο του σύγ
μειώθηκε κατά 25% τους επτά πρώ
χρονου ανθρώπου, το ηλεκτρικό ρεύ
τους μήνες του 1982.
μα.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗ ΞΙΑ
Συνέχεια από την 3η
με μια ή δυο βαθειίς αναπνοές που θα
πάρουμε και που θα ξαπλώσουμε στο
κρεβάτι, σε λίγη ώρα θα είμαστε περ
δίκια Στο χέρι όμως που πιάναμε το
σύρμα (σημείο εισόδου), ή στο πόδι
που πατούσαμε (σημείο εξόδου),
πιθανόν να δούμε μερικές φουσκάλες
γιατί το ρεύμα θα μας έχει κάψει.
Τι θα συμβεί όμως αν το ρεύμα
που θα μας περάσει είναι μεγαλύτε
ρος εντόσεως απ' αυτή που προαναφέραμε; Τότε τα πράγματα είναι δύ
σκολα, διότι οι μυς δεν θα συσπα
αθούν απλώς, αλλά θα παραλύσουν
και αυτό είναι το άσχημο. Το άτομο
τότε κινδυνεύει. Το καταλαβαίνει,
αλλά δε μπορεί να αφήσει το ηλεκτροφόρο σύρμα, διότι το ρεύμα που
περνάει είναι τόσο ισχυρό, που σι μυς
δεν μπορούν να αντιδράσουν, γιατί
παραλύουν. Δυστυχώς το ίδιο συμ
βαίνει και με την καρδιά, η οποίο
σταματά εν διαστολή, δηλαδή nuf ν
μένει ένα φουσκωμένο δοχείο και δεν
έχει την δύναμη να συσταλεί γιατί
παρέλυοε και αυτή. Το ίδιο συμβαίνει
και με την αναπνοή. Παραλύει και
αυτή με τη σειρά της και σε 3 λεπτά
συμβαίνουν ανεπανόρθωτες βλάβες
στον εγκέφαλο. Σε 5 λεπτά δε το

προς το Μμιινι το τμήμα που θα μεταφερθεί στη Νότια Υεμένη.
- 24 και 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ολο
κληρώνεται η προετοιμασία και
πραγματοποιείται η αναχώρηση των
Παλαιστινίων που θα μεταφερθούν με
πλοία στη Βόρειο Υεμένη,
- 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Αρχίζει η
μετακίνηση από ξηρός των Παλαιστι
νιακών δυνάμεων που θα εγκαταστα
θούν στη Συρία. Η μετακίνηση θα
πραγματοποιηθεί μέσω των ισραηλινών γραμμών και από τον αυτοκινη
τόδρομο Βηρυτού - Δαμασκού.
- 25 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Θα ολο
κληρωθεί η μεταφορά, ιιέσω του
αυτοκινητόδρομου Βηρυτού - Δαμα
σκού των υπολοίπων παλαιστινιακών
τμημάτων που θα εγκατασταθούν στη
Συρία.
- 29-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Αρχίζει και
ολοκληρώνεται η αποχώρηση των
συριακών στρατευμάτων που είχαν
παγιδευθεί στη Δυτική Βηρυτό μαζί
με τους Παλαιστινίους. Η αποχώρη
ση θα πραγματοποιηθεί από τον
αυτοκινητόδρομο Βηρυτού - Δαμα
σκού με προορισμό το συριακό έδα
φος.
- 26-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ· Άφιξη και
ανάπτυξη της υπόλοιπης διεθνούς
δύναμης από Γάλλους λεγεωνάριους.
Αμερικανούς πεζοναύτες και Ιταλούς
βερσαλιέρους που θα επιβλέψουν την
ολοκλήρωση της παλαιστινιακής
αποχώρησης.
- 1-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Αποχώρη
ση οια ξηρός όλων των υπολοίπων
ηγετών της PLO με προορισμό τη
Συρία.
- 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Αναχώρηση
των Παλαιστινίων που θα φιλοξενη
θούν στην Αλγερία και το Σουδάν.
- 4-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Η πολυεθνής δύναμη βοηθά την λιβανική
κυβέρνηση να αποκαταστήσει την
εξουσία της στη χώρα.
- 21-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Αποχώ
ρηση των μονάδων της πολυεθνικής
δύναμης από το Λίβανο, μετά την
εκπνοή της μηνιαίας προθεσμίας που
τους έχει δοθεί.

πολύ το άτομο πεθαίνει. Οι χρόνοι
βέβαια αυτοί έχουν σχέση και με την
ένταση του ρεύματος, Σταθερός δε
χρόνος eivui αυτός που μεσολαβεί
απ' τη στιγμή που θα σταματήσπ η
καρδιά, μέχρι να νεκρωθεί ο εγκέφα
λος που είναι πάντοτε 3 λεπτά σε κά
θε περίπτωση. Αλλά στα 3 λεπτά
αυτά μπορεί να είναι τόσο δυνατό το
ρεύμα, ώστε το άτομο να έχει απαν
θρακωθεί.
Μεταξύ βέβαια της πρώτης περιπτώσεως του απλού πνάγματος και
της τελευταίας που έχουμε πλήρη
απανθράκωση υπάρχουν πολλές
ενδιάμεσες και μικρότερης ή μεγαλύ
τερης σοβαρότητος καταστάσεις.
Αυτό εξαρτάται κατά κύριο λόγο από
την ένταση και λιγώτερο από την τά
ση του ρεύματος. Θα πρέπει δε, να
θυμηθούμε ότι η ένταση μετρόται σε
αμπέρ, η δε τάση σε βόλτ. Η μεν έν
τάση είναι δύναμη, η δε τάση το μέγε
θος ή η μάζα του ρεύματος. Καταλα
βαίνετε λοιπόν, ότι καλύτερα είναι vu
σας κτυπήσει ένα ρεύμα με πολλά
αμπέρ και λίγα βόλτ. Είναι σαν να
σας κτυπάει ένα φουσκωμένο μπαλλόνι στην πρώτη περίπτωση που έχει
μεγάλο μέγεθος αλλά μικρή μάζα και

Σας περιμένουμε
κάθε βράδυ
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
I

BELLE NUIT
3ο χιλ. Βέροιας

Κοζάνης

Σας κρατούν συντροφιά
ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΟΥΛΑ PAÏKOYlf
Σολίστ ο Δημητράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Α/ΝΕΗ: ξφκμέτας - Λύκος

Lf

ομένυι Παλαιστίνιοι, που κα*»β»
νονται σε άλλες χώρες. Ο ηγέτης
Παλαιστινίων τονίζει, εξ άλλοθι ί®
δέχεται με μεγάλη χαρά και αιι
ται μεγάλη τιμή που θα βρί
Έλληνες αξιωματικοί στα τλοίΠι^“
οποία θα πάρουν τους Παλαιστν
από τον Λίβανο.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με δήμο*®
γραφικές πληροφορίες, ο ηνέτης®*
Παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ, φ η
ται ότι δήλωσε πως μόνο στα wWl
με τραυματίες 6 α επιβαίνουν πυρ0®
ρητές του Ερυθρού Σταυρού
στα πλοία με Παλαιστίνιους μαχή*
«γιατί», όπως είπε, «αυτοί (δηλαδή®
Παλαιστίνιοι μαχητές) δεν είναι ανπ
κείμενο φιλανθρωπίας, αλλά πολίΡ
οϊές».
Όπως έγινε, τέλος. woxjWKI
υπουργός Πρόνοιας και Υγείας·*
Παρασκευάς Αυγερινό; συ/νρά*ζ
συνεργεία από Έλληνες πολι«*0*
γιατρούς και Παλαιστινίους τελ*^
φοίτους ιατρικών σχολών της θ ' !
6 ος, «που θα μπορούσαν νο
δεύουν τους τραυματίες», ΟΙ οπο*®
θα ταξιδεύουν με πλοία.

Χρειάζεται
επειγόντως
βοήθεια

Ο εικονιζόμενος Βεροιώτης 1 9
Κωνσταντινίδης, 28 χρόνων, πΑη
ρας δύο παιδιών έχει απόλυτη
γκη της οικονομικής βοήθειας Γ
_

Πασχών από μιά δύσκολη Φ®
νεια (έχει όγκο στο χέρι) νοσηλεύΛ
σε κλινική του Τορόντο και έχει I®
ρουργηθεϊ τρεις φορές.
' Ηδη μετά από τρίμηνη
χρειάζεται πολλά χρήματα γΌ ..
πληρώσει εκεί και να επισιρέψο <β®*|
Βέροια.
Καλούνται όλοι οι φιλάνθρ
και όσοι έχουν την οικονομική δω*
τότητα να καταθέσουν στο υπ/μ
Κτηματικής Τραπέζης ό,τι μπΟ
στον λογ/σμό 660150-2 στο άν
Ευστρ. Κων/νίδη.

Τείχος του αίσχους
στην πλατεία-σύμβολο
του Πολωνικού λαού

Μπετονιέρες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ

ίί

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Η Κ λ ιΠί

ΑΝΤ. ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Τηλ. 39.362)

Η πτώση του βιοτικού επν
είναι ιδιαίτερα αισθητή στους
λόμισθους και στους συνταξιοι
των οποίων τα εισοδήματα δεν
νούν τα 3500 ζλότις (35 δολλάι
μήνα περίπου). Το γεγονός οδηι-^
την κυβέρνηση vu χορηγήσει *ει®““
ματα πενίας» στα τέσσερα περί®·"
εκατομμύρια των Πολωνών σαν®
ξιούχων.
Κατά τον Κρασίνσκτ, υπεύθΡ*
υπουργό για τη διαμόρφωση
τιμών, η αιτία για την πτώση του ß‘*
aavau
ττκού επιπέδου είναι η σημαι
μείλέ^
μείωση της παραγωγής που οφε£
κυρίως στις ελλείψεις πρώτων υλ®1

Βούλγαροι
θεραπεύουν
τη στειρότητΟ
γυναικών
ΣΟΦΙΑ, 21. Βούλγαροι
ρογνώμονες ανακάλυψαν pj
αποτελεσματική μέθοδο JT
την καταπολέμηση της yU 'J'
κείας
οτειρότητος,
προέρχεται οπό αρμονικά

ΤΗ
>·

J

Οπως μετέδωσε το βουλγαΡ^
πρακτορείο -ΒΤΑ», πρόκειται V
ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα ^
πομπής κυμάτων τα οποία εΡ®.
ζουν τον υποθάλαμο, την πεΡ^
χή εκείνη του εγκεφάλου
ρυθμίζει τις λειτουργίες of*
των ενδοκρινικών αδένων.
Το μηχάνημα αυτό που
σκευάστηκε από τον δδ
Ιβάν Αβράμωφ και τον μηχα'
Κίριλ Ντζουρόφ, δοκιμάσ 1
στην Ακαδημία Ιατρικών Επ®
μών της Σόφιας και κρίαυ-ν
αποτελεσματικό και εντελή
ακίνδυνο.
Ot επιστήμονες οδηγή
στην ανακάλυψη αυτή: έι
από εντατικές έρευνες που
οαν λογω του μεγάλου αρι1
των άτεκνων οικογενειών
Βοαλνόρία. (Υπολογίζονται Λ
περισσότερες από 120 0 0 0 εν® ι
πληθυσμός της χώρας είνα^
εκατομ κάτοικοι). Το πρόθπολλών οπό τις οικογένειες
τές. οφείλεται στη γυνα*
στειρότητα ορμονικής ,π
σπς.
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

Γιος ιδρυσεως 1965
Λρ. Φόλλοι 2010
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

01 ΥΠΟιΙιΗΦΙΟΙ ΕΤΟΙΜΡΖΟΤΙΙ
ΙΥΗΑΥΟΣΜΟΥΣ ΤΟΪΣ
Ανεβαίνει το θερμόμετρο σε Δήμους
και Κοινότητες
Σε πλήρη κινητοποίηση βρί

σκοτώθηκαν

δ ΥΟ ΝΕΟΙ
ΣΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
vT paw ó δυστύχημα με θύματα δυο
^
Α^ α ν δ ρε^ ς ^

τ ' νύχτ°
^ Δευτερα στην

MAV? ^PV> kó όχημα (ΟΥΝ1.μ« δίκύκλη
τηίπ η» . · οπ 1ν οποία επεβαιναν
“
ατομα.
τιον oJUCPÿ*va ^
διασταύρωση
ΟτΠ0β ' ν
και Nue. Πλαtí Μ 3(Wlt,'<nKITT1Kav to u,t “Pl(VMAKi n, 2 ^ P?'*à όχημ“ (0 Y N 1
ηχοτίλη
*ov στρατιώτη Aptΐην i L o . UwP“ · 19 χρόνων από
*λη
’ Ημαθίας και μια δίκυ-

^<oTw
Wto χωρίς ηρι0μό
*1 Γνίην„ Λμε οδηγό τον στραηώ
22 χρόνων απο

• Ä S R * ία επέβαιναν δυο
Οίίοινα η<" Τ0 η,ν Αλεξάνδρεια. η Δέ
Χ α ρ ί-ι/ϊ^ ή β η . 18 χρόνων και η
Κ η " 1ΥσιΡΟΛ°0λθυ, 19 χρόνων.
° Την σύγκρουση που ήταν
Cui h n tnt1’ .σχοτώ0η«ε ο Αλμόνης
Met,!' “'“‘ζήοη, ενώ η Τσιβοπούλου
<η0 ν ρ“η··ε βαρεία τραυματισμένη
^ ,εταί30Κθμε' 0 ®εΡ°^α?· όπου νοσημε τα
^ τα στο
στοιχείο
“ύψωνα
ΤηςΣύαοΐί.,,«
-f “ με
τα Πρ
πριάτα
¿δ()υτύϊ,!)0χα'ας
5 Τρο*
Αλεξάνδρειάς
οη Π>^ΰ1.0φείλεταΐ ατην ’Κ,Ρ°β*ηΠ) 2ε λ κ ί*
» ^ ’ STOP από
■ ■τον ■
-ν
γεωργιttty.'wr, ><rn' pft *Ul στην υπερβολική
Ä
a Kf" έλλε·νη προβολέα από
0 ^ *“*°ουκλέτας.
^ήφ&π ηΥ0,; του ΟΥΝΙΜΑΚ συνε£'Ρ9τονομίααναΚΡίσας διενεργεί η

σκονται αυςές τις μέρες οι υπο
ψήφιοι δήμαρχοι των τριών δή
μων του Νομού μας. προκειμένου
να επιλέξουν τους υποψηφίους
συμβούλους τους αλλά και να
μεθοδεύσουν σωστά τον εκλογικό
τους αγώνα.
Στη Βέροια, μετά τη διάσπαση
των αριστερών δυνάμεων σε δυο
ψηφοδέλτια (Γαβριηλίδης Βλαζάκης) και την απροθυμία πολ
λών αξιόλογων παραγόντων να
συμμετάσχουν σε κομματικούς
συνδυασμούς, φαίνεται ότι ο
υπερκομματικός συνδυασμός του
κ. Γιώργου Τσαλέρα θα συγκεν
τρώσει την προτίμηση πολλών
γνωστών προσωπικοτήτων της
Βέροιας που θέλουν να συμβά
λουν στην ανάπτυξη και πρόοδο
του τόπου.
Ό π ω ς έγκυρα πληροφορούμα
στε, οι υποψήφιοι του συνδυα
σμού του Γ. Τσαλέρα καλύπτουν
ολόκληρο το πολιτικό φάσμα κι η
επιλογή τους γίνεται ανάμεσα σε
πλήθος συμπολιτών μας, επαγ
γελματικά και κοινωνικά κατα
ξιωμένων.
Παράλληλα ειδικές επιτροπές
συνεργατών του κ. Τσαλέρα
προετοιμάζουν σε όλες τις λεπτομέρειές του τυ Πρόγραμμα της
Δημοτικής δράσης, για την
τετραετία 1983-1986.
Ό π ω ς είμαστε σε θέση να γνω 
ρίζουμε το πρόγραμμα αυτό είναι
ριζοσπαστικό και φιλόδοξο, όμως
στηρίζεται σε σταθερά και σίγου
ρα οικονομικά και τεχνικά δεδο
μένα.
Πρόθεση είναι, όπως υπεύθυνα
μας δηλώθηκε από παράγοντες
του συνδυασμού, να εγκαινιασθεί
μια
καινούργια
δημιουργική
περίοδος για την πόλη της Βέ
ροιας, με πνεύμα ενωτικό και
χωρίς καμμιά διάθεση στείρας
αντιδικίας με κανένα. Ό π ω ς τονί
ζεται μπορούν και πάλι να γίνουν

^ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣί

Εγκαταλείπεται
η ελληνοποιηση
ίων ΒΑΣΕΩΝ
Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΖΗΤΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ!
!°lwik iVT ^ “" J κυβέρνηση προεί3°«ς στο ôèu.T1 γνωμΊ Υω υποχωα.,„ _μμ Λ“ ν αμερικανικών
°Ί »«ον συνόη Τ° α,τημα Υ,α εΥΥύιΤ
n'v * ^ tiv,w V μα? απ°
ΗΠΑ.·
“Ηημιι ν,,01^ * ,ων βάσεων και
Puî*oû iiju..,,. γνωοΠ Του πληροφο^ ε “ ^ ν 0 ΒΤ'° ί συλ,·έγ0ϋν·’ ^ ^ της ΝΔ κΡ υκ υχ Γ ός εκηρόαω
*Ρολ«εσ,νές 6 >fv Μητσοτάκης με
η “Ράλλτ,ι ^ εις του·
RU" 'yvo« o o “ η *· ΜήΡΥκαρετ
ΗΗΔ όπου
1“ Va έ*ουμε
fell ας YWi τη ' · ορα
Γ '“ μεύο«υη 1 1 0ρα μ“ί* αντίπρόσφατα, ο
Aναy,. Α°ς συζυγός της
„ ^ ° Ρ< 1 μΕ: 0ς Γε Ä
s πληΤο ΰέμιι Χ0)ν ς ελληνικές απόψεις
«ΐΰΓΛΙνοβυυλεΐ)τίίεΡΐΚανΐΚΡ>ν βάσεων,
Η·Δ» r ν . . κ°ς εκπρόσωπος της
.Π γ*' κ · ΜΠίσοτάκης δήλωσε:
Μπερδεμένα και πάν-

>», Sí*™-

®Πό KUñr,^ °σα αν“κοινώνονπλευράς, ως
^ μ ο τ ε ^ ^ Π Α Σ Ο Κ σ υ ς δ ια 5
τιγ

« Ρ χ ίσ ο υ Γ μ " ^ ^ 0' Απρο",,^ΡΥΝιφή νέημ τ,ς ΗΠΑ- Y,u
0μεΡιΚανικές a ï συμν“,ν{αί Υ>“
ες βάσεις στην Ελλάt0

αίτημα για

t ^ ^ o v a ^ r 1ων σονόΡων
Χ ομΡΥύς *Πει^ ΠΡ0 βάλει ο πρω
πο^ΰ διαφημι
Που , ^ Ρ α σ , ^
,,μ ερ ' 1“ 1
On“ ,ώΡα lytuaiZ
- ε,τ1Χί 'ΡΉια
■ -βάσεων,
. αλε>πκται ς^ ,a
Mwn
Î?V
■‘-'•Ληνοποίηση
Λ ί°Κ . όσο '“ tT)V 0πο|Ρ τόσο το
Κ ° τύπος του εμά-

χοντο, στο παρελθόν, με το επιχείρη
μα ότι αποτελεί «φιάσκο» και στερεί
ται ουσιαστικού περιεχομένου.
Εγκαταλ,είπεται στην .ουσία, το
αίτημα να λαμβάνει γνώση ή ελληνι
κή πλευρά του πληροφοριακού υλι
κού, που συλλέγουν οι αμερικανικές
βάσεις, με το επιχείρημα ότι στερούμεθα του ειδικευμένου προσιοπικού,
που θα μπορούσε να επεξεργασθεί το
υλικό αυτό.
Και συγκεντρώνεται το ενδιαφέ
ρον, τώρα εν αντιθέσει προς όσα προ
οΛαγού χρονου «Λίγοντο απο το
ΠΑΣΟΚ. στην διατήρηση της αρι
θμητικής και ποιοτικής ισορροπίας
της αμερικανικής στρατιωτικής βοή
θειας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
με βάση το 7 προς 10, κάτι που απο
τελεί για την Ελλάδα κεκτημένο κιιι
δεδομένο καθεστώς.
Είναι προφανές συνέχισε ο κ.
Μητσοτάκης, ότι ο κ. Α. Παπανδρέου προετοιμάζει την ελληνική
κοινή γνώμη για υποχωρήσεις, έναν
τι των ελληνικών θέσεων, που εμείς,
πέρσι, στις διαπραγματεύσεις που κά
ναμε, επίμονα και με σημαντική επι
τυχία. είχαμε υποστηρίξει».
ΑΠΟΜΟΝΏΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ
Ασφαλώς δεν στερείται σημασίας
το γεγονός ότι, κατά παράβαση και
της κείμενης νομοθεσίας και της
πολιτικής τάξεως. η διπλωματική μας
υπηρεσία δεν μετέχει ούτε με έναν
εκπρόσωπο στην ομάδα, του προε
τοιμάζει τις θέσεις μας και θα διεξο
γάγει ης διαπραγματεύσεις - πράγμα
που είχε σαν συνέπεια, μετά έντονη
διαμαρτυρία του, να τεθεί στην διάθε
ση του υπουργού Εξωτερικών ο γενι
κός διευθυντής πολιτικών υποθέσεων

θαύματα στην πόλη μας. με μια
ορθολογική αξιοποίηση όλων
των πλούσιων τοπικών μας δυνα
τοτήτων, αλλά και με την ήρεμη
όμως αταλάντευτη διεκδίκηση
όλων εκείνων που αναμφισβήτη
τα δικαιούται από την Κεντρική
Διοίκηση, αυτή η πόλη και αυτός
ο τόπος. Πολύ περισσότερο τώρα
που οι διακηρύξεις της Κυβερνήσεως φαίνεται πως στοχεύουν
στην οικονομική και διοικητική
ανεξαρτησία των Οργανισμών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ό π ω ς χαρακτηριστικά δηλώ
θηκε στην εφημερίδα μας, η πεί
ρα, η αποφασιστικότητα και ο
δημιουργικός ενθουσιασμός του
κ. Γιώργου Τσαλέρα, αλλά και η
ακλόνιτη θέληση και τα προσόν
τα όλων των συνεργατών του,
μπαίνουν συλλογικά και συντονι
σμένα στην υπηρεσία της Βέ
ροιας και μόνο της Βέροιας.
Εν τω μεταξύ στο «στρατόπε
δο» του κ. Σάββα Γαβριηλίδη
πολλοί είναι αυτοί που μιλούν
για εκπλήξεις, αναφερόμενοι στα
άτομα που θα απαρτίζουν το συν
δυασμό του. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι σ' αυτόν θα περιληφθούν και άτομα που ανήκουν
ιδεολογικά όχι μόνο στο χώρο
του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ αλλά

και «λίγο πιο πέρα από το Κέν
τρο»! Πάντως ο δημοτικός σύμ
βουλος κ. Χρήστος Μπαντής,
που είχε εκλεγεί με τον συνδυα
σμό του κ. Τσαλέρα. δήλωσε ο
ίδιος ότι αποφάσισε τελικά να ενισχύσει και πάλι το ψηφοδέλτιο
του κ. Τσαλέρα και έτσι σταμα
τούν οι φήμες και διαδόσεις ότι
επρόκειτο το αξιόλογο αυτό
πρόσωπο να συνεργαστεί με τον
κ. Γαβοιη'ίδη.
_
,
Στο χώμο του κ. ΒΑαζάκη (και
του ΠΑΣΟΚ) ακούγονται επίμο
να τα ονόματα των κ.κ. Φώτη
Καλιάνη, δικηγόρου και Πρόδρ.
Τσαμπουλατίδη, ιδ. υπαλλήλου.
Υπάρχει μεγάλη μυστικότητα γύ
ρω από την ανακοίνωση ονομά
των, αλλά συγχρόνως, πληροφο
ρούμαστε ότι υπάρχει μεγάλη
δυσχέρεια για την προσέλευση
γνωστών προσώπων που στις
προηγούμενες εκλογές είχαν
ενταχθεί στον συνδυασμό της
«Δημοκρατικής
Συνεργασίας».
Έ τσι θεωρείται πολύ πιθανό ο
συνδυασμός του κ. Βλαζάκη να
καλυφθεί από τα γνωστά τοπικά
κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
όπως είναι οι κ.κ. Γεωργιάδης.
Λερές, Σιμός κ.α.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ο κ. Τάσος Βαλσαμίδης, δίκη-

Καταγγελία μελών
του Ε,Μ.Σ. Φυτιάς
Από μέλη του Εκπολιτιστικού
Μορφωτικού Συλλόγου Φυτείας
στάλθηκε στο «ΛΑΟ» για δημοσίευ-

πρέσβυθς κ.Ν. Κατωπόδης, που η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε επτλέξει για την θέση αυτή. Και ακόμη
φαίνεται να έχουν βάση οι πληροφο
ρίες ότι σύμβουλοι της κυβερνήσεως,
ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπ)μι>ν
δυνάμεων, που έλαβαν μέρος και στις
προηγούμενες
διαπραγματεύσεις,
προφανώς υπό την επήρεια της
κυβερνητικής γραμμής, σήμερα
εμφανίζοντας να έχουν αλλάξει θέσεις
και να είναΓπερισσότερο υποχωρητι
κοί.
Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Σε συνέντευξή της για τα σύγ
χρονα πολιτικά και κοινωνικά προ
βλήματα, σε ενσύρματο κανάλι
ιηλεοράσεως της Ν. Υόρκης, η κ.
Μάργκαρετ Παπανδρέου. ασκώντας
την εξωτερική πολιτική της χώρας,
έκανε δηλώσεις αντίθετες με όσα
υποστήριξε ο πρωθυπουργός στις 15
Αυγούστου, σε ομιλία του προς τους
αξιωματικούς, στην Θεσσαλονίκη.
»Η Ελλάδα, είπε η κ. Παπανδμέου, δεν κινδυνεύει από Βορρά,
αλλά από ένα μέλος του ΝΑΤΟ, την
Τουρκία. Και τα σύνορά της.μένουν
αποοστάτευτα από την Συμμαχία.
Πρέπει να έχουμε προστασία των
ανατολικών μας συνόρων» πρόσθεσε
λησμονώντας τις δηλώσεις του κ.
Παπανδρέου για ιο «αορατόριουμ»
διαφορετικά δεν μας εξυπηρετεί η
Συμμαχία. Θέλουμε να έχουμε εγγυή
σεις για τα σύνορά μυς. κατέληξε
απευθυνόμενη προφανώς προς τους
Αμερικανούς.
Απαντώντας στις δηλώσεις του κ.
Μητσοτάκη. ο υφυπουργός Εξωτερι
κών κ. I. Καψής. τις χαρακτήρισε
•σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων
της ελληνικής κυβερνήσεως» και
πρόσθεσε, ότι οθυδείς, ουδέποτε υπο
στήριξε ότι θα εγκαταλείψουμε το αί
τημα της «ελληνοποιήσεως» των βά
σεων και ότι η λειτουργία τους και η
συλλογή πληροφοριών θα παραμεί
νουν ανεξέλεγκτες.
Επίσης, επέκρινε τον κ. Μητσο
τάκη, ότι αμφισβητεί την πίστη και
αφοσίωση των Ενόπλων Δυνάμεων,
επιχειρώντας να την εμφανίσει ότι
άλλαξε θέσεις υπό την επήρεια της
κυβερνητικής γραμμής, και κάλεσε
τον πρόεδρο της «Ν.Δ.» κ.Αβέρωφ να
πάρει θέση «απέναντι στην υπονομευ
τική τακτική που ακολουθεί ο κ.
Μητσοτάκης».

ση η πιό κάτω καταγγελία:
Αναφέρουμε ση κατά τις εκδήλω
σης του Εκπολιτιστικού Μορφωτι
κού Συλλόγου Φυτιάς της 22.8.82:
• Το Διοικηπκό Συμβούλιο του
συλλόγου αδυνατούσε να παρουσιά
σει το πρόγραμμα της εκόηλώαεως
και ανάθεσε αυτό σε άλλο άτυμο,
στην τύχη, που ήτσν μέλος του συλ
λόγου, χωρίς όμως να ροιτήσει τα άλ
λα μέλη.
• Ο πρόεδρος της Κοινότητας
αναφέροντας επαίνους γω τον
Ε,Μ.Σ. Φυτιάς, ως προς τις όραστηριότητές του, ανάφιρε σαν μιά από
αυτές τον συνδικαλισμό των μελών.
Αναρωτιόμαστε εμείς τώρα, τι
δουλειά έχει ο συνδικαλισμός μελών
μέσα στο Ε.Μ.Σ. Φυτιάς εφ' όσον
όλοι το γνωρίζουμε όπ Εκπολιησπκός Σύλλογος και συνδικαλιστική
δραστηριότητα δεν συμβιβάζονται.

Το τέλος δε του προγράμματος
έκλεισε με πολιηκά τραγούδια που
ακούγονται σε κομματικές εκδηλώ
σεις του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ
Μέλη του
Ε,Μ.Σ. Φυτιάς»

ΟΜΙΛΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΛΙΚΗ
Στα πλαίσια των γιορταστικών
-κδηλώσεων «ΗΜΑΘΙΏΤ1ΚΑ 82», ο
λαογρ. Όμιλος Μελικής και Περίχω

ρων άνοιξε την αυλαία χθες με ομιλη
ιή τον διακεκριμένο δημοσιογράφο
Γ Μελική με θέμα «Η Μελική και τα
περίχωρα του χθές και του σήμερα».
Μπροστά σ' ένα πυκνό ακροατή
ριο ο Γ Μελικής με κινηματογραφι
κές διαφάνειες ανέλυαι: όλο το παρελ
θόν που εντυπώσιασε. Ακόμη κιιι οι
μεγαλύτερες ΐλυ-'ίες δυσπιστούσον
γι· ρυτά που έβλεπαν.Τόσα πολλά
πράγματα ήταν και είναι στην περιο
χή μας χωρίς να τα γνωρίζουμε. Επί
τρεις ώρες οι κάτοικοι ήταν καθηλω
μένοι χωρίς ν' ακουσθεί κάποιος θό
ρυβος. Ήταν μιά αληθινή ιεροτελεστία.
Ο πρόςδρος του Ομίλου κ. Ακριτίδης Θεοδώρας ευχαρίστησε με θερ
μά λόγια τον ομιλητή, τους κατοί
κους του χωριού και κυρίως τον
πρόεδρο της κοινότητας κ. Μπάμπα
λο με όλο το κοινοηκό συμβούλιο.
Χάρις σ' αυτούς οφείλεται το ωραίο
πνευματικό κέντρυ που κοσμεί την
κωμόπολή μας· Ήόη ο Λαογραφικός
Όμιλος έγινε η εστία κάθε βκδηλψ»
σης και η συνεργασία του με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συγκινη
τική. Μιά συνεργασία που υπόσχεται
στο μέλλον πολλά
β.Α.

γόρος, θα είναι και πάλι υποψή
φιος δήμαρχος στη Νάουσα και
θα υποστηριχθεί από τη «Νέα
Δημοκρατία» και τις κεντρώες
δυνάμεις.
«Αντίπαλος» του κ. Βαλσαμίδη, για άλλη μια φορά, θα είναι ο
τωρινός δήμαρχος κ. Δημήτριος
Βλάχος, που έχει την υποστήριξη
ΠΑΣΟΚ και κομμουνιστών.
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα
πράγματα στην Αλεξάνδρεια με
τις υποψηφιότητες. Ό π ω ς πλη
ροφορούμαστε ο κ. Λάζαρος Θεο
δωρίδης δεν αποφάσισε τελικά
την κάθοδό του στις εκλογές και
δηλώνει ότι είναι πικραμένος από
την στάση γνωστών παραγόντων
της Αλεξανδρείας και άδικά από
τη θέση που παίρνει ο τωρινός
δήμαρχος κ. Χαρ. Παπαποστόλου. Ό π ω ς έγινε γνωστό ο κ.
Παπαποστόλου, που επηρεάζει
πολύ κόσμο στην Αλεξάνδρεια,
τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας
του κ. Γιώργου Κουκουλούδη. ο
οποίος, όπως λέγεται, δεν έχει
«μεγάλο ρεύμα· στην Αλεξάν
δρεια. Υπενθυμίζεται ό η η ·Νέα
Δημοκρατία» ανακοίνοισε ό η θα
υποστηρίζει την υποψηφιότητα
του κ. Θεοδωρίδη, αλλά αν ο κ.
Θεοδωρίδης αποσυρθεί από τη
«μάχη» τότε η «Ν.Δ.» δεν θα έχει
άλλη επιλογή από το να υποστη
ρίξει τον κ. Κουκουλούδη.
ΣΤΟ ΠΛΑΤΎ
Επικεφαλής υπερκομμαηκού συν
δυασμού θα κατέλθει και πάλι ο τωρι
νός πρόεδρος της Κοινότητας Πλα
τέος κ. Σάββας Καραογλανίδης.
Ο κ. Καραογλανίδης αποφάσισε,
όπως πληροφορούμαστε, να διεκδί
κηση και πάλι το αξίωμυ ταυ προέ
δρου. μετά από πολλές πίεσης φίλων
και συνεργατών του.
Αξίζπ να σημειωθε.ί ότι ο κ
Καραογλανίδης θεωρείται επιτυχημέ
νος στα καθήκοντα του προέδρου και
την επιτυχία του αυτή την στηρίζει,
κατά μεγάλο μέρος, στον υπερκομμα
τικό χαρακτήρα που δίνει στον συν
δυασμό του.
ΣΤΟ ΣΕΛΙ
Τρεις συνδυασμοί θα υπάρξουν,
κατά πάσα πιθανότητα, στις προσ
εχείς εκλογές στην Κοινότητα κ.
Βερμίου.
Ο τωρινός πρόεδρος κ. Πέτρος
Καρανίκας αποφάσισε νσ διεκδίκηση
και πάλι το αξίωμα του προέδρου,
δεδομένου ότι από πολλούς θεωρεί
ται επιτυχημένος στα καθήκοντα του.
Υποψηφιότητα θα θέσει αυτή τη
φορά και ο παληός πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Γιάννης Μπαρμπα
ρούσης, ο οποίος έχο τώρα πολλές
πιθανότητες να ξαναεκλεγεί στο
αξίωμα του προέδρου.
Τέλος υποψήφιος θα είναι και ο
κοινοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος
Τζιμούρτος, που είχε διεκδίκηση το
αξίωμα και σης προηγούμενες κοινοηκές εκλογές.

_ Απέκλεισαν το
εργοστάσιο
της PLASTIFORM
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΝ
Αποκλεισμένο (!) είναι από την
Παρασκευή το μεσημέρι το εργοστά
σιο πλαστικών της ΑΕΒΕ Αχ. Τσαρήτρος (ΡΣΑεΤΙΕΟΒΜ). μετά την
απόφαση ιιρκετών υπαλλήλων και
εργατών της βιομηχανίας να απεργήσουν σε ένδηξη συμπαραστόοεως.
όπως ισχυρίζονται, για την απόλυση
τεσσάρων συναδέλφων τους.
Οι απεργοί έχουν καταλάβει τον
χώρο στην είσοδο του εργοστασίου
και εμποδίζουν την είσοδο σ' αυτό
των υπαλλήλων εκείνων που θέλουν
να δου?άψουν.
Στην είσοδο του εργοστασίου,
έχουν μαζευτεί και άτομα άγνωστα
και μη έχοντα σχέση με τυ εργοστά
σιο, οι οποίοι ενθαρρύνουν και συμ
παραστέκονται τους απεργούντες
σης ενέργηές τους.
Εν τω μεταξύ η Βιομηχανία Ρ1_Α·
δΤΙΡΟΗΜ δεν μπορεί να ανταπεξέλθη σης υποχρεώσεις που έχη αναλάβη απένανη συν/κών οργανώσεων
και εξαγιογίων. γιατί το προσωπικό
που δεν απεργό και εργάζεται είναι
ανεπαρκές. Έτσι υφίοταται ζημία
πολλών εκατομμυρίων και απειλείηιι
αν συνεχισθεί λίγες ακόμη μέρες η
απεργία με καταστροφή.
Η βιομηχανία ισχυρίζεται ότι η
απεργία είναι απαράδεκτη και κατα
χρηστική, γιατί το θέμα της τυχόν
μιας ή δυό απολύσεων είναι νομικό
κιιι υπάρχει η ευχέρεια της προσφυ
γής στα δικαστήρια. Επίσης θεωρεί
εντελώς παράνομο - και ζητά την
επέμβαση των αρμοδίων Αρχών
(Εισαγγελέα. Νομάρχη κ.ά.) τον απο

κλεισμό ςρυ εργοστάσιου της που
εκτός των άλλων συνεπειών αποτελεί
δυσφήμηση για την βιομηχανία.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ
Σε επιστολή που έστκλε χθύς η
βιομηχανία στον Νομάρχη Ημαθίας
κ. Πινακίδη και αφού αναφέρεται το
ιστορικό των τεσσάρων υπαλλήλων,
γω τους οποίους οι απεργούντες
αξιώνουν να επυνιιπροσληφθαύν,
επισημαίνοντυι τα εξής για τον απο
κλεισμό του εργοστασίου:
•Πρόκειται για εΐ'έργεια ηθικά και
νομικά απαράδεκτη μέσα σε μιά αν*·
ιεταγμένη πολιτεία με νόμους και τά-

ίη. αυθαίρετη, καταχρηστική και κικ
νικά κολάσιμη, αφού τφοσβάλίεται
βάναυσα η προσωπική ελευθερία, η
Συνέχεια στην 4η

Σκοτώθηκε
από κεραυνό
στη Μελική
Λπό κεραυνό σκοτώθηκε ο
4Οχρονος Κων. Μπασδέκης από την
Μελική την ώρα που πήγαινε στο
κτήμα του.
Το τραγικό αυτό περιστατικό
σημειώθηκε το απόγευμα της Κυρία
κής κατά την διάρκεια μεγάλης νερο
ποντής.
Ο Μπασδέκης ρ,πέβαινε μοτοπο
δηλάτου όταν δέχθηκε το θανατηφό
ρο κτύπημα του κεραυνού.

ΜΗΝΥΜΑ
Του υποψήφιου Δήμαρχου
του Συνδυασμού της
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΑΝΔΡΕΑ ΒΛΑΖΑΚΗ
Συμπολίτισες · Συμπολίτες,
Με πλήρη γνώση όλων των προ
βλημάτων. που ανπμετωπίζει ο Δή
μος Βέροιας, γνώση που πηγάζει από
τη θητεία μου σαν Δημοτικού σύμ
βουλον της «Δημοκρατικής Συνεργα
σίας» και σαν τωρινού Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Λήμου
Βέροιας, κατεβαίνω επικεφαλής του
συνδυασμού της »ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», για να διεκδικήσω το αξίωμα του Δημάρχου στην
«όλη μας.
Οι φαεινές Δημοτικές εκλογές
διαφέρουν ριζικά απ' όλες πς προη
γούμενες:
ΠΑΤΙ ο Ελληνικός λαός στις περσινές εκλογές έδιωξε ορνιίακά τη
Δεξιά από την εξουσία και καταδίκασε την ανυπαρξία της πολιτικής
αντίληψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Την υποβάθμισε σε απλό εκτελεστή των εντολών της και «επαιπι».
ΓΙΑΤΙ η προσπάθεια ακόμα που καταβάλει σήμερα η ,Ίεξώ στην
πόλη μας. vu παρασύρει τους συνδημότες μας με τον «πνοβαπηομενο·
υποψήφιό της απλά και μόνο στοχεύη να γυρίσει πίσω tov θεσμό και
να τον κάνει τροχοπέδη «την πορεία για την Αλλαγή, επειδή αυτή α*ό
ΣΗΜΕΡΑ περνάει μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΠΑΤΙ σήμερα η Τ.Λ. κατοχυρώθηκα σαν πηγή άσκησης πικιγμα
ηκής εξουσίας από τον Λαό, μχ τες οικηασπκές αρμοδιότητες στη
Διοικηπκή, οικονομική, κοινωνική και πολιησηκή ΛΠΟΚΚΝ1 ΡίΐΣΗ, που καθημερινά θεσμοθετούνται.
ΓΙΑΤΙ α ρόλος του Δήμαρχου και του Δημοτικού Συμβούλου
ΔΕΝ είναι τώρα υο όιεκέπκϊί πόρους και αρμοδιότητες, που ιίνιιι
δοσμένοι, αλλά να βρει μεθόδους και τρόπους, για να αξιοποίηση και
υλοποιήσει ης δυνατότητες του νέου θεσμού της Τ Α γιο την uvtinnvξη της πόλης μας και vu «υμμετάσχα μέσα οπό τις Β κιιι Γ βαθμίδες
της στον ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ^ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.
Συμπολίτισες - Συμπολίτες,
Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα νπ πάρουμε στα χέρια μας την
διακυβέρνηση του τόπου μας και να κάνουμε τον Δήμο Βέροιάς πρω
τοπόρο, αντάξιο των ιστορικών του παραδόσεων.
Στην υλοποίηση αυτών των στόχων θα αφοσιωθούμε ολόψυχα και
θα θέσουμε ατην υπηρεσία του Λαού της πόλης μας. τον ζήλο, ενς
γνώσεις, την δραστηριότητα και κάθε άλλη μας δυνατότητα
Είναι ευνόητο όη το τεράστιο αυτό έργο απαιτεί την συμπαράταξε
όλων των προοδκυηκών δυνάμεων, χωρίς εξαίρεση.
Η ευθύνη για το όη αυτό δεν έγινε κατορθωτό δεν βαραίνει σίγου
ρο εμάς.
Βεροιώηακς - Βεροιώτες.
Το συνδυασμό της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΙ ΗΣ» πλαισιώ
νουν προοδευηκές δυνάμεις και πολίτες του τόπου μας γνωστοί -cm
τους αγώνες τους και την διάθεση για προσφορά στα κοινά.
Κατεβαίνουμε με θάρρος και αυτοπεποίθηση σης εκλονίς tui
καλούμε όλους σας σε μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για το θεσμό και για την πό-,
λη μας.
Είμαστε βέβαιοι πως θα σταθείτε σωστά και Μπώθύνη στο ερώτη
μά:
Ποιος μπορεί να κάνη το δήμο μας πμοτυπο ανάπτυξης
Ο συνδυασμός της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, σήμκρο
ΘΕΛΕΙ και MIIOPEL

Λύπη μαζί με αδυναμία εκφράζει
για την κρίση του Τύπου ο κ. Παπανδρέου
«Ένιψε tue χείρας ίου» χθές στην
Κώ ο πρωθυπουργός για την κρίση
στον Τύπο, τονίζοντας όη δεν είναι
δυνατόν να επιδοτείται επ' αόριστον.
«Αισθάνομαι, άπε, «ιδιαίτερη ευαι
σθησία στην περίπτωση του «Βήμοτος* διότι πρόσφατα · πριν από δύο
εβδομάδες ο Οργανισμός Λαμπράκη χρηματοδοτήθηκε.Μάλιστα και
για τα κεφάλαια κινήσεως. Και είμαι
σε μεγάλη δυσκολία να εννοήσω όλη
αυτή τη βοή η οποία έχει ξεσπάσει*...
Ο κ. Παπανδρέου εκανε ης δηλώ
σεις αυτές προχθές στην Κώ, οε
συγκέντρωση τύπου, μετά την εντύ
πωση ϊΐΟτ· προΚΊΛΡσε η αναστολή
της καύημι·|ΐ"'ής εκδόσρως τΟΤ· «Βή
ματος». των ανησυχιών για την ενδε
χόμενη διακοπή εκδόσεως και άλλων
εφημερίδων και τις δηλώσεις όλου
του πολιηκού φάσματος.
Στις δηλώσεις του στην Κώ ο

πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μέ
τρο που πήρε η κυβέρνησή του για
τον τύπο τονίζοντας όη παγοποίησε
ης οφειλές του συνόλου των εφημε
ρίδων με επιτόκιο 14% και περίοδο
χάριτος 3 ετών.

είπε ατι είναι οιατευειμενος να ακού
σει τους εκδότες των εφημερίδων αν
έχουν κάτι να προτείνουν.
Είπε ακόμα ο πρωθυπυυργάς όη
δεν πρόκειται νβ υπάρξουν μονοπώ
λια στο κύκλωμα του τνβαιι

Είπε επίσης όη ο ίδιος προσωπι
κά λυπάται να βλέπει εφημερίδες να
φεύγουν. Λεν υπάρχει, πρόσθεσε.
αμφιβολία, όη «κι εγώ πιστεύω στην
πολυφωνία. Αλλά δεν είναι στο χέρι
μου. Και δεν είναι και η κύρια ευθύιη
δική μου»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ο κ Παεανόρέου αρνήθηκ* όη η
τηλιόρσυη m e t κομμαηκή με κπιχα
ρήμα ης τηλεοπτικές παρουσίες του
κ Α|Κρωφ. Κβι Reí· έκανε νιηιιά tino
λύτως συγκεκριμένη νύξη για την
ιιπουσί» των άλλων, μικρών κομμά
των από την τηλεόραση, αρκούμκνος
ψι σημειώσει όη υπάρχει πρό^λημβ.
5 νω·τιι κΐΊιμ-ι τι οιβτ^ίχφν
και
ρό uno«Hu>Vu τον ιττνκλε «μη τους
uñó *ην μικρή οθόνη) επιρρίπτσντος
την ευθύνηαι άλλους και υπογράμμι
σε όη δίνη εντολές για την ανάπτυξη
μιάς
πραγματικά δημοκρατικής
τηλεόρασης.

. Εκείνο που θα ήθελα να ξίβ«ε.
τύνΒε, «η«ι ότι π κυβέρνηση βτχο
λππτ. λι το Οΐμη ΐΗκπημοηκά. Εϊν»
θέμο κβίριο. Το παρακολουθούμε Κάι
μέχρι τώρα έχουμε κάνει το καθήκην
μας απένανη στην πολυφωνία».
^ άλλο σημείο της ουνεν-.εύξεως
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Lav σήμερα

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

7. Κρίκος., προτάσεων — Το Μπο
γιατί κατά την αρχαιότητα.
8 . Έχουμε και τέτοια άκρα — Αντί
στροφη βελγική πόλη.
9. Αυτοί φροντίζουν να ενισχύουν
τα μικρά κόμματα οικονομικά
ίκαβ.ί.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μέρος του καπέλλου — Αρχικά
κόμματος.
2. Ένας αριθμός — Γερμανική πλουτοπαραγωγική περιοχή.
3 Μιά νησιώτισά μας - Μιά βοηθη
τική βάρκα.
■* Ο εφευρέτης του φωνογράφου —
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Προσωνυμία του Χριστού μετοχική.
I. Πρωτεύουσα. ασιαη»-ής χώρας.
• Ο Φινλανδός γουναράς Ιεργέί
5 Κοντά στην Σάντα Φε, πόλη της ΚΟύν. 63 χρόνων, φτιάχνει γούνες
2- Δουλειά. που την πραγματο
Αργεντινής.
ποιούν τακτικά {Μδικαστικοί' κλη
και γούνινα καπέλα από δέρμα γάτας.
6 , Μιά παληά εβδομαδιαία σατιρική
τήρες (καθ.).
Κυρίως «δουλεύει· τις γάτες, που
Εφημερίδα.
3. Αυτά τιμιορούνται ιιπό ένα «δικό
ψοφάνε και οι κυρίες τους είναι απα1 ' Ετσι λέγεται το πρώτο όργωμα τηγόρητες για το χαμό τους. Έτσι,
δικαστήριο
χωραφιού που είναι χέρσο, στη δηλώνει ο ίδιος, οι κυρίες εξακολου
4. Αντίστροφο αρχικά εταιρειών —
δημοτική.
Το βουνό οεγγάρι τη; Σαμοθρα
θούν να έχουν κάτι από τις αγαπημέ
8 . Μιά ξένη... ανατολή - Διπλασια νες τους γάτες πά^ω τους.
κης στην αρχαία γλώσσα.
ζόμενο.., φροντίζει μωρά.
5. ΚΓ αυτός ήταν... δεσμός.
• Ο γιγαντόσωμος «Αλσατός»
9 Αυτά γεμάτα από δένδρα (καθ.) — σκύλος της φωτογραφίας μας είναι
δ. Αντίστροφα, γυναίκα οργίων στην
'Αρθρο πληθυντικού.
αρχαιότητα
ένας πολύ κατηρτισμένος και ευσυ
νείδητος - στην κυριολεξία - αστυνο
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
μικός, που έχει υποστεί αρτιώτατη
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3. ΡΗΓΑΣ - ΔΕΚΑ 4
ΑΝΟΪ 5 ΜΑΥΡΟΣ - ΜΕΛ 6 . ΛΕΜ(ΒΟΣ) - ΨΑΡΙ 7. Θ1Α
ΣΟΣ - (Κ)ΡΙΝ(Α) 8 . ΙΝΤΙΡΑ (Γκάντι) - ΟΝΟ 9 ΤΟΣΟΙ ΚΟΣ 10 ΤΑΥ - ΙΑΝΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΠΑΡΑΜΥΘΙ Ζ ΑΘΗΝΑ - ΙΝΤΑ 3. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 4.
ΑΝΑ1ΡΕΣΙΣ 5. ΓΑΣ - ΟΜΟΡΟΙ 6 ΙΣ - ΣΑΙΑ 7. ΑΙΔΩ 8 .
ΝΟΕ - ΜΑΡΟΚΟ 9. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ 10. ΛΙΝΟΣ.

Τ Ρ ΙΤ Η 2 4

Τ Ρ ΙΤ Η . 2 4
5.30
6 .0 0
6.16
6 .3 0
7.00
8.00
8 .3 0
9 .3 0
10.00

Ο ΜΙΚΡΟΙ ΑΛΗΤΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΡΤΙΝ ΗΝΤΕΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ
ΜΠΡΙΝΚΟΒΕΑΝΤΟ
10.15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ
11.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝ ΤΖΠΡΤΖ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6.35 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ

6.S0 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΣ8ΥΘΙΑ
9.0 0 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.4 0 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
7.36 ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
9.05 Λ0Υ ΓΚΡΑΗΤ
8.35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.16 Η ΚΟΥΡΣΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
10 50 ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ
11.10 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΙ
ΡοΔλ ιο Ι.

62 5 5 5 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

Βερμίου Βενιξέλου
Εθνική Τραπίξο
24.141
Ένοντι ΔΕΗ
Ένα vit ΚΤΕΛ
λιαακροτου·;
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΙ
Πλατ Κοροτόσιου 2 2 532

¿3 a ja
24.343
23.131
2 6 .Λ 6
26.920
23 880

ù m

τηλ. 27475

Δ ια β ά ζ ε τ ε
κα< 6 ι α β ί ό ε ε (

εήν
« τ ε ρ η μ ε ρ ιά α μ α ς *

22.636

24 080

Μ-οαίτη

23 350

x u ç ù o m

Σήμερα Τρίτη 24 Αυγούστου
Ι982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Αθανασίου Χοτούρα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έναντι ΚΤΕΛ

M

και μπεριατατωμένη εκπαίδευση σε
θέματα
διαλύσεως
παρανόμων
συγκεντρώσεων και διαφόρων άλλων
οχλοκρατικών εκδηλώσεων. Πράγ
μάτι ο ευφυέστατος αυτός σκύλος
μπορεί να επέμβη δυναμικά και να
εξουδετερώσει τους φωνασκούντες
και διαμαρτυρομένους διαδηλωτές,
καθώς επίσης και να ακινητοποιήσει
δύο ή και περισσότερους κακο
ποιούς, που θα προσπαθούσαν να επι
τεθούν σε αστυνομικά όργανα, κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

ΔΙΑΒΑΖ2

ΚΑΙ
Μ Α Θ Α ΙΜ 2
• Οταν ο Ολλανδός Χάρρυ
Μπέργκεν, 42 χρόνων μετανάστευσε
στην Αυστραλία, αγάπησε τόσο πολύ
τη νέα του πατρίδα, ώστε τις τρεις
κόρες του Μαργκέτε, Βιλελμίνη και
Τζουλιάνα τις έβγαλε Αβελαίδα,
Μελβούρνη και Σίδνεύ.
Τώρα όμως πού οι κοπέλες μεγά
λωσαν διαμαρτύρονται, γιατί οι φίλοι
τους πς κοροϊδεύουν όπως λένε για
τα,,, αστικά τους ονόματα.

Την όχθη του Τριποτάμου
Τρι;
δεν την
συμπεριέλαβε το σχέδιο
[COU πόλεως
ούτε το
' εως ούι
κρε
παληό (επί Τουρκοκρατίας)
ούτε το νέο
ΛεούόιΆ ς το |1936.
σχέδιο που έκανε
. ο πολεοόόμος
|
Ολίγον κπτ Ολίγον όμως η όχθη κατε
λήφθη από επιτήδειους οι οποίοι το 1978
(έτος δημοτικών εκλογών) ζήτησαν νιι
μπει η όχθη στο σχέδιο πόλεως.
Οι κάτοικοι της Βέροιας όσο βλέπουν
το τσιμέντο να απλώνεται στην πρώην
καταπρόσινη Βέροια τόσο νοιώθουν και
πιό επιτακτική την ανάγκη να παραμεί
νουν ορισμένες τοποθεσίες στο φυσικό
τους περιβάλλον και να προστατευθούν
διότι όπως μας λένε προστατεύοντας την
φύση προστατεύουμε τον άνθρωπο
θέλουμε το κράτος προστάτη σε κάθε
κακά α ς βάρος της πόλης.
Για την υγεία την ψυχική και σωματι
κή των κατοίκων της πόλης να παραμεί
νουν οι όχθες ένα φυσικό πάρκο όπως το
έκανε ο θεός.
Κι επειδή ¡σι»; δεν γνωρίζετε την
ομορφιά του Τριποτάμου θα σας την περί
γράψουμε:
Ποταμός με πολύ νερό πλούσια βλά
στηση κι όλο το μεγαλείο της Μακεδονι
κής γής.
Το ποτάμι διασχίι^ι την πόλη καθ'
όλο το μήκος της παράλληλο προς την
κεντρική οδό και εις μικρόν απόστασιν
από αυτήν σχεδόν 5-6 σπίτια απ' όλα τα
σημεία (της Κεντρικής οδού της πόλεως)
από στρατώνς έως Μαρίφ. Μπορούν όλοι
οι κάτοικοι της Βέροιας να το χαίρονται.
Τον χειμώνα στις (υπήνεμες) όχθες
του π ς μεσημβρινές ώρες με τον ήλιο εί
ναι πολύ ευχάριστα το δε καλοκαίρι προσ
φέρει τη δροσιά του και τον αέρα του βου
νού.
Κανένα πάρκο καμιά πρασσιά κανένα

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Νικολόπουλος Κων/νος
θεσ/νίκης I τηλ. 25111
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Ιαχιννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πλάτσας Χρ.
Κολινόρού 1 τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Ουστάς Ευστάθιος

ΜΠΟΥΙΜΤΖΟΛΑΣ

Ρ εκτι Φ ιε

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

28700
29960
29960
36000
38000
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

Kadttt 1.1
Kuítítit U S

Aícrmn-ManlaUS
Aleona Manta1,6S'
Aw n a Stante 1,95
A«* B-C IJ
Bek BC ¡.7
Rek B C U S
Rek B C ¡.95
Rek-D 1,7
Rek-D ¡.9
PUTZ 1.9
FORD FSCORD 1,1

ESCORO CORTINA 1.3
ESCORO U GT
FORD TAUNUS 1.3 μονομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μονομπλόκ
FORD 1.6 GT μονομπλόκ
i ’O R O 2000 μονομπλόκ
FIÂT 127
F.IA'T 128 U
FIAT 124 1,2 1,4
FIAT 124 S P ESlAL
FIAT 132
V.W. 1,6
y.IV. I J '

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB 180 D UN1MOC
MB 200DI8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1.2
DATSUN U
DATSUN 1.5
TOYOTA 1.2
TOYOTA 1,6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

Οι μηχανές έ χ ο υ ν καινούργια πιστόνια - κουζινέτα - βαλβίδες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μ ο ντα ρ ισ μ ένες κβμτιλέ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ ΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
μ μ υδνη
*

Συμφερότερες Είναι οι μηχανές ανακατασκευής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξάγουμε μηχανές στο εξωτερικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ !& ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56- Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 62 4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ
■■

■■■

—

1185 Τα Νορμανδικά στρατεύματα π-ολιορκούν την Θεσσαλονίκη. Μετά
από ηρωική άμυνα η πόλη πέφτει.
Ήδη ο δρόμος προς την Κωνσταν
τινούπολη μένει πλέον ακάλυπτος.
1422 Αποκρούεται επίθεση 50.000 τουρ
κικού στρατού του Μουράτ Β'κατά
της Κωνσταντινουπόλεως.
1949 Εναρξη των επιχειρήσεων .ΠΥΡ
ΣΟΣ Γ"» από τι; εθνικές δυνάμεις
προς κατάληψη της ωχυρωμένης
τοποθεσίας Γράμμου την οποία
κατείχαν οι ξενοκίνητοι ένοπλοι
κομμουνιστές.
1980 Δολοφονική επίθεση εναντίον του
δρος Θάσου Λυσσαρίδη. προέδρου
της ΕΛΕΚ της Κύπρου, απέτυχε
ύστερυ από μικρή μάχη που είχε η
φρουρά του προέδρου με τέσσερεις
(κατά πάσα πιθανότητά) άγνωστους
οπλοφόρους που κατόρθωσαν να
διαφύγουν.
1981 Ο Ντούσκο Ποπόβ, ένας από τους
πιό διάσημους σύχρονοας κατασκό
πους. που ο Ιάν Φλέμιγκ πήρε σαν
πρότυπο για να δημιουργήσει τον
Τζαίημς Μπόντ, πέθανε σε ηλικία
69 ετών.
1981 Ποινή 20ετοίις καθείρξεως επέβαλε
το ανώτατο δικαστήριο της Νέας
Υόρκης στον 26ετή Μάρκ Νταίηβιντ Τσάπμαν για τη δολοφονία του
πρώην «Μπήτλ» Τζών Λένον

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το στιγμιότυπό της φωτογραφίας
μας απεικονίζει αμερικανό αστυνομι
κό, με τον επαγρυπνούντα Φύλακα Αγγελο σκύλο του, την στιγμή που
αναλαμβάνει ουσιαστική υπηρεσία.
• Ανακάλυψη
σοβιετικών
αστρονόμων. Οι σοβιετικοί αστρονό
μοι ανακάλυψαν και άλλη «μαύρη
τρύπα» δηλ. Μιά μυστηριώδη υπερσυμπύκνωση της ύλης που απορρο
φά φωτεινές ακτίνες και ραδιοκύμα
τα. Η συμπύκνωση αυτή βρίσκεται
στο κέντρο της συσσώρευσης των
αστέρων Ωμέγα, στον αστερισμό του
Κενταύρου και αποτελεί την πιό κον
τινή προς τη Γή «Μαύρη τρύπα».

It
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«ΛΑΟΣ»

έργο απ' όσα μπορούν να γίνουν στην πό
λη δεν θα μπορέσει νιι προσφέρει όσα
μπορεί να προσφέρει αυτό το ποτάμι με
τις πανέμορφες όχθες του. γιατί αυτό το
έργο δεν είναι έργο ανθρώπινο η φύση
χρειάσθηκε χρόνια πολλά για να δημιουρ
Υήσα.
Πλατάνια ολόδροσα και λεύκες στολί
ζουν το ποτάμι, κοτρώνια μεγάλα (στο
ποτάμι) που πατούσαν επάνω τα παιδιά
και περνούσαν χαρούμενα στην άλλη
όχθη κάτω από τις περιστερές. Μαγεύεσαι
ν ακούς τ' αηδόνιιι. τις καλλιάνδρες τα
κοτσύφια και τα άλλα πουλιά που τρυπώ
νουν στις φυλλωσιές.
Υπήρχαν δύο ψηλές περιστερές
(Τούμπες από πορόλιθο) η μιά η ωραιότε
ρη και μεγαλύτερη στολίδι της φύσης ανε
κτίμητο (ήταν αμέσως μετά τη γέφυρα
Τριποτάμου στην άκρη) που ανέβαιναν
σιο πράσινο ταπέτο της τα παιδιά για να
πετάξουν τον αετό τους τις αποκρηές, κό
πηκε από τη φαγάνα για νο κτισθούν δύο
σπίτια... ενώ στα ξένα κράτη κάνουν
τεχνητές τέτοιες.
Τα παιδιά των γύρω συνοικιών κι
όλης σχεδόν της Βέροιας (τα παιδιά από
τα Τσαρμένι κολυμπούσαν κάτω από τους
Στρατώνες. Τώρα κι εκείνο το σημείο
ζητούσαν τα συμφέροντα να μπει σιο σχέ
διο...) μεγάλαισαν α αυτό το μαγικό ποτά-

μΐ-

Το καλοκαίρι κολυμπώντας και
πηδώντας τις κοτρώνες, ψαρεύοντας με τη
σίτο, το χειμώνα κυνηγώντας οπουργίττα.
την άνοιξη πετώντας τους αητούς, κυνη
γώντας πεταλούδες και τζιτζικια, κόβον
τας βέργες για τόξα και κάνοντας τσουλή
θρα σε πολλά σημεία, παίζοντας κρυφτού
λι και tóou άλλα παιχνίδια. Το έδαφος με
τις ανωμαίες του τους πρόσφερε πολλά
(παιχνίδια). Κι οι μεγάλοι με απερίγραπτη
συγκίνηση διηγούνται τα παιχνίδια τους
στο ποτάμι.
Τρέχοντος μέσα στον ήλιο και τον αέ
ρα του βουνού πηδώντας και γυμναζόμε
να ανηφορίζοντας και κατηφορίζοντας τα
παιδιά αυτά είχαν το χρώμα της υγείας.
Εστολίζετο κι από τη μεγαλύτερη λεύ
κη της περιοχής όλης της Βέροιας, καβάκι
πανέμορφο, σωστό μεγάλο πλατάνι που
έστελνε την ομορφιά του στο κέντρο της
πόλης, δυστυχώς το μέρος το ισοπέδωσαν
ρίχνοντας τσιμέντα χάλασαν την γραφι
κοτητά του σε εκείνο το σημείο. Το μέρος
αυτό είναι η Μπομπόλη όπου ο πολεοδό
μος έβαλε το μεγαλύτερο πάρκο (κατελήφθη κι αυτό διότι τα παιδάκια δεν έχουν
ψήφο).
Εις την Οέσιν Μπομπόλη με την τάση
γραφικότητα, έχει κησθεί η νέα γέφυρα
Τριποτάμου που ενώνει το κέντρο της πό
λης με τον συν/σμό Προμηθέα. Μετά τη
γέφυρα ο εξώστης του Αγίου Σπυρίδωνα.
Έ χουμε βλέπετε ένα φυσικό πάρκο
στην καρδιά της πόλης: Νερό, πουλιά,
δένδρα, θάμνοι μικροί, κάτοικοι της εξο
χής χελώνες, σαλιγκάρια,ασβοί, βατράχια,
γρυλλοι, πυγολαμπίδες που τόσο τα χαί
ρονται τα παιδιά, περιοχές απότομες,,
υγιείς, πράσινο ταπέτο οι πλαγιές της
όχθης, κοτρώνια που χτυπάει επάνω τους
αφρισμένο το νερό λιθάρια πολύχρωμα,
βραχώ μεγάλα από πορόπετρα επάνω
κοταπράσινα με θάμνους και αγριοσυκιές
που σχηματίζουν όμορφες σπηλιές,
λαγούμι, φώς, ήλιος .αέρας. Ό λ α τα δώρα
της φύσης κι όλα αυτά να τα στερήσουμε
απο τον άνθρωπο δίνοντας την όχθη στον
εργολάβο, σήμερα αυτό το τμήμα που σας
περιγράψαμε αύριο άλλο με την ίδια
ομορφιά, λίγο ιιλλοιώηκο δάσος από πλα
τάνια. γραφικό δρομάκι που κατέβαινε σε
νερόμυλε (τώρα στρώθηκε τσιμέντο και
ξεφύτρωσαν σπίτια καταστρέφοντας το
τοπίο)να τα κάνουμε οικοδομήσιμο χώρο.
Τώρα που σε 10 χρόνια η πρώην κατα
πράσινη Βέροια θα γίνει όλη τσιμέντο. Κι
όλα αυτά που τόσο τα έχει ανάγκη η πόλη
κάθε μέρα και περισσότερο να τα χάσει
σχέδιο που
γιατί όεν εφαρμοζι
υπάρχει για το ποτάμι.
_ ποιο μέρος του κόσμου οι όχθες
των ποταμών αποτελούν οικοδομήσιμο
χώρο: Καταστρέφοντας το ποτάμι κατα
στρέφετε την πόλη.
Οι όχθες του ποταμού ανήκουν στο
κοινό, ανήκουν σε όλη τη Βέροια (το ίδιο
και το Λιανοβρόχι) και ήταν μεγάλο ) ά
θος να επιτραπουν και εκεί ιδιοκτησίες.
Συνάμα η όχθη που είναι στο πλευρό
της πόλης αποτελεί τον σπουδαιότερο
εξώστη της πόλης, τον υγιεινότερο, διότι
βλέπει το καταπράσινο Βέρμιο κι έχει τον
ελαφρό αέρα tou βουνού (μοσχοβολούν
οι καστανιές και τα αγριολούλουδα μετά
τη βροχή και το ηλιοβασίλεμα) που πρόσ
φερε πάντα χάρις στο ποτάμι την μεγαλύ
τερη ψυχική ευχαρίστηση στους Βεροιώ
τες (γι' αυτό και το δοτικο τμήμα της πό
λης ήταν το σημανηκώτερο).
Ό χ ι ανοικοδόμηση στον υπέροχο
αυτόν εξώστη σε κανένα σημείο του.
Αλλά ούτε και στον εξώστη τής πόλης
που βλέπει στον κάμπο όπως προτεινε το
υπουργείο Χωροταξίας... Η Βέροια τους
χρειάζεται.
Όνι nfinnoiTian των ποανών του Tôt
ποταμού μονον και στην άκρη στις ότθεςνα υψώνονται τσιμεντοκοοτια να κλεί
νουν τον αέρα και να πλακώνουν την
κυχή.
Οιάνθρωποι των οποίων τα καταστή
ματα κατεδαφίοθηκιιν και τα σπίτια κι ócru
πρόκειται για να περάσει το αυτοκίνητο
και να πνίγονται στη σκόνη στο θόρυβο
και στα καυσαέρια απαιτούν ίση μεταχεί
ριση προς όλους απαιτούν μιά θέση και
για τον άνθρωπο μέσα στη φύση να ηρε
μήαει να αναπνεύσει.
Η Βέροια είναι η δροσόλουστη νύμφη
του Βερμίου δεν civui γέννημα του κάμ
που. Ο δρόμος κατά μήκος του ποταμού η
ΛημοσΟένους Κάδρου είναι μοναδικός
για περίπατο χειμώνα καλοκαίρι.
Ας μφήοουμε τουλάχιστο τις όχθες
και το ποτάμι o to φτωχό λαό και δεν Οα
περάσουν πολλά χρόνια που θα ξαναγυρί
αουμε πάλι στο ποτάμι μας για μπάνιο
όταν στην παραλία Κατερίνης γίνει ο
Ευρωλιμένας και πρέπει να το διατηρή
βουν Μίθορσ.
Βύος. γιατρός και φιλησι»Φί>ς .'- ir '
Αλλοίμ,,/ο στην Κοινωνία ν ο ίν η που
Τά π α ιδ ιά ίιν θα πα(ς0υν ενόσω είναι nui
διά.
Ρώτας: Αν θέλουμε να επιζήσει η
ανθρωπότης ας δώσουμε στα παιδιά μας
παιχνίδια αγάπης και ειρήνης όχι του μί
σους και του πολέμου.
Με τιμή
Φωτεινή Γώγου ·
Πιστοφιδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γέννησαν:
— Η Ευαγγελία συζ. Σπυρίδωνος
Τσιιροπούλου γέννησε κορίτσι και το
ονόμασε Αικατερίνη.
— Η Σταυρούλα συζ. Νικολ. Κων
σταντίνου, κορίτσι Μαρία.
— Η θεοδώρα συζ. Κων/νου
Ανδρεάδου. αγόρι Αθανάσιος.
Η Χρυσούλα συζ. Αλεξ. Καί'μάκη,
αγόρι Βασίλειος.
— Η Στεργιανή συζ. Ιωάν. Γκουντά
ρα, κορίτσι Φανή.
— Η Αλεξάνδρα συζ. Χριστοδ. Τσακμάκη. κορίτσι Ευαγγελία.
— Η Κλεοπάτρα συζ. Χρ. Αμανατίδου. κορίτσι Δωροθέα.
— Η Παρθένα συζ. Βασιλ. Ζαχαρά
κη, κορίτσι Χριστίνα.
— Η Αθηνά συζ. Ελευθ. Δημητριάδη, αγόρι Ευστράτιος.
— Η Πηνελόπη συζ. Νικολ. Σαπουνόπουλου, αγόρι Μιλριάδης.
— Η Καίτη συζ. Δημ. Πολίτη, αγόρι
Αρχοντής.
— Η Ελισάβετ συζ. θωμά θεοχαρο-

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο αστυνόμος: Γιατί δεν έαπευσες
να παραδώσεις αυτή την πολύτιμη
καρφίτσα, αψού λές ότι τη βρήκες:
Ο συλληφθείς: Μα. κυρ αστυνόμε,
8 ε βλέπεις που γράφει απάνω: «Δική
σου για πάντα».
Η ΔΙΑΦΟΡΑ
’ Ενας δικηγόρος, τελειώνοντας το
διάλογο με τον πελάτη του. παρατή
ρησε:
— Λοιπόν. Αν ζητάτε να σας πώ την
ειλικρινή μου γνώμη.
- ' Οχι, όχι, την ειλικρινή σας γνώμη,
τον διέκοψε ο πελάτης. Ζητώ την
επαγγελματική σας συμβουλή.
έΓ *
Μετά από μιά επανάσταση, ένας
καινούργιος δικτάτορας μπαίνει στη
θέση του παλιού, σε κάποια μικρή
«δημοκρατία». Η πρώτη του δουλειά
είναι να διορίσει έναν αρχηγό του
επιτελείου, στον οποίο δείχνει κάτι
σκίτσα με πολλά χρώματα, γαλόνια,
σιρίτια και φούντες.
— Αυτές είναι οι καινούργιες στολές
που σχέδιασα, του λέει.
— Για τους άνδρες της προεδρικής
Φρουράς;
—Ό χ ι για τους άντρες της μυστικής
αστυνομίας!

Ο Πελάτης: - Αυτά τα μήλα τα
τρώνε μόνο γουρούνια...
Ο Μανάβης: — Τα δοκιμάσατε, κύ
ριε;

Οι ήρωες εξολοθρεύουν ο ένας
τον άλλο, για να ικανοποιήσουν τους
ανθρώπους που δεν είναι ήρωες.
ΕΛΛΙΣ

πούλου. αγόρι Βασίλειος. . ,Έ
- Η Παναγιώτα συζ. Κιον. 3 * ·
κορίτσι Χριστίνα. ,
I
- Η Μαρία συζ. Ιορδ. Γάλοι»
αγόρι Γεώργιος Θεόφιλος.
- Η Ελισάβετ συζ. Αθαν. Ν»
κορίτσι Μελπομένη.
- Η Γεωργία συζ. Φωτίου ΜβΜ
αγόρι Στυλιανός.
- Η Παρθένα συζ. Γωργ. Υ*»"*
αγόρι Ιάκωβος.
,Μ
- Η Καλλιόπη συζ. Αντ. Μΐββ
γλου. αγόρι Νικόλαος.
- Η Βασιλική συζ. Νικ. Μ *»ί
ρίτσι Δημητρούλα.
- Η Ερμιόνη συζ. Κων. Μ ®
πούλου, αγόρι Θεοφύλακτος.
- Η Δέσποινα συζ. ΛυμβέρΦ*”
κα. κορίτσι Μελπομένη. _ Λ
- Η Παναγιώτα συζ. Συμεών*·
πουλου. αγόρι Αναστάσιος·3
- Η Παναγιώτα συζ. Συμεών*·:
πουλου. αγόρι Αλέξανδρος.
- Η Γιαννούλα συζ, ΚλεάνθήΒ^
ζώη. κορίτσι Γραμματούλα. ‘Λ
- Η Ολυμπία συζ. Ιωάν.
πουλου. κορίτσι Χαρίκλεια.
- Η Παρθένα συζ. Αντ. 3 9
κορίτσι Βενετία.
- Η Μαρία συζ. Χρ. Δάγγο
Πετρούλα.
- Η Ελευθερία συζ. Ιωάν. Γ«β
κορίτσι Χρισηάνιι - Αυγή,
Παντρεύτηκαν:
- Ο Πασχάλης Μσγ
Δημητρίου και η Ελένη Ελ
του Παντελή.
- Ο Γεώργιος Μελιτσα'
Αναστασίου και η Μαλάμώ Ιβτ
νίδου του Γεωργίου.
- Ο Εμμανουήλ Κωτούλαί
Στερνίου και η ΠαρασκευούλβνΒ
όάκη του Γωάννου.
Πέθαναν:
- Η Κιρμονίδου Πιπίνα του
γου.
- Ο Βήτος Χρήστος του Χρ¥*.

ΒΕΡυΐΑΙ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο Σ Ε (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
ΔΈΗ. (βλάβες)
Ο.ΣΈ (στσθμόςΙ
ΑΛι__«ΝΔΡΕΙΑ*.
Πυροσβεστική
ΔΈ Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (ττοώτ βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ

Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλιως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Σας περιμένουμε
κάθε βράδυ
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

B E LLE N U IT
3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης

Σας κρατούν συντροφιά

ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΧΗΣ ΒΟΥΛΑ PAÏKOYlf
Σολιστ ο Δημητράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
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Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΗΣΕ
ΤΟΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΣΕ
ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
του Αθλητικού
Κέντρου_τη.ς Νάουσας

Σ τ α _ 5Υ_καίνια

ΝΑΟΥΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ 1-2

ΣΕΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 3 1

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΟ ΣΚΟΡ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ
Πεσμένη συγκριτικά με τις προη
γούμενες φετεινές φιλικές συναντή^
^ ΒΕΡΟΙΑ και χωρίς οπωοοηηοτε να ικανοποιήσει, κατάφερε
1,11 κερδίσει τελικά με 3 - 1 τον προηεηθεντα στο σκόρ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
ναι να παρημείνει παράλληλα αήττητη στους.μέχρι τώρα αγώνες της.
Την όχι και τόσο καλή απόδοση
*ΠξΒΕΡΟΙΑΙ θα πρέπει να την απο°®W>up£ στο ότι οι παίκτες αυτήν
νήν εποχή είναι πολύ κουρασμένοι.
Λόγω των επίπονων προπονήσεων
που ιϊυνεχίζονται πρωί και απόγευμα
Κβι Πττ1ν δεύτερη αυτή φάση. Αρκεί
νη τονιστεί ότι πέραν του ότι ορισμέ1 έπαιξαν την προηγούμενη ημέρα
7 ° Τρίκαλυ Ημαθίας, το πρωί της
υριακής όλοι υποβλήθηκαν σε
®νληρή προπόνηση κάτι που είναι
εκβεβλημένο για μια σωστή προετοι
ροσία όπως αυτή που vivetai από τον
λτεφανο Γαϊτάνο.
Θα πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι
7*>αν του ότι απούσιαζαν από τον
υριακάτικο αγώνα πάρα πολλοί
Ρ®°ικοί παίκτες, έγιναν kui αρκετές
κιθές- Δηλαδή αρκετοί παίκτες
Χρησιμοποιήθηκαν σε θέσεις διαφο
ρετικές από εκείνες που έπαιζαν μέΧΡί τώρα.
ΠΑΠ.ΑΤΖΙΚΟΣ ΣΙΜΠΟΣ
α κ ρ ιβ ο π ο υ λ ο ς
ο ι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

THE ΒΕΡΟΙΑΣ
_Αναλύοντα; ξεχωριστά την απότων παικτών της ΒΕΡΟΙΑΣ
Ρλέπουμε πως ο ΜΠΑΛΤΖΗΣ. όπως
Νΐι>Λ0υς αγο,νεζ με τον ΜΑΚΕΔΟ
και τον ΕΟΡΔΑΪΚΟ είχε ορι
^®βές^ α°ταθείς αποκρούσεις και
*·το γκόλ που δέχτηκε φέρει ευθύΓη μ,η WH στην έξοδο που πραγμα
^Οίησε βρήκε αέρα. Ο ΑΝΤΩΝΑΣ
“ τον αντικατέστησε δεν δέχτηκε
τρίβε' *Π" ί°1’ ** τοε*του δεν μποΡ« να
Πμρό

Τ0 0ρΐσ μένα

χόθη

ΤΟυ ο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κινήθηκε σε καλά
ΑΟν6'?' ενώ ° ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥ
^ “ ήταν πεσμένος συγκριτικά με
((„.,^ΡΟηγούμενες εμφανίσεις του.
ο ΚΑΤΣΩΝΗΣ που έπαιξε
ώτ(v,t®tuToio 20 λεπτό στο αριστερό
°ΐς αμύνης. Ο ΠΑΡΙΖΑΣ παίTq u? ΥΌ πρώτη φορά με τα χρώμο0.
ΒΕΡΟΙΑΣ στην γνωστή του
του στόπερ ήταν πολύ καλός,
^ ο βετεράνος ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ
'Όδείχτηκε σε κορυφαία φυσιογνωτης Βεροιώτικης άμυνας,
•καλύτερος παίκτης της μεσαίας

γραμμής, ο αναγεννηθείς ΣΙΜΠΟΣ,
ο οποίος εκτός από τις γνωστές
τεχνικές του αρετές είχε πολλές
δυνάμεις και κάλυψε πολλά χιλιόμε
τρα, ενώ οι άλλοι δυο της γραμμής
αυτής (ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ) χωρίς να φτάσουν σε μεγάλα
ύψη αποδόσεως κινήθηκαν σε καλά
επίπεδα, οπωσδήποτε όμως ο δεύτε
ρος ήταν καλύτερος στα μπάκ. Θετι
κός ο Γ. Μ1ΛΗΣ σαν αμυντικός χαφ.
Οι νεοαποκτηθέντες ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ και ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ
που έπαιξαν από ένα ημίχρονο στα
άκρα της επιθέσεως, έδειξαν ότι μπο
ρούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ασυ
ναγώνιστος στο ψηλό παιγνίδι ο Φ.
Μίλης, μειονεκτεί όμως αρκετά στο
χαμηλό. Τέλος ο ΑΚΡ1ΒΟΠΟΥΛΟΣ
ήταν ο καλύτερος της επιθετικής
γραμμής.
Ο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
*
Σε καλά επίπεδα κυμάνθηκε η από
δοση του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ. Η ομά
δα της ακριτικής πόλεως. έχει σπς
τάξεις της αρκετές καλές μονάδες,
όπως'οι ΤΟΓΚΟΥ (Να 7) 1ΤΣΑΣ
(Νο II) ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ (Νο 5)
αλλά διαθέτει και ένα ομοιογενές
συγκρότημα και θεωρείται βέβαιο ότι
θα έχει καλή πορεία στο πρωτάθλη
μα, που αρχίζει σε λίγες μέρες (5
Σεπτεμβρίου).
• Καλή η διαιτησία του κ. Λάσκα ρη και με σωστές υποδείξεις οι επό
πτες γραμμών κ.κ. Τόπης και Τίκας.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
10' Σε μια αντεπίθεση του Πανθρακακού ο Βασιλακάκης σουτάρει, για
να αποκρούσει επάνω στην γραμμή
του τέρματος ο Παρίζας.
28' 'Υστερα από μετωπικό μπάσι
μο ο Τόγκου σουτάρει συρτά στο αρι
στερό κάθετο δοκάρι του Μπαλτζή.
Ο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ
30' Σε ψηλοκρεμαστή σέντρα του
Βακιρτζή ο Μπαλτζής πραγματοποιεί
άστοχη έξοδο, η μπάλλα πηγαίνει
στον Σαρανταόέκα που με συρτό
σούτ πετυχαίνει το γκόλ της ομάδος
του.
Η ΒΕΡΟΙΑ ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
4Γ Σέντρα του Σίμπου από αριστε
ρά αποκρούουν οι αμυντικοί του
Πανθρακικού. η μπάλλα πηγαίνει
στον αμαρκάριστο Βογιατζόπουλο,

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ 1-1 M2 ΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ
ΔΛΕΞΑΝλ ΡΕΙΑ (Του
*Ρΐτού μας)
τη ^ λάθος του τερματοφύλακα
την Α/'ε^ανδρείας Κορώνα, έδωσε
να ευ*'αιΡία στον Αλμωπό Αριδαίας.
πιο"'1-150 ισοπα^-ία από την ομάδα της
05 ^
μ“?· Το τελικό αποτέλεσμα
ιοί' ° Π' ν Αλεξάνδρεια, αφού στο
0 ' Το ημίχρονο που προηγείτο στο
χ
'- 0 ,χά ρ ις σε μιά κεφαλιά του
¡3^ Τυιννη στο 9 _ 0 α μπορο0σ6 να
ϊανΛ Ε^ηη'!κ,^'σει ττ' ν νίκη, αν δεν
Ρο η αν πο^·λεζ ευκαιρίες. Στο δεύτειιπό - ^ ° ν° ' οι αλλαγές που έγιναν
κ· Κεραμιδά και που ήταν
^ Υκαιες, έδωσαν την ευκαιρία στον
Ίαι 7 ° να ,σοΡοαήσει το παιχνίδι
λάθ0<ΖΙΠ°Ί>αΡίαει το σκορ σε 1-1 από
Λ,.-.
,ΤΟυ Κορώνα, στο 55' με τον
ΛΥΚωστα.
Ό»λή>ν'Κα Τ0 παιΖνΐδ, ήταν πολύ
ατο ΤΟ·το πΡώτο ημίχρονο και καλό
λης 1 ευτεΡο. Βέβαια η ομάδα της πόλέιά 7 *θειάζεται ακόμη πολύ δου
ιό 7 '* μπορέσει να βρει τον εαυσΤ6 η1-' Αλ),ώστε ακόμη βρίσκομα
ι εν ι''ν ϋρλή· Γενική είναι πάντως
π<,'(τη, ότι πολύ σύντομα η

Αλεξάνδρεια θα είναι μιά θαυμάσια
ομάδα, από κάθε άποψη.
Διακρίθηκαν οι Κυριακίδης Γ.
και Η Ιασωνίδης, Δημτσούδης και
Λάζος της Αλεξανδρείας και οι Μίτσκας,Ουσταμπασίδης, Σιώπκας και
Τσαουσάνης του Αλμωπού.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης,
Γ. Ιασωνίδης, Δημτσούδης, Κυριακί6 ης,
Λάζος.
Μέκκας.Κούντζας,
Ζαρογιάννης, Συναχείρης. Λέκκας
και Η. Ιασωίδης. Στο δεύτερο ημί
χρονο έπαιξαν οι Κορώνας, Σκούργας, Δαλαμπόρας, Ταϊγανίδης και
Ελευθεριάδης.
ΑΛΜΩΠΟΣ: Σπυρόπουλος, Μίτσκας, Μιχαηλίόης, Ουσταμπασίδης,
Σιώπκας, Δέλιος, Δεληκώστας, Λύ
κος, Εμμανουηλίδης, Τσαουσάνης
και Τσολερίδης. Στο δεύτερο ημίχρο
νο έπαιξαν οι Ιωάννου, Μίτσκας II.
Μπαόινάκης και Κοκτσίδης.
Ο διπιτητής κ. Γ. Σιδηρόπουλος
(Γελαδάρης Παυλίδης) του Συνδέ
σμου Βέροιας, πολύ καλός.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

που με πλάσε κάνει το 1- 1.
Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ
ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΓΚΟΛ
50' Ο Χατζάρας από δεξιά πραγμα
τοποιεί σέντρα για να πεταχτεί θαυ
μάσια ο Μίλης Φ. και με γυριστή
κεφαλιά να πετύχει το δεύτερο γκόλ
της ομάδος του.
81 Ο Κατσώνης σεντράρει απύ
δεξιά, η μπάλλα αποκρούεται προς
στιγμήν από αμυντικούς της Κομο
τηνής, πηγαίνει στον Ακριβόπουλο
που με μακρυνό ψηλοκρεμαστό σούτ
κάνει το 3-1.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΒΕΡΟΙΑ:Μπαλτζής (70" Αντωνάς),
ΧΆθανασίου (6 8 ' Κατσώνης). Για
τζιτζόπουλος (46' Μίλης Γ.). Παρί
ζας. Παπατζίκος. Σίμπος, Βογιατζόπουλος (46' Ισχνόπαυλος), Χατζά
ρας. Μίλης Φ., Μελετίδης. Ακριβόπουλος.
Π ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ:Γ ούναρης (46'
Τσολάκης), Μυστικάκης. Βακιρτζής,
Μπαλεσανίδης. Βασιλακάκης. (82'
Κιιράμπελος). Σεραφείμ (82' Ζαφει
ριού). Τόγκος, Μεϊμαρίδης (46' Τσέκος). Σαρανταδέκας (60' Αμοιρίδης),
Αϊβαλής (79" Δραγανίδης). Ίτσας
(79' Παπαδόπουλ.ος).
Β. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Ά τυχη παρουσιάσθηκε και στο
χθεσινό φιλικό παιχνίδι η τοπική
ομάδα με συνέπεια να χάσει από την
αδύνατη ιδίως αμυντικά Φλώρινα με
2-1. Υπάρχει το ελαφρυνηκό ότι η
ΝΑΟΥΣΑ ξεκίνησε τον προετοιμα
σία της εδώ και 10 ημέρες.
Το παιχνίδι δεν ξέφυγε από τα
πλαίσια της μετριότητας, αλλά ο
αυτό ιιυνετέλεσε τουλάχιστον για την
ομάδα της ΝΑΟΥΣΑΣ η δυνατή και
σκληρή προπόνηση και τα συνεχή
παιχνίδια.
Στο 5* σουτ του Μητρούση απέ
κρουσε ο Παναγιωτίδης.
Στο 2Γ σέντρα του Ασλανίδη
σουτ του Μητρούση από δύο μέτρα
απέκρουσε με τα πόδια ο τερματοφύ
λακας.·
Σ το 50' λάθος του Μαυροδουλάκη μπήκε ο Παπαμιχαήλ οούταρε για
να κάνει το 0 - 1.
Στο 5Γ θαυμάσια προωθήθηκε ο
Μαυροδουλάκης σέντραρε και καρ
φωτή κεφαλιά του Φύτου και 1-1
Στο 75' ξαφνικό σουτ του Μίγλη
έξω από την περιοχή και γίνεται το
2 - 1.
Είχαμε και άλλες χαμένες ευκαι
ρίες από πλευράς ΝΑΟΥΣΑΣ.
Στο 62' ο Χατζηίωαννίδης σούταρε άουτ από ευνοϊκή θέση όπως και
ο Φύτος στο 65".
’ Αριστη η διαιτησία του κ Τσολά
κη.
Διακρίθηκαν απέ> την ΝΑΟΥΣΑ
Διαμαντής. Φύτος, Μιιλιουφας κιτι
από την ΦΛΩΡΙΝΑ οι Μπογδάνου,

ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜ.
ΒΕΡΟΙΑ
Το Σάββατο στο κοινοτικό γήπεδο
Τρικάλων έγινε ένας πολύ ενδιαφέ
ρον αγώνας μεταξύ των Τρικάλων
και της Βέροιας. Ο αγώνας αυτός
ήταν μέσο στην συμφωνία των δυο
σωματείων για την μεταγραφή του
νεαρού σέντερ μπακ Νίκου Μαυρουδόγλου. Πριν από τον αγώνα έγι
νε ο καθιερωμένος αγιασμός γω την
ομάδα των Τρικάλων καθώς ξεκινάω
η νέα ποδοσφαιρική χρονιά.
Τα Τρίκαλα από φέτος θα ανήκουν
στην Γ' Εθνική ερασιτεχνική κατηγο
ρία και έτσι παρουσίασαν τον καλύ
τερο εαυτό τους στην προσπάθεια
τους να νικήσουν την Βέροια.
Η Βέροια από τη μεριά της παρου
σίασε μια ομάδα που αποτελείτο από
επαγγελματίες και ερασιτέχνες παί
κτες. Σ' ολόκληρο τον αγώνα η Βέ
ροια διατήρησε την υπεροχή και τα
σκόρ ίσως να ήταν μεγαλύτερο αν οι
κυνηγοί της ήταν πιο εύστοχοι και
ψύχραιμοι. Στο πρώτο ημίχρονο οι
ομάδες ήταν το ίδιο επικίνδυνες με
την Βέροια πιο γρήγορη στις αντεπι
θέσεις. Έτσι το τέλος του πρώτου
ημιχρόνου βρίσκει την Βέροια προη
γούμενη χάρις σε ένα υπέροχο γκολ
που πετυχαίνει ο νεαρός Καρύδας.
Το γκολ αυτό χειροκροτήθηκε θερμά
από τους φιλάθλους. Σε μια αντεπίθε
ση της Βέροιας ο Περιχωρίτης κάνει
σέντρα και ο επερχόμενος Καρύδας
πετάγετε στον αέρα και με εναέριο
σουτ κάνει το 0 - 1.
Στην αρχή του β' ημιχρόνου τα
Τρίκαλα ισοφαρίζουν με τον Παύλου
ύστερα από σύγχιση της άμυνας της
Βέροιας. Έτσι το παιγνίδι παίρνει νέο
ενδιαφέρον, Η Βέροια χάνει πολλές
αλλαγές και οι παίκτες της τρέχουν
συνεχώς. Έτσι σε μια φάση πολύ επι
κίνδυνη ιιέσα στη ιιικρή περιοχή ο

1
2

αντίπαλος σέντερ - μπακ κρατάει τον
Ισχνόπουλο από την φανέλά- Ο διαι
τητής καταλογίζει το καθαρό πέναλ
τυ μέσιι σε διαμαρτυρίες των τοπικών
φιλάθλων. Το πέναλτυ εκτελώ ο
Καρύδας και αφού ξεγελάει τον τερ
ματοφύλακα, γράφει το Γ2. Στην
πτινέχυια η Βέροια χάνει νέο εύκαιροι
καθώς ο Ισχνόπουλο: με ωραία
προσπάθεια περνάω την αντίπαλη
άμυνα αλλά προλαβαίνει ο τερμιιτο
φύλακας,
Από την Βέροια θα ήταν δύσκολο
να μιλήσουμε για διακριθέντες καθώς
όλοι οι παίκτες προσπάθησαν και
έτρεξαν. Θα αποτελούσε όμως παρά
λειψη να μην εξάρουμε ιδιαιτέρως
την θαυμαστή απόδοση του νεοοποκτηθέντος 17χρονου Καρύδα ο
οποίος εκτός από τα δυο τέρματα που
πέτυχε πραγματοποίησε εντυπωσια
κή ομολογουμένως εμφάνιση.
Απ' τα Τρίκαλα Μαυρουδόγλου.
Τερζίδης. Παπαδόπουλος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΒΕΡΟΙΑ:
Αντωνάς (Αδαμόπουλος). Μίλης
(Παπαδόπουλος),
Μαυρουδόγλου.
Μωυσίδης (Δούμας), Μίχος (Σπυρί
δωνίδης). Περιχωρίτης ίΣαμιώτης)
Τσαχουρίδης. Χώματός. (Σερεμέτας).
Τοπαλίδης. (Ισχνόπουλοςι. Καρύδας.
Πιστοφίδης.
ΤΡΙΚΑΛΑ:
Τσομπής (.46 Νακούδης), Τσακμάκι
δης. Κιτούδης. Σιμσισρής. Κρίτογλου. Σωτηράκης, Παπαδόπουλος.
Κατσούλης. Τερζίδης, Καρασιογιαν
νίδης. Μαυρουδόγλου, Παύλου.
Τον αγώνα παρακολούθησαν λίγοι
Βεροιώτες φίλαθλοι μεταξύ των
οποίων ο Πρόεδρος κ. Λέκκας κιιι ο
κ. Α λκξόπουλο:.

Νίγκλης, Νιόνος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ:
Σφυντηλάς,
Χατζηιωαννίόης. Παπαδάκης (65'Μ
πάμπος) Σταφυλίδης. Σιούγγαρης
(58' Κουμάγκιις) Φύτος (75' Μίλης)
Μητρούσης
(67'
Μπασιάκος)
Μαλιούφος. Διαμαντής (46' Μιιυροοουλακής) Παπαδοπούλας, Λσλανί
6 ης (65' Χαλβατζής).
ΦΛΩΡΙΝΑ: Παναγιωτίδης. Nul
νος. Μυτακίδης, Νίγκλης, Μπογδά
νου, Αλκξιάδης (45' Θκοδωρίδης)
Σαβάκης. Μύτσικας. Παπαμιχαήλ.
Σολάκης. Ντόνος I . Φελεκίδης.

Το Σάββατο το απόγευμα, έγιναν
στην Νάουσα τα εγκαίνια του νέου
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου
Ναούσης,
Μέσα σ' ένα μαγευτικό περιβάλ
λον, στον Αγιο Νικόλαο, ο Δήμαρ
χος της Νυούσης. κ Βλάχος
δημιούργησι: ένα αληθινό πνεύμονα
αθλητισμού,

Τρία γήπεδα τέννις. δυο γήπεδα
mu ¿vu γήπεδο μπάσκετ είναι

ΑΡΧΙΣΕ Η ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Με την επίβλεψη του κ. Γρηγοριάδη

Μέσα στις ιδονικίς δασώδεις Τσαρνούχας Βασέχοντας ta δικά
περιοχές της περιοχής Αγιου Θεολό του σχέδια μας είπε: ΣκοπΟς μας εί
γου προετοιμάζεται η ΝΑΟΥΣΑ ναι κάποτε η ομάδα μας να περιλαμ
εντατικά για την έναρξη του νέου βάνει στε>-χη δικά μας Ναουσαίϊκα,
πρωταθλήματος, κάτω από τις οδη
γι’ αυτό και δεν επιδιώξαμε να πά
γίης του νέου τεχνικού της κ. Γούλη ρυυμε παίκτες, από άλλες ομάδες και
Γρηγοριι'ιδη που με ενθουσιασμό μάλιστα εγνωσμένης αξίας. Πιστεύω
ετοιμάζονται οι σωστές βάσεις για ότι τόσον εγώ οσο κιτι οι παράγοντες
μιά ισχυρή ΝΑΟΥΣΑ. Οραματιστής της ομάδος. θα βοηθήσουμε και πάλι
λοιπόν αυτής της σκληρής προετοι για να ικανοποιήσουμε περισσότερο
μασίας, είναι ο άξιος και πο?.Λ έμπει τις απαιτήσεις ίου κόσμου μυς. Από
ρος προπονητής Γούλης Γρηγοριά
ιον τελευταίο όμως ζητάμε περισσό
δης.
τερο συμπαράσταση και αγκάλιασμα.
' Ανθρωπος σοβαρός απλός κιτι ΙΙισιεύοι ότι θα διακριθούμε στο νέο
διορατικός προσπαθεί να δώσει την πρωτάθλημα και αυτό το στηρίζω
δική του νοοτροπία στους παίκτες στον προπονητή μας τον κ. Γούλη
της ομάδας του. ώστε να είναι πάνε
Γρηγαριάδη και το έμψυχο υλικό που
τοιμη στην έναρξη του πρωτάθλημά
έχουμε.
τος.
ΓΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Την σωστή προετοιμασία την δια
(Προπονητής)
πιστώσαμε όταν επισκεφθήκαμε την
.ΜΕ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ
ομάδα της ΝΑΟΥΣΑΣ κατά την
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΑΣ.
διάρκεια μιας προπονήσεως στην
Ο
νέος τεχνικός ηγέτης της
οποία μας λύθηκαν πολλά ερωτημα
τικά γύρω από την αργοπορημένη ΝΑΟΥΣΑΣ έχει το πιστεύω του γι'
αυτό kui ήρθε και ανέλαβε την
προετοιμασία που άρχισε η ομάδα.
ΝΑΟΥΣΑ,που από την πρώτη του
Σ' αυτά όλα βέβαια του: »επιιί
νους» παίρνει ο Γούλης Γρηγοριάδης συνεργασία με τους παίκτες, είναι
που κατορθώνει με μιά ποικιλία ευχαριστημένος και ιδιαίτερα σε ικα
νοποιημένος από το ότι εκτελούν ης
ασκήσεων που εκτελούνται. να αλλά
ξει συνεχώς παραστάσεις, και έτσι οι εντολές του. όπου και μας είπε ότι:
παίκτες του μόλις τελειώσουν κάποια Έμεινα έκπληκτος από την διάθεση
άσκηση να περιμένουν την επόμενη... που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μου.
αναζητώντας με δυνάμεις έτοιμες να Διαπίστωσα, όη έχουν φιλοδοξίες,
κάτι που μου δημιουργεί μεγαλύτερες
αντοποκριθούν στη νέα δοκιμασία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο από υποχρεώσεις ιιπέναντί τους. Προσπα
την δική του σκοπιό στέκεται στο θώ βέβαια να απαλύνω την σκληρό
τητα των προπονήσεων, με την ποικι
πλευρό του προπονητή και των παι
κτών. Φρόντισε να προσαρμόσει λία ασκήσεων εφαρμόζοντας συγχρό
στην ομάδα νέους παίκτες και προ νως ευχάριστο πρόγραμμα εκγυμνάπαντός νεαρούς, που θα πλαισιώσουν σεως, σύμφωνα με το οποίο οι παίτην βασική ομάδα με την πάροδο του
Συνέχεια ,.ι* ->.ι
χρόνου. Στην κατηγορία αυτή ανή
κουν οι Μαλούνας (Αχιλλέη) Κουμά
γκας
Μαυροδουκαλης (Βέρμιο)
Χαραλαμπίδης (Λχιλλέα). Ακόμη
οποκτι'ιθηκον kui δύο έμπειροι επαγ
γελματίες. ο Παπασόπουλο: του
Μακεδονικού κοι Λσλανίδης που
πιστεύουμε ότι θα λύσουν πολλά
προβλήματα ο μεν πρώτος που θα
καλύψει το κενό του Πόριζα στην
άμυνα και ο δεύτερος στην επίθεση
που με την ταχύτητα που τον διακρί
νει και το δυνατό σουτ θα αποτελέσει
ένα ακόμη θετικό στοιχείο.
Βλέποντας μι αισιοδοξία την
πορεία της ομάδος, αλλά kui με κά
ποια συγκροτημένη γνώμη ζητήσαμε
από τους παράγοντες, τον προπονή
τή και τους ποδοσφαιριστές της
ΝΑΟΥΣΑΣ να μας απαντήσουν σε
σχετικές ερωτήσεις μας.
Ο ει«τονιζόμενος σι φάση πέρυσινου αγώνα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΣΙΟΣ ξανμ.
Λς παρακολουθήσουμε όμως ri
γύρισε στη ΒΕΡΟΙΑ και από χθές άρχισε προπονήσεις μ* τον προπονητή των
μας είπαν:
ερασιτεχνών κ. Γαίτανίδη.
1
ΤΣΛΡΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΠιστεύεται ότι ο Γκέσιος γρήγορα θα «ναι έτοιμος γτα να ιυψουσ enuv
(Ο νέας πρόεδρος της Ναουσας):0
κανονικό ρυθμό των υπολοίπων επσγγελματιών παικτών.
νέος πρόεδρος της ΝΑΟΥΣΑΣ κ.

Μπετονιέρες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ
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στην διάθεση της νεολαίας, αλλά και
των μεγαλυτέρων, για άθληση.
Με λίγα σχετικά χρήματα, όπως εί
πε στον λιγόλεπτα λόγο του, αλλά με
πολύ κόπο και δουλειά, πέτυχαν
αυτός και οι συνεργάτες του, να δια
μορφώσουν τον άγονο αυτό τόπο, σε
κυψέλη αθλητισμού.
Ενα μεγάλο «μπράβο» πραγματικά
αξίζει σ αυτούς που εργάστηκαν και
έφεραν σε πέρας, αυτό το έργο.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο
Νομάρχης κ. Πινακίδης, εκπρόσω
πος της εκκλησίας, εκπρόσωποι των
στρατιωτικών αρχών, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου της
Ναούσης, και πλήθος κόσμου,
Προσκεκλημένος στην ωραία αυτή
ϋθλητική εκδήλωση, ήταν και ο Φί
λιππος.
Η ομάδα Μπάσκετ του Συλλόγου
εδωσε φιλικό παιγνίδι με τον τοπικό
Ζαφειράκη. Κάτω από την σκιά των
αιωνόβιων πλατάνων και υπό τον
ήχο των γάργαρων νερών, ο Φίλιπ
πος. αν και βρίσκεται στην αρχή ακό
μη της προετοιμασίας του έπαιξε
σπουδαίο Μπάσκετ. Νίκησε τον
απροετοίμαστο - έχει κάνει μόνο μια
προπόνηση αντίπαλλό του με 93-60
ημ. 44-26.
Ο κ. Κουγιουμτζόγλου φαίνεται να
κάνει σωστή δουλειά.
Γρήγοροι, ευέλικτοι, δυνατοί κάτω
από τα δυο καλάθια, οι παίκτες του
Φιλίππου, έδειξαν όη στη Β Εθνική
κατηγορία, που θα αγωνιστούν ψέ
τος. δεν θα είναι οι φτωχοί συγγνείς
Θο δυσκολέψουν ύλες τις ομάδες
και αλλοίμονο σ' αυτές που δεν θα
τους υπολογίσουν. Από τον Φίλιππο
διακρίθηκαν όλοι όσοι έπαιξαν.
Ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο Χριστοφορίδης ο Ποταμόπουλος, ο Κιιϊσίδης
Αγγ και ο Μπλατσιώτης. Οι παίκτες
του Ζαφειράκη έδειξαν κατά διαστή
ματα - αν και τελείως απροπόνητα
στοιχείιι πολύ καλού Μπάσκετ.
Ο κ Κατστόνης’ εχει πολύ κυλό
υλικό. Αν κατορθώσει και μοντάρει
την ομάδα, σίγουρα θα πρωταγωνι
στήσει, στο Πρωτάθλημα της Ενώσεως,
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Καϊσίδης Αγ. 19, Κελεπούρης |,
Χριστοφορίδης 24. Καϊσίδης Δ. 4,
Γουιόπουλος ύ, Ποταμόπουλος 9,
Μπλατσιώτης 15. Γκιμας 3. Tfiuvi6 ης 6 , Γεωργιάδης 6 . Νούλας.
ΖΑΦΕ1ΡΛΚΗΣ
Kupuvâtoioç 6 . Τούφας 5. Σπαθάκης
I I. Τεσσιιρομάτης 14, Παπακόιστας
7, Τσαλπουρής 5. ΧΊωάννου 7,
Τσκ'ιγκας 3, Τσίλης 2, Παπακων
σταντίνου, Μιμιλίδης, Δαποβίτσας
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΕ
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Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι
Π'άνο Ρω°σικο και Ακορντεόν. Πληροφορίες τηλ. 27388 Βέροια.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ ΤΕΧ Ν ΙΤΕΣ
ΚΑΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Γ*α ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ
μονοκατοικία στη Βέροια σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο
τηλέψωνο 0331/24635 τις εργάσιμες ώρες.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
„<1 ,,<0 λείται οικόπεδο, εντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
8 ΐ ο ^ μ·κη #εα· τ , μή ευκαιρίας. Πληροφορίες .-ηλέφωνο (031)
1**4 Θεσ/υ.ν·„

ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΗ Σ
μα
εφημερίδας μας επιθυμεί να βαφτίσει κοριτσάκι δίνοντας όνο-,
τ1ΐ αΡεσκείας του. Τηλεφωνήσοτε στην εοτιαερίδα «ΛΑΟΣ».

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Mr.

ra ι·έα σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ βά νουμ ε ό λ ε ς

η,· π·ιν]ψ αν·'ΐκες ιψ /α α ιες μ ονόχρω μ ες ή η ο /ύχ ρ ΐο μ ες

ΑΝΤ. ΤΣΟΛΑΡ1ΑΗΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζ ηπείται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Τηλ. 39.362)

Τ η λεψ ω νείστε μ α ς 2 9 .7 6 2

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις
του Μορφωτικού
Συλλόγου

Ράχης
Την Κυριακή 22 8-82 ο Μορφωτι
κός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Ράχης, στπ πλαίσια τον πολιτιστικών
εκδηλώσεων
»Ημαθιωηκα
82».
παρουσίασε, με εξαιρετική επιτυχία
στη Ν. Λυκογιάννη την κωμωδία του
Λημ. Ψαθά »Ζητείται ψεύτης».
Πψιν αρχίσει tq έργο εμφανίστηκε
στη σκηνή ο μίμος της Ραχιάς. ο ανε
πανάληπτος Κυριάκος Τσιλιγκερίδης. ο οποίος μιμήθηκε μ« καταπλη
κτική δεξιότητα εξέχουσες προσωπι
κότητες της πολιτικής προκαλώντας
άφθονο γέλοιο.
Την εκδήλωση οργάνωσε ο Τοπι
κός Εκπολιτιστικός Σύλλογος σε
συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων
οιι Τεχνών Δήμου Βέροιας και την
παρακολούθησαν περίπου 250 άτομα.
Το πιο πάνω έργο θα παιχτεί σύμ
φωνα με το πρόγραμμα των Ημαθιώ
τικων και στη Ράχη. Νέο Νικομή
δεια. Μελική και Βιργίνά

Να φροντίσουν
τα εκλογικά
βιβλιάριά τους
Από τη Νομαρχία Ημαθίας ανα
κοινώνεται ότι όσοι από τους εκλο
γείς έχουν χάσει τα εκλογικά τους
βιβλιάρια ή είναι κατεστραμμένα ή
λείπουν σελίδες από αυτά, θα πρέπει
έγκαιρα να απευθυνθούν στο Πρώτο
δικκίο για την αντικατάσταση κ.λ.π.
Επίσης όσοι από τους νέους
εκλογείς δεν έχουν παραλάβει τα
εκλογικό του; βιβλιάρια πρέπει να
πάν» στους Δήμους και Κοινότητες
να τα πάρουν.

ΤΟΛΑΪΚΟ
ΒΑΚΧΕΙΟ

h¡

πνη κλήρωσή tov Λαϊκού
Λσχείσυ κέρδισαν ut έξης αριθμοί:
Ο αριθμό; 77209 π ρ δίςει 3.61
(.610.560

δραχμές
Ο αριθμός 37106 κ ρ ώ ζ ε 730 000
ύραΤμι.ς

Ο αριθμός 55022 κέρδιζα 370.000

"T
SS,80.000 6ρχ. κερδίζουν οι αριθμοί ■ 1 3 0 7 9 19966 27332 *4233 6 9 1 «
A tó 40 000 6ρν. κερδίζουν « αριθμοί:
1804 6182 7901 241*3 32639 *0007
49015 59767 65106 71933
Από 20.000 δρχ. κερδίζουν ο* αριθμοί:
3216 9173 111*6 152*2 1691« !***3
3 2 4 0 0 2 9J95 35513 38565 *2811 47127
51*39 55256 56**8 61*80 6333* 67039
67216 73666 7498} 79461
Από 12.000 6ρχ. κερδίζουν οι αριθμοί.
6604 7196 7220 12398 14661 16133
1*132 20**7 21*38 23562 28103 310*7
31(88 37253 *1279 *2060 4588Î 46516
4820» 50207 53*74 57435 60348 61099
62*82 66308 67977 70351 7258* 77959.
τρόίζουν οι αριθμοί:
Από 8.000 6ρχ. ετ(
212 983 2595 *167
67 4888 5560 *692
971* 10*75 11867 13*50 17701 19054
19725 219*9 22891 2510* 2634? 28884
Μ3236 33150 34101 34*32 3556* 37075
37*94 39176 40548 43562 45004 49*76
51028 52590 53151 53*03 54595 56007
59196 62*01 62763 6*165 65557 6868»
*9*70 71022 73055 74217 75848 Τ7199

7*710

Τέλος από *00 δρχ κερδίζουν όλοι οι

|Π (Fiinr

Οι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν τον αγώνα
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ σε5 νεκροί
τροχαία
αυτό το
ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΟΡΚΟΥΣ
Σαββατο
Η «έξοδος» των ανταρτών της οργανώσεις «Φατάχ»
του Γιασέρ Αραφάτ που αποτελεί τον κορμό της Οργανώ
σεως για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης άρχισε προ
χθές από τη Δυτική Βηρυτό με προορισμό την Τυνησία.
Χίλιοι διακόσιοι περίπου αντάρτες μεταφέρβηκαν με
καμιόνια από το δημοτικό στάσιο της πολιορκημένης
λιβανικής πρωτεύουσας μέσα σε ένα πανδαιμόνιο αποχαι
ρετιστήριων πυροβολισμών από τους συντρόφους τους,
ενώ πολλοί κάτοικοι της πόλεως τους αποχαιρετούσαν με
δάκρυα στα μάτια.
Οι αντάρτες επιβιβάσθηκανστο κυπριακό κρουαζιερύπλοιο κΦρύνη»το οποίο θα τους μεταφέρει κατευθείαν
στην Τυνησία, όπου αναμένονται σήμερα την νύχτα ή αύ
ριο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές της Τυνησίας ο ηγέ
της των Παλαιστινίων Γ ιασέρ Αραφάτ αναμένεται στην
Τύνιδα υστέρα από 12 ημέρες περίπου.
Ο Παλαιστίνιος ηγέτης αναμένε
ται νο μετάσχει σε υψηλού επιπέδου
στρατιωτική σύσκεψη της οργάνω
σης απελευθέρωσης της Παλαιστίνης
στην Δαμασκό και ακολούθως θα
μεταβεί στο Μαρόκο για την προβλεπόμενη αραβική διάσκεψη κορυφής
που θα εξετάσει το παλαιστινιακό ζή
τημα.
Τυνήσιοι επίσημοι υπογράμμισαν
ότι η Τυνησία δεν θα αποτελέσει άσυ
λο από το οποίο οι Παλαιστίνιοι θα
μπορέσουν να συνεχίσουν την στρα
τιωτική δραστηριότητά τους. Ο πρω
θυπουργός κ. Μζάλι δήλωσε ότι η
Τυνησία μπορεί να αποτελέσει τόπο
πολιτικών συναντήσεων όχι όμως
και βάση εξόρμησης για στρατιωτι
κές δραστηριότητες.
Στελέχη της Φατάχ δήλωσαν
πριν αναχωρήσουν ότι θα παραμεί
νουν στην Τυνησία όσο καιρό θα
χρειασθεί για την αναδιοργάνωση της
οργανώσεώς τους και τότε θα συνεχί
σουν τον αγώνα τους.
ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ
Προχθές τα ξημερώματα έφθασαν
στο λιμάνι της Λάρνακας συνοδευόμενοι από πέντε Ελληνες αξιωματι
κούς οι 400 Παλαιστίνιοι αντάρτες

ΟΙ «ΣΑΝΤΑΙΗ ΤΑΪΜΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Στην εξωτερική πολιτική
ΛΟΝΔΙΝΟ
•Το στύλ του Παπανδρέου έχει
σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο
Καραμανλή, ο οποίος αναγκάσθηκε
να συγκροτήσει tov πρωθυπουργό σε
μ φ κ ές περιπτώσεις». Την πληροφο
ρώ αυτή δημοσίευσαν οι προχθεσινοί
•Κυριακάτικοι Τάϊμς» του Λονδίνου
σε Αρθρο για την Ελλάδα, που υπο
γράφει ο συντάκτης τους Κ ώ λ Μακ
Κρόο ιαλ.
Στο άρθρο, ποο έχα τίτλο »Στρο
φή 1*0 μοιρών ο* έναν σοσιαλιστικό
δρόμο προς την Ελευθερία», ο συντά
κτης των «Τάϊμς» μιλάει γιο την ανή
συχη κατάσταση τ«ν σχέσεων του
πρωθυπουργού Λ Παπανδρέου με
τσν Στρατό.
«Η στρατιωτική ηγεσία είναι γνω
στό, όπ ανησυχεί υπό τις προσπά
θη*ς του πρωθυπουργού να »δημο
κρατικοποίηση» τα τρία όπλα με την
εατΑρτντη του ελέγχου νομιμοφρο
σύνης του στρατιωτικού προσωπι
κού, που τοποθετείται σ* ευαίσθητες

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Συνεχεία από την 3η
Γ«ς μου να κουράζονται χωρίς να το
n«oA«poDv. ι* φιχοοοςιες στο
ποδόσφαιρο δεν σταματάνε. Κατά
συνέπεια λοιπόν και εμείς οραματιζό
μαστε πάντα υψηλότερες διακρίσεις
Είμαι ευχαριστημένος ιδιαίτερα γιατί
διαπιστώνω ότι η διοίκηση και με
πρώτο tov πρόεδρον Ρσιιρνούχι»
μου παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια
στο έργο μου.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Στο ίδιο περίπου πνεύμα μας μί
λησαν και οι υπόλοιποι παράγοντες
Ο Γίν Γραμματέας κ. Κωτσόπουλος Λημ.. τόνισε ιδιαίτερα: »Δεν
πρέπει νο γίνουν τα λάθη του παρελΛ6 ντι»ς Όλοι μαζί οι Ναουοαίοι να
νικελώσουμε την ομάδα στοργικά για
να κάμε για κάτι καλύτερο».
* ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.: Προσ
ωπικά πιστεύω, ότι με τους ναορούς
τοίκτς που απαντήσαμε kui με τις
οδηγίες του κ. Γρηνοριάδη θα δια
γράψουμε μιό καλύτερη πορεία στο
νάο πρωιάβλημα
X ΙΟα Νν ΙΛΗΣ: Ξεκινήσα με
μι την προσθήκη νέων μέσα σεην
σμάδυ και με την συνέχεια του χρό
νισι ί>· είμαστε τι Λ δεμένο», ώστε να
-άιι* πυ/.υ καλύτερα.
ΝΙΚ. ΤΖΙΙΜΟΡΑΓΚΑΓ

κύριακο
Δύο άτομα σκοτώθηκαν ·
δύο τραυματίστηκαν οοθορό
προχτές, στο 2 ο χιλιόμίΤΡ*
του
δρόμου
Φλώρ**·£
θεοοολοντκης, όταν τ ο ®
επιβατικό αυτοκίνητο (0 0 ®
763), στο οποίο επίθσινβ*’
συγκρούστηκε με άλλο « ι* ^
ττκό (ΑΒ 9621 IX) κοι στη ον
νέχειο έπεσε πάνω σε όταν
μευμενο φορτηγό.

θέσης. Ανησυχεί επίσης από πληρο
φορίες. ότι κομμουνιστές διεισδύουν
στην κυβέρνηση και τα μέσα μαχικής
ενημερώσεως».
Στη συνέχεια, Ο Βρετανός δημο
σιογράφος σημειώνει, ότι ο Στρατός
είναι καλά εξοπλισμένος και αμείβε
ται καλά και ότι δεν αποτελεί απειλή
για το πολίτευμα.
Αναφερόμενος στον πρόσφατο
νόμο για την «αναγνώριση της Εθνι
κής Αντίστασης» οκ. Μακ Κρύοταλ
σημειώνει, ότι ο νόμος είναιπιθανόν
να προκαλέσει «οδυνηρούς διχα
σμούς» σε έναν λοό. που ήδη στέκε
ται αμήχανος μπροστά στο στύλ του
κ. Παπανδρέου.
Αφού αναφέρεται η πληροφορία,
ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κων. Καραμανλής έχα υποχρεωθεί
να παρέμβα, για να συγκροτήσει τον
κ. Παπανδρέου, στο άρθρο υπογραμ
μίζοντας τα σημεία εκείνα που ο κ.
Παπανδρέου έχει υποχρεωθεί να κά
νει στροφή 180 μοιρών, σε σχέση με
τις επαγγελίες του προεκλογικά. Τα
σημεία αυτά είναι:
1) Η έξοδος της Ελλάδας από το
ΝΑΤΟ (Ο κ. Παπανδρέου τώ
ρα δεν σκέπτεται πλέον μιά τέ
τοια κίνηση).
2) Η απαλλαγή της Ελλάδος από
πυρηνικά όπλβ (Τώρα φαίν»ται. ότι θα παραμείνουν στην
Ελλάδα για πάντα).
3) Η διάλυση των αμερικανικών
στρατιωτικών βάσεων (Δεν
έχει τεθεί προθεσμία και οι
σχέσεις Αθηνών · Ουάσιγκτον
είναι «καλές»).
4) Η ιδέα δημοψηφίσματος για
την ΕΟΚ (Η ιδέο έχει εγκαταλειφθεί).

5) Η διακήρυξη, όη δεν Οα υπάρ
ξει διάλογος μ« την Τουρκίο
για το Αιγαίο (Συζητά πλαίσιο
συνομιλιών).
Ο Βρετανός δημοσιογράφος κλίί
νει το άρθρο του υποστηρίζονταςιόπ
ο κ. Παπανδρέου σε θέματα όπως το
ΝΑΤΟ,Οΐ αμερικανικές βάσεις και η
ΕΟΚ έχει αφεθεί να οδηγείται από
τον κ. Καραμανλή.
•Άρθρο - σχόλιο», γιιι την κατά
σταση στην Ελλάδα, περιλαμβάνει
στο τελευταίο τεύχος της και η έγκυ
ρη βρετανική επιθεώρηση «Εκόνομιστ». Ο συντάκτης του σχετικού άρ
θρου ειρωνεύεται ττς προσπάθειες του
κ. Παπανδρέου να συνδέσει το
Βυζάντιο με τον Σοσιαλισμό και υπο
στηρίζει, ότι η πρησπάθεμι θα πρέπει
νο τοποθετηθεί βίέοα άτι» πίαίσιο ιών
προσπαθειών του Έλλην πρωθυ
πουργού να «καλοπιάσει» την Εκκλη
σία, την οποία έχα τον τελευταίο και
ρό ανησυχήσεε

που εγκατέλειψαν το Σάββατο την
Βηρυτό πέντε ώρες μετά την άφιξη
εκεί του πρώτου τμήματος των Γάλ?,ων αλεξιπτωτιστών. Τους υποδέ
χθηκε ο υπουργός εξωτερικών της
Κύπρου Νικόλαος Ρολάνδης ο
οποίος συναντήθηκε στο αεροδρόμιο
της πόλεως με τον υπεύθυνο του
πολιτικού τμήματος της Ρ ίΟ
Φαρούκ Καντούμι, που έφθασε στην
Κύπρο από τη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Καντούμι χαιρετίζοντας
τους Παλαιστίνιους μαχητές δήλωσε
η ΡΙ,Ο αναγκάσθηκε σε μιό μικρή
αναδίπλωση αλλά θσ συνεχίσει τον
πατριωτικό της αγώνα με κάθε μέσο
και οπουδήποτε, ιδιαίτερα στο πολιτι
κό πεδίο με στόσο την αναγνώρισή
της από όλο τον κόσμο. Τόνισε επί
σης ότι η οργάνωσή του δεν πρόκει
ται να χρησιμοποιήσει ποτέ το όπλο
της τρομοκρατίας. Ο Παλαιστίνιος
αξιωματούχος ευχαρίστησε την
κυπριακή κυβέρνηση για την φιλοξε
νία που πρόσφερε στους μαχητές
συμπατριώτες του.
Από την πλευρά του ο κ. Ρολάν
δης δήλωσε πως η Κύπρος θαύμασε
μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα
τον ηρωισμό των Παλαιστινίων και
επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή
του προς τους Παλαιστινίους.
Στη συνέχεια μιά ομάδα από 265
Παλαιστινίους αναχώρησε με δύο
αεροπλάνα για την Ιορδανία ενώ οι
υπόλοιποι μετεφέρθησαν αεροπορι
κώς στο Ιράκ.
Στην ιορδανική αεροπορική βάση
Μαφρέν τους Παλαιστινίους υποδέ
χθηκε ο ίδιος ο βασιλιάς ΧουαεΓν ο
πρωθυπουργός κ. Μπαντράν η στρα
ηωτική ηγεσία της χώρας και αξιω
ματούχοι του γραφείου της ΡΣΟ
στην Ιορδανία.
Υποδεχόμενος τους Παλαιστι
νίους ο βασιλιάς Χουσείν αφού τους
χαιρέτισε είπε: «Επιτελέσατε με γεν
ναιότητα το καθήκον σας. Έχουμε
μπροστά μας έναν μακρύ αγώνα αλλά

Αμερικανικό
αεροπλάνο
πήρε φωτιά
αμέσως μετά
την απογείωση

Γνναϊχι·: Ultimo ηνίων, μι ru .παιδιά τονς στην αγκαλιά ξισπονν οι λνγμονς καθώς οι άντρες xovç
Π·χ<ιταλι¡ηηι·ν τη Ηηοντό.

και την απόλυτη πίστη για την τελική
νίκη». Οι αντάρτες σε απάντηση
ζητωκραύγαζαν το βασιλιά ΧουσεΓν
και τον Γιασέρ Αραφάτ.
Σ το αεροδρόμιο της Βαγδάτης
εξάλλου οι υπόλοιποι 135 Παλαιστί
νιοι έγιναν επίσημα δεκτοί από μέλη
ίου εθνικού συμβουλίου του Ιράκ και
αντιπροσώπους του παλαιστινιακού
μετώπου εθνικής απελευθέρωσης στο
οποίο ανήκουν όλοι οι αντάρτες που

έφτασαν εκεί.
• Στη Βηρυτό λιβανικές πηγές
ανέφεραν ότι το αεροδρόμιο της πό
λεως είναι δυνατόν να επαναλειτουρ
γήσει στις αρχές του επομένου μήνα
αφού εγκατασταθούν εκεί οι μονάδες
της διεθνούς ειρηνευτικής δυνάμεως.
Οι Ισριιηλινοί αποκατέστησαν
προχθές την παροχή ηλεκτρικού ρεύ
ματος στη Δυτική Βηρυτό την οποία
είχαν διακόψει πριν τέσσερεις εβδο
μάδες. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι

τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν
διακοπεί για 18 ώρες.
• Αναχώρησε προχθές για το
Παρίσι ο υπουργός εξωτερικών της
Αίγυπτου Μπούτρος Γκάλι όπου θα
έχα συνομιλίες με Γάλλου κυβερνη
τικούς εξιωματούχους σχετικά με το
παλαιστινιακό πρόβλημα. Εξάλλου
το Κάιρο ανακοίνωσε ότι δεν πρόκει
ται να επαναλάβει τις συνομιλίες με
το Τέλ Αβίβ αν οι Ισραηλινοί δεν
αποχωρήσουν από τον Λίβανο.

Οι απεργοί απέκλεισαν
το 8pYooxâmopLASTIFORM
Συνεχεία από την 1η

ελευθερία της εργασίας, η ελεύθερη
διαχείριση της περιουσίας, το οικογε
νειακό άσυλο, η κίστη, η φήμη και η
αξιοπρέπεια της εταιρίας μας και
εμού.
Παρά ης διαμαρτυρίες μας κρος
τις αρχές, εποηχεία εργασίας, αστυνο
μία κλ.π. δεν μας ηρυστάτευσαν δεν
απομάκρυναν τους απεργούς και τους
άλλους, ώστε να εργαοθούμε, Και όλα
αυτά παράνομα και χωρίς καμιά προσ
φυγή στα δικαστήρια. Είναι περιττό να
τονίσουμε τη μεγάλη Ζημία μας, αλλά
και την ζημία τρίτων αγοραστά»'
κιβωτίων (Γεωργ. Συν/σμοί. εξαγωγείς. έμποροι, αγρότες, πελάτες μας
κ.λ.π.) σε εποχή μάλιστα αιχμής για

την διακίνηση των γεωργικών προϊόν είναι αμέσως αποδεκτή από μάς με
των.
άλες τις συνέπειες
Κύριε Νομάρχα
Ζητούμε να παρεμβήτε προσωπικά
για την απομάκρυνση των απεργών
και των ασχέτων προσώπων που απο
κλείουν το εργοστάσιό μας στους μη
απεργσύντες και τρίτους, για την εξα
σφάλιση ελεύθερης εργασίας του εργο
στασίου και των μη απεργούντων
εργαζομένων που επί συνάλ.ου 47 50
ατόμων ανέρχονται σι 21.
Σας ύηλωνουμε ότι οποιαδήποτε
απόφαση του δικαστηρίου εκδοθεί θα

Λλλοιώς μς λύπη είμαστε υπο
χρεωμένοι να σας γνωρίσουμε ότι η
αυνέχισι! του αποκλεισμού του εργο
στασίου μας και της λειτουργίας του
θα φέρει με βεβαιότητα την οικονομι
κή κατάρρευση της βιομηχανίας από
μιά απεργία που όπως προαναφέραμε
είναι παράνομη και καταχρηστική και
ένα αποκλεισμό του εργοστασίου ηθι
κά και νομικά ανεπίτρεπτο και ποινι
κά κολάσιμο.
. Και η κατάρρευση αυτή δεν θα εί
ναι μόνον δική μας ζημία, αλλά θα εί
ναι και ζημία για τους εργαζόμενους
και για την εθνική οικονομία»

Σκοτώθηκαν οι Βασίλης ^
τρηθόλης. 5ο χρόνων και Γΐόν'
νης Λιάσος. 28 χρόνων Τραυμ0'
τίστηκαν ο γιός του πρώτου
οδηγός του αυτοκινήτου Δτγμβ'
τρης. 24 χρόνων, καθώς κ® 11
Ελένη Παύλου, 27 χρόνων. Όλο
τους ήταν μετανάστες στην Δά1
Γερμανία και βρισκόταν με όό*10
στο χωριό τους Μελίτη ΦλώΡ*'
νας
Ο οδηγός του δεύτερου IX Φ
βατικού. Σπόρος ΛάΙος. 24 χΡ3'
νων. από την Αθήνα, που δί'
έπαθε τίποτε, συνελήφθη,
• Ένα 3χρονο αγοράκι. ο Γι
γος Πολίτης, σκοτώθηκε, χθ(έ·
στο χωριό Ματαράγκα ΜεσολοΤ"
γιου, από IX επιβατικό ουτοκΝξ
το ενώ η μητέρα του Ιουλία,
χρόνων τραυματίστηκε οοβοΡ”
Ο οδηγός του IX Κυρ. Βλάχος. **
χρόνων, συνελήφθη.
,
• Στο Αιτωλικό σκοτώθηκε, χθ*'·
ο μοτοποδηλάτης Αλ. Σωτηραι«*;
πουλος. 17 χρόνων, μαθητής δν
κείου, όταν το μοτοποδήλα^
που οδηγούσε έπεσε σε κολώ '6
της ΔΕΗ
• Επιβατικό αυτοκίνητο, βΫη**
από το δρόμο, στο 17ο χιλμ. τ0·1
δρόμου Λάρισα-Ελασσόνα κ®
ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Μ{
αποτέλεσμα να παρασύρει και νβ
σκοτώσει τον 70χρονο" Δημ.
λοβό. Σοβαρά τραυματίστηκαν^'
Γερ. Γαμβούλας, 17 χρόνων. ®
Βουρονίκος. 15 χρόνων και έΜΦΡά οι Αθ Τσαμτσούρης, 18 ΧΡ3'
νων και Αντ. Μάρκου, 17 χρόνον

Αποπειραθηκε
ν' αυτοκτονήσει
στην Αλεξάνδρεια
Αποπαράθηκε να αυτοκτονήόβ*
27χρονη Παναγιώτα Π„ από Λ'
Αλεξάνδρεια, παίρνοντας 10 δισ*'ί
του φαρμάκου ΛΑΝΟΞΙΛ.
Η Παναγιώτα έπασχε από ·&?'
διοπάθαα και εγχειρίστηκε πράσό0'
τα. Καταλήφθηκε, όμως, απο νευρτ
πάθεια και μελΛγχολία και επιχείρΠ0*
\α θέσει τέρμα στη ζωή της.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομΡ°
Βέροιας και ήδη βρίσκεται εκτός *>''
δύτου.

-

Αεροπλάνο της Αμερικονινής
Αεροπορίας, με στοιχεία 301201, πήρε φ«υτιό χθες στις 1
το μεσημέρι, λίγα λεπτά ρετά
την σπογείιοαή του απο τη
βάση του Ελληνικού, κι
αναγκάστηκε να προσγειωθώ
στον Ανατολικό Αερολιμένα.
Αμέσως μ π ά το αεροσκάφος
μυμυυλκήθηκε στην Αμερικά
νικη Βάθη.
Γκε τα χθιυινό συμβάν τηριίιυι
απόλυτη μυστικότητα τόοο από τις
Ελληνικές οοχίς, όοο και από την Λμιρικάνικη Βάοη Δεν iytvi γνωστό που
«muOuvÓTijv, (ΐν μι ιίφιρί, άτομα ή
κάτι άλλο, πως προήλθε η φωτιά και
τι ¿ημιίλ υπίστη
Σύμφωνα μι μιό πληοοφτηΜΟ. που
Νν ιγινι δυνατό νπ διαιπιιι·ρο>θιί
στο αμερικάνικο tu μοοιιάαχκ, ιυίΗιΙινιιν μίλη οικογενειών <ιδιωματικών
που υπηρετούν ιπη βάση Αλλη πλη·
(κτφομίιν ανϊιμιρ*. ότι στο αιροοκάφος tnlrtoivav μονάχο τα μίλη του
πληρώματοκ
Σύμφωνο μι ης ΐδιις πληροωυρίες η
φωτιά ικδηλώθηκι στον κινητήρα ίου
ιιιροολανου και ο πυγκυθερνήτης ίθισι αμέσως ΟΙ λειτουργία ίο αυτόματα
σύστημα κικΤτύοΗιοης Παράλληλο,
ζητήθηκι ππι» τον Πύργο Ελέγχου να
Λοϊιύ π pon ραιότητα γιο προογιιωοη. όπως και ιγινι Ιτο ιιιροοκαφος
διν ιιιιΐ(>Λπηκι να πληοιόαει κηνίνσς
υπάλληλος ίου σΐ(>οδρομκιυ. (κt(Η,
απο τους ηωμικιινους, που ιίχαν ι
ΛοηοιηΗιι ιτή υυνίχη.ι τυ οιροοκ(
ηκκ, ()υ|>υυλ«ηύηΜ <ιιη Βάθη,

Απλή
συνωνυμΐα
Σχετικά μκ δημοσίευμα του
«ΛΑΟΥ» ότι συνελήφθη στη Βί.ροια
διαρρήκτης με το όνομα· Γεώργιος
Ν'βτσβύλΛ^ 23 χρόνων, όιευκρινιζκ
nn ότι ό*ν πρόκιΐΓΜ για τσν ννεχττο
ελαιοχριοματιστή Γιώργο Νοτσούλο.
ο οποίος εξάλλου είναι ηλικίας 30
χρόνων, αλλά πρόκειται απλώς για
συνωνυΰία.

Διαπιστώσεις του Πρωθυπουργού
από τις συνεδριάσεις στην Κώ
ΑΘΗΝΑ. 23 (ΑΠΕ)
Σττιν ακριτική Κώ η Ιατρική
Σχολή του πανεπιστημίου του
Αιγαίου.
Αυτό εξήγγειλε το βράδυ του
Σαββάτου σε σύντομο λόγο του προς
το λαό του νησιού ο πρωθυπουργός
Ανδρέας Παπανδρέου και πρόσθεαε:
»Πρόκειται για ένα οφειλόμενο

χρέος προς την Κώ, για την ιστορική
της παράδοση και τη φυσιογνωμία
της*·
Προηγουμένως ο πρωθυπουργός
είχε δεχθεί το χρυσό μετάλλιο της
πόλης από το δήμαρχο κ. Κώστα
Καίσαγλη μ' αυτά τα Jióvtft
»¿ας όιαρεραιωνυι Οτι αισθάνομαι

βαθειά ανθρώπινη συγκίνηση γι αυτή
τη μεγάλη προσφορά του λαού τής Κώ
μέσα από το δημοτικό roo αυμ/ίούλιο
και το δήμαρχο σε μένα*.
Στη συνέχεια μέσϋ από τις συνε
χείς επιδοκιμασίες του πλήθους, ο
αριθμός too οποίου ξεπέραοε κάθε
προηγούμενο συγκέντρωση στο νησί,
ο πρωθυπουργός τόνισε πως σ' όποια
γωνιά της χώρας κι uv βρεθεί μεταιρί:
ρει ένα μόνο μήνυμα: Αυτό της εθνι
κής συμφιλίωσης ιο» της ενότητας.
Μπροστά σ' ένα πλήθος που τον
διέκοπτε με συνθήματα, όπως «Λαός
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία», ο πρωθυ
πουργός μίλησε και γιιι τα προβλή
ματα που απμετωπίζκι όχι μόνο το
νησί, αλλά ολόκληρη η Δωδεκάνη
σος. τα οποία, τόνισε, θα λυθούν μό
νο ótuv η Τοπική Αυτοδιοίκηση
καταστεί αυτοδύναμη μέσα υπό την
πλατειό λαϊκή συμμετοχή. Καταλή
γοντας ο πρωθυπουργός είπε πως τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
Δωδεκάνησα οφείλονται στην άνιση
και επιφανειακή ανάπτυξη ανάμεσα
στο κέ.ντρο και την περιφέρει·.
·77κτ:εί<υ εύικρινά, αδιλφ'α της

παρόν πρέπει όλΟίνά ώύ
σουμι: στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και

χην περιφερειακή αναπτυςη.
Πρέπει ο ίδιος ο λαός να πάριι την
πορεία του έθνους στα χέρια του.

Ασφαλώς πρέπει να υπάρχει το κέν
τρο. Αλλά το κέντρο πρέπει να αποφα
σίζει με βάση πς εντολές του λαού, με
στόχο την ικανοποίηση των οικονομι
κών, των κοινωνικών, πολιτιστικών
αναγκών του λαού και όχι με βάση τα
συμφέροντα της ολιγαρχίας και της
γραφειοκρατίας των Αθηνών.
Τη νέα Ελλάδα θα τη φτιάξουμε
μαζί. Τώρα θέτουμε τα θεμέλια. Και
μπορώ να σας διαβεβαιώοω όη αυτή
η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλ
λετε σήμερα εμένα και την κυβέρνηση,
αυτή η στράτευσή σας στον μεγάλο
κοινό αγώνα, θα οδηγήσει στην τελική
νίκη*,
U κ. Παπανδρέου σε συνέντευξή
του προς τους δημοσιογράφους υπο
γράμμισε óti «η ανεπανάληπτη λαϊκή
συγκέντρωση της Κώ ήρθε σαν μή
νυμα δήλωση του λαού του νησιού
γιο την καθολική στράτευσή του
στην υπόθεση της αλλαγής».
Ο κ. πρωθυπουργός αναφέρθηκε
αναλυτικά στο περιεχόμενο των 4
συνεδριάσεων, που πραγματοποίη
σαν στην Κώ υπό την προεδρία του
οι Έλληνες εμπειρογνώμονες οικο
νομολόγοι. Την πρώτη συνεδρίαση,
όπως είπε, απασχόλησε η διεθνής
συγκυρία η οποία είναι και Du είναι
για μεγάλο χρονικό διάστημα αρνητι
κή ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Τη δεύτερη συνεδρίαση απασχόλησε
η παθολογία της ελληνικής οικονο
μίας, η οποία όπως παρατήρησε ο
πρωθυπουργός.
χαρακτηρίζεται
κυρίως από χαμηλη παραγωγικότητα
και από την ανυπαρξία ουσιαστικά
μιας βιομηχανικής ανάπτυξης που θο
εκμι.ηιλλί-υθιί αποτελεσματικά τη
σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον ο
πρωθυπουργός επκσήμανε την ύπαρ
ξη ίων κυκλωμάτων παραοικονομίας
;,υυ απορρυφυύν μεγάλο τμήμα του
κοινωνικού Γ.λτ.ονάβμαφρς Γιιι την
τρίτη συνεδρίαση α πρωθυπουργός
ίίπτ. όττ αφορούσε στο ύραμπ μιίΐς
Ελλάδος για το 2.000. θεωρείται
απαραίτητο, τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ. Παπανδρέου να ξεκινήσει κανείς
συνειδητά από το μέλλον, για να

γυρίσει στο παρόν και υπογράμμισε
ότι επιβάλλεται να συμμετάσχει η
Ελλάδα στη μεγάλη τεχνολογική επι
στημονική επανάσταση που συντε
λείται.
Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε
επίσης στο περιεχόμενο της τέταρτης
και τελευταίας συνεδρίασης, που
αφορούσε το πενταετές αναπτυξιακό
πρόγραμμα, τονίζοντας παράλληλα:
τη σημαντική δουλειά που γίνεται
στα αρμόδια υπουργεία για την επε
ξεργασία της τελικής φάσης του πεν
ταετούς προγράμματος. Στη συνέχεια
ο πρωθυπουργοί τόνιπ«··
•ερευγω ακηοόοςος. Νομίζω όη
υπάρχει το κλίμα, η θέληση, η επιθυ

μία και του λαού, μα ακόμη και των
δημοσίων υπαλλήλων, που οι ίδιοι δεν
ΐυθύνονται. Ευθύνεται η ελληνική
πολιτεία, που πραγματικά, ουδέποτε
πήρε αποφασιστικά μέτρα για ι«
δημιουργήσει μιά αποδοτική και
δημιουργική δημοοιοΰπαλληλία. Αυτό
που είπε ο δήμαρχος και είπε μεταξύ
άλλων δύο πράγματα, από τα οποία το
πρώτο ήταν κουράγιο, σημαίνει πως α
ίδιος γνωρίζει, και κατά συνέπεια και
ο λαός της Κώ. ότι η θάλασσα είναι
αρκετά τρικυμιώδης και εκείνο που
ζητάει είναι εμείς που είμαστε οι
καπετάνιοι να έχουμε το θάρρος και
την αποφασιστικότητα να οδηγήσουμε
το πλοίο μέσα από την τρικυμιώδη
αυτή θάλασοα. Tu δεύτερα είναι ότι η
λαϊκή παρουσία δεν σημαίνει *ικανοπυίησε αιτήματα* ήταν δήλωση στρά
τευσης σε έναν αγώνα για την αλλαγή.
Και πρέπει να πάρει κανείς υπόφη
του, τόνισε ο πρωθυπουργός, ότι έχα
περάσει σχεδι'ιν ένας χρόνος από την
ημέρα των εκλογών του '81 και αυτό
σημαίνει πως δεν υπάρχει αυτό που λέ
γεται φθορά, γιατί ο λαός έχει πλήρως
συνειδητοποιήσει ότι η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ είναι τοποθετημένη αμειό
κλητά στην υπnpeSfa τυ>ν ουμςεραν
των γοιι ελληνικού Ααού και του ελλη
νικού έθνους».
Καταλήγοντας ο κ. Παπανδρέου
είπε: Είναι για μάς ένα μήνυμα, που

μας δίνει τις απαραίτητες δυνάμει
για να προχωρήσουμε και για ν0
μετουσιώσουμε σε πράξη το όρομ®
που ψήφισε ο λαός το '81·.

Χρειάζεται
επειγόντως
βοήθεια
I

}
7 *

Ο ακονιζόμενος Βεροιώτης ή!1*'
Κωνστανηνίδης, 28 χρόνων, τσ·^
ρας δύο παιδιών έχα απόλυτη 0 " \
νκη της οικονομικής βοήθειας όλώ*
μθς'
4 .
,
ωέ
Πάσχων από μιά δύσκολη a0”*
ναα (έχει όγκο στο χέρι) νο σ ηλεύω
σε κλινική του Τορόντο και έχα If*
ρουργηθεί tone φαρέε.
„
non μετά anu τρίμηνη νοση**^
χρειάζετιιι πολλά χρήματα 7 ' ° ^
πληρώσει εκεί και να επιστρέφει
Βέροια.
-,
Καλούνται όλοι οι φιλάνί'ώ«"^
και όσοι έχουν την οικονομική
τότητα να καταθέσουν σ«ι υπ/μο
Κτηματικής Τραπέζης ύ.τι μπ"^
ό
στον λογ/σμό 660150-2 στο Ó
Ευστρ. Κων/νίδη.

Θα ενισχυθεί
ο ρόλος των
συνεταιρισμών
Ο ρόλος των συνετιιτριομών θα
ενισχυθεί σημαντικά, με στόχο τη
μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη δια
κίνηση και εμπορία των οπωροκηπκυτικών.

Δεν κρύβεται
Ππραγματικότητα
k-

όλων των φορέων που

rivn V

με ΓΊ ν παραγωγή π, gla .

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ

Λνη
τίον Ρ°δα·άνων (Ενώσεις,
3 Γ » « Λ ς Ελλόγους, ΚοινοπραΕξαγωγείς.
Κιβωτοποιούς
*λ.π.)
μ,., .· συΥ*άλεσε το Σάββατο ο
3 Ϊ 2 2 Ρ Κ' Ni,f0Ç Πιν“^δη;· ®έμα
,,
αυτής συσκέψεως ήταν
oviuU Ρ<1ΜΤη των «·°ρέων και η
noon Υη. απ0νεων γΗ1 την εν γενει
Υ(ι·Υής ΓΓ'1* <ρε,ειν'ίί ροδακινοπαρα-

Πάνω στη βιασύνη του, όμαις, για

„ ’ ^^ληση αυτής της συσκέψεως
ι * Νομάρχης ξέχαπε να καλέσει
το» ^
και τουί εκπροσώπους
^ ύπου. Λέμε «ξέχασε».
Οκύ , ®^°υμε vu πιστέψουμε ότι
&<ηί*^α UIt°VE^7 ti τη δημοσιότητα
g_ επ,3υγχάνεται με την παρουσία
^πμοσιογρ<'κρ(ι)ν ot τ£γ01ίς σοβαρές
ula t0lH’ π“Ρ°ΥωΥθύς και την οικονο,DU τόπου συσκέψεις.
, ®*P°Ui στη σύσκεψη πιθανόν να
κυΒί Π,'αΐν και δυσάρεστα για την
Ρίρνηση της .Αλλαγής* πράγμα' Λ°Υε'ικά με την διακίνηση των
¡¿"aciv<av· Μήπως, όμως, οι άνθρω
ι *Ίί ·Αλλμγής» Πιστεύουν ότι οι
^ ™ ,Ι0Υράφοι είναι μόνο για τις
μπι ·°Τ£<’* ειδήσι.'ΐς ή νομίζουν ότι
Υ ν ί ' ν’* κρύψουν από την κοινή
».νίμ1'1' Τ!0" υπηρετεί ο Τύπος, τις
ι^^^μες Kui του; τάφους εκατόν
ν -όννοιν ροδάκινων;
‘Λλλ«ν^ 0υν άσχημα, κύριοι της
ΰσ0 ™ΐ*· τα σάπια ροδάκινα και
Ον to κ ο υκ ο υ λ ώ νετε στις
g » * * δεν κρύβεται η πραγματι-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΕ

ΒίΠΕΙ B KYBEPHHIH
Ναρκοθετείται η ελευθεροτυπία

Γο πέρασμα του ελύθερου δημο
κρατικού Τύπου στα κόμματα, μετυ
βάλλοντας τις εφημερίδες σε απλά
φερέφωνα, φαίνεται ότι έχει σαν άμε
σο στόχο η κυβέρνηση.
Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις
που έκανε στην Κώ Ο κ Παπανδρέου
και ιιπό σχετική κυβερνητική ανακοί
νωση.
Έτσι αντί να προσπαθήσει να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα και
την κρίση του ελληνικού Τύπου η
κυβέρνηση και να αποσοβήσει το
κλείσιμο και άλλων καθημερινών
εφημερίδων, ανακοινώνει «μέτρα» για
ενίσχυση της εκδόσεως καθαρώς
κομματικών εφημερίδων (τύπου
ΑΥΓΗΣ και ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ), ναρ
κοθετώντας έτσι την ύπαρξη ανεξάρ
τητου και αδέσμευτου Τύπου στη χώ
ρα μας.
ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Εν τω μεταξύ από την Ένωση
Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών
Εφημερίδων εκδόθηκε η παρακάτω
ανακοίνωση σχετικά με την κρίση
στον Τύπο:
«Επειδή τα συμπτώματα της κρί
σης στον Τύπο εκδηλώθηκυν πρώτα
στο χώρο των εθνικών καθημερινών
εφ ημερίδω ν, δεν σημαίνει ότι οι εφη
μερίδες της περιφέρειας κυκλοφο
ρούν κάτω από συνθήκες ιδανικές ή
ότι δεν τις άγγιξε η κρίση. Αντίθετα,
τα σωρεομένα άλυτα προβλήματα
που τις κυκλώνουν, ασκούν ολοένα
και περισσότερο μεγαλύτερη πίεση,
ώστε «δεν έχει πλοίο γι' αυτές, δεν
έχει οδό».
Και δεν έχει γιατί το κράτος ως
χώρα αρνήθηκε το διάλογο σε επίπε
δο συλλογικό και γι' αυτό αδιάβλητο.

Χωρίς ενίσχυση
της ΕΟΚ εφέτος
οι προβληματικές
Κα θ υ σ τ έ ρ η σ ε

η υ π ο β ο λ ή σ τ ο ιχ ε ί ω ν

Θι προβληματικές περιοχές κινδυνεύουν να μείνουν εφέτος χωρίς
νον εν^σχυοη της ΕΟΚ γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε
υτΐοβάλει π ς σχετικές καταστάσεις στην Κοινότητα.
Αυτό καταγγέλει ο πρώην βουλευτής Καρδίτσας κ. Δημ. Σιού^ 0 οποίος τονίζει ότι:
. Ενώ το 1981 η σχετική διαδικασία εκινήθη τέλη Ιουνίου με
Χες Ιούλιο,, και οι αγρότες έλαβαν τις παροχές της Κοινότητας τον
δεγ^^Ρΐ 0 *αι ΝοεμβΡι° τοϋ 'δίου έτους, για το φετινό πρόγραμμα
ελ« υπάρξει καμιά ανακοίνωση. Η σιωπή αυτή έχει δημιουργήσει
Γ / α ."τ1 ανησυχία στον αγροτικό πληθυσμό των περιοχών αυτών και
'ΡΡαζονχαι φόβοι μήπως τα προγράμματα αυτά ανασταλούν. Ιδιαίη
ΤΟνΚεται το γεγονός ότι τα προγράμματα για τις άγονες και
^°Ι'λη μ α πκ ές περιοχές κρίθηκε σαν εξαιρετικής σημασίας για την
κό * « * " » των πληθυσμών στις περιοχές αυτές, αλλά και σημαντιι° νήτρο για την ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας και Γεωργίας.

επιλέγοντας τον ατομικό και για τού νιας στον Γυπο. μι υ!ν ενίσχυση όλων
το διαβλητό. Με αποτέλεσμα η πολι των κομμάτων να εκδίδουν εβδομαδιαίες
τεία να οδηγεί τις εφημερίδες μας σε εφημερίδες. Χωρίς να διαφωνούμε προς
απόφαση αυτή της κυβέρνησης, πρτ
ένα μονόδρομο, όπου υπάρχει έξο την
πει όμως να σημειώσουμε ότι αυτή δεν εί
δος. Αφού στο τέλος της στενωπού ναι λύση του προβλήματος
το τίμημα θα είναι η απώλεια της
Η πολυφωνική αρμονία δεν εξασφαλι
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας ζεται μι απλό προσθετικό όθροισμα δια
φόρων φωνών που η κύθ μιά πάλλει στο
τους.
Αποτελεί ο δικός μας τομέας δικό της ήχο. Οπως ακριβά«; δύο ανθρω
μοναδική εξαίρεση του κανόνα συμ ποι που μιλούν ο κιιθένας απέναντι στον
μετοχής της άμεσα ενδιαφερόμενης άλλο χοιρίς να ακούν τί λέει ο άλλος δι.ν
ένα «διάλογο*·
οργάνωσης στις διαδικασίες και στα μας Ηδίνουν
αποθέωση της πολυφωνίας είναι
κέντρα των αποφάσεων όχι μόνο στις ένα σύνολο ουνεργιιζόμενων φωνων. Και
νομοθετικές προπαρασκευές. αλλά για την περίπτωσή μι»ς είναι η μορφή *κτι
και στα οργανωτικά, οικονομικά και
νη της εφημερίδας, που φιλοξενεί όλες τις
τεχνικά θέματα που θίγουν και συνθέ φωνές, όλες τις απόψεις, έστω κι αν εχει
μιά δική της προεξάρχουσα άποψη που
τουν τις δομές του ημερήσιου επαρ
χιακού Τύπου. Με στόχο τη διασφά «δίνει τον τόνο*.
Πλουραλιστική ενημέρωση δεν σημαί
λιση της βιωσιμότητας και της ανε
νει μόνο να έχουν όλιι τ« κόμματά, που το
ξαρτησίας του για μιά σωστή, αντί
καθένα τους είναι «αι μιά μορφή κατέστη
κείμενική και πολυφωνική πληροφό
μένης εξουσίας, τη φωνή της δικής τους
ρηση του κοινού.
σκοπιμότητας. Αλλά ιυ εξασφαλίζεται η
Για τούτο αναγκαστήκαμε, σύμ δυνατότητα έκφρασης, ερεύνας. προβλιγ
μαιισμού, ελέγχου κτίΟ; «ηγισυις* και από
φωνα και με τη σχετική απόφαση της
γενικής συνέλευσης των μελών της,
να ζητήσουμε την παρέμβαση του
πρωθυπουργού. Μας δήλωσαν ότι το
προσωπικό ενδιαφέρον του είναι αμεσώτατο.Και διαβεβαίωοαν, ότο. σε
προσεχή συνάντηση θα αναζητηθούν
σφαιρικά οι ορθές, απρόσωπες και
εφικτές λύσεις, Ως τότε θα αναμεί
νουμε«.
ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μετά την δήλωση του πρωθυ
πουργού στην Κώ. ότι για την χορή
γηση κεφαλείων κτνήαπως στις εκδο
ΑΘΗΝΑ 24 (ΛΠΕ)
τικές επιχειρήσεις, θα εξακολουθή
Αρχίζει μέσα στο Σεπτέμβριο η
σουν νσ ισχύουν δυσμενέστερες κατάρτιση φορολογικού νομοσχεδίου
προϋποθέσεις (εγγυήσεις επί ακινή
των) που δεν ισχύουν για τις άλλες
επιχειρήσεις, ανσκλοινώθηκε ότι, με
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ
εντολή του κ. Παπανδρέου θα καταρτισθεί μελέτη, για την ανάληψη από ΝΑΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
το κράτος ειδικών ρυθμίσεων για την
έκδοση εβφομαδιαίων εφημερίδων ΤΗΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
που θα ανήκουν σε κόμματα.
Μετά από κλ.ήωση που έγινε χθες
Η μελέτη θα γίνει από το υφυ
το απόγευμα στυ γραφεία της ΕΠΟ
πουργείο Τύπου και θα είναι κω το πλήρες πρόγραμμα της ΐης αγωνι
οικονομοτεχνική. Θα αφορά την στικής ημέρας του πρωταθλήματος
έκδοση εβδομαδιαίων κομματικών Β' Εθνικής κατηγορίας, το οποίο
εφημερίδων, μέχρι 12 σελίδων, σημειωτέον αρχίζει την άλλη Κυρια
καθώς και οικονομικές ρυθμίσεις, κή (5 Σεπτεμρίου) έχει ιος εξής:
που θα έχουν στόχο την μείωση των Πιερικός - Βέροια
εξόδων μας. Η μελέτη αυτή θα πρέπει Νάουσα - Γιαννιτσά
να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτώ
Κιλκισιακός Φλώρινα
βρίου. δηλαδή μετά τις δημοτικές Λαγκαδάς - Θήβα
εκλογές.
Ξάνθη - Αγρ· Αστέρας
Δικαίωμα για τις ευνοϊκές αυτές Νίκη Β. Αλεξανδρούπολη
ρυθμίσης, για τις οποίες θα δημιουρ- Κοζάνη - Εορδαϊκός
γηθεί ειδικός κρατικός φορέας, θα Καλαμαριά - Ολυμπιακός Β.
έχει κάθε κόμμα από το οποίο εκλέγε Καβάλα Τρίκαλα
ται βουλευτής ή ευρωβουλευτής, όχι Λεβαδειακός ή Πρέβεζα Πϋνθρακι·
όμως και όσα δημιουργούντιιι από κ ός
μετατάξεις βουλευτών.,
ΕΠΙΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ «ΜΕΤΡΑ«
Σε σχόλιο της χθεσινής φιλοκυβερνητικής «Ελευθεροτυπίας» αναφέ
ρδνται τα εξής, που δίνουν την
' Οπως ανακοινώθηκε από το Γενι
σωστή εικόνα για την πολυφωνία του
κό Επιτελείο Στρατού χθες στις 1 1.45
Τύπου:
ελικόπτερο του στρατού έπεσε στην
•Υπάρχει κάποια παρεξήγηση στη
περιοχή μεταξύ των χωριών Καταβιά
συλλογιστική στην οποία στηρίζεται η
και Απολάκια της Ρόδου ενώ εκτε
εισήγηση με την εξασφάλιση της πολυφω
λούσε υπηρεσία επιτηρήσεως για τον
εντοπισμό πυρκαγιών. Από τους
τρεις που επέβαιναν τραυματίσθηκαν
ελαφρά οι ανθυπολοχαγοί χειριστές
Γεωργ. Νίνος και Δημ. Γεωργουλάκος και διακομίστηκαν σε νοσοκο
μείο της Ρόδου.
Ο τρίτος που επέβαινε, στρατιώ
της Παν. Κορτσίδης δεν έπαθε τίπο
τε. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την αρμόδια υπηρεσία
του ΓΕΣ-

Φορολογικές
μεταρρυθμίσεις
από το 1983

Έπεσε
ελικόπτερο

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΟΚ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ
τη,μ,,Ι0^
Υια το παρακαται
Mukoq α *ίου ^όθη ύστερα από μιά
YV(0<n<Hv’?TT'm!,’t01’ d *a "Ρ0*0*; με
1 1(,ιλυι>ς ΟΓην πόλθ Τΐς
ότι
, . ι Κ0> που ανηλήφθηκα
„^πολλο, πρξπο
ναμαστε εκείνοι
IV*
ηεΡΐασΑ^ Υνη)ριςουμε οτι περασυν
Ηλλάς
από τΡίο χρόνια που η
„ 100Τιμ<> μέλοζ των
* όημαίνεΓ, £ οινοη1«ον (27/5/79)
Πολίτη

Π*· ''

Yla tOV Έ λ λ ή να

άλλδί,.. _ - ? ^'Π όν πρόκειται να
ώ!
άσς με την ένταξη της
ϊητιι τ . ’ οτΠν Ευρωπαϊκή Κοινό^ ε άτη, 6ρωττ,μα ουτό απασχολεί
Υό χώρο Πΰ.υ θέ·’“ <ττον τΧληνιοττιΟ ρΓ, Γ 'ν έντα^ «i?
Πει pf>v
ώμένη Ευρώπη την βλέ,<υν τελ«ι .<π'μαν,ι,τ0Γερο γεγονός
ύεάοτΡξ t01“ ^ χρόνων που θα επη0 ,ον το,ο ” 6ιί|ηοτε τη ζωή μέσα
»ην ι . ' Κα* ολλοι μεν περίμεναν
Τός ότ,
ρίου 1981, πιστεύον°ι ουοο,/'ί μερα εκείντ1 ®° ανοίξουν
Μ όνο τσ'
"όχίοει να ρέει *
άυτήμ
«Μανα» που θα τους λύσει
lfui οι <>ιπ 0λ“ Τομζ τα προβλήματα
ν<,ν τηνι ' ° 1 απαισ'όδοξοι. περίμεu O ^ ' n Ιανουάριου 1981. όπως οι
πισ ' 01 την θμέρα της εκτελέάή της ÍJTeutü vw9 ο Τ' «πό την στιγτ°ύ «... ast<1)9 θα αρχίσει η· δική
^ΤάοιροΓί!"",^ (λπιχειρηραηκή)
Π- Δυστυχώς, ot περισσό

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
τεροι βλέπαν την ένταξη μας στην
ΕΟΚ ο καθένας τους από τη σκοπιά
του ιδεολογικού του πιστεύω.
Γο ποιος βέβαια πρόκειται να
δικαιοιθεί κανείς δεν μπορεί να το πει
με βεβαιότητα γιατί τα επιχειρήματα
υπέρ και κατά της ένταξης είναι πολ
λά και από τις δύο πλευρές. Βέβαιο
όμως είναι ÓTt οι αλλαγές έγιναν και
θα γίνουν kui σε γενικές γραμμές
μπορούν να περιγράφουν με μιά σχε
τική ακρίβεια.
Την βεβαιότητα των μεταβολών
βέβαια κανείς δεν αμφισβητεί. Εκείνο
που αμφισβητείται είναι οι επιπτώ
σεις τους πάνω οτην ελληνική οικο
νομία και την ζωή του Έλληνα.
Πέρασαν δύο χρόνια περίπου από
την I Ιανουάριου 1981 Οιεηιπτώσεις
πάνω στην ελληνική οικονομάς ήταν
μάλλον θετικές και πιστεύουμε ότι Οα
γίνουν πιό θετικές για την- οικονομία
μας στο μέλλον, ύστερα από τις
ρυθμίσεις που επιδιώκει τι ελληνική
κυβέρνηση στις συμφωνίες μ « με
την ΕΟΚ
Αλλά ποιες είναι οι μεταβολές
αυτές στις οποίες άλλοι φοβούνται
και άλλοι περιμένουν με ελπίδα; Θα
δώσουμε παρακάτω μιά συνοπτική
εικόνα. Με τον όρο «Ένταξη στην
ΕΟΚ» νάειται η πλήρης ένταξη δηλ.

τους πολίτες εκείνους κηι οναι τοσο
πολλοί που δεν έχουν εκχωρήσει σε
κανόναν «αντιπρόσωπο* το δικαίωμα να
σκέφτεται για λογαριασμό τους.
Τα κόμματα έχουν το καθένα τους
δοσμέντς αλήθειες τους. Η ζωή όμως δεν
προχώρηατ με πς δοσμένες αλήθειες Η
μεγάλη κινητήρια δύναμή της ήταν η
αμφιβολία, η δυσπιστία, η ipeovu, η
περιέργεια, η αναζήτηση. Κι αυτή δεν
πρέπει να τραυματισθεί αλλά να προστο
τευθϋί.
Οανεξάρτητυς Τύπο; έχει πολλά μειο
νεκτήματα. Ο κομματικός όμως έχει ένα
μεγαλύτερο. Λεν εμφιβάλλο για τον εαυτό
του. Ο αναγνώστης του έχει καθήκον να
τον αγοράσει, Ενώ ο ανυγνώστη; της μη
κομματικής εφημερίδας έχει δικαίωμα να
την δέχεται ή να την απορρίπτει Την κρϊ
νει κάθ μέρα. Κάθε μέρα Κάθε μέρα.
Χωρίς σκάνδαλα και χωρίς προνομίες,
πρέπη πρώισ να φροντίσουμε γιη την
σωστή λειτουργία του ανεξάρτητου Τύ
που. 'Αλλωστε a κομματικός δεν rinu εί
δος υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα. Υπάρ
χει, κυκλυφυρετ κυι εισπράττει κι αυτός το
αντίτιμο της αξιοπιστίας του et αναγνώ
στες».

μετά ιην λήξη της μεταβατι·,
περιόδου.
I ΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣ
Με την ένταξη της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η ελλη
νική γεωργία θα ενσωματωθεί στην
κοινοτική και θα αρχίσει να εφαρμό
ζεται και γΓ αυτήν η κοινή αγροτική
πολιτική. Οι διαφορές μεταξύ της
εθνικής πολιτικής και της κοινής (της
κοινοτικής πολιτικής) συνοψίζονται
στα εξής σημεία. Η γεωργική πολιτι
κή της χώρας μας είχε και έχει και μέ
χρι σήμερα έντονο προστατευτικό
χαρακτήρα με δύο επιδιώξεις.
Πρώτο την κάλυψη εγχωρίων
αναγκών σε αγροτικά προϊόντα και
δεύτερο την στήριξη για τους παρα
γωγούς .υψηλών τιμών σε σχέση με
τις διεθνείς.
Για την επιτυχία της πολιτικής
αυτής οφ' ενός μεν εφαρμοζόταν απα
γόρευση της εισαγωγής αγροηκών
προϊόντων μπο το εσωτερικό α ιό ς
των περιπτώσεων, που η εγχώρια
παραγωγή ήταν ελλειμαηκή και αφ'
τέρου συγκέντρωση των πλεονασμά
των της παραγωγής. Στα πλαίσια της
Συνέχεια στην 2η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

στο οποίο θα συμπίριληψθσύν οι
φορολογικές μεταρρυθμίσεις ή διαρ
ρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν
τόσο στον τομέα της αμέσου όσο και
της εμμέσου φορολογίας και οι
οποίες θα ισχύσουν από το 1983. Το
φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί
στη Βουλή μαζί με τον προϋπολογι
σμό του επομένου έτους.
Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο υφυ
πουργός Οικονομικών κ. Παν. Ρου
μελιώτης συνεδρίασε για δεύτερη
φορά η επιτροπή της οποίας προϊσταται και πού είναι αρμόδιο για την
εκτίμηση των εσόδων.
Η επιτροπή αυτή θα προσδιορίσει
πρώτα τα έσοδα που θυ εισπραχθούν
μέσα στο 1982. κατά κατηγορία, και
με βάση τα στοιχεία αυτά θα προχαι
ρήαει στην πρόβλεψη των εσόδων
του 1983
Παράλληλα η επιτροπή θα εκπμή
σει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις
από τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις
που προτείνονται με τις φορολογικές
μεταρρυθμίσεις ή διαρρυθμίσεις που
θα γίνουν στα πλαίσια του νέου
φορολογικού νομοσχεδίου.
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
όπως και ο προϋπολογισμός του
1983 θα αποτελόσουν την αφετηρία
εφαρμογής της δημοσιονομικής πολι
τικής της κυβκρνήοεως στα πλαίσια
του πενταετούς προγράμματος.
Ο κ. Ρουμιλιώτης πρόσθεοε ότι
μέσα στο Σεπτέμβριο θα πρέπει νσ
έχει ολοκληρωθεί όλη η προεργασία
για τη σύνταξη του φορολογικού
νομοσχεδίου και του προΟπολογι
σμού.

Λυτό δήλωσε προχθές ο υπουργός
Εμπορίου κ. Γ. Μιοραϊτης. ρ οποίος
στηλίτευσε τη «συμπαιγνία* μερίδας
χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών,
που προσπαθούν νσ απομονιίισουν
τους συνεταιρισμούς, μην αγοράζον
τας το προϊόντα τους.
Το σημερινό σύστημα στη λαχανα
γορά είναι μεταβατικό. Πολύ σύντο
μα θα μείνουν στη λαχαναγορά μόνο
όσοι χονδρέμποροι δεχτούν τους
νέους όρους και προϋποθέσεις που θά
θέσει η κυβένρηση. Θα απομακρυν
θούν όσοι έχουν πολλές καταδίκες,
δυο και τρία καταστήματα και όσοι
παρουσιάζουν εικονικό (μικρό) ετή
σιο τζίρο στις επιχειρήσεις τους.
Αντίθετα οι συνεταιρισμοί θα ενι·
σχυθούν με συγκερκιμένα μέτρα:
Εξασφάλιση ίσων όρων εμπορίας,
προώθηση των προϊόντων των συνε
ταιρισμών στα νοσοκομεία, εγκατά
σταση και καταναλωτικών συνεταιρι
σμών στη λαχαναγορά του Ρέντη.
'Παραγωγοί και συνεταιρισμοί τό
νισκ ο κ. Μιοραϊτης, έδωσαν έναν
δικό τους αγώνα και κατάφεραν με τη
συμπαράσταση της Πολιτείας να πείσουν και τους πιο δύσπιστους για πς
τεράστιε«: δυνατότητες που διαθέ

τουν. Η προσπάθεια«τοτ*; θα πρέπει
να σψνεχισθεί, πολύ περισσότερο τώρα, ώστε να ξεπεράσουν τα μεταβατικύ στάδιο αυτών των ημερών·

Επαναπροσλήψεις
συνδικαλιστών
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
Λήγει στις 30 Αυγούστου η προ
θεσμία υποβολής δηλώσεων για την
επανιικρόοληψη εργαζομένων και
συνδικαλιστών που απολύθηκαν από
29 ΜαΤσυ 1976 μέχρι 30 Ιουνίου
19823 με βάση τον νόαο 330/76.
Λυτό ανακοίνωσε ει υπουργός
Εργασίας κ. Ε Γιαννόπουλος και
διευκρίνησε ότι η δήλωση επαναπρόσληψης πρέπει να κοινοποιηθεί «πό
τους ενδιαφερομένους μτ δικοοτικύ
επιμελητή στις επιχειρήσεις από πς
οποίες απολύθηκαν
Δικαίωμα επαναπρόπληψης. τόνι
σε ο κ. Γιαννόπουλος, έχουν τα μέλη
των διοικήσεων και τα ιδρυπκά μέλη
των σωματείων που απολύθηκαν ot
εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους
λύθηκαν για συνδικαλιστική δράση,
καθώς και οι μισθωτοί που απολύθη
καν στη διάρκεια απεργίας ή ένα μή
να πριν από την κήρυξή της ή σε διά
στημα δύο μηνάιν από την λήξη της.

Αισιοδοξία της Μελίνας
για τα «Ελγίνεια»
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
Αισιόδοξα είναι όλα τα μηνύματα
σχεπκά με το θέμα των μαρμάρων
του Παρθενώνα και «δημιουργούν
ελπιδοφόρες προοπτικές», δήλωσε
χθές η υπουργός Πολιτισμού και Επι
στημών κ Μ. Μερκσύρη κατά την
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιλογικού Συμβουλίου. Και πρόσθεσε ότι
είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον
υγώνα μέχρις ότου τα μάρμαρα του
Παρθενώνα επιστραφούν οτην Ελλά
δα.
Κατά την χθεσινή συνεδρίαση
του Κεντρικού Αρχαιλογικού Συμ
βουλίου που πραγματοποιήθηκε οπό
την προεδρία του καθηγητή κ.
Μανώλη Ανδρόνικου ολοκληρώθηκε
η επιλογή των έργων που από ελλη
νικής πλευράς θα παρουσιαστούν
στην έκθεση των · Ευρωπαλίων» που
θα εγκαινιαστούν μετά δίμηνο περί-

που στις Βρυξέλλες παρουσία και τοί:
πρωθυπουργού κ Α. Παπανδρίου.
Κατά τις εκδηλώσεις των «Ευρώ
πσλίων» που φέτος είναι εφιερωμένο
στην Ελλάδα θα πασουσιαστούν κπί
σης. αρχαία ελληνικά καλλιτεχνήμσ
τα από ξένα μουσεία, που αργότερα,
υπύ τον όρο της ισοτιμίας, Οα εκτε
θούν και στην ΕλλάδαΣτον πίνακα των καλλιτέχνημά
των που θα απασχολούν στις Βρυξέλλες για τα «Ευρωπάλια» έχουν περί
ληφθεί γλυπτά, βυζαντινές και μετα
βυζαντινές εικόνες, εκκλησιασπκά
κειμήλια καθώς και τοιχογραφίες
(όπως εκείνες της Επισκοπής Ευρα
τανίας). Τα καλλιιεχνήμαιιι « α τα
κειμήλια προέρχονται από το μου
σείο Λκροπόλοως. το Εθνικό Αρχα,
λογικό, το Βυζαντινό Μουσείο, το
Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο
Κανελλόπουλου. την ιδιωτική στιλ
λονή Γουλιινδρή κλ.π.

Επιστολή της
PLASTIFORM
Αχ. Τσαμήτρος Α.Ε.Β.Ε
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Νυριε Νομάρχη
Μετά τις σύσκεψης και ουζητήσιις που είχαμε με σας. tois οπηρίοιακοι»;
παράγοντες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. »iiniM uc την «--ΐ,υίο
στο ιρνοσιάοιό μας των εργαζομένων au τον οτοκλίΛομώ των μη υπτργ·.™ν
ίων. με την επιστολή μας αυτή κρίνουμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε sow
στο θέμα αυτά:
Είνιιι γνωστή στο Νομό και πιινελληΛνκύ νενικαη Βιομηχανία μας. ωοο ijr.
έδ|κι τη Βέροια.
Μι. μεγάλους κοπους εργοσιιι και αμέιρηιυυς εμπορικούς κιν,Υϋνονς. μ- ί »
σαμε νμ δημιουργήσουμε την βιομηχανία αυτή, που κατά γενική ομολογία tíναι πρώτιστη και σύγχρονη, εργάζεται δε επιιχιακά.
Πριν από Rμέρες περίπου η rrmpui, «πό λόγους καθαρα τεχνικό··*; και επυ
χειρησιακοϊις και μέτά απο γνωστοποίηση, προέβη στην απόλυση 2 υπαλλιγ
λων, ήτ,κ: 1. Ελισσάβετ Αοβεστάρα. Η ίδια μπροστά από 4 μήν·, περίπου ζ.γ
τησε usd την βιυμηχανίιι αύζηση. Η επιχείρηση δεν μποροίιστ νν διί*π ' αύξτι
ση και της αποντησε αρνητικά, μάλιστα δε της πρότειντ να βρή αλλού εργ,Ύΐπ
με μιγαλύτερο μεροκάματο. Δέχθηκε η (δω την λύαη κηι ,ήτιισε να συ«,Ή»η
εργαζόμενη για 1} μέρες μέχρι να βρή δουλειά. Πέρασην οι 15 μέρες και δε.
βρήκε άλλη δουλειά, όταν δε ρωτήθηκε σχετικά, ζήτησε νέα κροθιομίο Τελικό
μετά uoó νέες προθεσμίες κοι supaiáms;, υπολύθηκε νΟμιμα με κατανντλία και
ήδη έγινε παρακατάθεση της νόμιμης απσζημω*»ής τής
2 Μπρίο Φωτιάδου. Απολύθηκε νόμιμα, πήρ* τιι - απάλ.οση «α» την ατ-.’«
μίινση οπόλυσης kui δεν υπάρχει πρόβληιυι
Hipa οπό τις δυο αυτές απολύσεις u) ο εργαζόμενος Γτάργισ; Λήμας enea
τελίιψε την εργασία του ιιις ειδικού τεχνικού ηλεκτρολόγου, παρά εο γεγονός
ότι η βιομηχανία είχε ανάγκη τη; ειδικότητάς του λόγω ατυχήματος του άλλοι,
ττχνικοίι Παρακαλέσαμε va ropa μείνει στην εργασία του κηι να ηαρη την
άδαά του στο τέλος της περιόδου (σαιζόν), πλήν αυτός αυθαίεπτο έριγ· «-■έτσι κατήγγειλε αυτός μονομερώς την σύμβαση ιρνυοιω; και (ει ατ-μι.ιήκε
,
Συνΐχεω στην 4η

Σκέψεις για μιά πρόταση
Πριν «πό λίγρζ ημέρες είδαν το
φώς της δημοσιότητας μερικές σκέ
ψεις ενός διακεκριμένου συμπολίτου
μας. του καθηγητού κ. Γεωργίου
Τσαλέρα. Ο άνδρας είναι γνωστός
όπως γνωστή είναι και η προσφορά
του. Είναι βέβαιο ότι οι άξιοι δεν
χρειάζονται επαίνους και προβολή
γιατί έχουν επίγνωση της αξίας τους.
Γους «λιβανωτούς» επιδιώκουν μόνο
οι μετριότητες για να ικανοποιούν
την ματπιοόοξία τους και να αυτοεπιβεβαιώνοντοι.

ΤΗν περασμένη Παρασκευή 19
Αυγούστου και ώρα 9 μ.μ. έγιναν
πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Καβάσιλα από τον τοπικό πνευματικό
πολιτιστικό σύλλογο.
Οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγά
λη επιτυχία τόσο από άποψη προσέλ
Παρ' όλα αυτά η ανάγκη να γίνουν
κτίσης tou κοινού όσο και από της επιτέλους συνείδηση οι πρωτοπορια
πλευράς τθί οργάνωσης και της κές πράγματι αυτές σκέψης και προ
ποιότητας της δουλειάς. Αρχικώς τάσεις έκανε υποχρέωση τον σχολια
εμφανίστηκε το τοπικό μουσικό σμό τους.
συγκρότημα του πολιτιστικού πνευ
ματικού συλλόγου Καβασίλων και
Στις 17 Οκτωβρίου η χώρα μας
χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό, γιορτάζει. 'Οχι τιμώντας κάποιο
παρουσιάζοντας δημοτικούς χορούς παρελθόν ένδοξο αλλά εκλέγοντας.
και τραγούδια.
Λεν είναι ανάγκη νιι ειπωθεί πως αν ο
Την εκδήλωση παρακολούθησαν άνθρωπος είναι «πολιτικό ζώον* κατά
ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γεώρ τον Αριστοτέλη, ο Ελληνας «{ναι ο
γιος Πεχλιβάνης 0 παππάς τσυ κατ εξοχήν εκπρόσωπος αστού ταυ
χωριού και πολλοί άλλοι επίσημοι αφορίομεΜί Εκλέγο*'»* λοιπόν τους
Οι εκδηλώσεις έληξαν την iôiu μέρο εκπροσώπους σος στην τοπική αύτομετά τα μεσάνυχτα, με το μουσικοχο διοίκηση. Ο χώρος αυτός είναι ένας
ρευπκό συγκρότημα του τοπικού χώρος γνώριμος και αγαπητός για
συλλόγου και της Ευζείνου Λέσχης τον κ. Γ. Τσαλέρα. Δουλεύοντας από
τη θέση του πρώτου πολίτη έφτιαξε
Βεροίας.
β . ΓΟΛΣΟΥ7.ΙΛΗΣ την σημερινή Βέροια. Είνατ πολύ

ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
Ψ„ ,,κύ ο δημιουργός va novo το έρ
γο του kui να θέλει να το διατηρήσει.
Με αυτή πιστεύω - την αγάπη για
την πόλη του έκανε την πρώτη πρό
ταση στους συνυποψήφιους του:
«ΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ
ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΘΑΡΗ*. Ο πόλεμος της
ο'φίσσας και του φεϊγ - βολάν, το άγ
χος για την καλύτερη παρουσίαση, ο
«πόλεμος της νύχτας», όπως λέγεται
πλησιάζει. Κερδισμένος; Κανείς!!_
Εξοργισμένοι οι ιδιοκτήτες « η οι
καταστηματάρχες με την αλλοπρό
σαλλη φθορά της περιουσίας τους.
Ξενυχτισμένοι οι νέοι που εξαντλούν
τον δυναμισμό τους στην αυτυϊκανοποίηση του «κολλήσαμε τελευταίοι».
Βαριεστημένος και αδιάφορος ο πολί
της απέναντι στον καταιγισμό των
μηνυμάτων.
Ανυγκοία όμως η uipíoou. χγ^αιή
η στμαοω της και αντιμφιπβήπιτος ο
PiVVk; της στην προπαγηνδα
Συνεκτιμηση των παραπάνω από
ψεων είναι η κατάληξη της πρότασης
του κ. Τσαλέρα: «Ας ορίσουμε συγκε
κριμένους χώρους όπου οι υποψή
φιοι θο κολλούν τις αφίσαες τους σε

ίση επιφάνεια».
Θρίαμβος της στοργής τ<ο την
ιδιαίτερη πατρίδα,θρίαμβος τιγ. ■·υ'ί
ληψης για ίσες ευκαιρίες γνα τοικ.
υποψηφίους. Ας νχκήορ α καλύτε
ρος, όχι όμως ο πλουσιότερος. Ας
νικήσει ο ικανότερος, όχι ύιω*ς ο
εξτρεμιστής. Μια πρόταση που αν vi
vo δεκτή από τους άλλους υιταψη
φίους θα δώσει μια νέα πολιτισμένη
μορφή σταν αγώνα τον ικλσγι· κ"
θα οδηγήσει εους δημόσιοι»; ύ'-σ.·.-,
της πόλης μας ένα βήμα πιο κοντό
στην Ευρώπη.
Η δεύτερη πρόταση ολιι συνεχνιο
της πρώτης:
«Ας κρατήσουμε την Βέροια ησυ
λθ·
.
Μαζί με. την ρύπανση των τοιχω’
έρχεται και η ηχορύπανση. Στην διυηα<τών τα μιγύφίονπ νον ίκ*λ;>γ\κι:»Ν
r¿\*tpw v

υιτόσχονηιτ.

*urnyop<n>v,

όιαβββ.πώνΛ.-'ν-, Ενόν’μτο^γ.άπυιος
τρΒγι|ΐΚ4βττΑ φ ψ φ * **“*·' <τη
πβλλή»αΡ»
καημό»
μια
γυναικείσ φωνή προοπαθη νη πείσου
Εκσυγχρονισμένη έκδοση των «τελά
ληδων» της Τουρκοκρατίας με
τελειοποιημένους ενισχυτές και πανί
Συνέχεια στην 3η
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θέση - Φύλαρχος πφρικανών.
Μιας συγκοινωνίας μας τ’ αρχι
κά — Το Αντί... βρίσκεται απέ
ναντι του (καθ.) — Προσωπική
αντωνυμία.
Ποδοσφαιρικών
τιμωριών,,,
εργαλεία.
10 . Αυτή γιορτάζει το Νοέμβριο.
ΚΑΘΕΤΑ:
I. Αμερικάνικη χώρα.
1 Μ αυτήν ασχολείται και ο νευ
ρολόγος.
202 - Εγραφε το «Χωρίς οικο
γένεια* - Τ' αρχικά του πρώ
του... 'Ελληνα.
Είναι και τα Γεράνεια (καθ.) Νότα - Ανάποδα, τρέχει... στην
Ελβετία.
5. Με άλλη λέξη ο αγκώνας Προηγήβηκε της ΕΡΤ.
6 . Ουδέτερο ποσοτικής αντωνυμίας
ίκιιθ ί —Αντίστροφα, είναι και το
1982.
7 Διάκριση καλλονής - Μισό και
ανάποδο... σήμα — Μιά Ειρήνη
αντίστροφη και χαϊδευτική Ιξενι
κή).
9 Το ίδιο με το 7 οριζ. β’ - Μιά
ήμερα ομηρική - Ξενική κατά
φάση.
9. Εκεί βρίσκεται ο Φιντέλ Κάστρο
(γεν.).
10 Η ξεχιισιά στην κιιθαρεύουσα.
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Η . ν θ ) ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
\r P A N « λ ΕΠΙΛΟΗΣ 3. ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ 4. Ε.Α. Ι-ν ,'λ ' ΓΟΡΛΙΟΣ 6 ΣΛΝΙΑΜ 7. ΚΑΙ - ΟΙΟΝ 8 . ΚΑΤΙ)
Τ α 9 ΕΡΑΝΙΣΤΛΙ
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ΤΕΤΑΡΤΗ, 25
·> ΜΗ.ΟΗ AOVAQV
Oi ώιΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ZUA
S J ! t 'i i 'i t U
C.40 η ο«·* nor αθλητισμοί
■"iriMENfr ΙΪΛΙΔΕΙ
Hoc· ΝΙΜΙΛΛ ΝΙΑΛΪΜΠΙ
γ·>: ΒΐώΗζεη
ο*ο ΠΛ»ΑεΚι*ΐΜ|Ιϊ
Λΰ*ΤΰΡ TÇVPAA
17.00 o n k i t i t

ΤΕΤ Α Ρ Τ Η , 2 5
5 30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 ΜΙΣΗ OPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΙ ΝΤΑΙΗ
7 .0 0 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
( 0 0 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑ-

Τη 1978 κινεζικές και βιετναμικές
Δυνάμεις συγκρούονται στο «Πέρασμα
της Φιλίας· στα σύνορα ίω ν δύο χωρών.
Της ένοπλης αυγκρούσεως μεταξύ
το>ν δύο κομμουνιστικών χωρών προηγή
βήκε μακρύ περίοδος εντάσεως κατά την
οποία η κυβέρνηση του Ανόι έδκοξε από
τη χώρα χιλιάδες άτομα κινεζικής κατα

Υωγής

• ΑΣφού πήραν διαζύγιο το
1927 ο Τσέστερ και η Νταίζυ Ίσκηπ,
ζήσανε χωριστά και δεν ξανασυναντήβηκαν από τότε. Τώρα τελευταία
όμως έτυχε να ξαναβρεβούν για πρώ
τη φορά μετά 50 χρόνοι. Εκείνος
ήταν 20 χρόνων, χήρος και εκείνη 82
χήρα επίσης. Μιά ψύχραιμη εξέταση
τους έπεισε πως ήταν εντελώς ασή
μαντοι οι λόγοι για τους οποίους
χωρίσανε άλλοτε. Ο Τσάστερ πρότεινε τότε να επανορθώσουν το λάθος
τους. Η Νταίζυ δέχθηκε. Κυι έτσι
ξαναπαντρεύτηκαν, μισό αιώνα μετά
το διαζύγιό τους.
• Στο Λός Άντζελες, ο Σάμ
Λίμπερμαν ζήτησε διαζύγιο, γιατί η
γυναίκα του δεν του μαγείρευε. ·Ά ν
πρέπει να μαγειρεύω εγώ» είπε ιί να
την κάνω τότε τη γυναίκα;». Το δικα
στήριο έκανε δεκτή την αίτησή του.
• Στο Ιταλικό χωριό Τριγκόνο,
που φημίζεται για τη μακροζωία των
κατοίκων του, 15 αντρόγυνα γιόρτα
σαν πριν από μερικές μέρες τα 65
χρόνια της συζυγικής ζωής τους. Πά
νω από πεντακόσιοι γιοι, εγγόνια.
δισέγγονο ήταν παρόντες στον πανη
γυρισμό.
• Στην προθήκη ενός παρισινού
παντοπωλείου υπάρχει η ακόλουθη
πινακίδα: «Άν δε θέλετε να ζείτε. και
να τρώτε, τρώτε τουλάχιστον για να
ζήσω εγώ».
• Το 1956 κάποια κ. Άλεξ Τόμπσον από το Κέλγουντ του Καναδά,
παράγγειλε ταχυδρομικώς δυό χορ

9.15 ΗΟΤΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Υδρευση
Ο.λ.Ε. (αιαθμος)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
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Ν οσ ο κ ο μ είο
Δ Ε. Η. (βλάβες)
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Σήμερα Τετάρτη 25 Αυγούστου
1782 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
οα'ρμηκείο:
Τραίου Μανουσαρίδου
Μεγ. Αλεξάνδρου
Ενώ δαινυκτερεύει το φαρμακείο:
Σιμού Νίκου
τηλ. 27507

PcKTicbié

δές βιολιού και ενα κλειδί κιθάρας
Αλλά το γράμμα της παράπεσε. Βρε
θηκε μονάχα τώρα τελευταία και
στάλθηκε στον προορισμό του έπειτα
από 21 ο/άκληρα χρόνια. Ετσι η
παραγγελία εκτελέαθηκε επί τέλους.
Δυστυχώς όμως η Άλεξ Τόμπσον εί
χε πεθάνει στο μεταξύ.
• Στη Μαλάγα το πρωί του
Μεγάλου Σαββάτου συγκεντρώνουν
τους ζηράνους σε μια πλατεία και γί
νεται συναγωνισμός ποιος τα τους
πρωτοπλύνει τα πόδια.Κυρίες της
αριστοκρατίας προσφέρουν επίσης
αρώματα και δεν είναι λίγες εκείνες,
που παίρνουν μέρος στο πλύσιμο
των ποδιών.
• Μιά από τις παράξενες μανιες
έχει κάποιος Χάρμαν κάτοικος του
Μπούφαλο των Ηνωμένων Πολι
τειών. ' Εχει δημιουργήσει μιά συλλο
γή από 240 μποτίλιες και κουτιά με
μπίρα από διάφορα εργοστάσια όλα
διατηρημένα σε άριστη κατάσταση.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Τ Α Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Α Θ Α Υ Μ Α Τ Α

Ο Κλώντ Ρίς, ο θαυμάσιος Γάλ
λος ηθοποιός λατρεύει τη γυναίκα
του Κατερίνα. Μιά μέρα λοιπόν της
έλεγε.
- Χρυσή μου είσαι το όγδοο θαύμα
του κόσμου.
- Α ναι... Λοιπόν πρόσεχε να μη σε
πιάσω καμιά μέρα συντροφιά με ένα
από τα υπόλοιπα επτά.

ί«I

ΤΑε*

Τετάρτη 25 Αύγουστου tW*'

«ΛΑΟΣ»

2 2 199
2 2 .2 0 0
2 2 .3 1 4
4 1 .3 5 3

ΑΑΕίΑΝΛΡΕΙΑΣ
Π υ ρ ο ά β ε α τικ η
Δ Ε.Η. Ιβλαβες)
1.Κ Λ Ιποω τ β ο ή θ ειε ς)
Α μεση Δ ρ άσ η
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

2 3 .6 1 9

23.364
2 3 .3 7 6
100
121
199

★ * *
Κατά την διάρκεια των μεγάλων
γυμνασίων μιά μικρή ομάδα πρόκει
ται να περάσει ένα ποτάμι που συνή
θιυς είναι διαβατό με τα πόδαι. Αυτή
τη φορά τα νερά του είναι φουσκωμέ
να, γιατί είχαν πέσει πρόσφατα καταρακτώδεις βροχές. Ο επικεφαλής
λοχίας, αναφέρει με το ασύρματο
τηλέφωνο στο λοχαγό του ότι αδυνα
τεί να περάσει.
— Βλάκα! τον κεραυνοβολεί ο αξιω
ματικός. Πρέπει να περάσεις το ποτά
μι με τους άνδρες σου κ(«ι 9α το περά
σεις! Το μόνο που δικαιούσαι να κά
νεις είναι να ζητήσεις τα κατάλληλα
μέσα! Λοιπόν λέγε, τι χρειάζεσαι;
— Κυρ λοχαγέ, κάνα αμέσως ο
λοχίας. χρειάζομαι δώδεκα άνδρες με
ανάστημα δυό και πενήντα!
ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
Δυό φίλοι συναντιούνται.
Ο ένας έχει παντρευτεί πριν από
δύο μήνες και ο άλλος του λέει:
- Λοιπόν, Τάσο, η Λίτσα κι εσύ είσ
άστε παντρεμένοι κι ευτυχισμένοι.
- Ναι, απαντά ο Τάσος. Εκείνη είναι
ευτυχισμένη κι εγώ παντρεμένος.

Μ Π Ο ΥΝ ΤΖΟ ΛΑ Σ

ΊΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ
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ESCORO-COK TUYA 1,3
ESCORO 1.3 GT
FORD TAUNUS 1,3 tiowfirdÓK
EORD TAUNUS 1.6 ßoi>o/rd0K
TORO 1,6 GT /¡üvofjíiXÓK
FORO 2000 fjow^nXóK
FIAT 127
FIAT 128 l.l
FIAT 124 1,2-1,4
FIA T 124 SPESIAL
FIAT 132
V.W. 1,6
y.w. 1J

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB 180 O UNIMOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1.6
MAZDA 1.2
DATSUN 1J
DA TSUN 1,5
TOYOTA 1.2
TOYOTA 1.6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700
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κύμπλέ.

τιΜ ΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η

ΜΗΧΑΝΗ

-ο ες ΰινα* οι μηχανές ανακατασκευπς γιατί κύθε φτηνό και πρόχειρό στοιχίζει ακριβότερα

1 Μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξάψτ μηχανές στο εξωτερικό.

ΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ 8ι ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 15 6- Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 6 2 .4 5 0

ΒΕΡΟΙΑ

Εξ άλλου, σαν σήμερα το:
1580 Η Ισπανία εισβάλλει στην Πορτο
γαλία και καταλαμβάνπ τη χώρα
I860 Βρετανικά και ναλλικά στράτευμά
τα καταλαμβάνουν το Τιεν Ταίν
στον πόλεμο με την Κίνα.
1883 Τριάντα έξι χιλιάδες άτομα έχασαν
τη ζωή τους από παλιρροικό κύμα
που προκλήθηκτ. από έκρηξη ηψαι
στείου στις Ολλανδικές Ανατολικές
Ινδίες
1898 Οι Τούρκοι για να καταπνίξουν την
φωνή του Κρητικού λαού υπέρ της
ενοισειος. κατέσφαξαν 700 Ελληνες
και 14 Αγγλους στο Ηράκλειο
Κρήτης.
1921 Η στρατιά Μικράς Ασίας αφού απέ
τυχε να διασπάσει την τουρκική
τοποθεσία Ιαγγαρίου παίρνει αμυν
τική διάταξη.
1941 Βρετανικά και σοβιετικό στρατεύ
ματα εισβάλουν στο Ιράν μετά την
άρνηση του Σάχη να περιορίσει τον
αριθμό των Γερμανών που ζούσαν
στη χώρα.
I960 Μανιφέστο του σοβιετικού κομμου
νιστικού κόμματος καταδικάζει τον
δογματισμό του Μάο Τπα Τούνγκ.
1972 Η Kivu προβάλλει το πρώτο της βέ
το στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
QHG όταν συζητήθηκε το Οέμπ της
εντάξεως του Μπαγκλαντές στο διε
θνή οργανισμό.
1975 Μετατρέπονται σε ισόβια δεσμό οι
καταδίκες σε θάνατο τοιν τρών
Ελλήνων πραξικοπηματιών του
1967.
1980 Εγινε δεκτή η Ζιμπάμπουε στα
Μνωμένσ Έθνη σαν το 153ο μέλος
του διεθνούς οργανισμού.
1981 Ο εκπρόσωπος της Σ1Α Νταίηλ
Πήτερσον δήλωσε στην Ουάσιγκτον ότι «η κατηγορία, σύμφιονα
με το δημοσιογράφο Τζάκ Ά ντερ
σον. ότι η ΣΙ Α σχεδιάζει να δολο
φονήσει τον Καντάφι είναι απολύ
τως και εξ ολοκλήρου αναληθής».

m θ xem ex

Ti θα σερβίρετε με το ούζο
Το ούζο είναι ποτό κατ' εξοχήν
ελληνικό και κυρίως καλοκαιρινό.
Θιι το σερβίρετε το απόγευμα και το
βράδυ στη βεράντα πριν από ρο
φαγητό, θα το απολαύσετε με παγάκια το μεσημέρι. Μαζί με το ούζο
μπορείτε να σερίρετε βέβαια ελιές κά
θε είδους, πϊκλες. αντζούγιες. χταποδάκι, αγγουρόκι, κοπανιστή. Αλλά αν
θέλετε οι μεζέδες να είναι πλούσιοι
σας προτείνουμε:
Ντολμαδάκια σε κληματόφυλλα.
Τα ντολμαδάκια κονσέρβας είναι βέ
βαια μιά εύκολη λύση αλλά τα σπιτι
κά είναι πολύ πιό νόστιμα.
Μελιτζανοσαλάτα. που θα φτιάξε
τε με μελιτζάνες, ψημένες στο φούρ
νο και ξεφλουδισμένες, κοπανισμένες
με σκόρδο. ελαιό?2ΐδο και χυμό λεμο
νιού.
Ταραμοσαλάτα, που θ' αγοράσετε
έτοιμη ή θα φτιάξετε μόνη σας με
ταραμά χτυπημένο με χυμό λεμονιού
και καλό δουλεμένο με λάδι.
Διάφορα λαχανικά ωμά με σάλ
τσα αντζούγιας. που θα φτιάξετε ανα
κατεύοντας αντζουγιόπαστα με σκόρ
δο κοπανισμένο και ελαιόλαδο.
Ψωμάκια γεμιστά: παίρνετε μικρά
ψωμάκια όχι πολύ χοντρτά και αδειά
ζετε με προσοχή από την ψίχα, αφού
κόψετε τις δύο άκρες. Ανακατεύετε
βούτυρο με εντζουγιόπαστα, προσθέ
τετε κομματάκια από μαύρες και πρά
σινες ελιές και κομματάκια τυρί φέτα
και γεμίζετε τα ψωμάκια. Τα τυλίγετε
σε λαδόχαρτο, τα δένετε, τα βάζετε

Σκέψεις για
μιά πρόταση
Συνέχεια από την 1η
σχυρες κόρνες ταλαιπωρούν για ένα
και πλέον μήνα τους ανθρώπους που
πέρα από τις διαφωνίες της πολιτικής
έχουν και κάποια νεύρα. Και ταλαι
πωρούν ακόμη περισσότερο τους
άτυχους γείτονες που και τις ώρες
της κοινής ησυχίας υποχρεώνονται
να είναι παρόντες σε μια διαρκή
προεκλογική συγκέντρωση. Σεβα
σμός στον συνάνθρωπο είναι το νόη
μα της βαθειά φιλελεύθερης αυτής
πρότασης του κ. Γ. Τσαλέρα. Το μή
νυμά της πηγάζει από την αναγκαιό
τητα της περιχαράκωσης του ιδιωτι
κού από τον δημόσια τομέα. Νομίζω
ότι και αυτή την πρόταση πρέπει να
την αποδεχθούν οι άλλοι υποψήφιοι.
Γιατί το να αναγνωρίζεις ότι ο αντί
παλος έχει δίκηο δεν είναι ήττα αλλά
απόδειξη ανωτερότητας. Οι σκέψεις
αυτές όπως τις είδαμε στις τοπικές
εφημερίδες έχουν σαν κορωνίδα της
μια πρόταση εξαιρετικά σημαντική;
«ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ».
Ποιος αμφισβητεί ότι ο διάλογος
είναι αυστατικό στοιχείο της δημο
κρατίας; Ποιά μεγαλύτερη απόδειξη
δημοκροτικότητας υπάρχει από μια
πρότιιση για συζήτηση».
Είναι καιρός πια οι υποψήφιοι να
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, και να

m

συζητήσουν τα προγράμματα τους.
Να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν,
να προτείνουν πάντως να συζητή
σουν. Για να πείσουν τον πολίτη με
τις θέσεις τους κι όχι με τα μεγάφω
να. Με την κριτική της κι όχι με τους
κράχτες. Με τα σχέδιά της κι όχι με
το δίκιο του δυνατού. Η αποδοχή κι
αυτής της πρότασης θα είναι η μεγα
λύτερη υπηρεσία στο ανέβασμα της
ποιότητας του αγώνα, στην νηφαλιό
τητα, στην κριτική σκένη με λίγα λό
για στον πολιτισμό.
Θέλησα να γράψω τα παραπάνω
σαν συμβολή στην αναμέτρηση που
πλησιάζει. Μια αναμέτρηση που θα
αποτελέαει ιστορική ευκαιρία για την
Βέροια να προχωρήσει στην πρόοδο
και την δημιουργία.
Ένας συμπολίτης μας σαν υποψή
φιος δήμαρχος έκανε μερικές σκέψεις
υπό μορφή προτάσεων.
Ας τις δεχθούν οι άλλοι υποψήφιοι
κι ας τις εκτιμήσουμε εμείς οι «απ'
έξω».
Η έκφραση της εκτίμησης ποικί
λει. Άλλοι απλά θα τις επαινέσουν.
Άλλοι θα ενθουσιαστούν. Άλλοι θα
αδιαφορήσουν. Οι, περισσότεροι
όμως - πιστεύω - θα συμπαραταχθούν
και θα υποστηρίξουν έναν άνθρωπο
που τα οράματα του βρίσκονται ίσως
λίγο πιο μπροστά από την εποχή του.
ΣΑΚΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΟΚ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ

στο ψυγείο και τα αφήνετε μερικέ!
ώρες. Κατόπιν τα κόβετε σε φέτες κ®
τα σερβίρετε. Με τον ιόδιο τρόπό
μπορείτε να γεμίσετε πιπεριές που θα
κόψετε επίσης σε φέτες.
Τυροπιτάκια κάθε είδους. Μιά νό
στιμη και απλή συνταγή είναιη ακό
λουθη: ανακατεύετε I 1/2 φλιτζάνι
τσαγιού φέτα τριμμένη, με 1 φλιτζάνι·
τσαγιού αλεύρι, I αυγό, 1/2 ποτήρι
γάλα και λίγη σόδα σκόνη ή υγρήΑνακατεύετε καλά να γίνει πηχτός
χυλός. Ρίχνετε κουταλιές κοιταλιέξ
από το μίγμα σε τηγάνι με καυτό λάδι
ή βούτυρο. Σερβίρετε τα τυροπιτάκιΟ
καφτά.
Πιπεριές τηγανητής. Μπορείτε νο
τηγανίσετε τις μακρόστενες καφτερέςη
πιπεριές που θα βρείτε στο εμπόριο ή*1
τις καινές πιπεριές, τις οποίες κόβει*·
στη μέση σν είναι μεγάλες. Τις τηγβνίζετε σε καυτό λάδι, και αφού τις
βγάλετε ρίχνετε στο λάδι αυτό λίγο
ξίδι. Κατόπιν ρίχνετε το λυόόξιδΟ I
πάνω στις πιπεριές.
Σουβλάκια. Αν θέλετε να παρα
τείνετε την παραμονή σας και να ϊί
νουν οι μεζέδεί ένα πλούσιο βραδυνό'1
μπορείτε προς το τέλος να σερβιipeti-]
και σουβλάκια.
Σερβίρετε τους διάφορους μεζέ
δες ό/,ους μαζί ' ένα μεγάλο τραπέζι,
ή τους σερίρετε λίγους - λίγους. Στην
περίπτωση αυτή θα αρχίσετε από τα
χταποόάκια. τις ελιές, τις αντζούγιες.
και Ου προσθέτετε σιγά - σιγά τις
δικές σας σπεσιαλιτέ.
Πώς όμως θα σερβίρετε το ούζο;
Βασικά πρέπει να ξέρετε ότι ποτέ το
ούζο δεν μπαίνει στο ψηγείο. Μπο
ρείτε όμως να προσθέσετε στο ούζο
παγωμένο νερό ή παγάκια. Τα κατάλ
ληλα ποτήρια για ούζο είναι τα άδικά
μικρά. Αυτά ακριβώς προτιμούν οι
μερακλ.ήδες. Για εκείνους όμως που
θέλουν το ούζο αραιωμένο με νερό
και παγάκια μπορείτε να χρησιμο
ποιήσετε και ποτήρια σωλήνες.
Η φίλη oaf

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Φιλ,ιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62 τηλ. 22289
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ.. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βενιζέλου 147 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Για τον φώτα
• Για μερικούς ανόητους άν-,
τρες, όσο περισσότερα σιαμιιντικά
έχει μιά γυναίκα, τόσο περισσότερΟωραία είναι.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
K ai ö ia ß iÖ E ic c
tr»V .
κ φ η μ ε ρ ιό α μ α ς !

Συνέχεια uno την |η
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΜΕ ΤΗΝ
πολίτικης αυτής ιδιαίτερη προσοχή
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ
δίνονταν και δίνεται στην ενίσχυση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κΧπ.
της παραγωγής των παραδοσιακών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
προϊόντων μας.
Αντίθετα η κοινοτική αγροτική
πολιτική αποβλέπει αλλού. Η κοινή
αγροτική πολιτική έχει σαν στόχο
ϊην εξασφάλιση ικανοποιητικού εισ
οδήματος των παραγωγών της Κοι
νότητας με τις υψηλές τιμές που εξα
σφαλίζει για τους αγρότες μέσω των
μηχανισμών με τους οποίους προσ
τατεύεται από τον ανταγωνισμό του
εξωτερικού, αλλά και την πίεση επί
των τιμών που μπορώ να προκαλέσει
η υπέρμετρη προσφορά από το εσω
τερικό της Κοινότητας με συγκέν
τρωση η απόσυρση των πλεονασμά
των σε βάρος του κοινοτικού προϋ
πολογισμού.
Πέρα από τις θεωρητικές αυτές
διαφορές υπάρχουν και πρακτικές
μεταβολές που πρόκειται να συμ'βούν.
Η κοινοτική αγορά ανοίγει για
τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα που
θα εισάγονται ελεύθερα και χωρίς
κανένα πεοιυοισιιή σ' αυτήν μετά το
τέλος της μεταβατικής πεμ,,,οου..
Παράλληλα η ελληνική αγορά ανοί
γει για τα κοινοτικά αγροτικά προϊόν
τα που θα διακινούνται στη χώρα μας
με τους ίδιους όρους όπως τα ελληνι
κά. Η αγροτική παραγωγή θα προσ
τατεύεται έναντι των προϊόντων των
τρίτων χωρών με μηχανισμούς κοι
Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
νοτικούς και με τον ίδιο τρόπο που
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
θα προστατεύονται και τα κοινοτικά.
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων
Και εσείς
θα είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Κοινότητας, πράγμα που σημαίνει
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
ότι την τιμή που θα απολαμβάνει ο
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ευρωπαϊκός κοινοτικός αγρότης θα
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
την απολαμβάνει και ο Έλληνας. Οι
σας.
τιμές των αγροτικών προϊόντων συμ
Γράψτε μου
πληρώνονται από εισοδηματικές ενι
σχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές θα
'E lu ΚΜ'μενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
καταβάλονται από το ^ Κοινοτικό
η επιθυμία ή φ αντασ τικό! Αυτό μόνο. Κ α ι lia αποδειξ« ΟΚ εσάς την
Γεωργικό Ταμείο κπι θά είναι ίσες για
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ
όλους τους παραγωγούς της Κοινό
τητας. Αυτά σχετικά για τη γεωργία
Διεύθυνση
μας, αλλά το θέμα μας φυσικά δεν
Ν.
Ζαφειράκη 36
τελειώνει εδώ. Σε άλλο μας σημείωμα
θα
ασχοληθούμε:
ΜΕ
ΤΗΝ
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥ
Νάουσα - Μακεδονίας
ΜΑΤΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ

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

Για να ΜΑΘΕΤΕ
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0 ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ
ΤΗΝ ΔΟΞΑ
α α ζ ο χ ω ρ ιο υ

ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΤΤΑ
Η ΟΜΑΛΑ ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Σήμερα
Στο τουρνουά τηο Γιουγκοπλαβΐαο

Εξαιρετικά αποτελέσματα έφερε η
0 ” Í OiA ΛαζθΖ«Ρίθυ χάρις
Λ1ιμις στην
ο
ομάδα ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ του Φιλίππου,
ην· *ια του νέου συμβουλίου με στο διήμερο 14-15 Αυγούστου, στο
πτετη τ°ν πρόεδρο Γεω ργ KaptJQV¡.
Μπογκντάνσκι. Το Σάββατο έχασε,
ν·Γ,
.συάβούλους τους Γεωργ. μετά από πολύ καλή εμφάνιση, από
την πανίσχυρη Παρτιζάν Γευγελή, με
αΙ Γ “' · Στάθτ> ,Χ Ρεωργιου,
vu ru π7!<1ή° π0υ^0' ^λία Καραντί- 32-20 ημ. 15-8.
Η ομάδα της Παρτιζάν αγωνίζε
τον π» „?ίδη Θεόδωρο σκοπεύει
Πρωταθλητισμό. Γ,α τον σκοπό ται στην Β' εθνική κατηγορία της
Γιουγκοσλαβίας.
Kovnouw! πΡ°πονηττ| τον Σωκρ
Το αποτέλεσμα κρίνεται άδικο
όλοι ■/» ί 1 Και ηου π!ν αζ'α του
180 « » υ ν »ντί του ποσού των
για τον Φίλιππο. Η αλλαγή του περι
βάλλοντος και της ώρας, ο αγώνας
ιουν ™ °Ρχ' ° 1 φίλαθλο>°ς βοηθή
UV I1’v
πημένη τους ΔΟΞΑ
έγινε στις 11.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος,
συνετέλεσαν στο να χάσει η ομάδα
τον ρυθμό της και την αγωνιστικότητά της σε μεγάλα διαστήματα του
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
αγώνα.
Επίσης η ομάδα δεν ήταν εντελώς
ΕΘΝΙΚΟ
προετοιμασμένη, άρχισε πριν από 10
ωριου
μέρες την προετοιμασία της. σε αντί
θέση μς τους ανππάλους της, που
βρισκόταν στο ζενίθ της προετοιμα
Μ? ^ 5 1 Τασκησαπλίδης
σίας τους, μιά κιιι σε λίγες μέρες θα
Μ“Κρυνωη·"ΠΚ° ροθθ° ° Εθνικός άρχιζε το πρωτάθλημά τους.
Wiaiu ,
υ συνεχίζει την προετοιΠαρ' όλα αυτά στο πρώτο
Υπάρν,.
Γ0 νέο πρωτάθλημα,
15λεπτο.ο Φίλιππος στάθηκε ισάξιος
ξη για &ο^ α^ ° 5 ϊνβουσ,ασμός, όρε- αντίπαλος της Παρτιζάν και παρά το
αρχικό ξάφνιασμα από τους Γιουγκο^ τ ο υ Γ ΐ 1 απ0 τον
έ)ο ,^ Γ }·αφ<1ΐρ'στές κα' 01 σλάβους - έχανε με 4-1 τους πλησία
οταση '
“θεριστή την συμπαρά- σε στο σκορ 6-5 και 7-6 και τους
“^οδοξία ν,„ ° 1^ αεως· · Υπάρλ« απείλησε με ισοφάριση και να προη°τ° ν&> π Γ -Λ η ΐ^ Κθλή *WP4vun) γηθεί κιόλας στο σκορ. Η ατυχία
0,0 πρω τάβ? θλημα
Υνωστόν
όμως, η αστοχία και ο πολύ καλός
''νΡώτής 0 θπ2μα αυ,° "Κ Α· ερασι- τερματοφύλακας της Παρτιζάν δεν το
“Ι'ωνίζέται
Υ*“ Βρώτ^ φ0Ρ° επέτρεφαν.
*■***£ Τ
t o *ripa των
Στο διάστημα αυτό είχε 3 δοκά
°®°liv. Παν» °υ . ΓΟυ παρουσια- ρια, 3 χαμένα πέναλτυ και 4 φορές
ύ« cn Oucjn-cVl^ Β"“ Ρλει Π αισιοδοξία απέκρουσε εκπληκτικά τέτ α τέτ με
Οντιμίτ<οπ,^! ’5 αυτε9 μπορούν να τους παίκτες του Φιλίππου, ο Γιου
εΡόπα j-t . _uv κατά τον καλύτερο γκοσλάβος τερματοφύλακας.
Ομολογουμένως το 15λεπτο
’^ ° ς δε'ν 0\ 1,αλλω<1'!1 ΤΤ,ς ομάδος
^ “λλά Ulli α θ πατάκτηση του τί- αυτό, ήταν και το καλύτερο του
νμολογι^
θέση στον τελικό Φιλίππου, αλλά και του αγώνα, κατα
θορύβησε δε τους Γιουγκοσλάβους
r Ο Εθν,κόΓ'ί'1^ ·
ΠειΡά < p i J έχει προγραμματίσει παράγοντες και φιλάθλους που έβλε
Ρα έχει tur , ϊ .Κοινών, το πρόγραμ- παν την ελληνική ομάδα να πετά, να
απειλεί με ήττα την ομάδα τους και
Παπάγου να διεκδικεί το «τρόπαιο» του τουρ
νουά με πολλές αξιώσεις.
tyl|fc Μ°1 Μ Ατρόμητο Διαβατού
Η απόδοση αυτή του Φιλίππου
γέμιζε χαρά και ικανοποίηση τους
1.98? 03t'0pÍOU)·
ΒβΡΥ»νας) Μ ®Pl«Pßo Βεργίνας (γηπ. Έλληνες συνοδούς, αλλά ταυτόχρο
να και λύπη που έβλεπα να χάνονται
* « + ¿ g ΕπΐσΚ0πθ ΒεΡ°ίαζ (γηπ. τόσο σίγουρες ευκαιρίες για γκολ.
Δεν ξέρουμε ποιό θα ήταν το
^Ίπ. Λ.„» με, Ατρόμητο Διαβατού τελικό αποτέλεσμα, αν ο Φίλιππος
Από Ρ ,ου)·
δεν έχανε αυτές τις εκπληκτικές
"“νητής ^ '<’Í I E'V1Í περίοδο ο προ- ευκαιρίες. Μπορεί και να έχανε, σί
Γ!Ροπονεί r» ^®νικ°ύ Γ. Μαρούδας γουρα όμως το σκορ θα ήταν πολύ
<u παιδω £ θ'προύς του Εθνικού, περιορισμένο.
6η 1 0 1 2 « « 1214
Η Παρτιζάν, μετά την καταιγίδα
S δ«ο q>ODí-VUCnKa δεν έχουν δελ" αυτή του Φιλίππυ, άρχισε να συνέρ
?,μός τοο, Ρ V^ΐν εβδομάδα. Ο αρι- χεται και βαθμηδόν να αυξάνει το
¡¿'“Ρχει ' ön)ls^Pl“ 0Τ0υς τΡιάντα· σκορ και να ελέγχει το παοτέλεσμα,
W
T
* 1 φέτος κίνησις με μιά διαφορά 5 έως 9 γκολ, σε όλο
Tou Εθνικοί, 060^ ? για τι’ν °Ράδα το υπόλοιπο διάστημα.
Στο τελευταίο ΙΟλεπτο, ο προπο-

ΜΑΚΡΟΧ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗ ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι ΤΕΧ Ν ΙΤΕ Σ
Κ ΑΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Για
ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείι
ηι,ν°Ρ0 μική* “ικόπεδο, κντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
θΐ 128-1 Bta/vi“ Τ,μθ ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλέφωνο (031)

Π Α ΕΡΓΑΖΟ Μ ΕΝ Η Μ ΗΤΕΡΑ
Κόρίι
1προσφέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια.

" ‘“VO Ρώοσι

2-ητείτι

του ΓΙΑΝΝΗ AA EÜ

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι
*° και Ακορντεόν. Πληροφορίες τηλ. 27388 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ααμαριινάς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

νητής του Φιλίππου κ. Πένσος, ερρι
ξε στον αγώνα και τους «μικρούς* για
να ψηθούν στα δύσκολα παιχνίδια,
μιά και το σκορ δεν μπορούσε να δια
φοροποιηθεί. πλέον.
Πρώτος παίκτης του Φιλίππου ο
Αλεξανδρίδης. Πέτυχε θαυμάσια
γκολ με δυνατά σουτ που ξάφνιαζαν
τους αντιπάλους του .
Πολύ καλοί και οι Γκολιόπουλος,
Παυλίδης Θ, Σαββίδης, Καζαντζίδης.
Παναγιωτίδης και Μπλατσιώτης.
Από τους τερματοφύλακες, ο
Ποτουρίδης ήταν εγγύηση κάτω από
τα δοκάρια, δεν έφαγε κανένα «κοροΐδίστικο» γκολ.
Ο Παπαδόπουλος φάνηκε απροε
τοίμαστος, ενώ ο Παυλίδης έκανε
καλή εμφάνιση όσο αγωνίσθηκε.
Η διαιτησία των δύο Γιουγκο
σλάβων διαιτητών, ήταν άψογη.
Διηύθυναν τον αγώνα με καταπλη
κτική άνεση, άφησαν τις φάσεις να
εξελίσσονται και σφύριζαν, όταν
έπρεπε
Άξεζε πράγματι, οι Έλληνες διαι
τητές. να παρακολουθήσουν αυτούς
τους κυρίους πώς σφύριζαν. Θα απο
κόμιζαν τεράστια ωφέλη, για το πώς
σφυρίζουν οι ξένοι διαιτητές.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ποτουρίδης, Παπα
δόπουλος. Παυλίδης Ν. (τερματοφύ
λακες) Αλεξανδρίδης 9, Γκιλιόπουλος, Γιοβσνόπουλος 2, Παυλίδης Θ.
3, Σαββίδης 4. Καζαντζίδης 1, Παναγιωτίδης 1, Μπλατσιώτης, Δελιπρίμης. Τσολάκος, Σαράφης.
ΠΑΡΤΙΖΑΝ: Νικόλοφ, Ντούκοφ, Στόϊλοφ (τερματοφύλακες)
Ουζούνοφ Γ. 3, Λοζέφσκι, Ντεκάλεφ
4, Ουζούνωφ Σ. 10, Καρακόλεφ 4,
Ρέερ 1. Γκεργκεφ Μ. 4, Κοβάτσεφ 2,
Αρτζανλ,ίεφ, Γκεοργίεφ Γ. 4.
• Την Κυριακή το πρωί, 12 ώρα
Ελλάδος, παίζοντας ο Φίλιππος με
την ομάδα της Στρώμνιτσας για την
3-4η θέση, κέρδισε μετά υπό φαντα
στική εμφάνιση την δυνατή αντίπαλό
του με 29-25 ημ. 15-13.
Αν προς το τέλος του αγώνα, ο κ.
Πένσος άφηνε την πρώτη 7άδα, μέσα
στο παιχνίδι και δεν έκανε πολλές
αλλαγές, το σκορ θα έπαιρνε συντρι
πτικές διαστάσεις για την ομάδα της
Στρώμνιτσας.
Μέσα σε ένα ΙΟλεπτο - 8 ' έως 18'
του β' ημιχρόνου - ο Φίλιππος παί
ζοντας καταπληκτικό χαντ - μπώλ,
μετέτρεψε το επισφαλές σκορ 17-15
σε 24-15. Πέτυχε 7 έξοχα τέρματα
και δεν δέχθηκε κανένα. Ήταν το
καλύτερό του αγωνιστικό διάστημα
στο τουρνουά του Μπογκντάνσκι.
Η μπάλλα που τόσο τους αδίκησε
με την Παρτιζάν, με την συμπαθή
Στρώμνιτσα τους δικαίωσε και τους
ήθελε στην κυριολεξία.
Ό τι προσπάθειες έγιναν - σ' αυτό
το ΙΟλεπτο - όσα σουτ έκαναν οι παί
κτες του Φιλίππου, ήταν επιτυχημέ
να. Η διαφορά των 9 γκολ διατηρή
θηκε μέχρι το 22 ' 26-17.
Στα τελευταία 8 λεπτά ο κ. Πέν
σος, έβαλε και τους «μικρούς» - πολύ
σωστά - που έδειξαν ότι σε λίγο και
ρό, θα διεκδικούν με πολλές αξιώ
σεις, θέσεις στην πρώτη ομάδα.
Οι Αλεξανδρίδης, Γκιλιόπουλος.
Σαββίδης και Παυλίδης Θ. είχαν στα
διαστήματα που έπαιξαν και κυρίως
στο φανταστικό εκείνο ΙΟλεπτο, έξο
χη απόδοση.
Πολύ καλοί επίσης και οι Ποτου
ρίδης. Μπλατσιώτης, Καζαντζίδης,
Παναγιωτίδης.
*
Ασταθής ο Παπαδόπουλος - φά
νηκε τελείως απροετοίμαστος - ενώ ο
τρίτος τερματοφύλακας Παυλίδης Ν.,
είχε προς το τέλος του αγώνα μιά
εκπληκτική απόκρουση σε απ'
ευθείας σουτ αντιπάλου του.
Οι «μικροί» Δελιπρίμης, Τσολά
κος και Τζουβάρας διακρίθηκαν για
την μαχητικότητά τους.
Αφήσαμε τελευταίο τον Σαράφη.
Η απόδοσή του, μας ξάφνιασε όλους.
Κατά την γνώμη μας ήταν με την
Στρώμνιτσα ο καλύτερος παίκτης
του Φιλίππου. Φόβερά ευέλικτος
στην επίθεση - κέρδισε 5 πέναλτυ και έξοχος μαχητής στην άμυνα,
εντυπώσιασε τους Γιουγκοσλάβους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
φ ω τ ο σ τ ο ιχ ε ιο θ ε σ ία

- οφφςετ

εκ
δο τικ ή β ε ρ ο ια ς
(στα
τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
ε Γσ ρέα σύγχρονα μ ηχανήματα α να λα μ βά νουμ ε ό λ ε ς
τ,ς ΤνποΪΡαψικές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ολύχρω μ ες

Τ η λεφ ω νείσ τε μ α ς 2 9 .7 6 2

ΒΕΡΟΙΑ-

Αυτό το 6 (Σαραφηςί έλεγαν παί
ζει σαν καθαρόαιμος Γιουγκοσλάβος
παίκτης. Αν προσέξει και δεν πάρουν
τα μυαλά του αέρα, το μεγάλο ταλέν
το του Σαράφη - πιστεύουμε - ότι θα
Τον τελευταίο εντός έδρας φιλικν
λάμψει στον ελληνικό χώρο.
αγώνα της δίνει σήμερα η ΒΕΡΟΙΑ
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ποτουρίδης, Παπα (όπως είναι γνωστό το πρωτάθλημυ
δόπουλος. Παυλίδης Ν. (τερματοφύ αρχίζει την άλλη Κυριακή). Αντίπα
λακες) Μπλατσιώτης, Παυλίδης Θ 6 . λός της ο ΠΑΝΣΕΡΡα ΪΚΟΣ. από
Τζουβάρας, Σαράφης 1. Σαββίδης 8 , τον οποίο την περασμένη Τετάρτη
Καζαντζίδης, Γκιλιόπουλος 4, Αλε απέσπασε ισοπαλία ( 1 - 0 μέσα στις
ξανδρίδης 7. Παναγιωτίδης 3, Δελι- Σέρρες.
πρίμης. Τσολάκος.
Ό πως γίνεται αντιληπτό ο αγώ
ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ:
Μγιάντοφ.
νας, παρά τον φιλικό του χαρακτήρα,
Παλίφοφ. Αντώνοφ Μ. (τερματοφύ
λάκες) Γκεοργκιεφ Σ. 4, Βασίλεφ 3, παρουσιάζει μεγάλ.ο ενδιαφέρον .διό
τι και οι δύο αντίπαλοι σήμερα πραγ
Στογιάνοφ Μ. I, Μίτεφ. Βοσιλγιάνοφ. Βέλκοφ, Αντονόφσκι 1. Κόσεφ ματοποιούν πρόβα τζενεράλε εν όψη
1, Αντόνωφ 1, Στογιάνοφ 14, Τοντό- του νέου πρωταθλήματος, ενώ
παράλληλα οι φίλαθλοι θα έχουν την
ροφ, Ζλάτκοφ.
• Τα άλλα αποτελέσματα του ευκαιρία να δούν εναν πολύ καλής
ποιότητας αγώνα, μιά και η δυνιιμι
τουρνουά ήταν:
.κότης των δύο συγκροτημάτων μίνια Το Σάββατο: Μπλάντοστ
Στρώμνιτσα 30-26 και την Κυριακή γνωστή ανά το πανελλήνιοΟ αγώνας θα αρχίσει στις 5 30 το
στο τελικό Παρτιζάν - Μπλάντοστ
απόγευμα.
32-24.
Η τελική κατάταξη:
1) Παρτιζάν Γευγελή
2) Μλάντοστ Μπογιάνσκι
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
3) Φίλιππος Βέροιας
4) Στρώμνιτσα Στρώμνιτσας.
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
• Αξίζει να σημειωθεί ότι το παι
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
χνίδι του Σαββάτου Μλάντοστ
Στρώμνιτσα, διαιτητέυσε με μεγάλη
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
επιτυχία, ο συμπολίτης μας διαιτητής
Χάντ Μπώλ κ. Κασαμάκης.
Ο ΒΥΛΛΗΣ

ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΟΣ

«Να κι" η γιαγιά στη γωνιά καθι
σμένη,,, με ρυτίδες και άσπρα μαλ
λιά...·
Μιά φοράτην τραγουδούσαν, μιά
φορά έπλεκαν το εγκώμιο της ζωής
της.
Τώρα στα ευλογημένα χρόνια της
προόδου, τη; χαριτοβρύτου γραμματοσύνης, και γενικώς της πνευματι
κής ανοΛτύξπως, η γιαγιά κάθεται πά
λι σε μιά γωνιά, αλλά αναπολώντας
πραγματικά μόνο τα παληά παραγκω
νισμένη.
Δεν είναι εκείνη η γιαγιά - λέμε
για την πραγματική γιαγιά την γέρα
σμένη. κι όχι για κάτι γιαγιές που
έχουν το μυαλό τους στον καθρέπτη
μιά και η ηλικία τους το επιτρέπει και
ντρέπονται υπό του; διπλανοί« όταν
το εγγονάκι φωνάζει: Γιαγιά.
Κάθεται και τώρα στην γωνιά με
ρυτίδες και άσπρα μαλλιά, αλλά στο
παγκάκι, κι εκεί δίπλα της κάθονται
εαρά ζευγάρια, ανάκατα χωρίς να
υπολογίζουν ότι βρίσκεται μιά σεβά
σμια κυρία γιαγιά η οποία έχει ανά
γκην της καλωσύνης. του γλυκαμιλήματοι των νεαρών στιβάδων (γιατί
περί ανθρωπίνων στιβάδων πρόκειται
όταν τους βλέπουμε ανακατεμένους
χωρίς να καταλαβαίνουμε παιά πόδια
ανήκουν στον αρσενικό και ποιά στο

ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΕΣΩΒΑΛΤΑ
2
ΑΓΓΕΑΟΧΩΡΙ 3
Εσώβαλτα (Απ/νος Ιακιν. Ξανθό
πουλος)
Ύστερα από ένα ενδιαφέροντα
φιλικό αγώνα μεταξύ της τοπικής
ομάδος Μ. Αλέξανδρος Εσωβάλτων
και ΑΣΠΙΛΟΣ Αγγελοχωριαυ. νική
τρια ανεδείχθει η φιλοξενούμενη με
σκόρ τρία έναντι δυο.
Στο σκόρ προηγήθηκε η τοπική
ομάδα στο 16' με γκολ του Μπάρλα.
Στην συνέχεια, η φιλοξενούμενη ανε
βασε την απόδοσή της κατάφερε στο
39' στο 52' και στο 8 Γ να προηγηθεί
στο σκόρ και στο 89' να γίνει το τελι
κό 3-2 υπέρ της Α.Ο. ΑΣΠ1Σ.
Δίνοντας ρεσιτάλ ποδοσφαίρου η
ΑΣΠΙΣ, μας επιβεβαίωσε ότι η άνο
δός της στη Α' κατηγορία είναι θέμα
χρόνου, καθοδηγούμενη από τον
εξαίρετο προπονητή κ. Γ. Κελεσίδη
και με την υποστήριξη των φιλάθλων
τηςΔιακριθέντες μπορούμε να πούμε
ότι ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας,
όμως υπάρχουν και ορισμένοι που
ξεχώρισαν αυτοί είναι:
Παπαί'ωάννου Σάκης, Παπα'ίωάννου Γιάννης και ο Κελεσίδης Πόλυς,
ο άλλοτε παίκτης της Βέροιας που
ήταν και η μορφή του αγώνος και
σκόρερ των δυο τερμάτων.
Η Σύνθεση της νικήτριας είναι:
Αλεξανδρίδης, Τιλκερίδης (Καραμαλής), Πέογλου, Κεμεντζεντζίδης.
Πατζαρτζίδης, (Ντέντος), (Μησαίλί5ης), Παπαϊωάννου γ., Παπαί'ωάννου,
Κελεσίδης. Σπαθόπουλος, (Δάγγας).
Στύλος. (Δάγγας). Παπαϊωάννου Σ.

Στην Κοοτανώ

ΕΚΔΗΛ&ΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
28-29 Αυγούστου
Φέτος γιορτάζεται και σης 118 χώ
ρες στις οποίες υψίσταται ο προσνο
πικός θεσμός, η συμπλήρωση ιων 75
χρόνων του.
Τον ίδιο χρόνο συμπληρώνονται
και τα 10 χρόνια από την ίδρυση της
Ενωσης
Παλαιών
Προσκόπων
Βέροιας που δημιουργήθηκε στην
πρώτη συνάντηση των παλαιών
προσκόπων στην Καστανιά Βέροιας
τον Σεπτέμβριο του 1972
Το Διοικητικά Συμβούλιο της
Ένωσης αποφάσισε η ψετεινή 6 η
συνάντηση που θα γίνια στις 28-29
Αυγούστου να έχο πανηγυρικό
χαρακτήρα για να τιμήσει ης -αραπάνω επετείουςΤο Δ/κό συμβούλιο πυρακαλεϊ
όλους τους αδελφούς προσκόπους να
μη λείψαυν από αυτή την εκδήλωση
για να ξαναζωντανέψει το 107? με
την ιδρατική συνάντηση της Ένωσης
σε λαμπρότητα προσέλευσης κιιι
ενθουσιασμό.
»
Θα ήταν ακόμη μια ευκαιρία να
δούν οι αδελφοί πρόσκοποι την
πρόοδο των έργων στο Κοιασκην»τικό Κέντρο Καστανιάς και την τελι
κή του διαμόρφωση.

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Τ
ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Μ ε τ ις π σ Α η ές τιμ έε ς
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΘΕ,
που οφείλουν εισφορές ηοληές
δηλαδή οι·ό ιο 1980. 1981 κοι μέ
χρι τον μήναΜάίο του 1982 θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
τοιις αυτές μέχρι 31 Αυγούστου
19«?
Και ο λόγος που Οα πρέπει να
νίνει αυτό από τους οφείλοντες τέιοιες c-ιαφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιοίες εισφορές
ηυ(ϊ\θηκαν κατά 324(1 σ όλες τις
«ατηνορίες ανεξαιρέτως εάν ουτές
οι εισφορές οι παλπές (1980 1981
και 1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν
μττο την 31 Αυγούστου. θο πληρω
θούν με τις καινούργιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένο: Αυτοί οι
οσφαλιαμένοι που ανήκουν στην Γ
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα το ασφά
λιστρο αυτής της κατηγορίας έγινε
2500 δρχ, ΤΟ μήνα, αύξηση δηλαδή
κατό 800 δρχ. επάνω.
?την Δ κατηγορία, τα ασφΟλιοτρο μέχρι τώρα ηρον 2350 τώρα
έγινε 3100 δηλαδή αύξηση κατά
750 δρχ. το μήνο

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στο
γήπεδο του Αγ- Γεωργίου η τοπική
ομάδα νίκησε την Δόξα Μακροχω
ρίου με σκορ 2-1- Έγινε ένα πολύ
δυνατό παιχνίδι που πολλές φορές
γινόταν και νατιαθλητικό. Οι παίκτες
της τοπικής ομάδας πιό δεμένοι στο
κέντρο και πιό επικίνδυνοι μπροστά
δημιουργούσαν πολλά ρήγματα στην
αντίπαλη άμυνα. ΚΡειξαν μια αξιοζή
λευτη φυσική κατάσταση και καλή
τεχνική κατάρτιση. Ολα αυτά είναι
αποτελέσματα της δουλειάς που γίνε
ται φέτος στην ομάδα από τον πετυ
χημένο προπονητή Γιώργο Τερζή. Ο
άνθρωπος αυτός κατάφερε να δώσει
την προσωπικότητα που έλειπε στην
ομάδα και δίκαια οι φίλαθλοι αισιοόοξούν για τη νέα χρονιά. Η Δόξα είχε
την ατυχία να πέσει πάνω στον ευρι
σκόμενο σε πολύ καλή μέρο Απόλ
λωνα και δεν έδειξε πολλά πράγματα.
ΤΑ ΓΚΟΛ
2' Γίνεται ένα έμμεσο φάουλ μέσα
στην περιοχή- Ο Παπαδίνας Λ. στρώ
νει την μπάλλα στον Παπαδόπουλο
Π. το σουτ του οποίου καταλήγει στα
δίχτυα.
7 ’ Ο Λιόλιος με σουτ πλασέ ισο
φαρίζει για την Λόξα.
29' Ο Δοιιλόούρης Α. αφού βρέ
θηκε τέτ-α-τέτ με τον τερματοφύλακα
τον πλασάρει πολύ ωραία για να γρά
ψει το τελικό 2-1.

Διακρίθηκαν από την τοπική
ομάδα οι Σπυριδωνίδης (έσβησε το
ατού του Μακροχωρίου τον Λιάλιο)
Βουγιούκας, Παπαδόπουλος θ .

Στην 6 ' κατηγαρ-·.
πλήρωναν 28ι)0 τούτο :
νουν 3700 συξιγστ «αω
το μήνα.

μην ‘, ιχνούν της . . ... .

va rataβάλουν eovnπου οφείλουν

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

■

LE NUIT
3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης

Σας κρατούν συντρόφι
ΝΑΣΙΑ Α ιν ι ΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ λ υ κ λ :

ΔημογλΙόης- Απο την Δόξα ξπχόιρι
σαν ον Κολεσιόης, Αραμπατζής,
Φωστήρα πουλος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ: Εενιτιόης, I αρυπί
θης, Δημογλώης, Σπυριδωνίδης,
Παπαδίνας Δ. Παπαδόπουλος Π,
Παπαδόπουλος θ . Φωστήρα πουλος
(Παπιιδύπυΐ'λος Π.) Παπαδίνας Α.
Βουνιούκαε. Δουλδαύοτκ Γ. (Λουλ
όουρης Α.).
ΔΟΕΑτ
Σίγκιις.
Κελεσίδης,
Μαραντίδης, Κολεοίδης, Αμανα π
δης. Αραρπυτζής, Φωστηρόποολσς,
Γκόγκος. Λιόλιος, X’ Αθανασίου.
Βοργιαζίδης.

ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ
ΣΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ-ΒΟΥΛΑ ΡΑ Ϊλ
Γολίστ ο Δημηχράκης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Δ/ΝΣΗ..· I
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Στην ΣΤ κοτηγορ π
οτρο ήτμν 3500 2γ>ι.,
υε 4.800 Αοι
Από την έκτη βατή',τη
νω ti ναι ποαοιρττικέ > ,
και το οσοάύιΤΗν κ ·.·.
σvalono «nía J 7 l .
Τυνιζεται '.ι-ον η—W
1 Γ, JU-T r
του 1980 μπΟρυΟτ - ϊ r
- ς
μέχρι τι^ 31 Αυτυί-ι"",.
καθυστ· ρήσεως
>ρ.
ριοκο αναοίμιττί' ότι VS .· -ο-)
απεμγί&ς .uv ειρνι|:·τ«σε.τ. ; π. μ»
γνωστό κραιπστ ·1® νί
· , α»{·
μη Χάγυι των »ΰΑρ/.πι, ·,,, , ·. ,ί
θα πρέπει τ>ι αττου· - ι·.
μποριιάν νο πεν 3 όΓ· ί .
φεια ίου ΤΕΗΕ loin*
·ι
Αβραμίώη Βέιισκνυ- . ··
''
πρωί μέχρι τις 11 ιι -.-ο--· τ
-.
puioouv τις αφιτ ίδω ·,—. · . ς » .
νπενθυμιί*- ι ............
ασφολισμί νους η-.·.. · ·
σαν τις πρλη.'ς '..νς o r ,. _ ·-.

Σας περιμένουμε
κάθε βράδυ

ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧ.
1
Αγ Γεώργιος (Αντ/τής Λέων.
Αθανασιάδης)

θηλυκό) Και n u n όλα - τ · ■ - - ,
καύμενούλα γιαγιά που
από αγάπη, σεβασμό κ.υ -.¡ν:
περισσότερο.
Ο νούς μου πήγε
.. ¡,
Μαρία την θυμοί»-ται ν
ροι που γύριζε μίσ„
πλέκοντας το τσορστι τ ,
λογούσε: Νόμιζε soc ocv ίκοικί
τα λόγια της:
«Εμείς εκείνα το χμτ » ,
χωριά μας μαρί ανοίγο»'.
νούδια μας και τα νιοφ,,,.
τω από τον ίσκιο κ·τι τιι n .Vî·,
πλέκαμε τα τσορσιΛκ,
ταντελούδιο μας και τόσα καΐ/ι )
μι μαρί_ Και τώρα Μπός . · χιζε το Ιδιο το ß»-U όλη <ν -,,ι. γ
Πού κίοαι τώρα Μομϊυ · , ι .
και ri θα έλεγα; άραγςς
Και η κΐίΟμέκη η σημ, <,»· | - ,μ- ,-,
που βλέπει τους διαβασμένε.... ,τς
πούμε νέοι»; κιυ »¿υνί'-. · ϊ - -.«·
μεγαλυτέρας προσοχής. Κα ι , ναι υποχρεωμένη ,·Λ <:Κ
νοινιό tou πογκακιοϊ' ωτι s« β ·■■
τις ασχήμιες.
Τότε την ευλογούσαν. Τ
θέλει u; μιλήοα. θα ιικο,'.,ωραία... μονολεκτικά που oco.v. ' ι η
Μαρία, «κείνα μι τη σίτο'ο »ο,-.·.·»
ιαι επί ίων uuyvatim' οι μμν.τ.·. ·
χασομέρηδες...

Ν ο ο υ ο Γ ις - Β ε ρ ο '

Ο ι εκλογές
ο τ α ΕΒΕ

1« ανακοίνωσή ιον tu ESE
Αθηνών τοΜζτι ότι «.τηοοΐτητη
,τ<ις|*ηΛ*4»Λη για την αντνηιχχχυr.nruxiVitçrr, εκπροσώπηση των
λϋαφόοωΥ χατηγο^ιινν - επ«γν*λμότ«ν oto Wo Λκχχηιιχό Σνμοοί*Juo. είναι η tvQVUÇ·] ό'-νατή οιαυ^τοχή στις προσεχείς εκλογές.

Το ΕΒΕΑ καλεί τα μέλη τον, μέ
XtX 10.9 82 να «ιχοινωνηοίκΐΓν μι
την αρμόδια υπηρεσίο τον (τηλ.
>610 623) για την ιαχταποίεμχη των
οψειλΛμένων συνδρομών

Διαμαρτυρία
της ΑΔΕΔΥ
Αναφορά στον Ειοαγγτ>¿a toe
Αρείου Πάγον, · σχετικά μ την
απόφαση και Ειρηνοδικείου Αθή
νας μ» την οποία αναστέλλεται η
πραγματοποίηση τον σννεΛρυνυ
των δημοσίων « ü U ^ lo iv , .του τΐχκ
npoYpoutunumt γ\α tic 31 Αννοϋ·
στον «ο νχαβάλη η Εκιελεεττοιή
Βπιΐρσπή της ΑΔΕΔΥ Η η-νντική
ομάΛσ της ΑΔΕΔΥ œtixjôotot
οτίτπκ να υποδάλ-ει ι-πόμντ*κι <τνη
Πρόεδρο της Δημοκρατία». τα πο
λιτικά κόμματα, τονς Δαθνεξς Οργετησμούς χαι τις ôiiOvri- συνδι
καλιστικές οργανώσεις, ατού
ανεχηέρεται ντο κΐΔερτητίχό πρα
ξικόπημα»

I *3

JP*

Ο εκλογές «πα ΓμΤίτοοΛιομηχ··»
ν\χά
θα γίνουν νί,γ,
uto τελευταίο τρίμηνο to r >9tC

Η «υβίρνηαη. .roormíHvru, ανημττύιχιοτ \ιλ νομοΑπιχή ζά-θμιση,
χοτά τον ευνοϊκότερο τρόπο, to
ζήτημα της χαιι*6 ολής των πα
λαιών συνδρομών (οι αννάρομές tía
εξικμ».ηάούν Of 4 άτοκες ετήσιες

α ί# ό 9 &
Τλ η ι 7 ¿ ó é /ia

Έ νοπλο αγώνα απειλούν
οι Παλαιστίνιοι μαχητές
ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΔΑΦΗ
ΒΗΡΥΤΟΣ 24
Ένοπλο αγώνιι οτα κατεχόμενα
από τους Ισροηλινούς εδάφη είναι
αποφασισμένοι να δώσουν οι Παλαι
οτίνιοι μαχητές που εγκαταλείπουν
ΤΟ Λίβανο. «Οι επιθέσεις που θα εξαπολϋσαυμε σύντομα στις κατεχόμενες περιοχές και μπροστά στα μάτια
όλου του κόσμου θα κάνουν τις τρί
χες του Μπεγκιν να σηκωθούν» τόνι
σε ο Αμπιί Ιγιάντ, δεύτερος στην
ιεραρχιπ της ηγεσίας της Οργάνωσης
για την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης.
Σε συνέντευξή του σε αόησεονραφικό πρακτορείο ο Αμπά Ιγιόντ
πρόαθεητ.:
• Η στρατιωτική παρουσία μας θα
εξακολουθήσει να υπάρχει σε όποια
χώρα καταφύγουμε μετά την αποχώ
ρηση από τη Βηρυτό, υλλά θα είναι

ιδιαίτερα αισθητή στα κατεχόμεΐΌ
από το Ισραήλ εδάφη».
Ο Ιγιόντ δεν διευκρίνησε ποιά θα
είναι η μορφή αυτών των επιθέσεων
αλλά υπογράμμισε: «θα το λέω συνε
χώς, δεν θα αναγνωρίσουμε το κρά
τος του Ισραήλ.. Συνεχίζουμε να
πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλη διέ
ξοδος για μας από τον ένοπλο αγώ
να».
Σε χθεσινοβραδυνές δηλώσεις
του ο Ναγιέφ Χαουατμέχ, ηγέτης του
«Μαρξιστικού Δημοκρατικού Μετώ
που για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης» τόνισε ότι η αποχώρη
ση των Παλαιστινίων ανταρτών από
τη Βηρυτό δεν αποτελεί παρά ένα
προσωρινό μέτρο που θα προετοιμά
σει την επανασυγκέντρωσή τους στα
σύνορα με την κατεχόμενη Παλαιστί
νη».

fia

31 Αυγοϋστου
λή γ« η προθεσμία
γιπ τη ρύθμιση
των οφειλών
στο Δημόσιο

Ο Ανύρί α ς ΠοπανΑρΐον νποόιχτιηι τον χ. Πίοσυ. Σι Δεύτερο
ΛΑβνο, ο ι>.το!>ργσς Εξω τερο<ών Γιά\α·ης Χαρα/.αμ.-τΑ.’ΐονλος χαι ο
σϊ'μύονλος τον πρωθυπουργού χ, Ι’ονμηάΐης.

Αήηιι στις 31 Αυγοέκπου η *&>■
(kmtia που ιίχε Ν Λ ί στους
λί*γΐΛ·ι»τνπινς για να υπυΑάλοσν αί
_ργοη νΰ».νονης Τα»ν οφίιλοϊν τους
πςκκ, τ·! Δημόσιο. Οι οποίες έληξαν
επίς 31 Δεκέμβριον 19Β0
Αυτό υχενθυφίζέται <κ οναχοίνοτη του υπουργείου Οικονομι
κών. στην οποία προστίθεται ñu
στην προθτομίη αντή h t θα totiti
ποροτοοη

Τ ό ν έο σ ύσ τημα
γιο τα δ ά ν ο α
τ ή ς « Κ τη μ α τική ς»
π·»« * η ΐΛίχν-

OiotK-io-

n
:ης ·ι>·«αιι«*π τβωι»ίοι·.
Μ ίτ»β<ιβ<νΜβ«> «η» ntpntn. Η Αν««·

οτβντ*·*οβέβι»με ίο* *β 4«οΙβ«ι·ηο»ι
«,Λ «Αν (OPArynon στκγ=κ»>«·ν ·«··■«·«
U É ΤΛ « Μ ι η

«3 a u t *

.« » .« e u r o v i u ) οβ·

Μληικ β·αβι·οο»·κ «οι «a*««-ίο«το.
«ρονΐ£·κΛτπτ«κ VA την mryootuUI 4ro
•oiaoiov.

Συνομιλία μιας ώρας
Ανδρέα και Περσυ
- όχι για τις βάσεις
Μιας ώρας ιδιαίτερη
ρη συνομιλία είχε, χτες, οο πρωθυπουργός
ττρωθι»
Ανδρεας Πατιανδρεου,
4, με τον πρόεδρο
πρόεδρο της Ητπροπής
Ητττροπής IΕξωτεραιών
ικανιιιός Γ
Πέρο που βρί
Υπρθέσεειιν της Αρερκιανικής
Γιρουοκες
ιρονκοας κ. Τοαρλς Περού,
σκεται ηδη στην Κύπρο
ρο με ΜερευνητΑΐή αποστολή.
Ο κυβερνητικός εκπρόσω
ισττος
πος ανακοίνωσε ότι η συζήτηση κάλυψε
ευρύτατο φάορα
Αρχισε
. . θεμάτων. ΑρΧ
*1 σττό το Κυπριακό
. , και το Μεοανατολί* 6 και επεκτάθηκε στις Γλληνοαμιρικανικές σχε
[έσεις - με εξαίρεση,
ί,αν.
Οττιος είπε, το 91μσ τιον υόσειον, που δεν το έθιξοπ
Μετά τη συνάντηση ο κ. Παποτνδρέου δήλωσε:
•ϊεχα την ευκαιρία να συζη
τήσω με τον γερουσιαστή

Επιστολή
της PLASTIFORM
Συνέχεια από την ιη
fit Ο Νικάς ΛιιιιιΗριος ήταν υπάλληλος μ* 15 ημερομίαθω κατά διαστήματα
CT« ϊΐ«κιλη··.Ί'· τμΑυομίσθι,ις ως δόκιμος, πλήν δεν μπορούσε να προοφέρη
την «pi«-« non τη» ανητέθηκε ton (παυσε να εργάζεται., χωρίς βέβαια νά γ>
-ιττι λόγος για καταγγελία, αφού αύμβυαη κρ/απίας που να δικαιυλογή καταγ'
γελώ και αποζημίωση, κατά ιυν νόμον δεν ντιήρξϊ. λόγω μικρού χρόνού. Μετά
από αυτά το εργατικό κέντρο Βέροιας μας κοινοποίησε την από 19-8-82 εξώδι«II διαιιιιρτυρίο και υος ννωστοποίησπ ύ οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν διότι
δήθεν »απολύθηκαν 4 τρναζΟιανοι άκυρα και παριΐνομα».
Οπο»ς είνσ- φανερό δκν υπάρχει θίμα άκυρων ιι.τιιλικιτ,ων και απολύσεων.
οφι>ό η Φ'υααότΊ, αποδέχθηκε την απόλυση και πήρε την αποζημίωση, ο Αημ.
Νικάς ω«υ μόνον ημερομίσθια έκαμε οος δόκιμος εργάτης, ο Γεωργ. Λήμας
κ·*.:ήγγ*»>Λ..-ντ,ίς μονημερώς τηνσόμ(1αση. η δε Ελισσάβι,τ Ασβεστάρα απιιλύ
θ η νόμιμα.
Αλλ.ύβτεΟΦΟωίήπο'ε αμφισβήτηση tuivtu m n δέματα αυτά είναι αρμοδιό
τητα Ττ>ν Δυαί'ΤΤηρΙηιν. εμρου μποραόν νυ προσιρύνουν οι εργαζόμενοι.

Ατό μέρτ; ·ί<α μια μκρη ομαδα απεργών tou εργοστασίου μας, βοηθούμε
«η ατό TW ΠΧ -1-··« τόύ λργατικού Κέντρου και άλλα πρόσωπα ογνώοια ον
Λς. με T.--5-C . γρόνυμο.αυθαίρετο και πρωακοανή mn ήθη συνεργασίας4 (ryu
δότ.- ν - fργ,υζομέν-,-ν, όχι μδνον-συνιχίζσυν την απεργία τοις, αλλά από
κίκ·τ ν το ερττνττόοιο *ατ ισωγορευουν και ης συναλλαγές ακόμα μ«πελάτες
μ*. "■ -.- .σκεετίς, απειλούν δε <ιι. αποκλείουν τους άλλους εργάτες ιτσυ θί
λσκτ 'η εργιυτθσνν και δεν απτργοόν,
Πρ»·»·-:- ν ; t\ :p>.ja ηβικά και νομυσί απαράδεκτη μέσα σε μια σιιντβταγ
μένη πολιτεία iu Υύμονις κιπ τάξη, αυθαίρετη, καταχραοτική και ποινικά κολά
«μη. Λφυύ πρ<πι[·ηλλπται βάναυσα η προσωπική ελευθερία, η ελευθτρω της
ερ-,οσία-; η ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας, το οικογενειακό άσυλο, η π(
στη. η φτ^η και η αξιοπρέπεια της εταιρίας μας και εμού.
Παρά ας δα^αρτορκς μας προς τις αοχές (εποπιεία εργασίας, Αεπυνομία
κλπ.) f r, μ®- τροστό-πιααν δεν απομίοερυναν τοος απεργούς και τοος άλλους,
ωστι να <|)τ-·γίκ/.νε Κ«·. άλα> αυτά παράνομα «οι χωρίς καμμιά προσψ,ιγιί
σι= Λικαοτηρ^ι Είναι πεε«ττο να τονίσουμε τη μεγάλη ζημιά μας, αλλά κιιι
Π|ν ζημιά Τ.- τ,ιν γγοραστών κιβωτίων (Γεωργ. Ευνσ/σμοί. εξάγωγας. έμπαν ' αγροττς. πείατες μας, κλπ,ι σε εποχή μάλιστα αιχμής για. την διακίνηση
Μιν γεωργικών προϊόντων.
Κύριε Νοαάοτα
7ητ®Μ»τ «ι ηαρεμδήτε προσωπικά για την απομάκρυνση των απεργών και
τυν* οσχι-. χν τροσσπων του αποκλείουν το εργοστάσιό μας στους μη απερ
ΓΗΐντο; χ-υι ιι-τους. ϊμι την εξασφάλιση ελεύθερης εργασίυς του εργυστασίυιι
και :<m μτ μτ,.γτυύντιπν εργιιζομ(νιυν που κπί συνόλαυ *7 50 ατόμων ανέρχυντ« as 21 .
to ; όνύώΓοαμε On οποιαΑηπισγ απιζραση τσι> Δικαστηρίου εκδοθή θα είναι
<μισιι·ς αποδέκτη από μας με όλες πς συνίποες.
'λκ*,·.,,. >ε λι τή τΙμαστΥ υποχρεωμένοι vu σας γνωρίσουμε ότι η συνέχιση
« μ. σπ,ικίκισιιιη, του εργοστασίου μας και της λειτουργίας του θά φέρη μ*
itfoiorntu την οικονομική κατάρρευση της βιομηχανίας, από μω απεργία που
έπος τρκ-τΐ'ίπεραμι είναι παιισνσμη και καταχρηοτικιί και ένα αποκλεισμό ιου
«ρτοστμπι. α; ηύ.κό και νομικά ανππίιρετττι κιιι ποινικά κολάσιμο.
Κτ η κατιέρκυκτη αυτή ίιν θα είναι μονον δίκη μας ζημιά, υλλό θο είναι και
ζΐ'μυ* .νι τους ιργσζ«μένους κι« για την εθνική οικονομία.
Μι τιμή
Γιο την κταιρία
Ο Δ/vmv Σύμβουλος
Αχ. Τσπμήτρος

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 12/82
Με την 12/82 Αγήρα νομική Διάταξη του Νομάρχη Ημαθίας βπεκτάθηκε
η ισχύ; της ϊ/,13 Αγυραντιμικής Λ/ξεώς του. σχετικά με τις μέρες που
ισχύουν τα τιμολόγια αγορά, οπωρ/Κών. σ όλο τον Νιηιό Ημαθίας.

Περσυ και θψ ατα που αφο
ρούν τις διμερείς μας σχέσεις
με τις Ηνωμένες Πολτττίες και
θέματα που αφορούν το Κυ
πριακό, το Λεγαιακό και π ά 
στας σε σημαντικό βαθμό τα
πρόβλημα της Μέσης Ανατο
λής και ·πς προοπτικές ποο
υπάρχουν via μια μόνιμη λύ
ση του Παλαιστινιακού προ
βλήματος. Ηταν πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα η συζήτηση
και έγτισ σε πάρα πολύ φιλικό
κλίμα».
«
Ο κ. Πέρσυ χαρακτήρισε την
επίσκεψή του στην Ελλάδα και
την Κύπρο ω ς «ένα ταξίδι έρευ
νας και ενημέρωσης» και είπε για
τη συνάντησή του με τον π ρω θυ
πουργό:
«Εξετάσαμε παγκόσμια και
διμερή θέματα και οώοαμε
•διαετερη προσοχή στα δεύτε
ρα, που αφορούν τις σχέσεις
της Ελλάδας με τις Ηνωμένες
Πολιτείες Επίσης ασχοληθή
καμε ρε θέματα που αφορούν
τη Μέση Ανατολή και τ»ς σχέ
σεις Ανατολής · Λύσης. Μπο
ρώ να πω ό π ήταν μια πάρα
πολύ χρησιμη συνάντηση».
:

ΚΑΣΕΛ, ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
24 (ΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Ανατολικογερμανοί
συνοριακοί
φρουροί άνοιξαν προχθές το βράδυ
πυρ εναντίον ενός ατόμου που διεφυ
γε στη Δύση χωρίς όμως να τον
πετύχουν, ανακοίνωσε χθές η αστυ
νομία της Δυτικής Γερμανίας.
Ο 3Ιχρονος πρόσφυγας έθεσε σε
λειτουργία το σύστημα συναγερμού
καθώς έκοβε τα συρματοπλέγματα
των συνόρων με αποτέλεσμα να τρέξουν προς το μέρος του τέσσερεις
ανατολικογερμανοί
συνοριακοί

φρουροί οι οποίοι έρριξαν πρώώ
μερικούς πυροβολισμούς στον ώΝ
και όταν είδαν όη ο άνδρας δεν βω
μάτησε πυροβόλησαν σκοπευον
τον χωρίς όμως επιτυχία. σύμφΦ*
πάντα με την Αστυνομία.
Εξ άλλου, στο Δυτικό Βερ
ένας 38 χρονος άνδρας πέρασε τΐρ |
τέταρτη νύκτα του στο τείχος τΒ*Ι
Βερολίνου σε ένδειξη όιαμαρτ
για την άρνηση της Ανατολικογ . _
νικής κυβένρησης να επιτρέψει <ΒΒ
σύζυγο και στην κόρη του να
στεύσουν στη Δύση, δήλωσε εκπρ
σωπος της Αστυνομίας.

Η αποχώρηση των Παλαιστινίων
της ΟΑΠ και του Ισραήλ ο κ. Αρασυνεχίστηκε και προχθές. Περίπου
φάτ δήλωσε: «Το πρόβλημα υπάρχει,
χίλιοι kui κατά τοος Ισραηλινούς 700
αλλά μπορεί να δικαιολογήσει μιά
Παλαιστίνιοι μαχητές αναχώρησαν
γενοκτονία»;
από το λ.ιμάιι της Βηρυτού.
Ο Παλαιστίνιος ηγέτης υπογράμ
ΤΟ «ΦΛΟΡΑ»
μισε κατά την συνέντευξή του «τη
Το ναυλωμένο από τη διεθνή επι σημασ'α της μάχης της Βηρυτού».
«Οι 79 ημέρες της πολιορκίας, η
τροπή του ερυθρού σταυρού σκάφοαντίστασή μας, η αδυναμία του
ς«Φλόρα· επρόκειτο να αποπλεύσει
προχθές από την Κύπρο με προορι εχθρού να μας νικήσει, αποτελούν
παράδειγμα ιδιαίτερης σημασίας για
σμό τη Βηρυτό για να παραλάβει
τους τραυματισμένους Παλαιστι την αραβική ιστορία. Θα δείτε ποιά
νίους αγωνιστές, ανακοίνωσε εκπρό θα είναι τα αποτελέσματα της μάχης
της Βηρυτού» τόνισε ο Παλαιστίνιος
σωπος του ερυθρού σταυρού στη
ηγέτης και πρόσθεσε: «Η πορεία
Γενεύη.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε προχθές συνεχίζεται, οι Παλαιστίνιοι εγκατα
ότι σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις λείπουν το Λίβανο με το ίδιο πνεύμα
με Παλαιστινίους μαχητές στον Ανα που αναγκάσθηκαν να αφήοσυν την
ΑΘΗΝΑ
τολικό Λίβανο, όπου η ένταση αυξά Ιερουσαλήμ ή να καταφύγουν στο
Αμμάν: Θέλουν πάντα να γυρίσουν
νεται μεταξύ ισραηλινών και συριαστην πατρίδα τους», κατέληξε.
Για την τέλεση θρησκευτικού γάμου δεν αρκεί η άδεια του δημ
κών δυνάμεων.
Στο μεταξύ στον Λίβενο στη χθε
Στρατιωτικός εκπρόσωπος του
χου. αλλά απαιτείται και άδεια γάμου από τη Μητρόπολη.
Ισραήλ δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι σινή ανταλλαγή πυρών του πυροβο
Αυτό έκρινε ο εισαγγελέας κ. Ν. Δημητρέας και υτπέβαλε σχε
προχθές βράδυ έβαλαν με μποζούκας λικού στην ορεινή περιοχή ανατολι
αναφορά στον προϊστάμενο της εισαγγελίας κ. Σπ. Αλεξκόπουλο, S®*
εναντίον ισραηλινών θέσεων βορείως κά της Βηρυτού. Δεν έλαβαν μέρος οι
είναι αρμόδιος να αποφανθεί οριστικά.
Ισραηλινοί, αλλά μόνο συριακές και
της Μανσούρα στην κοιλάδα Μπι:Ο κ. Δημητρέας ανέλαβε να μελετήσει το θέμα, μετά από uve
καά, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις χριστιανικές δυνάμεις, δήλωσε ο
Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσω
ϋπάντησαν στα πυρά των Παλαιστι
του δικηγόρου κ. Γ. Αν. Κριμέλη προς το υπουργείο Δικαισσύν
πος.
νίων.
Παραβιάσεις της κατάπαυσης του
Ο κ. Κριμέλης πήγε, στις 27 Ιουλίου, στην εκκλησία της ΑΓ»
πυράς σημειώνονται κάθε νύκτα εδώ
Ο κ. Κατσαφάδος
και δύο εβδομάδες, και οι Ισραηλινοί
Ζώνης να τελέσει θρησκευτικό γάμο έχοντας άδεια μόνο από το W
αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες
υποψήφιος
μαρχο.
γιο επανάληφη των εχθροπραξιών
Ο παπάς του είπε ότι αυτή η άδεια δεν είναι αρκετή. «Έχουμε, tf1'
στον
Πειραιά
στην κοιλάδα της Μπεκαά.
είπε, τηλεφωνική εντολή από την Αρχιεπισκοπή να ζητάμε και <
Το γενικό επιτελείο στρατού απέ
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
από το δεσπότη».
φύγε να σχολιάσει πληροφορίες που
Τον κ. Κατσαφάδο θα υποστηρίξει
δημοσικύθηκαν στον ημερήσιο τύπο,
Ο γάμος του κ. Κριμέλη δεν έγινε και στη συνέχεια έκανε τθ*
τελικά η Νέα Δημοκρατία, στο Δήμο
σύμφωνα με τις οποίες οι ισραηλινές
του Πειραιά, νατά τις προσεχείς
αναφορά, που έφτασε στον κ. Δημητρέα με την εντολή να ερευνή 0*3
στρατιωτικές μονάδες στην κοιλάδα
δημοτικές εκλογές.
το θέμα.
της Μπεκαά βρίσκονται σε κατάστα
Ο κ. Κατσαφάδος, ήταν βουλευτής
Ο εισαγγελέας ερεύνησε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι υπάρ
ση συναγερμού.
της Ν.Δ. το 1974 και το 1977 και
•Δεν σχολιάζουμε την κατάσταση
πραγματικά
τέτοια τηλεφωνική εντολή της Αρχιεπισκοπής.
αργότερα ευρωβουλευτής του ίδιου
συναγερμού στον ισραηλινό στρατό»
κόμματος.
δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος.
Ο μέχρι τώρα υποστηριζόμενος
Ακόμα διαπίστωσε, όπως λέει στην αναφορά του προς τον «ρ
Εν τω μεταξύ και άλλοι Παλαι
από την αξιωματική αντιπολίτευση
στάμενό
του, ότι υπάρχει κάποιο κενό στο νόμο 1250/82 που Οεσ
στίνιοι μαχητές αναχώρησην προ
ως υποψήφιος δήμαρχος, για τον
χθές με το ελληνιό πλοίο «Αλκυών»
ποιεί τον πολιτικό γάμο, όσον αφορά την άδεια για το θρησκευ
Πειραιά Κ, I. Μαρκοζάνης, γνωστο
γιο to Άντεν της Νότιας Υεμένης. Η
ποίησε ότι για σοβαρούς λόγους
γάμο.
αναχώρησή τους καθυστέρησε γιατί
υγείας δεν είναι σε θέση να αντεπε
Το κενό αυτό, ο κ. Δημητρέας το ερμήνευσε σαν υποχρέωση τ**'1
λίγο πριν αναχωρήσουν από to στά
ξέλθει στις απαιτήσεις του προεκλο
ενδιαφερομένων για άδεια και από τον Μητροπολίτη.
διο Φαχάνι γιιι το λιμάνι ένα τζιπ έπε
γικού αγώνα.
σε πάνω σε νάρκη με αποτέλεσμα να
σκοτωθούν όσοι επέβαινα σε αυτό.
Η επιβίβαση των μαχητών της
ΟΑΠ στα φιρτηγά συνοδεύτηκε από
επαναστατικά και εθνικά παλαιστινια
κά τραγούδια και πυροβολισμούς
στον αέρα.
λογήσεως.
Το κυπριακό πλοίο «Σολ Φρύνη»
υγείας του Ελληνικού λαού.
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
— Τον επαναπροσδιορισμό
που μεταφέρει 1000 Παλαιστινίους
Όπως τόνισε ο κ. Ρουμελιώτης η
Εκτεταμένη υπερτιμολόγηση της
μαχητές από την Βηρυτό στην Τυνη εισαγωγής πρώτων υλών σε φαρμα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κερδών των επιχειρήσεων.
— Την ποινική δίωξη.
σία. έφθασε προχθές στη Λεμεσό, κευτικές βιομηχανίες διαπίστωσε πατάξει τις κερδοσκοπικές δραστη
Παράλληλα το υπουργείο Οικο'
όπου και εκφορτώθηκαν τα 20 παλαι- δειγματοληπτική έρευνα του υπουρ ριότητες, στα πλαίσια μιας πολιτικής
σηνιαά τζιπ, δήλωσαν οι λιμενικές γείου Οικονομικών που έγινε σε γιο την εξυγίανση του κυκλώματος μικών έστειλε τα απαραίτητα βτΛ
χεία στην Τράπεζα Ελλάδος γιο νί
αρχές της Λεμεσού.
εφαρμογή του νόμου 1041/80 περί εισαγωγής φαρμακευτικών πρώτων
κινήσει σε βάρος των επιχειρήι
Υπενθυμίζεται ότι η αποχώρηση υπερτιμολογήσεων.
υλών.
Για
τον
σκοπό
αυτό
το
υπουρ
Συγκεκριμένα
της δεύτρης ομάδας των μαχητών και σύμφωνα με πληροφορίες από το γείο Οικονομικών έδωσε εντολή την διαδικασία επιβολής κυ
της ΟΑΠ καθυστέρησε προχθές κατά υπουργείο Οικονομικών διαπιστώθη στους Οικονομικούς εφόρους να για παράνομη εξαγωγή συναλλάγβ^
τος και στο υπουργείο Εμπορίου Τ'
έξι ώρες, εξ ιιιτίας της φόρτωσης των
κε ότι 6 φαρμακευτικές βιομηχανίες, εφαρμόσουν άμεσα (πράγμα που θα την επιβολή κυρώσεων για αιι
τζιπ στο «Σολ Φρύνη».
γίνει
για
πρώτη
φορά)
το
νόμο
παραρτήματα πολυεθνικών εταιριών,
1041/80 που σε περίπτωση υπερτιμο- κέρδεια.
πραγματοποίησαν τις εισαγωγές της
Ο κ. Ρουμελιώτης τόνισε επί*
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
πρώτης (δραστικής) ύλης σε τιμές λογήσεως προβλέπει:
- Την επιβολή προστίμου 10% επί ότι ο έλεγχος στις φαρμοκευτίι
κατά 100% ανώτερες από τις πραγμα
ΑΡΑΦΑΤ
του συνολικού ποσού της υπερημο- βιομηχανίες συνεχίζεται και ενΛ^
• Οι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν τικές. Οι εταιρίες αυτές είναι οι εξής:
κοποιείται.
τον αγώνα, απορρίπτοντας όμως την BRISTOL, BEECHAM. BRISLAB.
ELI
LILLY.
GLAXO.
SANDOJ.
τρομοκρατία» δήλωσε ο Γιασέρ ΑραΌπως δήλωσε ο υφυπουργός
φάτ. σε συνέντευξη που παραχώρησε
στον ειδικό απεσταλμένο της εφημε Οικονομικών κ. Παν. Ρουμελιώτης
το συνολικό ποσό της υπερτιμολογήρίδας «Κοριέρε Ντέλλα Σέρα», στη
σεως που ενετόπισε η δειγματοληπτι
Βηρυτό.
κή έρευνα, ανέρχεται περίπου σε 177
•Εμείς οι Παλαιστίνιοι έχουμε
εκατομμύρια δραχμές. Η υπερτιμολόσυνηθίσει να υποφέρουμε. Εσείς οι
Ευρωπαίοι είστε λιγώτερο συνηθι γηση αυτή συνεπάγεται:
- Φοροδιαφυγή ύψους 80 εκατομ
σμένοι σ' αυτό. Η υποστήριξη έστω
μυρίων δραχμών μια και η υπερτιμοκαι με τη σιωπή - της γενοκτονίας θα
Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ
λόγηση οδηγεί σε απόκρυψη κερδών.
αποτελέσει βάρος στη συνείδησή
- Παράνομη εξαγωγή συναλλάγσας.
ματος
Λυπάμαι που το λέω, «η σφαγή
- Κερδοσκοπία σε βάρος της
της Βηρυτού έγινε με τις ευλογίες
των Ευρωπαίων και με τη βοήθεια
των Αμερικανών», τόνισε ο Παλαι
στίνιος ηγέτης.
Σε ερώτηση σχετικά με την πιθα
νότητα «πολιτικής» διευθέτησης του
παλαιστινιακού προβλήματος και
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση

Αδεια της Μητρόπολης
για θρησκευτικό γάμο

ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧ Α Ν ΙΕΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Ο ΝΕΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΒΗΡΥΤΟΣ
Το Ισραήλ κέρδισε προχθές ένα
ακόμη πόλεμο. Αυτή τη φορά χωρίς
να ρίξει ούτε μιά σφαίρα. Η νίκη του
είναι πολιτική και η μάχη γι αυτήν
έγινε μεταξύ των Λιβανέζων για την
εκλογή του νέου προέδρου της δημο
κρατίας του Λιβάνου.
Η εκλογή του Μπαοίρ Τζεμαγιέλ,
“ΡΧΘΥ°ό των χριστιανών φαλαγγι
τών προχθές το απόγευμα στη Βηρυ
τό είναι νίκη του Ισραήλ. Αν και οι
Ισραηλινοί απέφογαν να πάρουν θέ
ση τόσο προεκλογικά όσο και μετε
κλογικά.
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον μετα
τοπίστηκε σήμερα υπό το λιμάνι της
ημικατεστραμένης Βηρυτού, λίγα
χιλιόμετρα πιό κει, η Στρατιωτική
Ακαδημία του Λιβάνου, όπου προ,χθέςοτις I μ,μ- άρχισε η ιγης
για rqv «λογη ίου 13ου πρ
της λιβαπχ-ής -δημοκρατίας.
Η αγωνία και η ένταση είχαν
κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες με
την δολοφονία ενός βουλευτού την
Κυριακή τα ξημερώματα, τον τραυ
ματισμό ενός άλλου και την προσπά
θεια των Μουσουλμάνων και των

Ανατολικογερμανός
διέφυγε στη Δύση

αριστερών να εμποδίσουν την εκλο
γή του Τζεμαγιέλ. που ήταν και μονα
δικός υποψήφιος,
Η νίκη του αρχηγού των χριστια
νών εξασφαλίστηκε στην β' ψηφοφο
ρία στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος, με ψή.
φους 58 υπέρ, 3 εναντίον και I απο
χή
Ό ταν ανακοινώθηκε το αποτέλε
σμα ομοβροντία πυροβολισμών δόνισε την ατμόσφαιρα. Ήταν τα επινίκιο
που γιορτάζονταν από το λιβανικό
στρατό. 20.0 0 0 φαλαγγίτες και πολ
Χούς πολίτες, που πυροβολούσαν
στον αέρα με ενθουσιασμό επί ώρες.
Ο Τζεμαγιέλ 31 ετών εναντίον
του οποίου έχουν γίνει δύο απόπειρες
δολοφονίας και σε μιά από τις οποίες
έχει σκοτωθεί η κόρη του. είπε ότι
ανοίγει νέα εποχή για τον Λίβανο κιιι
ότι ϋα επιδιώξει να συμφιλιώσει όλες
τις παρατάξεις, ο αρχηγός όμως των
αριστερών Τζουμπλάτ έχει αντίθετη
γνώμη. Θεωρεί την προχθεσινή ημέ
ρα, ημέρα πένθους, διότι, όπως είπε,
αρχίζει η περίοδος της δικτακτορίας.
Ο ισραηλινός στρατός έμεινε
μακριά από τον χώρο της ψηφοφο
ρίας.

ΗΤουρκία
θα προμηθευτεί
2 φρεγάτες από
τη Δυτ. Γερμανία

ΑΓΚΥΡΑ, 84. Η Τουρκιυ εκδή
λωσε επίσημα την πρόθεσή
της να αγοραοει οπό τη Δυτι
κή Γερμανία δύο σύγχρονες
Φρεγάτες με κατευθυνόμενους πυραύλους, καθώς επί«πις και την τεχνολογία για
την κατασκευή δύο παρό
μοιων σκοφων στην ιουρκια,
δήλωσαν σήμερα επίοημες
πήγες.
Ζυμψωνα με δημοσιεύματα του διμηνιαίου περιοδικού -Διεθνής Επι
θεώρηση Αμιίνης-, που εκδίδεται
στην Ελβετία, οι φρεγάτες που προο
ρίζονται για την Τουρκία έχουν συνο
λικό κόστος 424 εκατομμύρια δολλάρια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέ
ρουν στην Τουρκία 180 εκατομμύρια
δολλάρια. ενώ η Δ. Γερμανία 600 εκα
τομμύρια μάρκα, οε πιστώσεις, για να
διευκολύνουν την αγορά.
Οι φρεγάτες -ΜΕΚΟ 200» των 2400
τόννων έχουν ταχύτητα 28 κόμβων
την ώρα. Ο εξοπλισμός τους αποτελείται από αυτοκστευθυνδμενοκς πύ
ραυλοι* -ΧΛΡ110ΥΝ- και αντιαερο
πορικούς πυραύλους -ΑΣΠΑΙΝΤ-, κα
θώς επίσης και από σύγχρονα συστή
ματα ραντάρ.
Στο μεταξύ, το πρώιο από τα 70
Τάνκς -ΛΕΟΠΑΡΝΤ-Ι*. που έχει παραγγείλει η Τουρκία οπό τη Δ. Γερμανία, σε προηγούμενή της συμφωνία,
θα είναι έτοιμο για παράδοση στις αρ
χές ίου Σεπτέμβρη.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΓΠ ΣΑΧ
Σας περιμένει και φέτο μέσα σε ένα τελεΐοος αν®'
καιντσθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακοοστικά μέ®®
και με ένα άριστο διδακτικό προσωπικό

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

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Γιατί κρύβουν
τις χωματερές;
ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΟΚ

ΠρΑς την ιδιωτική πρωτοβουλία
«Επιθετική» πολιτική εξήγγειλε ο κ. Αρσένης

Mf.
*ολΐη^ ΰ_^η8ετικ'ί

αναπτυξιακή
Ρ°9 από την
oketuiI η κριση που σήμερα ßpiστις δηλώσεις
η,. . χθες. ο «υπερυπσυργός»
Τ rsD° ? ^ ,0nioÍs
«ής Iμας κυβέρνησης
, . . ,ς. *»
ί
9«αθαρα πως θα επιτευχθεί

< 2 2 » /·ωρίςόμωςνα^ ·
"Ε κ κ ρεμ ότη τα »
σ τη Ν ά ο υ σ α κ α ι
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια

Δεν ι
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δ<ορί6η. 17110 θ άχι του κ. Λαζ. Θεο

αυτή η «ςπιθετική πολιτική».
Εκείνο που προκύπτει από το
«πλαίσιο» που ανακοινώθηκε είναι η
στροφή του ΠΑΣΟΚ προς την ιδιω
τική πρωτοβουλία και τις ιδιωτικές
επενδύσεις («στερνή μου γνώση να σ’
είχα πρώτα»), αφού προβλέπει ότι «η
ιδιωτική πρωτοβουλία θα παίξει πρω
τεύοντα ρόλο και μπορεί να προχω
ρήσει χωρίς καμμιά αβεβαιότητα
στην υλοποίηση των επιχειρηματι
κών της πρωτοβουλιών».
ΟΙ «ΛΥΣΕΙΣ»
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ.
Αρσένης, οι εναλλακτικές λύσεις που
προσφέρονται για την αντιμετώπιση
του οικονομικού προβλήματος είναι
δύο;
ΠΡΩΤΟ, να συμπιεσθεί η κατα
νάλωση σε επίπεδα που είναι συμβιβαστό με το ύφος της εθνικής παρα
γωγής. Αυτή η λύση επιτυγχάνεται
με τη μείωση των πραγματικών
μισθών και ημερομισθίων, με προ
γράμματα λιτότητας.
ΔΕΥΤΕΡΟ, να κτυπηθεί το κακό

Υπεβλήθη αίτημα αυξήσεως
ενίο χο¿σεων

από την ΕΟΚ
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στις ρίζες του και να αυξηθεί άμεσα η
παραγωγικότητα της οικονομίας και
η παραγωγή με νέες επενδύσεις.
Χωρίς καμμιά αμφιταλάντευση η
κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Αρσένης.
ακολουθεί τη δεύτερη λύση, την ανα
πτυξιακή λύση. Γιατί είναι προτιμό
τερη από άποψη κοινωνική και προσ
φορότερη από άποψη οικονομική.
Η επιλογή όμως της αναπτυξια
κής λύσεως πρόσθεσε ο κ. Αρσένης,
προϋποθέτει ένα κλίμα συνεργασίας
μεταξύ όλων των παραγωγικών τά
ξεων και ένα συνεχή διάλογο ανάμε
σα στις παραγωγικές τάξεις και την
κυβέρνηση. Προϋποθέτει επίσης την
ενεργό συμμετοχή και συμπαράταξη
των εργαζομένων καθώς και τη
δημιουργία απαραίτητων μηχανι
σμών και θεσμών που θα εξασφαλί
ζουν μιά δίκαιη κατανομή του εθνι
κού εισοδήματος.
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πλαίσιο που ανακοίνωσε ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας περι
λαμβάνει συγκεκριμένα τους εξής
τομείς;
1. Την κατάσταση της οικονομίας
φέτος. Όπως είπε ο κ. Αρσένης μέσα
στο 1982 το κατρακύλισμα της ελλη
νικής οικονομίας ανακόπηκε και
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για
μιά ανοδική πορεία.
2. Την χρηματοδότηση των επεν
δύσεων. Στο ερώτημα από πού θα
βρεθούν οι πόροι για να χρηματοδο
τηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα, ο κ.
Αρσένης απάντησε ότι στο άμεσο
μέλλον οι επενδυτικοί πόροι θα
προέλθουν απο τον περιορισμό των
διαχειριστικών · ελλειμμάτων τοο

Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Όπως εξήγησε ο κ. υπουργός ένα
από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της
οικονομίας μας είναι ότι τα διαχειρι
στικά ελλείμματα τόσο του δημοσίου
τομέα όσο και εκείνα των λεγομένιυν
ιδιωτικών προβληματικών επιχειρή
σεων. απορροφούν ένα σημαντικό μέ
ρος των εθνικών αποταμιεύσεων. Αν
οι αποταμιεύσεις που διοχετεύονται
στην κάλυψη αυτών των ελλειμμά
των ελευθερωθούν, τότε θα είμαστε
σε θέση να αυξήσουμε σημαντικά το
ύψος των επενδύσεων.
3 . Ο κ. υπουργός επέμεινε ιδιαίτε
ρα στο θέμα των ελλειμμάτων των
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανι
σμών και ανακοίναισε ότι ιδρύεται
στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
ομάδα ελεγκτών και εμπειρογνωμό
νων που θα αναλάβει την γενική εποπτεια της διαχειρίαεως αυτών των

επιχειρήσεων.
4. Για τις προβληματικές επιχει
ρήσεις ο κ. Αρσένης είπε ότι όσες δεν
είναι βιώσιμες θα κλέίσουν, ενώ θα
βοηθηθούν νια να ξεπεράσουν την
κρίση όσες επιχειρήσεις έχουν έσοδα
που καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδά
τους. Και, επίσης, θα στηριχθούν οι
επιχειρήσεις που η μακροχρόνια βιωσιμότητά τους και το κοινωνικό συμ
φέρον απαιτούν μέτρα εξυγίανσης.
Για την αντιμετώπιση των προβλη
ματικών επιχειρήσεων, ιδρύεται μιά
τράπεζα επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
ενώ συστήνεται επίσης μιά πενταμε
λής γνωμοδοτική επιτροπή η οποία
και θα υποδεικνύει τρόπους εξυγίαν
σης των επιχειρήσεων.

5. Οι κατευθυντήριες γραμμές του
επενδυτικού προγράμματος θα είναι:
- Η επισήμανση μέσα στο πενταεΣυνέχεια στην 4η

Εκατοντάδες τόννοι ροδάκινων
(επιτραπέζια και βιομηχανικά) θάβον
ται καθημερινά στις χωματερές που
άνοιξε η κυέ.ρνηση του ΠΑΣΟΚ στο
Νομό μας. Στο Κλειδί, στην Επισκο
πή. στα Μονόσπιτα και δεν γνωρί
ζουμε που άλλού, σχηματίζονται
μεγάλοι σωροί από ροδάκινα και ειδι
κά συνεργεία θάβουν τα ροδάκινα
αυτά, που η σοσιαλιστική μας κυβέρ
νηση στάθηκε ανίκανη vu tu προω
Οήσει στις εξαγωγές ή να βρει τρόπο
διαθέσεώς τους στη βιομηχανία,
παρά τις μεγάλες προεκλογικές υπο
σχέσεις της προς τον αγροτικό κό
σμο,
Οι αγρότες, που καταλαβαίνουν
τώρα ξεκάθαρα ότι όσα ειπώθηκαν
απ' το ΠΑΣΟΚ ήταν για «προεκλογι
κή κατανάλωση» οργανώνονται να

ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑ
Η Δ/ΝΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ;
Εν τω μεταξύ ιδιαίτερη έκπληξη
προκαλεί στον αγροτικό κόσμο και
γενικώτερα στην κοινή γνώμη του
τόπου, η σιωπή που κρατά η Νομαρ
χία και ειδικώτερα η Δ/νση Γεωργίας
γύρω από το θέμα της απόσυρσης και
της ταφής των ροδάκινων. Καμιά
δικασία της απόσυρσης.
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ΓΡ Η ΓΟ Ρ ΙΑ Δ Η Σ Ν ΙΚ Ο Σ
Φ Ο ΙΤΗ ΤΗ Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ
λεμά τις λοιμώξεις. Ως γνωστόν η
απόρριψη του μοσχεύματος οφείλε
ται κύρια στην ενεργοποίηση των
απορριπτικών κυττάρων μοσχεύμα
τος (GRAFT REJECTION CELLS)
που είναι Τ - λεμφοκύτταρα ικανά να
μπαίνουν στο μόσχευμα και να κατα
στρέφουν τα κύτταρά τόυ.
Κατά την Sandoz. το 1979, η
Κυκλοσπορίνη που χρησιμοποιήθηκε
στις ΗΠΑ σε πειραματική εφαρμογή
είχε δραματική αύξηση του δείκτη
επιβίωσης για τις μεταμοσχεύσεις
νεφρών uno 45% - 55% σε 80% 90% και για τις μεταμοσχεύσεις ήπατος από 30% σε 70%. Η πρώτη μετα
μόσχευση καρδιάς με κυκλοσπορίνη,
εκτελέστηκε τον Δεκέμβρη του 1980,
από μιά ομάδα του παν/μίου του
Στάνφορντ με επικεφαλής τον Δρ.
Νόρμαν Σαμγουέτ που είναι από
τους πρώτους που πραγματοποίησε
μεταμοσχεύσεις καρδιάς πριν 12 χρό
νια στην Αμερική. Η ομάδα αυτή που
έκανε 36 μεταμοσχεύσεις χρησιμο
ποιώντας την κυκλοσπορίνη, ανεβά
ζει τα προκαταρτικά αποτελέσματα
επιβίωσης μιάς χρονιάς σε 79%.
Η κυκλοσπορίνη δεν είναι πανά
κεια για να λύσει όλα τα προβλήματα
των μεταμοσχεύσεων. Εκτός του ότι
είναι πολυδάπανη η παραγωγή της,
προκαλεί μερικές σοβαρές ανεπιθύ
μητες ενέργειες. Είναι τοξική για το
ήπαρ και τους νεφρούς, ενώ υπάρ
χουν αποδείξεις ότι σχετίζεται με
όγκους του λεμφικού ιστού. Αυτές οι
ενέργειές της συμβαδίζουν με την
χορήγηση πολύ μεγάλων δόσεων
κυκλοσπορίνης.
Η Sandoz κατέθεσε την κυκλο
σπορίνη στην F.D.A. για έγκριση και
χορήγηση αδείας κυκλοφορίας, που
αν της δοθεί, θα κυκλοφορήσει το
φθινόπωρο ελεύθερα στην Αμερική.
Αλλα δύο προβλήματα που σχε
τίζονται με την μεταμόσχευση καρ
διάς, θα οξυνθούν από την άφιξη της
κυκλοσπορίνης.
Από τους 15 000 Αμερικανούς
που χρειάζονται καινούργια καρδιά
τον χρόνο μόνο 1000-2000 μπορούν
να μεταμοσχεύονται κατά το εθνικό
ινστιτούτο υγείας των ΗΠΑ,
Επίσης τα εξοοα κάθε μεταμό
σχευσης που ξεπερνούν τα 100.000
δολ. νια κάθε μεταμόσχευση δεν
Καλύπτονται από τις Ασφαλιστικέ;
Εταιρείες.
Οπως τονίζει ο Δρ. Κούλετ η
κυκλοσπορίνη θα οδηγήσει στην
αναγέννηση των μεταμοσχεύσεων
καρδιάς, με ένα πραγματικά σπου
δαίο τρόπο.

Μ!

Χαρακτηριστικό της υπυώπυως
αυτής ιίναι το γεγονός, ότι στελέχη
του ΠΑΣΟΚ που ρωτούν ται για τις
χωματερές των ροδάκινων, στε Νομό
μας αρνούνται να πιστέψουν και νιι
δεχθούν την ύπαρξή του·, λίτοντας
ότι »αυτά είναι μυθεύματα της
δεξιάς»!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ

Στην Αμερική αρχίζει μιά νέα
εποχή για τις μεταμοσχεύσεις καρ
διάς, να σταματήσουν λόγω του
ψηλού δείκτη θνησιμότητας, που
ανερχόταν σε 80%, για τον πρώτο
χρόνο μετά την εγχείριση.
Στους ασθενείς που εγχειρίζονται
δίνονται μεγάλες δόσεις ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για να προφυλαχθούν από την απόρριψη του «ξέ
νου» καρδιακού ιστού. Δυστυχώς
όμως οι ασθενείς αυτοί γίνονται τρω
τοί από άλλες νόσους και όπως λέγει
ο καρδιολόγος Φιλϊπ Όγιερ του παν/μίου του Στάνφορντ «Η μεγάλη
πλειονότητα των ασθενών με μεταμο
σχεύσεις καρδιάς πεθμίνόυν από λοι
μώξεις».
Τώρα ένα καινούργιο φάρμακο, η
κυκλοσπορίνη, κάνει ευκολώτερη
την μετεγχειρητική αγωγή των μετα
μοσχεύσεων.
Η ανάπτυξη της έγινε από την
ελβετική εταιρεία Sandoz Ltd και εί
ναι φυσικό παράγωγο μυκήτων. Η
κυκλοσπορίνη προκαλεί αναστολή
στην παραγωγή των λευκοκυττάρων,
που προκαλούν απόρριψη του ιστού,
ενώ δεν επιδρά σε εκείνα που καταπο-

αντιμετωπίσουν τα προβλνήματα που
σωρεύονται εξαιτίας της ανικανότη
τας και ανεπάρκειας της κυβέρνησης
στα αγροτικά οικονομικά θέματα. Οι
αγρότες μας είναι αποφασισμένοι να
παραμερίσουν τους λίγους εγκάθε
τους του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται
επικεφαλ,ής του συνδιναλ-ΐστικού
τους κινήματος και οι οποίοι με κάθε
τρόπο προσπαθούν να αποτρέψουν
τους αγρότες από αγώνες και διεκδι
κήσεις δίκαιων αιτημάτων τους.
Ισχυρό ράπισμα στο«το κόμμα
των πολλών ΘΑ και των λίγων πρά
ξεων» θα δοθεί, όπως προβλέπεται,
από τους αγρότες μας κατά τις προσ
εχείς εκλογές στους συνεταιρισμούς,
αι σωστοί αγρότες, οι νοικοκυραίοι
κάθε χωριού, αυτοί που θέλουν τον
αιυτό τους επιχειρηματία και όχι
απλό προλετάριο της γής, είναι απο
φασισμένοι να πάρουν το μέλλον του
συνεταιριστικού κινήματος <ηα χέρια
τους.

Έβγαλαν το ονρματόηλιγμα αχό τη νησίδα κσυ βρί
σκεται η προτομή του καχετάν Κουκουτέγου μετά τα
σχόλιο στοκΑν - και για να μη πάει... χαμένο χεριεφραζαν
το διπλανό πάρκο μπροστά στους Αγίους Αναργύρους. Κι'
όταν λέμε περίφραζη εννοούμε χερίοραξη. Ψυχή δεν μπο
ρεί να μπει μέσα. Κι ας παίζουν τώρα τα μικρά παιδιά
στους δρόμους με τ' αυτοκίνητα. Κι ας στερούνται οι συν
ταάούχοι κι' οι γριούλες τα πανκακια, που βρίσκονται

τώρα άδεια μέσα αχ' το συρματόπλεγμα.
Μήπως το πάρκο αυτά το... εκδικούνται γιατί φτιά
χτηκε ιχί ημερών δημαρχιας Γσαλέρα:
Αλλά αν αναιέτσι, όλαοχιδοτ τα πάρκα της Βέροιας.
0α πρέπει να τα— τιμωρήσουν!
Ας δούμε, όμως, σοβαρά το θέμα και ας ιλζοθερωσει
ο Δήμος το πάρκο. Οσο είναι καιρός πριν έρθουν οι ικλο
γες, γιατί τότε θα ελευθερωθεί σίγουρα—

Επίκαιρες Ιστοοιούλες

Και τώρα τί θα γίνουμε
χωρίς το «ΒΗΜΑ»;
«Το ΒΗΜΑ». »0 ΛΑΟΣ», και όλες
οι άλλες μεγάλες πρωινές εφημερίδες,
είχαν τον τελευταίο καιρό προβλήμα
τα σοβαρά.
Η κυκλοφορία των αυτοκίνητων
στους δρόμους αυξήθηκε σε βαθμό
ασφυξίας. Η κυκλοφορία του χρήμα
τος στα κέντρα αναψυχής σπάνει
ρεκόρ. Οι φήμεί Υ,α μελλοντική
(μετά 100 χρόνια) αντιμετώπιση του
πληθωρισμού, κυκλοφορούν κι'
αυτές πλατειό κι επίμονα, Και μόνο η
κυκλοφορία των εφημερίδων αυτών
πέφτει αργά και θλιβερά, γεμίζοντας
τη ψυχή των εκδοτών με πίκρα και
αδειάζοντας το ταμείο από τα κέρδη
της χρυσής εποχής.
Πράγματι, ο ρυθμός με τον, οποίο
ελαττώνονται τα
φύλλα
που
ξοδεύουν οι μεγάλες πρωινές εφημεριοκς κατάντα τρομακτικό.
Είναι βλέπετε η έλλειψη συνταρα
κτικών ειδήσεων που θα συγκινού
σαν το κοινό (Συνεχώς τα ίδια: Σφα
γές, βιασμοί, σφαγές μετά βιασμών
και κάπου κάπου μια ομαδική δολο
φονία χωρίς κάτι το ιδιαίτερο.) Κι' αν
πε(ς από ρεπορτάζ, ανιαρές συζητή
σεις; Κάτι για τα ναρκωτικά που
μπήκαν στα σχολεία (πριν από το
ναρκωτικά είχαν μπει τα κόμματα και
τα έκαναν λίμπα). Σχόλια για τις
δωροδοκίες που γίναν καθημερινό
γεγονός στις υπηρεσίες (κάποτε ήταν
μιι: φορά τη βδομάδα) και τέλος ανια
ρές κραυγές για τα φάρμακα που κά
τω απ' τη μύτη των πρασινοφρουρών
(κι' ίσως και ιιπό πρασινοφρουρούς)
..εξακολουθούν να αποτελούν αντικεί
μκνο πλουτισμού σε βοράς τη; χηάας
των ασθενών καί των Ταμείων'. Είναι
και η Τηλεόραση πορ σκλάβώνει και
τους πιο δύσκολους θεατές με την
αμεροληψία της- Ο πολίτης ενημερώ
νεται απ' το Δελτίο των 9. συμπλη
ρώνει την ενημέρωσή του με το διλ
τίο των 12 κι' έπειτα το ρίχνει σε

ύπνο βαθύ ικανοποιημένος γιατί με
τα ψηλά που θα οικονομήσει απ' την
εφημερίδα, θα πάρει μια γκοφρέτα να
γλυκάνει τα παιδιά.
Είναι κι οι απογευματινές εφημερί
δες που κυκλοφορούν καμμιά φορά
πριν από τις πρωινές. Οι φρόνιμοι
πολίτες μαθαίνουν μ' ένα έξοδο και
τα χτεσινά και τα σημερινά νέα. Αν
μάλιστα τους κόψει να πάρουν την
«Αυριυνή» μπορούν να καυχιούνται
πως γνωρίζουν και όσα θα γίνουν την
άλλη μέρα.
Τι είχαν τα έρμα και ψοφούν;
Δυο «ψόφησαν» και δυο ακόμη
ετοιμάζονται να τα τινάξουν. Μερικά
παλληκάρια κρατάν γερά:
- Δεν την κλείνω εγώ την εφημε
ρίδα μου! Ντομάτα και ψωμί θα
φάω...
ι. - Με τσιπούρα λαδολέμονο ή
με σφυρίδα ψητή;)
Όπως κι αν έχει, το κλείσιμο μιας
εφημερίδας είναι γεγονός κοσμοίστορικό. Ήθελιι λκιιπόν να το κουβεντιά
σω,με αυτούς που θαπρκπε να έχουν
γνώμη.
'Ενας απ' αυτούς είναι και ο επί
του τύπου κ. Μαρούδας που μι. είπε:
- Με χλίβη («θλίβει» ήθελε να τεί)
απέραντα αυτό το καμωμένο (ήθελε
να πει «το γεγονός»).
Επειδή όμως εμένα δε με «χλ-ίβα»
καθόλου, θέλησα να έχω και τη γιώμη του λαουτζίκου.
- Μπιιρμπούλ.η, λέω σ' ένα γεραντάκο. εδώ οι εφημερίδες παν να μας
πείσουν πως. το κλείσιμο μιας εφημε
ίριδας αποτελεί εθνική, συμφορά. Εσύ
» λές:'
.
- 11» μένα. Βθνι». ή συμφορά ήταν
το κλείσιμο τ η ί βιοτπγνίίϊς τ Λ ϋιίοΛ
μου που τον φάγαν οι τόκοι της Τρά
πεζας.
- Μπαρμπούλ.η, μην ξεχνάς πως
υι εφημερίδες υπήρξαν και είναι το
λίκνο τη; δημοκρατίας.

- Ποιάς δημοκρατίας; Γου Λαμπράκη που στις εφημερίδες του έλεγε
τους πολεμιστές του ΕΛΑΣ »σφα
γείς» και «κομμουνιστοσυμμορίτες» ή
του Λαμπράκη που τους αποκαλ.ούσε
(μετά 35 χρόνια) εθνικούς αγωνιστές;
Του Λαμπράκη που αναστάτωνε το
έθνος μπαίνοντας επικεφαλής του
«ανένδοτου αγώνα· ή του Λαμπράκη
που νεννοβολούσε αποστάτες και
ανέβαζε στο Παλαίτι τους Νόβηδιις
και τους Τσιριμώκους; Του Λαμπρά
κη που αποκαλούσε τον Ανδρέα
Παπανόρέου εθνικό κίνδυνο, ή του
Λαμπράκη που τον βάπτιζε εθνικό
ηγέτη; Μια δημοκρατία ξέρουν υυτοί
παιδί μου. Τη δημοκρατία ττις τσέπης
Συνέχεια στην 4η

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι; Σε
ποιόν κόσμο ζούνε αυτοί οι άνθρω
ποι; Γιατί φοβούνται να δουν την
πραγματικότητα; Η Νομαρχία και υι
αρμόδιες υπηρεσίες γιατί «κρύβουν»
τις χωματερές; Πώς. ηλικά, επιτυγ
χάνεται η ενημέρωση των παρσγωγων πάνω στη διαδικασία της από
ρυρσης;
Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε
από τη χωματερή της Επισκοπής «ί
ναι αφιερωμένη σ' όλους του ς «άπι
στους* του ΠΑΣΟΚ, που θέλουν να
πιστεύουν ότι ζούν στον «θαυμαστό
κόσμο της Αλλαγής»!

ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΕΣ
ΤΑ ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ
Ανωμαλίες παρουσιάστηκαν στο
πρόγραμμα των εκδηλώσεων «ΗΜΑ
ΘΙΩΤ1ΚΑ '82» και έτσι έγιναν ο οι
σμένες αλλαγές σ' αυτό
Χθές Τετάρτη αντί της εκδηλώ
σει»; με το Μαθητικό Πειραματικό
Θέατρο Θεσ/νίκης έγινε η συναυλία
του συνθέτη Θάνου-Μικρούτσικου
στο γήπεδο Μπάσκετ.
Σήμερα θα ακουστούν δημοτικά
τραγούδια στον ίδιο χώρο, rtm, 0«
τραγουδήσουν οι Χρόνης Αήδονί
6 ης, Γιώιο Βέη και Στυλιανός Μπέλλος (ώρα ενάρξεως 9 το βράδυ).
Αύριο Παρασκευή αντί της εκδη
λώσεως για τα αρχαία της Βεργίνας
θα πραγματοποιηθεί η «Βραδυά
Νέων» με απαγγελία ποιημάτων και
με συναυλία που θά δώηα νοανυτό
μουσικό συγκρότημα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Οδός Μιαούλη 2 - Τηλ. 24835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
— Καλούνται οι μαθητές της Α'. της Β' και της Γ
τάξης τοο Γυμνασίου μας νπ ¡ταρουσιαοθούν στο
διδακτήριο του Σχολείου την Τετάρτη 1η Σαπί.μ
βρίου 1982 και ώρα 10 π.μ.
* Αρχίζουν αϊτό τη μέρα αυτή ta 3ί10*!(1ια«ΰιν^-

ιρροντιστηριπκπ μαθήματα για την (oiivor.mu Σχα
λική Χρονιά.
— Την ίδια μέρα αρχίζουν και οι εγγραφές για όλες
τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου μας.

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑ Υ Ρ Ο Λ Ε ΞΟ

Tou ÛHM. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Αρχβίο γυναικείο όνομα.
Αυτό; ήταν ο εφευρέτης τη;
πετρελαιομηχανής,
Πουλιέτιιι στ ΰόικά μαγαζιά (καθ.)
— Ένα επίρρημα τον ΠΑΣΟΚ
χωρίς... κατάληξη
Μισό... ντουβάρι (καβ.) - Κι αοτό
ανήκ» στους παράγοντες των
εγκλημάτων
Φωνήεν και σύμφωνο, συνέχομε
να - Αυτό το επίρρημα το χρηαι
μοποιούσαν οι αρχαίοι για να
ιχφράσουν επιθετική συμπεριφο

ρα.
Αυτός ο Γάλλος πολιτικός συνέ
βαλε πολύ για την αμερικανική
ανεξαρτησία.
7. Σπαρτιατική παιδική ομάδα —
Γερμανικό ποτάμι, με άρθρο.
8 . Μεγάλο χωριό του νομού μας
στην αιτιατική της δημοτικής —
77 (αντίστρ.).
9. Τιτλούχος στην Τουρκία, εδώ
χωρίς αρχή και τέλος - Στο σύνο
λό τους οι Εβραίοι (με άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ!
1 Θέση στον ορίζοντα,
2 Αυτός που εύκολα... κοκκινίζει.
3 Αυτός νικήθηκε στη μάζη του
Μαραθώνα (γεν. δημοτ.) — Κόλα
φος στην καθομιλουμένη.
4 Φημισμένο το καρναβάλι του —
-Δισταγμό φανερώνει.
5. Σιβηρυτή πολιτεία — Αλλιώς το...
σπέρμα.
6 . Αντίστροφα, συνέχονται - Επιδη
μία που προκαλει και τον θάνατο.
7. Το μικρό πουλί ενός μεγάλου
πουλιού στην καθαρεύουσα (αιτ.).
8 . Αυτό το ρήμα θέλει... μπογιά.
9. Καλοκαιρινού φρούτου καρπός
(καθ.) — Ξενική άρνηση.

ΕΡΤ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
Η Τζένια ήρθε στον κόσμο σαν
αδέσποτο σκυλί. Χωρίς τιμές, χωρίς
ρουχαλάκια, χωρίς όνομα, χωρίς
προσδοκίες κι όνειρα. Ένα αδέσποτο
σκυλί.
Η θεία φύση όμως γνωρίζει καλά
τη δουλειά της. Κάπου μεγάλωσε και
σαν αδέσποτο σκυλί έψαξε και βρήκε
το δεσπότη. Ο Θεός φροντίζει για
όλα. Κάποιος καλός άνθρωπος, ο ΚΙτσος ο μανάβης, τούριξε κανένα κόκκαλο να φάει και το βάφτισε Τζένια.
Από τότε ο Κίτσος είχε και βοηθό
στο μανάβικό του. Όταν έπαιξε τά
βλι η χαρτιά στο παρακείμενο καφε
νείο, η Τζένια ερχόταν να του υπεν
θυμίσει ότι ο πελάτης περιμένει...
Κάποτε η Τζένια γνωρίστηκε με
τον Λούνικ. ένα άλλο αδέσποτο σκυ
λί. Για τον Λούνικ ξέρω παις ο
δεσπότης του τον οδήγησε στο για-.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
■Ενας φίλος αναγγέλει στο στενό
τερο φίλο του ότι αποφάσισε να παν
τρευτεί μιά νεαρή χήρα. Ο φίλος έχει
αντιρρήσεις: «Η καρδιά μιάς χήρας,
του είπε, μοιάζει με ένα επιπλωμένο
διαμέρισμα όπου βρίσκει κανένας
πάντα κάτι που ανήκει στον προη
γούμενο ενοικιαστή».
ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ
Ο γιατρός αφού εξέτασε επί πολύ
ώρα και με προσοχή την ασθενή
γυρίζει και λέει στο σύζυγό της. που
τη συνοδεύει:
- Είσαστε αρκετά θαρραλέος;
- Ναι γιατρέ μου, μη σδιστάζετε να
μου πείτε αυτό που σκέφτεστε.
- ’ Ε, λοιπόν η επίσκεψη στοιχίζει
τρεις χιλιάδες δραχμές!

τρο του κι έκανε όλα τα εμβόλια που
χρειάζεται για να αποκατασταθεί
στην κοινωνία σαν μη χανσενικός...
Και έκαναν οικογένεια ανάμεσα
μας. Η Τζένια γέννησε ολομόναχη
χωρίς γιατρούς, χειρουργεία και
οατρικές παρακολουθήσεις εννέα
χαριτωμένα και υγιέστατα κουταβάκια. Με τα κόκκαλα της παρακείμε
νης ψησταριάς ο Κίτσος τόκλεισε
το μανάβικο κι έφυγε - η Τζένια είχε
και παραείχε γάλα για να θρέψει τα
παιδιά της. Σε αντίθεση με τις γυναί
κες μας που δεν ξέρουν τί να πρωτοφάνε και δεν έχουν ούτε γουλιά γάλα
να θρέψουν τα μωρά τους... Γιατί;
γιατί απλούστατα δεν έχουν την πί
στη να τα θρέψουν, μήπως χαλάσουν
την ομορφιά του σώματος.
Όμως, ήρθε ο άνθρωπος - απο
φεύγω τα εισαγωγικά και τα κοσμητι
κά επίθετα και σήμερα το πρωί σκόταχ-ε ένα - ένα όλα τα κουταβάκια.
Αιτιολογικό: για να μη γεμίσει η πλα
τεία σκυλιά!
Ο άνθρωπος ίσως δεν γνωρίζει
ακόμη τί έκανε. Ίσως δεν γνωρίζει
ότι η πράξη του είναι κολάσιμη.
Απλώς πήρένα φονικό εργαλείο και
σκότωνε, χωρίς καν να νοιασθεί για
τις ψυχές και για τον πόνο της μάνας.
Σήμερα το πρωί είδα τον Κίτσο
περίλυπο και μπροστά του να κάθεται
η Τζένια κλαίγουσα. Έμαθα το γεγο
νός και ταράχθηκα. Η Τζένια έκλαιγε
γοερά ενώ από τα στήθη της το γάλα
έρρεε άφθονο Kt αμόλυντο για ν' αποπλύνει την κάθε είδους ρύπανση της
τής·
Αχ, να είχε ξανακατεβεί στη Γή
Χριστέ μας.
Ακριτίδης Θεόδωρος
Μελική

Σαν σήμεριι το 1541 ο Σουλεϊμάν ο
Α',· ο σουλτάνος της Τουρκίας, αφού έχει
εισβάλει στην Ουγγαρία, καταλαμβάνει τη
Βούδα και προσαρτά την Ουγγαρία στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία σαν τουρκική
επαρχία.
Εξ άλλου, σαν σήμερα το:
55 π.Χ. Ο Ιούλιος Καίσαρ εισβάλει
στη Βρετανία.
1071 Τα βυζαντινά στρατεύματα παθαί
νουν μιά φοβερή ήττα στοΜατζικέρτ (Μ. Ασία) από τους Τούρκους
του Ά λ π Αραλπν.
1316 Στη μάχη του Κρεσύ στη Βόρεια
Γαλλία, χρησιμοποιείται για πρώτη
φορά στην ιστορία το πυροβολικό.
1821 Μάχη στα Βασιλικά. Σ' αυτήν κατα
τροπώθηκαν 8.000 Τούρκοι που
εκινούντο προς τη Λειβαδιά με σκο
πό να κατεβούν στην Πελοπόνησσο.

Η βλαπτικότητα τσιγάρων
μειώθηκε κατά 50%
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΜΩΣ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

1896 Αρμένιοι επαναστάτες επιτίθενται
κατά της Οθωμανικής Τράπεζας της
Κωνσταντινουπόλεως, με αποτέλε
σμα να επακολυθήσει τριήμερη
σφαγή.
1936 Λήγει η κατάληψη της Αιγύπτου
από τη Βρετανία εκτός από την
περιοχή του Σουέζ και οι δύο χώρες
υπογράφουν συμμαχία για 20 χρό
νια.
1945 Ιάπωνες αξιωματούχοι ανεβαίνουν
στο αμερικανικό θωρηκτό·Μισσούρι· για να δεχθούν οδηγίες για την
άνευ όρων παράδοση της χώρας
τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1976 Ο πρίγκιπας Βερνάρδος της Ολλαν
δίας παραιτείται από όλα τιι στρα
τιωτικά και πολιτικά του αξιώματα
μετά από αποκαλύψεις για τις σχέ
σεις του με την εταιρία«Λόκχηντ*.
1978 Ο καρδινάλιος της Βενετίας Αλμπίνο Λουτσίνι εκλέγεται Πάπας με το
όνομα Ιωάννης Παύλος, αλλά
πεθαίνει 34 ημέρες αργότερα.
1980 Εβδομήντα μαθητές Λυκείου απήχθησαν από αντάρτη της Οργανώσεως του λαού της Νοτιοδυτικής
Αφρικής (5\νΑ ΡΟ ) και στάλθηκαν
στην Αγκόλα.
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Τα αδέσποτα σκυλιά — ι Σαν σήμερα

6.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ζ ΒΡΩΣΙΣ 3. ΚΙΑ)Τ(Α) - ΗΧΟΣ - ΑΝ
·*. ΑΡΜ - ΗΝ - ΗΒΗ 5 ΡΕΑΛ - ΗΜΑΜ 6 . ΑΛΛΑ ΣΑΝΟ 7. (Α)ΓΛΟ - ΕΣ - ΡΑΣ 8 . Ο.Α. - PION - ΣΥ 9.
ΚΑΡΤΕΣ ΙΟ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΚΑΘΕΤΑ: I ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 2. ΤΡΕΛΛΑ 3. ΣΒ - ΜΑΛΟ - Κ. Καραμαν
λή; 4. ΟΡΗ - ΛΑ - ΡΑΑ 5. ΚΩΧΒ - Ε.Ι.Ρ.Τ. 6 . ΟΣΟΝ ΣΟΤΕ 7 ΜΙΣ - (ΑΜ)ΗΣ - ΝΕΡ 8 . ΕΣ - ΗΜ ΑΡ - ΣΙ 9. ΑΒΑ
ΝΑΣ 10. ΑΜΝΗΜΟΣΥΝΗ.

Γ«ι νάχσιιμε μπροστά μας λεφτά
κοντά ερκπη να τη ραςοομε στην
πάντα
Τριφτόν Μπιρναρ

—

Κοιτάζοντας με αληθινό θαυμα
σμό μιά υπέροχη αδαμάντινη καρφί
τσα που φορούσε η φίλη της, η κυρία
ρωτάει:
— Επέτειος;
— Οχι, καυγάς, απαντά η άλλη.
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• Η κυρία Πρισίλλα ΓουάΟμα,
που είχε επισκεφθεί την έρημο της
Νοτιοδυτικής Αφρικής έχασε εκεί σε
μιά έκταση 60 μιλιών ένα πετράδι
μικρότερο από το κεφάλι ενός σπίρ
του. Η κυρία αυτή υποσχέθηκε μεγά
λη αμοιβή σε όποιον το έβρισκε, γιατ ί ήτ»ι\» « τ Α ιΥ η μ ο ευ Ο Δ μ ιυ γ ι ' α υ τ ή ν .

Αλλά οι έρευνες έμειναν άκαρπες επί
9 μήνες. Τέλος ένας ταξιδιώτης βρή
κε εντελώς τυχαία το περιζήτητο
πετράδι και πήρε την αμοιβή.
• Η Αμερικανική Εταιρεία Γυμ
ναστών είναι ανάστατη, γιατί κάποιος
βέβηλος κατάφερε να εισχωρήσει
εκεί, που γινόταν ο γάμος δύο μελών
της και τώρα έχει στην κατοχή του
ένα μικρό έγχρωμο φιλμ της τελετής.
Ο γαμπρός και η νύφη παρουσιάζον
ται α αυτό με το κοστούμι των πρω
τοπλάστων καθώς και όλοι οι προσ
κεκλημένοι... Αυτός που γύρισε το
φιλμ είναι ένας πάστορας Ευαγγελι-

Μ Π Ο ΥΝ ΤΖΟ ΛΑ Σ

Ρ β κ τ ιΦ ιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ

2 3 .4 3 4
2 4 .3 4 3
2 3 .1 3 1
2 6 .7 2 6
2 6 .9 2 0
2 3 .8 8 0

Η περιεκτικότητα των τσιγάρων
σε βλαβερές ουσίες πρέπει να μειωθεί
ακόμα περισσότερο για να αποφευ
χθούν οι δυσάρεστες συνέπειες και
βασικά ο καρκίνος των πνευμόνων.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιάς
ευρείας έρευνας που διενήργησε ο
υφηγητής Βούταντς του Τμήματος
Κοινωνικής Ιατρικής του πανεπιστη
μίου της Βιέννης. Στην έρευνα συμμετέσχον 1580 άρρενες ασθενείς
καθώς και 3160 άτομα ηλικίας κάτω
των 40 ετών, που είχαν, εθελοντικά
στής, σκοπεύει οε να το παρουσιάσει βέβαια, τεθεί υπό παρατήρηση. Και
στις αρμόδιες κρατικές αρχές, για να το αποτέλεσμα: 73% των περιπτώ
πετύχει να απαγορευθεί ο γυμνισμός σεων καρκίνου των πνευμόνων σε
άρρενα άτομα ηλικίας κάτω των 40
σαν ανήθικος.
• Μιά φοβερή καταιγίδα είχε ετών, οφείλονται στο κάπνισμα. Εξ
ξεσπάσει πριν λίγα χρόνια στη άλλου, έπειτα από προσεκτική ερμη
Λανία. Ένας κεραυνός, λοιπόν, έπεσε νεία των στατιστικών στοιχείων ανα
πάνω στ ένα κοπάδι πρόβατα, που εί φορικά με τους θανάτους, προκύπτει
χαν καταφύγει κάτω από ένα δένδρο. αναμφίβολα αύξηση της θνησιμότη
Και σκότωσε όλα τα μαύρα πρόβατα, τας συνεπεία καρκίνου του πνεύμο
ενώ τα άσπρα δεν πάθανε τίποτα! να, ιδίως στις νεώτερες ηλικίες.
Ήταν άραγε σύμπτωση; Πάντως οι Συγκεκριμένα οι ασθενείς εκάπνιζαν
επιστήμονες δεν μπόρεσαν να βρούνε επί σημαντικά μακρότερο χρόνο
περισσότερα τσιγάρα (24 έως 30 κάθε
καμιά εξήγηση.
• Καθώς ψάρευε, σε ένα φυσικό μέρα) από ό,τι τα υπό παρατήρηση
λιμανάκι του Παναμά, ο Τζών Τσάρ- άτομα, που αρκούνταν σε 17 μέχρι 23
μαν έπεσε από τη βάρκα του στη θά τσιγάρα. Η καθημερινή δόση πίσσας
λασσα και κινδύνεψε να πνιγεί. Ευτυ που κατανάλωναν οι άρρωστοι βρι
χώς. τον είδε ο... Τζών Τσάρμαν, που σκόταν σε μιά σχέση 55,8 έναντι 37,7
στεκόταν πάνω στα βράχια της ακρο των υπό παρατήρηση ατόμων.
Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας
θαλασσιάς και βούτηξε στο νερό για
να τον βοηθήσει. Ωστόσο, θα την εί αναλύθηκαν συγκριτικά στοιχεία
χαν άσχημα και οι δυό τους αν ο... σχετικά με τις διάφορες μάρκες τσι
Τζών Τσάρμαν δεν τους πετούσε ένα γάρων και την περιεκτικότητά τους
σωσίβιο, που τους βοήθησε να βγού σε πίσσα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν
νε στη στεριά... Και τώρα θα θέλετε όμως και διαφορετικό τρόπο καπνί
βέβαια, την εξήγηση του μυστηρίου. σματος ανάμεσα στις δύο ομάδες Από μιά παράξενη, λοιπόν, σύμπτω τρόπο που επιδρά στη συσσώρευση
ση, τα τρία πρόσωπα του δραματικόύ πίσσας.
Εξακριβώθηκε δηλαδή, πως όσον
αυτού επεισοδίου, είχαν όλα το ίδιο
ονοματεπώνυμο: Τζών Τσάρμαν. Κι αυξάνει η παραπάνω συσσώρευση
όμως δεν είχαν καμιά συγγένεια τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος καρ
κίνου των πνευμόνων. Γενικά οι άνμεταξύ τους!...
• Ο περίφημος Ρώσος χορευτής δρες ηλικίας κάτων των 40 ετών, τα
Νιζίνσκυ (1890-1950) σε μιά του τρία τέταρτα των περιπτώσεων του εν
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Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΐ’α6ιοτα(ι

Οι βλαπτικές ουσίες στα τσιγάρα μειώθηκαν σημαντικά. Η επικίνδυνό»!^ ■
τους όμως, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

λόγω καρκίνου οφείλονται στο κά
πνισμα. Η ηλικία αυτή, η κάτω τα)*
40 ετών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια
φέρον από πλευράς κοινωνικής ιατρι
κής. Και τούτο γιατί η έρευνα εκάλο· ^
ψε περίοδο κατά την οποία αημειδΓ (
θηκε μείωση του μέσου όρου περιε
κτικότητας βλαβερών ουσιών τβ>ν
τσιγάρων αλλά και τάση μετακινΤΓ I
σεως από τα δίχως φίλτρο, και συν*'
πώς επιβλαβέστερα προς τα τσιγάρο Ί
με φίλτρο.
Έτσι από το 1960 ως το 1977, 0
μέσος όρος περιεκτικότητας πίσσβί
των τσιγάρων μειώθηκε κατά 54,5%
Παρ' όλα αυτά, η εν λόγω μείωσ1)·
όσο θετική και θεαματική και αν
υπήρξε, παραμένει ανεπαρκής και δ ^ Ί
μπορεί να περιορίσει την βλαβερί .
επίδραση πάνω σε άτομα, που κατο ,
ναλώνουν κάθε μέραμεγάλες ποσσί’Γ I
τες τσιγάρων.
ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
ΑδελφοΤήξ
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί:
1. Τον κ. Στέφανο Εμμ. Ζάχοα
για την δωρεά 10.000 δρχ. στην μνή
μη της συζύγου του Γραμματικής.
2. Τον κ. Κων/νο Καλογήρου γ10
την δωρεά -1.000 δρχ. αντί στεφάνου
στην μνήμη της Γραμματικής Ζάχου3. Τον κ. και την κ. Νικολάου
Τελάλογλου για την δωρεά 1.000
δρχ. στην μνήμη της εξαδέλφης τουί
Σοφίας Κανδύλα.
7
4. Ανώνυμο για την δωρεά 3.000
δρχ. στην μνήμη της μητέρας του.
Από την Φιλόπτωχ0
ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και °ι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βεροίοί
ευχαριστούν τον κ. Στέφανο ΕμβΖάχου για την δωρεά 10.000 δρΧ·
στην μνήμη της συζύγου του Γ ρ η 
ματικής.
1
Από το Γηροκομ* 0

Για να ΜΑΘΕΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς σι

Me Εξάμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων
Kaden J J
Kadcit ¡JS
Alcona Manta! JS
Ascono-Manta 1AS
Aicona-Manta!, 9$
Erk B C J J
Rek Η-C 1.7
Rek B C t j S
Rrk B C IS S
Rtk-D 1.7
Rtk 0 IS
PUTZ IS
FORD ESCORO IJ

28700
29960
29960
J6000

isooo
34860
35420
35420
38000
38080
39760
39760
28000

ESCORDCORTINA 1,3
ESCORD 1.3 GT
fORD TAUNUS 1,3 μονομπλόκ
FORD TAUNUS 1.6 μονομπλόκ
FOJtD 1.6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μοναμπλόκ
FIAT 127
FIAT m 1.1
FIAT 124 1J-1.4
FIAT 124 SPESIAL
FIAT 132
V.W. 1.6
. -V.W. u

29000
31S00
31500
3SS60
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
71800

.MB 180 D UN1MOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA I J
DATSUN I J
DATSUN l.S
TOYOTA I J
TOYOTA 1.6

48000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
2S7SO
27700

Οι μηχανές Εχουν καινούργια πιστόνια - κο υζινέτα - βαλβίδες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
μανταρ ισ μένες κθμπλέ.

•ϊο

' ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ - ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟΙ εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.
™

εμφάνιση στο μπαλέτο *το φαντασμο
του ρόδου» που ήταν το φόρτε του
κατόρθωσε με ένα μόνο άλμα να βρε
θεί από τη μιά άκρη της σκηνής στην
άλλη. Στους θαυμαστές του, που
έσπευσαν μετά την παράσταση, να
τον ρωτήσουν πώς κατόρθωσε αυτό
το αξιοθαύμαστο «πέταμα»ο Νιζίνσκυ
απάντησε: «Απλούστατα κατόρθωσα
να μείνω στον αέρα λίγο περισσότεο
από συνήθως!».

ΘΡη Ϊ

κ^

Κ

0ΟΝΟΜΙΚΟ

Γράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
Μ Ε Θ 040 Λ Ϊ Ξ Γ 6-

**"■ * * *°

“ » *

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟ ΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

Ρ ύ . ™ σΤ€Ρ€ς 6ίνακ ° ' μ,ηχανέ< ονοκατασκίυής γ.ατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

ΕιμαστΕ ο ι μ ο ν α δ ι κ ο ί σ τ η ν Ελλάδα
γουμε ΜΠΧονές σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό .

π ο υ Ε ισ ά γ ο υ μ ε , α ν α κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ μ ε κα ι ε π α ν ε ξ ά -

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΣΥΜΒΟΥ*■ άΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Γνήσια ανταλλακτικά OPEL
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 15 6- Τηλ. 2 5 .5 4 4 και

62

450

ΒΕΡΟΙΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

τανέασύγχροναμηχανήματααναλαμβάνουμεόλες
τιςτυπογραφικέςεργασίεςμονόχρω
μεςήπολύχρω
μες
Με

Τ η λεφ ω νείσ τε μ α ς 2 9 .7 6 2

Π^ Π 26 Αύγουστού 1982

«ΛΑΟΣ»

ΙΕΛΙΛΑ Μ

Το χρονογράφημά μας

Μιά φωνή
ΓΤ θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ -,
της Β' Εθνικής στο Βορ. Όμιλο
J n Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η

« S iiîaA
A
np,NA
ΝιΚηΘαλε-ΡΟΤΙΚΟΣ αςτηρ
Κ η,..ΑΛΕ=ΑΝΛρΟΥΠΟΛΙ2 _,
^ ^ Τ α "ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ

ËΚ & s s s *

'

λλ

^ βΑΛΑ-ΤΡΙκ μ α ..............................

6η Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η
11η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η
15η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΚΟΖΑΝΗ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ ..................... ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-ΚΛΒΑΛΑ
................... ΕΟΡΔΑίΚΟΣ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ................................ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΤΡΙΚΑΑΑ .........................ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ ...........
ΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
................ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΞΑΝ8Η-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚ0Σ Ή ΠΡΕΒΕΖΑ
Η ΠΡΕΒΕΖΑ ............................. .........ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ ......................... ΒΕΡΟΙΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ .......................
ΘΗΒΑ-ΚΑΒΑΛΑ........ ......................
ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΑΒΑΛΑ ........................... ΕΟΡΔΑίΚΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ................. ... . ΦΛΠΡΙΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ .........................
ΘΗΒΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ........................ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΗΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΛΕ-ΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ-ΝΑΟΥΣΑ .................ΞΑΝΘΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ....
ΒΟΛΟΥ ....... .......................................... ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ-ΝΙΚΗ ...................... ΝΙΚΗ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ..........................
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΘΗΒΑ-ΞΑΝΘΗ .......................................... ΝΑΟΥΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ ...........................
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΕΟΡΔΑΐΚΟΣ ..................... ΦΛΩΡΙΝΑ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ
.............

2η Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ
7η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΛΑΓΚαλλτ
' ' ΚΗ
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ............................
*Λ«ΡΙΝΑ - ΚΙΛΚΙΣ,ΑΚ0Σ ................... ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ .............................
ΘΗΒΑ-ν?κηΑΝΘΗ .........
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ R ΠΡΕΒΕΖΑ-ΝΑΟΥΣΑ
ΑΓΡΟΤ ko ...................
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΝΙΚΗ ......................................
Αλε^αμα ΑΣΤΗρ-ΝΑΟΥΣΑ............. ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ ..................................
ΓΙΑΝνιττ ° νη° ΛΙΣ-ΚΟΖΑΝΗ............ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ .....................
ΕθΡΛΛΐΪ''η,ΕΡΐΚΟΣ■· ...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΦΛΟΡΙΝΑ ............
ΒΕΡοΓλ ° Σ' ΚΑΑαμΑΡΙΑ ............... ΒΕΡΟΙΑ-ΘΗΒΑ.........................................
ΟΛΥμπ ΛΕθΑΔΕΙΑΚ0Σ ή ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΟΡΔΑΐΚΟΤ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ...
πανθρ ΙΑΚος ΒολΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΑΚΙΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ............
8η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
3 Π Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η

12η Α ΓΩ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η

16η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΝΙΤΣΑ .......
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ .........ν...ΕΟΡΔΑΐΚΟΣ-ΑΛΕ£ΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-Π
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ..... ’ ΒΕΡΟΙΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ........
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ................................
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Σ ΒΟΛΟΥ-Θ
Β0Λ0Υ-ΘΗ8Α
......
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ
......... .........................Ο
Κ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ή ΠΡΕΒΕΖΑ-ΕΟρΔΑΐΚΟΣπΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΦΛηρΙΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ...................... ΚΑΒΑΛΑ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ .....
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ .............. ΤΙΚΑΛΑ-5ΑΝΘΗ................
ΚΟΖΑΝΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ............... 2 * - ’ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΗΠΡΕΒΕΖΑ-ΝΙΚΗ
ΝΑΟΥΣΑ-ΘΗΒΑ
ΑΡΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ ............ ...........
K
JAOVva-Ouh»
«-ΚΑΛΑΜ
αλί
ΝΙΚΗ-ΦΛΟΡΙΝΑ ................ . V
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ ................_ .....
ΞΑΝΘΗ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ .........................
17η Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η
13η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ....
■ΞΑΝΘΗ .......................... ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΖ
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
“
Η
ΠΡΕΒΕΖΑ....ΕΟΡΔΑΐΚΟΣ-ΚΑΒΛΛΑ
........................ ΘΗΒΑ-ΕΟΡΔΑΐΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ
_____ . . . .......... ..
........................
(Τ ίλ Π Ο ΙΑ ΙΑ Ο Ρ Π Λ ι Ι
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ .............................. ΦΛΟΡΙΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ........................
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Υ°2κ)ύντ^?ν·)Κώοτα Κοραγεωργίοο
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αηόγευμ μ
Του συλλόγου όπως το
Α·30 βηί^ ^ ^ “Ροσκευής και ώρα
ίου ΛιοαΓ° , .σ ΐ0 Κοιν°τ>κό γήπε,ροΊοντίπι·

Τ° υ Υια Π,ν

των

’"ίς ηεριόδ^ Γης νέας ποδοο<ραιΡ'·

κριτού μας)
• Σήμερα Πέμπτη η Αλεξάν
δρεια αγωνίζεται στο Πολύκαστρο με
την τοπική Α.Ε.Π. Το μάτς αυτό εί
ναι ρεβάνς του 1-0 που έγινε μπρο
στά από μιά βδομάδα.
• Στο προχθεσινό 0-0 Αλεξάν
δρειάς - Βέροιας, ο διαιτητής κ.
Συμεωνίδης αδίκησε την ομάδα της
πόλης μας, σε αρκετές περιπτώσεις.
Όταν σε αγώνες προετοιμασίας των
ομάδων, οι διαιτητές παίζουν έτσι,
μπορεί να καταλάβει κανείς τί μπορεί
να γίνει στους αγώνες πρωτάθλημάτος.
• Εντυπωσιάζουν οι μικροί που
αποτελούν τις ομάδες τσικό ταυ

ΜΙΚΡΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α

Κ α Γιριν ^ ' Ζ 30 τ,μ· *** υ"°Υ“ ° Km «στάρι, απέναντι από τον κιν/φο
Η,ΝΗ· Πληρ. τηλ. 62788 Βέροια

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Τ Ε Χ Ν ΙΤ Ε Σ
ΚΑΙ Μ ΑΘΗΤΕΥΟΜ ΕΝΟΙ

Για ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληβ. τηλ. 26.904 Βέροια.
„

Όλα τα είδη σπόρ
Μητροπόλεως 72-ΒΕΡΟΙΑ

Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ

ηανοραμ,Ζ" TL0™?0' εντ0ς σχεδίου< ««ριοχή Πατρίδας, κεντρικό με
811284 Θεσ/νήτη
ευκαιρίας· π λΠΡθφορίες τηλέφωνο (031)

Γ ΙΑ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Η

Μ ΗΤΕΡΑ

Kbpia «Ροσφέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

Ζητείται Λαμαρ,νάς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

τους. Οι φίλαθλοι τους χειροκροτούν
με ενθουσιασμό.
• Ο γενικός αρχηγός του ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια κ. Τσιάρτας, βρίσκεται
σήμερα στην Αθήνα, όπου γίνεται
σύσκεψη γω την αναδιάρθρωση των
κατηγοριών. Στη σύσκεψη αυτή θα
προεδρεύσει ο υφυπουργός Αθλητι
σμού κ. Κ. Λαλιώτης.
• Οι φίλαθλοι της Αλεξανδρείας
είναι ενθουσιασμένοι με τους νεοαπο·
κτηθέντες παίκτες. Ιδιαίτερα με τους
Νταλακούδη, Δημτσούδη και Ζαρογιάννη, οι οποίοι και απέδειξαν ότι θα
βοηθήσουν την ομάδα μας πάρα
πολύ.

Μιά φωνή ακούπθηκτ ι»πό πς
Η Φωνή της Φ Γ Π. είναι μιο
πτή/.ες τουΛΑΟΥ Και απευθύνεται ρωνή που ·:κπροσωπεί όλες π : κα/
και ευθείαν τρος το Υπουργείο Μφνημέντς ψυχές Πάσχει για το
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Σω κακό του viveral.
στε την Βέροια, σώστε το πράσινο,
ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ δώστε ζωή στα παιδιά του τόπου μας.
αφήστε, το δημιούργημα του Θεού
Μας φωνάζει πως ι, Βέροια είναι
Δ.Σ. ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
στην αγάπη του λαού. Η φωνή είναι η αριντολποστη νίιμοη του Βερμίου
Οι κ.κ. Φ. Αλεξόπουλος (Δικηγό γεμάτη πόνο, δείχνει πως υποφέρει σκν είναι ·ι·ν\·ημα του κάμπου
ρος) και I. ΧΆαμπρινός (Διευθυντής γι αυτόν τον χαμό. Με κάθε εεπτημέ
Τραπέζης Πίστεως) είναι τα δυο νέα ρεια ζωντανεύει τον πνεύμονα που
Λυτό το βεβαιώνουν και οι ξένοι
πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο χάρισε η φύση στο ευλογημένο τόπο
της ΒΕΡΟΙΑΣ ύστερα από την μας. Στην χαράδρα του Τριποτάμου που έρχονται Τους ακούω όταν
κατεβαίνουν στην Εληά και θαυμόπαραίτηση λόγω φόρτου εργασίας μας.
των κ.κ. Ποπαδάκη και Στεργίου.
Και ρωτά με αγωνία «Σε ποιο μέ -,ουν τον τόπο, την περιοχή. Ας κά
νουμε τον τόπο μας να τον θαυμό
Η θητεία στο παρελθόν στα διοικη ρος του κόσμου οι όχθες των ποτά
μ(ί>ν αποτελούν οικοδομήσιμο χώρο» '.ουν όλοι και πρώτα εμείς. Ας σώ
τικά του συλλόγου, των κ.κ. Χ Λομ
πρινού Kut Λλεξόπυυλου μας δίδει το Γιατί καταστρέφεται την χαράδρα σουμε το πράσινό μας. ας καταλά
δικαίωμα να πιστεύουμε ακράδαντα μας. το ποτάμι μας, γιατί καταστρέφε.- βουμε πόση ευεργετική είναι η χαρά
Λ(»τ του Τριποτάμου μας. Και ας την
ότι ο πρόεδρος κ. Π. Λέκκυς στο τό ται την πόλη:
στήσουμε από την μανία της κατα
σο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει
Πάνω σ' αυτό έχω να πώ μόνον στροφής της. Ας προστεθούν κι όλ
βρήκε δυο πολύτιμους συνεργάτες
φωνές και ίσως γίνει κάτι που
των οποίων η προσφορά θεωρείται εκείνο που είδα στη Φιλιπούπολη, λες
πρέπει.
δεδομένη.
τον Έβρο, στα Σκόπια, τον Αξιό, ού
Σημειώνουμε ότι ο κ. Αλ,εξόπου- τε ένα χορταράκι μέοα, ούτε ένα φύλ
λος ανέλαβε τα πόστα του ταμία και λο. Kat σε όλες τις πόλεις του κό
του εφόρου ποδοσφαίρου, ενώ ο κ. σμου τα αυτά.
Αλλά ας έλθουμε στην Φλώρινα.
ΧΆαμπρινός πρόεδρος της οικονομι
στυ Τρίκαλα της Θεσσαλίας, εκεί να
κής Επιτροπής.
δείτε καθαριότητα
Και άλλοτε ασχολήθηκα με το θέ
μα. στο παρελθόν, αλλά και στο
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
πρόσφατο παρελθόν. Αλλά φωνή
Ο Σύνδεσμος Φίλ.ων Στρατού βοώντος εν τη ερήμω.
Βέροιας, ευχαριστεί θερμώς τον συμ
πολίτη μας κ. Στέφανο Ζάχο δια την
Εγραψα για το ευεργετικό μας
προσφοράν του εκ 10.000 δραχμών Λιανοβρόχι, την ηλιόλουστη αυτή
δια τους σκοπούς του Συνδέσμου, εις περιοχή με το ιαματικό νεράκι του
μνήμην της συζύγου του Γραμματι (ας μη φανεί παράξενο όσοι δόκιμα
κής.
Σήμερα Πέμπτη 26 Αυγούστου
παν το νερό εκείνο μαζί με την ήλιο1982 διανυκτερεύη το φαρμαηίσ,
Bepuneía μπορούν να βεβαιώσουν).
Πηρίνας Γιουρούκη
Και όμως η περιοχή αυτή έχει τώρα
τηλ. 29101
βρωμήσει. Σταύλοι και οχετοί αφήνουν τα λύματά τους.
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ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΜΙΣΘΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ,
ΓΚΕΣΙΟ
Η διοίκησις της ΒΕΡΟΙΑΣ επέβα
λε στους επαγγελματίες παίκτες
Τοπαλίδη, Πουρσανίδη και Γκέσιο
την ποινή της περικοπής των μισθών
Ιουλίου · Αυγούστου για τον λόγο
ότι δεν πήραν μέρος στο πρώτο στό
διο της προετοιμασίας που έγινε στην
Καστανιά.
Όπως είναι γνωστό οι δυο πρώτοι
αρνήθηκαν να ανέβουν τις τρεις πρώ
τες ημέρες εξ αιτίας των εκκρεμοτή
τω ν τ ο υ -«χαν ιιπ ά Γη*· οκταετία « ί λ .

ενώ ο τελευταίος άρχισε προπονήσεις
από προχθές

• Το Σάββατο η Αλεξά,νδρεια
αγωνίζεται στο Παλαιοχώρι με τον
τοπικό Άρη, με την ευκαιρία της
τοπικής πανήγυρης.
θ Η εκμετάλλευση των διαφημί
σεων στο εθνικό στάδιο της πόλης,
γίνεται απ τον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι
νωνούν με την διοίκηση της Αλεξάν
δρειας, στα τηλέφωνα 23240. 63056
και 24534.
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια, ευχαριστεί τον διοικητή της
160 ΜΜΠΒ αντ/ρχη κ Απ. Αλεξίου,
τον υπ/τή κ. Κων. Φοινινή, και τον
Λοχαγό κ. Γεωργ. Κουκούκη, για τις
διευκολύνσεις που παρέχουν στον
ποδοσφαιριστή Αντώνη Κυριακίδη
που υπηρετεί.)
• Επανήλθε στην ομάδα ο αμυν
τικός Μάκης Τσιβούλας, που ήθελε
να διακόψει το ποδόσφαιρο για προσ
ωπικούς καθαρά λόγους. ’Ηδη προ
πονείται κανονικά με τους υπόλίοιπους παίκτες.
• Καθημερινά υποβάλεται σε
θεραπεία στον φυσιοθεραπευτή κ.
Δημ. Αχθαρίδη στη Θεσσαλονίκη, ο
νεαρός άσσος του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
Κώστας Αλβανός. Σε λίγες μέρες ο
Αλβανός πιστεύεται ότι θα είναι καλά
και θα μπορέσει να ενισχύσει την
ομάδα του.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΒΑΣΙΛΑ: (Αντ/τής Θ. Γολσουζίόης)
Στο πρώτο φιλ,ικο παιχνίδι που
έδωσε χθές η ΑΗΚ στα πλαίσια της
προετοιμασίας της έχασε με σκορ 3-0
από την ΑΠ Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης.
Η ΑΕΚ είχε 2 δοκάρια στο 7Γ
και στο 85'. Γενικά η ΑΚ απέναντι σε
ένα μεγάλο και καλογυμνασμένο
συγκρότημα με άρτια προπονημέ
νους ποδοσφαιριστές στάθηκε ικανο
ποιητικά. Από την τοπική ομάδα διακρίθηκαν ο επιτελικός Ψαλίδας, που
έκανε όλο το παιχνίδι μαζί με τον
Λούδα, Διυμαντόπουλος, χωρίς να
υστερήσουν κυι οι υπόλοιποι.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΑΙΚΤΩΝ
ΛΟΥΛΑΣ: Γίνεται πολύ καλή
προετοιμασία και όλα είναι υπέρ μας.
Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα περι
βάλλοντος και φιλάθλων ιιωού τα
πάντα είναι γνωστά πιστεύω ότι θα
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ΑΛΕΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ
ΧΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Α.Ε. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
0
ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταπο
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, σε κάθε αγώνα

Ο ΚΩΣΤΑΣ
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ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΟΡ
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πάμε καλό.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γίνεται μιά
ολοκληρωμένη προετοιμασία και
ιιισιοδοξώ για την πορεία της νέας
μου ομάδας, αλλό κυι για την απόδο
σή μου.
Δ1ΛΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Ενα
μπορώ να πώ, ότι γίνεται φοβερή
δουλειά, πρωτότυπη και δεν βλέπω
το λόγο να μην είμαι αισιόδοξος.
4ΆΛΙΔΑΣ: Κάνουμε καλή προε
τοιμασία και έχουμε πολύ καλό υλι
κό. ένα εξ ίσου πολύ καλό προπονη
τή και ένα συμβούλιο που είναι σε
κάθε περίπτωση στο πλευρό μας.
ΜΑΤΖΙΛΑΣ: Ο σκοπός μας είναι
κοινός. Να ξοναδώσουμε στην ομάδα
τη δύναμη και τον τίτλο που χρόνια
τώρα της λείπει.
ΤΣΑΚΑΛΟΣ: Εδώ και 20 μέρες
έχουμε αρχίσει μιά σωστή δουλειά
και ξεκινάμε με μεγάλη αισιοδοξία
για μιά καλύτερη πορεία στο πρωτά
θλημα σε σύγκριση με την περσινή.
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ: Για τον
εαυτό μου προτιμώ να μη μιλήσω.
Όταν θα έρθει η ώρα του πρωταθλή
ματος θα δείξουν όλα.

Θα θυμούνται οι παλαιότεροι πως
όταν κολυμπούσαμε στον Τριπόταμο
κάτω από την Στρατώνα, στην
Μπαρμπούτα, στην Μπομπόλη. πίνα
με και χούφτες νερό από το ποτάμι.
Και στα χωραφια Γ ιντζαλίκ,
Λοζίτσι,κ.λ.π. όλοι οι αγρότες από
εκεί έπιναν νερό.
Γνωστο«οιεί·πιι. σύμφωνα με τυ
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε μι τον Ν.
1250/1962 ότι: ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΙΙΟΥΛΟΣ του Παντελή
και της Ασπασίας το γένος Τωμά

ΐΤ Η 1U-V0 1 A
Αφοί Δαμιανίδη
Θεσ/νίκης 156 τηλ. 27965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος ΔημΕενιζέλου τηλ. 23741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

«Ο«
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Αίχξάνδρεια Ν. ΙΙμαθίος επάγγελμά
τος τραπεζικός υπάλληλος και η
ΕΛΕΝΗ ΚΛΤΓΛΠΗ του Στυύρου
και της Όλγας to γένος Ζλπτάνη
που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Χαλκτδώνα Ν. Θεσ/νίκης κπαγγτλυο·
τος καθηγήτρια Γ(κ)κειτιιι να ranτρευτούν και ο γάμος θα γίνει στυ,
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλ»
ξανδρείας στις 5.9.82,

40Ν Θ Η Μ Ε ΡΟ

Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΟ

Τε>Λ)ύμε την Κυριακή 29 Αυγούστου ¡982 στην εκκλησία του Αν.
Ιωάννου Βεροίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής ττ|ς προσφιλούς μας μητέρας και γιαγιάς
ΕΛΕΝΗΣ

ΓΕΤΕΚΤΣΟΓΛΟΥ

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσιλθουν για να
ενώσουν μαζί μυς τις δεήσεις τους προς την θεό.
Τα τέκνα: ΜΑΡΙΑ ΛΜΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΓΚΟΥΑΑ
« εγγονοί, οι λαϊκοί συγγενείς
• Δεξίωση οτσ σπίτι Βενιζέλου 2.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως

16 -

ΒΕΡΟΙΑ ιτ

um ,

Σας περιμένουμε
κάθε βράδυ
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

BELLE NUIT
3ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Σας κρατούν συντροφιά
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ΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΑΣ
ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΚΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΟΥΛΑ ΡΑΪΚΟΥί
Σολίστ ο Δημητράκης

Σας π«ριμένε» και φέτο μέοα oe ένα τελείαις ανα
καινισθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουοτικά μκαα
και με ένα άριοτο διδακτικό προοωττικό

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

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΡΕΖΕΡΒΕ Τηλ. 20.163
Δ/Ν ΣΗ : Στρεμέτας - Αυκας

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ!

Ο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ ΣΤΑ ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ
Μ* απόλυτη «πτυχία συνεχίζη ο
Ααυγρ. 'Ομιλος Μίλίκης και Περιγύ
ρων ης (χδηλώαας ttiu στα ·Ημο
θιώοκα "82·. Την Λτυτέρα 23 8-82
στην αίθοικτα του Ομίλου έγινε η
Κινημοταγταιψική βρυδυά με ντο
δβγμαηρή τάξη. Η προσέλευση του
κόσμου όταν ο#ρΛβ.
Την Τρίτη 24-8 R2 τα χορευτικά
tou Ομίλου μαζί μ αισά της Βεργί
νας Πήγαν σρι Monfomtw της ΝαΟΟ
σης Ήταν ένα αληθινή πανηγύρι. Οι
«οοσπινελλόδες, οι Μτλικιώησιττς
κόρες ο* τν>αλεξανδρινό κατσούλμ οι
nairoiiót; «ω m Βλάχες καταχορο
κροτήθηκαν ιιπό π>ι>: κατοίκους τ«*ν
Μονσσπίτων, Οι KótólKOt των Μονοτπτίτοιν με την αυθορμητισμό τοιις τη
ιηινεχή χοροκροτήματα και τις επευ
φημίες τοιοσαι tvu ξεχωριστό τόνο
βν όλη εκδήλωση

Γιο τη Βεργίνα τι να πούμε; Ήταν
μ« παρουσία με σπαρτιατική οργά
νωση! Απόλυτη τελειότητα. Δίκαια η
ανθοδέσμη Οόθηκε στην κορυφαία
τοιν χορευτών της: ένα μικρό, πολύ
μικρό κοριτσάκι.
Στο τέλος χορευτές και κάτοικοι
έσμιξαν με τα χέρια και την καρδιά
τους. Ηταν μια ένωση αγάπης και
μιας ανακούφισης μέσα στην βιοπά
λη της καθημερινότητας. Ο Πρόε
δρος του Λαογ. Ομίλου Μκλίκης κ.
Ακριτίδης Θεόδωρος συγχαίρει τον
Εκπολιτιστικό Όμιλο Μονοσπίτων
οα την άρτια οργάνωση. Ευχαριστεί
Θερμά τον Πρόεδρο και το Συμβού
λιο γιο την φιλοξενία σ' όλη την απο
στολή Πολλά συγχαρητήρια στην
Κοινότητα Μονοσπίτων που βοηθάει
έμπρακτα και μ" ενθουσιασμό την
πολιτιστική κίνηση του χωριού του.
Θ.Α.

ΝΕΑ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Συνέχεια aso την i η
τες πρόγραμμα των δυναμικών βιο
μηχανικών κλάδων που θα προωθη
θουν με οδική μέτρα αναπτυξιακής
πολιτικής.

συνεργασία βέβαια με. ιδιώτες, Έλλη
νες και ξένους.
- Στις περιπτώσεις επενδύσεων
γιο μικρές μονάδες μεταποίησης ή
- Η σοαομαγή επγθτπκής εξαγαιγι· υπηρίσιών τοπικής κλίμακας, προιυκής πολιτικής.
ίλιύνται οι θεσμοί των συνεταιρι
- Η υποκατάσταση εισαγωγών η σμών, μικτών δημοτικών επιχειρή
οποία σε σημαντικό βαθμό θα γίνει με σεων και εταιριών λαϊκής βάσης.
την ορθολογιστική ίκαχίίριση των
- Με εξαίρεση την πολεμική βιο
κρατικών προμηθειών.
μηχανία και την φαρμακοβιομηχα
- Η π;ιικίιθηση τον κιττοσκευαοτι ι-ία. στους άλλους τομείς η ιδιωτική
ΚΟϋ touíu τόσο σε έργα υποδομής, πρωτοβουλία θα παίζει πρωτεύοντα
όσο και στην οικοδομική όραστηριό ρόλο και μπορεί να προχωρήσει
τητο.
χωρίς καμμιά αβεβαιότητα στην υλο
ποίηση των επιχειρηματικών της
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΝ
πρωτοβουλιών μέσα στα πλαίσια των
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αναπτυξιακών στόχάΐν του πενταε
6 Ο ιο ν αφορά τους φορείς των
τούς.
επενδέκιιβν ο κ Λ οσίνη; αφού U u
- Θα προωθηθεί η συγκρότηση
ότι η κυβέρνηση κτιύ-όκε» να φέρει
κάτω ιι λΛ κοινωνικά έλεγχο το σύ εποπτικών συμβουλίων με Γη συμμε
στημα της παραγωγής, στα πλαίσια τοχή των εργαζομένων για τις μεγά
λες επιχείρησης σε στρατηγικούς
μιας μικτής οικονομάς απαλλογμε
ιη ς uso την αρνητική επιρροή των τομείς της οικονομίας.
7. Ο κ. Αρσένης τόνισε ότι η εφαρ
μονοπωλίων, διευκρίνισε ím:
- Στους νέου; κλάδους υψηλής μογή ιιπό την κυβέρνηση μιας πολι
Ηχνολσγα»; ιι δημόσιος τομέας θα τικής με σαφήνεια και συνέπεια και ο
παίζει ένα καθοριστικά ρόλο σε διαρκής διάλογος με ης παραγωγικές
τάξεις συμβάλλουν στη δημιουργία
σταθερού κλίματος για επενδύσεις.
Γκι την περαιτέρω βελτίωση του κλί
£τπν Καστανκ»
ματος αυτού ο κ Αρσένης ανακοίνω
σε ότι:
Θα συντμηθούν οι διαδικασίες
για την υπαγωγή επενδύσεων στο
νομό για τιι κίνητρα καθώς και για
την χρηματοδότηση από τις Τρόπε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
28-29 Αυγούστου

Φκμις νΜίρτίιζπτσι κτυ στνς 118 χώ
ρος σης οποίες υφάτ-.utm ο προσκο
πικός όαιμός, η συμπλήρωση των 75
χρόνων του.
Τον ίδιο χρόνο συμπληρώνονται
κοι ευ 10 χρόνια από την ίδρυση της
Ενωση:
Παλιπών
Προσκόπων
Βέροιας ϊ μ < όημιουργηθακε στην
πρώτη συιπιντηση των παλαιών
προσκόπων στην Κααιαννό Βέροιας
τσν Σεπτέμβριο του 1972.
Τα Διοικητικό Συμβούλιο της
Ενωση: αποφόιπαε η φβτηνή όη
συνάντηση ποψ fta yvi\ στις 28-29
Αυγοι'ιβτου «ι έχει πανηγυρικό
χαρακτήρα raí vu τιμήσει τις sapo
πάνω εακτιΰιυς.
Το Δ/κό συμβούλιο πηρηκαλεί
όλου: τους αδελφού; προσκόπους ιο
μη λείψυι/ν asó αυτή την εκδήλωση
για να ξαναζωντανεύει το 1172 με
την «δρππική συνάντηση της Ένωσης
σε λαμπρότητα προσέλευσης και
ενθουσιασμό.
ί^ι ήταν ακόμη μιο ευκαιρία να
δοόν Λ αδελφοί πρόσκοποι την
πρόοδο των έργων στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Καστανιάς και την τελι
κή Τιΐιι διαμόρφωση.

- Θα ιδρυθεί ειδικός ασφαλιστικός
και πιστωτικός φορέας για τις μικρό
μεσαίες επιχειρήσεις.
8 . Συμμετοχή και συμπαράταξη
των εργαζομένων ζήτησε ο κ. Αρσέ
νης ο οποίος προειδοποίησε ότι η
κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί υπονόμευ
ση ιων φιλεργατικών θεσμών και
κατάχρηση δικαιωμάτων από ενέρ
γειες του αντιστρατεύονται στους
εθνικό·'·, αναπτυξιακούς μπς στό
λος

Το Ισραήλ δεν αποκλείει
επανάληψη του πολέμου
ΒΗΡΥ Τ Ο Σ, 25: Ο» μάχες συνεχίζονται στο Αιέκινο παρά την αποχώρηση των Παλαιστινίων μα
χητών από τη Δ υτική Βηρυτό που εξακολουθεί να διεξάγεται κανονικά, υπό την εποπτεϊα Γάλ
λων αλεξιπτωτιστών της διεθνούς ειρηνευτική; δύναμης, στην οποία αναμένεται να προστεθούν
σήμερα ή αύριο ΧΟΟ Αμερικανοί πεζοναύτες.
Ο ραδιοσταθμός των Φαλαγγι
τών «Φωνή του Λιδάνοιι» μετέδωσε
ότι σμ-οδοέ; ανταλλαγές πυρών 6 ορέος πυροβολικοί: σημειώθηκαν
χτές μεταξύ ιων ισοαηλινών και
τοιν συοιακών δυνάμεων στη πε
ριοχή Κομπέγια. ΙΥι: ί λ Χάος: και
Κρειγια. στο όρος Λϊίιανος, Βορει
οανατολικά της Βηρυτού
Οι Ιοηαηλινυί ètrv rv o av ότι στρατεύ

ματα tous μετέχουν στις μάχες. λίγόντως
ότι eme συγκρούσειςέχοι*ν τμπ/,ακιί συριαχε: δυνάμεις μι μονάδες τη- τολιι*ν
φυλακής των Φαλαγγιτών, ο ιμιγηγις
των οποίων Μπεοίρ Γζτμαγιέλ εξίλ/γη
προχτές πριίεδρος του Λιδάνου από το
Κοινοόούλιο.
Δ ΗΛΩ ΣΗ
Ο πρωθυπουργός του ίοραή) Μενοχέμ Μπέγκιν δήλωσε ότι η χώρο του
«δεν προτίΟεται να επιτεθιί ινοντίον
της Συρίας» αλλά προειδοποίησε ότι τα
ιοραηλινά ισροτεύμοτιι Ho avtannôài·
σονν τα πυρά οε οπικαδήποττ επίιίτση
Ο πόλεμος τίλειωβι αλλά αυτό
δεν πρέπει νη ερμηνευτεί ό ιι δεν
μπορεί vu επανπληφθεί. πρέωθεο»
χαρακτηριστικά ο κ. Μπέγκιν.
Η ικνκειιχή τφημίριΛα -Π ρόιίδη- χατηγόρηοε χτές την ιοοοηλινή κυδέρνηοη
ότι π οιμάζετιο νη Λιατηρήοη τα στρα
τεύματα της Yta μοκιχ'ι χρονικό Λιά.σή
μα ιπ ο Λ ίώινο. με u n u w p o σκοπό να
πλήξε ι τη Συρία
Στο κυπριακό πλοίο -Σύλ ΕςπρεςΓΛίΐΜΐιάστηχαν χτες οι τ ιλ ιπ α ίο ι IJÜO
Παλαιστίνιοι μΐεχηιέ; που θ ' αναχωρού
σαν ππΓι τη θάλασσα
• Σήμερα, αρχίζτι. εκτός απροόπτου, η
αναχώρηση των υπόλοιπων J.OüO lin
λαιστινίων μαγητών non» θα φύγουν οδικώς για τη Συρία, από όπου θα δ ια 
σκορπιστούν σε διάφορες αραβικές χώ·

pic'
«Ot Παλαιστόνοι, Οα συνεχίσουν ιαν
frpiivn, απορρίπτσντας όμω; την τρομο
κρατία» δήλωσι ο Γιάοερ Αραφάτ σε

Επίκαιρες
Ιστοριούλες
Συνέχεια από την Ιη
τους.
- Κι εμείς, οι συντάκτες, οι ρεπόρ
τερ. οι δημοσιογράφοι εμείς παυ τρώ
με φοιμί απ τις εφημερίδες; Τι Οα
απογίνουμε εμείς όλοι αν κλααουν
αυτές;
- Δεν θα πεινάσετε. Θα ζείτε δια
βάζοντας αυτά που γράφατε χρόνια
τώρα στις στήλες σας. Να γευθείτε κι'
εσείς επί τέλους το κουτόχορτο που
δίνατε να τρώει τόσα χρόνια ο λαός.
Λέω ν' αλλάξω τον τίτλο της στή
λης μου. Κι' uvtí για «επίκαιρες ιστοριούλες» να δίνω κάθε Πέμπτη στους
αναγνώστες μου «Το κουτόχορτο της
εβδομάδας».
Επίκαιρος

•Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Η Στρατιωτική Υπηρεσία διακηρύσο όη εκθέτει σε πρόχειρο φανερό
μειοδοτικό διαγωνισμό την προμή
θεια υλικών κατασκευής κεντρικής
θερμό νσεως για τις ανάγκες του
Έργου «Κατασκευή κτιρίου Λόχου».
Προϋπολογισμός
τριακόσιες
πενήντα χιλιάδες (350.000) δρχ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργήθεί την
6 η Σεπτεμβρίου ¡982 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.00 έως 1 1.00 στα γραφεία
του Στρατοπέδου «Τ/χη ΠΕΛΑΤΟΥ

ί"-* στην ΑΑ».φύνυμ*,Μί Πμννιιι,.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι
σμό δέκα χιλιάδες δρχ. Γνώση των
όρων συμφωνιών μπορούν να λά
βουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι όλες
τις εργάσιμες μέρες στο 4ο Γραφείο
της Μονάδος. ης ώρες από 9.00 έως
13.00 (Τηλ. 0333 23516).
Τα έξοδο όημοαιεύσεως της
παρούσης βαρύνουν τον τελευταίο
μειοδότη.
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΕΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΕίαΝ
A .R ΤΥ 2494

Μπετονιέρες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ
ΟΛΛΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΝΤ. ΤΣΟΑΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Τηλ. 39.362)

τ -Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΧΑΣΕ 1-0
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ ΕΙΣ

Γάλλοι λεγηυνάριοι τηζ η ρη νη τιχής δύναμης qooνοούν κ ά 
π οιο σημ/ίο ελέγχου στο λιμάνι n /ς Βηρυτού για την ομαλή
α.τοχι!^>γοη των Πα/.αισηνϊιι/ν
συνέντευξη που πιακιχικιηω στο* ειδι
κό απεσταλαένο εης εφηιιερίδα: -KjXÇUμε ισελλα Στρα-. στη Βηρυτό
»Εμείς οι ΠαλχιιστίνιΚΗ έχουμε συνη
θίσει νη υποφέρουμε Εσείς οι Ευρωπαύκ. είστε ίε-Λ'σιρ1 συνηθισμένοι σ'
αυτό. Η ωνκιτήιΐιξΜ έ®tm και ια τη αιω
πή της ντνοκτονίας θο «ποττλίσει ΐυμκι;
στη συνείδησή σας.
Λυπάμαι που to λέ». η σφαγή
της Βηρυτοί' έγυα μι Τις ευλογίες
των Evpwnniiuv χαι με τη Ιϊοηθεισ
των Αμερικανών», τόντστ ο Ιίαλαι·
οτι νως ηγέτης.
Σε ερώτηση οχετικά με τηι- πιΐΙηΜ'ιτητα "Πολιτικής· Λνιυΐάτιισης του πιυκιιστινιακσύ προ<Αή|ΐ/ιτος και σχετικά με
την auKHáaiu rcvrr,vojpiá>) της ΟΛΠ και
ιου Ισραήλ, ο Λραφάτ δήλωιΐι ·Το πρό
βλημα υπιτρχει. αλλά μπορεί νβ δικαιολσ-εήσει μια γτνοκτσνία* ;
Ο Παλαιστίνιος ηγίτης υπογράμιο*
κατά τη συνέντευξή του -τη σημασία της
μάχης της Βηρυτδύ«Οι 79 μί,,ες της πολιορκίας, η αντίεπασή μας. η αδυναμία του εχθρού να
μας νικήσει αποτελούν παράδειγμα
ιΛμιίτερης σημασίας γτα ιην ιτραάική
ιστορία Ηα δείτι πικά »Κι είναι τα
αποτελέσματα της )υίτ>Κ της Βηρυτού»
τόνισε ο Παλεησιίνισ; ηγέτη: και πρόσθεσε -Η πορεία συνεχίώταυ Οι Παλαιστίνμκ εγκαταλείπουν το Λιάανο με το
ίό«> πνεύμα που ανα','κάστηκιιν να σφήοσυν την Ιερουσαλήμ η να καταφύγουν
oto Αμμάν. Θέλειιν πάντα να γυρίσουν
στην πατρίδα τους·, χατάλ.ηξε.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΕΤΥΧΕ Η ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ
ΜΟΣΧΑ 25 (ΑΠΕ)
Οι εμπορικές συναλλαγές της
Σοβιεηκής Ένωσης με τον υπόλοιπο
κόσμο αυξήθηκαν κατά 11, 1% το
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
σε σύγκριση με την ίδια χρονική
περίοδο του 1981. σύμφωνα με τα
πρώτα στατιστικά στοιχεία, που
δημοσιεύονται στη Μόσχα, στην
ε|)δομαδιαία οικονομική εφημερίδα
«Εκονομιτσπκάγια Γκαζέτα».
Παράλληλα, η ίδια εφημερίδα
απευθύνει κατηγορίες εναντίον των
δυτικών «ιμπεριαλιστικών κύκλων»
γιατί μείωσαν ης εμπορικές συναλλα
γές τους με τη Σοβιετική Ένωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφη
μερίδας, το σύνολο των εμπορικών
συναλλαγών για το διάστημα από
Ιανουάριο έως Ιούνιο, ανέρχεται σε
60.3 δισεκατομμύρια ρούβλια, δηλα
δή 81.5 δισεκατομμύρια δοπλλάρια.
Ας σημειωθεί ότι οι περισσότερες

Μάστιγα τα... κουνούπια
ΒΕΝΕΤΙΑ, 25: Εκατομμύρια κου
νούπια, ποει πολλαπλασίαζανται
με αφύσικο ρυθμό, εμφανίστη
καν τις τελευταίες ημέρες στη
Βενετία και έχουν γίνει πραγμα
τική μάστεγα για τους κάτοικους
και τις χιλιάδες των τουριστών
που επισκέπτονται την πόλη
Φοβερά ενοχλητικά, άν και δεν
«δαγκώνουν», τα κουνούπια αυ
τά, εισβάλλουν σε φωτισμένους
δημόσιους χώρους, σπίτια, «φέρρυ - μπώουτς» και γόνδολες που
έχουν φανάρια τις βραδυνές

Σε πολύ καλ.ή φυσική κατάσταση,
αλλά με εμφανή την έλλειψη της
σωστής αναπτξεως του παιγνιδιού,
ιδιαίτερα από την μεσαία γραμμή , η
ΒΕΡΟΙΑ έχασε χθες στο γήπεδό της
από τον ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ με 1-0.
ενώ την περασμένη Τετάρτη μέσα
σης Σέρρες είχε αποσπάσει ισοπαλία
( 1- 1).
Εδώ θα πρέπει vu σημειώσουμε
όη έλλειπαν και αρκετοί παίκτες,
ιδιαίτερα του κέντρου, όπως οι Ακρι
βοπουλάς. Χατζάρας ενώ παράλληλ-ο
οι γηπεδούχοι είχαν την ατυχία vu
χάσουν τον Σίμπο που τραυμπτίστηκεκαι απεχώρησε στο 37' του πρώτου
ημιχρόνου.
Έ να άλλο αρνητικό στοιχείο για
την ΒΕΡΟΙΑ ήταν η ανομοιογένεια
που παρουσίασε η ομάδα μια και για
πρώτη φορά εφέτος χρησιμοποιήθη
καν οι Τοπαλίδης, Γκέσιος και Μουσούρης. Βρισκόμαστε 10 περίπου
ημέρες από την έναρξη του πρωτα
θλήματος και επιβάλεται νομίζουμε
να «δένεται· το οριστικό σχήμα της
ομάδας.
Πέραν όλων αυτών η ΒΕΡΟΙΑ θα
μπορούσε να αποσπάσει τουλάχιστον
την ισυπαλία,εάν ο διαιτητής της έδι
νε ένα πέναλτυ από αυτά που βγά
ζουν μάτια. Ήταν το 7Γ του αγώνα
όταν ύστερα από «τρύπα· του Γιατζι-

ώρες σχηματίζοντας »ένα είδος
ζωντανού χαλιού» στον αέρα.
Οι εμπειρογνώμονες λενε ότι ο
αφύσικος ρυθμός του πολλαπλα
σιασμού των κουνουπιών οφείλε
ται στη φοβερή ζέστη και στη μό
λυνση του νερού των καναλιών.
Οι αρχές θα αρχίσουν σύντομα
εκστρατεία μαζικής απολύμαν
σης για να απαλλαγούν από τη
μάστιγα αυτή πριν την έναρξη
του Διεθνούς Κινηματογραφικού
Φεστιβάλ της Βενετίας που αρχί
ζει το επόμενο Σαββατοκύριακο.

συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με
ης χώρες - μέλη της «ΚΟΜΕΚΟΝ·.
Οι εμπορικές συναλλαγές με τη
δύση και την Ιαπωνία αυξήθηκαν φέ
τος κατά 13.6% δηλαδή 19,6 δισεκα
τομμύρια ρούβλια, (26,4 δισεκατομ
μύρια δολλάρια) σε σύγκριση με το
πρώτο εξάμηνο του 1981.
Οι συναλλαγές με τη Δυτική Γερ
μανία, δυτική χώρα με την οποία
ΕΣΣΔ έχει τις σημαντικότερες εμπο
ρικές σχέσεις, αυξήθηκαν κατά
26.8% ή 3.4 δισεκατομμύρια ρούβλια
(4.6 δια. δολλάρια).
Εξ άλλου, οι εμπορικές συναλλα
γές με την Ιταλία αυξήθηκαν κατά
25%, δηλαδή 1.9 δισ. ρούβλια, και με
την Ιαπωνία κατά 22% δηλαδή 1,99
όισ.ρούβλια, όπως αναφέρει η ίδια
πάντα εφημερίδα.
Ωστόσο, οι συναλλαγές με τη
Γαλλία έπεσαν κατά 5,4% δηλαδή 1,9
δισ. ρούβλια, σε σύγκριση με το πρώ
το εξάμηνο του 1981.
Η εφημερίδα δεν δίνει καμιά
λεπτομέρεια σχεσκά με ης εμπορικές
συναλλαγές με ης ΗΠΑ, τόνιζα,
ωστόσο, όη οι οικονομικές ανταλλα
γές με τος βιομηχανικά αναπτυγμέ
νες χώρες πραγματοποιήθηκαν φέτος
κάτω από δύσκολες συνθήκες, υπαινισσόμενη προφανώς η ς κυρώσεις
των δυηκών κυβερνήσεων με αφορ
μή την επιβολή του στραηωηκού νό
μου στην Πολωνία.
Τέλος, η εφημερίδα επισημαίνει
ότι «κύκλοι των ιμπεριαλιστών» - και
ιδιαίτερα σης ΗΠΑ προσπάθησαν
να ανατρέψουν την ομαλότητα που
χαρακτήριζε; τις οικονομικές σχέσης
Δύσης Ε.Σ.Σ.Δ.

Η ανάπτυξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων θα μειώσει
ουσιαστικά την ανεργία
Eivui απόλυτα αναγκαίο να ενθαρρυν
(Χ:ί η ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επι
¿»ρήσεων στον Κοινοτικό χώρο γιατί μά
να έτσι θ αντιμετωπιστεί η ανεργία. Αυτό
εεισημαίνεται μεταξύ άλλων σε έκθεση
της Οικονομικής και Κοινωνικής Enupo
πής της ΕΟΚ για τις επιχείρησης αυτές.
Για το μεγαλύτερο μέρος των ανέργων,
τονίζεται στην έκθεση, η δυνατότητα να
βρουν ικανοποίηση στην επαγγελματική
του; ζωή εξαρτάιαι από τη δημιουργία
νέων απασχολήσεων. Οι δυνατότητες τό
σο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανι
κο τομέα, είναι λιγοστές. Στον τομέα της
βιομηχανικής παραγωγής οι πιθανές
δυνατότητες κατά μεγάλο μέρος έχουν
εξαντληθεί II αυτοματοποίηση και οι
σύγχρονε; προσπάθειες ορθολογικής
οργονιίκιπως συνεπάγονται αντίθετα την
κατάργηση ακόμη περισσοτέρων θέσεων.
Χωρίς την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων υπάρχει κίνδυνος συνεχούς
υψηλού ποσοστού ανεργίας.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές στις χώρες
της Κοινότητας, παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα καθοριστικό ρόλο
στο αεμα της οημμιυμγτας απασχολήσεων
χωρίς βέβαια να μειώνεται ο ρόλος των
μεγάλων επιχειρήσεων
Πράγμαιι οι
μικρομεααίπς επιχειρήσεις έδειξαν κατά το
παρελθόν ό η αποτελούν σε κάθε οικονο
μία παράγοντα ηταθι,ροποιήσεαις. είτε βρι
σκόμαοτε σε περίοδο ευνοϊκής είτε σε
περίοδο δυσμενούς οικονομικής συγκύ
ριας. Απέδειξαν επίσης ό η παρουσιάζουν
ιδιαίτερη αντίσταση στο φαινόμενο της
ανεργίας και κυρίως της ανερνίας των
νέων. Οι μικρομεσαίες ετπχΚίρήσος ήειιν
και είναι ικανές να αντιδρόσσυν γρήγορο
τέρα και ελαστικότερα στις μεταβολές των
συνθηκών της αγοράς από ότι οι μεγύλις
επιχειρήσεις, υποδεικνύοντας i ται ότι
ιξυρτώντσι λιγότερο από την οικονομική
συγκυρία. Η διασφάλιση της υπάρξίως
των ΜΜΕ και η ενίσχυσή τους θα είναι
καθοριστικοί παράγοντες για ϊ0 μέλλον.
Οι Ουνατότηιτς αναπτύξω», ιω ν μικρό
μεσαίων επιχειρήσεων που κατά Ιο πλεί
στον π νυ ' εξπδικευμενι:; και αποτελούν
περισσότερο από το 90% των ..πιχειρη
σετυν της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι
κατά κανόνα ευνοϊκότερες από * Κι.ιν,,.
των μεγάλων επιχειρήσουν Ο πυέιινιηιι
νος καταμερισμό; της «γγγασαις στις «ιικο
νομίες διευρύνει το πεδίο δραστήρια! η οι.,
του στην κροαφιηκι εψ ιΐοιοιι υμι ι ιό
παροχών ως προμηθευτών των μι πίλων
επιχειρήσεων και « επγι.ιρη·“ ' " ' non
παρέχουν υπηρεσίες ή ι μ π ισ ίε; συντηρη
σποι; και ιπιπ ει ιτ.ν
Ο
μικρομεοιιυ» ΓΛίχειρήσιι: πιιιι
χαρακτηρίζονιια από υψηλά!ΜΤΙ| τ"Ι» 0 "ΐ

Ο Δ/'ντής Τ.Υ.Ν Ημαθίας διακη
ρύττει ότι:
Την 16η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμ
πτη και ώρα 12η (λήξη επιδόσεων
προσφορών) θα διενεργήθεί στα γρα
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (οδός
Βερύης I Βέροια) δημόσιος μειοδοτι
κό: διαγωνισμός δια του συστήματος
του ποσοστού εκπτωσεως μετά γένι
κού ορίου σύμφωνο με ης διατάξεις
του Ν.Λ. 1266/72 «περί εκτελέσεηις
των Λημ. Έργων και του εκτελεση
κού του Π.Λ. 475/76 όπως τροπο
ποιήθηκε με to Π.Λ. 724/79, γιο την
ανάδειξη αναόόχου εκτελέσεως του
έργου» Κατασκευής Τεχνικών και
αποκατάσταση
ασφαλτοτάπητος
αγροτικής οδού Νιιούσης Γιαννο
κοχωρίου Ροδοχωρίου συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έργυ
οδοποιίας κάτοχοι πτυχίου αναλόγου
τόξεως σύμφωνα μι. τις κείμενες δια
τάξεις σχετικά με τη δυναμικότητα
πτυχίων εργοληπτών Λημ, Έργων.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσ '
κομίσο··ν: ιι) εγγυητική επιστολή'
συμμκκ.χής στη δημοπρασία δρχ.
50.000 η οποία πρέπει να απευθύνε |
ται επί ποινή αιυιραδέκτου, προς to
Νομαρχιακό Ταμείο Ν Ημαθία: kui
β) υπειΛυνη δήλωισι, ταυ Ν. 105/69
για το άθροισμα των εν ενεργεία
εργολαβιών τους, σύμφωνη με ης
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του
Ν 689/1977.
Για περισσότερος πληροφορίες οι
ινδιαφιρόμι.νοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής το»
κίανο'λ n u | vV*n-j Τ.Υ.Ν. Η,κίθίας, . ι*ριηι«ι και tt -jrir— 1
fc*1!'
arm» ιΛιιρχ.,ιΐΛ K'u tu πάχη τη ς’ σι>ς, ιιΠοβΑλλυψρπ κενά «aWVl' ακοκλη
•·ές·συιθηΚκ. ,ινιανω ναη,αί ωιι μοθιυΐό
ivrnfpi|i«v*v; ικλέτης.
Πιιρανωγής Ilpfeifi Λυιρκως και Υ|ΐί|Τ»9«ι
Btpotu 24 Λυγοι'ιιηου 1982
να τε'οσ,ιρμυζονΓαι αιις ιφχνιίλιιγικής και
Ο Α/ντης Τ.Υ.Ν'. Ημαθίας
οικονυμικίς μι τ,ιβιιλμς. Γαι τΛΛιοσολλιν
Αχιλλέας Παπαδοποιιλος
θιτύν αυτές οι διαδικασίες πριπιαρμιιγήί
και γυι σι > ι« ι εκμετάλλευση των νι,.ιν
Νομ κός με 3οβ
ουιατοιητίΛ· τηε

ιεγορώς, n p tn u

να

ειθαρρυιθούν με αποφασιστικότητα και
συνέπεια οι υπάρχουοες επιχειρήσεις κοι
να προωθηθεί η ίδρυση νέων·
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπο
ρούν εν ιο ύ ιο ι; να παίξουν το ρόλο τους
παρά μόνον εφόσον οι συνθήκες του πλάι
σίοιι που καθορίζονται uno το Κ ράτος και
την οικονομία δεν αποτελούν εμπόδιο
στην ίδυι την ύπαρξη και την ανάπτυξή
τους.
Γι’ αυτό, η οικονομική το υ ; ισχύς πρέ
πει να ενιοχυθεί και τα αναπτυξιακά κίνη
tpa των οποίων η ύπαρξη δεν αμφισβη
τείται πρέπει να αξιοποιηθούν χωρίς να
βλάπτονται από υπερβολικές απαιτήσεις
και ακιιιάλληλες αποφάσεις. Μεταξύ των
στοιχειωδών προϋποθέσεων, είναι η δια
τήρηση και η ανάπτυξη ενός αποτέλεσμα
τικού ανταγωνισμού σε μια εξισορροπη
μένη διάρθρωση μεγάλων και μικραμεσαίων επιχειρήσεων. Τα άοχττα με την
απόδοση πλεονεκτήμιιια. όπως για παρά
δείγμα μονομερείς ενισχύσεις, αθέμιτος
ανταγωνισμός, κατάχρηση οικονομικής
ισχύος πρέπει να αποφευχθούν. Η πρακη
κή ιων κρατικών παρεμβάσεων για τη
διατήρηση θέσεων απασχολήσει»; που
διακινδυνεύουν να κατηργηθούν. πρακτι
κή που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα απο
κλέισηκύ σε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν ci
ναι πια Κατάλληλη,
Μείωση π ις ανεργίας μπορεί να επιττυ
χθεί μονο με τη σανετΛ ιιείωση τηε πιέ

πεως που ασκεί το κόστος σ η ς τιμές, τη
διαρκή βεληωση τη; αποκομίσεως κτρ
6ων εκ μέρους των επιχειρήσεων, την
ουσιαστική ενίσχυση της επενδυτικής
τους ικανότητας και την αύξηση της επιθυμίης ιδρύσεως νέων επιχειρήσεων. Η
πιστωτική πολιτική και οι κρατικές ε\π
σχύσεις χρηματοδοτήσεως πρέπει να βοη
θήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
διόη η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, η μετά
τροπή και η ορθολογική οργάνωση των
υπιιρχουσων επιχειρήσεων προσκρούουν
τα χρηματοδοτικές δυσχέρειες που υπερ
βαίνουν η ς δυνατότητες του μεμονωμέ
νου επιχειρηματία. Η Ευρωπαϊκή Κοινόπ η α θα πρέπει επίσης να κάνει περισσότε
ρα για την έρευνα και την ανάπτυξη σης
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα υπάρχοντα
προγράμματα ενισχύσεων σ η ς χώρες μέ
λη είναι ουσιασηκά προσαρμοσμένο στα
μέτρα των μεγάλων επιχειρήσεων. Επί
σης. μέτρα πρέπει να ληφθούν για να
απλοποιηθούν οι διαδικασίες υπο|Ιολής
αιιήσεως, εξετάσεως των αιτήσεων κοι
παροχής ιιδείας, Η ίδρυση επιχειρήσεως
με τη δημιουργία νέας επιχειρήσεως και
με τη μίσθωση η αγορά επιχειρήσεως που
ήδη υφίοταται, εξακολουθεί « ι παραμένει
οτις χιίιρε; τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ο συνηθέστερος τρόπος ιδρύσεως επιχο
ρήσεως, και προηγείται κατά πολύ από
την ανάληψη μιας οικογενειακή; ειηχη
ρήσεως

τζόπουλου ο Μουσούρης βρέθηπε μ£
την μπάλ/λΐ στο πόδια μέσα στην
καρδιά της μεγά/.ης περιοχής ττβν
φιλοξενουμένιον. έχοντας απέναντι
του μόνο τον τερματοφύλακα και^Ιν
στιγμή που ήταν έτοιμος να τον
κεραυνοβολήση δέχθηκε από πίοώ
βίαια μαρκάρισμα από τον Τραίανοπουλο και ενώ όλοι ό ικ α ιλ ο γ η μ έ Ί β
περίμεναν την εσχάτη των ποινών 0
κ. Λουκίδης περιέργως «έδειξε» να
συνεχιστεί το παιγνίδι, με αποτελώ
σμα να απυδοκιμαστεί αγρίως απο
τους φιλάθίμγυς.
Με όλχι όσα αναφέρουμε δεν έχου
με σαν σκοπό να μειώσουμε την νίκη
του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ. Α ν τ ί θ ε τ ο
μάλιστα τονίζουμε πως το συγκρότη·
μα των Σερρών πραγματοποίη®
εξαιρεηκή εμφάνιση και επανειλλήμένα χαροκροτήθηκε για την οργδ
νακτη του παιγνιδιού της και για 1°
ωραίο θέαμα που προσέφερε στους
φιλάθλους.
Το μοναδικό τέρμα, που έΧΡ'“
και το αποτέλεσμα του αγώνα το πε
τυχε ο κορυφαίος παίκτης του ΓίαΤ.αδημητρίου στο 4Γ με έξοχη κεφάλι0
ύστερα από κτύπημα φάουλ του
Ιωάννου.
Διακρίθηκαν από τον ΠΑΝΣΕ»'
ΡΑΪΚΟ ot Παπαδημητρίου (καλύίΐ
ρος των 22) Ταράσης, Α'ίβαζίδηί"
καθώς και οι δύο χρησιμοποιηθέν«?
τερματοφύλακες Σέχιτς και Σκούνος
που είχυν από δύο σωτήριες απο
κρούσεις. ενώ από την ΒΕΡΟΙΑ °ι
Παποτζίκος. Γιατζιτζόπουλος. Φ Μι
λης. Από τους για πρώτη φορά χρή_
σιμοποιηθέντες εφέτος α Μουσούρη?
φάνηκε ανέτοιμος, αλΔά πιστεύεται
πως γρήγορα θα προσαρμοστεί σπιν
ομάδα, ενώ οι Τοπαλίδης. Γκέσιος
παρουσιάστηκαν σε αρκετά καλή
κατάσταση.
Ο διαιτητής κ. Λουκίδης μέΧΡ1
την στιγμή του πέναλτυ που παβέ'
βλενε ητον πολύ καλός. Μετά όμως
από την αβλεψία του εκείνη και έχον
τας «κόντρα· τους φιλάθλους, πυυ&ν
έχαναν ευκαιρία yiu να τον ηποδο*)'
μάσουν. έδηξε να τα έχη λαγό χαμί'
να. Σωστοί σης υποδείξεις τους 01
επόπτες γραμμών κ.κ. Τσιλογιάννηί
και Κουφουγιώτης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Σέχιτς (4*
Σκούνας)
ΑΣριτζής,
Τιιράσηζ·
Τραϊανόπουλος, Αϊβαζΐδης, Κατσαβάκης (57' Πάντσος) Γεωργιάδην
Μπάτης (76' Γουρελές) Παπαδημή
τρίου, Δημητριου, Ιωάννου (46' Αν°
στασιάδης).
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής. Κατσώνης·
X" Αθανασίου,
Γιατζιτζόπουλοί"
Παπατζίκος, Παριζας, Το
(54' Ισχνόπουλος) Σίμπος (37' Muiv
ρουδόγλΛυ) Μίλης Φ.. Μελετίδηί
(54' Γκέσιος) Μουσούρης.
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μιά ομάδα της ΑΛΕΞ
ΛΡΕΙΑΣ ανημετώπισε χθές το ΠΑ(
"ΚΟ Ηγουμενίτσης. το οποίο κοι
κησε με σκορ 1-0 .
Λεπτομέρειες του αγώνα στο
αυριανό μας φύλλο.

Χρειάζεται
επειγόντως
βοήθεια

Ο ««τονιζόμενος Βεροιώτης ΝιΚ·
Κωνστανηνίδης, 28 χρόνων, πατέ
ρας δύο παιδιών έχει απόλυτη ανά
γκη της οικονομικής βοήθηας όλων
μας.
Πασχών από μιά δύσκολη ασθέ
νεια (έχη όγκο στο χέρι) νοσηλεύεται
σε κλινική του Τορόντο και έχπ χε1
ρουργηθεί τρεις φορές.
%
Ή δη μετά από τρίμηνη νοσηλεώ
χρειάζεται πολλά χρήματα' για να
πλήρωση εκεί και να επιστρέψη στη
Βέροια.

Καλούνται όλοι οι φιλάνθρωποι
και όσοι έχουν την οικονομική δυνα
τότητα να καταθέσουν στο υπ/μα τηί
Κτηματικής Τραπέζης ό,τι μπορούν
σταν λογ/ομό 660150-2 στο ονομ°
Εαοτρ. Κων/νι'δη.

ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΕΡΛΕΫ
ΊΠΑΟΥΕΛ)
Η ΠΡΩΤΗ ETAIPÉÍA
ΣΤΟΝ ΚΟίΜό.'Γ/Α
ΤΗΝ MHXANOTOÍ ’Ϊ Ή
ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Κ Α Π Ν Ο Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ ΙΚ Η
Κ Ο Μ Π ΙΝ Α

G EN ER A TIO N III
Δ Ο Κ ΙΜ Α Σ Μ Ε Ν Η
Γ ΙΑ Μ Π Ε Ρ Λ Ε Ϋ
ΚΑΙ
Β ΙΡ Τ Ζ ΙΝ ΙΑ

Η Ρ Θ Ε Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
Σ ’ Ο Λ ΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ Α ΝΘ ΡΩ Π Ο Ι ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ «ΣΠΑΣΙΜΟ»
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΡΜΑΘΙΑΣΜΑ ΚΑΙ Β ΕΡΓΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Π ΡΩ ΤΟ ΓΟ Ν Α ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 0*1 ΠΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ

Δ Ε Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
Α Π Ο Τ ΙΣ Κ Α ΙΡ ΙΚ Ε Σ
Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ !!!

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
ΣΤΗΝ Υ ΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ
Ο Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Κ Ο Μ Π ΙΝ Α Σ

ΜΕ ΤΑ Ξ Η Ρ Α Ν Τ Η Ρ ΙΑ Μ Π Ε Ρ Λ Ε Ϋ ΚΑΙ ΤΟΝ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο 0 ΙΕ Κ Α Σ Τ Η - Κ Ο Ρ Φ Ο Λ Ο Γ Η Τ Η Τ Η Σ
P O W E L L ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ

ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΉΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΕΡΛΕ?
Μ ΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ ΠΕΡΛΕΫ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ___________ J
ΑΠΟΚ. Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα cου Νομού Ημαθίας

Εκοψε το
—
κεφάλι του
οτις γρ α μ μ ές
του τρ α ίνου!
®πόΥευϊιη'Ι? Γ£οπο α υιοκτόνησε το

ΤοονΗδηΙ εΤαρτης ° 53*ρονο«

απο °1 θβσ/νικη.

10 ^

Μελτ* Βέροιας κ:αι έβαλε

ώκή γη,,...™0 ”“ν“ στ1 °>δηροδροΐο τραίνο

ΓΓ' ν ωρΛ που πεΡνοι>ι7ε

Το
^Χλι'δη1-.0. εΚ0'*,ε το κ'εΨ“λι του
ϊ Τ° «*Μ ° του μεταφερ
βηκ'ε
Νοσοκομείο
8τροί^Ργ01ερα τ ό

Π οδήλατο
παρέσυρε
75

χρονο

Ας
^ερήλικας παρααύρθηκε
°>ην (¿ή ρ °Υευμα από ποδήλατο
“τρτέλεα,,η εν"’™>υ ΟΤΤ1 Βέροια, με
«μ ν„ μ να πεσει στην άσφαλτο
*0
* ^Ίσει ελαφρά στο πρόσω·
^ ^ « υ Τ.ι οΚων/νου,απ
, Τ 75 Χ(Κτη
>ν°ΞέναΝ,κ·
«Ό ήι,,ν^1^ ' ΟδΠΥός του ηοδηλά'οογλοο Λ *° λΡονη Κανελιώ ΜήΑπό Ιηυ ΤΟι*°5 Βέροιας.
0,τΙν ( ι α ί · , ^ του 75 χρονου
*αι Υέριο· „ ? *“νοιξε. η μήτη του
"ο» δημ1Λ,·ΐη!Ρ°μ0ς αιμ'ιτα· γεγονός
* * * * " " ! « την εντύπωση σε
* ° ^ οοΘλ^· 0τι ΌηΪΡ& κάποιος
Ρος Τραυμαπσμάς.

Υραιματίστηκε
e w ° υρ0 τ ί «
Ι Γ'° ν^μ η η Ιραυματιστηκε

χθές

το

> α ν° “ΥΡοτης Χρ. Βοργ,ατζί
Τροίας 7pf,V(“v από το Διαβατό
' > ι 4 0τ<ιν, το ΟΥΝ1ΜΑΚ που
.έλλεινη πΡ°σ°λής.
*0 αΤς. “Ρομο και ανατράπηκε.
>
Tr. 'mu °υνέβη στο 65ο χιλιό°’/νίΚηΐ- *“λη(ΐ: Εθνικής οδού

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΕΧΟΗΚΕ
Γ°Ν ΑΒΕΡΩΦ
.α2ϊ α26(απε>
^ εκδορά προ·δρ>α της Δημοκρα-

Οη.

u'*'niKf. η ακόλουθη ανακοίνω-

,' <“ν0 ταν1 ·:δρος ΤΤ|ς Δημοκρατίας κ.
Ä
5 Κ“Ρ“Ρ“νλής εδέχθη
°ντ,πολΐτΕ,·νί>χ,1νο 1115 “ξτωματικής
P·1*? Τοσίτ εως κ' Ευάγγελο Αβέ<ΐπόι)(Ε,τ,αα’ ° οποί°ς τ°υ εξέθεσε
Μ ερικά V ^ ¡ n U1 τα “ ωτερικά και
*Ηθρληματα της χώρας».

0 * ρ· Μι τ τ ε ρ α ν
ΪΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
^ΑΪρο

26 (ΑΠΕ - PÍ1YTEP)

β0υά Μ ^°Ρ“; τη ί Γαλλίας κ. Φραν^ΐν a ¡ Ρ<*ν’ επισκεφθεί επίση
Ppio. ylQ 2.πτο τον προσεχή Νοέμ» W ? σηνομιλίτς με τους Αιγύ' 1’0ξ0να1■»Ες’ δή^-ωσε χθές ο ΑιγύPlK<bv . . 71 'ΠΡωτής υπουργός Εξιςτε■Μπούτρος Γκάλι. '

Τώρα η κυβέρνηση υπέρ της αποσύρσεως

ΣΕ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Πεσμένες έξω οι τιμές
Παραδέχθηκε, τελικά, επίση
μα η , Νομαρχία Ημαθίας την
ύπαρξη χωματερών ροδάκινων
στο Νομό μας.
Χθές η Δ/νση Γεωργίας πλη
ροφόρησε τον «Λ* και μέσω
αυτού την κοινή γνώμη ότι έχουν
δημιουργηθεί τέσσερεις χωματε
ρές, δυό για την περιοχή Ναούσης (Επισκοπή - Μονόσπιτα) και
δυό για την περιοχή Βέροιας
(Κλειδί · Μέση).
Στις χωματερές αυτές, όπως
μας πληροφόρησαν αρμοδίως,
έχουν ταφεί μόνο 5.800 τόννοι
ροδάκινων.
Ο αριθμός αυτός, όμως, αμφι
σβητείται από πολλούς και αρκε
τοί είναι αυτοί που μικούν για πά
νω από 1 0 .0 0 0 τόννους ροδάκινα
που τάφηκαν ήδη στις χωματερές
του Νομού μας. Στην απόσυρση,
αυτές τις μέρες, οδηγούνται
ροδάκινα των ποικιλιών Ελμεπρτα, χάλ, ρέτσκιν και συμπύρηνα.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις ειδι
κών, τα ροδάκινα που θα αποσυρΟούν μέχρι το τέλος της περιόδου
θα φθάσουν τις 1 0 0 .0 0 0 τόννους!
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
-.ΕΚ ΠΛ Η ΣΣΕΙ!
Τον αριθμό των 5.800 τόννων
που έδωσε χθές η Δ/νση Γεωρ
γίας Ημαθίας φαίνεται να τον διαψεύδει και ο προϊστάμενος
υπουργός κ. Σημίτης, ο οποίος σε
δηλώσεις βεβαιώνει ότι μέχρι τις
24 Αυγούστου είχαν αποσυρθεί,
γενικά, 35.218 τόννοι ροδάκινων.
Από αυτό προκύπτει εμμέσως ότι
στο Νομό μας, που είναι ο πρώ
τος σε παραγωγή ροδάκινων, η
απόσυρση είναι πολλή μεγαλύτε
ρη από ότι ανακοίνωσε μόλις
χθές η Δ/νση Γεωργίας Ημαθίας.
Χαρακτηριστική της ανακο
λουθίας στα «πιστεύω» του
ΠΑΣΟΚ είναι η δήλωση που
έκανε χθές ο κ. Σημίτης ότι «η
απόσυρση είναι ένα φαινόμενο
που ενισχύει το εισόδημα των
αγροτών». Και διερωτάται κανείς:
Οι άνθρωποι που δηλώνουν σή
μερα αυτά είναι οι ίδιοι που πέρσι
κατήγγειλαν την «Ν.Δ.» για το θέ
μα των αποσύρσεων και οδύροντο για δήθεν καταστροφή της
γεωργικής παραγωγής; Ως πότε,
τελικά, θα εμπαίζεται ο Έ λληνας

αγρότης;
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Σε 60.000 τόννους είχαν φθάσει μέχρι προχθές οι ποσότητες
των ροδάκινων που εξήχθησαν
στην Δ. Ευρώπη, ανατολικές και
αραβικές χώρες.
Εν τω μεταξύ οι τιμές που

^
ϊώρας μας
^Ροινονχ,,. ^ ^ οινοτητα απελευ'"‘ύ την ο . 01 εισαΥωγές προς και
•ί^άντη <?-υήτΠΤα και τα ελληνικά
!)*ί^ ι * ι , \ . 10μ? χί,νικά -ή όχι θα
> Εθ|ς , ^ύθερα οτ,ς χώρες
.ι0ιν°ΥΊτά π«*?’’ αντίσΐοιΧ“ και τα
στο °Ε,α
κυκλοφορούν

τ°1 Ί χώρα 'ν .Ε/υ 'άδα· Παράλληλα
“'ν ■'Ρΐτιον μ“ ’ 6,1 ^ Ρ μ ό ζ ε ι έναντι
.
Χωρών όχι μονάχα το
Ε Ο κ ^ Ρ ' κ ό δασμολόγιο^ της
α·ρ^κή χης _ , Υενικά την κοινή εξω

π η ^ ^ α θ ο ύ ν ™ ^ ’ π° υ σημαίνει °τι
υ^άηοιακ-ή- Και στην Ελλάδα οι
Γ'0Υ()άψη ^ αυμφωνϊες που έχει
Μ ,*18 *»ς ο π ο £ νόηιτα με τΡ'τε^ Χώ·
^ κ ο ί δαομ*Ρϋν ΚαΤαρΥηθεί 01
^ ^ ώ ι κ Γ Ρμ00ει και η Ελλάδα τις
nr κ ·Εχει υπογράψει η
~
μ αυιιρορες
αναπτυσαό
ΜοΙβ; έΪΕι ϊάν,ι
!1αίΗιγωσέ,μ0λθΥ":ές και εριοριη^ν , 0 ηοθέτυ^0εΐζ που υποβοηθούν
αϋ^λανικώΓ '1 Τ<°ν ΥεωΡΥικών και
^ ^ ^ ν ΕθΚ
' “ νΤωνχωρών
Ε Γ κ ^ Λ,ηΜΑ
Με τ ΚΑΤΑ^ ΑΕΕΩ1
Την ίνταξή μας στην ΕΟΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ό σον αφορά την βιομηχανία οι
μεταβολές που θα συμβούν εξαρτώνται από τις μεταβολές οε άλλους
τομείς όπως π-.χ. την ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την
κίνηση κεφαλαίων κ.λ.π.
ΚΙΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Πλήρη ελευθερία στην κίνηση
των κεφαλαίων προς την Ελλάδα και
από την Ελλάδα προς την ΕΟΚ.
Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια για επεν
δύσεις θα μπορούν ελεύθερα να έρ
χονται στην Ελλάδα όπως και ελλη
νικά κεφάλαια να επενδύονται στις
χώρες της ΕΟΚ.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Και η μεταβολή που θα επέλθει
στον δημοσιονομικό τομέα θα είναι
σημαντική, με την ένταξή μας στην

μιά κάποια καλή τιμή στην αγορά
του Μονάχου.
Αποτέλεσμα αυτού του λά
θους, που βασικά οφειλόταν στην
απροθυμία της κυβέρνησης vu
αποσύρει πολλά ροδάκινα, υπήρ
ξε να μη «καθαρίζουν» τώρα οι
παραγωγοί αυτοί ούτε τα μισά
από τα λεφτά που ξόδεψαν!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ν .Δ.
Το πραγματικό εισόδημα παραμέ
νει στάσιμο Η ανεργία αυξάνει. Ο
πληθωρισμός θα ξεπεράαει κάθε
προηγούμενο. Το έλλειμμα του δημο
σίου τομέως 0u υπερβεί εφέτος τα
500 δισεκ. δρχ. κι όχι 350 δισεκ.
που υπολογίζει η κυβέρνηση. Kat τα
συναλλαγματικά αποθέματα της χώ
ρας μόλις που επαρκούν για τις εισ
αγωγές ενός μηνός.
Ολα αυτά δεν τα είπε ο κ. Αρσέ
νης, Το κείμενο της προχθεσινής ομι
λίας του - ίπως υπογραμμίζεται σε
ανακοίνωση της «Νέας Δημοκρα
τίας» «αποβλέπει και στον αποπρο
σανατολισμό του ελληνικού λαού
από τον κιιιήφορο που έχει πάρει η
οικονομία του με απατηλά οράματα«.
Εξ άλλου, ο πρώην υπουργός
Οικονομικών κ. Μιλτ. Έβερτ. σε
προχθεσινή δήλωσή του επισημαίνει
«την πρόθεση της κυβερνήαεως να
αναβάλει για μετά τις δημοτικές
εκλογές την λήψη νέων οντιδημΟκρατικών μέτρων» και υπογραμμίζει,
σχετικά με το πλαίσιο που ανακοίνω
σε ο κ. Αρσένης ότι:
• «Είτε εμπαίζεται ο ελληνικός
λαός, yiu άλη μιά φορά, είτε δεν έχει
αντιληφθεί η κυβέρνηση το πού έχει
οδηγήσει την οικονομία της χώρας η
Ιθμηνη αλλοπρόσαλλη και αντίφασή
τακσκή της.
«Για πρώτη φορά - κατά την
προσφιλή πιά έκφραση του ΠΑΣΟΚ
υπουργός Συντονισμού (Εθν. Οικο
νομίας) σιώπησε για τόσο χρονικό
διάστημα και όταν μίλησε είπε τόσα
αποσπασματικά, αντιφασκά. άσχετα
και ανεύθυνα πράγματα», τονίζεται
στην ανακοίνωση της «Νέας Δήμο
κρασας». Και προστίθεται: «Το γεγο
νός είναι λυπηρό, και ανησυχησκό
ιδιαίτερα, όταν ληφθεί υπ' όψη, όσ
έρχεται μετά από τόσο εκτεταμένη
αναδόμηση του οικονομικού επιτε
λείου της κυβερνήαεως. Μιά πρώτη
ανάγνωση του μακρού κειμένου πεί
θει. όσ δεν πρόκειται για πολιτικό
κείμενο, αλλά για κείμενα που προέρ
χεται από ακαδημαϊκούς, άσχετους
με την ελληνική πραγματικότητα. Εί
ναι διάφανη η προσπάθεια να αποσπάσουν ενδοκομματικά εύσημα,
εκφράζοντας την πλήρη υποταγή
τους οια δογματικά νεφελώματα των
Ηιιιιρησκών του ΠΑΣΟΚ. Το κείμε
νο αποβλέπει και στον αποπροσανα
τολισμό του ελληνικού λαού από ταν
κατήφορο που έχει πάρει η οικονομία
του με τα απατηλά οράματα του
έτους 2000 , που σκιαγράφησε η
πολυδιαφημισμένη διάσκεψη των
εμπειρογνωμόνων της Κώ».
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
___ιητώί
Üpfff)MniA
rf i.muTuυποίρανμίζεαιι
ΚΊ»»·» r - »—
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στοιχεία:
• Στάσιμο πραγματικό εισόδημα.
Αυτό δείχνει η βιομηχανική παραγωγή
του πιπίσου 5μηνου ton 1982. Οι προο
πτικές για τους υπόλοιπους μήνες είναι
πτωτικές.
• Αύξηση της ανεργίας. Η απασχό
ληση στη βιομηχανία κατά το πρώτο
ίμηνο μειώθηκε για πρώτη φορά τα
τελευταία 15 χρόνια.
• Ο πληθωρισμός θα ξεπερόσει κάθε
Χω ματερές οτη Μ ακεδονία. H χροτπιάθεια της Κ νβερνήαεω ς «ο ΧήΌ*» λιγω τερ ες αηο
αυροεις (για να μη βρεθε ι εκτεθειμένη μηροατ α στις χερυστνές εξαγγελίες της) είχε re
αιτοτέλεομα να Χ Α Ζ Ο Υ Ν Ο I Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ πς εκιόοτήαεις της ΕΟ Κ . Εκί κλέαν, οι βεβια
αρένες εξαγω γές (για τον ίδιο λόγο) ηροκάλεααν κατρακυλιομα των τιμών. Ετσι Π Α Λ Ι
0 Ι Α ι Ρ Ο Τ Ε Σ ζσμκοθηκαν.

πουλιούνται τα ροδάκινα στο
Μόναχο είναι πραγματικά θλιβε
ρές. Συγκεκριμένα χθές τα ροδά
κινα χάλ πουλήθηκαν στο Μόνα
χο με 77 πφένιχ το κιλό, πράγμα
που σημαίνει ότι ο Έλληνας
παραγωγός μετά βίας θα «καθαρί
σει» 5 δραχμές το κιλό!
Σύμφωνα με στοιχεία που δό
θηκαν στη δημοσιότητα %ιέχρι 22
Αυγούστου οι εξαγωγές ροδάκι
νων από την Κεντρική Μακεδο
νία προς ανατολικές χώρες ανήλθαν ;αε 1.756 τόννους, έναντι
4 .0 0 0 τόννων του περασμένου
χρόνου. Στις αραβικές χώρες εξή-

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
κάθε Έλληνας πολίτης έχει το
δικαίωμα να εργασθεί ελεύθερα σε
όποια χώρα της Κοινότητας επιθυμεί
. Δικαίωμα βέβαια που έχουν για την
Ελλάδα και πολίτες των άλλων
χωρών της ΕΟΚ.

χθηοπν 5.620 τόννοι έναντι 7.230
ιόννων του 1981. Έτσι αποδει
κνύεται ότι και οι επαγγελίες και
προεκλογικές υποσχέσεις του
ΠΑΣΟΚ για «μεγάλο άνοιγμα»
προς ανατολάς κιιι αραβικές χώ
ρες, που δήθεν θα απορροφούσαν
μεγάλο μέρος των προϊόντων
μας, υπήρξαν απλώς ένα «όραμα»

Χάνονται εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις της Ε.Ο.Κ.
για να μη μείνη περισσότερο εκτεθειμένη η Κυβέρνηση

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΟΚ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ
ΕΜ η£ΛΟΦΟΡΙΑ
Μ, Τ ο ρ ε υ μ ά τ ω ν

Έτος ιδρύσεωε I96Í
Λρ. Φύλλοι 2013
Μητμοπόλεως 72 Ιηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλο U δρχ. ]()

Τί δεν είπε
ο κ. Αρσένης

Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Διότι το δασμολόγιο θα χάσει τον
ταμιευτικό του χαρακτήρα uipoô
έναντι των χωρών της Κοινότητας
δεν θα εισπράττονται δασμοί έναντι
δε των τρίτων χωρών θα εισπράττοντοι αλλά τα έσοδα από την πηγή αυτή
θο εκχωρούνται στον κοινοτικό
προϋπολογισμό.

Εν συνεχεία θα εισαχοει και στην
Ελλάδα ο φόρος προστιθέμενης
αξίας, ο οποίος και θα αντικαταστή
σει σταδιακά όλους τους εμμέσους
φόρους που εισπράττει σήμερα η
Ελλάδα. Από τα έσοδα αυτού του φό
ρου ένα ορισμένο ποοοστό, που είναι
ίδιο σε όλα τα κράτη της Κοινότητας,
θα εκχωρείται στον κοινοτικό προϋ
πολογισμό. Στο σκέλος των δαπανών
ο κοινοτικός προϋπολογισμός ανα
λαμβάνει να καλύψει μιά σειρά από
δαπάνες που βαρύνουν σήμερα τον
ελληνικό προϋπολογισμό. Πρόκειται
για τις δαπάνες για την στήριξη του
αγροτικού εισοδήματος και ένα μέρος
από τις δαπάνες για την χρηματοδό
τηση έργων αναδιαρθρώσεις της
γεωργίας, περιφερειακής και γενικά
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

όπως όλα τα άλλο «οράματα» του
σοσιαλιστικού μας κόμματος.
ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Μεγάλη ζημιά, που σίγουρα
θα την πληρώσουν μόνο οι ρόδα
κινοπαραγωγοί, έγινε στο διάστη
μα από 5 μέχρι 15 Αυγούστου με
τα ροδάκινα ποικιλίας ρέντ - χά
βεν.
Περίπου 14.000 τόννοι ροδά
κινων που προωθήθηκαν στη Δ,
Γερμανία πουλήθηκαν σε εξευτε
λιστικές τιμές, ενώ αν γινόταν
σωστός προγραμματισμός αν όχι
όλη, τουλάχιστον η μισή ποσότη
τα θα απεσύρετο με 8 10 δρχ.
περίπου το κτλό στα χέρια του
παραγωγού και η υπόλοιπη μισή
Οα μπορούσε να «περπατήσει» με

Εκδρομή
στον Γράμμο
Η ΟΝΝΕΔ τιμώντας τους ηρωι
κούς νεκρούς ι»υ έπεσαν για την
Ελλάδα στη μάχη εναντίον του κόκmivu οΛΟΚΛ-ηρασισμαυ οιοργανωνει
εξόρμηση, προσκύνημα στα ηρωϊκά
βουνά του Γράμμου και του Βίτσι
την Κυριακή 29 Αυγούατου.
Για συμμετοχές απευθυνθείτε στα
γραφεία της ΝΔ-ΟΝΝΕΛ τηλ_
28.980.
Τιμή και υπόσχεση σ' αυτούς που
έπεσαν για την Πατρίδα.
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας

Συνελήφθη
διαρρήκτης
Άλλη μια επιτυχία έγραψαν στο
ενεργητικό τους οι άνδρες του Τμή
ματος Ασφαλείας Βέροιας.
Συνέλαβαν στην Πτολεμαϊδα τον
σεσημασμένο διαρρήκτη Αθανάσιο
Νιδέλκο, 21 χρόνων που είχε κλέψει
πρόσφατα από το σπίτι του Παναγ.
Βαμβακίδη στη Βέροια διάφορα χρυ
σαφικά και χρήμ«ια
Ο Νιδέλκο: Οι:ι*Βικ|σ:ηκι προ
χθες «πό Το Αυτόφωρο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Βέροιας σε φυλά
κιση δυο ετών!

Νέο σύστημα για
στεγαστικά δάνεια
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Καινούργιο σύστημα χορήγησης
στεγαστικών δανείων που υποστηρί
ζει το νεο νοικοκυριά, προωθεί την
περιφερειακή ανάπτυξη, ενισχύει την
μετακίνηση από το κέντρο στην περι
φέρεια και καθορίζει αδιάβλητες δια
δικασίες. ανακοίνωσαν χθές ο διοικη
τής της Κτηματικής Τραπόζης, κ. Ν.
Σκαύλας και ο υποδιοικητής κ. Κ.
Σοφούλης,
Σύμφωνο με το νέο σύστημα, που
χαρακτηρίστηκε από την διοίκηση
οσν πρωτοποριακό:
·
Καθορίζεται απόλυτη προτεραιό
τητα στην στεγαοτική αποκατάσταση
όλων όσων θέλουν νυ αποκτήσουν
πρώτη κατοικία στην επαρχίιι επειδή
Οα αλλάξουν τόπο εργασίας και θα
μεταγκατασταθούν εκεί από την Αθή
να ή τη Θεσσαλονίκη.
Λαμβόνεται ιδιαίτερη μέριμνα για
τη
στέγαση νέων νοικοκυριών,
δηλαδή νοικοκυριών που Ο μέσος
όρος ηλικίας των συζύγων δεν εινάι
μεγαλύτερος των 39 χρόνων,
Προωθείται η ανάπτυξη της περι
φέρειας αφού το 70% του συνόλου
των δανείων που θα χορηγεί η Κτη
ματική θα δίνεται για απόκτηση στέ
γης εκτός των πολεοδομικών
συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσ/νίκης.
Παρέχεται ιδιαίτερη μεταχείριση
σε όλους όσους εισάγουν συνάλλαγ
μα και το δραχμοποιούν για να απο
κτήσουν ακίνητα στην Ελλάδα.
Καθιερώνεται ευπρόσωπος τρόπος
επαφής του κοινού με την Τράπεζα
αφού καταργείται η «ουρά» για την
υποβολή των αιτήσεων που πλέον θα
στέλνονται ταχυδρομικά κάθε χρόνο
σε τακτές εκ των προιέρων ημερομη
νίες.
Εφαρμόζονται διαδικασίες στην
αποδοχή και προώθηση των αιτή
σεων που αποκλείουν κάθε αναίτιο
υπέρβαση και παρέχουν την δυνατό
τητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να
γνωρίζει πότε περίπου θα πάρει το
δάνειο του.
Από φέιο·; και κάθι χρόνο σι« διάστη
μα από 1η μέχρι και τις 30 Σεπτέμβριο» ή
Κτηματική Τικίπεζιι θα δέχεται αιτήσεις
(που χορηγούνται δωρεάν οπό τα κατα
στήματα της Τράπεζας) με συστημένη οιι«ιιοΧή. Όλες ρι αιτησα^που (Κι ταχυδρο
μηθούν μάσα στον ΣΓ,τ(μβρτ| θα Ιΐςω
ρόύντυι όη έχοον ητ:ξϊ/.ηθμ τ.πσάχιΌ»»
Σιή συνεχεία Οο Ά ηιν στο« ήΧίΚτφονκό
υΛλογιοτή με βάση » πρόγραμμα των
οσ,ϋν πιθανοτήτων» και θο γίνετ κλήρωση
ώστε *σ καθοριστεί η σειρά προτεροιάπι

τας της κάθε αίτησης.
Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί στον ενδια
ψε.ρόμενο σι σειρά προτεραιότητας του
και παράλληλο θο τον πληροφορεί για το
εξάμηνο στο οποίο υπολογίζει να του
χορηγήσει το δάνειο. Κάθε τρίμηνο θα
αναρΑιαι στα καταστήματα της Τράπε
ζας πίνακας με, τον αριθμό τιον αιτήσεων
και τον αύξοντα αριθμό προτεραιότητας
Kutít μιας από αυτές που προωθήθηεαν,
ιίιατε vu μπορούν να ελέγχουν όλοι εάν
ακολουθείται η σειρά. Οταν κάποιος ιαδο
ποιείται ότι έφθαοε η σειρά πμοτεραιότη
τας του. θα λαμβάνο ένα σημείωμα με »ο
δικαιολογητικά που πρίπει νο υποβάλλει
μέσο σ ένα τρίμηνο. Λν στο διάστημα
ουτό δεν τα καταθέσει. τότε η αίτηση ιου

προηγούμενο επίπεδο σε μιά περίοδο
που οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται
και παρουσιάζεται κάμψη του πληθωρι
σμού σε όλες τις χώρος!
· Το περίφημο έλλειμμα του δημο
σίου τομέα για το οποίο είχε «αλέσει σ
σημερινός πρωθυπουργός το 1981 την
προηγούμενη κυβέρνηση vu παραιτηθεί,
υπολογίζοντας το αυθαίρετα στα 350
δισεκ . εφέτος θα ξεπεράσα τα 500 óinr.r.
και θα αντιπροσωπεύει το 20Α, περίπου
ιου εθνικού προϊόντος, όπως είχαμε ορθό
προβλέψει σε σχετική επερώτησή μας.
• Το συναλλαγματικό απόθεμα της
χωράς έχει φθασει το χαμηλότερο επίπεδο
της τελευταίας 15ετίας και μόλις μρκεί για
εισαγωγές ενός μηνόε μ τα συκχεία του
τελευταίου Απριλίου, γιατί η κυβέρνηση
επιμελής αποκρύπτει τα νκώτερα. Και
αυτό, παρά το γεγονός ότι άαπανήθηκαν
500 εκατομμύρια δολλάρια λινώεερσ για
εισαγωγές πετρελαίου «τυ χωρίς τα υπολογιοθεί το σημαντικό «αθαρό έσοδο οπό
την ΘΟΚ
ΑΠΑΤΗΛΗ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Το κείμενο επισημαίνει«! από τη
•Νέα Δημοκρατία, π ροσπαθεί να 6ώση
μιά απατηλό αισιόδοξη ακόνα της οικονο
μίας. που όμως δεν πείθει κονίιτι. Φοίνε
ται. ότι οι τεχνονράτες του οικονομικού
επιτιλείου της κυβερνήσεως και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός που τους εποπτεύει, δεν
έχουν καταλάβει την σοβαρότητα των
προβλημάτων, που μοιραία έχει δημιουρ
γήσει η αλλοπρόσαλλη οικονομική πολι
τική του ΠΑΣΟΚ Πώς αλλοιώς εζηνιίται
ότι:
• Το κείμενο μιλά για χαμηλή r.apu
γωγικίσητμ της οικονομίας και την υπυδίδα στη δήθεν υποβαθμισμένη τεχνολογία,
που είναι γνωστό, ότι βελτιώθηκε θεαμιι
τικά τα τελευταία χρόνια. Αποσιωπά,
όμως, τις επιπτώσεις της εισοδηματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής και του
χάους, που έχουν δημιουργήσει οι κυβερ
νητικές παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέ
σεις.
• Κηρύσσει την ανάγκη μώώσαος
των ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα και
μαλιστα ελπίζει, όπ από εκεί Αι διοχειειιθούν πόροι στον ιδιωτικό γιο επενδύσεις,
ενώ προγραμματίζει την αύξηση συμμετο
χης του δημοσίου τομέα στη συνολική
παραγωγή.
• Ανακαλύπτει επί τέλους, μετά από
10 μήνες, την λύση τού προβλήματος των
προβληματικών, με τη σύσταση ακόμα
μιάς επιτροπής kui ειδικής τράπεζας. Για
πρώτη φορά πράγματι ακούγεται ειδική
τράπεζα φαληρισμένων επιχειρήσεων και
μάλιστα με μετοχές. Ποιος θο πληρώσει
ης ζημιές:
Τέλος. SiuipiiivrTUi. ιινάμεσα στις φρά
σεις του κειμένου, η πρόθεση του
ΠΑΣΟΚ για επικείμενη αύξηση τών τιμο
λογίων των δημοσίων υπηιιεσιών και των
φόρων, καρά τις πρόσφατες διαψεύσεις,
ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ!

«Με τις δηλώσεις Αρσένη, που rivai
το πέμπτο και προοναγγελοον και χο έκτο
ΠΑΣΟΚ σε (0 μήνες, επιβεβαιώθηκε
πανηγυρικά αυτό, που βάσιμα πιστεύουν
όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις για
πρόγραμμα 100 ημερών και προγράμματα
αναπτύξεως. ανέλάβε την εξουσία ανέτοι
μο και απροετοίμαστο, και η μόνη ικανό
τητα που διαθέτει είναι να παραπλανά τον
ελληνικό λαό. Απομένει να δούμε για πό
σο χρονικό διάστημα θα έχρι την τόλμη
να το κάνα και μάλιστα με το θράσε»; των
τελευταίων δηλάισεων. Χρειάζεται .α
Συνέχεια στην 4ι·,
ακυρώνεται
Εκτός σειράς μπορούν να δανειυδοτη
θούν όσοι υπάγονται σε ειδική κατηγορία
όκως αυτοί που εισάγουν νόμιμα ουνάλ
Ιιιγμα από το εξωτερικό καθώς και οι
καταθέτες του Στοοσηκού Ταμιευτηρίου
Ο καταθέτης του Σττγαατικσύ Ιαμιευην
pial), που μπορεί να γίνιι οποιοαδήποεε.
εχο δικαίωμα να πάρει ττεροτσόαρες c-κτ
μια φορά ο-.εγαστικό ράνειο για την από
κτηση όχι μόνο πρώτης κατοικίας αλλά
οιουδήποη· ακινήτου Το ποσό na»
δανείου εξαρτάται από τε> Ονος της κατά
θεσης και από τον χρόνο παραμονής της
στην Τράπεζα.
Οσον αφορά τη κατανομή των καιν- ,
στι.γααηκών δανείων η Κτημαηκιί απο
φόπισι., οτι γ · την απόκτηση -ntyi'i
εκτός Αιηκής και θεασαλσνίκης χορη
Yctται το
(42% οε νεότερα νυικο ,. .ριη. 14% αι. ώριμη νοικοκυριό, πάντα γ,α
την απόκτηση πρώτης κατοικίας και 12%
σι: άτομα ανεξάρτητο ΓιΓ-ρΊοοσιακη^
στα<της> Τα ί&α «cpiwoi»
μτχύουν για τα άοπλο ιοστίτουΓπιλληλι*»τ
&htu.

Το χρονογράφημά μας

Χάθηκε.

· ·

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Κάτι που χάθηκε ολοσχερώς μέ
σα απ' την ωραία μας φύοη Ολόκλη
ς α κοσμος τον πουλιών, ίο θαύμα
του Θεού το καταπράοινσ βουνό και
κάμπος, ιδιοιτέρως στην περιοχή
μας. θαρρείς πως ήταν φτιαγμένος
για τη μόνιμη κατοικία του κόσμου
των πουλιών. Και μέσα σ' αυτά και
τα αποδημητικό από τον Μάρτιο μέ
χρι τον Αύγουστο.
Περπατώ στις ανηφοριέ; και
πολύ αραιό θο συναντήσω κάποιο
παράξενο πουλί, σκούφο, λοφείο,
στολισμένο με χρώματα πιτσιλωτό ή
με διάφορα χρώματα να κελαίδά μέεαι
στα φυλλώματα. Μόνον ευτυχώς τα
σπουργίτια «αρέμεινον. Αυτός ο κό
σμος των πουλιών που σβύνει σιγά σιγά. Μήπως ο πολεμοχαρής με το
δίκανο «ου προσπαθεί να κορέσει την
κυνηγετική του δίψα «άνω στο αθώο
φτερωτί που ζυγίζει το πολύ 100
γραμμάρια; Μήπως tu φάρμακα τα
γεωργικά; Ασφαλώς και τα δύο. Τώρο Ο κυνηγός βέβαια ί.μηνε μόνον με
το τουφέκι του. Χιλιάδες όπλα, μιά
ταξιαρχία σε κάθε Νομό, που να βρε·
θούν το κυνήγια; Η καταστροφή
•Λέσν έγινε.
Τα χελιδόνίο μας έμειόρν και
αυτά για λίγο καιρό, και αυτοί οι
πελαργοί χάθηκαν. Θα μου πείτε πα>ς

ο πολιτισμός μας χάλασε τα ιζάκια.
στροπάτσωσι tu καμπαναριά.
Ιίολιηθμός θα πει σήμκρτο μηχα
νή. Βέβαια ανεβαίνει η βιομηχανία
κάνα τη ζωή μας όμορφη αλλά στο
βάθος την σκοτών».
Μένα ο άνθρωπος μέσα στους
τέσσαρες τοίχους ξεχασμένος και
οπό τον ίδιο τον εαυτό του.
Η ομόρφη ζωή ξεχάστηκι μιό
που χάνεται σιγά σιγή.
Ο κόσμος έμεινε χωρίς nouÁw
δηλαδή χωρίς ζωή. Όσον και σν μας
φαίνεται παράξενο αυτή είναι » ι>.ή
θαα
.Δεν ξέρουμε τί θα κάνει αυιός c
άνθρωπος στο μέλλον Πάντως θα
ψάχνει οπωσδήποτε να βρει αυτό που
έχασε, αλλά δυστυχώς δεν θα κατορ
θώσει να το βρει.
Βλέπουμε σήμερα του; πλου
σίους. Χόρτασαν τα διαμερίσματα
και ψάχνουν όλοι να βρούν χωράφια
και να κτίσουν βίλλες, Αλλά και <0ρω απ' αυτές ης βίλλες άραγε ύα
υπάρχει ζωή μελλονηι,ώς ίιστιρα
από οΐ συνεχή μόλυνση ron περιίνϊλ
λοντος; Υστερη οκό το χακί» Λώο»
των δημιουργημάτων τα.ι β*.ιύ Που
π)^σθη«ιν για να ομορφαίνουν τη
ζωή του τελειοτέρου όντος του θεού,
τον άνθρωπο;

ΤΓ-ΛιΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 1 3

Παρασκευή 27 Αύγουστο»

«ΛΑΟΣ»

4 5 6 / 6 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
). Τα ανακατεμένα με μιά άλλη
γραφή ίκαθ.).
2. Είναι όλα τα,« ψαροπούλια, στην
καθαρεύουσα - Διπλασιαζόμενο
θυμίζει χορό.
3. Μιά πέτρα... ιερωμένη.
4. Μάρκα στρατιωτικών οχημάτων
- Συνεχόμενα στο αλφάβητο
(αντίοτρ.)
Αρχαία» άρνηση.
5. Κι αυτή... νοστιμεύει φαγητά.
6 . Άφωνο νησί μας —Τρώγεται και
έτσι το λάχανο (αντίοτρ.).

7. Αντίστροφο άρθρο - Αρχικά
«ου θυμίζουν... όικτατορία —
Μισό... κιλό.
8 . Ομόηχα φωνήεντα - Συγκοινω
νιακό αλλά κυρίως πολεμικά μέ-

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ. 1. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2. ΝΤΑΪΜΛΕΡ 3. ΑΡΤΟΣ - ΤΩΡ(Α) 4.
ΤΟΚΧΟΣ) - ΚΛΙΜΑ 5. ΟΠ - ΟΔΑΞ 6 .ΛΑΦΑΓΙΕΤ 7 .1ΛΑ
- Ο ΜΑΪΝ 8 . ΚΟΠΑΝΟ - ΖΟ % (Π)ΑΣΑ(Σ) - Η ΣΙΟΝ.
ΚΑΘΕΤΑ; I. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2. ΝΤΡΟΠΑΛΟΣ 3. ΔΑΤ1 - ΦΑΠΑ 4. PIO ΜΑ 5. ΟΜΣΚ - ΓΟΝΗ δ. ΜΛ - ΛΟΙΜΟΣ 7. ΑΕΤΙΔΕΑ 8 .
ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ 9. ΡΑΞ - NON.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27
5 .6 0
6.0 5
6.3 0
6.4 0

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΓΤΗ
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7 .0 0 01 ΝΤΙΟΥΚΣ
8 10 ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
9.0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 .5 0 ΝΤΑΛΛΑΣ
10.40 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
11.10 ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΓΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

Σαν σήμερα

Τευ ΔΗΜ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
σο γΓ|ν_ αρχαίας Ιιιντιστμ).
9 Ο πληθυντικός του 6 οριζ. IV —
Επιφώνημα που ακούγεται στο
τέλος τραγουδιών.
10. Τέτοιο σημείο είναι η πυρά
μίδα ίου Χέοπας (καθ.).
ΚΑΘΕΤΑ:
ί. Και σ' αυτήν.., όροσίζονται οι
Βεροιώτες.
2. Αντίστροφος συμπλεκτικός σύνόεσμος της αρχαίας - Σήμερα εί
ναι του... Φανούρη (καθ.).
3 Η διδασκαλία του προσελκυσε
πολλούς - Γράμματα που θυμί
ζουν... επανάσταση ίαντίστρ.).
4 Εκεί έγινε ένα θαύμα, εδώ... άφω
να - Ρήμα της αρχαίας βοηθητι
κά.
5. Ονομα που είχαν ένας Ρωμαίος
αυτοκράτορας αλλά και ένας
'Λατίνος ιστορικός — Παιδική
τροφή στον πληθυντικό (καθ.).
6 . Γιός του Αιόλου και άνδρας της
Νεφέλης (μυθολ.).
7 Αντίστροφα το 3 καθ. β' — Σύμ
φωνο - Αρθρο της γενικής και
αντίστροφο.
8 Διατέλεσε πρωθυπουργός σε
υπηρεσιακή μας κυβέρνηση
(αντίστρ.) - «Το... να λέγεται».
9. Εκεί έγινε ιστορική ναυμαχία
στις 20/10/1827 (καθ.).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27
5 .3 0 01 ΡΟΠΕΡΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 .3 0 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
6 45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7 15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7 45 Η κ ν π ο π τ
8 .0 0 ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Β.30 ΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ Π ΡΗ Τ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Είναι αμφίβολο αν υπάρχει άν
θρωπος με ιόσο θάρρος και τέτοια
στωϊκή αντοχή στον πόνο όσο ένας
ιθαγενής του Μπουλαβάγιο της Νό
τιας Ροδεσίας. Επειδή πονούσε συνε
χώς το στομάχι του, ο μαύρος αυτός
πήρε ένα μαχαίρι και το...άνοιξε, γιανα δεί τί είχε μέσα. Τώρα βρίσκεται
στο νοσοκομείο.
• Το ξέρετε ότι οι μέλισσες
έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα
ψυχρού και θερμού αέρα στις κυψέ
λες τους; Για να δροσίσουν το εσωτε
ρικό της κυψέλης, και να ανανεώ
σουν τον αέρα της κατά τους θερμούς
μήνες, οι μέλισσες στέκονται εκ περι
τροπής κοντά στην είσοδο και με
κατάλληλες κινήσεις των φτερών
τους επιτυγχάνουν το διπλό αυτό
σκοπό.
• Σωστός κινητός «Φάρος» θα
πρέπει να χαρακτηρισθεί ο Αμερικα
νός αστυνομικός της φωτογραφίας
μας, με τον φορητό του ασύρματο και
τον υπερμεγέθη ηλεκτρικό φακό ·ανά
χείρας», που μπορεί με μεγάλη ευχέ
ρεια να φωτογραφίζει αξιόλογες σκη
νές ή και να αποτυπώνει, με κάθε
λεπτομερείς επιθέσεις κακοποιών ή
και διαδηλωτών, ακόμη, σε βάρος
αστυνομικών οργάνων. Η δυνατότη
τα παραγωγής μεγάλης σειράς φωτο
γραφιών (en serie) κάθε επεισοδίου,
με την παραμικρότερη λεπτομέρεια,
είναι ομολογαυμένως φανταστική και
μπορεί «να προσαχθεί ως αμάχητον
tEK-μήριον» στο δικαστήριο κατά την
εκδίκαση μιας αξιόποινης πράξεως

Α σ τυνομ ικ ό Τ μήμα
Τ ροχαία

Δ .α β ά ,Γ ε -ε Ε
1
«καί 6 ιοΛ «όετ;Γ
env
c -c p ijjjc p itio μ α ς 1

και να βαρύνει, απόλυτα, στην επιβο
λή και επιμέτρηση της ποινής. Τέλος
ο σύνθετος αυτός και καταπληκτικός
«φωτογραφικός φακός», που αυτή εί
ναι και η κυριολεκτική του ονομασία,
μπορεί άνετα να εκπέμπει και «φωτι
στικά» σήματα Μόρς, όταν χρειασθεί
με την απλή πίεση ενός παλινδρομι
κού »κοχλία».
• Η Αλάσκα έχει 210 χιλιάδες
κατοίκους. 20 ηφαίστεια εν ενέργεια,
5 σταθμούς τηλεοράσεως. 27 στα
θμούς ραδιόφωνου, 12 αεροπορικές
εταιρείες και 6 καθημερινές εφημερί
δες.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή
Ν οσ ο κ ο μ είο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Υ δρευση
Ο.Χ.Ε. (υ το θ μ ό ς)

Οι άνδρες παντρεύονται yuí να
τελειώσουν, ενώ οι γυναίκες για ν
αρχίσουν να ζούν.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υ β ρ ο σ β ε σ τ ικ η
Ν οσ ο κ ο μ είο
Δ ,Έ Η . (βλάβες)
Ο .Σ Ε . (σ τα θ μ ό ς)

ΒΕΡΟΙΑΣ
Β ερ μ ίου Β ενιζέλου
23 a j í
Ε θνική Τ ρα πεζα
2 4 141 2 4 .3 4 3
Ε ναντι ΔΕΗ
2 3 .1 3 1
Ε ναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Ιττποιράτους
26920
Πλ. Ωρολογίου
23 880
ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλατ. Κ αρ α τάσ ια υ 2 2 .5 3 2 2 2 .Ε 3 6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή
Δ .Ε .Η . (βλάβες)
Ι.Κ A (n o u n , β ο ή θ ειε ς)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24 080
Μωραίτη
23.350

Α μεση Δ ρ ά σ η
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

22. 199
2 2 .2 0 0
2 2 .3 1 4
4 1 .3 5 3

23 619
2 3 .3 6 4
2 3 .3 7 6
100
121
199

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τέτοια κέντρα ιδρύονται
ήδη σε πολλές πόλεις της ΕΣΣΔ, σε
εκτέλεση καταρτισμένου κρατικού
προγράμματος καταπολέμησης των
ασθενειών της καρδιάς. Στην εφαρμο
γή του προγράμματος αυτού παίρ
νουν μέρος 120 περίπου επιστημονι
κά ινστιτούτα.

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

ESCORO CORTINA 1,3
ESCORD U GT
FORD TAUNUS 1,3 μοιομπλόκ
FORD TAUNUS 1,6 μονομπλόκ
FORD 1.6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
FIAT 127
FIAT 128 U
FUT 124 1,2-1.4
FIAT 124 SPES1AL
FIAT 132
y.W. 1.6
V.W. I J

Οι μηχανές Έχουν Καινούργια πιστόνια
μονιομισμένΈ ς κθμπλέ.

29000
J1500
31500
3S560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB 180 D UNIMOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1,2
DATSUN 1,2
DA TS UN 1.5
TOYOTA 1.2
TOYOTA 1.6

4S000
50.000
58000
48000
51000
70.000
33000
30400
28100
27400
25750
27700

κο υζινέτα - βαλβίδΈς - οδηγούς - καδένα και παραδίόονται

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
ΜΗΧΑΝΗ

Συμφ€ρότ€Ρ€ζ είναι οι μηχανές ανακατασκευής γιατί κάθε φ τΠνό και πρόχειρο στοιχίζει ακρ,βότερ

ΕιμαστΕ οι μοναδικοί στην Ελλάδα που εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξό
γουμε μηχανές στο εξωτερικό.

ΣΥΜΒΟΥ*ΛίΥΟΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Γνήσια ανταλλακτικά Ο Ρ Ε ί
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ 8. ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ· 1 5 6 - Τηλ. 2 5 .5 4 4 και 6 2 .4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ

Αποτελεσματικότερη
προστασία
των δοντιών

Me ένα ειδικό εμβόλιο, κατά της τερηδόνας, εξασφαλίζεται χώμα, αχοί
τικώχεμη προστασία, των δοντιών μας.

Σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου 1982 διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
Δήμου Μαζαράκη
τηλ. 28888

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιωακειμίδου Δόμνα
Σταδίου 85 τηλ. 26878
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νίκης- Βέροιας- 23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Δημήτριος Ηλιάδης

Μ έ βξάμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρω ν
28700
29960
29960
36000
38000
348Í>0
35420·
35420
38000
38080
39760
39760
28000

Σαν σήμερα to 1789 η Γαλλινή Εθνο
συνέλευση ψηφίζει :η διακήρυξη των
δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Εξ άλλου, σαν σήμερα, το:
44.1 Τα βυζαντινά στρατεύματα νικήθη
καν στη Φιλιππούπολη από τους
Ούνους του Αττίλα.
1813 Η Αυστρία και η Πρωσσία ανακοι
νώνουν ότι είναι έτοιμες να επέμ
βουν στο γαλλική επαναστατικά θέ
ματα με την έγκριση των άλλων
δυνάμεων, αλλά η Βρετανία π ή ρ α
μένει ομδέτερη.
1826 Μάχη στο χωριό Μανιάκοβα Μά
νης και νίκη των Ελλήνων κατά του
Ιμπραήμ.
1828 Η Ουρουγουάη κερδίζει την ανε
ξαρτησία της μετά από ειρηνικές
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βρα
ζιλίας και της Αργεντινής.
1862 Ο Γιουζίπε Γκαριμπάλντι συλλαμ
βάνεται ενώ προχωρούσε για την
κατάλ.ηψη της Ρώμης.
1891 Η Γαλλία και η Ρωσία υπογράψουν
συνθήκη ψλίας.
1922 Τα τελευταία ελληνικά τμήματα
εγκαταλείπουν την Σμύρνη τις
πρωινές ώρες. Οι Τούρκοι πυρπο
λούν τη Σμύρνη και προβαίνουν σε
σφαγές του ελληνικού πληθυσμού
της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων
ήταν και ο Μητροπολίτης Σμύρνης
Χρυσόστομος.
1928 Υπογράφεται στο Παρίσι το σύμφω
νο του Κελλόγκ - Μπριάν, σύμφω
να με το οποίο ο πόλεμος θεωρείται
παράνομη ενέργεια και προτείνονται μόνο ειρηνικές διακραγματεύ
σεις για την επίλυση των διεθνών
oui φορών
1939 Η ναζιστική Γερμανία ανακτεί το
λιμάνι του Ντάνστιγκ και πολωνικό
διάδρομο.
1979 Δολοφονείται από έκρηξη βόμβας
τοποθετημένης σε θαλαμηγό, ο λόρ
δος Μαουντμπάτεν, ήρωας του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
και θείος του πρίγκηπα Φιλίππου
Την ευθύνη για την δολοφονία ανα
λαμβάνει ο Ιρλανδικός Δημοκρατι
κός Στρατός.
1980 Ο Τσούν Ντού Χβάν. ισχυρός άν
δρας του Νοττοκορεατικού στρατού
και ουσιαστικός ηγέτης της χώρας
εξελέγη κτιι τυπικά.πρόεδρος της
Νότιας Κορέας από το σώμα «των
εκλεκτόρων to u Έθνους».
1980 Η πολωνική κυβέρνηση, υποχω
ρώντας σε αξίωση των απεργών της
« Αλληλεγγύης» ανακοινώνει ότι
αποδέχεται πλήρη ανεξαρτητοποίη
ση των συνδικάτων από το κομμού
νιστικό κόμμα.
1981 Πεθαίνει η μητέρα του σημερινού
πρωθυπουργού μας. Σοφία, που εί
χε nurépu Πολωνό, τον φιλέλληνα
Μινέϊκο και μητέρα τη Γιαννιώτισα
Περσεψόνη Ματάρη.
1981 Υστερα από σύγκρουση δύο σιδη
ροδρομικών αμαξοστοιχιών στην
πόλη Βέλς της Αυστρίας, τραυματί
σθηκαν 166 άτομα από τα οποία τα
80 πολύ σοβαρά.

• Σε λιγότερο από μιά ώρα εκα
τοντάδες καρδιογραφήματα και άλλες
εξετάσεις. Στη Μόσχα άνοιξε Επι
στημονικό Ιατρικό Κέντρο Προλη
πτικής Καρδιολογίας. Μέσασε χρόνο
• ρεκόρ λιγότερο από μιά ώρα εκα
τοντάόκς άνθρωποι θα παίρνουν την
διάγνωση για την υγεία τους. Κομπιούτερ θα ιαίνουν καρδιογραφήματα
Και άλλους δείκτες υγείας των πελα
τών, διατυπώνοντας μέσα σε αυτό
τον ελάχιστο χρόνο και την σχετική
διάγνωση.

2 2 .2 2 2
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Kaden 1.1
Kadett 1.25
AíCona-Matua1,25
Asentía-Maniai AS
Ascona-Manta 1,95
Rek B C 1J
Rek B C 1.7
Res BC 1.75
Rek B C 1.95
Rek D 1.7
Rek-D 1S
PLITZ 1.9
FORD ESCORD l.l
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΓΙΑΤΙ ΕΤΡΩΓΕ
' Ενας πλούσιος βιομήχανος προσκαλεί σε γεύμα, σε ένα πολυτελές
εστιατόριο μιά όμορφη και νέα υπάλ
ληλό του, την οποία ενδιαφέρεται να
κατακτήσει.
Η χαριτωμένη κοπέλα, μόλις κά
θεται στο τραπέζι, αρχίζει να κατα
βροχθίζει τα πιό ακριβά εδέσματα.
Ζητάει χαβιάρι, φασιανό, αστακό,
σαμπάνια και ότι άλλο μπορεί να επι
θυμήσει ένας καλοφαγάς.
— Βρε παιδί μου λέει ο βιομήχανος
και στο σπίτι σου έτσι καλά τρώς;
—Ό χ ι κύριε διευθυντά, απαντά η
μικρή. Αλλά στο σπίτι μου κανένας
δεν θέλει να κοιμηθεί μαζί μου!
- ·

-

Μεταξύ δύο τενόρων:
— Χθες πέρασα την βραδυά στα
ξαδέλφια σου και όπως ήταν φυσικό,
μου ζήτησαν να τραγουδήσω.
— Κι εσύ τραγούδησες;
— Βεβαίως!
— Τόσο το καλύτερο! Δεν τους
χωνεύω καθόλου!...
ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΑΛΗ
—Ώ στε παντρεύεσαι, Κώστα; Και
ποια παίρνεις:
— Την ιδιοκτήτρια της πολυκατοι
κίας που μένω.
— Είναι καλή:
— Πολύ καλή. Αφορολόγητη, με
εφτά διαμερίσματα και δύο ρετιρέ...
ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
— Τί χαριτωμένο ζευγάρι! Παντρεμι
νοι είναι άραγε;
— Μπά.. Δε φαίνονται για παντρεμέ
νοι. .
I I I '
— Πώς το ξέρεις;
— Πρώτον μιλάνε διαρκώς, δεύτερον
δε μαλώσανε ακόμη, τρίτον αυτός
φαίνεται έξυπνος άνθρωπος...

Επιστήμονες ερευνητές, βρήκαν
τη σύσταση εμβολίου κατά της τερη
δόνας, που δίνει τις μεγαλύτερες
ελπίδες, για αποτελεσματικότητα απ'
όσα έχουν μέχρι σήμερα παρασκευα
στεί.
Οι οδοντίατροι, από καιρό ερευ
νούν, για τον τρόπο αντιμετώπισης
του διογκούμενου προβλήματος της
φθοράς των δοντιών. σε πολλές χώ
ρες, όπου το διαιτολόγιο περιέχει
πολλά ζάχαρα.
Τα τελευταία χρόνια, ελπίδες για
ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, άρχι
σαν να αναφαίνονται. Οι δοκιμές πά
νω σε πειραματόζωα είχαν σαν άξονα
την ανοσοποίηση με εμβόλια από
συγκεκριμένα
βακτηρίδια,
που
πιστεύεται ότι κυρίως ευθύνονται για
την τερηδόνα στους ανθρώπους.
Το 1969 στο Βασιλικό Κολλέγιο
Χειρουργικής στο Όρπινγκτον, κον
τά στο Λονδίνο,πίθηκοι ανοσοποιήθηκαν μ επιτυχία κατά της φθοράς
των δοντιών με ένεση ολοκληρωτι
κών κυττάρων του βακτηριδίου
«STREPTOCOCCUS MUTANS».
Πειράματα στο Κολλέγιο αυτό
και αλλού έδειξαν ότι οι πίθηκοι που
έπαιρναν τροφές με πολλά ζάχαρα,
παρουσίασαν λιγώτερη φθορά των
δοντιών μετά τον εμβολιασμό.
Η προστασία κράτησε για εννέα
τουλάχιστον χρόνια και σε μιά περί
πτωση ήτανσχεδόν πλήρης. Καλύτε
ρη όμως μελέτη φανέρωσε ότι το
βακτηρίδιο που χρησιμοποιήθηκε
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο
ανθρώπινο μυοκάρδιο. Έχοντας υπ'
όψη αυτό το μεγάλο μειονέκτημα οι
επιστήμονες της ομάδας οδοντιατρι
κών ερευνών του Βασιλικού Κολλεγίου, συνέχισαν τις εργασίες για να

ewrmmoouv av m npooT atrog
ιδιότητες μπορούσαν να δ«*!
σθούν από τις παρενέργειες. Λ
Σε μιά νέα ανακοίνωση της ^
τανικής Οδοντιατρικής Εφημερ^τ
τρία μέλη της ομάδας ερευνών.
καλύπτουν ότι το ένα από τα
λευκωματούχα συστατικά της
βράνης των κυττάρων του βακΓήΒ
δίου προστατεύει τα δόντια από **
φθορά χωρίς να επηρεάζει τους
όιακούς ιστούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή
προστασία που το λεύκωμα ι1’1;
πρόσφερε σε τρεις διαφορετικές Φ
δες πιθήκων, ξεπέρασε εκείνη
λου λευκώματος. «Επιδή δεν υπύΡζ
ένδοξη για βλαβερή επίδραση ι-τ«
στην καρδιά, τα παρά πάνω απο
σματα παρουσιάζουν το ανπΥγζ
αυτό, σαν το καταλληλότερο
έχουν μνημονευτεί, για την 100*31
τη τα παρασκευής ενός εμβόλιοι)«^.
της τερηδόνας», προσθέτει η ανά^Ι
νωση.

ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΟ
Ο Εκπολιτιστικός ΜοΓ,
Σύλλογος Φυτείας ευχαριστώ
Χορευτικό τμήμα του Πολι
Συλλόγου Πολυπλατάνου, τη ορχήστρα του Μορφωτικού
γου Μονοσπίτων και το Λ*'
Ελληνίδων για τη συμμετοχή ώ3
στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις«!
Φυτειά, την Κυριακή 22 Αυγού®*1!

40Ν ΘΗ Μ ΕΡΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή 29 Αυγούστου 1982 στην εκκλησία του ΑΥ·
Ιωάννου Βεροίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της προσφιλούς μας μητέρας και γιαγιάς
ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΤΕΚ ΤΣΟ ΓΛ Ο Υ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να
ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον θεό.
Τα τέκνο: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥΛΑ
οι εγγονοί, οι λοιποί συγγενής
• Δεξίωση στο σπίτι Βενιζέλου 2.

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ
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Η ΔΟΞΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ “
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Με προπονητή τον Γ. Μασόδη
Mili νεοφώτιστη ομάδα θα αγωνίο,ο octavo πρωτάθλημα της Λ'

κατηγορίας-της ΕΠΣΚΜ. Ιΐρόκειται
V« τη ΔΟΞΑ Αγ. Τριάδας, ένα

°ωματείο με μικρή ιπτορίο μόλις τεσεπΪ κ μ ^ ^ '
οτβν ΖωΡ° "Κ

Την ομάδα αυτή κατόρθωσαν να
φτάσουν στην μεγάλη κατηγορία της
Ενώσεώς μας, ένα χωριό με 500 μό
λις κατοίκους, το οποίο μάλιστα δεν
έχει δική του κοινότητα, αλλά είναι
κατά κάποιο τρόπο προάστιο της κοι
νότητας του Π. Προδρόμου,
Οι μορφωμένοι άνθρωποι που
ανέλαβα ν για φέτος τις τύχες της Δό
ξας θέλησαν να κάνουν μιά σωστή
δουλειά και αυτό είχε σαν συνέπεια
να προσλάβουν έναν τεχνικό με όνο
μα και να τελειώσουν και έτσι να
μπορούν φέτος να αγωνιστούν στο
δικό τους γήπεδο που οι ίδιοι έκαναν
και το οποίο σύντομα θα αποκτήσει
αποδυτήρια και λουτρά σύμφωνα με
την υπόσχεση του Νομάρχη.
‘Ετσι λοιπόν με μιά σωστότερη
οργάνωση, έναν ικανό προπονητή
όπως είναι ο Γιώργος Μασάδης, με
δικό του γήπεδο και με παίκτες γνω
στής αξίας (αφού από αυτούς 5 έχουν
κληθεί στο κλιμάκιο της ΕΠΣΚΜ και
είναι οι Βλαχάβας Γ. και Κ.,Καρδάκος Θ. και Σ. και Μαλακόπουλος) οι
βλέψεις τους για μιά αξιόλογη εμφά
0 ^* 1 * ΜλβγέντΒ; για το κλιμάκιο νέων της ΕΠΣΚΜ παίκτες της ΔΟΞΑΣ νιση στην Α' ερασιτεχνική σίγουρα
λ0·« , Γ,και Κ., Καρδακος θ . και Σ, και Μαλακόπουλος με τον απεσταλ θα πετύχουν.
μένο μας στην Αγ. Τριάδα Βύλλη Γαλανομάτη.
Ας δούμε όμως τι είπαν στο
ΦΩΤΟ Δ. ΑΣ1ΚΙΔΗ

I
Γ* Ρ Υ ^ " Κ ΔΟΞΑΣ σε μιά προθέρμανση κάτω απο τις οοηγίες
"•αοάδη.
ΦΩΤΟ Δ. ΑΣΙΚΙΔΗ

Μικ ρ έ ς
α γγελ ίες
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ ΙΑ Α Γ Γ Λ ΙΚ Ω Ν
Ζητείται. Πληρ. τηλ. 27492.

^

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ
Βέροια Απ. Παύλου 3 δυόροφη. Πληρ. τηλ. 29J71 ώρες γρα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΚΑηοΙι^*ροια
Τ·Β· θ* υπόγειο και πατάρι, απέναντι από τον κιν/φο
Κ,ΝΗ. Πληρ. τηλ. 62788 Βέροια
ΖΗ ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι ΤΕΧ Ν ΙΤΕ Σ
ΚΑΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Σω ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια
,
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
itovop, ,αι ουτόπεδο, εντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
8 U2í l i λ * ®®°· Τιάθ ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλέφωνο (031)

Μ βεσ/νίκη.

ΓΙΑ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Η Μ Η Τ Ε Ρ Α
*Ρθσφέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια
ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

^

«ΛΑΟ· οι άνθρωποι που διοικούν
την Αγ. Τριάδα, ο προπονητής της
Γιώργος Μασάδης και οι παίκτες της,
σχετικά με την πορεία της ομάδος
τους.
ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ Γ. (Πρόεδρος):
•Ξεκινήσαμε σύσσωμοι και με ελπί
δες να διακριθούμε στην καινούργια
κατηγορία. Τις ελπίδες μας αυτές τις
στηρίζουμε στο καλό έμψυχο υλικό
που σαν παράδειγμα έχει το κάλεσμα
στο κλιμάκιο της ΕΠΣΚΜ 5 παι
κτών,, στον προπονητή κ. Μασάδη,
καθώς και σε μάς τους διοικούντες
που με την συμπαράσταση όλων των
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑφτεράνης '
Γεώργιος
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Τζιφόπουλος
Ιωάννης
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ξενίδης Σωκράτης.
ΤΑΜΙΑΣ: Μύρων Αλέξαν
δρος
ΕΦΟΡΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙ
ΡΟΥ: Καφτεράνης Αναστά
σιος.
ΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Αβετίδης Γεώργιος
ΕΦΟΡΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ:
Ξενίδης Δημήτριος
κατοίκων της περιοχής ηθικώς και
υλικώς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα ήθελα
να τονίσω και ένα ακόμη υπέρ που εί
ναι το γήπεδό μας που φέτος θα χρη
σιμοποιηθεί για πρώτη φορά και έτσι
: οι αίκτες μας θα παίξουν μέσα στο
σπίτι τους».
ΜΥΡΩΝ Α. (Ταμίας): « Εχουμε
μιά νεανική ομάδα με παίκτες τεχνί
τες, ένα ανεγνωρισμένο προπονητή
όπως είναι ο κ. Μασάδης και πιστεύω

ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με

τα νέα σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ βά νουμ ε ό λ ε ς

τ*ζ τυπ ογρα φ ικ ές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ολύχρ ω μ ες

Τ η λεφ ω νεΐα τέ μ α ς 2 9 .7 6 2

ΓΙΩΡΓΟΥ X. ΧΙΟΝΙΔΗ:
· · ·

ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΣΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ/τής Βοργιαζίδης Γ.)
Την δεύτερη κατά σειρά νίκη της
πέτυχε η Νέα Γεννεά στο γήπεδό της
στις 22-8-82 επί του νεοφώτιστου
Εθνικού Μακρ. με το φτχωχό σκόρ
1-0. Το πρώτο ημίχρονο παίχτηκε
στα ίσα από τους δυο αντιπάλους,
ενώ στην επανάληψη οι φιλοξενούμε
νοι φάνηκαν κουρασμένοι και έτσι
έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να επιβάλουν τον δικό τους
ρυθμό στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα
να έχουν ένα δοκάρι στο 75’ με τον
Κεσίδη και να πετύχουν στο 80' το
νικητήριο τέρμα τους με απ' ευθείας
φάουλ του Σιδηρόπουλου X.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Χουίλίδης, Γερουλίδης. Τουτουντζίδης. Σιδηρόπουλος X., Κεσίδης και
από τους ηττημένους οι Γιαννόπουλος, Ηλιάδης. Βοργιατζίδης.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Γαλανομάτης (46'
Τσεντογλίδης). Λήτσος (46' Σιδηρόπουλος Δ), Χουίλίδης. Γερουλίδης
Τουτουντζίδης, Σιδηρόπουλος X.
Σταφυλίδης,
(46'
Θεοδωρίδης)
Παρασκευαϊδης (60' Χσντσαρίδης)
Κετόγλου (46' Παπαδόπουλος X.)
Κοτανίδης. Κεσίδης.
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ: Μαρασλίδης (46
Καραγιαννίδης), Τσακτσίδης. Ηλιά
δης.
Αλεξανδρίδης. Μαρούδας
Τοπάλογλου (46' Απόσογλου), Βορ
γιαιζίδης I, Φωτιάδης (46" Κεκερί
δης). Κλεάνθης (46' Κουλουριώτης)
Σαντσογλίδης (46' Βοργιατζίδης Π)
ότι και με την ηθική και υ?.ική βοήθαα των κατοίκων όλου του χωριού
η παρθενική μας εμφάνιση στην Α
ερασιτεχνική να συνοδευτεί με επιτυχίες».
ΞΕΝΙΔΗΣ Σ. (Ταμίας): «Έχουμε
μιά καλή ομάδα που πιστεύουμε ότι
μπορεί να σταδιοδρομήσει στο πρω
τάθλημα της Α' ερασιτεχνικής.
Παράλληλα εγώ προσωπικά πιστεύω
ότι έχουμε τρεις - τέσσερεις πολύ
καλούς παίκτες που μπορούν να στα
διοδρομήσουν σαν επαγγελματίες».
ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΑΔΗΣ
Για την πραγματοποίηση των
υψηλών στόχων της η διοίκηση της
ΔΟΞΑΣ προσέλαβε τον εγνωσμένης
αξίας προπονητή Γιώργο Μασάδη, ο
οποίος μετά την Ιίετή προσφορά του
στη ΒΕΡΟΙΑ ως παίκτης καθώς και
ένα χρόνο ως βοηθός προπονητή,
έχει στο προπονητικό ενεργητικό του
τη δημιουργία μιας πολύ καλής ομά
δας. Πρόκειται για τον Μ Αλέξαν
δρο Τρικάλων στον οποίο ο Μασά
δης έβαλε τα θεμέλια της ανοδικής
του πορείας (ανέβηκε στην Α' Εθνική
ερασιτεχνική κατηγορία).
Για την ΔΟΞΑ Αγ. Τριάδας ο
Γιώργος Μασάδης μας είπε: «Κατ'
αρχάς θέλω να τονίσω ότι έχω να κά
νω με μορφωμένους ανθρώπους, οι
οποίοι ανέλαβυν τα διοικητικά της
ομάδας, καθώς επίσης και ότι βρήκα
παίκτες οι οποίοι ξέρουν καλά την
μπάλλα και προπαντός είναι νεαρής
ηλικίας. Υπάρχουν βέβαια και οι
παληοί οι οποίοι πιστεύω ότι θα βοη
θήσουν φέτος με την πείρα τους. Το
πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας το
γνωρίζω καλά και μπορώ να πώ ότι η
ομάδα μου έχει τις δυνατότητες να
κτυπήσει πρωτιά. Ολοι μαζί (Διοίκη
ση, εγώ, παίκτες, φίλαθλοι) εάν
συνεργασθούμε αρμονικά θυ πραγμα
τοποιήσουμε τους στόχους μας».
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΑΙΚΤΩΝ
Ν 1 ΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.: «Με το υλι
κό που έχουμε και την σωστή δου
λειά που κάνουμε με τον κ. Μασάδη
θα παίξουμε πρωτότυπο ρόλο στο
καινούργιο πρωτάθλημα».
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ X.: ,φέτ0ς με
οδηγό τον κ. Μασάδη και με το καλό
έμψυχο υλικό που διαθέτει η ομάδα
πιστεύω να πάμε πολύ καλά. Εμείς οι
παίκτες θα κάνουμε τα αδύνατα δυνα
τά ώστε να είμαστε οι πρωταγωνιστές
σε κάθε παιχνίδι».
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
α:
«Το μόνο που θέλω είναι να προσφέ
ρουμε θέαμα στον κόσμο. Φέτος κά
νουμε την καλύτερη προετοιμασία.

Γιαννόπουλος.
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΣΕΛΙ
Χωρίς νικητή έληξε ο φιλικός
αγώνας που έγινε την Δευτέρα
23-8-82 στο γήπεδο της Νικομήδειας
μεταξύ της τοπικής ομάδας και του
Βερμίου Σελίου. Το αποτέλεσμα κρίνεται σαν απολύτως δίκαιο, αφού οι
δυο ομάδες μοιράστηκαν την υπερο
χή και τα γκολ. Στον αγώνα οι 6 υο
προπονητές δοκίμασαν αρκετούς
νέους παίκτες, κυρίως ο κ. Παπαδό
πουλος.
Στο σκόρ προηγήθηκαν οι φιλοξε
νούμενοι στο 73' με κεφαλιό του Κόγια για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με φοβερό σούτ του Παρασκευαΐδη από 30 μέτρα που αιφνιδίασε τον
Φουρκιώτη.
Διακρίθηκαν από την Νικομήδεια
οι
Χουίλίδης,
Τουτουντζίδης,
Πασχαλίδης. Κοτανίδης και από το
Σέλι οι Λοκμανίδης, Παπαγιάννης,
Μπαντής και Πασίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Γαλανομάτης (46'
Τκντογλίδης). Γερουλίδης, Χουίλί
δης, Τουτουντζίδης (67' Παπαδόπου
λος Ν), Πασχαλίδης, Κοτανίδης,
Σταφυλίδης (65' Παπαδόπουλος X.),
Παρασκευαϊδης. Κετόγλου. Σιδηρόπουλος X. (46' Φιλιππίδης). Χαντσαρίδης (30' Σταφυλίδης Λ.)
ΣΕΛΙ:Αλμασϊδης (64' Φουρνιώτης).
Λοκμανίδης, Τσαμήτρος, Μπαντής,
Παπαγιάννης, Τσέας Ν.. Κόγιας,
Πασίδης, Τσέος Σ. (60' Βλάχος),
Νούσιας, Ιωαννΐδης.

Πρόσκληση
Ποδοσφαιριστών
Κλιμακίου
Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Από την Ε.Π.Σ.Κ.Μ. καλούνται οι
παρακάτω ποδοσφαιριστές του κλι
μακίου της να βρίσκονται με τον ιμα
τισμό τους, την Παρασκευή 27
Αυγούστου και ώρα 5/30 μ/μ στα
γραφεία της Ενώσεώς
Μητροπόλεως και Θεμιστοκλέους 13
για
προπόνηση.
Καραμπατσάς Γεώργιος της θύελ
λας Στενημάχου. Γιάννος Λεωνίδας
της Θύελλας Στενημάχου. Μιουσιάδης Χρηστός του Γιαννακοχωρίου,
Μάτας Κων/νος του Μ. Αλεξ. Αλε
ξανδρείας. Σακούλας Ιωάννης του Μ.
Αλεξ. Αλεξανδρείας, Μπλαχάβας
Γεώργιος της Αγ. Τριάδος',Μπλαχάβας Κων/νος της Αγ. Τριάδος, Καρ
δάκος Θωμάς της Αγ. Τριάδος, Αμοιρίδης Γεώργιος των Γεωργιανών,
Ιωακειμίδης Βασίλειος του Προμηθέα
Βέροιας, Ντάκης Νικόλαοςτου Νεοκάστρου, Λαζαρίδης Άρης της Βερ
γίνας, Θεοχαρόπουλος Γρηγόριος
της Βεργίνας, Μπεκιάρης Θωμάς του
Νεοχωρίου, Μονυβίλας Νικόλαος
της Δ.Π. Ζερβοχωρίου, Λαχανίδης
Ευστάθιος του Αρχαγγέλου. Πουρλι
δας Αθανάσιος της Δ.Π. Ζερβοχω
ρίου. Τσαβδαρίδης Κων/νος της
Νικομήδειας, Τεντσογλίδης Νικό
λαος της Νικομήδειας, Πασχαλίδης
Κων/νος της Νικομήδειας, Μίκιις
Αντώνιος του Βερμίου Ναούσης,
Γρηγορίου Ιωάννης του Βερμίου
Ναούσης, Σπυριδονίδης Βένος του
Αγ. Γεωργίου. Θεοδοσιάδης Στέφα
νος του Αχιλλέα Ναούσης.

ΗΘΟΣ!!»
ΓΡΑΦΕΙ Ο Κ Ω Σ Τ Α Σ Α Β Ρ Α Α Μ , Δ ΙΚ Η ΓΟ ΡΟ Σ-ΕΚ .Δ Ο ΤΗ Σ
ΤΟ Υ ΠΕΡ. « Π Ν ΕΥΜ Α ΤΙΚ Η Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Η ·
Με βάση το νόμο της ψυχολογι λόγια αλλά μηδέν στα έργα και έτσι
δεν έρχεται η αλλαγή, Η επιδημία
κής ταυτοπάθειας, μονάχα όταν σύ
διαθέτεις ήθος, το ζητάς και από τους
του ψευτοπροοδευτισμού. Πού «ρέ
πει να ανήκουμε πολιτικά; Η πόλωση
άλλους. Μονάχα όταν είσαι αληθινός
άνθρωπος, πατριώτης, καλλιεργημέ απομακρύνει την αλλαγή, Γιο να έλ
νος. ευαίσθητος, ενάρετος, κάνεις την θα η αλλαγή, Το όνειρο και η πραγ
πολιτική όχι επάγγελμα, αλλά λει ματοποίηση της αλλαγής. Πώς θα έλ
τούργημα. αποστολή, ιδεώδες που θει η αλλαγή. Μακρύς είναι ο δρόμος
της αλλαγής. Γιατί δεν κυβερνούν οι
σου γεμίζει την καρδιά και καταθέλπροοδευτικές δυνάμεις, Ο δρόμος για
γει τη ζωή σου, έστω και επώδυνα,
έστω και πολλές φορές μάταια. Τέ την Ευρώπη, Είμαστε υπέρ ή εναν
τοιος είναι ο Γιώργος Χιονίδης, ο τίον της Ελλάδος; Ας τελείωσα η
ιουρκονοοτροπία μας, Πού βαδίζει η
πολιτικός του νομού Ημαθίας, ο
Βεροιώτης δικηγόρος και λόγιος, φί Ε.ΛΗ.Κ.; Τί θα κάνουμε οι Κεν
λος καλός και συνεργάτης μας διαλε τρώοι; Χρειάζεται ένα κόμμα του
χτός. Στην καλαίσθητη αυτή προσ Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, Πέντε
φορά των έγκυρων εκδόσεων Παπα- χρόνια της Νέας (;) Δημοκρατίας, Ο
ζήση, κοινωνούμε με το πολιτικό πρώτος χρόνος του ΚΟ.ΛΗ,ΣΟ».
Ολιι αυτό τα κείμενα ένα έχουν
πιστεύω ενός τίμιου δημοκράτη
δυστυχώς σήμερα είναι εκτός της πάγιο σκοπό: «Να δώσουν απάντηση
Βουλής - που έχει αναπτυγμένο το αί και λύση στην αγωνία και στο ερώτη
σθημα της ευθύνης και υποφέρει για μα του μέσου, προβληματιζόμενου
τη μοίρα αυτού του τόπου, του κακό Έλληνα πολίτη και ψηφοφόρου, που
τυχου, του βασανισμένου, του προ ψάχνει συνέχεια τον «άγνωστο αρχη
δομένου και του άξιου για καλότερη γό» και το ιδανικό κόμμα και πάντα
ζωή. Τριάντα κείμενα - δοκίμια πολι νιώθει προδομένος και απογοητευμέ
τικής δεοντολυγίας. συγκροτούν το νος». Το βιβλίο κυκλοφόρησε το περ
βιβλίο του συγγραφέα. 'Οσο κι αν σινό καλοκαίρι, λίγο πριν από τις
διακηρύσσει ο ίδιος με σεμνότητα οκτωβριανές βουλευτικές εκλογές. Ο
στον πρόλογό του ότι «δεν αποτε Γιώργος Χιονίδης αγωνίστηκε και
λούν ψηφίδες δεμένες οργανικά και αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό.
μεθολογικά σε ένα σφιχτά δουλεμένο Πιστεύει στην αρχή του Ελευθερίου
ψηφιδωτό δοκίμιο, αλλά σκόρπια Βενιζέλου: »Η καλύτερη πολιτική α
σκιρτήματα, που έχουν σαν αφορμή ναι η τιμιότητα». Και τούτο γιατί
μερικά γεγονότα της πρόσφατης •Δεν επιτρέπεται να είναι η πολιτική
πολιτικής κοινωνικής ζωής», εμείς κονίστρα το πανδοχείο γιο τους
νομίζουμε ότι όλα. και το καθένα ματαιόδοξους - κενόδοξους χρυαοθή
χωριστά, είναι μιά «εκ βαθέων» ρες αλλά το πρυτανείο για τους δοκι
έκφραση ταυ ηθικού, δημόσιου άντρα μασμένους, εκλεκτούς, για τους
που την πολιτική τη βλέπει και θέλει δυνατούς στον χαρακτήρα, για τους
να την ασκεί σαν την ύψιστη θυσία προγυμνασμένους και δοκιμασμέ
στην αλήθεια, στην ομορφιά και στην νους, για τους έτοιμους να αντιμετω
τιμή, αιώνια αιτήματα του ιδεολόγου, πίσουν τις άπειρες δυσκολίες και
ιου ασυμβίβαστου με τη χαμηλόστα- καταιγίδες που παραδέρνουν τα «ανε
θμη πεζότητα της συναλλακτικής μοδαρμένα ύψη» της πολιτικής πυρά
καθημερινότητας. Αρκεί μονάχα η μίδας». Ακριβώς όπως σκεφτόταν και
παράθεση του τίτλου κάθε άρθρου ο Πλούταρχος γράφοντας στους
για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι Παραλλήλους βίους του; «Τελείους
πρόκειται γιπ ένα βιβλίο με διαχρονι δε ανθρωπιάς ηγούμαι τους δυναμέ
κή αξία και χρησιμότητα για όλους: νους την πολιτικήν δύναμιν μίξαι εσι
«Ζητείται... ήθος. Ο σωστός προορι κιρύσαι τη φιλοσοφία». Ο Γ, Χιόνισμός των βουλευτών. Πώς ψηφίζουν δης είναι νέος ακόμη. Στα 48 του
οι Έλληνες, Η Ελλάδα σε αδιέξοδο. χρόνια έχει κάνει πολλά. Μπροστά
Η επανάσταση του ενός. Χρειάζεται του έχει τη ζωή, τη δράση, τη διάκρι
ένα νέο 1821, Αξίζει να αγωνίζεσαι ση. Είμαι βέβαιος ότι έχει όλα τα
τίμια; Οι σκοποί και τα μέσα στην φόντα να δείξει πάλι σ' όλους τους
πολιτική. Ιδεολογία, ρεαλισμός και Έλληνες πως αποτελεί ένα από πι
τυχοδιωκτισμός στην πολιτική, Η λιγοστά πολιτικά κεφάλαια του τό
πόλωση και ο φανατισμός είναι που του. Και ασφαλώς θα έρθει πάλι
η ώρα του. Γιατί δημόσιοι άντρες σαν
εχθροί της Δημοκρατίας, Είναι «κι
κίνδυνος ο άμετρος κομματικός κι αυτόν πρέπει πάντοτε να κοσμούν
φανατισμός. Η πολιτικοποίηση και η το Κοινοβούλιο, να το εδραιώνουν
κομματικοποίηση των ψηφοφόρων, στην κοινή συνείδηση και να το αρω
Ο τρίτος δρόμος του Δημοκρατικού ματίζουν με το σπάνιο, το σταθερό
Σοσιαλισμού, Παίρνουμε άριστα στα και το πολύτιμο ήθος τους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΣΤΕΡΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τις ημέρες του πανηγυριού

28, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

θα παρουσίασα τον τραγουδιστή
των μεγάλων επιτυχιών
«ΘΥΜΑΜΑΙ» «ΞΑΝΘΕ ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΕ»

Οι εκδόσεις ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ κυκλοφορούν την εβδομαδιαία
αθλητική εφημερίδα »Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» την 3ην Σεπτεμ
βρίου. Δυναμική και μαχητική στην
αρθρογραφία της αμείλικτη στις
έρευνες της με πάθος για το ερυθρό
λευκο μεγαλείο και δόξα θα είναι η
νέα εφημερίδα των φιλάθλων.
Με συντάκτες αρίστους θα προσ
φέρει ότι επιθυμεί κάθε ερυθρόλευκος
φίλαθλος.

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΗΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ
Θεοδωρακόπουλος Π, Στεφανίδης, Χριστοδούλου, Νικολόπουλος Χ· Δ· Αβετίδης,Μαλακόπουλος.
Τσαγκαλίδης.
Σιπμανίδης Δ. Θ. Σ. Βλαχάβας
[|ς, Καραγκιοζόπουλος.
Μανώλΐκ Α. Γ. Καρδάκος Θ,
Σ, Χαρσούδας, Καραπιπέρης,
Τσαγκαλίδης Ν.
'Αλλωστε ας μην ςεχνάμε ότι ανή
κουμε στους μεγάλους της Ενώσεώς
μας».
ΒΛΑΧΑΒΑΣ Γ.ι «Η προετοιμα
σία μας είναι πάρα πολύ καλή. Ο
προπονητής μας Κ. Μασάδης μας
βοηθάει στα πάντα και γενικά
πιστεύω ότι στη νέα σαιζόν αν και εί
μαστε νεοφώτιστοι δεν θα παίζουμε
ρόλο κομπάρσου»,
ΑΒΕΤΙΔΗΣ Σ.: »Θέλουμ. κοντά
μας τον κόσμο μας και κάτω από τις
οδηγίες του X. Μασάδη και με την
συμπαράσταση της διυικήσεώς μας
νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στους
πρωταγωνιστές»
ΣΙΣΜΑΝ1ΔΗΣ Δ.: »Η ομάδα φί·
τος πέτυχε και στη σιοίκηση και στον
προπονητή. Για το πρωτάθλημα εμείς
οι ποδοσφαιριστές θα είμαστε υπεύθυνοι για ότι πειύχαυμε». · ■ * ι
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ.: «’Ρχουμε έναν πεπειραμένο προπονητή, νέα
παιδιά και υπάρχει και ο νεανικός
ενθουσιασμός. Θα είμαστε ανάμεσα
στους πρώτους».

ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
________ Δ/ΝΣΗ: ΜΑΛΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤ.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΟΡ

Ο ΒΥΑΛΗΣ

Ολα τα είδη σπόρ
Μητροπόλεως 72ΒΕΡΟΙΑ

ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
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ΔΕΝ ΜΕΓΕΦΕΡΑΝ
ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 26 !ΛΠΕ>
Η κτηριακή κύβέρνηση ñniytxxte.
χβί.' τους ι/τουρισμούς ότι ο» Αρμ<
ν»0 » οντάρης μετέωρα» την έδρα
τους ur.ô τη Βηρυαό στην Κιίτρο.
Συγκεκριμένα. Κύπριος κυβέρνη
τικός οκπρόσνιπος. UVQIKpÔurvoÇ *
δημοσίευμα τη; τούρκικο; ιφτμιερί
δβς «Χαυριέτ». tôwm ότι δεν υπάρ
χουν ένοπλοι Αρμένκιι στο Κυπριχύ
έδαφοςΗ ·Λ σ ά λ π · cîv«t μιά u n o τις
ε ξ τρ εμ ισ η κ ές α ρ μ έ ν ικ ή ο μ ά δες ποο
m & S o v ro ; σε τρ ο μ ο κ ρ α τικές κπιθέ
σ π ς ενα ντίο ν το υ ρ κ ικ ώ ν σ τόχω ν.

Η αρμένική κοινότητα της Κύ
πρου. too ανέρχεται σί 4000 άτομα,
Ιχ& επαναλλημένα καταδικάσει τις
μεθόδους της »Αοάλο». ενώ r.aprú
ληλα. δεν έχο υπάρξει καμιά ένδειξη
ταραχής βοηθούς τρικ το·*; εξτρεμί

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Στις 2J και 26 Σεπτεμβρίου Ι9Β2
βα γίνει στο ξενοδοχείο «Μακεδονία
Παλάς· στη Θεσσαλονίκη. το 3ο
Πβνίλλήνω Λνπκπρκιντκό Συμπό
oto. Τα mipsóoiu αυτά οργάνωναν
το» κάβε χρόνο tv τελευταίο Σαββα
τοκύριακο tou Σεπτεμβρίου asó το
ΕΒνικύ Ογκολογτκό Συμβούλιο roo
Υπουργείου Υγιδος και Πρόνοιας.
Σκοπός ton Συμποσίου είναι η 5U
γκρση του ενδιαφέροντος των γιο
τρών «πίνων. που (κν έχουν άδικό
προσανατολισμό στην ογκολογία και
η ενημέρωσή τους όχι μόνον στις
σύγχρονης μεθόδους γιο την κσθημε
ρτνή αντιμετώπιση TOO καρκίνου
αλλά και στ. εξελισσόμενες ή αντί
κροοόμτνκς οΥκολογτκές αντιλήν»;.
Στα πλαίσιο των ηργαΟΜνν TOO Συμ
εοσίου θο πραΥμοτυπυτηθύϋν επίσης
και δύο Εφαρμοσμένα Κλινικά Φρον
TiCTÂpia, yui μεγαλύτερη κατά βάθος
εξέταση ορισμένων θεμάτων με οδι
κό ενδιαφέρον Σε όσους μετέχουν
στα σροντιστήρια αυτό 9α διαντυηθεί
βιβλίο εισηγήσεων πριν από τις συνκ
όοιάσπς. Η Οργανωτική Επιτροπή
του 3ο» Πανελληνίου Αντικορκινι
κού Συμποσίου αποτελείται asó τους
κ.κ. Μ. Πολιξώνη της Ιατρικής Σχο
λή; του παν/μιου Θεσσαλονίκης,
πρόεδρο και Κ. Γββριηλ.ίδη, Γρ. Γρη
γαριάδη, Α. Μπούτπ του θβαγένειου
Αντικαρκινηκοό Ινστιτούτου στη
Θεσσαλονίκη και Α. Παπαΐωάννου
του Ευαγγελισμού στην Αβήνα, βνη·
προέδρους

στες, με εξαίρεση την κατά κπιρούς
•ινανραφή συνθημάτων σε τοίχους.
Το τουρκικό υπουργείο εξωτερι
κών αρνήβηκε να σχολιάσει το άρθρο
της «Χουριέτ· ωστόσο, ο Τουρκοκύ
ποιος ηγέτης, κ. Ραούφ Ντανκτάς,
ανέφερε το ζήτημα στον ειδικό
εκπρόσωπο του ΟΗΕ στην Κύπρο, κ.
Γκόμπι.
Εκπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε
σε ανταποκριτές του «Ρώϋτερ» ότι ο
κ Ντενκτάς εξέφρασε την ανησυχία
τοι· σχετικά με το άρθρο αυτό, ενώ
παράλληλα, παροπονέθηκε γιατί η
ελληνοκυπριακή εθνοφρουρά παρέ
λαβε τα παλαιστινιακά τζήπς που
εκφορτώθηκαν στην Κύπρο.
Οκ Γκόμπι 9α μεταφέρει τις
παρατηρήσεις του κ, Ντενκτάς στην
έδρα του ΟΗΕ. δήλωσε ο ίδιος
εκπρόσωπος.
Καλά πληροφορημένες δίπλωμα
τικβς «ηγες στη Λευκωσία τόνισαν
ότι δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως
Αρμίνιοι αντάρτες έχουν εγκαταστα
θεί στην Κύπρο
Εξ άλλου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι τα 21 παλαιστι
νιακά τζήπς δεν έχουν παραδοθεί
στην εθνοφρουρά, διευκρινίζοντας
ότι μονάδες της εθνοφρουρά; βοήθη
σαν στην εκφύρτωση των παλαιστι
νιακών τζήπς, τα οποία τώρα είναι
υπό τελωνειακό έλεγχο στην Λεμεσό.
Παράλλήλα. οι ίδιες διπλωματι
κές πηγές ανέφε.ραν όπ ο ΟΗΕ απέρριψε την πρόταση να αναλάβει την
επιτήρηση των τζήπς μι την αιτιολο
για ότι το Ισραήλ δεν δέχθηκε, να
αναλάβει ο διεθνής αυτός οργανισμός
ενεργό ρόλο στην αποχώρηση των
Παλαιστινίων μαχητών από την
Βηρυτό, υπέρ της πολυεθνικής δόνα
μης. η οποία αναπτύσσεται τώρα στο
Αφοί«.

Στο σκοτάδι
παραμένει
ο δολοφόνος
της Γαλλϊδαο

Η ΓαλΜδσ τουρίστρια ΜαρΙ Αντρέ
ΖεφροΙ εξα κολουθεί να μη θυμάται τι
ακριβώς έ γ ιν ε ότα ν βιάστηκε, τη ν ύ 
χτα της περ α σ μ ένη ς Παρασκευής,
στην Αγία Μαρίνα τη ς Αίγινας, μαζί με
τη φ ίλη τη ς Ιζαμπέλ Τ αρντίφ, π ου δ ο 
λοφ ονήθηκ ε.
Αξιωματικοί της Χ ωροφυλακής π ή
γ α ν στο νοσ οκομείο π ου νοσηλεύεσαι
και τη ς πήραν συμπληρω ματική κ ατά
θεση. αλλά δ ε ν πρόσθεσε κανένα και
νού ργιο στοιχείο.

Ο ΛΟ
ΜΟΒ Ενημερώνουν τ ο ν κ ο ς μ ο
ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
-

ο-n η δημοκοιτία στην
ι .V.V ί χ τ ι πίρυιπγ και ό π πληρώ
««tai οκριβά και πολύ ηΟντοματ».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. EBF.PT

Σχτττκσ μι to »Το χλοώκα τηκονομακίις
«ολιπκή^ο JIpa&KtofepTÓ; Oikouciu
«Φν
έκαντ την ακόλουθη
δήλωση

ση, Meto a n o luι μήνες, που Βρίσκεται
στην εξουσία το ΠΛΧΟ.Κ., έρ χπα ι ο
υπουργό;
Οικονομία; vu f.nava
υργο; Εβνιχή;
Γ*
iiijln τετριμμένε; γ»νικότητ«ς. που απσδσκνύσυν. ότι το ΙΙΑ.ΣΟ,Κ ούτε προκ
«λογικά « χτ πρόγραμμα, αλλά και μετε
κλογικά βρίσκεται σε αδυναμία να κατα
mpiinn.: Λικρωτάται κάθ« πολίτης· Ηταν
ανάγτη να γι'να τόσο μεγάλη προβολή και
τροετοιμασία του Λαού, για την εξαγγ».
λιιι τόσο καινή-πιπών οκέιμκων, που περιστρόρονται γύρω στον αναπτυξιακό ρόλο
«ον επενδύσεων;».
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΈΣ

• -Ο. δηλ.υοας tou κ. ΑροΙνη δκν ά

αι όυνβτόν παρό να δημιουργοώ« ολο
γυήηΐχτγ σ όλσσ; τους Ί£)λην«ς, *η·
ςορτητο α τό την noXiturt ο«η>; τσποθκτη

Eivm ma îrr.«oifh^mj η ανάγκη εξαγγε
λίας ΠΛίΓγκκκηΜίένίην Mftpojv, για την έξο

εξειδικευτείτε
γιά νά ξεχωρίσετε
.«γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

-Μιά εξόριστη κυβέρνηση »Snntnai
τώρα- δήλωοι ο χ Χασάν at owívttvξη Τόπου αία Λονδίνο.

μίν«ς της νότιας Κρητης. οπού ανεφοδιάστηχε
Τους Παλαιστίνιους μαχητίς υποδέ
χτηκαν ο Νομάρχης Ηρακλείου χαι ο δι
Ο χ. Χασιίν uni ότι to χλτιδί για
πλωματικός ενΛρόοωΠος της ΡΕΟ στην
μια ειρηνική λίιοη «ίναι να παΕλλείδο χ Αρμάλι
οβιιίιν οι Ηνιομίντς Π ολιπίις oti η
ιμιήνη δπτ είναι δυνατόν va nutro·
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
χώ ί χωρί; την αποκατάσταση των
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
διχαίων tviv Παλααττινίων. Ζήτηοτ
από τις Ηνωμίνις Πολιαίτς την
Μεγάλη δραστηριότητα επικρά
ανιιγνώριστ) της ΟΑΠ χαι διάλογο τησε ολόκληρη την ημέρα στα 17
μπαξό της Ονάσιιγχτον χαι της
νοσοκομεία της Δυτικής Βηρυτού για
Οργάνωσης.
ΙΙρόαΡηπ on η Παλαιστίνιο« δι τη μεταφορά στο λιμάνι της λιβάνιβα ΐ'αιΗΐτηρίξιιτν τρομοχρατυας κής πρωτεύουσας υπό τις καλύτερες
επίθεσης.
δυνατές συνθήκες των τραυματισμέ
«Διν («ιοχιιλιά'μι τη δράση μας 6 ία. νων Παλαιστινίων, που νοσηλεύον
την αποχαΧούμε αγιίινα χαι θα συνεχι ται στσ ιδρύματα αυτά.
στεί, Οα είναι ο αγώνας εναντίαν tav
Είκοσι οκτώ ασθενοφόρα του
εχθρού μας Arv εννοιί) χανενός είδους λιβανικού ερυθρού σταυρού, της
τρομοχρατιχίς Πςκιξιις. πρόαθεσι ο χ
παλαιστινιακής ερυθρός ημισέληνοί)
Χαοάν.
Παρά τη συνεχιζιντνη χωρίς επεισό και της διεθνούς επιτροπής του ερυ
διο αποχώρηση των Παλαιστινίων, η θρού σταυρού πραγματοποίησαν
κατάσταση στο Λίόανυ δεν φαίνεται ότι δρομολόγια σε μικρές φάλαγγες από
θα ηρεμήσει σί'ντομα
τα νοσοκομεία στο λιμάνι.
Κατά τη διέλευση των αυτοκινήΗ Σαουδική Αραβία
Ο κρατικός ραδιοσταθμός της Σ«χ«>διχής Αραβίας, σε χτκχνό πολιτιχά του
σχόλιο, εξέσ^ασε φόόους ότι η Μίση
Ανατολή βαδίζει σι vía αναμέτρηση μι
σα και ίξω από to Λίβανο
Ο ραδιοσταθμός προειδοποίησε το
νέο πρόεδρο τον Λιβάνου και αρχηγό
των Φαλαγγιτιϊιν Μπεοίρ Τζειιαγιέλ να
μη εη'νόιμει ιιρηνιστική σιοώιχη με το
Ιαραήλ προτού επιτευχθεί καθολική λύ
ση του μιοαναιολιχοϋ.
Η Συρία
Γην ίδια προειδοποίηση απηόθιινε
χττς και ανώτερος Σύρος επίσημος λίγονιας óti -αν ο Τξιμ«γιίλ υπογράψει
σιινθήκη ιιρήνης με τα Ισραήλ. Γ| Συρία
θα θεωρήσει όιι βρίσκεται σε εμπόλεμη
κατάσταση με αυτόν».
• ΙΙΕΑΚΛΕΙΟ: Το κισιρταχό τίμιο
-Σολ Φρύνη». που μεταμίρει ΙΙΧΜ> Πιιλιωπίνιονς μαχητές στην Τυνησία,
ία.ταοι , χτες το Λςκκί. στους Καλοί'ς Αι-

όο τη; Οικονομίας από τον μαρασμό της
Avt‘ autriiv, ο νέο; υπουργός Εθνική;
Οικονομία;, οτην πολυδιαιρημιομένη avu
κοίνωβή του. απογοήτειίσε όλο τον κόομο. αφού οι δηλώσεις του εξαντλούνται,
στην οιντίιι στην περιγραφή του ρόλου
των επενδύσεων στην αναπτυξιακή Siaàt
κασία που ακόμη και ο πρωτοετή; φοιτη
τή; των ΟιΚίΜίμικών γνωρίζει.
Οι συνεχείς αναβολές και το περιεχόμε
νο της ανακοινώσεων tou κ. Αρσένη, υπυ
κρύπτουν ιην πρόθεση της Κυβερνήσεως
να αναβάλει για μετά τις δημοτικές εκλο
γις την λήψη νέων αντιδημοτικών μέτρων
που Bu οδηγήσουν σε περαιτέρω ύφεση
την Οικονομία, θα επιτείνουν τον πληθω
ρισμό και θα μειώσουν ακόμη περισσότε
(Κ) την αγοραστική δύναμη ιου ελληνικού
Λαού.
Δι ν έχει αντιληφθεί «κόμη η Κυβέρνη
οη. άτι οποιοδήποιε μίιρ ο και αν ληφθεί,
δεν μπορεί να αποδώσει κάτω μ η ύ τις υφι
πτάμενες συνθήκες αβεβαιότητας, που το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημιούργησε και tn ittiv u . Εί
ναι φυσικό, εξ άλλου, ôti όταν ο γενικώτε
ρος οικονομικό; προσανατολισμός είναι
λανθασμένος, τότε και οι επί μέρους αναγ
γελλόμενοι στόχοι αποτελούν απλώς
ευσεβείς κύβους. Εκείνο όμως που
δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση, είναι ότι
δυστυχώ; είτε εμπαίζεται ο ελληνικός
Λαός, για άλλη μια φορά, o u δεν έχει
ιιντιληφθυ η Κυβέρνηση το που έχει οδη
χήσει την Οικονομία της χώριχ; η ΙΟμηνη
αλλοπρόσαλλη και αντιφατική τακτική
πον ακολουθεί
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
Α Ρ Χ ΙΖΟ Υ Ν
I) τμήμοτα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

•
•
•
•

ΛΟΓΙΓΓΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΠΝ
ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1) τρήμοτα σποφηττων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγορη σταδιοδρομία
Σι»' Φμσν-ηπτήριο ♦ . « ΑΦΕιέΙι
Αριθ. αόαος Υ*. Παιόοας
Ιδρύσω»; 4027/Μ Λρττουμγίος Ι6Ι5.'·ββ

Μηιροιιόαως 3ΓΠερικλβους 2 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριυ fov Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ·)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

---------------------------------------------------------------- 1

----

ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
ΒΗΡΥΤΟΣ. 26: Αλλο» 1.000 Παλαιστίνιοι μαχητές σποχώρηοαν χτες α τ ό τη Δυτική Βηρυτό υ.τό την εποπτεΐα των 800
Αμερικανών .πεζοναυτών της διεθνούς ειρηνευτικής Δύναμης
που κατέλαβαν θέσεις οτο λιμάνι της λ,ιβανικής πρτοτη'ονΛος.
Οι 500 α πό τους Παλαιστίνιους αναχιίιρησαν με το κιηιριακό
πλοίο «Σολ Γεώργιος» Υια το λιμάνι Λαττάκετα της Συρίας και
άλλοι 500 με το ελληνικό πλάίο «Νηοεύς» με κατεύθυνση το
Σουόάν. Ηταν οι τελευταίοι Παλαιστίνιοι που αναχώρησαν
Δια θαλάσση; ενώ αρχίζει σήμερα η αποχώρηση των υπολοι·

Τί δεν είπε ο κ. Αρσένης
2ju ν έ χ α α α π ό τη ν Ιη

■

Πως είναι ουνατόν να υιιοστηριζεται,
ότι έχει «σταματήσει ο κατήφορος τη;
Οικονομίας», όταν θα έχουμε φέτος:
• Μείωση του εθνικού εισοδήματος, με
ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, πουι θα
φΟάσα σε πρωτοφανή -οα
επί
πεδίι Πρέπει να τονιι “ . ότι για »ιχυεη
ιροριί μεταπολεμικά οτην Ελλάδα μικιίΛη
κε η απασχόληση στη Βιομηχανία α ;
ληφθεί υπ Οψη. ότι η βιομηχανική napa
ογη τον μήνα Main μειώθηκε κατά

• Θεαματική αύξηση των ελλειμμάτων
too Δημοσίου Τομέα, που μετά βέβαιότη7ος θα υπερβεί τα 510 όισεκιιτομμύρια
δραχμές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνον
to έλλειμμα του τακτικού ΠροΟπυλογι
αμού θα ξεπεράαει τα 205 δισεκατομμύρια
δραχμές και οτι το έλλειμμα του Ι,Κ.Α θο
ξέπεράσει τα 30 όιοβκατ. 6 ρχ. Επίσης, το
έλλειμμα του λο/αρωαμού πετρελαιοει
δών θα ξεπεράσει τα 1$ εασεκατ. Λμχ. Και
το έλλκιμμα των αστικών συγκοινωνιών
τα 1δ δισεκ, δρχ.
• Απογοητευτική εικόνα εμφανίζει το
Ισοζύγιο Πληρωμών, σε τέτοιο σημείο,
που η Κυβέρνηση θα υποχοεωθεί πλίειν
««* ^vwH/AVH|w»4 ιυ ν Λ α χ ισ τ ο ν rva era

τομμύριο τόννους π«τρ«λαίου από ta απο
θύματά μας. Για πρώτη φορά θα πιοληθπ
mo τξιυο,ρικό ntrp¿Xnio caí μάλιστα ere
χαμαλάτβρος πμίς από cxcivbç που η
Κυβέρνηση αγόραοι Htm, η ΚυβΛρνηση
ίου ΠΛ.ΣΟ.Κ., για vu πρντηρηθ^ι ιιν«YxàCctai vtj neπmww;: μι'^χχ; των côvictuv
anoôcpatmv κκτρβλη{ο»>. που οι κυβλρνη
της Νέο; Δημοκρατίας είχαν
δημιουργηοει
. ■ KB
και κληροδοτήσει
__ σκι
ΓΙΑ.ΣΟ.Κ Ενώ ο βραγΐιπρόθίΛμί>ς
Ιραχυπρόθεσρης Iδανκι
σμι
στον οποίο προβαίνει η Κυβέρνη
αη. θα μειώσει περαιτέρω την ιμκιοτοσύ
vn της χώρας στο εξωτερικό.
Με την ευκαιρία, ος σκέφτούν οι πόλε
μιοι t n ; «ντάξεώε μας στην Ε.Ο.Κ. ποιά
Οα ήταν η συναλλαγματική θέση της χώ
ρας μας. εάν δεν υπήρχαν οι καθαρές
συναλλαγματικές εισροές των 800 εκα
τομ. δολλαρίων. και που το 1983 προβλέ
πιται να ξεπεράοουν το ένα Λισκκατ. δολλάρια.
Και ο κ. Έβκρ-τ καταλήγει ως έξης:
• «Αν ο κ, Αρσένη; εκτιμά ότι σταμά
τησε υ κατήφορο; της ελληνικής Οικονο
μίας, τότε τούτο σημαίνει, ο η η Κυβέρνη
ση ταυ ΠΑ.ΣΟ.Κ πιστεύει ά η η Οικονο
μία όρθασχ στο κατώττηο σημείο και cm
pe* υπάρχουν άλλα περιθώρια επιδεννώ
π ω ; Α λ λ ά τότε ο κ. Αρσένη; Κ'ΐνει μπώ
.‘άθπς. Ο «, Λρσκνης. στην OVukoíVtd-

σή του ιηρρικτει κ,ιιστον προκΛεοχύ πω
κ: Λάξ ρ η ειιΝνες. Ρμι.ίς Λ ενβι κρι-,συμε
την πράξη. Ας την κρίνω το κόμμα του.
-------Ken ας κρίνει
α κ ' ' ,ης τι; δηλώσεις
cou κ. Αρσένη, ως καί ητής ,κιΐ) διορ
θώνει γραπτό διιιαγωιππμού φοιτητών»

πεαν μαχητών που θα μεταβούν οΔικα στη Δαμασκό. Η Οργά
νωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, εξετάζει'τον
σχηματισμό εξόριστης κυβέρνησης, μόλις ο» Δυνάμεις της απο
χωρήσουν από τη Βηρυτό, Δήλωσε σήμερα ανώτερος επίσημος
της οργάνωσης. Ο κ. Χάλεντ Αλ Χασάν, μέλος τη; Κεντρικής
Επιτροπής του κινήματος «Φατάχ» του Γιασέρ Α ράηάτ Δήλω
σε ότι η ιΔέα για τη συγκρότηση παλαιστινιακής'κυβέρνησης
είναι ένα από τα θέματα που θα εζετασθούν κατά την εκτίμη
ση του πολέμου στο Λ ίβανο
των από τους δρόμους που οδηγούν
στο λιμάνι, χαιρετούσαν τους τραυ
ματίες με πυροβολισμούς ελαφρών
όπλων και με το σήμα της νίκης εκα
τοντάδες Παλαιστίνιοι συνάδελφοι
τους, που περίμεναν σε Φορτηγά του
λιβανικού στρατού την μεταφορά
τους στο λιμάνι,
Η μεγάλη πλειοψηφώ των τραυ
ματιών πάσχουν από σοβαρά εγκαύ
ματα ή κατάγματα, παράλληλα με
Φλεγμονές οργάνων. Μερικοί έχουν
χάσει την όρασή τους και πολλοί εί
ναι εκείνοι που μετακινούνται μόνο
με αναπηρικό καροτσάκι.
Μεταξύ των τραυματιών που
μεταιρέρθηκαν από ένα από τα κυριώτερα νοσοκομεία της Δυτικής Βηρυ
τού 40 έχουν υποστεί ακρωτηριασμό
βραχίονα ή κνήμης 19 πάσχουν από
εγκαύματα από βόμβες φωσφόρου
και 70 είναι παράλυτοι,

Οι ΗΠΑ απειλούν
με κυρώσεις και
τους Γάλλους

ΑΝ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ
ΟΥΑΧΙΓΚΤΟΝ 26. Σε οικονομικό πόλεμο εξελίσσεται η αναμέτρησή
μεταξύ των ΗΠΑ ««> της Γαλλίας για την υπόθεση του σοβιετικού
αγωγού φυσικού αερίου, καθώς η κυβϊρνηυη Εήγκαν προειδοττοίηοε ότι θα επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Γαλλίας άν η τελευ
ταία πιττρέιμα την εξαγωγή προς
ιος τη 2Σοβιετική Ένωση υψηλής τε
χνολογίας υλικού αμερικανικής π ρ ο έ λ ε ιυοης.

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Η Εποπτεία Ε.Β, Αλεξανδρείας
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές, για το φρεζάρισμα μέχρι 2.275
στρεμ. καμένων στο αρδευτικό δί
κτυο Κλειδιού (παθογενή εδάφη)
Πεδιάδας Θεσ/νίκης στη Δ' ζώνη
αυτού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
πόσης φύσεως εργολάβοι ή κάτοχοι
γεωργικών κλκυστήρων με τις αντί
στοιχες φρέζες.
Το βάθος φρεζαρίσματος πρέπει
να ανέρχεται σε Ιό εκατοστά τουλά
χιστον.
Η προσφορά θα αφορά την αξία
φρεζαρίσματος 1 στρέμματος.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γρα
φεία της Εποπτείας Εγγείων Βελτιώ
σουν Αλεξάνδρειάς την 13η Σεπτεμ
βρίου 1982 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00
12 ,0 0 ,
Γνώση των όρων της διακηρύξεως μπορούν νυ λάβουν οι ενδιαφε
ρόμενοι στα γραφεία της υπηρεσίας
μας τηλ. (0333) 23323 κατά τις εργά
σιμες ώρες,
Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφο
ρου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επομένη εβδομάδα
την ίδια ημέρα και ώρα.στον ίδιο τό
πο.
Ο Προϊστάμενος
Ε.Ε.Β. Αλεξάνδρειάς
Γρ. Κουρμπετης

Στην Καστανιά

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
28-29 Αυγούστου

Φέτος γιορτάζετ«ι και στις 118 χώ
ρες στις οποίες υφίστατοι ο προσκο
πικός θεσμός, η σνιμπλήραιση των 75
χρόνων του.
Τον ίδιο χρόνο συμπληρώνονται
και τα 10 χρόνια από την ίδρυση της
Ενωσης
Παλαιών
Προσκόπων
Βέροιας που 6 ημιουργήθηκε στην
πρώτη συνάντηση των παλαιών
προσκόπων στην Καστανιά Βέροιας
τον Σεπτέμβριο του 1972.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης αποφάσισε η φετεινή 6 η
συνάντηση που θα γίνει στις 28-29
Αυγούστου να έχει πανηγυρικό
χαρακτήρα για να τιμήσει τις παρα
πάνω επετείους.
Το Λ/κό συμβούλιο παρακαλεί
όλους τους αδελφούς προσκόπους να
μη λέίψουν από αυτή την εκδήλωση
για να ξαναζωντανέψει το 1972 με
την ιδρυτική συνάντηση της Ένωσης
σε λαμπρότητα προσέλευσης και
ενθουσιασμό.
Θα ήταν ακόμη ¡¡'α ευκαιβ(α να
δουν οι αδελφοί πρόσκοποι την
πρόοδο των έργων στο ΚατασΚηνωηκό Κέντρο Καστανιάς και την τέλι
κή του διαμόρφωση.

Η π ρ ο ειδο π ο ίη σ η δισπκπώ Η ηκι
α π ό το ν εκ π ρ ό σ ω π ο το υ Σταίητ Ντηπ ό ρ τυ εντ ιξ ώ ν Χιούς, ο ο π ο ίο ς ό μ ω ς
αρνήθηκι ό μ ω ς να διευκρινίσει το εί
δ ο ς των κυρώ σεω ν π ο υ οι ΗΠΑ ρ π ο |>ουν να ίπιβ ά λο ο ν εναντίον τη ς Γαλ-

ΤοΤΑΣΣ
Το σοβιετικό π ρ α κτο ρ είο «ΤΑΣΣ»
| 0ε χτες την Ο υά οιγκτον για
στκ, εοω ιερ ικές υποθέσεις
¡ας και για κ α τά φ ω ρ η π α ρ α 
βίαση των κο θαρ ω μ ένω ν διατάξεω ν
το ο διεθνούς εμπορίου.

Ξαπλωμένος στο φορείο ενός
ασθενοφόρου ο Χασάν 32 χρόνων,
μέλος της Φατάχ. περιμένει στωΐκά
την αναχώρηση της φάλαγγας στο
λιμάνι βαρτ.ιά τραυματισμένος στην
κνήμη από τις 16 Ιουνίου στις σκλη
ρές μάχες του Νταμούρ, νότια της
Βηρυτού, διακομίσθηκε αρχικά στο
νοσοκομείο Γάζα (σε προάστειο της

πρωτεύουσας) υστέρα, μετά τους
Ισραηλ.ινούς βομβαρδισμούς τον
τομέα αυτού, μεταφέρθηκε με άλλους
τραυματίες, πολίτες και στρατιβτΐκούς. σε ένα σχολείο που μεταη
κε σε πρόχειρο νοσοκομείο.
Ο Χασάν που γεννήθηκε στη Γο
ζα, έφθασε στον Λίβανο το 1970
προερχόμενος από την ΙορδανίάΠαντρεύτηκε μια Λιβανέζα με την
ΟΓΓοία ατιέκτησΕ τρία παιδιά και η ον*
ζυγός του είναι έγκυος στον έκτο μή
να. Δεν ξέρει σε ποιά αραβιή χώρα
μεταβεί μετά την νοσηλεία του στην
Ελλάδα ούτε πότε θά ξαναδεί τη*
οικογένειά του και κάτω από ποιές
συνθήκες. Η σύζυγός του περιμένει
μόνη, σε απόσταση μερικών μετρ®*
σε μιά σκοτεινή γωνιά, την ώρα της
αναχώρησης του ασθενοφόρου.

Αιματοχυσία φοβάται
ο Γιαρουζέλσκι
στην Πολωνία
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Η «Αλληλεγγύη» έχει δημιουργή
σει «ομάδες κρούσης» και σταθμούς
πρώτων βοηθειών για να δώσει «ανοι
χτή μάχη, με την αστυνομία, την
ερχόμενη Τρίτη, δεύτερη επέτειο απ'
την ίδρυσή της, κατάγγειλε προχτές
η Πολωνική κυβέρνηση.
Την αυστηρή αυτή ανακοίνωση
της Κοινωνικό - Πολιτικής Επιτρο
πής της κυβέρνησης συμπλήρωσε η
ομιλία από την τηλεόραση του
υπουργού Εσωτερικών, στρατηγού
Τζεσλάου Κισζάκ, που υποστήριξε
ότι η Αλληλεγγύη προετοιμάζεται
για «αιματοχυσία».
Η επιτροπή, στην ανακοίνωσή της,
που μεταδόθηκε και αυτή από την
τηλεόραση, προειδοποιεί ότι «οι
αρχές θα πάρουν όλα τα αναγκαία μέ
τρα εναντίον οποιοσδήποτε που θα
παραβιάσει το νόμο και την τάξη».
Και τονίζει ότι:
«Για όποιον σκέφτεται ρεαλ.ιστικά,
είναι φανερό ότι τέτοιες αντιπολι
τευόμενες πράξης ίσως παρατείνουν
και άλλο το στρατιωτικό νόμο·.
Ο υπουργός Εσωτερικών Κισζάκ
φορώντας στρατιωτική στολή, τόνι
σε: «Υποστηρίζεται ότι οι αποκαλούαενες πορείες συμφωνίας θα είναι
ειρηνικές διαδηλώσεις. Γιατί όμως γί
νονται προετοιμασίες με λοστούς και
μπουκάλια με βενζίνη και οργανώ
νονται σταθμοί πρώτων βοηθειών;«.
Ο στρατηγός Κισζάκ. που δεν
παρέλειψε να προειδοποιήσει όη οι
αρχές θα παράξουν κάθε απόπειρα

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 1982
Με τις παληές τιμές
• αν πληρωθούν μέχρι 31/8/82
Οι α ο φ α λ ισ μ έν ο ι του ΤΕΒΕ.
ποο ο φ είλ ο υ ν ε ισ φ ο ρ έ ς π α λ η έ ς
δηλαδή a r ó το 1 9 8 0 . 1 9 8 1 «οι μ έ 
χρι τον μ ή ν α Μ δ ίο το υ 1 9 8 2 , Θα
ιιρέπει να κ α τα β ά λ ο υ ν τις ε ισ φ ο ρ έ ς
το υ ς α υ τέ ς μ έχρ ι 31 Α υ γ ο ύ σ το υ

ρ ω σ ο υ ν τις ο φ ε ιλ ό μ ε ν ε ς ε ισ φ ο ρ έ ς .
Υ π ενθυμ ίζεται ακ ό μ η
στους
α σ φ α λ ισ μ έ ν ο υ ς π ου κεφαΛαιοττοίησαν τις π α λ η έ ς τ ο υ ς ε ισ φ ο ρ έ ς ν α
μην ξεχνο ύν τη ν υ π ο χ ρ έ ω σ ή τους

19«?

π ου ο φ είλ ο υ ν .

να καταβάλουν κανονικό τις δόσεις

αναταραχής, αποκάλυψε ότι η αστυ
νομία είχε «συνομιλίες» με εργάτες
τουλάχιστον 30 εργοστασίων σε μιά
προσπάθεια να αποφευχθεί η ένταση
και οι βιαιότητες.
Η «Αλληλεγγύη»
Πάντως, η «Αλληλεγγύη» προσ
ανατολίζεται στην ιδέα να καλέσ»
τους Πολωνούς σε γενική απεργέ*»
για να υποχρεώσει την κυβέρνηση
Γιαρουζέλσκι να αποκαταστήσει ά»
δικαιώματα των εργατών.
Η αποκάλυψη αυτή εξόριστου στε
λέχους της «Αλληλεγγύης» συνέπεβ*
με τη δημοσίευση συνέντευξης το»
Πολωνού αντιπροέδρου Ρακόςκηη, ό
οποίος υποστηρίξει ότι ο Λέχ ΒαλέσΟ
θα μπορούσε να παίξει ρόλο στα νέο
συνδικάτα που σκέφτεται να συστή
σει η στρατιωτική κυβέρνηση.
•Αν θέλει ο Βαλέσα, μπορεί υ°
μετάσχει στα νέα συνδικάτα που θά
συστηθούν βάσει νμον αρχών», ανα
φέρει ο Ρακύφσκι στη συνέντευξή
του προς το δυ-ηκογερμανικό περιο
δικό «Κόνκρετ·. Προσθέτει όμως ότι
ο Βαλέσα έχει ήδη αλλάξει γνώμη γν»
την «Αλληλεγγύη». Ο Ρακόφσκτ δε»
διευκρίνισε τι ακριβώς εννοεί ότα»
λέει ότι ο Βαλέσα έχει αλλάξει γνώμη·
Για τους 600 πολιτικούς κρατού
μενους που υποστηρίζει ότι υπάρ
χουν αυτή τη στιγμή στη χώρα του. ο
Πολωνός αντιπρόεδρος είπε ότι <η
κυβέρνηση ξέρει πως θα έρθει η μέρα
πού θα αφεθούν ελεύθεροι».
Ο Γέρζυ Μιλέφσκι, επικεφαλής
του γραφείου της «Αλληλεγγύης*
στο εξωτερικό δήλωσε: «Κατά τώ
συνομιλίες μας καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η κήρυξη μιας γενι
κής απεργίας ίσως είναι απαραίτητη,
αν οι αρχές αρνούνται να έρθουν σί
συμφωνία με την «Αλληλεγγύη».
Ο Μιλέφσκυ καταγγέλλει ότι κή
τρομοκρατία της αστυνομίας στην
Πολωνία είναι πολύ ισχυρή. Η αστυ
νομία χρησιμοποιεί και καλά ανα
πτυγμένα και επικίνδυνα ψυχολογικά
μέσα για να σπάσει την αντίστασή
των εργατών κατά του στρατιωτικού
νόμου».
Η αστυνομία του Σετσίν ανακοί
νωσε προχθές ότι* ανακάλυψε παρά
νομο τυπογραφείο.

Και ο λ ό ν ο ς π ο υ σ σ π ρ έπ ει νο
νίνει α υ τό α π ό το υ ς ο φ ε ίλ α ν τε ς τέ 
τοιες ε ισ φ ο ρ έ ς είναι ο εξής:
Ε πειδή οι μηνια ίες ε ισ φ ο ρ έ ς
αυ ξήθηκαν κ α ιό 3 2 ή ί ο ό λ ε ς τις
κ α τη γο ρ ίες α ν εξ α ιρ έτω ς, εά ν α υ τέ ς
οι ε ισ φ ο ρ έ ς οι ιιο λ η έ ς (1 98U . 1 9 8 1
και 1 9 8 2 μέ,χρι Μ άιο) π λ η ρ ω θ ο ύ ν
με rá την 31 Α υ γ ο ύ σ το υ . θ α π λ η ρ ω 
θ ο ύ ν μ ί τις κ α ιν ο ύ ρ γ ιες τιμές.

ΠιΟ σ υ γκ εκ ρ ιμ ένο : Α υτοί οι
α σ φ α λ ισ μ ένο ι π ο υ α νή κο υ ν σ τη ν Γ'
κατηγορία δ η λ α δ ή που π λ ή ρ ω νο ν
μέχρι τώ ρ α 1 9 0 0 ιο μήνα, το α σ φ ά 
λισ τρ ο α υ τή ς τη ς κ α τη γο μ ίο ς έγινε
2 5 0 0 δ ρ χ , το μήνο. αύξησ η δ η λ α δ ή
« π ό 6 0 0 δ ρ χ. επ ά νω .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Ο ΙΚ Η Μ Α ΓΙΑ Σ Τ Ε Γ Α Σ Η ΣΧ Ο Λ ΕΙΩ Ν
Σ Τ Η Ν Π ΕΡ ΙΟ Χ Η Τ Ο Υ .Π Ρ Α Σ ΙΝ Ο Υ ΚΗ Π Ο Υ*
Προκειμένου να στεγάσουμε το I Ιο Δημοτικό Σχολείο.και το 1Ιο
Νηπ/γείο Βέροιας σε ιδιόκτητο οίκημα ωφελίμου εμβαδόύ 150 τ.μ.
περ,,,ιου, καλούμε τους ενδιαφερομένους, που διαθέτουν ανάλογο οί
κημα (ισόγειο ή διώροψο) με ίο σχετικό αύλειο χώρο στην περιοχή
που βρίσκεται κάτω από τον «πράσινα κήπο», να επικοινωνήσουν με
το Γ ραφείο της Δ.ΕΔΕ Ημαθίας (Αντ. Τοούπελη 3 - Τηλ. 24-588 ή
24-231).
'
Ο Ανακλ. Επιθ.'τη Α Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΧΙΠΟΥΡΤΔΗΣ

ίτ π ν Δ ' κ ατηγορία, το α ο φ ό λ ισ τρ ο μ έχρι τώ ρ α ήτα ν 2 3 5 0 τώ ρ α
έγινε 3 1 0 0 δ η λ ο δ ή α ύ ξη σ η «στύ
7 5 0 δ ρ χ. το μήνα.
Στην Ε ' κ α τη γο ρ ία δ η λ α δ ή ό σ ο ι
π λ ή ρ ω ν α ν 2 9 0 0 τώ ρ α θ α π λ η ρ ώ 
ν ο υ ν 3 7 0 0 αύξησ η κ α ιό 9 0 0 6ρχ·
το μήνα.
Στην Γ Γ κατηγορία τ ο ο αφ ώ νισ τ ρ ο ήτον 3 5 0 0 δ ρ α χμ ές, τώ ρ α έ γ ι
νε 4 .6 0 0 δοχ.
Α πό τη ν έκτη κατηγορία και π ό
ν ω είναι π ρ ο α ιρ ετικ ές οι κ α τη γο ρ ίες
και το α σ φ ά λ ισ τρ ό το υ ς α υξήθη κε
α νά λ ο γα κατά 32 %
Τ ονίςεται ακόμη ότι οι ε ισ φ ο ρ έ ς
του 1 9 8 0 μ π ο ρ ο ύν να π Α η ρ ω θο ύν
μέχρι τις 31 Α υ γ ο ύ σ το υ χ ω ρ ίς τέλ η
« α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ω ς Α κόμη π λ η ρ ο φ ο
ριοκό α ν α φ έ ρ ε τα ι 'ό τ ι λ ό γ ω τη ς
α π ερ γία ς τω ν ε ισ π ρ α κ τό ρ ω ν n o u ω ς
ν ν ω ο τ ό κ ρ ό τη σ ε 4 8 μ έ ρ ε ς κιιι ακ δύ ή λόγια. Τιυν καλοκα ιρινώ ν α δ ε ιώ ν
θ ιι ιτρ έπ ΐι οι α σ φ α λ ισ μ έ ν ο ι ■ όσοι
im o p o ú v - νο σ ε ν ρ ο ό ν σττο το γροΦεία τα υ ΤΕΒΕ (δίπλα σ τ η ν Κλινική
Α β ρ σ μ ίδ π Βέροια) α π ό τις 7 .3 0 το
npuj! μέχρι π ς 1 1 η ώ ρ α γιο να πλη-

ΔΙΑΚΟΠΗ Η Λ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
Εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ Βα -γίνει διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύματος στις 29 Αυγούστου 1982.
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από ώρα 7.00 έως 15.00 στις περιοχές Παπάγου, Κάτω Παπάγου,
Νοσοκομείου Βέροιας. Τυροκομείου Πατσαβούρα. Φόρου Πιερίων,
Λϋδομύλων, Κάτω Εληάς, Λ, Στρατού, μέχρι και τις εργατικές κατοι
κίες στον συνοικισμό Καλλιθέας στην οδό Πιερίων και στο τμήμα της
πόλεως που περικλείεται από τις οδούς Δόξας. Αθ. Διάκου, Κανάρη,
Κολοκοτρώνη, Μπουμ πουλίνας. ΘωμαΓδου. Αγίου Δημητρίου,
Έλλης. 28ης Οκτωβρίου και Ανοίξεως (από Εληάς μέχρι αρχής Πιερίων) και στις παρόδους αυτών.
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρετε πιό πάνω.
ΓΓ αυτά το λόγο οι ηλεκτρικές εγκατασταθείς και τα δίκτυα της
ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.
Έτσι, γιο λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγω
γούς ή άλλα στοιχεία τυο δικτύου ακόμα κι uv βρίσκονται καταγής
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Δ.Ε-Η.

Νέα μεγάλη
ανακάλυψη
στη Βεργίνα
ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ;

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα *ου Νομού Ημαθίας
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Από καθυστερημένους ψεκασμούς
Πα ρ α ι τ ή

ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΥΤΛΑ

θηκε

υ κ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
01

θα διαγραφή

C
i r 10^ τουπρ°ςτ°νπρω·
TOi)PV¿ J t κ· π “ηανβρέου ο υφυi*jflu- - &,ωτΕρικ“ ν κ· Παναγούλης
V
'«Λμιιιτηση του.
V. ' *Τι·
Ιν παραίτησή
του,
ην επιστολή του ο κ. ΠαναγούλΠς Ονοφέρε,
C
T
^
λόγους για τους
rpj e”V °ηνηθηκε στην απόφασή
αυτή.
‘'Plot".0 Τ “λλη μεριά ο π. Παπανu εοώω/ζ° νΤας ότι ™ όσα “να(ρέρει
“ίυουν'' υ<Ρυπ0 υργός του υπονοnaphn„>t0 κ’υΡεΡντΐτ»τό έργο, τον
C Ä
0 (0 ««Βαρχικά συμβού
να ΤΟν διαγράφει.

^ κ· Π ερράκη
Β έροια

0τΆ

•Hipou, Κη"Ρΐα,π' το πρωί θα έρθει στε
1ί ',ίΡ'*>τ«^'°υπί υργός Προνοίας κ
Hit η , ■ Περράκη.
Νο««ΡϊίηΡΓ ? ^ έχει συνεΡΥασία στη
"Ράκη.,,, ; α^ Λ ¿Υ<νε γνωστό ότι δεν

—-

ν° δεχθεί επιτροπές.

0κ· Κ ο λ τσ ά κ η ς
υπ οψ ή φ ιος
Ν άουσα;
Λεν öf|
'θ'1 ο fcufJ’'!“ 1 υποψήφιος στη Νάου> '" iJ VÔP0Ç κ· Τάσ°5 Βαλσαμί/? #ΐζιΛαρλικά ε>λε γίνει γνωστό.
.
uiiij ΤΟυ δημάρχου θα διεκδι
.Ο α ε η ^ ν ο κ. Πτολεμαίος Κολ^ 0 -α ρ °ς . που είναι και δήμοVl&SUAU OlVUt
υποιρήα,
ανι
ξη η,. ??: ®° εΖη και την υποστήρι*----- ' l|Nit|i; Δημοκρατίας*.

Αποσύρεται
0 *» Θεοδωριδης
Αλεξάνδρεια

Αναστατωμένοι οι παραγωγοί
Μ εγάλη μείωση στο εισόδημα
τους θα έχουν φέτος οι τευτλοπαραγω γοί, μετά τις ζημιές που
προκλήθηκαν στα τεύτλα εξαιτίας
του καθυστερημένου ψ εκασμ ού
για την ασθένεια κερκόσπορα.
Οι ζημιές από την ασθένεια
αυτή είναι μεγάλες ιδίω ς στην
περιοχή Α λεξάνδρειάς και αφο
ρούν στη μείωση του ζαχαρικού
τίτλου.
Οι παραγω γοί ισχυρίζονται ότι
ο καθυστερημένος ψεκασμός από
την Β ιομηχανία Ζ αχάρεω ς οφεί
λεται στην αντικατάσταση του
έμπειρου τεχνικού προσω πικού
του Ε ργοστασίου Π λατέος με
κομματικά κριτήρια και στην
αναστάτωση που προήλθε απ'
αυτή την κομματική εισβολή και
«σφαγή *.
Εντω μεταξύ
η
βιομηχανία
Ζ αχάρεω ς ισχυρίζεται, όπω ς π λη 
ροφορούμαστε, ότι «η προσβολή
τω ν τεύτλω ν από την κερκόσπο
ρα είναι περιορισμένη και ότι δεν
δεν φάνηκαν ακόμη οι δυσμενείς
επιπτώσεις της στην παραγωγή.
Η παρατηρημένη μείωση του
ζαχαρικού τίτλου στο εργοστάσιο
Π λατέος από 15 πέρσι σε 14 φέ-

^ί1ΓνξΜ(νθ’ϊβΤ^ψςττσΛ«ικμαίηοαν.
Συγκεκριμένα οι
αρχές Α υγούστου
αύξηση του όγκο υ
γής και μείωση του
τλου».

τη ^ ν, ΪΙρδτειται να θέσει υποψηφιόκ Λ,,,Γ'μαΡΧου στην Αλεξάνδρεια ο
' ^ Ρ ο ς Θεοδωριδης.
®ευδα,ν °.'°<t’QOTl αυτή κατέληξε ο κ.
ορ,„ α’ρ,5 τΐς· “πως δήλωσε, μετά από
‘'άμμίσ Γν*ργειε9 παραγόντων του
Print TC>i
*Ν.Δ> τις οποίες θεώ|Ε άηβράδεκτες.

βροχές στις
προκάλεσαν
τη ς παραγον
ζαχαρικού τί

ΜΕΙΩΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜ Α
Ό π ω ς αναφέρουν οι παραγω 
γοί ο μέσος ζαχαρικός τίτλος βάσει του οποίου καθορίζεται η
τιμή τω ν τεύτλω ν - κυμαίνεται
φέτος γύρω στο 10 με 12% με
αποτέλεσμα να πληρώ νεται τώρα
προς 2 περίπου δρα χμ ές το κιλό

τω ν τεύτλω ν, ενώ πέρυσι με μέσο
ζαχαρικό τίτλο 15% η τιμή των
τεύτλω ν ήταν 3 δραχμές τουλάχι
στον. Έ τ σ ι φέτος - προσθέτουν οι
ίδιοι
οι τευτλοπαραγω γοί θα
υποστούν μείωση του εισοδήματό ςιτο υ ς κατά 30% γιατί οι καλ
λιέργειες κτυπήθηκαν από την
κερκόσπορα και έχασαν την

£θΗ ΝΑ 27 (ΑΠΕ)

. '"'•ητιομού
οπ
,μ ----

αποφασίστηκε
η
/'«υυργ!
Λ
α·. "ΡΡΥία ενός Επιτελικού Κέντρο
^ητικού Σχεδιασμού.

Βα νεο9 φορέας θα σχεδιάσει και
ζΟνι^'Ρ'^υλουθεί την πορεία του
“ αποκεντρωμένου, δημοκρα-

ΑΘΗΝΑ 27 (ΑΠΕ)
Νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης
Σεπτέμβρη, σ όλη τη χώρα, για τα
άλευρα το συμιγδάλι, το ψωμί και τα
διάφορα υποπροϊόντα αυτών, ύστερα
από αγορανομικές διατάξεις που υπέ
γραψε ο υπουργός Εμπορίου κ. Γ.
Μωραϊτης.
Η.υμωνσΒΪΛ.ιΛΓψΐ51Γΐθί/,1£Γ, „73
αμάτων.
Συγκεκριμένα, το ψωμί που παρα
σκευάζεται από αλεύρι τύπου 70%
και είναι στη διατίμηση θα πωλείται
προς 32 δρχ, το κιλό από 30 που εί
ναι σήμερα. Το ημίλευκο δηλ. τύπου
85% θα πωλείται προς 29 δρχ. το
κιλό και το «μαύρο» ψωμί που είναι
στη διατίμηση θα πωλείται προς 26
δρχ. το κιλό από 25 που έχει σήμερα.
Το ψωμί πολυτελείας που έχει και
τη μεγαλύτερη κατανάλωση, με βάση

ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΙ SENΟΙ

«απνι!*Ρ*0υν τεΡάστια αποθέματα
“"o n ,/' tU οποία 9 Κυβέρνηση δεν
-j. να προωθήσει στις ξένες αγοιχα. Γu αποθέματα αυτά φθάνουν 130
βλη ;ΜμϋΡια κιλά και είναι όλα προΑυ tlKa και παλαιών εσοδειών.
°u,YDá0 ανακοίνωσε "Ρος τους δημοi!p¿_s Φουι» αε συνέντευξη Τύπου, ο
Κ,,Γ. Ρ°ϋ τ°υ Εθνικού Οργανισμού
I T (ΕθΚ> «■ Δλ. Μπαλτάς.
ότι Λ « * » » 0 κ. Μπαλτάς είπε,
Κα ανοδ?£ α1· εντείνεται το πρόγραμΚι Π ιαΡθωσεως των καλλιεργειών
Ρλημα-τ,κές περιοχές με δοκι«πό τ0 ι υβίςηΚίιλλιέργ(:ιες’ 01 οηο'ες
ΤεΡο λ
% επεκταθούν περισσόθεί Τ| υ11?' ^ στιγμή έχει ολοκλ.ηρωΚοινό "ίιτ1 κα' έχει κατατεθεί στην
τοδόγη^ ν'° να εγκΡ'θεί Π XPW“·
„ Εν°ζ π^ταετούς προγράμKürtv0 ■ 01ί,Ρθρύ>σεως καλλιεργειών
"ου nú' í ° ° TW9 500,000.000 δρχ.
"ου '
τ9ν χρηματοδότησή
σιο. γ υ . '« ό το ελληνικό δημόται ν, πΡήΥΡαμμα αυτό προβλίπεnPóvn, “ρΧίβη Τ0 1984 σαν κοινό
δ^Ν ίμ μ ,, Ιταλίας - Γαλλίας - Ελλά*«0ν
γΐα. π 1ν ηπορρόφηση
Υίνει qJj . '^θΡυπκών καπνών έχουν
<η)Υε>ίΓ/Γπώλληλες συναντήσεις, που
0ε όλα TU ε,ι' Πεδα Ρε
°Ρούς y^a ^ ou9 κρατικούς οργανιΤέλο,'Τ
προώθησή τους.
’ ’ ° *· Μπαλτάς. ανέφερε ό

τα κοστολογικά στοιχεία του υπουρ
γείου Εμπορίου θα πρέπει να πωλεί
ται:
- Το κιλό προς 54 δρχ.
- Το μισό κιλό προς 27 δρχ. και
- Τα 250 γραμμάριο προς 14 δρχ.

στους νομούς Κέρκυρας. Δωδεκονήσου. Λέσβου και Σάμου μπορεί ν'
αυξηθεί κατά 0.70 όρχ. το κιλό, εαν
κρίνει ο τοπικός Νομάρχης.
Τέλος, οι νέες τιμές των υπο
προϊόντων καθορίζονται ως εξής:
- Πίτυρα 10 δρχ. το κιλό.
- Κτηνάλευρα 10 δρχ. το κιλό και
- Βηττές 10.50 δρχ. το κιλό.
Ολες ot πιο πάνω τιμές ισχύουν

Μέχρι τώρα το ψωμί πολυτελείας
και οι διάφοροι τύποι του χωριάτικου
ψωμιού πωλούνται με άλλα βάρη και
ΤΙ ΤΙ,ΙΙΤΊ Τ01>Γ 8ΐΓπιηηίΑΜ»·Α»τ»Μ

κεο000 .
Τα βάρη ήταν 300,600 και 750
γραμμάρια.

V in

Τώρα υποχρεωτικά το ψωμί Οα
ζυγίζεται και οι φραντζόλες θα
πωλούνται με τα νέα βάρη, του ενός
και του μισού κιλού ή των 250 γραμ
μαριών.
Ιό υπουργείο Εμπορίου πλέον δεν
αναγνωρίζει τη φύρα των 80 γραμμα
ρϊων στο κιλό. Οι καταναλωτές όταν
αγοράζουν ένο κιλό θυ πρέπει να το
παίρνουν και όχι 920 γραμμάρια.
Όταν το ψωμί ζυγίζει λιγότερο οι
αρτοποιοί υποχρεώνονται να προσθέ
τουν τεμάχιο ψωμιού για συμπλήρω
ση του κανονιού βάρους.
Τέλος, οι άάφοροι τύποι των
αρτοσκευασμάτων θα ζυγίζουν το
πολύ 150 γραμμιρια το ένα, αντί των
250 γραμμαρίω1' που ήταν μέχρι τώρα,
Σύμφωνα με "Πν ίδια αγορανομική
διάταξη εξουσιοδοτούνται οι Νομάρ
χες, Κέρκυρας Δωόεκιινήσου, Σά
μου και Λέσβου όπως ύστερα από
εξέταση των τοπικών συνθηκών
παρασκευής ο“ 1 διακίνησης του
ψωμιού τύπου 70% προσαυξάνουν
την τιμή τ°υ· Ρε αΥ°Ρ- διατ.. κατά
0.50 δρχ το κιλό.
Με άλλη αγοράν, διάταξη που εξέ
δωσε το ιπουργείο Εμπορίου καθορί
ζονται ο νέος τιμές στα άλευρα και
σιμιγδάλι·
Οι νες τιμές για τα άλευρα είναι:
_ Όπου 70% προς 21 δρχ. το

ρης καθώς και υπηρεσιακοί παράγον
τες. Διαπιστώθηκε η πλήρης αποσύν
δέση στις σχέσεις υπ. Παιδείας και
Γεν, Γραμματείας Αθλητισμού που
υπήρχε στο παρελθόν.
Το γεγονός αυτά, τονίζεται σε
κοινή ανακοίνωση των δύο υπουρ
γείων, οδηγούσε αφ’ ενός στον ελλι
πή σχεδίασμά και αφ’ ετέρου στην
υλοποίηση μιάς πορείας με αντιφατι
κούς, μεταξύ τους, στόχους.
Μετά τη διαπίστωση αυτή όλοι οι
συμμετέχοντες στη σύσκεψη συμφώ
νησαν ότι:
- Πρέπει νσ υπάρξει κοινός εθνικός
Κΐλ^ Τύπου 85% προς 18 δρχ. το
συν - σχεδιασμός για τον αθλητισμό
κιλό και
που θα ενταχθεί μέσα στο γενικότερο
- 'ύπου ολικής άλεσης προς 17
προγραμματισμό για τη λαϊκή παι
δρχ -ο κιλό. Τα σιμιγδάλια θα
δεία.
πωλονται προς 30 δρχ. το κιλό
- Ο προγραμματισμός αυτός πέρνα
Η ιμή οχο αλεύρι τύπου 70%,
μέσα από ενδιάμεσα στάδια, από τις
υπάρχουσες υλικοτεχνικές δομές για
εφέτος έχουν διατεθεί καπνά ποικι
να οδηγήσει στην <κατάκτηση των
λιών μπέρλεΰ γύρω στους 20.000 τ.,
στόχων του κυβερνητικού προγράμ
105.000 τ. στην παραγωγή, 60.390 τ.
ματος στα ζητήματα του αθλητισμού.
στο εμπόριο, 20.300 τ. στους συνε^
Οι παραπάνω λόγοι, επισημαίνεταιρισμούς, 7.000 τ. στην ΑΓΡΕ^.
ται στην ανακοίνωση, δείχνουν την
και 7.500 τ. στην Κοινοτική παρέμ
ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ
βαση. Υπάρχουν και γύρω στους
των αρμοδίων υπουργείων. Βάση
10.000 .τ. 'καπνά που διαπραγμα
αυτής της συνεργασίας θα «ποτελέσει
τεύονται ακόμα. Η παράταση της
η δημιουρνία του’ επιτελικού κέντρου
αγοράς τους είναι, διότι οι παραγωγοί
ιΘΗΝΑ 27 (ΑΠΕ)
αθλητικού σχεδιασμού.
ζητούν υψηλές τιμές. Γενικά σε όλη
Γα νέα μέτρα που ανακοίνωσε το
Στη
σύσκεψη
συζητήθηκαν
και
την Ελλάδα Λ ω ν των ζητουμένων
υποργικό συμβούλιο για την αντιμεάλλα θέματα όπως:
και μη καπνών, ο μέσος όρος αυξήτώση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η επανεξέταση του τρόπου εισ
σεως από πέρισυ ξεπερνά το 30%.
(¡¡vi συμπληρωματικά εκείνων που
αγωγής των πρωταθλητών στις ανώ
cj/γέλθηκαν στις 15 ίου Ιούνη και
ιατες σχολές.
xt οποία αποτελούν τη βάση της
- Η χρησιμοποίηση, από φέτος, του
„ι,ιτικής αντιρύπανσης της κυβέρΟλυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
ατηςΑθήνας, για την εκπαίδευση των
Αυτό δήλωσε χθες ο υπουργός
σπουδαστών του Ιου έτους της ΕΑΣ
•μροταξι'ας Οικισμού και Περιβάλιντος κ. Α· Τρίτσης και διευκρίνησε
— Η χορήγηση προσκλήσεων στους
μαθητές του Λεκανοπεδίου Αττικής η:
0 α τροποποιηθεί το σύστημα της
για την παρακολούθηση των Πανευ
Συνεδριάζει την Τετάρτη
1
κ περιτροπής κυκλοφορίας των Ι.Χ.
ρωπαϊκών
αγώνων.
Σεπτεμβρίου ύ τις 8 το βράδυ το Δ.Σ.
Τέλος, αποφασίστηκε η επανάλη ιυτοκινήτων. το οποίο, μέχρι τώρα,
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
ψη της σύσκεψης για τη λήψη συγκε •χιτουρϊούσε με βάση τον τελευταίο
Επιμελητηρίου Ημαθίας με τα παρα
κριμένων αποφάσεων για ειδικότερα αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινή
κάτω θέματα γραμμένα στην ημερή
ζητήματα, που συζητήθηκαν χθες του (μονά - ζυγά). Με το νέο σύστη
σια διάταξη:
κατ' αρχήν, όπως τα αναλυτικά και μα που θα ανακοινωθεί προσεχώς θα
•
Ανακοινώσεις προέδρου.
ωρολόγια προγράμματα των σχο κυκλοφορούν τα μιοά αυτοκίνητα
•
Επικύρωση πρακτικών Δ.Ε.
• Οικονομική ενίσχυση επικου λείων, θέματα χωροθέτησης σχο στις ώρες υπαγόρευσης και Οι uno
λείων και αθλητικών κέντρων, η ανα κλείεται η μόνιμη καθημερινή κυκλο
ρικού ταμείου υπάλληλων ΕΒΕ.
βάθμιση του προγράμματος της φορία όσων έχουν δύο αυτοκίνητα,
• Αποδοχή ή μη γνωματεύσεων
ένα με μονό και ένα με ζυγό αριθμό.
ΕΑΣΑ κ.ά.
δικηγόρου.

τικού αθλητικού προγραμματισμού,
όπως ανακοινώθηκε, είναι ο μόνος
δρόμος για την ανάπτυξή του μαζι
κού λαϊκού αθλητισμού.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο
υπ.Παιδείας κ. Α. Κακλαμάνης. οι
υφυπουργοί Παιδείας και Νέας
Γενιάς και Αθλητισμού κ.κ Π. Μώ·
ραλης και Κ. Λαλιώτης, ο γεν. γραμ
ματέας Αθλητισμού κ. Κιμ. Κουλού-

Απούλητοι παραμένουν
130.000 τόννοι καπνά
JA

αν πρέπει να εξαγάγουν την
παραγωγή τους, γιατί οι τιμές
που θα πάρουν δεν καλύπτουν
ούτε τα έξοδα τη ς καλλιέργειας.
Και αυτά χω ρίς να υπολογισθεί
φέτος ο άγριος πληθω ρισμός, που
ανέβασε τα έξοδα της παραγω γής
και μειώνει αυτόματα το ονομα
στικό εισόδημα.

Ακριβώτερο το ψωμί
από την 1η Σεπτεμβρίου

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΊΥεαί Κ° ’νί' "ύσκεψη της πολιτικής
του
ΤΟυ υπουργείου Παιδείας και
Λΐιι. ^ Ρ γ ε ίο υ Νέας Γενιάς και

περιεκτικότητα τους σε ζάχαρη εξ
αιτίας του καθυστερημένου ψεκα
σμού και της ελλιπούς τεχνικής
υποστηρίξεως.
Συγκεκριμένα οι παραγωγοί
αναφέρουν ότι στην περιοχή
Α λεξανδρείας,
που
ωριμάζει
ταχύτερα, έχο υν πρασινίσει, από
δειξη της ασθένειας κερκόσπορα,
και οι αγρότες προβληματίζονται

ΤΓΠΠΛΙ

ΤΜΙΙ

___.

Η af rp l Μ>ας ακόμη μ εγά λη ς αναχαλυψεως στη Βεργίνα. Πρύκττταχ
κατα πασα Άίθανοτητα. για ζο αρχαίο θέατρα sa,, χρόνια χώρα ¿ να χι-t
να βρε i ο καθηγητής Ανδρόνικος.

(Φιυηγραρία:

Μ ιr t p m i U v i i 7. τ ι,Ι .

620Aί . Bip,»,,)
Μ προστά σε μια μεγάλη ανα
κάλυψη βρίσκεται, κατά πάσα
πιθανότητα, ο καθηγητής Α νδρό
νικος στη Βεργίνα. Το αρχαίο
Θ έατρο, που τόσα χρόνια ψάχνει
να βρει ο διάσημος αρχαιολόγος,
Φαίνεται
Α λπ πια εντοπί
φαίνεται τμιιγ
π ω ς ττώρα
στηκε.
Α κριβώ ς κάτω από το βασιλι
κό ανάκτορο και λίγο πιο πάνω
από τον αρχαίο μακεδονικό τάφο
η σκαπάνη του καθηγητή Α νδρο
νικου κτύπησε σε ένα πέτρινο
ημικύκλιο, σχεδόν ένα μέτρο κά-

εοαφο;° κα,

μακρυά πέτρινη οειρά σε σχήμα
ημικυκλίου, που θύμιζε σειρά
καθισμάτων αρχαίου θεάτρου. Η
τοποθεσία όπου έγινε η α νακάλυ
ψη κρίνεται ιδανική γ ια την
δημιουργία α ρχαίου θεάτρου
Yßr<·
a _.
· λ
Χθες ο «Λ» επισκέφθηκε την
τοποθεσία, αλλά δεν μπόρεσε να
βρει τον καθηγητή Α νδρόνικο
και να του πάρει τις απόψ εις του
για τη νέα ανακάλυψη. Οι βοηθοί
του καθηγητή, που συνάντησε ο
«Λ·, αρνήθήκην να δώ σουν σ τοι
χεία γύρω ιιπό το θέμα, αρκοόμε-

μίίΐ

ΝΕΕΣ A H A SiZ bli A riiiiN H ι
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η κυβέρνηση έχει σκοπό να
εφαρμόσει μια νέα δυναμική βιομη
χανική πολιτική η οποία δεν θα είναι
γενική αλλά θα προγραμματίζεται και
θα εξηδικεύετοι κατά κλάδους. Στα
πλαίσια της πολιτικής ουτής θα επι
λέγουν οι δυναμικοί κλάδοι, οι οποίοι
και θα ενισχυθούν με πρόσθετα και
αυξημένα κίνητρα.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός εθνικής
οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης ο οποίος
και πρόσθεσε ότι μέχρι τώραη βιομη
χανική μας πολιτική ήταν παθητική
και αμυντική και περιορίζονταν σε
αστυνομική επίβλεψη των επιχειρή
σεων. Στους δυναμικούς κλάδους
που θα ενισχυθούν με ισχυρότερα κί
νητρα (πέραν εκείνων του νόμου
1262/82) ανήκουν η επεξεργασία
εγχωρίων πρώτων υλών, ορυκτών
και γεωργικών, των κεφαλαιουχικών
αγαθών κ.λ.π.
Ο κ. Αρσένης διειικρίνησε επίσης
ότι η αναφορά του, ότι στους νέους
κλάδους υψηλής τεχνολογίας θο παί
ξει καθοριστικό ρόλο ο δημόσιος
τομέας, δεν σημαίνει ότι αποκλείον
ται από τους κλάδους αυτούς οι ιδιώ
τες επιχειρηματίες. Απλώς σημαίνει
ότι ο δημόσιος τομέας θα ξεκινήσει
με επενδύσεις στους τομείς αυτούς,
διότι ο ιδιωτικός διστάζει λόγω των
αυξημένων κινδύνων που συνεπάγε
ται η επένδυση σε τέτοιους ευπαθείς
κλάδους.
' Αλλωστε το φαινόμενο της απρο
θυμίας του ιδιωτικού τομέα για τέ
τοιες επενδύσεις εμφανίζεται και στο
εξωτερικό, ενώ ειδικά στην Ελλάδα
και ο ίδιος ο ΣΕΒ ανακοίνωσε στην
κυβέρνηση ότι για μιά περίοδο ορι
σμένων ετών δεν πρέπει να αναμένει

κάνεις ιδιωτικές επενδύσεις σε τέ
τοιους κλάδους.
Ακόμη ό κ. Αρσένης είπε ότι το
Οέμσ του ελέγχου της φαρμακοβιομη
χανίας και της εμπορίας φαρμάκων
συζητείται σε βάθος στο ΚΥΣΥΜ και
δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές απο
φάσεις.
Τέλος, ο κ. Αρσένης είπε οτι

μελετάται πλήρης αναδιοργάνωση
του συστήματος προστασίας των
αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα
το σύστημα των γενικών επιδοτή
σεων θα συμπληρώσει μι ενισχύσεις
και θα προωθούν ορισμένες καλλιέρ
γειες και την παραγωγή ορισμένων
προϊόντων.

5 φ ο ρ έ ς π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α
ξ έ ν α τ σ ιγ ά ρ α
κ α π ν ίζ ο υ μ ε τώ ρ α
ΠινπετΙιιβιέιπηΗαν μέσα στ μι« τετραετία (|Ψ*νΐ981) «η εισαγω
γές ξένων τσιγάρων και υπερδιπλααιάστηχτ η κατανάλωση των ξένων
τσιγάρων, ελληνικής κατασκευής (τύπου «Μπλέντεντ»).
Αντίθετα τα ελληνικά τσιγάρα που το 1978 κάλυπταν το 87,8% της χοτανάλωσης, έςιί'-.οαν να καλύπτουν το 1981 μόνο το 71,6%.
Τα στοιχείο αυτά έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Εθνοτού
Οργανισμού Καπνού κ. Αλέξη; Μπαλτάς.
«Οι νέοι προτιμούν τα ξένα τσιγάρα -είπε - γιατί πιστεύουν ότι δεν
έχουν νικοτίνη Δεν ρώτησαν όμως άν τα χημιχά προϊόντα που αντικαθι
στούν τη νικοτίνη είναι πιο δλαόερά-.

Την Τρίτη συνεδριάζει
το Δημοτικό Συμβούλιο

Με δεκαπεντε θέματα γραμμένα
στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει
την Τρίτη 31 Αυγούστου στις 9 το
βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο
Βέροιας Τα θέματα που θα ουζητη
θούν είναι:
_ “,ηση Σταύρου Αξιόϊλου για
οριοθέτηση αγροτικού δρόμου και
συντήρηση αυτού,
- Αίτηση ιδιοκτητών διαμερισμά
των. και κατ/των οδού Θεσ/κης γιο
επέκταση Οικτυου υορεύσεως,
— Αίτηση Θεανώς Ζωγιοπούλου.
- ' Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας
Επίσης, θα αρχίσει μέσα στον
Σεπτέμβρη η λειτουργία 3 κέντρων
ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος σε
κάθε ένα από τα 4 πολεοδομικά γρα
φεία της Αττικής, τα οποία θα ελέγ
χουν (και θο επιβάλλουν κυρώσεις σε
κάθε μιά βιομηχανία που ρυπαίνει το
περιβάλλον(. Ηδη έχει ολοκληρωθεί
η καταγραφή των πλέον ρυπογόνων
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜ ΑΡΧΙΑΚΟ
βιομηχανιών που ανέρχονται στις
360.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανάλογα κέντρα ελέγχου ποιότη
Την πορεία των έργων του προ
τας πκιβάλλοντος και κέντρο τεχνι γράμματος ΣΑΝΤ καθώς και του
κού ελέγχου οχημάτων, είπε ο κ. Τρί προγράμματος Παραμεθορίων περιο
τσης, θα λειτουργήσουν σύντομα και χών και Σχολικών κτιρίων, θα εξετά
στη Θεσσαλονίκη.
σει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημα
Tu νέα μέτρο δεν έχουν πειραμα θίας που θο συνεδριάσει την Δευτέρα
τικό χαρακτήρα αλλά με δεδομένες το απόγευμα στις 7 υπό την προεδρία
τις ιδιαιτερότητες κάθε εποχής θα του Νομάρχη κ. Νίκου Πινακίδη,
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως
Τυ Νομαρχιακό Συμβούλιο θα
«εποχιακά», ϊξηγηοε ο κ. υπουργός εξετάσο επίσης το θέ*α της τροπο
και κατέληξε τονίζοντας άτι η ολο
ποιήσεις το» περιφερειακού προ
κλήρωση του ρυθμισττκού σχέδΐου γράμματος δημοσίων επενδύσεων
της Αθήνας θα συμβάλει καθοριστικά
έτους 1982. σε ορισμένα σημεία του.
στην αντιμετώπιση του «νέφους».

Αλλαγή και στα
μονά - ζυγά

Συνεδριάζει
το Α.Σ.
του ΕΒΕΗ

Χ ρηα ,ος Ιλιράπογλου,

Τροποποίηση
προγράμματος
ΣΑΝΤ ’82

το ο έργου « υ ο ο ς Βέροιας
a ο*.,μα
τω ν π ρ ο ς το Γ τνικ ό Ν ο σ ο κε ,πίο
Βέροιας.

—Έγκριση Ιου **-uf*fnuNou itiVucci
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Σκρά Π. Μελά Ξάνθης».
-Έ γκρισ η 1ου Συγκριτικού πίνακα
τού έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Π.
Τσαλδάρη Ιπποκράτους Α. Καμά
ρα Αριστοτέλους - προφ. Ηλιου
Μητροφάνους·,
— Εγκριση ιοο «εγκριτικού πίνακα
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Κοντογεωργάκη
Έλλης
Αγίου
Λημητρίου».
—Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα
του έργου Ασφαλτόστρωση οόων
Εμμ. Παπά - Μοράβα·
— Απόδοση λογ/σμού από τοι »■
Δήμαρχο για εργασίες και προμή
θείες.
Απόδοση λογ/σμού γιπ δαπονες
που έγιναν σε βάρος εντ/τος πάγιος
προκαταβολής από τον υπόλογο
υπάλληλο Β. Ντουλόπουλο.
— Επιστροφή αχριωοτήτως εισπρο
χθέντων τελών υδρεύσεως.
— Διαγραφή τελών υδρεύσεαΚ— Εκποίηση παλιόιν μαρμάρων του
Δημοτικού Νεκροταφείου.
— Ορισμό; εκπροσώπων Δήμου vm
συμμετοχή σι: Σχολ*κή Εοιιρία
κετε

- Ορισμός Δημοτ. Συμβούλων ως
μέλη Σχολικών Εφορειών.
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
XAÍNTI
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗΘΙ
ΝΑ
Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΟ
ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ

8 .3 0
9 30
10 0 0
12.00
0 0 .1 0

• ' Ενα μεγάλο γερμανικό εργο
στάσιο πρόκειται να παρουσιάσει
προσεχώς έναν καινούργιο τύπο
αυτοκινήτου, που θα προορίζεται για
ανθρώπους με μακριά πόδια. Το μον
τέλο αυτό θα ονομαστεί »Αντί
νάουερβαγκεν».
• Η Γαλλία έχει κατακλυσθεί
από μύγες. Η υγειονομική υπηρεσία
για να τις εξοντώσει, χρησιμοποιεί
ένα κανόνι ελβετικής κατασκευής
που εκσφενδονίζει σε μεγάλη από
σταση ένα ισχυρότατο εντομοκτόνο.
Όλες οι μύγες που βρίσκονται σε
ακτίνα ενός χιλιομέτρου, καθώς και
τα αυγό τους εξολοθρεύονται στη
στιγμή.
• Σε ένα χωριό της Ιταλίας, ο
μικρός Τίνο Μπατσίνι. θέλησε να
διώξει μιά γάτα που είχε μπει στο
σπίτι του. Η γάτα φεύγοντας από το
μπαλκόνι, παράσυρε μιά γλάστρα και
την έριξε κάτώ. Όπως όμως έπεφτε η
γλάστρα, έπεσε στο κεφάλι μιας
κοπέλας που περνούσε τυχαία από
κάτω και που επρόκειτο την άλλη μέ
ρα να παντρευτεί. Ο μνηστήρας της.

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

Η ελεημοσύνη είναι η θυσία.
ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΖΕΝ

κ λ ς τ ε ρ μ π ρ ιτ ζ

10.45 ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ
11.35 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ .
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΙΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΤΓΙΠΕΡ
T ΙΕ (Λ»Ι«*Ε·Τ
4 .0 0 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4 .50 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
5 .10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5 .4 0 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6 .0 0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
β .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β.40 0 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 80ΥΛΤΙ
7 4 5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9έ40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.35 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1 30 ΤΑ KPATÍKA ΘΕΑΤΡΑ
1 45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ι
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3 .0 0 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3 15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή
Ν οσ οκομ είο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Υ δρευσ η
Ο.Σ.Ε. ( ο ιο θ μ ό ς )

6 0 0 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Αστυνομικό Tjigjia

β δδ
8.30
9 .3 0
10.00
12.00

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ια β ά ζ ε ι: c
**ο» β ι α δ ί ό ε ε χ
εήν
[ κ<Ρ')μ>ίζριάα μ α ς 1

ΔΙΑΒΑΖ2

ΚΑΙ
ΜΑθΑΙ Ν 2

ΣΑΒΒΑΤΟ, 28

1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Α μέρος)
2 IS ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 .3 0 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
3 .00
4.3 5
6.5 0
β 05
β .3 0
6.4 0

____

2 2 .2 2 2
22 505
125
25 749
2 4 .4 4 4

22233

είναι να περπατάει για ενιι χρονικο
διάστημα ανάλογο με το παράπτωμα
στους κήπους των ανακτόρων,
μαζεύοντας από το έδαφος ένα προς
ένα όλα τα πεσμένα στο έδαφος φύλ
λα.
• Στο Πρενάτζο της Ιταλίας
ένας νεαρός πυροσβέστης έβαζε
φωτιά στο σπίτι της μνηστής του. κά
θε φορά που φιλονικούσε μαζί της
και μετά έτρεχε πρώτος να τη σβήσει.
Τον έπιασαν όμως επ' αυτοφώρω. και
το δικαστήριο, κρίνοντας επιεικώς
την υπόθεση, έβαλε στον πατέρα της
νέας προθεσμία τριών μηνών για να
παντρέψει την κόρη του με τον πυρο
σβέστη. Σε διαφορετική περίπτωση
ο... φλογερός ερωτευμένος θα υπο
χρεωθεί να έκτισα φυλάκιση τριών
χρόνων σαν εμπρηστής.
• ' Ενας εργάτης στο ΙΙαλέρμο,
γυρίζοντας σπίτι του. βρήκε την
πεθερά του να μαγείρευα. Όμως το
Φαγητό δεν ήταν ακόμη έτοιμο. «Θέ
λιυ να φάω. της είπε ο γαμπρός, φέρε
το όπως είναι·. Η πεθερά του αρνήθηκε. Αυτός άρπαξε τότε το περί
στροφά του και της φύτεψε τρεις
σφαίρες στο στήθος. Η δυστυχισμένη
σωριάστηκε αμέσως νεκρή.
• Σύμφωνα με ανακοινώσεις
Αγγλων επιστημόνων, τα πειράματα

2 2 .2 0 0

22.314
4 1 .3 5 3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ A. (n o u n β ο ή θ ειε ς)

23 619
23 364
2 3 .3 7 6
100
121

199

*«ν· ωπιόσο, περιπτώσεις ανθρώπων
ίορ ο πυρετός του; έφτασε στους 45
βοθμούς. Αλλά ελάχιστοι απ' αυτούς
επέζησαν.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνω
ση. η θερμοκρασία των περισσοτέ
ρων ανθρώπων, σε περίπτωση αρρώστειας πολύ σπάνια ξεπερνάει τους
4 1 βαθμούς. Μεγαλύτερες θερμοκρα
σίες παρατηρούνται μόνο σε ετοιμο
θάνατους μερικές ώρες πριν πεθάνουν.

Ρεκτιφιέ ΜΠΟΥΙΜΤΖΟΛΑΤ
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Me Εξάμηνη Εγγύηση χωρίς όριο χιλιομ€τρων~|
28700
29960
29960
36000
38000
34860
3542b
33420
38000
38080
39760
39760
78000

ESCORO-CORTINA 1.3
ESCOBD 1.3 GT
FORD TAUNUS 1.3 μονομπλόκ
FORD TAUNUS 1.6 μονομπλόκ
FORD 1,6 GT μονομπλόκ
FORD 2000 μονομπλόκ
FIAT 127
FIAT 128 l.l
FIAT. 124 1.2-1.4
FIAT 124 SPES/AL
FIA T IJ2
\.W. 1.6
&W. 1.3

Οι μηχανές έχουν καινούργια πιστόνια
ρυντυμισρένες κύμπλέ.
« Η « Ν * η ' Ν 0 , , Μ Η Μ η θ η '" ' ΝΑ

29000
31500
31500
35560
38920
40600
26880
30800
30800
32200
32200
29400
23800

MB 180 D UN1MOC
MB 200D/8
MB 240D
MB 200/8
MB 220/8
MB 250/8 G/K
MAZDA 1,6
MAZDA 1,2
DA TSUN 1.2
DATSUN 1,5
TOYOTA 1,2
TOYOTA 1,6

48900
50.0)0
58090
480(0
51000
70.00)
3300)
3040t
28IOC
2740(
25 75t
27700

κουζινΕτα - βαλβίδες - οδηγούς - καδένα και παραδίδονται
M IK ,,O T eP E I « * “

°™

ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΑ
Ο αρχίατρος του νοσοκομείου
ρωτά έναν τραυματία που έχει επιδέ
σμους στο κεφάλι. .
— Τί έχεις εσύ στο κεφάλι σου;
— Τραύματα αλλά η αιτία που μέφε
ραν εδώ είναι τα γόνατά μου.
— Δεν καταλαβαίνω... Το κεφάλι ή
τα πόδια
"ι τα δυό. Η γυναίκα μου είδε τη γραμ
ματέα μου να κάθεται στα γόνατά μου
και με άρχισε στις ομπρελλιές.
· σμενες χώρες τα 94% των σπιτιών
έχουν ραδιόφωνο και τηλεόραση και
μόνον 75% λουτρό.
Κατάλαβα. Με άλλα λόγια γίνεται
πιό συστηματική πλύση εγκεφάλων
παρά σωμάτων.

ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Π Ο ϊ ΟΑ Χ ΡΕΙΑ ΙΘ Ε , Η

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ
1

r
Σ Τ Η

,■· 1

1 Μ Α Σ
__________- J

Για ασφαλέστερες
προσγειώσεις

Ελικόπτερο προσγειώνεται οε εγκατάσταση αντλήαεως πετρελαίου στη Β*^
θάλαοοα με τη βοήθεια ενός νέου βρετανικού συστήματος κατευθυ»
είναι σε θέση να προσγειώνεται οποιοσδήποτε μορφής αεροσκάφος
οποιεοδήποτε καιρικές συνθήκες μι τη βοήθεια μέσων, που μπορούν να
από δύο άτομα οε δεκαπέντε και μόνο λεπτά της ώρας.
Το σύστημα έχει αποκλειθεί
MADGE (από τα αρχικά των ογγλκών λέξεων «σύστημα ψηφιακής
κατευθύνσεως αεροσκαφών με μικρο
κύματα»).
Με αρχικό στόχο την αγορά της
πετρελαιοπηγής και τη στρατιωτική,
το σύστημα αυτό έχει την ικανότητα
να μετατοπίζει την κεντρική γραμμή
προσεγγίσεως του αζιμουθίου προς
τη μία πλευρά του συστήματος που
βρίσκεται στη γή. Κι αυτό καθιστά το
MADGE ιδιαίτερα κατάλληλο για
πλατφόρμες αντλήσεως πετρελαίου
αιά και οποιαδήποτε ·οπ ευθείας·
προσέγγιση μέσων προσγειώσεως
υπό κακές καιρικές συνθήκες θεωρεί
ται επικίνδυνη. Η λύση της μετατοπϊ(in mrnn το ελικόπτερο σε ύψος
ση από το σημείο προσγειώσεως. Και
τότε πιά ο πιλότος αποτελειώνει την
προσεδάφιση οπτικά.

To MADGE είναι σύστημα με
προσέλευση από το έδαφος, κατά το
ΕΥΤΥΧΩΣ
οποίο ο πιλότος «ζητάει» από το σύ
Κάποιος που λέει πως είναι συν στημα εδάφους να του καθορίσει τη
θέτης εκτελεί μιά συμφωνία αφιρωμέ- θέση του. που του αποστέλλεται στη
συνέχεια με μιά σύνδεση ψηφιακών
νη στον Μπετόβεν,
Μετά την εκτέλεση βγάζει ένα στοιχείων. Ο πιλότος τότε μπορεί να
μικρό λόγο και λέει μεταξύ άλλων: διαλέξει πάνω σ' ένα ταμπλώ ένα από
— Πόσο θα ήθελα να βρισκόταν από
ψε μεταξύ μας και ο μεγάλος αυτός
μουσουργός.
Κι ένας ακροατής συμπληρώνει
ψιθυριστά:
— ...που ευτυχώς για αυτόν ήταν
κουφός...

τους δέκα διαδρόμους ολν
μεταξύ 2 και 20 μοιρών και στη
χεια κατευθύνει το αεροσκάφΟζί
σιμοποιώντας ένα οιασταυρόζ
σύστημα δεικτών παρόμοιο μ(·Ρ
του συστήματος οργάνων πρά^Π
σεως (ILS). Αντίθετα το Ι1^
MADGE μπορεί να κιιιευθύι®
100 αεροσκάφη ταυτόχρονό *
στην πρόσθια του κάλυψη W
ρών. Και σ αυτά μπορούν νο!
λαμβάνονται ελικόπτερα, μικρό
σκάφη όπως και αεροσκάφη ***
απογειώσεως. Οι συχνοτητεγσυχνότητες .
χρησιμοποιούνται από το ΜΑ)γ
£ιΩ#ι
δεν είναι επιρρεπείς
εις προς PaDU*,
CEÛiEVQ Ô
ffQjÇ
νλάσεις από αντικείμενα
όποΚΡ.
λα υπόστεγα και δεξαμενές ttip
ir

,f

—- '.piu.Uj
Ufcjf?; %
“φόρμα Μπέρυλ ΑΤ στη
tfioj
λασσα, που καλύπτουν ορόώ,
J50 μ. και ύψος προσεγγίσεώί^
ολοκληρώνονται, ενώ αναμ^*
έγκριση για το δεύτερο σ τά δ ώ '
δοκιμών, που θα καλύπτει opa“ ,
300 μ, και ύψος προσεγγίσεοΚ 4
και τοποθετείται για το τέλοί!
χρόνου. Το σύστημα αυτό
,
επίσης για να ^ιτουργήσο σώ*
αεροσκάφη ·Σή Χάριερ» με *
τεχνική απογαώσεως ·σκί τζάΡ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΣΤΕΡΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

Karlen IJ
Kaaeu 1,25
Ascona-Manta1.25
Aseona-Manial .65
Aleona Manta 1.95
Rek BC 1J
Rek B-C 1.7
Bek B C 1.75
Bek B C 1.95
BekD 1.7
Bek D 1.9
PUTZ 1.9
FORD ESCOBO U

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

■ί ΐ Βΐ » εκ

Π υ θ ρ ο σ β ε σ τ ικ ή
Ν οσ οκομ είο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε . (σ τα θ μ ό ς)

Α μεση Δ ρ ά σ η
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
Π υ ρ ο σ β εσ τικ ή

όταν έμαθε το θάνατό της, αυτοκτό
νησε!
’ Ετσι μιά γάτα έγινε αιτία να
χαθούν όύ νέοι άνθρωποι.
• Αν ένας Αγγλος στρατιώτης,
από τα τέσσερα τάγματα της φρουράς
των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. κά
νει κάποιο παράπτωμα, η ποινή του

Η

α

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Αυτό το επάγγελμα... χώριζα την
οικογένεια κατά διαστήματα2. Αυτού του «λείπουν βίδες· (ovo
μαστ.ί.
3 Σε μια σειρά. αυτό τελευταίο Έ τσι χαιρετούσαν οι αρχαίοι
Λατίνοι.
4. Πρόσταγμα για τους ναύτες Επινόησε την ο>·ρά του πιάνου.
J. Το καθαρευουσιάνικο επάγγελμα
του σημερινού δημάρχου Βέροιας
(αιτ.Ι — Ο αριθμός 110.
δ.Ή ρωός των Τρώων.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΜΕΙΚΤΑ 2. ΠΤΗΝΑ - ΚΑΝ 3. KAABA 4 PEO - ΙΘ ΟΥ 5 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 6 . Π(0)ΡΙΟ)Σ - ΟΜΩ 7. ΟΤ - ΕΙΑ
- ΚΙίΛΟ) 8 . ΥΗ - ΣΥΑΝ 9. ΑΜΩ - ΟΛΟ 10. ΑΣΚΙΑ
ΣΤΟΝ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 2. ΕΤ - ΕΟΡΤΗ 3. ΙΗΣΟΥΣ - A 4.
ΚίΑίΝΙΑ) - ΕΙΜ1 5. ΤΑΚΙΤΟΣ - ΩΑ 6 . ΑΘΑΜΑΣ 7. ΚΑ ΡΩ - ΥΟΤ 8 . ΣΑΒΟΛ - ΚΑΛΟ 9. ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ.

Στις 2* Αύγουστου 1Μ2. ο Σουλτά
νος Σουλτιμάν Α’ της Τουρκίας εισέβαλε
στην Κροατία.
Σαν σήμερα επίσης, το:
1595 Ο σερ Φράνσις Ντραίηκ και ο σερ
Τζών Χιπκινς σαλπάρησιιν υπό το
Πλύμουθ για την τελευταία τους
ναυτική εξόρμηση προς την lonu
via.
1793 Οι βρετανικές δυνάμεις υπό τον
ναύαρχο Αλεξόντερ Χούκ κατέλα
βαν την Τουλών. στη Γαλλία.
1826 Μάχη του Πολικιράβου. Οι οπλυρ
χηγοί της Μάνης με δύναμη 2000
περίπου »»νόρών αντιμετώπισαν τον
κύριο όγκο των δυνάμεω ίου
Ιμπραήμ. που τρέπονται nr. ψυγή:
1833 Το βρετανικό κοινοβούλιο καχάρ
γηπε τη δουλεία σε ολόκληρη τη
βρετανική αυτοκρατορία.
1848 Οι Μπόερς νικήθηκαν στο Μπουμ
πλάτζ uncí τις βρετανικές δυνάμας
και ιιποηνρθηκαν κατά μήκος του
ποταμού Βάαλ.
1904 Ο Παύλος Μελάς περνάει την ελλη
να τουρκική μεθόριο και αρχίζει τον
υπέροχο άγιο να του κατά τιρν κομι
χατζήδων της Λυτ. Μακεδονίας.
1913 Εγκαινιάστηκε στη Χάγη το ·Ανα
κτορο της Ειρήνης·
δωρεά του
Αμερικανού βιομηχάνου Αντριου
Κάρνεγκη.
1928 Η αύνοδος όλιον των κομμάτων της
Ινδίας ψήφισε υπέρ της διατηρή
σειος της βρετανικής επικυριαρχίας.
1943 Τερματίσθηκε η ιαπωνική αντίστα
ση στο νησί Νέα Γεωργία των νή
σα>ν του Σολομώντος.
1946 Ισχυρό τμήμα των ξενοκινήτων
ενόπλων κομμορνκπών επιτίθεται
στο χωριό Kpuviá Γρεβενών και
αναγκάζει την αμυνόμενη δύναμη
χωροφυλακής να υποκύψει και συγ
χρόνως σκοτώνει kui απαγάγει
αρκετούς κατοίκους του χωριού.
1973 Σε ισχυρούς σεισμούς νοτιοδυτικά
της πόλης του Μεξικού σκοτώθη
καν 500 άτομα και τραυματίσθηκαν
1000 άλλα περίπου.
1977 Ο πρόεδρος της Συρίας κ. .Χαφέζ
Ά σσαντ δήλωσε ότι είναι έτοιμος
vu υπογράψει σύμφωνο με το οποίο
να τερματιοτεται η εμπόλεμη κατά
στάση με το Ισραήλ.
1480 Διορίσθηκε πρωθυπουργός του
ΖαΤρ. από τον αρχηγό του Ζαϊρινού
κράτους στρατηγό Μομπούτου Σέσε Σέκο, ο υπουργόςεξωτερικών
Νγκούζα Κάρλι Μπόντ.
1981 Τουλάχιστον 100 πολεμικό πλοία
του σοβιετικού στόλου συγκεντρώ
θηκαν στον όρμο τουΤκντάνσν. σε
μιά πρωτοφανή συγκέντρωση δυνάμεως στη Βαλτική θάλασσα. Ανάμε
συ στα πλοία και το αεροπλανοφό
ρο «Κίεβο·.

Ν

7. Δύο γράμματα, ένας αριίμός
μονοψήφιος - Κοινά, στη φαρμα
κευτική λέγεται κάψουλα.
8 . Πριν α- αυτήν μεγάλη περίοδος
νηστείας (όημοτ.).
9. Ξένης αεροπορικής τ' αρχικά Στην καθαρεύουσα, ένας σμήνος
από μελίσσια.
ΚΑΘΕΤΑ:
I. Μιά λουτρόπολη της Γαλλίας Παρακινεί.
2 Τόσες είναι οι μητέρες όλων μας
— Μισό. , πολεμικά όπλα.
3. Αυτός, πιό ψηλά απ' όλους (καθ.).
4. Πολλές φορές αντικαθιστά τη
γυναικεία τσάντα.
5. Μιά παιδική ομάδα στην αρχαία
Σπάρτη - Όνομα που προηγείται
του Μπαλζάκ.
6 . Έτσι αρχίζουν τα... καπρίτσια —
Αυτή έχει σχέση με τις νοσοκόμες
(καθ).
7 Μιά ξενική... ασύρματη απάντηση
- Μιλάει όλες τις... γλώσσες
(αντίστρ).
8 . Τέτοιες γυναίκες προόίδονται από
το ύιρος τουζ^ίκαθ.).
9. Αυτή χρησιμοποιούνταν από τους
υρχαίους Μακεόόνες.

Σαν σήμερα

α

Q

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σισμανίδης Θεόδωρος
Πιερίων 178, τηλ. 28052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β.Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΓΓΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυράπουλος Θεμ.
26ης Οκτωβρίου 7 τηλ. 22184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Λαφάρας Βασίλειος
Σταδίου 122,' τηλ. 23175
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρηστός
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

Είμαστί οι μονα&ικόΓστην Ελλάδα π ο υ 'ν α ά ν α ^ ΦΤΠ''4 Κ°' " ρόχ£ι00 “ τοιχίζει ακρ.ρότ,ρα
νουμ€ μ η χ α ν ή „ το Ε ξιοτΕ ρ,κΓ
’ " ’ '—
τασκΕοάζοομΕ κα, enoveÇà-

Τις ημέρες του πανηγυριού

28, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θα παρουσιάσει τον τραγουδιστή
των μεγάλων επιτυχιών
«ΘΥΜΑΜΑΙ» «ΞΑΝΘΕ ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΕ*

δημ ητρη

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟ
ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
________ Α/ΝΣΗ: ΜΑΛΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤν

Για να ΜΑΘΕΤΕ
ΣΥΜΒΟΥ*ΞΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Γνήσια ανταλλακτικά Ο Ρ Ε ί
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 5 6 - Τηλ. 2 5 .5 * 4 και 6 2 .4 5 0 - ΒΕΡΟΙΑ

Ραόιοια(ι

6 2 ,5 5 5
ΒΕΡΟΙΑΣ

62.666

Βερμίου ΒενιζίΑου
Εθνική Τράπεζα
24 141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΓΕΛ
ίπποκρατους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ .
Πλατ Καροιαοιου 22 532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραΐτη

23.4.1α
24.343
23.131
20.726
26.920
23.880

Και εσείς
r.,.w κ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
ιατι δεν το νικήσατε icai από ένα ΑΓΥην « *
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φω-ός rou EYArrF
τα^προσπερασετε νικώντας σε όλα τα M ^ M a Î Î τϊ

Γράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί ένα 0 έ„„
η επαθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόΥο ΚαΓθσ
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.
^

Διεύθυνση

22.636

Ν. Ζαφεφάκη 36

24.080
23.350

βγβλιοχαρτοπολειον
Νάουσα - Μακεδονίας

^

ι

"Φβατο 28 Αυγούστοο 1982

«ΛΑΟΣ»

ΚΑΪΛΑ 3 π

Α ν α δ ρ ο μ ή
ι
στο παρελθόν

ΑΘΛΗ
* * * * * * * * * , ε * * * * 4 τ * φ ΐ * * * * ,* * * * * * 4 ι .* .|^ .* * .* . * * * * * * *

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΜΑΚΡ.
ΣΤΟΥΣ κ,κ. ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Η ΒΕΡΟΙΑ ΧΩΛΑΙΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Στα μέχρι τώρα φιλικά παιγνίδια
ΙΊ - 1 ΒΕΡΟΙΑ απέδειξε ότι έχει στην
"ναμή της πλούσιο έμψυχο υλικό.
000 πλούσιο ώστε αδίστακτα να
Κ * υποστηρίξει κανείς ότι για
™5 βέστ1 υπάρχουν 2 και 3 ακόμη
οξιοι παίκτες. Ωστόσο όμως η ομαλωλαίνει και μάλιστα σοβαρά
την ανάπτυξη του παιγνιδιού. Η
ΙΤΙΓ1 αυτού του κακού εντοπίζεται
Τ “δυναμία της μεσαίας γραμμής,
πο την οποία μέχρι στιγμής τουλάλ1στον, λείπει ο εγκεφαλικός παίκτης,
ήΥετης, ο κουμανταδόρος εάν πρό
σφατε.
'
Νομίζουμε λοιπόν ότι οι προαπάοες του Στέφανου Γαϊτάνου, πρέπει
προς την επούλωση της
ΦΙΛΕ ΧΡΗΣΤΟ
ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΠΟΛΥ
Αλήθεια, ποιος παλιός, ή έστω
/ . i ‘-όποιας ηλικίας Βεροιώτης φί·
λος δεν θυμάται τον Χρήστο Ρέμ■Νομίζουμε, ή μάλλον είμαστε βέ. · 101 γ ' δεν ξέχασε κανείς τον λεον^οπαρδο μπάκ του ΕΡΜΗ και ας πέοαν από τότε πάνω από 25 χρόνια.
•j όμως η ΒΕΡΟΙΑ χάρηκε και
ΙΟν
«βλητή Ρέμμο,
'

-

lívU απ°λαμβάνει τους καρ7τΡ0Γ,*Ρ°ράς του αθλητικού
Ραγοντα Ρέμμου, ο οποίος χρόνια

πααά ^

ΐουατ-ρΓ°Α1τπρόεδρος 1115 εκεί Τ·Ε·
αθ)
.
<αι πρωτεργάτης κάθε
ωηω,?ΙΓί|ς . δραστηριότητας στην
Μ* * ® ! " 1 πόλτ' ^ 5 Ανατολικής
, ^ ν ί α ς όπου υπηρετεί ως δάέξονί?ς
ε*ει δΐμ'ουΡΥήειει μιά
δασκϊΐ 0'Κ°·γένεια με Γην επίστ15
σύζυγό του και τα δύο
^¡Καμάκια του.
Ριναμε απαραίτητη την εισαγω
γή ra' ανα,τόφευκτα τα λόγια αυτά
-αν.:°ν π®λιό συμμαθητή, μα προVviu °ς· Κα^ μαι> V&o πΡιν κάνουμε
ένΓ0° Γ 0 Χρήστος Ρέμμος είναι
'K t ™ TOtK’ κυριώτερους παράγονβου <0V1Ί“νευΡωπαΙκών αγώνων στίλου ! Γ ν' νοντα' στις αρχές του άλ1 Ρίνα στην Αθήνα.
Κιΐν „ ?ε*ριμένα εκτός από κριτής
0nQVrr<1>v®v> συμπεριλήφθηκε στην
r,w m
επιτροπή αυτών, ενώ
την Λ^-Πλα ορίστηκε υπεύθυνος για
και διατροφή των ξένων
TiibíP·1 Χρήστο λείπεις πολύ από
1 “'Ρυια.
0

*· ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
τ ου κ. λ ο υ κ ιδ η

Π0^ ' Λ 0 Σύνδεσμος Διαιτητών
μιή . ’ϊ'αίΡ0υ Βέροιας όρισε αρχικά
ΓΐΑΜτ!?Λετα Υ>α τον αγώνα με τον
. ^ Ε Ρ Ρ Α ΪΚ 0 στην συνέχεια
να
ιιηο την Αθήνα να διευθύοηo¡0° !!αΎνίδ; ο κ. Λουκίδης, ο
τον ς 0Γιωί είναι γνωστό μαζί με
otcm,*' Τ"ιλ°Υ«άννη έχει επιλεγεί
νουν^
διαιτητές που θα διευθύtouc Xa[>c· “Υώνες Α' Εθνικής, ενώ
Την t ¿ CVEl
μιά δοκιμασία για
Λθήν„ llrt’ ε7Ιιλ°Υή· Ζήτησε λοιπόν η
(vouif να °ριστεί ο κ. Λουλίδης
ήΡθεα UWe σωστ“) ενώ παράλληλα
μίλα- 10 Βα>γνίδι ο κ. Μοσχόπουλάς,
ΜοΡφώ °U
προκειμένου να
Τήτ,,,,, ϋ'Λ μ'δ Υνώμη περί των ικανοη ,0Ρ κ. Λουκιδη.
Λου,-(Γ "ΰΒιΚά πιστεύουμε ότι ο κ.
την ατινηΑέ*ΡΙ τ0 71 ’ μέχρι δηλαδή
βάρας
που του «ξέφυγε» το εις
ήταν’
,'Ρ'λοξενουμένων πέναλτυ,
αλος. Στην συνέχεια όμως

«βάραινε» η ατμόσφαιρα γι αυτόν με
αποτέλεσμα να υποπέσει και σε ορι
σμένα άλλα λάθη.
Έχουμε τη^ γνώμη ότι ο κ.
Μοσχόπουλος Οα'πρέπει να λάβει υπ'
όψη του τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έπαιξε ο κ. Λουκίδης ώστε η
έκθεσή του να είναι ανάλογη.
ΣΚΑΚΙ ΣΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μιά ομάδα σκακιστών του ΓΑΣ
Βέροια (Αξιόγλου - Χιονίδης - Σαρηγιαννίδης - Γκόγκος - Τσακελίδης Μητρέγκας και Χριστοφορίδου Αντι
γόνη) παίκτες με γνώση και αρκετή
πείρα έκαναν μαθήματα σκάκι σε
σημαντικό αριθμό νέων μελών του
εκπολιτιστικού συλλόγου κοινότητας
ΡάχηςΟι συνάντηση έγινε στο ωραίο
εξοχικό κέντρο Παράδεισος και ήταν
επιτυχημένη.
Η διάρκεια ήταν μεγαλύτερη των
3 ωρών και από τους τοπικούς παί
κτες διακρίθηκαν οι Πιστοφίδης,
Ντουμανόπουλος, Ηλιάδης, Ταιλιγκερίδης, Χαίτόγλου και στους
οποίους απενεμήθηκαν σαν έπαθλα,
βιβλία και διπλώματα.
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ ΣΕΛΙΟΥ
Εντυπωσιακή μπορεί να χαρά

κτη ρισθεί η νεοεκλεγεισα οιοικηση
του ΒΕΡΜΙΟΥ Σελίου. Λέμε εντυπω
σιακή γιατί τα άτομα που την αποτε
λούν είναι όλα σχεδόν μεγάλης οικο
νομικής επιφάνειας, ενώ παράλληλα
τα περισσότερα από αυτά έχουν δώ
σει στο παρελθόν δείγματα διοικητι
κών ικανοτήτων.
Θεωρείται βέβαιο πως με την
διοίκηση αυτή η συμπαθής ομάδα
του Σελίου θα γνωρίσει μεγάλες ημέ
ρες.
Ας δούμε όμως πως συγκροτήθη
κε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
Πρόεδρος Φύκατας Αντώνιος.
Α’ Αντ/δρος Κόγιας Δημήτριος.
Β' Αντ/δρος Γουτσίκας Νικό
λαος.
Γ. Γραμμαιεύς Βέρρος Μιχαήλ.
Ταμίας Κούσιος Ιωάννης,
Γεν. αρχηγός Φεύγας Γεώργιος.
Εφ. Ποδοσφαίρου Πιτούλιας
Νικόλαος.
Εφ.Ποδοσφαίρου Τσιγκογιάννης
Γεώργιος.
Εφ. Δημ. Σχέσεων Μούζης
Δημήτριος.
Εφ. Υλικού Κόγιας Δημήτριος
του Αντ.
Σύμβουλοι: Πιτούλιας Παναγιώ
της, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Κελεπούρης Αντώνιος.

ΘΑΥΜΑΣΙΑ Η ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΚΕΡΔΙΣΕ (3-0) ΤΗΝ ΒΕΡΓΊΝΑ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ/τής Γερ.
Βοργιαζίδης)
Εξαιρετική σε όλες της τις γραμ
μές η ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ νίκησε με
μεγάλη άνεση την ΒΕΡΓΙΝΑ με
σκορ 3-0 ενώ το σκορ σύμφωνα με
την απόδοση των δύο ομάδων θα
μπορούσε να ήταν τουλάχιστον
διπλάσιο υπέρ των γηπεδούχων.
Οι φίλαθλοι της Νικομήδειας
έμειναν ομολογουμένως κατάπληκτοι
από το ωραίο θέαμα που τους προαέφεραν οι νεαροί παίκτες του Λάζαρου
Παπαδόπουλου, οι οποίοι σε όλη την
διάρκεια του αγώνα έτρεχαν ακαΐάπαυστα πίσω υπό την μπάλλα κάτι
που’αποδεικνύει περίτρανα την θαυ
μάσια φυσική τους κατάσταση.
Αντίθετα με τους γηπεδούχους οι
φιλοξενούμενοι δεν παρουσίασαν τί
ποτε το αξιόλογο,
Το σκορ άνοιξε στο 8 μόλις
λεπτό ο Κεσίδης με εύστοχο κτύπη
μα πέναλτυ, ενώ το 2-0 έγινε από τον
Κετόγλου στο 69’, για να ολοκληρώ
σει τον θρίσμβο της ομάδας του ο Λ.
Σιδηρόπουλος στο 80’.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι η ομάδα της Νικομήδειας είχε
δύο δοκάρια με τους ΠαρασκευαΓδη
(29-) και Κοτανίδη (47 ),
Από την νικήτρια ομάδυ δεν
υπάρχουν απλώς διακριθέντες παί
κτες. Όλοι τους ήταν άριστοι ενώ
από το μέτριο συγκρότημα της Βεργί
νας ξεχώρισαν κατά πρώτο λόγο ο
τερματοφύλακας Βρακόπουλος (έσω
σε την ομάδα του από πανωλεθρία)
και κατά δεύτερο οι Βρακόπουλος
και Κωτσόπουλος.
Καλή η διαιτησία τού κ. Ε. Βορ-

γαζίδη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Τεντζογλίδης,
Δ. Σιδηρόπουλος (46' Λ. Σιδηρόπουλος) Τουτουντζίδης (78' X. Παπαδό
πουλος) Κοτανίδης (83' Θεοδωρίδης)
Πασχαλίδης, Κεσίδης (75' Δ. Σταφυλίδης) Χουίλίδης (75' Τσαβδαρίδης)
Κετόγλου (8 Τ Ν. Παπαδόπουλος) X.
Σιδηρόπουλος (8 Γ Λίτσος) Παρασκευαϊόης, Γερουλίδης (81' Χαντζαρίδης).
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστεκίδης (46'
Βρακόπουλος) Τσακιρίδης, Χριστοόουλίδης (65' Παυλίδης) Θεοχαρόπουλος, Λαζόπουλος. Παπαδόπου
λος, Κωτσόπουλος (46' Κοντογλίδης) Λαζαρίδης, Πατσίλας, Καρανάσιος, Μουρατίδης.

• Η Σουηδική ομοσπονδία του
κλασσικού αθλητισμού ανακοί
νωσε τους 36 πρωταθλητές της,
με τους οποίους θα πάρει μέρος
στους ευρωπαϊκούς αγώνες των
Αθηνών. Σύμφωνα με την σχετι
κή ανακοίνωση, η Σουηδία θα πά
ρει μέρος στα 20 από τα 24 αγω
νίσματα του γενικού προγράμμα
τος,
• Ακόμα ανακοινώθηκε ότι
τρεις Σουηδοί αθλητές, που είναι
το ανώτατο όριο συμμετοχής από
ένο κράτος σε ένα αγώνισμα, θα
πάρουν μέρος στα 5 χλμ. στη
δισκοβολία, στα 20 και 50 χλμ.
βάδην, ενώ δεν θα υπάρξει συμ
μετοχή και στα 2 0 0 μέτρα, στα
4 Χ 100, στα 110 μ. με εμπόδια και
στα 3.000 μέτρα στήπλ.
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Την Πέμπτη 26.8.82 ο εκπρόσω
πος της Δόξας Μακροχωρΐου Αραμ
πατζής Κ. και ο υποψήφιος για τις
κοινοτικές εκλογές Δελιόπουλος
Θωμάς μετέβησαν στην Αθήνα όπου
συναντήθηκαν με τους υπόλοιπους
της επιτροπής της ερασ/κής κατηγο
ρίας και όλοι μαζί πήγαν στους κ.κ.
Λαλιώτη υπουργό Αθληπσμού και
Κουλούρη Γ. Γραμματέα Αθλητι
σμού όπου συζήτησαν ίο θέμα της
δημιουργίας της Γ' Εθνικής. Ως γνω
στόν η Δόξα τερματίσασα τρίτη στο
περσινό
πρωτάθλημα
με την
δημιουργία δύο ομίλων στην-Γ' Εθνι
κή μπαίνει στην κατηγορία αυτή μαζί
με την Αλεξάνδρεια. Η αθλητική ηγε
σία της χώρας μας υποδέχθηκε με
χαρά τους αντιπροσώπους των ομά
δων και ιιποσχέθηκε ότι η Γ' Εθνική
θυ γίνει και μάλιστα τα μέτρα θα
εξαγγελθούν ως το τέλος της εβδομά
δας που μας έρχεται.
Οι κ.κ. Αραμπατζής Κ. και
Δελιόπουλος Θωμάς εκτός από το θέ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 1
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντ/τής Λεωνί
δας Αθανασιάδης)
Πραγματοποιώντας μέτρια εμφά
νιση η ομάδα του Αγ. Γεωργίου σε
ένα νέο φιλικό αγώνα ήρθε ισόπαλη
με την ομάδα της Ξεχασμένης με
σκορ 1-1 Οπωσδήποτε τα πολλά
φιλικά
παιγνίδια
(Τριπόταμος,
Μοκροχώρι, Ξεχασμένη) μέσα σε λί
γες μέρες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στην μέτρια απόδοση της τοπικής
ομάδας. Οι παίκτες της δεν έδειξαν
συνοχή και ήτνα ανοργάνωτοι. Από
την άλλη μεριά υπάρχει το συγκρό
τημα της Ξεχασμένης, που έδειξε μιά
νεανική ομάδα και θα είναι σίγουρα
πρωταγωνίστρια και πάλι στο πρωτά
θλημα.
ΤΑ ΓΚΟΛ
— 40' Στο σκορ προηγούνται οι
Φιλοξενούμενοι με ένα αυτογκόλ του
Φωστηρόπουλου.
— 52" Ο Παπαδίνας Δ. με ισχυρό
σουτ μέσα από την περιοχή ισοφαρί
ζει τον αγώνα,
Διακρίθηκαν από τον Αγ. Γεώρ
γιο οι Σπυριδωνίόης Β. Παπαδόπου
λος Θ. Βρέσκας Φ, και από την Ξεχα
σμένη οι Μαρούδας. Παπαδόπουλος.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Παπαδίνας
Σ.(Παπαδίνας Α.) Παπαδίνας Δ.
(Σπυριδωνίόης I.) Δημαγλίδης, Σπυριδωνίδης Β. Βρέσκας, Παπαδόπου
λος Π. (Παπαδόπουλος Β.) Δαυλδούρης Α. Παπαδίνας Δ. Βουγιούκας,
Παπαδόπουλος Θ.

μα αυτό ασχολήθηκαν και με το θέμα
του γηπέδου και πήραν την διαβε
βαίωση από τους υπεύθυνους ότι το
έργο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα.
Επίσης διευθετήθηκε και το θέμα
του Εθνικού Μακροχωρίου γιο ιΐιά
οικονομική βοήθεια που περιμένει
από την Γ. Γραμματεία Αθλητισμού.
Ο υπεύθυνο; διαβεβαίωσε τόσο τον
κ. Αραμπατζή όση και τον κ Δελιόπουλο όη τα χρήματα θιι σταλούν
εντός του Οκτωβρίου.

Την άλλη
εβδομάδα
τα μέτρα
για τη βία
Μέτρο για την πρόληψη και κα
ταστολή τη ς βίας στα γήπ εδα θα
ανακοινωθούν στο τέλ ο ς της
επ όμ ενη ς εβ δομ ά δα ς. Θα ξεκι
νούν από ειδικές τη λεοπτικές
ενημερω τικές εκ π ομ π ές και θα
καταλήγουν σε αυστηρότατες
π οινές γιο του ς παραβάτες.
Οι ξυλοδαρμοί »φιλάθλων- στα
πρόσφατα φιλικά παιχνίδια ΑΕΚ *
Ολυμπιακού (2-2) και Ηρακλή Ά ρη (2-1) έκανα επιτακτική την
ανάγκη »να αντικατασταθούν τα
ευχολόγια, οι διαπιστώσεις και οι
δηλώσεις με σ υγκεκριμένες α π ο 
φ ά σ εις·. όπω ς τόνισε χ θ ε ς ο Γ.Γ.
Αθλητισμού κ. Κ ουλούρης.
'Ηδη υπηρεσιακοί π α ρά γοντες
τη ς Γ.Γ. Αθλητισμού έχουν ολο
κληρώσει τη δουλειά του ς και
την προσεχή Πέμπτη ή Παρα
σκευή θα γίνει συνάντηση των
υπουργώ ν Δικαιοσύνης κ. Γ. Α.
Μαγκάκη και Δημ. Τάξης κ. Σκουλαρίκη με τον υφ υπ ουρ γό Αθλη
τισμού κ. Κ. Μαλιώτη και τον
Γ.Γ.Α κ. Κ. Κουλούρη για να π ο ρ 
θούν οριστικές αποφάσεις.
Χ θες ο κ. Κ ουλούρης έριξε την
ευθύνη για τα πρόσφ ατα επεισό
δια σε -φ ασιστικοειδή στοιχεία,
που περιθάλπονται μέσα σ υ ν δ έ
σμ ους τω ν μεγάλων σω ματείων·.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ

Ο ΒΥΑΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

• Ο 20 χρονος Ιταλός ποδο
σφαιριστής Μασσίμο Μάουρο,
που έγινε παίκτης της Ιης κατη
γορίας το 1980 όταν αγωνίστηκε
με τη Καταντζάρο κατά της Μι
λάν και τον περασμένο μήνα
εντάχθηκε στην Ουντινέζε, συμ
φώνησε μαζί της μια τριετή
συνεργασία αντί πάγιας αποζημιώσεως 25 εκατομμυρίων δρα
χμών.
• Η ομοσπονδία του μπάσκετ
ανακοίνωσε ότι προπονητής της
Εθνικής μας ομάδας προσλήφθηκε για δυο χρόνια ο Κώστας
Πολίτης, παλαιός προπονητής
του Παναθηναϊκού.
• Ακόμα ανακοινώθηκε ότι ο
Κώστας Πολίτης θα έχει βοηθό
για την περιοχή του Νότου τον
Χρήστο Ιορδανίδη, ενώ ο βοηθός
του για τον Βορρά θα ωρισθεί
αργότερα.
• Επίσης, η ομοσπονδία του

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

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με

τα νέα σύγχρονα μηχα νήμ α τα α να λα μ βά νουμ ε ό λ ε ς

πς τυπ ογρ α φ ικ ές ερ γα σ ίες μ ονόχρω μ ες ή π ολύχρω μ ες

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
IΕδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ1ΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ, Φερραίου 6 )
Νομικοί σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτουε 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΜητροπόΧ*ως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 1500
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κ οινοτή τω ν
ό ον >000
A c κω ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών

Τ η λεφ ω νεία τε μ α ς 2 9 .7 6 2

δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

o

1955: ΒΕΡΜΙΟ
Διακρινονται όρθιοι από αριστερά:
Χάρη; Σαββίδης, Στέφανος Λιόλιος, Μιμης Καγκίδης, Γιώργος Φάκικ,.
Γιάννης Χαραλαμπίδης, Πόλυς Πετρίδης. Γρηγόρης Κοκκινίδης.
Καθιστοί:
Τάκης Παπαγιαννσύλης, Γρήγορης Αβρβμίδης. Κώστας Σωτηριάδης
(Κωστάρας) και Σακης Δελαντώνης.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός που να έχει τον βαθμό και τα αλλα τυπικά
προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για την ανάληψη της Λιρυθύναιως
του Εσπερινού Ιδιωτικού Γυμνασίου Βέροιας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24-835, 22-552, 26-477.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός που να έχη τον βαθμό και τα άλλα τυπικά
προσόντα που προβλήτα ο Νομος για την ανάληψη της Λιευθύνοους
του Ημερησίου Ιδιωτικού Λυκείου Βέροιας.
Πληροφορίες «πο τηλέφωνα: 24-835, 22-552, 26-477,

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
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ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι
Ιδιοιτικός Εκπαιδευτικός που να έχα τον βαθμό και τα αλλα τυπικά
προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για την ανάληψη της ΔιηΛύνοι-.^ς
του Ημερησίου Ιδιωτικού Γυμνασίου Βέροιας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24-835. 22-552, 26477.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

'

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός που να έχα τον βαθμό κα τα άλλα τυπικά
προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για την ανάληψη της Διιυθυνσοος
του Εσπερινού Ιδιωτικού Λυκείου Βέροιας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα; 24-835, 22-532. 26-477.

- III Ι ρ Ι Ι »
μπάσκετ ανακοίνωσε ότι η κλή
ρωση για τον καταρτισμό του
προγράμματος των αγώνων του
πρωταθλήματος της 1ης Εθνικής
κατηγορίας θα γίνει τη Δευτέρα,
οπότε θα γίνει και η κλήρωση για
τον καταρτισμό του πρόγραμμα
τος των αγώνων της πρώτης φάσεως του νέου κυπέλλου.
• Κυκλοφόρησε η «Αθλητική
Ελλάδα». Έ να πανηγυρικό τεύ
χος με πλούσια ύλη και ειδικό
αφιέρωμα στους Πανευρωπαϊ
κούς των Αθηνών, Ακόμη περιέ
χει έγχρωμες φωτογραφίες όλων
των αθλητών που αναμένεται να
διακριθούν καθώς και τα βιογραφικά τους σημειώματα ενώ υπάρ
χουν επίσης και όλα τα στοιχεία
για το Παγκόσμιο Κύπελλο της
Ισπανίας.
• Το ΣΕΔΕΠ συγκρότησε την
Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Στην επιτροπή μετέχουν οι μη εν
ενεργεια διαιτητές κ.κ. Γ. Γεωρ
γίου. Α
Μ ητρόπουλος, Α.
Κυριακίδης, Ο. Τριανταφυλλί5ης.

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτκ - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1954: ΕΡΜΗΣ
Διακρινονται από αριστερά οι Γιάννης Ταραμονλής, Τακης Καζαντζίδης,
Γιάννης Σιμός. Μήτοος Καλψόπυυλος, Τάκης Πατρώνας, Λλέκος Χαραλαμπίδης. Κώστας Γσιπμανίδης, Στέοανος Τσίλιος, Χρήστος Ρέμμος και Βίτσι
λης ΙΙττριδης,

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Ο Δ Η Γ Ο Σ -Π Λ Α Γ ΙΕ
γιο μόνιμη εργασία στην Αλλαντοποιία Βέροιας- Πληρ. τηλ.
29.242.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
στη Βίροισ 30 τ.μ- με υκόγαο κα» πατάρι, απέναντι από τον κιν/σο
ΚΑΠΡΙΝΗ. Πληρ. εηλ. 62788 Βέροια.
■
— mm
Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι ΤΕΧ Ν ΙΤΕΣ
ΚΑΙ Μ ΑΘ Η ΤΕΥΟ Μ ΕΝ Ο Ι
Για ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται οικοπεδο. εντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
πανοραμική θέα. Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλέφωνο (03Η
811284 θεσ/νικη.
ΓΙΑ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Η Μ Η Τ Ε Ρ Α
Κυρία τιροσφέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βεροια.
ΖΗΤΕΙΤΑ1
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΕΡΛΕΫ
ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝ Ε
Σ ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΠΑ «ΣΠΑΣΙΜΟ*
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΡΜΑΘΙΑΣΜΑ ΚΑΙ Β ΕΡ ΓΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ
Δ Ε Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
ΚΑΠ ΝΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΚΟΜΠΙΝΑ
GENERATION 111
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ
ΚΑΙ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ

Α Π Ο Τ ΙΣ Κ Α ΙΡ ΙΚ Ε Σ
Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ !!!
Η ΑΜ ΕΡΙΚΑ Ν ΙΚΗ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΑ
ΣΤΗΝ Υ Π Η Ρ ΕΣ ΙΑ ΣΑΣ
Ο Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Κ Ο Μ Π ΙΝ Α Σ
Μ Ε Τ Α Ξ Η Ρ Α Ν Τ Η Ρ ΙΑ Μ Π Ε Ρ Λ Ε Ϋ ΚΑΙ ΤΟ Ν
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Φ ΕΚΑΣΤΗ- Κ Ο Ρ Ο Ο Λ Ο Γ Η Τ Η Τ Η Σ
P O W E L L Σ Α Σ Δ ΙΝ Ε Ι Τ Η Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α ΝΑ

ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ
Μ Π ΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΠΟΚ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ β Ο Μ Η Α Τ Ε Β Ε

ΚΟΜ Ν Η Ν Ω Ν 26. ΟΕΣΙΝΙΚΜ Τ«1*
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] ΑΠ ’ ΟΛΟ
pos ενημερώνουν τον κοςμο
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Που γίνεται στην Ισπανία
β&ΓΟΡ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ » γράφει η χιν ακίδα κάπου στη Θ εσσαλονίκη.
Κ αι α ιδιοκτήτης τον δρόμοι* (!) τον φράζει γιατί *έτσι τον ορίσει*. Μ ε
τέτοιοος Ε λληνες ο σοσιαλισμός κ α ι ο κομμουνισμός κρέπει να ελχι
ζοΐ/ΐ κολλά ατη χώ ρ α μα ς. Ή τα καταλαβαίνουν κολλά....

Ο ΣΜΙΤ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΡΗΓΚΑΝ
Για τη μείωση των επιτοκίων

Β Α Λ ΕΝ Θ ΙΑ 27 (ΑΠΕ)
Ειδικό ψήφισμ για την Κύπρο με το οποίο εκφράζεται
η πλήρης υποστήριξη του πρώτου μεσογειακού φεστιβάλ
Νεολαίας, που γίνεται στη Βαλένθια της Ισπανίας, στον
αγώνα του κυπριακού λαού εξέδωσε χθές η πολιτική επι
τροπή του Φεστιβάλ, μετά από τιράταση της νεολαίας του
ΠΑΣΟΚ.
Με το ψήφισμα ζητείται η αποχώρηση όλων των ξέ
νων στρατευμάτων από το νησί, η ε7ηστροφή όλων των
προσφύγων στα σπίτια τους, η εφαρμογή των αποφάσεων
του Ο Η Ε και αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα της Κύ
πρου δεν είναι μόνο πρόβλημα μεταξύ των δύο μόνο κοι
νοτήτων του νησιού, αλλά διεθνές ζήτημα.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το πρώτο φεστιβάλ μεσογειακής
νεολαίας εκφράζει την πλήρη του

υποστήριξη στον αγώνα του κυπρια
κού λαού για:
— Την αποχώρηση όλων των τουτρ-

κικών στρατιωτικών δυνάμεων, την
κατάργηση ίων βρετανικών βάσεων
και την αποχώρηση όλων των ξένων
στρατευμάτων από το νησί.
— Την επιστροφή όλων των προσφύ
γων στα σπίτια τους.
— Την εξακρίβωση της τύχης των
δύο χιλιάδων αγνοουμένων, και
— Το σεβασμό στην ενότητα, την
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότη
τα. την κυριαρχία και το αδέσμευτο
της Κύπρου.
Αναγνωρίζει ότι το κυπριακό
πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα μετα
ξύ της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά
είναι πρόβλημα ανάμεσα στον αμερι
κανικό ιμπεριαλισμό από την μιά και
το λαό της Κύπρου σαν σύνολο από
την άλλη.
Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα
της Κύπρου συνδέεται στενά με το
γενικό πρόβλημα της Μέσης Ανατο
λής. Είναι στην πραγματικότητα ένα
μέρος του γενικού προβλήματος των
λαών της περιοχής, που παλεύουν
ενάντια στην ιμπεριαλιστική ξένη
κυριαρχία και επέμβαση για την επανάκτηση κατεχομένων εδαφών και
χαμένων πατρίδων, για την αξιοπρέ-

πειο και την ειρήνη, ώστε οι λαοί να
γίνουν κύριοι των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους και του πεπρωμένου
τους.
Τέλος, υπόσχεται να προσφέρει
πλήρη υποστήριξη στο λαό της Κύ
πρου. έως ότου πετύχει τους ευγενι
κούς σκοπούς του. την εφαρμογή
των αποφάσεων του ΟΗΕ και κατα
κτήσει την πλήρη ανεξαρτησία του
προς όφελος όλων των πολιτών του
νησιού, Ελλήνων, Τούρκων. Αρμε
νίων, Μαρωνιτών·.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΚΡΑΤΗ
Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν χθές
το πρωί στη Βαλένθια οι εργασίες του
Α' Μεσογειακού Φεστιβάλ Νεολαίας
με τη συζήτηση για τα αδέσμευτα
λράτη, σε αίθουσα της σχολής οικο
νομικών επιστημών της πόλης.
Στη συζήτηση, στην οποία συμ
μετείχαν πάρα πολλοί αντιπρόσωποι
και στην οποία πήραν τον λόγο
εκπρόσωποι από όλες σχεδόν τις
αντιπροσωπείες, επισημάνθηκε ότι
«το κίνημα των αδεσμεύτων χωρών
αποτελεί στη σημερινή περίοδο την
πυξίδα και την ελπίδα του αγώνα της
ανθρωπότητας για ανεξαρτησία,
αυτοδιάθεση, ελευθερία και σοσιαλι
στική πρόοδο.
Το βράδυ, στο πάρκο Vivero
Munissipale της Βαλένθια θα γίνει
καλλιτεχνική εκδήλωση, στην οποία
θα
συμμετάσχουν
φολκλορικά
συγκροτήματα από όλες τις χώρες
που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.
Στο μεταξύ, η σημερινή, προτε
λευταία ημέρα του φεστιβάλ είναι
ημέρα αφιερωμένη στην αλληλεγγύη,
στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο.
Ετσι, σήμερα θα διεξαχθεί μιά
συζήτηση με θέμα την ιστορία του
παλαιστινιακού ζητήματος.

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
στη Σμύρνη
χρηματοδοτεί
η ΕΟΚ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.
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πιστήμιο τον Αιγαίου. |if έδρα
I
νη. υποστηρίζει και Ενισχύει Π^. -r
Σύμφωνα με to Κοινοτικό δίλπο Λ
ρωπαίκά Πανεπιστημιακά S È ' * * |
Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. nmiaW®'
ta» μαθήματα χαι χορηγούνται lirta^¿
χιακά διπλώματα από το -lW lnH
Οικονομικών Σχέσεων», ύστερο
διετή φοίτηση, στα θέματα της Ei\vij»*j,
χή: ολοκλήρωσης και των ογέσειι» Β*
-Τουρκίας.
►
Κατά το ίδιο κοινοτικά έντυπο. *■
στιτούτο αυτό, έχει επιλεγεί απο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ααν έδρα
-Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεχμήθί,ικι1*ϋ
γεγονός που σημαίνει και ΟΜώνώ^
ενίσχυση, για τη λειτουργία τον. »
την ΕΟΚ
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Ο κ. Ντεγιάννηζ
στη Ρουμανία
Ο α ρ χη γ ό ς το υ Γενικού Εθ11

λείου Εθνικής Αμύνης, vaúapXj*
νειλημμένα επικρίνει την οικονομική
κ. θ . Ν τεγιάννης, αναχωρεί
πολιτική των ΗΠΑ. σε μια ουνήθιγιο
γαΐ 6ήμερη
νΐ|μκμ>| επίσημη
&Μ·υ>|ΗΊ επίσ** ^
στη χάρονομια του. συνέχαρη, προ
στη Ρουμανία, προσκεκλημί* .
χθές. τον πρόεδρο Ρήγκαν για τις
του Υ φυπουργού Εθνικής
ενέργειες του, που προκάλεσαν τη
νης και α ρ χη γού το υ Γενι*1
μείωση των επιτοκίων, στις Ηνωμέ
Επιτελείου τη ς Ρουμανίας,
Ο Βίλυ Μπράντ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 27 (ΑΠΕ1
Γαλλική κυβέρνηση με οποιοδήποτε
νες Πολιτείες.
τηγού κ. Βασίλε Μιλέα. Τον
Η Γαλλική κυβέρνηση ιόνισε χθές τρόπο με το παράνομο τουρκοκυΣυγκεκριμένα,
η
δυτικογερμανιγια τα πυρηνικά
χη γό του Γ.Ε.ΕΘ.Α θα συνοδι
κή κυβέρνηση έδωσε χθές στην κατηγορηματικά ότι δεν θα συνεργα πριακό καθεστώς.
ουν αρμόδιοι επ ιτελείς.
δημοσιότητα επιστολή, που απέστει- στεί με οποιοδήποτε τρόπο με το
Σ* πυνέττη>1ή τον στην εςτμιιρϊδα
παράνομο
τουρκοκυπριακό
καθε
λε προχθές ο καγκελλάριος Σμίτ
-♦uaymj.i.'xJTTu Ρυυντοάον· ο Mapavt
στον πρόεδρο Ρήγκαν και στην οποία στώς.
υπογραμμίζει τη (ΐημικήπ της Εκθεσης
Η διαβεβαίωση αυτή δόθηκε από
αναφέρεται άτι οι προχθεσινές μειώ
της επιτροπής Πόλμ» για την πρϊιληιγη
μιας πυρηνιχή; καταστροφής na; τον
σεις των επιτοίων στην Ευρώπη οφεί εκπρόσωπο του γαλλικού υπουρ
Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Μηχανημάτων
κρμοπκιμο τον αγώνα για τττν εξοπλι
λονταν, κατά μεγάλο μέρος, στις γείου Εξωτερικών στον πρεσβευτή
σμό
Νομού
Ημαθίας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ανακοινώνει ότι από 29.8.82
προσπάθειες που κατέβαλε ο Αμερι της Κύπρου στο Παρίσι.
αρχίζει την εκκαθάριση των μητρώων του και καλεί τα μέλη
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη
κανός πρόεδρος για τη μείωση του
•Στις 5 Αυγούστου ο
ελλείμματος στον προϋπολογισμό Λευκωσία, απαντώντας χθές σε σχετι
του να περνούν από τα γραφεία του Σωματείου (που στεγάζον
Στερνς ήταν στη Βοστώνη
κή ερώτηση σχετικά με δημοσιεύμα
των ΗΠΑ.
ται στο Εργ- Κέντρο) τις εξής ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάβ
εγώ βρισκόμουν εδώ, με o'!if
Ωστόσο, ο κ. Σμίτ κατέστησε τα ότι ιδρύονται γαλλικά εργοστάσια
βατο και ώρα από 6.30 έως 9 μ.μ. έχοντας μαζί τους την αστυ
χή παρουσία στη Βουλή»
σαφές στην επιστολή τού ότι δεν θα στα κατεχόμενα, δήλωσε σχετικά τα
νομική ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθένειας.
Τη δήλωση αυτή έκανε χτες ?
επιθυμούσε καμιά ενέργεια από μέ ακόλουθα;
υπουργός Εξωτερικών, x Μ η ι* ^ ^ |
«Μόλις το υπουργείο Εξωτερικών
Εκ του Σωματείου
ρους των ΗΠΑ η οποία θα ανέτρεπε
μετά την επιμονή της εψημ.
την παρούσα τάση για τη μείωση των έλαβε γνώση των σχετικών πληροφο
για τρίτη ημέρα, ότι είχε μυστική
ριών, πριν ενάμισυ περίπου μήνα,
επιτοκίων.
τηση με τον Αμερικανό πρε<*>ευτη
προέβη στα αναγκαία διαβήματα
Αθήνα.
,προς την Γαλλική κυβέρνηση μέσω
Η δήλωση του Κ. Κ. Μητοοτακη “
της πρεσβείας της δημοκρατίας στο
«Απέφνγα να γελοιοποιήσω πλΊνΡ’
Παρίσι. Από Γαλλικής πλευράς, δό
με τη χθεσινή μου δήλωση την εφήθ*«'
θηκε η διαβεβαίωση ότι η επίσημη θέ
δο ΕΘΝΟΣ, με την ελπίδα, ότι θα
ση της Γαλλίας είναι να μην επίτρε
λάβαινε, αν επρόκειτο πραγμοτικά U
ψα την έξάπλωση γαλλικών εταιριών
λάθος, τη γχάφα του.
_
Αφού όμως ακόμα επιμένει, όα
στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου,
Aόριο Κυριακή 29 Αυγούστου
νανιηάηκα- με ιόν κ. Στερνς στις - Λ Τ
ή τη ν συνεργασία τους με σποιοδή1982 εφημερεύουν οι εξής νγοτροί
γούστου, είναι πια η στιγμή να καν®
ποτε τουρκοκυπριακή εταιρία.
τ?κ Βέροιας:
ακόλουθη αποκάλυψη: Σύμφωνα a'jT
«Αρμόδιος του Γαλλικού υπουρ
μοσιεύιιατα
μοοιεύματα όλων των ελληνικών {ψΊΤ,
εψ ^ξ
Τ*το» η Ζη«*η« κλ.
γείου Εξωτερικών είχε επίσης, παρά
ρίδων. συμπεριλαμόανομένσυ HW %
ΟΥΑΣ1ΓΚΤΟΝ
Βενιζέλου 52
ΕΘΝΟΥΣ, ο Αμερικανός π ρ εσ Ο « ^
σχει την διαβεβαίωση ότι θα εισηγείΗ κυβέρνηση Ρήγκαν ανήγγειλε
τηλ. 22120 23966
ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ στην Αθήνα κ. Στερνς ανεχώρησε αι<Γξ
το όπως ακολουθήσει παρέμβαση προχθές κυρώσεις εναντίον δύο γαλ
ντο παΒολογτκό. κυρδιαλι»ικά
δια στις Η Π Α. για εγχείριση στο^
των Γαλλικοιν αρχών γοι να τεθεί λικών εταιριών που αγνόησαν την
κει περιστατικά γενικής ιατρικής.
ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ του στις 26 Ιουλίου (η εγχείριση ·£*■
Σήμερα Σάββατο ¿8 Αυγούστου
τέρμα
σε
τυχόν
υπάρχσυσα
άμεση
απαγόρευση
της
αμερικανικής
κυβερστη Βοστώνη στις 28 Ιουλίου) και
Κωνσταντοόδικ Αν.
3982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το εμπορική σχέση μεταξύ της Γαλλι νήσεως για την αποστολή αμερικανι
.ύσ«*
στρεψε στην Αθήνα στις 14 Λυγοί—
^ j
Εδτοστγς 4 ,
φαρμακείο:
Στις δε 16 Αυγούστου συναντήθη***!
κής εταιρίας «ELF AQUITAINE» κού τεχνολογικού υλικού στη Ρωσία,
Γάλλοι επίσημοι οεν αποκλείουν
τηλ. 24723 22012
βλέπουν την εγγραφήτων εταιριών σε
τον Πρωθυπουργό στο Καστρί
Γεωργίου Μουρατίδη
και της «ELF INDUSTRIAL AND προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον «μαύρο πίνακα».
το ενδεχόμενο να επιδιώξει η Αμερι
γ»α παιδιατρικά περιστατικά.
τάζ γι' αυτή τη συνάντηση έγραψε <0
τηλ- 25130
MARINE
OIL»
με
τουρκοκυπριακή
αγωγό
φυσικού
αερίου
από
την
Σιβη
κή
ένα
μακροπρόθεσμο
συμβιβασμό
Μχέρσος Γεώργιος
17 Αυγούστου στο ΕΘΝΟΣ o iδω? γ.
Ευρωπαίοι διπλωμάτες φρονούν
Αύριο Κυριακή 29 Αυγούστου εταφία.
πόρτερ που υπέγραφε τα περί δήθΟ^
ρία στη Δυτική Ευρώπη.
Μητροπόλικος 29
ότι η Ουάσιγκτον έχει τα μέσα να για να περιορισθοόν οι ζημιές από
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
«Πριν
δυο
μέρες,
εκπρόσωπος
της
ναντησειυς.
Εγώ στο διαιπημα
Τα μέτρα που ανήγγειλε το προκαλέσει βραχυπρόθεσμα ζημίες
την διαμάχη για τον αγωγό.
τηλ. 22231 27900
φαρμακεία :
όπως μπορεί να διαπιστωθεί από σΠξ.
Γαλλικής εταιρίας ανέφερε στην πρε υπουργείο εμπορίου:
γνα χειρουργικό και γυναικολογιστις
ευρωπαϊκές
εταιρίες
αν
αποφασί
Μπολιού - Ούτα
νεχή παρουσία μου στη Βουλή, δεν 9*1™
σβεία μας στο Παρίσι ότι ουδεμία
• Απαγορεύουν στην εταιρία σει να εφαρμόσει αυστηρά αντίποινα.
κύ περιστατικά.
Ο Γάλλος υπουργός ριομηχανιας
στη Βοστώνη.
τηλ. 29759
συμφωνία υπεγρόφη με τουρκοκυ- Ντρέσσερ Φράνς να εισάγει οτιδή
„ δ *ϊ
Υστερα από τα αδιάψευστα ανιΟ
Ομως μιά παρατεταμένη διαμάχη
κ. Σεβενευάν που ανέλαβε την νομι
πριακή εταιρία, η εταιρία του δεν έχει ποτε υλικό από τη συγγενή της εται μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαν κή ευθύνη για τις ενέργειες της
γσνότα ας κρίνουν τώρα την «ξιοΛ'^ϊ
σχέση με την κατεχόμενη Κύπρο και ρία του Ντάλλας Ντρέσσερ Ιντά- τικού θα εξαρθρώσει τους εμπορι Ντρέσσερ - Φράνς προειδοποίησε
τον οι αναγνώστες του ΕΘΝΟΥΣ. íj,
φαίνεται, πως θεωρεί ότι τρώνε ν·"'
ότι υπεγρόφη καθαρό εμπορική συμ στρις.
κούς δεσμούς και θα κλονίσει σοβα
την εβδομάδα αυτή τις Ηνωμένες
τους κουτόχορτο«
φωνώ με την τουρκική εταιρία
• Απαγορεύουν την κοινοποίη ρά την συμμαχία προσφέροντας ένα
Πολιτείες να μη προβούν σε αντίποι
«ONEL» για προμήθεια ορισμένων ση κάθε προόδου της αμερικανικής εξαίρετο προπαγανδιστικό όπλο στην
νο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
πρώτων υλών για παρασκευή μηχα τεχνολογίας στην εταιρία αυτή.
Σοβιετική Ένωση.
σε εμπορικό πόλεμο.
νέλαιων«.
Τα μέτρα αφορούν εκτός από την
Σε σημερινή επαφή του πρέσβυ Ντρέσσερ - Φράνς και την Κρεζό
tnç Κυπριακής δημοκρατίας στο Λουάρ που συνεργάστηκε στην κατα
Παρίσι με εκπρόσωπο του Γαλλικού σκευή υλικού για την Ρωσία.
Η
Να καταργηθεί η διάτα ξη TO*L«
υπουργείου Εξωτερικών επαναλήΟι κυρώσεις αποφασίστηκαν
125IV82 «περί πολιτικού γ ά μ ο ρ '
φθηκε η διαβεβαίωση από Γαλλικής όταν η γαλλική εταιρία «Ντρέσσερ
...γιατί το μέλλον ανήκα στους άδικούς
ο π ο ία προθλέττεται η έκδοση, ÍJ
πλευράς ότι η Γαλλική θέση παραμέ Φράνς» ύστερα από εντολή της γαλ
άδειας και το υ θρησκευτικού Υγΐ _
νει αμετάβλητη και ότι υπό οποιε- λικής κυβερνήσεως φόρτωσε προ
Λ»V. ,ΛΤωή A
α«.λ
π ό τη Δημοτική
ή mu
την k'nniATIËll
Κ ο ιν ο τ ικ ή'*“»
ς
σδήποτε συνθήκες και σε καμμιά χθές τρεις συμπιεστές αερίου στο
χ ή , ζητάει με τηλεγράφ ημ ά ΤΟΟ
θνικής Παιδειαψ
το υ ς Υ π ουργούς Εθνικής
Παιδεί<ΛΓ5
περίπτωση δεν θα συνεργαστεί η γαλλικής
ιδιοκτησίας
φορτηγό
θρ η σ κ ευ μ ά τω ν κ. Λπ. Κακλαμάνθ c
«Μποροντίν» που απέπλευσε για τον
Δικαιοσύνης
κ.
Γ.
Α
Μ
αγκόκή’ _
Οδοντιατρικό συνέδριο λιμένα της Ρίγας στην Βαλτική.
Π ρόεδρος τη ς Χριστιανικής Δημ0*'’
Η φόρτωση των συμπιεστών έγι
τΐα ς κ. Νικ, Ψ α ρουδάκης.
„
Η διάταξη α υ τή , υποστηρίζω
νε λίγες ώρες μετά την προειδοποίη
Α πό 21-24 Οκτωβρίου θα γίνει
Ψ αρουδάκης, αναιρεί τη ν 'υ ο τιμ ώ Λ ·
ση της αμερικανικής κυβερνήσεως
στη Θεσσαλονίκη το Β' Πανελλή
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ. ανάλογα κατα 3 2 %
θρηοκειπικού με τον π ολιτικό Τ *
για την ταχεία επιβολή κυρώσεων
νιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Το ορ
σου οφείλουν εισφορές παληές
Τανίζετοι
ακόμη
άτι
οι
εισφορές
γανώνω η Ελληνική Οδοντιατρική
στιτ εταιρίες που παραβιάζουν την
δηλαδή από το 1980. 1981 και μέ
Ομοσπονδία οε συνεργασία με τον
απαγόρευσή της.
χρι τον μήναΜάϊο του 1982. θα του 1980 μπορούν νο πληρωθούν
Οδοντιατρικό Σύλλογο θεοσαλονί
Σε πρώτη φάση το αμερικανικό
αρέσει να καταβάλουν τις εισφορές μέχρι τις 31 Αυγούστου χωρίς τέλη
κης και την Οδοντιατρική Σχολή
μέτρα είναι ήπιας μορφής και ΠΡ0'
τους αυτές μέχρι 31 Αυγούστου κοθυστερήσεως. Ακόμη πληροφο
του εκεί Πανεπιστημίου.
ριακά αναφέρεται 'ότι \όγω της
ΐάΑΡ
Και ο λόγος που θα πρέσει να απεργίας των εισπρακτόρων που ως
νΙνει αυτό από τους οφείλοντες τέ γνωστό κράτησε 48 μέρες κοι ακό
Α Ν Ο ΙΚ Τ Ε Σ Α Π ΕΙΛ ΕΣ Κ Α Τ ε. Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειών
τοιες εισφορές είναι ο εξής:
θα πρέπει οι ασφαλισμένοι - όσοι
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές μπορούν - να πενρούν από τα γρα
Σκοτώθηκε χθές το μεσημέρ1
αυξήθηκαν κατά 32% σ' όλες τις φεία του ΤΕΒΕ (όίπλο στην Κλινική
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ηλεκτροπληξία στη περιοχή ΣίΡΡ®^
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές Αβραμίδη - Βέροια) από τις 7.30 το ο συνταγματάρχης Πυροβολικού
οι εισφορές οι παληές 11980, 1981
1) τμήματα ακοφοοοιν ΛΥΚΕΙΟΥ
πρωί μέχρι τις 11 η ώρο για να πλη Σεβασλίδης, 49 χρόνων, δ ιο ^ ιΐ^
μοίρας Πυροβολικού.
Λ
κοι 1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν
Το ατύχημα έγινε κατά τη διάΡ*^
μετά την 31 Αυγούστου, θα πληρω ρώσουν τις οφε.λόμενες εισφορές.
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
Υπενθυμίζεται ακόμη στους άσκησης της μοίρας, όταν η κίΡΤ.
θούν με τις καινούργιες τιμές.
-ου τζιπ στο οποίο επέβοινε ο 0°
υοφαΛίσμενους που κεφαλαιοποίη- ταγματυρχιις ιικοομ·>Μΐ^ ΊΛ,·*ί^·
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
σαν τις παληές τους εισφορές να φάρο καλώδιο. Ο Σεβασλίδης Κ0Τί*ώ
προειδοποιήσεις κατά των για την
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πιό συγκεκριμένα: Αυτοί οι
μην ξεχνούν την υποχρέωσή τους κε να δει τι συμβαίνει και το σώμ° γΓ,
ΔΙΑΚΟΓΜΗΤΩΝ
Η Πολωνική χούντα υπογράμμισε ερχόμενη Τρίτη με αφορμή την δεύ
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ
να
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις έκανε γείωση με το έδαφος με απθ'
τερη
επέτειο
των
συμφωνιών
με
τις
προχθές την αποφασιστικότητύ της
λεαμα να κεραυνοβοληθεί και να ή“,
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
κατηνομίο όηλαδή που πλήρωναν
που
οφείλουν.
οποίες
ιδρύθηκε
η
Αλληλεγγύη.
Οι
θάνει ακαριαία. Οι συνεπιβάτες ™
να πνίξει στο αίμα τη διαδήλωση που
μέχρι
τώρα
1900
το
μήνα,
το
ασφά
τΠπ δεν εππίν.^
σχεδιάζουν οι Πολωνοί εργάτες για κυβερνητικές ανακοινώσεις μεταξύ
21 τμ ή μ α τα α π ο φ ο ιτώ » Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΟ Υ
λιστρο
αυτής
της
κατηγορίας
έγινε
τη προσεχή Τρίτη δημοσιεύοντας των οποίων και η τηλεοπτική ομιλία
2500 δρχ, το μήνο. αύξηση δηλαδή
αυτούσιο το κείμενο των προχθεσι του υπουργού Εσωτερικών στρατη
γού Κισζάκ προβάλλουν έντονα την
κατά 600 δρχ. επάνω.
νών δηλώσεων του υπουργού Εσωτε
» ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
γραμμή των αρχών ότι θα συντρί
ρικών στρατηγού Κίσζακ.
I ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ταυτόχρονα ο πριμάτος της ψουν κάθε αντίδραση στην στρατιω
Στην Δ κατηνορίο. το ασφάλι
Πολωνίας Αρχιεπίσκοπος Γιόζεφ τική χούντα
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
στρο μέχρι τώρα ήταν 2350 τώρα
•
Στην
Σζεστόσοβα
ο
αρχιεπίσκο
Γκλέμπ σε χθεσινό κήρυγμα του
στην Σζεστόσοβα όπου είχαν πος Γκλέμπ έκανε έκκληση για ηρε
για γρήγορη σταδιοδρομία
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Ο ΙΚ Η Μ Α ΓΙΑ Σ Τ Ε Γ Α Σ Η ΣΧΟΛΕΙΟ^
έγινε 3100 δπλοόή αύξηση κστό
συγκεντρωθεί 400.000 και πλέον μία και μετριοπάθεια ζητώντας από
Σ Τ Η Ν Π ΕΡ ΙΟ Χ Η Τ Ο Υ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΠΟΥ*
750
δρχ
Τ
Ο
PÔ«0
Πολωνοί ζήτησε την αποκατάσταση τον λαό να μη βγει στους δρόμους
Σ το Φροντιστήριο Φ. χΙΑΦΕιΡΗ
στις
31
Αυγούστου
ζήτησε
όμως
την
του Συνδικάτου και την απελεύθεροι
Αμιθ. άδειος Y π. Παιδείας
Στην Ε' κατηγορώ δηλαδή όσο.
απελευθέρωση του Βαλέσα κιιι όλων
ση του Λέχ Βαλέοα.
Προκειμένου να στεγάσουμε το ! Ιο Δημοτικό Σχολείο wu το ·
Ιδροσιως 462 7 80 Λειτουργίας 1615/80
πλήρωνον 2800 τώρα θα πληρώ
Εξ άλλου πληροφορίες, από το των κρατουμένων καθώς και την
Νηπ/γείο Βέροιας σε ιδιόκτητο οίκημα ωφελίμου εμβαδού 150 Τ-Μ·
αποκατάσταση των συνδικαλιστικών
νουν 3700 αύξηση κοιά 900 δρχ
Στεττίνο αναφέρουν ότι διοργανώθη
περίπου, καλυτύμε τους ενδιαφερομένους, που διαθέτουν ανάλογο θ'"
ελευθεριών.
καν διαδηλώσεις, έγιναν απολύσεις
Μητροπόλεως 31-Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
το μήνα.
κημα (ισόνειο ή διώροφο) με το σχετικό αύλειο χώρο στην περιοχή
•
Στο
Στεττίνο.
η
τοπική
εφημερί
διαδηλωτών, μπραπτηΜίν προκηρύ
που βρίσκεται κάτω από τον «πράσινο κήπο», να επικοινωνήσουν Hf
Τηλ. (0331) 62777, 22042
Στην ΣΤ' κ α τη γο ρ ία ί ο Οσφί,Λιδα «Τ κλσς Στεττίνσκι» αναφέρει ότι
ξεις Ία απεργία κιη δωτυπώθήιιον
το Γραφείο της Δ.ΕΔΕ Ημαθίας (Αντ Τσούπελ.η 3 - Τηλ. 24-588 Π
ο τ ρ ο η ιο ν 3 5 0 0 δ έχτχμ έν τ ώ ρ α έ γ ι
39 υηιμμ απολύθηκαν από το ναυπη
(Στο κτίριο των φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)
απειλές από τις αρχές για το κλάσιμο
24-231).
νε 4.600 δοχ.
γεία Βάρσκι της πόλεως αυτής ύστε
Γο>ν ναυπηγείων του λιμένος,
Από την έκτη κατηγορία και π ϋ
Ο Αναπλ. Επιβ/τή Δ.Ε.
ρα
από
διαδήλωση
μικρού
αριθμού
Αναλυτικότερα:
ν ω είναι π ρ ο α ιρ ετικ ές οι κ α τη γο ρ ίες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΠΙΟΥΕΙΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
εργατών στις 18 Αυγούστου αψη
• Ο ελεγχόμενος πολωνικός Τύ
φώντας τον στρατιωτικό νόμο.
και το α σ φ ά λ ισ τρ ό το υ ς αιιξήθοκε
πος επανελαβε προχθές ο ε αυ σ τη ο ές

ΒΟΝΝΗ 27 <ΑΠΕ)
Ο καγτελλαριος της Δυτικής
Γερμπνίας, κ. Ιμίτ. ο οποίος είχε εεα

Η Γαλλία δεν θα συνεργαστεί
με καθεστώς τουρκοκυπρίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

i;rr,arP
í¡
λ
πβυ
Ειρ^ιε

Ρ εύουν*

A m u m K Ü M tf

«Εγώ εδώ
ο Στερνς στη
Βοστώνη»

Εμπορικός πόλεμος
Αμερικής και Ευρώπης

εξειδικευτείτε
yiá να ξεχωρίσετε

0 κ. Ψαρουόακης
για τον «πολιτικό»

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 1982

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Με τις παληές τιμές
αν πληρωθούν μέχρι 31/8/82

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου

Η Πολωνική χούντα
θα πνίξει στο αίμα
την διαδήλωση

Συνταγματάρχη^
νεκρός από
ηλεκτροπληξία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
29
Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ον Νομού Ημαθίας

Ετυ; ιδρΟκτεΐΐκ 1965
Αρ. Φύλλοι 2015
Μηιροπόλαικ 72-Τηλ. 23,137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φυλλου δρχ. 10

Στη Βουλή
το «θάψιμο»
ροδάκινων
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 14 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ «Ν.Δ.»
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Υποψήφιος
του ΚΚΕ
στη Νάουσα
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Όι^ 5 V · Λημ· Βλάχος. '
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πρόθεση να σύνεργα·
***
δ>*> αριστερά κόμματα,
άρνηοι, , κμν,ιν διαφωνίες από την
°ό· , °" ΠΑΣΟΚ να «παραχωρή
Του Δημοτικού
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εΚ
αυποψηφίων
θώςεπίσης
“ΙμοτινΛ
®α 11111,, ν αυμ1'°'>λων του ΚΚΕ που
Απύ"!1):ΐΙν Πτσ συνδυασμό.
^(ιι δ-£ . ην άλευρά τοιν κεντρώων
Α ί (,. 11"'’Μδ'ινίΡ Γ·,<ιν θα υποστηρι
Κθλ,οώ' ’Ν“ουσ« ο κ Πτολεμαίος
λές ,,ί,
που συγκεντρώνει πολ
ικότητες να κερδίσει την

εκλογική αναμέτρηση μετά την oui
σπαση των αριστεράιν.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ
Εν τω μεταξύ έγιναν ήδη γνωστά
ορισμένα ονόματα που Ou συμμετά
σχουν στο ψηφοδέλτιο του υποψη
φίου του ΠΑΣΟΚ κ. Δημ. Βλάχου.
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα
ονόματα των νύν δημοτικών συμβού
λων κ.κ. Κοραμπινέση. Παπαδόπου
λου, Τσίλη και Κεφολά καθώς επίσης
και των κ.κ, Παντελή Παλαντζίδη
(πολ. μηχανικός), Χρ. Κόντουίπολ.
μηχανικό), Δημ. Μαυριγιώργος
(οδοντίατρος). Νικ. Τσίτρος (οδοντίατρος). Γιώργος Σιυυγγαρης (δίκη
γάρος). Ηλ. Μιμλΐδης (έμπορος).
Αναστ. Μπουρδάνος (επάγγελμά
τίας), Γιώργος ΓΙολάκης (δικηγόρος
νομαρχ. σύμβουλος) Νικ. Ρούσσος
(αγρότης). Γιάιργος Μιτσάκης (αγρό
της). Στ. Σαρτίνος (εργάτης). Δημ,
Σαράτσης (επαγγελματίας) και Αθαν.
Λήμπελας (εργάτης).
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νου το ποσό αυτό θα υπερβεί το ένα
δισεκατομμύριο δολλάρια. Σε αυτά
τα ποσά πρέπει να προστεθούν κσι τυ
δάνεια που μπορεί να μας χορηγήσει
με ευνοϊκούς όρους η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα. Συμμετοχή μας όμως στην
ΕΟΚ μας εξασφαλίζει επιπλέον τη
διάθεση των αυξημένων ελληνικών
προϊόντων στη μεγάλη Ευρωπαϊκή
αγορά με προνομιακούς όρους
συγκριτικά με τρίτες χώρες.
«Δεν μας εξηγούν ακόμη οι κυβερ
νητικές εξαγγελίες πως θα αποκατα
σταθεί η εμπιστοσύνη των ιδιωτών
που έχει κλονιστεί από την αλλοπρό
σαλλη πολιτική των τελευταίων 10
μηνών. Αν δεν αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει πιθανάτης
να γίνουν σοβαρές επενδύσεις στη
χώρα μας. Και η εμπιστοσύνη δε
μπορεί να αποκατασταθεί εαν η
κυβέρνηση δεν δηλώσει κατηγορη
ματικά ότι εγκατέλειψε δια παύτός
την πρύθι.<^ της να εφαρμόσει τον
σοσιαλιστικό' μετασχηματισμό. Θα
πρέπει να εννοήσουν οι κοβερνώντες
οη, οι δηλώσεις περί αναβολής εφαρ
μογής των σοσιαλιστικών πείραμά
των κλονίζουν την εμπιστοσύνη των
ιδιωτών ακόμη περισσότερο·.

Συγκλονιστική δήλωση
της κ. Αθηνάς Παναγούλη
Η κυρία Αθηνά Παναγούλη, σε ερώτηση δημοσιογράφων στο σπίτι
της, στη Γλυφάδα, χθές το πρωί' δήλωσε τα εξής;
η'Εδωσα δυο παιδιά στον αγώνα του λαού μας για τη Δημοκρατία και
τον Σοσιαλισμό. Ο κ. Παπανδρέου πόσα παιδιά έδωσε για να μπορεί να
μιλάει έτσι για το τρίτο παιδί μου; ·4ς σταματήσει, επιτέλους, τις κατηγο
ρίες για το καλ.ό αυτού του βασανισμένου τόπον. Λεν έχω να πω τίποτι
άλλο για την ώρα. Ελπίζω ότι η δήλωσή μου αυτή δεν θα ακουστεί μόνο
από τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως επι χούιτας».
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΛΗΓΜΑ
Η παρατήρηση του Στάθη
Π αναγούλη από την κυβερνητική
θέση του, θεωρείται το μεγαλύτε
ρο πλήγμα στην δεκάμηνη πορεία
της κυβέρνησης του Π Λ ΣΟ Κ .
Και το πλήγμα γίνεται ακόμη πιό
σκληρό με το φοβερό «κατηγο
ρώ» π ο υ απήγγειλε κατά της
κυβερνήσεως ο νεαρός υφ υπουρ
γός.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκπλεί
η αναφορά του κ. Π αναγούλη σε
ύποπτα στοιχεία που κινούνται
μέσα στην »ιιβίρ>'Ί'«Ί
υ««,.
λή και στον κομματικό μ η χα νι
σμό. Έ τσ ι δικαιώνεται και ο
κ.Π έτσος και μένει για άλλη μιά
φορά εκτεθειμένος ο πρόεδρος
του κόμματος κ. Π απανδρέου. ο
οποίος έσπευσε να «διαγράψει»
τότε τον Μακεδόνα βουλευτή
επειδή τόλμησε να μιλήσει για
«ύποπτα στοιχεία» μέσα στο κόμ 
μα.

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΧΟΥΝΤΙΚΟΥΣ;
Α ναστάτωση προκάλεσε η
χθεσινή δήλωση
μετά την δια
γραφή του
του κ. Π αναγούλη.
που καταγγέλει τον κ. Π απαν
δρέου ότι υποθάλπει χουντικούς,
που κατέχουν αξιώματα μέσα στο
Π Α ΣΟ Κ .
Συγκεκριμένα χθές ο κ. Π ανα
γούλης σχετικά με την παραίτη
σή του και την διαγραφή του από
το Π Α ΣΟ Κ έκανε την εξής δήλω 
ση:

«Η σύγκριση των κειμένων και η
σειρά των γεγονότων είναι αποκαλυ
πτικές και ο καθένας μπορεί να κρί
νει. Δεν θυ μιμηθώ τους υβριστές
μου. Ο καθένας έχει την ιστορία του.
«Όταν δικαζόμουνα στα στρατό
οικεία της χούντας δεν ήταν δυνατό
να φαντασθώ ότι μετά την αποκατά
στάση της δημοκρατίας θα με «διέ
γράφε» πειθαρχικό συμβούλιο στο
οποίο μέλος θα ήταν και συνομιλη
τής της χούντας.
, Είναι αστείο τουλάχιστο και
ταυτόχρονα θλιβερό να γίνεται προσ
πάθεια να χαρακτηριστεί σαν «απο
σταστα» η έντονη ανησυχία μου για
την πορεία του τόπου και του σοσια
λισμού ή η έκφραση διαφωνίας
ουσία της δημοκρατίας.
Αποστάτες είναι εκείνοι που
εγκαταλείπουν τις ιδεολογικοπολιτι
κές αρχές και τις θέσεις τους κυι όχι
αυτοί που θυσιάζουν αξιώματα για νσ
τις υπερασπιστούν.
Είνυι αστήρικτος και ύποπτος ο
ισχυρισμός ότι ποτέ στο παρελθόν
δεν είχα κκφράσει διαφωνίες.
Υπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα
που επιβεβαιώνουν το αντίθετο και
τα γνωρίζει ο κ. Παπανδρέου».
' Οτιιν ρωτήθηκε για να διευκρινί
σει ποιόν εννοεί ως «συνομιλητή της
χούντας·, ο κ. Παναγούλης απάντη
σε:
•Γνωρίζει ο κ. Παπανδρέου ποιος
είναι και τον υποθάλπει, όπως και άλ
λους».
Σε άλλη ερώτηση για τα μελλον
τικά πολιτικά του σχέδια, απάντησε:
«Θα είμαι πάντοτε στο στρατόπε
δο των λαϊκών και προοδευτικών
δυνάμεων,’στο στρατόπεδο το σοσια
λιοτικό».
ΤΙ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ
Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
Ο μέχρι προχθές υφυπουργό«
Εσωτερικών, μάσα σ' έναν ολόπλευ
ρο καταιγισμό κατηγοριών, επίσημοί
νει με την επιστολή του (όπως προη
γουμένως ο κ. Πέτσος) την παρουσία
μέσα στην κυβέρνηση, στη Βουλή
και στον κομματικό μηχανισμό υπό
πτων στοιχείων υπόπτων ΗΘΙΚΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ και ΕΘΝΙΚΑ, καθώς
και την παρουσία χουντικών (Τάκης
Οικονόμου κ.λ.π.)αλλά κοι τη χρησι
μοποίηση. στην κυερνηση. «έιγνω
ατών ύποπτων και χωρίς συμμετοχή
στους πολιτικούς ναι εθνικούς αχώ
νες της πατρίδας προσώπων·.
Ο κ. Παναγούλης. όμως, προχώ
ρήσε στο'ολοκληρωτικό «ξετίναγμα»
όλων τοιν εκφάνσεων της κυβερνητι
κής και κομματικής δραστηριότητας.
Και άφησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
εμβρόντητη. Πανικόβλητη η κυβέρ
νηση. επεδίωξε το βράδυ (η παραίτη
ση έγινε το πρωί) νιι αντεπιτεθεί με
αναπόδεικτες υποψίες εναντίον του
κ. Παναγούλη. ytn να στρέψει την
κοινή γνώμη εναντίαν του Ταυτόvnnvo »τηΎλτ/»πτοιτιr t . XQUw tcuiittrmκούς μη)(<τνιημοΐ»ΐΓ «αΛωαμου ου\
•αντιπιηΟαρχικών» .πράξεων, τρνψΊ

νιίις για να εκφοβίσει τα μέλη κυρίως
της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε
να εξασφαλισθεί ότι για κάποιο (πό
σο;) χρονικό διάστημα θα υπάρξει
ευταξία ση> κόμμα.

λή του, αναφορά στην αποσταπία too
1965. στην οποία ως ννωοτόν πρω·
:υρχικό ρόλο διαδραμάτησε ο ανώια
τος άρχοντας (βασιληάς). Έτσι αφή
νει υπονοούμενα ότι στην υπόθεση
ΙΙαναγούλη πιθανόν να υπάρχει ανά
μειξη του ιινωτάτου άρχοντος (Προέ
όρουι. πράγμα που κανείς δεν
πιστεύει.
Η επιστολή του κ. Παπανδρου
εχει υβριστικό και ταπεινωτικό για
τον Παναγούλη ύψος,αφού χαρακτη
ριστικά αναφέρει:
• Σε δεχτήκαμε στο Κίνημα
και σε. αναδείξαμε βουλευτή
τρίο ολόκληρα χρόνια μετά την
3η του Σεπτέμβρη.
Είσαι ο τελευταίος που μπο
ρείς να επικαλείσαι αυτή την
ιστορία πρωτοβουλία για την
πορεία tou ελληνικού λαού.
Χάρη σ αυτή τη μνήμη ανε
¿τήκίΐμκ ακόμη *ui ιη μικμοκομματι^ή <ruuπεριφορά οοι>,
παυ κάθε στέλεχος και μέλος
του Κινήματος γνωρίζει καλά·.

κε την ευκαιρία που είχε κατα την
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο της
μειωμένης παραγωγής. Η έλλειψη
όμως οπόιουδήποτε προγραμματι
σμού. παρά τις μεγαλόστομες προε
κλογικές διακηρύξεις και μιά σειρά
βαρύτατων λαθών και παραλείψεων,
είχαν σοβαρότατες επιπτώσεις τόσο
στην ομαλή διακίνηση του προϊόν
τος. όσο και τις εξευτελιστικές τιμές
του μεγαλύτερου ποσοστού της
ροδακινοπαραγωγής.
Ετσι, ενώ η κυβέρνηση μπορούσε
νιι αποφύγει την απόσυρση παρά ης
περί του ανηθέτου διακηρύξεις της
προεκλογικά, αναγκάστηκε να ναοί·
ξει δεκάδες χωματερές στους νομούς
Πέλλης και Ημαθίας, για να θάψει,
μαζί με τις χιλιάδες τόννους ροδάκι
να. και τα οράματα του ΠΑΣΟΚ.
Ακόμη, δεν εγκρίθηκε από την
κυβέρνηση η χορήγηση εθνικής επιδοτήσεως για τις εποσυρόμενες
ποσότητες, παρά τη γνωστή δήλωση
του πρωθυπουργού στη Λάρισα όη.
αν δεν δίνουν ικανοποιητικές τιμές οι
Βρυξέλλες, το λόγο θα έχει η Αθήνα.
Μετά τα παραπάνι,ι. διαψεύδονται
γω μιά ακόμη φορά οι ελπίδες, πλην
των άλλων κατηγοριών αγροτών, και
των ροδακινοπαραγωγών, τις οποίες
ίχαν στηρίξει προ ενός έτους στο
συμβόλαιο τιμής που υπέγραψε το
ΠΑΣΟΚ.
Δημοπρασία κηρύσσεται με σχε
τική απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Γεωργίας κ. Σημίτης, για
τον καθορισμό προορερομένης τιμής
για την ανάθεση μεταποιήσεως σε
χυμό οπωροκηπευτικών (ροδάκινων)
που αποσύρονται από την αγορά, βάσιν του κανονισμού 1560/70 της
ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα, το προϊόν που
πρόκειται να μεταποιηθεί είναι νωπά
ροδάκινα διαφόρων ποικιλιών, που
αποσύρονται από την αγορά για μαί
ενδεχόμενη περίοδο μέχρι 31.10.82
και τα οποία θα είναι αποθηκευμένα
ση ζώνες των νομών Πέλλης, Ημα
θίας. Πιερίας, Κιλκίς, Κοζάνης κοι
Αρκαδίας. Το προϊόν πρέπει να έχει
απόδοση σε χυμό 30% του τελικού
προϊόντος που διατίθεται για κατανά
λωση

Θυσιάστηκαν για να μείνει
η Ελλάδα μας ελεύθερη

ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Από την »Νέα Δημοκρατία»
εκάάΟηκε χθές η έξης ανακοίνωση:
«Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα
Νά, όμως, τί καταγγέλει (επι
τίας κ. Ευάγγελος Αβέρωφ. με την
γραμματικά) στην επιστολή του ο κ. ευκαιρία τη; 33ης επετείου των νικη
Παναγούλης:
φόρων μαχάιν στο Γράμμο και στο
Βίτσι, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυ
• ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ και κομμα μα:
Με ευλάβεια στρέφουμε τη σκέψη
τικά όργανα δεν λειτουργούν καθό
μας στους αθάνατους νεκρούς της
λου.
Γ.εριόσου 1946-49, Το παράδειγμά
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑπαραβ,όζοντ- τους να διδάσκει, μας εμπνέει, μας
αι βασικές θέσεις χωρίς να υπάρχει καθοδηγεί. Τους βεβαιώνουμε τούτη
καμιά σκοπιμότητα.
την ιερή ώρα, πως κιιμιά κυβερνητι
κή απόφαση δει· είναι σι: θέση να
• ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΞΥΨΠΘΕΙ η αλλάξει την ιστορική αλήθεια.
Θυσιάστηκαν για να μείνει η
Βουλή έχει υποβοΗμισθει.Μιά μόνο
φορά μέσα σε 10 μήνες έχει συνελθεί Ελλάδα ελεύθερη Και ακαίμια.
Μοζύ με άλλους ήρωες. που ευτυ
η Κ.Ο.
χώς επέζησαν, ογωνίοθηκαν σκληρά
• ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ (της επί τρισίμησι χρόνια, γιο να μη μπο
Βουλής) επιδεινώνει η σύνθεση της -ρέβουν άλλοι, Έλληνες και ξένοι
κυβέρνησης της οποίας 16 μέλη είναι να μας επιβάλουν με φωτιά και τσε
όχι μόνο εξωκοινοβουλευτικά προο
κούρι ολοκληρωτικό πολίτευμα,
,,ιπα αλλά και άγνωστα στον λαο
ακρωτηριασμούς του εθνικού μας
απόντες από μακρόχρονους αγάινες, εδάφους, και δορυφορική υποτέλεια.
Τις αλήθειες αυτές δεν μπορεί να
• ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
στελέχη και πλήθος άλλων συμβού
λων που κατέκλυσαν τον κρατικό
μηχανισμό έχουν διασύνδεσης με το
αμερικανικό τραπεζικό και ακαδημαϊ
κό κατεστημένο.
• Η ΕΙΣΒΟΛΗ των αλεξιπτωτι
στών και η εγκατάλειψη των θέσεων
για ης βάσεις το ΝΑΤΟ, την ΕΟΚ το
Κυπριακό κοι την άρνηση διμερούς
συζητησεως με την Τουρκία πρόκα
λούν ερωτήματα ότι παρασύραμε το
λαό με ψεύτικες υποσχέσεις.

Επερώτηση γιατί οι αρμόδιοι
υπουργοί δει· πήραν κανένα μέτρο
μέχρι σήμερα για τη ομαλή διακίνη
ση της ροδακινοπαραγωγής. κατέθε
σαν προχθές στη Βουλή οι βουλευτές
της Ν. Δημοκρατίας κ.κ. Χατζηδημηιριου. Βαλταδώρος, Μανουσάκης,
Γάτσος. Αλαμανής, Χατζηνακολάου,
Κονταξης. Μπεκίρης, Βαγιάτης,
Γκουγκουρέλας, Κούτρας, Τσιπλάκας. Βεζόρεβάνης και Ερμείδης. Ειδι
κότερα. επερωτούν γιατί δεν εφαρμό
στηκε το σύστημα των επιδοτήσεων
για τις υπερπρώϊμες ποικιλίες, από
τις οποίες εξήχθηππν σε σύνολο
1500 τον., που ενώ είχαν κόστος 30
όρχ, εκκαθαρίστηκε τελικό η ευτελής
τιμή των 7 μέχρι 11.5 όρχ.
Επίσης, στην επερώτηση υπο
γραμμίζεται ότι δεν εφαρμόστηκε το
σύστημα των επιδοτήσεων για την
εξά’ά'ΐγή σε τρίτες χώρες, με αποτέλε
σμα οι ποσότητες που εξήχθησαν
στις χώρες αυτές να είναι μειωμένες,
ενώ προεκλογικά δινόταν ιδιαίτερη
έμφαση στο σύνθημα του ΠΑΣΟΚ
ύτι οι αδελφές σοσιαλιστικές χώρες
θα έσπευδαν να προμηθευθούν τα
ελληνικά γεωργικά προϊόντα και μά
λιστιι σε ικανοποιητικές τιμές. Ακό
μη. δεν έγιν κάλυψη των δαπανών
μεταφοράς στο εσωτερικό, ώστε να
διακινηθούν τα ροδάκινα σε. όλοι τα
σημεία της χώρας.
Επίσης, επερωτώνται οι αρμόδιοι
υπουργοί, γιατί προέβησαν σε αθρόα
εξαγωγή χιλιάδων τόνων της ποικι
λίας ρέντ χάβεν στην αγορά του
Μονάχου, σε περίοδο που οι τιμές
ήταν χαμηλές και ασύμφορες και για
τί έγινε η απεργίσ των φορέων του
εμπορίου σε περίοδο αιχμής, με απο
τέλεσμα να επιφέρει καίριο πλήγμα
στην ομαλή απορρόφηση του
προϊόντος, μεγάλες ποσότητες του
οποίου εισήχθησαν στα ψυγεία, με
νέα επιβάρυνση του κόστους.
Εξάλλου, οι αρμόδιοι υπουργοί
επερωτώνται γιατί δεν πήραν έγκαιρα
μέτρα για την απορρόφηση του συνό
λου των βιομηχανικών ροδάκινων
από τη βιομηχανία ή την έγκαιρη
απόσυρση των πλεονασμάτων. Επί
σης. η κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτη

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΑΒΕΡΩΦ ΓΙΑ ΤΗΝ
33η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΒΙΤΣΙ
αλλοιώσει καμιά παραπλανητική
μεγαλοστομία εκείνων που δεν έζηouv τα δραματικά υυτά γεγονότα,
καμιά μικροπολιτική ρύθμιση, καμιά
δολιότητα εκείνων που έζησαν εδώ
μεν. αλλά απ' την όχθη του εγκλήμα
τος.
Οι πατριώτες και δημοκράτες
Έλληνες., πιστοί σ' αυτές η ς αλή
θειες, πιστοί στους ορισμούς των
νεκρών που τιμούμε, θα προχωρή
σουμε άκαμπτοι στη στράτα στην
οποία εκείνοι ηρωικά πορεύτηκαν·.
ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Ο πρόεδρος της Νέας Λημοκρα
τίας κ. Ευ. Αβέρωφ σχετικά με την
αυθαίρετη κατάληψη πανεπιστήμια
κών χωρών του πολυτεχνείου, στην
περιοχή Ζωγράφου δήλωσε:
«Επισύρω την προσοχή της κοι
νής ννώμης γω τις καταλήψεις πανε
πιστημιακών χωρών. Το φαινόμενο
εμφανίζεται πλέον συχνά, αφορά τό
σα διαφορετικά αντικείμενα, τραύμα

τίζει βαρειά τόσους τομείς της δημό
σιας ζωής, ι,ωτε η αδιαφορία της
κυβέρνησης να'είναι εγκληματική.
Επίσης οι βουλευτές της Ν.Δ.
κ.κ Α. Ταλκιδούρος. Δ. Νιάνιας και
Γ. Σταμάτης εν συνεχεία της επερωιήσεως που κατέθεσαν στη Βουλή
σχεηκό με την αυθαίρετη κατάληψη
σε δηλώσεις τους αναφέρουν;
Η παρά την ρητή και κατηγορη
ματική δήλωση και άρνηση των
αρμοδίων οργάνων (Συγκλήτου) του
Ε.Μ. Πλυτεχνείου, αυθαίρετη κατά
ληψη από τη νεολαία του ΠΑΣΟΚ
τυυ πολυτεχνειακυύ χώρου, έπρεπι
να είχε αμέσως κινήσει την επέμβαστ
των διωκτικών αρχών (Εισαγγελέων
«ιι Ασηινομίας) σύμφωνα με ΤΟ άρ
θρο 334 παράγραφος 3 του ποινικού
κώδικα. Τέτοιο πράγμα όμως εξ όσων
γνωρίζουμε δεν έγινε.. Το γεγονός το
οποίο δεν είναι το πρώτο, εάν παρα
μείνει άόιωκτο και ατιμώρητο, θα
ενθαρρύνει και στα μέλλον παρόμοια
φαινόμενα.

Τελευταίος θα αποχωρήσει
από τη Βηρυτό ο Αραφάτ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΟΘΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Βηρυτό

• Οκτώ χρόνοι μετά την ίδρυση
του ΠΑΣΟΚ δεν έχει γίνει ακόμα ού
τε το πρώτο συνέδριο, «Τί έχει να
κρύψη ή να μη πει στα στελέχη
του;».

Τελευταίος θα φύγει από την
Βηρυτό Ο Γιααέρ Αραφάτ ναι η απο
χώρησή του θα γίνει μόνον αν
δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια
του. δήλωσε έγκυρη πηγή στη λιβο
νική πρωτεύουσα. Στο Μαρόκο έγινε
• ΕΛΑΧΙΣΓΑ θέματα συζηγνωστό ότι ο βασιλιάς Χασάν ζήτησε
τούνται μέσα στο Υπουργικό Συμ
από τον Αμερικανό πρόεδρο Ρήγκαν
βούλιο. Οι περιοσότερες αποφάσεις
παίρνονται σε όργανα «όπου ßuoiKO να εγγυηθεί προσωπικά γυι την
ασφάλεια του Αραφάτ. έτσι ώστε π
ρόλο παίζουν εξωπολιιικό και εξω
Παλαιστίνιο; ηγέτης να μπορέσει να
κοινοβουλευτικά στελέχη».
συμμετάσχει στην αραβική διάσκεψη
• ΤΟΥ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙ κορυφής που έχει προγραμματιστεί
ΣΜΟΥΣ επιτείνει «η προκλητική για τον επόμενο μήνα.
Ο Αραφάτ δήλωσε στον βασιλιά
παρουσία χουντικών στον κρατικό
μηχανισμό όπως Οπεριβόητος Τάκης Χασάν ότι η τυχόν συμμετοχή του
Οικονόμου σύμβουλος και αρχιτέ στην διάσκεψη του Μαρόκου μπορεί
κτονας της διοικητικής μεταρρύθμι να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο την
ασφάλεια του αλλα ο βασιλιάς
σης».
Χασάν τόνισε στο μήνυμά του προς
τον πρόεδρο Ρήγκαν όη «η αποσία
• ΤΗ ΖΟΦΕΡΗ εικόνα συμπλη του προέδρου της PLO από την διά
ρώνει ένα κλίμα φοβοριτιομού,
σκέψη βτο Φεζ θα περιορίσει τα όρια
χαφιεδισμού και οικογενειοκρατία
των δεσμεύσεών μας και την έκταση
ς.«Μέλη της οικογκνείάς σου εμψαιν
των ευθυνών μας».
ζονται να εκπροσωπούν τον πρωθυ
Μήνυμα, «προφορικό και ανεπίση
πουργο ή την κυβέρνηση σε επίσημες
μο·. όπω; διευκρινίστηκε, απηύθυνε
εκδήλωσης και να επεμβαίνουν στην
στον' Γιασέρ Αραφάτ ο Αμερικανός
πολιτική, κομματική και κρατική λει προεδρικός απεσταλμένος Φιλί π
τουργία».
, Χαμπίμπ. Σε άλλο μήνυμα, προς τον
Παλαιστίνιο ηγέτη^ νέο; πρόεδρος
ΣΥ ΓΚ ΝΣΚ
του Λιβάνου κ,Τζκμαγιέλ προσέφερε
ΜΕ TO I96J
V I ¿Υνυηοβς για την τοχυ των Παλαι
στινίων που θα παραμείνουν atov Λί
Απα'νιώντας στην επιστολή του
βανο», ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος
κ. Παναγούλη τόνισε ότν ο κ. Πανατου Λιβάνου κ. Ελιάς Σαργκίς τον
γούλης διάλεξε μιά νέα μέθοδο απο συνεχάρει για το «πολ.ιηκό -και στραστασίας. Ο κ. Παπανδρέου κάνει, ηωηκό του θάρρος» και του ευχήθη
εντελώς αδικαιολόγτα. στην επιστοκε «επιτυχία στην παλαιστινιακή

•πκιραμαποί**^

»“

~ · ’>

τεχνικές βομβαρδισμών, καταοιρ»
φοντας συγκεκριμένα κτίριο μ£ Ρ°Ρ
βες κενού». Σφυγμομέτρηση της
νής γνώμης στο Τελ Αβίβ αποκά/.υ
ψε όη περισσότερο ίσως από το ήμ<
συ του ισραηλινού πληθυσμού ήταν
υπέρ μιας ισραηλινή; εισβολής στην
Βηρυτό στην περίπτωση κατά την
οποία δεν θα αποχωρούσαν οι Παλαι
στίνιοι. ενώ παρουσιάζεται επίσης
αυξημένη και η λαϊ»ή υποστήριξη
προς τον κ. Μπέγκτν.
υπόθεση».
Στην Νέα Υόρκη ο επισκεπτόμενος τις ΗΠΑ Ισραηλινός υπουργός
Αμύνης κ. Αριέλ Σαρύν δήλωσε όη η
διάλυση των βάσεων των Παλαιση
νίοιν στον Νόηο Λίβανο «ανοίγει τον
δρόμο για εποικοδομητικές συνομι
λίες μεταξύ του Ισραήλ και των
Παλαιστινίων εκείνων που αναζη
τούν ειρηνική συνύπαρξη με το κρά
τος του Ισραήλ.» Σε συνέντευξή του.
όμως, στον γαλλικό ραδιοφωνικό
σταθμό, ο σοσιαλιστής ηγέτης Κ. Ζακ
Ιτσιγκέρ (που μετέχει της επιτροπής
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που βρί
σκετιιι υπό τον κ. Μάριο Σοάρες
στην Βηρυτό) δήλωσε ότι «είναι αδύ
νατο να φπντ«·-ιτίΐ κανείς το μέγεθος
των βσμΙΧιράΚήιών οτην Βηρυτό και
πρόσθεσε ότ·. οι εικόνες που μεταόό
θηκαν στην τηλεόραση διαγράφουν
αμυδρά και μόνον την έκταση της
καταστροφής, Είπε μάλιστα, όη οι
Ισραηλ,ινοί γνώριζαν πολύ καλα η
βομβάρδιζαν και ότι έκαναν στην

Στην Βηρυτό συνεχίζεται ομαλά η
επιχείρηση
αποχωρήοεως
των
Παλαιστινίων μαχητών, μι την επα
νάληψη των ίδιων σπαρακτικών σκη
νών κάθε φορά που αναχωρεί κάποια
φάλαγγα με αντάρτες για τους διαφό
pois τόπους της εξορίας του. Οι
Παλαιστίνιοι αποχωρούν, όπως είναι
γνωστό, με διάφορα πλοία (ανάμεσά
τους και πολλά ελληνικά) καθιΰς και
από ξηρός, υπό την επίβλεψη διε
θνούς ειρηνευτικής δυνάμεως. Μέχρι
αργά προχθές, στον αυτοκινητόδρο
μο Βηρυτού Δαμασκού στον οποίο
διακινούνται οι φάλαγγες των Παλαι
στινίων που μεταβαίνουν στην
Συρία, δεν είχε σημειωθεί κανένα
επεισόδιό Η αποχώρηση των Σ6 ρ»ν
στρατιιίιών τη; «αποτρεπτική; δυνά
μεως» πρόκειται να πραγματοποιηθεί
δια ξηρός μετά την Κυριακή. Προ
χθές. εξάλλου, έφθασε στην Λάρνακα
κοι η πρώτη ομάδα τραυματιών με το
νοσοκομειακό πλοίο «Φλόρα».
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 3 4 5 « 7 Β9ί<ΗΠ2

1. Λυτά. τέκνη ρασοφόρων (δημοτ.)
Π ν«ω peni από κόβε φοβερό
έγκλημα (δημ*η.)
3. Αότο γιο την ... όρεξη - 74.
4. Δεν έχουν μισηθεί αστό — Φτωχό
μ άλλη λέξη.
5 Δικό σου - Ενδιαφέρεται για ένα
αγροτικό .μας προϊόν —Ενα ανέ
κδοτο ... βαρύ.
6 . Ό χι στραβές (καθ.) - Μ αυτό τα
κουλούρια πιο νόστιμα.
7. 'Αρθρο της γενικής - Αντίστρο
φα, συνέχονται στ' αλφάβητο —
Σταύρο λεξολοόλουδα.
8 . ‘Ενα καθαρευουσιάνικο λουρί
(γεν.) - Μέσο βαρβαρικής επιδρο
2.

μής.

9. Κατανοητός (καθ.) — Έπαιξε με
τα χρώματα του Ολυμπιακού.
10. Πσληά. η σημερινή στρατονομία
— Ένα σπίτι της καθαρεύουσας

(γεν.)
11. Λυτοί πραγματεύονται για τους
οσίους - Προηγούνται στους
βασιληάόες, αντίστροφα.
12. Αυτή σε δρόμους συγκοινωνία
κούς (καθ.) — Νησί μας.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Λέξη που χρησιμοποιείται για να
εκφράσουμε, το να ζείς σε βάρος
άλλων.
2 . Δουλειά των μυρηκαστικών ζώων
- Είναι μετά το ... πέντε...
3 Ενυ παπάκι λίγο... μεγαλύτερο —
Διακρίνει ορισμένα συγγράμματα.
4. Όλες ανεξαιρέτως (καθ.) - Είναι
και η Αστυπάλαια (καθ.)
5. Χαϊδευτικό ανδρικού ονόματος —
Σε μια έκφραση μας τρώγεται από
τα ... κουνούπια.
6 . Φανερός - Αναφορική αντωνυ
μία.
7. Μια σοσκευασία στον πληθυντικό
- Εκλογή, προτίμηση στα ξένα
(αντίστρ.)
8 . Μια ... ατέλειωτη ήπειρος - Έτσι
αρχίζουν όλοι τ».,... συστήματα —
Ζωή
9. Γείτονας της χώρας μας, αυτός —
Χαϊδευτικά ένας μεγάλος στρατη
γός που όεν ζεί πια (αντίστρ.)
10 . Ένα μόριο της καθομιλουμένης
Αρχικά ιδρύματος μας —Επι
φώνημα της αρχαίας.
11. Ισότητα προνομίων και τιμών —
Αγαπώ αλλά ... λατινικά.
12. Δεν μπορούν να δείξουν τη δρα
στηριότητα τους ... σκλαβωμένα
— Κάθε αυτοκίνητο έχει το δικό
του (αντίστβ.)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΝΑΥΤΙΚΟΣ 2. ΠΑΛΑΒΟΣ 3. ΩΜΕΓΑ - ΕΒΑ 4. ΒΙΡΑ -

EPAPS. ΙΑ TPOS - ΡΙ6. ΛΝΕ1ΑΣ 7. ΣΤ - ΟΣΤΙΑ 8. ΑΠΟ
ΚΡΙΑ 9. ΣΑΣ - ΕΣΜΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΝΤΩΒΙΛ - ΑΣ 2. ΜΙΑ - ΣΠΑ(ΘΙΛ) 3. ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ 4
ΤΑΓΑΡΙ 5. ΙΛΑ - ΟΝΟΡΕ 6. ΚΑ - ΕΝΕΣΙΣ 7. ΟΒΕΡ - ΙΤΑ Μ
S. ΣΟΒΑΡΑ/ 9. ΣΑΡΙΣΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.26 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.60 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2.1S ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 .3 0 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η

ΑΘΗΝΑ
3 .3 0 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑίΤΟ ÉNGI ΜΥ
ΘΟΥ
4 .0 0 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4 .6 0 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
6.1 0 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
6 * 0 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6 0 0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 .4 0 0 ΣΤΡΑΤΙΟΤΗΣ ΧΟΥΛ7Σ
7.35 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
V.WU ΕΙΔΗΣΕΙΣ
« ,4 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.35 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.00
I 30
1 45
,
2 .3 0
2.45
3.00
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ

6.00
6.15
6 .3 0
7.30
8.30
9.30
10.00
12 0 0

7.3 0
6.3 0
9 .0 0
9 .4 0
10.20
•2 ,0 0

• Ιτο κέντρο του χωριού Βερτούντ της Αμερικής μεταξύ Αγιου
Σαλβαδόρ και Γουατεμάλας, υπάρχει
η λεγάμενη »Πηγή του Αίματος», που
το νερό της έχει κόκκινο χρώμα και
πήζει όπως το αίμα.
• Ο βασιλιάς Κύρος της Περσίας
ήξερε, απ' έξω το όνομα κάθε στατιώτη του.
• Ο κληρικός Β Χόγκ στο Ελ Πό
σο του Τέξας, αποστήθισε ολόκληρη
την Αγία Γ ραφή!
• Μια Γαλλίδα, η κυρία Ζαν Τρυφώ, 28 χρόνων, υπέβαλε αίτηση δια
ζυγίου ένα μήνα μετά το γάμο της,
γιατί ο άντρας της την υποχρέωνε να
φορά ένα φίμωτρο στο σπίτι, yiu να
μην μπορεί να μιλάει!
Για να φτάσει σ' αυτό το σημείο ο
χριστιανός, φανταζόμαστε τι θα τρά
βαγε απ' τη γλώσσα της γυναίκας
του!...
• Το 1927, το θερμόμετρο έδειξε
70 βαθμούς στην όαση Τουαρέγκ της
Βόρειας Αφρικής.
• Ο Θεμιστοκλής θυμόταν θαυμά
σια τα μικρά ονόματα όλων των
κατοίκων των αρχαίων Αθηνών.
• Μια Βερολινέζα κυρία, η Ίρμγκαρντ Μπρού παντρεύτηκε πέντε
φορές και χώρισε άλλες τόσες. Το
1971 λοιπόν, αυτοκτόνησαν κι οι
πέντε σύζυγοί της μέσα στον ίδιο
χρόνο.
• Άτομα που καπνίζουν επί 25
χρόνια έχουν διπλάσιες πιθανότητες
να προσβληθούν από καρκίνο των
πνευμόνων σε σύγκριση με άλλα άτο
μα τα οποία καπνίζουν λιγότερο ή
δεν καπνίζουν. Ot γιατροί τονίζουν
ότι το κάπνισμα δεν είναι δυνατό να
θεωρηθεί σα το μόνο αίτιο του καρκί
νου των πνευμόνων, δεδομένου ότι
από τον καρκίνο αυτόν δεν προσβάλ
λονται όλοι όσοι είναι μανιώδεις
καπνιστές και ότι προσβάλλονται
επίσης άτομα, που δεν καπνίζουν ή
καπνίζουν ελάχιστα. Όμως όλοι σχε
δόν (96,1%) οι πάσχοντες από καρκί-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
MIA OPA ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 30

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στις 29 Αυγούστου 1533, ο Ισπα
νός κατακτητής Φραναΐσκο Πιθάρρο
διέταξκ να στραγγαλιστεί ο τελευ
ταίος βασιλιάς του Περού, Ατα
χουάλπα.
Σαν σήμερα, επίσης, το;

5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΓΓΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

ΛΕΥΤΕΡΑ. 30
636
6 .0 6
6-30
6.4 0

Σαν σήμερα

ΤΗ Ι β. ΜΕΛΙ ΚΙΟΤΗ

5.36 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
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6.15
6.45
7.45
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8 .3 0
9 .0 0
9.30
10 0 0

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
ΟΙ ΕΦΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΦΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

νο των πνευμόνων, που εξετάσθηκαν,
κάπνιζαν για χρονικό διάστημα μεγα
λύτερο των 2 0 χρόνων.
Το γεγονός ότι λίγες γυναίκες
καπνίζουν για τόσο μακρό διάστημα
αποτελεί πιθανώς, κατά τους για
τρούς. έναν από τους λόγους, για
τους οποίους επιτηρούνται λιγότερες περιπτώσεις καρκίνου σ' αυτές.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ρωτούν ένα μικρό αγοράκι:
- Είσαι ευχαριστημένος που πας
σχολείο;
- Ε!.. Ναι.
— και τι κάνεις εκεί;
— Περιμένω να σχολάσουμε.
ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ
Ιτα καθολικά μοναστήρια επιτρέ
πεται ο ηγούμενος να χρησιμοποιεί
μια γυναίκα για την καθαριότητα,
επίβλεψη του μοναστηριού με τον
αυστηρό όρο: η γυναίκα αυτή να εί
ναι από πενήντα χρόνων και πάνω.
Ο προϊστάμενος των μοναστηριών
που κάνει αιφνιδιαστική επιθεώρηση
φτάνει σε ένα μοναστήρι και γίνεται
έξω φρενών βλέποντας ότι υπάρχουν
δυο κοπέλλες νέες... στην υπηρεσία
του ηγουμένου.
— Δεν ξέρεις τον κανονισμό; του
λέει άγρια.
— Μάλιστα, άγιε απαντά ατάραχος
ο ηγούμενος. Μα να η διάταξη λϊει
πως η ηλικία της γυναίκας πρέπει να
είναι τουλάχιστον πενήντα χρόνων.
Λοιπόν το άρθροισμα της ηλικίας
των κοριτσιών είναι ακριβώς πενήν
τα δυο.

Η μια είναι εικοσιεπτά χρόνων και
η άλλη είκοσι πέντε.
Δηλαδή είναι ακριβώς όπως συμ
βαίνει με τα βιβλία.
Ο ένας έχει ένα έργο σε ένα τόμο
και ένας άλλος έχει το ίδιο έργο σε
δυο τόμους.
Ο προϊστάμενος έκανε να πει κάτι
μα με μια καινούργια σκέψη αποσύρ
θηκε στο κελί που του έδωσαν να κοι
μηθεί χωρίς να μιλήσει.
Κατά τα μεσάνυχτα χτυπά η πόρτα
τττι,

Ηαδιοιαξι

62 555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23 404
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΓΕΛ
26.726
Μποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλάι Καρατάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραίτη
23.350

ηνουιιένου. Ή ταν »» ί ·Λ- Λ' ·» »

συνοδεύει τον προϊστάμενο.
— Με έστειλε ο άγιος!
—Τι θέλει;
— Να... Εχει., αϋπνία και σας
παρακαλεί να του όανείσετε τον πρώ
το τόμο να τον διαβάσει...
Ο ηγούμενος δυσανασχετεί:
— Λυπάμαι τέκνον μου αλλά τον
πρώτο τόμο τον διαβάζω εγώ από
ψε...
Ένας λωποδύτης καλοντυμένος
μπαίνει σε ένα κοσμηματοπωλείο.
— Τι θέλει ο κύριος:
— Αυτό το δακτυλίδι... πόσο έχει;
— Δέκα χιλιάδες... Θα το πάρετε
κύριε;
— Ό χι τώρα... το βράδυ!

479 π.χ. Ο ελληνικός στύλος με
αρχηγό τον Λεωτυχίδη
προσβάλλει τον περσικό
στόλο στη Μυκάλη.Οι Πέρσες υπέστησαν δεινή κατα
στροφή.
479 π-χ. Ο Παυσανίας, επικεφαλής
Σπαρτιατών. Αθηναίων και
των υπολοίπων Ελλήνων
νίκησε τους Πέρσες στις
Πλαταιές, που είχαν επικε
φαλής τον Μαρδόνιο και
Θηβαίους. Εκεί σκοτώθηκε
ο Μαρδόνιος.
1686 Οι Ενετοί καταλαμβάνουν το
Ναύπλιο που το κατείχαν οι
Τούρκοι.
1824 Ναυμαχία του Γέροντα, κατά
την οποία ο μικρός ελληνικός
στόλος με τον Ανδρέα Μιαού
λη κατατρόπωσε τον ενωμένο
τουρκοαιγυπτιακό στόλο.
1842 Τερματίστηκε ο αγγλο - κινεζι
κός πόλεμος, με τη συνθήκη
του Νανκίνγκ.
1935 Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό
δυστύχημα η βασίλισσα του
Βελγίου Άστριντ.
1974 Οι ΗΠΑ και η Ανατολική Γερ
μανία αποφάσισαν να αναπτύ
ξουν διπλωματικές σχέσεις.
1980 Έγινε απαγωγή του μητροπο
λίτη Γερμανίας Ειρηναίου που
οδηγήθηκε παρά τη θέλησή
του στο Καστέλι Κισάμου για
να αναλάβει τη μητρόπολη
Κισάμου και Σέλινου! Η απα
γωγή έγινε από μέλη της Επι
τροπής Αγώνα, με σκοπό να
«ενθρονίσει τον Ειρηναίο ο
ίδιος λαός·!....
1981 Ο πρόεδρος της Περσίας
Μωχάμαντ Αλή Ρατζάϊ και ο
πρωθυπουργός Γιαβάντ Μπαχουάρ, σκοτώθηκαν από έκρη
ξη βόμβας που έγινε στο γρα
φείο του πρωθυπουργού, σύμ
φωνα με ανακοίνωση του
ραδιοφωνικού σταθμού της
Τεχεράνης.

ΒΕΡυΐΑλ
Πυροσβεστική
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ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ
Για τις περισσότερες γυναίκες, τα
σαράντα χρόνια είναι ένας σταθμός.
Κάτι τελειώνει και κάτι αρχίζει, όταν
φθάνουν σ' αυτήν την ηλικία, ακόμα
κι αν δεν καταλαβαίνουν καμιά αλλα
γή. Αδιάφορο αν ο απολογισμός είναι
θετικός ή αρνητικός, για ορισμένες τα
σαράντα χρόνια είναι μια καινούργια
ευτυχία, ενώ για άλλες είναι μια αγω
νία.
Είναι θαυμάσιο να έχουμε πίσω
μας σαράντα χρόνια ζωής. Σ' αυτά τα
χρόνια, είχαμε την ευκαιρία να κά
νουμε πολλές ωραίες ανοησίες και να
συσσωρεύσουμε πολλή πείρα. Και,
στα σαράντα χρόνια της, μια γυναίκα
είναι ακόμα πολύ νέα κι έχει ακόμα
μπροστά της πολλά χρόνια, για ν'
αξιοποιήσει την πείρα της και ν' αντι
μετωπίσει καλύτερα τη ζωή. οπλισμέ
νη καλύτερα από πριν. Αυτός είναι ο
συλλογισμός των γυναικών, που βλέ
πουν τα σαράντα χρόνια σαν αρχή
καινούργιας ευτυχίας. Οι άλλες βλέ
πουν με αγωνία το κενό που άφησαν,
φεύγοντας τα μεγάλα παιδιά τους.
Και βλέπουν συγχρόναις τις πρώτες
αληθινές ρυτίδες. Γι' αυτές, ο στα
θμός των σαράντα χρόνων είναι η
στιγμή μιας δυσάρεστης αλήθειας.
Είναι επίσης η στιγμή του απολογι
σμού.
Αυτός ο απολογισμός αρχίζει κατά
κανόνα από το φυσικό παρουσιαστικό. Πρώτες ρυτίδες, πρώτες άσπρες
τρίχες. Για τις περισσότερες γυναί
κες, τα σαράντα χρόνια είναι η φάση
της ζωής, που τις κάνει να στέκονται
περισσότερο μπροστά στον καθρέπτη. αναζητώντας τα σημάδια του
χρόνου. Που τις κάνει να υποβάλ
λονται σε αυστηρές δίαιτες και εξαν
τλητική γυμναστική. Που τις κάνα
να τρέχουν στους αισθητικούς και
στα «ινστιτούτα ομορφιάς». Με λίγα
λόγια, που τις κάνει να αγωνίζονται
απεγνωσμένα, όχι για να σταματή
σουν το χρόνο, αλλά για ν' αναστυ
λώσουν το ηθικό τους.
Είναι μια ηλικία που έχει το πλεο
νέκτημα της συσσωρευμένης πείρας
και τη δυνατότητα της ελπίδας.
Φυσικά, όλες οι γυναίκες των
σαράντα χρόνων δεν ανησυχούν τό
σο για το φυσικό παρουσιαστικό
ΤΛΙνΤ
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Γράψτε μου

Διεύθυνση

e r jv
• Γ ψ Γ ίμ ε ρ ιό α μ α ς 1

Ραντεβού στην όμορφη θεσσιιλαγίκη όπου
καινούργιες, ενδιαφέρουσες μπίζνες σας
περιμένουν

Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
Νάουσα - Μακεδονίας
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στην 47η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
12-26 Σεπτεμβρίου 1982
της παγκόσμιας παραγωγής, να έρθετε σε
στενή επαφή με την προηγμένη διεθνή τε
χνολογία και να επωφεληθείτε από τις πολ
λές· ευκαιρίες που προσφέρει η δυναμικά
αναπτυσσόμενη οικονομία της Ελλάδας.

ΑΑΪΚ.Η ΓΝΩΜΒ

' Ενα κείιιενο σε uta κόλλα γαρτί. ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
η επιθυμία η φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

Δ ια β ά ζ ε τ ε

Ιας προσκαλοΰμε erro ετήσιο ραντεβού
ίων επιχειρηματιών όλου του κόσμου, που;
ενόιοφέρονται vaencKteivouv τιςεπιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Σας προσκα*
λούμε στη Διεθνή Έκθεση θεσρό>Λ>γίκης,
στο σταυροδρόμι Ευρώπης,^¿ση^λνατολής και Αφρικής.
Στη
¿χετε την ευκαιρία Υα^νημε*
σωθείτε πάνω 4 #ο Τελευταία .εππίζόΫΜατα'

ΛμΟΧΑΥΛύψ, ¿*1,

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

καί ö io f liö c r .c

Για Νεες Μπίζνες
Ραντεβού
στη Θεσσαλονίκη

Οικογένεια είναι μια ομάδα αΐ*"
μων, που τους ενώνει το αίμα ·**
τους χωρίζουν τα χρηματικά «Ρ0βλήματα.

Για να ΜΑΘΕΤΕ

2 2 .2 0 0

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Πυροσβεστική
23.364
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.376
Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
100
Ο Τ. Ε (βλάβες)
121,
Πυροσββοτική
199

απολογισμό, ευτυχώς, πολύ συχνέ
είναι θετικότερος. Έχουν βέβαια ί*®
σοκ. την ημέρα των σαράντα τοίΝ·
αλλά δεν διαφέρει πολύ από το **·
της ημέρας των είκοσι ή των τρών*
χρόνων και συνέρχονται γρήγορα**
αυτό. Οι λιγότερο θετικοί αποΜ£
σμοί οφείλονται συχνά σε εξωτερ*»
επιδράσεις.
Αλλά για τις περισσότερες YUW
κες της εποχής μας. τα σαράντα tP
νια είναι όπως τα τριάντα του π£Ρ*'
σμένου αιώνα. Αισθάνονται, ότι W¡
είναι γριές, αλλά ώριμες νέες. &
ποτέ δεν είχαν τόση πείρα και xóm
ελπίδες. ΓΓ αυτές, τα σαράντα χρά**
είναι η στιγμή, που τα τριαντάφιΛΜ
αρχίζουν ν' ανοίγουν. Η στιγμή* ***
ο ήλιος βρίσκεται στη μέση ^
ουρανού και το ηλιοβασίλεμα οΡί*
ακόμα.
j
Για τους ψυχολόγους, αν μερι·*
γυναίκες γνωρίζουν τη λενομί*
«κρίση των σαράντα χρόνων»
περισσότερες περιπτώσεις, αυτή t
κρίση δεν οφείλεται μόνο στην ψ**
κία. Κατά κανόνα, αυτές οι γυνοΜΙ
έχουν ένα παρελθόν, που δεν ή«®1
ικανοποιητικό, ή ενα πρόβλημα®"
παρόν. Βέβαια, η ηλικία μετρά*1
αλλά, περισσότερο απ' αυτή, μετράς
η συμπεριφορά κάθε ατόμου, η β·™1
δράσή του απέναντι στα χρόνιο· *
στάση του απέναντι στη ζωή. Σήΐ*ρα, άντρες και γυναίκες έχουν στα ΐ|
ρια τους ότι χρειάζονται για να ςΤ
σουν καλά και να κάνουν τα σαράν'°
χρόνια τους μια θαυμάσια περώ®*
τη; ζωής τους.

αργά ή γρήγορα, τις απασχολεί λίγο
ή πολύ. Όσο για τον ψυχολογικό
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2Qχιλ Ναούοης-Βέροιας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα α να λα μ βά νουμ ε ό λ ε ς
ΟΡΓΑΝΟΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΓ
Διεθνής Έκθεσή U t ασολο νίκης
ΕγΥατία 154, θεοόΟΛβνίκΓΐ TnV: 031-222 377,
Telex 41:2291., Τηλεγρ>'Διεύθυνση: FOIRINT
Στην Αθήνα; Μπτοαπόλεως 1 και -Φιλελλήνων
TnÄf 01-323.8051, Tete»! 021-5604
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«ΛΑΟΣ»

Κυριακή 29 Αυγούστου 1982

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3π

Κάβε
Κυριακή

Το πρόγραμμα των αγώνων
ΤΗΣ ΒΈΘΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
1η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20η

6η

Πιερικός-Βέροια
Νάουσα-Γιαννιτσά
Κιλκισιακος-Φλώρινα
Λαγκαδάς-Θήβα
¿άνθη-Αγρ. Αστήρ
Νίκη Β.- Αλεξανδρούπολη
Κοζάνη-Εορδαϊκός
Καλαμαριά -Ολυμπιακός
Λββαδ. ή Πρέβεζα-Πανβρακικός
Καβάλα-Τρίκαλα

2»1

Κέροια-Λεβαδ. ή Πρεβεζα
Λγρ. Αστήρ-Νάουσα
Λαγκαδάς Κιλκισιακός
Φλώρινα-Ξάνθη
Θήβα-Νίκη Β.
Αλέξανδρού πόλη-Κοζάνη
Γιαννιτσά-Πιερικός
Εορδαϊκός- Καλαμαριά
Θλυμπιακός-Τρίκαλα
" *· Πανθρακικός-Καβάλα

7η

,,,
...

...

...

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η
η

3τϊ
*·“

•. ·

• · · · Κοζάνη-θήβα

...

Καβάλα-Βέροια
Νάουσα-Φλώρινα
• · · · Κιλκισιακός-Ξάνθη
· " · Νίκη Β.-Λαγκαδάς

···· Πιερικός-Αγρ. Αστήρ
···· Καλαμαριά-Αλεξανδρούπολη
···· Αεβαδ. ή Πρέβεζα-Γιαννιτσά

...
. ·.
...

•· ■· Τρίκαλα- Εορδαϊκός
• · · · Πανθρακικός-Ολυμπιακός

4η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η

....
....
....
.. V
....
....
....
....
....
....

Μητροπόλεως 72-Βέροια

. «η ·

....
...,
....
....
....
....
....
....
....
....

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η

10η

12η
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

“· *“* 5-9 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Λ Α ΣΙΕ
γόνιμη εργασία στην Αλλαντοποιία Βέροιας. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
KAm? . ^ ^ 010
τ·ά- μ* υπόγειο και πατάρι, απέναντι από τον κιν/φο
'NM. Πληρ. τηλ. 62788 Βέροια.
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ ΤΕΧ Ν ΙΤΕΣ
Κ ΑΙ Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
r ia Ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
παν0(Ηι^ “* υικόπεδο, εντός σχεδίου, περιοχή Πατρίδας, κεντρικό με
Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλέφωνο (031)
* θεσ/νίκη.
ΓΙΑ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Η Μ Η Τ Ε Ρ Α
Kvípii, προσφέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται Λαμαρινάς αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

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

17η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 31η
Τρίκαλα- Βέροια
Νάουσα-θήβα
Κιλκισιακός-Πανθρακικός
Καβάλα-Ολυμπιακός
Λεβαδ. ή Πρέβεζα-Εορδαϊκός
Καλαμαριά Γιαννιτσά
Πιερικός-Αλεξανδρούπολη
Κοζάνη- Αγρ. Αστήρ
Νίκη Β.-Φλώρινα
Ξάνθη-Λαγκαδάς

13η

....
....
.. ··
....
.. -·
. ■·.
.··■
....
.. · ·
.· ■■

....
....
....
___
....
....
___
....
....
....

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 32η
Βέροια-Πανθρακικός
Λαγκαδάς-Νάουσα
.
Ολυμπιακός-Κιλκισιακός
Εορδαϊκός-Καβάλα
Γιαννιτσό-Τρίκαλα
Αλεξανδρούπολη-Λεβαδ. ή Ιίρεβ.
Αγρ. Αστήρ-Καλαμαριά
Θήβα-Πιερικός
Φλώρινα-Κοζάνη
Ξάνθη-Νίκη Βόλου

14η

Κοζάνη-Βέροια
Νάουσα -Εορδαϊκός
Τρίκαλα-Κιλκισιακός
Λεαδ. ή Πρέβεζα Κυβάλα
Καλαμαριά-Πανβρακικός
Πιερικός-Ολυμπιακός
Νίκη Β.-Γιαννιτσά
Ξάνθη-Αλεξενδρούπολη
Λαγκαδάς-Αγρ. Αστήρ
Φλώρινα-θήβα

ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Ν Ε Α Ή Ν Ε Ο Σ
^ Υνώσεις λογιστικής για βιβλία Λ' κατηγορίας, αγγλικής γλώσΥΡθφομηχανής και Τέλεξ. Πληρ. τηλ. 26.961 Βέροια ώρες 9-2

2} 2^2

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΠΟΡ

•· · ·

Λαγκαδάς-Βέροια
Νάουσα-Καβάλα
Καλαμαριά-Κιλκισιακός
Πιερικός-Λεβαδ. ή Πρέβεζα
Κοζάνη-Τρίκαλα
Νίκη Β.-Πανθρακικός
Ξάνθη-Ολυμτπακός
Φλώρινα-Εορδαϊκός
Θήβα-Γιαννιτσά
Αγρ. Αστήρ-Αλεξανδρούπολη

Βέροια-Εορδαϊκός
Κιλκισιακος-Νάουαα
Κοζάνη-Νίκη Β.
Πιερικός-Ξάνθη
Καλαμαριά-Λαγκαδάς
Λεβαδ. ή Πρέβεζα-Φλώρινα
ϊρίκαλαθήβα
Καβάλα-Αγρ. Αστήρ
Πιινθρ/κός-Αλεξανδρούπολη
Ολυμπιακός- Γιαννιτσά

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

προσφέρει το κατ/μα

,

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η

9η

Το πρόγραμμα

Βέροια-Νίκη Β.
Ολυμπιακός-Νάουσα
Κιλκισιακός-Λεβαδ. ή Πρέβεζα
Τρίκαλα-Κ αλαμαριά
Καβάλα Πιερικός
Πανθρακικός-Κοζάνη
Εορδαϊκός-Ξάνθη
Γιαννιτσά-Λαγκαδάς
Αλέξανδρού πόλη-Φλώρινα
Θήβα-Αγρ. Αστήρ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η

Μικ ρ έ ς

16η

,,,,

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 34η
Γ ta ννιτσά- Βέροια
Νάουσα-Κοζάνη
Εορδαϊκός· Κιλκισιακός
Αλεξανδρούπολη-Ολυμπιακός
Αγρ. Αστήρ-Πανβρακικός
Θήβα-Καβάλα
Φλωρινα-Τρίκαλα
Λαγκαδάς-Λεβαδ. ή Πρέβεζα
Ξάνθη- Καλαμαριά
Νίκη Β.-Πιερικός

Βέροια- Καλαμαριά
Αλεξανδρούπολη-Νάουσα
Κιλκισιακός-Καβάλα
Πανθρακικός-Τρίκαλα
Ολυμπιακός-Λεβαδ. ή Πρέβεζα
Εορδαϊκός-Πιερικός
Γιανιτσά-Κοζάνη
Αγρ. Αστήρ-Νίκη Β.
Θήβα-Ξάνθη
Φλώρινα-Λαγκαδάς

Βέροια-Θήβα
Λεβαδ. ή Πρέβεζα-Νάουσα
Κιλκισιακός Πιερικός
Καλαμαριά- Κοζάνη
Τρίκαλα Νίκη Β.
Καβάλα-Ξάνθη
Πανθραιακός-Λαγκαδάς
Ολυμπιακός Φλώρινα
Εορδαϊκός-Αγρ. Αστήρ
ΓιαννιτσάΆλεξανδρούπολη

8η
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30η 15η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η

Βέροια-Ολυμπιακός
—άνθη-Νάουσα
Νίκη Β.-Κιλκισιακός
Ααγκαδάς-Κοζάνη
Φλώρινα-Πιερικός
Θήβα- Καλαμαριά
Αγρ. Αστήρ-Λεβαδ. ή Πρέβεζα
Αλεξανδρούπολη-Τρίκαλα
Γιαννιτσά-Καβάλα
ΕυρδαϊκόςΠανθρακικός

5η

11η

Αλεξανδρούπολη Βέροια
Νάουσα- Πιερικός
Κοζάνη-Κιλκισιακός
Νίκη Β.-Καλαμαριά
Λαγκαδάς-Τρίκαλα
Φλώρινα-Καβάλα
Θήβα-Πανβρακικός
Αγρ. Αστήρ-Ολυμπιακός
Γιαννιτσά-Εορδαϊκός

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21 η

■-···
'“ *
■· · ·
■·: ·
'···
" ··
""
""

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 33η

18η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 35η
Βέροια- Αγρ. Αστήρ
Καλαμαριά-Νάουσα
Κιλκισιακός Τ ιαννιτσά
Εορδαϊκός-Αλεξανδρούπολη
Ολυμπιακός-θήβα
Πανθρακικός-Φλώρινα
Καβάλα-Λαγκαδάς
Τρίκαλα-Ξάνθη
Λεβαδ. ή Πρέβεζα-Νίκη Β.
Πιερικός-Κοζάνη

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 36η
Φλώρινα-Βέροια
Νάουσα-Τρίκαλα
Αλεξανδρούπολη-Κιλκισιακός
Αγρ. Αστήρ-Γιαννιτσαλ
Θήβα-Εορδαϊκός
Λαγκαδάς-Ολυμπιακός
Ξάνθη-Πανθρακικός
Νίκη Β.-Καβάλα
Κοζάνη-Λεβαδ. ή Πρέβεζα
Πιερικός-Καλαμαριά

....
....
....
....
... ·
....
....
....
....
....

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 37η

...
..,
...
...
...
...
...
...
...

Βέροια-Ξάνθη
Πανθρακικός-Νάουσα
Αγρ. Αστήρ-Κιλκισιακός
Αλεξανδρούπολη-θήβα
Γιαννιτσά-Φλώρινα
Εορδαϊκός-Λαγκαδάς
Ολυμπιακός-Νίκη Β.
Καβάλα-Κοζάνη
Τρίκαλα Πιερικός

...

Λεαδ. ή Π ρέβεζα-Κ αλαμαριά

19η

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

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 38η
Νάουσα-Βέροια
Κιλκισιακός-θήβα
Φλώρινα-Αγρ. Αστήρ
Λαγκαδάς- Αλεξανδρούπολη
Ξάνθη-Γιαννιτσά
Νίκη Β.-Εορδαϊκός
Κοζάνη-Ολυμπιακός
Πιερικός-Πανθρακικός

Κιλκισιακός-Βέροια
Νάουσα-Νίκη Β.
Ολυμπιακός- Εορδαϊκός
Πανθρακικός-Γιαννιτσά
Καβάλα ■Αλεξανδρούπολη
Τρίκαλα-Αγρ, Αστήρ
Λεβαδ. ή Πρέβεζα-θήβα
Καλαμαριό Φλώριvu
Πιερικός-Λαγκαδάς
Κοζάνη Ξάνθη

Καλαμαριά-Καβάλα
Λεβαδ. ή Πρέβεζα-Τρίκαλα

«Δρακομανία» πλήττει
τη Θεσσαλονίκη!..
Θεσσαλονίκη. 28. -Δ ρακομανια", έχει καταλάβει
τις γυνα ίκ ες των δυτικών συνοικιών της
Θ εσσαλονίκης. Κ αλλιεργημένη προφανώ ς
και από ορισμένα «εντυπωσιακά» δη μ οσιεύ
ματα: Ετσι, καθημερινά εμφανίζεται και μια
γυναίκα, που διαλαλεί ότι συνάντησε τον
«Δράκο». Οτι ο «Δράκος» τη ς επιτέθηκε
κ.λπ.
Μετά την περίπτωση τη ς 23 χρονη ς μοντελίστ κ.
Κ αλανταρίδου, που βάφτισε «Δράκο- κά
ποιον νεαρά, που έκανε τη φυσική του
ανάγκη κοντά στα νεκροταφ εία του Αγίου
Π αντελεήμονα, σ το υς Α μπελοκήπους, χ τε ς
τα μεσάνυκτα εμφανίστηκε μια 52χρονη γ υ 
ναίκα (το άνομό τη ς δ*ν κρατήθηκε γιατί το
περιστατικό θεω ρήθηκε ασήμαντο) που με
τις ψ ω νές τη ς ξεσήκωσε τη γειτονιά της στη
Μ ενεμένη, όταν κάποιος νεα ρ ό ς ζήτησε να
τον πληροφορήσει για μια διεύθυνση. Μα
ζεύτηκε κόσμος για «συμπαράσταση» στην...

δρακοκτυπημένη γυναίκα αλλά ο νεα ρ ό ς
(ξανθός, με μηχανάκι, όπω ς θ έλου ν και τον
δράκο ορ ισ μ ένες εφ η μ ερ ίδες) «περιέργω ς»
δ ε ν έφ ευ γ ε. Οι ά νδ ρ ες εν ό ς περιπολικού
που έφ τα σ ε επί τόπ ου είδαν εκ α το ντά δ ες
άτομα να τον... περιεργάζονται και α υτόν
α πορη μ ένο να το υ ς περ ιμ ένει για... β ο ή θ εια
Το π λή θος δ ε ν σκόρπισε ο ύ τε ακόμα και όταν
α π οδείχτηκ ε ότι ο νεα ρ ό ς ή ρ θε από το χωριά
του και έψ α χνε σ υ γ γ ενείς του στην περιοχή.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα όρια για συζητή
σ εις γύρω από το «Δράκο» ορισμένοι με το
γνω στό «Ράδιο αρβύλα» μετέδω σαν την «εί
δηση» σ' όλη την πόλη, που για ακόμα μια
φ ορά ξενύχτη σ ε ανα μ ένοντα ς το νέο χ τύ π η 
μα του δράκου - φάντασμα.
Στο μεταξύ, στο σκοτάδι βρίσκονται οι έρ ευ ν ες
που κάνουν οι α ρ χές, για να βρεθεί κάποιο
στοιχείο, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη
διαλεύκανση τη ς δολοφ ονίας τη ς 20 χρονη ς
φοιτήτριας Αναστασίας Α λεξανδρίδου.

ΓΙΟΡΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3, 4, 5 Σεπτεμβρίου 1982
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ

Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

Α Γ Γ Λ ΙΚ Α

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΔΕΝ ΧΑΝΟ ΥΝ '
ΤΗΝ ... ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ
Η πρόοδος της επιστήμης και της
τεχνικής δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο
της ζωής μας, εξασφαλίζοντας μας
ανέσεις, πού δεν μπορούσαμε ούτε να
τις φανταστούμε, πριν από μερικές
δεκαετίες. Άλλαξε επίσης και τις
ιδέες μας, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό
και δημιούργησε ένα χάσμα μεταξύ
των γενεών. Πατί είναι βέβαιο, στο
εξής, ότι οι νέοι της εποχής μας δεν
θεωρούν απόλ.υτες τις αξίες, με τις
οποίες γαλ.ουχήθηκαν οι προηγούμε
νες γενεές, αν δεν τις απορρίπτουν
κατηγορηματικά.
Διδαχθήκαμε να λέμε την αλήθεια,
να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας
εμπιστοσύνη, να είμαστε έντιμοι
και να εργαζόμαστε σκληρά. Δυστυ
χώς, οι νέοι δεν πιστεύουν πολύ σ'
αυτές ης αρχές. Πολύ συχνά, είναι
δύσπιστοι και ανειλικρινείς και δεν
θεωρούν αρετή την εργασία, παρά
στο βαθμό που αποφέρει σημαντικά
κέρδη. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια,
ότι είναι ανέντιμοι και κακοί. Απλούστατα. βλέποντας ότι οι γονείς τους
έμειναν φτωχοί, ύστερα από είκοσι
και πλέον χρόνια έντιμης εργασίας,
διαπιστώνοντας ότι εξαπατήθηκαν
πολλές φορές, από εκείνους ακριβώς
στους οποίους είχαν τοποθετήσει την
εμπιστοσύνη τους, αμφισβητούν την
αξία των παλιών ηθικών αξιών.
Οι σημερινοί νέοι δεν πιστεύουν,
ότι οι καλές πράξεις τους θα βρούν
την αναγνώριση και την ανταμοιβή
τους... στην άλλη Ζωή. Βιάζονται,
ανυπομονούν και δεν καταλαβαί
νουν, ότι η ανταμοιβή, ηθική ή υλι
κή, θα' ρθει οπωσδήποτε. Δεν κατα
λαβαίνουν. προπαντός, ότι, όποιον
τρόπο ζωής κι' αν επιλεξουν, εκείνο
που μετράει περισσότερο είναι ο
σεβασμός, που θα εμπνεύσουν στον
εαυτό τους και στους άλλους. Αυτή η
αλήθεια είναι ο κοινός παρονομαστής
όλων των αξιών της ζωής, σ' όλες τις
χώρες και σ' όλες τις εποχές.

Καμιά φορά, όταν κοιτάζουμε από
το παράθυρό μας, η ομίχλη, οι σκό
νες ή οι καπνοί μας εμποδίζουν να
διακρίνουμε καθαρά την γραμμή του
ορίζοντα. Κατά τον ίδιο τρόπο, στην
κοινωνία όπου ζούμε. πολλά πράγμα
τα μας εμποδίζουν να ξεχωρίσουμε
το καλό από το κακό, να χωρίσουμε
•τους αμνούς από τα ερίφια».
Γ ϊ αυτό, δεν κάνουμε άσχημα,
όταν δειχνόμαστε γενναιόδωροι, ανα
καλύπτοντας δικαιολογίες για κάποια
κακή πράξη, αναζητώντας τις αιτίες
μιας εχθρικής αντίδρασης, αποφεύγοντας να καταδικάζουμε και να
τιμωρούμε πρόχειρα κάθε παράπτω
μα. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει
να προχωρούμε πολύ μακριά, αρνούμενοι για τον εαυτό μας, ή τους άλ
λους κάθε αίσθημα ευθύνης. Όταν
δικαιολογούμε τα πάντα, δεν κάνου
με καμιά διάκριση μεταξύ του καλιού
και του κακού και δημιουργούμε μια
σύγχυση, που δεν μιις επιτρέπει να
ξεχωρίσουμε τι είναι και π δεν είναι
σωστό.
Θαυμάζουμε τους καλούς, γιατί η
καλοσύνη είναι ένας φάρος, που,
παρά τους ανέμους και ης καταιγί
δες, στέκεται ακλόνητος, για να φωτί
ζει το δρόμο των παραπλανημένων,
Ο καλός είναι ένας ήρεμος, πράος και
εύθυμος τύπος, που, όμως, μένει αμε
τακίνητος στις ηθικές αρχές του. Εί
ναι ο άνθρωπος στον οποίον απευθυ
νόμαστε ενστικτωδώς, όταν έχουμε
ανάγκη από βοήθεια ή υποστήριξη
Είναι ο άνθρωπος που δεν μετράει
την επιτυχία του με την επιτυχία των
άλλων, αλλά θυμάται πάντοτε και
προσπαθεί να εφαρμόζει αυτά που εί
πε ο Κίπλιγκ: «Αν μπορείς να
πιστεύεις σ' εσένα, όταν όλοι προς σε
όυσπιστούνε... Κι αν, σαν σε μπλέ
ξουνε ψεύτες, εσύ με το ψέμα δεν
μπλέξεις. . Κι αν μπορείς να διοτρέχεις στο κάθε λεπτό όλο το δρόμο...
τότες δική σου θε να' ναι ολ' η >*ή μ
ότι μέσα της κλείνει».

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 1982
Με τις παληές τιμές
• αν πληρωθούν μέχρι 31/8/82
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ
που οφείλουν εισφορές παληές
δηλαδή από το 1980. 1981 και μέ
χρι τον μήναΜόίο του 1982. θα
πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές
τους αυτές μέχρι 31 Αυγούστου
Ό 89
Και ο λόγος που tía πρέπει να
νίνει auto από τους οφείλοντες τέ
τοιες εισφορές είναι ο εξής.
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 3246 σ' άλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές
οι εισφορές οι παληές 11980. 1981
και 1982 μέχρι ΜάίοΙ πληρωθούν
μετά την 31 Αυγούστου. θα πληρω
θούν με τις καινούργιες τιμές.
I ιιό συγκεκριμένα. Αυτοί οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν
μέχρι τώρα 1900 το μήνα, το ασφά
λιστρο αυτής της κατηγορίας έγινε
2500 όρχ, το μήνα, ούξηση δηλαδή
κατά 600 δρχ. επάνω.
Στην Δ κατηγορία το οσφάλιστρο μέχρι τώρα ητον 2350 τώρα
έγινε 3100 δηλαοπ αύξηση κατά
750 δρχ. το μήνα.
Ιτην Ε' κατηγορία δηλαδή όσοι
πλήρωναν 2800 τώρα θο πληρώ
νουν 3700 αύξηση καίά 900 δρχ.
το μήνα.
Στην ΣΙ κατηγορία το ασψ-Λΐστρο ήταν 3500 δραχμές τώρα έγι
νε 4.600 δοχ.
Από την έκτη κατηγορία και τιό
νω είναι προαιρεπκές οι κατηγορίες
και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε.
ανάλογο κατσ
ιονίζεται ακόμη άτι οι εισφορές
του 1980 μπορούν νο πληρωθούν
μέχρι τις 31 Αυγούστου χωρίς τέλη
κοθυστερήσεως Ακόμη πληροφο-

ριακσ ανοφέρεται ότι λόγω της
απεργίας των εισπρακτόρων που ως
γνωστό κράτησε 48 μέρες και ακό
μη λόγω των καλοκαιρινών αδειών
θο πρέπει οι ασφαλισμένοι - όσοι
μπορούν - να πενρούν από τα γρσφεία του ΤΕΒΕ (οίπλα στην Κλινική
Αβρομίδη - Βέροια! από τις * 30 το
πρωί μέχρι τις 11 π ώρα για να πλη
ρώσουν τις οφε.λομενες εισφορές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ιπους
υυφαΛίσμενους που κεφαλαιοποιησαν τις παληές τους εισιζορέι να
μην ξεχνούν την υποχρέωσή τους
να καταβάλουν κανονικά τ*ς δόσεις
που οφείλουν.
ΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε 1.Η.Ε.1
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΙΊΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
•
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΛΛΊΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερριιίυυ 6 )
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροηόλχως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ· 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ,
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. · Τραπεζών
όρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν κπιστρέφονται.

ΑΓΑΠΙΛΟΥ

εφροντιστήρια με παράδοση και πείρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Συμπληρωματική διδασκαλία με σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

ΜΕΡΑ 9 1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

J

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ
Γ ΑΛΛΙΑΣ-ΗΠΑ
Για τον αγωγό της Σιβηρίας
ΠΑΡΙΣΙ
Ο εμπορικός οικονομικός πόλε
μος μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης
για ίο θέμα Γης προμήθειας αμερικα
''»κής τεχνολογίας για Γην κατασκευή
του αγωγού αερίου από την Σιβηρία
οδηγείται, ως φαίνεται, προς εκτόνω
ση. παρά τις μερικές ενδείξας κλίμα
κώαεώς του.
Ηδη Γάλλοι επίσημοι δήλωσαν
προχθές ότι οι αμερικανικές κύρω
σης εναντίον δυο γαλλικών εταιριών
που προμηθεύουν εξαρτήματα για
τον ονωνό θα έχουν μιρκή επίδοαση

Δεν τελείωσε
ο αγώνας μας
ΛΕΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΑΡΑΦΑΤ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 (ΑΠΕ)
«Ο αγώνας μας δεν θα τερματι
στεί παρά μόνο με την δίκαιη λύση
του παλαιστινιακού προβλήματος,
που σημαίνει εγκαθίδρυση του δικού
μας ανεξάρτητου κράτους στη γή
μας. δήλωσε ο πρόεδρος της παλαι
στινιακής ερυθρός ημισέληνου Αρ.
Φάτχ Αραφότ, αδελφός του Παλαι
στίνιου ηγέτη κ. Γιασερ Αραικάτ.
Ο Λρ. Αραφάτ έκαμε τις δηλώ
σής αυτές χθές όταν επισνέφθηκε
τραυματίες. Παλαιστίνιους μαχητές,
που νοσηλεύονται στο γενικό νοσο
κομείο Λευκωσίας.
Ο Παλαιστίνιος ηγέτης εξέφρασε
ευχαριστίες προς τον κυπριακό λαό
για την βοήθεια που παρέχει στον
παλαιστινιακό αγώνα και χαρακτήρι
σκ την ισραηλινή επιδρομή στο Λί’βα
νο γενοκτονία εναντίον του λιβανικού και του παλαιστινιακού λαού.

στην πολίτική των παραγγελιών των
εταιριών που έχουν την έδρα τους
στη Γαλλία.
Οι κυρώσεις επεβλήθηκαν στην
εταιρία »Ντρέσσερ Φράνς» θυγατρι
κή της αμερικανικής .Ντρέσσερ
Ινταστρις. και στην .Κρέζο Λουάρ»
ύστερα από παράδοση στην Μόσχα
τριών αεροσυμπιεστών.
Ωστόσο διπλωμάτες δήλωσαν ότι
η αμερικανική κυβέρνηση η οποία
βάλλεται επίσης από τους Αμερικα
νούς επιχειρηματίες αναμένεται να
επιδιωξε^ρυμβιβασμό που θα αποτρένει ανεπανόρθωρη ζημιά στις σχέ
σεις μεταξύ των δυο πλευρών του
Ατλαντικού και θα διαιρυλάξει την
αξιοπιστία της Ουάσιγκτων.
Ωστόσο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες
δήλωσαν ότι οι παρατηρήσεις του
αντιπροέδρου Μπούς δεν είναι δυνα
τόν παρά να αυξήσουν την οργή των
Γάλλων για τον χειρισμό του θέμα
τος της απαγορεύσκως από την Ουά
σιγκτων.
Ο κ. Μπούς σε λόγο του είπε ότι
«Λυπάμαι, αλλά οι ΗΠΑ είναι η ηγε
σία του ελεύθερου κόσμου kui με την
κυβέρνηση αυτή αρχίζουμε και πάλι
να ενεργούμε ως ηγέτες».
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

pos ενημερώνουν τον

Επίσημοι δήλωσαν οτι είναι πολύ
νωρίς να προβλεφθούν ο επιπτώσεις
στην .Κρέζο Λουάρ» τόνισαν όμως
ότι υψηλό ποσοστό των πολύπλοκων
μηχανημάτων που κατασκευάζονται
στην Γαλλία καλύπτεται από αμερι
κανικές άδειες παραγωγής.

Τις μεταθέσεις 12 πρέσβεων
επικύρωσε, προχτές, το υπουργικό συμβούλιο. Συγκε
κριμένο τοποθετούνται:
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Στεφ. Σταθάτος αν
τί του κ. Μ. Κωττάκη (συνταξιοδότείται)
ΓΕΝΕΥΗ: Αθ. Π ετρόποολος αντί του
κ. Α. Χωραφά (συνταξιοδοτεΐται)
ΚΑΙΡΟ Αντ. Νομικός (από την π ρ ε 
σβεία τη ς Σόφιας)
ΣΟΦΙΑ I Μ πουρλογιόννης
ΟΣΛΟ: Γ Χ ριστογιόννης
ΕΛΣΙΝΚΙ Σπ. Α δαμόπουλος
Κ0Υ8ΕΙΤ: Εμμ Σταματίοο αντί του
κ, Λ Βρόιλα (τοποθετείτα ι στο Κ έν
τρο)
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Π Οικονόμου αντί
του κ. Σπ Χρυσοσπόθη (αποχωρεί για
λ όγους υγείας)
ΜΑΔΡΙΤΗ Μ, Μ αζαρόκης
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Δ Η ρακλείδης
Στη μόνιμη σντιπροοω πείο της ΕΟΚ
τοποθετείται ο κ. Αλ. Ζαφειριού

εξειδικευτείτε
γιά να ξεχωρίσετε
...γιατί ίο μέλλον ανήκει στους άδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
• ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠ Ο Υ ΔΕΣ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ

Ο Γιαρουζέλσκι φοβάται την «Αλληλεγγύη»

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2) τμήματα άπονο.των ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγορη σταδιοδηηιιϊα
Σ το Φροντιστήριο · . ΖΑΦΕ.· Ιι
Αριθ. αδείας Υκ. Παιδείας
Ιδρυαηυς 4627/80 Λειτουργίας 1615/80
Μητροπόλεως 31-Περικλέους 2-ΒΕΡΟΙΛ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Σ το κτίριο των φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

τοιμάζονται πυρετωδώς για την δεύ
τερη αυτή επέτειο των συμφωνιών
.του Γκντάνσκ. Συγκεκριμένα:
Ο κ. Καζιμιέρ Μπαρτσκόφσκυ. μέ
λος του Πολιτικού Γ ραφείου, σε λό
γο του στο Στεττίνο προειδοποίησε,
ότι οι διαδηλώσεις θα αποτελέσουν
προοίμιο γενικής απεργίας και ενδέ
χεται να οδηγήσουν σε ένοπλη εξέ
γερση. Σης δηλώσεις του, που ανα
δημοσιεύονται από τον ελεγχόμενο
Τύπο, προσθέτει, ότι «αντιμετωπίζου
με μεγάλη πολιτική απειλή».
Ο κ. Ζμπίγκνιου Μπούζακ. ηγέτης
της Αλληλεγγύης, ο οποίος κρύβεται
σε άρθρο του σε παράνομο δελτίο,
κάλεσε τους Πολωνούς να κατέβουν
μαζικά στους δρόμους, για διαδηλώ
σεις υπέρ της Αλληλεγγύης, παρά το
ενδεχόμενο να πυροβολήσει η Αστυ
νομία και να πνιγούν οι συγκεντρώ
σεις στο αίμα.
ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο κ. Μπουζάκ τονίζει, ότι το μέλ
λον του Συνδικάτου δκικυβεύεται
από το αποτέλεσμα των διαδηλώ
σεων και ότι αν ο λαός κατανικήσει
τους φόβους του, τότε ο αριθμός των
διαδηλωτών θα είναι μεγαλύτερος
από τον αριθμό των αστυνομικών και
των ειδικών μονάδων για πς ταραχές.
«Τότε οι αστυνομικοί θα βρεθούν

Ολοκληρώνεται
η αποχώρηση
Παλαιστινίων

ΤΕΛ ΑΒΙΒ 28 (ΑΠΕ)
Σε συνέντευξή του στην ισραηλινή τηλεόραση ο υποστράτηγος Αμίρ
Ντρορί, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η
αποχώρηση των μαχητών της Οργανώσεως για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης, καθώς και των συριακών ενόπλων δυνάμεων, από τη
Δυτική Βηρυτό, θα ολοκληρωθεί μέ
χρι και την προσεχή Πέμπτη.
Ο υποστράτηγος απέφυγε εν τούτοις να πει πότε θα συμπληρωθεί η
εκκαθάριση και των τελευταίων κατα
λοίπων των ανταρτών.
Στη συνέντευξη που έδωσε,
καθώς παρακολουθούσε την αποχώ
ρηση δια ξηρός των υποστηριζομένων από τη Συρία μαχητών του
παλαιστινιακού
απελευθερωτικού
στρατού, ο στρατηγός Ντρορί, που
διοικεί το βόρειο μέτωπο του Ισραήλ
και ήταν επικεφαλής μιας από τις
μονάδες που εισέβαλαν πρώτες στο
Λίβανο, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας
λόγος να μη συμπληρωθεί η αποχώ
ρηση μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου.
Την ίδια γνώμη όμως φαίνεται
πως έχει και ο Αμερικανός ειδικός
απεσταλμένος κ. Φιλίπ Χαμπίμπ που
την εξέφρασε κατά τη διάρκεια
συναντήσεώς του. την περασμένη
Τετάρτη, με τον υπουργό αμύνης του
Ισραήλ κ. Αριέλ Σαρόν,
Αλλά και ο πρόεδρος επί των
εξωτερικών υποθέσεων της αμερικα
νικής γερουσίας, Τσάρλς Πέρσυ είναι
της ίδιας γνώμης, καθώς δήλωσε

στους δημοσιογράφους, Λίγο πριν
την αναχώρησή του προχθές για την
Κύπρο, ότι η επιχείρηση αποχώρηση
των παλαιστινιακών δυνάμεων από
τη Δυτική Βηρυτό θα τελειώσει
•πολύ ταχύτερα και με λιγώτερες

δυσκολίες απ' όσες προβλέπονταν».
Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής
πραγματοποίησε επίσκεψη αστραπή
στη Βηρυτό από την Κύπρο, κατά τη
διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με
τον πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ελιάς
Σαρκίς και τον εκλεγμένο διάδοχό
του κ. Μπεσίρ Τζεμαγιέλ.
Ο κ. Πέρσυ που επιθεώρησε τα
τμήματα των 800 Αμερικανών πεζο
ναυτών της διεθνούς δυνάμεως εποπτείας είχε επίσης συνομιλία με τους
ανώτερους Αμερικανούς. Γάλλους
και Ιτιιλούς αξιωματικούς που είναι
μέλη της επιτροπής συντονισμού της
δυνάμεως.
Κατά τον κ. Πέρσυ, η αποστολή
της διεθνούς δυνάμεως εποπτείας θα
ολοκληρωθεί «μέσα σε όχι περισσό
τερες από
15 ημέρες· και «πολύ
ταχύτερα και με περισσότερη ασφά
λεια από όση προέβλεπε αρχικά το
σχέδιο, που είχε καταστρωθεί με τη
μεσολάβηση του κ. Φιλίπ Χαμπίμπ.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής που
δήλωσε ύπ δεν είχε καμιά επαφή
προχθές με τον πρόεδρο της ΡΣΟ. κ.
Γιασέρ Αραφάτ. τάχθηκε υπέρ της
επαναλήψεως. το ταχύτερο δυνατό,
των ισραηλοαιγυπτιακών συνομιλιών
για την παροχή αυτονομίας στους
Παλαιστινίους.

Αρμένιοι εκτέλεσαν
Τούρκο διπλωμάτη
χτες στον Καναδά
ΟΓΤΑΒΑ, 28. πραγματοποιώντας την απηλή τους, ότι θα ¿«νκχτνπησοι ν μετά την αιματηρή επιθιση στο αεροδρόμιο τητ Λγχνυας. Αρ
μέ»!«« Εξτρεμιστές σκότωσαν χτες με καταιγισμό πυροβολισμών τον
στρατιωτικό οκολουθο της τουρκικής πρεσθείας στην Οττάύα, συνταγV ι«υρ*ιΧ Λιπίμιιμπιιρ ωκηώυηχΓ
cuto τους πΐ'ροοολιουυϊ'ί που ρίγτηκυν

1) τμήματα αποφοετων ΛΥΚΕΙΟΥ

•
•
•
•

κοςμο

ΤΑ ΤΑΝΚΣΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Βαρειά ατμόσφαιρα επικρατεί στην
Πολωνία όσο πλησιάζει η αναμέτρη
ση της προσεχούς Τρίτης μεταξύ της
χούντας και της Αλληλεγγύης ενώ η
πολωνική τηλεόραση απεκάλυνε
προχθές ότι την Πέμπτη σημειώθη
καν βίαιες ταραχές στο Λότζ όπου
και συνελήφθηκαν 100 άτομα.
Ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι άρ
ματα μάχης έκαναν την εμφάνισή
τους στο Στεττίνο και φορτηγά αυτο
κίνητο της πολιτοφυλακής στο Γκν
τάνσκ.
Στις συγκρούσεις του Λότζ έλαβαν
μέρος 800 οπαδοί της Αλληλεγγύης
που προκάλεσαν ταραχές στο αμαξο
στάσιο των λεωφορείων της πόλεως.
Όπως ανέφερε η τηλεόραση οι ταρα
χές του Λότζ αποτελούσαν απάντηση
σε προκηρύξεις που καλούσαν το
λαό σε διαδηλώσεις.
Η τηλεόραση παρουσίασε σκηνές
Στο Παρίσι εκπρόσωποι της κομ από συνοπτικές δίκες των συλλημουνιστικής Γενικής Συνομοσπον φθέντων, για τους οποίους είπε, ότι
δίας Εργασίας 5ήλ.ωσαν ότι τα αμερι μόνο 30 δεν είχαν προηγούμενα με
κανικά μέτρα απειλούν και τους 800 την Αστυνομία. Οι συλληφθέντες
εργαζομένους στο εργοστάσιο της καταδικάστηκαν σε πρόστιμα.
•Ντρέσσερ - Φράνς» στην Χάβρη
Στο μεταξύ, ενώ η Πολωνία βαδί
που εξάγει το 90% και πλέον της ζει προς την αναμέτρηση της Τρίτης
παραγωγής της σε βαρειά μηχανήμα
που ενδέχεται να είναι αποφασιστική
τα και που εξαρτάται κατά μέγα μέ για το μέλλον ίου καθεστώτος τόσο η
ρος .από τις προμήθειες και την χούντα, όσο και η Αλληλεγγύη προε
τεχνολογία της ιιμερικανικής συγκενικής εταιρίας της.

Μεταθέσεις
12 πρέσβεων
Σήμερα Κυριακή 29 Αυγσύστου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Τέγος ή Ζήσης Κλ.
Βενιζελαυ 52
τηλ. 22120 2)966
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Κωνσταντούδης Αν.
Εδέσσης 4
τηλ. 24723 22032
για παιδιατρικά περιστατικά.
Μπέρσος Γεώργιος
Μητροπόλεως 29
τηλ. 22251 - 27900
για χειρουργικά και γυναικολσγικά περκττστικά-

τη TBÄgf ΤΓ 3 ΑΠ ’ ΟΛΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Λαφάρας Βασίλειος
Σταδίου 122, τηλ 23)75
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Λημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77. τηλ. 25757
ΣΤΗ Ν ΑΟΥΣΑ
Ιέω ιννιδης Δ η μ ή φ ι ο ϊ

Κύρτση Γ τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιας Αθαν.
τηλ 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελί6ης Παύλος

tvnvtinv τον μfo n m u m to x iv 'P ·· τον
που είχε οταμιιτήοει σ' ένιι κόκκινο ifuνά ρν στο κέντρο της καναδικήν πούσι ύοιιοας Ο Ρράσιης ή ot δράιτιιε δ ιίς υγον
- ,
..
Iην ίι-ΙΙννη για την (νιλοφονια ανιΑα« η ορ/Λνωοη ·Κ ια « 6 ρ ημ ιις Δικαιαοί'·
νης γιο Ii[V Α ριυνική Γενοκτονία». μι
ονώννμα τηλτη,'ηήμαίιι m a γραιηία
i/viov πρακτορείων ιιήήοιω ν στην ( h
f/ιΐκι ( h άγνωοΐικ που εηλπ|ώνηο«ν

μπροστά σε μια πολύ δύσκολη εκλο
γή. Θα πρέπει να πυροβολήσουν και
φοβούνται να πυροβολήσουν, γιατί
είναι η λαϊκή εξουσία. Ομως, ίσως
να καταφύγουν στο μέτρο αυτό».
Ο κ. Μπουζάκ πρόσθεσε, ότι αντι
λαμβάνεται, ότι η απόφαση για την
διαδήλωση μπορεί να προκαλέσει θύ
ματα. Αν όμως περάσει ο Αύγουστος
χωρίς διαδηλώσεις, τότε σημαίνει,
για τις Αρχές, ότι η Κοινωνία και το
Συνδικάτο τσάκισαν. «Στην περίπτω
ση αυτή, δεν θα διστάσουν να απονομιμοποιήσουν την Αλληλεγγύη είπε.
Οι Αρχές, πρόσθεσε, δεν θα ανακαλέ
σουν παρόμοια απόφαση, την οποία
είναι έτοιμοι να υπερασπίσουν με τί
μημα την αιματηρή καταστολή των
απεργιών. Όταν η Αλληλεγγύη απονομιμοποιηθεί, θα σβήσει στην Ιστο
ρία.

ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ
ΑΕΡΟΠΕΙΡ ΑΤΕΣ
Οι δυο Πολωνοί αεροπαρα
τές, που κατέλαβαν το βράδυ
της Τετάρτης αεροπλάνο των
πολωνικών αερογραμμών, που
εκτελούσε δρομολόγιο Βουδα
πέστη - Βαρσοβία και το υπο
χρέωσαν να προσγειωθεί στο
Μόναχο είναι ενεργά μέλη του
συνδικάτου
«Αλληλεγγύη»
στην Πολωνία και δήλωσαν ότι
η ενέργεια τους έγινε από τον
φόβο των αντιποίνων εναντίον
τους, ανακοίνωσε η αστυνομία
του Μονάχου.
ΣΤΟ ΣΤΕΤΤΙΝΟ
Σημαντικές φάλαγγες ελαφρών
αρμάτων μάχης κύκλωσαν το βράδυ
το Στεττίνο ενώ περίπου 200 φορτη
γά και στρατιωτικά οχήματα της
Πολιτοφυλακής πήραν θέσεις έξω
από tu ναυπηγεία «Λένιν» του Γκν
τάνσκ. σύμφωνα με μαρτυρίες ταξι
διωτών, που έφθασαν προχθές στη
Βαρσοβία. Οι φάλαγγες των τεθωρα
κισμένων κυκλοφορούσαν στους
δρόμους της πόλεως, προφανώς για
επίδειξη δυνάμεως.
Στο Στεττίνο, την περασμένη Τρί
τη, οι 10.000 εργάτες των ναυπη
γείων «Αντολφ Βάρσκι» «προσπάθη
σαν». κατά την επίσημη ανακοίνωση,
να «απεργήσουν» αλλά η Διεύθυνση
τους απείλησε ότι θα κλείσει τα ναυ
πηγεία. Πάντως, γεγονός είναι, ότι
στις 18 Αυγούστου απολύθηκαν
εργάτες από την εργασία τους.
Στο Γκντάνσκ, μια φάλαγγα από
φορτηγά της Πολιτοφυλακής και
κλούβες της Αστυνομίας κατέλαβαν
θέσεις κοντά στα ναυπηγεία «Λένιν»,
Ωστόσο, Πολωνός δημοσιογράφος
δήλωσε προχθές, ότι δεν πιστεύει, ότι
η αναμέτρηση της Τρίτης θα είναι και
η τελική. «Εχω ένα λόγο να πιστεύω,
ότι η διαμαρτυρία αποβλέπει στο να
δοκιμάσει πόσο χαλύβδινα είναι τα
νεύρα μας ανάλογα με ιην αντίδραση
των Αρχών», πρόσθεσε ο δημοσιο
γράφος μιας των ελεγχόμενων εφημε
ρίδων.

Τα τάνκς του στρατηγού Γιαρουζέλσκυ εμφανίσθηκαν πάλι στους δρόμο)#
για να συντρίψουν την αντίσταση του πολωνικού λαού.

Πρόωρες εκλογές
στην Ισπανία
ΜΑΔΡΙΤΗ 28 (ΑΠΕ)
Η φθορά της εξουσίας και οι απο
στασίες ανάγκασαν την Ισπανική
κυβέρνηση και το πολιτικό κόμμα,
στο οποίο βασίζεται, την «ένωση
δημοκρατικού κέντρου», να αιφνιδιάσουν τους αντιπάλους τους, προκη
ρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές
εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 28
του επομένου Οκτωβρίου.
Επιστρέφοντας από τις όιακοπές
του. ο πρόεδρος της Ισπανικής
κυβέρνησης Λεπόλντο, Κάλ,βο Σοτέ
λο. και με τη σύμφωνη γνώμη του
προέδρου του κόμματος της Ένωσης
Δημοκρατικού Κέντρου κ Λαντελίνο
Λαβίγια, θεώρησε πως έπρεπε να στα
ματήσει η εμφανιζόμενη «αιμορρα
γία», στα στελέχη του κόμματος,
δεδομένου ότι 40, βουλευτές αποστάτησαν σε λιγώτερο από ένα χρόνο,
δημιουργώντας τέσσερα άλλα κόμμα
τα στο χώρο του κέντρου.
Περνώντας στην αντεπίθεση, ο κ.
Κάλβο Σοτέλο ανακοίνωσε προχθές
το πρωί στο υπουργικό συμβούλιο
την απόφασή του να διαλύσει τα κορτές (Κοινοβούλιο και Γερουσία), και
στη συνέχεια επισκέφθηκε τον βασιληά Χουάν Κάρλος στην Πάλμα της
Μαγιόρκας, ο οποίος και υπέγραψε
το Προεδρικό Διάταγμα της διάλυ
σης της βουλής.
Ο κ. Κάλβο Σοτέλο, που ανέλαβε
πρωθυπουργός της χώρας την επομέ
νη του αποτυχόντος πραξικοπήμα
τος, της 23ης Φεβρουάριου του 1981,
τόνισε σε ραδιοτηλεοπτικό του μήνυ
μα προς τον Ισπανικό λαό πως είχε
την πρόθεση να εξαντλήσει τα χρονι
κά περιθώρια της σημερινής Βουλής,
που λήγουν τον Μάρτιο του 1983.
Αλλά, οι συνεχείς αποστασίες καθώς
και η εμφάνιση στο χώρο τοο κέν
τρου αρκετών νένων πολιτικών κομ
μάτων, άλλαξαν την κατάσταση.

Εκπρόσωπος του κομμούνια,
κόμματος της Ισπανίας χαρακτή.
•σαν βιαστική» την απόφαση τοι)
Κάλβο Σοτέλο, ενώ τα άλλα κόμμβ·
του κέντρου αντέδρασαν με τον Λ*
τρόπο, δεδομένου ότι η προκήρβί*
εκλογών για τον Οκτώβριο, δεν το«
αφίνει μεγάλα περιθώρια οργάνωσης
Από την άλλη πλευρά, το σοσιαλ*
στικό κόμμα της Ισπανίας το οπού
επιθυμούσε την ομαλή λήξη ΠΚ
θητείας της σημερινής βουλής, αντέ
δράσε με ηρεμία, χαρακτηρίζονται
την απόφαση του κ. Κάλβο Σοτέλ*
σαν πολύ λογική, λόγω της ύπαρχοί
σης κυβερνητικής αδυναμίας.

φαρμακείο:
Μπάλιου - Ούτα
τηλ. 29759
Αύριο Δευτέρα 30 Αογο-1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδ
φαρμακείο:
Γιώργου Τροχόπουλαυ
τηλ. 22968
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακ
Μπουλασικης Μανώλης
τηλ. 25340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Μηχανημάτων
Νομού Ημαθίας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ανακοινώνει ότι από 29.8.82
αρχίζει την εκκαθάριση των μητρώων του και καλει τα μέλη
του να περνούν από τα γραφεία του Σλοματείου (που στεγάζον
ται στο Εργ. Κέντρο) τις εξής ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάβ
βατο και ώρα από 6.30 έως 9 μ,μ. έχοντας μαζί τους την αστυ
νομική ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθένειας.
Εκ του Σωματείο«

Ε.ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΑ-Α.ΣΑΜΑΡΑ

—iimvw Ατι «lin ΒαναντυπτΊσονν»

Ο κ. Κ τμιόυτ» Κανί Γκοννγκόψ. τμπορικός ιτί'μόονλος της τουρκικής
πραΚ κίος είχ« πυρο(Μ>)η0ιί »<« τρα»*μιιτκπιε ώ ιριά I cm οπό το διαμέρι
σμα »ου στην Ο ττάώ ι. τον περασμένο
Απρίλιο. Ο - Μυστικός Στρατός για
την Λττλενβερωση της Αρμένιος»
Μικλικηστ ιό η την «νΟύνη γ ια την
επίβταη αυτή.
( ) συνταγματάρχη:: Λλτιχίσ σκοτώθηκι από οχτώ π η α ίικ τ το ν τον έ.τληϊαν
UTO Χες ιχλι και οτην Μώυοκσ
Η χοναΛιχή itm vvouia iSantAVOi tiηόαιιο (ΐνύριιίποκι-νη-Υητό χπ· {vu-, ί',-m.
πτος λιγιτα ι ότι αοΜ/,ήφθη αλλά όιν
υπάρχουν πιριοοότερςς λτπτ«>μίρ«ι/ι
Από to IV73, Αρμίιτοι ιέτρ ιυ ιπ τίς
έχουν nviu.m ilι ιην »ιπιϋνη γιο τιΛ ο λ ο
ηονίες τουλάχιστον 3)1 Ιούρκυιν διπλέ«
μισών o to ιςω τιοικό
Η IIMI'UHU ΙΟλΙΟΙιχή Ijtoiiüij Λι'μι
Vli-v εςιρεμ ιιπ ώ ν ι pvt Ti'ÍV ·ι»6 δί·π
tix'iupuórí «ιεο tiio o frn W · ιη : Λ'/κυρ ιι; Λποιπεικοσώΐηκιιν οχτώ ότδόιι
ι « αρμέ vi κι c μυστι κί ; οργανυιοι ι : ,η
τηύν vu ιιπονιμηΐΐιι Λικαιοούνη για την
οηαγή π ιρ ίπ ο ί' *νι>- Ιχταιΐ|ΐμ ιρίου Λρμινίιιιν από roi _ ΤοιΌκοι ; ro |9|V κιιι
να ιδρύσουν δικό τους Κ(κ’ιτι>: στην πα·
ιριδο τους.

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ Ρ ΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 23.780 - ΒΕΡΟΙΑ
Σας περιμένουμε Μαλακούση 2 0
από 1η Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

Α ΓΓ Λ ΙΚ Α -ΓΑ Λ Λ ΙΚ Α -ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

VIDEO SYSTEM

Ο ΑΡΑΦΑΤ
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

POflflfflhû: Οοα απέρειναυ
Μνε d tk « χωματερές »
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
Με

Τον ίδ,° Ρυθμό συνεχίζε-

!!ΐηα7Ι°°»ρση «U το θάψιμο tco
fOOOK:'V(j)v
f
1
*Jto Νομό μας όπως

και στον γειτονικό Ν ομό Π έλλης.
Χ ιλιάδες τόννοι ροδάκινω ν
π ο ικιλία ς χά λ και ελμπέρτας οδη-

0 Αλέκος Παναγούλης
μίλησε
για
τον Ανδρέα
και τον
σοσιαλι
σμό του
ο ΊΜη™.
'11 *
^
«ou - η ' 1(00 μίλησε για εβνικοσοσιαλιστικές τάσης μέσα στο ΠΑΣΟΚ
"Όΐς ίο»
να παραλληλίσει την πολιτική του κ Α. Παπονδρέου με
' ,Jt>νΤ(,Λ Ιτλερ και του Μουσολίνι υπήρξε ο Αλέκος Παναγούλης, αδελφός
'failι σειρά «ν.Ο.
- - ·1
—
_ -. Ί ^ηο υ σε «μια
συνεντεύξεων ·»
και
«·· -δηλώσεων
,^
του,
—
η το Ι97·ι
ήταν
-ί|'Ίΐιν{,ρ^."0<η^-0πηκές στο ζήτημα αυτό και επικριτικός έναντι του κ.

ίόούοι
™Ατ|ς "'*ντήσεις (κύρια σημεία) που είχε δώσει το 1974 ο Αλέκος Πανα
‘Κτήσεις που του υπεβλήθησαν από Βλλην(δα δημοσιογράφο:
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
f*a,,ai'6p|o
ο δικός σου σοσιαλισμός από τον σοσιαλισμό του κ.
AAEKCiv
®*ν υιοθέτησες, πολιτικά τουλάχιστον;
"θόςμνη. " ''Α Ν α ΓΟΥΛΗΣ: Ο κ. Παπανόρέου πιστεύει ότι ο προοδευτι^λογ(Γ! ην°-|θυνότητα. Συρράφει ωραίες λέξεις, ηχηρές φράσεις, χτίζοντας
'^ϊι.ΐιοϋν Μ νεΦελώματα. Όπως άλλοι χρησιμοποιούν χωρίς να την
μ*όν<, της? 1
δημοκρατία · αλλά εκείνοι τουλάχιστον δίνουν μια κάποια
■ ηνόρί- 'ΐΜο,'Ρβτίας στην οποία εμφανίζονται ότι πιστεύουν · έτσι και ο κ.
» 0'ί ’,010ν1ΓΧρησιμοποιεί τη λέξη σοσιαλισμός χωρίς να μπορεί να μας εξη
ν.°λλά π αοοιαλιομό εννοεί. Γιατί και ο Μουσολίνι για σοσιαλισμό μιλού,.
ΡοΧωρώντας το στα άκρα τον έφτασε τελικά στον φασισμό. Και ο
ν^^υδρφ ω σ ε τον δικό του νεφελώδη σοσιαλισμό σε ναζισμό. Με τα
Αεν
χτίζει και ο κ. Παπανδρέου τον σοσιαλισμό του...
ι ΆΑ,Εκ Οτ~νΓΤϋ* ν° Πι°τεύβις στον σοσιαλισμό του, όποιος κι είναι αυτός.
“*ν «ι)/ίί, . ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Ομολογώ πως όχι. Γιατί ο κ. Παπανδρέου
*° 1961 ,,
V10 πρώτη φορά. Έχει μιλήσει και το 1964 και το 1965 και
^ μ α τα . μ.,10, ' 968
δυστυχώς γι’ αυτόν κάθε φορά λέε\ δ\αφορετ\κύ
^Κούς · *^Τήθη|ςε Άίχ το 1968 που ανήκε ιδεολογικά. Και μπροστά στους
, 0ν7άδες ¿ " μ ’-Ρ'κπνικής και της ευρωπαϊκής τηλεοράσεως, μπροστά σε εκα^ «τον νημοσΐ0νράφους δήλωσε πως ανήκει στο Νιού ντήλ. στα νέα σύνο^0 ,δεο)Ι'ϋ,ΓΚ"ιτα^·’σΡϋ· Και εκεί ανήκει...)
νΓ^,^^.^Ρόγραμμα του κ. Παπανδρέου, το επαναλαμβάνω είναι ένα
Τόο0 όση01''1' ,®αο για το πολιτικό του πρόγραμμα αν είχαν συγκεντρωθεί
καιρούς έχει διακηρύξει σχετικά, το βιβλίο θα μπορούσε να
τιΥη,ΪΡξΓ. ο Μι1ίι: τον 7εν,κ'ό τίτλο: Διαλέγετε και παίρνετε! (...)
3 'Ράλίου μυν°? οπό τα 10.000.000 τους Έλληνες που δεν κατάλαβε στις
την ηΤΤ1 σϋνεβει στη χώρα και ούτε τώρα το έχει καταλάβει. Μας είπε
■β')ν«χίζΓΤΤ| τηι»Χούντας ότι τίποτα δεν άλλαξε στη χώρα και πως ο αγώ.■ Ιον
ivy ΐ|;ύ,',ι'1α'· Αεν μπορεί να αναιρέσει τον λόγο του φανερά και προσπαθεί
'"’τήςζ ήη ^!? ° V
Εγώ όμως και πάλι τον ρωτάω; Είναι σοσια
ναft «70V
ν διαψεύσει.
διαφει
η νε°καπιταλιστής,
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ
σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε προς Έλληνες και ξένους
TOD.■· ,/^Φ
ιιππα ου:
!**’.’ 0 Αλέκος Παναγούλης αμφισβήτησε και την ειλικρίνεια
'· ΙΙπ'»^άΟη- νδμ®οϋ Υνί αντίσταση. Ιδού τι είχε πει το 1974, πάλι, ο αδελφός
. ·Καπηΐ,,
U tlVTÎ<)ÎHn V “ 1 0 Ανδρέας Παπανδρέου και την λέξη αντίσταση. Μιλούσε
η^Ίκε 0Τ ') βροντάς ότι δεν μπορεί να κάνει αντίσταση ή δεν ήθελε. Που
6,°° ήϊαν n| ηικρα της φασιστικής κατοχής και της εθνικής αντιστάσεως:
ή <iv'l>(uv(r,1 Vεμ<Ρύλιο πόλεμο; Που ήταν στα υπόλοιπα χρόνια; Που ήταν
^ °7ον ( , ') ■ '^ Κόπρος, όταν κρεμούσαν οι ‘Αγγλοι τον Καραολή; Που
,'1'1ϊόνη»,|Γ. εν°οτο; Που ήταν στην δολοφονία |Λαμπράκη; Είχε ανώτατη
ζ,^Οοίκη JT 1’’· Αεν είπε ούτε μια λέξη, Που ήταν στις εκλογές του 1963;
,.jll0v»cû ί; ΓΤ'ν ’·':,βί·Ρνητική θέση του και την αμερικανική υπηκοότητα. Και
Z < m S S ± θέλω να πολιτευθώ». Εξελέγει βουλευτής. Και μετά
ίι,lj '‘ΡΜοδιά'1 tl3'tu υπ°υργείο·. Πήρε υπουργείο. Και μετά είπε: «Μπαμπά
60 ^Πήκ-c
Και έγινε το υπουργείο Προεδρίας υπερυπουργε·σ και
11 Παπαδόπουλος το 1967. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο
Ι^ΑθΜατι^ V°1’ ΙΤ'<’ αποστασίας. Για χάρη του παραμερίστηκαν στελέχη
; *
παρ,,' *ου e'Xav αγωνιοθεί·.
y '‘tOûtiK.v. ανω ΟΙ1μεία των δηλώσεων του αείμνηστου Αλέκου Παναγούi u Γ1ν ifeS"W° τι 0 νε“ 7ερος των Παναγούληδων, Στάθης, είναι συνεπής
οτο KrUAYlK^ „ΧΡαΜμή που χάραξε ο ήρωας αδελφός του και συνεπώς
l‘H u j(tyjlvó θ κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευθεί υπέρ αυτής τον
"τα αντιστασιακό κατά της δικτατορίας.

ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
°δ ό ς Μιαούλη 2 - Τηλ. 24835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
01 Κ ίβ ΐ'έ ί «ης Α ', της Β' και της Γ
^^Κ-Τήβ.
^νααίου μας να παρουσιασθοϋν στο
ρ*θυ ιοοτ Γ° υ Σχολείο« την Τετάρτη 1η Σεπτεμ·
8 2 Κ°“ ώ ρ α 1 0 π ·Ρ·
^ΛΡΥίΓ
μ3Πζοαν
r TOvn o ^ * α.πο τη
τ η μέρα
ρερ< αυτή τα προκαταρτικά
^
Μ αθήματα για την καινούργια Σχο^Ρο
I ηγ

Τάζεΐς1α
αρΧ*ζ°υν και ο» εγγραφές για όλες
- του Γυμνασίου και του Λυκείου μας.

γούνται, είτε από τους τόπ ους
π αραγω γής είτε α π ό τα δια λ ο γή τήρια και ψυγεία, σ τις χω ματερές
που άνοιξε η κυβέρνηση του
Π Α ΙΟ Κ και που τώρα, χω ρίς
καμιά ντροπή, υπερασπίζεται ο
αρμόδιος υπουργός.
Εντύποιση προκαλεί το γ εγ ο 
νός ότι καμιά - μα καμιά - α π ό τις
εφημερίδες του Π Α Σ Ο Κ δεν
έγραψε ούτε δημοσίευσε φ ω το
γραφία για το θάψιμο τω ν ροδάκι
νω ν σ τις χοιματερές και ανα ρω 
τιέται κ α ν είς τί είδους π λη ροφ ό
ρηση δίνο υν σ το υς αναγνώ στες
τους. Α ντίθετα τις προηγούμενες
χρονιές οι εφημερίδες αυτές με
ο κ τά σ τη λο υς πρω τοσέλιδους τ ί
τλους και τεράστιες φω τογραφίες
σ τηλίτευαν την «εγκληματική»
ενέργεια της «Ν.Δ.» να «θάβει τον
μόχθο του αγρότη». Τώρα έχο υ ν
καταπιεί τη γλώ σσα τους.

Εν τω μεταξύ ελάχιστες εξα
γωγές ροδάκινων γίνονται στη Λ.
Γερμανία, ενώ οι βιομηχανίες κά
νουν «εξονυχιαστική» επιλογή
των συμπυρήνων ροδάκινων που
αγοράζουν. Ούτε το παραμιρό
σημαδάκι σε ροδάκινο, πάνω δεν
δέχονται και παίρνουν μόνο την
«αφρόκρεμα».
Χαρακτηριστική
της καταοτάσεως αυτής, που
πρώτη φορά φέτος συμβαίνει με
τα βιομηχανικά ροδάκινα, είναι η
δήλωση παραγωγού ότι από τους
δέκα τόννους που θα παρέδιδε σε
βιομηχανία - όπως κάθε χρονιά
υποχρεώθηκε να πετάξει φέτος
περίπου 2,5 τόννους, μετά την
άρνηση της βιομηχανίας να
δεχθεί ροδάκινα με το παραμικρό,
έστω, στίγμα.
ΑΓΩΝΙΟΥΝ
ΓΙΑ Τ ΙΣ
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Ε ΙΣ
Μετά τις μικρές προκαταβο
λές που έδωσαν συνεταιρισμοί
και κοινοπραξίες σ το υ ς παραγω 
γούς σταμάτησαν και περιμένουν
τώρα... αποτελέσματα, που όπω ς
δείχνο υν τα πράγματα θα είναι
αρκετά δυσάρεστα.
«
Ο ι πα ρα γω γοί περιμένουν με
αγω νία τις εκκαθαρίσεις π ο υ θα
τους κάνουν και οι οποίες. όπο>ς
αναφέρουν πληροφορίες, για ο ρ ι
σμένες ποικιλίες θα α ντιπρ ο σ ω 
πεύονται με μ ο νο ύς αριθμούς.
Χ αρακτηριστικά αναφέρεται
ότι για την ποικιλία ρέντ χάβεν
που διακινήθηκε στο διάστημα
5-15 Α υγούστου, οι εκκαθαρίσεις
θα κυμαίνονται μεταξύ 5 και 7

δρα χμ ώ ν το κιλό!

ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
Μ ειωμένη κατά πολύ είναι
φ έτος η παραγω γή ροδάκινων
ποικιλίας ορε νού χάλ, εξαιτίας
τω ν ζημιώ ν που σημειώθηκαν.
Η συγκομ ιδή του άρχισε και
η ποσότητα, σ χ εδ ό ν όλη, προβλέπεται να απορροφηθεί από την
εσωτερική αγορά και να μην
καταλήξει - τουλάχιστον αυτή
στις γωματερές.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Χ θες σε ολόκληρη την Κ εν
τρική και Δ υτικ ή Μακεδονία ξέ
σπασε, στις 4-6.30 το απόγευμα,
σφοδρή καταιγίδα, με ραγδαία
β ρ ο χή , αστραπές, βροντές, δυνα
τό άνεμο και χαλάζι, που είχε μέ
γεθος όσο ένα φουντούκι.
Στο νομό Κ οζάνης η καταιγί
δα ήταν ακόμη πιό σφοδρή, όπω ς
αναφέρει σε σήμα της η ανώτερα
διοίκηση χω ροφ υλακής. Στο σ ή 
μα τονίζεται ότι επί μισή. σχεδόν
,ώρα τα πάντα είχαν καλυφθεί
από σκοτάδι και ότι 6 ισόγεια
σπίτιιι και δύο καταστήματα
κατακλύσθηκαν α τ ό νερά. Ό σ ο
για τις ζημιές στις καλλιέργειες,

Την Πέμπτη
2 Σεπτεμβρίου 1982

στον «ΛΑΟ»
Βαροαήμαντη συνέντευξη
του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑ Λ ΕΡΑ
Υποψηφίου Δημάρχου Βέροιας

Ο κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ
απαντά χωρίς καμιά
επιφύλαξη σε καίρια
και καυτά ερωτήματά μας

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
2 Σεπτεμβρίου

στον «ΛΑΟ»

Ο ΜΙΤΤΕΡΑΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 30 (ΑΠΕ)
Από την προεδρία της Δημοκρα
τίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνω
ση:
«Κατόπιν προσκλήοεως του προέ
δρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταν
τίνου Καραμανλή θα έλθει την
Τετάρτη, Ιη Σεπτεμβρίου 1982. στην
Αθήνα για διήμερη επίσημη επίσκε
ψη ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημο
κρατίας κ. Φρανοουά Μιττεράν,
Τον Γάλλο Πρόεδρο, που θα αψιχθεί στις 18-00, θα υποδεχθούν στον
αερολιμένα του Ελληνικού ο πρόε
δρος της Δημοκρατίας κ. Κων/νος
Καραμανλής, ο πρωθυπουργός κ.
Ανδρέας Παπανδρέου και άλλοι επί
σημοι.
%

δεν μπορεί ακόμα να γίνει κανί
νας υπ ολογισ μός αλλά πάντω ς
πρέπει να είναι πολύ μεγάλες.

Λαϊκά
•

λΟ

καλός, ο κ α κ ό ς κ α ί ο
ά σχημος »... W αυτά τα ... κ ο σ μ η 
τικά επίθετα έχουν στολίσει οι
ψηφοφόροι τους τρεις υποψηφίους
δημάρχους στη Βέροια.
Ποιό επίθετο ταιριάζει στον
καθένα... αυτό βρήτε το μόνοι σας,
αφού βέβαια συμβουλευθείτε και
τις ... φω τογραφίες τους!
• Στέλεχος του Π Λ Σ Ο Κ ππλη
αίασε» πρόσφατα γνω στό π αρά
γοντα του Κέντρου στη Βέροια και
τον ρ ώ τησ ε ποιόν σ κ έπ τετα ι να
ψηφίσει για δήμαρχο. Ο πότε πήρε
«α τά κ α » την απάντηση:
— Φυσικά rov Τ ααλέρα. Ε γώ
θα ψηφίσω αξιοκρατικά.
— Και, αλλά πω ς 0α σύνεργα
α τεί ο Τσαλέρας μ ε την Κ υβέρνη
ση; έπεσε αμέσω ς το »επιχείρημα»
από το στέλεχος.
— Μ α, ο Τ σαλέρας θα είναι μ ε
την Κυβέρνηση, ήλθε η απάντηση
του Κεντρώου.
— Π ω ς είναι δυνατόν;
— Αφού μέχρι τότε θα έχει
αλλάξει η Κυβέρνηση:

Ο ηγέτης της «Οργάνωσης για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης·
Γιασέρ Αραφάτ. επιβιβάσθηκε χθές
στο ελληνικό πλοίο «Ατλαντίς», το
οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της
Βηρυτού με κατεύθυνση τον Πειραιά,
δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι
στη λιβανική πρωτεύουσα.
Τον κ. Αραφάτ συνοδέυσαν έως
το λιμάνι της Βηρυτού ισχυρή δύνα
μη σωματοφυλάκων και δύο τάγματα
της γαλλικής μονάδας της διεθνούς
δύναμης, που έχει εγκατασταθεί στο
Λίβανο.
Δύο πλοία του γαλλικού στάλου
συνοδεύουν το «Ατλαντίς» έως την
Ελλάδα, όπου ο Παλαιστίνιος ηγέτης
θα παραμείνει για μερικές ημέρες,
όπως δήλωσε ο πρεσβευτής της
Ελλάδας στο Λίβανο.
Πριν την άφιξή του στο λιμάνι
της Βηρυτού, ο κ. Αραφάτ αποχαιρέ
τησε τους ηγέτες της αριστερής λιβανικής οργάνωσης «Εθνικό Κίνημα»
που είχαν συγκεντρωθεί στην οικία
του ηγέτη των Αρούζων του Λιβά
νου, κ. Ουάλιντ Τζουμπλάτ.
«Φεύγω, αλλά η καρδιιι μαυ μένει
στη Βηρυτό», δήλωσε ο κ. Αραφάτ
στους δημοσιογράφους, που παρευρίσκονταν εκεί. Και πρόσθεσε: «θα
συνεχίσω τον υγώνα. Η παραμονή
μου στο Λίβανο ήταν ένας σταθμός
στο» ο'.Ανη ασυ».
Κατόπιν ο κ- Αραφατ επιακεφθη-

Στις 19.15 ο κ Μιττεράν θα επισκεφθεί στο γραφείο του τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή,
με τον οποίο και θα έχει συνομιλίες.
Το βράδυ ο κ. Πρόεδρος της Δημο
κρατίας θα παραθέσει στο προεδρικό
μέγαρο προς τιμήν του προέδρου
Μιττεράν επίσημο γεύμα, κατά το
οποίο θα ανταλλαγούν προσφωνή
σεις. Θα επακολουθήσει δεξίωση.
Το πρωϊ της επομένης, Πέμπτη 2
Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος Πρόεδρο; θα
καταθέσει στέφανο στο μνημείο του
αγνώστου στρατιώτου και αμέσως
μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο, όπου
ο Δήμαρχος Αθηναίων θα του οπονείμει το χρυσό μετάλλιο της πόλεως.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα έχει συνομι
λίες με τον πρωθυπουργό κ. Ανδρέα
Παπανδρέου. ο οποίος το μεσημέρι
θα παραθέσει προς τιμήν του κ. Μιττεράν πρόγευμα, κατά το οποίο θο
εκφωνηθούν λόγοι.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ.
Μιττεράν θα δώσει συνέντευξη Τύ
που. Στη συνέχεια θα δεχθεί στη Γαλλική αρχαιολογική σχολή τα μέλη
της Γαλλικής παροικίας.
Το βράδυ ο κ. Μιττεράν θα παρα
θέσει στη Γαλλική πρεσβεία προς

τιμή του κ. Καραμανλή γεύμα, με το
οποίο θα λήξει η επίσημη επίσκεψη».

Πολιτιστικός
ακόλουθος
Δυτ. Γερμανίας
ήρθε στη Βέροια
Ο Ακόλουθος σε πολιτιστικά θέ
ματα του Γεν Προξενείου της Δυτ.
Γερμανίας κ. Πέτερ Σμόλκα ήρθε
χθές στη Βέροια και επισκέφθηκε
παράγοντες της πόλης, με τους
οποίους είχε συνεργασία.
Ο κ. Σμόλκα συζήτησε πολιτιστι
κά θέματα με τον πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Επιμορφωτικού Ινστι
τούτου ΒεροίΛς κ. Αντ.^Αρσέ%ή,
καθώς επίσης και ώάφοβίι θέμιφα της
γερμανικής πληροφόρηση» στην
Ελλάδα, μί'ιον δ/ντή της εφημερίδας
μας κ. Χρ. Πατσίκα.
Ο κ. Σμόλκα, που πρόσφατα ανέ
λαβε τα καθήκοντά του, έδειξε μεγά
λο ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές
σχέσεις της Βέροιας με τη Δυτ. Γερ
μανία.
Τέλος ο Γερμανός ακόλουθος
επισκέφθηκε τη Νάουσα, όπου είχε
ανάλογες επαφές.

κε το πρωθυπουργικό μέγαρο για να
αποχαιρετίσει το Λιβανέζο πρωθυ
πουργό. κ. Σαψίκ Ουαζάν, ο οποίος
τον συνοδέυσε - τελικά - ως το λιμάνι
της Βηρυτού.
Τον Παλαιστίνιο ηγέτη αυνόδκυσε. επίσης, επιτροπή, αποτελούμβνη
οπό τους ηγέτες του «Εθνικού Κινή
ματος» και του κινήματος των Σιίτών
•Αμάλ».
Στην αποβάθρα του λιμανιού τον
περίμεναν πο?Δοί πολιτικοί και θρη
σκευτικοί Λιβανέζοι αξιωματούχοι,
Παλαιστίνιοι και ξένοι. Μεταξύ
αυτών, ο μουφτής του Λιβάνου ΣεΓχ
Χασάν Χαλέντ. ο τέως πρωθυπουρ
γός του Λιβάνου, κ. Σελίμ Aλ Χός. ο
Αμπού Ιγιάντ. ένας από τους ηγέτες
της «Αλ Φιιτάχ», καθώς και ο πρε
σβευτής της Γαλλίας στο Λίβανο, κ.
Πώλ Μάρκ Ενρύ.

Τι κρύβει
ο κ. Παπανδρέου;
Orar προ καιρού ο β ουλευτής
κ . Γ. Π έτοος, το »διαμάντι του
Π Α Σ Ο Κ » ό π ω ς απεκ α λείτο αχό
τους οπαδούς του Κινήματος,
κ αταφ έρθηκε εναντίον του κομμα
τικού μηχανισμού και κ α τή γγειλε
»ύποπτα στοιχεία» στους κόλπους
tou κόμματος κ α ι της κυβερνήσεω ς, ο κ , Α νδρέας Π απανδρέου
δεν απάντησε. Π ροτίμησε την στγή,
που όμω ς τον άφ η σε κ α ι to r α φ ή 
νει εκτεθειμένο πολιτικό απέναντι
στον ελληνικό λαό. Τότε πολλά
σ τελέχη και οπαδοί του Π Α Σ Ο Κ
είπαν o n ο Π έτσας ήταν - δήθεν πράκτορας της Α εξιάς κ α ι ότι όλα
όσα κ α τή γγειλε ήταν φ αντασιώ 
σεις του.
Τώρα ένα άλλο κυβερνητικό
σ τέλεχο ς του Π Α Σ Ο Κ , ένας
ακραιφνής σοσιαλιστής κ α ι δημο
κράτης, ο Σ τάθης Π αναγούλης.
κ α τα γγέλλει
ότι
μέσα
στο
Π Α Σ Ο Κ κ α ι στην κυβέρνηση
υπάρχουν »ύποπτα στοιχεία» και
κατηγορεί τον κ , Π απανδρέου ότι
γνωρίζει κ α λά τα στοιχεία αυτά
και τα κ α λ ύ π η ι. Κ αι πάλι, όμως,
ο Π ρόεδρός του Κινήματος δεν
απάντησε στα σημείο αυτό και για
ά λ λη μια φορά έμεινε εκτεθειμένος
απέναντι στον ελληνικό λαό, που
^δικαιολογημένα πλήρτ avapum iται.·
_
*»- · m
*
* Τι κρύβει με ήντα ιω π ή του o-»c.
Παπανδρέου; ΑεννοαύΟ α αην α γ ά *γκη, όιΑος κ ά θε υπεύθυνος χολ ΡΛκ ο ς άνόρας, να μ ίλη σ τι 'κ α ι να
• λογοδοτή σ ει· στον ελληνικό λαό
για την σοβαρή αυτή κ α τα γγελία
που γίνεται σε βάρος του ίδιου, του
κόμματός του και της κνβερνήοεω ς από εξέχοντα κομματικά και
κυβερνητικά σ τελέχη του;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Και από την έδρα
Δεν μας έφθανε ο χείμαρρος της κομμυυνισττκής προπαγάνδας που διοχετεύετύι μέσω του ραδιόφωνου και της τηλεοράσεως. Δεν μας έφθανε η κομ
μουνιστική προπαγάνδα, που διεξάγεται ασύδοτα από τις κομμουνιστικές
οργανώσεις και τους αριστερούς δασκάλους οτο σχολείο. Δεν μας έφθανε ο
κατακλυσμός των κομμουνιστικών εντύπων που διαδίδονται με χίλιους τρό
πους στη νεολαία. Έρχεται τώρα, το ίδιο το κράτος και περνάει την προπα
γάνδα υυτή στο σχολικό βιβλίο για να διδάσκεται και από την έδρα.
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γεννηματάς. ανήγγειλε σαν μεγάλο... δημο
κρατικό επίτευγμα στη Βουλή, ότι είναι ηδη έτοιμα το νέα σχολικά βιβλία,
που θα περιέχουν τα «κατορθώματα» του ΕΑΜ κατά την κατοχή.
Λεν ξέρουμε τί έχουν στα μυαλά τους οι άνθρωποι αυτοί, που ο ελληνικός
λαός έφερε στην εξουσία εγνοώντας τί μαγείρευαν. Οπωσδήποτε όμως ξέρου
με τί δεν έχουν. Κι αυτό που δεν έχουν είναι μιό σωστή και σαφής αντίληψη
της Δημοκρατίας. Γιατί αν είχαν θα αγωνίζονταν με πάθος κατά του κομμου
νιστικού κινήματος και της ιδεολογίας του. Δημοκρατία και Κομμουνισμός
είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Όπου επικρατεί ο τελευταίος απουσιάζη η πρώ
τη. Ας μας αναφέρουν έστω και μιό περίπτωση κράτους κομμουνιστικού οι
«ιδεολόγοι« του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο να είναι σεβαστές οι στοιχειώδεις ελευ
θερίες του λαού.
Η πρέπει συνεπώς να πιστεύουν ότι το κομμουνιστικό κίνημα τίναι δημο
κρατικό - οπότε καλά κάνουν και το προπαγανδίζουν ή να μην πιστεύουν
στη Δημοκρατία - οπότε μας εξαπατούν.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Επίκαιρες ιστοριούλες

Χαρά και εργασία
Χτές το πρωί αντκρυσά το φίλο
μου τον Απεργιάδη vu ξύνει τη μύτη
του χαζεύοντας στο περίπτερο τους
τίτλους των εφημερίδων.
- Δεν πήγες στη δουλειά; τον ρώ
τησα.
- Έχουμε απεργία εοω και τριάν
τα μέρες.
- Δεν σας πληρώνουν τα εισιτήρια
του αστικού;
- Ποια εισιτήρια; Μας έχουν
πούλμαν της εταιρείας να μας παίρνει
από τον όροφο της πολυκατοικίας
μας και να μας αφήνει στην πλατφόρ
μα της δουλειάς. Απέλυσαν όμως
μιαν εργάτρια.
- Και δεν της πληρώσαν αποζη
μίωση:
- Ποιός το είπε. Τα σκάαιιν μέχρι
δραχμής Όμως η απόλυση είναι
απόλυση!
- ΚΓ έμεινε άνεργη η κακομοίρα:
- Βρήκε δουλειά με το πρώτο.
Όμως η απόλυση είναι απόλυση.
- Ώστε ζητά να επμναπροσληρθεί
για λόγους συναισθηματικούς. Συνδέθηκι μβζί σας ασφαλώς τόσο
πολύ_
Οι/u ζωγυαφιστούς δε θέλει να
μας δει. Όμως η απόλυση είναι από
λυση.
- Είστε πολλοί που απεργείτε;
- Τέσσερεις χωρίς την αφεντιά
μου.

_ Και οι άλλοι τριαντα πέντε;

Συμπαρίστανται;

—Μη σώσει κβι συμπαρασταθούν.
Αν τολμούν ας δουλέψουν,
- Μα δεν υπάρχει προστασία της
«•«νπΛίΙΙΓ*
- Υπήρχε. Τώρα έχουμε σοσιαλι
σμό.
- Και πως ζουν τις οικογένηές
τους χωρίς το μεροκάματο;
- Για ένα συνειδητό εργαζόμενο
υπάρχει θέμα συνέπειας στις γραμμές
που θα χαράξει ο τελευταίος τεμπελ
χανάς του συνδικάτου αρκεί αυτή η
γραμμή να έχει μέσα της το στοιχείο
της άρνησης κάθε εξουσιαστικής
παρέμβασης του κατεστημένου.
Μπήκες:
- Ο εργοδότης σας πως αντιδρά;
- Ποιός τον ξέρει, Τον κλείσαν
στη ψυλακή. Τριμελές, γιατί οπέλυσε
στέλεχος συνδικαλιστικό.
- Δε μου είπες πως η εργάτρια
50» απέλυσαν ήταν στέλεχος συνδι
«ολιστικό,
^ Λεν ή(*ν. Επρόκειτο όμι,ις νυ
την εκλέξουν πρόεδρο του σωμα
τείου ΚλοιστοΟφαντουργών της γει
τονιάς της.
- Έχει πολλούς κλωστούφαν
τουργούς η γειτονιά της;

— Αυτή και την αδελφή της.
— Και είναι στη φυλακή ο άνθρω
πος για τον αστείο αυτό λόγο;
— Πλήρωσε και βγήκε. Τον ξανα
κλείσαν όμως γιοτί αρνήθηκε να πληρώσει τα ένσημα του τελευταίου
μηνός.
— Μα δε με μίλησες για απεργία;
— Εμείς απεργούμε. Ό χι το ΙΚΑ.
— Και σαπίζει ο δόλιος γι' αυτό
στη φυλακή;
— Πλήρωσε και βγήκε. Τον κλεΐ
σαν όμως πάλι γιατί δεν παρέδωσε τη
δουλειά που ανέλαβε στους συνειιιι
ρισμούς.
— Και ποιός θα είχε βγάλει την
δουλειά αφού εσείς απεργυύσατε;
— Η απόλυση της εργάτριας ήταν
η προβοκάτσια που μεθοδεύτηκε γιο
να αιιμποταριστεί σε τελική ανάλυση
ο αγώνας των συνεταιρισμών ενάντια
στους μεσάζοντες, Η φυλακή rivai η
θέση των εχθρών του λαού,
ι - Πλήρωσε πάλι και, βγήκε;
— Ναι. Σήμερα ;0 πρωί όμως ήλ
θαν. τον πήραν και τον κλείουν ικσιΐ«- Πάλι στη φυλακή*
— Ό χι. Στο τρελλοκομείο.
Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος ν' αντέξει τόση σοσιαλιστική ευτυχία.
Επίκαιρος

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οδός Μιαούλη 2 - Τηλ. 24835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
— Άρχισαν και συνεχίζονται οι εγγραφές μαβητών
στο Νυκτερινό Σχολείο μας.
— Γίνονται δεκ το ί για εγγραφή εργαζόμενοι νέοι και
νέες, ανεξάρτητα an o την η λικ ία τους.
— ,ΐεη ο υ ρ γο ύ ν ό λες οι τάξεις του Γυμνααίον κ α ι του

Λ υκείου.
— Η φοίτηση στο Ν υκτερινό Σχολειά μ α ς α π οτελεί
ευκαιρία για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί ι*αβ ελτιώ
αει την κατάστασή του κ α ι να ανεβάσει το πνευματικό
και το κοινω νικό επ ίπ εδό του.
— Τη μέρα εργόζεσθε κ α ι ης βραδυνές ώ ρες συνέχι
ζε« τις σταματημένες σπουδές σας.
— Δίδακτρα συγκα τα βα τικ ό, προσιτά στον κ ά θε
εργαζόμενο.
— Π ληροφορίες και εγγρ α φ ές κ ά θ ε μέρα, στο Γ ρ α 
φείο του Σ χ ο λείο υ μα ς, οδός Μ ια ούλη 2, ή στο τη λέ
φω νο 24JÍ35.

Τρίτη 31 Αυγούστου 1982

«ΛΛΟΣ»

ΣΕΛ ΙΔ Α 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

123466789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Αυτές δεν είναι καθόλου σύχχρο
νες.
2. Αυτά που... γίονται ιαα πρώτη
βορά.
3 Οι ενώσεις αυτές στη χημεία,
περιέχουν οξυ γό νο .
4 Προηγήθηκαν του OLE — Ελλη
νικό σύμφωνα.
5. Ποιοτικά - Ήταν νομοθέτη; ενός
αρχαίου λαού

Του

Σαν σήμερα

δ η μ η τρη κουμ ουςη

480 - Κι mitai. τετράποδα (καθ.),
7. Του αυτοκινήτου μέρος - Ξενική
1788
κατάβαση.
?. Στην εκκλησία... κρατιέται
1866
Πρώτο συνδετικό, πυγμαχικού
όρου.
9. Τρομερή η... αλμύρα της.
1923
ΚΑΘΕΤΑ:
ι Ευχαρίστηση στην καθαρεύουσα.
2. Καρπός πού τώρα πολυτρώγεται
ικ«0 .) - Δεν κάνει εξαιρέσεις αυτή
1980
(κάθ.).
3.
' Ετσι αρχίζουν όλα τα... χρέη Μουσική νότα.
4. Των συνηθειών αποτελέσματα
ίκαθ.ι.
5. Ανσοίρεται στα θρησκευτικά
1981
βιβλία σαν κριτής του Ισραήλ Μονάδα στην ηλεκτρολογία.
6 . Τον... κάνουμε αυτόν που δυσφη
μούμε (αντίστρ.).
7. Μια μικρή κοπέλλα (δήμοι.ί Αντίστροφη κλωατούλα — Αρχι
κά αυτοκινήτων του νομού μας.
8 . Πρόθεση
Αρχαίου όρκου προ
θέμα — Αρχαίος λαός των Ρώσ
πων (οντίΛμ,).
9. Κάποιας διαστροφής σχέδια.

ΤΡΙΤΗ, 31

Σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Αργυρίου Φυυκαλά
τηλ. 22113

ΥΕΝΕΔ
ΤΡΙΤΗ, 31

5.30 0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
0.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΜΑΡΤΙΝ ΗΝΤΕΝ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 0 ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
10.30 ΤΟ ΕΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
ΠΟΤΕ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
*>

Αστυνομικά Τμήμα
Τροχαία
62 555

ΠΑ QpoAuyUju

62.666
23 43Α
24 343
23 131
26 726
26 9 2 0
23 880

ΝΑΟΥΣΜΣ
Πλατ. Καρατάσ,ου 22 532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έναντι ΚΤΕΛ

24080

Μ ν ,ο α ίτη

23 350

Στην μεγαλύτερη πολιτιστική ίιεσμη στο χορευτικό συγκρότημα
γιορτή του Ν Ημαθίας ΐΗμαθιώτικα) και στη συνεχεία αναφέρθηκε στη
για πρώτη χρονιά πήρε μέρος και ο σημασία των ΗμαΘιώτικων, στην
πολιτιστικός σύλλογος Αγ_ Μαρίνας πολνίτιστική αποκέντρωση και στη
με σειρά εκδηλώσεων. Την Κυριακή συνεργασία
των
πολιτιστικών
22 Αύγουστού, στα πλαίσια πάντα φορέων για δημιουργία πολιτιστικής
των ΗμαΘιώτικων ’82. το χορευτικό κυψέλης σε όλη την ύπαιθρο.
συγκρότημα του πολιτιστικού συλ
Ολο το πλήθος χειροκρότησε
λόγου Αγ. Μαρίνας παρουσίασε τους επανειλημμένα τα χορευτικά συγκρο
παραδοσιακούς τοπικούς Μακεδονι
τήματα της Μελικής που παρουσία
κούς χορούς στο χωριό Ν. Νικομή σαν με τον πιό παραστατικό και πει
δεια, Την Παρασκευή 27 Αυγούστου στικό τρόπο έθιμα και χορούς της
στο προαύλιο του Δημ. Σχολείου του παλιάς εκείνης χρυσής εποχής. Την
χωριού, ο καραγκιοζοπαίχτης Π. βραδιά άρχισε ο σύλλογος των ΡουΜιχοπουλος ενθουσίασε το πλήθος γκάτσι. Μερικοί νέοι του χωριού ντυ
των μικρών και μεγάλων με το Λέ- μένοι στην φουστανέλα με τα σπαθιά
φτερο Θέατρο σκιών στο έργο ·Τα στα χέρια τους προσκυνούσαν τον
αινίγματα της Βεζυροπούλας».
Αγά του τόπου για να πάρουν άδεια
Τυ τριήμερο 27. 28, 29 Αυγού- να κάνουν έρανο. Στη συνέχεια ο
’στού λειτούργησε έκθεση βιβλίου σύλλογος Κατσούλια, ο Βλάχικος
σ«ι γραφεία του συλλόγου όπου οι και τέλος οι Μπολμποτσάδες ζωντά
φίλοι του βιβλίου είχιιν την ευκαιρία νεψαν τις μνήμες των πιιλαιών που
vu Θαυμάσουν αλλά και να αγορά βρέθηκαν και νοστάλγησαν ωραίες
σουν πολύτιμα από αυτά. .
στιγμές.
Η γιορτή των ΗμαΘιώτικων '82
Στη συνέχεια ο πολιτιστικός σύλ
σε ένα από τα 16 χωριά του Ν. Ημα λογος Αγ. Μαρίνας παρουσίασε το
θίας στην Αγ. Μαρίνα - έκλεισε την παιδικό συγκρότημα με Μακεδονι
Κυριακή 29 Αυγούστου με παρου κούς χορούς που απέσπασαν πολλά
σίαση χορευτικών συγκροτημάτων χειροκροτήματα,
από το λαογραφικό όμιλο Μελικής
Την εκδήλωση έκλεισε το μεγάλο
και περιχώρων και του πολιτιστικού χορευτικό συγκρότημα του συλλό
συλλόγου Αγ. Μαρίνας. Πλήθος κό γου με τους παραδοσιακούς τοπικούς
σμου είχε κατακλύσει από νωρίς το Μακεδονικούς χορούς. Εντύπωση
προαύλιο του Αημ. Σχολείου. Την στους ξένους επισκέπτες έκανε η
βραδυά χαιρέτισε ο πρόεδρος tou τοπική αυθεντική γυναικεία ενδυμα
πολιτιστικού συλλόγου Αγ Μαρίνας σία. Πριν το τέλος της εκδηλώσεως ο
Λυμούσης Αντώνης ο οποίος εκ μέ πρόεδρος του λαογραφικού ομίλου
ρους του συλλόγου προσέφερε ανθο- Μελικής Θ. Ακριτίδης πήρε τον λόγο
Kat εξήρε την μεγάλη προσφορά των
κατοίκων προς το σύλλογο και ευχή
θηκε στενή συνεργασία. Στο τέλος
χόρεψε όλο το κοινό που είχε ενθου
σιαστεί κυριολεκτικά. Ήταν μιά
πραγματικά μεγάλη βραδυά.
Αποδείχθηκε πως οι σύλλογοι
πλησιάζουν τους σκοπούς των ΗμαΟιώτικων.
Συγκινητική η χειρονομία των
κατοίκων που για πολλοστή φορά
προσέφεραν αξιοσέβαστα ποσά, σε
μιά περίοδο που ο πολιτιστικός σύλ
λογος του χωριού έχει οικονομικές
αδυναμίες, αφού ένα χρόνο μετά την
ίδρυσή του δεν έχει επιχορηγηθεί από
κρατική πηγή ούτε μιά φορά.
ΑΝΤ. ΛΥΜ.

ΔΙΑΒΑΖΕ

ΚΑΙ

■ a ΚΟΙΜΚΜΚ.Α
Γέννησαν:
— Η Βιργινία συζ. Μιχαήλ Μαργαριτίδη εγέννησε κορίτσι και το ονόμασε
Μαρία.
— Η Ιωάννα συζ. Αγαθοκλή Σερετούλη, κορίτσι Ζαχάρω.
— Η Γεωργία συζ. Στρατή Κοτσαχρίστου. κορίτσι Δήμητρα.
— Η Μαρία συζ. Σαράντη Στεργιόπουλου. κορίτσι Ευθυμία.
— Η Κυριακή συζ. Ιωάν. Τσιπουρλιάνου, αγόρι Σωτήριος.
— Η Δροσούλα συζ. Ιωάν. Τοσουνίδου, κορίτσι Μαρία,
— Η Ευθυμία συζ. Ηλία Σαζακλίδου.
κορίτσι Ιφιγένεια,
— Η Παρασκευή συζ. Αλεξ. Κουτσίδη, αγόρι Μάρκος,
— Η Φωτεινή συζ. Σπυριδ. ΣτουΥιάννου, αγόρι Βασίλειος.
— Η Ευφροσύνη συζ. Χρ. Κοίμτζόγλου. αγόρι Παντελής.
Η Γιυννούλα συζ. Κων. Μπανιώ
τη. κορίτσι Δέσποινα.
— Η Ανθούλα συζ. Παναγ. Σαμαρά,
κορίτσι Βικτωρία.
Η Αλίκη συζ. Αντων. Φωτοπούλου, αγόρι Δημήτριος.
— Η Αναστασία συζ. Νικ. Λαζαριώτου, αγόρι Γεώργιος.
— Η Αναστασία συζ. Γειοργ. Παρί
ση, κορίτσι Βασιλική.
— Η Ιορδάνα συζ. Θωμά Τογρουζίδου. αγόρι Στέφανος.
— Η Ελένη συζ. Δημ. Σακαλή, κορί
τσι Αικατερίνη.
— Η Μαργαρίτα συζ, Κων/νου
Χατζηγιάννη. κορίτσι Αγγελική.
,— Η Ευθυμία συζ. Χρ. Μιχαηλίδου,
αγόρι Αθανάσιος.
— Η Παρθένα συζ. Νικ. Κουκουτέγου, αγόρι Δημήτριος.

— Η Δέσποινα συζ. Δημοσθένη Γουλουγάθη. αγόρι Ηλίας.
— Η Βικτωρία συζ. Δημ. ¿ίατζη
νασίου, κορίτσι Ελισάβετ.
— Η Ευθυμία συζ. Ευαγγ. Παλαμίδα,
κορίτσι Κωνσταντίνα.
— Η Όλγα συζ. Αριστ. Παπαδοπού
λαι>. αγόρι Ευθύμιος.
Η Κανπρέ συζ. Μεμέτ Μεμέτογλου. κορίτσι Μούτλου.
—Η Ευσταθία συζ. Θεοχόρη ΚάλΊ»
αγόρι Δημήτριος.
— Η Μυροφόρα συζ. Αναστ. Χρυοοστομίδου. αγόρι Χρυσόστομος.
— Η Αικατερίνη συζ. Δημ. Φουντού
λη, αγόρι Γεώργιος.
— Η Ευφροσύνη συζ. Δημ. ΒογΜΓ
τζή. κορίτσι Ισμήνη.
Παντρεύτηκαν:
— Ο Γεώργιος Τσέγκος του Αντ®νίου και η Χαριτωμένοι Δενέτσου toi)
Ιωάννου.
— Ο Ευθύμιος Σκηπητάρης 1ου
Αχιλλέως και η Ιωάννα Λαναρά τοί)
Βασιλείου.
— Ο Νικόλαος Κυριακίδης t0l)
Σωτηρίου και η Χρυσούλα Αποστολίδου του Γεωργίου.
— Ο Παρασκευάς Κουτίδης του Πίνδαρου και η Βαρβάρα - Σοφία ΠαΡ0'
στατίδου του Ιωάννου.
— Ο Πολύχρονης Χριστοφορίδΐί
του Δημητρίου και η Σοφία ΝταρλΑ"
κώστα του Στεργίου.
Πέθαναν:
— Ο Πασχαλίδης Δανιήλ του
Πασχάλη.
— Ο Χαντζόπουλος Αθανάσιος r°u
Χρήστου.
— Ο Χατζηδημητρίου Ευστράτιο?
του Γεωργίου.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ *
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανάσιος
Θεσ/νίκης-Κατερίνης-23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος

I νωστοποιείται, σύμφωνα με
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδυ*
όπως τροποποιήθηκε με τον ^·
1250/1982 ότι: η ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΑΑ'
ΝΙΔΟΥ του Ιωάννου και της ΧΡυ
σούλας το γένος Αρχοντίδου πο*1
γεννήθηκε στην Κατερίνη και κατοτ
κεί στη Βέροια επαγγέλματος φοιύί
τρία και ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝ»·
ΔΗΣ του Παναγιώτη και της Γιάΐ’
νως το γένος Ντόσιογλου που γεννίΓ
θηκε στο Σπήλαιο Έβρου και κατοτ
κεί στην Ορεστιάδα Έβρου επαγΤά
ματος φοιτητής πρόκειται να παν'
τρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον
Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου Ορεστώ'
δος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δ Ε Η . (βλάβες)
Υ δ ρ ίυ ο η
Ο.Σ.Ε (σ τα θ μ ό ςΙ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βκρμίου-Θενιζέλον
Εθνική Τμαηίζο
2 4 ,1 4 1
Έναντι ΔΕ Μ
Εναντι ΚΤΕΛ
Απποκρότους

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

ΜΑΘΑΙΝΕ

%ΕΒκΛΑ1
Π υροσβέστη
·*'’
¡Νοσοκομείο

Ροδιοιηίι

Ο Λάμπρος Κοχοώνης καταναυμα
χ ιί τουρκική μοίρα κοντά στην
Κάρπαθο .και την τρέπα σε ιρυγή,
Κρήτες εχανιχστάτκς συνθηκολο
γοόν με τον Ισμαήλ η α α ύ στις ^
Βρύσοί-ς Αποκορώνου
Η Ιταλία εκμεταλλευόμενη την
δολοφονία του στρατηγοί* Τελλΐνι
του ιήινε σε ιλληνικό έδαφος κατα
λαμβάνει ύστερο από ή>σβκρό βομβορόιπμό την Κέρκυρα
Ανοιχτή επιστολή συμπαραστά
ηΓ,(»ς προς τους Πολωνούς απερ
γούς απευθύνη ίττο την εξορία του
ο κορυφαίος σοβιετικός επιστήμων
Α ντρέί Ζοχάρωιρ την οποία υπέγρα
η/αν άλλοι ενέα ακόμη σοβιετικοί
διανοούμενοί.
Επτά εκρήξεις βομβών
από ας
οποίες μιά στην αμερικανική πρι
σβεία και μιά στην κατοικία του
Αμερικανού πρεσβευτή ΈντΥουντ
Κόρ σημειώθηκαν στη Λίμα, προ
καλώντας τυ θάνατο όύο ατόμων
και τεράστιες υλικές καταστροφές.

Am v u c k k lim e

Ε£ 9

5.35» ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛ0ΠΑ
S.50I Δ Υ Ο ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΕΒΥΘΙΑ
6 0 0I 0ι ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
I ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
) ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΠΓΜΕΣ
ί Λ0Υ ΓΚΡΑΝΤ
I ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 Η ΚΟΥΡΣΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ί ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ
I Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΤΖ0ΑΝ ΡΟΜΠΙΝΙΟΝ *|Λ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ 82

6,

Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 3. ΡΑΠΑΝΑ
ΚΙΑ - ΟΔ 4 ΛΜ1ΣΗΤΑ - ΑΓΤΟ 5 LA - ALO - ΣΟΚΙΝ
6 1LAI - ΣΟΥΣΑΜΙ 7. ΤΗΣ - ΤΣ - ΙΑ 8 . ΙΜΑΝΤΟΣ ΒΙΑ 9 ΣΑΦΗΣ - ΥΒ 10. ΕΣΑ - ΟΙΚΙΑΣ 11. ΟΣΙΟΛΟΓΟΙ
- ΜΑ 12. ΣΤΑΣΙΣ - ΣΑΜΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑΙ 1. ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ 2 ΑΝΑΜΛΣΗΜΑ - ΣΤ 3. ΠΑΠΙ
-ΣΑΦΕΙΑ 4. ΑΠΑΣΑ1 - ΝΗΣΟΣ 5. ΔΑΝΗΣ - ΑΤΣΑΛΙ 6 .
ΟΡΑΤΟΣ - ΟΣ 7. ΠΑΚΑ - ΟΤΣΥΟΓ 8. ΑΣΙ(Α) - ΣΥΣΠΓΗ
MATA) - ΒΙΟΣ 9 ΙΤΑΛΟΣ - ΚΪΑ ψ . ΔΑ — ΙΚA —ΙΑΙ 11.
ΙΣΟΤΙΜΙΑ - AMO 12. ΑΗΛΟΝΙΑ - 1ΣΛΣ,

ΕΡΤ

Γ

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υθροσ βεστω ή
Ν ο σ ο κ ο μ είο
Δ Έ Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σ τα θ μ ό ςΙ

22.222

22 505
125
25 749
24444
22233
26444
22 199
22.200

22.314
41.353

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ικ ή
Δ Ε Η (βλάβες)

I Κ Λ. Iποιοι, βοήθειες)
Αμεση Δράση
O TE (Βλάβες!
Πιιροσβίοπκή

23619
23.364
23.376
100

121

199

• Η αρχαιότερη πόλη των Ηνω
μένων Πολιτειών είναι ο Αγιος
Αυγουστίνος της Φλάριδας, που χτίσθηκε το 1565 από τον Ισπανό
ναύαρχο και εξερευνητή Πέτρο
Μενεντέζ - ντε Αβι^ές
• Νέα μέθοδος γεωτρήσεων.
Οικοςρμία μέσων, χρόνου και μεγά
λη οικολογική ωφέλεια εξασφαλίζει η
νέα τεχνολογία γεωτρήσεων για το
άνοιγμα πηγαδιών εξόρυξης πετρε
λαίου, που εκπονήθηκε στην ΕΣΣΔ.
Η νέα τεχνολογική μέθοδος προϋπο
θέτει απόκλιση των πηγαδιών από
την κατακόρυφο μέχρι 4 χιλιάδες μέ
τρα και με τον τρόπο αυτό, παρέχει
την δυνατότητα η γεώτρηση να γίνε
ται ταυτόχρονα σε κάμποσα σημεία
μιάς σχετικά μικρής εδαφικής επιφά
νειας. Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται
ήδη πλατιά στην Σιβηρίακαι στον
Βορρά, όπου κάτω από δύσκολες
φυσικές και κλιματολογικές συνθή
κες παρουσιάζεται η ανάγκη να γί
νονται σε μεγάλη έκταση γεωτρητν
κές εργασίες.
• Μι; τα κολοσσιαία ποσά, που
προσφέρουν οι διαφημιστές, ελάχι
στοι Αμερικανοί σταρ δεν έχουν υποΚύψει στον πειρασμό. Ο τελευταίος

που... υπέκυψε έναντι αμοιβής
500.000 όολλαρίων είναι ο Τζέημς
Κύμπερν, που διαφημίζει μιά μάρκα
μπίρας...
• Το μυστικό των περίφημων
βιολιών «Στραντιβάριους· βρίσκεται
στη σύνθεση των δύο στρωμάτων
βερνικιών. μι τα οποία ο περίφημος
κατασκευαστής τους τα έβαφε.
• Υγεία και μιικραβιότητα συν
δέονται με το πάχος, συνδέοπνται με
το βάρος και την σωματική άσκηση.
Ο διευθυντής του ινστιτούτου δια
τροφής, γνωστός ιατρός Βαλέρι
Σατέρνικοφ πιστεύει πως η υγεία και
η μακροβιύτητα του ανθρώπου συν
δέονται στενά με το βάρος και την
σωματική του άσκηση. Ο Σατέρνικοφ
τόνισε σε συζήτηση πως η λιτότητα
στο φαγητό, η σωματική άσκηση και
ένα εικοσάλεπτο τρέξιμο το πρωί
χαρίζουν θαυμάσια υγεία. Ο γιατρός
Σατέρνικοφ αποτελεί ο ίδιος μιά ζων
τανή ρεκλάμα τω θεωριών του. Είναι
50 χρόνων και φαίνεται το πολύ 30.
• Η γήινη σφαίρα αλλού έχει
ξηρά κι αλλού θάλασσα. Περιέργως,
όμως, και κατά γενικό κανόνα, όπου
υπάρχει ξηρά εις το εκ διαμέτρου
αντίθετο μέρος της γής μας υπάρχει
θάλασσα.

Για Νέες Μπίζνες
Ραντεβού
στη Θεσσαλονίκη
πτην 47η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
1 2-26 Σεπτεμβρίου 1982
Σας προσκαλούμε στο ετήσιο ραντεβού
των επιχειρηματιών όλου του κοσμσυ, που
ενόιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρη
σιακές τους δραστηριότητες. Σας προσκα^
λούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατο
λής και Αφρικής.
Στη ΔΕΘ θα έχετε την ευκαιρία να ενημεοωθείτε πάνω .στα τελευταία επιτεύγματα

της παγκόσμιας παραγωγής, να έρθετε σε
στενή επαφή με την προηγμένη διεθνή τε
χνολογία και να επωφεληθειτε από τις πολ
λές εμκαιρίες που προσφέρει η δυναμικά
αναπτυσσόμενη οικονομία της Ελλάδας.
Ραντεβού στην όμορφη Θεσσαλονίκη όπου
καινούργιες, ενδιαφέρουσες μπίζνες σας
περιμένουν

MMl

J

1 Ρ ιΐ|

é

Ο,ΤΙ NANAI
’ Ενας τύπος κακοντυμένος, ασχη
μομούρης και μεσόκοπος μπαίνει στα
γραφεία συνοικεσίων.
— Θέλω μιά γυναίκα, νέα. όμορφη,
μορφωμέ-νη, νόστιμη, και με πολλά
λεφτά.
Συγνώμη, αλλά για να πάρει εσάς
αυτή η γυναίκα πρέπει να είναι τρελλή.
- Ας είναι και τρελλή. Δεν με πειρά
ζει...
* * *
Συγκίνηση.
- Γιατί κλαίς έτσι:
- Για ένα κάδρο...
Ηταν λοιπόν «τόσο συγκινητικό:».
- Δεν ξέρω. Δεν πρόφτασα να το
όώ... γιατί μου έπεσε στο κεφάλι.

• Η ελεημοσύνη δεν μπαίνει
noté σε μιά καρδιά που δεν φιλοξενεί
όλες ανεξαιρέτωε τις άλλες αρετές.
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΝΤΕ ΣΑΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΏΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ ti*

ΕΝΟΧΛΗΣΗ
— Με συγχωρείτε κύριε, λέει μιά
κυρία γυρίζοντας πίσω σε έναν άλλο
θεατή ενώ παίζεται το έργο στην οθό
νη του κινηματογράφου. Μήπως σας
ενοχλεί το καπέλο μου.
- Φοβάμαι ότι ναι κυρία μου, της
απαντά εκείνος. Γιατί από την στιγμή
που ήρθαμε εδώ, η γυναίκα μου μού
λέει να της αγοράσω ένα καπέλο σαν
κι αυτό.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣ1ΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπολεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
δρχ. 2000
Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμιον - Οργανισμών
Ε.Γ,Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΓΠΤΙ. Σ Α ί
Σας περιμένει και φέτο μέσα σε ένα τελείως αν»'
καινισθέν κτίριο με όλα ία οπτικοακουστικά μέ^0
και με ένα άριστο διδακτικό προσωπικό

Τμήματα όλων των τάξεων
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων
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Λ Ε Υ Κ Η ΙΣ Ο Π Α Λ ΙΑ
ΣΤΗΝ Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η
Την*ί.^ευιαί ισοπαλάα που απέσπασε
Koun

αΚη η ΒΕΡ01Α Μίσβ ΟΓην

“Π0 τον » « « Λ ΠΑΝ
DT)flri
ü „ μπ°Ρεί παρά να θεω
oto °“'', Βετικά αποτέλεσμα. Εάν
με ->.λ Τ^ '£ομ.α αυτδ προστεθούν ή
επί τηιι c n n J*Í2? σχτ·ν ΠτολεμαΓδα
&
ΔΑΪΚ0Υ
1-1 στες
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ,
πολλά B S S " " ως κάτι’ ή μάλλον
ΒΕΡΟΙΑΤ ^ ατο ΟΤΡΠΤ°πεδο της
tponior , ' τθσο απο απόιμεως νοοΆευράς tunirte'™ “''' ÓO°
U710
&ού.ποι>«Τ ^ Σ κ“ 1 Ιροπου παιγνι
τόνος
εφαΡΜθι,ει ο Στέφανος ΓαϊtW ° f l^ lTO αυτό σπ1 σειΡά εκτός
ατο ού *° μπ°τέλεομα, μας έφερε

ναουγηγ v m

Του “σσου

οποίος Of _Τ ™ Ρ°υ Ειούγγαρη ο
tint:.Mr τ ι poo<f>fIT,l αοζήτησή μας
ΒΕΡοι a ^ ~U1ICX€? που διαθέτει η

τάνο ητ<1 μ° ηροηαντός

yxo)kn ΚV

Τον Γαί-

σπάνια 0α τρώει

* ¿ l ? PMUCdTl*0 μάτ? η ΒΕΡΟΙΑ
*πλήσου<Γ
mKxlKi^ * « PE
tpatiW,
δύναμη, κατάφερε να
«Πό Girm Ζ ς· ΥΘΠίδούχους μακρυά
ααον) IV,·
. ίττ,·ην δι'ιο περιπτώ
λές ς,ηο;'' ,α Ρ“λληλβ βρέθηκε πολ

Οι £ J®*? 0X0 rwA.

στην άμυνα και που στο δεύτερο
κ υ ρ ία ρ χ η ς πλήρως, είχε 4-5 μεγάλες
ευκαιρίες και ένα έγκυρο γκολ που
κακώς της ακυρώθηκε, ενώ για ένα
ακυροιθέν γκόλ των γηπεδούχων,
σημειώνουμε ότι από αρκετή ώρα ο
αρμόδιος επόπτης γαμμών είχε υψω
μένη τη σημαία του υποδεικνύοντας
εμφανές οφ σάϊντ του Μάγκα.
Πρωταγωνιστές των χαμένων
αυκειριών από πλευράς Βέροιας ήταν
κατά σειρά. Στο 27' ο Γκέσιος που
ύστερα από τραβέρσα του Φ. Μίλη
βρέθηκε με την μπάλλα μόνος στην
αντίπαλη μικρή περιοχή από όπου
αστόχησε. Ο Φ. Μίλης στο 3Γ που
δεν εκμεταλλεύθηκε ασταθή από
κρουση του τερματοφύλακα, ύστερα
από πανδαιμόνιο που δημιουργήθηκε
στα καρέ των γηπεδούχων. Και πάλι
ο Φ. Μίλης που στο 52' δεν πρόλαβε
κοφτή μπαλλιά του Γκέσιου. Τέλος
στο 57' είχε δοκάρι ύστερα από από
κρουση του τερματοφύλακα των
γηπεδούχων σε κόρνερ του Ισχνόπουλου.
Το γκολ της ΒΕΡΟΙΑΣ που ακυ
ρώθηκε σημειώθηκε ως εξής. Στο 40'
ο Γιατζιτζόπουλος ύστερα υπό ένα
δυνατό μπάσιμο έφθασε στη μεγάλη
περιοχή από όπου εξαπέλυσε ισχυρό
σουτ και η μπάλλα βρήκε πόδι αμυ·

Με γ ά λ ο σ κ ο ρ κ α ι
ΩΡΑΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
H «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»
Τ Ο ,τ Ϊ Ι Έ Ρ Ε Ι Α : (Του ανταπο-

• Μβνήι’
ν"η'νε πβη»ιυευκολία η Αλεξάνδρεια
Το«ιΐίό λ
0X0 Παλαιοχώρι τον
“άί £ΚβνΕΡ.η ?'.°· Η ομάδα της πόλης
011 ί-Ταιξ. ΰ
εμφάνιση, παρ'
με δυο διαφορετικές ενδε

κάδες, και θα μπορούσε να σημειώσει
περισσότερα γκόλ. αλλά οι παίκτες
της έδειξαν μια αδιαφορία θα μπο
ρούσαμε να πούμε, για την επιτυχία
και άλλων τερμάτων, Γενικά ήταν
μια καλή προπόνηση για όλους τους
παίκτες. Το σκόρ άνοιξε ο Λέκκας με

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΕΝΗ
δωμ^Τ'Ιομνχαι φροντιστηριακοί χώροι καθώς και γκαρσονιέρα ή
Τ|° οε οικογένεια για Αγγλο καθηγητή. Πληρ. τηλΐ 62075.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8ΙΜΟΑ 1.000
22θιΐίιηΤεΑο
Β® 85.000 χιλιόμετρα σε άριστη κατάσταση. Τιμή
η λθΡ. τηλ. 62.450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ Ή ΝΕΟΣ
λογιστικής για βιβλία Δ' κατηγορίας, αγγλικής γλώσ^“ΘΠχανής και Τέλεξ. Πληρ. τηλ, 26.961 Βέροια ώρες 9-2

3'9 μ,μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ-ΠΛΑΣΙΕ
29.242 P° V^ ,Î εργασία στην Αλλαντοποιία Βέροιας. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ Α π ρ ίν^ 010
Χ·μ· με υπόγειο και πατάρι, απέναντι από τον κιν/φο
ΙΓν,χχ· Πληρ. τηλ. 62788 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

Για ταπετσαρίες αυτοκινήτων.

Πληρ. τηΣ 26.904 Βέροια.

ΠΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ
μΙ"μ προοφέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

<

ΑΓΓΛΙΚΑ

πλασαριστό σούτ στο 5'. Στο 13' ο
Συναχείρης με ατομική προσπάθεια
έκανε το 2-0. Το 3-0 έγινε στο 2Γ με
σούτ βολέ του Σκόρνου μέσα από
την περιοχή. Στο 49' ο Κούντζας με
φοβερή κεφαλιά έκανε το 4-0, για να
κλείσει το σκόρ στο 55' ο Σκούρλας
με ισχυρό σούτ. Διεκρίθησαν οι Γ.
Ιασωνίδης. Μυλωνάς, Λέκκας, Καρδάκος. Μέκκας και Δημτσούδης της
Αλεξάνδρειας, και οι Δεμπρόπουλος,
Γιαντσιδιώτης, Πιτσικόπουλος και
Κίτσος του Άρεως.
Η Αλεξάνδρεια έπαιξε με τους κά
τωΟι παίκτες.
Α' ΗΜΙΧΡΟΝ: Νταλακούδης
Μυλαινάς Γ. Ιασωνίδης, Τσιβούλας,
Λάζος
Συναχείρης, Κούντζας:
ΕλκυΟεριάδης
Σκόρνος, Λέκκας,
Ταίγανίδης,
Β
ΗΜΙΧΡΟΝΟ: Γ(απακλίας
Πιτσάβας Δημτσούδης Κυριακίδης,
Θεοδωρίδης · Καρδάκος. Κούντζας,
Μέκκας Σκούρλας. Δαλαμπόρας. Η.
Ιασωνίδης.
,Ο διαιτητής κ. Κουλερίδης. του
συνδέσμου Βέροιας, πολύ καλός.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκριτού μας).
Το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμ
μα του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια μέχρι την
έναρξη του πρωταθλήματος έχει ως
εξής:
Τετάρτη 1-9-82 Πιερικός Αλεξ.
Σάββατο 4-9 Αναγέν. Γιαν. Αλεξ.
Κυριακή 5-9 Αγροτ. Αστήρ Πλατ.
Αλεξ.
Δευτέρα 6 9 Δόξα Αδένδρου Αλεξ.
Τετάρτη 8-9 Πάϊκο Γουμεν. Αλεξ.
Σάββατο 11 -9 Ολυμπιακός Αουτ.
Αλεξ.
Κυριακή 12-9 Αλεξ. Φοίνιξ Πολί
χνη?
Τετάρτη 15-9 Απόλ Λιτοχ. Αλεξ.
Κυριακή 19-9 Αλμωψ Αριδ. Αλεξ.
Εφ' όσον το πρωτάθλημα δεν αρχί
σει στις 26 Σεπτέμβρη τότε η ομάδα
της πόλης μας, θα δώσει ένα ή δυο
ακόμη φιλικά παιχνίδια, αλλά στην
έδρα της.
Γ. Σιμόπουλος

ÿ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
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νομένου για να πεταχθεί εν συνεχεία
προς την πορεία της ο Γκέσιος, ό
οποίος με πολύ ψυχραιμία την έστει
λε στα δίχτυα. Το τέρμα ακυρώθηκ
ως οφ σάϊντ.
Από την ΒΕΡΟΙΑ δεν υπάρχουν
υστερήσαντες. Η γραμμή όμως που
ξεχώρισε ήταν η αμυντική. Καλύτε
ροι των γηπεδούχων οι Βπκιρτζής.
Σαλπιγκίδης και Τόγκου.
Η διαιτησία του Κομοτιναίου κ.
Γιαντζίδη πολύ τοπική.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Αντωνάς (46 Μπαλτζής) ΧατζησΟανασίου. Γιατζιτζόπουλος, Γ. Μίλης, Παπατζίκος,
ΓΙαρίζας, Κατσώνης. Μελετίδης. Φ.
Μίλης, Γκέσιος. Ισχνόπουλος (65'
Πουρσανίδης).
ν ΠΛΝΘΡΑΚ1ΚΟΣ:
Τσολάκης
(46' Γούναρης) Νυστικάκης (54'
Δραγουμάνος) Βακιρτζής, Μπαξεβα
νίδης (57' Αμοιρίδης) Σαλπιγκίδης,
Σεραφείμ. Τόγκου (57’ Βασιλακάκης)
Ίτσας. Μαυρόπουλος, Αϊβάζης (65’
Τσέκος) Μάγκας.
Α.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
3
ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
I
Το Σάββατο στην Κοζάνη έγινε
ένα ενδιαφέρον φιλικό μάτς μεταξύ
μιυς ομάδας της Βέροιας και της Α.Ε.
Ποντίων. Το μάτς έληξε με νίκη της
τοπικής ομάδος. Αυτήν την νίκη
συνέβαλε κατά μεγάλο μέρος και ο
διαιτητής με τα «φάλτσα» σφυρίγμα
τα του. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την
νίκη της τοπικής ομάδας που έπαιξε
πιο αποφασιστικά και οι παίκτες της
τα δώσαν ο)μ για την νίκη. Αντίθετα
η Βέροια έπαιξε άσχημα και από τους
παίκτες της έλαπψε το πάθος για την
νίκη.
Παρ' όλα αυτά στο Β' ημίχρονο
Συνέχεια στην 4η
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Το τρίτο θετικό εκτός έδρας
αποτέλεσμα της Βέροιας

ατον α ν ώ ν 0υ*°' μπ,ΐ κ'αν δυνατά
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Λ·μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ

Ιτι /
Από την προχθεσινή συνάντηση των εκπρόσωπων των ερασιτεχνικών σώμα
τείων με τον υφυπουργό αθλητισμού κ. Κ. Λάλιωτη, όπου διακρίνονται ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. θεοχ. Μαναβής. ο πρόεδρος της
MENT, και ο γεν. αρχηγός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Αναστ. Τσιάρτας.
κ. Κωστάκη, ο γεν. αρχηγός του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Τσιάρτας σε
πρόσφατη συνάντησή τους.
• Σε λίγες μέρες απολύεται από
τις τάξεις του στρατού ο άσσος της
Αλεξάνδρειάς λρήατος Συναχείρης.
Έτσι ο παίκτης θα μπορεί άνετα να
παίξει στην ομάδα του αφού θα γυμ
νάζεται κανονικά.
• Σήμερα το απόγευμα επιστρέ
φει από το Κιάτο Κορινθίας ο Αρίστος Ζπρογιάννης, ο οποίος πήγε να
πάρει την οικογένεια του και να την
μεταφέρει στη Βέροια. Ο Ζαρογιάννης ως ννωσ-όν θα ανοίξει μαγαζί
στην πόλη μας και θα πιστεύεται ότι
θα βοηθηθεί από τους φιλάθλους μας
πάρα πολύ.
• Μέρα με την ημέρα βελ.τιώνεταιη φυσική κατάσταση του θαυμά
σιου παίκτη της Αλεξάνδρειάς Πανα
γιώτη Καρδάκου. Ο Καρδάκος διεκδικεί θέση στη βασική ενδεκάδα,
αφού τα προσόντα του είναι πάρα
πολλά.
• Σε θεραπεία υποβάλεται καθη
μερινά ο νεαρός άσσος της Αλεξάν
δρειάς Κώστας Αλβανός, που έπαθε
θλάση βαρείας μορφής. Ο Αλβανός
που υποβάλεται σε θεραπεία στο
φυσιοθεραπευτήριο του κ. Αχθαρίδη
οιη Θεσσαλονίκη, πιστεύεται ότι την
άλλ.η βδόμάδα (Vi rival σε θέση να
ξαναρχίσει προπονήσεις.
• Οι ενδιαφερόμενοι για όιαφή
μίση των προϊόντων τους στο εθνικό
στάδιο να απευθύνονται στη διοίκη
ση του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια στα τηλέ
φωνο 63056 - 24534 και 23240. αφού
αυτή έχει την εκμετάλλευοη του στα
δίου.
•
Στον αγώνα με την Α.Ε.Πολυ
κάστρου I I. ο τερματοφύλακας της
Αλεξάνδρειάς Νίκος Παπαηλίας
ήταν θαυμάσιος και εντυπώσιασε
τους θεατές. Μάλιστα ήταν kui το
πρώτο παιχνίδι φέτος του Παππηλ.ία.
•
Η
ασφαλιστική
εταιρεία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, που έχει πράκτορα
στην πόλη μας τον κ. Κ. ΜουσκεφΓά
ρα. κάνει δώρο στην Αλεξάνδρειά μ ιό
ποδοσφαιρική στολή γιο δέξα έξη
• Η Εθνική Ομάδα Γυναικών ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση του
της Λν. Γερμανίας, στην σκυταλο
ΛΜΣ Αλεξάνδρεια ευχαριστεί τον κ.
δράμια 4Χ 100 μέτρων, που 0ο φθάσει Μουσκεφτάρα για την προσφορά του
σήμερα στην Αθήνα για να πάρει μέ αυτή.
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
ρος στους Ευρωπαϊκούς αγώνες συν
το τελευταίο της τέστ που έγινε στο δρεια. θα κάνει στο εθνικό στάδιο επι
Βερολίνο πρώτευσε με 41" και χωμάϊωση Yta την άνετη παρακολού
97/100. που είναι το καλύτερο φετινό θηση των αγώνων, από τους φιλά
Ολους μέχρι να γίνουν οι κερκίδες.
ρεκόρ στον κόσμο.
Οπωσδήποτε η ενέργεια αυτή σχο
• Στο ίδιο μήπγκ. η σφαιροβόλος Ιλόνε Σλουπιάνεκ κυριάρχησε με λιάζεται κολακευτικό από τους φιλά
21,40 μέτρα, ενώ η Μαρλέν Γκέρ θλους.
9 Ο γιός του πρώην ποδοσφαιρι
έφερε στα 100 Μ«ρα I 1.08 και η Σίλ
στή και συμβούλου της Αλεξάν
βικι Μεντέτζκι αναδείχθηκε νικήτρια
δρειας κ. Πάνου Σαμαρά, Κωστάκης
στη δισκοβολία με 68.24 μ.
• Εξ άλλου η σφαιροβόλος tivui unó τα μεγάλα ταλέντα της ομά
Ουβέ Μπέγιερ πρώτευσε με 21.31 μέ δας των τσικό. Σίγουρα ο μικρός
τρο ενώ Ο Ούβε Άκερμαν κέρδισε τα ' Σαμαράς Οιι ι:ξελιχθι·ί σε μεγάλο παί
400 μέτρα με εμπόδια με. 49.21 και ο κτη.
• Η απόκτηση του Ηλίιι Kutauακοντιστής Ούβε Χύν κυριάρχησε με
νίκα από την Αλεξάνδρεια δεν θα
87.96 μέτρα
• Η Ένωση Ποδοσφαιρικών πραγματοποιηθεί, γιατί ο παίκτης
Ανωνύμων Εταιριών ζήτησε από τη
στρατεύεται τον Νοέμβριο και θα είχε
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να αποχή από πολλά παιγνίδια, πράγμα
της αναφέρει επίσημα το ύψος των
που δεν συμφέρει την ομάδα της πό
χρημάτων εντός των πλαισίων που
λης μυς.
πρέπει vu κυμανθούν οι αμοιβές των
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ποδοοφαιριατών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του πνταποκριτού μας)
• ΧΟές στις 5.30 μ.μ· στο εθνικό
στάδιο της πόλης μας, η Αλεξάνδρεια
έδωσε ένα ακόμη σπουδαίο μάτς, στα
πλαίσια της προετοιμασίας της. αντί
μετοικίζοντας την Αναγέννηση Γιαννιτσών. Προ του αγώνα αυτού, έπαι
ξαν οι ομάδες «τσικό· της Αλεξάν
δρειάς. Εξ άλλου αύριο Τετάρτη το
απόγευμα, η Αλεξάνδρεια θα μεταβεί
στην Κατερίνη όπου θα παίξει σε
φιλικό αγώνα με τον Πιερικό.
• Ο θαυμάσιος παίκτης της Αλε
ξανδρείας Γιώργος Γκακούδης. με
ενέργειες της διοίκησης, μετατέθηκε
στο Κιλκίς, και έτσι θα μπορεί εύκο
λα να προπονείται και να αγωνίζεται
με την ομάδα του.
• Ο γενικός αρχηγός της Αλε
ξάνδρειάς κ. Αναστάσιος Τσιάρτας,
που επιπκέφθηκε μαζί με άλλους
παράγοντες, άλλοιν συλλόγων, τον
υφυπουργό αθλητισμού κ Κ Λαλιώτη, kui τον Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Κιμ.
Κουλούρη, γω το θέμα της αναδιάρ
θρωσης τω κατηγοριών, πιστεύει ότι
τα νέα κυβερνητικά μέτρα, που θα
ανακοινωθούν μέχρι την προσεχή
Πέμπτη, θα ικανοποιήσουν όλα τα
ερασιτεχνικά σωματεία,
• Ο πιύ φορμαρισμένος παίκτης
της ΑλεξανΛρι.ίας, αυτή τη στιγμή εί
ναι ο Λντώνης Κυριακίδης. Πράγμα
τι οι εμφανίσεις τοο Κυριακίδη στα
φιλικά μάτς της Αλεξάνδρειάς, εντυ
πωσιαζουν
τους Αλεξανδρινούς
φιλάθλους.
•
Μέχρι ta μέσα Οκτωβρίου,
πιστεύεται ότι θα έχουν όημοπρατη
θεί τα έργα για την κατασκευή των
κερκίδων στο εθνικό στάδιο Αλεξον
δρείος. Λυτή την υπόσχεση πήρε από
τον ειδικό σύμβουλο του κ. Λαλιώτη,

( Γ

ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ -

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ

Πέραν όμως όλων αυτών η
ΝΑΟΥΣΑ θυ μπορούσε να είχα
πετύχει μεγαλύτερο σκορ, εάν οι παί
κτες της δεν έχαναν κλασικές κυκαι
ρίες. όπως στο 5' ο Διαμαντής σε
κενή εστία δεν κατάφερνε να στείλει
την μπάλλα στα δίχτυα με κεφαλιά,
ενώ ο ίδιος παίκτης στο 28 αστόχησε
και πάλι, όταν υπέκρουσε σωτήρια ο
Τουμπέλης.
Στο 76' Ο Ασλανίδης από τρία μέ
τρα έχασε νέα ευκαιρία, όιαν σημάδε
ψε το δοκάρι.
Η ΑΠΕ Λαγκαδά παρουσίασε μιά
εξαιρετική εμφάνιση, είχε θαυμάσια
οργάνωση στο παιγνίδι της. αλλά φά
νηκε πολύ ακίνδυνη στην επιθετική
της γραμμή, όπου στο 18' ο Δαλαμπίρας μέσο από την μικρή περιοχή
αστόχησε, ενώ στη συνέχεια« Κάκκαλης με νέο σουτ. απέκρουσε ο
Σφυντηλάς.
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 64' ο Φύτος πέρασε θαυμάσια
μπαλλιά στον Μαλιούφα. ο οποίος
μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε
τυν Τουμιτέλη. που απέκρουσε την
μπάλλα για να έρθει στον Χ'Ίωαννίδη που από πλάγια έκανε το 10.
Στο 79' ο Παπαδοπούλας εκτελεί
φάουλ και πασάρει στον επερχόμενο
Λσλ,ανίδη που έπιασε ένα δυνατό δια
γώνιο σουτ και έγραψε το 2-0.
Από την ΝΑΟΥΣΑ ξεχώρισαν οι
Διομοντής, Χ'Ίωαννίδης. Φύιος και

•

ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς, Χ'Ίωαν^
νίδης. Πολυβιάκης (46' Μαυρουδουλάκης) Παπαδόπουλος Γ., Σταφυλίδης (70' Κουμάγκας) Φύτος, Ασλανίδης.Μαλιοϋφας, Διαμαντής, Παπαδόπουλ.ος Αλ„ Μητρούσης (60' Κικιρίόης).
ΑΠΕΛ: Τσάνταλης (46" Τουμπέ
λης) Βαμβακίδης (46' Μωϋσιάδης)
Λμαραντίδης (80' Μπόλκος) Αίμος
(80' Παλόμπας) Καλτσάς, Καμαρό
Πουλος (65' Βαλσακίδης) Κάκαλης,
Σ-αιυρούσης. Δαλαμπίρας,Κλημάς.
Φυλάκης (50' Παπαδόπουλιος),
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΙΡΟΣΕΛΑΒΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΤΙΒΟΥ
Κ. ΓΑΛΑΝΗ
Καλούνται νέοι
Το Σάββατο 4/9/1982 η Γ.Ε.
Βιροίας και ο προπονητής Κώστας
Γαλάνης. καλούν τους νέους που θέ
λουν νο σχοληθούν με τον Στίβο, να
προσέλθουν το πρωϊστις 10 στο εθνι
κό στάδιο που θυ γίνει ημερίδα Στί
βου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Μι: την υπ' αριθμ. 195/1982 από
φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας αναγνωρίσθηκε το Σωματείο
που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια με
την επωνυμία «Σύλλογος Ακτημόνων καλλιεργητών Αλεξανδρείας τα
ΠΙΕΡΙΑ» και με σκοπό αυτόν που
αναφέρετε στο άρθρο 3 του καταστα
τικού του.
Αλεξάνδρειά 5-8-82
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
Παναγιώτης I. Παυλίδης

Μπετονιέρες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

κχιϊ e<o6¡ÓEcr

ττιήν
!ίπψημεριβα μας!

(ΠΑΟΥΕΛ)
Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΠΝΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΚΟΜΠΙΝΑ
ΟΕΝΕΒΑΠΘΝ III
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ
ΚΑΙ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΛ

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5 -9 μ.μ.

ΑΝΤ. ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Τηλ. 39.362)

ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ «ΣΠΑΣΙΜΟ»
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΡΜΑΘΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΒΕΡΓΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΧΕΠΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ Σ Υ Ν ·Η Κ Ε Σ ΙΙ!
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ

,Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΜΠΙΡΛΕΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
ΦΕΚΑΣΤΗ-ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΣ POWELL
ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ Π Ε Ρ Λ ΙΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΕΡΛΕΫ

Δ ιο β ά κ χ ε

Συμπληρωματικό διδασκαλία με σύγχρονα οπτικοακου στικά μ^σα

^ Ε|ΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΝΑΟΥΣΑ στο πρώτο ημίχρο
νο είχε ένα αρνητικό στοιχείο που
παρουσίαζε μιό ομάδα χωρίς ομοιο
γένεια. πράγμα που έδωσε το δικαίω
μα στους φιλοξενούμενους να επι
κρατήσουν, αλλά χωρίς όμως οι
τελευταίοι να είναι απειλητικοί στην
τελική τους προσπάθεια.

Ασλανίδης. Ενώ από την πολύ καλή
ΑΠΕΛτου α' μέρους οι Καλτσπς,
Κάκκαλης. Σταυροόσης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΑΠΙΔΟΥ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ

Σε αρκετά καλή φυσική κατάστα
ση, αλλά με εμφανή την έλλειψη
σωστής αναπτύξεως του παιγνιδιού
(κυρίως στο α' ημίχρονο η ΝΑΟΥΣΑ
κέρδισε την νεοφώτιστη ΑΠΕ
Λαγκαδά με 2-0, σε ένα καθαρά φιλί
κό παιχνίδι.

Στην επανάλ.ηψη η ΝΑΟΥΣΑ
παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετική
,οι παίκτες της ανέβασαν την απόδο
σή τους, πράγμα που έδειξε ψυνερά.
ότι η προετοιμασία βρίσκεται σε
καλό στάδιο ως προς το «δέσιμο· της
ομάδας. Βρισκόμαστε όμως κοντά
στην έναρξη ίου πρωταθλήματος και
επιβάλεται νομίζουμε ότι η ομάδα θα
πρέπει να λάβει το οριστικό της σχή
μα, διότι ο κ. Γρηγοριάδης προσπαθεί
να βρει τον κατάλληλο παίκτη για
μια θέση που του ταιριάζει

■

Φροντιστήρια με παράδοση και πείρα
»

rH ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΡΔΙΣΕ 2-0
ΤΗΝ Α.Π.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ
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ΠΡΟΙΚΑΝ; II
F Acre την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρί ου *π< u<pn ·υ ,ι μ υ ι ο " \ ρ υ
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ύραμισ ΑΛΒ ΑΝΔΡΕΙΑΣ) που θα γίνει ί ΠιδΓ/Ε·ι twv μ η χ ά ν η μ ά u.· .
ΛΠΟΚ Α Ν Τ , Π Ρ ^
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΤΑΘΗΚΕ
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
τ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Να ιινακ,
η απόφαση για την
εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.
αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας
στο διάστημα από 1ης Νοεμβρίου μέ
χρι kui I ί Δεκεμβρίου - ζητεί ο Σύν
δεσμος
Επιχειρήσεων . Λιανικής
Πωλήσεως
Ελλάδος
(ΣΕΛΠΕ).
'Οπως τονίζει το πείραμο του Ιοονίου
υπήρξε καταστροφικό για τις επιχει
ρήσεις.
Ο Σ.Ε.Λ.Π.Ε. αντιπροτείνει ν' απα
γορεύεται η κυκλοφορία μόνο τις
ημέρες που το απαιτούν οι τιμές της
ρυπάνσεως.
Υποστηρίζει, εξ άλλου, ότι τα μέ
τρα ελήφθησαν χωρίς να κληθούν να
εκφέρουν γνώμη οι ενδιαφερόμενοι
και υπενθύμιζα την οικονομική κρί
ση. που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή
σεις, η οποία - όπως τόνιζα θα επι
δεινιυθεί με τα μέτρα. Πιο αναλυτικά,
επισημαίνει τα εξής για το μέτρο που
πήρε η Κυβέρνηση:
1) Λαμβάνεται, χωρίς να έχουν
υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για
τα αποτελέσματα του καταστρεπτι
κού πειράματος του Ιουνίου.
2) Υιοθετείται χωρίς να έχα ήδη
προηγηθεί καμμιά συνεννόηση με τις
παραγωγικές τάξεις, γεγονός που
καταρρίπτει τον ισχυρισμό της
Κυβερνήσεως, ότι επιθυμεί και επι
διώκει τον δημοκρατικό διάλογο.
3) Αγνοεί tu «μαθήματα» του
καλοκαιριού, onuu η μεν ρύπανση
διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπε
δα από τη δραστηριότητα των ταξί
και μόνο, η δε οικονομική κατάσταση
των καταστημάτων του Κέντρου χειροτέρεύσε σημαντικά.
4) Αδιαφορεί για την οικονομική
κρίση, που ήδη αντιμετωπίζουν οι
εμπορικές επιχειρήσεις και αρνείτυι
ιω δεχθεί, ότι η κρίση αυτή θα χειρο
τερέψει σε επικίνδυνο βαθμό με tu
μέτρα που παίνρει.
5J Παραγνωρίζει το γεγονός, άτι
δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιβλη
θούν μέτρα από τώρα, αλλά μπορού
σε το αρμόδιο υπουργείο να τα υιοθετήοοι κάθε φορά, που οι μετρήσεις θα

ΠΕΘΑΝΕ
Η ΙΝΓΚΡΙΝΤ
ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ
ΛΟΝΔΙΝΟ 30 (ΑΠΕ)
Πέθανε χθές στο σπίτι της στο
Λονδίνο, ύστερα από μακροχρόνια
ασθένεια, η ηθοποιός Ίνγκριντ
Μπέργκμαν, δήλωσαν άτομα του
περιβάλλοντός της.
Η εκλκιπούσα ηθοποιός ήταν 66
χρονών.

~ι

έδειχναν, ότι η ατμοσφαιρική ρύπαν
ση ξεπερνά τα ανώτατα αποδεκτά επί
πεδα.
Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες της, για την
-οικονομική κρίση, που δημιουργεί,
και ν' ανακαλέσει τη συλλήβδην
εφαρμογή της εκ περιτροπής κυκλο
φορίας των Ι.Χ. για την περίοδο I
Νοεμβρίου
15 Δεκεμβρίου. Οι
κυβερνητικές ευθύνες για την υγεία
των πολιτών και την ποιότητα της
ζωής, μπορούν εύκολα και αποτελε
σματικά να αντιμετωπιστούν, όπως
ήδη είπαμε, με την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, όταν και εφ' όσον οι
ρυπάνσεις το απαιτούν».

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΝΤΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Σύγχρονα βιομηχανικά σφαγεία θα
ανεγερθούν στο Βόλο, στο Κιλκίς,
στα Γιαννιτσά, στην Καλαμάτα και
στην Τρίπολη. Ή δη με πράξη του
Διοικητού της Τραπέζης της Ελλά
δος κ. Αρσένη, εγκρίθηκε η αύξηση
κατά 675 εκατ δρχ. του συνολικού
ορίου χρηματοδότησεως της Αγροτι
κής Τραπέζης, προκειμένου να προ
χωρήσει στη σύναψη δανείων με
τους Δήμους Βόλου, Κιλκίς, Γιαννιτσών. Καλαμάτας και Τριπόλεως,
που είναι οι φορείς ομωνύμων βιομη
χανικών σφαγείων.
Οι όροι των δανείων, όπως καθορί
ζονται στην πράξη είναι οι εξής:
• Τά όάνεια θα καλύπτουν μέχρι
και το 50% της συνολικής δαπάνης
δημιουργίας κάθε σφαγείου.
• Το επιτόκιο χρηματοδοτήσεων
είναι το ισχύον για τις μακροπρόθε
σμες χορηγήσεις της ATE προς τις
συνεταιριστικές
Οργανώσεις
(13.5%).
• Τα δάνεια θα εξοφληθούν σε 15
χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
του κάθε σφαγείου.
• Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα
αυτοχρηματοδοτησεως από την Τρά
πεζα της Ελλάδος, με επιτόκιο κατά
1,5% μικρότερο του αντίστοιχου επι
τοκίου μακροπροθέσμων χορηγή
σεων της ATE προς συνεταιριστικές
Οργανώσεις.

uog

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Την πίστη του στη «Σοσιαλιστική
ανανέωση» και την «εθνική αναγκαιό
τητα μιάς πλατιάς γνήσιας συμφω
νίας·, αλλά και την απόφαση των
αρχών να μην. ανεχθούν καμιά παρα
βίαση του στρατιωτικού νόμου υπο
γράμμισε προχθές ο πρωθυπουργός
της Πολωνίας στρατηγός Γιαρουζέλσκι αναφεράμενος στις συμφωνίες
του Γκντάνσκ τον Αύγουστο 1980.
Ή δ η οι στρατιωτικές αρχές έχουν
ενισχύσει τις περιπολίες στη Βαρσο
βία και εντείνουν τη δίωξη εναντίον
όσων προπαγανδίζουν τις αυριανές
διαδηλώσεις για τη δεύτερη επέτειο
της υπογραφής των συμφωνιών του
Γ κντάνσκ.
Η πολωνική τηλεόραση μετέδωσε
ότι μόνο προχθές συνελήφθησαν 27
άτομα που διένεμαν προκηρύξεις.
Παράλληλα το υπουργείο εξωτε
ρικών κάλεσε τους ξένους δημοσιο
γράφους που βρίσκονται στη Βαρσο
βία και τους προειδοποίησε να μην
παραποιήσουν τα γεγονότα των επο
μένων ημερών ούτε να υπερβάλουν
στις ανταποκρίσεις τους.
Παρά τις προειδοποιήσεις των
αρχών όμως η «Αλληλεγγύη» συνεχί
ζει τις προετοιμασίες για τις αυριανές
διαδηλώσεις. Στα πλαίσια αυτά ο
παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός
του συνδικάτου έκανε έκκληση προς
τους πολιτοφύλακες να αγνοήσουν
ης διαταγές και να μη συλλαμβά
νουν.
Μηχανοκίνητα
κυκλοφορούν
στους δρόμους της Βαρσοβίας και
των άλλων πόλεων, ενώ το υπουρ
γείο εξωτερικών κάλεσε τους ξένους
ανταποκριτές για να τους απειλήσει
με απέλαση σε περίπτωση που μετα
δώσουν «υπερβολές· στις περιγραφές
Ιων γεγονότων στην Πολωνία - ένα
μέτρο που λαμβάνεται για πρώτη
φορά.
Ο λόγος του στρατηγού Γιαρουζέλσκι προς τους Πολωνούς αξιωμα
τικούς στη σχολή θωρακισμένων ίου
Ποζνάν, χαρακτηρίζεται από τους

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ · ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ
ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
<>ι νομισματικές αρχές - σύμφωνα
ιδιωτικών καταθέσεων στις Εμπορι
κές Τράπεζες κατά δύο μονάδες, προκειμένου να περιορισθεί η πιστωτική

ικευτεΐτε
ξεχωρίσετε
.γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
I) τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Δ1ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

I ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
> ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήνοοη σταδιοδρουια
Στ« Φροντιστήριο Φ. ΖΛΦΕΙΡΗ

Αρτθ. αόκιας Υπ. Ηαι&αας
Ιδρύσεως 4627/ΒΟ Λειτουργίας 1615/Τ80

Μ ητροπόλεω ς 3 1 -Π ερικλεούς 2-Β Ε ΡΟ ΙΑ
Τηλ- (0331) 62777. 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ*)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

ενημερώνουν το ν κ ο ςμ ο

Ε Τ Ο ΙΜ Η Η Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Γ ΙΑ
ΤΗ Ν ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΝΚΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Τ Ο Υ Γ ΙΑ Ρ Ο Υ Ζ Ε Λ Σ Κ Υ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Θα αυξηθεί το ποσοστό δεσμεύσεως
επί των ιδιωτικών καταθέσεων

με υπάρχοιχιες πληροφορίες αποφά
σιοαν την αύξηση του ποσοστού
δεσμεύσεως επί των πόσης φύσεως

ΑΠ’ ΟΛΟ

επέκταση η οποία σε ορισμένα τραπε
ζικά ιδρύματα έχει υπερβεί τα όρια
που προβλέπει το Νομισματοπιστωτικό Πρόγραμμα του 1982.
Η πρόσθετη παρακράτηση θα
αρχίσει να εφαρμόζεται από αύριο 1η
Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων,
δεν πρόκειται να δημιουργήσει σοβα
ρά προβλήματα στην χρηματοδότη
ση του ιδιωτικού τομέα.
Σε ενίσχυση των απόψεων τους
επικαλούνται την άνοδο των καταθέ
σεων που όπως αναφέρουν, έχει διευ
ρύνει σημαντικά τα διαθέσιμα των
Εμπορικών Τραπεζών, Η διεύρυνση
αυτή παρατηρούν - είχε σαν συνέ
πεια την επέκταση των χρηματοδοτή
σεων πέρα από τα αρχικά όρια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αντίθετα οι Εμπορικές Τράπεζες
από την πλευρό τους θεωρούν ότι η
πρόσθετη
παρακράτηση
τους
δημιουργεί σημαντικά προβλήματα
στην χρηματοδότηση, αφού τα περι
θώρια αρχίζουν να στενεύουν σημαν
τικά. Για να καλύψουν τις ανάγκες
τους θα καταφύγουν στον διατραπεζι
κό δανεισμό!
Η αύξηση των δεσμεύσεων έγινε
στα πλαίσια της αναπροσαρμογής
του Νομισματοπιστωτικού Πρόγράμματος που γίνεται στην Τράπεζα της
Ελλάδος σε συνεργασία με το υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας.
Σχετικά με την πορεία ςων πιστώ
σεων δεν υπάρχουν οριστικά στοι
χεία λόγω της αρρυθμίας που παρα
τηρήθηκε από την απεργία των τρα
πεζικών!
Ο βασικός λόγος της αυξήσεως
ων παρακρατήσεων είναι η ανάγκη
καλυψεως tiuv pt.ru>uov «ΛΛκ,ψμιιιιυν
του Δημοσίου Τομέα (Δημοσίων Επι
χειρήσεων και Οργανισμών) που
απορροφούν μεγάλο μέρος των απο
ταμιευτικών πόρων. Αλλωστε κατ'
επανάληψη έχει τονισθεί από τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ.
Αρσένη ôti τα ελλείμματα αποτελούν
τροχοπέδη στην χρηματοδότηση
επενδύσεων.
Η περικοπή των ελλειμμάτων του
Δημοσίου κυρίως τομέα, θα επιτρέψει
την χρηματοδότηση επενδυτικών
προγραμμάτων του δημοσίου τομέα
σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας kui
αςιοποιήσεως των εγχωρίων πρώτων
υλών. Το «ποτέ», ωστόσο, παραμένει
άγνωστο.
Παράλληλα θυ όιευρυνθούν οι
δυνατότητες για ίΑενδύσ»: οι έργα
υποδομής μέσα στα πλαίσια του
δετούς ΐΐρσγρήματος Οικονομικής
Αναπτόξεως. Οι επενδύσεις αυτές
αφορούν μεγάλα έργα που θα αρχί
σουν από το 1983 όπως αεροδρόμιο
μετρά και εξηλεκτρισμός σιδηροόρό
μων.

παρατηρητές ως μετριοπαθής, δεν
παύει όμως να είναι προειδοποίηση
ότι η χούντα δεν 0<τ ανεχθεί διαδηλώ
σεις.
Ο στρατηγός παραδέχθηκε ότι η
«ανάγκη για ουσιώδεις αλλαγές» είχε
ήδη ωριμάσει κατά το παρελθόν στο
κόμμα, και ως εκ τούτου, η οργή των
εργατών δεν αντιμετωπίστηκε με βω
το 1980. όταν ιδρύθηκε η Αλληλεγ
γύη, αλλά, όπως είπε, «με την θέληση
για εκτόνωση της δινέξεως. για συμ
φωνία. για σοσιαλιστική ανανέωση».
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι:
•Ο στρατιωτικός νόμος μπορεί να
αρέσει ή όχι σε κάποιον. Μολαταύτα
είναι ο νόμος που πρέπει να είναι
σεβαστός. Η παραβίασή του δεν θα
γίνει ανεκτή·.
Καταλήγοντας. εξέφρασε κατά
τρόπο ασυνήθιστο, ευχές ότι δεν θα
γίνουν αύριο διαδηλώσεις.
«Είθε, είπε, η 31η Αυγούστου να
μην κηλιδωθεί από υπερβολές και
ανεύθυνες διαδηλώσεις και είθε η
ημέρα αυτή να παραμείνει ως ημέρα
ειρήνης, περισυλλογής και εργα
σίας».
• Είθε οι άνθρωποι που στερούν
ται κοινής λογικής να μη σπρώξουν
και πάλι την Πολωνία προς τα πίσω».
Πρόσθεσε ακόμη ότι η ειρήνη σε

TOIUUK0
■ΛΑΧΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ 30 (ΛΠΕ1
Στη χθεσινή κλήρωση του Λαϊκού
Λαχείου κέρδισαν οι εξής αριθμοί:
Ο αριθμός 4202 κερδίζει 3.610.360

δρχ·

Ο αριθμός 44099 κερδίζει 730.000
°ΡΧ·
Ο αριθμός 60015 κερδίζει 370.000
δρχ
Από 80.000 6ρχ κερδίζουν οι αριθμοί:
20072 26959 34325 51246 76142.
Από 40.000 δρχ. οι αριθμοί:
8797 13175 14894 31176 47000
56008 66760 72099 78926.
Από 20.000 δρχ. οι αριθμοί:
659 1978 6454 10209 16166 18179
22235 23907 25836 39393 36588 42506
45558 49804 54120 58832 62249 63881
68873 70327 74032 74209.
Από 12.000 δρχ. οι αριθμοί:
4952 13597 14189 14213 19391
21654 23126 25125 27880 28431 30555
35096 38080 38881 44246 48272 49053
52878 53509 55197 57200 60867 64428
67341 68092 69475 73301 74970 77344
79577 .
Από 8.000 δρχ. οι αριθμοί:
48 1250 2841 4192 5703 7205 7976
9588 11160 11881 12553 15685 16777
17468 18860 20843 24694 26047 26718
28982 29884 32097 33338 35877 37249
40343 41094 42557 44068 44987 46169
47541 5055S 51997 56869 58021 59583
60144 60396 61588 63000 66189 69394
69756 71158 72550 75681 76863 78015.
Γελάς, από 400 δρχ. κερδίζουν όλοι οι
αριθμοί που λήγουν στο 2 (δύο).

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΒΡΥΗΛΛΕΣ3 0 (ΑΠΕ)

Οι βουλευτές κ. κ. Δ. Χονδροί
κούκης (ΠΑΣΟΚ) και I, Ιταθό*
λος (Νέα Δημοκρατία) συμμε
στην ετήσια περιοδεία των μελών Ρβ
κοινοβουλευτικής συνελεύσεως
ΝΑΤΟ στη νότια πτέρυγα Λ»
βορειοατλαντικής συμμαχίας.

O οτοτιτψ,'ό; Γίσ ρ ο ιί/λσ κ ι tirrotukii μι Tor; <
lhmiotmi'C π /ç iiytuifç
teOatoaxiOHt iwi- τον Ποζναν.
όλη τη χώρα είναι το κλειδί για να
ξεπεραστεί η κρίση που μαστίζει ακό
μη την Πολωνία και παραδέχθηκε ότι

Οι Ρώσοι θα μείνουν
στο Αφγανιστάν;
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ, 30. Ο Α φγανός πρόεδρος Μ παμπράκ Καομάλ δήλωσε
οε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χτες ότι τα σοβιετικά στρατεύμα
τα θ« παραμάνονν στο Αφγανιστάν έως ότου διεθνείς εγγυήσεις τερ
ματίσουν την ξένη επιδρομή εναντίον της κυβέρνησής του.
.·Η διεθνής αντίδραση και ειδικά
Ο ιμπεριαλισμός των Ηνωμένων
Πολιτειών είναι που προκαλούν
κρίση στην περιοχή αυτή και δεν
επιτρέπουν την επιστροφή των σο
βιετικών στρατευμάτων στη χώρα
τους», δήλωσε ο πρόεδρος Καρμάλ
Ο Αφγανός πρόεδρος δήλωσε ότι
το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης
προέρχεται από Αφγανούς «λη
στές* που χρησιμοποιούν το γειτο
νικό Πακιστάν ως βάση για εξέγερ
ση ενάντια στην μαρξιστική κιθιέρνησή του.

ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΑ
ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ
ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 30 (ΑΠΕ)
Οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν
να απαγορεύσουν για τρεις ημέρες
την ελύθερη πώληση οινοπνευματω
δών σε όλη τη χώρα, αναφέρουν όλες
οι εφημερίδες της Πολωνίας.
Οι πολωνικές αρχές δεν ανέφεραν
τους λόγους για τους οποίους έλαβαν
το μέτρο αυτό. Ωστόσο, είναι σαφές
ότι σχετίζεται άμεσα με τους φόβους
της κυβέρνησης για επεισόδια, επ'
αυκειρία της σημερινής 2ης επετείου
της υπογραφής των συμφωνιών του
Γ κντάνσκ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΟΚ Π Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
κρι* ικε
j την ευρωπαϊκή
επιτροπή το πρώτο τμήμα των ενι
σχύσεων που χορηγεί το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατο
λισμού ύψους 99.568.453 ΕΝΜ, για
την υλοποίηση 170 «χεδίων στην
Κοινότητα μεταξύ των οποίων περι
λαμβάνονται και 16 που θα γίνουν
στην Ελλάδα.
Τα σχέδια «ου θα εκτελεσθούν
στην Ελλάδα είναι τα εξής:
Επέκταση και εκσυγχρονισμός κον
σερβοποιείου επιτραπέζιας ελιάς
στους Μολάους (Ν. Λακωνίας).
- Επέκταση και εκσυγχρονισμός
μονάδος επεξεργασίας βροσίμων
ελαίων στο Κόμπότι Ά ρτης (Ν.
Ά ρτης και Ν. Αιτωλοακαρνανίας).
- Κατοσκευή ξηραντηριυυ αραβοσί
του και εκσυγχρονισμός υπαρχουσών εγκαταστάσεων στο Καναλάκι
(Ν Πρκβέζης).
- Εκσυγχρονισμός μηχανολογικού
εξοπλισμού ενός συνεταιριστικού
εκαιουργείου στο Κρυονέρι Κοριν
θίας (Ν,Κορινθίας).
- Επέκταση αποθηκευτικών χώρων
δημητριακών στις Σέρρες στη Σκοτούσα και στο Λραβίσκο Σερρών (Ν.
Σερρών).
— Κατασκευή συνεταιριστικού οινο
ποιείου στο Καλυμβάρα Κιιτσάμου
(Ν, Χανιών).
Επέκταση οινοδεξαμενών συνετοίριστικού οινοποιείου στην Κάρυστο
(Ν. Ευβοίιις).
- ' Ιδρυση ΐΜψινιρίας
πύρινε
Xuioupriitni στη θέση Αγιος Πέτρος
Λευκάδας'(Ν. Λευκάδας),
- Κατασκευή συσκευαστηρίου και
προψυκτηρίου σταφυλιών στο Δαμάρι Τυρνάβου Λαρίσης (Ν.Λαρίσης).
- Κατασκευή 7 αποθηκών οριζον-

ο στρατιωτικός νόμος έως τωμο δεν
υπήρξε αποτελεσματικός για να το
εγγυηθεί πλήρως».

τίου τύπου. 18 κατακορύφων αποθη
κών (SI LOW) και 7 αποθηκών
ξηραντηρίων δημητριακών δυναμι
κότητας 124.000 τόννων σε 21
νομούς της Ελλάδος.
- Επέκταση εργοστασίου γάλακτος
για την παραγωγή μυζήθρας στα
Ιωάννινα (Ν. Ιωαννίνων).
Επίσης, η ευρωπαϊκή επιτροπή
ενέκρινε 14 αιτήσεις ενισχύσεως που
αντιπροσωπεύουν
ποσό
ύψους
55,388.354 ΕΝΜ για ειδικά προ
γράμματα στο δασικά τομέα, που γί
νονται στη Γαλλία και την Ιταλία, με
βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) 269/79.

Στα πλαίσια της nepioôd®»
αυτής, που αρχίζει από tic Βρυξ**" ί
-,- χώρ^
νώρίί
λες, βουλευτές από όλες τις
του ΝΑΤΟ θά μεταβούν διάδοχά® 1
στη Ρώμη, τη Νάπολη, την Αθή«*· I
την Κρήτη, την Ά γκυρα, το ΕρζΡ I
ρούμ. την Κωνσταντινούπολη, τήν
Τουλόν για να καταλήξουν εκ νέο” ■
στις Βρυξέλλες.
Σαράντα, περίπου. βουλευάί
συμμετέχουν σε αυτή την evημep«·,,'
κή περιοδεία, στην οποία οι Τούρ*®1
δεν συμμετέχουν μιά και η χοϋνΤ®
στην Τουρκία έχει καταργήσει *®
κοινοβουλευτικό καθεστώς.

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΕΦΕΡΕ Η ΒΕΡΟΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συνέχεια από την 3η
έπαιξε καλύτερα και αν ήταν πιο
τυχερή και ο διαιτητής σφύριζε πιο
σωστά ίσως το αποτέλεσμα να ήταν
πιο καλό. Επίσης εάν οι παίκτες της
Βέροιας ακολουθούσαν στο ελάχιστο
τις εντολές του κ, Γαϊτάνου σίγουρα
το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο για
την Βέροια.
Για την Α .Ε Ποντίων συμπληρώ
νοντας θ'· πούμε ότι αυτή η ομάδα θα
πρωταγωνιστήσει σίγουρα στο πρω
τάθλημα της Γ' Εθνικής ερασιτεχνι
κής κατηγορίας.
Το φιλμ του Αγώνα.
3' Σουτ του Συμεωνίδη μόλις
άουτ.
4' 'Εξυπνο σουτ του Ιωαννίδη νέο
άουτ.
20' Ο Παντελίδης κάνει απ' το κέν
τρο μεγάλη διαγώνια σέντρα που βρί
σκει τον Κρικέλη. Αυτός μπαίνει
γρήγορα σουτάρει και κάνει το 1-0.
33’ Με θαυμάσια ενέργεια ο Καρύ
δας ξεφεύγει από τον αντίπαλό του.
Κοντρολάρει όμως άσχημα και αποτυχάνει να κάνει την σέντρα εκεί
όπου υπήρχαν σε πλεονεκτική για
γκολ θέση τρεις παίκτες.
Στο 40' νέα ωραία ενέργεια του
Παντελίδη και ο Συμεωνίδης κάνει το
2-0. Στο 55' η Βέροια μετά από λάθος
της τοπικής άμυνας κάνει το 2-1.
Στο 65" Ο Πασχαλίδης κάνη
ωραίο μπάσιμο από αριστερά και

γρήγορα πλασάρει τον Αντωνά.
Στο 75" η Βέροια έχει δοκάρι Ι**
τον Σαμιώτη.
_]
Φάση καρμπόν στο 84" και η ό .
Ποντίων έχει δοκάρι με τον ΠασχΟ**'
δ η·

_

Από την Α.Ε. Ποντίων διακρ®"
καν: Παπαδόπουλος, Ιωαννί&Κ
Συμεωνίδης και ο Πασχαλίδης (Λθ1;
έκλεψε την παράσταση) χωρίς
να υστερήσει κανείς παίκτης.
I
Απ' την Βέρομι Τσαχουρίδης
Πουρσανίδης ξεχώρισαν κάπως
μετριότητας.
Ο διαιτητής κ. Γαλανίδης της
σης διαιτητών βορειοδυτικής Μ®*“'
δονίας θα γινόταν η αιτία να χαλούν*
αυτό το ήρεμο φιλικό ματς.
ταν το σκληρό παίξιμο των παι«*Η
τη; τοπικής ομάδος καθώς επίο’α
σπάνια συμφωνούσε με τους εκόΧ™
του (Θεοδωρίδη - Μουτουσΐδη)·
Α.ΕΠ. Σωτηριάδης, Π ιλ α λ ά '
Παντελίδης, Σαλβάρας, Παπαδόπθ^
λος, Κρικέλης. Κοτίδης, ΙωαννίδΊ^
Γκουρτζιούμης, Συμεωνίδης, ΠασΧ®
λίδης.
Βέρομι Μπαλτζής, Μωυσίδης, Λ ·'
θανασίου, Μαυρουδόγλου, Μιληί γ
Χατζάρας. Πιστοφίδης. Καρύδθν
Ακριβοπουλάς, Πουρσανίδης, ΙσΧν°
πουλος, Αντωνάς, ΠαπαδύπουλΛ
Κ.. Τσαχουρίδης, Σαμιώτης, Ταχ5®'

ϊζής·

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Μηχανημάτθ>ν
Νομού Ημαθίας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ανακοινώνει ότι από 29.8.*^
αρχίζει την εκκαθάριση των μητρώων του και καλά τα μέλθ
του να περνούν από τα γραφεία του Σωματείου (που στεγάζον
ται στο Εργ. Κέντρο) τις εξής ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατό και ώρα από 6.30 έως 9 μ-μ. έχοντας μαζί τους την crtrtv
νομική ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθένειας.
Εκ του Σωματεία11

Ε.ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΑ-Α.ΣΑΜAPA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 2 3 .7 8 0 - ΒΕΡΟΙΑ
Σας περιμένουμε Μαλακούση 2 0
από 1η Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜ ANIKA
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

VIDEO SYSTEM

