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1Σ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η Εκστρατεία
«κόλλησε»
στην ΕΛΜΕί

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα τόυ Νομού Ημαθίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
Τ ΐΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Τις απέρριψε η ελληνική αντιπροσωπεία
τν ξ
Π ροσ φ ορ ά ς ρ ο δ α κ ίνω ν π ο υ είχ ε π ρ ο τείν ει η Ε πιτροπή
08η Κ (Κομισιόν) και ήταν δ υ σ μ ε ν ε ίς για την Ε λλάδα δ ε ν ψ ηφί0ηϋ)° ν Κ0Γή τ Πν σ υ ν ε δ ρ ία σ η τη ς Ε π ιτρ ο π ή ς Δ ια χ ειρ ίσ εω ς Ν ω π ώ ν
Ροκηπευτικών της ΕΟΚ σ π ς Β ρυξέλλες.
^

€^^Πνική α ν τιπ ρ ο σ ω π ε ία α π ο τελ ο υ μ έν η α π ό εμ π ειρ ο γ ν ώ μ ο νεωπόνους του υ π ο υ ρ γ ε ίο υ Γ εω ρ γ ία ς κ α τ ό ρ θ ω σ ε να μη ψ η φ ιν οι π ρ ο τ α θ ε ίσ ε ς τιμές.

0,
H . tv λόγω τιμές, ιδιαίτερα κατά
νη Ιούλιο είχε προτσθεί να εί58.,Un2i.6T€pe<; 4ναντι τοιι Ιουνίου
ijv
ανό 100 κιλά τον Ιούλιο
®^,22 ECU ανό 100 κιλά το
*Π>ίο ΙΟήμερο του Ιουνίου).
Γ 1 Π αρχική πρόταση της Επι'Ιλ ^
γΝει αποδεκτή, το απο^00β**α ^ΤΟν η αράωρη επιβολή
1 ^ ’'κών ποσών στα εξαγόμενα
λώρο της ΕΟΚ ελληνικά ροόάύε όλες τις αρνητικές επιτττώpoJ <*Π διάθεση της παραγωγής

Στην επιμονή της ελληνικής
αντιπροσωπείας να μειωθούν οι
τιμές προσφοράς του Ιουλίου σε
επίπεδα κατώτερα από εκείνα του
Ιούνιοι/, η «Κομισιόν» αντιπρότεινε
τη συμβιβαστική λύση να θεσπιαθεί
μέσος όρος τω ν προταθεισών
τιμών του τρίτου ΙΟημέρου του
Ιουνίου μαζί με την τιμή Ιουλίου και
έτσι να εφαρμοσθεί μιά ενιαία τιμή
για τις δύο αυτές περιόδους.
Η πρόταση αυτή της «Κομι
σιόν» αν και βελτίωνε σημαντικά
την κατάσταση δεν έγινε και πάλι

Απ ο χ α ιρ ε τ ισ τ ή ρ ια
Μα θ η τ ώ ν

συ ν ε στ ία ση

και κ α θ η γη τώ ν

;,δ/|Γ'ΡαΥματοποιήθηκε
στις
^ ^82 με πρωτοβουλία του Συλη .01’ Γονέων κα. Κηδεμόνων του
Ιο ^οα ίου Βέροιας στο περίπτε«ιΑ
^ληάς. συνεστίαση των
«Τ ^Ιι*,ν τΗί Γ τάξης και τω ν καθη^ 'Vτους με την ευκαιρία της λή'
μαθημάτων.

Τους μαθητές αποχαιρέτισε ο
Γυμνασιάρχης κ. Νικόλαος Κουνάς
και τους καθηγητές εκ μέρους των
μαθητικών κοινοτήτων ο Τενεκετζίδης Βασίλειος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων κ. Παύλος
Γκαμπράνης. απ' όπου και το φω το
γραφικό μος στιγμιότυπο.

αποδεκτή από την ελληνική αντι
προσωπεία, γιατί δεν θα αντικατό
πτριζε το πραγματικό καθεστώς
διαμορφώσεως τιμών στην αγορά.
Αποτέλεσμα
της
στάσεως
αυτής ήταν ηαδυναμία λήψεως αποφάσεως από την Επιτροπή Διαχειρί
σεω ς και έτσι το θέμα παραπέμπεται σε επίπεδο «Κομισιόν».
Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση

του θέματος ροδάκινων όπως είχε
προιαθεί αρχικώς από την Επιτροπή
Διαχειρίσεως, θα αιιέβαινε σε βά
ρος των τιμών τω ν ελληνικών ροδα
κίνων και κατ' επέκταση σε βάρος
του εισοδήματος των παραγωγών
και της εξαγωγικής μας δραστηριό
τητας.

Διάψευση
του γιατρού
κ. Σιδηρόπουλου

Στις 2 6 και 2 7 Μαίου πραγμα
τοποιήθηκαν στα χωριά του Νομού
μας Αγιος Γεώργος, Ξεχασμένη.
Π ρόδρομος
Μέαση.
Πλατύ,
Χαρίεσσα έξη συγκεντρώσεις για

0 γιατρός κ. Ορ. Σιδηρόπουλος
έστειλε στο «ΛΑΟ» την εξής επιστο
λή:
«Κύρις Διευθυντά
Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Μεσημβρινή» δημοσιεύθηκε το
όνομά μου ανάμεσα στους υποψη
φίους δημάρχους της «Νέας Δημο
κρατίας».
Θα ήθελα, από τις στήλες της
εφημερίδας σας να διαψεύσω την
είδηση και να δηλώσω πως δεν έχω
καμμιά σχέση ούτε με τις δημαρχια
κές υποψηφιότητες Ούτε με το κόμ
μα της «Νέας Δημοκρατίας».
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Ορέστης Σιδηρόπουλος»

Χωρίς γιατρό
η Παιδόπολη

’’Ρδεδρος κ. Π. Γκαμπράνπς ενώ χαιρετίζει τους παρευρισκομένους.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χρ. ίλεμόσογλου
(Μητροπόλεως 7 τηλ. 6 2031 Βέροια)

Χωρίς γιατρό είναι η παιδόπολη
«Καλή Παναγιά» εδώ και 10 μέρες,
μετά την απόλυση του κ. Αντωνίου
Περδίκη.
Ό π ω ς πληροφορηθήκαμε, οι
ανάγκες του ιδρύματος θα εξυπηρε
τούνται οπό το Νοσοκομείο, οπό
τον πλησιέστερο αγροτικό γιατρό ή
με κλήση γιατρού κατά περίπτωση.
Στο μεταξύ, αλγεινή εντύπωση
προκάλεσε στον ιατρικό κόσμο η
απόλυση του κ. Περδίκη με το γνωστό«νόμο του Κουτσόγιωργα»για
τον οποίο είχε ειπωθεί πως θα έχει
θεωρητικό μόνο χαρακτήρα.

Μεγάλη επιτυχία στη
Συνεστίαση της «Ν.Δ»
ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο κ. ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕλΙ,0 Σδββατο βράόυ στο κέντρο
°υγ ** ^Ρ οία ς. επραγματοποιήθη η
τω ν φίλων του πρώην
^ ίυτού του Νομού μας κ. Βλοτην οποίαν ετίμησαν ο κ.
.
^
ό
π
ο
υ
λ ο ς , πρώην Υπουργός
"5ι
Ή *?ιν°β0υλευτικός εκπρόσωπος
” ί<3ς Δημοκρατίας» και οι κ.κ

Γ. Μ ισαηλίδης βουλευτής και
πρώην Γεν. Διευθυντής της «Νέας
Δημοκρατίας» επί Κ. Καραμανλή,
Βασ. Παπαγεωργόπουλος, βουλευ
τής Θεσ/νίκης. X. Παπαόόπουλος,
βουλευτής Κιλκίς, Κ. Παπαδημητρίου. βουλευτής Ά ρ το ς Σουσουρογιάννης π. βουλευτής Πιερίας,

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
«ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2 - ΤΗΛ. 24.835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
" Ε γγ ρ α φ ές ν έ ω ν μ α θη τώ ν για ό λ ες τις τά ξεις το υ Ν υκτεν°ύ Γυμνασίου και το υ Ν υκτερινού Λ υκείου μας ά ρχισ α ν
α* νίνονται κ αθη μ ερ ινό μέχρι 3 0 Ιουνίου.
Το Ν υκτερινό Γυμνάσιο και Λ ύκειό μας είναι Σχολεία για
ρ ναζόμ€ν0υ ς Ν έους και Ν έες.
Η εγ γ ρ α φ ή στην Π ρώ τη Τάξη το υ Γ υμνασίου γίνεται
Ρ'ζ καμμιά εξέταση. Μ όνο με μια απλή αίτηση.
. ' Ολα τα βιβλία τω ν μ α θ η τώ ν μας δίνο ντα ι δ ω ρ ε ά ν από
0 Κράτος.
Wtü *a X^ouw και Υ,α το υ ί ρ ο θ π τ έ ς μας τα μαθητικά π άασ α,
0 ^ ω φ ο ρ ε ία και σ το υ ς σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ ς.
Το Α πολυτήριο τη ς Τρίτης Γ υμ νασίου έχ ει τη ν ίόια ακρι’ ιοχύ με το Α πολυτήριο τω ν Κ ρατικώ ν Γ υμνασίω ν.
χ ' Γίνεται δεκ τό α π ό ό λ ες τις Δ η μ ό σ ιες Υ πηρεσίες. Στρατό,
, 11·’όοφ υχακή Π υρ οσ β εσ τικ ή Υ πηρεσία, ΔΕΗ, OTE, Ταχυκ.λ,π.
Το Ιδιο ισ χύ ει και για το Α πολυτήριο το υ Λ υκείου.
Τενικά, τ ο Ν υκτερινό Γ υμνάσιο και Λ ύκειά μας όίνει τη
ναλη ευκαιρία σ το υ ς ε ρ γ α ζό μ εν ο υ ς της Π όλης και του
°μ ού μ α ς να ο υ ν εχ ίσ ο υ ν και να τελ ειώ σ ο υ ν με την πιό
'*Ρή δ υ ν α τή θ υ σ ία τις σ τα μ α τη μ έν ες σ π ο υ δ έ ς τους.
* ~ Τ ους εξασ φ α λίζει έτσ ι έν α σ ίγ ο υ ρ ο α νέβ α σ μ ά τους.
γελματικό
και Κ οινωνικό.
^^Τη°Υ
Υ εΑ
μ α τπ

Θεόφ. Γάτσος, βουλευτής Πέλλης.
Βαΐτζίόης, πολιτευτής Θεσ/νίκης
Σακαούδης πολιτευτής Θεσ/νίκης
Ασημάκος και Καζόγλης πρώην
Νομόρχαι. καθώς και οι κ.κ. Χατζηδημητρίου και Βαλταδώρος βου
λευτές
Ημαθίας
Μιλτζαν/δης
Δημούλης και Ζαμάνης πολιτευτές
Ημαθίας.
Για πρώτη φορά ασφυκτικά γέμι
σε το Κέντρο από στελέχη της Ν.Δ.
και φίλους του κ. Βλαχοπούλου,
αρκεί να σημμειωθεί ότι συμμετεί
χαν περισσότερο των 500 ατόμων.
Η αίθουσα είχε διακοσμηθεί
κατά πρωτότυπο και ωραίο τρόπο
κατά την όιόρκεισ δε της συνεστιάσεω ς που άρχισε στις 9.30 μ.μ. και
τελείωσε μετά την Ιην νυκτερινήν,
ομίλησαν ο κ. Γρ. Νταούκας πρόε
δρος -της Οργανωτικής Επιτροπής
των φίλων του κ. Βλαχοπούλου. ο κ.
Τριανταφυλλίόης πρόεδρος της
Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Δ., ο
κ. Βλαχόπουλος με θέμα «η οργά
νωση των κομμάτων στην περιφέ
ρεια κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα»
και τέλος μίλησε α κ. Στεφανόπουλος ο οποίος αφού προηγουμένως
έπλεξε το εγκώμιον για τον κ. Βλα
χόπουλο και ιδιαίτερα νια το ήθος
του, μίλησε επί μια και πλέον ώρα
για τις ιδεολογικές διαφορές της
Ν.Δ. με τα άλλα κόμματα.
Η όλη βραδυά θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί ανεπανάληπτη, αφού
έφεραν τη σφραγίδα της τελειότη
τας από απόψεως προοελεύσεω ς
κόσμου, οργανώ σεω ς όιακοσμήσεω ς και ενθουσιασμού. Αξίζει να
αναφερθεί ότι κατά την συνεστίαση
το χορευτικό συγκρότημα «ΠΥΡ
ΣΟΣ» Ναούοης, με πολυμελή τμή
ματα παρουσίασε ποικιλία ελληνι
κών χορώ ν που ενθουσίασαν τους
πάντες
Στη συνεστίαση παρευρεθησαν
επίσης όλοι οι πρόεόροι τω ν τοπι
κών επιτροπών της «Ν.Δ».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οεμυιιι βελτιωαεως της ποιότητας
των ροδακίνων.
Η οργάνωση των συγκεντρώ
σεων έγινε από τους τοπικούς γεω 
πόνους I. Παυλή, Σ. Κουτζισμπασόπουλο, Ν. Συμεωνίδη. Δ. Βούτσα
και Λ. Γυμνόπουλο οι οποίοι μίλη
σαν κοι αναφέρθηκαν στην έγκαιρη
και σωστή εκτέλεση των καλλιεργη
τικών εργασιών για την εξασφάλιση
καλής ποιότητας ροδακίνων.
Στον Άγιο Γεώργιο παραβρέ
θηκε και ο Διευθυντής Γεωργίας
Ημαθίας κ. Χαρ. Πέρκας. Επίσης σε
όλη την καμπάνια συμμετείχαν ειδι
κοί γεωπόνοι της Υπηρεσίας και τις
παρακολούθησαν 500 άτομα συνο
λικά.

Α ποδυναμώ verai
ο Ο.Γ.Α.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη νια τη
δημιουργία φορέα που θα αναλάβει
την ασφάλιση της αγροτικής παρα
γωγής και του αγροτικού κεφα
λαίου.
*Οπως δήλωσε ο κ. Σημίτης αυτό
θα γίνει με την αφαίρεση των παρα
πάνω αρμοδιοτήτων από τον Ο.Γ.Α.

που τις έχει σήμερα Ετσι ο Ο.Γ.Α.
θα έχει μόνον τη συντοξιοδότηση
και την ιατροφαρμακευτική περί
θαλψη τω ν αγροτών.
0 νέος φορέας ασφάλισης της
παραγωγής και του κεφαλαίου θα
είναι δημόσιος αλλά η μορφή του
δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ν έα
διοίκηση
στην ΕίΗΕΕ

Τί συμβαίνει
μ€ την
Επιτροπή
Απαλλοτριώσεων;
Πολλές όιαμρ-ρτγριές ακούγονται για τη ν Ε πιτροπή’ ίπ α λ λ ο τ ρ ιώ -

οεω ν Βεροίας. Η Επιτροπή αυτή,
όπως πληροφορηθήκαμε, έχει να
συνεδριάσει και να πάρει απόφαση
εδώ και αρκετούς μήνες, ά ν και
εκκρεμούν προς εκδίκαση εκατον
τάδες αιτήσεις.
Νομίζουμε όπ μιά επίσημη ανα
κοίνωση από πλευράς Νομαρχίας,
για τον λόγα που δεν συνεδριάζει η
Επιτροπή, είναι απαραίτητη, Τη
στιγμή, μάλιστα, που είχε ανακοινω
θεί επίσημα ότι για την συντομώτερη διεκπεραίωση των υποθέσεω ν
ιδρύθηκε στο Νομό μας και όεύτερη
Επιτροπή Απαλλοτριώσεων!

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο της
Εγώρεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Επαρχιακών Εφημερίδων ως εξής:
Πρόεδρος: κ I. Αποστολάκης της
εφημερίδας «Θάρρος» Καλαμάτας
Αντ/δρος: κ. Π. Δημητρακδπουλος της εφημερίδας «Ελευθερία»
ΛαρΙσης
Γεν. Γραμ. κ. Δ. Αραμπατζής της
εφημερίδας «Σεραικό Θάρρος» Σερ
ρών
Ταμίας: κ. Α. Ριζόπουλος της
εφημερίδας «Ημέρα» Πατρών.
Έφορος: κ. Β. Νταής της εφημε
ρίδας «Θςσπρωτική» Ηγουμενίτσας.
Η ΓενικήΣυνέλςυση ανεκήρυξε
ω ς επίτιμο πρόεδρο της τον αποχωρήσαντα κ. I. Πριμικίδη της εφημε
ρίδας «Ταχυδρόμος* Καβάλας.

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Την 7 Ιουνίου 1 9 8 2 , Δ ε υ τ έ ρ α το υ Α γίου Π ν εύ μ α το ς θα
τ ε λ ε σ θ ε ί η π ρ ώ τη θ εία λ ειτο υ ρ γία σ το νεόκτισ το Ναό τη ς
Αγ. Τριάόος. π ο υ α ν ε γ έ ρ θ η κ ε ρ π ό τη ν Α δελ φ ό τη τα «ΠΕΛΕ
ΚΑΝ», με έσ ο δ α τ ω ν κτιτόρω ν, τω ν μ εγ ά λ ω ν δ ω ρ η τ ώ ν και
με τις α υ θ ό ρ μ η τ ε ς ε ισ φ ο ρ έ ς π ο λ λ ώ ν ε υ σ ε β ώ ν χρ ισ τιανώ ν.
Τη θ εία λ ειτουρ γία θ α τελ έσ ει ο Π ρ ω το σ ύ γκ ελ λ ο ς τη ς
Μ η τρ ο π ό λεω ς και Π νευμ α τικ ός Σ ύμ β ο υλο ς της Α ό ελφ ό τη τά ς
μας Αρχιμ. π. Α μ β ρ όσ ιος Κ υρατζής. Το χ ο ρ ό θα δ ιε υ θ ύ ν ε ι ο
π ρ ω το ψ ά λ τη ς και δ ιδ ά σ κ α λ ο ς τη ς Σ χολ ή ς Β υζαντινής Μ ουσ ι
κής κ. Ιω άννης Μ α κ ρ υ γ ιώ ρ γ ο ς Ιδ ια ίτερ ες π ρ ο σ κ λ ή σ εις δ εν
θα σταλούν.
Εκ τη ς Α δελ φ ό τη τα ς «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Πριν από μερικούς μήνες με
πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλό
γου Ημαθίας είχε ξεκινήσει μιά
εκστρατεία εναντίον των ναρκωτι
κών στο Νομό μας.
Τότε είχε αποφασιστει από
όλους τους φορείς που συμμετείχαν
στην σύσκεψη στα γραφείο του
Ιατρικού Συλλόγου, να γίνει πρώτα
μιά διάλεξη στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών με ομιλίες από ειδικούς
επιστήμονες και στη συνέχεια να
μεθοδευόταν μιά συζήτηση με τους
μαθητές με τη συμμετοχή καθηγη
τών και παιδοψυχιάτρων.
Η πρώτη εκδήλωση - διάλεξη
στη Στέγη - εγινε πράγματι με τη
φροντίδα περισσότερο του Ιατρικού
Συλλόγου και σημείωσε μεγάλη επι
τυχία. Η δεύτερη
συζήτηση με
μαθητές - είχε ανατεθεί να γίνει με
φροντίδα της ΕΛΜΕ Ημαθίας, δηλα
δή από το συνδικαλιστικά όργανο
των καθηγητών. Μέχρι σήμερα,
όμ ω ς δεν ακούστηκε τίποτα, για
την εκδήλωση αυτή, φαίνεται, ότι οι
όιοικούντες την ΕΛΜΕ Ημαθίας
κουράστηκαν πολύ την περασμένη
χρονιά με τις απεργιακές κινητο
ποιήσεις και τους συνδικαλιστικούς
αγώνες και τώρα, που ήρθε η
«Αλλαγή», ίσως να θέλουν νο
ξεκουραστούν,
Στην πρόσφατη σύσκεψη νια
την εγκληματικότητα των νέων, που
έγινε στα γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Βεροίας, ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ.
Κασαμπαλης αναφέρθηκε με πίκρα
και παράπονο στην εγκατάλειψη της
υποθέοεω ς από την ΕΛΜΕ λέγον
τας χαρακτηριστικά άτι «η εκστρα
τεία κατά τω ν ναρκωτικών κόλλησε
στην ΕΛΜΕ. γι' αυτό στο μέλλον
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον
προγραμματισμό τέτοιων εκδηλώ
σεων».
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ
Με έγγραφό του σιην ΕΛΜΕ ο
Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας που εί
χε την πρωτοβουλία γιο την διοργά
νωση των εκδηλώσεων, της υπεν
θυμίζει ότι έχει αναλάβει να μεθο
δεύσει μιό συζήτηση με μαθητές
και καθηγητές γύρω από τον κίνδυ
νο της χρήσεως ναρκωτικών
ουσιών και ότι αν και τελειώνει η
σχολική χρονιά ακόμη δεν πραγμα
τοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή.
Το κείμενο του εγγράφου που
έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος στην
ΕΛΜΕ Ημαθίας έχει ως εξής.
«Αξιότιμοι κύριοι
' Οπως θυμόσαστε προ τριμήνου
περίπου στα γραφεία του Συλλόγου
μας. έγινε πλατειά σύσκεψη πολλών
φορέων με την συμμετοχή φυσικό
και της δικής σας Έ νω σης - στην
οποίο αποφασίστηκε εκστρατεία
κατά των ναρκωτικών
Η παραπάνω ενέργεια περιελάμβσνε 2 φάσεις.
Η πρώτη ήταν η ομιλία στην
Στέγη από 4 ομιλητές η οποία ως
γνωστό πραγματοποιήθηκε και η
δεύτερη Π συζήτηση με τους μαθη
τές που θα συμμετείχαν 1 ή 2 καθη
γητές, 1 παιδοψυχίατρος και φυσικά
όποιος άλλος που θα έκρινε σκόπι
μο η Επιτροπή να καλέσει.
Το όεύτερο αυτό σκέλος όπως
συζητήσαμε και από κοινού αποφα
σίσαμε. θα το αναλάμβανε η ΕΛΜΕ
Ν. Ημαθίας.
Επειδή πέρασαν 3 περίπου μή
νες κοι ήδη πλησιάζει το τέλος της
σχολικής χρονιάς χωρίς να πραγμα
τοποιηθεί αυτή η συνάντηση, που
την θεωρούμε και την σπουδαιότε
ρη. θέλαμε να ρωτήσουμε τί σκέφτετε η Ένωσή σας να κάνει για το
παραπάνω θέμα»

ΠΑΣΟΚ και ΕΟΚ
Μέχρι σήμεΡ0· Π ση*σΓΙ του κ. Α.
Παπανόρέου έναντι της ΕΟΚ πέρα
σε από τρεις φάσεις, αλληλοσυγκρουόμενες:
φάση πρώτη: 0 κ. Παπανόρέου
επιστρέφει οπό την Αμερική στην
Ελλάδα. Μπαίνει στην υπηρεσία της
τότε Κυβερνήσεως κ °Ρομανλή.
Δημιουργεί το Κέντρο Οικονομικών
Ερευνών και Ανοπτύξεως Τάσσεται
ανεπιφύλακτα υπέρ της ΕΟΚ. Δια
κηρύσσει άτι η 0 έση της Ελλάδος
είναι στη Δύση· Κοι ότι προορισμός
της είναι να ενταχθεί στην Κοινότη
τα και να γίνει οργανικά μέλος της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Την ¡δια
πολιτική ακολουθεί και όταν έγινε
υπουργός Αναπληρωτής Συντονι
σμού στην Κυβέρνηση της Ενώ
σεως Κέντρου το 1964 αλλά και ΑΤ
γα χρόνιο αργότεραφάση δεύτερη: 0 κ. Παπανόρέου
ιδρύει το 1974 το ΠΑΣΟΚ. Πραγμα
τοποιεί ιλιγνιώδη στροφή έναντι της
ΕΟΚ. Η σύνδεση τΠί Ελλάδος με
την Κοινότητα κσι η ένταξή της στη
συνέχεια είναι έργο της παρατάξεως
nou εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία
και ιιροσώΠ'«ό του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Πρέπει, λοιπόν, να χτη
πηθεΙ, Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ξεσπαθώνει εναντίον της ΕΟΚ. Την
χαρακτηρίζει «λόκκο τω ν λεόντων».

κρστία γιατί επιδίωξε και πέτυχε την
ένταξη. Προειδοποιεί ότι η οικονο
μία μας θα συνθλίβει μέσα στην
Κοινότητα και οι Έλληνες εργαζό
μενοι των πόλεων και της υπαίθρου
θα εξαθλιωθούν. Και διακηρύσσει
ότι ένας από τους άμεσους κοι τους
πιο σημαντικούς στόχους της πολιτι
κής του είναι να αποσπάσει την
Ελλάδα, απ' αυτή τη «λέσχη των
πλουσίων» και των «εκμεταλλευ
τών».
Φάση τρίτη: Αρχίζει κστά τις
παραμονές των εκλογών. Ο κ.
Παπανδρέου βάζει νερό στο κρασί
του. Εφαρμόζει την πολιτική του
«ναι μέν. αλλά ...» Αναγνωρίζει ότι η
άμεση απόσπαση της χώρας από
την ΕΟΚ δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Κοι ότι αν γίνει τελικά, θα την απο
φασίσει ο λαός σε δημοψήφισμα.
Προετοιμάζει έτσι ψυχολογικά το
έδαφος για να διατηρήσει τη χώρα
στην ΕΟΚ όταν θα κερδίσει τις
εκλογές. Και την διατηρεί, ω ς τώρα
τουλάχιστον. Δημιουργεί, βέβαια,
ζητήματα κάθε τόσο στην Κοινότη
τα. Ό χι ουσιαστικά όμως, ολλά θ εα 
ματικά για νο ικανοποιεί και τους
μαρξιστές από τους Οπαδούς του.
Α λλάόεν πραγματοποιώ τις παλαιές
απόλυτες υποσχέσεις του Γιατί
όμως να τις πραγματοποιήσει; Εφέ
τος η Ελλάδα θα πάρει οπό την ΕΟΚ

συνολικά ένα δισεκατομμύριο δαλλάρια δωρεάν οικονομική βοή θεια
Από που αλλού θα τα εύρισκε αυτά
τα χρήματα:
Θα έπρεπε να ευγνωμονεί ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκείνους που
αγωνίσθηκαν και πέτυχαν την έντα
ξη της χώρας στην ΕΟΚ. Και δεν
αποκλείεται να το κάνει ενδόμυχα.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Φυσικά αντιλαμβονόμαστε ότι
μιά τέτοια εκδήλωση και πολλά
εμπόδια έχει και κινδύνους περι
κλείει. γιστί χρειάζεται λεπτός χειρι
σμός. Αλλά νομίζουμε πως με την
συνεργοσίο όλων μας όπως αρχικά
ξεκινήσαμε, μπορούμε το Ιδιο νο
συνεχίσουμε και πιστεύουμε πω ς η
προσπάθεια θα τελεσφορήσει
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ
Ο Γραμματέας
ΣΤ. ΤΖΙΝΑΙ»

Υπεύθυνη
η κυβέρνηση
και όχι οι
εργαζόμενοι
ΔΗΛΩΣΕ Ο Κ. ΑΒΕΡΩΦ

ΑΘΗΝΑ
Ο Πρόεδρος της Νέος Δημο
κρατίας « Αβέρωφ αναφερόμενος
στις χθεσινές δηλώσεις του Πρω
θυπουργού κ. Ανόρέα Παπανόρέου
έκαμε την ακόλουθη δήλωση:
«Είχαμε επισημόνει. και οι
συνεργάτες μου και εγώ, την επικίν
δυνη για την ανάκαμψη και την
παραγωγή, οικονομική πολιτική της
κυβερνήσεως Δεν δικαιούται σήμε
ρα. λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου να
κατηγορεί ως υπονομε ϋτές της
εθνικής οικονομίας τους εργαζομέ
νους και να τους απειλεί. Έχει 7 μή
νες στην εξουσία." εφήρμοσε «δέ
σμες» μέτρων και για την οικονομι
κή κατάσταση δεν είναι υπεύθυνοι
οι εργαζόμενοι, αλλά η κυβέρνηση
κοι ο ίδιος».

Οι Βρετανοί
αρνουνται
ότι επλήγη
το «Ίνβινσ,·μπλ»
ΕΠΙΒΑΙΝΕΙ

Ο
ΙΙΜΓΚΗΠΑΧ
ΑΝΔΡΕΑΧ
ΛΟΝΔΙΝΟ 31

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθ ές
ότι απέκρουσε μεγάλη αργεντινή
αεροπορική επίθεση εναντίον τουθ
στόλου της στη μάχη των Φώλκλαντ
και ότι δεν έχει πληροφορίες όπ
επλήγει το αεροπλανοφόρα «Ινβιν
σίμπλ» ή οποιοδήποτε άλλο σκάφΰς
Αργεντινή
δημοσιογραφική
πληροφορία ο νίφ ερ ε ότι το «Ινβιναιμπλ». στο πλήρωμα του οποίου
ανήκει ο δευτερότοκος γιός της
βασίλισσας Ελισάβετ, πρόγκηπος
Ανόρέας, φλέγεται και βυθίζεται,
αφού επλήγει από γαλλικής κατα
σκευής πύραυλο «Εξοσέτ» και τρ«(ς
βόμβες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στους μαθητές μας της Γ ΛΥΚΕΙΟΥ εκφρά
ζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα
τους για επιτυχία στις Π Α Ν ΕΛΛΗ Ν ΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Οι καθηνητες του φροντιστηρίου Μ.Ε.
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 3 0 ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Τοίτη 1 loutflo» l98j

•ΛΑΟΣ*

ΣΤΑ Υ ΡΟ ΛΕΞΟ
1 2 3 4 5 « 7 8 9

Τον ΔΗ Μ. ΚΟ ΥΜ Ο ΥΣΗ

ι-

Λαγμσ (αντίστρ.) — Ανάποδα,
άσχημο ζώο της ζούγκλας.
8 Ασιατική χώ ρα
Αρχαίος συμ
πλεκτικός σύνδεσμος.
9. θατρική φιγούρα με ποικιλό
χρωμη στολή.
ΚΑΘΕΤΑ:

a t

1.
' Ετσι λέγεται αλλιώς η αφασία.
2. Στη δημοτική, μιά αφρικανική
χώρα — Όμοια σύμφωνα.
3 Αντίστροφο άρθρο - Φημισμέ
"V
νη ευρωπαϊκή ομάδα.
4 Ενας άνεμος - Αντίστροφο αρι
θμητικό.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
5. Τελικός σύνδεσμος - Τ' αρχικά
1. Πελοπονησιακή πόλη στη γενι
της ποδοσφαιρικής ομάδας της
•
Ο χοίρος είναι ένα από τσ λί
κή.
Κορυφής.
γα ζώα, που η φύση έχει κάνει
2. Είναι κι αυτά παιδικά παιχνίδια.
6 . Ηταν ο υπεύθυνος για την εξόν
τελείως απρόσβλητα από το δάγκω
3. Αγγλική διάζευξη - Αναστεναγ
τωση τω ν Εβραίων — Νότα.
μα της οχιάς.
μό και πόνο φανερώνει — Είναι ο
•7. Μόριο της λαλουμένης - Κάτι
•
Στο Μογκαντίσιο τα γραμμα
πρώτος Ελληνας ίαρχικάΙ.
που ακούγεται και γράφεται για
τόσημα άρχισαν πάλι να... μιλάνε
4. Σ αυτά ανήκει και η βότκα - Θ έ
τις επαγγελματικές ποδοσφαιρι
ιταλικά. Ολες οι ιταλικές επινραφές
ση ποδοσφαιρική
κές ομάδες.
που είχαν καταργηθεί το 1969
5. Συνεχιζόμενα στο ολφαβητα
8 Π ρόθεση — 370.
ξαναπαρουοιάστηκαν στα γραμμα
(αντίστρ.) — Είναι και το φ υτρω 
9. Ανήκουν σταείδη συσκευασίας
τόσημα της Σομαλίας, που εκδόθημένο σιτάρι στο χωράφι.
του μανάβη,
καν με την ευκαιρία του πρώτου
6 . Εχει και σχέση με το., συνάλδιεθνούς συνεδρίου σομαλικών
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
σπουδών η οποία πραγματοποιήθη
κε πρόσφατα στην πρωτεύουσα της
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ 2 ΟΡφΑΝΙΑ 3. ΡΑΑ - ΠΟΝΟΣ 4.
χώρας αυτής
ΥΜΝΟΥΣ 5 ΦΑΤΣΑ - ΑΛΟ 6 . ΙΤ - ΚΕΑΣ 7 ΟΔΙΚΑ 8 . Η
•
Μετά το 1821 στην ελεύθε
ΚΑΤΑΡΑ 9 Ο ΗΣΑΪΑΣ.
ρη Ελλάδα δεν υπήρχε ελληνικό νό
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΚΟΡΥΦΗ - 10 2 ΟΡΑΜΑ 3. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 4. ΜΑ - ΟΣΤΙΚΑ
μισμα. Οι συναλλαγές εξακολου
5 ΟΝΠΥΑ - ΚΑΙ 6 ΥΙΟΣ - ΚΑΤΑ 7. ΣΑΝ — Α Ε. - ΑΣ 8 .
θούσαν να γίνονται με τα γρόοια,
ΟΥΛΑ 9 ΣΗΣ - ΟΣΚΑΡ
ενώ παράλληλο στις εμπορικές πρά
ξεις γίνονται δεκτά και άλλα ξένα
χρυσά νομίσματα ή και ασημένια.
Και η κατάσταση αυτή συνεχίσθηκε
μέχρι το 1828 οπότε ο Καποδίστριας ο πρώτος κυβερνήτης του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους
αποφάσισε να φτιάξει ένα νομισμα
τοκοπείο, για να κόβει ελληνικά
νομίσματα.
Φρόντισε λοιπόν, ώστε το
Ελληνικό Δημόσιο να αγοράσει έν·<
ΤΡΙΤΗ, 1
ΤΡΙΤΗ, 1
νομισματοκοπείο, που βρισκόταν
5.00 0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
10.40 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
στην Μάλτα, εγκατεστημένο εκεί
6.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
(Γ - Δ' ΔΗΜ.)
από το 1530. Παρά την ηλικίο του
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
4.10 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΠΑΝ.)
όμως το νομισματοκοπείο αυτό,
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
5.35 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
δούλευε αρκετά ικανοποιητικά και
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
5.00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
έτσι τον Ιούλιο του 1828 βγήκαν σε
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
5.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
κυκλοφορία τα πρώτο ελληνικά
8.30 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
6.40 ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥ
νομίσματα. Ήταν ένο ασημένιο του
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙ
ενός φοίνικα και τριών ειδών χάλκι
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑ
ΚΛΕΤΑΣ
να. Μονόλεπτα, πεντάλεπτα και
ΣΗ
7.36 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
δεκάλεπτα. Το νόμισμα τάυ ενός
ΘΕΜΑΤΑ
7.55 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
φοίνικα έφερε από την μιά όψη του
Β.15 ΣΕΝΤΕΝΙΑΛ
τον αναγεννημένο φοίνικα και
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
κυκλικό τις λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
9.50 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και στην κάτω άκρη την
ΠΆ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΑ)
χρονολόγια γραμμένη με ελληνικά
10.36 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
σύμβολα ΑΩΚΘ. Η άλλη όψη είχε
11.10 ΑΠΟ ΔΩ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
ένα στεφάνι που αποτελείτο από
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ένα κλαδί δάφνης και ένα κλαδί
•
Το κλάμα είναι το καταφύγιο
ελιάς. Στο κέντρο αναγραφόταν η
των απλών γυναικών, αλλά και η
ονομαστική αξία του νομίσματος και
καταστροφή τω ν ωραίων.
γύρω από αυτήν οι λέξεις ΚΥΒΕΡ
Δ ια β έ χ η χ Β
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΝΗΤΗ: I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
►coi δ ι α β ί β ε χ Ε
Αργότερα το νομισματοκοπείο
•
Πολλές φορές το πλούσια
κήν
γηρατειά κλέβουν τις χαρές της έβγαλε και χρυσά νομίσματα των
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς Ι
20 φοινίκων που το ονόμασαν Αθή
φτώχιάς νιότης.
Ουγκώ να. γιατί από τη μιά πλευρά είχαν

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ

ΚΑΙ
Μ ΑΘ Α1Μ 2

ανάγλυφη την εικόνα της θεός Αθηνάς.
Εκείνο πάλι τον καιρό τυπώ θη
καν και τα πρώτα χαρτονομίσματα.
Ηταν ονομαστικής αξίας 5. 10. 50
και 100 φοινίκων, αλλά ο κόσμος
δεν είχε και τόση μενάλη εμπιστο
σύνη στο χαρτιά προτιμώντας σπς
συναλλαγές του τα μεταλλικά νομί
σματα. που τα έλεγαν «μεταλλίκια».
•
Το κρυφό σχολείο ήταν
προσαρτημένο στην εκκλησία και
λειτουργούσε μόνο για αγόριο στις
περισσότερες σκλαβωμένες ελληνι
κές πόλεις, σπό τους πρώτους αιώ
νες της Τουρκοκρατίας.
Χωρισμός σε τάξεις δεν υπήρχε
και η διδασκαλία ήταν κοινή κοι
γινόταν στους νάρθηκες των εκκλη
σιών οπό δασκάλους, που ήταν
συνήθως παπάδες και μάθαιναν στα
παιδιά να διαβάζουν και να γρά
φουν.
Το Κρυφό Σχολειό, που λει
τουργούσε κάτω από δύσκολες
συνθήκες, που επικρατούσαν στη
σκλαβωμένη Ελλάδα, έγινε θρυλικό
και διατηρήθηκε ζωντανό σχεδόν σ'
όλη την Τουρκοκρατία.

1821 Ο Εμμανουήλ Παπάς, οργανωτής
της ΕπαναστύΟΕως στη Χαλκιδι
κή. καταλαμβάνει την Ιερισσό.
1854 Τερματίζεται π επανάσταση στη
Χαλκιδική,
1943 Ελληνες αντάρτες ανατίναξαν την
σήραγγα του Καυρνόβου. όταν
περνούσε μιά αμαξοστοιχία που
μετέφερε Ιταλούς στρατιώτες και
πολεμοφόδια.
1980 5000 χωρικοί της επαρχίας Τσιά
πας του Νοτίου Μεξικού μπαί
νουν στην πόλη απαιτώντας σαν
ακτήμονες τον αναδασμό της γης.
Με περίστροφα και μαχαίρια
οπλισμένοι θέλουν να εκδικη
θούν για τον θάνατο των 46
ακτημόνων που σκοτώθηκαν στις
διαδηλώσεις.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Παπαγιαννούλης Θεόδωρος
Σ. Σταθμός τηλ. 2 4 5 8 2
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κύρτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθον.
Κατερίνης τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλομ Κων/νος

Θλιβερά τέλος
Χήρος σαραντάρης αναστενά
ζει:
— Επί είκοσι χρόνια π γυναίκα μου
κι εγώ υπήρξαμε ευτυχείς άνθρω 
ποι.
— Και μετά, ρώτησε ένας συγκατα
βατικός φίλος του.
— Έ, μετά... γνωριστήκαμε
Αμερικάνικες
μέθοδοι
Μιά κυρία στο Σικάγο πήγε να
συμβουλευθεί ένα διχηνόρο.
— Θέλω να χωρίσω του είπε.
— Οροία έκαμε ο δικηγόρος. Αλλά
για να βάλουμε μπρος τη σχετική
διαδικασία πρέπει να μου προκαταβάλετε τριακόσια δολλάρια.
— Είναι πολλά του λέει η κυρία.
Μπορώ με τα μισά να βάλω να τον
σκοτώσουν.

Αυτή η νεόπλουτη κυρίο είναι
πολύ σνόμπ. Πίνει με τον άντρα της
το αναψυκτικό της και παρατηρεί:
— Ξέρεις αγαπητέ μου; Πρέπει
απαραίτητα να κάνουμε ένα παιδί
— Μα για ποιο λογο; κάνει εκείνος.
— Απλούστατα, γιατί η οικονόμος
μας... πλήττει...

Wsgjäiß
Ο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΨΑΡΑΣ του Νικολάου
και της Μάρθας το γένος Λεωνταρά
που γ€ννήθπκ£ *α| κατοικεί στη
Γαλάνη Κοζάνης και η ΠΑΠΑΖΩΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Συμεών και της
Γραμματούλας το γένος Μπαμπούνη που γεννήθηκε στον Τετράλοφο
Κοζάνης και κατοικεί στην Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στην Βέροια.

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Α μεση Δ ρά σ η
100
Ο.Τ.Ε /βλάβες)
*2)
Π υροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
22.222
Νοσοκομείο
22.505
Δ ΕΗ. Iβλάβες)
>25
Ύ δ ρ ευ σ η
25.749
Ο.Σ.Ε (σταθμός)
24.444
ΝΑΟΥΣ ΗΣ
Π υροσβεστική
2 2 199
Νοσοκομείο
22.200
Δ.Ε.Η. ¡βλάβες)
22.314
Ο.Σ.Ε. Iσταθμός)
41.353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
)Κ Α Ιπραιτ. βοήθειες)
23.376

Φ « Λ · * « έ ίβ

ST
Σήμερα Τρίτη διανυκτερεύει
φαρμακείο:
Πρετρίνας Γιουρούκη
τηλ. 29101

το

φίλη

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Α
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι Η.Ε)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης II
Υπεύθυνος
Τυπονραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΙπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 - 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ.-Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών

δρχ· 16®®

δρχ.
δρχ· 300°
__
δρχ. 4.0®*'

• Χειρόγραφα δημοσιευό
υενα η όχι δεν ςπιστρέφονται.

«
6 2 .5 55-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
2 6 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
. 2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 32-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραίτη
2 3 .3 5 0

ΕΙΔΗ ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 (Δίπλα στον OTE)
ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ

ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
100
260
120

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

MODEL BS

Ροδιοταξί

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

'A ta v M c n p E Ü o T .

η

la r te c

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

220
18 0
170
14 0

Το νερό και το ανθρώπινο σώμο
ζούν μια πσμπάλαιη ιστορία αγάπης
που φτάνει πίσω, στην εμφάνιση
του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη
μας. Οχτώ ποτήρια νερό - δώδεκα
υποστηρίζουν άλλοι - είναι απαραί
τητα για κάθε οργανισμό καθημερι
νό (ιδιαίτερα σε εποχή ειδικής δίαι
τας), ενώ η απώλεια κοι έλλειψή του
οδηγούν σε σοβαρές οργανικές δια
ταραχές, ακόμη και σε θάνατο. Το
καλοκαίρι, το σώμα και το νερό
ζουν την αρμονικότερη σχέση τους.
Την εποχή αυτή, όχι μόνο κατανα
λώνουμε περισσότερο νερό, αλλά
και επιδιώκουμε να βρισκόμαστε
όσο γίνεται περισσότερο μέσο σ'
αυτό, είτε κολυμπώντας στη θάλασ
σα είτε κάνοντας μπάνιο στο σπίτι.
Καθώς μάλιστα το νερό ξεπηδάει

από το ντούς κοι πιτσιλίζει το aMJ·
δημιουργούνται αρνητικά ιόντα
φορτίζουν με ενέργεια τις |fll°"^
ρίες του οργανισμού μας. '°0’'
για το πρωί είναι ένα ζεστό ντοΟί
πέντε λεπτών που ακολουθί'*®'
από ένα δίλεπτο κρύο ντούς. ΤιΚ^
άλλο δεν θα μπορούσε να κρατή°ΕΙ
ν£ρό.
το σώμα σφιχτό όσο το κρύο
Με μιο εξαίρεση: το στήθος. ^ * ”5
μου έλεγε τελευταία, ότι, για λόγο1
1
υγείας του μαστού, το νερό που π£
φτει πάνω σ' αυτόν, πρέπει νο 6|,/α'
χλιαρό σε θερμοκρασία όνΕΙιΤ
όηλαδή. έτσι για να μην μας προ*0
λεί ρίγη το σοκ που νιώθουμε (ΡΦ
εποφή με το κρύο. Αν πάλι το ΡΡ
δυ. θέλετε νο ξεχύσετε τις
ρες σ α ς ένα ζεστό μπάνιο θα
βοηθήσει. Αλλά μια και το ζεΡ*®
χαλαρώνει μαζί με τα νεύρο 1101
τους ιστούς καλό θα είνσι να °π°'
φεύγουμε τις υπερβολές.

Ηλιακός θερμοσίφωνας ^

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ

μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
1 φαλτσέτα

Προ€τοιμασί€ς
για το καλοκαίρι

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Θέλει παιδί

βενζινάδικα 1

M w x m e x ΧΜ

...ή τεχνολογία model bl
τού μέλλοντος Ί ί: -1. '
σήμερα!..
Ο μοναδικός μ€ βπισμαλ τωμέντη
εσωτερική επιφάνεια του ΜΠΟΪΛΕΡ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ «JUNO»'
ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΚ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

ΧΡ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Γρήγορη παράδοση

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ43ΤΗΛ. 0331123.586 ΒΕΡΟΙΑ

ΓΙΑ ΡΑ Ν ΤΕ Β Ο Υ ΕΠΙΣΚΕφΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Η ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ

STUDIO

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
01 ΙΑ ΤΡΟΙ

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είόους
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7 Τηλ. 62.031

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ ΑΓΑ Α ΡΟ ΥΣΣΑ Κ Η
ΚΟΤΖΑΜ Π ΑΣΟΠ ΟΥΑΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟώ
Μεχεκόμιααν και δέχονται
Ε ΛΗ ΑΣ 20 (Ά νω θ εν πιτσαρίας Μ ΙΣΣΙΑ)

Λ
IV

.

iS .
Δ ια κρ ίθ η κ€ μόνο η α μ υ ντική τη ς γραμμή

ΜΕΤΡΙΑ Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΧΑΣΕ
Χ ω ρίς το ν Π ουρσ ανίδη
e0uM!° νωθΡΠ ΒΕΡΟΙΑ, σκιά του
« W U ΤΓ'<’ *ατόρθω σε και έχασε
οω.^ · μ.€ 1' ° από τπν μαχητική και
το η Αρ,δα(α· που έπαιζε σ' αυτό
Ο'Χνίδι σχεδόν μιά κατηγορία.
°του
συνηθίσει να λέμε
jw, ς 6ιΓΓός έδρας αγώνες, ότι ενώ
Οντιπο! μΠάΑλα· 0 αντίπαλος ήταν
Olor '|Τ"ς0ζ' ° δ,α,τπτπς μας οτέΨογ
VlKI} ^ και δτι Π Τύχη δεν
φ, ΡΕ τ° μ*ρος μας. Την Κυριακή
¡jfpoiΠΟϋ δ^α αυτά ήταν υπέρ της
Ρχον Qt *°·*ίΠ' πδ*ον 01 παίκτες της
Ί>αΕν° οοπμαντο γι' αυτούς
26 000 !! πριμ (16000 το
0 n J r ° ΠρΙμ και 10 0 0 0 e"¡ πλέον
εδρος κ Λέκκας), αυτοί κατάqj,
να ΡΠν παίζουν μπάλλα. να
6ouV‘ ^ o o u v τους λίγους οπα■ '°υς που τους ακολούθησαν
ΐ(ΐ»ο ,ιρ'δοια *σι να συνεχίσουν το
aepí αποτελεσμάτων μακρυό
γήπεδό τους.
10 μιά ακόμη φορά το ξεκίνημα

Β ΠΑΓΚΑΛΟΣ: «Οι παίκτες της
{Ροίος έκαναν το χειρότερό τους
|°'Χν(δι (jc ¿χ0 το πρωτάθλημα.
Hrpv η πραγματική σκιά του εαυ*0ύ τους από τον αγώνα με τον
Πκεόονικό. Μπορώ να πώ με
«ΥΟλη μου λύπη ότι ήταν προγματι·** Φοντόσμοτα. Τους έλειπε η πίη δύναμη, η αγωνιστικότητα.
_
Αριδαία είναι άξια συγχαρηήΡΌτν γιατί αγωνίστηκε με πάθος,
"ορώ να nt¡j με ηρωισμό, αυτα"δΡνηση και μξγύχη μαχητικότητα
ϊ0' κατάφερε να πάρει τους δύο
®°®μους.
. Π διαιτησία του κ Κουτρουλή
άριστη και λέω υπεύθυνα ότι
”'Q| ο πιό αμερόληπτος και τολμη'Τ ' διαιτητής που δεν επηρεάζεται
. f °πό την έδρα των σωματείων,
Γ£από την βαθμολογική τους θέ°*ι»
α

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: «Παρ' όλο το
τΠέ ομάδος μου. παίχθηκε
° παιχνίδι που είχε το στοιχεία
ντέρμπυ. Το αιώνιο πρόβλημά
^ το να χάνω γκόλ με όλες τις
Τ^δες συνέβη και σήμερα με απο^ εομα να γίνει δύσκολο το παιχνίή α μας και να μην αφήνει τους
t
μου να παίζουν ανάλογα με
' δυνατότητές τους. Εκτός αυτού
u έλειπαν και δύο-τρε(ς βασικοί
"οδο,
^ Όφαιριστές που ακόμη όυσκό
. ,'^Ον το έργο μου. Ανεξάρτητα οπό
Ολα
αυτά έγινε ένα παιχνίδι παρ'
δλη
ΐΓίν σημασία του αγώνα πει8üp;
'Χημένο και από τις δύο ομάδες
OTti
οποίο συνετέλεσε και η άριστη
δίφΠησία.
Εύχομαι η Βέροια η οποία ειλιΡΟυ όά£σε· 010 νδο πρωτόΠμο, εφ όσον γεμίσει τα λίγα
τΠς. νιι πρωταθλητίσει. για τ ,ιν
»ο ότι υπάρχουν προϋποθέσεις.
^ Εμείς 0α αμνεχίσουμε παρ' όλα
ηΡοβλήμαγή μας την προσπάθειά
έ να σωθούμε και πιστεύω να το
Ξ έρουμε».
Β. Γ.

της ΒΕΡΟΙΑΣ στο κυριακάτικο αγώ 
να ενώ ήταν καλό (στα πρώτα 30 )
και είχε με τα μέρος της την υπερο
χή, χάνοντας τρεις πολύ καλές
ευκαιρίες για να προηγηθεί στο
σκόρ, στην συνέχεια έδω σε στους
αντιπάλους της το πρωτεία και το
δικαίωμα να χάσουν αρκετά γκόλ.
καθώς επίσης να πετύχουν και ένα,
που τους ήταν τελικά αρκετό για νο
πάρουν τους δύο βαθμούς της νίκης.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ: Γιά μιά ακόμη
Φορά έδειξε ότι η Βέροια βρήκε -ον
τερματοφύλακά της. Εσωσε την
εστία του από σίγουρο γκόλ και πέ
ρασε στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων.
X' ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εξουδετέρωσε
τον προσωπικό του αντίπαλο και
επεξέτινε την δραστηριότητά του
και στην επίθεση.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν ο
παίκτης με το μεγαλύτερο πάθος.
Αυτό όμως μερικές φορές του στοί
χισε. νιατί προκειμένου να βρίσκε
ται πάντοτε μέσα στις φάσεις για να
αποκρούει, άφηνε ακάλυπτο τον
προσωπικό του αντίπαλο.
ΜΙΛΗΣ Γ.: Σταθερός και πάντο
τε ψύχραιμος, φαίνεται πως τώρα
πλέον η θέση αυτή θα ταυ ξεφύγει
δύσκολα, αφού έχει αποβάλει τις
περιτές ενέργειες.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Κέρδισε σχεδόν
όλες τις μάχες κοι για μιά ακόμη
φορά ήταν σιγουριά γιο τον Μπαλτζή.
ΜΑΡΑΓΚΟΣ: Διακρίθπκε περισσό
τερο στο αμυντικό παιχνίδι (έχασε
όμως κεφαλιές) αφού έτσι ήταν
αναγκασμένος να ποίζει. Μετά το
1-0 ο ΚΑΤΣΩΝΗΣ που τον έιλλαξε
ήταν πολύ καλός και θα γινόταν
ήρωας εάν η κεφαλιό του στα
τελευταία λεπτά εύριοκε τον στόχο
της.
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ: Λίγες φορές ήλθε
σε επαφή με την μπάλλα. Θα μπο
ρούσε να σκοράρει στο α' ημίχρονο
εάν δεν τσ έχανε, αιιΐναντι στον
Κατσιαούνη.
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: Στο α ημί
χρονο ήταν ο καλύτερος του κέν
τρου, Η απόδοσή του όμως έπαιζε
όσο ο αγώνας πλησίαζε στο τέλος
του.
ΓΚΕΣΙΟΣ: Δεν ήταν αυτός της
Κυριακής με τον Μακεδονικό. Έχα
σε πολλές μονομαχίες και γενικά
κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ:
Ετρεχε
χωρίς ουσία καιχωρίς να βοηθήσει
την ομάδα του σε κανέναν τομέα.
Μάλλον είναι ντεφορμέ.
ΜΙΛΗΣ Φ.: Στα πρώτα 4".
λεπτά που έπαιξε ήταν ο καλύτεριτς
της επιθέσεως. Κυνήγησε την
μπάλλα. κέρδισε όλες σχεδόν τις
κεφαλιές και έφτασε και κοντά στο
γκόλ. Ο αντικαταστάτης του,
ΧΑΤΖΑΡΑΣ: Μπήκε με πολύ κέ
φι για να πάρει το παιχνίδι επάνω
του, το κατάφερε για λίγο, το παιχνί
δι όμως του συνόλου δεν τον επέτρεπε να συνεχίσει και παρασύρθη
κε στο καταστροφικό ποδόσφαιρο.
Η ΑΡΙΔΑΙΑ
Η τοπική ομάδα αν και έχει
μεγάλη ανάγκη βαθμών έπαιξε
αθλητικώτοτα και παρουσίασε ένα
αξιόμαχο σύνολο που έφτανε εύκο
λα στο γκόλ, το ίδιο όμως εύκολα το
έχανε Καλύτεροι παίκτες της οι
Γρηγοριάδης Ν.. Τάντσης. Ταουσιάνης και Αυκος.
Η διαιτησία του κ Κουτρουλή
και των βοηθών του κ.κ Κουλούρη
και Σκούρο από την Ηλεία υπήρξε
γιο μιά ακόμη φορό τιαληκαρίσια και
φυσικά άριστη. Καμιά από τις δύο
ομάδες δεν έφυγε με το παραμικρό

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

Κουζινέτο - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολο χιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

£·

ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25 ¿44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

Η ΝΑΟΥΣΑ ΝΙΚΗΣΕ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ ΜΕ 1-0
(παρά την μ έτρ ιο βμφον/σή της)

που ήταν τρ α υμα τία ς
παράπονο και εισέπρσξε τα συγχα
ρητήρια και των δύο. Λέμε για μιά
ακόμη φορά, γιατί έπαιξε την
ΒΕΡΟΙΑ και στην Επανωμή και ήταν
ακριβώς, όπως και την Κυριακή.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
6 ' 0 Γκέσιος «πετάει» ωραία
δεξιά στον Τοπαλίδη, που αφού τριπλάρει έναν αντίπαλό του απέναντι
στον Κατσαούνη σουτάρει σύριχα
άουτ.
12 0 Μίλης Φ. βγάζει μόνο πλά
για τον Τοπαλίδη με τον αντίπαλα
τερματοφύλακα, ο εξτρέμ όμως της
Βέροιας καθυστερεί ή νσ σουτάρει
ή να σεντράρει στους συμπαίκτες
του που ήδη έφτασαν στην περιοχή
της Αριδαίας και χάνεται μοναδική
ευκαιρία.
- 2 1 Από δεξιά ο Τοπαλίόης σεν
τράρει. ο Μίλης Φ· πιάνει ωραία
κεφαλιά την οποία αποκρούουν οι
αμυντικοί γιο να πάει η μπάλλα στο
σημείο του πέναλτυ όπου εκεί βρί
σκεται κοι πάλι ο Μίλης Φ τον γυρι
στό κεραυνό του οποίου θα απο
κρούσει θεαματικά και με υπερέν
ταση σε κόρνερ ο Κατσοούνης.
2 8 ' Μόνος ο Πσρασκευόπουλος
προ του Μπαλτζή. ύστερα από
κεφαλιά - ιιασα του Μιχαηλίδη σου
τάρει γιο να καταλήξει η μπάλλα
πλάγια άουτ* ι
31 Ύστερα οπό ψηλοκρεμαστή
μπαλλισ του Γρηγοριάδη Ν.. οΤαου
σάνης μόνος με τον Μπαλτζή πιάνει
αέρα.
3 2 ' 0 Μπαλιζής σώζει την εστίο
ιου απ' ευθείας σούτ-φάουλ του
Αύκου αφού αποκρούει την μπάλλα
η οποία κατόπιν καταλήγει στον
αμαρκάριστο Ταουσάνη που αδυνα
τεί να την προωθήσει σε κενή
εστία.

49 Με μπλονζόν αυτοθυσίας σε
πόδια συμπαικτώγ κοι αντίπαλων, Ο
Μπαλτζής μπλοκάρει την μπάλλα σε
κοντινό σούτ του Ταουσάνη.
56' Από πολύ κοντό ο Παρασκευόπουλος μετά από κόρνερ του
Ταουσάνη πιάνει σσύτ άουτ
Η ΑΡΙΔΑΙΑ
ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ
ΤΟ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ
69' Πέντε με έξη μέτρα έξω από
την μεγάλη περιοχή της Βέροιας ο
Αύκος χτυπάει φόουλ. το οποίο
αποκρούει πόδι αμυντικού της
Βέροιας, η μπάλλα γυρίζει στον
Ταουσάνη, που πιάνει δυνατό ουρτό
σούτ από το ύψος της μεγάλης
περιοχής, το οποίο δεν βλέπει καθό
λου ο Μπαλτζής και γράφει το 1-0
Η ΒΕΡΟΙΑ ΧΑΝΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕΙ
8 5 ’ Ο Γκέσιος από δεξιά εκτελεί
κόρνερ-πάσο στον Τοπαλίδη. 0
τελευταίος σεντράρει και ο Κατσώνης ωραία τοποθετημένος πιάνει
θαυμάσιο γυριστή κεφαλιά που
φεύγει μόλις άουτ
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ: Κατσαούνης. Γρηγο
ριάδης Ν . Μπλαδίνος Τάντζης.
Παπασυμεών. Μπσυτσίκος, Ταουσανης. Γρηγοριάδης Κ. 189 Τοιμτσής) Παρασκευόπουλος Αύκος.
Μιχαηλίδης (54 Δέλλιος).
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής, X Αθανα
σίου. Γιατζιτζόπουλος. Μίλης Γ.,
Παποτζίκσς, Μαραγκός (74' Κατσώνης) Τοπαλίδης Ακριβοπουλος. Γκεσιος, Ελευθεριάδης. Μίλης Φ 146
Χατζάρας).
Β. Γ.

ΕΝΑΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΔΟΞΑ
ΣΕ ΑΔΙΚΗ ΗΤΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟ 4 -2
Χάρις στην διαιτησία του Κιλκισιώτη διαιτητή η Δόξα έχασε στην
Δράμα από τον Πανδραμαίκό με
σκόρ 4 -2 και έτσι αποκλείστηκε
άδοξα για τον τελικό.
Οπωσδήποτε η Δόξα δεν έπιασε την καλή της απόδοση όπως και
ο Πανδραμαϊκός δεν ήταν τόσο
καλός ώστε να κερδίσει με αυτό το
μεγάλο σκόρ. Σ' όλη την διάρκεια
του σ’ ημιχρόνου όημιούρνησε τρεις
ευκαιρίες και αυτές από λάθη της
άμυνας της Δόξας με αποτέλεσμα να
προηγηθεί στο ημίχρονο 3-0. Αξιο
σημείωτο είναι ότι το τρίτο γκόλ
που κυριολεκπκό εκνεύρισε τους
ποδοσφαιριστές της Δόξας ήταν
προσφορά του επόπτη που μπροστά
εττα μάτια του ο Χαρετίδης του Πανδραμαϊκού κλώτσισε εν ψυχρω τον
φωστηρόπουλο με αποτέλεσμα να
τον ξαπλώσει κάτω. Σ' αυτή την φά
ση οι της Δόξας έτρεξαν όλοι πάνω
στον επόπτη με αποτέλεσμα, χωρίς
ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι
ο Μουρατίδης ανενόχλητος και από
καταφανή θέση οφ σάί'ντ νσ γράψει
το 3-0.
Στο β' ημίχρονο η Δόξη παρά το
εις βάρος της βαρύ σκόρ έπαιξε
πολύ ωραία μείωσε το σκόρ σε 4-2
είχε ένα δοκάρι και δύο τρεις καλές
ευκαιρίες για να ισοφαρίσει.

πουλος. Από τον ΠονόρυμΟικό οι
Κοσμίδης. Καλτσίδης. Παντζαρίδης

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Στο 4 ' από αδράνεια της άμυνας
της Δόξας και του τεοματοφύλακα ο
Χαρετίδης με κεφαλιά γράφει το
1-0.
Στο 3 2 ' σε κεφαλιά του Δουλδούρη και ενώ ο γκολκήπερ ήταν
εκτός εστίας αποκρούει κοντά στην
γραμμή ο Ζαμανόπουλος.
Στο 40 σε μιά σύγχυση της
άμυνας της Δόξας ο Μουραπ'δης
βρίσκει την ευκαιρία με χλιαρό σούτ
γράφει τα 2 -0 .
Στο 4 2 ' γράφτηκε το 3 -0 με τον
τρόπο που προαναφέραμε πιό πά
νω
Στο 46 πάλι από αΔΡΑ ΝΕΙΑ
ΤΗ Α ΜΥΝΑ. Ο ΠαντζαοίδπΓ με
δυνατό σουτ εγρπψε το **-υ.
Στο 4 9 ' σε σέντρα του Κελεσί
δη και προβολή του Λιόλιου η μπάλ
λα βρήκε τα κάθετο δοκάρι και απο
μακρύνθηκε.
Στο 54 α Κελεσίδης έκανε
ωραίο σέντρα και σΛιόλιος με καρ
φωτή κεφαλιά έγραψε το 4-1
Στο 7 5 ' σε σούτ του Αραμπατζή
η μπάλλα βρήκε χέρι αμυντικού, ο
διαιτητής σημείωσε πέναλτυ και Ο
Λιόλιος με ωραία εκτέλεση έγραψε
το 4-2
Στο 8 0 ' ο Χουλοουζίδης έβγαλε
τέτ-α-τέτ τον Αραμπατζή που μόνος
του έστειλε την μπάλλα άουτ.
Απαράδεκτη η διαιτησία των
κ.κ. Καναρόπουλου (Κριερίδης Αλομπούρας) του συνδέσμου Κιλ
κίς. Εκαναν όιι ήταν δυνατόν νο χύ 
σει η Δόξα Επιπλέον σφύριξε και 5
λεπτά πιό μπροστά την λήξη τομ
αγώνα.
Διακρίθηκαν από την Δόξα οι
Κελεσίδης, Αραμπατζής. Φωστηρ ι-

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΟΞΑ: Μπλατσιώτης, Βελέντζας (46' Τσσκσλίδης) Χουλσουζίδη ς φωστηρόπουλος. Κολεσίδης.
Αραμπατζής. Μελέτογλου, Δουλδούρης (80' Σαρηγιαννίδης) Κελεοίδης. Γκόγκος, Λιόλιος.
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ:
Παπαδόπουλος
Κοσμίδης. φεστερίόης.
Δόντης, Ζαμανόπουλος. Γεωργιάόης, Κανετίδης. Μουρατίδης (61
ΣοφρωνίδΠί) Χαρετίδης (45' ΣωτηριάδηςΙ Καλτσίδης. Παντζαρίδης.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ

Β' ΕΘΝΙΚΗ
34η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αλμωπός Βέροια
Νάουσο-Πσνθρακιχός
Απόλλων Κ. Ολυμπιακός Β.
Τοξότης Β -Εορδαϊκός
Τρίκαλα-Αγρ Αστέρας
Πιερικός-Πανθρακικός
Κιλκιαιακός-Αναγέννησπ Γ
Μακεδονικός-Ξάνθη
Κοζάνη-Αναγέννηση Κ.
Νίκη Β.-Αχαϊκή
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τερ.
Ομάδες
63-25
Μακεδονικός
59-32
Ολυμπιακός Β.
41-32
Πιερικός
3 6 34
Εορδαϊκός
41 35
Αγρ. Αστέρας
39-36
Κιλκισιακός
4 9 41
Τρίκαλα
4 0 35
Αναγέννηση Γ.
58-45
Βέροια
3 5 29
Κοζάνη
31-34
Απόλλων Κ.
34 37
Πανθρακικός
4 5 -4 0
Νίκη Β.
35 32
Αλμωπός
2 5 40
Νάουσα
24-26
Ξάνθη
42 48
Αχαϊκή
30 48
Αναγέννηση Κ.
34-57
Τοξότης Β.
23 47
Αναγέννηση Επ.

1 0
1 1
4-0
2-2
3-1
1-1
0-3
2-0
2-0
3-2
Β.
48
42
39
38
37
36
35
35
34
34
34
33
32
32
32
31
30
30
25
23

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
17 γκόλ:
I 3 γκόλ:
λος.
12 γκόλ.
I I νκόλ:

Καραμίχαλος
Κετρμανίδης Μιχαλόπου-

Βούλγαρης. Γκέσιος.
Αντωνιάσης Σπ„ Κανδυλιώτης, Κασιανός, Ελευ
θεριάδης.
10 γκόλ; Αγγελόπουλος, Αθανασιάδης Πουρσανίδης.
9 γκόλ: Ακριβοπουλος Αναγνώ
στου. Γυφτάκης Καλλιμόνη ς Μπούτσικας Τριχιάς
■ ■ ■ Ι Κ .1 Κ Ι
8 γκόλ. θυρτζαμανης. Ευαγγέλου.
Ζαρονιάννης Κοντοκώ
στας Κουρνόκης. Λσγάρας, Σταυρίδης Δ.. Τοπα
λίδης.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Επειτα από μια μέτριο εμφάνιση
η ΝΑΟΥΣΑ κατάφερε νο κερδίσει
την ουρανό ΕΠΑΝΟΜΗ με 1-0
ενώ εάν είχε αξιοποιήσει τις σπάνιες
ευκαιρίες που τις δοθήκαν, θα
έφθαναν το σκόρ πολύ μεγαλύτερο
Πράγματι παρά την όχι καλή από
δοση που είχανε οι παίκτες της
ΝΑΟΥΣΗΣ στην συνάντηση αμτή
έχασαν ευκαιρίες που ξεπερνούν
κάθε προηγούμενο Αρκεί να τονισθεί ότι δυο φορές ο ΦΥΤΟΣ, δεν
κοτόφερε να «καρφώσει» την μπάλ
λα, όταν έπιασε κεφαλιές από 2 μέ
τρα, άλλη μια σημάδεψε το δοκάρι,
ενώ ο Μπλιάτκος κοι Αγνουράς σε
δυνατό σούτ. έκαναν τον τερματο
φύλακα Βελιάδη να αποκρούσει
σωτήρια
ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΚΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
Στο προχθεσινό παιχνίδι δεν
γνωρίζουμε εάν οι παίκτες είχανε
εντολή να ενερνούν αυτοκέφαλα,
αλλά πιστεύουμε ότι ήτανε εντελώς
αδιανόητο να ενεργούν έτσι, αφού
ο τροπος ανσπτύξεως του παιχνι
διού ήτανε πέρα για πέρα λάθος
από μερικούς ποίκτες της ΝΑΟΥ
ΣΗΣ.
Θα πρέπει να καταλάβουν ότι με
την αδιαφορία τους και με την τακτι
κή αυτή, δυσκολεύουν την κατάστα
ση και φέρνουν την ομάδα να μην
παρουσιάζεται άνετη για ένα εύκο
λο και ποθητό αποτέλεσμά. Είναι
όμως φανερό ότι δεν έχουν δυνά
μεις, που όμως οφείλεται αυτό:
Ισως τώρα δεν είναι καιρός γιο
εμάς νο επεκταθούμε περισσότερο,
αφού από τα λίγα που τους τονίζου
με θα πρέπει οι ίδιοι να αντιληφθούν την κρισιμότητα των περι
στάσεων μέχρι να σωθεί η ομάδα.

σει τους συμπαίκτες του.
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ: Σταθερός ο βετε
ράνος της Ναούσης που σταμάτησε
τις λίγες επιθετικές ενέργειες των
φιλοξενούμενων.
ΑΓΓΟΥΡΑΣ:
Ο «Γερόλυκος»
Αντώνης τώρα που αφήνει οριστικά
το ποδόσφαιρο, παίζει όπως ένας
έφηβος που ξεκινά την καριέρα του
Η απόδοση του Αγγουρά και το
συνεχές τρέξιμο θα πρέπει να γίνει
μάθημα για μερικούς που παίζουν
από αγγαρεία.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ. Κάποτε θα πρέπει
να καταλάβει ότι πολλές αγωνιστι
κές είναι πεσμένος κοι το πρόβλημα
Συνέχεια στην 4η

ΒΕΡΟΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ
Στα πλοίσια της μεταγραφής
του ποδοσφαιριστή Νίκου Πιστοφί6η η «Βέροια» δίναι φιλικό αγώνο
με τον Εθνικό Ράχης αύριο το από
γευμα στις 5.30. Οι εισπράξεις θ 0
διατεθούν προς ενίσχυση του Εθνι
κού Ράχης.

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Δεν ένοιωσε την
παραμικρή πίεση αλλά σε μια περί
πτωση έδειξε την κλάσι του
Π0ΛΥ8ΙΑΚΗΣ: Σταθερός και
ανεβασμένος ο μπάκ της Νααύσης
που χωρίς αντίπαλο εττεξέτεινε την
δραστηριότητα του και στον επιθε
τικό τομέα.
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ Ητανε όπως πάν
τα ρωμαλέος, δυνατός και από τους
διακριθέντες του αγώνα
ΠΑΡΙΖΑΣ. Κατέβαλε φιλότιμες
προσπάθειες και περασε πολλές
φορές στην επίθεση για να βοηθή

Βέροια-Πι'ρικός
Αναγέννηση Γ-Νάουσα
Εορδσϊκός-Απόλλων Κ.
Αγρ. Αστέρας-Ολυμπιοκός Β.
Τοξότης Β.-Πανθρακικός
Αναγέννηση Επ -Τρίκαλα
Ξάνθη-Αλμωπός
Αναγέννηση Κ -Κιλκισιακός
Αχαϊκή-Μακεδονικός
Νίκη Β.-Κοζάνη

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Γ ια τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΤκΆογραφεΐο ΛΑΟΥ)
Α ναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

Μικρές Αγγελίες
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ
Μαθηματικός παραδίδει μαθήματα σε ανεξεταστέους μαθητές
Λυκείου και Γυμνασίου ΠΑπρ. τηλ. 24764.

ΑΓΓΛΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Α.Σ. «Ο Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ» ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ Σ του Α.Σ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
ΒΕΡΟΙΑΣ, κσλεΙ τα μέλη του στην
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
που θα γίνει, σ τ'ί 9 louviou Πύ^ρα
Τετάρτη κοι ώρα 8.30 μ.μ.. στα γραφεία του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ:
0 ) Απολογιομος απερχομένου

Γιο τον μήνα Ιούνιο, γνωρίζει και Γαλλικά. Προτ.μούντα.
23αΪ 9 8 αΒ εροΪςμαΤα ή Ρε<,€ψ'° ν“"

ή « Ρ ή τ ο ρ α ς Πληρ

ττμλ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δ.Σ
β) Εκθεση εξελεκτικής επιτρο
πής
γ) Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου
Δ.Σ
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρ
ξει απαρτία η Γενική Συ.νέλευση θα
γίνει το Σάββατο 12 Ιουνίου και
ώρα 8.30 μ.μ. στο ίδιο μέρος.

Ζητώ διαμέρισμα προς ενοικιαση 130 με 150 τ μ. εντός της πολεως Βεροίας. Πληρ. τηλ. 22293.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με σχετική πείρα για τα ψυγεία - διαλογητήρια της Εταιρείας
ΑΣΤΗΡ A .t των ΑΦΩΝ Σαββίδη ΑφΩΝ Φάκα. Πληρ. τηλ. 28789
και 22587.

Εκ του Δ.Σ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ-Α.Ν. 13215 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 24 7 8 4
23628 Αλεξάνδρειά και 8 2 9 1 1 7 θεσ/νίκης

1) Το Δ.Σ του Α.Σ «0 ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ευχαριστεί το νέο Δ.Σ
του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, για την ευγενική
Το Δ.Σ Βεροίας συγχαίρει τον
παραχώρηση των γραφείων, στο
αθλητή ταυ τμήματος ΜΠΑΣΚΕΤ
αδελφό Σωματείο της πόλης μας. του Συλλόγου. Ποταμόπουλο Κώ
τον Φίλιππο, για την Τακτική Γενική στα, που πήρε το πτυχίο. ιουΜ ηχοΣυνέλευσή του
νολόγου Ηλεκτρολόγου και του εύ
2) Ταν Σύνδεσμο Διαιτητών χεται καλή σταδιοδρομία.
Ποδοσφαίρου τομ Νομού μας για
Εκ του Δ.Σ
την οικονομική ενίσχυση που έδω 
σαν στο Σωματείο μας
3 ) Τον κ. Τουπεξή, για την
δωρεάν προσφορά του 16 φονελχες
προς το τμήμα του Χάντ
Μπώλ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας FIAT 128 μοντέλα "78. Πληροφο
ρίες στο τηλ. 2 5 4 5 7 - 2 6 9 7 8 Βέροιο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ
Ταυ ΚΤΕΛ Βεροίας με όλο ταν εξοπλισμό και τα εμπορεύματα.
Πληρ. τηλ. 2 3 3 3 4 Βέροισ

Δ ια β ά ζ ε χ Β
κ α ί ñ ia ñ iíS e c e

εή ν

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ε φ ή μ ε ρ ίδ ο μ ο ς !

80 τ μ. στον πρώτο όροφο πολυκαιοικίας, νωνιακό στην οδό
Βερόης 8 ο τη Βέροια. Πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο

I

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ. ΑΑίξάνδρου 1 7 τι\Α. 2β 231
ΒΕΡΟΙΑ

62561 Βέροιας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ελβοθερίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Επτά Λιοντάρια
€ναντίον του
θηριοδαμαστή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αναμένεται μαζική επίθεση
των Βρετανών στα Φάλκλαντ

ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΣΕ ΤΣΙΡΚΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑ
Μ εζές για τ' άγρια λιοντάρια
κινδύνεμοε να γίνει ο θηριοδαμα
στής Γκαί τόνο Μοντίκο. 36 χρό
νων. του Ιταλικού Τσίρκου «Πέρις»
που πέροσε προ ήμερων από τη 8 έροιο. «ατό τη διάρκεια παροστάσεω ς το Σάββατο τη νύχτα στην
Πτολεμαϊδο
'Ενα οπό τα επτά λιοντάρια
αρνήθηκε να υπακούσει στις εντο
λές και να οπισθοχωρήσει με το
χτυπήματα του μασπγιου. όρμησε
πάνω στον άτυχο Μοντΐκο και κατσξέσκισε π ς σάρκες του
Στη θ έα του αίματος ερεθίστη
καν και το άλλα έξι λιοντάρια «ο» με
τη σειρά τους κινήθηκαν απειλητικά

προς το μέρος του αιμόψυρ~ου
θηριοδαμαστή.
Οι θεατές σηκώθηκον στις θ έ
σεις τους και ένα «άχ» οκούστηκε μ
ένα στόμα.
Οι υπεύθυνοι του τσίρκου και
συνάδελφοι
του
θηριοδαμαστή
αντέδρσσαν αστραπιαία και με ξύλα,
φωνές. καρέκλες και κινήσεις
κατόρθωσαν να σπομακρύνουν τα
λιοντάρια και να σύρουν έξω από το
σιδερένιο κλουβί τον άτυχο θηριο
δαμαστή.
0 Μοντίκο μεταφέρθηκε σε
Ιδιωτική κλινική της Κοζάνης και
βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Ανακρίσεις γίνονται από το
Αστυνομικό Τμήμα Πτολεμαΐδας.

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 31 ΙΑΠΕΙ
Το μικτό επιτελείο τω ν Ενόπλων
Δυνάμεων της Αργεντινής ανακοί
νωσε επίσημα πω ς Αργεντινό αερο
πλάνα επιτέθηκαν και βομβάρδισαν
ένο βρεταννικώ οκόφος «τύπου
αεροπλανοφόρου» με αποτέλεσμα
να το θέσουν εκτός μάχης. Στο ίδιο
ανακοινωθέν οι Αργεντινοί παραδέ
χονται την απώλεια δυο αεροσκα
φώ ν τύπου «Σκαίχωκ» που κοταρρίφθπκαν κατά την διάρκεια αυτής της

Έσφαξε τα δυό
παιδιά του
Κ Α Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
Ν ’ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 (ΑΠΕ)
Πατέρας 4 5 χρόνω ν «σφάξε
χθ ές το δυ ό του παιδιά, ηλικίας 7
και 4 χρόνω ν, με δύο τραπεζομά
χο·ρα στο διαμέρισμα της πολυκα
τοικίας Βασιλίσσης Ό λγο ς 128,
στην Θεσσαλονίκη. Κατόπιν ο δρά
στης αφού κλείδωσε το διαμέρισμα
γέμισε την μπανιέρα με νερό με
σκοπό να αυτοκτανήσει. Πρόκειται
για τον Γεώργιο Καρακούση που
διατηρούσε ζαχαροπλαστείο στην

οδό Μπυροκαρδάτου και πριν μιά
βδομάδα το πούλησε νια να ονομά
σει ταξί.
Το φοβερό αυτό ένκλπμα που
έχει ταράξει την κοινωνία της Θεσ
σαλονίκης ανακαλύφθηκε στις 2 το
μεσημέρι από την γυναίκα του δρά
στη Βαρβάρα 3 8 χρόνων, οικιακή
βοηθό, η οποία ίπιστρέφοντας από
την δουλειά της ανοζήτησε τον άνδρα της και τα παιδιά της. Επειδή
όμω ς κανείς δεν απαντούσε από το

Διακηρύζος
Ανακοινώσεις
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΟΝ 8EATIQIEON
(Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Τρίκαλα 2 8 Μοίου 1982
Αριθμ Πρωτ 2 8 3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων
Βελτιώσεων (Τ,Ο.Ε Β ) Τρικάλων
Ημαθίος προκηρύσσει τακπκό μειο
δοτικό διαγωνισμό, δΓ ενσφραγί
στων προσφορών, για την προμή
θεια και μεταφορά επτά χιλιάδων
17.000) Μ3 αμμοχαλίκου περιοχής
Παλπτιτσίων ή Κ ουλούρας κατάλ
ληλο για οδοστρωσία.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16
Ιουνίου 1982 ημέρα Τετάρτη κσι
ώρα 9 -1 0 π.μ. στα γραφεία Y0U
Τ,Ο.Ε.Β Τρικάλων σύμφωνα με
τους όρους της συγγραφής υπο
χρεώσεων.
Εγγύηση συμμετοχής 30.000

εργολήπται δήμε·-.
’ V’
γα Οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου ανά
λογου τάξεως σύμφωνα με π ς κεί
μενες διατάξεις σχετικό με τη δυνα
μικότητα πτυχίων εργοληπτών Δημ.
Έργων ω ς και εμπειροτέχναι.
Οι όιαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) εγγυητική επι
στολή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ. 8 ,0 0 0 η οποία πρέπει να απευ
θύνεται επί ποινή απαραδέκτου,
προς το Νομαρχιακό Ταμείο Ν Ημα
θίας και β) υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 105/69 για το άθροισμα των εν
ενεργείαεργολαβιών τους σύμφω
να με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Ν. 68 9 /1 9 7 7 .
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά π ς ώρες υποδο
χής του κοινού, στη Δ/νση Τ.Υ.Ν.
Ημαθίος όπου υπάρχουν και τα τεύ
χη της εγκεκριμένης μελέτης.
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ. Παπαδόπουλος
Νομ/κός με 3ο β.

ΝΑΟΥΣΑ-ΕΠΑΝΩΜΗ 1-0
συνέχεια από την 3η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ.ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 1 5 6 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντής Τ Υ,Ν. Ημαθίας διοκή
ρύττει ότι την ΙΟην Ιουνίου ημέρα
Πέμπτη κοι ώ ρα 10.00 (έναρξη
εκφωνήσεως προσφορών) θα διεν«ργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.
Ημαθίας (οδός Βεράης 1 Βέροια)
δημόσιας μειοδοτικός διαγωνισμός
δια του συστήματος της Προφορι
κής Δημοπρασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 1 2 6 6 /7 2 «περί
εκτελέστως τω ν Δημ. Έ ργω ν και
του εκτελεστικού του Π.Δ. 4 7 5 /7 6
όπω ς τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
724/79. γιο την ανάδειξη αναδόχου
εκτελέοεω ς του έργου»
Προσθήκη κατ' επέκταση γραφείου
στο ΚΕΓΕ Μακροχωρίου συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης 4 0 0 .0 0 0 .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

8 5 8 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η 8 5 8 Αποθήκη Καυσίμων δια
κηρύττει ότι εκθέτει σε πρόχειρο
φανερό μειοδοπκό διαγωνισμό 6 Γ
εκπτώσεως επί τοις εκατό επί του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού την
18 ην Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και
ώρα 1 3 0 0 (πέρας προσελεύσεως)
στο
γραφεία
της Γεωργιανοί
Βεροίας την εκτέλεση έργου (συντηρήοεω ς του αγωγού στο χείμαρο
Γεωργιανών ήτοι κατασκευή προσ
τατευτικών τοιχείων) Προϋπολογι
σμού τριακόσιες χιλιάδες (300.000Ιδραχμές.
0 διαγωνισμός υπόκειτοι στην
έγκριση του Διοικητού της 8 5 8 Α.Κ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό εργολά
βοι Δ.Ε. Α' τάξεως και άνω 6Γ έργα
οικοδομικά ω ς και εμπειροτέχνες
έχοντες εκτελέσει παρόμοια έργα,
όλοι να είναι γραμμένοι στους πίνα
κες ΥΕΘΑ.
Εγγύηση συμμετοχής στο δια
γωνισμό έξη χιλιάδες (6 .0 0 0 ) εις
νραμμάτιο του ταμείου παρακατα
θηκών και Δανείων ή εις Εγγυητική
επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ ή ετέρου Πιστω
τικού Οργανισμού.
Μελέτη κοι πληροφορίες από
την 8 5 8 Α.Κ. Τηλ. 26858.
Εκ της Μονόόος

του, το ότι δεν μπορεί να βρει τον
δρόμο προς στα δίχτυα.
Χ ’ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Έχασε τα νερά
του εδώ και μερικές αγωνιστικές και
κινείται μεταξύ φθοράς και οφθαροίος Είναι κρίμα για τον ίδιο να
παρουσιάζει αυτήν την εικόνα. Το
μόνο που θα καταφέρει θα είναι η
(ημιά ταυ ιδΐπ·< οον ποόασφπιρι/>
.ι πριν είναι αρνά·
: 102.: Ενώ εχασε τις ποιό σπά
νιε, ν jKaipi _ .
·ώνα, πέτυχε
ένα φοβερό γκόλ, και γενικά μόχθη
σε για την νίκη της ομάδας του.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ανεπιφύλα
κτα γιο μιο ακόμη φορά ήτσνε ο παί
κτης με την μεγαλύτερη διάρκεια
καλής αποδόσεως.
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ:

Π αρ' ό τι

κάπω ς

έτρεξε δεν μπόρεσε να ξεφύγει απο
την μετριότητα.
ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
—4 Σε σέντρα του Παπσδόπουλου ο Φϋτος από 2 μέτρα πιάνει
κεφαλιά για να αποκρούσει σωτήρια
ο Βελειάδης κ«ιι να απομακρύνουν
οι αμυντικοί.
— T9' 0 Πολυβιάκης πραγματο
ποιεί σέντρα και ο Φύτος πιάνει νέο
κεφαλιά γιο να περάσει ελάχιστα
άουτ από το οριζόντιο δοκάρι.
Η ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 1-0
— 2 5 ' 0 Χ'Ίωαννίδης κάνει οέντρο και αποκρούουν προσωρινά οι

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/82
Με την 7/82 Αγοραναμική Διάταξη του Νομάρχη Ημαθίας καθορίστη καν οι τιμές πωλήσεως των κοφέόων
οπό το καφενεία και άλλα παρόμοιο
καταστήματα ω ς εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

1.
2
3
4

Καφ«ς
Καφές
Λοιποί
Λοιπή

ΕλΛηπκάς σ< φλυτζάνι
£λ».7«ι«ός σ« μπρίκι
καφέδες χ«.«ίς γάλα
«αφέδές μ* γάλα ή κρέμα

ΥΠΕΡΠ
38
41
47
52

ΠΟΛΥΤ.
32
34
44
47

ΑΑΙΑΚ.
28
30
39
42

Α
17
18
30
32

Κστά τα Λοιπά ισχύει η 22/81 Αγορονομική Διάταξη

Β
15
16
28
30

■■Γ'-Α'
14
15
22
23

;

ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟ

επιχείρησης.
Η επίθεση εναντίον του βρεταννικού αεροπλανοφόρου, που κατά
πόσα πιθανότητα είναι το «Ινβισίμπλ» (ανίκητος), είχε προετοιμασθεί με κάθε λεπτομέρεια από τις
στρατιωτικές αρχές της Αργεντινής
οι οποίες στην προκειμένη περίτττω
ση χρησιμοποίησαν ένα σμήνος
αεροσκαφών που παροπλάνησαν
τους Βρετοννούς. Σύμφωνα με
στοιχείο που δημοσιεύονται σήμερα
στη γνωστή για τη σοβαρότητα της
εφημερίδα του Μπουένος Αϊρες
«Λα Νσθιον». τα βρεταννικά αερο
σκάφη απογειώθηκαν οπό το αερο
πλανοφόρο για νο ανπμετωπίσουν
το σμήνος το οποίο είχε αποσταλεί
γιο παραπλόνηση. με αποτέλεσμα
το «Ινβισίμπλ» νο απομείνει χωρίς
αεροπορική κάλυψη. Το βρεταννικό
σκάφος επλήγη από έναν πύραυλο
«Εξοσέτ» στα ύφαλό του και από
δυο βόμβες τω ν 500 κιλών που
μετέφεραν βομβαρδιστικά τύπου
«Σκαίχωκ».
Κατά την «Νάθιον». οι στρατιω
τικές αρχές της Αργεντινής είχαν
προετοιμάσει από καιρό την επίθε
ση αλλά περίμεναν π ς κατάλληλες
μετεωρολογικές συνθήκες αλλά και
την κατάλληλη γεωγραφική θέση
του βρετσννικού αεροπλανοφόρου.
Οι Αργεντινοί πιλότοι δήλωσον.
μετά την επιστροφή τους πως μια
τεράστια πύρινη φλόγα ξεπετάχθηκε οπό το εσωτερικό του σκάφους
που μάλλον οφείλεται σε έκρηξη
δεξαμενής οφυγόνου που χρησιμο
ποιείται από το αεροσκάφη τύπου
«Ση Χάρριερ»
Στο μεταξύ, το γραφείο τύπου
του βρεταννικού υπουργείου Αμύνης ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι
το βρεταννικά αεροπλανοφόρο δέ
χθηκαν επίθεση από αργεντινά
αεροσκάφη, και ότι κανένα βρεταν
νικό σκάφος δεν επλήγη.
Εξάλλου, το σοβιετικό πρακτο
ρείο «Τάςιι μετέδωσε σήμερα πως
το βρεταννικό αεροπλανοφόρο
«Ινβισίμπλ» τέθηκε εκτός μάχης
μετά από επιθετική ενέργεια αργεντινών αεροπλάνων, χωρίς όμως να
παρσλείψει να μεταδώσει κοι την
βρεταννική διάψευση.

διαμέρισμά τους ζήτησε το κλειδί
τη ς που άφηνε συνήθω ς σε γειτόνισσα Ανοιξε την πόρτα και βρέθη
κε μπροστά σε ένα φοβερό θέαμα.
Τα δυό παιδιά της Θανάσης 7 χρό
νων και Θεοπούλα 4 χρονών ήταν
πάνω στα κρεβατάκια τους ξαπλω
μένα κοι βουτηγμένο στο αίμα με
κομμένες τις καρω τίδες από δε τις
φλέβες τω ν παιδιών της έτρεχε
ακόμη αίμα.
Η άμοιρη μάνα στο θέαμα που
αντίκρυσε πρόφτασε να φωνάξει
«βοήθεια έσφαξαν τα παιδιά μου»
και κατέπεσε λιπόθυμη. Ειδοποιή
θηκε η αστυνομία και κατέφθασε ο
Εισαγγελέας κ. Σμύρνής ο διευθυν
τής της αστυνομίας Ταξίαρχος κ.
Παπστσιώρης και πολλοί αξιωματι
κοί της Ασφαλείας Στο μεταξύ, η
μητέρα διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο γιατί έπαθε σοβα
ρό κλονισμό και δεν είναι σε θέση
να δώσει καμμία πληροφορία.
Ό τ σ ν έφ θασαν οι αξιωματικοί
διαπιστώθηκε ότι το μπάνιο του
διαμερίσματος ήταν κλειδωμένο και
ότι έπρεπε να βρίσκεται μέοα άν
θρω πος γιατί από την πόρτο έβγαι
νε νερό.
Στην πρόσκληση της αστυνο
μίας ο ευρισκόμενος μέσα να ανοί
ξει δεν απάντησε Ο Εισαγγελέας
διέταξε να σπάσουν την πόρτα, οπό
τε οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπρο
στά σε άλλο τραγικό θέαμα: Ένας
άνδρας - ο πατέρας των παιδιών βυθισμένος στο νερό της μπανιέρας
να χαροπαλεύει κινδυνεύοντας να
ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ
πνιγεί. Τον ανέσυραν και αφού του
Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
έδωσαν π ς πρώ τες βοήθειες τον
Ό π ω ς μεταδόθηκε από το
μετέφεραν στο νοσοκομείο.
Μπουένος Αϊρες η κρίση των
Παραμένουν άγνωστα τα αίτια νησιών Φάλκλαντ, με τους νεκρούς
που οδήγησαν στο αποτρόπαιο τη ς τους τραυματίες της και το
αυτό έγκλημα. Από την αυτοψία που οικονομικό προβλήματα της Θα επη
έγινε ο Καρακούσης επιχείρησε ρεάσει βαθειά την πολιτική κοι κοι
πρώτα να σκοτώσει τα δύο παιδιά νωνική ζωή της Αργεντινής όποια
του κόβοντας τις φλέβες τους με και αν είναι η κατάληξη της διένεξης
μαχαίριο και στη συνέχεια έμπηξε σ' της χώρας αυτής με τη Μεγάλη
αυτές από ένα πιρούνι, προφανώς, Βρεταννίο. Καλό πληροφορημένοι
για νο προκαλέσει αιμμοραγία και κύκλοι επαναλαμβάνουν «όπ τίποτα
να επιταχυνθεί ο θάνατός τους. δεν θα είναι όπως πριν». Η έννοια
Ό ταν δε σπέτυχε στην προσπάθεια αυτή του μετασχηματισμού ανα
αυτή τα αποτέλειωσε σφάζοντάς τα
πτύσσεται παράλληλα με τις εξελί
Δίπλα στο πτώματα ήταν πετα ξεις στα νησιά Φάλκλαντ οι οποίες
μένα τα φονικά όργανα και οι γύρω σύμφωνα με τη γνώμη τω ν ειδικών
τοίχοι του δωματίου πιτσιλισμένοι επί στρατιωτικών θεμάτων, εισέρ
από το αίμα τω ν αθώ ω ν παιδιών
χονται σε μια κρίσιμη φάση με την

δρχ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των σχετικών όρων
από τα γραφεία ταυ Οργανισμού
μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώ ρ ες (Τηλέφωνο 033 3 /8 1 2 0 3 ).
Ο Πρόεδρος
ΤΟΕΒ Τρικάλων
ΔΙΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

αμυντικοί για να τπάσει ένα δυνατό
βολέ ο Φ ύϊος και να γράψει το 1-0.
στέλνοντας την μπάλλα στα δίχτυα
του Βελιάδη.
0 Σγουρής πιάνει ένα δυνατό
σούτ για να πεταχτεί ο Σφυντηλός
και να αποκρούσει σε κόρνερ.
49 Ο Χ'Ίωαννίδης κάνει σέν
τρα και ο Αγγουράς πιάνει δυνατό
σούτ για ν αποκρούσει σε κόρνερ ο
Βίλιάδης.
76 Από γυριστή σέντρο του
Μητρούση ο Μπλιάτκος πιάνει
δυνατό σούτ οπό κοντά γιο να
μπλοκάρει ο βελιάδης·
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
79' 0 Φύτος τριπλάροντας δια
δοχικό τρεις αντιπάλους εξαπολύει
δυνατό σουτ για να βρε* Π μπάλλα
την συμβολή της καθέτου δοκού.
Η ΕΠΑΝΟΜΗ
Η ομάδα του Ζορζόπαυλου χωρίς
να έχει «κτυπητά» ονόματα έπαιξε
με πάθος και δύναμη και μερικοί
φαινότανε, ότι θα αποτελέσουν
ταλέντα
Ξεχώρισαν: Αναγνώστου (Νο 4)
Σγουρής (Νο 5) Κουντούνας (Νο 8 )
Βελιάδης (Νο 1)
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Σε καλά επίπεδα κυμάνθηκε η
διαιτησία του κ. Π οτόγλου από τον
Πειραιά, που άφησε πολλές φορές
να εξελεχθεί το παιχνίδι, χωρίς να
σφυρίζει
τα
αμφισβητούμενο
φάουλ.
Σωστοί κοι οι επόπτες γραμμών
κ.κ, Γαρυφαλλάκης και Σουγλόκος.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΝΑΟΥΣΑ.'Σφυντηλάς. Πολυβιάκης
Μαλιούφας Παρίζας. Γιούγγαρης
Αγγουράς Μ ητρούσης Χ'ΊωαννΙΔης Φ ύτος Παποδόπουλος Μπλιόικος
ΕΓΙΛΝΩΜΗτθτΛιόδης Μηϋλόσος,
Ξ<νος
Αναγνώστου.
Σγουρής
Μιιούτσικος Πάροδείσης, Καντούνα ς Τσοκμάκης. Καρομπατάκης 150
Πλακίδης) Καλαϊτζής. (75' Χατζιμπανιώτης).
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

Το α ε ρ ο π λ α ν ο φ ό ρ ο «Α νίκ ητο ς» π ο υ , σ ύ μ φ ω ν α μ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ,
ε π λ ή γ η και ε τ έ θ η ε κ τό ς μ ά χ η ς α π ' τη ν α ερ ο π ο ρ ία τω ν Α ρ γεν τιν ώ ν .
αναμενόμενη μαζική επίθεση των
Βρεταννών στο Πόρτ Στάνλεϋ.
Αν και πολλοί Αργεντινοί συμ
φωνούν ότι μια νέα κατάσταση «θα
ξεπεταχθεί» μέσο από τον πόλεμο
στα νησιά Φάλκλαντ υπάρχουν
σοβαρές διαφωνίες για τον δρόμο
που θα ακολουθήσει η νέα αυτή
κατάσταση. Το στρατιωτικό καθε
στώς που κυβερνά τη χώρα από το
1976 και τόσο αμφισβητήθηκε
κατάφερε με τη θεαματική ενέργεια
της κατάληψης των νησιών φάλ
κλαντ να επανακτήαει το γόητρό
του. Πορ' όλα αυτά στη διάρκεια
των εξελίξεων στο νησιά, η αμφι
σβήτηση στην Αργεντινή ενισχύεται
κοι εκφράζεται με νέους τρόπους.
Τα πολιτικά κόμματα με τους
ριζοσπάστες και τους περονιστές
επικεφαλής προσπαθούν να εξανα
γκάσουν τους στρατιωτικούς να επι
ταχύνουν το ρυθμό επιστροφής στη
Δημοκρατία. Τα πολιτικά αυτά κόμ
ματα είναι εξαιρετικά διηρεμένα
αντιμετωπίζοντας την επικίνδυνη
επιλογή ενός «συμβιβασμού» με
ένα καθεστώς του οποίου το μέλ
λον εξαρτάτσι από την πορεία του
πολέμου. Έτσι σύμφωνα με την
άποψη ορισμένων ριζοσπαστών, εί
ναι προτιμότερη η επιλογή μιας
«πολιτικήςμεταβατικής
κυβέρνη-

σης» απο μια «συνεργασία» μί: τους
στρατιωτικούς.
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΩΝ
Οι απώλειες τω ν Αργεντινών
Δυνάμεων στον πόλεμο στα νησιά
Φάλκλαντ. από τότε που άρχισαν ο·
εχθροπραξίες υπολογίζονται σε
5 0 0 νεκρούς επτά πλοία δεκαπέν
τε αεροσκάφη και τέσσερα ελικό
πτερο. σύμφωνο με τον επίσημο
απολογισμό που δημοσιεύτηκε στο
Μπουένος Αϊρες σήμερα το πρωί
Στον τελευταίο επίσημο απολογι
σμό τω ν απωλειών, που δημοσίευ
σε το γενικό επιτελείο των ενόπλων
δυνάμεων της Αργεντινής δεν περι
λαμβάνονται το θύματα που καταγρόφηκαν χθ ές και σήμερα, στις μά
χες του Πόρτ Νταργουιν και του
Γκάνζο Β έρντε που διεκήχθησαν
στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελά
γους.
Σύμφωνο με ανακοίνωση που
δημοσιεύτηκε χθές, 82 Αργεντινοί
στρατιώτες σκοτώθηκαν, κατά τις
εχθροπραξίες που άρχισαν στις 2
Απριλίου, 106 τραυματίστηκαν, ενώ
αγνοείται η τύχη άλλων 342.
Ένα υποβρύχιο, ένα καταδρομι
κό και πέντε πλοία μεταφοράς και
επισιτισμού κοτσστράφηκαν
15
αεροσκάφη καταρΉφθηκαν ενώ

άλλα 3 έχουν υποστεί ζημιές κ0>
τέσσερα ελικόπτερο τέθηκαν
λειτουργίας σύμφωνα με το yíV®
επιτελείο των Αργεντινών ήνόπλίΐπ1
όυνάυενω.
Από το Λονδίνο εξ άλλου, εγν^
σθη ότι οι βρεταννικές δυνάμεις <71°
Νότιο Ατλαντικό, οπό την αρχή 7®’
διαμάχης για το νησιά φάλκλ/Γ/ΐ·
στις 2 Απριλίου, μέχρι σήμίΡ®
έχουν χάσει 126 ό νδ ρ ες 5 πλοία. ®
αεροπλάνο, και 11 ελικόπτερο. ούΜ"
φωνα με τον επίσημο υππλογιΛ*
του υπουργείου Αμύνης στο Λον«*’
νο.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΝΩΝ
Το μεταγωγικό σκάφος «Ρ·*'
γκαίτιρα» που επιτάχτηκε κα> Μ*1*"
τράπηκε σε πλοίο μεταφοράς στρΟ"
τιωτών. αναχώρησε σήμερα οπό
Ντεβονπόρτ. στα νότιο της ΑγγΝΛ
με προορισμό το Νότιο Ατλαντικά
όπου βρίσκεται ήδη π βρεταννική
ναυτική δύναμη.
Στο κΡόνγκάτιρσ» 9 .4 0 0 τόννών·
έχει προστεθεί εξέδρα για το ελικδ·
πτερά, καθώς και σύστημα επικά1'
νωνιών μέσω δορυφόρου.
(

Ολοκληρώθηκε
ο προγραμματισμός
στο υπουργείο γεωργίας
ΓΙΑ ΤΗΙΜ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 31 (ΑΠΕ)
Ολοκληρώθηκε, μέσα στα χρονι
κά όρια που είχαν προβλεφθεί η
πρώτη φάση της διαδικασίας προ
γραμματισμού
στο
υπουργείο
γεωργίας δήλωσε σήμερα ο υπουρ
γός γεωργίας κ. Κ. Σημίτης.
Πρόκειται συγκεκριμένα, για το
έργο τω ν ομάδων εργασίας που
συστήθηκαν τον περασμένο Δεκέμ
βρη. με σκοπό την ανάλυση κύριων
προβλημάτων της αγροτικής οικο
νομίας και την υποβολή μέτρων
πολιτικής για την αντιμετώπισή
τους. Το μέτρα πολιτικής που υπο
βλήθηκαν αφορούν στα εξήε προ
βλήματα - θέματα:
- Εγγειοδειαρθρωτικά - περιου
σίες που σχολάζουν.
- Υποδομή - δημόσιες επενδύ
σεις
- Ποιότητα ζωής του αγροτικού
κόσμου
- Θεσμικό πλαίσιο τω ν συνεται
ρισμών - αγροτικός συνδικαλισμός
- Ασφάλιση της παραγωγής κσι
του κεφαλοίου των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
- Έρευνα στον αγροτικό τομέα
- Εκπαίδευση - πληροφόρηση
των αγροτών
Οργάνωση κοι λειτουργία
συστήματος κοστολόγησης
Ρύθμιση αγροτικών χρεών
- Χρηματοδότηση του αγροτι
κού χώρου
- Ανάπλαση tou θεσμικού πλαι
σίου της ATE.
- Μετατοποίηση των αγροτικών
προϊόντων
- Η αγροτική πολιτική μας σε
σχέση με την ΕΟΚ. (θέματα διαρ
θρώ σεω ν και τιμών)
- Δασική ανάπτυξη
- Ανάπτυξη κτηνοτροφίας
- Ανάπτυξη αλιείας
- φυτοφάρμακα - κτηνιατρικά έλεγχος τροφίμων
- Λιπάσματα
- Ανάπτυξη ντόπιου πολλαπλα
σιαστικού υλικού
- Ανθοκομία
Παράλληλα παροδδθηκαν
Cw
απόψεις όλου του προσωπικού του
υπουργείου πάνω σε θέματα οργά
νωση«· και λειτουργιάς του. Θο πρέ
πει να σημειωθεί πω ς η εργασία

των ομάδων και οι οπόψεις του
προσωπικού αποτελούν πολύτιμο
υλικό για την παραπέρα αντιμετώπι
σης των θεμάτων του αγροτικού
χώρου και για την σωστή οργανωτι
κή και λειτουργική αναδιάρθρωση
του υπουργείου.
Το υλικό αυτό αξιολογείται, από
την πολιτική ηγεσία του ΥΓΕ. έτσι
ώστε μέρος του να σποτελέσει αντι
κείμενο άμεσων αποφάσεων ενώ
ένα σημαντικό τμήμα του θα ενσω
ματωθεί στο υπό κατάρτιση πρό
γραμμα οικονομικής ανάπτυξης
1983-8"’

θ α πρέπει ακόμη να προστεθώ
πως οι εργασίες τω ν παραπάΥ“1
ομάδων και οι απόψεις του προ0'
ωτπκού οποτελούν μια συνθλι#Λ
θεώρηση των προβλημάτων τπί
αγροτικής μας οικονομίας °τΠ
λεπτομέρειά τους, κοι είναι ίσως 1
πρώτη φορά που ένα τέτοιο έρΥ°
προγραμματικής διαδικασίας συντάχθηκε σε στενή συνεργασία όλώ'ί
των ενδιαφερομένων φορέων.
Τα μέτρα πολιτικής που έχΟ·^
υποβληθεί και θεωρητικό είν0'
θεμελιωμένα και η εφαρμογή τουί
πρακτικά εφικτή.

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
— Πληροφορούμε τους γονείς τω ν μαθητών που αποφοιτούν εφ έ
τος από τα Δημοτικά Σχολεία ότι άρχισαν οι προεγγραφές για την
Πρώτη τάξη του Γυμνασίου μας.
— Οι γονείς που ενδιαφέρονται, παρακολοϋνται να υποβάλουν σ χε
τική δήλωση στα Γραφεία του Γυμνασίου μος. οδός Μιοούλπ 2. μέ
χρι 10 Ιουνίου το αργότερο.
— Οι θέσεις για την Πρώτη τάξη είναι περιορισμένες.
— Δεχόμαστε επίσης, μέχρι 3 0 Ιουνίου, δηλώσεις κοι για όλες τ»ς
άλλες τέξεις του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και του ΛΥΚΕΙΟΥ.
Το δικό μας Σχολείο. ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ, σας προσφέρει
τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών. 25 μαθητές, το πολύ, σε κάθε
τμήμα.
— Κάθε μέρα, εκτός από το κανονικό πρόνρομμσ κάθε τόξεως γί
νονται γιο τους μαθητές μος επί πλέον φροντιστηριακό μαθήματα
στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά, στα φυοικά, χωρίς καμμιά άλλη
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Η εντυπωσιακή επιτυχία των μαθητών μας μέχρι σήμερα στις
Πανελλήνιες εξετάσεις και ή εισαγωγή τους στις Ανώτατες και Ανώ
τερες Σχολές αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες του συντελούμενου εκπαιδευτικού έργου.
— Γράφοντας τα παιδιά σας στο Σχολείο μας. στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και
στο ΛΥΚΕΙΟ, απαλλάσαεσθε εσείς οπό τις πολλές φρονιίόες.
[τ- Για τη σωστή προετοιμασία τους φροντίζουμε εμείς υπεύθυνα
εξαντλώ ν»α ς κάθε δυνατότητα.
Τα δίδακτρα του Σχολείου σε καμμιά περίπτωση δεν ξεπερνούν
τις δαπάνες μιάς οικογένειας, για τα απαραίτητα φροντιστήρια του
παιδιού της.

Ti έλεγε
o Ανδρέας
για τις
απεργίες

ΣΤΡΟΤΙΟΤΙΙΜ BEMATA
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΓΛΥΤΩΣΕ
ΑΠΟ ΤΟ
ΛΙΝΤΣΑΡΙΣΜΑ
Ο δολοφόνος

Θα συζητήσει ο Ρότζερς
με τον Πρωθυπουργό
^ ώ δ η θέματα· θα συζητήσει
ός κ. Ανδρέας ΠαπανΜΕ Τον στρατιωτικό αρχηγό
tou Κ .Γ"
^ ο , ή 1° στρατηγό Ρότζερς, είπε ο
y, Ρνητικός εκπρόσωπος. Αλλά τα
«Ton1'1 ,ηηά· ^Ρσσθεσε. θα είναι
πολιτικό πλαίσιο θα
όρορΓ'θπ πιθανότατα με τον πράενη
στις 11 Ιουνίου στη ΒόνΟ ^βερνητ,κός εκπρόσωπος που
'hoc
Κα.τά πόσο η επίσκεψη ΡόΜπορεί να θεωρηθεί σαν «προοκευαστική. επαφή εν όψει των
vq μιί·'ιιιν στη Βόννη, αρκέστηκε
ιδΐΛ^ϋ°Vr^0€l ότι: «Είναι γνωστή η
την C
οποία έρχεται ο
την
'σΡ0τηγΟς Ρότζερς·,
tou Νλ τ ^.' ° στρατιωτικός ηγέτης
ι»οιή,.? ° °ΡΧεται για να πραγματοTyJr ^ μ ε ρ ώ τ ικ ή επαφή με τη νέα
m 0 το>ν Ενόπλων Δυνάμεων,
- ·ΐΡοΦ° ρίκς' όμως, που δεν έχουν
,4j. '-πΌθει, αναφέρουν ότι οι συνομι¡■3 ' ττ>ν Πέμπτη με την ηγεσία των
% , · V ·όυνάμεων και την Παραhb
*** tov πρωθυπουργό - θα
jJ°Uv πολιτικοστρατιωτικό χαρακτή», fai θα περιστραφούν γύρω υπό
^ πύίχιος :

'■ Το θέμα της ίδρυσης στρατη. u του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, για
5* &7!°ίυ η ελληνική κυβέρνηση θα
,(ΐγΕι σταθερή άρνηση, εφ' όσον
ή-, ’ ^ η θ * ° καθορισμός των
ν του επιχειρησιακού ελέγχου
Αιγαίο και με βελτιωμένη διαδιΐαι^1 αη° τΠν ήδη προβλεπόμενη
Οίο^ Τ° θέμα των εγγυήσεων, —
5Ρσ εχει ουσιαστικά τεθεί από τα
^^Ματα, συζητείται τώρα περισσόΤοιν·,17^ “λλοτε από τους συμμαχι4^0 ’ Π<ΙΡόγοντες και υπογραμμίζεται
, Ρ<ιΑ,1Τ'ν πΡ0σφατη απόφαση του
^Γρωπουργού και υπουργού Εθνι’ Αμύνης κ Ανδρέα Παπανδρέου
ι,· β"°χή από τα νατοϊκά γυμνάσια
°τιθν σΐινεχίζονται οι τουρκικές

παραβιάσεις.
ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ;
Την απάντηση στην τελευταία
ανακοίνωση του Έλληνα πρωθυ
πουργού, κ. Παπανδρέου, στο
ΝΑΤΟ, για την εγγύηση των ανατο
λικών συνόρων της χώρας του, ανα
μένεται ότι θα μεταφέρει στην Αθήνα,
ο στρατιωτικός διοικητής της συμμαχίας. Αμερικανός στρατηγός Ροτζερς, έγραψε η «Φιγκαρό» σε αντα
πόκριση απ' την ελληνική πρωτεύου
σα.
Ο στρατηγός Ρότζερς. αναμένεται
στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου, για διή
μερη επίσημη επίσκεψη.
Στην ανταπόκριση υπογραμμίζε

0 Υιατρός της
Παιδόπολης
υπήρξε η στέρηση
Παιδόπολη «Καλή
Χθές και ύστερα από την
·“'» uftVMWdtwv,
^θδί,ηΐΛ 0Α<ον τ<ον
απολύσεων. Ο Κ.
r<,’,VEXiCE> va παρέχει τις
ιπΌς
0X0 ‘όρπρα, μέχρι νεω-

Τηγης.

ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Το σχέδιο νόμου για τον εκόημο
κρατισμό του συνδικαλιστικού κινή
ματος και την κατάργηση του Νόμου
643/77, έδωσε ο υπουργός Προε
δρίας Κυβερνήσεως κ. Μένιος Κουτσόγιωργας σε 300 και πλέον αντι
προσώπους Πρωτοβαθμίων και Δευ
τεροβαθμίων
Συνδικαλιστικών
Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων,
κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που
έγινε στις 10 το πρωί στην αίθουσα
προβολής της Γ.Γ.Τ.Π.
Ο υπουργός δήλωσε ότι αυτό το
σχέδιο τροπολογίας στηρίχθηκε στις
απόψεις των συνδικαλιστικών οργα-

σεις. Με την δημιουργία νέων βιο
μηχανιών. Και με την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό, όσων υπάρ
χουν.
Ο κ. Παπανδρέου δεν αυταπατάται. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτό όλα
δεν μπορούν να προέλθουν από τον
δημόσιο τομέα της οικονομίας, αλλά
από τον ιδιωτικό. Αφού, λοιπόν,
χρόνια ολόκληρα το «Κίνημά» του
διέσυρε το «εκμεταλλευτικό» και
«αιμοποτικό» κεφάλαιο, τώρα το
καλεί - το εκλιπαρεί ακριβέστερα
να κάνει επενδύσεις. Το εξαιρεί από
την «άρχουσα τάξη». Και προσπαθεί
νσ το ενσαρρυνει με την σεστπση
κινήτρων για να το δραστηριοποιή
σει.
ι θ α ήταν ευχής έργο αν μπορού
μ ε να το πετύχει. Πάνω από την τύ-$ΙΠ του ενός ή του άλλου κόμματος
)Μας ενδιαφέρει η προκοπή του τό
που και η άνοδος του βιοτικού επι
πέδου του λαού. Αλλά, η Κυβέρνη
ση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η πιο
κατάλληλη για να ζωογονήσει την
οικονομική κατάσταση του τόπου.
Και η τόσο όψιμη μίμιση της πολιτι
κής της Νέας Δημοκρατίας, ελάχι
στο θα βελτιώσει την κατάσταση.

£

ζ ο ^ Ραθητές μα^ TflS Γ ΛΥΚΕΙΟΥ €κφράτη συμπαράστασή μας στον αγώνα
i .

V ,a

ε π ιτ υ χ ία

^ΤΑΣΕΙΣ.
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κα θη γη τές

«Η έλλειψη δημοκρατίας στην
Τουρκία είναι λιγότερο ανησυχητική
απ' ό,τι η διένεξη της χώρας αυτής με
την Ελλάδα», δήλωσε ο γεν. γραμμα
τέας ίου ΝΑΤΟ Γιόζεφ Λούνς, προσ
παθώντας να υντικρούσει τους συνέ-

ΓΙΑ TÖN ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
S

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΑΤΟ Η ΔΙΕΝΕΞΗ
ΕΛΛΑΑΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Καταργείται και
ο Νόμος 643/77

Τώρα €ίναι καλοί
Χειρι' ι' 0ινωνικ°ποιησ€ΐς. αυτοδιαΙι0ΐ0° €|ξ και τα άλλα ηχηρά παρόδο "Κ προεκλογικής προπαγάνΤ° υ ΠΑΣΟΚ ήσαν καλά για την
αήμ° Ε^ι' υση ψήφων. Αλλά 6εν είναι
π0ϋ€ρ° καθόλου καλά για την
^ ή χ υοΓΙ κεφαλαίων. Και έχει
*εφόλη ανόγκη η Κυβέρνηση το
Γ"11 Η καταπολέμηση του
νΐας Ρ,ό'°Μού, η μείωση της άχερ
ά» ^ 1 0'ΚΟνοΜ'κή ανάπτυξη και η
^06 ί ,0υ β'°Τ'κού επιπέδου του
«6 0 ν συντελοϋνται με μαρξιστιΚ(φ(ι^υν^ ί' ματο· Συντελούνται με
με παραγωγικές επενόά-

ται ότι η ένταση αυξάνεται ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία, ύστε
ρα από τις πρόσφατες παραβιάσεις
του ελληνικού εναέριου χώρου, από
τουρκικά αεροπλάνα.

στις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

του Φροντιστηρίου

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 3 0 ΒΕΡΟΙΑ

Μ .Ε .

ναΐσκων. όπως είχαν υποβληθεί με
διάφορα υπομνήματα προς το υπουρ
γείο. διατυπώθηκε δε, υπό την ομάδα
εργασίας του ΚΤΕΛ του υπουργείου
Προεδρίας, όπου μετείχαν ο γραμμα
τέας κ. Γιώργος Κατσιμπαρδής. βου
λευτής Βοιωτίας, ο εισηγητής κ, Νί
κος Παπαϊωάννου. βουλευτής Αιτώ
λοακαρνανίας, ο υπεύθυνος της ομά
δος δουλειάς κ. Σπύρος Καλούδης,
βουλευτής Κέρκυρας, καθώς και
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουρ
γείου και δυνσικαλιστές.
Ο κ. Κουτσόγιωργας ζήτησε από
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να
μελετήσουν το σχέδιο νόμου και να
υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι
την ερχόμενη Δευτέρα, δηλώνοντας
ότι είναι πρόθυμος για κάθε ουσιαστι
κή συνεργασία.
Ειδικότερα, ο κ. υπουργός υπο
γράμμισε ότι αυτή η συνεργασία γίνε
ται στα πλαίσια του νέου πνεύματος
της κυβέρνησης της αλλαγής να
ανοίγει σε κάθε θέμα ουσιαστικό διά
λογο με τους ίδιους τους ενδιαφερο
μένους και τις οργανώσεις τους.
Δήλωσε ακόμη, ότι και σε επόμε
να νομοσχέδια, που ετοιμάζει το
υπουργείο Προεδρίας, θα ακολουθη
θεί η ίδια διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι η σημερινή
εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση
στους συνδικαλιστές, οι οποίοι δέ
χθηκαν με απόλυτη ικανοποίηση τη
δημοκρατική αυτή διαδικασία του
υπουργείου Προεδρίας.

δρους της εαρινής κοινοβουλευτικής
συνόδου του ΝΑΤΟ, στη Μαδέρα,
που έκλεισε με «πρόσκληση» της
Τουρκίας να αποκαταστήσει τη δημο^
κρατία. καταδίκη του στρατιωτικού
νόμου στην Πολωνία και αποδοκιμα
σία της τρομοκρατίας και της χρήσης
βίας - με βασική αναφορά πάντα στο
τουρκικό στρατιωτικό καθεστώς.
Ο γεν, γραμματέας του ΝΑΤΟ
τόνισε στην ομιλία του ότι είναι
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η στρα
τιωτική χούντα στην Τουρκία ετοιμά
ζει σύνταγμα για -προσεχή αποκατά
σταση της δημοκρατίας και πρόσθεσε
ότι, πριν από την ανάληψη της διακυ
βέρνησης της χώρας από τους στρα
τιωτικούς, η Τουρκία βρισκόταν σε
πολιτικό και οικονομικό χάος. «Αυτό
βάβαια δεν σημαίνει ότι υποστηρί
ζουμε το στρατιωτικό καθεστώς»,
διευκρίνισε.

Π ΡΟ ΣΚ Λ Η ΣΗ
*■ Καλούνται tu μέλη tou ’Ομίλου"
Προστασίας Παιδιού σε γενική συνέ
λευση που θα πραγματοποιηθεί στις 9
Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30
μ,μ στην αίθουσα της Φιλόπτωχου
(γωνία Κωττουνίου και Μ. Κιιρακωστή) με θέμα: «Εκλογή νέου διοικητι
κού Συμβουλίου*.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η
Συνέλευση θα γίνει στις 16 Ιουνίου
ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στην
ίδιο αίθουσα.
Βέροια 1/6/82
Το Διοικ. Συμβούλιο

Για να μη
δημιουργούνται
εντυπώσεις
Προσπάθησε να δημιουργήσει
εντυπώσεις η μαρξιστική βδομαδιάτι
κη τοπική εφημερίδα, γράφοντας στο
τελευταίο της φύλλο ότι δήθεν της ...
υποκλέψαμε - από λάθος του ταχυ
δρομικού διανομέα - το περιεχόμενο
επιστολής του βουλευτού κ. Λ.Χατζηδημητρίου που απευθυνόταν σ'
αυτήν και την δημοσιεύσαμε και
εμείς.
Απορίας άξιο είναι πως, αφού δια
θέτει τόση φαντασία η πασοκική φυλλάδα. δεν σκέφτηκε ότι αντίγραφο
της επιστολής αυτής ο κ. Χατζηδημητρίου μπορεί να έδωσε για καλό
και για κακό
και στο «Λ* προς
δημοσίευση, όπως και έγινε, αφού
δεν ήταν σίγουρος - και με το δίκηο
του - ότι η »Αλλαγή» θα δημοσίευε
την απάντησή του.
Αυτά για την ,· νοσηρά φαντασία
της βδομαδιάτικης συναδέλφου.

EmKCttQBC κποριούλκ;

Αφέλειες
— Ό λ ο παράπονα μου είσαι!
— Και πως να μην είμαι; Αλλαγή
ψήφισα και αλλαγή δεν βλέπω. Γ εί
χες Γιάννη, τ’ είχα πάντα! Στο
ΝΑΤΟ είμασταν, υποτελείς υποκλινομενου Να· μας φλομώνουνοι Τούρ
κοι στο σάλιο και να μη βγάζουμε
άχνα. Στο ΝΑΤΟ είμαστε πάλι, υπο
τελείς μετρίως υποκλινόμενοι. Μόνο
που τώρα, κάπου κάπου πετάμε και
κανένα βογγητό - αχ, βαχ, παλιοτουρκαλάδες.
— Και πως να φύγουμε από το
ΝΑΤΟ αφού κι η τελευταία μας σφαί
ρα είναι Αμερικανική;
— Τότε γιατί βρυχώμασταν σαν τα
λιοντάρια και λέγαμε λόγια μεγάλα;
— Να το ρωτήσεις αυτό στον
φωνακλά των προεκλογικών συγκεν
τρώσεων.
— ΕγοΊ ήμουν ο φωνακλάς «ΕΟΚ ·
ΝΑΤΟ, ίδιο συνδικάτο» Που είναι
και οι αδικίς ρυθμίσεις που θα απαι
τούσαμε από την ΕΟΚ; Που είναι το
δημοψήηιισαα ν’ π«Λοντπίπρι ο λούε:
Καλά είμαο-ε. Συνεταιράκια δευτέ
ρας διαλογής με τους πλούσιους της
Ευρώπης, τρώμε όμως και κανένα
κόκκαλο ζουμερό κάπου - κάπου.

— Τότε γιατί τα βάζουμε με τον
Καραμανλή που μας έκανε την ένταξη:— Εμένα ρωτάς.
· Μ
·
Να ρωτήσεις
το
σκυλάκι που γαύγιζε χωρίς να ξέρει
γιατί γαυγίζει.
— Εγώ είμαι το σκυλάκι. Και γαύ
γιζα πολλαπλώς. Και για ΕΟΚ, και
για ΝΑΤΟ, και για τον φάκελλο της
Κύπρου που αντί ν ανοίξει, διπλομαντρώθηκε στα άδυτα των αδύτων.
Πως λοιπόν να μη παραπονιέμαι;
ψήφησα ΠΑΣΟΚ για να μην ακούω
τους Αθηναίους να γογγύζουν κάτω
απ’ τη σκιά του νέφους και τώρα τους
ακούω να βο^γάν και για το νέφος
και την ποδαράδα στην οποία καταδι
κάστηκαν όσοι πρέπει να κινηθούν
στο Κέντρο.
— Μιλάς σοβαρά; Γίνεται να φύγει
το νέφος αν δεν φύγουν τα αυτοκίνη
τα, Τα εργοστάσια και οι Αθηναίοι
από την Αθήνα;
— Τότε γιατί φωνάζουμε προεκλο
γικά για την ανικανότητα των άλλων
να σώσουν την Αθήνα απ’ το νέφος;
— Εμένα ρωτάς; Τον φωνακλά των
προεκλογικών συγβντρώαπον να
ρωτήσεις.

Ο άχρονος θανααακης ΚορακονσΠζ
Τον έοφοξε ό πατέρας του.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 (ΑΠΕ)
Ισχυρή δύναμη Χωροφυλακής,
που είχε πάρει έκτακτα μέτρα κατόρ
θωσε χθές το μεσημέρι στην 1,30 να
γλυτώσει τον στυγνό παιδοκτόνο Γ.
Καρακούση 47 ετών, από το λιντσά
ρισμα εκατοντάδων ατόμων, καθώς
οδηγείτο στο διαμέρισμα της οδού
Βασιλίσσης Ό λγα ς 128, για να αναπαραστήσει την προχθεσινή δολοφο
νία των δύο παιδιών του Θσνασάκη 7
χρόνων και Θεοπούλας 4 χρόνων.
Ως πορωμένη συνειδή μπορεί
κανείς να χαρακτηρίσει τον Καρα
κούση, ο οποίος για μιά ώρα αναπα
ρέστησε το έγκλημά του. Στην ανα
παράσταση τα θύματα δεν ήταν τα
δυό του παιδιά, αλλά οι δύο κούκλες
της τετράχρονης Θεοπούλας.
Εξήγηση στο έγκλημα δεν μποΖανέχέια στην 4η σελίδα

i

Λλλ« έλι,νι ως αντιπολίτευση ο
κ. Πιιπανορόυυ και άλλα κΰνιι σήμε
ριι ως κυβέρνηση και στο θέμα των
τραπι,ζοϋπαλλήλων. Συγκεκριμένα:
Στις 4 Φεβρουάριου 1980 μιλώντας
στη Βουλή για την TÓtí απεργία των
τραπκζυϋπαλλήλων έλεγε:
• Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη νιυ
την απεργία των τραπεζικών. Και με
την αδιαλλαξία της, κλονίζει τα θεμέ
λια της οικονομικής ζωής της χώριις.
Μόνο στην περίπτωση που καθιε
ρωνόταν , η άμεση τιμαριθμική ανα
προσαρμογή μίσθιόν Kui ημερομι
σθίων, íki μπορούσε να πει κανείς, ότι
οι διάφορες τάξεις διατηρούν το
«ΙΧΓ/ματικό τους εισόδημα, άν και
στην περίπτωση αυτή, θα υπήρχε
απώλεια από τη σημερινή διαμόρφω
ση της φορολογικής κλίμακας. Ας
μας αποδείξει ο κ Μητσοτάκης ότ>
τουλάχιστον συντηρείται το εισόόη
μα των τραπεζικών. Ένα τέτοιο
περιεχόμενο θα έπρεπε να είχε ο 6ιά-

λογας με την ηγεσία των τραπεζικών.
Αλλά υπάρχει κι άλλο πρόβλημα. Ο
κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να διαι
ρέσει το εργατικό κίνημα για να βασι
λεύει ή να δικτατορεύει πάνω του. Ί ο
μέγα θέμα όμως δεν είναι άν θα πά
ρεις από τον ένα εργαζόμενο για να
δώσεις στον άλλο. Το θέμα είναι άν
ίίιι πάρεις από τα υπερκέρδη του
μονοπωλίου και τη νόμιμη ή παράνο
μη φοροδιαφυγή, για να δώσεις στον
ελληνικό λαό.
•Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρ
ξει άμεσος διάλογος μεταξύ κυβέρνη·
σης και τραπεζικών, που θα στηριχθεί
βασικά σε μιά μελέτη του πραγματι
κού εισοδήμυτος των τραπεζικών,
όχι του ονομαστικού, για την περίο
δο 1979· 1980 καιν' αποδείξει η
κυβέρνηση στους τραπεζικούς ότι
δεν μειώνεται το πραγματικό τους
εισόδημα από την εισοδηματική της
Συνέχίιο στην 4η

Μιά βουβή
επίδειξη
στη Στέγη
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣ
Έκπληξη και παράπονο εκφράζει
ένας γονιός με επιστολή του στο
«ΛΑΟ» για την «παγερή Και εχθρική
ατμόσφαιρα», όπως τη χαρακτηρίζει,
που επικρατούσε στην αίθουσα της
Στέγης Γ ραμμάτων και Τεχνών Δ ή
μου Βέροιας κατά την πρόσφατη επί
δειξη των μαθητών του Ωδείυυ στο
πιάνο.
Γράφει ο επιστολογράφος μας:
•Τρίτη 25 ΜαΓου, στην Αντιονιάδειο Στέγη Γ ραμμάτων και Τεχνών,
ένα τμήμα του Δημοτικού Ωδείου

Ανησυχεί
ο εμπορικός
κόσμος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεν είναι αντίθετος ο εμπορικός το γεγονός ότι υπάρχει και η εργοδο
κόσμος στη δημιουργία ενός σωστού σία, που έχει τις δικές της νόμιμες
υπεύθυνου, πνεξάρτητου μαζικού απαιτήσεις και τα δικά της νόμιμα
συνδικαλισμού. Το μόνο, όμως που δικαιώματα.
δημιουργεί ανησυχίες, είναι η υπερ . ' Ετσι το νομοσχέδιο, αντί να
βολή, η ανευθυνότης και η παρεξή αμβλύνει τις διαφορές, θα τις μεγα
γηση του ρόλου ενός συνδικαλιστι λώσει, προς ζημίαν της οικονομίας
κού κινήματος, πράγμα που είναι εύ της χώρας,
Αναφέρετοι επίσης στο υπόμνηκολο να συμβεί, εάν το συνδικαλιστή
κύ νομοσχέδιο, δεν θα υπολογίσει ματου Ε,Σ. Αθηνών, ότι η δημιουρ
τελικά και τις δύο πλευρές: εργοδό γία ενιαίων προσώπων και η τόσο εύ
κολη και για εξωσυνδικαλιστικούς
τες και εργαζομένους.
λόγους κήρυξη απεργίας προτρέπουν
τους εργαζομένους σε μονομερείς
Αυτό υπογραμμίζεται σε υπόμνη ενέργειες.
μα. που ο Εμπορικός Σύλλογος Αθη
Τέλος στο υπόμνημα τονίζεται,
νών. υπέβαλε στον υπουργό Εργα ότι η βελτίωση του νομοσχεδίου,
σίας κ. Α. Κακλαμάνη, στο οποίο επι- σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της
σημαϊνεται η ανάγκη να επέλθουν
εμπορικής τάξειος, θα συντελέσουν
συγκεκριμένες βελτιώσεις στο νομο
παράλληλα και στην αύξηση της
σχέδιο.
παραγωγικότητας.
Στη συνέχια. ο Εμπορικός Σύλ
λογος Αθηνών εκφράζει τους φόβους
του. ότι το νομοσχέδιο δεν αποβλέπει
στη δημιουργία κλίματος συνεργα
σίας και εξαλείψεως των διαφορών,
μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων.
Διότι το νομοσχέδιο αγνόησε τελείως

Βέροια: έκανε επίδειξη στο πιάνο. Η
αίθουσα σχεδόν γεμάτη από γονείς,
φίλους, συγγενείς και παιδιά που ήλ
θαν να ακούσουν τους μικρούς Αρίωνες. Έφτασε η ώρα και οι καλεσμένοι
κοίταζαν ο ένας τον άλλο με απορία.
Η απορία κορυφώθηκε όταν με μιά
καθυστέρηση λίγων λεπτών το πρώ
το παιδάκι ανέβηκε στην σκηνή κι’
άρχισε να παίζει. Κανείς δεν υπήρχε
σ’ αυτό το Ωδείο για να υποδεχθεί
τους καλεσμένους; Η δασκάλα ή ο
διευθυντής δεν έπρεπε για ένα λεπτό
να ανέβουν στην σκηνή και να προ·
λογήσουν αυτή την επίδειξη, να
καλωσορίσουν τους γονείς και τους
φίλους.των παιδιών; Να μας συστηθούν, να μας ποιιν ποιοι είναι, πώς
εργάζονται, τι έμαθαν στα παιδιά, πό
σο καιρό έκαναν μαθήματα; Παντού
επικρατούσε μιά ατμόσφαιρα παγερή,
εχθρική, Φώκλαντ. Γιατί κύριε Δή
μαρχε. κύριε πρόεδρε, κύριε διευθυντά του Ωδείου; Δωρεάν τα παιδιά
μαθαίνουν Μουσική ή πληρώνουν;
Από αυτά τα χρήματα δεν πληρώνεπθε και εσείς κύριε διευθυντά του
Ωδείου; Τόσο απαξιώσατε να ενημε
ρώσετε τους ανθρώπους που σας
πληρώνουν; Αν εσείς έχετε προβλή
ματα στο Ωδείο, οι γονείς και τα παι
διά δεν οας φταίνε τίποτα. Οι γονείς
πληρώνουν και τα παιδιά κουράζον
ται. Έχουν απαιτήσεις από εσάς.
Ευτυχώς που τα παιδιά έδωσαν
δείγματα μουσικής παιδείας. Μουσι
κής αγωγής, Προσπάθησαν και μας
ευχαρίστησαν σχεδόν απόλυτα. Ά ν
σκεφθούμε πως πολλά είναι δευτέρας
Kat τρίτης Λημοτικοό και κάνουν ένα
εξάμηνο πιάνο, τους αξίζουν συγχα
ρητήρια. Εοείς.όμως κύρις Δήμαρχε
και κύριε διευθυντά κάνατε ότι έπρε
πε για τα παιδιά αυτά; Για τους
γονείς, για ιούς φίλους τους; Φοβό
μαστέ πως όχι kui αλοίμονο γιατί ic
απελπίζουμε και είναι ta πρώτα τους
βήματα. Κύριοι είμαστε τόσο πια»
ακόμη στην μουσική την κλασσική η
έχουμε υποχρέωση να καταβάλουμε
πολύ προσπάθεια. Μας απέλπισα«
μτ την εχθρική ατμόσφαιρα που επι
κρατούσε στην αίθουσα. Λυπόμαστε.
Έ νας γονιός«·

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

— Εγώ είμαι ο φωνακλάς των
εκλογών. Φώναζα με την ψυχή μου
για να γίνει αλλαγή και να ησυχά
σουμε από τις απεργίες. Και τι έγινε;
Τα ίδια Παντελή μου. Απεργία οι εισπράκτορες του ΤΕΒΕ, αποχή οι εργα
τοτεχνίτες, στάση εργασίας οι οδηγοί
λεωφορείων, απεργία διάρκειας οι
Τραπεζικοί
— Αυτούς μην τους υπολογίζεις,
θέλουν να σαμποτάρουν το έργο της
κυβέρνησης.
—Και τι με νοιάζει εμένα; Εγώ ψή
φισα ΠΑΣΟΚ για να ξέρω πως την
ώρα εργασίας ο κάθε κατεργάρης θα
είναι στην εργασία του. Αν ήταν να
ζώ με απεργίες, καθόμουν και με τους
άλλους. Τουλάχιστον εκείνους τους
είχα συνηθήσει.
— θ α τους συνηθίσεις κι αυτούς.
Ως τότε όμως, καλά θα είναι να βλέ
πεις, μια κι είσαι οπαδός τους - και
τις καλές τους πλευρές. Αποκατέστησαν το αίσθημα του δικαίου απολύοντας εκείνους που διορίστηκαν
ρουσφετολογικά από τους άλλους.
— Και βόλεψαν ρουσφετολογτκά
το σόι «ον «ημετέρων»: Αδέλφια και
ξαδέλφια μέχρι τρίτου βαθμού, ανι
ψιό απ’ αδελφή κι από κουνιάδα,
μπαιζανάχια, συμπΛέρω και βάλε
— Εμένα το λές αυτά; Να τα πεις
στον αφελή που αγωνίστηκε για το
ΠΑΣΟΚ πιστεύοντας πως το κράτος
του δικαίου το κάνουν τα λόγια των
προεκλογικών αγορεύσεων.
— Εγώ είμαι ο αφελής!
Ε π ία φ ο ς

ΑΘΗΝΑ 1 (ΑΠΕ)
Από το υπουργείο Οικονομικών
ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική
πρόταση του υπουργού κ. Μανώλη
Δρεττάκη, η τριμελής επιτροπή
υπουργών αποφάσισε την πλήρωση
380 κενών θέσεων προσωπικού του
υπουργείου για την αντιμετώπιση
εξαιρετικά πιεστικών υπηρεσιακών
αναγκών.
Οι παραπάνω κενές οργανικές θέ
σεις θα πληρωθούν από τους πίνακες
επιτυχίας του υπουργείου Προεδρίας.
Αναλυτικότερα· θα καλυφθούν:
Α) Είκοσι θέσεις του κλάδου ΑΤΙ
Εφοριακών,
Β) Εκατόν δέκιι πέντε θέσεις του

κλάδου ΜΕ! Εφοριακών,
Γ) Είκοσι θέσεις του κλά&οο ΛΤ!
Τελωνειακών.
Δ) Ογδόντα θέσης του κλάδο·
ΜΕ2 Τελωνοφυλακής.
Ε) Εκατόν τριάντα πέντε θέα ·ς
του κλάδου Μ Ε) Ταμειακών
ΣΤ) Πέντε θέσης του κλάδου ΑΤΙ
Χημιτών,
Ζ) Πέντε θέσει; του κλάδου MB!
Διοικητικού του γεν. Χημείου ταυ
κράτους.
Επισημαίνεται ότι εκτός από τις
παραπάνω θέσεις έχουν ήδη προολ%φθεί από τους κίνακο; επιτυχίας 241
υπάλληλοι του υπουργείου Οικονο
μικών.

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Την 7 Ιουνίου 1 9 8 2 , Δ ευ τ έρ α το υ Α γίου Π ν εύ μ α το ς θ α
τε λ ε σ θ ε Ι η π ρ ώ τη θ ε ία λ ειτουρ γία σ τ ο νεόκτισ το Ν αό της
Αγ. Τ ρ ιύ δ ο ς π ο υ α ν ε γ έ ρ θ η κ ε α π ό τη ν Α δελφ ότη τα εΠΕΛΕΚΑΝ», με έσ ο δ α τ ω ν κτιτόραιν, τω ν μ εγ ά λ ω ν δ ω ρ η τ ώ ν και
με τις α υ θ ό ρ μ η τ ε ς ε ισ φ ο ρ έ ς π ο λλ ώ ν ε υ σ ε β ώ ν χρ ισ τια νώ ν.
Τη θ εία λ ειτουρ γία θ α τελ έσ ει ο Π ρω τοσ ύγκ ελ λος της
Μ η τρ ο π ό λ ε ω ς και Π νευμ α τικός Σ ύμ β ουλος της Αόελφόττητάς
μ<λξ ΑΡΧΐμ, τ>. Α μ β ρ όσ ιος Κ υ ρ ο τζή ν Τ ο χα ρ ά θ α ό ιε υ θ ύ ν ο ο
π ρ ω το ψ ά λ τη ς και δ ιδ ά σ κ α λ ο ς τ η ς Σ χολής Β υζαντινής Μ ο υ σ ι
κής κ. Ιω ά ννη ς Μ α κ ρ υ γ ιώ ρ γ ο ς Ιδια ίτερες π ρ ο σ κ λή σ εις δ ε ν
θ α σ ταλούν.

Εκ της Α δελφότητος «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Σ Τ Α Υ ΡΟ Λ Ε Ξ Ο
«τ»o#κ> in te r* «ο·>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

Ενα ρήμσ χωρίς... φωνή — ΚΓ
ένσ ρήμο... ζωής.
9. Μαζύ με άλλους κάνει μιό στή
λη.
ΚΑΘΕΤΑ:

* ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.
1. Το κτίσιμό της άρχισε από τον
Περικλή Ικαθ.Ι.
2. Τίτλος ελληνικής εφημερίδας —
Χάρισμα λίγων ανθρώπων.
3. Σε μιά σειρά είναι το., πρώτο 72
4 Περισσότερο ακούγεται το Δέλ
τα του.
5 Χώρο ασιατική - Υποθετικό.
6 Δυνατός σημαίνει αυτή η λέξη.
7. Στα υποδηματοπωλεία αναφέρονται σαν .γνήσια, αυτά

1, Παίζει στα Γιάννενα.
2.
' Ενα από τα συγγραφικά της
η «Αισιοδοξία».
3 Σε αρκετά καταστήματα υπάρ
χουν πολλά - Μάρκα στρατιωτι
κών αυτοκινήτων.
4. Υπάρχει και τέτοιο σώμα στην
Ελλάδα.
5. Νότα βυζαντινή - Μισό... καλό.
6 . Στα συμβόλαια πολλοί, εδώ ένας
— Μιά ξένη λέξη για το κάτι τί
απαραίτητο.
7. Μικρό όνομα δοξασμένου τερ
ματοφύλακα — Του ΠΡΟ-ΠΟ
σημείο.
8 Ρωτάει αντίστροφα — Αρχικά
αθητ
σωματείων
— 77
(σντίστρ,).
9. Τέτοια υπηρεσία υπάρχει στα
Τμήματα Ασφαλείος.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2. ΠΑΤΙΝΙΑ 3. OP
ΒΑΧ - Κ.Κ. 4. ΠΟΤΑ
- ΜΠΑΚ 5. ΑΚ - ΣΠΑΡΤΟ 6 HOP - ΑΝΙΑΥ 8 . ΙΡΑΝ - ΤΕ
9. ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ 2 ΜΑΡΟΚΟ - ΡΡ 3. AT - ΡΕΑΛ 4 ΛΙΒΑΣ ΝΕ 5. ΙΝΑ - ΠΑΟ 6 . ΑΙΧΜΑΝ - ΜΙ 7. ΔΑ — ΠΡΙΜ 8 . ΚΑΤΑ ΤΟ 9. ΣΑΚ ΚΟΥΛΕΣ.

ΤΗΛΕΟΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 2

ΤΕΤΚΡΤΗ, 2
5,18 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5.30 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΡΕΒΥΘΙΑ
5.40 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
Θ.05 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΝΤΙΣΝΕΫ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
6.05 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΜΑΚΒΕΘ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΜΑΚΒΕΘ

Δ ιο β ά ζ ΐΧ ά

κα) δ ια δ ίδ ε ε ε
ϋήν
ρ β ρ ίβ α μ ο ς !

5.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
8 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7 30 Ο ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 ΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η γοητεία που ασκούν οι
γυναίκες στους άντρες είναι ακρι
βώς η ίδια γοητεία που ασκεί η
φουρτουνιασμένη θάλασσα στους
ναυτικούς. Είναι τρομερά επικίνδυ
νες. αλλά και γι’ αυτό τρομερά γοη
τευτικές.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

έργα

'C

Μ Α Θ Α ΙΝ 1 2

διο με τα φόρμακ προστατεύει τον
•
Οι μικρές λευκές κηλίδες
ταξιδιώτη από τους λειψά ενημερω
που έχουν πολλοί πάνω στα νύχια
μένους υγειονομικούς σε πολλές
τους, προέρχονται από την παρου
χώ ρ ες οι οποίοι κάποτε συνιστούν
σία κενών αέρα που υπάρχουν κάτω
εξαιρετικά δυνατά φάρμακα για
από το δέρμα που σκεπάζει το νύχι
ψιλοπρόνματα. Ετσι, λόγου χάρη,
Η εξάλειψή τους δεν είναι δύσκολη.
αε μερικές χώ ρες η χλωραφενικόλη,
Τριβόμενο το μέρος που φέρει τις
ένα επικίνδυνο και ισχυρό αντιβιοτι
κηλίδες με λίγο .ασβέστιο και αρσε
κό συνιστάται αβασάνιστα για
νικό απαλλάσεται απ' αυτές σε
κρυολογήματα και για πονόλαιμους.
μικρό χρονικό διάστημα.
Αλλο ένα ταξιδιωτικό πρόβλη
•
Οσοι πρόκειται να ταξιδέ
μα, είναι ότι πολλοί αδειούχοι, που
ψουν θάηρεπε να φροντίζουν για το
είναι εξαιρετικά προσεκτικοί για τό
πώς 0 α ξεκινήσουν με μιά καλή
τί τρώνε και τί πίνουν, είναι πολύ
υγεία, πώς θα μπορέσουν να τη δια
απρόσεκτοι στο θέρο της εξαντλήτηρήσουν και πώ ς θα μπορέσουν να
σεω ς των δυνάμεών τους. Ξεχνούν
τύχουν καλής ιατρικής περιθάλπως το ταξίδι είναι δουλειά εηίπονη
ψεως, σε περίπτωση που θα ππρακαι φροντίζουν νο βρίσκονται σε
στεί ονάγκη. Θα συμβούλευα μερι
καλή σωματική φόρμα από πριν.
κούς ασθενείς να εξετάζονταν από
Δεν εκτιμούν σωστά το ταξίδι με
το γιατρό τους προτού αναχωρή
αεριωθούμενο αεροπλάνο και δεν
σουν για το εξωτερικό, άν πρόκειται
φροντίζουν να προσφέρουν στο
να ταξιδέψουν πάνω από δυο βδο
σώμα τους χρόνο για να αναλάβει
μάδες, να επισκεφθούν απομακρυ
από τη διατάραξη βασικών ρυθμών
σμένα μέρη, ή άν έχουν συγκεκρι
της λειτουργίας του.
μένα προβλήματα υγείας, όπως εί
Και το αποτέλεσμα είναι να
ναι ο διαβήτης, ή υποφέρουν από
αρρωστούν και να ψάχνουν να
καρδιά ή οπό πνευματικές παθήσεις.
βρουν γιατρό σε μιό ξένη πόλη ή
Θα συνιστούσα σ' όλους αυτούς να
χώρο,
έχουν μαζί τους σε περίληψη το
ιατρικό ιστορικό τους, μιά κατάστα
ση φαρμάκων που παίρνουν και της
ευαισθησίας τους σε ορισμένα φάρ
μακα. Οι καρδιοπαθείς θα πρέπει να
έχουν, επί πλέον μαζί τους και αντί
γραφο του καρδιογραφήματος τους.
Κάθε ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει
μαζί του ένα μικρό ιατρικό σακκίδιο
με πρόσθετο ζευγάρι γυαλιών κοι
την αντίστοιχή τους συνταγή όπως
και μερικό βασικό φάρμακα για
πρώτες βοήθειες: ασπιρίνη, φάρμα
κα κατά της διάρροιας, χάπια κατά
της ναυτίας, αντισηπτικά, θερμόμε
τρο, βαμβάκι, ψαλίδι, επιδέσμους
και ένα αδπνό πρώτω ν βοηθειών
Γι' ασθενείς, που πραγματο
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
ποιούν μακρά και ιδιαίτερα κοπια
100
Α μεση Δ ράση
στικό ταξίδια, συχνό προτείνω νιά
121
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
μικρή ποσότητα υπνωτικών χαπιών.
199
Πυροσβεστική
παυσίπονων, ήπιων αντιβιοπκών
ΒΕΡΟΙΑΣ
και τονωτικών χαπιών. Ολα αυτά
22.222
Πυροσβεστική
είναι με τις ετικέτες τους και τις
22.505
Νοσοκομείο
οδηγίες χρήσεως τους.
125
Δ
Ε.Η.
IβλάβεςI
Και το σημαντικότερο απ' όλα 25.749
Υδρευση
’υπενθυμίζω στους ασθενείς να
24 444
έχουν μαζί τους μιά εππρκήλτοσότη-, μ Ο Τ .Ε (σ τα θ μ ό ς )
τα όλων τω ν φαρμάκων που παίρ
ΝΑΟΥκιΐλ
νουν, μαζί και αντίγραφα των συν
22.199
Πυροσβεστική
ταγών με τη χημική ή τη διεθνώ ς
22.200
Νοσοκομείο
αποδεκτή ονομασία τους. Το σακκί
22.314
Δ Ε Η. Iβλάβες)
41.353
Ο.ΣΕ. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Π υροσβεστική
23.364
Δ Ε Η Iβλάβες)
23.376
!.ΚΑ Ιπριυτ. βοήθειες)

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝ1ΩΤΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά ■
κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

62.555 62.666
.
ΒΕΡΟΙΑΣ
23.434
Βερμίου - Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
23.131
Εναντι ΔΕΗ
26.726
Εναντι ΚΤΕΛ
26.920
Ιπποκράτους
23.880
ΠΑ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάοιου 22.532 -22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2 4 .0 8 0
Εναντι ΚΤΕΛ
23.350
Μωραίτη

Ραδιοταξί

1823 Δύναμη ατΰκτων Κρητικών και
ιδιαίτερα Σφακιανών, επιτίθεται
ενάντια στους Τούρκους που βρίσκοντι οτο στενό πέρασμο Κανδάνου Χανιών. Η μάχη είχε σαν απο
τέλεσμα την νίκη των Ελλήνων και
τον θάνατο 800 Τούρκων.
1825 Ναυμοχία ελληνικού και τουρκι
κού στόλου έξω οπό το λιμάνι της
Σούδας και νίκη των Ελλήνων.
1943 Το ελληνικό
οντιτορπιλλικό
«Βασίλισσα Ολγα» μαζύ με το
αγγλικό οντιτορπιλλικό «Τζερβις».
βυθίζουν μιά νηοπομπή κοντ
στην Καλαβρία της Ιταλίας.
1980 Δώδεκα άτομο έχασαν τη ζωή
τους και 50 τραυματίστηκαν
σοβαρά ύστερα από σύγκρουση
δύο αμαξοστοιχιών που έγινε στη
Στοκχόλμη.
1981 Συλλομβάνεται και δολοφονείται
από στρατιώτες «οργισμένους
γιο τον θάνατο του προέδρου της
χώρος», α πραξικοπηματίας στρα
τηγός Αμπντοάλ Μανζοϋρ ποο
θεωρείται ο κυριότερος υπεύθυ
νος για τη δολοφονία του Ζία Ου
Ραχμόν προέδρου του Μπα
γκλαντές.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Άκαπνοι
Προσπαθώντας να πετύχει
προαγωνή
ένας
αγιωματικός
παρουσιάζεται στο στρατηγό του
και του απαριθμεί τις υπηρεσίες που
προσέφερε στον στρατό.
- Εχεις τραύματα να μού δείξεις:
τον διακόπτει ο στρατηγός. Αυτά,
και μόνο αυτά θα μπορούσαν να
δικαιολογήσουν μιό προαγωγή.
— Στρατηγέ μου, λυπάμαι πολύ,
αλλά πώς ήταν δυνατό να τραυματισθώ; Στις μάχες ήμουνα πάντοτε...
κοντά σας!...
Δεν μπορούσε
Ο κύριος επιστρέφει από το
κυνήγι.
- Δε χτύπησες τίποτα: ρωτάει π
σύζυγος.
- Πώς!
- Και γιατί δεν το έφερες!...
- Δεν μπορούσα! Το άφησα στο...
νοσοκομείο.

Δ κ ν ικ κ ρ ε ύ ο τ κ

Σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου
1982 εφ η μ ερ εύ ει ω ς τις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:
Γιάννη Παπαγεωργίου
Λ
τηλ. 2 2 3 1 6
.
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
Μπάλιος - Ούτα
τηλ. 2 5 3 4 0

μόνο ψαχνό
συκώτι

Δίσκοι αλλαντικών oe μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

I _____

I

Ί

Ί —

Έστω κι αν το σπίτι σας είναι
μικρό, πριν αρχίσετε τη γενική του
καθαριότητα, καταστρώνετε πάντα
ένα σχέδιο. Έτσι θ ' αποφύγετε
περιττούς κόπους και άσκοπες
πρόσθετες εργασίες. Αρχίζετε την
καθαριότητα του σπιτιού κατά προ
τίμηση από τα υπνοδωμάτια προ
χωρείτε στους χώρους υποδοχής
στο λουτρό και τελειώνετε στην
κουζίνα. Αδειάζετε κάθε δωμάτιο
από όσα έπιπλα και ανπκείμενα
μπορούν να μεταφερθούν Απλώνε
τε τις κουβέρτες και τα χαλιά στους
εξώστες για να τα αερίσετε. Φυσικά
η εργασία αρχίζει οπό τα ψηλό
(ξεσκόνισμα οροφής κλπ.) και
τελειώνει χαμηλά (γυάλισμα δαπέ
δου). Μεταφέρετε όλα τα υλικά και
τ ’ ανπκείμενα που θα χρειασθείτε.
μέσα στο δωμάτιο που καθαρίζετε
για να μην πηγαινοέρχεστε όλη την
ώρα. Χρησιμοποιείτε μια διπλή σκά
λα - καλύτερες είναι οι μεταλλικές
που είναι ελαφρές - για το καθάρι-

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΛΗΐ τ»
Γεωργίου και της Μαρίας το γέ*04
Χατζή γεννήθηκε και κατοικεί
Βέροια και η ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΜΙΤΖΗ του Κων/νου και της Πολ**ξένης το νένος Δεμπροπούλου Υ*ν
νήθηκε και κατοικεί στο ΒαλτοχώΡ1
Ν. Χαλκηδόνας πρόκειται νο πον·
τρευτούν και ο γόμος θα γίνε·
Βέροια.

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαιοειδή Τρόνς ΕΠΕ
θεσΛπκης 174 τηλ. 24119
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δημ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

ΛΑΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
· * ¿Τυπογραφεία Λ A Ο Υ)

Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας,
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

Με τη συμμετοχή 1 36 αυτοκι
νήτων άρχισε το 29ο Διεθνές Ράλ
λυ Ακρόπολις το οποίο θα λήξει την
Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Πανα
θηναϊκό στάδιο.
•
Τα αυτοκίνητα του αγώνα
κινούνται στην περιοχή Προδρόμου
Δίστομου - Ιτέας - Λαμίας - Ματαράγκα Συκαμινέας - Δεσκάτης και
το πρώτο από αυτά έχει προγραμματισθεί να φθάσει σπς 23 και 15
στην Καταμπάκα, όπου θα γίνει η
πρώτη ολονύκτια ανασυγκρότηση.
•
Μέχρι την Καλαμπάκα τα
αυτοκίνητα θα καλύψουν τα 787
χιλιόμετρα από τα 2.534. που έχει ο
αγώνας και θα έχουν υποβληθεί σε
17 ειδικές διαδρομές και να περά
σουν από 25 σταθμούς ελέγχου
χρόνου.
Η ΕΛΠΑ ανακοίνωσε ότι στην

πρώτη ειδική διαδρομή, που έγινε
στην Πάρνηθα την καλύτερη επίδο
ση τη σημείωσε ο φινλανδός Μι'κολα που κάλυψε το 42 χιλιόμετρα σε
34 πρώτα λεπτά 49 δεύτερα, ενώ
ακολούθησε ο συμπατριώτης του
Τοϊβ’ένεν με 35.05 και επίσης ο Φιν
λανδός Αλέν με 35.20.
•
Από
ελληνικής πλευράς
καλύτερος
ήταν
ο
Γιώργος
Μοσχσύς, που με 37.29 πήρε την
11 η θέση και ακολούθησε ο
Μοσχούτης που με 38.18 κατετάγη
13ος.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μ έλος Ε.Ι.Η.Ε)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ίΡ. Φερραίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ-Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων - Οργανισμών
Ε Γ.Σ - Τραπεζών

δρχ. 150Ö
άρχ. 2000
όρχ. 3θθ0
δρχ. 4.000

• Χειρόγραφα δημοσψυό
υένα η όχι δεν επιστρέφονται.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ ΑΑίζάνόρου 1 7 τη* 29.231
ΒΕΡΟΙΑ

Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
100
260
120

L

136 αυτοκίνητα
στο Ράλλυ Ακρόπολις

Κάθε είδους φυτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

κοκκαλάκια

U

Γ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΔΟ Υ

220
180
170
14 0

Γ

σμα των παραθύρων, των
κών. κλπ., και μην εμπιστεύείΠ*
βάρος σος επάνω στα τραπέζι®
στα άλλα έπιπλα. Πολύ πρακτικά
μέτρια υψη είναι το ψηλό σκαμΥ*·Ι*
τη σκαλίτσα που διπλώνει αΠ“ _ ^ ι
τω. Σας εξυπηρετεί και στην κοϋ^
πολύ συχνό για νσ φτάνετε V“
ψηλό ντουλάπια, αλλά και να * ^
στε κοντά στο νεροχύτη ή |JT°
πέζι όταν καθαρίζετε το λαχαν«*

Για τις εττικέτες
τω ν τελλαρω ν σας

ΤΕΧΝΗ

μπριζόλ€ς
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

Χρήσιμες συμβουλές

ΊζΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ

STUDIO

ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ'1
fflwxoM dX m

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 (Δίπλα στον OTE)

ΚΟΠΤΙΚΗ
ΡΑΠΤΙΚΗ
ΚΑΘΕ ΜΟΙΜΤΕΛΛΟ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ

Γρήγορη παράδοση
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕφΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Ο ! ΙΑΤΡΟ Ι

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑ Κ Η Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μ ΑΓΑ Α
ΡΟΥΣ
ΚΟΤΖΑΜ Π ΑΣΟΠ ΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙ ΑΓΡΟΣ
Μειεκόμιοατ και δέχονται
Ε Λ Η Α Σ 20 ( ArvjOcv ηιτααρίας Μ ΙΣΣΙΑ)

T»if>TQ 2 Ιουνίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3

itΛΑΟΣ»

Διακηρίι^ας
'Ανακοινώσεις
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ

Μελική
πΑπαγος

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

2
2

ΜΕΛΙΚΗ ίΑντ/τής Κ. Ντόβας)
Παρά το γεγονός ότι δεν ενδιέj?pe βαθμολογικά τον ΦΙΛΙΠΠΟ
J ""Κ 0 αγώνας του προς την
εΛΛΑ Παπόγου. εν τούτοις
θ°Υματοποίησε μιά πολύ ωραία
^Φάνιση και το τελικό 2-2 αποτέ€°μα ασφαλώς τον αδικεί.
ν ( *"'α να Φτάσουν οι φιλοξενοϋμεBniSB,V ι00φάρισπ χρειάστηκαν την
Πθεια του διαιτητουλ κ. Χρυσάνη
^ 1αυτός τους την παρέσχε και μά2 0 κατά προκλητικό τρόπο.
ν^εκριμένα ο κύριος αυτός τους
n
υο ισοφαρίσουν 5 λεπτά
'ν από την λήξη του αγώνα με ένα
'κανονικό τέρμα, αφού ο σκόρερ
, άρματος αυτού Σαββίδης ήταν
άπιστον πέντε μέτρα οφ σάίντ.
λΐυοί ° Πρ“ το Ημίχρονο κύλησε
Ίετ ’'αμιό από τις δύο ομάδες να
πη, *ΕΙ νκ<^ · Θα πρέπει όμως να
nu€iu,etI ^ η 0ΥΕΛΛΑ dxe
“Όστημα αυτό
ένα δοκάρι. Στην
θίανάλι
51· ΠΨΠ και συγκεκριμένα στο
' Φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν
♦αο(°,1° Ρ μ* τον/ Μανέα, για να ισο
Παλ σ°^ν ° ' ΥΠπεδούχοι με τον
χί,αΰτ'ώτη στο 5 8 ' και στην συνέ^ ^ Ρ ο η γ η θ ο ύ ν με τον Τρούπκο
λοιπόν όλα έδειχναν ότι ο
™ΑΙΠΠ0 Σ θα κατακτούσε σίγουρα
ΤΠν νίκη
ιό Υκόλ Πρθε εκείνο το αντικανονικαι
νΐα να ανατρέψει τα πάντα
νά δώσει τον πολύτιμο βαθμό
°ΤΤ|ν ΘΥΕΛΛΑ.
φΐΛ^υκ°'θηκαν από μεν τον
τοι
01 Νησελίτης, Ττούπκος
0γ Υζουνόπουλος, από δε την
Μ α οι Κυριακλείδης, Μσνέας
01 ΕαββΙδης
01 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
λ(τ
Ντινόποολος, Νησε^ 11· Μπουκουβάλας Νικολαίδης
^ Ρ α ς Παλατσιώτης, ΒενιόΑο Αθ<* ^ρ°άπκος. θεοδω ρακόπουΑ Αντωνόπουλος. Τζουνόπουλος.
ΘΑΠΑΓΟΣ: Τσομπανέλης. ΣπαΑ· Τουτουντζίδης (70' Σαμαράς)
^Ρ'άκλείδης Πουλιόπουλος ΤσιΜονέας. Γαβριηλίόης, ΣαβΗζ. Τσαλουχίδης. Παγούρας.
^Κ ΑΔΙΑ

0

'ΘίΑΣΜΕΝΗ

3

ι ΛΕΥΚΑΔΑ {Αντ/τής Δ. Χριστο^λίδης)
λ/Ιε σκόρ 3-0 ο Π.Ο.Ξ. κατέβαλε
■“ζ έδρας το δυναμικό συγκρότητων Λευκαδίων
|1{ Θ Π.Ο.Ξ. δεν έπαιξε σύμφωνα
πραγματικές του δυνατότητες,
^ Α παρ' ¿λα αυτά πρόσθεσε άλΒ°θμούς στο ενεργητικό
. κ α ι βρίσκεται στην κορυφή της
Αήί Ρο^°Υ'αΑ δύο αγωνιεπικές πριν
γΛ*' τ° πρωτάθλημα της Α' κατη„Τ θΓ· ΙΥΙετά από αυτό το αποτέλεκ βρίοκεται πλέον κοντά στην
0 Υ'α την εθνική ερασιτεχνική
^Ηγορία,
Πετ
^ 6ρ,!όδια προσπάθησαν να
„%μΧθυν
θ ετικά αποτέλεσμα
11 ®π τους έδινε ελπίδα για την
ç^HPiu τους, αλλά μετά την ήττα
» , ^ δύσκολα θα αποφύνουν τον
"“βιβοισμό.
Το
θγ0 3 2 σκορ άνοιξε ο Τσαλουχίδης
με σούτ μετά από κεφαλιά
και απόκρουση του
τθφύλακα της τοπικής ομάδος.
δύμ J ° 60 και 70 ° Μ π'δέρης με
θ(1υμάσια γκολ έκανε το τελικό
0ρ
3-0.
ιΓ1ν^ Γ'δ τΠν Ξεχασμένη διακρίθηνιπν°' Ιν'π'δέρης, Μ αρούδας Στου^δπουλος Κ. και Μητσιώτης.
οι λ ,
Γα Λευκάδια διακρίθηκαν
^'Τοεινίδης, Αμανατίδης Α
οε
διαιτητής κ. Μαγαλιός κράτη
εγή|π°ν έλεγχο αυτού του τόσο
*QK°<be°°'JTa αγώνα σε αρκετά
Υμχί επΙπεδο και οπωσδήποτε πέ°Πς σΤΓ|ν ΟΓΤΟ<ττολή του όπως επί70ι» KQ' 01 επδπτες Αμανατίδης ΥΥ'Ρίδης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΑ: Τόσιος, Μιχαηλίδης, Μακρίδης, Ευθυμιόδης, Αλιτσανίδης, Αμανατίδης Α., Ορδουλίδης, Αμανατίδης Π., Χαναράκης,
Τσάλμας, φουδούλης.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ:
Χατζόπουλος,
Στουγιαννόπουλος Κ., Μητσιώτης,
Τάτσης, Μαρούδας, Τσαλουχίδης,
Πολυζόπαυλος (55' Αυτζής) Στουγιαννόπουλος Φ . Μπιόέρης. Στεριόπουλος (52 Πατσιάς) Παποδόπουλος.

ΦΑΣΕΙΣ - ΓΚΟΛ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
Χιονίδης)

(Αντ/τής

5
3
Κυρ.

' Ενα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι
είχαν την ευκαιρία να παρακολου
θήσουν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν
την Κυριακή στο γήπεδο Τριποτάμου. 0 Τριπόταμος νίκησε άνετα το
δυναμικό συγκρότημα της Βεργίνας

— Στο 2 0 ' μετά από λάθος της άμυ
νας της φιλοξενούμενης ομάδας ο
Μαραντίδης κάνει πάσα στον Ντέλλπ, που κάνει έξυπνα το 1-0
— Στο 2 4 ' ο Μαραντίδης μπαίνει
στην περιοχή και πλασσόρει εύκολα
τον τερματοφύλακα της φιλοξενού
μενης ομάδας, κάνοντας το 2 -0 .
— Στο 2 9 ' ο Ντέλλας δίνει στον
Καρύδα που μπαίνει στην περιοχή
και κάνει το 3 -0 πλασσάροντας τον
τερματοφύλακα.
— Στο 4 0 η Φι,ιτ.όδης ύστερα από

μπαλλιό του Καρύδα κάνει το 4-0.
σκόρ του ημιχρόνου.
— Στο 4 6 ’ ο Μοτσιόπουλος κάνει
σέντρα-σούτ Η μπάλλα γκελάρει
ξεγελώντας-τον Ζαρούκα.
— Στο 47 ο Κορανότσιος γράφει
το 4-2
— Στο 70' ο Ζαρούκας αποκρούει
πέναλτυ του Αμπρηκίδη.
— Ο Ντέλλας απαβάλεται από τον
κ Κουφογιώτη (δίκαια) στο 75
— Στο 8 6 ' ο Καρύδας δίνει στον
Φωτιάδη που με ατομική προσπά
θεια κάνει το 5-2.
— Στο 88 ο Αμπρηκίδης κάνει το
5-3. διαμορφώνοντας το τελικό
σκόρ του αγώνα.
Διακρίθηκαν από τον ΑΟΤ οι
Καρύδας, Μαραντίδης, Φωτιάδης,
Τεμουρτζίδης. Ιακωβίδης. Από την
Βεργίνα οι Μαλούτας. Κορανότσιος.
Αμπρηκίδης.
Η διαιτησία του κ Κουφογιώτη
(Τίκας - Βρόνιστας) άριστη
Η σύνθεση του ΑΟΤ:
Ζαρούκας. Ιακωβίδης, Ευθυ
μούδης, Ιντζεβίδης (50' Σουμελίδης)
Τεμουρτζίδης. Τσανασιδης. φωτιά
δης, Γαβράς (46’ Χιονίδης) Μαραν
τίδης, Καρύδας. Ντέλλας.
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•
Παλιές αναμνήσεις ήλθαν
επο νού του κ. Γαϊτανίδη μόλις
περάσαμε τα σύνορα του Ν. Πέλλη ς αφού εττην Αριδαία έμεινε 9
ολόκληρο χρόνια.
•
Ανθοδέσμη πρόσφερε ο
προπονητής της Αριδαίας κ Γρηγοριάδης, στον γερο-Πάγκαλο Βλέπε
τε οι ανθοδέσμες φέτος έχουν
καταντήσει ρουτίνα για την Βέροια.
•
0 πρόεδρος του Εθνικού
Γυμναεπηρίου της πόλης μας κ.
Πιπερίδης βλέποντας τα χάλια του
γυμναστηρίου της Αριδαίας (πολλά
σκουπίδια επις κερκίδες και έξω από
τον αγωνιστικό χώρο) είπε με καμά
ρι «πόσο σωεπο! είμαεπε εμείς και
κοίταζε τα χάλια αυτών».
•
Μαζί με την αποστολή εκτός
από τον αρχηγό της κ. Καρατζόγλου
ήταν και οι κ.κ. Τιμήνης και Ιωαννίδης καθώς και ο κ. Πιπερίδης. Στην
Αριδαία ήλθε με το Ι.Χ. ο αντιπρόε
δρος κ. Νέγκας. Επίσης με την αποεπολή ταξίδεψαν και αρκετοί παί
κτες της εφετεινής ομάδας και των
τσικό.
•
Θορυβήθηκαν οι δύμβυλοι
της Βέροιας όταν έμαθαν επάνω
στο πούλμαν νιο την απεργία των
διαιτητών του συνδέσμου Ηλείας
για τον λόγο ότι από εκεί ήταν η τριπλέτα τυ αγώνα τους. Ευτυχώς
όμως ο κ. Κουτρουλής και οι βοηθοί
του βρέθηκαν επον αγώνα διευκρι
νίζοντας ότι δεν γινόταν αλλοιώς
επειδή ο αγώνας ήταν στο ΠΡΟ-ΠΟ. Εκείνο δε που τόνισαν είναι
ότι δεν θεωρούνται απεργοσπά
στες.
•
17 παίκτες πήρε μαζί του α
κ. Πάγκαλος και τελικά αποκλείσθη
κε ο Χριστόφορος Πουρσανίδης
αφού ο ίδιος το ζήτησε μιά και όλη
την εβδομάδα γυμνάσθηκε μόνος
του και πάλι δεν αισθανόταν καλά
στο πόδι του.
•
Για πρώτη φορά συμπεριελήφθη στην αποστολή φέτος ο
Αδαμόπουλος που ως γνωστόν υπη
ρετεί στο Λιτόχωρο.
•
Οι παλαιοί παίκτες Θέμης
Θεοδωρίδης και Γιώργος Τερζής
εθεάθηκαν μεταξύ των λίγων
Βεροιωτών που ήταν στην Αριδαία.
•
Πρώτος ξάδελφος του Γ.Γ.Α
είναι ο επόπτης κ. Κουλούρης (Περι
βραχιόνιο)
•
Εχει ξαναδιαιτητεύσει ο κ.

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩ Ν

Κουζινέτα - Πιστόνια * Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα.
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5-3. (4-0). Σ' αυτό το ματς ο Τριπό
ταμος έκανε ένα από τα καλύτερα
παιχνίδια του. Η άμυνα σταθερή με
κορυφαίους τους Τεμουρτζίδη,
Ιακωβίδη Το κέντρο, με τον Καρύ
δα «πανταχού παρών» να φτιάχνει
το παιχνίδι του ΑΟΤ και τον νεαρό
Γαβρά να τρέχει αδιάκοπο ήταν η
καλύτερη γραμμή. Στην επίθεση με
κέφια οι Μαραντίδης Φωτιάδης.
Αντίθετα η Βεργίνα προσπάθησε να
δείξει κάτι στο β' ημίχρονο με τον
Μαλούτα και τον Αμπρηκίδη, αλλά
υπετάγη φυσιολογικά στην ανωτε
ρότητα του αντιπάλου της.

ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΑ. 25¿544162.450

ΒΕΡΟΙΑ

Από τον αγώνα της Βέροιας
Κουτρουλής στο φετεινό πρωτά
θλημα αγώνα της Βέροιας και μάλι
στα και ο προηγούμενος ήταν εκτός
έδρας και πάλι με ομάδα που κινδύ
νευε (Επονωμή) και για μιά ακόμη
φορά πήρε άριστα.
•
Στο πρώτο 20λεπτο του α'
ημιχρόνου ο Τάκης Παπατζίκος μετά
από κόντρα με αντίπαλο βρέθηκε
στο έδαφος λιπόθυμος. Όταν τελι
κά συνήλθε μετά από τις περιποιή
σεις του κ. Γιάννη Παπαφωτίου, ο
Δημήτρης Γκέσιος για να διαπιστώ

σει εαν εχει σίγουρα συνελθεί, δεί
χνοντας τρν παλάμη του τον ρωτού
σε πόσα δάκτυλο του δείχνει.
•
Χυδαίοι οι νεαροί οπαδοί της
Αριδαίας δεν σταμάτησαν τις βρι
σιές από το πρώτο μέχρι το τελευ
τοίο λεπτό, ττορά τις έντονες επιπλή
ξεις των μεγαλύτερων τους
•
10.000 έξτρο πριμ είχαν οι
Βεροιώτες παίκτες σε περίπτωση
νίκης, από τον πρόεδρό τους κ. Λέκκα. Έτσι έχασαν 26.000 ο καθένας
μέσα σε μιάμιση ώρα.
Β. Γ.

Από τον αγώνα της Ναούσης
•
Με πολλούς νεαρούς παίκτες
κατέβηκε η συμπαθής ομάδα της
ΕΠΑ ΝΩ Μ ΗΙ και απ' ότι ακούσαμε
από τον τεχνικό της κ. Χρήστο Ζαρζόποολο, είπε ότι γίνεται ένα νέο
ξεκίνημα, για να βγει η ομάδα και πά
λι στην Β' Εθνική κατηγορία.
• Πριν από το παιχνίδι, ο νεαρός
τερματοφύλακας
της
Επυνωμής
Βελιάδης (γιος του αείμνηστου Κώ
στα) είχε εγκάρδια συνομιλία με ένα
παλαιό τερματοφύλακα (Παπαστό'ικα) που τον ανέδειξε ο πατέρας του.
όταν ήταν προπονητής στον Πανουσαϊκό.
•
Οι δύο προπονητές της προ
χθεσινής συναντήσεως Μ. Γιάντζης
και X. Ζαρζόπουλος, είχαν ένα κοινό
σημείο στην περίοδο του πρωταθλή
ματος του 75. όταν ο Πανσερραί'κός
έπαιξε στην Β' Εθνική ο Μ. Γιάντζης
απεβλήθη στο μεταξύ τους παιχνίδι
στο 85 λεπτό και ο Ζαρζόπουλος πέ
τυχε το νικητήριο γκόλ στο 86'.
•
Πολύ σχολαστικός ο διαιτη
τής κ. Ποτόγλου. στις διαδικασίες για
την διεξαγωγή του αγώνα, αφού μέ
χρι που ζήτησε να του φέρουν μιά
μπάλλα όπου την μέτρησε εάν έχει
τις κανονικές της διαστάσεις.
• Αρκετοί φίλαθλοι βρέθηκαν
στο γήπεδο και ενι'σχυσαν την ομάδα
τους στο δύσκολο παιχνίδι με την
ουραγό του πρωταθλήματος.
• ' Οπως κάθε παιχνίδι έτσι και
προχθές βρέθηκε κοντά μας ο Ιο ύ 
λης Σταφυλίδης που μας είπε ότι
μπάλίυι θα ξαναπιιίξει στην καινούρ
για χρονιά που θα είναι τελείως καλά.
• Φράουλες
μοίραζε
στους
δημοσιογράφους ο σύμβουλος δημο
σίων σχέσεων κ. Μίγγας Γεώργ. n-rm
ανάπαυλα του ημιχρόνου.
•
Χειροκροτήθηκε το γκόλ που
πέτυχε ο Φύτος, που πράγματι ήταν
να το ξαναβλέπει κανείς σε επανάλη
ψη από βίντεο.

Μειώθηκε
η τουριστική
κίνηση
ΑΘΗΝΑ 1 (ΑΠΕ)
Η τουριστική κίνηση στο διάστη
μα Ιανουάριου Απριλίου εμφανίζε
ται μειωμένη, αλλά εκφράζεται η
ελπίδα ότι τελικά θα κυμανθεί στα
ίδια με πέρυσι επίπεδα, ενώ το τουρι
στικό συνάλλαγμα αναμένεται ότι θα
αυξηθεί.
Οπως δήλωσε ο γενικός γραμμα
τέας του EOT. κ. Στ. Παναγόπουλος
η μικρή αυτή μείωση στις αφίξεις,
οφείλεται στην ακύρωση αρκετών
αφίξεων Ά γγλων τουριστών (κατά
40% περίπου) λόγω του πολέμου
στον Ν. Ατλαντικό. Αντίθετα, πρόσθεσε. υπάρχει σημαντική αύξηση στις
αφίξεις Γάλλων τουριστών
χαρα
κτηρισπνά ανέφερε ο κ. Παναγόπουλος ότι αότ ήν την στιγμή εμφανίζεται
αυξημένη η τουριστική κίνηση στη
Ρόδο ενώ αντίθετα στην Κέρκυρα και
στην Κρήτη που π ς επισκέπτονται
χιλιάδες Ά γγλω ν τουριστών κάθε
χρόνο, φέτος η κίνηση είναι μειωμέ
νη.

•
Με 13 παίκτες και χωρίς τερ
ματοφύλακα αναπληρωματικό κατέ
βήκε η ΕΠΑΝΩΜΗ ενώ χρησιμο
ποιήθηκαν και οι δύο παίκτες από
τον προπονητή τους.
• ' Οταν τελείωσε ο αγώνας ο
τεχνικός Χρ. Ζαρζόπουλος, έκανε
μιά δήλ.ωση. «Εύχομαι στην ΝΑΟΥ
ΣΑ στα απομείναντα παιχνίδια να τα
κερδίσει για να σωθεί».
•
Και εμείς ευχηθήκαμε στην
συμπαθή ομάδα της ΕΠΑΝΟΜΗΣ
να γυρίσει και πάλι στην Β' Εθνική
κατηγορία.
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σέλι-Τρίκαλα
ΝησΓΝησέλι
Βαρβόρες-Διαβατός
Αγκαθιά-Πλατύ
Μελίκη-Παπάγος
Ραχιό-Βέρμιον Ν.Ιό.ο )
Λευκάδια-Ξεχασμένη
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Καμποχώρι-Κορυφή
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Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιου
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
(Νεκροταφείου) Βέροιας διακηρύτ
τει ότι:
Εκτίθεται εις φανερόν μειοδοτι
κήν δημοπρασίαν ο ελαιοχρωματι
σμός του ως άνω Ιερού Ναού.
Η δημοπρασίο θα γίνει την
13ην Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και
ώρα 10.30 - 12.30, στο νραφείο
του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου.
Οι όροι της δημοπρασίας ευρίσκονται στο γραφείο του Ιερού
Ναού Αγ. Αντωνίου απ όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν νο λάβουν
γνώσιν
Το Εκκλ. Συμβουλών

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ξεχασμένη
Πλατύ
Τρίκολα
Κορυφή
Βέρμιο Ν.
Μελική
Διαβατός
Νησί
Παπάγος
Νικομήδεια
Ρσχιά
Αγκαθιά
Σέλι
Τριπόταμος
Αγ. Γεώρνιος
Λευκάδια
Βεργίνα
Βαρβάρες
Καμποχώρι
Νησέλι

56
56
54
54
47
44
39
34
33
31
31
30
30
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28
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21
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0 Οικον Εφορος Βέροιας διακηρύσει έτη την 8-6-19Β2 ημέραν Τρί
τη και ωρα 10-12 π.μ. στα γραφεία
της Οικον. Εφορίας Βέροιας διεργείται δημοπρασία μισθώσεως Οική
ματος για τη συμπληρωματική στέ
γαση του τμήμαιος Χημ. Υπηρ.
Βεροίος με ανώτερο μηνιαίο μίσθω
μα δρχ 7000. Το οίκημα πρέπε, να
βρίσκεται στη Βέροια και να έχει
ωφέλιμο χώρα περίπου 65-75 τ μ.
Σε περίπτωση αγόνου δηυοπροσίος η επαναληπτική θο γίνει την
14-6-1982 ημέραν Δεύτερο και
ώρα 10-12 π.μ.
Ο Οικον. Έφορος Βέροιας

Η προσφορά αυτή είναι η δεύ
τερη που έγινε από πέρυσι στο
Ίδρυμα, άν κοι η σύσταση του Συλ
λόγου είναι πολύ πρόσφατη.

Εκτίθεται σε
επαναληπτική
φανερή μειοδοτική δημοπρασία η
ανύδειξη εργολάβου αποκομιδής
απορριμμάτων για τους εναπομεΐναντες μήνες του 1982. που θα διενεργηθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα
Βεργίνας την 14ην του μηνάς Ιου
νίου 1982 ημέρα Δευτέρα και ώρα
9 30 π.μ. έω ς 10 π.μ.ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής βάοει των
όρων που καθορισθήκανε με την
1 1 82 απόφαση του Κοιν. Συμβ'λίου και την 36/82.
Σαν πρώτη προσφορά ορίσθη
κε το ποσό των 12.000 κατά μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομί
σουν ενγύηοη συμμετοχής δρχ.
1680 οε νραμμάτιο παρακαταθη
κών και δανείων ή εγγυητική επι
στολή ανεγνωριομένης τραπεζης
και υπεύθυνη δήλωση του Ν.
105· 69 ότι έλαβε γνώση των όρων
της διοκηρύξεως.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεΙ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1065/80 άρθρου 113 του Δ.Κ.Κ.
και του Π.Δ. 2 8 /8 0 «περί εκτελώ
σεω ς Δημοτικών και Κοινοπκών έρ 
γων» το πλήρες κείμενο της λεπτο
μερούς διακηρύξεως οι όροι, υπο
χρεώσεις κ.λ.π. οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση προσερχόμενοι στα γραφεία της Κοινότητος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ρησή τους από το Ίδρυμα. ΓΓ αυτό
πέρα από τις δυνατότητες που έχει
και μπορεί να τα εξασφαλίσει η Παιόόπολη. πσρακαλούμε όλους τους
Φορείς, δηλαδή πολιτιστικούς, Συλ
λόγους. Σωματεία, Θέατρο. Σχολεία
κ.λ.π. να επικοινωνούν μαζί μας
προκειμένου νο συνεργασθούμε για
νο προσφέρουμε κάτι σωστό και
. Ό&αα σπά-τα καθιερωμένα ατούς
περιθαλπόμενους μας, τόσο ιιέετα.
όσο και έξω από το Ίόρυμο.
Καλή Παναγιά 31.5.82
Από την Διεύθυνση
της Παιόαπόλεως

Αξίζουν δε. θερμά συγχαρητή
ριο σ ' όλους που μέσα στις τόσες
προσπάθειες και δραστηριότητές
τους, κάθε φορά, εντάσσουν κοι την
Παιδόπολη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΟΑΝ

ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ
Το παιδιά και η Διεύθυνση του
Ιδρύματος ευχαριστούν τόσο τον
πρόεδρο και τα μέλη του Πολιτιστι
κού Συλλόνου Αγίας Βαρβάρας
Ημαθίας, όσο και τα κορίτσια του
χορευτικού τμήματος του παραπά
νω Συλλόνου, που στις 30.5.82
ψυχαγώγησαν αλλά και προσέψεραν διάφορα δώρο στα παιδιά μας
μέσα σε μιά ατμόσφαιρα πολύ 6ιάχυτπ. χαρούμενη^και φιλική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Βεργίνα 1 Ιουνίου 1982
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το_ Εκκλησιαστικόν Συμβούλιου
του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου
Βέροιας διακηρύττει ότι
Εκτίβοαι βε μετσδοπκο διαγωνι
σμό με σφραγισμένες προσφορές η
□ντικατόστασις της στέγης του
παρεκκλησίου «ΥΠΑΠΑΝΤΗ» (Πλα
τεία Κόρακα).
Η Δημοπρασία θο γίνει την
Κυριάκον 13-6-82. ωρα 10.30 12.30. στο γραφείον του Ιερού
Ναού
Οι όροι ευρίσκονται επο γραφείο
του Ιερού Ναού, σπ όπου μπορούν
οι ενόιαφεράμενοι να λαβουν γνώ 
σιν.
Το Εκκλ. Συμβούλων

Τα παιδιά μας ευχαριστήθηκαν
και ωφελήθηκαν πολύ οπό την εδώ
τους παρουσία και καμάρωσαν τους
χορευτές με τις τοπικές και παραδο
σιακές τους ενδυμασίες και χορούς,
που ήταν κυρίως χοροί της Ανατολι*
κής Ρωμυλίας.

Μικρές Αγγελίες
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θεσ/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
22586 Βέροια.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε νο
τονίσουμε, πως τα παιδιά μας πάντα
έχουν ανάγκη και πρέπει νο επικοι
νωνούν με τον έξω κόσμο κάθε ηλι
κίας και φύλου. Πράγμα που βέβαια
θα τα ωφελήσει πολύ, ώστε να
ενταχθούν ομαλά στο πλατύτερο
κοινωνικό σύνολο, μετά την αποχώ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μαθηματικός παραδίδέι μαθήματα σε ανεξεταστέους μαθητές
Λυκείου και Γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 2 4 7 6 4 .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΤΤΗΡ Γ * /™ * * 1 « ν'° ΤΟ ψυγεία ■ 6ιαΑ<*νπ*ήρια της Ετοπρείας
ΑΣΤ? Γ Α ^ Των ΑΦΩΝ λαββίδη - ΑΦΩΝ φάκα ΠΑηρ. τηλ. 2 8 7 8 9
κοι 22587.

Σουβλάκι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 13215 σε πολιι καλή κατάσταση. ΠΑηρ, τη*. 2 4 7 8 4
2 3 6 2 8 Αλεξάνδρεια και 829 1 1 7 θεο/νίκης

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας ΗΑΤ 128 μοντέλο 7 8 . Πληροφο
ρίες στο ιηλ- 2 5 4 5 7 2 6 9 7 8 Βέροια.

Μ IMIS

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ
Του ΚΤΕΛ Βέροιας με όλο τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματα.
Πληρ. τηλ. 2 3 3 3 4 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΊΟγν 24 - ΤΗΑ. 62.118 - ΒΕΡΟΙΑ

ι

8 0 τ.μ. στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, γωνιακά στην οδό
Βερόης 8 στη Βέροια. Πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο
62561 Βέροιας.

Κ Ο ΙΝ Ο Π Ρ Α Ξ ΙΑ

«ΒΕΡΜΙΟΝ-ΝΑΟΥΣΑ»
ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ε νδιαφ ερόβενοι για τη ν π ρ ό σ λη ψ η ε ν ό ς έμ π ειρ ο υ γ ε ω 
π ό νο υ Π τυχιούχου Α νώ τα τη ς Σ χολ ή ς για διά σ τημ α 3 μ ηνώ ν
(Ιούλιος - Σεπτέμβριος), πα ρα κ σ λ ούμ ε το υ ς εν δ ια φ ερ ο μ έν ο υ ς
να μας υποβά λουν μέχρι 15 Ιουνίου σχετική αίτη ση μετά
σ υντόμ ου σ η μ ειώ μ α το ς π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία ς στον τομ έα το υ π οιο
τικού ελέγχο υ Φ ρούτω ν.
Γιο π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς μ π ορού ν οι ε ν δ ια φ ε ρ ό 
μενοί νο επ ικ ο ινω νή σ ο υ ν τιζ ερ γ ά σ ιμ ες η μ έ ρ ε ς α π ό ώ ρα
8 -1 4 με το τ η λ έ φ ω ν ο 4 1 0 6 0 το υ Ε ρ γο σ τα σ ίο υ σ το ν Κοπανά
Ν αούσης·
Εκ τη ς Δ ιε υ θ ύ ν σ ε ω ς
«ΒΕΡΜ ΙΟΝ-ΝΑΟΥΣΑ»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ελευθερίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ά Π ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ I!

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Μακεδονική
η

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΠΟ ΩΡΑ ΣΕ ΩΡΑ

ΤΙ ΕΛΕΓΕ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συνέχειμ από την Ιη.
πολιτική. Προσωπική μου πεποίθηση
a'voi ότι πράγμα« οι τραπεζικοί θα
υποσταύν σημανιική μείωση rou
Πραγματικού τους εισοδήματος κατά
την διετία 1979 1980*
Κ(ίι π π ς 13 Ιανουάριου 1980 δή
λωνε πάλ.ι για το (Ato θέμα:
«Λυπούμεθα tiy.ucpivú, 6« η
κυβέρνηση της Ν.Δ. και πάλι «πκλεξ*
την ποινικυποίηση της απεργίας των
τραπεζοίιπαλλήλ,ων, για νπ διασπάσο
to τραπεζικό κίνημα και με την unía
λή απολύσεων kui διώξεων να επιβά
λει τους όρους της
Η οτείρυ και αντιλαϊκή αυτή
πολιτική της έχει ήδη οόηγησει οε
σοβαρές επιπτώσεις την εθνική μας
οικονομία, καθώς και σε πόλωση
ανάμεσα στους εργαζομένους και την
κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέ
ροντα της οικονομικής ολιγαρχίας
του τόπου.
Πέραν από τους νομικούς τύ
πους. υπάρχει θέμα ουσίας. Ο διάλο
γος που πρόσφερε η κυβέρνηση vu
αναγνωρίσει επί τέλους ότι οι τραπε·
ζθ0πά>ληλοι αγωνίζονται απλώς και
μόνο για νασυντηρήσουν το πραγμα
τικό τους εισόδημα που μέσα στη
λβίλαπα του πληθωρισμού έχει μειω
θεί εντυπωσιακό και να επανελθεί σε
ολικρινή και εποικοδομητικό διάλο
γο μαζί τους, ώστε να αποφευχθούν
οι δυσμένεις συνέπειες της σύγκρου
σης πάνω στην ιθνική οικονομία του
τόπου.

Χ ω ρίς
τίτλο
ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Αγνωστοι δεέρρηξαν το χρυσορυχμ ο «Αφών Ν. Γρηγοριάδη και Σία
Α.Ε.», στην Κώ. και έκλεψαν διάφο
ρα χρυσά κοσμήματα, συνολικής
αξίας 14,000.000 δρχ,
—Ά γν ω σ το ι όιέρρηξαν το υποκατά
στημα Θεσσαλίας «ΕΛΑΪ» ΕΓΙΕ. στη
Λάρισυ. και αποπειραθηκαν να κλέ
ψουν χρηματοκιβώτιο, βάρους 200
κιλών. Οι δράστες το μετέφεραν έξω
από ιο υποκατάστημα, έγιναν όμως
αντιληπτοί, ίο εγκατέλκιιμαν και εξα
φανίσθηκαν.
—Ά γνω στοι εισήλθαν στην έκθεση
αυτοκινήτων του Αποστ Η. Καρα
γιάννη, 44 ετών, στη Λάρισα και
έκλεψαν ένα χρηματοκιβώτιο, βά
ρους 150 κιλών, που περιείχε γραμ
μάτια πελατών και βιβλία κψορίας.
- Ά γνω στοι ασήλθαν με αντικλείδι
στο εργοστάσιο ξυλουργικών μηχα
νημάτων του Βυσ (. Κλειδαρά, 44
ετών, στα 10ο χιλιόμετρο της
παλαιός οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
και έκλεψαν διάφορα εργαλεία και
εξαρτήματα, αίίιις 170.000 δρχ.
Ά γνω σ τοι εισήλθαν με αντικλείδι
στο διαμέρισμα του Γεωργ. Μ Μαμβά. 29 ετών, στην Κοζάνη και έκλε
ψον διάφορα χρυσά κοσμήματα
σημαντικής αξίας.
- Έ ν α αεροβόλο όπλο και 156 χρυ
σές λίρες Αγγλίας εκλεψι άγνωστος,
που εισήλθε από ανασφάλιστο παρά
θυρσ στο σπίτι της Βασιλικής Π.
Φιλίππου. 60 ετών στους προέδρομυυς Σουλίου Παραμυθίας.

Της Αγγλίας στο
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ I (ΑΠΕ ΗΝ
ΤΥΠΟΣ)
Το μικτό γενικό επιτελείο των
Ενόπλων Δυνάμεων της Αργεντινής,
με σημερινό πρωινό ανακοινωθέν,
του δόθηκε, επιβεβαιώνει προηγου
μένως ανακοινώσεις του υπουργείο
Αμόνης της Μεγάλης Βρεταννίας,
που υποστήριζαν πως τα βρεταννικά
στρατεύματα βρίσκονται 25 χιλιόμε
τρα από τυ Πόρτ Στάνλεύ.
Συγκεκριμένα,
τα
βρεταννικά
στρατεύματα θεάθηκαν στη θέση
W tavujfo Χάους, 25 χιλιόμετρα
βορειοδυτικά του Πόρτ Στάνλεύ. Οι
Αργεντινές δυνάμεις έστειλαν ενι
σχάσεις στη θέση αυτή, evtij. τυυτό
χρονα, ανακοίνωσαν πως η προέλα
ση των Βρεταννών υποστηρίζεται
από ελικόπτερα και πυροβολικό.
Στο μεταξύ, οι βρεταννικές δυνά
μεις ετοιμάζονται vu εξαπολύσυυν
μεγάλη επίθεση εναντίον της πρω
τεύουσος των νήσων Φάλκλαντ λέ
γουν στρατιωτικές πηγές της Αργεν
τιιής.
Το ανεξάρτητο πρακτορείο Ειδή
σεων «Νοτίτσιας Αρτζεντίνας* επικα
λούμενο τις πηγές αυτές λέγει ότι η
δραστηριότητα στην ξηρά ήταν
περιορισμένη σε μικρής σημασίας
συμπλοκές μετά τη μάχη για τους
οικισμούς Πόρι Ντάρβιν και Γκούς
Γκρήν το Σαββατοκύριακο. Αλλά
μια μεγάλη επίθεση ιων βρεταννικών
δυνάμεων εναντίον του κύριου σώμα
τος των αργεντινών δυνάμεων στο
Πόρτ Στάνλεϋ αναμένεται σύντομα,
προσθέτουν οι πηγές.
Το ανώτατο αρχηγείο των αργεντι
νών δυνάμεων ανακοίνωσε χθες ότι
ot αεροπορικές δυνάμεις τυυ πραγμα
τοποίησαν νυχτερινούς βομβαρδι
σμούς εναντίον του Σαν Κάρλος
όπου οι βρεταννικές δυνάμεις έχουν
εγκαταστήσει ιυ προγεφύρωμά τους,
του Πόρτ Ντάρβιν και του Γκούς
Γκρήν. αλλά δεν αποκάλυψε λεπτό
μέρειες.
Πηγές της αεροπορίας και του
ναυτικού λέγουν ότι αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ήταν οι στό
χοι των επιθέσεων.
Ό πω ς μεταδόθηκε από το Λονδί
νο, ένα αργεντινό αεροσκάφος, τύπου
«Σούπερ Εταντάρ». καταρρίφθηκε
προχθές οπό μια βρεταννική φρεγά
τα, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογρά
φοι που συνοδεύουν το βρεταννικά
στόλο στο Νότιο Ατλαντικό.
Κατά τις ίδιες πλ.ηροφορίες. η ίδια
φρεγάτα εξουδετέρωσε και ένα από
τους δυο πυραύλους «Εξοσέτ». που
εκτοξεύτηκαν εναντίον του βρεταννικού στόλου από το αργεντινό αερο
σκάφος,
Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι πλη
ροφορίες. θα είνιυ το πρώτο ιιργεντι
νό «Σούπερ Εταντάρ» που καταρρί
πτετε« από την έναρξη των εχθρο
πραξιών στα νησιά Φάλκλαντ.
Οι βρεταννικές στρατιωτικές αρχές
αποφάσισαν τη μεταφορά 140 αργεν
τινών στρατιωτών, που τραύμα«'
πτθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευ
ταίων επιχειρήσεων και που είχαν
μεταφερθκί στο βρεταννικά νοσοκο
μειακό σκάφος «Ουγκάντα».
Μετά από συνεννόηση με το
αργεντινό νοσοκομειακό σκάφος
«Μπάχια Παρέζο». η μεταφορά 0u γί-

Ο Σμίτ εξαιρεί τις Η.Π.Α.
για την γενναιοδωρία τους
προς την Δυτική Γερμανία
BONN.
Ο Καγκκλλάριος Σμίτ δήλωσε
χθίς ότι θυ ήταν ψευδαίσθηση να
πιστεύει ότι η Δυτική Ευρώπη μπορεί
να γίνει μι,i τρίτη δύναμη μεταξύ των
Η.Π.Α. και της Σοβιετικής Ενώσεως.
Σε συνέντευξή του προς την γερ
μανική τηλεόραση, ο κ, Σμίτ δήλωσε
ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης
χρειάζονται την Συμμαχώ με την Βόο»·σ Αακοική,λόνω της Σοβιετικής
«υχυνις. και πρσσυτστ o n ocv εκμε
ταλλεύεται την ευκαιρία που του
έδωσε η τηλεόραση n a να επικρίνει
την αμερικανική πολιτική. Αντίθετη,
συνγαίοει tic ΗΠΑ για την γενναίο

όωρία τους προς την Δυτική Γερμα
νία, μετά το Β Παγκόσμιο Πήξιμο.
Και δήλωσε ότι και οι δύο χώρες μο,ράζονται κοινές αξίες.
Στην ερώτηση εάν η Δυτική
Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει μιή
τρίτη δύναμη, μεταξύ των ΗΠΑ kui
της Σοβιετικής Ενώσεως. ο κ Σμίτ
δήλωσε ότι δεν μπορεί vu προβλέψει
ότι m χώρες της Δυτικής Ευρώπης
θα σχημάτιζαν ένα ομοσπονδιακό
κράτος, πράγμα απαραίτητο για μια
τέτοια εξέλιξη, μολονόσ μπορεί να
υπάρξει στενή πολισκή και οικονομι
κή συνεργασία στους κόλπους της
Κοινής Αγοράς.

Ή αεροπορία της 'Αργεντινής έτοιμόιζκτσι να ττυπήσα θέσεις τών Βρεταννών κομμαντος που
βρίσκονται ατό Φάλ*λαντ πριν πέση καί τό τελευταίο οχυρό, το Ποοτ Στόνλεν Στρ ραοιοφωτογραφίο ένας ‘Αργεντινός πιλότος Ετοιμος με τό «Μιρόζ» γ ιά μια νέα Εξοδο πρός τα Φαλκλαντ.
νει σε σημείο ποιι απέχει 30 μιλιά βό
ρεια του ισθμού των νήσων Φάλ
κλαντ, όπου θα συναντηθούν τα δυο
νοσοκομειακά σκάφη.
Η Σοβιεσκή 'Ενωση υποσχέθηκε
όσ θα υποστηρίξει διπλωματικό την
Αργκνπνη στη διένεξή της με τη Βρε
ταννία για τα νησιά Φάλκλαντ αλλά
δεν υπάρχει καμμιά σαφής ένδειξη
ότι θα της δώσει και στρατιωτική
βοήθεια.
Ο Σοβιετικός πρεσβευτής, κ. Σέρ
γιό Στριγκάνωψ, συναντήθηκε με τον
Αργεντινό
πρόεδρο
Λεοπόλντο
Γκαλιιέρι επί 30 λεπτά και ήταν η
πρώτη συνομιλ.ία μεταξύ τοιν δύο
ανδρών αφότου άρχισε η κρίση των
νησιών Φάλκλαντ στις αρχές του
Απριλίου.
Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερι
κών κ. Κόστα Μεντέζ ενδέχεται να
μεταβεί στη διάσκεψη των ιιδεσμεύτων στην Κούβα για να επιδιώξει την
υποστήριξη της θέσης της Αργεντι
νής στο θέμα των νησιών Φάλκλαντ.
δήλωσαν αςιωματούχοι του υπουρ
γείου Εξωτερικών.
Στο μεταξύ, η Κούβα κρόκινε,
προχθές το απόγευμα, στη σύνοδο
των αδεσμεύτων, την υιοθέτηση μιας
δήλωσης που καταδικάζει ενεργητικά
τη Βρετανία και υποστηρίζει ανεπι
φύλακτα την Αργεντινή.
Ταυτόχρονα, καλούνται οι Ηνω
μένες Πολιτείες να διακόψουν αμέ
σως την ενίσχυση, μι. στρατιωτική
βοήθεια, της Μεγάλης Βρετανίας,
ενώ καλ,ούνται οι αναπτυγμένες χώ
ρες να δρουν τις κυρώσεις που έχουν
επιβάλει στην Αργεντινή. Το σχέδιο
αυτό της Κούβας θεωρήθηκε από
τους αδέσμευτους «πολύ σκληρό»,
όπως αναφέρουν οι παρατηρητές.
Ο πρόεδρος του Περού κ. Φερ
νάντε Μπαλαούντε Γέρρυ ζήτησε
από τον πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών, κ. Ρόναλ.ντ Ρήγκαν να
επέμβει για την επίτευξη εκεχειρίας
στα νησιά Φάλκλαντ.
Τέλος, ο πρόεδρος της Αργεντι
νής στρατηγός Λεοπόλντο Γκαλτιέρι
υποσχέθηκε να μεταβάλει την κοινω
νικο
οικονομική πολιτική της
Αργεντινής όταν λήξει η διένεξη για
τα νησιά Φάλκλαντ αιίοκάλυψι: προ
χθες ο αντιπρόεδρος της βιομηχανι
κής ενώσεως της Αργεντινής κ
Γζιλιιπέρτο Μόντάνιυ

Κ

«·

ΛΡΥ»ι ν »
U πρωθυπουργός κ. Λνδράις Γ.
Παπανδρέου kui ο πρωθυπουργός
της Ζιμπάμπουε κ. Ρύμπερτ Μου
γκάμπε υπόγραψαν χθές στο Υπουρ
γείο Εξωτερικών συμφωνία-πλαίσιο
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Ειδικά eXeovemgieTo: Ο ^μομοννηκύς ικαιότητκς · Προστασία οπό το σχίσιμο των σοβάδων οπό
ιβ σ μ ο νς · Αμλχκτο 100% · Ι ο χ ρ η σ τ ά μας ό»σι της Μπόγικρ Γερμανίας αδιάβροχακαι ανεξίτηλο ·
Το ο λ ό καλύπτει I 3 τ*τρ. μίτρα · Ποιοτικά δεν έχουμε ανταγωνιστές Φ Εισάγησι οπ ευθείας από την
Αυστρία.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ν. Η Μ Λ θΙΛ ί

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Î2 THA.(0J3I) 29.7Μ, 71

Ο κ. Μοντάνια προέβη στη δήλω
ση αυτή στο τέλος συνομιλίας του με
τον πρόεδρο Γ καλτιέρι, ο οποίος του
εμπιστεύθηκε ότι ·θα υπάρξουν κοι-

νές συνομιλίες με τους εργοδότες και
τους συνδικαλιστές για να επέλθουν
μεταβολές στη σημερινή οικονομική
στρατηγική της χώρας.

ΒΕΡΟΙΑ

ο)

ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ
ΤΟΥΣ ΤΙΜΗΣΕΙ;...
' Ενα Γηροκομείο που λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο. Βυο
ζεστό πιάτο, ένα καθαρό κρεβάτι, ένα ανθρώπινο χαμόγελο, το ροιΡ°
ζουν εδώ και πολλά χρόνια κυρίες τη ς πολεώ ς μας, σ αυτούς Λ®0
έχουν απόλυτη ανάγκη. Σ' αυτούς που «ορφάνεψαν» οπό π α ιδ ιά . , 1
έξοδα ιδιω τώ ν τοποθετούνται προτομ ές η ρώ ω ν ή πνευματικών
κνω ν τη ς πόλεώ ς μας.
Α υτή η αιτία άλλω στε στάθηκε αςιορμή για νο γραφτούν οι λί7*ί,
αυτές σειρές.
Π ρο μ ηνώ ν μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση 400 και
χρόνω ν, η Βέροια, τίμησε ένα άξιο τέκνο της. Τ ον Κ ωτούνιο, ι<Λ9°
του Α ρ.στοτέλους.
Α λλά ποιος τον τίμησε. Π οιος έστησε την προτομή. Ποιος Φ®*“
το χέρι σ τη ν τσέπη;
Εδώ η πέννα μας δεν κυλά στο χαρτί με τη ν ίδια ευκολία, >*·<
γιατί δεν θέλει να γράψει τις παραλήψεις τω ν αρμοδίων. Και ο ΑΛΤ*»
ιείνα ι απλός.
Π οτέ η Δ ημοτική αρχή, (και δεν μιλώ μόνο για την σημερινή) _
σκέφθηκε να τιμήσει ό χι μόνο αυτούς που πιό πάνω ανέφερα, ο**“
, και του ς ήρωές τη ς. τα πνευματικά τέκνα τη ς, αυτούς τέλος πάντ»ν
που ξεχώ ρισαν με π ς πράξεις τους και το έργο τους.
Ποτέ κανείς αρμόδιος δεν έσφιξε με ζεστασιά το χέρι, ο σΐΗ·**
( που οι καρδιές τους έχουν δοθεί ολόψ υχα στα κοινά.
Στα κοινά, χω ρίς όμ ω ς να επιζητούν τη ν δημόσια προβολή.
Αλήθεια π οιος από εμάς, γνωρίζει ποιες ευγενικές κυρίες ιδρ***1' 1
και διατηρούν σε αρίστη κατάσταση το Γ ηροκομείο, το συσσίτιο ττΗ
Α γαθοεργού Φ ιλοπτώ χου Α δελφότητος, του Α πόρου Παιδιού, *■**
Ακόμη ποιος μπορεί να μου πει, άν τιμήθηκε ποτέ η κ. Σούλα,
στην κ ατοχή έσωσε χω ρ ίς υπερβολή με τα συσσίτιά της, εκατόν
Β εροιω τόπουλσ;
■
Π οιος αλήθεια επί τέλους, θα τίμ η σ α όλ ους αυτούς που με ^
φιλανθρωπία τους, την ανθρωπιά τους, την «χουβαρντοσυνη»
την προσφορά τους στα κοινά, τους έκαναν να ξεχω ρίζουν από όλθθ<
ΜΑΚΕΛΛΝ

Κλίμα αξιοπιστίας θέλουν
τώρα οι ξένοι επενδυτές
Υπάρχει η υποψία ότι η συνεχής
παρατήρηση ενός αντικειμένου από
πολύ κοντό, μεταβάλλει τον παρατη
ρητή μύωπα, με όλες τις εντεύθεν
συνέπειες του μυωπισμού του πραγ
ματικές και μεταφορικές,
Αποκτά συνεπώς τον χαρακτήρα
δοκιμής επαληθεύσεως των παρατη
ρήσεων μας, από την στήλ αυτή, η
αναφορά ενός ξένου παρατηρητού
της ελληνικής οικονομίας, εξ αιτίας
ενός συμπτωματικού γεγονότος. Και
σαν τέτοιο θεωρούμε την επίσκεψη
στην Αθήνα του γεν. δ/ντού του Γερ
μανικού υπουργείου Εθν. Οικονομίας
Δρ. Μύλλερ Τούνς. ο οποίος με την
ευκαιρία προετοιμασίας της εδώ επισκέψεως του Γερμανού υπουργού
Οικονομικών
κόμητος
Όθωνα
Λάμπσντροφ. τον προσεχή μήνα, μί
λησε στο Ελληνογερμανικό Επιμελη
τήριο και είπε τα εξής ενδιαφέροντα:
— «Μέσα στην ίδια την Ευρώπη είπε ο Δρ. Μύλλερ - Τούνς πολλές
χώρες προσπαθούν να λύσουν τα
προβλήματα τους με διμερείς, μονο
μερείς επιχορηγήσεις και μεθόδους
παρεμβατισμού για την προστασία
των αγορών τους. Ό λα αυτά όμως το
μέτρα εναντίον του ανταγωνισμού,
παραλύουν τις οικονομικές δυνάμεις
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην υπερπήδηση της στασιμότητος
και της ανεργίας».
Δυο θέματα, εξ άλλου, θεωρεί
σημαντικά σε εθνικό πεδίο, ο Δρ.
Μύλλερ:
1. Τη σταθερή και σταδιακή αποδέ
σμευση της εθν. οικονομίας από το
πετρέλαιο και
2, Γην ενδυνάμωση της ανταγωνιΓΠικότητος της (0, , οικονομίας, με

συνεχείς διαρθρωτικές αναπροσαρμο
γές. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
μειωθεί το κόστος, να αυξηθεί η
παραγωγικότητα και να διευρυνθούν
οι ξένες αγορές.
«Και τα δυο αυτά σημεία απαιτούν
είπε ο δρ. Μύλλερ - περισσότερες
επενδύσεις, περισσότερη τεχνολογι
κή ανανέωση και περισσότερες εξα
γωγές».
Και αυτόματα ήλθε στην μνήμη
μας η σχεδόν ταυτόχρονη ομιλία του
διοικητού της Τρ. Ελλάδος κ. Γερά
σιμου Αρσένη στην γεν. συνέλευση
του ΣΕΒ, όπου υποστήριξε την θεω
ρία οτι για την χώρα μας είναι απρό
σφορη και αστήρικτη η πολιτική
εντάσεοις των προσπαθειών, για
μεγαλύτερη εξωστρέφεια της οικονο
μίας μας.
Αλλά ο Δρ. Μύλλερ - Τουν είχε
ακριβώς κατά νού την ελληνική περί
πτωση. κάτω από τις σημερινές περι
στάσεις, όταν έλεγε ότι «ενώ οι αντί
παλοι της εντάξεως της Ελλάδος,
στην ΕΟΚ. φοβούνται μήπως με την
προοδευτική φιλελευθεροποίηση και
την (ελληνική) ενσωμάτωση αναπτυ
χθεί μια μετατόπιση της ζητήσεως
υπέρ εισαγομένων προϊόντων από
την ΕΟΚ, δηλ. σε βάρος της ελληνι
κής βιομηχανίας, οι υποστηρικτές
της εντάξεως - μεταξύ των οποίων
και ο ίδιος τονίζουν την αναμενόμε
νη αναπτυξιακή ώθηση, που θα δώσει
επηυξημένες δυνατότητες διαθέσεως
ελληνικών προϊόντων».
Με άλλα λόγια ο κ. Μύλλερ αντέ
κρουσε τον απαισιόδοξο ισχυρισμό
του κ. Αρσένη ότι το αναπτυξιακό
μοντέλο, που είναι βασισμένο στην
αύξηση των εξαγωγών δεν είναι εφι-

Παπανδρέου-Μουγκάμπε
υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο
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Πόρτ Στάνλεϋ

χ

που σφυρά π) συνεργασία ανάιιι«·.
στις ουο χώρες.
Μετά την υπογραφή της συμφω
νίας ο κ. Παπανδρέου δήλωσε:
«Πέραν από τις συμβατικότητες,
θα ήθελα να πώ όσ αυτή η συμφωνία,
την οποία υπογράψαμε, αποτελεί για
μάς ένα πρώτο βήμα στην ανάπτυξη
θερμών σχέσεων ανάμεσα στις δύο
χώρες, τους δύο λαούς και τις δύο
κυβερνήσεις. Μέσα στα πλαίσια των
συζητήσεων ανακαλύψαμε πραγματι
κό και οι δύο ότι κινούμαστε με τους
ίδιους μεγάλους στόχους της Δημο
κρατίας, της ανεξαρτησίας, της προό
δου, της ειρήνης.
Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι
άλλο. Επειδή ο θαυμασμός του ελλη
νικού λαού για τα επιτεύγματα της
Ζιμπάμπουε, τα επιτεύγματα του ηγέ
τη του απελευθερωτικού αγώνα και
τώρα πρωθυπουργού κ. Μουγκάμπκ,
είναι τόσο μεγάλος, έχουμε αναλάβει
και μία προσφορά: να συμβάλλουμε
στον εκσυγχρονισμό του λιμανιού
Μ πείρα στη Μοζαμβίκη, ο οποίος,
όμως είναι κρίσιμος για την «παψή
της Ζιμπάμπουε με τον έξω κόσμο.
Αυτό είναι απλώς ένα δείγμα αγάπης
τοο ελληνικού λαού προς τον λαό
της Ζιμπάμπουε».
Εξάλλου, ο κ. Μουγκά μίτε δήλω■ιε αυίή τίναι’μιβ ιβτορική στιγμή
ΐιιτό +ην οποία διαδηλαώουμε τη
σημασία της φίλ.ίας μας και της αλλη
λεγγύης μας. Ηλθαμε εδώ στην
κροσπάθειά μας να διευρύνουμε τις
σχίσεις μας.

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα rivm
«ηις μεγιίΛος φΐκος με εμπειρίες, ένας
φίλος που αντιλαμβάνεται την θέση
μας. Γιατί είναι ένας φίλος που είχε
τα ίδια προβλήματα που συναντάμε
κι’ εμείς αυτή τη στιγμή και πέτυχε
να βρει την λύση στα περισσότερα
προβλήματα, ίσως όχι σε όλα. Καμιά
χώρα δεν μπορεί να βρει λύσεις σε
κάθε πρόβλημα ταυτόχρονα. Αλλά
βεβαίως το πρόβλημα της περιφε
ρειακής ανάπτυξης, το πρόβλημα της
ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου εί
ναι δύο ζητήματα που η Ελλάδα τα
έχει επιλύσει σε μεγάλο βαθμό.
Και γι’ αυτό θέλουμε να αξιοποιήσουμε ττς δικές μας πηγές παίρ
νοντας βοήθεια από την Ελλάδα και
την εμπειρία της που αυτή έχει απο
κτήσει και να αξιοποιήσουμε ό,τιδήποτε δυνατότητες που θα μπορούσε
να θέσει στη διάθεσή μας.
Και έτσι, είμαστε πολύ ευγνώμονες που η επίσκεψή μας ανταμείφθηκεμε μιά οριατικοπονημένη μορφή
φιλίας μεταξύ της χώρας μου και της
Ελλάδας.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον
Ελληνα πρωθυπουργό και την
κυβέρνηση της Ελλάδας, για την
προσφορά βοήθειας που δίνεται στην
Ζιμπάμπουε - Μοζαμβίκη για την
συμβολή προς ανάπτυξη του λιμα
νιαύ της Μπ&ρα, το οποίο είναι ένα
οπό τα ουό λιμάνια της Μοζαμβίκης,
τα οποία πολύ μας βοηθάνε στις εισ
αγωγές και εξαγωγές μας. Είναι μιά
πολύ μεγάλη μορφή βοήθειας στις
δύο αυτές χώρες.

κτο!
«Οι ευκαιρίες που προσφέρονται
για την Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύ
τερες γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκρι
τικά πλεονεκτήματα (χαμηλό κό
στος). Επίσης, το κλίμα (υπογράμμι
ση δική μας) υπέρ των ιδιωτικών
επενδύσεων από χώρες του Ευρ.
Βορρά μπορεί να γίνει ευνοϊκότερο»
είπε ο κ. Μύλλερ.
«Αλλά οι ξένοι επενδυτές, όπως
και οι Έλληνες κατέληξε ο ξένος ομι
λητής, χρειάζ'-νται ένα κλίμα για τις
επενδύσεις τους, που να είναι αξιόπι
στο. Κατά κανόνα αυτό είναι σημαν-

τικότερο απο τα οικ°ν° ώ κ® .
φορολογικά κίνητρα για την
ση των επενδύσεων. Ο ε'ενουΤΦ
πρέπει να μπορεί να αποφασίζω ι*
μακρύ χρονικό διάστημα. ΧΡ0 ®'*™!
νομική ασφάλεια και συνέχεια ®Γ>
επενδυτικής
πολιτικής, διαυΤ»"
(στον οικονομικό ο ρ ίζ ο ν τ α λ _ .
ταχείς γραφειοκρατικές ουιόικασι^
Πρέπει να μπορεί να αποβλέπ®
νβ
λογικά περιθώρια κέρδους και
το«
βασίζεται στις εγκρίσεις που
UfJlO'
χορηγήθηκαν. Αν όλα αυτά αποαα^
ζουν. τότε ο επενδυτής τείνει μθλ*°Τ
να ανησυχεί·.

Ήθελαν να λιντσάρουν
τον στυγνό δολοφόνο
Συνέχεια οπό την 1η
ρούσε να δώσει. Ισχυρίζεται ότι έφθασε στην πράξη α ψ ή , γιατί εδώ και
δύο χρόνια είχε προστριβές με την
γυναίκα του για ασήμαντες αφορμές.
Αρχίζοντας την αναπαράο τάση
μπροστά στις αστυνομικές αρχές και
τον ιατροδικαστή κ. Επιβατιανό.
ισχυρίσθηκε ότι ήθελε να πεθάνει
μαζί με τα παιδιά του. γιατί δεν ήθελε
να τα αφήσει ορφανά στην γυναίκα
του. επειδή και ο ίδιος έζησε την
ορφάνια από μικρός.
Ό τ α ν ερωτήθηκε, γιατί δεν σκό
τωσε την γυναίκα του, είπε κυνικά
και με ψυχραιμία: «Δεν είχα δικαίωμα
να την σκοτώσω γιατί ήταν ξένη, δεν
ανήκει σε μένα. Τα παιδιά ήταν δικά
μου». Σε άλλη ερώτηση άν γνωρίζει
το μέγεθος του εγκλήματος, και άν
μετανοεί γΓ αυτό, έσκυψε το κεφάλι
και είπε ψιθυριστά: «Έ, αφού το θέλε
τε, μετανοιώνω».
Στη συνέχεια, είπε ότι πριν φτά
σει στο έγκλημα μετέφερε από την
κουζίνα μιά φιάλη υγραερίου και την
άνοιξε νο φύγει το υγραέριο με την

ελπίδα ότι θα πέθαινε μαζί με τα ι* 1
διά του.
,
¡Οταν είδα ότι η ενέργεια β®*1'
δεν είχε αποτέλεσμα, ήπιε ένο Μ®®*’
κάλι ουίσκυ, γεγονός που εβεβαιώθ^
κε από την εξέταση του α ιπ ιμ α ^
του. μέθυσα, και αφού δεν μ πόρε®0
να ελέγξω τον εαυτό μου, πήρο JÍ3
δύλο μαχαίρια και αποφάσισα ν° “
σω τέρμα στην ζωή των παιδιών Ρ0®'
Με το ένα μαχαίρι επεχείρησα να
ψω τις φλέβες τους, αλλά απέτυΧ“
στην προσπάθεια μου. Τότε ο μικρό»
θανασάκης, μου φώναξε: «Πατέρ®
μη μας σκοτώνεις, θέλουμε να ζθ
σουμε. Δεν άκουγα τίποτε, το παι°
είχε λιποθυμήσει και τότε το αρπαζ
από τα μαλλιά και με το άλλο μαΧ®
ρι. που είχε την κόψη του σαν πριδν*·
το έσφαξα. Στην συνέχεια πήρα ®
κοριτσάκι και το χτύπησα, δεν θυΡ°
μαι πόσες φορές στο λαιμό, με το ίδ·®
μαχαίρι. Τα παιδιά ήσαν νεκρά. Α*®"
φάσισα να πεθάνω και εγώ, πήρα έν®
πηρούνι. ίο έβαλα στην πρίζα ν°
πετύχω ηλεκτροπλ.ηξία, χωρίς ®Ρ°^
να το κατορθώσω. Μετά άναψα *0
σόμπα πετρελαίου, έρριξα όλα ®
χρήματα που είχα γύρω στις 800.00®
δραχμές και τα έκαψα»

Ιδιωτικό
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΛΗ ΑΣ 5. ΤΗΛ. 2 2 0 3 5 2 3 1 3 4
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΑΠΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 2 0 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
1/2 μέχρι 4 1/2 «τών

ΝΗΠΙΩΝ
1/2 μέχρι 5 1/2

exώ *

Πληροφορίες κάθε pépb 9-2 μ,μ. και 7-9 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ
3
ΙΟΥΝΙΟΥ 1982
Ετος ίδρυσε ως 1965
αρ. φύλλου 1944
1ΜητροπόΛεως 72 - Τηλ- 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου όρχ 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Ο Κυπριανού
σήμερα
στην Αθήνα
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

01ΕΡΓΟΖΟΜΕΗΟΙ EhTEINGYH
ΤΙΣ ΚΙΙΜΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Σειρά έχουν
Αμετακίνητοι στα αιτήματα τους παραμένουν οι τραΤ^ϋπάλληλοι της χώρας και μεθοδεύουν νέες απεργια^ Κινητοποιήσεις μπροστά στην αδιαλλαξία που δείίν°υν οι διοικήσεις των Τραπεζών και η Κυβέρνηση.
Εν τω μεταξύ τις μέρες των απεργιών (πέντε με τη χθε^ ηροκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην αγορά και
^•κώτερα στον επιχειρηματικό κόσμο. Πολλές επιχειρή*•5 βρέθηκαν σε αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποΡζδο&ς τους, ενώ στην Αθήνα η κατάσταση υπήρξε
Ιζδης με τις στάσεις εργασίας στις αστικές συγκοινω„ Ίιχρι αργά χθές το βράδυ δεν είγνωστό άν θα συνεχιζόταν
^ ίμ ε ρ α η απεργία στις Τράπεζες.
2 * σύμφωνα με την προχθεσινή
tfa 1 της ΟΤΟΕ. οι τραπεζοϋj. Ί **1 θα συνεχίσουν τις απεργία
Ι^'νητοποιήσεις τους με 24ωρες
Γ^Τιες μέχρι δικαιώσεως του αγώΌός.

ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία
:«ιν τραπεζοϋπαλλήλ,ων υπήρξε στη
ίέροια.
Οι Τράπεζες παρέμειναν ανοιχτές
<αι η εξυπηρέτηση του κοινού υπήρ
ίε υποτυπώδης (αναλήψεις καταθέ
τεις χρημάτων) από τους διευθυντές
των καταστημάτων και ορισμένους

οι Δημ.
ιπαλλήλους.
Η ΑΔΕΔΥ
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις
•ροσανατολίζεται και η ΑΔΕΔΥ σε
ίνδειξη διαμαρτυρίας για το νομοτχέδιο «αντί 330» που ετοίμασε η
αιβέρνηση.
Ο υπουργός Προεδρίας της
<υβερνήσεως κ, Αγ. Κουτσόγιωργυς
,όιικτε προχθές «σε 300 και πλέον
ιντιπροσώπους πρωτοβαθμίων και
τευιεροβαθμίων δημοσιοϋπαλληλι(ών οργανώσεων» το νομοσχέδιο
ιγια τον εκδημοκρατισμό του συνδι
καλιστικού κινήματος» (Αντί - 330).
Τ ΑΔΕΔΥ η οποία αγνοήθηκε επιδειίΤΙκά στην πρόσκληση του κ. Κου-σόγιωργα κατήγγειλε απερίφραστα
τις διασπαστικές μεθοδεύσεις της
ί,υβερνήσεως, που επεκτείνονται κυι
ττον δημοσιοϋπαλληλικό χώρο για
ια «παγώσουν» τα αιτήματα και να
.μποδισθούν οι απεργιακές κινητόιοιήσεις.

Γεννηματά
άηλώαεις του
για το εκλογικό ούστημα
*ΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
ΙίΟ υπουργός Εσωτερικών κ.
£θγος Γεννήματος, αναφερόμενος '
εκλογικό σύστημα που θα ισχύ'’τις προσεχείς δημοτικές και κοι
,Γ'ι*ί-ς εκλογές, προέβη στις πιό κά* “ηλώσεις:
, 'Το θέμα του εκλογικού συστήθα συζητηθεί στο προσεχές
Τ^ρνικό συμβούλαο. Πριν από την
(.’ιθεση του νομοσχεδίου στη Βου? να ενημερωθούν ια κόμματα αλλά
¡1 Π Κεντρική 'Ενωση Δήμων και
^"Ότήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ). Το
ν εκλογικό σίιστημα προβλέπει
κ^λογικ·ή εκπροσώπηση
στους
ΓέΡτιΚούς και κοινοτικούς συμβούχωρίς αποκλεισμούς, αλλά και
αποδυνάμωση της λειτουργίας
^ ν δημοτικών συμβουλίων και του
/¡Μρχου. Αεν πρόκειται να προσ^κίΌουμε τον θεσμό της τοπικής
^διο ίκη σ η ς στα επιθυμητά εκλογι
.' °ι>στήματα αλλά τα συστήματα
0 θεσμό. Ό ταν θα έχουμε επιφέρει
,/4νες τις αλλαγές τις ριζικές αλλα
χ ο ύ απαιτούνται για την ενδυνά> 1 του ρόλου της τοπικής αυτό"'Κησης τότε βέβαια το θέμα θα
.^«μείνει ανοικτό για την εφαρμογή
^ εκλογικού συστήματος που θα
ά^κοκρίνεται .πράγματι στις απαιτης δημοκρατικής διαδικασίας
, και του ίδιου του θεσμού που την
^Ριέχει έτσι κι αλλιώς.
« Η καθυστέρηση που παρατηρή3 με την υποβολή του σχετικού
^μοσχεδίου οφείλεται στο ότι πρόμας ήταν και είναι μαζί με τις
^ Ρ ι ν έ ς αλλαγές στο εκλογικό σύ‘"Ιμα να προβούμε ταυτόχρονα στις

Ο κ. Γεννήματος
°τη Θεσσαλονίκη
^ΗΝα 2 (ΑΠΕ)
Φπσυργος Εσωτερικών κ. Γιώρ^ Ιεννηματάς θα μεταβεί το Σάβ
(υ Γ’ στη Θεσσαλονίκη, για να κηρύεργασίες του συνεδρίου Δήfv *βι Κοινοτήτων του Νομού
^ Ό λ ο νίκης,
Ι;Ι). η0τΐγουμένως, θα επισκεφθεί την
’■
4» Vt' 1° που *1° κηρύξει την έναρξη
μ^Ργασιών του εκεί συνεδρίου Δή*11 Κοινοτήτων του Νομού.

πρώτες άμεσες βελτιώσεις πύυ χρειά
ζονται ο δημοτικός και κοινοτικός
κώδικας ώστε οι νέες δημοτικές
αρχές να μπορούν να διαδραματί
σουν πράγματι το νέο ρόλο τους που
τους επιφυλάσσει η κυβέρνηση της
αλλαγής στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Πρόθεσή μας είναι αυτές οι αλλα
γές να έχουν ποιό βαθειά συναίνεση
κι άν ήταν δυνατόν την ομοφωνία
των κομμάτων. Απευθυνθήκαμε στην
ΚΕΔΚΕ και σε όλες τις Τοπικές
Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων
καθώς και σε όλους τους πολιτικούς
φορείς. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ενώ
έχει περάσει πολύς καιρός, η μεν
ανταπόκριση των εκλογικών φορέων
αφορούσε μόνον το εκλογικό σύστη
μα.
Σιώπησαν όσον αφορά τις αλλογές του δημοτικού και κοινοτικού
κώδικα. Ό σον αφορά την ΚΕΔΚΕ
είχαμε απόψεις που δεν μπορούμε νιι
χαρακτηρίσουμε επίσημες πιθανόν
λόγιο διαφωνιών σεβαστών βέβαια
για την λειτουργία του κορυφαίου
οργάνου της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ό σον αφορά τις Τοπικές Ενώ
σεις δεν είχαμε βέβαια επίσημες
τοποθετήσεις είχαμε όμως την ευκαι
ρία με την άμεση επαφή ολόκληρης
της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ
γείου Εσωτερικών στα τοπικά συνέ
δρια που έγιναν να εμπλουτίσουμε
τις εμπειρίες μας με τις γνώμες των

Δημάρχων και Κοινοταρχών της
ελληνικής υπαίθρου.
’Ετσι σήμερα θα προωθήσουμε με
δική μας ευθύνη που αν και δεν έχει
συγκροτηθεί με συναίνεση της κορυ
φής θα έχει σίγουρα την συναίνεση
της βάσης. Έτσι θα προχωρήσουμε
στις άμεσες βελτιώσεις του δημοτι
κού και κοινοτικού κώδικα. Πέρα
από τις αλλαγές που αφορούν στην
εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών
και κοινοτικών συμβουλίων θα προ
χωρήσουμε και στην καθιέρωση
θεσμών για την ενίσχυση της λαϊκής
συμμετοχής όπως είναι ο θεσμός του
πάρεδρου στους επόμακρους συνοι
κισμούς, στα συμβούλια διαμερισμά
των στους τρεις μεγάλους δήμους
της χώρας όπου έχουν ήδη εγκριθεί.
Θα δώσουμε συγχρόνως την δυνατό
τητα για την ίδρυση συνοικιακών
συμβουλίων στην επόμενη φάση.
Ταυτόχρονα το υπουργείο Εσω
τερικών έχει συγκροτήσει μιά ομάδα
από ειδικούς που ολοκληρώνει ένα
σχέδιο για την δημιουργία δημοτι
κών επιχειρήσεων. Η ψήφιση του νό
μου περί κινήτρων και η διαδικασία
καταρτήσεως του πενταετούς αποτε
λοόν μιά δημοκρατική πρόκληση και
για την τοπική αυτοδιοίκηση και για
το υπουργείο Εσωτερικών για την
καθιέρωση της συμμετοχής της τοπι
κής αυτοδιοικήσεως στην μεγάλη
αναπτυξιακή προσπάθεια».

Ο κ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Σχετικά με σχόλια που οημοσιεύ
τηκαν και αφορούν τα εκκαθαριστικά
σημειώματα τα οποία στέλνονται από
το μηχανογραφικό κέντρο του
υπουργείου Οικονομικών, ο υπουρ
γός κ. Μανόλης Δρεττάκης ανακοί
νωσε τα ακόλουθα:
Μέχρι τις 24 Μαίου 1982 είχαν
σταλεί
στους
φορολογούμενους
1.526.523 εκκαθαριστικά σημειώματα
στην αντίστοιχη περίοδο του 1981 εί
χαν σταλεί 1.579.347. Η διαφορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
^Τους μαθητές μας της Ρ ΛΥΚΕΙΟΥ εκφρά
ζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα
τ°υς για επιτυχία στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Οι καθηγητές του Φροντιστηρίου Μ.Ε.
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 30 ΒΕΡΟΙΑ

οφείλεται στο γεγονός ότι το μηχανο
γραφικό κέντρο απασχολήθηκε ένα
δεκαήμερο του Μαίου με την απο
„ ι „ λι| ιων οηκωσεων του φορου ακί
νητης περιουσίας.
Αν παρθεί υπόψη το γεγονός ότι
το σύνολο των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων που στάλθηκαν μέχρι
τις 21.6.81 ήταν 1.631.199 ενώ φέτος
μέχρι τις 1.6.82 είχαν παραληφθεί
1.736.464 δηλώσεις φόρου εισοδήμα
τος. βγαίνει το συμπέρασμα ότι από
τα 209.940 εκκαθαριστικά σημειώμπ
τα που απομένουν να σταλούν φέτος
τα μισά περίπου προέρχοντιιι από
την αύξηση του αριθμού των δηλώ
σεων το 1982 σε σύγκριση με το
1981 και όχι την καθυστέρηση,
Σε ότι αφορά την καταβολή του
φόρου σε δόσεις, το 1982 εφαρμόζε
ται το σύστημα που εφαρμοζόταν και
τα προηγούμενα χρόνια. Ό πω ς φαί
νεται δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά
στον αριθμό των φορολογουμένων
που πήραν εκκαθαριστικό σημείοιμα
μέχρι τις 24.5.81 σε σύγκριση με το
1982.
Είναι αναμφισβήτητο ότι το ορθό
θα ήταν να στέλνονται τα σημειώμα
τα τον ίδιο μήνα σ’ όλους τους φορολογουμένους, τέτοιες όμως δυνατό
τητες δεν υπάρχουν σήμερα στον
διοικητικό μηχανιαιιύ.
Πάντως. ΤΟ υπουργείο οικονομι
κών καταβάλλει κάθε προσπάθεια
ώστε του χρόνου νσ συντομευθεΙ ο
χρόνος υποστολής των εκκαθαριστι
κών σημειωμάτων στους φορολογουμένους,

Υπάλληλοι
Σύμφωνα με χθεσινές πληροφο
ρίες η ΑΔΕΔΥ θα εξαγγείλει 48ωρη
προειδοποιητική απεργία, σαν πρώτη
ενέργεια, εντός της επομένης ή μεθε
πόμενης εβδομάδας.,
Ο κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Μιλώντας στους δημοσιογρά
φους ο κ. Κουτσόγιωργας είπε ότι με
το νομοσχέδιο «αντί - 330» που θα
καταθέσει στη Βουλή:
•
Καταργείται ο Ν. 643/77 και
θεσπίζονται διατάξεις φιλεργατικές.
• Προστατεύονται οι συνδικαλι
στικές ελευθερίες των δημοσίων
υπαλλήλων.
•
Καταργούνται το στεγανά και
ο εργατοπατερισμός και υποχρεώ
νονται οι οργανώσει; των δημοσίων
υπαλλήλων να προχωρήσουν στην
εκκαθάριση των μητρώων τους.
•
Καθιερώνεται στις αρχαιρεσίες
η απλή αναλογική των δημοσιοϋπαλ
ληλικών οργανώσεων.
•
Ενισχύεται, μι την ενότητα
του εργατικού νομοσχεδίου και την
τροπολογία για ιούς δημοσίους
υπαλλήλους η μαζικοποίηση του
συνδικαλιστικού κινήματος και απο
κλείεται η πολυδιάσπαση.
•
Κατοχυρώνεται ΤΟ δικαίωμα
της απεργίας, όπως οβίζεται στο Σύν
ταγμα του 1975.
•
Καταργείται η ποινικοποίηση
της απεργίας.
•
Καταργείται η ματαίωση της
απεργίας και τα ασφαλιστικό μέτρα
ιην
•
Αποκλείονται οι συνταξιούχοι

από τις συνδικαλαστικές οργανώσεις
των δημοσίων υπαλλήλων.
•
Περιλαμβάνεται μεγαλύτερη
δέσμη υπαλλήλων που θα συνδικαλί
ζονται στον δημόσιο τομέα και ειδικώτερα θα καλ,ύπτονται οι έμμισθοι
πολιτικοί υπάλληλιοι της Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως. οι υπάλληλοι των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των, Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων,
Ν.Π.Δ.Δ., όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και οι
υπάλληλοι που υπηρετούν στο
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.. εφ' όσον
κατέχουν οργανική θέση.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Χωρίς απρόοπτα συνεχίζεται η
διαδικασία των πανελληνίων εξετά
σεων. Χθές. προσήλθαν και πήραν
μέρος στις εξετάσεις 65.829 μαθητές
(οι 62.924 είναι της φετεινής Γ
Λυκείου και οι υπόλοιποι εξετάζονται
για βελ.τίωση της βαθμολογίας τους).
Από αυτούς οι 35.530 εξετάσθηκαν
στο μάθημα των λατινικών του τύπου
1 και οι 27.299 στο μάθημα της
Χημείας τοο τύπου II.
Από τους μαθητές που ήταν υπο
χρεωμένοι να εξετασθούν ή είχαν
δηλώσει συμμετοχή για βελτίωση της

Συνέλευση
Συνδέσμου
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΠΟΛΕΟΛΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Το σχέδιο νόμου για τη ν «επέκταιη των πολεοδομικών σχεδίων, την
ιικιστική ανάπτυξη και άλλες σχετι:ές .-υθμίσεις» κατατέθηκε χθές στη
Ιουλή από τον υπουργό Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος κ. Αντ.
Γρίτση.
' Οπως δήλωσε ο υπουργός στους
ιημοσιονράφους ο νέος νόμος είναι ο
ληρέστερος που έχει διαμορφωθεί
ιέχρι σήμερα και αποσκοπεί σε μιά
Λ'τελώς διαφορετική διαδικασία εξέ
λιξης των πόλεων για να βελτιωθούν
η συνθήκες ζωής των κατοίκων.
Ο νόμος αυτός πρόσθεσε ο κ.
Γρίτσης, προβλέπεται και έχει διετή
σχύ και είναι μεταβατικός με την ένΌΐα ότι ο πολεοδομ ικός σχεδιασμός
Ιρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και σε
ιντιστοιχία με τις κοινωνικοοικονοιικές μεταβολές να συντελούνται
ίιπρκώς.

Καθοριστική για την εξέλιξη των
σχέσεων Αθήνας Λευκωσίας θα εί
ναι η συνάντηση που θα έχει ο πρω
θυπουργός κ. Α. Παπανδρέου με τον
πρόεδρο Κυπριανού που έρχεται σή
μερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με έγκυ
ρες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά
θα ζητήσει από τον κ Κυπριανουθ
επιβεβαίωση της προηγούμενης δή
λωσής του. όπ δεν υπάρχει παρέκκληση της κυβέρνησής του από την
γραμμή που καθόρισαν στο παρελθόν
Αθήνα
Λευκωσία, σε πρακτικό
πολιτικό επίπεδο.
Θα ζητηθεί συγκεκριμένα από
τον Κύπριο πρόεδρο να διευκρινίσει
τις θέσεις του απέναντι στην προο
πτική των διακοινοτικών συνομιλιών
και της προσφυγής στη Γενική Συνέ
λευση του ΟΗΕ κατά το προσεχές
φθινόπωρο. Από τις διευκρινίσεις του
κ. Κυπριανού θα εξαρτήσει η ελληνι
κή πλευρά τη στάση της απέναντι
στις εξελίξεις που σημειώθηκα·* για
τους χειρισμούς στο Κυπριακό στη
γραμμή της «διεθνοποίησης» μετά το
γνωστό θέμα που δημιούργησε η
πολιτική συμμαχία ΛΗΚΟ ΑΚΕΛ
στην Κύπρο.
Δεν ανμμένιται, πάντως, να « δ ο 
θεί κοινή ανακοίνωση μετά τις συνο
μιλίες, που θα έχουν οι κ.κ. Α.
Παπανδρέου και Σπ. Κυπριανού.
' Οπως είναι γνωστό, μετά την επί
σκέψή του στην Αθήνα, ο Κύπριος
πρόεδρος θα έχει στην έδρα του ΟΗΕ

Έκτακτη γενική συνέλευση του
Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ν. Ημαθίας θα γίνει στις 9 Ιουνίου,
ώρα 6 Μ Μ . στην αίθουσα του Εργα
τικού κέντρου Βέροιας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν εί
ναι:
• Απολογισμός Ταμείου '81
προϋπολογισμός για το '82.
• Ενημέρωση για την Κλαδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που
αφορά τοος εμποροϋπαλλήλους και
πώς δίνεται η ΑΤΑ.
Η Διοίκηση του Συνδέσμου με
ανακοίνωσή της καλεί όλα τα μέλη
του vu παραβρεθούν στη γενική
συνέλευση.

Σφοδρή
ανεμοθύελλα
στην Πιερία
Στην περιοχή Πιερίας, προχθές
από τις 20.45 έως 23,30 σημειώθηκε
ανεμοθύελλα μέτριας εντάσεως και
διάρκειας. Στο 127ο και 140ο χιλιό
μετρο της εθνικής οδού Θεσσαλυνίκης-Αθηνών σημειώθηκε πτοκτη πεύ
κων με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η
συγκοινωνία, που αποκαταστάθηκε
στις 23,30

ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΗΑΣ

Από Σάβατο και
κάθε μέρα
ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Για μια καλύτερη διασκέδαση

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΤΙΜΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

βαθμολογίας τους, δεν προσήλθαν
σης εξετάσεις για διάφορους λόγους
2.911 μαθητές (1.596 στα Λατινικά
kui 1.315 στη Χημεία).
Εξάλλου ομάδα συνεχίζεται και η
λειτουργία του νέου συστήμιιτος
μετάδοσης των θεμάτων. Σήμερα έγι
ναν τρεις εκπομπές (μια κανονική και
δυο επαναληπτικές) χωρίς να χρείασθεί. εκτός από δυο περιπτώσεις που
χρησιμοποιήθηκε το επιλεγόμενο δί
κτυο, η χρησιμοποίηση άλλων από
το διαθέσιμα - μέσων.
Σήμερα σημειώθηκε και η πρώτη
προσπάθεια «αντιγραφής» (με χρησι
μοποίηση ηλεκτρονικής συσκευής)
από μαθητή του εξεταστικού κέντρου
Καισαριανής. Τα αυστηρά μέτρα
ελέγχου απέδωσαν και ο μαθητής
εντοπίστηκε αμέσως μετά τη μετάδο
ση των θεμάτων. Η ηλεκτρονική
συσκευή (πρόκειται μάλλον για δέ
κτη) που βρέθηκε στην κατοχή του.
κατασχέθηκε αμέσως.

συνάντηση με το γενικό γραμματέα
του Οργανισμού κ. Ντέ Γκουεγιάρ.
ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Επισπεύδοντας κατά μία ημέρα
την επίσκεψή του στην Αθήνα ο
πρόεδρος της Κύπρου κ. Κυπριανού,
φεύγει σήμερα από τη Λευκωσία,
ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της
κυπριακής εφημερίδας «Σημερινή», ο
ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας,
σε πρόσφατη εκπομπή του, επέκρινε
έντονα τη μεσολάβηση του κ. Βίλλυ
Μπράντ στο Κυπριακό.
Κατά την πηγή, ο πρόεδρος
Κυπριανού είναι αποφασισμένος να
διευθετήσει τις διαφορές του με τον
Έλλ.ηνα πρωθυπουργό κ. Α. Πάπανδρέ,ου. Κατά δημοσιογραφικές πλη
ροφορίες όμως, ο κ, Παπανδρέου θα
επιμείνει να καταγγείλει ο κ. Κυπρια
νού το μίνιμουμ πρόγραμμα ΔΗΚΟΛΚΕΛ και να δώσει κατηγορηματι
κές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα παρεκλίνει από την κοινή γραμμή Αθήνας
Λευκωσίας, που έχει χαραχθεί.
Η ΜΟΣΧΑ
ΚΑΤΑ ΜΠΡΑΝΤ
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη
μερίδας «Σημερινή», ο ραδιοφωνικός
σταθμός της Μόσχας, σε πρόσφατη
εκπομπή του στα ελληνικά, ανέφερε
ότι η μεσολάβηση του κ. Μπράντ δεν
υπόσχεται τίποτα το καλό στους
Κυπρίους. Η μεσολάβηση του κ. Β.
Μπράντ. πρόσθεσε ο σταθμός, είναι
όμοια με τη διαβόητη μεσολάβηση
του κ. Χαίηγκ στη διένεξη Αργεντι
νής - Βρετανίας
Κατά το σχόλιο του σταθμού της
Μόσχας, ο ρόλος του κ. Βίλλυ
Μπράντ αποτελεί μέρος της προσπά
θειας γιο την προώθηση μιάς λύσης
τύπου Κάμπ Νταίηβιντ στο Κυπρια
κό. Με άλλα λόγια, πρόσθεσε ο στα
θμός. μιλούν για ξεπούλημα του
Κυπριακού, λύνοντας τις δευτερεύοιισες πτυχές του, ιδιαίτερα το
πρόβλημα του ϋποικιομού της Αμμό
χωστου και παρουσιάζοντας τη λύση
αυτή σιιν γενική διευθέτηση. Το σχόλ,ιο. πάντοτε κατά τη «Σημερινή»,
καταλήγει ότι με τη μεσολάβηση του
κ. Μπράντ επιδιώκεται η ενίσχυση
των θέσεων του ΝΑΤΟ στην Κύπρο
και ότι δεν πρόκειται στην πραγματι
κότητα για μεσολάβηση, αλλά για
ανάμιξη όχι βέβαια ανοιχτή, αλλά
μχά. α\>αμιίν) τα υ φαΙ*ιι:«νΜ |ΐ·τ ynjtuA

οφθαλμό.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της
Λευκωσίας, που ρωτήθηκε σχετικά,
είπε πως δεν είχε τίποτα υπόψη του
και πως όιερευνάται το σχετικό σχό
λ ια Πάντως, κυβερνητικοί κύκλοι
στη Λευκωσία τόνιζαν πως η κυπρια
κή“κυβέρνηση εξακολουθεί vu ευνοεί
τη φιλική παρέμβαση του κ. Μπρανι
στο Κυπριακό.

Παγκόσμια ημέρα
προστασίας του
περιβάλλοντος
Η 5η Ιουνίου ορίσθηκε .·, ..μ(Κό
σμια ημέρα προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος προκειμένου έτσι να
επισημανθεί ο άμεσος κίνδυνος που
μας απειλεί από την συνεχή μόλυνση
και ρύπανσή του. Το Υπουργείο
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλ
λοντας μιλάει για «... σχεδόν καθολι
κή οικολ.ογική κατάρρευση...». Και
στην Αθήνα το «νέφος» αποτελεί ορα
τή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του
κινδύνου. Διαπρεπείς επιστήμονες,
διεθνείς οργανώσεις, διάφορα κέντρα
ερευνών, επιστημονικά περιοδικά,
συγγραφείς και εφημερίδες, επισημαί
νουν καθημερινό τον επαπειλούμενο
κίνδυνο και κτυπούν τον κώδωνα του
κινδύνου. Η μόλυνση και η ρύπανση
του περιβάλλοντος έφθασε σε πολύ
ψηλά επίπεδα. Η ανθρωπότητα οδη
γείται στην καταστροφή με μαθηματι
κή ακρίβεια. Η φύση δεν μπορεί πιά
να αμυνθεί στις τεράστιες και πολι>πλευρες προσβολές που δέχεται από
τον άνθρωπο. Είναι ζωτικής σημα
σίας η ανάγκη να συνειδητοποιήσου
με τον κίνδυνο που διατρέχουμε και
να λάβουμε ια κατάλληλα μέτρα.
Κράτος και πολίτες επιβάλλεται να
συνερνασθούν.
Σκεψθήκαμε ποτέ πόσο πολύ
μολύνουν και ρυπαίνουν το περιβάλ
λον τα καυσαέρια των αυτοκινήτων,
τα λύματα, τα απόβλητα των βιομη
χανιών και βιοτεχνιών, -τα χημικά
απόβλητα και τα αέρια. Ενθυμείσθε

το ιταλικό Σοβέζο ή την ΕΘΥΑ της
Θεσ/νίκης:
Λναλογκτθηκατε ποτέ ότι η μεγά
λη αύξηση στα κρούσματα του ιταρ
κίνου και των καρδιακών παθήσεων
αποδίδιπαι από ειδικούς επιστήμονες
σ' αυτήν την μόλυνση του περιβάλλ.οντος;
Προβληματισθήκατε ποτέ πώς
μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει
στην αποφυγή της μολύνσεως του
περιβάλλοντος;
Νομίζετε ότι είναι κακό νυ διατη
ρούμε την πόλη μας καθαρή, να ιιην
πετάμε τιι σκουπίδια στο δρόμο, ·β
δένουμε τις σακούλες με το απορρίμ
ματα, να μη θορυβούμε, νιι μη κατα
στρέφουμε το πράσινο, να έχουμε
Πάρκα, να έχουμε οενύροφυυ.οιιένυυς δρόμους, να μη χρησμιοπυιυύμ»
Το αυτοκίνητό μας για τις μίκρώς δια
όρομές μέσα στην πόλη, να σ·. νκεντηώνηυιιε τα απόρριμμα :ιι στις
εκδρομές που πηγαίνουμε, να προσ
τατεύουμε τυ δάση από η ς πυςικα
γιές. να μη ρυπαίνουμε τα πυτάμτο
μας:
Ά ς αναλάβουμε τις ευθύνες χτβ
άς προσπάθησα ο καθένας μας να κά
νει ό,τι νομίζει καλύτερο για να διαφυλάξει το φυσικό περιβάλλον μ*
την βεβαιότητα ότι πρώτα τον Ιδιο
τον εαυτό το» και τα παιδιά του ωφε
λεί ιαιι ύστερα τους άλλους.
Φυσιολατρικός
Ό μιλος Βέροιας
«Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τ η ν 7 Ιουνίου 1982, Δ ευτέρα του Α γίου Π νεύματος, θα
τελεσθεί η πρώ τη θεία λειτουργία στο νεόκτιστο Ναό τη ς Αγ
Τ ριάδος. Κ ομνηνίου (συνοικισμός Τριποτάμου). που ανεγέρθη
κε από την Α δελφότητα «Π ΕΛ ΕΚ Α Ν », με έσοδα τω ν κ τπ ό ρ ω ν.
τω ν μγάλο>ν δω ρητώ ν και με τις αυθόρμητες εισφορές πολλώ ν
ευσεβών χριστιανώ ν.
Τ η θεία λειτουργία Οα τελέσει ο Π ρω τοσύγκκλλος της
Μ ητροπόλεως και Π νευματικός Σ ύμ β ουλος της Α δελφότητάς
μας Α ρχιμ. π. Α μβρόσιος Κ υρατζής. Το χορό 6u διευθτ νπι α
πρω τοψάλτης και διδάσκαλος τη ς Σ χο λ ή ς Β υζαντινής Μούσι
κήξ κ. Ιω άννης Μ σκρι*γιώργος Ιδιαίτερες πρσσκ>.ηΡΓ"*
1»
σταλούν.
Ε κ της Α δελφότητος «Π ΕΛΕΚ ΑΝ »

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
5 8

7 8 9

Του ΔΗ Μ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

6. θηλυκού
γένους
αντωνυμία
(αντίστρ.) — 'Εξη — Δείχνει.
7.
' Αρθρο πληθυντικού — Βεροιώτικο
ζαχαροπλαστείο.
8. Γ ράφουν κι' αυτές, στην καθα
ρεύουσα.
9.
' Αν προστεθεί κι' ένα σύμφωνο γί
νεται μαγειρικό σκεύος — Μ'
αυτήν έγινε πασίγνωστη η Βέροια.
ΚΑΘΕΤΑ:

1. Υπεράσπισε πολλές φορές τη...
«Βέροια» (επών.).
2. Σερραίκό γλύκισμα — Και άλλα,
συντομογ ραφικά.
3. Άφωνη... λύρα — Ειδικός σύνόεΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
σμος.
1. Επώνυμο μιός ευεργέτιδας από τη
4. Βιβλικό πρόσωπο — Έ να μάλιστα
Jiépoxa.
ξενικό.
2. Km έτσι χαρακτηριζοιται πολλές
5. Είναι κάθε αρκούδα — Μιά Μαίρη
φορές το γέλια.
τραγουδίστρια (αντίστρ.).
3. Κτητικό στον πληθυντικό - Κά
6. 78 - Της κυκλοφορίας πληρώ
ποτέ εξούσιαζε στην Κορέα - Εί
νονται.
ναι το vi και το ρω χωρίς... φωνή.
7. Φίρμα πλυντηρίων (αντίστρ.) 4. Ο... δωρητής της Στέγης Βέροιας
Γυναικείο χαϊδευτικό.
στη γενική (επών.).
8. Νησί της Μεσογείου.
5.
' Ενός αντιθετικός σύνδεσμος9. —
Πολλά τέτοια μαζύ γίνονται ύφα
Ξενική άρνηση — Στα αδικημένα
σμα.
βρίσκονται στη:., μέση.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2. ΝΕΑ - ΑΡΕΤΗ 3. ΑΛΦΑ - ΟΒ 4. Ν ΕΙ
ΛΟΣ 5. ΙΡΑΚ - ΕΑΝ 6. ΙΚΑΝΟΣ 7. ΔΕΡΜΑΤΑ 8. Ε(Χ)ί)
- ΖΠ 9. ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 2. ΚΕΛΕΡ 3. ΡΑΦΙΑ - PEO 4. ΑΛΚΙΜΩΝ
5. ΠΑ - KAtAA) 6. ΟΡΟΣ - ΑΤΟΥ 7. ΛΕΒ - .ΕΝΑ 8. ΙΤ Α.Ο. - ΖΟ 9. ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ.

ΤΗΛΕΟΡΑ

Εκυκλοφόρησε σε πολυτελή
έκδοση από τον Τουριστικό Ό μιλο
Βέροιας η αξιόλογη εργασία της Ελχ
νης Κουτσογιαννοπούλου - Ψωμά
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ». Για καλύτερη κατα
νόηση και εκτίμηση της έκδοσης
αυτήςπαραθέτουμε στους αναγνώ
στες μας τον πρόλογο του βιβλίου:
Σάν πρόλογος
Ο Τουριστικός Ό μιλος Βέροιας
πρωτοεμφανίστηκε το έτος 1957.
Ξεκίνησε τότε με βασικό στόχο
του την δημιουργία των προϋποθέ
σεων, που θα βοηθούσαν στην τουρι
στική και γενικότερη ανάπτυξη της
Βέροιας και παράλληλα στην πανελ
λήνια προβολή του τόπου.
Με πρωτοφανή για τα δεδομένα
της εποχής ενθουσιασμό δράσης, η
τότε διοίκηση με τα 1000 μέλη του
Τ.Ο.Β. (αριθμός μοναδικός ίσως για
επαρχιακό ελληνικό χώρο), κατόρθω
σε ν' αναζωογονήσει την αποτελμα
τωμένη κάπως ζωή της πόλης και να
καλλιεργήσει το έδαφος, για ν' ανα
πτυχθούν μετά οι σπόροι της πολύ
πλευρης εξέλιξής της.
Οι αξέχαστες θεαματικές εκδηλώ
σεις. που οργάνωσε επί 5 χρόνια ο
Τ.Ο.Β. και έγιναν γνωστές με τον τί
τλο «Φεστιβάλ - Γιορτές παραγωγής
Βέροιας» είχαν τεράστια επιτυχία και
πανελλήνια απήχηση. Οι γιορτές

5.00
5.30
6.00
6.15
6.30
7.00
7.30
8.00
9.00

ΟΔΥΙΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΙΑΤΑ
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΛΛΙΘΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ε ΔΗΜ.Ι
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤ ΔΗΜ.)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΑΝ.)

6.36 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6.65 0 ΦΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.35 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΙ
11.25 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

αυτές είχαν καθιερωθεί σαν ετήσιος
βεροιώτικος θεσμός και. εκτός από
την τουριστική σημασία τους, συνέβαλαγ έμμεσα στην προβολή και
εκτίμηση της τοπικής παραγωγής.
Πυράλληλα ο όμιλος είχε επισημάνει στους τότε αρμόδιους τοπικούς
και κρατικούς παράγοντες τις δυνα
τότητες αξιοποίησης της Βέροιας,
των φυσικών καλλονών και αρχαιο
λογικών χώρων της περιοχής και μά
λιστα βοήθησε ουσιαστικά στην
προώθηση σχεδίων και μελετών για
την επίτευξη των στόχων αυτών.
Ο Τουριστικός Ό μιλος Βέροιας,
επανερχόμενος και πάλι στην ενεργό
δράση, στοχεύει σ' ένα ευρύ φάσμα
δημιουργικών οραματισμών.
Σαν πρώτη εκδήλωση της νέας
του προσπάθειας, η έκδοση αυτής της
ανεκτίμητης λαογραφικής σύλληψης
που αποτελεί έργο ζωής της Βεροιώησσας κ. Ελένης Κουτσογιαννοπούλου - Ψωμά και θησαυρό μοναδικής
κληρονιμιάς του λαού της Βέροιας
και της Ημαθίας.
Την επιμέλεια της έκδοσης έκανε
ο Αντώνης Γ. Παπαζαχαρίου και η
σημειογράφηση των τραγουδούν εί
ναι παρμένη από την συλλογή του
Δημήτρη Κουτσογιαννοπούλου. Η
προσφορά αυτή σαν πνευματικό
ανθοκήπιο και λαογραφικό θησαυρο
φυλάκιο είναι τιμή και ακτινοβολία
για τον τόπο μας και αξιόλογη προσ
φορά στα Ελληνικά Γράμματα.
Παρουσία τέτοιου βιβλίου με επιμελ.ημένη εργασία, καλλιτεχνική
εμφάνιση και σπάνιο και πλούσιο
υλικό, εικονογράφηση και βιβλιοθέσιμο τιμούν την συγγραφέα, τον
Ό μιλο και τους συνεργάτες τους.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

1824 Οι οπλαρχηγοί Τσόγκας και Ράγκος κάνουν επίθεση στη Σκουλη
κυρίά της Άρτας. Οι Τούρκοι εγκα
τέλειψαν τις θέσεις τους και κατέφυ
γαν στην Άρτα.
1941 Τα γερμανικά στρατεύματα, ύστερα
από σθεναρή αντίσταση των κατοί
κων του χωριού Κάνδανος των
Χαιτών και των μεγάλων απ' αυτήν
γερμανικών απωλειών κατά τη μά
χη της Κρήτης το εκδικούνται
άγρια κπι το ανασκάπτουν απ' τιι
θεμέλιο.
1980 Επέστρεψαν στη Γή, μετά από
οκταήμερη παραμονή στο όιιιστημι
κό σταθμό »Σαλιούτ 6»ο σοβιετικός
κοσμοναύτης Βαλερύ Κουμπασώφ
και ο Ούγγρος Μπερταλάν Φάρ
γκας που ταξίδεψαν με το «Σογιούζ
35».
1981 Με την ίδια μέθοδο εμπρησμού που
κάηκαν στις 18/12/80 τα καταστή
ματα »Μινιόν, και .Κατράντζος»
της Αθήνας, καίγονται και τα κατα
στήματα «Κλαουδάτος. κιιι «Ατενε»
της Αθήνας, καιιιστρέφοντας η
πυρκαγιά ένα ολόκληρο οικοδομικό
τετράγωνο.

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΥ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

ΡαόιοτοξΙ
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ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 3

ΠΕΜΠΤΗ, 3
9.60
10.40
3.20
4.10

- ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

• Δικαιοσύνη είναι η αρετή σύμ
φωνα. με την οποία, και σύμφωνα με
τον νόμο, ο καθένας έχει ια όσα
χρειάζονται για να ζήσει.
Αριστοτέλης

62.555 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλαυ
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
ΜωραΤτη
2 3 .3 5 0

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΙΜΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

Mwxemox m
Καλοκαίρι και ομορφιά
• Το Καλοκαίρι η ομορφιά ξεκι
νάει από το σώμα. Μαυρίστε προσ
εκτικά για ν' αποφύγετε τα εγκαύμα
τα, Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
λεπτομέρειες και επωφεληθείτε από
τις μέρες των διακοπών για να αδυνα
τίσετε και να σφίξετε το σώμα σας.
• Το Καλοκαίρι τα μαλλιά ταλαι
πωρούνται από το αλάτι της θάλασ
σας τον ήλιο και τον αέρα, που τα
ξηραίνουν και τα θαμπώνουν. Χρειά
ζονται λοιπόν ιδιαίτερη περιποίηση.
• · Αν δεν αντέχετε τον πολύ δυνα
τό ήλιο, μπορείτε ιό μαυρίσετε και
στη σκιά. Απλώς, χρησιμοποιήστε
ένα αντιλιακό με μικρό δείκτη προσ
τασίας (2 ή 3). Και μην ξεχνάτε να
γυρίζετε κάθε τόσο, όπως ακριβώς
όταν κάθεστε στον ήλιο.
•
Η ευρυα Υγεία μπορεί νιι
δημιοοργηθεί και από την υπερβολι
κή έκθεση στον ήλιο. Αν έχετε πολύ
ευαίσθητη επιδερμίδα και το πρόσω
πό σας κοκκινίζει αμέσως, πρέπει να
το προστατέψετε με το κατάλληλο
αντιλιακό ολικής προστασίας.
• Οι φακίδες είναι για πολλούς
γοητευτικές. Αν όμως δεν θέλετε να
γίνουν ακόμη πιο έντονες με την επί
δραση του ήλιου, πρέπει να χρησιμο
ποιείτε ένα ενισχυμένο προϊόν, για να
προστατεύει το δέρμα σας από τον
ήλιο.
• Αν έχετε ευαίσθητα χείλη, υπάρ
χουν ειδικά προστατευτικά «στίκ»,
που χρησιμοποιούνται μάλιστα και
πάνω από το κραγιόν.
• Η αφυδάτωση οφείλεται στην
έλλειψη νερού που προκαλείται από
την υπερβολική εφίδρωση. Για να
την αποφύγετε, να πίνετε άφθονο
νερό όταν κάνετε ηλιοθεραπεία προσοχή μόνο, να μην είναι παγωμέ
νο.
• Για να διατηρηθεί το δέρμα σας
λείο και βελούδινο, πριν πέσετε στη
θάλασσα αλειφτείτε με ένα λάδι που
έχει σαν βάση την καρύδα (αλλά και
το ελαιόλαδο είναι εξ ίσου αποτελε
σματικό). Με το κολύμπι, το λίπος
μετατρέπεται σε «γαλάκτωμα» και
εισχωρεί ευκολότερα στο δέρμα,
μαλακώνοντάς το.
• Αν τα μάτια σας είναι πολύ ευαί
σθητα. να κολυμπάτε με πλαστικά
γυαλιά κο ίυμβητή. Μ' αυτό τον τρό-

πο θα αποφύγετε τους ενοΧ^Ρ®η
ερεθισμούς.
.
#
• Η άμμος κάνει τα νύχια
^
εύθραυστα. Γι’ αυτό πρέπει
περνάτε συχνά μ' ένα ειδικό πρα ^
Θα τα κόψετε με το ψαλίδι,
λιμάρετε ελάχιστα (λεπταίνουν^
με τη λίμα) και θα τα πρόσω ^
περνώντας τα με ένα στρώμα
διάφανο βερνίκι.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Τα αντίγραφα
Δυό εμπορικοί avn1t* ^ |S ?
περνούν το βράδυ τους στο ς®"£
χείο γράφοντας την α λ λ η λ β # ^ |
τους.
10
— Βλέπω κρατάς αντίγραφα 0*“^
γράμματα που στέλνεις στη Τ*Λ
σου, λέει ο ένας. Το κάνεις γιο Υ®“
της λές πάλι τα ίδια;
—' Οχι. απαντά ο άλλος. Για ”
της Λέω άλλ.π κάθε φορά!
Η απόδειξη
«Κατηγορούμενε γιατί
ξένο παλτό από την κρεμάστρα
καφενείου;
— Είχα κάνει λάθος κύριε πΡ«Ρ*1
Νόμισα πως ήταν δικό μου.
— Είχες δικό σου παλ.τό:
.^
— Νόμισα πως είχα κύριε
γιατί έκανε τρομερό κρύο έξώΔικαιολογία
' Οταν ο σύζυγος φθάνει στο ιιΐιίΐ1·
βρίσκει μιά έξαλλη σύζυγο πο«™
να κτισμένη του φωνάζει:
*1
- Είδα το πρωί την κυρία
πολίδου και μου είπε ότι τηζ
πως με παντρεύτηκες για τα λ ^
μου! Ξέρεις πολ.ύ καλά ότι δεν ™
δεκάρα όταν με πήρες...
— Σύμφωνοι! Αλλά όταν με
γιατί σε παντρεύτηκα, έπρεπε να Ρτ
μια δικαιολογία...
. I

Βενζινάδικα
ΧΡΗΣΙΜΑ
• Για πολύ καιρό πίστευαν ότι
οι λευκοί γάτοι με τα γαλανά μάτια
ήταν κουφοί. Απεναντίας ακούνε
πολύ καλό, όπως όλοι οι γάτοι.
Έχουν μάλιστα την ακοή πολύ πιό
ανεπτυγμένη από τον άνθρωπο.
•
Αποδείχθηκε ότι οι υπέρυθρες
ακτίνες είναι μοναδικές στην εξόντω
ση «ον... ψύλλων.
•
Η βασίλισσα Έμμα που πέθανε το 1052, ονομάσθηκε το «διαμάντι
της Αγγλίας». Η βασίλισσα Έμμα εί
χε δύο συζύγους και δύο παιδιά. Τα
έξι εγγόνια της έγιναν εκ περιτροπείς
βασιλείς της Αγγλίας.
• Κατά το 1822 ενώ βρισκόταν
στην Αφρική ο Αγγλος στρατηγός
σέρ Έντουαρντ Σάμπιν, είδε κοντά
στο ακρωτήριο Λοπες στο κυμερούν
να επιπλέουν στη θάλασσα πολυάρι
θμα βαρέλια φοινικέλαιου, που
προέρχονταν από το ναυάγιο ενός
πλοίου. Μετά από ένα χρόνο ο ίδιος
ο στρατηγός είδε βαρέλια του ίδιου
ναυαγίου σε μιά ερημική ακτή του
Χάμερφεστ στην Αγγλία. Τα βαρέλια
αυτά είχαν διανύσει 6.250 μιλιά
ωθούμενα από τα κύματα.
• Η μεγαλύτερη λίμνη του κό
σμου η Κασπ(α θάλασσα, έχει επιφά
νεια 438.000 τετραγωνικών χιλιομέ
τρων δηλαδή, τ α 4/5 της επιφάνειας

της Γαλλίας.
• Το Σινικό τείχος είναι οχύρω
μα μήκους 3.000 χιλιομέτρων που
κτίσθηκε το 3 π.Χ. αιώνα μεταξύ Κί
νας και Μογγολίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ
του Νικολάου και της Μαρίας το γέν°ζ Τιιχματζίδου που γεννήθηκε
στην Ν. Ζωή Ν. Θεσ/νίκης και
κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ του
Ευστρατίου και της Αικατερίνης το
γένος X Ασλάνογλου που γεννήθη
κε και κατοικεί στην Βέροια πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στην Βέροια.
A ia ß a X B c e
καί ö ia ä iö e c e
Εήν
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ HOMO
Α μεση Δ ρ ά σ η
WO
Ο.Τ.Ε. Iβλάβες!
121
Π υροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
2 2 .2 2 2
Νοσοκομείο
22.505
Δ Ε Η (βλάβες)
125
Υδρευση
2 5 '749
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
24 4 4 4
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
2 2 .1 9 9
Νοσοκομεία
2 2 .2 0 0
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
2 2 .3 1 4
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
41 .3 5 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ Ε Η. (βλάβες)
23.364
Ι,Κ Α (πρωτ. βοήθειες)
23.376

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ.. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθ.
τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

AwvwtpeOo^
<1^«αδ(ΐι

Σήμερα Πέμπτη 3 Ιουνίου
διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Ζέρη - Τσιαρέα Β.
τηλ 62151

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
01 ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΝΑΓ . ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ Σ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ

Μ ΑΓΑ Α ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ
ΚΟΤΖΑΜ Π ΑΣΟΠ ΟΥΑΟΥ

ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Μετεκόμιααν και δέχονται
ΕΑΙΙΑΣ 20 (Ά νω θεν πιτσαρίας ΜΙΣΣ1Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μ ΑΑ(ξάν6ρου 17 τηΑ. 29.231
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλβς
μπούτι
σπάλα
Φαλτσέτα

220
180
17 0
14 0

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟ Υ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Κάθε είδους φωτογραφία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 (Δίπλα στον OTE)

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΟΠΤΙΧΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ
ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ

Μ η τρ ο π ό λΕ ω ς

7 -Τηλ. 62.031

ΒΕΡΟΙΑ

Γρήγορη παράδοση
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕφΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΐεΛ ίΔ Α 3

ΜΙ«.·

Πίμκτη 3 Ιουνίου 1982
y jT I * * * # -> * -* * -* * * >

* * * * * * * * * *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * » * ι< * » * * * * ^ * * * * * ·* * * * * * * * * * * ·κ * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ
Στην προχθεσινοβραδυνή του
“ϋνΕδρίαση το Διοικητικό Σύμβου
λο της ΒΕΡΟΙΑΣ, ύστερα από πρό™°71 tou Προέδρου κ. Λέκκα επέβα.Τθν ποινή στερήσεως του μισθού
ενός μηνός σε όλους τους αγωνισθέντες παίκτες στον αγώνα της Αριδαίας
011 ίο 1/2 του μισθού στους υπόλοι*ου9 της Ιδαδας.
Η ποινή αυτή επεβλήθει στους παί
κτες για την άσχημη απόδοσή τους
ΟΤο) αγώνα αυτό και θα χαριστεί
®®τη εφόσον στα υπόλοιπα 4 παιγνί°*θι δείξουν αγωνιστικότητα.
θα πρ’έπει να σημειωθεί ότι εκτός
®*° το προβλεπόμενο πριμ των
•6.000 που δίδεται στους παίκτες για
^ ο ς έδρας νίκες, στον συγκεκριμένο αγώνα προσέφερε ο κ. Λέκκας άλ-

ΣΤΗΝ API ΔΑΙΑ
λες 10.000 στον καθένα.
• Στους Γιατζιτζόπουλο, Μαρα
γκό επεβλήθει πρόστιμο 1.000 δρα
χμών για τον λόγο ότι απούσιαζαν
από την προπόνηση της Τρίτης
χωρίς καν να ειδοποιήσουν τους
αρμοδίους.
• Καλούνται σε απολογία οι παί
κτες Λαζάρου, Χ'Άθανασίου και
Σίμπος προκειμένου να εξηγήσουν
τους λόγους για τους οποίους απου
σιάζουν από τις τελευταίες εκδηλώ
σεις του συλλόγου.
• Η κλήρωση του αυτοκινήτου θα
γίνει στον τελευταίο εντός έδρας
αγώνα της ΒΕΡΟΙΑΣ, που είναι με
τον ΕΟΡΔΑΪΚΟ.

ΜΕ ΝΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕ
ΣΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Σ. Κ.Ε.Δ.Υ
Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παίζοντας στην Πτολεμαϊδα πολύ
*αΧό Μπάσκετ. η εφηβική ομάδα του
Φιλίππου, κέρδισε τον τοπικό Αρίων« με 86-43 ημ. 35-19.
Τα 5 λεπτά: 8-2, 14-10, 28-12,
35-19 ημίχρονο 51-22, 59-28, 71-34,
θδ-43 τελικό σκόρ. Πρώτος παίκτης
του αγώνα ο Γεωργιάδης. Η απόδοσή
Του κυρίως στο β' ημίχρονο ήταν
εκπληκτική. Διεκρίθησαν επίσης ot
Μπλατσκότης, Χριστοφορίδης και
Δοβόρας.
Ο Καισίδης Γ. έπαιξε τραυματι
σμένος. Δεν αγωνίσθηκε ο Καισίδης
Αγγ. λόγω των εξετάσεων. Καλοί
βκίσης ήταν και οι Γκήμας και Νού*βς. όσο αγωνίσθηκαν. Οι παίδες
Αλεξίου, Μπιτιβάνος και Χριστοδου3-ίδης πραγματοποίησαν ικανοποιητι
κή εμφάνιση.
Από την ομάδα του Αρίωνα που
ώρησε καλές εντυπώσεις καλύτεροι
ήσαν οι Ζαριφές και Πλεξίδας. Με
αρκετά λάθη η διαιτησία των Σκαρ
καλά - Γιάντσου (Κοζάνης). Ο Φίλιππος χρησιμοποίησε 5 έφηβους και 5
παίδες.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γκίμας 2 - Χριστοφορί6ης 13. Γεωργιάδης 28 - Καισίδης Γ
5 Δαβόρας 10 (έφηβοι) Μπλατσιώτης 16 - Νούλας 6 - Αλεξίου 2 - Μπι-

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μ έλος Ε.Ι.Η.Ε)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπονραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερρσίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιττποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΜητροτιόΑεως 72
Τηλ. 23.137 - 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
¡Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωμαιείων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ.-Koiνοτήτιυν
δρχ. 2000
A Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε-Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4.000
• Χειρόγραφα δημοσίευα
μένα η όχι δεν επιστρέφονται.

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
τιβάνος 2 - Χριστοδουλίδης 2 (παί
δες)
ΑΡΙΩΝ Κωτίδης Χρ. I Γοτουχίδης
2 - Ζαριφές 9 - Κωτίδης Κων 2 Δεληγιώργης 6 - Δεληγιάννης 4 - Παπουλίδης 5 - Βακαδάρης 4 Νοβάκος 2 Πλεξίδας 8.
Στ. Οικονομόπουλος

ΕΠΣΚΜ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α' όμιλος
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κυψέλη - Ηρακλής Δ.
1-0
Καλοχώρι - Κλειδί
2-2
Σχοινάς - Καψοχώρα
1-2
Κεφαλοχώρι - Λτανοβέργι
3-1
Καβάσιλα - Νεοχώρι
1-2
ΡΕΠΟ: Λουτρός
• Ο αγώνας Μ. Αλεξάνδρου Αλ.
Πλατάνου διεκόπη από τον διαιτητή
εις βάρος του δευτέρου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
Καψοχώρι
Λουτρός
Καλοχώρι
Κεφαλοχώρι
Ηρακλής Δ.
Νεοχώρι
Καβάσιλα
Κυψέλη
Κλειδί
Σχοινάς
Πλάτανος
Λιανοβέργι

38
30
28
28
28
27
26
25
16
14
10
10
8

β' όμιλος
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Π. Ζερβοχώρι - Ασώματα
Π. Νερά - Τρίλοφος
Νεόκαστρο - Γεωργιανοί
Ροδοχώρι - Πολυπλάτανος
Αρχάγγελος - Πατρίδα
Μαρίνα - Λυκογιάννη
ΡΕΠΟ: Προμηθέας
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Π. Ζερβοχώρι
Αρχάγγελος
Πολυπλάτανος
Νεόκαστρο
Πατρίδα
Μαρίνα
Ροδοχώρι
Τρίλοφος
Ασώματα
Γεωργιανοί
Προμηθέας
Π. Νερά
Λυκογιάννη
• Η Λυκογιάννη αποσύρθηκε
το πρωτάθλημα.

7-0
2-0
5-2
2-2
6-0
2-0

39
37
33
30
28
27
21
20
19
9
5
2
από

Γ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ~
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
» Την Παρασκευή 4 Ιιηινίυυ. η ιφη
βική ομάδα Μπάακετ tou Φιλίππου που
είναι και to φαβορί για ιην καιάκιηση
του τίτλου, αντιμετωπίζει την ομάδα της
Γ.Ε. Βέροιας. Ο αγώνας θα γίνει στο ανυι
κτό γήπεδο της Εληάς. one 7.00 μ.μ.
* Ετοιμάζεται η ομάδα της Ιίνήργιι
νης Γυμναστικής, για :οης Πανελλήνιους
Αγώνες ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΛίίΝ mm Ou γί
νουν στο Αγρίνιο σπς 11 έως 13 Ιουνίου.
Την ομάδα αποτελούν οι μικρούλες αΟλή
τριες Βουτσά Ελένη, έτος γεν.1974, Ακρι
βοπούλου Πηνελόπη 1973. Γεωργιάδου
Νεκταρία 1974. Ζουμπαυλίδοιι Ελένη
1974 και Μιχαηλίδου Ελπίδα 1973. Με
την ευκαιρία των αγώνων ο Φίλιππος
δωργανώνει εκδρομή στο Αγρίνιο, από 10
έως 13 Ιουνίου. Για περισσότερες πληρο
φορίες στον κ. Οικονομόπουλο στα τηλέ
φωνα 27663 και 23344.
* Μιά μεγάλη αδικία πάει να γίνει
στο Χάντ-Μπώλ. Η γυναικείο ομάδα του
Φιλίππου μιά από τις καλύτερες στην
Ελλάδα, κινδυνεύει να μην παίξει στους
τελικούς που θα γίνουν στην Αθήνα.
Αιτία η άτυχη κλήρωση. Έπεσε στον ίδιο
όμιλο με την πανίσχυρη ομάδα του Μ.
Αλεξάνδρου Γιαννιτσών το φαβορί για
την κατάκτηση του τίτλου - και έχασε
στον πρώτο αγώνα στα Γιαννιτσά, ύστερα
από πολύ καλή εμφάνιση. Στον άλλο όμι
λο του Βορρά, μετά την αποχώρηση της
ΧΑΝ Καλαμαριάς, έμειναν οι ομάδες της
Γ.Ε. Βέροιας και του Αλκέτα Αλεξαν
δρείας,Η Ο.Χ.Ε.. γιο να επανορθώσει την
αδικία που έγινε, αποφάσισε να γίνουν
αγώνες πρόκρισης μεταξύ της δεύτερα
θλήτριας του α' ομίλου (Φίλιππος) της
πρωταθλήτριας του β' ομίλου (Γ.Ε.
Βέροιας) και του Εθνικού Πατρών και η
νικήτρια ομάδα - και η καλύτερη - θα
μετείχε οτο Α' Πανελλήνιο Τουρνουά
Γυναικών. Τώρα όμως η Ο.Χ.Ε., μετά την
γνωστή διαμάχη της με τον Φίλιππο, δεν
πιστεύουμε να κρατήσει τον λόγο της και
νο κάνει τους αγώνες αυτούς. Θα θελήσει
να εκδικηθεί τον Φίλιππο. Εμείς θα χειρο
κροτήσουμε την αντίθετη περίπτωση.
* Προετοιμάζεται εντατικά η ομάδα
ΒΟΛΛΕΫ του Φιλίππου, για το Πανεπαρχιακό. που θα γίνει στην Ξάνθη στις 15 με
18 Ιουλίου. Από ης ημερομηνίες που ώρισε η Ε.Ο.Π.Ε. φαίνεται ότι οι 8 ομάδες
του Βορρά, θα χωρισθούν σε δύο ομίλους
και οι πρωταθλητές θα ανέβουν στην Β'
Εθνική. Οι όμιλοι θα χαιρισθούν κατόπιν
κληρώσεως. Δεν γνωρίζουμε όλους τους
πρωταθλητές των Τ.Ε. Από την Τ.Ε. Θρά
κης πρωταθλήτρια είναι η Κομοτηνή, από
την Τ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας ο Α.Ο.
Σερρών από την Ε.Π.Ε.Σ. Θεσ/νίκης η
Ελπίδα Τούμπας, από την Τ.Ε. Θεσσαλίας
τυ Σπόρπγκ Τρικάλων. Στην Τ.Ε. Δυτι
κής Μακεδονίας ισοβάθμισαν και θα παί
ξουν «μπαράζ· ο Γ.Σ. Γρεβενών και ο

Α.Ο Κ»·Μιι,ιιι,. n i l Μυιιλήνης μμ η
II ΙΙπιηκιιι Κί.ρκιηιιις N-V έχουν ||γά
λι:ι ακόμη μ,ικ, πρωταθλητές Απιι ιην
1 Ι·. Κι νιρικής ΜιΐΜ&ιναι*, ΓτρωΠ/θλητΙ]ς
είναι ο Φίλιπατμ Αςιλπίοτηιμτ Λτι η τιμά
όα μας Οα πί.σι:ι αι ι ακαλα άμιλιι και θα
πρακμιθεί άνεια, για την II I Ονική
* Ο Π|αιπηνητής Ηάλλευ τιιιι Φιλίπ
που κ. IΙιιπιισιυφάνυυ μαζί με ταας παί
κτις Λιινιπυΰλη και Μπίζαίηνι και τον
παράγοντα της ομάδας κ Μπάμπη Μιδή
ριιγλαιι, κιιτιιακόπευσιιν την Κυριακή τα
απόγευμα πια I ιαννιτσά τον Α Ο. Σερ
ριϊιν. που πιθανότιιτα θα ει'νιο ένας ιχπό
τους αντιπάλους ίου Φιλίππου στο πιινι
παρχιακό. Ο Α.Ο, Σερρών αντηιετωπιζι.
τον Αριστοτέλη Σκόδρας για το Κύπελλο
Ελλάδος. Έχασε μί. 3 I σέτ, αλλά άφησε
άριστες ενιιιπιασεις,
* Ο Κώσιας Ποταμόπουλος το Νο
I του βεροιάιτικου Μπάσκετ άρχισε να
προπονείται και στο ΒόλλεΟ. Επιθυμία
του να βοηθήσει την ομάδα στο πανεπαρ
χιακό. Αν και η Διοίκηση του Φιλίππου
έχει σαν αρχή, κάθε αθλητής να ιιαχολεί
ται με ένα άθλημα, πιστεύουμε ότι στην
περίπτωση του Κώστα, ίσως κάνει μιά
εξαίρεση. Εξ άλλου ο σκοπός αγιάζει τκι
μέσα. Ο Κώστας όπως μας είπε ο κ.
Παπαπτεφάνοιι μπορεί να βοηθήαο την
ομάδα. Έπαιξε και παλιά Βόλλεύ ήταν
βασικό στέλεχος. Η στράτευση βασικών
παικτών (Μπαζάκας - Συμεωνίδης) η αδυ
ναμία άλλων λόγω εργασίας (Ντόβας και
πιθανόν Παντσής) και η αποχώρηση
(Αβραμίδης . Μουρατίδης Αβρά αποδυ
νάμωσε αρκετά την ομάδα. Βέβαιη ανέβη
καν πολύ οι νεαροί Στεργιούλας - Λουκάς
Στεργίου · Γεωργιάδης και Γιαννόπου
λος, afΜ είναι οπωσδήποτε άπειροι σε
δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια. Υπάρχει
ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. 1,5 μήνας
περίπου, για να προπονηθεί και να μπει
στο πνεύμα της ομάδος. Φυσικά στην νέα
περίοδο, θα ασχοληθεί και πάλι με το μπά
σκει.
* Μιά μεγάλη επιτυχία που πέραοε
σχεδόν απαρατήρητη. Η αιτία τα γεγονό
τα του Χάντ-Μπώλ. Ο έφηβος αθλητής
του Συλλόγου Λημήτρης Κελεπούρης
τερμάτισε 2ος στους πανελλήνιους αγώ
νες Βάδην που έγιναν στο Αγρίνιο. Έτσι
α Φίλιππος πήρε 5 πολύτιμους βαθμούς,
από τοος αγώνες αυτούς.
* Μεγάλος οργασμός παρατηρείται
τελευταία στο εθνικό στάδιο. Ο ακούρα
στος προπονητής Στίβου του Φιλίππου κ.
Κυριιινϊδης,έχπ μαζέψει 20-25 μικρά παί
δάκια. ταλαντούχα και τα προπονεί σχε
δόν κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ οι έφηβοι
αθλητές του Συλλόγου (Καραγκούνης
Τσίλης κ.ά.) προπονούνται εντατικά για
τοος πανελλήνιους αγώνες που θα γίνουν
στην Θεσ/νίκη, Πιστεύουμε στους 5
βαθμούς του Κελτπούρη. θα προστεθούν

Τα Καβάσιλα ομάδα φάντασμα
έχασαν φυσιολογικά
Καβάσιλα (Αντ/τής Θ. Γολσουζίδης)
Αστεία η προχθεσινή εμφάνιση της
ΑΕ Καβασίλων δεν αντέχει στη
παραμικρή κρίση. Απαράδεκτοι οι
παίκτες προκάλεσαν και τον πιο αδιά
φορο φίλαθλο με τα χάλια τους. Ό τι
και να πει κανείς για αυτήν την ΑΕΚ
θα είναι λίγο. Ελαφριντικά δεν υπάρ
χουν ούτε οι απουσίες (Διαμαντοπούλου Ε. και Μανζίλα Θ.) αλλά ούτε
και τίποτε άλλο δεν τους απαλλάσει
για το κακό που έκαναν στην ομάδα.
Βλέποντας τον αγώνα θα έλεγε
κανείς ότι όπως έπαιζαν οι τοπικοί
παίκτες έμοιαζαν νο μην τους
πολυενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Σαν
να είχαν δεμένα τα πόδια τους ήταν
αδύνατο να κινηθούν έστω υποφερτά.
Μουδιασμένοι σ' όλο τον αγώνα και
μη ξέροντας τι ζητάνε στο γήπεδο.
Παρουσίαζαν μια τραγελαφική στο

σύνολό της εικόνα.
Οι άνθρωποι παρεξήγησην μερικά
πράγματα κι εννοούν να πιστεύουν
ότι οι νίκες κερδίζονται με το όνομα
και τα λόγια.
Τα Γκολ·' Από την τοπική Διαμαντόπουλος Πέτρος, από την φιλο
ξενούμενη Μπέικος Παντ. και Γιαννόπουλος.
Διαιτητής Λάσκαρης. Επόπτες
Τσιλογιόννης - ιιρίστευσαν.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ Λουκίδης Γ,, Διαμαντόπουλος Π, Δόλος Χρ., Ντινόπουλος
Μερκ., Ψαλίδας Κ., Μορφακίδης Γ.,
Γολσουζίδης Λ-, Τσακνάκης Ν„ Τσάκαλος Αντ„ Ιορδανίδης Γ., Τσαμπαζής Σιδ.
ΝΕΟΧΩΡΙ Κλαφούντος Εμ„ Τόζιος
Β.. Τζιουβάρας I.. Πέίκος Γ.. Καραν
τινίδης Π., Κουτούλας Θ., Πεϊκος Π.,
Γιι: ννόπουλος Δ.. Χατζόπουλος Σ..
ιτζόπουλος Σ., Μ π ένης Μ.

'«Ηλιακός θερμοσίφωνας^

«

la r t e c
MODEL BS

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

...ή τεχνολογία model bl
to ü μέλλοντος
σήμερα!..
Ο μοναδικός μ ε επισμαλτωμένη
Εσωτερική επιφάνεια του ΜΠΟΪΛΕΡ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες *
Ελατήρια - Εμβολο χιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ «JUNO»
ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΚ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ε.ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25 J44!62ASO
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* íl 7tfH»Jti»VnifK Τ<#11 Στίβον κ
Κι»|ΜΐικίΛης ζήτηοι, οπό το Λ.1 τυυ
Φιλίππου, γιο 4 5 ιιΟληιίις τουλ/ϊχιπιυν 3
γιιόμητο την »41<><»μήί>η mm ym τη 20 25
μικρό πηιοίίκια που πρυπονούντοι. r.vu
ποτήρι γάλιι μι;τό ιην προπ«>νηαη Μιά
οαπάνη όηλίίΛή. ntpinou 8 ΙΟ.(ΧΧ) ύρχ.
τον μήνα. Ο ·ρηπ»τ£.χν»ις Φίλιππος, βρί
ηκετίΜ πε αόυνιιμίιι ν«ι »χπληροιοο ουίήν
την επιθυμία του προπονητή του. Οι otro
νομικές υποχρειίκιας του Συ>^γου, είναι
όΐκήίάπταχτες. Διατηρεί 6 τμήματα και
καλλιεργεί τον αθληπομό πτην πόλη μ«ς
σε |Ιιχθος. Έχει 13 προπονητές. Κάνουμε
έκκληση στους φίλους του κλασσικού
αθλητισμού να βοηθήσουν τον Σ.ύ?*λοχο.
επίσης στον Σύνδεσμο Φιλάθλων Βέροιας
να αναλάβα όλη ή μέρος της απαιτούμε·
νης δαπάνης. Αθλητισμός δεν είναι μόνο
to ποδόσφαιρο. Να είναι σίγουροι, ότι τα
χρήματα αυτά δεν bu πάνε χαμένα. Θα
πιάσουν τόπο. 6α βοηθηθούν μικρά παι
διά. που αγαπούν τον αθλητισμό. Έτσι θα
συμβάλουν και αυτά στην προσπάθεια του
Φιλίππου, να τραβήξει τα παιδιά από τα
ηλεκτρονικά, τις καφετερίες, τις *ντίσκο·
και να τα φέρει στα γήπεδα τη; άθλησης,
του ·εύ αγωνίζεσθε»
ΓΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Το Σωματείο Κουρέων και
Κομμωτών, για τη δωρεά των 1.500
δραχμών, αντί στεφάνου, στη μνήμη
Γεωργίου Κυρτικτσή.
2) Την κ. Πανδώρα Αντωνιάδου
(Θεσ/νίκη), για τη δωρεά των 5.000
δραχμών, για το θάνατο του συζύγου
της.
3) Την κ. Πετρίδου Φωτεινή και
τα παιδιά της, για τη δωρεά ίων
5.00Û δραχμών, ο ίΐ| μνήμη τυυ συζύ
γου και πατέρα τους δΐιχάλη.
4) Την κ. Ηρώ Ζυρμπά για τη
δωρεά των 3.000 δραχμών, αντί μνη
μοσύνου, στη μνήμη του πατέρα της
Αντωνίου Τσίγκα.
5) Την κ. Βασιλική Καλλιμπάκα,
για τη δωρεά των 5.000 δραχμών,
στη μνήμη του συζύγου της Θωμά.
6) Τον κ. Τάκη και την κ. Αρτέμιδα Παζάρα, για τη δωρεά των 5.000
δραχμών, ατη μνήμη του πατέρα
τους Θωμά Καλλιμπάκα.
7) Τσν κ. Γιώργο και την κ. Ταρσίτσα Κυπαρισίδου, για τη δωρεά
των 5.000 δραχμών, στη μνήμη του
πατέρα τους Θωμά Καλλιμπάκα
Εκ του Γηροκομείου

Η καταβολή
των εισφορών
και στα Ταμεία
του ΙΚΑ
Έληξε χθές η προθεσμία καταβο
λής στο ΙΚΑ της 4ης δόαεως των
εισφορών, που έχουν υπαχθή στον
διακανονισμό, καθώς και της καταβο
λής της εισφοράς του μηνός Απρι
λίου και του δώρου του Πάσχα,
Σχετικά η διοίκηση του ΙΚΑ ανα
κοινώνει ότι επειδή δεν πρόκειται να
δοθή οποιαδήποτε παράταση προθε
σμίας και επειδή παρατηρείται την
τελευταία στιγμή μεγάλη προσέλευ
ση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταβάλλουν τις εισφορές αυτές,
εκτός από τα υποκαταστήματα των
Τραπεζών, Kat στα αρμόδια υποκατα
στήματα και Δημόσια Ταμεία του
ΙΚΑ.

Γραφεία της
ΕΜΠΡΟΣ σε
όλη την Ελλάδα
Η Εταιρεία Μελέτης Πρόβλημά
των Συλλογικών πρόκειται σύντομα
να ιδρόση γραφεία» πλήν των Λθη*
νών (Ακαδημίας 32) και σε πολλές
επαρχιακές πόλεις.
Ό πω ς είναι γνωστό, σκοποιγ
βί.ταιρ γας, στην οποία μετέχουν
καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμο
νες, επιχειρηματίες και συνδικαλι
στές. είναι η επιστημονική μελετη
των προβλημάτων που απασχολούν
τη χώρα και η ενεργοποίηση' των
πολιτών για την προσφορώτερη αντι
μετώπισή τους.
Η Εταιρεία αντιτίθεται στ κάθε εί
δους
ολοκληρωτικά
σχήματα
πιστεύει, στην πολυκομματική κοινσ
βουλευτική Δημοκρατία και υπερα
σπίζεται τις συνταγματικές ελευθε
ρίες και τα ατθρώπινα δικαιώματα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Α.το το Σάββατα- 5 Ιουνίου ανοίγαόμε στη Ná'voaa και στήν ρ5ό
Νέα ¿«ώβηιύκι-, 36
Β ΙΒ Λ ΙΟ Χ Α ΡΤΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ
«Η Β ΙΒ Λ Ο Ι»
Ν αυσικάς Σταρ. Μ ισνρλή

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43ΤΗΛ. 033 1/2 3.586 ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Η ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΟ Υ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ο ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΕΓΡΑΨΕ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Υπέγραψε οελτιο στη ΒΜ ΌΙΑ ο
ομογενής από την Τσεχοσλοβακία
ποΛοσιραιρισιης Παναγιώτης Βογια
lUiTUiijjti'- (επαιζε σε ομάδα Β' Εθνι
κης».
<> Βογα/τζόποο/.ος ο οποίος προ
Πυνιότιιν ιΑώ και IÎ ήμερες με την
Βασίλισσα εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα ίγκαρσονιέινυ που νοίκισσε
για //.να pu/σμό του ο σόλ/ονυς.
όπου Hu εγκαια.σταθεί με την μητέρα
του την οποία θα φέρει εντός των
ημερών από την Τσεχοσλοβακία και
θα αμείβεται ®>ά σήμερα σαν επαγ
γε/.ματίας.
Υπεν()υμ(ζουμε ότι υ Βογιατζό
ποο/.ος στην αρχή της περιόδου είχί
υπογράψει δελτίο στην ΝΑΟΥΣΑ.

τυ οποίο όμως είχε ιιπορριψθεί από
την Ε.Π.

Δ ΥΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΙΛΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΝΤ - ΜΠΩΑ
Την Παρασκευή 4/6, θα γίνουν
στο κλειστό Γυμναστήριο του Ε.Α.Κ
Βέροιας δυο διεθνας Φιλικοί αγώνες
Χάντ Μ πώλ

Υ·Γ Το Λ-Σ του Α.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ευχαριστεί την επιτροπή
του Ε.Α.Κ Βέροιας, via την παραχώ
ρηση του κλειστού Γυμναστηρίου,
αν και νίνονται έργα και αυτή την
εβδομάδα θα πυρέμεντ κ/κιστό.

Στις 7.15 μ.μ. η γυναικεία ομάδα
του Φιλίππου, θα αντιμετωπίσει την
αντίστοιχη ομάδα της Μλάντοστ
Μπογκντάνσκι Γιοιτγκοσλχιβίας

Στ. Οικονομσχονλας

Στις 8.15 μ.μ. θα γίνει ο αγώνας,
μεταξύ των αντίστοιχων αντρικών
ομάδων.
Ό λοι οι φίλοι του αθλήματος πρέ
πει να κατέβουν στο γήπεδο για να
δουν πως παίζεται το σωστό Χάντ
Μπώλ. Τη συνάντηση κατά πάσα
πιθανότητα, θα διευθύνουν Γιουγκο
σλάβοι διεθνείς διαιτητές.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ K A IJ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Σουβλάκι
ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Μ¡MIS
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24
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Μικρές Αγγελίες
ΠΡΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού θεσ'νικη ς και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ
2 2 5 8 6 Βέροια.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μαθηματικός ηαροδίδύ μαθήματα σε σν<(εταστέοε>ς μαθητές
Λυκείου και Γυμνασίου. Πληρ, τηλ 24764.

ΖΗΤΕΓΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με σχετική πείρα για τα ψυγθ'α δεαλογητήρεα της Εταιρείας
ΑΣΤΗΡ Α.Ε. των ΑΦΟΝ Σαββίδη ΑΦΩΝ Φόκα Πληρ. τηλ. 2 8 7 8 0
και 2 2 5 8 7

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 1 3 2 1 5 οε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4 2 3 6 2 8 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 1 7 θεα/νίκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο μάρκας FIAT 128 μοντέλο "78. Πληροφο
ρίες οτο τηλ. 2 5 4 5 7 - 2 6 9 7 8 Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

λ ΥΛΙΚ ε ΙΟΝ

Του ΚΤΕΛ Βέροιας με όλο (ον εξοπλκηιό και τα εμπορεύματα.
Πληρ. τη λ 2 3 3 3 4 Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
80 τ.μ. στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, γω>>η«ό στην οδό
Βερόης 8 στη Βέροια. Πληροφορίες καθημερινά m o ιηλέφωνη
62561 Βέροιας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ελβυθερίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΖ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
CT3
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Πιό δημοφιλής
η κ. Θάτσερ
Η δημοτικότητα της πρωθυπουρ
γού, κ. Μήργκαρετ Θάτσερ. αυξιίνέ
τοι ολοένα και περισσότερο από τότε
που άρχισε η κρίση tíuv νησιών Φάλ
κλαντ, σύμφωνα με μιά νέο σφυγμό
μέτρηση της κοινής γνώμης.
Σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση,
που δημοσιεύτηκε χθές στην εφημε
ρίδα ιΝταίηλιι Εξπρές», το 56% του
βρετανικού πληθυσμού είναι ικανο
ποιημένα με τον τρόπο που ασκεί την
^πολιτική της η κ. Θάτσερ», που
σημαίνει ότι η δημοτικότητα της
πρωθυπουργού
αυξήθηκε
κατά
144% μέθϋ σ' ένα μήνα.

Ο ΧΟΝΕΚΕΡ
ΣΤΗΝ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Έφτπισε χοές στη Βουδαπέστη ο
ηγέτης του κομμουνιστικού Κόμμα
τος της Ανατολικής Γερμανίας, κ.
Χόνεκτ,ρ, για επίσημη επίσκεψη,
κατά την οποία θυ έχει συνομιλίες με
τους Ούγγρους ηγέτες γιο η ; προο
πτικές ανάπτυξης ττ>; εμπορικής και
οικονομικής συνεργασίας των δύο
χωρών.

Ο ΚΑΝΤΑΦΙ
ΣΤΙΣ ΙΝΔΙΕΣ
Π API Π 2 (ΑΠΕ)
Η πρωθυπουργός της Ινδίας, κ.
Ίντιρα Γκάντι προσκάλεσε τον ηγέτη
της Λιβύης συνταγματάρχη Καντάρι
να «πισκεφθεί επίσημα τη χώρα της.
ανακοίνωσε, σήμερα, το πρακτορείο
ειδήσεων της Λιβύης «Ιζάνα».
Κατά to πρακτορείο, η κ. Γκόντι,
στο μήνυμα της προς το συνταγμα
τάρχη Καντάρι, υπογραμμίζει «τη
σπουδαιόςητ« αυτής της επίσκεψης,
η οποία θα δώσει την ευκαιρία για
ανταλλαγή απόψεων πάνω στα διε
θνή προβλήματα και σε θέματα κοι
νού ενδιαφέροντος». Και προσθέτει:
• Η υποδοχή του συνταγματάρχη
Καντάρι θα είναι ιδιαίτερα θερμή
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.
η οποία θα απατελέσκι ευτυχές γεγο
νός για τις σχέσης των χωρών μας».

Για πολιτική διάρθρωση
ΛΟΝΔΙΝΟ 2
Γui αποκατάσταση της δημοκρα
τίας μιλάει τώρα η χούντα της
Αργεντινής καθώς απορρίπτει τελεσί
γραφο των Βρετανών γιατην παράδο
ση της ιρρουράς του Πόρτ Στάνλεΰ
ενώ το Λονδίνο αποκαλύπτει ότι στις
μάχες για το Γκούζ Γκρήν και το
Ντάργουιν σκοτώθηκαν 250 Αργεν
τινοί στρατιώτες.
Ο αρχηγός της πολεμικής αερο
πορίας της Αργεντινής και μέλος της
χούντας που κυβερνάει τη χώρα
στρατηγός Μπαζίλιο Λαμί Ντόζο δή
λωσε ότι η Αργεντινή πρέπει vu προ
χωρήσει τώρα πολύ γρήγορα στον
εκδημοκρατισμό της.
«Πρέπει να δεχθούμε - είπε - μιά
πολιτική διάρθρωση στην οποία θα

σε αμερικανικές εταιρείες να προσπα
θήσουν να μετάσχουν oto πρόγραμ
μα εξηλεκτρισμού, με πυρηνική ενέρ
γεια της Κίνας, δήλωσαν προχθές
αξιαιματούχοι του Σταίητ Ντηπάρτμεντ.
Οι συνομιλίες - που μέχρι στιγ
μής έχουν τη μορρή απλών συζητή
σεων ανοίγουν νέους δρόμους στην
αμερικανική πολιτική για την εξαγω
γή πυρηνικής τεχνολογίας.
Για πρώτη ρορά οι Ηνωμένες
Πολιτείες μιλούν για σιιμρωνία
πυρηνικής συνεργασίας με μιά χώρα
που διαθέτει την ατομική βόμβα, που
δεν έχει υπογράψει τη σύμφυση για
τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων
και αρνείται να δεχθεί 5υ:θνή εξασφά
λιση γυι την απύραση μετατροπής
πυρηνικών υλικών σε όπλα.
Η Κίνα αναμένεται ότι θα δεχθεί
να δώσει «λογικές εγγυήσεις» ' πως
υλικά από τους αντιδραστήρες που
θα της προμηθεύσουν οι Ηωμένες
Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή όπλων, λέγουν οι
αξιωματούχοι.
Οι αμερικανοκινκζικές συνομιλίες
αποκαλύρθηκαν προχθές από τον
υρυπουργύ Εξωτερικών κ. Ουώλτερ
Στέσσελ σε λόγο που εξεφώνησε στο
εθνικό συμβούλιο για το σινο-αμερικανικό εμπόριο.

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
ore) Ο^ΓΑΜ 111401 THACniKOlWQWtON THI βΑΑΑΑΟΧ M
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1, O OTE Α.Ε- ποοκηρύσοο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσψορές. με συμπλήρωση Τιμολογίου και
Προϋπολογισμού, για την ανάδειξη ανυδόχου εκτελέσεως έργα
σιών Κατασκευής δύο (2) τυποποιημένων οικιακών για Τερματι
κά Κέντρα (Τε.Κ) στους οικισμούς ΝΗΣΙΟΥ και ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Ημαθίας, που περιλαμβάνουν τρεις επί μέρους κατ' αποκοπήν
τιμές σε δραχμές, γιο κάθε οικίσκο.
2. Οι προσρορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ή τους
νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, από 1200 έως
1230 μ.μ της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 στις Επιτροπές του διαγωνι
σμού, που θο γίνει:
α. θ ε σ Μ ιη οδός Κομνηνών υρτθμ, 26 όροφος 2ος (Τη)..
917599)
β. Βέροια οδός Μητροπόλεως αριθμ 60 όρορος 4ος (Τηλ.
27999)
3 Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος εργολήπτες Δήμο
rSwv Εργων (ρυσικά πρόσωπα ή Τεχνικές εταιρείες) κάτοχό»
εργοληπτικοί' πτυχίου Α’ Τάξεως και άνω, για έργα Οικοδομικά
και Ερηκιλήκτκς Δημοσίων ’Εργων κάτοχοι εργοληπτικού πτυ
χίου Α Τάξεως και άνω, γνα έργα ηλεκτρομηχανολογικά, που θα
cvui σ ι Κοινοπραξία και για τους οποίους δεν ισχύουν τα κατώτβτο όρια του πτυχίου ιούς για την περιοχή του Έργου.
4. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου και παραλαβή τευχών
του διαγωνισμού, θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους της Κοινυπροξιας. κατά τις ώρες 8.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. κάθε εργάσι
μης ημέρας, στα ανωτέρω γραφεία του OTE. μέχρι και τρεις (3)
ημέρες πριν από to διαγωνισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Πατρίδα 2-6-19*2
Αρ«0μ_ Πpart- 75*

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Πατρίδος Ημαθίας προκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σε ποσοστό
«πτώσεως εκπεφρασμένο σε ακέ
ραιες μονάδες επί τοις εκατόν ενιαίο
tr i των τιμών του τιμολογίου της
εγκεκριμένης μελέτης, άνειι ορίου για
την σε εργολάβο ή εμπειροτέχνη ανά
θέση του έργου «κατασκευή γβρυριδίων αγροτικών οδόιν κοινότητας
JlatpIÔ·*;
προϋπολογισμού
I 000.000».
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την
Ι*η tou αηνός Ιουνίου του έτους
1981 ημέρα Πέμπτη στο κοινοτικό
ηιτυστημα Πατρίδας ενώπιον της

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

■LJ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ
ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 2 (ΑΠΕ)
Αμερικανοί και Κινέζοι αξίωματούχοι συζητούν την πιθανότητα
συνάψεως μιάς, χωρίς προηγούμενο,
συμφωνίας που θα ανοίξει το δρόμο

Μ

¿Ά Μ

αρμοδίας επιτροπής.
Ώ ρ α ενάρξεως του διαγωνισμού
ορίζεται η 12 π.μ. και ώρα λήξεως
αποδοχής προσφορών η 13 μ,
Εις την δημοπρασία γίνονται
δεκτοί εργολάβοι που έχουν αποκτή
σει πτυχίο Δημοσίων έργων Α’ τά
ξκως και άνω για έργα Οδοποιίας
Οικοδομικά ως και τα υπόλοιπα κατά
την διακήρυξη προσόντα.
Επίσης γίνονται δεκτοί εμπειρο
τέχνες οι οποίοι υποβάλουν πιστο
ποιητικά τα οποίο είναι σύμφωνα με
τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 17 του
Π.Λ. 28/80.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται οε δρχ. 20.000
σε γραμμάτιο του Τ.Π.Κ..Δ. ή εγγυη
τική επιστολή av r/νωρ ιο μ /ν η ς Τρο
πίζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε Δ Ε-συντεταγ
μένης κατά τον ισχύ«>ντο τύπο για το
Δημόσιο.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
θεοχάρης Ορρσνάης

• Λ

μιλάνε τώρα στην Αργεντινή

συμμειεχουν όλες οι πλευρτς».
Αλλες πηγές δήλωσαν ότι είναι
υπό συζήτηση ο σχηματισμός κυβέρ
νησης έκτακτης ανάγκης στην
Αργεντινή με συμμετοχή όλμον των
κομμάτων.
Στο μεταξύ η Αργεντινή ρρουρά
του Πόρτ Στάνλεΰ απέρριψε, χθες το
βρετανικό τελεσίγραφο να παραδοθεί
στις προ των πυλών βρετανικές
δυνάμεις.

ΑΝΑΘΕΣΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συν/σμού Διαχ/σεως Λ /:ος Σελίου
διακηρύττει ότι την 9ην Ιουνίου
1982 ημέρα Τετάρτη ώρα 10-11 π.μ.
εν τω Γ ραφείο Συν/σμού Κονίτπης
21 θα γίνει ρανερά μειοδοτική δημο
πρασία δια την ανάθεσιν εργασίας
διανοίξεως δια προωθητήρος των κά
τωθι δασικών οδών Γ’ κατηγορίας
βάσει εγκεκριμένων μελετών.
α) Διάνοιξης δασικής οδού Γ'
κατηγορίας μήκους 1 + 499 ΧΛΜ..
υπό θέσιν Μαμούτα - Ράχη Γούρνας
Νικολάκη. Προϋπολογισμός δαπά
νης 260.000 δρχ.
β) Διάνοιξις υπολοίπου δασικής
οδού Τζιρνικιές Ρίπο μήκους 2 ΟΟΟ ΧΛΜ περίπου.
γ) Διάνοιξις υπολοίπου δασικής
οδού Τζιρνικιές - Ντεπόζιτο Ρ. Μπιλίτσα μήκους 500 μέτρα περίπου.
Λεπτομερείς όροι στα Γραρεία
του Συν/σμού Κονίτσης 21 τηλ.
22315. Η επαναληπτική δημοπρασία
θα γίνει στις 12 Ιουνίου Σάββατο την
ίδιο ώρα εν τω αυτώ τόπω και τους
ίδιους όρους διακηρύξαος.
Βέροια 2-6-1982
Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
Σιμός Στέργιος

Ελληνική
αποστολή
στη Σουηδία
ΛΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Αναχώρησε χθές για τη Σουηδία
ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφα
λής τον υφυπουργό Συντονισμού κ.
Γιάννη Ποττάκη, προκειμένου να
μετάσχει στις εργασίες της μικτής
διυπουργικής επιτροπής, που συνέρ
χεται στη Στοκχόλμη.
Μεταξύ των θεμάτων της ημερή
σιας διάταξης περιλαμβάνονται:
1. Εμπορικά προβλήματα και
ιρόποι βελτίωσης του εμπορικού ισο
ζυγίου της Ελλάδας με τη Σουηδία.
Άνοιγμα της σουηδικής αγοράς στα
ελληνικά προϊόντα (νοιπά, κονσερβο
ποιημένα, καπνά, κρασιά, σταφίδες
κ.λ,π.).
2. Δημιουργία μικτών ελληνοσουηδικών επιχειρήσεων στην Ελλά
δα με εξαγωγικό προσανατολισμό.
3. Δυνατότητες τεχνικής συνερ
γασίας και μεταφοράς υψηλής τεχνο
λογίας.
4. Μορφωτικά, μεταναστευηκά
προβλήματα της ελληνικής ομογένειας στη Σουηδία.

Αμερικανικές πηγές εξέορασαν
πόντιος, την πεποίθηση δη η αργεντινή στρατιωτική αντίσταση θα καταρρεύσει εντός 3-4 ημερών, μόλις ράνει
ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
Οι Βρετανοί άρχισαν προχθές να
σρυροκοπούν ανηλεώς και από την
ξηρά τις θέσεις των Αργεντινών στο
Πόρτ Στάνλεΰ.
Βρετανικά στρατεύματα και πεζο
ναύτες κατέλαβαν στρατηγικά υψώ
ματα που δεσπόζουν του Πόρτ Στάνλεϋ και ετοιμάζονται για τη μεγάλη
επίθεση.
Τηλεγραφήματα από πολεμικούς
ανταποκριτές και από το Μπουένος
Αίρες ραίνεται ότι συμφωνούν,ότι η
δράση αναπτύσσεται σε δύο κύριες
περιοχές - στο λόφο Κέντ που δεσπό
ζει του Πόρτ Στάνλεΰ από τα δυτικά
και απέχει μόλις 12 μιλιά από αυτό
και στο Σίστερς, ύψωμα νοτιοδυτικά
της πόλης.
Το υπουργείο αμύνης αρνήθηκε
να επιβεβαιώσει επίσημα ότι οι Βρε
τανοί κατέχουν ήδη τα σημεία αυτά.
Πηγές του υπουργείου όμως βεβαιιύνουν ότι τα κατέχουν.
Η Αργεντινή, η οποία συμμετέχει
πιθανώς δια του υπουργού Εξωτερι
κών Μεντέζ στην διάσκεψη των αδε
σμεύτων στην Αβάνα, δήλωσε, εν τω
μεταξύ, προχθές, ότι «μελετά» την
προσφορά βοήθειας από άλλες χώρες
της Λατινικής Αμερικής.
Το γεγονός υπογραμμίζει την
σκλήρυνση της στάσης της Αργεντι
νής και επίσης προεξοφλεί την ιιελλοντική άρνησή της να δεχθεί την ήτ
τα της στα Φώκλαντ.
Ιδιαίτερη οργή προκάλεσε στους
Βρετανούς η προχθεσινή αποκάλυψη
ότι η βρετανική Φώκλανττς Κόμπανυ. που ήλεγχε πλήρως την οικονο-

μια των νησιών πριν από τον πόλεμο,
συναλλάσσεται τώρα με την Αργεντι
νή.
Το γεγονός που αναιρεί τους
προηγούμενους ισχυρισμοί«; ότι οι
αργεντινές δυνάμεις έκλεβαν ό,τι
χρειάζονταν, αποδείχθηκε όταν οι
βρετανικές δυνάμεις βρήκαν αποδεί
ξεις αγοράς υλικών της εταιρίας από
την Αργεντινή,

Ο ΠΑΠΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΝΤΙΦ (ΟΥΑΛΛΙΑ) 2 (ΑΠΕ)
Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β'
¿ρθασε σήμερα το πρωί στο Κάρντιφ,
πρωτεύουσα ιης Ουαλλίας. προερχό
μένος σπό το Εδιμβούργο, για επίση
μη επίσκεψη μως ημέρας. Το Κάρν
τιφ είναι ο τελευταίος σταθμός της
εξαήμερης επίσκεψης tou Πάπα στη
Μεγάλη Βρεταννία.
Μόλις αποβιβάστηκε unô το αερο
πλάνο, ο Πάπας γονάτισε kui φίλησε
το χώμα της Ουαλλίας, όπως είχε κά
νει κατά την άφιξή του στην Αγγλία
και τη Σκωτία.
Τον Ποντίφηκα υποδέχθηκε στο
αεροδρόμιο ο αρχιεπίσκοπος του
Κάρντιφ Τζών Μάρφυ, ενώ παράλ
ληλα του απηύθυνε σύντομο χαιρετι
σμό ο εκπρόσωπος της βασίλισσας
στην κομητεία του Γκλάμοργκαν,
σερ Τρέχερν.
Ο Πάπας παρέμεινε για αρκετό
χρονικό διάστημα μεταξύ των 500
περίπου πιστών, που είχαν συγκεν
τρωθεί για να τον υποδεχθούν, κι
ευλόγησε τα παιδάκια που του πρόσφεραν ανθοδέσμες.
Ο Πάπας επιβιβάστηκε κατόπιν σε
ελικά πτερό, το οποίο τον μετέφερε
στο Πάρκο Ποντκάννιι Φήλντς. στο

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
χειρογράφων εφημερίδων στην διάρ
κεια ιης Επανάστασης--·
Παρά την κακοκαιρία η προσέ
λευση του κόσμου στο Ά λσος του
Μ. Αλεξάνδρου είναι σημαντική.
Όλοι οι επισκέπτες εκφράζονται με
θαυμασμό και με θερμά λόγια υπο
γραμμίζουν την μεγάλη πολιτιστική
και μορφωτική προσφορά του Συνδέ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ
σμου Εκδοτών Βιβλίου στην Πόλη
της Θεσσαλονίκης. Πολλοί άνθρωποι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ
των Γ ραμμάτων και των Τεχνών ετίΛΟΓΟΤΕΧΝΗ
¡ιησαν με την παρουσία και την επί
ΝΙΚΟ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
σκεψή τους τον Εκδοτικό κόσμο της
χώρας μας και εθαύμασαν την ελλη
διαρκέσει από της 26ης Μαίου μέχρι νική εκδοτική παραγωγή·
της 7ης Ιουνίου που πραγματοποιεί
Οι 1500 τίτλοι βιβλίων μέσα στα
ται στο πάρκο του Μ. Αλεξάνδρου ομοιόμορφα και κομψά περίπτερα
στην παραλία του Λευκού Πύργου. εντυπωσιάζουν και ικανοποιούν και
τον πιό εξοικειωμένο με ΤΟ βιβλίο και
Είναι αναμφισβήτητα προϊόν ειρηνι
κής και προοδευτικής συνεργασίας τον πιό απαιτητικό. Οι εκθέτες των φορέων του βιβλίου και καλής εκδότες, καθώς και το προσωπικό
θέλησης οπό πολλές πλευρές, που σα που λειτουργεί τα περίπτερα, πρόθυ
Βασικά στόχο τους έχουν την προβο μα και ακούοαστιι υνηιιεοώνουν το
λή και διάδοση του βιβλίου, αλλά και κοινΟ και το προτρέπουν να πάρει τα
την ενημέρωση του κοινού για τα βιβλία στα χέρια του, να τα φύλλομεεπιτεύγματα της ιδιωτικής εκδοτικής τρήσει και να αποφασίσει ελεύθερα
πρωτοβουλίας. Μιλώντας μετά από γι’ αυτό που θα αγοράσει. Οι 150
τα εγκαίνια, ο δημοσιογράφος κ. Γ. εκδότες απ’ όλη την Ελλάδα από
Καυκάς. διευθυντής ενημέρωσης της τους οποίους 22 Θεσσαλονικείς
Γ,Γ.Τ.Π.. αναφέρθηκε στον αγώνα εκδότες και 60 βιβλιοπώλες της
θεσ/νίκης, που λειτουργούν τα περί
των πρώτων Ελλήνων Εκδοτών
Τυπογράφων που έπαιζαν το κεφάλι πτερα αντιστοιχίαν εκδοτών προσκαλούν τους θεσσαλονικιώτες και τους
τους με τα παράνομα τυπογραφείο
τους που είχαν ιδρύσει στις μεγάλες κατοίκους των γύρω πόλεων στη
πόλεις της Δύσης. Αναφέρθηκε στα μεγάλη γιορτή του Βιβλίου στο 2ο
καθορώς ελλαδικά τυπογραφεία που Φεστιβάλ. Βιβλίου..,
Επισκεφθήκαμε την αξιόλογη
ιδρύθηκαν μέσα στον κατεχόμενο
ελληνικό χώρο μετά την Άλωση της αυτή έκθεση, θαυμάσαμε την άρτια
εμφάνιση και παρουσίαση των
Πόλης, και υπογράμμισε χαροκτηρι
σηκό ότι οι Έλληνες δεν ήτσν έμπο βιβλίων με πλούσιο υλικό και καλλιροι της τυπογραφικής ^έχνης. Εν τιχνική επιμέλεια και λάμψη. Στο
πκρΙ«·ττρο των Λοηιαεχνών τιμά την
συνεχεία αναφέρθηκε ιτηκ τυπβγρσ
Λύλη μος και ο λογοτέχνη·, Νίκος
(¡Μα ΚΟι -ην δραστηριότητα ;ην
εκδοτική μέχρι την Επανάσταση του ' ΑδαλόγλοΟ μι την παρουσίαση των
182) και τέλείωσε με αναφορά στην βιβλίων του. Συγχαίρουμε θερμά
έκδοση των προκών ελληνικών εφη τους οργανωτές και τους εκθέτες των
μερίδων στα 1790 και μέχρι το 1821 περιπτέρων 2ου Φεστιβάλ Βιβλίου
και στην κυκλοφορία των πρώτων Θεσσαλονίκης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της
η πρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη,
παρουσιάζει ένα πολιτιστικό γεγονός
μεγάλης εθνικής και πνευματικής
σημασίας. Είναι το 2α Φεστιβάλ
Βιβλίου που οργανώθηκε από το
Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου και Οα

Ο αρχηγός της αεροπορίας της Αργεν
τινής και μέλος της χούντας Μπαζίλιο
Αάμι Ντόζο που μίλησε χθές για την
ανάγκη εκδημοκρατισμού της χώρας.

κέντρο του Κάρντιφ, όπου θα τελέσει
λειτουργία.
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Η ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ... ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Είναι γεγονός «τι
η τι σήμερα στην χώρα μας. υπάρχει ένας
πιναι
“τ ¡μετυ^0
—
■» ^ ^
αποφοίτων
Λυκείων
Ανώτατων
Σχολών
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πέρνα ο καιρός, η στρατιό αυτή ίων ανέργων αυξάνει. Και το κοινωνικά ^
βλήμα κάθε μέρα μεγαλώνει. Κάποτε οινέοι αυτού σπουδάζοντας αάν**
θρανίαέκτιζαν τα όνειρά τους, το μέλλον τους. Ετσι άλλωστε τους *****
πιό μεγάλοι.
— Διάβαζε παιδί μου, να τελειώσεις to Γυμνάσιο για νο πιασεις μι° tea*
Πάνω στην προτομή αυτή των γονιών, κρυβόταν και η ελπίδα to u i Τ'®
ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών τους.
Μα οι ελπίδες από χρόνια τώρα είχαν μαραθεί.
__ .
Νά όμως που ο Πράσινος Ή λιος ή το ΠΑΣΟΚ άν θέλετε. προατλοΥ*
ξεσήκωσε τους νέους για μιά σίγουρη δουλειά, για ένα λαμπρό μέλλον τε^
νέων για το ξαναζωντάνεμα των ελπίδων των νέων και των γονιών. Αληθ*"
πόσοι γονείς και πόσοι νέοι χωρίς δουλειά, δεν ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ furo *
στευαν ότι με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία αυτοί θάχαν μιά θεσούλα.
Πέρασαν 220 μέρες διακυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ και οι άνεργοι ουί®"
νουν. Μέχρι τώρα τους έλεγαν ότι θα καταργήσουμε την πολυθεσία κα»
βρεθούν θέσεις γιαόλους σχεδόν.
Και ψηρίσθηκε τελικά ο νόμος. Τι είναι όμως ο νόμος αυτός θα προο*0’
θήσω να σας το εξηγήσω.
Είναι γεγονός ότι στην χώρα μας υπάρχουν πολλές χιλιάδες άνθρ®*°*
που έχουν μία και δύο και τρεις και τέσσερεις δημόσιες θέσεις.
Επί Ν.Δ. έγινε μιά υπογραφή και τους βρήκε να είναι γύρω στους 40-θθ1'
περίπου. Δεν πρόλαβε να ψηφίσει τον Νόμο. Είχε γίνει μόνο προτικης Νο
μού. που δεν άφηνε κανένα περιθώριο για «παραθυράκια».
Η κυβέρνηση της Αλλαγής όμως, με το Νομοσχέδιο που έφερε και ψ ή * ’
σε στην Βουλή, προ ημερών, μου θύμισε ένα περιστατιστατικό που έγιν* 1(0
πάτε στην Αγγλία.
Ενας Ά γγλος Υπουργός παρεχάλεσε ενσν Έλληνα συνάδελφό του, Μ*
τον ζωγραφίσει ένα Ελληνικό Νόμο. Ο Ελληνας τα «έχασε» γιατί δ«ν μπο
ρούσε να οαντασθεί το νόημα του αιτήματος. Αμέσως ο Ά γγλος πήρ* το
μολύβι και ζωγράφισε αυτός τον Ελληνικό Νόμο:
Ti ζωγράφισε; Ένα σπιτάκι με μιά μικρή πόρτα και πάρα πολλά παραθυ
ράκια.
Έτσι περίπου μοιάζει και ο Νόμος του ΠΑΣΟΚ,
Καταργεί μέν την πολυθεσία, αλλά αφήνει τόσα παραθυράκια, που στην
ουσία μπορώ να πώ ότι την αυξάνει.
Αν δεν με πιστεύετε ρίξτε μια ματιά σε μερικά ονόματα του ΠΑΣΟΚ στο
Κέντρο. Το κείμενο το δανείζομαι από μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα τα»ν
Αθηνών: «Αξίζει δε εισαγωγικώς να προσθέσω ότι η Εφημερίδα αυτή ανήκε»
στην Κυβερνητική παράταξη»:
— «Πράσινος - πράσινος κύριε Σπόρο Κάπαρη, τοποθετήθηκες στην θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τραπέζης. Τοποθετήθηκα;
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των Ναυπηγείων Ελευσίνος. Τοποθετήθηκες Πρόε
δρος του Δ.Σ, της ασφαλιστικής «Φοίνιξ». Τοποθετήθηκες ακόμη από την
Αλλαγή, Πρόεδρος της ασφαλιστικής της Ιονικής.
Τοποθετήθηκες ακόμη μέλος του A.L· της Εταιρίας Φωσφορικών Λι**σμάτων και ακόμη της Εταιρίας Σάκκων».
Συνεχίζω φίλοι μου μ’ ένα άλλο όνομα γνωστό στην χώρα μας και στο
ΠΑΣΟΚ.
Λέγεται κ. Μπουρδάρα Καλλιόπη.
Ti θέσεις πήρε με το ΠΑΣΟΚ;
Ακούστε ή μάλλον διαβάστε.
Πρόεδρος του Οργανισμού Προνοίας, Πρόεδρος του Γενικού Νοσοκο
μείου Πειραιώς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
κ.λ.π. Να συνεχίσω. Ό χ ι δεν το κάνω. Σταματώ εδώ και ετκέπτομαι:
Τί έγιναν οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ. Τί θα γίνουν οι νέοι μας; θ α μοβ
απαντήσει η Αλλαγή. Να μην είναι αχάριστοι οι νέοι μας. Λίγα τους δώσαμε:
Τους ίπιτρέφαμε να ψηφίζουν από τα 18 χρόνια τους, τους καταργήσαμε
τους τόννους, τους προσφέρουμε από την τηλεόραση και πορνό. Μην τα θέ
λουν όλα δικά τους!!
μ ακεδην

Έκθεση του Γκουεγιάρ
για την εκεχειρία στα
νησιά Φάλκλαντ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2 (ΑΠΕ)
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
κ. Ντε Κουεγιάρ θα υποβάλει στο
Συμβούλιο Ασφαλείας, που θα
συνήλθε χθές κεκλεισμένων των
θυρών, έκθεση- για τις προσπάθειες
που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της
περασμένης εβδομάδος για επίλυση
της κρίσης των νησιών Φάλκλαντ. Η
έκθεση θα δημοσιευθεί όπως αναμένε
ται αργά το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης.
Αν και ο γενικός γραμματέας
αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε έν
δειξη για το αποτέλεσμα της αποστο
λής του, οι παρατηρητές και οι
διπλωμάτες στον ΟΗΕ εκφράζουν τη
γνώμη ότι στην έκθεση του ο κ. Ντε
Κουεγιάρ θα επαναβεβαιώσει πως η
επίτευξη μιάς εκεχειρίας παραμένει
ένας από τους στόχους της αποστο
λής που του ανέθεσε το συμβούλιο.
Αναμένεται επίσης ότι θα ζητήσει
από το συμβούλιο να του δοθεί μιά
εντολή που θα είναι συγχρόνως ευρύ
τερη και πιό συγκεκριμένη.
Στο μεταξύ, Αργεντινοί αξίωμα
τούχοι και εφημερίδες προετοιμάζουν
την κοινή γνώμη για ενδεχόμενη
στρατιωτική ήττα στα νησιά Φάλ
κλαντ.
Η τάση αυτή άρχισε την Κυριακή
όταν η δεξιά εφημερίδα «Λα Νασιόν»
έγραψε ότι και να ηττηθούν οι ένο
πλες δυνάμεις τούτο δεν θα είναι
εξευτελιστικό δεδομένου ότι προξενήθηκαν τεράστιες απώλειες στη βρε
τανική αρμάδα.
Προχθές η εφημερίδα «Κονβίκτσιον» που έχει στενούς δεσμούς με
το ναυτικό έλεγε σε άρθρο της ότι μιά
βρετανική νίκη δενείναι κάτι το αδια
νόητο. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα
αντιμετωπισθεί με «ανδροπρεπή θλί
ψη· αλλά χωρίς απελπισία ή ντροπή.
Οι σκέψεις που πρυτανεύουν σ'
αυτούς τους ισχυρισμούς διατυπώθη
καν σαφέστερα σε δήλωση του
υπουργού Παιδείας κ. Καετάνο
Λιτσιάρντο που είπε, μιλώντας σε
Φοιτητές, ότι η Αργεντινή μπορεί να
θεωρήσει τον εαυτό της ηοη νίκη τη
έστω και άν χάσει στο πεδίο της μά
χης·
Ο ηρωισμός των Αργεντινών
πιλότων, που kutü τις αργεντινές
αρχές έχουν θέσει εκτός μάχης το ένα
τέταρτο και πλέον του βρετανικού
στόλου, είναι επίσης ένας ενισχυτι·
κός παράγων του ηθικού.
Πολλοί Αργεντινοί ισχυρίζονται
επίσης ότι μπορεί μεν να χάσουν tu
νησιά Φάλκλαντ αλλά επέτυχαν μιά
εθνική ενότητα που δεν την γνώρι
σαν «φότου έγιναν κράτος πριν από
150 χρόνια.
Ενότης kui ωριμύτης είναι οι λέ
ξεις με ττς οποίες χαρακτηρίζουν τη
νέα Αργεντινή, που, πολλοί ελπί
ζουν, ¿ut θα προκύψα από τη σύνκρουση για τπ νησιά Φάλκλαντ.
' Τέλος, Λπως μεταδόθηκε από το
Λονδίνο η πρωθυπουργός της Βρετο
νιας κ. Μάργκαρκτ Θάτσερ θα επιδιώ
ξει να επιτύχει την υποστήριξη των
βιομηχανικών χωρών στη διένεξη

των νησιών Φάλκλαντ κατά τη διάρ
κεια της διασκέψεως κορυφής των

Βερσαλιων. όπως έγινε γνωστό από
εξουσιοδοτημένη πηγή στο Λονδίνο

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Επικίνδυνο δρόμο
διάλεξε η Ισπανία
ΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΒΔΑ
ΜΟΣΧΑ 2 (ΑΠΕ)
Η Ισπανία επέλεξε ένα επικίνδυνο
δρόμο με την απόφασή της να κατα
στεί το 16ο μέλος του ΝΑΤΟ, μιας
οργάνωσης, που χαρακτηρίζεται από
τη γνωστή μιλιταριστική της τάση
και που προσπαθεί συνεχώς να επε
κτείνει το χάσμα μεταξύ Ανατολής
και Δύσης, γράφει στο σημερινό της
δημοσίευμα η σοβιετική εφημερίδα
«Πράβδα» σχολιάζοντας την είσοδο
της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ».
Εξ άλλου, το πρακτορείο «Τάς»,
σχολιάζοντας και αυτό την ισπανική
απόφαση, τονίζει πως η χώρα αυτή
διατρέχει πλέον το σοβαρό κίνδυνο
νυ καταστεί θύμα της περίφημης θεωηίας του »περιορισμένου πυρηνικού

πολέμου».
Η ενέργεια αυτή της Ισπανίας,
προσθέτει η »Πράβδα», η οποία τοπο
θετείται σε μια περίπλοκη διεθνή
συγκυρία, θα έχει βαρείες συνέπειες
πάυ τη σοβαρότητα τους είναι δύσκο
λο
δε όσον αφορά τις διμε
ρείς σχέσεις μεταξύ Σοβιετικής Ένω
σης και Ισπανίας. Ό πω ς υπογραμμί
ζει η σοβιετική εφημερίδα, η είσοδος
της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί
πλήγμα στα συμφέροντα της ειρήνης,
της ασφάλειας και της συνεργασίας
στην Ευρώπη και γενικότερα στον
κόσμο, πράγμα που δεν μπορεί να
αφήσει αδιάφορη τη Σοβιετική Έ νω
ση.

Ιδιωτικό
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΛΗΑΣ 5. ΤΗΛ. 2 2 0 3 5 -2 3 1 3 4
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΑΠΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Α :

ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
2 1/2 μέχρι 4 1/2 «τών

ΝΗΠΙΩΝ
4 1/2 μέχρι 5 1/2 ετών

Πληροφορίες κάθε μέρα 9-2 μ.μ. και 7-9 μ.μ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Για αλλαγή θέσεων
της Κυβερνήσεως
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα

το υ Ν ο μ ο ύ Η μ α θ ία ς

ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
01 Τ0ΜΕ0ΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Που συγκρότησε ο Νομάρχης
^
Ο

πΡΟΠκειμενα φιλικά στην
- , παράταξη διάλεξε ο
ΐΓ|
Ημαθίας κ. Πινακίδης για
■ίοι^^Ρύτηση των λεγομένων
Επιτροπών Προγραμμα* Ίου θα συνεργασθούν με τη
^
για την κατάρτιση του
^«τομς προγράμματος οικονομιαι κοινωνικής ανάπτυξης!
- **>τό
° καταγγέλλεται από τις διοι¿V7» *.
διάφορο
Ε
φ ό.ρ Υ
ω'ν εργατικών σώμα·
%. 'Ου Νομού μας. και σχολίαζεΟομενώς από οικονομικούς και
κύκλους της Βέροιας.
,
σχολιάζεται σχετικά, ο κ.
^ δ λ η ς φαίνεται πως έκανε
^ ¡Ρ ή επιλογή των μελών που θα
Ρ ^ σ ο υ ν τις Επιτροπές αυτές
.^Έ μ α τ,κά στελέχη του ΠΑΣΟΚ
,,^ Ο η ο πρόσωπα φιλικά προσκείν αΐ0 κυβερνών κόμμα. Οι Επιλ ’ί'ί αυτές θα έχουν σαν έργο την
"ύψωση διαφόρων προτάσεων
^ :.°ίργο τους θα συντονίζεται από
ί^ ^ ^ κ α μ ελ ές συντονιστικό συμ1 1υ Το συμβούλιο αυτό, τελικά,
Ρ’Όβάλλει τις προτάσεις στο
5 ®Ρ)[ΐακό Συμβούλιο για λήψη
, ^ ο ο ν . "Οπως φαίνεται, λοιπόν,
. Μόρφωση των προτάσεων εξαρ-

Μέτρα
για τα
σκυλιά
% ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
πρόκειται να λάβει η
5ι, ρλΙα Ημαθίας για τα αδέσποτα
?* ήμιάγρια κατάσταση σκυλιά,
ώό ανακοινώθηκε από το Γρα, όπου της Νομαρχίας. Στην
, Β)’ιν<“αη τονίζεται επίσης ότι οι
V ώι σκυλιών δεν πρέπει να τα
αδέσποτα γιατί δημιουργεί\ ωυνος για τη δημόσια υγεία και
^Ίνοτροφία του Νομού.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
τάται από το έργο που θα προσφέ
ρουν οι «Τοπικές Επιτροπές» και το
12μελές Συμβούλιο γι’ αυτό και
έχειεπιδιωχθεί τα άτομα που αποτε
λούν τα όργανα αυτά να είναι «συνεργάσιμα» με την Νομαρχία, ώστε να
μη προκόψουν λειτουργικά και άλλα
προβλήματα κατά την διαμόρφωση
και υποβολή των προτάσεων.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Χαρακτηριστική είναι η ανακοί-

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
«Έτσι... μ’ αρέσει»
Επιστολή του κ. Γ. X. ΧΙΟΝΙΔΗ
Ο δικηγόρος της Βέροιας κ.
Γεώργιος X. Χιονίδης μας έστειλε
χθες το ακόλουθο σημείωμα:
Βρισκόμαστε έξω από το Ταχυ
δρομείο της Βέροιας, η ώρα 5 το α π ό .
γεύμα σήμερα Πέμπτη, στην οδό
Μητροπόλεως.
' Ενα φορτηγό αυτοκίνητο φορτώ
νει ταχυδρομικούς σάκκους. Στην
απέναντι πλευρά του δρόμου, έξω
από το μητροπολιτικό μέγαρο έχει
σταματήσει ένα πούλμαν, βεροιώτικου πρακτορείου ταξιδίων, είναι
γεμάτο με μαθητές Δημοτικού και οι
δύο οδηγοί στήνουν την κουβέντα.
Η συγκοινωνία δυσχεραίνεται και
υπάρχει κίνδυνος για δυστύχημα,
αλλά ο οδηγός του πούλμαν μιλάει
αδιάφορος για το ταξίδι του στην
Κοζάνη απ' όπου - όπως φαίνεται επέστρεψε, ενώ ο οδηγός του φορτη
γού ενδιαφέρεται να μάθει άν οι τρα
πεζικοί απεργούν και στην Κοζάνη.
Στην είσοδο του κτιρίου της Διοικήσεως Χωροφυλακής, δηλαδή δύο-τρία μέτρα πιό πέρα, οσκοπός κάνει
τη βάρδια του.
Και η ζωή του Νεοέλληνα συνε
χίζεται όπωε του... αρέσει!!!
ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

Αγρότες
σπεύσατε
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΑΣ
^ ^ ό νο οι αγρότες εκείνοι ιιου θα γραφ ουν μέχρι τις 15 Ιο υνίου στο
ιώ ^ώ ριομό του χω ρ ιού ή της π ό λη ς το υ ς θα έχο υν δικαίω μα ψήφου
^ "όοοεχείς εκλογές τω ν γεω ργικώ ν συνεταιρισμώ ν.
< : ί επισημαίνεται από τη «Νέα Δημοκρατία» και καλούνται
* * “ Υρότες που δεν είναι γραμμένοι σε κάποιο γεω ργικό συνεται• ® ν° γραφ τούν αμέσως'.
», η<“ς τονίζεται, με μιά διάταξη που πέρασε η κυβέρνησ η στο νό4- " Uv γεω ργικώ ν σ υν/σ μ ώ ν, δικαίω μα ψήφου θα έχο υν σ τις εκλογές
{* 1
έχο υν γραφτεί μέσα σε μιά ορισμένη προθεσμία από την
Ι^ ^ ίε υ σ η του Ν όμου και η προθεσμία αυτή λήγει τη ν 15 Ιουνίου
jj

πρέπει να σημειωθεί ότι οι αγρότες που α νή κουν ιδεολογικά
*ώρ0 Τ0υ Π Α Σ Ο Κ και το υ Κ Κ Ε έχο υν πάρει «γραμμή» και ήδη
που δεν ή ταν γραμμένοι έχο υν γραφτεί στους διάφ ορους
ώ ^ ώ ρ ιο μ ο ύ ς. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με όλ ο υς το υ ς ά λλους,
^εν α νή κ ο υ ν σ τα δύο αυτά κόμματα, ώστε οι διοικήσεις τω ν συν'ν να μ η κατα λη φ θούν α π ό σ τλέχη τη ς Αριστερός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
^Τθυς μαθητές μας της Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ εκφρά^°Ημε τη συμπαράσταση μας στον αγώνα
τ°υς για επιτυχία στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
^ΕΤΑΣΕΙΣ.
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου Μ.Ε.
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 30 ΒΕΡΟΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

νωση - διαμαρτυρία έξη εργατικών
σωματείων του Νομού μας που
καχαγγέλει την ενέργεια αυτή του
Νομάρχη Ημαθίας οαν «προΐμιο
παραπέρα τακτικής για την διάσπαση
της εργατικής τάξης».
Η διαμαρτυρία έχει ως εξής:
«Χθες το βράδυ στο Εργατικό
Κέντρο Βέροιας συνεδρίασε η Τομέα κή Επιτροπή Προγραμματισμού του
πενταετούς
προγράμματος στον
τομέα της εργασίας.
Από την απόφαση του κυρίου
Νομάρχη για τη συγκρότηση της επι
τροπής διαπιστώνουμε ότι αυτή έγινε
με κομματικά κριτήρια.
Έ τσ ι π.χ. σαν εκπρόσωπο των
χειριστών έχει κάποιον που ούτε μέ
λος της διοίκησης δεν είναι, ενώ από
τους οικοδόμους χρησιμοποιεί άγνω
στους ή από ψηφοδέλτια της μειοψηφίας.
Αυτές οι μέθοδοι είναι καταδικα
σμένες από την εργατική τάξη και
αποτελούν ωμή παραβίαση της αυτο
νομίας και αυτοτέλειας του συνδικα
λιστικού κινήματος. Η συγκρότηση
μονοπαραταξιακών επιτροπών από
τον νέο Νομάρχη όχι μόνο δεν βοη
θάει στην συμπαράταξη και ενότητα
των εργαζομένων αλλά και αποτελεί
προΐμιο παραπέρα τακτικής για την
διάσπαση της εργατικής τάξης.
Διαμαρτυρόμαστε για αυτήν την

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
Μ ΝΗ ΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Για την προστασία του μνημείου
του Χριστού στη Βέροια η Αρχαιο
λογική Υπηρεσία έστειλε έγγραφο
στο Αστυνομικό Τμήμα με το οποίο
ζητεί την επίβλεψη, από αστυνομικά
όργανα, του μνημείου κατά τις ώρες
που δεν υπάρχουν εκεί οι αρχαιοφύλακες.
' Ας σημειωθεί ότι το έγγραφο
αυτό το έστειλε η Αρχαιολογία μετά
από επανειλημμένα δημοσιεύματα
στο «ΛΑΟ» ότι υπάρχει κίνδυνος
φθορών στο μνημείο από το παιχνίδι
(ποδόσφαιρο) των παιδιών στο
προαύλιό του.
Το κείμενο του εγγράφου της
Αρχαιολογίας προς το Αστυνομικό
Τμήμα έχει ως εξής:
«Με αφορμή δημοσίευμα του
τοπικού τύπου και επειδή η φύλαξη
του μνημείου του Χριστού από
αρχαιοφύλακες γίνεται από 9,00 μέ
χρι 18.00 τις καθημερινές και από
10.00 μέχρι 16.00 τις αργίες παρακαλούμε να συστήσετε στα όργανά σας
να επιβλέπουν το μνημείο, ώστε να
αποτρέπονται ανάλογες ενέργειες,
όπως οι καταγγελλόμενες. Υπενθυμί
ζουμε ότι τυχόν φθορές που μπορεί
να προκληθούν από τα παιχνίδια των
παιδιών αποτελούν παράβαση του
αρχαιολογικού Νόμου 5351/1932».

απόφαση και ζητάμε την ανάκλησή
της.
Οι διοικήσεις
των Σωματείων
1) Οικοδόμων Περιφέρειας Βέροιας
2) Χειριστών ανυψωτικών μηχανη
μάτων.
3) Ηλεκτρολόγων
4) Ψύξης και διαλογής
5) Οδηγών αυτοκινήτων
6) Ιματισμού»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΊΑΣ
Σχετικά με τη συγκρότηση των
Επιτροπών αυτών από το Γ ραφείο
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της
Νομαρχίας Ημαθίας πνακοινώθηκαν
τα εξής:
«Άρχισε η τρίτη φάση της κατάρ
τισης του πενταετούς προγράμματος
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ
ξης με την συγκρότησή Τομεακών
Επιτροπών προγραμματισμού.
Οι επιτροπές αυτές, που αποτε
λούνται από εκπροσώπους των παρα
γωγικών τάξεων, μαζικών φορέων
και εκπροσώπους των υπηρεσιών,
έχουν σιιν έργο τους την επεξεργασία

Φ
Πολιτική
συγκέντρωση
του ΚΚΕ
Την Κυριακή στις 10.30 το πρωί
θσ γίνει στον Κιν/φο ΣΤΑΡ πολιτική
συγκέντρωση του ΚΚΕ με ομιλία μέ
λους της καθοδήγησης του κόμματος
και με θέμα: Η σημερινή πολιτική
κατάσταση και ο ρόλος του ΚΚΕ στο
δρόμο για την πραγματική αλλαγή.

Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο
της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
στην Βέροια
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο οργανώ
νει στην Βέροια η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία, η
πρώτη με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο και την Κυριακή στην
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.
Βασικά θέματα του σεμιναρίου
που θα παρακολουθήσουν οι πράκτο
ρες της Εταιρίας που εργάζονται
στους Νομούς Ημαθίας, Πέλλης και
Πιερίας οι οποίοι υπάγονται και εξυ
πηρετούνται από τα Υποκαταστήμα
τα Βέροιας, θα είναι οι ασφάλειες
ζωής και οι γενικές ασφάλειες.

ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΗΑΣ

Από Σάβατο και
κάθε μέρα
ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιά μιά καλύτερη διασκέδαση

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΤΙΜΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

και διαμόρφωση των προτάσεων που
έχουν υποβληθεί από τους μαζικούς
φορείς κατά τις τρεις συσκέψεις που
πραγματοποιήθηκαν.
Το έργο των Τομεακών Επίτρο
πων Προγραμματισμού συντονίζεται
από ôvu Ι2μελές συντονιστικό συμ
βούλιο το οποίο επίσης στηρίζεται
στην εκπροσώπηση της λαϊκής βά
σης και το οποίο τελικά θα θέσει υπό
ψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου
τις προτάσεις των τομεακών επιτρο
πών.
Οι Τομεακές επιτροπές άρχισαν
την δουλειά τους από χθές 2-6-82 με
τη συμμετοχή 220 ατόμων περίπου
και θα τελειώσουν στις 12 Ιούνη.
Ο κ. Νομάρχης επισκέφθηκε όλες
τις επιτροπές που είναι ένδεκα και
έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για
την επεξεργασία και διαμόρφωση των
τελικών προτάσεων».

Κ αμμιά πρόοδος δεν σημειώ νεται στο σοβαρό θέμα τω ν ό ρ ω ν δό
μ ησ ης της Βέροιας, ούτε στο θέμα τω ν δια τηρη τέω ν τη ς Κ υριώ τισ σα ς
και του α ρχα ίου τείχους τη ς πόλη ς.
Ο λαός τη ς Βέροιας και ιδιαίτερο οι ενδιαψερόμενες τά ζεις π ο υ εί
χα ν πιστέψει σ τις μ εγα λοα τομ ίες τω ν ανθρώ πω ν τη ς « Α λ λ α γή ς· για
δήθεν ικανοποίησ η τω ν δίκ α ιω ν α ιτη μ άτω ν όταν θα γ ιν ό ν το υ σ α ν
κυβέρνηση, τώρα νοιώ θουν α π ο γο ή τευ σ η και αγανάκτηση για τη ν
αλλαγή τω ν θεσεων της... «Α λλαγής*, π ου κυριολεκτικά «έπαιζε και
παίζει με τον πόνυ τους».
Χαρακτηριστικό τς ανακολουθίας
και των ιιπραγμι." ποιητών υποσχέ
σι,ων της κυβέρνησης τη; »Αλλαγής,
ήταν η ' >γ >ιπ/ι.ση οαιβι.βαίωση του
αποαργιιύ ΧΟΓ1
Τρίτση προς τον
δήμαρχο Βέροιας και φυσικά προς
το λαό της πόλεως οτ! θα ι,πισκέπτε
το την Βέροι» τις μέρε; του Πάσχα
για επιτόπια εξέταση του πρόβλημα
τος Μάλιστα ο κ. Δήμαρχος ι.ίχι. πει
στην συνυαρΓιιση too \ημοτικοϊ.
Συμβουλίου
που την παριικολυυ
Οαύουν μ/: αγωνία πολλοί Γ.νόιαφκρό
μι,νοι .m Mu γίνει προσπάθεια να
συνδυαστεί η επίσκεψη του ·: Τρίτση
μι αυτή της κ. Μιρκι/ύρη ώστε να
εξετααθαί συγχρόνως και το πρϋβι.η
μα των διατηρητέων. Το Πάσχα,
όμως, έχει σχεδόν όύο μήνες που πέ
ρασε και κανείς από τους όύο υποαργούς όεν φάνηκε, ούτε καμμιά εξέλι
ξη στο θέμα υπήρξε Για άλλη μιά
φορά αποδείχθηκε ότι από λόγια και
υποσχέσεις η »Αλλαγή· πόα πολύ
κυλά...
ΠΛΗΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί στη Βέροια από
την μείωση της οικοδομικής δράστη
ριότητιι; γενικά στην πόλη και ατό
την αδυναμία φτωχών ανθρώπων να
χτίσουν ένα σπιτάκι ή να επισκευά
σαυν :α υπάρχοντα ετοιμόρροπα
στην περιοχή της Κυριώτισσας.
Στο τελευταίο ψύλλο της εφημε
ρίδας η «Φωνή των Οικοδόμων», που
εκδίδεται στη Βέροια δημοσιεύεται το
παρακάτω άρθρο:
4ι Οσο το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντίπολίτεση μας έλεγε ότι στα περισσό

ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ
ΟΙ 3ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Αρχίζει μέσα στον τρέχοντα μήνα
η εφαρμογή των νέωναναπτυξιακών
κινήτρων και ήδη χθές το υπουργείο
Συντονισμού με τέλεξ που έστπλε σ’
όλες τις νομαρχίες του κράτους ζήτη
σε την άμεση συγκρότηση των τριμε

λών επιτροπών ελέγχου που προβλέ
πει το σχετικό νομοσχέδιο, που από
χθές έγινε νόμος μετά την ψήφισή
του από τη Βουλή και στο σύνολό
του.
Οι ιπιιροπκς ΚΛέγχίΜ έχουν <κι%
αποστολή νπ πιστοποιούν την πορεία

Έκανε με την κόρη του
τρία παιδιά και
αυτή τον σκότωσε
ήθελε «να δημιουργήσει ζητήματα»,
ΧΑΒΑΗ 3 (ΑΠΕ)
«Όταν γεννήθηκε το πρώτο της
Η Μπεατρίς 24 ετών σκότωσε το
Σάββατο με τουφέκι τον πατέρα της μωρό ήταν ενήλικη. Δεν είχα κανένα
Αλμπέρ, 51 ετών, που ήταν επίσης λόγο να επέμβω», δήλωσε ο δήμαρ
χος του χωριού.
πατέρας των τριών παιδιών της.
Ύ'στεριι από μιά σύντομη ανάκρι
«Ήταν ο πατέρας μου και τον
ση η Μπετρίς κατηγορήθηκε για
αγαπούσα σαν πατέρα», δήλωσε,
πατροκτονία και οδηγήθηκε στο σπί
αλλά έσπευσε να προσθέσει. »Έπρεπε
τι της όπου θα ηαραμεΐνει μέχρις
να το κάνω για να σώσω τη ζωή των
ότου αποφασίσουν σι αρμόδιες αρχές
παιδιών μου.
για την τύχη της.
Ο Αλμπέρ είχε εγκαταλείψει πριν
από έξη χρόνιο τη σύζυγό του που
ήταν αλκοολική για να ζήσει με την
κόρη του που ήταν τότε 18 ετών.
Από μερικούς μήνες, όμως, είπε η
Μπεατρίς αισθανόμουν αηδία και τον
απωθούσα. Σε κρίσεις ζηλοτυπίας ο
πατέρας είχε απειλήσει το Σάββατο
το βράδυ να σκοτώσει τα παιδιά και
Η Γαλλίδα Μισέλ Μουτόν uvu
τότε η κόρη του και μητέρα των παι
δείχθηκε νικήτρια στο 29ο Διεθνές
διών του. τον πυροβόλησε.
Στο μικρό χωριό της Νορμανδίας Ράλλυ Ακρόπολις με 12 ώρες, 54
των 350 κατοίκων, όπου συνέβησαν πρώτα λεπτά και 44 δεύτερα, ενώ ο
αυτά, όλος ο κόσμος ήταν εν γνώσει Δυτικογερμανός Βάλτερ Ρερλ με 13
τη: σχέσεως αυτής αλλά κανένας δεν ώρες, 8 πρώτα και 23 δεύτερα, κατετάγη δεύτερος και ο Φιλανδός Τοΐβόνεν τρίτος με 13 ώρες 17 npriuu και
21 δεύτερα.
Παρατείνεται
Αυτό ανακοινώθηκε επίσημο από
την ΕΛΠΑ, η οποία ανέφερε ακόμα
η εξόφληση
ότι ο Γιώργος Μοσχούς κατέλαβε
γραμματίων;
την πέμπτη θέση με 13 ώρες 36 λεπτά
και 44 δεύτερα, ο Μοσχούτης την
ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Η κυβέρνηση μελετά ρυθμίσεις όγδοη με 14 ώρες 11 πρώτα και 48
δεύτερα και ο «Λεωνίδας» την ένατη
για την αντιμετώπιση των προβλημά
με 14 ώρες, 37 πρώτιι και 28 δεύτερα.
των που πνέκυψαν στις συναλλαγές
Στο φετινό «Ράλλυ Ακρόπολις»
από την απεργία των τραπεζοϋπαλτερμάτισαν τα ιριανταπέντε από τα
ληλων. Μεταξύ των ρυθμίσεων
136 αυτοκίνητα, που είχαν ξεκινήσει
αυτών Οα είναι η παράταση των προ
την Δευτέρα τον αγώνα, ο οποίος επί
θεομνών για την εξόφληση συναλ
σημα θα «κλείσει» στις 8 το βράδυ,
λαγματικών και άλλων ληξιπροθέ
οπότε θα φτάσουν στο Παναθηναϊκό
σμων οφειλών.
Επίσης, θα υπάρξει και ρύθμιση στάδιο τα 35 αυτοκίνητα, που τερμά
των οφειλών προς το Δημόσιο και τισαν στο ράλλυ.
Μετά τη νίκη της Μουτόν στο
τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας,
καθώς και τους ασφαλιστικούς οργα •Ράλλυ Ακρόπολις*. στη γενική
βαθμολογία του παγκοσμίου πρωτα
νισμούς.
θλήματος ράλλυ προηγείται ο Δυτικονεραανός Ι'ερλ με 72 βαθμούς,

τερα από τα σπίτια της Κυριωτίσσης
ήταν χωρίς ενδιαφέρον και έπρεπε νπ
■'τραπεί στους ιδιοκτήτες τους να
ν ι κατεδαφίσουν kui να χτίσουν και
νούργια.
Οσα οι. από αυτά είναι διατηρη
τέα να δοθούν στους ενδιαφερομέ
νους αακροπρόθεσμο δάνεια για να
τα επισκευάσουν και να τα συντηρή
σουν. για να συνεχισθεί η παράδοση
χωρίς όμως να την πληρώσουν οι
φτωχοί βιοπαλαιστές.
Μι την «αλλαγή όμως έχουμε και
αλλαγή θέσοαν. Έτσι για τους όρους
υυιιησης που ομόφωνα δέχθηκε και
πάλαιάε πριν τις εκλογές τώρα μας
τα ’’ορίζει και μας λέει ένα σωρό
βερμπαλισμούς αλλα για το 2.4 και
το 1.6 τσιμοιιόιά.
Γιο to διατηρητέο ούτε κουβέντα
ναι το ποιοι θα πληρώσει τη διατήρη
ση της πατρογονικής κληρονομιάς.
Για τα ένθεν και ένθεν του τεί
χους σπίτια της φτωχολογιάς δεν
ακαύιιε τίποτε Επιτροπές όμως ψά
χνου·. για πενταετή προγράμματα
εργασίας. Μόνο που στις επιτροπές
τους διορίζουν όχι τους εκπροσώ
που: των εργαζομένων γιο να τους
βάλλει τα ·ρυβλήμ jtu αλλά αυτούς
που βαφτίζονται από τους κομματι
κού: χοίρου: «συνδικαλιστές».
Οσο δεν χτίζετε η Κυριώτνσσα
τόσο η ανεργία μας μεγαλώνει Οσο
δεν λύνετε το πρόβλημα των όρων
δόμησης τόσο η θέση μας χειροτερεύεε Λιάστε δάνεια στα διατηρητέα
τη: Κυριωτίσσης να επισνευασθούν.
Αφήστε τον κοσμάκη να χτίσει
τις τρώνλες και tu ερείπια.
Δώστε έτσι δουλειά σε μάς τους
οικοδόμους

πρανματοποιήσπυς της επενδύσεως,
η οποία ως γνωστό είναι προϋπόθεση
■σα νιι μπορεί ο επιχειρηματίας να
πάρει τις δωρεάν επιχορηγήσεις, τις
επιδοτήσεις επιτοκίου και γενικά τα
κίνητρα του νόμου. Οι επιτροπές
αυτές σε πρώτη φάση θα επιληφθούν
των επενδύσεων που είχαν αρχίσει με
βάση
τον
προηγούμενο
νόμο
(1116/81), ώστε να διαπιστώσουν σε
ποιό φάση βρίσκονται αυτές και τί
εκτμμιεύσεις πρέπει νπ γίνουν οπό
πλευράς Δημοσίου και Τραπεζών για
την ενίσχυσή τους. Παράλληλο το
υπουργείο Συντονισμού έστειλε ειδο
ποίηση, σε όλους όσους οι επενδύ
σεις τους είχαν υπαχθεί στον Ν.
1116/81, αλλά οι εγκριτικές αποφά
σεις όεν είχαν δημοσιευθεί στην εφη·
μερίδα της κυβερνήσεως, να έλθουν
σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες
για την επανεξέταση των προγραμμά
των τους. Οι επιτροπές ελέγχου θα εί
ναι τόσες όσες και οι νόμοι, άν και σε
ορισμένους απ' αυτούς λόγω φόρτου
εργασίας θα υπάρχουν 2-3 επιτροπές.
Μόλις δημοσιευθεί στην εφημερί
δα της κυβερνήσεως ο νέος νόμος για
τα κίνητρα, το υπουργείο Συντονι
σμού θα προχωρήσει στην άμεση
συγκρότηση της κεντρικής γνωμοδο■πκής επιτροπής και αμέσως μετά
στον σχηματισμό τριών πρώτων
περιφερειακών επιτροπών που θα λα·
τουργήσουν αμέσως στην Κρήτη.
Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Γυναίκα η πρώτη
του ράλλυ Ακρόπολις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Επιθυμώ και δημοσίως να ευχαρι
στήσω τον Δ/ντή της Χειρουργικής
Κλινικής του Γενικού Κρατικού
Νοσοκομείου Βέροιας, Ιατρό κ. Ά ρη
Παπανικολή και το προσωπικό του
κατά την διάρκεια της παραμονής
μου στο Νοσοκομείο λόγω ασθένειας
μου.
Δεν παραλείπω να υπογραμμίσω
την άριστη επιστημονική κατάρτιση
του παραπάνω Δ/ντού και την άψογη
περιποίηση του ίδιου και του υιΓ
αυτού νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού προς όλους ανεξαιρέτως
τους ασθενείς. Επι-ροσθέτως την
ζηλευτή καθαριότητα των χώρων
νοσηλείας που ομολογουμένως βρί
σκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΝΙΚ. ΙΩΛΚΗΜΙΔΗΣ

έναντι 52 της Μουτόν και 30 του
Κενυάτη Μετά, ο οποίος στα «Ακρόπολις· τερμάτισε τέταρτος με 13
ώρες. 27 πρώτα και 28 δεύτερο
Εξάλλου, στη βαθμολογία του
παγκοσμίου πρωταθλήματος κατα
σκευαστών τώρα προηγείται η
«ΟΠΕΛ» με 74 βαθμούς, έναντι -·8
της .ΆΟΥΝΤΊ», 32 της «PENO». 30
των «ΝΤΑΤΣΟΥΝ» και 28 της
«ΠΟΡΣΕ»

Η Ελλάδα πρώτη
στον πληθωρισμό
ΑΘΗΝΑ
Η Ελλάδα εξακολουθεί vu είναι
πρώτη στην αύξηση του πληθωρι
σμού. μεταξύ των χωρών - μελών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητσς.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθη
κε από τη στατιστική υπηρεσία της
ΕΟΚ στο Λουξεμβούργο η αύξηση
του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον
Απρίλιο ήτον 3% κβι επί βτησίας ρα·
αεως (Απρίλιος 1981
Απρίλιος
1982) 21,8%.

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Τ ην 7 Ιουνίου 1982. Δευτέρα του Α γίου Π νεύματος. 6“
τελεσθεί η πρώτη θεία λειτουργία στο νεόκτιστο Ν αό της Αν.
Τριάόος, Κ ομνηνίου (συνοικισμός Τρίπατα μου), που ονεγέρθη
κε από την Α δελφότητα «Π ΕΛ ΕΚ Α Ν », με έσοδα τω ν ktuójxov ,
τω ν μγάλαϊν δω ρητώ ν και με τις αυθόρμητες π ο φ ο ρ ές πολλώ ν
ευσεβών χριστιανώ ν.
Τη θεία λειτουργία θα τελέσει ο Π ρω τοσύγκελλος της
Μ ητροπόλεω ς και Π νευματικός Σ ύμ βουλος τη ς Α δελφότητάς
μας Α ρχιμ. π. Α μβρόσιος Κ υρατζής. Το χορό θα διευθύνει ο
πρω τοψάλτης και διδάσκαλος τη ς Σ χο λ ή ς Β υζαντινής Μ ουσι
κής κ Ιω άννη- Μ ακρυγιώ ργος. Ιδιαίτερες π ρ ο ο * λή σ » ς íc v θα
σταλούν.
Εκ τη ς Α δελφότητας . Π ΕΛ ΕΚ Α Ν »

./'»fiO l “
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
123456789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Tctotoc είναι ο κίνδυνος too αντι
μετωπίζουν οι οδηγοί sou τρέ
χουν με υπερβολική ταχύτητα.
2. Τουρκική πόλη στη γλώσσα της
3. Πρόθεση — Αρχικά ελληνικού
κόμματος — Νότα.
4. Φοριούνται και από ασθενεί:.
5. Δείχνει αντίθεση άν επανιιληφθεί
(αντίστρ.) — Έ χει κάθε ρόκα
καλαμποκιού χωρίς αρχή-τέλος
(αντιοτρ.)·.
6. Γυναικείο όνομα ξενικό - Είναι
επικίνδυνοι.
7. Υπήρχε πριν από τη θεϊκή
δημιουργία — Και σλάλομ περι-

λαμβάνει.
Για Ευρωπαίους νησί Οι μικρές
ειδήσεις μεταφορικά.
Εργαλείο της νοικοκυράς - Απελ
πιστική εκπομπή.
ΚΑΘΕΤΑ:
Διευθύνει μια καλλιτεχνική ομά
δα.
Έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην πολι
τική κίνηση της αρχαίας Αθήνας.
Ενα ρούχο ειδικό, αλλά kui παιδι
κό παιχνίδι.
Ποιότητα προσδιορίζουν - Εμπο
ρικός όρος που έ.χει σχέση με
μεταφορά (ξεν. ).
Έ να ψάρι που του αρέσουν τα
βραχώδη μέρη - Το μικρό όνομα
δολοφόνου, ενός Κέννεντυ.
H tuv ο μεγαλύτερος γυιός του
Πεισίστρατου (αιτ. δημοτ.).
Μόνο όύο απ' το... μόνο — Στη
λαϊκή μας γλώσσα αυτός είναι και
γενναιόδωρος.
Και σκασίλα και ανακούφιση
Φανερώνει — Και σ' αυτόν... «κολ
λάμε».
Λαός που κατοικεί βορειώτερα
από την πατρίδα μας - Και ειδι
κός και τελικός σύνδεσμος αυτός.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΛΑΚΟΥΙΗ 2. ΑΚΡΑΤΗΤΑ 3. ΣΑ - ΡΗ (Ε)ΝΡ(Ι)Ν
(Α) 4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 5. ΔΕ - NO - (ΑΔΙ)ΚΗΜ(ΕΝΑ) 6.
ΗΣΟ - ΣΤ - ΝΑ 7. ΤΑ - ΕΛΙΤ 8 . ΚΙΜΟΛΙΑΙ 9, ΤΑ(ΨΙ) ΕΛΗΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΜΑΣΑΔΗΣ 2. ΑΚΑΝΕΣ - Κ Α. 3. AtV)P(A)
ΟΤΙ 4.
ΑΑΡΩΝ - ΑΜΕ 5. ΚΤΗΝΟΣ - ΩΛ 6. ΟΗ - ΤΕΛΗ 7.
ΥΤΝΑΚ - ΑΙΑ 8. ΣΑΡΔΗΝΙΑ 9. ΝΗΜΑΤΙΑ.

τη λεο ρα :

Αριθμός 28 70
ΠΡΟΙ ΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΛΓΙΣΤΗΡΙ ΛΙΛΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο nupit το» ΠρρκοΛίΑΓ,ίυ* Hrpuiüç
ΝιΜίππκύς £!πιμι.λ.ητής Μιχαήλ A^ivm

*>ης ως r-iri τη^ «δπ
rouu'ttoc
που·» ότι την πκ’Ότήν r»m μη>'··*- Ιούνιοι*
του χιλιοστού i:vvriiM<oiont»m *ι?ώ»ΐ)Μ»
nron δη«ηρου 119821 >\ο\y. Π»11θ’*ν
Κυριακήν

mu mini tu«: ûipuç

lOfjç n.p i«·

χρι 12ης ιιιοημβρινής r\ Hcpotii κ<ιι ι;ις to
ακροατήριο του Πρωπ»όι«ιυυ ως πυνήθιι
τόπον των ·τλ«:ιπτηρΗΐ<γρ·»>ν ρνώπιον too
Συμβολαιογράφου Br.pumÇ Ιιυλυινυυ
ΕλτώΗ:ριά0η ως r¿ri ton πλυπΓΠριιιπμυύ
υπαλλήλου η τούτου κίπΑυομΓνου. Γ.νώ
irtov ron νομίμου «ιναπληρωτού του, τη
R7ti<tttcûoci της άίΐνειπτριας ron rv Λh
ξονόρΓ.ία <&ρπκιύαης Ο,Ε. υπό την γττιο
νυηίαν Γ Μωράβας A. Πλητοάς και Σΐ»ι
νομίμως εκπροσωπούμενης δικαιούμενης
Λαμβάνειν παρά του οφειλέτου Λημη'
τρίου Λάζ. Μουρατϊδη κατοίκου \iu|to
τού το ε.τιταοπόμΕνον IWOÔV των όρα
χμο>ν 213.200. νομιμοτόκως μέχρις
φλήστως, πλέον παραγγελίας εκπελέπεως
εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοιπά έξυ

1821 Μάχη γγγο \ραγπτσάνι κατά την
οποία οι Ιερολοχίτες με επικεφαλής
τον Νικόλαο Υφηλάντη αφού παρά
μειναν ακλόνητοι στις θέσης τους,
έπεσαν ηρωίκό μαχόμενοι για την
ελευθερία της σκλαβωμένης Ελλά
δας.
1897 Υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας οριστική ανακωχή. Αυτή
ήταν η κατάληξη του ατυχούς
ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897.
1980 \υ© αραβόφωνοι οπλοφόροι ασβά
λουν στην ιρακινή πρεσβεία στη
Ρώμη και φωνάζσντας «Ζήτω ο
ΧομεΤνϊ· πυροβολώντας σκότοιααν
έναν υπάλληλο της πρεσβείας και
τραυμάτισαν έναν άλλο πολύ
βαρειά.
1981 Ο Αρι Βατάνεν κερδίζει το 28ο
ράλλυ »Ακρόπολις· για δεύτερη
συνεχή χρονιά με Φόρντ 'Εσκορτ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.40 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Γ & Λ" ΔΗΜ 1
4.10 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΠΑΝ.Ι
5.50 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
805 0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 0 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.05 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8 10 01 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.50
10.40
11.10
12.00
00.05

Π Λ Ε/ΣΤΗΡ/Α

Τον Λ Η Μ. KO YΜ ΟΥΣΗ Ί

ΝΤΑΛΛΑΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

5.00 ΝΤΕΤΕΚΤΙΘΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
6.45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7.15 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
7.45 Η ΚΥΠΡΟΣ
8.00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
8.30 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ

9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΖΩΗ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ιο β ά ζ ε υ ε
κα ι e ta fiiS c c c
xyriv

« ρ η μ ε ρ ίβ α μ α ς !

•
Εκείνοι που μπορούν να δώ
σουν καλές συμβουλές, έχουν συνή
θεις τη γνώση να μη τις δίνουν.
Φενελόν

Ράδιο ταξί

62 .5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - ΒενιζέΑου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
2 6 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
Μωραϊτη
2 3.350

—»

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά
κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ· Μαρίνα

ο«ι ν wTimmu ΜΙ» πν,Αΐσΐημίιιπμηυ ρι χρι
rrifHiTHv ΐιυίόύ. δυνάμει μι» πρικ iktiJj
niv η \* hr αριθμ 1311/82 διαταγής του
Μ.«ν Η |η.. γτνδ.μ ιοιι Miporac μμ της πχ».
πκή fi|»»A <ιιν ιμ'θι *ιφιιλί.ιη ηιπιόπομι
Ρι ίΛη . · σ»»««y*|·- ·*μ·*- <ι/η|ΐ»ημήν i»»c τούτο
o n κνκnil ί.κ Ί ΐ - “ π opUfyt 11217/27 2 Κ2
.κΙΙί Πΐ . . , ι ΓΤΙΙΚΚΙΙ.Τ*»- τ*·»· λΐΙΜΠΤΙΟΐίι Γ π»
μιληΐηυ υ·»ν *.ν ΙΙι;ρυ»« ΙΙ|ΐωηιοΐΜ>ιν
Μιχαήλ \«Μ» Λνι·νια.ιη ιλ τίίΙ»:νται Μί.
ιΜίμΐ'πιην ιΐναγΜίηηκπν πληστηριασμον
III ΜΤΤί'ΐΠΐ ΐΙθΐνΐ|Τ»Ι· ΤΙ»Ι· ΐΐνν»Γ»·|»ι.ι ·Μ(ΙΙ.ΐλΐ ΤΙ|
κΚτίιηχιβέντα ουνάμΐ.ι της απ' αριθμόν
2Η·If». H? κυτιισχι τηριαυ ΐΛΐ»ι;σ>«ος |»ι»υ.
ΙΙτπι: έν »»iMinr.onv κιίμι.νιιν i.vttV; tun
χιπρίου Λιαβατος του υπ αριΟμ VI οικυπ.
τι.τραγοινοιι ολικής ιλγιiru.OK V?K τ μ.,
άιιιιριτάις το βοριίον τμήμιι αυτού ικτα
σπας τ.μ 464 οριζόμενου γίτρηΟτ ν μ», όρο
μην Γ.Κ Ριη» πλευρών MU ακίνητα Ιίαυλου
και Λαζάρου Μυυρατίδη ιας ι.μφαινεται
π ς το υπ αριΟμ. 1712/82 συμβολαίου Otu
νομής πηνυ^ιοκτήτου οικοπέδου της συμ
}ίολαιονράφοο Βέροιας λανάης Αλεξίου
νυμϊμιας μι·.τιιγρ**φέντος cv τομια 58
αριΟμ. 22 του Ι^ιβλίο*· μεταγραφών
Υπ/λίικκΐού Βέροιας· Εντέκ; αυτού υπάρ
χη ατόγειος οικοώιμή εκ σκυροόιιμιιτος
ι.μΐΐαόού 80 τ.μ. περίπου αποτελουμενη *:κ
τριών όέ.ιαατίιυν και »:νός χιίιρου που χρη
ιημεύκι για κατάστημα. ΠεριήλΟεν κις την
κυριότηταν του δυνάμει της υπ αριΟμ.
•ι ’9130/79 όηλώσΜυς ιιποδ*>χής κληρονο
μίας κατά τμ 2/ Ιό εξ αδιαιρέτου και
β / 16417/81 δωρητηρίου αμφμτέρων της
στηιβολιιογριυίκιυ Βέροιας Δανάης Λλε
ξίου κατά της 6/1 δ. Εξετηιήβη αντίόρχ
ΙΙΟΟ.(ΧΚ).
Ως πρώτη προσφοινί δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού Βέλα χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεΟέντων ήτοι δρχ 550.0(Χ) Η
κατακΰρ<οσις γενήστται εις τον προσφέ
ροντα την μεγαλυτέρσν τιμήν τελευτιΐίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισόείιτης ημέρας
πλαστηρίϋσμού αφού προηγουμένως γί
να τρεις φοράς ττρόσνλησις προς πλειοδο
rriuv υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριυσμού υπαλλ.ήλου. όσης
δικαιούται όπως ζητήσει κυι λάβει παρ'
έκαστου π?χιοδότοι» χρηματικός εγγυή
σεις. Ά μα τη κατακυρώσει ο υπερθεμαηστής υποχρεούται να καταβά?χι α ς τον
επί του πλειστηριυσμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμο ο ς μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
.Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίατωσιν μη εμφανίσι:ως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδ«>ν θέλει συμνηφίσει το εκπλειστηρία
σμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην Το φερέγγυον ή

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Είχε και δίκιο
Η μαμά μαλώνει ΓΟν Πετράια]
γιατί παίζει ταμπούρλο την ώρα που
ο μπαμπάς κοιμάται.
- Και πότε να παίζω, καλέ μαμά,
αφού 6ε θέλει να παίζω ούτε όταν εί
ναι ξύπνιος;
ΔίΗττυχήματα
Δύο φίλοι τυλιγμένοι μ’ επιδέ
σμους συναντιούνται στο δρόμο.
- Είχα ένα αιποκινηπστικό δυστύ
χημα λέει ο πρώτος. Κάποιος δε με
είδε και έπεσε πάνω μου.
- Και σε μένα το ίδιο περίπου έγινε,
απαντά ο άλλος, με τη διαφορά όμως
ότι ο οδηγός με είδε. Ήμουν μαζί με
τη γυναίκα του.
Το 10%
Δεν ξαναπαίρνω αεροπλάνο,
δηλώνει μιά κυρία στον άντρα της.
- Κϋΐ γιατί:
- Μόλις τώρα διάβασα στην εφημε
ρίδα. ότι μέσα στο χρόνο που πέρασε
οι αεροπορικές εταιρίες έχασαν το
!0% των επιβατών τους.

μΜ π·»ν πλι.Ηκχιτών r.ivm της ιιηολύτου
κβίσιιως του ι π» του πλι.ιπτηριαπμού
υπιιλ/ήλυυ KujUlñvtdt όθι.ν οι βυυλόμκ
vi« vil ,ι νι·ιθιν uyiifMionií της πλι.ιστηρκι
σίΙηπι»|ΐι νης ως <ινι*ι πιριουσίιις. όπως
πρησι λάέΐυν μμ πληοΟίίτήππίπιν Mini την
• ν ιιρχή του ττυρόντιις ιιριζομένην ημ»;ρ»ιν
Mil ύ|(ΜIV

Ο ι:πι της εκτελεσεως
Λικμστικός Επιμελητής
MIX. ΛΝΛΝΙΛΛΙΙΣ
Αριθμός 1464
JIFOI ΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο πιιριι τω Πρωτυόικείω Β».ρι»ίυς
λίΜίσπΜ'ις
Επιμελητής
Βασίλειος
Ανάριου Λ«’ιπΜΐρης ως ι.πι της εκτιλέ
σ»:ως τοίούτος όηλοπυιώ ότι την (20ηνΐ
ρκοστήν του ιιηνός Ιουνίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριιικήν και ιιπέι me ώρ·ΐς 10ης
π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βι.ροϊιι
mu κυζ την υιΌυυοιιν των συνΐ:Λριι'ιΠΜ>>ν
mo Πρωτοηικι ίου Βεροίιις ως συνήθη το
πον των πλεΐστηριασμών ενιίιπιον της
Ιυμβο^ικιγράφου Βι.ροως Σοφίας Μπο
νάνου <·*ς επί του πλειστηριασμού υπιιλ
λήλου ή τούτου κωλυόμενου ι.-νωπιον του
νομίμου αναπληρωτοι*) του. τη επισπεύσει
της ώινι.ιστρίας της εν Θεσ/νίκη εδρευού
σης Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επιονυ
μιαν ·Βιομηχανία Επίπλων Ανώνυμος
Εταιρεία» και υπ·'? τον όιακριτικόν τίτλον
-LATO· όικαιουμένης λαμβάνειν πυρά
του οφειλέτου της Λημητρίου Αποστ.
Μάτσου, ως ομορριιΟμου μέλους της εν
Βεροία Ω.Ε Λημ. Μάτσος κμ» Σία κατοι
κου Βέροι«' το επιτασσύμενον ποσόν τοιν
δραχμών Ι08.Ζ50. νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσειυς, πλέον παραγγελίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέοεως και πλειστηριυσμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. 3286/J979 απο
φάσεως του Μονομελοιις Πρωτοι^ικείου
Θεσσα>Λ\πκης και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν οις τούτο όείκνυται εκ
της υπ υριθμ. 7440Β/1982 εκθέσεαις επί
όόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των
εν Βεροία Προποόικοιν Κων/νου Κοκκα
λιάρη εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστι
κόν π?ι£ΐστηραισμόν τα κάτωθι ακίνητα
του ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα
δυνάμει της υπ' αριθμόν 706/13 12 1977
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ητοι: Τα
πέντε (5) εκατοστά εξ αδιαιρέτου της κα
τωθι ακινήτου περιουσίας του καθ ού
Λημητρίου Αποστ. Μάτσου, κατοίκου
Βέροιας, ήν κατέχει δυνάμει των υπ'
αριθμ. 5502 και 5503/1971 Συμβολαίου
του Συμβολαιογράφου Βέροιας Αναστα
σίου Σπανίδη, νομίμως μεταγραφέντων
εις τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Βεροίας εν τόμω ΡΝΗ αριθμ. 99. Το εν
λόγω ακίνητον αποτελείται εκ δύο αγρο
τεμαχίων εκτάσεως 1248 και 2784 τ.μ.
αποτελούντων ενιαίον τοιούτον ολικής
εκτάσεως 4032 τ.μ. ή όσης εκτάσεως
πλέον ή έλαττσν είναι, συνορευόμενον γύρωθεν με ιδιοκτησίαν Χρήστου Καζαντζί6η, Σιδ. γραμμήν και με το υπ αριθμ. 17
κληροτεμάχιον. Το ως άνω γήπεδον μετά
της προ αυτού προσβάσεως και των εν
αυτώ ακινήτων ευρίσκεται εις το 6ον περί
που χιλ. της επαρχιακής οδού Βεροίας
Εδέσσης κα» εις το συνοικισμόν Κρεββατά του Δήμου Βεροίας kui της περιφέρειας
του Ειρηνοδικείου Βεροίας. Εντός της
εκτάσεως υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο
διαλογητήριο - ψυγείο. Εξετιμήθησαν τα
πέντε εκατοστά εξ αδιαιρέτου κατά την
κατάσχεσιν προχείρως και ανεξόδως αντί
όρχ. 1.000.000. Ο ως άνω αναγκαστικός
πλκιοτηριοομός ενεργείται δυνάμει της
υπ' αριθμ. 10637/6-5-1982 δηλώαεως
συνεχίσεαις ματαιωθέντος πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου
Βεροίας Σοφίας Μπονάνου-Μεταλλϊδου,
ήτις εκοινοποιήθη προς ούς ο Νόμος ορίζει.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού βέ/χχ χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκημήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 500.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσψέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 3η σελίδα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ιουνίου 1982 οτην εκκλησία Μητροπόλεως
Βεροίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του προσ
φιλούς μας γιού και αδελφού

ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΥΦΑ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να ενώσουν
μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η μητέρα, τα αδέλφια
οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι Βερόης 15.

ΜΙΘΧΘΖΜΘΧ ΤΜ
ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
μι περισσότερη φροντιοα. για να
αστράφτει navio τπυς το φώς
Ια τζάμια: Πρέπει να τα ςεπκονί
ζι:τε καθημερινά. Mui ψυρέι την ε|5δο
μάάα να τα καθαρίζετε με ένα από τα
ειδικά προϊόντα που κυκλοφορούν
στα εμπόριό Μην καθαρίζει, ποτέ τα
τζάμια όταν πέφτει κατευθείαν επάνω
τους ο ήλιος, γιατί τότε θα πχημοτι
σιούν λεκέόες Να μην ξεχνάτε να
καθαρίσετε και τα. μάρμαρα και til ξύ
λινιι πλαίσια γύρω στο παράθυρο.
Τα τζάμια στα παράθυρα και στις
πόρτες μπορούν να καθαρίσουν μ:
τους ακόλουθους τρόπους:
Με νερό ή νερύ και αμμωνία και
χαρτί ι.φημι.ρίόας.
Με νερό και όταν στεγνιώτουν να
τα περάσετε με οινόπνευμα.
Με τα ειδικά προϊόντα που κύκλο
φορούν στο εμπόριο.
Οι λαμπτήρες: Αρκεί να τους
ξεσκονίζετε καθημερινά Για να πππόίδουν όμως όσο φώς χρειάζονται οι
λάμπες πρέπει πότε πότε να τις βγά
ζετε από τα φωτιστικά και να τις πλέ
νετε με ένα σφουγ-/αράκι βουτηγμένο
σε σαπουνύόα. Τις σκουπίζετε και τις
ξεπλέντε με ένα κομμάτι μπαμπάκι
βουτηγμένο σε οινόπνευμα.
Τα τζάμια από τους πίνακες:
Περάστε με ένα κομμάτι ύφασμα βου
τηγμένο σε οινόπνευμα ή σε απορρυ
ποντικό, και γυαλίστε με δέρμα. Η
μέθοδος αυτή απαιτεί προσοχή. Η
υγρασία μπορεί να περάσει από το
γυαλί και να καταστρέψει το έργο.
Οι καθρέπτες: Λεν αντέχουν στην
υγρασία και ότυν μαυρίζουν δεν
υπάρχει φάρμακο. Πα να τους καθα
ρίζειε ξεσκονίζετε και περνάτε με
πανί βουτηγμένο σε οινόπνευμα. Αν
έχετε καθρέπτες με χρυσή κορνίζα,
μπορείτε να τους καθαρίσετε με νερό
και μαγνησία. Λεν καταστρέφει τη
χρυσή πατίνα.

Την άνοιξη ο ήλιος πέφτει στο
τζάμι« που πρέπει να αστράφτοω'·
Είναι λοιπόν καιρός vu τα καθβρω®*®·

ΧΡΗΣΙΜΑ
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•
Στην Ιαπωνία ένας οργανι
σμός δημοσίων σχέσεων, κατασκεύα
σε ένα αντίγραφο από πλατίνα του
Φ ορέματος, που φορούσε η ?.αίδη
Νταίόννα την μέρα του γά μ ο υ της.
Αυτό το αντίγραφο που στοίχισε
δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιά
δες γαλλικά φράγκα, αποτελείται από
φύλλα πλατίνας πάχους, 0.00002
χιλιοστομέτρων κυι εκτίθεται σε μιά
βιτρίνα του Τόκυο.
• ’ Ενα αυτόγραφο του αρχηγού
της ισλαμικής επαναστάσεως Χομεϊνί
πουλήθηκε σ' έναν πλειστηριασμό
της Νέας Υόρκης αντί 800 δολλαρίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
προϊσταμένου της εταιρίας πλειστηριασμών της αμερικανικής πρω
τεύουσας. η τιμή αυτή είναι η μεγα
λύτερη που πληρώθηκε ποτέ για ένα
αυτόγραοο ζώντσς ατόμου.
• Κανείς και καμιά δεν μπόρεσε
να φτάσει το ρεκόρ της: Η Λυτικογερμανίδα γραμματέας Γκαμπριέλε
Ντόνατ από την Κάρλερουκ γράφει
680 «χτυπήματα» στην γραφομηχανή
το λεπτό! Δηλαδή 11 χτυπήματα το...
δευτερόλεπτο.
Για σύγκριση, ο «γρηγορότερος»
στενογράφος της Δυτ. Γερμανίας
φτάνει «μόνο» τις 470 συλλαβές το

λεπτό.
•
Κατά το 1934 ξέσπασε πυρ*0'
γιά στις μεγάλες αποθήκες κρσσιών
του Λός Γκάτας της Καλιφόρνιβ?Επειδή δεν υπήρχε πρόχειρο νερό. °!
πυροσβέστες χρησιμοποίησαν κρα®1
και έσβυσαν την πυρκαγιά πριν καί#'
στρέψει όλες τις αποθήκες.
• Ο Σάρλ Ζάν Σανσόν. διετέλ*'
σε πρώτος δήμιος του Π αρ ισ ιο ύ <>{
ηλικία 7 χρόνων. Το έργο του δήμ' 0*1
του Παρισιού περιερχόταν κλήρο'·0'
μικά στην οικογένεια Σανσόν. Ό ώ ν
ο πατέρας του πέθανε κατά το 1726 0
Σάρλ ήταν 7 χρόνων. Παρά τη μιΚΡί
του ηλικία ανέλαβε τα καθήκονι®
του υρχιδήμιου πυριστάμενος σ' σλβί
τις εκτελέσεις, τις οποίες όμως έκ°'
ναν οι βοηθοί του. Το πρώτο κεφά^
έκοψε ο ίδιος σε ηλικία 10 χρόνα^·
• Ο κ. Τζώρτζ Ράϊτ στο Σων
Ραψαέλ της Καλιφόρνιας έχει έν<ι
ρολόϊ που κατασκευάσθηκε στο Λο^
δίνο πριν 200 χρόνια και που πηΥ°)1
νει και σήμερα περίφημα. Το ρολόι
αυτό δε χρειάστηκε ποτέ να εΠ·'
σκευασθεί,
• Το πουλί που κοροϊδεύει είν^
η ναλιάντρα. Δεν έχει δικό
«λάηδημα, αλλά μιμείται όλα τα άλ
λα (άδικά πτηνά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ Σ
ΚΑΡΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ

Μ ΑΓΑ A ΡΟΥΣΣΑΚΗΚΟ ΤΖΑΜ Π ΑΣΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Μετεκόμιααν και δέχονται
ΕΑΙΙΑΣ 20 (Ά νω θεν πιτσαρίας Μ ΙΣΣΙΑ)

Μ Αλίζάνδρου 17 τηλ. 29.231
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
180
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

STUDIO
100

260
120

Δίσκοι αλλαντικών σ€ μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛ ΕΜΟΣΟΓΛ Ο Y
Κάθε είδους φυτογραφία

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΗ ΜΟΔΙΣΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 (Δίπλα στον OTE)

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ
ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ

Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031

Γρήγορη παράδοση

ΒΕΡΟΙΑ

Λ
roo
121
19$

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΣΓΛ'Λλ

«ΛΑΟΙ*

nepooTOJTi 4 Ιουνίου «982

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

·* * * - # .* * * * - 3

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
* * * * - * * * * - * * - * * .* .* * - * * * * * - * + u-

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ
ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ
Προπορεύονται τα ΚΟΡΑΚΙΑ και
ακολουθούν οι ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ
Τ τΙ°
Σάββατο - Δευτέρα
Λ™ί>τη συνεχίστηκε για 4η εβδομά*0 Τουρνουά ανεπισήμων ομάδων
με- τα εξής αποτελέσματα.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑ 0-7
& μεγάλη ημέρα τα ΚΟΡΑΚΙΑ
λετρίναν τον ελλειπή ΣΚΟΡΠΙΟ
Ύ'τκόρ 7-0.
Οπως άλλωστε δείχνει και το
αποτέλεσμα η ανωτερότητα
Γ®ί^ των δύο αντιπάλων ήταν
'"*γήζ. Οι νικητές άνοιξαν την
ι/® “1 των τερμάτων στο 2 μόλις
■■Ττό της συναντήσεως με τον Αϊδι*γ1· για να ακολουθήσουν άλλα δύο
ΚΟλ μ(; Ιον ν,μόπουλο σΤ0 15· και
. αντιστοίχως και να κλείσει το
™2Ρονο με 4-0 χάρις σε έξοχη
^ “λιά του Σανίκη (34').
ν επανάληψη οι πάρα πολλοί
” ββλ.οι που βρέθηκαν στο γήπεδο.
Την ευκαιρία να χαρούν ανεπα^•Ίπτες στιγμές του Λάζαρου
ι*παδόπουλου, που θύμισε το ένδο

ξό του παρελθόν, πετυχαίνοντας τρία
τέρματα με ωραιότερο φυσικά το
τελευταίο μιά και με διαδοχικές τρι
πλές πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα
με τελευταίο τον διοπτροφόρο τερμα
τοφύλακα Συριόπουλο.
Διαιτητής Αλμασίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΡΑΚΙΑ: Ψωμιάδης, Ανδρεάδης (36' Ντίνας) Χατζηκυριακίδης
(46' Νικολάου) χάρτης (51' Σφήκας)
Σανίκης, Καλπάκης, Εκμεκτσόγλου,
Καρανίκης. Σιμόπουλος (36' Πέτκος)
Παπαδόπουλος Λ.. Αιδινίδης.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τεντόγλου (36'
Συριόπουλος) Παπαδόπουλος, Καρασαββίδης,. Ψαλτίδης, Δέλλιος (36'
Τεντόγλου) Μωύσιάδης (36' Αβραμίδης) Ζήσης. Βασιλειάδης. Μουταφί
δης (36' Κοτρίδης) Μουρατίδης,
Γεωργιάδης.
ΚΕΤΕΣΠΟΡ ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ 10
Ά δ ο ξο τέλος είχε ο δεύτερος αγώ
νας της ημέρας μεταξύ ΚΕΤΕΣΠΟΡ

λιδης, Μπαμζέλης, Μπούρας.
ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ:
Μιχαηλϊόης.
Πατρέλης. Γκανάρας, Ζιασιάκος,
Κυπαρισόπουλος (59' Τσάμης) Θεμε
λής (53' Γκοτζαμανίδης) Μαρμαράς,
Μπαρμπαρούσης, Τσαντεκίδης (25'
Βέρρος) Σωζερίδης. Πατσίλας,
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ-ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ 2-1
Ο αγώνας αυτός, καθώς και ο
δεύτερος της ημέρας έγιναν κάτω
από δυνατή βροχή, η δε ατμόσφαιρα
ήταν φιλικότατη και θύμισε παλιές
καλές μέρες του τουρνουά.
Στον αγώνα λοιπόν ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ-ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΥ νικητές ανιιδεί
χθηκαν οι πρώτοι με τέρματα 2- 1.
Ο ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ αφού στο 9'
έχασε πέναλτυ με τον Μαρμαρά
(δοκάρι) στο αμέσως επόμενο λεπτό ο
ίδιος παίκτης κατόρθωσε να δώσει το
προβάδισμα στην ομάδα του.
Οι μετέπειτα νικητές ισοφάρισαν
στο 18' με ένα σπάνιο σε εκτέλεση

ΚΡΑΤΗΣ με τον «δανικό* Σιδηρό·
πουλο (Παυλάρα) στο 47'. Ο Γιάννης
Παπαστάμκος με δύο έξοχα τέρματα
που πέτυχε στο 53' και 68' «σφράγισε» την νίκη της ομάδας του.
Διαιτητής ο κ. Τσολάνης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΤΕΣΠΟΡ: Τατσίόής. Ιωσηφι
δης. Τσορακλ(6ης, Καραλής, Κεμα
λίδης, Χειμωνίδής, Κούτρας (10'
Κούνδουρος) Σακαλής, Μπαμζέλης.
Μπούρας, Γ. Παπαστάμκος.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:
Χριστοφορί
δης, Στριμπίνος. Λιιζίιριώτης, Καρατίδης, Σιδηρόπαυλος, Μωύσιάδης,
Ζήσης, Ρούσσος 11, Κεμαλαδης,
Φωτιάδης. Ρούσσος I.
ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΟΥΪΝ
Ποιοτικά πολύ καλύτερος του
αναμενόμενου ο αγώνας μεταξύ των
ομάδων ΚΟΡΑΚΙΑ-Κ0ΥΪΝ έληξε
με νίκη της πρώτης και με σκόρ I ·0.

Το μοναδικό και νικητήριο τέρμα
του αγώνα επετεύχθη στο τελευταίο
λεπτό (Αιδινίδης) και ισω; ίσως η
αντίδραση των ηττηθέντων και η εν
γένει
άσχημη
κατάσταση
που
δημιούργησαν μετά την λήξη, να
οφείλεται στο γεγονός αυτό.
Διαιτήτευσε ο κ. Τσολάκης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 2η σελίδα
. Kiintmi πλειοδότου χρηματικής εγγυη
n u e Ά μ υ τη κατακυρώσει a υπερθι,μαπ
στη; ιιποχρεούτοι να καιαβαλει ο : τον
«τι του πλειστηριασμού υπάλληλον το
■. πλοητηρίυσρυ εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμτλητί α ς το Δημόσιον
Iμμααν (I ροφιίον Πάρακφτιιθηκών και
Vivcñiiv) προσκομιδών τσι το σχετικόν
γραμμάτων ti ; ΤΟ, ι τ ι του πλαστήρια
σμιιιι ιιπάλληλον, άλληκ, ενι:ργη(ιήσειαι
αναπλειστηριασμό: νατ α ϊτο ύ το έξοδα
tuu onttrcm θέλουν κιστριιχθεΐ παρ’ αυτού
ανμνκιισηκώς κι» 6 '« προσωπικής του
Κρατήσει.);. Εις πιρίπτωσιν μη ι.μφανι
οεΐίΐς τελευταίου πλειοδότου ο ιππσπε»
Λιιιν θκληι πιιρψηφίάει το εκπλειστηρίσ
πμιι εις την ππιίτησ ιν του Γο κηρύκεια
όικαιώμαπι ως και του επί του πλευττη
ριασμού υπαλλύλοι. βιιρμνουοιν τον
τελευταίο»1 πλειοδότην ~ο φερέγγυον ή
μη των πλειοδοΐιυν είναι ιης οπολύτου
κρίπιΐιις του επί του πλειστηριασμοΟ
υπάλληλου. Κα/οίιντοι όΐίι.ν οι βοιΑόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλιιπτηρια
σθηοομένης ι,ις άνω περιουσίας. Λπιιις
nponí λύουν και πλειοδοτήσι,ισιν κατά την
ευ αρχή του παρόνιος υριζομί.νην ημέραν

και ώραν
Ο επί της Γκτιλί σι.ιιι;
Λικαστικδς Επιμελητής
ΒΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Αριθμός 1461
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΝΛΓΚΑΣΠΚΟΥ
ΠΛΕΙΕΤΗΡΙΑΙΜΟΥ AKINHTUN

Ο παρά τυι Πρωτοδικεία) Βιροίας
Δικαστικός
Επιμελητής
Βαοίλιιος
Ανόρςου Λάσκαρης ως ρτί της τκτελέ
σεως τουΗιτυς όηλοπυμίι ότι την Ι?Οην)
εικοστήν του μηνος Ιουνίου 1982 έτους.
ημέ|κιν Κυριακήν και οπό τα; ώρας Κτης
π.μ. μέχρι ί 2ης μεοημβρινής εν Μακρο
χωρίιιι Ηριιύίας και εις τα Κοινοτικόν
Κατάστημα ί.ίακροχωρίου ως συνήθη τό
πον tiov πλαστηρωσμών ενώπιον του
νομίμου ανυπληρωτον, του. τη ίπκτ-χυοιι
της όανειστρίας εν Αθήναις ίδρευούσης
Α.Ε. από ιην t.TujνΊΐμίιΐ'. «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΙΣΤΕίίΣ A 0 ·. νομίμως τκπροοωπου
μένης όικυιουμένης /op(Wvuv παρά του
οφειλέτου της Ιώάννου ΔημητρίΟύ Παπαδυπρΰλου κατοίκου Μακροχωρίου Ημα
Αίας το επιτασσόμενον ποσόν των δρα
χμών 907.S30, νομιμοτόκινς μέχρις τξο
φλήσεως. πλέον παραγγελίας ικτίλέβίως
εκ δραχμών 1200 και πάντα τα Ixnnù έξο
δα ι.κτελέβεω; και πλειστηρωσμού μέχρι
πιρατος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλτ.
σιν των υτ' αριθμ 182. 183. 184,
185 1981 διαταγών πληρωμής του Μονο
μελούς Πρωτ/κειου Βέροιας και των σχε
μια ακόμη φορά μ£ την απουσία του
τικών τους τον άνω οφειΜτην κοινσποιηΛάκη Θεοδωρίδη αρχηγού του
0UOÔIV επιταγών προς π/,ηριομήν ας τού
ΣΚΟΡΠΙΟΥ ο οποίος σκόρπισε στην
το δείκνυται εκ της »π' αριθμ. 70190.
κυριολεξία δεχθείς 6 τέρματα από
■Ό20Β. 7022H/1981 εκθέσεων (πιδόοιως
τους ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ, που χωρίς τον
του Δικαστικού Επιμελητού των εν
ΒεροΙα Πρωτοδικών ίηρητρίου Τσορμ
«ταραξία» Αντώνη Ποζιάδη «έπιαπατζΐδη εκτίθενται εις δημόσιον ιινυνκα
συν· σπουδαία απόδοση.
στικόν πλειστηριασμήν :α κάτωθι ακίνητα
•
Μη συμπληρώνοντας ενδεκά
του ανωτέρω οφειλάπομ κατπσχβθέντβ
δα ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στον αγώνα
δυνιίμυ της ΙΜΤ αριθμ. 1358/17-6-1981
του με τα ΚΕΤΕΣΠΟΡ χρησιμοποίη
κατασχετηρίου εκθιίσεώς μοο. Ητοι:
σε περί τους 6 ξένους παίκτες, πράγ
Ένι ς αγρός - οικόπεδο) ολικής εκτιΐοεως
μα που ξένισε τους φιλάθλους, την
500 τ,μ. κείμενον εις θέβιν «Αλάινια ή
απορία των οποίων έλυσε ο Πάρις
Τσάμικο« της κτηματικής περιοχής της
Κοινά:ηιας Μακροχαφίου και της περί
Παπαδόπουλος λέγοντας τους πως
φερείας του Ειρηνοδικείου Βέροιας, συνοτην ομάδα του ΚΕΤΕΣΠΟΡ μόνο
ρευόμενος γύρωθτν με αλωνύτοπον. με
μιά μικτή μπορεί να την οντιμετωπίιδιοκττιοίας Χαρ. ΓαλΔίκα, με διαθέσιμον
σει
έκτασιν. δρόμον και Ευσταθίου Παρο
• * Ενας από αυτούς που ενίσχυ
οκευοπούλου. Εντός αυτού υπάρχει οικο
σην τον ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ήταν και ο
δομή (οικία) κιραμοσκτπής με 6ί>0 διυμά
γιός του Ηλϊα Κεμαλίδη. Έτσι ποτέ
τια, χιόλ» κουζίνα 60 τ.μ. περίπου με
ρας και γιός βρέθηκαν αντιμέτωποι
υδραυλικήν κι» η/υκτοικήν εγκατηστσ
και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο
σιν. Εντέις του οικοπέδου υπάρχουν διο
Ι,»ρο ποραπηνματη. Τούτο κατέχει ο κσθ
μικρός φόρεσε τα γυαλιά στον μεγά
ηύ δυνάμει του νπτ' υριθμ. 575/67 Συμβο
λο.
ληίαυ του Συιιβο)μ«υΥ(ΐάφομ Βέροιας
• Οσάκις τραυματίζεται παίκτης
Αναστασίου λιταόδη μκτανριιφέν εν tô
της ΚΟΥ'ΪΝ ο μασέρ της ομάδος,
μω ΡΙΗ άριθμ. 51 του Υποθηκοφυλακείου
αντί για νερό μεταφέρει μέσα στον
Βέροιας. Εξε-πμήθη αντί 6ρχ· 81X1.1)00.
αγωνιστικό χώρο και προσφέρει
Ως πρώτη προοψιιρύ (ίια την έναρξιν
παράλληλο στον τραυματία ουΓσκυ.
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμείιοει η
Ίσως γι' αυτό να βλέπουμε συχνούς
πυρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
τραυματισμούς στην ομάδα της
του I '2 της γενυμένης κκχιμήοέώς των
κπτασχεθένπων ήτοι δρχ, ηοΟ,ΙΧΚΐ Η
ΚΟΥΪΝ.
«ςτιακύρωσις γενήσεται εις ιον προσφέ
ΐχιντα την μεγαλυτίραν τιμήν τϋα,υταίον
πλειυίχιιην την Ι2ην εΐιςκκν της μεσημ
βρίας της άνω κάθυρισΟείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρε(ς φοράς πρόακληαις τ.ρος πλχιοδοσίαν υπό toil κήρμκιις τη εντολή του ε.πί
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
αγών. ρ.
δικαιούται όπως ληι ηοι.ι κμ> λάβει παρ'
Ομάδες
έκαστου πλειοδότου χρηματικός ιγι'ΐή
6 IÜ
ΚΟΡΑΚΙΑ
σεις. Αμα τη κατσκτ'ρώσει ο ηπερΒεμαηΚΕΤΕΣΠΟΡ
ό α
6 8 ' στής υποχρικιιίιιιι να καταβάλει εις τον
ΣΤΑΥΡΛΕΤΟΙ
επί του πλειστηριασμού υπώλληλ.ον μι
5 6
ΚΟΥΪΝ
ι,-τπ/Λπιτιρίιισμα εις μετρηιά ή vu καιαθέ
6 5
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ
5
3
ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ
5 3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
5 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΚΟΡΑΚΙΑ:
Μπουρδούβαλης
136 Η'ωμιάδης) Ντίνας (36 Σανίκης)
Νικολάου (48' Σφήκας) Χόρτης.
Καλπάκης, Καρανίκας, Σιμόπουλος
(36' Ανδρεάδης) Χωμιάδης (36'
Καρασαββίδης) ΑΤδινιδης, Εκμεκτσδγλου. Λ. Παπαδόπουλος,
ΚΟΥΪΝ: Πκρηφανόπουλος. Ντι·
βανίογλου, Μπαρμπυρούσης, Κεφαλίδης. Γ. Ποζιάδης, Πένσας, Ζήσης.
Τυοτσόγλου. Μέμης (66 Γκιλιόπουλος) Πετρακόπουλος (47' Κ. Ποζιά
δης) Ζουμπουλίδης.

Παραλειπόμενα

H ομάδα roo ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ που κρατά σταθερά την— τελευταία θέση στον
βαθμολογικό πίνακα, αφού or. S αγώ να, κατόρθωσε να μην πετύχει καμιά νί
κη!/, να δεχθεί 20!! τέρματα, ι·α σημειώσει μόνο 2!! και να συγκεντρώσει 0!!
βαθμούς.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μ έλος Ε.Ι.Η.ΕΙ
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
•ραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητραπόλεως 72
Τπλ. 23.137 - 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
¡Ιδιωτών
^ υο τεΙω ν-Σ υλ^Ύών-Γ.Π Σ.-Κοικαι ΕΠΕ
'Ηΐών - Οργανισμών
•Γ Σ - Τραπεζών

δρχ. 1500

δρχ 2 0 0 0
δΡΧ 30 0 0
δρχ 4.000

I μκ,
^ ί , Ρόγραφα όημοσιευό
Vu *1 δχι δεν επιστρέφονται.

- ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΥ, μιά και τα τζιτζικια
απεχώρησαν πέντε λεπτά πριν από
την λήξη του αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυτρίας για το τέρμα που κατακύ
ρωσε στο λεπτό αυτό ο διαιτητής
κ,Αλμασίδης, πριν από την επίτευξη
του οποίου κατά την άποψή τους,
προηγήθηκε φάουλ του σκόρερ
(Παπαστάμκος!) επί του Γκανάρα.
Και εάν ακόμη δεχθούμε και το
δεχόμαστε, σαν δίκαιο το παράπονο
των Τζιτζιακών, την ενέργεια τους
την κακίζουμε, διότι πέραν όλων των
άλλων ο κ. Αλμασίδης ήταν άριστος,
τόσο στον αγώνα αυτό, όσο και στον
προηγούμενο.
Ο ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ ξάφνιασε με το
αγωνιστικό του πάθος και τον τρομε
ρά γρήγορο ρυθμό που έδωσε στην
αρχή του αγώνα. Η δραστηριότητά
του όμως αυτή που κράτησε για ένα
ημίωρο περίπου, δεν έφερε το ποθητό
αποτέλεσμα, αφού στο 14' είχε δοκά
ρι με το Μπαρμπαρούση.
Με την πάροδο του χρόνου, οι
καθηγητές που όλο αυτό το διάστημα
το αντιπαρήλθαν με μεθοδικότατα
και ψυχραιμία Αρχισαν να παίρνουν
την πρωτοβουλία των κινήσεων και
στο 40' κέρδισαν πέναλτυ (ανατροπή
I. Παπαστάμκου) το οποίο όμως δεν
κατόρθωσαν να αξιοποιήαουν μιά και
ο Κεμαλίδης. έβγαλε την μπάλλα
άουτ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΤΕΣΠΟΡ: Μουρατίδης. Τσιομεσίδης (44' Ιωσηφίδης) Καραλ.ής,
Τσορακλίδης, Τζίμπουλας, Σακαλής
(60' Τατσίδης) Παπαστάμκος I.. Χειμωνίδης(55' Παπαστάμκος Ε.1 Κεμα-

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠ Ο Υ Μ Η ΧΑΝΩΝ ΑΥΤΙ ΤΩΝ

γκόλ ιου Σπανού, ενώ την νίκη
στους ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥΣ χάρισε ο
ΧΆΘανασίου στο 46'.
Διαιτήτευσε ο κ. Λάσκαρης,
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΛΕΤΟΙ: Σιφνιός. Ιακωβίδης, Μουρατίδης Γ., Αχτσελίδης.
Λντωνιάδης, Κορώνας, X "Αθανα
σίου, Καμπαΐλής, Καλιάνης, Παντελιάδης. Σπανός.
ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ: Μπαρμπαρούσης
(36' Τσάμης) Γκανάρας, Πατρέλης,
Σωζερίδης, Μπλατσιώτης. Τσάμης
(36' Μπαρμπαρούσης) Θεμελής, Βέρ
ρος, Μαρμαράς, Ζιασιάκος, Κυπαρισόπουλος.
ΜΠ1ΕΜΠΗΔΕΣ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ 6-0
Σαρωτικοί οι ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ,
σκόρπισαν στους πέντε ανέμους τον
ΣΚΟΡΠΙΟ συντρίβοντάς τον με 6-0.
Ο Γιάννης Αποστολίδης άνοιξε
το σκόρ στο 5' μόλις λεπτό με κτύπη
μα φάουλ ενώ ο ίδιος παίκτης τρία
λεπτά αργότερα ζευγάρωσε τα τέρμα
τα της ομάδος του. Στο 17' ο Ιωαννί
δης έγραψε το 3-0 και στο 24' ο
Χατζάκης το 4-0. Τα δύο τελευταία
τέρματα των ΜΠΕΜΠΗΔΩΝ πέτυχαν οι Ιωαννιδης (49') και Μακρυκώστας (61'). Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ο ΣΚΟΡΠΙΟΣ έχασε πέναλτυ με
τον Μουρατίδη,
Διαιτητής ο κ. Λάσκαρης,
Η σύνθεση της νικήτριας: Τσαχουρίδης, Μιχαηλίδης. Βακιάνης,
Μπόσδος. Βασιλόπουλος, Ιωαννιδης.
Θεοδοσιάδης, Πούλιος, Μακρυκώστας. Χατζάκης, Αποστολίδης.
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΕΤΕΣΠΟΡ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3-1
Για μιά ακόμη φορά ο ΙΠΠΟ
ΚΡΑΤΗΣ δεν κατόρθωσε να συμ
πληρώσει ομάδα, έτσι χρησιμοποίησε
αρκετούς (6) ξένους παίκτες και
παρόλα αυτά έχασε από το ΚΕΤΕ
ΣΠΟΡ με σκόρ 3 -1
Οι Καθηγητές ξεκίνησαν επιθετι
κό και αφού στο 8' έχασαν πέναλτυ
(Μπούρας) και στο 14' είχαν όοκάρι
πάλι με τον Μ πούρα, στο 29' με σκό
ρερ τον «δράστη» των προηγουμένων
φάσεων κατάφεραν να προηγηθούν
στο σκόρ, για να ισοφαρίσει ο ΙΠΠΟ-

• ' Ενας χημικός (Μουταφίδης)
και ένας φυσικός (Χ’ Κυριακίδης)
βρέθηκαν το Σάββατο προσωπικοί
αντίπαλοι στον αγώνα ΣΚΟΡΠΙΟΣ-ΚΟΡΑΚΙΑ. χωρίς ωστόσο να
υπερτερήσει ή να υστερήσει ο ένας
επί του άλλου.
•
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρα
κολουθούσε τον πιό πάνω αγώνα ο
Ταστσόγλου, μιά και κινδύνευε να
χάσει την πρωτιά στον πίνακα τον
σκόρερς από τον Λ. Παπαδόπουλο,
την οποία και έχαοε την ημέρα εκείνη
αφού ο Λάζαρος με τα τρία τέρματα
που πέτυχε τον υποσκέλισε κατά ένα.
• Σε ένα φάουλ που κέρδισε Ο
ΣΚΟΡΠΙΟΣ στην περιοχή των
ΚΟΡΑΚΙΩΝ στο τείχος που έκαναν
Οι τελευταίοι κάθησε και ο Νίκος
Σφήκας. Νομίζουμε πως οι άλλοι
ήταν περιττοί μιά και μόνος του
έκλεισε την εστία.
• Νά λοιπόν και ένας διοπροφό
ρος στο τουρνουά. Πρόκειται για τον
Κώστα Συριόπουλο που έπαιξε, λό
γω ανάγκης, τερματοφύλακας στον
ΣΚΟΡΠΙΟ. Η πλάκα έγινε όταν ο
Συριόπουλος ύστερα από ένα μπλονζόν σωτηρίας, έψαχνε να βρει τα γυα
λιά του, τα οποία τελικά βρήκε χάρη
στην βοήθεια ενός συμπαίκτη του
• Τον Γερμανό προπονητή του
ΑΡΕΩΣ Κράμερ μας θύμισε ο Θεμε
λής, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο
κατέβαινε από την κερκίδα για να δώ
σει οδηγίες στους παίκτες του ΤΖ1·
ΤΖΙΑΚΟΥ.
• Ο Γιάννης Παπαστάμκος του
ΚΕΤΕΣΠΟΡ. με την συμπεριφορά
του προς τον διαιτητή στον αγώνα
εναντίον του ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΥ κινδυ
νεύει να μπει στην λίστα των πλέον
γκρινιάρηδων παικτών του τουρ
νουά.
•
Στόχος των φωτορεπόρτερς,
κατά παραγγελία του Παπατζίκου
ήταν ο Παναγιώτης Βέρρος.
• Σκανόαλωδώς
μεροληπτεί
υπέρ του αδελφού του ο κώουτς του
ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΥ Θεμελής. Σκεφθείτε
ότι για να τον αντικαταστήσει και να
περάσει στην θέση του τον περίφημο
Γκοτζαμανίδη χρειάστηκε να το
απαιτήσουν αυτό όλοι οι φίλαθλοι.
• Επιτέλους τα ΚΟΡΑΚΙΑ απέ
κτησαν κερκίδα. Δημιουργός της ο
παλιός συμμαθητής των περισσοτέ
ρων παικτών Στέφανος Οικονομόπουλος, ο οποίος με την λυκοπουλίστικη κραυγή «κρά-κρά-κρά είμαστε
κοράκια τρομερά» χαλούσε στην
κυριολεξία τον κόσμο.
• Ευκαιρώ Υ*ο ανπανάληπτο
ρεκόρ έχασε ο Φώτης Καλλιάνης των
ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ. στον αγώνα της
ομάδος του προς ί° ν ΓΖΙΤΖΙΑΚΟ,
μιά και σε όλη την διάρκεια του ήρθε
μόνο μιά φορά Π!· επαφή με την
μπάλλα και αυτήν στο τελευταίο πεν
τάλεπτο.
•
Λυπηρό επεισόδιο συνέβη στο
τέλος του αγώνα ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΛΕΤΩΝ μεταξύ δύο παι
κτών του πρώτου, με φταίχτη ασφα
λώς τον ψηλότερο από τους δυό.
• Οταν λείπει ο γάτος χορεύουν
τα ποντίκια. Αυτό αποδείχθηκε για

Σουβλάκι
Κουζινέτο - Πιστόνια - Βαλβίδες *
Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και κολλά άλλα

ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

MIMIS

ΣΤΑΛΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25044/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 62.118’- ΒΕΡΟΙΑ

σει τούτο αμεληΠ εις το Δημόσιόν
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γικιμμάτιον εις τον επί του πλαστήρια
ομού υπάλληλε)»-, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ αυτού
αν«γκαστικώς και δια προσωπικής του
κράτήσεως. Εις πιιρίπτωσιν μη εμφανίσκω; :ελτ.υταίου πλειοδότου ο επισπεύ
όων θέλει συμψηφίσει τα εκπλειστηρίοσμα εις την απαίτησίν του. Το κηρύκεαι
όικοιώματα οις και του επί του πλειστηριασμου υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
ττλτυταίον πλειοδότην. Το φερέγγυου ή
μη των πλαποδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούναιι όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειοτηρια·
σΟηαομένης ως uvm περιουσίας, όπως
προσέλθουν κι» πλειοδοτήσωαιν κατά την
ι » αρχή τον παρόντος οιιιζομένην ημέρα»
και ώραν.
Ο επί τη; εκτελέβεως
Δικαστικός Επιμελητής

ΒΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Αριθμός 5919
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ

Ο παρά :« Πρωτοδικεία! Βέροιας
V».αστικό; Επιμελητής Φίλιππος Αποστιιλου Κοκκαλ.ιάρης. μις επί της εκτιλέστως κιιουτυς δηλοποιώ όη την (20ην)
ιικοστήν του μηνάς Ιουνίου του 1982
έτους, ημέραν Κυριιικήν και από τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
ι> Βε|»ιία και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας, ως
συνήθη τόπον των πλιπατηριασμών και
νωπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας
Χιιριιωνυς Πάπιιχρυσιίνθου. ως επί του
τ,ίχιστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κι.ιλυομένόυ ενώπιον του νομίμου ανα
τληρωτού του, τη επισπεύσει του δανεισιού Χρήστου Σταυροπούλαυ, κατοίκου
Θεσ'νίκης. Διοικητηρίου 29, δικαιυυμέ.·
νου λαμβανειν παρά του οφειλέτου του
Δημητρίου Μπινιόλα του Αρκηπόους,
κυτοικου Βέροιας. Ελευθερίας ο, το cmτιιηπύμκνον ποσόν των δραχμών 594 33Σ
νομιμοτόκιος μέχρις εξοφλήσεως, πλέον
παρογγελί«ς κκτελέσεως εκ δραχμών
8400 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέοεΐιις και πλατιστηριοσμού μίχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτελεσιν των
υπ' αριθμ. 3695, 3696. 1640. 2700. 5770.
5598 και 5599/1979 διαταγών πληρωμής
του κ Ειρηνοδίκσυ και Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και των
σχετικών προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεισών επιταγών προς πληραιμήν, ως
τούτο δόκνυται εκ των υπ' αριθμ. 6466Γ,
6465Γ. 6464Γ. 6463Γ. 66Ι9Γ. 7277. 7278
και 1980 εκθέσεων επιδόσεως των Δικά
σηκών Επιμελητών ίων εν Βεροία Πρω
τοδικών Φιλ.ίππσυ Κοκκαλιάρη και Δημη
τρίόυ Μπκοικιάρη, εκτίθενται εις δημό
σιον αναγκαστικόν πλ^ιοτηριασμόν τα
κάτωθι ακίνητα tou ανωτέρω οφειλέτου
κατασχεθέντα δυνάμει της υπ' αριθμ.
5719/9 9-1980 κατασχετηρίου εκθεσεώς
μου. Ητοι: Ενα διαμέρισμα του τρίτου
ορόφου υπέρ το ισόγειον της επί της οδού
Γλευθερίας οριθμ. 6 κειμένης πολυκατοι
κίας του ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδι
κείου Βέροιας, εμβαδού 50 τ.μ, με ποσοστόν εξ αδαιιρέτου επί του οικοπέδου
2.60% και της αντιστοίχου αναλογίας ος
τα κατά νόμον κοινάκτητα κι» κοινόχρη
στα μέρη χώρους και εγκαταστάσεις, αποτελούμενου εκ δύο δωματίων, κουζίνα και
λουτροαποχωρητηρίου κι» χώλ, συνορι.υυμένοί) χύρωθεν με ιδιοκτησίας Αλκξιίνδροί) Ιωάννου Τζίμα, Ειρήνης αύζ.
Λλτξ. Τζέμα, Ιτοκράτους Γεγιττήδη και
,νιιιδρορον της πολυκατοικίας. Τούτο
κατέχει ο καθ' ού εξ αντιπαροχής οικοπέ
δου που κατείχε κατά ποσοστόν εξ αδιαι
ρέτου δυνάμει
της
υπ' αριθμ.
574/23 7 1973 «ποφάσεως του Πολυμε
λούς ΙΙρωτοδικηου Βέροιας, νομίμως
μετυντγραμμένης ας τα βιβλία των μετα
γραφών Βεροαις εν τόμω ΣΕ ΣΤ αριθ. 36.
Tou υπ' αριθμ 46477/19-3 1976 συμβο
λαίου το» Συμβολαιογράφου Βέροιας
θωμά I Καλλιμπάκα και υπ' αριθμ.
46413,'20-2-1976 Συμβολαίου του τέως
Συμβολαιογράφου Βέροιας θωμά Γ. ΚιΛλιμπάκα. νομίμως ψιετσγεγραμμίωοιν εις
τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλα
κείο» Βέροιας. Τούτο εξετιμέ|θη αντί δρα
χμών ι άτια έΧΧ).
Ως πριίιτη προσφορά δια την έναρξιν
του π)μ:»ιτηριαομού θέλει χρησιμεύσει η
πιιριί ιο» νόμου προβλεπόμκνη τοιαύτη
του 1/2 της γινομένης εκτιμήσεις τιτν
ΚίΐιυιιχιΟεί'τκιν ήτοι δρχ. 500.000 Η
καιακύρωσις γενήσεται εις τον ηροοψί
ροντα την μπγαλυτέραν ημήν ιελινιοΐοτ
συνεχεία ο ιιιι «ιι

Μικρές Αγγελίες ·

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
7 γκόλ: Λ Παπαδόπουλος (ΚΟΡΑ*
Κ1Λ).
6 γκόλ: Ταστσόγλου (ΚΟΥΪΝ
Παπαστάμκος
(ΚΕΤΕ
ΣΠΟΡ).
4 γκόλ: Αποστολίδης (ΜΠΕΜΠΗ
ΔΕΣ), Θεοδωρίδης (ΣΤΑΥ
ΡΑΕΤΟΙ),
Σιμόπουλο
(ΚΟΡΑΚΙΑ)
3 νκόλ: Μαρμαράς (ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ
Μπούρας
(ΚΕΤΕΣΠΟΡ
Σανίκης (ΚΟΡΑΚΙΑ).
2 γκόλ: Αιδινίδης, Πέτκος, Ψωμιά
δης (ΚΟΡΑΚΙΑ). Ιωαννί
δης. Χατζάκης (ΜΠΕΜΠΗ
ΔΕΣ), Καμπαΐλής, Σπανός
Χατζηαθανασίου
(ΣΤΑΥ
ΡΑΕΤΟΙ), Μπαρμπαρούσηι
(ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ). και Πέτρα
κύπουλος (ΚΟΥΪΝ).
I γκόλ: Λντωνιάδης. Ιακωβίδης
Λευκόπουλος. Μουρατίδηι
Γ.. Μουρατίδης Π. (ΣΤΑΥ
ΡΑΕΤΟΙ), Ηλιάδης. Μακρύ
κώστας (ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ)
Κορανίκιις, Σφήκας, Χόρ
της (ΚΟΡΑΚΙΑ), Καραλής
Κεμαλίδης (ΚΕΤΕΣΠΟΡ)
Λαζαοιώτης, Σιδηρόπαυλος
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ). Μουρπτι
δης, Μουταφίδης, Τογκουσί
δης (ΣΚΟΡΠΙΟΣ). Πένσος
Σερεμέτας (ΚΟΥΪΝ) κιι
Τσαντεκίδης
(ΤΖΓΓΖΙΑ
ΚΟΣ).
Αυτογκόλ: Νπβανίογλοιι (ΚΟΥΪΝ)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θεο/νίκης ν« της οδσυ Σταόίοα Πληρ. »ι>Σ
2 2 5 8 6 Βέροια

ΠίΐΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
Πωλει tin μοτοποδήλατο SACHS nintni Κίνας a t πολύ καλή
κιχταστοπη. Πληροφορίας τηλ. 29270 lUpoia.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Μ ί σχετική πείρα για τα ψυγείο διαλαγητήρια της Εταιρείας
ΑΣΤΗΡ Α.Ε- των ΑΦΩΝ Σαββίδη ΑφΟΝ Φάκο. Πληρ. τηλ. 28789
κοι 2 2 5 8 7 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α,Ν. 13215 σε ηολυ καλή καιάοταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4
2 3 6 2 8 Λλεξάνόρεια και 8 2 9 1 1 7 ©εσ/νίκης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
8 0 τ.μ στον Ιτριότο όροφο πολοκοισικίσς. γωνιακό στην ο6ό
Βερόης 8 ατη Βέροια Πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο
62561 Βέροιας,

------

I____ ι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλια του
ποδοσφαιρικού σωματείου ΕΘΝ1
ΚΟΣ Ράχης, ευχαριστεί:
ο) Τον Γ Α.Σ. »Βέροια·,
β) Τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Ποδοσφαίρου και
% y ) Τους ψιλά Ηλους και γενικά
όλους όσους συνέβαλιιν στην· οργά
νυ»ση rai διεξαγωγή τού φιλικού
αγώνα της ομάδος μας προς την »Βέ
ροια» που έγινε την Τετάρτη 2/<»ίθΣ

Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ελευθερίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Ν έες το υ ρ κ ικ ές
ά π ε ιλ ές για
, . «Π ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ |
τα 12 ρίΛια

' ΕΙΔΗΣΕΙΣ %
ï
t
Τ __

Ν έες ηρίχλεiTjtéc δήλωσε.c εΣϊ-rcEeuae ¡fiée ή 'Α γκυρα , μέ a n t Ate γιά
Otvo Τής Ινδύ/ομένη ς
tncK'qoctüC
τύ,ν ελληνικών χωρικών οδότω-ι· σε 12
μλλιο.
Σέ χθεσινές δηλωοκις του 6 έκπρόeu»noç τού τουρκικού ίπουργε-οα Εξωτοο,κών ηροε.δο-ηο,Γ,οε «π» η Toucκια δεν θό δεχθεί τετελεσυένπ γεγονλτο oró Aivoio θ ά λαβ-συμε — το .ί α · — ολο τα όοοοαττητο μέτρο άν ή
Έλλόι: ΟπΟΓί ροθεί ν ό έ«-,εκτε,.χ, τσ
χωρ·κό της ύόο’ ο
Μι ο τέτοιο ένέργειο - συνέχ σε ο
Τ ούρκοι έκ,τρόοωηος — θά άνετρεηε
το στάτους κ6 ο την «ríooon.c «οι την
Οβφύλειο oró Αιγαίο Χτπν σερηττο-εη
αύτη — κατέληΕε — ή Τουρκία 5cν
μπορεί πορά ν' οναλάθε βράση. οί συ
ν έ θ ε ις της onoicc θα βαρύνουν την
έλληχ.κη πλευρό.
Γιά τά θέμα τού ενοερ,ου χώρο«. Ο
Τούρκος έιβορόοωπος τόνισε οτι ή
Τουρκκι ποτέ 5εν Θρ αποδεχθεί τα
10 μίλιο πού’ -ίη τεϊ η Ελλάς, γιά νό
κστοληξε, με τη δόλωση. -ΣκάΓός τής
ToupHíoc είναι νά δ·αιμκ%αΕει το δ
Μοιόχματο καί τ ό συμφέροντα τη ς στο
Atyoio. κοί όχι νό δημουρνηοε' ¿ντο
»1 στην περιοχή·.

4 0 το υ ρ κ ικ ά
π λ ο ία πάνω ο τ ΰ ν
υ γ ρ ή μ εθ ό ρ ιο
Χ ΙΟΣ. 3. — Σ ορβντο τουρκικό ηολ*μ. «ο πλοίο (30 Ρτοδατικό, 8 οντι
τορπιλικό κβί δυο βοηθητικό) πέροαον
χβέο τό μεοημερ οπό τό στενό Τοεouc τής Χίου.
Τό τουρκικό πλοίο μέ κοτευ&ινοη
npóc βορρά έπλεον οκο βώ ς πάνω
ρτήν ελληνοτουρκική μεθόριο.
Δέν σημειώθηκε ηοραβιοοπ τών ελ
ληνικών χωρικων υδστων Ή τα ν σο
φ ές όμως ότι ή πρόθεση τών Τούρκων
ήταν νό κάνουν . επίδειξη δυνομεως
γηττί ή nope, ο τή ς -σομόδας· ήταν
πόοα πολύ οργή «σι γ,οτί τό πολεμι
κό πλοίο τών Τθυσ·ων Οταν ετ ο το ιφουν Οπό ασκήσεις utoúc vouai o Su o j C
ακολουθούν άλλη πορεία

Ο ιν ό π ν ε υ μ α
γ ιά τά Ι.Χ . άπό
ζα χα ρότευτλα
XΑΛΑΛΑ, 3.
• ‘Η Βιςμηχσνίβ Ζσχόσεως u j Aí r à t t I τήν ντβροοκπή
« .síορού ς·ν>rrvtiiwCTTcc κατά !00ο)σ άπά r ñ í i n t ξεογοΡΌ ζσχαεότίατλωυ, τό όττοο ό·
voutiyuóvo u¿ θτνίίνη. θά xonoiuonc n9ti χ ι ι καύσ υο ν ό

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΡΗΓΚΑΝ
Στις Βερσαλίες

ΠΑΡΙΣΙ J
Σε ς|ΐΐΓνμσίΐκή στρατιωτική βύοη
εχει μεϊΐιβληθεί τυ ανάκτορα των
Βερσαλλιών, έξω από το Παρίσι. στη
πλαίτηιι των όρακόντιων μέτρων
α«τφαληος που έλαβε η γαλλική
κυβέρνηση γιο την προστασία των
ηγεηίιν των εφτά κυριοτέροιν βιομη
χανικών χωρών της Λύσης που Ηο
μετάσχουν στην οικονομική σύνοδο
κορυφής
η yOAAnoi >ι/βέ£ντ>ση οπποφάΟισε τα μέτρο α ντά μετά erró
σειρά βομβιστή* ύ ν εττιθέσαον σου
σημεKuEfyoav -τους
τελαεταίους
μ ή * ς στη Γαλλίσ και την σπτ-ειλή «tai/ διατύττωσε εναντίον των
Γάλλον ηγετών ο περιβόητος δι
εθνής τρομοκράτης «Κάρλος».
Μ·.ά αντένα ρ σ σ ά ρ έχει τοπ οθετηθΕ-ϊ στη στέγη τ<χ> σνοκτάραυ και πςοίτηου 3 .0 0 0 αστυνου>·ν> «α> άντρες των στρστιωτικών δυνάμΚον οοφσλείας π ε
ρστολούν τ α περίχωρα και κά
νουν καθγμεοινςς έρευνες σ τ α 500
δω μάτια και τα 3 0 0 τζάκια της
άλλοτε
κοτςτκίσς των Γάλλων
βαοιλβών
Υ περσύγχρονα
ηλεχπρονιωά
συστήματα παρακολοΟθησης έ
χουν τοτηρ^τηθεί σ τα π ιά εάτρω
τ α σημεία του ανακτόρου, και
ειδ κ ΰ τερ β στην άλλοτε αίθοκτα
των στέψεων άπου θα διεξαγά
γουν τ ις συνομιλίες τους σι εψτά
ητχ*τ*ςΈ ν σ αντιεραπορικ», σύστη
μα οστό έξη πυροβολαρχίες με
πυροβόλα των 105 και 90 χιλιο
στών καθώς και πύραυλοι εδά
φους - αέρα έχουν εγκατασταθεί
στην περιοχή των Βερσαλλιών,
ενώ βατραχάνθρωποι κάνουν κα
θημερινά καταδύσεις σ τ ις τεχνί
τες λίμνες γύςω α π ό το ανάκτο
ρο.
Ο π ιό ισχυρά
φρουρουμενος
θα είναι ο πρόοδρος Ρήγκ.σν την
προστασία του οποίου έχουν rfνσλάβει δεκάδες Αμερικανοί π ρά
κτορες τ^ο FBI και άλλων μυστι
κών υπηρεσιών εξοπλισμένοι υε
θωοαχισμένα οχήματα και
ελι
κάπτερα που
μεταφέράγιαν ει
δικά στη Γαλλία με αμερικανι
κά μ εταγω γική αεροπλάνα.
*Ολσ το φαγήπά του κ. Ρήγ*τρν θα μετσφίεθρύν αεροποο·κά αττά τ ις ΚΠΑ ή θα πα ρα
σκαισστού/ από την επστττϊα των
άντρων τη ς προσωπικής του α 
σφάλειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η 858 Αποθήκη Καυσίμων δια
κηρύττει άτι ««Ôcrei οε ηρόχτιρο
φανερό μειοδοτική διαγωνισμό δ ί
(κπτώ οεω ς *ττι το<ς εκατό tnl του
εγκεκριμένου ηροάπολονισμού την
18αν Ιουνίου ημέρα Παρασκευή κυι
ώρο 1300 (πέρας προσελεύο(ως)
στο
ντιαφεία της
Γεωργιονοί
Βέροιας την εκτί A»an έργου !συν·
τηρήοτιυς του ηγωγοό στο χίίμηρα
Γεωμγισνων ήτοι κατασκευή προσ
τστεμτικυιν ταιχειων) προυπολογιαμού τριακόσιες χιλιάδες 0 0 0 .0 0 0 )6οοχμές
0 δισγωνιομός υπόκειτοι στην
έγκριση τοει Διοικητού της Θ58 Α.Κ
Δεκτοί στο διαγωνισμό εργολά
βο, ΔΕ Α’ -οξεως και όνω 6Γ έργο
οικοδομικό ω ς «σ- εμπειροτέχνες
έχοντες εκτελεσε παρόμοια έργο.
όλοι νο είνοι γραμμένοι στους πίνα
κες ΥΕΘΑ
Εγγύηση συμμετοχής στο δια
γώνισμά έξη χιλιάδες (8.0001 εις
γραμμάτιο του ταμείου παρακατα
θηκών και Δανείων η εις Εγγυητική
επιστπλΛ ανεννηιηισιιένΎ τ.ν„.^.
ξης η του ΤΣΜΕΔΕ ή ετέρου Πιστω
τικού Οργανισμοί).
Μελέτη κσι πληροφορίες οπό
την 958 ΑΧ Τηλ. 26858.
Εκ ιη ς Μονάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΠΛ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
Λ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Επιτροπή Μαθητικών Συσσι
τίων Α ΙΙερκρΓρίίας Ημαθίας, προ
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικά διάγω
νιομό με τα σύστημα ·των ανοικτών
προσφορών μετά συνεχισεως του οω
γιονισμού δια προιρορικιίιν τοιούτων». για την ανάδειξη προμηθευτών
τροφίμων και άλλων ειδών παντοπω
λείου, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου,
οπωροπωλείου κυι άρτου ανάλογα με
τις ανάγκης λειτουργίας των μαθητι
κών κατασκηνώσεων περιόδου 1982.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η
Ιουνίου 1982, ημέρα Τετάρτη ναι
ώρα 1 1 12 π.μ. στο γραφείο της Α'
Επιθ/σεως Λημ Εκπ/σεως Ν. Ημα
θίας (Μητροπόλ^ως 14 3ος όροφος)
ενώπιον της επιτροπής που έχει
συγκροτηθεί.
Τους όρους του διαγωνισμού
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν από την Α' Βπιθ/ση
Λ.Ε Ν. Ημαθίας.
Βέροια 25 Μαϊου 1982
Ο Πρόεδρος της Ε.Μ .Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1ΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΠΙΘ/ΤΗΣ Α

-A
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Κατέστρεψαν σμήνος βομβαρδιστικών
νών καταδρομέων οπεκαλύιρΟη προ
χθές ιην νύχια όταν η ανεξάρτητη
βρετανική τηλεόραση μετέδωσε ότι
μία ολιγομελής ομάδα Βρετανών
«Μίμαντος πραγματοποίησε προ ημεΡ«»ν με πλήρη επιτυχία, μια παράτολμΓ* επιχείρηση στο έδαφος της
Αργεντινής,
^ UT” ΤΓ|ν βΡετ',νικΊ ·ΙΤΥ», η
° θ ,1ί,Π Γ",ν Βρετανών κομμαντος,
tvv,a στρατιώτες, εφθασε με ελικοπτιρο στην μεγάλη αεροπορική
Ρ«” κραντε
Τιερρα Ντε
X

-

Φουέγκο και κατόρθωσε κατά την
διάρκεια της νύκτας να καταστρέφει
πέντε μαχητικά αεριωθούμενα, τύπου
Σούπερ
Έτενταρντ. που μεταφέ
ρουν πυραύλους «Εξοσέτ» και αποτε
λούν φόβητρο για τον βρετανικό
στόλο.
Ο δημοσιογράφος του αγγλικού
τηλεοπτικού σταθμού Τζών Σνόου
μετέδωσε ότι μετά την επιτυχία της
αποστολής τους, οι εννέα κομμόντος

κατόρθωσαν να όιαφύγουν μεσω της
Χιλής.
Πάντως το βρετανικό υπουργείο
.αμύνης, για λόγους που δεν έχουν
διευκρινισθεί σαφώς, αρνήθηκε ότι
οργανώθηκε επιδρομή εναντίον του
ηπειρωτικού εδάφους της Αργενπνής. ενώ στο Σαντιάγκο. η κυβέρνη
ση της Χιλής επέμεινε ότι δεν είχε
την παραμικρή ανάμιξη στο επεισό
διο.

Η ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ
ΤΗΣ κ. ΘΑΤΣΕΡ

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο , 3 - Ο ί Β ρ ετα ν ο ί έ π λ η ξ α ν χ θ ε ς π ίς σ ο γ ε ν χ ιν έ ς θ ε σ ιις σε
άττόσταση τ ρ ιώ ν μ ό λ ις μ ιλ ιώ ν Εξω οστό τό Π ό ρ τ Σ τ ά ν λ ε υ κ α ί ή π ρ ω 
θ υ π ο υ ρ γ ό ς τ ή ς Β ρ ε τ α ν ία ς Ε μ φ α νίσ τη κ ε π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο σ κ λ η ρ ή ά π ό ν ό θ ε
κ ά θ ε ά λ λ η φ ο ρ ά ; « Ε χ ο υ μ ε π λ η σ ιά σ ε ι π ο λ ύ κ ο ν τά κ α ί α σ κ ο ύ μ ε τή
μ ε γ ίσ τ η δ υ ν α τή π ίεσ η » , είπ ε κ α ί π ρ ό σ θ εσ ε ό τι « τ ώ ρ α ή Β ρ ε τ α ν ία δ έν
σ υ ζ η τ ε ί κ ά ν τ ό έ ν δ ε χ ό μ ε ν ο ν ά υ π ά ρ ξ ε ι ά λ λ η κ υ ρ ια ρ χ ία σ τ α ν η σ ιά
ότπό τή β ρ ε τ α ν ικ ή , έ π ε ιδ ή τ ά Φ ά λ κ λ α ν τ ά π ο τ ε λ ο ϋ ν τ μ ή μ α τ ή ς β ρ ε 
τ α ν ικ ή ς έ π ικ ρ α τ ε ία ς » .
Έ ξ ω από τήν ποΛίοοκηυενη πρωτεύ- σ'συ κα' σέ 10 - 14 ήμερες, εμείς δέν
ουσα τών Φάλκλσντ έχει αρχίσει ήδη ό πρόκειται νό έπιιεθρμμε,
μονον πού
βομβαρδισμός ένός στρατοπέδου, τού δεν βλέπω νά γίνεται κάτι τέτοιον.
Μοϋντι Μπρούκ, πού ήταν άλλοτε βρε
τανικό καί τώρα βρίσκεται στά χέρια K o u e y i á p : Ά π έ τ υ χ α ν ο ί
τών Αργεντινών, έ,ώ στό Λρδνίνο έχει ε ι ρ η ν ε υ τ ι κ έ ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς
κατά μέγα μέρος επιβληθεί «απαγόοευ
αη« οτήν μετάδοση λεπτομερειών γύρω
Σ τή Νέπ Ύβ?Κη( ό γενιΜ ς γρσμμααπο τις επιχειρήσεις στα νησιά, καθώς τέα ς τού 0Η Ε κ_ Περέζ ντέ Κουεγ,άρ
Ολοι πιστεύουν οτι ετοιμάζεται μεγάλη ανακο;Λ)σε στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας
επίθεση
Εγινε όμως γνωστό οτι κα- ¿τι άπέτυχε στις ειρηνευτικές του προταρριφθηκαν δυο βρετονικά «Χαρριερ» στΓάθειες γ ιά τ ή, κατάτΓαυση το0 πιε
τών όποιων οΙ π.λοτο. βιασωθηκαν. Η ρός ο τά
0 1 σχετ.κές δ.σ πραγμ α
X. θ α τσ ερ (της όποιας η δημοτωοτητα Ύεύσε, ς του μέ 7θ0ς εκΤΓροοώ7ΤΟυς τώ„
εχβ· ψθασει στά υψη στο εσωτερικό της
¿ν5ιοφεοομένων χωοών είχαν κρατηχωρας της) τον,σε οτι δεν υπαρχουν σ ο π εο ;που ίβ ¿ήδουοδα. Πάντως, άπολλες ελπίδες για την αποφυγή μιας να* 0,νώ9η<ε ότι ό ντέ Κουεγιάρ εί,α»
οίματηοης σμγκρουσεως κα, είπε οτ. διατεθειμέ,οτ νά συνεχίσει τις προσπά
«δεν ύπαρχε, τίπ ο τα περισσότερό που β .(ί T0J( y ,¿ τήν επ|τευξη ¿ττοδεκτών
μπορε, να κάνε, προς την κατεύθυνση Ka¡ σΙτό τά 5ύο μερη συ,θΓ;Κώ., κατά.
συτη». Φάνηκε επίσης μάλλον αδιαλλα- π α „.οης τού πι>, 6ς
κτη άτα^ σνσφέρθηκε στις διεθνείς ¿κκλήοε»ς να φανεί ίμεγσλόψυχη* σέ ττεΣτό Μ-ττουένος "Αιρες, οί ^Αργεντινοί
ρΐτΓτωση τελικής βρετονικής νίκης. «Δέν άξιωμστούχοι, άλλα κσί ό τόπος προ«·
¿απορώ νά χρησιμοποιήσω τη λέξη με- τοιμάζουν «άθόου6σ> τήν κοινή γνώμ_η
γαλοψυχισ στή μάχη Υ·ά
Φάλκλσ'/τ» γ ιά τό ενδεχόμενο μιας Π^τ ας στά νήεϊπε. <σι πρόσθεσε*. Ληό νά έπισιρέψείς σιά, ¿veo ο σοχικός ενθουσιασμός Τ©0
κάτι τέτοιο σε ένα δικτάτορα είσδολέα κοινού στήξ* πρωτεύουσα τής >Αργεντιδεν εΓνοΊ μεγαλοψυχία, αλλά δειλία καί νής εχει ι/ποχξορησει σέ μια γενικότερη
προδοσ'α τού ίδιου τού λαού μας. Δεν κατήφεια καί απαισιοδοξία, μεταδίδει
προσπαθώ νά ταπεινώσω κανένα, ποο- τό πρακτορείο ^Ρώυτερ>, πα οά τό γεΉ ό ύ \ η τ ή ί HarroaecútrEW K τω » & w ó » tu v ν ή κ Ά β Υ « ν τ ιν ή < . σποθώ νά έπανσκτήσω ένα τμήμα 6ρε- γονός ότι oi εφημερίδες τονίζουν οτι έΠάνω όπιο 1.200 ooouooi τών όνυοών τού Γκοόζ Γκφή» πτχρα- ταμικου κυριάρχου εδάφους. Αυτό δέν ττίκειται άργεντιιή αντεπίθεση γιά τήν
δόθπκαν ττούη Bprravvoúc κομμαντος όταν τΐδοϊν δτι ή άντί- είναι ταπει νοση, είναι ελευθερία, δικα< απώθηση τών Βρετανών από τίς θέσεις
στασί τους δίν θά είχε κανένα αποτέλεσμα. Καί <ττό ττεδιο οσ-ύνη καί δημοκρατία*, Καί κατέληξε: που ήδη έχουν καταλάβει.
τής μάγτ>ς έγκ<ττ^λιιο>αν τè 2rfXa
*τα «Φάνη τους.
« Αν wác πουν ότι 6ά άποσυρθοίτν, £-

Β ΙΒ Λ ΙΟ Χ Α ΡΤΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ
«Η ΒΤΒΛΟΕ»
Ν αυσικάς Στεχρ. Μ ισυρλή

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
858 ΑΠΟΘΗΚΗ KAYUMON

ΛΟΝΔΙΝΟ
Μ«ί τολμηρή ομάόα οκό εννέα
Βρετανούς κομμόντος. κοτέοερκνι
ολόκληρο σμήνος από υπερσύγχρο
νο οργεννινά βομβαρδιστικό kui éomσε έτσι το βρετονικό στόλο οκό uui
θανάσιμη ακειλή.
Η εντυπωσιακή ουτή ιστορία
απεκαλοφθη προχθές την νύχτα από
τη βρετανική τηλεόραση, ενώ οι
Ά γγλοι ετοιμάζονται για την τελική
έφοδο κατά του Πόρτ Στπνλευ και η
κ. Θότσερ στο Λονδίνο απορρίπτει
για άλλη μιά φορά την ανακωχή και
επιμένει:
Το δραματικό επεισόδιο της δρά
ο «ως της μικρή; ομάδος τν»ν ΙΙρετα

Από το Σάββατο Î Ιουνίου πνοί
γουμε στη Νάουσα kui στην οδό
Νέα Ζαψειμάκη ίή.

Τό udvu·» ούτό Es ν ρ π σ μ ς"θ ιη θ ΰ
ότνό τό σΐτοκίνητβ —eu κ -vaC-vTa oró
λβτβνσττ«*» ’ής Ά τττκής. γιά V άττεοιυχβεϊ ή ρόησνση τής ό τυ ό σ ςσ ρ ο ς.

_ _

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

τά αίτοκίνΓιτσ.

ψ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

LUVQ^ia arto την οη
ΓτλκίοδόΓην την Ι^ην wpuv ιης μκηημΙίρίας της άνω καΟορισΟάσης ημέρας
κλί?ίαχΐ||,»ιαθμιιύ αφθι> ^ροηνυυμί.ναλς YÎ*
vci τρ«Ις φοράς πρόσκλησή προς τλ»:ιι>δο·
ιίιιν i>ftô του κηρυκος τη εντολή του επί
του ίΐλασιηριαομού υιταλλήλοιι, όοπς
δικαιούται ύηκι; ζητήσει και λι'φη παρ'
i.Kiiaτου τιλειοδστου χρηματικής ιηητυήσας. Άμα τη «catawpibotv o impOcpan
σι ής DTTpXpwOrni va «eata^dX/.« ας rov
κπί ίου πλ«ιστηρ«χσμού υπάλληλον to
κκπλαοτηρίΟβΟμα «ς μετρητά ή να καταΟέ
m;i τούτο αμελή ri «ις το Λημύοιον
Ταμείον (Γραφί.ίην ίίαρακαπιθηνών κα»
Λανείων) ".ροσκομίζιον και το ogreοκόν
νραμμύτιον εις τον wn του ττλβιστηρια
ημού υπάλληλον, ώλλως ενεργηθήσκται
αναηληστηριασμός κατ’ αυτού tu oîoôa
ιου οποίύυ Οκλοον Γ.ιπττραχΟ»;; ταρ' cnnôû
'ΐνηγκπστικτός un δια τροσα»κικης too
κι>αη)σβως. Εις αβρ&ίοιαιν μη κμψανί·
οιαβς ttkttítaiOO κλοοδ('»ταυ ο εησ^ιύ
6ci)v Αέλκι συμψπψίσει ro εκπ^ιστηρΐα
ομα εις την ατταίτηοίν χού. Ια κηρΰκΜα
δικαιώματα ως κα» ton t.rt tow nJUum
ριασμού ϋΛαλλήλου 0opûvi»xnv tpv
jtnaípv n>a:u>fK'i7i|V. To qrcp¿Y?\>ov ή
te^»i
μηπ<ων πλίΛΟνΧ'τών riva» της απ^λόχου
Kpir)K(i)C tOU C7XI row τλε.κηηριαομού
ρττολλήλου. Καλαύνχαι <!»(kv en #o\Aàw·
νοι vu γίνιυτπν crvoiHiotuî ν\·; ηλι,ισιηρια
σθτ(σομένης ως άνω ηηριοικτίας, ύιτινς
ιροσ^.λΟουν και πλαοόοτήσανην κπττί την
CVαρχή ιου ηαρύντο; οριζομβνην ημέραν
κιιι ώραν.
O tni της κκτκλλπκως
Δικαστικός Εκιμκλητής
ΦΙΛ. ΚΟΚΚ Λ ΜΔΡΜΣ
Αριθμός 5921
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΓΙΙΜΑΓΜΟΥ’ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο .ταρώ ífu Π^ι>ις>5υο3Γ.' Βοκκ>ιας
AiKTioTuiV; Επιμελητής ΦΙ).»Γ.ΐΐος Απο
στόλου Κσκκαλιόρης. ιμς »t i rr>: «τελέ
nfvn; τοίούτος, οηλοη«in> ότι ΐην <20ην)
πκοσίήν tow μηνά" Ιουνίου του 1982
άοοχ, ημέραν Κυρία Γην vu, ur.o te ;
'»pu; 10ης π.μ. μιίχρι τη( 12η; μτσημβρινής εν Α'υξανΰρ»;ίη χηι πς την αίβυυπαν
ιιυν úir.íópiimwuv του Ειρηνοδι κείοα
Αλιιξιΐνβροσς. «ν; συνήθη τόκον ταιν τλει
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Μ Λ ΊΈ Ρ Π Ο Υ Τ Σ h e u a s .
Β Α κά Βλιοναττίφΐιιτιι: θκρμοφνννΓηκΦ; ικανό: η t«; · Προστασία ano το σχίσιμο των σοβάδων aso
άοσμους · Αφλεκτο ΙΟβόν φ Τ η χρώματά μας ιίναι της Μπάγιερ Γερμανίας αβιαβροχακτυ ανεξίτηλα Φ
Γο η λ ό s e l o s tn ! -3 t«tp. μττ|» · Παινπκά Bev έχουμε αμιαγωνυηές · Ltotxytuu «ε ml'uo·; από τη ,
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ·ΑΝΉΠΒΟΕίίΓΗΜ :3γ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
BFNÍZEAOY Ι 2-ΤΗΑ.(033Ι) 29.764. 2J J 2S ΒΕΡΟΙΑ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Γΐχηριασμων και cvmmov της Συμβόλαιό
νρόφαυ Αλίξανδραας Ζηνοβίας Τσαραμ·
ηουλΐδάυ, <«»c «:1 του π)^ιστηριαομού
0?ΐαλλήλό1> η ταύτης κωλυομένης ενώrnov τυυ νομίμου αναιληρα>τού της τη
ζτΛοτ.εχκΐΜ του δανειettrt> Μιχαήλ Γεωρ
γίου Mapicutûtow, κατοίκου Θεσσαλονί
κης. Εβρου 17. ίηκαιορμένου λυμβόνειν
παρά του οφειλέτου tou Βασιλείου Λημη
τρίου Λνααχασιάδη^ κατοίκου Νησκλίου,
to ί.πιιασσόμενσν ποσόν των δραχμών
108.300. νομιμοτόκιοςτ ολοκλήρου του
καπού οιτύ της κοίνοΐΐοίήπειος των επιτα
γών μΛχρις έξοφλήσανς, πλέον παραγγε
λιών KKTf;ÀJ:ofcn>s κκ δραχμιόν 6000 και
nâvtu το λοιπά έξοδα κτήσεως κο»
ττλειοπιριασμού μύχρι πέρατος αυτού
ΡυνάμΐΛ και «ρσ; εκτέλε/πν τιι*ν υπ αριθμ.
4628/80. 7711/80. 2674Υ80. 12047/80 κα»
125·' 1‘>80 Διαταγών πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου θκσ/νίκης
και too Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και
των αχκηκών προς τον άνω οφειλέτην
κοιχΌποιηθεισών cnitimiv προς πληρώ
μήν. coc τούτο δείκνυτσ». rX το>ν υπ αριθμ.
6281Β/80. 12270/80. 12260/80.6195/80
•çm 3385/1980 οοΟέοβων «βιδόοΛος των
Δικαστικών Επιμελητών των εν Βεροία
ΙΙρωτσδικών λημητριου Τσορμπατζίδη,
Ιωάννου Ιολάκογλου, ΦιλΛοίου Κοκκα
λκιρη και Μαυροκιδή Κοιχροπούλου.
/.κηθειται εις δημόσιον αναγκαστικόν
/ιλΛοτηρίΑΓομόν 7α καΐωθι ακίνητα του
•ινωίερω οφει/^τοι» κοτασχ>ιθέντΟ δυνάμει
Γης ur/ αριθμ, 1019/5-11 1979 κατασχε
τηρΗΐη ητΟέφβοκ του Δικαοτικού Επιμεi.fjtoù των εν Βέροια Πρωτοδικών Βασι>Λθυ Λάσκαρα. ‘Η tot: Έν οικόπεδο ν ολι
κής «τιισκως 1.140 τμ. κείμενον εντός
mu Συνοικισμού Νησίλίου του Δήμου
κσι Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειάς, συνορευόμενιιν γύρτυθ^ν, ΝοτΙως με δρόμον.
Λνιττολικώς με ιδιοκτησίαν Ευυπν Ππί*·που. Δυτικώς με Χρηστόν Αναστασιόδην
και BopcUaç με κοινύχρηίΤ*ον έκτασιν.
έντός αυτού υπάρχει κτισμένο σπίτι
».μβαδού 130 t u. περίπου σποιελουμενον
εκ δύ» ώιιματίων. χωλ. κομπινΛ, τραπεζα
ρία. διάδρομος και σαλόνι. Τούτο κατέχει
ο καθ' ου δυνάμει του οπ αριθμ.
17761/8 3-1979
τίτλου
κυριότητας
Νομαρχίας Ημαθίας. Βξβτψήθη «ντί δρα
χμάς 600.000 κπι δυνάμει της υπ αριθμ.
233/1982 α νψάσΜκ τον Μονομελούς
ΠριοιυόικΜο»» Βιηπτίας η τιμή της εκτιμη
Οασης αξίας του ως άνω κατασχεθέντος
ικινήτοο δίορί^θη οςδεαχμάς 1200*000
κα* ιυς πρώτη προσφορά το ποσόν των
δβυχμών διΊΟ.ΟΟΟ. ôpmtv δε ημέρον πλει
στηρΗίαμσύ την cv σρχή ι,αι> ^Ρ^'ντος.
t νταύΟα γίνεται μveui ότι ο ως άνω avu
ΆΤίσπκό; πλ/,ισ πι ρίΛσμός fvepyeîtfti
,,
,|
ηριΒμ 29/193/Α 10 1980
όηλώσεώς mwe^îmafi'-î πλειστηρίύσμού
ιη; 1υμβολσυ>νράφο».) tçcct κατοίκου Αλ>:
;ιΐΛύρκ»ιις Ζηνοβίας ΤσαριιμπουλΙδου,
ηΐι; εκστνοττοιήθη προς ούς ο Νόμος ορί
•5ο.
<1: πριδτη προσφορά δια την ¿ναρξιν
too τλπστηριασμού θέλκι χρησιμεύσει η
*«;>■»* <01* νομού «ροβ>'υ'*Λδμενη τοιαυτη
:σι· 1/2 της γενομλνης riftmfioewc των
«ίΜβχκθεντων ήτοι όρχ 600.000 Η
ιχχ^πκύρωβις νιιΥισετιιι
τον πρσοιρέ
»..ut την ΐικγμλυτκραν τιμήν τελευτάίον
-;κ*οδσπιν την Ι2ην ώραν της μεσημ(ΐρ»ο·; πκ ιινω κα!Κ»ρισ(ν.ίσης ημέρας
ΰ λ τ ι »σιωύ αφαίι «ρσηγουμΪνΐιΐς γίVF''**>9« >ϊ
^l®000
τί"
-51 ‘.ή|Μ)«.-. Τ»| «ν πιΜι W) Crtl
!ü· τλχια^ιιάομυδ Γ>ττιιΛήΧΛι>, (χιιις
.Ttk-aoûtai απ«ς ζητήμει
λάβει nap
î aim ον τλΜοόόχοιι χρηματυώς εγγυή<τ»ν Αμα τη κατακυρώσει ο υτερβεματνσι η: usayiKMirai νο καταβάλει ος τον
,τι mri ίτλ/.ιπτημι,ιπυαύ νατύλληλον ΤΟ

εκπ>υιιοτηρίαομα εις μετρητά ή να καταΟέ
οα τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραιρείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζαιν και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειστηριασμοό υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
Του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ’ αυτού
αναγκαστικός και δια προσωπικής του
κρατήσβως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεϋ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα <ος και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρόνοοσιν τον
τελευταίον πλ,ειοδότην Το ψερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
Κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειοτηρια
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσαισιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέαεως
Δικαστικός Επιμελητής
4>!Λ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΕ
Αριθμός 1462
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΕΤΗΡΙΑΕΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικασπκός
Επιμελητής
Βασίλειος
Ανδρέοιι Λάσκαρης ως επί της εκτελέσειυς τιαούτος δηλοποιώ όπ την (20ην)
εικοστήν του μρνός Ιουνίου 1982 .έτους,
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρος 10ης
τ.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Κουμοριά
Ημαθίας και εις το Κοινοτικόν Κατάστη
μα Κουμαριάς ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβολαιογρά
φου Βέροιας Χαρίτωνος Παπαχρυσάνθου
ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυομένου ενώπιον του νομίμου
υναπληρωτού του. τη επισπεύσει .της
δανειστρίας εν Αθήναις εδρευούσης Α.Ε.
Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, νομίμως
εκπροσωπουμέιης δικαιούμενης λαμβάνειν παρά της οφειλέτιόός της Ειρήνης
συζ. Στυλιανού Γεωργαντά, το γένος
Δημ. Μαμά, κατοίκου Βέροιας και ήδη
Βέροιας το επιτασσόμενου ποσόν των
δραχμών 108.656. νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως, πλέον παραγγελίας εκτελέ
σειος εκ όραχμών 4500 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν των υπ' αριθμ. 21, 9. 97,
12/1982 Διαταγών πληρωμής του κ.
Βιρηνοδίκου Βέροιας και των σχετικών
προς ιην άνω οφειλέτιδα κοινοποιηθεισών
επιταγών προς πληρωμήν ως τούτο δει
κνοται εκ των «π1 αριθμ. 8240, 8242,
8243. 8241/1982 εκθέσεων επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν θεσ/νίκη
Πρωτοδικών Σωκράτους Χατζηκακίδη
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν τα κάτωθι ακίνητα της
ανωτέρω οφειλέτιδος κατασχεθέντα δυνά
μει της υπ' αριθμόν 1458/27-4-1982 κατα
σχετηρίου εκθέσεάις μου. Ήτοι: Ένα
αγρόν (οικόπεδον) ολικής εκτάσεως 4.050
τ,μ. καίμενον εις θέσιν «Παλιομπάτση.
της κτηματικής περιοχής αγροκτήματος
Κουμαριάς της περιφέρειας του Ειρηνοδι
κείου θεροίας.ουνορειχ'ιμενοι γύρωθεν με
ιΓ-ιοκ ιηαων Λδόμοι tti.it Λιμ, ίεπανού, με
τμήμα ιέίοη ανρού Και με τδιαμικον δρά
μον Ιόίπμ κατέχει η καθ' ήί εξ αγοράς
δυνάμει του υπ' αριθμ. 17479/1 79 Συμ
βιιλαΰιο του Σομ|1ολαιογράφου Βέροιας
Αναστασίου Σπανίδη, νομίμως μεταγρά
φει ος ία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Βέροιας Εξετιμήθη αντί δρχ. 200.000.

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηραισμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την !2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλίτστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν οπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικάς εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υιιερΟεματιστής υποχρεούται να καταβάλει ας τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί ας το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζαιν και το σχετικόν
γραμμάτιον ας τον επί του πλαστήρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοόα
του οποίου θέλουν ετσπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικός και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλαοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλαστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλάστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλαστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπμ>ς
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελεσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΒΛΣ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

βερυβακης

ΠΡΟΣ ΛΙΑΝΗ:

«Δέν aoù έχω πη
νά μή μιλάς;»
Ρηξη μεταξύ τού υπουργού Ποιδείος κ Ε. Βερυδάκη καί ΤβΟ ύφυ*
πουρνού κ. Γ. Λιόνη ίκδηλι»·ηκί
όνοικτά. κατά τή συνεδρίοοη τήέ
κοινοβουλευτικής επιτροπής τρΰ
Υπουργείου Παιδείος Οπου <*>(Π
τοϋνται τά Ορθρο τού νόμου πλαισίου γιά τύ Α0
Συγκεκριμένα Οπως έγινε γνωστό, ό
κ. Βερυβάκης έκανε προσβλητικές
παρατηρήσεις στΰν κ Λιύνη κβτό τή
διάρκεια τής συζητήσεως καί 6 δκέπερος έθεώρησε τών έαυτό του φβνιφά
θιγμένο. Προηγουμένως είχαν διαφω
νήσει οί δύο οέ μιά διάταξη τού νομο
σχεδίου καί ή διαφωνία τους αυτή
Οπως φαίνεται «οδήγησε άργότερβ στις
προσβλητικές έκφράσεις

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πλη
ροφορίες. Ο κ. Λιανής ζπτούοε μέ έμ 
μονή τό λόγο σέ κάποιο Ορθρο πού
άφορά τίς μεταπτυχιακές σπουδές. Ό
πρόεδρος τής επιτροπής κ. Στέλιος
Παπαθεμελής είχε κάνει συστάσεις
πρός όλες τίς πτέρυνες νά είναι λιτοί
στις αγορεύσεις τους οί βουλευτές,
και νά προχωοήση ή διαδικασία. Στήν
έπιμονή τού κ. Λιάνη ύντέδροσ* β
υπουργός κ Βερυβόκης δ Οποίος τόν
έπετίμηάε λέγοντας του -Δέν σθύ
έχω πή νά μή μιλάς:·.
J Ο υφυπουργός φανερά ταραγμένος
έτοιμάσθηκε νά δπσχωρήση άπό τή
συνεδρίαση, άλλα ό άλλος υφυπουρ
γός Παιδείας κ. Πέτρος Μώραλης κα*
πανίσχυρο στέλεχος τού έκτελεσΤΦΟύ
γραφείου τόν συγκρότησε λέγοντός
του -Μη φεύγεις γιατί θο γίνουμε Ρ*·
ζίλ ι-

Ο κ. Λιάνης παρέμεινε λίγο στήν Φθουοα καί μετά βγήκε. Τόν ώκολοόθησε δ βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Στέ
φανος Τζουμάκας. 6 όποιος φαίνεται
δη τόν έπεισε, γιατί επανήλθε στή
συνεδρίαση άλλά παρέμεινε αμίλητος
ώς τό τέλος τής συνεβριάσεως.
ΟΙ κ.κ. Βερυθάκης καί Λιάνης είχαν
διαφωνήσει προηγουμένως. Οταν ο*
πρόταση τού ΚΚΕ μέ τήν όποια συμφώ
νησε κοί ή Νέα Δημοκρατία νά διδά
σκουν τά μέλη τού Διδακτικού 'Επι
στημονικού προσωπικού τρύ μεταπτυ
χιακού κύκλου καί στόν προπτυχιακό ό
μέν υφυπουργός συμφώνησε νά πέ
ραση ώς ρητή διάταξη, ό δέ ύπΟΜΡγΟς
είπε δη τό θέμα καλύπτεται άηό τό νο
μοσχέδιο καί έν πόση περιπτώσ« νό
έξετασθή ΤΟ ζήτημα στή Βουλή.
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Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
του Ιγνατίου και της Βασιλείας το γέ
νος Ιακωβιδη που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΕΛΕΝΗ
ΜΓ1ΑΛΤΖΗ τοο Θωμά και της
Έλλης το γένος Παυλίδου που γεν
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμος
θαγίνει στη Βέροια.
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Σήμερα Παρασκευή διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Ειρήνης Μαοούρα
τηλ. 23132

Βενζινάδικα 1
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αθανασιάόης Χρηστός
Σταδίου 19 τηλ. 22589
ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ
Κατερίνης τη?_ 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡ!
Ηλιάδης Χρήστος

Ιδιωτικό
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔϋΥ
ΕΛΗΑΣ 5- ΤΗΛ. 220 35 -2 3 1 3 4
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΑΠΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 2 0 ΙΟΥΝΙΟΥ

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Α :

ΠΡΟΝΗΠΙΟΝ
2 1/2 μέχρι 4 1/2 ετών

ΝΗΠΙΩΝ
4 1/2 μέχρι 5 1/2

ctwv

Πληροφορίες κόθβ μέρα 9-2 μ.μ. και 7-9 μ.μ.

-

Η ΕΛΜΕ
ΑΠΑΝΤΑ
Στον Ιατρικό Σύλλογο

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 0110Ι0ΤΕΣ
ΕΞ0Γ0ΓΕΙΣ Ρ000ΗΙΝ0Η
Με τις εξαγγελίες

του υπουργείου

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΝ κ. ΜΩΡΑΪΤΗ
τους το μεγαλύτερο βάρος των εξα
γωγών και επιτυγχάνουν ικανοποιη
τικότερες τιμές για τους ροδακινοπα
ραγωνοής.
Τα ανώτεροι διαφαίνονται από το
τηλεγράφημα που έστειλε στον υφυ
πουργό κ. Μωραϊτη ο Σύνδεσμος
Εςαγωγέων
Νωπών
Γεωργικών
Προϊόντων Κεντροδυτικής Μακεδο
νίας και έχει ως εξής:
«Κατά την πραγματοποιηθεί«« στη
Βέροια σύσκεψη για το ροδάκινο, σας
καταθέσαμε ΤΟ 15/5-5-1982 έγγραφο
μας με το οποίο εκτός των άλλων σας
εκθέσαμε την «γωνία και αβεβαιότη
τα των μελών του συνδέσμου μας για
την μη εξαγγελία των μέτρων για το
ροδάκινο και σας μεταφέραμε καταγ
γελίες ροδακινοπαραγωγών πελατών
των μελών μας για άνισο μεταχείρηση τους σε σχέση με παραγωγούς
των συναιτεριστικών οργανώσεων
Ετις 28 Μαίου 1,2 και 3 Ιουνίου και ζητήσαμε την ίση μεταχείρηση
“ΐιτανώθηκαν έξη συγκεντρώσεις των παραγωγών συνεταιρισμένων
ί ’ό τους Τοπικούς Γεωπόνους Α. και μη σ' όλα τα μέτρα που θα
¡''Μνόπουλου. Π. Βασιλειάδη, Δ. ληφθούν για το ροδάκινο.
%ισα. Ν. Λεμονίδη, Σ. ΚοιπζιαμΤις ανωτέρω κατεγγελίες μας,
¡®°τ>πουλον> στα χωρία Στενήμαχος, δυστυχώς, τις διαπιστώνουμε στην
αριθμό
πρωτοκόλλου
^Όβατός, Κορυφή, Κ. Ζερβοχώρι με
273588/4141/6-5 1982 εγκύκλιο σας
*β’ Π. Σκυλίτσι.
^•τις ομιλίες που έγιναν δόθηκε στην οποία αναφέρεται επί λέξει σε
’"ΐαίτερη έμφαση στην παραγωγή σχέση με τα κίνητρα που θα δοθούν
*®*ής ποιότητας ροδάκινων η οποία στους αγρότες σε κλιμακωτή βάση
^ ϋΥχάνεται με την σωστή kui ότι «να λαμβάνουν το ανώτατο ώμος
^ ϊαίρη εκτέλεση όλων των καλλιερ- οικονομικής ενισχύσεαις εκείνοι οι
παραγωγοί που θα προσκομίζουν στα
(ήτικών εργασιών,
συσκευαστήρια των οργανώσεων
λε πολλές συγκεντρώσεις συμμε
^ χ ε ο Διευθυντής Γεωργίας κ. Χαρ. τους ή μέσω αυτών προς οποιουδήΣ^ΡΚας και σε όλα τα χωρία παριι- ποτε φορέα ροδάκινων ή βερυκόκκων αμιοτη, ,-ιοίόίητας*.
νρέβηκαν Ειδικοί Γεωπόνοι ιης Δ/ν
Το μέτρο που τίθεται με την ανω
°Εως Γεωργίας.
Πήραν μέρος και παρακολούθησαν τέρω παράγραφο της ανωτέρω εγκυ
** ενδιαφέρον 580 παραγωγοί συνο κλίου σας, δηλαδή της προσκόμισης
όλων των ροδάκινων μέσω των
λικά.
συσκευαστηρίων των συνεταιριστι
ΑΠΟ ΤΗ Α/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κών οργανώσεων και των μη συνε-

^νδυνος να μην επιτευικανοποιητικοί στόχοι στην
εξαγωγή των ροδάκινων, εξ
^ της μη εξαγγελίας σιιγκεκριμέ_ Μέτρων από το υπουργείο.
[μ·™ϊΓρόσθετα η εξαγγελία ό η θα
■δ~1®°ι,ν μ ι σχετικές επιδοτήσει
;Τ7°ν °ι παραγωγοί που θα παραδω
t ν 1(1 βο&ίκτνα τους στους συντις κοινοπραξίες, δημιουρ
. ®ΡΟ|ΐλήματα στους ιδιώτες εξάγω ¿γί που κάθε χρόνο παίρνουν πάνω
tta »

Καμπάνια για
τη βελτίωση
της ποσότητος
ροδάκινων

ταιρισμένων παραγωγών, είναι στην
πράξη ανεφάρμοστο και αδύνατο αφ'
ενός και αφ' ετέρου σκοπεί στην άνι
σο μεταχείρηση των μη συνεταίρε
πμένων παραγωγών, διότι βάλει αυτό
τούτο το ροδάκινο.
Τις θέσεις μας αυτές kui για την
αναγκαιότητα απάληιμης της ανώτε
ρου παραγράφου σας, σας τις ζητή
σαμε με το 458/25.5.1982 έγγραφο
του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων
Νωπών Γεωργικών Προϊόντων και
τις εκθέσαμε εν εκτάσει κατά την
συνάντηση που είχαμε στο γραφείο
σας στις 25.5.1982Ό λες τις ανωτέρω ενέργειες μας
τις θέσαμε υπ' όιμη της γενικής συνέ
λευσης των μελών μας. κατά την
οποία έγινε δεκτό ότι:
1. Η διακίνηση όλων των ροδάκι
νων μέσω των οργανώσεων είναι ανε
φάρμοστος και αδύνατος.
2. Για την ομαλή διακίνηση των
ροδάκινων επιβάλλεται να υπάρξει
ιση μεταχείρηση των παραγωγών
συνεταιρισμένων και μή.
3. Λόγω της υφιστάμενης αβεβαιό
τητας η προετοιμασία των φορέων
εξαγωγής είναι ελάχιστος.
4. Αν δεν απαλ.ηφθεί ο όρος της
διακίνησης των ροδάκινων μέσω των
οργανώσεων και δεν γίνει έγκαιρα η
εξαγγελία των μέτρων, η συμμετοχή
των ιδιωτών φορέων εξαγωγής στη
διακίνηση των ροδάκινων, πολύ
φύβοϋμεΟα. ότι θα είναι ελάχιστης αν
όχι καθόλου.
Για τον Σύνδεσμο Εξμγωγέων
Νωπών Γεωργικών Προϊόντων Κεν
¡ροδυτικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Χρυσοχόου
Ο γεν. Γραμματεύς
θωμάς Κατσιαμάκας»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΟ ΤΟΥ
ΠΑΣΟΚ

ΊΉΦΙΕΕΣ το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες
2*ογές. ίου είχε δώσει πολλές υποσχέ
?*ί· Ηξερες, βέβαια ότι οι υποσχέσεις
<*ν τηρούνται πάντοτε και σε κάθε περί
Έκανες όμως την απλή σκέψη όη
Γ10*και ένα μέρος τους να ετηρείτσ, κέρ
Οα ήταν. Και στο κάτω - κάτω, Γ.οιός
^°Ρούαε να το ξέρει; Ίσως το ΠΑΣΟΚ
Υνώριζε κάποια θαυματουργό συνταγή
^ να τα κατάφερνε. καλύτερα από τη Νέα
^Ροκρατία.
ϊη μ ε ρ α ξέρεις ότι κάτι τέτοιο δεν
^έβαινε. Απλώς το ΠΑΣΟΚ. σε φόρτω91 νέμματα για να αποσπάσει την ψήφο
0οΊ- Βέβαια, αν ανήκεις σ' αυτούς που δεν
^Ραδέχονται εύκολα ότι έπεσαν έξω μπο^ να προβάλεις διάφορους ισχυρισμούς
™ί να με αντικρούσεις. Μπορεί να μου
^ 5 όη είναι ακόμα νωρίς. Ότι υπάρχουν
?°*ολίες που θα ξεττερασθαόν. Ότι το
γ λ ίο κ κληρονόμησε μεγάλα προβλή*®*ά, που δεν μπορούν να λυθούν από τη
“ώ μέρα στην άλλη. Και ότι τελικά θα μας
Ρλαλει από τη «στενωπό, στην πλατιά
Γ ^όρο της προόδου. Ο καθένας μπορεί
, πλάση με τη φαντασία του όπως θέλει
¡¿Μέλλον. Αυτό που δεν μπορεί ν' αρνη
Βεί είναι όσα συνέβησαν και συμβαίνουν.
ω-οσχέθηκε το ΠΑΣΟΚ on θα κάνη
'e®'" και τώρα* ■γνωρίζοντας άριστα ποια
^ύύπτυση επρόκειτο να παραλάβει - και
Τ50 έκανε και κάνα. Αυτά πιστοποιούν
6η οε εξαπάτηση Κι επειδή δεν μ' αρέσει
“οριστολογώ, τα απαριθμώ ένα προς
ΨΕΜΑ Ιο: Σου είπε όη οι βάσεις ίου
ΑΤΟ είναι μαγνήτες ολέθρου. Αλλά ούδιαπραγματεύεται τη διατήρησή

V

^νΗΜΑ 2ο: Σου είπε όη το ΝΑΤΟ όχι
Γ ν°ν είναι άχρηστο, αλλά αποιελεΙ κίν( ° για την εθνική μας ασφάλεια και ανε(ύησία. Αλλά σήμερα συζητά τον τρό0 ταραμοιής της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ.
ΥΕΜλ 3ο: Σου είπε ότι διαπραγματεύ(¿ζ με την Τουρκία είναι προδοσία. Ό η
¡/“ συζητά κανείς μ' έναν κλέφτη που
"ώίνει στο σπίτι του. Και όη η προηγούJrn κυβέρνηση εξέθετε σε μεγάλο κίνδυja εθνικά συμφέροντα της Χώρας,
Γ*°®εχόμενη τον διάλογο. Αλλά είδαμε
"κλέφτη, vu μπαίνει στο σπίη μας μέτης Τηλεοράσεως και τον κ Πάτων
να του προσφέρει «κλάδον ελαίας*.
. 'J’f-MΛ. 4ο: Σου είπαν όη έπρεπε να
Γτ^τηθέί σκληρή και άκαμπτη στάση
(¿‘""'■•η στην Τουρκία. Ο κ. Παπανδρέου
¡¡*θι;ε to σύνθημα «βυθίσατε το Χόρα*.
χ 1;' αν επραγματοποιείτο Ou βυθιζόταν η
σ' έναν πόλεμο, που μπορούσε ν«
/¿'Ρευχθεΐ, όπως και αποφεύχθηκε.
ρΡ^· καμμιά παραχώρηση από την πλευ[. Μάς. Αλλ.' από τότε που ανέλαβε το
ΑΕΟΚ την εξουσία έγιναν τόσες παρα
6"ός του ελληνικού θαλάσσιου και
Ίλι U>Uλ**Ί*ου, όσες δεν είχαν γίνα ποτέ
I j Otè Και η Κυβέρνηση περιορίζεται σε
Όύον,Γές διαμαρτυρίες.
^,/ΕΜ α ίο: Σου είπε για λαϊκή κυριαρ
Λ ■ Via πολιτικές και συνδικαλιστικέ::
'■έρίες και γι' ανθρώπινα δικαιώματα.
. ά m ξέχασε όλα στην περίπτωσή του
^♦Vav
νιστάν και της Πολωνίας. Και στο
Όμ,τι
^ 'Τερικά της Χώ|>ας. επεκτείνει με όλα
i Μέσα την Κηδεμονία του οτο συνδικα-
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’JT'KÓ κίνημα.

fio: Σου είπε όη η ΕΟΚ είναι

Α Ρ Θ Ρ Ο ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

κ. ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ
«λάκκος ιων λεόντων«. Καί ότι μόνο
ζημία θα έχει η Χώρυ οπό την Κοινότητα,
Σήμερα όμως διατυμπανίζει ότι θα πάρου
με 45 δισεκατομμύρια δραχμές από την
ΕΟΚ. Και κομπάζει όη αποσπά απ' αυτήν
συνεχώς νέα οφέλη.
τέλια /ο: Σου είπε όη θα έχει φθηνό
τερο πετρέλαιο και φθηνότερη βενζίνη
γιατί οι Άραβες είναι πολύ φίλοι ιου.
Περισσότερο ο π όσο ήααν της Ν.Δ.
Αλλά ενώ η ημή του πετρελαίου πέφτει
στη διεθνή αγορά, εσύ το αγοράζεις ακρι
βότερα.
ΨΕΜΑ 8ο: Σου είπε ότι θιι φθηνήνκι το
ηλεκτρικό ρεύμα γιατί θ αναγκάσει τις
πολυεθνικές και τις ενεργοβόρες βιομηχα
νίες να το πληρώσουν ακριβότερα κτ έισι
εσένα θα σούρχεται φθηνότερα. Αλλ' από
ιον περασμένο Ιανουάριο έκανε τέσσερις
αυξήσεις στο ρεύμα και το ακρίβηνε κατά
45«ύ.
ΨΕΜΑ 9ο: Σου είπε όη για την ακρί
βεια έφταιγαν οι πολυεθνικές και τα μονο
πώλια. με το υπερκέρδη τους. Και όη θα
τους έβαζε χαλινάρι και θα έπεφταν οι
ημές. Αλλά οι τιμές εξακολούθησην ν'
ανεβαίνουν με ταχύτερο ρυθμό από πριν.
ΨΕΜΑ 10ο: Σου είπε όη θα καθιερώσει
την Αυτόματη Τιμαριθμική Ανάπροσαρ
μονή και το μέρος του εισοδήματος σου
που ροκανίζει ο πληθωρισμός θα αιίοκαθίσκιται αυτόματα. Αλλ' αποδείχθηκε φιά
σκο, Λίγοι πήραν την τιμαριθμική ανα
προσαρμογή. Αλλα κι αυτοί ελάχιστα
ωφελήθηκαν. Πρώτον γιατί ανηπροσώ
πευε ένα μικρό μόνο μέρος της απώλειας
εισοδήματος. Και δεύτερον γιατί πολλούς
τους ανέβασε σι ανώτερη φορολογική
κλ,ίμακα και έδωσαν τελικά τ^ρίσσότερα
απ' όσα πήραν. Άλλοι θ αργήσουν να
την πάρουν. Και άλλοι δεν Δο ιί^ιοι» η- ·
ποια.
ΨΕΜΑ 1Ιο: Σου είπε ότι θα μειώσουν
τους φόρους και θα σε ανακουφίσουν
σημαντικά. Αλλά οι φόροι αυξήθηκαν
κατά ... 200 δισεκατομμύρια δραχμές. Και

επιβλ.ήθηκαν νέοι φόροι που δεν υπήρχαν
πριν.
ΨΕΜΑ 12ο: Σου είπε όη θα μειωθεί η
ανεργία. Κανένας δει1θα είναι χωρίς δου
λειά. Αλλά η ανεργία φούντωσε. Και όλα
δείχνουν όη θα αυξηθεί ιικόμα περισσότε
ρο,
ΨΕΜΑ 13ο: Σου είπε ότι θα εφαρμο
αθεί αξιοκρατίιι. Όλοι θα κρίνονται ανά
λογά με τις ικανότητες και την προσφορά
τους και όχι με την πολιτική τους τοποθέ
τηση. Αλλά εφαρμόσθηκε ο κομματισμός
και η συγγενοκρατία σε έκταση πρωτοφα
νή.
ΨΕΜΑ 14ο: Σου είπε ότι θα μειωθούν
οι αμοιβές των διοικητών και υποδιοικη
τών διαφόρων οργανισμών,'κρατικών επι
χειρήσεων, κλπ. Αλλά καθόρισαν καθαρές
αποδοχές 125.000, πράγμα που σημαίνει
ακαθάριστα αποδοχές 3.500.000 δρχ το
χρόνο.
ΨΕΜΑ 15ο: Σου είπαν οτι θα καταργή
σουν τις εξετάσεις για ης Ανώτατες Ιχο
λ.ές. Αλλά δεν τις κατάργησαν. Εφέτος
εφαρμόζουν το σύστημα το,ν Πανελλη
νίων εξετάσεων της Ν.Δ. και του χρόνου
θα τους αλλάξουν την ονομασία.
ΨΕΜΑ 16οι Σου είπαν ότι θα είναι
κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, Ανη γι'
αυτό εξαπέλυσαν διωγμούς εναντίον των
πολιτικών τους ανηπάλων σε όλη την
έκταση της Διοικήσεως. Απέλυσαν, παρά
πλισαν ή αχρήστευσαν όσους δεν ήσαν ή
δεν έσπευσαν να γίνουν δικοί τους.
Δημιούργησαν παντού ένα κλίμα καταπιέ
σεως, καχυποψίας και φόβου. Ανοιξαν τη
Ούρα στην ανασφάλεια και την αβεβαιότη
τα. Και ενεργούν με τρόπο που διαιρεί τον
λαό και καλλιεργεί το μίσος και την
εχθροπάθεια. σε μια περίοδο που ανημετωπίζουμε σοβαρούς εξωτερικούς κινδύ
νους και έπρεπε το έθνος να είναι συμπα
γούς ενωμένο.
ΨΕΜΑ 17ο: Σου είπαν ότι η Ν.Δ. δεν
έδιωχνε το νέφος γιατί δεν ήθελε και όη
εκείνοι μόλις θα έρχοντον στην εξουσία
θα το έδιωχναν αμέσως Ακόμα σου είπαν
ότι για το νέφος φιαιει η βιομηχανία. Και
σήμερα ενώ το νέφος εξακολουθεί να
υπάρχει, διώκονται τα ιδιωτικά αυτοκίνη
τα.
ΕΚΕΙΝΟΣ που εξαπατάται μια φορά εί
ναι ευκολόπιστος, εκείνος που εξαπατάται
για δεύτερη φορά είναι επιπόλαιος, εκεί
νος που εξαπατάται για τρίτη φορά είνσι
ανόητος.
Αλλά πέρα απ' αυτά πρέπει ν αντιληφΟείς ότι όταν μια κυβέρνηση εμπαίζει ένα
λαιό, όπως το κάνει καθημερινά το
ΠΑΣΟΚ, δεν θίγεται απλώς και μόνο η
αξιοπρέπεια του Πολίτη. Θίγεται η αξιοπι
στία της Χώρας και στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό, με συνέπεια vu χάνουμε
σαν Έθνος ερείσματα που με πολύ κόπο
κατορθώσαμε νο δημιουργήσουμε. Λιόη
με κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία
κανένας δεν θα μας εμπιστεύεται στο μέλ
λον.

Εν τω μεταξύ πρωτοφανείς ζημίες
υπέοτη η γεωργία τις τελευταίες
δεκαπέντε μέρες από την καλοκαιρία

που ι.πληξι: τη /«ιρα. Σύμφωνα μι.
στοιχεία τού υπούμγείοο 1 εωμ/ar,
πί:ριπσύιε{κι από 1.5 ι.κατ. στρέμιιατα
μι μι/7 υ μνεα.' ί.παθιιν ζημίες που «ν
ποσοστό φτάνουν οι |ί>(>%
M H ΛΛΙ'.Σ /.IΙΜ ΙΕΣ
AHO I HN ΚΛΚ OK A11*1A
Στο Νομό ΙΙμιιθίιις το πυσοστο
ζημιάς ξεκινάει τ*πι'ι 20'#, και φθάνει
μέχρι 80%,
Αναλυτικά m ζημιές κατά προιιϊν
έχουν ως εξής:
Ροδακινιές 6.500 στρεμμ
Μηλ.ιές 6.200 στρέμμ.
Αμπέλια 620 στρεμμ
Κερασιές 200 στρέμμ.
Αχλαδιές 150 στρέμμ.
Καπνά 150 στρέμμ.
.

Τα περιβάλλον
Η ΖΩΗ ΜΑΣ
Η 5η Ιουνίου ι,χπι καθιεραιθεί σαν
Παγκόσμια Ημέρα ίΐροστασίας Περι
βάλλοντος από τον Οργανισμό Ηνω
μένων Εθνών kui σκοπός του εορτα
σμού είναι η συνέιήητοποίηση από
μέρους της Κοινής γνώμης της σοβά
ρότητας του προβλήματος και η λ.ήψη πρωτοβουλίας για την πρόληψη
δυσμενών καταστάσεων.
Τα τελευταία χρόνια ή εμφάνιση
σοβαρών περιβαντολλοντικών προ
βλημάτων, στο χώρο ασκήσεως των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου
Γειοργίας (έδαφος, νερό κλπ) κάνουν
απαραίτητη τη συμμετοχή του στις
εκδηλώσεις προστασίας του περιβάλ
λοντος.
Το περιβάλλον μας, δηλαδή το
νερό, το έδαφος, η αέρας, τα φυτά, τα
ζώα, το κλίμα, το τοπίο ο χώρος γενι
κά στον οποίο ζούμε απειλείται άμε
σα στην εποχή μας από τις αλόγιστες
δραστηριότητες,
Είναι φυσικό, οι νέες τεχνολογικές
μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται σή
μερα στην γεωργία, όπως στους άλ
λους τομείς τη; αιιβρώπινης δράστη
ριό-ητας. για την μεγαλύτερη αύξη
ση της παραγωγής,όταν εφαρμόζον
ται tífizá b u a tas. ναάίεμένιι. να
ζημιώνουν τους φυσικούς πόρους,
την οικολογική ισορροπία και γενικά
το περιβάλλον.
©α πρέπει όμως να βρεθούν λύ
σεις, που θα εξυπηρετούν ταυτόχρο
να την γεωργική ανάπτυξη και την
προστασία του φυσικού περιβάλλον
τος,
Οι αιτίες που μπορούν να ζημιώ
σουν το περιβάλλον είναι:
- Tu γεωργικά φάρμακα, όπιος τα
εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και άλλες χημικές ουσίες όταν
χρησιμοποιούνται απερίσκεπτα σε
μεγάλες δόσεις, με παράκερους ψεκα
σμούς και όταν η συγκομιδή γίνεται
αμέσως μετά τον ψεκασμό.
- Τα χημικά λιπάσματα όταν χρη
σιμοποιούνται σε μεγαλύτερες ποσό
τητες απ' αυτές που χρειάζονται, για
τί ot επιπλέον ποσότητες ξεπλένονται
με ης βροχές, καταλήγουν στα επι
φανειακά και τα υπόγεια νερά Και
δημιουργούν κινδύνους για την υγεία
των ανθρώπων και των ζώων.
- Οι εκχερσώσεις και τα οργώμα
τα όταν γίνονται παράλληλα με την
κλίση του εδάφους, γιατί έτσι συντε-

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΧ/ΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Από τον Οργανισμό των Ελληνικιαν Ταχυδρομείων ανακοινώνεται
ότι από 1-6-1982 έγιναν μεταβολές
στις ώρες λειτουργίας των Ταχ/κών
Γραφείίαν της Χώρας.
Μετά απο αυτό τα Ταχ/κά Γρα
φεία που λειτουργούσαν και το από
γευμα θα

λούν στη διάβρωση
— Οι πυρκαϊές των δασικό)ν εκτά
αεων
— Η υπερβόσκηση των βοσκοτό
πων
— Το καταστροφικό κυνήγι των
θηραμάτων
— Η ρύπανση από τα απόβλητα
των βιομηχανιών
— Τα υλικά συσκευασίας των
γεωργικόιν εφοδίων, όπως οι πλαστι
κές αακκούλες λιπασμάτων, τα
δοχεία γεωργικών φαρμάκων, τα
πλαστικά των θερμοκηπίων κ.α. όταν
πετιούνται οπουδήποτε.
— Οι άσχημες μυρουδιές και οι
όγκοι της πεταμένης κοπριάς, όταν
για την εκτροφή των ζώων μας δεν
παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει.
Για να αποφύγουμε όλες τις δυσά
ρεστες συνέπειες από την μόλυνση
του περιβάλλοντος θα πρέπει νο
προσαρμοστούμε στις συνθήκες της
σύγχρονης γεωργίας, κτηνοτροφίας
και να προσπαθήσουμε να εξουδετε
ρώσουμε τις αιτίες που τις προκαλούν.
Ειδικώτερα
— Να χρησιμοποιούμε το κατάλ
ληλο φάρμακο για την κάθε α,μρώστεια Και την κάθε καλλιέργεια.
— Να τηρούμε τον χρόνο που πρέ
πει να περάσει από τον τελευταίο
ψεκασμό μέχρι το μάζεμα.
— Να χρησιμοποιούμε τα λιπάσμα
τα ανάλογα με το έδαφος και την
καλλιέργεια σης δόσεις και την επο
χή που πρέπει
—Να οργώνουμε τις πλαγιές κάθε
τα στην κλίση του εδάφους για να
αποφύγουμε τη διάβρωση.
— Να μη ποτίζουμε με νερό που
Συνέχεια στην 4 η οελί8<

Λς ουύμι., rt/i-ñv. τι σπάντησι. η
Γ.Λ Μ Ιέ στον Ιατρι.·,, Σ ύλλογο:
«Μι. έκπληξη ναι γιατί υχι μι.
ανπνάκτηση υιαβασαιι'. στην ι.φημ*
[ιί)Η/ «ΛΑΟΣ* *η·. * λ 5:2 *«ιν ι,Γ.ιστυ
λ ή π , ι . μ ιι; α π ε ιΛ ι/ν α τ έ . σ υ Λ ίό η υ ύ μ ι.

νη μά)ισ·α και μι. συκηψανιίπ και
ειρωνικά σχόλια της ι.φημι.ρίυας παυ
«ιΓιιιηοήπυτ» ■ί .ν "ΟΐριάζυΐΛ '·νι μα:
τους καθηγητές και ο εν ι,πριπι ν'/
ειπωθούν
i ία τα σχόλια της ι,ιίήμι.ρι>*ι; τα,
Ιάι κήνούμι λόνυ, ai uvuvv/.-jc·!.; α:
ΚρίνΟύν.
Στη σύσκεψη ά ο την ενκληυσ*
κότητα στο Ίικηνορικφ Σι,)>,<///,
από την οποία απουσιασαμι ν ι ν · γ
συστημένη πρόσκληητι ·η·. "'ιρυμί
όυο μέρες ΜΕΤΑ τη σίισκν.ψυ ««·
κατόπιν στην επιστολή σαςμός κατ
Υορήσατε λενοντα: χαρακτηριστικά
ότι «η εκστρατεία κατά ν λ νηρκωτι
κών κόλλησε στην ΕΛΜΕ. vi u u o
στο μέλλον τρέπει να είμαστε -ρτ··τ
εκτικοί στοι προνρομμάτισμό τέ
τΟιοιν εκδηλώσεων».
Επειδή, όπως βα έπρεπε .α είχατε
καταλάβει, οι κατηγορίες είναι βάρος
κυι συκοφαντικέ: νιά τον κ/όότ· '»n
καθηγητών, είμαστε υποχρεωμένο·
να απαντήσουμε και ναι νο κνημερω
θούν τα u t/.η του συλλύνυυ σμ;.
αλλά και οι φορείς που πήραν μέρος
στη σύσκεψη.
Συγκεκριμένα στην πρώτη tóutiú
σύσκεψη πολλών φορέων του συνκα■
λέσατε με πρωτοβουλία και ευθύνη
σας ομολογήσατε ότι δεν είχατε κά
ποιο ολοκληρωμένο σχέδιο προγράμ
ματος να προτείνετε, κάτι που το
θεώρησίΐν' πολλοί μεγάλη παράλειψη
και προχειρότητα. Η δικαιολογία όη
το πρόγραμμα θα έβγαινε υπό τα σύ
σκεψη δε νομίζουμε ότι έπεισε πολ
λούς. Επιφυλαχτήκαμε σε επόμενη
συνάντηση να κατεβάσουμε π ρ ο ώ 
σεις. Πραγματικά στη δεύτερη κιύλα,
σύσκεψη ο εκπρόσωπός μας Γιάννης
Χατζάρας με εντολή του Συμβουλίου
μας παρουσίασε συγκεκριμένες θί
σεις τόσο για τα αίτια όσο ναι για την
αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα του προβλήματος.
Ό πω ς μας ανόφερε. όμως αι αμικνύοεις αυτές αγνοήθηκαν για να περά
σει το δικό σας σχέδιο, που απησκο
πούσε κατά τη γνώμη μας μόνο στη
δημιουργία εντυπώσεων.
Στην εκδήλωση της Στέγης, παρό
λο που, μοιράζοντας τις προσκλήσεις
στους μαθητές για τους γονείς τους,
βοηθήσαμε οτη μεγάλη προσέλευση
του κόσμου, δεν αναφερθήκαμπ καν
μεταξύ των φορέων που συνερνάσιη
καν στην πραγματοποίησή της. Εκεί
μέσα ακούσαμε για πρώιη φορά σαν
ιιπάπηση σι: ερώτηση μαθητή ότι η

Δημοπρατήθηκαν
δημόσια έργα
στο Νομό μας

r

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι29ΕΚ Α Τ.
Δημοπρατήθηκαν πρόσφατα από
την Νομαρχία Ημαθίας διάφορα
δημόσια έργο στο Νομό μας συνολι
κού προϋπολογισμού 128.700.000
δραχμών.
Συγκεκριμένα τα έργα που δημο
πρατήθηκαν είναι:
•
Ασφαλτόστρωση
δρόμου
Βέροιας - Λαζοχώρι Ταγαροχώρι
Ν. Λυκογιάννη - Π. Λυκογιάννη Ν.
Νικομήδεια με σύνδεση Αγίας Μαρί
νας προϋπολογισμού 10.000.000.
• Δρόμος από φράγμα Αλιόκμο-

Καταδΐκη
ταξιτζή
Καταδικάστηκε σε
φυλακή ο ιδιοκτήτης
Βέροιας Κουκουρδής για
παραλαβή επιβατών από
υπεραστικών.

30 μέρες
ταξί me
παράνομη
ΤΟ ΚΤΕΛ

Απαλλαγή α π τ την χρέωση
αρδευτικών καταναλωτών

Οι παραγωγοί «συ έχουν αντλητικά συγκροτήματα μπορούν να
απαλλαγούν από την ελάχιστη ετή
σια χρέωση σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αυτό ανακοινώθηκε
από την
Δ/ναη Γεωργίας Ημαθίας ύστερα
από σχεηκή διαταγή του Υπουρ
γείου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
β Ό τα ν δεν λειτουργούν τα
αντλητικά τους συγκροτήματα λόγω
ανωτέρας βίας (κατακρήμνιση ή απο
ξήρανση φρέοτος ή γεωτρήσεως
κλπ). Στην περίπτωση αυτή θα υπο
βάλλεται αίτηση στην Εποπτεία Ε.Β.
για τη διαπίστωση της ανωτέρας
βίας.
• ' Οταν δεν λειτουργούν τα
Κι όχι μόνο συμπαράταξη δκν θα υταίμti. )όπφ£
pn.iX μρ/μφ
upi'jjn στον lipótóno
(ipóc6¡<o του j αντλητικά σφγ<ροίημαισ ¿όγβι εναλ11,\ε< )Κ «
>·>» ίλέν.
ιlV .it θα δημιουργηΟεί
δηιιΛΟυρΥηΟεί λ/ιγής TtuVt πστισα*,<ύγοΛλίεργπ·ίΐν με
74». αλ>.ώ.θα
αντίπυρδιαξη ιύπαξυ «ον Ελλήνων και ξήρικΐ; ή ' ΓΓ/ρανσύπη, η οπόία"επι
θα κλ.υνισΟε! η ομοψυχία του λαού, η βάλλεται για λόγους αμειψισποράς.
οποία είναι αήμεικι περισσότερο από ποτέ Επίσης και στην περίπτωση αυτή θσ
άλλοτε αναγκαία σης δύσκολες περιπτώ
υποβάλλεται αίτηση στην Εποπτεία
σεις που αντιμετωπίζουμε σαν Έθνος.

Α πάντηση στην επ ισ τολή το υ Ιατρικού Σ υλ λ ό γο υ Η μαθίας, π οι
δημοσίευσε πρόσφατα ο «ΛΑΟΣ», έστειλε η Ενιοση Λ ειτουργώ ν Μ ε
σης Εκπαίδευσης Ν. Η μαθίας (ΕΛ Μ Ε), στην ο π ο ία αντικμουει τη ι
«κατηγορία» που τη ς αποδόθηκε, ότι δηλαδή η «εκστρατεία» γ ια χο
ναρκω τικό «κόλλησε» εξ αίτιας τη ς γιατί δεν προετοίμασε τη ν εκ δή
λω ση π ου τη ς είχε ανατεθεί.
1 ην απάντη ση παρά το μεγάλο μάκρος τη ς - τη ν δημοσιπύουμι
ευχα ρ ίσ τω ς για πληρέστερη ενημ έρ ω ση τη ς Κ οινή ς Γ νω μ η ς, θα σ υνι
οτουσαμε μόνο σ το υ ς α γα π η τούς μας καθηγητές τη ς ΕΛ Μ Ε νο είνσι
περισσότερο διαλλακτικοί και ανεκτικοί σε σχόλια και κριτική, ιδισί
τκρα το υ Τ ύπου, αφού όλοι, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, κρίνουμι
και κρινόμαστε και κανένας, νομίζουμε, δεν πρέπει να διεκδικεί τε
«αλάθητο» του ίΐά π α .

Ε.Β. από την αρχή της αοοευηκης
περιόδου, ώστε να ελέγχεται η ανά
γκη εφαρμογής της αμειψισποράς
Ειδικά για τη φετεινή περίοδο οι
αιτήσεις αυτές μπορούν να υποβλη
θούν μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Εκπαιδευτικό
σεμινάριο
της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
Αρχίζει σήμερα το απόγευμα στνς
5 μ.μ. στην Αντωνία δειο Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας, το
εκπαιδευτικό σεμινάριο της «ΟΛΥΜ
ΠΙΑΚΗΣ» Α.Α.Ε. που είναι η πρώτη
ασφαλιστική με έδρα τη* Θεαραλονί«Π·
| ί
I (α ί Α
■
Κύρια θεματπ ΤΟ" Σΐ'μίναρίυύείνοι
οι ασφάλειες ζωής χαι οι γενικές
ασφάλειες.
Οι εργασίες του σεμιναρίου συνε
χίζονται και λήγουν αύριο Κυριακή.

να προς Πολυδένόμι προϋπολογι
σμού 20.000.tXK).
• Αποπεράτωση οικοδομικών
εργασιών και πλήρη εκτέλεση Ηλκκτραμηχιινολογικών ιγκαταστάστων
Γυμνασίου
Αρρένων
Νάουσας,
προϋπολογ'ΐμπού δϋ.ΟΟΟ.ΟΟΟδρχ.
• 7 Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
προϋπολογισμού 28-500.000 δρχ.
• 4ο Λημοτικό Σχολείο Αλβξον
δρείας προϋπολογισμού 20.200.000
δρχ
Οπως ανακοινώθηΜ- απο την
Νομαρχία σ η ς δημοπρασίες αυτές
των έργων επιτεύχθηκε έκπτωση από
29.20% μέχρι '>4,96%.
Μετά την έγκριση των πρακτικών
δημοπρασίας θα εγκατασταθούν ηι
ανάδοχοι των έργων,

ι·„,ι,·Ι.ρη φάση τ»ιν εκδηλώσεων θα
αφορά τοιλ μαθητές.
Σ-η συνέχεια ζητήθηκε η γνώμη
ι,α: ■«' - < -ω ς Ι*ι ιιιαφωτίζιιμε τους
μαθητές Πουτι.υαμι -α παρακάτω:
I Να ηνημερωθούν σε πριϊιτη φτι«η ht/ι i οι καθηνητι; yiu tu ναρκωτι
*ά Για τι, σκυπα αυτό προτείναμι να
jípi.iv του: κατά/ληλον: εισηγητές
ΐπαΐ'οψ ' /'ύ.Ονυ.
μ τροάικαστή
, fl

·,—» «η

Θα λειτουργήσουν
σύντομα οι
Επιτροπές
Απαλλοτριώσεων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ-ΛΑΟΣχετικά με -■» ερώτημα -ο ι έθεσε
σε -ροη·σ.υ·«ε'.'ό ψψ/2,ο του ο
«ΛΑΟΣ· -ο το τι συμβαίνει με την
Ε-,τροπή ΛπαλλοτοίνΗΗΜκ Βέροια;
».οι σ«ν σμνωριάζιι εδώ και αρκετό
Καιρό. Ο Δ ντή; Γεωρνία; Ημαθία; κ.
Πεοκσ; μυ: έστει/Λ την παρακάτω
απάντηση
• Κι Λιευθυντά
Γχιτικά με το δημοσίευμα της
Τρίτη; 1 Ιουνίου ¡982 μι τον τίτλο.
-Τι συμβαίνει μ» την Επιτροπή
Α-α/2.οτριώσεων. σας -'Μυρίζουμε
όη με την 230313 568 20.1,82 τηλε
γραφική διοτανή του Υπουργείου
Γεωργίας είχε αναστα/χί η εργασία
των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων,
και μι το II.Λ 1232/82 (άηθρ.4) είχα
κατβργηθεί ύ)α το ννωμοδοτικής και
αποφασιστικής αρμοδιότητας συλλο
γικά όργανα
Κατόπιν
της
αριθμ.
2 ’2961, 26 4 82 κοινή; απέΌασης
των Υπουργών Προι-όρίρς Κυβερνήαν,ως και Γεωργίας για * Αναμόρφω
ση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδστικι'ις και Αποφασιστικής αρμοδιοτη
τας του Υπουργείου Γεωργίας » δια
τηρούντιηθ και επανέρχονται οι δύο
Επιτροπές Απαλλοτριώσεων του
Νομού και θα λειτουργήσουν πολύ
σύντομα, μετά από την διαδικασία,
ποι· απαίΕτειται για τη συγκρότησή
τους. *

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΧΘΕί
Η Α Π ΕΡΠ Α
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΘΗΝΑ (Λ,Π.Ε.)
Σε πλήρες αδιέξοδο συνεχίζει , βρίσκεται η απεργία τω'. ι ραπ tío:
παλλ,ήλων πουπρόκειται να σννοσσθεί Και την επόμενη Τοίτη

Στο μεταξύ σήμκρα σ>, '.·ργυι
ιΓρανμιιτοποίησην μεγάλη τυήκένιρωση και (ττη συνέχεια s.- -·'■< π,ν»ς
την Βουλή όπου ζήτησήν ιην ,τ-ην. ιωπική παγάμβυση τον, Πμ>οθ| —·>· μ
γού γιιι τη διευθέτηση τιμ
ώστε να επαναλειτοιιργήσυιΐν u'V-.o
μυ οι Τριίπεζ-:;,

Ιίαράλληλα φσί«πσι ότι aur.i .
στιγμή σ«ν υπάρχει ηρ·.«»πτικη
συνανιηστως της Ο.Τ-Ο.Ε, μι ivr.fi>
σωπο των Τροπιζών , <·
γνωστι' η Ο.Τ Ο,Ε. ζήτησι λ· ξει vea συνάντηση, αλλά υ :κ - . - ·
πος των Τραπεζών «· 5 > - ·η
oiTÓvtnoi ότι στην ημε’ισκν.ησ π ν>
του απηιθύνθηια 5»ν
-έτς
προτάσεις kiu συνεπώς oí'· εν« .^ε
αντικείμενο συζήτησιν

ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Δ ΙΠ Λ Α ΣΤΟ Μ Π Α Σ Κ Ε Τ Ε Λ Η Α Ε

Από σήμερα και
κάθε μέρα
ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιά μιά καλύτερη διασκέδαση

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ „
ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΤΙΜΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

TEA 'ΔΑ 2

Σάββατο 5 Ιούνιο»

• A fll) } .

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
123456789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1- Δυο ξινές λέξεις. μια λιθόστρωτη
βεροιώτικη γέφυρα.
2. Συνήθως το «βγάζουμε» στα··
εκδικούμαστε - Συνεχόμενα σύμ
φωνα.
3. Πολεμικό μέσα (με άρθρο».
4. Χωρίς φωνή
κατάρα — Ομοια
σύμφωνα.
5. Τις ... ρίχνουν οι δικαστές (καθ.) —
Ά ρθρο.
6. Έ νας Τίτος ... καλλιτέχνης μες.

7. Αξίωση σημαίνει η λέξη ι!υπ1
(καθ),
8. Ά σχημη μυρουδιά γω r0 KPVIÇ
ιτου καίγεται (αντίστρ.)
9. Ένα ... ατελείωτο —Μια ισοπαλία
με το .. μάτι — Αόριστη αντωνυ
μία.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αυτό στην ... Κηφισιά - Αρχαίο
πρεπής πρασινάδα.
2 Παληό μέτρο βάρους (αντιστρ.) —
Ή ταν κι αυτός αρχαίος θεός.
3. Προτομή του υπάρχει στη Βέροια.
4. Αγωνίζεται στο νότιο όμιλο της Β
εθνικής (αιτ. δημστ.)
5. Διπλασιαζόμενο ... προσέχει μωρό
(αντίστρ.) - Ξένος χαιρετισμός.
<5 Βεροιώτης που ήταν σε ευρωφη
φοδέλτιο.
7. Το ίδιο με το 4 οριζ. β' —
. «Νηαρ...» ομάδα της Αθήνας.
8 Πρόθεση — Ιδιωματικό άρθρο.
9. Χορεύεται από τις γυναίκες στα
Μέγαρα — Σ' αυτό το άθλημα διακρίνονται Βεροιώτες και Ναουσαίοι.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΠΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ 2. ¡ΣΤΑΜ Π ΟΥΛ 3. ΑΠΟ - Ε.Π. - ΦΑ 4.
ΣΑΜΑΡΙΑ 5. ΑΣΙ - Π)ΝΑΣΤΟ(Κ) 6. ΡΙΝΤΑ - ΙΟ Ι 7.
Χ ΑΟ Σ - ΣΚ Ι 8. ΙΛ - Η ΧΩ 9. Σ Κ Α Φ Η - ΣΟ Σ
ΚΆΘΕΤΑ: I. Θ ΙΑ ΣΑΡ Χ Η Σ 2. ΑΣΠΑΣΙΑ 3. ΝΤΟΜ ΙΝΟ 4. ΛΑ - ΤΣΙΦ 5.
ΣΜΕΡΝΑ - ΛΗ ( Οοβαλντ) 6. ΙΠΠΙΑ 7. ΜΟ(ΝΟ) - Α Σ ΙΚ Η Σ
8. ΟΥΦ - ΤΟΙΧΟ 9. Σ ΛΑΒΟ Ι - ΩΣ.

Ραδιοταξί

6 2 .5 5 5 -8 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
2 3 434
Εθνική Τράπεζα "2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι Κ7ΕΛ
26.726
Ιιτποιιρστους
26.920
ΠΑ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΕ
Πλατ. Καρατύσιου 22.532 2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
1 4 .0 8 0
Μωραίτη
2 3 .3 5 0

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Του A Η Μ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

/ ΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Α μ (σ η Δ ράση
WO
Ο.Τ.Ε ΙβλάβίςΙ
121
ΓΙυρασβ&πική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
2 2 .2 2 2
Νοσοκομείο
2 2.505
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
125
' Υόρευση
25.749
Ο.Σ.Ε. 1σταθμός)
24.444
ΝΑΟΥΣ ΗΣ
Π υροσβεστική
2 2 ¡9 9
Νοσοκομείο
2 2 .2 0 0
Δ.Ε.Η. !βλάβες)
2 2 .3 1 4
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
4 1 .3 5 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
23.619
Δ Ε.Η (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. Ιπρωτ. βοήθειες)
23.376
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΓΗΡΙ ΑΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ Ο
Πρρά tío Πριπτοίιικ/Λίο HiifKimc \»ν·»ατι
κός Επιμελητής Παναγιώτης Kiov'/vmi
Κουπίοης, <.)ς /^τί της (·.κ*τίΛί.τ«'<·>ς tiwviï
τος. όηλυπόιώ ότι την ( I3η ν> «"»Λύτην τρ·
την τοο μηνάς ίουνίυυ 1982 ι’τυιτς. ημ£
ρ«ν Κυριακήν και από πις ώρ«ις 10>ις π.μ,
μέχρ» 12ης μεσημβρινής εν Bepoi/i κ*«»εις
την αίθουοαν tcuv nQvifiptáacwv του
Προποδικτίου Βεροιπς ιι>ς πχινήβη τόιειίν
ίων πλαστηριιισμών ενώπιον tot* Ιυμ|Ιο
λαιογράφου Βέροιας Στυλιανού ΕλτυΟ»:
Ρ«ϊδη ως επ' του Γτλοτττηριαπμοΰ ιαταλλή
λου ή τούτου κωλυόμενου ενώπιον του
νομίμου ανιιπληρωτού ταυ. τη επιπτιεύοει
πις δαναστρως Είκις αι»ς. Νικολάου
Χαραλπμτπδη, κατοίκου Βέροιας όικυυιυ
μένου λαμβάνειν παρά του οφειλέτου της
Γεωργίου Κυνηγού ταυ Νικολάου καιοί
κου Βέροιας το επιτασοόμενον τιοσόν των
δραχμών 39 795. ναμιμοτό·»ς μέχρις
εξοψλήσίχος. ςλέον παραγγελίας εκτελέ
οε«ς εκ δραχμών 3300 και πάντα τα λοι
«τά έξοδα εκτελέσεως ναι πλειστηρωσμού
μέχρι ¡τέρατος αυτού, δυνάμει και προς
ΚΚΐέλεσιν της υπ* αριΒ 114.127/1982 Δια
ταγών πληρωμής του κ. Ειρηνοδινου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοκοιηθετσών επιταγών
προς πληρωμήν ως τούτο δακνοτα» εκ
των υπ' αριθ 82358.8236Β/1982 εκΒέσειος επιδόοεως του Δικαστικού Επιμελή
τού των εν Βεροία Πρωτοδικών Δημητρίου Τσορμπατζίδη εκτίθενται εις Δημό
σιον Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν τα
κάτωθι κινητά του πρόσθεν οφειλέτου
καταοχκθέντα δυνάμει της υπ’ αριθμόν
170/26-5-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς
μου: Ήτοι: Εκατόν πενήντα (150) καθί
σματα μονά μεταλλικά με επένδυσι βελού
δο γκρι σκούρο, μεταχειρισμένα και εν
καλή καταστήσει ευρισκόμενα. Εξετιμήθη
έκαστον αντί δραχ 400 και ως συνολον
αντί δραχμών 60.000
UC πρώτη προσφορά δια την ένιιρξιν
του πλειστηριυαμου θέλει χρησιμεύσει η
παρά ron νόμου προβλεπόμενη τουότη
του 1/2 της νκνομένης εκτιμπσεω: των
κοτασχιϋήντων ήτοι δρχ '30.000 Η
κατακύρωσις γενήπεται εις τον προσφέ
ροντά την μεγαλυτέραν τιμήν ιελευταιον
πλειοδότην την ! 2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθησης ημέρας
πλκιστηριασιιού αφού προηγουμένως γί
νε» τρεις φοράς πρόσκλησις προς τιλειο&>
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του'επί
tou πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούταν όπυ>ς ζητήσει και λάβα παρ
εκιαττου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται νο καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριοσμοο υπάλληλον το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Σάββατο $ Ιουνίου ανοί
γουμε στη Νάουσα και στην οδό
Νέο Ζαφειράκη 36.
Β ΙΒ Λ ΙΟ Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ
«Η Β ΙΒ Λ Ο Σ·
Ν σ ιχη κά ς Στες)· Μ κτυρλή

• Αυτό που είναι κακό στο γάμο
είναι όταν ο ένας σύζυγος αγαπάει
και ο άλλος δεν αγαπάει. Αλλά όταν
δει1 αγαπάει ούτε ο ένας ούτε ο άλ
λος, μπορούνε να είναι ευτυχισμένοι
Αλφρέδος Καπούς

εκπΑειστηρίασμα εις μετρητά η να kuvuoc
σει τούτο αμελητ» εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάηον εις τον επί του πΐ-ειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηΒήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
Ίου οποίου θέλουν ασπραχθεί παρ αυτού
αΐΗίγκασηκώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περιπιακιιν μη εμφανί
σεις τελευταίου π2α:ιοδότου ο επισπεύ
όων Θέ7^ει συμψηφίσει το εκπλπστηρΐασμα εις την απιιίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και cou επί του ηλαστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευτοίον πλειοδότην Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
Κρίοέως του επί του πλάστηριασμού
υπ«)Αήλου Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγοραοταί της πλειστηρια
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προαέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν

il »π» της πκτελεπεως
ΝιμιιιΟΜΚ Επιμελητής
ΙΙΛΝΛΓ. ΚΟΥΙΙΙΛ ΙΙΙ
Αριθμός: 4112
Η ΙΙΡΟΙ ΡΑΜΜΑ ΛΝΛΓΚΛΠΙΚΟΥ
ΠΛΙ ILMIPIALMOV Κ INI ΓΙΩΝ Ο

Μαμά γμ ΙΙρΐ*Η<ώικι:ιιιΐ Βι:ρ*»«ας Λικιιστ»
Κ(Κ Γπμιεληιίκ \ημήιριι»ς Ηεσλόγοι»
Γη.ιρμαΐΜζίόης, ·*»ς ι;ττϊ της εκτκλτπι.ηις
τοι«>ικος. δηλοττοκ.» ότι την ( 13ην) όπκιι
τ·\ν τριτην τιιο |ΐην»>ς Ιουνίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και ιιπό τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βέροι»
και εις π\ν ιπ'Βουσην ίων σΐινι:όρΜΪσ»:ι»ιν
nu» Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη τό
παν των πλειπτηριαημών tviîmiov του
Ιυμ β«λιιιογρ»τφού Βι^ροίας Χαρίτωνος
ΠιιπιιχρυσπύΟυν ιας rjti του πλειστηρια
σμού υπιιλί,ήλ»»' ή κιύτσυ κωλυόμενου
rviiiniov του νομίμου ιιναπληροίτού του.
τη επισπεύσει της όανκίστρίας εν Θι,π/νί
\η εδροΗ>ι»σης Α.Ε urrô την επωνυμίαν
• Κ ΚΟΚΚΛΙ ΑΦΟΙ ΜΩΥ1ΙΑΛΜ
L-TBE ΠΛΑ1Τ Α.Ε.· δικαιούμενης λαμ
|ίάνπν παρ*ί του οφτ.ιλέτου της Ιωάννου
Κγον/vou
Ιίίορροπούλου
κατοίκου
Βεροιιις το επτασσόμενον ποσόν των
δραχμών 57.630. νομίμοτόκως μέχρις
εξύφλήσεως. πλέον παρίΓνγελίας εκτελέ
ηαας εκ δραχμών 1500 ναι πάντα τα λοι
πύ έξοδο εκτε^χσεως και πλειστηριοσμού
μέχρι πέρατυς αυτού, δυνάμει και προς
εκτέ?χσιν της υκ αριθ 260/1981 Διαταγής
Πληροιμής του Μονομελούς Πρωϊοδι
κείου Βέροιας και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοποιηθασης επιταγής
προς πληρωμήν cue τούτο δείκνυται εκ
της on αριθ. 11581/18 5 1981 εκθέσεως
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού
των εν Βεροία Πρωτοδικών Βασιλείου
Λάσκαρη εκτίθενται εις Δημόσιον Ανιι
γκυστικόν Πλειοτηριοσμόν τα κάτωθι
κινητά του πρόσθεν οφειλέτου κατασχεΟέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν
4104/6 4 1982 κατασχετηρίου εκθέσεως
μου: Ήτοι: Ένα μεταχειρισμένο φορτηγό
αυτοκίνητο εργοστασίου MERCEDES,
τύπου 608 υπ* αριθ. κυκλοφορίας Ν.Ο.
5875. με ανοικτή καροτσα, ευρισκόμενο
εν κινήσει και εν καλή καταστάσα, ιδιωτικώς χρήπεως. πετρελαιοκίνητον. ιχτιμηΟέν αντί όραχμάς 500.000.
Πς πρώτη προφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου ^-ροβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενσμένης εντιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 250.000 Η
κατακύρωσις γενήσιται εις τον προπφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νε» τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή cou επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζήτήσει και λάβει παρ’
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβά3^ι εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εχττλαστηριασμα πς μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφεΐον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάηον εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικές και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύι5ων θέλει συμψηφίσει to εκπλοστηρία
σμα εις την μπαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον

Αριθμός 5 9 18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΙΙΛΓΙ1ΓΙΙΡΙ Λ2.ΜΟΥ ΚΙΝΙΠΩΝ
Ο

ΙΙιηΜι τω Π|ΐωπιόικι:ίω Βέροιας Λικαστι
κός ί;πψ»:ληχής Φίλιππος Αποστόλου
ΚοκκαλιΓφπς. ως επί της εκτιλέσεως
τοιούχος. όπλοποκίι ότι την ( 13ην) δ<;κά
την ιρίτην του μηνιις Ιουνίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρας 1()ης
π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής εν ΛγκαΟιά
ΗμηΟίιις και ι:»ς το Κο»νοτιια>ν Κατόητη
μα ΛγκαΟιάς ως συνήθη τόπον των πλει
στηριαπμών ενώπιον του λ.υμβο?.αιογρά
ψου Αλκξανόρείας Ε>α.ιιΟερίου Κυυτπώνα
ως επί του πλειστηριασμού υπα?^ήλ<>υ ή
τοίνιου κωλικιμέ:νου ενώπιον του νομίμου
αναπληρώτού του, τη επισπεύσει του
όανειστυύ Λεωνίδα λτυλίόη. κατοίκου
Κυδώνεας όνκαιουμένου λ/ιμβάνειν παρά
του οφειλέτου του Βασιλείου Μιχαήλ
ΓΙαναγιωιοποό?.ου κατοίκου Αγκαθιάς το
επιτασσόμενο ν ποσόν των δραχμοιν
Ι9.8ίΧ). νομιμοίΓίκως μέχρις εξοψλήσεως,
πλέον παρα^ελίας εκτελέπεως εκ όρα
χμοιν 1750 κω πάντα τα λοιπά έξοδα εκτε
λέπεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέ?χ.σιν της υπ'
αριθ 105/1981 Διαταγής πληρωμής του κ
Ειρηνοόίκου Αλεξάνδρειάς και της σχετι
κής προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθιησης επιταγής προς πληρωμήν ως τούιο
δείκνυται
εκ
της
υπ’
αριθ.
10054Β/318-1981 εκθέσεως επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βεροία Πρωτοδικών Μιχαήλ Ανανιάδη
εκτίθενται πς Δημόσιον Αναγκαστικόν
Πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά του
πρόσθεν οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει
της υπ αριθμόν 5916/5-5 1982 κατασχε
τηρίου εκθέπειίις μου; Ήτοι: 1) 43 καρέ
κλες μεταλικές μεταχειρισμένες προς 200
δρχ. ι-κάστη, ήτοι σύνολον 8.600 και 2)
Ένα μεταχειρισμένο επαγγελματικό
ψυγείο διαστάσεων 1,40X0,90 μ. μάρκας
ΑΓΙΟΣ, με δυο ράφια και με ηλεκτρομο
τέρ. εξετιμήθη αντί δραχμών 30.800.
Ήτοι εκπλειστηριασθήσεται συνολική
περιουσία του καθ' ού αξίας δραχμών
39.400.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκημήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. >19.700). Η
κατηκύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν ιελευταιον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνα> καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρημαπκάς εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων κιιι το σχετικόν
γραμμάηον εις ίον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 3η σελίδα

ΜΙΘΧΟΖΜΘΧ m
Μικρά - Μικρά πού
σας ενδιαφέρουν
Το χολοκΜίρι ηέρη οπό δωοκέόοαη ιιλλογή ξεκούραση, δίνει Πολλές
Φορές την ευκαφΰι γ«/ εργόχειρα και
δουλειές που όεν εανουμε τον χειμώ
να.
Αν λοιπόν περιμένετε το καλό
■ταίρι για να εεντήπετε να εργαοΑείτε
τότε πας προτείνομε να κάνετε μια
κουβέρτα πατπγουόρκ
Είναι πολύ της μόδας. Είναι και
αφάνταστα πρακτικές. Και επειδή
έχουν το προσόν να γίνονται εύκο/,τ
κυι γρήγορα, με βεί.όνες η τσιγγεέΛ
κι, σας προτείνουμε να π/χςετε μια
κουβέρτα λίγο μικρότερη από τις άλ
λες ίσα - ίσα για να σκεπάζεστε μ ’
αυτή μία ώρα ύπνου σ ' ένα καναπέ
σε μία πολυθρόνα.
Για ένα μεσημεριανό υπνάκο κά
νοντας μικρά πλεκτά τετράγωνα τα
ενώνετε μετά και έτσι έχετε νρήγορμ
ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Λοκιμάστε την ιδέα. Διαλέξτε
ωραία χρώματα πλέξτε και χαρείτε
αυτό το δικό σας -κάτι» που θα το
χαίρεστε σαν κάθε εργόχειρο.
■ Μια ιδέα για όσους λατρεύουν
το ζεστό καοέ. Αν τη στιγμή που τον
σερβίρετε .χτυπήσει το τηλέφωνο'ή
συμβεί κάτι απρόοπτο που θα σας
εμποδίσει να τον πιείτε αχνιστό, ρου
φήξτε τον μ ένα καλαμάκι, θ α σας
©” νεί πολύ πιο ζεστός α π ' ότι είναι!.

Τέστ εγκυμοσύνης
Ενα νέο προϊόν για τεστ
εγκυμοσύνης κυκλοφορεί εόώ και
μερικούς μήνες στη Γαλλία. Η πρω-

1825 Ο Οδυσσέητ Ανδροότοο; δολοφο
νείται στην Ακρόπολη. Ο Ήρωας
τη; Γραβιά; υπήρξε θύμα πολιτι
κών διενέξεων και σκευωριών.
1827 Ο Θεόδωρο; Κολοκοτρώνης δωτόσσει επιστράτευση στις περιοχές
Μυστρά. Μεσσηνίας, Αρκαδίας.
Λεοντορίου. Καρύταινας και Φανα
ριού.
1944 Ελληνικός στολίσκος συμμετέχει
στις αποβατικές επιχειρήσεις των
συμμάχων στη Νορμανδία.
1980 Η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε στο
Διάστημα διαστημόπλοιο νέου τό
που «Σογιούζ· με πλήρωμα τοι>ς
κοσμοναύτες Γιούρι Μαλύσεφ και
Βλαντιμίρ Αξισνωφ.
1981 Περίπου 10.000 διαδηλωτές στο
λιμάνι Γιοκοσούκα της Ιαπωνία;
αμερικάνικη βάση του ναυτικού
προσπαθούν να κμπδίσουν την άφι
ξη του αεροπλανοφόρου «Μιντγουαίη». ενω τους αντιμετωπίζουν
τρεις χιλιάδες όνδρες της αστυνο
μίας.

(-1
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ· Μαρίνα

ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
220

κοκκαλάκια

100

180

μόνο ψαχνό

170
140

συκώτι

260
120

Δίσκοι αλλαντικών <τε μεγάλη
ποικιλία Εκλεκτής ποιότητας

τοτυπίιι του έγκυται στο ότιί**(?ί
νιι ξέρει η ενόιαοερόμενη αν θ'®
όχι έγκυος, από την πρώΙΠ 1*^
καθυστέρησης π ις περιόδου- "V *
απευθύνεται περισσότερο στοοί
τρούς γιατί η χρήση του είι·®
κά δύσκολη, το νέα τεστ δύ®
δυνατότητα μιας έγκαιρης 0<Ψ^5
τι κής αγωγής (όπου ,, ρειάζιΧ®)·7 ,
επιτρέπει να ξέρα η γυναίκα
πκεται σε προκλιμακπρίαΧ®
δο, αν είναι έγκυος ή έχει 0®*
καθυστέρηση. Επιτρέπει υκόμιβ
συνδυασμό μ ένα υπερτ'' >:νράώπζ
να όιαγνωσθεί πολύ νρηγορα· **
εξωμήτρια εγκυμοσύνη, ε©
υπάρχει η σχετική υπονία·

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η γουρούνα
τιτότβ*
Σ' ένα χωριό στη Γαλλία κοΓ
ετοιμοθάνατη μια γερσντισσα.
η πιο πλούσια στο χωριό, αλλά ftl
πιο τσιγγούνα. Κάλεσε λοιπόν ντ
παπά για να την εξομολογήσει ''
την μεταλάβει... Κι έπειτα ε υ χ α ^ Π
μένη. εόωσε εντολή στους δικούς^
να στείλουν' στο παπά τη γουρΟ**®
Η ετοιμοθάνατη όμως a Vέλαβε^
σε λινές μέρες σηκώθηκε από το
βάτι... Μα το μνημονικό της
αδύνατο κι επειδή δεν έβλεπε τη Γ®1’
ρούνα της στον αυλόγυρο ρώτΐ®
ανήσυχη την παραδουλεύτρα της n
είχε απογίνει.
— Ξέχπσες κυρά: απόρησε
Δεν μας είπες να τη στείλουμβ
παπά-, την πήρε λοιπόν μόνος
την ώρα που έφευγε από το σπί^'
Η γριά - τσιγγβόνα θυμήθηκε
και ξύπσε τα μούτρα τής.
— Ο Θεός να με συγχωρέσΟ
Α)Λό αυτή τη γουρούνα την Ιϊ6'
στεί^Λ στο διάβολο χιλιάδες φοιΛ *1
όμως ποτέ δεν καταδέχθηκε να μ®1’
την πάρει. Ο παπάς όμως με την
τη κουβέντα ποο είπα την ύρπβζ/·.
Κι αρρώστησε πάλι από το *°*°
της.
Ψυχραιμία
Διηγούνται για το γνωστό φιλ®'!'
Ορωπο Λογκέ ντέ Ζερζύ, τον εφηβ*’
ριο του Αγίου Σουλπικϊου, ότι σε ^
ποιον από τους απειράριθμους
νους που έκαμε για τους φτωχοί^
ένας χριστιανός βαρέθηκε πια va W
va. Νεύριασε και του έδωσε
χαστούκι.
—Τέκνο μου, είπε ατάραχος ο αΆ'
ξίκανος κληρικός, αυτό ήταν για β!
να. Δώσε τώρα κάτι και για Γουςφΐ®χούς μου.

ρα... σέ μέρα
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1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.25 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.50 0 ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
6.05 ΧΑΪΝΤΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 0 ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΟΝΕΤΑΙ ΙΕΠΑΝ.)
7.45 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛΛ
8.10 ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΜΑΣ
10.45 ΝΕΑ ΠΡΟΣΟΠΑ
11.20 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00,05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
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φαλτσέτα

Ο επι της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΑΙΙΜ. ΙλΟΡΜΙΙΑΤΖΙΛΚΣ

ΤΗΛΕΟΡΑ

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ

μπριζόλες
μπούτι
σπάλα

ιΐΛΓ.υνυίιιν π/υιυυυπιν. Ι·» ψΜ>».γνυ·»ν ή
μη ιυιν ίτλι.ι»»»><»ιι·»ν · ϊνιιι ιης ιιπυλύτου
κ|>υιι;ΐι»'-. πιο ι.π· ιυι* πλι.ιπτηριασμού
υπυλλΐ|λ»ιυ Κυλ»»υνχυι »‘»0ι:ν οι βυυλόμι.
νι» νυ γίνωσίν ι/γυριισταί της πλι.τστηριιι
σί1ΐ|σομένης ως άνω περιουσίας, υπως
ΓΤ|*οσι:λΟιιυν κη I πλι;ΐοόοτήσωπιν κατά την
ι ν ιιρχή τπυ παρόντος οριζομι νπν ημέραν
και ω|Ηΐν.

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2.15 titiru tti.
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
4.20 ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
6 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΓΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΤΗΣ ΘΙΚΑ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕ4Σ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ .
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΖΩΝΝΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
0 ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΝΤΟΡΙΪ ΝΤΑΙΗ
ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΒΟΥΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

2.30
2.45
4.30
5.00
6.00

6.15
,7.46
8.00

Θ.30
9.30
10.20
12.00
00.05
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1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ Λ0ΛΕΚ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΣΜΟΝΤΣ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΩΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δ ια β ά ϊΕ Χ Β
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ΔΙΑΒΑΖ2
KAI

ΜΑΘΑΙΜ2
• Αν αισθάνεστε κάποιο πόνο που
σας ταλαιπωρεί και τα συνηθισμένα
αναλγητικά δεν μπορούν να σας ανα
κουφίσουν ή για διάφορους λόγου;
δεν μπορείτε να πάρετε, μην απεΛπι-'
ζεστε. Μπορείτε να νικήσετε τον πό
νο ακόμα και χωρίς να καταφύγετε σ'
αυτά, αρκεί να πιέσετε ορισμένα
συγκεκριμένα σημεία του σώματός
σας. Η νέα αυτή μέθοδος φυσικής
αντιμετώπισης του σωματικού πόνου
περιγράφεται στο νέο βιβλίο της διάσημης φυσιοθεραπεύτριας Μπόνι
Προύντεν από την Αμερική, που
κυκλοφόρησε πριν από μερικό; βδο
μάδες και έχει τίτλο «Σταματείστε τον
πόνο». Η κυρία Προύντεν γράφει ότι
σ' όλες τις περίπτωσης που δοκίμασε
τη μέθοδό της τα αποτελέσματα ήταν
εντυπωσιακά. Η ίδια και οι συνεργά
τες της έχουν συμπληρώσει εργασία
δεκαετιών ολόκληρων προσπαθών
τας να ξεχωρίσουν τους διάφορους
πόνους σε κατηγορίες ανάλογα με τις
αιτίες που τους προκαλούν. Ακόμα
καταστρώνουν χάρτες του ανθρώπι
νου σώματος που δείχνουν τα ευαί-

σθητα σημειυ, στα οποία πρέπο **
ασκηθεί η κατά/Ληλη πίεση για 44
νικηθεί ο πόνος. Η Προύντεν όμ®5
τονίζει ότι ανεξάρτητα με το πώί
μπορεί κανείς να διώξει τον πονώ
πρέπει πάντοτε νιι συμβουλεύεται 1®
γιατρό του, γιατί ο πόνος δεν εί**·'
μεμονωμένο σημάδι κινδύνου Π01’
όείχνπ ότι σε κάποιο σημείο κάτι 8Ρ’
πάει κα)ώ. Και σαν κάτι τέτοιο πρ»'
πα να αξιολογείται κατάλληλα και 44
αντιμετωπίζεται.
• Το κάτω μέρος του κορμού ίο®
«δέντρου μπουκάλα». ενός χαρακόΤ
ρισηκοό δείγιίατο·; της χλωρίδας *>®
μαλαισιακοό αρχιπελάγους, ο ζο τά *
ένα μεγάλο υδροφόρο βολβό με δ·^
μέτρο εξήντα εκατοστά του μειρΟ®’
που είναι μία αξιόλογη εφεδριΧΘ
όεξμμενή νερού για την περίοδο Τθί
ξηρασίος.
• Σε όλα τα κράτη της γής. οηάΡ"
χρυν ομοφυλόφιλοι. Ακόμη και σ*®
Γροιλονδίο, οι εκπρόσωποι του 3°®
φύλου αφθονούν. Στην παγωμέ'®!
αυτή χώρα, όλοι ζητάνε ένα σύντρθ'
©ο για να ζεσταθούν™
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ΒΕΡΟΙΑ

1

Η ΒΕΡΟΙΑ με τον Πιερικό
η Νάουσα στα Γιαννιτσά
35 αγωνιστική αύριο για το πρωτάΊΜα της β Εθνικής και στο β' όμι, Ι η ^'Χη έχει πλέον περιοριστεί
Τ . ουΡά όπου για να σωθούν
αρκετές ομάδες.
ν ι *> ^νδιαφέρον της αυριανής αγωβ
αναγκαστικά περιορίζεται
μισούς αγώνες στους οποίους
‘ αγωνίζονται οι ομάδες που κινδυαν και οι οποίες θα πρέπει να
μ ειώ σ ο υμ ε ότι παίζουν στα γήπεδά
εκτός από την Νάουσα.
πρόγραμμα:
Καλαμαριά
Πατέρας Ολυμπιακός

Πανθρακικός - Τοξότης
Επανομή - Τρίκαλα
Βέροια - Πιερικός
Γιαννιτσά - Νάουσα
Ξάνθη - Αριδαία
Καρδίτσα - Κιλκισιακός
Αχαϊκή - Μακεδονικός
Νίκη Β. - Κοζάνη
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ
Με σπόντα τον Γιώργο Μαραγκό
που ντύθηκε στο χακί την Πέμπτη
καταταγείς στο κέντρο εκπαιδεύσεως
νεοσυλλέκτοιν στο Καμπάνι Κιλκίς,
η Βέροια υποδέχεται αύριο στο γήπε-

Η «ΒΕΡΟΙΑ» ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ

ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΧΗΣ
Μέσα στις υποχρεώσεις που είχε
ο Γ.Α.Σ «Βέροια» απέναντι
®*°ν Εθνικό Ράχης για τη μεταγραφή
Πιστοφίδη, ήταν και φιλικός
“Υαινας που έγινε την Τετάρτη μεταί ,0>ν δύο σωματείων στο Εθνικό
“Ιιναστήριο της Βέροιας.
Η «Βέροια, σ ' αυτό το παιχνίδι
*®Ρουσιάσθηκε με δύο όψεις . Συγκε
ίμ ε ν α στο πρώτο ημίχρονο παρου01®αθηκε με πλήρη τη σύνθεση του
‘‘Ρώταθλήματος και στο δεύτερο με
%όρικούς και με παίκτες υπό μετά·
Υβοφήν.
Το συγκρότημα της Ράχης φάνη** 'Φκετά κουρασμένο από το «τιτάν?°* πρωτάθλημα της Ένώσεως,
όμως έδειξε'ότι διαθέτει αρκε1ηι* παίκτες με καλή μελλοντική

“βριέρα.
Στο πρώτο μέρος η Βέροια «φιλο“‘βρησε» με δέκα τέρματα την εστία
ΡάΖΊς· αν και πρώτη σκόραρε
δεύτερο λεπτό με τον Χριστόφο110 Δαμιανίδη.
Στο Β ' μέρος και στην λήξη του
“Υωνος ανέβηκε το σκόρ σε 13-1.
Με τη. Βέροια αγωνίσθηκαν οι
Μπαλ.τζή*, Αδαμόπουλος (απέκρουπένάλτυ του Διαμαντή) Χατζηα“Ονα^ίου Κατσώνης, Γιατζιτζόπουλος. Μαραγκός, Μίλης Γεώργιος Μί'ής Φίλιππος. Παπατζίκος, ΚελεσίΫης. Κοζανίτης. Παπαδόπουλος,
«ρεμέτας. Χατζάρας, Ακριβοπου
λάς. Τοπαλίδης. Χώματός, ΕλευθεΡιάδης, Αλεξανδρινός, Ελευθεριάδης,
Πουρσανίδης, Πιστοφίδης και οι υπό

δό της τον Πιερικό. Μπορεί ο αγώνας
αυτός να μην παρουσιάζει βαθμολο
γικός ενδιαφέρον, αλλά οι Βεροιώτες
παίκτες θα πρέπει να παίξουν όπως
και με τον Μακεδονικό, και να μην
ξεχάσουν την συμπεριφορά των
Κατερινιωτών στον α- γύρο.
Ο κ. Πάγκαλος πήρε στην αποστο
λή τους:
Μπαλτζή. Αδαμόπουλο. Χατζηαθανασϊου, Γιαζιτζόπουλο. Κατσώνη,
Πουρσανίδη. Μίλη Γ., Μίλη Φ.,
Παπατζίκο, Κελεσίδη, Χατζάρα,
Ακριβόπουλο, Ελευθεριάδη, Σίμπο,
Χώματά, Τοπαλιδη, Γκέσιο.
Δεν συμμετέχει στην αποστολή ο
Μαραγκός που στρατεύτηκε αυτή τη
βδομάδα.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΝΑΟΥΣΑ

μεταγραφήν.
Ο Εθνικός χρησιμοποίησε τους
Ποζϊδη, Δαμιανίδη Ιωάννη. Μπέκα.
Μωύσίδη Στέφανο 1, Πιστοφίδη
Κοσμά, Κεφαλίδη, Δαμιανίδη Χρι
στόφορο. Καραβαριώτη, Μωϋσΐδη
Στέφανο Η, Κρκμμύδα , Διαμάντη,
Παπαδόπουλο Γρηγόριο, και Θεοδώ
ρου.

Δύσκολο το αυριανό παιχνίδι της
Νάουσας μέσα στα Γιαννιτσά θα πρέ
πει να καταλάβουν οι παίκτες της ότι
το μεγαλύτερο κέρδος τους που θα
σημαίνει παραμονή στην Β' Εθνική
θα είναι ο ένας βαθμός που θα φέρουν
από τον εκτός έδρας αγώνα. Ας το
σκεφτούν αυτό.
Η αποστολή της Ναούσης στα
Γιαννιτσά αποτελείται από τους:

Διαιτητής ήταν ο κ. Λάσκαρης.
Διακρίθηκαν από τη Βέροια ο.
Τοπαλίδης οι αδελφοί Μίλη και ο
Χατζάρας. Από τον Εθνικό ξεχώρι
σαν ο Στεφ. Μωϋσίδης I και ο Θεο
δώρου.

Σφυντηλά, Ιίολυβιάκη. ΜαΑιυυφα,
Σιούγγαρη,
Παρίζα,
Αγγουρά,
μητρούση, Χατζηιωαννίδη, Φύτο,
Παπαδόπουλο, Χαλβατζή, Μπλιάτκα, Διαμαντή. Βαρζάκα, Παπαδάκη
και Μπασιάκο.

Αξιοπερίεργα
του Τουρνουά 82

καυτό θέμα του ΙΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Αγαπητοί μου φίλοι, συμπαίκτες.
της διοργάνωσης. Ο σκοπός αυτός,
θεατές και αντίπαλοι του τουρνουά
82 γειά σας. Αισθάνομαι πολύ άσχη αν και έπρεπε να βρίσκεται στη πρώ
τη θέση του βάθρου των νικητών,
μα. από τα όσα είδα και άκούσα
στους μέχρι τώρα αγώνες της διοργά βρίσκεται καταταλαιπωρημένος και
καταρακωμένος μόλις και μετά βιάς,
νωσης. Αισθάνομαι την ανάγκη να
στην τρίτη. Στην πρώτη θέση του βά
επικοινωνήσω μαζί σας, γιατί νομίζω
θρου, πάντα κατά την γνώμη μου,
ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία
βρίσκεται θριαμβευτικά και επίσημα
μας αυτή. Μετά από τα όσα είδα και
ακόυσα μέσα και έξω από τον αγωνι θρονιασμένος και φέτος ο ΠΡΟΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
στικό χώρο, από ορισμένους συναΣτη δεύτερη θέση, δίπλα στο νικη
θλούμενοϋς μου. αισθάνθηκα την
ανάγκη να καυτηριάσω τα κατά την τή μέχρι στιγμής, η ΑΥΤΟΠΡΟΒΟ
ΛΗ. Στην τρίτη θέση ταλαιπωρημέ
γνώμη μου άσχημα γεγονότα που
ΛΑΟΣ
υπέπεσαν στην αντίληψή μου. Μερι νος ο ΣΚΟΠΟΣ της διοργάνωσης.
Μπορείτε να φανταστείτε φίλοι
κοί από σας ίσως με κατηγορήσουν
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
για αυτοπροβολή. Αλλοι, ίσως με μου την έκπληξή μου, όταν αναγκα
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
χαρακτηρίσουν «εξυπνάκια» όπως στικά και λόγω των γεγονότων, κατέ
ταξα τους τρεις υποτιθεμένους νική
χαρακτηριστικά λένε στις συζητήσεις
(Τακτικό μ έλος Ε.Ι.Η.Ε)
τας στις θέσεις που προανάφερα. Εγώ
τους. Δέχομαι εκ των προτέρων και
Ιόρυτής
δικαιολογώ, την έκπληξή μου αυτή
χωρίς κανένα γογγισμό, όλους τους
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
χαρακτηρισμούς, χωρίς βέβαια να εί μια και γω την αναφέρω. Εσείς φίλοι
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
μου τι λέτε; Συμφωνείτε ή όχι μαζί
μαι υποχρεωμένος να συμφωνίσω
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
μαζί σας. Δέχομαι με άλλα λόγω κσι μου: Επειδή πιστεύω ότι θα συμφω
Διευθυντής
την καλοπροαίρετη και την κακο νήσετε, προχωρώ στα συμπεράσματά
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
μου εκφραζόμενος ελεύθερα.
προαίρετη κριτική σας. Πιστεύω
(Εδέσσης 1)
Ό λοι εμείς λοιπόν φίλοι μου είμα
όμως, ότι στη συνέχεια θα πείσω και
Υπεύθυνος
τους άπιστους να συμφωνήσουν μαζί στε υπεύθυνοι και υπόλογοι για το
τ ν ■-ραφείου
ότι καταστρέψαμε με έργιι και με λό
μου και να αλλάξουν γνώμη.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Δεν δέχομαι από κανένα, έστω και για, ότι πιο όμορφο είχε μέσα της
(Ρ φερρσίου 6)
αν κινδυνεύω να θεωρηθώ εγωιστής, αυτή η διοργάνωση. Παρασυρθήκαμε
Νομικός σύμβουλος
να έχει διαφορετική γνώμη πάνω στο από τον βεντετισμό, τον εγωισμό και
την αυτοπροβολή και ξεχάσαμε ορι
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
σμένα βασικά στοιχεία της ζωής, της
(Ιπποκράτους 26)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 2η σελίδα
κοινωνίας, της οικογένειας.
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού ηι έξοδα
Ξεχάσιιμε ότι ονομαζόμαστε ώρι
Μπτροπόλεως 72
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
μοι άνδρες. Ξεχάσαμε ότι στις κερκί
αναγκασπκώς και δια προσωπικής του
Τηλ. 2 3 .1 3 7 - 2 9 .7 6 2
δες του γηπέδου που αγωνιζόμασταν,
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη τ.μφανίΒΕΡΟΙΑ
πολλές φορές καθότανε οι γυναίκες
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύκαι τα παιδιά μας. Ξεχάσαμε ;έλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
6ων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρώότι σε λίγο η διοργάνωση αυτή θε
σμα εις την απαίτησίν του, Τα κηρύκεια
^Κιΐι ujv
περάσει στο χώρο της ιστορίας, αν
δρχ. 1500 δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο. Έτσι
^ ‘νιιατεΙων-Συλ
τελευταίου πλειοδότην. Το φερέγγυου ή
τουλάχιστον για ένα χρόνο θα μείνει
λόνων-Γ.Π.Σ.-Κοιμη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
στη μνήμη μας ότι καλό ή κακό είδα
ν°τήτων
όρχ. 2000
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
με και ακούσαμε. Πριν ακόμη κατα
Α·Ε. κοι ΕΠΕ
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμεδρχ. 3000
στρέφουμε κσι τις τελευταίες σπίθες
όήμων Οργανισμών
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πΐ,ειστηριατης όμορφης ιδέας που λέγεται Τουρ
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
ET Z. . Τραπεζών
όρχ. 4.000
νουά, ας προσπαθήσουμε να έπαναπροσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
κτίσουμε το ωραίο οικοδόμημα που
και ώραν.
λέγεται κοινωνική μόρφωση. Ας
• Χειρόγραφα όημοσιευό
Ο επί της ειττελέσεως
προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τις
-'ένα η όχι όεν επιστρέφονται.
Λ ικασ»··Ε πιμελητής
ασχήμιες που βλέπουμε σε αγώνες
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΚΧΑΛΙΑΡΜ γ
ποδοσφαίρου επαγγελματικών ομά
δων. δείχνοντας τον πραγματικό μας
εαυτό. Πιστεύω ότι μπορούμε να το
κατορθώσουμε, αρκεί να το θελήσουμε. Ας θυμηθούμε όλοι ότι στους
αγώνες αυτούς δεν μετράει μόνο η νί
κη ή η κιιλή απόδοση ενός ποδοσφαι
ριστή ή ομάδας, αλλά και η συμμετο
χή. Έτσι θα ξανακερδίσουμε κάτι
πολύ σπουδαίο, σπουδαιότερο και
αξιολογότερο από μια μεγάλη νίκη,
την αξιοπρέπειά μας, Αυιήν που κιν
δυνεύουμε να χύσουμε τελευταία, μέ
σα στην παραζάλη του πρωταθλητι
σμού και της αυτοπροβολής. Κω τέ
λος για νϋ μη κινδυνεύσει να μετονο
μαστεί η διοργάνωσή μας, στ ΤΟΥΡ
ΝΟΥΑ ΝΗΠΙΩΝ, ας προσπαθήσου
με να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδα
φος της αξιοπρέπεια μας, το οποίο εί
χαμε πριν αρχίσουν τα μίση και πά
θη. Δέχομαι σαν ελαφρυντινκό το
γεγονός ότι. η στρογγυλή θεά, ειδικά
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες το ποδόσφαιρο και το θρανίο, είναι
δυο πράγματα που κάνουν οποιονδήΕλατήρια · Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
ποτε έρθει σ' επαφή μ' αυτά, ανεξάρ
και κολλά άλλα
τητα από την ηλικία που έχει, να
πυμπεριφέρεται σαν παιδί. Δεν δέχο
μαι όμως και δεν συμφωνώ ότι μπο
ρούν νο τον κάνουν ΝΗΠΙΟ.
Δεν θα σας κουράσω περισσότερο,
διότι θα δημιουργηθούν προβλήματα
χώρομ δημοσιεύαεως.
Την απάντησή σας φίλοι μομ. θα
την πάρω πολύ σύντομα από τιςιτρύ
ΣΤΑΔΙΟΥ 136 - ΤΗΛ. 2SJ44I62.450
ξϊις ο α ί στα Βπόμί,να παιχνίδια της
διοργάνωσης.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ
ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
Λόγω της απεργίας των διαιτητών
οι αγώνες της Α' και Γ κατηγορίας
της Ενώσεώς μας όπως και των άλ
λων ενώσεών δεν θα γίνουν. Έτσι η
αυριανή αγωνιστική μέρα μεταφέρεται για την Τετάρτη.

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΙΒΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Σε ημερίδα αγώνων στίβου που
έγινε χθες στο Εθν. Γυμναστήριο
Βέροιας κάτω από μεγάλο ενθουσια
σμό μεταξύ μαθητών
μαθητριών
των Δημοτ. Σχολείων Βέροιας και
της Παιδοπόλεως «Καλή Παναγιά·
πρωτευσαν οι πιο κάτω αθλητές και
ιιθλήτριες.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΣ 300 μ.
1. Πανταζής Εμμ. (Α Δημοτ. Σχολ.)
2. Κουμνίδης Κων. («Καλή Πανα
γιά»)
3. Ταραμυνλής Σταύρ. (Ζ Δημ.
εχολ.)
ΔΡΟΜΟΣ 60 μ.
1. Καντάς Δημ. Γ'

2. Τσαλακόπαυλος Xp· Ζ
3. Μαρμαράς Φραγκ. Δ'
ΜΗΚΟΣ
1.
2.
3.
4.

Γράτσιανος.Χρ, Γ 4.07 μ.
Καραφόλας Δημ. 1Β' 3,99 μ.
Ντέλας Δημ. Ζ' 3.92 μ
Χαραλαμπίδης Καιν. Σ Τ 3,92 μ.

ΡΙΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ
1. Κουμνίδης Κων. «Κπλ. Παναγ.
44.00 μ
2. Γραμματικόπουλος Ιο, Γ 40.07 μ.
3. Τσολάκης Αναστ. Α' 39,75 μ.
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΣ 300 μ.
1. Γκάλαβου Χρυσ. F
2. Δαλαμάνου Λλεξ. Γ'
3. Τσίρη Φλώρα ΣΤ'
ΔΡΟΜΟΣ 60 μ.
1. Πιστοφίδου Παρασκ. 1Γ'
2. Ασλάνογλου Μάγδα Β’
3. Αμβρακίδου Δεσ. Η'
ΜΗΚΟΣ
!. Ντανκοπούλοφ Ελ. Γ 3,77 μ
2. Αντάρα ΙΤωρν ΙΓ' 3.47 μ.
3. Πανταζλή Βασ. Γ 3.34 μ.
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤ. ΣΦΑΙΡΑΣ
1. Αγαθαγγελίδου Ησ. Γ 34.10 μ
2. Παπαδοπούλου Δεσ. ΙΔ’ 33,10 μ.
3. Μαυρίδου Map. Α' 32.20 μ.

£ . ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ

Ευχαριστώ
Γεώργιος Χειμωνίδης

Ούτε και ο πλέον αισιόδοξος φί
λαθλος του Μακροχωριου δεν θα πί
στευε ότι η Δόξα θα καταλάμβανε
την τρίτη θέση της βαθμολογίας και
μάλιστα με πολλή α.νεση,
Π αρ' όλες τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομά
δα, εν τούτοις όλοι μαζί οι ποδοσφαι
ριστές αποτελούμενοι από ένα κράμ
μα παλαιών και νέων ταλαντούχων
παικτών κατάφεραν να φέρουν την
Δόξα στην τρίτη θέση της βαθμολο
γίας ενθουσιάζοντας τους πάντς.
Πολύ καλή ήταν και η πορεία της
Δόξας στο κύπελλο ερασιτεχνών
Ελλάδος, όπου αποκλείστηκε στα
ημιτελικά εντελώς άδικα.
Είναι γεγονός ότι αν στο Μακροχώρι φίλαθλοι. Συμβούλιο και ποδο
σφαιριστές το πίστευαν θα μπορούσε
η ομάδα να κτυπήσει και μέ αξιώσεις
την πόρτα της Β ' Εθνικής. Δ υστυ
χ ώ ; όμως έχασε αρκετό έδαφος στην
αρχή τουπρωταθλήματος.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ό?.ες οι
μεταγραφές θεωρήθηκαν πολύ πετυ
χημένες , αφού οι Μπλατσιώτης.
Δουλδούρης, Λιόλιος, Γκόγκος και
Φωστηρόπουλυς προσέφεραν πάρα
πολλά για την επιτυχημένη πορεία
της Δόξας.
Πάντως ιδιαίτερη μνεία πρέπει να
γίνει για τον Χάρη Μπλατσιώτη που
πρόσφερε πολλούς βαθμούς στην
ομάδα της Δόξας και και έχει γίνει
πολύ αγαπητός στους φιλάθλους του
Μακροχωριου και στους ίδιους τους
συναδέλφου; του ποδοσφαιριστές,
που εκτός από περίφημος γκολκήπερ
είναι και αδαμάντινος χαρακτήρας.

θά ηπαπλήξο.
Η Διοίκηση; της ΔΟΞΑΣ
Μακροχωριου ευχαριστεί δημοσίως
τον κ. Αραμπατζή Γεώργιο, ένθερμο
Φίλο της ομόδος δ*ο την δωρτάν του
προς τον Σύλλογο mac στολής αξίας
25.000 δρχ.
Ομοίως ευχάριστη όλους τους
φιλάθλους
του
Μακροχωρίου
Βέροιας και Περιχώρων πυυ βοήθη
οαν με την παρουσία των στο γήπεδο

Στο Μακροχώργ όλοι ελπίζουν
«ιι πιστεύουν ότι θα δούν τον Μπλατσιώτη και πάλι κάτω από τα δοκάρια
της Δόξας και την φετινή περίοδο.
Οι φιλοδοξίες της Δόξας θα πρέπει
για την φετινή περίοδο ιό είναι ακό
μη μεγαλύτερες. Η ομάδα με δύο
τρείς_ καλές μεταγραφές και προπαν
τός ένα ικανό προπονητή πιστεύεται
ότι θα πρωταγωνιστήσει στο και
νούργιο πρωτάθλημα , φτάνει να το
πιστέψουν οι φίλαθλοι και προπαντός
οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.
Με την λήξη λοιπόν του πρωτα
θλήματος κύριο μέλημα του τωρινού
συμβουλίου είναι να καλέσει σύντο
μα γενική συνέελυση γω αναόειςη νέ
ου Δ/κου Συμβουλίου . ώστε το νέο
συμβούλιο να προχωρήσει απερίσπα
στα για εξεύρεση ικανού προπονητού, και επιτυχημένων μεταγραφών.
Εν αναμονή λοιπόν των ιξελί
£εων πιστεύοντας ότι η Δόξα φέτος

Ηλιακός θερμοσίφωνας

artec
MODEL BS

...ή τεχνολογία model βι
τού μέλλοντος Ρ!=Γ
σήμερα!..

την ομάδα στο δύσκολο πρωτάθλήμα
της Εθν. Ερασιτ. Κατηγορίας.
Δια την διοικητήν της Δόξας
Παλαιστής Αναστάσιος
Γ. Γραμματέας
Το Σάββατο το βράδυ σε ταβέρνα
του Μακροχωρίου θα συγκεντρω
θσύν οι ποδοσφαιριστές της Δόξας σε
αποχαιρετιστήριο γεύμα ε π ' ευκαιρία
της λήξεως του πρωταθλήματος.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Φ Α Ν Η Ϊ

Ο Σωτήρης Παπαδόπουλοα
Από τα μεγάλα ταλέντα
Ι8 ετών πάντίι σεμνός, σοβαρός,
ευγενικός, φέρει στο πρόσωπό του
την ιδιότητο του σωστού αθλητή.
Παίζει στην Λ' ερασιτεχνική κατη
γορία. Είναι ταχύς, πεισματάρης, τα
σούτ του είναι πολύ επικίνδυνα και οι
αντίπαλοί του σπάνια μπορούν νη
του αποσπάσουν την μπάλλα. Κον
τρολάρει με το διςί πόδι και σουτάρει
με το αριστερό Από την αρχή του
πρωταθλήματος και μέχρι σήμερα επί
35 αγώνων πέτυχε 20 γκολ. Πάντα
υπάκουος στον προπονητή, καθώς
Kui στους διαιτητές των αγώνων δεν
δίνει εύκολο το δικαίωμα να παρατη
ρηθεί από κανένα ν πολύ περισσότερο
vu τιμωθηθεί. Δίδει στην ομάδα του
ότι καλύτερο μπορεί, θέλοντας να
βγουν οι φιλοδοξίες του πραγματι
κές.
Με τον 18 χρονο Σωτήρη είχαμε
μια σύντομη συνομιλία νο τι μας εί
πε:
Ερώτηπις: Πως βλέπεις γενικά ιην
ερασιτεχνική κατηγορία, κυρίως
οσον αφορά την δυναμικότητα της;
Είναι ένα οπό τα πιο δύσκολα
πρωταθλήματα. Συνεχώς χρειάζεται
μεγάλη θέληση, δύναμη και ψυχή για
να μπορέσεις νο κατορθώσεις κάτι.
Εμείς σαν σύλλογος σαν ομάδα έχου
με ομόνοια μεταξύ μας κιιι κΟιτοφέρα
με και θα καταφέρουμε να ξεπερά
σουμε κάθε εμπόδιο. Ετσι οαν αντα-

μοιβή των κόπων μας αυτών θέλουμε
την πρώτη θέση στην οποία και
ψιγουράρουμε. Πιοτεύω πως η ομάδα
μου ΙΙ.Ο. Ξεχασμένης την προσεχή
περίοδο θα ανήκει στην Γ Εθνική.
β . Γολσουσίδης

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
0-2
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
Νίκη εκτός έδρας πέτυχε η ερασι
τεχνική ομάδα τηε ΑΛΕΞΛΝ
ΔΡΕΙΑΣ επί της ΝσΟΥΣΗΣ με 2 0
Χωρίς βέβαια vu εντυπωσιάσουν υι
έμπειροι παίκτες της Αλεξάνδρειας
κατόρθωσαν να επιβληθούν των
μικρών της Ναούσης, που αντέδρα
σαν σθεναρά και με λίγη τύχη θα
έπαιρναν την ισοπαλία. Οι φιλοξε
νούμενοι ξεκίνησαν τον αγώνα μου
διασμένα, αλλά στο 15'προηγήθηκαν
με 1-0, όταν ο Δαλαμπόρας με κεφα
λιά έστειλε την μπάλλα στα δίχτυα
tou Κοπρίτη
Τρία λεπτά αργότερα οι νεαροί
παίκτες της Ναούσης έφθααιμν κοντά
στην ισοφάριση, όταν ο Δασκαλάκης
μετά από μπολλιά τηυ Καραμίχαυ
•βρέθηκε μόνη ; πρό του Κοροινά που
προσπαθεί vu τον πλ,αοαρβι, αλλά
στέλνει την μπάλλα άουτ. Οι παίκτες
»ης Αλεξάνδρειας, «ου όπκις τονίσα
με ήτιινε πιο έμπειροι, και απομτίζουν ναι την πρώτη ομάδα τους,
τφθπσιιν κοντά στην επιτυχία του
δηιιέρου τέρματος, όταν ο Κοήντσας
σημάδεγτ W δοκάρι του Κοπρίτη
στο 37' λεπτό. Στην επανάληψη οι
παίκτες της Ναούσης σφηπνίσθηκιιν
KUI προαππίιηΐΐον να αντιδράσιιυν,

αλλά παρ' όλο που δυσκόλεψαν τοος
αντιπάλους τους δεν πέτυχαν γκόλ,
μ ι αποτέλεσμα σε ανύποπτο χρόνο,
φ. δεχθούν και δευοτρο γκόλ «Was
στο 85'. ο Σιτοάνης με σούτ κάνα το
2-0.
Στο 86 όμοτς ο Βαρθολομαίος r i
yr.t νέα ευκαιρία, όταν από 3 μέτρο το
σούτ που επιχειρεί περνά ελσ;; στ<
άουτ.
Διεκρίθησαν. οπό τη\ Ναουσπ ο·
Κοπρίτης. Καραμίχας. Δασκάλάν /,
Από την Αλεξάνδρα«-' Οι ΣιτσΊ\η ς. Λάκκος, .Δαλαμπόρας·
Η διαιτησία του κ. Κολλιοό υπήρ
ξε ορίστη κέα κυνήγησε τι; φάσ»,
από κοντά. «νό> και οι sr.óstoi γραμ
μών Λάσκαρης και Χαμα,λής ήτβ .
c-πστοι a n ; osoßeiinc τους
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΝΑΟΥΣΑ: Κοπρίτης, Γιο καλάς,
Αόαμίδης, Πέίσς, Μπάμττ:χ. V ισαψί·
χος.
Μουριιιίδης,
Δοσκαλονίης,
ΠοταμόπουλΛς, Γρηγορίου. Κάλφας.
ΑΛΕΞΑΝΛΡΕΙΛι
ΙΙιτοΛ\τις, Μανώλης,
λος. Κυριοκίδης, ΙΙοράσχιχ. Λί. en;,
Κούντσας. Δαλαμπόρας. Ελευθκρι.
δης, Ποπαίλιας.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΙΆΓΚΑ-

Μικρές Αγγελίες
ΙΙΩΛΕΓΓΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Επιχείρηση |U ελάχιστο εισόδημα MUKK) δρχ. τον μήνα. Ωληροι«.
ρίες στα τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ

Ο μοναδικός με επισμαλτωμένη
εσωτερική επιφάνεια του ΜΠΟΪΛΕΡ

Ρεκτιφιέ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

ΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ

M A N. 13216 oe ποΑά καλή κατάσταση. ΠΑηρ τηλ 247Η4
23628 Αλεξάνδρεια και 82 9 1 1 7 g r a νίκην

ΚΑΙ 5 ΧΡΟ Ν ΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ «JUNO»

Με ·τχ*η«η πείρα για ια ψυγεία · 6ισΑσνητημ>α της Ειαιμείο
ΑΙΤΗΡ Λ.Ε. των ΑΦΩΝ ΙαββΙδη - ΑΦΠΝ Φάκα. ΠΑηρ, »ηλ 2 8 7 3 »
κοι 22507

ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ* ΕΚ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

¡

ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

ΕβΙ ιης οδού ©εσ'νίκης κβι της οδού Σταδίου. ΠΑηρ. τη>.
2 2 5 8 6 Βέροια.

ΧΡ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43ΤΗΛ. 0331 23.586 ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Η ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ A ΥΤΟ Υ

J

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Λειτουργούν εντατικά τμήματιι

Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΥΕΛΠ1ΔΏΝ - ΙΚΑΡΩΝ - Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΜΑ - ΣΤΥΑ - ΣΑΣΣ ΕΝΩΜ/ΡΧΩΝ

Ελ€υθ€ρίας 4 (Δίπλα στον OTE)

Σόλοινος κ » F- Μ πενάκη 4 1
Τ ηλ. 36.04.797 - 36.3 ΙΛ 72 - Α Θ Η Ν Α !

Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

[ΕΙΔΗΣΕΙΣ
*ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

η

m

%

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΡΗΓΚΑΝ ΚΑΙ ΜΙΤΤΕΡΑΝ

Συμφώ νησαν αλλά και διεφ ώ νηοβν σε κολλά πράγματα, κατά τη χθε
στνή μακρά συνομ ιλία το υ ς ο πρόεδρος Ρήγκαν και ο κ. Μ ιττεράν.
Συμφώ νησαν για τη ν υ κ ο σ τή ρ ιζή προς τη Β ρεταννΐα για την κρίση
Μ»ν Φ άλκλαντ, για τη ν ανττγκη ενότη τα ς του Δ υτικ ο ύ κόσμ ου, για τις
δυνα τότη τες ενός α υο ο λ ισ μ ο ύ. Δ ιερώ νησ αν, καρά τη ν εγκάρδια χει
ραφια τους, σ τη ν α νά γκη εμπορικώ ν και οικ ο νο μ ικώ ν αντιποίνω ν
κατά τη ς Μ όσ χας και στη διατήρηση τω ν υψ η λώ ν αμερικανικώ ν επ ι
τοκίω ν, που θεωρεί καταστρεπτικά για τη ν Ε υρώ πη ο κ. Μ ιττεράν.

σ υ ν δ έ ω από την Ια σελίδα
και «μάς αναλάβαμε π) δέ
σμευση να φροντίσουμε για την

Πέθανε
ο Σίμος
Ο ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ
■Υστερα ββό αρκετό χρονικό
διάστημα παραμονής του σε θεραπευ
τικό ίδρυμα πέθανε προχθές και
κηδεύτηκε χθες το πρωί ο Βεροιώτης
Συμεών Οικονομίδης σε ηλικία 42
χρόνων.
Ο Συμεών Οικονομίδης. ήταν ο
γνωστός στη βέροια λαχειοπώλης
*Σίμο·ς- που ήταν παρών σε κάθε
ποδοσφαιρική συνάντηση του ΓΑΕ
«ΒΕΡΟΙΑ· που γινόταν στο Εθνικό
Γ υμναατήρω

Βενζινάδικα
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΓΗ ΒΕΡΟΙλ
Νικολόπουλος Κοιν/νος
βνσΜ κης 1. τη>_ 2 i.H I
ΓΓΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλ,ης Ανασιόσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ- 27.820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτοάθας Β
Αγ. Γεσργίον
ΣΤΟ MAKPO.KÛPI
Καραμκλιόης Παύλος
ΣΤΟ ΑΙΑΒΑΤΟ
Πετρίάης Χρηστός
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΓΗ ΒΕΡΟΙΑ
Φιλιππίδης Γεώργιος
Βπσζέλου 62, τηλ. 22.289
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28.144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης 06.
βενιζέλου 88 τη λ 23.207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟ.ΡΙ
Ουπτάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Δαμιανίδη
θεσ/νικης 156 τηλ.. 27.965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κύρτση I τηλ. 22.767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΙΑ
ΓΟάτβας Χρ
Κηλυνόρού I τη λ 22.419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΑΡΙ
Κατόγλυυ Κων/νος
ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιοαβαμίόου Δόμνα
Σταδίου 85. τηλ. 26 878
ΓΓΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καρατιαννοτ.ΟύλΟύ Αντ
Χρ Πετρίδη 6 τηλ. 22.271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλστής Π.
Βενιζέλου 147 τη λ 23.448
ΣΤΟ MAKP0XQP1

Λίλκις θω μάς

Ί

ΓΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

προσέλευση όλων των καθηγητών.
2. Να βρεθεί - αν είναι δυνατό μια
ταινία ή σλάιτς κατάλληλα, ανάλογα
με την ηλικία των παιδιών, για την
αποτροπή από το ναρκωτικά και όχι
για το κέντρισμα της περιέργειας
τους. Ακόμη να δημιουργήσετε ένα
κλιμάκιο από υπεύθυνους που θα επι
σκεπτόταν τα σχολεία γιο προβολή
και ολιγόωρη συζήτηση. Στη συνέ
χεια οι καθηγητές, που θα ήταν ήδη
ενημερωμένοι γιπ τα ναρκωτικά, Οα
συνέχιζαν μέσα στις τάξεις για μια
ώρα τη συζήτηση.
Αυτά προτείναμε κι αυτή ήταν η
δέσμευσή μας. <3εν μπορούσαμε να
προτείνουμε κάτι το εντυπωσιακό για
τον κόσμο που δεν θα . ίχε όμως απή
χηση στα παιδιά. Φυσικά ξέραμε ότι
όλα αυιά χρειάζονταν πολλή δουλειά
από σας που αναλόβατε αυτό το
σοβαρό θέμα.
Αφού όμως δεν κάνατε ένα ολο
κληρωμένο πρόγραμμα πριν ξεκινή
σετε και αφού μετά τη συγκέντρωση βιτρίνα της Στέγης διαπιστώσατε
δυσκολία να συνεχίσει« θα ήταν πιο
τίμιο να παραδεχτείτε την πΛυναμίπ
σας. Η προσπάθεια σαςσα Διοικητι
κό Συμβούλιο του Συλλόγου σας ντι
κηταπιαστείτε με ένα τόσο μεγάλο θέ
μα ήταν τόσο δύσκολη που Οα βρί
σκατε την κατανόηση και των συνα
δέλφων σας. αλλά και των φορέων με
τους οποίους συνεργαστήκατε Έτσι
φανταζόμαστε ότι θα σας δικαιολο
γούσαν αρκετοί. Τώρα όμως δε νομί
ζουμε ότι θα βρεθεί έστω και ένας να
σας δικαιολογήσει που μια τέτοια
αποτυχία ή έστω αδυναμία προσπα
θήσατε. για λόγους που φαίνονται
ξεκάθαρα και από τη δημοσιότητα
που δώσατε στην επιστολή σας. νιι τη
φορτώσετε στους ώμους άλλων και
μάλιστα στην ΕΛΜΕ που μέχρι τώρα
έδωσε πάμπολλα δείγματα και ικανό
τητας και συνέπειας σε ότι καταπιά
στηκε.

Αριθμός 2860
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΓΙΣΤΙΙΡΙΑΣΜΟΥ Ο Παρά τω Πρι·>
τοδικειιο Βέροιας Δικαστικός Επιμελητής
Μιχαήλ X Ανανιάδης, ονς επί της εκτελέοιως ιοιούιος. όηλοποιώ ότι την δεκάτην
τρίτην (!3ην) του υηνός Ιουνίου του 1982
ειους, ημέραν Κυριακήν κυι ,ιπό τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι της 12η; μεσημβρι
νής εν Μέλινη και φς το κοινοτικόν κατά
στημα αυτή; ως συνήθη τόπον των πλυστηριυσμών ενώπιον του Συμβολαιογρά
φοιι Βέροιας κ. Στυλιανού Ελευθεριάδη
ως επί του τλειστηριασμου υπαλλήλου ή
τούτου κωλυομένου ενώπιον του νομίμου
ανιιπληρωτού του. τη επισπεύσει της
δανειστρίας Δόμνας θυγ. Βασιλείου
Παναγιωύδου.
κατοίκου
Μελικής
δικαιούμενης λαμβάνειν παρά ιου οφειλέ
του Γεωργίου Κουπατσιάρην ίου Κων/νου κατοίκου Μελικής ισ επι τασσόμενο»
ποσδν καν δραχμών 237.000. νομιμοτόκιος μέχρις εζοφλήσεως. πλέον παραγγε
λίας εκτελέοεως εκ δραχμών 1000 και
nâvca ru λοιπά έξοδα εκτελεοεαις και
πλειπτηριασμού μέχρι πέρατος αυτού
ουνόμει και προς εκτέλεσιν της υπ' αριθ
138/1981 απαφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας και της σχετική;
προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεί σας
επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο δε3κννται εκ της υτϊ αριθ 9634β730-ί-8Ι
εκΜίσεως επιδόσειος τοιι Δικαστικού Επιμεέ.ητού ίων εν Βεροία Πρωνοδυκόν
Μιχαήλ Χαρ. Ανανιάδης εκτίθενται εις
Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηριααμάν τα κάτωθι κινητό του πρόσθεν οφει
λίτου κιιιαοχεΟένια δυνάμει της un αρι
θμόν 2730/24 8-1981
κατασχετηρίου
πτθέσεώ; μου: Ήτοι: ένα αγροτικόν αυτο
κίνητο» ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας
PONU με ιιριθ. κυκλοφορίας ΝΥ 6234.
χρώματος ερυθρού, |1ε»ζινοκίνη:ον ας
καλήν κατάστασιν ευρισκόμενον, ισχύος
εξ (ιό ίππων. Ε.ξετιμήΟη αντί δρχ.

Για το Δ.Γ.
Ο (Ιρόκδρος
Μιζιιντζίδης Στάθης
Ο γεν. γραμματέας
Βενος Δημήτρης»
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Το Σάββατο 5 Ιουνίου οιανυκτερκύα τι» φαρμακείο:
Βασιλείου Ματάτη
τη λ 20103
Την Κυριακή 6 Ιουνίου κφημερκρα και διανυκτερεύει το φαρμπ
κείο:
Γεωργίου Μουρατίδη
τηλ. 25130
Την Δευτέρα 7 Ιουνίου εφημε
ρεύει το φαρμακείο:
Παπαδοπούλου-Σμυρλη
τηλ. 22316
Την Τρίτη 8 Ιουνίου διανυκτϊρεύι-.ι το φαρμακείο:
Αντωνίου Κατσιιμακα
τηλ. 22080
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MIX. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. O OTE Α Ε, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.
σφραγισμένες προσφορές, μι σιιμπλήρυιση I ιμολιιγίΊ" και
Προύπολογισμού. γιο την ανάδειξη υναδύχου i .k i i A iViit u í i'PYa
σιών Κατασκευής ούο 12) τυποποιημένων οικιακών για 1κρματι
κά Κέντρα Πε.Κ) στους οικισμούς ΝΗΣΙΟΥ και ΛΙ ΚΛΘΙΑΣ
Ημαθίας, που περιλαμβάνουν τρεις επί μέρους κατ' αποκοπήν
τιμές σε δραχμές, για κάθε οικισκο
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν οπό ιούς ενδιαφερομένους ή τους
νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, από 1200 έως
1230 μ.μ. της 22ιχς ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 σπς Επιτροπές τουόιαγωνι
σμού. που θα γίνει:
ο θεσ/νίκη οδός Κομνηνών αριθμ 26 όροφος 2ος (Τηλ.
917599)
β. Βέροια οδός Μητροπολεως αριθμ 60 όροφος 4ος (Τηλ.
27999)
3. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος εργολήπτες Δημο
σίων Έργων Iφυσικά πρόσωπα ή Τεχνικές εταιρείες) κάτοχοι
εργοληπτικού πτυχίου Α’ Τάξϊως και άνω. για έργα Οικοδομικά
και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων κάτοχοι εργοληπτικού πτυ
χίου Α' Τάξειυς και άνω, γαι έργα ηλεκτρομηχανολογικά, που Οα
• ια κατώ-

Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051

ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΓΑΛΛΙΚΗΣ
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Ο επί της εκτελέσεω;
Δικαστικός Επιμελητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΜ. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Λ *

Πς πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλαοτηριοσμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της νενομένης εκκμήσεαις καν
κυτασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η
κατακύρωστς γκνήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημΡρίας της άναι καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς π?αιιοδο·
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επι
του πλειστηρωσμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικά; εγγυή
σας. Άμα τη κατακυρώσει ° υπερθεμάτι
σ ή ς υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλων to
εκπλειστηρίαομα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελή π ο ς το Δημόσιον
Ταμεΐον (Γρυφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) πρσσκομίζιαν και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηρια
ομού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήοεται
αναπλειστηριασμός κιιτ αυτού τα έξοδο
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ αυτού
ΠΜίνκυσηκιός και δω προσωπικής του
κρστήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει to εκπλειστηρία
σμα εις την απαΐτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί τοο πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη ίων πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηρια.
σθησομένης ως άναι περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσοκην κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΝ ΓΛΟΣΣΟΝ

Σε τρεις μήνες η όΛη μιάς χρονιάς
<με ενδιάμεση διακοπή γιο ξίκούροαίΐ)
Μή χάνετε το καλοκαίρι σας
αΛΛά επωφεληθείτε

ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Η Αργεντινή

ΑΘΗΝΑ 4 (Α.Π.Ε.)
Τα διεθνή ειδησεογραφικά πρα
κτορεία μεταδίδουν τα εξής για την
συνεχιζόμενη Βρεταννο-Αργεντινηλ
διένεξη στα νησιά Φάλκλαντ:
ΑΒΑΝΑ:
Απευθυνόμενος στην Υπουργική
Σύνοδο των Αδεσμέυτων. που διεξά
γεται στην Αβάνα, ο Αργεντινός
Υπουργός Εξωτερικών κ. Κόστα
Μέντεζ υποστήριξε πως η Βρεταννΐα,
οι ΗΠΑ και η Νότιος Αφρική σχε
διάζουν τη δημιουργία μιας συμμαχίας στο Νότιο Ατλαντικό, πράγμα
που είναι δυνατό να επηρεάσει
δυσμενώς τη διατήρηση της αρήνης
στην περιοχή.
Ο Αργεντινός υπουργός . αναφε
ρόμενος στη σημερινή διένεξη μετα
ξύ Αργεντινής και Μεγάλης ΒρετανΣυνέχεια από την Ιη σελιώ
νίας, τόνισε χθες πως οι τρεις αυτές
περιέχει τοξικές ουσίες από βιομηχα
χώρες μιλούν πλέον ανοιχτά για τα
νικά απόβλητο ή οικιακά λύματα και
σχέδιά τοος σχετικά με τη δημιουρ
να αποφεύγουμε τη σπατάλη του
γία ενός «συστήματος ασφαλείας ·
νερού στο πότισμα
στο Νότιο Ατλαντικό.
— Οι πυρκαίές των δασών πρέπει
ΛΟΝΔΙΝΟ:
να σταματούν και να ξιιναγίνουν δά
Τα πρώτα Βρεταννικά παράσημα
ση όσες εκτάσεις καταστράφηκαν,
για τους άνδρες που διακρίθηκαν σπς
— Οι βοσκότοποι να εκμεταλ
εχθροπραξίες στα νησιά Φάλκλαντ
λεύονται σύμφωνα με την βοσκοικα
απονεμήθηκαν σε τρεις αξιωματικούς
νότητά τους.
του Βασιλικού Ναυτικού και δύο
— Το κυνήγι να γίνεται σύμφωνα
πεζοναύτες, έγινε γνωστό σήμερα
με τη σχετική νομοθεσία.
από επίσημη πηγή.
— Τα εργοστάσια να γίνονται σε
Εκτός από τα 5 αυτό άτομα έγινε
θεσεις που δεν Οα καταστρέφουν το εύφημος μνεία και για 6 ακόμα πεζο
περιβάλλον.
ναύτες. Οι 11 άνόρες είχαν πάρει μέ
— Να φροντίζουμε να έχουμε
ρος στην ανακατάληψη της Νότιας
κοπροσωρό για να μην μολύνονται
Γεωργίας.
με την κοπριά και τα ούρα των σταύΣτο Διοικητή Μπράϊαν Γιανγκ
λων τα διπλανά πηγάδια, τα ρυάκια και τον Κυβερνήτη ΣτάνλεΟ απονεκαι τα ποτάμια, για να μπορέσουμε μήθηκε το παράσημο των εξαιρέτων
έτσι να αποφεύγουμε τις άσχημες πράξεων, μια από τις ανώτερες δια
μυρωδιές και να εξασφαλίζουμε λίπα κρίσεις -ςων Βρεταννικών Ενόπλων
σμα γιο την διατήρηση και βελτίωση Δυνάμεων.
της γονιμότητας των χωραφιών.
Ο Σταυρός των εξαιρέτων πρά
Αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας, η ξεων απονεμήθηκε σ ' έναν υπολοχακρίση από την μόλυνση του πεοιβάλ- γό ίω ν πεζοναυτών και σ ' έναν
λοντος θα συντελέσει στην υκοβάθμι- κυβερνήτη του Βασιλικού Ναυτικού.
ση και καταστροφή της ζωής μας.
Τέλος , με το μετάλλιο των εξαί
Γ ι αυτό έχουμε όλοι υποχρέωση ρετων πράξεων τιμήθηκε και ένας
στον εαυτό μας, στα παιδιά μας και λοχι'ας των πεζοναυτών.
στις μελλοντικές γενεές, να το προσ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ:
τατεύσουμε.
Σε σημερινό της δημοσίευμα η
Και πρώτο
npiivtu πρέπει να αμερικανική
εφημερίδα
·Λοας
καταλάβουμε, ότι το περιβάλλον είΑντζελες Τάϊμς» υποστηρίζει πως οι
vui κι αυτό σαν το σπίτι μας και ότι Σοβιετικοί κατασκευάζουν ένα πολύ
είναι ανάγκη να το διατηρούμε καθα πλοκο σύστημα ραντάρ κατά μήκος
ρό.
των ακτών της Αργεντινής. Είκοσι
ΛΠΟ ΓΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - περίπου Σοβιετικοί τεχνικοί έχουν
φθάσπι τις «λευταίες ημέρες στην
ΑΛΣΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ
kA.ii.)

• *

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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του διαγωνισμού. Οα γίνεται από τους Ρνόιαφερόμένους της Κ οι
νοπραξίας >ατυ πς ώρες 8.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. κάθε εργάσι
μης ημέρας, στα ανωτέρω γραφεία του OTE, μέχρι και τρεις (3)
ημέρες πριν από το διαγωνισμό.

Αργεντινή και κατασκευάζουν το
σύστημα αυτό, πράγμα που αποτελεί
και την πρώτη ένδειξη για αποστολή
Σοβιετικής Στρατιωτικής βοήθειας
στην Αργεντινή.
Διπλωματικοί
κύκλ.οι του
Μπουένος ' Αί'ρες υπογράμμισαν
στον ανταποκριτή των «Λος Ά ντζε
λες Τάϊμς» πως οι κυρώσεις που επέ
βαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
Ε.Ο.Κ. στην Αργεντινή ανάγκασαν
τη χώρα αυτή να στραφεί προς τη
Μόσχα προκειμένουν να εξασφαλίσει
τεχνική βοήθεια.
ΜΟΝΤΕΒΙΝΤΕΟ:
Και άλλα βρετανικά νοσοκομεια
κή πλοία που μεταφέρουν τραυματίες
και αιχμαλώτους από τη ζώνη των
επιχειρήσεων στα νησιά Φάλκλαντ
αναμένονται να φθάσουν σύντομα
στο Μοντεβίντεο, δήλωσε χθες
εκπρόσωπος της Βρετανικής Πρε
σβείας.
Το σκάφος Ωκεανογραφικών
μελετών «ΧΕΚΛΑ* που έχει μετα
βληθεί σε πλωτό Νοσοκομείο, έφθασε προχθές στην πρωτεύουσα της
Ουρουγουάης μεταφέροντας μεταφέροντας αιχμαλώτους και 18 βρετανούς τραυματίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το σύλλογο γονέων και κηδεμό
νων του 4ου Γυμνασίου και Λυκείου
Βέροιας ευχαριστούν θερμά οι μαθη
τές της Γ' τάξης του 4ου Γ υμνασίου
για τη συνεστίαση που οργάνωσαν
γι' αυτούς και τους καθηγητές τους
στις 27-5-82 στο κέντρο Πάσα κιό-

Γιατροί
MLk που
·

Διακιρίξας
•Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΠΑΤΡΙΔΑ 4-6-82

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της κοινότητας
Πατρίδος Ημαθίυς προκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σε ποσοστό
εκπτώοεως επί τοις εκατόν εκπεφρα
σμένο σε ακέραιες μανάδες ενιαίο επί
των τιμών του τιμολογίου της εγκε
κριμένης μελέτης, άνευ ορίου για την
σε εργολάβο ή εμπειροτέχνη ανάθεση
του έργου «Αποκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος (προμήθεια
εγκατάσταση) υδρεύσειας κοινότητας
Πατρίδος
προϋπολογισμού
2.000 .000 .

Η δημοπρασία θα όιενεργηθεί την
21η του μηνάς Ιουνίου του έτους
1982 ημέρα Δευτέρα στο κοινοτικό
κατάστημα Πατρίδας ενώπιον της
αρμοδίας επιτροπής.
Ώ ρα ενάρξεως του διαγωνισμού
ορίζεται η 12 π.μ. και ώρα λήξεως
αποδοχής προσφορών η 13 μ
Εις την δημοπρασία γίνονται
δεκτοί εργολάβοι Α' τάξεως και άνω
για έργα υδραυλικά. ιι>ς και τα υπό
λοιπα κατά την διακήρυξη προσόντα
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε δραχμ.
40.000 σε γραμμάτιο του Τ.Ν.Κ.Δ. ή
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης
Τραπέζης ή του ΤΣΕΜΕΣΔΕ συντε
ταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για
το δημόσιο.
Ο Πρόεδρος της κοινότητας
θεοχάρης Ορφανίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Παιδόπολ.η «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑ
ΓΙΑ» Βέροιας του Εθνικού Οργανι
σμού Πρόνοιας προκηρύσσει δημό
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλει
στές προσφορές για την προμήθεια
διαφόρων τροφίμων και ειδών καθαριότητος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την
21.6.82 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10-12 π.μ. στα γραφεία της Παιδοπόλεως. Δικαίωμα συμμετοχής στο δια
γωνισμό έχουν οι προσκομίζοντες
εντός κλςιστού φακέλλου εγγυητική
επιστολή ή μετρητά σε ποσοστό 5%
επί της σινολικής αξίας της προσφο
ράς των.
Οι όροι είναι κατατεθιμένοι στο
Εμπορικό Επιμελητήριο Βέροιας και
στα Γ ραφεία της Παιδοπόλεως Τηλ..
24.598
Καλή Παναγιά 4.6.82
ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΣ

Ρ εύουν
Την Κυριακή 6 Ιουνίου εφημε
ρεύουν οι εξής ιατροί της Βέροιας:
Τέγος ή Ζήσης Κ.
Βενιζέλου 52 τη λ 22.120, 23.966
Για παθολογικά, καρδιολογικά και
περιστατικά γενικής ιατρικής.
Χατζηδημητρίου X
Βενιζέλου 46 τη λ 24.417
Για παιδιατρικά περιστατικά
Ιντζεβΐδπς Γ.
Πίνδου 6 τηλ. 24.600, 29.623
Για χειρουργικά και γυναικολογικά
περιστατικά.
Την Δευτέρα 7 Ιουνίου 1982 εφη
μερεύουν οι γιατροί:
Ταχματζίδης Κων.
Βενιζέλου 30 τη λ 23.992, 29.762
Για παθολογικά, καρδιολογικά και
περιστατικά γενικής ιατρικής,
θωμαδάκη Πην.
Μολακούση 11 τη λ 27.334, 29.524
Για παιδιατρικά περιστατικά.
Πέτρου Κων.
Μαλακούση 11 τηλ. 29.746
Για γυναικολογικά και χειρουργικά
περιστατικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Βέροια τη 4-6-82

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Εργατική Εστία Βέροιας προκη
ρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με
ανοικτές τις προσφορές, στα Γ ραφεία
της Μ. Αλεξάνδρου, σ πς 14 Ιουνίου
1982 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.
Για τα καθημερινά θαλάσσια λουτρά
στον ΚΟΡΙΝΟ Κατερίνης.
Ο μειοδοτικός διαγωνισμός αφορά
στην έκπτωση του εισιτηρίου «Βέ
ροια - Κορινό· με επιστροφή. Ο χρό
νος πραγματοποιήσεως των θαλασσι
νών λουτρών είναι από 2 0 /6 .μέχρι
και 8/8/82.
Ο μειοδοτικός διαγωνισμός θα
συνεχίσει και προφορικά ενώπιον της
Επιτροπής.
Λεπτομέρειες για τους όρους της
διακηρύξεωςπαρέχονται από τα Γρα
φεία της Εργατικής Εστίας Βέροιας
κάθε μέρα.
Ο Πρόεδρος
Χριστοφ. Ποταμόπουλος

Η ΕΛΠΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Η ΕΛΠΑ αντιμετωπίζει τα νέα
μέτρα με κατανόηση της σοβαρότη
τας των λόγων που έφεραν τους
αρμοδίους παράγοντες στο σημείο
της εφαρμογής τόσο δραστικών απο
φάσεων. Είναι βέβαιο ότι σε θέματα
υγείας ολοκλήρου του πληθυσμού
του λεκανοπεδίου Αττικής δεν μπο
ρούν να υπάρξουν επιφυλάξεις και
αντιρρήσεις.
Πέρα όμως από τη βασική αυτή
θέση, την οποία συμμερίζεται και
αντιλαμβάνεται ο μεγαλύτερος αρι
θμός των συνδρομητών της, η ΕΛΠΛ
δεν μπορεί να μην τονίσει ότι γνωρί
ζει πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά
δημιουργούν αναπόφευκτες περιπτώ
σεις, αξεπέραστα προσωπικά προ|'/.ηματυ κατοχών IX καν οπού»»
κινόΐινι-ύι.ι πραγματικά η ι.παγγι./.μα
κκή ιΐραπηιρα'ιιητά τους και ηι πι.ρι
πΐιίισι.ι ανάγκη και αυτή η υγι,ια
τους.

αποτελεί ανάγκη αναντίρρητη τρό
που ζωής και όχι του παλιού καλιού,
καιρού απόλαυση. Το τεστ του Ιου
νίου για το οποίο όλοι πρέπει να συμβάλουμε παρά τις αντιξοότητες που
δημιουργεί είναι μια κα/.ή και σωστή
αρχή έρευνας και πειραματισμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
^
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΩΙΚΗΣ Π0Λ»«6
ΝΑΟΥΣΗΣ
Αριθ. Προ«. 2192
Νάουσα 2 Ιουνίου 1982

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΕ
Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
|
Προ κειμένου ο Λήμο; Νυουσηί
αναθέσει την εκπόνηση μελάτη? ,
χετεύσεακ .τόλυ:ως Ναούσης. αμβψ^Λ
2.000.000 δρχ.. καλ^ί τα εν διο * ^
μενυ γραφεία μελετών ή μελυπΙβπΜ
εγγεγραμμένων στα ΜητρώβΤ^Ιβ
Γ.Ε.Μ.Κ.Α. να εκδηλ.ώσουν τοΓ «* |
θέρον τους για την ανάληνη
σεως της ανωτέρω μελάτης με
απευθυνόμενη στο Δήμο ΝΜ*|βΜ
εντός είκοσι (20) ημερών απόΤ^Ι
τελευταία δημοσίευση της
στο ενημερωτικό δελτίο του Τ-Είτ |
Η μελέτη κατατάσσεται ο την κστηνορΐα γενικών μ ε λ ε τ ώ ν « Μ ε λ έ τ η ® ^
χετεύσεω-ς» Β τάξεως και τα sw M H
ρόμε\ο γραφεία Μελετών ή
τών πρέπει \'α διαθέτουν
δυναμικό (6 και άνω) μονάδες Λ*1
περιλαμβάνουν ένα τουλάχ:βτον ί»1
στήμονα βασικής μονάδος δυνβββΒ
(3).
J B
Τα δικαιολ.ογηπκά και τα στοιχ«1
που πρέπει να υποβληθούν
ενδιαφερόμενο γραφεία μελετώ»*®
με ποινή αποκλχισμού από την π#®
ιέρω διαδικασία είναι:
_ J
π) Αίτηση στην οποία θα 0ηΜ™1
ται ενδιαφέρον για την ανωτίΡ8
μελέτη και θα αναφέρεται ο ακΡΦ*»
αριθμός Μητρώου και η έδρα τον
γραφείου.
Λ
β) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυ
ριθμΊ
φύλλο του Ν. 105/69 για τον αδ1
ai«
ή τους αριθμούς εγγραφής^
ι- _
irOttJWj
Μητρώα, την έδρα, την δυνατό
τα προσόντα και την εμπειρία
μέλους.
-¡¡Μ
γ) Σύντομη έκθεση των πΡ°°°
των και της εμπειρίας τους βΟτΊ
εκπόνηση παρομοίων μελετών.
1
δ) Κατάλογο των μελετών
ι
εκπονήθηκαν από το γραφείο
τών ή τον μελετητή, το έτος εκπονΑ'
σεως και την αμοιβή καθεμιάς Μ**4
της.
Η ανάθεση της μελέτης θα γνν*1·**
απ' ευθείας επιλογή, σύμφωνα μ* τ*'
παραγ. 7 του άρθρου 11 τοι>
716/77. βάσει των στοιχείων ^
αιτήσεων εκδηλώσεως Ενδιαφέρον*®»
των γραφείων μελετητών.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως 3Θ?1
παρούσης.θο βαρύνουν τον μελί*Υ
τή, στον οποίο θα ανατεθεί η εκπόνθ'
ση της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφοριί? ®
ενδιαφερόυενσι μπορούν νο π,τευθ'ά
νονται στο Δήμο Ναούσης ΓΤεχ®1^
υπηρεσία) και στην ΤΥΔΚ Ν. Ημα
θίας. κατά τις εργάσιμες ημέρες
ώρες, για να λάβουν γνώση και ‘Μ’
αναλυτικής διακηρύξεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣ#1
Δημ. Βλά/®^
1008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΕΩΣ
εργασιασ
.
Βέροια 4-6-1982
ΑΠΟΦΑΣΗ
Με την ΕΡ: 672/4-6-82 απόφαώ'
τοο κ. Νομάρχου Ημαθίας ¡υρίσθθ**
ως ημέρα ολοκληρωτικής αργίας Υ|°
τα εμπορικά καταστήματα της Β®
λεως Αλεξανδρείας η γιορτή ϊ®0
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ο Προϊστάμ*®*^
Αθαν. ΧΙωαννίί*#

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΙΝΩΝ
ΣΤΟΛΩΝ
Το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας προκηρί®®
επυναλ,ηπτικό μειοδοτικό διαγωνισμ®
με σφραγισμένες προσφορές για νΠ*
ανάδειξη προμηθευτού (180) θεριν®1®
στολών του Προσωπικού Κινήσει®?
των λεωφορείων του.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Βέ
ροια στα γραφεία του ΚΤΕΛ f H W
28) και ώρα 5 μ.μ. στις 10 Ιούνιο®
1982 ημέρα Πέμπτη.
Περισσότερες πληροφορίες ν®1
λεπτομέρειες του διαγωνισμού δίνΟ^
ται κάθε μέρα από την Γραμματεί®
του ΚΤΕΛ στην Βέροια.
Ο Πρόεδρος του
Αλκιβιάδης ΔελαντάνΟί

Ιδιωτικό
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Μ ΑΡΙΑΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Ο Υ
ΕΛΗΑΣ 5 ΤΗΛ. 2 2 0 3 5 -2 3 1 3 4

I ι αυτό Ου Οι,ωρούσι. σκόπιμο
να υπήρχι: μηχανισμός ιίιστι. οι πι.ρι
Πτώσεις αυτές να εξετάζονται αντικει
μ ενικά και να /.«μβάνονται αποφιί
σεις ανάλογες με τη σοβαρότητα του
προβλήματος που οημιουργείται εξ
αφορμής των μέτρων.

Τέλ,ος η ΕΛΠΑ έχει την πεποίθη
ση ότι τα μέτρα αυτά θα ισχΟσουν για
όσο ίο δυνατό συντομότερο χρονικό
διάστημα ώστε τα συμπεράσματα στα
οποίφ- θα καιάλήξουν οι σχετικέ;"
μετρήσει- ν αποτελεσουν βάση - μι
μονιμότίρη ηνπαεχοιπιση ταυ με ά
Χου Προβλήματος του νέφους χωρίς
την τόσο μεγάλ.η επιβάρυνση του IX
αυτοκινήτου που η κίνηση του στις
σημερινές αντικειμενικές συνθήκες ,

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΑΠΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΑ Λ ΕΙΤΟ Υ ΡΓΗ ΣΟ ΥΝ Τ Μ Η Μ Α Τ Α

ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
1/2 μέχρι 4 1 2 €τών

ΝΗΠΙΩΝ
4 1 2 μέχρι 5 1 2

çtuiY

3 QC
Πληροφορίες κάθε μέρο 9 2 μ.μ. και 7-9 μ.μ.

Παραδόθηκε
στις φλόγες
και η Τύρος

Μ»*1««**1

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

t t « T iM a p = in iK O a rn itfl

ΚΗΡΥΣΣΕΙ TOPO Η « Η. 0. »
Για να νικηθεί η Αριστερά στις δημοτικές
ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗ ΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΑΥΡΙΟ
σ τ ο ν «ΛΑΟ»

Οι πρώτοι
μαθητές
ΤΏΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τη ς ΒΕΡΟΙΑΣ
°Α Α τ α

ΟΝΟΜ ΑΤΑ

Τω ν

Μ ΑΘΗΤΩΝ
Που Α Ρ Ι Σ Τ Ε Υ Σ Α Ν

Το ΚΚΕ δείχνει για την ώρα του
λάχιστον - αποφασισμένο να υποστη
ρίξει δικές του υποψηφιότητες σ όλη
τη χώρα. Λεν αποκλείει, βέβαια, σε

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο
°τεργύι στις Τράπεζες, που έχει
*!Χ'®ει πριν 13 ημέρες. Στο μεταξύ
/',·,<ρΐι>να με στοιχεία που δίνει η
Μίίρνηση (Ενώ η πραγματικότητα
> άλλη) ο αριθμός των προσερχό
τ α ν στις εργασίες τους, καθημεριί4 “ύξάνεται, με αποτέλεσμα τα
^'Πσότερα υποκαταστήματα να λει!®|Φγούν κανονικά. Αντίθετα η
‘/-Ο.Ε., με ανακοίνωσή της. υπο
τρίζει ότι η συμμετοχή στην απερ™ Παραμένει αμείωτη και θα συνεχιμέχρι να γίνει ουσαστικός διά-

Περισσότεροι
τουρίστες
^ Περισσότεροι ξένοι τουρίστες
^'έπτονται εφέτος τη Ρόδο και
ε Κώ. σύμφωνα με στοιχεία της
'"¡όνσεως EOT Δωδεκάνησου,
ινΣυγκεκριμένα χθές διανυκτέρευljkv °την Ρόδο 29.083 τουρίστες
ivu6*I ξένοι και 392 Έλληνες),
tf. Γ| 27.185 τουριστών την αντί'λη ημερομηνία του 1981 (26.602
° ' τα, 583 Έλληνες),
τχ, ^ άλλου, στην Κώ διανυκτέρευ|2ί( ';®59 τουρίστες (7.831 ξένοι και
Έλληνες) έναντι5.225 τουρι(j Λ Την ίδια ημερομηνία πέρυσι
^ ξένοι και 93 Έλληνες).

κατά τις δημοτικές εκλογές Αντίθετα
στη Νάουσα και Αλεξάνδρεια οι υπο
ψηφιότητες θα είναι δυο και το απο
τέλεσμα θα κριθεί από την πρώτη
Κυριακή. ΣΤη Βέροια το ΠΑΣΟΚ θα
υποστηρίξει, όπως δείχνουν το πρύγ
ματα. την υποψηφιότητα του βουλευ
τή κ. Βασίλη Παπαγιόννη, ο οποίος
παρά τις λίγες επιφυλάξεις του
πιστεύεται ότι τελικά θα δεχθεί να
διεκδικήσει κι' αυτό το αξίωμα.
Υπάρχουν, βέβαια, οι προτάσεις της
Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμμα
τος όπου υποδεικνύονται οι υποψη
φιότητες των κ.κ, Ανέστη Λνδρεάδη
και Ανδρέα Βλαζάκη. Όμως διάχυτη
είναι η πεποίθηση ττους ψηφοφό
ρους του κόμματος αλλά και σκ πολ
λά στελ.έχη του ΠΑΣΟΚ ότι μόνο με
την υποψηφιότητα του κ. Παπαγιάννη θα έχει το ΠΑΣΟΚ σοβαρές ελπί■δες να κερδίσει την εκλογική αναμι
τρηση. Υπάρχει βέβαιο η αξιόλογη
περίπτωση του κ. 'Λνδρεάδη. αλλά
λέγεται ότι τελικά fl βυρηαθής για
τρός πολιτευτής ;βυ Ι1Αί.·1Κ δεν θα
προβληθεί και για «ον λύγο άτι δεν
διαθέτει «αποτελεπιι, πκσ διιάσδυσο»
στους κομματικούς Κ ύκλους της
Αθήνας, όπου παίρνονται οι αποφό
σως. Το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει,
πάντως, την προσπάθεια να εξεύρει
μια προσωπικότητα «ου θα θεωρηθεί
«κοινής αποδοχής» από το ΚΚΕ.
ώστε να διεκδικήσει με μεγαλύτερες
πιθανότητες την εκλοτ/ική νίκη, αφού
σ' αυτήν την περίπτωση Οα έχει την
υποστήριξη και φυσικά τις ψήφους
των κομμουνιστών.
Το ΚΚΕ, εξάλλου, με υποψήφιό
τητα είτε του κ. Παπαγιάννη είτε του
κ. Ανδρεάδη είτε του κ. Βλαζάκη δεν
συζητά για συνεργασία με το
ΠΑΣΟΚ και σ’ αυτήν την περίπτωση
θα καταρτίσει δικό του ψηφοδέλτιο
με υποψήφιο δήμαρχο τον επιτυχή
μένο δημοτικό σύμβουλο - ίσως τον
πιο πετυχημένο κ. Σάββα Γαβριηλί

Α ναμέτρηση τω ν πο λιτικώ ν δυνάμεω ν τη ς χώ ρας κρίσιμηγια τις
παραπέρα εξελίξεις - θα αποτελέσουν οι προσεχείς δημοτικές εκλογές.
Η Κ υβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το μεγάλο
ποσοστό ψ ήφω ν που πέτυχε στις βουλευτικές εκλογές και θα π ρ οσπα 
θήσει ό χι μόνο να μη χάσει α π' τον έλεγχό τη ς Δ ήμους και Κ ο ινότη 
τες α λλ' αντίθετα να κερδίσει ακόμη περισσότερους.
Α ντίθετα η «Νέα Δημοκρατία», που αποφάσισε να π ο λ ί τ ι κ ο π ο.ι ή σ ε ι τις εκλογές αυτές, θέλει να αποδείξει ότι η άνοδος που
σημείω σε το ΠΑΣΟΚ. στις βουλευτικές εκλογές ήταν περιστασιακή
και ό τι ο λαός στον πρώ το χρόνο, κιόλας, διαβέρνησής του από το
κόμμα του κ. Π απανδρέου έχει κένει μια θεαματική στροφή, δυσαρεστημ ένος από τα κυβερνητικά μέτρα και δεν πρόκειται να ψηφίσει πά
λι - έστω και σε επίπεδο τοπικής α υτοδιοίκησης - υποψ ηφίους που θα
υποδείξει και υποστηρίξει το Π Α Σ Ο Κ . Η «Ν.Δ.», προς τον σκοπό
αυτό, διακήρυξε ότι θα υποδείξει και θα υποστηρίξει υποψ ηφίους όχι
μ όνο α π' α υτό ς που α νήκουν ιδεολογικά στο χώ ρ ο της, αλλά και ά το 
μα που α νή κουν σ το ν ευρύτερο φιλελεύθερο δημοκρατικό χώ ρο,
ό π ω ς είναι το Κ Ο Δ Η Σ Ο και η Ε Δ Η Κ , αποκλείοντας συνεργασία μ ό
νο με άτομα που α νή κουν στη μαρξιστική αριστερά ή στην χουντοδε
ξιά.

λογος και να βρεθεί λύση κοινής
αποδοχής.
Σήμερα απεργοί πραγματοποίη
σαν συγκέντρωση έξω από τα γρα
φεία της Ο.Τ.Ο.Ε. και στη συνέχεια
πορεία στη Βουλή. Η ηγεσία της
Ο.Τ.Ο.Ε. επέδωσε στο πολιτικό γρα
φείο του Πρωθυπουργού έγγραφο με
το οποίο καλείται ο πρόεδρος της
κυβέρνησης να παρέμβει για να βρε
θεί λύση.
Ακολούθως έγινε συνάντηση με
τον πρόεδρο της Βουλής κ. Αλευρά ο
οποίος όρισε γισ σήμερα συνάντηση
στις 12 το μεσημέρι για να ενημερω
θεί σχετικά με τη φάση που βρίσκον
ται σήμερα τα αιτήματα του κλάδου.
Στη συνέχεια συνήλθε το γενικό
συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε. το οποίο με
ψήφους 47 υπέρ, 1 λευκό και ένα
κατά αποφάσισε την παράταση της
απεργίας και για σήμερα Τετάρτη.
Για σήμερα έχει προγραμματισθεί και
νέα συγκέντρωση των απεργών έξω
από τα γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε.
Σημειώνεται τέλος ότι στις συνε
δριάσεις του γενικού συμβουλίου δεν
μετέχουν οι εκπρόσωποι του κλάδου
που είχαν ταχθεί κατά της απεργίας.
Διαμαρτυρόμενοι για το κλίμα τρο
μοκρατίας που επικρατεί στις συνε
δριάσεις του ανωτάτου συλλογικού
οργάνου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Θα ήταν μεγάλη χαρά για την

KOSTA-BODA
και τους συνεργάτες της αν την

11η ΙΟΥΝΙΟΥ 1982
και ώρα 8 3 0 μψ.
τιμήσετε με την παρουσία σας
τα εγκαίνια
τ°υ καινούργιου μας καταστήματος

studioKosta-Boda
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ορισμένες περιπτώσεις συνεργασία
με το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αριστερά
κόμματα, αλλά μόνον για υποψηφιό
τητες κοινής αποδοχής, για άτομα
δηλαδή που δεν θεωοούνται στελέχη
του ενός ή του άλλου κόμματός.
ΜΑΡΞΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΑΡΗΙΣΤΕΣ
Ό πω ς ^οιαφαίνεται, λοιπόν, στις
προσεχείς δημοτικές εκλογές θα σχημιιτισθούν δυο «μέτωπα»: το μαρξι
στικό και το αντιμαρξιστικό (φιλε
λεύθεροί. Στο πρώτο θα δεσπόζει η
πράσινη σημαία του ΠΑΣΟΚ και δί
πλα ίης η κόκκινη με το σφυροδρέπανσ του ΚΚΕ. Στο δεύτερο «μέτω
πο» 'θα κυριαρχεί το γαλάζιο χρώμα
της «Νέας Δημοκρατίας». Θα γίνει
σίγουρα, μια σκληρή «μάχη» μεταξύ
των μαρξιστικών και των δημοκρατι
κών φιλελεύθερων κομμάτων.

Και άλλες διευκρινίσεις
δίνει ο
κ Δρεττάκης

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τρία ψηφοδέλτια θα υπάρξουν,
κατά πάσιι πιθανότητα, στη Βέροια

ΕΝΝΕΑ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Του Σαββατοκύριακου
ΑΘΗΝΑ 8 (ΑΠΕ)
Εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους
σε τροχαία δυστυχήματα το περασμέ
νο Σαββατοκύριακο: Στο συνοικισμό
Αργυρούπολης Κιλκίς, το πρωί της
Κυριακής ο Θεόδ. Ξανθόπουλος. 30
χρονών, επιχείρησε να κινήσει προς
τα πίσω το φορτηγό αυτοκίνητό του.
χωρίς να αντιληφθεί ότι κάτω από
αυτό έπαιζε ο 4ετής γιός του Πανα
γιώτης. Το φορτηγό, παρέσυρε και
σκότωσε το νήπιο, αμέσως δε μετά ο
πατέρας υπέστη νευρική κρίση και
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. αλλά
συγκρατήθηκε από συγγενείς του
που τον έδεσαν σε ένα δένδρο για να
τον προστατεύσουν.
- Στην Ν. Ερυθραία Αττικής,
ιδιωτικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο
Εμμ. Π. Μπαλ.όμηνος, 19 ετών, παρεξέκλινε της πορείας του και ανήλθε
στο πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε και
σκότωσε την Μαρία Κ. Τουτούζα, 83
ετών και τραυμάτισε σοβαρά την
νύμφη της, Σιδέρη Λ. Τουτούζα. 42
ετών.
Στην λεωφόρο Συγγρού, ιδιωτικό
αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον Χρ.
Λ. Πύκνη, παρέσυρε και σκότωσε τον
Νικ. Σπ. Κρητικό 52 ετών.
·— Ττο 9,5 χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Λουγουρίου - Κρανιόίου, κοντά
στο Ναύπλιο, ιδιωτικό αυτοκίνητο,
οδηγούμενο από τον Ιωάνν. Μ.
Μητσάκη, 27 ετών, παρεξέκλινε της
πορείας του και ανατρόπηκε. Σκοτώ
θηκε η επιβάτιδα Χριστίνα Σιμετοπούλου, 26 ετών, και τραυματίσθηκε
ελαφρά ο οδηγός.
- Στην αγροτική οδό Πυργέλας Κουρτακίου Ά ργους, γρωργικός
ελκυστήρας. με οδηγό τον Ανδρ. Ν,
Δαμάλα. 30 ετών, παρεξέκλινε της

πορείας του και ανατράπηκε. Σκοτώ
θηκε ο οδηγός.
— Στο 32ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Αγρίνιου - Ιωαννίνων, φορτηγό
αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Σπυρ.
Β. Λιοπάκος. 37 ετών, παρεξέκλινε
της πορείας του και προσέκρουσε σε
σταθερό αντικείμενο. Σκοτώθηκε ο
επιβάτης Παν. Α. Καππές. 40 ετών
και τραυματίσθηκε σοβαρά ο οδηγός.
— Στην Καβάλα, δίκυκλη μοτοσυκλέττα, με οδηγό τον Ευθ. I. Μαυρίδη. 23 ετών, παρεξέκλινε της πορείας
της και προσέκρουσε σε σταθερό
αντικείμενο. Σκοτώθηκε ο οδηγός.
— Στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Τρικάλων
Αρτης. ιδιωτικό
αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Ευθ. Α
Παπασίμος. 41 ετών, παρέσυρε και
σκότωσε την πεζή Βασιλική Κ. Λεοντάρη, 5 ετών.
—Στο 82ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Μονεμβασίας - Σπάρτης, κοντά
στους Μολάους. ο Δημ. Π. Σαρκάνης, 54 ετών, έπεσε από τον γεωργικό
ελκυστήρα που οδηγούσε και σκοτώ
θηκε.

ΡΟΥΚΕΤΑ
ΧΤΥΠΗΣΕ
ΠΛΟΙΟ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ 8 (ΑΠΕ)
Επλήγη από ρουκέτα ιρακινού
αεροπλάνου, ενώ έπλεε προς το λιμό
νι Μπατάρ ΧομεΙνι. το ελληνικό φορ
τηγό «Γκούντ Λάκ». 20.765 κόρων.
Το πλοίο κατέστη άχρηστο και επι
κίνδυνο γιιιτί η ρουκέτα εφθασε μέχρι
το μηχανοστάσιό του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τ ην Τετάρτη 9-6 στις 8 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεω ν
του Δ ημαρχείου Α λεξανδρείας η Β' τάξη του 2ου Λυκείου Αλεξανδρείαε θα παρουσιάσει τη ν εογααία τ ικ ι*ε θέμα:

«Η ΖΩΗ Κα ι

το

δη. Λέγεται, μάλιστα, ότι στην περί
πτωση αυτή που θεωρείται και η πιο
πιθανή - ο κ. Γαβριηλίδης θα ηγηθεί
ψηφοδελτίου που θα το αποτελούν
άτομα όχι μόνο από το χώρο του
ΚΚΕ αλλά και από άλλα κόμματα, θα
προσδώσει. δηλαδή στο συνδυασμό
του υπερκομματικό χαρακτήρα.
Η «Νέα Δημοκρατία» πολιτικο
ποιώντας - όχι κομματικοποιώντας τις εκλογές αυτές κάνει προσκλητή
ριο σ' όλους (κεντρώους, δεξιούς και
συντηρητικούς
αριστερούς)
να
δημιουργήσουν ένα φιλελεύθερο
δημοκρατικό μέτωπο συγκροτώντας
ένα δημοκρατικό συνδυασμό που θα
συντρίψει τους μαρξιστικούς σχημα
τισμούς του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ.
Προς το σκοπό αυτό, λόγω του
ανοίγματος που θα επιόιωχθεί προς
το κέντρο κυρίως, θεωρείται σχεδόν
βέβαιο ότι δεν θα προτιμηθεί η υπο
ψηφιότητα του κ. Γιώργου Τσαλέρα.
του οποίου η προέλευση είναι ως
γνωστόν, από το χώρο της σκροδε
ξιάς. Υπάρχει εξάλλου συχνεκριμμένη τοποθέτηση της ηγεσίας του κόμ
αατος της «Ν.Λ.» πάνω στη θέηπ
αυτό, δηλαδή να αποφευχθεί η υπο
στήριξη υποψηφιοτήτων που διορί
στηκαν δήμαρχοι επί δικτατορίας.
Για τον λόγο αυτόν, ως γνωστόν, δεν
θα υποστηριχθεί και στον Πειραιά ο
ν. Σκυλίτσης.
Με το δεδομένο αυτό περισσότερο
_σμν{^{ΐο στην 4η

ΒΗΡΥΤΟΣ 9 (Του ανταποκριτού του Α.Π.Ε.)
Η Τύρος έχει παραδοθεί στις φλόγες από τις 2 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) μετά
τις σκληρές συγκρούσεις και οι τελευταίοι Παλαιστίνιοι υπερασπιστές της
έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων της νορβηγικής ειρη
ευτικης δύναμης.
Οι ισραηλινές δυνά
μεις ενισχύουν το προ
γεφύρωμά τους στα βό
ρεια της Σιδώνας αποβι
βάζοντας αρματα μάχης
και τεθωρακισμένα οχή
ματα.
Ταυρόχρονα
στις
3.30 μ.μ. αλλα τέσσαρο
πολεμικά πλοία κατέ
πλευσαν στο λιμάνι και
άρχισαν να βάλλουν
εναντίον της παλιάς π ό
λης της Σιδώνος. Στους
δρόμους και τα σπίτια
της οποίας διεξάγονται
αυτή την στιγμή μάχες
εκ του συστάδην. Η άνι
οη όμως αναμέτρηση
των
αντιμαχομένων
δυνάμεων
προδικάζει
την εντός ολίγων ωρών
ολοκληρωτική κατάλη
ψη της πόλης από τους
Ισραηλινούς.
Αλλες δυνάμεις των
Ισραηλινών προωθήθη
καν από τα Ν.Λ. της
Σιδώνας και κατέλαβαν
τα υψώματα Ζαχράν,
απέκοψαν τον παραλία
κό δρόμο και μπήκαν
στα νότια προάστια ποι
υπρασπίζονταν
185
περίπου Παλαιατίνιοι η
τύχη
των
οποίων
αγνοείται.
Ή Σιδών. ενα οπτό τά άχυρά των Παλαιστίνιων
Στην πόλη Νταμούρ
φλέγεται ίίστεοα οστό τον 6ομ6αρδισμό της ά«ο που είναι περικυκλωμέ
«ά ισραηλινά στοοπλάνα.
νη από ισραηλινά στρα
τεύματα εδω και δυο ώρες, στην 1 μ.μ. ισραηλινά αεροπλανα ερριξαν προκη
ρύξεις καλώντας τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν μέοα σε 6 ώρες
γω vu αποφύγουν τους βομβαρδισμούς.
Αναφέρθηκε σχετικά ότι οι κάτοικοι της πόλης επιχείρησαν έξοδο χωρίς
όμως αποτέλεσμα γιατί έπεσαν σε διασταυρωμένα πυρά των αντιμαχομένων
παρατάξεων.
Στις πόλεις Τύρος και Σιδώνα ο ερυθρός σταυρός προσπάθησε να π«ρισυλλκξει τους τραυματίες και να θάψει τους νεκρούς.
Οι δυσκολίες είναι ιδιαίτερα μεγάλες στην Σιδώνα όπου οι Ισραηλινοι
έχουν περικύκλωση την πόλη και δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση κανενός.
Εκπρόσωποι του ερυθρού σταυρού ««σημαίνουν ότι υπάρχει μεγακη ελ
λειψή ιατρικού προσωπικού. Οι ίδιοι υπολογίζουν ότι σ α ς δύο πόλεις ο αρι
θμός των τραυματιών ανέρχεται σε 1.500.
Μέχρι στις 4.45 μ,μ. η Σιδώνα δεν είχε ολοκληρωτικά πέσει στα χέρι·
των ισραηλινών. Στην πόλη υπήρχαν μεγάλες εστίες αντιστάαεως ta n
Παλαιστινίων.
Οι Ιοραηλινοί μετά την κατάληψη της Νταμούρ απέχουν από την Βηρυτό
περίπου 7 μίλλια.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ»

.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 8 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός Οικονομικών κ.
Μανώλης Δρεττάκης σε απάντηση
συνεχιζόμενων ανεύθυνων και κακό
βουλων δημοσιευμάτων σχετικό με
το φόρο ακίνητης περιουσίας, επανέλ/ιβε για μια ακόμιι φορά κατηγορη
ματικά ότι τα αφορολόγητα ποσά σε
καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να
μειωθούν στο μέλλον.
Ό πω ς είναι γνωστό, από τη συνο
λική αξία της ακίνητης περιουσίας
αφαιρείται ως αφορολόγητο ποσό
25.000. 000. Αν και οι δυο σύζυγοι
έχουν ακίνητη περιοοσία. ο σύζυγος
που έχει τη μεγαλύτερη σε αξία
περιουσία δεν φορολογείται για ποσό
δρχ. 25.000.000. ενώ ο άλλος για
ποσό δρχ. 10,000.000. Στην τελευ
ταία περίπτωση το συνολικό αφορο
λόγητο ποσό για το ζευγάρι είναι
35.000. 000 δρχ.
Τέλος, αν η συνολική αξία της ακί
νητης περιουσίας και των δυο συζύ
γων μαζί δεν είναι μεγαλύτερη από το
ποσό των 25.000.000 δρχ. Π.χ. αν ο
ένας
σύζυγος έχει περιουσία
αξίος!4.000.000 και ο
άλλος
11.000.000 ή ο ένας έχει περιουσία
13.000. 000 και ο άλλος 12.000.000
τότε δεν φορολογείται κανένας σύζυ
γος,
Σε ότι αφορά την αξία των ακινή
των ο υπουργός πρύσθεαε ότι οι
φορολογούμενοι, στη δήλωση που θα
υποβάλλουν, θα πρέπει να αναγρά
ψουν την αξία που είχαν τα ακίνητά
τους την 1η Ιανουάριου 1982. κατά
προσέγγιση, και επομένως μικρή
απόκλιση, προς τα άνψ ή προς τα κά
τω, από την αγοραίο αξία δεν θα έχει
ουσιαστική σημιισύτ για τη συντρι
πτική πλειονότητα των φοραλυγου
μένων οι οποίοι δεν έχουν ακίνητη
περιουσία πάνω από τα αφορολόγητα
όρια.
Ειδικότερο, οι φορολογούμενοι για
να προσδιορίσουν την αξία:
Λ) Των διαμερισμάτων και κατοι
κιών τους θα πρέπει να πληροφορη
θούν τις αξίες των παρομοίων ακίνη
των που πουλήθηκαν πρόσφατα στην
περιοχή τους. Τις αξίες αυτές μπο
ρούν να τις πάρουν και από τα βιβλία
τιμών που από το Φεβρουάριο του
1982 τηρούν οι οικον. εφορίες κεφα
λαίου ή από άλλες πηγές.
Την αξία των παλαιών διαμερισμά
των ή κατοικιών οι φορολογούμενοι
μπορούν να την προσδιορίσουν με
βάση ιην- αξία ;ων καίγρύργιων,
αφού την μειώσουν κατά ποσοστό
ενάμισιι τιι εκατό περίπου ντο κάθε
χρόνο παλαιότητας και κατ' ανώτατο
όριο μέχρι 35%.
Β) Των οικοπέδων τους, επίσης
από τα πιο πάνω βιβλία τιμών των

οικον. εφοριών ή από άλλες πηγές,
αλλά και από την αξία των ,σικοπέ
ίκον της ίδιας περιοχής που προκύ
πτει από την παραχώρηση τούς γιο
ανέγερση πολυκατοικίας με το σύ
στημα της αντιπαροχής.
Γ) Των αγροτικών εκτάσεων, από
τις οικον. εφορίες, εφόσον υπάρχουν
σ' αυτές στοιχεί«, ιιπ' τους προέ
δρους των Δήμων και Κοινοτήτων
από τα όργανα της αγροφυλακής
κλπ.
Ό πω ς έχει ήδη ανακοινωθεί, για
την διευκόλυνση των φορολογουμί
νων και την απαλλαγή τους από γρα
φειοκρατικές διαδικασίες, κατά την
υποβολή της δήλωσης, δεν είναι avu
γκαία η συνηποβολή οποιουδήποτε
δικαιολογητικού, αν η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας που δηλι'ο
venu, πριν από κάθε μείωση της που
Γ.ροβλέπεται από το νόμο, είναι
μικρότερη από το αφορολόγητο όριο.

’Αρχισαν
οι εργασίες
της ΚΟΜΕΚΟΝ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 8 (ΑΠΕ)
Στην Βουδαπέστη άρχισαν χθΙς
οι τριήμερες εργασίες της 36ης τωττν
κής συνόδου της ΚΟΜΕΚΟΝ. στηι
οποία συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί
των κρατών μελών επικεφαλής «ον
αντιπροσωπειών.
Επίσης, κυβερνητικοί αντιπρό
σωποι από το Αφγανιστάν, Μοζαμβί
κη, Αιθιοπεία, Υεμένη και την Αγτό
λα παίρνουν μέρος σαν απλοί παρα
τηρητές.
Κύριο θέμα των συζητήσεων θα
είναι η οικονομική κατάσταση των
χωρών-μελών της ΚΟΜΕΚΟΝ « ιι
ιδιαίτερα η κατάσταση που δημιοοργήθηκε, μετά τους περιορισμούς πηυ
επέβαλε η δύση στις σοσιαλιστικές
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2-ΤΗΛ. 2 48 35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούμε ιούς νανείς των μαθητών που αποφοιτούν εφ έ 
τος από «α Δημοτικά Σχολεία ότι άρχισαν οι προεγγραφές γιο την
Πρώτη τάξη ιου Γυμνασίου μος.
Οι γονείς που ευόιοφίρονται, παρακαλούνται να υποβάλουν σ χε
τική δήλωση στα Γραφεία του Γυμνϋοίου μος, οόός Μιπουλη 2 μ έ
χρι 10 Ιουνίου το αργΟτερο.
- Οι θέσεις για την Πρώτη τάξη είναι περιορισμένες.
Δεχόμαστε επίσης, μέχρι 3 0 Ιουνίου, δηλώσεις και γιο όλες ττς
οΑλες τάζεις του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και τοο ΛΥΚΕΙΟΥ.
Το δικό μος Σχολείο. ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ, αας προσφέρει
τμήματο με μικρό αριθμό μαθητών. 2 5 μαθητές, το πολύ, σε κάθε
τμήμα.
Κοθε μερο, εκτός από το κανονικό πρτχνραμμα κάθε τάξεως γι
νονται για τους μαθητές μας επί πλέον φροντιστηριακό μαθήματα,
στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά, στα φυσικά, χωρίς καμμιά άλλη
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Η εντυπωσιακή επιτυχία των μαθητών μος μέχρι σήμερα οτις
Πανελλήνιες εξετάσεις και η εισαγωγή τους στις Ανώιατες και Ανώ
τερες Σχολές αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες του ουντε
λουμένου εκπαιδευτικού έργου.
- Γράφοντας τα παιδιά σας στο Σχολείο μος. στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ κοι
στο ΛΥΚΕΙΟ. απαλλάσσεοθε εσείς από τις πολλές φροντίδες
- Για τη Οωαιή προετοιμασία τους φροντίζουμε εμείς υπεύθυνα

εξαντλώντας καθ* δυνατότητες
Τα δίδακτρα ron Σχολείου σε κορμιά τττρίπτιυοη 6»ν ξεπερνπύν
τις δαπάνες μιας οικογένειας νια τα απαραίτητο φροντιστήρια του
παιδιού τη ς

Τετάρτη 9 Ιουνίου 19W
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Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

τρικής Σχολής Θεσσαλονίκης
(επών.).
9 Υπαρξη (καθ.) — Αντιθετικός σύν
δεσμός,
10. Αυτό και την... ψυχή τρώει —
Αρχαίος θεός.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χρησιμοποιούντο! και σαν αποϋήϊ£ζ από τους γεωργούς — Αντίθε
τος, αντιθετικός σύνδεσμος
2. Εργαλείο κομμώτριας —Ουδέτερο
αναφορικής
αντωνυμίας
(αντίστρ,).
2. Μιά γυναίκα ιερωμένου.
4. Αλλιώς ο γηγενής (δημοτ.) —
Συνεχόμενα σύμφωνα.
5. Αιάσπαρτα στις θάλασσες μας.
δ. Κι" αυτή πουλί.
7. Απόγονος του Νώε Ιαντστρ.) Εγώ ξενικό.
8. Διετέλεσε καθηγητής της Κτηηα-

ΚΑΘΕΤΑ;
1. Μετράει ξένες εκτάσεις — Ό μοια
σύμφωνα — Αγγλος χήμικός που
εφεύρε το όργανο για την ανίχνευ
ση του αρσενικού.
2. Έ λ λη να ς καλλιτέχνης του θεά
τρου.
3. Μπροστά σας—, με άρθρο — Είναι
και οι αγώνες αυτοκινήτου.
4. Για τη Βέροια γνωστό κληροδότη
μα (αντίστρ.) — Τελικός σύνδε
σμος.
5. Ρήμα της αρχαίας που σημαίνει
κακοποιώ.
6. Κάτοικοι μιάς χώρας της Ασίας
(δοτ. πληθ).
7. Μέρος του αυτοκινήτου, αντί
στροφα — Το 1/3 της... ημέρας.
8. Μυρίζουν στα... σταυρόλεξα — Τ'
αρχικά ενός ελληνικού σώματος.
9. Αρχαίος συμπλεκτικός σύνδεσμος
(αντίστρ.) - Δείχνει.
10. Αυτός ο ίππος δεν είναι του σκακιού.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟΝ ΤΙΑ: 1. ΚΑΡΑΑΧΜΕΤ 2. ΑΧΤΙ - ΠΡ 3. ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ 4. Κ(Α
)Τ( Α)Ρ(Α) - ΝΝ 5. ΠΟΙΝΑ1 - ΤΑ 6. ΒΑΝΔΗΣ 7. ΑΠΑΙ
ΤΗΣΙΣ 8. ΑΝΚΙΧΤ 9 ΕΝ - 0 0 - ΤΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΤ - ΠΟΑ 2. ΑΚΟ - ΠΑΝ 3. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 4. ΑΧΑΡΝΑ1
"Κ.0 5. ΑΤΝ (Νταντά) - ΑΝΤΙΟ 6. ΧΙΟΝ1ΔΗΣ 7. ΝΝ - Η Π
8 ΕΠΙ - ΤΣ1 9. ΤΡΑΤΑ - ΣΚΙ.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
5.35 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
β.00 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΝΤΙΣΝΕΫ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β.45 Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.45 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
β.25 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
10.40 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΡΟΚΦΟΡΝΤ
11.30 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΙΡΟΚΗΡΥΞΗ

__

5.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
Θ30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6,15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΚΛΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
7.00 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
β.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8 30 ΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ-ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ιουνίου 1982 στην εκκλησία Μητροπόλεως
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του προσ
ψιλούς μας γιού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΥΦΑ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να ενώσουν
μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η μητέρα, τα αδέλφια
οι λοιποί συγγενείς
•
Δεξίωση στο σπίτι Βερόης 13.

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ KOI -, , ι ι η ΡΓΙΙΓϊ Ν
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΑΟΥΣΗΣ
-Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΓΑΠΗ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πριοτ. 80

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Γενικού Νοσοκομείου Ναοόσης «Η
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ» ανακοι
νώνει ότι την 30/6/1982 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12 μ. στα γραφεία
του θα γίνει τακτικός μειοδοτικός
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσ
φορές για ενός (1) χειρουργικού
μικροσκοπίου για η ς ανάγκες της
Οφθ/κής Κλινικής και ενός ( I) φορη
τού Ακτινολογικού Μηχανήματος
για η ς ανάγκες του Ακτινολογικού
Εργαστηρίου.
Λεπτομερειακές πληροφορίες για
τους όρους κ.λ,π. της δημοπρασίας
δίνονται από το Νοσοκομείο κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα (αρμόδιος
Γ εώργ.
Συμειονίδης
τηλ.
0332/22.494).
Νάουσα 3J Μαΐου (982
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΓΙίϊΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύττει ό η την 24 Ιουνίου 1982 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 (Λήξη επιδόσειος προσφορών) θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Δ,Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (οδός
Βερόης 1 - Βέροια) δημόσιος μειοδο
τικός επαναληπτικός διαγωνισμός
δια του συστήματος της δημοπρασίας
δια ποσοστού εκπτώσεως μετά γενι
κού ορίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.Δ. 1266/72 »περί εκτελέσεως
των Δημ. Έργων και του εΐζτελεσηκού του Π.Δ. 475/76 όπως τροπο
ποιήθηκε με το Π.Δ. 724/79, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου», «Ασφαλτόστρωση οδών α)
Από Κοινότητα Επισκοπής Βέροιας
μέχρι Κοινότητα Λουτρού β) Από
Κοινότητα Λιανοβεργίου μέχρι Πλ,ατύ» συνολικού
προϋπολογισμού
μελέτης 3.800.000,
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολ.ήπται δημοσίων έργων για έργα
οδοποιίας κάτοχοι πτυχίου αναλόγου
τάξεως σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις σχετικά με τη δυναμικότητα
πτυχίων εργοληπτών Δημ. Έργων.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει νε
οσκομίσουν: α) εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
76.000 η οποία πρέπει να απευθύνε
ται επί ποινή απαραδέκτου. προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ημαθίας και β)
Οπεύθονή δήλωση του Ν. 105/69 για
το άθροισμα των εν ενεργεί« εργολα
βιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.
689/1977.

I u i περισσότερες πληροφορίες .
ι νωιιφερόμινοι μπορούν νιι «¿ιγ.οΟιι
νοντιο κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη Λ/νση Τ.Υ.Ν. ΙΙμιιθιίις
όπου υπάρχουν κιιι τα τεύχη της
εγκκκρι μόνης μιλετ ης.
Βέροια 4 Ιουνίου 1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ. Παπαδόπουλος
Νομ/κός με 3ο β.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΑΟΥΣΗΣ
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΙΙΙΙ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ. 86

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Γενικού Νοσοκομείου Ναούσης «Η
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ» ανακοί
νωνα ότι την 2/7/1982 ημέρα Πυρά
σκευή και ώρα 12 μ. στα γραφεία του
θα γίνει τακτικός μειοδοτικός διαγω
νισμός με σφραγισμένες προσφορές
για την προμήθεια διαφόρων ορθοπε
δικών μηχανημάτων για τις ανάγκες
της Ορθ/κής Κλινικής του Ιδρύμα
τος.
Λεπτομερειακές πλ.ηροφορίες για
τους όρους κ.λ-π. της δημοπρασίας
δίνονται από το Νοσοκομείο κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα (αρμόδιος
Γεωργ.
Συμειονίδης
τηλ.
0332/22.494).
Νάουσα 31 Μαΐου 1982
Ο Πρόεδρος του Δ Έ .
Δ ΗΜ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 993
Βέροια 3 Ιουνίου 1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
προκηρύσσει δημόσιο τακτικά μειο-,
δοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσ
φορές και από πιστώσεις του τακτι
κού
προϋπολογισμού.
ύψους
2.000.000 δρχ.. την 5ην Ιουλίου
1982 ημέρα Δευτέρα και ώρυ 12η
μεσημβρινή
(πέρας
καταθέσεως
προσφορών), στο Λογιστήριο του
Ιδρύματος, για την προμήθεια ανα
λωσίμου υλ,ικού.
Οι όροι και οι συμιρωνϊες είναι
κατατεθημένοι στο Λογιστήριο, όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ
βάνουν γνώση κάθε μέρα και στις
εργάσιμες ώρες. τηλ. 24990.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΥΜΕΛΝ ΔΕΡΕΣ
Ιατρός

II Ι πιιπτι.ία 1 11. Α λεξάνδρειάς,
πμυκι.ιμένυΐι να προβιά στην πρύσλη
ψη till) κατωτέρω κατά ειδικότητα
και αριθμό εποχιακού ι.ργατοτεχνι
Μιά πμυπωπικού καλ,ι.ί τους ενδιαφι,
|ΐιιμί.νου>, να υ π ο β ά λ ο ο ν. λ.όγω του
t.m.iyovn»,. μέσα σι. δέκα (10) ήμερες
IIπ ιι ιι|ς, δηιιησιι.ύσι.ως της παρουσης
μιχρι και 18 6 82 αίτηση υπεύθυνη
οήλω ση. η οποία να περιέχει το έτος
γεννή σεω ς και τ υ χ ό ν πτυχίω ν π ο υ εί
ναι κ ά τοχοι-

I. Χειριστές Δόκιμοι Χειριστές
και Βοηθοί Χειριστιίιν πέντε (5)
2 Οδηγοί αοτ/των επτά (7).
3.
Βοηθοί
Γεωτρυπανιστιίιν
δεκυεννιά (19).
II πρέισλ.ηψη to o ανωτέρω προσ
ωπικοιί ΙΙα γίνεται σταδιακά ανιχλ.ογα
μι: τις εκιιστοτε παρουσιαζόμενες
πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας.
' Οριο ηλικίας ορίζεται για τους
χειριστές δοκίμους και βοηθούς χιπ
μιστών μέχρι το 40ό έτος για τους
οδηγούς αυτ/των μέχρι το 35ο και
για τους Βοηθούς Γεωτρυπανιστιίιν
μέχρι το 45ο.
Πιι περισσότερες πλ.ηροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν vu απευθύ
νονται στα I ραφεία της Εποπτείας
Ε.Β. Αλεξάνδρειάς κατά τις εργάσι
μες ημέρες και ιίιρες τηλ. (0333)
23.323.
Ο Προϊστάμενος
Γρ. Κουρμπέτης

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
Α μεση Δ ράση
121
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
Π υροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
22 .2 2 2
Νοσοκομείο
2 2 .5 0 5
Δ ΕΗ. (βλάβες)
125
Υδρευση
25.749
Ο.ΣΕ. (σταθμός)
24.444
ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υροσβεστική
22.199
Νοσοκομείο
22.200
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
22.314
Ο Σ Ε (σταθμός)
41.353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
23.619
Δ Ε Η (βλάβες)
23.364
IΚ Α . (πρωτ. βοήθειες)
2 3 .3 7 6
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εφημερίδα μας I

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ THACniKOINOMtON ΤΗΣ CAAAAOI aç

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΜΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ· Μαρίνα

Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ενδιαφέρεπιι να αγοράσει γήπεδο για Αποθήκες στις παρυ
φές της πόλεως ΒΕΡΟΙΑΣ, εμβιιδού 4.000 τ.μ. τουλάχιστον. Προσφορέι
δεκτές μέσα σε είκοσι μέρες από σήμερα.
α. Στα γραφεία του Συγκροτήματος Βέροιας (Βέροια, οδός Μ ηιροπό
λεως. αριθμ. 38, τηλέφ. 27999).
β. Στα τοπικά γραφεία Ο.Τ.Ε..
γ. Στη Δ/νση Δομικιον και Η/Μ, Εργων Ο.Τ.Ε. (Αθήνα - Δάφνη, οδός
Ηλιουπόλεως, αριθμ. I. τηλέφ. 9708099).
Πληροφορίες δίνονται στις παραπάνω Δ/νσεις και τηλέφωνα.
Ο Ο.Τ.Ε. δεν πληρώνει μεσιτικά δικαιώματα.
Τα συμβολαιογραφικά και έξοδα μεταβιβάσεως (περίπου 8%) βαρύνουν
τον πωλητή.

ΚΟΝΓΕΡΒΟΠΟΙΪΑ
«ΒΕΡΜΙΟΝ-ΝΑΟΥΣΑιι
ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ

Π ροκειμένου να προβούμε στην πρόσληψ η ενός πτυχιούχου βοηθού χη μικού ή τεχνολόγου Τ ροφίμω ν, τω ν K A T E για
την θερινή περίοδο παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους, όπω ς
υπ οβά λουν μέχρι 20 Ιουνίου σχετική αίτηση μετά συντόμου
σημειώ ματος περί τη ς τυχόν προϋπηρεσίας τω ν ω ς και τηλέφω 
νο εις το οποίο μπορούμε να επικοινω νήσουμε μαζί τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μ πορούν οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινω νήσ ουν τις εργάσιμες ημέρες από 8-14 με το τηλέ
φω νο 41060 το υ Εργοστασίου στον Κ οπανά Ν αούσης.
Εκ της Διευθύνσεως
.‘«Ε ΡΜ ΙΟ Ν -Ν Α Ο Υ Σ Α »

mwxemex τμ
Αερισμός
Στην εποχή μας ο αέρας ρυπαίνε
ιαι από τα βιομηχανικά και οικιακά
απόβλ.ητα εμποδίζοντας τη φυσιολο
γική ανανέωση του περιβάλλοντος
της ζωής.
Σι. κλυηστό χώρο η ρύπανση του
αέρα αυντιλΜται και μι. μόνη τη λχι
τουργία του οργανισμού μιις, αφού
μι. την αναπνοή καταναλώνουμε οξυ
γόνο και αποβάλλουμε διοξείδιο του
άνθρακα. Επίσης, ρύπανση του αέρα
έχουμε και με τον ιδρώτα, τη θερμό
κρασί«, την υγρασία, τη σκόνη, τον
καπνό κ.λ,.π. Χρειάζεται λ.οιπόν
συχνή ανανέωση της ατμόσφαιρας
μέσα στην οποία περνάμε τον περισ
σότε,ρο χρόνο μας.
Η Ένωση για την Ποιότητη της
Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) μας δίνει τις εξής
ενδιαφέρουσες πλ.ηροφορίες και συμ
βουλές:

•
Κατά μέσο όρο ένας «'γΐ .
χρειάζεται 20 κυβικά μέτρα
ώρα. Η εξασφάλιση του ηοαονΜΐ£
απαιτεί τη συνεχή ανανέωση ι , ^
ρα. περίπου με τον εξής Ρ°Τ ^
Δωμάτια διαμονής και
Φορές την ώρα. β) Λ ουτρό: 2-3
την ώρα. γ) Αποχωρητήριο 3 την ώρα. δ) Κουζίνα 10-40
ιίιρα. ε) Χώρος συγκέντρωσης τ
λ.ών ατόμων 3-5 φορές την ωΡ* Λ
• Η ταχύτητα ε ι σ α γ ω γ ή ς #
ρα πρέπει να είναι τέτοια. (Λ*Λ·ΙΙ
μην αισθανόμαστε ρεύμα.
,
•
Κατά τη διάρκεια ·°μ
χρειάζεται επίση; ανοιχτό παρα^ 1
• Διατηρείτε φυτό
χοίρων τη μέρα. Είναι πηγή
νου, Τη νύχτα, κρατήστε τα
από τυ υπνοδωμάτια, γιατί είναι™
διοξειδίου του άνθρακα.

•
Κρέας από φυτικές πρωτεΐνες
κατασκευάζουν τώρα οι Σοβιετικοί,
όπως μετέδωσε σχετικά το πρακτο
ρείο «Νοβόστι*. Σύμφωνα με τις πλη
ροφορίες αυτές, ερευνητές της Σοβιε
τικής Ακαδημίας των Επιστημών επι
νόησαν μιά μέθοδο παραγωγής υπο
κατάστατου του κρέατος που έχει την
όψη και την ουσία του, είναι πλ,οόσιο
σε θρεπτικές ουσίες και είναι τόσο
π, λό εξαιρετικό και τέλειο που είναι
σχεδόν αδύνατο να το ξεχωρίσεις
από το αληθινό. Τώρα, το θέμα είναι
κατά πόσον οι Σοβιετικοί επιστήμο
νες θα καταφέρουν με αυτά και με κά
τι άλλα να ηρεμήσουν τον πλ.ηθυσμό
που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην
προμήθεια κρέατος. Εκτός κι άν μεί
νει η προσπάθεια μυστική, αποκλαπστικότητα των επιστημόνων που μό
νοι τους θα μασάνε ηδονικά τερά
στιες μπριζόλες από ρίζες πικραγγου
ριάς (για να αναφέρουμε ένα πρόχει
ρο παράδειγμα) και θα ευφραίνονται
ας δόξαν της επιστήμης που τέχνας
και φιλέτα κατεργάζεται.
• ' Ενας από τους πλέον εκπλη
κτικούς εραστές της μεγάλης οθόνης
αποφάσισε να σταματήσει τα φλερτ
και τους γόμους και να ζήσει μόνος.
Μιλάμε για τον ακαταμάχητο Τόνυ
Κέρτις. 55 χρονών σήμερα που σέρ
νει πίσω του τρεις αποτυχημένους
γόμους. Το μεγαλύτερο πλήγμα για
έον ηθοποιό ήταν η διάλυση του γά
μου του με την Αγγλίδα Λέσλ.ι
Ά λλεϋ, 35 χρόνων, μανεκέν. Μαζί
της απόκτησε δύο παιδιά. Τον Νίκολαις. 10 και τον Μεντζαμίν. 7.
«Δέ σκέπτομαι να ξαναπαντρευ
τώ. Είναι αδύνατο να ζήσω με κά
ποιον άλλο», λέει ο Τόνυ Κέρτις.
•
Περπατούσε αργά, με τα
μακριά λεπτά πόδια της. Κατάμαυρη,
με συό στρογγυλά λαμπερό μάτια,
ξεχώριζε με τη σφιχτή μέση τηςκαι
την επιβλητική της σιλουέτα. Στο πέ
ρασμά της. σάρωνε τα φύλλα και το
χορτάρι μιάς φυτείας στην περιοχή
του Πουέρτο Ιγκουάχου στην Αργεν
τινή και ξαφνικά σταμάτησε από μιά
ανεπιθύμητη παρουσία: μιά χωρική
που την κοίταξε βέβαια με κατάπλ.ηξη, αλλά δεν φοβήθηκε καθόλου,
όπως διαβεβαίωσε αργότερα. Η τερά
στια «αυστραλιανού τύπου» αράχνη
περικυκλώθηκε αυτόματα από τους
ανθρώπους, πιάστηκε στα δικά τους
δίχτυα, απομονώθηκε κι έγινε αξιοπε
ρίεργο ζωντανό στη γυάλα. Η τρόμε-

ρή αραχνη που αιχμαλωτίστηκε ζΧΤ
ζει τέσσερα κιλά, έχει ύψος 40 εκο*
στα. πλάτος 18 και... όρεξη αχαλί**'
τη.
-

1920 Αρχίζει η προέλαση του ελλη1—_
στρατού στη Μ. Ασία, με το ΛΤ^
προς ανατολάς (Φιλαδέλφεια) f î
με το Σώμα Στρατού Σμύρνης W***
βορρά (Λςάριο - Loua - Πάνορΐ*®Υ
1980 Λονάμεις των Αφγανών ανταρί·*
που υπολογίζονταν από 5000 Μ*
20.000 έχουν πλημμυρίσει
περιοχή των περίχωρων της K0|i
πούλ- Οι Σοβιετικοί συγκέντρβ^
δυνάμεις στην περιοχή γμι να Λ1
-ρασπίοοον την πρωτεύουσα.
,
1981 Δολοφονήθηκε στο κέντρο
Γενεύης ο γραμματέας tou τουΡ®
κού προξενείου της πόλε^
Μεχμέτ Γεργκόζ, 39 ετών, unô ό<4
μο που δήλ.ωσε στην αστυνομία “**
είναι Αρμένιος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η τελευταία λέξη
Δύο φίλοι συζητούν:
— Τσακώθηκα με την γυναίκα 8J;
χθες, και ο καυγάς μας κράτησε
τη νύχτα. Αλλά ο άντρας έχΟ ™
αξιοπρέπεια του,έχτσι δεν είναι: Τ’
πρώ ήρθε να με βρει πεσμένη στα r
vata...
- Και ρου ζήτησε συγνώμη;
,
— Οχι μου είπε: «Βγες κάτω από ^
κρεβάτι θρασύδειλε».
Πολύ παραπονιάρικο
Το ζευγάρι μπήκε σ' ένα ταξί· ό
οδηγός άρχισε να οδηγεί με τον 411’
τρελό τρόπο. Προσπερνούσε τ0*·
άλλους, ανέβαινε στα πεζοδρόβ^
.Μιά στιγμή, καταλαβαίνοντας ότι^
χε τρομάξει τους επιβάτες του, γ'8Λ'
ζει και τους λέει:
- Μη φοβάστε. Νομίζετε o n ft®
όρεξη να πάω πάλα στο Νοσοκομβ0'
αφού έμεινα εκεί ένα χρόνο;
- Αχ καημένε, συγκινήθηκε η κυρ^'
θα έπρεπε να ήσουν πολύ βαΓ
τραυματισμένος.
— Μπά, ούτε γρατσουνιά. Ήμουν Ί*
ψυχιατρείο!!

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ρεκτιφιέ
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
180
17 0
14 0

'

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

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

Λ ειτουργούν εντατικά τμήματα

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ - Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΜΑ - ΣΤΥΑ - ΣΑΣΣ - ΕΝΩΜ/ΡΧΩΝ
Σάλω νας και Ε. Μ πενακη 41
Τ ηλ. 36.04.797 - 36.31.672 - Α Θ Η Ν Α !

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25J44/62.450

Μ. AAelàvipou 17 ιη*. 2 9 2 3 1
ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

■WWM<
■

Τετάρτη 9 Ιουνίου 1982

Α£

n r

tiEj
ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΥΣΑΦΙ-ΒΑΘΜΟΣ
ΝΙΚΗΣΕ Η ΒΕΡΟΙΑ 2 0 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΤΟΝ ΠΙΕΡΙΚΟ
Μέσα στα Γιαννιτσά
'

Δύσκολα κέρδισε χθές στο γήπεΥΠς η Βέροια τον γείτονα της ΓΙιε**? με σκορ 2-0 και αυτό γιατί τα
01 παίκτες της μπόρεσαν να τα
-τ.υ*αν)ν σΓ0 τελευταίο ΙΟλεπτο και
ισ:« το δεύτερο με την βοήθεια
υ διαιτητή κ. Μπρομπονά.
το Α'ανάκιισε του? οπαδούς της η
ικθ ομάδα προκαλώντας το «γιου-

ΠΑΓΚΑΛΟΓ: Σχετικά ήταν μοιτο παιχνίδι με τις δύο ομά¡Ν οτην τεχνική και αγωνιστική ισά5·*?· Η ομάδα της Βέροιας αγωνίστηΜε ένα άγχος γιατί είχα ανάγκη
δύο βαθμούς μέσα στην έδρα
'Ίζ· ενώ αντίθετα ο Πιερικός αγωνί,Πΐεε πιό ήρεμα και ελεύθερα χωρίς
να *Μτέχεται από μιά τέτοια ψυχική
διάσταση. Δεν έκανε το γνωστό της
παιχνίδι, αλλά οι ποδοσφαιρι
αΐεί της είναι άξιοι συγχαρητηρίων
έστω και στα τελευταία 10
■**10 πήραν την νίκη.
Ο Πιερικός μπορώ να πώ ότι εί^Μ ιά από τις καλύτερες ομάδες και
Ί θέση του τον αδικεί. Συγχαρητήρια
"τονπαλιό μου μαθητή Βαγγέλη
^Μραφουλίδη και στον διαιτητή,
.. ΓΑίΤΑΝΙΔΗΣ: Χρειάστηκε η
“εροιυ ένα ΙΟλεπτο για να κερδίσει
,0 παιχνίδι. Η ομάδα δεν έπιασε την
“"όδοση που έχει στο γήπεδό της.
**βΡ όλα αυτά χάθηκαν μερικές
"πλες ευκαιρίες. Έλλειπε ο φανατι
κ ό ς και η αγωνιστικότητα που είχε
ϊ*ον αγώνα με τον Μακεδονικό,
"όντως στα θεωρούμενα δύσκολα
'«ιχνίδια οι παίκτες συγκεντρώνον!,α και προσπαθούν κάτι πουδεν κά^ιυν όταν παίζουν μακρυά από την
“έροια.
. Ο Πιερικός ήταν σωστός, κινητι
κός και έδειξε ότι του χρόνου θα παίΓ1 Μαζί με εμάς πρωτεύοντα ρόλο. Η
“πατησιά ήταν καλή.
ΚΑΡΑΦΟΥΛ1ΔΗΣ: Ο Πιερικός
***τις ελλείψεις που είχε δεν μπόρεσε
ϊ? °ταθεί στο γήπεδο. Η Βέροια στο
I1 Ημίχρονο ήταν καλύτερη και κέρΙσ,; δίκαια. Το πέναλτυ κατά την
γ°μ η μου ήταν αυστηρό, αφού το
ϊτρι δεν βρήκε την μπάλλα, αλλά το
‘‘ντίθετο στην σέντρα αντιπάλου,
Β. Γ.

χαισμα» τους στο α’ ημίχρονο με το
ανορθόδοξο παιχνίδι της και τις αμέ
τρητες λάθος μπαλλιές των παικτών
της οι οποίοι στην τελική τους προσ
πάθεια πάντοτε έκαναν το λάθος. Για
μιά ακόμη φορά το κέντρο της ήταν η
αιτία του κακού παιχνιδιού της όπως
ακριβώς σε όλα τα εκτός έδρας παι
χνίδια. Θα πρέπει πάντως να τονί
σουμε ότι με την είσοδο του Χατζάρα
στο β' ημίχρονο και το ανέβασμα του
Γ κέσιου παρουσιάστηκε μιά βελτίω
ση στην απόδοση της ομάδας και
έτσι φίλαθλοι και αντίπαλοί της
παραδέχθηκαν ότι το αποτέλεσμα
ήταν δίκαιο.
Ο Πιερικός στάθηκε καλά μέσα
στο γήπεδο παρά τις ελλείψεις του
παρουσιάζοντας ένα οργανωμένο σύ
νολο καί εάν εκμεταλλευόταν τις
ευκαιρίες του α' ημιχρόνου ίσως
έφευγε και με τους δύο βαθμούς της
νίκης.
II διαιτησία του Μπρομπονά είχε
πολλά λάθη όπως και των συνεργα
τών του κ.κ. Γιαραλή και Αναλήκου.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΒΗΡΟΙΩΤΩΝ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ: Έχει στο ενεργη

τικό του Ούο σωτήριες αποκρούσεις
που κράτησαν ανέπαφα τα δίχτυα
του, ενώ φάνηκε σταθερός σε όλο τον
αγώνα.
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ενώ στα ανα
σταλτικά του καθήκοντα το πήγε πά
ρα πολύ καλά, επιθετικά έχασε πολύ
έχοντας πολλές λανθασμένες μεταβι
βάσεις.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:
Από
τους κορυφαίους της ομάδος του. Τό
σο αμυντικά όσο και επιθετικά πήρε
άριστα.
ΜΙΛΗΣ Γ.: Έκοψε και μοίρασε
μπαλλιές δείχνοντας την πολύ καλή
περίοδο που διανύει. Ισχύουν τα (δια
λόγια με τον Γιατζιτζόπουλο.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Ο Μίλης δεν
τον άφηνε να έχει πολύ δουλειά.
Πάντως όσες φορές χρειάστηκε ήταν
σωστός.
ΜΑΡΑΓΚΟΣ: Φάνηκε επηρεα
σμένος από την πρόσφατη στράτευσή
του (Πέμπτη 3-6). Κουράστηκε γρή
γορα και αντικαταστάθηκε από τον
ΧΑΤΖΑΡΑ που έχει μεγάλη συμμε
τοχή στο ανέβασμα της ομάδος του
στο β' ημίχρονο αφού ήταν ο οργα
νωτής της.
ΤΟΠΛΑΙΔΗΣ: Δεν θύμισε τον
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Ο Πουρσανίσης κεραυνοβολεί τον αντίπαλο τερματοφύλακο με το πέναλτυ που κέρδι

σε η «Βέροια»·.

Γοπαλίδι) άλλων αγώνων μι σα σι η
Βέροια. Ιν ώ είναι κλασικό εξτρέμ
κατέβαινε σιο κέντρο για να πάρει
την μπάλλα. χάνοντας έτσι την θέση
τοιε
ΑΚΡΙΒΟΙΙΟΥΛΟΣ:
Μαχητής
στο κέντρο του γηπέδου Κουράστη
κε στο β ημίχρονο στο οποίο δεν
μπόρεσε να αποφύγει τα λάθη.
ΓΚΕΣΙΟΣ: Πολύ καλός στο β
ημίχρονο ήταν από τους βασικούς
συντελεστές της νίκης της ομάδος
του.
ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΑΔΗΣ: Οταν παίζεις
στο κέντρο του γηπέδου με τα να ε.ίσ
αι μόνον φιλότιμος δεν φτάνει. Μό
νον αυτό είχε η Ανδρέας στο χθεσινό
παιχνίδι και το γκόλ που πέτυχε.
ΠΟΥΡΣΑΝ1ΔΗΣ:Ήτιιν
πολύ
επικίνδυνος για τους αντιπάλους του
μέχρι που κουράστηκε. Ο αντικατα
στάτης του ΜΙΛΗΣ Φ· έπαιξε μόνον
επτά λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.
Από τον ΠΙΕΡΙΚΟ πολύ καλός
παίκτης ο Δεληγιάννης τόσο στο
ψηλό όσο και στο χαμηλό παιχνίδι, ο
τερματοφύλακας του Βασιλειάδης
που έσωσε τέσσερα σίγουρα τέρματα,
ο Μουστακίδης που δεν άφησε περι
θώρια δράσεως στον Τοπαλίδη.
καθώς και ο Τερζόπουλος που μέχρι
τον τραυματισμό του ήταν ο οργανω
τής της ομάδας του.

ΤΑ ΓΚΟΛ
— 8Γ Ο Πουρσανίδης από αριστερά
και αφού ξεφεύγει από δύο αντιπά
λους του σεντράρει για να αποκρού
σει με τα χέρια ο Μυστακίδης μέσα
στη μικρή περιοχή και κοντά στην
γραμμή του άουτ. Το πέναλτυ δίνει ο
κ. Μπρομπονάς κιιι το μετατρέπει σε
τέρμα ο σπεσιαλίστας Πουρσανίσης
ξεγελώντας τον Βασιλειάδη.
- 89' Ο Ελευθεριάδης μετά από σέν
τρα του Χατζάρα μέσα στην περιοχή
του Πιερικού κοντρολάρει την μπάλ
λα με ίο στήθος και με την βοήθεια
του αριστερού του χεριού και με
δυθνατό σούτ από την δεξιά γωνία
της μικρής περιοχής κάνει το τελικό
20.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: ΜπαΑΤί,ης, X Αθανα
σίου. Γιατζιτζόπουλος, Μίλης Γ..
Μαραγκός (46' Χατζάρας) Τοπαλίδης, Ακριβόπουλος, Γκέσιος, Ε?-ευθεριάδης, Πουρσανίδης (83' Μίλης
Φ·).
ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Βασιλειάδης, Μου
στακίδης. Ευμορφίδης, Τσιούχας,
Δεληγιάννης, Σκέντος. Κουρουζίδης.
Αναγνώστου, Τσιρόπουλος, Τερζό
πουλος (65' Σιούτης) Μίσχος.

ΛΑΟΣ
Ο Χατζάρας με μιά χορευτική φιγούρα, κόβει την μπάλλα σε μιά επίθεση του Πιερικού.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μ έλ ο ς Ε.Ι.Η.Ε)
Ιδρυ ιής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιόιοκτήιει. Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε
Δ ιευθυντής

Λ Α Ν Ε ΙΤ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθ"νος
τ '>νμθψειοι,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ φερρσίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπτιοιψάτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ιδιωτών
Σωμστειων-Συλ
λόνωνι-Γ.Π.Σ -Κοι
νοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμυιν Οργανισμών
Ε.ΓΣ. Τραπεζών

δρχ 150C

δρχ. 2000
δρχ 3000
δρχ. 4 0 0 0

• Χειρόγραφα ήημοσιευό
υενα η όχι δεν επιστρέφονται.

για τή νάρκη
στις άχλαδομηλιές
εντομοκτόνο Λανεϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• έχει διασυστημική δράση · μαζί με τή νάρκη καταπολεμά
καρπόκαφα, μελίγκρα, ψύλλά καί ψώρες

i

*Το LANNATE είναι πρτΝονκαιοήρα κατατεθεν τής DUPONT

Ραδιοτσζί

Μέσα σι. μια ι.κκ'μηκτικη ατμό

ΓμοσρυΙΙυντο. «α τα «χάσουν <>/ji οι
Γΐ/ίκτι.*.
Νιιοι'ισητ ξ'-χώρησσν
κατά -p iu lo /ά γ η ο Π όριζα: r o o ήτα
vi, η ψυχή της αμάσος. ενώ τον ακο
/ οόθησαν οι Γ Ιοπ/δόπ υυ/.υ: ro o op
γωσι. κυριολεκτικά *ο /η π ,ό ο . αλλά
και η ιιλ/ j ιυή του κ I ιάντση. vu |1ά
λι.ι τον Διαμαντή ήτανι σωστή αφού
α παίκτης ι,ηωσι. άλλη π νο ή στην
ομάδα και r o /./λ : φαρί.: αναστάτωσε
την αμονα τιυν νή Γ εδ α ύ/ω ν

σφαίρα παα αημιαύμγησαν, αι φανα

ιικαί οπιιδαί των I ΙΛΝΝ1Ί Σ ϋΝ παίι
οιψαάσανι. για νίκη εναντίον της
ΝΑΟΥΣΑΣ, και με τους παίκτες ιης
τοπικής ιιμάοας να παίζουν παθια
αρένα η ΝΑΟΥΣΑ πήρε τιιν βαθμό
που θα μπορούσε να ητανε και νίκη,
εάν iw ν ήτανι τόσα κακός ο εκ Πει
ραιώς οιιιιτητής κ. Καραποοάκης.
που υπό την ανοχή ταυστέρησε από
την αμάδα ένα καθαρότατο γκόλ και
ταυτόχρονα και τους όυο βαθμούς ο
προχθεσινός, όμως αγώνας τών Γιον
νιτσάιν ξεπερνά κάθε προηγούμενα
αφαγιαστικής διαιτησίας που μας
υποχρεώνει να τονίσουμε Ποια συμ
φέροντα εξυπηρετούσε ο κύριος
αυτός από τον Πειραιά που έκανε το
παν για να χαρίσει την νίκη στους
γηπεδούχους.
Εμείς για να επισημάνουμε τα
σφάλματα του κ. Κιιριιπυδάκη που
«σημάδεψαν» τις προθέσεις του είναι
το εξής:
• Ακύρωσε ένα πεντακάθαρο τέρ
μα της ΝΑΟΥΣΑΣ ως οφ σαίντ στο
88':
• Έδωσε ένα πέναλτυ «φάντασμα»
που πραγματικά ούτε ανυτροπή έγι
νε. αλλά ούτε που και κανείς δεν
κατάλαβε γιατί το έδωσε'.
• Στην φάση του πέναλτυ αποβόλει τον Αγγουρά που σαν αρχηγός
του ζητά εξηγήσεις για την εσχάτη
των ποινών.
• Μετά το γκολ της ισοφαρίσεως,
προσπαθεί να εκνευρίσει τους παί
κτες, όταν σφυρίζει με το παραμικρό
φάουλ εις βάρος της ΝΑΟΥΣΗΣ.
• Και το ποιο ανεκτικό «σημάδι»
για παίκτες και φιλάθλους της Ναούσης, σφυρίζει την λήξη του παιχνι
διού 3' λεπτά αργότερα από την
κανονική του διάρκεια
Ό πω ς λοιπόν γίνεται αντιληπτό
κάτω από αυτές τις συνθήκες ήτανε
τελείως αόύνατο να πάρει την νίκη,
γι' αυτό ο βαθμός, της ισοπαλίας θεω
ρείται πολάτιμος για την ΝΑΟΥΣΑ.

ΓΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
II αμάόα τιην 11A Ν ΝΙΤΙΩ Ν στο
προχθεσινό παιχνίδι έδειξε άτι μετά
ξυ των παικτών υπήρχε πλ.ήρη απο
σύνίΐεση. ενώ όταν η Νάουσα ισοφα
plot, τότε κινήθηκαν παθιασμένα για

Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλατ. Καρατάσίου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΑ
24.080
Μωροίτη
23.350

Λόγω της απεργίας των διαιτη
τών την Κυριακή που μας πέρασε οι
αγώνες της Α και Γ κατηγορίας τη:
Ενώακώς μας θι: γίνουν σήμερα
Τετάρτη και ώρα 5.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προτελευταία αγωνιστική (37η)
και οι πρωτοπόροι και βασικοί διε
κδικητές των δύο προνομιούχων θέ
σεων παίζουν στα γήπεδά τους.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Το παιχνίδι ξεκίνησε κάτω από
καλούς αιωνοός για την Ναουσαϊκη
ομάδα, αφού πήρανε την πρωτοβου
λία οι παίκτες της ΝΑΟΥΣΑΣ, οι
οποίοι αφού έχασαν μια σπάνια
ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ
(32’ Φύτος) στην συνέχεια συμβαίνει
κάτι το εντελώς απαράδεκτο:
ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΕΝΑΛΤΥ
4 Γ Σε μια εντελώς ακίνδυνη φάση
για την 'εστία του Σφυντηλά. ο
Αγγουράς ενώ την απομακρύνει την
μπάλλα έξω από την περιοχή, άλως
παραδόξως ο κ. Καραπυδάκης τρέχει
προς το σημείο του πέναλτυ, ενώ οι
παίκτες της Ναούσης τάχουνε χαμέ
να και τρέχουν προς τον -διαιτητή.
ΑΠΟΒΑΛΕΤΑΙΟ ΑΓΓΟΥΡΑΣ
Ακριβώς για το παράξενο αυτό πέναλ.τυ, ως αρχηγός ο Αγγουράς δια
μαρτύρεται προς τον άρχοντα του
γηπέδου, που χωρίς να καθυστερήσει
τον βγάζει κόκκινη κάρτα, ενώ την
εκτέλχση αναλαμβάνει να εκτελέσει ο
Τουσουνίδης που στέλνοντας την
μ πάλλω στα δίχτυα γράφει το πλ.αστό
ΙΟ.
Ο ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ ΣΕ
1-1
78' Ο ΧΊωαννίδης αναλαμβάνει
την εκτέλεση ενός κόρνερ μέσα στην
καρδιά της εστίας των γηπεδούχων,
που ο Μητρούσης ανάμεσα από δυο
αμυντικούς πιάνει δυνατό σουτ για
να ισοφαρίσει σε 1-1 εν μέσω πιτνη
γυρικών εκδηλιόσεων παικτών και
φιλάθλων.
ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΟΡΓΙΟ ΣΥΝΕ
Χ1ΖΕΤΑΙ
Η Νάουσα έχει ισοφαρίσει, οι 10
ηρωικοί παίκτες της μάχονται, ενώ ο
άρχοντας του αγώνα προσπαθεί να
βοηθήσει τους γηπεδούχους δίδοντας
φάουλ εις βάρος της ΝΑΟΥΣΗΣ.
ενώ στο 87' παρ' ολίγο να πετύχουν
γκολ, όταν ο επόπτης δείχνει οφσάϊτ
αλλά ο οργιαστικός κ. Καραπυδάκης
διστάσει να συνεχιστεί το παιχνίδι
για να πιάσει κεφαλ.ιά ο Δημητριάδης
(Νο 7) και να αποκρούσει σωτήρια ο
Σφυντηλάς σε κόρνερ.
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΕΝΤΑΚΑ
ΘΑΡΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ
Ήτανε το 89' όταν ο Μητρούσης
μετά από θαυμάσια μπαλλιά του
Παπαδόπουλου πετάγευται ανάμεσα
από αμυντικούς και με δυνατό στέλ
νει την μπάλλα στα δίχτυα, για vu
βρει τον τρόπο ο κ. Καραπυδάκης να
ακυρο'ισει το καθαρό αυτό τέρμα,
χωρίς ο επόπτης να σηκώσει σημαία.
Ή τανε κι αυτό ένα δείγμα το πόσο
καθαρά έπαιξε ο κύριος αυτός από
τον Πειραιά.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Χωρίς να υστερήσει κανείς και

^^Τίϊϊϊϊί*ϊ»ϊΓι*ΓίίϊϊϊΓ^
ΓΗ ΣΕΛΙΔΑ |? |
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ 1
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ %
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ KAI
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Σαββουλ.ίδης. Ασ/,α·
νίοης. Τομπάζης. Σκουργιάς, Δημητσούδης Ντεμερζίδης, Δημητριάδης.
Τοσοι.νίοης. Μήτσκας. Βέργος ί69"
Τσιι[3όαρί0ης) Ίσειλκιτζής.
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντη/ώς. Πο/.υβιάκης,
Μα/.ιούφας. Παρίζας. Σιούγγαρης,
Α 'νουράς, Μητρούσης. ΧΊωαννί
όης Φύτος. Πμπαδόπουλ.ος. Μπλαάτκα: (69 Διαμαντή;)
Μ Κ. ΤΖΙΙΜΟΡΑΓΚΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

62.555-62,666
ΒΕΡΟΙΑΣ

να -ι.τυχουν ένα οεύτερο τέρμα,
έχοντας βέβαια και την βοήθεια του
► Καροπυδάκη
Ξεχιίιριπαν αι Τοσουνίδης (Νο 8),
Μήτσκας (Νο 9ι Σκουργιάς (Νο 4)

Ί

Τρίκαλα-Νησέλι
Βέρμιο Σ.-Διαβατός
Πλατύ-Νησί
Παπόνος-Αγ. Βαρβάρα
Ραχιά-Αγκαθιά
Ξεχασμένη-Μελίκη
Βέρμιο Ν.-Νικομήδεια
Κορυφή-Αγ. Γεώργιος
Καμποχωρι -Τριποταμος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ξεχασμένη
Πλατύ
Τρίκαλα
Κορυφή
Βέρμιο Ν.
Μελική
Διαβατό;
Νησί
Παπάγος
Τριπόταμος
Νικομήδεια
Ραχιά
Αγκαθιά
Σέλι
Αγ. Γεώργιος
Λευκάϋία
Βεργίνα
Βαρβάρες
Καμποχώρι
Νησέλι
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α όμιλος
Λιανοβέργι-Πλ,άτανος

56
56
54
54
47
44
34
33
31
31
31
30
30
28
27
26
26
21
19

Κλειδί-Καβάσνα
Σχοινάς Κυψέλ.η
Λουτρός-Καψόχωρα
Ηρακ/.ή; Δ.-Νεοχώρι
Μ Α/χξ Α/.εξ.-Κεφαλοχώρι
ΡΕΠΟ: Καλ-οχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ Αλέξανδρος Αλ.
Καψοχώρι
Λουτρός
Καλοχώρι
Κεφαλοχώρι
Ηρακλής Δ.
Νεοχώρι
Καβοσιλο
Κυψέλη
Κλχιδί
Σχοινάς
Π/,άτανος
Λιανοβέργι
β' όμιλος
Πατρίδα-Τ ρίλοφος
Μαρίνα-Γ εωργιανοί
Πολ.υπλάτανος-Π. Ζερβοχώρι
Προμηθέας-Ροδοχώρι
Ασώματα-Λυκογιάννη
Π. Νερά-Αρχάγγελος
ΡΕΠΟ: Νεόκαστρο
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

38
30
28
28
28
27
26

25
16
14
10
10
8

39
Π. Ζερβοχώρι
Αρχάγγελος
37
33
Πολυπλάτανος
30
Νεόκαστρο
28
Πατρίδα
27
Μαρίνα
21
Ροδοχώρι
40
Τρίλοφος
19
Ασώματα
9
Γ εωργιανοί
5
Προμηθέας
2
ΓΙ Νερά
Λύκογιάννη
•
Η Αυκογιάννη αποσύρθηκε
από το πρωτάθλημα.
Κ Γ.

Μικρές Αγγελίες
ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
160 τ.μ. ενοικιάζεται σε δύο ορόφους (κατάστημα και αίθουσα) με
εσωτερική σκάλα. Πληρ. τηλ. 031/515238,650288 και Βέροιας 27969.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
στον Προμηθέα (στην πλαγιά) 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λούζ
κατασκευή, Πληρ. τηλ. 031/515238, 650288 και Βέροιας 27969.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροφο
ρίες οτο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 13215 θ ( πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. ιηλ. 24784
23628 Αλεζανδρεια κοι 8 2 9 1 1 7 Θεσ.νίκης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της ο&ού Θ ιο νικης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
22586 Βέροια.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051

ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Σε Tpeiq μήνες η ύλη μιάς χρονιάς
4με ενάιάμεση διακοπή υώ ξεκούραση)
Μή χάνετε το καλοκαίρι σας
αλλά επωφεληθείτε

piVI α κ ε δ ο ν ι κ ή
----------- Π χ ώ
ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ
Κάθτ μέρα που περνά, κάποιο παληό Βεροιώτικο σπίτι χάνεται. Και κάθε
¿upu που ερχετιιι ενα καινούργιο τσιμεντένιο τερατούργημα ένα άχαρο κτίριο
φυτρώνει. Διπλή για τον τόπο μας καταστροφή. Χρόνια τώρα πότε σε χαμη
λό τόνο, πότε σε έντονο και πότε κάνοντας ευχές, περιμέναμε να δούμε, πότε,
«όποιος Χριστιανός, θα καταργήσει το τσιμέντο και θα πιάσει να δουλέψει
την πέτρα, το ξύλο, το μάρμαρο. Και φαίνεται οτι οι ευχές μας έπιασαν τόπο.
Μέσα στην καταστροφική μανία για εξαφάνιση των παλαιών αρχοντικώι
σπιτιων, σαν όαση μέσα στην έρημο της απελπισίας, στην καρδιά της
Βέροιας, η Εθνική Τράπεζα, μας χάρισε την ευχάριστη και αισιόδοξη έκπλη
5*
Μας έκτισε, με μεράκι, με κέφι, με απλοχεριά ένα ωραιότατο κτίριο που
όσο περνούν οι μέρες και το ενα συνεργείο μετά το άλλο τελειώνουν τις έργα
αίες τους, γίνεται και πιόωραίο. πιό επιβλητικό, «ιό εντυπωσιακό, πιό
Βεροιωτικο.
Συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα. Απέδειξε ότι είναι πράγματι
φίλη μας, όπως το «σλόγκαν» της τονίζει.
Ευχαριστούμε την Εθνική για το ωραίο και ανεπανάληπτο «δώρο» που
μας έκανε.
Επ' ευκαιρία, η στήλη αυτή, κάνει μιά έκκληση, σ όλες τις άλλες Τράπε
ζες, Οργανισμούς, Δημόσιό. Δήμο, Kin στους «έχοντας» συμπολίτας μας.
Οσα κτίρια ή σπίτια, η καταστήματα από εδώ και πέρα κτίζονται στην πόλη
μας, άς έχουν την νότα, την μορφή, την φυσιογνωμία των Βεροιώτικων
αρχοντικών.
θ α είναι μιά προσφορά στον τόπο μας, που θα εκτιμηθεί απ όλους και θα
μας γυρίσει πίσω στις «ρίζες» μας.
ΜΑΚΕΔΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

πιθανή μπορεί να θεωρηθεί η υπόψη
Φιότητα του κ. Στάθη Παναγιωτίδη.
που όπως είναι γνωστό επηρεάζει
πολλούς κεντρώους ψηφοφόρους
Αν πάλι π«ραιαιμφθεί στη Βέροια η
απόφαση της «Ν.Δ.· για μη υποστη
ριξη ατόμων που διετέλεπαν δήμαρ
χοι επί δικτατορίας και στην περίπτωση Τσαλέρα μπορεί άνετα να
παρακαμφθεί αφού ο κ. Τσαλέρας επί
τέσσερα χρόνια έχει δώσει στον χώρο
της «Ν.Δ.· μέσα στο Δημοτικό Συμ
βούλιο άριστα δείγματα δημοκρατι
κής συμπεριφοράς · τότε είναι πολύ
πιθανό να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο με
τους κ.κ. Τσηλέρα και Παναγιωτίδη.
Εκείνο πάντως που θα επιδιωχθκί εί
ναι να υπάρξει μόνο ένα ψηφοδέλτιο
από το χώρο εκτός μαρξιστικής αρι
στερός. στο οποίο 0α συσπειρωθούν
όλες οι φιλελεύθερες δημοκρατικές
δυνάμεις. Αυτό υπογράμμισε, στην
πρόσφατη επίσκεψή του στο Νομό
μας και ο κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος της «Ν.Δ.* κ. Κωστής Στεφανόπουλος, λέγοντας ότι σε κάθε Δή
μο και σε κάθε Κοινότητα πρέπει να
υπάρξει μόνο ένας συνδυασμός αντι
μέτωπος του μαρξιστικού μετώπου.
Σε περίπτωση, τέλος, που δεν προ·
κριθεί ή δεν επιτευχθεί το σχήμα
Τσαλέρα - Παναγιωτίδη, υπάρχει
πιθανότητα να προβληθεί από τη
«Ν.Δ.* καινούργια προσωπικότητα,
που δεν έχει αναμιχθεί καθόλου ούτε
στα πολιτικά αύτκ στα δημοτικά

Υπεύθυνες
δηλώσεις για
τα βαμβάκια
Από τον Οργανισμό Βάμβακος
ονακοιίΊΡΰηκε ότι στις 15 Ιουνίου
λήγει οριστικά η προθεσμία υποβο
λής υπευθύνων δηλώσεων καλλιέρ
ΤϊΚίς τις οποίες σύμφωνη με τον
κανονισμό 2169/8! της ΕΟΚ είναι
υποχρεωτικό να υποβάλλουν όλοι οι
καλλιεργητές βαμβακιού.
Αυτό γίνεται προκειμένου να
δικαιούνται εισοδηματικής ενίσχυσης
για την ποσότητα βαμβακιού που θα
παράγουν μέσα στο 1982.
ΓΙαρακαλούνται λοιπόν όλοι οι
βαμβακοκκαλιεργητές να φροντί
σουν χωρίς καθυστέρηση για την
υποβολή αυτής της δηλώσεως, σε
συνεννόηση με τις κατά τόπους περι
φερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού
Βάμβακος.

ζητήματα. Για την υποψηφιότητα του
πρώην βουλευτού κ. Δημ. Βλαχό
πουλου, αν και ο ίδιος την έχει απο
κλείσει σε συζητήσεις του κύκλου
του. εν τούτοις πολλοί είναι αυτοί
που την βλέπουν σαν πολύ πιθανή
ύστερα μάλιστα και από την προβολή
που έγινε γύρω από το άτομό του
τελευταία κατά την επίσκεψη του κ.
Στεφανόπουλου στη Βέροια και τη
συνεστίαση στην Εληά. Θα πρέπει να
τονιστεί ότι ακόμη και οπαδοί του
ΠΑΣΟΚ ομολογούν ότι αν θέσει
υποψηφιότητα μόνο ο κ. Βλαχόπουλος από την φιλελεύθερη δημοκραπ
κή παράταξη, είναι βέβαιος δήμαρχος
με μεγάλη πλειοψηφία.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αντίθετα με τη Βέροια, στη Νάου
σα φαίνεται ότι θα υπάρξει πάλι στε
νή συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ.
αφού ο τωρινός δήμαρχος κ Βλάχος
είναι της απολύτου αποδοχής των
κομμουνιστών. Έτσι η εκλογική μά
χη θα κριθεί και πάλι μετυξύ του κ.
Βλάχου, που θα ηγηθεί του συνασπι
σμού της μαρξιστικής αριστερός και
του δικηγόρου κ. Τάσου Βαλσαμίοη,
που θα υποστηριχθεί από τις φιλελεύ
θερες δημοκρατικές δυνάμεις.
Αυτή τη φορά ο κ. Βαλσαμίδης
συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες ν'
επικρατήσει άνετα του πολιτικού του
αντιπάλου, λόγοι και της φυσιυλογι
κήί φθοράς στην δημοτική Αρχή επί
τόσα χρόνια του κ. Βλάχου αλλά και
λόγω του γενικώτερου κλίματος
δυσαρέσκειας που επικρατεί στυ λαό
κατά των εκπροσώπων και κομματι
κών στελεχών της «Αλλαγής«, ακόμη
και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκη
σης.
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στην Αλεξάνδρεια, τέλος. 01 πυλ.ι-

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Σωματείο Ιεροψαλτών ·Θεσ
ααλονίκης» ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑ
ΣΚ Η Ν Ο Σ· οργάνωσε υπό την αιγίδα
του Παναγίωτάτου Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης κ.κ Παντελεήμυνικ
το Α ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ. II εκδήλωση πραγματοποιήθη
κε στον Ιερό Ναό »ου Αγίου ΛημηΡείΜήηάζ αϊτό τον
σ υνεργάτη μας
Λ ογοτέχνη
Ν ΙΚ Ο Λ Δ Α Λ Ο ΓΛ Ο Υ
τρίου Θεσσαλονίκης 2 Ιουνίου και
ώρα 7-30 «ο απόγευμα, ενώπιον
πολυπληθούς κόσμου kui των Πολι
τικιάν. θρησκευτικών και Στρατιού
κών Αρχών και είχε πρωτοφανή επί
τυχνα. Στο Φεστιβάλ πήραν μέρος οι
χορωδίες Βέροιας, Βόλου, Κιλ,κίς,
Χαλκιδικής. Θράκης και Θεσσαλονί
κης. Στο Α μέρος έγινε προσφώνηση
από τον Πρόεδρο οργανωτικής επι
τροπής κ. Τιιωμμνίδη Π ο οποίος
ανέπτυξε τους σκοπούς του Φεστι
βάλ και τόνισε ιδιαίτερα ότι ο» ρίζες
της μελωδίας των τραγουδιων είναι
παρμένες οπό ας αρχαίες μελωδίες,
τις βυζαντινές κοι βάσεις της ευρω
παϊκής μετά ακολούθησαν ερμηνείες
εκκλησιαστικών ύμνων από τνς
χορωδίες:
α) Βέροιας Ναούσης με χοράρχη
τον Ιωάννη Μακρογιώργο.
β) Βόλ.ου ufc χοράρχη τον ΚυριαΓη Νικολλρη
ν) Θράκης με χοράρχη τον Αθα\ν·ηιι· Σαλ.ιιυάνη.

δ) Κιλκισίου με χοράρχη τον
Κων/τίνο Γάϊτανίδη και
>:) Χαλκιδικής με χοράρχη τον
Ζαχαρία Πασχαλίδη. Στο Β' μέρος
ακολούθησε
ερμηνεία
εκλεκτών
εκκλησιαστικών ύμνων από μέλη της
χορωδίας του Σωματείου ιεροψαλτών
Θεσσαλονίκης και αιτώ μαθητές της
Σχολής
Βυζαντινής
Μουσικής
Μητροπόλεως Θεσ/νίκης με χοράρ
χη τον Θρασ. Παπανικολάου (εκτός
διαγωνισμού).
Στο Γ μέρος ακολούθησε ανακοί
νωση αποτελεσμάτων επιτροπής.
Βράβευση και επίδοση τιμητικών
άιπλοιμάτων, φήμη Παναγίωτάτου
Μητροπολίτη Θεσ/νίκης κ,κ. Παντε
λεήμονος και έλξηε η πρωτοφανής
αυτή εκδήλωση με τον Ύμνο του
Σωματείου Ιεροψαλτών «ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ».
Το πρώτο βραβείο πήρε η χορω
δία Βέροιας Ναούσης.
Μέσα σε θεϊκό περιβάλλον της
ακκλησιάς, με άρτιες χορωδίες με
μελωδίες εξαίσιες και κόσμο πιστό
και αμέτρητο δεχθήκαμε μια όαση
από φωνές και ψαλμαιδίες, ΑισθανΟή
κάμε συγκίνηση και ψυχική απόλαυ
ση στις όμορφες αυτές ώρες της
εκδήλωσης...
Συγχαίρουμε και δημόσιο το
Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης
• Ιωάννης ο Δαμασκηνός», την
Μητρόπολη
Θεσραλρνίκης, την
οργονοιτίι ΐ|*πΐΤρο*| και κάθε σι λ- .
λεστή για την ιίριιιι και φωτεινή
παρουσία και επιτυχία του Λ Φεστι
βάλ «Βυζαντινών χορωδιών Βορείου
Ελλάδος»ΝΙΚΟΣ ΛΔΑΛΟΓΛΟΥ

ψ \

* Τ . | Γ > " γ - ~·

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΧΤΥΠΑΝΕ
ΑΛΥΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ
ΣΙΔΩΝΑ 8 IΑΠΕ)
ΟιΙσραηλινοί ελέγχουν το μεγο
λύτέρυ τμήμα του Νοτίου Λιβάνου
και την περιοχή των λιβανικών
ακτών, από τα σύνορα του Ισραήλ
μέχρι τιι βόρεια της Σιδώνος Τα
ισριιηλινά στρατεύματα έχουν ψθύπει
σε υπόσταση 20 μιλιών από τη Βηρυ
τό. Ο παράλιος αυτοκινητόδρομος,
που ενώνει τη Βηρυτό με το Νότιο
Λίβανο, βρίσκεται στα χέρια των
Ισρπηλινών. Το πρωί ισραηλινά
αεροπλάνα βομβάρδισαν τη Σιόώνα.
όπου κατέστρεψαν ένα μέρος της πό
λης, και το Νταμούρ. Στη Σιόώνα.

τικές δυνάμεις εκτός μαρξιστικής
αριστερός φαίνονται αποφασισμένες
να υποστηρίξουν για δήμαρχο τον
δραστήριο και επιτυχημένο πρόεδρο
της Ε.Γ,Σ. Αλεξάνδρειάς κ. Λάκη
Θεοδυιρίδη. αφού ο τωρινός δήμαρ
χος κ. Παπαποστόλου για λόγους
υγείας δεν θα διεκδικήσει ξανά το
δημαρχιακά αξίωμα. Περίπτωση υπο
ψηφιότητος ίου πολιτευτή της
«Ν.Δ.» κ. Γιάννη Δημούλη αποκλεί
στηκε από τον ίδιο και έτσι Ο κ. Θεοδωρίόης συγκεντροινει τις περισσότε
ρες πιθανότητες να εκλιτ, :ί δήμϋρχος
uno την πρώτη Κυριακή. Το
ΙΙΑΣΟΚ και το ΚΚΕ θα υποστηρί
ςουν στην Αλεξάνδρεια ή τον δικη
γόρο κ. Δημήτρη Μπρουσκέλη που
ήταν υποψήφιος και στις προηγούμε
νες δημοτικές εκλογές ή τον πολ,ι
ιευτή του ΠΑΣΟΚ οδοντίατρο κ.
Φώτη Πουρλ,ιωτόπουλο. Η υποψη
φιότητα. όμως, του κ. Πουρλιοτόπουλοο έχει σχέση με την υποψηφιότητα
ή όχι στη Βέροια του κ. βουλευτή κ.
Παπαγιάννη, αφού σε περίπτωση που
εκλεγεί δήμαρχος ο κ. Παπαγιάννης
τη θέση του στη Βουλή θα πάρει Ο Κ,
Πουρλιωτόπουλος.
Πάντως το μαρξιστικό μέτωπο
ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ στην Αλεξάνδρεια
είναι πολύ απίθανο να κερδίσει τις
δημοτικές εκλ,ογές, όταν μάλιστα
στον φιλελεύθερο δημοκρατικό συν
οικισμό θα ηγείται ο δραστήριος και
αγαπητός στο λάό της Αλεξάνδρειας
κ. Λάκης Θεοδωρίδης.
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες
μας. προτίθεται να θέσει υποψηφιότη
τα δημάρχου στην Αλεξάνδρεια,
βασιζόμενος σι; προσωπικούς του
ψήφους, ο κ. Διονύσης Μανωλόπου
λυς. που ελπίζει ότι θα πάρει ένα μέ
ρος των ψήφων της δεξιάς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ο Οργανισμός Βάμβακος σε
εφαρμογή του ετήσιου εκπαιδευτικού
προγράμματος για τρίτους οργανώνει
τρία σεμινάρια στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας (8-9 Ιουνίου) στην Καρδί
τσα (10-11 Ιουνίου) και στη Λεβαδιά

|

Μαίνεται ο πόλεμος στον Λίβανο

Πιθανές υποψηφιότητες
στις δημοτ. εκλογές
ΟΡνΙχι -;ι ιιυι

Τ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

(15 16 Ιουνίου). Τα Σεμινάρια αυτά
στοχεύουν στην εκπαίδευση των
μηχανικών των εκ/ρίων της χώρας
στα θέματα εκ/σεως και εκ/ρίων βαμ
βακιού.
Η ξήρανση, ο καθαρισμός, η
εκκόκκιση του σύσπορου βαμβακιού
και ο καθαρισμός του εκκοκκισμένου
καθώς και οι ρυθμίσεις των εκ/κών
μηχανημάτων παίζουν τον σπουδαιό
τερο ρόλο στη διαμόρφωση της ποιό
τητας του βαμβακιού που πυράγεται
στα εκκοκκιστήρια. Ό ταν δεν γίνον
ται κανονικά οι εργασίες αυτές βλά
πτεται η ποιότητα του βαμβακιού και
ζημιώνονται όσοι ασχολούνται μ'
αυτό. Το θέμα παρουσιάζεται περισ
σότερο οξύ κατά τις εκκοκκίσεις βαμ
βακιού μηχανοσυλλυγής.
Κρίθηκε απαραίτητη η εκπαίδευ
ση των μηχανικών γιατί αυτοί χειρί
ζονται τα θέματα εκκοκκίσεως και γι'
αυτό θα πρέπει να είναι γνώστες
αυτών σε όλες τις λ-κπτομέρειές τους.
Πέρα ιιπό τα ανωτέρω θέματα οι
μηχανικοί θα ενημερωθούν και για τα
μηχανήματα που κατασκευάστηκαν
τελευταία και λειτουργούν στις
προηγμένες
βαμβακοπαραγοιγικές
χώρες.
Ομιλητές στα σεμινάρμι αυτά
έχουν ορισθεί εξαδιλευμένα στελέχη
του Οργανισμού Βάμβακος με πσλ.υετή πείρα στα θέματα εκκοκκιστηρίων
εκκοκκίσεως βαμβακιού, και με
μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Βενζινάδικα 1
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σισμανίόης Θιμιόα,ρος
Πιερίων 178 τηλ 28052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μίιίικψζ Στ/ργιφς
I ρ. Λδγνο·' τηλ. 12/ 9 ’
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μοίιχταρόποτιλος ¿\ημ.
Βενιζέλου τηλ. 23741
ΣΤΟ MAKPOXÛPI
Ηλιάδης Σταύρος

όπου βρίσκεται το περιφερειακό κέν
τρο διοίκησης της ΟΑΠ. έχουν φθάσιπ ισραηλ.ινά στρατεύματα και διεξά
γονται σφοδρές μάχες. Η ισραηλινή
φύλαγγα προελαύνει από τη Βόρειο
Σιόώνα προς το Νταμούρ, που απέχει
δέκα περίπου χιλιόμετρα από τη
Βηρυτό.
Εξ άλλου, στην Τύρο έχουν εισ
έλθει ισραηλ.ινά στρατεύματα και διε
ξάγονται σκληρές μάχες σχεδόν εκ
του συστάδην.
Από την πλευρά τους, οι Παλαιέ
στίνιοι βομβάρδισον χθες τη Γαλικαια. προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
Η Τύρος εξακολουθεί να πολιορκείτιιι. αλλά οι Παλαιστίνιοι ανθί
στανται.
Εξ άλλου, προχθές το ράδυ. στην
Τύρο. ακονίστηκε από το τζαμί της
πόλης ο εθνικός ύμνος των Παλαιστι
νίων. τον οποίο, ως γνωστό, συνέθε
σε ο Μίκης Θεοδωράκης. Πέντε
λεπτά αργότερα, ισραηλινά αεροσκά
φος βομβάρδισε τυ τζαμί.
ι
Η Σιόώνα είναι περικυκλωμένη
και υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο
αριθμό νεκρών,
Τα οχυρά της Ναμπατίγια. της
Καουμπάνα και του Μγιωφόρ έπε
σαν, και ο ισραηλινός πρωθυπουργός
επιοκέφΟηκε. προχθές, το βράδυ, το
Μπωφόρ. Ό πω ς έγινε γνωστό, χθες
το πρωί, από τον Νορβηγό υπεύθυνο
της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ
στην περιοχή, ο κ. Μπέγκιν ρώτησε
τον Ισραηλινό αξιωματικό αρχηγό
των δυνάμεων που επιτέθηκαν στο
οχυρό Μπωφόρ. για την κατάσταση
των Παλαιστινίων αμυνόμενων και
έλαβε την εξής απάντηση: «Έπεσαν
όλ,οι μέχρι και τον τελευταίο. Αρνήθηκαν να παραδοθούν ακόμα και
όταν είχαμε καταλ.άβει μιά πρόσβαση
ΑιβαΛ'έζοι χιυρικοί, ταλαιπω ρημένοι και εζαθλιω μινοι αχο τον πόλεμο, υποδέχονται με λ ευ κ ές at]μαίες
από τα μετώπισθεν*.
Ισραηλινά σύνορα, αρκιτιι μακρυά δήέ“
τα ισραηλινά τάνκς.
Σιο μεταξύ, τα ειδησεογραφικά
δη ώστε vu μη φθάνει το Παλαιστταο*”
νιοι διέψευσβν πληροφορίες, προερχόμε
πρακτορεία μεταδίδουν τα εξής για
τυροβο) ικό να πλήξει το Ισραήλ.
,
νες από το Ισραήλ, πως τα Ισραηλινά
Ο Ισραηλινός πρεσβευτής εν τούτοις
Συνεχίζοντας ο πρεσβευτής είπε άα ν°
την ισραηλινή εισβολ,ή και σφαγή
στρατεύματα έχουν καταλάβει τη Σιδώνα,
δεν
ανέφερε
αν
σ’
αυτές
περιλαμβάνεται
είναι
δυστύχημα
για
τις
Ηνωμένο;
Πολ'
υπογραμμίζοντας
πως
κατάφεραν
να
απω
στο Λίβανο.
και η υποστηριζόμενη από τους Ισραηλι
τείας και το Ισραήλ, εαν ε-ιτραπη στΎ
θήσουν τους Ισραηλινούς.
ΒΗΡΥΤΟΣ:
νους εθνοφρουρά της δεξιάς, που διοικεί
•οργάνωση για την απελευθέρωση ττΚ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ:
ται
από
τον
ταγματάρχη
Σαάν:
Χαντάντ.
Παλαιστίνης·,
να επιστρέφει στο Νάό®
Ανώτερος Παλαιστίνιος, αξνοματούΣε χθεσινοβραδυνή τηλεοπτική του
Ο κ. Αρενς επανέλαβε την υπόσχεση
Λίβανο και πρόσθεσε ôr. η χώρα too ' 1
χος παραδέχθηκε χθες to πρωΓ εμμεσα
συνέντευξη, ο αρχηγός του γενικού επυε
βρει ένα τρόπο ώστε να εξασοαλασθέί η θΊ
πως το λιμάνι της Τύροιι καταλήφθηκε
λείου του Ιπραηλινού στρατού, στρατη του Ισραηλινού πρωθυπουργού κ. Μπέεπιστροφή -ου PLO στηι περιοχή π0’·1
από τιι ισραηλινά «τρυπώματα
γός Εντάν. υποστήριξε πως οι Ισραηλινές γκιν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πτσμα
τήσουν
την
προέλαση
τους
όταν
θα
φθά
βρίσκεται κοντά στο Ισραήλ.
δυνάμεις κατόρθωσαν να πραγματοποιή
ΤΕΛ ΛΒ1Β:
ΡΙΛΝΤ :
σουν την αποστολή τους στο μισό χρόνο σουν σε απόσταση 40 χιλιομέτρων ιιπό τιι
Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβία-,
Δύο συμαικά μαχηιικά αεροσκάφη,
από αυτόν που είχε προβλέψει το Ιπραη
τύπου «Μίγκ·. καταρρίφθηκαν ητή ισρπη
XtiJivT Kiïrxnc σήμερα τα Ισλαμικά κρν
λινό επιτελείο. Η αποστολή των Ισραηλιλινά ακρααθ/αίμεναιτα uta απΑ τη Βηρυτό,
τη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για '
νών δυνιϊμεων απέβλεπε στην εκκαθάριση νες Πολιτείες, κ Μοσί Αρενς, δήλωσε
αντιμετωπίσουι το σιΰινιστικό εχθρό Γ
όπως ανακοίνωσε στρατιωτικός εκπρόσω
των Παλαιστινιακών οχυρών θέσεων του χθέ; ότι ο στρατός της χώρας του θα uno
να συμπαρασταθούν στον Παλαισπν
πο; το» Ιπ[>οηλ Από την έναρξη των
Νότιου Λιβάνου και στον περιορισμό συρθεί από τον Λίβανο, όταν ενκαταστα
και Λιβανικό λαό. Ο βασιλιάς Χαλέ/Τ;
εχθροπραξιών στο Νότιο Λίβανο έχουν
τους στα ενδότερα του Λιβανικού εδά Οιι εκεί μια δύναμη για να ΊΠοτρΚψέι ιηι
που εκτελεί χρέη προέδρου της ΙσλαμικήΓ .
επιστροφή
των
Παλαιστινίων
ανταρτών.
καταρριφθει τρία σαμιακά αεροσκάφη.
φους. σε μια ακτίνα πάνω uno 40 χιλιάμε
διάσκεψης, υπογράμμισε τη σοβαρότη*?
Ο κ Αρενς πρόσθεσε όη υπάρχει ένας
τρα οπό τ” Ισραηλινό Λ'βανικά σύνορα
ΔΑΜΑΣΚΟΣ:
της Ισραήλινής εισβολής, που οποτελά
Εξ άλλου, σύμφωνα με την Ισραηλινή αριθμός ενόπλων δυνάμεων στο Λίβανο.
Ιί Λαμασκος επιβεβαίωσε 6τι συρο
uu- νέο προσπάθεμι για την εξαφάνώΠ
που
cl
ναι
αποφασισμένες
vu
διατηρήσουν
τηλεόραση, η Παλαιστινιακή αντίσταση
ισραηλινη αερομαχία όιιξήχθη χθες πάνω υπέστη ένα-οπό τιι χειρότερα πλήγματα την ανεξαρτησία της χώρας και που θα
των ΓΤαλαιστιηων και την προσάρτηΟΠ
από ίο ΛίΙώνο και διευκρίνισε ότι ένα από την εποχή της ίδρυσης της. Χαρακτη
μπορούσαν να αναλάβουν αυτή την απο
Αραβικών εδαφών και των Ιερών Τό(τε>ν
ισραηλινά αεροπλάνο τύπου «Σκάόχαικ»
του Ισλάμ.
ριστικά. η Ισραηλινή τηλεόραση μετέδω στολή.
κατερμίφθη. ενώ δύο συριακά έπληγησαν
σε ότι το πλήγμα αυτό είναι πολύ πιο
καώ τη διάρκεια της αερομαχίας,
σημαντικό και nr.it αυτό που υπέστη η
Παλαιστινιακή αντίσταση το Σεπτέμβριο
ΝΑΑΜΕΧ:
1970, στην Ιορδανία.
Οι ισραηλινέ- δυνάμεις έψθασαν χθες τουΠαρ'
όλα αυτά, οι παρατηρητές επιυη
ιυ πρωί στα περίχωρα της κοινότητας
ραίνουν πως το κλίμα που επικρατούσε το
Σαπντιγιάτ. 21 χψ, ιόμετρα νότια της
Ισραήλ
σκοτείνιασε
μετά την ανα
Βηρυτού, όπως έγινε γνωστό από παλαι κοίνωση των πρώτωνκάπως
απωλειών, που αποστινιακές πήγες του Νιώμεχ. Ο διοικητής
δεικνύουν πως η νεα αυτή Ισραηλινή επί
ίων παλαιστινιακών δυνάμεων της περιο
χής Αμπού Ζιγιάντ δήλωσε στο γαλλικό θεση στο Nono Λίβανο δεν ήταν ένας
απλός
στρατιωτικός περίπατος. Οι δπώ
πρακτορείο ειδήσεων, ζως οι παλαιστίνια
κές δυνάμεις ελέγχουν την κοινότητα, ενώ λείες του Ισραηλινού στρατού είναι δυο
μεγαλύτερε; από αυτές της προη
οι ΙσραηΑΐνοί έχουν καταλάβει την παρα- φορές
γούμενης Ισραήλινής επίθεσης στο Λίβο
λ.ία.
νο το 1978, Είναι δε χαρακτηριστικό πως.
Γυπιι ,μ
ΒΗΡΥΤΟΣ:
Η Ισραηλινή στρατιωτική πίεση εχει
Ισραηλινού τύπου, αλλά και του ραίΰοφώ
πλέον συγκεντρωθεί' στην πόλη της Σιύωνου. όσο και οι στρατιώτες και οι αξιωμα
νας. όσο και στην κοινότητα Γιεζίν, 35
τικοί που ρωτήθηκαν, υπογραμμίζουν τις
χιλιόμετρα ονατολικά της Σιόώνας. η
μαχητικές ικιινότητες των Παλαιστινίων,
οποία βομβαρδίζεται σς πρωινές ωρεςση
επτσημαίνοντπς πως eivui πολύ καλύτερα
μέρα οπό την Ισραηλινή αεροπορία.
εκπαιδευμένοι από την προηγούμενη
Σύμφωνα με τις σπάνιες διαθέσιμες
φορά.
πληροφορίες, οι Ισραηλινές δυνάμεις
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα óti Ι ί
προσπαθούν να εισέλθουν στην πόλη της
Ισρπηλινοί στρατιώτες έχουν ήδη ακοτω
Σιδωνας, της οποίας κλέγχαυι την περιφέ
Βει κατά τις διεξαγόμενες στρατιωτικές
ρπα. κάτω από την κάλυψη της Ισραηλι
επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο ενώ %
νή; αεροπορίας. Η Σιόώνα tivui αποκομ
έχουν τραυμαπαθεί. Ταυτόχρονα το
μόνη ο>Αΐκληρ(αΤικά από ΤΟ ιιπολοιηο τη;
Ισραήλ παραδέχθηκε την απώλεια δυυ
χώρας κάτω από ένα πυκνό σύννεφο
ελικοπτέρων.
καπνού, ενώ είναι αδύνατο νο γίνει γνω
ΟΥΑΙΊΓΚΓΟΝ:
οτύς ο αριθμάς των νεκρών. Κατά πληρο
Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμέ
«ολυώρσφα
κτίρια
φορίες. ολόκληρα
Το Γόββατο και Κυριακή 5 και 6 τρέχοντος έγινε στην ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
έχουνΎκρεμισθεί
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Δήμου Βέροιας εκπαιδευτικό σεμινάριο της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ* Κο9°'
Το Παλ.αιστινιακό πρακτορείο Ειδή
λιστικης Εταιρείας. Το Σεμινάριο καλυνε τους τομείς Ασφαλαών αυτοκινήτων ι^υροί
σεων «Ουαφα». εξ άλλου, όιέψευσε κύτη
καΒως και τον νεοσύστατο κλάδο ααοαλειών ζωής» Του Σεμιναρίου προίστατο ο
γορηματικά υνιικυίνωση ιου ρΟοιφσταδημοσιογράφος του Ελληνικού Βορρά και νυν διευθυντής δημοσίων σχέσεων τηί
θμού τοιν ιραλάΐγγιτώ' «φωνή του Λιβά
-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ- κ. Στρατός Σιμιτζής.
νου», σύμφωνα με την οποία υ Χαλίλ Αλ.
Ουαζίρ. πα. γνωστός με :ο ψευδώνυμο
Στη φωτογραφία ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας κ. Στράτος Γμυ*
Αμπου Ζιχάντ. μέλος της κεντρικής επι
ΑΘΗΝΑ 8 (ΑΠΕ)
τζής και δεξιά ο ιτροίστάιΐ' ος του Υποκαταστήματος Βέροιας κ. Στάθης Πολυμερής*
τροπή; της »Φαταχ·, και δεξί χέρι του
Αννωπτοι
ίΫ
ιΛ
πΑ
πΕΛ
ν
το
σπίτι
του
Γιαπέρ Αραφοι, σκοτώθηκε κατα τη διάρ
Δημ. I. Τουρτούλα, στο Αλιβέρι ΚαιιιΓ
κεια των μαχών με τα Ισραηλινά στρατεύ
στίας και έκλεψαν 230.000 δρχ. και διάφο
ματα. Το πρακτορείο «Ουάφα» πρόσθεσε
ότι ο Αμπού Ζιχάντ είναι ζωντανός και
ριι χρυσαφικά, αξίας 350.000 δρχ.
εξακολουθεί να μάχεται ενάντιον τι,Λ1
Αγνωστοι διέρρηξσν το σπίτι της Κων
Ιαραηλινών.
σταντίνας Γ Βαλοσιάδου. στους Νέους
Αν «αι ι> Σιδώνα έχει πνίγει στο πιμα.
Επιβάτες Θεσσαλονίκης και έκλεψαν
σύμφωνα με το ραδιοσταθμό των φαλαγ
100.000 υρχ. σ.: χαρτονομίσματα, μιά
γιτών. «φωνή του Λιβάνου», οι Πα>ωιητί
χρυσή λίρα Αγγλίας, διάφορα χρυσά αντί
κείμενιι κοι διάφορα ασημικά, συνολικής
αξίας 400.00Γ δρχ.
«ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Αγνωστοι διέρρηξιιν το κατάστημα
ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2 - ΤΗΛ. 24.835
Τον αγαπητό μας γυ·ό Κώστα του Αναστ Κ. Αθανασάκου, στον ισθμό
τιις Κόρινθου, και εκλεψαν οιάφορα
που πήρε επάξια το δίπλωμα του ημαλφή. συνολικής αξίας 250.000 δρχ
μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχα
νικού του Αριπτοτελείου Πανεπιστη
— Ε γ γ ρ α φ ες ν έω ν μ α θ η τώ ν για ό λ ες τις τά ξεις το υ Ν υκτε
μίου Θεσοαλονίκης συγχαίρουμε
ρινού Γ υμ νασίου και το υ Ν υκτερινού Λ υκείου μας ά ρ χισ α ν
θερμά και του ευχόμαστε ολόψυχα
καλή σταδιοόρομία.
και γίνονται κ α θ η μ ερ ινό μ έχρι 3 0 Ιουνίου.
Οι γονείς του
Το Ν υκτερινό Γ υμνάσιο και Λύκειό μας είναι Σχολεία για
Μαρία - Χριστόφορος
ερ
γ
α
ζό
μ εν ο υ ς Ν έο υ ς και Ν έες.
Ποταμόπουλος
Η εγ γ ρ α φ ή ΟΥην Π ρώ τη Τάξη του Γυμνασίου γίνεται
χω ρ ίς καμμιά εξέταση. Μ όνο με μια οπλή αίτηση.
Ολα τα βιβλία τω ν μ α θ η τώ ν μας δίνοντα ι δ ω ρ εά ν από
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ1ΛΤΣΑΝΙΔΗΣ
το Κ ρ ά το ς
του Αναστασίου και τιις Ευτυχίας το
γένος Παππγιιιννοπούλου, γεννήθη
Ισ χύο υν και για το υ ς μ α θ η τές μας τα μαθητικά πάσσα,
κι; στη Θι'.σ/υίκη και κατοικεί στη 112
οτα λ εω φ ο ρ είο και σ το υ ς σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ ς.
ραία και η ΜΑΛΑΜΩ ΣΑΜΨΩΝΙ
Το Α πολυτήριο τη ς Τρίτης Γ υμ νασίου έχει τη ν ίδια ακρι
ΛΟΥ του Γεωργίου και της Δήρη
β ώ ς ισχύ μ ε το Α πολυτήριο τω ν Κ ρατικώ ν Γ υμ να σίω ν
τρας, το γένος Σεκερλή, γεννήθηκε
— Γίνεται δεκ τό α π ό ό λ ες τις Δ η μ ό σ ιες Υ πηρεσίες. Στρατό.
και κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να
Χ ω ροφυλακή. Π υρ οσ βεσ τικ ή Υ πηρεσία, ΔΕΗ OTE. Τ α χυ
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη
δρ ο μ εία κ.λ.π.
Βέροια.
— Το ίδιο ισ χύ ει και για το Α πολυτήρια το υ Λ υκείου.
Ο ΩΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
— Γενικά, το Ν υκτερινό Γ υμνάσιο και Λ ύκειό μας δίνει τη
Σήμερα Τετάρτη 9 Ιουνίου εφ^η Αργυρίου κα; της Αγνής το γένος
μεγάλη ευκα ιρία
ερ γ α ζό μ εν ο υ ς ττκ, Πολτός και του
α«ς
8 ψ) Jitxiû'/ ξΟ φυημσ
Μητσάνη. γεννήθηκε και κατοικεί
Ν ομού μ α ς νο σ υ ν εχ ίσ ο υ ν και ν α τε λ ε ιώ σ ο υ ν μέ την πιό
κβμι
στη Βέροια κα> η ΣΟΦΙΑ ΛΪΒΑΤ1
Βιτνγ. Τ ριηντοωυλλίδη
μικρή δυ να τή θ υ σ ίο τ ις σ τα μ α τη μ ένες σ π ο υ δ έ ς τ ο υ ς
ΔΟΥ του Στπόρση κνιι τηξΜιιρίσς το
τηλ. 23666
γένος Χατζηθεοφάνους, γεννήθηκε
Τ ους εξασ φαλίζει έτσ ι έν α σ ίγ ο υ ρ ο α νέβ α ο μ ά τ ο υ ς
Ενώ διανυκτερεύει to φαρμακείο: στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέ
Ε παγγελμα τικό και Κ οινωνικό.
Κ ον/νου Καραγκοιζόπουλου
poiu πρόκειται να παντρευτούν και ο
τηλ. 22314
γάμος θα γίνει στη Βέροια.

Υπάρχει φόβος για χιλιάδες νεκρούς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαρρήξεις

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Awvuoípew?"

Η Ν.Δ. ΚΑΛΕΙ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Τον Πρωθυπουργό
Αδέσμευτη καθημερινή

Παρατείνεται
η προθεσμία
για τον φόρο
Θα παρατιιθεί η προΗεσμία καταΡ°"1? ·θυ φόρου εισοδήματος που
ήγει σήμερυ. Την παράταση θα ανα
κοινώσει σήμερα ο υπουργός Οίκο
νομικών κ. Μμνώλης Δρεττάκης, ο
-ο ίο ς παράλληλα θα εξαγγείλει και
ρυθμίσεις για οφειλές προς το
Δημόσιο, η προθεσμία εξοφλήσεως
«ον οποίων έληξε ή θα λήξει όσο
•αρκεί η απεργία των τρα πεζοί!παλ
^|λων Ήδη χθες ο κ. Δρεττάκης
εντολή στα Δημόσια Ταμεία
ν° δέχονται μετρητά για πληρωμή
ίρεών ως 100.000 δρχ.. αντί της επι
κ ή ς που απαιτούσε ο νόμος για
ποού πάνω από 50.000 δρχ.

εφημερίδα τον Νομού

ΜΙΚΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Δεν καλύπτουν το κόστος;
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Των Γυμνασίων και
Λυκείων της Βέροιας
νη 19. Ορταντζόγλου Βασιλική 19,
Τοψαχαλίδου Βενετία 18 10/11.
Χαρισιάδου Μιιγδυληνή 18 9/11,
Καζαμπάκα Αμαλία 18 7/11. Προδρομίδης Πρόδρομος 18 7/11.
Καβαργύρης Λάζαρος 18 6/11.
Από την Β' τάξη: Σαρρής Ιωάν
νης 19 10/11. Παντελίδου Δέσποινα
19 9/11, Ρίγος Κων/νος 19 8/11.
Δημοσιεύουμε πιό κάτω όλους
Μπουσμπούκη Μαρία 19 7/11. Χρυ*°υς αριστεύσαντες των Γυμνασίων
αοστόμογλου Ηλίας 19 5/11. Ίσα·
ναι Λυκείων της Βέροιας (συγκένλουχίδης Παντελής 19 5/12. Κοσμί
1Ρώσον στο ενδεικτικό τους πάνω
ιδού Ζαχσρούλΐ! 19 3/11. Μπούρας
°πό το 18,5) με τα συγχαρητήριά μας
Αντώνιος 19 2/11, Βαφείδου ΑγορίηΡος τους ίδιους και τους γονείς
τσα-Αικατερίνΐ) 19 1/11. Σπανού
τουςΣτεργιανή) 1911/11. Λ αχανόπου^ς
Α ΛΥΚΕΙΟ
Αντώνιος ΐ9,Ν ικολαΐδου Ελένη 19,
ΑκριβόποολοιχΒιίσίλειος 18 10/) 1.
Από την Α ι τάξη: Βάσαγλοϋ
19
Kpfooßn ονίδ^ς ,ΜανφλΙ&ης Κων/τίνυς^18 10^1).
S¡*
,*Τζ(ιλφημ^τζος \ * Σωφρόόωφ 'Παρασκευή 18 8/ Ϊ2."
Εβρένογλου Βασίλειος 18 7/11.
Β
Ευάγγελος 197/11. Άτσαλου Σοφία
Ζουμπούλογλου Βασίλειος 18 7/11,
6/11, Σιδηροπούλου Σοφία 19
Σιδηρόπουλος Νικόλαος 18 7/11.
5/11. Παπαδοπούλας Γαβριήλ 19
Γιοβανόπουλος Κων/τίνος 18 7/12.
4/11. Αναστασίου Γεωργία 19 3/,Π ,
Πύρινος Νικόλαος 18 6/11.
Σιαπανίδου Ελεψθερία 19 3/11.
Αυροπούλου Αικατερίνη 19 3/11.
Β ΛΥΚΕΙΟ
"Ιπαρμπαργύρης Κων/νος 19 2/11.
Από την Α' τάξη: Βουζουλίδης
Τβγκαλίδη Αφροδίτη 19 1/11, ΔέλΠαναγιώτης του Κων/νου 19 8/11.
λιος Φίλιππος 19. Ελευθεριάδου ΞέΜπακόλα Μαρία του Γεωργίου 19
7/11, Αργεντοπούλου Αικατερίνη
του Αθανασίου 19 5/11. Παπαδοπούλου Ρωξάνη του Ιωάννου 19 4/11,
Τροχόπουλος Παναγιώτης του Νικο
λάου 19 3/11, Φιλιππίδου Σουλτάνα
του Γεωργίου 19 3/11. Γιαννάκη
Ελένη του Γεωργίου 19 1/11. Μουρτζίλας Δημήτριος του Αναστασίου
19, Αργεντόπουλος Γεώργιος του
Αθανασίου 10 10/11, Ιεροπούλου
Ευδοκία του Πυθαγόρσ 18 10/11.
Η «Ημέρα του Περιβάλλοντος»
Κοκοζίδου Ά ννα του Βασιλείου 18
Εορτάσθηκε την Κυριακή που πέρα9/11, Κωνσταντούδης Βασίλειος του
σ{ στο Κέντρο Προσκόπων, στα
Αποστόλου 18 8/11. Σαμαράς Γεώρ
®νώματα της Καστανιάς Βέροιας.
γιος του Ιωάννου 18 8/11. ΓιουρούΣε μιά όμορφη και ζεστή εκδήλωκης Ιωάννης του Πέτρου 18 7/11,
?η μίλησαν οι πρόεδροι των φυσιοΣυββίδου Ό λγα του Δημητρίου 18
^“τρικών Ομίλων Βέροιας και ο
6/ 11.
“Ρληγός των προσκόπων και άπονεΜηθηκαν τιμητικές διακρίσεις στον
Από την Β' τάξη: Ακριτοπούλου
πολιτικό συνταξιούχο κ. Γιάν\η ΑλεΕιρήνη του Κων/νου 19 10/11, ΤσοζΙα*η (οδοιπόρο φυσιολάτρη) και
λακίδης Αντώνιος του Αναστασίου
“' (>ν καθηγητή κ. Τηλέμαχο Κανελ19 10/11. Μαντραντζής Λάζαρος του
(ορειβάτη φυσιολάτρη).
Ιωάννου 19 6/12. Αβραάμ ΔημήΑκολούθησε δεξίωση στο θερινό
τριος του Γεωργίου 19 3/11. ΓκιορΚέ-ντρο Προσκόπων, όπου προσφέρτζής Αθανάσιος του Ιωάννου 19
®ηκιι V τσάι και ρεβανί.
Συνέχεια στην 5η
Αλλη μιά σχολική χρονιά τέλειω
°ε! Οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά
νην κοπιαστική δουλειά του χειμώνα
πήρανε τα αποτελέσματα τους, άλλοι
ΜΕ πίκρα, άλλοι με μικρή στενοχώρια
ϊαι άλλοι με τηνανείπωτη χαρά ότι
“ρίστευσαν.

«Ημέρα
περιβάλλοντος»
γιορτάσθηκε
στην Καστανιά

Θα ήταν μεγάλη χαρά για την

KOSTA-BODA
και τους συνεργάτες της αν την

11η ΙΟΥΝΙΟΥ 1982
και ώρα 8 3 0 μ.μ.
τιμήσετε με την παρουσία σας
τα εγκαίνια
του καινούργιου μας καταστήματος

S T U D IO

Ημαθίας

Kosta-Boda

Μητροπόλεως 57

«Τελεία αμνησία έπαθε η Κ υβέρνηση, κατά το διάστημα των επτά
μηνώ ν που βρίσκεται στην εξουσία και δεν συζητά για την υπόσχεση
συμβόλαιο τιμ ή ς προς τους αγρότες, που έδινε προεκλογικά σαν
αντιπολίτεση για διαμόρφω ση τω ν τιμώ ν τω ν γεωργικώ ν προϊόντω ν
με βάση το κόστος σύν το λογικό κέρδος του παραγωγού. Προσφέρει
τιμές με αύξηση μόνο 10% επί τω ν τιμ ώ ν της περασμένης χρονιάς
ενώ ο τιμάριθμος του 1981 είχε αυξηθεί σε 25% και σήμερα σε
30%...».
Αυτά τονίζει σε ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευ
τή ς του Ν ομού μας κ. Λημ. Χ ατζηδημητρίου και ζητά από τους αρμό
διους υπουργούς (συντονισμού, εμπορίου και γεωργίας) να πληροφο
ρήσουν τη Βουλή και τους Έ λ λ η νες πα ρα γω γούς ποιά μέτρα πρόκει
ται να πάρουν τόσο για την διακίνηση όσο και για τις τιμές της ροδακινοπαραγω γής.
Βιομηχανικών ροδακινί»'. διότι κατά την
Ο κ. Χ ατζηδημητρίου καταγιος άνω ούσκεψιν αλλά κατά την διάσκι
γέλει στην ερώτησή του την
φιν των αγροτικών συλλόγων ι,τς την
τακτική της Κ υβέρνησης να χ ρ η  αυτήν' πάλιν, η οποία έλαβέ χώρον προ
σιμοποιεί το ν αγροτικό συνδικα
λισμό (αγροτικούς συλλόγους)
για να συμπιέζει το κόστος της
παραγω γής, αναφέροντας ότι η
Κ υβέρνηση με τις διοικήσεις των
αγροτικώ ν συλλόγω ν, τις οποίες
ελέγχει και καθοδηγεί, φρόντισε
να έχει εισηγήσεις αυτώ ν με πολύ
υποβαθμισμένο το κόστος της
ροδάκι νοπαραγω γής.

οιμήνοα περίπου, η Κυβέρνηση; οια ιων
διοικήσεων των πγροηκών συλλόγων τας
οποίας ελεγχιι και καθοδηγεί απολύτως
εφράντισε να έχη εισηγήσεις τούτων λίαν
υποβαθμισμένου κόστους της ροδάκινο
παραγωγής. Η τακτική αυτή της Κοβερ
νήσεως να χρησιμοποιή τον Κρατικόν
Αγροτικόν Συνδικαλισμόν δια να συμπιέζη το κόστος της παραγωγής, πιθανόν να
της προσπορίζη βραχυπρόθεσμα κάποια
ισορροπία στις σχέσεις με τον αγροτικό
κόσμο, αλλά θα πρέπη να είναι βέβαια ότι
αυτήν την αθέμιτον συναλλαγήν με τον
Κρατικόν Αγροτικόν συνδικαλισμόν εις
βάρος του ιόρωτος του παραγωγού θα την
πλήρωσή μακροπρόθεσμα ακρι|1ά Διότι,
ήδη. οι Έλληνες αγρόται και ειδικώτερον,
οι ροδακινοπιιραγωγοί έχουν οντιληφθή
και κατά την πρώτην διάσκεφιν των αγρο
τικών Συλλόγων και κατα την πρόσφτον
σιισνεψιν στη Βέροια αυτήν την συμπιιιΣυνέχεια στην 6η

Απάντηση
του ΤΟΕΒ

Η Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΤΟΥ
κ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ
Το κείμενο της ερωτήσειος
του κ. Χ ατζηδημητρίου έχει ως
εξής:
«Κ « μ ιήά πρόσφατον oi*scttyiv ti>l>·
Υφυπουργού Γεωργίμς μι.ώ ,IUV «ριρέπιν
διακινήσιγος της poSumvoTOpftYoiypi εις
Βέροιαν, διετυπώθησαν διάφορες προτά
σεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων χωρίς
ο παριστάμενος εκπρόσωπος της Κυβςρνήοεως να διατύπωση οωνόήπικε σκέφιν
ή απόφασιν της Κυβερνήσεως επί του
σοβαρού θέματος πις εμπορίας, διακινησι.ως και μεταποιήσεως της εφετεινής
παραγωγής.
Η παραγωγή ροδάκινων του τρέχοντος
έτους κατά τας πιθανάς εκτιμήσεις και λό
γιο των δυσμενών συνθηκών, που έπεκρύτησαν κατά τον χρόνον της ανθοφορίας
θα είναι μειωμένη κατά 30.000 με 40.000
χιλιάδες τόννους. Η μείωσις αυτή αφορά
τας μη αυτογονοποιημένας ποικιλίας και
ειδικώτερον την ποικιλίαν Χολ. ενώ δια
τας λποιπάς ποικιλίας ίων επιτραπέζιων
ροδάκινων η μείωσις είναι μικρότερα και
οφείλεται κυρίως εις την εκκρίζωσιν μέ
ρους των ακαταλλήλων ποικιλιών. Ούτω.
ενώ κατά ιο παρελθόν έτος, οι ποσότητες
των επιτραπέζιων ροδάκινων έφθασαν
τους 270.000 χιλιάδες τόννους και των
αυνπυρίνων εις 150.000 χιλιάδες τόν. ού
νολον 420,000 χιλ. τόννους. κατά το τρέχον έτος της πρώτης μεν κατηγορίας η
παραγωγή θα είνιιι 230.000 χιλ. τόννοι
ενώ της δευτέρας όηλ των βιομηχανιών
θα ανέλθη στους 150.000 χιλ. τον. αύνο
λον 380.000 χιλ. τόννους. Αν λάβωμεν
υη όνιν ότι η μέση απορροφητυτότης τό
σον της εσωτερικής όσον και της εξωτερι
κής αγοράς και της βιομηχανίας είναι
350.000 χιλ. τόννοι, τότε αγόμεθα εις το
συμπέρασμα ότι Οα έχωμεν ένα πλεόνα
σμα της τάξεως των 20.000 με 30.000 χιλ.
τόννων. Το πλεόνασμα αυτό δεν προκαλεί
καμμίαν ανησυχίαν διότι με έγκαιρον
εξαγγελίαν των μέτρων και με μια καλύτε
ρη οργάνωση των εξαγωγών είναι δυνα
τόν ν' ιιπορροφηθή.
Ενώ όμως η διάθεσις του προϊόντος
τούτου φαίνεται ότι θα γίνη χωρίς σοβαρά
προβλήματα kui ίσως χωρίς του μέτρου
της αποσύρσεως εκείνο που ανησυχεί
τους παραγωγούς είναι η τιμή διαθέσεως
τόπον των επιτραπέζιων όσον και των

ΖΗΤΟΥΝ
ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ
ΝΟΜΟΥ
Με τηλεγράφημά της στους
υπουργό και υφυπουργό κοινωνικών
υπηρεσιών καθώς και στον Πρόεδρο
της Βουλής, η \/σ η του Σωματείου
Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχα
νικών Θερμαστών Μηχανοδηγών
Ναούσης και Περιφερείας'διαμίφτύ
ρεται για την καθυστέρηση ψηφίσεως
του νπμιιυ μι τον οποίο εντάσσεται ο
κλάδυς τους στο Ταμείο Επικουρικής
Ασφαλίσεως Εργατών Μετάλλου
Στο τηλεγράφημα ζητούν την
προώθηση της ψηφίσεως του σχετι
Γού νομοσχεδίου.

Γιορτή
κερασιού
ΣΤΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙ
Γιορτή κερασιού Οιι γίνω όπως
κάθε χρόνο και φέτος σι,ι Ροδοχωρι
Ναούσης,
)Î 1γιορτή, που περιλαμβάνω διά·
qiopr. λαογμιιφικ/ς «ιδηλωσι ις. Ρ.ι
γίνει στις 18. 19 και 20 Ιιωνάμ. >m
Οργανώνεται από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Νέων Ροόοχωρίου «ΟΙ
ΚΟΜΝΙΙΝί»!«.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
* “ ,
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΊίιιμΠΓάΤί'/,',
π·.ις πμ.ια·.ηυ)»ς Ά ίρανμμ$4*»μ·σΛ ^^ι^£μι**γι
ναν στον ΙΌ ΕΗ Βέροιας δεν έχει η Κ υβέρνηση και τα Λιυ,υ,τθέιτιί
όρνανα κατά τη φετεινή αρδευτική περίοδο α νή κουν σ ' όλα τα πύλιτικύ κόμματα τη ς χώρας.
Αυτό τονίζει μεταξύ το>ν άλλω ν η διοίκησί) του ΤΟΕΒ Βέροιας σε
απάντηση που έστειλε στο «ΛΑΟ» μετά τη ν δημοσίευση τη ς επιστο
λή ς του Σωματείου Υ δρονομέων και Ε ποπτώ ν ΤΟΕΒ Ν . Ημαθίας.
Γην απάντηση του ΤΟΕΒ τη ν δημοσιεύουμε αυτούσια, παρά το
μεγάλο μάκρος της, για ενημέρωση τη ς Κ οινής Γνώ μης. Τ ο άν έπρε
πε ή όχι, πάντω ς, να δημοσιεύσει ο «ΛΑΟΣ» τη ν επιστολή του Σω μα
τείου Υδρονομέων, αυτό θα ήταν προς τιμή τη ς Διοικήσεως του
Ο ργανισμού άν δεν το σ χολίαζε σ τη ν απάντησή του, νομίζουμε.»
Το κείμενο τη ς απαντήσειυς υδρονομέων κιιι ιπόπτη που διορίστηκαν
έχει ω ς εξής:
με αξιοκρατικιί και αμερόληπτα κριτήρια
από ολόκληρο το Διοικηπκό Συμβούλιο
του T.Ö Ε.Β. με απόφασή του, η οποία εί
»Κύριε Λιέοθυντά
ναι στΐ| διάθιττη της αρμόδιας εποπτευου
Σχετικά με το δημοσίευμα στην εφη σας υπηρίσΰις του Κράτους η οποία ελέγ
μερίδά σας με τον τίτλο «Avtnifluprpoi οι χει εγκρίνει ή απορρίπτει τας αποοασεις
συνδικαλιστές στον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας, του Δ Συμβουλίου του Οργανισμού.
στις 28 5 1982, δηλώνουμε κυτηνορημμ
Οι προολήφεις των οργάνων αυτών
-πκά. ότι όσο ανμφέρονται ο αυτό δεν έγιναν με μοναδικά κριτήρια την ικανότη
ανταπσκρίνονται πτητ' πραγματικότητα, τα και καταλληλότητα αυτών, βάσει
είναι (ivimöutnm κμι φοντυστικύ κσι νρα προηγούμενης εμπειρίας της Δωικήοεως
φτηκον με σκοπό να δημιουργήσουν γύρω απο αυτά, και τούτο για την εύρυ
στους αναγνώστες σας εσφιιλμτνες εντυ θμη λειτουργία k u i προς όφελος ίου και
πώαεις. γύρω από τη Διοίκηση και τη λει
νωφελούς Οργανισμού μας.
τομργία του Τ Ο.Ε.Β. ΓΙεροίπς.
Επί προσθε.τιιις αναφέρουμε ότι τα διο
Κατάπληξη επίσης μ(1ς προξένησε το ρισθέντα υδμονο,ιικά όργανα κατά την
γεγονός, ότι αντί να ελέγξετε το απίθανο εφετινή αρδευτική περίοδιΐ 1982 ανήκουν
Και συκοφαντικό περιεχόμενο της επιστο ο όλρ τα πολιτικά κόμματα της Πατρίδας
λής. από δημοσιογραφικό καθήκον για μας.
αντικειμενική πληροφόρηση του αναγνω
2. Η Υιοικησή μας κάτω από τις
στικού σμς κοινού, σπεύσατε νμ επικροτή
διαβάσταιτε: οικονομικές δαπάνες kui
φετε τη δημοσίευσή της και μάλιστα στην την ελάττωση ταΐν αρδευομένων στρεμμιι·
προμετωπίδα της εφημερίδας δας. των τής (αύξηση αρδευτικού τέλους και
δημιουργώντας με ταν εντυπωσιακό τίτλο μείωση αρδευομένων στρεμμάτων από
της ατμόσφαιρα πολιτικής εκμαάλλευ -Ift.UOO σε 28.000. ελλεΐφει νερού) ανασος.
γκάστηκτ από τα πράγματα, πρακειμένου
Λυπούμαστε έιλικρινά για τηκ προβο να σνιικουφίσπ τους ίδιους τους γεωρ
λή αυτής της επιστολής από Τηγ εφημερί τού; μέλη τη: από υπέρογκες δαπάνες,
δα σας. διότι έτσι συμ|)άλατε στην καθ' ότι με τις νέες αμοιβές που καθορί
δημιουργία πεπλανημένων εντυπώσεων στηκαν γιο φέτος το αρδευτικό τέλος θα
για την Υπηρεσία του Τ.Ο.Ε Β. Βέροιας, ανέβαινε πολύ νηλο σε βάρος του συνό
που αθόροβα και δημιιιυργ,κρ
Γρο λου των γεωρνών μας, σε ανύποπτο χρό
παντός ακομμάτιστα πρόοφερε και Οα νο, να λάβει ορισμένα μίτρα.
συνεχίζει να προαφέρπ. μέγιοτες υπηρε
Μεταξύ των μέτρων αυτών ήτιιν και η
σίες για την εξυπηρέτηση των ζωτικών ελάττηκτη του αριθμού των υδρονομικών
συμφερόντων των (4 500) αγροτών μςλών οργάνων από 23 (που ήταν το 1981)σε 17
μας.
για ίο 1982.
Και τώρα άξ σταθούμε στα κι'ιρια
Η παραπάνω ελάττωση έγινε για χάρη
σηιιείυ της επιστολής του Σωματείου της κοινής ωφέλειας, είχτ όμως σαν άμεση
Υδρονομέων κμι εποπτών Τ .Ο.Ε,Β Ημα συνέπεια κάποιοι από τους πέρυσινούς να
θίας.
μη διοριστούν. Κιιι αυτό το έκρινε άξιο
1. Αποδίδει στη Διοίκηση του ΤΟ
κρατικό κιιι αμερόληπτα με απόφαση της
Ε.Β Βέροιας τη βαρώ μομφή της κοιημι- ολόκληρη η Διοίκηση του Τ.Ο.Ε Β.
τικοποίησήςτής. στηριζόμευη σε εντελώς Βέροιας
φανταστικά και εζωέΡαγμαιικα γεγονότα.
3. Γαι όσα αναφέροντα.ι «περί σχετι
Τοποθετεί ιιυθαίρετα ιη Διοίκηση TOU κής εατηνήσεως του αρμοδίου γιο τις
1.0 1 Β πολιτικό και φί>μ, προσκείμενη
στην Κυβέρνηση της Αλλαγής, ενώ ννιι.
ρίξουν πολύ καλά ι» συντάκτες της επι
στολής. ότι η Διοίκησή μας αποτελείτιιι
από πρόσωπα όλων ίων πολιτικών υπο
χρώσεων, απύ έντιμους γεωργούς όλων
των περιοχών της ζώνης του τ ο Ε.Β.
Κεραίας, που εμφορούνται α γ.ιί πνεύμα
11)11.ΐιιό,πφίυς. χρηστότητας και δικαιοσύ-

νή;

Λντι κχιιιενικοί Κω υδιάβλητοι στις
τνερνειι. κεμ τις αποφάπιι. τους, προσ
βλέπουν στο γινικυ καλό των 14 500)
uypnrtKmv αικονι,νειων που επτροσω
πυΰν. μακιιια ιιπυ μροΗωπικΛς αντιδικίες
και κιηιμιπικυ. διακρίσεις.
II ,-ιηιμιιτικη ιμπαθιιιι Mil καχότητιι.
υι υ ι-ιινιι Κΐιιαιυΐιλή '-λαΙηρι,ι ku i κριτή
μια. υΐιοιπτου ι πηρέασαν υΰπ. θα ιπτηρεά
πιιυν -ις κρίσεις και αποφάσεις της Λιοι
ι ι |Πιιμ : του Τ.Ο I'-Β Βεροίιις. όπως

προολήφεις·. καθιστούμε γνωστό σ’
όλους τους μη γνωρίζονττς (διότι οι επί
στολονράφοι TO ξέρουν πολύ καλά) ότι
εισηγητής είναι ο ίδιος ο πρόεδρος, αλλά
οι εισηγήσεις του τξετύζανϊαι και συζητούνται δαξοδικα μίσο σ' ολόκληρο το
Διοικητικό Συμβούλιο και μετά Ιαμβόνανται οι αποφύσεις, που εκτιλοανται
υποχρεωτικά.

Ειλικρινή, δεν μπορούσαμε νμ «μανια
στούμε. γεωργούς μέλη μας, που θέλουν
να λέγονται αγωνιστές συνδικαλιστές, V«
έχουν κοτέβιι τόσο χαμηλό, δκιττ να
τυ|Ηΐηηιήπουν την σλήθιπα και να επιχει
ρήσουν να στηέώσουν τη Διοίκηση τυυ
ΓΟ,Ε.Β. ΒεροΙας.
Ας σκυφτούν ότι και αυτοί αύριο μπο
ρεί να υναλάβουν στα χίραι τους τη Διοί
κηση του Τ.Ο Ε.Β
Γι' αυτό τρέπει πρώη* να συνηθίσουν
να αποβλέπουν στην πραγμάτωση του
κοινού συμφέροντος και όχι στην ικανό
ποίηση εγωιστικών τους αδυναμιών και
προσωπικών επιδιώξεων.

κακίας την κιιτηγυρυυν
(Ιλΐ|ρο.ΐ'ορειύ|ΐι όλους τους κατοίκους
τμιι Νυμυύ ΜβΙίθιάζ Και αλόκ/.ηρει τον
ελληνυ-ο λ.ιαι. ατι ω συντάκτις της ■πι.
Ανίίά για την αηοκατάσφμση τη; αλή
ΠΤμλJ|- Iiu j^ jn ι»ευνπυ ιίαμητφλη, διφτ^ θειος.
ζ
,
.,
Ι| Κ"βί-ι·ιπΐσή 61 ν ιχ> ' «ιωΐ
οτ),;
Βέροια Til 6 Ιουνίου 1982
μμ,μιλήφΐις υό|«ιν·ι| 'χ ι» ' npvp.'.ny πΐ|υ
Για το Δΐϋΐ«. Γομβουλευ
έγιναν ntnv Ι . Ο Ι Β οίροιας. |ι» υλοθε,
του S.O.F.B. Βέροιας
μα ιιφοριΐ στην ι.τιαγγελματική ικανότητα
Ο ΙΙρόεδρο;
rm καταλληλότητα ττην διορισμένων
ΚΑΡΥΠΙΛΗΣ Ν1Κ-»

Η »ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καλεί
τον Πρωθυπουργό ναεμφανισθεί στη
Βουλή για τα ολέθρια λάθη της πολι
τικής του σε βασικούς τομείς.
Η «Ν Λ.» απέσυρε όλες τις έπερωτήσ«ς και κατέθεσε νέες με σκοπό να
υποχρεώσει τον κ. Πππανδρέου να
προσέλθει στη Βουλή από την οποίο
συστηματικό απούσιαζα για να αποφύγει τον διάλογο με την αντιπολί
τευση.
Ο εκ των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων της Ν.Δ. κ. Κων.
Μητσοτάκης και ο Γενικός Γραμματεύς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της κ 1α>, Παλαιοκρασσάς επεσκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
[ω. Αλχυρά και του επέδωσαν επιστο
λή βουλευτών της Ν.Δ.. με την οποία
παραιτούνται όλοι ταιν επεραιτήσεών
τους και ζητούν, uñó την εβδομάδα
που αρχίζει στις 14 Ιουνίου να συζη
τηθούν οι εξής επερωτήσεις:
1. Η επερώτηση του Προέδρου
της Ν.Δ. και των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων της για τον υπαινιγμό
που διατύπωσε ο προιθυπουργός
κατά την συζήτηση για τον προϋπο
λογισμό. εναντίον στελέχους της
Ν.Δ. περί «υπονομεόσεως της οικο
νομίας κ,λ.π.».
2. Η επερώτηση για την πολιτική
της κυβερνήσεως έναντι του τύπου,όπως και οι επερωτήσεις για π)ν κομ
ματικοποίηση του κράτους, για το νέ
φος και για τις ανατιμήσεις του ηλε
κτρικού ρεύματος.
3. Επίσης, προΜίνεται η πρόταξη

Αδέσμευτα
κράτη
θλιφ η προκαλεί σ' ολόκληρη την
ανθρωπότητα το δράμα του Παλαι
στινιακού και του Λιβανικού λαού,
με τις χιλιάδες αθώων θυμάτων από
τα πυρά των Ισραηλινών εισβολέυιν.
Με οδύνη παρακολουθούμε όλοι
εδώ από την Ελλάδα την περιπέτεια
ενός ιιόέαμευτου και ανεξάρτητου
κβάτους. του Λιβάνου, να μη μπορεί
να βρει συμπαράσταση - υλική και
ουσιαστική - στον πόλεμο που του
επιβλήθηκε, με εξαίρεση μόνο της
Συρίας, που βέβαια κι αυτή φαίνεται
πως έπρεπε να φθάσουν οι Ισραηλινοί έξω από τη Βηρυττό για να δώσει
τη βοήθεια της,
Ο μίσος, περίπου. Λίβανος κατέχεται αυτή τη στιγμή από μιά ξένη
εχθρική δύναμη και όλοι μιλούν και
είναι αλήθεια - για γενεοκτονία. σε
βάρος του λαού ενός αδέσμευτου
-

των επερωτήσεων για την εξωτερική
πολιτική της κυβερνήαεως και για
την πολιτική της απέναντι στην
ΕΟΚ.
ΘΛ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΤΗ ΦΥΓΟΜΑΧΙΑ;
Με την μεθόδευση αυτή του κοι
νοβουλευτικού αγώνα της Ν.Δ. ο κ.
Α. Παπανδρέου θα υποχρεωθεί να
εγκαταλείνει την φυγομαχία και να
προσέλθει στη Βουλή για νο λογοδο
τήσει για ολόκληρο σχεδόν το φάσμα
της πολιτικής της κυβερνήσεώς του.
το οποίο συμπληρώνεται με την
συζήτηση αυτή την εβδομάδα δύο
επερωτήσεων: α) για την ανεργία
(επερ. Μ. Έβερτ) και β) για την οικο
νομική πολιτική της κυβερνήσοως
(Ιω. Μπούτος).

Στιγμιότυπα

Ελληνική
Παιδεία
Συζητούν δυο μαθητές για τις
πανελλήνιες:
- Πώς τα πήγες στη φυσική:
- Οχι καλά.
- Ελυσες λάθος την άσκηση;
- Μακάρι να ήταν έτσι. Την έλυσα
σωστό. Το υπουργείο διέταξε όμως
να βαθμολογηθεί σαν ορθή η λαθεμέ
νη λύση, μιά και (κατά λάθος) αυτήν
διδάχθηκαν στα φροντιστήριά τους οι
μαθητές, ή μιά και αυτήν υποδεικνύει
(πά πα λάθος) το βιβλίο λύσεων.
Είπαν όμως ότι Οα βαθμολογη
θούν το ίδιο και οι δύο λύσεις.
- Και να ήταν έτσι, πάλι Οα ήταν
άδικο γιατί δίνει τον (διο βαθμό ο'
αυτόν που δούλεψε σωστό και σ'
ιιυτόν που στηρίχθηκε στη λύση των
ανεπισήμων βιβλίων: Το κακό είναι
πως το υπουργείο υποδεικνύει να
βαθμολογηθούν με άριστα και οι δύο
τρόποι της λαθεμένης λύσης. Επόμε
νο να βαθμολογηθεί μεμηδέν ο μονά
δικόςτρόπος της ορθής, λύσης.
- Και δεν σηκώνονται τα κεραμίδια;
- Ό χ ι . Πρόλαβαν καιξεσηκώθηκαν
τα τούβλα. Και επειδή ήσαν πάρα
πολλά, ή επειδή και στο υπουργείο
επικρατούν τα τούβλα, οι διαμαρτυ
ρίες ταιυ μόνων αρμοδίων, των καθη
γητών της φυσικής, πήγαν στο βρόν
το.
- Στα μαθηματικά πώς πήγες;
- Θαυμάσια!
- Ελυσες σωστά όλες τις ασκήσεις·,
- Για να την πάΟω ξανά; Κάθε άλλο.
Τι: έλυσα όλες λάθος!

ι

στιγμές θα ιιπορίΛοκίι^1γι: τολμή
σουμε μιό σκέψη γιίΦτη μοίρα ά/Χ'ρί
εκείνων των εθνών που θέλουν να ξή
σουν αοέσμευτα. μακρυά από στρα
τιωτικούς συνασπισμούς.
Ποσο ακριβά, στ' αλήθεια πληρώ
νουν το τίμημα της αδέσμευτης
τακτικής τους. Πόσο λογικό, επιτέ
Με χθεσινή του απόφαση το
λους. είναι μέσα α' αυτύ το «καζάνι Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο απέηριπου βράζει· σ ολόκληρη την υδρό ψε την ένσταση του πρώην βουλέυγειο και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο να του κ. Αρχέλαου Ιακωβίδη κατά του
θέλεις να εισαιαδέσμευτος;
βουλευτού κ. Ά γγτλου Βαλταδώρου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Απορρΐψθη

η ένσταση T ? }
κ. Ιακωβίδη4

Συνεχίζεται στο Νομό μας
η δημοπράτηση έργων
Συνεχίζεται από την Νομαρχία
Ημαθι'μς οι δημοπρατήσεις διαφόρων
όημοσίαιν έργαιν που πρόκειται να
εκτελεαθαύν στο Νομό μας.
Πρόσφατα δημοπρστήθηκαν τα
παρακάτω έργα:
• Ασφαλτόστρωση οδού Παλαιτίτσια
Συκιάς προϋπολογισμού
12.000.000 δρ χ.'
• Οδός Αγίου Γεωργίου Γέφυρα
περιφερειακής τάφρου και οδός
Αγίου Γεωργίου
Μονοσπίταιν,
προϋπολογισμού 12.000,000 δρχ.
• Οδός Κάτω Βερμίου Νάουσα,
προϋπολογισμού 8.000.000 δρχ.
Στις δημοπρασίες των πιο πάνω
έργων επιτεύτηκε έκπτωση από
23.26% μέχρι 44,95%.
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΓΚΠΤΙΙΣΕΩΕ
Οπως ανακοίνωσε η Νομαρχία
για τα πιο πάνω έργα αλλά ναι για
άλλα που δημοπρατήθηκαν πρό ημε
ρών. επιτυγχάνεται πολύ μεγάλο
ποσοστό εκ πτώσεως που σε ορισμένη

έργα ξεπέρασε και το 50% (1) του
ποσού της εγκεκριμμένης μελέτης.
Πολλοί είναι οι αναγνώστες :ου
·Λ· που διαβάζοντας αυτά τα μεγάλα
ποσοστά εκ πτώσεως που κάνουν οι
εργολάβοι προκειμένρυ νο πάρουν
ένα έργο αναρωτήθηκαν:
• Η Ο εργολάβος θα «μπει μέσα·
αν εκτελέσκι σωστά το έργο σύμφωνα
με την μελέτη,
• Ή δεν θα κάνει σωστή δουλειά,
προνειμένου να μη «μπει μέσα·.
Αν πάλι kui το έργο εκτελεστ«
σωστά σύμφωνα με την μελέτη και ο
εργολάβος κερδίσει χρήματα, όπως
είναι λογικό, απ' αυτή Π) δουλειά, τό
τε γεννάται το ερώτημα: Τόσο έξω
μπορούν να πέσουν οι υπηρεσιακοί
παράγοντες - μελετητές του έργου,
ώστε η ίδια ακριβώς δουλειά να μπο
ρεί να γίνει με τα μισό χρήματα απ'
ύσα προϋπολογίζει η υπηρεσία;
Ας δοθεί μια υπεύθυνη απάντηση
στα παραπάνω ερωτήματα των πολι
τών. Αξίζει, νομίζουμε, τον κόπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Του Ιατρικού Συλλόγου
Το Δ .Σ. του Ιατρικού Σ υ λ λ όγου Η μαθίας συμμεριζόμτνο το
βραμα του δοκιμαζόμενου Π αλαιστινιακού λαού μετά την
απροκάλυπτη και γενοκτόνο ισραηλινή επίθεση

ΚΑΛΕΙ
Ο λα τα μέλη του σε μιά εθελοντική αιμοδοσία σαν έν δ ο ξη
μικρής αλλά έμ πρακτης συμπαράστασης προς του ς πάσχοντες
σ υνανθρώ πους μας.
Η αιμοδοσία θα γίνει σήμερα και αύριο (10 και II Ιουνίου)
στο Γεν. Ν οσοκομείο Βέροιας και ώρα 10-1 μ, όπ ου ειδικό
συνεργείο θα εξυπηρετεί τους εθελοντές αιμοδότες.
Ε πίσης ο Σ ύ λ λ ο γο ς κ α λ ό εκτός από τα μέλη του και όλους
τους κατοίκους του Ν ομού μας να προσφέρουν λίγο αίμα
πιστεύοντας έτσι ο α ό λ ο ι μαζί θα ανακουφίσουμε τη ν παλακτη
νμική τρσγΐύδία.
Τ ο Λ /κό Συμβούλιο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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στιγμής.
6. να ρήμιι που... διηγείται.
7. Στη ιρυσική έτσι λέγεται η μονάδα
της φυσικής επαγωγής (ιιντίστρ.).
8. Και τέτοιο εμβατήριο υπάρχει
Ιδήμοτ.) — Αντίστροφο άρθρο.
9 Τ αρχικά του σωματείου των ηθο
»υιών μας - Κι' αυτός έχει σχέση
μ’ εκκλησίες.
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Αυτοί περπατούν και χωρίς τη θέ
λησή τους.
2. Σημείο ατίξεως — Φωνήεντα ιινό
μαία
3 Τον... παίρνουμε στα δικαστήρια
• - Πολλές Φορές τα συναντούμε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
πριν από τα έθιμα.
Αοτό βρίσκεται κάτω από την 4. Των φίλων συνήθως δεν χαλνιέ
εξουσία κάποιου.
ται.
Για ένα πράγμα μιά κακή ιιντίλτι
5. Η αρχή μιας σειράς ατέλειωτης 4"!
Στην Αιθιοπία λίμνη.
Μέρος του εικοσιτετραώρου — 6. Εγώ στα ξένα - Μετράει την τάση
Αυτοκινητιστικά γράμματιι του
στον ηλεκτρισμό (αντίστρ.).
νομού μας.
7 Μιάς περιοχής της Γερμανίας κά
Δεν λείπει κανένας — Κάτι που
τοικος.
δεν εξηγείται με τη λογική
8, Φαινόμενό που απαντάται στη
(δημοτ.).
Χημεία»
Αντίστροφα, συνέχονται - Του Σ
9. Μιά πόλη... «σύμφωνη — 'Ενας
δορυφόροι - Ενας καφές της...
γνωστός σε όλους μας... υιός.

1610 Οι πρώτοι Ολλανδοί άποικοι πότη,
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Πέμπτη JO Ιουνίου

aΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΑΧΟΥΡΙΑ - ΕΔ 2. ΡΟΛΟ - ΙΤΟ 3. ΠΑΠΑΔΙΑ 4 ΝΤΟ
ΠΙΟΣ
ΠΡ 5. ΝΗΣΑΚΙΑ 6. Κ1ΣΣΑ 7. ΜΗΣ - ΙΟ 8.
ΛΣΠΙΠΤΗΣ 9. ΟΝ - ΜΕΝ 10. ΣΑΡΑΚΙ
ΠΑΝ.
ΚΑΘΕΤΑ: Ι . ΑΡ
ΝΝ ΜΑΡΣ 2. ΧΟΠΤΗΡΗ£ 3. Ο ΛΑΟΣ - ΣΠΟΡ 4.
ΥΟΠΠΑΚ - ΙΝΑ 5. ΑΙΚΙΖΟ 6 ΙΝ Δ Ο Ι! 7. ΙΣΑΣ - ΗΜ(Ε
ΡΑΣ) 8 ΙΑ - ΣΕΠ 9 ΕΤ - ΝΑ 10. ΔΟΥΡΕΙΟΣ.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ, 10

ΠΕΜΠΤΗ, 10
6.35 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ
6.05 ΒΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6S5 Ο ΦΥΣΙΚΟΣ Κ Ο ΣΜ Ο Ι
7.50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.20 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.35 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
900 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
11.25 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.0 0
5.3 0
6.00
6 15
6 30
7 00
7.30

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΙΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
2Q H I

8 00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΗ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ-

10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1* 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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• Μή ρίχνεις ποτέ πέτρα σε μιά
γυναίκα, εκτός άν είναι πολύτιμη.
Σπάντερ

Σήμερα Πέμπτη 10 Ιουνίου 1982
δια νυχτερεύει τα φαρμακείο:
Γεωργίου Μουρατίδου

•
Η καρδιά της γυναίκας γνωρί
ζει μιάν ευτυχία μονάχα στον κόσμο
ν' αγαπάει και να αγαπιέται.
Μ. Μπήρ

πιιν στο Μανχάτταν. στη Νέα Υόρ
κη.
1821 Ο Ομιηι Βρυώνης μπήκε στην πόλη
της Λεβα&ίάς. Οι κάτοικοι σχυριίι
Οηκαι μέσα στα σπίτια, απ' όπου
απέκρουσαν τις θέσεις των πολιορ
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κητών.
1822 Παραδίνονται

στους Αθηναίους
εφόρους και καπεταναίους π 60
Τούρκοι, -ου αμύνονταν της Ακρο
πόλειας. Η Αθηνιι μετά παρέλευση
366 χρόνων ήταν και πάλι ελεύθε

ΚΑΙ
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1868 Δολοφονήθηκε ο [Ιαπιληάς Μιχαήλ
Γ της Σερβίας.

1903 Δολοφονήθηκαν ο βασιληάς Αλέ
ξανδρος και η βασίλισσα Λρονπ τη;

•
Αμερικανική εταιρία κατα
με πολύτιμα πετράδια. Στη Μοδέ να
σκευάζει φορτηγό αυτοκίνητο, που επιτρεπόταν να φορούνε μονάχα τρία
διαθέτει μεγαλύτερο χώρο για εμπό δαχτυλιδια και οι κλητήρες του δή
ρευμα. Ο οδηγός κάθεται σε καμπίνα μου της Πίζας μπορούσαν να σταμυ
ύψους I.20 μέτρων που θυμίζει αγω τάνε τις γυναίκες στο δρόμο, να
νιστικά αυτοκίνητα. Η εταιρία λέει πετράνε το μάκρος της ουράς του
ότί έχει 20% περισσότερο χώρο νια Φορέματος τους και να κόβουν το
εμπόρευμα απ ό π τα άλλα φορτηγά. κομμάτι που κατά τις διατάξεις
Η μηχανή βρίσκεται κάτω από την περίσσευε.
καμπίνα του οδηγού. Είναι δυνατόν
• Στην Αγγλία υπάρχει μιά
να το ξεφορτώσει κανείς και από τις
δυό πλευρές άν το φορτηγό δεν είναι οργάνωση ομοφυλόφιλων ηθοποιών.
Τα μέλη της οργανώσεως, χρησιμο
εξ ολοκλήρου γεμάτο.
ποιούν τα ψευδώνυμό τους. Οι ομο
• Tu δύο τελευταία χρόνια δια
φυλόφιλοι είναι οι καλύτεροι ηθο
τυπώθηκε η θεωρία ότι τουλάχιστον ποιοί αφού συνηθισμένοι να υποκρί
για τους ελώδεις πυρετούς υπάρχουν νονται παριστάνοντας τους άντρες,
θηλυκά και αρσενικά παράσιτα. 'Ενας δεν δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν
Γιαπωνέζος μικροβιολόγος ισχυρίζε το πιό δύσκολο ρόλο.
ται ότι χρειάστηκαν τρία ολόκληρα
χρόνια για να μπορέσει να πάρει μιά
φωτογραφία στην οποία να ξεχωρί
ζονται καθαρά τα θηλυκά και τα
αρσενικά πιιρόσιτα.
Σπάνιο

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

•
Η μεγάλη πολυτέλεια σε πολ
λές περιόδους της παγκόσμιας ιστο
ρίας αποτέλεσε κραυγαλέα πρόκληση
για τη δυστυχία και τη στέρηση μεγά
λων λαϊκών μαζών, σε σημείο που
μερικές φορές ανάγκασε ακόμα και
αυταρχικούς κυβερνήτες να επέμβουν για να την περιορίσουν.
Αναφέρεται πως η Ιταλίδα αριστοκράτισσα Ματθίλδη ντι Κανόσσα
συνήθιζε να φορεί χρυσά σπιρούνια.
Τον 1 Ιο αιώνα πολλοί ιππότες χρη
σιμοποιούσαν ασημένιους θώρακες,
σέλες και όπλα. Και μιά που το άλο
γο ήταν ένα πολύ συνηθισμένο μέσο
μεταφοράς, υπήρχαν ακόμα και
καλόγριες πουχρησιμοποιούσαν χρυ
σές σέλες. Φυσικά οι άρχοντεςστόλι
ζαν με χρυσαφικά, ασημένια και
πολύτιμα πετράδια και έφτιαχναν
μανδύες και ρούχα από γουναρικό
ερμίνα και κάστορα.
' Αν ως τα μέσα του 13ου ιηώνα η
πολυτέλεια ήταν προνόμιο των ευγενών, αργότερα με την εξάπλωση του
εμπορίου, διαδόθηκε και σε άλλα κοι
νωνικά στρώματα και η μόδα άρχισε
να βαραίνει στους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς.
Κεντήματα, δαντέλες, χρυσοκλω
στές, κοσμήματα, πανάκριβα φορέμα
τα με ιλιγγιώδη ντεκολτέ και μακριές
ουρές, έβαλαν τελικά σε σκέψη τους
κυβερνήτες τόσο για λόγους σπατά
λης όσο κπι για λόγους συστολής.
Το 1324 η Φλωρεντία θέσπισε
τον θεσμό ·των εφόρων για τα στολί
δια» και την ίδια περίοδο το φορλί
απαγόρευσε το στόλισμα των ρούχων

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ

Ενας Σκωτσέζος τη · φωνει
γιατρό:
— Ελάτε αμέσως γιατρέ με «έει με
κομμένη ανάσα. Το κοριτσάκι μου
κατάπιε ένα χρυσό νόμισμα...
— Μην ανησυχείτε έρχομαι αμέσως,
απαντάει ο γιατρός. Τί ηλικία έχει;
— Είναι μιά λίρα του 1870... Σπάνιο
νόμισμα μεγάλης αξίας! απαντάει ο
Σκωτσέζος.
Τα οικόπεδα
Ό τα ν ο Πάπας Λέων ο Τ' πουλού
σε τα περίφημα εισιτήρια για τον
Παράδεισο για να χτίσει τον Αγιο
Πέτρο της Ρώμης, παρουσιάστηκε
μιά μέρα μπροστά του ένας νεαρός
και τον ρώτησε:
Οικόπεδα για την Κόλαση που
λάτε. Αγιε Πάτερ;
— Ευλογημένε! φώναξε ο Πάπας. Τί
ιδέα είν' αυτή: Ποιος αγοράζει οικό
πεδα στην Κόλαση; Οι καλοί χρι
στιανοί φροντίζουν να εξασφαλίσουν
μιά θέση στον Παράδεισο.
Τότε ο νεαρός - που οι Κεφαλλονίτες τον θέλουν πατριώτη τους και
τον λένε Γεράσιμο - πρότεινε στον
ποντίφηκα:
— Αφού Ά γιε Πατέρα, δεν λογαριά
ζει κανείς την Κόλαση την παίρνω
εγώ ολόκληρη. Πόσα θέλετε:
Ο Πάπας, επειδή ο Κεφαλλονίτης
επέμενε κι επειδή ρ σκοπός αγιάζει τα
μέσα, πούλησε ολόκληρη την Κόλα
ση στον παράξενο αγοραστή.
Την άλλη μέρα όμως ο Γεράσιμος
τύπωσε και οι'ρασε μιά προκήρυξη
στη Ρώμη που έλεγε:
•Αδελφοί! Σάς αναγγέλω ότι. σαν
καλός χριστιανός ανέλαβα να πληρώ
σω εγώ τις αμαρτίες όλων σας... ΓΓ
ουτό αγόρασα από τον Πάπα ολό
κληρη την Κόλαση και δε θα επιτρέψω να μπει κανείς άλλος εκεί μέσα.
Έτσι μην ξοδεύετε ν' αγοράζετε οικό
πεδα για τον Παράδεισο αφού κατ'
ανάγκη θα πότε όλοι εκεί, επειδή η
Κόλαση... θα είναι— αγκαζέ!

Σερβίας.
1920 Ο Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει
το Σαλιχλή IΜικρασιατική Εκστρα

TEÍOI.

1924 Ολόκληρη η Ιταλία συγκλονίστηκε
οπό τη δολοφονία του σοσιαλιστή
ηγέτη Τζύκαμο M a m ó n , που προκαλεσε μιά σειρά από αντιδράσεις
και τάραξε το πολιτικό κλίμα τη;
χώρος
1944 Οι Γερμανοί εκτελούν στο Λίοτομο
2 18 άτομα, από m onoiu 20 βρέφη.
45 παιδιά και 42 υπερήλικες.
1981 Ο πρόεδρος τη; Περσίας Αμπολχα
σάν Mnuvi Σάντρ επαύθη από όιοικητής των ένοπλων δυνάμεων της
χώρας, μετά από διαταγή του Ορη
σκευτικού
ηγέτη
Αγιατολλάν
Χομεϊνί.

ΠΟΛΛΑΛΕΦΤΑ
ΣΤΟ{(INZV590»

Εν», ο χυόνιο μετά την πρώ
τη Ty._ vino ύ όετεεάκτς Γ·όρν
τον ΤΓάνκοκ ανς-νέωσε τήν έττιτυχ-σ rou στον ίψετ£ νό αγώνα
τώι 500 μιλιών τής Ίνδ'σνοι/πό
λεως Οί 250.00C θεατές τής
Ινίκανσπόλεως
-παρακολουθού
σαν όοδιοι τόι άγώ .α καί έδι
ναν κουράγιο σ»όν Τζόνκοκ, ό
ταν á n t 'λούσε τήν Βέσ rou ό
Μηος Η ττυιλρ ττσυ εγινε μετσξυ
τού Τεόνχο< καί τού Μάρς θά
με/νη άξέχοστη σ ’ όλους τούς
θεατές
Ή κοτότοξι εχε· ωε έξής
1)

7 ζόνκοκ

(Γοι άιλπ κο τ)

2) Αλήρε (Πέ ακί)
3) Κάοτερ (Μάρτς)
4) Αλ Άνσερ (Λόγκχρον)
5 ) ¿ νέ6σ ( Μάοπς )
Μέ εή νίκπ του αότή ό Τζον«οκ κε-,δισε 290.ο09 δολλάρια
τά ά»-.ΐα μοιράστηκε μέ τό υ
πόλοιπε- τήμ Ακολούθησαν
ό
Mncc (215 Ó00 δολλάρια) κοί
ó K áa’tc <103 000 δολλ.). Ό
άτυχο; Φουτ n a o ' όλο πού έγ«α
τέλειψε ~£οδ.οε 71.000 δολλάριο ό Φιλλ-π ό Μπείτενχάουζεν
ό Γκά'.λο και ό Γ oui—» ■νγκτον οΙ

όποιο' έγκοτέλειψσν πολύ νωπέ

Βενζινάδικα Ί
τηλ. 25130
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Λαψάρας Βασίλειος
Σταδίου 122 τηλ. 23175
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νίκης-Βέροιας τηλ. 23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρηστός

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
Α μεσ η Δράση
Ο.Τ.Ε. <βλάβες)
131
199
Πυροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
33 3 3 3
ββε
32 5 0 5
Ραδιοταξί
62.555 -Οκ.ο66 Νοσοκομείο
Δ Ε Η Iβλάβες)
125
ΒΕΡΟΙΑΣ
25.749
Υύρευοη
23.434
Βερμίου Βενιζίλου
24.444
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343 Ο Σ Ε. (σταθμός)
IVMU
r¿h¿
23.131
Εναντι ΔΕΗ
2 2 199
Πυροσβεστική
26.726
Εναντι ΚΤΕΛ
22.200
26.920 Νσσοκαμεία
Ιπποκράτους
22.314
Δ
Ε
Η
Iβλάβες)
23.880
Πλ. Ωρολογίου
41.353
Ο Σ Ε (σταθμός)
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532 22.636
23 619
Π υροσβεστική
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23 364
24.080 Δ Ε Η Iβλάβες)
Έναντι ΚΤΕΛ
23 376
23.350
ΙΚ
Α
Ιπριυτ.
βοήθειες)
Μωραϊτη

Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

Πρωτότυπες σαλάτες
Οι συνταγές για σαλάτες είναι πολ
λές ποικίλες και καλύπτουν μια τερά
στια γκάμα. Από την πιο απλή συν
ταγή για σαλάτα καθημερινή, ως την
πιο εξωτική και πρωτότυπη. Ολες
λατρεύουμε τις σαλάτες που γίνυνται
συνήθως γρήγορα κι επιτρέπουν διά
φορους συνδυασμούς. Μπορούν να
συνοδεύσουν δυο απλά μπιφτέκια ή
ν' αποτελόσουν ένα ολόκληρο γεύμα
Βασικά, υπάρχουν δυο κατηγορίες
από σαλάτες: εκείνες που γίνονται με
βάση τα λαχανικά και οι πιο σύνθε
τες. που εκτός από λαχανικά ωμά ή
βρασμένα, περιλαμβάνουν πολλά
ακόμα διαφορετικά υλικά όπως π.χ.
ψάρι, θαλασσινά, κοτόπουλο, ζαμ
πόν. κρέας, τυρί, που συνδυάζονται
με διάφορα αρωματικά χόρτα και
περίπλοκες σάλτσες.
Μπορείτε να Φτιάξετε όποια σαλά
τα θέλετε, αρκεί να ξέρετε μερικούς
βασικούς κανόνες και να μπορείτε να
έχετε κάποια ποικιλία στις σάλτσες.

Οι σαλάτες. εκείνες μάλιστα **’
περιέχουν λαχανικά, αποτελούν®*
από κυτταρίνη και 94% νερό. *®
νερό αυτό περιέχει διαλυμμένες β**
μίνες και ανόργανα άλατα (καλώι
ασβέστιο κλπ.) στα πιο πράσινα φύλ
λα.
Τροφή θρεπτική, δροσιστική **
με λίγες θερμίδες, οι σαλάτες μ*1*
ρούν να βοηθήσουν όσους κάνου*
δίαιτα αδυνατίσματος, με την προϋ
πόθεση ότι θ αντικαταεττήσουν 1°
κλασικό λαδύξιόο με λίγο λάδι *®
χυμό λεμονιού.
Η σαλάτα είναι εύπεπτη: Εξάρι®'
ται ιιπό τα υλικά που περιέχει- Γενκά. η κυτταρίνη δεν προκαλεΐ προ
βλήματα στον οργανισμό.
Είναι σημαντικό να καθαρίζει
προσοχή τα λαχανικά, να τα πλένΟ*
καλά σε νερό, χωρίς να τ’ αφήνετε ν°
μουσκεύουν, γιατί έτσι θα χάσουν σί
πολύτιμες διαλυτές στο νερά βιταμί
νες τους, και ιδίως τη βιταμίνη £·
που είναι πολύ ειχιίσθητη.

Διακηρύξος
‘Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

χ α λ ικ ο ς τ ρ ω ε ις

ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύττει ότι την 5η Ιουλίου 1982 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 (λήξη παραδόσεως προσφορών) θα διενεργηθεί
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
(οδός Βερόης I - Βέροια) δημόσιος
μειοδοτικός διαγωνισμός δια του
συστήματος της δημοπρασίας δια
ποσοστού εκπτώσεως μετά γενικού
ορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.Δ. 1266/72 «περί εκτελέσεως των
Δημ. Έργων και του εκτελεστικού
του Π.Δ. 475/76 όπως τροποποιήθη
κε με το Π.Δ. 724/79, για την ανάδει
ξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου
«κατασκευή αρδευτικού έργου Κοι
νότητας Ριζωμάτων (1982) συνολι
κού
προϋπολογισμού
μελέτης
2.900.000 δρχ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έργα
Υδραυλικά κάτοχοι πτυχίου ανάλο
γου τάξεως σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις σχετικά με τη συναμικότητα πτυχίων εργοληπτών Δημ.
Έργων.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) εγγυητική επιστο
λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
58.000 η οποία πρέπει να απευθύνε
ται επί ποινή απαραδέκτου, προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ημαθίας και β)
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 για
το άθροισμα των εν ενεργεία εργολα
βιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου' 6 του Ν.
689/1977.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις δορές υποδοχής του
κοινού, στη Δ/νση Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
όπου υπάρχουν και τα τεύχη της
εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 8 Ιουνίου 1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ. Παπαδοπούλας
Νομ/κός με 3ο β.

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικό®
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Λασο
κτήματος Σελίου διακηρύττει ότι:
Την !6ην Ιουνίου 1982 Τετάρτι)
10-11 εν τω Γραφείω του Συν/σμο®
Κονίτσης 2 1 θα γίνη φανερά μειοδο
τική δημοπρασία δια την ανάδειξή
εργολήπτου δια την ανάθεσιν εργ®'
σίας εξορύξεως, φορτώσεως μεταφο
ράς 6Γ αυτοκινήτων. εκφορτώσεβΧ
και διαστρώσεως δια Γκρέϊντερ ορυ
κτού υλικού εις δασόδρομους Δασο
κτήματος Βουλόγγες Παλιογέφυρο
και Ά νω Μπάρα - Βώδι - ΤζιρνικιέζΠροϋπολογισμός
δαπάνης
300.000. Συμμετοχή δρχ. 30.000.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα
γίνη στις 19 Ιουνίου Σάββατο εν τω
συτώ τόπω την ιδίαν ώραν και τους
ίδιους όρους διακηρύξεως. Λεπτομε
ρείς όροι στα γραφεία του Συν/σμού.
Βέροια τη 9.6.1982
Ο Πρόεδρος του Συν/σμου
Σιμός Στέργιος

Προκήρυξη
διαγωνισμού
Από την ΓΕΜΕ (Γενική Επιθεώ
ρηση Μέσης Εκπαίδευσης) Ημαθίας
ανακοινώνεται ότι: Το Ίδρυμα Κρα
τικών Υποτροφιών προκηρύσσει δια
γωνισμό για τη χορήγηση 106 υποτροφία'ιν για την εκπόνηση διδακτο
ρικής διατριβής ή την εκτέλεση
συγκεκριμένου ερευνητού ή καλλιτε
χνικού έργου στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες στα
Γραφεία της ΓΕΜΕ. Ελευθερίας 8
Βέροια Τηλ. 26477.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Β ιομ/νία Επεξεργασίας φρούτω ν «Β ΕΡΜ ΙΟ Ν -Ν Α Ο Υ ΣΑ» προκηρύσσει διαγω νισμό δια την μεταφορά τω ν π ρ ο ϊό ν
των, οι ενδιαφερόμενοι να αποτανθούν στα τηλέφωνα
0332/41.832 και 41.830 δια να τους γναιστοποιηθούν οι όροι
του. Π ροσφοραί δεκταί μέχρι 22.6.82.
Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
ΑΒΡ. Τ Ζ ΙΒ Α Ν Ο Γ Λ Ο Υ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Λ ειτουργούν εντατικά τμήματα

Ρεκτιφιέ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ - Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΜΑ ΣΤΥΑ - ΣΑΣΣ ΕΝΩΜ/ΡΧΩΝ
Σ όλω νος και Ε. Μ πενάκη 41
Τηλ. 36.04.797 - 36.31.672 Α Θ Η Ν Α Ι

ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
180
170
140

κοκκαλάκια

100

μόνο ψαχνό
συκώτι

260
120

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
«

ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ

ΣΤΑΔΙΟΥ 136 ΤΗΛ. 23J44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

Α λ € * ό ν 6 ρ ο υ 1 7 τηλ. 2 9 .2 3 1

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

«ΛΑΟΣ»

Π*Μτη 10 Ιουνίου 1982

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΑ «ΤΣΙΚΟ» ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ξεκινώντας πολύ δυνατά και παί χον σακηές ενέργτες. όσο αγωνίσθηζοντας γρήγορα μπάσκετ η εφηβική καν.
Ο Καϊσίδης Ά γγ . φάνηκε απρο
ομάδα ίου Φιλίππου αιφνιδίασε την
νεανική ομάδα της ΓΕ Βέροιας και πόνητος - λόγω των πανελληνίων
εξετάσεων - βοήθησε όμως σημαντι
την κέρδισε με 100-30 ημ. 54-14.
Τα 5λεπτά: 16-0, 35-2, 42-7, κά την ομάδα του.
Γκίμας, Μπιτιβάνος πάλαιψην,
54-14 ημίχρονο 56-22. 75-25. 94-27,
όσο αγωνίσθηκαν. για την διάκριση
100 30 τελικό σκόρ.
Πρώτος παίκτης του αγώνα ο και πέτυχαν.
8α πλαισιωθεί απο αυτούς που δου
‘Ατυχος, για μιά ακόμη φορά, ο
Γεωργιάδης. Εντυπώσιασε για μιά
λεύονται τώρα».
Γιώργος Καϊσίδης. Λίγο πριν από
ακόμη φορά, για την δύναμή του κά
Είναι φανερά τα μακροχρόνια
τω από τα δύο καλάθια. Πέτυχε καλά τον αγώνα, στραμπούληξε το πόδι
σχέδια του κ. Γαϊτανίδη. Θέλει και το
θια με εκπληκτικές ενέργειες. Τον του και δεν μπόρεσε να αγωνισθίί.
πιστεύει αυτό ακράδαντα, η Βέροια
Από την νεανική ομάδα της Γ.Ε.
ακολούθησε σε απόδοση ο Μπλανα μην ξοδεύεται στις μεταγραφές και
τσιώτης. Το πάθος και η δύναμη Βέροιας - είναι όλοι τους παίδες - δκν
η επαγγελματική της ομάδα^να αποΑποκλείεται ξένος διαιτητής
αυτού του παιδιού μέσα στον αγώνα μπόρεσε να διακριθεί κανένας. Επ*·
τελείται καθαρά από Βεροιωτες παί
στον αγώνα μπαράζ Παναθηναϊ
είναι φοβερό. Μάχεται και κερδίζει σαν σ' ένα φοβερό Φίλιππο και υκεκτες, οι οποίοι θα ιδρώνουν για την
κού — Όλυμπιακοΰ.
τάγησαν δίκαια. Έχουν όμως πολλά
και τις χαμένες φάσεις.
φανέλλα που φορούν.
Τήν δήλωσι αύτή έκανε χθες
προσόντα και μπορούν να ουέβσον
Έ ξοχη εμφάνιση έκανε και ο Χρι
Εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυ
ό υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γ.
στοφορίδης. Οδήγησε με μαεστρία πολύ ψηλά. Χρειάζεται όμως να δεί
Κοτςοφάρας, ό όποιος τόνισε ότι
χία στα σχέδιά του και η Βέροια να
οΐ "Ελληνες διατπγταί είναι α 
την ομάδα του πέρασε έξυπνες πάσες ξουν προσοχή και συνέπεια στις προ
βγάλει και πάλι παίκτες δικούς της
ξία, καί μποοοϋν νά διαιτητεύ
και πέτυχε εντυπωσιακά μακρινά πονήσεις.
όπως είναι σήμερα οι Παπατζίκος.
σουν οίονδήποτε αγώνα όσο δύ.
Καλύτεροι παίκτες της ΓΕΒ ο
καλάθια.
X”Αθανασίου, Μαραγκός, Πουρσασκαλος κΓ αν είναι.
Νούλας, Δαβόρας, Αλεξίου. εί· Μπενάκης, ήταν όμως φοβερά άτολ
νίδης, Κατσώνης, Μπαλτζής κ.ά,
μος στις ενέργιές του. Τενεκετζίδης,
Β. Γ·
Βσσογλου και Καραΐσαρίδης έδειξαν
ότι είχαν το προσόντα να παίξουν
καλό μπάσκετ.
Καλή η διαιτησία των κ.κ. Λημητριάδη κσι Κασαμάκη. Στην αρχή φάνη
καν πολύ αυστηροί. Έδωσαν 9
φάουλ στα 5 πρώτα λεπτά. Γενικά
όμως δεν υπέπεσαν σκ σοβαρά σφάλ
ματα, ούτε αδίκησαν καμιά ομάδα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Καϊσίδης Ά γγ . 8.
γιά πλαιΠοπροσιιιπτίιι (χρίθηχι άτι ή Γχλαομάν ή ΙΚλαομά
Γεωργιάδης 21. Μπλατσιώτης 20.
„Mi n, τήν άπΛρΐ»Ί"Ι *'*( »ών τιλινιιιΐιιιν fvntáiiwiv Λπή
νης rivai τή αύτή πρήοιιιμο καί ίνιν» ‘Ελληνας Λπή τή 1975),
Χριστοφορίδης 26. Δαβόρας 7, Νού
τήν ΆΟληιική ΛικιιιιΙή κ. Κουμπί), ι) U.I1 Λ Η fxplvc «ική.τιλας 9, Αλεξίου 4, Γκιμάς 3, ΜπιτιβάΎστερα άπή τήν Λπήρριψη τών Κατάατων ή 6ι<θμολογϊα
μο νά πιριμένιι τήν Λπόψιιοη του ΣνμΤκιυλιιιυ ϊ-.Ηιχραττίιις
παραμένπ ήπιιις (ιαμορφώθηκΙ, μέ μοναδική έχχρτμΛτητα
νος 2, Θεμελής.
γιά νά (Spion ή Λχι τήν Λγώνιι μπαράζ Όλυμπιακοΰ·
αύτή πού ύπάρχπ μίταξύ 'Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού καί
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ: Μπενάκης 12,
Μαναθηνιιΐχοΰ. »
θά λιΊΙιϊ Λπή τή ΣυμΑοήλιο Έπικραττίιις.
Τενεκετζίδης 5. Μουρατίδης 2,
Τήν παραπάνω δήλωοη íxnvr χΟίς lipáfto ιιτήν -Μ» 6
Αργεντόπουλος, Καλιιϊτζίδης 1. Βά·
npórhpoc ιής Ιί.ΙΙ.Λ I: κ Γ Aíftic x«l η υιιικΛή Έκπλκιιιχή
υ K lim a
σογλου 6, Γεωργούλας, Καραίοαρί'Επιτροπή πού imviftplm« άργύτερα 6(ν δριοι· τήν άγωνα
πού nrpiμένουν νά μάθουν Λν γίνη ή 6έν νίνι-, ήλοι ο( Έλλη
δης 4.
ΆπολοΥήθηκ» χθές ατήν κ. Ρουμπή. γιά τις γνωστές 6ηλώ·
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
νες Φίλαθλοι.
οτις του, ό πούοοφαιριοτής τής Ρή6ου Κιύπης. πού rlnr, μ«·
Σημιτώντιαι δτι πριν παρΙΙνι αύτή ή Απόφαση. Τά μέλη Του
τοζύ άλλων:
6ιά ιή; Ε.Π.Λ 1 Ίχαν πλΐ|μοφορη11τ1 Λπή τήν κ, Κουμπί) τήν
«Τις Ληλώιΐίΐς τίς έκανα τηλτφωνιχώς οέ ‘Αθηναίο 6ημοΛπήρριψη κιΐί ιων trXnnalwv ένατάαπηνπαύ ήοαν ιιΐ ίκκρι··
οιογράψο πού έπικυινιίινηοτ μιιζί μου χΓ 6χι ιηήν Ρή6ιο κ.
μότητιι.
ΛΑΟΣ
Τοαλαχούρη τήν όποιο γνωρίζω πολύ καλή, Πίπα απαντών
Συγκτκριμίνα Δπορρίιι ΙΙηκαν οΙ παρακάτω ívmáaeic:
τας
οέ
έρωτήοης
Λτι
«τό
μάτς
μέ
τήν
'Ολυμπιακή
ή
όμάήιι
μου
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
• Τού Ήριιχλή κατά τού Παναθηναϊκού γιά Αντικανονική
6έν ΛπήδιιιΠΓ αήν σύνολο, μέ ά,ιοτέλταμά νή στενοχωρηθεί ή
«υμμπιιχή των Νικολάτ Νιήκιν (χρίθηχι 6τι ή Μπουμπλή;
ΝΟΜΟΥ ΗΜ ΑΘ ιμ ^
πράτόρύς της κα( οΐ φίλαθλοι τής Ρήόου. Ακόμη ότι ήταν
ι(χι· ύιαγραμτί Λπή τή δύναμη του Παναθηναϊκού, μΐ τήν
xaXûtrpu γιά μένα πού ávTixuTaotáOnxav γιατί ίιέν θά (Βίο(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε!
άκύοωαη τού ύτλτίου του. ύοττρα άπή Λπήιρηση τού
ρούσα νά χάνω τίποτι γιά τήν ήμάόα. λήγψ τής γι νικής κακής
Ιδρυτής
Λ.Ϊ.Ε.Λ.Δ).
άποόήοτως. Δέν ιίχα πρόθεση νά θίξω χΓ ούτε fllija μέ 6οα
• Τού Ηρακλή κατά τού ΙΙανιιΟηνιάκού γιά τήν Αργυρή·
"
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
είπα κανένα συμπαίκτη μου, Καί πριν καί μ»τά τήν Αγώνα δίν
πουλιι μέ τή οίηολογική ήτι ή παίχτης τίχι Λιλτίο ΕΙΙΟ, πού
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ύπήρζτ ένόιαφέρον Λπή τρίτον ή τρίτους γιΛ τή Αποτέλεσμα
τού χορηγήθηκε μετά τήν πολιτηΥρέιηηιτή του οάν "Ελληνα;
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
τής ουναντήσεως. ΑύτΛ πού σας λέω τώρα είναι έκεΐνα πού
• Τής Λάριιια; κατά του Παναθηναϊκού γιά τήν Άργυρό·
Διευθυντής
είχα ιηήν τηλεφωνική επικοινωνία καί Λεν νομίζω πώς Αποτε
πουλυ iviu τόν Ιδιο λόγοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
λούν παράβαση τού άρθρου ύ0,..·,
• Τού Παναθηναϊκού xatá του Ηρακλή γιά τούς ΡαγγέΌ χ. Ρουμπής άν»6αλε τή λήψη Λποφάοεως γιά τήν Πupa
(Εδέσσης 1)
λωψ. Δημητρών· (κρίθηκι· ήτι τή ουμΟήλαιο τού Γ. Καραίακου
σκευή, Προηγουμένως ό κ. Ρουμπής χάλευε γιά «διευκρινί
Υ ιιιύθυνος
λύΟηκτ <|ΐπρόοθ(θμιι άπή τάν Ηρακλή).
σεις» Λύο Λημιχηογράφους.
• Τής ΛΙ:Κ κατά τού ΠΑΣ Γιάννινα γιά τήν Γχλασμάνη.
Τυπονροφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Μ εγάλα ζευγάρια
(Ιπττοκρστους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ató Κύπελλο
Μητροπόλεως 72
μπάσκετ.
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ

Να δείξουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα
μικρά ποδοσφαιρικά ταλέντα

Το οικονομικό πρόβλημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ. εδώ και 4 χρόνια αναγκα
ία τις εκάστοτε διοικήοεις να ρίχνουν
Τ0 βάρος μόνον στην επαγγελματική
°θάδα, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη
αημασία στο ερασιτεχνκό τμήμα ή
το εφηβικό, τα οποία ναι μεν υπήρ
χαν, αλλά δεν δουλευόταν όπως
έπρεπε
Νά όμως που εδώ και 4 περίπου
μήνες γίνεται μιά πολύ καλή δουλειά
μπεπιμελεια και σε βάθος από τον
προπονητή των εφήβων και ερασιτε
χνών του ΓΑΣ κ. Σπόρο Γαϊτανίδη, η
οποίο όπως ο ίδιος, τονίζει θα φέρει
αποτελέσματα μετά από δύο-τρία
χρόνια. «Όταν ανέλαβα τα τμήματα
“άτά, το μεν ερασιτεχνικό είχε γύρω
°τους 16 με 17 παίκτες, μόνον όμως
δελτία, αφού οι περισσότεροι
ήταν σπουδαστές ή στρατιώτες που
°εν μπορούσαν να πάρουν μέρος όχι
μόνον στις προπονήσεις αλλά και
ήτους αγώνες, ενώ στους εφήβους
ήταν 3 με 4 παιδιά. Λέω την αλήθεια
°σο πικρή και άν είναι και χωρίς να
Βέλω να θίξω τους προκατόχους

μου».

Τα λόγια του βγήκαν αληθινά.
5Χ0 πρωτάθλημα ερασιτεχνικών ομά
δάν της ΕΠΣΚΜ, στο οποίο πήρε
Μέρος και αυτή της ΒΕΡΟΙΑΣ, η
Οποία σε δύο αγώνες την τελευταία
οτιγμή συμπλήρωνε I Ιάδα και αυτό
μΕ την προσθήκη του αναπληρωματι
κού τερματοφύλακα, στην θέση του
αριστερού μπάκ. Θα αναρωτηθούν οι

ΚΙΒΩ

φίλαθλοι μα καλά τόσες μεταγραφές
έκανε τα τελευταία-δύο χρόνια η Βέ
ροια από ερασιτεχνικά σωματεία της
περιοχής, πού είναι αυτοί οι παίκτες;
Μα όταν δεν υπάρχει το ενδιαφέρον
από ψηλά τότε και οι παίκτες απο
γοητευμένοι και μιά μέρα σταματούν,
αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους
πει ότι πρέπει να κάνουν λίγο υπομο
νή και ότι θα φτάσει και αυτών η
ώρα.
·
«Αυτήν την στιγμή» συνεχίζει ο
κ. Γαϊτανίδης «στο ερασιτεχνικό τμή
μα είναι ακριβώς 12 άτομα που προ
πονούνται ναι παίρνουν μέρος στους
αγώνες. Για την φετεινή σαιζόν θα
συνεχίσω με αυτούς και στην νέα
περίοδο, άν φυσικά παραμείνω στην
θέση μου. θα προωθηθούν έφηβοι οι
οποίοι θα καλύψουν τα κενά των ερα
σιτεχνών. Πιστεύω ότι έστω και από
αυτούς τους 12 ερασιτέχνες υπάρ
χουν άτομα που μπορούν να αγωνισθούν στην πρώτη ομάδα και η αρχή
θα γίνει από τον Σερεμέτα τον οποίο
θα προτείνω στην διοίκηση να εντα
χθεί στους επαγγελματίες».
Γυμναστής στο επάγγελμά τουο
κ. Γαϊτανίδης σε γυμνάσιο της Βέ
ροιας, κατάγεται από το Ζερβοχώρι
Ναούσης και πρωτόπαιξε μπάλλα
στη Βέροια, ενώ τα τελευταία 9 χρό-

νια αγωνίστηκε στον Αλμυρό Αρι
όαίας. Φέτος που πήρε μετάθεση για
τη Βέροια, αποφάσισε να προσφέρει
κάτι και αυτός μετά από τόσα χρόνια
απουσίας στην ομάδα που πρωτοαγάπησε. Έτσι από τον Φεβρουάριο του
'82 είναι προπονητής των εφήβων
και ερασιτεχνών του ΓΑΣ, ενώ
παράλληλα γυμνάζει και τους επαγ
γελματίες. Ό λο του όμως το είναι και
την όρεξη τα δίνει στα πιτσιρίκια
(προεφηβική ομάδα) ηλικίας 12 έως
15 χρονών, για τα οποία λέει: «Από
τον Φεβρουάριο που ανέλαβα υπεύ
θυνα, μέσω του τύπου ή και εμένα
του ίδιου, ήλθαν και δοκιμάσθηκαν
γύρω στα 200 παιδάκια. Μέσα σε δύο
μήνες μπόρεσα και ξεχώρισα από όλο
αυτόν τον αριθμό 40, επάνω στα
οποία γίνεται μιά σωστή δουλειά κά
θε Σάββατο απόγευμα και Κυριακή
πρωί στο γήπεδο της Βέροιας και μά
λιστα αυτές τις δύο μέρες παίζουμε
διπλό. Την Τετάρτη που μας πέρασε
είχα μιά συζήτηση στα γραφεία της
ομάδος με όλους τους γονείς των
παιδιών αυτών, βγάζοντας ορισμένα
χρήσιμα
συμπεράσματα.
Ό πω ς
προαναφέραμε στην νέα σαιζόν θα
προωθηθούν από αυτό τα παιδάκια
στο ερασιτεχνικό τμήμα και μέσα σε
τρία χρόνια η επαγγελματική ομάδα

ΤΟΠΟΙΟΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΥ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137
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Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ της ΒΕΡΟΙΑΣ, στην οποία γίνεται μιά δουλειά σ»
βάθος n é wv προπονητή κ. Σκύρο Γοκτανίδη, κου ακονίζεται στην φωτογραφία με
τους «μαθητές tou».
ΕΠΑΝΠ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Καραΐσαρίδης, Σεβαοτίδης, Παπαδοπούλας Κ., Ψωμιάδης, Πετρίδης, Χ 'Κώοτας, Αθανασίου, Δαραής, Δημητρόπουλος, Τζήμος.
ΚΛΘΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Χριστοφορίδης, Παυλίδης L, Συμεωνίδης, Καλεμκερίδης, Χ ΑΘανασίου, Γκαϊτατξής. Παυλίδη; II.

ΚΑΤΩ ΟΙ ΜΠΛΕ,
ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τοέας, Κουκουράκης, Χαρπαντίδης, Ηιιπαδόπουλος Κ.,
Σφραγίδης. Παπανότας. Απλακίδης, Γειοργιάδης !.. Γεωργιάδης II., Κεχάογλου.
ΚΑΘΙΕΤΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μουρατίδης, Ντζπχάνης, Χαλατζούκας, Αδαλόγλου,
Τζιατζιάς, Λουκάς, Γεωργιάδης II.

Λ Α Ν Ε ΙΤ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Ό κ. Κατσιψάρας
δέν θέλει
ξένο διαιτητή
στο μπαράζ

Καί τώρα περιμένουν τό

Συμβούλιο Ε πικράτειας

Παραλειπόμενα

Από τον αγώνα της Βέροιας
• Οπως σε κάθε αγώνα μέσα
στην έδρα τους οι Βεροιώτες παίκτες
συναντήθηκαν μετά την προπόνηση
της Παρασκευής στα γραφεία του
συλλόγου την Κυριακή το πρωί, γευ
μάτισαν όλοι μαζί και πήγαν στο γή
πεδο.
• Την Κυριακή το πρωί έφερε
από το Καμπάνι του Κιλκίς όπου
παρουσιάστηκε φαντάρος την Πέμ
πτη 3-6 τον Γιώργο Μαραγκό, ο Σάκης Αλαμπουρινός με το αυτοκίνητό
του.
• Πολλά πειράγματα για το και
νούργιο του κεφάλι δέχθηκε ο Μαρα
γκός από τους συμπαίκτες του. ενώ
δεχόταν και της συμβουλές του
Γιώργου Μίλη θεωρείται πλέον
«παλιιισειρά», αφού εχει στον στρατό
17 μήνες.
• Ο αγώνας Βέροιας - Πιερικού
καλύφθηκε και από το ραδιόφωνο

από τον σταθμό της ΥΕΝΕΔ και
συγκεκριμένα από τον γνωστό σπόρτ-κάστερ κ. Θεοδώνη που είναι όπως
μας είπε λάτρης της πόλεως της
Βέροιας.
• Φίλοι έξω από τους αγωνιστι
κούς χώρους οι Παπατζίκος - Μίσχος
χαιρετήθηκαν πριν από τον αγώνα,
όπως έγινε και με τους περισσότε
ρους αντιπάλους λόγω της γειτονικότητας των δύο πόλεων.
•
Πιό ελαφρές προπονήσεις ζή
τησαν από τον γυμναστή κ. Γαϊτανίδη οι παίκτες της Βέροιας μετά τον
αγώνα, γιατί όπως είπαν τώρα έχουν
αντίπαλο και την ζέστη. .
• Χατζάρας και Μίλης έπαιξαν
σαν αλλαγές, ενώ στον πάγκο κάθησαν μέχρι το τέλος οι Κατσώνης,
Χωματάς και Αδαμόπουλος,
• Από τον Πιερικό έπαιξε μόνον
ο Γιώργος Σιούτης, κόντρα στην
παλιά του ομάδα.

Από τον αγώνα της Ναούσης

γιά τh νάρκη
στις άχλαδομηλιες
έντομοκτόνο Λανέϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόνΙούνιο καΠούλιο
• έχει διασυστημική δράση · μαζί μέ τή νάρκη καταπολεμά
καρηόκαψα, μελίγκρα, φύλλα καί ψώρες
*1ο ΙΑΜΝΑΓΕ όνο» nOOttw—ι »6μ· —ro u te » της ου POUT

• Το μεσημέρι της Κυριακής ανα
χώρησε η αποστολή της ΝΑΟΥΣΑΣ
και κατ' ευθείαν για το γήπεδο των
Γιαννιτσών, ενώ την συνοδέυσαν ο
πρόεδρος κ. Νίκου και οι έφοροι κ.κ.
Καραγκούνης και Μπέκας.
• Πολλοί φίλαθλοι ακολούθησαν
την ομάδα στο δύσκολο παιχνίδι με
τα γειτονικά Γιανιτσά, ενώ καθ' όλην
την διάρκεια του αγο'ινος παρώτρυναν τους παίκτες με διάφορα συνθή
ματα. _
• Γνωστός ήτανε ο διαιτητής του
αγώνος κ. Καραπυδάκης αφού είχε
διευθύνει το παιχνίδι Ναούσης Βέροιας.
• Απόντες από την ομάδα οι:
Χαλβατζής (απέχει των προπονή
σεων) Μπασιάκος (τελεί υπό τιμωρία
μέχρι τέλος της σαιζόν) και Μοσχολιός τραυματίας.
• Το παιχνίδι παρακολούθησε και
η ομάς του ΒΕΡΜΙΟΥ, μια και μετά
τα γεγονότα με το Πλατύ, έθεσε την
παραίτηση μέχρι τέλος της σαιζόν.
• Τους πρώην Γιανιτσιώτες παί
κτες Βένο Μαντζούκη στις κερκί
δες. που ήρθανε να παρακολουθή
σουν το παιχνίδι, μιυ και το δικό
τουε έχει τελειώσει.
• Με τους ποδοσφαιριστας των
Γιανιτσών τα είχανε οι φίλαθλοι στο
τέλος του αγώνος για την άσχημη
εμφάνισή τους. Μάλιστα ορισμένοι
κινήθηκαν με άνριις διαθέσεις προς
τού τερματοφύλακα Σοββοολίδη
• Στο φύλλο αγώνος ο αινιγματι
κός διαιτητής Κ· Καραπυδάκης έγρα
ψε: «έδειξα κόκκινη κάρτα στον
αρχηγό της Ναούσης Αγγουρά διότι
παρ' όλο που έδειξα το σημείο του
πέναλτυ, με διαμαρτυρήβη με έντονο
τρόπο και στον Φύτο για καθυατέρη-

ση του uyiuvu;.
•
Ατύχημα συνέβη, ευτυχώς
χωρίς τραυματισμούς, όταν πέντε
οπαδοί της Ναούσης. στον δρόμο
ανετράπει το αυτοκίνητό τους χωρίς
βέβαια να τραυματισθεί κανείς από
τους επιβαίνοντας, που συνέχισαν μ'
άλλο αυτοκίνητο και βρέθηκαν κοντά
στην ομάδα τους.
• Στο τέλος του αγώνος, ενθου
σιασμένος ο προπονητής κ. Γιάντσης
από την απόδοση του Διαμαντή είπε
να προσέξει την εξωγηπεδική ζωή
αυτήν την εβδομάδα, αφού πρόκειται
να τον χρησιμοποιήσει.
• Ο κ. Καραπυδάκης, όταν έπαιξε
διαιτητής στο παιχνίδι Ναουστκ Βέροιας είχε αποβάλει τότε τον
Μαλιούφα, ενώ οτο προχθεσινό παι
χνίδι απέβαλε και τον Αγγουρά.
• Κοντά στην αγαπημένη του
ομάδα βρέθηκε και ο Περγαμηνός
που ήρθε από την Καστοριά για να
παρακολουθήσει το παιχνίδι και να
εμψυχώσει τους παλαιούς συμπαί
κτες του.
• Στις κερκίδες των Γιανιτσών
διακρίναμε τον Ρα|3ούση της ΑΕΚ,
που κατάγεται από τα Καλύβια και
ήρθε να παρακολουθήσει, όπως ελεγε
τον συγχωριανό του Μαλιούφα.
• Με το που ισοφάρισε ο Μητρούσης. οι οπαδοί της Ναούσης ξέσπα
σαν σε χειροκροτήματα ενθουσια
σμού. ενώ ο Παπτιδόηουλος έτρεξε
προς στο μέρος τους και μοίραζε
φιλιά.
• Πολλοί φίλαθλοι από τυ Καλύ
βια ήρθανε να ενισχόσουν την Νάου
σα, αφού με τα χρώματα της τελευ
ταίας, αγωνιζότανε και ο συγχωρια
νός τους Μαλιούφα; Διονύσης.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

Δύο μεγάλα ζηιγάρια, δ,τως άλ
λωστε άναμενόταν, Μγαλε ή χθεσι
νή κλήρωση τών ήμιτελικών τού
Κυπέλλου μπάσκετ: Π ψ αθηναιχής
έναντίον ΑΕΚ στή κλειστό τον
« Ά π . Νικολαίόης» κα( ΠΑΟΚ'Ο λυμπιακό; ατή Θεσσαλονίκη —
άγνωστο τό γήπεόο πού θά γίνει τό
μάτς.
ΟΙ ήμιτελικοί θά γίνουν ατίς 18
Ιουνίου ένώ 6έν όρίσθηκε ό τελι
κός.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωμστείων-Συλλόγων-Γ Π.Σ,-Κοινοτήτων
Α.Ε «α. ΕΠΕ
Δήμων - 0"ργσνισμών
Ε Γ Σ. - Τραπεζών

δρχ. 1500

δρχ. 2 0 0 0
όρχ· 3000
δρχ 4.000

• Χειρόγραφα όημοσιευό
μένα π όχι υεν επιστρέφοντοι.

Μικρές Αγγελίες
ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
160 τ,μ. ενοικιάζεται σε δύο ορόφους (κατάστημα και αίθουσα) μι
εσωτερική σκάλα. Πληρ. τηλ. 031/515238, 650288 και Βέροιας 27969.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
στον Προμηθέα (στην πλαγιά) 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λοάξ
κατασκευή. Πληρ. τηλ. 031/515238, 650288 και Βέροιας 27969-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ή προοφέρεται για αντιπαροχή 150 τ-μ. στην οδο Κεντρικής. Πλημ.
τηλ. 031 412051 βεσ/νίκη.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ O IK C..ΕΔΑ
Επί της οδού θέσ/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ
22 5 8 6 Βέροια.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
ΜητροπόΑβως 16 τηλέφ. 23051

ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Σε τρείς μήνες η ύλη μιάς χρονιάς
{με ενδιάμεση διακοττή για ξεκούραση)
Μ ή χάνετε το καλοκαίρι σας
αλλά επ ω φεληθείτε

Πέμπτη 10 Ιουνίου 19&2

ΛΑΟΣ

-ΕΛΙΔΑ 4η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΔΡΑ

ΣΤΗ

ZAXAPEQ I

Ι~
α. ε.

Ο αναλφαβητισμός στην Κοινότητα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπολογίζεται δτι 10-15 έκ. άτομα αδυνατούν νά διαβάσουν καί νά γράψουν

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ 31nc ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981
(ΧΡΗΣΗ 1. 1. 1981 - 31. 12. 19811
19 8 0

ΑΡΧΙΚΗ ΛΞΙΛ
125.603 580
284.923.730
583.400.786
144.578.385
142.045.373
46.723.725
105.510.541
30.802.133
32.509 485
1.960 517
230.469.624
25.548.032
44.862.197
574.610
201.074.546
4J99.503
LÄM 786.765

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

_

19 8 1

TTïOAomo

1.927.473
430.965
3.442881
—

125.603 580
33.747.474
31268.460
29.616983
69.234.988
7399342
23.662.635
10099.747
21.925 772
8288
72 562,192
2 5 3 48032
42.934.724
141645
197.651 665
4.399,503

1308.999 755

695.787.030

251.176256
552 152 326
114.961.400
72.810-583
39.324.383
81.647.906
20 702.386
10383.713
1.952.229
157.907.432
—

55.903.761
251.900.950

42.848.984
212891025

13.054.777
39009.925

»07 804.71!

255.740.009

52.064.702

T15.97l.402
SJ1.969.426
L647.940.828

289.057.627
ΙΛ14.117 797
1303.175.424

426.913.775
917851.629
1.344.765.404

8.998.600
4S69.530.904

—

2Λ 67.915.168

8 998 600
2.101.615,736
»

10.715.917
1 885.724.107
97.344.792
25348032

—
—

—

—
—

2019.332848

(1) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γέρισδα
Κτίρια
Μηχανήματα
Εγκαταστάσεις
’Οδικό Δίκτυο
Μειαφορικά Μέοα
"Οργανα - Εργαλεία

'Εξοπλισμέ!*; Γραφείων
Μηχανές Γραφείων
Βιβλιοθήκη
Δαπάνες · ΙδρΟσεω*: χαϊ Οργάνωση«*:
(2) *Έξρδα Επομένων Χρήσεων
Τόκοι χρηματοδοτήατως κατασκευής εργοστασίων
Εμπράγματα δικαιώματα
Πάγια γιο έγκαιόσταση
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παγίων Στοιχείων
ΠΑΓΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ Α.Ν. 147/67
Κτίρια
Μηχανήματα καί Εγκαταστάσεις
ΠΑΓΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΣΤΟ Ν. Δ. 11/78/71
Κτίρια
Μηχανήματα καί Εγκαταστάσεις
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
(1) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ
Δάνεια Δημοσίων Επενδύσεων
Δάνεια Τραπεζών
Πιστώοεις Προμηβευιών
(2) Ταμείο "ΑλληλοβοηθεΙας Προσωπικού

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ

125.485.047
516.144.095
583.179.502
150832 108
151 198 588
46.7o8.380
110263.835
35.899 582
32.791298
2.143.911
260.407.571
2J.468.303
29.157.004
574.610
154078.819
6.625.729

.. .
262.028 877
342.980.709
II 9.905.703
80.105345
41.023.700
91.315.623
24.681.189
16.010.165
2 135.469
145 416.172

2.005.018382

24382890
.459.696
10 138 481
—
1J60.580.019

125.485.047
54.115218
40 198 791
50.928 405
71.095.243
5.744 680
18948212
9.218.393
16.781.133
8.442
114.991.399
21.468-303
4 774.114
1)4.914
125.940.338
6.625.729
644.438363

55503.761
251878.828
307.782.589

47,169 610
215.468.185
262.637 795

8.734.151
56.410 643
45.144.794

,801.004300
2.050.484.685
2.851.489.183

548.806832
1242 623220
1591.430.052

452.197,668
807.861.463
1260 059.131

9.495.000
5.173.785.154

—

3-2 »4.647.866

9.495,000
1.959 137288

—

—
—

5.463.035
2.101.150.182
59.088.500
21.468.303

8.633.557.853
329614
507782.454
3.869.957
399.583.734
118.951342
68259.994
585.694.046
625.206.720
60.920.964

11803.956878

—

82282888

—

—
2.187.150.020
(228.012.732)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1J75.595.4J2
1.204.987
151996 669
9-374.462
195.358.671
132.556.944
82202.455
345.999 J 9 6
545.030811
I81.U05.644

(3) Έτοιμα Προϊόντα
Προϊόντα ήμικατειργασμένα
Υποπροϊόντα
"Υποπροϊόντα οέ τρίτους
Σπόροι τεύτλων
Εϊδη συσκευαοίας
Βοηθητικές Ολες
Καύσιμες Ολες
Ανταλλακτικό καί ¿φάδια αναλώσιμα
Γεωργκιά έφόδιο

2898.323 J71

Απαιτήσεις
Ελληνικά Δημόσιο. Διαφορά τιμής Ζαχάρεως
Πελάίες .
— ΑΣΟ
— Λοιποί πελάτες
Πισιώσιις έξωτερικοϋ γιά άγορό κυκλοψ. ένεργητιηού
Προκαταβολές διάφορες
Εκκρεμείς Λογαριασμοί
Χρεώστες διάφοροι
Δαθϋστς έγγυήσας
Γραμμάτια σέ Τράπεζες για είσπραζη
Έπισφολείς όπαιιήσεις
'Ομαλό, -·ς
Έξοδο έπομένης χρήσεως

2654.440 926
159.429.694
96273659
7.542.957
22.049862
13.657.924
55.910 446
14)39600
24.910.260
13.360
6,961360
17.438.947

8.364.701
IJ86.330.906

5.059.669 795

1394.695.607
7 352.688.775

231 600 384
58.089.945
91.916 390
672.586 663
1334.190287
244.925 293
32265.034
240 000.000

2.905573.996

4.447,114,777

Διαθέσιμο
Ταμείο
Τράπεζες - Και σβέσεις όψαος
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ Εα
ΝΈΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΤ1ΣΕΙΣ
-Χρεολύσια Δανείων 1981
Τάκοι Δεδουλευμένοι Δανείων και Πιστώσεων
Προμηθευτές
Ιΐκτιωιές διάφοροι
(4) Πιστώσεις Τραπεζών
Ελληνικά Δημόσιο
‘Ασφαλιστικοί ‘Οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα

154.740.431
304.774.309
421 606.346
19.608.499
27 873.550
4 454.434
284.164597
1.059.083
20.949.290
13.360
6.670.060
20.642.725
7.985548
782.727.050

190.185201
67 085 153
84.792843
895.694.128
5583.180 611
686.240.447
30.745,562
300.000 000

1266556.684

790.712398
»3.061226.160

7857323.945

4529.397.665

1.485.441.074

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΑΣ
Εγγυητικές Επιστολές Τρίτων
Γραμμάτια Πληρωτέα πέ έγγόηση
Εγγυήσεις δυθεϊοες άπά Τράπεζες γιά έμδς
Εμπορεύματα τρίτων γιά φύλαξη
Λοιποί Λογαριασμοί

619 3 4 2 3 2 0
564.000.000
328.124.417
173 773 353

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.157.642.406
55.384,759
583.731.409
268.173.877
90.177.068
2 536218
29591.788

66.833.563

1213.027.145

841.063.923

548569.601
281.536.038

371.963222
60.403831

3.000.000.000
149.876.000
276.642.471
1.548.767.830
5.182

4.975.289.483

166.096.236
320.000.000
260.348.483
784
»73.333.353

919.778.856

2.190.963.609
169.158.974
504.084.868
470.433.551
138.932.190
8.704.072
99.216.465

305.180.546

I 598^35.582
767.887.001

Πλέον : 'Υπόλοιπο κερδών Mpof|y(*ú)it-vft<;
KuOupó κέρδη γιά δίανιηπ)

745.893.282

16.626.000
240.000000
49.483 680
12 370 920

AI ΑΝΟΜΗ ΚΑΠΑΡΗΝ ΚΚΡΛΛΝ
Τηκιικά Λunlit |iu«i»u>
Μίμκηια έιιϊ μποχών 3.000.000X 100 δρχ. ι κ/μπτι
Άψο<χιλόγηιο άικιΜι μαιικύ Ν, Λ. 1078/71
Κ(/πΐ)ατ| Ν. Λ 1078/71 γ*Λ Κεφάλαια Κ.ινερτι .»μ.
Υπόλοιπο »m Νέα

39.269.000
300.000 000
325.296.880
81.524.220
3.182

26.624.015
9.144.911

17,479.104
785.566.105
59.474.287
745.891.818
1.464

(| < 482 064

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΙΣΤΕΩΣ

®

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981

73.685.890

318.479.515
2 549
518.482.064

I 464

’Α σφάλιση
τουριστών

2.366.122.583

332515 861
14,034.346

(39.449361)

Υποδομές μεταφορών
καί ίδιοι πόροι

ΧΡΗΙΕΟΙ

Μικτό κέρδος άπύ πώληση ζυλάρεως
Μικτό κέρδος άιιά ιιώληση ’Υποπροϊόντων
Μεΐον: Δαπάνες Διοικήσεως
Δαπάνες Χρηματοοικονομικές
Δαπάνες Διαθέσεως
Λίάφ<>(Η)ΐ Φόροι καί Τέλη
Χορτόστμκ) διαφοράς τιμής ζαχάρεως
‘Ληοσβέσβίς χρήοης
558.682393
Μεΐυν βοές κοσιολογήθηκαν 284.998.503
Είοψοικϊ ύιιέρ Ε Ο.Κ.
650.996.368
Μι*Ιον Είιπηιάί,εκ:
347.8>5.822
Πλ&Ον ; 'Ανόργανα Eoofoi
Μεϊον: Ανόργυνα Έξοδα
ΠΡΟΚΥΨΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΙ-ΙΣΕΙΙΣ
Mciov: Φόρο»: εΙσοδήματΟς και efopopà ímfcp O TA

20.956.470

5203302.215
4S75.289.483

Ι ΔΙ Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικά Κεφάλαιο (μετοχ. 3.000.000X 1.000)
Τακτικά Άπσθεμοιικά
’Αφορολόγητο ‘Απαθεματικό Α.Ν. 147/87
Αφορολόγητο ‘ΛποΟεμαιικό Ν Α 1078/71
‘Υπόλοιπο Κερδών οέ Νέα

Τό Συμβούλιο (Υ π ο υ ρ γο ί Παιδείας) σία θά πρέπει «ά Αποδοθεί στήν ά ν η -ο ^ ξ ία ς , Π ροτείνεται έξάλλου ή συδέν Ασχολήθηκε, δ π ω ς προκύπτει Εμ μετώπιση τής αύξανόμενης δυσλε-νεργασίΛ τής Ε π ιτρ ο π ή ς μέ διακυμεσα άπό τις Επίσημες δηλώ σεις του, ξίας πού παρατηρεϊται τά τελευταίαβερν-ηηκούς όργανισμούς, δπ ω ς ή
μέ τό θέμα τού Αναλφαβητισμού ό ό χρόνια.
ϋΝ Ε Β Ο Ο . Ά να φ ερ όμ ένος στήν Έ λ ποιος ύπάρχει στην Κ οινότητα καί Σ χεη κ ή πρόταση τροπολογίας π ο ύ χ ^ δ α ό κ. Κ αλλίας είπε δ η δ άναλφαμάλιστα σέ βαθμό πολύ μεγαλύτερο Εγινε δεκτή καλεί τά κράτη μέλη νά βη-πσμός μειώθηκε στά σημερινά έΑπό 21% πού Αντιστοιχούσε
Απ' δ,τι πιστεύεται. Ή Εκτασή του εί σ υ ν το ιίσ ο υ ν τις Ερευνές τους γιά τήν
ναι σημαντική δ χ ι μόνο στις μεσο Ανάλυση τού προβλήματος της 6υ- τό 1951.
γειακές Αλλά καί στις βόρειες χώρες
τή ς Κ οινότητας.
Ώ ς Αναλφαβητισμός θεωρείται μέ τή
στενή Εννοια τού δρου ή Αδυναμία Α
νάγνω σης. γραφής, κατανόησης κιιί
Αρίθμησης σέ δεδομένα δρια ήλικίας.
Στή διευρυμένη Εννοια ό δρος περι
λαμβάνει καί τήν Αδυναμία πλήρους Μ έ στόχο τή χρηματοδότηση προ τώ ν κυκλοφοριακών δικτύω ν σέ μα
ή Αποτελεσματικής κοινω νικής συμ  γραμμάτων ύποδομής στις μεταφο κροπρόθεσμη βάση, λαμβάνοντας Α
μετοχής τού Ατόμου. Σύμφωνα μέ έ- ρές ή 'Ολομέλεια ζήτησε τήν έξέταση ποψη τή σκοπιμότητα ένός κοινού
κτιμήσεις τής 'Ε πιτροπή ς τού 1981, τώ ν δυνατοτήτω ν διεύρυνσης τών ί συστήματος διοδίω ν γιά τή χρησιμο
4 ώς 6% τού πληθυσμού τής Κ οινό διω ν πόρων της Κ οινότητας (ψήφι ποίηση τώ ν αύτοκινητοδρόμω ν.
τητας πού Α ντιστοιχεί σέ 10 μέ 15 έκ. σμα N ord, έγγρ. 1-1084/81/.
είναι Αναλφάβητα. Ό Αριθμός αύτός Ά π ό ύπολογισμούς τής Ε π ιτρ ο π ή ς
φθάνει τά 2 έκ. στή Μ. Βρετανία, τά προκύπτει δ η ή έπιβολή φόρου στή
2,5 έκ. στήν Ιτ α λ ία (έπί πλέον 13 έκ. βενζίνη (0.16 ΕΛΜ Ανά 10 λίτρα) θά
ήμιαναλφάβητοι, δηλ. έκείνοι πού άπέφερε έσοδα 1.600 έκ. ΕΛΜ, ποσό
δέν Αποφοίτησαν άπό τό Δ ημοτικό). τό όποϊο έπαρκεί γΤά τή χρηματοδό
13.97% τού πληθυσμού στήν Ε λ λ ά  τηση προγραμμάτω ν ύποδομής ύχι
Μέ τό ψήφισμα Vie (ΕΔΠ /F ) , Εγγρ.
δα καί 23% στήν Π ορτογαλία. Ή ύ  δμω ς καί γιά τήν πραγματοποίηση 1-54/82, ή 'Ο λομέλεια ένέκρινε μετά
παρξη τού Αναλφαβητισμού Αποκα Αλλων κοινοτικώ ν π ολιη κ ώ ν. Ή άπό όρισμένες τροποποιήσεις τήν
λύπτεται καί στή Δ υτική Γερμανία προώθηση τών Ενδοκοινοτικών μκτα- πρόταση 'Ο δηγία ς τής "Επιτροπής,
(έκθέσεις τού 'Ο μοσπονδιακού Υ 
Εγγρ. 1-917/80. μέ τήν δποία όρίζεπουργείου Παιδείας) καθώς έπίσης
ται ένας νέος κλάδος Ασφάλισης πού
καί σέ Αστικές περιοχές τού Βελγίου
συνισταται στήν τουρισηκή βοήθεια.
καί τού Λ ουξεμβούργου. Ά π ό τις πε
Σ τό ψήφισμα τονίζεται δ η ή παροχή
ριπτώσεις αύτές δέν Αποκλείεται καί
βοήθειας πρός τούς τουρίστες πα
Γαλλία.
ρουσιάζει ιδιομορφίες, παρ’ δλες τίς
Η οικονομική ύφεση καί ή Ανοδος
όμοιότητες μέ τίς άλλες Ασφαλιστι
τή ς Ανεργίας πιστεύεται ότι θά Εχουν
κές δραστηριότητες, οί όποιες θά
ώς συνέπεια τήν αύξηση τών παρα
πρέπει νά ληφθοΰν ύπόψη στήν δδηπάνω ποσοστών.
γία αύτή. Π ροβλέπεται πενταετής
Τό Εύρωπαϊκό Κ οινοβούλιο μέ τήν
προθεσμία γιά τίς έπιχειρήσεις, οΐ ό
πρόταση ψηφίσματος ViehofT, Εγγρ.
ποιες έκτός τού κλάδου τής τουριστι
1-88/82, προτείνει νά άναλάβουν τά
κής βοήθειας δέν άσκούν Αλλη Ασφα
κράτη μέλη ρητή δέσμευση γιά τήν
λιστική δραστηριότητα, ώστε νά
έκρίζωση τού Αναλφαβητισμού καί
προσαρμοστούν στούς δρ ους τών
καλεϊ τούς 'Υ πουργούς Παιδείας νά
άρθρων 16 καί 17 τής πρώ της ‘Οδη
άναλάβουν συγκεκριμένες πρωτο- Ό κ. Κοντογεώργης.
γίας, άριθμ. 73/239/Ε Ο Κ .
3ουλίες γιά τήν έπίτευξη τού στόχου
φορών Αποτελεί μία μόνο Από τις
αύτού.
Η έφαρμογή πρακτικών προγραμμά προτεραιότητες πού Εθεσε τό Σώμα.
τω ν παροχής στοιχειώ δους παιδείας Υ πενθυμ ίζοντα ς στήν Εκθεση δρίηεΐ
θεωρείται ώς Ενα Αλλο μέσο τό όποιο 1ί, Εγγρ. 1-772/80, ή 'Ε πιτροπή
μπορεί νά συντονιστεί άπό τήν 'Ε π ι Π ροϋπολογισμώ ν τού Σώματος Επι
τροπή σέ κοινοτικό έπίπεδο καθώς έ· κρίνει τό γεγονός δτι δέν Εχει παρου- Ή 'Ο λομέλεια ένέκρινε, μετά άπό ό
πίσης καί ή Αξιολόγηση τώ ν κυβερ σιασθέϊ Ακόμα καμία πρόταση γιά τή ρισμένες τροποποιήσεις, τήν πρότα
νητικώ ν πρω τοβουλιώ ν με βάση διεύρυνση τώ ν ίδιω ν πόρων τής Κοι ση 'Ο δ η γία ς τής ‘Ε πιτροπής, Εγγρ. 1*
συγκριτική Εκθεση στό συγκεκριμένο νότητας.
857/80, ή όποια Εναρμονίζει τίς Εθνι
θέμα. Π ροτείνεται έξαλλου ή έφαρ Είναι χαρακτηρισηκό δ η μέ τό ψή κές διατάξεις πού Αφορούν μέτρα
μογή πρότυπω ν προγραμμάτων πα φισμα Απορρίπτεται ή ιδέα Επιβολής προστασίας τώ ν άσθενών κατά τη
ροχής στοιχειώ δους παιδείας στά ειδικών φόρω ν ή τελών έκ μέρους διεξαγωγή ά κη νολ ογικώ ν Εξετάσεων
κράτη μέλη, τά όποια δέν Εχουν Ανά τή ς Κ οινότητας έξω άπό τό πλαίσιο (ψήφισμα W eber, Εγγρ. 1-42/82).
τού συστήματος τώ ν ίδιω ν πόρων
λογες πρωτοβουλίες.
Μέ τά μέτρα αύτά περιορίζεται ή ύΣτήν 'Ο λομέλεια ή Κα ViehofT (ΣΟ- πού συνισταται στό μεγαλύτερο μέ πέρμετρη Εκθεση τώ ν άσθενών σέ ροΣΙΑΛ/N L ) τόνισε, δ η ό άναλφαβητι ρος στά Εσοδα τής Κ οινότητας άπό διολογικές ά κη νοβ ολίες καί όρίζεται
σμός Αποτελεί στις φιλελεύθερες δη τό Φόρο Π ροσηθέμενης 'Α ξίας. Τό ή έκπαίδευση τού βοηθι -ικού καί
μοκρατίες φραγμό γιά τή συνειδητή Κ οινοβούλιο έπιθυμεϊ έπομένω ς τήν τεχνικού προσωπικού στις σχετικίς
συμμετοχή τώ ν πολιτώ ν στή λήψη ά- Ενσωμάτωση τού φόρου γιά τό όρυ- μεθόδους καί τούς κανόνες προστα
ποφάσεα ν σέ δλα τά έπίπεδα. Ό ά κτέλαιο ή τή βενζίνη στό σύστημα σίας. Π ροτείνεται έπίσης ή κανονική
ναλφαβητισμός περιορίζει έξαλλου τώ ν Ιδίων πόρω ν τή ς Κ οινότητας Επιθεώρηση τώ ν ά κη νολογικώ ν Εί"
τις δυνατότητες Εθνικής προόδου, πού λειτουργεί άπό τό 1975.
καταστάσεων πού λειτουργούν μέ ό
τή ν Ανάπτυξη τής παραγωγικότητας Ό 'Ε πίτροπος κ. Κ οντογεώ ργης δή δική Ενδοξη Εκείνων τώ ν σ υ σ κ ε υ ή
καί έπομένως τής άνταγωνιστικότη λωσε δτι ύποστηρίζονται οί προτά πού Εχουν ύποστεΐ Ελεγχο. 'Εντός '·
σεις τού Σώ ματος στό συζητούμενο μηνώ ν θά άκινητοποιοΰνται ή θά ά ν
τας κάθε κοινωνίας.
Ό κ. Lezzi (ΣΟ ΣΙΑ Λ /1) ζήτησε νά έ θέμα. Υ πογραμμ ίζεται δ η ή παρ. 4 ηκαθίστανταΓδλες έκ α νες οί έγκατα
ρευνηθούν τα αίτια τού άναλφαβηη- τού ψηφίσματος ζητά Από τήν 'Ε πι στάσεις οί όποιες δέν άνταποκρίνονσμού στήν Κ οινότητα καί δ κ. H ahn τροπή τήν Επεξεργασία ένός συνολι ται σέ προκαθορισμένα κριτήρια κα
(ΕΛΚ/D ) τόνισε δ η Ιδιαίτερη σήμα κού προγράμματος για τήν Ανάπτυξη νονικής λειτουργίας.

Ακτινολογικές
εξετάσεις

4 5 2 9 J 9 7 .665

3.000.000.000
110.607.000
276.642 471
1.142.146.730
1.464

'Εμπόδιο τής συνειδητής συμμετοχής πολιτών στη' λήψη κοινωνικοπολιτικών αποφάσεων

745 893.282

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο - Τράπεζες
.......
...............
Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
Προεξοφλήσεις Γραμματίων
Τρέχοντες Λογαριασμοί ................ .
Χρεόγραφα Ιδιοκτησίας Γραπέζης
Εγκατααταοϊιε ιμε.έ, αηοοθεσεις)
Ακινήτα ιμειον όποσΰέσεις)
.................
Διάφοροι Χρεωστ.κοι ΛονοριαομοΙ

34 917 411 000

29 443 939.000

2 405 907 000
619289 000
1.738 359 000
6 391 746.000
82.790,743.000

1 199 836.000
352619000
1 3 ’7 343 000
5.169415.000
63.465.661 000

660.00C 00
551 356 000
860.000 000

2.071 356 000

1.817.974000

8 922.022 000
32 405.205.000
2Α969.459 000

......

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικά Κεφάλαιο
Προβλέψεις............................................................ .. .....
Καταθέσεις Οψεως ........... ..............................

66 296 686 000

49 481 682 000

.........

3 871 663 000
10.551.038.000
82 790.743.000

4 549 804 000
7 616 201.000
63 465 661 000

......

58.992.863 000

48 289.087 000

1 634 915.000

1 598 870.000
942.788 000
53 410 000

Καταθέσεις έηί Προθεσμία .................

νο εξοφλήβεως της ανωτέρω εισφοράς.
3. Τα έτοιμα προϊόντα οποτιμήθηκαν από μας οτην τιμή δωθέσεως με βάση τον τρόπο
κοστολογησεως που ακολουθεί και το Υπουργείο Εμπορίου
**. ^ - J ,α υποθέματα προϊόντων και υποπροϊόντων βρίσκονται ενεχυρωσμένα για
εξασφάλιση των τραπεζικών πιστώσεων.

1960
12 364 109 000
13.598 400.000

5 463 375 000
39 454 036 000

Τράπεζα τάς Ελλάδος .....................
Διαψοροι Πιστωτικοί Λογαριασμοί

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Για ία ακίνητα και εγκατάστασης της Εταιρείας υπάρχουν υποθήκες συνολικού
ποσού 6ρχ. 4.176.641.120 για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων ανεξόφλητου
υπολοίπου κατά την 31.12.198! δρχ. 2.352.754.737.
2. Τα έξοδα επομένων χρήσεων αφορούν αναδρομική εισφορά της Εταιρείας στο
Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού της κοι θα αποσβεσθούν ανάλογα με το χρό-

1961
19 S2S 629.000
17.212.400.000

Λογαριασμοί Τ ά ξεω ς....................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τόκοι Χορηγήσεων ............................ - ................. ............

8 848.181.000
7.213 266.000

Λοιίο Εσοδα ................................................................

θφιοαλονύτη Μ AnpUioo 1982
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ Δ Χ .
ΛΜΜΗΤΜΟΙ ΑΝΤΓιΝIΑΔΗΣ

Ο ΑΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΤ1ΑΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ
Προς τους κ.κ. μετόχους της Α.Ε

Ο ΑΙΕΥ0ΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
θ ω μ ά ς ιλ τ ρ ιδ η ς

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ»

Μειον

Αμοιβές Προσωπικού καί
Εργοδοτικές Εισφορές
.................
Γενικά Εξοδα και Οόροι .................
Είοιρορές Οπερ Εζονωγικών,
Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών
Επιχειρήσεων
____
Αποσβέσεις και Προβλέψεις

1 373 422 000
196 170 000
3 204 507 000

2.595 068 000

2 97B.88S.000
225 622000
1 576 000

2 333C41 000
206 427 000
649 000

227 196000

207 076 000

30 000 000
10 000 000
164 800.000
! 440 000

24 000000
10.000 000
165.000 000
1 440 000
5 060 000
1 576 000

1 702-269 000
398.346 000
183 092 000
396.176 000

Καθαρό Κερίπ
.........................
Υπολαιπο Προηνσύμένης Χρηοεως
Καθαρά Κέρδη ιτρός Διάθεση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Ελέγξαμε τον ανωτέρω Ιοολογισμό της Α.Ε. .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΛΡΕΩΣ· της 31ης Δεκεμβρίου 1981 και ια αποτελέσματα , τα οποία προέκυφαν
από πς εργασίες της «π ιό την εταιρική χρήση, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1981.
Κοτά τον έλεγχό μας εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου
Ν. 2190/20 .περί Ανωνύμων Εταιριών, και ιις ελεγκτικές διαδικασίες, πς οποίες κρί
ναμε κατάλληλες . στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών που ακολουθεί το Εώμα Ελλή
νων Ορκωτών Λογιστών Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία ta οποία προβλέ
πο η ισχύουαα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για ιη διενέργεια fou ελέγχου.
Παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και επεξηγήσεις τις οποίες ζητήσαμε. Λάβαμε γνώση
πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, ϊτα βιβλία
της εταιρείας έχη τηρηθεί κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και ίάν τροπο
κοο'ιθηκε η μέθοδος απαγραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Εημειώνετοι ότι,
επειδή η Εταιρία, κατά παγία τακτική, υποτιμά τα αποθέματα τέλους χρήσεως της ζοχό

ρεως στην τιμή που τελικά προϋπολογίζει να ειοπράξει για λογαριασμό της από το
Ελληνικό Δημόσιό μετά από σχετικό ελγχο του Υπουργείου Εμπορίου ■στα αποτελέ
apUTu της χρήσεως περιλαμβάνονται kui κέρδη της ιάξεως των δρχ.432.500.000 που
ιιναλονούν στα ανωτέρω αποθέματα Ο Ισολογισμό; και οι αναλύσεις Αποτελεσμάτων
Χρήσεως και Διαθέσεως Κερδών, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Etui
ρειας και. αφού ληφθοΰν υπόφη η ανωτέρω σημείωσή μας, καθώς και οι σημειώσεις
της Εταιρείας οι οποίες έχουν γραφεί κάτω από τον Ισολογισμό, απεικονίζουν, βάσει
των όιμιάξεων που ισχύοϋν «ο εογιοτικώ. αρχ*ον. οιοηιΜεςέχουν γίνει, γενική, napa
δο,τές και είναι ομοιόμορφο: ηρος εκονες π ι; προηγουμένΐ|;χρήσαος,τη' οικονομική
κατάσταση π κ Εταιρείας ηιτό την 3ΐη Νιχεμβρισυ 1981.καθώς και τι) αποτελέσματα
της χρήσεως, που έληξε αυτή η ημερομηνία. Οι βασικές λογιστικές αρχές, που αίδλοιί
θηοε η Εταιρεία, θα περιληψθοιϊν σε ξεχωριστό Κεφάλαιο της εκθέοεως του Διοικηη
κού Συμβουλίου προς την Τακπική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Κράτηση γιά Τακτικό Υ.ποθεματικό
Πρόβλεψη για ®όρο Είαινδήματος ...........
Μέρισμα Χρήσεως
Αμοιβές Μελών Δ Συμβουλίου
....... .
Αμοιβές Διευθυντών
Υπόλοιπον εις Νέον

αΑιοθηκη
Μέρισμα Χρηο

Π ΠροεΛςος

Αθήνα 10 Μαίου 1982
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΠΓΤΕί
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗΣ
ΤΡΥΦ ΩΝ Λ. Μ Π Α Μ Π ΙΑ Η Σ

... .......

ii'v -ΟΣ ι κηποπονΛΟλ

g
^

«

956 000
227 »98.000

207.076 000

;pD

; IS01 Δρ. ιεθ |Ι9Β0 Δρ 125| «ατά μετοχή
Αθήνα 8 Απριλίου 1982

Ο Διευθυνων Χυμθουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διευθυντής Οικον Υπηρεσιών
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΣΚΑΡΛΜΑΓΚΑΣ

Π<μ«τη lu
10 ‘ouviou
Ιουνίου 1982

ΛΑΟΕ

^

____

Σ Ε Λ ΙΔΑ Sn

Αρίστευσαν στα Γυμνάσια και Λύκεια της Βεροίαξ
..
Συνέχεια από την 1η
*';*■ Γειαργκίδης Μάριος του Αρι<rraPJ£0'> 19, Φιρτινίδου Πηνελόπη
«ου Παναγιώτη 19. Τριανταφυλλίδου
ΛΡυοή του Ιο)άννου 18 ΙΟ /'1
Λατζηδημη,ρ(ου
Χριστίνα
u υ
^μητριού 18 9/11, Κολιού Σοφία
Νικολάου 18 9/12, Χριστοφορίν'- Πέτρος του Ιερεμία 18 8/11.
ρκοατολόπουλος Αθανάσιος του
Ιωάννοί) 18 8/12, Καλλιαρίδου Αικα
^
ισυ Θρασυβούλου 18 8/12.
I

Λ Υ Κ Ε ΙΟ

*

Λ*ό την Α' τάξη: Σιόηρόπουλος
^?'Ά·ος του Αποστόλου 19 8/11.
ιαι υυ Ε'Χ'ΥΥελία του Χαρίτωνα
,. J *'· Γεωργιάδου Καλλιόπη του
Ρβ<τλή 19 2/11, Καδόγλου Νικό
του Ιωάννου 19 1/11, Κακουλί. Σομμιίλα του Χαράλαμπου
'''» Μυλωνά Μαρία του Ανατοσίοο 19 1/Π , Νατσάλη Ελένη
Γεωργίου 18 10/11. Σιδηροπού
'■*Ευτυχία του Νικολάου 18 10/11
«6γ
ΠΡυπούλου Τριανταφυλλιά του
Λριστι:ο<ελη 18 10/11. Καρυιαόάκης
'•τυλιη ™ς του Ιωάννου 18 9/11.
Λπό την Β' τάξη: Τζίκας Θρασύ^«λος του Αντωνίου 19 8 /1 1, Σταυ19 7/1 ° ^ Τ 1 του ®εο<Ρίλου
. ' 7· Αμοιρίδου Ελπίδα του
Πμητρίου 19 6/11. Μούμογλου
^Ρυοούλα tou Γεωργίου 19 5/11,
™ δ η ς Γεώργιος του Εμμα19 4/11, Παλαμούτη Χαριτίνη
ίρ Κων/νου 19 3/11, Παλακίδου
Τ(
,ΝιναJ του
Σάββα 19 2/11. Τενεκετζίέ*5 Γ“ όργιυ
«ργιος του Σταύρου 19, Ακρι„Ία® P'Viow
του ΓεωΡ*ου
Γεωργίου 18 10/ 11,
V’10"' Τθυ
18
Αθανάσιος του Θωμά
Toi ο
Πολυχρονιάδου Ασπασία
. θεοδώρυυ 18 10/ 11. ΠατόπουΙ#ι Ίρηγόριος του
Γεωργίου
Κεραμιτσίδου Μελπομένη
°** Χρήστου 18 7/12.
Δ ΛΥΚΕΙΟ
Από την Α' τάξη: Χοχλιούρος
Ι?“νντΐς του Παναγιώτη 19 10/11,
Άβάφοπυύλου Κοραλία του Νικο2Γ)υ IV 7/11, Γκοντοπούλου ΑθαναΤΟυ Γεωργίου 19 3/11. Πέϊου
j 3 v<î tou Αντωνίου 19 3/11. Κρεμ
Αγγελική του Θεοφίλου 19
,. ■ Σβαρνοπούλου Μαρία του
¡¡‘•"θεριού 18 8/11,Τσούνη Αγγελι™
Ιωάννου 18 6/11.
Από την Β’ τάξη: Ζέστα Ευτυχία
Ρ° Θεοφάνη 19 9/11, Μεταλλίδου
^ T tÎ« του Ελευθερίου 19 9/11.
'•Ρισιανίδου Μαρία του Αλεξάν
'9 7/12. Ζήκου Ό λγα του Ισι·
Pou ly 6/ 12, Κολίτσα Mupiu του
¡'‘Μανουήλ 19 4/12. Πιπερίδου Ελι
Ρετ του Αποστόλου 19 4/12,
Ράντΐ| Βαρβάρα του Αντωνίου 19
ι ‘ · Κοτσιρίδου Χριστίνα του Παύ. I’ 19 3/12, Γεωργιάδου Κυριακή
j?11 Γεωργίου 19 1/11, Παντελίδου
Γ“Ρ'Ι! του Θεοδώρου 19, Γεωργιά11 Μαρία του Νικολάου 18 11/12,

Βαλαβάνη Σταυρούλα του Βύρωνα
18 10/12. Παπαχρυσάνθου Πρόόρο
μος του Χαρίτωνα 18 10/12, Γραμ
ματικού Φανή του Σωτηρίου 18 9/12,
Παρασκευόπουλος Παναγκίιτης του
Κων/νου 18 8/11, Θεοδωρίδου
Σοφία του Νικολάου 18 6/12.

τσιου Σουλτάνα του Ιωάννου Ιν,
Δαμιανίδης Γεώργιος του Κων/νου
18 10/11, Καραγιάννη Φράγκο» του
Νικολάου 18 10/11. Παυλ.ίδου
Ησαία του Γεωργίου 18 10/11. Σαρ
ρή Μαρία του Δημητρίου (8 8/11.
Δαμιανίδου Ειρήνη του Παντελή 18
6/11, Κεχαγιά Ελένη του Κυριάκου
18 6/11.

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Από την Α' τάξη: Ράπτη Λήμη
τρα 19 6/10, Σπανού Ελπίδα 19 6/10,
Τέγος Σπυρίδων 19 6/10. Προδρομί
δης Χαράλαμπος 19 5/10. Καραγιάν
νη Ελένη 19 3/10, Ντέλλας Αναστά
σιος 19 3/10, Πετρίδης Δημήτριος 19
3/10. Βυγγελοπούλου Χριστίνα 19
2/10, Σταυρόπουλος Γεώργιος 19
1/10, Τσόγκας Γεώργιος 19 1/10.
Χαϊτίδου Ειρήνη 19 1/10, Πετρομε
λίδης Βασίλειος 19, Χαρισιάδου
Μαρία 18 9/10. Πελάγος Θωμάς 18
7/10, Σολάκογλου Δημήτριος 18
7/10, Μπουλασίκη Ελισάβετ 18
6/10, Φουτσιτζόγλου Ευφροσύνη 18
6/10. Μπουλασίκη Κωνσταντία 18
5/10. Χανόγλου Δέσποινα 18 5/10.

Από την Β τάξη: Ζησέκας Στέρ
γιος του Ιωάννου 19 12/13. Βοιιρ
δούνη Ευτυχία του Στεργίου 19
6/13. Βοργιαζίδης Κων/νος του
Χαράλαμπου 19 4/13, Μποκόλας
Νικόλαος του Γεωργίου 19 1/13,
Χιιρπαιτίδης Δημήτριος του Ιωάν
νου 19. Παυλίδου Σωτηρία του
Κοσμά 18 12/13. Σταϊκαλάκης Στάί
κος του Χρήστου 18 11/13. Κολιός
Στέργιος του Νικολάου 18 7/13.
Από την Γ' τάξη: Μπαλάρης
Χρήστος του Αριστοτέλη 19 13/14,
Παπανανία Σοφία του Παναγιώτη 19
11/14. Καζαντζίδου Δέσποινα του
Δημητρίου 19 9/14, Παπανικολάου
Ανδρεας του Γεωργίου 19 9/14,
Από την Β' τάξη: Κατσαβουνίδης Παπαδοπούλου Σεβαστή του ΜακεΙωάννης 19 11/12, Τενεκετζίδης Θεο δόνα 19 7/14. Ηλιάδαυ Περιστέρα
δόσιος 19 11/12. Σολάκογλου Δημή- του Ιωάννου 19 6/13, Τσολιικίδου
τριος 19 9/12, Βάσογλου Ζαριφή 19 Φωτεινή του Αναστασίου 19 5/14.
8/12. Μπυμπανέλου Δέσποινα 19 Ευφραιμίδου Ελένη του Ισαάκ 19
4/14, Γαβριηλίδης Συμεών του
8/12. Παπαγιάννης Ιωάννης τ. Μενε
λάου 19 8/12. Μπιζάκης Θεόδωρος Μιχαήλ 19 3/14. Καραφόλας Νικό
19 7/12, Ζιαμπογιάννη Ευανθία 19 λαος του Ιωάννου 19 1/14, Καραμ6/12. Καρατζιούλα Ευαγγελία τ. πείδου Σοφία του Παύλου 18 13/14,
Νικολοπούλου Ελισάβετ του Νικο
Κων/νου 19 6/12. Μμυροπούλου Δέ
σποινα 19 6/12, Σοφολόγης Νικό λάου 18 8/14. Χατζοπούλου Παρα
λαος 19 5/12, Σύρπη Ελισάβετ 19 σκευή του Ευστρατίου 18 8/14.
5/12, Τσιομεσίδου Μαρία 19 5/12, Συμεωνίόου Μυροφόρα του Σταύρου
18 7/14, Τσιάρα Χρυσάνθη του
Αυγέρη Μαρία 19 4/12. Γαλιινομάτης Στυλιανός 19 2/12. Κουτμηρίδου Γεωργίου 18 7/14, Χαρατζίδου
Παρθένα 19 1/12. Φουρλίγκα Ευαγ Μαρία του Ανδρέα 18 7/14.
Χαρίκλεια
του
γελία 18 11/12. Ονδροματίδου Χατζηιωαννίδου
Κυριακή 18 11/12, Μπουζίκα Δέ Τιμολέοντα. 18 7/14.
σποινα 18 10/12. ΓκαΓτατζή Μαργα
ρίτα 18 9/12. Γκιτσάκη Χριστίνα 18
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
8/12, Καρολίδου Χαρίκλεια 18 8/12,
Ντάλλης Θωμάς 18 8/12, Τσιούτσια Από την Α' τάξη: Γαβριηλίδης Γεώρ
Ευπραξίυ 18 8/12, Ρίτσιος Ιωάννης γιος του Θωμά 19 6/10. Μαργαριτό18 6/12. Φαρσαρώτος Γεώργιος 18 πουλος Μερκούριος του Ευαγγέλου
19 6/10. Παπαδοπούλας Αθανάσιος
6/ 12.
του Ιωάννου 19 6/10. Τόλιου Ευαν
Από την Γ τάξη: Αλδάκου Μαρία θία του Παναγιώτη 19 5/10, Κούγιας
19 12/13. Χριστοδουλίδης Πολυχρό
Νικόλαος του Σπυρίδωνα 19 4/10.
νης 19 12/13, Περσίδου Ευγενία 19 Αξούριστος Θεόδωρος του Δημη
11/13, Τσακελίδου Αικατερίνη 19 τρίου 19 3/10. Μπαστέα Αναστασία
9/13, Αξιόγλου Βασίλειος 19 8/13, του Παναγιώτη 19 3/10. Μπιζέτας
Κυριακόπουλος Κυριάκος 19 8/13. Στέφανος του Δημητρίου 19 3/10,
Μπουλάκης Νικόλαος 19 8/13, Αθα
Γεωργιάδης Πέτρος του Γεωργίου 19
νασιάδου Μαρία 19 7/13, Κάκαρη 1/10, Παυλίδου Δέσποινα του Ευρι
Χρυσάνθη 19 5/13, Τριανταφυλλί- πίδη 19 1/10, Σταθοπούλου ΡοζαλΙα
δου Εύη 19 4/13, Δαμιανίδου Ανδρο- του Δημητρίου 19 1/10, Οικονόμου
νίκη 19 3/13. Τζικοπούλου Ευθαλία Ασπασία του Γεωργίου 19. Σταυρό
19, Πιπύρος Χαράλαμπος 18 11/13, πουλος Κων/νος του Σωτηρίου 19,
Δοβλέτογλου Αγγελική 18 10/13, Κουργιαντάκης Χαράλαμπος του
Τσιάρας Δημήτριος 18 9/13, Κολιού Στυλιανού 18 9/10. Νικολοπούλου
Μαρία 18 7/13.
Βιργινία του Γεωργίου 18 8/10,
Οικονόμου Γεώργιος του Αστεριού
18 8/10, Σίσκας Νικόλαος του Αθα
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ
νασίου 18 8/10. Ανεσίδης Ευστάθιος
Από την Α’ τάξη: Καρανίκα Αλε του Δημητρίου 18 7/10. Δούλαλα
ξάνδρα του Δημητρίου 19 6/11. ΚίρΧάϊδω του Δημητρίου 18 7/10, Ιοιαν-

νίδου Ευθυμία του Καλλ,ίνικου 18
7/10, Σκορδάνης Στέφανος του
Αβραμάκου 18 7/ίθ. Βεριώτου Περι
στέρα του Δημητρίου 18 6/10. Καρα
γεωργίου Ελένη του Γεωργίου
18 6/10. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
του Χρήστου 18 5/10, Θεοδωράκη
Φανή του Δημητρίου 18 5/10,
Μιχαηλίδης Ιωάννης του Γεωργίου
18 5/10, Σιόηρόπουλος Χρήστος του
Νικολάου 18 5/ 10, Τζημηροπούλου
Βασιλική του Δημοσθένη 18 5/10,
Από την Β' τάξη:Κοκοζίδου Αικα
τερίνη του Βασιλείου 19 8/12, Λιο
λιοπούλου Αικατερίνη του Φωτίου
19 8/12. Αντωνιάδης Αντώνιος του
Ιωάννου 19 5/12, Μπουλασίκη Ιου
λία του Αργυρίου 19 5/12, Ελευθεριάδου Λευκοθέα του Ιωάννου
19 4/12. Ιωαννίδου Ελισάβετ του
Γεωργίου 19 4/12. Κουντζούλα Δ ή
μητρα του Στέλιου 19 4/12. Σιαμπάνη Ιωάννα του Δημητρίου 19 4/12,
Ιωσηφίδης Δημήτριος του Αλεξάν
δρου 19 3/12. Τρουμπάλου Ευγενία
του Γεωργίου 19 3/12. Απλακίδης
Θεόφιλ,ος του Παύλου 19 2/12. Γουτσίκας Ιωάννης του Γεωργίου
19 2/12, Λιάτος Θωμάς του Ηλία
19 2/12. Παπαδοπούλου Ελ,ένη του
Γεωργίου 19 2/12, Παπαδοπούλου
Ευανθία του Ευθυμίου 19 2/12,
Τρούπκου Σοφία του Νικολάου 19.
Χριστοδούλου Ευθυμία του Δημητρίου 19. Μπαμπούλα Ευαγγέλια του
Αντωνίου 18 11/12. Πορχαρίδου Δέ
σποινα του Γεωργίου 18 11/12.
Σαζακλίδου Βασιλ,ική του Γαβριήλ
18 11.12. Σιανοπούλου Ολγα του
Ευαγγέλου 18 11.12. Κολάρας Πανα
γιώτης του Αθανασίου 18 10/12. Γιοβανοπούλου Μελπομένη του Φωτίου
18 9/12. Καρατζά Βέλ.βετ του Ανα
στασίου 18 9/12. Τολίκας Δημήτριος
του Μιλ.τιάδη 18 9/12, Σιούσιουρα
Δήμητρα του Παναγιώτη 18 8/12,
Αρβανιτίδου Ειιφημία του Σπόρου
18 7/12, Φυρογένη Στυλ.ιανή του
Νικολάου
18 7/12, Καλλονάκης
Μιχαήλ του Νικολάου 18 6/12, Κου
κουλέτσος Κων/νος του Γεωργίου
18 6/12, Μαρτίκα Σουλτάνυ του
Στεργίου 18 6/12.
Στην Γ’ τάξη: Τενεκετζίδης Βασί
λειος του Σταύρου 19 10/13. Αγαθαγγελίδου Μαγδαληνή του Γ εωρ
γίου 19 9/13. Σταθοπούλου Ευανθία
του Δημητρίου 19 9/13. Λαζαρίδης
Νικόλαος του Νικολάου 19 8/13.
Ελευθεριάδου Αλεξάνδρα του Μενε
λάου 19 4/13, Ταξιαρχοπούλου Αθή
να του Γεωργίου 19 4/13. Καραγιαννάκηε Ιωάννης του Δημητρίου
19 3/13, Γεγιτσίδου Ελένη του
Φιλίππου 19 2/13, Γκοτζαγιορίδου
Καλλιόπη του Γρηγορίου 19 2/13,
Πλιάχα Αικατερίνη του Ιωάννου
19 2/13. Ροτττοπούλου Αικατερίνη
του Αντωνίου 19 2/13, Τσισμανίδης
Βασίλειος του Γεωργίου 19 2/13.
Γ καμπράνη Ελ,ένη του Παύλου
19 1/13, Μηνασίδου Φωτεινή του
Βασιλείου 19 1/13. Σιδηροπούλ.ου

Αναστασία του Ορέστη 19 1/13,
Ταυρίδου Μαρία του Ιωάννου
19 1/13. Χειμωνίδου Παρθενόπη του
Πέτρου 19 1/13, Κούρτη Ιωάννα του
Αντωνίου 19, Τριανταφυλλίδου Θεο
δώρα του Πελοπίδα 19. Βαυλιουβάση
Ελ.ισάβετ του Ιωάννου 18 12/13,
Πυρινός Δημήτριος του Παύλου
18 12/13, Αγγελή Μαρία του Χρή
στου 18 11/13. Αγγέλ.η Παρασκευή
του Δημητρίου 18 11/13. Βαδόλα
Σοφία του Δημητρίου 18 10/13,
Καρυττίδου Σταυρούλα του Ηλία
18 10/13, Γρηγοριάδης Σάββας του
Χρήστου 18 9/13. Γιαννάκη Αλεξάν
δρα του Χρήστου 18 8/13, Πολόμος
Γρηγόριος του Αριστοτέλη 18 8/13.
Καλάγερου Μελ.πομένη του Αποστό
λσυ 18 8/13. Τσέος Γεοιργιος του
Αντωνίου 18 8/13. Γκιλιόπουλ,ος
Δημήτριος του Γεωργίου 18 7/13.
Ραπτοπούλου Ανθούλα του Χρήστου
18 7/13. Σταυράκη Ευγενία του
Δημητρίου 18 7/13, Χαραλεμπίδου
Κυριακή του Γεωργίου 18 7Μ3.
Α ΓΥ Μ Ν Α ΣΙΟ
Από την Α' τάξη: Χαρωνιτάκη
Μαρίνα του Γεωργίου 19 6/11,
Καούρης Γεράσιμος του Γαβριήλ
19 4/11, Κουπίδης Γεώργιος του
Δημητρίου 19 4/11, Σακελλαροπούλου Αγγελική του Θεοδοιρου
19 4/11. Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης
του Ιωάννου 19 2/11. Σισμανίδης
Κων/νος του Ανέστη 19 2/11, Λκριτόπουλος Ιορδάνης του Κων/νου 19,
Τζιούρτζια Βασιλική του Δημητρίου
19. Στεργίου Στκργιανή Χαρίκλεια
του Αθανασίου 18 10/11, ΚανελΛοπούλου Ανδρονίκη του Παύλου
18 9/11. Μπιζέτο Ευπραξία του
Νικολάου 18 8/11. Αντωνίου Σπυρί
δων Χρήστος του Δήμου 18 6/11,
Κλ.οκίδου Γεωργία του Μιλτιάδη
18 6/11. Μαστορόπουλου Γιαννούλυ
του Επαμεινώνδα 18 6/11, Παπαδοπούλ.ου Σωτηρία του Αναστασίου
18 6/11. Παπαθανασίου Ζωή του
Χριστόδουλου 18 6/11, Τριανταφυλλοπούλειυ Ελένη
του
Ανδρέα
18 6/11,
Από την Β' τάξη: Μεταλλίδης Στέ
φανος του Ελευθερίου 19 5/13. Γκαλάίτσης Γεώργιος του Στεργίου
19 4/13, Τζιμογιάννη Σουλτάνα του
Γεωργίου 19
2, Κουβακάς Αλέ
ξανδρος του Κων/νου 19 1/13. Μπέτσιας Γεώργιος ταυ Νικολάου
19 1/13, Χατζηγεωργίου Κων/νος
του Αχιλ-λέα 19. Χρηστάκη Στυλιανή
του Γεωργίου 19, Σουλιώτη Βασούλα του Ιωάννου 18 12/13, Γκόρη
Ευριδικη του Μιχαήλ 18 11/13. ΤσιτσιροώΝη Περιστέρα του Εμμανουήλ
18 11/13, Γαλ.ογαβρος Παναγιώτης
του Κων/νου 18 10/13, Κουγιουμτζίδης Γεώργιος του Δ η !'""'ίου
18 9/13, Κουραμίδου Ελένη του
θεοδώρου 18 9/13. Τροχόπουλος
Μάρκος του Νικολάου 18 9/13.
Σαρηγιαννίδου Μαρία του Χρήστου
18 8/13. Χατζηαντωνίου Ειρήνη του

Αντων,ου 18 8/13. Τσολάκου Ιορδάνπ του Ιωάννου 18 7/12. Γαλανός
Χρήστος του Κων/νου 18 7/13.
Γκαρμπούνης Αθανάσιος του θωμά
18 7/13. Στεφανάκης Γεώργιος του
Ευαγγέλου 18 7/13.
Λπό την Γ τάξη: Γαλογάβρου
Μαρία του Κων/νου 19 10/14. Γάλ
λη Ευαγγελία του Αναστασίου
19 9/14. Κυφετζής Σάββας του Ιωάννου 19 9/14. Κουτσαντάς Χρήστος
του Θωμά 19 8/14. Γκοντοπούλου
Μελπομένη τοίι Γεωργίου 19 6/14,
Παπα δότου 'Αννα του Ιωάννου
19 6/14. Καφετζή Ευγενία του Πανα
γιώτη 19 5/14. Κουρκοΰτα Νικολέτα
του Αθανασίου 19 5/14. Παπαθανα
σίου Χαρίκλεια του Χριστοδούλου
19 5/14. Μπενάκης Κων/νος του
Πασχάλ.η 19 4/14. Τρανίδου Ελάνη
του Ιωάννου 19 4 14. ΚοπαρανιδΟυ
Παναγιώτα του Δημητρίου 19 3/14.
Τσισμαιίδου Σάρρα του Παύλου
19 3/14. Καιμάκη Χρυσούλ,α του
Χρήστου 19. Πορλιδα Μαρία του
Αθανασίου 19. Χαρωνιτάκη Πελάγιο
του Γεωργίου 18 11/14. Βλαχόπουλος
Κων/νος
του
Δημητρίου
18 10/14, Λκριβοπούλου Δήμητρα
του Ακριβού 18 7/14. Μαρκούλης
Αντώνιος του Παντελή 18 7 /|4 , Περ
τζινίδής Ηλ.ίας του Σάββα 18 7/14.
Χαρίση Μαρία του Δημητρίου
18 7/14
Ε ΓΥ Μ Ν Α Σ ΙΟ
Από την Α' τάξη: Μυστακίδου
Γλυκερία του Ιωάννου 19, Μήτσιαλη
Γλ.υκερία του Νικολάου 18 5/9.
Σιδηροπούλου Μαρία του Αλεξάν
δρου 18 5/9
Λπό την Β τάξη: Δροομίτσας Δημή
τριος του Γειοργίου 19 ] / Π . Αδαλό
'/λου Αρισταδης του Λαζάρου
18 9/11. Γκουδούλα Εύα ίου Σταμα
τίου 18 8/11, Στυλ,ίδης Αθανάσιος
του Αριστοβούλου 18 7/11, Φουτσι
τζόγλου Κορνηλία του Κων/νου
18 7/11. Κυριακίδου Ειρήνη του
Χαρυλάμπου 18 6/11, Παπαδόπου
λος Παναγιώτης τοο Αλκιβιάδη
186/11.
Από την Γ' τάξη: Τσιρίδου Μαρία
του Όθωνα 19 6/12. Κυριακίδου
Σοφία του Χαραλάμπους 19 3/12.
Χατζηευστραηάδης Κων/νος του
Αναστασίου 19 2/12, Παπαδοπούλου
Μαγδαληνή του Μιχαήλ 18 11/12.
Σιδηροπούλου Ελένη του Νικολάου
18 8/12. Ταρατσίδης Ιωάννης του
Κων/νου 18 8/12. Τακιβίδου Μαρία
του Παύλου 18 7/12.

ΣΤ Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΟ
Από την Α' τάξη: Νσκας Δ η μ Ί
τριος
19 10/12,
Τσέου
Ελένή
19 10/12, Τσίλη Βιργινία 19 1 0 /(2 .
Κουπίδου Αναστασία 18 8/12, Αλεξάκη Αθαιπισία 18 6/12.
Από ϊην Β τάξη: Μακρυκώστσς
Κων/νος 19 5/11, Τότσκα Αικατεριιτΐ 19 1/12, Τσίλη Μελπομένη
18 9/12, Αμανατίδου Μαρία 18 6/11.
Από την Γ τάξη: Πέϊου Σοφία
195/9. Σασκαλίδου Ιωάννα 19 5/9,
Βασιλείου Νικόλαος 19 4/9, Ορφανί·
δου Μάρθα 19 4/9, Βασιλείου Θεό
δωρος 19 3/9. Κουπίδης Θεόφιλος
19 2/9. Σιδηροπούλου Μαρία 19 2/9,
Στογιάννου Καλλιόπη 19 2/9, Παπα
δοπούλαν Ελένη 19 1/9. Σαραφόπουλος Κοσμάς 19 1/9, Βαϊαντζή Ολυμ
πία 18 8/9. Γεωργιάδης Ισαάκ 18 8/9.
Κουπίδου Χριστίνα του Δαμιανού
Ι8 5,">. Χωοαφαϊδου Μαρία 18 5/9.
ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΑΛΕΡΑ
Λπο την Α' τάξη του Γυμνασίου:
Μοισαφίδου Ειρήνη του Μιχάλη
18 8/9. Καπρίνης Απόστολος του
Γεωργίου
18 6/9,
Ευαγγελάκος
Γειόργιος του Αθανασίου 18 1/9.
Από τη Β τάξη του Γυμνασίου:
Λημητρουλοπούλου Χρυσάνθη του
Κων/νου 19 10/11. Καραφυλλίόης
Χρήστος του Ιωάννη 18. Παυλίδης
Θεόδωρος του Ευσταθίου 17 9/11.
Λπό εη Γ τάξη του Γυμνασίου:
Χορμόβα Αθανασία του Δημητρίου
19 7/12, Τζιούρτζια Μαρία του
Δημητρίου
Ιό 5/12.
Κοντούλη
Λωροθέα του Αντωνίου 18 10/12,
Κεσάνογλου Μαρία του Παύλου
18 10/12. Χιιχάνη Ά ννα του Νικο
λάου 18 8/12. Μαργαρίτη Αικατερί
νη του Νικολάου 18 7/12, Μουταφίόης Γιάννης του Μιχαήλ 18 6/12,
Από την Α τάξη του Λυκείου!
Τσιάρας Γεώργιος του Εμμανουήλ
19 4/10. Καραγιαννίδου Βερονίκη
του Στυλιανού 18 7/10, Φύκατα
Αικατερίνη του Στέργιου 18 5/10,
Πι.τρίδυυ Ευσεβεία του Βασιλείου
18 3/10. Γουτοπούλυυ Αικατερίνη
του Νικολάου 17 6/10.
Από τη Β τάξη του Λυκείου:
Σαμαρά Βασιλεία του Κων/νου
19 11/12. Μαργαρίτη Αικατερίνη
του Δημητρίου 18 11/12. Καπρίνη
Αθηνά του Αδάμ 18 9/12, Λιολιοηούλου Μαρία του Νικολάου
18 8/12.

Σουβλάκι
ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

ΚΑΠΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΒΕΡΟΙΑ! Π. ΠΑΙΧΑΑΙΑΗ! ΚΑΙ ΥΙΟΙ ASEE
ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ ΤΗ Σ 31.12.1981 — 7π Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ 11.1981 ΕΟΣ 31.12.1981
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ήγπ κ ο ν
ον

Ο· °"Eûa ΑΝ. 147/67
Η ®«εόα ΝΔ. 1078/71-Άναπροσ.
Κκ 2/71

C “ ΑΝ· 197/67
ξά!0 ΝΔ. 1078/71 Άναπρ. Ν. 542/77

1.621.548
701. 479
5.486.154
40.809.150

Ν. 1116/81

Η , ^ α ί - 'Εγκαταστάσεις
Μ5,,α Εγκαταστάσεις ΑΝ. 147/67
Μ ^ Έ γ κ π τ . ΝΔ. 1078/71 331/74
ίΐ’; / ' 1 Έγκατ. ΝΔ. 1078/71
1(5/“ Έγκατ, Ν. 1116/81
α ’Εγκαταστάσεις
υ 'ώ°ρικά Μέσα
^ “*>ρικά Μέσα ΑΝ, 147/67
ΐ , °*>ρικά Μέσα ΝΔ. 1078/71
^ Ε κεύη

1.621.548

1.621.548

701.479
1
22.271.284

701.479
5.486.154
40.809.150
1.737.835
1.097.144
12.393.413
9.259.241
64.337.293
2.620.744
789.471
521.138
189.760
6.428.676
2.656.304
150.649.350

_

_

1.097.144
12.413.413
9.259.241
64.377.399

12.413.412
9.259.240
31.806.872

760.400
5.264.113
189.760
6.428.676
2.590.838
150.999.315

662.922
1.626.986
189.759
2.512.291
824.061
83.319.562

Ι |^ νι<ΑΟΦΟΡΟΥΝ

1.097.144
1
1
32.570.527
_

_

97.478
3.637.127
1
3.916.385
1.766.777
67.679.753

93.627.603
7.436.964
23.171.516
373.080
3.630.041
1.080.350
5.834.018
9.324.356
61.375.925

Π> ' Ύλαι

θλαι όπό ‘Επεξεργασία
Η ^ ',^ ά α Βσηθητικά Υλικά
προϊόντα είς τρίτους
Ιρο Μ<<Τια Είσπρακτέη
,1ϋΛΜ6,'° κρός ΕΓσπραξιν

β?*
Διά
σί· ζέν° νόμισμα
I

_
5.486.153
18.537.866

—

7.072.811

‘(ώι Χρεωστικοί

Τ^ΟΕΣΙΜΟΝ

22.886.845
50.000.000

ξγΝ.^* Καταθέσεις
4 Λ/γ ι ° Ν ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
*■ ((]·Μ01 ΓΛΞΕΙΙΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

,

Χρήσις 1-1-1981 Εως 31-12-1981
Αρχικ. άξια Μείον άποσβ. Άναπ. άξια

Χρήσις 1-1-1980 Ιως 31-12 1980
νρχικ. άξια Μάον άποσβ. Άναπ. άξια
Ο ^Π

MIMIS

212.926.664

_

1.621.548

_
5.486.153
24.267.454
46.342

_

12.393 412
9.259.240
45.195.106
301.148
683.809
163.000
189.759
4.778.042
1-232.528
103.995.993
Λ
91.321.749
11.600.673
24.671.370
224.700
2.638.235
2.263.322
1.423.468
8.355.209
37 196.484
54.870.893
7.646.784
901.906
50.000.000

72.886.845
353.493.262
23.215.259
376.708.521

701.479
1
16,541.696
1.691.493
1.097.144
1
1
19.142.187
2.319.596
105.662
358.138
1
1.650.634
1.423.776
46.653.357

Α ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Μετοχικόν Κεφάλαιον
Τακτικόν Αποθεματικόν
Άυορυλογ. άποθεματ. ΑΝ. 147/67
Άφορυλογ. άπσθεματ. Κεφαλ. Κινήσ.
ΑΝ. 147/67
Άυορυλογ. άποθεαμ. ΝΔ. 1078/71
Άφορυλογ. άποθεματ. Κεφαλ. Κινήσ.
ΝΔ. 1078/71
Άφορυλογ. άποθεματ. ΝΔ. 331/74
Άφορολογ. άποθεματ. Ν 1116/81

Χρήσις
1-1-1980

Χρήσις
1 1 1981

31-12-1980

31-12 1981

41.402.500
8.628.317
20.787.704

41.402.500
10.833.287
20.787 704

5.198.873
115.825.990

5.198.873
115.825.990

28.956.422
3.703.696
224.503.502

28.956.422
3.703.696
3.486.863
230.195.335

100.727.268
8.586.041
5.624.347
3.903.494
2.702.156
ί.442.298
2.004.156
128.989.760

48,974.852
14.558.693
3.215.723
4.415.979
2.074.676
3S .332.m
*
109.572.815

Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γράπεζαι Δάνεια
Διάφοροι ΙΙιστωτικοί
Πιστωτοί
Κρατήσεις Τρίτων
Φόροι ΌφειλΟμενοι
Μερίσματα μετά Φόρου. Ιίληρωτέα
Γραμμάτιο Πληρωτέα

Έξοδα Διαθέσεως
Έξοδα Λιαχειρίσεως
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Αποσβέσεις
ενικά Έξοδα Εξαγωγής ΝΔ. 3323/55
Λωρεαί
Επισφαλείς Χρειοσται
Καθιι,,π Κέρδη πρός λιάθεση

126.629.619

ΣΥΝΟΛΟΝ

111.470.609

50.901.906
339.768.150
23.215.259
362.983.409

ΣΥΝΟΛΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
Γ Λ/ΣΜΟΙ ΙΑΞΕΟΣ ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΛΟΝ

Κέρδη έκ παίλήσευιν Προϊόντων
Διάφορα Έσοδα (Έπιοτρ.
Γελών Χαρτ Ν.226/Λ9 κλ,π)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΓΔΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗΚΟΤΖΑΜ Π ΑΣΟΠ ΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΟΣ
McTíKOfaaar και δέχονται
F A H A S 20 ( ArtuOi:ι πιτααμίας ΜΙΣΣΙΑ)

353 493.262
23.215.259
376.708.521

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Χρήσις 1980 Χρήσις 1981
103.001.233
81.468 IJ9
23.628.386

30.002.450

339.768.150
23.215.259
362.983.409

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ ητροηόλεω ς 7-Τηλ. 62.031

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΥΝΟΛΟΝ

126.629.619

111.470.609

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χρήσις 1980 Χρήσις 1981
44 .0 9 9 .4 0 )
79.885.ς I?
1 2 0 4 .9 7 0
3.994.277
2.074 676

55 16 3 476
13.790 fjr-9
3 ά « 6 .863
-79.S8< U '

JAI

Τ·λ Βιρυια τή 21 4 1982
Ο Δ1ΕΥΘΥΝ11Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟ ΥΣΣΑΚΗ Σ

STUDIO

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Λιάθεσις Κερδών
Τακτικόν ΆποθεμιιτικΟν
Φόρος Εισοδήματος Λ Οΐ'Α
Άφυρολ Κρέιτηοις NA 107Κ 71
Αφορολογ, Κιιάτηβις Κεραλ. Κινήσ. ΝΛ 107 ν
‘Αυορολ.ογ Κράτησή Ν .| 1 16/8 I
Μτρίπμ,κβ Ι1λπι>ω·ια μίΤά Φ ο φ υ ΐ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ
*

242.212.887

I I 1981 ΕΩΣ 31 12 1981
Χρήσις 1980 Χρήσις 1981
29.953.149
32.424.262
3.337.780
7.391.801
451.184
782.714
5.587.563
13.163.556
7.054.67?
6.892.073
522.325
—
6.554 198
46.744.074
67.371 208
44.099 401
79,885.545

T N I. 61118 - ΒΕΡΟΙΑ

Ο Π 4Τ Ρ Ο Ι

ΑΝΑΛΥΣ1Ι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕίϊΣ» ΤΗΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΏΣ
ΧΡΕΩΣΙΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟνε 14

Ο 1ΙΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΣΧΛΛ1ΛΙΙΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
IUANN11J- ΧΑΡΙΣ1Λ\ΗΣ

ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ελευθβρίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ΑΣΚΗΣΗ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 (ΑΠΕι
«Γιο ββύτερη «crû atipe ημίρα
ηύιπχίαώηκι. χξΐίς <0ι β p iñ en a» β ε

εξέλιξή 9 ιΛ ιπ ) ασκηοη «Αγυυέμv« y 82». ton διεξάγονται στην Ανα
(άλικη Mukíóoitu και στο Βόρειο
Αινβίο. £την ¿ i w |*iij
(κ>σπμας στρατού ξηρός, ναυτικού. ικρυτορίας «su ειδικέ: στρατιωτικές
μονάδες.
Χθές έσΗασαν σι η Θεσσαλονίκη
yin wi παρακαλοφθήοοπιν την άσκη
ση ο υφυπουργός Οινσναυικών *. Λ
ΔημοΛίυύποωλΛς. ο αρχηγός ΓΈΕ
ΘΑ ναύαρχοί Ντεγιάννης, ο» αρχή
γαί TEL αντιστράτηγος Παναγύτο«»λις. ΓΕΝ αντιναναρχος Πunπας
ΓΕΛ αντί πτέραρχε·; Κουρής και οπ
στρατιωτικοί <ι*χ>λυι.έΐσι

w

ξένων

*p«n|Wubv a την Λθήνπ. Τους προσ
κεκλημένους υποδέχθηκε ο διοικητής
του ΓΣΣ ιιντιστράτηγι*; Σιννδαις, ο
a t βίος «ι βράδυ στην λέσχη φρουράςαξιωματικειν απηιΑινε χαιρετισμό
στους ξένου; παρατηρητές και στη
συνέχεια ανώτεροι αξιωματικοί τους
ενημέρωσαν γ\α τους σκοπούς της
άακησης.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Π Α ΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΤΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 8 «ΑΠΕΙ
Εισιτήριο διαγωνισμό 'τη την
εισαγωγή μαθητών «γτγ Σχολή Moví
μων ΥπαξιωμιχτΊΚών (ΣΜΥ) προκη
ρύσσει το υπουργείο Εθνικής Αμύνης αηύ π ς 2? AoYmvrtfm μέχρι « ς
16 ΣεπτεμΒοίον- Ο αριθμός Μ*ν
μαθητών που (Ιο πσπχΟοϋν στη ΣΜY
ορίσθηκε στ 450. a t ó τους οποίους οι
282 ¿ιονκητικοί wn en υπόλοιποι
τεχνικό»
Η κνκυκλιο; διαταγή τοιι διιιγν»
νιαμου αυτού υπάρχει σ' όλες τις
μιινάδες του στρατιό*, στπ στρατολ.ογικιι γραφεία, στις αστυνομικές
αρχές, ιττπΐίς Δήμους κσι τις Κοινό
τηιες. στις Νομαρχίες c u β" όλοι τυ
Γυμνύσ*« Και Λύκεια.
Πϊρ»Λσότκρες πληρειφορίες μ π ο
ρ ο ύ ν οι Γτνηασμρόμίνΰι να ζη τή σ ουν
u t o τη ΣΜΥ στα Τρίκαλ,ιι Λαού Ou
v iv a Ο ikievmvKtpóc. στα τηλχφωνπ

04? 1-27208 tín 04?» 27542.

ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΡΟΤΩΝ
Σε κατασκήνωση

ΑΘΗΝΑ 9 IΑΠΕΙ
Τετρακόσοι -uiôui αγροτών, κτη
νοτρόφων. όασεργαιών και ναραόων
αϊτό όλη ”Τ| χοίρο θο σιλιτξενηθαΰν
δωρεάν φέτος <-»ττς παιδικές καιασκη
νώοεις too υπουργείου Γ κωργίσς,
σ ιο Σούνιο Αττικής.
Οι κατασκηνιίιστις Da λειτουργή
σσυν σ ι τόνιιρ ις εικοσειήμχρες
tipió*«».«; α τό τ·ς 15 Ιουνίου έως και
τις Î Σεπτεμβρίου
Οι i ιΥΊασκρόμινοι πρ,:πίι vu
σαχυθυιΚΙουν το σψντίιμότερο δυνσ
τό στις κατά τύπους υπηρεσίες του
σπουργίτου Γιωργίας.

Λ>
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
_ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Λ
ΓΕΝΙΚ ΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Ανησυχία για την παγκόσμια
ειρηνη από τα γεγονότα
_3

_

Ε ξήντα ώρες μετά την έναρξη τη ς ισραηλινής εισβολής στο Λίβα
νο. οι δυνάμεις του Ισραήλ έχο υν καταλάβει ένα τμήμα to o λιβονικού
εδό ο ο υς γύρο» στα (.100 τετραγω νικό χιλιόμετρα, όπου κατοικούν
περίπου 1.5 εκατομμύρια άνθρω ποι, όπω ς ανακοίνωσε ο ραδιοφω νι
κός σταθμός τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν το υ Ισραήλ. Η ιοραηλινή προέ
λαση έχει φθάσει σε βάθος 80 χιλιομέτρω ν από τα ιοραΐ|λινά σύνορα
μέχρι τη ν τοποθεσία Ν ταμούρ, νότια της Βηρυτού.
Σ τη ν ορεινή περιοχή το υ Σούφ, που κατοικείται κυρίω ς από
Δ ρούζους, οι Ισραηλινοί έχουν μεταφέρει μεγάλο αριθμό αρμάτων
μ ά χης, σύμφω να με πληροφορίες τω ν πολεμικών ανταποκρίσεω ν. Οι
Ισραηλινοί προτίθενται από την περιοχή αυτή να περικυκλώ σουν την
ο χυρ ή θέση Ν ταμούρ, που απεχει 20 χιλιόμετρα από τη Β ηρυττό κοι
όπου μαίνηνται οι συγκρούσεις.
Σ την ίδια αυτή περιοχή, οι
επιδρομές στην περιοχή ΝταΙσραηλινοί περικυκλώ νουν το
μούρ, !7 χιλιόμετρα νοτίω ς της
χω ριό Μ ουκταρά, φέουδο του
Βηρυτού.
Ο υλλίντ Τ ζουμπλάτ. α ρχηγού
ίω ν Δ ρουζω ν, και τω ν αριστερώ ν
ΟΙ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Λ ιβανέζων, ο ο π οίος έκανε γ ν ω 
ΤΟΥ Χ Α Ν Τ Α Ν Τ
στή την πρόθεσή του να αμυνθεί
Ο «απρόσωπος του Λΐ|4αν£ζσυ ταγμιι
στην επίθεση τω ν Ισραηλινώ ν
τάρχη Sauvi Χοντάνχ. αρχηγού του χρι
«γιο να τους εμποδίσει να π ρ α γ
'ίΠΚΙΗΧού θήλακα oto Νότιο Aífluvo καχ
του υττοστηρ{ζι:ται asó co Ισραήλ, δήλω
ματοποιήσουν το υ ς πολιτικούς
ακ χ$$ς το rpon. óti τα χωριό του Atjia
σκοπούς τους».
vou nou βρΐοκονται βόρεια του ττοταμού
Β ηρυτός:
Λαζάνι <Ηα ercavrJiOouv στην νυριότητα
του Οήλακυι*.
Τέσσερα ισραηλινά πολεμικά
• Μ «ιτόφυπη αυτή ελήφΟη κατόπιν
πλοία βομβάρδισαν τα νότια
ΓΤπΟυμιιις τωγ kutoíkthv των πκρίοχών
uoTtOkv. τόνισε ο αίττρόσωκος. as. συνέν
προάστιά τη ς Βηρυτού λίγο πριν
τευξη «ου παραχιίιρησι: στην ιπραηλινή
Τις 13.00 (ώρα Ε λλάδος), ανακοί
ραδιοφωνία.
νωσε η κρατικός ραδιοφω νικός
Οι παρατηρητές ι:πτσημαίνουν όη ο\
ιποαηλιντς αρχές πρόκπτα» να «υποστηρί
σταθμός του Λιβάνου.
ξουν σύστημαπκά· τον ταγμ τάρχη Χον
Οι βομβαρδισμοί συνβυάσθη
rávt. 1»:ν αποκλείουν μά?.ιστα την nCki
καν με πτήσεις τη ς ισραηλινής
νΌτητα να του εμπιστκυΑΜ το Ισραήλ την
πολίτικη διοίκηση μυνίιλου τμήματος των
αεροπορίας πάνω από τη λιβανιΜίτΕχομένων. μκτα την κπιΟΓ-ση. róaiptov
κή πρωτεύουσα και αεροπορικές
αφού Οιι ¿χσυν ολοκληρωίΐι,ι υι οτρατιωτι

100 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Για την Αεροπορία μας
ΑΘΗΝΑ 9 (ΛΠΕ)

Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης εξουσιοδότησε το Γενικό Επιτε
λείο Αεροπορίας, να διαπραγματευθεί
ιούς όρους προμήθειας του αριθμού
αυιού των υεροσκαφών με τους
κατασκευαστικούς οίκους των αερο
σκαφών ΕΦ 16 και ΕΦ 18 Α. Μιράζ
2.000 και Τορνέϊντο.
Κατά τις διαπραγματεύσεις το
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας θα
συνεργασθεί με τους αρμοδίου; κρα
τικούς φορείς, καλύπτοντας οπωσδή
ποτε τον τομέα των αντισταθμιστι
κών οφελών.
Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν
αμέσως. Με την ολ.οκλ.ήρωση τους κ>
θέμα θα επϋναεισαχθεί στο Ανώτατο
Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης για να
ληφθούν οριστικές αποφύσεις,
Στόχος της κυβερνήσεως. υπο
γράμμισε ο κ. Πέτσος. είναι η σύμβα
ση προμήθειας των αεροσκαφών, να
υπογράφει μέσα στο 1982.
Στη συνεδρίαση του Ανωτάτου
Συμβουλίου Εθνικής Αμίινης πήραν
μέρος οι υπουργοί Συντονισμού κ.
Λάξαρης. Εξωτερικών κ. Χαραλαμ
πόποΐιλ,ος, Δημοσίας Τάξεως κ,
Σκουλ.αρίκης. ο υφυπουργός Εθνικής
Αμύνης · Πέτσος και ο αρχηγός του
ΓΕΕΘΑ vuôap/,ος κ. Ντεγιάννης.
Ό π ω ς προκύπτει από τις ανακοι
νωσεις του υφυπουργού Εθνικής
Αμύνης. το Γενικό Επιτελείο Αερο
πορίας στην ένθεσή του με την οποία
αξιολόγησε τους διάφορους τύπους
συγχρόνων αεροσκαφών, απέρριφε
μόνο to ΚΦ 18 ΕΛ και προέκρινε
τους υπόλοιπους για την έναρξη δια
πραγματεύσεων. Η τελική επιλογή θα
γίνει μέ οικονομικά και πολιτικά κρι
τήρια και πάντοτε με την προΟπόθε
IwvevrnÓTcjv μ«τ« σηό «ίη πκρφως χρονιά, m ιπιύφοιτσι tou Ιδιωτικού Γυμνβσίου
ση της συμπαραγωγής, γιατί όπως
•N tA ΙΚΠΛΙΛΕΥΤΗΡΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ, της σχολικής χρονιάς 1975-76. Έισι μετά από
χαρακτηριστικά δήλωσε ο υφυπουρ
• Αθκληι»υ
βμιίΐηκιιν κ»ι náU Kiivt» κοντά, θυμήθηκαν τα παλιά και την
γός Εθνικής Αμύνης κ. Πέτσος.
.jukn*τ-ξτ-ι
Γ ..η
γλ^ντηστγν μτχμ* πς πραΝνές ωρ#.ς. Ετη φωτογραφία μας
ηκμνιζ<ιντ(μ or μια ταβέρνα της πύλης μας.
παράλληλα με την προμήθεια των
ν'
R. Γ.
αεροσκαφών επιδιώκεται η θωράκιση
και η ανάπτυξη της ελληνικής αερο
πορικής βιομηχανίας. Οι αρμόδιοι
φορείς με τους οποίους θα σύνεργα
σ«ει ιο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
κατά εις διαπραγματεύσεις του με
τους κατασκευαστικούς οίκους είναι
τα υπουργεία Συντονισμού. Εξωτερι
κών. Οικονυμινόιν, Βιομηχανίας kui
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ
Εμπορίου. Η Τράπεζα της Ελλάδος,
η Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας
ΓΥΡΩ ΣΤΟ 27%
και Ελληνική Αεροπορική Βιομηχα
Αύξηση αιτά 1.3% σημόοσε Ο τι αυξήσεων 9,30% και 10.9% που νία.
τιμάριθμο; τον Μάιο ton 1982 a t σύ
σημειώθηκαν αντίστοιχα, κατά την
Η παράδοση των αεροσκαφών Οα
γκριση με ti»v προηγούμενη μήνα
ίδια σύγκριση ιου έτους 1981 και γίνέτοι σιαδιακά. Ou έχει ολοκληρω
1980.
Απρίλιο χυυ ιόίου έτους έναντι ουξή
Οεί δε μέχρι το 1990. Τα αεροσκάφη
ουων ΐα·κ του σημειώθηκαν κατά
Η αύξηση του τιμαρίθμου τον αυτά πραβλέπεται να είναι στην ενερ
Μάιο κατά 1.3% σε σχέση με τον γό υπηρεσία μέχρι το έτος 2.000.
την ·άΐϋ σύγκριση των ετών 1981 και
Απρίλιο, προέρχεται κυρίως από την
1980 Ο δείκτη; του μηνός Μαίου
Evu στοιχείο που Οα συνεκτιμηθεί
άνοδο αδικών δεικτών των ομάδων κατύ την τελική επιλογή είναι και η
1982. σι σύτκηνση με τον δείκτη του
Μαίου (981 παρουσίασε αύξηση
«διατροφή», «οινοπνευματώδη ποιά». ροή τη ; παραόόσεως των αεροσκα
2Ι.9*ν. έναντι αυξήσεων 24.3% κιιι
»καινός», «εκπαίδευση μόρφωση
φών Από ελληνικής πλευράς δεν
JJ^ i που σημειώθηκαν αντίστοιχα
ιιναφυχή«, και «διαρκή αγαθά και εί αποκλείεται, για την κάλυφη των
riltú την ic-wi σύγκριση ιων ετών
δη αμέσου κατοναλώσεως».
αναγκών να προκριθούν δύο τύποι
1981 πρυς »θ»0 επι 1980 προς 1979
• Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι αεροσκαφών, εφ' όσον τούτο κριθεί
Από την σύγκριση του μέσου επι
προβλέψεις για τον πληθωρισμό, εί
ως συμφέρον, Θα πρέπει να διευκρυ
πέδου του -Α.ν\κοό δείκτη των μηνών
ναι άη Οτι οπορβεί οε ετήσια βάοη
νισθεί ότι τα αεροσκάφη ΕΦ 16, ΕΦ
Ιανουάριου Μαίου 1982. σε σχέση
τον «,ρυσινό ρυθμό κατά δυο περί
IRA και Μιράζ 2.000 είναι διπλού
ut την αντίστοιχη περίοδο 1981,
που μονάδες και Οα κυμανθεί στο ρόλου, δηλαδή διώξεως και βομβαρ
ηςωκύ,ττνι αύξηση 21% έναντι αυξή27% Προβλέπκται επίσης ότι ο τιμά δισμού. ενώ το «Τορνέϊντο» είναι
ο,.κν J3
r a l 24.2 Κ. που σημκιώ
ριθμος του Ιουνίου θα είναι αυξημέ απλού ρόλου, διώξεως. Θα πρέπει να
θηκεν αντίσιοιχα. κατά την ίδια ηύνος. λόγιο των ,μφηλών τιμών βασι
σημειωθεί ότι η σύμβαση γιο την
soιση των ετών 1981 προς 1980 <ω
κών οπωροκηπβηιΚων, θο σιμοΛάΐσει προμήθεια 100 ή 130 ικροπι.ιισων,
1 >80 προς 1979,
σιη συνέχει π Κιηιψη κυιά ιον Ιούλιο Οα είναι η μενυλυιερι* r.συ θμ τπτο
Ο >γυικι>; δείιηη; σημείωσε μέσα
ναι Αύγουστο. »τήιιΛω^ των ημιΰν γραφεί μι κατάσκευήστικό ο(κο,
« · *μηνη Ιανουάριου Μαίου 1982 των ειδών αυτών και λόγοι εκπτώ αφού η αξία κάθε αεροσκάφους
i
ι;χση όηκτη Maèirti 1982 προς σεων και θα σημειώσει έξαρση κατά
κυμαίνεται μεταξύ 13 και 20 εκατ.
V *.μ|Ι»ιι.> lV 8 i> .α ύ ξ η σ η 6 .7 % ό ν ο ν
ιούς φθινοπωρινούς μήνες.
δολλάρια.
Γην προώθηπη προγράμματος
προμηθιήιις 100 ακροσκαφών σ υ γ
χ ρ ό νο υ τύπου μι. to v απαρπίτητο
εξοπ λισμ ό κιιι τ»ι υλικά υποοτηρι
ς,,ιίι; touc kui με πρόσθετο δικαίωμα
«υξήσεω ς των ακροσκαφών σε 130.
κνέκρινε το ανώτατο συμβούλιο εθνι
κής ιιμύνης. που συνήλθε υπό την
προεδρία του Π ρωθυπουργού κ. Α.
Π ππανδρέου. Σχετικές ανακοινώσεις
έκανε ι ο μεσημέρι ο υφ υπουργός
Εθνικής Α μ όνη ς κ Γ. Πέτσας.
Ο πως ό π ε ο υ φ υ π ου ρ γός το

Κ7η- »χχπβαρκττικές ετηχίτρήσιις
Ητοι ο »χριστιανικός θήλακας». που
υιτύγιται στις αρμοόιότητκς του 0« ξεπτ
ρασει κατά ττολύ τη γειτονική προ; τα
ιπραηλινο λι()ΰνικά σύνορά στενή λωρί
δα. την οποία ΰιοικκί πττό τότ»- ιτου του
την ττα,ραχώρησπνοι Ισραηλινοί. μετά την
πεμ^ασή τοος στο Λίβανο, το 1078
Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή ένινκ όταν ο Ιπραηλινός πρωΟυ
πυυργός κ. Μρναχέμ Μπέγκιν · παραχώ
ρησ> προσωρινά» στον ταγματάρχη Χαν
τανχ το οχυρό του Μπωψύρ. 1! ιοραηλινή
τηλ/ιώραοη ττρόβάλ». ιδιιιίτκριι την τελετή,
κιιτμ την οποία υψώθηκε η λιβανική
σημαία στα ερείπια της παλιάς «φωλιάς
των αετών των σταυροφόρων*. Σε εκπομ
πΑς της στυ εβραϊκά» αλλά κυρίως στην
αραβική, κπέμανε στις άκη\ύς της «πολύ
θερμής· υποδοχής που επιφύλαξαν οι
Λιβανεζοι στους Ισραηλινούς στρατιώτες.
Τα πλήθη χειροκροτούσαν τα ισραηλινά
τεθωρακισμένα, γυναίκες εξέφραζαν την
ευγνωμοσύνη τους που «επιτέλους «παλ
λαχθηκαν από τους Παλ^ιιστινίους*. ενώ
οι αγρότες έρριχναν ρύζι, εττσυς στρίίτιώ·
τες. Οι κάτοικοι της περιοχής επευφημού
σαν τον ταγματάρχη Χαντάντ, ο οποίος
διέσχιζε την περιοχή.
Εξ άλλοι», ο εκπρόσωπος του ταγμα
τάρχη απηύθυνε. προχθές, μέσω της γαλ
λικής κα\ αγγλικής ραδιοφωνίας, «εχκλη
ση στους αδελφούς χριστιανούς του Λιβό
νου να ξεσηκωθούν και να εκμεταλλευ
θούν την ιπραηλινή επίθεση για να όκό
ςουν οριστικά τους Σύρους και τους
Παλαιστινίου; απο το Λίβανο και να ελευθβρωοουν τα ιερά πάτρια εδάφη από τους
ξένους καταχτητές·.
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΧΛΙΗΓΚ
Εξάλλου ο ομερικανός υπουργός Εξω
χερικών κ. Λ. Χαίηγκ δήλωσε όιι κύριο
μίλημα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά
την ανάφλεξη σιο Λίβανο αναι να σιαμα
τήσει η αιματοχυσία.
Ο αρχηγός του Σταίητ Ντηπάρτμεντ
συνεχίζοντας είπε ότι οι Ηνωμένε; Πολι
τείες δεν σταμάτησαν καμμιά αποστολή
στρατιωτικών εφοδίων προς ιο Ισραήλ εν
αναμονή οπαφάσεως εάν και καΐά πόσο η
κυβέ,ρνηση Μπέγκιν παραβίασε τους αμε
ρικανικούς νόμους. Πάντως, είπε, την
στιγμή αυτή ό«ν επίκπιται καμμια ouoiu
σιικη αποστολή όπλων προς το Ιοραήλ.
Ανώτερος βρετοννός αξιωμοτούχος δή
λωσε οτι η θέση των Ηνωμένων Πολι
ρκων κατά την περίοδο αυτή της αβέβαιο
τηιος. έχει γίνει αποδεκτή και υποστηρί
ζ<ται από τους συμμάχους των Ηνωμένων
Πολιτεκον.

Μ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθές ότι δεν
οημειιΙΛηκτ αύξηση η έκιακτη κινητο
ποίηση του σοβιετικού στόλου της Μεσο
γείου εξ αιτίας της Ισραηλινή; εισβολής

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΝΟΙΓΕΙ Η
ΤΕΞΤΙΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 (ΑΠΕ)
Από την έβδομη ΤΕΞΤΙΛΙΑ. που
αρχίζει η λειτουργία της το Σάββατο
ανακοινώθηκε ό π ομιχδά" από 40
εμπορικούς επισκέπτες, από οκτώ
αραβικές χώρες, θα φθάσουν στην
Θεσσαλονίκη προκειμένου να συζη
τήσουν θέματα συνεργασίας της
Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο για
κάθε είδος κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα.
Στην έκθεση μετέχουν 400 εκθέ
τες εκ των οποία" 360 Έλληνες και
40 από τις χώρες της ΕΟΚ. την
Ιαπωνία. Κιιπρο, Ινδία και Αυστρία.

Ο ΡΗΓΚΑΝ
ΕΦΘΑΣΕ
ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ
ΒΟΝΝΗ 9 (ΑΠΕι
Ο πρόεδρος Ρήγκαν έφθασε χθές
στη Βόννη στις 2 μ-μ- (ώρα Ελλάδας)
για επίσημη επίσκεψη διόμισυ ημε
ρών στη Δυτική Γερμανία, κατά τη
δαϊρκεια της οποίας θα έχει συνομι
λίες με Δυτικογερμανούς ηγέτες, στη
Βόννη και το Δυτικό Βερολίνο, και
θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του
ΝΑΤΟ.

Ταχύτερος από πέρυσι
ο ρυθμός πληθωρισμού

σιο Λίβανο.
Η εφημερίδα των αυβιειικων ενόπλβιν
διινάμιιι,ιν «Ερυθρό; Λσιήρ» ιιπογραμμι
ζει όσ η Ιοραηλινή ΕΠίΟι.οη οτιι Λίβανο
πρανμα τύποιήθηκί με την άδεια τη; Ουά
σιγκτυν. Χαρακτηριστικά, η σοβιετική
εφημερίδα αναφέρει π«ι; την προηγουμέ
νη της Ισραηλινής εισβολής οι αςιωμαη
κοί κοι ναύτες που υπηρετούν στον 6ο
αμερικανικό αιόλο της Μεσογείου βρι
ακόιαν σε κατάσταση επιφυλακής, πρ«7
ιια που αποδεικνύει. σύμφωνα πάντα με
τη σοβιετική εφημερίδα, πως η Ιπραηλινή
ε-σβολή δεν απαιελιΐύσε έκπληξη για ιον
πρόεδρο Ρήγκαν. Η «Πράβδα«. εξ άλλου,
οκ σημερινό της δημοσίευμα ιονίζει πως
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι to Ισραήλ
πραγματοποίησε την ενέργεια του αυιή
κατόπιν συμφωνίας με τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Η σοβιετική εφημερίδα επιση
μαίνει όιι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσποθούν να δικαιολογήσουν τη γενοκτονία
που διεξάγεται σε βάρος των Παλαιού
νίων επικα?Λύμενες to «δικαίωμα αυτοά
μυνα;» του Ισραήλ.

ΟΙ ΛΝΤΙΛΡΛΣΕΓΕ
Δαμασκός:
Ο συνιαγμαιάρχης Καντάφι είχε χΟές
ιο βράδυ τηλεφωνική συνομιλία με τον
πρόεδρο της Συρίας Χαφέζ Αλ Ασσάντ. Ο
Λϊβυος ηγέτηςβεβαιωσε ιον πρόι-όρο
Λσσάνι για την πλήρη υποστήριξη τη;
χι-ιριις του προς τη Συρία. Σύμφωνα μι: το

U ; p i » « g in w w iv των ροδάκινων αν

λιίβΑμιι ν υ- όνiιγρ τυ
:ι>πμαγραπκόν
πρανραπεόν κόστης
κόσαχ;
IV" ΤΟ

την

Τρέχοοβον

καλλ.ι*ργη!ΐκή

περίοδον, ηυξήθησαν νατά 50% τα ήμερο
μίπθιυ. τυ φυροφάρμακα. τα μηχανήματα,
σι καλλιεργητικά κλπ.) τότε αι πμαί ιων
ροδάκινων θα ιρέπη να διαμορφωθούν

Πεκίνο:
• II Κίνα παραμένει σταθερό στο πλευ
pu του Παλαιστινιακού και ιου Λιβανικού
λαού και απαιτεί την άμεση αποχώρηση
των Ισραηλινών στρατευμάτων από το
Λιβανικό έδαφος·, όπως μετέδωσε σήμερα
ιο πρωί το επίσημο κινέζικο πρακιορπα
• Νέα Κίνα·
•Η Ισραηλινή αυτή ενέργεια παραβιάζει
ολχκιχερώς εην συμφωνία κατάπαυσης
του πυρός του ΙΘ8Ι και δημιουργεί σοβά
ρά εμπόδια στη συνέχιση της δυιδικασία;
ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής·, πράο
Οεσε to κινέζικο πρακτορείο Ειδήσεων Εξ
άλλου, το ÍSta πρακτορείο υπογραμμίζει
πως η απόπειρα δολοφονία; του Ιαραηλινού πρεσβευτή στο Λονδίνο χρήσιμο
ποιήθηκε από το Τελ Αβίβ σαν πρόφαση
για va l.mβάλει στο Λίβανο.
Κάιρο:
Ο σημερινός αιγυπτιακό; τύπος κυτυδι
κάζει εην Ισραηλινή επιδρομή στο Λίβανο
αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζει τη Συρία
κή συμμετοχή οιον πόλεμο σαν απογοη
ιευτική. Συγκεκριμένα η εφημερίδα ·Λλ
Αχριίμ· υποστηρίζει όπ υπάργει σΐ'μφω
via μεταξύ των Ηνωμένων Π ολικώ ν, της
Σοβιετικής Ενωσης, του Ισιχιήλ και της
Συρίας, σύμφωνο με την οποία η Συρία θα
απέχει των πολεμικών επιχειρήσεων.

Αποκλεισμένος
ΤΕΛ ΑΒΙΒ 9 (ΑΠΕ)
.
Ο στρατιωτικός ραδιοφωνικά
σταθμός ιου Ισραήλ βεβαίωσε
όιι όλοι οι ηγέτες και υπεύθυνοι
παλαιστινιακών οργανώσεων, συμριλαμβονομένου και του κ.
Αραφάτ, «είναι πράγματι, υποκ
σμένοι στη Βηρυτό, χωρίς να °ια
τουν μέσο διαφυγής»·
λ.,
Επικαλούμενος πηγές χρκστιονω
του Λιβάνου, ο στρατιωτικός Ρ“ . j
φωνικός σιαθμός του Ισραήλ ανα^ , ι
νωσε ότι το αεροδρόμιο της Βηρ 9
u εναέρωί
αποκλεισμένο
Iείναι
·*■>· w
.......και
—· οτι
.JJI
χώρος του Λιβάνου ελέγχεται ^
ισραηλινά καταδιωκτικά, ϊ™
λιμάνι της Βηρυτού και ιο λωΡ**:
ύδοπι του Λιβιΐνοο £)«£*/Xονται
τις ισραηλινές ναυτικές δννάμΟί«Στο νότο, οι ισραηλινές ο
μεις ελέγχουν όλες τις εξόδου?
την εθνική οδό που «ώασχιζ^
περιοχή, καθώς και άλ-λους <*®*κ
ρεύαυσας σημασίας δρόμου?· __ο
στα βόρεια της Βηρυτού τον ελΕΥχγ
έχουν οι χριστιανοί.
.
Στο μεταξύ, ο κ. Φιλίπ
ειδικός απεσταλμένος του
Ρήγκαν στη Μέση Ανατολή.
χθές το μεσημέρι στη Δαβά 1
προερχόμενος από το Τέλ Δβίβ· “Τ'
νε γνιαστό από αμερικανική πηΥή
r.piuituouuu.
,
,»
συριανή πρωτεύουσα
Ο κ. Χαμπίμπ
ιιιπίϋΠ θα
να γίνει
Τ'»*·* δεκτός- ,^
τον Σύρο πρόεδρο κ. Χ««?6? Λ
Ασσαντ.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΗ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ
για λύσεις και αποβάσεις. Θα είναι, ρον. αλλά αυτό δεν σημαίνει
ΒΟΝΝΗ 9 (ΑΠΕ)
είπε, μιά πρώτη γνωριμιο και θα απο πει να υποτιμώνται τα ελληνικά ο'"·
Ο Πρωθυπουργός κ. Α. Παπανελληνικές θέσεις *»
δρεου έφθασε στην Βόννη στις 3.30 . τελέσει μιά συνέχεια ταιν διαπραγμα- ματα κα
τεύσεω .
κυρίως στον τομέα των εξ,ιπλισμ**·
---- -■■ . .
(τοπική ώρα). Τον Έλλ.ηνα Πρωθυ
Για το θέμα των εγγυήσεων ο κ. που η Ελλάς θέλει να είναι υπερθβτ
πουργό υπεδέχθησαν στο αεροδρόμιο
Πρωθυπουργός ιπε ότι στο κείμενό χρονο'
οι Έλληνες πρέσβης στην Βόννη κ.
λ ,.
Στις 5 μ.μ. στα πλυίσια τη? ¡tow_
του και γενικά στις συζητήσεις του
Τσαμαόός και στο ΝΑΤΟ κ. Βασιλι
δεν θα πολυχρησιμοποιηθεί τον όρο τικής- συνεργασίας των χωΡ®*",
κός, εκπρόσωπος του γερμανικού
«εγγυήσεις». Εγγυήσεις, διευκρίνισε, μελιάν της ΕΟΚ, άρχισαν va
πρωτοκόλλου και άλλοι Γερμανοί
ζητούν οι δορυφόροι και η Ελλάς δεν δριάζουν οι υπουργοί Εξω-εΡ'*'®και Έλληνες επίσημοι, ενώ απέδωσε
το δέχεται, εκτός αν οι εγγυήσεις των «Δέκα» με θέμα την ισραηλινπ
τιμές στρατιωτικό τμήμα.
παρέχονται από ολόκληρο το σύστη εισβολή στον Νότιο Λίβανο.
Χθες ο Έλλην Πρωθυπουργός εί
μα. Εκείνο που ζητεί, ετόνισε, η είναι γνωστόν, η ελληνική κυβέΡ^
χε την πρώτη επίσημη συνάντηση με
Ελλάς είναι να παυσει η ανοχή των ση είχε την πρωτοβουλία ντο ^
τον Γερμανό καγκελλάριο κ. Σμίτ
Ηνωμένων Πολιτειών στα τουρκικά έκτακτη αυτή σύγκληση του SWi
στις 6.45 με τον οποίο συναντήθηκε
επεκτατικά σχέδια.
βουλίου Υπουργών Εξωτερικών
και ο Τούρκος πρωθυπουργός κ.
ΈλλΊν
Ο κ. Παπανδρέου είπε, ότι αντι ΕΟΚ. στο οποίο συμμετέχει ο Έ>
Ουλουσού.
λαμβάνεται. βέβαια, πως η Τουρκία υπουργός Εξωτερικών κ. ΧαραΤάΡ
Σε συνομιλία του με τους Έ λλη
έχει ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέ- πόπουλος.
νες δημοσιογράφους (στο αεροδρό
μιο) ο κ, ΓΙαπανδρέου είπε, ότι ο κ.
Σμίτ έχει, ήδη. εκφράσει ενδιαφέρον
για να υπάρξει περίοδος υφέσεως
στις σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας
στην Ν.Α. πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Ο κ. Πρωθυπουργός θα ερωτήσει
τώρα. είπε, τον κ. Σμίτ ποιά είναι η
θέση του μετά τις τελευταίες προκλη
τικές παραβιάσεις του ελληνικού
εναερίου χώρου από τα τουρκικά
αεροπλάνα στις 26 Μαίου.
Εξ άλλου, ο κ. Παπανδρέου ομι
Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας καταγγέλα την προκλητική
λίαν γενικά για την δυνάντηση κορυ
φής. είπε, ότι πρόκεηαι για άτυπη
και απάνθρωπη εισβολή των Σιωνιστών που με ναζιστικ*4
συνδια-σκέψη, χωρίς ημερήσια διάτα *
μεθόδους επιχειρούν τον αιρανισμό του Παλαιστινιακού
ξη. Θα υπάρξουν, όμως. είπε, τρεις
Εθνους.
διακηρύξεις: Μιά γενικών κοινών
Καλεί τον εργαζόμενο λαό της πόλης μας, να συμπαραστα
στόχων, μιά για την άμυνα και μιά
θεί στον αγώνα του Παλαιστινιακού Λαού έμπρακτα συμμετέ
για τους εξοπλισμούς.
Ειδικώτερα, για το θέμα των εξο
χοντας στην διήμερη εθελοντική αιμοδοσία, που με απόφαση
πλισμών. είπε, ότι το θεωρεί πάρα
του Δ.Σ. του Γ ενικού Νοσοκομείου Βέροιας που θα γίνεται την
πολύ σημαντικό και είναι γνωστές οι
Πέμπτη και Παρασκευή 10 και 11 του μήνα, στο αιμοδοτικό
θέσεις της ελληνικής κυβερνήσεως,
κέντρο του Νοσοκομείου.
που δεν δέχεται την εγκατάσταση
Βέροια 9-6-82
νέων πυρηνικών όπλων στην Ευρώ
πη.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Από ελληνικής πλευράς ο κ.
Παπανδρέου θα θέσει σε ανώτατοεπίπεδο τα εθνικά θέματα. Κυρίως τα
προβλήματα του τρίπτυχου: Ελλάς
Τουρκία
ΝΑΤΟ και βέβαια το
Κυπριακό.
Η απαράδεκτη ισραηλινή εισ
βολή ατον Νότιο Λίβανο θα δεσπόζει
των συζητήσεων. Ό πω ς είπε, ο κ.
Παπανδρέου. είναι φοβερό να φαίνε
ται ότι η Ευρώπη δείχνει τόση ευαι
σθησία για το θέμα των Φώκλαντ.
ενώ στον Λίβανο χάνονται ανθρώπι
νες ζωές με τον πιό κυνικό τρόπο.
Για την σημερινή συνάντηση με
τον πρόεδρο Ρήγκαν ο κ. Παπαν
δρέου είπε ότι θα είναι σύντομη και
δεν θα υπάρξουν χρονικά περιθώρια

Ερώτηση στη Βουλή
για τα ροδάκινα
vvïuv με-ηιξύ Αγροτικών Συλλόγων και
Υπουργείου Γιωρνως
II Κυβέρυησις φαιά την προεκλογικήν
πιφίοόον. αλλα και ενωρίιερον. ως σνυπολίκυσις. εξήγγειλε εις όλους τους τό
νους. ότι όταν (Ιο ήρχειο εις την εξουσίαν
ιιι σμαί ιων γεωργικών προϊόντων Οιι ίια
μυρφώνοντο με βοσι το κόστος συν το
λογικο κέρδος ιου παραγωγού. Γην δή
λείοι ν αυτήν την διήνΟιζε και με την δή
Oev υπογραφής μεταξύ αυτής και των
uYpatiiiv συμβολαίου τιμής. Εκ της μέχρι
τούδι: όμως συμπεριφορά; της, καιά το
διάστημα των επτά μηνών, που βρίσκεται
στην εξουσία έπαθε τελείαν αμνηστίαν.
Λεν σιξητα πλέον δια την υπόσχεσιν περί
κόστους κλπ. και προσφέρει τιμάς μόνον
10% έπΙ των υμών του παρελθόντος
έτους ενώ ο τιμάριθμος του 1981 είχε
αυξηθή εις 25% και σήμερα εις 10%.

ουριακό πρακτορείο Ειδήσεων ·Σάν<ι·. οι
δυο ΠΥειις. αφού εξέτασαν την κατααιιι
ση στίι Λιβυ ι,,. u iooaainav να διατηρή
σουν τις εταφες τοικε.

Ο ΑΡΑΦΑΤ
ΣΤΗ
ΒΗΡΥΤΤΟ

καθ' ομάδυς ποιβλιών με |(άοι την πρωί
μότητα ως ιξης:
α) ιιπερπρωϊμαι κόστος 25 όρχ. συν
λογικό κέρδο; 5 δρχ. σύν.30 δρχ. κατά
κιλών.
β) μεσοπρώϊμα: κόστος 209 δρχ. συν
λογικό κέρδος 5 δρχ. ούν. 25 κατά κιλό
βάρους.
γ) όψιμα: κόστος 15 δρχ. συν λογικό
κέρδος 5 δρχ. σϋν. 20 δρχ.
δ) βιομηχανικά: κόστος Μ δρχ. συν
λογικό κέρδος 5 όρχ. αύν. 19 δρχ.
Επειδή όμως η Κυβέρυησις πιθανόν να
ιπχυριαθή ότι δεν είναι εύκολο νιι έχει το
κόστος των διαφόρων ποικιλιών
που
έπρεπε νιι είχε γίνη η έρευνα αυτή εγκιιί
ρως. διότι είχε όλον τον καιρό στη διόθεσί
της τότε Οα πρέπη να καθορίση τις τιμές
του παρελθόντος έτους, προσθέτοντας την
σύξησι του ημμρίθμου 30% στην περί
πτωσι αυτή οι τιμές θα διαμορφώνοντο α)
δια τιι υπέρπρώίμα όρχ. 32.5. β) δια ία
μεσοπρώϊμα όρχ. 23.40 κιιι γ) δια τα όψι
μο 19 50 δρχ, όΙ Βα· τα βιομηχανυαε δρχ
18.50»
Κατόπιν -ων ανωιέρω παινοοβλοϊ-ναιΐ
Οι κ.κ ν»ο«ργό( να πληροφίφήσουν ίην
βουλήν, ποια μέτρο πρόκειται να λάβουν
τόσον δια την διακινησιν όσον και τας
τιμάς των ροδακινοπαραγωνής».

Ο Πρόεδρος
Γ. Χριστοδούλου

lu Γ. Γραμματέας
Αγ. Ρόϊδος

Ο Χομεϊνί
στρατολογεί
εθελοντές
ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ
ΛΑΜΑΣΚΟΣ ν
Η Περσία ανακοίνωσε προχθές
επίσημα ότι είναι πανέτοιμη για έναν
πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και
προσφέρθηκε να στείλει στρατιωτικές
δυνάμεις στο Λίβανο σε ενίσχυση
του αγώνα των Σύρων και των
Παλαιστινίων για την απόκρουση
της ισραηλινής επιθέσεως.
Εξ άλλου όποις ανακοίνωσε ο
πρεσβευτής της Περσίας στην Αγκυ
ρα η κυβέρνησή του θα στείλει στρα
ηωτική δύναμη εθελοντών στο Λίβα
νο και ήδη έχουν αρχίσει οι διιιδικα
σίες στρατολογήσεως.
Αντιπροσωπεία των περσικών
ενόπλων δυνάμεων με επικεφαλής
τον υπουργό αμύνης της χώρας συν
ταγματάρχη Σαλίμι επισκέφθηκε προ
χθές το απόγευμα τη Δαμασκό κσι ίί
χ ί για το σκοπό αυτό συνομιλίες με
το Σύρο πρόεδρο Χαφέζ Ασσαντ.
Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με τον
συριανό τύπο, η αντιπροσωπεία πξέ
φρασε την απόφαση της Περσίας ιό
συ μ βάλει στην άμυνα του Λιβάνου
κατά των ισραηλινών δυνάμεων και
να μελετήσει τους τρόπους εφαρμο
γής της αποφάσεως αυτής με τους
ενδιαφυρόμενους.
ΛπΛ τηύ πλευρά του α Γύρος
πρόεδρος επιβεβαίωσε την από<ίιασ»|
της κυβερνήσεως του να συνεχίσει
τον αγώνα κατά της ισραηλινής επι-

θετικότητας.

Και ενώ εκδηλώνεται η
χειρονομία έμπρακτης υποστηρί
προς τον παλαιστινιακό λαιό
παρασκήνια της Ουάσιγκτον επι*!
τούσε μενάλη σίιγχυση και διχοΥ1 ^
μιες νια τους περαιτέρω χειρισΜ0^
που πρέπει να αναλάβει η κυßέpvή<,,·
Ρήγκαν στο Aitkivo. Πάντοις ο
πρόεδρος Τζώρτζ Μ πούς δ ή λ ο θ Ε ·
η Ουάσιγκτον αποκλείεται να επίι
λει στο Ισραήλ, κυρώσεις για τη * *
αυτή εκθετική του πράξη.
,
Εξ αλλ,ου ο βασιλιάς Χαλέντ Γφ
Σαουδικής Αραβίας κάλεσε π ρ ° λ -,
τα ισλαμικά κράτη να ενώσουν 7*
δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσ
το σιωνιστικό εχθρό kui να συμπαΡ"
σταθούν στον παλ,αιστινκικό κ«1
λιβανικό λαό. Τέλος η κυβέρνη^
του Κουβέιτ δήλωσε ότι μέσα
επόμενις ώρες πρέπει να υπαρκ
απόφαση για τη σύγκλ.ηση επείΥ^Γ
σας συνόδου των υπουργώ ν ΕξωΤίΡ*
κών των αραβικών χωρών.
ο
Ο Κουβανός πρόεδρος
Κάστρο δήλωσε ενώπιον της 6ι0β*?
ν ε ω : κορυφής του κινήματος ω>'
αδεσμεύτριν στην Αβάνα ότι π,
ν ι σταματήσει η εγνΓηματική
ση του Ισραήλ eVusniov ιου Λ ιβ ά ^
και κάλεσε τις αδέσμευτες χώρε?

εκφράσουν την αλληλεγγύη τσΛ
προς τα θάματα της επιθέσεως,

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Δυσμενείς οι
προοπτικές
φέτος για
τις εξαγωγές

Ημαθίας

Κατά τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΚΣΕΙΣ
KOTO ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΑ

®0ΝΝΗ 10 (ΑΠΕ)
iT0 τελικό Ηανακοινωθέν
·
της
®0V<|
ρήσεως κορυφής του ΝΑΤΟ
« κ ι * , νη· Τ> ελληνική πλευρό
ιΐιι »; ** 0υστηματικές προσπάθειες
α ^ ^ Τ'*λΕ να “εριληφθούν θέσεις και
‘ΊΜοηλ Γ1° υ να συΜβάλουν στην
ΡΥω ήπιου κλίματος στις σχένί,τ°λής- Λύσης και να προωΓ" ί ο δυνατόν την ύφεση.

'Ρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνιπέτυχε να περιληφθεί στο
''ίί κείμενο του ανακοινωθέντος
Ρ'νικά στο τμήμα που αναφέρεται
,Γ” *λενχο των εξοπλισμών και των
Λ^λισμών υποσημείωση με την
^ 10 επιφυλάσσει την θέση της σε
, «Φορά την διπλή απόφαση της
ΕίΚ*^*ής Συμμαχίας του 1979 που
/ “βλέπει διαπραγματεύσεις για τον
Ίλισμό αλλά με παράλληλη εγκα' Ρΐιίση στην Ευρώπη πυρηνικών
. ““ύλων μέσου βεληνεκούς (Πέρ«ινγ, 2
και Κρούζ). Ο διαχωρισμός
της θέσης της ελληνικής

^

ναντηθηκε

ΜΕ ΤΟΝ
ΡΗΓΚΑΝ Ο
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ρ^ιΝΝΗ 10 (ΑΠΕ)
ε / πρωθυπουργός κ. Α. Παπσνα'χε χθές στη Βόννη, πριν από
Υευμα, σύντομη επαφή με τον
,
των Ηνωμένων Πολιτειών
' *ην>:αν και τον υπουργό ΕξωτεριΓ* *· Χαϊηγκ.
άλλου, ο Ελληνας πρωθυ/ “άΥός είχε μακρά συνομιλία, κατά
ΐπάρκεια του γεύματος, με τον
r■ -"ΐρκεια
/ά
,
ν rε^άγερμανό
υπουργό Εξωτερικών
*Γκε
κέναι
σερ, συνομιλία η οποία χαρα
Ιπίζ
™θ!ζεται
σαν «πολύ θετική».
. λή
-νμφωνα με υπάρχουσες πληροοι κ.κ. Παπανδρέου και Γκέν°ύζήτησαν θέματα 'σχετικά με
πυρηνικό αφοπλισμό, την ειρήηΓ ΓΙ'ν ύφεση και την κατάσταση
επικρατεί στο Λίβανο.

κυβέρνησης έγ ιν ί ομόφωνα δεκτός.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Στην χθεσινή συζήτηση των 16
ηγετών για το θέματης εισβολής
τουΐσραήλ στον Λίβανο, ο Έλληνας
πρωθυπουργός
κ.
Παπανδρέου
παρκμβαίνοντας, πρότεινε να υιοθε
τηθεί το χθεσινό ανακοινωθέν των 10
υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ.
Στο ανακοινωθέν αυτό οι «10»
της ΕΟΚ - που συνεδρίασαν με ελλη
νική πρωτοβουλία
καταδικάζουν
την ισραηλινή εισβολή και δηλώνουν
συγχρόνως ότι θα εξετάσουν τις
δυνατότητες αναλήψεως μελλοντικής
δράσης κατά του Ισραήλ, εάν δεν
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 508,
509 του Συμβουλίου Ασφαλείας περί
αποχωρήσεως όλων των ξένων στρα
τευμάτων από τον Λίβανο.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες - μέ
χρι στιγμής · πληροφορίες η Ελλάδα
και η Γαλλία πρότειναν, επίσης, να
επιβληθούν και οικονομικές κυρώ
σεις κατά του Ισραήλ. Φαίνεται ότι
την πρόταση αυτή δέχονται και οι
Ηνωμένες Πολιτείες.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΑΝ. ΧΩΡΕΣ
Εξ άλλου σχετικά με το τελικό
ανακοινωθέν πρέπει να σημειωθεί
επίσης, ότι εκφράζει την επιθυμία
των ηγετών της Ατλαντικής Συμμα
χίας για ένα «άνοιγμα» προς τις Ανα
τολικές χώρες και κυρίως, προς τη
Σοβιετική Ένωση, .Παράλληλα όμώς
αναφέρεται ότι η Σοβιετική Ένωση
αφιερώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο
τμήμα των πόρων της σε στρατιωτι
κούς εξοπλισμούς. Επίσης καλείται η
ΕΣΣΔ «να επιδείξει περισσότερη
μετριοπάθεια και μεγαλύτερη ευαι
σθησία ευθύνης».
Οι 16 παρά την κατ' επανάληψη
διατύπωση στο κείμενο του ανακοι
νωθέντος ότι θα διατηρήσουν «μιά
επαρκά στρατιωτική δύναμη και

Ζήτησε η Ελλάδα
πολιτική αλληλεγγύη», τονίζουν ότι
«κανένα από τα όπλα μας δεν θα χρη
σιμοποιηθεί διαφορετικά παρά μόνο
για να απαντήσουμε σε μιά επίθεση».
Εξ άλλου δηλώνουν ότι θα επιμείνουν στις προσπάθειες τους για την
αποκατάσταση
κάθε φορά που η
συνεισφορά της ΕΣΣΔ θα το επιτρέ
πει - σχέσεων πιό εποικοδομητικών
μεταξύ Ανατολής
Δύσης. Ταυτό

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Ο ι χώρες της Ε.Ο.Κ.
ΒΟΝΝΗ 10 (ΑΠΕ)
Οι υπουργοί Εξωτερικών των δέ
κα κρατών - μελών της ΕΟΚ ύστερα
από τις συνομιλίες που είχαν ποοχθές
το απόγευμα στη βόννη/οχετΛ ά (¿ε
ιο θίμά ιού Λιβάνου, και τη σχετική
αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης,
εξέδωσαν, λίγο μετά τα μεσάνυκτα
την ακόλουθη ανακοίνωση.
«Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας καταδικάζουν έντονα
την νέα ισραηλινή εισβολή στο Λίβα
νο. Ό πω ς ακριβώς και οι βομβαρδι
σμοί που προηγήθηκαν της εισβολής
και προκάλεσαν αβάστακτα μεγάλες
ανθρώπινες απώλειες έτσι και η νέα
εισβολή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Πλατειά ονσκεψη
για την προσ τασια
της νεότητας
θ α

Γ ΙΝ Ε Ι ΤΗ Ν

|0 '^Υματοπ°,είτα. την Τρίτη 15
η ,.ιϋ" "τις 9 το βράδυ, πλατειά σύτων Αρχών του Νομού,
^ΡόΟιίιπαιν συλλόγων, οργανώ«υ μαζικών φορέων με θέμα
“Ροστασία της νεότητος και την
■Ίματικότητα των νέων.
* “θσκεψη θα πραγματοποιηθεί

ΤΡΙΤΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

στην αίθουσα του Ταμείου Προνοίας
Δικηγόρων Βέροιας (Πλατεία Δικα
στηρίου) και θα προεδρεύσει ο
Νομάρχης κ. Νίκος Πινακίδης.
Η κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των Αρχών και των διαφό
ρων μαζικών φορέων κρίθηκε επιβε
βλημένη, λόγω της παρατηρουμένης
αυξήσεως της εγκληματικότητας και

Θα ήταν μεγάλη χαρά για την

KOSTA-BODA
και τους συνεργάτες της αν

ΣΗΜ ΕΡΑ
και ώρα 8 3 0 μψ.
τιμήσετε με την παρουσία σας
τα εγκαίνια
ΪΟί> καινούργιου μας καταστήματος

studioKosta-Boda
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χρονα οι σύμμαχοι Οιατυπωνουν την
διάθεση για την λήψη μέτρων προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση
των χωρών του Συμφώνου της Βαρ
σοβίας σε δυτικές μορφές τεχνολο
γίας που μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για στρατιωτικούς σκοπούς.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ
Σε άλλο σημείο του ανακοινωθέν-

ιδιαίτερα των νέων στο Νομό μας,
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Για τους τρόπους προλήψεως και
καταστολής της εγκληματικότητας
των νέων θα κάνει στην αρχή εισήγη
ση ο Εισαγγελέας Βέροιας κ. Αργ.
Τσίχλας kui σ τη συνέχεια θα γίνουν
ειδικώτερες σύντομες εισηγήσεις από
τους εξής:
• Κων/νο Μπιζάκη, Πρόεδρον
| Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας με
θέμα «Προστασία της νεότητος».
• Απόστολο Βλάχο. Πρωτόδικη:
«Αίτια εγκληματικότητας των νέων».
• Γεώργιο Σπηλιοτόπουλο Δ/ντή
Ασφαλείας Βέροιας: «Η Συνεργασία
Αστυνομίας και κοινού ως παράγων
προλήψεως - καταστολής της εγκλη
ματικότητας ιδιαίτερα των νέων».
Μετά ττς εισηγήσεις θα γίνει συζή
τηση και θα ιινταλλαγούν απόψεις
για την παραπέρα μεθόδευση των
ενεργειών, προβλέπεται όε να εγκριθεί και σχετικό ψήφισμα που θα στα
λεί στην Κυβέρνηση.
Την συντονιστική επιτροπή για
την οργάνωση αυτής της εκδηλώ
σεων αποτελούν ο πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κ.
Κων Μπιζόκης. ο πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου κ. Δημ. Κασαμπαλής και ο καθηγητής Θεολογίας κ
Στέψ. Κισσιώτης.

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
ΚΙ ΑΥΤΕΣ
Βρήκαμε και τον δαίμονα της
γραφομηχανής. Έτσι ο νέος αυτός
δαίμονας που μπήκε στο Γ' Γυμνάσιο
Βέροιας ήταν η αιτία που παρολείφθηκαν δύο ονόματα μαθητριών που
αρίστευσαν.
Από τη Β' τάξη η Αλεξάνδρα
Χατζηπαρασίδου του Ιωάννου πήρε
βαθμό 39 6/11 και από τη Γ τάξη η
Ανασιασία Σπιιλιωτοπούλου του
Σωτηρίου 18 7/13.
Ο ίδιος δαίμονας άλαξε το όνομα
της Ευανθίας Παπαευθυμίου του
Ευθυμίου που πήρε 19 2/12 (εγράφη
ως Παπαδοπούλου).

Αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
του διεθνούς δικαίου και των κύριο
τέρων ανθρωπιστικών αρχίίν. Επί
πλέον θέτει σε αμφιβολία τις προσπά
θειες για αιάέίιρηαική ίβ σ η τω νπρο
JiÂlluurnj»—της-ΛίΙτΊ]., ATWTtfJtltÇ Και
δημιουργεί άμεσο κίνδυνο γενικότε
ρης συρράξεως.
Οι δέκα επαναβεβαιώνουν την
σημασία που αποδίδουν στην ανε
ξαρτησία. την εθνική κυριαρχία, την
εδαφική ακεραιότητα και την εθνική
ενότητα του Λιβάνου που είναι ανα
γκαίες για την ειρήνη στην περιοχή.
Οι δέκα υποστηρίζουν ανεπιφύ
λακτα τις εκκλήσεις που απηύθυνε
για το θέμα αυτό ο γενικός γραμμα
τέας τουΟΗΕ και καλούν επειγόντως
όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη vu ενερ
γήσουν σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας, 508 και
509.
Καλούν ιδιαιτέρως το Ισραήλ να
αποσύρει αμέσως και χωρίς την
παραμικρή καθυστέρηση όλες τις
δυνάμεις του από τον Λίβανο, χωρίς
όρους και να επιτρέψει στα στρατεύ
ματα του ΟΗΕ στον Νότιο Λίβανο,
vu εκπληρώσουν την αποστολή τους
χωρίς κανένα εμπόδιο.
Αν το Ισραήλ εξακολουθήσει να
αρνείται να συμμορφωθεί με την από
φαση αυτή, τότε οι δέκα θα εξετά
σουν την δυνατότητα να αναλάβουν
δράση στο μέλλον.
Αντικειμενικός στόχος των δέκα
είναι να εργασθούν για ένα Λίβανο
απελευθερωμένο από τον κύκλο της
βίας που έχει καταδικασθεί και στο
παρελθόν. Αυτό δεν μπορεί να διαχωρισθεί unó την αποκατάσταση μιάς
διαρκούς και δίκαιης ειρήνης στην
περιοχή Οι δέκα είναι έτοιμοι να
συμβάλουν ώστε όλα τα ενδιαφερό
μενο μέρη να δεχθούν την λήψη μέ
τρων που θα έχουν ως στόχο τη μείω
ση της έντασης, την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης και μιά λύση που
θα επιτευχθεί με διαπραγματεύσεις.
Οι δέκα θα εξετάσουν επειγόντως,
μέσα στα θεσμικά πλαίσια της Κοινό
τητας, την χρήση των μέσων που δια
θέτει η Κοινότητα προκειμένου να
βοηθηθούν τα θύματα των τελευ
ταίων γεγονότων.

Σύσκεψη
για την
προστασία
των δασών
Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συσκέψεων της Νομαρχίας Ημαθίας
σύσκεψη υπό την προεδρία του
Νομάρχη κ. Πινακίδη με την συμμε
τοχή των Λιευθυντών Εσωτερικών
και Δασών, των Δασαρχών Βέροια;
και Νπούσης. των Διοικητών Χωρ
/κής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
εκπροσώπων του Β Σώματος Στρα
τού. του Διοικητου Αγροφυλακής
των Δημάρχων Βέροιας και Νπούσης
και μελών Τ.Ε Κ.Α, όπου συζητήθη
κε, το πρόβλημα της οργάνωσης του
φετεινού αντιπυρικού αγώνα για την
προστασία των δασών της περιοχής,
η ενεργοποίηση του πολίτη στον
τομέα της πληροφόρησης, της βοή
Οειώς ίου και της ςι,υμμειοχής «ου
στην πρόληψη και KatunjoP.fi της
πυρκαϋ&ς.
Επίσης συζητήθηκαν και αποφασί
σθηκαν τα προληπτικά και κατασταλ
τικά μέτρα για την προστασία γενικά
των δασών (Δημοσίων και μή) τοο
Νομού.

τος αναφέρεται ότι «αντικειμενικός
μας στόχος είναι να αναπτύξουμε
ουσιαστικές και εξισορροπημένες
σχέσεις Ανατολής Δύσης, που να
αποβλέπουν σε μιά γνήσια ύφεση.-»
και «...να συμβάλουμε στην πρόοδο
της ειρήνης στον κόσμο, με την
κατάργηση των αιτιών της αστάθειας,
όπως η υπανάπτυξη και οι εντάσεις,
που ευνοούν τις εξωτερικές αναμί
ξεις».
Για μιά ακόμη φορά στο τέλος
του κειμένου του ανακοινωθέντος οι
χώρες της συμμαχίας απευθύνουν έκ
κληση στη Σοβιετική Ενωση να
προσαρμοσθεί στους διεθνώς ανεγνωρισμένους κανόνες συμπεριφο
ράς χωρίς την ύπαρξη των οποίων εί
ναι αδιανόητο να υπάρξουν σταθερές
διεθνείς σχέσεις...» και «... την
καλούν από τώρα να συμπορευθεί με
τις δυτικές χώρες γιο την αναζήτηση
εποικοδομητικών
σχέσεων προς
μείωση των εξοπλισμών και για ιην
διεθνή ειρήνη».
Σε άλλο σημείο του ανακοινωθέν
τος που αναφέρεται στην κοινή άμυ
να του ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι τονίζουν
ότι τα «μέτρα που ενδεχομένως θα
έπαιρναν ο καθένας χωριστά, ύστερα
από μεταξύ τους διαβουλεύσεις, για
να διευκολύνουν πιθανή χρησιμο
ποίηση Υωνστράτιωτι*«ύ*«ΰυς δυνά-·
μεων πέραν από την ζώνη ευθύνης
του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να θεωρη
θούν σαν σημαντική συμβολή στην
ασφάλεια της δύσης.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
Στο μεταξύ, τρεις χιλιάδες περί
που διαδηλωτές κατόρθωσαν να διασπάοουν την αστυνομική επιτήρηση
και επεχείρησαν να πλησιάσουν
στους χώρους της διασνέψεως.
Δημιουργήθηκαν επεισόδια ενώ μιά
νεαρή διαδηλώτρια αποπειραθηκε να
κόψει τον λαιμό τηςκαι να αυτοπυρποληθεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκο
μείο και η κατάστασή της είναι κρίσι

Δεν φαίνονται καθόλου ικανοποιη
τικές οι προοπτικές, γιο την εξαγωγική δραστηριότητα εφέτος, μετά από
ένα πολύ άσχημο έτος εξαγωγικών
πραγματοποιήσεων (το χειρότερο
κατά τη μεταπολεμική ιστορία της
χώρας).
Το προαναφερθέντα υπογράμμισε
ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέ
σμου. Εξαγωγέων κ. Γ. Αβραμίδης.
στην διάρκεια συνεντεύξεως Τύπου,
ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στις
προτάσεις, που ο Σύνδεσμος έχει
κατά καιρούς υποβάλει, για την αντι
στάθμιση της αυξήσεως του κόστους
των εξαγσγέων ελληνικών προϊόντων
και ιην βελτίωση της συναγωνισηκότητάς τους.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο
πρόεδρος κ. Αβραμίδης, ο Σύνδε
σμος ζήτησε:

Π Α Ρ Α ΤΑ ΣΗ
Γ ΙΑ ΧΡΕΗ
Προς το Δημόσιο
ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Με απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Οικονομικών κ. Μανόλης
Δρεττάκης:
1. Παρατείνεται μέχρι και τις 18
Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, η προθε
σμία που έληγε στις 10 Ιουνίου για
την καταβολή κάθε είδους χρέους
στα Δημόσια Ταμεία, είτε αυτό είνυι
βεβαιωμένο ίτε καταβάλλεται με υπο
βολή σχετικής δήλωσης. Στη ρύθμι
ση αυτή υπάγονται χρέη, όπως από
φόρο εισοδήματος, φόρο κύκλου
εργασιών, φόρο κατανάλωσης, φόρο
υπέρ τρίτων κλ.π.
Ό σοι φορολογούμενοι δικαιούν
ταν στις 10 Ιουνίου έκπτωση 10%
στο φόρο εισοδήματος, μπορούν να
εξοφλήσουν το οφειλόμενο ποσό μέ
χρι και τις 18 Ιουνίου και να έχουν
την (δια έκπτωση, ή μπορούν να πλη
ρώσουν χωρίς προσαύξηση τις ληξι
πρόθεσμες δόσεις.
2. Επίσης, με την ίδια απόφαση
καθορίζεται ότι, όσοι φορολογούμε
νοι πήραν καθυστερημένα την εκνα-ιΐάριοη του φόρου εισοδήματος Και
τα μηχανογραφικά τριπλότυπα είσ
πραξης που ανέγραφαν προθεσμία
πληρωμής τις 10 ΜαΤου. μπορούν να
πληρώσουν μέχρι και τις 18 Ιουνίου
τις οφειλόμενες δόσεις χωρίς καμμιά
επιβάρυνση λόγω εκπροθέσμου ή
μπορούν να εξοφλήσουν το οφειλό
μενο ποσό, οπότε στη δεύτερη περί
πτωση θα έχουν έκπτωση 10%.
3. Τέλος, ορίζεται ότι κατά τη
διάρκεια της απεργίας των τραπεζι
κών, τα Δημόσια Ταμεία και τα τελω
νεία θα δέχονται kui μετρητά, ανε
ξάρτητα απ' το ύψος του ποσού που
καταβάλλεται.

Ο κ. Γ. Χ ΙΟ Ν ΙΔ Η Σ Γ ΙΑ ΤΗΝ
Η Χ Η Τ ΙΚ Η Μ Ο ΛΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

— Την επέκταση της αυξήσεως
των επιστροφών του 1574 αποφάσεως της Ν,Ε. σε όλες τις μικρομε·
σαϊες επιχειρήσεις.
— Την άμεση εξόφληση των οφειλομένων επιστροφών, χωρίς άλλες
καθυστερήσεις στους δικαιούχους
εξαγωγείς.
— Την βελτίωση του καθεστώτος
χρηματοδοτήσεως των εξαγωγών.
— Την εξασφάληση ίσων όρων
ανταγωνισμού,
χρηματοδοτήσεως
κλπ., μεταξύ των συνεταιρισμών και
των ιδιωτικών εξαγωγικών επιχειρή
σεων κσι
— Την λήψη διαφόρων άλλων μέ
τρων. που μπορούν να διευκολύνουν
την εξαγωγική δραστηριότητα.
Οι προαναφερθείσες προτάσεις τό
νισε ο πρόεδρος της Π ΣΕ κ. Αβραμί
δης, επαναλαμβάνονται και πάλι, για
λόγους υπευθυνότητος προς την
Πολιτεία και της εξαγωγικής επιχειρήσεως.
Ταυτόχρονα ο Σύνδεσμος εχο
προτείνει ένα πιο ευρύ και εξ (σου
επείγον πρόγραμμα, με στόχο την
σταθεροποίηση των εξαγωγών του
1982 και την ανάκαμψή τους το
1983, που ελπίζεται να υλοποιηθούν.
Στην συνέχεια ο κ. Αβραμίδης
αναφέρθηκε στα Θευματικά εξαγωγικά επιτεύγματα της Τουρκίας, την
τελευταία διετία, με τάση να συνεχι
στούν και εφέτος.
Εάν η Ελλάς επιθυμεί νο κάνει εξα
γωγές, τόνισε ο κ. Αβραμίδης. πρέπει
νιι αντιμετωπίσει το κόστος που
απαιτείται. Οι εξαγωγές μας διέρχον
ται κρίση. Και χωρίς την βελτίωση
της συνυγωνισπκότητας των προΓόντων και την λήψη όλων των άλλων
μέτρων δεν θιι ξεπερασθεί η κρίση
αυτή.
Είναι συνεπούς ανάγκη, κατέληξε,
να αναληφθεί μια εκστρατεία με πρω
τοβουλία της Πολιτείας, η οποία θα
αναθέσει την υπόθεση σε ένα υπεύθυ
νο πολιτικό και επιτελικό όργανο,
ένα υπουργείο Εξωτερικού Εμπο
ρίου. Από της πλευράς του, ο Πανελ
λήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι
πρόθυμος να συμβάλει με αίσθημα
ευθύνης, για να επιτύχει μια τέτοια
προσπάθεια.

ΕΚΔΗ ΛΩ ΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΕΦ ΕΡΗ
Στην Αλεξάνδρεια
Μια όμορφη πνευματική εκδήλω
ση έγινε την Τετάρτη στην μεγάλη
αίθουσα του Δημαρχείου Αλεξάν
δρειάς.
Μαθητές και μαθήτριες της Β' τά
ξης του 2ου Λυκείου της πόλης
παρουσίασαν τη ζωή και το έργο του
ποιητή Γ. ΣΕΦΕΡΗ.
Την εκδήλωση, που έγινε παρου
σία του Δημάρχου κ. Παπαποστό
λου, άλλων αρχών της πόλης και
πλήθους γονέων, οργάνωσαν κτιι
προετοίμασαν οι φιλόλογοι κοθηγη·
τές Δέσποινα Σωτηρίου Τασιοπούλου και Ιωάννης Κωνσταντινίδης.
Την παρουσίαση έκαναν οι μαθή
τριες Ηανθή Οικονοαοπούλου. Δ ή
μητρα Παπαγεωργίου, Χρυσάνθη
Λαθήρα, Παναγιώτα Τρόπου. Κατε
ρίνα Λιολυπσύλου και οι μαθητές
Παναγιώτης Μεσόολάς. Γ ιώργος
Παγκάκος και Χαράλαμπος Γ κ μιλάς.
Αξίζουν συγχαρητήρια ατούς
καθηγητές και τους μαθητές για την
ιυραίυ πνευματική εκδήλωση

Ο δικηγόρος κ. Γ Χιονίδης μας εφαρμόζονται, γι' αυτό πολύ έξυπνα
έστειλε το εξής σημείωμα για την ειπώθηκε το τραγικό συμπέρασμα,
ηχητική μόλυνση του περιβάλλον πως χρειάζεται να ψηφιαθεί ένας νέος
νόμος, με ένα άρθρο, με το οποίο νσ
τος:
«Με αφορμή 2-3 περιπτώσεις, όιατάσσει την εφαρμογή τους!!
όπως και την αναγγελθείσα αναμετά
5. Έτσι πρέπει:
δοση των αγώνων του «Μουντιάλ»
Α' Γα προγράμματα της τηλεοράκαι, τέλος, το μεταμεσονύκτιο πρό
οεως - ραδιοφώνου να τελειώνουν, το
γραμμα της τηλεοράσεως παρατηρώ αργότερο, στις 12 τα μεσάνυκτα.
ία πιό κάτω:
Β' Οι συγκάτοικοι των θορυβούν
I.
Έχει γίνει προβληματική ητων να εφιστούν την προσοχή στους
Κάθε δυο χρόνια Οα πρέπει ιη
ζωή μας, έτσι που στιβαχτήκαμε στις πσρεκτρεπόμενους και στην απόλυτη
Σύλλογοι,
Σύλλογοι
πολυθόρυβες πολυκατοικίες, με τη ανάγκη να καταφεύγουν στο *100»,' Αγροτικοί
Ακτημόνων κ.α. να ανανεώνουν τη
βοήθεια και της ελλείψεως στοιχειώ στην Αστυνομία, στον Εισαγγελέα
δους κανονισμού ησυχίας και της και-ατον Ειρηνοδίκη (προσωρινά μέ διοίκησή τους, σύμφωνα με τον
πρόσφατο Νόμο 1232/82.
πρέπουσας κοινωνικής αγωγής σε τρα).
Αυτό ανακοινώθηκε από την Δ/ν·
συνδυασμό με τον θορυβώδη, μεσο
Συνεπώς, θα μπορούσε κανένας
ση Γεωργίας Ν. Ημαθίας και επιαη·
γειακό χαρακτήρα μας. Σε άλλα κρά νο συνοψίσει τα πιό πάνω με παραμαίνεται ότι κάθε πράξη των διοική
τη παρόμοιες καταστάσεις είναι φρααμένο το γνωστό σύνθημα;
σεων μετά τη λήξη της προθεσμίας
άγνωστες.
«Ταλαιπωρούμενοι κάτοικοι όλης της
αυτής μπορεί να προβληθεί και να
2 Τους καλοκαιρινούς μήνες η πόλε ως αμυνθείτε!'·.
ακυρωθεί σαν μη νόμιμη.
κατάσταση γίνεται ανυπόφορη, γιατί
πολλοί Νεοέλληνες φέρονται απερί
γραπτα και απαράδεκτα.
' Ετσι είναι πολύ συνηθισμένο φαι
νόμενο vu μετακινούν τις τηλεορά
σεις τους στα... μπαλκόνια τους (!!!)
ή να τις βάζουν στο τέρμα της εντά
σεώς τους και να ακούν με ανοιχτά
τα παράθυρα.
Συνέπεια τούτου είναι νο διανυκτερεύουν όλοι οι άτυχοι γείτονες,
της ίδιας ή και της απέναντι, κοντι
νής πολυκατοικίας.
3.
Το κράτος δεν παίρνει κανένα
μέτρο, Αντίθετο, μάλιστα, προγραμ
μάτισε και μεταμεσονύκτιες εκΛομ
πές. όπου μεταδίδονται ελληνικά
μελό ή άλλα προγράμματα.
’ Ετσι όμως γίνεται συνένοχο. Και
Αναγνωρισμένη και σαν ομάδα παραγωγών σας
ύστερα όιερωτώμαστε γιατί η παρα
γνωρίζει
ότι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδάκι
γωγικότητα του οπωσδήποτε τργαζόνων με τους ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
μενου Νεοέλληνα είναι μηδενική,
ιδιαίτερα τις πρώτες εργάσιμες ώρες,
γεωργικών συνεταιρισμών.
οπότε προσπαθεί ο έρημος να συνέλΕπίσης σας κάνουμε γνωστό ότι με την προσκό
θει από τις συνέπειες του εκούσιου η
μιση των ροδάκινων θα καταβάλλονται
και ακούσιου ξενυχτήματός του. Και
άς έγραψε ο Τουργκένιεφ ότι οι
λεπτομέρειες συνθέτουν τη γλύκα ή
την πίκρα της ζωής!,..
4 Θα μπορούσε νο πει κανένας
ότι πρέπει να «εσπισθεί καινούργιος
νόμος για την τήρηση της κοινής
Ο ι δ η λ ώ σ ε ις θ α γ ίν ο ν τ α ι κ ά θ ε μ έ ρ α α π ό τ ις 8 π-μ.
ηαυχίος.
7
μ .μ . σ τ α γ ρ α φ ε ία τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Σ . Σ τ α θ μ ό ς
Λεν νομίζω όμως ότι εκεί είναι το
πρόβλημα, γιατί στην Ελλάδα υπάρ
Β έρ ο ια ς τ η λ . 2 4 2 0 4 - 2 3 3 1 1 - 2 3 2 2 5 .
χουν μεν νόμοι (συχνά καλοί και
Α π ό τ η ν Susj^RtffVCn)
κατάλληλοι),
αλλά Π περίπλοκάπροέρχεται από το γεγονός ότι όεν

Ανανέωση
διοικήσεων
αγροτικών
συλλόγων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή

β/\Α0Σ»

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ Π

Μαθητικά φτυρουγίσματα

Πώς θα ήθελα
να ήταν
η γειτονιά μου

δικά του.
7· Αυτό για τις όρνιθες (δημοτική).
£. Πρόθεση — Νότα — Οπτικός αρι
θμός9, Αυτή
προϋποθέτει
κίνηση
(αντίστρ.) — Έ νας σύνδεσμος
τελικός - ΚΓ ένας άλλος υποθετι
κός.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Πρώτος της Δημοτικής αντιπολιτεύσεως στη Νάουσα (γεν.).
2. Στήλη της εφημερίδας μας, όχι
τακτική — Δηλητήριο... χωρίς
κατάληξη (καθ.),
3. Στο τιμόνι βρίσκονται στη... μέση
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
— Θέση στο μπάσκετ.
• Πηδώντας από ένα ταξί προ
4. Το μικρό όνομα πασίγνωστου
τού σταματήσει για ν' αποφύγει να
1. ΚΓ αυτοί στην Ελλάδα είναι...
ηθοποιού
πληρώσει τη διαδρομή, που στοίχισε
Έλληνες — Πόλη βελγική.
5. Ελληνικό βουνό — Κάποτε το
120 δραχμές ο Γιαπωνέζος θυρωρός
2. Ποιοτικά — Αυτή... τσιμπάει και
φορούσαν οι γυναίκες.
Κίκι Ναγκασίμο. 31 χρόνων έπεσε
πολλές φορές θανατώνει.
6. Δοκάρια οπτικά — Πολλές έχει ο
πάνω σε μιά κρυστάλλινη προσθήκη
3. Είναι η Βεργορίτις - Αφρικανός
νομός μας
καταστήματος.
φύλαρχος.
7. Αυτά τα ξύλα φημίζονται για το
Πέρα ιιπό τον τραυματισμό του
Ι.Ό ρ ο ς της καλαθόσφαιρας - Με
χειμώνα.
πλήρωσε τη ζημιά, που έκανε κάπου
μεταφορική έννοια, το χρέος.
8. Γυναικείο όνομα.
12.000 δραχμές.
5. Ό μοια φωνήεντα - Φτιαγμένα
9.
‘Εχουν σχεδόν όλες οι ρόδες των
• Οι άσπρες γάτες είναι σχεδόν
από αργαλειό.
Ι.Χ. — Διπλασιαζόμενο γίνεται
κουφές ή κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
6. Κάθε νομός και κράτος έχει τα
ελληνικό πέλαγος.
Γενικά έχουν πολύ αδύναμες αισθή
σεις αλλά αυτό το μειονέκτημα 5ε
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ 2. ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 3. ΝΥΚΤΑ - ΝΟ 4.
ΟΛΟΙ - ΘΑΜΑ 5. ΒΑ - ΡίΣ)Τ - ΝΕΣ 6. ΙΣΤΟΡΩ 7.
ΑΛΣΕΤ 8. ΕΩΘΙΝΟ - ΙΟ 9. Σ.Ε.Η. - ΑΒΒΑΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ 2. ΠΑΥΛΑ - ΩΕ 3. ΟΡΚΟ - ΗΘΗ 4. ΧΑΤ1
Ρ1 5. ΕΝΑ - ΤΣΑΝΑ 6. ΙΟ - ΤΛΟΒ 7. ΡΗΝΑΝΟΣ 8. ΙΣΟΜΕ
ΡΕΙΑ 9. (Π)Ο(ΛΙΗ - ΑΣΩΤΟΣ.
1509 Ο τρομερός βιιαιληάς Ερρίκος Η ο

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 11
5.50
5.05
5.30
5.40
7.05
7.35
8.05
9.00
9 50
10.40
11.10
12.00

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΓΤΗ
0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ
ΕΔΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
01 ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0 0 .0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ

5.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
Θ.ΟΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
0.30 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
6.45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7 15 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
7.45 Η ΚΥΠΡΟΣ
8.00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
8.30 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ
8 ΡΑΧΟΥ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ AN“IΒΑΣΙΛΙΑΣ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

40Ν Θ Η Μ ΕΡΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή 13 Ιουνίου 1982 στην εκκλησία Αγ. Αντωνίου
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του
προσφιλούς μας πατέρα, παππού και θείου

Η Σ Α ΪΑ X . Π Α ΪΣ ΙΑ Δ Η
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να ενώσουν
μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Τα τέκνα οι εγγονοί
οι ανηφιοί - ο» λοιποί συγγενείς
• Δεν θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις

«Κυαναπώγιον·, παντρεύτηκε την
πρώτη του γυναίκα, την Αικατερίνη
της Αραγωνίας. η οποία όπα>; και
η τελευταία στη σειρά από τις έξη
γιιναίκες του κιιτάφερε τελικά να
γλυτώσει την εκτέλεση.
1719 Ηττήθηκαν οι. Ισπανοί που είχαν
εισβάλει στη Σκωτία.
1798 Εκτελέσθηκε μέσα σε πλήρη μιστικότητα στις φυλακές Βελαγραδίου ο
Ρήγας Φερροίος ιιαζύ με άλλους 7
συντρόφους τοο.
1821 Στις επαρχίες .Χανιών, Σέλινού και
στο θέρισσο. οι Τούρκοι προβαί
νουν σε άγριες σφαγές, λεηλασίες
και καταστροφές, λόγω της εκόηλιοθείσης νέας Κρητικής Επαναστά·
σεως.
1911 Αναθεωρήθηκε το Ελληνικό Σύν
ταγμα, με πρωτοβουλία του Ελευθε
ρίου Βενιζέλου.
1920 Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει
τη Φιλαδέλφεια και τη Σόμα
(Μικρασιατική εκστρατεία).
1963 Ο Ελληνας πρωθυπουργός Κων
σταντίνος Καραμανλής παραιτήθη
κε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την
βασιλική επίσκεψη στο Λονδίνο.
1964 II ελληνική κυβέρνηση απέρριψε
την πρόταση για απ’ ευθείας 5αιπραγματείιοεις με την Τουρκία, για
την Κύπρο.
1970 Οι ΗΠΑ εγκατκλειφαν τις βάσεις
τους στη Λιβύη.
1976 Ο πρόεδρος της Ουγκάντα Ιντν
Αμίν διέφυνε από δολοφονική από
πειρα εναντίον του.
1979 Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός
Τζών Γουαίην.
1980 Κατά δήλωση του Καντάφι ανα
στελλονται οι εκτελέσεις των σντιφρονούντων συμπατριωτών του
που ζοόν στο εξωτερικό
1981 Σε περισσότερα από 3000 άτομα
υπολογίζονται οι νεκροί και σε
χιλιάδες οι τραυματίες του φοβερού
σεισμού - 6.9 Ρίχτερ που ισοπέδω
οε την περσική πόλη Γκόλ Μπάχ.

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ

MASAI Μ 2
φτάνει τα όρια της αναπηρίας. Αντί
θετα. μάλιστα, την ημερεύει.
•
Η Αφρική είναι πιό πυκνοκα
τοικημένη από τη Νότια Αμερική. Η
Αφρική έχει πυκνότητα I0.J κατοί
κους κατά τετραγοινικό χιλιόμετρο
και 9,5 η Νότια Αμερική.
• Αυστραλέζικη εταιρία κατα
σκευάζει βούρτσες για καθάρισμα
ποτηριών. Πλένουμε ποτήρια εξωτε
ρικά και εσωτερικά με μιά μόνο κίνη
ση. Ο καθαριστής. που αποτελείται
από μιά κεντρική και άλλες βούρτσες
που βρίσκονται στα πλάγια, στηρίζε
ται σε μεταλλική βάση. Τα ποτήρια
πλένονται αφού τοποθετηθεί η κεν
τρική βούρτσα στο εσωτερικό τους,
ενώ οι πλάγιες βούρτσες καθαρίζουν
το εξωτερικό τους. Η χαμηλή τιμή
και η απλή χρήση του συστήματος
αυτού ενόείκνυται για γρήγορο και
καλό πλύσιμο όταν πρόκειται για
μεγάλο αριθμό ποτηριών όπως για
παράδειγμα σε ξενοδοχεία. Ο καθάρι
ο τής αποτελάται οπό ατσάλ.ινα μέρη
και τρίχες από ανθεκτικό πλαστικό
που δεν καταστρέφονται από τα
απορρυπαντικά.
•
Η βρογχοκήλη είναι μιά
αρρώστια του θυρεοειδούς. Από την
αρρώστια αυτή υποφέρουν, συνήθως
άνθρωποι που ζούν οε ορεινές περιο
χές, μακριά από τη θάλασσα, όπου
λάπει το ιώδιο. Για να προλάβουμε
την ανεπάρκεια του θυρεοειδούς άν
δεν μπορούμε να ζούμε κοντά στη
θάλασσα, θα πρέπει να τρώμε άφθονα
ψάρΐϋ κι άλλα Θαλασσινά κοι να χρη
σιμοποιούμε αλάτι Θαλασσινό κι όχι
ραφιναριαμένο.
Από τα άλλα τρόφιμα, το πιό
πλούσιο σε ιώδιο, είναι το σκόρδο.

IΜ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Α μεση Δ ρά ση
WO
Ο.Τ.Ε. ¡βλάβες!
121
Πυροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
22222
Νοσοκομείο
22.505
Δ Ε Η Ιβλόβες! ,
125
Υδρευση
25.749
24 444
Ο.Σ.Ε. ΙστυθμάςΙ
Λ//Ηλ> »¿»74»
Πυροσβεστική
2 2 .1 9 9
Νοσοκομείο
22.200
Δ Ε Η ¡βλάβες!
22.314
Ο Σ Ε (στσθμός)
41 .3 5 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Π υροσβεστική
23.364
Δ Ε Η (βλάβες)
23 3 7 6
ΙΚ Α Ιπρωτ βοήθειες!

,

Αυτά τα χρόνια τα σπίτια μυς δεν
είναι μονόροφα, με αυλές, λουλούδια,
ποταμάκια και δέντρα. Οι πολυκατοι
κίες. τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα
με τα καυσαέρια μολύνουν την πόλη
μας. Θα ήθελα τουλάχιστον η γειτο
νιά μου να ήταν όμορφη σαν τα
παλιά χρόνια. Χωρίς σκουπίδια και
ρύπανση. Με κούνιες, αυλές, κοτού
λες. με πλατείες, για να μπορούμε να
παίζουμε και να ζούσα σε ένα διώρο
φο σπιτάκι. Ό μω ς το σπουδαιότερο
να μην υπήρχαν σκουπίδια. Τα σκουπίοια μας αρρωσταίνουν, και μας
μολύνουν τα φυτά. Αν μπορούσε το
κράτος να μας βοηθήσει κάτι θα γινό
ταν!...
Λήμητρα Γ. Χιονίδου
Γ' τάξη του Ζ' Δημ.
Σχολείου Βέροιας

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Απάντηση
- Π θα γίνει με αυτό το σπίτι; πάει
ένας χρόνος που το υπόγειο είναι
γεμάτο νερό.
- Με ένα χιλιάρικο νοίκι που δίνετε,
μήπως θα θέλατε να σας το γεμίσω
σαμπάνια;
Το™ πάθημα
- Κωστάκη, ξέρεις τι παθαίνουν τα
παιδιά που λένε ψέμματα;
- Ξέρω. Δεν πληρώνουν εισιτήριο
στο λεωφορείο.
Η αποτυχία
Συζήτηση;
- Είχες ποτέ σου καμιά ερωτική
αποτυχία;
- Ω. ναι. αγαπούσα μιά κοπέλα...
- Και σε εγκατέλειψε;
- Ό χ ι , Την παντρεύτηκα.
Το όνειρο
' Ενας τύπος φτάνει σ' ένα ιατρείο
των Πρώτων Βοηθειών και δηλώνει
στο γιατρό.
- Θαρρώ πως έσπασα το πόδι μου!
Ο γιατρός τον εξετάζει και διαπι
στώνει κάταγμα.
- Και πώς σου συνέβη το ατύχημα
αυτό; τονρωτά.
- Νά, θέληαα ν' αποφύγω ένα παι
δάκι.
- Κι έπεσες επάνω σε κανένα δέν
δρο;
- Ό χ ι έπεσα από το κρεβάτι!

Βενζινάδικα 1
ΣΤΙι ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμό: ΤΑΞΙ
Σταόίου 7·7 τηλ. 25757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β· Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος Θεμ.
26ης Οκτωβρίου 7-22184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΑΙΑ ΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός

m i e x o rn e s

«Η πρώτη επαφή
με τον ήλιο»
Οι πρώτες ώρες της ηλιοθεραπείας
είναι οι πιο κρίσιμες. Απ' αυτές θο
εξαρτηθεί αν θα πάρετε όμορφο και
ομοιόμορφο χρώμα ή όχι.
Σας συνιστούμε στην αρχή να μην
κάθεστε με το πρόσωπο γυμνό, αλλά
να μαυρίσετε στην αντηλιά, ξαπλώ
νοντας στη σκιά.
Για το πρόσωπο (και το λαιμό) θα
χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε ένα
ειδικό αντιηλιακό. Μ' αυτό θα μαυρί
σετε σταδιακά και χωρίς έγκαύματα.
Φυσικσ. πρέπει να προλάβετε το
έγκαυμα, όχι μόνο για να μην υποφέ
ρετε αλλά και για λόγους αισθητι
κούς. γιατί όταν το δέρμα ξεφλουδί
ζει αφήνει αντιαισθητικές κηλίδες Γι'
αυτό άλλωστε είναι απαραίτητη η
χρήση ενός αντιηλιακού σε μορφή
κρέμας, γαλακτώματος ή λαδιού. Με
το αντιηλιακό μποράτε να μείνετε
άφοβα στον ήλιο (για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα kui κατόπιν α\·ανεώνετε το αντιηλιακό) εφόσον φιλ.τράρει τις βλαβερές ακτίνες του. Πά

Μ ιά όμορφη εκδήλωση
στα υψώματα Καστανιάς
Την περασμένη Κυριακή 6 Ιου
νίου, πραγματοποιήθηκε στο υψώμα
τα Καστανιάς, με την ευκαιρία της
παγκόσμιας ημέρας φυσικού περι
βάλλοντος, η εκδήλωση που είχε
προγραμματισθεί από την τοπική
Εφορία Προσκόπων, τον Σύλλογο
Χιονοδρμων
Ορειβατών και τον
Φυσιολατρικό Ό μιλο Βεροία: »Ο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

νισμένη δράση για την ανάπτυξη
διάδοση της αγάπης προς το φυσικό
περιβάλλον και του πνεύματος της
προστασίας και όιαφυλάξεώς του as®
τις μολύνσεις και ρυπάνσεις.

Στο χώρο των κατασκηνώσεων
των Προσκόπων, συγκεντρώθηκε
πλήθος φυσιολατρών από τη Βέροια
και στις 12 το μεσημέρι, ύστερα από
μιά μικρή ορειβατική πεζοδρομία μέ
σα στον κατάφυτο χώρο της Καστα
νιας, έγινε μιά σύντομη ενημέρωση
για την σημασία της παγκόσμιας ημέ
ρας του περιβάλλοντος και για την
ανάγκη προστασίας και διαφυλάςεώς
του από την μόλυνση και την ρύπαν
σή του, από τον πρόεδρο του Φ.Ο.Β.
Χρ. Ποταμοπουλο.

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Ο γνωστός Γερμανός χημικός Φ°ν
Λίμπιγκ συνήθιζε να λέει, ότι *1°
σαπούνι αποτελεί μέσο ιιετρήσββί
της ευημερίας και του πολιτισμό®
μιας χώρας». Ο παραπάνω ορισμός
όμως, φαίνεται, πως και σήμερα ακό
μα δεν ισχύει απόλυτα. Ιδίως οι άν'
δρες δεν συμπαθούν ιδιαίτερα ούτε ιο
νερό ούτε το σαπούνι και επομένως
δεν μοιάζουν να είναι διατεθειμένο1
να επιβεβαιώσουν την ευημερία Κα1
τον πολιτισμό τους. Μια πρόσφατη
έρευνα απέδειξε π.χ ότι ούτε καν
ένας στους δέκα άνδρες δεν Οεωρά
επάναγκες να πλύνει καθημερινά το
κάτω μέρος του σώματός του με
σαπούνι και νερό. Αντίθετα οι γυναί
κες δάχνουν στο σημάο αυτό και
γενικά απέναντι στις απαιτήσεις της
υγιεινής - καλύτερες διαθέσεις. Τούτο
παρατηρείται ιδιαίτερα σε γυναίκες
ηλικίας μεταξύ 40 και 49 ετών Στην
εν λόγω ηλικία το 60% των γυναικών
δείχνει ιδιαίτερη προσήλωση στους
κανόνες της στοιχειώδους υγιεινής,
ενώ στις ανάλογες ηλικίες των
ανδρών το ποσοστό αυτό μόλις φθά
νει το ....10%.

Στη συνέχεια απονεμήθηκαν
τιμητικές διακρίσεις από μεν τον
Φ.Ο.Β. στον Γιάννη Αλεξιάδη για
την επί μισό και πλέον αιώνα αγάπη
του για το φυσικό περιβάλλον και για
την κίνησή του μέσα σ' αυτό, από δε
τον Σύλλογο Χιονοδρόμων - Ορειβα
τών στον Τηλέμαχο Κανελλίδη για
την μενάλη, μακροχρόνια και πρωτο
ποριακή προσφορά του στο σπόρ της
ορειβασίας στη Βέροια.
Στο τέλος, με πρωτοβουλία του
τοπικού εφόρου προσκόπων Σπ.
Τελίδη. προσφέρθηκε από τους προσ
κόπους στους παρευρισκόμενους
τσάι βουνίσιο.
Η εκδήλωση έκλεισε με την από
φάση να υπάρξει στο μέλλον συντο-
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ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟί

ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
'Τακτικό μ έλος Ε 1 Η.Ε)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΛΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΛΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τ υπονραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΡ. Φερραίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΙπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29 762
ΒΕΡΟΙΑ

Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας
Ραδιοταξί

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα2 4 141 -24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
ΓΙΑ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΜΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .6 32-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

Σήμερα Παρασκευή II Ιουνίου
1982 διανυκτερεύει το φπρμακάο:
Ανδρέα Χατζηγεωργίου
τηλ, 29620
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ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΥ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 23.137

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιόιωτων
δρχ. 1500
Σωμαιείων-Σιιλ·
λόγων-Γ Π.Σ.-Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3Οθ0
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ Τραπεζών
δρχ 4 .00(3

Ρεκτιφιέ
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩ Ν

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

220
18 0
17 0
140

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ....ΣΑΠΟΥΝΙ

ΛΑΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ

μπριζόλες
μπούτι
σπάλα φαλτσέτα

νω σε νόθε αντιηλιακό προϊόν υπαρ
χει ένας αριθμός, που αντιστοιχώ I
στον βαθμό τιμοστασιας Jtou ΤΓβΟΟφ^’
ρα. Ό σο μεγαλύτερος είναι ο αρι
θμό: δείκτης, τόσο μεγαλύτερη
ναι κι η προστασία, ενώ όσο μικρ®'
νει τόσο μικρότερη είναι κι η προότασία που μα; προσφέρει το προϊόν. Αν
έχετε πολύ ξηρό δέρμα, θα προτιμή·
σετε ένα προϊόν σε μορφή κρεμάν
που εισχωρεί ευκολότερα στο δερβά·
Αν το ¿έρμα σας είναι κανονικό piwρείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ye«r
κτωμο ή λάδι. Για τα λιπαρά, τώρα. ^
δέρματα, άναι ιδανικό τα ζελέ. Πολ
λά U7. αυτά ru προϊόντα έχουν to
πλεονέκτημα να μη διαλύονται (Πθ
νερό. Ετσι, σας επιτρέπουν να ευχα
ριστηθείτε τη θάλασσα όσο θέλϊ*8
χωρίς το φόβο του εγκαύματος.
Ό ταν γυρίζετε από τη θάλασσα, πρέ
πει να χρησιμοποιείτε ένα xa*“
προϊόν για «μετά τον ήλιο».
Η ΦΙΛΗ ΕΑΣ

10 0
260
120

Δίσκοι αλλαντικών oe μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25J44/62.450

•
Η αντίληψις που έχει κάθε
γυναίκα γιο τον κόσμο εξαρτάται από
το άν ο κόσμος την θαυμάζει ή όχι.
•
Μπλαίτερ

• Χειρόγραφα δημοσιευό
μένο'η όχι δεν επιστρέφονται.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ
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17 τηλ. 29 231

ΒΕΡΟ ΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ
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ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
“ ΕΧΑΙΜΕΝΗ
2
ΜΕΛΙΚΗ
I
«ΕΧΑΙΜ ΕΝΗ (Avt/τής Δ. Χρι“ οδουλίδης)
Ε-ιαιο από ένα ήσυχο kui καθαρό
αιϊ ν'δι ο ΠΟΞ υπέταξε την Μελική
·* <ncóp 2·ι.
. Η χθεσινή νίκη της Ξεχασμένης
ν ·'<» επιτεύχθηκε σχετικά όύσκολα
“(("|ει διαστάσεις θριάμβου, αφού
εξασφάλισε το εισιτήριο για την
Εθνική αλλά και αφού η Μελική
“Poufriuoc ένα
πολύ δυνατό
βι,νκρότημ.
Ξεχασμένη χωρίς να πιάσει
JYti/ η απόδοση κατάφερε να κρατά
JV ' ,ΙΓ-7 χο του παιχνιδιού σε όλη
ϊυ\ιν την διάρκεια του αγώνα και
νη ΕΕτρχει δύο τέρματα.
Το πκόρ άνοιξε ο Πολυζόπουλος
0,0 15 με ατομική προσπάθεια.
Στο 50' σε κόρνερ που κέρδισε η
^■»τη ο Τσουνόπουλος με σούτ
*»»'ΐ. το 1-1.
Το νκόλ της μεγάλης νίκης πέτυ0 Παπαδόπουλος με κεφαλιά.
. Η Ξεχασμένη είχε οικάρι με τον
Μπιδέρη,
Απο την Ξεχασμένη, που υσιέρη
πολύ το κέντρο της διακρίθηκαν
Αυτζής. Μπιδέρπς, Τάτσης. Πολύ
β ο υ λ ο ς. Μαρούδας. Από την ΜελίV1 διακρίθηκαν οι Τσουνόπουλος,
ν,,ονόποολος. Μπουκουβάλμς,
Καλός ο διαιτητής κ. ΤσιλογιάνΉ Παράπονα έχει η τοπική γιατί
Φορές η μπάλλοι απεκρούσθη με
λέρι αλλά όπως μας είπαν οι όιιιι
™ΤΡξ που παρακολούθησαν τον πγώ*?■ Εέναλτυ δίνεται μόνον όταν το
ίτρι πάει στην μπάλλα και όχι η
W Ü lü στο χέρι.
ΠΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ; Χατζόπουλος.
«ουγιαννόπουλος
Κ , Τάτσης,
” °|Η>ύδος. Τσαλουχίδης (52' Στεριά
"ουλοςΐ Πολυζόπουλος, Στουγιαννό3,011λος φ (}2' Πατσιάς) Μπιδέρης,
ΒΡ^ζής. Παπαδόπουλος.
. ΜΕΛΙΚΗ: Ντινόπουλος, Τσου^πουλος, Θεοχαρόπουλος. Νησε
,'ώτης, θεοχαρίδης, Αντωνόπουλος.
[ ^ ’»πκος, Μπουκουβάλπς, Θεοδω™πόπουλος. Νατσιόπουλος.
SEA!
3
^Α ΒΑ ΤΟ Σ
2
Νίκομήδαα: (Αντ/της Γερ. ΒορΑπζίδης)
ηρΓ'°Ιζοντας ωραίο ποδόσφαιρο το
tno. Ό Τελιού νίκησε δίκαια και
μρ·Ρά τον ΑΤΡΟΜΗΤΟ Διαβατού
’ *<όρ 3-2 και «σιγούρεψε» την
ίΆμονή τ0υ στην μ, κατηγορία
ΕΠΣΚΜ.
[lupó την ζέστη που επικρατούσε
^ ’λπηκε ένα αρκετά καλό ποοόσφαι. και οπωσδήποτε ικανοποίησε τους
νους σχετικά φιλάθλους που το
Ρυκαλούθησαν.
„ θ1 Εελιώτες προηγήθηκαν στο
u 0ρ με τον Τσέα στο 40', αφού
“Τ/ουμένως (16') ο ίδιος παίκτης
vV-δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα έγιΙΐι υ
Ι,ε Τζήμα, για να λήξει έτσι
Ίθίχρονο με το σκορ αυτό.
^Ατην επανάληψη και συγκεκριμέΠ(1 l,tu 63' οι φιλοξενούμενοι μείω°to I0.WÜP ,ιε τον Τσουλτσίδη, ενώ
την
0 Νούσιας αύξησε και πάλι
δίφ ορα σε 3-1. Τέλος στο 71' ο
^.'^Είμίδης με εύστοχο κτύπημα πέ,r
έδωσε την τελική μορφή του
> ιν,(· Διακρίθηκαν από μεν το Σέλι
Πι1-'>1πι°ς· λώηρόπουλος, Νούσιας,
το .Γιάννης και Σαφαρίκας από δε
Ρ^Α'ΐβατό οι Φωτόπουλος (καλύτεI,,.' Τ0° γηπέδου) Βαβουλίδης και
Τ^'μίδης.
“ Ρ'στη η διαιτησία του κ. Σιδηρό

παυλου.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΣΕΛΙ: Λύχνας. Σαφαρίκας, Τσιώτσιος. Κόγιας Ν> Παπαγιάννης. Φύκατας (46' Πασίδης) Σιδηρόπουλος,
Νούσιας, Τσέας Σ, Κόγιας Γ.. Τζίμιις
(46' Κόβας)
ΔΙΑΒΑΤΟΣ: Φωτόπουλος, (76'
Τσανακτστδης), Μαυρίδης, Τσουλτσίδης I) Ντίνας. Δημητριάδης,
Χιτραλαμπίδης, Τσουλτσίδης II
Βαβουλίδης. Μαντόπουλος, Ιωακειμίδης, Δεληγιάννης.
ΒΑΧΙΛ
7
ΑΓΚΑΘΙΑ
0
ΡΑΧ1Α (ΑντΛής Ακριβόπουλος
I)
Η Ραχιά ύστερα από πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα ξαναγύρισε στις
επιτυχίες. Στο γήπεδό της παίζοντας
από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο
λεπτό του αγώνα επιθετικά συνέτριψε
την αδύνατη ομάδα της Αγκαθιάς με
το βαρύ σκόρ 7-0. Σούπερ-στάρ της
συναντήσεως ο Διαμάντης που πέτυ
χε πέντε τέρματα, ενώ μοιραίος της
παίκτης ο Κρεμμύδας που ενώ ετοί
μασε σχεδόν όλα τιι τέρματα της
Ραχιάς δεν μπόρεσε να σκοράρει ο
ίδιος. Η Αγκαθιά παρουσιάσθηκε
κατώτερη συγκριτικά με άλλες εμφα
νίσεις της και ήταν άξια της συντρι

βής·

Το σκόρ άνοιξε στο 45’ ο Διαμαν
τής αφού εκμεταλλεύθηκε σύγκρου
ση τερματοφύλακα και αμυντικού
της Αγκαθιάς. Σε όλο Το α' ημίχρονο
η Ραχιά έχυσε σωρεία ευκαιριών με
αποκορύφωμα το άστοχο κτύπημα
πέναλτυ του Μωϋσίδη II. Στο 50 σ
Καραβαριώτης έκανε το 2-0 ύστερα
από μπάσιμο του Κρεμμύδα. Κατά
τον ίδιο τρόπο στο 57* ο Θεοδώρου
έκανε το 3-0.
Στη συνέχεια ο Διαμαντής στο
65' ύστερα από πάσα του Μωϋσίδη 1.
έκανε το 4-0, στο 73' με ατομική
προσπάθεια το 5-0, στο 80’ από πόσα
του Κρεμμύδα το 6-0. και έκλεισε το
σκόρ στο 89' γράφοντας το 7-0 εκμε
ταλλευύμενσς λάθος του τερματοφύ
λακα.
Από τη Ραχιά όλοι διακρίθηκαν.
αλλά ιδιαίτερα εξαιρετικοί ήταν οι
Πιστοφίδης. Διαμαντής. Κρεμμύδας,
Παπαδόπουλος και Θεοδώρου.
Από την Αγκαθιά ο μόνος που
αγωνίσθηκε και έδειξε στοιψκία μεγά
λου ποδοσφαιριστή άν και παίχθηκε
πολύ δυνατά από τον Πιστοφιδη
ήταν ο Ντάμτσιος.

Η διαιτησία του κ.ιΤσιλιγγερίδη
σε ένα τόσο εύκολο μάτς ήταν άριστη.
Η σύνθεση της νικήτριας: Ποζίδης (70' Ακριβόπουλος) Μωϋσιδης
II.
Παπαδόπουλος,
Πιστοφίδης,
Μωΰσίδης I. Δαμιανίδής Αβρ. (46'
Μπέκας) Καραβαριώτης. Θεοδώρου,
Κρεμμύδας, Διαμαντής. Δαμιανίδής
Χρ.

Από την επιτροπή διοικήσεων του
Εθνικού Σταδίου Βέροιας μας ήλθε
το παρακάτω έγγραφο.
Σας γνωρίζουμε ότι ο ογωνιστικός
χώρος του ποδοσφαίρου για λόγους
τεχνικούς δεν θα χρησιμοποιηθή από
κανένα Αθλητικό Σύλλογο, μετά τη
λήξη του πρωταθλήματος από
21 6-82 έως 20-8-82.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Πιπερίδης Χαράλαμπος
Ο Γραμματέας
Παπαδόπουλος Απόστολος

Οί τροποποιήσεις
τοϋ Νόμου περί
Επαγγελματικοί)
ποδοσφαίρου

ΑΓΡΟΤΕΣ,

Ή γενική γραμματεία άβλητισμου κινείται
νά τροποποιήσει ιόν νόμο περί επαγγελματι
κού ποδοσφαίρου καί στις τροποποιήσεις
πού προτείνει άναφέρεται 6τι 6 ποδοσφαιρι
στής που θά μετακινείται δέν δχει το δικαί
ωμα νά γυρίζει στήν παλαιό του όμάδα πρίν
συμπληρωθεί τριετία
Εξ άλλου, ο! όμόδες που £χουν τώρα
περισσότερους άπό 22 ¿παγγελματίες ποδο
σφαιριστές είναι υποχρεωμένης μέσα στην
προσεχή διετία νά μειώσουν τον άριθμό τών
ποδοσφαιριστών σε 2? καί νΰ έχουν άκόμη
πέντε ήμιεπαγγελματιες παίκτες.
Α Τέλος, γίνεται πρόταση νό τροποποι
ηθεί καί 6 κανονισμός που προβλέπει τήν
μετακίνηση τών ερασιτεχνών ποδοσφαιρι
στών Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, άν
£χε» συμπληρώσει πενταετία στήν όμάδα του,
μπορεί νά Εντάσσεται σέ άλλη όμάδα χωρίς
την συγκατάθεση το0 συλλόγου του, ό
όποιος όμως θά λαμβάνει Αποζημίωση 1.5
Εκατομμύριο δραχμές, έναντι 500 000 δρα
χμών πού προβλέπει 6 Ισχύων νόμος.

λος, Χατζόπουλος Αν„ Στριμπίνος,
Λαζαριώτης, Αναστασίου, Γκουντής,
Λαζαρίδης, Σταυρόπουλος, Μιιτάτης,
Φωτιάδης.
ΤΖ1ΤΖΙΑΚΟΣ: Μπέκας (τερμα
τοφύλακας). Πατρέλης, Κυπαρισόπουλος. Γκανάρας, Θέμελης, Βέβρος,
Πατσίλας, Κόκκινος, Ποζιάδης, Θέ
μελης, Μπέκας.
ΤΟ ΦΙΛΜ
Ο αγώνας και στιι δύο ημίχρονα
ήταν αμφίρροπος με λίγες αξιόλογες
φάσεις εκτός εκείνης κατά την οποία
επιτεύχθηκε το μοναδικά τέρμα του
υγώνιι από τον αρχηγό του Ιπποκρά
τη Φωτιάδη ο οποίος ψώνισε κυριο
λεκτικά τον εξελθόντα τερματοφύλα
κα με σέντρα σούτ μέσα από την
μεγάλη περιοχή.
ΚΟΥΪΝ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ 2-1
Διαιτητής ο κ Μαντζίλας.
Σκόρερ: Πετρακόπουλος στο 50'.
Ψαλτίδης 55'. Φάκας 69 .
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
MASSEY
FERGYNSON 135
και άλλες μάρκες

ΑΦΟΙ Φ Α Ν ΤΙΔ Η Ο.Ε.
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 7-ΣΚΥΔΡΑ
ΤΗΛ. 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνο&κβίαιιλ

Το Σάββατο της 5-6-1982 και ώρα
7.30 μ.μ. και ενώ αρχίσαμε μια ομάδα
αθλητών του στίβου αποτελούμενη
•από τους Παπαδοπουλο Χρήστο,
Κελεπούρη Νίκο Καραγίάννη Γιάν
νη, Τσίλη Γρηγόρη. Κελεπούρη
Αντώνη. Φάκα Τάκη. να τρέχωμε
περιφερειακά του χλοοτάπητα και
έξω από τις πλάγιε; γραμμές του
αγωνιστικού χοίρου, ο κ. Πιπερίδης,
πρόεδρος του Εθνικού Σταδίου
Βέροιας, με έντονο ύφος και εντελώς
ξαφνικά, μας απαγόρευσε ρητά και
κατηγορηματικά να τρέχουμε στο
χόρτο, λέγοντας μας ότι αυτό είναι
για τους ποδοσφαιριστές και μόνο γι'
αυτούς. Και εν συνεχεία έόωσε εντο
λή στον φύλακα, εάν διαπίστωνε ότι
κάποιος από μας έτρεχε μέσα στο
χόρτο, να μας βγάζει έξω και να κλεί
σει τις πόρτες και αν συνεχίζαμε να
τρέχαμε να έπαιρνε τηλέφωνο το 100.
Εμείς φυσικά του τονίσαμε ότι τρ έ
χωμε μέσα σ το χό ρ το εδώ και τέσσε
ρα χρόνια και κανείς δεν μ ας είπε τί
ποτα, αυτός δ ή λ ω σ ε ό-π εκτιλεί εντο
λές τη ς Γενικής Γραμματείας Α θλη
τισμού.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
£(
ΓΡΑΦΟΥΝ KAI C(
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ %
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ KAI
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΚΟΥΪΝ: Περηφανόπουλος (τερ
ματοφύλακας)
Γκιλιόπουλος,
Μπαρμπαργύρης.
Ποζιάδης
Γ,
Κεφαλίδης. Ζήσης Γ„ Πετρακόπούλος. Χώματός (Φάκας 36') Ποζιάδης
Κ., Ταστσόγλου. Ζουμπουλΐδης (45'
Ντιβανίογλου).
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τεντόγλου (τερμα
τοφύλακας) Συριόπουλος, Παπαδό
πουλος. Καρασαββίδης, Καλατής.
Ψαλτίδης, Δέλλιος, Μωϋσιάδης. Ζήσης. Αβραμίδης. Κοτρίδης.
ΤΟ ΦΙΛΜ
Α ημίχρονο: Αμφίρροπο με αρκειέζ χαμένες ευκαιρίες και στις δύο
εστίες και ένα δοκάρι στο 30' με τον
Ποζιάδη Κ. Β' ημίχρονο: Με την είσ
οδο του Φάκα (κατηγορίας βαρέων
βαρών) ανέβηκε αρκετά η απόδοση
της ομάδαςΚΟΥΪΝ ενισχυμένη λίγο
αργότερα και με την είσοδο του ευέ
λικτου Φόλυ, κατάφερε η ομάδα της
βασίλισσας Βεργίνας να επικρατήσει
του Σκορπιού με 2-1 και να πικράνει
για μιά ακόμη φορά τον κ. Λάκη
(πρόεδρο ΠΑΕ Σκορπιού),
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
• Στην ανάπαυλα του ημιχρό,νου.,ο σπάρτ-κάοτερ του αγώνα είχε
αρκετή δουλειά αφού είχε να πάρει
δύο συνεντεύξεις με τοιν: αρχηγούς
ΚΟΥΪΝ και ΣΚΟΡΠΙΟΥ.
• Ο Θωμάς Βύζας (καμεραμάν)
αναγκάστηκε να βάλει ευρυγώνιο
φακό... στην μηχανή του με την είσ
οδο του Φάκα στον αγώνα.

Μετά από αυτα, εμείς οι αθλητές
του στίβου ρωτούμαι όλους τους
τοπικούς παράγοντες εάν είναι 5υνπιόν να γίνει αθλητισμός με τέτοιες
προϋποθέσεις, τις οποίες Οέτο ένσ
πρόσωπο με ασαφείς αρμοδιότητες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο τμήμα
του στίβου υπάρχουν τέσσερις
πανελληνιονίκες, όπως ο Παπαδό
πουλος X.. Κελεπούρης Ν.. Κελε.πούρης Λ.. Τσίλης Γ. κ.α. που είναι
έτοιμοι να πλαισιώσουν την Εθνική
ομάδα
Πιστεύουμε ότι η κάπως βίαιη
συμπεριφορά του προέδρου της επιτροπής του Εθνικού σταδίου οφείλε
ται στην απειρία γύρω από τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι
αθλητές του στίβου ιιγωνιζόμενοι κά
τω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς
καμιά υλική ή και ηθική συμπαρά
σταση.
Επειτα απ' όλα αυτά δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσο αε τις προσπά
θειες μας, και θέλουμε να γνωρίζουμεεάν οι εκάστοτε επιτροπές διορίζον
ται για να διευκολύνουν τα προβλή
μιιτά μας ή για να το δυσκολεύουν;
Ελπίζουμε με την αναφορά μας
αυτή το Διοικητικό Συμβούλου του
Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας θα δώσει την
«ρμόζουσυ λύση στο óíkuio αίτημά
μας.
Οι αθλητές του Α.Σ. Φίλιππος
Βέροιας Γάκκης Δημήτρης. Καρα
γιάννης Ιωάννης. Κελϊεπσύρης Αντώνης, Κελεπούρης Δημήτρης. Κελχ
πούρης Νίκος, Πμπαδίόπουλος Χρήστος, Φάκας Πέτρος.
Σ.Ι. Όπως πληροφορηθήκαμε υπάρχει
έγγραφη εντολή της Γ.Γ. Αθλητισμού γω
τη μη χρησιμοποίηση too χ/.οοτάπητα.
Πιστεύουμε όμως άτι ο πρόεδρος του
Εθνικού Σταόίου θα απαντήσει σχετικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΙΟΥ
Αριθμ. Πρωί. 414
Δάσκιο 7 Ιουνίου 1982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡ1ΕΣΣΗΣ
Χορίεασα 4-6-1982
Αριθμ. Πρωτ. 316

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
όιμ·,κυνισμό με σφραγισμένες προσ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
φορές κατ με ποσοστό εκπτώσεως
Λασκίου Ημαθία; διακηρύττει ότι
χωρίς όριο η εκτέλεση (και αποπερά
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό δια
τωση) του έργου Ύδρευση καινότη
γωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές
ιας Χαρίεσσας· προϋπολογισμού
ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες
4.504 000 εκατομμυρίων δραχμών. Η
μονάδες χωρίς όριο προϋπολογισμού
δημοπρασία θα γίνει στη γραφεία της
δαπάνης 2 700.000 δρχ Έργο οδο
ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας στις ¿4 Ιουνίου
ποιίας τσιμεντόστρωση Κοιν. οδών
1982. ημέρα Πέμπτη και ώρα 11-12
Κοινότητας Λασκίου» σύμφωνα με
π μ. ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής.
τις διατάξεις του Π.Λ. 28/1980.
Στον διαγωνισμό γίνονταιδεκτοί
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21
εργολάβοι με πτυχίο Α' Τάξεως και
Ιουνίου 1982. ημέρα Δευτέρα και
άνω για έργα υόρευτικώ.
από ώρας 10ης έως Ι 2ης π.μ. στο
Σαν εγγύηση συμμετοχής ορίζε
γραφείο της Κοινότητας παρουσία
ται το ποοόν των 89.000 δραχμών
αρμόδιας επιτροπής,
- πςυ θα δοθεί με γραμμάτιο τοο
Οι όιαγωνιζόμενοι πρέπει να
Ταμείου Παρ/θηκώυ και δανείων ή
προσκομίσουν.
εγγί'ητικήεπιστολή πνεγνωρισμένης
α) Εγγυητική Επιστολή συμμετο
τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατά
χής στη δημοπρασία 54.000 δρχ. η
τον τύπο που ισχύει για το δημόσιο.
οποίο πρέπει να απευθύνεται επί ποι
Για περισσότερες πληροφορίες οι
νή απαράδεκτου προς την Κοινότητα
ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνον
Δασκίου Ημαθίας και
ται οτα γραφεία της κοινότητας ή της
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
ΤΥΔΚ Ημαθίας σε όλχς τις εργάσι
105/69 για το άθροισμα των εν ενέρ
μες ημέρες ναι ώρες.
γεια εργολαβιών τους, σύμφωνα με
Ο Πρόεδρος
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
της Κοινότητας
Γιο υπογραφή η σχετική σύμβιζ
Σιδηρόπουλος Χαραλ.
ση αναθέσεως υποχρεούται ο ανάδο
χος να προσκομίσει στην Κοινότητα
τις εξοφλήσεις του αντιτίμου των
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η
δημοσιεύσεων των εφημερίδων
Α ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
Για περισσότερες πλ ηροφορίες οι
Ο Λ/ντής Τ.Υ.Ν Ημαθίας διακηενδιαφερόμενοι μπορούν να ιιπευθύ
ρύσσ ηόη την 21η Ιουνίου 1982 ημέ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
ρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. (έναρξη
κοινού στην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και
προσφορών) 0« διενεργηθεί στα γρα
στην Κοινότητα Δασκίου Ημαθίας.
φεία της Δ/νοεως Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος
Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης 1 Hf.poiu)
της Κοινότητας
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
Βασίλειος Πατρικός
δια του συστήματος της προφορικής
δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Ν Α . 1266/72, «περί κκτελέσεως των Δημοσίων Έ ργω ν· και του
εκετλεστικού του Π.Λ. 475/76, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου «Συμπληρωματικές εργα
σίες 4υο Δημοτικού Σχολείου
νει τρεις φοράς πρόσκληοις προς πλειοδο
Βέροιας (Κατασκευή βάσεων αδρών),
σίαν οπό του κήρυκσς τη εντολή του επί
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης
του πλχιστηριασμοϋ υπαλλήλου, όστι^
160.000 δρχ.
δικαιούται όπως ζητήσει κυι λάβει καρ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
έκαστου πλειοδότου χρηματικός τνγυή·
Εργολήπτες Δημοσίων Έργων για
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο ιπτερθεματιέργα οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου
οτή; υποχρεούται vu καταβάλει ας του
σ ναλόγου' τάξεως σύμφωνα μτ τις
επί του πλαστηριασμού υπιΆληλον το
κείμενες διατάξεις σχετικά με την
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά η vu καταθέ
σει τούτο αμτλητι εις το Δημόσιον
δυναμικότητα πτυχίων Εργληπτών
Ταμείον (Γράφείον Παρακαταθηκών kui
Δημοσίων Εργων ως και εμπειροτέ
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
χνες.
Υίϊαμμάηυν ας την κπι ηια πλκιατηρια
Οι όιαγωνιζόμενοι πρέπει να
σμσύ υπάλληλον, άλλως τνεργηθηστται
προσκομίσουν: α) Εγγυητική ο π α ίο
αναπλειοτηριαομΟς κατ' αυτού τα έξοδα
λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ αυτού
(3200) η οποία πρέπει να απευθύνεται
αναγκπστικώς και δια προσωπικής του
κρατήστως. Εις περίπτωσιν μη τμφανί·
επί ποινή απαράδεκτου, προς τ®
σεως ττληιταίοΜ πλειοδότου ο ιπισπεύΝομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας και
δων βο>Μ συμψηφίσει το εκπλεκνιηρία
β) Υπεύθυνη δήλωση ίου Ν, 105/69
σμα εις την απαίτησίν του. Ια κηρύκεια
για το άθροισμα των εν’ ενεργιία
δικαιώμυτα ως και του επί του ιλκιστη
εργολαβιών τους, σύμφωνα μι τις
ριααμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
κλ.ηιταίπν πλαοδύτην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών rivet της απολύτου του Ν.689/77,
Γ ια περισσότερες πληροφορίας σι
κρι'σεως του επί του πλαστηραιαμυύ
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απ/νπ/ό
οπαλλήλοα. Κολουντιιι όθεν οι βυιιλι'ιμε
*^οι να γίνωσιναγοραστοί της πλει,στηριο
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
σθηοομένης ως άνω περιουσυις. όπιο; κοινού, στη Λ/νση Τεχν. Υπ. Ν.
προσέλθουν και πλκιοδοτήσωοιν κατά ιην
HpuOiu;. όπου υπάρχοι··· και tu τεύ
εν αρχή του παρόντος αριζομίνην ημ/.ρον χη της εγακριμένης μελέτης
και ώραν
Βέροια 9-6-1982
Ο επί της υνιιΑεοεως '
Ο Δ/ντης Τ,Υ,Ν, Ημαθίας
Δικαστικής Επιμελητής
Αχιλλ. Παπαδοπούλας
Ναμ/κός μχ 3οβ.
ΒΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμό; 1463

ΑΘΗΝΑ (Α.Π.Ε.)σ·

ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ
Το περασμένο Σάββατο 5-6-82
παρά την απουσία του τεχνικού συμ
βούλου και συντονιστού του καθιε
ρωμένου ανεπισήμου τουρνουά διεξήχθησαν και οι δύο αναβληθέντες
αγώνες στο γήπεδο της Ν Νικομή
δειας με την παρουσία αρκετών φιλά
θλων. χωρίς να λείπει και το ασθενές
φύλλο, αφού έπαιξε το ΚΟΥΐΝ.
ΙΠΠΟΚΡΛΤΗΣ-ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΓ
1-0
Σκόρερ Φωτιάδης στο 5ο λεπτό.
Διαιτητής ο κ Θεοδωρίδης Κων.
(Ν Νικομήδειας).
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Χριστοιρορίδης
(τερματοφύλακας) Αναστασίου. Αδά-

- ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακηρύ^ας
Ανακοινώσεις

Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
IIΛΕΙΣΓΤΉΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά ™> Προηοάικείω Βέροιας
Δικαστικός
Επιμελητής
Βασίλειος
Ανδρέοιι Λάσκαρης ως επί της εντελέ
σεως τοιούτος δηλόποιώ όη την (27ην)
εικοστήν εβδόμην tou μηνάς Ιουνίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν κπι από τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Τριλ-άφω HpuOiu; και εις το Κοινοτι
κόν καιώτιημυ Τχκλόφω ως υιινήθιι >ύ·
πον των πλιυστηρωαμών ενώπιον Γης
Συμβολαιογράφου Βέροιας Αρτίμιδος
Καλλιμπάκα Παζάρα ως επί του πλειστη
ριααμού υπαλλήλου ή τούτόυ κοιλυυμένου ενώπιον tou νομίμου αναπληριοτυύ
του, τη επισπεύσει της δανειστρίας εν
ΑΟήνως εδρευούσης εταιρίας υπό την
επωνυμίαν «ΤΕΚΝΑΙΡ ΕΠΕ·. νομίμιος
εκπροσωπούμενης δικαιούμενης λυιμβ«
νειν πιιρά του οφειλέτου της Ανδρέα Παύ
λου Παπαδοπούλωυ κατοίκου Αγίου
Γεωργίου το εππυσσόμενυν πυσάν των
δραχμών 2.614.536, νυμιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως, πλέον παραγγείαος τκτελέ
σεως εκ δραχμών 1Û5U0 και aavru ni λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και πλειοτηριασμού
μέχρι πέρατος αυτυό, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ αρώμ 931. 1118. Il IV.
14604. 15864, 15987/79 Δ/γών πληρω
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνδιν και των σχετικών Πΐος τον άνω οφει
λέτην κοινοποιηθεισών επιταγών προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ των υπ
αριθμ. 6829Β. 6830Β 683IB. 683JB.
6834Β. 6835Β, 6836Β/1981 εκβέοεοιν επιόόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των
εν Βεροία Πρωτοδικών Δημητρίου
Τσορμπατζίδη ικτίΗεντιιι εις δημόσιον
αναγκααηκόν πλειστηριαομόν τα κάτνιΟι
ακίνητα του ανωτέροι οφειλέτου κατασχι
Οέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν
1327/19-3-1981 κατασχετηρίου εκΟέοεώς
μου, Ήτοι: Το 50% εξ αδιαιρέτου ενός
αγρού (οικοπέδου) ολικής εκτάσεως 11
στρεμμάτων κείμενος εις θέσιν «ΓΝΟΥΡΑ» της κτηματικής περιοχής αγροκτήμα
τος Τριλόφου περιφέρειας του Ειρηναδι-

Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΙΚ Η
Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΣΑ Σ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΕΙ
Γονείς. Μή αφήνετε τα παιδιά
σας να χειρίζονται τις ηλεκτρικές
συσκευές. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς
αλλά και ηλεκτροπληξίας παραμο
νεύει κάθε στιγμή Πρόσφατο το ατύ
χημα του μικρού παιδιού που έχασε
τη ζωή του από το γυμνό ΦΙΣ της
τηλεοράσεως. Κάντε τακτικά έλεγχο
στις ηλεκτρικές συσκευές, τα καλώ
διά τους και την καλή λειτουργία
τους.

κείου Βέροιας, υπ αριθμ. κτηματολογίου
312. οριζόμενος γύρωθεν με δημόσιον
δρόμον Βέροιας Νασύσης. με σιδηρ.
γραμμήν και αγρούς Νικολάου Τάπη και
Γεωργίου Χαρίση. Εντός αυτού υπάρ
χουν 1) κτίριον όιολογητηρίωυ διοπτό
σεων 24,84861.50, ήτοι 1.5352 τ.μ. και
ύψους 5 μέτρωνμετό σκελετού οπλισμέ
νου σκυροδέμαιος και σιδηράς στέγης. Οι
πλευρικοί τοίχοι εκ τσιμεντόλιθων είναι
»χρισμένοι εσωτερικοί; και εξοιτερικώς
κατά μήκος κυι πλάτος, ο υπ' όψιν χώρος
Ί'ΐυτίζεται 6ια μεταλλικών υαλοστασίων
Γο ώιπεόον αυτού είναι κατασκευασμένοιεξ απλού σκυροδέματος ενισχυμένου δια
μεταλλικού πΐόγμιιτυς Φέρει δε πλήρες
επιδοπέδων σιιστημμ αποχετεύσεως, 2)
κτίριον φυγείιαν rivai διαστάσεων 23,60
X 61.50, ήτοι 1451,40 τ.μ. και ύψους 5
μέτρων, ήτοι Τ._57 μ3. Είναι κατασκευα
σμένα από σκελετό ωπλισμένο σκοροδέ
ματος και επικάλυψιν πλακάς. Υπάρχει
πλήρης μόνοισις η οπαιτουμένη διυ τους
ψυκτικούς χώρους. Εντός του ψυγείου
υπάρχουν τα κάτωθι μηχανήματα και
εξαρτήματα άτινα αναφέρω I) 3 συμπιε
στοί HALL. 2) piu αποθήκη υγρού τύπου
LR 1613, 3) Πίναξ ηλεκτρικός πλήρης, 4)
εξατμιοτικός συμπυκνωτής FPL. 5) εξο
τμοσπκός συμπυκνωτής 5DG 150 μετά
του σιηιπυκνωτού δοχτίαυ και των λοι
πών εξαρτημάτων. 6) αυτομιιτυηιοί. βϋλ
βίδες εκτονωτικές, βαλβίδες πιέοεως.
μανόμειμακ.λ.π. εξαρτήματα. 71 Λιακό
πτες αυτόματοι με πηνίον. 81 4 αεροψιι
κτήρες τύπου LFt> 27 3266L Ταιιτα απο
τελούν rv συγκρότημα πληρη χρησι
μΕύων δια την ομαλήν λειτουργίαν του
ψυγείου. Επίσης υπάρχουν κτίραιν χρα
ψείων μετά του πλήρους σκελετού εξω
πλασμένου σκυροδέματος εις τσν. πμιίσΟν
όροφον και αποθήκη, εις το ισόγειον
επτιατόριον. WC. μηχανοστώσιον εμβα
δοό 100 τ μ επιχριπμένον μετά υαλοστα
σίων mi συστήματος αποχετεύσεως. ως
επίσης και πομαιιτι αντλήσεως άδοτος.
Τούτο κατέχει ο καθ' ού δυνάμει tou υπ'
αριθμ. 535/8-1 1976 Συμολμίου της Σομ
φου Βεροίυς Σοφίας Μπονάνου, ναμιμως
μεταγεγραφέν εν τόμα) ΣΠΘ αριθμ. 48
των βιβλίων το« Υποθ/κείου Βέροιας.
Εξετιμήθησαν τα 509», εξ αδιαιρέτου αντί
δρχ. 15.000.000. και δυνάμπ της υπ'
αριθμ. 202/1981 αποφάσεως του Μονομε
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας η τιμή της
εκτιμηθείσης αξίας του ως άνω κατοσχε
Οέντος ακινήτου διυρθιίιθη εις δραχμάς
16.000.000 και ως πρώτη προσφορά το
πυσόν tftiv ίτραναών 8.000.000.
Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του π)χιστηριασμού θί ν;ι χρησιμεύσει η
nupá του νόμου προβλεπόμινη τοιαύτη
του 1/2 τη; γενυμένης εκτιμήσειος των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 8.000.000 Η
κατακύρωσις γενήσετοι εις τον προσφέ
ρυντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελμμιταίον
πλειοδότην την !2ην ώραν της μεσημ
βρίας της ύνω καθορισθείσης ημέρας
πλαστηριασμού αφού προηγουμ/νως γ(

Μ ικρές Α γ γ ελ ίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ Α.Ν. 13215 σε πολύ «αλή καιάριαση. Πληρ. τηλ. Ζ 4784
23628 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 1 7 θεσ . νίκης.

Χ Ω Ρ Ο Σ Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ
160 τ.μ. ενοικιάζεται αε δυο ορόφους (κατάστημα και αίθουσα) με.
εσωτερική σκάλα. Πληρ, τηλ. 031/515238. 650288 και Βτροίας 27969.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α
στον Προμηθέα (στην πλαγιά) 2 δωμιιτκ», σαλόνι, κουζίνα, λουξ
κατασκπυή. Πληρ. τηλ. 031/515238, 650288 και Βέροιας 27969.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με. ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο
η πρυσφέρεται για αντιπαροχή 150 τ.μ. στην υδό Κεντρικής. Πληρ.
τηλ. 031 - 412051 θοσΑΊκη.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Δ ΙΑ Κ Ο Π Η

Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Επί της οδού Θεο νίκης και της οΑαύ Σιοδίαυ. Πληρ. ιηλ.
2 2 5 8 6 Βέροια.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Δ.Ε.Η- ανακοινώνει στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος
ότι την Κυριακή 13-6-82 θα γι’νει διακοπή·
Από 06.30 μέχρι 14.30 στα χωριά Movóojtitu, Στενήμαχο, Τρίλο
φο. Καστανιά, Παναγία Σουμελά, Γεωργιανή, Λευκόπετρα, OTE Ρά
χης, Τριπόταμο. Ράχη, Μικρή Σάντα, Καμνήνια. στους συνοικιαμούς
Ρωσσοπροσφϋγων, στ0 Εργοχώρι, Κρεββατά, Παιδόπολη, Φυτεία,
Κωστοχώρι. Κουμαριά, Σέλι, Πατρίδα, 'Αγιο Γεώργιο. Αγία Μαρίνα,
Παλαιό και Νέα Λύκογιάννη, Ν Νικομήδεια. Μέση. Κουλούρα. Δια
βατό, Μακροχώρι στην οδό Θεσσαλονίκης, στα ψυγεία Κασάπη. στον
Σ.Σ. Βέροιας, σπι ψυγεία Σκουρτόπουλου, στα Εκκοκκιστήρια Καδι
νόπουλου, στο μάρμαρα Σιδηρόπουλου, στα διαλογήτήρια ΕΛΚΟ
Λαζού. Φάκα - Σα|)βίδη, στην Εριουργεία Τσπκτάνη. και σ' όλα τα
αρδευτικά και εργοστάσια που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές.
Είναι πιθανό το δίκτυα vu τροφοδοτηθούν νωρίτερα. Γι' αυτό πρέ
πει όσοι καταναλωτές βρίσκονται στις περιοχές που έχει διακοπεί το
ηλεκτρικό ρεύμα να αντιμετωπίζουν τα δίκτυα κα τις δικές τους ηλε
κτρικές εγκστπστήσβς, συν «π μην έχει γινιι διακοπή.
Για τη δική οας ασφάλεια δεν πρέπει να πλησιάζετε αζ αγτ^ναίις
και άλλοι στοιχεώ από ta οποία αποτελούνται τα δίκτυο έστω και άν
αυτά βρίσκονται στο έδαφος
Acó τη Δ.Ε.Η-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 τηλ€φ. 23051
Θ Ε Ρ ΙΝ Α Υ Π Ε Ρ Ε Ν ΤΑ Τ/Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ και Γ Α Λ Λ ΙΚ Η Σ

Σε τρεις μήνες η όλη
χρονιάς
(pe ενδιάμεση διακοπή για ξεκούροση)
Μή χάνετε το καλοκαίρι αας
αλλά επωφεληθείτε

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
£ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

□H U EE

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ρήγκαν προς το Ισραήλ:

ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

- ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΒΕ
Ενώ οι ασποώαορες απεργσύν
Με απόφαση του υπουργο^κοινωνικών υπηρεσιών που δημοσιεύθη
κε στο υπ’ αριθμό 300. Β' τεύχος,
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». ανακαθορίζονται ως εξής τα
ύψη των εισφορών του ΤΕΒΕ:
Από την 1η Ιουνίου 1982 η υπο
χρεωτική μηνιαία εισφορά των ασφα
λισμένων του ταμείου ασφάλισης
επαγγελμ«τιων και βιοτεχνών της
Ελλάδας (ΤΕΒΕ) προς τους κλάδους
σύνταξης και ασθένειας αυξάνει κατά
ποσοστό 32% και ορίζεται κατά
ασφαλιστική κατηγορία ως εξής:

Τ ί μεταδίδουν τα ξένα
Επείγον μήνυμα προς ιον Ισρσηλινό πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ρήγκαν, με το οποίο απαιτεί από το
Ισραήλ να δαικόψει αμέσως τις πολε
μικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως
ανακοίνωσε το ισραηλινό ραδιόφωνο
χθές το πρωί, επικαλούμενο καλό
πληροφορημένες πηγές· Κατόπιν
τούτου ο πρωθυπουργός Μπέγκιν
κόλεσε τον αρχηγό της αντιπολίτευ
σης για συνομιλίες.
Εν τω μεταξύ ισραηλινό αερο
σκάφη έρριςον χθές το πρωί προκη
ρύξεις πάνω από τη Βηρυτό, προειδο
ποιώντας τον πληθυσμό πως σε λίγο
χρόνο θιι έχουν καταλάβει την πόλη
και πως οι ισραηλινές δυνάμεις είναι
κατά πολύ ανώτκρις τόσο σε έμψυχο
όσο και σε άψυχο υλικό. Στις προκη
ρύξεις τονίζεται ότι οι ίσραηλινοί θυ
καταλάβουν την πόλη «οποιοδήποτε
και άν είναι το τίμημα·.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ
ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ
Ο ραδιοφωνικός σταθμός του
Λιβάνου μεταδίδει συνεχώς από χθες
το πρωί στρατιωτικό και πατριωτικά
εμβατήρια, τα οποία διακόπτουν οι
εκφωνητές καλώντας το λαό να αντν
σταθεί. Ταυτόχρονο γίνονται εκκλή
σεις από το ραδιόφωνο προς τον πλη
θυσμό να μη σπεύδει να αγοράσει
τρόφιμα δεδομένου ότι η κυβέρνηση
πήρε όλα τα απαιτούμενα μέτρα γω
να εξασφαλισθεί ο ανεφοδιασμός της
πόλης.
Γ1 ΜΕΤΕΔΩΣΑΝ
ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Τα τελευταία τηλεγραφήματα των
διαφόρων ειδησεογροφικών πρακτο
ρείων αναφέρουν τα εξής για την
ισραηλινή εισβολή στον Λίβονο:

αεροδρόμιο.
' Οπως λέγουν αυτόπτες μάρτυρες
πυκνός καπνός βγαίνει από την
περιοχή που βρίσκεται το στρατόπε
δο των προσφύγων κοντά στο οποίο
υπάρχει και μιά πυκνοκατοικημένη
ζώνη
Εν τω μεταξύ επείγον, τηλεγρά
φημα του «γαλλικού πρακτορείου»
μεταδίδει πως εξακολουθεί η αντίστα
ση στην πόλη Νταμούρ, πράγμα που
όιαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρι
σμούς άτι η πόλη αυτή κατελήφθη
από χθες.
ΔΑΜΑΣΚΟΣ:
Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων
μετέδωσε ότι ισραηλινό μαχητικά
αεροπλάνα βομβάρδισαν χθές πυκνοκατοικημένο προάστιο της Δαμα
σκοι'ι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8
πολίτες και να τραυματισθούν 47. Η
πληροφορία αυτή που αναμκταόόθη
κε από ξένα πρακτορεία όι» ψεύσθηκε
με δήλωση που έκανε στην Ιερουσα
λήμ εκπρόσωπος του στρατηγείου
ισραηλινών δυνάμεων.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές
του Ισραήλ, η βόμβα που έπεσε σε
προάστιο της Δαμασκού προερχόταν
από συριακό αεροπλάνο, το οποίο εί
χε πληγεί προφανώς από ιοραηλινά
αεροσκάφη και έπεσε στη Δαμασκό
με αποτέλεσμα να εκραγούν οι βόμ
βες του. Τέλος, οι Ισραηλινοί ισχυρί
ζονται ότι από την έναρξη των πολε
μικών επιχειρήσεων στο Λίβανο
έχουν καταρρίφθεί 30 συριακό αερο
σκάφη.
Σε χθεσινή του δήλωση στο
ισραηλινό ραδιόφωνο, ο υπουργός
αμύ’.ης Αριέλ Σαρόν ιόνισε πως η
συγκέντρωση μεγάλου αριθμού τεθω
ρακισμένων στα υψώματα του Γκολάν έχει σαν σκοπό να πείσει τους
Εύρους ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα
επιτυχίας εάν αποφασίσουν να κηρύ
ξουν τον πόλεμο στο Ισραήλ Κιιι
πρόσθεση πως έχει τη γνώμη ότι δεν
υπάρχει »πραγματική διεθνής πίεση
ενάντιο στο Ισραήλ».
Εξ άλλου, το Ισραήλ ανακοίνωσε
ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών στρατιωτών ανέρχεται μέχρι
στιγμής σι: 45 και των τραυματιών σε
308 άτομα.

ΒΗΡΥΤΟΣ:
Συνεχίσθηκί χθέζ η μάχη για τη
Βηρυτό καθώς ισραηλινό μαχητικά
αεροπλάνα και πολεμικά σκάφη εξα
πέλυσαν επίθεση εναντίον ιων άμμοιδων λόφων που περιβάλλουν το
μοναδικό αεροδρόμιο της πόλης.
•Οι ισραηλινές δυνάμεις αποπει
ραθηκαν απόβαση από τη θάλασσα
και τον αέρα στο αεροδρόμιο της
Βηρυτού· ανέφερε το παλαιστινιακό
πρακτορείο ειδήσεων «Ουάφα«.
ΕΝΩΜΕΝΟΙ
Τα ισραηλινό αεροπλάνα κπετέΟΙ ΑΡΑΒΕΣ
θηκαν επίσης εναντίον του στρατοπέ ΒΗΡΥΤΟΣ:
δου Παλαιστινίων προσφύγων στο
Η Συρία, υποστηριζόμενη υπό άλ
Μπούρτζ Αλ Μπαραζινέ και στην λες αραβικές χώρες επανέλαβε την
παραλιακή πχρκοχή κατά μήκος των απόφασή της νο υπερασπίσει τους
αυτοκινητοδρόμων που οδηγούν στο Παλαιστινίους προβάλλοντας αντί-

Συναυλία
Βυζαντινής
μουσικής
Εδώ και τέσσερα χρόνοι τώρα,
γτοόσους btv τό ξέρουν και είναι
πολλοί, δυστυχώς, αυτοί
με την
άμεση ευθύνη και φροντίδα της I
Μητρόπολης της πόλης μας υπάρχει
και λειτουργεί ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙ
ΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Τα έξοδα και κάθε άλλη ανάγκη
καλύπτονται «ξ ολοκλήρου απο την
L Μητρόπολη. Η Σχολή αυτή, στην
οποία φοιτούν 50 περίπουσπουδαστές εντελώς δωρεάν, διδάσκει ο υπέ
ροχος
μουσικοδιδάσκαλος
και
χοράρχης κ. Ιωάννης Μακρογιώρνος
από τη Νάουσα και διευθυντής είναι
ο «ατά πόντο άξιος ιερέας της πόλης
μας κ Βασίλειος Γκαλίτσιος. παρου
σίασε σε στύλ μορφή συναυλίας
προχθές Τρίτη 8 του μήνα, μικρό
-δείγμα της σοβαρής και σπουοαίας
δουλειάς, που έκαμε το διδυκτικό
έτος που τέλαωσε
Ο κοσμος προσκλήθηκε με «δι
κές προσκλήσεις, που μοιράστηκαν
την προηγούμενη Κυριακή. 6 Ιου
νίου. σ’ όλες τις εκκλησίες της Βέ
ροΗΐς.
Η εκδήλωση έγινε βράδυ, ώρα 8,
μέσα στο κατανυχτικό και άπλετα
Φωταγωγημένο περιβάλλον του I.
Ναού του Λνίου Αντοινίου και την
ηρολόγηοε με βαθυστόχαστες σνέ
αιις. ο -Διευθυντής τη; Σχολής π.
Οοιήλοος Γκαλίτσιος.
Ομαλανοομένιος η συναυλία
αυτή ή την το κάτι άλλη μέσα στην
κσθΓμιερινιίτητα της ζωής μας. Το
ώατίστοιντ. κανείς μ* περισσή nuco
Li« στη πρόσωπα όλων εκείνων, ποιι
■αζαν. όπως τρέχουν τα διψασμένα
-ο στα -στργαρα ντ.ρο των pila
ιι*νσ*σ·ιισ’ κιιι νιι χαρούν την

αφατη ομορφιά της βυζαντινής μας
ψολμοιδίας. Ηταν, πράγματι, μιά
πνευματική πανδαισία, μιά'όαση και
μιά οσμή πνευματικής ευωδίας, που
δε χόρταινες να την απολαμβάνεις.
Ηταν μιά σωστή ψυχαγωγία και μιά
ανάταση μέσα στη στείρα πεζότητα
της εποχής μας. Μιά ανάπαυλα και
μιά ανάσα στην αγχώδη ζωή μας. Για
μιάμιση ώρα γεμάτη οι πιστοί, που εί
χαμε γεμίσει κυριολεκτικά το Ναό
και άς έβρεχε έξω δυνατά ζήσαμε
στιγμές πνευματικής χαράς και γίνα
με πολίτες του ουρανού με το »νάλαι
φρα φτερουγίσμυτα της ψυχής, πσ»
μας χάρισαν μι απαλοί μουσικοί τό
«*ι. καθώς έβγαιναν γλυκόλαλα από
τα χείλη των εκτελεστών σπουδα
ητών και χοράρχη της Σχολής
Είναι κρίμιι που πολλοί από ιούς
συμπολίτες μυς από έναν «μοντερνι
σμό» ή και μιάν προκατάληψη και
μόνο δε βρέθηκαν στην άμορφη κιιι
εξαίσιο αυτή εκκλησιαστική
χρι
στιονική καλλιτεχνική εκδήλωση.
Ηταν Λλιι ωραία κιιι όλα δωρεάν κυι
όμως η απουσία των πολλών, των
δήθεν «προοδευτικών· και «προβλη
ματικών» έλαμψε. Και αναρωτιέται
κανείς γιατί; Στο κάτω κάτω άς έρ
θουν να Λυύν. να ακούσουν Κι αυτοί
κι άς κρίνουν ή και άς κατακρίνουν
άν καιι στραβό%
κϋΐ »άπρεπο O
διαπιστώ
.· *.«1
lUTUPTuI
βουν Ο χώρος
>ς της Κκκληηίρς ώνιη
χώρος ζωντανών
κών *01 αχηθινο πόο*
βλημιιτικών ιΙ'ΛμωΑΐυν. lloró,,ο
εμείς που πήγαμε σιιγχαίρουιΜ θβήμά
όλους όσους κόπιασαν για την πνευ
ματική πανδαισία, που μας πρόσφε
ραν.
Μακεόων ΙΙαπαδόπουλος

πρακτορεία
στάση στις Ισραηλινές δυνάμεις εισ
βολής.
Η Σαουδική Αραβία και η Αλγερία
δήλωσαν ότι υποστηρίζουν πλήρως
τη Συρία.
Το επίσημο Συριακό πρακτορείο
Ειδήσεων «Σάνα» μετέδωσε ότι ο
πρόεδρος της Συρίας κ. Ασσάντ έλα
βε επείγοντα μηνύματα από τον
Πρόεδρο Ρήγκαν και από σοβιετι
κούς ηγέτες, σλλά ΤΟ περιεχόμενό
τους δεν αποκαλύφθηκε.
Το μήνυμα του κ. Ρήγκαν παραδό
θηκε αργά χθές το βράδυ από τον
αμερικανό απεσταλμένο κ. Φιλίπ
Χαμπίμπ, ο οποίος βοήθησε στην
επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ
και Παλαιστινίων το περασμένο έτος
και καταβάλει μεσολαβητική προσ
πάθεια για να αντιμετωπισθεί και η
σημερινή κρίση.
Η χθεσινοβραδυνή συνάντηση
ήταν η δεύτερη του προέδρου
Ασσάντ με τον κ. Χαμπίμπ, που
έφθασε στη Δαμασκό χθές, ύστερα
από συνομιλίες στο Ισραήλ. Αναμέ
νεται επίσης ότι θα επισκεφθεί τη
Βηρυτό.
Το Σαρκικό πρακτορείο «Σάνα·
μετέδωσε ότι α πρόεδρος Ασσάντ δή
λωσε ενωρίτερα στον κ. Χαμπίμπ ότι
η Συρία είναι αποφασισμένη να υπε
ρασπίσει την υπόθεση των Παλαιστι
νίων και να εξασφαλίσει την εδαφική
ακεραιότητα του Λιβάνου,
Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε ότι ο
πρόεδρος Ασσάντ δέχθηκε τις πρωι-

Λύο φωτογραφημένα στιγμιότυπα, που αποτελούν μικρό δείγμα μόνον των τρομακτι
κών γεγονότων που διαδραματίζονται την στιγμή αυτή στον Λίβανο. ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Καπνοί ανεβαίνουν από το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες ασφαλείας των
Παλαιστινίων, μετά τον βομβαρδισμό του απο τα ιοραηλινά αεροσκάφη. ΔΕΞΙΑ: Τα
στρατεύματα των Ισραηλινών συνεχίζουν πάντα την προέλασή τους μέσα στο Λίβανο.

νές ώρες σήμερα περσική στρατιωτι
κή αντιπροσωπεία που επικεφαλής
της είναι ο υπουργός Αμύνης Μωχάμεντ Σουλεϊνι, του οποίου η χώρα
προσφέρθηκε να στείλει εθελοντές
για να πολεμήσουν εναντίον των
Ιπραηλινώ δυνάμεων στο Λίβανο.
Εξ άλλου, κατά πληροφορίες από
την Ουάσιγκτον οι Σύροι απέστειλαν

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΒΟΝΝΗ 10 (ΑΠΕ)
Οι 16 ηγέτες των χοιρών - μελών
του ΝΑΤΟ άρχισαν να συζητούν από
τις 10.30 το πρωί τα μεγάλα επίκαιρα
διεθνή προβλήματα, μεταξύ των
οποίων και το σημαντικό θέμα των
εξοπλισμών, ενώ χιλιόδες διαδηλω
τές έχουν «καταλάβει» το ανατολικό
τμήμα της Βόννης με συνθήματα
κατά των εξοπλισμών των δυο υπερδυνάμεων. αλλά και με αντιαμερικανικά συνθήματα κατά της παρουσίας
του προέδρου Ρήγκαν στη Δ. Γερμα
νία. Οι διαδηλωτές από όλη την Γερμανία κιιι αντιπροσωπείες από όλη
την Ευρώπη - έφθασαν με χιλιάδες
αυτοκίνητα ιδιωτικά, πούλμαν και
τρένα και έχουν «συγκροτηθεί» στην
ανατολική όχθη του Ρήνου που δια
σχίζει την πόλη, χωρίς να φθάσουν
στους χώρους της διάσκεψης. Υπο
λογίζονται πάνω από 150 χιλιάδες
και σε μω πόλη 300 χιλιάδων κατοί
κων επιβάλλουν τον συγκλονιστικό
όγκο τους και την ουσιαστική παρου
σία τους δίπλα στην συνάντηση
κορυφής.
Οι γερμανικές αρχές έχουν κινητο
ποιήσει 17 χιλιάδες περίπου αστυνο
• Στο χωριό Καρυδίτσα Κσζά
νης. ο Παρυσκ. Μ. Ποσιιίκος, 68 μικούς και πολιτοφύλακες, που
έχουν φέρει στη Βόννη με διπλή απο
ετών, ενώ βρισκόταν πάνω σι: σκάλα
και εκτελούσε κάποια εργασία, κατέ- στολή: να αντιμετωπίσουν τους δια
πεσε από αυτή με το κεφάλι και σκο δηλωτές της ειρήνης και κυρίως, να
αναλάβουν την ασφάλεια των δυτι
τώθηκε.
κών ηγετών. Τα αυστηρά γερμανικά
•
Στην ισόπεδη σιδηροδρομική
διάβαση Αγυίας Πατρών, στο 228ο μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδόν απο
χιλιόμετρο
της
σιδηροδρομικής μονώσει τους φιλοξενούμενους επί
γραμμής Αθηνών Πατρών. αμαξο- σημους. Παρά τις προσπάθειες που
οτοιχίο, που εκτελούσε δρομολόγιο καταβάλλουν οι αρμόόιες αρχές γιο
Κυπαρισσίας - Αθηνών, παρέσυρε να εξυπηρετήσουν τους πάνω από 3
και σκότωσε τον Νικ. I. Ζαχαρόπου- χιλιάδες δημοσιογράφους που βρί
σκονται στη Βόννη, τους δημιουρ
λο. 20 ετο'ιν.
•
Συνελήφθη από όργανα της γοόν αρκετά προβλήματα.
Μέσα στην ατμόσφαιρα της
Χωροφυλακής ο Παν. Ν. Μακρύγιάννης. 28 ετών, γιατί, στο Αγρίνιο, συγκλονιστικής αυτής ειρηνικής δια
ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, δήλωσης που απηχεί την ευρωπαϊκή
απείλησε και εξύβρισε τις Ελένη κοινή γνώμη, ο Έλληνας πρωθυ
πουργός κ. Ανδρέος Παπανδρέοο πέ
Μακρυγιάννη και Γεωργία Μακρύ
γιάννη, ακολούθως δε πυροβόλησε τυχε νο επιβάλει την ελληνική
μι. δίκαννο στον αχ.ρα. προφανώς για παρουσία και να προβάλει τα εθνικά
θέματα μι τρόπο αποφασιστικό,
εκφοβισμό.
• Συνελήφθη από τη Χωροφυ συγκεκριμένο και θετικό.
Απεναντίας για τον Τούρκο προ>λακή ο Μαροκινός Αμπέλ X. Για
ναουνί. 35 ετών . γιατί, στη Σητεία θυπουργό κ. Ουλουοοό η ατμόσφαι
Κρήτης, χρησιμοποίησε υπνωτικά ρα δεν φαίνεται να είναι ευνοϊκή.
δισκία και έφερε σε κατάσταση αναι Ό πω ς έγινε γνωστό η τουρκική αντι
σθησίας
τον
Γερμανό
Ντίτερ προσωπεία δυσανασχετεί και ανησυ
χει για την πιθανή παρουσία τουρκι
Χάοορτ. 49 ετών, και κατά το χρονι
κών αντιστασιακών οργανώσεων στη
κό διάστημα που αυτός ήταν αναί
σθητος, έκλεψε από την τσέπη του ΤΟ Βόννη. Παράλληλο καταβάλλει έντο
πορτοφόλι του, που περιείχε 15.000 νη προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις
ελληνικές καταγγελίες για τις πρόσ
δρχ Τα χρήματιι καηισχέθηκαν.
φατες τουρκικές προκλήσεις κατά

«Αξιοπρεπή λύση»
θέλουν οι Αργεντινοί
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΑΛΚΛΑΝΤ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 10 (ΑΠΕ)
Η Αργεντινή δεν θο παροόοθεί
αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
μιάς λ ύ σ η ς με δ ιοπρ α γμ α Γεύσεις στη
διένεξη των νησιών φάλκλαντ. η
οποίο όμως Bu επιτευχθεί «με α ξ ιο 
π ρέπ εια . τιμή και δικαιοσύνη·, δήλω
σε χθές ενώπιον του υπουρνικού
συμβουλίου της Αργεντινής ο πρόε
δρ ος σ τρ α τη γ ό ς Λιπόλντο Γκαλ.τιέρι.
Το αρχηγείο των ενόπλων όυνα
μεων της Αργεντινής σε ανακοινωθέν
του που εκόύθηκε λίγο μετά το μεσά
νύκτα λέγει ό π οι δυνάμεις του
-ε£οοδετέρ<»σαν· βρετανικές μηνάδες
•Uipopfilatoi
«TUyUpO- Κενί
■
_ ·ι*
_ à _
r u l a r , 2(ι »ι-.Λταε- χ β ιοιι/ tpim . < n $
u. πό ρ τ iT(i\W.íkár*itpa ι·πβ οΡτνν*
ρη μονομαχία τυροβοΑικοό
Τα πυρ» του αργενττνου πιιροίΐο
λικού ¿πληξυν μονάδες πτρατοή to ι
ελικόπτερα που όρουσαν στην ntploξή·

μια μεραρχία αρμάτων στο Λίβανο
αλλά η τελευταία αυτή παραμένει
κοντά στα σύνορα γεγονός που προ
φανώς σημαίνει ότι στόχος της είναι
η άμυνα της Συρίας στην περίπτωση
επιθέσεως των Ισραηλινών θωρακι
σμένων, όπως έλεγαν χθές πηγές της
αμερικανικής υπηρεσίας πληροφο
ριών.

Το ανακοινωθέν τονίζει, εξ άλ
λου. οτι δύο βρετανικά ακροπλάνα
•Xûppitp* υπέστηηαν ζημιές κατά τη
διάρκεια αεροπορικής επιθέσεως
εναντίον του ΓΙόρτ Στάνλείί.
Η απόφαση για την κατάληψη
των νησιών Φάλκλαντ θα έπρεπε να
είχε ληφθκί από μιά δημοκρατικά
εκλεγμένη κυβέρνηση, δήλωσε ο
Ανιύλφο Περέζ Εσκιβέλ. βρσβείο
Νσμπελ via την ειρήνη, χθές βράδυ,
στην αγγλόφωνη εφημερίδα του
Μπϋϋένος Λίρες «Χέραλντ». Ο κ
Εσκιβέλ, αφού κατήγγειλε γω μιά
ιικόμη φορά τον βρετονικό αηαωηοκραςισμό, ιόνιβε πως είναι αδύνατο
\ , j ·ο : - ρηθι» η αρνεντινή KOpíoplT'i
στ€·'νησ« Φ4λκΧαν#όταν «ο λβόςΜ'
ναι απλό θεατής των γεγονότων». Τι:
λ,ος. ο κ. Εσκιβέλ ζήτησε την άμεση
κατάπαυση του πυρός και την anoχωρησι- όλων των στρατέυμά*ων
ato τα νησιά.

της Ελλάδας με τη γνωστή μέθοδο
της τούρκικης διπλωματίας να εμφα
νίσει την Τουρκία σαν «καλή και
υπάκουη σύμμαχο» του ΝΑΤΟ.

Α' ασφαλιστική κατηγορία συνο
λικό ασφάλιστρο 1.500. Β' 1.900. Γ’
2,500. Δ' 3.100. Ε' 3.700. Σ Τ 4.600.
Ζ 5.700. Η’ 7.900. Θ 9.900, Γ
11.900.
Η υπαγωγή στις Ζ \ Η .0 και Γ
ασφαλιστικές κατηγορίες είναι προαι
ρετική.
Η προβλεπόμενη αύξηση των
εισφορών δεν έχει εφαρμογή στις
καθυστερούμενες εισφορές κλάδου
σύνταξης και ασθένειας περιόδων με
χρι π ς 31 Μαίου 1982, εφόσον κατα
βληθούν μέχρι 31 Αυγούστου 1982
μαζί με τα κατά νόμο πρόσθετα τέλη.
ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΑΝ
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Στην Β’ κατηγορία, αυτοί δηλαδή
που πλήρωναν 1450 δρχ. από τώρα
θο πληρώνουν αρχής γενομένης της
εισφοράς του μηνάς Ιουνίου 1900
δρχΣτην Γ’ το παληό ασφάλιστρο
ήταν 1900 δρχ.ιώρα έγινε 2500 δρχ.
Στην Δ' κατηγορία, δηλαδή όσοι
πλήρωναν 2350 δρχ. τώρα θα πληρώ
νουν 3100 δρχ.
Στην Ε' κατηγορία η παληά
μηνιαία εισφορά ήταν 2800 δρχ. τώ
ρα έγινε 3700 δρχ.
Στην Σ Τ κατηγορία από 3500
δρχ. έγινε 4600 δρχ.
Στις προαιρετικές κατηγορίες,
δηλαδή Ζ'. Η', θ ' και Γ τα ασφάλι
στρα τα παληά ήταν 4300. 6000,
7500 και 9000 δρχ. αντίστοιχα, ενώ
τώρα θα είναι 5700. 7900. 9900 και

I 1.900 δρχ. αντίστοιχα.
Η ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ Ε1ΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Κοντεύει στις 40 μέρες <πυ*βΡ®'1
απεργία που κήρυξε ο Πανελλή*Ρ5
Σύλλογος Εισπρακτόρων του ΤΕ"“*
χωρίς κάν να γίνεται λόγος απο
κυβέρνηση για το θέμα τους.
Το μοναδικό αίτημα των οπαλΑΤ
λων αυτών, που είναι η ΜΟΝΙΜΟ"
ΠΟΙΗΣΗ δυστυχώς όπως και πέρ»**
δεν λύεται ούτε και με την κ υ β ίΡ ^ '
ση της «αλλαγής·.

Γ ιουγκοσλάβοι
άλλαξαν
υπηκοότητα
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 10 (ΑΠΕ)
Περίπου 32.000 Γιουγκοσλάβο1
του εργάζονται στο εξωτερικό άλλα
ξαν υπηκοότητα με τη συγκατάθεση
ιων γιουγκοσλαβικών αρχών κ°ι
ιπέκτησαν ξένη υπηκοότητα μέσ°
ττην τελευταία δεκαετία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα τηΐ
".βδομαδιαίας επιθεώρησης «Ντάνας·
ίου Ζάγκρεμπ, ο αριθμός αυτός δεν
rivai ακριβής. Πολλές ξένες χώρε?
ΐεν ζητούν την συγκατάθεση te*
γιουγκοσλαβικών αρχών για Λ
ιαραχωρήσουν την δική τους υπη·
τοότητα σε Γιουγκοσλάβους που
ζούν σ’ αυτές. Το «Ντάνας« υπολσγί¡ο ότι από το ένα εκατομμύριο Γιου/κοσλάβους μετανάστες (μαζί με t1?
ιικογένειές τους) περίπου το 10%
;χουν πάρει ξένη υπηκοότητα μέσα
ττην τελευταία εικοσαετία, από τότε,
γηλαόή. που άρχισε το μεταναστεύω'
CÔ ρεύμα.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΘΙΑΣΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Για παραστάσεις σΤ όλη τη χώρα
Δεκαπέντε Oiuam, σι. πρώτη φ»ση: επι"
δοτούνται φέτος από το υπουργείο Πολι
τισμού και Επιστημών, οι οποίοι θσ ¿κο
πούν θεατρικές παραστάσεις πε διάφορα
διαμερίσματα της χώρας.
Λυτό ανακοίνωσε χθές η υπουργός κ.
Μελίνα Μερκούρη, η οποία για τις σχετι
κές αποφάσεις, μεταξύ άλλων, είπε:
Η επιτροπή για θέματα θεάτρου εξέτασε
μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις εβδο
μήντα ένα αιτήματα Ηευτρικών σχημάτων,
και αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία
που υποβλήθηκαν και τις τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις ποιι προσδιορί
ζονται στις προδιαγραφές του υπουρ
γείου, γνωμοδότηση όπως οι παρακάτω
θίασοι σναλαβουν για τη θερινή περίοδο
ια εξής γεωγραφικά διαμερίσματα, με επι
δοτούμενες παραστάσεις. Ο αριθμός των
πιιραστάσεων κατά γεωγραφικό διαμέρι
σμα θα είναι μεταξύ 20 και 40 και η κατά
παραοταση επιδότηση μεταξύ 40.000 και
60.000 δρχ.
Τα κριτήρια για τον αριθμό το»ν napaσιάσκιον και το ύφος της επιδότησης ήταν
κυρίως το γεωγραφικό διαμέρισμα, και ο
αριθμός των καλλιτεχνικών συντελεστών
κάθε θιάσου.
Οι θίασοι αυτοί είναι οι εξής:
1. Για τους νομούς Χανιών, Ρεθύμνου,
Ηρακλείου, και Λασηθίου η νέα πκηνή, με
υπεύθυνο το Χρήστη Λακτυλίδη.
2 Για τους νομούς Λέσβου, Χίου και
Σάμου η ομάδα σύγχρονης τέχνης με
υπεύθυνο το Γιάννη Καλαντζόπουλ.ο.
3. Για τους νομούς Αχαίας, (Οχιάς.
Ζακύνθου, και Κεφαληνίας από το σύγ
χρονο θέατρο με υπεύθυνο το Βασίλη Αια
μαντόπουλο.
4. Γ.α τους νομούς Λακωνίας. Αρκα
δίας. Αργολίδας και Κορινθίας, ο θίασος
ράμπα με υπεύθυνο τον κ. Βιτοεντζάτο,
5 Για τους νομούς Φθιώτιδας. Ευρυτα
νιας και Βοιωτίας εκ περιτροπής, οι θίασοι
ελεύθεροι καλλιτέχνες με υπεύθυνο το
Φοίβο Ταξιάρχη και μοντέρνοι KUipoi με
υπεύθυνο τον Γ. Νταλιάνη,
δ Γω τους νομούς Λάρισας. Τρικάλων,
και Καρδίτσας το Οεσοαλικο θέατρο με
υπεύθυνα την Ά ννα Βαγένα.
7. Γιο τους νομούς Μογνησίας και
Εϋβοίας. η θεατρική λέσχη Βόλου με
υπεύθυνο το Ιπύοο Βραγωρίτη
Κ. I ια ιούς νομούς Ιωαννινων. Αρτας,
Πρεβέζης. Θεσπρωτίας και Κερκύρας το
Μακεδονικό θέατρο με υπεύθυνο ιον
Οόυσσέα Γοινίαδη.
9. I ια τους νομούς Καστοριάς. Φλωρί
νης, Κοζάνης. Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας
ο θίασος Νέα Πορεία με υπεύθυνους τους
Γ \έψπ. Μ. Κυυτσσύκυυ και Αλ. Ποπσ
νικολάου
10. Γιο τους νομούς Αιτωλυακαρνα
ναι;. Φωκίδας, κιιι
.,,ώχις το θεατρικό
εργαστήρι Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο το
Γ Τριανταφυλλίδη,
II Για το νομό Λωδεκανήσου το ζων
τανο θέατρο με υπεύθυνο τον Π.
Πατωϊοιαννου.
12. Για το νομό Κυκλάδων η ιινοικτη
σκηνή μι υπεύθυνους τους Λ \ημητρού
λια. Φ. Κονδύλη και Ιωσ Λιζάρόη
Οι υπεύθυνοι ιων παραπάνω θειιτρικιίιν
σχημάτων θα πρέπει το ταχύτερο νο
Προσκομίσουν ato τμήμα θεάτρου του
ΥΠΠΕ. τον οριστικό πίνακα των κολλάτε
χνικών συντιλεσκόν μαζί με ία σχετικά
συμβόλαια προκειμένου να υπογράφει η
πράξη σνυθέσέως απότον υπουργό Πολι
τισμού και Επιστήμων.
Εκτός από τους θιάσους αυτούς θα επι
δοτηθούν για 10 μέχρι 20 παραστάσεις
εκτός Αθηνών τν θίασοι:

Λ. θέατρο Κωοιιριιτνής (έδρα π Καισα

η , θεάτρο μίάσκες (έόμα η Βύρώνας)"
Γι Πειραματική σκηνή της Τέχνης
(έδρα η Ρεο/νίκη)
(λι επιδοτήσεις για τις περιοδείες παιδί
κών Οιάσοιν θα ανακοινωθούν την ερχόμε
νη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις των άλλων θιάσων που
ζητούσαν επιδότηση επί ετήσιας βάσεως.
θα απασχολήσουν την επιτροπή τον επό
μενο μήνα. Γι’ αυτό όσοι θίασοι επιθυ
μούν να συμπεριλ-ηφθούν προς κρίση
στην κατηγορία αυτή και δεν έχουν υπο
βάλει αίτηση μπορούν να υποβάλουν τις
προτάσεις τους μέχρι 10 Ιουλίου 1982.
Τον επόμενο μήνα θα εξετασθούν επί
σης και οι αιτήσεις τοιν ερασιτεχνικών
σωματείων.
Τέλος, το υπουργείο ανακοινώνει ότι
εκδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον και οι δήμοι
Αγρίνιου, Κοζάνης και Βέροιας.
Το υπουργείο επαναλαμβάνει ότι αμε
τακίνητος στόχος του είναι να πάρει η
τοπική αυτοδιοίκηση το θέατρο στα χέρια

της και να αναπτυχθούν οι τοπικές θεατρ';
κές δυνάμεις. ΓΓ αυτό με τη νέα θεατρική
περίοδο θα ενισχύει την προσπάθεια γ·0
την δημιουργία δημοτικών θεάτρων.
Η επιτροπή για θέματα θεάτρου απστε'
λείται από τους Κώστα Γεωργουσόπουλο,
πρόεδρο και μέλ.η τους Στάθη «Αρομάζο.
κριτικό θεάτρου, Στρατή Καρρά. θεατρικό
συγγραφέα. Δέσπω Διαμαντίδου και
Ανδρέη Φιλτππίδη. ηθοποιούς, ΓιώρΥ0
Λαζάνη σκηνοθέτη. Ιωάννα Παπαντωνίου
ενδυματολόγο, Τίμο Περλάγκπ. ηθοποιό,
εδκπρόσωπο της ΠΟΘΑ και Ελπιδοφόρό
Γκότση εκπρόσωπο του ΣΕΗ. Εκ μέρους
του υπουργείου παρεβρέθηκε ως εισηγη·
τής ο τμηματάρχης θεάτρου Π. ΠολυχρΟ"
νόπουλος

ΤΟ ΙΡΑΚ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΒΑΓΔΑΤΗ 10 (ΑΠΕ)
Το Ιράκ προσεφέρθη προχθές τη
νύχτα να τερματίσει τον εικοσάμηνο
πόλεμό του με την Περσία και να
αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από
όσα περσικά εδάφη κατέχει ακόμη.
Η σχετική ανακοίνωση του ιρακινού πρακτορείου ειδήσεων αναφέρει
ότι το επαναστατικό συμβούλιο του
Ιράκ, ύστερα από μελέτη της κατά
στασης αποφάσισε ότι το Ιράκ είναι
έτοιμο να αποσύρει τα στρατεύματα
του στα παλαιό σύνορα, τα οποία και
θα υπερασπισθεί εναντίον κάθε ξένης
επίθεσης.
Το συμβούλιο προσθέτει ότι ως
μόνοςόρος, γιο την αποδοτα της
προσφοράς, είναι ότι θα απαιτηθούν
δύο εβδομάδες για την αποχώρηση
τοιν ιρακινών στρατευμάτων από το
περσικό έδαφος.
Η περσική κυβέρνηση ανακοίνω
σε χθές ότι η ιρακινή πρόταση για
κατάπαυση του πυρός στο περσο ιρακινό μέτωπο και για αποχώρηση
των ιρακινών στρατευμάτων από τα
περσικά εδάφη έγινε πολύ αργά.
Το περσικό πρακτορείο ειδήσεων

•1ΡΝΑ» μετέδωσε χθές o n αν οι Ιρα
κινοί ηγέτες ήθελαν πράγμαη ειρά"
νη, η κατάπαυση του πυρός θα μπο
ρούσε να είχε επιτευχθεί πριν από
την ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο,
που έγινε την περασμένη Κυριακή,
με το να δεχθούν τους περσικούς
όρους. Τώρα είναι πολύ αργά, πρόοθεσε το πρακτορείο «ΙΡΝΑ».
Η ιρακινή κυβέρνηση διευκρίνττ
σε ότι κάνοντας την ειρηνευηκή πρό
ταση. απσντά σε έκκληση που έκανε
και προς τις δύο πλευρές ο «Οργανι
σμός
Ισλαμικής
Συνδιάσκεψη?*
(ICO) να στρέψουν δηλοϊδή οι δύο
αντίπαλοι τα όπλα τους εναντίον
«του κοινού εχθρού·, δηλαδή του
ισραηλ.
Οι Πέρσες ηγέτες είχαν απαιτήσει
την αποχώρηση όλων τοιν ιρακινών
στρατευμάτων από τα εδάφη του?
πριν να συμφωνήσουν γιακατάπαυση
του πυρός. καθώς και 150 δισεκατομ
μύρια δολλάρια ως πολεμική ιιποζίΓ
μίωση και την ανατροπή του προέ
δρου Σιιντάμ Χουσεΐν, τον οποίο
κατην-οραύν ότι είναι υπαίηος γ*®
την έναρξη των εχθροπραξιών.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Κάτοικοι Βέροιας
Ό σοι θέλετε δώστε αίμα για
τον Παλαιστινιακό λαό στο Ν ο
σοκομείο της Βέροιας από
1 0 -1

μ .

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

/

Για μείωση στην ένταση των σχέσ€ων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΡΗΓΚΑΝ
Στον Αβονίντ Μπρέζνιεφ

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 11 (ΑΠΕ)

Ημαθίας

DEH ΜΠΟΡΕΣΕ Η ΗΤΒΕΡΗΗΣΗ
hfl ΣΥΓΡΟΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Και καταφεύγει στη διατίμηση
Χάος ακρίβειας επικρατεί αυτή t q v εποχή στην αγο0α *αι μάλιστα παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη
"Ροοφορά αγαθών.
Μπροστά σ' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση το
^^Ργείο εμπορίου επιβάλλει από σήμερα διατίμηση
βασικά είδη διατροφής, ομολογώντας έτσι και στην
ηρ^η την αδυναμία του να συγκροτήσει τις τιμές στα
^βιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Οπως τόνιζαν χθές διάφοροι οικονομικοί κύκλοι οι τιμές διατίμησης
κοβόμισ€ yia ορισμένα είδη το υπουργείο είναι αρκετά υψηλές και
Un, , ποδεικνύει την χρεωκοπία της πολιτικής τιμών και εισοδημάτων της
“ίίρνησης.
φθάνουν πανάκριβα στον κατανα
Ετοι οι ντομάτες θα πωλούνται
λωτή, ενώ τον τελευταίο μόνο μήνα
"•Κ 60 και 54 δρχ. το κιλό οι
αυξήθηκαν και οι τιμές των κρεάτων
,
24 και 22 και ra αγγούρια
καθώς και διαφόρων τυποποιημέ
*01 18 το ζευγάρι. Αλλά και πολνων προϊόντων, που παρουσίασαν
Μ ΟλίιΟ
εποχιακά οπωροκηπευτικα
αύξηση μέχρι και 18%.

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ!
^ ν ο ό ο τ ε ς οο μπορούν, συμ
επιχειρησεως ιούς, στις περιπτώV , ΙΙ^
“'^μο «αντί 330# που
06ις των χ^υκών και κυκλικών
Βή. Ητα, « π , Βουλή να μην κατααπεργιών και στην περίπτωση των
αποδοχές στους απερκαταλήψεων των εγκαταστάσεων
V I γ ν ^ ε τ ω ι ι ^ υ ν την κίν- - του εργοστοσίου ή της επιχειρή-

¿Λ

Δημοτική
Ηαι δημόσια

έγγραφα
όφορμή μ>υ ιιρόσφατη απόjL Ί ' Γκ ·
αρχίπτ μπθίας, που
úuiti..
τε ω-\η στήλη, θα
ωμε ότι χρειάζεται
Uj * Γ' Ι\μοί>(
ójj^rv,
<ι επιμέλεια στη
. ^ ’Βοηή ,,,ς γ ,ισικής διατύπωή « * την καθαρεύουσα στη
5 ϊείναι ' απαράδεκτο σε επίσημα
έγγραφα να περιέχονται
’4ο0 'μαργαριτάρια», νιατί έτσι δίλν 0 °πλός πολίτης αναρωπέται
^Ρ ά γ μ α τι αυτή είναι η γλώσσα
^ ίπτά η κυβέρνηση να χρησιμο,·
από τις διάφορες υπηρε%
^

πρέπει να τονιστεί επίσης

^0ό'ναΐ
να «Μεταφράζουμε»
^ « Τιί λέξεις της καθαρεύουσας
δημοτική, όταν συντάσσουμε
ίρ ξννραφο, χωρίς να κάνουμε
ι,,^ έν ες συντακτικές ή και νοημο• Ρλλαγές στο κείμενο.

Η εντυιλυσιακή ιωτή ρύθμιση
έγινε χθές στις 4 το πρωί από τον
υπουργό Εργοσίος κ. Α. Κακλαμάνη,
κατά την συζήτηση του άρθρου 22
του αντί - 330. και χαρακτηρίσθηκε
ως ερμηνευτική δήλωση.
0 κ. Κακλαμάνης αφού δήλωσε
ότι η ανταπεργία δεν αναγνωρίζεται
από το Σύνταγμα, πρόσθεσε ότι
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα
που καλύπτουν την λόγω ανωτέρας
βίας μη καταβολή αποδοχών στους
απεργούς, σαν μόνιμη άμυνα των
εργοδοτών.
Εξ άλλου, με τροπολογία του
υπουργού Εργασίας καταργήθηκε ο
Οργανισμός Διαχειρίσεως Ειδικών
Πόρων Εργασιακών Σωματείων
(ΟΔΕ ΠΕΣ), όπως και το Ν.Δ.
891/1971 «περί οικονομικής υποβοηθήσεως εργασιακών σωμα
τείων και ενώσεων».
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώ
σεις του ΟΔΕΠΕΣ αναλαμβάνονται
από την «Εργατική Εστία».
•
Η συζήτηση και ψήφιση των
άρθρων του αντί - 330 συνεχίσθηκε μέχρι τις 5 το πρωί χθές. Τα εναπομείναντσ άρθρα θα συζητηθούν
και ψηφισθούν την προσεχή Δευτέ
ρα.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ;
Το υπουργείο Εμπορίου εξετά
ζει τώρα τη δυνατότητα νο διατιμήσει και άλλο οπωροκηπευτικά, που
οι τιμές τους βρίσκονται στα ύψη. Οι
κατωτέρω τιμές της αγοράς επιβε
βαιώνουν οδυνουία της Κυβέρνη

ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟ 1983
ΑΘΗΝΑ 1 1 (ΑΠΕ)
Η εβδομαδιαία απασχόληση
των εργαζομένων θα είναι 4 0 ώρες
από την 1η Ιανουαρίου 1983.
Την κυβερνητική αυτή απόφαση
υπενθύμισε ο υπουργός Εργασίας κ.
Απσστ. Κακλαμάνης, απαντώντας
σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ,
που ανέπτυξε χθές στη Βουλή ο κ.
Δ. Μαυροδόνλου.
Αναφερόμενος στις καταγγελίες
του κ. Μαυροδόγλου, ότι τελευταίο
απολύθηκαν στην Αθήνα και τον
Πειραιά περίπου 1.000 τσαγκάρη
δες και ότι ο κλάδος αυτός αντιμε
τωπίζει γενικότερη οικονομική κρί
ση, α κ. υπουργός είπε
- Η κυβέρνηση μείωσε στο 2% το
όριο των μαζικών απολύσεων.
- Μέχρι σήμερα δεν δόθηκε καμμιά έγκριση ομαδικών απολύσεων.
- Τα περισσότερα μεμονομένων
απολύσεων αντιμετωπίζονται με
παρεμβάσεις στις διάφορες επιχει
ρήσεις.
Τέλος, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι
ο κλάδος υποδηματοποιίας και δέρ-

Να αλλάξει
η πινακίδα
ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Η πινακίδα με την ένδειξη
«Συστημένο - Επίσημα» στο Ταχυ
δρομικό Γραφείο Βέροιας είναι λά
θος τοποθετημένη (σε άλλο τμήμα)
με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και
την αδικαιολόγητη καθυστέρηση
του συναλλασσόμενου κοινού
Αυτό μας επισήμανε χθές φίλος
αναγνώστης του «Λ» και μος ζήτησε
να γράψουμε κάτι μήπως κοι διορ
θω θεί το λάθος. Εξάλλου είναι τόσο
απλό.

Αυστηρά μέτρα για
προστασία των δασών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μ ^ ε απόφαση του Νομάρχη
Οι,
κ. Νίκου Πινακίδη καθορί(χ,0*αν' 01 απαγορεύσεις, οι ειδικές
ι^ Ό ε ίς και 0( υποχρεώσεις των
η ^ ' Κι“'/ επιχειρήσεων για την
πυρκαγιών στην περιοχή
ι.0|
των δασαρχείων Βέροιας
1 |° ° ΰ σ η ς , που θα ισχύσουν από
° ϋ μ*χρι
Σεπτεμβρίου

'·ΐιι„.'’“μ<ι>ωνα με την απόφαση αυτή
φ ύ ε τ α ι:
^*>Τ
ιλ
^ναύύα ή η διατήρηση
"τιά,
V'a οποιοδήποτε σκοπό
Ί,1ν
^ α'0ρο και μέσο στο δάση ή
εκτάσεις ή πλησίον
'Ογ,:.,
απόστασης τρία
ν (300) μέτρων.
τιΑ
άναΜΜ0 ή η διατήρηση
% σξΓ· ν ° οποιοδήποτε σκοπό μέ■>'6 'Ιπ,,|α Ξενοδοχεία. Ερνσστή^δυβες ποιμνιοστάσια, σκηή και σε περιφραγμέ
νων, "'“δυπτους χώρους που βρί«πη0α' Μεαο στοδόσος ή δασικές
'· ό ηε απόσταση τριακο3®0 ) μέτρων από τα όριο
Ίίφβλ Χώρίς να λαμβάνονται τα
Γ'ύμίνα οπό τους δασικούς
, ,0μ0ύς μέτρα.
,ν«ΰ»Λ, τ° πΟθέτηση, φύλαξη ή
ι€ιΨΠ ευφλέκτων υλών ή

αχρήστων ειδών ή απορριμότων
μέσο στα δάση ή δασικές εκτάσεις
και μέχρις απόστασης τριακοσίων
(300) μέτρων, ιιλήν των χώρων
εκείνων που ύστερα από έγκριση
της Δασικής Αρχής έχουν κοθορισθεί για το σκοπό αυτό.
Ιδιο απαγορεύεται η από των
Δήμων και Κοινοτήτων δημιουργία
χώρων απόρριψής «οι καύσης
απορριμότων εντός Δασών ή δασι
κών εκτάσεων και μέχρις απόστα
σης πεντακοσίων (500) μέτρων σπ
αυτών, εκτός άν διαπιστωθεί από
λυτος αδυναμία εξεύρεσης άλλου
χώρου και πάντοτε κατόπιν αδείας
μος. μετά από πρόταση της δασικής
υπηρεσίας και με την οποία άδεια
θα καθορίζεται ο τόπος και οι όροι
απόρριψης και καύσης των απορριμάτων ω ς κοι όλα τα αναγκαία ρε
τρά για την αποτροπή μετάδοσης
της φωτιάς.
φ
Η καύση ανθρακοκαμίνων
μέσα στα δάση και δασικές εκτάσεις
ή μέχρις απόστασης εκατό (100)
μέτρων απ' αυτών, καθώς επίσης
και η εγκατάσταση άλλου ερνοοπηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που
λειτουργεί με καύσιμη ύλη.
•
Η Θήρα μέσα στα δόση και
δασικές εκτάσεις με όπλα που
έχουν βύσμα με ύλη από την οποία

σης να φρενάρει τον τιμάριθμο;
Τα κολοκυθάκια παραμένουν
στις 70δρχ. το κιλό, οι μελιτζάνες
φλάσκες 6 3 -7 0 κο< οι τσακώνικες
95 τα φοσολάκιο 90 -130 (Π. ο
αρακάς 40. τα μούσμουλα και οι
φράουλες 120 (I) - και είναι π επ°χή
τους - τα κεράσια 140, τα ροδάκινο

είναι δυνατόν να μεταδοθεί η
φωτιά.
•
Το πέταμα στο δάση ή δασι
κές εκτάσεις αναμμένων τσιγάρων.
•
Το κάψιμο των αγρών (με
καλαμιές) ή αγροτικών εκτάσεων ή
χορτολιβοδικών εδαφών εφ' όσον
βρίσκονται εντός δασών ή δασικών
εκτάσεων ή πλησίον αυτών ή δενδροστοιχιών και μέχρις απόστασης
τριακοσίων (3001 μέτρων χωρίς
άδεια του οικείου Δασάρχη με την
οποία θα καθορίζεται ο χρόνος και
οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης
της καύσης και πάντοτε σύμφωνα
με τους δασικούς κανονισμούς
ασφάλειας.
Με την ίδια απόφαση υποχρεώ
νονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
(βιομηχανίες - εγκαταστάσεις απο
θήκευσης εύφλεκτων υλών);
•
Οπως παίρνουν και κάθε άλ
λο μέτρο εκτός από εκείνο που προβλέπονται από τους πυροσβεστι
κούς κανονισμούς για την αποφυγή
μετάδοσης πυρκαγιάς στο παρακεί
μενο δάσος ή τη δασική έκταση.
•
Οπως οι παραπάνω ιδιωτικές
επιχειρήσεις όιστηβούν τσ απολύ
τω ς απαραίτητα μέσα για την άμεση
αντιμετώπιση πυρκαγιάς δάσους ή
δασικής έκτασης, η οποία ήθελε
εκδηλωθεί στην αμέσως γειτονική
προς αυτές περιοχή.

ματος αντι^,ιΐωπιςει ανταγωνισμό
σε διεθνές επίπεδο και η κυβέρνη
ση μελετά και θα αντιμετωπίσει το
θέμα του ελέγχου των εισαγωγών
και της ενίσχυσης των εξαγωγών,
σε χώρες που είναι ανταγωνιστικά
το προϊόντα του κλάδου αυτού για
τη χώρα μος

140. το πεπονιά 100. τα καρπούζια
60. τα μήλα 80. τα λεμόνια 35. τα
πορτοκάλια 60 και τα μονταρίνια
160.
Αλλά και οι τιμές των κρεάτων
αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα; Το
μοσχαρίσιο μπούτι με κόκκαλο
έφθασε τις 3 8 6 (από 372), το φιλέ
το. οι χοιρινές μπριζόλες 2 5 0 -2 6 0
και το κοτόπουλο 130 δρχ. το κιλό.
Στο Ιδιο διάστημα αυξήθηκαν
6-18% διάφορα τυποποιημένα είδη.
Και συγκεκριμένα;
Φυτινη (800 γραμ.) 130 από
121 δρχ.. γάλα εβαπορέ 35 από 33
δρχ.. ελαιόλαδο (420 γραμ.) 156
από 152 δρχ., φέτα 228 από 193
δρχ . μακαρόνια (μισό κιλό) 39 από
35 δρχ., νεσκαφέ 105 από 99 δρχ.,
χαρτί
τουαλέττος
(διπλόρολα)
36.50 οπό 33 δρχ.

ΣΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΠΕΡΟΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Αντιφατική και αρόσιμη χαρα
κτήρισε ο υπουργός ξργασϊας κ. Απ.
Κακλαμάνης. την επιχειρηματολογία
βουλευτών της Ν.Δ. )Που ανέπτυξαν
κατά τη χθεσινή συζήτηση «περμιτησής τους, για Το ιϊέμα,της ανερ-,- , 1

' τ -

—

Η επιχειρηματολογία
αυτή,
πρόσθεσε ο κ. υπουργός εξυπηρετεί
αποκλειστικά και μόνο το σκοπό της
Ν.Δ. να ενσπείρει ανησυχία στις
παραγωγικές τάξεις και να εμφανί
σει την πορεία της οικονομίας πολύ
χειρότερη από εκείνη που είναι και
από εκείνη που παρέδωσε η ίδια η
Ν.Δ. στην κυβέρνηση της αλλαγής.
Ψ κ υπουργός παρέθεσε στοι
χεία, σύμφωνο με τα οποία:
Τον Οκτώβριο του 1979 είχαμε
2 3 .2 6 2 εγγεγραμμένους άνεργους
και τον Οκτώβριο του 1980 είχαμε
2 6 .8 6 8 άνεργους. Αυτό σημαίνει
μιά αύξηση της ανεργίας σε ένα
ποσοστό 15.5%.

Αναλαμβάνοντας για μιά ακόμη
φορά την πρωτοβουλία για μείωση
της έντασης στις σχέσεις με τη Μό
σχα, ο πρόεδρος Ρήγκαν πρότεινε
χθές νο επεκταθεί το σύστημα επι
κοινωνίας. γνωστό σαν «κόκκινο
τηλέφωνο», το οποίο είχε εγκαινιασθεί για να αποτρέψει τον κίνδυνο
τυχόν πυρηνικού πολέμου.
Το «κόκκινο τηλέφωνο» είναι
μιά απ' ευθείας σύνδεση τέλεξ
μεταξύ Λευκού Οίκου και Κρεμλίνου. είχε δε χρησιμοποιηθεί όταν οι
δύο υπερδυνόμεις έφθασαν στα
πρόθυρα πυρηνικού πολέμου, το
1962, με την κρίση της Κούβας.
Μιλώντας προς το λαό του
Δυτικού Βερολίνου από την τηλεό
ραση, ο Αμερικανός πρόεδρος κ.
Ρήγκαν δήλωσε άτι πρόκειται να
αποστείλει πολύ σύντομα νέες προ
τάσεις στο Σοβιετικά πνέτη Λεονίντ
Μπρέζνιεφ Πρόσθεσε επίσης άτι
τα μέτρο το οποία σχεδιάζει να λά
βει αφορούν την αμοιβαίο γνωστο
ποίηση των οσκήσεων με πυρηνικά
όπλα των δυνάμεων των ΗΠΑ και
της ΕΣΣΔ και την εγκατάσταση
πυραύλων, καθώς επίσης και την
επέκταση των υφιστάμενων συμ
φωνιών για ανταλλαγή πληροφο
ριών σχετικά με τις στρατηγικές
δυνάμεις.
Συνεχίζοντας ο κ. Ρήγκαν πρόσ
θεσε ότι έχει υπ' όψη του και άλλα
μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στο να
μειώσουν τον κίνδυνο πυρηνικού
πολέμου από «ατύχημα ή παρεξήγη
ση». αλλά δεν αποκάλυψε περί π'νος
ακριβώς πρόκειται.
Τα μέτρα τα οποία ανήγγειλε
αποτελούν την τρίτη φάση μιάς σει
ράς πρωτοβουλιών που έχει λάβει ο
ίδιος γιο μείωση τω ν πυρηνικών
οπλοστασίων, καθώς επίσης και γιο
δέσμευση του Κρεμλίνου να αρχί

σει διαπραγματεύσεις που θα αποσκοττούν στην επαναβίωση της
ύφεσης και θα αναγκάσουν τη Μό
σχα να πεισθεί να εγκσταλείψει την
«επεκτατική πολιτική της».
Ο κ. Ρήγκαν τόνισε, γιο άλλη
μιά φορά, ότι η αμερικανική κυβέρ
νηση είναι πάντοτε διατεθειμένη νε
όιαφυλάξει την ασφάλεια του Δυτι
κού Βερολίνου.
Ο κ Ρήγκαν εξέφρασε επίσης
την ικανοποίησή του νια τη συμφω
νία που οι ΗΠΑ. η Βρετανία και η
Γαλλία είχαν επιτύχει κατόπιν δια
πραγματεύσεων με τη Σοβιεπκή
Ένωση πριν από 10 χρόνια βάζον
τας έτσι τέλος στην απειλή επανά
ληψης του αποκλεισμού του Δοτι
κού Βερολίνου από τις κομμουνιστι
κές χώρες.
«Εν τούτοις άν και είναι ενθαρρυνπκή η μερική πρόοδος στο
Βερολίνο, άλλες εξελίξεις μος κά
νουν να συνειδητοποιήσουμε την
αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη
και τον επεκτατισμό της Σοβιετικής
Ενωσης», είπε ο Αμερικανός πρόε
δρος προσθέτοντας; «Αντί να
συνεργάζεται με τη Δύση για να
μειωθεί η ένταση και να εξαλειφθεί
ο κίνδυνος του πολέμου, η Σοβιεπκή Ένωση έχει επιδοθεί στην μεγα
λύτερη στρατιωτική πρσπόθεια της
παγκόσμιας ιστορίας και χρησιμο
ποιεί τη νέα της αυτή ισχύ γιο να
επιτυγχάνει τους σκοπούς της σε
παγκόσμιο επίπεδο ».
Κάνοντας έκκληση στη Μόσχα
να αλλάξει στάση, ο Αμερικανός
πρόεδρός πρόσθεσε- «Μήπως οι
Σοβιετικοί ηγέτες θέλουν νο κατα
γράφουν στην ιστορία για τη« οικο
δόμηση ενός τοίχου φυλακής, περικυκλωμένου με συρματόπλεγμα και
με ένοπλους φρουρούς που τα
όπλα τους είναι στραμμένα σε
αθώ ους πολίτες - σε δικούς τους
συμπολίτες;».

α ΟΗΝΑ
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Ο υπουργός Γεωργίας
της ανακοίνωσε τα εξής;

Σημί-

Προωθήθηκαν ήδη από το
υπουργείο Γεωργίας στην οικονομι
κή και τη νομισματική επιτροπή για
έγκριση και υπογραφή τα μέτρα για
την απορρόφηση της παραγωγής
οπωροκηπευτικών και ιδιαίτερα της
φράουλας, των βερυκόκκων κοι των
ροδακίνων.

- β) Η σποφασιβ*ττ»#ι
„χη
των συνεταιριστικών οργανώσεων
των παραγωγών στη διακίνηση των
πρϊόντων τους.

πγ
γ

γ) Η ουσιαστική βελτίωση της
ιτητος
τω ν
πυμογομένων
ίόντων.

ο) Η χρηματοδότηση με στοθερούς άρους των
εξσγωγικών
φορέων και των γεωργικών βιομη
χανιών.

Με τα νέα μέτρα επιδιώκονται:

Το μέτρα που αποφασίστηκαν
έχουν αναλυθεί και συζητηθεί σε
α) Η εξασφάλιση ικανοποιητι
πολλαπλές συσκέψεις της πολιπκής
κού και σημαντικά αυξημένου ε ισ -. ηγεσίας του υπουρνείαυ Γεωργίας
οδήμστος τω ν παραγωγών.
και των εκπροσώπων των παραγω

γών,·. των επαγωγικών φορέω ν κοι
"των γεωργικών β..μηχον»ών. Η
οποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή κοι ενεργο
ποίηση όλων των ενδιαφερομένων
μερών. Η συμμετοχή όμως απαιτεί
γνώση των μέτρων. Γι' αυτό θα επιδιωχθεί η ανάλυση τους, στα μέτρο
του δυνατού, σε συγκεντρώσεις
των ενδιαφερομένων στους τόπους
παραγωγής Παράλληλα θα είναι
δυνατά σε λινές βέρες να πληροφο
ρείται κάθε ενδιαφερόμενος ης
σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής
των μέτρων από τις κατά τόπους
Δ/νσεις Γεωργίας προς τις οποίες
θο σταλεί πλήρης σειρά των απο
φάσεων γιο την ενημέρωση τωνενδιαφερομένων. ιδιαίτερο δε των
συνεταιριστικών οργανώσεων κα,
των αγροτικών συλλόγων.

Επίκαιρες ιστοοιούλες

Οκτώ κομμά erra
,νιε τη γυ οικα του τα έβαλε πρωί
πρωί ο φίλος μου ο Λυσίμαχος
— κάθε βδομάδα «Γ ανεβάζεις τα
έξοδα του σπιτιού Χίλιες ήταν το
Δεκέμβρη, χίλιες πεντακόσιες γίναν
τον Ιούνη. Αύξήση πενήντα στα
εκατό. Και διαβάζω στις εφημερίδες
πως ο τιμάριθμος εττο πεντάμηνο
αυτά ανέβηκε μόνον οκτώ και κάτι
στα εκατό. Ή με κλέβεις αγρίως
γυναίκα, ή το υπουργείο μας εξαποτά ξεδιάντροπα.
— εγώ πάντως δε σε κλέβω, είπε
η γυναίκα του Λυσίμαχου και τον
άφησε να πλέει στους λογαρια
σμούς του.
«Τόσο ήταν το ψωμί, έγινε τόσο.
Το λάδι από τόσο πήνε στα τόσο.
Γάλα, τυρί και λοιπά γαλακτομικά.
μην τα κουβεντιάζεις. Τα ζαρζαβατι
κά δεν πιάνονται Το κρέας άατο να
στέκει στο τσιγγέλι του κρεοπώλη
Βενζίνα. φωτιά. Λές του παιδιού να
βάλει για χίλιες δραχμές «σούπερ»
κοι σε ρωτά ον τη θέλεις για τον
αναπτήρα σου ή ν·ο τ°υς λεκέδες
τιον ρούχων. Το τοιγόρο το κόψαμε
κοι δε με κοίγεται καρφί όσο κΓ αν
ανέβει. Το τηλέφωνο όμως που πή
ρε τα διπλά, μπορείς να το κόψεις; Η
ΔΕΗ. σκαλί καλέ μου σκαλί, έφτασε
τις 7 δραχμές Π κιλοβατώρα. Σα να
έχουν δίκηο οι γυναίκες μας»
Πήρε στο τηλέφωνο τον υπουργό.
— Κύριε υπουργέ, τσ έξοδα του
σπιτιού μου από 300 χιλιάδες το
χρόνο γίναν 400. Αυτό σεις το λέτε
8.7%;
— Μην τα βλέπετε τα πράγματα
με το δικό σας πρίσμα.
— Με τίνος πρίσμα θα το δούμε
κύριε υπουργέ: Με το πρίσμα του
Γουλσνδρή και του Βαρδινογιάνυη;
φυσικά. Ο Γουλανδρής πήρε
ένα σκάφος αναψυχής οτην Ιδια
τΐϋή που το Ιϊήρε και πέρισυ. 0 Βαρδινογιάννης πήρε το ελικόπτερό του
περίπου 5% πιο ακριβά. Κάντα σού
ρα λοιπόν με τα λοιπά έξοδα διαβίω
σης και θα δείς πόσο θα πέσει ο

τιμάριθμος
- κύριε υπουργέ, για τα πλυστικά
να μου πείς που με τρών μισό δεκα
πενθήμερο και νια το νοίκι του σπι
τιού που με τρώει μισό μηνιάτικο. Τι
σχέση έχω εγώ και το πορτοφοΛί
μου με τα σκάφη αναψυχής και το
ελικόπτερο;
— δικό σου πρόβλημα. Οι στατι
στικές κύριε αδιαφορούν για το
πορτοφόλι σου Είναι αδέκαστες και

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1 1 (ΑΠΕ)
Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελ
μάτων προκηρύσσει διαγωνισμό γιο
την εισαγωγή 8 2 0 μαθητών και των
δύο φίλων στα διάφορα τμήματα
των εκπαιδευτηρίων βασικής εκπαί
δευσης.
Ειδικότερα, τα τμήματα είναι τα
«ξής:
— Ενιαίο ξενοδοχειακό - εστιατορικό τμήμα, μονοετούς φοίτησης, 700
μαθητές.
— Μαγειρικό τμήμα, διετούς φοίτη
σης, 90 μαθητές.
— Και τμήμα τήρησης λογαρια
σμών πελατών ξενοδοχείου, μονοε
τούς φοίτησης 30 μαθητές
Οι υποψήφιοι όλων των τμημά
των της βασικής εκπαίδευσης θα
εξετασθούν, κατά τις εισαγωγικές
εξετάσεις, στα μαθήματα:
ο) Έ κθεση
β) Αριθμητική.
Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 7
Σεπτεμβρίου και θα τελειώσουν
στις 10 ταμ ίδιου μήνα.
Αναλυτικές πληροφορίες και
κανονισμοί παρέχονται στα κεντρι
κά γραφείο της σχολής (Δραγατσα
νίου 4 Τ.Τ
122) τηλέφωνα:
3244-578. 3231-328. 3 2 3 1 -8 2 1 .

το/ς εκατό

Λαβαίνουν υπ' οψη τους υκες τις
δυνατές δαπάνες
Έτσι βγαίνουν οι στατιστικές φί
λε αναγνώστη. Το είπα στον αγρότη
και με οποππρε:
— Εγώ δεν ξέρω από τούτα. Εγώ
ξέρω πως τα φυτοφόρμακα που θο
τα αγόραζα στη μισή τιμή τα πλη
ρώνω όιπλά.
Το κουβέντιασα με τον βιοτέχνη
που δεν ήθελε ν ακούσει νια νού
μερα και στατιστικές.
— Εγώ ξέρω πως η κατανάλωση
έπεσε στα μισά. Δεν αγοράζει ο κό
σμος Και πως ν' αγοράσει με τέ
τοιες τιμές; Ντρέπομαι κΓ εγώ τον
πελάτη....
«Μόνο ένας έμπορος θα με κατα
λάβει» συλλογίστηκα και πήγα στον
έμπορο.
— Τι να τα κάνω τα στατιστικό
σου; με είπε «Γ αυτός. Εμενο με
*·~)ΐ\ που δεν ξέρω αν αυτό που σή
μερα το πουλάω με κέρδος θα μπο
ρέσω να το πάρω αύριο απ' τα
εργοστάσιο με τα λεφτά που εισέπραξα.
Κατέληξα στον μισθοσυντήρητο
(δεν ξέρω αν ήταν υπάλληλος ή
εργΑτπεί

— Βλεπεις τσ δεινά που τραβά ο
κοσμάκης; του είπα, έτσι, για ν' απα
λύνω τον πόνο του.
- Το δεινό το δικά τους εγώ το
πληρώνω Διότι εγώ Β' αγοράσω το
καπελωμένο ζαρζαβατικό να θρέψω
τη φαμελιά μου εγώ θα δώ σω του
κόσμου τα χρήματα γιο να μαγει
ρεύω σω στά δυο φορές τη βδομά
δα. εγώ θα ζητώ δανεικά για να μη
με κάψει το ρεύμα η ΔΕΗ και για νο
μην απομείνουν ξυπόλυτα τα παιδιά
μου, ΚΓ ενώ τα είδη όλα θα φ εύ
γουν με ταχύτητα πυραύλου, εγώ
θα τα κυνηγώ με το γαϊδουράκι,
τουτέστιν με τις γελοίες αυξήσεις
που θα με δίνει η αυτόματη τιμαρι
θμική αναπροσαρμογή μ» βάση τα
φτιαχτά δεδομένα της στατιστικής
υπηρεσίας
- και μήπως τα Ιδια δ«ν είχαμε
και πέρισυ: Και προπέρισυ: Και τα
προηγούμενα χρδνια.
- Τα Ιδια. Ξεγελούσαν το λοά.
Νόμιζαν πως τον ξεγελούσαν Μο ο
λαός νοιώθει και τιμωρεί. Τώρα ήλ
θαν οι άλλοι και ξεγελούν το λαό με
τον Ιδιο τρόπο.
- Νομίζουν πως τον ξεγελούν.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Επειδή σε χθεσινά δημοσιεύματα του τάκου ανάμεσα στα
κέντρα σπουδών που λειτουργούν χωρίς τις νόμιμες άδειας,
αναφέρθηκε και το φροντιστήριο ελευθέρων σκούδων κου λει
τουργεί στην οδό Μ ητροπόλεως 31, ανακοινώνουμε βε όλους
τους ενδιαφερομένους, ότι το φροντιστήρια ελευθέρων σκού
δων Φ. ΖΑΦΕΤΡΗ κου λειτουργεί στην παραπάνω διεύθυνση
και στο κτίριο ίο υ φροντιστηρίου ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ δεν έχ η καμιά
σχέση με τα παράνομα κέντρα σπουδών, είναι απόλυτα νόμιμο
και λειτουργεί με βάση τις υκ' αριθμ. 4627/11.2.80 άδεια ιδρύσεως, υκ' αμιθμ. 1615/6.6.80 άδωα λειτουργούς.
Ο ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ
Φ. ΖΛΦΕ1ΡΗΣ

y*

« ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ

1 2 34

7 89

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
7. Παίζει στα ιταλικά γήπεδα.
8. Συνεχόμενα στο αλφάβητο, εδώ
αντίστροφα - Μουσική νότα.
9. Προσωπική αντωνυμία —Υπάρχει
και πεπιεσμένος — Πρόθεση.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Του Φ.Α.Σ. «Νάουσα» ποδοσφαι
ριστής.
2 . Υπάρχω και «καλή» στο νομό μας,
3. Αναφορική αντωνυμία - Ο πιό
καινούργιος είναι των Γρεβενών.
4. Επίρρημα που σημαίνει, σ' οποιοδήποτε μέρος (αντίστρ.) - Παρατηρείται σε πολλά καταστήματα
ανατολικών χωρών.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κυκλοφορούν στη Νάουσα σε μιά 5. Συνεχόμενα σύμφωνα (αντίστρ.)
- Αυτές φέρνουν... πονοκέφαλο,
ορισμένη εποχή.
αλλά εδώ... άφωνες (αντστρ.).
2. Τώρα βρίσκεται στην εξουσία —
6. Έ να εκκλησιαστικό πάντοτε.
Τρέχει σε μιά χώρα της Ευρώπης.
3. Του Ράλλη η γυναίκα... άφωνη — 7. Το χρησιμοποιούμε για παρο
μοιώσεις — Δεν του λείπει τίποτα
Πιό πολύ πουλιέται ίο Πάσχα
(καθ.).
(αντίστρ.).
8. Τον ζητούμε σε μιά προσευχή μας
4. θ εό ς' με δύο πρόσωπα - Τύχη
- Συμπλεκτικός σύνδεσμος της
χωρίς... μιλιά.
αρχαίας.
5 Αντίστροφα τ' αρχικά αυτά ασφα
9. Σ' αυτήν τα ψάρια πιό νόστιμα
λίζουν — Περιοχή της Αθήνας.
(αντίστρ.) - Είδος μουσικής.
6. Ανδρικό όνομα.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΛΑΧΟΙ - AT 2. ΑΑ - ΕΧΙΔΝΑ 3. ΛΙΜΝΗ - ΡΑΣ 4
ΣΚΟΡ - ΦΕΣΙ 5. ΑΑ - ΥΦΑΝΤΑ 6. ΟΡΙΑ 7. ΚΟΥΜΑΣ
8. ΔΙΑ - ΡΕ - ΙΟ 9. HOP - ΩΣ - ΑΝ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ 2. ΛΑΪΚΑ - ΙΟ 3. (ΤΙ)ΜΟ(ΝΙ) - ΓΚΑΡ 4
ΧΕΝΡΥ (Φόντα) 5. ΟΧΗ - ΦΟΥΡΩ 6. II - ΦΑΡΜΕΣ 7. ΔΡΕ
NIA 8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9. ΤΑΣΙΑ - ΙΟΝ (ΙΟΝ).

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μ έλ ο ς Ε.Ι Η.ΕΙ
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκόότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ ΕΕ.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης II
Υπεύθυνος
Τ,. πονοπφε .'ου
ΜΙΧΑΛΗΙ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ φερροίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μ ητροηόΑεως 72
Τηλ. 2 3 .1 3 7
2 9 .7 6 2

ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών

δρχ. 150C

Σωματείων-Συλλόγων-Γ Π.Σ.-Κοι
νοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ Σ. - Τραπεζών

όρχ. 2 0 0 0
όρχ. 3 0 0 0
δρχ. 4.000

• Χειρόγραφα δημοσιευό
μένα η όχι δεν επιστρέφονται.

y ^Για τρ ο ί

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Α μεσ η Δ ράση
100
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
121
Π υροσβεσ τική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
2 2.222
Νοσοκομεία
22.505
Δ Ε.Η. (βλάβες)
125
Ύ ό ρ ευ σ η
25.749
Ο Σ Ε. (σταθμός)
24 4 4 4
ΝΑΟΥΣ ΗΣ
Πυροσβεστική
2 2 .1 9 9
Νοσοκομείο
22.200
Δ Ε Η (βλάβες)
2 2 .3 1 4
Ο.ΣΕ Iσταθμός)
4 1 .3 5 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
2 3.619
Δ Ε Η (βλάβες!
23.364
I X Α (πρωτ. βοήθειες)
2 3 376

'Ή U h
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•
Και τα ψάρια κοιμούνται όπως
όλα τα υπόλοιπα ζώα. Δεν κοιμούν
ται όμως μετέωρα στο νερό, αλλά
•ακουμπάνε πάντοτε σε κάτι το στέ
ρεο. Ορισμένα συγκροτούνται με τα
πτερύγιά τους και άλλα στηρίζονται
σε προεξοχές βράχων ή στον πυθμέ
να της θάλασσας.
• Ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος
αναφέρει, ότι κατά την εποχή του
αυτοκράτορα Τιβέριου στη Ρώμη
κατασκεύαζαν άθραυστα τζάμια. Σιγά
σιγά όμως μερικοί υαλουργοί νό
θευσαν τα υλικά και τα τζάμια έσπα
ζαν. Γ ί αυτό οι αρχές θέσπισαν νόμο,
σύμφωνα με τον οποίο όποιος κατα
σκεύαζε κακής ποιότητας τζάμια
θανατώνονταν αμέσως.
• Το αίσθημα του χιούμορ, ο
αλληλοσεβασμός και τα κοινά ενδια
φέροντα, δεν είναι στοιχεία απαραί
τητα μόνο για έναν καλό γάμο, αλλά
και για ένα καλό... διαζύγιο.
Με το τόσο συχνό φαινόμενο των
διαζυγίων στην Αμερική τα ζευγάρια
ανακαλύπτουν ότι μπορούν να όιαλύσουν το γάμο τους αλλά να εξακο
λουθούν ν' αγαπούν, να σέβονται και
να θαυμάζουν τον ή την πρώην σύζυ-

γό τοος. Και συνήθως αυτές οι φιλικές σχέσεις κρίνονται απαραίτητες ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά στη
μέση.

Ο ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΟΥ του Ιωάννου και της Στέλλας
το γένος Λύρα που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΕΛΕΝΗ
ΦΏΤΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου και
της Ασπασίας το γένος Λυκοστράτη
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Σφηκιά πρόκειται να παντρευτούν και ο
γάμος θα γίνει στη Βέροια.

Ä w vM C Ttptüo"
ÇeppcuceîG

Σήμερα Σάββατο 12 Ιουνίου
Ι982 εφημερεύει και διανυκπερεύει το
φαρμακείο:
Ειρήνης Μασούρα
τηλ. 23132
Αύριο Κυριακή 13 Ιουνίου 1982
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Μανώλη Λάιου
τηλ. 26226

62.555 6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
2 3 .4 3 4
Βερμίου - Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141- 24.343
23.131
Εναντι ΔΕΗ
2 6.726
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .9 2 0
Ιπποκράτους
2 3 .8 8 0
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Κπρατασιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εκείνος που δίνει φτωχαίνει,
24.080
Εκείνος που δανείζει καταστρέφεται. Έναντι ΚΤΕΛ
23.350
Αντρέ Πρεβώ Μωραϊτη

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 1982
εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Βέροιας:
Τέγος ή Ζήσης Κ. Βενιζέλου 52
τηλ. 22)20 - 23966 για παθολογικά,
καρδιολογικά και περιστατικά γενι
κής ιατρικής.
Καραφόλα Μαγ. Κονίτσης 30
τηλ. 28912 για παιδιατρικά περιστα
τικά.
Πράπας Γεώργιος Εληάς 2 τηλ.
28087 - 28057 για χειρουργικά και
γυναικολογικά περιστατικά.

Βενζινάδικα Ί
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΦΟΙ Τέγου
τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΏΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ’
Αραπίδης Ιωάννης
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεσ/νίκης 134 τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κυρίτση I τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθανάσιος
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΏΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Ραδιοταξί

ΤΗΛΕΟΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12

ΣΑΒΒΑΤΟ, 12
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Α' μέρας)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β' μέρος)

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ

3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.25 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.50 Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
6.05 ΧΑΪΝΤΙ
0.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 45 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡ0ΝΕΤΑΙ ΙΕΙίΑΝ.)
7.45 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛΛ
<
8.10 ΑΚΟΥ ΝΑ Δ?ΙΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΜΑΣ
10.45 ΝΕΑ ΠΡΟΣΟΠΑ
11.20 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

8.οο Μίση ωρα με τη ντορις
8.30
9.30
10.20
12.00
00.10

ΝΤΑΙΗ
ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΒΟΥΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
νΠΗΑΡμί; ΜΟΥΣΙΚΗΣ
...J ο ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13

Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

2.00 ΓΟΥΝΤΎ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.30 ΤΖΟΝΝΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
5.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ
6.00. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

1 00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
4.20 ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΤΗΣ ΘΙΚΑ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΣΜΟΝΤΣ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤΣΩΟΥ .
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ρεκτιφιέ
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩ Ν

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλάς
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
18 0
170
14 0

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

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

Γ υναίκα-Κατανάλωση
■Θύμα» της καταναλωτικής κοι
νωνίας. ο σύγχρονος άνθρωπος
«σπρώχνεται» από την επιστημονική
πλέον διαφήμιση σε αγορές περιττές
και. το χειρότερο, συχνά βλαβερές.
Πρέπει, μας λένε οι ειδικές υπηρεσίες
της ΕΟΚ. να απαλλαγούμε από μερι
κέ; καταστροφικές καταναλωτικές
συνήθειες, που γίνονται μπούμε
ρανγκ και στρέφονται εναντίον μας.
Θάταν βέβαια κουτό να λέγαμε:
«Σταματήστε να καταναλώνετε».
Αυτό που λέμε είναι: « Ας καταναλώ
σουμε καλύτερα, εξυπνότερα, πιό
οικονομικά, με σεβασμό για τους άλ
λους και την ποιότητα της ζωής«. Ας
αρχίσουμε λοιπόν με την εξοικονό
μηση ενέργειας, κάθε σπατάλη της
οποίιις συνεπάγεται έμμεσα και περιβαλλοντολιή'ΐκή ρύπανση.
Η ΕΟΚ συμβουλεύει σχετικά:
• Κλείνετε τα φώτα, που δεν
εξυπηρετούν στη δουλειά που κάνετε
κάθε φορά. Απλετος φωτισμός στον
κήπο ή στην είσοδο του στιού δεν
εξυπηρετεί περισσότερο uzó τον μέ
τριο.
•
Καθαρίζετε καλά και συχνά
τους γλόμπους, για να μην υποχρεώ
νεστε να χρησιμοποιείτε γλόμπους
περισσότερων WATT. Σ' αυτή την

περίπτωση, ένα μεγάλο μερ°9 Ί "
κτρικής ενέργειας πηγαίνει χαμέ'*
• Το χρώμα του τοίχου κ»1

τοβανίψ. επηρεάζει την ανταΥώΑ·"
ση του φωτός. Η αντανάκλαση
μικρότερη, όταν το χρώμα των 3*·"
χιον είναι σκουρότερο.
• Μονώνετε σωστά το σπίτι «Λ
Αυτό απαιτεί μικρότερη καταντώ*·
θέρμανσης.
• Χρησιμοποιείτε όσο Υ*νβ·
λιγότερο το αυτοκίνητό σας. Κ® *
θυμάστε ότι όσο μικρότερο είναι·*
ιπποδύναμη, τόσο το καλύτερο. 8",στις δύο περιπτώσεις βοηθάτε στο'*
ρυπαίνετε λιγότερο το περιβάλλον
Η φίλη ο<*

1691 Ο σουλτάνος Αχμάντ Β'διαδέχθηκε
στο θρόνο της Τουρκίας τον Σουλεϊμάν Γ'.
1798 Οι γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν τη
Μάλτα.
1821 Ο Δημήτριος Υψηλάντης εκδίδει
την πρώτη προκήρυξή του σαν
στρατηγός τη; Πελοπονήσου, για
τη ναυτολόγηση και συλλογή χρη
μάτων.
1821 470 'Ελληνες συλίατμβάνοντσι δό
λια από τον διοικητή της Κύπρου,
ενώ εκκλησιάζονταν. Ό λοι τους
οδηγήθηκαν στις φυλακές, όπου κα»
θανυτώθηκαν.
1823 600 Ψαριανοί με επικεφαλής τον
Γεώργιο Σκανδάλη κατέλαβαν και
κατέκαψαν το Τσανταρλή Μ.
Ασίας.
1882 Ξέσπασαν αναταραχές στην Αλτ
ξάνδρεια της Αίγυπτου εναντίον
των ξένων.
1917 Ο βασιληάς Κωνσταντίνος της
Ελλάδος παραιτήθηκε υπέρ του
γιου του Αλεξάνδρου, που πέθανε
μετά από μερικούς μήνες, όταν τον
δάγκωσε μιά μαϊμού.
1934 Απαγορεΰθηκε η συγκρότηση πολι
τικών κομμάτων στη Βουλγαρίσ.
1940 Ιαπωνικό αεροπλάνα βομβάρδισαν
την πόλη Τσανκίνγκ, στην Κίνα.
1944 Οι Γερμανοί άρχισαν επιθέσεις
εναντίον της Βρετανίας.
1964 Ο μαύρος εθνικιπτής ηγέτης Νέλσον Μοντέλα και άλλοι επτά σύν
τροφοί του καταδικάστηκαν σε ισό
βια δεσμό για ααμποτάζ στην Πραιτώρια.
1967 Το Ισραήλ διακήρυξε ότι προτίθεται
να κρατήσει μερικά από τα εδάφη
που κατέλαβε κατά τον πόλεμο των
έξη ημερών.
1970 Παλαιστίνιοι αντάρτες έκαψαν την
πρεσβεία της Ιορδανίας στη Βηρυ
τό1976 Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης
Χουάν ΜπορνταμπέΟ αποπέμφθηκε
από την εξουσία με επέμβαση των
ενόπ?.ων όυνήμέων
1978 Αναφέρθηκε ότι περίπου 18.000
άτομα σκοτώθηκαν στη Ροδεσία σε
συγκρούσεις δυνάμεων της τάςεως
με τους αντάρτες από τον Ιανουά
ριο του ίδιου χρόνου.
1980 Πέθανε από καρδιακή προσβολή ο
πρωθυπουργός τη; Ιαπωνίας Οχίρα
σε ηλικία 70 χρόνων, θεωρήθηκε
σαν ένας από τους αρχιτέκτονες του
ιαπωνικού οικονομικού θαύματος
του 1960.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο πρώτος άρρωστος
του μπαμπά του
— Τί είναι αυτό: ρώτησε το φίλο του
γιο του γιατρού ο συνομίληκός του
Λάκης.
— Είναι ο πρώτος ασθενής του μπαμ
πά μου!
Η ερώτηση είχε γίνει για έναν
ανθρώπινο σκελετό.
Του είπε ψέματα
Στο παράθυρο του πρώτου ορό
φου μιας βίλας στην Κηφισία, ένας
άντρας μέσα στη νύχτα ετοιμάζεται
να πηδήξει. Ένας περαστικός τον
βλέπει και ρωτάει:
— Τί συμβαίνει: Τί είναι;
— ©έλω να πηδήξω γιατί η ερωμένη
μου μού είπε ψέματα.
— Αλήθεια και θέλεις ν' αυτοκτονήσεις:
—' Οχι. μου είπε ότι ο άντρας της έλιπε ταξίδι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η
Δ ΙΚ Α Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
Ο Δ /ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας δια**
ρύττει ότι την 28η Ιουνίου 1982 flP
ρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήί11
επιδόσεων προσφορών) θα διενερήΓ
θεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημθ
θίας (Οδός Βερόης I-Βέροια) δψ®
σιος επαναληπτικός μειοδοτικός S'·1'
γωνισμός δια του συστήματος fr';
δημοπρασίας δια συμπληρώσει
τιμολογίου προϋπολογισμού πΡ°°’ |
φοράς σύμφωνα με τις διατάξεις 1°“
Π.Δ. 1266/72 «περί εκτελέσεως ο“'
Δημ. Εργων και του εκτελεστι*0®
του Π.Δ. .475/76 όπως τροποποιήβΦ
κε με το Π Δ. 724/79, γιο την ανάδ®’
ξη αναδόχου εκτελέσεως του έρΓ0”
οδός Γιαννακοχωρίου - Μαρίνος '
Πολλά Νερά, μετά συνδέσεως
Επισκοπής Ναούσης» συνολικά»
προϋπολογισμού μελέτης 7.000.00®
δραχμών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτΟ1
εργολήπται δημοσίων έργων για έρ7°
οδοποιίας κάτοχοι πτυχίου αναλόΥ0®
τάξεως σύμφωνα με τις κείμενες δ*'
τάξεις σχετικά με τη δυναμικότητ®
πτυχίων εργοληπτών Δημ. Έργων·
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει νβ
προσκομίσουν: α) εγγυητική ε π ι σ ώ "
λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρΧ140.000 η οποία πρέπει να απευθύν*'
ται επί ποινή απαράδεκτου, προς γ®
Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/6*
για το άθροισμα των εν ενερΤ*·0
εργολαβιών τους, σύμφωνα με Αί
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου °
του Ν. 689/1977.
Για περισσότερες πληροφορίες &
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ·
νονται κατά τις ώρες υποδοχής τ°υ
κοινού, στη Δ/νση Τ.Υ.Ν. HpuflW
όπου υπάρχουν και τα τεύχη
εγκεκριμένης μελέτης.
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Βέροια Ιθ Ιουνίου 1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ- Παπαδόπουλος
Νομ/κός με 3ο β.

Μ ΙΣ Θ Ω Σ Η
Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε ΙΟ Υ
Προκειμένου η Εργατική Εστώ
Ναούσης να πραγματοποιήσει εκδρίζ
μέί με λεωφορεία στην Λεπτοκαρυ®
την 27.6.82,4.7.82. 11.7.82. 18.7·»*
και 25.7.82 με συμμετοχή 250 αόζ
μων για κάθε εκδρομή και με πιθιΠώ
δαπάνη 250.000 δρχ. περίπου, προ?'
καλεί τους ενδιαφερομένους να
σουν κλειστές προσφορές κατ' άτοβν
γιο κύριες θέσεις αναγροφόμε9*9
στην άδεια έκαστου λεωφορείου *1
21.6.1982 ημέρα Δευτέρα και ώΓ®
18.00 19.00 στο γραφείο της Ε«’"
θ/σεως Εργασίας Ναούσης στο Δ«51'
κητήριο τηλ. 28718.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25J544/62A50

Μ ΑΛίζΛνόρου 17 τηΑ 29.231
ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΣβΡΒβΐΰ 12 Ιουνίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3

*ΛΑΟΣ»

ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΡΗΝΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ-ΤΟΞΟΤΗΣ
ΝΑΟΥΣΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΟ ΑΣΕΑΔ
Η ΝΑΟΥΣΑ
Για τον Αμανετίδη

Αύριο για το πρωτάθλημα Β' Εθνικής
3?1 αγωνιστική ημέρα αύριο και
τνοιιιφέβον των φιλάθλων βρίσκε01 «πέριξ. Γης όιαχωριστικής γραμμιά και στην κορυφή κατά 99%
~°°ν ξεκαθαρίσει τα αράγματα με
“ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ στην πόρτα
^ Α' Εθνικής.
Γύρω λοιπόν από την όιαχωρισπ
"I Υραμμή υπάρχει μεγάλος συνω5 ?θός αφού οι ομάδες που έχουν
® 32 έως 34 βαθμούς νοιώθουν
''’“β'Ράλέΐπ για την παραμονή τους
βι,!ν Β’ Εθν,κή.
αύριο από τις ομάδες που
^¡υνεύουν ο ΠανΟρακικός, η Ηάν. 1 και η Νίκη Β παίζουν με αντιπά“9 αδιάφορους όπως είναι ο Εσρ1( "[“9- ο Πιερικός και ο Κιλκισιακός
/α α τοΐ/α . ο πρώτος στο γήπεδό του
01 άλλες δύο εκτός έδρας. Ντέρμ. ουριιγών μπορούν να χαρύκτηρι"™ύν οι αγώνες Νάουσας - Καρδίκαι Αριδαίας - Αχαϊκής.
Γω λόγους γοήτρου γίνονται οι
^ Βνεζ Καλαμαριάς
Ευόσμου,
'/ ’Μπιακού Β. Επανωμής, Βέροιας
. Γ°ξύτη Β., Τρικάλων - Γιαννιτσών.
"'«ικεδονικού Κοζάνης.
ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ
Επίδειξη ισχύος θα κάνει αύριο
Υήπεδό της η Βέροια ναι η προσ-

« ίή μ ε ρ α το πρωί στις 11.00 η εφηομάδα μπάσκετ αγωνίζεται στην
*ουσα με τον τοπικά Ζαφειράκη
. ούριο πάλα στις 11.00 π,μ. εντιμε‘^Ηάζει στην Κοζάνημ τον Εθνικό.
, Γμ παιχνίδια είναι κρίσιμα, με μιά
'Κη υ Φίλιππος προκρίνεται για την
. ΐ’ϊή φάση, που θα γίνει το Σάββαε; . 9/6 στη Βέροια, στο κλειστό του
ΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

πάθεια των παικτών της θα στραφεί
στο μεγάλο σκόρ ώστε να αναδειχθεί
η επίθεσή της η καλύτερη στην Β'
Εθνική.
ΝΑΟΥΣΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Διπλής σημασίας ο αυριανός
αγώνας της ΝΑΟΥΣΗΣ αφού με νί
κη Οα αυξήσει την διαφορά της από
την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καρδίτσας σε
τρεις βαθμούς.
Νίκη λοιπόν και μόνο νίκη για
την ΝΑΟΥΣΑ.
Επί 90 λεπτά γυμνάσθηκαν χυες οι
παίκτες της Ναούσης υπό την επί
βλεψη του κ. Γιάντση. Η προπόνηση
έγινε με ασκήσεις ζέσταμα και στο τέ
λος έγινε δίτερμο.
Ο μόνος που δεν πήρε μέρος στην
προπόνηση ήταν ο Χατζηιωαννίδης
που δεν γυμνάστηκε για προληπτι
κούς λόγους, μια και έχει ένα μικρό
πρόβλημα στο δεξί του πόδι
Ο κ. Γιάνταης. όπως τουλάχιστον
έδειξε στο δίτερμα, σκέπτεται να
καλύψει τα κενά από τους τιμωρημέ
νους Αγγουρά και Φύτο με την μετά
θεση του Μαλιούφα από την άμυνα
στο κέντρο, ενώ τη θέση του θα καλύ
ψει ο Κελεσίδης. Σίγουρη επίσης εί
ναι και η συμμετοχή του Διαμαντή.
Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο
κ. Γιάντσης ως προς το σχήμα της
ενδεκάδας, αφού και οι παίκτες αυτοί
βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Εν το) μεταξύ μεγάλος ενθουσια
σμός επικρατεί στις τάξεις της Νάου
σας μια και όλοι βλέπουν με αισιοδο
ξία την αποφυγή του υποβιβασμού,
αφού μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα
στα Γιαννιτσά θα επικρατήσει και επί
της Καρδίτσας.
Επίσης από τον Σύνδεσμο Φιλά
θλων γίνεται μεγάλη κινητοποίηση
για το αποφασιστικό παιγνίδι της
Κυριακής.
Η αποστολή δεν θα παραμείνει στο
ξενοδοχείο και ως εκ τούτου οι 13
ποδοσφαιριστές θα συγκεντρωθούν
την Κυριακή το πρωί και είναι οι
Σφυντηλάς, Κελεσίδης. Πολυβιάκης,

ΤΡΙΤΗ ΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ
και ομαδικό μπάσκετ, που είναι ικανό
Μετά από μιά εκπληκτική εμφάνΜΤΠ. η εφηβική αμάδα του Φιλίππου, να κερδίσει, κάθε αντίπαλο. Από τους
άλλους παίκτες του Φιλίππου, ο
''ίτυχε σπουδαία νίκη, την Τετάρτη
βράδυ, στο ανοικτό γήπεδο της Νούλας διακρίθηκε, για το γρήγορο
®ληάς, επί του Γ ΑΣ "Εδεσσα με και ουσιαστικό παιχνίδι του. Ο Γκίμας ήταν σταθερός και σωστός στις
3| ημ. 56-15.
, Τα 5λεπτα: 12-6. 26-12. 36-13. ενέργειες του. Ο Αλεξίου και ο Μπι·
*ή·!5 ημίχρονο 60-17, 72-19. 88-25, τιβάνος, βοήθησαν την ομάδα όσο
έπαιξαν.
*04-31 τελικό σκόρ.
Από τον Γ ΑΣ Έδεσσα που διαθέ
Φοβερή εμφάνιση έκανε ο Γεωρτει
αξιόλογους
παίκτες είχε όμως την
Τ'άδης, βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα.
Είλε εκπληκτικές ενέργειες, Κάρφω- ατυχία να πέσει σε ένα Φίλιππο που
136 κυριολεκτικά την μπάλλα μιά έκανε ένα εκπληκτικό πράγματι παι
χνίδι, διακρίθηκαν οι ΜαντζουγιάνΊ^Ρύ στο καλάθι, παρ' όλο που δεν
^ ν«ι σχετικά ψηλός. Έχει ύψος 1.92. νης. Μποζίνης, Λυπηρίδης Β
' Αριστη η διαιτησία των κ.κ.
'^ιαθέτει όμως φοβερό άλμα. Έξοχοι
Ίταν και οι Μπλατσιώτης. Χριστοφσ- Κ,ασαμάκη και Μιδήρογλου. Εδω
ίΗί>ης, «πρεσάρησαν» με φοβερό τρό- σαν πραγματικό ρεσιτάλ σφυριγμά
Ίο τους αντιπάλους τους και έκλεψαν των.
Ίολλες φορές την μπάλλα. Στον
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
αιφνιδιασμό ήταν άπιαστοι. Δυνατός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Μπλατσιώτης 24.
*?ι με πολύ καλές ενέργειες και ο Χριστοφορίδης 19, Δαβόρας 8,
•^αϊσίδης Άγγ. Ψύχραιμος και μέθο Γεωργιάδης 28., Καϊσίδπς Ά γγ. 12.
δ ό ς ο Δαβόρας. Βοήθησε πολύ την Νούλας 8, Αλεξίου 2, Γκίμας 3.
°Κάδα.
ΓΑΣ Έδεσσα: Μαντζουγιάννης
Γενικά οι πέντε αυτοί παίκτες του 12, Μποζίνης 7, Λυπηρίδης Β. 12.
Φ'λίππου, αποτελούν ένα τόσο δεμέ- Κόκκινος 3, Βαβούρης 1.
ν° σύνολο και παίζουν τόσο σωστό
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα
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ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FO RD 3.000
Ma s s e y
f e r g y n s o n ΐ35
και άλλες μάρκες

ΑΦ ΟΙ Φ Α Ν ΤΙΔ Η Ο.Ε.
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 7-ΣΚΥΔΡΑ
ΤΗΛ. 88381 - 88639 - 88745
(Έ ν α ν τι το υ

Ε ιρ η ν ο δ ικ ε ίο υ )

Σιούγγαρης, Παρίζας, Μαλιούφας,
Μητρούσης,
Παποδόπουλος,
Χατζηιωαννίδης. Διαμαντής, Μ τιλιάτκας, Παπυδάκης, Βαρζάκας.
Ά ς δούμε όμως πώς έχει...
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βέροια-Τοξότης
Μαστοράκος,
Λαζανάς, Πολυκαρπίδης (Κόρινθου).
Νάουσα-Καρδίτσα
Σταμπολιά6ης, Σωτήραλης, Στρίγγος (Πει
ραιώς).
Απόλλων Κ.-Αγρ. Αστέρας Αδαμόπουλος, Λιάτσος, Μανώλης (Αθη
νών),
ΠανΟρακικός - Εορόαϊκόβ Χαραλάμπους, Σιραβουδάκης. Σολομακάκης (Πειραιώς).
Ολυμπιακός Β.-Επανωμή Παυλί
δης,
Ζαχαρώδης,
Καλημεράκης
(Δωδεκανήσου).
Τρίκαλα-Γιαννιτσά
Πριόνας,
Μπαρόλας. Ρόζος (Εύβοιας).
Πιερικός-Ξάνθη
Μπάτρας.
Πατρόπουλος Κ., Καλαμοβράκας
IΑθηνών).
Αλμωπός Αρ.-Αχαϊκή Μαυρογιαννάκης. Αλεξάκης, Σταμούλης
(Ρεθύανου).

Κιλκισιακός-Νίκη Β. Μέγας.
Ασίδερης, Τζανέτος (Αθηνών).
Μακεδονικός ©.Κοζάνη Ρουτσάκης. Σελίμας, Παπαδάκος Σπ.
(Λακωνίας).
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδες
Μακεδονικός
Ολυμπιακός
Πιερικός
Εορδαΐκός
Αγρ, Αστέρας
Βέροια
Κιλκισιακός
Γ ιαννιτσά
Απόλλων
Τρίκαλα
Πανθρακικός
Νίκη Β.
Κοζάνη
Νάουσα
Ξάνθη
Αλμωπός
Αχαϊκή
Καρδίτσα
Επανωμη
Τοξότης

Β.
48
44
39
38
37
36
36
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
32
25
25

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΗ Ν Α ' Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΑ
ΕΠΣΚΜ

Κλείνει αύριο η αυλαία του πρω
ταθλήματος της Α' κατηγορίας, που
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν
μαραθώνα αφού κράτησε εννέα μήνες
και κάθε ομάδα έπαιξε 38 παιχνίδια,
τα οποία όμως δεν στάθηκαν αρκετά
για να βγάλουν σίγουρους πρωτα
θλητές.
‘Ετσι αύριο τελευταία αγωνιστική
και ενώ η Κορυφή μετά την ισοπαλία
που πιιρεχώρησε στην έδρα της στον
Λγ. Γεώργιο τέθηκε εκτός μάχης το
ενδιαφέρον στρέφεται στους τρεις
αγώνες των πρωτοπόρων που παί
ζουν εκτός έδρας. Τα Τρίκαλα που
παίζουν με τον αδιάφορο Διαβατό θα
έχουν το νού τους στο Νησέλι όπου
παίζει το Πλατύ και στις Βαρβάρες
που πηγαίνει η Ξεχασμένη. Για να
δούμε λοιπόν ποιος θα «στραβοπατή
σει»,
' Αλλοι αγώνες που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον την αυριανή τελευταία
μέρα είναι αυτοί των ομάδων που
«χαροπαλεύουν». Έτσι ο Ά γ. Γεώρ
γιος και τα Λευκάδια υποδέχονται
τον Τριπόταμο και το Καμποχώρι
αντίστοιχα, ενώ η Βεργίνα πηγαίνει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αερολέσχη Βεροίας προσκαλεί
όλα τα μέλη της και τους φίλους του
αεραθλητισμού σε γενική συνέλευση
με θέματα:
α) Ανάλυση πεπραγμένων πρώτου
δμήνου και ενημέρωση για δεύτερο
6μηνο του χρόνου.
β) καθορισμός ποσού συνδρομής
εγγραφής.
γ) Πρόταση για συμμετοχή μελών
σε εκπαίδευση ανεμοπορίας στην
Έδεσσα.
δ) Δηλώσεις συμμετοχής σε εκδρο
μή της Αερολέσχης στην Θεσ/νίκη
γιο παρακολούθηση εκδηλώσεων της
Αερολέσχης Θεσ/νίκης.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη - φί
λοι της Αερολέσχης να παρευρεθούν
στην συγκέντρωση αυτή που θα γίνη
στα γραφεία της Αερολέσχης (Πλα
τειυ Ωρολογίου · Μέγαρο Ζώκου δί
πλα στους προσκόπους) την Πέμπτη
17/6/82 κυι ώρα 9.00 μ.μ.
Δια το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Η. Λάζος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ συγχαίρει τους
μαθητάς (αθλητής) του Συλλόγου |)
Βάοογλου Μ., 2) Τενεκετζίδη Β., 3)
Κιιλφούτζο Ευ., 4) Μπενάκη Κ., 5)
KfiAommi.ii Ν., 6) Δοβλέτηγλου Αγ..
') «ργεντοπουΑο ι , «) Χρηστάκη
Στ. που αρίστευσαν στις εξετάσεις
των Γιιμνασίων και Λυκείων και τους
εύχεται πάντα άριστα και στην ζωή
και στον αθλητισμό.
Για την Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΓΗ ΣΕΛΙΛΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ I
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ 1}
» Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ | ί
Ο ΒΥΛΑΗΣ
Γ ΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ«

στην αδιάφορη ΜελικήΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διαβατός-Τ ρίκαλα
Νησέλι-Πλατύ
Σέλι-Παπάγος
Νησί-Ραχιά

Στις 2 1 ΜαΓου η ώρα 8 το βράδυ
έλαβε χώρα μιά εκδήλωση του Φοι
τητικού
Κυπριακού
Συλλόγου
Αυστρίας με θέμα: «Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕ
ΡΑ».
Η εκδήλωση έγινε στην Διεθνή
Φοιτητική Εστία ίου Δήμου Βιέννης.
Μεγάλο πλήθος φοιτητών (ομογενών
και μη) πήρε μέρος στην εκδήλωση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ '82

Ο αγώνας Κορυφής Βερμίου Ν.
δεν θα γίνει λόγω της αποχωρήσεως
της Ναουσαϊκής ομάδας 'μετά τον
αγώνα με το Πλατύ. Επίσης δεν θα
γίνει και ο αγώνας Λευκαδίων - Καμποχωρίου λόγω αποχωρήσεως των
πρώτων.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εξ άλλου γιο το πρωτάθλημα της
Γ’ κατηγορίας θα γίνουν οι εξής αγώ
νες:
α" όμιλος
Κυριακή ώρα 10.30 π.μ.

Δ.

Φοιτητές όπως: Πέρσες. Κούρδοι,
Γιουγκοσλάβοι ακόμα και λίγοι
Τούρκοι μείνανε άναυδοι βλέποντας
το αίσχος της τουρκικής εισβολής
του 1974!
Έ γινε προβολή διαφόρων DIAS
καθώς και μιά μαγνητοταινία που
εξηγούσε το κάθε γεγονός που προ
βάλλονταν στις εικόνες αυτές. Οι θά
νατοι στα γυναικόπαιδα και ο βίαιος
διωγμός των 22Û.OOO αδελφών
Κυπρίων από tu σπίτια τους προκάλεσε ακόμα μιά φορά την αηδία η ς
βάρος της Τουρκίας.
Η εκδήλωση λοιπόν άρχισε με
μιά μικρή ιστορική αναδρομή και
κατέληξε στο κύριο θέμα μ£ την ερώ
τηση: Πού είναι οι αδελφοί μας
αγνοούμενοι και ποιά είναι η σημερι
νή κατάσταση και η δέουσα λύση του
Κύπρια κυύ;
Αναφέρθηκαν κατόπιν τα 10
σημία των συνομιλιών μεταξύ Μακα
ρίου και Ντενκτάς του 1977!
Ανάλυσαν
ττς
συνομιλίες
Κυπριακού - Ντενκτάς. θέμα Αμμό
χωστου του 1979!
Και το σήμερα. Η σημερινή επι
θυμία και επιδίωξη (των αδελφών
Κυπρίων φοιτητών) έχουν μοναδικό
σκοπό την δημιουργία ομοσπονδια
κού συστήματος με την ανοικοδόμη
ση ενιαίου κρότου; και την ύπαρξη
ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης,
δικαίωμα ελευθερίας και κατοχής,
διακίνησες περιουσίας και επιστροφή
των προσφύγων στα οπίπα τους!
Δεν υπάρχουν λοιπόν αίτια για
μια τέτοια εκδήλωση παρά πραγματι
κότητες που ζητούν την δικαίωση.
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να ζητάα
κανείς την δικαίωση γιατί δικαιοσύνη
που αργεί είναι άρνησή της δικαιοσύ
νης υποστηρίζει μιά παροιμία του
λαού μας!
Αν και η κατάσταση λοιπόν προ
φανώς φαίνεται κάπως απαισιόδοξη
παρ' όλα τούτα οι αδελφοί μας Κύ
πριοι φοιτητές υποστηρίζουν και
πιστεύουν στην λύση τοο κυπριακού
προβλήματος εφ' όσον επίσης κιιι ο
Ο.Η.Ε. επέμενε περισσότερα.
Υποστηρίζουν τελικά πως όλοι
μεταξύ τους (Έλληνες και Τούρκοι)
μπορούν να ζήαουν. μιά όμορφη και
ειρηνική ζωή, εφ' όσον οι στρατιωτι
κές τουρκικές δυνάμεις πάρουν τον
στρατό τους πίσω.
Και ίσως τότε γίνει και ο πανηγυ
ρισμός αυτής της μεγάλης ιστορικής
στιγμής, ένας ύμνος και μιά θριαμβο
λογία για ολόκληρη την Κύπρο!
Η εκδήλωση έκλεισε παρουσιά
ζοντας φυσικά και σπεσιαλιτέ
κυπριακά σε φαγητό και ποτό.
Ο δείκτης του ωρολογιού σημά
δεψε τις 3 το πρωί Σκυφτά λοιπόν
και συλλογισμένα αλληλοχαιρετιοτήκαμε. Μιά ελπίδα λοιπόν και μιά
ευχή στους αδελφούς Κυπρίους να
μην συνεχιστεί αυτή η δοκιμασία. Το
δε ελληνοκυπριακά νειιιτα έχουν μέ
σα της αποθέματα μεγάλης εθνικής
ευαισθησίας και είναι ικανά να δώ
σουν σε κάθε στιγμή την ηρωΙκή της
παρουσία. Και είναι βέβαιοι πως
21.5.82 είναι μέρα με προσδοκίες και
αφετηρία για μιά ανανέωση του ψυχι
κού και πνευματικού τους ΕΓΩ)
ΣΤΕΦ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΑ
Φοιτητής στην Αυστρία

•
Ο πρόεδρος της ισπανικής δας «Χιχόυ» να τον φέρει και πάλι
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Πάμ- πίσω στην Ισπανία, αλλά δεν του
πλο Πόρτα, σε συνάντηση που είχε έχει γίνει καμιά επίσημη πρόταση.
Ακόμα ο Κρσνκλ είπε άτι η «Βουμε τους δημοσιογράφους, οποκάλυψε ότι οι ποδοσφαιριστές nou μετέ τέρτημ» μποοεί νο έχει πρόβλημα
χουν τω ν αγώνων του παγκοσμίου στη συγκρότηση της βασικής της
κυπέλλου δεν μπορούν να κάνουν ενδεκάδας γιατί έχει τραυματίες
χρήση φαρμάκων χωρίς τη συγκα βασικά στελέχη της. ολλά πιστεύει
τάθεση των γιατρών των ομάδων ότι θα μπορέσει νο περάσει με επι
τους κοι τω ν προπονητών τους, για τυχία την πρώτη τουλάχιστον φάση
τί υπάρχει κίνδυνος το φάρμακο που του κυπέλλου.
• Ο διεθνής Βραζιλιανός ποδο
θο πάρουν νο οπαγορεύετοι και με
τη χρήση tdu να χαρακτηρισθούν σφαιριστής ΖΙκο. που είναι από τα
πιο τρανά ονόματα στους ογώνες
«ντοπαρισμένοι».
•
Το ισπανικό υπουργείο των του φετεινού παγκόσμιου κυπέλ
οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι λου, σε συζήτηση που είχε με τους
αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου δημοσιογράφους είπε:
— Είναι πιο πιθανό να πάρουμε
θα κοστίσουν στο ισπανικό κράτος
πάνω οπό 24 δισεκατομμύρια δρ α  το παγκόσμιο κύπελλο... αλλά π ρ έ
χμές Από αυτά τα χρήματα τα 12 πει να ξέρετε άτι δεν θο ξεκινήσου
δισεκατομμύρια δραχμές ξοδίϋθη- με με κανένα κόμπλεξ ανωτερότη
καν γιο την κατασκευή νέων πύρ τας τουλάχιστον στα πρώτο μος
παιγνίδια. Η Βραζιλία έχει τώρα
γων τηλεοράσεως κοι ραδιοφωνίας
Αλλο 7 δισεκατομμύρια ξοδεύθη- πολλές προσωπικότητες, που η κά
καν γιο την κοτσσκευή αερολιμένος θε μιο μπορεί να δώσει μόνη της τη
στη Μαδρίτη και ακόμα 4 δισ εκα  νίκη. Πάντως πιστεύω ότι το φετειτομμύριο δραχμές ξοδεΰθηκαν για νό κύπελλο είναι πιο δάσκαλο από
τη βελτίωση των αθλητικών εγκα αυτά της Αργεντινής και αυτά γιατί
ταστάσεων στις πόλεις που θα γί οι ομάδες που éxouv φθόσει στην
Ισπανία γιο τη διεκδίκηση του έχουν
νουν αγώνες του παγκοσμίου
παίκτες καλύτερους από το 1978
κυπέλλου.
και έχουν κάνει πιο σωστή, πιο
•
Οι υπάλληλοι που εργάζον
μελετημένη «δουλειά» γιο αυτούς
ται στα δυο κεντρικά στάδιο της
τους αγώνες.
Ισπανικής πρωτεύουσας κΣοντιάγκο
Μπερμαμπσού» που ανήκει στη
«Ρεάλ», και «Βιθέντε Κάλντερόν»,
το οποίο ανήκει στην «Ατλέτικο
Μαδρίτης», απειλούν άτι θα τα κλείσουν 28 και 2 9 Ιουνίου, ημέρες που
έχουν προγρσμμστισθεί να γίνουν
σ' αυτά ιιαιχν(6ια του παγκοσμίου
Για τις εττικέτκς
κυπέλλου. Οι υπάλληλοι των στα
δίων της Μαδρίτης ανακοίνωσαν
των τελλαρων σας
την σπερνία τους γιατί οι αρμόδιες
υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται
δεν τους έχουν λύσει τα προβλήματά τους αν και έχουν ξεκινήσει το
«διάλογο»
Ο βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν
( Τυπογραφείο ΛΑΟΥ)
Καρλος Ενημερώθηκε γιο τις εξελί
Αναλαμβάνουμε όλες
ξεις των ετοιμασιών της ενάρξεως
τις εκτυπώσεις Όας.
του παγκοσμίου κυπέλλου οπό τον
Μηχροπόλεως 72
Βραζιλιάνο πρόεδρο της διεθνούς
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Γιόλο
τηλ. 23.137
Αβελάνζ. που συνοδευόταν από τον
ΓΓ
Αθλητισμού της Ισπονίος
Έ ζους ΕρμΙόα και τον πρόεδρο της
ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπον
δίας Πάμπλο Πόρτα
•
Το μέγαρο, στο οποίο «φιλο
ξενείται» στη Μσλάγκα, το κέντρο
τύπου της περιοχής, οπό μέρες τώ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
ρα «φρουρείται» επί 24ώ ρου βάΜ.Α.Ν·
13215
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νομικές δυνάμεις.
Σύμφωνά με ανακοίνωση Ισπα
νού «επισήμου», μέχρι προχθές το
Χ Ω Ρ Ο Σ Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ
βράδυ από το κέντρο τύπου είχαν
160 τ.μ. ενοικιάζεται σε δύο υροφυυς (κατάστημα και αίθουσα) μι
περάσει 400 «δημοσιογράφοι» και
εσωτερική σκάλα. Πληρ. τηλ. 031/513238,650288 και Βιροίας 27969.
είχαν παραλάβει τις ταυτότητές
τους, ενώ μέχρι σήμερα το μεσημέ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α
ρι οι Ισπανοί περιμένουν στη Μαλόστον Προμηθέα (στην πλάγιά) 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λου’
γκα άλλους 8 0 0 δημοσιογράφους
κατασκευή- Πληρ. τηλ, 031/515238. 650288 και Βιροίας 27969.
που βασικά θο προέρχονται από τη
Βρετανία και τη Βραζιλία.
•
Οι οικονομικές υπηρεσίες
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
του παγκοσμίου κυπέλλου δεν είναι
ευχαριστημένες οπό το ρυθμό της
Επιχείρηση μι ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.
πωλήσεως των εισιτηρίων, εκτός
φυσικά από μερικές περιπτώσεις
που τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαν
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
τληθεί. Ετσι, έγινε γνωστό ότι τα
Ενοικιάζονται
τύσσιρα γραφεία, 45 τψ. το καθένα, στην οδό Βκνιεισιτήρια του ονώνα Σκωτίας Νέας
ζέλου
6
στη
Βέροια.
Πληροφορίες στο τηλ. 28888.
Ζηλανόίας που θα γίνει στις 15 louνίου. όεν έχουν ακόμα κυκλοφορή
σει γιατί όεν υπάρχει ζήτηση. Μερι
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
κές δεκάδες οπαδών της Νέος
Ζηλανδίας που έχουν ήδη φθοσει
Επί τη; οδού θεσινίκης «οι τη; οδού Σταδίου. Πληρ τηλ.
στη Μαλάνκα. ακόμα δεν ζήτησαν
22S86 Βέροια.
εισιτήριο, γιατί προτιμούν τον «του
ρισμό» στη γύρω περιοχή, ενώ οι
Σκωτσέζοι φίλαθλοι αναμένονται τη
Δειιτέππ
•
Η εθνική πολωνική ποδο
σφαιρική ομάδα έφθασε χθές στη
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Καρούνιο με δύο τερματοφύλακες
0 τρίτος του οποίλου το όνομα δεν
ανακοινώθηκε ακόμα, έμεινε στη
Δυτική Γερμανία, όπου, σύμφωνο
με τις σχετικές πληροφορίες ζήτησε
Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051
πολιτικό άσυλο.
Πάνω στο θέμα της φυγής του
Πολωνού διεθνούς τερματοφύλακα,
Θ ΕΡ ΙΝ Α Υ Π Ε Ρ Ε Ν ΤΑ ΤΙΚ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
επίσημος της πολωνικής αθλητικής
αποστολής, όταν ρωτήθηκε σχετικά
Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ και Γ Α Λ Λ ΙΚ Η Σ
από τούς δημοσιογράφους, είπε*
« Ενας παίκτης μας εγκατέλειψε την
εθνική ουόόπ»
• Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της
Σε τρεις μήνες η ύλη μιάς χρονιάς
«Ραπίντ» Βιέννης Φιάχαν Κράνκλ.
(με ενδιάμεση ¿ιοκοπή για ξεκούραση!
που <1ναι οπό «ο βπ·η*ά στελέχη
της Εθνικής Αυστρίας W ΙΜώΟίός
χάνετε το καλοκαίρι άος
παίκτης της Μπαρτσελωνο οΐ.
ολλά επιοφίληθεΐτε
συζήτηση που είχε με ιούς δημο
σιογράφους αποκάλυψε ότι έχει
ακούσει για την επιθυμία της ομσ-

ΕΞΛΓΩΓΕΙΣ

Λγκαθιά -Ν ικομήδεια
Μελίκη-Βεργίνα
Αγ. Γεώργιος-Τριπόταμοε

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ ικρές Α γ γ ελ ίες

Πλάτανος-Καψόχωρα
Κλειδί-Λιανοβέργι
Καβάσιλα-Σχοινάς
Καλοχώρι-Λουτρός
Νεοχώρι-Μ. Αλέξ. Αλ.
ΡΕΠΟ: Κυψέλη
β' όμιλος
Σάββατο ώρα 5 μ.μ.
Α ρχάγγελος-Α σώ ματα
Ρ οδοχώ ρ ι-Τ ρ ίλοφ ος
Γ εω ργία νοί-Π ατριδα
Μ αρίνα Π ολυπλάτα νο ς
Ν εόκα στρο-Π ρομηθέας

Ο ιιγώνας Λυκογώννης
Π.
Νερών δεν θα γίνη λόγω αποχωρή
σεως της πρώτης απά το πρωτάθλη
μα.
ΡΕΠΟ: Π. Ζερβοχωρι

βερπνα

ΒΙΕΝΝΗ

Κ Ι ΒΩ ΤΟΠΟΙΟΙ

Αγ. Βαρβόριτ £Γχσ«τμ£νη

Κ εφ α λ οχώ ρ ι-Η ρ α κλ ή ς

Για το θέμα του τερματοφύλακα
Βασ. Αμανετίδη. που είχε μείνει με
απόφαση της ΕΠΟ ελεύθερος, η διοί
κηση του ΦΑΣ Νάουσα, έχοντιις τη
γνώμη, ότι ο παίκτης ανήκει στο σύλ
λογο. προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ.
Κορυφαίος παράγων όμως της Ναού
σης μας δήλωσε ότι ο παίκτης ανήκει
στη Νάουσα και ο Σύλλογος θα κάνει
το πάν. ώστε να βρει το δίκηο του.

ΕΝΑΣ ΤΟΠΟ Σ ΚΙ ΕΝ Α Σ ΛΑΟΣ
Π Ο Υ Ε ΙΝ Α Ι Π Ρ Ο Θ Υ Μ Ο Ι Ν Α Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ε Ψ Ο Υ Ν
Η Ρ Ω ΪΚ Ε Σ Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ . Ε Σ Τ Ω Κ Ι Α Ν Τ Ο Κ Ο Ν Τ ΙΝ Ο
Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι Π ΙΚ Ρ Α Κ Α Ι Δ Ο Κ ΙΜ Α Σ ΙΑ !.

ο

ΛΕΥΚΑΔΙΑ
0
ΒΕΡΓΙΝΑι (Avt/τής κ . Λαζόπουλος)
Ισόπαλος έληξε ο αγώνας μεταξύ
της Βεργίνας και των Λευκαδίων.
Ά Ν και την πρωτοβουλία των κινή
σεων είχε η Βεργίνα, ήταν μέτρια.
Στα (δια επίπεδα ήταν και tu Λευκά
δια. Οι σπουδαίες φάσεις ήταν λίγες,
Στο 18' σούτ του Αμπρηκίδη βρ{.
σκει το χέρι αμυντικού των Λευκα
δίων χωρίς ο διαιτητής vu δώσει τα
πέναλτυ.
.ιεχώρισσν από την μέτρια Βεργί
να οι Τσακτρίδης και Αμπρηκϊδης,
από τα Λευκάδια οι Αμιινατίδης Παν.
και Φουδούλης Xp·. Ευθυμιάδης.
Ο διαιτητής κ. Λουκίδης ήταν
καλός. αλλά ευθύνεται για την φάση
στο 18’Σε γενικές γραμμές οι ομάδες δεν
ικανοποίησαν.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ:
Στογιαννόπουλος
(46' Μαλούτας) Μποτσίλας, ΤοακτρΙ
δης, Λαζόπουλος. Νατσιόποολός.
Θεοχαράπουλος. Μαλούτας Αθ.,
Καρανάτσιος. Μουρατίδης, Αμπρηκίδης, Παποδόπουλος (75' Κοντογουλ(δης)
ΛΕΥΚΑΔΙΑ: Τάοιος. Mtjoidliδης, Φουδούλης Κ>κ„ Χρ. Ευθυμιά
δης. Λλιτζανίδης. Σταυρίδης, Αμανα
τίδης Παν., Αναοτ. Αμ.. Ορδουλίδης
(62' Μακρίδης).

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

‘Μ α κ ε δ ο ν ι κ ή
η X ω
Ε Χ Ε Ι Κ Α Ι Η ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟ «ΝΕΦΟΣ» ΤΗ Σ;
Υπολογια* κανείς χόοα αυτοκίνητα κερνούν κάθε μέρα ακό τους δρόμους
Μητροηολίιυς, Βενιζέλσυ, Κεντρικής και Εληάς;
Μίτρηαε κανένας κόπα ακό τις χιλιάδες αυτά αυτοκίνητα. απλώς διέρ
χονται ακό την πόλη μας, ορού προορισμό έχουν την Δυτική Μακεδονία ή
Ηχηρό:
Τοποθέτησε ποτέ κανείς αρμόδεος κανένα μηχάνημα που να μετρά την
ρύπανση της ατμόσφαιρας στους παρακάνω δρόμους;
Αν γινόταν όλα αυτά, τότε δεν είχε τίποτα να ζηλένα η οδός Πατησίων
ταιν Αθηνών ακό την οδό Μητροκολεανς Βέροιας.
Γιση. οι χιλιάδες ακό τα αυτοκίνητα που σι ρυθμό σημηωτόν περνούν
από την πόλη μας, δημιουργούν ενα μικρό αλλά επικίνδυνο «συννεφάκι».
Για όλα που έγραψα κοραπάνω, ήθελα να πκίσω κάποιον. Τον πρώτο
πολίτη του Νομού μας. Τον κ. Νομάρχη μας.
Αλλα νόμιζα» ότι παραβιάζω «ανοικτός θύρας», όταν αναφέρομαι στα καυ
σαέρια και την πυκνοτάτη κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Είναι το γραφείο του κ. Νομάρχου, σε τέτοιο σημείο, ώστε πρώτος να δέ
χεται την μόνιμη επίσκεψη αυτού του ανεπιθύμητου επιοκέπτη που λέγεται
«μαλασμένη ατμόσφαιρα».
Ti πρέπει λοιπόν να γίνε».
Διαβάσαμε στον τύπο ότι αυτές τις μέρες συντάοοεται το πενταετές πρό
γραμμα έργων στον Νομό μας.
Πληθώρα εισηγήσεων, προτάσεων, θα απασχολήσουν τον κ. Νομάρχη.
Αλλο έργα θα χαρακτηρισθούν ως κατεκείγοντα, άλλα ως συνεχιζόμενα και
άλλα με καποια ίσως «υποκειμενική αξιολόγηση» από Κοινοτάρχες θα τεθούν
•»πί τακητος» στο γραφείο της Νομαρχίας.
Αναρμόδια η στήλη αυτή, χωρίς την παραμικρή ελπίδα επιβολής της
προτάσίως της, απευθύνει έκκληση στον κ. Νομάρχη για ένα έργο που θα
σώσα κυριολεκτικά την Βέροια.
Την κατασκευή ενός περιφερειακού δρόμου.
Είναι ένα έργο που θα pepo την σφραγίδα της θετικής προσφοράς στην
πάλη μας, από σάς κ. Νομάρχα.
ΜΑΚΕΔΛΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
%
%
S
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Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ
ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε.
ΝΕΑ ΥΟΡΚ.Η (ΗΝΩΜ. ΕΘΝΗ)
II
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
Κ. Περέζ Ντε Κουεγισρ συναντήθηκε
χθές στην έδρα του Διεθνούς Οργανι
σμού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
Ραούφ Ντενκτάς.
Ο εκπρόσωπος too γενικού γραμ
ματέα του ΟΗΕ δήλωσε αργότερα ότι
κατά τη σχετική συνομιλία ο κ. Ντεν
κτάς και ο κ. Ντε Κουεγιαρ συμφώ
νησαν δ η οι διακοινοτικές συνομι
λίες παραμένουν πάντοτε ο καλύτε
ρος τρόπος για να προωθηθούν οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο
κοινοτήτων.

στρέφονται και προς άλλες μορφές
οναδιυρθρώσεως με τις οποίες επι
διώκουν αφ ενός μεν την βελτίωση
των όρων, αφ ετέρου δε τη μείωση
ταυ χρόνου εργασίας. Το Συνδικάτο
Μεταλλουργίας, π.χ. ένα από τα
ισχυρότερα της ομοσπονδιακής Γερμανίας, συμπεριέλαβε τον περασμένο
χρόνο τον ορισμό της πρόιορης αυνταξιοδοτήσεως στον κατάλογο των
απαιτήσεων του. Τούτο σημαίνει, ότι
ζητά να δοθεί σε εργαζόμενους που
το επιθυμούν η δυνατότητα αποχώ
ρησε ως στο 60ο έι τς. Σε μια τέτοια
περίπτωση οι εργοδότες θα καταβά
λουν στην εν λόγω κατηγορία συντα
ξιούχων 75% t o u τελευταίου μικτού
μισθού τους μέχρις ότου φθάσουν
στα νόμιμα όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως, που θα είναι το 60ο για τις
γυναίκες και το 63ο για τους άνδρες.
Φυσικά στη περίπτωση αυτή το Συν
δικάτο θα λάβει υπ' όψη του την σχετική επιβάρυνση του εργοδότη κατά
την διαμόρφοπτη της νέας συλλογι
κής συμβάσεως και επομένως κατά
τον καθορισμό των νέων μισθών και
ημερομισθίων. Σήμερα θεωρείται βέ
βαιο, ό η η παραπάνω σκέψη Οα παί
ξει σημανηκό ρόλο κατά την ανάπτυ
ξη της νέας μισθολογικής πολιτικής.
Μια πρώτη προσπάθεια προς την
προ-ιναφερθείσα κατεύθυνση είχε γί
νει ηδη το 1979 από το Συνδικάτο

ΔΗΛΩ ΣΗ
ΛΟΥΝΣ
Γ ια το Ελληνοτουρκικό
ΒΟΝΝΗ Η (ΑΠΕ)
Ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ κ- Λούνς στην συνέντευξη
που έδωσε αργά προχθές στην Βόννη
μετά τον τερματισμό της διάσκεψης
του Ατλανηκού Συμβουλίου, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα και την
Τουρκία και ιδιοίτερα στη δήλωση
του Τούρκου πρωθυπουργού κ.
Ουλουσού, ότι ο ίδιος προσωπικά και
η τουρκική κυβέρνηση θα καταβά
λουν προσπάθειες για νο καλύψυυν
τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
της χώρας του και της Ελλάδας.
Ο κ. Λούνς εν συνεχεία είπε ότι η
απάντηση του 'Ελληνα πρωθυπουρ
γού στα όσα είπε ο κ. Ουλουσού μπο
ρώ να θεωρηθεί ως αρκετό θετική.
Ο κ. Λαόν; κατέληξε λέγοντας

Ά

ό η οι παρεμβάσεις του Τούρκου και
του 'Ελληνα πρωθυπουργού δεν
δηλητηριάζουν τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και οπωσδήποτε η ατμόσφαι
ρα μεταξύ των όύο αυτών χωρών
μπορεί να θεωρηθεί βελτιωμένη ύστε
ρα από τις σημερινές (χθεσινές)
δηλώσεις ταιν δύο πρωθυπουργών.
Σε ερώτηση σχετικά με η ς πιθα
νότητες συρράξεως μεταξύ δύο
χωρών, μελών και των δύο της ιλδιας
συμμαχίας. ο γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ απάντησε κατηγορημαηκά ό η είναι αδιανόητο δύο σύμμαχοι
να συγκρουσθούν και συνέχισε λέ
γοντας ό η ποτέ στο παρελθόν δεν
έχει συμβεί κάτι παρόμοιο και ότι εί
ναι πεπεισμένος ότι δεν Οα συμβκί και
στο μέλλον.

Αλλά μ€ τον όρο της αποχώρησης
των ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο
ΒΗΡΥΤΟΣ 11 (ΑΠΕ)
Η κατάπαυση του πυρός, την
οποία θα εφαρμόσει το Ισραήλ από
τις 1 3.00 ώρα Ελλάδος, δεν αφορά
την «οργάνωση για την απελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης», μετέδωσε
το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδή
σεων
«Ουάφα»,
επικαλούμενο
ένκυρη παλαιστινιακή πηγή.
Η απόφαση του Ισραήλ να εφ αρ
μόσει μονόπλευρα κατάπαυση του
πυρός στο Λίβανο είναι ένα «σημαν
τικό βήμα για επιστροφή στην εκε
χειρία που είχε εφαρμοστεί πριν,
στη Μέση Ανατολή», δήλωσε εξ άλ
λου σήμερα στα Δυτικό Βερολίνο Ο
εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κ.
Λόρυ Σπήκς
Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξακο-

Τροφίμων και Εσηατορίων Το Συν
δικάτο αυτό είχε επεξεργασθεί ένα
μοντέλλο που πρόβλεπβ κλιμακωτή
μείωση της ημερήσιας και εβδομα
διαίας εργασίας των πιο ηλικιωμένων
από τους εργαζομένους ένανη κατα
βολής του συνόλου του μισθού η του
ημερομισθίου. Η καταβολή της δια
φοράς γινόταν από ειδικό λογαρια
σμό, που εκάλυπταν από κοινού οι
εργοδότες και το Συνδικάτο. Βασικός
σκοπός των παραπάνω σκέψεων και
μέτρων που πτοτείνουν τα Συνδικάτα
είναι η καταπολέμηση της ανεργίας
με καινούργια μισθολογική πολιηκή.
Μείωση του ορίου ηλικίας, δεν προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια αν
ληφθεί υπ' όψη η κακή κατάσταση,
στην οποία βρίσκονται τιι οικονομι
κά πολλών ασφαλιστικών φορέων.
Έτσι τα Συνδικάτα προσπαθούν με
ξεχωριστές πρωτοβουλίες να αναπτύ
ξουν μια δική τους πολιτική τόσο
μισθολογική όσο και αγοράς εργα
σίας. Φρονούν, Οη πολλοί ηλικιωμέ
νοι από τους εργαζόμενους θα παρα
χωρούν στο μέλλον ευχαρίστως τη
θέση τους σε νεώτερους, αν κάτι τέ
τοιο καθίστατο από οικονομικής απόψεως εφικτό. Το όλο θέμα δεν σημαί
νει φυσικά ηποτε άλλο παρά μια
προσαρμογή στις σημερινές αντίξοες
και δύοκολές συνθήκες, που επιτρέ
πουν μόνο ελάχιστη αύξηση του
εθνικού και κατά συνέπειαν του κατά
κεφαλήν εισοδήματος,

λουθούν να επιδιώκουν την ΙσραηΑινή αποχώρηση από το Λίβονο.
Εξ άλλου, ο αμερικανός υπουρ
γός Εξωτερικών κ. Χαίηγκ. ο οποίος
συνοδεύει τον πρόεδρο Ρήγκαν
στην επίσκεψη του στο Δυτικό
Βερολίνο, όήλωσε ότι ο Ισραηλινός
πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν
γνωστοποίησε την πρόθεση του γιο
εκεχειρία στους αμερικανούς υπεύ
θυνους τη νύχτα της Πέμπτης προς
Ποροσκευή.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ
Η ΣΥΡΙΑ
Ο Σύρος πρόεδρος Χαφέζ Ελ
Ασσάντ όιοβεβαίωσε χθές τον αμερικανό απεσταλμένο Φιλίπ Χαμπίμπ,
ότι «η Συρία αποδέχεται την κατά
παυση του πυρός στο Λίβανο υπό
την προϋπόθεση ότι θο αποτελέσει
τη βόση νια μια καθολική αποχώρη
ση τω ν Ισραηλινών από αυτή τη
χώρο», αναφέρουν σήμερα το πρωί
δημοσιεύματα του συριακού τύπου.
Ο Σύρος πρόεδρος δέχθηκε
αργά χθές το βράόυ. για τρίτη φορά
μέσα αε δυο μέρες, τον ειδικό απε
σταλμένο του προέδρου Ρήγκαν
παρουσία του Σύρου υπουργού
Εξωτερικών Αμπντέλ Χολίμ Χαντάμ
και του αμερικσνοΰ πρεσβευτή στη
Συρία Ρόμπερτ Παγκανέλι.
Σύμφωνα με τις εφημερίδες της
Δαμασκαύ
η
χθεσινοβραδυνή
συνάντηση του κ. Ασσάντ με τον κ.
Χομπίμπ είχε ω ς επίκεντρο «τα μέ
σα αντιμετώπισης της επικίνδυνης
κατάστασης που έχει δημιουργηθεΙ
εξ αιτίας της Ιοραηλινής επιβουλής
κατά του Λιβάνου.
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Λίγο πριν οπό την κατάπαυση
του πυρός στο Λίβανο, δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα παρακάτω σχετικό
με τις απώλειες τω ν Συριακών και
Ισραηλινών δυνάμεων:
— Το Ιυριακό πρακτορείο Ειδή
οεων «ΣΟνα» μετέδωσε ότι οι
Συριοκές δυνάμεις
που στα
θμεύουν στο Λίβανο, έχασον μέχρι
χθ ες 194 άνδρες, ενώ έχουν 314
τραυματίες και ορισμένους αγνοού
μενους. Οι απώλειες σε πολεμικό
υλικό περιλαμβάνουν 83 άρματα
μάχης, επτά αεριωθούμενα αερο
πλάνα, τύπου «Μίνγκ», έξη ελικό
πτερο. καθώς κσι δυο αντιαεροπο
ρικές πυροβολαρχίες, τύπου «Σάμ
6 ».
Εξάλλου, σύμφωνο με το «Σάνα»

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΣΚΗΣΗ
«ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 82»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 (ΑΠΕ)
Από χθές Παρασκευή η εθνική
διακλαόική άσκηση «Αγαμέμνων
'82» διεξάγεται στο ανατολικό τμή
μα της πεδιάδας των Σερρών όπου
άρχισαν να συμπτύσσονται οι
«εχθρικές» δυνάμεις Το σύντ&γμο
πεζοναυτών διεύρυνε το αρχικό
προγεφύρωμα που δημιούργησαν
με την απόβασή τους στις ακτές της
Αμφιπόλεως. Παράλληλα, τα τμήμα
τα του σώματος στρατού με την
υποβοήθηση δυνάμεων καταδρο
μών που εξετέλεσον αεραποβατική
επιχείρηση με ελικόπτερα στα νώτα
του εχθρού, πέτυχαν την κατάληψη
ιων αντικειμενικών στόχων και
μετά τομεσημέρι συνενώθηκαν με
τις δυνάμεις του αεροπρονεφυρώ-

κ ά λ ι σ μ α

Ρουμλουκιώ τις κι Ρουμλουκιώ τσις
Σας άκαλνούμι α τού γάμου τ' Βαγ-

Τις επιχειρήσεις αυτές υποστή
ριξε η πολεμική αεροπορία που εξετέλεσε αποστολές εκκαθαρίσεως
και προετοιμασίας του χώρου της
αεροποβάσεως.

Την άσκηση, που σήμερα εισ
έρχεται στην τελευταία φάση θα
παρακολουθήσουν ο πρω θυπουρ
γός και υπουργός Εθνικής Αμόνης κ.
Ανδρέος Παπανδρέου. ο υπουργός
Βορείου Ελλάδος κ. Β. Ιντζές οι
υφυπουργοί Εθνικής Αμόνης κ· Α.
Δροσογιάννης, Τύπου και Πληροφο
ριών κ. Δ. Μαρούδσς. Οικονομικών
κ. Δ Δ ημοσθενόπουλος βουλευτές
νομάρχες η ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλοι

Το μεσημέρι στην Λέσχη Αξιω
ματικών Φρουράς Σερρών ο διοικη
τής της μεραρχίας θα παραθέσει
γεύμα προς τιμήν του κ. Παπαν
δρέου και των άλλων προσκεκλημέ
νων. Κατόπιν στην Μεσορρόχη
Σερρών ενώπιον του πρω θυπουρ
γού και υπουργού Εθνικής Αμύνης
κ. Α Παπανδρέου θα πραγματο
ποιηθεί μεγάλη παρέλαση όλων των
όπλων που πήραν μέρος στην άσκη
ση.

γ έ λ ’ κι τ ’ς Λιένκους, απ' δά γ ι έ ν '
ατού Λουτρό, τ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
^ \ Τ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ι |'- 73

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΥΡΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

ΠΡΟΩΡΗ Σ Υ Ν Τ Α Ξ ΙΟ Δ Ο Τ Η Σ Η :
Αντίδοτο κατά της ανεργίας
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Φυσικό etvui σε περιόδους οικονο
μικής στασιμότητας ή μειώαεως του
εθνικού εισοδήματος να διεξάγεται
σκληρός αγώνας για την «πήττα»,
που κατ' ανάγκην έγινε κι αυτή
μικρότερη και πρέπει να μοιρασθεί
ακριβοδίκαια. Έ τσι τα γερμανικά
Συνδικάτα άρχισαν τώρα, εκτός από
το μόνιμο ενδιαφέρον τους για την
•διατήρηση της θέσεως εργασίας», να

*
ψψ

Κυργιακά, σ τ ς 13

απ’ τ ' αυτόν, όξου απ του σκουλειό,

τ’ς π έν τι του γιόμα.
Νά ρ θ ή τι χ ο υ μ ., άλλου, να ξιφαντώ σουμι τά πιδιό μας.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ* *ΥΛΛΟΓΟ*
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΗΜΑΘΙΑ*

ΠαραιτηθηκΕ
από το ΚΚΙ
ο Καρίγιο
ΜΑΔΡΙΤΗ
Υπέβαλε την παραίτησή του
από το ισπανικό ΚΚ ο Σαντιόγκο
Καρίγιο μετά την σύγκρουσή του με
τον σοβιετόφιλο ΜαρτσελΙνο Κομάτσο.
Οι σοβιετόφιλοι κατηγορούν
τον Καρίγιο ότι απέτυχε να διευρύ
νει την λαϊκή βόση και ακολουθού
σε πολιτική αντίθετη με την γραμμή
των άλλων ΚΚ της Ευρώπης (πυυ
εκτελούν διοιογές της Μόσχας!
Μετά την παραίτηση του Καρί
γιο συνήλθε η 99μίλής ΚΕ του ΚΚΙ
που θα συζητήσει όν αποδεχθεί την
παραίτηση ή ονανεώαει την εμπι
στοσύνη της στον γεν. γραμματέα.

οι απώλειες των Ισραηλινών στις
πέντε μερες του πολέμου ανέρχον
ται σε 164 άρματα μάχης και επτά
οεροπλάνα. Το πρακτορείο δεν δίνει
αριθμούς απωλειών των Ισραηλι
νών σε στρατιώτες.
- ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού
στρατού ανακοίνωσε ότι κατά τη
διάρκεια τω ν χθεσινώ ν αερομαχιών
κατερρίφθησαν 25 συριοκά αεριοθούμενσ, τύπου «Μίνγκ». καθώς και
τρία ουριακό ελικόπτερα.
Εξαλλου, σύμφωνα με τον ραδιο
σταθμό του Τέλ Αβίβ οι νεκροί
Ισραηλινοί στρατιώτες, ανέρχονται,
στις πέντε μέρες του πολέμου,
στους 68 νεκρούς και στους 420
τραυματίες ενώ οκτώ Ισραηλινοί
θεωρούνται αγνοούμενοι (στους
νεκρούς περιλαμβάνονται και ο
αρχηνός τω ν μυστικών υπηρεσιών
της χώ ρ α ς στρατηγός Γιεκοντιέλ
Αδάμ, που σκοτώθηκε χθες στο μέ
τωπο του Νταμούρ).
ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΙΒΟ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
Ηγέτες της οργανώσεως για την
απελευθέρωση της Παλαιστίνης λέ
γουν ότι το Ισραήλ υπερακόντισε
τους στόχους του και τελικά οι
Παλαιστίνιοι θα αποόειχθούν νικη
τές στον πολιτικό αν όχι στον στρα
τιωτικό τομέα μετά την Ισραηλινή
εισβολή στο Λίβανο.
«Η ιδέα τους ήταν θαυμάσια. 0
Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μπο
ρούσε νο νικήσει οποιονόήποτε
στρατό εκτός από μας «δήλωσε
Παλαιστίνιος ηγέτης και πρόσθεσε
χαρακτηριστικό. «Γνωρίζετε όμως τι
συμβαίνει όταν κτυπάει κανείς το
μυδράλιο με ένα σφυρί. Δισσπάτοι
σε μικρό κομμάτια και διασκορπίζε
ται».
Οι Παλαιστίνιοι λέγουν ότι ο
όγκος και η έκταση της Ιοραηλινής
επ ιθ έα εω ς που είχε σαν αποτέλε
σμα να καταληφθεί ήδη ο μισός Λί
βανος και να προκληθεί μαζική έξο
δος τόσο των Λιβανέζων όσο και
των Παλαιστινίων, θα αποτελέσει
ένα «μπούμερανγκ» εναντίον της
Ιερουσαλήμ και θο γίνει αιτία
συσπειρώσεως των Αραβικών κρα
τών γύρω της.
Κατά τους Παλαιστίνιους ηγέτες
πάντοτε, οι Λιβανέζοι αριστεροί
σύμμαχοί τους με τους οποίυυς εί
χαν συνάψει σκληρές μάχες μόλις
πριν από λίγες εβδομάδες, μάχονται
ήόη «με μανία» στο πλευρό τους. Ο
στρατός των Παλαιστινίων, αν και
υπέστη σημαντικές απώλειες αντα
πέδωσε τα πλήγματα και έγινε αιτία
να υποστούν απρόβλεπτα βαρείες
απώλειες οι Ισραηλινές δυνάμεις.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΑΡΑΒΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Η Λιβύη ζήτησε τη σύγκληση,
μέσα σε 24 ώρες, οραβικής διάσκε
ψης κορυφής, η οποία θα ασχοληθεί
αποκλειστικό με την Ισραηλινή εισ
βολή στο Λίβανο, ανακοίνωσε σή
μερα το Λιβυκό πρακτορείο «Τζάνα».
Σύμφωνα με το λιβυκό τιρακτο-

Οργανώνεται
το Εθνικό κίνημα
αλλαγής
Ο Πρόεδρος του Εθνικού κινήμα
τος Αλλαγής, δικηγόρος κοι τέως
Νομάρχης κ. Ιωάννης Λιακόπουλος
και ο πρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής του κόμματος πολσευτής
Α' περιφέρειας Θεσσαλονίκης κος
Δημήτριος Πάσσιος επισκέφθηκαν
στην Ελευθερούπολη. Κοκκινόχω
μα και στους Αντιφίλιππους.
Τους στόχους και τις γραμμές του
κόμματος όσον αφορά την οργάνω
ση Παιδεία - Θρησκεία
ιδανικό
ανέπτυξε ο πρόεδρος κ. Ιόν. Λιακόπουλος. Παρεκάλεσε δε τους
συγκεντρωθέντσς να δείξουν αγω 
νιστικότητα και να ενωθούν όλοι οι
εθνικό σκετττόμενοι Έλληνες γιο να'
μπορέσουμε να πολεμήσόυμε κοι
νο νικήσουμε τον μορξιστικό κίνδυ
νο που μπορεί νο προελθεί στον τό
πο μας από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και των συνοδοιπόρων της
Τη σωρεία των σφαλμάτων της
κυβερνήσεως στην οικονομική την
αγροτική, την εσωτερική και την
εξωτερική πολιτική ανέπτυξε ο
πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής κ.
Πάσσιος Δημήτριος.
Παντού συγκροτήθηκαν επιτρο
πές από στελέχη του κόμματος και
από τη νεολαία. Επίσης ο πρόεδρος
της οργανωτικής επιτροπής κ. Δ.
Πάσσιος επισκέφθηκε την Επανο
μή, μίλησε σε στελέχη του κόμμα
τος κυι (ιο>ού ανέπτυξε τον σκοπό
ταυ εθνικού κινήματος αλλαγής και
την ανάγκη ενοποιήσεω ς όλων τω ν
εθνικό
σκετττομένων
Ελλήνων
συγκρότησε την τοπική οργάνωση
του κόμματος.

ηΟΛΑΝ

Α υ τή τη ν εικόνα έ δ ιν ε χ α ρ τ ο γ ρ α φ ικ ό το θέατρο του π ο λ έ μ ο υ
ρείο, η Συρία, η Αλγερία, η Νότια
Υεμένη, το Κουβέιτ και το Ηνωμένα
Αραβικό Εμιράτα έχουν ήδη συμ
φωνήσει και η διάσκεψη κορυφής
μπορεί να αρχίσει είτε στην Τράτο-

ΤΟ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟ
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
Αναχωρεί την Κυριακή, 13 Ιου
νίου γιο το Λουξεμβούργο. Ο υπουρ
γός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης, όπου τη
Δευτέρα. 14 Ιουνίου, θα συμμετάσχει στο συμβούλιο των σ υναδέλ
φων του των χωρών - μελών της
Κοινότητας Στο συμβούλιο θα
σμζητηθούν:
— Η τροποποίηση των βασικών
κανονισμών του κρασιού και ιδίως
των διατάξεων που αφορούν το μέ
τρα της παρέμβασης
— 0 καθορισμός της συνεισφοράς
στη ζάχαρη «Β» και της τιμής των
τεύτλων «Β» για την περίοδο
1982-83,
Ανακοίνωση της επιτροπής σχε
τικά με το πρόγρομμο κατανομής
των κονδυλίων του τέλους συνυπευθυνότητας του γάλακτος
- ' Εγκριση εφαρμογής ειδικού προ
γράμματος ν*α την ανάπτυξη 22
νομών της Ελλάδας
Χρήση βιοπρωτεϊνών στη δια
τροφή τω ν ζώων.
— Προδιανρσφή διατροφής ωοτόλων ορνίθων σε κλωβοστοιχίες
Την Τρίτη 1 5 Ιουνίου ο κ. Σημί
της θα συμμετάσχει στο συμβούλιο
αλιείας της ΕΟΚ. το οποίο θα εξετά
σει θέματα εσωτερικής και εξωτερι
κής πολιτικής της Κοινότητας στον
τομέα της αλιείας.

λη είτε στην έδρα του Αραβυού
συνδέσμου, στην Τύνιδα.
Γι' αυτό το λόγο ο συνταγματάρ
χης Καντάφι επικοινώνησε τηλεφω
νικά. χ θ έ ς με τον πρόεδρο της
Συρίας Χαφέζ Ελ Ασσάντ. το σεΐχη
Τζαμπέρ Αλ Αχμόντ ΑΑ Σαμπάχ. του
Κουβέιτ, και σεΐχη Ζαγιέντ Μπέν
Σουλτάν Αλ Μαχιάν. των Ηνωμέ
νων Αραβικών Εμιράτων, όπως ανεφερε το τηλεγράφημα του λιβυκού
πρακτορείου ειδήσεων το οποίο
ελήφθπ στο Παρίσι.

Οι παρακρατήσεις
ποσών από αμοιβές
Δικηγόρων της
Θεσσαλονίκης
για απαλλοτριώσεις
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 299. τεύχος
Β), απόφαση tou υπουργού Δικαιο
σύνης με την οποία καθορίζεται το
ποσό που θα παρακρατείται από τον
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
από αμοιβές των μελών του για υπο
θέσεις αναγκασηκών απαλλοτριώ
σεων και συνδικιών α>ς εξής:
«Παρακράτηση από δικασηκές
αμοιβές από υποθέσεις αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων: α) Στις αμοιβές μέ
χρι ποσού 50.000 δρχ-, καμιά παρα
κράτηση β) Στις αμοιβές από 50.001
- 100.000 παρακράτηση ποσοστού
25%, γ) Σης αμοιβές από 100.001 300.000 παρακράτηση ποσοστού
30%, δ) Σης αμοιβές από 300.001 I 000.000 παρακράτηση ποσοστού
35%. ε) Σης αμοιβές από 1.000.001
και άνω παρακράτηση ποσοστού
40%. Παρακράτηση από δικηγορικές
ιιμοιβές από πτωχευηκές συνδικίες
προσωρινές ή ορισηκές. u) Σ ης αμοι
βές μέχρι ποσού 50.000 δρχ. καμμιά
παρακράτηση β) Στις αμοιβές από
50.001 - 100.000 παρακράτηση
ποσοστού 25% γ) Σ ης αμοιβές από
100.001
300.000 παρακράτηση
ποσοστού 30%, δ) Σ η ς αμοιβές από
300.001 - 1.00.000 παρακράτηση
ποσοστού 35%, ε) Στις αμοιβές από
1.000.001 και άνω παρακράτηση
ποσοστού 40%. Ποσοστό 1% από τα
παραπάνω παρακρατούμενα ποσοστά
δικηγορικής αμοιβής θα διατίθεται
για την κάλυψη των εξόδων διαχειρΐσεως του σχεηκού λογαριασμού.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Μητροπόλεως 31 τηλ. 62777-22042
Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Τ Ο Υ Π . Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
Αρ. α&αας ίδρυσε ως 4627/11.2.80
Αρ. άδειος λειτουργίας 1615/6.6.80
Στο κτίριο too φρονηοπιρίοο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θ Ε Ρ ΙΝ Α Ε Ν Τ Α Τ ΙΚ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α -Τ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η -Τ Ε Λ Ε Ε

Κλειστές πάλι
ιευτέρα - Τρίτη
οί Τράπεζες
Αδέσμευτη καθημερινή

τ ΗΣ Τ Ε Ξ Τ ΙΛ ΙΑ

αύξηση 67.7% σημεία»
01 τιμές των κηπευτικών στο
“ΗΗΊκό διάστημα από II.6.1981
*1.6.1982, ενώ στο ίδιο χρο0 διάστημα οι τιμές των φρούαυξήθηκαν κατά μέσο όρο

παραπάνω στοιχεία προηιουν από ενδεικτικές τιμές
^ 'κ ώ ν φρούτων και λαχανικών
υ ^ήφθηκαν χθές από την αγο’ 01 οποίες με τις τιμές των
^ ι)ν προϊόντων την αντίστοιχη
Ί^Ρομηνία πέρυσι (11 Ιουνίου)
” νερώνουν το μέγεθος των ανα^Ππεων που παραδέχεται πλέον
0 Υπουργείο Εμπορίου.
. Την μεγαλύτερη αύξηση
^*0%) εμφανίζουν τα κρεμμύδια
*ιρότα και οι ντομάτες (πριν
στην διατίμηση) και την
“"'Ρότερη (Π % ) τα φρέσκα
*®®ολάκια. Είναι χαρακτηριστι** ότι φρούτα λαϊκής καταναλώΉ έχουν φθάσει σε απλησίατιμές (όπως τα κεράσια (180
τα καρπούζια (60 δρχ.) κ.ά.
*°|1ή ορισμένα κηπευτικά, που

Σ τ ο τ έ λ ο ς α υ τ ή ς τ η ς ε β δ ο μ ά δ α ς ή σ τ ις α ρ χ έ ς τ η ς ά λ 
λ η ς θ α γ ίν ε ι ο α ν α σ χ η μ α τ ισ μ ό ς τ η ς κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . Σ ύ μ φ ω 
ν α μ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 4 -5 υ π ο υ ρ γ ο ί θα α π ο μ α 
κ ρ υ ν θ ο ύ ν α π ό τ ις θ έ σ ε ις τ ο υ ς , ε ν ώ ο ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι υ φ υ 
π ο υ ρ γ ο ί ή θα α ν τ ικ α τ α σ τ α θ ο ύ ν ή θ α α λ λ ά ξ ο υ ν υ π ο υ ρ γ ε ία .

τώρα το καλοκαίρι θεωρούνται
βασικό φαγητό για τα περισσότε
ρα ελληνικά νοικοκυριά (μελιτζά
νες, φασολάκια κ.ά.) πλησιάζουν
την τιμή του... κρέατος.
Πιό αναλυτικά, από την σύ
γκριση των περυσινών και εφετεινών τιμών την ίδια ημερομηνία
(1 1 Ιουνίου) προκύπτουν τα ακό
λουθα αποτελέσματα.

Πατάτες
Κρεμμύδια
Αγγούρια
Πιπεριές
Πιπεριές ι
Μελιτζάνες
Μελιτζάνες
Κολοκυθάκια
Αχλάδια
Μήλα
Πορτοκάλια
Φασολάκια
Φράουλες
Κεράσια
Καρώτα
Ροδάκια
Βερίκοκα
Ντομάτες
Καρπούζια

19811982
30
18
40
20
20
15
78
40
90 128
90
50
90 168
50
35
80 120
θθ
55
88
60
96 106
120 178
140 1Θ0
80
40
150 195
115 150
60 120
45 60

Αύξησή
67%
100%
34%
95%
42%
80%
87%
43%
50%
60%
47%
11%
49%
29%
100%
30%
31%
100%
34%

Ο ανασχηματισμός, που αδώ
και αρκετό καιρό συζητιόταν και
αναμενόταν, επιβεβαιώθηκε κιιι
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουρ-

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ανακοινώθηκε ο πίνακας των
μαθητών και μαθητριών του Γυμνα
σίου Μακροχωρίου που έχουν αρι
στεύσει κατά το σχολικό έτος
1981-82. Πιό κάτω δημοσιεύονται τα
ονόματα τους με το γενικό βαθμό
που πήραν:
Στην Λ’ τάξη: Κωστογλίδης
Δημήτριος του Ευσταθίου 18 5/9.
Μπρανιώτου Δαφνούλα του Αθανα
σίου 18 5/9.
Στην Β' τάξη: Ψάλτη Σοφία του
Χαράλαμπου 19 5/11. Καραφυλλιδου Ευανθία του Θεοφάνη 19 2/11,
Μανδελής Χαρίτων του Κωνσταντί
νου 19 2/11. Σισμανίδου Ουρανία
του Χρήστου 19, Μπεγκλίδου Ελένη
του Σάββα 18 10/11. Φλαμπουλίδου
Ισαβέλλα του Αιμίλιου 18 8/11,
Γιαννακού Ιωάννης του Οδυσσέα
18 7/11. Ιωυννίδης Ιάκωβος του
Νικολάου 18 7/11.
Στην Γ' τάξη: Τσομπανίόου
Στέλλα του Ιωάννη 19 3/12, Βιιλα
βάνη Ευγενία του Βύρωνα 19 2/12.
Ιωαννίδου Ελισάβετ του Σταύρου
18 11/12, Γιαννοπούλου Δήμητρα
του Σωτηρίου 18 8/12, Χατζησυμεώνογλου Γεώργιος του Παναγ.
18 8/12, Τσουλτσίδου Έλσα του
Γεωργίου 18 7/12, Τσιάμη Στέλλα
του Ιωάννη 18 6/12. Τσουλτσίδου
Γεωργία του Σάββα 18 6/12.

Πανηγυρική δικαίωση
της εντάξεως στην ΕΟΚ
^Ίήκε λίγο στα ψιλά των εφημε( . ν. ακόμα και των φιλοκυβερνητι'“ν Αλλά πρόκειται για την πανηγυ,'Μ| επιβεβαίωση ενός αναμφισβήτη00 νεγονότος.
ι Πριν χ0 προσδιορίσουμε, άς
^'διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό
***οομα από τις δηλώσεις του
, ■‘”'Ρνού Γεωργίας μετά τη ουμφωΓ* Υ1“ τις αγροτικές τιμές στα πλαίτ
ΕΟΚ. Είπε μεταξύ άλλων ο κ.
‘Ίΐιίτης;

'Μπορούμε να πούμε άτι η ελλη^ κυβέρνηση κέρδισε την ελευθε. να καθορίσει τις τιμές για τα
ναυτικά προϊόντα με βάση τις Κοι’"‘‘έ;. που πέτυχε με τις σημερινές
ν^ΠΡές και επίμονες διαπρογματεύ, ^ Οι Κοινοτικές αυτές τιμές για
¿ν Ελλάδα είναι εξαιρετικά ικανο^'Ίτΐκές για τους παραγωγούς μας.
( Οι Κοινοτικές τιμές είπε ακόμη ο
1 Σημίτης, αποτελούν τη βάση, το
Γ*1νημα γ,α χην εξασφάλιση του
^ ’'ΡΥικού εισοδήματος. Με βάση τις
.’(‘‘ί αυτές η
η ελληνική κυβέρνηση
Ιίιι“Φαλισε ^ ν ελευθερία της vu
‘■Piati με απόλυτα ικανοποιητικό
"° τις τιμές για τα ελληνικά αγρο-
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χαρακτήρισαν τις αιιυψεις των τρα
πεζών ως προσπάθεια αποπροσανα
τολισμού της κοινής γνώμης και των
υπαλλήλων των τραπεζών, με στοι
χεία ανακριβή και άστοχα.
K atayγελούν την ΕΡΤ
Παράλληλα κατήγγειλαν την ΕΡΤ
για την αποφυγή παρουσιάσεως ζων
τανής συζητήσεως (διαλόγου) με θέ»lu την απεργία μεταξύ εκπροσώπων
της ΟΤΟΕ και των τραπεζών ή της
κυβερνήσεως. Ο κ. Ποφίλης, κατηγό
ρησε την ΕΡΤ για ουσιώδη περικοπή
της συνέντευξής του που παρουσίασε
η τηλεόραση της, προχθές το βράδυ.
Επίσης οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ,
κατηγόρησαν την Γ Σ.Ε.Ε για «συμ
παράταξη» με την εργοδοσία, με την
έλειψη συμπαραστάσεως στην απερ
γία kui την αποφυγή ουσιαστικής
μεοολαβήοεως για πραγματοποίηση
του διαλόγου μεταξύ ΟΤΟΕ και τρα
πεζών.

Επιβεβαίωσε ο κ. Παπανδρέου ΕΛΗΞΕ Η ΑΣΚΗΣΗ

Υπερδιπλάσιες από πέρσι
οι τιμές βασικών ειδών
Λίν

Ημαθίας

ΟΗΟΣΧΗΜΟΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ MIA EBflOMflflfl;

ΕΓΙΝ Α Ν
ΧΘΕΣ Τ Α
Ε ΓΚ Α ΙΝ ΙΑ
®ΕΣ^ΝΙΚΗ 12 (ΑΠΕ)
«^μυτοποιήθηκαν σήμερα το
·®ΤΟ)μΐ! ιιπό χον υπουργό ΕμποΕ?· *- Ν. Ακριτίδη, τα εγκαίνια της
¡¡•¡¡'Κ διεθνούς εκθέοεως Κλω^^ντουργίας «Τεξτίλια '82*.
τε>χχή ϊων εγκαινίων παρέ
0 υπουργός Β. Ελλάδος, κ. Β.
5*9- ° γενικός γραμματέας του
μίαυργείου. βουλευτές κυι άλ·
^ «ίβημοι

εφημερίδα του Νομού

0 u συνεχισθεί την Δευτέρα και
την Τρίτη η απεργία στις τράπεζες.
Σχετική απόφαση έλαβε χθές το Γενι
κό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ.
Την ευθύνη για την μετά την Τρίτη
εξέλιξη της απεργιακής κινητοποιή
σεως των τραπεζοιίπαλλήλων. θα
ιιναλάβει. όπως δήλωσε χθές ο πράε
όρος της ΟΤΟΕ κ. Υ Παφιλης το
συνέδριο της Ομοσπονδίας που
συνέρχεται το πρωί της Δευτέρας και
είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο
του τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλι
σμού.
Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας
της ΟΤΟΕ κ.κ. Δ. Παφιλης και Β.
Πουλαρίκας σε χθεσινή συνέντευξη
τύπου απάντηση στους ισχυρισμούς
των τραπεζών - ανοκοίνιοσή τους και τις θέσεις που ανέπτυξε για την
απεργία, τα αιτήματα και τον χαρα
κτήρα τους, ο εκπρόσωπος τους κ.
Σοφούλης. στην τηλεόραση προχθές.

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Δ/ντής «Οικονομικού Ταχυδρόμου»
τικά προϊόντα και τους Ελληνες
παραγωγούς (Εφημ. 12.5.82).
Το γεγονός για το οποίο μιλάμε
δεν είναι «οι εξαιρετικά ικανοποιητι
κές τιμές για τους παραγωγούς μας
(που φθάνουν και μέχρι 30%) και η
ελευθερία της ελληνικής κυβερνή
σεως να καθορίσει με απόλυτα ικανο
ποιητικό τρόπο τις τιμές για τα ελλη
νικά αγροτικά προϊόντα και τους
Έλληνες παραγωγούς» αλλά το ότι
συτά όλα είναι εφικτά μολονότι γίνα
με μέλη της ΕΟΚ. που θα πει και
επειδή γίναμε μέλη της ΕΟΚ.
Apa. από την ένταξη της χώρας
μας στην Κοινότητα, όχι μόνο δεν
εξετέθη η ελληνική αγροτική οικονο
μία στην αναπόφευκτη καταστροφή
της όπως είχε υποστηριχθεί κατά κό
ρον στο παρελθόν, αλλά υπάρχει η
θεσμική (το υπονραμμίζουμκ) δυνα
τότητα να επιτυγχάνουμε εξαιρετικές
τιμές και απόλυτα ικανοποιητική
ελευθερία κινήσεων (υπογραμμίσαμε
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Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΟ Ι Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
άνοιξε στην Π Α Τ Ι Δ Λ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ το καινούργιο κατάστημ° ΦΥΤΟΦΑΡΜ ΑΚ». 9 Β. ΠΑΛΟΥΚΙΛΗ
Ετο κατσστημα θυ βρείτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις
Καλλιεμγειες. σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία μηχανήκαι λιπαοματσ.
Επίσης θ αντικροσετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
υά>.πη εξυπηρέτηση σας όσον αφορά:
αΐτην προμήθεια σας σε φάρμακα
βίτις μελέτες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
Υ)τις επιβλενεις και
ώ την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειών
**' Π*υπι» την επίλυση όλω ν τω ν ενδεχόμενων προβλημάτων
γεω ργικής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟ ΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΗ Λ. 62.418 62.425
Π Α ΤΡ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

δύο φορές τα επίθετα «εξαιρετική, και
«απόλυτα» γιατί είναι οι πιό ανεπιφύ
λακτοι και Bu λέγαμε ενθουσιαστικοί
χαρακτηρισμοί που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ακόμα κι από έναν
υπουργό και μάλιστα της βορειοδυτι
κής ψυχραιμίας του κ. Σημίτη).
Αυτά όλα σημαίνουν ότι προστα
τεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο η
ελληνική αγροτική παραγωγή και μέ
σα στα πλαίσια της ΕΟΚ. Αρκεί βέ
βσια να έχεις κυβέρνηση και υπουρ
γούς που διαθέτουν την ικανότητα
και το σθένος να χειρίζονται ιιποφα
σιστικά τις δυνατότητες και τις ευκαι
ρίες που τους δίνει το Κοινοτικό σύ
στημα και το πνεύμα αλληλεγγύης
που διέπει τους εταίρους της ΕΟΚ.
Και uutô είναι μέρος μόνον iijjv
σχετικών πλεονεκτημάτων, Αφού
σύμφωνα ιιε τον καατικό uac nnoltηοΛογιομυ kktu το ive4 η χωρά μας
θα αποκομίσει καθαρό όφελος από
εισπράξεις της από την Κοινότητα
που θα φθασουν τα 47 δια. δραχμές
(!) έναντι εννέα δισ το 1981 ή τα
διπ?.άσια άν πραγματοποιηθεί η
ενθουσιώδης ανακοίνωση του κ.
Σημίτη ότι η καθαρή είσπραξη της
Ελλάδας θα υπερδιπλασιαστεί. Και
τα περισσότερα από αυτά τα δισεκα
τομμύρια προορίζονται για τον αγρο
τικό τομέα.
Ο «Οικονομικός» που σταθερά
υποστήριζε την ωφέλεια της επιλο
γής για ένταξη στην ΕΟΚ ακόμα και
με κάθαρά οικονομικά κριτήρια (τα
οφέλη εκτείνονται και σε πολλούς
άλλους τομείς που δεν μετριούνται
μόνο με χρήμα) αισθάνεται βαθειά
ικανοποίηση που οι εκτιμήσεις του
υποδεικνύονται σωστές, ακόμα και
κάτω από Κοινοτικές συνθήκες που
κάθε άλλο παρά ευνοούσαν τις τόσο
ευχάριστες αυτές εξελίξεις. Εκείνοι
από τους καλόπιστους αναγνώστες
μυς που ανήκαν στις τάξεις αυτών
που με όχι αμελητέα επιχειρηματολο
γία εκφράζανε την έντονη επιφύλαξή
του, για τη σκοπιμότητα και ωφελι
μότητα της^ντάξεως, πιστεύουμε όπ
θα δικαιολογούν πιά την. επίμονη
τοποθέτησή μας στην πλευρά των
ηπ:αστήρικτων της. Στους ..λάχιβτους
άλλους που αισθάνονται αφόρητα
υπό την επιβεβαίωση των απόψεών
μας εκφράζουμε την ειλικρινή συμ
πάθεια μας.

γός κ. Ανδρ. Παπανδρέου επιβε
βαίωσε τις πληροφορίες ότι σύν
τομα. πριν κλείσει η Βουλή, θα
γίνει ανασχηματισμός της κυβέρ
νησης. Απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις κατά την πτώση από
τη Βόννη προς την Αθήνα, ο κ.
Α. Παπανδρέου:
• Είπε ότι θα πρόκειται για
κυβερνητική «αναδόμηση», συν
δέοντας έτσι άμεσα τον ανασχη
ματισμό με τον νέο νόμο περί του
υπουργικού συμβουλίου. Από
την πρωθυπουργική δήλωσή
προκύπτει ότι ο νόμος θα ψηφι
στεί από την ολομέλεια της Βου

λής, που διακόπτει τις εργασίες
της το πρώτο δεκαήμερο του Ιου
λίου. Ο κ. Παπανδρέου. σύμφωνα
με πληροφορίες δεν δέχθηκε να
μπει ο»ς τροπολογία σε κατατεθει
μένο ήδη νομοσχέδιο το περί
αναδιάρθρωσης του υπουργικού
συμβουλίου σχέδιο νόμου, λόγω
της σοβαρότητάς του.
• Α έκλεισε τον ανασχηματι
σμό σε χρόνο μικρότερο της μιάς
εβδομάδας. Σύμφωνα με πληρο
φορίες από κυβερνητικές πηγές ο
ανασχηματισμός μπορεί να τοπο
θετηθεί μέσα στο προσεχές
20ήμερο.

Τ Α ΕΠ ΙΜ ΕΛΗ ΤΗ ΡΙΑ
ΤΩΡΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ
ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Στα »μέτρα» της σχεδιάζει vu...
κόψει τη Εμποροβωμηχανικά και
Επαγγελματοβιοτεχνικά Επιμελητή
ρια η Κυβέρνηση :ης «αλλαγής».
Την πρόθεσή της αυγή οΠοκάλυψε ο
υπουργός Εμπορίου κ. Ν· Ακριτιδης
ο οποίος δήλωσε ότι Β<Γ προχωρήσει
στην άμση τροποποίηση του Νόμου
J08? χΓ.εΡί^ιμώΛ '.-^ώιι·.. ίαως και
μέσα στο καλοκαίρι
Σύμφωνα με πληροφορίες το
νομοσχέδιο θα προβλέπει τη δυνπτότητα συγχωνεύσεως Επιμελητηρίων
και τη διαφοροποίηση της κατανομής
των πόρων ιιπό το ανταποδοτικό τέλος ώστε «να ενισχύονται οικονομικά
τα μαζικά Επαγγελματοβιοτεχνικά
Επιμελητήρια». Ολα αυτά προοιωνί
ζουν σχέδια αλώσεως των Επιμελη
τηρίων από το ΠΑΣΟΚ.
Ο υπουργός Εμπορίου, ο υφυ
πουργός κ. I. Παπασπύρου και ο γεν.
γραμματέας κ. Ελ. Κιοακλής, παρευρέθηκαν στη προχθεσινή συνεδρίαση
της Λιοικούσης Επιτροπής των
Εμποροβιομηχανικών
Επιμελητη
ρίων της χώρας- Στην ομιλία του ο κ.
Ακριτιδης είπε, ότι τα Επιμελητήρια
δεν μπορούν να είναι όργανα προβο
λής συντεχνιακών αιτημάτων, που
ανήκουν στην αρμοδιότητα των συν
δικαλιστικών οργανώσεων. Στο έργο
τους πρέπει να έχουν το ρόλο του
συμβουλίου της κυβερνήσεως.
Είπε επίσης, ότι η κυβέρνηση
δενεπιθυμεί να εφαρμόσει πολιτική

ευρυτατης αστυνομεύσεως της αγο
ράς. Αλλά οτόχος της κυβερνητικής
πολιτικής είναι η καθιέρωση ομαλών
ανταγωνιστικών συνθηκών στη χώρα
της αγοράς. Π α τον έλεγχο των συν
θηκών ομαλού ανταγωνισμού κατέ
ληξε ο ν. υπουργός, συστήθηκε επτά
μελής επιτροπή από εκπροσώπους
ι)λο.ν των παραγωγικών τάξεων,

Στο Εφετείο
η εκδίκαση
μηνύσεως
εφημερίδος
Αναρμόδιο κηρύχθηκε το Τριμε
λές Πλημμελειοδικείο Αθηνών να
δικάσει τις τρεις μηνύσεις της εφημε
ρίδας »Έθνος» κατά των υπευθύνων
της «Μεσημβρινής» για »συκοφαντν
κή δυσφήμηση δια του Τύπου· επει
δή ο εκ των κατηγορουμένων κ. Παν.
Λαμπρίας απολαύει ως δικηγόρος εν
ενεργεΐα ειδικής διαδικασίας. Αρμό
διο δικαστήριο να τον δικάσει είναι
το Τριμελές Εφετείο καθώς και τους
συγκατηγορουμένους του για το
ενιαίο της κρίσης.
Οπως είναι γνωστό, η «Μεσημ
βρινή» εις δημοσίευμά της ισχυρίζετο
πως το «Έθνος» εκδίδεται με χρήμα
τα των Σοβιέτ.

«ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ '82»
Παρουσία του Πρωθυπουργού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 (ΑΠΕ)
Με την παρουσία του πρωθυ
πουργού kui υπουργού Εθνικής Αμύ
νης κ. Ανδρέα Παπανδρέου τερματί
στηκε χθές η μεγάλη διακλοδική εθνι
κή άσκηση «Αγαμέμνων '82» η επιτυ
χία της οποίας έδειξε τον άριοτο συν
τονισμό και των τριών όπλων των
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων,
Μετά τη λήξη της ασκήσεως επα
κολούθησε εντυπωσιακή παρέλαση
των τμημάτων που πήραν μέρος στην
άσκηση ενώπιον του κ. Παπανδρέου.
Η παρέλαση έγινε στην περιοχή του
χωριού Μεσορρράχη Σερρών και την
παρακολούθησαν υπουργοί, η ηγεσία
των ενόπλων δυνάμεων, βουλευτές,
νομάρχες, στρατιωτικοί ακόλουθοι
πρεσβειών, ενώ χιλιάδες λαού χειρο
κροτήθηκαν και επευφήμησαν τον κ.
Παπανδρέου και τα στρατιωτικό τμή
ματα.
Ο κ. πρωθυπουργός έφθασε οτη
Θεσσαλονίκη στις 9 το πρωί με αερο
σκάφος της πολεμικής αεροπορίας
συνοδευόμενος από τους υφυπουρ
γούς αμύνης κ. Αν. Δροσογιόννη και
Τύπου και Πληροφοριών κ. Λ.
Mupoóda και τον βουλευτή του
ΚΚΕ κ. Ν. Καλούδη. Στο αεροδρό
m a τον χ, Παπανδρέου υποδέχθηκε ο
υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Β.
Ιντζές. ο υφυπουργός Οικονομικών
κ Δ. Αημυσθενόπουλος και ο διοικη
τής του Γ'Σ.Σ. αντιστράτηγος Σουνδίας. Κατόπιν πήγαν με ελικόπτερο
στο παρατηρητήριο Σφελίνου Σερ
ρών και παρακολούθησαν την τελική
φάση της ασκήσεως.
Η όλη επιθετική ενέργεια εξελί
χθηκε κατά τρόπο άψογο και για μιά
ακόμη φορά διαπιστώθηκε ο υψηλός

βαθμός συνεργασίας στ ρυτού ξηρός
και αεροπορίας oto πεδίο της μάχης.

Μετά την τελική φάση ο κ.
Παπανδρέου και οι άλλοι επίσημοι
παρεκάθησαν σε γεύμα που παρέθεσε
ο διοικητής της μεραρχίας Σερρών
και κατόπιν πήγαν στη Μεσορράχη,
όπου παρακολούθησαν την παρέλα
ση.
Μετά τον τερματισμό της άσκησης
ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος
στον υποστράτηγο - διοικητή της
Μεραρχίας, που είχε την ευθύνη της
άσκησης, είπε τα εξής:
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
θερμά για την ευκαιρία που μας δώ
σατε να παρακολουθήσετε τη τελική
φάση αυτής της άσκησης. Δεν είμα
στε βεβαίως τεχνικά σε θέση να
μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά εκείνο
για το οποίο πραγματικά μπορούμε
να μιλήσουμε είναι ότι ήταν εντυπω
σιακή η συνεργασία του συντάγμα·
τος πεζικού και της αεροπορίας.
Λυπούμαι, που δεν μπόρεσα να παρα
κολουθήσω μεγαλύτερο μέρος αυτής
της άσκησης. Αλλά θα ήθελα να διαβεβατώοοι τον ελληνικό λαό, ύστερα
από τη βραχεία, έστω, παρουσία μου
εδώ, ότι αισθάνομαι περήφανος για
τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, στις
οποίες ο λαός έχει εναποθέσει to
τεράστιο, το ιερό έργο της διαφύλα
ξης της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας μας. της εθνικής-της ανεξαρ
τησίας και της τιμής του Έθνους.
Θερμές ευχαριστίες.

Κύκλωμα εξέδιδε πλαστά
πτυχία τεχνικών σχολών

Γο ένανι,μα για την έρευνυ απετέ- με ποιό τροπο θα έκαναν αντιγραφή,
λεσε η σύλληψη από τη Γενική χωρίς να γίνουν αντιληπτοί οπό τους
Ασφάλειυ Αθηνών του καθηγητή των επιτηρητές. Αλλά οι σπουδαστές που
ΣΕΛΕΤΕ Λναστ. Ν. Μποϋχλα, 13 εξετάστηκαν από την Αστυνομία, ο’ετών ποο κατελήφθη επ' αυτοφώρω παν όπ τους έλεγε όπ θα έπαιρναν το
πτυχίο οπωσδήποτε, όσο κακή κι ον
να παίνρει 35.000 δρχ. από ένα σπου
δαοτή για vu του εξαοφαλίσ«ι την έΥΐκιφαν, αρκεί να μην παρέδιδαν
τελείως λευκή κόλλα Και ακόμη Λη
επιτυχία στις εξετάσεις.
Ο Μπούχλας ουνελήφθη μέσα σε η εντύπωση που σχημάτισαν είναι
γραφείο που διατηρεί στον Πειραιά - πως οι εξεταστές ήταν «μιλημένοι».
οδός Σωτήρος Διός 7
με τίτλο
• Το γραφείο _. εξυπηρετήπεως, ο
«Κέντρο επαγγελματικής πληροφο- Μπούχλας το είχε ανοίξει το 1974.
ρήσεως και εξυπηρετήοεως νέων», Ό πως προκύπτει από ta βιβλία του.
όπου κατασχέθηκαν επίσης καταστά τότε η ταρίφα για τους υποψηφίους
σεις πληρωμών και εισπράξεων, ήταν από 7 μέχρι 12.000 δραχμές, γιο
μητρώα πελατών με 700 περίπου να φθασει ερέτος τις 35.000 δραχμές.
ονόματα και 400.000 δραχμές που
Από τη Γενική Ασφάλεια κατασχέ
φαίνεται ότι ήταν είσπραξη μιας μό θηκαν ήδη γραπτά προηγουμένων
νον ημέρας, δεδομένου ότι διανύομε εξετάσικον. από τον έλεγχο των
οποίων αναμένεται ό π θα καταστεί
περίοδο εξετάσεων.
Από τις καταστάσεις πληρωμών δυνατό να επισημανθούν και m
που αναφέρουν «καταβολές προς τρί- σύνεργο! too συλληφθέντος καθηγηtouç». αλλά και από καταθέσεις πελα τού.
• Εναντίον του Μπυΰχλα. α εισ
τών του σπουδαστών, προκύπτει àti
0 Μπούχλας πρέπει vu είχε ευρύ δί αγγελέας κ. Γ. Θευφανόπουλος
κτυο συνεργών, πιθανότατα μελών άσκησε ποινική δίωξη για απάτη a t
Μεταβατική περίοδος για την
Εθνικής Τραπέζης, την προσπάθεια των εξεταστικών επιτροπών. Ο ίδιος βαθμό κακουργήματος, παράβαση
ελληνική οικονομία, πρέπει να θεω
εκσυγχρονισμού της και κατέληξε ισχυρίστηκε στην προανάκριση ότι του νόμου περί μεσαζόντων και
ρηθεί το 1982 κατά την οποία γίνον
τονίζοντας την αισιοδοξία του για στοικ π»λάτεπ του nnlihe υποδείκνυε δωροδοκία.
ται προσπάθειες να αντιμετωπισθούν
την παραπέρα επιτυχή πορεία της και
επείγοντα προβλήματα, τόνισε στην
τον αποτελεσματικό ρόλο που θα δια
ομιλία του. προς τη Γενική Συνέλευ
δραματίσει στιι πλαίσια της γενικότε
ση των μετόχων της Εθνικής Τραπέρης κυβερνητικής πολιτικής
ζης. ο διοικητής της Κ· Γ. Α. ΜαγκάΣτη συνέχεια η γενική συνέλευση
κης.
των μετόχων ενϊκρινκ τον Ισολογι
Παράλληλα, είπε ο κ. Μαγκάκης
σμό της 31ης Δεκεμβρίου 1981 και
αναμένεται ότι Bu όημιουργηθαύν οι
τον απολογισμό της διαχειρίσεως του
προϋποθέσεις που θο επιτρέψουν στη
έτους 1981. Ακολούθησε η εκλογή
συνέχεια την εφαρμογή ενός μακρό
δύο τακτικών και δύο αναπληρωματι
χρονου προγράμματος για την ανα
κών ελεγκτών από το σώμα των
διάρθρωση των δομών της οικονο
ορκωτών λογιστών για τη διαχείριση
μίας και την επίτευξη ανώτερου επι
του έτους 1982.
πέδου αναπτύξεωςΣτη συνέλευση παρέστησαν ο
Για το 1981. ο κ Μαγκάκης επευπουργός Οικονομικών κ. Εμμ.
σήμανε ότι αυτό χαρακτηριζόταν από
Δρεττάκης. οι υφυπουργοί Οικονομι
αρνητικούς ρυθμούς αναπτύξεως. κών κ.κ. Δ. Τσοβόλος και Δ. Δημουψηλό πληθωρισμό, υποτονικότητα
σθενόπσυλος, ο γεν. γραμματέας του
Αναγνωρισμένη και σαν ομάδα παραγωγών σας
στις επενδύσεις, υποχώρηση των υπουργείου Οικονομικών κ. Ξ. Πελογνωρίζει
ότι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδάκι
αποδοχών των εργιιζομένων και ποννήσιος. οι διοικητές των Τραπε
νων
με
τους
ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο πλη ζών Ελλάδος κ. Γερ. Αρσένης, Αγρό
γεωργικών συνεταιρισμών.
ρωμών.
τικής κ. X. Ροκόφολλος, Κτηματικής
Στη συνέχεια Ο κ διοικητής ανα- «. Ν. Σκοιιλάς, ο πρόεδρος του Λ.Σ.
Ε π ίσ η ς σ α ς κ ά ν ο υ μ ε γ ν ω σ τ ό ό τ ι μ ε τ η ν π ρ ο σ κ ό 
φέρθηκε στις εξελίξεις που σημειώθη της Εμπορικής Τράπεζας κ. Κ. Βάϊμ
ισ
η
τ ω ν ρ ο δ ά κ ιν ω ν θ α κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι
καν στην Εθνική ΤΟ 1981 και στα τσος. ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονιπροβλήματα που αντιμετώπισε η νέα κής Λαίκής κ, Ε, Ποπιιγεωργίου, ο
διοίκησή της. Και ανέφερε χαρακτη πρόεδρος του Λ.Σ της Γενικής Τρά
ριστικά ότι το πλέον επείγον είναι πεζας κ. Ν. Παπαδάτος. ο διευθύνων
των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. σύμβουλος της Τράπεζας Πιστέ ως κ.
Πρώτο μέλημα της Τραπέζης ήταν η I Κακττόπουλος, ο διευθύνων σύμ
άμεση πιστωτική τους στήριξη, σε βουλος της 6 ΤΕΒΑ κ. θ . Καρρτζάς.
Ο ι δ η λ ώ σ ε ις θ α γ ίν ο ν τ α ι κ ά θ ε μ έ ρ α α π ό τ ι ς 8 π ,μ .
σημείο που να μπορέσουν va rwyt χί- ο β ντι πρόεδρος του Συνδέσμου
7
μ«μ. σ τ α γ ρ α φ ε ία τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Σ . Σ τ α θ μ ό ς
οουν τη λεπτουργέ τυυς. μέχρι va vi Ελληνικών Β«αμηχανιών
I Ε τι»
Β έρ ο ια ς τ η λ . 2 4 2 0 4
2 3 3 II - 23225.
νει η οριστική αντιμετώπιση του προ τος,υ πρόεδρος τόυ Π»οτεχνικού Επι
βλήματος.
μελητηρίου Αθηνών κ. Κ. Βογιατζής.
Α π ό τ η ν ο . Λ««ριβη
Τελειώνοντας ο κ. Μαγκάκης Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου
α ναφέρθηκε οτα γερά θεμέλια της Αθηνών κ. X θοοδωρίδης κ.ά.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ
Ο κ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Για την πορεία της
Εθνικής Τραπέζης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή

• ΛΑ OS >

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του Λ Η Μ. ΚΟ ΥΜΟΥΣΗ

i 234 5 í 789

Στην αιτιατική της δημοτικής
παληός δημοτικιστής.
Ευρωπαϊκό νόμισμα — Μισό απ'
το— μισό.
' Ηταν προσωποποίηση της νεότη
τας — Με άρθρο, ήταν μασκώτ
αγώνων.
Παληό ντουφέκι.
ΚΑΘΕΤΑ:
Ο Έλληνας αυτός γνωστός για τη
μόδα του διεθνώς,
Μ ιό αόριστη αντωνυμία στην
καθαρεύουσα — Βία... ατέλειωτη.
Εργαλείο του αγρότη — Ανήκε σε
μιά επταμελή ομάδα.
Νότα — 'Αρθρο ενικού.
Και σε πληρωμές αναφέρεται αυτό
(Κάθ.).
Στα ξένα μιά λέξη που σχετίζεται
και με την τηλεόραση — Της
δημοτικής μιά πρόθεση.
Μικρό κομμάτι γής (καθ.).
Η προέλευσή του από την αγριε
λιά, στην καθαρεύουσα (με άρ
θρο),
Σύνδεσμος που ήταν και στρατιω
τικός — Προηγούνται πολλών
σωματείων αθλητικών — Των
Αράβων γενάρχης.

7.
8.
9.
!.
2.
3.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Στη χώρα μας φέρνει αρκετό
συνάλλαγμα.
2. Αυτή, από τα προσόντα του κάθε
ατόμου — Κατά το... ήμισυ καλά.
3. Ανάστροφη βιβλιογραφική προσ
τακτική — Μεταξύ τα>ν αγρών
υπάρχει (καθ.).
4. Αρχικά κόμματος που δεν υπάρ
χει πιά (αντίσςρ.) — Έ τσι αρχίζει
το... τζιτζίκτ.
5. Μιό δημοκρατία στη Σοβιετική
Ένωση.
6. Αυτά τ' αρχικά καταργήθηκαν —

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΜΠΟΥΑΕΣ 2. ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΑΑΡ 3. Λ(Ε)Ν(Α) - ΙΝΡΑ
ΙΑΝΟΣ - Τ(Υ)ΧίΗ> 5. ΑΓΟ - ΔΑΣΟΣ 6. ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΚΑΟΥΖΙΟ 8. ΣΡ - ΝΤΟ 9. ΣΥ - ΑΗΡ - ΕΚ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ 2. ΠΑΝΑΓΙΑ 3. ΟΣ - ΝΟΜΟΣ 4. ΥΟΠΟ
ΟΥΡΑ 5. ΛΚ - ΣίΕ)ΔΙΛ)Λ(Α)Ζ 6. ΑΕΙ 7. ΣΑΝ - ΣΠΟΝ
ΑΡΤΟΝ - ΤΕ 9. ΑΡΑΧΣ - ΡΟΚ.

4.
7.
8.

• .
απο μέρα... σε με pa
¡dsite

ΜΑΘΑΙΝΕ
• Το κινέζικο ιδεόγραμμα που ιράνειά του η θερμοκρασία κυμαίνεται
σημαίνει «γυναίκα» σημαίνει επίσης από 370-480 βαθμούς Κελσίου.
και «στυχία» και «συμφορά». Και
μονάχα όταν βρίσκεται διπλό μέσα
στο ιδεόγραμμα που σημαίνει «σπίτι»
παίρνει τη σημασία του «κάτι καλό».
•
Στις δύο πιό γνωστές όπερες
του Μπελλίνι στην υπνοβάτιδα και
τη Νόρμα δεν υπάρχει ρόλος βαρύτο
νου. γιατί ο Μπέλλ Ινιλγίο πριν γρά
Ό π ο ιο ς έχει πάρα πολύ καλούς
φει αυτές τις όπερες είχε αντιμετωπί
Φίλους, είναι ή πάρα πολύ πλούσιος
σει την έξαλλη οργή ενός ζηλιάρη ή πάρα πολύ φτωχός.
βαρύτονου κι έτσι ορκίστηκε να απο
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ
κλείσει οριστικά ρόλους βαρύτονου
από τα έργα του. Αργότερα όμως πά
Δ ια β ά κ χ Β
τησε τον όρκο του με τους Πουριτα
καί Ο ια δ ίδ ε ε Β
νούς.
• Στον πλανήτη Αφροδίτη δεν
ΐή ν
ο ναι δυνατό να υπάρχει νερό σε υγρή
« ρ η μ ε ρ ί β α μ α ς ;!
ή στέρεη κατάσταση, γιατί στην επί-

«ΟΣΜΗ ΕΥΩΔΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗΣ»
ΣΤΗ Ν Η Μ Α Θ ΙΩ Τ ΙΚ Η ΓΗ
Ό σο απομακρύνεται κανείς από
την πόλη και ανεβαίνει τις νηλές
κορφές των βουνών μας, τόσο πιο
ελεύθερα αναπνέει και τόσο πιο
βαθειά μπαίνει στο μυστήριο της
δημιουργίας του Θεού.
Και δεν είναι μονάχα το θυμάρι και
η ικπσκομηλ.ιά και οι ποικίλες ανοι
ξιάτικες ευωδίες, είναι πάνω από όλα
η μυστική οσμή και το πνευματικό
θυμίαμα των Μοναστηριών, των
εξωκκλήσιών, των Ναών των
Χωριών μας, είναι το θυμίαμα που
αναδύεται από τις καρδιές των αγνών
εκείνων πιστών χριστιανών, που
ζούν μέσα τους την πνευματική
ομορφιά των παραδόσεων μας, και
κατευθύνεται προς τον Μεγάλο
Δημιουργό.
Κι όταν λέμε «παραδόσεις» δεν
εννοούμε το νεκρό εξωτερικό διάκο
σμο της ζωής αλλά την ίδια τη ζωή.
έτσι όπως ξεπεηέται από τα υπαρξια
κά βάθη της Εθνικής μας ψυχής και
Φυσιογνωμίας, από τα βάθη που δια
μόρφωσε, αιώνες τώρα η ορθόδοξη
πίστη, λατρεία και ζωή μέσα στο λαό
μας.
Τα συναισθήματα αυτά νειώθει
κανείς πάντοτε, ιδιαίτερα σήμερα,
όταν μέσα στη στείρα και άγονη υλι
στική εποχή μας βρεθεί μπροστά σε
μια πνευματική όαση, όπως αυτή που
συναντάει κανείς στο πανοραματικό
και εξαίσιο υψήπεδο του Βερμίου
ανάμεσα στα χωριά Τριπόταμος και
Κομνήνιο, όπου το κτήμα της αδελ
φότητος «ΠΕΛΕΚΑΝ».
Τη Δευτέρα, 7-6-82, γιορτή του
Αγίου Πνεύματος, βρέθηκα με την
οικογένεια μου μέσα στην πνευματι
κή αυτή Ό αση σε μια ολόδροση και
ολοκάθαρη ατμόσφαιρα, όποο δεν
φθάνουν οι φωνές της καθημερινότη
τας και οι αναθυμιάσεις της φτηνής
ζωής μας.
Λίγες αφιερωμένες αδελφές με την
πνευματική καθοδήγηση του Αρχι
μανδρίτη - Πρωτοσυγγέλλου της
Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας και
Ναούσης π. Αμβροσίου, καταξιωμέ
νου κληρικού, ευσεβούς και ταπεινού
ιερωμένου, και τη βοήθεια πολλών
επώνυμων και ανώνυμων ευσεβών
χριστιανών της περιοχής μας, έχτι
σαν μέσα σ' ένα χρόνο ένα ωραιότατο
εξωκκλήσι, με σχέδιο παραδοσιακό,
προσαρμοσμένο στο περιβάλλον, με
νάρθηκα, πεζούλια, ξυλόγλυπτο τέμ
πλο. στασίδια κ.λ,π. Επίσης υπάρχει
ένα διόροφο ησυχαστήριο των αδελ
φών και προβλέπονται και άλλα κτίσματα για να συμπληρώσουν την όλη
αξιέπαινη προσπάθεια, που θα ανα
δύει «οσμήν ευωδίας πνευματικής»
μαζί με το όλο ιεραποστολικό έργο
της αδελφότητος. Ο θαυμασμός και
τα συγχαρητήρια όλων των προσκυ
νητών, όσοι είχαμε τη χαρά να λει
τουργηθούμε στην πρώτη κοτανυκτικότατη Θεία λειτουργία, εκεί στο
γραφικό αυτό εξωκκλήσι, που είναι
αφιερωμένο στο Ό νομα της Αγίας

Τριάδος. δεν μπορούν να εκφρα
στούν ούτε με. λόγια ούτε με το ταπει
νό αυτό σημείωμα.
Έ να πλήθος ευσεβών χριστιανών
από τη Βέροια τη Νάουσα και τα
περίχωρα συγκεντρωθήκαμε εκεί για
να
αναπέμψουμε
ευχαριστήριες
προσευχές στον Κύριο και να εκδη
λώσουμε έτσι τα αισθήματα ευγνωμο
σύνης στον Θεό, που και σήμερα, μέ
σα σε μια υλόφρονα εποχή, διατηρεί
και ενισχύει το «λείμμα» των ορθοδό
ξων ψυχών και που σε πείσμα των
αρνητών και άπιστων, οι οποίοι
κινούνται με το σύνθημα «γκρεμείστε
τις εκκλησίες» ο ορθόδοξος χριστια
νικός λαός κτίζει εξωκκλήσια και
ησυχαστήρια, που αποτελούν πνευ
ματικές οάσεις μέσα στην απέραντη
πνευματική ερημιά του 20ου αιώνα.
Ζούμε σε εποχή τρομερής σύγχυ
σης. Η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν
είναι οδηγός της σκέψεως των πολ
λών, η διδασκαλία του Χριστού
παραθεωρείται και η Εκκλησία υβρί
ζεται και προπηλακίζεται.
Ανεύθυνες κουβέντες και κατακρίσεις μονόπλευρες επαινούνται, φθά
νει να είναι κατά της Εκκλησίας.
Ό μω ς ξεχνούν, πως η Εκκλησία
είναι Θεοϊδρυτος θεσμός και «πολεμουμένη νικά, υβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται». Ο δε ιδρυτής και
βΡΧΠνός της Χριστός, είναι ο γρανι
τώδης βράχος πάνω στον οποίο θα
συντρίβουν τα αφρισμένα κύματα
των εχθρών και πολεμίων Της.
Ας γκρεμίσουν οι άπιστοι τις
ϊκκλησιές μέσα στις πόλης, ακόμη
και τα εξωκκλήσια πάνω στα βουνά,
να ξεριζώσουν όμως την πίστη και
την ορθοδοξία μέσα από τις καρδιές
του Ελληνικού λαού δε θα μπορέ
σουν. Το μήνυμα έρχεται από την
ίδια την ιστορία της Εκκλησίας του
Χριστού.
_
Νιτσιος θ ω μ ά ς

___

καθηγητής

ΓΙΑ 0 / \ υ ΙΟ ΝΟΜΟ
100
ΑμΐΟΊ) Δ ρά ση
121
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Π υροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
22.222
Πυροσβεστική
22.505
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
125
‘Υδρευση
25 749
24.444
Ο.Σ.Ε (σταθμός)

323 π.Χ. πέθανε στη Βαβυλώνα ο Μέγας Αλέξανδρος, ιο άξιο τέκνο της
Μακεδονίας μας. που διέδοσε τον
ελληνικό πολιτισμό στα βάθη της
Ασίας και συνετέλεσε πάρα πολύ
στον εκπολιτισμό της ανθρωπότη
τας.
1502 Ο Χριστόφορος Καλμβος ανακάλυ
ψε το νησί της Μαρτινίκας.
1547 Η Ουγγαρία και η Τουρκία υπέγρα
ψαν πενταετή ανακωχή.
1653 Ο βρετανικός στόλος νίκησε τοος
Ολλανδούς.
1721 Η Αγγλία προσχώρησε στη συνθή
κη της Μαδρίτης με την Ισπανία
και τη Γαλλία.
1821 Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Ιά
σιο της Μολδοβλαχίας.
1825 Οι Δ. Υψηλάντης και Κ. Μαυρομι
χάλης με 480 άνδρες αναχαιτίζουν
την εμπροσθοφυλακή του Ιμπραήμ
κοντά στους Μύλους και την ανα
γκάζουν ν' αλλάξει πορεία.
1830 Το πρώτο αντάρτικό σώμα από την
ελεύθερη Ελλάδα από 10 άνδρες
διαβαίνει την ελληνοτουρκική
μεθόριο και εισέρχεται στη Λυτ.
μακεδονία.
1839 Παραιτήθηκε ο βασιληάς Μίλ-ος της
Σερβίας υπέρ του γιού του Μιλάν.
1916 Ο Γιάν Σμάτς κατέλαβε την πόλη
Βίλκεσταλ στη γερμανική Δυτική
Αφρική.
1951 Ο Ήμον ντε Βαλέρα επέστρεψε
στην εξουσία, στην Ιρλανδία.
1956 Τα τελευταία βρετανικά στρατεύμα
τα εγκατέλαιψαν τη Διώρυγα του
Σουέζ.
1959 Η Κίνα υπέγραψε εμπορική συμφω
νία με την Κεϋλάνη.
1973 Οι ΗΠΑ, το Βόρειο Βιετνάμ, ίο Νό
τιο Βιετνάμ και οι Βιετκόνγκ υπέ
γραψαν νέα συμφωνία στο Παρίσι.
1974 Στη Δημοκρατία της Υεμένης ο
στρατός ανέλαβε την εξουσία μετά
από αναίμακτο πραξικόπημα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΡΦΩΣΗ
Ο μικρός Λάκης ρωτάει τον
μπαμπά του:
- Μπαμπά, τι είναι ηλεκτρισμός;
- Είναι... είναι.,. Δεν ξέρω τί είναι.
— Τί είναι ατομική ενέργεια;
- Δυστυχώς ούτε αυτό το ξέρω...
- Μήπως ξέρεις τί είναι δορυφόρος;
— Δορυφόρος είναι.... είναι,..
Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η
μαμά:
— Λάκη,. σταμάτα πιά να κουράζης
τον μπαμπά με τις ερωτήσεις σου.
Και της λέει ο μπαμπάς;
— Μα άν δεν με ρωτήσει πώς θα μορ
φωθεί;
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Έ να χρόνο μετά τον γάμο τους,
δύο σύζυγοι τσακώνονται. Οι σκηνές
που δημιουργούν είναι δυσάρεστες.
Σε μιά από αυτές ο σύζυγος ξεσπάει:
— Καταραμένη να είναι η ημέρα που
σε παντρεύτηκα!
- Γιατί χρυσέ μου; κάνει η σύζυγος
πικραμένη. Μην καταριέσαι την ημέ
ρα αυτή, που είναι η μόνη ευτυχισμέ
νη από όσες ζήσαμε μαζί...

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 13

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13

ΚΡΕΑ ΤΑ
Λ ΙΜ Ν ΙΩ Τ Η
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά ·
κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕ!
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ÉINAI
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
4.20 ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑΛΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΤΗΣ ΘΙΚΑ
7.35 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

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

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14

5.40 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
6.10 Ο ΣΑΤΟΥΡΝΕΝ ΚΑΙ
01 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
7.05 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
7.35 Η EFT ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.05 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10.20 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.00 01 ΕΠΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!
ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
7.45 ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΡΕ
8.15 01 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
8.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.00 ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.90 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

x m x m m

œ

ΛΟΥΛΟΥΔΕΝΙΟ ΣΠΙΤΙ
Είναι ο πιο κατάλλ.ηλος καιρός για
να γεμίσουμε το σπίτι με λουλούδια.
Μπουκέτα που σκορπούν ολόγυρα τ'
όμορφο άρωμά τους και φέρνουν την
άνοιξη μέσα στο σπίτι.
Βρείτε χαμηλά πήλινα δοχεία και
προσπαθήστε να συνδέσετε μπουκέτα
σαν αυτά της εικόνας.
• Υάκινθοι που δεν έχουν ανοίξει
ακόμα, ένα μικρό μπουκετάκι κρινά
κια κίτρινα και ένα μεγάλο κόκκινο
λουλούίδι (γλαδιόλα, ή ιβίσκος) μαζί
με πλατιά πράσινα φύλλα, θα φτιά
ξουν αυτό το μπουκέτο.
• Λευκά κρινάκια, τουλίπες και
ζουμπούλια, μέσα σε φύλλα πεύκου
στη βάση και κλαδάκια κισσού.
• Έ να ψηλό κλαδί, με μικροσκοπικά φουντωτά λουλουδάκια και στη
βάση του κρινάκια κι ανεμώνες συν
θέτουν αυτό το βάζο.
• Φύλλα φτέρας και μικρά μπουκετάκια από κίτρινα λουλουδάκια μέ
σα στα πλούσια πράσινα φύλλα τους,
φτιάχνουν το συμπαθητικό μπουκέ
τα κι.
• Έ να βάζο με πολλά λουλούδια
της εποχής, πριμούλες. λειριά, τουλί
πες και πολλά πράσινα φύλλα.
• Πολύ όμορφα φαίνονται στη
γλάστρα οι μικρές πετρούλες. Έξω

απ την αισθη-πκή είναι και πολύχΡ^
σιμες γιατί βοηθούν τα λουλά»®·®
και ιδιαίτερα το φίκο, να κρατούν την
απαραίτητη υγρασία τους.

• Ψηλά κλαδιά με ζωηρόχΡ®θβ
λουλούδια και μικρό κίτρινο μ που*·'
τάκι. Παράλληλα, συμπληρώνονται
με φύλλα από εξωτικά φυτά)

Π ΛΕΙΣΤΗ ΡΙΑΣΜ Ο Σ
Αριθμός 172
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΕ1ΣΤΗΡΙΛΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ

Ο παρά τιο Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Παναγιώτης
Κων/νου Κουπίδης ιος επί τη; εκτελέσεως τοιοότος όηλοποιώ ότι την (20ην)
εικοστήν του μηνάς Ιουνίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βεροία
και εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων
του πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη tóπον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλιανού
Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου ενώ
πιον του νομίμου αναπληρωτού του, τη
επισπεύσει του δανοστού Σπυρίδωνα
Λαπατίνα. κατοίκου Βέροιας δικαιουμέ
νου λαμβάνετν παρά του Οφειλέτου του
Γεωργίου Κυνηγού κατοίκου Βέροιας το
επιτασσόμενον ποσόν των δραχμών
31.750, νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως,
πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ δρα
χμών 1000 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτε
λέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυιού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ'
αριθμ. 668/1981 Διαταγής πληρωμής του
κ. Ειρηνοδίκου Βέροιας και της σχετικής
προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης
επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο δει
κνυται εκ τη; υπ αριθμ. I231/4-I-I982
εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτοδικών
Παναγιώτου Κουπίδη εκτίθενται εις δημό
αιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα
κάτωθι κινητά του ανωτέρω οφειλέτου
κατασχεθέντα δυνάμει της υπ αριθμ.
169/26-5-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς
μου. Ήτοι: Εκατόν είκοσι (120) καθίσμα
τα μονό μεταλλικά με επένδυση βελούδο
γκρι σκούρο, μεταχειρισμένα εν καλή
καταστάσει. Εξετιμήθη έκαστον κάθισμα
αντί δραχμών 400 και ως σύνολον αντί
δρχ. 48.000.
ας άτρωτη προσφορά οια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαότη
του 1/2 της γενομένης ικομήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 24.000 ■ Η
κατακύρωσις γενήοεται εις τον προσοέ
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως -γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς κληοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβα παρ'
έκαστου πλειοδότου χρημαηκάς εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο οπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αιιελητί ας το Δημόσιον

Ταμείον (Γραψείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσνομίζιον και το σχετικά’
γραμμάτων εις τον επί του ,r*£10T’¡ÍÍÍ1
ομού υπάλληλον, άλλως ενεργηθηυλϊ*
αναπλειστηριασμό; και αυτού τα εξρά®
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυΚΗ1
αναγκαστικιός και δια προσωπικής
κροτήσεως. Εις -εριπτωσιν μη
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισ**·λ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλ-ειοτήΡ·®'
σμα εις την ατταίτησίν του. Τα κηρό**1®
δικαιώματα ως και του επί τού πλεισΤΦ
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν ΐ0ν
τελευταίον πλειοδότην. Το φερίγΥ»®**
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτάγ
κρι'σεως του επί τοο πλειστηριαββά®
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλάθ*·
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηΡ·®^
σθησομένης ως άνω περιουσίας, ά*®’
προαέλθουι και πλειόδοτήσωαιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ήμ4ρ°ν
και ώραν.
O cm της εκτελέσεως
Δικοστικός Επιμελητής

Γ1ΛΝΆΓ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ

Ο ΑΓ ΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
Διονυσίου και της Ολυμπίας το
νος Πάπαρη γεννήθήΥε και κατο*
στη Βέροια και η ΑΝΑΓΝΩΤΪ
ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σωκράτη'
της Αμαλίας το γένος Κοτσάνη Υ1
νήθηκε και κατοικεί στο Ά ργος Οι
σηκό πρόκειται να παντρευτούν '
ο γάμος θα γίνει στη Βέροια.

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ^
ΝΗΣ του Αλεξάνδρου και
Μαρίας το γένος Σούγγαρη γεννω^
κε και κατοικεί στη Νάουσα
ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΜΗΝΑΡΕΤΖΗ
Χρήστου και της Ευανθίας το
Οικονόμου γεννήθηκε και κατΟ’
στη Βέροια πρόκειται να π(,νιΡω
τούν και ο γάμος θα γίνει στη
σα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051
Θ Ε Ρ ΙΝ Α Υ Π Ε Ρ Ε Ν ΤΑ ΤΙΚ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ και Γ Α Λ Λ ΙΚ Η Σ

Ρεκτιφιέ
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ ¡
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩ Ν

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
18 0
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

Σε τρεις μήνες η ύλη μιας χρονιάς
(με ενδιάμεση διακοπή για ξεκούραση)
Μ ή χάνετε το καλοκαίρι σας
αλλά επ ω φ εληθείτε

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ &
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25J44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΎΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ Αλεξάνδρου 1 7 rr^A. 29-231
ΒΕΡΟΙΑ
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Α ά Β ε ΐε δ έσ εις...

0

Γ ΙΑ έ ν α π ε ρ ί π ο υ μ ή ν α τ ό « μ α γ ι κ ό κ ο υ 
τί» θ ά ε ί ν α ι ό ά χ ώ ρ ι σ τ ο ς σ ύ ν τ ρ ο 
φός μ α ς , κ α θ ώ ς σ χ ε δ ό ν κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς θ ά
είναι οί « ζ ω ν τ α ν έ ς » τ η λ ε ο π τ ι κ έ ς ά ν α μ ε τ α δ ό ο ε ις _τών μ ε γ ά λ ω ν α ν α μ ε τ ρ ή σ ε ω ν
το& Ι2 ο υ Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Κ υ π έ λ λ ο υ .
ΣΥΝΟΛΙΚΑ θ ά μ ε τ α δ ο θ ο ύ ν 36 π α ι χ ν ί 

δια, ά π ό τ ά ό π ο ι α 32 « ζ ω ν τ α ν ό » κ αί 4 μ α 
γνητοσκοπημένα.
ΣΤΟΝ α ν α λ υ τ ι κ ό π ί ν α κ α π ο ύ δ η μ ο σ ι 
εύ ο υ μ ε, μ π ο ρ είτε ν ά 6 ρ ή τε ολο τό π ρ ό 
γ ρ α μ μ α τ ο ύ Μ ο υ ν τ ιά λ κ α ί τ ο ύ ς α γ ώ ν ε ς
π ο ύ θ ά δ ε ίξ ο υ ν τά δ ύ ο κ ανάλια.

Γ
Προκριματικός γύρος
ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜ. ΠΡΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ

13/6............ 21.00 (ΕΡΤ)....................Βαρκελώνη............... Αργεντινή — Βέλγιο:.......................Γ'
14/6............ 18.15 (ΥΕΝΕΔ).............. Βίγκο....................... Ιταλία — Πολωνία............................Α’
14/6............ 22.00 < Ε Ρ Τ ) . ........... Σεβίλλη -...................Βραζιλία — Σ. "Ενωση.............. .ΣΤ'
15/6.......... 18.15 (ΕΡΤ)....................Κ ορουνια................. Περού— Καμερούν....................... Α'
15/6.......... 22 00................................Έ λτσ ε......................Ουγγαρία — Σαλβαδόρ................... Γ'
15(6........... 22.00 (ΥΕΝΕΔ)............... Μάλαγκα..................Σκωτία — Ν.Ζπλανδία.................... ¿Λ
16/6...........16.15......... .....................Χιχόν. .....................Δ. Γερμανία — ’Αλγερία....................Β]
16/6..........22.00 (ΕΡΤ)...................... Μπιλμπάο................ ’Αγγλία— Γαλλία............................ Δ
17/6...........18.15. . ........................ Ό βιέδο.................... Χιλή — Αύστρία........... .....................Β’
17/6............ 18.15 (ΕΡΤ)....................Βαλαδολίδ................Τσεχοσλοβακία — Κουβέιτ-----; . . . Δ
17/6........... 22.00 (ΥΕΝΕΔ)..............Σαραγόσα.................Γιουγκοσλαβία — Β. Ιρλανδία........ Ε'
18/6............ 18.15 (ΥΕΝΕΔ).............Βίγκο........................ Ιταλία - Περού.....................
18/6............22.00 (ΕΡΤ)....................Σεβίλλη................. Βραζιλία — Σκωτία............................. ΣΤ’
19/6 (·)....16.15 (ΕΡΤ βίντεο)....... Άλικάντε..................Αργεντινή — Ο υγγα ρία ..................Γ'
19/6....... ;.18.15................... ...........Κομούνια..................Πολωνία— Καμερούν.......................Α;
19/6........... 22.00...............................-Ελτοε..................... Βέλγιο - Σαλβαδόρ.........................- Γ
19/6........... 22.00...............................Μάλαγκα..................Σ. ' Ενωση — Ν.Ζηλανδία................ΣΤ
20/6.......18.15 (ΕΡΤ).....................Μπιλμπύο................ Αγγλία — Τσεχοσλοβακία............ Δ20/6...........18.15*..............................Χ ιχόν..................... Δ. Γερμανία — Χιλή.......................... Β’
20/6...........22.00 (ΥΕΝΕΔ)............... Βαλένθια..................Ισπανία — Γιουγκοσλαβία.............
21/6....... 18.15............................... Βαλαδολίδ...............Γαλλία — Κουβέιτ . ........................ Δ]
21/6.......... 22.00...........................„-.Σαραγόσα,·............. 'Ονδούρα — Β. Ιρλανδία................ Ε"
21/6 (·)....22.00 (ΕΡΤ βίντεο)...'...Ό βιέδό.-................ ’Αλγερία — Αΰοτρία........................ Β*
22/6 ........ 22.00*.............................. "Ελτσε..................... Βέλγιο — Ουγγαρία...........................~
22/6.......... 22.00 (ΕΡΤ).................... Μάλαγκα..................Σ. "Ενωση — Σκωτία........................ ΣΤ'
23/6 (*).... 17.45 (ΕΡΤ βίντεο)......Κ ορουνια........ Περού— Πολωνία...................................Α'
23/6.......... 18.15......................... Βίγκο.............................’Ιταλία — Καμερούν......................... Α’
23/6.......... 22.00 (ΥΕΝΕΔ)................ Άλικάντε............... ’Αργεντινή - Σαλβαδόρ.................. Γ
23/6.......... 22.00. . ...................... Σεβίλλη.................. Βραζιλία— Ν.Ζηλανδία..................ΣΤ
24/6.......... 18.15 (ΕΡΤ)....................Βαλαδολίδ...............Γολλια — Τσεχοσλοβακία.................Δ
24/6.......... 18.15................................Ό βιέδο.................... Αλγερία — Χιλή.............................. Β’
24/6.......... 22.00............................... Σαραγόσα................'.Ονδούρα — Γιουγκοσλαβία............. Ε]
25/6.......... 18.15 (ΕΡΤ).................... Χιχόν:..................... Δ.Γερμανία —Αυστρία..................... Β
25/6.:....... 18.15............................... Μπιλμπάο................ ’Αγγλία — Κουβέιτ............................Δ*
26/6 (·)...,16.15 (ΕΡΤ βίντεο)........ Βαλένθια................... Ισπανία— Β.’Ιρλανδία................. Ε’
(*) Οί 4 άγώνες πού σημειώνονται μέ άστερίσκο γίνονται τήν προηγούμενη ήμερα καί μεταδί
δονται σέ «βίντεο». Τό μάτς ’Αλγερίας — Αύστρίας μεταδίδεται αυθημερόν, άλλό με 4ωρη κα
θυστέρηση.
. '·
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΡΟΣ

ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑ
28/8........... 18.15
2 8 « .;........ 22.00
29/6........... 18.15
29/6........... 22.00
1/7............18.15
1/7............ 22.00
2/7........... 18.15
2/7........... 22.00
4/7............18.15
4/7........... 22.00
5/7............18.15
5/7........... 22.00

ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ

(ΥΕΝΕΔ).........
.Μαδρίτη (Καλντερδν)...2ος Β — 2ος Δ.........4ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ)..............
Βαρκελώνη (Νόου Κάμπ)1ος Α — 1ος Γ........ 1ος ΠΡΟΗ Μ.
(ΕΡΤ)............
Βαρκελώνη (Σαρρία). ...2 ο ς Α — 2ος Γ........ 3ος ΠΡΟΗΜ.
(ΥΕΝΕΔ).........
Μαδρίτη (Μηερναμπέου)ΐος Β — 1ος Ε.........2ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ/..............
Μαδρίτη (Καλντερόν)...2σς Β —Ί ο ς Ε .........4ος ΠΡΟΗΜ.
(ΥΕΝΕΔ).«.... ’ Βαρκελώνη (Νόυ Κάμπ). 1ος Α — 2οςΣΤ.----- 1ος ΠΡΟΗΜ.
(ΥΕΝΕΔ).........
Βαρκελώνη (Σαρρία)— 2ος Α — 1 ο ςΣ Τ ..... 3ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ)..........
Μαδρίτη (Μπερναμπέου)1ος Β — 2ος Ε..........2ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ)..............
Μαδρίτη (Καλντερόν)...1ος Ε — 2ος Δ..........4ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ).............. 'Βαρκελώνη (Νόου Κόμπ)2ος ΣΤ — 1ος Γ ..... 1ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ,..............
Βαρκελώνη (Σαρρία)— 1ος ΣΤ — 2ος Γ ..... 3ος ΠΡΟΗΜ.
(ΕΡΤ). ...........
Μαδρίτη (Μπερναμπέου)2ος Ε — 1ος Ε.........2ος ΠΡΟΗΜ.

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΣΤΟΝ Γ.Α.Σ.
«ΒΕΡΟΙΑ»
Ανακοινώθηκε από τον Γ.Α.Σ.
«ΒΕΡΟΙΑ· ότι από τις 17/6/82 ημέρο
Πέμπτη θ’ αρχίσουν οι προπονήσει;
των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών
που σήμερα ανήκουν πε σωματεία
της ΕΠΣΚΜ και επιθυμούν να αγωνιαθούν με τα χρίσματα της Βέροιας.
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να
βρίσκονται στο Εθνικό Γυμναστήριο
της Βέροιας στις 5 το απόγευμα,
έχοντας μαζύ τους την αθληπκή τους
περιβολή.

Τα παιχνίδια
που θα δείξη
επί πλέον η
Γιουγκοσλάβικη

τ.ν.

ΑΦΟΙ
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Μεγάλος τελικός
11/7..........21.00 (ΕΡΤ) ΜΠΕΡΝΑΜΠΕΟΥ: Οί νικητές τών ημιτελικών.

Π ΛΕΙΣΤΗ ΡΙΑΣΜ Ο Σ
Ο καρά τω Πρωτοδικεία) Βέροιας
*^β° Τ'κός Επιμελητής Δημήτριος Πανιι, , lQ9 Αγγελόκουλος ως επί της εκτελεΤι* Ι010ύ'ος δηλοποιώ ότι την (20ην)
■ * * * του μηνός Ιουνίου 1982 έτους
, tpuv Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
„!'■ uixpi 12ης μεσημβρινής εν Βεροία
t[J £<ς την αίθουσαν των συνεδριάσεων
*ο'ν ^·>ωτ°5ικείου Βέροιας ως συνήθη ιό·
ν των πλειστηριασμών ενώπιον του
|| μί'(,λαιοςράψου Βέροιας Χαρίτωνος
β ’'«Χρύσανθού μις επί του πλειστηριαυπαλλήλου ή loiitou κωλυόμενου
>πιον ταυ νομίμου αναπληρωτού του,
εκιοπεύσει του δανειστού Κων/νου
λ

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
Ma s s e y
f e r g y n s o n 135
και άλλες μάρκες

ΑΦΟΙ Φ Α Ν ΤΙΔ Η Ο.Ε.
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 7-ΓΚΥΔΡΑ
ΤΗΛ. 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνοδικείου)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 1 3 2 1 5 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 24 7 8 4
Ζ3628 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 1 7 O ta νίκης.

Χ Ω Ρ Ο Σ Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ
160 τ.μ. ενοικιάζεται σε δύο ορόφους (κατάστημα και αίθουσα) μι
εσωτερική σκαλα. Πληρ, τηλ, 031/315238, 650288 και Βκροίας 27965»!

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α
στον Προμηθέα (στην πλαγιά) 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λσυί
κατασκευή. Πληρ. τηλ. 031/515238. 6502*8 και Βεροίας 27969.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. ΤΤληροφσ
ρίες στο τηλέφωνο 26.511. ώρες εργάσιμες.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ
Ενοικιάζονται τέσσερα γραφεία, 45 τ.μ. το καθένα, στην οδό Βενι
Γέλου 6 στη Βέροια. Πληροφορίες ατο τηλ. 28*88.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θεσ/νΙκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
2 2 5 8 6 Βέροια.

VC Τ Α Η >—) - Κ Α β Π ά Τ Ί Α Ί Φ Α Η ΐ Η Υ ι Α ΜΑ * 8 4 ο Ν ι Α 4 Α · Ε
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•10/7._____ 21.00 (ΕΡΤ) ΠΕΡΕΖ Άλικάντε: 01 ήττημένοι τών ημιτελικών.

Πελαγίδη, κατοίκου Αθηνών δικαιουμέ
νου λυμβάνειν παρά του οφειλέτου του
Γεωργίου Κυνηγού, κατοίκου Βέροιας το
επιτιισσόμενον ποοόν των δραχμών
32.000, νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως,
πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ δρα
χμών 1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειπτηριασμού μέχρι τέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεοιν της
υπ'οριθμ. 624/1981 Διαταγής πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
και της σχετικής προς τον άνω οφειλέτην
κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρω
μήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ αριβμ.
7631β/3 11-1981 εκθέσεως επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Λημητρίου Τσορμπατζιδη
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν

Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ert t r r m u í o j f

Μικρός τελικός

Αριθμός 389

t A

ΐ 1 ΟΑ ο r i i Μ ρ i

8/7..— ..18.15 (ΕΡΤ) ΝΟΎ' ΚΑΜΠ: Νικητής 1ου 'Ομίλου — Νικητής 3ου
8/7_____ 22.00 (ΕΡΤ) ΠΙΘΧΟΥΑΝ Σεβίλλης: Νικητής 2ου — Νικητής.Αου

'(ΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
■ΆΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

T

τα με μια αισιοδοξία, που δεν υπήρχε
τα προηγούμενα χρόνια.
ΓΓ αυτό το σημερινό ρεπορτάζ,
έχει τον χαρακτήρα του παναλέξανόρινού συναγερμού, στο χώρο του
ποδοσφαίρου, που εκφράζεται από
τον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. Ας ξεκινή
σουν tic προσπάθειες τους τα πρόσω
πα που αποτελούν την οικονομική
επιτροπή, και να είναι βέβαιοι, ότι οι
φίλαθλοι είναι έτοιμοι ν' ανταποκρι
θούν στο κάλεσμά τους, που η'ναι
συνηφασμένο με τις μεγάλες προοδο
κίες που έχη για την νεα περίοδο ο
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. Η συνένωση
όλων των παραγόντων, στην κοινή
αυτή προσπάθεια, είναι το καλύτερο
πιστοποιητικό για την επιτυχία που
αναμένεται από όλους. Εμπρός λοι
πόν όλοι, παράγοντες και φίλαθλοι
για την δημιουργία της μεγάλης Αλεξόνδρηας με στόχο την άνοδο της
ομάδος στη Β' Εθνική.
Εμείς από την πλευρά μας, όπως
βλέπουμε τα πράγματα, το όνειρο
αυτό, θα γίνει πραγματικότης.

Μ ικρές Α γ γ ελ ίες

Εκτός των αγώνων του Παγκο
σμίου Κυπέλλου που θα μεταδοθούν
απ’ τα δυο κανάλια της ελληνικής
Τ.ν. (ΕΡΤ ΥΕΝΕΔ) και που πολλά
απ’ αυτά θα δείξη και η γιουγκοσλα
βική Τ.ν. η τηλεόραση της γειτονι
κής χώρας θα μεταδώση ακόμα τα
εξής παιχνίδια της πρώτης φάσης:
Τετάρτη 16/6 9.50 μ.μ. Ισπανία Ονδούρα.
Πέμπτη 17/6 6,05 μ.μ· Χιλή - ^ΐ£ ε^^ \)χ= ά ν δ ρ εια ^ Ό ^ ΐΕ κ δ ^ 22^
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
3
Αυστρία.
ΤΡ1ΠΟΤΑΜΟΣ
7
Παρασκευή 18/6 9.50 μ.μ. Αργεν
Το σκορ της ημέρας πέτυχε η ομά
τινή - Ουγγαρία.
Σάββατο 19/6 ΙΟμ.μ- Από τα παι δα του Τριποτόμου και μάλιστα
χνίδια Πολωνία - Κ αμερούν. Βέλγιο - εκτός έδρας, την περασμένη Τετάρτη.
Το αποτέλεσμα γίνεται πιο εντυ
Σαλβαδόρ, Ρωσία
Ζηλανδία, 20'
πωσιακό αν λάβη κανείς υπ' όψη του
λεπτά το καθένα.
ότι από την αρχή σχεδόν του αγώνα
Δευτέρα 21/6 6.05 μ.μ. Αλγερία
ο Τριπόταμος έπαιξε με 10 παίκτες εξ
Αυστρία
αιτίας της αποβολής του ΦΩτιάδη.
Τρίτη 22/6 6.05 μ.μ· Περού
Πολωνία. ΟΔΟ μ.μ. Βέλγιο Ουγγα Το σκορ μέχρι τότε ήταν 1-0 χάρη σ'
ρία και στη συνέχεια φάσεις απ' το ένα πέναλτυ που κέρδισε ο Σιδηρόπουλος και χτύπησε εύστοχα ο
μάτς Ρωσία Σκωτία.
Τετάρτη 23/6 10 μ.μ. Φάσης από Μαραντίδης,
Οι δυο παραπάνω παίκτες ήσαν
τους αγώνες Ιταλία ■Καμερούν, Βρα
και οι πλέον διακριθέντες, χωρίς αυτό
ζιλία - Ζηλανδία.
Πέμπτη 24/6 9.50 μ.μ. Γιουγκο να σημαίνα πως υστέρησε κάποιος
από τους υπολοίπους.
σλαβία Ονδούηα
Παρασκευή 25/6 9.50 μ.μ. Ισπανία
Η ομάδα του Καμποχωρίου έδειξε
Ιρλανδία
πως έχα καλή ομάδα, που χρειάζεται
όμως περισσότερη προπόνηση .

'Ημιτελικοί άγώνες

C

άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία,
αφού έχει όλα τα φόντα για κάτι τέ
τοιο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση,
που η συμμετοχή του φίλαθλου κό
σμου δεν θα ήταν αυτή που χρειαζό
ταν ο ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, τότε τα
πράγματα Οα ήταν τρομερά δύσκολα,
και η σημερινή διοίκηση σε καμιά
περίπτωση δεν θα μπορούσε να προ
χωρήσει ούτε ένα βήμα.
Έχει γίνει πιστεύω σ' όλους, ότι ο
ΑΜΣ Αλεξάνδρηα. δεν είναι υπόθε
ση δέκα ή είκοσι ατόμων. Αλλα υπό
θεση όλων των Αλεξανδρινών, αφού
η ομάδα αντιπροσωπτ.ύη ολόκληρη
την πόλη.
Από την πλήρη συμμετοχή όλων
αυτών που τους ενδιαφέρει το ποδό
σφαιρο. περιμένει ο ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια, να πραγματοποιήσει tu μεγάλα
του όνηρα.
Ο γράφων από την πλευρά του.
πιστεύει ότι για φέτος μπορούν να
συμβούν πολλά καλά για τον ΑΜΣ
Αλεξάνδρηα, αφού η επαφή που έχει
με τους φιλάθλους, του δίνη το
δικαίωμα, να παρουσιάσει τα πρόγμα-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταπο
κριτού μας).
Μιυ μεγάλη προσπάθεια που γίνε
ται από διοικητικούς και έξω διοικη
τικούς παράγοντες εου Αλεξανδρι
νού ποδοσφαίρου, μπορεί να έχει
θετικά αποτελέσματα, για την πορεία
του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, στη νέα
ποδοσφαιρική περίοδο. Η προσπά
θεία αυτή, η οποία αρχικά έχει ασν
στόχο την συγκέντρωση ενός σοβα
ρού χρηματικού ποσού, αν πετύχει,
τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν
για την ομάδα της πόλης μας.
Σε σύσκεψη που έγινε πρόσφατα
αι-άμεσα στη διοίκηση και σε εξωδιοικητικούς παράγοντες, αποφασίσθηκε η συγκρότηση μιας επιτροπής,
η οποία και θα συγκεντρώση όσο το
δυνστό περισσότερα χρήματα, για να
μπορέσει από τώρα, η διοίκηση που
θα προελθεί από μια νέα γενική συνέ
λευση. να προγραμματίσει τους στό
χους της καλύτερα.
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από
τους κ.κ. Λημ. Μεσσαλά, Βασ. Μπα
λιάκα, Δημ. Δημητριάδη, Παυλ. Βάφα. Ιωάν Βαρζώκα. Χαρ. Δούμα,
Αποστ. Παπαποστόλου. Νικ Ντίνα,
και Αναπ. Τσιάρτα. Ήδη από μέρος
των κ.κ. Αναπ. Τσιάρτα, και Βασ.
Μπαλιάκπ, βολιδοσκοπήθηκαν αρκε
τά άτομα για τους φετεινούς στόχους
του ΑΜΣ Αλεξάνδρηα και η ανταπό
κρίση ήταν πολύ θετική.
Το γεγονός αυτό που κυκλοφόρη
σε αστραπιαία ανάμεσα στους φιλά
θλους, τους έδωσε ιδιαίτερη ικανο
ποίηση γιατί βλέπουν να γίνεται κάτι
πολύ μεγάλο, στο χώρο του Αλεξαν
δρινού ποδοσφαίρου.
Επί τέλους έφθασε η χρονιά που

πλειστηρωομον τα κάτωθι κινητά tou
ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει
της υπ' αριθμ. 319/1 1 1 1-1981 κατασχε
τηρίου εκθέσεώς μυι), Ητοι: Τετρακόσιες
(400) καρέκλες, αποτελούμενες από σιδε
ρένιο σκελετό και είναι επενδυμένες με
ταπετσαρία βελούδο, χρώματος γκρι, εξετιμήθησαν ως σύνολον αντί δρχ. 200.000.
Ως πρώτη προσφορά δω την έναρξιν
του πλειπτηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά tou νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκημήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον τ,ροσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελεοταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειπτηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλοοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμοό υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει nup'
έκαστοι» πλειοδότου χρημιιηκός εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υπυχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμοΰ υπάλληλον το
εκπλειοτηρίασρα εις μετρητά ή να Κϋτιιθέ
σει toOto αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζοιν και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλωέ ενεργηθήσετμι
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού tu έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήοευις. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
στωτ τελευταίου πλειοδότου ο επίσπευ
σών θελει συμψηφίσει το ενπλειστηρίάσμα εις την απαίτησίν του. Το κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίοι· πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίοεως του επί του πλειστηρωσμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγοροσταί της πλέιστηρω
οθηαυμένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθσυν και πλειοδοτήαωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
kui ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ. ενΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΐ:
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ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΙΣ Η.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 12 (ΑΠΕ)
* Εκατοντάδες χιλιάδες όιαδηλωές, ζητώντας το πάγωμα των πυρηικών όπλων αναμένεται ότι θα βαδίοκν στους δρόμους τη ς Νέας Υόρηςρτρανματοποιώντας ενδεχομένως,
‘πως λέγουν αρμόδιοι αξιωματούχοι,
η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωτη στην ιστορία των Ηνωμένων
Πολιτειών.
Η αστυνομία προβλέπει ότι
500.000 άτομα ενδέχεται να μετάτχονν στη διαδήλωση για να διαβι
βάσουν το αντιπυρηνικό μήνυμά
συς στη διάσκεψη των Ηνωμένων
ΐθνών για τον αφοπλισμό.
Η διαδήλωση θα αρχίσει χθες το
ιρ<* με τη συγκέντρωση δεκάδων
ιμάδων στα Ηνωμένο 'Εθνη πριν
ίαδίοουν αυτές προς το Σέντραλ
Πάρν. Στο πάρκο αυτό θα ακουσθοϋν
*λυτη και τραγούδια εναντίον της
ιτογκκής βόμβας που αναμένεται ότι
Ια 8«ρκέσουν επί πέντε ώρες.
Δοτάδες διαδηλωτών, συνδικαλιΓακών ηγετών και αστέρων της μου
γκής πόπ μεταξύ των οποίων οι Λϊν:α Ρδνσταντ και Ά ξον Μπράουν
τκοπεόουν να πάρουν μέρος στη δια
δήλωσή.
Αυτοκίνητα.
σιδηροδρομικοί
συρμοί και 2.000 νοικιασμένα λεωφο
ρεία μεταφέρουν στη Νέα Υύρκη
ιούς διαδηλωτές από όλα τα μέρη της
χώρβςΟ επικεφαλής της αστυνομίας κ·
Ρόμπερτ Μακγουάκρ δήλωσε, πως,
κατά τη γνώμη του, η διαδήλωση θα
είναι ειρηνική.
Ο κ. Μακγουάερ πάντως πρόσθεσε ότι από ό,τι αναμένει η ατμόσφαι
ρα θα είναι παρόμοια με το μουσικό
φεστιβάλ του Γούνστοκ που πραγμα
τοποιήθηκε στη. Νέα Υόρκη τον Αύ
γουστο του 1969 και πήραν μέρος σ'
τοεό400.000 περίπου νεαρά άτομα.
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΩΝΟ ΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
Γι' αυτό συνεχίζονται με ένταση οι μάχες
ΒΗΡΥΤΟΣ 12 (ΑΠΕ)
Παλαιστινιακές και ισραηλινές
δυνάμεις μάχονται από την αρχή της
νύκτας στην περιοχή του αεροδρο
μίου της Βηρυτού και σε άλλες περιο
χές στα νότια της λιβανικής πρω
τεύουσας, σε μιά από τις μεγαλύτερες
μάχες από την ημέρα της ισραηλινής
εισβολής.
Η μάχη άρχισε, σύμφωνα με ανα
κοίνωση παλαιστινιακής πηγής, όταν
οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να αποβιβασθούν στην περιοχή του αερο
δρομίου, ενώ παράλληλα το παλαι
στινιακό πυροβολικό βομβάρόισε
αργά χθές το στρατηγείο μιάς ισραηλινής ταξιαρχίας στην περιοχή
Σάμπρ Σιμόν.
Οι Παλαιστίνιοι ανακοίνωσαν ότι
το ισραηλινό στρατηγείο έπαθε μεγά
λες καταστροφές από τον βομβαρδι
σμό των παλαιστινιακών τηλεβόλων,
αλλά αργότερα τα Ισραήλ ανακοίνω
σε ά π έστειλε τα αεροπλάνα του να
βομβαρδίσουν τις μουσουλμανικές
συνοικίες της Βηρυτού και άλλους
παλαιστινιακούς στόχους σε αντίποι
να για την παλαιστινιακή αυτή ενέρ
γεια.
Η ΑΝΑΚΩΧΗ
Στο μεταξύ, οι Παλαιστίνιοι θα
αποδεχθούν και αυτοί την ανακωχή
στο Λίβανο και θα τερματίσουν τον
πόλεμο εναντίον των Ισραηλινών, άν

Αλυσοδεμένοι Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι των Ισραηλινών Πάντως, οι τελευταίοι δεν δίνουν αριθμούς αιχμάλωτων
και γι αυτό εκφράζονται φοδοι ότι τους έχουν εξολοθρευοει

... ισραηλινα στρατεύματα αποχωρη
σουν από το λιβανικό έδαφος, σύμ
φωνα με τις αποφάσεις αριθμός 502
ναι 503 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Αυτά ανακοίνωσε αργά την νύκτα το
παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων,
χωρίς όμως να αναφέρει τι θα συμβεί
αν τα ισραηλινά στρατεύματα αρνηθούν να αποχωρήσουν αμέσως από
τον Λίβανο.
Συγκεχυμένες, όμως εξακολου
θούν να είναι οι πληροφορίες για
τους πραγματικούς όρους της ανακω
χής που σύμφωνηθηκε με την μεσο
χθες το βράδυ ανώτερος Αμερικανός
αξιωματούχος που ταξίδευε με τον λάβηση του Αμερικανού απεσταλμέ
νου κ. Χαμπίμπ- και εφαρμόζεται από
αρχηγό του Λευκού Οίκου.
Ο αξιωματούχος μιλούσε στους χθές το μεσημέρι, με μέτριες μόνον
δημοσιογράφους, που ταξίδευαν με παραβιάσεις από τη Συρία και το
το προεδρικό αεροπλάνο, κατά την Ισραήλ.
Ο στρατηγός ΕΟτάν, αρχηγός του
επιστροφή από την Ευρώπη, και ζή
τησε να μη αποκαλυφθεί η ταυτότητά ισραηλινού επιτελείου είχε δηλώσει
ενωρίτερα και πριν ανακοινωθεί η
του.
• Είμαι της γνώμης ότι θα συναν συμφωνία για την κατάπαυση των
εχθροπραξιών, ότι η αποχώρηση των
τηθούμε με τον Μπρέζνιεφ πριν το
συριακών στρατευμάτων από τον Λί
τέλος του έτους», είπε ο ιιξιωματού
βανο ήταν ένας από τους όρους της
χος και συνέχισε.
»Εκείνοι στη Γερμανία που είχαν κατάπαυσης των εχθροπραξιών.
Από την άλλη πλευρά, η Συρία
δοσοληψίες με τον Μπρέζνιεφ. δεν
τον θεωρούν σαν ουσιαστικά νεκρό. ανακοίνωσε ότι δέχθηκε την ανακω
Eivui καλά τη μιά ημέρα, άσχημα την χή υπό τον όρο ότι τα ισραηλινά
άλλη, αλλά αρκετά υγιής για να πάρει στρατεύματα θσ αποχωρήσουν από
μέρος σε μιά συνάντηση. Θα είναι το λιβανικό έδαφος και θτι τερματί
σουν την δράση τους εναντίον των
προς όφελοςμας να αναπτύξουμε
Παλαιστινίων,
σχέσεις με τον Μπρέζνιεφ. Ο πρόε
Πάντως, ούτε η μιά ούτε η άλλη
δρος είναι της ίδιας γνώμης».
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρήγκαν πλευρά αναφέρουν τον συγκεκριμένο
δήλωσε πριν από λίγο καιρό ότι επι χρόνο τον οποίο θέτουν ως προϋπό
θυμεί μιά συνάντηση κορυφής με τον θεση για την αποχώρηση των στρα
πρόεδρο Μπρέζνιεφ και ο Σοβιετικός τευμάτων.
ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ
ηγέτης άφησε να εννοηθεί ότι είναι
ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ
διατεθειμένος να πραγματοποιήσει
μιά τέτοια συνάντηση. Αλλά δεν συμ
Πηγές των υπηρεσιών πληροφο
φωνήθηκε ούτε ο τόπος, ούτε ο χρό ριών των Ηνωμένων Πολιτειών απο
νος.
κάλυψαν προχθές την νύκτα στην

ΘΑ ΣΥ Ν Α Ν ΤΗ Θ Ο Υ Ν
Ρ Η ΓΚ Α Ν -Μ Π Ρ Ε ΖΝ ΙΕ Φ
Πριν από το τέλος του ’82
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 12 (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος Ρήγκαν αναμένεται
ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της
Σαβντικής Ένωσης κ. Μπρέζνιεφ
πρι* to τέλος του χρόνου, δήλωσε

Σήμερα
13 Ιουνίου 1982
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο.
Μανώλη Λάιου
τηλ. 2622Θ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Αύριο Δευτέρα 14 Ιουνίου 1982
εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το φαρ
μακείο:
Αργυρίου Φουκαλα
τη λ. 22113
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Πέτρινος Γιουμούκη
τηλ. 29101

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλάνης Ευάγγελος
Πιτρίιον 14 τηλ- 26300
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννσπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανάσιος
θεσ/νίκης-Κατερίνης 23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας θωμάς

Ουάσιγκτσν, ότι ο. Ισραηλινοί έχασαν πολλά τάνκς κατά τη διάρκεια
μιάς μεγάλης ορματομαχίας με
συριακά τάνκς κοντό στην πόλη Για·
ζίν του κεντρικού Λιβάνου.
Δεν υπάρχουν από άλλη πηγή
πληροφορίες για τη μάχη αυτή και
για το μέγεθος των ισραηλινών απωλειών.
Εξ άλλου, το ισραηλινό επιτελείο
ανακοίνωσε αργά την νύκτα ότι χθές
ίο πρωί Kat μέχρι to μεσημέρι, πριν
ανακοινωθεί η κατάπαυση του πορός,
οι Ισραηλινοί κατύρριψαν πάνω από
τον Λίβανο άλλα 18 συριακά αερο
πλάνα Μίνγκ. σοβιετικής κατα
σκευής.
Μι την απώλεια αυτή, προσθέ
τουν οι Ισραηλινοί. η Συρία έχει χά
σει 79 αεροπλάνα Μίνγκ πάνω από
τον Λίβανο από το περασμένο Σάβ
βατο, όταν η συριακή αεροπορία
προσπάθησε να αναχαιτίσει την
ισραηλινή επίθεση.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Στο μεταξύ, το Ισραήλ εξαπολύει
διπλωματική προσπάθεια σήμερα για
να μετατρέψει τις στρατιωτικές επιτυ
χίες του στο Λίβανο σε εγγυήσεις για
ειρήνη κατά μήκος των βορείων του
συνόρων.
Ο πρωθυπουργός κ. Μπέγκιν
αναμένεται να συναντηθεί με τον
έκτακτο Αμερικανό απεσταλμένο κ.
Φιλί π Χαμπίμπ που κινείται εντατικά
μεταξύ Ιερουσαλήμ και Δαμασκού,
για να προωθήσει την αξίωση του
Ισραήλ για τη δημιουργία μιάς ζώνης
βάθους 40 χιλιομέτρων πέρα από τα
σύνοοά του.
Το Ισραήλ επιθυμεί στη ζώνη αυτή
να μην υπάρχουν Παλαιστίνιοι
αντάρτες και ο υπουργός Αμύνης

Κλείνει συνδικαλι στες
σε ψυχιατρεία

Βενζινάδικα 1
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσόνογλου Παύλος
θεσ/νίκης 134 τη λ 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωσννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22 767
ΣΤΗΝ ΑΛΕ2ΑΝΛΡΕΙΑ
Πούλιας Αθανάσιος
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΡΟΥΖΕΛΣΚΥ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Στα ψυχιατρεία άρχισε να στέλνει
η χούντα του Γιαρουζέλσκι τους
σι.νδικαλιστέε του παοάνομου τώρα,
Συνδικάτου «Αλληλεγγύη».
'Οπως δήλωσε εκπρόσωπος του
υπουργείου Δικαιοσύνης, ανώτερο
στέλεχος της Αλληλεγγύης, ο Γιαν
Βάσκεβιτς, εισήχθη σε ψυχιατρείο
μετά την απαλλαγή του από δικαστή
ριο, από την κατηγορία της οργανώσεως παράνομης απεργίας στο Γκντάνσκ.
Η απαλλακτική απόφαση, ακολού
θησε γνωμάτευση του ψυχιάτρου ότι
ο κατηγορούμενος πάσχει από δια
νοητική διαταραχή και είναι ανεύθυ
νος για τις πράξεις του. Και ο εκπρό
οωπος πρόσθεσε:
«Επειδή θα ήταν επικίνδυνο για
την δημοσία τάξη να παραμείνη ελεύ
θερος, το δικαστήριο αποφάσισε να

τον στείλε, στο ψυχιατρείο σύμφωνα
με τα άρθρα 99 και 100 του Ποινικού
Κώδικα!
Στη Γενεύη, η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας επέκρινε χθες την πολωνι
κή κυβέρνηση για την απαγόρευση
λειτουργίας του Συνδικάτου «Αλλη
λεγγύη» και έκανε έκκληση προς την
πολωνική κυβέρνηση να συμμορφω
θεί με τους κανόνες της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας.
Υστερα από ζωηρή συζήτηση, η
επιτροπή που όιερευνούσε την προσ
ήλωση των κυβερνήσεων στις Συν
θήκες της Διεθνούς Οργανώσεως
Εργασίας αποφάσισε με πλειοψηφία
μεγαλύτερη από δυο προς ένα ότι τα
αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν μετά
την κήρυξη του στρατιωι. νόμου
στην Πολωνία αποτελούν σοβαρή

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Μητροπόλεως 31 τηλ. 62777-22042
Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Τ Ο Υ Π . Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
Λρ. αδαείς ιδρύσεως 4627/11.2.80
Αμ. οικίας λειτουργίας 1615/6.6.80
Στα «τιρ«ο του φροντιστηρίου ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θ Ε Ρ ΙΝ Α Ε Ν Τ Α Τ ΙΚ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η Τ Ε Λ Ε Ξ

Ραόιοταξί

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑ!
Βερμίου · Βενιξέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα2 4 141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Ασοκράτοα«
26JK20
Πλ. Ωρολογίου
2 3 .6 8 0
NAOYJH!
Πλατ. Καριιιύυιυυ 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
F.vov-ti ΚΤΕΛ
24.0*0
23.350

««ραβίαση των κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Περί προσκΑησειικ, των μέτοχω ν
της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την
επωνυμίαν «ΑΦΟΙ ΤΣΑΚΤΑΝΗ
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ. εις τακτική
Γενική Συνέλευσιν.
ΑΦΟΙΤΣΑΚΤΑΝΗ
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ
Συμφώνως τω Νόμω και τω άρ
θρα» 10 του Καταστατικού της εται
ρείας και κατόπιν αποφάσεως του
Διοικητικού
Συμβουλίου
αυτής
καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας
εις τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί στα εν Βεροία (3ον
χιλ. οδού προς Νάουσα) γραφεία της
έδρας της. την 30ην Ιουνίου 1982
ημέραν Τετάρτην και ώραν 18 προς
συζήτησιν και λ,ήψιν αποφάσεως επί
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διατάξεως:
1. Υ'ποβολή και έγκρισις του Ισο
λογισμού και των πεπραγμένων της
χρήσεως 1 Ι -ΚΙ — 31-12-81 μετά των
επ' αυτών εκθέσεων too Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή ταυ Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζημιώσεως δια την
υπόλογον χρήσιν,
3. Εκλογή δύο τακτικών ελε
γκτών και ισαρίθμων αναπληρωματι
κών δια την χρήσιν» 1982 kui καθορι
σμός της αμοιβής αυτών
4. Διάφοροι ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι οι επιθυμούντες vu
μετάσχουν της Γενικής Συνελκύσεως
παρακαλούνται να καταθέσουν πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθκίσης διιι την Γενικήν Συνέλευσιν
φ ς tu γραφεία τιμς.Γφίρςμις, τους τι
ιτλφ,ς των ιίειρχών τ«ο» ή άπόδέιξιν
*ιιτηθί.ο>ι<κ τούτων 6 ςΥ*ό Ταμείρν
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις
οιανδήποτΓ εν Ελλάδι εδμεύυωσα
Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν.
Εν Βιροία 5ην Μοίον 1982
Το Λιο«κ. Συμβούλων

οτι δεν
ΑΡιέλ
^ λωσΕ χ«ες 6τ1
υπάρχει έδαφος για διαπραγμάτευση
στο σημείο αυτό.
11 ειίθραστη εκεχειρία που άρχισε
να εφαρμόζεται από χθές κλονίζεται
ήδη μετά τις μονομαχίες πυροβολι
κού μεταξύ Ισραηλινών δυνάμεων
και Παλαιστινίων κοντά στη Λιβανική πρωτεύουσα λίγες ώρες μετά την
έναρξή της χθές το μεσημέρι.
Ο υπουργός Αμύνης κ, Χαράν δή
λωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις
«επέτυχαν κατά τρόπο θαυμαστό
τους στόχους τους» προσέθεσε όμως
ότι θα επαναλάβουν την επίθεσή τους
εαν δεχθούν πυρά.
Ο αρχηγός του στρατού του
Ισραήλ, αντιστράτηγος Ραφαέλ Εύtuv. δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνά
μεις ενδέχεται να αναγκασθούν να
παραμείνουν στο Λίβανο επί μακρό
χρονικό διάστημα.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ
Η κυβέρνηση του Ιράκ αποδέχθη
κε την αξίωση της Περσίας να της

Το τροχόσπιτο
και πόσο
το τρέχουμε
Το τροχόσπιτο μπήκε στη ζωή μας
πριν από λίγα χρόνιο Πριν από
περισσότερα χρόνια είχε αρχίσει να
κάνει το διαβατάρικο καλοκαιρινό
του πέρασμα οτους ελληνικούς αυτο
κινητοδρόμους, οδηγημένο εμπειρα
από ξένους οδηγούς. Ο Έλληνας
ήταν πάντα κι ίσως θα μείνει πάντα,
ένας κακός οδηγός. Κινδυνεύει να γί
νει ένας χειρότερος οδηγός ρυμουλ
κώντας το τροχόσπιτό του. Διότι.-αν
υπάρχει μια οδήγηση που έχει ανά
Υκη uno πείρα και σύνεση, είναι το να
ρυμουλκείς με το αυτοκίνητό σου ένα
μικρό σπίτι με ρόδες.
Ας πούμε όμως για το πιο βασικό
της συνετής οδήγησης ρυμουλκών
τας ένα τροχόσπιτο, την ταχύτητα.
Το ανώτατο όριο είναι 100 χλμ. την
ώρα. Κι αυτό το όριο είναι με τη
λογική κι όχι με τις σχολαστικές δια τάξεις της Τροχαίας. Τα 100 χλμ. θα
λέγαμε ότι είναι ήδη ένα όριο έξω
από την ελληνική πραγματικότητα
πείρας και δρόμων. Αυτός που ξέρει
περισσότερα για τους ελληνικούς
δρόμους, με καμιά λογική, δεν μπορεί
να οδηγήσει με περισσότερο από 90
χλμ. την ώρα. Διότι αλλιώς, τι θα
συμβεί και τι θα διακινδυνέψει; Θα
συμβεί να «ψαρεύει» όπως λένε στη
γλωσσά του αυτοκινήτου και θο ιανδυνέψει να τουμπάρει παρασύροντας
μαζί με το αυτοκίνητό του και το τρο
χόσπιτο που ρυμουλκεί.
Τι επηρεάζει βασικά τη ρυμούλκη
ση ενός αυτοκινήτου; Ο δυνατός άνε
μος. Τα ρεύματα του αέρα είναι εκεί
να που σε κάθε περίπτωση μας λένε
πόσο μπορούμε να τρέξουμε. Ας δού
με όμως πως συμ περιφέρεται το
αυτοκίνητο και το τροχόσπιτό μας
αντιμετωπίζοντας ένα ρεύμα αέρος.
• Γρέχοντας με 40 χλμ, την ώρα
μετά από μια ελαφριά πλάγια μετατό
πιση το τροχόσπιτο μένει ευθυγραμ
μισμένο με το αυτοκίνητό μας που το
ρυμουλκεί.
• Με 75 χλμ. την ώρα το αυτοκί
νητό μας «ψαρεύει» για λίγο πριν
ευθυγραμμισθει με το τροχόσπιτο.
• Με 90 χλμ. την ώρα η πλάγια
μετατόπιση δεν μειώνεται και τη τρο
χόσπιτο δεν ευθυγραμμίζεται με το
αυτοκίνητό μας. Με καμιά λογική
λοιπήν, δεν φτάνουμε τα 90 χλμ. την
ώρα αντιμετωπίζοντας ένα δυνατά
ρεύμα αέρας.
• Με 100 χλμ. ιην ώρα η μετατό
πιση αυξάνεται επικίνδυνα επηρεά
ζοντας και το αυτοκίνητο και το τρο
χόοπιτό μας. Σε μια τέτοια περίπτω
ση και ta δυο κινδυνεύουν με ανα
τροπή.
Και για να πάρουμε τα παραπάνω
όρια ταχύτητας πιο σοβαρά, θα σας
πώ ότι αφορούν μόνο τις περιπτώσεις
που το τροχόσπιτό μας έχει μια τέ
λεια κατανομή βάρους. 'Οταν όμως
το βμρυς τού δεν είναι χέλφα κατανε

μημένο (όπως ης περισσότερες φορές

επιτραπεί να στείλει περσικά στρα
τεύματα. μέσω του Ιρακινού εδάφους
στη Συρία για να πολχμήσουν εναν
τίον του Ισραήλ. Η περσική κυβέρ
νηση είχε θέσει προχθές τον όρο αυτό
για να συζητήσει, εν συνεχεία, τους
όρους τερματισμού του πολέμου
μεταξύ των δυο χωρών.
Αργά την νύκτα όμως ανακοινώ
θηκε ότι η Περσία έστειλε με μεταγω
γικά αεροπλάνα πολλές εκατοντάδες
στραττώτες στη Συρία, ύστερα από
ειδική άδεια που της χορήγησε η
Τουρκία. Προς την τουρκική κυβέρ
νηση όμως, σύμφωνα με διπλωματι
κές πηγές της Νέας Υόρκης. η πέρσι
κή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι
τα αεροπλάνο μετέφεραν υγειονομικό
υλικό και άλλιι εφόδια, όχι όμως και
πέρσες στρατιώτες.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΤΑ
Στο Λονδίνο, εξ άλλου, ο βρεταννός υπουργός Εξωτερικών κ. Πυμ
δήλωσε ότι το δικαίωμα του παλαι
στινιακού λαού yiu αυτοδιάθεση «εί
ναι το κλειδί της λύσης» στο πρόβλη
μα της Μέσης Ανατολής.
«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και
σταθερότητα στην περιοχή αυτή,
χωρίς να ληφθούν υπ" όψι οι προσδο
κίες του Παλαιστινιακού λαού. Το
δικαίωμα αυτοδιαθέσεως του λαού
αυτού είναι όμοιο με εκείνο των
κατοίκων των νησιών Φάλκλαντ.
Κατά την άποψή μας αποτελούν το
κλειδί για τη λύση του προβλήματος
στην περιοχή αυτή» είπε ο κ. Πυμ σε
συνέντευξή του προς την ανεξάρτητη
βρεταννική τηλεόραση και πρόσθεσε.
«Τώρα οι αμερικανοί, πιστεύω πως
έφθασαν να εμπνέονται από τις ίδιες
σκέψεις» αλλά σε μικρότερο βαθμό
από εμάς. Η κρίσιμη επιρροή στην
διένεξη αυτή θα είναι εκείνη που θα
ασκ-nnrmv οι Ηνωμένες Πολιτείες*.
ΑΛΓΕΡΙΝΕΣ
ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
Ο υπουργός Εξωτερικών της
Αλγερίας Κ. Αχμέντ Ταλέμπ Ιμπραχίμι εξαπέλυσε χθές στον ΟΗΕ σειρά
από έντονες επικρίσεις εναντίον της
Ισραηλινής επεμβάσεως στο Λίβανο
και κατηγόρησε το συμβούλιο ασφα
λείας ότι απέτυχε στην αποστολή
του.
Ο κ. Ιμπραχίμι μιλώντας κατά τη
διάρκεια της έκτακτης συνόδου των
Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό
δήλωσε, ότι «για μια ακόμη φορά η
τρομοκρατική φύση των Σιωνιστών
ενθαρρυνόμενη από κάθε είδους
συνεργείες, αποχαλινώθηκε εναντίον
ίω ν λαών Παλαιστίνης, Λιβάνου και
Συρίας.
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Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΟΠΛΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ
ΛΟΝΔΙΝΟ 12 (ΑΠΕ - ΗΝ
ΤΥΠΟΣ)
Σε συνέντευξη που έδωσε προς τη
γνωστή
ιταλίδα
δημοσιογράφο
Οριάννα Φαλάτσι. υ πρόεδρος τήί
Αργεντινής στρατηγός Γκαλπέρι.
αποκαλύπτει ότι η χώρα του πρόκει
ται να δεχθεί όπλα υπό τη Σοβιετική
Ενωση για να μπορέσει να αποκρού
σει τους βρεταννούς και να κρατήοβ
τα νησιά Φάλκλαντ.
Ο στρατηγός είπε ότι και αν »κόμη
το Πόρτ Στάνλευ πέσει στα χέρια τ<*ν
βρεταννών, η Αργεντινή θα συνεχί
σει τον αγώνα μέχρι να ανακτήσει το
νησιά και να αποκαταστήσει εκεί την
κυριαρχία της.
Στο μεταξύ, κυβερνητικές πηγές
του Λονδίνου επιβεβαίωσαν χθές την
νύκτα ότι τουλάχιστον 43 Βρεταννοί
στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσό
τεροι από 130 τραυματίσθηκαν την
περασμένη Τρίτη, κατά την επιδρομή
των Αργεντινών βομβαρδιστικών
εναντίον δυο βρεταννικών αποβατικών σκαφών στην περιοχή του Πόρτ
Στάνλευ.
Αναμένεται όμως ότι ο αριθμός
των θυμάτων θα μεγαλώσει επειδή
πολλοί τραυματίες, κυρίως με εγκαύ
ματα. βρίσκονται σε απελπιστική
κατάσταση.
Δημοσιογραφικές
πληροφορίες
ενωρίτερα, ανέφεραν ότι οι νεκροί
Βρεταννοί στρατιώτες ξεπερνούν
τους εβδομήντα και οι τραυματίες
τους εκατόν είκοσι.

Γιατροί
neo
E ^ e -

P&ùouv
Σήμερα
13 Ιουνίου 1982
εφημερεύουν
εξής ιατροί της
Βέροιας:
Τεγος ή Ζήσης Κ. Βενιζέλου 52
τηλ. 22120 - 23966 για παθολογικά,
καρδιολογικά και περιστατικά γενι
κής ιατρικής.
Καραφόλα Μαγ. Κονίτσης 30
τηλ, 28912 για παιδιατρικά περιστοτικά.
Πράπας Γεώργιος Εληάς 2 τηλ.
28087 - 28057 για χειρουργικά και
γυναικολογικά περιστατικά.

Telefunken
Colorimage
Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
Παντο Ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τ ηλεχειριστής υπερύθρω ν - 32 καναλιών

T E L E F UNK E N

Πείρο. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

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

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

ΒΕΡΟΙΑΣ

δεν είναι) η μεγίστη ταχύτητά μας
πρέπει vu κοτϊβει σε 70 - 75 χλμ την
ώρα.

Aura τα πολύ απλά και βασικά γτα

όσους ετοιμάζονται το καλοκαίρι να
ρυμουλκήσουν τροχόσπιτο.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

—

Μόνο στους
συνετ/σμούς
επιδοτήσεις

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Αδέσμευτη καθημερινή

Ti γίνονται
°ι βουλευτές
ίου Π ΑΣΟ Κ;
. . . ^ “ Ι Κ ο ν ια ς

ης

m
« ,/« '

Εφημερίδες

βλέπουμε
τα ονομιΐΓ,ι ο ρ ισ μ ένω ν

ω„,ί'?'<ι,ν ' ου ΠΑΣΟΚ που έχουν
ή2 ί* · κάηοια ερώτηση, κπέρώ
Cut ■ ** “νο<(,0Ρύ <ττη Βουλή και

εφημερίδα του Νομού

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΜΗ ΕΚΛΟΓΟΗ
Μ Ι 0 ΡΡ». ΙΡΚ08Ι8ΗΣ
Τάσσεται στο πλευρό του κ. Τσαλέρα
και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο

__ uv την επίλυσ η κ ά π ο ιο υ γενικά)
Προβλήμοτος ή ιη ν προώ θηση
π»Λΐιν και δικα ίω ν α ιτη μ ά τω ν μερί

ί ·Οιι Pjio O (συλλόγων. σιομμτείων
’■An.)
Οοο κη ύν έχουμε ψάξει α π ς εφη
: ιδώ και αρκετούς μήνες, δεν
ακόμη ΟΥΤΕ ΜΙΑ
^
όνομα κάποιου Ημυθιώτη
ταυ ΠΑΣΟΚ που vu uve
τόπι .ά’^.'έτοια όροπτηριότητα. Η
' 'νή φυλλάόπ του κόμματος, που

®

Συνεργασία Τσαλέρα - Ιακωβίδη Οα υπάρξει στις προσεχείς δημοτι

κές εκλογές στη Βέροια, ενώ δεν αποκλείεται και άλλοι πολιτευτέξ της
<τΛ_ί.ν να πλαισιώσουν και να υποστηρίξουν τον κ. Τσαλέρα, που αυτός
φαίνεται ό π τελικά θα διεκδικήοει το δημαρχιακό αξίωμα από τον χώ 

ρο των δημοκρατικών - αντιμαρξτοτικών πολιτικών δυνάμεων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στο λαο της Βέροιας η απόφαση του
επί επτά έτη βσυλευτού της «ΝΑ.» κ. Αρχέλαου Ιακωβίδη να ταχθεί
στο πλευρό του υποψηφίου δημάρχου κ. Τσαλέρα και να ενιαχύσει με
την παρουσία του το ψηφοδέλτιο, σε έναν αγώνα δημοκρατικό «για να
φύγουν απ' τη διοίκηση του Δήμου οι μαρξιστές του ΠΑΣΟΚ και του
ΚΚΕ»,
ιΝ.Δ.» και του Κέντρου να ενεργοποιη

*0tvnRVr- ‘,ε?·ίί’ες ολόκληρες στην
t ρ P°U/iruTiKT| δραστηριότητα του
' ικονυγλου όταν αυτός ήταν στην
^"'Ολι'τευση. εδο'ι και οκτώ μήνες
^ ι*ϊί την ευχαρίστηση να γράψει.
ι ' Π ί ΐ ο»; μιά στήλη, γιο κάποια
¡™τηριότητα τοιν δύο κυβερνητιρΟυλκυτών. στα πλυία»ι πάντα
•»«αβοιΛευηκόύ Ελέγχου ή της
^*?®*τι*ής εργασίας στη Βουλή,
ό Γο ‘Ρώτημα όμως που προβάλλει
.Μήπως οι βουλευτές μας αυτοί
. ί ύουν όπ ο Νομός Ημαθίας και ο
l0u δεν έχουν σοβαρά προβλήπθ1) χρήζουν επιλύπεως ή έσται
“ώς προωθήσεως μέσω του ελλη
«να W!Ε^ινοβθυλίου; Ή μήπως έχουν
κιιλύψει άλλο τρόπο kui άλλ.α
^ ά τ . α για την προώθηση, προ
^ ’I .Κό· επίλυση των διαφόρων
j/n n itijv και προβλημάτων του
. ' άας και απο μετριοφροσύνη όεν
-, βάλλουν αυτή την δριιστηριότη
τους;
Κολό θα ήταν, νομίζουμε, να
Οταν μ,ά κάποια διευκρίνιση για
/ ’ίΜερωοη του λαού, ώστε να πά
*** πολλοί να ρωτούν «τι γίνονται
δι>ο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ» και
η ΤΙλ0λιαζουν ποικιλότροπα την
••'Ρόχρ,,νη σιγή τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Γην απόφασή του για συμμετοχή
στο ψηφοδέλτιο του κ. Τσαλέρα έκανε
γνωστή υ κ. Ιακωβίδης χθες και επι
κροτήθηκε αμέσως απο τους στενούς
πολιτικούς φίλους του και από τους
παράγοντες του κόμματος της «Ν.Δ.ν
Σύμφωνα με δηλ.ώαεις του ο κ.
Ιακωβίδης αποφάσισε την συμμετοχή
του στο ψηφοδέλτιο του κ. Τσαλέρα,
ι:τύψει της κρισιμότητας που έχουν
αυτές οι εκλογές και προς το σκοπό να
κερόηθεί οπωσδήποτε η αναμέτρηση
στη Βέροια, γεγονός που θα έχει σοβα
ρό αντίκτυπο στις πολιτικές εξελίξεις
του τύπου. Επίσης ο κ. Ιακωβίδης
αποφάσισε τη συμμετοχή του από την
επιθυμία ζνυ να προσφέρει και τιάλι
τις υπηρεσίες του στον τόπο και ιδιαί
τερα στον Δήμο Βέροιας, τον οποίο
σαν βουλευτής εξυπηρέτησε και βοή
θησε με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα από
τις κομματικές πεποιθήσεις αυτών που
τον διοικούσαν. Και είναι γνωστό ότι
επανειλλιριμέ.νιι ο όημαρχυς Βέροιας
κ. Ζαμπούνης που ανήκει στην Αρι
στερά - επεσήμανε το μεγάλο ενδιαφέ
ρον κιιι την τεράστια προσφορά του κ.
Ιακωβίδη στις υποθέσεις του Δήμου.
Πάντως μι: την ενεργειά του αυτή ο
κ. Ιακωβίδης απέδειξε ότι μπροστά
στο κοινό συμφέρον και στο καλό του
τόπου θα πρέπει οι εγωισμοί και οι
προκαταλήψεις να παραμερίζονται και
το παράδειγμά ταυ αυτό θα πρέπει
αμέσως να το μιμηθονν και άλλοι
πολιτευτές και στελέχη από το χώρο
των αηΐμαρξίστικών πολιτικών σχη
ματισμών.
Πιστεύεται ότι εφόσον τελικά εκλε
γεί το αντιμαρξιοτικά ψηφοδέλτιο, ο κ.
Ιακωβίδης θα προσφέρει πολλά στο
Δήμο και φυσικά στο λαό της Βέροιας,
αφού η πείρα του στα κοινά είναι τερά
στια και γνωστή η δραστηριότητα του.
Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμμένη
πληροφορία πιστεύεται ότι ο κ. Ιακωβιδης, σε περίπτωση εκλογικής νίκης,
θα αναλάβει την προεδρία του Δημοτι
κού Συμβουλίου Βεροίιις.
ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
Όπως ανέφεραν χθες διάφοροι
παράγοντες αλλά και άπλοι πολίτες
της Βέροιας αμέσως μετά την γνω
στοποίηση της αποφάαεως του κ.
Ιακωβίδη θα πρέπει και άλλοι πολιτευτές και στελέχη από τον χιύρο της

Κιβωτοποιείο
κινδύνεψε
από πυρκαγιά
Μεγάλη καταστροφή από πυρκα
λ® πποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη
. ’'Πτοποίηστι και αποτελεσματική
'•«βάση της Πυροσβεστικής Υπηλ?1®.. Την Κυριακή το μεσημέρι σε
•"»τοποιείο της Βέροιας.
. λυγεΕετιμι:να στις I το μεσημέρι
^ “δλωθηκε πυρκαγιά στο εργοστάκιβωτοποιΐας του Κων/νου ΛούI)'
βρίσκεται στην οδό Σταδίου
«*Α ^ΡΥοχώρι. Είχαν πάρει φωτιά,
“•ρ άγνωστη αιτία, πριονίδια και
°Ρ(ιυί δένδρων.
Μόλις έγινε αντιληπτή η πυρκα
(I ^όοποιήθηκε η Πυροσβεστική
ΡΡυις εαι αμέσως μετέβησαν επί
^ Ό υ όύο πυροσβεστικά οχήματα
' Ρξή πυροσβέστες, που κατάφερον
απο αρκετή ώρα να σβύσουν τη
,νο και να αποσοβήσουν μεγαλύ
Καταστροφή.
λύμιρ,μν,τ με στοιχεία της Πυρο
δο τικ ή ς η περιουσία που δκισώθη<#®άνει τα 15 εκατομ. δριιχμές.

1

θούν και να πλαισιώσουν το ψηφοδέλ
τιο μι: το οποίο θα δοθεί η μάχη κατά
του μαρξιστικού μετώπου στις εκλογές
του Οκτωβρίου. Θα πρέπει αμέσως να
γίνουν οι απαραίτητες επαφές και δια
βυυλεύσεις, ώστε να πορθούν έγκαιρα
οι σωστές αποφάσεις και να μεθοδευ
τούν από τώρα οι ενέργειες που πρέπει
να γίνουν για να κερδηθεί η εκλογική
αναμέτρηση. Στον αγώνα αυτόν, τονί
ζεται και πάλι, θα πρέπει να παραμερι
στούν. οι προκαταλήψεις, πολιτικές

¡ ^ ’Με τον τίτλο «Αυτή είναι η
^
Υπουργός Πολιτι, Π τουρκική εφημερίδα
· * > '« · Τήξ Πέμπτης δημοw '
τετράχρωμες τολμηρές
Ο» Φυφίες της κ. Μερκούρη
ταινία της «Μιά φορά όεν
'"‘Αη U ^ ταινί° αυτή που - πύμΦη θε το δημοσίευμα - κυκλοtc ,u ° ε βιντεοκασέττες γυρίστηΤο 1975 στη Δανία.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την
κ. Μερκούρη σε τολμηρές στά
σεις. ξεχωριστά με μία γυναίκα
και έναν άνδρα».
Νομίζω πως κατόπιν τούτου
δεν χρειάζονται πολλά σχόλια,
όταν τον λόγο έχουν οι έγχρωμες
φωτογραφίες και οι αποκαλυπτι
κές βιντεοκασέττες.
Δεν μας έφταναν τα μέχρι τώ
ρα ανεκδιήγητα καμώματα και τα
επεισόδια με τη «θερμή» κ.
υπουργό στην Ελλάδα, ήλθε τώ-

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του υπουργείου Παιδείας,
®η'κειται το κλείσιμο τω ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡΩ Ν ΣΠΟΥΩΝ ηοο λειτουργούν χω ρίς άδειες. Π αρεπιπτόντω ς αναφερθκε το φροντιστήρια που λειτουργεί στην οδό Μ. Αλεξάνδρου
°θ· ·7, το οποία λειτουργεί νόμιμα, είναι αναγνωρισμένο από
υπουργείο Παιδείας (αρ. α δ ϋ α ς ιδρύσεως 2608/81 και αδείας
λ«του ργία ς Φ. Α Ρ /Ι3 9 -28/1/82).
Συνεπώς ο τίτλος του Κ έντρου που χρησιμοποιήθηκε δεν
καμιά σχέση με το καθ' όλα νόμιμα λειτουργούν Φροντι^ ή ρ ιο Ελεύθερων Σπουδών.
Ο Δ /ν τή ς Σπουδώ ν
Αθαν. Σ. Τσεκελάκης
Π τυχιούχος ΑΒΣΘ

Την υπυψηψιότητα του κ. ΓΓ.ωργίου
Βαβούρα, προέδρου επί δεκαετίες του
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειάς,
συζητούν για το δημαρχιακό αξίωμα
στην Αλεξάνδρεια, όπου ως γνωστόν
δεν πρόκειται να θέσει υποψηφιόττ/τα
για λόγους υγείας ο τωρινός δήμαρχος
κ. Πηπυπυστόλου.
Ο κ. Βαβούρας, σύμφωνα με πληρο
φορίες μας. δέχεται πιέσεις από παράγοντες του δημοκρατικού χώρου και
ιδιαίτερα της ·Ν.Δ.*, γιατί τον θεω
ρούν έμπεψυ στα δημοτικά πράγματα
και γενικίότερα στα κοινά, πιστεύουν
δε ότι με αυτόν επικεφαλής και με τη
συμπαράσταση άλλων προοωπ θεοτή
των το δημοκρατικά ψηφοδέλτιο θα
επικρατήσει του μαρξιστικού μετώπου
που θα σχηματίσει και πάλι το
ΠΑΣΟΚ με το ΚΚΕ.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΠΕ)
Δεκαπέντε άτομα σκοτώθηκαν το
Σαββατοκύριακο oto διάφορα τρο
χαίο δυστυχήματα, που συνέβησαν
στο προάστια και την επαρχία. Οι 7
από τους 14 νεκρούς too διημέρου
επέβαιναν σε μοτοσυκλέττες και
μοτοποδήλατα.
Τα θανατηφόρα δυστυχήματα
συνένησαν:
Στην οδό Ασπροπύργου της
περιοχής Ά νω Λιοσίων, σκοτώθηκε
από ανατροπή της βέσπας που οδη
γούσε, ο Ιδχρονος Θεόδ. Σ. Λουκάς.
Ο οδηγός εκινειτο κανονικά στο δρό
μο, όταν ο Αντ. Ν. Σαρρής, 46 ετών,
άνοιξε την πόρτα του σταθμευμένου
αυτοκινήτου του, πριν ελέγξει την κί
νηση. Η βέσπα προοέκρουσε στην
πόρτα, παρεξέκλινε της πορείας της
και ανετράπη με συνέπεια τον θανά
σιμο τραυματισμό του νεαρού οδη
γού της.
Προχθές το απόγευμα στο 53ο
χιλιόμετρο της παλαιός εθνικής οδού
Αθηνών - Θηβών, ιδιωτικό αυτοκίνη
το. που οδηγούσε η Σταυρούλα Α
Τσέκα. 22 ετών, εργάτρια από τη
Δυτ. Γερμανία, παρεξέκλινε της
πορείας του και προοέκρουσε σε δέν
δρο. Σκοτώθηκε η οδηγός.
Προχθές το απόγευμα, επίσης,
στο 17ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού
Αθηνών - ΚορίνΟου, ιδιωτικό αυτοκί
νητο, που οδηγούσε ο Χρ. Ν. Τσου
κνίδας, παρέσυρε και σκότωσε τον

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ή* του Σαββάτου:

αντιθέσεις, εγωισμοί και φιλοδοξίες,
γιατί πμοέχει ο κοινός στόχος και προ
παντός το συμφέρον του τόπου,
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πολύ αίμα
στην άσφαλτο

Λόγια και πράξεις της αλλαγής

βρ ^ νχένράφια από τη «Μεσημ

Ημαθίας

ρα και η βολή εξ Ανατολών. Γί
ναμε το ρεζίλι και των Τούρκων.
Κάποιος συνεπώς πρέπει να
μας γλυτώσει από τη μεγάλη τού
τη καλλιτέχνιδα που διαλέχθηκε
να καθίσει στην υπουργική καρέ
κλα, που προηγούμενα τίμησαν
ακαδημαϊκοί και καθηγητές του
Πανεπιστημίου, όπως ο κ. Κ.
Τσάτσος, ο κ. Τρυπάνης κ.ά. για
να φανεί η αλλαγή που έγινε,
δηλαδή για να προωθήσει η
Μελίνα τις τέχνες και τις επιστή
μες, είτε ντυμένη με τα πανάκρι
βα σοσιαλιστικά μοντελάκια, που
«δανείζεται» από το εξωτερικό και
τις συνεχώς εναλασσόμενες γού
νες, είτε γυμνή ή ημίγυμνη στα
55 χρόνια της που τώρα έγιναν
κιόλας 62, (Και ύστερα ο κ. Εισ
αγγελέας θα πει ότι φταίει «η γά
τα» για όσα έγραψε...).
Αλλαγή λοιπόν το συντομώτερο. «εδώ και τώρα», της καλλιιέχνιδας. Τουλάχιστο άς τη δού
με την αλλαγή στο πρόσωπο
κ,λ,π, της Μελίνας, μιά και τα
υπόλοιπα λόγια της αλλαγής
ήσαν προεκλογικά πυροτεχνήμα
τα. όπως π.χ. το «ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», που
αυτές πς μέρες φαίνεται πως τρο
ποποιήθηκε σε... «ΠΑΣΟΚ, ΕΟΚ
και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»,

ΑΑΑΑΓΟΠΑΗΚΤΟΓ

Κων. Γκίνη. 38 ετών, ναυτικό.
Το

απόγουμίΐ. Γ<ίύ Σαββάτου.

στην ΑμιιΓιάίνπ, ίΙκυκλη μοτοσυκλέτπι. οδηγούμενη από τον αλλοόα
πό Φράνκ Λάτζνερ, 20 ετών,
συγκρούσθηκε με μοτοποδήλατο,
που οδηγούσε ο Διον. φ . Πέσσας, 50
ετών Σκοτώθηκαν ο Πέσσας και ο
Μισέλ Κορτούν 25 ετών, που επέβαινε στην μοτοσυκλέτια και τραυματί
σθηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσυκλεττας.
Το απόγευμα του Σαββάτου, επί
σης. στο Κιάτο, σε σύγκρουση δίκυ
κλης μοτοσυκλίιτας, που οόηγούπε
α Α. Σ. Ηλίας, 27 ετών, με μοτοποδή
λατο, οδηγούμενο από τον 1. Α. Ζώ
το, 23 ετών, σκοτώθηκαν οι δύο οόη
νοί κιιι τραυματίσθηκε σοβαρά σ επι
βάτης της μοτοσυκλέττας Φωτ.
Δεληστάθης. 21 ετών.
Στην δασική οδό Νεράιδας
Ηλείας, από ανατροπή γεωργικού
ελκυστήρος σκοτώθηκε ο οδηγός του
Δημ. Π. Δημητρακόπουλος.
Στο 19ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας. ιδιωτικό αυτοκίνητο, που
οδηγούσε ο Νικ. X- Κυριαζΐδης. 40
ετών, παρέσυρε και σκότωσε τον
πεζό Στέψ. Ε. Τσάτη. 59 ετών.
Στην αγροτική περιοχή Σεγαϊτσα
Βελίων Λακωνίας, η Ζαφειρώ, σύζυ
γος Θ Σπαθάρη. ενώ προσπαθούσε
να μετακινήσει γεωργικό ελκυστήρα.
καταπλακώθηκε από αυτόν, λόγω
ανατροπής του και σκοτώθηκε.
Στο 41ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Καβάλας Κεραμωτής, δίκυκλη μοτοσυκλέττα, που οδηγούσε ο
Θεόδ. Κ. Σαρρηπαπαζίδης, 23 ετών,
παρεξέκλινε της πορείας του και ανετράπη. Σκοτώθηκε ο οδηγός,
Στις καλαμες, ιδιωτικό αυτοκίνη
το, οδηγούμενο από τον Γ Ν. Στεφά
νου. 41 ετών, παρέσυρε και σκότω σε
τον επιβαίνοντα σε μοτοσυκλέττα
Στέφ. Ν, Ν ικολ όπ ουλ ο , 27 ετών.
Στον Μελιγάλα, ιιπό ανατροπή
γεωργικού ελκυστήρα. σκοτώθηκε ο
οδηγός του Δημ. 1· Πύρρος.
Στην Καρδίτσα φορτηγό αυτοκί
νητο. που οδηγούσε ο Σπυρ. Τριάμης, 47 ετών, συγκρούσθηκε με κάρρο. Σκοτώθηκε ο οδηγός του κάρρου
Αρχ. Β. Ντπνοβασίλης. 55 ετών
Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση
του Πειραιώς, ιδιωτικό αυτοκίνητο,
που οδηγούσε ο Παν. Κατραμάς. 46
ετών, παρέσυρε και σκότωσε την
πεζή Ελισάβετ Ιωακειμίδου. 50 ετών
και τραυμάτισε σο|1σρά την κόρη της
Θεοδώρα. 20 ετών.

Τα αργυρο
χρυσοχοεία
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
Εκ περιτροπής θα κλείσουν και
αυτό το καλοκαίρι το αργυροχρυσο
χοεία της Βέροιας ως εξής;
Από 21 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
κλειστά θα παραμεϊνουν τα καταστή
ματα: Γαβριηλίδη Χαρ.. Αντωνίόη
Κυρ., Δαβόρα Οκτ- Γιαμά Παν.,
Παυλίδη Βασ. και Ντόκα Νικ.
Από 5-17 ΙουλΙΟ"' Ιωαν. Μπεκιαρίόη. Αψών Πελεκβη. Σάββα Πϋνα
γιωτίδη, Ευαγγ. Τρανίόη, παν.
Φλιούκα, κων. Λαφάρα, Ιωάν. Κολτσακίδη, 1®άν. Τρανίδη.

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Για τη βελτίωση
της βαθμολογίας
ΑΘΗΝΑ 14 (ΛΠΕ)
' Εληξαν χθες οι Πανελλήνιες Εξε
τάσεις για βελτίωση της βαθμολογίας
σε μαθήματα της Β' Λυκείου, με την
εξέταση των μαθητών στα μαθήματα:
Ιστορία για τον τύπο 1 και Μαθηματι
κά για τον τύποΐΐ.
Με την ευκαιρία της λήξης των
εξετάσεων ο υπουργός Παιδείας κ. Λ.
Βερυβάκης απηύθυνε ευχαριστήριο
μήνυμα σε όλους όσους συμμετείχαν
στη διενέργειά τους και συνάβαλαν
στην επιτυχή διεξαγωγή τους.
Εξάλλου, ο Γ.Γ. του υπουργείου
Παιδείας και πρόεδρος της κεντρικής
επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων
κ. Δ. Ρόκυς ιόνισε ότι φέτος οι μαθη
τές έγραψαν με μειωμένο άγχος, Α να
«αιρόμενος στους γονείς των μαθη
τών. ο κ. Ράκος είπε πως παρ’ ό υ εί
ναι εκείνοι που φέρουν το άγχος της
μετάβασης από το παλιό σύστημα
στ» νέο. μετά τις πρώτες μέρες έδει
ξαν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους
στο νέο σύστημα.
Επίσης ιινιιφερύμενος στο θέμα
της βαθμολόγησης των γραπτών και
της διαφοράς βαθμολογίας, είπε ότι
από τα 3.000 πτώτιι γραπτά που
βαθμολογήθηκαν, προκύπτει ότι στο
πλέον υποκειμενικέ, μάθημα (Έκθε
ση) πιθανόν να χρειαπθεί αναβαθμό
λόγηση σε ποσοστό 14%. Το ποσο
στό αυτό, είπε ο κ. Ράκος, στα υπό
λοιπά μαθήματα θα μειωθεί, όπωςπ·στεόει στο 1%.
Τέλος, ο κ. Ράκος, είπε ότι τα
αποτελέσματα των Πανελληνίων
Εξετάσεων θα ανακοινωθούν μέσα
ατα όρια των προθεσμιών που έχουν
τεθεί, δηλαδή τέλος Ιουνίου με αρχές
Ιουλίου.

ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΠΕ)
Σταματάει η δράση των μεσαζόν
των αι οποίοι για να αγοράσουν
φρούτα και λαχανικά Οα διαπραγμα
τεύονται μόνο με τους συνεταίρε
σμούς των αγροτών και όχι ξεχωρι
στά με κάθε αγρότη όπως γινόταν ως
σήμερα.
Η επαναστατική αυτή αλλαγή
στον τομέα της εμπορίας ιων οπωρο
κηπευτικών ισχύει ήδη στις φράοιι
λες. τα ροδάκινα και τα βερύκοκο,
που βρίσκονται στην παραγωγική
τους αιχμή και σιγά-σιγά θα επεκτα
θεί σ όλα τα προϊόντα
' Οπως τόνισε ο υφυπουργός
Γεωργίας κ. Γ. Μωραϊτης ενεργο
ποιούνται οι συνεταιρισμοί με στόχο
την προστασία του ιιγροτικσύ εισ
οδήματος και το κλείσιμο της φολί
δας στις τιμές του καταναλωτή.
Συγκεκριμένα ως τώρα οι διάφο
ρες ενισχύσεις και επιδοτήσεις δίνον
ταν στους εμπόρους και στους εξο
γωγείς με τον όρο να δώσουν στους
αγρότες μιά ελάχιστη τιμή, Τώρα η
διαπραγμάτευση όεν θα γίνεται μετά
ξύ πηραγωγών κιιι εμπόρων, αλλά
συνεταιρισμού και εμπόρων ή εξάγωγέων.
Τις διάφορες επιδοτήσεις και ενι
σχύσεις το κράτος θα τις δίνει στους
συνεταιρισμούς, οι οποίοι με βάση,
ποροστατ.κά στοιχεία θα τις μοίρα
ζουν στους δικαιούχους αγρότες.
Με τον τρόπο αυτό, τόνισε α κ.
Μωραϊτης, θα σταματήσει ο εκβια
σμός των αγροτών από τους μίσμ
ζοντες. δεν θουπσγράφονται ανειληκρινή τιμολόγια και θα μικρύνει το
άνοιγμα της ψαλίδας γιατί θα είναι
δυνατός σ έλεγχος των αληθινοιν
τιμολογίων.
Διευκρινίστηκε ότι μπορεί να γί
νει συμφωνία αγρότη και εμπόρου
έξω από το συνεταιρισμό αλλά στην
περίπτωση αυτή δεν Οα είναι δυνατή
η καταβολή τυχόν ενισχύσεων στον
αγρότη.
Η διαδικασία αυτή θα κνισχύσα

εξαιτιας του γεγονοτος ότι σύμφωνα
με το Ν. 1249/82 όλ.οι οι φορολογού
μενοι έχουν υποχρέωση να υποβάλ.λουν δήλωση φόρου ακίνητης
περιουσίας, παρατάθηκε η προθεσμία
υποβολής της δήλωσης, που λήγει
σήμερα, μέχρι και το Σάββατο 26
Ιουνίου 1982.
Η παράταση αυτή είναι η μοναδι
κή που δίνεται και δεν Οα δοθεί καμία
άλλη. Συνεπώς κάθε υπόχρεος πρέπει
να φροντίσει να υποβάλει τη δήλωσή
του μέσα στην προθεσμία αυτή.
Υπενθυμίζεται ότι υπόχρεοι για
υποβολή δήλωσης ΦΑΠ είναι:
1. Ό σ ο ι υπόβαλαν σήλωση φύ
ρου εισοδήματος ανεξάρτητα
από το όν έχουν ακίνητα ή
όχι, και
2. 'Οσοι όεν υποβάλουν δήλωση
φόρου εισοδήματος και έχουν
ακίνητη περιουσία μεγαλύτε
ρη από το μισό του αφορολό
γητου ορίου.
Ο υπουργός επανέλαβε ό π δεν εί
ναι αναγκαία η συνυποβολή οποίουδήποτε δικαιολογητικού ύν η συνολι
κή άξιά της ακίνητης περιουσίας που
δηλώνεται, πριν από κάθε μείωση της
που προβλέπεται από το νόμο, είνιιι
μικρότερη από το αφορολόγητο όριο.
Για την διευκόλυνση των φάρο
λογουμένων οι Οικον. Εφορίες θα δέ
χονται δ ηλώσεις κιιι τις απογευματι
νές ώρες από 6-8.30 μ.μ. τις εργάσι
μες μέρες και το Σάββατο 26 Ιουνίου
1982 από τις ί το «ρωΓμέχιπ η ς 6 το
απόγευμα.
Πα κύθκ πληροφορία σχεπκά με
τη δήλωση ακίνητης περιουσίας οι
φορολογούμενοι μπορούν να απευθύ
νονται σε όλες η ς Οικον. Εφορίες και

ΑΡΧΙΣΑΝ
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Εν τω μεταξύ έφυγε την Κυριακή
από τη Νάουσα το πρώτο φορτίο
ροδάκινων Ένα αυτοκίνητο - ψυγείο
μετέφερε στη Δ. Γερμανία 20 τόν
νους υπερπρώϊμα ροδάκινα.
Εντατικά άρχισαν από χθες Δευ
τέρα οι εξαγωγές και φορτώθηκαν
120 τόννοι ροδάκινων με προορισμό
τη Λ Γερμανία. Γεωπόνοι της Δ/ν
σεως Γεωργίας βρίσκονται νύχτα και
μέρα στα διαλογητήρια του Νομού
για να κάνουν τον απαραίτητο ελεγ
χο στα προϊόντα που προορίζονται
για εξιΐ'ιυνή.
Σύμφωνα με πληροφορίες απ’ τη
Λίνοη Γεωργίας Ημαθίας η φετεινή
παραγωγή των υπερπρώίμων ροδάκι
νων θα φθύσυι τις 3.5 χιλιάδες τόννους και ένα σημαντικό ποσοστό από
την παραγωγέ) αυτή θα διατεθεί στην
εσωτερική αγορα.
Ο έλεγχος στϋ διαλογητήρια εί
ναι πολύ αυστηρός και όπως τονίζε
ται ογ.ο αρμόδιο παράγοντα δεν πρό
κειται να επιτραπεί η εξαγωγή ροδά
κινων που δεν θα πληρούν τις προ
διαγραφές εξαγωγής, γιατί υπάρχει
σχετική απόφαση να όιατηρηθούν οι
εξαγωγές σε πολύ καλή ποιότητα.
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με πλη
ροφορίες μας οι ιδιώτες εξαγωγείς
προβαίνουν στην αγορά ποσοτήτων
ρυδακίνων με τιμές που κυμσίνονττη
από 27-35 δραχμές για .τα υπερπρώϊμα

Υποτιμήθηκε αλλά
και ανατιμήθηκε
η δραχμή
ΑΘΗΝΑ 14 ν- -*1Ε)
Η Ελλάδα τοποθετήθηκε ουδετέρα έναντι των ανακατάξοων ποο έγι
ναν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος και ακο
λούθησε μιά μέση πδό. Συγκεκριμένα
η δραχμή υποτιμήθηκε ελαφρά έναντι
του γερμανικού μάρκου και κιυ
ολλανδικού φιορινιού και ανοττμήθηκε επίσης ελαφρύ έναντι του γαλλι
κού φράγκου και της ιταλικής λιρέττας. Έτσι η μέσα σταθμική ισοτιμία
της δραχμής έναντι τοιν νομισμάτων
της Κοτνής Αγοράς παρέμεινε σχε
δόν σταθερή αφού εξουδετερώθηκαν
οι υποτιμήσεις από αντίστοιχες ανα
τιμήσεις.
Η συναλλαγματική αυτή πολίτι
κή επελέγη με στόχο να μην αποδυ
ναμωθεί η ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών προϊόντων σ η ; αγορές
του εξωτερικού και από την άλλη
πλ-ευριι να μην επιβαρυνθούν σημαν
τικά οι τιμές των οσττγομένων
προϊόντων και αναζωπυρωθεί έτσι ο

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤ ΑΙ
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΠΕ)
Με απόφαση του υπουργού Οικο
νομικών κ. Μανόλη Δρεττάκη. και

ιόιαιτερα την καλή ποιότητα των
προϊόντων γιατί ο συνεταιρισμός θα
ελέγχει συστηματικότερα την ποιότη
τα του προϊόντος.Οι διαφορές για την
ποιοτική εκτίμηση του προϊόντος θα
επιλύονται επί τόπου με διαιτητή
γεωπόνο του υπουργείου Γεωργίας.
Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο έλεγ
χος στα προϊόντα που εξάγονται
όπου η προσπάθεια αποβλέπει στην
κατάκτηση αγορών και στο σταμάτημα δυσφήμησης των ελληνικών
προϊόντων.

στο υπουργείο Οικονομικών στα
τηλέφωνα 3234.574. 3236.228.

πληθωρισμός,
'Οπως είναι γνωστό προχθές Σάβ
βατό οι υπουργοί των οικονομικών
των 10 χωρών της ΕΟΚ σύμφωνη
«ον τις εξής μεταβολές στο πλαίσια
των νομισμάτων των χωρών τους.
ΔικυρύνΘηκί. σι 10 ποσοστιαίες
μονάδες το περιθώριο (SPREAD)
μεταξύ ταυ γερμανικού μάρκου και
του ολλανδικού φιορινιού οφ' ενός
και του γαλλικού φράγκου αφ' ετέ
ρου. Συγκεκριμένα τα πρώτυ ανατι
μήθηκαν κατά 4.25% και το δεύτερο
υποτιμήθηκε κατά 5,75%. Επίσης
υποτιμήθηκε κατά 2,75% η ιταλική
λιρέτα ένανη του γερμανικού μάρκου
και του φιορινιού,
' Ετσι μετά η ς ανακατατάξεις
αυτές οι κεντρικές ισοτιμίες κ«ιν
Ευρωπαϊκών νομισμάτων έναντι της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδος
(F.CU) διαμορφώθηκαν ως εξής (η
τιμή της Ε*ΡΥ οε τοπικά νομίσματα).
(Η πρώτη ημή είναι η σημερινή η
δέ δεύτερη η προηγούμενη).
Φράγκα
Βελγίου
44.9704
-*4,6963. Μάρκο Αι« Γερμανία;
2J3379 2,41815. Φιορίνι Ολλανδίας
2.51971 2,67896. Λίρα Αγγλίας
0.560453 O.SS7937, Κορώνα Δανίας
S.234 8,18382, Φράγκο Γαλλίας
6,61387 6.19564. Λιρέττα Ιταλίας
1350,27 1305.13. Λίρα Ιρλανδίας
0,691011 0,686799.
Σημι,ιωτέον ό-π αυτές είναι σι χθε
σινές κεντρικές ισοημίες και ότι οι
τελικές τιμές θα αποκρυσταλλωθούν
σε δύο-τρεις μέρες όταν τα χρηματι
στήρια απορροφήσουν στο σύνολά
τους η ς μεταβολές που έγιναν.
Εξάλλου, δεν μεταβλήθηκαν
προς το παρόν οι πράσινες ισοτιμίες,
δηλαδή οι ημές των νομισμάτων των
χωρών μελιάν της ΕΟΚ στις οποίες
υπολογίζονται οι αγροτικές ημές στα
πλαίσια της αγροηκής πολιτικής της
Κοινότητας.
~5

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
«ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2 - ΤΗΛ. 24.835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ε γγρ α φ ές ν έ ω ν μ α θη τώ ν για όλες τις τάξεις του Ν υ κ τε
ρινού Γυμνασίου και του Ν υκτερινού Λ υκείου μας άρχισαν
και γίνονται καθημερινά μέχρι 3 0 Ιουνίου.
Το Ν υκτερινό Γ υμνάσιο και Λύκειό μας είναι Σχολεία για
ερ γ α ζό μ ενο υ ς Ν έους και Ν έες.
Η εγ γ ρ α φ ή στην Π ρώ τη Τάξη του Γυμνασίου γίνεται
χω ρ ίς καμμιά εξέταση. Μόνο με μια απλή αίτηση.
— Ολα το βιβλία των μαθητών μας δίνονται δω ρεώ ν ο π ό
το Κ ρά τος
Ισ χύουν και για τους μ α θ η τές μας τα μ αθητικά ποσ σ α .

στα λεωφορεία και στους σιδηροδρόμους
Το Α πολυτήριο τη ς Τρίτης Γυμνασίου έχει την ίδια ακρι
βώς ισχύ με το Α πολυτήριο τω ν Κ ρατικών Γυμνασίω ν.
Γίνεται δεκτό από όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Στρατό
Χωροφυλακή. Πυροσβεστική Υπηρεαία. ΔΕΗ. OTE. Ταχυ
δρομείο κ,λ,π
— Το ίδιο ισ χύει και για το Α πολυτήριο το υ Λ υκείου.
— Γενικά, το Ν υκτερινό Γ υμνάοιο και Λύκειό μας δίνει τη

μεγάλη ευκαιρία στους εργαζόμενους της Πόλης κυ- του
Νομού μας, να σ υ ν εχία ο υ ν και να τελ ειώ σ ο υ ν μ ε την τηό
μικρή δυνατή θ υ σ ία τις σ τα μ α τη μ ένες σ π ο υ δ έ ς τους.
Τους εξασ φ αλίζει έτσ ι έν α σ ίγουρα α νέβ α σμ ά τ ο υ ς
Ε παγγελματικό και Κ οινωνικό.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
. 1234 5 ( 7 8»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Του Χριστού γιορτάζεται (καθ.).
2. Έ χ ει κάθε προϊόν τη δική του
(γεν).
3. Κατάστημα κι αυτό (δημοτ.).
4. Μεγάλη διοικητική περιφέρεια.
Î. Μουσική νότα — Αλμυρό χωρίς
αρχή και τέλος — Σύμφωνο.

6. Κτητική αντωνυμία (πληθ.) Φίρμα... γλυκεία.
7. Και τέτοια... Αριστερά (γεν.).
8. Αυτό προέρχεται από τον πλανή
τη μας.
9. Αυτός μ' άλλη δουλειά ασχολείται
το καλοκαίρι.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αναφέρεται στη Βίβλο σαν μεγά
λος Φαρισαίος νομοδιδάσκαλος.
3. Το μικρό όνομα Έλληνα προπο
νητή ποδοσφαίρου — Τίτλος
τουρκικός (αντίστρ.)
4. Χαϊδευτικό ανδρικού ονόματος.
5. Αμεσος συγγενής μας, με άρθρο Διακριτικά φορτηγών αυτοκινή
των που φεύγουν έξω (αντίστρ.).
6. Το μικρό όνομα εκλεκτού τραγου
διστή μας (αντίστρ.) — Πρόθεση.
7. Αρχαία θεά των Αιγυπτίων —Αρι
θμητικής σημείο.
8. Αντίστροφα, υπάρχει.

9. Ελληνική πρωτεύουσα.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΓΡΙΤΗ, 15

ΤΡΙΤΗ, 15
5 00
5 30
600
6 15
6 30
7 00

8 00
8.30
9.30

10 00
12 00

0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
Μα ΡΤΙΝ ΗΝΤΕΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1389 Ύστερα από σφοδρή μάχη στην

Μ ΑΘΑΙΝ12
• Είναι πολύ εσφαλμένη η γνώ
μη που επικρατεί σ' όλο τον κόσμο
ότι ο γάτος και το σκυλί είναι άαπον
6οι εχθροί. Αυτά τα δύο κατοικίδια
ζώα μπορούν κάλλιστα να μεγαλώ
σουν μυζί. αρκεί μόνο να μη αναπτυ
χθεί έχθρα μεταξύ τους από τον άν
θρωπο που τα έχει.
• Οι Ίντιος της Αμαζονίας,
«Φαρμακώνουν» τις μύτες των βελών
που χρησιμοποιούν στο κυνήγι, με το
αίμα «δενδροβάτη». ενός είδους πολύ
μικρού βατράχου που είναι πάρα
πολύ δηλητηριώδες.
•
Η επιστήμη δεν κατόδερε ακό
μα να εξηγήσει γιατί, σε κάθε δέκα
κύματα, που φτάνουν στην ακροθα
λασσιά ή στις όχθες των μεγάλων
λιμνών κι έχουν πάνω κάτω το ίδιο
ύψος, ακολουθούν άλλα τρία πολύ
πιό μεγάλη.
• Η πρώτη ιεραποστολή φραγκι
σκανών μοναχών στην Αρμενία.το
1246 κατόρθωσε να προσηλυτίσει και
το βασιλιά Αίμονα που παραιτήθηκε
από το θρόνο για να φορέσει το ράσο
του καλόγερου.
•
Σοβαρά οικονομικό προβλή
ματα έχει ο πατέρας της πριγκίπισσας
Νταϊάνας. προβλήματα που σε λίγο
δε θα του επιτρέπουν να συντηρήσει
την ιδιοκτησία του. Λέγεται μάλιστα

ΤΑΞΙ

ότι άβγαλε σε πλειστηριασμο δύο

ποτήρια σαμπάνιας από καθαρό χρυ
σάφι tou 17ου αιώνα *u οποία αγόρα
σε το βρετανικό Μουσείο.
• Τερμίτες υπάρχουν στη Γή
από την Πέρμιο περίοδο, δηλαδή
πριν από διακόσιιι εκατομμύρια χρό
νια. όταν ούτε τα πουλιά, ούτε τα
θηλαστικά είχαν κάνει ακόμα την
εμφάνισή τους.
• Ο μεγάλος Σκωτσέζος συγ
γραφέας
Ρόμπερτ
Στήβενσον
(1850-1894) έγραψε το περίφημο
μυθιστόρημά του ·Η παράδοξη περί
πτωση του δόκτορα Τζέκυλ και του
μίστερ Χάϋντ·. μέσα σε έξι μονάχα
ημέρες.
• Ο γιός του Λουδοβίκου του
14ου της Γαλλίας έγινε αρχιναύαρχος σε ηλικία 2 χρόνων. Ο Λουδοβί
κος τον διόρισε αρχιναύαρχο μόλις
έκλεισε τα δυό του χρόνια. Δεν ήταν
δε ναύαρχος μόνο στο όνομα, αλλά
υπέγραφε και όλες τις επίσημες δια
ταγές. Μόνο που επειδή δεν ήξερε να
υπογράφει, αντί για υπογραφή έμπαι
ναν στα επίσημα έγγραφα τα αποτυ
πώματα του. Ο απίθανος αυτός
ναύαρχος πέθανε σε ηλικία 16 χρό
νων από... αλκοολισμό!

A to v u ttC ttO p " "
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Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Δ ια β ά ζ ε κ φ
κα< δ ι α δ ί δ ε τ ε
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς!

Η Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμά
των και Τεχνών Δήμου Βέροιας
ευχαριστεί θερμά την οικογένεια
Μανώλη Καζαμπάκα για τη δωρεά
5.000 δρχ. αντί στεφάνου στη μνήμη
του αγαπημένου ΓΙΟΡΓΗ ΜΠΙΖΕ
ΤΑ.

Τ Ρ ΙΕ Τ Ε Σ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή 20 Ιουνίου 1982 στον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της προσφιλούς
μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η Σ Σ Α Μ Ο Υ Λ ΙΚ Ο Υ
Π αρακαλούμε το υ ς συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να ενώ
σουν μαζί μας τις δεήσεις τους π ρ ο ς το Θεό.

•

I

7ου Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η

Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
O kjZONTIA: 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2. ΣΥΝΕΣΗ - ΚΑ(ΛΑ) 3. ΕΔΙ - ΟΡΙΟΝ
4. ΚΕ (Ένωση Κέντρου) - ΤΖΙ 5. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6. ΕΣΑ ΓΛΗΝΟ 7. ΛΕΪ - (ΜΙ)ΣΟ 8. ΗΒΗ - Ο ΜΙΣΑ 9. ΣΙΣΑΝ ΕΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΤΣΕΚΛΕΝΗΣ 2. ΟΥΔΕΙΣ - ΒΚΑ) 3. ΥΝΙ - ΘΑΛΗΣ 4. ΡΕ
- ΤΟ 5. ΙΣΟΖΥΠΟΝ 6. ΣΗΡΙΑΛ - ΜΕ 7. ΝΗΣΙΣ 8. ΟΚΟΤΙ
ΝΟΣ 9. ΣΑΝ - Α.Ο. - ΑΔ.

5.15 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
6.30 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥΘΙΑ
β.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ ·82)
0.10 ΣΕΝΤΕΝΙΑΛ
*ΧΚ) ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
(ΤΑ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΑ)
10.36 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11.10 ΑΠΟ ΔΟ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τρίτη 15 Ιούνιοί) 1982

Ο Σ»

Ο σύζυγος - τα τέκνα - οι εγγονοί
Η δεξίωση θα γίνει στο Ζαχαροπλαστείο «ΕΛΥΖΕ».

Σήμερα Τρίτη 15 Ιουνίου 1982
διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Γιάννη Παπαγεωργίου
τηλ. 29551
Ραδιοταίί

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

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Α μεση Δ ρά ση
WO
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
121
Π υροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
22.222
Νοσοκομείο
22.505
Δ Ε Η . (βλάβες)
125
' Υόρευση
25.749
24 444
Ο.Σ.Ε. !σταθμός)
Π υροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η (βλάβεςJ
O S E . (σταθμόςI
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
Δ Ε Η (βλάβες)
ΙΚ Α (πρωί βοήθειεςI

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΙΜΙΩΤΗ

22.199
22 200

22.314
41.353
23.619
23 364
23 376

πεδιάδα του Κοσσυφοπεδίου τα
Οθωμανικά στρατεύματα με τον
Μουράτ Α' νικούν τις χριστιανικές
δυνάμεις με τον Σέρβο βασιλέα Στέ
φανο Θ'.
1821 Αγρια σφαγή από τους Τούρκους
σιηι- πόλη των Χανιών, κατόπιν
της ήττας τους κατά την μάχη του
Δούλου.
1914 Μ δολοφονία του διαδόχου του
υυτυκρατσρικού θρόνου. Αρχιδού
κιι Φραγκίσκου Φερόινάνόου και
ιης συζύγου του. αποτέλεσε το
έναιισμα του Α' παγκοσμίου πολέ
μου.
1981 Δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε
την κράτηση του Ι7χρονου Βρετα
νού Μάρκους Σιμόν Σάρτζηντ, που
αναστάτωσε στη θεαματική παρέλα
ση των γενεθλίων της Ελισάβετ
πυροβολώντας με άσψαιρα πυρά
από ψεύτικο πιστόλι τη βασίλισσα
που παρήλαυνε έφιππη.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡΟ
Μιά πλούσια Εβραία θέλει να κά
νει το πορτραίτο του γυιού της
Αβραμίκου σε ένα καλό ζωγράφο,
Ο ζωγράφος της ζητάει εκατό
χιλιάδες δραχμές.
- Τί λέτε: φωνάζει έξαλλη η Εβραία.
Εκατό χιλιάδες για το παιδί; Και τότε
για το δικό μου το πορταίτο πόσα θα
ζητούσες;
Πάλι εκατό χιλιάδες.
- Τότε ζωγράφισε εμένα και θα κρα
τήσω στα γόνατά μου τον Αβραμίκο
μου!
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
Σε ένα μεγάλι κατάστημα ένας
πελάτης πλησιάζει μία πωλήτρια και
της λέει:
— Δεσποινίς θα είχατε την καλωσύ
νη να με αγκυλώσετε τρυφερά;
— Μα γιατί κύριε;
— Ξέρετε έχασα τη γυναίκα μου μέ
σα στον συνωστισμό κι αυτός είναι ο
μόνος τρόπος να τη βρώ αμέσως.

• «Αυτός που τίποτα δεν ξέρα,
τίποτα δεν αγαπάει. Αυτός που δεν
μπορεί να κάνει τίποτα, τίποτα δεν
καταλαβαίνει. Αυτός που δεν κατα
λαβαίνει τίποτα, είναι ανάξιος. Ό μως
όποιος καταλαβαίνει, ξέρα ν' αγα
πάει. να παρατηρεί, να βλέπα... Ό σο
περισσότερη γνώση κλείνει ένα πράγ
μα. τόσο η αγάπη μεγαλώνει...
Ό ποιος φαντάζεται πως όλα τα
φρούτα ωριμάζουν ταυτόχρονα σαν
τις φράουλες, δενξέρα τίποτα για τα
σταφύλια».
Παράκελσος

βενζινάδικο 1

mwxemex xm
Πως θα φτιάξετε
τη βαλίτσα των
διακοπών σας
Για να μην τσαλακωθούν τα ρούχα
και για να εκμεταλλευθείτε στο έπα
κρο τον περιορισμένο χώρο, πρέπει
να «φτιάξετε» όσο γίνεται πιο σωστά
τη βαλίτσα σας. Παρ όλο που δεν
υπάρχει μια ιδανική συνταγή, ο
μικρός οδηγός που ακολουθεί, σίγου
ρα θα σας φανεί χρήσιμος;
• Τοποθετήστε τα πιο βαριά αντι
κείμενα (παπούτσια, είδη μπάνιου και
ομορφιάς κλπ.) στο βάθος και στις
γωνίες της βαλίτσας, μοιράζοντας
ομοιόμορφα το βάρος. Τα παπούτσια
καλό είναι να μπαίνουν σε πάνινη θή
κη για να προστατεύονται και να μη
λερώνουν τα ρούχα. Για τα καλλυντι
κά και τα είδη μπάνιου υπάρχουν
νεσεσαίρ και σακουλάκια με αδιάβρο
χη επένδυση.
• Προτιμήστε να τακτοποιήσετε
τα εσώρουχα σε υφασμάτινες θήκες,
για να τα έχετε συγκεντρωμένα, και
τοποθετήστε τις πάνω από τα παπού
τσια και τα παπούτσια και τα καλλυν
τικά.
• Απλώστε το πρώτο παντελόνι,
κατά μήκος, στη βαλίτσα, με την πά
νω άκρη ν' ακουμπάει στο πλαϊνό
τοίχωμα και τα μπατζάκια να εξέχουν
από την άλλη πλευρά. Τακτοποιήστε
το δεύτερο παντελόνι κατά τον ίδιο
τρόπο, αλλά προς την αντίθετη
κατεύθυνση, κλπ. Μπορείτε, πριν
αρχίσετε να διπλώνετε μέσα στη
βαλίτσα τα μπαζάκια των παντελονιών, να τοποθετήσετε πάνω στο
απλωμένο παντελόνι ένα σακάκι
διπλωμένο στο πλάτος, που θα το
σκεπάσετε ύστερα διπλώνοντας τα
μπαζάκια.
• Διπλώστε στο πλάτος τις Φού
στες με ίσια γραμμή ενώ τις φαρδιές
(πλισέ, σολέιγ. με πιέτες κλπ) βάλτε
τις επίπεδες, με προσεκτικά τακτο
ποιημένες τις πιέτες τους.
• Διπλώστε τα φορέματα και τα
πουκάμισα στα δυο (στο ύψος της μέ
σης) με τα μανίκια διπλωμένα προς
τα πίσω. Καλό είναι να βάλετε τα
πουκάμισα σε ειδική υφασμάτινη θή
κη για να προστατεύονται. Τα πουλόβερ και τα μπλουζάκια. που θα τα
τοποθετήσετε βέβαια κάτω από τα
πουκάμισα, θα τα διπλώσετε με τον
ίδιο τρόπο ή θα τα τυλίξετε ρολό και
θα τα βάλετε στα κενά, στον πάτο της
βαλίτσας.
• Φροντίστε να τοποθετείτε τα
ρούχα αντικριστά (η πάνω άκρη του
ενός να συμπίπτει με την κάτω άκρη
του άλλου), για να μην ψηλώνει

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλει,άδης Αντ.
Πιερίων 64 τηλ. 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

• Αν έχετε την ευχέρεια, ευ®
πρακτικότερο να βάλετε χωριστά. *
βαλίτσα, τα ρούχα και χωριστά. ί°®’
σε σακ βουαγιάζ, τα εσώρουχα
τις πετσέτες ή τα σεντόνια, αν χρε®'
στεί να πάρετε μαζί σας. Πρακτικό Ο'
ναι επίσης να βάλετε σε χωρώΠ
τσάντα ότι θα χρειαστείτε στη διβΡ"
κεια του ταξιδιού και βέβαια το τσοΥ
τάκι για τις πρώτες βοήθειες.
Η ΦΙΛΗ ΕΑί

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Γ ια τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟ ΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο Α Α Ο ϊ)
Α να λα μβ ά νουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μ η τρ ο π ό λ εω ς 72
τ η λ . 2 3 .1 3 7

ΤβΙβΐιιηΙτβη
Ο ο Ιο π π ιβ ς Θ
Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 2Ο .106-ΒΕΡΟ ΙΑ

ΛΟΝΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ

Κρέατα μοσχαρίσια - χοιρινά κοτόπουλα - κουνέλι - ορτίκι
Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

μονόπλευρα η στοίβα κ α ι. α ' ί01)
τελευταία τα πιο λεπτά ρούχα,
ζαρώνουν εύκολα.

1
2.
3.
4.
5.

ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή είκόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τ ηλεχειριστής υπερύθρω ν - 32 καναλιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ. ΑΑ«ξάνόρου 17 τηΑ. 29.231
ΒΕΡΟΙΑ

Ρεκτιφιέ
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
μπριζόλες
μπούτι

σπάλα
φαλτσέτα

220
180
170

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

__ 140

Δίσκοι αλλαντικών σε μεγάλη
ποικιλία εκλεκτής ποιότητας

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήριο - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και κολλά άλλα

T EL E F UNK E N

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΪ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 ΤΗΑ. 25J44/62A50

ΒΕΡΟΙΑ

ΦΟΥΡΛΗ

[
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Ιί>1τη Ι ί Ιουνίου 1982
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Και παραμονή στη Β’ Εθνική
Ο ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ

Και νίκη στο 84’ επί του Τοξότη

36η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
“έροι,ι - Τοξότης
1-0
βουσα Αναγέννηση Κ.
3-1
™ώλλων Κ. Αγρ. Αστέρας
0-1
•“'■θρακικός Εορόαϊκός
00
ολυμπιακός Β. - Αναγέννηση Επ.4-0
Τρίκαλα Αναγέννηση Γ.
4-0
γ ρ ικ ά ς Ξάνθη
1-1
λλμωπας - Αχαϊκή
2-1
"Λκισιακός - Νίκη Β.
1-1
Μακεδονικός - Κοζάνη
2-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
" Μακεδονικός
50
*· Ολυμπιακός Β.
46
■· Πιερικός
40
|· Αγρ, Αστέρας
39
·’■Εορδαικός
39
®· Βέροια
38
37
Τ Τρίκαλα
37
°· Κιλκισιακός
36
®· Απόλλων Κ
36
*θ. Αναγέννηση Γ.
Β. Πανθρακικός
36
-|1· Νίκη Βόλου
35
35
¡3· Νάουσα
34
¡λ· Αλμωπας
34
Ξάνθη
34
|®· Κοζάνη
32
\Ί· Αχαϊκή
32
“■Αναγέννηση Κ.
ί*· Αναγέννηση Ε.
25
25
^Β· Τοξότης
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
¡λ γκόλ Καραμίχαλος
Μ Υκόλ Κερμανίδης, Μιχαλόπουλος
!* >κολ Βούλγαρης, Κατιυνός
λ γκόλ Γκέσιος. Ελευθεριάδης
1 γκολ Αντωνιάδης Επ, Κανδηλιώ*Πς, Πουρσανίδης
Β Υκολ Αγγελόπουλος, Αθνανασιά®θξ, Αναγνώστου (Τρικ), Γυφτάκης,
^®Υάρας
* Υκολ Ακριβόπουλος, ΒυρτζαμάΪΚ·
Κυλλιμάνης,
Μποΰτσικας.
^ταυρίδης Δ., Τριχιάς Κ.
Υκολ Βασιλακάκης, Ευαγγέλου,
^Ρογιάννης, Τόγκου, Τοπαλίδης.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
®έρυια - Εορδαικός
(1-2)
^ ‘Κη Νάουσα
(0-4)
Απόλλων - Πανθρακικός
(1-2)
Επανομή - Αστέρας
(0-3)
yώννιτσά
1'i,u u - Ολυμπιακός
(1-2)
Τοξότης - Ξάνθη
(1-4)
Τ^Ρδίτσα - Τρίκαλα
(1-3)
Αχαϊκή - Πιερικός
(0-4)
Αοζάνη - Αλμωπός
(1-1)
Μακεδονικός - Κιλκισιακός
(0-0)
* Σε παρένθεση τα αποτελέσματα
Τ°α πρώτου γύρου.
_

χρησιμοποιήθηκε στο
τελευταίο
ημίωρο.
Οι αρκετοί φίλαθλοι που βρέθη
καν στο γήπεδο παρά τον μεγάλο
καύσωνα, με την ελπίδα, ή μάλλον
την βεβαιότητα, ότι η ομάδα τους θα
πετύχει σαριοτική νίκη, επί του ήδη
υποβιβασθέντος ΤΟΞΟΤΗ και θα
χαροκτηρισθεί σαν η ομάδα με την
μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα,
διαψεύσθηκαν παταγωδώς και εγκατέλειψαν το εθνικό μας στάδιο με ένα
σωρό ερωτηματικά.
•
Είναι όντως τόσο πιιχύδερμα
οι παίκτες μας:
• ' Εχουν τόση χαμηλή νοημοσύ
νη ή
•
Αυτές είναι οι πραγματικές
ιούς δυνατότητες;
Προσωπικά πιστεύουμε ότι δεν
συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά και
πως οι δύο τελευταίες άσχημες εμφα
νίσεις τους οφείλονται στην αδιαφο
ρία από την έλλειψη βαθμολογικού
ενδιαφέροντος, για την οποία οπω
σδήποτε είναι κατακριταίοι.
Ο ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΩΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
Ο μόνος παίκτης που δικαιούται
τον τίτλο του διακριθέντος ήταν
ασφαλώς ο Στέφανος Μπαλτζής.
Πράγματι ο τερματοφύλακας της
ΒΕΡΟΙΑΣ ήταν μιά όασις στην έρη

ΜΙΣ Λ
ΕΙΔΑΝ ^

TB/¿
ΜΑΤΙ ,

ΠΑΓΚΑΛΟΣ: «Δυστυχώς οι
ποδοσφαιριστές μας δεν έδειξαν τις
δυνατότητες τους. Πιστέψανε ότι το
παιχνίδι ήταν εύκολο και έπαιξαν
άτονα, χλιαρά, χωρίς δύναμη, αποφα
σιστικότητα και ενθουσιασμό. Το
χαρακτηριστικότερο είναι ότι άφησαν
την ομάδα του Τοξότη να παγώσει το
παιχνίδι, να έχει στην κατοχή της το
παιχνίδι. Υπεύθυνοι περισσότερο γι'
αυτό είναι οι τρεις χάφ μας οι οποίοι
δεν μάρκαραν τους αντιπάλους τους.
Τελικά το μόνο κέρδος είναι οι δύο
βαθμοί. Η ομάδσ του Τοξότη όπως
αγωνίστηκε έδειξε πολλές αρετές και
μπορώ να πώ ότι άδικα υποβιβάσθηΚε».
ΓΑΪΤΑΝ1ΔΗΣ: «Πέρα για πέρα
απαράδεκτη η εμφάνιση της ομάδος,
που υποβιβάζει το βεροιώτικο ποδό
σφαιρο. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολο
γία για όλους μας και ο κόσμος
δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκε».
ΠΑΠΠΑΣ: «Η μπάλλα τιμωρεί.
Το πιό δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η
ισοπαλία. Ο αγώνας ήταν πολύ
ωραίος ιδίως στο β' ημίχρονο και χά
θηκαν πολλές ευκαιρίες και από τις
δύο ομάδες. Σ' αυτό νομίζω ότι συνετέλεσε το ότι δεν υπήρχε βαθμολογι
κό άγχος από τις δύο ομάδες».
Β. Γ.
*

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
MASSEV
FERGYNSON 135
και άλλες μάρκες

ΑΦΟΙ Φ ΑΝ ΤΙΔΗ Ο.Ε.
24ης ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ 7-ΕΚΥΔΡΑ
Τ Η Λ . 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνοδικείου)

Ο Πουρσανίδης επιχειρεί μονοκόματο σούτ, αλλά η μπάλλα θα καταλήξει
αράουτ!!

ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Te
Ο προωθηθείς Παπατζίκος προσπαθεί με κεφαλιά να παραβιάσει την αντίπα
λη εστία.
μο. ήταν ο παίκτης που σώθηκε από
το ναυάγιο και αδίστακτα μπορούμε
να πούμε πως σ' αυτόν οφείλεται η
νίκη της ομάδος του. μιά και σε καί
ριες και αποφασιστικές στιγμές του
αγώνα κράτησε τα δίχτυα του ανέπα
φα.
Οι
υπόλοιποι
παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ χωρίζονται σε δύο κατη
γορίες. Σ' αυτούς που επέπλευσαν
και σε εκείνους που απογοήτευσαν.
Στην πρώτη κατηγορία, στους
επιπλεύσαντες δηλαδή ανήκουν οι
Παπατζίκος, Ακριβόπουλος, Γιατζιτζόπουλ-ος καθώς και ο χρησιμοποιη
θείς στα τελευταία λεπτά Φ. Μίλης ο
οποίος μάλιστα πέτυχε και το νικητή
ριο τέρμα, ενώ στους απογοήτευσαν
τες οι Πουρσανίδης. Ελευθεριάδης,
Γκέσιος, Μαραγκός, Τοπαλίδης, Γ.
Μίλης και Χ'Άθανιισίου. Τέλος για
τον Χατζάρα δεν μπορεί να γίνει κρι
τική αφού έπαιξε μόνο 12 λεπτά.
Ό π ω ς λοιπόν γίνεται αντιληπτό,
όταν σε μιά ομάδα υπάρχει ένας μόνο
διακριθείς, τέσσερεις απλώς υποφερ
τοί και επτά απελπιστικά υστερήσαντες παίκτες, είναι αδύνατο να περιμέ
νει κανείς ποιότητα ποδοσφαίρου.
Ο ΤΟΞΟΤΗΣ
Ξάφνιασε με την εν γένει απόδο
σή του ο ΤΟΞΟΤΗΣ. Η Βολιώτικη
ομάδα παρότι από καιρό έχει αποχαι
ρετίσει την Β' Εθνική, πραγματοποίη
σε πολύ καλή εμφάνιση και η ήττα
της οφείλεται σε καθιιρή ατυχία και
όχι σε ανωτερότητα του αντιπάλου
της.
Καλύτεροι παίκτες οι αδελφοί
Τριχιά, ο Καμπέρης, ο Καρακισές και
φυσικά ο τερματοφύλακας Φουστανάς, που έχει στοενεργητικό του 2-3
πολύ μεγάλες αποκρούσεις.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ά ριστη μπορεί να χαρακτηρισθεί
η διαιτησία του Κορίνθιου κ. Μαστοράκου και των συμπατριωτών του
εποπτών γραμμών κ.κ. Ροζάνα και
Πολυκαρπίδη.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- 4 0 Γκέσιος με εξωτερικό φάλτσο
βρίσκει τον Ελευθεριάδη που μόνος
απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύ
λακα αντί για καρφωτή κεφαλιά στέλ
νει την μπάλλα στα ύψη.
— 13-21' Μακρυά δυνατά σούτ του
Ακριβόπουλου, το πρώτο φεύγει
άουτ, ενο'ι το δεύτερο αποκρούει ο
Φούστα νάς.
— 29’ Ο Καρακεκές μόνος απέναντι
στον Μπαλτζή σουτάρει δυνατά για
να αποκρούσει σωτήρια με τα πόδια ο
Βεροιώτης τερματοφύλακαε.
— 43 Από 40 μέτρα ο Ακριβόπου
λος πιάνει δυνατό σούτ - φάουλ το
οποίο αποκρούει θεαματικά ο Φου
στα νάς.
Β ΗΜΙΧΡΟΝΟ
— 50 Μοναδική ευκαιρία χάνει ο
Μαραγκός, όταν μόνος με αντίπαλο
αμυντικό και ενώ είχε εξουδετερωθεί
ο Βολιώτης τερματοφύλακας Φου
στανάς, από τρία μέτρα σουτάρει
άουτ.
56 Ψηλοκρεμαστή σέντρα του
Τοπαλίδη από δεξιά και καρδωτή
κεφαλιά του Μαραγκού από πολύ
κοντά αποκρούει θεαματικά ο Φού
στα νάς.
— 60' Από κόρνερ του Καρακεκέ
από αριστερά,ο Κορτέσης πιάνει καρ
φωτή κεφαλιά που αποκρούει ρ
Μπαλτζής οε κόρνερ.
ΕΧΕΙ ΔΟΚΑΡΙ
Ο ΤΟΞΟΤΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
— Δυνατό σούτ του Κορτέση μέσα

Σε μιά πολύ καλή ημέρα προχθές
η ΝΑΟΥΣΑ αφού έσπασε κάθε προη
γούμενο ρεκόρ ιιπό χαμένες ευκαι
ρίες νίκησε την ΚΑΡΔΙΤΣΑ με 3-Ι
και παραμένει στην Β' Εθνική, αφού
το τελευταίο παιχνίδι της έχει με τον
πρωταθλητή Μακεδονικό στην έδρα
της.
Ο κυριακάτικος αγώνας που ήταν
και ο πιό αποφασιστικός για την
ΝΑΟΥΣΑ, η νίκη παίρνει μεγαλύτε
ρες διαστάσεις, δεδομένου, ότι σημαί
νει σίγουρη παραμονή της στην
μεγάλη αυτή κατηγορία.
Η νίκη της Ναούσης ήταν πέρα
για πέρα όίκαιη μιά και κυτά γενική
ομολογία παρουσιάσθηκε πιό πλήρης
ομάδα με εμφανή τεχνική ανωτερότη
τα. ενώ παράλληλα στο μεγαλύτερο
διάστημα της συναντήσεως διατήρη
σε την εδαφική υπεροχή. Ό λα τα
ανωτέρω στοιχεία σε συνδυασμό με
το γεγονός, ότι η καρδιτσιώτικη ομά
δα δεν απείλησε την εστία του Σφυντηλά (εκτός από την περίπτωση του
γκόλ) φανερώνουν την διαφορά
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από την μεγάλη περιοχή, χτυπάει στο
οριζόντιο δοκάρι της βεροιώτικης
εστίας.
- 7Γ Ο Σ χόλης από δεξιά κάνει
ψηλοκρεμαστή σέντρα και ενώ έχουν
εξουδετερωθεί ό?αοι 01 Βεροιώτες παί
κτες ο Κορτέσης μόνος πάνω σχεδόν
από την γραμμή της εστίας της
Βέροιας με κεφαλιά βγάζει την μπάλ
λα άουτ!!
- 72Ύστερα από κόρνερ του Τοπαλίδη και καρφωτή κεφαλιά του Μίλη
φ. ο Φουστανάς αποκρούει εξ επαφής
σε κόρνερ.
- 8 5 Ό Γκέσιος μόνος στην αντίπο
λη άμυνα κάνει κακό κοντρόλ, χά
νοντας μοναδική ευκαιρία.
Ο ΜΙΛΗΣ Φ. ΛΥΤΡΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ
- 86' Πολλά σούτ παικτών της
Βέροιας αποκρούονται από τα σώμα
τα των Βολιωτών. το τελευταίο όμως
του Μίλη Φ. από πολύ κοντά δίνει
την νίκη στην ομάδα του και συγχρό
νως την λύτρωση.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής. X"Αθανα
σίου, Γιατζιτζόπουλος, Μίλης Γ..
Παπατζίκος. Ακριβόπουλος, Τοπαλί
δης, Χατζάρας <13' Μαραγκός - 61
Μίλης Φ.) Γκέσιος, Ελευθεριάδης,
Πουρσανίδης.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Φουστανάς, Γαλά
της. Σταυρίδης, Καμπέρης, Σιμός.
Τριχιάς Α., Καρακεκές. Τριχιάς Μ.,
Σιούλης, Κολιακτσής, Κορτέσης.
Β. Γ.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜ Ο '/ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΙίΑΙΣΙΚΑ ε .ε .
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
ΤυϋΡνροφείοιι
ΜΙΧΑα ΗΣ Γ· -ΤΤΙΚΑΣ
(Ρ φερραίου 6 |
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΙπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλειος 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων-Συλλόγων-Γ Π.Σ-Κοινοτήτων
A Ε και ΕΠΕ
Δήμων - Ορνανιομών
Ε.ΓΣ
Τραπεζών

✓

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Μπαλτζή

ΓΕΛΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΗΣ «ΒΕΡΟΙΑΣ»
Π *« για πέρα απαράδεκτη η
"OIA, κατόρθωσε να πάρει την νίρ ιέσσερα μόλις λεπτά πριν από την
Πζη τουαγώνα, χάρις σε τέρμα που
^ κ χ ε ο Φίλιππος Μίλης, ο οποίος
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• Χειρόγραφο δημοσιευό
|j€vo π οχι όεν €Π»στρέφονται.

Συνεχίζεται και σήμερα το 12ο
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου,
το ΜΟΥΝΤΙΑΛ '82.
Η τηλεόραση της ΕΡΤ στις 18.15
θα αναμεταδώσει σήμερα από την πό
λη Κορούνια απ' ευεθίας, τον αγώνα
μεταξύτων εθνικών συγκροτημάτων
ΠΕΡΟΥ και ΚΑΜΕΡΟΥΝ που αγω
νίζονται στον Α' όμιλο.
Στις 22.00 από την ΥΕΝΕΔ και
απ' ευθείας από την πόλη Μάλαγκα
θα αναμεταδοθεί ο αγώνας ΣΚΩΤΙΑ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ που ανήκουν
στον ΣΤ' όμιλο.

•
Η εθνική ποδοσφαιρική ομάδα
του Βελγίου, άφησε τη βαρκελώνη,
που έγινε το πρώτο παιχνίδι του
12ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, και
μεταφέρθηκε στην πόλη Έλτσε, όπου
ίο Σάββατο θααντιμετωπίσει το εθνι
κό συγκρότημα του Έ λ Σαλβαντόρ.
Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της βελ
γικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας
ανακοίνωσε ότι οι «κόκκινοι διάβο
λοι· μετά τη νίκη τους στο στάδιο
της Μπαρτσελώνα, συναντήθηκαν με
τον πρωθυπουργό της χώρας τους, ο
οποίος είχε πάει στην Ισπανία για να
δει «ζωντανό» το παιχνίδι της-πρεμιέ
ρας και μετά τον αγώνα επεστρεψε
στις Βρυξέλλες.
Ακόμα η βελγική ομοσπονδία
ανακοίνωσε ότι με την άδεια της
ΦΙΦΑ αντικατέστησε στους «22» τον
Ρενέ Βαν Ντερ Εϋκέν, που είναι
τραυματίας, με το νεαρό άοσο της
Στάνταρ Λιέγης Γιοψ Νταερντέν,
που μπορεί να παίξει με ευχέρεια, τό
σο στα πλάγια της άμονας όσο και
στη θέση του «λίμπερο».
Ο Γιόφ Νταερντέν έφθασε στην
Ισπανία χθές και εντάχθηκε στην
ομάδα της χώρας του, ενώ ο Ρενέ
Βαν Ντερ Εϋκέν θα μείνει στη βελγι
κή αποστολή, αλλά θα είναι ο «τουρί
στας» της όλης εκστρατείας.
• Ο παλαιός αρχηγός της εθνι
κής ποδοσφαιρικής ομάδας της
Ολλανδίας Γιόχαν Κρόϊφ, που είναι
στην Ισπανία σαν «σχολιαστής»
ολλανδικού και αμερικανικού τηλεο
πτικού δικτύου, όταν μετά τη νίκη
του Βελγίου επί του συγκροτήματος
της Αργεντινής 1-0 συναντήθηκε με
τους δημοσιογράφους είπε:
Το παιχνίδι δεν ενθουσίασε.., πή
γαινε φούλ για 0-0 και έχε απογοη
τεύσει-.. Μετά το τέρμα των Βέλγων,
η εξέλιξή του άλλαξε, βελτιώθηκε
σαν θέαμα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκε
τό για να σώσει την πρεμιέρα.
Ακόμα ο Κρόϊφ είπε ότι η νίκη
των Βέλγων δεν του προκάλεσε
έκπληξη γιατί τον τελευταίο καιρό οι
«κόκκινοι διάβολοι» είναι σε καλή
φόρμα. Έ χουν κάνει χωρίς άλλο ένα
πολύ καλά ξεκίνημα και φαίνεται ότι
έχουν ης δυνατότητες για να διακριθούν στην εξέλιξη του κυπέλλου.
•
Ο παλαιός Αργεντινός διεθνής
ποδοσφαιριστής Αλφρέντο Ντιατέ
φανό, που έχει αγωνισθεί τόσο με την
εθνική ομάδα της χώρας του όσο και
με το εθνικό συγκρότημα της Ισπα
νίας και τώρα είναι προπονητής στην
Ρεάλ. Μαδρίτης, όταν συναντήθηκε
με τους δημοσιογράφους για την
αποτυχία των συμπατριωτών του
στην πρεμιέρα του 12ου παγκοσμίου
κυπέλλου είπε:
- Η Αργεντινή είχε το περιθώρια
για να κερδίσει το παιχνίδι... Αυτό
φάνηκε καθαρά με τις ευκαιρίες που
έχασαν οι παίκτες της στο δεύτερο
ημίχρονο του αγώνα. Πάντως, η
μεγάλη ευκαιρία των Αργεντινών χά
θηκε ότιιν ο Μαραντονα έστειλε τη
μπάλλα στο δοκάρι...
Στη συνέχεια των όηλ.ώσεών του,
ο Ντιστέφανο. είπε ακόμα ότι ο
Μαραντόνα δεν ήταν κακός και μάλι
στα ήταν ο «ηγέτης» της Αργεντινής
στο δεύτερο ημίχρονο.

δυναμικότητας των όύο αντιπάλων,
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ

δα. Σωστός ο επόπτης ν. Στρίγγος,
ενώ πολύ κακός σης υποδείξεις του ο
άλλος επόπτης κ Σωτήραλης.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ο Αλέκος Παπαδοπούλας στο
— 13' Ο Παπαδόποολος κάνει σέν
κυριακάτικο παιχνίδι ήταν η μορφή
τρα ο Διαμαντής κερδίζει κεφαλιά για
όχι μόνο της ΝΑΟΥΣΑΣ αλλά και
να βρεθεί ο Μητρούσης και από 3 μέ
του αγώνα. Ο ονειρώδης αυτός παί
τρο καθυστερεί να σουτάρει για να
κτης. εκτός του ότι πέτυχε δύο πολύ
τον αποκρούσουν οι αμυντικοί σε
ωραία τέρματα, ήταν ο παίκτης που κόρνερ.
πραγματικά πήρε το παιχνίδι στην
ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1-0
πλάτη του και με την δική του φαντα
στική απόδοση όιηύθυνε όλους τους — 16' Ο Μαλιούφας κερδίζει ένα
συμπαίκτες του. ενώ παράλληλα βοή φάουλ έξω από την περιοχή, το εκτεθησε οε πολλές περιπτώσεις κοι την λεί ο Παπαδόπουλος ποο ακινητοαμυντική γραμμή της ομάδος του, ποιεί τον τερματοφύλακα και κάνει
αφού με το συνεχές κυνηγητό έπαιρ το 1-0.
νε την μπάλλα και την προωθούσε — 2Γ Ενα χέρι στον Τσκρούλη απά
στους συμπαίκτες του.
σούτ του Μαλιούφα αγνοεί ο κ.
Με την μεγάλη του λοιπόν πείρα Σταμπουλιάδης.
και με την άνεσή του να δίνει τις πρέ — 45' Ενιι ξαφνικό μακρυνό σούτ
πουσες λύσεις στο χώρο της μεσαίας του Παπαδόπουλσυ αναγκάζει τον
και επιθετικής γραμμής αναδείχθηκε τερματοφύλακα να αποκρούσει σε
η κορυφαία φυσιογνωμία και ο παί κόρνερ.
κτης που εκτέλεσε την φιλοξενούμε
Ο X ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
νη ομάδα.
ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πολύ καλή απόδοση είχε και η
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 2 0
αμυντική γραμμή, όπου οι Παρίζας
—
55'
Ο
X Ιωαννίδης κερδίζει μιά
Σιούγγαρης, με η ς θεηκές τους επεμ
βάσεις τους διέκρινε μιά σιγουριά, κόντρα στον χώρο του κέντρου και
κάνει μετωπική επίθεση τριπλάρει
ενώ οι πλάγιοι μπάκ Κελχσίδης
Πολυβιάκης. εκτός του όη δεν άφη τον τερματοφύλακα Παπαδοπούλα
σαν περιθώρια στους αντιπάλους και ενώ παρεμβαίνει ο Τσιφούλης δεν
τους, βοήθησαν πολύ κοι στην σουτάρει αλλά τριπλαρει και αυτόν
δημιουργία επιθετικών ενεργειών των και ξετινάζει τα δίχτυα.
συμπαικτών τους.
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Σφυντηλάς έδειξε σιγουριά
ΚΑΝΕΙ ΓΟ Γ0
σης επεμβάσεις του ενώ αρκετές — 58 Ι'ρια λεπτά αργότερα ο Παπα
φορές «μάζεψε» την μπάλλα δίνοντας δόπουλος γίνεται κάτοχος της μπάλλύσεις για την αμυντική γραμμή.
λας και με ονειρώδεις φανταστικές
Στην μεσαία γραμμή εκτός από τριπλές περνά τρεις διαδοχικό σνητην μορφή που αναφέραμε (Παπαδο πάλους και στέλνει την μπάλλα στα
πούλας) θαυμάσια τα πήγαν καν οι δίχτυα γιο τρίτη φορά, ενώ οι φίλα
Μαλιούφας - X "Ιωαννίδης, ενώ ο θλοι πανηγυρίζουν το τόσο ωραίο
δεύτερος πέτυχε ένα γκόλ. που πράγ -γκόλ.
ματι ήταν πολύ χορταστικό, αφού
Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ
δύο φορές τρϊπλαρε τους αμυντικούς
ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 3 1
της Καρδίτσας. Στην επιθετική γραμ
μή οι Μπλιάτκας, Μητρούσης, Δια — 78' Ο Μανδράνης από πάσο του
μαντής προσπάθησαν για κάτι καλύ Γούλα πιάνει ένα δυνατό σούτ αλλά
τερο υλλά πολλές φορές είχαν και η μπάλλα παίρνει κόντρα στον Πολυημιτελείς προσπάθειες, που φάνηκε βιάκη και καταλήγει στα δίχτυα.
και από το γεγονός ότι έχασαν ης — 80' Ο Παποδόπουλος εκτελά
κλασικές ευκαιρίες που θα ανέβαζαν φάουλ στο Χ'Ίωαννίδη αυτός πιάνει
δυνατό σούτ και ενώ η μπάλλα πάει
σε μεγαλύτερα ύψη το σκορ.
προς τα δίχτυα ο Κοντοκώστβς απο
Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ
κρούει σωτήρια πάνω στην γραμμή.
Η ομάδα της Καρδίτσας με το
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ανοικτό της παιχνίδι, ζητούσε κι
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς, Πολύ
αυτή κάτι καλύτερο, αφού ήθελε την
νίκη, υλλα εκτός από την επιθετική βιάκης. Κελεσίδης, Παρίζας, Σιούγ
γραμμή που ήταν και η αχίλλειος γαρης, Μαλιούφας. Μητρούσης,
πτέρνα της ομάδας, η αμυνηκή γραμ Χ'Ίωαννίδης. Διαμαντής. Παπαόόμή παρουσίασε πολλές αδυναμίες και πουλος. Μπλιάτκας.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ:
Παπαδόπουλος.
ιδιαίτερα οι ακραίοι μπάκ. Καλύτεροι
παίκτες της οι Μανδράνης (Νο 6), Πανακός, Δημόπουλος. Κοντοκώιττιις.
Τσιφούλης,
Μανδράνης,
Αάππας (Νο 8) Γούλας (Νο II).
Μπούτας
(53'
Ζώκλας)
Αάππας
(62
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ζησόπουλος) ΜητοοΥιάννης, ΤσιώΟ Πειραιώτης διαιτητής κ. Σταμ λης. Γούλας.
πουλιάδης, ήταν σωστός σ η ς υποδεί
ΝΙΚ, ΤΖΗΜΟΡΑί Κ Α Ι
ξεις του και δεν αδίκησε καμιά ομά

Μ ικρές Α γγελίες
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ
ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριά. Σταδίου 119
τηλ. 62325 και 26572 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
ΙΙΛ-Α-Ν. 13215 σε πολύ καλή κατΟαταση. Πληρ. τηλ. 24784
23628 Αλεξάνδρεια και 82 9 1 1 7 Θεο/νίκης

Χ Ω Ρ Ο Σ Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ
160 τ,μ. ενοικιάζεται σε δύο ορόφους (κατάστημα και αίθουσα) με
εσωτερική σκάλα. Π λ η |ε τη > _ 0 3 1 /ίΙ5 ^ 8 .650288 και Βέροιας 27969.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α
στον Προμηθέα (στην πλαγιά) 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα· λούξ
κατασκευή. Πληρ. τηλ. 031/515238. 650288 και Βέροιας 27969.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 2 6 ^ 5 Π ^ ρ ε ^ ^ ώ ο ιμ ε ς .

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ετη της οδού Θεο/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ
22586 Βέροια.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051
Θ Ε Ρ ΙΝ Α Υ Π Ε Ρ Ε Ν ΤΑ ΤΙΚ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ και Γ Α Λ Λ ΙΚ Η Σ

Σε τρ€ίς μήνες η ύλη μιας χρονιάς
( μ ε Ενδιάμεση διακοπή V'Q ξεκούραση)

Μή χάνετε το καλοκαίρι σας
αλλά επωφεληθεΤτε

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
W
%
M
M
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ψ 11 ψ
"

Μ

Τ'

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΕΝΩ ΟΙ ΙΣ Ρ Α Η Λ ΙΝ Ο Ι Ε ΙΝ Α Ι ΕΤΟ ΙΜ Ο Ι Ν Α Μ ΠΟ ΥΝ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ

Επιτροπή εθνικής σωτηρίας
σχηματίστηκε στον Λίβανο
Ο Ι Π Α Λ Α ΙΣ Τ ΙΝ ΙΟ Ι Ζ Η Τ Η Σ Α Ν Κ Α Τ Α Π Α Υ Σ Η ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ 14 (ΑΓΙΕ)
Ο σχηματισμός επιτροπής εθνικής
σωτηρίας υπό τον πρόεόρο του Λιβά
νου Ελιάς Σαρκίς, ο αποκλεισμός του
ακροόρομίου της Βηρυτού από τις
Ιαραηλινές δυνάμεις που κατέχουν
ήδη θέσεις σε απόσταση δυο μόλις
χιλιομέτρων από τα παλαιστινιακά
στρατόπεδα Σάμπρα και Σχατίλα και
η πρόταση για κατάπαυση του πυρός
που διετύπωσαν οι Παλαιστίνιοι
προς το Ισραήλ μέσω της Αίγυπτου,
είναι οι τελευταίες εξελίξεις που
σημειοιθηκαν σήμερα το πρωί στο Λί

βανο. Ειδικότερα τα ειόησεογραφικά
πρακτορεία μεταδίδουν τα εξής:
ΒΗΡΥΤΟΣ: Η κυβέρνηση του
Λιβάνου αποφάσισε σήμερα το σχη
ματισμό μιας επιτροπής εθνικής
σωτηρίας, στην οποία θα αντιπροσω
πεύονται οι θρησκευτικές μεισνότη
τες της χώρας, ανακοίνωσε ο επίση
μος ραδιοφωνικός σταθμός του Λιβά
νου. Της επιτροπής ηγείται ο πρόε
δρος του Λιβάνου Ελιάς Σαρκίς.
Ισραηλινες δυνάμεις, προερχόμε
νε; από το Νοτιοανατολικό τμήμα
της Βηρυτού και συγκεκριμένα από

Μ ΙΑ Θ Α Υ Μ Α Σ ΙΑ
ΕΚΔΡΟ Μ Η ΣΤΗΝ
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Η

Το γκρουπ των εκδρομέων του Σωματείου Κουρεών και Κομμωτών, σε
ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο μπρος στην μεγάλη θεολογική οχολή της
Χάλκης.
♦αΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ : ΕΛΣΗ ΓΚΑΝΑΡΑ
Ο σωστός προγραμματισμός, η
κίστη τήρησές του και η καλή συν
τροφιά. αποτελούν το τρίπτυχο της
βητυχίας μιας εκδρομής,
Το Σωματείο Κουρέων και Κομ
μωτών ΒεροΙας - Αλεξανδρείας στην
ίήμερη εκδρομή που πραγματοποίησε
κατά την γιορτή του (Αγ. Πνεύ
ματος) στην Κωνσταντινούπολη,
ευτύχησε νυ έχει και τα τρία αυτά
στοιχεία.
• Για τον προγραμματισμό φρόν
τισε το πρακτορείο «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ»
με την συνεργασία του οποίου πραγ
ματοποιήθηκε η εκδρομή μας. και
ήταν ομολογουμένως θαυμάσια από
κάθε άποψη, μια και περιελάμβανε
επισκέψεις σε φημησμένα μουσεία
και θαυμάσια αξιοθέατα όπως είναι η
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, το ΤΟΠ ΚΑΠΙ, το
τέμενος του Σουλτάνου (ΜΠΛΕ
ΤΖΑΜΙ.) τα ανάκτορα του ΝΤΟΛ
ΜΑ ΜΠΑΞΕ, η μεγάλη του γένους
Σχολή
(ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ).
ο
ΒΟΣΠΟΡΟΣ με την πανοραμική
κρεμαστή γέφυρα του. μήκους δυο
χιλιομέτρων, που ενώνει την Ευρω
παϊκή μβ την Ανατολική Τουρκία, τα
εξέσια Πριγκιπόννησα όπου η μεγά
λη θεολογική Σχολή της ΧΑΛΚΗΣ.
Ό λα αυτά κάτω από την άψογη ξενά
γηση της Ελληνοπούλας Κωνσταντι-

νοπολίτισας Ρέας.
• Στην πιστή εφαρμογή του προ
γράμματος συνέβαλαν όλοι, μα όλοι
οι εκδρομείς, οι οποίοι ήσαν πάντα
στην ώρα τους ακριβείς. Αρκεί να
σκεφθεί κανείς ότι δεν ξεφύγαμε ούτε
πέντε λεπτά από το πρόγραμμα, κάτι
που σπάνια συμβαίνει σε ομαδική
εκδρομή.
• Στην δημιουργία της ευχάρι
στης συντροφιάς, συνέβαλαν επίσης
όλοι οι εκδρομείς «του πούλμαν της
χαράς» που πιλοτάρησε ο Θόδωρος
Σαπουντζόγλου, μα πιο πολύ ο
Κωστάκης, ο Δάνος, η Κωσταντούλα
και ο Βασιλάκης με τα ποικίλη ανέ
κδοτά τους, και «το παιγνίδι τιον λέ
ξεων» η Έλση και ο Σταύρος με τα
χωροδιακά τους τραγούδια και ο ανεπανάλυπτος κεφλής και γκαφατζής
Μίτς Ταχ.
Στο σημείο αυτό νιώθουμε την
ανάγκη να σημειώσουμε μια διαπί
στωσή που κάναμε, 0 κ. Δ. ΦΙΛΙΠΠΙ
ΔΗΣ με α ς πολλές γνωριμίες του,
την θαυμαστή συνεργασία του με το
διεθνούς φήμης πρακτορείο δΑΕΕΤ
που εδρεύει στην Κωνσταντινούπο
λη, αποόείχτηκε ΕΧΡΕΙλ στις εκδρο
μές του στην θαυμαστή πόλη των πό
λεων.
Γ.Γ.

ΓΙΟ ΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 82
3ήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο
ΡΟΔΟΧΩΡΙ ΝΑΟ ΥΣΗΣ
V
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

το προάστιο Χαντέτ. προωθήθηκαν
στις 13.00 ο'ιρα Ελλάδος προς τα
Παλαιστινιακά στρατόπεδα της Σάμ
πρα και της Χατίλα. Οι Ισραηλινες
μονάδες βρίσκονται στη διασταύρω
ση. γνωστή σαν «διασταύρωση του
αεροδρομίου», δυο χιλιόμετρα ανατιι
λικά των Παλαιστινιακών στρατοπέ
δων.
Οι Ισραηλινες δυνάμεις κατέλαβαν
σήμερα το πρωί το διεθνές αεροόρό
μιο της Βηρυτού, όπως ανακοινώθη
κε από στρατιωτικούς υπεύθυνους
του Λιβάνου. Ανακοινώθηκε επίσης,
ότι οι Ισραηλινες δυνάμεις ελέγχουν
όλους τους βασικούς δρόμους που
ενώνουν την πρωτεύουσα του Λιβά
νου με τις γύρω περιοχές.
Νεώτερο τηλεγράφημα αναφέρει
ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα απέκο
ψαν τυν δρόμο που ενώνει την Βηρυ
τό με το διεθνές αεροδρόμιο.
Οι δυτικές πρεσβείες στη Βηρυτό
κάλεσαν τους υπηκόους τους, που
κατοικούν στο Λίβανο, vu συγκεν
τρωθούν στο χριστιανικό τμήμα της
πόλης που ελέγχεται από α ς δυνά
μεις τονι Μπεσίρ Γκεμσγιέλ. σύμφω
να με σημερινά δημοσιεύματα του
λιβανικσύ τύπου.
Συγκεκριμένα, η πρεσβεία της
Ελβετίας, της Σουηδίας, της Ιρλαν
δίας και της Ισπανίας καλούν τους
υπηκόους τους να έρθουν σε επιιφή
με τις πρεσβείες τους. Εξ άλλου, το
προσωπικό του ΟΗΕ, που εργάζεται
στη Βηρυτό, καθώς και οι Γάλλοι και
οι Ιταλοί και ορισμένοι Βρεταννοί.
πρόκειται να αναχωρήσουν με ειδικό
πλοίο σήμερα και αύριο.
ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Πρόταση για καταύπαση tou πυρός έκαναν οι Παλαιό?)
νιοι προς το Ισραήλ μέσω Αίγυπτου.

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Οικον. ‘Εφορος Βέροιας όιακη
ρύσσει ότι την 22-6-1982 ημέραν
Τρίτη και ώρα 10 12 π.μ. στα γρα
φεία της Οικον. Εφορίας Βέροιας διενεργείται δημοπρασία μισθώματος
οικήματος για τη στέγαση της Δ/ν
βεως Τ.Υ'.Ν. Ημαθίας κ λ.π, με ανώ
τερο μηνιαίο μίσθωμα δρχ. 38.000
Το οίκημα πρέπει να βρίσκεται στη
Βέροια και να έχει ωφέλιμο χώρο
περίπου Μ 2 400 420.
Σε περίπτωση αγόνου δημοπρα
σίας η επαναληπτική θα γίνει την
ημέραν Τρίτη και ώρα 10-12 π.μ.
Ο Οικον. Εφορος Βέροιας

Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Οικον. Έφορος Βέροιας διακη
ρύσσει ότι την 22-6-1982 ημέραν
Τρίτη και ώρα 10-12 π.μ. στυ γρο
φεία της Οικον. Εφορίας Βέροιας διενεργείται δημοπρασία μισθώσεως
οικήματος για τη στέγαση του Ιμηματος Υγιεινής Προνοίας Βέροιας
με ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα δρχ.
28.000. Το οίκημα πρέπει να βρίσκε
τιιι στη Βέροια και να έχει ωφέλιμο
χώρο περίπου Μ2.
Σε περίπτωση αγόνου δημοπρα
σίας η επαναληπτική θα γίνει την
29-6 1982 ημέραν Τρίτη και ώρα
10-12 π.μ.
Ο Οικον. Εφορος Βέροιας

Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Οικον. Έφορος Βέροιας διακη
ρύσσει ότι την 22-6 1982 ημέραν
Τρίτη και ώρα 10 12 π.μ. στα γρα
φεία της Οικον. Εφορίας Βέροιας διίνεργείται δημοπρασία μισθώσεως
οικήματος γιιιτη στέγαση της Λ Επι
θεωρήσεοις Δημ. Εκπ/σης με ανιϊιτε
ρο μηνιαίο μίσθωμα δρχ 10,000. Το
οίκημα πρέπει να βρίσκεται στη Βέ
ροια και να έχει ωφέλιμο χώρο περί
που Μ2 122.
Σι: περίπτωση αγόνου δημοπρα
σίας η επαναληπτική θα γίνει την
29 6 1982 ημέραν Τρίτη και ώρα
10-12 π.μ
Ο Οικον. Έφορος Βέροια·-

Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Μττψοπόλεως 31 τηλ, 62777-22042
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Αρ. αδειας ιδμυσεοκ 4627/11.2.80
Αρ. αδείας λειτουργίας 1615/6.6.80
Στο κτίριο «μ φροντιστηρίου ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α -Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η Τ Ε Λ Ε Ξ

ανακοίνωσε το ισραηλινό ραδιόφωνο
σήμερα το -ρωίΗ έκκληση αυτή περιλαμβανόταν
σε επείγον μήνυμα του έστειλε ο
υπουργός Εξωτερικών της Αίγυπτο»
κ. Μποιαρός Γκάλι στον Ισραηλινό
συνάδελφο tou κ. Σαμίρ,
Σε σχόλιο του, το ισραηλινό
ραδιόφωνα υπογράμμισε την πολιτι
κή σημασία μιας τέτοιας ενέργειας,
δεδομένου ότι η οργάνωση για την
απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τον
τελευταίο καιρό, κατηγορούσε την
Αίγυπτο πως πρόδωσε το Αραβικό
Έθνος.
Επίσημος εκπρόσωπος του υπουρ
γείου Εξωτερικών του Ισραήλ επιβε
βαίωσε τη πληροφορία που μεταδό
θηκε από το ισραηλινό ραδιόφωνο,
σύμφωνα με την οποία οι Παλαιστί
νιοι ζήτησαν κατάπαυση του πυρός
στο Λίβανο.
Ο αρχηγός του Ισραηλινού Γενι
κού Επιτελείου στρατηγός Eürav δή
λωσε. σήμερα το πρωί, ότι η κυβέρ
νηση του Ισραήλ δεν έχει δώσει δια
ταγή στα στρατεύματα της να κατα
λάβουν τη Βηρυτό αλλά μόνο να την
περικυκλωσουν και να καταστρέ
φουν τις νευραλγικές θέσεις των
Παλαιστινίων.
ΠΕΚΙΝΟ: Η οργάνωση για την
απελευθέρωση της Παλαιστίνης κάλεσε τους Παλαιστίνιους φοιτητές,
που σπουδάζουν στο εξωτερικό, να
επιστρέφουν στο Λίβανο, για να
πολεμήσουν τους Ισραηλινούς. Υπο
λογίζεται πως 20 με 25 Παλαιστίνιοι
φοιτητές, που σπουδάζουν στην Κί
να, αναχώρησαν ήδη από το Πεκίνο
για το Λίβανο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στο μεταξύ στον διπλωματικό

ΠΕΡΙλ ΗΨΙΣ
Λία της υπ' αριθμ. 297/1982 απο
φάσεως του Πολυμελούς Πτωροδι
κείου Βέροιας πνεγνωρίπθη το εν
Αράχω Ν. Ημαθίας εδρεύον σωμα
τείου υπά την επωνυμίαν »ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΠΟΝΤΙΟΝ ΑΡΑΧΟΎ
Ο
ΠΟΝ ΓΟΣ». ούπνος ο σκοπός είναι η
όμιτ-ήρησις των παραδόσεων, ηθών
κιιι εθίμων της χαμένης πατρίδας, ως
tv tin καταστατικό) αναφέρεταυόπερ
απι.τελυυμεναι νξ άρθρων 2 2 £νεκμι
Γι.·,
Βέροια τη 16η Ιουνίου 1982
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
ΧΑΡΑΑ- Π. ΠΛΥΛΙΑΗΓ

Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ
Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Υ
ΣΗΜ ΑΝΤΡΟΥ
1. Από τον Οργανισμό των Ελλη
νικών Ταχυδρομείων ανακοινώνεται
ότι. από το προσωρινό Ταχυδρομικό
Γραφείο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, θα χρήσιμο
ποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εκεί
παραστάσεων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙ
ΛΑΥΡΟΥ 1982 (18, 19, 26. 27 Ιου
νίου 3. 4. 10, II. 17. 18. 24. 25, 31
Ιουλίου I. 7. 8, 14, 15. 21. 22. 28, 29
Αυγούστυυ 4 και 5 Σεπτεμβρίου)
ειδικό χρονολογικό σήμαντρο.
2. Όσοι ι.νδιαφέρονται για τη λή
ψη αποτυπωμάτων του ανωτέρω ειδι
κού σήμαντρου μπορούν να καταθέ
σουν ή να στείλόυν έγκαιρα τα αντί
κείμενά τους, με πληρωμένα ταχ/κά
τέλη, στα προσωρινό Ταχ/μείο Επί
δαυρου. για να φθάσουν πριν από τις
ημερομηνίες χρησιμοποίησης του
σήμαντρου.
3. Ελάχιστο τέλος για κάθε απο
τύπωμα ορίζεται για τους φακέλλους
12 δραχμές και για τα λοιπά ανττκίμενα 9 δραχμές,

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
Ο Λ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύττκι ότι την 2αν Ιουλίου 1982 ημέ
ρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημ
βρινή (λήξη επιδόσεως προσφορών)
Οα διενεργηθεί στα γραφεία της
Λ Τ.Υ.Ν Ημαθίας (οδός Βερόης I Βέροια) δημόσιος επαναληπτικός
μειοδοτικός διαγωνισμός δια του
συστήματος της δημοπρασίας δια
ποσοστού εκπτώσεως μετά γενικού
ορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν Α 1266/72 «περί εκτελέσεως των
Δημ. Έργων και του εκτελεστικού
του Π.Δ. 475/76 όπως τροποποιήθη
κε μι: το Π.Λ. 724/79, για την ανάδει
ξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου
«Αποπεράτωση οδού ΤριλόΦου
Φυτεακ» συνολικούπροθπολογισμαύ
μελέτης 4.000.000 δραχμών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έργα
οδοποιίας κάτοχοι πτυχίου ανιιλόγου
τάξεως σύμφωνα με τις κείμενος δια
τάξεις σχετικά με τη δυναμικότητα
πτυχίων εργοληπτών Αημ Εργων.
Οι Λιιτγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) εγγυητική επιστο
λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
80.000 η οποίο πρέπ/ι vu απευθύνε
ται επί ποινή απαράδεκτου, προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ν Ημαθίας και
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν 105/69
για το άθροισμα των εν κνεργεία
εργολαβιών τους, σύμφωνα μι: ης
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
του Ν. 689/¡977.
Γΐ4ΐ περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη V νση Τ Υ,Ν Ημμθιιις
ατοφ υπάρχουν κ» W τεύχη της
*Μ*κ·ριμΙνης >ιΑέτϊ|ς
Βέροια II lam ido 1V82
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ, ΙΙαπαδόπουλος
Νομ/κός ur Jo Β.

τυμέιι σύμφωνα μι πρωινά τηλεγρα
φήματα σημειοιθηκαν οι ε£ής εξ/λί·
ξεις:
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση του Ισραηλινού Υπουρ
γικού Συμβουλίου αποφυσίστηκε να
πραγματοποιήσει αύριο Τρίτη ο πρω
θυπουργός του Ισραήλ κ. Μπέγκιν το
προγραμματισμένο από καιρό ταξίδι
του στκ ΗΠΑ.
Ο αμερικανός απεσταλμένος κ.
Φιλίπ Χαμπίμπ πρόκειται να υποβά
λει τις βασικές απόψεις του Ισραήλ
στη Συρία για τη λήξη των συγκρού
σεων. αφού συναντήθηκε χθές σε
επταμελή επιτροπή υπό την προεδρία
του πρωθυπουργού κ. Μπέγκιν.
Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιτζάκι Σαμίρ μεταβαίνει στη Γαλ,λία.
όπως ήταν προγραμματισμένο, για
επίσημη επίσκεψη που θα διαρκέσει
από σήμερα μέχρι την Τετάρτη

Συλλυπητήρια
Καραμανλή
για τον Χαλέντ
Κ Α Ι ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΡΙΑΝΤ
Βαρύ πένθος επικρατεί στην
Σαουδική Αραβία και σε παλιές άλ
λες αραβικές χώρες, για τον θάνατο
του βασιλέως Χαλέντ που πόθανε
προχθές το πρωί ξαφνικά από καρ
διιική προσβολή. Νέος βασιλιάς της
Σαουδικής Αραβίας εξελένη ιιπό την
βασιλική οικογένεια Ο μέχρι τώρα
πρόγκιψ διάδοχος Φάχντ. 60 ετών ο
οποίος από αρκετών ετών ασκούσε
ουσιαστικως την εξουσία στη χώρα
εξ αιτίας της καρδιακής παθήσεως
από την οποία υπέφερε ο Χαλέντ.
Η κηδεία του αποθανόντος ην«μώνος έγινε το απόγευμα χθές στο
Ριάντ, όπου μεταφέρθηκε η συρός
από το θέρετρο του Ταίψ. όπου βρή
κε τον θάνατο ο Χαλέντ. Πολλοί ηγε
μόνες και πρόεδροι αραβικών κρα
τών παρέστησαν στην κηδεία, ενώ
σήμερα φθάνει στο Ριάντ ο πρόεδρο;
της Αίγυπτου κ. Μουμπάριικ για να
εκφράσει ηροσωπικώς τα συλλυπη
τήριά του προς τον νέο βασιλ.ηά.
Διάδοχος ίου θρόνου ορίσθηκε
αμέσως ο πρίγκιπας Αμπουλάχ Μπίν
Αμπντού Αζίζ, 58 ετών, διοικητής
της Εθνικής Φρουράς.
• Ο νέος βασιλιάς Φάχντ. 60
ετών, είναι ένας από τους 36 γιούς
του ιδρυτού της Σαουδικής Αραβίας,
βασιλιά Ίμπν Σαούντ.
Ο Φάχντ υπήρξε διάδοχος του
θρόνου και πρώτος αντιπρόεδρος της
κυβερνήσεως από το 1975. όταν ο
Χαλέντ ανέβηκε στον θρόνο, έπειτα

Πάγωσαν οι μισθοί
έπεσε το φράγκο
Σ Τ Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΑ

Ένα ακριβώς χρόνο μετά τον περ
σινό του θρίαμβο, ο Φρ. Μιττεράν
και η σοσιαλιστική του κυβέρνηση
ομολογούν την οικονομική και κοι
νωνική αποτυχία τους κεα ανακοινώ
νουν μιιι σειρά μέτρων που στρέφον
ται ευθέως, εναντίον των άλλων
εργαζομένων.
Χθές εμφανίσθηκε από την τηλεό
ραση ο Γάλλος πρωθυπουργός κ.
Πιέρ Μωρουά, για ν' ανακοινώσει
ένα αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας
και περιορισμών προκειμένου, όπως
είπε, να σωθεί η γαλλική οικονομία
και ν' αντιμετωπισθεί το μεγάλο έλ
λέιμα του ισοζυγίου πληρωμών, η
αύξηση του τιμαρίθμου και η συρρίκνωση του εθνικού εισοδήματος.
Μ ερικί. ώρες, προηγουμένως, στις
Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονομι
κών των δέκα κρατών της Κοινότη
τας. ύστερα από εισήγηση και παρά
κληση της ίδιας της Γαλλίας, συμφώ
νησαν στην υποτίμηση του γαλλικού
φράγκου κατά 10%, απέναντι κυρίως
του μάρκου, για να ξεπεράσει η Γαλ
λία μερικά δυσχερή προβλήματα που
είχαν συσσωρευθεί στο κύκλωμα εισ
αγωγών εξαγωγών.
Ο κ. Μωρουά, εξ άλλου ανεκοίνω·
σε χθές, τρία βασικά μέτρα περιορι
σμών, αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι
Μέχρι τον Οκτώβριο θα ανακοινω
θούν και άλλοι ουσιαστικοί περιορι
σμοί και μειώσεις «προς όφελος της
γαλλικής οικονομίας και του γαλλι
κού λαού, γενικότερα·. Τα μέτρα που
ανεκοίνωσε στη χθεσινή τηλεοπτική
συνέντευξή του ο Γάλλος πρωθυ
πουργός είναι τα ακόλουθα:
• Παγώνουν για τρισήμισυ μήνες
μέχρι τις 3 1 Οκτωβρίου - όλες οι
αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων,
καθώς και οι τιμές βασικών ειδών,
που είχαν αναρριχηθεί στα ύψη τους
τελευταίους μήνες,
• Περικόπτονται ουσιωδώς οι
δημόσιες επενδύσεις και αναμορφώ
νονται τα προγράμματα και η δρα

στηριότητα το,ιν εθνικοποιημένων
επιχειρήσεων, τόσο των παλαιοτέρων, όσο και των δεκάδων Τραπεζών
ποιι εθνικοποιήθηκαν στις αρχές της
ανοίξεως με το σχετικό νόμο που ψή
φισε η σοσιαλιστική πλειοψηφία της
γαλλικής Βουλής.
• Μειώνεται οοσιαστικά το πρό
γραμμα κοινωνικών παροχών που εί
χε υποσχεθεί ο κ. Μιττεράν και υπήρ
ξε ένας από τους λόγους για τον
οποίον τον ψήφισαν πάρα πολλοί
Γάλλοι.
Αναφερόμενος εξ άλλου, στην
υποτίμηση του γαλλικού φράγκου α
κ. Μωρουά τη δεύτερη που πραγμα
τοποιείται σε διάστημα μικρότερο
των εννέα μηνών είπε ότι η υποτί
μηση αυτή ήταν αναπόφευκτη προ
κειμένου ν' αντιμετωπισθεί ο εφετι
νός ρυθμός του πληθωρισμού, που θα
κυμανθεί γύρω στα 14 - 15%. αντί
του 10% που ονειρεύονται στις αρχές
του χρόνου οι οικονομικοί υπουργοί
του κ. Μωρουά,

ΒΑΡΣΟΒΙΑ 14 (ΑΠΕ)
Τα επεισόδια, που σημειοιθηκαν
προχθές στο Γκντάνσκ. το Βροσλάβ
και τη Νόβα Χιούτα, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης έξι μηνών από την
επιβολή του στρατιωτικού νόμου
στην Πολωνία, είναι μεγαλύτερης
σημιιαίας απ’ όση τους αποδίδει η
ανακοίνωση που μεταδόθηκε χθές
βράδυ από το πρακτορείο ειδήσεων
«ΠΑΠ», σύμφωνοι με εκτιμήσεις
ΙΐαρίΐΤπηπτΛχ» «ττη Π«»ηαη0ίπ

Στην πραγματικότητα, οι λέξεις
•γρήγορα κιιι αποτελεσματικά», που
χαρακτηρίζουν την καταστολή t» y
επεισοδίων από την αστυνομία, δεν
υπάρχουν στην ανακοίνωση που
δημοσιεύουν οι εφημερίδες. Το κείμε
νο που δημοσιεύεται στον τύπο
περιορίζεται στό ν' αναφέρει ότι «τα
όργανα της τάξης χρειάστηκε να
επέμβουν»,
Η ανακοίνωση τοιι πολωνικού
πρακτορείου ειδήσεων αναφέρεται σε
συγκεντρώσεις και επεισόδια που
σημειώθηκαν χθές και τα οποία προ
κλήθηκαν από «ανεύθυνες ομάδες
που υποκινήθηκαν φανερά από εξτρε
μιστές της «Αλληλεγγύης».
Τό πολωνικό πρακτορείο, στη*
πρώτη του ανακοίνωση^ιινμφέμθηκε
μόνο στιι επεισόδια uni Γκντόνοκ
VÜI του Βροσλάβ. Αλλά στη συνέχεια
περιέλαβε στην ανακοίνωσή του, με
μιά μικρή «διόρθωση», τα επεισόδια
στη Νόβα Χιούτα.

από τη δολοφονία του βασιλιά Φ011'
ζάλ οπό ένα ιινηψιό του, Ο ΦάΧν*
θεωρείται δυναμικό στοιχείο.
σαφείς φιλοδυτικούς προσανατΟΑΓ
σμσύτ. Το . 974 υπέγραψε μια σημ°ν
πκή συμφωνία οικονομικής *01
στρατιωτικής συνεργασίας με ^
Ηνωμένες Πολιτείες
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
κ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Μόλις έγινε, γνωστός ο θάνατος
του βασιλιά Χαλέντ, η πρόεδρος τ*1ϊ
Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλή;
απέστειλε στον νέο βασιλιά τη;
Σαουδικής Αραβίας Φάχντ Μ®ν
Αμπντέλ Αζίζ το ακόλουθο τηλ£"
γράφημα
• Με βαθύτατη συγκίνηση επλ*Γ
ροφορήθην τον θάνατο του βαηιλέ#>4
Χαλέντ. Ο ελληνικός λαός και εΥ®
προσωπικώς συμμετέχουμε στο βαΡι)
πένθος το οποίο έπλήξε την υικΟρ
νειά σας και το αραβικό έθνοςΕκφράζω, εξ άλλου, προπς υμαΰ
μεγαλειότατε. τα θερμά μου συγχαρώ
τήρια για την ανάρρησή σας <π°ν
θρόνο της Σαουδικής Αραβίας
εύχομαι επιτυχία στο βαρύ έργο π°υ
αναλαμβάνετε. Είμαι βέβαιος όΌ 9*°
την καθοδήγησή σας η χώρα σας ώ
εξακολουθήσει να προοδεύσει 0
ειρήνη και ασφαλεία και ότι οι ΟΧ1
σεις μεταξύ των δύο λαών μας ^
καταστούν στενότερες. Διατηρώ
τότε ζωηρή την ανάμνηση από την
συνάντηση που είχα μαζί σας Π,°
παρελθόν και τη θερμή φιλοξενία Χ°ν
μου παρέσχετε».
Ο κ. Α Παπανδρέου έστειλε επί
σης, το ακόλουθο συλλυπητήρώ
τηλεγράφημα στον νέο βασιλί“
Φάχντ:
• Βαθύτατα συγκινημένος από τ°ν
απροσδόκητο θάνατο μεγάλου 'Αρά
βα ηγέτη και αγωνιστή της ειρήν^
βασιλιά Χαλέντ, παρακαλώ όεχθοθ
την έκφραση της μεγάλης λύπης π01
των θερμών συλλυπητηρίων ΟΙ;
ελληνικής κυβερνήσεως και εμ°1'
προσωπικά για την απώλεια πον
έπληξε τη χώρα σας και τον φ&0
σαουδαραβικό λαό».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Με μισθό και ποσοστά
Γ ια τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η α λ λ α ν τ ικ ώ ν
σ τ η Δ υ τ . Μ α κ ε δ ο ν ία μ ε έ δ ρ α τ η Β έρ ο ια

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΥΙΟΙ Β. ΑΝΑΝΙΑΔΗ

Τηλ. 227.146 και 222.341

ΚΑΒΑΛΑ
•

ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ

"Ο νέος 6σσιλεΰς τής Σαουδικής
Ά ραδίας Φανντ Μπίν Άμ-πνΜλ
•Αζίζ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούμε τους γονείς των μαθητών σου σποφοιτόύν εφ έ
τος αϊτό τα Δημοτικά Σχολεία ότι αρχισαν οι προεγγραφές για την
Πρώτη τάξη του Γυμνασίου μος.
Οι γονείς που ενδιαφέροντω αιιμακολοιιντα· να υποβάλουν σχε
τική δήλωση στα Γραφεία του Γυμνασίου μας οδός Μιοούλη 2 μέ
χρι 10 Ιουνίου το οργότερο.
Οι Θέσεις γιο ιηγ Πρώτη τάξη είναι περιορισμένες.
Δεχόμαστε επίσης, μέχρι 30 Ιουνίου, δολώσεις και για όλες τις
άλλες τάζεις ίου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και του ΛΥΚΕΙΟΥ.
Το δικό υος Σχολείο. ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ, σας προσφέρει
τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών. 25 μσθητές, το πολύ, σε κόθέ
τμήμα.
Κάθε μέρα, εκτός από το κανονικό πρόγραμμα κάθε τάξεως γί
νονται γιο τους μαθητές μος επί πλέον φροντιστηριακό μαθήματα,
ατα Ελληνικά, στα Μαθηματικά, στα Φυσικά, χωρίς καμμιά άλλη
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Η εντυπωσιακή επιτυχία των μοθητών μας μέχρι σήμερο στις
Πανελλήνιες εξετάσεις »σι η εισαγωγή τους στις Ανώτατες και Ανώ
τερες Σχολές αποτελούν τους αδιάψευστους μόριυρες του συντελουμενου εκπαιδευτικού έργου.
Γρόφοντας τα παιδιά σος στο Σχολείο μος οτο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και
στο ΛΥΚΕΙΟ, σπαλλάσσεσθε εσείς απο τις πολλές φροντίδες.
Για τη σωστή προετοιμασία τοι<ς φροντίζουμε εμείς υπεύθυνο
ιήοντλωντϋς «αθε δονατοτ.ιια
Το 6ι6ακτρα του Σχολείου σε κ<ϊμμιό πέρίτττωαη δεν ξεπερνούν
τις δαπάνες μιός οικογένειας για τα απαραίτητα φροντιστήρια του
παιδιού της.

ΤΕΤΑΡΤΗ
16
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1 9 8 2
Έτος ιδρύσεω· 1?S5
ηρ φύλλου
) ΜητροπολΕως 72

Τηλ. 2 3 1 3 7

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φ ύλλου δρχ

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

10

Ημαθίας

Ενώ η ΑΔΕΔΥ καταγγελ€ΐ εκφοβισμούς

ΣΕ ΡΠΕΡΓΙΟΚΟ ΑΓΑΜΟ Hfll

01 ΑΗΗΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κλιμακώνονται και άλλες
κινητοποιήσεις

Καμακώνονται οι απεργιακες
5 ^ 0'Ποε,ς των εργαζομένων
ι,. υΡ'° Πέμπτη με την προειόο¡¡|^τ*ΐλή απεργία που έχει κηρύξει η
' κοι στην οποία θο συμμετά{. Ί Ουντριιττική πλειοψηφία των
^ ° ° ίΐυ ν υπαλλήλων όλης της χώ^
Τω Μεταξύ χάος εξακολουθεί
^φ'^ΐρατεί ατις Τράπεζες και γενιστην οικονομική ζωή του
2^°υ· οπό την συνεχιζόμενη για
Ομέρο απεργία των τραπεζοϋ^^Ίλων. Και είναι αλήθεια ότι οε
Ίΐη
ίτ,αΡΧ|0κέ<ί πόλεις - όπως
¡β 'Ροια - η απεργία άρχισε από
<φ^ ν<3 «σπάει» μετά την όραστική
, Ρμ°νή στην επαρχία των απερη, αστικών
μηχανισμών
του
°Κ. όμως στο μεγάλα κέντρα
Ι^^ύ ΐκ ά στην Αθήνα και ΘεσσαΠ απεργία συνεχίζεται με
λμΤη επιτυχία και το ποσοστό
ι,. , ° ΠεΡγοσπαστών δεν ξεπερνά
Γ° 2θ%
Η ΑΔΕΔΥ
ϊ > π τ η και Παρασκευή Θα απερ■ ΤΛ3,’ν οι όημόσιοι υπάλληλοι της
και η ΑΔΕΔΥ παίρνει όλα τα
ι την προστασία των υπαλΜν κστά την Διάρκεια της απερ-

γίας. Ας σημειωθεί Οτι σήμερα θα
κορυφωθεί η άσκηση πιέσεων από
προϊσταμένους και όργανα των κλα
δικών του ΠΑΣΟΚ κατά των υπαλ
λήλων για νο μην απεργήσουν.
Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ
τονίζει μεταξύ των άλλων:
«Πρώτη φορά παρατητείται το
φαινόμενο
δημοσιοϋπαλληλικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις νο
στρέφονται ενάντια σε διεκδικήσεις
αποδέκτες απ' ολόκληρη σχεδόν
την δημοσιοϋπαλληλική τάξη κοι νο
προσχωρούν με ανακοινώσεις τους,
στον κυβερνητικό απεργοσπαιτπκό
μηχανισμό. Αυτοί που διοικούν τις
οργανώσεις αυτές βρίσκονται σήμε
ρα σε πλήρη διάσταση με τη βάση.
Προσπαθούν να δικαιολογήσουν
την αποστασία τους και την προσ
χώρησή τους με την πλευρά ττις
εργοδοσίας με το φαιδρό εφεύρη
μα ότι η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ δεν
εκφράζει την δημοσιοϋπαλληλική
τάξη και ότι η απεργία είναι πολιτι
κή».
Ή δ η εκατοντάδες καταγγελίες

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ
*θΗΝΑ 15 (ΑΠΕ)
IL ''0|κή δειγματοληπτική έρευνα
.^«ι κατά την περίοδο 1982 '883
^
από την εθνική στατιστική
V'ΊΡεοί,
* * ^ατις καλλιέργειες αμπεγΠς χώρας.
. θΐΗιις
-Πως ανακοίνωσε το υπουργείο
ί
S
k με την έρευνα αυτή θα
^*ντρωθούν στοιχεία:
1. Γ___
..
ΓΌ την κσλλιεργουμένη έκταV
ομπέλια.
■ Τ,ς ποικιλίες αμπέλων που
Sa,
J 'ύοποιομντοι για την οινοποιία
' ''ς ποικιλίες των επιτραπέζιων
4 τ
Ίς ποικιλίες για παραγωγή
”Φιδψν
χρώμα τω ν σταφυλιών.
4ΐι>S
. Í'8 εκτάσεις με αμπελουργικά
^νριο,
g ^ητρικές φυτείες,
ο' ΓΓΙν ηλικία των αμπελώνων,
Μέση στρεμματική απόδο-

•Γ*
Ιΐΐ^

αριθμό των αμπελοτεμα-

' Ίον τρόπο οινοποιήσεως των
και τον τρόπο διαθέσεω ς
^Αμπελουργικών προϊόντων.
Αοραπάνω έρευνα θα γίνει στα

πλαίσια ανάλογων ερευνών
χωρών - μελών της ΕΟΚ

νίντίυξη, που έδω σε μετό την
Οΐι^^ τ°υ κοτάγγειλε όπ το ΚΚΕ
’«ιιγ * ξ5όρτημπ της σοβιετικής
πολιτικής:
4τι η η°τελ«' πεποίθησή μας - είπε Φΐή 'ΆΡ’ηση αυτού του κόμματος
1(1 & ^ ΕΣΣΔ. η αντίληψή του για
Αυγ, 0|°δισμό, η ίδιο η κομματική
,και λειτουργία και η
ΑέΟιθ · Πρα*'π*ή του. οδηγούν στο
Βός* Ρ)ρ'° τ·ς δυνάμεις της Αριστε
ίο ν*ν Ρας αποκάλυψε, βέβοιο. κάτι
’ου κ° ° *■ Μπανιάς. Η εξάρτηση
V , Ε «Ιναι μια αναμφισβήτητη
' ι σ ό τ η τ α που επιβεβαιώθηΦ°Ρές κατά τη διάρκεια
70έο
0 ίδιος ο κ. Α Παπανϊνν^, Τρν έχει αναγνωρίσει. Στην
ίυΠη Γου ΠΑΣΟΚ της 28 8.76
έγ^Β Β μ ^νος στη στάση του ΚΚΕ
Ος.
τΊς κρίαεως του Αιγαίου, εί
«ή
πιστεύουν πως η Σοβιετι
κ ή **,σΠ διαμορφώνει τη στρατητΨγ Κστόχο την εξυπηρέτηση
όχι ^ ^ σ ζ ο μ έ ν ω ν του κόσμου - κι
6 βάση τα εθνικά της συμφέηλάνη μεγάλη.
ΐυϋβάλλΠΛανώνΤα'
%ιΙάς , °ον κι' αυτοί στο μύθο κάάγα, Όοστάτιδος» δύναμης που
°Οπό μηχανής θ εό ς ο αλάθη-

Δεν είναι πολιτική
η απεργία
της ΑΔΕΔΥ
Υποτιμά την νοημοσύνη των
δημοσίων υπαλλήλων όποιος ισχυ
ρίζεται ότι η απερνία είναι πολιτική
αναφέρει στην ανακοίνωσή της η
ΑΔΕΔΥ και προσθέτει:
«Κάτι τέτοιο ούτε η ίδια η κυβέρ
νηση δεν το υποστήριξε μέχρι τώ 
ρα. Αντίθετα, η απεργιακή κινητο
ποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής τάξεως την έχει αρκετά θορυβήσει,
όπως δείχνουν πολλές σπαομωδικές ενέργειες της με κυριώτερη
αυτή του υπουργού Π ρ.-δρίας
Κυβερνήσεως να συστήση ειδική
επιτροπή γιο την έκδοση Προεδρι
κών Διαταγμάτων που είναι σχετικά
με το νέο σύστημα βαθμολογικής
εξελίξεως».
· Δεν μετέχουν σύμφωνα με
ΟνακοΜυσή 'τους στην αττερνίσ της
ΑΔΕΔΥ οι σύλλογοι υπαλλήλων
YEN - NAT ΓΕΝ. ΟΝΓΕΝΕ. η Ομο
σπονδία Διοικητικού - Επιστημονι
κού Προσωπικού Δημοσίων Υπηρε
σιών, και η Πανελλήνιος Ένωση
Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•

Σε αναβρασμό βρίσκεται η

«Δεν είμαστε
παραπαιδεία»
ΛΕΙΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
«Δεν είμαστε παραπαιδεία και
λέμε όχι στην εμποροποίηση της ξέ
νης γλώσσας». Αυτό τονίζουν σε
ανακοίνωσή τους οι ιδιοκτήτες
εννέο φροντιστηρίων ξένων γλωσ
σώ ν της Βέροιας μετά τις κατηγο
ρίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον
των φροντιστηρίων κατά την πρόσ
φατη απεργία των ιδιωτικών καθη
γητών.
Η ανακοίνωση των φροντιστη
ρίων ξένων γλωσσών της Βέροιας
είναι η εξής:
«Με αφορμή την πρόσφατη

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
&
!* * γραμματέας του ΚΚΕ
ΓΊθ ίρι,(ών κ. Μπανιάς στην πρώ-

,.νονται αυτές τις μέρες στην ΑΔΕΔΥ για την τρομοκρατία που ασκεί
ται στις δημόσιες υπηρεσίες από
προϊσταμένους και πρόσωπο εντογμένα στις «κλαδικές» του ΠΑΣΟΚ.

τος καθοδηγητής τω ν λαών. Γι
αυτούς «γεννηθήτω» το θέλημά της
Σοβιετικής Ένωσης», ον εσο βωμό
της ύφεσης, ανάμεσα στις δυο
υπερόυνάμεις που σήμερα εξυπη
ρετεί και τη Σοβιεπκή στρατηγική,
πρέπει η Ελλάδα νο υποκύψει στον
αμερικονοτουρκικό επεκτατισμό, να
παραδώσει στα πλαίσια ειρηνικών
διαπραγματεύσεων
αναφαίρετα
κυριαρχικά δικαιώματά της.
Μια τέτοια πολιτική δεν οδηγεί
μονάχα στην εθνική συμφορά - μο
ιαυτόχρονα παραδίνει χωρίς όρους
τον εργαζόμενο Έλληνα στη στυ
γνή εκμετάλλευση του διεθνούς
κεφαλαίου της Δύσης. Ας αναλογισθούν τις ευθύνες τους οι θιασώτες
του «διεθνισμού» απέναντι στον
Ελληνικό λαό».
Εν τούτοις. το ΠΑΣΟΚ έχει τοπο
θετήσει το ΚΚΕ μαζί με τον εαυτό
του στο «στρατόπεδο της Δημοκρα
τίας». Και έχει παραχωρήσει στους
προπαγανδιστές του τα κρατικό μέ
σα ενημερώ σεω ς για να διαστρέ
φουν την ιστορία του τόπου, να
συγκαλύπτουν τα εγκλήματα της
παρατάξεώς τους ή να τα εμφανί
ζουν σαν προσφορά προς το Έ θνος
και να διοφημίζουν το κομμουνιστι
κό κίνημα στη νεολαία. Είναι να
τρελλαίνεται κανείς
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

απεργία των ιδιωτικών καθηγητών
και τις εναντίον μα$ κατηγορίες,
εμείς οι ιδιοκτήται των φροντιστη
ρίων Ξένων Γλωσσών της Βέροιας
εκθέτουμε τις απόψεις μος
Δεν είμαστε
παραπαιδεία
Με κανένα τρόπο δεν δεχόμα
στε τον όρο παραπαιδεία και λανθα
σμένα η πολιετία μας ονόμασε
«φροντιστήριο». Δεν προετοιμά
ζουμε τους μαθητές των Γυμνασίων
και Λυκείων πάνω στα θέματα του
σχολείου το υ ς και ούτε «μοντάρου
με» τον μαθητή με κατάλληλες γνώ 
σεις για να πετύχει στις ετχολικές
τους εξετάσεις. Αλλά βασισμένοι σε
ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών
πποηνούυαΓΓΤΕ και πυι»τ7Λποών/οιιιι<=
την ξένη γλώσσα στη δημόσια
εκπαίδειιση. Γι' αυτό τα περισπάτε
ρά μας τμήματα είναι παιδικά - σχο
λικά αλλά συγχρόνως έχουμε και
εξειδικευμένα τμήματα ίοννβτ-ΟΘΠίίίοβΐ, ΡΓΟίίείθηορ-εοΓάοππε, Αγγλι
κής Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλι
κής Φιλολογίας. Την εξειδίκευση
αυτή των τμημάτων δεν μπόρεσε
ακόμη το δημόσιο να προσφέρει.
Λέμε όχι
στην εμποροποίηση
της ξένης γλώσσας
Είμαστε κατά τον θεσμό των
παραρτημάτων που οδηγούν στην
εμποροποίηση της ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης και ελπίζουμε ότι σύν
τομα η πολιτεία θο τα καταργήσει.
Όλοι μας βασιζόμαστε στην προσ
ωπική μας διδασκαλία, και αν υπάρ
χουν ένος ή δύο καθηγητές στο
φροντιστήριό μας είναι σωστά δια
λεγμένοι ανάμεσα από πολλούς.
Στόχος μας είναι μιά ξενόγλωσ
ση παιδεία απαλλαγμένη από την
εμποροποίηση που την δίνουν ορι
σμένοι φροντιστηριακοί οργανισμοί.
Οι ιδιοκτήτες
Φροντιατηρίων
Αγοπτίδου Ε. Δοραμήλα Ν. Καλ
λιγάς Γ, Αδελφές Λαζόγκα, Νεοφύ
του - Τσεπελάκη, Στασινόπουλος Π
Παπαγιάννη - Σαζακλίδου, Φωστη
ρόπουλος Β.».

Ολυμπιακή Αεροπορία με τις αλλε
πάλληλες απεργιακές κινητοποιή
σεις που εξογγέλουν τα σωματείο
εργαζομένων. ΧΘές αργό το βράδυ
σε γενική συνέλευση ή Ένωση
Ιπταμένων Συνοδών - Φροντιστών
θα αποφάσιζε γιο κάθοδο σε απερ
γία, Εξάλλου μέσα στην εβδομάδα
θα κάνει γενική συύέλευση και η
Ένωση Ιπταμένων Μηχανικών για
το θέμα της απεργίας του κλάδου.
• Σε 24ωρη προειδοποιητική
απεργία κατέρχοντοι στις 18 του

μηνός οι σιδηροδρομικοί όλης της
χώρας γιατί βασικά επαγγελματικά
θέματά τους δεν επιλύθηκαν όπως:
- Εφαρμογή δθήμερης εβδομά
δας εργασίας σε όσες κατηγορίες
δεν έχει εφαρμοστεί.
- Καταβολή επιδόματος 1.000
δρχ. κατά εβδομάδα στο προσωπικό
που εργάζεται 6 ημέρες μέχρι
εφαρμογής του πενθημέρου.
- Χορήγηση επιδόματος ανθυ
γιεινού. επικινδύνου, ειδικών συν
θηκών.
- Καθορισμό κατωτέρου εισ
αγωγικού μισθού 25.000 δρχ.
- προσθήκη στον βασικό μισθό
των τιμαριθμικών αυξήσεων.
- Προσλήψεις προσωπικού για
την κάλυψη κενών οργανικών θέ
σεων.
- Επέκταση σε όλο το προσωπι
κό των 50 συμπληρωματικών ωρών
που χορηγείται στους διπλωματού
χους μηχανικούς του ΟΣΕ.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. Εσ. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 3ο (11ο) ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή
του Κ.Κ.Ε. Εσ. του Νομού μαςεκδόθηκε η πιό κάτω ανακοίνωσή:
Νομαρχιακή.ίτγτροηΛ ^ ftl
επιτροπές πόλεις του Νομού Ημα
θίας σε κοινή συνεδρίαση χαιρετί
ζουν την λήξη του 3ου (1 lou) συνε
δρίου του ΚΚΕ εσωτερικού.
Με την εκλογή και του (11ου
μέλους) εκτελεστικού Γραφείου
ολοκληρώθηκαν και τυπικά τπά οι
εργασίες του 3ου (11 ου) Συνεδρίου
του ΚΚΕ εσωτερ.
Στο πρώτο ανοιχτό συνέδριο
πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα
πήραν μέρος 4 6 0 αντιπρόσωποι
τω ν οργανώσεων του κόμματος και
του ΡΗΓΑ από όλη τη χώρα. Από
αυτούς οι 3 3 0 από το κόμμα κοι οι
130 από τον ΡΗΓΑ,
Το συνέδριο εξέλεξε νέα Ι60μελούς)Κεντρ. Επιτροπή. Η νέα Κ.Ε
είναι ένα όργανο ανανεωμένο κατά
50% και αποτελείται από εκπροσώ
πους όλων των γενιών του κομμου
νιστικού κινήματος
Η Κεντρ. Επιτροπή εξέλεξε
γραμματέα του κόμματος τον σ
Γιάννη Μπάνιά.
Το συνέδριο το παρακολούθη
σαν και χαιρέτισαν αντιπροσωπείες
από όλο τα κόμματα και οργανώσεις
της χώρας εκτός από την Ν.Δ. και το
δογματικό ΚΚΕ. Επίσης συμμετεί
χαν αντιπροσωπείες κομμουνιστι
κών σοσιελιστικών εργατικών και
απελευθερωτικών κινημάτων από
όλο τον κόσμο
Αυτή η πολυσύνθετη και πυκνή
παρουσία τόσων Ελλήνων και ξέ
νων αντιπροσωπειών οριοθέτησε
την ελληνική »οι διεθνή διάσταση
του Συνεδρίου του ΚΚΕ εσωτερικού.
Η πολιτική απόφαση του 3ου

Την έπιασαν
να κλέβει
Επιχείρησε να κλέψει μέσα οπό
σούπερ · μόρκετ διάφορα είδη αξίας
5 0 0 δρχ.. αλλά έγινε αντιληπτή απ'
την τομία του καταστήματος που
ειδοποίησε την Αστυνομία και
συνέλαβαν την δράστιδα.
Συνέβη χθές στο μόρκετ Ιορδανίόη,
στην Πλατεία Ωρολογίου
Βέροιας και η δρόστις είναι η
29χρονη Ελένη Γκέκα, κάτοικος
Βέροιας.

Τα αργυρο
χρυσοχοεία
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
Εκ περιτροπής 0« κλεώουν και
αυτό το καλοκαίρι τα ιιργυροχρυσοχοεία της Βέροιας ως εξής:
Από 21 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
κλειστά θα παραμείνουν τα καταστή
ματα: Γαβριηλίδη Χυρ·· Αντωνίδη
Κ,υρ., Λαβόρα Οκτ., Γιαμά Παν.,
Παυλίδη Ηαο. Κ« Ντόκτι Νικ.
Από 5· 17 Ιουλίου: Ιιοαν. Μποαυρίδη, Αφώ'ΐ ΠελεκΤδη. Σάββα Παναγιωτίδη, ΕυαΥΥ Τρανίδη, παν.
Φλιούκα, κων. Λοψάρα, Ιωάν. Κολτοακίδη, Ιωάν. Τρονίδη.

(11ου) συνεδρίου καλύπτει: Την
διεθνή κατάσταση, μοζικό κίνημα,
συνδικαλιστικό, τοπική αυτοδιοίκη
ση γυγαώες αι^μίοιχή ειζωιιαικά
πολιτική κατάσταση και την Φυσιο
γνωμία του κόμματος και χάραξε
την νέο πορεία με κατεύθυνση τον
σοσιαλισμό με δημοκρατική ελευ
θερία και ουτοδισχείρηση.
Για ένα σύγχρονο δημοκρατικό
κομμουνιστικό κόμμα, ένα κομμου
νιστικό κόμμα που να στηρίζεται και
ν' αντανακλά την ελληνική πραγμα
τικότητα.».

Η ΟΥΝΕΣΚΟ
ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ 15 ΙΑΠΕ)
Η UNESCO θα υποστηρίξει όλα
το προγράμματα πολιπστικής ανά
πτυξης που θα της υποβληθούν από
την Ελλάδα,
Αυτό αποφασίσθηκε κατά την
σημερινή συνεργασία της υπουργού
Πολιπσμού και Επιστημών κ. Μ.
Μερκούρη με το γενικό διευθυντή
του διακρατικού αυτού οργανισμού
κ. Εμ. Μπόου.

- ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΛυΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 15 (ΑΠΕ)
Το συμβούλιο υπουργών γεωρ
γίας της ΕΟΚ, που έληξε αργό προ
χθές το βράδυ μετά οπό συνεχείς
και επίμονες διαπραγματεύσεις του
Ελληνα unoupyoû γεωργίας κ Κ.
Σημίτη, ενέκρινε κανονισμό για την
επιτάχυνση της γεωργικής ανάπτυ
ξης αε ορισμένες περιοχές της
Ελλάδας
0 κ Σημίτης μετά την έγκριση
του σημαντικού αυτού κανονισμού
για την ελληνική γεωργία, δήλυισε
«Πρόκειται για ειδικό πρόγραμ
μα γεωργικής ανάπτυξης των ορει
νών κοι μειονεκτικών περιοχών 22
νομών της ΒΔ Ελλάδος κοι της
Πελοπονήσου. Το όλο πρόγρομμο
έχει διάρκεια 5 χρόνων. Θο στοιχί
σει γύρω στο 26 δισεκατομμύριο
δραχμές (400 εκατομμύριο ECU
Ευρωπ. Λογισπκές Μονάδες - περί
που). Η συμμετοχή tou κοινοτικού
γεωργικού ταμείου (FE06AI σ ιο
πρόγρομμο αυτό θα ανέλθει τελικό
στα 13 δισεκατομμύριο δρχ 1200
εκατομ. ECU περίπου).
Το πρόγραμμα
οναφέρεται
στους εξής επί μέρους τομείς;
1 Τη βελτίωση της βασικής
υποδομής (αγροτική οδοποιία, εξη
λεκτρισμός υδροόότηοη)
2. Την άρδευση.
3. Το εγγειοβελτιωτικό έργα
(βοσκότοποι, αντιδιαβρωτικά έργα
κ.λπ.Ι.
4. Την εκτροφή βοοειδών, προβατοειόών και αιγοειδών.
5. Τη γεωργική επιμόρφωση.
6. Τη δασική βελτίωση».
Ο κ. Σημίτης τόνισε επίσης: «Η
διαδικασία τόσο των διαπραγματεύ
σεων. όσο και της τελικής έγκρισης
του προγράμματος αυτού, που έγινε
κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών
της πορούσης κυβέρνησης αποδεικνύει, για μιά ακόμη φορά, την κρί
σιμη σημασία που έχει όχι μόνο η
διαπραγματευτική στάση αλλά και η
σωστή, μελετημένη και πλήρης
προετοιμοσία για την υποστήριξη
των ελληνικών θέσεων. Δεν αρκεί
να προβάλει κανείς μόνο απαιτήσεις
πρέπει να γνωρίζει, νο θέλει κοι νο

μπορεί να τις υποστηρίζει στα διάΦορά επίπεδα.
Αρκεί να σημειωθούν - συνέχι
σε ο κ. Σημίτης - τ ' ακόλουθα:
1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσπάθησε επανειλημμένα να
συνδέσει το πρόγραμμα με το όλα
πλέγμα των διαπραγματεύσεων γιο
τις τιμές των ογροτικών προϊόντων
ώστε να μειώσει τη συνολική δαπά
νη για την ΚαινΟτητσ Η προσπά
θεια αυτή δεν απέδωσε γιατί
συνάντησε τη στσθερή και ομετάκλητη ανάδραση της ελληνικής
πλευράς.
2 Στις τελευταίες 20 ημέρες
πολλά κράτη - μέλη προσπάθησαν
νο μειώσουν τη συμμετοχή της
ΕΟΚ στις δαπάνες του προγράμμα
τος από το 50% στο 40% κοι στο
35%. Και η προσπάθειο αυτή δεν
απεδωσε γιατί συνάντησε τη θεμε
λιωμένη και σταθερή επιχειρηματο
λογώ της ελληνικής πλευράς Βασι
σμένη στην προηγούμενη πολιτική
της Κοινότητας,
3. Προβλήθηκαν επίσης αντιρ
ρήσεις από πολλά κράτη - μέλη γιο
το υψηλό ποσοστά των έργων δασι
κής ανάπτυξης στο όλο πρόγραμμα
(26%). Η επιχειρηματολογία της
ελληνικής κυβέρνησης οδήγησε
οστά τα κράτη - μέλη να δρουν
εντελώς τις αντιρρήσεις τους.
0 κ. Σημίτης κατέληξε. «Με την
ένκριση του προγράμματος αυτού, η
εφαρμογή του οποίου θο αρχίσει σε
λίνο καιρό, η ελληνική κυβέρνηση
υποδεικνύει ότι ειΐιδιώκει όχι μόνο
την εξασφάλιση υψηλών τιμών γιο
τα αγροτικά προϊόντα, αλλά κοι την
μεταβολή της διάρθρωσης της
ελληνικής γεωργίας μέσα από την
κατασκευή μεγάλων έργων, την
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την
ουσιαστική μόρφωση και επιμόρ
φωση του Έλληνα αγρότη».
0 Έλληνας υπουργός γεωργίας
μετείχε χθές και στο συμβούλιο
υπουργών αλιείας της ΕΟΚ. στο
Λουξεμβούργο, το οποίο, για πρώτη
φορά θα επιχειρήσει νο θέσει τις
βάσεις μιάς κοινής πολιτικής και
στον τομέα της αλιείας

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΝΑ
ΠΙΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15 (ΑΠΕ)

0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας Μί
λησε επίσης σε γεύμα που παρέθε
σε προς τιμή του το Συμβούλιο Διε
θνών Υποθέσεων του Λος Ά ντζε
λες κοι έκομε εκτενή ανάλυση του
Κυπριακού προβλήματος

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης
τύπου, που δόθηκε στο Λος Άντζε
λες, ο πρόεδρος της Κύπρου κ. Σπά
ρος Κυπριανού τόνισε ότι η Κύπρος
αναμένει από τις Ηνωμένες Πολι
τείες να ασκήσουν πίεση πάνω στην
Τουρκία να μεταβάλει την πολιτική
της στο Κυπριακά, να αποσύρει τα
στρατεύματο κατοχής και να εγκατπλείψει τα διχοτομικά και διαιρετι
κά σχέδια της κατά της Κύπρου.

Στην ομιλία του. ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ονοφέρθηκε στα προ
βλήματα που δημιούργησε η Τουρ
κική εισβολή στην Κύπρο, όπως
στην παρουσία των στρατευμάτων
εισβολής στο πρόβλημα των προσ
φύγων, στο θέμα των αγνοουμένων
και σπς προσπάθειες της Τουρκίας
να αλλάξει το όημογραφικό χαρα
κτήρα της Κύπρου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε. έχουν ευθύνη να ζητήσουν από
την Τουρκία νο σεβοσθεί τα ψηφί
σματα tou ΟΗΕ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
υπογράμμισε επίσης την ανάνκη γιο
ταχεία λύση του Κυπριακού και τό
νισε άτι τούτο θα αποβεί όχι μόνο
προς όφελος του λοού της Κύπρου,
ολλό και θα συμβάλει στην υπόθε
ση της ειρήνης κοι της ασφαλείας
στην περιοχή.

0 πρόεδρος Κυπριανού τόνισε
ότι παρά τις επανειλημμένες προσ
πάθειες της Ελληνικής Κυπριακής
πλευράς και παρά την κολή θέληση
δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί
πρέιοδος λόγω της αδιάλλακτης
στάσης της Τουρκίας και της επιμο
νής της στη φιλοσοφία της διαίρε
σης και της διχοτόμησης

Εκπρόσωποι της ΤΕΔΚ
στα συμβούλια του Νομού
Με αποφάσεις της η Διοικούσα
Επιτροπή της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας όρι
σε τους εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε συμβούλια και
επιτοοπές στο Νομό υοε. Οι εκποόσωποι που ορίστηκαν είναι:
• Μαθητική Εστία Νάουσας:
0 κ. Αθανάσιος Ταίλης, Δημοτι
κός Σύμβουλος Νάουσας.
• Συντονιστικό όργανο Ν. Ηρα
ΘΙος νιο θέματα αυθαιρέτων κατα
σκευών:
Τακτικοί οι κ κ. Δημήτριος Βλά
χος, Δήμορχος Νάουσας και Γεώργιος Καραβασίλης Πρόεδρος Κοι
νότητας Ριζωμάτων.
Αναπληρωτές οι κ.κ Σάββας
Γαβριηλίδης. Δημοτικός Σ'λος Βέ
ροιας και Γεώργιος Πεχλιβάνσς.
Πρόεδρος Κοινότητας Καβασίλων
• Νομαρχιακά Συμβούλιο Χωρο
ταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος;
Τακτικός ο κ. Σάββος Γοβριηλιόης, Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας
Αναπληρωτής ο κ Δημήτριος
Μπάμπαλος Πρόεδρος Κοινότητας
Μελικής.
• Συμβούλιο Δημόσιων Εργων
Ν. Ημαθίας:
Τακτικός ο κ. Σάββας Γαβριηλι
δης. Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας.
Αναπληρωτής ο κ Κων.'νοςΖαμπούνης Δήμαρχος Βέροιος
• Νομορχιοκή Επιτροπή Λαϊκής
Επιμόρφωσήν. Ν Ημαθίας:
Τακτικοί ε>ι κ * Κων νος Ζαμιγούνης. Δήμαρχος Βέροι»; κοι ΚωΆ·ο?
Βελλιάδης, Πρόεδρος Κοινότητας
Αγ. Βαρβάρας
Αναπληρωτές οι κ.κ. Ευστράτιος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τό
νισε κοι πάλι ότι ο λαός της Κύπρου
Δεν είναι διατεθειμένος να ιιποκύψει στη βια ή να απεμπολήσει το δί
καιά του. ολλά θα αυνεχιοει τον
αγώνα του μέχρι πλήρους δικοίωσπς.

Καρατίδης Πρόεδρος Κοινότητας
Τριποτάμου. και Αθανάσιος Αλσ
γκιοζίδπς Πρόεδρος Κοινότητας Αγ.
Μαρίνας.
I

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS
Α ν α γ ν ω ρ ισ μ έ ν η κ α ι σ α ν ο μ ά δ α π α ρ α γ ω γ ώ ν σ α ς
γ ν ω ρ ίζ ε ι ό τ ι δ έ χ ε τ α ι δ η λ ώ σ ε ις γ ια δ ια κ ίν η σ η ρ ο δ ά κ ι
ν ω ν μ ε τ ο υ ς ίδ ιο υ ς ό ρ ο υ ς π ρ ο μ ή θ ε ια ς μ ε τ ις ε ν ώ σ ε ις
γ ε ω ρ γ ικ ώ ν σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν .
Ε π ίσ η ς σ α ς κ ά ν ο υ μ ε γ ν ω σ τ ό ό τ ι μ ε τ η ν π ρ ο σ κ ό 
μ ισ η τ ω ν ρ ο δ ά κ ιν ω ν θα κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή
Ο ι δ η λ ώ σ ε ις θ α γ ίν ο ν τ α ι κ ά θ ε μ έ ρ α α π ό τ ις 8 π .μ .
- 7 μ«μ. σ τ α γ ρ α φ ε ία τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Σ . Σ τ α θ μ ό ς
Β έρ ο ια ς τ η λ . 2 4 2 0 4 - 2 3 3 1 1 - 2 3 2 2 5 .

Από την διαχείριση
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Τετάρτη 18 Ιου«·»“

«ΛΑΟΣ·

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Του Δ Η Μ . K O Y M O Υ Σ Η —
σιτεχνικό ποδόσφαιρο στη χώρα
μας.
10. Εταίρα της αρχαίας Ελλάδος
ίαντίστρ.) — Μιά βρωμιά καθα
ρευουσιάνικη. .
ΚΑΘΕΤΑ:

1. Επώνυμο πολιτευτή του νομού
μας.
2 Συγκρινόμενα χαρακτηρίζονται
(αντίστρ.) — Θα καθοδηγεί την
Αργεντινή στο Μουντιάλ της
Ισπανίας.
3- Ιστορικό ποτάμι από μιά μάχη.
4.
'Ενα άλλο ποτάμι, ευρωπαϊκό —
Λέξη που χρησιμοποιείται για
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
κάτι το σωστό, το ολοκληρωμέ
1. Βεροιώπκος συνοικισμός,
νο (ξεν.).
• Ενα νέο σκάφος κατασκευά
2. Πρόσφατη ξεσήκωσαν την ώεθνή
σθηκε στη Σκωτία για την καταπολέ
5. Είναι και το... είμαι - Πασίγνω
κοινή γνώμη.
μίση των πετρελαιοκηλίδων, Το σκά
στη ποδοσφαιρική ομάδα.
3. Έ τσ ι αποκσλουν το ροδάκινο στην
φος αυτό είναι εξοπλισμένο με ένα
δ.· Σ' αυτόν σκοντάφτουν πλεούμε
Αθήνα.
να (αντίστρ.) - Άφωνα, χρειάζε ειδικό σύστημα το οποίο μπορεί να
4. Παίρνει μέρος σε αγώνες στίβου
περισυλλέξει από τη θάλασσα αργό
ται σε κάθε μαθητή για τα μολύ
5. Είχε κάποτε σχέση με την
και ακατέργαστο πετρέλαιο. Το χυμέ
βια ταυ.
Ουγκάντα - Αγροτικό εργαλείο.
νο πετρέλαιο παγιδεύεται χάρη σε μιά
7. Του ΠΡΟ-ΠΟ σημείο - Ένας
6. Αθλητικός όρος — Αυτός,... άλλος
ειδική αντλία και διοχετεύεται στις
θεός
στην
κλητική
(αντίστρ.),
κόσμος. *
δεξαμενές του σκάφους, το οποίο
8. Ασθένεια
που
προσβάλλει
7. Και σε καλοφαγάδες κάποτε...
κυρίως τα παιδιά (δημοτ.) — σημειωτέον είναι κατάλληλα κατα
μπαίνει.
σκευασμένο ώστε να μπορεί να εκτεΠρόθεση πριν από φωνήεν.
8. Ανδρικό όνομα που θυμίζει τηλεο
λεί εργασίες κοντά στη στεριά.
9.
Νότα...
αλήτικη
—
Πρόθεση.
πτικό σάοιπλ — Ποοονοόνταΐί
•
Εάν η καριέρα σας δεν βελτιώ
10. Χωρίς αυτό δεν νοείται αυτοκί
στους βασιληόόες
νεται και μένει στάσιμη, κι άν νοιώθε
νητο (αντίστρ.) - Έπαιξε πολλά
9. Μισή.. ήττα — ι ιαράγγελμα της
τε ότι έχετε βαρεθεί, εγκαταλείφτε τη
χρόνια στον Γ.Α.Σ. »Βέροια».
γυμναστικής — Διευθύνει το εραδουλειά σας. Αυτό συμβουλεύουν
κορυφαίοι ψυχολόγοι. αλλά τονίζουν
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
παράλληλα πως μιά τέτοια ενέργεια
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΓΕΝΝΗΓΙΣ 2. ΤΙΜΗΣ 3. ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ 4. ΝΟΜΟΣ 5.
δεν θα πρέπει να είναι απόφαση της
ΛΑ - (Α)ΛΑΤΠ) - ΝΙ 6. ΣΑ - ΙΟΝ 7. ΑΚΡΑΣ 8. ΓΗΙΝΟ
στιγμής. Και βέβαια πριν παραιτηθεί
9. ΚΑΣΤΑΝΑΣ.
τε από τη δουλειά σας θα πρέπει
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΓΑΜΑΛΙΗΛ 3. ΝΤΑΝ (Γεωργιάδης) - ΣΑ1Ά 4. ΝΙΚΟΛΑ
προηγουμένως να έχετε βρει κάποια
ΚΗΣ 5. Η ΜΑΜΑ - ΡΙΤ 6. ΣΗΛΟΤ - ANA 7. ΙΣΙΣ - ΙΣΟΝ
άλλη απασχόληση.
8. ΝΟ 9. ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
Το να γερνάει σήμερα ένας υπάλ
ληλος στη δουλειά του και να παίρνει
σύνταξη στα 60 είναι μιά υπόθεση
που ανήκει στο παρελθόν. Οι άνθρω
ποι σήμερα συνηθίζουν στην αλλαγή
του επαγγέλματος.
• Πριν από μερικά χρόνια, οι
ερευνητές στο πανεπιστήμιο Τζών
Χίπκινς της Νέας Υόρκης ανακάλυ
ψαν. ότι ο ανθρώπινος εγκάφαλος
διέθετε ειδικές μεμβράνες για να επε
ξεργάζεται χημικές ουσίες σαν τη
ΤΕΤΑΡΤΗ, 16
ΤΕΤΑΡΤΗ, 16
μοροΓνη και την ηρωίνη. Ξεκινώντας
από την παρατήρηση ότι κάτι πρέπει
$.30 Η- ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
5 00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
νσ χρειάζονται αυτές οι μεμβράνες
0.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5 30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
και σε κανονικούς ανθρώπους, οι
0.16 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
Ο ΤΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
οποίοι φυσικάδεν καταναλίσκουν
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 321
6 ΟΟ Ε'ΔΗΣΕΙΙ
8.00 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
παράγωγα του οπίου, οι ερευνητές
6 Ι5 Τ') ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
8.25 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
δεν άργησαν να ανακαλύψουν ότι ο
6.30 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
7 00 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
εγκέφαλος παράγει μόνος του χημι-

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.46 Ο ΑΡΙΕΝ ΛΟΥΠΕΝ ΠΑΙΖΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ
10.45 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΑΙΗΜΣ
ΤΖΟΥΣ
11.25 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

7 30
8 00
8.30
9.30
10.00

0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Οι ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μ ΑΑ€ξάν6ρου 17 τηΑ. 29.231
ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Α μεση Δράση
WO
O TE. (βλάβες)
12 Τ
Π υροσβεστική
799
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
22 222
Νοσοκομείο
2 2 .5 0 5
Δ.Ε.Η. 1βλάβες)
125
Ύ ύρευση
2 5 .7 4 9
Ο.Σ.Ε (σταθμάς)
24.444
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
22.199
Νοσοκομείο
22.200
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
2 2 .3 1 4
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
41.353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η 1βλάβες)
23.364
1Κ Α (πρωτ. βοήθειες)
2 3 .3 7 6

Α Α Ν Ε ΙΤ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Μ Α Θ Α ΙΝ 2
κές ενώσεις, που η δομή του μορίου
τους μοιάζει πολύ στην εξωτερική,
του στιβάδα με την δομή των μορίων
των παραγωγών του οπίου. Οι ουσίες
αυτές είναι γνωστές κάτω από το
γενικό όνομα «ενδομορφίνες» και
όπως η συστηματική έρευνα που
ακολ.ούθησε απέδειξε, έχουν μέσα
στον οργανισμό το ρόλο του «ρυθμι
στή του συναισθήματος πόνος». Ο
εγχέφαλος παράγει αυτές τις ουσίες
σε μικρές ποσότητες και μπορεί να
αυτοναρκώνεται όταν οπόνος που
αισθάνεται ξεπερνά τα επιτρεπτά
όρια. Τώρα οι ερευνητές ψάχνουν να
ανακαλύψουν τρόπο, για να παρά
γουν κατά βούληση αυτές τις χημικές
ενώσεις που έτσι θα αποδειχτούν σαν
τα ισχυρότερα και τα πιό ακίνδυνα
αναλγητικά. Μιά και θα είναι τα μόνα
αναλγητικά που σίγουρα δεν θα
έχουν την παραμικρή παρενέργεια.
Φ Στην Ολλανδία οι «αδελφές»
είναι πολύ οργανωμένες. Ο πιό επιτυ
χημένος συγγραφέας, ο Ζερά Βάν
Τέβ, είναι ομοφυλόφιλος και δεν το
κρύβει.
Στην Ολλανδία η τηλεόραση δεν
απαγορεύει τις εμφανίσεις δηλωμέ
νων ομοφυλόφιλων, τα μπαλέτα των
οποίων εμφανίζονται πολ.ύ συχνά σ'
αυτήν. Σ ’ αυτά τα μπαλέτα οι μισές
«αδελφές» παριστάνουν τους χορευ
τές και οι άλλες μισές, τις χορεύτριες.
Σαράντα οργανώσεις ομοφυλόφιλων
υπάρχουν στην Ολλανδία. μεγαλύτε
ρη δε απ' όλες είναι η οργάνωση
«Ορφέας» στην οποία τα 1500 περί
που μέλη της. είναι παντρεμένοι...

1746 Οι δυνάμεις της Μαρίας Θηρεσίας
έδιωξαν τα γαλλικά και τα ισπανικά
στρατεύματα από την Λομβαρδία.
1779 Η Αγγλία άρχισε τον πόλεμο κατά
της Ισπανίας και κατέλαβε το
Γιβλαρτάρ.
1821 Ολιγάριθμη ελληνική δύναμη τρέ
πει σε φυγή 700 Τούρκους κοντά
στη Στίγκα Ρουμανίας,
1913 Εναρξη ταυ Β’ βαλκανικού πολέ
μου. Ο ελληνικός στρατό·; κηταλαμβάνει το Λευκοχώρι κοντά στο
Κιλκίς.
1920 Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει
την τοποθεσία Σόμα-Κερασούν και
Αίβαλί Κεμέρ.
1940 Η περίφημη γραμμή ·Μαζινσ* στη
Γαλλία. έπεσε στα χέρια τιον Γερμα
νών.
1948 Εξόρμηση του Εθνικού μας Στρα
τού κατά των ξενοκίνητων ενόπλων
κομμουνιστών στο Γράμμο.
I960 Ο Αμερικανός πρόεδρος Αίζενχάουε ματαίωσε την προγραμματι
σμένη του επίσκεψη στην Ιαπωνία,
μετά από αντιαμερικανικές διαδη
λώσεις που ξέσπασαν στη χώρα
αυτή.
1963 Η πρώτη γυναίκα - κοσμοναύτης, η
Ρωοίδυ Βαλεντίνο Τερέσκοβα. ξεκί
νησε για to διαστημικό της ταξίδι.
1976 Ξέσπασαν οι μεγάλες αιματηρές
στο Σοβέτο.
1980 Στρατιωτικό νόμο επέβαλε η Αίγυ
πτος στην περιοχή των συνόρων
της με τη Λιβύη για ν' αποκρούσε
Λίβυους -εισβολείς και σαμποτέρ*.
1981 Εκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε
στην περιοχή Καμτσάτκα της
Σοβιετικής Άπω Ανατολής, έκτο
ξεύοντας μια στήλη στάχτης σε
ύψος 8 χιλιομέτρων και ένα χείμα
ρο λάβας πλάτους 400 μέτρων. Δεν
είχε θύματα και ούτε έγιναν ζημίες
own η περιοχή είναι ακατοίκητη.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ή ταν εντάξει
Έ νας ταξιδιώτης φθάνοντας σ'
ένα πανδοχείο παρατηρεί ότι η μονα
δική τουαλέτα που βρίσκεται στην
άκρη της αυλής είναι ένα παράπηγμα
μισοκατεστραμμένο. Μένει μόνο η
πόρτα, οι πλαϊνοί τοίχοι είναι χάλια
αλλά ο πίσω τοίχος έχει γκρεμισθετ.
Πάει να παραπονεθεί.
- Μη φοβόσαστε κύριε του απαντά
ο ξενοδόχος. Μπρός υπάρχει η πόρτα
κι από πίσω κανείς δεν μπορεί να σας
αναγνωρίσει.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΩΝ Μ Α Λ Λ ΙΩ Ν
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
Αν με τον ήλιο, τη θάλασσα τον
αέρο, τα μαλλιά σας έγιναν άγρια κι
ατίθασα κι αντιληφθήκατε πως κά
νουν ψαλίόα. περιποιηθείτε τα μ
ένα φυσικό, προστατευτικό λάδι
που θα το αλείψετε στα μαλλιά με
τις πολαμες αος. Πολύ καλό είναι το
λάδι της καρύδας αλλά και το απλό
ελαιόλαδο, ελαφρά ζεσταμένο. Θα
μείνετε είκοσι λεπτό περίπου στον
ήλιο και θα λουστείτε.
Αν το χρώμα των μαλλιών σας
είναι ανοιχτό καστανό και θέλετε να
το κάνετε πιο ανοιχτό, θυμηθείτε τη
συνταγή που χρησιμοποιούσαν
παλιά γιο να ξανθήνουν το χνούόι
των χεριών κοι απλώσετε λίγο χυμό
λεμονιού στα μαλλιά σας. Με την
επίδραση του ήλιου το λεμόνι θο τα
ξανθήνει. Αλλά και το χαμομήλι, σε
συνδυασμό με τον ήλιο, έχει καλό
αποτελέσματα. Αν τώρα, θέλετε να
σκουρήνετε τα μαλλιά σας, θα κάνε
τε πολύ δυνατό τσάι και θα περνάτε
μ' ουτό τα μαλλιά, χτενίζοντας τα με
μια χτένα, αρκετές Φορές την ημέ
ρα.
Το καλοκαίρι, το σαμπουάν απο
κτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία γιο
τη φροντίδα των μαλλιών Θα το
λούζετε καθημερινά ή μέρα παρά
μέρα και θα τα ξεπλένετε καλό τις

Δ ιανι*κρςύο~
C p e m c iQ

Η πείρα

Ο ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΥΣΙΑΣ του Ιτεργίου και της Καλλιόπης το γένος
Δαβόρα. γεννήθηκε και κατοικεί οτη
Βέροια και η ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ του
Μόσχου και της Σουλτάνας το γένος
ΝεστορΙδου. γεννήθηκε στη Σίνδο
ΘεαΛάκης και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.

— Να εργάζεσαι μέρα-νύχτα για ν’
αποκτήσεις πείρα, είπε κάποτε ο περί
φημος βιβλιογράφος Μύλλερ σ’ ένα
φίλο του,
- Πείρα είπατε; Και τί να την κάνω:
— Γρήγορα ή αργά θα σου χρησιμεύ
σει για να διακρίνεις τα σφάλματα
των άλλων.

Σήμερα Τετάρτη 16 Ιουνίου
1982 διημερεύει ως τις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:
Μαρίας Παπαστεργίου
τηλ. 22 0 1 7
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
Νίκου Σιμού
τηλ. 2 7 5 0 7
Δ ια β ώ ζ ε τ Φ Ο

καί διαδιΰετσε:
•ε ή ν

Βενζινάδικα

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
Θεσ/νίκης 72 τηλ. 2 7 1 0 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίόης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκόπης Αθαν.
τη λ 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

1

Iεερημετρίδσ μ α ς !

Ραδιοταξί
62.555 62.666
.
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου · Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
23.Β80
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι Κ ι τ:Λ
24.080
Μωραϊτη
23.350

ΓΙΟ ΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 82
3ήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο
ΡΟΔΟΧΩΡΙ Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ

άλλες μέρες γιο να μη μένει πάνω
τους το παραμικρό ίχνος από ίδρω
τα. αλάτι ή άμμο. Διαλέξτε ένο
μαλακό σαμπουάν, nou νο ενόείκνυται για συχνά λουσίματα, φυσικά,
αν λούζεστε κάθε μέρα, ένα «Χ^Ρ1
είναι αρκετό. Αν τα μαλλιά σας «N®
κανονικά, προτιμήστε ένα α°Μ'
πουάν για ξηρά μαλλιά, ενώ αν ώ ®
λιπαρά θα διαλέξετε ένα σαμπουάν
για κανονικό μαλλιά και θα χρησιμο
ποιείτε το ειδικό για λιπαρό μαλλιά
σαμπουάν μόνο μιο φορά την εβδο
μάδα Μετά το ξέβγαλμα, θα ΧΡΠ®'
μοποιειτε πάντα μια καλή μαλακτική
κρέμα και θα κάνετε ένα ελαφρά
μασάζ για ν' απορροφηθεί. Ύστερο,
θα χτενίζεστε και θα κάθεστε στον
ήλιο για να εισχωρήσουν καλύτερο
οι θρεπτικές ουσίες ©ο ξεβγάζετε
τα μαλλιά σ α ς θα τα σκουπίζεις
ελαφρό με μια πετσέτα και θα τ
αφήνετε να στεγνώνουν μόνα τους
ή θα τα κάνετε με το σεσουάρ.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μ έλος Ε.Ι.Η.Ε.Ι
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματέιων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ.-Κοι
νοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δρ.μων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενο
ή όχι δεν επιστρέφονται

ΤβΙθίιιηΙςθη ΟοΙοηιηβςβ
Ή έγχρωμη τηλεόραση
με την Τεχνολογική
πρωτοπορία ι
σε 5 βασικά σημεία.
1.
2.
3
4.
5.

Πάντα ¡δανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων.
100% Module γιό γρ ή γορ ο service
Τ ηλεχειριστής υπερύθρω ν - 32 καναλιών

18-19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ρεκτιφιέ
γιά τή νάρκη
στίς άχλαδομηλιές
έντομοκτόνο Λανεϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• έχει διασυστημική δράση · μαζί με τή νάρκη καταπολεμά
καρπόκαφα, μελίγκρα, φύλλα καί ψώρες

J

*Το ΙΑΝΝΑΤΕ Είναι προφνκοιοημο κοτοτΐθΕν Γής 00 ΡΟΗΤ

Μ ΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

TΠείρα.
E LΤεχνολογία.
E F UNK
EN
Εφεύρεση.

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

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25J44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΣΕΡΒΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

ΓΕΠΡΓΙΟΙΑΦίΠΤΟΥΑΙΙ δ

1

8ΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

J

οτη 16 Ιουνίου 1982

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΜΑΚ. ΕΦΤΑΣΕ
Αγαπη^ μέλη κοι φίλαθλοι της
-Αε ποίρνοντας αφορμή από τη
*ν,κή Συνέλευση που θα γίνει σηI*0 θάθελα μξ την ιόιότητά μου
Οθλητικονράφου ως μέλους της
^ °°ί και ως βνθρώπου που αναΤΓ"' ομάδα και γενικά το ποόό°Φ°ιρο του τόπου, να γράψω στον
λό τύπο και συγκεκριμένα στην
^ ^ €Ρ,νΠς έκόοσης εφημερίδα
ορισμένα πράγματα για να
SáAiu
και εγώ ένα μικρό λιθαράκι
ακόμα μεγαλύτερη άνοόο της
Π0πΠμένης μας 0μάόος της ΔΟΞΑΣ
υ στο προηγούμενο πρωτάθλημά
κθνικής Ερασιτεχνικής και στο
Ερασιτεχνών Ελλάδος
*Ίσε άναυδο το Πανελλήνιο.
Στο πρωτάθλημα συναγωνιζόΟμάδες μεγαλυτέρων πόλεων
¡Γ * "ναι η ΕΔΕΣΣΑ και η ΦΛΩΡΙίφτασε στο σημείο να κατατατρήη στην βαθμολογία παρά τις
“^*τ°ίς συνθήκες που συνάντησε
0 *Ρόμο τη ς θέση που όεν την
. "Ρεμόταν ούτε κοι ο πιό απαιτηΦίλαθλος της ομάόος.
Στ°
Κύπελλο
Ερασιτεχνών
ίφθια°ε στον ημιτελικό και έχασε
Την
πΡάκριση από τον Πανδραμαϊκό
ι*<0ο στην Δράμα ομάδα που πρω1ΐΓνωνι_
ιστούσε στο πρωτάθλημα της
Εθνικής όταν ευρίσκετο από την
/"‘Ρ διασησία και από τη μεγάλη
" “Χίο και μόνο.
Δύο επιτεύγματα λοιπόν που
Ρττιει να μας κάνουν υπερήφανους
"°υ «Ιμαστε Μακροχωρίτες αλλά
Γ®1 συγχρόνως πιό εκδηλωτικούς
έναντι στην ομάδα είτε ηθικώς
τε υλικώς για να είμαστε για πολ0 Χρόνιο υπερήφανοι που έχουμε
Ν Μεγάλη ομάδα.
Νομίζω ότι η χρονιά που πέρα0{ ήταν η πιό πετυχημένη χρονιά
',ι° την ιστορία της ΔΟΞΑΣ στο
η°δόσφαιρο χωρίς να παραγνωρίζω
ττετυχημένες πορείες της ομάδος
νλλων εποχών, όμως η ομάδα για
"Οώτη φορά έφθασε σε πανελλήνιο
ΤΟωτόθλημα να κατακτά την τρίτη
^έση και να φτάνει στον ημιτελικό
νπέλλου Ελλάδος.
Η δημιουργία της μεγάλης ομάοι βάσεις γιο μιά μεγάλη ομάδα
τέθηκαν κατά την περσινή χρονιά
προπονητή τότε τον Στέφανο

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΜΕΡΑ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Διαβατός-Τ ρίκαλα
1-7
Νησέλι-Πλατύ
1-3
1-1
Σέλι-Παπαγος
2 1
Νησί-Ραχιά
3-2
Αγ· Βαρβάρα-Ξεχασμένη
3-2
Αγκαθιό-Νικομήδεια
1-2
Μελίκη-Βερνίνα
Αχ. Γεώρνιος-Τριπόταμος
4-1
•
Οι αγώνες Κορυφής ΒερμΙου Ν. και Λευκαδίων - Καμποχωρίου δεν έγιναν λόγω αποχωρήσεων του Βερμίου και του Κάμποχωρίου.

Το ΜΟΥΝΤΙΑΛ ’ 82 συνεχίζεται. Μέχρι χθές αγωνίσθηκαν οι ομάδες
του πρώτου, τρίτου και έκτου ομίλου, με γνωστά τα αποτελέσματα της 13
και 14/6 που ησαν τα ακόλουθα:
Γ' ΟΜΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΕΛΓΙΟ 0-1
Α ΟΜΙΛ: ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 0-0
ΣΤ ΟΜΙΛ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ - Σ. ΕΝΩΣΗ 2-1
Σήμερα γίνονται τα πρώτα παιγνίδια του δευτέρου τετάρτου και πέμτου
ομίλου, που είναι:
Β' ΟΜΙΛ: ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΛΓΕΡΙΑ

Το παιγνίδι αυτό θα γίνει στην πόλη Χιχόν με ώρα ενάρξεως 18.15 αλλά
δεν θα μεταδοθεί από την τηλεόραση.
ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (Δ' ΟΜΙΛΟΣ)
Αυτό το παιγνίδι θα γίνει στο Μπιλμπάο και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ
ζωντανό στις 10 το βράδυ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΟΝΔΟΥΡΑ (Ε' ΟΜΙΛΟΣ)

Η ΔΟΞΑ Μακροχωρίου με την θαυμάσια πορεία της στο πρωτάθλημα που
Γαϊτάνο και συνεχίστηκε και φέτος
με προπονηιή τον Θόδωρο Κυζίρογλου.
Αυτοί οι προπονητές βοήθησαν
λοιπόν την ομάδα, όμως πν δεν
υπήρχαν και οι άλλοι παράγοντες
ποσ συγκροτούν μιά ομάδα όοτς 1)
οι ποδοσφαιριστές, 2 ) οι εκάστοτε
διοικήσεις και 3) οι φίλαθλοι που θα
έπρεπε κοι θα πρέπει να είναι πιό
πολλοί και πιό κοντά εττην ομάδα,
διότι κακά τα ψέματα αυτή τη στιγ
μή το Μακροχώρι αριθμεί γύρω
στους 5.000 κατοίκους και αυτοί
που βοηθούν την ομάδα είναι Λίγοι
και πάντα οι ίδιοι.
' Ολους αυτούς τους παράνοντες
τους συγχαίρω και τους προτρέπω
να συνεχίσουν με μεγαλύτερο ζήλο
για μεγαλύτερη άνοδο του ποδο
σφαίρου του χωριού.
Σήμερα λοιπόν είναι η γενική
συνέλευση της ΔΟΞΑΣ και για μένα
Ισως είναι η πιό κρίσιμη που έγινε
έω ς τώρα Εφθασε η ώρα της αλή
θειας και φτάνοντας αυτή η ώρα
θάθελα να κάνω μιά ερώτηση στα
μέλη και στους φιλάθλους της ομά
δος. Αξίζει αυτή την μεγάλη ομάδα
που δημιουργήθηκε με κόπους και

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
* Εκτακτη Γενική Συνέλευση
°Μγκάλεσε το τωρινό Δ/κό ΣυμβούΛι° της Δόξας για σήμερα στις 8 μ.μ.
γραφεία της ομάδος με θέμα
0Μζητήσεως «Η πορεία της ομάδος
0τ° πρωτάθλημα που πέρασε και
Μ&οτάσεις για τη νέα περίοδο». ΕΙν°ι πράγματι μιά εύστοχη ενέργεια
ΐ0υ Δ/κού Συμβουλίου και θα πρέΜ" όλοι οι φίλαθλοι του ΜακροχωΡίου γο συμμετάσχουν ώστε του
Χρόνου η Δόξα να πρωταγωνιστήσει
1,01 πάλι στο πρωτάθλημα της ΕθνιΕρασιτεχνικής Κατηγορίας.
* Πρώτη τερμάτισε η Δόξα
°το πρωτάθλημα των Β' ομάδων
Ρου ως γνωστόν τελείται κάθε χρόν° υπό την αιγίδα της ΕΠΣΚΜ. Φέτ°<ί έλαβαν μέρος οι ομάδες της ΔόΑλεξανδρείας, Ναούσης και
®έροίας Η Δόξα έφερε τα εξής απο
ξ έ σ μ α τ α : Με Βέροια: (2-2), (5-0)
Μ* Νάουσα (0 -0 ), (2-2 ) και με ΑλεΜνδρε,α (3-1), (3-1). Δηλαδή τερΜΔτιοε αήττητη φέροντας τρεις νίκαι τρείς ισοπαλίες.
* Κατά πληροφορίες μας ο

ΣΕΛΙΔΑ 3

-ΛΑΟΣ»

αγωνιστικός χώρος του κοινοτικού
γηπέδου θα ανακατασκευασθεί.
Συγκεκριμένα θα απαρθεί καινούρ
γιο χόρτο ώστε να καλυφθεί σε όλη
την επιφάνεια ομοιόμορφα, Κατ'
αρχήν υπήρχε η σκέψη να γίνει το
γήπεδο ξερό (γαρμπίλι) αλλά μετά
από αντιδράσεις επεκράτησε η
περίπτωση του χόρτου.
•
Ο Ιούνιος κοντεύει να βγεί
και ακόμη το τωρινό Δ/κό Συμβού
λιο δεν κάλεσε Γενική Συνέλευση
για την ανάδειξη νέου Δ/κού Συμ
βουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες
μας περιμένουν την ετήσια ενίσχυ
ση από την Γ.Γ. Αθλητισμού για να
εξοφλήσουν ορισμένα χρέη. Τί θα
γίνει όμως σε περίπτωση που αυτή
η ενίσχυση δεν φθάσει σύντομα: Η
ομάδα της Δόξας έχει αναγκη από
ένα καλό προπονητή και 2-3 μετα
γραφές και μάλιστα όσο το δυνατόν
πιό γρήγορα. Ας φροντίσει λοιπόν
το Δ/κό Συμβούλιο να βρεί μιά λύση
και να καλέσει γρήγορα Γενική
Συνέλευση, προτού είναι αργά.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΙ

θυσίες να την όιαλύσουμε με
μικροεγωϊσμούς; Νομίζω ότι όλοι
με ένα στόμα θα απαντήσετε όχι
στη σημερινή συνέλευση με το
βροντερό παρών που θα δώσετε
όλοι σας και βοηθώντας με τον τρό
πο σας ο καθένας να βγεί μιά διοί
κηση που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδος.
Ζούμε στην μικρή κοινωνία του
χωριού μας και θέλουμε σίγουρα
όλοι να είμαστε περήφανοι για την
ομάδα μας όμως πολλές φορές με
τους μικροεγωϊσμούς μας και τους

έληξε.

διαξιφισμούς ξεχνώντας οιι ολοι
όσοι απαρτίζουμε την ομάδα που
λέγεται ΔΟΞΑ έχουμε τον ίδιο σκο
πό δηλ. πώς να πόει μπροστά η
κατάσταση, καταγινόμαστε με άλλα
πράγματα καιτο αντίκτυπο είναι ή
όχι άνοδος του ποδοσφαίρου και
γενικά του αθλητισμού.
1Ας βάλουμε λοιπόν όλοι το χέρι
στην καρδιά και αναλογιζόμενοι την
κρισιμότητα της κσταστόσεως άς
πράξουμε όλοι με γνώμονα μόνο
επαναλαμβάνω μόνον το καλό της
ομάδος.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ

Πλατύ
Ξεχασμένη
Τρίκαλα
Κορυφή
Βέρμιο Ν.
Μελίκη
Διαβατός
Νησί
Παπόγος
Τριπόταμος
Νικομήδεια
Ραχιά
Σέλι
Αγκαθιά
Αγ. Γεώργιος
Βεργίνα
Λευκάδια
Βαρβάρες
Καμποχώρι
Νησέλι

60
58
58
57
44
44
39
36
34
33
33
33
33
32
31
31
30
28
21
11

•
Εκκρεμεί ο αγώνας Παπόγου
- Αγ. Βαρβάρας που θα γίνει το Σάββατό (19-6).
Συνέχεια στην 4η

üctpciA cinópcva
•
Οι παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ
υποχρεώθηκαν εκ τωνπραγμάτων
να φορέσουν κυονόλευκες φανέλλες μιά και οι αντίπαλοί τους είχαν
στολή όμοια με την όική τους.
•
Οι δύο Γιώργηδες (Χατζάρας
Μίλης) ξεχάστηκαυ όταν βγήκαν
από τα αποδυτήρια και ενώ οι συμπαίκτες τους έφτασαν στο κέντρο
του γηπέδου και χαιρετούσαν τους
φιλάθλους, αυτοί άλλαζαν μεταξύ
τους μπαλλιές.
•
Με πολλά χειροκροτήματα
και με την κραυγή «θέλουμε πολλά
γκολ σήμερα» υποδέχθηκαν οι φί
λαθλοι τους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ
και οι τελευταίοι φρόντισαν να τους
απογοητεύσουν μια και πέτυχαν ένο
μόνο γκολ και αυτό στα τελευταία 6
λεπτά.
•
Με πολύ συμπάθεια είόον οι
φίλαθλοι την Βολιώτικη ομάδα.
Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα όταν
στο 7 ' αποδοκίμασαν την απόφαση
του διαιτητή να δείξει κίτρινη κάρτα
στον Καμπέρη.
•
Ο Τάκης Σβήρκος. ο αξέχα
στος στόπερ της χρυσής εποχής της
ΒΕΡΟΙΑΣ που υπηρετεί στην Πυρο
σβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
παρακολούθησε τον κυριακάτικο
αγώνα από τις θέσεις των ειίισήμων
συντροφιά με τους πρώην συμπαίκτες του Θ. Θεοδωρίδη και X.
Μπλατσιώτη.
•
Στο ημίχρονο δύο παληοί
γνώριμοι βρήκαν την ευκαιρία να
θυμηθούν τα παλιά. Πρόκειται για
τον φυσιοθεραπευτή της ΒΕΡΟΙΑΣ
Γιάννη Παποφωτίου και τον προπο
νητή του ΤΟΞΟΤΗ Αντώνη Παππά,
οι οποίοι ήταν συμπαίκτες στην
θαυμάσια τότε ομάδα του Β.Σ.Σ.
•
Πολλά σφυρίγματα ακού
στηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα

Από rov αγώνα της Ββροίας
και απευθυνόταν πρας τους παίκτες
της ΒΕΡΟΙΑΣ ,γΐβ^ην απαράδεκτη
εμφάνισή τους.
•
Το «χρυσό» γκόλ του Φίλιπ
που Μίλη είναι το πρώτο του συμ
παθούς παίκτη με το χρώματα της
ΒΕΡΟΙΑΣ
• ' Ενα κεραυνοβόλο σούτ του
αριστεροπόδαρου Μπάμπη Ακριβόπουλου «δίπλωσε» στα δύο τον

σέντερ μπόκ του ΤΟΞΟΤΗ Σίμο.
•
Κίτρινες κάρτες αντίκρυσαν
ο Καμπέρης στο 7' για επικίνδυνο
παίξιμο, ο Κορτέσης στο 3 8 ' για δια
μαρτυρία και ο X "Αθανασίου στο
43' νια επικίνδυνο παίξιμο.
•
Ο Ιάκωβος Χ'Άθσνασίουδεν
μπορούσε να δώσει εξήγηση για
την τόσο άσχημη εμφάνιση της
ομάδος του.

Από τον αγώνα της Ναούσης
•
Πολύς κόσμος στις κερκίδες
του σταδίου μιά και ο αγώνας
παρουσίαζε ξεχωριστό ενδιαφέρον
για τις δύο ομάδες, όπου ο νικητής
θα σιγούρευε την παραμονή του
στην Β' Εθνική κατηγορία.
•
Ο διαιτητής του αγώνα κ.
Σταμουλιάδης διεκρίθη ιδιαίτερα,
όταν επρόκειτο να κάνει παρατήρη
ση σε κάποιον παίκτη για τον τρόπο
με τον οποίο καλούσε τον παίκτη.
•
Πολλές παρουσίες ατο παι
χνίδι, από «κατασκόπους» των ομά
δων Α' Εθνικής κατηγορίας που ήρ
θανε να παρακολουθήσουν τρείς
ποδοσφαιριστές της Ναούσης.
•
Για μιά ακόμη φορά βρέθηκε
κοντά στην παληά του ομάδα ο
Περγαμηνός, ήρθε από την Καστοριά μαζί με παράγοντα και όπως
πληροφορηθήκαμε ήρθε αποκλει
στικά για τον Τάκη Παρίζα, μιά και η
ακριτική ομάδα εξεδήλωσε την επι
θυμία να τον αποκτήσει.
• ' Ενας ακόμη παλαιός παίκτης
της Ναούσης βρέθηκε στον αγώνα
και ήταν ο Γιάννης Γ:ακουμής, που
με την ιδιότητα του «κυνηγού

ταλέντων» κατασκόπευε παίκτη της
Ναούσης που έδειξε ενδιαφέρον ο
ΠΑ0Κ.
•
Με την δική τους ποδοσφαι
ρική αγωνία παρακολούθησαν το
παιχνίδι οι τιμωρημένοι Αγγουράς
Φύτος, ενώ όταν το σκόρ ένινε 3-0
έδειξαν ότι ένοιωθαν πλέον ήσυχοι.
Ενώ στο τέλος δεν παρέλειψαν να
περάσουν από τα αποδυτήρια να
συγχαρούν τους συμπαίκτες τους
•
Συγκινητικές στιγμές έζησε
η κερκίδα της ΝΑΟΥΣΑΣ, όταν ο
Πβπαδόπουλος στο 55' πέτυχε το
τρίτο γκόλ. ενώ μετά από πολύ και
ρό ακούσθηκε το «Νάουσα - Νάου
σα» οπό τους οπαδούς της.
• ' Οταν στο 5 5 ' ο Παπαδόπουλος πέτυχε το θαυμάσιο τρίτο γκόλ
περνώντας τρείς αντιπάλους, έκανε
τον γύρο πίσω από την εστία και
έτρεξε στον πάγκο και ρίχνοντας
στην αγκαλιά του προπονητή του Μ
Πάντση γιόρτασαν με ξεχωριστό
τρόπο, ενώ οι φίλαθλοι ξέσπασαν
σε παρστεταμένα χειροκροτήματα.
•
Για να πετύχει το δεύτερο

Αυτό το παιγνίδι θα γίνει στη Βαλένθια και από πληροφορίες που έχου
με θα μεταδοθεί από την γιουγκοσλαβική τηλεόραση στις 21.50
ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Το ΜΟΥΝΤΙΑΛ θα συνεχισθεί και αύριο με παιγνίδια του δευτέρου,
τετάρτου και πέμπτου ομίλου αλλά οι αντίπαλοι θ' αγωνισθούν σε διαφο
ρετικές πόλεις από τις σημερινές. Πιο αναλυτικά:
ΧΙΛΗ - ΑΥΣΤΡΙΑ (Β ΟΜΙΛΟΣ)
Το παιγνίδι αυτό θα γίνει στις 18.15 στην πόλη Οβιέδο και θα μεταδο
θεί από τη γιουγκοσλαβική τηλεόραση.
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΚΟΥΒΕΙΤ (Δ' ΟΜΙΛΟΣ)
Στις 18 15 θα γίνει αυτός ο αγώνας στην πόλη ΒαγιαόΟλΙό και θα μετα
δοθεί ζωντανό από την ΕΡΤ.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε' ΟΜΙΛΟΣ)
Στην Σαραγόσα θα τεθούν αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες και το παιγνίδι
θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΥΕΝΕΔ στις 22.00.
-

ΒΑΡΒΑΡΕΣ-ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 3 -2
ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΙΑντ/τής Δ. Χριστοδουλίδης)
Τρία λεπτά πριν Λήξη και ο
τελευταίος αγώνας του πρωταθλή
ματος ήταν αρκετά γιο να καταδικά
σουν σε ήττα την Ξεχασμένη και
τώρα να βρεθεί σε περιπέτειες με
τον αγώνα μπαράζ με τα Τρίκαλα
που θα γίνει το Σάββατο στο γήπε
δο Βέροιας για μιά θέση στην ε θ ν ι
κή ερασιτεχνική.
Ηταν το 8 7 ' του αγώνα όταν ο
Τσερκέζος με καρφωτή κεφαλιά
έγραψε το σκόρ σε 3-2 και πάγωσε
όλο το γήπεδο γιατί με την ισοπαλία
Π Ξεχασμένη ανεβαίνει την μεγάλη
κατηγορία.
Η Ξεχασμένη έκανε τραγικά λά
θη και ειδικά στο τελευταίο δεκάλε
πτο όταν προσπαθούσε να βγάλει
και τρίτο γκόλ ενώ άφηνε ακάλυπτη
την άμυνα για να δεχθεί την τελευ
ταία αντεπίθεση της τοπικής ομάδος
όπου και προήλθε το γκόλ.
Αντίθετα οι Βαρβάρες παρά την
μεγάλη νίκη δεν μπόρεσαν να απο
φύγουν τον υποβιβασμό στη Β
κατηγορία.
Το σκόρ άνοιξε ο Πιπελίδης Θ.
στο 5 λεπτό του αγώνα με σούτ

Μ ικρές Α γγελίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δ.Χ.
μικτό βάρος 2 5 τ. μαζί με την άδεια ή ενοίκιαζειαι η άδεια και
πωλείται το αυτοκίνητο- Πληρ. τηλ. 0 3 3 1 -6 2 6 1 4 .

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ
Ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριά. Σταδίου ! 19
τηλ. 62325 και 26572 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 13215 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4 23628 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 1 7 Θεσ νίκης.

Χ Ω Ρ Ο Σ Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ
160 τ.μ. ενοικιάζεται σε δύο ορόφους (κατάστημα και αίθουομ) μι
εσωτερική σκάλα. Π λη ρ ^ η ^ 0Η /Μ 5238,650288και Βέροιας 27969.

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα

απο πκαγιο θέση για νο όιπλασιασει
τα τέρματο στο 3 7 ' ο Πιπελίδης
Ιωόν.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ξεχα
σμένη ανέβηκε πολύ γιο να μειώσει
το σκόρ ο Στεργιόπομλος στο 4 8 '
με σούτ φόουλ και να ισοφαρίσει ο
Μπιδέρης στο 5 5 ' με πλασέ σούτ
μετά από φάουλ του Στεργιόπουλοω Στην φόση αυτή ο διαιτητής
απέβαλε τον Γιαλαμά γιο χειροδικία
επί του επόπτη κ. Τσιλογιάννη υπο
στηρίζεται ότι το γκόλ ήταν οφ
σάΐντ Το σκόρ έκλεισε ο Τσερκέζος
στο 87' με κεφαλιά κάνοντας το
σκορ 3-2.
Οι ομάδες είχαν από ένα δοκόρι.
Ο διαιτητής κ. Κουφογιώτης
αδίκησε την Ξεχασμένη σε κρίσιμες
φάσεις όπως η περίπτωση της αποκρούσεως με το χέρι ενώ η μπάλλο
ήταν μέσα στην περιοχή το έδω σε
φάουλ έξω από την περιοχή και σε
ανατροπή του ΤσαλουχΙδη δεν έδω 
σε τίποτα.
Διακρίθηκαν από την τοπική
ομάδα οι Ταραλός, Πιπελίδης Θ.,
Χαλβατζής. Από την Ξεχασμένη διακρίθηκαν οι Μητσιώτης. Μπιδέρης
και Στουγιαννόπουλος Φ.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α

Μπουτίκ

στον Προμηθέα (στην πλαγιά) 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λούζ
κατασκευή. Πληρ. τηλ. 031/515238. 650288 κα» Βέροιας 27969.

FEMME

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

Μητροπόλεως 49 - ΒΕΡΟΙΑ

Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 5ρχ. «>ν μήνα· Πληροφο
οίεε στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού θεσ/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
225Β6 Βέροια.

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
MASSEY
FERGYNSON 135
και άλλες μάρκες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Με μισθό και ποσοστά
Γ ια τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η α λ λ α ν τ ικ ώ ν
σ τ η Δ υ τ . Μ α κ ε δ ο ν ία μ ε έδ ρ α τ η Β έρ ο ια
ΠΡΟΤΥΠΟΣ Β ΙΟ Μ Η ΧΑ Ν ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α ΛΛΑΝ ΤΙΚ Ω Ν ΥΙΟΙ Β. Λ Ν Α Ν ΙΛ ΔΗ

ΑΦ Ο Ι Φ Α Ν ΤΙΔ Η Ο.Ε.
24ης ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ 7 ΣΚ Υ Δ Ρ Α
Τ Η Λ . 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνοδικείου)

Τηλ. 227.146 κοι 222.341
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Πληροφορίες

0 16

τηλέφωνο 25.574 «. ΧηψιιΛ. ΒΙρουι

______

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

™η

β η

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΕΔΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΗΡΥΤΟ
Οι Παλαιστίνιοι περιμένουν την επίθεση
ΒΗΡΥΤΟΣ 15 (ΑΠΕΙ
Οι ισραηλινές δυνάμεις εδρα ίω 
σαν χθές τις θέσεις τους γύρω από
τη Βηρυτό, ενώ ο· Παλαιστίνιοι
αντάρτες ετοιμάζονται να αντιμετω
πίσουν ενδεχόμενη επίθεση
Αρκετές χιλιάδες Ισραηλίνοί
στρατιώτες με άρματα μάχης και
πυροβολικά έχουν σχηματίσει ένα
στενό κλοιό από την ακτή της
Μεσογείου γύρω οπό π ς νότιες
πορυφές της πόλεως. Στο δεξιό τους
πλευρά έχουν συνδεθ εί με τους χρι
στιανούς δεξιούς εθνοφ ρουρούς
γνωστούς εχθρούς τω ν Παλαιστι
νίων - που αποκλείουν τις σνατολι-

Σβμινάριο
Οργανισμού
Βάμβακος
Στις 8 και 9 Ιουνίου πραγματο
ποιήθηκε από τον Οργανισμό Βάμ
βακος στην Ενωση Γεωργικών
Συν/σμων ΑλεξσνδρείαςΣεμινάρισ
εχπαιόεύσεω ς Μηχανικών Εκκοκκι
στηρίων που το παρακολούθησαν
οι Μηχανικοί των Εκ/ρίων της
Μακεδονίας και οι υπεύθυνοι νια
θέματα εκ/ρίων Γεωπόνοι του
Οργανισμού βάμβακος περιοχής
Μακεδονίας,
Τους εκπαιδευόμενους χαιρέτη
σε ο Δ/ντής της Δ /νσεως Ο ργσ νώ ν
Βάμβακος Ημαθίας - Πιερίας κ Γ.
Πονογόπουλος.
Την έναρξη του Σεμιναρίου κήρυ
ξε ο Επ/τής της Α' Τεχνικής Επ/σεως
Οργ. Βάμβακος κ. θ . Δισμανπδης
Τα θέματα ανέπτυξαν Γεωπόνοι
του Οργανισμού Βάμβακος ειδικοί
σε θέματα εκ/ρίων.

κές προσβάσεις της πόλης
Μέσα στην ίδια τη Βηρυτό πολ
λοί κάτοικοι με προφανείς τις ενδεί
ξεις εκνευρισμού σχηματίζουν τερά 
στιες ουρές για να βρούν ταξί που
θα τους μεταφέρει στην περιοχή
τω ν λόφων μακρϋά οπό την πόλη.
Αρκετές ξένες πρεσβείες συμβούλε
ψαν τους υπηκόους τους νο εγκατολείψουν τη δυτική Βηρυτό τον
τομέα δηλαδή που κατέχει η οργά
νωση για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης και οι Λιβανέζαι αρι
στεροί σύμμαχοι τους.
Αντάρτες της οργάνωσης κατέ
λαβαν θέσεις στους όρόμους εξο
πλισμένοι με εκτοξευτήρες ρουκεττώ ν και πολυβόλα ή περιπολούν με
τζιπ που έχάυν πρόχειρα καμουφλαρισθεί με λάσπη.
Οι Ισραηλίνοί άηλωσαν άτι ο
Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλε
ξάνδρειάς προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό, για την κατασκευή πύρι
νος εκτροπής θηραμάτων στο μόνιμο
καταφύγιο περιοχής Κλειδιού, την
25-6-82. Οι ενδιαφερόμενοι όύνανται
να προσέρχονται καθημερινά στο
νραφκίο του Συλλόγου γιο λεπτομε
ρείς πληροφορίες.
Ο Πρόεδρος
Κολιός Νικόλαος

ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συν/σμού
Ριζωμάτων
Ημαθίας
κατόπιν αποφάσεως του Διοικητι
κου Συμβουλίου αιακηρυττ«· υιι ιιι*
21ην Ιουνίου 1982 ήμερον Δευτέ
ραν και ώραν 12-1 μ.μ. και στο γρα
φείο του Συν/σμού στο Ριζώματα
διενεργεί φανερόν πλειοδοτικήν
δημοπρασίαν δια την υλοτομίαν και
απάληψιν δασικών προϊόντων πεύκης οξυάς τω ν ό· τμημάτων 14β.
11β. 12β και 2α.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
1) γιο το τμήμα 140 δρχ. 5 0 .0 0 0
χιλ. μετρητά ή εγγυητική επιστολή,
2) για το τμήμα 1 1β δρχ. 3 0 ,0 0 0
χ λ μετρητά ή εγγυητική ετπστολή.
31 γιο το τμήμα 120 δρχ. 50 0 0 0
χιλ. υετρητά ή εγγυητική επιστολή
και για το τμήμα 2α δρχ. 2 0 0 0 0 χιλ
Οι όροι διακηρύξεως βρίσκονται
ΟΠΟ Γραφείο του Συν/σμού στα
Ριζώματα που μπορούν οι ενδιαφε-

Ο κ. ΧΑΜΠΙΜΠ
0 κ. Φιλίπ Χαμπίμπ έκτακτος
απεσταλμένος του προέδρου Ρήγκαν στη Μέση Ανατολή, ολοκλή
ρωσε χθες την νύκτα την συνομιλία
του με τον πρόεδρο του Λιβάνου κ.
Σαρκίς ολλό αρνήθηκε να αποκολύ
ψει οτιδήποτε για το περιεχόμενο
και το αποτελέσματα της συνομιλίας
αυτής
0 κ. Χαμπίμπ θα συναντηθεί και
σήμερα με τον κ Σαρκίς στο προε
δρικό μέγαρο το οποίο φρουρείται
πλέον, όχι μόνον από όνόρες τοϋ
τακτικού λιβανικοΰ στρατού αλλά
οπό προχθές την νύκτα και από
ισραηλινά τάνκς

I I ΜΓ»*. · ΗίλΙλίυ I .%
ΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ

Τηλεγραφήματα ξένων ειδηαεαγραφικών πρακτορείων απά την
Ιερουσαλήμ και τη Βηρυτό αναφέ
ρουν σχετικά με τις απώλειες των
αντιμαχομένων μερών στο Λίβανο
τα έξης
Σε εκατόν εβδομήντα νεκρούς
επτακοσίους περίπου, τραυματίες
και δέκο εξαφανιοθέντες ανέρχον
ται οι απώλειες τω ν Ισραηλινών από
την αρχή των εχθροπραξιών στο Λί
βανο μέχρι και προχθές τη νύχτα,
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα ο αρχηγός του
γενικού επιτελείου του Ισραήλ,
στρατηνός Εϋτόν.
Ανώτατος εξάλλου, Ισροηλινός
αξιωματικός
ισχυρίσθηκε.
σε
συνέντευξή του στο ραδιοσταθμό
του Ισραήλ ότι κστά τη όιάρκεισ

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΙ
Μεγάλο το κόστος του πολέμου
ΛΟΝΔΙΝΟ 15 (ΑΠΕ)
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της
Αργεντινής που βρίσκονται στα
νησιά Φάλκλαντ, παραδόθηκαν επί
σημα στις βρετανικές δυνάμεις στις
εννέα τοπική ώρα χθές το βράδυ,
όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της
ΒρεταννΙόας πρωθυπουργού Μάρνκαρετ θάτσερ
Η συμφωνία, που υπογράφτηκε

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ Σ

ζήτησε άσυλο σε ξένη πρεσβεία ιιις
Βηρυτού αλλά ο αντιπρόσωπος του
ΡύΟ στο Ηνωμένα Εθνη διέψευσε
την πληροφορία.

ρόμενοι να λαμβάνουν γνώσιν καθ'
εκόστην εργάσιμον ημέραν.
Ριζώματα τη 14-6-1982
Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Βεργίνα 10-6-1982
Λριθμ. Πραπ. 315

Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές και με ποσοστό εκπτώοεως
χωρίς όριο η εκτέλεση του έργου
«Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου
Βεργίνας» και περιλαμβάνει το τρίτο
οτάδιο εργασιών δαπάνης 3.200.000,
Η δημοπρασία θα γίνει στην Βερ
γίνα, στο Κοινοτικό Κατάστημα στις
?<) fnnXínn 1987

mipnr» T ofm icai

(Opa ι ¿-i j.u u ενωτηον uppuuiu«, vmτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολάβοι με πτυχίο Α' τάξεως και
άνω για έργα οικοδομικά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
το ποσό των 64.000 δρχ. που θα
δοθεί με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης
Τράπεζας του Ταμείου ΤΧΜΕΔΕ
κατά τον τύπο που ισχύει για το
Ληυόσιο.
ι
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να απεοθιινον
tai στα γραφεία της Κοινότητας Βερ
γίνας ή της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθία; σε
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
ΛΑ/.ΟΠΟΥΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Μηιροπόλεως 31 τηλ. 62777-22042
Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Τ Ο Υ Π . Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
Αρ. ιιοαας ιδράαεως 4627/11.2,80
Αρ. αδάας λειτουργίας 1615/6.6,80
Ε μ> κτίριο του φροντιστήριο·» ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θ Ε Ρ ΙΝ Α Ε Ν Τ Α Τ ΙΚ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η Τ Ε Λ Ε Ξ

χθές το βράδυ στο Πόρτ Στάνλεύ
μεταξύ του ορχηνού των αργεντι
νών δυνάμεων στρατηγού Μενεντέζ και του αρχηγού των βρετονι
κών δυνάμεων στρατηγού Μούρ.
μπορεί νο θεω ρηθεί σαν μιά «παρά
δοση άνευ όρων», τόνισε χθ ές το
πρωί ο εκπρόσωπος του υπουρ
γείου ομύνης της Βρε τα νιος στο
Λονδίνο. Οι δύο στρατηγοί εξακο
λουθούν τις διαπραγματεύσεις πρακειμένου να οργανωθεί ο επαναπα
τρισμός των Αργεντινών κάτω βέ
βαια από τον έλενχο των βρετανι
κών δυνάμεων.
0 εκπρόσωπος του υπουργείου
ομύνης στο Λονδίνο επισήμανε,
πάντως πω ς κατ' αρχήν οι Αργεντι
νοί θα αποχωρήσουν χωρίς τον
οπλισμό τους.
Στο μεταξύ, το αργεντινό ραδιό
φωνο καθώς και η τηλεόραση δια
τηρούν απόλυτη σιωπή σχετικό με
την παράδοση. Συγκεκριμένο, μέχρι
της 0 9 .3 0 ώρα Ελλάδας χθές το
πρωί, δεν δόθηκε καμιά επίσημη
ανακοίνωση στην Αργεντινή πρω
τεύουσα.
Οπως μεταδόθηκε από τη Νέα
Υόρκη, ο αγώνας για τα νησιά Φάλ
κλαντ έποίχισε στη Βρετανία και την
Αργεντινή εκατοντάδες ανθρώπινες
ζωές, την απώλεια επτά πολεμικών
πλοίων και περισσοτέρων από 100
αεροπλάνων, σύμφωνα με τα στοι
χεία που ανακοίνωσαν οι δύο πλευ
ρέςΑπό οικονομικής πλευράς ο

αγώνας κόστισε στα δύο κράτη
περισσότερα από τρία δισεκατομ
μύρια δολλόρια.
Ο αριθμός των νεκρών της βρε
τανικής δυνάμεως πριν τη χθεσινοβραδυνή εκεχειρία υπερβαίνει τους
220.
Τα πρόσφατα σνακοινωθέντα
των Αργεντινών υναφέρουν ότι
περισσότεροι από 4 3 0 όνόρες των
ενόπλων τους δυνάμεων είναι
νεκροί ή αγνοούνται,
Οι μεγαλύτερες βρετανικές
απώλειες ήταν αε πολεμικά σκάφη,
απώλειες που οφείλονται στη δρα
στηριότητα της αρνεντινής αεροπο
ρίας. Οι απώλειες αυτές περιλαμβά
νουν δύο σντιτορπιλλικά. δύο φρε
γάτες, δύο αποβατικό σκάφη και ένα
πλοίο μεταφοράς κοντέϊνερ.
Βόρειες απώλειες είχε επίσης η
Αργεντινή αεροπορία καθώς, σύμ
φωνα με τους υπολογισμούς των
Βρετανών, 100 περίπου αεροσκά
φη της κσταστράφιΊκαν στον αέρα ή
στο έδαφος.
Η Αργενπνή λέγει ότι 50 βρε
τανικά αεροσκάφη κατοστράφηκαν
αλλά οι Βρετανοί παραδέχονται την
απώλεια οκτώ μόνον αεροσκαφών
καθέτου απογειώσεως «Γη Χάρριερ» και επτά ελικοπτέρων.
Υπολογίζεται ότι η αντικατάστα
ση των βρετανικών σκαφών και
αεροπλάνων που καταστράφηκαν
στις μάχες θα φθάσει τα 600 εκα
τομμύρια στερλίνες (1,08 δισεκα
τομμύρια δσλλόριο).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΓΑ
θεω ρούμ ε υποχρέωσή μας να
€υχαριοττήσουμε δημόσιο τον Διευ-

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Συνεχεία από την 3η
γκόλ στο 52 ο λ Ιωαννίδης χρ ευ σθηκε να τριπλάρει δύο φορές τον
αμυντικό ΤσιφουΟλη κο* τον τερμα
τοφύλακα Παπαόόπαυλο κοι να μπει
0 ίδιος με την μπάλλα στα δίχτυα.
Ήταν ένα γκόλ που οι φίλαθλοι το
χόρτασαν.
•
Για πρώτη φορά στα χρόνια
που παίζει η ΝΑΟΥΣΑ στη Β' Εθνική
κατέβηκε με 13 παίκτες (Βορζάκας
τερμστοφύλοκος Παπαδόκης ομυν
τικός).
•
Οταν τα π αιχνίδι τελείωσε.
Οι φίλαθλοι όρθιοι χειροκροτούσαν
τους παίκτες της Ναούσης ενώ ο<
τελευταίοι σε ανταμοιβή τους μοι
ραζαν φιλιά.
•
0 πρόεδρος του σταδίου κ.
Παλσντζίδης σε ερώτησή μας για
το χώρο των δημοσιογράφων μας
διαβεβαίωσε οτι πολύ σύντομα θο
γίνει ειδικό σκέπαστρο.
•
Ο πρόεδρος της Καρδίτσας
αφού παραδέχθηκε την ανωτερότη
τα της Ναούσης και την δίκαιη επι
κράτησή τη ς ρωτούσε να μάθει για
τα αποτελέσματα των άλλων ομά
δ ω ν παυ βρίσκονται στην ίδια θέση
•
D π ο δ ο σ φ α ιρ ισ τή ^ « / Αχιλλ<β Νοοΰπης Δημ Μαλούνος εκονε
‘•θώρα μιά «μπόλλαι. στη ‘NAOYJA
Ηταν μιά χειρονομία που αξίζουν
συγχαρητήρια στον συμπαθή παι
κτη του Αχιλλέα

NIK. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΛΖ

υύνσντα ουρβουλο *ίαι Πρόεδρο
της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΓΑ που εδρεύει
στην Αθήνα «Βοσ. Σοφίας 64» διότι
απέδειξε έμπρακτα, ότι εμφορείται
από ανθρωπισπκό πνεύμα και δια
θέτει μεγάλη και ζεστή κορδιά. σχε
τικά με την υπόθεση Μ°ς
Είμαατε κληρονόμοι του Αντω
νίου Συνόδου, μάνα και κόρη, που
σκοτώθηκε αε τροχαίο ατύχημα.
Με απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας υποχρεώθη
κε η Ασφ. Εταιρία ΕΛΛΗΝ0ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΓΑ να μας καταβάλει δια
τροφή. την οποία και μας κατέβαλε.
Πλήν με απόφαση του Εφετείου
Θεσ/νίκης απηλάγη Π εταιρία των
υποχρεώσεων της γΓ αυτό και η
Νομική Υπηρεσία της Ασφαλιστ,
Εταιρίας έκονε αγωγή επανεισπράξεως της κατοβληθείσπς ήόη δια
τροφής εκ δροχ. 85 0 0 0
Μόλις ο διευθυντής της Εταιρίας
κ Δούκος Παλαιολόνος του Ιωάννου. πληροφορήθηκε ότι θα έπρεπε
μιο χήρα και ένα ορφανό να επι
στρέφουμε το άνω πασά παυ είχε
όοθη σαν διατροφή μας έδωσε
εντολή να σταματήση η διαδικασία
επανεισπράξεως κο< μας χάρισε το
ποσό τούτο σποόεικνύοντος έμπρα
κτα ότι πάνω απέ> το υλικό συμφέ
ρον της εταιρίας, στέκεται ένας
διευθύνων σύμβουλος με ανωτερό
τητα ψυχής και ευγένεια χαρακτήρος. Τέτοιες πράξεις από τόσο αξιό
λογους ανθρώπους τιμούν την
Ελλοδα και <τρέιτ«ι σ ε παρόμοιες
περιπτώσεις νσ βρίσκουν μιμητός
κάι από άλΑόυς διευθυντής οαφολισττκών Εταιριών.
Ελένη χήρα Αντωνίου Συνώόου
Σμορούλα θυγ. Αντωνίου Συνό

δου.

των μαχών του τελευταίου οκταη
μέρου σκοτωθήκαν δύο χιλιάδες
τουλάχιστον, Παλαιστίνιοι μαχητές
και χίλιοι Σύροι στρατιώτες ενώ
έχουν ουλληφθεί αιχμάλωτοι από
τους Ισραπλινούς έξη χιλιάδες
Παλαιστίνιοι και εξήντα Σύροι στρα
τιώτες 0 ίδιος αξιωματικός πρόσθεσε ότι οι Σύροι έχασαν τριακόσια
άρμσταμάχης. αγδονταπέντε μαχη
τικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτε
ρα, ενώ οι Ισραηλίνοί κατέστρεψαν
και εκατό αόματα μάχης των Παλαι
στινίων.
Τέλος, ο αντιπρόσωπος του
Ρ10 στο Λονόίνο, κ. Ναμπίλ Ραμπλάουί, σε συνέντευξη τύπου δήλω
σε ότι οι Παλαιστίνιοι στο Λίβανο
έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει από
την αρχή της εισβολής τρείς χιλιά
δ ε ς περίπου, Ισραηλινούς στρατιώ
τες και πρόσθεσε ότι δεκαπέντε
χιλιάδες Παλαιστίνιοι και Λιβανέζοι
πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματί
σθηκαν και περισσότεροι από επτα
κόσιες χιλιάδες άτομα αναγκάστη
καν να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΟΦΙΑ 15 ΙΑΓ.
Με τη συμμετοχή δεκάδων
αντιπροσωπειών από όλο τον κό
σμο άρχισαν χθές το πρωί οι εκδη
λώσεις που είναι αφιερωυένες στα
100 χρόνια του ιόρυτή του βουλγορικού κράτους Γκεόργκυ Δημητρώφ.
Την επίσημη έναρξη έκανε ο
πρόεδρος Ζίβκωφ ο οποίος τόνισε
τη σημασίο των εκδηλώσεων στις
σημερινές συνθήκες. Στη συνέχεια
μίλησε ο εκπρόσωπος της Σοβιετι
κής Ενωσης Πονομαριόφ. ο οποίος
τόνισε ότι πολίτικη της Ε.Σ.Σ.Δ. είναι
η ύφεση και η ειρήνη. 0 Μπ. Πονο
μαριόφ αναφέρθηκε στην κατάστα
ση στα νησιά Φάλκλαντ και το Λίβα-

Στη συνέχεια μίλησον εκπρό
σωποι (γενικοί γραμματείς κομμου
νιστικών κομμάτων) από την Χιλή
την Συρία, την Αφρική το Βιετνάμ
την Ανατολική Γερμανία, τον Κανα
δά και τις ΗΠΑ. από ελληνικής
πλευράς πήραν μέρος αντιπροσω
πείες του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής
τον κύριο Α. Χριστοόαυλίδη, μέλος
του
εκτελεστικού γραφεϊουτου
ΠΑΣΟΚ, και του ΚΚΕ με επικεφαλής
τον γενικό γραμματέα κ. Χαρίλαο
Φλωράκη Από την Κύπρο συμμετέ
χει αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με
επικεφαλής τον κ. φάντη.
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ θο
μιλήσει στην σημερινή συνεόρίαση.

Στο μεταξύ, μιλώντας στην απογευ
ματινή συνεδρίαση ο Γ Γ του ΚΚΕ
κ X. φλωράκης. είπε μεταξύ άλ
λων «Ο Δημητρώφ υπήρξε οπ®
τους κορυφαίους του κομμουνΚΠ>κού κινήματος που αναλύοντας τήυ
περίπλοκη τότε διεθνή κατάσταση
διέβλεπαν τις νέες δυνατότητες «οι
τα καθήκοντα του εργατικού βιώ
ματος στην ανοχαίτιση του φβσΐ'
σμου.Το συμπέρασμα ήταν, πως
μπορούσαν να ενωθούν σε εκείνη
την μεγάλη προσπάθεια εκατομμύ
ρια άνθρωποι, που ενώ όεν είχσν
ακόμα γίνει ώριμοι για την οοοιαλιστ,κή αλλαγή, ήταν έτοιμοι να εντοχθούν σε ένα πλατύ δημοκρατικά
αγώνα ενάντια στη φασιστική βαρ
βαρότητα. Στην συνέχεια, ο κ Φλ*υρακης αναφ'έρθηκε στην ζωή
στις θεσεις του Δημητρώφ νια ό1ν
ειρήνη και την δημοκρστίο καταδί
κασε την ιοραηλινή εισβολή στο Λί
βανο και στάθηκε ιδιαιτέρα ο™'1
αγώνα για κατοχύρωση της *8>ώνης»
«Πιστεύουμε, είπε ακ. φλωρά
κης πως στην σημερινή περίπλοκά
κατάσταση έχουν την πολύτιμη °$°
τους το διδάγματα από τις θέσ*Κ
του Δημητρώφ. στα θέμα ιΊ*
συσπείρωσης των λαϊκών δυνά
μεων στην πάλη για την ειρήνΠ*·
Εξάλλου η Ελληνίδα σοπράνο,
φιλιώ Δημητροπούλου παίρνει
ρος στην όπερα του Πουτοίνι
«Μαντόμ Μπαντερφλάϊ», μια από
τις πολλές καλλιτεχνικές και πολπΐ'
στικές εκδηλώσεις που παρουσιά
ζονται στη Σόφια, στα πλαίσια ιάυ
εορτασμού για τον Δημητρώφ.

Διαφωνεί ο Φρ. Μιττεράν
με τον Οικονομικό πόλεμο
κατά της Σοβιέτ. Ένωσης
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 15 (ΑΠΕ)
0 πρόεδρος της Γαλλίας κ. φρανσουά Μιττεράν, σε συνέντευξη του
που δημοσιεύει σήμερα η «Ουάσιγκτον Πόστ», υπογράμμισε τους
κινδύνους που ενέχει ένας οικονομι
κός πόλεμος εναντίον της Σοβιετι
κής Έ νω σ η ς έτσι όπως τον θεω 
ρούν οι ΗΠΑ.
«Η Γαλλία όεν πρόκειται να επιδοθεί σε κανενός είδους πόλεμο
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης»,
δήλωσε ο κ. Μιττεράν. επ ευκαιρία

των περιορισμών τω ν εμπορικών
συναλλαγών και πιστώσεων οι
οποίοι κατά την Ουάσιγκτον. θα
εξαναγκάσουν την ΕΣΣΔ να μεταβάλει την πολιτική της.
«Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα
συνετοί, διότι μια τέτοια τακτική θα
μπορούσε να οδηγήσει σε πραγμα
τικό πόλεμο. Αν το οικονομικό
εμπάργκο είναι π πρώτη ενέργεια
του πολέμου, κινδυνεύει να ακολου
θήσει και μια δεύτερη ενέργεια»
πρόσθεσε ο Γάλλος ηγέτης διαβεβαιώνοντος για άλλη μια φαρό άτι η

Η ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 15 (ΑΠΕ)
Η Σοβιετική Ένωση είναι έτοι
μη για διάλογο με την Ουάσιγκτον
για να σταματήσουν οι «περιφερεια
κές» συγκρούσεις όπως ο Λίβανος
και τα Φάλκλαντ και να αποφευχθεί
μιά αναμέτρηση με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, δήλωσε σε συνέντευξή
του προς το «Τάϊμ» ο κυριότερος
εκπρόσωπος του πρόεόρου Μπρέζνιεφ κ. Λεονίντ Ζαμιάτιν.
«Οι υπερόυνάμεις πρέπει να θ έ 
σουν τέρυα «στις συνκρούσειε τοιι
Λίρανου» όπως σταματήσαμε τη
σφαγή του 1973 (πόλεμος του Γιόμ
Κιττπούρ), όήλωσε ο κ. Ζαμιάτιν στη
συνέντευξη αυτή που δόθηκε την
περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα
και όημοσιεύθηκε προχθές από το
αμερικανικό περιοδικό.
0 κ. Ζαμιάτιν επιβεβαίωσε την
ανταλλαγή τηλεφωνικών μηνυμά
τω ν μέσω της «ερυθρής γραμμής»
μεταξύ τω ν προέδρων Αμερικής και
Σοβιετικής Ενώσεως μετά την
ιοραηλινή εισβολή στο Λίβανο.
«Ανησυχούμε σοβαρά από τις εξελί
ξεις» που θα προκαλέσει, ενδεχομέ
νως, η ιοραηλινή αυτή εισβολή που
«θα μπορούσε να απειλήσει επέκτα
ση», τόνισε ο κ. Ζαμιάτιν και πρόσ
θεσε. «Εν ολίγοις βρισκόμαστε στις
παραμονές ενός νέου ισραηλοαραβικού πολέμου».
Συνεχίζοντας ο κ. Ζομιάιιν είπε:
«Ο στόλος μας βρίσκεται στη
Μεσόγειο όπως επίσης και ο αμερι
κανικός. Και οι όύο κινούνται προς
την ¡δια κατεύθυνση, προς το Λίβα
νο. Η κατάσταση αυτή δεν μας υπο
χρεώνει να σκεφθούμε τα τί θα
πρέπει να γίνει για νο τεθεί τέρμα
στη σύγκρουση αυτή.» διερωτήθη ο
εκπρόσωπος του ηγέτη του Κρεμλίνου.
«Αυτά που συμβαίνουν τώρα
στα Φάλκλαντ ή στη Μέση Ανατολή
πρέπει να μας θυμίσουν ότι κινδυ
νεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι,
όχι άμεσα, αλλά κάπου στην περι
φέρεια χωρίς να έχουμε ούτε την
πρόθεση αλλά ούτε κοι τη γνώση
αυτού που επρόκειτο να συμβεί»,
τονίζει στη συνέντευξή του κ.
_£αυιάτιν.
Ανυφερόιιενος στη διάσκεψη
κορυφής Μ πρέζνκφ Ρήγκαν, που
' ‘ενδέχεται· νά πραγματοποιηθεί το
φθινόπωρο, ο κ Ζαμιάτιν επαναβε
βαίωσε την επιθυμία της Σοβιετικής
Ενώσεως για διάλογο με π ς Ηνωμέ
νες Πολιτείες σε περίπτωση κρί-

σεως για να αποφευχθεί μιά αναμέ
τρηση.
«Ό σο περισσότερο είναι τετα
μένη η κατάσταση τόσο είναι
σημαντικότερο να υπάρξει ένας διά
λογος που δεν θα πρέπει να διακο
πεί νιατί χωρίς αυτή τη σύνδεση θο
χάσουμε εντελώς την επαφή και οι
εξελίξεις θα ξεφεύγουν ολοένα και
περισσότερο από τον έλεγχο*,
κατέληξε ο κ. Ζαμιάτιν.

χώρα του δεν θα πράξει τίποτα που
θα ενισχύσει χωρίς λόγο τη στρα
τιωτική ισχύ της ΕΣΣΔ. ΤάνιΟ*·
όμω ς ότι θεωρεί «γελοία» την 6πΐ>]
ψη όπ *οι κρατικές πιστώσεις ί™
των εξαγωγών της Γαλλίος και τήί
Ιταλίας' είναι δυνατόν να συμβάλ
λουν στην ενίσχυση αυτή».
Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ «για να περιορί
σουν π ς φιλοδοξίες των Σοβιεπκών.
να αντί σταθούν και να παρεμποδί
σουν τη διείσδησή τους», τόνισε 0
κ- Μιττεράν.
Εξ άλλου, ο κ. Μιττεράν. αναφί"
ρόμενας στην οικονομική διόακεψά
κορυφής των Βερσαλλιών, φανηκ*
κάπως εκνευρισμένος διόπ τα μεγά
λα βιομηχανικά κράτη δεν σημείω
σαν καμιά πρόοδο προς την κατεύ
θυνση της μείωσης του «εσωτερι
κού τους ανταγωνισμού», ο οποίος
κατά το Γάλλο ηγέτη. «συνεχίζετε
με τρόπο απαράδεκτο».
Αναφερόμενος στο Μεσανατολι
κό. ο κ. Μιττεράν δήλωσε ότι η εισ
βολή των Ισραηλινών στο Λίβσνο
ήταν ένα «σφάλμα» και άπ ακόμ°
και αν το Εβραϊκό κράτος επετύγχΟ"
νε νο καταστρέψει την πολιτική
στρσπωτική οργάνωση των Παλαι
στινίων. «αυτό δεν θο άλλαζε σε τί
ποτα το δικαίωμα ενός λαού να έχε1
μια πατρίδα»
Τέλος, πρόσθεσε όπ οι ΗΠΑ *01
η Ε.Σ.Σ.Δ. είναι εν μέρει υπεύθυνες
γιο την κρίση στο Λίβανο διότι όΦΠ*
σαν «χαλαρά τα χαλινάρια» στο λοι
μό των συμμάχων του ς όηλαδή τ°
Ισραήλ και τη Συρία ανπστοίχως-

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

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοίνωση
Π ληροφ ορούμε τους γονείς των μ α θ η 
τών πως οι εγγραφ ές της αχολικής περιό
δου 1 9 8 2 -8 3 θα γίνουν από 1 -2 0 Σεπτεμ
βρίου.
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Αγαπίδου Ε.
Αρσένης Α.
Δαραμήλα Ν.
Αδελφές Λαζόγκα
Νεοφύτου-Τσεπελάκτ.

Στασινόπουλος Π.
Π an αγιάννη-Σαξα κλίδου
φροντιστήριο Γαλλικών
φροντιστήριο Ιταλικών

ΠΕΜ ΠΤΗ
17
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1 9 8 2
Ετος ιδρυαεω ι

αρ »uAAou 1954
Μ ητροπόλίω ς 72
ιηλ. 23 1 3 /
ΒΕΡΟΙΑ

Τ·μή Φύλλου δρχ 10

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Α π ο φ α σ ίσ τ η κ Ε σΕ σ ύ σ κ Ε ψ η

Ημαθίας

π α ρ α γ ό ν τ ω ν σ τη Β έ ρ ο ια :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μ Ι ΟΡΑΣΗ
ΤΟΗ ΜΑΖΙΚΟ« ΦΟΡΕΟΗ
Για την προστασία της νεολαίας μας
Πραγματοποιήθηκα την Τρίτη το βράδυ στην αίθουσα του
Ταμείου ΠρονοίαςΔικηγόρων Βέροιας η προγραμματισμένη ευρεία
σύσκεψη παραγόντω ν για την ανταλλαγή απόψεων και την διαμόρ
φω ση προτάσεω ν στα πλαίσια της εκστρατείας που ξεκίνησε για
την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των νέων και
μι? συοκέψεως προήδρευσε ο
i ίψ)ς η , Πινσκίδης. που απηύ” in .
^ * 0/ σχετικό χαιρετισμό στους
voue.
χαιρετισμό
δε
IJVf και ο εκπρόσωπος του

Παρατάθηκε
Π προθεσμία
^ την καταβολή
Συφορών ΙΚΑ
^^Ρ Ο τόθηκε η προθεσμία για
: ^Α οταβολή τιυν ασφαλιστικώ ν

του Απριλίου και των 6οτου νόμου 1839, ττου επρόS
^ να καταβληθούν μέσα στο μή” ^ίο, στο ΙΚΑ και τους άλλους
"στικούς οργανισμούς.
Λ " απόφαση της υφ υπουργού
^Υ π η ρ εσ ιώ ν κ. Ρ. Κακλαμανάκη
¿^Ρει, ότι η παράταση δόθηκε
.¿ τ αυνεχίζετόι η απεργία τω ν

^ώ ν.
κ 14καταβολή των παραπάνω εισκαι τω ν δόσεων θα θεωρη^ΙΦρόθεσμη, εφόσον γίνει αμέν 1μετό τη λήξη της απεργίας.

Μ ητροπολίτη Βέροιας και Ναούαης
Πρωτοαύγκελοςκ Αμβρόσιος
Μ ετά τις τέσσερις σύντομες
εισηγήσεις που έγιναν οπό τον ε ισ 
α γγελέα χ Τσίχλα, τον διοικητή
Τμήματος Α σφαλείας Βέροιας κ.
Σπηλιωτόπουλο, τον πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κ.
Μπιζόκη και τον Πρωτόδικη κ. Β λά
χο, αντηλλάγησαν απόψεις και δια
τυπώ θηκαν προτάσεις από πολλούς
παρισταμένους και τελικά σ υ γκρο
τήθηκε ένα πολυπρόσω πο σύντονε
στικό συμβούλια που θα επεξεργα
σ τεί τις προτάσεις για την τελική
τους διατύπωση, δεδομένου ότι οι
περισσότερες από τις προτάσεις
που έγιναν συνέπιπταν μεταξύ τους.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο
Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως
κ. Αμβρόσιος, ο Νομάρχης κ. Πίνα·
κίδης, οι δήμαρχοι Βέροιας και Αλε
ξάνδρειάς κ κ. Ζαμπούνης και Παππποστόλαμ. ο Εισαγγελέας Κ· Τσί
χλας. οι Πρωτόδικες κ.κ. Βλάχος.
Σκούρτης, ΠαπαγεωργΙου και Πέππας, οι Ειρηνοδίκες κ. Λεονταρίδης
και 6 . Ψυχογιού, ο διοικητής Χωρ-

Συγκέντρωση
για τον
αφοπλισμό
ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
^°°Υματοποιήθηκε την πέρα
ν ^ 1Πέμπτη στη Νάουσα συγκέν= ,3 Που οργάνωσε η Επιτροπή
S J S Η συγκέντρωση έγινε

Τα

αργυροΧρυσοχοεία
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

(τ.
W *8Ρ«ροπής θα κλώσουν και
καλοκαίρι τα αργυροχρυσο. ^ΐς Βέροιας ως εξής··
(jk Γ,Ρ 21 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
παραμείνουν τα καταστήC Γαβριηλίδη Χαρ., Αντωνίδη
Λαβόρα Οκτ., Γιαμά Παν..
Βπσ. και Ντόκα Νικ
« Λ * 5-17 Ιουλίου: Ιωαν ΜπεκιαΠελεκίδη, Σάββα Πανα»ξ, Ή
Ευαγγ- Τρανίδη, παν.
Ο " « 1, κων. Λαιράρα. Ιωάν. ΚολΙωάν. Τρανίδη.
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Σ

εττην πλατεία Καρατόσου και μετά
τις σχετικές ομιλίες εγκριθηκε το
παρακάτω ψήφισμα:
«Η Επιτροπή Ειρήνης Νάουσας:
— Αντιτάσεται στην ειδική σύνο
δο του ΝΑΤΟ που συνήλθε στην
Βόνη με τη συμμετοχή των ηγετών
των κραιών μελών του nou απο
βλέπει στην επέκταση της εγκατά
στασης βάσεων πυραύλων ιδιαίτε
ρα τω ν Πέρσιγκ 2 και Κρούζ στη
δυτική Ευρώπη
—Ζητά την κατάργηση όλων των
βάσεων, την διεθνή ύφεση, τον
αφοπλισμό και την ειρήνη.
Καταδικάζει την απρόκλητη και
εγκληματική εισβολή των ΙσραηΛινών στο Λίβανο γιο την εξόντωση
των Παλαιστινίων
— Συμπαραστέκεται στον σκληρό
ογωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό και
ενισχύει με την σημερινή συγκέν
τρώση την δεύτερη ειδική σύνοδο
του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό».
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hu ^ ν° ι5ε &*Πν ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ το καινούργιο κατάστη^ ΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Β. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ
Ato iκατάστημα θα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις
>
ε
ρ Υ
^ -πγειες,
σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανήκ°ι λιπάσματα.
νΜ[ " ‘«ής θ αντικρύσετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
ηή εξυπηρέτησή σας όσον αφορά:
“Ν ν προμήθεια σας σε φάρμακα
;
ρελετες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
^ ' ς επιβλέψεις και
μ, ” ήν "μέση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειών
1 ®κ«>πό την επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
γεωργικής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Τ Η Λ . 6 2 .4 1 8 6 2 .4 2 5
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

L

γενικώτερα για ιην πμυυιασια της «εοιηιας στο Νομό μας.
Το συμπέρασμα από την σύσκεψη αυτή - που ομολογουμένως

-Διάλογος και
συνεργασία
ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Πλαίσια σταθερού και μονίμου
διαλόγου με τις παραγωγικές τάξεις
ενέκρινε το κυβερνητικό συμβούλιο
οικονομικής πολιτικής. Συγκεκριμέ
να το ΚΥΣΟΠ στην τελευταία του
συνεδρίαση υπό την προεδρία του
κ. Ανδρ Γ Παπανδρεου αποφάσισε
νσ αναλάβει το υπουργείο Συντονι
σμού να διατηρεί τακτικές επαφές
(δύο το μήνα τουλάχιστον) με ιην
ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ και τις άλλες οργα
νώσεις των παραγωγικών τάξεων
(βιοτέχνες, επαγγελματίες κλπ.)
Κατά τις τακτικές αυτές επαφές
θα αυζητούνται με τις τάξεις ολα τα
τρέχοντα προβλήματα οικονομικής
πολιπκής και θα αξιοποιουνται οι
προτάσεις κσι οι υποδείξεις τους.
Ηδη η πρώτη επαφή έγινε τη
Δευτέρα όταν το προεδρείο του
ΣΕΒ επεσκέφθη τον υπουργό Συν
τονισμού « Απ. Λάζαρη και του εξέ
θεσε τις απόψεις του για τα θέματα
παυ απασχολούν την βιομηχανία. Τα
ίδια θέματα ετέθηααν υπ' όψη του
ΚΥΣΟΠ την τρίτη απο τον πρόεδρο
του ΣΕΒ κ. Θ. Παπαλεξόπουλο
Μεταξύ των θεμάτων αυτών
ήσαν
Τα κίνητρα (ήδη ο σχετικός νό-

μος δημοσιεύεται στην μημερίδα
της κυβερνήσεως) κσι η οραστηριοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
— Η εισοδηματική πολιτική και το
κόστος παραγωγής.
— Το πρόγραμμα κρατικών προμη
θειών κσι η ενίσχυση της εγχώριας
βιομηχανίας Για το θέμα αυτό ο
ΣΕΒ ζήτησε να γίνονται οι προσφο
ρές σε δραχμές και να υπάρξει ένας
μακροχρόνιος
προγραμματισμός
στις προμήθειες ώστε να προσαρ
μόζουν την πολιτική τους και οι επι
χειρήσεις.
— Η επονοδραστηριοποίηση του
ΚΑΠΕ
(Κεφάλαιο
Ασφαλίσεως
ΠιστωσεωνΙ ώστε να καλυφθούν οι
εξαγωγές προς ορισμένες περιοχές
όπου υπάρχουν κίνδυνοι,
Ο αντί 3 3 0 και ο* επιπτώσεις
ταυ.
Στις αρχές της άλλης εβδομάδας
ο υπουργός Συντονισμού κ Απ, Λάζαρης θα συναντηθεί με το προε
δρείο της ΓΣΕΕ για α συζητήσουν
απόψεις των εργαζομένων για θέμστα οικοπνομικής πολιτικής

Τα τουρκικά στρατεύματα
θα παραμείνουν στην Κύπρο!

σημείωσε επιτυχία - είναι ότι χρειάζεται προσεκτικός προγραμματι

ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

σμός των ενεργειών που θ α γίνουν και προπαντός απαιτείται εν ερ 
γός συμμετοχή όλων των φορέω ν που εμπλέκονται σ αυτό τοσο
βαρό πρόβλημα.

/κής Βέροιας κ. Τσιγαρας. άλλοι
υπηρεσιακοί παράγοντες πολλοί
δικηγόροι πρόεδροι συλλόγων και
σωματείων και εκπρόσωποι διαφό
ρων οργανώσεων.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου κ Μπιζάκης, από μέρους
της προσωρινής τριμελούς συντονι
στικής επιτροπής, χαιρέτισε στην
αρχή τους παρισταμένους και εξήνησε τους λόγους παυ επέβαλαν την
πραγματοποίηση αυτής της συσκέψεως,
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος
της Εκκλησίας Πρωτοσύγκελος κ.
Αμβρόσιος ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στο έργο που αναλαμβάνεται για το
καλό της κοινωνίας μας και δήλωσε
ότι η Μητρόπολη Βεροίας επιθυμεί
να βοηθήσει με κάθε τρόπο και σε
ότι της ζητηθεί στον αγώνα για την
προστασία της νεότητας.
Κατόπιν χαιρέτισε τη σύσκεψη
ο κ Νομάρχης που επεσήμανε ότι
πρώτα απ' όλα χρειάζεται προγραμ
ματισμός δράσης και συμμετοχή
στον αγώνο όσο το δυνατόν περισ
σοτέρων μαζικών φορέων του
Νομού μας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την σύνθεση ενός συντονιστι
κού συμβουλίου, που θα έχει τρείς
εκτελεστικές επιτροπές (Βέροισ.
Νάουσα, Αλεξάνδρεια), το οποίο θσ
ασχοληθεί με την αντικοινωνική
συμπεριφορά των νέων, πρότεινε
στην εισήγησή του ο Εισαγγελέας κ
Τσίχλας. Συγκεκριμένα ο κ. Εισαγγε
λέας έκανε τις εξής προτάσεις:
•
Νπ σ υ σ τα θ εί ένα σ ύντο νε
στικό συμβούλιο για τη λήψη μ έ 
τρων που θα απασκοπούν στην
πρόληψη και καταστολή της αντικοι
νωνικής συμπεριφοράς των νέων.
Σ ' αυτό θα πρέπει να μετέχο υν
εκπρόσωποι της Τοπικής Α υτοδιοί
κησης, της Εκκλησίας, των Εκπαι
δευτικών. του Εργατικού Κέντρου.
τωνΧριστιανικών Ενώσεων, των
συλλόγω ν γονέω ν και κηδεμόνων,
των επιστημονικών συλλόγων, των
δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων,
των εφ έδρω ν αξιωματικών και των
παραγωγικών τάξεων. Τα συντανι
στικό συμβούλιο πρέπει να εδρεύει
στη Βέροια και να έχει τρεις εκ τελε
στικές επιτροπές (Βέροια, Νάουσα.
Αλεξάνδρειά/.
ΣΤΕΓΗ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Το συντονιστικό αυτό συμβού
λιο, τόνισε ο κ. Εισαγγελέας θα πρέ
πει να καταρτίσει συγκεκριμένο
πρόγραμμα δράσης σ ' ολόκληρο το
Νομό Ημαθίας που θα περιλαμβά
νει:
- Οργάνωση διαλέξεων σ ε σ υ ν ερ 
γασία μ ε τους επιστημονικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους.
- Συνεργασία με τις αρμόδιες

7 0 δρχ.
χτές το
δολλάριο
Στις 69,781 δρχ. διαμορφώθη
κε χθες η τιμή πώλησης του όολλοριου, έναντι 6 9 ,3 7 8 δρχ. χθές, σύμ
φωνα με το δελτίο τιμών ξένων
τραπεζογραμματίων της Τραπέζης
Ελλάδας. Έναντι των κυριοτέρων
ευρωπαϊκών νομισμάτων η ισοτιμία
της δραχμής σταθεροποιήθηκε.
Σταθερή παρέμεινε ή τιμή του
γερμανικού μάρκου στις 28.764
δρχ.. του βελγικού φράγκου στις
1.303 δρχ. και της ιταλικής λιρέτας
(για 100 μονάδες) στις 4,893 δρχ.
Η τιμή γαλλικού φράγκου διαμορ
φώ θηκε στις 10.363 δρχ. έναντι
10,351 της αγγλικής λίρας στις
122,641 δρχ. έναντι 122,577, του
ελβετικού φράγκου στις 33.585
δρχ. έναντι 33,682. του ολλανδικού
φιορινιού στις 26.023 δρχ. έναντι
2 6 ,1 7 5 και της δανέζικης κορώνας
στις 8,323 δρχ. έναντι 8,330.

αρχές, κυρίως τις αστυνομικές και
τους συλλόγους γονέων και κηδε
μόνων.
— Την άμεση εισήγηση κωδικο
ποίησης των διατάξεων που αναφέρονται σ τη ν προστασία των νέων
και απαγόρευσης της εισόδου των
ανηλίκων σ τα διάφορα ψυχοφθόρα
κέντρα που τώρα δεν απαγορεύεται
(π.χ. ΝΤΙΣΚΟ) Επίσης να εισηγηθούν την απαγόρευση της ανάρτη
σης των ασέμνω ν περιοδικών στα
περίπτερα και σ ε άλλες περίοπτες
θέσεις, την απαγόρευση πωλησής
τους οε ανηλίκους κ.λ.π.
— Την ίδρυση «Στέγης Νεότητας»
σ τη ν οποία να περιθάλπονται προσ
ωρινό οι ανήλικοι σου βρίσκονται
σ ε ειδικό κίνδυνο Ήδη ένα τέτοιο
ίδρυμα ετοιμάζεται να γίνει στην
Αλεξάνδρεια μ ε πρωτοβουλία της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Βεροίας.
— Την φροντίδα γιο την τοποθέτη
ση σ ε εργασία των φτωχών και
άνεργω ν νέων.
— Την

κ α θ ιέ ρ ω σ η
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προστασίας της νεότητας« μ ε πύκνωση των διαλέξεων έκδοση ενη
μερωτικών δελτίω ν και άλλες εκδη
λώσεις.
— Την αναζηιηοη χώρων για την
πραγματοποίηση των παραπάνω
σκοπών.
— Την καθιέρωση τακτικών ομι
λιών στους μα θητές των γυμνασίων
κοι λυκείων με στόχο κυρίως τον
ηθικό τους εξοπλισμό
Την επαγρύπνησι) και επισήμαν
ση συγκεκριμένων περιπτώ σεω ν
ανηλίκων που βρίσκονται σ ε ηθικά
κίνδυνο και την παροχή προστασίας
σ αυτούς.
— Την υποβοήθηση της κοινωνικής
αναπροσαρμογής όσων πορεκτρό
ση σαν
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μ ετά τον κ. Τσίχλα ανέπτυξε

Έλλην€ς
γιατροί
έτοιμοι για
το Λίβανο
Ομάδα Ελλήνων γιατρών είναι
έτοιμη, μόλις δοθεί το πράσινο φώ ς
από τη διπλωματική αντιπροσωπεία
των Παλαιστινίων, στην Αθήνο. να
φύγουν στην Βηρυτό και να προσ
φέρουν τις υπηρεσίες τους στους
τραυματίες
Οι γιατροί, διαφόρων ειδικοτή
των, είναι μέλη του Ιατρικού Συλλό
γου της κσηνυς.
Επίσης, έτοιμο να πάει στην λιβονική πρωτεύουσα είναι και ειδικό
κινητό υγειονομικό σώμα, του
υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών. Οι νιατροί του υπουργείου θα
πάρουν μαζί τους στη Βηρυτό
ασθενοφόρα, κινητό ακτινολογικό
εργαστήριο και κινητό, πλήρως Εξο
πλισμένο χειρουργείοΌ πω ς τόνισε χτές, στην «Ε», ο
πρόεδρος του Ι.Σ.Α με ανακοίνωσή
του, ο σύλλογος είχε ζητήσει εθ ε
λοντές γιατρούς για να μεταβούν
στην Βηρυτό Συγκεντρώθηκαν 15
γιατροί. Ο Ι.Σ.Α επικοινώνησε με
την διπλωματική αποστολή των
Παλαιστινίων στην Αθήνα και είπε
στους αρμοδίους, να ειδοποιήσουν
τους Ελληνες γιατρούς, όταν θα
υπάρξει δυνατότητα, να φύγουν για
το Λίβανο Ως χτές βράδυ, αυτό
όμως δεν μπορούσε να γίνει γιαπί η
Βηρυτός ήτσν αποκλεισμένη,
Τον πρόεδρο του Ι.Σ.Α ετησκέΦθηκε προχτές, Αραβας επιχειρη
ματίας και του είπε ότι αναλαμβάνει
αυτός όλα τα έξοδα για την μεταφο
ρά των Ελλήνων γιατρών στην
Βηρυτό, την παραμονή τους εκεί και
την ετιισιροφή τους, 0 Αραβας επι
χειρηματίας επιβεβαίωσε την προσ
φορά του και χτές στο υπουργείο
Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου πήγε.

την εισήγηστί του ο διοικητής του
Τρήματος Ασφαλείας Βεροίας κ.
Σπηλιωτόπουλος που επεσήμανε
ιδιαίτερο ότι είναι απαράδεκτο το
φαινόμενο να μη συνεργάζεται ο
πολίτης με την αστυνομία σ τη ν πά
ταξη του εγκλήματος. 0 κ. Σπηλιωτόπουλος α νέφ ερε χαρακτηριστικά
παραδείγματα πως πρέπει να υπάρ
ξει αυτή η συνεργασία και στη
συνέχεια τόνισε ότι το μέτρα που
πρέπει να ληφ θούν για την προστα
σία των νέων μας να είναι προληπτι
κά και να έχουν πρακτικό χαροκτήρσ.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ
ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Επίσης ο κ Σπηλιωτοπουλος εί
πε οτι ο θόρυβος που όημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό στη Βέροια
για χρήση ναρκωτικών από νέους
είναι υπερβολικός και ότι δεν υπάρ
χει λόγοι, για σοβαρή ανησυχία - και
λήψη κατεπειγόντων μέτρων. 0 κ
διοικητής παραδέχθηκε άτι υι νέοι
ηλικίας 12-15 χρόνω ν πηγαίνουν
συστηματικό στα κέντρα μ ε τα ηλε
κτρονικό παιχνίδια και ότι αρκετοί
ιδιοκτήτες των κέντρω ν αυτών
έχουν παραπεμφθεΙ στο δικαστή
ριο. Γιο τις ΝΤΙΣΚΟ είπε ότι επιτρέ
πεται, δυστυχώ ς, η είσοδος στους
ανήλικους και μόνο η χρήση οπό
αυτούς οινοπνευματωδώ ν ποτών
απαγορεύεται Τέλος ο κ. Σ πηλοί τάπουλος πρότεινε νο σ υ σ τα θ εί επι
τροπή οπό εκπροσώ πους της Εται
ρίας Π ροστασίας Ανηλίκων, των
εκπαιδευτικών των γονέων «οι
κηδεμόνων και της αστυνομίας γιο
την παρακολούθηση της νεολαίας
μας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Η δημιουργία ευνοϊκών σ υνθ η 
κών εργασίας για τους νέους αποτε
λ ε ί σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα
της αντικοινωνικής τους συμπερι
φοράς.
Α υτό τόνισε χαρακτηριστικά ο
τρίτος εισηγητής κ: Κωνίγος Μπιζά
κης. πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Βεροίας, αναφέροντας ότι
είναι εξακριβωμένο πως η ανεργία
συντελεί σ τη ν εκτροπή του νέου και
τον οδηγεί σ ε αντικοινωνικές εκδη
λώ σεις και συχνά στο έγκλημα,
«Αργία μήτηρ πόσης κακίας« έλεγον
οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τόνισε ο κ.
Μπιζόκης
Εκτός από την Πολιτεία το β ά
ρ ο ς πέφτει σ τους γονείς στους
δασκάλους και σ τη ν Εκκλησία, είπε
σ τη συνέχεια ο κ. Μπιζάκης και επεΣυνέχεια στην 4η

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 16 ΙΑΠΕΙ
Απαντώντας στους ισχυρισμούς
τω ν Τούρκων εκπροσώπων στο
Συμβούλιο Αοφολείος του ΟΗΕ
(που χθες ενέκρινε την ανανέωση
της θητείας της ειρηνευτικής δυνάμεως στην Κύπρο) ο πρέσβυς της
Ελλάδας κ. Μιχαήλ Δουντας είπε το
έξης:
«Θάθελα να σας διαβεβαιώσω
κύρις πρόεδρε, καθώς και τα μέλη
του συμβουλίου ότι δεν πρόκειται
να επιδοθώ σε αντεγκλήσεις και να
σπαταλίσω το χρόνο του συμβου
λίου. Το μόνο μου κίνητρο για να
παρέμβω στην συζήτηση ουτή στο
συμβούλιο, ήταν να παρουσιάσω
ένα πλέγμα προτάσεων της κυβέρ
νησής μου, σχετικά με την λύση του
Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό όφειλα να περιγρόψω και ορισμένο
γεγονότα του Κυπριακού προβλήρατος όπως εμείς τα βλέπουμε
Νομίζω ότι οι προτάσεις που υπο
βλήθηκαν ήσαν εποικοδομητικές.
Ίσως όμως να ήμουνο αφελής γιατί
περίμενα κάποια σχόλιο από τον
Τούρκο συνάδελφό μου. Αντίθετο
όμως το συμβούλιο άκουσε την πιο
ωμή και κυνική διαβεβαίωση ότι το
Τουρκικά στρατεύματα θα παραμεί
νουν στην Κύπρο. Αφήνω τα μέλη
του συμβουλίου να ουναγάγουν τα
δικά τους συμπεράσματα από αυτή
την εντελώς ειλικρινή δήλωση των
τουρκικών προθέσεων.
0 πρέσβυς της Κύπρου ασχολή
θηκε αναλυτικό με το θέμα της εισ
βολής και τις νομικές πλευρές του.
Δεν θα προσπαθήσω να επεκταθώ
και να εμβαθύνω το θέμα όπως το
έκανε ο Κύπριος πρέσβυς στην
πορουσισσή του Κυριολεκτικό τον

σε Θάθελα απλώς να ρωτηυ μέλη του συμβουλου τι άλλο,
μπορεί να είναι εκτός από εισβολή η
περίπτωση όπουπερίπου 30.000
στρατεύματα εισβάλουν παράνομα
σε ένα κράτος ενάντια στη θέληση
του 80% του πληθυσμού κσι ενάν
τια στη θέληση της κυβέρνησής
τους. Κοτά την ταπεινή μου γνώμη
ουτό είναι εισβολή Ίσως όμως να
υπάρχουν και ορισμένες άλλες από
ψεις. Βααίζομαι πλήρως στις γνώ 
σεις και την εμπειρία των μελών του
συμβουλίου και πιστεύω οτι θα
βγάλουν τα σω στό συμπεράσματα
από τις ενέργειες των Τούρκων
στην .Κύπρο, Αναφορικά με το ότι
είναι μειονότητα ή πλειοψηφίο νομί
ζω ότι τα πράγματα είναι επίσης
απλό.
Ό ταν σε ένσ κράτος το 80% του
πληθυσμού του ανήκει σε ορισμένη
εθνική ομαδσ και το 18% ανήκει σε
μια άλλη εθνική ομάδα τότε συμβα
τικό καλούμε ιην κοινότητο του
80% ως πλειοψηφία και την κοινότητο του 18% ως μειονότητα,
Ό πω ς ήδη δήλωσα κύρις πρόε
δρε δεν προτίθεμαι να σχολιάσω
περισσότερο αυτά που ελέχθησαν
θα σποφύγω τελείως νο σχολιάσω
και αυτό που ειπώθηκαν για την
κυβέρνησή μου βπό τον κύριο που
μίλησε με προσωπική ιδιότητα Εί
ναι ένας ιδιώτης και είναι ελεύθερος
να λέει ότι θέλει.
Νομίζω ότι μ" ουτές τις σύντομες
παρατηρήσεις τελείωσα τα σχόλια
που ήθελα νσ κάνω Θο ήθελα
απλώς να καλέσω τα μέλη του συμ
βουλίου να στρέψουν την προαοχή
τους στις πολύ εποικοδομητικές
προτάσεις που μόλις έκανα, σχετικά
με το μέλλον του Κυπριακού

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΤΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από το ΚΕΤΕ Βεροίας ανακοινώ
θηκαν τα ονόματα των αριστευσάντων ρσθητών:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
A Τάξη
1 Βαρελά Μαργαρίτα 18 10/17.
Β Τάξη
1 ΔαμιανίδηςΧρήστος 18 1 1/12
2. Τσακίρης Ευθύμιος 18 8/13
3. Ζορμπάς Αντώνιος 18 6/11
4. Πεχλιβανίδης Ιωάννης 18
6/11
Γ Τάξη
1. Μαλάκη Παναγιώτα 1 3/13
2 Αργυρίου Κων/νος 18 7/13.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α- Τάξη
1.
Βουβώλη
Κωνσταντίνα
1 9 4 /1 9
2. Παντζή Ζωή 18 16/19
3. Κιάτση Ελένη 18 11/19
4 Ξυνοπούλου Κλειώ 18 1 1 1 9
6 . Θεοχαροπούλου Ανθούλα
18 9/19
Β Τάξη
1 Βαλομόνδρα Ζωγραφίσ 19 2/12
2 Μπζιούρη Θεοδώρα 18 8/12.
Γ Τ ό ξπ
1. Κρομμυόα Αλίκη 19 7/12
2. Πουλτσάκη Γεωργία 19 3/12
3. Τσομίδου Συμέλα 19 2/15
4. Χαλκιά Παναγιώτα 19 1/16.
5 Σασκαλίδου Αθηνά 19

Μεσάζοντες: Τέλος
Ανακοινώνονται.
αυτή
την
εβδομάδα, τα θεσμικά μέτρα της
κυβέρνησης με τα οποία αλλάζει ο
τρόπος διακίνησης και εμπορίας των
οπωρολαχανικών, με στόχο την δια
μόρφωση των τιμών τους σε λογικό
επίπεδα.
Τα μέτρα αυτά και ειδικότερα τα
νέο σύστημα διαμόρφωσης των
τιμών των φρούτων και λαχανικών
ανέπτυξε ο ίδιος ο υπουργός Εμπο
ρίου κ. Ν. ΑκριτΙδης κατά την χ θ ε 
σινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
(ΚΥΣΟΠ) που έγινε από την προε
δρία του πρωθυπουργού κ. Α
Παπανδρέου. προχθές το μεσημέρι
στο Καστρί.
Η τελική διαμόρφωση των μέ
τρων έγινε, αφού προηγούμενα η
ηγεσία τοσ υπουργείου Εμπορίου
είχε σειρά επαφών, στα πλαίσια του
διαλόγου που εφαρμόζω η κ υβέρ 
νηση με εκπροσώπους γ εω ρ γ ιώ ν
συνεταιρισμών και αυλλάγων των
παραγωνών όσο και με χονδρέμπο
ρους και λιανοπωλητές των ειδών
οιτιή»'

Τα μεσοπρόθεσμα θα ανακοι
νωθούν το προσεχές φθινόπωρο
και πιθανότατα τον Σεπτέμβριο κοι
θα αφορούν τα ρούχα, τα παπού
τσια τα καλλυντικό και άλλα βασικά
καταναλωτικό αγαθά.
Το μέτρα που θα πορθούν εί
ναι:
•
Ειδικό συνεργείο από υπαλ
λήλους του υπουργείου Εμπορίου
σε συνεργασία με συναδέλφους
τους του υπουργείου Γεωργίας και
της Αγροπκής Τραπέζης θ ο καθορί
σουν με αυτόματο μηχανισμό τις
ενδεικτικές τιμές.
Το συνεργείο αυτό θο συγκεν
τρώνει από όλη την Ελλαδα στοι
χεία που θα αφορούν τις προσφερόμενες ποσότητες κάθε φρούτου ή
λαχανικού, την ζήτηση παυ παρατηρείται, ,τις καιρικές συνθήκες την
ποιότητά των προιτφεμομενων
πσαορτητων κλπ. Με βάση τα στοι
χεία αϋΥα και «ο αντίστοιχο nou θα
συγκεντρώνουν στην αγορά του
Ρέντη θα διαμορφώνονται οι €νδε·-

κπκες τιμές στις οποίες θο πρέπει
νο πωλούν με μικρές βέβοιο αποκλί
σεις. χονδρικώς οι έμποροι του Ρέν
τη.
•
Η αύξηση ιτου θα δικαιολο
γείται στα οπωρολαχανικά, από
χρόνο σε χρόνπ, με βάση το παρα
πάνω σύστημα θα πρέπει νο είναι
στα ίδια σχεδόν επίπεδα εισοδημα
τική πολιτική της κυβέρνησης.
•
Οι χονδρέμποροι θα υπο
χρεωθούν να εκκαθαρίζουν τις
οφειλές ταυς προς τους παραγω
γούς μέσω Τραπεζών, οε 15 μέρες
και όχι οε τρείς μηνεςοπως ισχύει
τώ ρα
•
Στα τιμολόγια θα αναγράφε
ται υποχρεωτικά η τιμή tou προϊόν
τος και δεν υπάρχει πλέον τιμολόγιο
με ανοικτή τιμή αλλά συγκεκριμένη
που θα αναγράφει ο παραγωγός.
•
Οταν ο μανάβης παυλαε· >.α
προϊόν κοι έχει τρίο Τιύόλάγισ γι
αυτδ τότε σ αγσρονομικός υπάλλη
λος θα δέχεται το ημολόγιο με την
χαμηλότερη τιμή
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βεροιώτικος κινηματογράφος Μετρική μονάόα του ηλεκτρι
σμού (αντίστρ )
8 Οι κινήσεις του χωρίς τη θέλησή
του
9 Σ' αυτά πάν τα περισσότερα
λεφτά — Στη δημοτική κάτι που
έχει σχέση υε τα... βάρη
ΚΑΘΕΤΑ:

1 Στις παΛηές ταβέρνες υπήρχε
στα τραπέζια.
2 Ολα τα προβλήματα έχουν τις
δικές τους - Σύμφωνα όμοια.
3 Της Πελοπονήσου νομός στην
ονομαστική — προηγείται στο...
Βέγκας (αντίστρ ).
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4. Ξένη μουσική - Η αξία των σκυ
1■ Οι διαθήκες τον ενδιαφέρουν
λιών σ' αυτήν.
2. Αυτός είναι κόλακας με ειδικότη
5. Τα είχε 4 0 0 - Βελγική πόλη.
τα (καθ.).
6 . Το μικρό όνομα μιάς εκλεκτής
3. Ρήμα που χρησιμοποιείται στην
ηθοποιού μας — Ενας αριθμός.
εμπορική ορολογία
7. ’ Ενα φρούτο γνωστό ακόμη από
4. «Τα πάντα...» έλεγε ο Ηράκλει
την εποχή του Ομήρου (με ά ρ 
τος — Σπιτικό ζώο (αντίστρ |.
θρο) — Σύμφωνα. . συμφωνίας.
5. Για μιά αρχαία θεά ναός προς 8 Δισταγμό φανερώνει — Μια
τιμήν της (αντίστρ.) — Της γόλααθηναϊκή περιοχή κοντό στο
ρίας επιφώνημα.
Φάληρο.
6.
' Ενα γουρούνι αρχαίο — Αλλο
9. Απαραίτητη οπωσδήποτε στον
τόσο και... τσουγκρίζει.
εγκέφαλο (όημ.)
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ 2 ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ 3 ΓΙΑΡΜΑ 4 ΑΦΕΤΗΣ 5.
ΑΜΙΝ - ΥΝΙ 6 . ΡΕΚΟΡ - ΑΔΗΣ 7 ΑΝΟΡΕΞΙΑ 8 . ΚΟΣΜΑΣ
- Α.Μ. 9 ΗΤ(ΤΑ) - ΑΛΤ - ΕΠΟ 10. ΣΪΑΛ - ΡΥΠΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΤΙΓΚΑΡΑΚΗΣ 2. ΑΣΙ - ΜΕΝΟΤΙ 3. ΓΡΑΝΙΚΟΣ 4. ΑΑΡ ΝΟΡΜΑΛ 5. ΡΗΜΑ
ΡΕΑΛ 6 . ΟΛΑΦΥ - ΞΙΥ)ΣΤΡ(Α) 7. XI ΕΝΑΙ 8 ΩΤΙΤΙΔΑ - ΕΠ 9 ΡΕ - ΑΠΟ 10. ΙΣΑΣ - ΣΙΜΟΣ.
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

6.00
5.30
6.00
β.15
8.30
7.00
7.30
8 00
9.00

ΟΔΥΣΣΕΑΓ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΠΟΛ
Η ΑΓΝΟΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ -82)
* ¿ £ 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
8.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.35 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
11.26 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

IM. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Π α ρ ο υ σ ία σ η α π ό
τον Λ ογοτέχνη
Ν ίκ ο Α δ α λ ό γ λ ο υ
Με χαρά μας παρουσιάζουμε
σήμερα την ποιήτρια Μαριόνθη
ΚοπουτσεΛη συμποΜτισσπ μας που
έκανε την εμφάνισή της στα Γράμ
ματα με ικανοποιητική πορεία με τη
δημοσίευση ποιημάτων της στην
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» τώρα τελευταίο
και έτυχε καλής υποδοχής από τον
πνευματικό κοσμο του τόπου μας
Παραθέτουμε όπως διηνείται η ίδιο
το βιογραφικό της σημείωμα για
γνωριμία της με τους αναγνώστες
μας.
Γεννήθηκα στην πόλη Βέροια
το 1942. Μεγάλωσα σ ένα τραχύ
αγροτικό περιβάλλον Γνώρισα από
τα νηπιακό μου χρόνια, τον αγροτι
κό μόχθο, την πίκρα και τον αγώνα
της βιοπάλης
Το πρώτο παιδικό μου δάκρμ
έπεσε και πότισε τον ημαθιώτικο
κάμπο, τότε που μαζί με τ' αδέλφια
μου στερημένα οπό πατρικό χάδι
και φροντίδα μεγαλώσαμε πρόωρο
και μεστώσαμε μέσα σε αμπελώνες
και σιτηρώνες. Γύρω στο 52. Η
μακρόνησος μας είχε κλέψει τ ανέ
μελα και τρυφεοά παιδικό μας χρό
νια.
Με το τρένο που διασχίζει τον
κόμπο ταξίδευε η φαντασία μου και
ονειρευόμουν άλλους τόπους μακρι
νούς. εξωτικούς, καλύτερους.
Μα μέσα μου μιό φωνή μου
έλεγε πάντα.
Καινούργιους τόπους δεν θα
βρήφ
Ο Καβάφης ζούσε μέσα μου.
Κάθε βράδυ στο μοναδικό δωμάτιο
του σπιτιού μας με το αμυόρό φώ ς
του δρόμου διάβαζα, ποίηση και
κλασικά έρνα. Τότε έγραψα το πρώ
το μου ποίημα. Η μόρφωσή μου εί
ναι μόλις γυμνασιακή. Οι συνθήκες
της ζωής μου ήτανε πολύ σκληρές.
Πυροβόλησαν τ ' όνειρό μου που
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ήτανΕ νο γίνω ποιήτρια και συγγρα
φέας
Τα χρόνια πέρασαν οργώνοντας
την ψυχή, μαραίνοντας τα νειάτα.
τπφνικά το 79 αρρώστησα βαριά
και βρέθηκα στο κατώφλι του θανά
του.
Η αρρώστια του αιώνα μας με
χτύπησε ανελέητο. Τότε στα ατέ
λειωτα μερόνυχτα του πονου και
της αμφιβολίας είόο ότι όλη η ζωή
μου ήτανε ένα μεγάλο λάθος.
Πόσο ήθελα νπ ζήσω. και ν'
αρχίσω απ' την αρχή. Έζησα. και
ζώ. δυναμική με μιό καινούργια
φλόνα μέσα μου γιο την ζωή, άνοιξα
τον δρόμο του μονοδικού ονείρου
μου. Τα δρόμο της ποίησης.
Ξανσπιασα τα βιβλία Διαβάζω
παγκόσμιες ανθολογίες κοι διάφο
ρες σχολικές. Η ποίηση είναι για μέ
να ο δεύτερος εαυτός μου. Ξεχωρί
ζω και αγαπώ τον θείο Κάλβο, τον
Καβόφη, Θανάση Κυριαζή, Γιάννη
Ρίτσο, Μυρτιώτισσα και την αγαπη
μένη μου Μαρία Πολυδούρη.
Νοιώθω σαν να εξερράγη ένα
υφαίστειο, που τόσο χρόνια σιγόκαιγε μέσα μου.
Ολα τα ποιήματά μου είναι πέρα
για πέρα αληθινά, ζωντανά, αγνά.
Είναι η ίδια η ζωή μου.
Διαβάζοντας κανείς τα ποιήματα
της νέας ποιήτριας της πόλης μας
αισθάνεται ικανοποίηση και συγκί
νηση γιο τη μορφή των στίχων την

"■«νική τους ομορφιά τον παλμό
για την ζωή, τον άνθρωπο και τις
ιδέες για αγάπη, δικαιοσύνη, λευτε
ριά και ανθρωπιά Είναι τραγούδια
πόνου υιός ζωής βασανισμένης μέσιι ατις μπάρες και τις καταιγίδες
που πέρασε στα χρόνια τα παιδικά
και τα τωρινά. Ανταύγειες της δικής
της ζωής και παλμοί της καρδιάς
που δονούσε και τις δικές μσς τις
καρδιές για να γεμτούμε τις συγκι
νήσεις «αι τα αισθήματα της πνευ
ματικής της προσφοράς.
Την συγχαίρουμε θερμά και
δημόσια και ευχές με κουράγιο και
δύναμη για ανοδική πορεία στον
όμορφο δρόμο που διάλεξε
Παραθέτουμε ένα ποίημά της.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

1821 Προσκύνημα

1913

1917

1920

1953

1964
1975

της αορού του
Πατριάρχη Γρηγορίου Εσταν
Μητροπολιτικό ναό της Οδησσού
(Ρωσία),
Συγχρόνως pc την έναρξη του Β
Βαλκανικού πολέμου σι Βούλγα
ροι προσέβαλαν αιφνιδιαστικό τα
Ελληνικά και σ€ρβικά στρατεύμα
τα στη Γευγελή και Νιγρίτα.
Η Ελλάδα μπαίνει και επίσημα
στον Α' παγκόσμιο πόλεμο με την
ανάκληση των Ελλήνων διπλω
ματικών αντιπροσώπων.
0 ελληνικός στρατός καταλαμβά
νει το Μπαλούκεσερε (Μικρασια
τική εκστρατεία).
0 ηνετης της Ανατολ. Γερμανίας
Βάλτερ Ούλμπριχτ καταστέλλει
εξέγερση των κομμουνιστών με
αποτέλεσμα 2 6 7 άτομα να σκο
τωθούν και να φυλσκισθούν
3 0 0 0 άτομα
Οι Κογκολέζοι αντάρτες κατέλα
βαν τη Λεόπολντβιλ.
Αρχισε η μεγάλη διάσκεψη του
ΟΗΕ για το γυναικείο ζήτημα.

Δ ια β ά ζ ε τ ε
δ ια δ ίδ ε τ ε
τή ν
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς!

Τα παιδικά μου χρόνια
Συγκίνηση μου φέρνουνε τα παιδικά μου χρόνια,
ξυπόλιτα και άπλυτα, τρέχαμε μές τ' αλώνια.
Σπυρί-σπμρί μαζεύαμε το στάρι απ' το χώμα.
Φαί ζεστό δε φάγαμε, δεν είχαμε ούτε στρώμα.
Τέσσερα αδέλφια κι οι γονείς όλο το στπτικό μος
Φτώχεια, στερήσεισ. βάσανα ήταν το ριζικό μας
Σαν τα θυμάμαι όλα αυτό, πονάω και δακρύζω.
Πόσο αλλάξαν οι καιροί? Δεν τους αναγνωρίζω.

Υ Π Ε Ρ Ε Ν ΤΑ ΤΙΚ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Ραδιοταξί

Ζωή... Πόσα ξεχόσαμε πάνω στην βιασύνη.
Γυμνοί από αισθήματα, καμιά καλωσύνη
Είμαστε άδειοι στην ψυχή, μας λείπει η καρδιά!
Ζωή... Πάρε τα πλούτη σου! Μα κάνε μας παιδιά!

Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ και Γ Α Λ Λ ΙΚ Η Σ

Σε τρβίς μήνες η ύλη μιάς χρονιάς
(με ενδιά μεσ η διακοπή για ξεκούρςιση)
Μή χάνετε το καλοκαίρι σας
αλλά επ ω φ εληθείτε

Μ. Κ οπουτσέλη

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ: Λογιστών, Γραμματέων, Στε
νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕ:

Μπουτίκ

mvsxszmx ms
Ιδ€€ς παλιές και νέβς
Θέλετε ν ανοίξετε ενα μποοκά
λι σαμπάνια με τον χαρακτηριστικό
ήχο αλλά χωρίς νσ βραχεί το τρο
πεζομόντηλο Ανακινήστ το μπαυ
κόλι δυνατό, αλλά μόνο μιά Φορά,
ακουμπήστε το στο τραπέζι και με
τη λόμα ενός μαχαιριού (όχι πριο
νωτού) χτυπήστε το στη μέση.
Μετά ανοιξτε τη σαμπάνια κοι μ ένα
ποτήρι στο χέρι ευχηθείτε.
Το σκυλάκι σας είναι ανυπά
κουο Οταν το φωνάζετε σας κοι
τάει αλλά δεν τρέχει κοντά σας
Δοκιμάστε νο το φωνάξετε ενω είσ
άστε καθισμένες. Αμέσως θα τρέξει
για να βρεθεί κοντά σας.
Ξέρετε ότι από τα αγγούρια γί
νεται μιά εξαιρετική μάσκα προσώ
που Θα πάρετε ένα αρκετά μεγάλο
αγγούρι θο το κόψετε φετούλες και
θα το βουτήξετε μέσο σε άπαχο γά
λα ή σε γαλάκτωμα Το πρωί θα
απλώσετε στο πρόσωπο και στο
λαιμό σας τις φέτες ταυ αγγουριού
θο ξαπλώσετε και θα υείνετε ακίνη
τη περίπου 2 0 λεπτό μέσα σ ένα
σκοτεινό δωμάτιο Μετά θα ξεπληθείτε με χλιαρό νερά, κοι θα βάλετε
στο πρόσωπό σας την θρεπτική
κρέμα που συνηθίζετε.
Πώς θα σώσετε την κομμένη
μανιονέζα; Εύκολο. Προσθέστε ένα
κουταλάκι τριμμένη παρμεζάνα και
να είστε σίγουρος ότι η μαγιονέζα
όχι μονο θα πάρει την κανονική της
μορφή αλλά θα αποκτήσει και μιά
ιδιαίτερη νόστιμη γεύση.
Σας αρέσουν τα χειροποίητα
σεμέν. Αφού τα πλύνετε και τα
ξεβγάλετε όπως συνηθίζετε, βουτήξτε τα μέσα σ' ένα φλμτζάνι με νερό
μέσα στο οποίο θο έχετε διαλύσει
μιά κουταλιά αραβική γόμο Μετο
απλώστε τα σεμέν πάνω σε μιά
κουβέρτα, χωρίς όμως να τα στίψετε. Οταν στεγνώσουν περάστε τα
νρήγορα με ζεστό σίδερο.
Μιά μικρή συμβουλή: Για να γί
νουν τα τηγανιτά κολοκυθάκια πιό
νόστιμο, τη στιγμή που τα αλατίζετε
προσθέστε μιά χούφτα ρίγανη.
Υποφέρετε από καλούς: Φτιά
ξτε μιά χρήσιμη αλοιφή με τον εξής
τρόπο: Ανακατέψτε καλό λίγο σαλακιλικό οξύίθα το βρείτε στα φαρμα
κεία) με χοιρινό λίπος και κάθε βρά
δυ, μετά από ένα ποδόλουτρο
απλώστε λίνη από αυτήν την αλοιφή
πάνω στους κάλους. Σε σύντομο
χρονικό διάστημα θο μπορέσετε να
τους ξεριζώσετε
Είνοιγνωστό ότι το ροδόνερο

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ά μεση Δ ράση
100
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
121
Πυροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
2 2 .2 2 2
Νοσοκομείο
2 2 505
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
125
Ύ δρευση
25.749
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
24.444
ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υροσβεστική
22.199
Νοσοκομείο
22 .2 0 0
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
22.314
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
41.353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.ΚΑ. (πρωτ. βοήθειες)
23,376

ΓΙΟ ΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟ Υ 82
3ήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο
ΡΟΔΟΧΩΡΙ Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
18-19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ

FEMME

είναι μιά από τις καλύτερες λοσιόν
γιο το πρόσωπο. Αν θέλετε νο τη
φτιάξετε μόνες σας θο πρέπει νο
πάρετε 100 γραμμ ροδοπέταλο
(καλύτερα από αγριοτριαντάφυλλοΙ
και θα αφησετε μιά ολόκληρη νύχ™
μέσο σε ένα λίτρο κρύο νερό βράχ1"
νο η αποσταγμένο. Το πρωί τ0
ροδόνερό σας θα είναι έτοιμα
Ιδρώνουν τα πόδια σας; Ακο
λουθήστε μιό οπλή συμβουλή. Βάλ
ιε αε υιό λεκάνη ενα λίτρο βρασιά
νερό και 15 γραμμ φλούδες βελανι
διάς και κάντε ένα ποδόλουτρο.
Συχνά τα ροδάκινα οι μπανά
νε ς τα μήλα μαυρίζουν, χαλώντας
έτοι τις φρουτοσαλάτες. Τον κίνδυ
νο αυτό θα τον αποφύγετε αν εκτοί
από ζσχαρι λευόνι ή λικέρ, προσθέ
στε λιγάκι μεταλλικό νερό.

ΛΝΕΚΛΟΤΑ
Ο ανεπιθύμητος
Ενας πλασιέ με το βαλιτσδ*1
του στο χέρι μπαίνει οε ένα α°υ'
περ-μάρκετ γιο να πλασάρει τροφ*
μα και ρωτά την ειδική υπαλλπλά
που υποδέχεται τους πελάτες σν£πιθύμητους και μη:
- Θα ήθελα να μιλήσω στον κύρ10
διευθυντή της λέει.
- Λυπούμαι πολύ, κύριε, που δΦ*
μπορώ νο σος εξυπηρετήσω γιατί »
κύριος διευθυντής δεν είναι 60*5
Εχει βνεί έξω.
- Κι όμω ς παρατήρησε ο πλασ>£·
εγώ τον είδα στο ηαράθυρο τ°υ
γραφείου του εκεί πάνω,απ' όπου
επιτηρεί την κίνηση του καταστήΡ0'
τος.
Ισως... Αλλά εκείνος θα σας
πρωτίτερα.
Π ρόσθεση

' Ενας τουρίστας επισκέπτετΟ1
ένα μουσείο. Και ρωτά τον υπόλλΠ'
λο - φύλακα.
— Πόσο χρόνων είναι αυτό τ°
ανθρώπινο κρανία:
— 500.003 χρόνων, απαντά 0
αρχαιοφύλακας.
Ο τουρίστας ξαφνιάστηκε.
— Και ττώς ξέρεις με τόση ακρίβ£1°
την ηλικία του: ρώτησε
— 1Α είναι πολύ απλό! Ό ταν έπιοοο
εδώ δουλειά, πριν τρίο χρόνια, 0
προκότοχός μου μού είπε πως άτ°ν
500.000 χρόνων.

Telefunken
Colorimage

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ

Στο κτίριο των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. αδείας ιδρύσεως 2608/81
Αριθμ. αδείας λειτουργίας Φ.ΑΦ./13 9 /8 2

62.555 -62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
2 6 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532 -22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
24.080
Έναντι ΚΤΕΛ
23.350
Μωραϊτη

rw w a t

\T

Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.

ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 2 9 2 3 1 -Βέροια

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

198

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΠΟΥΤΣΕΛΗ

Τ' αδέλφια όλα σκορπίσαμε και γίναμε σαν ξένοι,
και απ την παλιά αγάπη μας τίποτε δεν μας δένει.
Τ' αλώνια ξεχαστήκανε, η φτώχεια, οι στερήσεις.
Με χρήμα τις σκεπάσαμε αυτές τις αναμνήσεις.

Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051
Θ Ε Ρ ΙΝ Α

Πέμπτη 17 Ιουνίου

1
2
3.
4
5

Πάντα ¡δανικό χρώμα και κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιό γρή γορ ο service
Τ ηλεχειριστής ύπερύθρω ν - 32 καναλιών

Ρεκτιφιέ

Μητροπόλεως 49 - ΒΕΡΟΙΑ

Μ ΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

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

T E L E F UNK E N

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ &

M k

H

J

^

»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

g

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΑ. 25J44/62.450

Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΜΟΔΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ
I

vi b*54»,··»»*»*■”Τ*1

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

1 1 7 Ιουνίου 1Q82'

m n tEH H -TPU M i
Παίζουν στη Βέροια
αγώνα μπαράζ
Gin** ®Ρβατο 19.6,82 αποφασί
ζω VQ ^'.V0UV 01 αΥώνες «οτατά0μ4νη
τω ν ομάδων ΠΟ Ξεχο^βνΐίή ^ Αλεξάνδρου Τρικάλων
'ή 2η κ °Τ<^ 10 ®€Ρ°ώς) και ΚμριαOj^ '
Α’ρ Η Κεφαλοχωρίου α- 0ύ Λ°υτρού (Κοινοτικό
°Ράδ ° ~€*ασμενΠς)- Οι παραπάνω
Όοβάθμισαν στα πρωτα-

ΚΔ

Λ Α 0 Σ

Σ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ

Νομού

η μ α θ ια ς

'Τοκτιμό μ έλ ος Ε,Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
* η * η ς π α τ ς ικ α ς
Ιδ'0κτήτες - Εκδότες
ΑΦθΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧρΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ |χΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
*ρ- Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΙπποκρότους 26)
"ΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΠτροπόλεως 72

ΤΠΑ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ
il
ΣΥΝΔΡΟΜ ΕΣ
0,ι“τών
δρχ. 1500
^ ο τείω ν-Σ υ λ^ ν -Γ .π .Σ .-Κ ο ι
^ΠΠον
δρχ. 2000
’'° ' ρ ΠΕ
δρχ. 30 0 0
Ε_Γ^ ν - Οργονισμών
' Τραπεζών
δρχ. 40 0 0
« . Χειρόγραφα όημοσευόμενα
s * 1 δεν επιστρέφονται

βλήματα Α' και Γ εροσιτεχν.κής
κατηγορίας αντίστοιχα. 0 νικητής
του αγώνα ΠΟ Ξεχασμένης - Μ.
Αλεξάνδρου Τρικάλων ανέρχεται
στην Εθνική ερασιτεχνική κατηγο
ρία. ενώ ο νικητής του αγώνα ΑΡΗ
Κεφαλοχωρίου - Ολυμπιακού Λου
τρού προάγεται από την Γ' στη Β'
ερασιτεχνική κατηγορία.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Εξ άλλου η επιτροπή πρωτα
θλήματος αποφάσισε όπως ο ανα
βληθείς αγώνας πρωταθλήματος Α’
ερασιτεχνικής κατηγορίας μεταξύ
των ομάδων Θύελλας Παπάγου Αγροτικού Αστέρα Αγ. Βαρβάρας
διεξαχθεί το’Σάββατο 19.6.82 στο
Κοινοτικό γήπεδο Αγίας Βαρβάρας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΙΚΤΩΝ
Από την Ε.Π.Σ.Κ.Μακεδονίας
καλούνται για σήμερα Πέμπτη
17.6.82 και ώρα 6 στα Γραφεία της
Ενώσεως (Μητροπόλεως και Θεμι
στοκλέους 13) οι παρακάτω ποδο
σφαιριστές:
Βασιλακάκης Γεώργ. της ΑΕ
Καμποχωρίου, Μπεκιάρης Θωμάς
του Μ. Αλεξάνδρου Νεοχωρίου.
Θεοδοσιάδης Στέφ. του Αχιλλέα
Ναούσης, Μίλης Φίλιππος της Ελπί
δας Μονοσπίτων, Μωϋσιάδης Χρήστος του Μπουτάρη Γιαννακοχωρίου, Τοπάλογλου Ελευθ, και Φωτόπουλος Νικ. του Εθνικού Μακροχωρίου. Αγγελόκης Κων. της Θύελλας
Παπάγου, Γιάντσης Τριαντ. και
Πουαρίδης Ευστ. του ΠΑΟ Κορυ
φ ή ς Χατζημιχαήλ Θεοχ. και Μάτας
Κων. του Μ. Αλεξάνδρου Αλεξαν
δρείας. Δάρλας Δημ. Καραγιάννης

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
Ενα μεγάλο ταλέντο
του Α.Ο. Τριποτάμου

Θωμ. Στεφανόπουλος Ευάγγ. κατ
Πατρίκας Γεωργ.του ΝησσαΤκού,
Αφοί Μπλαχάβα. Αφοί Καρδάκου
κοι Μαλακόπουλος Αθαν. της Δόξας
Αγ.. Τρίοδος. Σπυριδωνίδης Βένος
του Απόλλωνα Αγ. Γεωργίου, Τριανταφυλλίδης Χρ. και Τραψιώτης
Ανατ της ΑΕ Χαριέσσης, Ιωακειμίδης Βασ. και Μηλιόπουλος Παντ.
του Προμηθέα Βέροιας και Θεοχαρόπαυλος Γρηγ. του ΠΑΣ Βεργίνα
Βεργίνας.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
Συνήλθε τη Δευτέρα στην
τακτική της συνεδρίαση η επιτροπή
πρωταθλήματος της Ενώσεως και
επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε
παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές.
Δεληπάλλα Θεόδ. της ΑΕ
Καψοχώρας 1 αγωνιστική, Πάζο
Γεώργ της Δόξας Παλ. Ζερβοχωρίου 2, Κοτζαγιώργη Κων. του
Φιλίππου Πολ. Νερών 4, Φωτιάδη
Κων του Φιλίππου Πολ. Νερών 2,
Φωτιάδη Ιωάν, του ΑΟ Τριποτάμου
2, Αρβανιτίδη Κων. του Ηρακλή
Διαβατού 1, Μουρατίδη Αντ. Μ.
Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας 3, Τόκα
Γεώργ. του ΑΡΗ Κεφαλοχωρίου 6 .
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_
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ m
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Ο ΒΥΛΑΗΣ
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«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-Καφβτηρία- DISCO
XopcuTiKÓ κέντρο-πισίνα

Ο άσσος του Τριποτάμου ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ που δικαιωματικά συγκα
ταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων
ποδοσφαιριστών της Ενώσεώς μας
Τα δυο τελευταία χρόνια, ένα
αμούστακο παιδάκι που παίζει στον
Α.Ο. Τριποτάμου, τραβά σαν μαγνή
της επάνω του την προσοχή των
ποδοσφαιρόφιλων της ΕΠΣΚΜ.
Πρόκειται για τον δαντελένιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΜΑΔΡΙΤΗ 16 (ΑΠΕ)
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ποδο
σφαιρικής Ομοσπονδίας Γιοάο Αβελόνζ. όταν συναντήθηκε με τους
δημοσιογράφους τόνισε με ιδιαίτε
ρη έμφααη ότι το 13ο Μουντιάλ,
που έχει προγραμματισθεί να γίνει
το 1986 εττην Κολομβία, θα διεξα
χθεί στην τελική φάση με 24 ομά
δες. όπως δηλαδή γίνεται και τώρα
στην Ισπανία.
Έτσι και στην Κολομβία θα γί
νουν 52 παιννίόια, ενώ το 1978
στην Αργεντινή, που στα τελικά εί
χαν πάρει μέρος μόνο 16 ομάδες,
είχαν γίνει 32 αγώνες.
Η αστυνομία της Μαλάγκα ανα
κοίνωσε ότι οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι,
που ακολουθούν την Εθνική ομάδα
της χώρας τους στην Ισπανία για
τους αγώνες του Παγκοσμίου
Κυπέλλου, είναι οι πλέον θορυβώ 
δεις και οι μόνοι που μέχρι τώρα
έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις
δυνάμεις ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, μόλις έφθασαν
στην περιοχή της Μαλάγκα, δυο
από τα αυτοκίνητα, με τα οποία εκινούντο, έπιασαν φωτιά ... ένας άλ
λος Σκωτσέζος φίλαθλος σώθηκε
από βέβαιο πνιγμό σε πισίνα ξενο
δοχείου, στη Μαρμπέλλα, χάρη
στην ταχύτατη αντίδραση ενός Βρα
ζιλιανού γιατρού, που βούτηξε στην
πισίνα και τον «ανάστησε» με το
φιλί της ζωής.
Λίγες ώρες πριν από το παιγνίδι,
όπου η Εθνική ομάδο της Σκωτίας
νίκησε τη Νέο Ζηλανδία 5-2, όιοργάνωσον πομπώδη παρέλαση στο
κέντρο της πόλης της Μαλάγκα και
έφθασαν στο στάδιο μερικές ώρες
πριν από το μάτς αφού αναστάτω
σαν τις περιοχές που πέρασαν και
υποχρέωσαν την αστυνομία να
κινητοποιήσει εφεδρικές δυνάμεις.
Η Εθνική ποδοσφαιρική απ οστοΣυνέχΕία στην 4η

και επιτελικά Νίκο Καρύδα. Ο
ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ξεκί
νησε παίζοντας με το νούμερο έξη
(6). Στην συνέχεια άλλαξε όλες τις
θέσεις από το κέντρο και πάνω. Τα
ηγετικά του προσόντα τον οδήγη
σαν τα τελευταία χρόνια να παίζει
με το νούμερο δέκα (10).Δεκαεφτά
μόλις χρόνων κάνει το παιχνίδι της
ομάδας του. Τεχνίτης με δυνατά πό
δια, σπουδαία τρίπλα, με επινοήσεις
στο παιχνίδι του και με άριστη φυσι
κή κατάσταση. Δεκατριών χρόνων
έπαιξε στην α" ομάδα του Τριπατάμου - που έπαιζε τότε στην γ' κατη
γορία - για να την οδηγήσει στη
συνέχεια στην α' κατηγορία. Γιο να
φθάσει ω ς εδώ τον βοήθησαν ο
πατέρας του πρώτο και μετά ο συν
τηρητικός χαρακτήρας του. 0 πατέ
ρας του τον βοήθησε με την αυστη
ρή κριτική του καθώς επίσης προσφέροντας του και κάθε συμπαρά
σταση ηθική και υλική. 0 συντηρη
τικός τουχαρακτήρας τον έκανε
ασκητή στη ζωή όχι από τους σημε
ρινούς αλλά από τους παλιούς ασκη
τές. "Εχει πάντα πρόγραμμα στη
ζωή του και φοβερή αυτοπειθαρχία.
Δεν έχει κτυπήοει αντίπαλο σκόπιμα
και δεν ενόχλησε διαιτητή ακόμη
και υπό την ιδιότητα του αρχηγού.
Διαθέτει πείσμα, αντοχή, δύναμη,
ταχύτητα και καταπληκτική τρίπλα.
Όλα αυτά τα στοιχεία τον έκαναν τα
τελευτοία χρόνια το «μήλα της έρι
δας» πολλών σωματείων παρά το
νεαρό της ηλικίας του. Αλλά και στο
σχολείο ακολουθεί μιά επιτυχημένη
καριέρα. Έτσι έχει την επιθυμία να
τελειώσει τοσχολείο του στη Βέ
ροια. Έτσι αυτές οι επιτυχίες του
και η επιθυμία του δεν επέτρεψαν
στα διάφορα σωματεία και σ'α υτόν
μιά συμφωνία, φ έτος ύστερα από
πολλές πιέσεις σκέφτεται το σωμα
τείο του να τον παραχωρήσει παρά
τις αντιδράσεις πολλών νύρω από
αυτόν. 0 ίδιος δεν σκέπτεται πολύ
την μετακίνησή του έξω από τον
νομό γιατί τον ενδιαφέρει όπως μας
είπε το σχολείο όσο και το ποδό
σφαιρό,
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Με λευκές ισοπαλίες τελείωσαν τα παιγνίδια του πρώτου ομίΛσυ που
έγιναν μέχρι χθες Συγκεκριμένα 0-0 σημειώθηκε στο μάτς Ιταλίας Πολωνίας όπως επίσης χωρίς τέρματα έληξε και το παιγνίδι Περού - Καμε
ρούν που θεωρήθηκε η πρώτη έκπληξη του ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82.
Στον τρίτο όμιλο η κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλλου του 1978 Αργεν
τινή έχασε στον πρώτο της αγώνα από την Εθνική Βελγίου με 1-0 ενώ στο
άλλο ζευγάρι η Ουγγαρία κάνοντας περίπατο κοτενίκησε με 10-1 το Σαλ
βαδόρ
Τα παιγνίδια του 6ου ομίλου Βραζιλίας - Σοβ. Ενώσεως και Σκωτίας - Ν.
Ζηλανδίας έληξαν με νίκες της Βραζιλίας με 2-1 και Σκωτίας με 5-2.
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
ΧΙΛΗ ΑΥΣΤΡΙΑ (Β ΟΜΙΛΟΣ)
Το παιγνίδι αυτό θα νίνει στις 18 15 στην πόλη Οβιέδο και θα μεταδο
θεί από τη γιουγκοσλαβική τηλεόραση.
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΚΟΥΒΕΙΤ (Δ ΟΜΙΛΟΣ)

Στις 18.15 θα γίνει αυτός ο αγώνας εττην πόλη Βάγιαδολίδ και θα μετα
δοθεί ζωντανό από την ΕΡΤ.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε ΟΜΙΛΟΣ)
Στην Σαραγόσα θα τεθούν αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες και το παιννίδι
θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΥΕΝΕΔ στις 22 00.
ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Αύριο το ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82 θο συνεχισθεί με αγώνες του πρώτου, τρίτου
και έκτου ομίλου. Πιο αναλυτικά:
ΙΤΑΛΙΑ - ΠΕΡΟΥ (Α ΟΜΙΛΟΣ)
Το παιγνίδι αυτό θα γίνει στο Βίγκο κοι θα κολυφθεί τηλεοπτικά για την
Ελλάδα απ' ευθείας από την ΥΕΝΕΔ στις 18 15.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ (ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ)
Δυο νικήτριες από τους πρώτους τους αγώνες θα συναντηθούν στη Σεβίλ
λη και το παιγνίδι τους θα μεταόοθή ζωντανό στις 22.00 από την ΕΡΤ.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ ΟΜΙΛΟΣ)

Στην πόλη Αλικάντε θα συναντηθούν στις 22.00 ώρα Ελλάδος αλλά το
μάτς αυτό θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο εττις 18.15 από την ΕΡΤ
μεθαύριο.
Σημείωση: Από πληροφορίες σου έχουμε η γιουγκοσλαβική τηλεόραση
αυτό το παιγνίδι θα το μεταδώσει αύριο ζωντανό, δηλαδή την ίδια ώρο
που θα μεταδίδει η ΕΡΤ το μάτς Βραζιλίας - Σκωτίας.

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 9337
Βέροια 15 Ιουνίου 1982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Γιώργου Τροχόπουλου
τηλ. 2 2 9 6 8

Βενζινάδικα 1

Ύ στερα
από
το
αριθμ
6 556/11-6-1982
έγγραφο της
Διευθύνσεως Γεωργίας Νομαρχίας
Ημαθίας καλούνται οι καλλιεργητές
μαλακού σιταριού, κριθαριού και σί
καλης της περιοχής μας. να υποβά
λουν στο Δήμο μος (Γραφείο 111
μέχρι 2 1-6-1982 υπεύθυνες δηλώ
σεις Ν. 105/69 για τις καλλιεργήσι
μες εκτάσεις περιόδου 1981-1982.
• Ο Δήμερχος Βεροιος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ αριθμ. 365/82 από
φαση του Πολ. Πρωτοδικείου
Βέροιας αναγνωρίσθηκε «το σωμα
τείο ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ» που έχει έδρα την Βέ
ροια και σκοπό τον σναφερόμενο
στο από 5-4-82 καταστατικό του
σωματείου.
Βέροια 16-6-82
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
ΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Μ ικρές Α γγελίες
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρήστος
ΘεσΛπκης 92 τηλ. 23734
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κοραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δ.Χ.
μικτό βάρος 2 5 τ. μαζί με την άδεια ή ενοικιάζεται η άδεια και
πωλείται το αυτοκίνητο. Πληρ. τηλ. 0 3 3 1 -6 2 6 1 4 .

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ
ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριά. Σταδίου 119
τηλ. 62325 και 26572 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 13215 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4
23628 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 1 7 Θεσ/νίκης.

ΑΓΡΟΤΕΣ,

Κάθ€ μέρα λ€ΐτουργ€ί
από τις Ί 1 το πρωί
φ

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταγειοισιιέυ«

Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α

Κάθ€ βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. ΙΙληραφο
οίκε στο τηλέφωνο 26.511. ώρεε κονάοωεε.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι
ΚΑΙ ΠΟ ΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ
Πωλείται τροχόσπιτο ευρωπαϊκά «ΗΟΒΥ» μεγάλο για ίξη άτομα
με κουζίνα, ψυγείο, ντουλάπα, θέρμανση. Πληροφορίες τηλ. 2 3 3 0 3
Βέροια.

ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
MASSEY
FERGYNSON 135
και άλλες μάρκες

ΑΦΟΙ Φ ΑΝ ΤΙΔΗ Ο.Ε.
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 7-ΣΚΥΑΡΑ
ΤΗΛ. 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνοδικείου)

Επί της οδού θεσ/νίκης κοι της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
2 2 5 8 6 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Με μισθό και ποσοστά
Γ ια τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η α λ λ α ν τ ικ ώ ν
σ τ η Δ υ τ . Μ α κ ε δ ο ν ία μ ε έδ ρ α τ η Β έρ ο ια
ΠΡΟΤΥΠΟΣ Β ΙΟ Μ Η ΧΑ Ν ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α Λ Λ ΑΝ ΤΙΚ Ω Ν ΥΙΟΙ Β. Α ΝΑΝ1ΑΔΗ

Τηλ. 227.146 και 222.341
ΚΑΒΑΛΑ
•

Πληροφορύς στο τηλέφωνο 25.571 κ. Χώματα. Βέροια

Π

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

□

ΕΝΩ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΥΨΩΣΑΝ

—
J

ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤ ΣΤΑΝΛΕΫ
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ο πόλεμος
Ισραήλ και Συρίας;

Ο Γκαλτιέρι δεν μίλησε
για ήττα και παράδοση
Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΛΙΡΕΣ 16 (ΑΠΕ-ΗΝ ΤΎΠΟΣ)

ESS

Οι μάχες για τα Φάλκλαντ « έχ ο υ ν τελειώ σει» α να κ οίνω σ ε τις
πρωινές ώ ρες χ θ έ ς (ώρα Ελλάδας) ο π ρ ό εδ ρ ο ς της Α ργεντινής
στρατηγός Γκαλτιέρι σ ε λόγο του. που μεταδόθη κε από την τη λ εό 
ραση και δτήρχησε 1 4 λεπτά. Κοθ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του
οστρατηγός Γκαλτιέρι δ εν α ν έ φ ε ρ ε κ αθόλου ούτε την λέξη «ήττα»
ούτε την λέξη «παράδοση ».
Οι στρατιώτες μας «πολέμησαν
εναντίον μιάς όυνόμεως που υποστηρί
ζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες* είπε
«οι τόνισε πως η μάχη Υ'Ο τΟ Πόρτ Στόν
λεύ »δεν θα είναι η τελευταία βάση τοιι
εθνικουαγωνπ που αρχίσαμε το 1833
και συνεχίσαμε οπ< 2 Απριλίου του
1982*.
Ο Αργεντινός πρόεδρος απεόωσε
τιμή «στους ήρωες* που σνωνίσθηκσν
για την τιμή του έθνους καθώς και στις
χώρες της Λατινικής Αμερικής που υπο
στήριξαν την Αργεντινή
Ο στρατηγός Γκολτιέρ· εκτός του ότι
δεν χρησιμοποίησε τις λέξεις κήττα* και
«παράδοση» στο λόγο του δεν αναφέρ
θηκε στη στρατιωτική κατόσταση που
επικρατεί στα νησιά φάλκλαντ ούτε στις
διοπραγμστε ύσεις μεταξύ των στρατη
γών Μενεντέζ και Μούρ που οδήνησαν
στην εκεχειρία και την παράδοση
Καταλήγοντας ο στρατηγός Γκαλτιέ ρι τόνισε ότι εη Βρετανία θα πρέπει να
αναθεωρήσει την τσάση της και να
παραδεχθεί ότι ποτέ πλέον η κατόσταση
δεν θα επσνέλθει στο προ της ?ας Απρ>
Μου καθεστώς γιατί δεν θα υπάρξει
ασφάλεια, ούτε οριστική ειρήνη και την
ευθύνη για την επιδείνωση της διένεξης
θο την φέρει η ίδια*
Στο μεταξύ η κατόσταση στο
Μπουένος Α'ιρες φαίνεται να είναι πολύ

■
Σχηματίστηκε
δικογραφία
εναντίον ενός 10 χμονου και ενός 8
χρονου νιατί αφού έσπασαν την
εξωτερική πόρτα τω ν γραφείων των
καθηγητών του Γυμνασίου Βραχατίομ. έκλεψαν ένα τηλεσκόπιο με
διάφορα ανταλλακτικά του. ένα ζευ
γάρι γάντια και ένα όπλο τύπου
«φλόμπερ»
■ Στον συνοικισμό Ακόβας
Α ργους ο ιωάνν. Π Ζαχσρόκης. 32
ετών, ιδιοκτήτης λατομείου, ενώ
χρησιμοποιούσε εκρηκτικές ύλες
νια εκβραχισμό στ ο λατομείο ron
από μιο έκρηξη εκσφενδονίστηκε
μια πέτρα και προξένησε φθορά
στην στέγη του σπιτιού του Βασ. Γ
ΑειβαΑιτη. 68 ετών, γεωργού.
Ό π ω ς διαπιστώθηκε. ΪΖ ο χα ρ ά κ η ς
ήταν εφοδιασμένος με σχετική
όδεια που όμως είχε λήξει Ο δρά
σ τη ς μετά την πράξη του εξαφανί
στηκε και ανοζητείται.
■ Στη θόλοσσα Γεωργιουπάλεως
Β ρυσών Χανιών, βρέθηκε από
κολυμβητές το πτώμα του Εμμ. Τσικουδάκη, 74 ετών. Εικάζεται ότι
πρόκειται περί αυτοκτονίας
Η Συνελήφθη από όργανα ταυ
αστυνομικού τμήματος Λευκάόος ο
Γεώργιός Α_ Μπογόρδος, 53 ετών,
γιατί, στο χωριό Αθάνιο. για .λόγους
εκόικήσεω ς
λιθοβόλησε
τον
Γεωρν Ε. Κστωπόόη 28 ετών,
όασικό υπάλληλο, που διερχόταν
εκείνη τη στιγμή με μοτοποδήλατο.
Ο Κστωπόδης έχασε την ισορροπία
του. το μοτοποδήλατο ανστράπηκε.
κοι ο ίδιος τραυματίσθηκε σοβαρά
στην σπονδυλική στήλη
Καταζητούνται από τη χωροφυλοκή Ο Σπυρ. Π. Λύκατος, 37 ετών
και πέντε άλλα άγνωστα άτομα, για
τί, σ το Αίγιο, τραυμάτισαν σοβορά
με σιδερένια αντικείμενα τον
Γεωρν Α. Κοστονα. 25 ετών και
ελοφρά τους Νικ. X. Αντωνάπουλο.
4 R ετώ ν Σιβ Π Ρπλλάτο, 31 ετών
«οι Iv n w a (. Ζαχαρίου 23 ετών Οι
δραα ι « ς μετά την πράξη τους, εξαΦανισθι καν

τεταμένη καθώς χιλιάδες εξαγριωμένοι
διαδηλωτές κιιοιως νεαροί έσπαζαν
προθήκες «αι έβαζαν φωτιά οε λεωφο
ρεία προχθές το βρόδιι, διαμαρτυρόμενο> για την παράδοση στους Βρετανούς,
γεγονός τιου ανόγκοσε την αστυνομία να
επςμΟει «αι να χρησιμοποιήσει όακρυγόνες βόμβες και επιθέσεις με γκλόμπς για
να τους συγκροτήσει
«Τελείωσε, τελείωσε, η στρατιωτική
δικτατορία θα πέσει* κραύγαζαν οι 10
χιλιάδες περίπου διαδηλωτές μπροστά
στο προεδρικά μέγαρο γεγονός που
υαταιωαε χαι την ομιλία του προέδρου
Γκαλτιέρι απο τον εξώστη του μεγάρου
«α> την μετάδοσή της μόνον από το
ραδιόφωνό και την τηλεόροση
Στρ συνέχεια οι νεαροί διαδηλωτές
βάδισαν προς το κέντρο υου Μπουένος
Αιρες σπάζοντας βιιρίνες και καίγοντας
λεωφορεία και άνκους σκουπιδιών.
Επίσης, έγιναν διαδηλώσεις εναν
τίον των Ηνωμένων (πολιτειών
Πέντε αστυνομικοί ιραυματίοθοκαν
«σι «πολλοί διαδηλωτές ουνελήφθησαν»
μετά τις βίαιες διαδηλώσεις αναφέρει
ανακοινωθέν της αστυνομίος.
Ωστόσο, το ανεξάρτητο αργεντινό
πρακτορείο ειδήσεων «Νοτίτεπας Αρζεντίνας» μετέδωσε ότι πολλά άτομα τραυ
ματίσθηκαν και εκατοντάδες συνελήφθηπαν στην πιάτσα Ντε Μάιο, την πλα
τεία όπου βρίσκεται το προεδρικό μένα
ρο και τις λεωφόρους Κορριέντες και
9ης Ιουλίου.
Εξ άλλοιι 10 περίπου πολιτικές
οργανώσεις κπι κόμματα εξέφρασαν τις
πρωινές ώρες χθές την «κατάπληξη» κοι
τον «αποτροπιασμό» τους για τον «απάν
θρωπη» τρόπο με τον οποίο η αστυνο
μία αντιμετώπισε τους διαδηλωτές στην
πλατεία του Μαίου κοι το κέντρο του
Μ πουένος Αιρςς.

ΑΘΗΝΑ 16 (ΑΠΕ)
Me απόφαση του υφυπουργού
Γεωργίας, κ Γ. Μωράίτη, διατίθεν
ται διακόσια οκτώ εκατομμύρια
δραχμές σε 27 νομούς της χώρας,
για την εκτέλεση μικρών εγγειοβελ
τιωτικών έργων σε κτηματικές
περιοχές χωριών, ςτπς οποίες έχει
εφαρμοσθεί ο αναδασμός (εκού
σιος) ή βρίσκεται στο τελευταία του
στάδιο.
Τα χρήματα διατίθενται για έργα
στους νομούς Βοιωτίας Εύβοιας,
Λέσβου. Λάρισας. Καρδίτσας. Τρι
κάλων,
Μ αγνησίας
Φ θιώ τιδας
θεσλ/ίκης, Κιλκίς Χαλκιδικής Κοζά
νης. Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρι
νας Καβάλας Σερρών, Δράμας,
Ροδόπης Εβρου, Κορινθίας Αρκα
δίας Φωκίδας Θεσπρωτίας, Αργο
λίδας Ιωαννίνων και Χανιών
Τα έργα που θα κοτασκευα
σθούν περιλαμβάνουν:
Α) Κατασκευή αγροτικών δρί>μων στις περιοχές αναδασμού (δια
μόρφωση,
αμμοχαλικόστρωση
βασικών δρόμων, συμπίεση), με
απαραίτητα στοιχειώδη τεχνικό έρ
γα για να επιτυγχάνεται η ευχερής
επικοινωνία των κτηματιών με τα
κτήματά τους.
Βί Διάνοιξη απαραιτήτων αποχε
τευτικών χανδάκων, που προβλέπονται από σχετική μελέτη και
εμφανίζονται στο διάγραμμα αναδασμοΟ
Γ) Αποκατάσταση ζημιών που
τυχόν προκαλούντπι με τον αναδα
σμό σε υφιστάμενο αρδευτικό δί
κτυο,

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
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H «SIAH Pl KTPLV* Τ Η ϊ ΒΡΕΤΑΝΝΤΑΖ ΜΑΡΓΚΑΡΓΓ
βΑΤΣΕΡ Π ΡΟΒΑΛΚ ΧΘΕΕ MESA ΑΠΟ TO SH>U
THS M K.H S r r o r s ΤΙΤΛΟΤΧ TON BPETAVNIKON
Γ.ΦΗMXPIAOS.
Σ γο μετπξύ το προΑΤορΕίο ειδήσεων
«Νοτίτσιας» μετέδωσε αργά τη νύχτο
τους όρους της παράδοσης των οργ^ντ·
νών στρατευμάτων σύμφωνα με το
πμυκτικδ που υπέγραψαν προχθές το
πρωί οι στρατηγοί Μ ενεντέζ διοικητής
φρουρός του Πόρτ Στάνλευ και ο στρα
τηγός Ουωκερ. υποδιοικητής του βμετο
νικού €κστρστνυτ·κσύ σώματος. Οι όροι
αυτοί είναι οι οκόλουθοι:
1 Θα αναγνωρισθεΐ η γενναιότηττη
των στρατευμάτων της Αργεντι
νής που πολεμηααν στο νησιά
Φάλκλαντ
2 Μικτή επιτροπή Βρετανών κοι
Αργεντινών αξιωματικών θα

Εγγειοβ€λτιωτικά
έργα σ€ 27
νομούς της χώρας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Μητροπόλεως

Π« ΜΝΙ «» ΜΙΤΜ

iJ.T

Δ) Χονδροειδείς ισοπεδώσεις
παλαιών ορίων που καταργούνιαι
με τον αναδασμό
Ε) Διαφορές κατά περίπτωση
εργασίες για αξιοποίηση tou véou
ιδιοκτησιακού
καθεστώτος nou
δημιουργείται με την εφαρμογή του
αναδασμού.
Το ύψος της δαπάνης που θο
απαιτηθεί για την περιοχή tou κάθε
χωριού, θα καθορισθεί με απόφαση
του Νομάρχη.

Φροντίσουν νιο την μεταβίβαση
ομαλως της διοίκησης του Πόρτ
ΙτανλεΟ σιην βρετανική στρα
τιωτική υ π η ρ ε σ ί α

3

0 στροτηνύς Μενεντέζ θα πορα

μείνε» ό»ο·*ΠΓΠς Γων αργεντινών
δυνάμεων των νήσων, μέχρις
ότου ολοκληρωθεί ο επαναπα
τρισμός τους σ*ην χώρα τους.
4

8ρ€τανοί ·αι Αργεντινοί στρατιώτες
θσ χρησιμοποιηθούν από κοινού για
την εκκαθάριση των ναρκοπεόίων
rtüu έχουν όημιουργπθε* οε όιόφορα
(Τημείσ του vOCMOU
5 Δχν θα παραόοθεΐ κομμ»ο σημαία της
Αργεντινής στους Βρετανούς, όπως
συνηθίζεται σε παρόμοιες περιπτώ
σεις παραόόσεως *οι συνθηκολογή
σεω ν
6 Κατά την τελική τελετή της συνθηκο
λογήσεων λεν Θο παραστουν (κοι
πράγμα π όεν πσρέστησαν ) πσρό μό
νον αξιωαπτικοϊ των δύο πλευρών,
ούτε δημοσιογράφοι. ούτε φωτογρά
φοι ούτε τηλεοπτικά συνεργεία.
7 Οι Αργεντινοί στρατιώτες που βρι
οκοντπι στο νησιά Φάλκλαντ και
πσραόόθηκαν ηόη στους Βρετανούς
θο επαναπατρισθούν στη χώρα τους
με πργεντινό σκάφη και αεροπλάνο.
Χθές το πρωΤ. ο στρατηγόςΤζερεμυ
Μουρ, αρχηγός των βρετανικών δυνόμεων επισκεψθηκε το Πόρτ Στάνλεύ και
εγινε δεκτός με συγκίνηση και ενθου
σιασμό απο τους αγγλόφωνους κατοί
κους της μικρής πόλης.
' Οπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτο
ρείο απο το Λονδίνο τουλάχιστον τρία
δισεκατομμύρια υολλάρια θο κοστίσει
τελικό ο ιιόλεμος στο Νότιο Ατλαντικό,
στο Βρετανό φορολογούμενο Με μιά
απλή διαίρεση θο ανακαλύψει κανείς ότι
<σθε ένας από τους 1500 κατοίκους των
νησιών Φάλκλαντ θσ κοστίσει V8 εκα
τομμύρια όαλλάρια

Αν και η βρετανική κυβέρνηση όεν
έχε* λημυσιευσε· ακόμη στοιχεία για το
κόστος των επιχειρήσεων όεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία ότι μέχρι στιγμής. *α,
μόνο για τα άμεσα έξοδα των πολεμικών
επιχειρήσεων, έχουν όοθε» κόπου 900
εκατομμύρια όολλάρια.
Αυτά τα εξοδσ η κυβέρνηση της
Μεγάλης Βρετανίας προτίθετοι νσ τα
μοιρασθει με τους συνεταίρους της στο
ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ. δεδομένου ότι
επανεκτιμηθηκε τον τελευταίο καιρό η
στρατηγική σημασία των νησιών Φάλ
κλαντ Ιδιοίτερα 6ε θεωρείται πως ο
στρατηγικός ρόλος τους θσ είναι πολύτι
μος σε περίπτωση αποκλεισμού της διώ
ρυγας του Παναμά. Έτσι, αντιμετωπίζε
ται η επέκταση της ζώνης επιχειρήσεων
ιου ΝΑΤΟ και στο Νότιο Ατλαντικό
-πράγμα που θ α ξαλαφρώσει λίγο τη
μεγάλη Βρετανία από το βάρος των εξόδωνν
Στο μεταξύ τηλεγράφημα του γαλλ.
πρακτορείου από τις Βρυξέλλες αναφέ
ρει άτι οι πληροφορίες, που οι ειδικοί επί
στρατιωτικών θεμάτων του ΝΑΤΟ αυνε
λεξαν κατά tn διάρκεια της κρίσης στα
νησιά Φάλκλαντ, είναι περισσότερες από
αυτές που Οα μπορούσαν να αυλλέξουν
στις δεκάδες των θεωρητικών οσκή
σεων η στις ασκήσεις επί του εδάφους
που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Στην εδμα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλ
Λες. και ιδιαίτερα στο γενικό επιτελείο
των συμμαχικών δυνάμεων της Ευρώ
πης, οι ειδικοί παρακολουθούσαν τις εξε
λίξεις στο Νότιο Ατλαντικό βήμα προς
βήμα και ώρα με την ώρα. όχι μόνο λό
γω της συμμετοχής ενός συμμάχου - της
Μεγάλης Βρετανίας - αλλά και διότι ήταν
μιά από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικές
συγκρούσεις και η μεγαλύτερη από το
τέλος του πολέμου του Βιετνάμ και των
ισραηλο - αραβικών πόλεων. Τέλος, ένα
οπό τα βασικά ενδιαφέροντα στοιχείο
της σύγκρουσης ήταν η χρησιμοποίηση
τεχνολογικά αναπτυγμένου υλικού.

Π αραστατικό: τ u/πη run i nifcippacujv nttfv « im í .ü j iii . n a ro τους Ισ ραηλίτου
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Βηρυτός 16 ΙΑΠΕ)
Μονάδες Ισραηλινών αρμάτων
μάχης προσπάθησαν, κατά τη διάρ
κεια της νύχτας της Τρίτης προς
Τετάρτη, να προωθήσουν προς την
τοποθεσία Σουείφοτ (μεγάλο προά
στιο Νότια της Βηρυτού), αλλά
απωθήθηκσν από τις Παλαιστινια
κές δυνάμεις και τα Συριακά στρα
τεύματα, μετέδωσε σήμερα το πρωί
ο ραδιοσταθμός της Βηρυτού.
Σύμφωνο με το ραδιοσταθμό
κατά τη διάρκεια της επίθεσης
αυτής
σημειώθηκε
ανταλλαγή
πυρών πυροβολικού μεταξύ των
Ισραηλινών δυνάμεων που στα
θμεύουν στο Χαντέτ και στο υψώ
ματα που περικλείουν την τοποθε
σία Σουείφστ. καθώς και στις θέσεις
Σύρων και Παλαιστινίων στρατιω
τώ ν στην περιοχή που οδηγεί στους
αυτοκινητοδρόμους Νοτιοανατολικό
του αεροδρομίου.
Τα πυρά που το απόγευμα ήταν
ιδιαίτερα έντονα, περιορίσθηκαν λί
γο μετά τσ μεσσνυκτσ. Οι Παλαιστι-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Συνέχεια απο τήν ιη ΙΙρωτούίκης κ. Α ποατ. Βλάχος που
σημο ν( ιύιμίτΐρ. .</ν υπηρρσίο που αναφέθηκε σ τη ν οικογενειακή αγω 
γή και σ τη ν παιδεία, σσ ν βασικούς
μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία
διαμόρφωσης
της
στον ογιύνα για την προστασία της παράγοντες
προσωπικότητας των νέων
νεότητας.
Επίσης ο κ, Μπιζόκης τόνισε ότι
Ιδιαίτερη έμφαση έδ ω σ ε ο κ.
Θα πρέπει να αναμορφω θεί το
Βλάχος σ τη ν ανάγκη ενδυνάμω σης
σωφρονιστικό σ ύστημα και ότι σ ε
του θρησκευτικού συναισθήματος
των νέων, λέγοντας ότι το θρη
κάθε νομό πρέπει να ιόρυθούν
σκευτικό συναίσθημα είναι το πιο
σωφρονιστικό καταστήματα. Τέλος
¡οχυρά ακόμα και οπό το εθνικό.
επεαημανε την ανάγκη να όιοργανώνονται συζητήσεις για τη νεολαία . Οπως αποδείχθηκε κατά την τουρ
μας, όπου θο εξετάζονται τα προ
κοκρατία. «Η πίστη στη θρησκεία
βλήματα που την απασχολούν.
είναι τα καλύτερο αποτρεπτικό από
το έγκλ/ιμα και την ψυχική διαφθο
ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
ράν, τόνισε ο κ. Βλάχος και σ υνέχι
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
σε: Επείγει η ριζική καταπολέμηση
Τελευταίος εισηγητής ήταν ο
των αιτίων που σπρώ χνουν τους
νέους σ το έγκλημα, Δ ε ν πρέπει να
περιοριστούμε στο να απαγορεύ
σουμε σ τους νέους νο μπαίνουν στα
διάφορα ψ υχοφ θόρο κέντρο Πρέ
μενο γύρο της διεκδίκησης του-επαθλου
πει να τους προσφέρουμε συγχρό
«Κάνετε λάθος, είπε ο Σμίντ Η
νως και κάτι που θσ τους γεμίσει με
ομάδα μου έφϋασε στην Ισπανία με την
ωραίο συναισθήματα την ψυχή, θ α
αιιαίτηση να πάρει όλα τα παιχνίδια, που
πρέπει να οδηγήσουμε τους νέους
θα παίξει, η Χιλή είναι μιά από τις ομά
μας σ το ν δρόμο του Ιησού Χριστού,
δες που πρέπει να κερδίσουμε και θα
την νικήσουμε. Δεν δεχόμαστε ότι π
τόνισε χαρακτηριστικό σ κ Βλάχος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Μ Ο ΥΝΤΙΑΛ
Συνέχεια από την 3η
λή της Σοβιετικής Ενωσης απο χθές
το πρωί είναι εγκατεστημένη στην
περιοχή της Μορμπέλλα, όπου θσ
δώσει τα επόμενα παιγνίδια του με
την Νέα Ζηλονόία στις 19 Ιουνίου
και με τη Σκωτία στις 22 Ιουνίου,
στο στάδιο τς Μαλάγκα που απέχει
μόλις 2 5 χιλιόμετρο οπό τη «βάσην
της.
0 «Τσιφ» των προπονητών του
Σοβιετικού συγκροτήματος Κωνσταντίν Μπέσκωφ παρακολούθησε
«ζωντανό» το παιγνίδι όπου η Σκω
τία νίκησε τη Νέο Ζηλανδία και όταν
συναντήθηκε με τους δημοσιογρά
φ ο υ ς είπε, ότι «είδε» τους αντιπό
λους του όπως ακριβώς τους υπολό
γιζε κοι όεν αντιμετωπίζει ιδιοίτερο
πρόβλημα για τις προσεχείς αναμε
τρήσεις τους
Ο Μ πέσκωφ είπε ακόμα οιι u»u.
ικανοποιημένος από την απόδοση
τω ν παικτών του στο παιγνίδι τους
με την Βραζιλία 1-2 και ότι τόσο γι
αυτόν, όσο και γενικά γιο τη Σοβιε
τική αποστολή, όλα στην Ισπονίο
εξελίσσονται, προς το πσρόν τουλά
χιστον, όπως έχουν υπολονισθεί.
Ετσι, για τους Σοβιετικούς το
παιγνίδι «κλειδί», στην προσπάθεια
τους να περάσουν στη 2 η φάση των
αγώνω ν του 12ου Μουντιάλ, είναι
πάντοτε το μότς με τη Σκωτία, που
θο γίνει στις 22 Ιουνίου

0 στόχος μας α αυτό το παιχνίδι εί
ναι η επιτυχία πολλών τερμάτων. ‘Ετσι η
τηκτική της ομάδας μου σ αυτό τον
αγώνα θα είναι εντελώς διαφορετική
από αυτή που ακολούθησε στα παιχνίδι
ιης με την Αργεντινή.
Αινιγματικός «αι απρόθυμος νο δώ
σει σαφείς πληροφορίες νύμω οπό την
ομάδα του ήταν ο προπονητής της εθνι
κής ομάδας της Τσεχοσλοβακίας Ζοζέφ
Βένγκλος όταν συναντήθηκε με τους
δημοσιαγράφους0 κ. Βένγκλος είπε ότι ο «τακτικός»
αμυντικός παίκτης της ομάδας του Γιακουμπετς γιιρισε στην Πρόγα ν ο νο εισ·
οχθεί οε νουοκομειο επειόή συνέχιζε να
έχει υψηλό πυρετό εδω και 12 μέρες.
Ο κ. Βεννκλος, που είναι καθηγητής
της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής
στο πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα.
όταν ρωτήθηκε γιο την ακριβή σύνθεση
της ομάδας του. η οποία στο «φινάλε»
της πρεμιέρας του-φετινού παγκοομίου
κυπέλλου θα .αντιμετωπίσει την εθνική
ομάδα του Κουβέιτ, είπε ότι θσ τη δώσει
την τελευταία στιγμή, γιατί και οι 2 1 ποί«τες. που έχει στη διάθεσή του. είναι
•τακτικοί». Πόντιος, ο Τσεχοσλοβάκος
τεχνικός αποκαλυψε ότι οι παίκτες του
Maóvu «αι Κοζάκ έχουν πρόβλημα από
τραυματισμούς.
Εξ άλλου, ο κ. Βένγκλος όταν ρωτή
θηκε γιο το »φαβορί» του στη διεκδίκη
ση του κυπέλλου, είπε ότι. νια αυτόν,
αυτά είναι η Βραζιλία, Π Γερμανία, η
Αυστρία, η Ιταλία ·α, ακόμυ η Αργεντινή
παρ' ότι ξεκίνησε με ήττα από το Βέλγιο
υε 1-0.
Η εθνική ποδοσφαιρική ομάδα της
Νέας Ζηλανδίας μπορεί να έχασε τον
Ui Βέλγο. ποΛοπφ«»ρηττ»ν —ννύ
πέρασαν μια μέρα «ελεύθεροι» «αι ήταν π(ΐώτο τη ς avuivu. ν'Ο τα τελικό tou
I 2ou ΜουνπάΑ υε 5-2 από το εθνικό
με τις νυναικες τοιις στην πόλη Αλικόντε
συγκρότημα της Σκωτίας αλλά κάθε ιιαί«μαντρώθηκαν» εκ νέου κυι γύρισαν
κ«ηςαπό τους 2 2 που είναι στην Ισπανία
στη «όυιιλειά» με «διπλή» προπόνηση
θα πάρει όωρο 3 ,5 0 0 .0 0 0 δραχμές, ενω
στο στάδιο του χωριού Καλμέ
η όλπετοιμασια τους για τα παιχνίδια
Το «αφεντικό» των κόκκινων όιαβο
τους στην ιβημικη χερσόνησο κοτττιοε
λων», ο δημοφιλής Γκύ Τάϊμς αε συζή
στην ομοσπονδία της χώρυς τους
τηση που είχε με άημύσιηγράφοος απο
1 700 0 0 0 όολλάρια δηλαδή γύρω στα
κάλυψε τον ενθουυιασμώ του ιιπό την
130 εκστοιιιπώιο δραχμές
απδδαση των Βραζιλιάνων επο δεύτερο
Ο προπονητής της εθνικής ποδο
ημίχρονο roo αγώνα τους υε τους Σο8·ε
σφαιρικής ομάδας της Αυστρίας Σμίντ
τικούς (2 -1) «αι είπε ότι α δρόμος τους
αιφνιδίυσ« τους δημοσιογράφους όταν
ή'ΐα ίο «Μπεονομπέου». σπςΙΙΑΜΑίρυ
■ τιφχ δη«ωυ» «r, β ν σ ι λονύοσμένιι η
δέ» «Ιναι οΰπε οιγομ^ος aúrg ε£ι«ολβς_'
\Λ Ϋ μη,|ους«ιω ς c «πάχος των παικτών
Βξ ολλυιχ o s. Γεύ Τάίς ύ*υν evo
Τόυ «σι πυιτΚΤτου Ιδιοι) ε * ι Π ν«πι της
Φέρθηκε στην ομάδα του, είπε Οτι θα
Βουντερτήμ-επί του εθνικού συγκροτή
προχωρήσει νιο τον ανώνσ της με το Έλ
ματος της Χιλής γιατί με αυτό τον τρόπο
Σαλβοντόρ. που θο γίνει το Σάββατο στο
η ομάδα του θα πάρει «1 δεύτερη θέση

Ελτσε. με βσσπ το συγκρότημα που νί
κησε την Αργεντινή 1-0

triον όμιλο της κσ· θσ περάσει στον επό-

νιακες δυνάμεις και η FAD απδΥΠΓ
σαν στα πυρά με ρουκέτες, μετέ
δω σε ο ραδιοσταθμός. Και πρόσδε
σε ότι οι συγκρούσεις αυτές προκό"
λεσαν πολλά θύματα μετοξύ του
πληθυσμού των γειτονικών συνοι
κιών και πολλές πυρκαίες
Καπνός έβγαινε και σήμερα τΟ
πρωί οπό ορισμένα κτίρια του
Πανεπιστημίου που χωρίζει πί
Ισραηλινές από τις Παλαιστινιακά
θέσεις στον τομέα αυτό.
Σύμφωνα με αστυνομικές ππγέί
του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί πέτυχΟΝ
να λάβουν θέση στο Σουείφστ. Η
πληροφορία, όμως αυτή δεν επιβε
βαιώθηκε από τους ανταποκριτές.
Σύμφωνα με τις εφημερίδες του
Λιβάνου, αντικειμενικός σκοπός των
Ισραηλινών δυνάμεων είναι το τμή
μα που συνδέει τις μονάδες τ ο υ ς κοι
που οδηγεί στα υψώματα του
Σουειφατ που περικλείουν το Xάλυ
τε και τις περιοχές που βρίσκονται
στα βουνό Ντόχα. νότια της Βηρυ
τού.

Δυιική Γερυανία είναι τόσο ανώτερη
μας ω«πε εχει σίγουρα «τερματίσει»
πρώτη στον όμιλό μας Σ' αυτή τουλάχι
στον τη φάση, πρώτοι θα είμαστε
εμείς...
Στη συνέχεια της «συνομιλίας» που
είχε με τους ρεπόρτερς το ένα από τα
δύο «αφεντικά* της Βουντέρτημ είπε
ακόμα ότι αντιμετωπίζει προβλήματα
στη συγκρότηση της ενδεκάδας Το πιό
σπουδαίο είναι η κατάσταση του Ομπερμέγιεμ που δεν πήρε μέρος οτις τελευ
ταίες προπονήσεις
Στο μεταξύ, το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί
στους
κόλπους της
Αυστρίας από τον τραοματισμό του μέ
σου της ελβετικής ομάδας Γιάρα έχει
λυθεί γιατί θο παίξει τουλάχιστον με τη
Χιλή ο μπαλοντέρ της Pantvt Βιέννης
Χέρμπερτ Βέμπερ
Εντυπωσιακός φάνηκε στους δημο
σιογράφους ο προπονητής της εθνικής
ΟμΟ&ας της Χιλής Λουίς Σαντιμπανέζ
όταν συναντήθηκε μαζί τους, στη πόλη
Οβίεάο.
Το παιχνίδι μας με την Αυστρία, είπε
ο Σαντιμπανέζ είναι καθοριστικά για το
μέλλον μας στο κύκλωμα των αγώνων
του 12ου Μουντιάλ .. Μετά τον αγώνα
μας με τη Βουντέρτημ θα ξέρουμε αν θα
πιινεχίσουμε στη δεύτερη φάση του
κυπέλλου ή θα αρχίσουμε να ετοιμά
ζουμε τις βαλίτσες μας για νιι γυρίσουμε
πρόωρα στην πατρίόα μας.
Οι Βρετανοί δημοσιογράφοι εντυ
πωσιάσθηκαν από τον πρώτη εμφάνιση
ιου εθνικού συγκροτήματος του Καμε
ρούν στο 12ο Μουντιάλ
οπόσπασε
ισοπαλία 0 -0 από την εθνική ομάδα του
Περού στο στάδιο της Λο Κομούνια αλλή οι συμπατριώτες τους Μπουκμαίηερς ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν
και μετό την ωραία αυτή εμφάνιση των
Αφρικανών να θεωρουν την ομάδα τους
αουτσάιντερ στην κατόκτηση του επά
θλου και για την τελική της επικράτηση π
-τύχη» είναι παντοίε 2 .0 0 0 προς 1
Αυτά σημπίνί. ρτ· άν καταθέσεις
πίιρσ στοίχημα για την κατόκτηση του
παγκοσμίου κυπέλλου 1982 από το
Καμερούν μιά λίρα, και στο τέλος η
αφρικανική αμάδα κυριαρχήσει, θα πά
ρει δώρο 2 .0 0 0 λίρες

ΑΛΛΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μ ετά τις τέσσερις εισηγήσεις
έγινε ένα μικρό διάλειμμα, κατά το
οποίο προσφέρθηκον από τανΔ ικη
γορικό Σύλλογο αναψυκτικό σ τους
ποριστομένους Στη συνέχεια δόθ η
κε ο λόγος σ ε όποιον ήθελε να ανα
πτύξει κάποια άποψη κοι νο κάνε·
κάποια πρόταση. Συγκεκριμένα
αυτοί που μίλησαν τόνισαν:
ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ
(δήμαρχος
Βέροιας)· Το πρόβλημα είναι κοινω
νικό και πολιτικό. Α π ό τις εισηγήσεις

έλλειψε η κύρια διάσταση του προ
βλήματος
ΔΟΥΔΟΣ Iδικηγόρος): Δ ιέφ υγε
από τους εισηγητές ότι σ ε περίοδο
οικονομικής κρίσης υπάρχει αύξησή
της εγκληματικότητας Λ είπουν κέν
τρα νεότητας. Η Εκκλησία να βοη
θήσει.
1
ΚΑΖΑ ΜΠΑΚΑΣ
(δικηγόρος):
Βασικό κέντρα εκμουλισμού της

νεοΛαίας ο κινηματογράφος και τα
κέντρα διασκεδάσεω ν ΙντισκοτέΚ,
σφαιριστήρια κλ.π.Ι.
ΜΑΤΡΑΤΖΗΣ
(Μαθητής
Λυκείου): 0 τρόπος λειτουργίας των
κέντρω ν διασκεδάσεω ν είναι άσχη
μος. Να γίνεται συχνότερος έλεγχος
από την αστυνομία. Η Εκκλησία
πρέπει να βοηθήσει τη νεολαία.
ΠΕΤΡΟΠΟ ΥΛΟΣ Iεπιθεωρητής
σωματικής αγωγής/: Ο αθλητισμός
νσ μ π ει στη ζωή των νέων. Να γί
νουν κέντρα νεότητας μ ε γυμναστι
κό κευρυχώριο».
ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ

¡μαθητής

Λυκείου) Ο νέος που έχει ενδιαφέ
ροντα στον πολιτιστικό τομέα και
στον αθλητισμό δ εν παρασύρετοι
σ τα έγκλημα και σ τη ν αντικοινωνική
συμπεριφορά.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (γυμναστής): Να
σπρώ ξουμε όσο μπορούμε τους
νέους μας στα γυμναστήρια
ΣΎΡΟΥΜΕΑ Σ (πρόεδρος οδοντια
τρικού συλλόγου): Να βάλουμε σ τό
χ ο την ίδρυση Κ έντρου Νεότητας
σ τη Βέροια κο» μάλιστα στην περιο
χή Φράγματος Αλιόκμονσ
ΣΜΥΡΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:
Να ιδρ υθ εί κσχολή γονέωνκ στη
Βέροια.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Β Α Θ ΙΑ Σ

Ανακοίνωση
Π ληροφ ορούμε τους γονείς τω ν μ α θ η 
τών πως οι εγγρ αφ ές της σχολικής περιό
δου 1 9 8 2 - 8 3 θ α γίνουν από 1 - 2 0 Σεπ τεμ
βρίου.
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Αγαπίδου Ε.
Αρσένης Α.
Δαραμήλα Ν.
Αδελφές Λαζόγκα

Νεοφύτου-Τ σεπελάκη

Σ τ α σ ιν ό π ο υ λ ο ς Π.

Π α π α γιάννη -Σ αζακ λίδου
φροντιστήριο Γαλλικών
φροντιστήριο Ιταλικών

—

Παράρτημα
της Δ.Κ.Δ. & Ν.
στο Νομό μας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Δ ΙΟ ΙΚ Ο ΥΣΑ ! ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα τον Νομού

Ημαθίας
Ιδρύθηκε και στο Νομό Ημα
θίας Παράρτημα της Δημοκρατικής
Κινησεως Δασκάλων και Νηπιαγω
γών και εξελέγη και η προσωρινή
διοικούσα επιτροπή.

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΜ Α
ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ
Αεροπλάνα και σιδηρόδρομοι
Τράπεζες και Οικοδόμοι

ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ
Χα λ κ ιδ η ς ΚΑΙ
“Αρ δ ι ν ο γ ι α ν η ς
ΤΠ γνωστή υπόθεση
.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17 (ΑΠΕ)

9|4όθ°7€Ρα αΠ° βούλευμα που
δι<ο ΠΚ6
ΓΓαΡαΓ,έΜοονται να
Η°·υν 1170 Τρ'ΡεΑέζ ΠλημμεW ;' aS'° θ £ ο σ °λονίκης Ο Γεώργ.
ζ0(π ^
πρόεδρος της ΠΑΕ
^
ν·α την γνωστή υπόθεση
κίας του ποδοσφαιριστή
■Ou
ΡΟκλή Ορφσνίδη και Β. Βαρδιγια ηθική αυτουργία στην
>ω δωροδοκία.
Στο
<0()θί
βούλευμο
αναφέρεται
^ ^ ρ ι σ τ ι κ ά ότι ο πρόεδρος της
¿ ^ Γ ° ιάς κ. Χαλκίδης ενήργησε
,^ ν π Ρ Ό ο μ ό της ΠΑΕ Παναθηυστ«Ρ0 από υπόσχεση που
(,,,- ΟΠρ τον όμιλο Βαρόινογιάννη
9η ,ον βοηθήσει στην κυβέρνη23θ(ν?0μίι το δάνειο που ζητούσε
ΐι, ®Θ·000 δρχ., για νο αξιοποιή»τηο0 ρεΥάλο οικόπεδο που είχε
Θίσσαλονίκη.

Αύξηση
ζητούν οι
δήμαρχοι και
κοινοτάρχες
απόφασή της η Δ.Ε. της
.¿ 'Η μ α θ ία ς ζητ€|· τον ανακαθο.
¿"^ΠΡν εξόδων παροστααης των
¡. ρΧουν και κοινοταρχών, με αύΛ ^ λ ά χ , σ τ ο ν κατό 25%, ώστε
■υ, να' δυνατόν να ανταποκρίνονστοιχειώδεις υποχρεώσεις

διαγωνισμός
τ°υ Συμβουλίου
τΠς Ευρώπης
V ^ *"ενική Γραμματεία του Συμlou της Ευρώπης ανακοίνωσε
,, ^ κ ε ιτ α , να διενεργήσει διαγω^'α την κάλυψη κενής διοικηΛ δέσης στη Δ/νση Περιβάλλον111,1 Αυτοδιοίκησης του Συμβου
λής Ευρώπης.
^ υ ' «νδιαφερόμενοι υποψήφιοι
να έχουν ηλικία μέχρι 35
j. ν κοι να υποβάλλουν τις αιτήτ^°υς μέχρι την 9 Ιουλίου 1982.
rç» 0 ειδικό έντυπο αιτήσεως και
^ Σχετική πληροφορία θα πρέΣ τή σουν από την παρακάτω
^

de la d iv is io n d u p e r 
so nn el
cû n s e il d e l e u r o p e

t .
B.P. No 431 RG
1>7006 STRASBOURG-CEDEX

Σε νέα ένταση από χθέςΛ» απεργιακέ9 κινητοποιή
σεις μεγάλων κλάδων εργαζομένων, ενώ παράλληλα η
κυβέρνηση αρνείται επίμονα να εγκαταλείψει την αδιάλ
λακτη στάση της απέναντι στα αιτήματά τους.
Ακίνητα παραμένουν απ' τις 3
χ θ ες το πρωί τα αεροπλάνα της
«Ολυμπιακής» και σήμερα οι σιδη
ρόδρομοι, με αποτέλεσμα την
ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων.
Στο μεταξύ, οι Τράπεζες είναι κοι
σήμερα κλειστές με την συνεχιζό
μενη απεργία των τραπεζικών.
•
Στις 3 το πρω ί άρχισε η
2 ωρη απεργία των ιπταμένων
συνοδώ ν - φροντιστών της «Ολυμ
πιακής» με αποτέλεσμα την πλήρη
αποδιοργάνωση τω ν δρομολογίων.
Η οπεργία των εργαζομένων στην
«Ολυμπιακή» αναμένεται να κλιμα
κωθεί αφού το Δ.Σ. της εταιρίας δή
λωσε ότι «δεν πρόκειται να προβεί
σε καμιά παραχώρηση». Ή δη για το
Σαββατοκύριακο οι συνοδοί φρον
τιστές
έχουν
προγραμματίσει
48ω ρη απεργία.
•
Σήμερα εξ άλλου, αρχίζει η
24ω ρη απεργία των σιδηροδρομι
κών, σε όλη τη χώρα παρά την έν
τονη προσπάθεια - όπως καταγγέλουν - του απεργοσπαστικού μηχα
νισμού της συνδικαλιστικής παρατάξεως του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή
τους οι σιδηροδρομικοί καταγγέAouv τη σχάση της διοικήσεως to n
o te .

•
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
της ΟΤΟΕ αποφάσισε τη συνέχιση και για σήμερα - της απερνίας στις
Τράπεζες. Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ κ.
Παφίλης δήλωσε στους δημοσιο
γράφους ότι «άν μέχρι την Κυριακή
δεν δοθεί λύση στα αιτήματα των
τραπεζοϋπαλλήλων θα προχωρή
σουν από την Δευτέρα σε άλλες
δυναμικώτερες μορφές απεργιακού
αγώνα». Η απόφαση για την συνέχι
ση της απεργίας λήφθηκε χθές στην
ΟΤΟΕ με ψήφους 58 έναντι 23.
ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Σε απεργία κατέρχεται στις 24
Ιουνίου στην Αθήνα τον Πειραιά και
τα περίχωρα η Ομοσπονδία Οικοδό-

Την συμπαράστασή της προς
τους Παλαιστινίους εκφράζει με
απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ημαθίας. Η απόφαση

ΣΤΑ ΦΥΛΑΚΙΑ

Όι Γ° ζ£«ίνημσ έγινε ην 7 η ώρα
^ ϋ Γ ΐ Ρ0 από μιά θαυμάσια δια«ί„ ' ρπό κδταπρασινους κάμπους
ί ^ ο γ , έ ς και με ενόιαμέσσυς σταΐφ,0 ' σε όμορφα χωριά και το
Σιόηρόκαστρο, φθάσομε
Μη- 070 Πορόϊα, αντικρύζονταςτο
»ί|0 ^ που προκάλεσε ρίγη συγκίΟιιτούε που σε κάποιο
φ« "Λ
,ν· σ'
σ αυτούς
πιό παληά στο άνθος της
^ τους. τυλιγμένοι στις χλαίνες
^νη
ΧΟυχουλίζοντας τα παγω«0 λερια τους με το δάκτυλο έτοι’■ σκανδάλη, παρακολουθουάγρυπνο βλέμμα τη χιονινΓ| 0Ρι°γραμμή. Χρόνια και χρό(ιν,ι π«Ρ0σαν οπό τότε, όμως η
ο ^ νΓίση δεν σβύνει, και τα επειΟγ
διαδέχονται το ένα το άλλο,
Γ ύ ^ ν π ο ε , ς μέσο στο πούλμαν.
»Τή .
12 το μεσημέρι φθάσομε
'''οίμ ' 007011*60 ΓΙοροϊων όπου μας
ο υ Υ«ινητική υποδοχή και
V * από μέρους τω ν ΑξιωμαΚα> Στρατιωτών του Στρατο

Ψ Η Φ ΙΣΜ Α ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Μοιράζει τις ευθύνες
Με πλειοψηφία 16 ψήφων το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε
χθές για την κρίση του Λιβάνου
κατεπείγον ψήφισμα που σημειώνει
σημαντική υποχώρηση από την
απερίφραστη καταδίκη της ισραηλινής επιδρομής με την δήλωση των
10 υπουργών εξωτερικών της ΕΟΚ
στην Βόννη.
Το ψήφισμα που προτάθηκε
από 4 συντηρητικά κόμματα του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σαν
συμβιβαστικό κείμενο συγκερα
σμού 5 σχεδίω ν ψηρίσμοτος παυ
^ ε ^ ^ ^ ι Μ
0^
^
όρο της Ευρωβουλής κ. Ντάνκερτ.
ισομερίζει τις ευθύνες γιο το δράμα
του Λιβάνου στους Παλαιστινίους
και την Συρία όσο και στους Ισραηλινούς και πραγματοποιεί ένα πμάλνπμα επιδρομέων και θυμάτων.
Με 106 ψήφους υπέρ, 9 0 κατά
και 1 3 αποχές, το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από τα συντηρητικά κόμμα
τα, αλλά εδίχασε τις παρατάξεις: Το
κατοψήφισαν ωρισμένοι συντηριτικοί ενώ ψηφίστηκε από ορισμένους
σοσιαλιστές, κυρίως Βρετανούς και
Γερμανούς, που δεν ακολούθησαν
την γραμμή της σοσιαλιστικής ομά
δας. Από τους Έλληνες ευρω βου
λευτές το ψήφισαν μόνο οι παρά
γοντες της Νέος Δημοκρατίας.

Συμπαράσταση
ΤΕΔΚ Ημαθίας
στους Παλαιστινίους

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
'ίγ Α·Γ*ν Κυριακή 6 Ιουνίου 1982 ο
ίΕ ^ 0 Γ ° Σ
ΦΙΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
'ή
επισκέφθηκε τα Ακριτι,Γ|0Ρ(ν °κ,α «ΠΡΟΜΑΧΩΝ» και
1501 ηρόσφερε πλούσια
ΙΧίς 1:01 ψυχαγωγία στους ακρίτας

μων. Και με ανακοίνωσή της καταγ
γέλλει την κυβέρνηση ότι, για μιά
ακόμη φορά, αγνοήθηκαν οι προτά
σεις της. για τον διορισμό εκπροσώ
πων της Ομοσπονδίας στο Διοικητι
κό Συμβούλιο του Επικουρικού της
Ταμείου.

πέδου. Μετά την διανομή τω ν δ ώ 
ρων του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» άρχισε το
ψυχαγωγικό πρόγραμμα του χορευ
τικού συγκροτήματος της Ν.Ε,Λ.Ε.
Τμήμα Βέροιας και Λάβας Κοζάνης,
υπό την Διεύθυνση της Λαογράφου
ΒΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ, και το οποίο
συνόδευσε μέρος της ορχήστρας
του Β'Σ.Σ. Κατά την εκτέλεση τοσ
προγράμματος, στρατιώτες και επι
σκέπτες χόρεψαν τους θαυμάσιους
ελληνικούς χορούς που ξανανιώ
νουν τους ανθρώπους και τονίζουν
την ελληνική λεβεντιά.
Την έναρξη του χορού έκανε
όπω ς πάντα η ακούραστο του
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» κ. ΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΟ
ΔΟΥΛΟΥ που απέσπασε πολλά χεοροκροτήμοτα, και ακόμη περισσότε
ρες ευχές να συνεχίσει το θαυμάσιο
έργυ της για πολλά χρόνια ακόμη·
Είναι αλήθειαπως η ηλικία της δεν
μετριέται με τα χρόνια.
0
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» στα πλαίσια
των οικονομικών του δυνατοτήτων,
εκπληρώνει πάντα κοτά το δυνατόν
τους σκοπούς της ιδρύσεώς του.
ένας από τους οποίους είναι και οι
βΐΊΐσκέψας σ^Ακριτικό Φυλάκια και
η προσφορά όώριυν κοι ψυχαγω
γίας στους ακρίτες μας.

έχει ως εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή της Τοπι
κής Έ νω σης Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Ημαθίας αφού έλαβε γνώση
της απροκάλυπτης στρατιωτικής
εισβολής των Ισραηλινών στο Λίβα
νο και της συστηματικής εξόντωσης
των Παλαιστινίων απο τους καινο
φανείς ζηλωτές του νοζιστικού
εθνικοσοσιαλισμού.
αποφασίζει
ομόφωνα:
Εκφράζει την πλήρη συμπαρά
στασή της - και τη συμποοάσταση
όλου του Δημοκρατικού Λαού της
Ημαθίας - προς το σκληρό δοκιμοζόμενο Παλαιστινιακό Λαό.
Καταγγέλλει τους αδίστακτους
σφαγείς της Σιών και τους υπερα
τλαντικούς πάτρωνες τους που κυνικά παρακολουθούν «εν αγαλλιάσει»
τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.
Ζητεί τη λύση του Παλαιστινια
κού προβλήματος σύμφωνα με τις
αρχές του διεθνούς δικαίου και τους
πόθους και τις προσδοκίες του
Παλαιστινιακού Λαού για λεύτερη
Πατρίδα και ειρηνική ζωή».

Τα αργυροχρυσοχοεια
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
Εκ ιτεριτροπής Βα κλείσουν και
ιιιιτό το καλοκαίρι τα αργυροχρυσο
χοεία της Βέροιας ως εξής.
Από 21 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
κλειστά Οα παραμείνουν τα καταστή
ματα: Γαβριηλίδη Χαρ., Αντωνίδη
Κυρ.. Δαβόρα Οκτ.. Γιαμά Π αν,
Παυλίδη Βασ. και Ντόκα Νικ.
Λπό δ-17 Ιούλιος·· Κ»«ν. Μπεκιαριδη, Αψών ΙΙελεκίδη. Σάββα Παναγιωτίδη, Ευαγγ. Τρανίδη, παν.
Φλιούκα, κων. Λαφάρα, Ιωάν. Κολτσακτδη, Ιωάν. Τρανίδη.

Στην ανακοίνωση της Ομο
σπονδίας Οικοδόμων καταγγέλλεται
Π Διοίκηση της Γ.Σ.Ε.Ε. ότι έχει
μετατραπεί σε πραγματικό εκφρα
στή της κυβερνητικής πολιτικής
όπως στις Τράπεζες.
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Απεργία κήρυξαν οι ιδιοκτήτες
μηχανημάτων χωματουργικών έρ
γων, γιατί οι μεν ιδιωτικές εργασίες
σταμάτησαν εντελώς, οι δε δημό
σιες εκτελούντοι με μηχανήματα
του Δημοσίου. Οι απεργοί συγκέν
τρωσαν τα μηχανήματα στην είσ
οδο της πόλεως. από την οδό προς
Αθήνας και τα ακινπττοποίησαν.
Ο κ. ΛΑΖΑΡΗΣ
Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να
συζητήσει
με
ενδιαφερόμενες
οργανώσεις για την τεχνική προσ
αρμογή της εισοδηματικής πολιτικής
σε ορισμένες περιπτώσεις, δήλωσε
προχθές ο υπουργός Συντονισμού
κ. Α. Λάζαρης, που όμως διευκρίνι
σε, ότι δεν πρόκειτοι να γίνει καμιά
υποχώρηση από την χαρσγμένη
εισοδηματική πολιτική
Με τις τεχνικές αυτές προσαρ
μογές ασχολήθηκε το Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας, το
οποίο συζήτησε ειδικώτερα μισθολογικά θέματα των τραπεζικών
—
Τ
— — ............

σιδηροδρομικήν κ.λ.π Η δήλωση
του κ. Λ άζαΛ αποτελεί στ?φή πρόσ
κληση των τρππεζικών γιο συζήτη
ση

ομόφω να
Ζητεί την τροποποίηση του
ασφαλιστικού κανονισμού του ΟΓΑ.
ώστε να καλύπτονται οι μεν ετήσιες
καλλιέργειες από της σποράς, οι δε
δενδροκαλλιέρνειες
της ανθο-

Συνέδριο
νέων
αγροτών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρχίζει σήμερα σε ξενοδοχείο της
Θεσ/νίκης το Ευρωπαϊκό Συνέδριο
νέων αγροτών που οργανώνεται
από την ΠουεΜήνια Ομοσπονδία
Αγροτικών Νεολαίων, μέλος της
κορυφαίος οργανώσεως τω ν αγρότών της ΕΟΚ·
Στο συνέδριο θα παραστούν στελέχη τΠς επιτροπής της ΕΟΚ αντι
προσωπείες από τις άλλες 9 χώ ρες
καθώς και αντιπροσωπείες από την
Ισπανία και Πορτογαλία.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η
μελέτη κοι προβολή των προβλημά
των τω ν μεσογειακών αγροτικών
περιοχών της ΕΟΚ Κοι η υποβολή
προτάσεων για τπν επίλυσή τους.
Την έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου που θα λήξει την Παρα
σκευή κλήθηκε να κηρύξει ο υπουρ
γός Γεωργίας κ- Κ. Σημίτης^
Το Γάββοτο οι σ ύ ν ε δ ρ ο , θ π επισ κ ε φ τ ο ΰ ν γεωργικές ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ 
σ ε ις και α γ ρ ο τικ ο ύ ς σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ο ύ ς
σ τη ν Κ εντρική Μ α κεδο νία.

«Συνάδελφε.
Χαιρετίζουμε θερμά τη δημιουργία
της Δ Κ Δ. & Ν που ιδρύθηκε και
παράλληλα δίνουμε σήμερα τη διακήρυ
ξή της, σαν στοιχείο πίστης στις αρχές
της και σαν ιδεολογικό πλαίαιο αναφο
ράς για τον καθένα μας, που μέσα του
παρά τους αποπροσανατολισμούς ιων
εγκάθετων ΔΟεδων του μείνε σπίθα
φλάγπςτης ιδέας της Δημοκρατίας συνη
φοσμένης και συνιιπάρχουσος με την
ιδέα της ελευθερίας

ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Οπως ανακοινώθηκε από την
Δώση Γεώργιος Ημαθίας για την
διακίνηση των ροδάκινων στις αγο
ρές του εσωτερικού είναι απαραίτη
το οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή
έμποροι να εφοδιάζονται πιστοποιη-

ΖΗΤΕΙ Η ΤΕΔΚ ΗΜ ΑΘΙΑΣ

Αποφασίζει

Η ιδρυτική διακήρυξη του
Παραρτήματος Ημαθίας της Δ Κ.Δ.
& Ν. είναι η εξής:

Κέντρα
ποιοτικού
Ελέγχου

Να τροποπόιηϋ€ΐ
ο κανονισμός
του Ο.Γ.Α.
Να τροποποιηθεί ο ασφαλιστι
κός κανονισμός του ΟΓΑ για την
καλύτερη ασφάλιση των γεωργικών
καλλιεργειών, ζητεί με απόφασή
της. που κοινοποίησε στον υπουργό
γεωργίας, τον διοικητή του ΟΓΑ.
τους αρχηγούς των κομμάτων, τους
βουλευτές τον Νομάρχη κοι τους
δημάρχους και κοινοτάρχες Ημα
θίας καθώς και προς την ΚΕΔΚΕ και
τον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας, η
Διοικούσα Επιτροπή της Τοπικής
Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ημαθίας.
Η απόφαση είναι η εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή της
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινο
τήτων Νομού Ημαθίας, μετά από τις
πρόσφατες ζημ'έί που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες του Νομού, εξ
αιτίας τηςκσκοκοιρίας.

Με την ευκαιρία της δημιουργίας της συνδικαλιστικής αυτής
οργάνωσης, η προσωρινή διοικού
σα επιτροπή έδω σε στην δημοσιό
τητα μακροσκελή διακήρυξη της,
στην οποία αναλύει τους λόγους
ίδρυσης της Δ.Κ.Δ. & Ν κοι αναφ έ
ρει τους σκοπούς της.

φορίας. καθώς κοι τη με όποιο άλλο
τρόπο συμπλήρωσή τοσ, για να
ασφαλίζονται οι καλλιέργειες - και
οι αγρότες - για κάθε περίπτωση και
σε όλα τα στάδια της παραγωγής»

τικό ποιοτικού ελεγχου από τους
γεωπόνους της υπηρεσίας μετά από
τον έλεγχο τον προϊόντος.
Κοτά την φετεινή περίοδο ο
ποιοτικός έλεγχος των ροδάκινων
που προορίζονται για την εσωτερι«ώ αγοοά ππο τους γεωπόνους ελετε σύμφωνα με τους κανόνες ποιο
τητσς.
Κέντρα ποιοτικού ελέγχου για
το Νομό μας ορίστηκαν το παρακά
τω:
• Βέροια:
Ψυγεία
ΑΓΡΕΞ
ΙΕΤΕΑΠ)
• Νάουσα: Κέντρα Ποιοτικού
Ελέγχου.
• Αλεξάνδρεια: Συσ ριο Ψυγεία
Ε.Γ.Σ. Αλεξανδρείας στο ΠΛστύ
• Μελίκη Γραφείο Τοπικού Γεω
πόνου.
Στα παραπάνω κέντρα θα βρί
σκονται γεωπόνοι τις εργάσιμες
ώρες καθώς κοι τις απογευματινές
μέχρι στις 8 μ.μ.

Σ αναγγελουμε με ιδιαίτερη χορό
την Ι&ρυαη παραρτήματος της Δ.Κ.Δ. &
Ν στο Νομό Ημαθίας γιατί niCTTEÚOUUt
ότι χρειόζετοι την ύπαρξή της για τις
ανησυχίες τους προβληματισμούς και
τις αμφισβητήσεις που σε διακατέχουν
τα τελευταία χρόνια, για το πού οδηγεί
σαι εσύ και ο συνδικαλισμός σου και η
Δημοκρατία κπτ επέκταση, αφού α συν
δικαλισμός είναι το ένα από τα τρίο βό
θρο της δημοκρατίας
Η Δ Κ Δ S Ν. θα σου δώσει τη
δυνατότερα ν' αγωνιστείς και ν' αντιοταθεις στους εκβιασμούς, τα καπελώμαω.
τους προππλοκισμαύς rou κόθ€ πατριάρχη της ΔΟΕ. ώστ€ νο κάνεις ηραγμσπκά
τοίΰ τις ελπίόες και τα όνειρά σου.
Τα τελευταία χρόνια και ακομεπερισαότερο σήμερα ο συνδικαλισμός
μος 0ρίσκεται στον υπηρεσία των κομ
μάτων. Έχε· χάσει τον αγωνιστικό του
χαρακτήρα κοι την άιεκδικητικότητά του.
Καθοδηγείται από εξωδιδασκαλικά κέν
τρα υπηρετεί τους αφέντες του και έχει
ταυτίσει τα συμφέροντα ταυ με τα αντίστοιχα του κυΡερνώντος κόμματος με
Papú τίμημα, το ξεπούλημα tou κλάδου
μας
Η Δ Κ.Δ & Ν. στοχεύει στην αγωνι
στική συσπείρωση Δασκάλων και
Νηπιαγωγών που πιστεύουν στη δύναμη
της πολιτικής του αυτόνομου συνδικαλι
σμού
πολιτικοποιημένος συνδικαλι
σμός - που απλώνεται σ ολοκληρο το
φάομο των πολιτικών δυνάμεων της χώ
ρος και όχι στον συνδικαλισμό τον εξαρτώμςνο uná την πολιτική <νός κόμματος,
πιστή στην πρχή ότι ας «όθί χώρο δουλ«ι6ς συνυπόρχουν πολίτςς μς αναφαί
ρετο το δικαίωμα νο επιλέγουν ελεύθε
ρα τον πολιτικό τοσς χώρο, αφού είναι
γνωστό ότι το οπωσδήποτε κόμμα αδυ
νατεί οπό τη φύση του να εκφράαει ή.
λίς τις πολιτικές τάσεις.
Μέαο ιιττο τον πολιτικοποιημένο
συνδικαλισμό ττόμ είνιτι όργανο κοινής
σιινιτττομένης γνώμης των μελών του.
με τήρηση της αρχής της διοδικασιας
του ανεμπόδιστου διαλόγου. Διεκόικεί
με συνεχή αγώνα τη βεΛτίωση όλνιν των
επιπέδων ζωής βιωτικό μορφωτικό πολιτιστικό κΑ π
Αγωνίζεται για τη συλλογική έκφρα
ση ενός πλάνου λύοης των προβλημά
των του κλάδου κοι βάζει την προοπτική
αναζήτησης μιάς ποιότητας ζωής του
συναδέλφου, αον λειτουργού κοι σαν
ανθρώπου.
Αποβλέπει στην ύπαρξη συντονι
σμένης φωνής που ν’ σκούγέται δυναμι
«ά σ’ όλα τα επίπεδο τοιι συνδικαλισμού
μος κοι ve προωθέι αποφασιστικό τα
γενικά «Οι ειδικό προβλήματα.
Επειδή το ξεπούλημα του συνδικαλι
σμού. είναι η μεγαλύτεοή σου ανησυχία,
η διακηρυσσόμενη κίνηση, θεωρεί βασι
κό ιης σκοπό, δυναμικές πρωτοβομλίες
και δραστηριότητες σ όλα το επίπεδα
κοινωνικής ζωής μέσα και έξω από τον
συνδικαλισμό, ενάνπα στην κοΟυπότα
ξη, τον αυταρχιομά. τον αρριβισμό και
τον χαμαιλεοντισμό, ενάντιο στο Διευ
θυντήριο και το κατεσιημένο των κότα
φερτζήδων της κάθε εποχής αγωνιστι
κότητα που εξασφαλίζεται σιην κίνηοη
απο το νεαρόν της ηλικίας των συνάδελ
φων. που πρωτοστατούν στην προσπά
θεια της δημιουργίας της
Συνάδελφε
Επειδή θο γίνει προσπάθεια ππσπροσονπτσλιομού με λασπολογία κοι
Δηλώνουμε απερίφραστο άτι σε ιέτοιου
είδους κήρυκες θα κάνουμε μεγάλη χά
ρη ον επαληθευτούν τα λεγόμενό τους
θα μος έχουν μάνιμα μέσο στο σύλ
λογό μος δυναμικά και οργανωμένα Η
κίνηοη αηοζπτά τον αγώνα και όχι τη
φυγή. Δεν θσ Αιηοτακτήσουμε όσο κι άν
το επιθυμούν αλλά θο πρλαίψουμε
Μέσο οπό δημοκρατική λειτουργική
μορφή και όομή η κίνηοη θα επιδιώξει
να φτάσει στους στόχους και σκοπούς
της
Με μέλη της. συναδέλφους ποε
έχουν την ιδιότητα του δασκολου με
οπουδήποτε σνεση εργασίας, δισοισμέ
νσι ή αδιόριστοι
Με όιοικηπκο της όργανα εκλειμενρ από συγκέντρωση. Κοι με επιτροπές
οροοης κστά τομέα προβλημάτων.
Η ίδρυση κίνησης είναι για τον
«αθένο μος προσφορά για τον αγώνο
της νίκης tou συνδικαλισμού, και της
επογνελματικής αξιοπρειιειος μας. προ·
Συνέχεια στην 4η

Ετοιμάζεται το δ€τές
πρόγραμμα ανάπτυξης
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜ ΑΡΧΙΑΚΟ
Από την Τρίτη 15 Ιουνίου το
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας
εξετάζει τις εισηγήσεις των επιτρο
πών για την διαμόρφωση οριστικών
προτάσεων για το πενταετές πρό
γραμμα οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης.
Σχετικά από την Νομαρχία Ημα
θίας ανακοινώθηκαν το εξής:
«Τα διακόσια ογδόντα (280)
άτομα που ασχολήθηκαν χωρισμέ
να σε ένδεκα τομείς, για την επεξερ
γασία των προτάσεων και εισηγή
σεων ίων μαζικών φορέων, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
παραγωγικών τάξεων για το πενταε
τές πρόγραμμα 1983-1987 παρέδοσον τις εισηγήσεις τους στο συν

Η ώρα
προσέλ€υσης
υποψηφίων
για τα Α.Ε.Ι.
Αρχίζουν από σήμερα Παρα
σκευή 18 Ιουνίου οι γενικές εισιτήριες εξετάσεις για τις ανώτατες σχο
λές ( 10%) και ειδικών μαθημάτων
για ανώτατες και ανώτερες σχολές
(παλαιό και νέο σύστημα),
Ό πω ς έγινε γνωστό οι υποψή
φιοι πρέπει να προσέλθουν σήμερα
πρώτη μέρο στις 8 το πρωί και την
ίδια ώρα (8 το πρωί) πρέπει να
προσέρχονται όλες τις μέρες που
εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα (ξέ
νη γλώσση κοι σχέδιο) αντί της 9 ιο
πρωί πομ είχε αρχκύ ανακοινωθεί
Τις υπόλοιπες μ£ρές η προσέλευση
των υποψηφίων είναι η 8.30 πρωί
νή.

τονιστικό συμβούλιο το οποίο οφού
τις επεξεργάστηκε τ (ς έθεσε υπόψη
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την
τελική διαμόρφωση κοι έγκρισή
τους.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, σε
ανοικτές συνεδριάσεις με την
παρουσία των μελών του συντονι
στικού συμβουλίου, του τύπου και

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
εκπρόσωπων του Τεχνικού Επιμέλητηρίου
άρχισε
από
χθές
115-6-82) σε αλλεπάλληλες συνε
δριάσεις να εξετάζει μιά προς μιο τις
εισηγήσεις σε σχέση μ ί τις προτά
σεις ιων φορέω ν και διαμορφώνει
σε ιελική φάση υ ς οριστικές "ουιάσεις για το πενταετές πρόγραμμα
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ

ξης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS
Α ν α γ ν ω ρ ισ μ έ ν η κ α ι σ α ν ο μ ά δ α π α ρ α γ ω γ ώ ν σ α ς
γ ν ω ρ ίζ ε ι ό τ ι δ έ χ ε τ α ι δ η λ ώ σ ε ις γ ια δ ια κ ίν η σ η ρ ο δ ά κ ι
ν ω ν μ ε τ ο υ ς ίδ ιο υ ς ό ρ ο υ ς π ρ ο μ ή θ ε ια ς μ ε τ ις ε ν ώ σ ε ις
γ ε ω ρ γ ικ ώ ν σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν .
Ε π ίσ η ς σ α ς κ ά ν ο υ μ ε γ ν ω σ τ ό ό τ ι μ ε τ η ν π ρ ο σ κ ό 
μ ισ η τ ω ν ρ ο δ ά κ ι ν ω ν θα κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή
s

Ο ι δ η λ ώ σ ε ις θα γίν«
,α θ ε μ έ ρ α uno τ ις 8 π .μ .
7 μ.μ. σ τ α γ ρ α φ ε ία τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς Ε . Σ τ α θ μ ό ς

Βέροιας τηλ. 24204 · 23311

23223.
Από την διαχΗρκηι
1

■ΛIΔΑ 2

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ενός βουλευτή μας το μικρό
όνομα — Προσωπική αντωνυμία.
2. Η μεγαλύτερη... μισή λίμνη Αυτή μας τραγουδάει Ιαντίστρ ).
3. Τέτοια οδός υπάρχει και στη
Νάουσα.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4. Στα μαστορικό βρίσκονται στη...
1. Δόξασε τα χρώματα της ποδο
μέση — Γυναικείο όνομα στην
σφαιρικής Νάουσας.
Τουρκία (αντίστρ.)
2. Γίνεται από σταφύλια ίκαθ ) — 5. Η δουλειά του ν' ανεβοκατεβαίΤρόπος εξαναγκασμού.
νει.
3.
' Ετσι χαραλτηρίζεται ο τυρανικός
6 Νότα βυζαντινή — Χορός άν
άνθρωπος.
ξαναδιαβαστεί (αντίστρ.).
4 Σύνδεσμος της δημοτικής 7. Της νιότης λέξη — Μάρκα φορ
Φανερώνει αναστεναγμό ή π ό
τηγών αυτοκινήτων - Αρχικά
νο.
που... πετούν.
5 Έ χ ει κάθε φίδι (πληθ.) — Έ γ ρ α 
8 Χρησιμοποιήθηκαν στην επανά
ψε τον «Αρχισιδηρουργό».
σταση του 2 1 .
β. Επίρρημα τόπου στην καθα
9. Επιφώνημα κοροϊδίας - Και γι'
ρεύουσα (αντίστρ.) — Πρόθεση
αυτά υπάρχει τμήμα στην Χωρο
τπε Αηυστικής.
φυλακή.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ 2. ΑΥΛΟΚΟΛΑΞ 3. ΤΣΕΚΑΡΩ 4 ΡΕ) ΑΤΑΓ 5. ΟΙΑΡΗ - ΟΛΟ 6 . VI - ΤΣΙΝ 7. ΣΤΑΡ - ΜΩ 8 .
ΣΠΑΣΤΙΚΟΣ 9 ΟΠΛΑ - ΑΡΣΗ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΚΑΤΡΟΥΤΣΟ 2 ΛΥΣΕΙΣ - ΠΠ 3. ΗΛΕΙΑ - ΣΑΛ 4. ΡΟΚ ΡΑΤΣΑ 5. ΟΚΑ - ΑΤ 6 . ΝΟΡΑ (Βαλσάμη) — ΤΡΙΑ 7. Ο ΛΩΤΟΣ
- ΚαπάΡο 8 . ΜΑ - ΑΛΙΜΟΣ 9. ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
5.50
5.08
5.30
5.40

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.06 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
7.35 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
5.05 01 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
5.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ -82)
11.46 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

5.00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β.15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
8.00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
8 30 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΜΑΘΑΙΝΕ
•
Στα περίχωρα του Λονδίνου
μια νέα. που έκανε ιππασία σε ένα
δάσος έπεσε και λιποθύμησε.
' Ενας νεαρός που έτυχε να περ
νάει από κεί. της έκανε τεχνητή ανα
πνοή «στόμα με στόμα*. Η νέο
συνήλθε και οι δυό αγαπήθηκαν.
Τώρα ετοιμάζονται να παντρευτούν.
Μόνος όρος για το γάμο ήταν να
μην ξανακάνει ιππασία η κοπέλα,
γιατί ο νεαρός ανησυχεί για τη
σωματική της ακεραιότητα...
•
Αντο πρωί που ξυπνάτε
ύστερα από ένα καλό 8 ωρο ύπνο,
όεν αισθάνεσθε και τόσο καλά μπο
ρεί να μη φταίει ούτε το κρεβάτι σας
ούτε η γυναίκα σος. Η εξήγηση μπο
ρεί να είναι ότι πάσχετε από αναι
μία Η αναιμία είναι μιά πολύ διαδε
δομένη πάθηση και. στη γενικότητά
τη ς μπορεί να ορισθεί σαν η κατά
σταση εκείνη, στην οποία η ικανό
τητα του αίματος νσ μεταφέρει το
οξυγόνο στους διάφορους ιστούς
του σώμοτος είναι περιορισμένη.
Το οξυγόνο μεταφέρεται από
τους πνεύμονες στους διάφορους
ιστούς με τα ερυθρά αιμοσφαίρια το
οποία τοδεσμεύουν σε μιά ασταθή
ένωση του σιδήρου και το αποδε
σμεύουν εκεί που χρειάζεται, μέσα
στον οργανισμό για την τροφοδότη
ση τω ν καύσεων. Γι αυτό το συνηθέστερο σημάδι της αναιμίας είναι ο
περιορισμένος αριθμός ερυθρώ ν

11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ραδ.οταξί

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 0 Ιουνίου 1982 στον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της προσφι
λούς μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για να ενώ
σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Ο σύζυγος - τα τέκνα - οι εγγονοί
Η δεξίωση θα γίνει στο Ζαχαροπλαστείο «ΕΛΥΖΕ».

ΤβΙβίιιηΙίθη
ΟοΙοηηΐθςθ

Ν8

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

1982

Του ΔΗ Μ. KO ΥΜΟ Υ Σ Η ----7. Ενας
μυθικός
κιθαρωδός
Ιαντίστρ.) — Το λοιπόν της
αρχαίας.
8 . Αρχαίο νόμισμα στη γενική
Ιαντίστρ.) — Ενας είναι, αλλά
εδώ αντίστροφος.
9 Επαιξε κάποτε στον Ολυμπιακό
— Κ.Γ αυτή μετριέται.

•

Παρασκευή 18 loovlou

«ΛΑΟΣ»

Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Α πόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εΙκόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρ ή γο ρ ο service
Τ ηλεχειριστής υπερύθρω ν - 32 καναλιών

6 2 .5 55-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 41-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
-----Πλ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

αιμοσφαιρίων στο αίμα που. στις
0αρ€ΐές πΕριπτώσ^ις γ·ν€ται αντιλη
πτός από το κίτρινο χρώμα του
προσώπου του ανθρώπου που πάσχει από αναιμία Όμως ο μικρός
αριθμός ερυθρώ ν αιμοσφαιρίων
δεν είναι πάντοτε απαραίτητος.
Αναιμία μπορεί να έχει και κάνεις με
κανονικό δείκτη ερυθρών, άν δεν
έχει τον απαιτούμενο σίδηρο στον
οργανιομό του, μιά και ónuij είπαμε
ο σίδηρος είναι το ενεργό στοιχείο
των ερυθρώ ν αιμοσφαιρίων. Η
αναιμία μπορεί να σας κάνει να
αισθάνεσθε «χάλια χωρίς λόγο». Γι
αυτό άν δεν αισθάνεσθε εντελώς
καλό και δεν υπάρχει λόγος μην
ομελήτε να πάτε στο γιατρό σας.
Μιά ειδική αγωγή μπορεί να σας
βοηθήσει να ξεπερόσετε ένα πρό
βλημα που κσιγοτρώει» το κέφι σας.
•
Ο Νρομένικο Τσιμαρόζα, ο
διάσημος Ιταλός συνθέτης του
18ου αιώνα - από τα πιό γνωστά
έργα του οποίου είναι ο «Μυστικός
γόμος» - δεν κατόρθωνε να συνθέ
σει. άν δεν είχε γύρω από το πιάνο
του δεκάδες άτομα που θορυβού
σαν σον δαιμονισμένοι. Τις καλύτε
ρες σονάτες του και αρκετές καντά
δες τις αυνέθεσ ε κατά τη διάρκεια
ολονυκτίων γλενπών. κατά τα οποία
παρακαλούσε τους καλεσμένους
του να κάνουν όσο περισσότερο
θόρυβο μπορούσαν)
•
Σύμφωνα με τη νομοθεσία
του Δράκοντα που στάθηκε ονομαστή για την αυστηρότητά τους οι
ξενοδόχοι στα χάνια τους ήταν υπο
χρεωμένοι να πουλάνε νερωμένο
κρασί.
•
Στη γέφυρα που είναι πάνω
στη διώρυγα Μάρ του Κασμίρ. βρί
σκονται μαγαζιά nou πουλάνε διά
φορα είδη. Πρόκειται, έστω και
αθέλητα για ένα αρκετά πιστό αντίγραφοδύο περίφημων προτύπων:
του Ριάλτο της Βενετίας και του
πόντε Βέκκιο της Φλωρεντίας.

•
Τα άγουρα χρόνια είναι φλό
γα. Οι πρεσβύτεροι, συχνά αυτή τη
φλόγα τη θεω ρούν προνόμιο και τη
μακαρίζουν. Αλλά η φλόγα δεφωτίζει μονόχα,πυρπολεί κιόλας κατα
καίει και μεταμορφώνει σε στάχτη...

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοίνωση
Πληροφορούμ€ τους γονείς των μαθη
τών πως οι εγγραφές της σχολικής περιό
δου 1 9 8 2 -8 3 θα γίνουν από 1 -2 0 Σεπτεμ
βρίου.
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Αγαπίόου Ε.
Δαραμήλα Ν.
Αδελφές Λαζόγκα
Νεοφύτου-Τσεπελάκη

Στασινόπουλος Π.
Παπαγιάννη-ΣαζακΛίδου
Φροντιστήριο Γαλλικών
Φροντιστήριο Ιταλικών

Ρεκτιφιέ
TΠείρα.
E LΤεχνολογία.
E F UNK
EN
Εφεύρεση
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

8 6 0 Ο Ρωσοτουρκικώς στοΛος εισέρ
χεται στο Βόσπορο, λεηλατεί τις
ακτές του και εν συνεχεία επιτί
θεται κατά της Κωνσταντινουπό
λεως. Λόγω θαλασσοταραχής
παθαίνει σοβαρές καταστροφές
και έτσι εξαναγκάσθηκε ν* απο
χωρήσει.
1821 0· κάτοικοι των Καλαρρυτών.
Ηπείρου κηρύσσουν την επανά
σταση κατά των Τούρκων.
1 9 1 3 Αφυύ πρνήθηκαν οι Βούλγαροι ν'
αποσύρουν τα τμήματά τους αττό
την ΘεσΛ/'ικη η ΜΜεραρχία ύστε
ρα από ολονυκτια συμπλοκή τα
εξαναγκάζει σε παράδοση.
1980 Δεξιοί Βολιβιανοι αγρότες που
ζητούν νσ διώξουν τον Αμερικσ
νό πρεσβευτή από τη χώρα τους
μπήκαν στο αμερικάνικο προξε
νείο της Λά Πάζ προκαλώντας
καταστροφές σε έπιπλα, φακέ
λους και αντικείμενα των κτιρίων.
1981 Οδομαχίες ξεσποσαν σε φτωχο
γειτονιό του ΚαΤρου, έπειτα από
θρησκευτικές ταραχές που είχαν
σαν αποτέλεσμα νο χάσουν τη
ζωή τους δύο άτομα και να τραυματισθουν 31
1981 Εγινε η πρώτη εγχείρηση καρόιος
σε έμβρυα με επικεφαλής τον δρ.
Τόμας Κερένυ της γυνοικολογικής κλινικής του νοσοκομείου
«Ό ρος Σινά» της Νέας Υόρκης.
Α ρ ιθ μ ό ς 41 Π

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΓΗΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
0 παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Θεο
λόγου Γσορμπατζίδης ως επί της εκτελέσεως τοιούτος δηλοποιώ ότι την (4ην)
τετάρτην του μηνός Ιουλίου 1982 έτους
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Τριλόφω Ημαθίας και εις το κοινοτικόν κατά
στημα Τριλόφου Ημαθίας ως συνήθη
τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον της
Συμβολαιογράφου Βέροιας Σοφίας Μπονόνου ως επί του πλειστηριασμού υπαλ
λήλου η τούτου κωλυόμενου ενώπιον
του νομίμου αναπληρωτού του τη επι
σπεύσει της δσνειστρίος εν Αθήνσις
εδρευούσης Α,Ε υπό την επωνυμίαν
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ». νομίμως εκπρο
σωπούμενης δικαιούμενης λαμβάνειν
παρά του οφειλέτου της Νικολάου
Αντωνίου Χορίση κατοίκου Τριλόφου το
επιτασσόμενον ποσόν των δραχμών
185.092 νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον ποραννελίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 1 5 0 0 και πάντα τα λοιπό έξοδα
εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι
πέρατος αυτού, δυνάμει και προς εκτελεσιν των υπ' οριθμ. 387, 46 8 ,
4 7 2 /1 9 7 8 δ/νών πληρωμήςτομ κ Ειρηνοδικού Βέροιας και των σχετικών προς
τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεισών
επιταγών προς πληρυιμήν ως τούτο δείκνυτοι εκ των υπ’ οριθμ. 8301 Β,
8302 Β, 8 3 0 3 Β /5 -5 -1 982 εκθέσεων
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού
των εν Βέροια Πρωτοδικών Δημητρίου
Τσορμπατζίδη εκτίθενται εις δημόσιον
αναγκαστικόν πλειστηριοσμόν τα κάτω
θι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτου
κατοσχεθέντα δυνάμει της υπ' οριθμ.
4 1 1 0 /1 0 -5 -1 9 8 2 κατασχετήριου εκθέΟννυ>, ^Ιυν, · >τ441« · ω τ ·ι
-,ρ, « · ο ν I
πεδον ολικής εκτάσεως 517 τ.μ. κείμε
νον εντός του χωρίου Τρίλοφος της Κοι
νότητας Τριλόφου και της περιφέρειας
του Ειρηνοδικείου Βέροιας μετά των επ
αυτού κτισμάτων και παραρτημάτων
ήτοι μιας όιορόφου οικοδομής αποτελουμένης εκ του ισογείου ορόφου χρηοιμεύοντος ως αποθήκη κοι του σνωγείου ορόφου χρησιμεύοντος ως κατοι
κία περιλομβάνουσα 2 δωμάτια, χώλ και
κουζίνας, είναι κεραμοσκεπές και έχει
ηλεκτρική κοι υδραυλική εγκατάσταση
κοι είναι εκτισμένη επί εμβοόού 8 0 τ.μ.
περίπου. Επίσης υπάρχει υπόστεγο και
οικογενειακός φούρνος Το όλο οικόπεόον συνορεύει με δημόσιο δρόμο προς
Φυτειά και με οικόπεδο Αντωνίου
Γκουντάρο, με Αφούς Στάθη κοι Γκιλιοπούλου. Τούτο κατέχει ο καθ' ού δυνά
μει του υπ' αριθμ. 2 0 2 0 1 /8 1 πτλου της
Δ/νσεως Γεωργίας Ν Ημαθίας μετογραφέν εν τόμω 5 0 αριθμ 52 και εξετιμδθη αντίδραχυών 6 0 0 .0 0 0 .

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενπ τοιαύτη του 1'2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κστοσχεθέντων ήτοι δρχ. 300.000
Η κοτακύρωσις γενήσεται εις τον προσΦέροντο την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον πλειοδότην την 12πν ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυιατς τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όσης δικαιούται όπως ζητή
σει κοι λόβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούτσι
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητό ή νο καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γροφείον

m e r m e s ΤΜ
Δροσερή β€ράντα
Η δροσιά είναι ότι πιό περιζήτη
το τώρο το καλοκαίρι. Στην πόλη και
στην εξοχή, όλοι την αναζητούν και
προσπαθούν να την βάλουν στο
σπίτι τους.
Στο σπίτι περνάμε τις περισσό
τερες ώ ρες μας. Γι outô πρέπει να
επισημάνουμε όλα όσα μπορούν ν
αλλάξουν για να νίνει το περιβάλλον
μας πιό καλοκαιρινό.
Σας προτείνουμε άν...
•
Αν
διαθέτετε
μεγάλη
βεράντα, γιατί vu μην την εξοπλίσε
τε κατάλληλα, ώστε va yivei το
υπαίθριο δωμάτιο του σπιτιού: Για
να την απομονώσετε από τα γειτο
νικά διαμερίσματα, χρησιμοποιήστε
αναρριχητικά φυτά
Τολμήστε ακόμα και ειδικές
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομίζων κοι τα σχετικόν γραμμάτιον εις τον
επί του πλειστηρισσμού υπάλληλον, άλ
λως ενερνηθήσετοι αναπλειστηριασμός
κατ αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπροχθεί παρ' ουτού οναγκαστικώς
και δισ προσωπικής του κρστήσεως Εις
περίτττωσιν μη εμφονισεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Το κηρύκειο δικαιώματα ως
και του επί τρυ πλειστηριασμού υπαλλή
λου βορύνουσιν τον τελευταίοι πλειο
δότην. Το φερέγγυοι· ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόυενοι νο γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηρισσθησομένης ως άνω περιουσίας όπως προσέλθουν κοι πλειοδοτήσωσιν «ατό την εν
ορχή του παρόντος οριζομένπν ημέραν
και ώρον.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

κατασκευές που θα σας απομονώ"
σουν από τους γείτονές αας. Τέντες
πάγκοι και έπιπλα βεράντας θα εξο
πλίσουν το «δωμάτιο» αυτό, ό000
μπορείτε να μένετε για ξεκούροΟΊ
τις ώ ρες της δροσιάς. Φυσικό, σπο·
ραίτητο συμπλήρωμα, θα είναι Λ
φυτά
Και μην ξεχνάτε ότι:
•
Τα έπιπλα της βεράνώΐ
χρειάζονται ειδική περιποίηση·
είναι από ψάθα ή μπαμπού, να τ°
καθαρίζετε με μιά βούρτσα βουτηΥ"
μένη σε σσπουνάόα και ξεπλένΠ*
με νερό κοθορό. Σκουπίζετε κ®
αφήνετε να στεγνώσουν στον θέρο·
•
Τσ μεταλλικό έπιπλο θέλΟΐί»
καλό ξεσκόνισμα και πλύσιμο Μ{
σσπουνάόα. Ξεπλενετε και σκου^
ζετε. Αν σκουριάζουν, αφοιρ®^
τους λεκέδες ττις σκουριάς μείΥ°
ειδικό προϊόν του εμπορίου. Βάψι£
με προϊόν κατά της σκουριάς *01
κοτοπιν με κοινή μπογιά.
•
Τομάρμαρο - συχνά μάρΡ0"
ρο έχουν και τα τροπέζια της βεΡ^"
τας - χρειάζεται συχνά πλύσιμο
χλιαρό νερό και πράσινο σαπούΥ*·
Ένα πανί βρεγμένο με αμμώ**0
οπομακρύνει τις σκιές.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
•

' Ε νας δ ικ η ν ό ρ ο ς θ έ λ ο ν τ α ς 'ί° ;

εμποδίσει τον γυιό του που πήγά1**
ένα βράδυ νο γλεντήσει, επικοδ» 1
σθηκε τον Λίλνολν.
— Ακούσε ποιδί μου, ο ΛίνκΟ*
στην ηλικία σου μελετούσε 4“®* 1
βράδυ νομικό.
Ο γυιός του χασμουρήθηκα
— Σύμφωνοι πατέρα, όταν
(
έφτασε στην ηλικία σου, είχε V*®*
Πρόεδρος των Ηνωμένων ΠΟ^*"
τειώνί

Η μέθοδος
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
Α μεση Δ ρ άση
121
Ο.Τ.Ε. (βλάβες!
199
Π υροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ
2 2 222
Π υροσβεστική
2 2 .5 0 5
Νοσοκομείο
P e n . <fx*.±p~r\
125
Ύ δρευση
25.749
ΟΣ.Ε. (σταθμός)
24.444

Δυο ταβερνόβιοι συζητούν
τακτικό πρόβλημά τους: πώς 7®®
υποδέχονται οι γυναίκες τους
σπίτι όταν γυρίζουν εκεί αργά *
μεθυσμένοι:
¡¡*
— Για μένα λέει ο ένας δεν υΊ"^
χει τέτοιο πρόβλημα. Ά ν κοιμ
δε μ€ παίρνω «ίδηαη κι άν δεν λ
μσται. κουβέντα δεν ξεστορίζω-

ΓΙΟ ΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟ Υ 82
3ήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο
ΡΟΔΟΧΩΡΙ Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
■*

\
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
ΚΑΘΕ ΚΑΧΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤθΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΘΑ ΤΟ ΒΡΗΤΕ ΑΓΝΟΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

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

Μπουτίκ

FEMME

Μητροπόλεως 49 - ΒΕΡΟΙΑ

Μ Η ΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑ Γ.χρΥ Η Τ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

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

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

Ε. Μ Π Ο Υ Τ Ζ Ο Λ Α Σ & Σ ΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 THA.25A44J62.450
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

ΒΕΡΟΙΑ

Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΜΟΔΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

RΛΑΟΣ»

Ποροοκίυή 18 Ιουνίου 1982

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΕΡ
Ενινε την Δευτέρο 14 Ιουνίου
ώρο 8.30 μ.μ. η πρώτη συνε„[',ησΊ τ0υ νέου Δ.Σ. του Φιλίππου.
^ ^ * Ι0ΨΠΦών σύμβουλος κ. Παυ°Ίς κόλεοε τα μέλη να συνέλν· για τον καταμερισμό των θέ6Ίΐν, στο Δ.Σ. Απούσιαζε μόνο ο κ.
^Ονάδης Ηρακλής
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι
’'ϊξής:
Πρόεδρ0ς Παυλίδης ΧαράλαμύΟς
λ Αντιπρόεδρος με αρμοόιότη*ί<ττα τμήματα: Μπάσκετ. Βόλλεμ:
!?'
Βορών Καναβός ΔημήΊΊς.
“ Αντιπρόεδρος, με αρμοδιό° Τα τόΠμοτα: Χάντ-Μπώλ,
«>υ και Ενόργανου Ρούσσος
Η ένη ς
■ίνικός Γραμματέας και Έφο1 δημοσίων Σχέσεων Οικονομά-

Στέφανος.
-^ ο μ ία ς και υπεύθυνος υλικού
°^°Υόλος Μανώλης.
Εφορος Στίβου και Ά ρσεω ς
Καλογήρου Μανώλης.
Εφοροι
Βόλλεϋ
Κανδύλας
Τ 'ΡΊς. Ριμπός Ιορδάνης.
Εφορος Μπάσκετ Τούσας Γιάν. Εφορος Χάντ-Μπώλ Γεωργιά** Βρακλής.
Γ Εφορος Ενοργάνου Μιχαηλίδης
(<ιρνι0ς.

* Παράλληλα σύμφωνα με το άρΓ* 17 του καταστατικού του Συλ! / 0υ· δημιουργήθηκαν και επιτρο5 από μέλη του Συλλόγου, που θα
"’''“ήσουν τους εφόρους στο τμήΙ'οτά τους.
1) Εππροπή Στίβου: ΚουτσουΑριστοτέλης,
Τσακιρΐδης
'Ό'άκος, Βόλκος Βασίλης.
2) Επιτροπή Βόλλεϋ: Μιόήρο-

1 ®υ Χαράλαμπος.
2) Επιτροπή Μπάσκετ: Σχοινιώ"Κ Γιάννης - ΓκαλαΤτσης Στέργιος.
Επιτροπή
Χάντ-Μπώλ:

Γαβρίηλίδης Γεώργιος.
5) Επιτροπή Ενοργάνου; Βουτσάς Αγγελος Λιάπης Σωτήρης.
6 ) Επιτροπή Ά ρσεω ς Βαρών;
Τσακιρΐδης Κυριάκος.
Ετσι ο Φίλιππος πλαισιώθηκε
από πολλούς και δραστήριους
ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν
στη νέα του εξόρμηση, για την
εδραίωση αυτών που πέτυχε μέχρι
τώρα και την παραπέρα άνοδό του,
στον αθλητικό χώρο της πατρίδας
μας.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
* Τελικά το
γήπεδο
της
Βέροιας τιμωρήθηκε με 3 αγωνιεπι
κές οι ευχές των ανθρώπων της
Ο.Χ.Ε., δεν έπιασον 0 κύριος Κουλούρης, κατάλαβε με τί ανθρώπους
είχε να κάνει και τους επέστρεψε πί
σω, σαν απαράδεκτος τις προτάσεις
τους για 12 αγωνιεπικές και μαζύ μ'
αυτές και τις ευχές τους για 5 χρό
νια τιμωρία. "Ετσι από την νέα
περίοδο ο Φίλιππος θα αγωνίζεται
και πάλι επην έδρα του. Μέσα σε
ένα διήμερο ο Φίλιππος εκτίει την
ποινή. Σήμερα 18/6 παίζει τον αναβληθέντα αγώνα με τον Αθηναϊκό.
Το παιχνίδι θα γίνει επην Κατερίνη,
στις 7.00 μ.μ. Αύριο 19/6 δίνει δύο
αγώνες. Στην Νάουσα η γυναικεία
ομάδα παίζει με τον Μ. Αλέξανδρο
Γιαννιτσών επις 6.00 μ.μ. Στη
Θεσ/νίκη η ανδρική παίζει με τον
Αμύντα στις 9 .0 0 μ.μ. στο Παλαί ντε
Σπόρ. Τα τρία αυτά παιχνίδια ήταν

Τ α θ έμ α τα
τον Φ ιλίπ π ο υ
έγρ α ψ ε ο
Σ τ . Ο ικ ο ν ο υ ό π ο υ λ ο ς

να γίνουν επη Βέροια. Τέλος την
Δευτέρα 21 /6 παίζει πάλι στο Παλαί
ντε Σπόρ με τον BAO.
★
Την Τετάρτη 9/6 ο γράφων
ίκπροσωπώντας τον Σύλλογο αποΛογήθηκε επο Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. για τα
JfcyovÓTa και τις κατηγορίες «της
Βθμμορίας» (Διαιτητών, ΓυμνασίαρΡ>υ. Χρονομέτρη και παρεπηρητή)
Μυν Αθηναίων, επον αγώνα Φιλίπ>Υου - Ιωνικού. Μετά την ανάγνωση
*ου κειμένου - της επτολογίας - ένας
λαϊκός τύπος, μέλος του Δ.Σ. της
ΟΧΕ και πρόεδρος του Καμμστερού. είπε: «Αυτόν τον άνθρωπο τον
φέραμε για να απολογηθεί ή για να
μας κατηγορήσει». Νομίζω ότι αυτή
η φράση τα λέει όλα. 0 Φίλιππος
δεν ήταν κατηγορούμενος - δεν
μπορούσε να είναι - ο Φίλιππος
ήταν, είναι και θα είναι πάντα κατή
γορος απέναντι στους ανθρώπους
αυτούς.
★
Γίνονται το Σάββατο, πρωϊ
και απόγευμα οι τελικοί αγώνες του
εφηβικού πρωταθλήματος Μπά
σκετ. Το πρωί ο Φίλιππος παίζει με
τον Αρχέλαο επις 11.30. ‘Αν νικήσει
θα παίξει στον τελικό το απόγευμα
επις 7.30 μ.μ. με τον νικητή του
αγώνα Πιερικού - Εθνικού.
•
Κέρδισε την Τρίτη το βράδυ,
σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η
ομάδα Βόλλεϋ, στο Παλαί ντε Σπόρ,
τον Ηρακλή με 3-0 σέτ 15-13,
15-8, 15-9. Η ομάδα ετοιμάζεται
για το ειδικό πρωτάθλημα που θα
γίνει στην Ξάνθη στις 15-18 Ιου
λίου. Δύο ομάδες από το πρωτά
θλημα αυτό, θα ανέβουν στην Β'
Εθνική.
* Αγωνίζονται Παρασκευή Σάββατο - Κυριακή στην Θεσ/νίκη
οι αθλητές Στίβου του Φιλίππου επο
πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων.
Μετείχαν οι αθλητές:
2 0 0 μ. Ναλπανίδης
4 0 0 μ. Καραγιάννης
Συνέχεια επην 4η

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-Καφ€τηρία- DISCO
Χορευτικό κεντρο-πισίνα

- ΚΟΡΑΚΙΑ-ΚΕΤΕΣΠΟΡ
Στον τελικό του τουρνουά

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ-ΚΟΥΗΝ
στον μικρό τελικό
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Το περασμένο Σάββατο έγιναν
οι αγώνες της τελευταίας ημέρας
του τουρνουά ανεπισήμων» ομάδων
Βέροιας, για την ειρισπκή και τυπική
λήξη του οποίου απομένουν οι
ετυναντήσεις ΣΚΟΡΠΙΟΥ - ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ και ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΥ - ΜΠΕΜ
ΠΗΔΩΝ που συμπεριλαμβάνονταν
επο πρόγραμμα της προτελευταίας
ημέρας. Πάντως οποιοδήποτε απο
τέλεσμα και εάν προκύψει από τους
αγώνες που απομένουν δεν πρόκει
ται να επηρεάσει την κατάεπαση μιά
και έχουν ήδη προκριθεί για τον
τελικά τα ΚΟΡΑΚΙΑ με τα ΚΕΤΕΣΠΟΡ που συγκέντρωσαν 12 και
11 βαθμούς αντίστοιχα και για τον
μικρό τελικό που θα γίνει την ίδια
μέρα, οι ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ με την
ΚΟΥίΝ με 8 βαθμούς η κάθε μία,
αλλά με έναν αγώνα λιγότερο οι
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ.
ΚΕΤΕΣΠΟΡ-ΚΟΥΪΝ 2-0
Στον πρώτο αγώνα του Σαββά
του που ήταν και ο πιό ενδιαφέρον
μιά και η νικήτρια ομάδα εξασφάλιζε
το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό,
τα ΚΕΤΕΣΠΟΡ πέτυχαν μεγάλη νίκη
επί της ΚΟΥΪΝ με 2-0 και δικαίωσαν
έτσι τις προσδοκίες των πολλών
οπαδών τους.
Και τα δύο τέρματα των νικη
τών τα πέτυχε ο Γιάννης Παπαστάμκος στο 15 και 67 αντίστοιχα, ενώ
οι ηττημένοι στο 3 μόλις λεπτό του
αγώνα έχασαν σπάνια ευκαιρία να
προηγηθούν στο σκόρ, όταν κέρδι
σαν πέναλτυ το οποίο κτύπησε ο
Ταστσόγλου και απέκρουσε ο τερ
ματοφύλακας των μετέπειτα νίκη
τών Τατσίδης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
Παπαστάμκος με τα δύο αυτά τέρ
ματα που πέτυχε εκτός του ότι εξα
σφάλισε την συμμετοχή της ομάδος
του στον τελικό, ο ίδιος αναόείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά.
Διαιτητής ο κ. Λάσκαρης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΤΕΣΠΟΡ-ΐ Χστοίδης. Ιωαηφί6η ς Τσιομεσιδης (21' Τσορακλίόης
- 6 1 ' Παπαστάμκος Ε.) Τζίμπουλος
Καραλής. Σακαλής (6 6 ' Καπέτης)
Μπαμζέλης, Χειμωνίδης Κεμαλίδ η ς Μπούρας (46' Κούνδουρος)
Παπαστάμκος I.
ΚΟΥΪΝ: Περηφανόπουλος Ντιβανίογλου. Μπαρμπαρούσης Γκιλιόπουλος. Ζήσης Μέμης (36' Φά
κας) Ταστσόγλου. Ζουμπουλίόης
ΠετρακόπουλοςΚεφολίδης Ποζιάδης Γ.
ΚΟΡΑΚΙΑ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 7-2
Το ενδιαφέρον του δεύτερου
αγώνα της ημέρας μεταξύ των
ΚΟΡΑΚΙΩΝ και του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
περιορίστηκε μόνο στους σκόρερς,
οφού ο Λάζαρος Παπαδοπούλας
που προηγείτο στον πίνακα, λίγη
ώρα πριν είχε υποσκελισθεί από
τον Γιάννη Παπαστάμκο.
Τελικά ο Παπαδόπουλος παρέμεινε στα 7 γκόλ αφού στο 1 6 μόλις
λεπτό αναγκάστηκε να αποχωρήσει
από το γήπεδο για λόγους ανώτερος
βίας (γάμος συγγενικού του προσώ
που).
Τέσσερα τέρματα τω ν νικητών
πέτυχε ο Αϊδινίδης ο οποίος ομολογουμένως έπιασε πολύ μενάλη από
δοση, δύο ο Σιμόπουλος -αι ένα ο
Σανίκης Για τους ηττημένους σκόραραν οι Φωτιάόης Λαζαριώτης
Θο πρέπει να σημειωθεί ότι τα
ΚΟΡΑΚΙΑ είχαν και ένα χαμένο π έ
ναλτυ με τον Σανίκη (άουτ).
Διαιτήτευσε ο κ. Λάσκαρης.

Κάθε μέρα λ€ΐτουργ€ί
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α

Κάθε βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΡΑΚΙΑ: Σφήκας. Ανδρεάδης,
Χατζηκυριακίδης Σανίκης Καλπάκης Παπαδόπουλος (16' Χάρτης)
Ντίνας Νικολάου. Σιμόπουλος Πέτκος (25' Καρατζόγλου) Αϊδινίδης.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:
Μαρμαράς
Αναστασίου,
Σπανός
Χαμάλης
Λαίαοιώτπς Μοτόκης, Φωτιάόης
Κεμαλίδης Κατσώνης, Καλπάκης Σ.
Ποζιάδης.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
Εν τω μεταξύ σποφοσίστηκε
όπως ο τελικός μεταξύ των ομάδων
ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΕΤΕΣΠΟΡ, καθώς και
ο μικρός τελικός μεταξύ ΣΤΑΥΡΑΕ
ΤΩΝ ΚΟΥΪΝ γίνουν την προσεχή
Δευτέρα
στο
Εθνικό
Στάδιο
Βέροιας, το οποίο ευγενώς παραχωρήθηκε από την Επιτροπή Διοικήσεως.
Συγκεκριμένο στις 5.15 θα
αρχίσει ο μικρός τελικός και στις 7 ο
μεγάλος.
Στο τέλος τουαγώνο θα γίνει
απονομή κυπέλλων στην 1η. 2 η και
3η ομάδα, ήθους στα ΚΟΡΑΚΙΑ και
τον ΣΚΟΡΠΙΟ, στον πρώτο σκόρερ
Γιάννη Παπαστάμκο καθώς και ένα
αναμνηστικό δίπλωμα στον Σύνδε
σμο Διαιτητών για την μεγάλη
πρόσφορά των μελών του στο
τουρνουά.
Η είσοδος τώ« φιλάθλων νια
τους δύο αυτούς αγώνες της Δευτέ
ρας θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΤΕΛΙΚΗ)
(Επί 7 αγώνων)

ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Υστερα από το χθεσινά παιχνίδια Χιλής - Αυστρίας (θ' όμιλος) Τσεχο
σλοβακίας - Κουβέϊτ ΙΛ’ όμιλοςΙ και Γιαυγκοσλαβίας - Β. Ιρλανδίας (Ε' όμι
λος) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική μέρα όλων των εθνικών συγκρο
τημάτων που μετέχουν στη φάση του προκριματικού γύρου στο ΜΟΥΝ
ΤΙΑΛ 82.
Φοβερή έκπληξη προκάλεσε η ήττα της Δυτ. Γερμανίας με 2-1 από την
Αλγερία όπως επίσης και το 1-1 που έφερε η Ισπανία με την Ονδούρα.

Ομάδες

12
ΚΟΡΑΚΙΑ
11
ΚΕΤΕΣΠΟΡ
10
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ
8
ΚΟΥΪΝ
7
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ
5
ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ
3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
•
Οι αγώνες μεταξύ ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ - ΣΚΟΡΠΙΟΥ και ΜΠΕΜ
ΠΗΔΩΝ - ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΥ δεν θα γί
νουν μιά και το αποτέλεσμά τους
δεν επηρεάζει την κατάσταση.
Κατόπιν αυτού πορουσίσ των αντί προσώπων των ομάδων έγινε κλή
ρωση από την οποία ευνοήθηκαν οι
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ και οι ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ.
•
Η πιό πάνω βαθμολογία εί
ναι πλέον η τελική.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Σήμερα το ΜΟΥΝΤΙΑΛ '82 θα συνεχισθεί με αγώνες του πρώτου, τρί
του και έκτου ομίλου, με τις ομάδες ν' αγωνίζονται στη δεύτερη αγωνιστι
κή μέρα του προκριματικού γύρου.
ΙΤΑΛΙΑ - ΠΕΡΟΥ (Α' ΟΜΙΛΟΣ)
Το ποιχνίδι αυτό θα γίνει στο Βίγκο και θο καλυφθεί τηλεοπτικά για
την Ελλάδα απ' ευθείας από την ΥΕΝΕΔ στις 18.15.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ (ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ)
Δύο νικήτριες από τους πρώτους τους αγώνες θο συναντηθούν στη
Σεβίλλη και το παιχνίδι τους θα μεταδοθεί ζωντανό στις 22.00 από την
ΕΡΤ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ ΟΜΙΛΟΣ)
Στην πόλη Αλικάντε θα συναντηθούν στις 22.00 ώρα Ελλάδος αλλά
το μάτς αυτό θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο στις 16,15 από την ΕΡΤ
αύριο.
Σημείωση: Από πληροφορίες που εχουμε η γιουγκοσλαβική τηλεόρα
ση αυτό το παιχνίδι θα το μεταδώσει σήμερα ζωντανό, δηλαδή την Ιδιο
ώρα που θα μεταδίδει η ΕΡΤ το μάτς Βραζιλίας - Σκωτίας
ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
8 γκόλ: Παπαστάμκος I. (ΚΕΤΕ
ΣΠΟΡ).
7 γκόλ: Παπαδόπουλος Λ. (ΚΟΡΑ
ΚΙΑ).
6
γκόλ: Αϊδινίδης
(ΚΟΡΑΚΙΑ),
Σιμόπουλος
(ΚΟΡΑΚΙΑ).
Ταστσόγλου (ΚΟΥΪΝ),
4 γκόλ: Αποστολίδης (ΜΠΕΜΠΗ
ΔΕΣ), Θεοόωρίδης (ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ), Σανίκης (ΚΟΡΑ
ΚΙΑ).
3 γκόλ: Μαρμαράς (ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ),
Μπούρας
(ΚΕΤΕΣΠΟΡ),
Πετρακάπουλος (ΚΟΥΪΝ).
2 γκόλ: Ιωαννίδης (ΜΠΕΜΠΗ
ΔΕΣ). Καμπαΐλής (ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ),
Λαζαριώτης
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ). Μπαρμ
παρούσης (ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ),
Πέτκος (ΚΟΡΑΚΙΑ), Σπα
νός (ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ). Χατζάκης
(ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ):
Χατζηαθανασίου
(ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ).
Ψωμιάδης
(ΚΟΡΑΚΙΑ),
Φωτιάόης
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ).
1 γκόλ: Αντωνιάδης (ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ), Ηλιάδης (ΜΠΕΜΠΗ
ΔΕΣ), Ιακωβίδης (ΓΓΑΥΡΑΕΤΟΙ),
ΚαρανΙκας
(ΚΟΡΑΚΙΑ),
Καραλής
(ΚΕΤΕΣΠΟΡ),
Κεμαλίδης
(ΚΕΤΕΣΠΟΡ), Λευκόπουλος
(ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ).
Μακρυκώστας (ΜΠΕΜΠΗ
ΔΕΣ),
Μ ουρσπδης
Γ.
(ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ), Μουρατί6ης Π. (ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ),
ΜουρατΙόης Ν (ΣΚΟΡ
ΠΙΟΣ),
Μουταφίδπς
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ).
Πένσος
(ΚΟΥΪΝ).
Σερεμέτας
(ΚΟΥΪΝΙ. Σφήκας (ΚΟΡΑ
ΚΙΑ), Τογκουσίδης (ΣΚΟΡ
ΠΙΟΣ). Τσαντεκίδης (ΤΖΙΤΖΙΑΚΟΣ). Φάκας (ΚΟΥΪΝ).
ΨαλτΙδης (ΣΚΟΡΠΙΟΣ).
Αυτογκόλ: Ντιβανίογλου (ΚΟΥΙΝ).

Στην Λά Κορούνια θα γίνει το παιχνίδι Πολωνίας - Καμερούν (Α όμι
λος) στην πόλη Ελτσε θα γίνει ο αγώνας Βελγίου - ΣαλβαδόρΊΓ’ όμιλος)
και στην Μάλαγκα θα συναντηθούν οι ομάδες της Σοβ. Ενώσεως και Ν
Ζηλανδίας (ΣΤ' όμιλος).
Η Ελληνική Τηλεόραση όεν θα δείξει κανένα μάτς απ' ουτό ζωντανό
πλην του σημερινού Αργεντινής - Ουγγαρίας (Γ' όμιλος) που θα μεταδοθεί
στις 16.15 από την ΕΡΤ όπως αναφερθήκαμε και πιό πάνω.
Στις 10 το βράδυ όμως η γιουγκοσλαβική τηλεόραση θα δείξει από 20
λεπτά για κάθε μιά από τις αυριανές συναντήσεις.

ΔΥΟ

ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετά από εκπληκτικές εμφανί
σεις η εφηβική ομάδα της ΓΕΒ
(στην
πραγματικότητα
παιδική)
κατόρθωσε να φέρει δυο νίκες στο
γήπεδο της Εληάς επί του ΑΡΙΩΝΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ με 67-42 και επί
του ΖΑφΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΗΣ με
57-32.
Φοβερή αγωνιστικότητα και πά
θος νια την νίκη είχαν οι μικροί της
Γ Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ και παρέσυραν τους
αντιπάλους τους στο γρήγορο
ρυθμό που ουτοί ήθελαν.
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΡΙΩΝ
Στον αγώνα αυτό έλαμψε το'όνομα του Μικρού Βασίλη Τενεκετζίδη
που πραγματοποίησε φοβερή εμφά
νιση και πέτυχε και 34 πόντους Το
παιδί αυτό είναι το κάτι άλλο στην
θέση του πλανημέκερ γιο το μπά
σκετ της Βέροιας, συνόιόζει δύνα
μη. πάθος για την νίκη, άλμα, ευθύ
βολα σοΰτ. Επίσης πάρα πολύ καλή

ήταν και η εμφάνιση του ψηλού
Βοσόγλου, του Καραφώλα. Αργεντοπούλου.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Βασονλου. Τενεκετζίδης, Αργεντοπουλος Μουρστίδης, Γεωργούλας,
Καραφώλας.
Καλαιτζίόης
Καραμανλίδης Ταγκίδης. Μπενάκης.
.
• Οι παίδες καλαθοσφαιριστές
της Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ, συμμετέχοντας
στο εφηβικό πρωτάθλημα, της Ενώ
σεως. πραγματοποίησαν την καλύ
τερη εμφάνιση, από της ιόρύσεως
του Συλλόγου. Θα ήταν άδικο να
ζητήσει κανείς διακριθέντες διότι
δεν υστέρησε κανείς σε απόδοση
έναντι του άλλου. Τρομερή κινητι
κότητα, φοβερό πάθος γιο την νίκη
ήταν τα κύριο χαρακτηριστικά στον
αγώνα αυτό. Με τους ψηλούς Βόαογλου και Καραμανλίδη. κέρδισαν
Συνέχεια στην 4η

Μ ικρές Α γγελίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δ.Χ.
μικτό βάρος 2 5 τ. μαζί με την άδεια ή ενοικιάζεται η άδετα κατ
πωλείται το αυτοκίνητο. Πληρ. τηλ 0331 62614.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
. Ψ, ? ^ ΐάς
«ν« « ό ζ η α ι και η ψηοταριά. Σταδίου 119
τηλ. 62325 και 26572 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Σήμερα Παρασκευή 18 Ιουνίου
1982 όιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μπάλιου - Ούτα
τηΑ. 2 9 7 5 9

Μ.Α.Ν. 1 3 2 1 5 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4
2 3 6 2 8 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 1 7 Θεσ/νϊκης.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. tov μήνη. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

ΛΑΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Επί της οδού Θεο/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ
22586 Βέροια.

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερροίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιττποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
ΤηΑ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Δρχ. 1500
Σωμοτείων-Συλλόγων-Γ.Π Σ-Κοι
νοτήτων
δρχ. 2 0 0 0
α . ε . κοι ε π ε
Δρχ, ,3000
Δ ήμω ν - Οργανισμών
Ε.Γ Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4 0 0 0
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
ή όχι δεν επιστρέφονται

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231 -Βέροια
Στο κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ
ΛΝΕΓΝΪΪΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. αδείας ιδρΰσεως 26 0 8 81
Αριθμ. αδεϊας λειτουργίας Φ.Αφ./139/82

ΤΜΗΜΑΤΑ: Λογιστών, Γραμματίων, Στ€νογραφίας. Γραφομηχανών, ΤΕΛΕΞ

m \ñ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Υπεροχή - [ΕΙΔΗΣΕΙΣ % H».
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
1ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ || ψ
l JL
WH
σε όπλα
«Καταθέστβ τα όπλα»
των Άγγλων

ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΑΝ 01 ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΙ
ΜΠΟΥΕΝΟΑ ΑΙΡΕΣ 17
Ανακοινωθέν που εκδόθηκε
προχθές το βράδυ, από το γενικό
επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων
της Αργεντινής, αναφέρει ότι η Βρε
τανία πέτυχε μόνο μιό «μερική νίκη»
στο νησιά Φόλκλσντ και επέρριψε
ιην ευθύνη για την ήττα τω ν ΑργενΤ*ών στο πεδίο τηςμάχης στην αμε
ρικανική και ευρωπαϊκή βοήθεια
π ρ ος τους Βρετανούς,
Το ανακοινωθέν αναφέρει ότι
«η κατάληψη του Πόρτ Στάνλεΰ
υπήρξε το αποτέλεσμα της σαφούς
υπεροχής σε μέσα και σε τεχνολο
γία τω ν βρετανικών δυνάμεων, μέ
σο άγνωστα στην παγκόσμια αγορά
όπλων, που μετέτρεψαν τον τομέα
τω ν επιχειρήσεων των μαλβίνων σε
πεδίο πειραματισμού».
Το ανακοινωθέν του γενικού
εππελείου των ενόπλων δυνάμεων
που αναφέρεται δια μακρών στη λή
ξη τω ν μαχών στο Πόρτ Στάνλεΰ
δεν μιλά σε κανένα σημείο για
«παράδοση» των αρνεντινών δυνά
μεων.
Καταλήγοντος το ανακοινωθέν
τονίζει ότι η συμφωνία εκεχειρίας
του στρατηγού Μ ενεντέζ με τον
αρχηγό των βρετονικών δυνάμεων
στα Φάλκλαντ «αφορό αποκλειστικά
τις δυνάμεις που βρίσκονται υπό τις
διστανές τους
Εξ άλλου, «στά πληροφορίες
από την Ουάαινκτον δυτικοί διπλω
μάτες έλεγαν χθ ές ότι οι Ηνωμένες
Π ολπείες προσφέρθηκσν να μετα
φέρουν αεροπορικώς τρόφιμα και
εφόδια για τις χιλιάδες Αργεντινούς
στρατιώτες που συνελήψθησαν
αιχμάλωτο· από τις βρετανικές
δυνάμεις στα νησιά Φάλκλαντ.

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφσνίδης Χαράλαμπος
Θεσ-νίκης 77 τηλ. 2 4 2 5 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη θ τηλ 2 8 1 4 4
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβος Β
Αγ. Γεωρνίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

ΜΓΙΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ: Ημιεπίσπμες πηγές του Μπουένος Αίρες,
αντιθέτως προς προηγούμενες πληροφοοίες ανεφεραν πς πρώτες
πρωινές ώ ρες χθ ές ότι ο υπουργός
των εξωτερικών της Αργεντινής κ
Κόστα Μεντέζ. υπέβαλε από προ
χθ ές την παραίτησή του προς τον
πρόεδρο της χώρας στρατηγό Γκαλτιέρι.
Μέχρι στιγμής, πρόσθετον οι
ίδιες πηγές, δεν έγινε γνωστό όν ο
στρατηγός αποδέχθηκε την παραί
τηση του υπουρνού του.
Στο μεταξύ, όπως μεταδόθηκε
από το Λονδίνο, η δημοτικότητα της
πρω θυπουργού της Βρετανίας κ.
Μάργκαρετ Θάτσερ καθώς και του
συντηρητικού κόμματος αυξήθηκε
σημαντικά για τον τρόπο με τον
οποίο χειρίσθηκαν την κρίση των
Φάλκλαντ. σύμφωνα με τα αποτελέ
σματα σφυνμομετρήσεως της κοι
νής γνώμης που δημοσιεύθηκαν
Χθές.
Το 51% περίπου των ερωτηθέντω ν απάντησαν ότι είναι ικανο
ποιημένοι από την δραστηριότητα
της κ. Θάτσερ σαν πρωθυπουργού,
ενώ μόνο το 14% είπαν ότι είναι
ευχαριστημένοι με τον κ. Μάϊκελ
Φ ούτ σαν αρχηγό του εργατικού
κόμματος της αντιπολιτεύσεως.
Η σφυγμομέτρηση, που δημο
σιεύεται
από
την
εφημερίδα
«Νταίηλυ Τέλεγκραφ» πραγματο
ποιήθηκε λίγο πριν την παράδοση
των Αργεντινών στα νησιά Φάλκλοντ

Σ υνέχεια α π ό τη ν 1η
τού παντελώς και ππνταχόΒεν βιαστεί.
Από τη νέα σχολική χρονιά θα είσαι
σε θέση να γνωρίζεις και τη Διεύθυνση
της κίνησπς στην πόλη της Βέροιας
Τώρα εμπρός
Συσπείρωση Ενότητα
και Αγώνας
Με συνοδελφικούς
χαιρετισμούς

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ Δ.Κ.Δ. 6 Ν. Ν. Ημαθίας»
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΔΚΔ & Ν
Η διακήρυξη της Δημοκρατικής
Κινήσεως Δασκάλων και Νηπιαγω
γών είναι η παρακάτω:
«Συνάδελφε

ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
όλα τα αμυντικό κοι επιθετικά ρημπάουντ και δεν άφησσν περιθώρια
στους αντιπάλους για δράση. Μιο
μόνο λέξη μπορεί να καλύψει όλο το
ωραίο αυτό θέαμα που παρουσία
σαν τα παιδιό αυτό μέσα στην τρο
μερή ζέστη της Κυριακής. Μπράβο
οος λεβέντες της Γ.Ε. Βέροιας παί
ξατε υπέροχο και το μέλλον σας
ανήκει.
Θα πρέπει νο σημειώσουμε την
απουσία από αστό το παιγνίδι του
Τενεκετζίδη, Μπενάκη ΜουρστΙδη,
Καλαπζίδη που αποτελούν βασικά
στελέχη για την ομάδα
Τους πόντους πέτυχαν Καραφώλας 28 Αργεντόπουλος 12 Καραμανλίδης 8 Λαμπρής 7 Ταγκίδπς 2.
ΕΧΑ ΣΑ Ν ΟΙ
ι ΤΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΟ ΧΑΝ Τ - Μ Π Ο Λ

Σε φιλικό αγώνα Χαντ - Μπώλ,
που έγινε στα Γιαννιτσό η ομάδα
Γυναικών της Γ.Ε, Βέροιας έχασε
οπό ίην πρώτη γυναικεία ομάδα της
Ελλάδος του Μ. Αλεξάνδρου Γιαννι
τσών με το πολύ τιμητικό σκόρ
22-12
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αμάδα

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 17 |ΑΠΕ ΗΝ
ΤΥΠΟΣ)
Ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ρόναλντ Ρήγκαν.
Φιλίπ Χαμπίμπ, λέγεται ότι πρότεινε
στην οργάνωση για την α π ελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης «να καταθέ
σει τα όπλα και να νίνει μια οργάνω
ση πολιτική», δήλωσαν σήμερα
καλό πληροφορημένοι πολιτικοί κύ
κλοι της Ιερουσαλήμ.
Σαν αντάλλαγμα, ο κ. Χαμπίμπ
υποσχέθηκε να ζητήσει από τους
Ισραηλινούς να χαλαρώσουν τον
κλοιό τους γύρω από τις Παλαιστι
νιακές θέσεις στη Δυτική Βηρυτό,
πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, χωρίς
όμως να όιευκρινήσουν με ποιό
τρόπο ο αμερικανός απεσταλμένος
μετέφερε τις προτάσεις του στους
Παλαιστίνιους ηγέτες.
Υπενθυμίζεται ότι, χθές βράδυ, ο
κ. Αμπού Ζιγιάντ, μέλος της κεντρι
κής επιτροπής της σημαντικότερης
Παλαιστινιακής
οργάνωσης
«Φατάχ», όιέψευσε την είόηση ότι
υπάρχουν «άμεσες ή έμμεσες επα
φές μεταξύ της «ΟΑΠ» και των ΗΠΑ
ή έστω τω ν απεσταλμένων τους
στην περιοχή».
Σύμφωνα με τις ίδιές πάντα
πηγές, ο κ. Χαμπίμπ αναμένεται με
πολύ ενδιαφέρον στην Ιερουσαλήμ,
μετά τις διαβουλεύσεις που είχε στη
Δαμασκό και τη Βηρυτό.
Εξ άλλου, ο Ισραηλινός ραδιοφω
νικός σταθμός μετέδωσε ότι ο κ.
Χαμπίμπ πρότεινε στη Συρία να «μη
στείλει νέα στρατεύματα στο ΛΙβα
νο» και ότι θο προσπαθήσει να πεί-

σει το Ισραήλ «να μειώσει την
στρατιωτική του όύναμη γύρω από
τη Βηρυτό κα' νο χαλαρώσει την
πίεση που εξασκεί στις Συριακές
δυνάμεις». Επικαλούμενος επίσης
«έγκυρες» πηγές, ο Ισραηλινός
ραδιοφωνικός σταθμός τόνισε ότι οι
διαβουλεύσεις του κ. Χαμπίμπ διε
ξάγονται «υπό άκρα μυστικότητα»
και γίνονται τουτόχρονα με «ίσρσηλινούς, χριστιανούς και Μ ουσουλ
μάνους λιβανέζους Σύροιις. Παλαι
στινίους. Σαουδάραβες και τις
ΗΠΑ»
Εκτός οπό τη διαπραγματευτική
αποστολή του κ. Χαμπίμπ, ένα άλλο
θέμα που τονίζεται ιδιαίτερα στα
σχόλια των Ισραηλινών μέσων ενη
μέρωσης είναι η θέση των ΗΠΑ,
όπου βρίσκεται Ο κ. Μενοχέμ Μπέγκιν. και της Γαλλίας. Συγκεκριμένα,
ο κρατικός ρσόιοφωνικός σταθμός
του Ισραήλ τόνισε την «πολύ εχθρι
κή υποδοχή που επιφύλαξε στο
Παρίσι ο Γάλλος υπουργός των
Εξωτερικών κ. Κλώντ Σεϋσσον
στον Ισραηλινό ομόλογο του Κ.
Γιτζάκ Σαμίρ».
Εξ άλλου, ο σχολιαστής του
Ισραηλινού ραδιοσταθμού επισήμονε ότι «αν οι ΗΠΑ αρνηθούν να
συμμετάσχουν στη διεθνή δύνομη
των 10-000 ανόρών, την οποία το
Ισραήλ επιθυμεί να δει να αναπτύσ
σεται στη ζώνη των 45 χιλιομέτρων
βορείως των συνόρων του με το Λί
βανο, τότε η Γάλλιο θα γίνει ο «εξέχων παράγων» στη όύναμη αυτή».
Προηγούμενα
τηλεγράφημα
ειόησεογροφικών
πρακτορείων

Δημοκρατική Κίνηση
Δασκάλων-Νηπιαγωγών

ΔΥΟ

Συνεχεία απο την 3η

ΛΕΝΕ 01 ΗΠΑ ΣΤΟΥΣ

της ΓΕΒ έγινε πριν από όυο μήνες
και η εξέλιξη τω ν κοριτσιών αυτών
είναι τόσο μεγάλη στο σύντομο
χρονικό διάστημα που ασχολούνται
με το Χάντ Μπώλ. που δεν έχουν
να ζηλέψουν τίποτα από τις άλλες
ομάδες που Π ζωή τους είναι από 2
μέχρι 4 χρόνια προπονήσεων.
Απέδωσαν όλες οι κοπέλλες
θαυμάσια ξεπερνωντας το τράκ και
την απειρία τω ν αγώνων.
Την παράσταση όμως έκλεψαν
της Τολιοπούλου με την δύναμη το
πάθος της για την νίκη και την
ευστοχία της στο οκοράρισμο, ιην
Πολιτούδη Σμαρώ για το συνεχές
τρέξιμο τα κοψίματα, της μπάλλας
από τους αντιπάλους την δύναμη και
την ζωντάνια της. Επίοης πρέπει να
αναφέρουμε την εκπληκτική τερμα
τοφύλακα Αντωνιόδου που έπιασε
7 πέναλτυ και απέκρουσε πολλά άλ
λα δυνατά σούτ.
Δισιιητές οι κ.κ. Παπαδοπούλας
κ Μπεμπέταος Στ. άριστοι.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΒ Αντωνιύ
6ου, Τοπαλίδου 9, Ειεφανίδου 1
Παπαιωάννου 1, Πολιτούδη 1,
Πολιτίδου, Καρτοούνα, Νικολαίδου,
Μαραντίδου, Μανουσορίδου Μου
ρατίδου. Κοντοπούλου.
Μ.Γ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Μητροπόλυος 31 τηλ. 62777-22042
Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Τ Ο Υ Π . Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
Αρ. ο δ α β ς ιδρύοΜος 4627/11.2.80
Αρ, α δα α ς λειτουργίας 1615/6.6.80
Στο κτίριο του φροντιστηρίου ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θ Ε Ρ ΙΝ Α Ε Ν Τ Α Τ ΙΚ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α -Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η -Τ Ε Α Ε Ξ

Επειδή ο αποπροσανατολισμός του
όιδαοκαλικοό συνδικαλισμού είναι πια
πραγματικότητα,
Επειδή 0 1 ανησυχίες του απλού Δό
σκαλου και της Νηπιαγωγού, απο την
πορεία που ακολούθησε αλλά και ακο
λουθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα
τον τελευταίο καιρό ο διδασκαλικός συν
δικαλισμός, είναι πανελλήνιες.
Επειδή η αγωνία όλων <ων Δαακά
λων και Νηπιονωνών της χώρος, για τα
πρυ οδηγούμαστε καθημερινά γίνεται
και πιο μεγάλη.
Επειδή η πλειοψηφία των Δασκάλων
και Νήπιαγωγών επιθυμεί σωστή συνδι
καλιστική γραμμή.
Γι' ουτό
οδηγηθήκαμε στην απόφαση να ιδρύ
σουμε ττι Δημοκρατική Κίνηση Δασκά
λων «αι Νηπιαγωγών.
Η Κίνησή μας συγκροτήθηκε γιο νο
εκφράσει το Πιστεύω της που είναι και
πιστεύω της πλειοψηφίας των Ελλήνων
Δασκάλων και Νηπιαγωγών, δηλώνει δε
προκαταβολικά ότι αναγνωρίζει σαν
εκφραστή της θελήσεως του Κλάδου
μας τους επίσημους συλλόγους, τη δευ
τεροβάθμια οργάνωσή του και την τρι
τοβάθμιο πανυπαλληλική οργάνωση.
Πιστεύει στον ελεύθερο, στο δημο
κρατικό και οκομμάτιστο συνδικαλισμό
Πιστεύει ότι ο συνδικαλισμός πρέπει
να είναι στην υπηρεσία του δασκάλου
στο πλαίσια που καθορίζονται από τα
επίσημο καταστατικά του κοι όχι στην
υπηρεσία των κομμάτων
Πιστεύει ότι ο συνδικαλισμός πρέπει
να είνοι διεκδικητικός αλλά κοι συνεργάσιμας.
βασική επιδίωξή της είναι η ενημΐρω-

ση ·ων συνάδελφων όλης της χώρας νια
το σημερινά εκπαιδευτικά προβλήματα

Η αντιμετώπιση και προώθηση των
οικονομικών και βαθμολογικών προβλη
μάτων, το ανέβασμο του σχολείου και
του δασκάλου η όσκπση των καθηκόν
των μας σε κλίμα υπηρεσιακής ασφά
λειας
Βασική ιιρχή λειτουργίας της Κινησεώς μας «ίναι:
Ενωση. Συλλογική ηγεσία. Ανανέω
ση υε δημοκρατικές διαδικασίες.
Η Κίνησή μας καταδικάζει;
Τον κομματικοποιημένα συνδικαλι
σμό. Τις επεμβάσεις το δοοκαλοπατερισμό. τους μεσσιανισμούς τις προστοσίες και κάθέ τι που είναι αντίθετο με
την κρυστάλλινη θέση του ελεύθερου
διαλόγου

Σαν προσωρινή διοικούσα επιτροπή
καλούμε όλους τους συναδέλφους που
πιστεύουν στις ιδέες αυτές, που έχουν
τις ίδιες με μας αρχές να ενταχΟούν στις
τάξεις μας να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας να δημιουργήσουμε συνθήκες
μακρυό από εξωκλαδικές επιρροές και
επεμβάσεις, νο να δικαιωθούν οι αγώ
νες του κλάδου μας
Η Κίνησή μας φιλοδοξεί ν απλωθεί σ
όλο τον ελλαόικό χώρο και θ αναόείξει
την οριστική του διοίκηση με δημοκρατι
κές διαδικασίεςΣυνάδελφε,
Έλα κονιά μας και πρόσθεοε τις
δυνάμεις σου στις δικές ιιος για το καλό
του Κλάδου μας και μόνο.
Αγωνίσου γιο evo γνήσιο διδασκαλι
κό συνδικαλισμό.
Αυτ<> «Ινσι το χρέος σου.

Με συνοδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Δια κηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ'αριθμ. 187/82 από
φαση του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας ακυρώνεται τα υπ'
αριθμ 2351 80 κληρονομητήριο
τομ Αθανασίου Νικολάου Μπορδένα ή Μπορντένο κατοίκου όταν ζούσε Βέροιας κοι όρισε ότι κληρονό
μοι του είναι τα παιόιό του αί Γρηνόριος. β) Δημήτριος γ) Παναγιώτα
σύζ. Αντωνίου Παπονίόη. 6 ) Ελισά
βετ ούζ. Ανόρέα Στογιόννη οπό
3/15 το καθένα και το εγκόνια του
Αννα, Μαρία και Αθανάσιος παιδιά
του προπποθανόντος παιόιου του
Νικολάου από 1/15 το καθένα
Βέροια 17 Ιουνίου 1982
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
Λάμπρος Κυριοκίδης

ΣΤΙΒΑΞΙΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΙΣΙΝ
0 Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συν/ομού Διαχειρίσεως Δασοκτή
ματος Σελίου διακηρύττει ότι Ιην
22αν Ιουνίου 1982 Τρίτη 10-11 εν
Βεροία κοι εν τω Γραφείω Συν
/σμου Κονίτσης 21 Βέροια θα νίνει
φανερό μειοδοτική δημοπρασία δια
την ονιιθεοτν των κάτωθι «ργϋ
αιών:
1) Ανάθεσις εργασίας στιβόξεως Ιντάνιασμα) μεταφερομένης
εις πριστήριον στρογγυλής ξυλείας

Πέύκης λήμματος 1982.
Α ν ά θ ε σ ις ε ρ ν α σ ία ς μεταφο
ράς στρογγυλής ξυλείας πεύκης
1982 από κορμοπλατείαν (ντάνες)
εις ράμπα κορμοκόπτου προς πρίσιν
Δικοιωμο συμμετοχής δι εκάστην εργασίαν όρχ 3 0 0 0 0 .
Η επαναληπτική δημοπρασία θα
γίνει την 25ην Ιουνίου Παρασκευή
την ιδίαν ώραν εν τω αυτώ τόπω και
τους ίδιους όρους όιοκηρΰξεως.
Βέροια τη 6-6.1982
Ο Πρόεδρος του Συν/ομού
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΙ

ΜΙΣΘΩΣΙΣ
ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΟΞΥΑΣ
Ο Πρόεδρός του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Δασοκτημστος Σελίου διακηρύττει ότι την
24ην Ιουνίου 1982 Πέμπτη 10-11
π μ. εν Βεροία και εν τω Γραφείω
του Συν/σμού θα γίνει φονερά
πλειοδοτική δημοπρασία δια την μί
σθωσιν του δικαιώματος υλοτομίας
και απολήψεως λήμματος 0-ΥΑΣ εκ
των δασικών τμημάτων 23ε, 24β, γ,
ε συνολικού ξυλώδους όγκου 2000
τόννιυ. Συμμετοχή εις την όημοπροσίον 1 20.000 δρχ- Λεπτομερείς
όροι στα Γραφεία Συν/σμού Κονί
τσης 21 τηλ. 22315Η επαναληπτική δημοπρασία θα
γίνει την 28.6.92 εν τω αυτώ τόπωΜ
κοι χρυ'/ω και ,Τι.-υς ίδιους » ρ ο υ ς
διακηρύζίως.
Εν Βεροία τη 17.6.82

Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ανεψεραν το εξής:
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Οι Ηνωμένες
Πολιτείες θα προτιμούσαν να μη
μετάσχουν, με οποιοδήποτε τρόπο
στην ειρηνευτική δύναμη που π ρ έ
πει να σχηματιοθεί μετά τον τερμα
τισμό των εχθροπραξιών για την
επιτήρηση της ανακωχής στον Λί
βανο.
Η δήλωση αυτή έγινε χθές την
νύκτα από τον αρχηγό του αμερικα
νικού επιτελείου στροτηνό Τζόνς.
ΒΗΡΥΤΟΣ: Πλήρης σύγχιση επι
κροτεί ως προς τη μορφή και τους
υπευθύνους
των
χθεσινώ ν
συγκρούσεων σε διάφορα σημεία
της Βηρυτού και γύρω οπό ουτήν.
για τα οποία αναφέρονται πολλές
εκδοχές.
Η σύγχιση κυρίως αφορά στις
μάχες που σημειώθηκαν στην
περιοχή του Σαχ Ειφάτ για τις
οποίες:
- Οι Παλαιστίνιοι κοι η Λιβανική
αστυνομία ονοφέρουν ότι σημειώ
θηκαν μεταξύ Ισραηλινών και
Παλαιστινίων δυνάμεων.
- 0 ραδιοσταθμός των φαλαγγι
τών επιμένει ότι σημειώθηκαν
μεταξύ Ισραηλινών και Συριακών
στρατευμάτων.
Οι ΙσροηλινοΙ ανακοινώνουν
ότι συνέβησαν μεταξύ Παλαιστινίων
και φαλαγγιτών.
ΒΗΡΥΤΟΣ: Επαναλήφθηκαν σή
μερα το πρωί, γύρω στις 11.00 ώρα

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
Ελλάδας τα πυρά πυροβολικού
στον τομέα του διεθνούς αεροδρο
μίου της Βηρυτού Συγκεκριμένα κο·
όπως μετέδωσε το «Γαλλικό πρα
κτορείο ειδήσεων», εκπρόσωπος
του Ισραηλινού υπουργείου Αμύνης
ανακοίνωσε πως οι Παλαιστίνιοι
εκτόξευσαν μεγάλο οριθμό ρουκέτ7ων. τύπου «Κστιούσα». έναντίον
των Ισρσηλινών θέσεω ν γύρω από

Επεισόδιο στο
Ευρωκοινοβούλιο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 17 ΙΑΠΕ)
Ζωηρό επεισόδιο έφερε αντιμέ
τωπους τον επικεφαλής της ομάδας
του ΠΑΣΟΚ κ. Σπύρο Πλασκοβίτη
και τον πρόεδρο της σοσιαλιστικής
ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου κ. Γκλίννε οε συνεδρίασή της
που προηγήθηκε της σημερινής
συζητήσεως ψηφισμάτων για τον
Λίβανο στην Ευρωβουλή- Αφορμή
του επεισοδίου ήταν η προχθεσινή
τηλεγραφική πρόσκληση στον Γιασέρ Αραφάτ και η υπογραφή της
από βμέλη της σοσιαλιστικής ομά
δας ανάμεσα στους οποίους κοι ο

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ Φ ΙΛΙΠ Π Ο Υ
Συνέχεια από την 3η
800 -1 5 0 0 μ Γάκης
Ύψος Γσίλης
Μήκος Νίκου και οι αδελφοί Τομ
ιιουλίδη.
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠετυχοΙνοντος δύο νίκες το
Σαββατοκύριακο στην Νάουσα και
στην Κοζάνη, η εφηβική ομάδα
Μπάσκετ του Φιλίππου πήρε την
πρόκριση για τους τελικούς. Μάλι
στα τερμάτισε πρώτη και αήττητη
κερδίζοντας τους αντιπάλους της με
συντριπτικά σκόρ.
Τα αποτελέσματα:
Με Αρίωνα Πτολεμαϊδας 86-43
στην Πτολεμαίδα, Γ.Ε. Βέροιας
100-30 στη Βέροια. ΓΑΣ Εδέσσης
104-31 στη Βέροια, Ζαφειράκπ
86-39 στη Νάουσα. Εθνικό 95-71
στην Κοζάνη.
Πέτυχε 471 πόντους κοι δέ
χθηκε 214.
Το Σάββατο στην Νάουσα κά
νοντας ρεσιτάλ άυνατού κοι μοντέρ
νου μπάοκετ κέρδισε με άνεση την
ομάδα του Ζαφειράκη με 86-39 ημ.
44-21.
Το 5λετττα: 10-4. 24-6. 32-10,
44-21 ημίχρονο 55-29. 65-34.
75-38, 86-39 τελικό σκόρ,
Διακρίθηκαν οι Μπλατσιώτης,
Καϊσίάης Αγγ., χωρίς να υστερή
σουν και οι υπόλοιποι.
Πολύ καλή η διαιτησία τωΥ κ.κ
Σανίκη, ΔημητριόδηΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Αλεξίου 2, κσίσίόης
Αγγ. 20. Γεωργιάόης 10. Μπλοτσιώτης 23. Χμιστοφορίδης 12. Γκι
μάς 6. Δαβόρας 6 , Νούλης 6, Χριστοδουλίδης, Μπιτιβάνος 1
ΖΑφΕΙΡΑΚΗΣ: Παπαγεωργίου
9, Παπακώστας 4, Χ'Ίωάννου, Τσίλης. Τούφας 1 1, Βλαχόπουλος Φ 6.
Βλαχόπουλος Αθ. 2. Φέτλης 1,
Ζαχαριάδης 2. Παπαστόικας 4.
Την Κυριακή στην Κοςανη, πιέ
ζοντας φοβερό μπάσκετ καθήλωσε
τον πανίσχυρο Εθνικό και τον κέρ
δισε με 9 5 -7 1ημ. 45-30.
Τα δλειττα: 10-8.
16-16,
32-20, 4 5 -3 0 ημίχρονο 60-41
75-51, 82-55, 95-71 τελικό σκόρ.
Διακρίθηκαν:
Μπλατσιώτης,
Γεωργιάόης, καλύτεροι του αγώνα
κοι Χριστοφορίδης. Καϊσίδης Αγγ
Κοι Δαβόρας.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Χριστοφορίδης 19
Καϊσίδης Αγγ. 12, Μπλατσιώτης
33, Γεωργιάδης 25, Δαβόρας 6
Γκίμας, Νούλας, Αλεξίου. Μπιτιβά·
νος, Χριστοόουλίδης.
ΕΘΝΙΚΟΣ:
Καραμάρκος
2.
Αλτίνης20, Χαρόβας 12 Βρεττάκος
12. Δήμου 4. Βόντσος 9. Ρήνος 10.
Παπαχρήστου, Γκλιόνος Κσραλίβανος 2

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ
του Κων/νου και της Μαρίας το γέ
νος Λόγιου γεννήθηκε στη Μιράκα
Αρχοιας Ο^υμηΙας Ηλείας και ·;αίθικει στη Βέροια «αι ι) ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ταμ Αργυρίου κάι
τηςΈ λίνής το γένος Μήτ'ύα. γεννή
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στο
Κιλκίς πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα.

το αεροδρόμιο της ΒηρυτουΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: 0 Ι σ ρ α ή λ
υπουρνός των στρατιωτικών
Σαρόν δήλωσε χθές ότι τα Ισροο^
νά στρατεύματο θα αποχωρή®0®
από τον Λίβανο μόνον όταν αποχ*““
ρήοουν και όλα τα άλλα ξένα βιΡ°"
τευιιστα περιλαμβανόμενων Σ®®1®’
καιν και των ένοπλων 6υνάν*#"
των Παλαιστινίων.

* Τους 471 πόντους του
Φιλίππου πέτυχον οι παρακάτω παί
κτες:
11 Μπλατσιώτης 116, 2) Γεωργιάδης 112. 3) Χριστοφορίδης 82,
41 Καϊσίδης Αγγ. 52 5) Δοβόρας
37. 61 Νούλος 29. 7) Αλεξίου 17. 8 )
Γκίμος 14. 9) Καϊσίδης Γ. 5. 10)
Μπ·τιβάνος 5 1 11 Χριστοόουλίδης

2
Ο Κσίσίόης Γεώργιος αγωνί
στηκε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Σε
μιο προπόνηση στραμπούληξε το
ποόι του και δεν μπόρεσε να βοη
θήσει την ομάδα

Δ ΙΑ Κ Ο Π Η

οπό τους αντιπρόεδρους της κ. 0«®"
οκοβίτης Αλλά η υποβόο*®®
αιτία ήταν η αντίθεση τοσ ΠΑ Ρ » 1
σε σχέδιο ψηφίσματος της σοεπΟΛ
στικής ομάδας που εκανε κσταμίΡ1
σμο ευθυνώ ν θυμάτων αναμεάΟ®*
Παλαιστινίους και Ισραηλινούς.
Με την έναρξη της συνεδρ*ε
σεως της σοσιαλιστικής ομάδ<Κ
πρόεδρος της κ. Γκλιννέ εξαπέλυ®*. I
«ανοιχτή επίθεση» εναντίον αυΐ“ ''
που υπέγραψαν το τηλεγράφΟΜ0
στον Γιασέρ Αραφάτ λέγοντας
ι
απετέλεσε ενέργεια που εκφίΛ** I
από την δεοντολογία της ομάδος*®1
την αλληλεγγύη ποσ πρέπει ^ '1
υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της·
Πλοσκοβίτης παρεμβαίνοντας
λωσε ότι η πρωτοβουλία π δική 7®·
και άλλων συναδέλφων τού
,
εννοούσε νο δεσμεύσει το συνολ
της σοσιαλιστικής ομάδας. Οστά®0'
τόνισε, ο κ Πλοσκοβίτης, κανένϋ
κανόνας δεν μπορεί να δεσμεύ®61
την συνείδηση ενός Έλληνα σα®1®
λιστή βουλευτή στο να κάνει τ0
ελάχιστο εκείνο που περνά ατιά ,0
χέρι του μπροστά στην εξόντω®«
ενός ολόκληρου λαού.
.¿I
Απαντώντας έντονα στα δ®
περί αλληλεγγύης είχε πει 0 ''
Γκλιννέ. Ο κ. Πλοσκοβίτης ρώτη®
που βρισκόταν αυτή η σοσιαλκΤΗ*1
αλληλεγγύη όταν η έκθεση του '
Ισραέλ για τα Αφγανιστάν ψηΦ'λ®
ταν προχθές από την συντηρή®*11
πλειοψηφώ με παρουσία λινότερώ
από πενήντα σοσιαλιστών στην ο
θουσα της Ευρωβουλής.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θο γίνει δια
κοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 20 Ιουνίου 1982.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
1) Από ώρα 0 6.30έω ς και 14.30 στο χωριά Ν. Νικομήδεια.
Παλιιιά και Νέο Λυκογισννη. Αγιο Γεώργιο Αγ Μαρίνα με τα
αρδευτικό κοι τα εργοστάσιά τους.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2) Από ώρα 0 6 .0 0 μέχρι και 13.00 σ' όλη την πόλη της Αλεξάν
δρειάς. με τα αρδευτικά, βουστάσια και εργοστάσιά της, και στην
κεραμουργία Αλεξανδρείας και στην τρανσελληνική. στους αλευρό
μυλους Καρανίκα. και στα ψυγεία Κατσαρού.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΟΥΣΗΣ
3) Από ώρα 0 6 .3 0 μέχρι κοι 14.30 στις οδούς Κων/νίδη, Σημανίκα. Κολωνιάρη, Σταδίου. Μοζσράκη. Χαϊδευτού, Κορυτσάς.
Μπάντζιου. Σπ. Λαναρά, Αχιλλέως. Σεφέρη. Κοζαπλάκη, Βάρναλη,
Κόκκινου, Καρατάσου. Αριστοτέλους. Αναόολή και στις παρόδους
αυτών.
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεΙ
πριν οπό τον χρόνο λήξης της διακοπής που ονσφέρεται mó πάνω.
Γι' αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοι το δίκτυα της
ΔΕΗ θο πρέπει νο θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.
' Ετσι, γιο λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε
αγωγούς ή άλλα στοιχείο του όικτύου ακόμα κι άν βρίσκονται κατα
γής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Δ.Ε.Η.

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
MASSEY
FERGYNSON 135
και άλλες μάρκες

ΑΦΟΙ Φ Α Ν ΤΙΔ Η Ο.Ε.
24ης ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ 7-ΣΚ Υ Δ Ρ Α
Τ Η Λ . 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνοδικείου^

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η

20
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1 9 8 2
Ετος ιδρύσει*«
op Φύλλου 1Ö57
f Μητροπόλεως 72 Τηλ 23 137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

10

Ημαθίας

nm iiM T im

τα μ η μέτρα
A i m a mu a αστυνόμευση
Στη διακίνησητων οπωροκηπευτικών
Θά άγοράσόυν τελικά φθηνότερα φρούτα καί λαχανικά οί Έλληνες καταναλω
τές; Τά έρώτημα αύτό πλανάται μετά τίς πομπώδεις όνακοινώσεις τού υπουργού
Εμπορίου άπό τήν τηλεόραση, ότι μέ τά νέα μέτρα πού έξήγγειλε ή Κυβέρνηση,
°1 τιμές τών οπωροκηπευτικών. τελικά
Μειωθούν. ’Υπάρχουν έν τουτοις πολ
λές άμφιβολίες καί έπιφυλάξεις γιά
. τά μέτρα αύτά θά είναι άποτελεσματι*ά. Κατ’ άρχάς, όπως έγινε χθές γνωστό, τά μέτρα θά Ισχύουν μετά άπό ένα μήνα
Πού σημαίνει ότι στό διάστημα αύτό οί Έλληνες καταναλωτές θά έξακολουθήοουν νά πληρώνουν τίς άπλησίαστες τιμές τών είδών αυτών.
^

Τΰ σημερινό σύστημα διακινήτω'1' οπωροκηπευτικών χαρα’γάιζετπι από τα παρακάτω στοιΜίπ·

Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό
/πέράζεται από τους χονόρεμπό-

Méχρι 10 ΙουΛίου
Π προθεσμία
για τον φόρο
Εισοδήματος
Α0ΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
απόφαση που υπόγραψε ο
υ,Όυργάς Οικονομικών κ. Δρεττάι%
- Τ Παρατείνεται μέχρι 10 Ιουλίου
Ι τ ®2 η προθεσμία για την καταβο
λή του φόρου εισοδήματος φυσι(“ν προσώπων οικονομικού έτους
«*82. η οποία έληγε σήμερα
, 2. ίίοροτείνεται μέχρι και τις 25
^νϊου, ημέρα Παρασκευή η προ°μία
>--« για
γ.ν. την
(1|ν καταβολή κάθε ..εΙ.
Χρέους στα δημόσια ταμεία εί? αυτό είναι βεβαιωμένο είτε κατα
κτιέται με υποβολή σχετικής δή<"σης. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονΧΡέη όπως από φόρο κύκλου
’^ Ο ιώ ν . φόρο κατανάλωσης, φόυπέρ τρίτων που εισπράττονΌι οπό τα δημόσια ταμεία κ.λ.π.
Επίσης πσρατείνονται μέχρι
Di τ'ς 25 Ιουνίου οι προθεσμίες
^ β ο λ ή ς χρεώ ν προς το δημόσιο
,? 11 έληξαν ή θα λήξουν από 27
αίου 1982 μέχρι κοι 2 4 Ιουνίου
'882
Οι Παραπάνω παρατάσεις δόθη«ξαιτίας του γεγονότος, ότι, λόώ' Τής απεργίας των τραπεζικών
ν °*λήλων, πολλοί φορολογούμε1Βρίσκονται σε αδυναμία να εξοήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις
τΐϋς

ρους, με το λεγόμενο σύστημα
«κατ'αποκοπή». Δηλαδή ο χονδρέμ
πορος αγοράζει την παραγωγή του
αγρότη - ίσως έναντι μιάς προκατα
βολής - και του αποδίδει το υπόλοι
πο ποσό που έχουν συμφωνήσει,
μετά την πώληση τω ν προϊόντων.
Το σύστημα έχει οπωσδήποτε ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, γιατί
επιτρέπει στο χονδρέμπορο να π ο υ
λήσει ελεύθερα και χωρίς έλεγχο τα
προϊόντα αυτά, αποκομίζοντας τη
διαφορά τιμών, που τις περισσότε
ρες φορές επιτυγχάνει. Με το σ ύ
στημα αυτό διακινείται το 6 0 έω ς
70% τω ν οπωροκηπευτικών.
•
Ενα δεύτερο ποσοστό που
κυμαίνεται από 2 0 έως 25% διακινείται με την έκδοση τιμολογίων.
Και στην περίπτωση αυτή εμφανί
ζονται συχνό φαινόμενα πλαστών
τιμολογίων αφού - όπως είναι γνω 
στό - ο αγρότης δεν φορολογείται κι
επομένως μπορεί να εκδόσει τιμο
λόγια με υψηλότερη τιμή, από αυτή
-■που τελικά εισπράττει- ‘Ε το ί'κ α ι'ο
χονδρέμπορας και ο λιανοπωλητής
βάζοντας το νόμιμο ποσοστό κέρ
δους στη διογκωμένη τιμή, ω θεί τις
τιμές προς τα πάνω.
•
Τέλος υπάρχει κι ένα μικρό
ποσοστό προϊόντων που διακινείται
από τους ίδιους τους παραγωγούς
στους τόπους καταναλώσεως. λαϊ
κές αγορές κ.λ.π.

μαζί του θα πρέπει να εκδοθεί τιμο
λόγιο (είτε από τον παραγωγό, είτε
από τον έμπορο), το οποίο θα πρέ
πει να υποβληθεί για έγκριση και
θεώ ρηση στον τοπικό γεωργικό
συνεταιρισμό, ως προς την ποσότη
τα και τις τιμές.
2) Παράλληλα με αυτά μιά ειδι
κή υπηρεσία του υπουργείου, που
θα λειτουργεί στην Κεντρική Λαχα
ναγορά του Ρέντη, θα επικοινωνεί
κάθε πρωί με το παραγωγικά κέν
τρα, θα συγκεντρώσει στοιχεία για
τις τιμές πωλήσεως και θα υποδει
κνύει - πιθανότατα - τις τιμές στις
οποίες πρέπει να πωληθούν τα
οπωροκηπευτικά (έμμεση παρέμβα
ση στην αγοραπωλησία). Στη συνέ
χεια, η υπηρεσία αυτή, θα εκδίδει
δεληο με τις ενδεικτικές τιμές λιανι
κής πωλήσεως τω ν οπωροκηπευτι
κών, που θα μεταδίδεται από το
ραδιόφωνο στις 8 η ώρα το πρωί.
3) Σε περιπτώσεις που οι τιμές
οι οποίες διαμορφώνονται, θεω
pem óat υψηλές απο >ο υπουργείο.
θα εφαρμόζεται το μέτρο της διατί
μησης και της αστυνόμευσης της
αγοράς, κάτι που δεν επιτρέπει το
ση(Λρινό σύστημα.
4) Τέλος θα θεωρείται αυτόφω 
ρο αδίκημα, με βαριές ποινές,
οποιαδήποτε παράβαση στη διακί
νηση και εμπορία τω ν οπωροκηπευ
τικών.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΕΤΥΧΕ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Με τα νέα μέτρα που ανακοί
νωσε το υπουργείο Εμπορίου, με τα
οποία θεσμοθετείται πλόον η κρατι
κή παρέμβαση στο κύκλωμα της
διακινήσεως τω ν οπωροκηπευτι
κών, διαμορφώνεται η ακόλουθη
κατάετταση:
1) 0 χονδρέμπορος για ν' αγο
ράσει φρούτα ή λαχανικά, θα πρέπει
να πάει στον τόπο παραγωγής και
να διαπραγματευθεί με τον παρα
γωγό. Αφού συμφωνήσει την τιμή

Τα παραπάνω μέρα δεν έχουν
μελετηθεί βεβαίως οκόμα από τους
ενόιαφερόμενους (εμπόρους και
παραγωγούς) ώεττε να εκφρασθεί
συγκεκριμένη άποψη για την αποτελεσματικότητά τους (Στη σύσκεψη
που έγινε στο υπουργείο Εμπορίου
είχαν προσκληθεί συνδικαλιστές
αγρότες προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ
και υπάλληλοι συνεταιρισμών) Εί
ναι όμως δυνατό να γίνουν ορισμέ
νες παρατηρήσεις κοι να διατυπω

θούν προβληματισμοί, με βάση την
έως σήμερα εμπειρία.
Η καθιέρωση αστυνομικών ουσιαστικά - μέτρων, έχει αποδειχθεί και από το παρελθόν σαν μέ
θοδος απρόσφορη και αναποτελε
σματική. Βεβαίως δεν μπορεί νο
αμφισβητηθεί ότι πρόθεση της
κυβέρνησης είναι η εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των αγροτών και
του καταναλωτικού κοινού. Η έλλει
ψη όμως υποδομής αναγκάζει την
κυβέρνηση νο καταφύγει στην
αστυνόμευση της αγοράς με τα
γνωεττά επακόλουθα.
Η αγορά των προϊόντων απ’
ευθείας από τον τόπο παραγωγής,
με παρέμβαση τού τοπικού συνεταιρισμουθ, για την διαμόρφωση της
τιμής, κρύβει πολλούς κινδύνους.
Παραβλέπεται κατ' αρχάς ή διαπρο
σωπική σχέση που χαρακτηρίζει τις
εμπορικές συναλΛηγες (και η οποία
βεβαίως έχει τα μειονεκτήματά της)
και ανατίθεται σε ένα απρόσωπο
Φορέα, τον συνεταιρισμό, να παίξει
το ρόλο του μεσολαβητή και του
ελεγκτή.
Στη διαδικασία αυτή υπεισέρ
χονται πολλοί παράγοντες, που είναι
πολύ πιθανό ότι Οα δράσουν αρνη
τικά εττην εξέλιξη μιάς διαπραγμά
τευσης οπωροκηπευτικών. μεταξύ
παραγωγού και εμπόρου. Τέτοιοι
παράγοντες είναι
•
Η πολυπλοκότερη και πιό
' ¿^σ ώ ζετ^
•
Η ανάθεση στο συνετοιρισμό ενός ρόλου, στον οποίο δεν εί
ναι έτοιμος να ανταπεξέλθει.

ΣΥΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Σύσκεψη οργανώνει η Επιτρο
πή Ειρήνης της Βεροίας ούριο Δ ευ
τέρα το βράδυ στη Στέγη Γραμμά
των για την αποστολή βοήθειας στο
Λίβανο.
Η σχετική πρόσκληση έχει ως
εξής:
«Η Επιτροπή Ειρήνης Βέροιας
προσκαλεί τους μαζιθκούς φορείς,
σωματεία και οργανώσεις στην πλα
τεία σύσκεψη που θα γίνει στη Στέ
γη Γραμμάτων και Τεχνών την Δ ευ
τέρα 21-6-82. ωρα 8.30 μ.μ. για να
συντονιστούν οι ενέργειες για την
αποστολή βοήθειας στους δοκιμα
ζόμενους λαούς του Λιβάνου και της
Παλαιστίνης»

Τα σχολεία στην Αθήνα του 1892 και του 1982

Η κατάπληξη των υπ€υθύνων
της παιδείας μας

.

Πριν δύο μήνες ο υπουργός
^δείας κ. Λ. Βερυβάκης και ο
^ώ ιουργός κ. Π. Μώραλης είεπισκεφθεί Γυμνάσια και
*εΐα της περιοχής Αθηνών,
«υπέστησαν
αληθινή
?*λάολουο(α» όπως έγραψε «το
κι έμειναν κατάπληκτοι
6οα αντϊκρυοαν και άκου/**· Κι αυτά ήτυν: Χυδαιολογίες
άΜένες στους τοίχους, κατα

στραμμένα θρανία, σπασμένα
τζάμια, αλήτες, που κυκλοφο
ρούσαν ασύδοτοι στις μοτοσυκλέττες, υλική και ηθική ρυπα
ρότητα απερίγραπτη..
«Το ξάφνιασμυ των αρμόδιων
κυβερνητικών παραγόντων δεν
σταμάτησε, αλλΰ μεγάλωσε πιό

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοίνωση
Πληροφορούμε τους γονείς των μαθη* * ν πως οι εγγραφές της σχολικής περιό
δου 1 9 8 2 -8 3 θα γίνουν από 1 -2 0 Σεπτεμ
βρίου.
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

^Vaníáou Ε.
^Ραμήλα Ν.
Αδελφές Λαζόγκα
^ « ο φ ύ το υ -Τ σ Ε π ελ ά κ η

Στασινόπουλος Π.
Παπαγιάννη-ΣαζακλΙόου
φροντιστήριο Γαλλικών
φροντιστήριο Ιταλικών

πολύ, όταν κατεβηκαν απο υεοσκότεινους διάδρομους στη βρώ
μικη αποθήκη όπου είδαν εκατον
τάδες θρανία κοι καθίσματα να εί
ναι σπασμένα, θύματα κι ουτά της
καταστροφικής μανίας μερικών
Μαθητών...»'
Δίκαια οι υπεύθυνοι της παι
δείας μας ξαφνιάστηκαν. Θα μέναμε
όλοι οι άλλοι κατάπληκτοι. 6ν όλ'
αυτά δεν τους άφηναν κατάπλη
κτους. Την εικόνα όμως αυτή δεν
παρουσιάζουν μόνο τα σχολεία, που
είχαν την τύχη (ή την... ατυχία) να τα
επισκεφθούν ο κ. υπουργός και ο κ.
υφυπουργός της Παιδείας.
Δεν ξέρουμε βέβαια πάσα κατά
πληκτοι θά ‘μεναν, άν επιχειρούσαν
κι ένα έλεγχο στη δουλειά κάποιων
νεόκοπων, ή «προοδευτικών»!* ή της
«προχωρημένης όιανόηοης» εκπαι
δευτικών και ζητούσαν απ' τα παι
διά να πληροφορηθούν τί κοι πώς
τα διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί
αυτοί.
Αυτά το Μάρτιο του 1982 στην
Αθήνα.
Γυρίζουμε τώρα πίσω στην
Αθήνα του 1892 · όχι δεν κάνουμε
αναγραμματισμό του έτους
γρά
φουμε σωστά 1892. Διαβάζουμε
λοιπόν στην εφημερίδα «Κήρυξ»
του Σικάγου του έτους εκείνου, πως
μιά Αμερικανίδα παιδαγωγός, που
επισκέφθηκε τον Οκτώβριο του
1892 την Αθήνα έμεινε κατάπληκτη
από τή λειτουργία των σχολείων
μας. Η Μόρια Μπερτ (έτσι ονομαζό
ταν Γ| Αμεριηανίδα εκείνη* όιπγήθηκε:
«Βαθυτατον ενδιαφέρον 6Γ εμέ
είχον τα σχολεία των Αθηνών. Η
καλλιτεχνία εκεί ευρίσκεται πσντα-

χού. Τα παιδίο μανθάνουσι καλώς
την νεωτέραν (εννοεί την ,.αθο·
ρεύουσανί «οι την αρχαιμν Ελληνι
κήν γλώσσαν Παρετήρησα μετά
πολλού ενδιαφέροντος ότι όταν ο
διδάσκαλος έδωσε θέμα καθ' υπα
γόρευσιν εκ της νεοελληνικής οι
μαθηταί των σνωτέρων και μέσων
τάξεων μετά πολλής ευκολίας
μετέφρασαν
αυτό
εις
την
αρχαίαν».

Και η Αμερικανίδα παιδαγωγός
συγκρίνοντσς το ελληνικό σύστημα
με το αμερικανικό, επαινούσε το
δικό μας εκθειάζοντός το με τ ακό
λουθα:
«Εις την Ελλάδα διαβάζουν οπ
αρχής τους κλασσικούς αυτούς
συνγραφείς: ιόν Ομηρον και τον
Ξενοφώντα. τον Ηρόδοτον και τον
Πλούταρχον και τους ποιητός και
τους δραματικούς εν γένει Ακούσασα μσθητάς μιάς τάξεως δευτε
ροβαθμίου ετχολείου αναννώσοντας την Οδύσσειαν, παρεκόλεσα
τον διΑόσκαλον. δια να ίδω άν τα
παιδία ηννΟοιιν εκείνα τα οποία
εδιάβαζον. να τα ερωτήση αν επΙστευον ότι ο Οδυσοεύς ήτο ήρως
ή μόνον τολμηρός και ριψοκίνδυ
νος τυχοδιώκτης. Κοι μόλις ηρωτηθησαν, τα ποιδίο μετά ομοθΰμου
ιαχύτητος και ζέοεως απήντησαν
6π ο Οδυσσεύς ήι„ ηρως μερικά
μόλιστο εξ αυτών, υψώσαντα τον
δάκτυλον, υπερήσπισαν πνευματωδώς τον Οδιιοσέα επί τη διατυπωθείση αμφιβολία ότι ηδύνατο να
είναι τυχοδιώκτης Οι μαθηταί επί
σης απέδειξαν γνώυιν των ορί
σιων μιΙΒων της ελληνικής φίλο
λαγίας .αί'ωςκοι ορθήν γραμματι
κήν και ι.αΟαόϊίν απαγγελίαν»^.
Δύο εικόνες της εκπαιδεύσεως
Συνέχεια στην 3η

•
Η προσωπική σχέση παρα
γωγού και εμπόρου, που (καλώς ή
κακώς) έχει διαμορφωθεί και η
οποία θα διοταραχθεί από την
παρέμβαση του συνεταιρισμού.
•
Το «καττέλλο» θα γίνει συνη
θισμένο φαινόμενο, αφού τα καλής
ποιότητας
σπωροκηπευπκά
θο
φθάνουν στην κατανάλωση υπερτι
μημένα.
•
Η παρέμβαση της ειδικής
υπηρεσίας του υπουρνείου, που εί
ναι δυνατό (και έτσι θα συμβαίνει)
να υποδεικνύει στους συνεταιρι
σμούς σε τί τιμές θα θεωρούν τα
τιμολόγια.
Γενικά παρατηρείται ότι η ανά
θεση καθηκόντων στους συνεταιρι
σμούς, που ξεπερνούν τιςδυνατότητέςτους. έχει, σχεδόν πάντοτε, ανα
σταλτικό αποτελέσματα. Για παρά
δειγμα η περίπτωση των εξαγωγών,
όπου παρά τις άπειρες διευκολύν
σεις (από τη σημερινή και τις προη
γούμενες κυβερνήσεις) οι συνεται
ρισμοί δεν έχουν καταφέρει να
ξεπεράσουν το 10% του συνόλου
τω ν εξαγωνών φρούτων και λαχανι
κών
Το πολιτικό κόστος για την
κυβέρνηση θο είναι τεράστιο αν
αποτύχουν τα μέτρα για την τιθάσευση των τιμών στην αγορά. Στην
πεοκειμένη περίπτωση οι κατανα
λωτές περιμένουν άμεσο κοι ουσια
στικά αποτελέσματα (μείωση τιμών
\Α πομΓθα.έχου j n íi ΓΤώ'/ζ^ςΠώ
καλάθι της νοικοκυρ ς. Από την όλλη πλευρά οι παραγωγοί δεν είναι
διατιθέμενοι να σ,ιωλέσουν, έστω
και μέρος, από το εισόδημά τρυς
που κοι αυτό, πλήττεται από τις δ ύ 
σκολες οικονομικές συγκυρίες.
'Ενα γεγονός που αποσιωπάται
συστηματικά είναι ότι, οπωσδήποτε,
οι τιμές των οπωροκηπευτικών θο
πρέπει ν' αυξάνονται κάθε χρόνο
τουλάχιστον με τον ρυθμό του τιμά
ριθμου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΟΕ
Στη Διεθνή Ομοσπονδία
Θα συνεχίσουν και την ερχόμενη εβδομάδα (Δευτέρα χαι ΤρίτηΙ
την απεργία τους αι τραπεζουπάλληλοι και μάλιστα ενιείνοντας τις
αγωνιστικές
εκδηλώσεις
ενώ
παράλληλο θα προχωρήσουν στην
καταγγελία των τραπεζών και της
κυβερνήσεως στην Διεθνή Οργά
νωση Εργασίας και τις διεθνείς συν
δικαλιστικές οργανώσεις. Για το
ακοπό αυτό άλλωστε αναχώρησε
χθές για την Γενεύη ο εκπρόσωπος
της ΟΤΟΕ κ. X, Ποπαμαργαρίτης, ο
οποίος θα έχει σχετική συνεργασία
με τον Γ. Γραμματέα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων κ,
Μόγερ.
Στο μεταξύ καπά την ΟΤΟΕ,
υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή
στην οπεργίο κυρίως στην Εθνική,
την Τράπεζα Ελλάδος και στην ATE
(υποκαταστήματα Θράκης). Ουσια
στικό η λειτουργία των τραπεζών
έχει παραλύσει από την απεργία και
το κοινό και οι επιχειρήσεις βρί
σκονται σε αδιέξοδο.
Για την αντιμετώπιση της κοτο
στάσεως συνεδρίασαν οι διοικήσεις
των τραπεζών γιο να λάβουν σχετι
κές αποφάσεις.
Η 0 1 ΟΕ χθ ές κοι σήμερα πραγ
ματοποιεί εξόρμηση στελεχών της
στις επαρχιακές πόλεις.
Αύριο Δευτέμυ το πρωί, σύμ
φωνα με την απόφαση του Εκτελε
στικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ που
απεφάσισε προχθές την παράταση
της απεργίας, θα πραγματοποιηθεί
μεγάλη συγκέντρωση των απεργών
έξω οπό τα γραφείο της ΟΤΟΕ και
στη συνέχεια πορεία. Παρόμοια
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη και στην Θεσσαλονίκη παρου
σία και του προεδρείου της ΟΤΟΕ
Η Ομοσπονδία απέστειλε δια
μαρτυρία στην ΕΡΤ σχετικό με το
κείμενο ανσκοινωσεως του Συλλό
γου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης
που μεταδόθηκε από το δελτίο
ειδήσεων και με το οποίο γίνεται
παραποιηση των πραγματικών περί
στατικών και κσταγγέλεται η ΟΤΟΕ.
Στην διαμαρτυρία της ομοσπον
δίας τονίζεται ότι κοι εκπρόσωποι
των Συλλόγων Υπαλλήλων Εθνικής
Τραπέζης την πρότασή τους για
αποδοχή των θέσεω ν των τραπε
ζών που πρακόλεσαν την απεργία
την υπέβαλαν διαδοχικό σε τρεις
ημέρες σε όλο τα όργανο του κλά
δου - Συνέδριο. Γενικό Συμβούλιο,
> oi»ai:tp-

ρίφΟηκε Με την ανακοίνωση που
μετέδωσε η ΕΡΓ, πραστίθετοι επα
νήλθαν οπό διάθεση κωλυοιερνείας
επί της ίδιας προτόοεως που αποτε
λεί το αίτιο της απεργίας
Η ΟΤΟΕ. καταλήγει η ανακοί
νωση της, λυπάται που οι αντιπρό
σωποι του Συλλόγου Υπαλλήλων
Εθνικής Τραπέζης. ενός Συλλόγου
οπό τους 35 της όυνάμεώς τού.
ταυτίστηκαν με την εργοδοσία κοι

μετέτρεψαν το ούλλογό τους σε
οπεργοσποστικό μηχανισμό και μόνιμο ανταποκριτή της τηλεοράσεως».
Εξ άλλου οι Σύλλογοι Εισπρακτόρων και Φροντιστών Εθνικής
Τραπέζης διαμαρτύρονται για την
μετάδοση στα δελτία ειδήσεων της
ΕΡΤ. ότι «δεν στηρίζουν την απερ
γία» όλο τα διοικητικό συμβούλιο
των συλλόγων της Εθνικής Τραπέ
ζης. Οι σύλλανοι όε προστίθεται
στη ôiapaprupia,
συμμετέχουν
στην απεργία μας με την πλειοψηφία των ερναζομενων στην Εθνική
Τράπεζα.
πειθαρχώντας
στην
ΟΤΟΕ
Η ΟΤΟΕ με τηλεγραφήματά της
στο υπουργείο Εργασίας καταγγέλει
σειρά πιέσεων που ασκούνται σε
οπεργούς
τραπεζούπαλλήλους
μεταξύ τω ν οποίων και την απόλυση
απεργού οπό την τράπεζα Ουθεστμίνστερ.
Καταγγέλθηκε ότι στο Καρπε
νήσι ο διευθυντής ταυ εκεί υποκα
ταστήματος της Εθνικής Τροπέζης
κ. Απόστολος Κωτσοκαλης, επικοι
νωνεί τηλςφωνικώς με όσους υπαλ
λήλους του υποκαταστήματος της
ETE Καρπενησιού σπεργούν και
τους απειλεί με δυσμενή μετάθεση
άν δεν λύσουν την απεργία τους και
δεν επανέλθουν στη δουλειά τους.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Δ Η Μ . ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Από τη Ν. Δημοκρατία
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Η ομόδα κοινοβουλευτικού έρ
γου (ΟΚΕ) του υπουργείου εσω τε
ρικών της «Νέας Δημοκρατίας» εξέδω σε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Καθημερινό
κλιμακώνεται
μεθοδευμένα και συστηματικά η
δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων για
τρν εμπέδω ση του κομματικού κρό
τους σύμφωνα με το μοναδικό πρό γραμμα της κυβερνήσεως του
ΠΑΣΟΚ.
Αυτές ης ημέρες ο κ. υπουργός
των εσωτερικών ανακοίνωσε μετα
θέσεις δεκάδων νομαρχιακών ανω 
τέρω και κατωτέρων υπαλλήλων και
μάλιστα από το ένο άκρο της χώρας
στο άλλο.
Οι μεταθέσεις έγιναν.για να εί
ναι ελεύθερο το πεδίο τους κομμα
τικούς νομάρχες της «αλλαγής» να
αλώσουν την περιφερειακή διοίκη
ση και να επιβάλουν το κλίμα
■φοβίας που επιθυμούν αυτοί κοι Οι
κατά τόπους πρασινοφρουροί
Η «Νέα Δημοκρατία» κσλει τον
, υπουργό των εσωτερικών γο
επανεξετάσει το θέμα. Τον καλούμ·:
δε να ανακαλέσει αυτές τις αδικαιο
λόγητες μεταθέσεις.

Το Παν€ργατικό Κέντρο
για θέματα του ΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ
Σχετικά με αναφορά του
Πανεργατικου Κέντρου Ημαθίας
που κατατέθηκε στη Βουλή από τον
βουλευτή κ. Δημ. Χστζηδημητρίου
και με αναφορά του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Καλαμπάκας, που
κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων κ.
Χατζηγάκης, η υφυπουργός κοινω
νικών υπηρεσιών κ. Κακλαμανάκη
έδω σε την εξής απάντηση:
«1 Στο αίτημα υπαγωγής των
Ερναζομενων στα πιεστήρια, στα
βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα
του ΙΚΑ, ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα λειτουργήσει πάλι το
Συμβούλιο Κρίοεως βαριών και
ανθυγιεινών
επαγγελμάτων
το
οποίο θα εξετάσει όλα τα εκκρεμή
αιτήματα για την υπαγωγή στο
Βαοιά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
2. Στο αίτημα μείωσης του
ορίου συντσξιοδότησης από τα 60
στα 55 χρόνια των εργαζομένων ότι
το θέμα αυτό εξετάζεται προσεκτικό
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
μέσα στα πλαίσια μιάς γενικότερης

μελέτης του όλου θεσμικού πλαι
σίου της Κοινωνικής Ασφάλισης
3. Στα αίτημα αύξησης του
αδειοσημου των οικοδόμων από 4%
αε 10% ότι για το θέμα αυτό έχει
καταρπσθεί και προωθείται σχετική
διάταξη.
4 Στο αίτημα της προαγωγής
του Παρ/ματος ΙΚΑ οε Υποκιμα ότι.
προς το παρόν δεν είναι δυνατή για
τί θο δημιουργήσει πρόσθετες ανά
γκες οε διοικητικό προσωπικά οι
οποίες σήμερα δεν μπορούν να
καλυφθούν λόγω των περιορισμών
που υπάρχουν για την πρόσληψη
προσωπικού.
Το θέμα αυτό θα εξετασθεί από

τα Ίδρυμα όταν θα υπάρξουν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις
5. Στο αίτημα en εκ τόσης του
ΙΚΑ σ’ Ο λόκληρη τη χώριι, ό π Ολο
Κ ληρώ νονται αι διαδικασίες ρΰΟμσπ του θέματος
6 . Το ΙΚΑ προς το οποίο κοινο
ποιείται το πορόν μαζί με την ανα
φορά του Πανεργατικου Κέντρο«
Ημαθίας παρακαλείται νο μας πλτ,
ροφορήσει σχετικά με την ανέγερ
ση κτιρίου ίου. οε οικόπεδο που
υπάρχει στη Βέροια, όσο το δυνατό
γρηγορότερα, γιο να πληροφορή
σουμε τη Βουλή των Ελλήνων μέσα
στην προθεσμία που προβλέπεται
από τον κανονισμό της».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

Ένα έθιμο
θα ξαναζωντανέψει
στη Στενημαχο
Την ερχόμενη Πέμπτη 24 Ιου
νίου, θο γίνει στη Στενήμαχο η ανα
παράσταση ενός Στενημαχίτικου
εθίμου που συνδέεται με τη γιορτή
του Ά ρ - Γιάννη και ξεκίνησε από το
άλλο παλιό ελληνικό έθιμο του κλήδωνα Πρόκειται για την «Καληνιτσό» που το στιχάκι του κλήόωνα
προφήτευσε ότι θο παντρευτεί
«γενίτσαρο» και ετοιμάζεται ν*ο το
γάμο. Η Καληνιτσό - νύφη μαζί με
την συνοδεία της περιέρχεται το
χωριό και καταλήγει στην εκκλησία,
όπου θο χορευτούν και παραδοσια
κοί χοροί από συνκρότημο Στενημα·
χιτών με τοπικές
Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλω
σή θ ' αρχίσει στις 6 το απόγευμα
και υπολογίζεται ότι θα πρατήσει
γιο δύο περίπου ώρες.

VENUS
Αναγνωρισμένη και σαν ομάδα παραγωγών σας
γνωρίζει ότι δέχεται δηλώσεις γιπ διακίνηση ροδάκι
νων με τους ίδιους όρους προμήθειας με τις ενώσεις
γεωργικών συνεταιρισμών.
Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι με την προσκό
μιση των ροδάκινων θα καταβάλλονται

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή
Οι δηλώσεις θα γίνονται κάθε μέρα απο τις 8 η,μ.
► 7 μ.μ. στα γρυψείσ της εταιρείας Σ. Σταθμός
Βεροίας τηλ. 24204 23311 - 23225.
Από την bui/RJKiftt
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

123456789

7. 'Ενας μήνας απ' αυτόν πήρε τ'
όνομά του — Ό ρο ς στο τέννις.
8 . Ένα σφάγιο πού προσφέρεται μ'
αυτήν την ονομασία.
9. Τίτλος αθηναϊκής εφημερίδας —
Νησί μας.
ΚΑΘΕΤΑ:

1. Στην μάχη των Πλαταιών ήταν
αρχιστράτηγος (αιτ. καθ.)
2. Συνέχονται αντίστροφα — Ξενι
κή συγκατάβαση.
3. Ενα οπωροφόρο όέντρο στην
καθαρεύουσα.
4. Χαρακτηρισμός
γραμμής
(αντίστρ.)
5. Αρχικά σωματείου της Θεσσα
λονίκης (αντίστρ.) — Στη δημοτι
κή μια δεικτική αντωνυμία και
στον πληθυντικό (θηλ.)
6 . Βαθμός στρατιωτικός (αρχικά) —
Αναφορική αντωνυμία στη γενι
κή — Αρθρο.
7 Αφρικανός φύλαρχος (αντίστρ,)
— Απ αυτόν πήρε το όνομά της
μια φυλή.
8 . Ένα νησί μας, σε μια πτώση Το ζητάμε από τον κρεοπώλη.
9 Τέσσερα τα σημεία του (γεν.)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1* Συνήθως κυκλοφορούν κάθε
εβδομάδα εδώ ένα
2. Γράμματα εταιριών —Αντίστρο
φο σύμφωνο.
3. Χρημάτισε αρχηγός Γ.Ε.Ε Θ.Α.
αλλά κοι πρω θυπουργός της χώ 
ρος μας. ·
4. Πρόθεση
και άρθρο μαζύ
(δημοτ) — 1507.
5. Το κελλί του ασκητή.
6 Ουσία που κολλάει κοι χρησιμο
ποιείται για ξώβεργα —Χωρίζον
ται από το Μ.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: Τ ΑΑΒΟΥΑΖΙΕ 2. Α Ρ - ΑΝΝ ΑΣ 3. ΒΑΛ - ΙΑ -Α Ρ ΙΧ Η ) 4.
ΕΠΙΤΑΧΥΝΩ 5. ΡΗΜΑ - ΩΠΑΓΑ 6. ΑΝΕΧΟΜ ΑΙ 7. Ν Υ Α Τ - Ρ Η Β .Π Α ΤΑΤΕΣ9. ΜΙΣΗΤΑ - ΕΝΑ 1(. Α Α - Σ Ι - ΣΚΙ
ΚΑΘΕΤΑ: 7. ΛΑΒΕΡΑΝ - ΜΑ 2. ΑΡΑΠΗΝ - ΠΙΑΙΤΣΑΙ 3. ΛΙΜΕΝΑΣ 4.
ΟΑ - ΤΑΧΥΤΗΣ 5. ΥΝΙΑ - ΑΤΙ 6. ΑΝΑΧΩΜ Α Τ Α 7 .Ζ Α - ΥΠΑ
ΤΕ 8 ΙΣ - ΝΑΙ - ΣΕΚ 9. Α Ω Γ - ΝΙ 10 ΕΡ - ΑΘΗΝΑ.

1913 0 Ελληνικός στρατός καταλαμβά
νει την Ξυλόπολη (κοντά στο
ΛαχανάΙ.
1 9 1 9 Έναρξη μεταφοράς δια θαλάσοης του Ελληνικού Εκστροτευτικοϋ Σώματος Ουκρανίας από την
Ρουμανία στη Μικρά Ασία.
1 9 1 9 Ύστερα από αντεπίθεση του 4ου
Σ.Π. γίνεται ανακατάληψη του
Αιδινίου. Οι Τούρκοι υποχωρών
τας προίβησαν σε εμπρησμό της
πόλεως και έσφαξαν χιλιάδες
κατοίκους. Από τους 7 .5 0 0 κατοί
κους της πόλεως κοι από τους
3 .5 0 0 πρόσφυγες των γύρω
χωριών οι 6 .5 0 0 σφάγηκαν, κάη
καν ή τους έκαναν απαγωγή.
1980 Στάση εναντίον της κυβερνήσεως
του πρωθυπουργού της Ζιμπάμ
πουε,
Ρόμπερτ
Μουγκάμπε,
εκδηλώθηκε στις όυτικές περιο
χές της χώρας.
1981 Ισχυρός σεισμός εντάσεως 5
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και
όιαρκείας 10 δευτερολέπτων
συγκλόνισε τη Ζάκυνθο και έγινε
αισθητός μέχρι την Ηλεία. Πανι
κόβλητοι οι κάτοικοι διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο.

•
Η μεγαλύτερη σοφία της
ζωής, είναι η σοφία της προσαρμο
γής με τη ζωή.
A ia p ó z e c c
κ α ί ñ io 6 iñ e e e
ϊή ν

εφημερίδα μας I

©
ΜΑΘΑΙΝΕ »
•
Στα μυρμήγκια οι κεραίες εί
ναι όργανα όσφρησης.
•
0 Μύρωνας ήταν ονομαστός
γλύπτης από τη Βοιωτία Ι5ος αιώ 
νας π.Χ.Ι που φιλοτέχνησε και τον
περίφημο «Δισκοβόλο».
•
Οι ατμοί του υόραργύρου εί
ναι
δηλητηριώδεις.
Προκαλούν
συχνά σοβαρές παθήσεις.
•
Στην κατεχόμενη οπό τοίσρήλ δυτική όχθη, ζεί ο δισέγγονος
του Λέων Τρότσκυ. Ο Δαυίδ ,'Αξελροντ, εργάζεται για την αποκατά
σταση της Συναγωγής του Χεβρώνας κβ? όπωζ^.ηλώνςι είναι περήφα5ος πόυ ζεί στην ίϊβτρίδα του.
Ο 2 1 χρονος Άξελροντ που η
μητέρα του ήταν εγγονή του Τρόρσκυ. έφυγε από τη Μόσχα πριν από
τρία χρόνια και εγκαταστάθηκε με
τους γονείς του στις ΗΠΑ Εδώ και
ένα χρόνο όμως ζεί στο Ισραήλ.
•
Σ' ένα εργοστάσιο ρολογιών
της Ελβετίας, διαπιστώθηκε ότι εξα
φανίζονταν συνέχεια πολλά από τα
ρολόγιο που κατασκευαζόταν εκεί.
Παρά τις ενέργειες και τις έρευνες

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ

Π Ο Λ Υ Τ ΙΜ Ο

ΚΑΘΕ

Π Ρ Ο ΪΟ Ν

Κυριακή 20 1°®νΐ0^

ΤΗ Σ

Μ Ε Λ ΙΣ Σ Α Σ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Θ ΕΡΑΠΕΥΕΙ

Κ Α Χ Ε Ξ ΙΑ ΚΑΙ Τ Ο Ν Ω Ν Ε Ι ΤΟ Ν Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο ΤΟΥ

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ ΚΑΘΕ Η ΛΙΚ ΙΑ Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20

ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ« 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΟΜ ΕΩΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
4.20 ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 821
8.05 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΘΙΚΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Φ ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 2 9 2 3 1 -Βέροια
Ζτο κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Α. ΝΕΟΦ ΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 21

ΑΝΕΓΝΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. αδείας ιδρύσεως 2608/81
Αριθμ. αδείας λειτουργίας Φ.ΑΦ./13 9 /8 2

ΤΜΗΜΑΤΑ: Λογιστών, Γραμματέων, Στε
νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕ:

5.40 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
6.10 0 ΙΑΤΟΥΡΝΕΝ ΚΑΙ
01 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
7.05 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.35 Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.05 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.30 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
11.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 ΟΣΜΟΝΤΙ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΟΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΜΟΥΝΤΙΑΛ 821
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 21
6.00 ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
6.45 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7.15 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
8.30 ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΡΕ
9.00 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΣΘΗ

Λ Α Ν Ε ΙΤ

Απωλέσθη άδεια κυκλοφορίας
και δίπλωμα ικανότητας οόηγήσεως
γεωργικού ελκυστήρος ταυ Βασι
λείου Δημόπουλου του Χαραλάμπους κατοίκου Σταυρού, στην αγρο
τική περιοχή Σταυρού.
Ο ευρών παρακαλείται να το
παραόώση στο σταθμό Χωροφυλα
κής Σταυρού ή να τηλεφωνήσει στο
3 9 .3 4 6 και Θα αμοιφθεί.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

6 2 .5 5 5 62.bob
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
24.1 4 1 -2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκοάτους
2 6 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατόσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έ νανπ ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

ΟΜΟΡΦΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡ'

που έγιναν, ο ένοχος δεν βρισκόταν.
Τελικά, διαπιστώθηκε, ότι ο «ποντι
κός» του εργοστασίου αυτού, που
έκλεβε τα ρολόγια, ήταν πραγματικό
ένας πελώριος αληθινός ποντικός!...
Στη φωλιά του βρέθηκαν 76
ρολόγια. χωρίς βέβαια τα λουράκια
τους, πουφαίνεται ήταν πολύ νόστι
μος μεζές για τον ποντικό,
•
Το πρώτο ιδιωτικό αυτοκίνη
το εμφανίστηκε στην Ελλάόα το
1896. Έκανε πολύ θόρυβο και σή
κωνε σύννεφα σκόνης. Κάθε τρείς
τέσσερις μέρες χαλούσε και πήγαι
νε στο συνεργείο.
•
Καμιά άλλη σύγχρονη Αμε
ρικανίδα ηθοποιός όεν έχει όιακριθεί και τιμηθεί όσο η Τζέην Φόντα,
και γενικό ελάχιστες στάρέχουν
φτάσει σε τόσο αξιοζήλευτη θέση
στον κινηματογράφο. Με δύο βρα
βεία Ό σκαρ έχει ανέβει από χρόνια
στο επίπεόο μιός πασίγνωστης διε
θνούς προσωπικότητας.
Αλλ' όπως λέει η ίδια, θεωρεί
ως μεγαλύτερο θρίαμβο της καριέρας της την πρόσφατη βράβευση
του πατέρα της Χένρυ Φόντα για
την ταινία «Χρυσή λίμνη». Στην ται
νία αυτή συνέβαλε αποφασιστικά η
ίδια, ως παρτεναίρ του πατέρα της,
ω ς εμπνεύστρια του σεναρίου και
ως χρηματοδότρια της παραγωγής.

Θ Α ΤΟ ΒΡΗ ΤΕ ΑΓΝΟΤΑΤΟ Α Π Ο ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ

Μ r v m iM

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Συνήθεια
Ο δικαστής όχεται στο γραφείο
του συνοδεία έναν τρομερό εγκλη
ματία και αμέσως τον ρωτά:
- Θαρρώ πως εσύ το έχεις παρα
κάνει. Θα μπορέσεις να μου εξηγή
σεις το λόγο που έπνιξες την πρώτη
σου γυναίκα;
— Είναι πολύ απλό, κύριε όικαστά.
Δε με αγαπούσε καθόλου.
— Πάει καλό. Αλλά τη δεύτερη;
— Γιατί δεν την αγαπούσα εγώ.
- Ας το ξεχάσουμε κι αυτό το δεύ
τερο έγκλημά αου. Έχουμε όμως
και την τρίτη που έπνιξες.
Ο απαίσιος δολοφόνος ύψωσε
τους ώμους και ψιθύρισε:
— Βλέπεις κύριε όικαστά, το πνίξιμο
το συνήθισα πιά.
Είχε δίιηο...

Λ

Τώρα με την απεργία τω ν τραπεζοϋπαλλήλων. οι υπάλληλοι που
πάνε στις τράπεζες και εργάζονται ο
πολύςκόσμος νομίζει ότι αυτοί είναι
πασοκτσήδες,
μέχρι
κόκκαλο.
Ό μω ς τα πράγματα δεν έχουν ακρι
βώς έτσι, όπως τα νόμισε και κά
ποιος.
— Πήγα . μας είπε, να στείλω μια
επιταγή στη Ρώμη.
- Κύριε σήμερα δεν μπορούμε,
μου απαντά η υπάλληλος στην
οποία απευθύνθηκα.
- Μα δεσποινίς μου τότε τί...
πασοκτσού είσαστε εσείς;
- Του... φόβου! μ'απαντά χαμηλοφώνως...
Έ, είναι δυνατόν να πάει,..
μακρυά η βαλίτσα έτσι;
Βρήκε καλύτερο τρόπο
Η υπηρεσία θαυμάζει το και
νούργιο γούνινο παλτό της κυρίας.
—' Ενας άντρας με είκοσι χιλιάδες
κοι μπορείς να τ' αποκτήσεις τής
λέει η κυρία και την κτυπά φιλικά
στην πλάτη.
' Εξη μήνες αργότερα η υπηρεσία
κάνει την εμφάνισή της μ' ένα υπέ
ροχο γούνινο πολτό.
- Βλέπω ότι βρήκες τον άντρα με
τις είκοσι χιλιάδες, της λέει η κυρία.
—Ό χ ι ακριβώς, απαντάει η υπηρέ
τρια. Βρήκα όμως διακόσους μ' εκα
τό δραχμές ο καθένας.

• Συνδυάστε τις διακοπές σας με
μια κούρα ομορφιάς του προσώπου.
Μην ξεχνάτε νο το καθαρίζετε κάθε
βράδι αλλά και το πρωί, για νο μην
μένουν τα υπολείμματα του νυχτε
ρινού ιδρώτα. Χρησιμοποιήστε το
γαλάκτωμα κοθαρισμού της προτιμήσεώς σας αλλά διαλέξτε με μεγά
λη προσοχή την τονωτική λοσιόν.
Δεν π.'έπει να περιέχει οινόπνευμα.
Μπορείτε ενδεχομένως να την αντι
καταστήσετε με ροδόνερο που θα
βρείτε στα φαρμακεία. Προσέξτε
ιδιαίτερα τα βλέφαρα και το δέρμα
γύρω από τα μάτια. Προφυλάξτε
όλη αυτή την περιοχή οπό τον ήλιο,
χρησιμοποιώντας μια κρέμα ολικής
προστασίας (écran total).
Για να μην καεί η μύτη σας. καλύ
ψτε την μ' ένα τετράγωνο κομμάτι
χαρτί. Και μην ξεχνάτε ποτέ να
ξεπλένετε με νερό το πρόσωπό σας
ύστερα από το μπάνιο στη θάλασ
σα, για να το προστατέψετε από την
αφυδάτωση.
• Επωφεληθείτε από τις διακο
π έ ς για ν' απαλλαγείτε χωρίς μεγά
λο κόπο από τα περιττά κιλά. Μπο
ρείτε να σηκώνεστ€ λίγο πιο νωρίς
το πρωί και να κάνετε τζόγκιγκ στην
παραλία ή ν αφιερώνετε δέκα
λεπτά κάθε πρωί για γυμναστική.
Ό σ ο για δίαιτα, αν θέλετε να χάσε
τε μερικά κιλά, καθιερώστε το

μεσημέρι να τρώτε μόνο
Το βράδι, την ώρα του ντούς**
ρώστε δέκα λεπτά στη
σας κάνοντας ένα μασάζ
Ύ,
βληματικό σημεία του σώμσ™’
μ' ένα ειδικό γάντι και κρέμαioW*
τίσματος.
,
• Το καλοκαίρι η αποτρίχΦ®"
νεται πρόβλημα που ζητάει
VI λύση. Φροντίστε να ... εξαψα*""
κάθε ίχνος τρίχας από τις να<3*\λ
κα τα πόδια σ α ς Για τις ύα®*®ώ
μπορείτε να χρησιμοποιώ*6^
αποτριχωτική κρέμα που 6ιν0' "λ ■
ρετικά εύχρηστη. Η όλη
δεν διαρκεί περισσότερο ατΦ
λεπτά όσο χρειάζεται, δηλαδή·Τ*.
απλωθεί η κρέμα και ν' αφα^Ύ,
Για την αποτρίχωση των
εκτός οπό τις κρέμες υπάρχοι^
οι «αποτριχωτικές ταινίες»· ,
απλώσετε την ταινία ξεκιν“^
fï
από πάνω προς τα κάτω και ΘΟ
τραβήξετε με μια μόνον κίνΗ®** .
κάτω προς τα πάνω. Βέβαια, ^
διαδικασία σπαπεί κάποια 6
δειότητα. Και φυσικό, υπάρΧ*1
τα η «χαλόουα» και το λειών .
κερί, για αποτρίχωση μεγαλυΐ**^
διάρκειας η επιφανείας. Αν
δηλαδή, ν' αποτριχώσετε και
μηρούς προτιμήστε τη
ένα καλό ινστιτούτο. Οι τρίχ*ί™
νουν ?ιο αδύνατες και μαλακά

Μικροοτοχασμοί.
•
Θυμάστε
παλιότερα
τις
Κυριακές. Ό λοι μαζί σηκωνόντου
σαν πρωί, τα παιάιά έπαιζαν (υπήρ
χαν και μεγάλες αυλές) η μητέρα
ετοίμαζε το φαγητό στο φούρνο
συνήθω ς (κρέας ψητό με ρύζι,
πατάτες ή με μακαρόνια από τις λί
γες δουλειές που συχνό βοήθαγε
και ο πατέρας) και η παραδουλεύτρα
ή η μεγαλύτερη κόρη πήγαινε το
γκιουβέτσι (το παλιό πήλινο) με το
φαγητό στο φούρνο της γειτονιάς.
Έπειτα όλη η οικογένεια πήγαινε
στην Εκκλησία της ενορίας για να
λειτουργηθεί. Ό ταν δε σχόλαγε η
Εκκλησία ο μεν πατέρας τράβαγε
για το καφενείο να βρεί τους φίλους
του και να πιεί μαζί τους τονπρωϊνά
καφέ του και να παίξει καμιά παρτί
δα τάβλι ή πρέφα και η μητέρα με
την κόρη της κάνανε τις τυπικές επι
σκέψεις σε συγγενικό σπίτια - όσο
είχανε την σειρά τους - και τ αγόρια
έσπευδαν μαζί με τους συνομήλι
κους τους να παίξουν τ' αγαπημένα
τους παιχνίδια. Το μεσημέρι τους
έβρισκε όλους γύρω από το τραπέ
ζι.
Σήμίμυ
επικρατούν
άλλες
συνήθειες. Όλοι σηκώνονται αργά
το πρωί. Και για εκκλησία ούτε λό
γος να γίνεται. Γύρω στις έντεκα η
ώρα χώνονται στο αυτοκίνητο και
πόνε τώρα το καλοκαίρι σε κάποιο
παραθαλάσσιο μέρος ή σε κάποια
εξοχική τοποθεσία της περιοχής
μας. Το οικογενειακό κυριακάτικο

τραπέζι αντικαταστάθηκε με τθ®^
νό τραπεζάκι του κέντρου,
σπιτίσιο νόστιμο γκιουβετσάΚ' Μ*
άνοστο ατομικό σπεσιαλιτέ τού*®
τρου. ή το ψημένο αρνί η κ®*"^
στην ηλεκτρική ψησταριά. 014
εδέσματα παρασκευασμένα
την φροντίδα της νοικοκύρώί
χέρια κάποιου άτσαλου ίσώί ®
βρωμιάρη μάγειρα, με υλικά ίΧ1 .
τόσο αγνά. Και όλα πανάκριβ®· * (
μπλοκάκι αφημένο στο τ ρ α π ε ζ ^
λογαριαμός σκέτο «δηλητίνν
Που όμως τον πληρώνεις και λ"
ευχαριστώ.

Κ ΙΒ Ω Τ Ο Π Ο 0
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σβί

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΫ)
Αναλαμβάνουμε όλεζ
τις εκτυπώσεις σαζ·
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς 72
τ η λ . 2 3 .1 3 7

Ραδιοταξί

γιά τΓι νάρκη
στίς άχΛαδομηλιές
έντομοκτόνο Λανέϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• έχει διασυοτημικά δράση · μαζί μ έ τή νάρκη καταπολεμά
καρπόκαψα, μελίγκρα, ψυλλά καί ψώρες

J
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ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ NOMU
Ά μεση Δ ρά σ η
100
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
121
Π υροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π υροσβεστική
22.222
Νοσοκομείο
22 .5 0 5
Δ Ε.Η (βλάβες!
125
Ύ δρ ευσ η
25.749
Ο Σ Ε (σταθμάς*
24 444
ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υροσβεστική
22.199
Νοοοκε^ιειο
22.200
Δ. E h (βλάβες!
22:314
Ο Σ Ε (σ τα θ μόςΤ
41353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π υροσβεστική
23.619
Δ Ε Η (βλάβες)
'>3 364
ΙΚ Α (πρω τ β οηΡ πες/
23 37 6

Μπουτίκ

FEMME

Μητροπόλ€ως 49 - ΒΕΡΟΙΑ

Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΜΟΔΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Κνριακή 20 Ιουνίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΛΑΟΣι·

Ανακοινώθηκαν επιτελούς
οι τιμές των δημητριακών
ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Τ ΙΜ Η Π ΑΡΕΜ ΒΑΣΕΩΣ: Μ ΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 13,16 ΔΡΧ. · ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 19.76 ΔΡΧ.
• Κ ΡΙΘ Α Ρ 117,87 Δ Ρ Χ . · Κ Α ΛΑ Μ Π ΟΚ 111,87 ΔΡΧ. · ΣΙΚΑΛΗ 11.87 ΔΡΧ · ΣΤΟ ΡΥΖΙ
ΤΕΛΙΚΗ Τ ΙΜ Η ΑΠΟ 20,39 - 26.79 ΔΡΧ.
Γύρω στό 20% είναι α υξη μ ένες σύμφωνα μέ κυβερνητική ανακοίνωση οι τιμ ές για τη φετεινη παραγωγή
δημητριακών πού έξήγγειλε ό υφ υπ ο υρ γό ς Γεωργίας κ Γ. ΜωραΓτης.
Σύμφωνα μέ τήν ανακοίνωση τό συνολικά μέτρα για τή στήριξη τού εισοδήματος τών σιτοπαραγωγών θα
επιβαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό μέ περισσότερα άπό 6 διο δρχ
Στόχος τώ ν ρυθμίσεων γιά τίς τιμ ές τών δημητριακών είπε ό κ Γ ΜωραΓτης είναι

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΑΓΟΝΕΣ
Σήμερα τα εθνικά συγκροτήματα που απαρτίζουν τον δεύτερο. τέταρ10 «j| πέμπτο όμιλο θα κάνουν έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής τους
Πμέρας στα πλαίσιο του προκροματικοϊι γύρου. Πιό αναλυτικά:
ftyTlKH ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΧΙΛΗ (Β' ΟΜΙΛΟΣ)
Δύο ηττημένες από την πρώτη τους αναμέτρηση η Δυτ. Γερμανία που
^ °σ ε από την Αλγερία 2-1 και η Χιλή που έχασε με 1-0 απάτην Αυστρία
9α συναντηθούν στην πόλη Χιχόν. στις 18.15. Το μάτς αυτό όεν θα καλυ*®€Ι τηλεοπτικά.
4 γΓΛΙΑ-ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ (Δ' ΟΜΙΛΟΣ)
Στις 18 15 θα μεταδοθεί απ' ευθείας από την ΕΡΤ το παιχνίδι αυτό
ίου θα γίνει στο Μπιλμάο.
^ΑΝΙΑ-ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΙΕ' ΟΜΙΛΟΣ)
Στην Βαλένθια θα συναντηθούν οι ομάδες αυτές που προέρχονται από
Όόπαλο αποτέλεσμα από το πρώτο τους παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό θα
^ υ δ ο θ ε ί στις 10 το βράδυ από την τηλεόραση της ΥΕΝΕΔ.
ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Και αύριο θα παίξουν οι ομάδες του δευτέρου, τετάρτου και πέμπτου
°Ρΐλου. Πιό συγκεκριμένα:
ΔΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ <Β· ΟΜΙΛΟΣ)
Δύο ομάδες που προέρχονται από νίκες της πρώτης τους αγωνιστικής
μέρος, η Αλγερία που νίκησε τη Δυτ. Γερμανία 2-1 και η Αυστρία που νίκηΟϊ τη Χιλή 1 -0 θα συναντηθούν στο Οβίεδο στις 18.15. Αυτό το παιχνίδι
9θ μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την ΕΡΤ στις 10 το βράδυ, ενώ η
Γιουγκοσλαβική τηλεόραση θα το μεταδώσει απ' ευθείας στις 10.05.
ΓΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΕΪΤ (Δ' ΟΜΙΛΟΣΙ
Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην πόλη Βαγιαδολίδ στις 18.15 χωρίς
**λήνική τηλεοπτική κάλυψη.
ΟΝΔΟΥΡΑ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ε' ΟΜΙΛΟΣ)
Αυτές οι ομάδες στον πρώτο τους αγώνα έφεραν ισοπαλία. Η ΟνδούΡ0 με την Ισπανία 1-1 και η Β, Ιρλανδία με τη Γιουγκοσλαβία 0-0. 0 αγών° ί αυτός θα γίνει στη Σαραγόσα εττις 10 το βράδυ χωρίς τηλεοπτική κά
λυψη

α) Ή έξασφάλιση τού εισοδήματος
τών παραγωγών Προσπαθήσαμε νΰ
εξαντλήσουμε βλα τά δυνατό περιθώ
ρια αύξήσεων. όπως καθορίζονται άπό
τήν επιτακτική άνάγκη συγκρότησης
τών δαπανών καί τού πληθωρισμού. ΟΙ
διαμορφούμενες τιμές επιτρέπουν
λόγω τών διαφοροποιήσεων όνόμεσα
σέ μεγάλους κοί μικρούς παραγωγούς,
οέ περιοχές μέ μεγάλες στρεμματικές
καί μέ μικρές στρεμματικές όποδόοεις
καί λόγω τής σημαντικό αύξημένης
φετεινής παραγωγής, τή διαμόρφωση
Ικανοποιητικού
εισοδήματος
γιο
όλους τούς παραγωγούς
β) Ή ενίσχυση τών παραγωγών, πού
καλλιεργούν λιγότερο άπδ 50 στρέμ
ματα καί τών παραγωγών πού ζούν οέ
όρεινές καί μειονεκτικές περιοχές Πι
στεύουμε δτι ή κρατική ενίσχυση πρέ
πει νό Οφείλει εκείνους πού βρίσκον
ται οέ μειονεκτική θέση καί Οχι άδιύκρττα Ολους. Γι' αύτό καί ή κρατική
ενίσχυση εχει φέτος πιύ έντονο κοινω
νικό χαρακτήρα άπό άλλοτε.
γ) Ή ενίσχυση τών καλλιεργειών
εκείνων, πού θά βοηθήσουν τήν άνάπτυξη τής ελληνικής γεωργίας γενικό
τερα Στρέψαμε τήν προσοχή μας Ιδιαί
τερο πρός τίς κτηνοτροφές.
Σημειώνεται δτι οί τιμές πού εξαγ
γέλλονται σήμερα παίρνουν ύπ' όψη
καί την τελευταία αναπροσαρμογή τής
πράσινης δραχμής πού άποφασίσθηκε
άπό τήν επιτροπή τής ΕΟΚ καί έντάς
τών ήμερων θά Ολοκληρωθεί ή διαδι
κασία έγκρισής της.
Αναλυτικά, γιά κάθε κατηγορία
προϊόντος καί γιά κάθε κατηγορία
παραγωγών θά Ισχύαουν τάάκάλουθα:
ΠΡΟΪΟΝ: ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
7. Παραγωγοί Ορεινών περιοχών μέ
¿κμετάλλευοη κάτω ύπά 50 στρ.
Α Τιμή παρέμβασης 13.16 δρχ/χιλ
Β. Γιά παραδιδόμενη ποσότητα μέ
χρι 120 χιλ. άνά στρέμμα 1,22 δρχ/χιλ.
(οέ περίπτωση μεγαλύτερης στρεμματικής άπόδοσης τά ποσό μειώνεται
άνάλογα μέ τήν άπόδοση).

Η κατάπληξη των υπευθύνων
της Παιδείας
Συνέχεια από την 1η

ντηγ Αθήνα: Εδώ και τώρα. 1982 ·
*άώ και χρόνια 1892. Δύο εικόγες
Ολότελα αντίθετεςΙ Αν το νεότερο
δρέπει νάναι πάντα καλύτερο και
ΐΌιοτικά ανώτερο, τότε οι μαθητές
"ύ' η εκπαίδευση στα σχολεία των
Αθηνών του 1982 θά πρεπε νάναι
°Ούγκριτα καλύτερα από εκείνα του
1982
Είναι αλήθεια πως η αποκοπή
ύος από την Ορθόδοξη Εκκλησία,
την εθνική μας παράδοση, από
' α ανθρωπιστικά γράμματα μεθο
δεύεται εδώ και εξήντα χρόνια ·
°^λά την τελευταία δεκπετία έχει
9®1σθεί. Μας παρασύρει το γενικό
τερο ρεύμα που κατακλύζει την
^ύρώπη και για το οποίο ο αείμνη°ΐος Ιω. Θεοδωρακόπουλος έγρα
φε:
«Η μιτελείς πολιτισμοί ή και
πρωτόγονοι με τα τεχνικά μέσα και
τη διαφώτιση, αλλά και με βαρβαρικό μεσσιανισμό ορθώνονται και
ζητούν αδυσώπητα να εξουθσιάσουν τη γή και να μετεκπαιδεύ
σουν και την Ιδια την Ευρώπη.
Παράλληλα, βαδίζει η απαξίω
ση των ανθρώπων, δηλαδή, η απο
κοπή τους από την ανθρωπιστική
τους παράδοση. Οι άνθρωποι χά
Α ρ ιθμό ς 1 4 7 1

εξαρτημάτων και παρακολουθημάτων.
Εξετιμήθη υντί δραχμών 70.000.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
ώιοστικδς
Επιμελητής
Βασίλειος
Υδρέου Λάσκαρης δηλοποιώ ότι την
J^nv) εικοστήν εβδόμηντου μηνάς Ιου°ύ 1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και
* τας ώρας 10ης π.μ μέχρι 12ης
"'σημβρινής εν Μακροχωρίω Ημαθίας
Γ?1 εις το Κοινοτικόν Κατάστημα
“κραχωρίομ ως συνήθη τόπον των
τ'εκττηριασμών ενώπιον του Συμβο'0,°νρΰφου Βεροίας Στυλιανού Ελευθε
Γ’ /'ή ως ιπι του πλειστηρισσμού υπαλT¡*I>u η τουτσυ κωλυομένου ενώπιον
^ Υομίμου αναπληρωτού του. τη επι'^,ι,ι:<· της δονειστρίας εν Βεροίο
Η'τι·'··.ιαης Κοινοπραξίας unó την επω·
U|1’'· »Κοινοπραξία ιδιοκτητών Φορτη* ■’•ακινήτων «ΟΜΟΝΟΙΑ» νομί-
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οφεικέτου

νουν ό.τι είχαν και γίνονται μάζα,
και από παντού γίνεται μιά πνευμα
τική μετανάστευση των λαών, η
οποία όμως για την Ευρώπη είναι
και κίνδυνος, γιατί μπορεί αυτή π
πνευματική μετανάστευση των
λαών να μεταβληθεί σε πραγματι
κή άνοδο και κάθοδο του βαρβαρισμού»1.
Ύ στερα απ' αυτά όμως αναρω
τιόμαστε: Γιατί ορισμένοι δικοί μας
εκπαιδευτικοί, που έχουν άμεση
επαφή με τα παιδιά και την ατμό
σφαιρα στα σχολεία όπου «μόνο
βάρβαροι και κάφροι επιδρομείς θα
μπορούσαν να κάνουν τόσους και
τέτοιους βανδαλισμούς»4, στα σχο
λεία που τα λυμαίνεται η αναρχία, η
απειθαρχία και τα ναρκωτικά, δεν
κάνουν τίποτε για τη διόρθωση της
κσταστάσεως που άφησε κατάπλη
κτους τον κ. υπουργό και τον κ.
υφυπουργό της Παιδείας; Γιατί οι
εκπαιδευτικοί αυτοί ασχολούνται με
αλλότρια έργα και ξεφουρνίζουν κά
θε τόσο ανακοινώσεις αψυχολόγη
τες κι ολότελα αντιπαιδαγωγικές;
Γιατί αυτοί οι λίγοι ευτυχώς εκπαι-

της

ι Κορανικόλα. κατοίκου Βεροίος
'"■ιοσσόμενον ποσόν των δραχμών
^ ' ■■ νομψοτόκως μέχρις εξοφλήπλέον παραγγελίαςεκτελέσεως εκ
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα
και πλειστηριααμού μέχρι
j®0’ "· αυτού, δυνάμει και προς εκτέ^ 0ιν ' . μπ’οριθμ. 249/1982 Διαταγής
5θώμης του Μονομελούς Πρωτόδι
κ ό θεροίος και της σχετικής προς τον
■Στ 1 οφειλέτην κοινοποιηθείαης επιταττας πληρωμήν ως τούτοόείκνυται
Λ *91 υπ* αριθμ. 2845/19-5-1982
| '°εω ς επιδοσεως του Δικοοτικού
Λ “'λΊτου των εν ΒεμοΙα Πρωτοδικών
^ “ήτοιαυ Αγγελοπούλου εκτίθενται εις
™WV αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
η ^ ω θ , κινητά του ανωτέρω οφειλέ
'άταοχεθέντο δυνάμει της υπ'
. ‘θύ 1471/4-6-1982 κατασχετηρίου
,. *σεώς μου. Ητοι: Ένα επιβατικόν
Μ<> Ινητον εργοστασίου κατασκευής
τυπου 1500 Φορ. ισχύος
Ä
Ό Up s
χρώματος μπλε, βενζινοκίνητου
κυκλοφορίας ΝΟ 1029. τετμοθμ^πχειρισμένον και εν μέτρια κστο*' ευρισκόμενον, μεθ' όλων των

Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 35 000.
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
,.κος πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Άμα τη κπτακυρώσει ο υπερθεμστιστής ωιοχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστποιααμου υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμο εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο ομελητί
εις το Δημόσιον Τομείον (Γραφείου
Παρακαταθηκών κσι Δανείων) προακομίζων και το σχετικόν γρσυμάτιον εις τον
επί του πλειστηριοομού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσετσι αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδο του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' uuroû αναγκαστικως
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφονίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θελει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίοσμο εις την υποίτηαίν ταμ 7α κηρύκεια δικαιώματα ως
και του ειιί του πλειστηριααμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερέγγάον ή ύΠ ίω ν πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλάμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειατηριοοθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως ηροοέλΟσυν και πλειοδοτήσωαιν κητά την εν
αρχή του παρόντος ομιζομέεηι ήμερον
και ώραν.
Ο επί ιης εκτελέσεως

Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑ1. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

δευτικοί αλληθωρίζουν σ' άλλα
πρότυπα, που έχουν αποτύχει
οικτρά; Γιατί δεν ακούν και πάλι τη
φωνή του αείμνηστου Ιω. Θεοδωρακόπουλου, που είπε:
«Μόνο το παλαιό πολυδύναμο
πνεύμα της Ευρώπης άπως αυτό
γεννήθηκε στις ελληνικές ακτές
της Μεσογείου και τράβηξε ύστε
ρα μέσα του και το πνεύμα του
Χριστιανισμού κοι από τότε κρατή
θηκε με αγώνες μέχρι σήμερα και
χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία,
μόνο αυτό το πνεύμα μπορεί να
σώσει την Ευρώπη»6..
Θά ναι ολέθριο άν οι αλλοτριω
μένοι από την Ορθοδοξία και την
ελληνική μας παράδοση εκπαιδευτι
κοί. που απεργάζονται την αλλο
τρίωση και τω ν παιδιών και της παι
δείας μας επιτύχουν το σκοπό το υ ς
Ασφαλώς οι αρμόδιοι κυβερνητικοί
παράγοντες, οι οποίοι και γνώσεις
διαθέτουν και κρίση και υπηρεσιακά
όργανα, από τα οποία δε λείπει η
πείρα οι αρμόδιοι κυβερνητικοί
παράγοντες που είναι - όπως είναι
και κάθε πολίτης της χώρας αυτής ευαίσθητοι στα θέματα της παι
δείας, δε θα παρασυρθούν από τις
φωνασκίες των ελάχιστων οργανω
μένων εκπαιδευτικών · ούτε από τις
ενορχηστρωμένες κολακείες των
επιτήδειων, που ξέρουν να κολα
κεύουν όλες τις καταστάσεις και να
επιπλέουν σ' όλς τις καταστάσειςΙ
Γιατί οι υπεύθυνοι της παιδείας μας
ξέρουν ασφαλώς πώς μιλάει ο Πλά
τωνας στην «Πολιτεία» του για τους
κόλακες, τους οποίους αρνείται ν'
αναγνωρίσει καν ως απλούς πολί
τες. Θα ξέρουν αυτό που είπε ο
Φωκίωνας προς τον Αντίπατρο
«Δεν μπορώ να σου χρησιμεύσω
ταυτόχρονα και σαν φίλος και σαν
κόλακας...». Ό π ω ς επίσης θα ξέ
ρουν τί απάντησε ο πολίτης, που
εράπισε συμπολίτη του γιατί τον
κολάκευε υε τοόπο υπεοΒολικά κι
όταν τον ρώτησαν γιατί τά κάνε
απάντησε γεμάτος έκπληξη για την
απορία: «Για να του ανταποδώσω
τα ίδια!»...
Είναι αλήθεια πω ς σπάνια γίνε
ται λόγος για κόλακες που ραπίζον
ται από κείνους που δέχονται την'
κολακεία. Συνηθέστασα οι κόλακες
αμείβονται και μάλιστα πλούσια1
Αλλά ουσιαστική διόρθωση γίνεται
μόνον όταν έχουμε τη δύναμη και
τη φρόνηση ν απαλλαγούμε το γρη
γορότερο από τους κόλακες.
1. Βλ. «Το Βήμα». 12.3.1982.
2. Βλ. Μνήμωνος, Ιστοτήμπτα-ΣχοAelu ενός καιρούν Εφημ «Εστία»
12.1 1982,
3. Βλ. Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου, Το
πνεύμα της Ευρώπης. «Καθημερινή»
2 Β. Ι97ή,
4 Βλ «Το Βήμοί’ 12 3.1982
5. Βλ, Ι.Ν Θεοδωρακόπουλου, ό.π.
Ν.Π. Βασιλειόδης
Θεολόγος-συγγραφεύς
Αθήνα

Γ. Στούς παραγωγούς πού οί εκμε
ταλλεύσεις τους βρίσκονται οτίς ζώ
νες τής Οδηγίας ΕΟΚ 75/268 300 δρχ
όνο στρέμμα. Μ ετατρεπΟ μενο αύτό σέ
δραχμές άνά κιλό δίδουν 2,00 δρχ/χιλ
Δ.'*Ολοιαί παραγωγοί ΘΟείσπράξουν
προσαυξήσεις λόγω ποιοτικών χάρο
κτηοιστικών (υγρασία 'κλπ) πού κυμαί
νονται άΜάλογφϋιί τήν ποιοτική στά
θμη τού σταριού ήού ποραδίΒουν. Μέ
τήν υπόθεση ότι ή ποιότητά τοιις θά
είναι περίπου ή (δια με τ.ερσι ή προσαύξηση αύτη υπολογίζεται περίπου σέ
0.9 δρχ/χιλ.
Συνολικά δηλαδη δ παραγωγός τής
κατηγορίας αυτής 80 είσπράξει μέχρι'
17.32 δρχ/χιλ
II. Παραγωγός όρεινών περιοχών με
εκμετάλλευση πάνω άπό 50 ατρεμ.
Όπαραγωγόςτής κατηγορίας αύτής
θά είσπράξει φέτος
Α. Τιμή παρέμβασης 13.16 δρχ/χιλ
Β. Στούς παραγωγούς πού οί εκμε
ταλλεύσεις τους βρίσκονται στίς ζώ
νες τής Οδηγίας ΕΟΚ 75/268 300 δρχ
άνά στρέμμα
Στούς παραγωγούς πού οΙ εκμεταλ
λεύσεις τους βρίσκονται εκτός τών
ζωνών τής έιδηγίας αυτής έπίσης 300
δρχ άνά στρέμμά. ΜετατρεπΟμενο
□ύτά οέ δρχ. άνα κιλά δίδουν 2,00
δρχ/χιλ.
Γ, Όλοι οί παραγωγοί θά είσπρΟξουν
προσαυξήσεις λΟγω ποιοτικών χαρα
κτηριστικών (υγρασία κλπ) πού κυμαί
νονται άνάλογα μέ τήν ποιότητα τού
σταριού πού παροδίδουν. Μέ τήν από
θεση δτι ή ποιότητά τους θό είναι
περίπου ίδια με πέρσι, ή προσαύξηση
αύτή υπολογίζεται περίπου σε 0.9»
δρχ/χιλ. .
Συνολικά δηλαδή ό παραγωγός τής
κατηγορίας αύτής θά είσπράξει μέχρι
16.10 δρχ/χιλ
III. Παραγωγός πεδινών περιοχών μέ
έκμετάλλευοη κάτω άπό 50 ατρεμ
Ό παραγωγός τής κατηγορίας αύτής
θά είσπράξει φέτος:
Α- Τιμή παρέμβασης 13.16 δρχ/χιλ
Β. Για παραδιδόμενη ποσότητα μέ
χρι 120 χιλ. άνό στρέμμα, 1,22 δρχ/χιλ.
(Σέ περίπτωση μεγαλύτερης στρεμ.
ματικης ΟττΟΟσσης το ποσό μειώνεται

άνάλογα με την άπόδοση).
Γ Όλοι οί παραγωγοί θά είσπρΟξουν
προσαυξήσεις λόγω ποιοτικών χαρα
κτηριστικών (υγρασία κλπ) πού κυμαί
νονται άνάλογα με τήν ποιότητα τού
σταριού πού παραδιδουν Μέ τήν υπό
θεση δτι ή ποιότητά τους θό είναι
περίπου Ιδια μέ πέρσι, ή προσαύξηση
αύτή ύπολογίζεται περίπου σέ 0,9«
δρχ/χιλ
Συνολικά. δηλαδή. 6 παραγωγός τής
κατηγορίας αύτής θα είσπράξει μέχρι
15.32 δρχ/χιλ
1111. Παραγωγός πεδινών περιοχών μέ
¿κμετάλλευση πάνω άπό 50 στρεμμ
Οπαραγωγόςτής κατηγορίας αύτής
θα είσπράξει
Α. Τιμή παρέμβασης 13,16 δρχ/χιλ
Β Ολοι οί παραγωγοί θά είσπρΟξουν
προσαυξήσεις λόγω ποιοτικών χαρα
κτηριστικών (υγρασία κ.λ.π.). πού κυ
μαίνονται άνάλογα με τήν ποιοτική
στάθμη τού σταριού πού παραδίδουν
Μέ την υπόθεση ότι ή ποιότητα τους
θό είναι Γδια μέ πέρσι, ή προσαύξηση
αύτη θα είναι περίπου 0.94 δρχ/χιλ.
Συνολικά δηλαδη, ό παραγωγός τής
κατηγορίας ούτής θα είσπράξει μέχρι
14.10 δρχ/ χιλ

ΠΡΟΪΟΝ: ΣΚΛΗΡΟ ΣΤΑΡΙ
7. Παραγωγός όρεινώ ν περιοχώ ν άνε-

ξορτητα άπό τό μ έ γ ε θ ο ς τή ς έκ μ /ο εω ς
Ο παραγωγός τής κατηγορίας αύτής
θό είσπράξει φέτος;
Α Τιμήπαρεμβόοεως Ιυ./όδρχ./χμι
Β. Γιά τό σύνολο τών στρεμμάτων
πού καλλιεργούνται 438 δρχ/ στρέμμα
πού Οταν μετατρίπεται δίνει 3.65 δρχ/
Χ'λ
Γ Προσαυξηθείς λαγω ποιοτικών
χαρακτηριστικών μέ την ύπόθεαπ ότι π

ποιοτική στάθμη θά είναι ιδία με πέρσι
θά κυμανθούν γύρω στις 0.55 δρχ/ χιλ
Συνολικά δηλαδη ό παραγωγός τής
κατηγορίας αύτής θά είσπράξει μέχρι
23.96 δρχ/ χιλ
II Παραγωγός πεδινών περιοχών όνεξόρτητα άπό τό μέγεθος τής εκμ ιοεως
Οπαραγωγός τής κατηγορίας αύτής
θά είσπράξει φέτος
Α Τιμή παρέμβασης 19,76 δρχ/ χιλ
Β Πα τό σύνολο τών έκταοεων πού
καλλιεργούνται 153.7 δρχ/ στρέμμα,
πού όταν μετατρέπεται δίνει 0.51 δρχ/
χιλ
Γ. Προσαυξήσεις λόγω ποιοτικών
χαρακτηριστικών μέ τήν ύπόθεση ότι ή
ποιοτική στάθμη θά είναι Γδια μέ πέροι.
θα κυμανθούν γύρω οτίς 0.55 δρχ/ χιλ.
Συνολικά δηλαδή, ό παραγωγός τής
κατηγορίας αύτής θά είσπράξει μέχρι
20.Θ2 δρχ/ χιλ.
ΠΡΟΪΟΝ: ΚΡΙΘΑΡΙ
/. Παραγωγοί όρεινών καί νησιωτικών
περιοχών μέ μέγεθος έκμετολλεύαεως κάτω άπό 50 στρ
Ο παραγωγός τής κατηγορίας αύτής
θά είσπράξει φέτος:
Α Τιμή παρέμβασης. 11,87 δρχ/ χιλ
Β Γιά τό σύνολο τής παραδιδομένης
Ποσότητας με βάση την μέση στρεμ
άποδοση τής περιοχής 0,20 δρχ/ χιλ.
Γ Στους παραγωγούς πού οί εκμε
ταλλεύσεις τους βρίσκονται οτίς ζώ
νες τής Οδηγίας ΕΟΚ 75/ 268 καί δεν
λαμβάνουν έξ/σωτικη αποζημίωση 625
δρχ/ στρ
ΜετατρεπΟμενο αύτό οέ δρχ/ κιλό
δίνουν 4.17 δρχ/ χιλ.
Στούς παραγωγούς πού οί εκμεταλ
λεύσεις τους βρίσκονται εκτός τών
ζωνών τής Οδηγίας αύτής 575 δρχ/ στρ
ΜετατρεπΟμενο αύτό οε δρχ/κιλό
δίνουν 3.83 δρχ/ χιλ.
Συνολικά, δηλαδή, ό παραγωγός τής
κατηγορίας αύτής θά είσπράξει 16,24
δΡχ/ χιλ Π 15.90 δρχ/ χιλ.
II. Παραγωγοί όρεινών καί νησιωτικών
περιοχών μέ μέγεθος έκμεταλλεύοεως πάνω άπά 50 στρέμματα.
Ο παραγωγός τής κατηναρίας αύτής
θα είσπράξει
Α Τιμή παρέμβασης 11,β7 δρχ/ χιλ.
Β. Στούς παραγωγούς πού ή εκμετάλ
λευση τους βρίσκεται οτίς ζώνες τής
όδηγίας ΕΟΚ 75/ 268 καί δέν λαμβά
νουν έξιοωτική άποζημίωση 600 δρχ/
στρέμμα, δηλαδή 4,00 δρχ/ χιλ,
- Στούς παραγωγούς πού ή εκμετάλ
λευση τους βρίσκεται εκτός τών ζωνών
τής όδηγίας αύτής 550 δρχ/ στρέμμα,
δηλαδή 3,63 δρχ/ χιλ.
Συνολικά, δηλαδή 6 παραγωγός τής
κατηγορίας αύτής θα είσπράξει 15.Θ7
δρχ/ χιλ. ή 15,50 δρχ/χιλ.
III. Παραγωγοί πεδινών περιοχών μέ
μέγεθος έκμετόλλευαης κάτω άπό 50
στρέμματα.
Ο παραγωγός τής κατηγορίας αύτής
θα είσπράξει φέτος:
Α Τιμή παρέμβασης. 11,87 δρχ/ χιλ
Β. Γιο το σύνολο τής ποσότητας που
ποροδίνει. μέ βάση τήν μέση στρεμ.
άπόδοση τής περιοχής 0,20 δρχ/ χιλ

Γ Γιο τούς παραγωγούς τής κοτηγορΐας αυτής 650 δρχ/ στρέμμα πού
μετοτρεπόμενο οί δρχ/ κιλό δίνει 2,17
δρχ/ κιλ
Συνολικό ό παραγωγός τής κατηγο
ρίας αύτής θά είσπράξει 14 24.
Παραγωνοί πεδινών περιοχών μέ με
γέθους εκμεταλλεύσεις πάνω άπά 50
στρέμματα
Ό παραγωγός τής κατηγορίας αύτής
βα είσπράξει φέτος
Α. Τιμή παρέμβασης 11 87 δρχ./χιλ.
Β. Γιά τούς παραγωγούς τής κατη
γορίας αύτής 560 δρχ/στρέμμα. πού
όταν μετοτρέπει δίνει 1,87 δρχ/χιλ
Συνολικό, δηλαδή β παραγωγός τής
κατηγορίας αυτής βά είσπράξει 13.74
δρχ/χιλ
ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΟΙ παραγωγοί θά είοπροξουν φέτος:
Α. Τιμή παρέμβασης 11.87 δρχ/χιλ.
β.Ο λοιοί παραγωγοί ΘΟεΙσπραξουν
1.27 δρχ/χιλ
Γ Όλοι οί παραγωγοί θά είσπράξουν
μέσω ΚΥΔΕΠ γιά μεταφορές - ξηραν
τικό 1.20 δρχ/κχιλ.
Συνολικό ό παραγωγός θό είσπράξει
14.34 δρχ/χιλ.
ΠΡΟΪΟΝ: ΣΙΚΑΛΗ
ΟΙ παραγωγοί τού προϊόντος αυτού
θό είσπρόξουν φέτος

Α. Τιμή παρέμβασης 11.87 δρχ/χιλ.
β Γιά τούς παραγωγούς τής κατη
γορίας αύτής 400 δρχ/οτρίμ πού
μετοτρεπόμενο δίδει 3,33 δρχ/χιλ

J1

Συνολικό α παραγωγός Βά είσπράξει
15,20 δρχ/χιλ
ΠΡΪΟΝ ΡΥΖΙ
Ρύζι Μικρόοπερμο
ΟΙ παραγωγοί βα είσπρΟξουν γ«ό
έθνική παρέμβαση που 0ά κάνει ή ΚΥ
ΔΕΠ μέσω τών συν/κών Οργανώσεων
Α. Τιμή παρέμβασης 19.24 Ορχ./χιλ.
Β Όλοι οί παραγωγοί 1,15 δρχ/χιλ
θά είσπρΟξουν συνολικό 20.53
δρχ/χιλ,
Ρύζι μεοόοηκρμο
ΟΙ παραγωγοί βα είσπράξουν γΛ
ίθνική παρέμβαση πού θά κάνει ή ΚΥ
ΔΕΠ μέσω τών συν/κών Οργανώσεων.
Α. Τιμή παρέμβασης 19,24 δρχ./χτλ
Β Όλοι οί παραγωγοί 4,35 δρχ/χιλ
θό είσπράξουν συνολικό 23.59
δρχ/χιλ
Ρύζι μεγαλόσπερμο
ΟΙ παραγωγοί θό είσπρόξουν γ«α
έθνική παρέμβαση πού θά κάνει ή ΚΥ
ΔΕΠ μέσω τών συν/κών Οργανώσεων
Α Τιμή παρέμβασης 19.24 δρχ/χιλ
Β Όλοι οί παραγωγοί 5.63 δρχ/χιλ
θό είσπράξουν συνολικό 24,Θ7
δρχ/χιλ
ΡΥΖΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΠΛΟΥ-ΜΠΕΛ
ΟΙ παραγωγοί βό είσπρόξουν γιά
έθνική παρέμβαση πού θό κάνει ή ΚΥ
ΔΕΠ μέσω τών συν/κών Οργανώσεων':
Α. Τιμή παρέμβασης 19.2« δρχ/χιλ
Β. Όλοι ο! παρογωγο! 7,55 δρχ/χιλ
θα είσπρόξουν συνολικό 26,79
δρχ/χιλ

Μ ικρές Α γ γελίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
σε λογική τιμή. Πληροφορίες στον κ. Θ εόδωρο Ρβταντζίδη στο
χωριό Σταυρός Ημαθίος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
° δ0ύ θεσ/νΙ,ΐηζ *Q‘ " Κ
¿ 2 dοο Βέροια.

Σταδίου. Πληρ. τηλ.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δ.Χ.
ν τ τά βάρος 25 τ. μαζί με την άδεια ή ενοικιάζεται η άδεια και
το αυτοκίνητο. Πληρ. τηλ. 0 3 3 1 -8 2 6 1 4 .

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ '
Ψησταριάς πλήρης και «νοικιάζεται και η ψησταριά. Σταδίου ! 19
τηλ 62325 και 26572 Βέροι«.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
Μ.Α.Ν. 13215 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4
2 3 6 2 8 Αλεξάνδρεια και 82 9 1 1 7 Θεσ νίκης.

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Να πάρετε ελαφρώς
μεταχειρισμένα

γιατροί
Σήμερα Κυριακή 20 Ιουνίου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί:
Πολυχρονιάδης θ . Μ. Αλεξάν
δρου 15 τηλ. 27515, 24741 για
παθολογικά, καρδιολογικά και περι
στατικά γενικής ιατρικής
Σωτηρίου Ιωάν. Ιπποκράτους
24 τηλ. 27335, 2 7 5 8 5 για παιδια
τρικά περιστατικά.
Μπέρσος Γεώργ. ΜπτροπόΛεως 29 τηλ. 2 2 2 5 1 . 2 7 9 0 0 για
χειρουργικά και γυναικολογικά περι
στατικά.

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩ Ν

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
FORD 3.000
MASSEV
FERGYNSON 135
και άλλες μάρκες

ΑΦΟΙ Φ Α Ν ΤΙΔ Η Ο.Ε.
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 7-ΣΚΥΔΡΑ
ΤΗΛ. 88381 - 88639 - 88743
(Έναντι του Ειρηνοδικεία^

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια * Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051
Θ Ε Ρ ΙΝ Α Υ Π Ε Ρ Ε Ν ΤΑ Τ/Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ και Γ Α Λ Λ ΙΚ Η Σ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΛΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 2SJ44/62A50

ΒΕΡΟΙΑ

Σε τρεις μήνες η ύλη μιάς χρονιάς
Ιμε Ενδιάμεση διακοπή για ΙςκούρασηΙ
Μ ή χάνετθ το καλοκαίρι ίτας
αλλά επωφ6λΓ)0€Ϊτ6

Διώκεται πειθαρχικά
Ειρηνοδίκης για την
απόφαση κατά ΕΣΗΕΑ
Ο Εισσγνελεϋς tou Αρείου Πό
νου «. Φ αφούτης έδωσε εντολή νο
ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ενοντίον
του Ειρηνοδίκου κ. Γ. Κολαυαρό για
^αράνομη - όπως τη χαρακτήρισε
απόφαση εναντίον της Ενώσεως
Συντακτών Ημερησίων Εφημερί
δων Αθηνών. Επίσης ο Εισαννελεύς
του Αρε ίου Πάγου παρσγγέλλει να
γίνουν έγγραφες αυστηρές επιπλή
ξεις εναντίον τη ς Ειρηνοδίκου κ
Παναγιώτας Σταματάκου διότι σε
απόφασή τη ς yio την ΕΣΗΕΑ με τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέ
τρων. περιέλαβε εσφαλμένα πρανμστικά περιστατικά και κρίσεις επί
θεμάτων που δεν όφειλε νο συμπεριλάβει.
Ό π ω ς είνοι γνωστό η ΕΣΗΕΑ
μετά την πρό όιμήνου περίπου
έκδοση δύο αλλεπάλληλων αποφά
σεων του Ειρηνοδικείου με τις
οποίες εμποδίστηκε να προχωρήσει
σε αρχαιρεσίες και σε επαναληπτική
γενική συνέλευση προς διεξαγωγή
αρχαιρεσιών, αποφάσεις που προκάλεσαν κατάπληξη σε νομικούς κύ
κλους για ρις παραλείψεις ανακρί
β ε ιες αβάσιμες σκέψ εις εσφαλμέ
νες αναφορές στα πραγματικά περι
στατικά κατέφυγε στον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάνου ο οποίος α νέθ ε
σε σε Εισαγγελέα Εψετών τη διερεύνηση τω ν καταγγελιών γιο την
απόφαση της κ. Σταματάκου Κοι
διεπίστωσε
•
Η un αρ·θμ. 801 /Β2 απόφα
ση της Ειρηνοδίκου Αθηνών κ.
Παναγιώτας Σταματάκου είναι σύν
νομη. διότι καλώς ακύρωσε την
ψηφοφορία της 12 ης Απριλίου που
διεξήγογε Γενική Συνέλευση, στην
οποία δεν παρίστστο δικαστικός
αντιπρόσω πος Παρά τούτο παρηγγέλθη να γίνουν έγγραφ ες αυστη-

ρές παρατηρήσεις στην ειρηνοδίκη
κ. Σταματάκου. γιατί στο σκεπτικό
της οποφάσεω ς της διαλαμβάνονται
και αβάσιμες σκέψεις καθώς και
παραδρομές στο πραγματικά περι
στατικά
επιδεικτικές παρεξηγή
σεων.
Σημειώνεται ότι παρουσία δικα
στικού αντιπροσώπου προβλέπετοι
οπο το άρθρο 19 του καταστατικού
του εν λονω σωματείου, που ορίζει
ότι «για κάθε ψηφοφορία και γιο
οποιοδήποτε
θέρο
σπασείται
παρουσία δικαστικού αντιπροοώ
που» (Πάντως η ΕΣΗΕΑ είχε ζητή
σει την παρουσία του ενω ο προϊ
στάμενος πρωτοδικών έκρινε ότι
δεν χρειαζόταν να στείλει δικαστι
κοί.
' Ετερος Εισογγελεύς Εφετών εξ
άλλου nou διερεύνησε κατόπιν της
αναφοράς και κατά του Ειρηνοδίκη
κ. Γ Καλαμαρά διεπίστωσε:
•
Η υ π 'α ρ ιθ μ 9 6 5 '8 2 απόφα
ση του Ειρηνοδίκου Αθηνών κ Γ
Καλαμαρά είναι παράνομη, γιατί
πουθενά δεν προβλέπετοι νομική
δυνατότητα προσβολής αποφύσεων
διοικητικών συμβουλίων επαγγελ
ματικών σωματείων. Οι αποφάσεις
αυτές προσβάλλονται μόνο ενώπιον
τώ ν γενικών συνελεύσεω ν των
σωματείων και οι αποφάσεις πλέον
αυτών μπορούν να προσβληθούν
μόνον δικοστικώς. Κατόπιν αυτού ο
εισσννελέας κ. φαφούτης έδωσε
εντολή ν' ασκηθεί πειθαρχική δίωξη
εναντίον τομ κ. Καλαμαρά.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλαμα
ράς είχε ακυρώσει απόφαση του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
ΕΣΗΕΑ. που είχε προκηρύξει Γενική
Συνέλευση με θέμα τον καθορισμό
ημερομηνίας αρχαιρεσιών

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 19 ιΑΠΕ)
Η χούντα που κυβερνά την
Αργεντινή διώ ρισε προχθές το βρά
δυ τον υπουργό εσωτερικών στρα
τηγό Α λφρέντο Σαιν Ζαν προσωρινό
π ρόεδρο της δημοκρατίας, σε αντι
κατάσταση του στρατηγού Λεοπόλντο Γκαλτιέρι μετέδωσε το επί
σημο
πρακτορείο
ειδήσεων
«ΤΕΛΑΜ»
Τα μέλη της χούντας συνεδρία
σαν χ θ ε ς το βράδυ επί τέσσερις
ώρες, για να μελετήσουν το θέμ^
του μελλοντικού αρχηγού του κρά
τους, αλλά καμιά πληροφορία δεν
έγινε γνωστή γιο το αποτέλεσμα
ουτής της συσκεψεως.
Στο μεταξύ, το πρώτο τμήμα
οπ ό 4 .5 0 0 Αργεντινούς αιχμαλώ
τους έφ θα σ ε αργά προχθές το βρά
δυ στο Πουέρτο Κουίλλου, 2 .6 0 0
χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Λί
ρ ες ό π ω ς έγινε γνωστό, από στρα
τιωτική πηγή, οι αιχμάλωτοι μετα
φέρθηκαν από τα νησιά Φάλκλαντ
μ ί το βρετανικό υπερωκεάνειο
«Κομπέρρο».
Εξ άλλου. 4 0 0 Αργεντινοί στρα
τιώ τες και 2 0 περίπου πολίτες πομ
τραυματίσθηκαν «ατό τις επιχειρή
σεις. έφ θα σ α ν πρ οχθές στο Κομοντόρο Ριβαντάβια, με το παγοθραυ
στικό «Αλμιρόντε Ίριζα*
Μερικοί τραυματίες μεταφέρ
θηκαν αμ έσω ς σε νοσοκομεία της
πρωτεύουσαςΜετπξύ των Αργεντινών πολι-

τών που τραυματίσθηκαν στα φάλκλαντ. περιλαμβάνονται τέσσερις
δημοσιογράφοι και ένας ιερέας.

Εντοπίσθηκαν
τα πτώματα
των στρατιωτικών
στο Σαλβαντόρ
Το πτώματα των τεσσάρων
στρατιωτικών μεταξύ των οποίων
του υφυπουργού ομύνης του Σαλ
βαδόρ συνταγματάρχη Αντόλφο
Καστίγιο και του διοικητή φρουράς
του Σαν φραντσίσκο Γκοτέρυ συν
ταγματάρχου Σαλβανρότ Αούνα
εντοπίσθηκαν προχθές από το
στρατό κοντά στο Σαν φερνάντο σε
απόσταση 120 χιλιομέτρων από το
Σόν Σαλβαντόρ.
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις
στρατιωτικοί σκοτώθηκαν την Πέμ
πτη σε πτώση του ελικοπτέρου με
το οποίο μετέβαιναν στην επαρχία
Μοροζάν όπου ο στρατός εχει εξα
πολύσει μεγάλη επιχείρηση γιο την
εκκαθάριση τω ν ανταρτών.
Κατά το ραδιοφωνικό σταθμό
«Βεντσερίμος»
του
μετώπου
Φαραμπούντο Μόρτι για την εθνική
απελευθέρω ση, το
ελικόπτερο
καταρρίφθηκε από τις αντορτικές
δυνάμεις που αυξάνουν τις επιθέ
σεις τους εναντίον του τακτικού
στρατού στην ανατολική αυτή
περιοχή της χώρας.

ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ
• Η ΕΑΠΑ κοινωφελές σωμαο που ιδρύθηκε το 1924 κοι αριe¡ σήμερα 1.700 τακτικά μέλη και
0 .0 0 0 συνδρομητές, έχει σαν
οπό όπω ς είναι γνωστό την εξυρίτη σ η του αυτσκινηπσμου "και
μ τουρισμού στη χώρα μας. Ετσι,
τον απολογισμό του 1981 διαπιώ θηκε ότι η ΕΛΠΑ προσεφερε
ήθεια σε 1 1 5 0 0 0 αυτοκινητιί ς έδω σε μέσω του αριθμού
■4 του O T E. 95 0 0 0 τουριστικές
η ρ οφ ορ ιες εκανε 5 0 .0 0 0 ελέγ... «η,./τη«ηΐΐι»ν Φώτων και 3 881

επαναπατρισμούς αυτοκινήτων στο
εσωτερικό, δηλαδή μεταφορά του
αυτοκινήτου συνδρομητου. από το
σημείο όπου έπαθε βλάβη (εκτός
πόλης), στην εόρα του.
• Στην Κύπρο, οι ηλιακοί θερμό
σίφωνες είναι πρώτοι στην προτίμη
ση του κόσμου. Η παραγωγή και
εγκατάστασή τους ξεκίνησε στα
1960 κοι σήμερα η "Κύπρος είνπι
τρίτη στον κόσμο σε αριθμό ηλια
κών θερμοσιφώ νω ν και δεύτερη σε
αριθμό ηλιακών θερμοσιφώνων
κατά κεφαλή

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΑΠΕΡΙΨΑΝ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σύσκεψη Σοβΐ€τικών και Παλαιστινίων
ΒΗΡΥΤΟΣ 19 ΙΑΠΕ-ΗΝ. ΤΥΠΟΣ)
' Ενας από τους ηγέτες του παλαιστινιακού κινήματος
δήλωσε προχθές ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος κ.
Χαμπίμπ ζήτησε την παράδοση όλου του οπλισμού των
Παλαιστινίων για να βρεθεί μόνιμη λύση του προβλήμα
τος του Λιβάνου.
Ο κ. Σαλάχ Χαλέφ, κυριώτερος υ.παρχηγός του Γιασέρ Αραφάτ, σε δηλώσεις του σ*η Δύτική Βπουτό, απο
κάλυψε ότι οι όροι που έθεσε ο κ. Χαμπίμττγια τον τερ
ματισμό του πολέμου είναι οι ακόλουθοι:
• ' Ολες οι παλαιστινιακές μονάδες, όπου και άν
βρίσκονται θα υψώσουν λευκή σημαία για να υποδηλώ
σουν ότι συμφωνούν με τους όρους.
•
Οι Παλαιστίνιοι μαχητές θα παραδώσουν όλα τα

όπλα τους, τόσο τα βαρεία όσο και τα ατομικά που θα
συγκεντρωθούν υπ' ευθύνη της κυβέρνησης του Λιβά
νου. Κάθε έλεγχος επιτρέπεται για την επιβεβαίωση του
αφοπλισμού των Παλαιστινίων.
•
Ολοι οι αφοπλιζόμενοι Παλαιστίνιοι μαχητές θα
συγκεντρωθούν στα γνωστά παλαιστινιακά στρατόπεδα
προσφύγων, και μέχρις ότου διευκρινισθεί η μελλοντική
μετακίνησή τους και η κατάσταση στην οποία θα
τεθούν.
•
Ολοι οι ηγέτες του παλαιστινιακού κινήματος θα
απομακρυνθούν από τη Βηρυτό, υπό την εγγύηση των
ιοραηλινών στρατευμάτων. Οι Παλαιστίνιοι ηγέτες θα
είναι ελεύθεροι να μετακινηθούν αργότερα σε άλλες
αραβικές χώρες.

Ο Σαλάχ Χαλέφ
γνωστός
περισσότερο με το όνομα Αμπού
Ιγιάντ σπέρριψε κατηγορηματικά
τους όρους αυτούς και πρόσθεσε
όπως και ο Γιασέρ Αραφάτ μιά ημέ
ρα προηγουμένως, άτι οι Παλαιστί
νιοι δεν πρόκειται να δεχθούν να
αφοπλισθσύν και θα προτιμήσουν
να πολεμήσουν μέχρι τέλους.

Ισροηλινών στο Λίβανο γιο να απο
μακρύνουν. όπως ισχυρίσθηκαν,
τους Παλαιστινίους αντάρτες από τα
βόρεια σύνορά τους.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥΣ
Στο μεταξύ, «σημαντική σύσκε
ψη» πραγματοποιήθηκε χθ ες το
βράδυ στη Δαμασκό μεταξύ παλαι
στινιακής και σοβιετικής αντιπρο
σωπείας «υψηλού επιπέδου» ανα
κοίνωσε το παλαιστινιακό πρακτο
ρείο ειόήσεων «ΟΥΑΦΑ».
Ενώ δεν παρέχει και την παρα
μικρή ένδειξη για τη σύνθεση των
αντιπροσωπειών, το πρακτορείο
«ΟΥΑΦΑ»τονίζει ότι αυτές εξέτα
σαν «την κατάσταση που επικρατεί
αυτή τη στιγμή στο Λίβανο και την
ομερικανο - σιωνιστική επίθεση
εναντίον τω ν λαών της Παλαιστίνης
και του Λιβάνου»
Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της
παλαιστινιακήςεπαναστύσεως
και
της Σοβιετικής Ενώσεως συζητήθη
καν επίσης κατά τη διάρκεια ουτής
της συσκεψεως, προσθέτει το προκτορείο ειδήσεων των Παλαιστι
νίων.
Επικρατεί η γνώμη, στους καλά
πληροφορημένοας κύκλους της
συριακής πρωτεύουσας, ότι ένα
ανώτερα στέλεχος της εκτελεστικής
επιτροπής της Ο ργανώσεως γιο την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
ήταν επικεφαλής της παλαιστινιακής
αντιπροσωπείας, ενώ ο υποδιοικη
τής των Σοβιετικών αεροπορικών
δυνάμεων, που βρίσκεται στη
Δαμασκό από τις 13 Ιουνίου ηγείτο
της σοβιετικής αντιπρόσωπείος.
Θέμα των συνομιλιών πάντα
κατά τους ίδιους κύκλους, ήτπν η
ανάγκη προμήθειας πολεμικού υλι-

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Με αφορμή το πρόσφατο ατύχη
μα του μικρού παιδιού στη Θεσσα
λονίκη, που το χέρι του πιάστηκε
μεταξύ θαλάμου κοι τοίχου του
ανελκυστήρα,
η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βέροιας στην προσπά
θεια της να σας προφυλάξει από
τους κινδύνους των ανελκυστήρων,
σας συμβουλεύει
Μη μπαίνετε περισσότερα
άτομα στο οσανσέρ από όσο προβλέπονται
Μη σφήνετε τα παιδιά να παί
ζουν με το ασανσέρ
Μη πλησιάζετε στην άκρη του
θαλάμου όταν αυτό κινείται
- Περιμένετε πρώτα να σταμα
τήσει ο θάλαμος και μετά ανοίξτε
την πόπτα.
- Κάντε τακτική και σχολαστική
συντήρηση.
Αν παρά τις συμβουλές μας
εγκλωβιστείτε μέσα στο θάλαμο,
ειδοποιείστε την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βέροιας στον αριθμό 199
ή 22222 ή 25760

& Ο Η Χ ΐίκ ύ σ ~

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Μητροπόλεως 31 τηλ. 62777-22042
Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Α Π Ο Τ Ο Υ Π . Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ

Αρ. αδοας ιδρυσ&ως 4627/11.2.80
Αρ. αδείας λειτουργίας 1615/6.6.80
Στο κτίριο του φροντιστηρίου ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θ Ε Ρ ΙΝ Α Ε Ν Τ Α Τ ΙΚ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α
Λ Ο Γ ΙΓ Τ ΙΚ Α -Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η -Τ Ε Λ Ε Ξ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Σήμερα Κυριακή 2 0 Ιουνίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερευει
το φαρμακείο:
Μπολιού - Ούτα
τηλ. 2 9 7 5 9
Δευτέρα
Αύριο Δευτέρα 21 Ιουνίου 1982
εφημερεύει ω ς τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Αθανασίου ΧοτσΛρα
τηλ. 2 7 .4 7 5
Ενώ διανυκτερέύει το φαρμακείο:
Tpótow Μετνουοαμίδου
Μεγ. Αλεξάνδρου

κού στους Παλαιστινίους yia να
αντιμετωπίσουν την ισροηλινή εισ
βολή στο Λίβανο.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Ό π ω ς μεταδόθηκε από την
Ουόσιγκτον. ο πρόεδρος Ρήγκαν
ανακοίνωσε προχθές ότι οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες θα δώσουν έκτακτη
βοήθεια ύψους 10 εκατομμυρίων
όολλαρίων γιο λόγους ανθρωπιστι
κούς στα θύματα των συγκρούσεων
στο Λίβανο.
Ο αρχηγός του Λευκού Οίκου
είπε ότι το ποσό αυτό θα προστεθεί
στα πέντε εκατομμύρια δολλάρια
που παραχωρήθηκαν την περασμέ
νη εβδομάδα μετά την εισβολή των

Ο Φ. ΚΑΣΤΡΟ
Εξάλλου, ο ηγέτης της Κούβας
φίντελ Κάστρο υπό την ιδιότητα
του προέδρου του κινήματος των
αδεσμεύτων έστειλε μηνύματα σχε
τικά με την κατάσταση στο Λίβανο
στον πρόεδρο του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς και
στον πρόεδρο της γενικής συνελεύσεω ς και τον γενικό γραμματέα του
ΟΗΕ. κ. Ντε Κουεγιάρ. Παρόμοιο
μηνύματα έστειλε και στους ηγέτες
τω ν χω ρώ ν - μελών των αόεσμεύτων. Με τα μηνύματα αυτά, που 66-

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμός 2 8 6 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
0 Παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας Δικα
στικός Επιμελητής Μιχαήλ X. Ανανιάδης
ως επί της εκτελέσεως τοιούτος. δηλοπομιι οτι την 27 ην του μηνάς Ιουνίου
του 1982 έτους, ημέραν Κυριακήν κοι
ππά της ώρας 10ης π μ μέχρι |2 η ς
μευημβρινης εν Βεροίο και ειςτοακροατήριον του Πρωτοδικείου ως συνήθη τό
πον των πλειοπηριοαμων ενώπιον του
Συμβυλαιυγρόφου Βέροιας κ. Στυλιανού
Ελευθεμιάδη ως επί του πλίιστηριαομού υιιολλήλου ή τούτου κωλυορένου
ενώπιον του νομίμου οναπλημωτού του.
τη επισπεύσει της δανειστρίας της εν
Θεσώΐκη εδρευοόσης Ο.Ε. και επί της
οδού Γλόδστωνος2. υπό την επωνυμίαν
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ και Σισ Ο.Ε »
νομΐμως εκηρ/μενης δικαιούμενης λόμ
θάνειν παρά του οφειλέτου Γεωργίου
Παραπονιάρη
κατοίκου
Βέροιας
θεσ/νικης 130 το επιτασσόμενου ποοόν
των δραχμών 23.380. νομιμοτόκιιις μέ
χρις εξοφλήοεως. πλέον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 9 5 0 και πόντο
τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως κοι πλειστηριασροό μέχρι πέρατος αυτού δυνάμει
και προς εκτέλεπιν της υπ αριθ.
2 3 6 7 Φ 2 δ/γής πληρωμής του Ειρηνοδι
κείου Θεσ/νΙκης και της σχετικής προς
τον άνω οφειλέτην κοινοποΐήθείσης επι
ταγής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυτοι εκ της un αριθ. 1 1578 /θ 4.8 2 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επψε
λητού των εν θεροία Πρωτοδικών
Μιχαήλ Χαρ. Ανονιάδη εκτίθεται εις
Δημόσιον Ανύγκαατικόν Πλειστηριααμόν τα κάτωθι κινητά τα πρόαθεν
οφειλέτου κστασχεθέντα δυνάμει της
υπ αριθμόν 2 8 4 3 ,8 2 κατασχετηρίου
εκθέαεως μου. Ητοι: J ) Evo κομφλέρ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Η ζωή κοντό στη φύση είχε
πάντοτε φανατικούς οπαδούς, στην
εποχή μας σι οπαδοί -ης φυοιολατρείας κοθπμερινά πληθαίνουν.
0 αυξανόμενος συνεχώς αρι
θμός των κατασκηνώσεων μας
φανερώνει την ζωτική ανάγκη που
έχει η παιδική ηλικία να ζήσει κοντά
στη φύση αφού ιδιαίτερα η ηλικία
αυτή αποτελεί τον στόχο όλων των
απειλών της εποχής ρσς.
Αριστο αντίδοτο évuv/τι αυτών
των κινδύνων αποτελεί π κατασκή
νωση που με τις πλούσιες κοινωνι
κές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,
προσφέρει στα παιδιά την χαρά της
δημιουργίας, την αυτοπεποίθηση,
την ιδέα της πειθαρχίας, την από
κτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Η προσκοπική κατασκήνωση σε
σύγκριση με τις άλλες κατασκηνώ
σεις (κρατικές, ιδιωτικές) έχει την
ιδιαιτερότητα, το χαρακτηριστικό
γνώρισμα να προετοιμάζεται και να
πραγματοποιείται σ' όλα τα στάδια
της από τα ίδια τα παιδιά δίνοντας
την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώ
σ εις εμπειρίες μοναδικές για την
ηλικία τους.
Η Τοπική Εφορία Προσκόπων
Βέροιας με παράδοση και πείρο
πολλών χρόνων στον τομέα αυτό,
θα πραγματοποιήσει και φέτος δύο
κατασκηνώσεις: α) Λυκόπουλων
(7-11 ετών) στο κατασκηνωτικό
κέντρο Καστανιάς uno 2-12 και
Αύγουστου β) Προσκόπων (12-15
ετών) στο φλαμπουράκι Ιωαννίνων
από 15 27 Ιουλίου.
Περίοι,'ύτςρες πληροΦΟρίές ’δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν νσ ζητούν από το γραφείο της
Τ. Εφορείας Προφ. Ηλία 15 τηλ.
2 3 2 7 4 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
7-9 μ,μ μέχρι τις 30/6/82.

Αγγλικής προελεύαεως μεταχειρισμένο
αξίας 3 0 .0 0 0 δρχ. και 2) Μια υδραυλική
πρέσσα Ελληνικής προελεΰσεως για
μηχανουρνικες εργασίες αξίας 5 0 .0 0 0
δρχ Ήτοι επί συνόλω κατασχεθέντων
αξίας 8 0 .0 0 0 δρχ. και δυνάμει της υπ
αριθ. 4 3 /8 2 οποφάσεως του Ειρηνοδι
κείου Βέροιας η εκτίμησις των κατσσχεθέντων διορθώθη 1) του κομφλέρ αηύ
3 0 .0 0 0 δρχ εις 8 0 ,0 0 0 και 2| της πρέσοας από 5 0 .0 0 0 δρχ εις 7 0 .0 0 0 δρχ..
ήτοι σύνολον άξιος κατασχεθέντων από
8 0 .0 0 0 δρχ εις 1 5 0 .0 0 0 δρχ
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηρι-σμοό θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1 2 της γενομένης εκτιμήοεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 7 5 .0 0 tt
Η κατακόρωσις γενήσεται εις τον προσ
Φέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευ
ταίο« πλειοδόπιν την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριοσμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκληαις
ιιρος ιιλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριοσμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Άμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθοματιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριο
σμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο ομελητΙ
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων! προσκο
μίζουν και το σχετικόν γραμμάτων εις τον
επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήαεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίτττωοιν μη εμψανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδουν θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηριοσμο εις την απαιτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστημιασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγνυον ή μη των πλειοόο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
ταυ
πλειστηοιασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενσι να γίνωαιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομενης ως άνω περιουσίας, όπως προοέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

θηκαν χθες οτη δημοσιότητα στην
Αβάνα ο Φίντελ Κάστρο καλεί επει
γόντως τόσο τους ηγέτες των α δε
σμεύτων όσο κοι τις προσωπικότη
τες του ΟΗΕ νο επέμβουν για να
δώσουν ένα τέλος στην ισροηλινή
εισβολή στο Λίβανο.
Τ έ λ ο ς η Κίνα κατηγορεί τις
Η νω μ ένες Πολιτείες ότι διαδραμάτι
σαν ένα ν « επ ο νείδ ισ το ρόλο» στην
ισραηλινή εισ β ο λ ή στο Λίβανο.

«Νέα

Τ ο πρακτορείο ειδήσεω ν
Κίνα» επ αναλαμ βάνοντας ενΟ Μ*·
π ο υ υποστη ρίζει ακατάπουστο
Π εκίνο τονίζει ότι οι Η ν υ ιμ ^
Π ολιτείες « π α ρ έχο υ ν την υπ0<ΐ4™
ξή τους στην ισραηλινή βηΙΘΟΡν
σ το Λ ίβανο.

•
Χ θ ε ς το πρω ί στο V # “
Χ αλαρά Καστοριάς, η AvTUrtWjj
Αρβανίτη
5 5 ετώ ν έπ εσε ί®
γεω ρ γικ ό ελκυ στή ρ α στον ΟΠΟη
επ έβ α ινε και σ κ οτώ θη κ ε
•
Π ρ ο χθ ές το απόγευβΟ
χω ρ ιό Π ηγές Κ αλαμάτας 0 Xu*v'
Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς 4 7 ετώ ν ενώ íPjjjll
ςό τ ο ν σ ε υ λο το υ ειο κατσηλακίό™
κε α π ό κορμό δ έν δ ρ ο υ κΟ' σ*01^
θηκε.

Επενέβη η Αστυνομία
σε Πολωνική διαδήλωση
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 1 9 ΙΑΠΕΙ
Καλά π λ η ρ ο φ ο ρ η μ ένες π ηγές
της Β α ρσοβίας αποκ άλυψ α ν α ρ ν ό τη
νύκτα στη ν πολω νική π ρ ω τεύ ο υ σ α
ότι αστυνομικοί ε π ε ν έ β η σ α ν την
Τετάρτη σ τη ν βιομηχανική πόλη
Βροτσλάβ, της Ν οτιοδυτικής Π ολω 
ν ία ς για να δ ια λ ύ σ ο υ ν μαχητική δια
δήλω ση π ου είχε σ υ γκ ρ ο τη θ εί σε
ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του
στρατιωτικού
κ α θ εσ τώ το ς
της
Π ολωνίας.
Οι π ρ ώ τες τα ρ α χές σ η μ ειώ θ η 
καν την νύκτα της π ερ α σ μ ένη ς
Κ υριακής αλλά μόλις χ θ έ ς έγινε
δ υ να τ ό ν να επ ιβ εβ α ιω θ ο ύ ν οι πλη 
ρ ο φ ο ρ ίες και να μ ετ α β ιβ ο σ θ ο ύ ν
σ τ ο υ ς ξέ ν ο υ ς δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο υ ς της
Β αρσοβίας.

Πολλές εκατοντάδες Πολυ,ν°1
είχαν συγκεντρωθεί την νύκτα θπ
Τετάρτης σε μνημόσυνο via
εννέα ανθρακωρύχους που σκοΐ“1
θηκαν οτις 16 Δεκεμβρίου, V10
ορυχείο τους στην Ανω Ιιλεσίο·
τρείς ημέρες μετά την κήρυξη
στρατιωτικού νόμου. Μετά w*'
τελετή, οι περισσότεροι από υ01*1'
συγκεντρωθέντες οργάνωσαν δ|0
δήλωση στους δρόμους του ΒΡ°
τσλάβ και αρνήθηκαν να συρμοί*"
φω θούν στις εντολές της οοτυΥ°*
μίας γιο νσ διαλυθούν.
Ακολούθησαν
συγκρούαθ^
στις οποίες τραυματίσθηκαν όιαδΠ'
λωτές και αστυνομικοί, μερικοί ad®
τους οποίους σοβαρά. Η αστυνοΡ^
συνέλαβε επίσης 62 διαδηλωτές·

Telefunken
Colorí mage

1/

1

Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.
1
2
3.
4
5

Πάντα ¡δανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής ύπερύθρων - 32 καναλ'ών

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
MIX. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Βενζινάδικα Ί
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιρόκογλου Γρηγόριος
Μητροπόλεως 2 τηλ. 24507
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Κπραγιαννοιτούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού 1 τηλ. 2 2 4 1 9
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Παπαγιαννούλης Θεόδωρος
I Σταθμός τηλ. 24.582
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

TΠείρα.
E LΤεχνολογία.
E F U NΕφεύρεση.
KEN
Ι Ε ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ^
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

Μούκας Στέργιος
Γμ, Δ ά γγρ υ 1 τηλ. 22.593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΠλβΥής Π
Βενιζέλου 147 τηλ. 23.448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Ηλιάδης Σταύρος

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782
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Αδέσμευτη καθημερινή

Του έκοψαν
το ρεύμα και
Ψόφησαν τα
κουνέλια του!

'"Via

1 Έ a

λοιπόν κΓ αυτό επί εθνο^ Ρ ιο ς «Αλλαγής»!

Κάποιος
πρέπει να
τη μαζέψει
απ' το δρόμο
^•Πιάτσα» στην παληά Εθνική
“ εροίας - Θεσ/νίκης και συγκε*να στο τμήμα από Αλεξάνδρεια
• το Εργοστάσιο Ζαχάρεως, κάΑ,(ιθημερινά ΙπρωΤ-πρωί με την...
^Ρούλα), μιά ι^λικιωμένη^γυνα.ίκα
1'ϊταμτΐίδει τα Ι.Χ” και ηρφσφέστους οδηγούς ολιγόλεπτη
^“Τροφιά» 1
Λυτό το παράδοξο και πρωτόγεγονός ανέφερε χθές στον
'‘ αναγνώστης μας, που καθημε^ “Αήγαίνει στη δουλειά του στην
/*Θ\Ε και καθημερινά βλέπει την
αυτή να σταματά ανύπο^ Υιωταχήδες.
Κομίζουμε ότι θα πρέπει να
. τΒή κάποιος αρμόδιος και να
. '“Οτήσει αυτό το πρωινό πρωτό. 0 ΩΤΟ-ΣΤΟΠ της ηλικιωμένης
ν^Χας. η οποία σύμφωνα με πληω^Ρίες μας δεν πρέπει να έχει και
''Αίτως «σώας τας φρένας».

& Δημ. Κουμούσης
οτον ΠανΕλλήνιο
Σύλλογο ΤΕΒΕ
. ,()τερα από εκλογές που έγιναν
^οριακή το πρωί στην Αθήνα,
1*ΐν ανάδειξη νέου διοικητικού
¡^Βουλίομ. στον Πανελλήνιο Π.
0 ° Υ ° των Εισπρακτόρων του
ι “ Ε, ο συνεργάτης της εφημερΐ^ μας Δημήτρης Κουμούσης εκλέσύμβουλος για το διοικητικό
‘“Βούλ,ο.
ωρείται επιτυχία για τη Βέ3 Υιατί ανάμεσα σε δεκαπέντε
ν^Ίφ ίους, ο Δημήτρης Κουμού,Δ Πλθε τρίτος σε σειρά επιτυχίας
,δ λ η την Ελλάδα. Πρώτος εκλέο κ. Γιάννης Παπαγιάννης από
Λ... τις
. . . Κυριακάτι.....-V-,
t." "Δ___
Δρτα που μέχρι
- **λογές κατείχε το α1"··""
Ρου στον Σύλλογο.

y ° επτά μέλη που εκλέχτηκαν,
«ν® βράδυ θα συγκεντρωθούν
ι^ν Αθήνα για να κάνουν την
^ ν°ύή αξιωμάτων.

Διαφαίνεται «στροφή» του
Ευρείας

κλίμακας

κυβερνητικός

Σ ύ μ φ ω να μ ε έ γ κ υ ρ ε ς π ληροφ ορ ίες, κα τά το ν α νασ χημ ατισ μ ό
θ α υπ άρξουν εκπ λήξεις και πολλοί ε ίν α ι α υ το ί που μ ιλο ύ ν για
υπ ουργο π ο ίησ η τω ν κ.κ. Μ α ύ ρ ο υ , Κ ύ ρ κο υ ακόμ η και Π εσ μ α ζόγλο υ
αλλά και ά λλω ν π ολιτικώ ν προσώ πω ν «δεξιάς» - για το υ ς μα ρξισ τές
το υ Π Α Σ Ο Κ - α π οκλίσ εω ς και « φ ιλο ευ ρ ω π ά ίκώ ν τά σ εω ν».
Ο α νασ χημ ατισ μ ός, κατά το υ ς ίδ ιο υ ς κύκλους, θ α «σ υμπ λεύσ ει» μ ε τη ν τε ρ ά σ τια σ τρ ο φ ή το υ κ. Π απ ανδρέου σ τα εξω τερ ικά
θ έ μ α τα , δ η λα δ ή στα θ έ μ α τα Ν ΑΤΟ και ΕΟΚ. Επ ομένω ς τό σ ο σ το
υ π ο υ ρ γείο ε ξω τερ ικ ώ ν ό σ ο και σ τα οικο νο μ ικά υπ ουργεία προβλέπ ετα ι να το π ο θ ε τη θ ο ύ ν πρόσωπα που π ισ τεύο υν σ την ευρω π αϊκή
σ υ ν ερ γ α σ ία αλλά και σ τη ν έν το ν η π αρουσ ία τη ς χώ ρας μας μεταξύ
το·» κρ α τώ ν το υ δ υ τικ ο ύ κόσ μου.
Πάντως πολιτικοί παρατηρητές τσης (ο τελευταίος για την αποτυχία
επισημαίνουν την σχεδόν ολοκλη και το πολιτικό κόστος των μέτρων
ρωτική αποτυχία της κυβερνήσεως για το νέφος). Επίσης στους αποτυ
μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διά χόντες αναφέρονται οι υπουρνοί και
στημα (οκτώ μήνες), μιά αποτυχία
υφυπουργοί Εμπορίου κ.κ. Νικ.
που οφείλεται στην ανεπάρκεια και Ακριτίδης και I. Πσπασπύρου, για
ακαταλληλότητα των περισσοτέρων τους οποίους μελετάται εύσχημος
προσώπων που επέλεξε ο κ. Παπαυ- τρόπος απομακρύνσεώς τους. Έτσι,
όρέου να ασκήσουν υπουρνικά
ιιπάρχουν πληροφορίες, ότι ο κ I
Παπασπύρου Θα υποδειχθεί ως
αξιώματα. Οι ίδιοι παρατηρητές όιευποψήφιος δήμαρχος Πειραιώς και
ρωτώνται επίσης όν υπάρχει πλέον
ο κ. Ακριτίδης Θεσσαλονίκης.
το «κατάλληλο έμψυχο υλικό»
Αλλα δημοσιεύματα ανέφεραν,
στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ που
πρέπει να επιλεγεί από τάν πρωθυ ότι απομακρύνεται ο υπουργός Συν
τονισμού κ. Απ. Λάζαρης και αντικα
πουργό για την επάνδρωση των
υπουργείων. Οπως αναψέρεται, ο θίσταται από τον διοικητή της Τραπρωθυπουργός έχει να αντιμετωπί πέζης της Ελλάδος κ. Γερ. Αρσένη,
σει τεράστιο πρόβλημα κατά την
ότι ο υφυπουργός Αμύνης κ. Γ. Πέεπιλογή, αφού η «αφρόκρεμα» του
τσος μετατίθεται στον οικονομικό
κόμματος απέτυχ^ μέσα ρ ί , λίγους
τρμέο ,φτι ότι α·δΐφκη;ής_/της^ΑΤ£
θα καταλάβει μι’ά θέση υφυπουργού
μόνο μήνες και αττοδέΐχ&ηκε ανίκα’
νη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά
Εξωτερικών.
Επίσης έχει αναφερθεί ότι ο
προβλήματα του τόπου.
πρώην αρχηνός της ΕΔΗΚ κ. Γ.
ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ
Μαύρος θα μετάσχει ως αντιπρόε
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο
δρος της Κυβερνήσεως με αρμοδιό
ρίες, μέσα στην Κυβέρνηση και στο
τητα τον εξωτερικό ή οικονομικό
ΠΑΣΟΚ διαμορφώνονται δύο τά
τομέα, ότι ο υπουργός Δημοσίων
σεις: Η μία ότι ο ανασχηματισμός
Εργων κ. Α, Τσοχατζόπουλος Θο γί
πρέπει να γίνει σε βάθος και να χρη
νει υπουργός παρά του Πρωθυ
σιμοποιηθούν περισσότερα κομμα
πουργού με ευρύτερες αρμοδιότητικά στελέχη (τεχνοκράτες) και η
άλλη να είναι περιορισμένος και να
χρησιμοποιηθούν περισσότερα κοι
νοβουλευτικά στελέχη. Στις πιέσεις,
να δεχθεί τις απόψεις της μιάς ή της
άλλης πλευράς, δεν φαίνεται να έχει
εκδηλώσει τις σαφείς προθέσεις
του ο Πρωθυπουργός.

ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
Σύμφωνα με σταχυολόγηση
των τελευταίων πληροφοριών για
τον ανασχηματισμό, αναφέρονται
μονίμως ως αποτυχόντες οι υπουρ
γοί Οικονομικών κ. Εμμαν. Δρεττάκης, Συγκοινωνιών κ. Ευ. Γιαννόπουλος και Χωροταξίας κ. Αντ. Τρί-

Ή τα ν και αυτή μιά καλοκαιρινή
Κυριακή και ο κοσμάκης βγήκε για
να πάρει τον άερατου πού αλλού...
στην Εληά. Το μοναδικό μέρος στη
Βέροια που προοφέρεται για περί
πατο και ξεκούραση στις μάζες του
λαού.
Αλλά το κέντρο Εληά και τα γύ
ρω καφέ ήταν γεμάτα από τις 5 το
απόγευμα.

^ ν πως οι εγγραφές της σχολικής περιό
δου 1 9 8 2 -8 3 Θα γίνουν από 1 -2 0 Σεπτεμ

βρίου.
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Στασινόπουλος Π.
Παπαγιάννη-Σαζακλίδου
φροντιστήριο Γαλλικών
φροντιστήριο Ιταλικών

κ. Παπανδρέου

τες και αντίστοιχη μείωση των
•αρμοδιοτήτων του υπουργού Προε
δρίας κ. Μ. Κουτσόνιωργα και ότι ο
-υπουργός Εξωτερικών κ. I. Χαραλαμπόπουλδζ?θα καταλάβει μιό από
τις δύο θέσεις αντιπροέδρου της
ΚΟβερνήσεως.
Ά λ λ α πάλι δημοσιεύματα φ έ
ρουν τον κ. Απ. Λάζαρη ως υποψή
φιο για την θέση του Α αντιπροέ
δρου της Κυβερνήσεως. τον υπουρ
γό Δημοσίας Τάξεως κ. I. Σκουλαρίκη ως υποψήφιο υφυπουργό Αμύνης. σε αντικατάσταση του κ. Αντ.
Δροσογιάννη και προβλέπουν την
προογωγή του κ, Μώρολη σε
υπουργό Παιδείας με απομάκρυνση
των κ.κ Λ. Βερυβόκη και Γ. Λιάνη.
Βέβαιο θεωρείτοι, ότι κατά τον

Αιφνίόιος
θάνατος
οικοδόμου
Πέθανε ξαφνικό στο σπίτι του
χθές το μεσημέρι ο οικοδομος Κολλίνικος Τομπουλίδης, 47 χρόνων
κάτοικος βεροίας .'Μ Ι^πότσηρη
107).
Ο Τομπουλίδης γύρισε το μεση
μέρι σπό τη δουλειά του και έφαγε
μαζϋ με την οικογένειά του. Μετά
το φαγητό αισθάνθηκε αδιαθεσία
και έχασε τις αισθήσεις του.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Βέροιας όπου επιβεβαιώθηκε ο θά
νατός του.
Οπως έγινε γνωστό έπασχε από
έλκος στομάχου

ΠΕΝΤΕ ΝΕΚΡΟΙ
ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ
Το Σαββατοκύριακο

ΑΘΗΝΑ 21 (ΑΠΕ)
Πέντε άτομα σκοτώθηκαν το
Σαββατοκύριακο στα διάφορα τρο-

Μιά θέση
στην... Εληά

Ανακοίνωση

Η απίδου Ε.
^Οραμήλα Ν.
^ ε λ φ έ ς Λαζόγκα
^Ο φύτου-Τ σεπελάκη

- που η

κυβέρνηση ονομάζει «αναδόμηση» - θ α γίνει στο τέλος αυτής ή

Πληροφορούμε τους γονείς των μαθη-

ιί

ανασχηματισμός

στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
9

Ημαθίας

ΑΝΑΣΧΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ
ΛΟΓΟ.... ΑΠ Ο ΤΥΧΙΑΣ

^■θυστερησε νο πληρώσει το
^Ρ ΐασμό γης α ε )-| για χ(γε ς μέ^ *0. του έκοψαν το ρεύμα, με
*εσμα να μείνουν χωρίς νερό
«ύϋνέλια του, να ψοφήσουν
^Κρτ’
α °π αυτό και να υποστεί έτσι
'κή ζημιά στην κτηνοτροφική
^δόα τομ. Το αστείο όλης της
"6θε,
^ °Πς είναι ότι ο λογαριασμός
®ηοί0 καθυστέρησε να εξοφλή®άτυχος κτηνστρόφος ήταν μό* 3° δραχμέςΜ I
¿ω ^οημειω θεί ότι τα κουνέλια
κ 'ν°ν Χωρίς νερό αφού όεν μπήρΊλεκτρικό ρεύμα για να δουλέψει
Λ 1«® και να γεμίσει η δεξαμενή
κονιχλοτροφείου.
ττηνοτροφος λέγεται Κων.
'*niiούλας και έχει κτηνοτροφική
στο Μακροχώρι με 1500
Τ^λια, 0 λογαριασμός της ΔΕΗ
,, δ®ΐσι στο όνομα του Αθαναοίου

εφημερίδα του Νομού

ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου όρχ. 10

Ετσι αναγκάστηκε ο υπόλοιπος
κόσμος να κάνει τον περίπατό του
στο υπόλοιπο τμήμα που διαθέτει η
πόλις ως την εκκλησία των Αγίων
Αναργύρων.
Και εκεί ήταν υποχρεωμένοι να
χωρέσουν και να περπατήσουν
λαός από πόλη 40 .000 κατοίκων,
από χωριά του νομού που έρχονται
να ξεσκάσουν στην πρωτεύουσά
τουε και εκδοουείς που έοχονται να
απολαύσουν την καταπράσινη (!)
Βέροια.
Και για ξεκούραση των ηλικιω
μένων ή των γυναικών με τα μωρά
στα καροτσάκια ή στην αγκαλιά
καμιά δεκαπενταριά παγκάκια όλο κι
όλο. Και όμως το πιό ευαίσθητο
αυτό σημείο της πόλεως από το γή
πεδο Μπάσκετ ως το Μουσείο, το
οποίο μπορεί να επεκταθεί και σε
μήκος και σε πλάτος παραμένει
δυστυχώς, στο μέν τμήμα από γή
πεδο Μπάσκετ ως το κέντρο Εληάς
τόπος σκουπιδιών. στο τμήμα κάτω
του κέντρου φυτώριο του Δήμου
Βεροίος. στο τμήμα εκκλησία Αγίων
Αναργύρων εττενωπός, και στο υπό
λοιπο ως ίο Μουσείο παραπανίσιο.
αφού τα υπόλοιπα τμήματα του
μπαλκονιού της Βέροιας επαρκούν
για τις ανάγκες της πόλης μας, του
νομού, και των ξένων εκδρομέων
για σήμερα και για τις αυξημένες
ανάγκες του αύριο..
Ος τότε ραντεβού την ερχόμενο
Κοριοκή στην Εληά στο δήμοτικδ
περίπτερο από νωρίς, μήπως βρού
με καμιά θέση, και για περίπατο, άν
τον χρειαζόμαστε, στο διαμερισματάκι μας...

Ένας Βεροιώτης

χαία δυστυχήματα, που συνέβησαν
στα προάστια και τις επαρχίες:
Προχθές το απόγευμα στο 22α
χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου
Λίνδου, δίκυκλο μοτοποδήλατο
συγκρούσθηκε με ποδήλατο. Σκο
τώθηκαν ο οδηνός του μοτοποδή
λατου Σαμπάν. Ρ Καζικλης, 24
ετών, και ο συνεπιβάτης του Σαμπατί Σαλέμη, 21 ετών και τραυματί
σθηκε βαριά ο οδηγός του ποδηλά
του Σάββας Γ. Μοσχού. 74 ετών.
Νωρίς προχθές το πρωί, στην
Ιερά οδό, σπό ανατροπή δίκυκλης
μοτοσυκλέττας σκοτώθηκε ο οδη
γός της. Τα στοιχεία του δεν έχουν
εξακριβωθεί ακόμη·
Το απόγευμα που Σαββάτου,
στην αγροτική περιοχή Μελινικιτσίου Σερρών, σπό ανατροπή γεωρ
γικού ελκυστήρα σκοτώθηκε ο οδη
γός του Θεόδ. Στ Αραμπατζής, 44
ετών.

¿τον οΟΛυ. το Δαρρστο. ΟΙΚυΚΛΟ
μοτοποδήλατο, που οδηγούσε ο
στρατιώτης Δημ. Π. Αρβανιτίδης,
20 ετών, παρεξέκλινε της πορείας
του και ανετράπη. Σκοτώθηκε ο
οδηγός.

ανασχηματισμό θα υπουργοποιηθούν το δύο μέλη του Εκτελεστικού
Γραφείου του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Κ
Λαλιώτης και Ανδρ. Χριστοδουλιδης
(ήδη διευθυντής του Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων), εττα οποία
δεν είχε ανατεθεί υπουργικό χαρτο
φυλάκιο κατά τον σχηματισμό της
κυβέρνησης;

ΛΗΓΕΙ
Η ΠΡΟΘ ΕΣΜ ΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 21 (ΑΠΕΙ
Από το υπουργείο Οικονομικών
ανακοινώνεται ότι αυτή την εβδο
μάδα λήγει η προθεσμία υποβολής
της δήλωσης φόρου ακίνητης
περιουσίας και ότι δεν θο δοθεί
καμιά άλλη παράταση.
Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων οι Οικονομικές Εφο
ρίες θα δέχονται δηλώσεις και τις
απογευματινές ώρες από 6-8.30
μ.μ. τις εργάσιμες μέρες
Όπως ανακοινώθηκε την περα
σμένη εβδομάδα, μετά απδ συνενόηση με εκπροσώπους του κλάδου
των^ εφοριοκων ιρι Εφομί^ς ί.ποϋ-.
κειτο να ήταν ανοικτές το ερχόμενο
Σάββατο 26 Ιουνίου 1982 για να
δέχονται δηλώσεις Η Ομοσπονδία
όμως, εφοριακών υπαλλήλων επι
καλούμενη την αργία του Σαββάτου,
αποφάσισε να μη προσέλθουν τα
μέλη της και να εργαστούν το Σάβ
βατο. Μετά από αυτό, και σύμφωνα
με το νόμο, οι φορολογούμενοι, που
δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν
τη δήλωσή τους μέχρι την Παρα
σκευή 25.6.82 το απόγευμα, μπο
ρούν να την υποβάλουν στις Εφο
ρίες τη Δευτέρα 28.6 82 από τις
7-2.30 και 6-8 30 το απόγευμα
Για κάθε πληροφορία σχετικά με
τη δήλωση ακίνητης περιουσίας οι
φορολογούμενοι μπορούν να απευ
θύνονται σε όλες τις Οικονομικέ
Εφορίες και στο υπουργείο Οικονο
μικών στα τηλέφωνα 3234.574,
3236.228
Ό σοι φορολογούμενοι δεν πή
ραν έντυπα δηλώσεων με το Ταχυ
δρομείο. μπορούν να τα προμηθευ
τούν από την Εφορία της περιφέ
ρειας τους.

Εκπαίδευση
στελεχών
των Ε.Γ.Σ.
Σ Τ Η Ν Τ Υ Π Ο Π Ο ΙΗ Σ Η
ΤΩΝ

' Περιέφραξε
τον... δρόμο!
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Διαμαρτύρονται κάτοικοι του
Τριλόφου απ' την ενέργεια ενός
συγχωριανού τους να καταλαβει και
να περιφράξει τμήμα... αγροτικού
δρόμου που υπάρχει διαμορφωμέ
νος από το 1927 (!) και που εξυπη
ρετεί τις ανάγκες πολλών παραγω
γών και γενικώτερα της περιοχής.
Ο αγρότης που περιέφραξε και
προσήρτησε το τμήμα τομ δρόμου
στο χωράφι του - όπως καταγγέλουν συγχωριανοί ίο υ
λέγεται
Ιωάννης Μπαλτζής και οι συγχωρια
νοί τομ που θίγονται άμεσο απ' την
ενέργεια αυτή μιά και δεν μπορούν
να περάσουν και να πάνε στα κτή
ματά τους και στις κτηνοτροφίκές
εγκαταστάσεις τους είναι οι Ιωάν
νης Καραγιάννης, Λάμπρος Γκουντάρας,
Διονύσιος
Γίλαστήρας,
Γεώργιος Βασιλείου, Κων/νος Βασι
λείου.
Δημήτριος
Γαλιτσιάδης,
Δημήτριος Πέτρου και Νικόλαος
Πέτικος.
Οπως δήλωσαν χθές στον «Λ»

Οικονομική
κρίση στην
Γιουγκοσλαβία
Η Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση
πάγωσε από χθές τις τιμές όλων
των προϊόντων και υπηρεσιών για
αόριστο χρονικό διάστημα Ήταν το
πρώτο μέτρο για την αναχαίτηση
του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις, το πάγωμα θα
ισχύσει μέχρις άτσυ οι πολιτικοκοι
νωνικές οργανώσεις ρυθμίσουν το
θέμα του μονίμου κοινωνικού ελέγ
χου των ημών.
Η απόφαση για το πάγωμα των
τιμών αναμενόταν μετά την ομιλία
της πρωθυπουργού κυρίας Μ. Πλάνιντς στην Ομοσπονδιακή βουλή
την περασμένη εβδομάδα, όπου εί
πε μεταξύ άλλων:
Αν διαθέταμε αρκετό συνάλλαγ
μα για να εφοδιάζουμε την αγορά η
συγκράτηση ή η πτώση των τιμών
θα επερχόταν με οικονομικά μέτρα
Αλλά αφού δεν το διαθέτουμε θα
σναγκησθούμε να λάβουμε και διοι

κητικά μέτρα.
Το κόστος ζωής, που έχει προϋ
πολογιστεί να μην υπερβεί το 15%
αυτόν τον χρόνο, κάλυψε ήδη το
ποσοστό αυτά στους πέντε πρώ
τους μήνες του 1982. Μόνο το
Μάιο, οι τιμές ίω ν προϊόντων
σημείωσαν αύξηση 3.7% και το κό
στος ζωής 4,6% έτσι κρίθηκε ανα
γκαία η λήψη διοικητικών μέτρων.
Στο μεταξύ, τις μέρες αυτές
παρατηρείται έλλειψη ορισμένων
ειδών και συγκεκριμένα βενζίνης
Ελάχιστα πρατήρια διαθέτουν βεν
ζίνη και οι ουρές μεγαλώνουν ενώ
γίνεται προβληματική η διακίνηοη
με αυτοκίνητο στο εσωτερικό της
χώρας.
Οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν άτι η
έλλειψη είναι προσωρινή, αλλά ίο
γεγονός ότι παρατείνετε» για τρίτη
εβδομάδα δεν είναι καθόλου κοθησυχαστικό.

Θα μας δέσουνχειροπόδαρα
Το ΠΑΣΟΚ διακηρύσει ότι σέβεται την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
και δεν σκοπεύει να την καταργήσει. Κοι χαρακτηρίζει ελεεινή συκοφαντία
κάθε καταγγελία εναντίον του ότι απειλεί τις ελευθερίες του Ελληνικού
λαού Όμως ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μοντζουράνης εξέδωσε ένα «Λενινιοτικό Λεξικό» γιο να διδαχθεί ο Ελληνικός
λαός κοι κυρίως η νεολαία την πολιτική φιλοσοφία του ιδρυτού του σοβιε
τικού κράτους. Του φοβερότερου ολοκληρωτικού κράτους που γνώρισε η
ιστορία. Και νό μερικές από πς ιδέες του Λεξικού που πρέπει να ενστερνισθούν οι αναγνώστες του:
.
«Να αποφασίζεις μια φορά σε κάμποσο χρόνια ποιο μέλος της κυρίαρχης
τάξης.&ο καταπιέζει, θα καταπνίγει το Λαό στη Βουλή να ποιά είναι η
αληθινή ουσία του αστικού Κοινοβουλευτιομου.
«Τον πουλημένο και σαπισμένο Κοινοβουλευτισμό της αστικής «οινωνίος η Κομσύνσ τον ονπκατοσταίνει με θεσμούς όπου η ελευθερία της
ννώμης και της συζήτησης δεν εκφυλίζεται σε απάτη,.,»
«Ο Κοινοβουλευτισμός ιστορικά έχει ξεπέραστει από κοσμο·στορική
άποψη δηλοδή έληξε η εποχή του αστικού Κοινοβουλευτισμού και άρχι
σε η εποχή της δικτεπορίσς προλεταριάτου Αυτό είναι αναμφισβήτητο».
«Η δημοκρατία είναι μορφή κράτους μιά σπό πς παρολλογές του. Ειτρ
μένως αποτελεί, όπως και κάθε κράτος οργανωμένη, συσπιυσπκή
άσκηση βίος πάνω σε ανθρώπους»
Πολλοί δοκίμασαν οδυνηρή έκπληξη διαβάζοντας αυτό το κήρανμο
ολοκληρωτισμού. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνετοι. 0 ίδιος ο κ.
Α. Παπανδρέου στο έργο του «Μετάβαση erro Σοσιαλισμό» (σελ I 71 υπο
στηρίζει ταυτόσημες απόψεις:

Ρ Ο Δ Α Κ ΙΝ Ω Ν

Διπλώματα σε 22 στελέχη των
Ενώσεων Γεωργικών Συν'σμών τομ
Νομού μας απένειμε ο Νομάρχης κ
Νίκος Πινακίδης.
Τα στελέχη παρακολούθησαν
πρόγραμμα της Δ/νσεως Γεωργίας
Ημαθίας διαρκείας εκατό ωρών,
που οργανώθηκε στην προσπάθεια
του υπουργείου γεωργίας για τη
πιιίστό διάθεση των ροδάκινων
στην εσωτερική και εξωτερική ανορά. Δίδαξαν σ' αυτό δεκαέξη ειδικοί
γεωπόνοι και καθηγητές που υπέ
δειξαν τον τρόπο για μια σωστή
τυποποίηση και συσκευασία των
ροδάκινων.

αγανακτισμένοι οι θίγόμενοι παρα
γωγοί ο δράμος τον οποίο έκλεισε ο
Μπαλτζής υπάρχει διαμορφωμένος
από το 1927 και στα συμβόλαια
αγοραπωλησίας που γίνανε στην
περιοχή αναφέρεται σαν σύνορο ο
δρόμος. Ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί
όλους τους ιδιοκτήτες κτημάτων της
περιοχής και στο παρελθόν όταν
χρειάστηκε χρησιμοποιήθηκε κοι
σαν παρακαμπτήριος για την διέλευ
ση του λεωφορείου ΚΤΕΛ Βέροιας Φυτειάς!
Χθές το πρωΤ έγινε αυτοψία
στο σημείο που έχει γίνει η περίφραξη, στην οποία παραβρέθηκαν
πολλοί κάτοικοι του χωριού. Η
αυτοψία έγινε μετά από αίτηση των
θιγομένων παραγωγών στο Δικα
στήριο για τη λήψη ασφαλιστικών
μέτρων. Το Δικαστήριο επιφυλά
χθηκε να εκδωαει απόφαση, εξέτα
σε όμως αρκετούς μάρτυρες που
κατέθεσαν για το ιστορικό του
σημείου εκείνου του δρόμου.

«Η ομαλή διαδοχή των κομμάτων στην Κυβέρνηση δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα για τον μαρξιστή. Γιατί το Κράτος, ταξικά ουδέτερο, 6«ν
νοείται στο πλαίσιο της μαρξιστικής σκέψης Είναι πόντο όρχουση τάξη
Αρα. η αλλαγή της δαμης της Πολιτείας του Κράτους έίναι όρος απαρά
βατος για τη ριζική αλλανη της κοινωνικής δομής»
Παρόμοιες σκέψεις που δείχνουν καθαρά τις ολοκληρωτικές Όσεις
του ΠΑΣΟΚ είναι διάσπαρτες στο έργα και τις συνετεύξεις του κ Πυπανδρέου. Κάνουν λάθος, λοιπόν, όσοι περιμένουν να απομακρυνθεί o «C
Μαντζουράνης από την εξαιρετικά νευρολγική θέση που κατέχει στην
Κυβέρνηση, μετά την έκδοση του «Λενινπαπκού Λεξικού» του. 0 άνθρω
πος βρίσκεται μέσο στο πολιτικό κλίμσ του ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρέπει να ξυπνή
σουμε, επί τέλους, κοι να δούμε πού σδηγούμεθο, πριν βρεθούμε δεμένοι
χειροπόδαρα και φιμωμένοι.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Του Συλλόγου Δασκάλων και Νηιήγών Ημαθίας

Μ . Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 1 7 Γρλ. 2 9 2 3 1 - Β έ ρ ο ια
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Διαβάσαμε στην εφημερίδα της Βέροιας «ΛΑΟΣ», τη δημιουργία
στην πόλη μας κάποιας κίνησης συναδέλφων με τον τίτλο «Δημο
κρατική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ημαθίας».
Η κίνηση αυτή απηύθυνε και σχετική διακήρυξη, χωρίς να υπο
γράφεται από συγκεκριμένα άτομα.

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

Πιστεύουμε ότι οι πραγματικοί αγωνιστές πρέπει να έχουν το
θάρρος να υπογράφουν αυτά που δημοσιεύουν και όχι να κρύβον
ται πίσω από την ανωνυμία.

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. αδείας ιδρύσεω ς 2608/81
Αριθμ. αδείας Λειτουργίας Φ.ΑΦ./13 9 /8 2

Αν η παραπάνω κίνηση είναι υπαρκτή, την καλούμε να αποκαλυ
φθεί, για να απαντήσουμε διεξοδικό στη διακήρυξή της.

Για το Λιοικηιικό Συμβούλια

ΤΜΗΜΑΤΑ: Λογιστών, Γραμματέων, Σ τε

Ο Πρόεδρος
Ραφτόπουλος Αντώνιος

νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕΞ

Ο Γεν. Γραμματέας
Κουρουζίδης Νεοκλής
■

■

I

—

2

Τ ρ ίτη 2 2 Ιοονίσ·* 1

κΛΑΟΣ i

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 5 4 5 6 7 8 9

Ton a h m . κ ο υ μ ο υ ς η
στην καθαρεύουσα, γενική (με
άρθρο),
7. Παρά λίγο... όλα - Είναι και το
ηφαίστειο
γεωργαφικά
,'αντίστρ.).
8. Ομόηχα φωνήεντα — Ένα φρού
τα εξωτικό.
9 Ανάποδα φέγγει

ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ

Αν εηαιρεσει κάνεις
,,οντιακούς χορούς και τα Ποντιακό
τραγούδια νια το Ποντιακό Θέατρο
ένο θέατρο με την ιδιομορφία της
ΚΑΘΕΤΑ:
ποντιακής διαλέκτου, αλλά που
1 Αυτοί χαρακτηρίζονται έτσι από
εντάσσεται ωστόσο στα παραδο
το βάρος τους.
σιακό είδη του Νεοελληνικού Λαϊ
2 Μορφή που πάρασε στην ιστο
κού Θεάτρου, λίγα πολύ λίγα πράγ
ρία - Χαϊδευτικό ανδρικού ονό
ματα γνωρίζει το πλατύ κοινό. Και
ματος.
μάλιστα το τηλεοπτικό κοινό μας. το
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
3 Χαρακτηρίστηκε
εγκληματίας
οποίο είναι περισσότερο ενημερω
1 M ió πεΑαπονησιακή πόλη στην
πολέμου.
μεςνο και περισσότερο απαιτητικό
καθαρεύουσα (γεν.).
4. Το επώνυμο μιάς διάσημης ξένης
όσο ποτέ άλλοτε.
2- A p la to ονομασία Γης Αττικής
ηθοποιού.
ΚΓ όμως το Ποντιακό Θέατρο,
Ιαντίστρ)
Ετσι άρχιζε* ένσν
5. Στρατιτικό τμήμα — Φρούτα
με 3 0 0 τόσο έργο στο ρεπερτόριό
προεκλονι*έ> του Λόγο ο κάθε
χωρίς,_ συμφωνία.
του, έγινε, κατά κάποιο τρόπο γνω
πολιτευτής
6. Ποιοτικό
Μιά λέξη της καθομι
στό. ύστερο από την (γιατί όχι:)
3 Ο Αλιάκμονας έχει όϋο. εδώ μια
λουμένης που λέγεται για κάτι το
αλησμόνητη
εκείνη
τηλεοπτική
(με Ορθροί
Αγροτικό ΐργαγρήγορο
εκπομπή της Πέμπτης 2 0 -5-1 982
λ£ ι'ο
7 Πάντα ακολουθεί το. πρώτον
και από ώρας 19.50. για το Ποντια
4 Εχει πολλά ο άνθρωπος οντ(-. 8 Κυριολεξίας σύμφωνα - Χαρα
κό Θέατρο, στα πλαίσια της ειδικής
στροφα (καθ )
κτηρισμός μεζέδων και φαγη
εκπομπής, που φέρει το όνομα
5. Ή τα ν κάποτε ζάπλουτος Ιγ«ν I
τών.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».
Λ ΚΓ άλλη πόλη της Πελοττονήσου
9. Της δημοτικής ο καταδότης.
Η παρουσίαση του θέματος
«ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» έγινε από
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
έναν άνθρωπο των Γραμμάτων μας,
τον Φιλόλογο και Θεστρολόγο κ. I.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 2 Α Ε
ΩΡ 3 ΔΟΒΑΣ 4. ΣΤΑ - ΑφΖ 5.
Παμπούκη, Δ/ντή της Βιβλιοθήκης
ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ 6. ΙΞΟΣ - Λ(Μ)Ν 7. ΙΑΝΟΣ - ΣΕΤ 8. ΑΜΕΛΕ
της Ακαδημίας Αθηνών.
ΤΗΤΟ 9 ΝΕΑ - ΣΑΜΟΣ
(Παρένθεση: Πρό τετραετίας,
ΚΑΘΕΤΑ: V ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ 2. ΤΣ - ΑΜΕ 3. ΡΟΔΑΚΙΝΑ 4. ΗΞΟΛ 5. ΟΑΒ
άν Θυμάμαι καλά, ο κ. Παμπούκης
ΤΟΣΕΣ 6 ΔΕΑ
ΗΣ - ΤΑ 7. ΙΑ Ρ — ΣΗΜ8. ΚΩ - ΦΙΛΕΤΟ 9
έλαβε μέρος στην εδώ συνάντηση
ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
Μεσαιωνικού κοι Λαϊκού Θεάτρου
και σε σχετική συζήτηση είπε πολλά
και ενδιαφέροντα για το Παραδο
σιακό Λαϊκό Ποντιακό Θέατρο).
Γνώστης των θεατρικών μας
πραγμάτων ο κ. Παμπούκης και
Πόντιος ο ίδιος, επόμενο ήταν να
κατατοπίσει επαρκώς το τηλεοπτικό
κοινό της ΕΡΤ. που μας παρεχώρησε τα πλατώ του, για να φανεί στο
ευρύτερο κοινό η αξία και η σημα
5 1b ΓΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5.30 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
σία του Ποντιακού Θεάτρου στην
5.30 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥ6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΙΑ
πολιτιστική μας παράδοση. Με γνώ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
δ.00 Ο ΘΑΥΜΑΣΌΣ ΚΟΣΜΟΙ
στη, λοιπόν, και παράθεση πλήθους
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
στοιχείων, αλλά και με εμβόλιμο
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
αποσπάσματα οπό ποντιακά θεα
6.40 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
8.30 01 ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΙ
7.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
τρικά έργα, ο κ. I. Παμπούκης έδω 
3.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
σε μιά πλήρη εικόνα του τ ί είναι και
10.00 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
του τί πλούτο κρύβει το Ποντιακό
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8 05 ΣΕΝΤΕΝΙΑΛ
Θέατρο.
S.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μαζί με τον παραπάνω γνωστό
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ ’82)
Πόντιο διανοητή μας, και ο απίσης
11.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
γνωστός και ακούραστος Πόλος
12.00 ΕεΔΗΣΕΙΣ
Χάϊτας ο συγγραφέας και σκηνοθέ
της καθαρώς ποντιακών έρνων,
Ó V € ip O
σμνέβαλλε κι αυτός αρκετά στην
επιτυχία της παρουσίασης νύρω
από το Ποντιακό Θέατρο.
Μή μου χαλάσεις τ' όνειρο.
Αλλά τον τόνο και την ζωντάνια
ε(ν' το στερνό μου όνειρο,
του Ποντιακού Θεάτρου και του πό
και μην πφήσεις την νυχτιά
θου των Ποντίων για την διατήρηση
μαζί της νο το πάρη.
1824 Ο ΧοσιιεΦ πασάς ολοκληρώνει
Τ' Οχω φτιαγμένο με χαρτί
του θεάτρου τους «έδωσε εναργέ
•ην «απκηροφή της Χίου μετά
και Αυγουστιάτικο φεγγάρι
στερα ο πασίγνωστος ηθοποιός
οπΛ σφοδρή μάχη καταλαμβά
(πασίγνωστος από την πρωτανωνινοντας »« Φρούρια του ΠαλαιόΜη μου χαλάσεις την στιγμή
στική συμμετοχή του σε αρκετά σή
-ς, «£Η)7βΟΙ/
που σ' ένοιωσα, αε είδα..
ριαλς) Λάζος Τερζάς, που μας έδειξε
1826 Μάχη τη< Βέμνπς κβι νίκη των
μη την αφήσεις να πνιγή
ΐΛλήν<ιΜ.
όχι μόνο πολλές πτυχές από το θαυ
στο δάκρυ και στην προσμονή
1981 Εφβασς στο Κάιρο ο *αθαιθ€θ*Ις
μάσιο υπολριτικό του ταλέντο, μα
την φύλαξε στον κόρφο της
πραίδρος της Πςροΐας Αμπολχοκαι την θρησκευτική, θα λέγαμε,
μιά φενναροακτίδα.
σον Μπονι Σσντρ, *νώ οκτώ οπο
αφοσίωσή του στην διατήρηση του
Αϋί του εκτελεσθηκαν στην Τεχε
Ποντιακού Θεάτρου. Άλλωστε, το
ρίινη. Την »διο μέρα εκτελεσθηκε
Μη μου χαλάσεις την σιωπή,
ότι ίδρυσε κοι συντηρεί μόνος και
ο 38χρονος Περσης ποιητής
που δέρνει τον καημό μου
αβοήθητος την νέο ποντιακή σκηνή,
Σα»ν7 ΣοΛτανπο6ρ 6ιονοούμενος
μητέρα μοιι και αδελφή
της Αριστερός.
στον αναστεναγμό μου
αυτό και μόνο μαρτυρά το πάθος
Μή... μή μου χαλάσεις τ' όνειρο
1981 Το ανώτατο Αικαστηριο των ΗΠΑ
αυτού του νεοποντίου συμπατριώτη
σποΛλπΙ* τον πρώην πρόεδρο ΡΙ«οι μην αφήσεις την νυχτιά
μας για την διατήρηση του παραδο
τοαρνί Νίξον οπό τπν υτιοχρ^ω
μαΟ της να το πάρη
σιακού Ποντιακού Θεάτρου. Το
ση καταβολής χρηματικής σποςη
Τόχω φτιαγμένα από χαρτί,
έδειξε, άλλωστε, και στην πιό πάνω
και Αυγουστιάτικο φεγγάρι
ριώσεως νω παράνομη υποκλοπή
Μ, ΚαπουτσέΑη τηλεοπτική εκπομπή, όπου είπε λίτηλεφωνημάτων (Γουώτεργαίητκ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Χάρτινο

Λ Α Ν Ε ΙΤ

Του Ανδρεα Ηλ. Ταταρίδη

να, αλΛα μεστά ενθουσιασμού,
για.
(Άλλη παρένθετη «πΠου όιάβοσο
ότι ο Λάζος Τερζάς ονομάζεται Τερζανίδης' Προς τϊ τότε η περικοπή
του επωνύμου του, αφού ζεί και
κινείται στον ελλαδικό χώρο όπου
κάτι τέτοιες περικοπές δεν σ υνηθί
ζονται κοι μάλιστα οπό Ποντίους:
Μήπως τόκονε για... καλλιτεχνικούς
λόγους Τότε είναι., συγχωρητέος.
δεδομένου, ότι είναι και παραμένει
πιστός στις «ρίζες» του Κλείνει η
παρένθεση)
Στην ωροία και αλησμόνητη
εκείνη τηλεοπτική εκπομπή της
Πέμπτης 20-5-1982. που εντάσσε
ται κοθώς είπαμε στα πλαίσια της

εκπομπής «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑ
ΤΑ», είδαμε και χαρήκαμε και τα
μικρά μας αγγελούδια τα οποία εξ
απαλών ονύχων, μαθαίνουν τους
γραφικούς και ρυθμικούς ποντια
κούς χορούς μας.
Τέλος, επειδή, μέχρι σήμερα,
δεν ειπώθηκε κάτι το συστηματικό
από τα μέσο μαζικής ενημέρωσης
για τα πολιτιστικό μας Θέματα και
κυρίως για το Ποντιακό μας Θέατρο
που τόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει
θεοτρολογικά. φρονώ ότι π πιό πά
νω εκπομπή μας απ οζημίωσε με το
παραπάνω κοι ότι κατατόπισε
αρκούντως και τους αμύητους σ
αυτό το θεατρικό είδος.
ΑΝΔΡ. ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ

«ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Ποίηση θ€σσαλονίκη 1 9 8 2
. Οταν κρυφοκαίει η δημιουργική
φλόγα' στον άνθρωπο, κάποτε, με
την πρώτη ευκαιρία, θα εκδηλωθεί.
Στο όίφρτημά ουτό της φαινομενι
κής αόράνεια<Γ γίνεται η εσωτερική
καλλιέρνεια. η προετοιμασία, η ωρίμανση. Τότε ξαφνικά ξεπετιούντσι
ζωηρά και όροσερά τα νέα βλαστά
ρια, που θα δώρουν ανθούς και
καρπούς. Κάτι παρόμοιο έγινε στην
ιμυχή της ποιήτριας κ. Ελευθερίας
Μαυρίδου. ώσπου, έπειτα από κάμ
ποσο χρόνια σιωπής, εκδηλώθηκε
το ταλέντο της γάργαρο και πηγαίο,
Η ποιητική της δυλλογή «ΙΡΙΔΙ
ΣΜΟΙ» με τα 60 ποιήματα είναι το
όεύτερο ποιητικό της βιβλίο. Το
πρώτο, με τον τίτλο «ΕΝΤΡΥΦΗ
ΜΑΤΑ», π κριτική το υποδέχθηκε με
κολακευτικά σχόλια και οι άνθρωποι
των Γ ραμμάτων και των Τεχνών της
έγραψαν τα καλύτερα λόγια.
Τα 60 ποιήματα της δεύτερης
συλλογής «ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ» διακρίνονται για την τρυφερότητα, την απλό
τητα και την ειλικρίνεια. Είναι ευλύ
γιστα με μουσικότητα και ρυθμό, δί
χως επιτήδευση ή προσπάθεια
ωραιοποίησής τους. Ο στίχος τρέχει
με ευχέρεια κοι η ομοιοκαταληξία
έρχεται αυθόρμητό μόνη της χωρίς
ιδιαίτερη προσπάθεια. Σε μερικά
ποιήματα με τις παρηχήσεις ορισμέ
νων συμφώνων δημιουργείται μιά
χρωματική κλίμακα εικόνων και μιά
ευχάριστη ηχητική δόνηση. Και αε
μερικά άλλα οι γοργόρυθμοι κι
ομοιοκατάληκτοι στίχοι δίνουν ένα
παιχνίδισμα χρωμάτων και ήχων
Χαλιά η χλόη χλοερά
Χάμω χυθήκανε ποτάμια-λίμνες
τα μικρό λουλούδια κι άνθη.
Οι ποιητές μεθάνε με τις άδολες
χαρές. Ένα τρυφερό λουλούδι, ένα
νεογέννητο πλασματάκι, δίνουν
περίσσια χαρά στην ποιήτρια που
τραγουδάει τη χάρη της ζωής. Δεν
υπάρχει απαισιοδοξία στην ποίηση
της κ. Μαυρίδου. Η πίστη και η Θρη
σκευτικότητα της, καθώς δίνεται με
πρωτοτυπία και γυναικεία ευαισθη
σία, στηρίζει τις ελπίδες της και τα
βήματά της στον αγώνα της ζωής
που είναι ένα καρναβάλι. Πιστεύει
στο νέο άνθρωπο που είναι η ορμή
και η ελπιδοφόρα συνέχιση της
ζωής. Τα ιδανικά δίνουν φτερά στα
νιάτο, όμως η εμπειρία δίνει περί
σκεψη και ταπεινότητα.
Σε μερικό από τα ποιήματά της
υπάρχει ασυγκράτητο ξεχείλισμα
ανθρωπιάς. Συγκλονίζει την ποιήτρια η αδιαφορία του ανθρώπου γιο
το συνάνθρωπό του, που δεν κατα
νόησε τη ματαιότητα της ζωής, γιατί

ΕΝΤΟΜΟΚΤΘΝΘ

η χαρά κι η νιότη είναι σαν την
πεταλούδα που τερματίζει στη φλό
γα ενός κεριού.
Πετυχημένες παρομοιώσεις για
ρις εκφάνσεις της ζωής χρησιμοποπιεί η ποιήτρια, που δίνουν μιά άλλη
οπτική και συναισθηματική διάστα
ση στη φιλοσοφική Θεώρηση της
ζωής. Στο ποίημα με τίτλο «Αυτό τα
Χριστούγεννα» μας δίνει μιά χρονογραψική εικόνα των γεγονότων της
χρονιάς που πέρασε.
Γενικά η ποίηση της κ. Μαυρί
δου είναι ζωντανή, δροσερή, ρυθμι
κή ευχάριστη και κατανοητή απ'
όλους. ΓΓ αυτό και διαβάζεται ευχά
ριστα. Το ποίημά της «Ήχοι» που
κλείνει τη συλλογή -η ς μας δίνει μιά
γεύση των οραματισμών της.
Στης νιότης το οράματα
τα θεσπέσια
Ελπίδες και όνειρα στης σιγουριάς
τα πλαίσια
Τη ζωή προοιωνίζουν με όλα της
αίσιο!
Τη συγχαίρω εγκάρδια νια την
επιτυχία της.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ιω. Μιχαήλ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
- Ποια είναι τα τρωκτικά παιδί μου:
- Το ποντίκι, ο λαγός, ο πατέρας
μου...
- Για στάσου παιδί μου. ο πατέρας
σου δεν είναι τρωκτικό.
- Πώς δεν είναι; Η μαμά μου μάλι
στα έλεγε σήμερα το πρωϊ ακόμα
πως της ροκάνισε την προίκα της)

♦ » «
Συζήτηση μεταξύ γιατρού και
ασθενούς.
- Για 60 χρονών κρατιέσαι μιά
χαρά.
- Ποιός είπε ότι είμαι 60; Είμαι 83
χρονών,
- Τί λέτε! 0 πατέρας σας θα πρέ
πει να έζησε πολλά χρόνια.
- Ποιός είπε ότι ο πατέρας μου πέθανε; Είναι 104 χρονών.
- Απίστευτο.Ο παππούς σας πό
σων χρονών πέθονε;
- Ποιός είπε ότι ο πσπούς μου πέθανε; Είνοι 124 χρονών κοι τον άλ
λο μήνα παντρεύεται.
- Και για ποιό λόγο θέλει να παν
τρευτεί ένας γέρος 124 χρονών;

» » »
Ο παππούς παίρνει τον μεσημε
ριάτικο υπνάκο του καθισμένος
στην πολυθρόνα. Ροχαλίζει σ'
όλους τους τόνους. Εκείνη τη στιγ
μή. μπαίνει στο δωμάτιο η μαμά και
βλέπει την Άννα που γυρίζει το
κουμπιά του σακκακιού του παππού.
- Προσπαθώ να βρώ κσνέναν άλ
λο σταθμό, εξηγεί η μικρή.
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I Ε φ η μερ ίδ α
62.555-62. ϋο6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΑ
26.726
Ιτπτοκοάτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιοα 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραϊτη
23.350
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mexemox
Αποσμητικά-αντιηλιακά
Τα αποσμητικά κοι τ ' αντιηλιοκά
είναι από τα πιό καταναλώσιμο
προϊόντα, τώρα το καλοκαίρι.
0 ιδρώτας είναι ένας μόνιμος
εφιάλτης και ο ήλιος συμπεριφέρεται πολύ εχθρικό στο δέρμα. Θα
πρέπει όμως νο ξέρουμε πως τ ' απο
σμητικά κοι τ' αντιηλιοκά δεν έχουν
θεϊκές ιδιότητες, ώστε να μας προσ
τατεύουν. Απλώς μπορούν λίγο να
βοηθήσουν.
Κυρίως γιο την αντιμετώπιση
της δυσοσμίος του ιδρώτα, απαιτεί
ται να κάνουμε μπάνιο 2-3 φορές τη
μέρα, με πλούσιο σαπουνάδο κοι
χλιαρό νερό. Αμέσως μετά το μπά
νιο βάζουμε αποσμητικό. Έτσι μόλις
ιδρώσουμε δεν θο «μυρίζουμε»
δυσάρεστο ούτε εμείς ούτε το ρού
χα μος.
Στην επιλογή του αποσμητικού
υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα.
Ποιό είνοι το πιό κατάλληλο γιο τον
καθένα κοι πώς θο το ανακαλύψει
από τα πολλά που κυκλοφορούν
στην αγορά.
Δύο βασικοί τύποι αποσμητι
κών κυκλοφορούν κοι ξεχωρίζουν
οπό τον διαφορετικό τρόπο δράσης.
Ο ένας τύπος εμποδίζει την ανάπτυ-

ζη μικροοργανισμών στον ωι*^
που του δίνουν δυσάρεστά
ή καλύπτει με το όρωμύ
^
δυσοσμία του ιδρώτα. 0 άλλΟ<
πος εμποδίζει την εφ ίδ ρ ω °Φ .
δυάζοντας και τις παραπάνω Μ*1’
τες.
Η χρήση αποσμηπκών
Φορά έχει συνέπειες στύ7
μας μιά και η ευαισθησία τοιι
να στις διάφορες ουσίες noun„
χουν τα αποσμητικά δεν είν®
Οι κίνδυνοι αυξάνονται
αι*
γεγονός ότι δεν αναγράφω”* .
ακρίβεια ή κοι καθόλου π σύΦ®*
του κάθε αποσμητικού.
Καθαριότητα, σωστή
και υγεία είναι το πρώτα nouffiV
να προσέξουμε πριν χρηαιμ®1^
σουμε ένα σποσμηπκό.
,,
Και μρν ξεχνάμε όπ
αντιηλιοκά δεν μπορεί να
όν όλη μέρα είμοστε €KT€® ^ ¡ (
στον ήλιο. 0 σοβαρότερος
που διστρέχοπυμε από τα
κό είναι η πρόκληση
παθήσεων, ΓΓ αυτό XPe'“' ,
προσοχή στην επιλογή και
ση του αντιηλιακού
Η φ ίΛ Ί*

MAöA1bJS_
•
Ακαριαίο ετχεδόν θά πεθάνουν 150.000.000 κάτοικοι της
Ευρώπης σε περίπτωση πυρηνικού
πολέμου, προβλέπουν οι φυσικοί
που πήραν μέρος σε διεθνές συνέ
δριο με θέμο την πρόληψη πυρηνι
κού ολοκαυτώματος.
Αλλο 140 εκατομμύρια Ευρω
παίοι θα nä0ouv βαριές αρρώστιες
ή θα τραυματισθούν τόσο σοβορά
ώστε πολύ γρήγορα θα υποκύψουν,
κατά τις ίδιες προβλέψεις ενώ τα
υπόλοιπο 140 εκατομμύρια - που
δεν θα πόθουν τίποτε - θα πεθόνουν σύντομο από την πείνα γιατί
όλα τα τρόφιμα θα έχουν καταστρα
φεί ή μολυνθεί.
Οι φυσικοί που συγκεντρώθη
καν στο Λονδίνο προβλέπουν ακόμη
ότι άν γίνει πυρηνικός πόλεμος στην
Ευρώπη, θο εξελιχθεί τελικά σε
παγκόσμιο.
•
Η γαλλική ουτοκινητοβιομηχανία Ρενώ καθιερώνει, για τα ακρι
βά μοντέλα της σειράς 20 και 30.
αυτόματο άνοιγμα των θυρών των
αυτοκινήτων της χωρίς κλειδιά,
αλλά με τη χρήση ενός ρημότ κον
τρόλ. Συγκεκριμένα ο κάτοχος του
αυτοκινήτου θα διαθέτει ένο πομπό
μεγέθους όσο ένα κουτί σπίρτα το
οποίο θο εκπέμπει, υπέρυθρες ακτί
νες. Το σύστημα θα λειτουργεί όταν
ο κάτοχος, του αυτοκινήτου θα
στείλει την ακτίνα του πομπού του
στοπ δέκτη που θα βρίσκεται μέσα
στο αυτοκίνητο.
Εκτός από το αυτόματο αυτό
σύστημα ο κάτοχος του αυτοκινή
του θα έχει στη διάθεσή του και
κοινό κλειδί για περίπτωση ανάγκης.
Η Ρενώ πιστεύει όπ οι 59.000
διαφορετικοί
συνδυασμοί
που
παρέχει το σύστημα είναι σχεδόν
αδύνατο να μπορέσεις ν' ανοίξεις
ένα άλλο αυτοκίνητο.

•
Τί γίνονται τα παλιό λ ά ^
των αυτοκινήτων; Μιά Γ
εταιρία βρήκε έναν τρόπο να
πολύ αποδοτικά τα παλιά λά«^
Τα αναμιγνύει με τσιμέντο και Ρ ,
άλλο μυστικό υλικό και τα
πει σε... άσφαλτο. Οι δρόμ01 ^
στρώνοντοι μ' αυτό το υλικό νπ ,
χουν σε ανθεκπκότητσ των
]
κοινών δρόμων.
•
Υπάρχουν μερικά ζώά. V
το λάμα της Παταγονίας και Μ€ ^
____
. ΛΑνατολής
..„„ΙΑ , ΠθΙΙ ^>,«
ελάφιο
της·Α„.
Άπω
πίνουν ποτέ νερό Επίσης °Ρ'^ |s<
ερπετά που ζούν σε μέρη τΕ" ^
άνυδρο και δεν πίνουν σε όλιΐ
τη ζωή ούτε σταγόνα νερό.
•
Η μεγαλύτερη
απόσταση μεταξύ των μεγάλο ^
λιμανιών του κόσμου είναι o í Ρ
Αμβούργο - Μανίλλα' 16.678· .
•
Η μέλισσα έχει πέντε Μ
δύο μεγάλα και τρίσμικρότεΡ0'

,
m
•
Η Κλεοπάτρα εκσνε τ°
νιο της σε γαϊδουρινό νσλο *4
ποικιλία από διάφορα ανθέλο1 ·

Αν υπάρχει τιμιότητα και
»
σύνη στην καρδιά, τότε θα ώ11
ομορφιά στο χαρακτήρα.
Ά ν υπάρχει ομορφιά στο λ ^
κτήρα, τότε θα υπάρχει ορμ°'/ι£1
σπίπ.
μ
Ά ν υπάρχει αρμονία στο .
τότε θα υπάρχει τάξη στο
^
' Αν υπάρχει τάξη στο
τε θα υπάρχει ειρήνη στον κο%
Κινέίικπ παΡ»1'

Ηαδιοταξί

γιά τή νάρκη
στίς άχλαδομηλιες
έντομοκτόνο Λανέϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• έχα διοσυστημικά δράση · μαζί με τή νάρκη καταπολεμά
καρπόκαφα, μελίγκρα, φύλλα καί ψώρες

\
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ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
100
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121
o r e ΐβλσΐΜ >
η UpoaßFOTirtp
199
fífP O tA Y
22.222
Oupoaßeo run)
22505
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η ! βλάβες!
125
Ύόρευση
25.749
OE. f ! σταθμάς!
24444
ινΑΟ ΥΙΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. /βλάβες!
Ο Σ Ε. ιετταΘβόςΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ Ε .hL !βλάβες!
f.KA. (πρωτ. βοήθειες!
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41 3 5 4
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Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΜΟΔΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
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ΔΥο άλλα πολύ ευχάριστα στοι
χεία του κυριακάτικου αγώνα ήταν:
•
Τα πάρα πολλά σούτ που
Πραγματοποίησαν οι παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ.
•
Η αναζήτηση από την τεχνι
κή ηγεσία νέου σχήματος.
Χωρίς αμφιβολία ποτέ, μα ποτέ,
άλλοτε οι παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ δεν
επιχείρησαν τόσα πολλά σούτ εναν-

το υ

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ
0 ποδοσφαιριστής της Βέροιας
ιώργος
Μαραγκός,
ευχαριστεί
Βερμά τον Διοικητή του ΤαγματάρΧΠ Δεμονάκο Μιχαήλ, τον Λοχαγό
τθυ κ. Μάγρα Νικόλαο, καθώς επίκαι τους ανθυπολοχαγούς κ.κ.
Κρριαζή και Ατματζίόη για τις διευ
κολύνσεις που του παρέχουν, ώστε
ν° είναι πάντοτε έτοιμος να προσ
φέρει τις υπηρσίες του στην ομάόα
τθυ.

τίον της αντιπάλου Εστίας, Δίλαια ο
κ. Πάγκαλος είπε μετά τον αγώνα
ότι τόσα σούτ δεν πραγματοποιήθη
καν ούτε σε 5 αγώνες μαζί. Όπως
λοιπόν είναι φυσικό, με τόσα πολλά
σούτ, δεν μπορεί παρά η ομάδα που
τα επιχειρεί να γνωρίζει τελικά τον
θρίαμβο.
Το δεύτερο σκέλος, το άλλο
δηλαδή ευχάριστο στοιχείο, της
αναζητήσεως του νέου σχήματος
την εποχή αυτή και την στιγμή μάλι
στα που δεν υπάρχει για την ομάδα
βαθμολογικό ενδιαφέρον ήταν επι
βεβλημένη για τον λόγο ότι, όπως
τουλάχιστον διαπιστώθηκε, μπο
ρούν άνετα να δοθούν λύσεις για
θέσεις που πονάει η ομάδα μέσα
από αυτήν, μεταξύ δηλαδή των
δικών της παικτών. 0 Γιώργος Μίλης. επί παραδείγματι που έπαιζε
στόπερ και αμυντικός χάφ είχε περί
φημη απόδοση τόσο στη μία όσο
και στην άλλη θέση. Το ίδιο ισχύει
και για τον Κατσώνη που διέπρεψε
τόσο σαν χάφ, όσο και σαν μπάκ
καθώς και για τον Μαραγκό.

Η ΤΡΟΜΕΡΗ ΖΕΣΤΗ
Η τρομερή ζέστη, όπως ήταν
φυσικό άλλωστε, δυσχέρανε πολύ
τις κινήσεις των παικτών μέσα στο
γήπεδο και στην αιτία αυτή θα πρέ
πει να αποδοθεί ή όχι καλή εμφάνι
ση της ΒΕΡΟΙΑΣ κατά το πρώτο
ημίχρονο.
Με την πάροδο όμως του χρό
νου και όσο ο ήλιος έγερνε προς την
δύση του και η θερμοκρασία κατέ
βαινε τόσο η απόδοση των παικτών
της ανέβαινε ώσπου στο τελευταίο
20λεπτο έφτασε σε γανταστικά επί
πεδα, πράγμα που είχε σαν αποτέ
λεσμα την συντριβή του αντιπάλου
της.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ: Δεν πιέσθηκε και
δεν χρειάσθηκε να επέμβη ούτε μία
φορά,
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πολύ ανώτε
ρος από προηγούμενες εμφανίσεις.
Βοήθησε και επιθετικά την ομάδα
του.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Στα 33
που έπαιξε είχε την δύναμη και το
πάθος.
ΜΙΛΗΣ Γ.: Τόσο με το νούμερο
4 όσο και στο κέντρο του γηπέδου
τα πήγε περίφημα.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Και αυτός λόγω
της φύσεως του παιχνιδιού δεν είχε
πολύ δουλειά πίσω. Πάντως όσες
φορές χρειάσθηκε να επέμβη ήταν
θετικός.
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κορυ
φαίος. Έτρεξε, έκοψε και μοίρασε
μπαλλιές. Έκανε και 3 γκόλ. Ό τι και
να πούμε δεν μπορούμε να περιγρά
φουμε την θαυμάσια απόδοσή του.
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ: Πεσμένος σε σύ
γκριση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.
ΧΑΤΖΑΡΑΣ: Το ιιλιονταράκι»
παίζοντας όλο το παιχνίδι απέδειξε
την αξία του. Ηταν από τους κορυ
φαίους.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ: Αρχισε με
όρεξη, αλλά όσο περνούσε η ώρα
τόσο άρχιζε να πέφτει η απόδοσή
του. Ο αντικαταστάτης του...
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ:
Απέδειξε
ότι
κακώς δεν χρησιμοποιήθηκε σε άλ
λα παιχνίδια. Με την απόδοσή του
και τα προσόντα του είναι άξιος για
μιά θέση στη βεροιώτικη ομάδα.
ΜΙΛΗΣ φ.: Είχε ένα ενπτωσιακό ξεκίνημα που έμεινε όμως έτσι
στο πρώτο ημίχρονο. Στο Β' έπεσε

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-Καφ€τηρία- DISCO
XopEUTiKÓ κέντρο-πισίνα
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ΕλττίζΕί στο τελευταίο της παιχνίδι

—

κάπως η απόδοσή του χωρίς αυτό
να λέει ότι δεν ήταν στους διακριΣυνέχεια στην 4η

(Τηλεφωνική ανταπόκριση του
Συναδ/φου ΤΣΟΥΚΑΛΑ Α.).
Μιά πέρα για πέρα κακή ΝΑΟΥ
ΣΑ αφού άφησε τις χειριστές εντυ
πώσεις στο προτελευταίο της παι
χνίδι με την βολιώτικη ομάδα, γνώ
ρισε την συντριπτική ήττα (4-1) από
την τοπική ΝΙΚΗ που μετά το χθεσι
νό παιχνίδι παραμένει οριστικά στη
Β' Εθνική κατηγορία.
Η ΝΑΟΥΣΑ παρουσιάστηκε
προχθές, χωρίς ζωντάνια και απο
φασιστικότητα και φάνηκε καθαρά,
ότι εύκολα θα υποτάσσονταν στους

νικητές. Γι αυτό Οι 11 παίκτες ποσ
αγωνίσθηκαν στο προχθεσινό παι
χνίδι της Ν. Ιωνίας, ήταν σκιές του
πραγματικού τους εαυτού.
Πάντως θα πρέπει μετά την ήτ
τα τους που ννώρισαν, να πάρουν
την Κυριακή τον πρωταθλητή
Μακεδονικό, άν θέλουν να μην βρε
θούν στην απελπιστική θέση που
θα έχει πολλά ερωτηματικά, αφού
θα αναγκασθούν να παίζουν μπαράζ
με τις υπόλοιπες ισόβαθμες ομάδες
(Καρδίτσα, Αχαϊκή. Αριδαία) εάν
φυσικά νικήσοι.ιν και την Κοζάνη

που παίζει ατην Κατερίνη. Εάν λοι
πόν οι παίκτες φθάσουν σε αυτό το
σημείο, τότε σίγουρα θα ξεκινήσουν
έναν νέο αγώνα για την σωτηρία
τους.
Χρειάζεται λοιπόν προσοχή για
έναν αγώνα που παίζεται μιά ολό
κληρη κατηγορία. Μή θέλοντας λοι
πόν τώρα να κάνουμε κριτική για
την ατομική απόδοση των παικτών,
αφήνουμε να την δείξουν στο
τελευταίο τους παιχνίδι της Κυρια
κής,

Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΤΗ Γ' ΕΘΝΙΚΗ

37η ΜΕΡΑ

Νίκησαν την Ξεχασμένη 2 -0

ΤΑ Π ΛΗΡΗ
Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

0- 0
Απόλλων Κ. - Πανθρακικός
Αναγέννηση Επ. - Αγρ- Αστέρας2-1
Βέροια - Εορδαικός
4-0
Αναγέννηση
Γιαν.- Ολυμπιακός
1-1
Β.
3-5
Τοξότης Β. - Ξάνθη
2-0
Αναγέννηση Κ. - Τρίκαλα
3Αχαϊκή - Πιερικός
4Νίκη Β. - Νάουσα
2-0
Κοζάνη - Αλμωπας
2-1
Μακεδονικός - Κιλκισιακός
Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ

1 Μακεδονικός
2. Ολυμπιακός Β.

3. Βέροια
5. Αγρ. Αστέρας
6. Εορόαικός
7. Νίκη Β.
8. Τρίκαλα
9. Κιλκισιακός
10. Αναγέννηση Γ.
11. Απόλλων Καλ.
12. Πανθρακικός
13. Ξάνθη
14. Κοζάνη
15. Νάουσα
16. Αλμωπας
17. Αλμωπας
1 7. Αχαϊκή
18. Αναγέννηση Κ.
I 9. Αναγέννηση Ε.
20. Τοξότης Β.

52
47
40
39
39
37
37
37
37
37
37
36
36
35
34
34
34
34
27
25

Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τρικάλων,
νικώντας με 2-0 το Σάββατο, σε
αγώνα κατατάΕεως που έγινε στο
Εθνικό Στάδιο Βέροιας, τον Π.Ο.
Ξεχασμένης, κατέλαβε οριστικά την
2η θέση στο πρωτάθλημα Α ' κατη
γορίας της Ε.Π.Ι.Κ.Μ. και στην νέα
1
περίοδο
θα αγωνίζεται στην Γ’
1
Εθνική
κατηγορία μαζί με τον ΑΓΡ.
ΑΣΤΕΡΑ Πλατέος, που είναι ο
φετεινός πρωταθλητής της Ενώσεώς μας, καθώς και την ΔΟΞΑ
Μακροχωρίου και την ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΕΙΑ, που στο λήξαν πρωτάθλημα
της Γ' Εθνικής κατηγορίας κατέλα
βαν την 3η και 4η θ 'σ η στον ΣΤ'
όμιλο μετά δηλαδή την ΦΛΩΡΙΝΑ
και τον ΕΔΕΣΣΑΪΚΟ.
Για να αναόειχτεί νικητής στον

ΟΙ Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ Σ

18 γκόλ Καραμίχαλος
16 γκόλ Κστιανός
14 γκόλ Κερμανίόης, Μιχαλόπουλος
1? γκόλ Βούλγαρης
12 γκόλ Αγγελόπουλος. Ακριβόπουλος. Αντωνιάόης Σπ, Γκέσιος. Ελευθεριάόπς,
I I γκόλ Κανόυλιώτης, Πουρσανίδης.
10
Αθανασιάδης.
Αναγνώστου
(Τρικ), Γυφτάκης, Λαγαρός,
9 γκόλ Βυρτζαμάνης, Γούσιος Γ.,
Καλιμάνης, Μπούτσικας. Σταυρίόης
Δ., Τριχιάς Κ.
8 γκόλ Βασιλακάκης Ευαγγέλου,
Ζαρογιάννης. Κοντοκώστας, Κουρνάκης. Κωτούλας. Μητρούσης, Τόγκου. Τοπαλίόης,
7 γκόλ Γιωτόπουλος. Ίτσας. Καραπιπέρης. Μαντέλας, ΤοσουνΙδης,
Τσαλκιτζής. Τσιφόπουλος. Τσομπίκας, Φύτος
ΟΙ Α ΓΩ Ν Ε Σ
ΤΗ Σ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ο Υ Σ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ

Νάουσα - Μακεδονικός
Πανθρακικός - Βέροια
Αναγέννηση Επ. - Απόλλων Κ.
Αγρ. Αστέρας - Αναγέννηση Γ
Εορόαικός - =άνθη
Ολυμπιακός Β. - Αναγέννηση Κ.
Αχαϊκή - Τοξότης Β,
Τρίκαλα - Νίκη Β
Πιερικός - Κοζάνη
‘Αλμωπας - Κιλκισιακός

ΠΑΓΚΑΛΟΣ:«Η ΒΕΡΟΙΑ στο
σημερινό της παιχνίδι αγωνίστηκε
με διαφορετικό τρόπο και διαφορε
τική διάταξη από τα προηγούμενα
παιχνίδια. Αυτό ήταν ένα τεστ για να
βρεθεί το μελοντικό σχήμα μιά και
δεν υπήρχε για μάς βαθμολογικό,
ενδιαφέρον. Η τακπκή αυτή έφερνε
τους παίκτες πιό γδγηρα κοντό στο
γκόλ. Απόδειξη ότι κάναμε σήμερα
τόσα σούτ όσα δεν κάναμε σε 5
αγώνες μαζί. Συγχαρητήρια στα παι
διά που παρά τον τρομερό κλαύσωνα αγωνίστηκαν με πάθος και μεγά
λη διάθεση. Συγχαίρω επίσης και
την ομάδα του ΕΟΡΔΑΪΚΟΥ η οποία
είχε κινητικότητα και καλή κυκλοφο
ρία της μπάλλας, μα προπαντός για
το αθλητικό ήθος των παικτών
της.».
ΖΝΤΟΥΛΟΣ «Η ομάόα ήλθε
ύστερα από το πρώτο γκόλ και «κάθησε». Από τη στιγμή που δεν
υπάρχει θέληση και ο Φεόλα της
Βραζιλίας να ή τα ν . πάλι έτσι θα παί
ζαμε. Πάντως μου άρσε η ΒΕΡΟΙΑ
που κυνήγησε την μπάλλα και κέρ
δισε δίκαια. Συγχαρητήρια στους
παίκτες της».
Β. Γ.

Σαββατιάτικο αγώνα χρειάστηκε
ημίωρη παράταση αφού στην κανο
νική διάρκειά του οι δυο αγώνες
ήσαν ισόπαλες (0-0).
0 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ξεκίνησε
τον αγώνα πάρα πολύ καλά και έδω
σε την εντύπωση ότι θα επικρατή
σει άνετα του αντιπάλου του. Με
την πάροδο όμως του χρόνου και
ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ο
Π.Ο.Ξ. όχι μόνο ισορόπησε το παι
γνίδι, αλλά πήρε την πρωτοβουλία
των κινήσεων και έγινε αυτός ο
πρωταγωνιστής της συναντήσεως,
χάνοντας μάλιστα και ορισμένες
καλές ευκαιρίες.
Κάτω λοιπόν από αυτές τις συν
θήκες και με κύριο χαρακτηριστικό
την έλλειψη των σούτ και από τις
δυο ομάδες, την δημιουργία μεγά
λων φάσεων μπρός στις αντίπαλες
εστίες, μα προπαντός το αθλητικότατο παίξιμο όλων των παικτών,
έληξε ο κανονικός αγώνας.
Στο ξεκίνημα της παρατάσεως οι
παίκτες της Ξεχασμένης χάνουν 2-3
πολύ καλές ευκαιρίες για γκόλ με
πιο κραυγαλέα εκείνη του 9 2 ’ όπου
ο φ. Στογιαννόπουλος τράνταξε το
οριζόντιο δοκάρι της Τρικαλινής
εστίας.
Πέντε λεπτά αργότερα επαλη
θεύεται ο άγραφος νόμος του ποδο
σφαίρου που λέει ότι, «όταν μια
ομάδα χάνει με τόση ευκολία γκόλ,
με άλλη τόση το όέχεται». Έτσι ότι
όεν πέτιιχαν οι Ξεχασμενιώτες το
κατόρθωσαν στο 9 7 ' οι Τρικαλινοί
με τον νεοεισελθόντα στον ανώνα
κ. Μαυρουόόνλου. ο οποίος σούταρε με όύναμη απεκρουσε ο τερμα
τοφύλακας, η μπάλλα ξανογύρισε
στον ίδιο που δεν δυσκολεύτηκε να
την στείλει στα αντίπαλα δίχτυα.
Επτά λεπτά αργότερα ο Παπαδόπουλος του Μ. Α. ζευγαρώνει τα
τέρματα της ομάδος του σε μια φά
ση «καρμπόν» με την προηγούμενη.
Μετά το τέρμα αυτό οι παίκτες
της Ξεχασμένης χάνουν τον έλεγχο
των πράξεώ τους, με αποτέλεσμα
να αποβληθεί ο Φ. Στογιαννόπουλος
για εξύβριση του όιαιτητού.
Ό ταν κάπως ηρεμούν τα πνεύ
ματα και ξαναρχίζει το παιγνίδι, οι
μετέπειτα ηττημένοι γνωρίζουν για
μια ακόμη φορά την ατυχία και στο
115' ύστερα από κεφαλιά του Μπιδέρη η μπάλλα βρίσκει το δοκάρι
Συνέχεια στην 4η

Η Βολιώτικη ομάδο της Ν.
Ιωνίας μετά την προχθεσινή της νί
κη. έμεινε οριστικό στην Β Εθνική
Κατηγορία Πράγματι απέδειξε ότι
τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σε
καλή φόρμα και δίκαια βρέθηκαν
Συνέχεια στην 4η

ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Συνεχίσθηκε χθές το ΜΟΥΝ
ΤιΑΛ ' 82 με τις συναντήσεις των
ομάδων Αλγερίας - Αμστρίας ΙΒ"
όμιλος). Γολλιας. Κουβέιτ ΙΔ' όμι
λος) και Ονδούρας Β Ιρλανδίας (Ε
όμιλος)

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
ΠΕΡΟΥ - ΠΟΛΩΝΙΑ (Α ΟΜΙ
ΛΟΣ)
Στην πόλη Κορούνια θα συναν
τηθούν αυτά τα εθνικά συγκροτή
ματα στις 18.15 και με τον αγώνα
τους αυτό θα τελειώσουν την φάση
του προκριματικού γύρου. 0 αγώ
νας αυτός θα μεταδοθεί μαγνητο
σκοπημένος από την ΕΡΤ αύριο σττς
17.45. ενώ η γιουγκοσλαβική
τηλεόραση θα το δείξει σήμερα
ζωντανό στις 18 05

ΒΕΛΓΙΟ
ΛΟΣ)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ ΟΜΙ

Αυτό το παιγνίδι θ ' αρχίσει στις
10 το βράδυ και θα γίνει στη« τε.' ιΐ
Έλτσε. Δεν θα καλυφθεί τηλεοιττι
κά απά την- ελληνική τηλεάρσΟΜ
πράγμα που θα κάνει η γιουγκοσλα
βική τηλεόραση στις 21.60:

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΚΩΤΙΑ
(ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ)
Το μάτς αυτό θα νίνει στη Μάλειγκα στις 10 το βράδυ και θα το
μεταδώσει απ' ευθείας η ΕΡΤ.

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Με το παιγνίδια Ιταλίας - Πολω
νιας, Αργεντινής, Σαλβαδόρ και
Βραζιλίας - Ν. Ζηλανδίας θα τελειώ 
σουν οι αγώνες της προκριματικής
φάσεως των ομίλων: πρώτου, τρί
του κοι έκτου.
Από τα πιο πάνω παιγνίδια π
ΥΕΝΕΔ θα μεταδώσει ζωντανό το
δεύτερο (Αργεντινή - Σαλβαδόρ)
που θα γίνει στην πόλη ΑΛικάνιε
στις 10 το βράδυ.

Μ ικρές Α γγελίες
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
Επί της οδού θεσ/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
22586 Βέροια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

Κάθε μέρα λειτουργεί
απο τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Α Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθε βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμβς τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

1

Η ΝΑΟΥΣΑ ΕΧΑΣΕ ΜΕ 4-1
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Έπ€σ€ ο ήλιος ανέβηκ€ η απόδοση

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΣΟΥΤ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΝΕΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

τ

y .

1—

Με θριαμβευτική νίκη ení του
ΕΟΡΑΑΙΚΟΥ (4-0) έκλεισε τους
Φωτεινούς εντός έδρας αγώνες της
Ί ΒΕΡΟΙΑ και με την εν γένει από
δοσή της άφησε πολλές υποσχέσεις
Υιό την νέα ποδοσφαιρική περίοδο;
Η αφόρητη ζέστη καθώς και η
οπουσία των Γκέσιου και ΠουράαΥίδη, δεν στάθηκαν ικανά στο να
Μειωθεί η απόδοση της «Βασίλισσαί του Βορραλ» η οποία στο
Τελευταίο ημίωρο και ιδιαίτερα μετά
ίο 2-0 έπιασε φανταστική απόδοση
κοι υποχρέωσε τον αντίπαλό της σε
Παθητικό ρόλο.
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Ρεκτιφιέ

Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα. Πληροψο
ρέες στο τηλέφωνο 26.511, ώρες εργάσιμες.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Δ .Χ .
μικτό βάρος 25 τ. μαζί με την άδεια ή ενοικιάζεται η άόεια και
πωλείται το αυτοκίνητο. Πληρ. τηλ. 0 3 3 1 -62614.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ
Ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριό. Σιαδιού 119
ιηλ. 62325 και 26572 Βηροια.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Φ Ο Ρ Τ Η Γ Ο
Μ.Α.Ν. 1 3 2 1 5 σε πολύ καλό κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2 4 7 8 4
ιυ28 Αλεξάνδρεια και 8291 ΐ τ Πεπ νίκης

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολο χιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ &

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

ΣΤΑΔΙΟΥ 136 - ΤΗΛ. 23J44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ 2 2 6 0 4

’Α νακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ Η Μ Α Θ ΙΑ !
ΚΟΙΝ. ΙΊΑΤΡΙΔΟΣ
Πατρίδα 8-6 1982
Αριβρ. Πρ&,τ. 886

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 461
Κουμαριό 14 Ιουνίου 1982

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η

Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ Σ
0 Πρόεδρος της κοινότητας
Πατρϊδος Ημαθίας προκηρύσσει
δημόσ ο επαναληπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές σε
ποσοστό εκπτώσεως εκπεφρασμέ
νο σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατόν ενιαίο επί των τιμών του
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέ
τη ς άνευ ορίου για την σε εργολά
βο ή εμπειροτέχνη ανάθεση του έρ
γου «κατασκευή γεφυριόίων αγρο
τικών οδών κοινότητας Πατρϊδος
προϋπολογισμού I 0(30.000.
Η δημοπρασία θο διενεργηθεί
τη» 6ην του μηνάς Ιουλίου του
έτω,ς 1982 ημέρα Τρίτη στο κοινοπκό κστάστημα Πατρϊδος ενώπιον
της αρμόδιας επηροττής
'Ω ρα ενάρξεως του Οισγωνιαμοϋ
ορίζεται η 12 π.μ και ωρο ληξεως
αποδοχής προσφορών η 13 μ
Εις την δημοπρασία γίνονται
δεκτοί εργολάβοι που έχουν one
κτήοει πτυχίο δημοσίων έργων A
τάξεως κοι άνω γιο έργα Οδοποιίας
οικοδομικό επίσης γίνονται δεκτοί
εμπειροτέχνες αι οποίοι υποβάλουν
πιστοποιητικά τα οποία είναι σύμ
φωνα με τις παρ. 4 και 4 του άρ
θρου 17 του ΠΔ 2 8 /8 0
Η εγγύηση για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό ορίζεται σε δρχ
2 0 .000 σε γραμμάτιο του Τ.Π .Κ Α
ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ συν
τεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο
για το δημόσιο.
Ο Πρόεδρος
της κοινότητας
Θεοχάρης ΟρφανΙδης

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κουμαριάς Ημαθίας διακηρύττει ότι
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές και με ποσοστό εκπτώσεως
χωρίς όριο η εκτέλεση του έργου
ΎΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΜΑ
ΡΙΑΣ#, προϋπολογισμού δαπάνης
δρχ 1 173 0 0 0 Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί την 7η Ιουλίου 1982,
ήμερα Τετάρτη και ωρσ 123-13 00
ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής
στο Κοινοτικό Κατάστημα Κουμα
ριός
Στον
διαγωνισμό
γίνονται
δεκτοί εργολάβοι με πτυχίο Α ' Τά
ξεως και άνω για έργα υδρευτικά
και εμπειροτέχνες.
Σαν εγγύηση συμμετοχής ορί
ζεται το ποσό των 50 .000 δρχ. που
θα δοθεί με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με
εγνυητική επιστολή αναγνωρισμέ
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ Ε.Δ.Ε.
κστά τον τύπο που ισχύει για το
Δημόσιο,
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευ
θύνονται στα γραφεία της Κοινότη
τας ή της ΤΥΔΚ Ημαθίας σε όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της κοινότητας
Μούρνος Ιωάννης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜ ΟΠΡΑΣΙΑΣ

στους 37 βαθμούς.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
0 Κρητικός διαιτητήςκ. Ορνερά«ης μπορεί να μην χρειάστηκε να
υποπέσει σε λάθη, σοβαρό, αφού
το παιχνίδι εξελίχθηκε με σαφή υπε
ροχή της τοπικής ομόόος
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 4 από φάουλ που κτύπησε
ο Βούλγαρης ο Κσπανός με γυριστό
τοκουνόκι αλλάζει την πορεία της
μττόλλος και κάνει το I -0 για την Νί
κη.
Στο 15' σπό σέντρα του Σταμουλόκη ο Στουρίόης πιάνει κεφολιό για να γυρίσει στον Κατιανό που
με πλασαριστό σούτ κάνει το 2-0.

Ο Πρόεδρος
Λάζαρος Πολυχρονιόδης

Telefunken
Colorimage
Η έγχρωμη τηλεόραση
με τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
1
2.
3
4
5

Π ά ντα ¡δα νικ ό χρ ώ μ α καί κ ο ν τρ ά σ τ
Α π ό λ υ τ α (γεω μ ετρ ικ ά ) π ιστή εικ ό να
30% μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η σ α φ ή ν ε ια χρ ω μ ά τω ν
100 % Module γιά γ ρ ή γ ο ρ ο service
Τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ς υ π ε ρ ύ θ ρ ω ν - 32 καναλιώ ν

ΚΑΙΡΟ 21 ΙΑΠΕ)
0 πρόεδρος της Αίγυπτου κ.
Χοσνι Μουμπάρακ δήλωσε σε
συνέντευξή του. που δημοσιεύθηκε
χθες ότι ο δισταγμός, που δείχνουν
οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμο
της αποχωρήσεως του Ισραήλ από
το Λίβανο, ζημιώνει σημαντικό τη
φήμη της Ουόσιγκτον στον αραβικό
κόσμο.
Σε συνέντευξη προς αμερικανι
κό τηλεοπτικό δίκτυο, που δημο
σιεύεται, και στις εφημερίδες του
Κάιρου, ο Αινύτιος ηγέτης δήλωσε
ότι τη γνώμη του αυτή διαβίβασε
και στον πρόεδρο Ρήγκσν σε επι
στολή του, στην οποία τονίζει επί
σης. ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
χάσουν ακόμη περισσότερο έδαφος
εδώ».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση
ο κ Μουμπάρακ δήλωσε όττ είναι
έτοιμος να δεχθεί στο Κάιρο τον
ηγέτη της Οργσνώσεως για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης κ.
Γιασέρ Αραφάτ και το επιτελείο του
εάν εξεδήλωνσν την επιθυμία να
εγκατασταθούν στην αιγυπτιακή
πρωτεύουσα.
Εν τω μεταξύ η Οργάνωση για
την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης αρνείτσι προς το παρόν το σχη
ματισμό εξόριστης παλαιστινιακής
κυβέρνησης, όπως έγινε γνωστό
χθες από καλό πληροφορημένες
παλαιστινιακές πηγές Ος γνωστό, ο
πρόεδρος της Αιγύτττου Χοσνι
Μουμπάρακ πρότεινε χθες το σχη
ματισμό εξόριστης παλαιστινιακής

Στο 24 ο Σταμουλόλης πραγμα
τοποιεί σέντρα ο Σιούγγαρης προσ
παθεί να αποκρούσει τον διαγραφόμενο κίνδυνο και στέλνει την μπσλλα στο δίχτυα κάνοντας το ΝΙΚΗ ΝΑΟΥΣΑ 3-0.
Το 4-0 έγινε στο 78 όταν ο Δή
μου έκανε ένα χλιαρό σούτ η μπάλλα βρήκε το δοκάρι αλλά στην επι
στροφή της ο Κατιανός με πλασαριστό σούτ έστειλε την μπάλλα στα
δίχτυα
Στο 8 0 ’ δηλαδή δύο λεπτό
αργότερα έναςθαυμάσιος συνδυα
σμός Χ'Ίωαννίδης - Μητρούσπς ο
τελευταίος μειώνει το σκόρ σε 4-1.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΗ: Τικταπανίδης, Βούλγσρης (58 Δήμου) Σταμουλάκης, Τσα
γκάς. Πδαρος. Παναγιωτόπουλος
Μέμμος, Αστεριάόης. Σταυρίδης
Ποπέτας (46' Κατσικάς) Κατιανός
ΝΑΟΥΣΑ: Σφύντηλάς. Πολυβιάκης. Κελεσίόης,. Παπαδάκπς, Σιούγγαρης. X Ίωαγνίδης. Μητρούσης.
Φύτος, Διαμαντής (57' Παπαδόπουλος) Μαλιούφας, Μπλιάτκας

«ωρερνησης στο Κάιρο
ΕΠΛΗΓΕΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΗΡΥΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια χθεσινοβρπδυνού ισραηλινού βομβαρδισμού
στη Βηρυτό, το βράδυ πυροβολικό
έιτληξε το νοσοκομείο της παλαιστι
νιακης ερυθρός ημισελήνου με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο
πολίτες και να τραυματισθούν άλλοι
δεκατρείς, μεταξύ των οποίων και 5
παιδιά. Τα θύματα είχαν διακομισθεί
νωρίτερα στο' νοσοκομείο με τραύ
ματα που υπέστησαν από ισραηλινές οβίδες που έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές
Σε ανακοίνωση, που εκδόθηκε
χθες το πρωί, ο ππλοισπνιακός ερυ
θρός σταυρός καλεί για άμεση διε
θνή δράση, γιο να προληφθούν οι
περαιτέρω ίσμαπλινές βαρβαρότη
τες στο Λίβαί/ο·
Ανταλλαγή πυρών του πυροβο·
λικού-εξακολουθούσε κάτχβές στις
10.15 π.μ τοπική ώρα. σε πολλές
κστοικημένες και εμπορικές συνοι
κίες του κέντρου της Δυτικής Βηρυ
τού.
Σύμφωνα με τον επίσημο
ραδιοσταθμό του Λιβάνου, μερικές
οβίδες έπεσαν στην οδό Μάρ Ελιάς,
σε μικρή απόσταση από την πρε
σβεία της Σοβιετικής
Ενωσης,
καθώς και στην κυρία πύλη ενός
στρατώνα της λιβανικής χωροφυλα
κής.
Εξ άλλου, οβίδα που έπεσε στο
τρίτο πάτωμα κτιρίου, που βρίσκε
ται στην οδό Χαμρα. στο κέντρο της
Δυτικής Βηρυτού, είχε σαν αποτέ
λεσμα να τραυματισθούν 10 άτομα
και να καούν πολλά αυτοκίνητα
Σύμφωνα με μάρτυρες, η οβίδα
προέρχονταν από νότιο. Αλλες οβί
δες έπεσαν δυτικά στην παραλιακή
περιοχή του Κοράκας - Ράους στα
παράλια.
Από την αυγή τα πυρά του
πυροβολικού άρχισαν νο γίνονται
εντονότερα. Η ζωή έχει σχεδόν
τελείως παραλύσει στο μεγαλύτερο
τμήμα της Δυτικής Βηρυτού
Το παλαιστινιακό πρακτορείο
ειδήσεων κΟΥΑφΑ» μετέδωσε πως
Παλαιστίνιοι κομμάντος επιτέθηκαν
εναντίον του ισραηλινού οικισμού
Αχασαρόν. στα κοτεχόμενα από το
Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη, με

A w vu cK P C u aro
¿JO PH VCÎO

Σήμερα Τρίτη 22 Ιουνίου 1982
διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Παπαδοπούλου-Σμυρλή
τηλ. 22 31 6

Σ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η
3 Ν Ε Ω Ν Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Σ
Α Π Ο Α Υ Τ . Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ
ΜΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ ΑφΟ>

ΣΕΡΒΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

[
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.7S2

ΤΕΡΑΣΤΙΟ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
0 Ισραηλινός π-ρωθυπουργός
κ Μπέγκιν θα έχει συνομιλίες με
τον πρόεδρο Ρήγκαν για την κατά
στάση στο Λίβανο.
Πριν αναχωρήσει για την Ουά
σιγκτον ο Ισραηλινός πρωθυπουρ
γός επανέλαβε σε συνέντευξή του
ότι η χώρα του επιθυμεί να φθάσει
σύντομα σε μιά συνθήκη ειρήνης με
το Λίβανο και πρόσθεσε ότι το

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαιοειδή ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
Θεσ/νίκης 174 τηλ. 24119
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλπίι.ιν η π)# 90ΤΤ7

■ Αγνωστος εισήλθε στο γρα
φείο του Προδρ, Γ. Ευθύμογλου,
στην οδό Χαλκοκονόύλη 20. επω
φελήθηκε από ολιγόλεπτη απουσία
του και έκλεψε από ένα ερμάριο
χρηματικό ποσό 410.000 δρχ
■ Αγνωστος όιέρρηξε το κρεο
πωλείο του Γ Δημητρακοπούλου.
στο Χαίόάρι και έκλεψε 16.000
δρχ. και 20 αμνούς, αξίας 50.000
δρχ
■ Άγνω στοι διέρρηξαν δια της
μεθόδου «ριφιρί» πρατήριο τροφί
μων της ενώοεως γεωργικών συνε
ταιρισμών Αλεξανόρουπόλεως και
έκλεψαν 2 0 0.00 0 δρχ. Οι άγνωστοι
κακοποιοί εισήλθαν στο πρατήριο,
σφού αφαίρεσσν την σκεπή του,
που ήταν κατασκευασμένη από
«ελλενίτ» διέρρηξαν τις δυο ταμεια
κές μηχανές, που υπήρχαν, έκλεψαν
όσα χρήματα βρήκαν και εξαφανί
στηκαν.
■ Την νύκτα του περασμένου
Σαββάτου, άγνωστοι εισήλθαν από
ανασφάλιστο παράθυρο στο σπίτι
του Παν. Χριστοπούλου. στο χωριό
Κάπτελο Κόμπου Ποτρών και έκλε
ψαν 30 .000 δρχ και διάφορα
κοσμήματα
συνολικής
αξίας
530.000 δρχ.
■ Άγνω στοι διέρρηξαν την
ψησταριά του Αντ. Σπόντσιου. στο
18ο χιλιόμετρο της Εθνικής οόού
Εδέσσης - φλωρίνης και έκλεψαν
μια έγχρωμη συσκευή τηλεοράσεως και ένα ενισχυτή μουσικών
οργάνων, συνολικής αξίας 210.000
δρχ.
■ Αγνωστοι εισήλθαν στο κατά
στημα χρωμάτων του Χρ. Κυπριώτη. στο χωριό Τρία Γεφύρια Κερκύρας και έκλεψαν 10.000 δρχ. και
επιταγές 35 0,00 0 δρχ.

δεξιού μπάκ. Τόσο αμυντικό,
όσο και επιθετικά ήταν θαυμάσιος.
ΜΑΡΑΓΚΟΣ:
Αντικατέστησε
τον Γιατζιτζόπαυλο. Έδειξε επηρεα
σμένος από την απουσία του στον
στρατό εδώ και ένα μήνα. Πάντως
στάθηκε καλύτερα από προηγούμε
να παιχνίδια.

55 Σε μετωπικό μπαοιμο του
Τοιιολίδη και δυνατό σούτ ο Παρουσιάδης με ωραία εκτίναξη σώζει την
εστία του via μιά ακόμη φορά.
- 65 ' Σε πόσο του Ακριβόπουλου
ο Μίλης Φ από πολύ καλή θέση με
γυρισμένη όμως την πλάτη στην
εστία του Εορδαίκού, πιάνει σούτ
που φεύγει άουτ.

0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
του Ιωάννου και της Σταυρούλας το
γένος Γρηγοριόδου που γεννήθηκε
ατη Βέροια και κατοικεί στον Πει
ραιό και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΣΙΑΦΕ
του Ανδρέο και της Έλλης το νένος
Νικολοηούλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Πάτρα πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στην Βέροια.
Ο ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ του
Βασιλείου και της ΑΘηνάς το γένος
Μπιμπιλιάνη που νεννήθηκε και
κατοικεί στο Παλαιοχώρι Βέροιας
κοι η ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ tou Κων/νου κοι της Σοφίας το
γένος Καίμένη που γεννήθηκε και
κατοικεί στο Σχοινά βεροίας πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στη Βέροια
0 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ίου Σταύρου και της Σοφίος το γέ
νος Κελεπούρι» που γεννήθηκε «οι
».οισικεί στη Βέροια κα| n ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΓ ια ΝΝΜ του Kiovvou κοι
της Ελένης το γένος Τσανάκο που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια

πρόκειται να παντρευτούν «οι ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια

Η ομάδα της Πτολεμαίδας κινή
θηκε αρκετά καλά στο πρώτο ημί
χρονο. ενω μετά το δεύτερο τέρμα
που δέχθηκε κατέρρευσε στην
κυριολεξία και θα πρέπει να θεωρη
θεί τυχερή που γλύτωσε μόνο με 4
γκολ.
Καλύτεροι απίκτες της οι Γκλαβερης. Βουνοτρυπίδης Κανδυλιώ
της και ο τερματοφύλακας Παρουσιόδης,
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Πολύ καλή ήταν η διαιτησία του
Αθηναίου ρέφερυ κ. Βραΐλα και με
σωστές υποδείκεις οι συμπατριώτες
του επόπτες γραμμών κ κ. Πετρόπουλος και Γαλάνης
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- 7' Σούτ του Ταπαλίδη αποκρούει
ο Παρουσιόδης. η μπάλλα πηγαίνει
στον επερχόμενο Χατζάρα, που
έχοντας μόνο τον πεσμένο στο έδα
φος Παρουσιόδη από πολύ κοντά
σουτάρει άουτ.
2 8 Μακρυνό σούτ tou Μίλη Γ
αποκβούει. θεαματικό και όωτήρια
σε κόνερ.ο Παρουσιόδης- 44 ΟΪΚονδηλιώτης μπαίνει μό
νος μέσα δτην περιοχή της Βεροίας
και ενώ είναι έτοιμος να πλοαάρει
τρν Μραλτζι». ετΗμβαι'νει ο Ακριβόπουλος και τον κόβει.
Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΚΑΙ
1 -0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ
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Ο Γκλοβέρης μεταβιβάζει

Ο ΜΙΛΗΣ Φ.
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 2-0
72' Ακριβόπουλος
Κελεσίόης
συνδυάζονται, ο τελευταίος πετάει
ψηλοκρεμαστά στον Μίλη Φ.. που
αφού κοντρολάρει την μπάλλα με
συρτό σούτ κάνει το 2-0.
75 Δύο συνεχή σούτ των Μίλη
Φ και Κατσώνη αποκρούει σωτήρια
ο Παρουσιόδης
ΣΕ 5 Ο ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 5-0
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΤ-ΤΡΙΚ
- 84' 0 Κατσώνης που προωθή
θηκε κάνει πόσα στον Ακριβόπουλο
κοι αυτός με το γνωστό του δυνατό
σούτ τριπλοσιόζει τα τέρματα της
ομόόος του.
89 Σέντρα του Μίλη Φ . από
αριστερά, ο Ακριβόπουλος με θαυ
μάσια γυριστή κεφαλιά κάνει το 4 -0
για την Βέροια.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής X Άθανσ
σίου, Γιατζιτζόπουλος Ιλόγω τραυ
ματισμού 33 Μαραγκός) Μίλης Γ.
Παπατζίκος Ακριβόπουλος. Τοπαλίδης. Χατζάρας. Μίλης Φ.. Ελευθε
ριάδης 169' Κελεσίόης) Κατσώνης
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ:
Ραρουσιάδης.
Ευνάδας, Γκλοβέρης, Τακίδης. Bouνοτρυπίδης. Μουρατίδης. Μπυρδπουλος 153' ΙωαννΙδπς) Τσεμπερλί
δης
Ευθυμιάδης, Κανδηλιωτης,
Νικολαϊδης (46' Ζσιφιτζόγλου).
Β. Γ.

Σε φόνο κστέληξε ένα
που έκανε το βρόόυ της ΠοΡ°
σκευής μέσα σε καφενείο
χωρίου Αγροσυκιά ΓlawiroulV» ^
Χρύσανθος
Γ Καρασαρίδης
ετών στο φίλο του Δημ Παποδέ"
πουλο 4β ετών Του εόωσε , χδΡ,ν
αστεϊσμού μιά νροθιό στο λοψ»
που φαίνεται ήταν αρκετά δυνβτπ·
Ο Παπαδόπουλος έπεσε avalo®®'
τος με βαριά εγκεφαλική διάσ*'®1'
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης και το βράδυ το»
Σαββάτου πεθανε

Μ ε επιτυχία
συνεχίζουν
οι τραπεζικοί
Μ ΕΓΑΛ μ
ΣΤΗΝ

δυνατά για τον Ξυνάδα, ο Ακριβόπουλος που παρεμβάλεται μεταξύ
τους κλέβει τη μπάλλα και με ωραίο
πλασαριστό σούτ κάνει το 1-0
52 ' Σε παράλληλη μπαλλιά του
X Αθανασίου στον Μίλη Φ. και ενώ
αυτός είναι σε πολύ καλή θέοη «γλι
στράει» χάνοντας την ευκαιρία.

tou

Ισραήλ εξεπλάνΠ οπό τις τεράστιες
ποσότητες σοβιετικού πολεμικού
υλικού που βρήκε στο Λίβανο
Ο κ Μπέγκιν επανέλαβε επί
σης στην ουνεντευξη του. ότι η
κυβέρνησή του όεν θελει να συλλόβει τον Γιασέρ Αροφάτ. αλλά οπω
σόήποτε
παραμένει αδιάλλοκτη
στην άρνησή της να δισπραγματευΟει με αυτόν και με την Οργάνωση
για την Απελευθέρωση της Παλαι
στίνης.

τ

Συνέχεια οπό την 3η
θέντες
ΚΑΤΣΩΝΗΣ: Ο δεύτερος καλύ
τερος σε απόδοση παίκτης της
Βέροιας Χρειάσθηκε να φτάσουμε
στον προτελευταίο παιχνίδι του
Ιτρωταθλήματος για να χρησιμο
ποιηθεί στην φυσιολογική του θέση

Ο ΕΟΡΔΑΙ'ΚΟΣ

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσε
ρα άτομα και νο τραυματισθούν άλ
λο επτά από τη στρατιωτική ισραρ
λινή φρουρό.
Πολλοί Παλαιστίνιοι κομμάντος
γύρισαν σώοι στις βάσεις τους.

Η ΒΕΡΟΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ
Βενζινάδικα 1 ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 20ΛΕΠΤΟ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόηουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ 23741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

TELEFUNKEN

ΣΚΟΤΩΣΕ
ΑΘΕΛΑ
Φ ΙΛΟ ΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ

Η ΝΑΟΥΣΑ ΕΧΑΣΕ ΜΕ 4-1
ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
Συνέχεια σπό την 3η

0 Γ.Π.Σ Ανω Ζερβοχωρίου η
«ΔΗΜΗΤΡΑ» προκηρύσει μειοδοτι
κό όισγωνισμό την 11η Ιουλίου
ημέρα Κυριακή και ώρα 11-12 π.μ.
στο γραφεία του Συνεταιρισμού, γιο
την κατασκευή μιας αποθήκης
προϋπολογισμού 2.0 0 0 .0 0 0 δρχ
Προσφορές γίνονται δεκτές από
εμπειροτέχνες εργολάβους ή εργο
λάβους δημοσίων έργων.
Περισσότερες πληροφορίες γιο
τους όρους της δημοπρασίας, από
τον συνεταιρισμό στο τηλέφωνο
0 3 3 2 /4 7 4 6 0

Η Αίγυπτος καταγγέλλβι
την στάση των Η.Π.Α.

ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ

Χωρίς καμμιά εξέλιξη συνεχίζεται
και αύριο η απεργία που έχει κηρύ
ξει στις Τράπεζες η πλειοψηφώ του
εκτελεστικού
συμβουλίου
της
ΟΤΟΕ και η οποία συμπλήρωσε σή
μερα την 26η μέρα.
Σε ανακοίνωση της ΟΤΟΕ αφού
ανοφέρεται ότι η απεργία σήμερα
σημείωσε μεγαλύτερη επιτυχία και
πως «αυτό δίνει την ασφαλή προο
πτική συνέχισης του αγώνα μέχρι τη
δικαίωση», τονίζεται ότι μόνο η
παρέμβαση του πρωθυπουργού
μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις.
Με την ίδια ανακοίνωση της
ΟΤΟΕ αποδίδεται σε «προκστασκευασμένες
μεθοδεύσεις»
οι
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πολιτών
που έγιναν σήμερα το πρωί σε κεν
τρικά καταστήματα Τραπεζών, όταν
απεργοί έφθοσαν για να «προασπί
σουν τπ δυναμική της απεργίας».
Ακόμη στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αύριο φθάνει στην Αθήνα
ο κ. Τζένιγκς. υπεύθυνος για το τρα
πεζικό τομέα της διεθνούς ομο
σπονδίας ιδιωτών και τραπεζικών
υπαλλήλων πρακειμένου ν' αρχίσει
διαβουλεύσεις για εξεύρεση λύσης
κοινής αποδοχής
Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τονίζε
ται, θα έρθει στην Αθήνα μέχρι τη
Δευτέρα ο γενικός γραμματέας της
διεθνούς κ. Μόγερ.
Τέλος, αύριο το προεδρείο της

ΟΤΟΕ θα πορευρεθεί σε συν*^ν
τρώση απεργών στη Θεσσαλονί*®
ενώ το βράδυ θσ συνεδρίασε· τ<>
εκτελεστικό συμβούλιο για ν'
φασίσει τη συνέχιση της απερν·0^’

Στην σημερινή κλήρωση του
Λαχείου κέρδισαν οι εξής αριθμοί:
0
αριθμός
79985
«*ΡΝ
3.610.360 δραχμές
„„πηΟ
Ο αριθμός 39882 κερδίζει 730 .0^
όροχμες.
^
0 αριθμός 55798 κερδίζει 370·Ουυ
δραχμές
Από 80.000 6ρχ. κερδίζουν 0<
5μ° 1 5855 22742 30108 47028
71925
Από 40,000 δρχ. οι αριθμοί:
4580 8958 10677 26959 3&4'3
42783 51791 62543 67882 74703
Από 20.000 δρχ. οι αριθμοί:
„
2237 5992 11949 13962 1·®'®
19690 21619 25176 32371 382»’
41341 45587 49903 54615 5»
59664 64656 66110 69815 698'°
69992 76442 77761
Από 12.000 δρχ οι αριθμοί:
.
735 9380 9972 9996 1537“
17437 18909 2Q908 23663 2 4 2'“
26338 30879 33863 34664 4002=
44055 44836 48661 49292 5098»
52983 56650 60211 63124 6387°
65258 69084 70753 73127 75360
Τέλος από 400 δραχμές <ερόίζο»ν
όλοι οι αριθμοί που λήγουν στο 5

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 2-0
Συνέχεια οπό την 3η
της αντίπαλης εστίας
Καλύτεροι των νικητών αναδεί
χτηκαν οι Μαυρουόόγλου I, Τσσκιρίδης. Τερζίδης Συμψηράς και
Παπαδόπουλος ενώ των ηττημένων οι Τσαλουχίδης. Λούδας Στογιαννόπουλος Παπαδόπουλος και
Μαρούδας.
Μος ξένισαν ειλικρινό οι διαμαρ
τυρίες παικτών και παραγόντων της
Ξεχοσμένης προς τον διαιτητή κ.
Σιδηρόπουλο.
Οταν στο τέλος του αγώνα
εκφράσαμε την απορία μος γΓ αυτό,
μας σνέφεραν κάτι προηγούμενες
διαιτησίες από τις οποίες είχαν πολ
λά παράπονο, πάντως εμείς για τον
συγκεκριμένο αγώνα εκείνο που
έχουμε να τονίσουμε είναι άτι ο κ.
Σιδηρόπουλος καθώς και οι επόπτες
κ.κ. Συμεωνίδης και Μιχαηλίδης
ήταν αντικειμενικοί.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για
το αδιάβλητο η επιτροπή ορισμού
διαιτητών κάλεσε στα αποδυτήρια
πέντε διαιτητός μεταξύ των οποίων
έγινε κλήρωσις παρουσία των αντι
προσώπων των σωματείων κοι κλη
ρώθηκαν οι τρεις προαναφίρθέν-

τες. Οι άλλοι δυο ήταν οι κ.κ. ΤσιλΟ"
γιάννης και Αντωνιάόης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΤΡΙΚΑΛΑ: Ναστούδης ΚασνακίδΠί·
Τσακυρίδης Μαυρουόόγλου I, ΚΡ!'
τογλου. Συμψηρής, Σούμπουρ0^
(74 Μουρουδόγλου Κ) Τερζίδηζ·
Κορσσταυγιαννίδης
Π α π α δ ό π ο ιτ
λος, Κυτούδης (46' Παύλου).
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ: Χατζόπουλος. Λού'
δας Μητσιώτης, Τάτσης Μαρού"
όας Τσαλουχίδης Πολυζόπουλοΐ·
Στογιαννόπουλος Φ.
ΜπιδέρΠ^
Στεργιόπουλος (46' Αυτζής Αθ·'
Παπαδόπουλος (10 5' Αυτζής Αώ·*

Δ ω ρεά
Η Κοινότπς Λυκογιάννης ευχ®
ριστεί τις οικογένειες Αντωνία^
Κατυαμάκα και Νικολάου ΚολιΟ»
γιο τη δωρεά των 50.000 δραχμή
υπέρ του Μορφωτικού ΣυλλόΥ°ϋ
Λυκογιάννης εις μνήμην, επί τη
πληρώσει τριμήνου από του θο*0'
του, του Σεβαστού θείου των Κίμ1»'
νος Αντωνιάόου.
Ο Πρόεδρος
Νικολοος Κόζος

ΑΓΡΟΤΕΣ,
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΚ Υ ΔΡΑ
Ν α π ά ρ ετε ελα φ ρ ώ ς
μ ετα χειρ ισ μ ένα

ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΠΟ Χ Ω ΡΕΣ ΤΗ Σ ΕΟΚ
ΣΕ Π Ο Λ Υ Κ Α Λ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
F O R D 3 .0 0 0
M ASSEY
F E R G Y N S O N 135
και ά λ λ ε ς μ ά ρ κ ες

ΑΦΟΙ ΦΑΝΤΙΔΗ Ο.Ε.
24ης ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ 7 Γ Κ Υ Α Ρ Α
Τ Η Λ . 88381 - 88639 - 88745
(Έναντι του Ειρηνοδικείου)

Έκρηξη σε
εργοστάσιο

ΤΕ Τ Α Ρ Τ Η
23
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

ΜΕ ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΥΣ
Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ, 22 (ΑΠΕ)
Τραγικό δυστύχημα με δύο
νεκρούς και πέντε βαρειά τραυματίες
σμνέβη χθες το πρωί reo εργοστάσιο
παραγωγής νιτρογλυκερίνης
και
εκρηκτικών υλών ΦΙλ Ν Ο Π Α Λ Α.Ε.
πόυ βρίσκεται μεταξύ των χωριών
Μάντρες κ«ι Ν. Σάντας. σε απόστα
ση 16 χιλιομέτρων από το Κιλκίς,
Στις 9,30 χθές το πρωί σύμφωνα με
ανακοίνωση της διοικήσεως Χωρο
φυλακής Κιλκίς σημειώθηκε έκρηξη
στο1 εργαστήριο του εργοστασίου
κατά τη διάρκεια της συακευασίας
της ζελοτοόυνυμίτιδας με την οποία
ασχολούνταν περισσότεροι από 10
εργάτες;
Ο απολογισμός της «ρήξεω ς εί
ναι τραγικός: Νεκροί ανασύρθηκαν
οι εργάτες· Νικόλαος Μπόυΐσακτσής.
ετών' 55. κάτοικος του χωριού Μάν
τρες και Ζαχαρίας Πασχάλης, ετών
62. κάτοικος ταυ χωριού ΓΙυρνωτό
Κιλκίς.
Βαρειά
τραυματίσθηκαν
kui
νοσηλεύονται στο" νοσοκομείο Κ ιλ 
κίς οι εργάτες: Γεώργιος Συμεωνί,
όης, 3β ετών Και Σωτηρίας Τοξίδης
24 ετων,_ κάτοικοι Θεσσαλονίκης.
Γεώργιος·; Παζίϋτσής ’ 30,,ετών καν
Ισμαήλ Λοάν 45 ετών, κάϊοικυι το»
χωριού Κιιμ,-αίνι Κ ιλκίς και Ν ικ ό 
λαος Κα-ΕΚιιρίδης 27.£τ/υνΛτίτϋικας
Αεβεντοχώρίου Κιλκίς,
Η έκρηξη ήταν τρομακτική.
Ακούστηκε στην πάλη του Κ ιλκίς οι
όε κάτοικοι των δύο χωριών. Ν. Σαν-

ΠροΕίδοποίηση ενόψει του καλοκαιριού

Αστεία
απαίτηση...
Υίνουν γνωστά το ονόματα
ν δασκάλων που αποτελούν την
^¡τω ρινή Διοικούσα Επιτροπή της
■ -ο. & ν . στο Νομό μας, απαιτεί
Ve
. ανακοίνωσή τ η ς στον ¡uno η
οίκηση του Συλλόγου Δασκάλων
Νηπιαγωγών Ημαθίας
Συμφωνούμε απόλυτα με την
^ Ιι'ή αρχή ¿τι ο καθένας μας πρέν° τχει το θάρρος να νράφει και
ίοταγγέλει επώνυμα, όταν μόλε
συνόικαλΙ{εται. Ομως, μέσα
*'6ικό κλίμα εκφοβισμού και
όυκρατίας που επικρατεί αυτήν
®* ηή#οδο σε κάθε επαγγελματικό
' δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο
ύοκρατία που βόνο μ ε αυτήν
Ί ν περ/αόο της δικτατορίας μπο·
' Υα συγκριβίΐ θα ήταν, νομ/ζου' γ°υλόχιστον αφέλεια να Θέ
V- στην πρώτη κιόλας διακήρυξή
ς· οι αγωνιστές δάσκαλοι της
'
& Ν. τα ονόματα τους,-βάζονέτσι το κκεφάλι τους στο στόμα
Λύκουιι-προς μεγάλη, υποθέt Jf*· ευχαρίστηση των κυβερνητι
“ίΥ συνδικαλιστών της ΔΟΕ και
V η°ροκλαάιών της.
n Αστεία, λοιπόν και ίσως «εκ του
^ΥήΡούν η απαίτηση του Συλλόγου
" Δασκάλων και Νηπιαγωγών
υαθ/ος, για Τΐς άύσκαλεςμέρες που
Ρνό ο συνδικαλισμός - ο σωστός
αικαλισμός - στη χώρα μας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Επιδημία
αλητών
στη Βέροια
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
^ΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ
"Επιδημία αλητών» απ' την
"-DI°Χή Κοζάνης φαίνεται ότι ενέητη Βέροια.
Αλλοι πέντε νεαροί αυνελήΠόαν προχθές από όργανα της
. ‘^ώιείαςΒεροίας, να έχουν
^Όακηνώσει» στο γνωστό πλέον
*ώΡο του πάρκου της Εληάς, δίπλα
°*0ι
ιυΊ Αγίους Αναργύρους.
^ σημειω θεί ότι ο τελευταίος,
ο Θ.Χ.. είχε συλληφθεί πάλι
"Do
Πύερών κοι είχε αφεθεί ελεύ°0|> απ' τον Εισαγγελέα ΒεροΙας.

^ Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
Λ Εισαγγελέα κ. Τσίχλα για τα
0<,Ρίρω.
η^ΕΙρόκειτοι για τους 18χρονους
7° υ Α., άεργο κάτοικο Καρυδί5 Κοζάνης και Τ.Α του Γ.. μαρκάτοικο Καρυδ'τσης
^ " " ΐ ς και για τους 17χρονους
τ°υ Κ., μαθητή Λυκείου κάτοισνης, Σ.Π. του Ζ..άεργο κάΚοντοβουμίου Κοζάνης και
Δ,, εργάτη κάτοικο Κρόκου
γ0()

^νης.

Α Υ ΣΤ Η Ρ ΕΣ ΠΟΙΗΕΣ
ΣΤΟΚάθειρξη
ΥΣ προβλέπει
ΕΜ Π Ρ οΗνόμος
ΣΤ ΕΣ
m '-

μ

•
Το άναμα φω τιάς ή η διατήρησή της για οποιοδή ποτε σκοπό
στο ύ π α ιθρ ο και μ έσα σ ε δάση ή δασικές εκτάσεις ή κοντά σ' αυτές
και σ ε απ όσ τα σ η μέχρι 3 0 0 μέτρα.
•
Το άναμα φωτιάς, για οπ οιοδή π οτε σκοπό μ έσα σ ε σπίτια,
ξενοδοχεία, εργαστήρια, καλύβες, ποιμνιοστάσια, σκηνές, αυλές
σπιτιών ή σ ε π ερ ιφ ρ α γμ ένου ς χώ ρου ς,ότα ν όλα αυτό βρίσκονται
μ έσα σ ε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σ ε απόσταση μικρότερη από
3 0 0 μέτρα από τα όρια αυτώ ν, και δ εν λαμβάνονται τα π ροβλεπόμ ενα από τους δασικούς κ ανονισ μούς μέτρα.
•
Η τοποθέτηση ή φύλαξη ή από την ποινή, που θα του επιβλη
εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή θεί για εμπρησμό.
αχρήστων ειδών ή σκουπιδιών μέ
ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ
σα σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε
Μ ε το άρθρο 265 του Ποινικού
απόσταση μικρότερη από 300 μέ
Κώδικά, εκείνος πυ προξενεί πυρκα
τρα απά τα όρια αυτών. Εξαιρούνται
γιά σε δάσος ή δασική έκταση τιμωοι χώροι που ορίζονται από τη δασι
ρεπαι με φυλάκιση από δύο μέχρ1
κή Αρχή.
πέντε χρόνων καί σε χρηματική ποι
•
Το κυνήγι σ ε δάση ή δασικές
νή από 30.000 μέχρι 1,000,000
εκτάσεις με όπλα, που έχουν βύσμα
δρχ. και το κυριώτερο, δεν επιτρέ
από ύλη, από την οποία μπορεί να
πεται να του δώσει το δικαστήριο
μεταδοθεί φωτιά.
•
Η απόρριψη, μέσα στις ίδιες αναστολή της ποινής του ή να μετα
εκτάσεις αναμμένων τσιγάρων απά τρέψει την φυλάκιση σε χρηματική
πεζούς, επιβάτες αυτοκινήτων ή ποινή και ακόμη εάν ασκήσει έφεση
, δεν.: αναστέλλειαι .η εκτΐλεσ ιγ της
αμαξοστοιχιών ή αμαξών.
ποινής, που σημαίνει άτι ο δράστης
•
Το κάπνισμα των μελισσιών.
κλείνεται αμέσως στη φϋλακή. Το
που βρίσκονται μέσα σε κορμούς
ίδιο άρθρο προβλέπει κάι δύο επιδένδρων, παρά μόνο κατά τα υπό
βαρυντικές περιπτώσεις, που. εάνυ
των δασικών κανονισμών προβλεπάρξουν, ^[τε π ΐιία είτε η άλλη, επι
πόμενα.
βάλλεται κάθειρξη από 5 μέχρι
ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ
20χρόνια στη μία Περίπτωση και
ΧΩΡΑφΙΩΝ
Επίσης, απαγορεύεται από 1ης
Μαϊου μέχρι 31 Οκρωβρίου το κά
ψιμο χωραφιών ή αγροτικών εκτά
σεων ή χορτολίβάόΙκών εδαφών
εάν αυτά βρίσκονται μέσα σε δάση
ή δασικές εκτάσεις ή κοντά σ' αυτά
ή σε δενδροστοιχίες ή απέχουν
λιγότερο από 3 0 0 μέτρα από αυτά,
χώρίς άδεια του αρμοδίου δασάρχη.
Μ ε το άρθρο 69 του ίδιου νό
μου 998/79, όλοι όσοι παραβαίνουν
τις παραπάνω διατάξεις, τιμωρούν
ται με φυλάκιση από δύο μήνες μέ
χρι ένσ χρόνο, όταν δεν προκληθηκε πυρκαγιά. Εάν όμως προκλήθηκε
πϋρϋαγιά από την παράβαση, τότε
τιμω ρείται ο δράστης με φυλάκιση
από δύο μέχρι πέντε χρόνια, εκτός

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-ΒΕΡΟΙΑ

Ημείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
220
180
170
140

M B

Α υσ τη ρές ποινές, θ ά επιβάλλονται σ ' ό σ ο υ ς προκαλούν φω τιές
από δ όλο αλλά και από αμέλεια. Σύμφωνα, μεανακοίνω ση, που
έδ ω σ ε χ θ έ ς στη δημοσιότητα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Α θη νώ ν, κ. Α λεξόπου λος, εν όψει του καλοκαιριού, υπνθυμίζεται η
αυστηρότητα της νο μ ο θ εσ ία ς (Ν. 9 9 8 /7 9 ) . Κοι ακόμη, ότι α π αγο
ρεύεται:

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ

Β ^ ρ ιζ ό λ ε ς
ά πού τι
°πάλα
Φ ολτοέτα

Ετος ιύρυσεως 1965
αρ. φύλλου 1959
Μητροπόλπυς 72 Τηλ 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου ‘
π

κ ο κ κ α λ ά κ ια
μόνο ψ αχνό
συκώ τι

100
260
120

Τ α χ ο ιρ ιν ά δικά μ α ς π ο υ
π α ρ ά γ ο ν τ α ι σ τ η ν Α γ . Μ α ρ ίνα
Κ ρ έ α τ α μ ο σ χ α ρ ία ια - κ ο τ ό π ο υ λ α - κ ο υ ν έ λ ια
ο ρ τ ϊκ ια - δ ίσ κ ο ι α λ λ α ν τ ικ ώ ν

Να αυξηθούν οι εκπρόσωποι
της Μακεδονίας στην ΚΕΔΚΕ
Τον τριπλαοιοσμό των εκπροσώ
πων της Μακεόονίας στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Κεντρικής Ενώαεως
Δήμων κοι Κοινοτήτων Ελλάδος
ΙΚΕΔΚΕ) ζητεί με απόφασή της η
Δ/Ε; της Τοπικής ..Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ημοθίος.
Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή Της Τσπι
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Ημαθίας αφού έλαβε γνώση
των αποφάσεων τών Υ.ΕΔ.Κ.Ν.
Σερρών κοι Πιερίας που ζητούν την
ιβοποποίηση των πορ. 3 και 4 του
Έ
αΓτό 10 μέχρι 20 χρόνια στην άλλη.
Αυτές οι επιβσρυντικές περι
πτώσεις υπάρχουν: Ιον) Ό τα ν η
Φωτιά εξαπλωθεί σε μεγάλη έκτοση
κρι 2ον) το ν υ νμπρηστης <(ΐοΑε
φωτιά από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία
ή κάηκε ιδιιιπ'ίρα μεγάλη έκταση
Με το άρθρο 2 6 4 του Ποινικού
Κώδικος επιβάλλεται κάθειρξη από
5 μέχρι 20 χρόνια, εάν από την πυρ
καγιά ήταν δυνατό να προκϋψει κίν
δυνος ανθρώπου και επιβάλλεται

ισόβιος κάθειρξη, εαν απο την πυρ
καγιά έχζει προκληθεί θάνατος
ανθρώπου.
Τέλος με το άρθρο 266 του

Χαρίοπημιτική
π»μ. λω
τσοupvow-frotf^ fei potb/f κΑς ο * farαπόςια σπ η< Λ'νσεως Χωροφυλα

Ποινικοί Κιΐίδίκος^ ί&ν Ϋί'τίϋιρκεθ/ΐά
προκλήθηκε από άμέλεια. επιβάλλε
ται φυλάκιση από ένα μέχρι πέντε
χρόνια και χρηματική ποινή από
10.000 μέχρι Τ.000 000. Κοι. ο'
αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπε
ται μετατροπή ή αναστολή της ποι
νής.

τους εκπροσώπους τω ν κομμάτων
χοι το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
(ΚΕΔΚΕ). Η σύμφωνος γνώμη της
ΚΕΔΚΕ για τις τροποποιήσεις τομ
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα
ήταν ομόφωνη, εκτός από ένα
εκπρόσωπο ο οποίος δεν διατύπω
σε γνώμη.

κΑ ε ιο ε

χαρτοτταικτική
λέσχη

κής
ΗΛεσχπ .βρισκόταν ςπην οδό
Εδέσσης και όπως έγινε γνωστό
λειτουργούσε χωρίς την νόμιμη
άδεια.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΑΘΗΝΑ 22 (ΑΠΕ)
Κατατέθηκε χθές οπήν Βουλή
το σχέδιο νόμου για τις τροποποιή^
σεις του δημοτικού και κοινοτικού
κώδικα για το εκλογικό σύστημα τη
δημοτική αποκέντρωση τη λαϊκή
συμμετοχή και την διοικητική αυτο
τέλεια των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως.
Εξ άλλου, όπως δήλωσε χθές ο
υπουργός εσωτερικών κ. Γ.Γεννήματάς υπογράφτηκαν τα προεδρικά
διατάγματα που αφορούν την εκλο
γή των μελών των νομαρχιοκών
συμβουλίων κοι του καθορισμού
αρμοδιοτήτων, καθηκόντων
και
προσόντων του προσωπικού της
ειδικής υπηρεσίας δήκων και κοινο
τήτων (Δημοτική αστυθνομίο).
Ό π ω ς δήλωσε στους δημοσιο
γράφους ο Κ- Γεννήματος μετά την
ολοκλήρωση
του
νομοσχεδίου
υπήρξε μιά τελευταία απάντηση με

τας και .Μάντρες έντρομοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, πολλά τζάμια των
οποίων έσπασαν
Στα* τόπο του δυστυχήματος
κατέφθασαν αμέσως ο διοικητής
Χωροφυλακής Κ ιλκίς ταγματάρχης
Νικόλαος Μηλιάς και συνεργεία
ιατρών από το νοσοκομείο Κ ιλκίς
Έψθαπαν επίσης ο Νομάρχης Κιλκίς
κ Π. Πετροπουλάκης, ο επιθεωρητής
Χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος
υποστράτηγος Α. Καλόγερόπουλρς,
ο ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής
Κεντρικής Μακεδονίας συνταγμα
τάρχης Νικόλαος Κανελλσπουλος
και συνεργείο από ανώτερους αξιω
ματικούς πυροτεχνουργούς της 6ης
μεραρχίας πρυ εδρεύει στο Κιλκίς.
Η Νομαρχία Κ ιλκίς συγκρότησε
επιτροπή
πραγμάτογνωμόνων
η
οποίά επελήφθη τσυ έργου της διαπιστώσεψς των αιτίων που προκάλεσαν
την έκρηξη.
Εξάλλου, η διοίκηση Χωροφυλα
κής Κ ίλκίς ανακοίνωσε ότι αποκλείε
ται η περίπτωση δολιοφθοράς, ότι η
έκρηξη οφείλεται σε αμέλεια και άτι
καταζητείται ό υπεύθυνος του εργο
στασίου Ιωάννης Αλεξανδράκης 45
ετών, κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο
οποίος κατά μία πληροφορία που δεν
εξακριβώθηκε ιικόμη ενω βρισκόταν
στο εργοστάσαν εξαφανίσθηκε μετά
την έκρηξη.
Το εργοστάσιο λειτουργεί από το
Ι980νόμιμο μβάδεισ του υπουργείου
Βιομηχανίας.

άρθρ. 11 τσυ Π,Δ. 197,78 «περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμε
νον νόμου των ι αχ μουσών διατά
ξεων περί Τοπικών Ενώσεων κοι
Κεντρικής Ενώαεως Δήμων και Κοι
νοτήτων
Ελλάδας»
ίΈ.τ.Κ.
Α /4 3 '2 9 -3 -1978), ώστε νο τριπλα
σιαστούν οι εκπρόσωποί της Μ ακε
δονίας στο Δ Χ τι>ς Κ.Ε.Δ.Κ.Ε απο
φΰσίζει υμάΦωνο,
Συμφωνεί με τις προτάσεις των
Τ.Ε,Δ.Κ. Ν Σερρών και Πιερίας γ iü
διαίρεση της Μακεδονίας σε τρία
τμήματα
(Ανατολικά.
Κεγτριλό.
Δγιικό) και παρομαία του καθένα
uii' αυτβ με 6υό εκπρόσωπους στο
Διοικητικό Συμβούλιο ’ ης Κ.Ε.Ά.Κ.Ε:
Ζητεί, γι αυτό, την τροποποίηση
των παρ. 3 και 4 του Ορθρ. 11 του.
Π ,ζ^1 9 7 ,7 Β .ι^αράλληλα.επισηιοί-

νίι χην ΐινντνπλπ γία'^ην πΑτώπ *vqδιορύρωοη tou
ασφυκτικοί!^ κϋι
αναχρονιστικού νομοθετικού πλαι
σίου των Τοπικών κοι της Κεντρικής
Ενωσης, με βάσή τη Véa. σύγχρονη
γιο την Τ Α αντίληψη που επικρο
τεί».

Αμερικανική χορωδία στη Βέροια

τικέςπρογρομματικες δηλώσεις του
κ. πρωθυπουργού.
' Οπως έγινε γνωστό, θεσμοθε
τείται σε δύο χρόνιο περίπου ο δ εύ 
τερος και ο τρίτος βαθμός αυτοδιοτ
κήσεως.
1
Για το λόγο αυτό δημιουργείται
Συνέχεια στην 4η

Οσον αφορά τα κόμματα ο κ.
Γεννήματα είπε ότι υπήρξε συνερ
γασία. ανεξάρτητο ον διατυπωθή
καν οι απόψεις τών εκπροσώπων σε
ωρΌμένα σημείο.
0 κ Γεννήματος, εξ άλλου
χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για
την ανάπτυξη του θεσμού της τοπι
κής αυτοδιοικήσεως, την κατάθεση
Του νομοσχεδίου με την οποία
πρόσθεσε υλοποιούνται και οι σχε-

Λειτουργία σχολείου
ανΒοκηττουρικης

Μάταιος κόπος
Κάτι ήξερε, ψαίνετω. η Κυβέρνη
ση του ΠΑΣΟ Κ και έθεσε ααν έναν
από τους αμεσότερους και σημαντι
κότερους στόχους της τον έλεγχο^
ολόκληρο» του συνδικαλιστικού
κινήματος της χώρας. Πολύ γρήγορα
κατάλαβε ότι είναι άλλο πράγμα να
καταλάβεις την εξουσία Και εντελώς ι-,
άλλο να την ασκήσεις, Και ότι είναι *
πολύ εύκολο να μοιράζεις υποσχέσεις καί να ρίχνεις συνθήματα σλλά
καθόλου εύκολο να λύνεις πρυβλή
ματιχ,
Είνε, λοιπόν, τυ κακό προειίσθη

Η εκδήλωση οργμνωνειαι από
ΤΤΤν Στέγη Γρομμοτων «σι Τεχνών

ΔήβΟΟ Βέροιας κάι σπό το Αμερικα
νικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ' ora
πλαίσιο των ελληνοαμερικσγΐκών
επιμορφωτικών σχέσεων κογ του
προγράμματος του Ιδρύματος 'Π ρε
σβευτές της Φιλίας«.

μσ οτι ολοι εκείνοι που την ψήφισαν

αλλά και οι άλλοι που δεν την ψήψι
λαχανικομικές επιχειρήσεις ή θο ευ
σαν θάρχιζαν πολύ γρήγορα να γκριΤο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επι
ναι ικανοί νο δημιουργήσουν δικές
νιάζουν. ντι παραπονούνται, να δια- 1
στημών ανακοίνωσε ότι κατά το
τούς επιχειρήσεις.
μαρτύρονται και να προβάλλουν ·,
σχολικόέτος 1982-83 θα λειτουρ
αιτήματα και αξιώσεις. Έπρεπε να ι
γήσει σχολείο Ανθοκηπουρικής στο
προετοιμαστεί \τι ανττμετώπίσβι αντό
Γεωργικό Σχολείο Συγγρού Αμα
το κύμα τιον επιΐιδικαλιατικών. διεκδι 
ρούσιου και τό μαθήματα θα αρχί- ,
κήσεων. Κ ι επειδή δεν έβλεπε άλλον
σουν από 1ρ Οκρωβρίου μέχρι .3.0
προσφορότερο τρρπο. σκέφθηκε ότι
Ιουλίου 1983.
u ô v w ο έλεγχος των συνδικαλιστι
Ο αριθμός των ειααγαμένων
κών οργανώσεων, θα της επέτρεπε να
μαθητών έχει οριστεί σε 40.
εξουδετερώσει την «απειλή».
Προϋποθέσεις γιο την εισογίυΈχαΥε ιρ λάθος να πιστεύει· ότι η
γη των ραθητων είναι;
τακτική αυτή που είχε αποδειχθεΙ
πολύ αποδοτική προεκλογικά, θα την
Φ Αηολυτήριο
τουλάχιστο
βοηθούσε και μετεκλογικά. Δεν ήθελε
Νέα διοίκηση
εξελέγη
στο
Δημοτικού Σχολείου
να καταλάβει άτι σαν αντιπολίτευση
•
Ηλικία όχι μικρότερη τοϋ 14
Πανερνοτικό Κέχτοο Ημαθίας, μετά
μπορούσε να συμπλέει με το συνδι
κοι μεγαλύτερη του 20 έτους.
Οπό αρχαιρεσίες που έγιναν στις 1 3
Καλιστικό Κίνημα γιατί ενθάρρυιτ κά
•
Βεβαίωση του οικείου Δή
Ιουνίου.
θε κινητοποίηση και πλειοδοτούσε σε
μου ή Κοινότητας.
Το νέο Δ.Σ αποτελούν:
κάθε αίτημα. Σαν Κυβέρνηση όμως
Η φοίτηση στο σχολείο παρέχε
1 Πρόεδρος: Νικ. Μέολτίδης
είχε συμφέρον' να αποθαρρύνει και να
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Μέμης
ται εντελώς δωρεάν Οι μαθητές θο
αναχαιτίσει τις συνδικαλιστικές διε
Γ. Γρομματεύς: Κων/νος Λάμείναι οικάτροφοι και θα τους παρέ
κδικήσεις. Α?λ.' αυτό θα την έφερνε
χονται δωρεάν κατοικία, τροφή κοι
προγλου
μοιραία σε σύγκρουση με το συνδικα
ΑγσπΛιίρωτπε Γ Γρομματεύς:’
2 0 00 δρχ το μήνο για ιτντιμετώπι
λιστικό κίνημα, πράγμα που δεν άρ
ση ατομικών τους εξόδων.
ΒιιυΗ
γησε άλλωστε νο σί.ιμβεί.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
Ταμίας: Σάββας Ευστροπάδης
Ακόμα κοι συνδικπλισέικές οργα
Έφορος: Απόστο’λος Βουρδούυποβάλουν στο I Γ.Ε. (οδός Ευελπινώσεις στις οποίες ο ίλεγχρς του
δων 3 ί οίτησπ μΓ τω-Όχετικά
άης
ΠΑΣΟΚ ήτανοδιαφΛ'νάϊιητυς προο
Σύμβοιιλυς
Τριαντάφυλλο που
¿ίικαιολονητικά
μέχρι ■· πην
15
κλογικά , όπ»ς τοίν τρψ««ίικνΑ;,
Σεπτεμβρίου 1982
εσίφΰφησπξ> εναντίον τής. Kut 0«σ
λός Βο'άίλ,
δείχθηκε άτι όλες οϊ «μεθοδεύσεις»,
Σμμβουλός:
ΓραμΜατιΌ ’ί απόφοιτοι μαθητές θα λά
τα αθέμιτα μέσα και οι ιιντιδημοκριι
βουν πιστοποιητικό φοιτήσεως κοι
κός
τικές παρεμβάσεις της στο συνδικαλι
■ Σύμβουλσιρ Λ^ίορος Θεοδωρίθα μπορούν να απστελέσουν τα
στικό κίνημα ελάχιστα την ακρέλη
6ης
τεχνικά στελέχη σε ανθοκομικέςκαι

Νέο Δ.Σ.
Πανβργατικού
Κέντρου
Ημαθίας

σαγ. Ο χείμαρρος των διεκδικήσεων
ογκώνεται μέρο με τη μέρα και παρα
μερίζει τους ανθρώπους του ΠΑΣΟ Κ
που επιχειρούν να τον αναχαιτήσουν.
"Ας αφήσει, λοιπόν, κατά μέρος η
Κυβέρνηση τα τΓχγύσμιιια, τις μηχυνμρραφίες και το μανορίματυ και ας
κυτϊάξφ να βντιμεταιπί·’ » θετικά τα
οικονομικά και κοινωνικό πρόβλημα
τα φ)υ τόπου. Τίποτα δεν θά την σώ
σειράν δεν καταφέρει να κερδίσει
αυτή τη μάχη- Και φαίνεται ότι δεν
έχει- ποΚΜς ελπίδες να την κερδίσει.

Πρόγραμμα με ελοφριά χΟρω
όιακή αμερικσνική μουσική θο
ιιαρβυσιάσίι στο γήπεδο μπάοκϊτ
ΕΑηάς Βέροιας την Κυριακή 27 Ιου
νίου οπς 9 το βράδυ, μία 60μελή*.
αμερικανική Χορωδία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η„ κοινοπραξία

VENUS
Α ν α γ ν ω ρ ισ μ έ ν η κ α ι σ α ν ο μ ά δ α π α ρ α γ ω γ ώ ν σ α ς
γ ν ω ρ ίζ ω ό τ ι δ έ χ ε τ α ι δ η λ ώ σ ε ις γ ια δ ια κ ίν η σ η ρ ο δ ά κ ι
ν ω ν μ ε τ ο υ ς ίδ ιο υ ς ο ρ ο ύ ς π ρ ο μ ή θ ε ια ς μ ε τ ις ε ν ώ σ ε ις
γ ε ω ρ γ ικ ώ ν σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν .
Ε π ίσ η ς σ α ς κ ά ν ο υ μ ε γ ν ω σ τ ό ό τ ι μ ε τ η ν π ρ ο σ κ ό 
μ ισ η τ ω ν ρ ο δ ά κ ιν ω ν Οι» κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι

10 δ ρ χ . κατά κ ιλό
ω ς προκαταβολή
Ο ι δ η λ ώ σ ε ις θ α γ ίν ο ν τ α ι κ ά θ ε μ έ ρ α α π ό τ ι ς 8 «-μ.
-, 7 μ .μ ν - σ τ α , γ ρ α φ ε ία (τ ι \ ί ε τ ζ ίψ ώ α ς
Ισ θ μ ό ς
Β έ ρ ο ια ς 5τηλ. 2 4 2 0 4 - 2 3 3 Μ · 2 3 3 2 5 .
Α π ό τ η ν δ ια χ ε ίρ ισ η

FA >ΔΑ 2

Τετάρτη 23 Ιουνίου

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Η 5 6 ?89

Του Λ Η Μ . Κ Ο Υ Χ ί Ο Υ Σ Η
-XmIú S·*·:.:-·-

6. Στην εκκλησία η πιό μεγάλη
παρουσία τους.
7. Κοντά στην παραλία αυτός (καθ.).
8.
' Ενα μεγάλο ερπετό, με άρθρο.
9. Απαραίτητο σε κάθε αυτοκίνητο
(με άρθρο) — Ηχητικά... σωματική
δύναμη.
Κ Α Θ Ε ΤΑ :

ΕΟΝΤΤΑ:
Ηταν υποψήφιος βουλευτής ίου
νομού μας στις προηγούμενες
εβλογές.
Ξενόφερτο γυναικείο όνομα.
Λ * ' αυτήν χάνονται τα λογικό του
αΜΙρώπου (γεν.)
Ομόηχα φωνήεντα — Για το αλεύ
ρι, χρειάζεται, με άρθρο.
Και γι' αυτό το' κύπελλο γίνονται
ποδοσφαιρικοί αγώνες — Όμοια
σύμφωνα.

I. Είναι και η Γή (καθ.) — Μιά ισο
παλία σ' ένα παιχνίδι.
2 Εχει κι' αυτός νερό (αιτ. καθ.).
3. Ευρωπαϊκό ποτάμι.
4. Στην τρέλλα... βρίσκονται κοντά-κοντά — Είναι και ο Γιασέρ Αραφάτ (αιτ. καθ.).

5. Πρόρχεται από μιά ευρωπαϊκή
χώβα.
6. Νοστιμίζει τα φαγητά, στην καθα
ρεύουσα — Αυτά μπορούν να
θεραπευθούν (αντίστρ.).
7. Στην καθαρεύουσα, έχει σχέση με
τον ήλιο - Μικρή κλωστή.
8. Ξενικός χαιρετισμός.
9. Ευεργέτης της χώρας μας — Α ρχι
κή σώματος του στρατού μας.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : 1 Λ Μ Α Λ ΙΑ Δ Ο Σ 2. Σ Α Ι - Λ ΑΕ 3. Η Ο ΧΘ Η - Υ Ν Ι 4
ΑΤΧΟ 5. Ο Ν Α Σ Η 6. ΤΩΝ ΠΑΤΡΩ Ν 7. Ο Λ(Α) - ΣΟΡΟ 8.
ΙΗ - Α Ν Α Ν Α Σ 9. ΣΟ ΚΑΦ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 Α Σ Η Κ Ω Τ Ο Ι 2 Μ Α Ο - Ν Ω Λ Η Σ 3. Α ΪΧ Μ Α Ν 4. Σ Π Α Α Κ
(κατρίν) 5. ΙΛ Η - (Μ ιΗ (Λ )Α - Ν Α 6. Α Α - ΤΣΑΦ 7. ΔΕΥΤΕ
PON 8. Ν Σ - ΩΡΑΣ 9. ΣΠΙΟ ΥΝ Ο Σ.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
5.46 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ιιυ ΔΟΣΦΑΙΡ0Υ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ -821
6130 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ '821
7-30 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Β.Ι0 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΓΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
90 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
10 40 0 ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ ΠΑΙΖΕΙ
ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ
11.40 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

á w v u c ttp c ú w m

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΚΛΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 ΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βενζινάδικα
ΓΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

nccto
Λήμου Μαζαράκη
τηλ- 28.888
Ενώ δισνυκτερεύει το φαρμακείο

Μανώλη Μηουλασικη
τηλ. 25.340

•
Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπου
σαν πολύ το αινίγμστπ ΑκΟμα και Οι
σοφοί διασκέδαζαν μ' αυτά και πολ
λές φορές σκάρωναν αινίγματα
όπως αυτό που είναι του Κλεόβου
λου, ένας από τους επτά σοφούς.
«Είναι ένας πατέρας με δώδεκα
γιους. Ο κάθε γιος έχει δυο φορές
τριάντα θυγατέρες με διαφορετική
όψη Αλλες είναι άσπρες και άλλες
μαύρες. Αν και είναι αθάνατες
πεθαίνουν όλες. Λύση το έτος»
•
Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώ
νες έγιναν στην Αθήνα το 1896. Πή
ραν μέρος 13 κράτη με 285 αθιλητές.
Από τα 11 αγωνίσματα οι Η Π Α πή
ραν 8 νίκες (δρόμοι: 110 μ. 400 μ.
110 μ. μετ' εμποδίων, άλμα επί κοντώ. σε ύψος, σε μήκος, τριπλούν και
δισκοβολία).
Η Μεγάλη Βρετανία κέρδισε το
δρόμο των 1500 μ. και η Αυστραλία
τα 800 μ. Στον Μπραθώνιο πρωτα
θλητής αναδει'χθηκε ο Έλληνας (από
το Μαρούσι) Σπύρος Λούης (χρόνος
2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλε
πτα).
Από το 1938 άρχισαν να παίρ
νουν και γυναίκες μέρος στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
•
Λένε όπ η ύπνωση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς
σκοπούς ή για ν' αντικαταστήσει τη
νάρκωση. Στη Γαλλία μάλιστα έδει
ξαν στην τηλεόραση μιά εγχείριση
σκωλικοειόίτιδας, όπου αντί να ναρ
κώσουν τον ασθενή, τον είχαν υπνω
τίσει. Φαίνεται όμως ότι αυτός δεν εί
χε πεισθεί απόλυτα, ότι δεν θα πονούσε και πολλοί θεατές απογοητεύτη
καν. Προφανώς η ύπνωση έχει θετικά
αποτελέσματα στις περιπτώσεις όπου
ο φόβος είναι ένα από τα στοιχεία,
που προκαλούν τον πόνο - όπως συμ
βαίνει στον οδοντογιατρό.
Στο πανεπιστήμιο ταυ Μάντσε-

λ

Γανόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162, τηλ. 24.206

£ήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου 1982
ημερεύει αις τις 8 το βράδυ το φαρ-

ΜΑΘΑΙΜ2

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΓΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

ΟΛΟΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ

Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27.820

Κάποιος έλεγε:
—' Οταν είμαι άρρωστος πηγαίνω στο
γιατρό. Πληρώνω πρόθυμα την αμοι
βή του. Στο κάτω - κάτω της γραφής
πρέπει να ζήσουν κι οι γιατροί. Ο
γιατρός μου γράφει μιά συνταγή κυι
την πάω στο φαρμακοποιό. Πληρώ
νω πρόθυμα την αξία του φαρμάκου.
Στο κάτω - κάτω πρέπει να ζήσουν
και οι φαρμακοποιοί. Έπειτα πάω
στο σπίτι και χύνω τα φάρμακα στο
νεροχύτι. Πρέπει να ζήσω κι εγώ,

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγελιις Γεωργ
Θεσ/νικης Βερ. τηλ. 23.650

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

"SSl

Telefunken

Colorimage
Ή έγχρωμη τηλεόραση
με τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
1
2
3
4
5

Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εΐκάνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
1 00% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής υπερύθρων - 32 καναλιών

Στο Λονδίνο ένα βράδυ, κουδου
νίζει το τηλέφωνο στο σπίτι του αιδε
σιμότατου Σμίθ.
Μιά φωνή ακούγεται από την άλ
λη μεριά του σύρματος:
— Ε. Μούλιγκαν, στείλε αμέσως στο
σπίτι δυό μπουκάλες ουίσκυ.
— Λυπάμαι απαντά ο πάστορας Σμίθ.
Εγώ δεν είμαι ο Μούλιγκαν.., Είμαι ο
πάστορας της ενορίας...
— Κιτι τ( ζητάς στην ταβέρνα του
Μούλιγκαν;

στερ ένας κοθηνητής της ψυχολογίας
ο Τζ. Χ.-Κ λάρκ. βεβαιώνει ότι επε
νόησε μιά μηχανή διδασκαλίας, που
αντί να διδάσκει τους μαθητές, τους
υπνωτίζει. Οι μαθητές απαντούν στις
ερωτήσεις του πατώντας ένα κουμπί.
Από θεωρητική πλευρά αυτή η μηχα
νή θα μπορούσε να βοηθήσει στη
βαθύτερη έρευνα του μηχανισμού
της ύπνωσης. Από πρακτική πλευρά
θα μπορούσε'να χρησιμοποιηθεί σιην
οδοντιατρική και στη γυναικολογία,
επιτρέποντας στον οδοντογιατρό γ
σιο_ μαιευτήρα Υβ-ετυφάσει τα εργα
λεία του ενώ η μηχανή θα υπνωτίζει
τους ασθενείς.
•
Το νησί Ιαμαϊκή (Τζαμάικα)
πήρε το όνομά του από το «Χαμάϊκα»
το οποίο στη γλώσσα των ιθαγενα'ιν
σημαίνει «νησί των πηγών·. Και
πραγματικά τα άφθονα νερά είναι
χαρακτηριστικό
γνώρισμα
του
νησιού.
•
Ο Πέτρος Κιουρί γεννήθηκε
στις 15 Μαΐου 1859 και πέθανε στις
19 Απριλίου 1906. Υπήρξε ο ιδρυτής
της ραδιενέργειας. Και πολύτιμη
συνεργάτις του υπήρξε η γυναίκα του
Μαρία Σκλοντόβσκα.
Στο 1880 έφθασε στο κορύφωμα
της επιστήμης του και έγινε διάσημος
για τις ανακαλύψεις του επί των
ραδιενεργών σωμάτων.

Ε π ιτ υ χ ία
ο η μ ε ίω σ α ν
τ α Σ ε μ ιν ά ρ ια

τη ς Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Κ Η Σ Α Α Ε
' Εληξε η σειρά την εκπαιδευτικών
Σεμιναρίων που οργάνωσε με επιτυ
χία η Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Κ Η Ανώνυμος
Ασφαλιστική Εταιρία, η πρώτη με
έδρα την Θεσσαλονίκη.
Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθη
καν στις Έδρες των Υποκαταστημά
των της Εταιρίας στις πόλεις Αλεξαν
δρούπολη. Καβάλα. Σέρρες, Βέροια,
Κοζάνη και Λάρισα και τα παρακο
λούθησαν πάνω από 300 πράκτορες
συνεργάτες.
Βασικό θέμα και αντικείμενο των
Σεμιναρίων ήταν οι Ασφάλειες Ζωής.

ΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Αμεση Δράση
WO
O TE (βλάβες)
121
Πυροσβεστική
199
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
22 222
Νοσοκομεία
22.505
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
125
Ύδρευση
25 .749
Ο.Σ.Ε (σταθμός)
24 444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
22.199
Ν οσοκομε/ο
22 200
Δ Ε.Η. (βλάβες)
22.314
Ο.ΣΕ Iσταθμός)
41353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Δ ΕΗ. Iβλάβες)
23.364
Μιά σύζυγος εξαιρετικά υποχω
IK A Iηρωτ βοήθειες)
23.376
ρητική που ο σύζυγός της λείπει σε
επαγγελματικό ταξίδι, δέχεται μιά μέ
ρα την επίσκεψη ενός γείτονα που
της λέει:
Ακούστε. Την Κυριακή που μας
Λ ια β ό ζ τ τ ε ε
πέρασε είδα με έκπληξη το σύζυγό
KCl» ö i o ö i ö c c r
σας στην πλαζ με μιά ωραία ξανθιά
Σην
κοπέλα...
Ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς ! !
—Έ . λοιπόν; Τ ί το ασυνήθιστο βλέ
πετε; Τί θέλατε στην ηλικία του. να
τον δείτε με κουβαδάκι και Φτυαοάκι;

I

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

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 22604

Ι824 Οι Τούρκοι του Ηρακλείου ττροέβη·
σαν σι άνρρ;ς πφιιγές τιπν κατοίκων
της πόλκως.
1913 Ο ελληνικός στρατός κυρίευα την
Δοϊράνη.
1914 Ο στρατός της αυτόνομης Βορείου
Ηπείρου απελευθερώνει την Κορυ
τσά.
1980 Σκοτώθηκε πε ιιερυπυρικό δυστύ
χημα κοντά στο Νέο Δελχί ο Σαντσ» Γκάντι 33 χρόνων γιος της
Ινδής πρωθυπουργού
Ιντιρας
Γκάντι και εγγονός του Νεχρού.
1981 Πάνω από 173 άτομο συνελήφθη
σαν μετά από μιά ολόκληρη νύχτα
οδομαχιών μεταξύ διαδηλωτών κα»
αστυνομικών δυνάμεων στους δρό
μους του Δυτικού Βερολίνου.
1981 Τρεις αξιωματικοί του στρατού και
ιρεις πολίτες συνελήψΟησαν στην
ισπανική πρωτεύουσα, μι: την κατη
γορία της συμμετοχής στην απόπει
ρα πραξικοπήματος της 23ης
Φεβρουάριου.

Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ ΙΟ
Π Α Ν Ω ΣΕ
Κ Ο Ρ Α Λ Λ ΙΟ Γ Ε Ν Η
Ν Η Σ ΙΔ Α
Φ ΡΑΝΚΟΥΦ ΟΥΡΤΗ (ΙΝΠ)
Μια πολύ μικρή κοραλλιογενής
νησίδα του Ινδικού Ωκεανού επιμη
κύνθηκε από Γερμανούς μηχανικούς
που κατασκεύασαν εν συνεχεία εκεί
ένα διεθνές αεροδρόμιο. Συγκεκριμέ
να, πάνω στα κοράλλια και την άμμο
της νησίδας Χουλούλε .χτίστηκε»
ένα σύγχρονο αεροδρόμιο με διεθνείς
προδιαγραφές και με διάδρομο προσγειώσεως μήκους 2800 μέτρων. Έ τσι
τώρα στη Χουλούλε που έχει συνολι
κό μήκος μόλις 100 και πλάτος 35
μέτρα, θα μπορούν να προσγειώνον
ται τα σημερινά μεγαθήρια. Το νέο
διεθνές αεροδρόμιο θα εξηπυρετεί
την μικρή ανεξάρτητη νησιωτική
Δημοκρατία των Μαλεδίβων νήσων.
Την χρηματοδότηση του έργου είχαν
αναλάβει από κοινού ίο Κουβέιτ, η
Σαουδική Αραβία και το Άμπου
Ντάμπι. Τα χρήματα προέρχονταν
από πηγές του ΟΠΕΚ.

ΑΕΡΟΔΡΟΜ ΙΟ
ΠΑΝΩ
ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗ
ΝΗΣΙΔΑ
ΦΡΑΝΚΟΥΦΟΥΡΤΗ (ΙΝΠ)
Μια πολύ μικρή κοραλλιογενής
νησίδα του Ινδικού Ωκεανού επιμη
κύνθηκε οπό Γερμονούς μηχανικούς
που κατασκεύασαν εν συνεχεία εκεί
ένα διεθνές αεροδρόμιο. Συγκεκρι
μένα, πάνω στα κοράλλια και την
άμμο της νησίδας Χουλούλε «χτί
στηκε» ένα σύγχρο-ο αεροδρόμιο
με διεθνείς προδιαγραφές κοι με
διάδρομο προσγειώσεως μήκους
2800 μέτρων. Έτσι τώρα στη Χουλούλε που έχει συνολικό μήκος μό
λις 100 και πλάτος 35 μέτρα, θα
μπορούν να προσγειώνονται τα
σημερινά μεγαθήρια. Το νέο διε
θνές αεροδρόμιο θο εξηπυρετεί την
μικρή ανεξάρτητη νησιωτική Δημο
κρατία των Μαλεδίβων νήσων Την
χρηματοδότηση του έργου είχαν
αναλάβει από κοινού το Κουβέιτ, η
Σαουδική Αραβία και το ‘Αμπου
Ντάμπι. Τα χρήματα προέρχονταν
βπό πηγές του ΟΠΕΚ.

rÖVi

Μ ΙΘ Χ ό Ζ Μ Θ Χ T M

Τα μαγιώ του καλοκαιριού
Πανέμορφα, κομψότατα, ολόσωμα
από υφάσματα που στεγνώνουν εύκο
λα και γρήγορα, τα φετεινά μαγιώ εί
ναι ωραιότατα.
Σε χρώματα έντονα κόκκινα, τυρκουάζ. ή σε πολύ παστέ?., με καινοτο
μία χρωματική, το γκρι και το σωμόν
• Πολλές ρίγες, στενές, φαρδαές.
Φαρδύτερες.
• Λεπτομέρειες χρυσές, ενσωμα
τωμένες στο ύφασμα ή δημιουργών
τας σχέδια απλικαρισμένα ή ακόμα
και σα φυτίλια. υπάρχουν παντού• Τιράντες που σκεπάζουν τον ένα
ώμο, είναι ακόμη πολύ φετεινή
λεπτομέρεια.
Το μαγιώ σας είναι το βασικό ρού
χο που θα eue βοηθήσει να χαρείτε
με σιγουριά και αυτοπεποίθηση το
καλοκαίρι σας. Διαλέξτε λοιπόν με
προσοχή και κέφι.
Μ' αυτό θα ζήσετε τις πιο πολλές
σας ώρες, τώρα που η θάλασσα έγινε
το αγαπημένο θέρετρο του κόσμου.
Φροντίζοντας λοιπόν την λιγοήμερη
κι εφήμερη καλοκαιριάτικη ευτυχία
αγοράστε το μαγιώ σας κάνοντας κι
ένα παραπανίσιο έξοδο.
Το αξίζο ο κόπος.

Μ Ε Τ Ε Ω Ρ ΙΤ Ε Σ

Α Ν Τ Α Ρ Κ Τ ΙΚ Η
ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΙΝΠ)
Οι πιο πολλοί μετεωρίτες που έπε
σαν στη Γή, βρίσκονται στην Ανταρ
κτική. Εκεί όπως φαίνεται συγκεν
τρώνονται περισσότεροι μετεωρίτες
από ότι σε όλη την υπόλοιπη επιφά
νεια του πλανήτη μας. Η παραπάνω
διαπίστωση είχε ήδη γίνει το 1970
από μια ιαπωνική αποστολή. Συστη
ματική έρευνα που ακολούθησε κατά
την επόμενη δεκαετία, οδήγησε στην
καταγραφή 6.000 συνολικά μετεωρι
τών ενώ, μέχρι το 1970, σε όλη την
επιφάνεια της Γής είχαν καταμετρη
θεί μόλις 2.300. Ο καθηγητής
Σούλτς, του Ινστιτούτου Μάξ Πλάνκ
Χημείας στο Μάιντς της ομοσπον
διακής Γερμανίας, που πήρε μέρος το
1980 σε μια αποστολή στην περιοχή
Μάκ Μούρντο της Ανταρκτικής,
αναφέρθηκε πρόσφατα στην πιθανή
αιτιολογία του φαινομένου που, κατά
τη γνώμη του, οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες. Σύμφωνα με κάποιον
απ' αυτούς, οι μετεωρίτες με την
κιιτάμαυρη επιφάνεια τους είναι
φυσικά πιο ευδιάκριτοι στη λευκή
επιφάνεια της Ανταρκτικής, όπου και
μόρια μετεωριτών με βάρος μόλις δέ
κα Γραμμαρίων μπορούν εύκολα να
εντοπισθούν. Εξ άλλου, η σύνθεση
σιδήρου
νικελίου των μετεωριτών
υπόκειται, σε διάφορα μέρη της Γής,
στις επιδράσεις του νερού και της
υγρασίας. Κ άτι τέτοιο όμως δεν συμ
βαίνει στην Ανταρκτική. Τέλος,
μετεωρίτες που έπεσαν πριν πολύ
καιρό και «εισέδυσαν· στον θώρακα
πάγου της Ανταρκτικής, επανέρχον
ται στην επιφάνεια. Στην εν λόγω
ήπειρο επικρατεί μόνιμη μετατόπιση
των πάγων προς την κατεύθυνση της
θάλασσας. Οι πάγοι, όμως, συγκεν
τρώνονται μπροστά στις διάφορες
οροσειρές. Η επιφάνεια τους καθαρί
ζεται από τον δυνατό άνεμο, λειαίνεται και πολλές φορές μετακινείται.
Έ τσι παληοϊ μετεωρίτες θαμένοι
στους πάγους, ξαναβγαίνουν και πά

Xi

' Οσο περισσότερο σκέπτεται ο
νούς. τόσο λιγότερο μιλά ει η γλώσ
σα. Κ ι όσο προσεκτικότερα εξετάζου
με τα πράγματα, τόσο δυσκολότερα
εκφέρουμε γνώμη.

[ ίο β ω τ ο π ο ιο ι
ΕΣΑΓΩΓΕΙΣ
Γ ία τις εττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟ ΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
( / iinoypa^uo Λ Α Ο Υ )

Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.

ΣΤΗΝ

Τ Ο Π ΙΟ Π Α Λ Η Ο
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο
Δ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΙΝΠ)
Το πιο παληό αυτοκίνητο παραδό
θηκε πρό τίνος στο Μουσείο Συγκοι
νωνιών και Τεχνικής του Δυτικού
Βερολίνου. Πρόκειται για ένα ατμοκί
νητο όχημα που κατασκευάστηκε το
1833 και βρισκόταν μέχρι τώρα στην
κατοχή ενός ιδιώτη κατοίκου της πόλεως. Το όχημα αυτό με τον μέχρι
τώρα κλίβανό του πετύχαινε ταχύτη
τα... σαράντα χιλιομέτρων την ώρα.
Μόνο τρία αυτοκίνητα του τύπου
ιιυτού υπάρχουν σήμερα σε ολόκλ.ηρο το κόσμο.

λ ι στην επιφάνεια. Αυτή, κατά τ0“
καθηγητή Σούλτς. είναι η πιο πιθανά
Επεξήγηση του φαινομένου °Ι»
παρουσίας τόσο πολλών μετεωριτΑ®
στην Ανταρκτική. Η ηλικία τώΡ*
των μετεωριτών, που συνήθως φβανο
στις 200.000 χρόνια, επιτρέπει γ®1
την συναγωγή συμπερασμάτων ανα
φορικά με την ηλικία των στρωμάτ®ν
πάγου που καλύπτουν την αφιλόξενη
αυτή γωνιά της Γής.

Η

ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΤΟΥ
Β Ε Λ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ

ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Από το τρέχον έτος Γερμανοί Τ'0"
τροί θα μπορούν να εκπαιδεόονι®1
στο βελονισμό στην Λαϊκή Δημοκρ®'
τία της Κίνας. Αυτό δήλωσαν πρό®
φατα στην Μαγεντία της ομοσπον
διακής Γερμανίας στα πλ-αίσια Συνε
δρίου βελονισμού οι Κινέζοι σύνε
δροι. Σήμερα 3.000 περίπου Γερμα
νοί γιατροί προσπαθούν να διεισδ®'
σουν στα μυστικά του βελονισμού μ6
εξαιρετικά αποτελέσματα, σε ότι αφο
ρά ιδίως τις ημικρανίες, το άσθμα,
ελαφρές καρόιοπάθειες και τα κύκλο*
Φοριακά.

Ε Ν Α Ρ Ω Μ Α ΪΚ Ο
Π Ο Τ Α Μ Ο Π Λ Ο ΙΟ
ΜΑΓΕΝΤΙΑ (ΙΝΠ)
Κατά την ανασκαφή των θεμελί®®
για την ανέγερση ενός σύγχρονα®
οικοδομικού συγκροτήματος
Μαγεντία (Μαϊντς) της ομοσπονδ®*'
κής Γερμανίας, ανακαλύφθηκε έ®*
παληό ρωμαϊκό σκάφος που κατά τάν
γνώμη των Γερμανών αρχαιολόΥ®,
έχει ηλικία 1600 περίπου ετών. Πρ^"
κειται για ένα μεταφορικό ποταμό
πλοιο μήκους έξη και φάρδους δ®°
μέτρων της εποχής του Ρωμαία®
αυτοκράτορα
Βαλεντινιανού
πρώτου, που οι λεγεώνες του αντιμ^
τώπισαν κατά την τρίτη εκατοντα**®*
μ.χ. τις επιθέσεις των Γερμανών. 8®·
είχαν περάσει τον Ρήνο. Το εύρά®®
θεωρείται από τους αρχαιολόγο®»
ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ο*1
είναι η πρώτη ιρορά που ανακαλύ«*^
ται ποταμόπλοιο τέτοιου είδους
παραπάνω ιστορικής περιόδου.

Ρεκτιφιέ

Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς 72
τ η λ . 2 3 .1 3 7

TELEFUNKEN

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

Σ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η '
3 Ν Ε Ω Ν Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Σ
Α Π Ο Δ Υ Τ . Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Α φ ο ί

ΣΕΡΒΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29 2 31 -Βέροια
Στο κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. άδειος ιδρύσεω ς 2 6 0 8 81
Αριθμ. άδειος λειτουργίας Φ.ΑΦ. 139 82

ΙΜ Η Μ Α ΤΑ : Λογιστών, Γραμματέων, Σ τε
νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΞΟΣ
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ραδιοταξί

62.5b b -62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
2 3 .4 3 4
Βερμίου-Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζο
24.141 24 .3 4 3
23.131
Έναντι ΔΕΗ
26.726
Εναντι ΚΤΕΛ
26.920
ΙπποκπΔτους
2 3 .8 8 0
Πλ Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλάι. Καρπτάαιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2 4 .0 8 0 I
23.350

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΐΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 - ΤΗΛ. 25¿44162450

ΒΕΡΟΙΑ

¿ η“ί»θ 23 Ιουνίου 1982

X tA lA A 3

ΛΑ 0¿i·

ΚΑΙ MIA ΗΤΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Σήμερα το Μ Ο Υ Ν Τ ΙΑ Λ '82 θα
συνεχιστεί με αγώνες που οι ομάδες
των εθνικών συγκροτημάτων ανή
κουν στον πρώτο, τρίτο και έκτο όμι
λο. Μ ' αυτούς τους αγώνες, γι'
αυτούς τους ομίλους θα κλείσει ο
προκριματικός γύρος. Πιο αναλυτι-

_ ,Παίζοντας τρεις αποφασιστικούς
σε τέσσερεις μέρες, ο Φίλιπ“ 5 >τήρε δύο νίκες και έχασε μιά
Την Παρασκευή 18/6 νίκησε
,°ν, Αθηναϊκό στην Κατερίνη με

°·^ημ· 15-12.
.Τραγικά λάθη των παικτών στις
JoK του β' ημιχρόνου, παρ' ολίγο
οδηγήσουν σε ήττα. Ο μόνιμος
Γυρισμός για η ς αποφάσεις των
κητών, συνετέλεσε στην καθίζηση
“τ? °μάόος και ενώ κέρδιζε με 5 τέρ10 διαφορά, βρέθηκε να χάνει με 2
“ Ρίωτα. Τελικά μετά από δραματικό
Γ ^ ι , σ τ ο τελευταίο ΙΟλεπτο κέρΜε ένα τέρμα διαφορά.
Διαιτητέυσαν οι κ.κ. Καμπακά^ ται Κασαμάτης, με λίγα λάθη.

01 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
®|ΛΙΠΠΟΣ:
Παπαδόπουλ,ος.
Παυλ.
S „ ’" Π * Δλεξανδρίδης 9, Μάντσος
ρ„ Παυλίδης Θ. 1, Γιοβανόπουλος,
. ’^ύπουλος, Δομπρής 3. Καζαντζίï ü l i ' *δπλατσιώτης, Παναγιωτίδης,

*«Ρβίόης

6

Κιούσης,
Τούλης, Πορφυριάδης, Ξεσφίγ^ Καπέ/Αος 1. Χόρτης 1, Βαρελν, - 6· Τσεκούρας 4, Συμεωνίδης 8,
^ 'ο υ λ ίπ ο υ λ ο ς 1, Χαλαρής, Ζαχα-

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:

tito·.,

Ν ΙΚ Η Κ Α Ι ΕΠΙ
ΤΟΥ Α Μ Υ Ν Τ Α

. Το Σάββατο 19/6 νίκησε τον
|9*οντα, στην Θεσ/νίκη με 28-27 ημ.
*3· Ξεκινώντας θαυμάσια το πρώΙ5λεπτο, βρέθηκε να προηγείται
« .3· Ό λα έδειχναν ότι το παιχνίδι
, ήταν ένας περίπατος για την ομάτου Φιλίππου. Και πάλι όμως ο
τδς δαίμονας της ομάδος, ο εκνευ™μός, μπήκε μέσυ στους παίκτες
1 έκανε το παιχνίδι δύσκολο.
Αποτέλεσμα στο 47' του β' ημι<Ρ°νου 0 ΑμόνΤ0[ς να προηγείται με
·2θ Έ να ξέσπασμα της ομάδος
Μως στα τελευταία λεπτά έγειρε την
λαστιγγα υπέρ του Φιλίππου στο
τροηγήθηκε 26-24. για να λήξει
τελικά ο αγώνας με 28-27, αφού στο

τελευταίο λεπτό ο Αμύντας έχασε πέναλτυ.
Διαιτητέυσαν με σφάλματα οι κ.κ.
Καμπακάκης και Πετρίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘ ΕΣΕΙΣ
ΦΙΑ1ΠΠΟΣ:
Παπαδόπουλος,
Παυλίδης, Αλεξανδρίδης 7, Μάντσος
5. Σαββίδης 10, Παυλίδης Θ. 3. Γιοβανόπουλος 1, Ραπτόπουλος 2,
Καζαντζίδηε. Δομπρής, Μπλαισιώτης, Παναγιωτίδης,
Α Μ Υ Ν Τ Α Σ : Ρούκας, Τζήγας 4,
Καναργελιδης 6. Γιώσκος 5, Αμανυτίδης, Κοκτσίδης 7. Κιοσές 4,
Κοσμίδης Ιωάν. I. Κοσμίδης Β·.
Τρυψάνης.
Η Τ Τ Α ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ BAO
Τέλος την Δευτέρα 21/6, στο πιό
αποφασιστικό παιχνίδι, έχασε από
τον δυνατό BAO με 2217 ημ. 11-6,
Στην ήττα συνετέλ,εσαν δύο
παράγοντες.
1ος και σπουδαιότερος - για μάς ό εκνευρισμός και οι διαμαρτυρίες
προς τους διαιτητές, για τα σφυρίγ
ματα τους.
Οι παίκτες του Φιλίππου και
ιδιαίτερα οι παλ,ηοί πρέπει να κατα
λάβουν κάτι, πολύ σημαντικό. Η
δμιιτησία του χάντ- μπώλ είναι πολύ
μικρή, πολύ αδύνατη, για δύσκολους
αγώνες. Με τα σφυρίγματά τους, 0α
αδικήσουν, πότε τη μιά ομάδα και πό
τε την άλλη. Τώρα άν κατά προτίμη
ση αδικούν περισσότερο τον Φίλιπ
πο. αυτό είναι ένας άλλος λόγος. Δεν
πρέπει αυτοί να εκνευρίζονται και να
διαμαρτύρονται. Κάνουν κακό και
στον εαυτό τους και στο σύλλογο. Η
διοίκηση του Φιλίππου αγωνίζεται,
πολεμά να μετριάσει αυτή την αδικία.
Κδώ και 3 χρόνια, γίνεται ένας «βρω
μερός» πόλεμος εναντίον του Φιλίπ
που. Προσπαθούν διάφοροι «τύποι»

με άνομα μέσα να μειώσουν τον σύλ
λογο. Η διοίκηση του Φιλίππου,
αντιδρά με κάθε θεμιτό μέσο στις
προσπάθειες αυτές. Πρώτα ήταν μό-,
νη της, Τώρα έχει την συμπαράσταση
όλων σχεδόν των σωματείων της
Βορείου Ελλάδος και πολλών Αθη
ναϊκών και επαρχιακών της Νοτίου
Ελλάδος.
Έ χ ει επίσης και την συμπαράστα
ση και συμπάθεια ίο υ Γ ενικού Γ ραμματέα Αθλητισμού κ. Κουλούρη. που
κατάλαβε, τί άνθρωποι διοικούν στην
ομοσπονδία του χάντ - μπώλ.
Οι παίκτες του Φιλίππου, πρέπει
να δείξουν αυτοσυγκράτηση στα τρία
τελευταία παιχνίδια που θα γίνουν
στην Αθήνα, να μην διαμαρτύρονται,
να μην εκνευρίζονται για τις αποφά
σεις των διαιτητών, όσο άδικες και άν
είναι.
Να δείξουν κάτω στην Αθήνα,
ήθος και αξιοπρέπεια. Αυτοί και ο
σύλλογος θα είναι τελικά οι κερδι
σμένοι. Με την άριστη διαγωγή τους,
θα δώσουν ένα ηχηρό χαστούκι σ'
αυτούς που προσπάθησαν να ρίξουν
λάσπη στον Φίλιππο.
2ος λόγος ήταν η διαιτησία.
Η διαιτησία έκανε φοβερά λά
θη,σ' όλη την όιάρκεια του αγώνα.
Ή ταν ανεπαρκής, για ένα τέτοιο παι
χνίδι. Για μάς οι άνθρωποι αυτοί δεν
φταίνε. Τόσο ξέρουν, τόσο σφυρί
ζουν. Ά λ λ ο ι είναι οι αίτιοι της καταστάσεως αυτής. Ά ν η στάθμη της
διαιτησίας, βρίσκεται τόσο χαμηλά
φταίει η ΟΧΕ.
Πού είναι τα σεμινάρια διαιτη
σίας;
Πότε, πόσοι και πού πήγαν διαι
τητές Έλληνες, για σεμινάρια στο
εξωτερικό, εδώ και τρία χρόνια;
Πόσες φορές ήρθαν ξένοι διαιτη
τές να κάνουν σεμινάρια στην Ελλά
δα;

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβερνα-Καφ€τηρία- DISCO
Χορευτικό κεντρο-ττισίνα

' Πρσοι και ποιοι διαιτητές τα
παρακολούθησαν;
Ξεκίνήσε πολύ στραβά το χάντ
μπί8λ στη^Έλλάδα, Έ κτισε παλάτια
στην άμμο. Φ ϊβτξε βοριάς και τα
γκρέμισε.
Ανέβηκαν ποιοτικά οι ομάδες,
αλλά δυστυχώς η διαιτησία έμεινε πί
σω, πολύ χαμηλά. Πολλές φορές το
φωνάξαμε. Είμασταν φωνή στην έρη
μο. Δεν μας άκουσε κανείς.
Η ΟΧΕ κοίταζε την βιτρίνα.
Ξαφνικά όμως αυτή έσπασε. Τότε
όλοι είδαν ότι από πίσω δεν υπήρχε
τίποτε. Μόνο λόγια και υποσχέσεις.
Θα μπορούσαμε να γράψουμε τό
μους ολόκληρους, για τα σφάλματα,
τα λάθη της ομοσπονδίας. Δεν ήρθε
όμως ακόμη η ώρα.
Καιλίγα για το παιχνίδι.
Ο Φίλιππος μπορεί να έχασε από
τον BAO, κέρδισε όμως την νέα
γενιά του χάντ μπώλ. της ομάδος
του. Ραπτόπουλος, Καζαντζίδης,
Δομπρής, Παναγιωτίδης ήταν τα
λιονταράκια που πάλαιψσ>' πολλές
φορές μόνοι τους - αυτοί οι τέσσε
ρεις, οι αντίπαλοί τους έξη - και τους
νίκησαν, στάθηκαν όρθιοι, πολέμη
σαν με πείσμα ενάντια στην άδικη
διαιτησία και εμ την συμπαράσταση
και των «μεγάλων» έφθασαν να διεκδικήσουν και αυτή την νίκη ακόμη.
Έ ξη λεπτά πριν από την λήξη
έχαναν με 19-17. Κέρδισαν «πέναλτυ» ο ένας διαιτητής το έδωσε, ο άλ
λος είχε αντίθετη γνώμη - τελικά
τους αφαιρέθηκε, δόθηκε επιθετικό
φάουλ.
Ά ν το σκορ εκείνη τη στιγμή
γινόταν 19 18. τότε πιστεύουμε, ότι
καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να
σταματήσει τα λιονταράκια του
Φιλίππου. Τέτοια ήταν η ορμή και το
πάθος τους, για την νίκη.
Αυτή η απόφαση των διαιτητών
τους έκοψε τα πόδια. Παραδόθηκαν
στον έμπειρο αντίπαλό τους.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ:
Παπαδόπουλος,
Παυλίδης Ν., Αλεξανδρίδης 6, Μάντοος, Παυλίδης Θ. 3, Ραπτόπουλος
3, Γ ιοβανόπουλος, Σαββίδης 4,
Καζαντζίδης, Παναγιωτίδης, Δομπρής 1.
BAO: Χριστοφορίδης 1, Γκαμάνης, Τομπουλίδης 5, Παπαχρήστου
Κ. 3, Ρώμας 2, Παπαχρήστου Χρ. 2.
Καραπαναγιωτίδης,
Μπλέσιος,
Μαλετζίδης, Κεφάλας 3, Καρακεχαγιάε 4, Λατινόπουλος 2.
ΣΤ, Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ

Δ Η Μ Ο Σ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ
Λριθμ. Πρωτ. 9626
Βέροια 21.6.1982

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
με την 169/82 απόφασή του γνιομοδότησε για την τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο
Ο.Τ, 239, 228. 229, 297. 298 και 299
όπως προτείνεται από το Υπουργείο
χ .ο ’ π .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
του Κράτους αρ. 21 παρ. 2 του από
3/22/4/1929 διατάγματος που παρέμειναν σε ισχύ με το άρθρο 81 παρ. 3
του από 9/8-30/9/1955 Β.Δ. και το
άρθρο 128 του υπ' up. 8/73 Ν.Δ.
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέρχονται στην Τεχνική Υπηρε
σία του Δήμου για να Ράβουν γνώση
της προτεινομένης τρυ,,υποίησης και
να υποβάλλουν σε 15 μέρες από της
επομένης της δεύτερης δημοσίευσης
αυτής της ανακοινώσεως, τις ενδεχό
μενες ενστάσεις τους.
Ο Δήμαρχος Βέροιας
ΚΩΝ. Ζ λ Μ Π Ο Υ Ν Η Σ

ΓΓΑΛΙΑ - ΚΑΜ ΕΡΟ ΥΝ <Α όμιλος)

•
«ΑΛΛΟΥΣ ήρθαμε νο δούμε,
άλλος μυς ξετρέλανε, ενώ π-αράλληλα μας ενθουσίασε και κάποιος δεύτε
ρος παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ». Τα λό
για αυτά ειπώθηκαν από τον ποδο
σφαιριστή της ΡΟΔΟΥ Χριστοφορίδη που παρακολούθησε τον αγώνα
συντροφιά με τον βοηθό προπονητού
της ομάδος του σμαραγδένιου
νησιού.
Διευκρινιστικά σημειώνουμε ότι
οι παίκτες που ήρθαν να όούν είναι ο
Ελευθεριάδηο και ο Τακίδης (Νο 4)
του ΕΟΡΔΑΪΚΟΥ, ενώ αυτός που
τους ξετρέλανε και εκείνος που τους
ενθουσίασε είναι ο Μπάμπης Ακριβο
πουλάς και ο Γιώργος Μίλης αντί
στοιχα.

Π

Κάθ€ μέρα λ€ΐτουργ€ί
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖ Ο Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι

L
Κάθε βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

Ν. Ζ Η Λ Α Ν Δ ΙΑ (ΣΤ

όμιλος)
ΚΓ αυτό το παιγνίδι θα αρχίσει στις
10 το βράδυ στη Σεβίλλη χωρίς
ελληνική τηλεοπτική κάλυψη. Η
γιουγκοσλαβική τηλεόραση θα δείξει
όμως φάσεις μετά από τις φάσεις του
αγώνοε Ιταλίας Καμερούν.

W*ÍiíW¡^
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Κ Α Ι'
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ό μ ε ν α

Από τον αγώνα της Βέροιας

ΜΕ 2 4 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ 13ο ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΜΑΔΡΙΤΗ 22 (ΑΠΕ)
0 Βραζιλιάνος πρόεδρος της
ΦΙΦΑ, Γιοάο Αβελάνζ, σε νέα
συνόντησηπου είχε με τους δημο
σιογράφους, επανέλαβε ότι το 13ο
Μουντιάλ θα γίνει με τη συμμετοχή
24 ομάδων, παρ' ότι ο θεσμός
αυτός δέχθηκε αυστηρή κριτική,
ύστερα μάλιστα από την νίκη των
Ούγγρων με 10-1 στο παιχνίδι τους
με το Ελ Σαλβαντόρ.
Ο ηγέτης του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου, στη νέα του αυτή
συνάντηση με τους δημοσιογρά
φους, αποκάλυψε ότι σε περίπτωση
που μέχρι τον Ιούνιο του 1984 η
Κολομβία δεν έχει δώσει εγγυήσεις
για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στην υποχρέωση που έχει
αναλάβει από το 1978 για τη διορ
γάνωση του 13ου Μουντιάλ στη
χώρα της το 1986, τότε οι αγώνες
θα γίνουν στη Βραζιλία, η οποία, μέ
σα σε 24 μήνες, έχει τη δυνατότητα
να ετοιμαοθεί για να διοργανώσει
τους αγώνες tou παγκοαμίου
κυπέλλου.

★ * *
Οι Αγγλοι φίλαθλοι είναι οι πιό
άγριοι από όλους τους ξένους, που
αυτές τις μέρες «φιλοξενούνται»
στην Ισπανία με την ευκαιρία του

i

I

Εκδότες

m
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»

.

ΑφΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.

ΑΘΩΟΣ Ο
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟ Σ

(Εδέοσης ϊ ]

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

λους. δεύτερο τέταρτο και πέμπτο.
Αλγερία - Χ ιλή στον δεύτερο όμιλο
στις 1815 από το Οβιέδο χωρίς
τηλεοπτική κάλυψη, Γαλλία - Τσεχο
σλοβακία (Λ όμιλος) από το Βαγιαδολίδ στις 18.15 με τηλεοπτική κάλυ
ψη απ' ευθείας από την ΕΡΤ.
Ονδούρα Γιουγκοσλαβία στις 10
το βράδυ από την πόλη Σαραγόσα,
παιγνίδι του πέμπτου ομίλου που θα
το δείξει απ' ευθείας η γιουγκοσλαβι
κή τηλεόραση.

(Γ

Ο αγώνας αυτός θα αρχίσει στις 10
τα βράδυ και οι ομάδες θα βρεθούν
αντιμέτωπες στο γήπεδο της πόλης
Αλικάνττ. Θα μεταδοθεί ζωντανό το
μάτς από την ΥΕΝΕΔ.
Β Ρ Α Ζ ΙΛ ΙΑ

Τρίτη αγωνιστική μέρα για τις

ομάδες που απαρτίζουν τους ομί

παγκοσμίου κυπέλλου.
Προχθές δημιούργησαν νέα
επεισόδια στην πόλη Σόνταντέρ,
όπου κατάστρεψαν μιό ολλανδική
και για γαλλική σημαία.
' Ετσι, ο ισπανικός τύπος αναφέ
ρει ότι η επιδρομή τους δεν όιαφε. ρει από αυτή των ορδών του Α ττί
λα...

•
Στο ημίχρονο του ιιγώνα έγιν»
η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς
της Βέροιας. Τον λαχνό τράβηξε ο
επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλάθλων κ. Δ. Βλαχόπουλος, ο δε
τυχερός αριθμός είναι ο 827. Θα πρέ
πει να σημειωθεί όπ το μπλοκ με τον
αριθμό αυτό πουλήθηκε από την
Τράπεζα Πίστεως.
•
Μετά το 2-0 οι φίλαθλοι άρχι
σαν να αποχωρούν από ίο γήπεδο
προκειμένου να δούν από την τηλεό
ραση τον αγώνα Αγγλίας
Τσεχο
σλοβακίας. Τελικά όλοι αυτοί που
δεν ήταν και λίγοι, βγήκαν ζημιωμέ
νοι μιά και η ΒΕΡΟΙΑ μετά το γκόλ
ιιυτύ ήταν φανταστική.
•
«ΕΛΑ Βραζιλία» ακουστή«
ναφωνάζιπ ο Χατζάρας προς τους
συμποίκτες του, εννοώντας φυσικά
να ακολουθήσουν τον ρυθμό «ον
Νοτιοαμερικάνων
άσσων
τον
φούλτ-μπώλ,
•
Μέσα από τον αγωνιστικό χώ
ρο παρακολούθησαν τον αγώ-vu ο
πρόεδρος της ΒΕΡΟΙΑΣ κ, Λέκκας t
αντιπρόεδρος κ, Νέγκας kui ο αρχή
γός του ποδοσφαιρικού τμήματος κ.
Τιμήνης οι οποίοι μετά την λήξη 6 ί\
έκρυβαν τον ενθουσιασμό τοος για
την ωραία απόδοση της ομάδος τους

Από τον αγώνα της Ναούσης
•
Το πρωΐ της Κυριακής ανεχώ
ρήσε η αποστολή της Ναούσης για
τον Βόλο, ενώ την συνόδευαν ο έφο
ρος κ. Μπέκας και ο πρόεδρος κ. Ν ί
κου συντροφιά με την σύζυγό του
•
Σε καφετηρία στην παραλία
του Βόλου όπου κάθισε η ομάδα πριν
αναχωρήσει για το γήπεδο, οι παίκτες
το ρίξανε στα «ανέκδοτα» ενώ το πιό
ωραίο το είπε α προπονητής κ. Γίάν-

ιζης·

•
Γύρω στις 4.30 μ.μ. έφθααε
στην Ν. Ιωνία η ομάδα της Ναούσης.
ενώ μερικοί κακοί φίλαθλοι προσπα
θούσαν να τους απειλήσουν με ακο
τανόμαστες φράσεις.
•
Για μιά ακόμη Κυριακή αγω
νίσθηκε η ομάδα με προβλήματα,
αφού απούσιαζαν οι Παρίζας. Αγγου
ράς και Παπαδόπουλος, που ενώ
ήταν παρών, αγωνισθηκε για λίγο
διάστημα στο β’ ημίχρονο.
•
Γνωστός ο διαιτητής κ. Ορνεράκης από την Κρήτη, αφού στο
περασμένο πρωτάθλημα έπαιξε την
Νάουσα με τα Γιαννιτσά.
•
Τα είπαν για λίγο ο Σφυντη-

λάς και Παπέτας. αφού γνωρίζοντια
από τον ΕδεσοαΓκό, όταν ο νεαρός
τερματοφύλακας έκανε προπονήσεις
με την τοπική ομάδα.
•
Για δεύτερη φορά η Νάουσα
κατέβηκε με 13 ποδοσφαιριστές, ενοι
αγωνίσθηκαν οι 12 και έμεινε ο τερ
ματοφύλακας Βαρζάκας.
•
Σώθηκε κσι παρέμεινε στην Β
Εθνική κατηγορία η Νίκη Βόλου,
που στο ξεκίνημα του πρωτάθλημά
τος αισιοδοξούσανε γτα την πρώτη
θέαη.
•
Μέσα σε φιλική ατμόσφαιρα
τελείωσε το παιχνίδι, ενώ οι παίκτες
της Νίκης ευχόταν στους Νοου
σαίους .καλή επιτυχία» με tuv Μακι
δανικό, για vu ξαναβρεθούν την και
νούργια χρονιά στο νέο μαραθώνιο
της Β' Εθνικής κατηγορίας.
•
Παρ' όλο που επιθυμούσανε οι
παίκτες της Ναούσης να δούνε τα
παιχνίδι από την T.V. για το παγκό
σμιο κύπελλο δεν το κατόρθωσαν,
αφού όταν αυτοί έφθασαν στην
Νάουσα, αυτό τελείωσε.

NIK. ΤΖΙΜ.

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες

χ ρ η ς τ ο ς π α τ ^ικας

Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα

- ΣΑΛΒΑΔΟΡ

•
Η αφόρητη ζέστη απο την μιά
πλευρά, η μετάδοση από την τηλεό
ραση του αγώνα Αγγλίας - Τσεχο
σλοβακίας από την άλλη, καθώς και
τεί στο Χαϊδέρι. Νομίζουμε πως ήταν
η έλλειψη βαθμολογικού ενδιαφέρον
λάθος και μάλιστα μεγάλο της τεχνι
τος, είχαν σαν αποτέλεσμα την περιο
κής ηγεσίας που δεν τον συμπεριέλαρισμένη προσέλευση των φιλάθλων.
βε στην ελλειπή αποστολή της ομά
•
Από τους 16 της Βεροιώτικης
δος. ώστε να πάρα ο οτρατευμένος
αποστολής έμειναν τελικά εκτός
παίκτης το πριμ των αναπληρωματι
αυτής ο Γκέσιος που ένοιωθε ενόχλη
κών που θα ήταν γΓ αυτόν ένα καλό
ση στο πόδι του, καθώς και ο στραχαρτζιλίκι.
τευμένος Αδαμόπουλος που δεν του
•
Ο ι λεύκες που είναι κοντά στο
εξαοφαλίσθηκε άδεια. Έ τσι στο φύλ κυλικείο φιλοξένησαν κάτω από την
λο αγώνος δηλώθηκαν μόνο 14 παί τόσο ευχάριστη, για την εποχή δρο
κτες.
σιά τους πάρα πολλούς φιλάθλους, οι
•
Παρά·" στον αγώνα ήταν και Ο οποίοι «στριμώχθηκαν» στην κύριο
Σάκης Γιαννουσόπουλος που υπηρε- λεξια στην κερκίδα εκείνη.

Διευθυντής

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ

Α Ρ ΓΕ Ν Τ ΙΝ Η
όμιλος)«·

α ρ α λ ε ιπ

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
,ιρυτης

Στην πόλη του Βίγκο θα γίνει το παι
γνίδι αυτό και θ' αρχίσει στις 18.15
χωρίς ελληνική τηλεοπτική κάλυψη.
Αντίθετα η γιουγκοσλαβική τηλεόρα
ση στις 10 το βράδυ θα δείξει φάσεις
από τον αγώνα.

ΤΑ Α Υ Ρ ΙΑ Ν Α
Π Α ΙΓ Ν ΙΔ ΙΑ

Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
ΤΟΥ ΡΗ ΓΚ Α Ν

(Ρ, φ ε ρ ρ α ίο ιι 6)

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράιους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Ο Υ Α Σ ΙΓΚ Τ Ο Ν 22 (ΑΠΕ1

Μητροπόλεως 72

Τηλ. 2 3 1 3 7
29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών

όρχ.

1500

Σωματεΐων-Συλ

λόγων-Γ Π.Ε
νοτήτων
Α Ε . και ΕΠΕ

όρχ. 2000
όρχ 3 0 00

Λιβρών - ςυιονιομω»
Ε.Γ.Σ
Τραπεζών
δρχ 4000
•
Χειρόγραφα '¿πΡοσΙΤαδμεΥο
ή όχι δεν επιστρέφόνται

Το δικαστήριο των ενόρκων έκρι
νε αργά προχθές το βράδυ αθώο τον
Τζών Χίνκλεϋ για την απόπειρα
δολοφονίας ιου προέδρου Ρήγκαν
πριν από 16 μήνες λόγω φρκνοβλάβειας.
Οι ένορκοι, επτά γυναίκες και
πένιε άνδρος δέχθηκαν τον ισχυρι
σμό της οπερασιάσΒως ότι υ Χ ιν κ λ ιΛ
ήταν ονβύθονος.γκ* τις πράξεις «>υ
στις 30 Μαρτίου 1981 γιατί, κατά τον
I
νόμο, ήταν φρενοβλαβής.

Μικρές Αγγελίες
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θεο/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. ιηλ
225Β6 Βέροια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα <»0.000 8ρχ. τον μήνα. ΙΙληροφορίες στο τηλέφωνο 26.511. ώρες εργάσιμες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δ.Χ.
μικτό βάρος 25 τ. μαζί μ« την αδεια ή ενοικιάζειm η άδεια και
πωλείται το αυτοκίνητο. Πληρ, ιηλ. 03 3 1 -6 2 6 1 4 .

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ
Ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται κπι η ψησταριό. Σταδίου 119
ιηλ. 62325 και 26572 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψΟΡΤΗΓΟ
\Λ Α Ν. 13215 οε imAu καλή καιύπτααη ΓΜπρ· «ü* 2 4 7 8 4
28 Αλεξάνδρεια και 82911 '

» π

Ο ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΜΑΧΟΥΣ

Ξ α ν ά ρ χ ισ ε ο π ό λ ε μ ο ς σ τ ο

Μεγάλες φάλαγγες «σραηλτνών
αρμάτων ράχης «χνούνται αττά χβές
προς βορράν. με κατεύθυνση τη
Βηρυτό, χνύι ηολλσπλασ·άζονται ο«
Φόβοι γίο μιο νέα φονική μάχη μέσα
στην Ιδιο τη λιβανική πρωτεύουσα.
Ολόκληρη την ημέρσ χ θ ές οι δυτι
κές. μουσουλμανικές συνοικίες της
πάλεως βομβαρόίζοντο ανηλεώς
οπό ΤΟ ισραηλινό (και ίσως και το
χριστιανικό) πυροβολικό «οι δεκόδες νέοι νεκροί και τραυματίες
προσετίθοντο στις εκατόμβες των
προηγουμένων θυμάτων ενώ πανι
κόβλητοι οι Λιβανέζοι προσπαθούν
νσ διαφύγουν προς την κστεχόμενη
από τους φαλαγγίτες ανατολική
Βηρι/τό.
0 κ. Μπέγκιν στη χθεσινή τρίω 
ρη ιδιαίτερη συνομιλία του με τον
Πρόεδρο Ρήγκσν. φαίνεται ότι
κατόρθωσε να πείσει τον Αμερικα
νό ηγέτη γιο την ανάγκη νσ υποστη
ρίζει το Ισραήλ στην σημερινή πολι
τική τα υ εκστρατεία γιατί μόνον η
επΓ τυχϊα της μπορεί να εξαλείψει την
π α λ α ισ τιν ια κ ή α π ε ιλ ή

Είναι χαρακτηριστικό εν προκεκ
μένω ότι μετά τη συνομιλία αυτή, ο
Πρόεδρος Ρήγκπν έσπευαε να τόνι
σε» με έμφαση ότι η αμερικανική
κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως την
ισραηλινή αξίωση για την αποχώρη
ση όλω ν των ξένων στρατευμάτων
από τον Λίβανο και τον σχηματισμό
μιας ισχυρής αυτοδύναμης και ανε
ξάρτητης κυβερνήσεως στην χώρο
αυτή
Ο κ Μπέγκιν επιστρέφει σήμερα
στην Ιερουσαλήμ και οι επόμενες
48 ή 72 ώρες θ ' ονοδκιχθούν απο
φασιστικές γιό την πορεία των
γεγονότων o rq v ΛΙβσνο. Η άσκοπη
πάντως και αποσπασματική δραστηριότης μερικών Παλαιστινίων κομμάντος που σκότωσον τρείς Ισραηλινσύς στρσηώ τες μιας περιπόλου
(και η ανόη ίη διαφήμηση της ενέδρας αυτής από τον Γιασέρ Αροφότ)
πρόσφερε στους Ιοραηλινούς μια
πολύτιμη δικαιολογία για να παρα
βιάσει «ντεφάκτο» την ανακωχή
που έχουν αποδεχθεί και να συνεχίσουν ολόκληρη την χθεσινή ημέρα
τον φονικά βομβαρδισμό των δυτι-

κων. μωομεθανικών και παλαιστι
νιακών συνοικιών της Βηρυτού-

Η ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΑΦΑΤ
Από την πλευρό τους οι Παλαι
στίνιοι συνεχίζουν το απελπισμένο
παιχνίδι της αδιαλλαξίας και χθές ο
Γ ιασέρ Αροφότ σπέρριψε την πρό
ταση του Αιγυπτίου Προέδρου να
εγκατασταθεί μια εξόριστη παλαι
στινιακή κυβέρνηση στο Κάιρο.
0 Αροφότ διακήρυξε και πάλι
χθές ότι οι Παλαιστίνιοι θα πολεμή
σουν μέχρι την τελική νίκη και οι άν
θρωποί του προσπαθούν να εξα
σφαλίσουν με παρακλήσεις και
απειλές την ανοχή και την υποστή
ριξη των λιβανικών κυβερνήσεων
στα σχέδιά τους να καταστρέψουν
την Βηρυτό, μετατρέποντάς την οε
«νέο ΓτόλινγςρανΓ»
Οι ηγέτες του Λιβάνου προσπα
θούν ν' αποτρέψουν μια τέτοια
καταστροφή και την σ φ α Ά των
χιλιάδων αθώων κατοίκων της
Παλαισπνοκρατούμενης
Βηρυτού
αλλά οι προσπάθειες τους αυτές
προσκρούουν στην αλληλεγγύη των
Μουσουλμάνων Λιβανεζων προς
τους Παλαιστινίους που θεωρούν
ται περισσότερο δικοί τους από
τους Χριστιανούς Λιβσνέζους με
τους οποίους αληλοσυγκρούονται
οπό πολλών ετών.
Η Ισραηλινή αδιαλλαξία και η επι
θυμία ταυ Μπέγκιν να ολοκληρώσει
την νίκη του.και η αντίστοιχη αδιαλ
λαξία της απελπισίας των Παλαιστι
νίων οδηγούν πλέον αε μια νέα φά
ση δ ιφ ω ν ιώ ν ανοθεωρήαεως αν
όεν υπάρξει ως εκ θαύματος μια
πολιτική Αχιση.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΠΕΓΚΙΝ
Οι μακρές φ ά λ ο γ ν ς των ισραηλινών τάνκς που από το Νταμούρ
προωθούντο προς βορρά στο κρά
σπεδα της Βηρυτού δείχνουν την
αποφασιστικότητα του Μπέγκιν και
του υπουργού αμύνης Σαρόν να
εξαοφαλίσουν την «ολική νίκη* απέ
ναντι των Παλαιστινίων. Ερωτημαιικό υπάρχει ως προς τη στάση της
Συρίας μετά την ήττα που υπέστη-

Β ό μ β ες α χ ό ιαραηλι\·ά α ερ ο η λ ά ν α (εθ εμ ελιώ ν ο υ ν κτίρια σ τ η ό υ τικ ή Β ηρυτό.
σαν τα Συριακά στρατεύματα την
προπερασμένη εβδομάδα από τους
Ιοραηλινούς. Τις τελευταίες δέκα
ημέρες όμως - αφ' ότου ίσχυσε η
Ισραηλινοσυριακή ανακωχή - η
Συρία έλαβε μεγάλες ποσότητες
νέου υπερσύγχρονου πολεμικού
υλικού κυρίως αεροπλάνο και
πυραύλους και ενισχυμένη προφα
νώς από ουτό η Δαμασκός μίλησε
και πάλι αργά τη νύκτα για «νέο πό

λεμο που μπορεί νο εκραγε. από
στιγμή σε σπνμή»
Η ΣΥΡΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
Η Συμιακή κυβέρνηση προειδο
ποίησε χθές «Η Αμερικανό - Ισραη-

ΤΡΟ ΠΟ ΠΟ ΙΕΙΤΑΙ Ο Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Ο Σ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Συνέχεια από την 1 η
ειδική επιτροπή, που θα ασχοληθεί
με το θέμα,

Γιορτή Κερασιού στό Ροδοχώρι
Από τις τροποποιήσεις του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα,
που έγιναν μετά τις τελευταίες επα
φές της ηγεσίας του υπουργείου
εσωτερικών με την ΚΕΔΚΕ μπο
ρούμε να αναφέρουμε ωςχσρακτηΡίοπκές την,αλλαγή της ονομασίας
του βοηθού δημάρχου οε άντιδημορχο καθώς και την κατάργηση
ταυ ελέγχου ' σκοιιιμότητας του

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 22 ΙΑΠΕΙ
-Γ ιορτη κ ερα σιού· Οργανώθηκε στό Ροδοχώ ρι Ν αούσης, γιύ δεύτερ η
σ υ νεχό χρονιό ό π δ τόν πολιτιστικό σύλλογο Ρ οδοχω ρίου
Ι τ ή γιορτή πού διήρκεσ ε ίν α τρι
ή μ ερ ο πήραν μ έ ρ ο ς χορ ευτικ ό σ υ γ
κροτήμ ατα από δ ιά φ ο ρ ες π ερ ιο χ έ ς τής
Δ υτικ ή ς Μ ακεδονίας καθώς καί τό το
πικό χο ρ ευτικ ό συγκρότημα π οντι
ακών χο ρ ώ ν. Λ ειτούργησαν έκθεση

ζω γραφ ικής καί θιτρόϊγ ντόπιων καλλι
τεχνώ ν
ι
Στήν φ ω τογραφ ία μιό γιογιό που
πεοιμένει νό μοιράσει τό ποντιακό φ α 
γ η τό χα θ Ιτς με δ ύ ο μικρούς τού τ ο π ι
κού χορευτικού συγκροτήματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΙΝΠ)
Όπως Φθίνε »οι υπάρχουν δυο
διαφορετικά είδα εμφράγματος Τα,
πρώιμο έμφραγμα που προσβάλλει
συνήθω ς άτομα νυρω στα 50 τους
χρόνια και το έμφραγμα που παρου
σιάζεται σε προχωρημένη ηλικία,
ϊυνκρ ιπ κό στοιχεία αττό διάφορες
χώρεζ
αναφορικό
με
πρώιμο
εμφράγματα σε άτομα μεταξύ 45
κο· 54 ετών, οδήγησαν σε απρόο
πτες διαπιστώσεις Οι Αμερικάνοι
π χ. πεθοίνουν στην ηλικίο αυτή από
εμφράγματα σε διπλάσιο περίπου
ουιθμό από άτι πολίτες της ομον··ννοιακης ι «ρχιοννας συγκεκριμέ
να 3 8 8 «ηί ΙΟΟΟΟα Στην βορεινή
φινλανδία επί 100.000 κατοίκων οι
θάνατοι από εμφράγματα στην ίδιο
ηλικία φθάνουν τους 421. Αντίθετα
στην
ομοσπονδιακή
Γερμανία
κυμαίνονται γύρω στους 159. στην
γειτονική Ελβετία στους 133. «Με
το στατιστικό αυτά στοιχεία βρισκό
μαστε φυσικό σε πλεονεκτική θέ
ση» σνέφερε ο καθηγητής Ντόνατ
κστό την διάρκεια επιστημονικού
συμποσίου που έγινε πρόσφατο στο
Αμβούργο επ' ευκαιρία των δέκο
χρόνων του
«Μοντέλλου του
Αμβούργου για την αποκατάσταση
ατόμων που έχουν πάθει έμφραγ
μα» Φυσικό οι προσναφερθέντες
αριθμοί δε» αλλάζουν τίποτα στην
γ«νική διαπίστωση, ön ενώ στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο
οριθμός των θπνάτων βπά εμφράγ
ματα μειώνεται στην ομοσπονόιοκή
Γερμανία αυξάνει συνεχώς. Σε τελ ι
κή ανάλυση σημασία έχει κατά πό
σον ένα άτομο προσβάλλεται από
έμφραγμα όταν είναι 50 ή 70 ετών
Κο τούτο γιατί «δεν ενδιοφέο*1οπό
ποιο ιιρρώςπεια αλλά σε ποιά ηλικία

πεθαίνει ένας άνθρωπος», όπως τό
νισε σχετικό ένας άλλος καθηγητής
από το Βερολίνο Εδώ θο πρέπει νο
ληφ θεί un' όψη. ότι πολλοί συνάν
θρωποί μας μόνο μετά το πρώτο
τους έμφραγμα αποφασίζουν να κό
ψουν το τσιγάρο, να όιατρέψονται
πιο υγιεινό «αι νο κινούνται περισοότερο ώστε να αποφύγουν κατά
το δυνατόν μια δεύτερη προσβολή.
Στην διάθεση τού «μοντέλλου .του
Αμβούργου» που αποβλέπει όπως
είπαμε στην αποκατάσταση των
κσρόιοποθών. βρίσκονται σήμερα
100 γιατροί που προσφέρουν αμιο θ ί τις υπηρεσίες τους και που
ασχολούνται με την αποκατάσταση
1000 περίπου καρόιοπαθών Και
όμως μέχρι σήμερα μόνο 10% των
καρδιοπαθών που έπαθαν έμφραγ
μά, καταφεύγουν στο εν λόγω Κέν
τρο μετό την έξοδό τους σπό το
Νοσοκομείο και την βασική περίοδο
ανορρώσεως. Οι ολιγάριθμοι αυτοί
όρρωστΟΓΚερδίζουν ωστόσο πολλά
σε όπ αφορά την ποιότητα ζωής. Ή
συνεχής
παρακολούθηση
και
ίκγύμ νσσ ή,ιοϋς κΟνει ανθεκτικώτέ
ρους «οι ήδη μετά τρεις ή τέσσερις
μήνες εμ περισσότεροι μπορούν νο
επιστρέψουν στις δουλειές τουςΦυσικό δεν είναι δυνατόν νο λεχθεί
ακόμα, αν η παραπάνω αποκατά
σταση οδηγεί και αε ανάλογη παρά
ταση της ζωής αλλά σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία, μειώνει «ατά
50% τουλάχιστον τους κινδύνους
δευτέρου εμφράγματος Το Γΐηΐά-,
δείγμα
ro ii ' (ιμοντέλλου
Αμβούργου» ακολούθησαν εν τω
μεταξύ και άλλες. Πόλεις της Γερμα
νίας σ ης οποίες λειτουργούν ήδη

4 0 0 περίπου κέντρα οποκαταστάσεως καρδιοπαθών.

λινή ωμή στρατιωτική επέμβαση
εσον Λίβανο κλιμοκωνεται τώρα και
δημιουργεί τον κίνδυνο μιας νέας
πολεμικής συρράξεως που μπορεί
να επεκταθεί ταχύτατα και να
εμπλέξε, πολλούς σης εχθροπρα
ξίες»
Η προειδοποίηση αυτή δια,υπώθηκ,ε μετό την χθεσινή μακρά συνε
δρίαση του υπουργικού συμβουλίου
στην οποίο ο υπουργός Αμύνης
στρατηγός Τλάς εκανε ανάλυση της
στρατιωτικής καταστασεως «οι ο
υπουργός των Εξωτερικών κ. Χαντόμ. εξέθεσε την γενικώτερη θέση
του Λιβανικού και τις πιθανές εξελί
ξεις στον διπλωματικό τομέα

Στους πο> κροιρικούς αγώνες
για το πρωταυκημα της Β" Εθνικής
κατηγορίας που θα γίνουν την
Κυριακή, οι όιοσητές που κληρώθη
καν για τους αγώνες του Βορείου
Ομίλου είναι οι εξής
Πανθρακικός-Βέροια Σούφερης
(Αθήνας).
Νάουσσ-Μακεδονικός
Βασι
λείου (πειραιό).
Επανωμή-Καλαμαριά
ΛουΤζος
Αρ. (Αθήνας)
Αγροτικέ«; Αστέρας-Γιοννιτοά
Γιαννακόπουλος (Αθήνας)
Εορόαίκόζ-Ξάνθη
Αϊβσζίδης
(Ηπείρου)
Ολυμπιακός
Βόλου Καρδίτσα
Κτότσης (Πειραιά)
Αχαϊκή-Τοξύι ης *
Ρεμούνδος
(Πειραιά)
Τρίκαλα Νίκη
Κυριακόπουλος
(Λακωνίας)
Πιερικός· Κοζάνη
Βασιλείου
(Πειραιά).
Αριδα(ρ-)<ιΑκισιακός Μπαμπανιώτης (Ευβσίαςί
•
Εξάλλου στον αγώνα του
νοτίου ομίλου μεταξύ των ομάδων
Βύζαντος Μεγάρων
Πονοπωλικού, κληρώθηκε νο διευθύνει ο
Βεροιωτηζ διαιτητής Α Εθνικής

Κώστας Τσιλαγιάννης.

νομάρχη και οτ»ς περιπτώσεις των
δημοτικών επιχειρήσεων
Μ ε το ,πρστεινόμενο νομοσχέ
διο - όπως τονίζεται στην εισηγητι
κή εκθεση - η κυβέρνηση στοχεύει
σε άμεσες βελτιώσεις και προσθή
κες του δημοτικού και κοινοτικού
κώδικα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Θέμα νέας μελέτης
ΑΘΗΝΑ, 22 (ΑΠΕΙ
Για τις 39 δημόσιες βιβλιοθήκες
της Ελλάδας, που εποπτεύονται οπό
το υπουργείο Πολιτισμού κοι Επι
στημών υπάρχουν όέκο τουλάχι
στον νομόί κάι μάλιστα αναχρονι
στικοί με πλήθος κενών και αντιφά
σεων που αποτελούν τροχοπέδη
στη σωστή με το σύγχρονα κριτή
ρια. λειτουργία τους.
Αυτό
υπενθύμισε
χθες η
υπουργός Πολιτισμού κοι Επιστη
μών κ. Μελίνα Μερκουρη κηρύσ
σοντας στο πνευματικό κέντρο του
Δήμου Αθηναίων την έναρξη της
τετραήμερης συσκέψεως εργασίας
των προϊσταμένων των βιβλιοθη
κών αυτών.
Στόχος της συσκέψεως είναι η
εξέταση των προοπτικών για μιό
συντονισμένη βελτίωση της λε·
τουργίος των δημοσίων βιβλιοθη
κών.
Η υπουργός τόνισε ακόμα
- Οι προσπάθειες μας στοχεύουν
νο λλάξει ριζικό, νο εκσυγχρονισθεϊ
και να αποκτήσει λειτουργικότητα
το καθεστώς των βιβλιοθηκών και
των λοϊκών αναγνωστηρίων της
χώρας μας.
Και πρόσθεσε:
κΓ ια τη σοσιαλιστική
μας
κυβέρνηση η πολιτισμική καλλιέρ

γεια και η άνοδος του μορψωπκον
επιπέδου του λαού μας. αποτελού»
επείγουσες προτεραιότητες ΑιΡ®
σημαίνει ότι οιθεσμοί πού διέπον
το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη
σκονται στο επίκεντρο του προβλη
ματισμού μας. Έχωχαρακτηρίσ*|Τ0
βιβλίο σαν «το πρώτο όπλο 1|η
αΑΑογής»
Τα θέματα που θα απασχολή
σουν την τετραήμερη ούακεΥ"
στην Αθήνα των προϊσταμένων Τ*,ν
βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν:
— Οργανικά:
Ανασύνταξη τ'“ν
οργανισμών των βιβλιοθηκών ψ“
τον καθορισμό: ΑΙ Των υποΡ*σιω'|
που προσφέρανται στον πολίτη, ΒΙ
Των προσόντων και τη διαβάθμΌ”
του προσωπικού σε «λόδους
βαθμούς και ειδικότητες.
Οργανωτικά: Σύνταξη «ανονσμού λειτουργίας των όπμθάήύν
βιβλιοθηκών σε ενιαία βάση. ^
εφαρμογή των διεθνών προτύπων
προσαρμοσμένων στην ελλην·ή
πραγματικότητα.
Μετεκπαίδευση - ενημέρώ°η
του προσωπικού που ηδη υπηρετό
σε συνεργασία με τουπουΡΚ**0
Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ο ^ '
γκη ταχύρυθμης ενημέρωσης του
ήδη
εμπειρικά
εκπαιδευμένο«
προσωπικού στις νέες τεχνικές *01
μεθόδουςΙ.

ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ. 22 (ΑΠΕ)
Τα πρόνραμμο ίδρυσης και λει
τουργίας βιόμηχανικών σφαγείων
και κρεαταγορών Θα μελετηθεί με
νέα τεχνικοοικονοβικά και παραγω
γικά κριτήρια από ομάδα εργασίας
την οποία συγκρότησε με απόφασή
ταμ ο υπουργός Γεωργίας κ Κ.
Σημίτης.
Η ομάδα αυτή θα ασχοληθεί
υπό την άμεση επίβλεψη του κ.
υπουργού, με την αντιμετώπιση
όλων των προβλημάτων που συν
δέονται με τη δημιουργία ενός σύγ
χρονου δικτύου βιομηχανικών σφα
γείων και κρεαταγορών.
Ειδικώτερο, το έργο που ανατί
θεται στην ομάδα εργασίας είναι:
1 Η χωροταξική κατανομή των
μονάδων αυτών.
2. Η μελέτη της όυναμικότητάς
τους.
3. Η ιεράρχηση της σειράς
Ιδρυσης της κάθε μονάδας.
4 Η εξεύρεση και η δημιουρ

για των καταλλήλων συλλο
γικών φορέων ίδρυσης και
λειτουργίας των μονάδων.
5. Η μέριμνα για την ανάθεση
εκπόνησης των απαραιτή
των μελετών (τεχνοοικονουικών και τεχνικών).
6. Η αντιμετώπισης της χρημα
τοδότησης
7 H
γενικότερη
επίβλεψη
κατασκευής και εξοπλισμού
των βιομηχανικών σφα
γείων και κρεαταγορών.
8, Η αντιμετώπισης του προ
βλήματος της λειτουργίας
των μικρών αντιοικονομικών μονάδων.
Στην ομάδα εργασίος μετέχουν
και συντονίζονται για πρώτη φορά
όλοι οι αρμόδιοι Φορείς του υπουρ
γείου Γεωργίας και της ATE οι
οποίοι έχουν αποφασιστική γνώμη
κοι αρμοδιότητα στην εφαρμονή
του προγράμματος.
Οι αρμόδιοι αυτοί φορείς του

υπουργείου Γεωργίας και της *ΤΕ
για νο φέρουν σε πέρας το ίΡΥ°
τους θα συνεργασθούν επίσης, ο1*'
νό με τους νομάρχες, τις πεΡ'Φ6'
ρειοκές υπηρεσίες τους συνετο'Ρ''
σμούς τους αγροτικούς σύλλογο«4
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η ΰπορξη σύγχρονου δικτύΟ"
βιομηχανικών σφσνείων και κρ(°
ταγορών θα συρβάλει σ την σνάτΠ«'
ξη της κτηνοτροφίας, στην εξσσφΡ"
λιση ικανοποιητικού εισοδήμ**’®^
στους κτηνοτρόφομς κοι στην εξ*ί"
γίανση του κυκλώματος της εμά0'
ρίας του κρέατος των πρίόντων
των παραπροϊόντων του.
Η
δημιουργία
σύγχρονέ
δικτύου βιομηχανικών σφαγείων κ«1
κρεαταγορών οποτελεί ονάγΚΠ πΰ“
έχει επισημανθεί στη χώρα μσςοπί’
τις αρχές της δεκαεπας του Ιθε®'
Απο τότε ακόμα μετακλήθηκαν Κ*
ναι ειδικοί στη χώρα και υπέβαλα^
σχίηκέςπροτάσεΐς.

ΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
Η ΔΡΑΧΜΗ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ
Λέει τώρα ο Δ/τής της Τραπέζης
ΑΘΗΝΑ 2 2 (ΑΠΕ)
Η δραχμή θά διατηρεί σταθερές
τις ισοτιμίες της έναντι των ευρω
παϊκών νομισμάτων και κυρίως του
γερμανικού μάρκου, ενώ έναντι του
όόΑλορίοιΐ θα όιακυμαίνεται ελεύ
θερα στον βαθμό που το αμερικανι
κό νόμισμα θα ανατιμάται ή θα υποτιμάται έναντι όλων των ξένων
νομισμάτων.
Αυτό δήλωσε ο διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γερ. Αρσένης ο. οποίος άφησε σαφώς νο
εννοηθεί ότι yra το άμεσο τουλάχι
στον μέλλον δεν τίθετα ι θέμα να
αλλάξουν οι ισοτιμίες της όραχμής
ρ* το ευρωπαϊκά νομίσματα. Οπως
είπε ύστερα από τις τελευταίες
ανακατατάξεις στο ευρωπαϊκό νομι
σματικό σύστημα που οδήγησαν σε
ελαφρά υποτίμηση τής όραχμής
έναντι του μάρκου και του φιορινιού
και σε ελαφρά επίσης ανατίμηση
έναντι του γαλλικού φράγκου και
της λιρέΓτος. έχουμε φθόσει πλέον
σε μια διάρθρωση ισοτιμιών της
δραχμής τέτοιο, ποι» να μη δημιουρ
γεί πλέον την ανάνκπ άλλων υποτι
μήσεων
Οσον αφορά την ισοτιμία δρα
χμής και δολλαρίου ο κ Γ Αρσένης
επανελαβε ότι δείε πρόκειται περί
υποτιμήσεως της δραχμής, αλλά
ρερί ανστιμήσεως TOU δολλαρίου
έναντι όλων των νορΌμάτων που
οφείλεται στα- υψηλά αμερικανικά
επιτόκια,
στη διεθνή πολιτική
συγκυρία και ιδίως στα γεγονότα

τής Μέσης Ανατολής. Πρόκειται,
όβως είπε χαρακτηριστικά, για μια
δραματική άνοδο του δολλαρίου
εύΰντια όλων των νομισμάτων του
κόσμου, ακόμη και των λεγομένων
οχληρών όπως είναι το μάρκο, το
γιεν κλπ.
Ο κ. Αρσένης πρόσθεσε ότι με τα
σημερινά όεδομένα κανείς δεν μπο
ρεί να προσδιορίσει πόσο θα διαρ
κέσει αυτή η κούρσα του δολλαρίου
Ιάλλοι λένε μέχρι το Σεπτέμβριο
άλλοι μέχρι τέλους τομ έτους κλπ )
Αλλά είναι πιθανόν ότι όπως συνέβει και στο παρελθόν, αργά η γρή
γορα θο αρχίσει νο πέφτει.
Μάλιστα ο κ. διοικητής πρόσθε
σε όπ ο ελληνικός λαός δεν πρέπει
νο καταλαμβάνεσαι από καμμιά πλη
θωριστική ψύχωση, αλλά πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι το δολλόριο
πάντοτε ανεβοκατέβαινε. και όπως
σήμερυ ανεβαίνει με άλματα έτσι
αύριο μπορεί να πέφτει. Ζουμε σε
ένα κόσμο οικονομικής αστάθειας
και κυμαινόμενων νομισμάτων και
θα πρεπει - είπε ο κ. Αρσένης - νπ
μάθουμε να συμβιώνουμε με την
ιδέα των νομισμάτων πυυ η αξία
τους ανεβοκατεβϋίνει.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις απο
τις τελευταίες διακιράνοεις στις ιοοΙιμίες της δραχμής ο κ. Αρσένης »¡πε ότι:
ι - Σχετικά με τον πληθωρισμό οι
επιπτώσεις είναι μικρέςδιότι ναι μεν
αυξάνουν οι τιμές ιω ν εισαγομένων

ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Λένε οι Δικαστικοί
με νο ινές^νό ς μηνάς μέχρι 20 χρό
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ 22 (ΑΠΕ)
νων (μεταξύ κυτών 1580 δικαστικοί),
Ομάδα Τούρκων δικαστικών, με
100.000 πολίτες κρατούνται σή
επιστολή τους προς την εφημερίδα
«φιλελεύθερο·, επιβεβαιώνουν με tu
μερα στις ψολακές.
ττιό μελανά και τραγικό χρώματα, ότ
Δικάστηκαν ως τώρα 43.V86 υπο
θέσεις και ζητήθηκι η ποινή του
πατρίδα τους είναι σήμερα μιό αχέ
ραντη φυλακή.
θανάτου για 3.000 πρόσωπα.
' Οπως αναφέρουν στην επιστολή !
•Ο Μπουλέντ Ετσεβίτ. αναφέρει
η επιστολή, βρίσκεται ξανάi g¡nó
μγτό κρα ,
τους οι Τούρκοι δικηστυοΗ:
ίψΜωπίζει)
ΜΧΜΧΧ) Γιίορχοι εχαον «ηοκι»Ηΐ · :«μτη. Αυτή , ;η φαριί αντιμι
ίκινων. E i .
ο»ι· τα ΤΚλΑμπ? των .δύνι'ιμΟΒν τοινή Φυλάκισης tiv u χρόν
(ιοφαλέίπςί
ναι ντροπή και έγκλήμα να καταστοέκαΜστρέ-* ;
Ολοι του
175 σκοτώθηκαν κιιτη π) όιοιι-, φεται ο ανθός και οι εγκέφαλοι
κεια ανάκρισης
τουρκικού έθνους.
Η χωρά ολόκληρη έχει μετατρα380 τρελάθηκαν στην ανάκριση.
πο σε φυλακή. Η πατρίδα μας στερεί
500 ¿in««« ανάπηροι.
ται κάθε δημοκρατικής διαδικασίας.
200.000 στάλθηκαν σης φυλακές

οεν εχει σύνταγμα, εκλεγμένη βουλή
και κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις.
Στα δικαστήρια οι δικηγόροι δεν
μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστι
κά κανένα, Οποιοσδήποτε νομικός
προσπαθήσει νιί ασκήσει πλήρως το
δικαιώματα του θα εκδιωχθεί από την
αίθουσα του δικαστηρίου. Υπάρχου'
ανεπίσημες'«αι έπίπημες πιέσεις».Τέλι>ς, οι Τούρκοι δικαστικοί
απευθύνουν έκκ λ η σ η ν > ύ ί ύ λ υ ο ς
τους δημοκρατικούς ανθρώπους για
οποιαδήηοτε βοήθεια και συμπαρά
στάση, με οποιαδήποτε μέσα, ώστε να
σταματήσουν τα απαίσια εγκλήματα
της τουρκικής χούντας.

προϊόντων, αλλά από την άλλη
πλευρό αυξάνει η ανταγωνιστικότη
τα των εξαγομένων προϊόντων μας
με αποτέλεσμα να βελτιώνεται το
ισοζύγιο πληρωμών πράγμα που
έχει ευνοϊκές επιδράσεις για την
συγκρότηση του πληθωρισμού.
Αλλωστε ο αγώνας κατά του πλη
θωρισμού θα προσδιορισθεί από
εσωτερικούς παράγοντες βασικά,
δεδομένου ότι η επίδραση από το
εξωτερικό θο είναι μικρή
Τέλος ο κ. διοικητής είπε ότι ο

εξωτερικός δα»»ωμός της χώρς Υ'°
φέτος δεν θο ξεπεράσει το όριο τ'«
1.500 εκατ δολλ που είχε καθοΡ1'
σθεί αρχικό.
ηΑ
0 δανεισμός αυτός θα καλυΦ®41
από το Δημόσια το οποίο ήδη
της Τραπέζης της Ελλάδος συνήΨ*
το γνωστό δάνειο των 550 ί * ° τ
δολλαριων σπό τους δημόσιά«4
οργανισμούς ΙΗ ΔΕΗ διαπραγΡ0'
τεύεται υπό ευνοϊκούς όρους δόν*"·’
20 0 εκατ δολλ.) και αν μείνά«'
υπόλοιπα θα καλυφθούν με ανοίΥ
μστα πιστώσεων από ξένες Τράη4

ζ«ς-

Διακηρύξοις
‘Α νακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 980
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 979
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Πρόεδρος της Κοιν ότηΝ1·
Μελικής διακηρύσσει ότι. ε κ τίθ ε ^'
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνιάβ
με σφραγισμένες προσφορές «θ' Μ4
ποσοστό εκτττώσεως εκπεφροάΡ4'
νο u t ακερυιες μσναοεε επι
εκατόν χωρίς όριο η εκτέλεση ι0 °
έργου «Ασφαλτόστρωση Κοινοί
κών Κοινότητας Μελικής», πρου*’0'
λογισμού όρχ- 1 000.000.
1.000.000
Η δημοπρασία θα γίνει στα ΥΡ°
Η δημοπρασία θο γίνε» στα γρα
φείο της ΤΥΔΚ Νομαρχίας
φεία της ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ημαθίας
στις 6 Ιουλίου 1982 ημέρα ΤΡ |
στις 6 Ιουνίου 1982 ημέρα Τρίτη
και ώρα 12-13.00 ενώπιον της κοι ωρα 11-12.00 ενώπιον γ41
αρμόδιας επιτροπής
¡ί
αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δ ί* τ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
I
εργολάβοι με πτυχίο Α' ιάξεως, και εργολάβοι με πτυχία Α τάξεως
άνω vus έργα οδοποιίας, ως κοι όνω για έργα οδοποιίας ως *
εμπειροτέχνες.
I
εμπειροτέχνες.
Σαν εγγύηση συμμέτοχός ορ*λ ^
Σον εγγύηση συμμετοχής ορίζε
ται το ποσό τών 20 0 0 0 δρχ. που ται το ποσό των 20 .000 δρχ. Μ
θα δοθεί με γραμμάτιο του Τομ*1
θα δοθεί με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακ'κών και Δανείων ή με εγΥ«^ ϊ
Παρσκ 'κών κοι Δανείων ή με ενγυη
'
τική επιστολή αναγνωρισμένης Τρα τική επιστολή αναγνωρισμένης
Μ Ε-Δ.Ε. «ατά 10
πέζης η του Τ.ΣΜ Ε Λ Ε. κατά τον η*ζηΔ ή TWJ
τύπο που ισχύει για το Δημόσιάτύπο που ισχύει γιο το Δημόσια.
Γ ια περισσότερες πληροφάΡ
t Για περισσότερες πληροφορίες
4M εγδιοφερόμενοι ποέπβ νο^ρτει»^ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νο σ'141'
Γΐτ
θύνθν»αι στο γροφείρ της Κοινεπη- θ JVbvYtu cτ α γροίΐιίίό'της Κ οιν® ·^
ιά<. ή της τνΔΚρΗμοθίος σε όλες τις τα ς ή τη ς Τ Υ Δ Κ Ημαθίας σε δλ*<
ι ιι- r i e r à,κοι
n i ΐίιΛΔΓ
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
εργάσιμες ηημέρες
ώρες

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Μελικής διακηρύσσει όπ. εκτίθεται
σε δημόσιο μειοόοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με
ποσοστό ε «πτώσεως εκπεφρασμέ
«ο οε ακέραιες μονάδες ετπ ιοις
εκατόν χωρίς όριο η εκτέλεση του
έρνου «Αγροτικοί δρόμοι Κοινότη
τας Μελικής» προϋπολογισμού όρχ.

Μελική 2 1 -6 1982

Ο Πρόεδρος της Κοπτότητος
A nn Μ n ri littnJLoc

Μελική 2 1 -6 -1 9 8 2
Ο Πρόεδρος ιης Κοινότηταί
Δημ- Μπάμπαλος

J

ΠΕΜΠΤΗ
24
ΙΟΥΝΙΟΥ 1982
Έτος ιόρύσεως 1965
αρ φύλλου 1960
Μητροπόλεως 72 - Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
τΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Η Ο.Τ.Ο.Ε.
ΑΘμΝΑ, 23 (Α Π Ε )

ύπρατείνεται για σήμερα και
'JlJüin η
Vjkta αΠίΡν'° TU)V τΡαΠ£ζ°ύπαλν ύ£ 0Γ,ά
απόφαση
που
Κθημ·μ€
φαση π
ο υ π ή ρ ε το

τ ο εκτελεστικό συμβούλιο
Μί ΟΤΟΕ. Με την Ιδια απόφαση
ojy'.111 yiQ ΤΠ Δεύτερα το πρωί,

Τ|Κ0ΤηΡωσΓ1

αΓΤ° τα νροφεία

"Κ

* αι £πισΚ£Ψ£,<> κλιμακίων
ΕΠαΡχιακές πόλεις ν α τις επόμε" ΙΙιέρες

ικ,

υ£ταξύ, χθες ο εκπρόσωπος
Ομοσπονδίας Ιδιωτι-

(ΦΐετΓα' ^ paneí " u‘JV Υπαλλήλων
τον un * T?*V,VK^ £'Χ£ επαφές με
(θμΓ ,°upy° Συντονισμού κ. Α, ΛόΚ - ‘/ ο ν υπουργό εργασίας κ. A
οη γ Μδνη' Εε σχετική κοινή δήλω4,ι ^ *^Τ0Ε και ΦΙΕΤ αναφέρεται
(πτ^ρί' ^ £νΎκς δήλωσε ότι «άν δεν
5, Ι1Π ει ουσιαστικός διάλογος θα
tg Κ€ί|θεί και πάλι την Αθήνα με
WoJVlK° νρομμστέα της ΦΙΕΤ κ.
ΠροΚ£ιΡ£νου να προσπαθή50()/ ια τΠν έναρξη διαλόγου, που
^
‘ly,í tI£| σε αμοιβαία αποδεκτή
«iduVo ς δ'ένεξηζ μίταζύ 0Τ 0Ε και
ΓΓΌεωγ των Τραπεζών,
Ο'Οε" ° νακο,νωση εξ άλλου της
<0 ονοφέρετσ, μεταξύ άλλων:
ίήΟ *lr‘U£'í που κυκλοφόρησαν ότι
° πΡόεδρος της ΟΤΟΕ κατα%
0£ ομιλία του κατά του κ.
^ υπουργού είναι χαλκευμένες
^«»Ροκοπ ούν στη δημιουργία
όξυνσης».
oü^ t VQI αναγκαία
η δημόσια
Ufo
από τ πν τηλεόραση με
τί»ι<, ° φορ° ότι στις δημοκρατίες
1*4, ρνσζσμένους εκπροσωπεί η
+
των νομικών οργάνων

εφημερίδα του Νομού

0 ΑΗΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ
ΤΟΗ... ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΦΑΠ.
Μ€ λακωνική δήλωσή του!!
Δ ή λ ω σ η - σ ό κ έ κ α ν € ο π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς κ. Α ν δ ρ έ α ς
Π α π α ν δ ρ έ ο υ γ ια τ ο ν φ ό ρ ο α κ ίν η τ η ς π ε ρ ιο υ σ ία ς .
Κ α τ α ρ γ ώ ν τ α ς , ο υ σ ια σ τ ικ ά , τ ο ν υ π ο υ ρ γ ό ο ικ ο ν ο μ ι
κ ώ ν κ. Δ ρ ε τ τ ά κ η κ αι υ π ο β α θ μ ί ζ ο ν τ α ς τ ο ν ο μ ο θ ε τ ι κ ό έ ρ 
γ ο π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο , ο κ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ ,
ξ α φ ν ικ ό χ θ έ ς τ ο μ ε σ η μ έ ρ ι, μ ε μ ιά σ ύ ν τ ο μ η δ ή λ ω σ ή τ ο υ
α ν έ τ ρ ε φ ε τ η ν ο μ ο θ ε τ ικ ή ρ ύ θ μ ι σ η γ ια τ ο ν φ ό ρ ο α κ ίν η 
τ η ς π ε ρ ιο υ σ ία ς , π ο υ ε π ί μ ή ν ε ς ο λ ό κ λ η ρ ο υ ς ε ί χ ε α π α σ χ ο 
λ ή σ ε ι τ ο ν α ρ μ ό δ ιο υ π ο υ ρ γ ό κ α ι τ ις δ ι ά φ ο ρ ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς
τ ο υ υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν .
Συγκεκριμένα ο κ. Π απαν
δ ρ έο υ δ ή λω σ ε ότι όσοι υ π έβ α 
λαν δηλώ σεις Φ όρου Ακινήτου
Π εριουσίας (ΦΑΠ) για ακίνητα
μέχρι 2 0 εκατομ. δραχμώ ν δεν
πρόκειται να λη φ θ ούν υπόψη
και θ α τεθ ο ύ ν α μ έσ ω ς στο
αρχείο. Ό σ ο ι δ ε πρόκειται ι να
υπ οβά λουν δηλώ σεις για ακίνη
τα που κατά την δική τους κρίση
δ εν υπερβαίνει η αξία τους τα
2 0 εκατομμύρια, να μη τις υ π ο 
βάλλουν καθόλου!!
ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
Ο ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ;
Μέχρι αργά χθές το βράδυ δεν
είχε γίνει γνωστό άν υπέβαλε την
παραίτησή του ο υπουργός οικονο

Αυτοκίνητο
σκότωσε
πεζή
ο ^ 10κ,νηΓ° |,χ. παρέσυρε και
t | ^ utl£· Χθές το μεσημέρι, στην
>γΙ Ζ"1 Αλεξανδρείας την 58 χρο(i¡,„. υ° ιακή Ζαφειρούδη, σύζυγο

*/Ινθυήλ.
ÍU^/«
VK| ρ ιμ έν α στις 12 ώρα περί“ υπ· αριθμ, ΝΥ 7325 I X. με
1^, τ ήν 36χρονη Ευαγγελία
«ΐνη^ δ ο ύ λ ο υ ,
επιχείρησε
να
Προς τα π'σω βρέχόμενο
Φα,ν^ ^ Ρ ν οικισμό της Κορυφής.
6&0 / αι ότι η οδηγός δεν πρόσεξε
Γ,ν /Ρ επ ε με αποτέλεσμα κατά
^ » Π ο η προς τα πίσω νο ποραΐί|ν. 1(01 να τραυματίσει θανάσιμα
Τ0ν υΧή Ζαφειρούδη παυ βρισκόδρόμο.
ν 0^ ^ώ μα της Ζαψειρούδη μεταΡον^ΚΕ στο Νοσοκομείο Βέροιας
Η ΐι *Ρθψ'α κα| νεκροτομή, ενώ η
° πούλου συνελήφθη και
.ο ,,,/Γ
*νΤηλ_
,
στον
Εισαγγελέα

Ό π ω ς πληροφορηθήκαμε στις
19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο
ΚΕΓΕ Μακροχωρίου ευρεία σύσκε
ψη για την διακίνηση των ροδάκι
νων ετπς αγορές του εξωτερικού και
εσωτερικού.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο
Νομάρχης Ημαθίας κ. Ν. Πινακίδης,
ο Σύμβουλος του υπουργού Γεωρ
γίας κ. Ζώτας, οι βουλευτές κ. Μ.
Γικόνογλου, Β. Παπαγιάννης, ο Δ/ντής Γεωργίας κ. X. Πέρκας με γεω
πόνους της Δ/νσεως Γεωργίας,
εκπρόσωποι των Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Ημαθίας Σκύδρας
και Μουριών Κιλκίς.
Επίσης παραβρέθηκαν εκπρό
σωποι των ΓΠΣ του Νομού Αγροτι
κών Συλλόγων και Κοινοπραξιών.
Στην αρχή της συσκέψεως έγι
νε από τον Σύμβουλο του υπουρ
γού, γενική ενημέρωση γύρω από

Αϊ>ΙΠΌΤΕΛΟΥΣ 5 Τ Η Λ . 20.106-ΒΕΡΟΙΑ

^μείς γεμίζουμε
το καλάθι
ΐης νοικοκυράς
Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ

μ * Ρ « ζό λ ες
Ρ ^ούτι
π *άλα
^λτσ έτα

220
180
170
140

μικών κ. Δρεττάκης, για λόγους
ευθιξίας, αφού οπρωθυπουργός
του, με την προσωπική παρέμβαση
που έκανε χθές, ουσιαστικά τον
κατήργησε.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο
ρίες ο κ. Δρεττάκης ήταν ο πρώτος
στη λίστα των αντικαταστάσεων,
λόγω ανασχηματισμού, αφού με τα
φορολογικά μέτρα που είχε εισηγηθ εί και εφήρμοσε η κυβέρνηση
,προκλήθηκε οργή και αγανάκτηση
σε πολλές επαγγελματικές τάξεις

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΔΙΚΙΕΣ
Ό πω ς
παρατηρούσαν
χθές
οικονομικοί κύκλοι, με την δήλωση
του πρωθυπουργού - που σίγουρα
θα πάρει και νομική κάλυψη
δήμιουργούνται σοβαρές αδικίες και
θα υπάρξει άνιση μεταχείριση των

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ
Δ ΙΑΚΙΝΗ ΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ

&ΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ

Με

Ημαθίας

κ ο κ κ α λ ά κ ια
μόνο ψ αχνό
σ υκώ τι

100
260
120

Τ α χ ο ιρ ιν ά δικά μ α ς π ο υ
π« ρ ά γ ο ν τ α ι σ τ η ν Α γ . Μ α ρίνα
Κ ρ έ α τ α μ ο σ χ α ρ ίσ ια - κ ο τ ό π ο υ λ α - κ ο υ ν έ λ ια
ο ρ τ ΐκ ια - δ ίσ κ ο ι α λ λ α ν τ ικ ώ ν

τα μέτρα που πάρθηκαν για τα
ροδάκινα που προορίζονται για εξα
γωγή.
Στη συζήτηση που ακολούθησε
τονίσθηκε ότι οι παραγωγοί τη
φετεινή περίοδο μπορούν να διαθέ
σουν τα ροδάκινό τους που προορί
ζονται για εξαγωγή, στους συνεται
ρισμούς.
κοινοπραξίες,
ομάδες
παραγωγών ή στους ιδιώτες εμπόροπυς. Διευκρινίσθηκε ότι κανείς
παραγωγός δεν θα τύχει των ευερ
γετικών μέτρων άν δεν διαθέτει τα
ροδάκινά του δια μέσου των συνε
ταιριστικών οργανώσεων ή των
Κοινοπραξιών όταν είναι μέλη τους.
Συνεπώς οι παραγωγοί που θα
δώσουν τα ροδάκινά τους στους
ιδιώτες εμπόρους για εξαγωγή θα
πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν
από μιά συνεταιριστική οργάνωση
για ποιοτική και ποσοτική παραλα
βή, διότι έτσι μόνο θα πάρουν τις
οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται,
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις
θα παραλσμβάνουν τα ροδάκινα
των μελών και μη μελών τους αφού
πρώτα γίνει μιά ποσοτική και ποιοτι
κή παραλαβή από υπεύθυνο και έμ
πειρο υπάλληλό τους.
Οι κρατικοί γεωπόνοι θα επι
βλέπουν την όλη διαδικασία από την
παράδοση την ποιοτική κατάταξη
και διαλογή, την συσκευασία και
εξαγωγή,
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθη
θ εί και για τα ροδάκινα που προορί
ζονται για κονσερβοποίηση.

Θέμα παραίτησης
του κ. Δρεττάκη
φορολογουμένων.
Χαρακτηριστικό ανέφεραν την
περίπτωση που ένας φορολογούμε
νος υπέβαλε ήδη δήλωση ΦΑΠ για
το 1/2 εξ αδιαιρέτου ακινήτου
δηλώνοντας το ποσοστό του στην
αξία των 25 ή 30 εκατομμυρίων
δραχμών και ο άλλος συνιδιοκτήτης
του ακινήτου εκτιμώντας - κατά την
κρίση του, σύμφωνα με την δήλωση
του πρωθυπουργού - το όικό του
ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε αξία
κάτω των 20 εκατομ. δραχμών, δεν
υποβάλει καθόλου δήλωση.
Το τραγελαφικό αποτέλεσμα θα
είναι ο μεν πρώτος συνιδιοκτήτης
να φορολογηθεί και ενδεχόμενο να
εκτιμηθεί το ποσοστό του με μεγα
λύτερη ακόμη αξία, ο δε δεύτερος
να μη πληρώσει κανένα φόρο αφού
ο πρωθυπουργός τον απάλλαξε απ
την υποχρέωση να κάνει δήλωση.
Ά ν πάλι έχει ήδη υποβάλει την δή
λωση ;::τιμώντας το ποσοστό του
κάτω των 20 εκατομ. δραχμών, η
δήλωσή του θα πάει αμέσως στο
αρχείο χωρίς κάν να ελεγχθεί.

ΠΛΗΡ«£
ΑΠΟΤΥΧΙΑ

·’- *

Με την δήλωσή του ο κ.
Παπανδρέου είναι φανερό άτι αποσκοπεί στην κατάργηση τογ Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας, μιά που
κανείς πλέον δεν θα είναι τόσο αφε
λής να κρίνει ότι το ακίνητό του αξί
ζει 20.100.000 δρχ. και όχι...
19.900.000 δρχ.!
Επιβεβαιώνεται, όμως, η πλή
ρης αποτυχία της κυβέρνησης στον

Διορθώθηκα
η πινακίδα
στο Ταχύ δρομαίο
Απ' την Περιφερειακή Δ/νση
Θεσ/νίκης των ΕΛΤΑ. πήραμε την
πιό κάτω απάντηση σε δημοσίευμά
μας:
«Κύριε Διευθϋντά
Απαντώντας στο σχόλιο, με τ ί
τλο «Να ολλάξει η πινακίδα στο
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ» , που δημοσιεύτη
κε στο φύλλο της εφημερίδας σας
της 12/ 6/ 82, σας πληροφορούμε
ότι, με έγγραφό μας δόθηκαν οδη
γίες στο Κ.Τ. Βεροίας για την τροπο
ποίηση - συμπλήρωση των ενδεικτι
κών πινακίδων των θυρίδων παρα
λαβής και επιδόσεως συστημένων,
που
αναφέρονται στο ανωτέρω
σχόλιο.
Σας ευχαριστούμε για το ενδια
φέρον σας.

Με τιμή
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΛΗΣ
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΛΤΑ»

οικονομικο τομέα και η ανικανότητα
και ακαταλληλότητα των στελεχών
που απαρτίζουν την σημερινή
κυβέρνηση.
Η κατάσταση στην κυβέρνηση
έχει εξελιχθεί τώρα σε τραγελοφική, αφού αποδεικνύεται περίτρανα
το άσκοπο και η προχειράτητο των
μέτρων που πήρε και παίρνει η
σοσιαλιστική κυβέρνηση.
Αναγκάζεται, δηλαδή, ο πρωθυ
πουργός - θυμίζοντάς μας την περί
φημη Φράση του Λουδοβίκου L'E'ΙΤΑΤ C'EST MOI
να καταργεί
υπουργούς του και πάνω από κάθε
νόμο με μιά απλή δήλωσή του να
αποφασίζει.
' Ομως το ερώτημα είναι: Έχει
μόνο για το υπουργείο οικονομικών
να αποφασίζει και τί Θα γίνει τελικά:

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ
ΔΗΛΩΣΗ
Η δήλωση που έκανε χθές ο Κ,
Παπανδρέου, έχει ως εξής:
«Επιθυμώ να πληροφορήσω
τον ελληνικό λαό ότι ύστερα από
—ρ υ α τη μ α ιιγ ς επαφές που είχα με
τους εργαζομένους και τις παραγω
γικές τάξεις κατέληξα στην ακόλου
θη απόφπση σχετικά με το φόρο
ακίνητης περιουσίας:
1ον) Ό λες οι δηλώσεις ατομι
κές ή οικογενειακές στις οποίες το
αναγραφόμενο συνολικό ποσό είναι
κατώτερο των 20 εκστ. δραχμών
θα τεθούν αμέσως στο αρχείο και
δεν θα ελεγχθούν.
2ον) Ό σοι δεν υπέβαλαν μέχρι
χθές δηλώσεις, καλούνται να ΜΠ
υποβάλλουν εφ όσον το εκτιμώμενο κατ' αυτούς συνολικό ποσό είναι
κάτω των 20 εκατ. δραχμών».

ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ
ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ
ΛΟΝΔΙΝΟ 23 ΙΑΠΕ)
Οι Βρετανοί πολίτες που αποκλαίστηκαν στον Λίβανο, λόγω του
πολέμου, ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρο στις επόμενες 24
ώρες, ανακοίνωσε χθές το Φορέϊν
Ό φφις, Οι Βρετανοί θα μεταφερ
θούν σήμερα στην Κύπρο, με βρε
τανικό εμπορικό σκάφος.
0 ραδιοσταθμός του Λιβάνου
μετέδωσε πολλές φορές μήνυμα
της βρετανικής κυβέρνησης, που
προειδοποιεί τους Βρετανούς πολί
τες που βρίσκονται στη χώρα, άτι
ίσως να μην υπάρξει γ ι' αυτούς άλλη
ευκαιρία να διαφύγουν.

Περισσότερα
από την Κτηματική
ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Προτεραιότητα στη χορήγηση
στεγαστικων δανείων για πρώτη
κατοικία και περισσότερα δάνεια
στις μη προνομιούχες αστικές
συνοικίες και στην επαρχία, ανακοί
νωσε ο διοικητής της Κτηματικής
Τράπεζας κ. Ν. Σκουλάς μιλώντας
χθές στη γενική συνέλευση των
μετόχων της Τράπεζας.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ο κ
Σκουλάς τόνισε:
«Σε Τράπεζα Οικιστικής Ανάπτυ
ξης πρέπει να εξελιχθεί η Κτηματική
Τράπεζα, που σήμερα είναι ολιγοπωλιακό στην ουσία ίδρυμα με στα
τικό χαρακτήρα και αναχρονιστικές
σε ορισμένες περιπτώσεις, δομές
στις εργασίες και τις διαδικασίες.
Τραπεζο Οικιστικής Ανάπτυξης
σημαίνει επίσημος αναπτυξιακός και
κοινωνικός μηχανισμός με υπεύθυ
νη συμμετοχή στη λήψη αποφά
σεων. στον προγραμματισμό και

στη διαμόρφωση της πολίτικης που
αφορά τον οικιστικό τομέα Το έργο
κα. οι σκοποί της Κτηματικής θα
αφορούν το ευρύτερο σύνολο ο.
μέθοδοι όμως κώ τα κριτήρια θα
ακολουθούν τον οικονομικά τρα

πεζικό κανόνα
Διαρθρωτικές αλλαγές θα προω
θηθούν γιο
αΐ περαιτέρω αύξηση του μερι
δίου της επαρχίας στις δανε.οδοτή

σεις.

ξηση ι,ις εισαγωγής συναλλάγμα
τος, η περοιτέρω ανάπτυξη του Στεγαστικοΰ Ταμιευτηρίου, η απλοποίη
ση των διαδικασιών χορήγησης
δάνειών, η ανακύκληση των κεφα
λαίων από προηγούμενες δανειοδο
τήσεις. Και για την κάλυψη των ανανκών αυτών θα χρειάζεται αυξημέ
νο ποσοστό τραπεζικής χρηματοδό
τησης και κοινωνικών πόρων.

Μέρισμα

β}
πρίϊτψηοτη
χορήγησης
δάνειων στις ΡΠ προνομιούχες σστι, 4, ,.τ,η......
για τη βελτίωση των
ουνθηκιυν στέγης

Μέρισμα 197 δρχ. ονά μετοχή
θα καταβληθεί με επιταγές που θα
αρχίσουν να αποστέλλονται κσι ο ί
κον από 1 5 Ιουλίου.

Στις, επιμέρους επιδιώξεις της
^,τημαχίκής συγκαταλέγονται η αύ-

υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ.
Τσοβολας και διοικητές Τραπεζών.

ν) προτεραιότητα στη χορήγηση
Η ouvéAjijRfi επανεξέλεξε στο
δάνειου νισπρώ τη κατοικία, πρυ θα Δ-Σ. τους κ κ Ί Ορφσνάκο και Π.
διαχωριστούν υπό τσ δανε.ρ # 0
Χαυχρυλή η θησεία των οποίων ειαπόκ.ηύη δεύτερης κστοικίοφ δά  Ι χε λήξει.
νειο επισκευών
Στη συνέλευση παρέστησαν ο

Η ΠΡΩΤΗ ΡΗΞΗ
ΜΕΤΑΞΥ Κ.Κ.
ΚΑΙ ΜΙΤΤΕΡΑΝ
ΠΑΡΙΣΙ, 23 ΙΑΠΕ)
Για πρώτη φορά από την εκλο
γή του Φρανσουά Μιττεράν ως
προέδρου της γαλλικής δημοκρα
τίας, το κομμουνιστικό κόμμα ύψω
σε τη φωνή του στη σοσιαλιστική
κυβέρνηση, τη στιγμή που ο πρω
θυπουργός Πιέρ Μωρουά αντιμε
τωπίζει την εχθρότητα των εργοδο
τών και των συνδικάτων, για την
πολιτική λιτότητας που εφαρμόζει.
Σχετικό με το θέμα αυτό, η ναλλική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει
δύο φορές, στην εθνοσυνέλευση,
δύο προτάσεις μομφής, που υπέβα
λε η αντιπολίτευση. Επειδή οι
σοσιαλιστές βουλευτές πλειοψη
φούν, η κυβέρνηση Μωρουά δεν
αντιμετωπίζει ήττα, αλλά η συζήτη
ση, που άρχισε με την υποτίμηση
του φράγκου, στις 12 Ιουνίου, και.
στη συνέχεια, με το πάγωμα των
τιμών και των μισθών μέχρι την 1 η
Οκτωβρίου 1982. έχουν επιδεινώ
σει το κοινωνικά και πολιτικό κλίμα
Ο γίνικός γραμματέας του κομ
μουνιστικού κόμματος, κ. Μαρσαί.
όήλωσε ότι το κόμμα του «σε καμμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να
εγκρίνει έναν «άδικο» νόμο που τε ί
νει να παγώσει τουςμισθούς. τη
στινμή που κατά τη γνώμη του,
«δεν είνοι απαραίτητη η εφαρμογή
τέτοιω ν μέτρων»,
0 κ. Μαρσαί προσεγγίζει με τη
θέση του αυτή την εξ ίσου σκληρή
τοποθέτηση της γενικής συνομο
σπονδίας εργαζομένων Ιπου πρόσκειται στο Κ.Κ και αριθμεί 1.5 εκα
τομμύριο μέλη), η οποία απέρριψε
τις κυβερνητικές εξηγήσεις που ακο
λούθησαν την υποτίμηση του γαλλι-

κού φράγκου χω ρίς όμως να δώ
σει συγκεκριμένες ενδείξεις για
απεργιακές εκδηλώσεις.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Α Π ΕΦΥΓΕ
Α ΣΚ Η ΣΗ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Η Τουρκία τελικά δεν παίρνει
μέρος στην άσκηση «Νταίπλιι
Ντάμπλ 1-1982», Όπως έγινε γνω
στό. σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια,
η τουρκική συμμετοχή κάλυπτε φάση της ασκήσεως, που Θα διεξήγετο
στις 28 και 29 Ιουνίου μέχρι τα όρια
της περιοχής του Λιβάνου. Μετά
όμως την εκδηλωθείσα ισραηλο λιβανική κρίση, η φάση αυτή της
ασκήσεως ματαιώθηκε.
Δύο τουρκικό αντιτορπιλλικά,
τα οποία επρόκειτο να κατευθυνθαύν στην περιοχή αυτή, για να πά
ρουν μέρος ατη φάση αυτή της
ασκήσεως δεν πρόκειται να σποπλεύσουν από την βάση το υς
Σύμφωνα με πηγές η άσκηση
«ΝταΙηλυ Ντάμπλ 1-1982» είναι μιά
από τις μεγαλύτερες του ΝΑΤΟ. Σε
αυτή παίρνουν μέρος και 4 αμερικά
νικο αεροπλανοφόρα.
Οι διάφορες πολεμικές επιχει
ρήσεις. που διεξάγονται στο πλαίσιο
της ασκήσεως αναπτύσσονται στη
θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου
με άξονα την Σικελία και φθάνουν
μέχρι την Δυτική Κρήτη, χωρίς
όμως να πλησιάζουν τα όρια των
λιβυθκών χωρικών υδστων.

160 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΣΌΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κανένας λόγος για Βεργίνα
ΑΘΗΝΑ 2 3 (ΑΠΕ)
Δαπάνη της τάξεως των εκατόν
εξήντα εκατομμυρίων δραχμών
προβλέπεται να γίνει εφέτος για
αναγκαία κτιριακή συντήρηση και
για κατασκευή νέων αρχαιολογικών
μουσείων σε διάφορες περιοχές της
χώ ρ α ς σύμφωνα με σχετική ανα
κοίνωση του υπουργείου πολιτι
σμού και επιστημών.
Στην διγτάνη αυτή, όπως διευκρι
νίζεται, περιλαμβάνονται και τα εξής
ποσά, κατά μουσεία:

εξωτερικά) συνολικά 2.000,000 δρχ.
- Στον αρχαιολογικό χώρο των Δελ
φών 1.000.000 δρχ. (περ(φραξη),
- Στο επιγραφικό Αθηνών (αποκατά
σταση ζημιών από τους σεισμούς Ιανα
καίνιση κτιρίου,) συνολικό 6000 000
δρχ
- Στην επιγραφική συλλογή Επίδαυ
ρου και στην εκεί αποθήκη, 1.6ΟΟ.Ο0Ο
δρχ (το έργο ολοκληρώθηκε πριν από
ένα μήνα)
Στο μουσείο ΣητεΙας 1.000.000
δρχ (μόνωση).
- Στο μουσείο Ηρακλείου Ιοίθουοο
τοιχογραφιών), 3.500.000 δρχ. Ισνακοτασκευή στέγης)
- Στο αρχαιολογικό μουσείο Δελφών.
1) Για ολοκληρώσεις έργων στα μου
3.000.000 δρχ. (συνέχιση έργου πυράσεία:
σφαλείας).
— Tou
Ρέθυμνου.
συνολικά
3) Γιο όημοπρατήσεις νέων έργων
36.000. 000 περίπου δρχ (14.000.000 μέσα
στο 1982
δρχ, διοτίθεντοι εφέτος), με χρόνο απο
- Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστα
περάτωσης μέσα σε 6uo μήνες
σης στο μουσείο Ελευσίνος 1.000.000
- Της Θήρας, συνολικά 35 000.000
δρχ
δρχ. (16 000.000 δρχ. διατίθενται εφέ
- Ηλεκτροφωτιρμάς του φρουρίου
τος.) με χρόνο αποπεράτωσης μέσα σε
Λάρισας Άργους 800.000 δρχ
δυο μήνες.
- Νέα ηλεκτρική εγκατάσταση στο
- Το αρχαιολογικό μουσείο (ζημιές αρχαιολογικό μουσείο Σάμου, 400.000
από τους θεϊσμούς και διάφορο άλλο έρ δρχ.
γα,I συνολικά γιο το 1982. 11.000.000
- Κατασκευή συγκροτήματος χώρων
δρχ,, με χρόνο ολοκλήρωσης μέχρι τον
υγιεινής στο αρχαιολογικά μουσείο Ηρα
Νοέμβρη
κλείου. 6.000.000 δρχ.
— Της Χαλκίδας (αποκατάσταση
- Μόνωση ατη στενή ταυ μουσείου
ζημιών σπό τους σεισμούς νέο ηλεκτρι
Κομοτηνής 2.000,000 δρχ.
κό δίκτυο, αναδιαρρύθμιση και ανακαίνι
- Επισκευή των ζημιών των σεισμο
ση όλων των χωρών του), δαπάνης πλήκτων μουεςείων: Βόλου. Αλμυρού.
4.000.000
δρχ
από τσ οποία Λάρισας Βυζαντινού μουσείου Αθηνών
2-000.000 δρχ. το 1982.
και μουσείου Αθηνών 25.000.000 δρχ.
— Την αρχαιολογική συλλογή Ανω
- Μόνωση στο δώρα του αρχαιολο
ΠοταμΙας Κύμης (μετατροπή παραδοσια
γικού
μουσείου
Αγ
Νικολάου
κού κτιρίου σε κτίριο αρχαιολογικής
1 500 000 δρχ
αυλλογής).
συνολικής
δαπάνης
Τέλος ολοκληρώνονται οι μελετητι
1.000. 000 δρχ, από τα οποία 700.000 κές εργασίες με προοπτική να δημοπροδρχ. για το 1982.
τηθούν σύντομα ή μέσα στο 1982 τα
2) Γιο νέο έργα που άρχισαν:
έργα. Μουσεία στην Αμφίπολη και στο
Στο αρχαιολογικό Ιθάκης (κατα
Αιγαίο, επισκευές στα μουσεία Κω.
σκευή κεραμοσκεπούς στέγης σε
Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας Λέρου.
συνεργασία με τον τοπικό Δήμο) συνολι
Μαυροματίου Ιθώμης Κέας. ΧανΙων και
κά 1 600.000 δρχ
Κυκλάδων. Αρχαιολογική αποθήκη Λά
- Στο αρχαιολογικό Λήμνου (αποκα
ρισας Πύλου, Νάξου, διοικιρ-ηρίου
τάσταση ζημιών από τους σεισμούς και
Κοστερορίζου, Πολυγύρου. Σαμοθράκης
κατασκευή νέου ηλεκτρικού δικτύου - κλπ
ανακαίνιση του κριρίου εσωτερικά και

Λόγια και πράξεις της «Αλλαγής»

Ένα μεγάλο...«φΑΠ»
Στην αρχή δεν πίστευα οτα αυτιά
μου: Ώ ρα 5 μ.μ. της Τετάρτης,
23ης·ίουνΙαυ 1982 Το ραδιόφωνο
μεταδίδει όπ ο πρωθυπουργός κ,
Ανδρ. Παπανδρέου. με μια απλή δή 
λωσή του καταργεί ουσιαστικά τον
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
τον κ υπουργό των Οικονομικών
και το σπουδαιότερο, τη Βουλή, μια
και μόνος του αποφάσισε 6π πηγαί
νουν στο Αρχείο όλες οι δηλώσεις
του ΦΑΠ. εφόσο το ποσό που
δηλώθηκε δεν υπερβαίνει το 20
εκατομμύρια και καλεί όσους δεν
έκαναν δήλωση να μη κάμουν, εάυ
η ακίνητη περί ουσία τους είναι μέχρι
2 0 εκατομμύρια, κστά τη γνώμη
τους, άσχετα αν αντίθετα προστάζει
π Νόμος!'
Και διερωτάται ο πολίτης:
Τότε νιστί έγινε ο Νόμος, βγή
καν εγκύκλιοι και χύθηκαν πολύς
ιδρώτας και μελάνι;
—Τότε, αφού οι υποθέσεις αυτές
θα μπαίναγ στο αρχείο, γιατί ταλα ι
πωρήθηκαν όλοι Ιπολίτες λογιστές
και εφοριακοί) εδώ και αρκετούς
μήνες
Είναι σοβαρή η εμφάνιση αυτή
της ελληνικής κυβερνήσεως με τις
τόσες παλινωδίες της
- Ό λα λοιπόν νίνονται απρο
γραμμάτιστα και ξαφνικά και καταργαυντοι με περισσότερη ετικολιύ
Είναι οπωσδήποτε ποωτακουοτη
η δήλωση το υ Κ. πρωθϋπουρνού και
αποτελεί πρωτοφανή ενέργεια, με
την οποίο καταλυεται κάθε έννο α
οργανωμένου
και
σύγχρονου,

δημοκρατικού κράτους.
Βέβαια, αποοεικνυει και κάτι άλ~
λο, πιο επικίνδυνο, και τραγικό, ότι
έχουμε «αρχήν ενός ανδρός». όπως
έλεγε άλλοτε ο κ. Γ. Μαύρος για τον
τότε πρωθυπουργό κ. Κ Καραμαν
λή. Τι να λέγει, όρογε. τώρα ο «αγα
πητός Γιώργος» γιο τον «αγαιιητδ
Ανδρέα»;

ΑΛΛΑΓ ΟΠΛΗΚΤΟΙ

Μαζ€ύει
καλά λεφτά
ο Δρεττάκης
ΑΘΗΝΑ 2 3 (ΑΠΕ)
Ικανοποιητική χαρακτήρισε την
πορεία των δημοσίων εσόδων ο
υπουργός Οικονομικών κ. Μ Δρετ
τάκης. ο οποίος ανέφερε όπ στο
τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου,
φέτος, η αύξηση του συνόλου των
εσόδων του κρατικού προϋπολογι
σμού. ήταν 38.8% έναντι 13,9% πέ
ρυσι στο ίδιο διάστημα.
Ειδικό τα έσοδα από άμεσους
φόρους αυξήθηκαν κατά 48.6%
έναντι 15.9% πέρυοι, και από έμμε
σους κστό 36,4% έναντι επίσης
1.5.9%
Τέλος «ίσον αφόρα την απόδοση
των δημοσίων εαδδων στους επο
μένους μήνες ο κ Δρεττδκης είπε
ότι μπορεί νο εμφανιαθεί «όποια
καθυστέρηση συνέπεια της απερ
γίας των τραπεζουπαλλήλων

- ,
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«vInOS»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 1 4 5 Í 789

Του ΔΗ Μ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρθρο πληθυντικού
Evo κόκκολο από το κρανίο μας.
Φόρος ειδικός Ιμε άρθρο).
Δεν λείπει από κορμιά εκκλησία
Της δημοτικής πρόθεση.
Αυτή συνήθως συνοδεύει δικα
στικές αποφάσεις (γεν.)

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Χωρίς αυτόν αμάξι δεν κινείται
(δημ.Ι.
Ακούγεται από δικηγόρους στα
δικαστήρια αυτή π λέξη, συχνό
3. Πόλη της Γαλλίας Κα> ορυκτό
μπορεί νάνοι
Το κεράαισ είναι τέτοια φρούτο
Ικαθ.1. - Φωνήεντα αθλητική
Στην καθαρεύουσα ¿να στοιχείο
της φύοης
Χωρίζονται από το
Λ αντίεττοοφα

1 Αυτά βρίσκονται στο. τέρμα.
2 Ποίημα αριστούργημα Ιδημ.)
Εκεί ακούει ένα., πόδι.
3 Γάλλος συγγραφέας
Προστα
γή στα. βιβλία.
4 Μια οχιά κομμένη στη μέση
Τίτλος μιας τοινίας τα... χρώματά
της (καθ ).
5 Αντίστροφη ξενική άρνηση
Δείχνει.
6 Το «ξύπνημα» του έγινε το 1980
ίσιτ όημ.).
7 Οι δραστηριότητες της στην
Ισπανία — Κι' αυτό, μπογιά.
8 Κάτι που ενδιαφέρει κάθε κινού
μενο πλοίο
Διπλασιαζόμενο
γίνεται παιδική τροφή.
9. Στους Δελφούς η παρουσία του.

Η ΛΥ1Η ΤΟΥ ΠΡΟΗΙ ΟΥΜΕΝ0Υ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 2 ΝΕΛΛΥ 3. ΤΡΕΛΛΑΣ 4. ΥΝΙ

Η ΣΙΤΑ 5.
ΡΑΠΑΝ
ΣΣΣ 6 ΚΕΡΙΑ 7 ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ 8. ΟΒΟΑΣ 9 ΤΟ
ΣΑΣΙ - ΡΙώ)Μ(η)
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΣΤΗβ
ΠΑΤ 2 ΡΥΑΚΙΑ 3. ΔΝΕΙΠΕΡΟΣ 4. (Τ)ΡΕΛΙΛΑ) ΑΡΑΒΑ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 6.ΑΛΑΣ ΑΤΑΙ 7. ΔΥΣΙΣ - ΙΣ 8. ΤΣΑΟ
9. Σ ΙΝ Α Ι - Σ.Ε.Μ7

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ, 2 4
5. 30 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
8 .*ντ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.3j ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

11.25 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βενζ/νάβικα Ί
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αθσνοσιόδης Χρηστός
Σιαδιού 19 τηλ. 22 58 9

ΓΤΜ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος Θεμ.
28ης Οκτωβρίου 7 τηλ. 22184

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστής Ευστάθιος

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αρσπίδης Ιωάννης

ÚWMUKUptÚOtrfr¡

<5®^κκίβ

Σήμεμο Πέμπτη 24 Ιουνίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:

Μπολιού - Ούτα
τη*. 2 9 7 5 9

ΠΕΜΠΤΗ, λ Δ
5 30 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7 00 ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
7.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
5.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΙ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 .0 0 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
I 1.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1 2.0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο σίδηρος διαδραματίζει ένα σημαν
τικό ρόλο για την κατάσταση τοο οργανι
σμού. Και είναι απαραίτητο στοιχείο, για
την δορή της αιμοσφαιρίνης της οστά
θούς εκείνης ένωσης που μεταφέρει
στο διάφορα τμήρστα του οργανισμού
το οξυγόνο και προσλαμβάνει από αυτά
το διοξείδιον του άνθρακα, νια να το
μεταφέρει μετά στους πνεύμονες, να το
αποβάλει με την εκπνοή και να προσλάβει ξανά οξυγόνο, πομ θστο μετοφέρει
μέσω του κυκλοφορικού συστήματος
στα διάφορα τμήματα του οργανισμού.
Ό ταν λοιπόν στον οργανισμό δεν
υπάρχει αστό το στοιχείο σε ποσότητα
που να καλύπτονται οι ανάγκες τοο. τότε
παρουσιάζεται μιά μορφή αναιμίας που
αποκαλείτοι «σιδηροπενική», ακριβώς
χιστί η ποσότητα σιδήρου που διαθέτει ο
οργανισμός είναι μικρότερη από εκείνη
που είναι απαραίτητη για να λειτουργεί
εύρυθμα.
Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν μιό σιδηροπενική αναιμία είναι
πολλές Πολύ συχνά μάλιστα, την πρακαλούν διάφορες μικροσιμοραγίες όπως λ.χ. εκείνες που οφείλονται στις
αιμορροΐδες στο έλκος του στομάχου,
του δωδεκαδακτύλου κλπ
Στις γυναίκες - που η σιδηροπενική
αναιμία ιιαρουσιάζεται πιό συχνά ααρά
στους σνδρς - μπορεί να οφείλεται και
σε μιά παρατεταμένη αιμορραγία των
καταμηνίων (της περιόδου δηλαδή), ειδι
κά μάλιστα όταν αυτού του είδους οι
πορστεταμένες οιμορραγίες αποτελούν,
μιά λίγο πολύ, μόνιμη κατάστικτη
Επίσης, οι αλλεπάλληλες εγκυμοσύ
νες καθώς κοι ο θηλασμός, μπορεί να
προκαλέσουν σιδηροπενική αναιμία.
Ειδικά.όταν ο θηλασμός πορστείνεται
πέρα από τον κανονικό χρόνο. Κι αυτό
γιατί, ενσ ποσοστό, από την παρακατα
θήκη τοο σιδήρου ποσ υπάρχει στον
οργανισμό της γυναίκας μεταφέρεται
στον οργανισμό του παιδιού.
Γενικό επίσης, μπορεί να παρατηρη
θούν σιδηροπενικές αναιμίες στις περί-

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

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΑΙΜ2

Η

k r
•
0 μεγάλος φυσιοδίφης συγγραφέας φάμπρ, καθορίζει ως
εξής την ώρα που ξυπναυν τα που
λιά από την 1η Μάίου ως τα τέλη
ΑυγούστουΟ σπίνος ξυπνά και αρχίζει να
κελαίδά στις 3 ως τις 8.30 το πρωί.
Η σουσουράδα κατά τις 5
Το ορτύκι από τις 5 ως τις 5.30.
Η μπεκάτσα εττις 6
Η φραγκόκοτα στις 7 με 7.30
Και τέλος ο μελισοφύφος ο ιιιό
υπνορός από τις 8
•
Το ένο τρίτο των παντρεμέ
νωυ Αμερικανίδων διψάει για σέξ γι
αυτό και οι γόμοι τους δεν είναι
ευτυχισμένοι.
Επειτα από έρευνα που έγινε σε
100 ζευγάρια βρέθηκε ότι η
σεξουαλική ζωή των 85 ζευγαριών
ήταν χαμηλή προς το μέτριο.
Η κατάθλιψη τα καθημερινά
προβλήματα και οι άσχημες επειρίες
στη ζωή κάνουν τον άνθρωπο ίτε
άντρας είναι είτε γυναίκα, ναχάσει
το ενδιαφέρον του νια σέξ. μια
κατάσταση
που
αποκαλείτοι
«σεξουαλική ανορεξία» και που άν
γίνει χρονιά είναι δύσκολο να ξεπεροστεί
•
Το κρυφό σχολείο ήταν
προσαρμοσμένο στην εκκλησία και
λειτούργησε μόνο για αγόρια στις
περισσότερες σκλαβωμένες ελληνι
κές πόλεις από τους πρώτους αιώ
νες της Τουρκοκρατίας
Χωρισμός σε τάξεις δεν υπήρχε
και η διδασκαλία ήταν κοινή και
γινόταν στους νάρθηκες των εκκλη
σιών από δασκάλους, που ήταν
συνήθως παπάδες κοι μάθαιναν στα

!

ποιδιό να διαβάζουν κοι να γρά ι 1920
φουν
* Το Κρυφό Σχολειό, που λει
1931
τουργούσε κάτω από δύσκολες
συνθήκες που επικρατούσαν στη
σκλαβωμένη Ελλάδα, έγινε θρυλικό
1941
και διατηρήθηκε ζωντανό σχεδόν
σε όλη την Τουρκοκρατία.
•
Το πρώτο βιβλίο που τυπώβηκε στη γλώσσα μος είναι η γραμμρτική του Λάσκαρη. που η εκτύπω
σή τηςέγινε στο Μιλάνο στα 1746
μ* την ,επιμέλειο Δημητρίου του
Κρητικοί)’.
"
Επίσης από την Κρήτη καταγό
ταν και ο πρώτος στοιχειωθέτης
που ονομαζόταν Αλέξανδρος Γεωρ
γίου και εξέδωσε στη Βενετία ένα
ψαλτήρι στα 1486.

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. αδέίετς ιδρυσεως 2 6 0 8 81
Αριθμ. αδείας Λπτουργιης φ ΑΦ 1 3 9 82

1956

1965
1981

Το καλοκαίρι έφθσσε και το
μπάνιο μπήκαν πιό στην καθημερινή
ζωή όλων μας. Φυσικά, και των παι
διών μας! Προσοχή, όμως: η χσρσ
κι η υγεία που τους χαρίζουν ο
ήλιος η θάλασσα η ο καθαρός αέ
ρας του βουβου μπορούν εύκολα να
μεταβληθούν ο επικίνδυνες παγί
δες. για τον αδύναμο, ακόμα κι ευαί

Σοφοκλής

Συχνά επίσης, έχει και μερικές «ιδιο
τροπίες» στην όρεξη. Ετσι μπορεί να θέ
λει να φάει ασβέστη, κιμωλία ή φαγητά
πολύ ξυνά κλπ.
Σημαντικό ρόλο για τη θεραπεία της
μορφής αυτής της αναιμίας, διαδραματί
ζει η έγκαιρη διάγνωσή της και κυρίως η
εξακρίβωση της αιτίας που την προκαλεί.
ειδικά όταν αυτή οφείλεται σε διάφορες
μικροαιμορραγίες, που φυσικά θα πρέπει
να σταματήσουν.

Ε(νότι μιά ά π ό τις πιδ αυνη δ ισ μ έν ες μορφ ές α ν α ιμ ί
ας κ α ί ¿ φ ε ίλ ε τ α ι ο τ ή ν έ λ 
λειψ η τής ο ω ο τής ποσ ότη 
τας σιδήρου ατό α ίμ α , κα8ώς καί σ τ ή ν έλ λ ειψ η βι
τ α μ ίν η ς Β 12.
Σημαντικό επίσης ρόλο, για την αντι
μετώπισή της παίζει και η σωστή δια
τροφή. Ειδικά στις περιπτώσεις γυναι
κών που περιμένουν παιδί ή που θηλά
ζουν και σ' αυτές, χρειάζεται πιό μεγάλη
ποσότητα κρέατος οπό πρίν.
Βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση
της μορφής αυτής της αναιμίας η λήψη
βιταμίνης Β12. καθώς κοι γενικά ειδών
διατροφής που είναι πλούσια σε σίδηρο.
Φυσικά, σε πιό βαριές περιπτώσεις,
είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ειδική
θεραπευτική αγωγή, που θα την καθορί
σει ο γιατρός.

ΤΡΙΕΤΕΣ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο
Την Κυριακή 2 7 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Κυριωτίσσης τελούμε
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του λατρευ
τού μας συζύγου, πατέρα

τ μ

Ας προστατέψουμβ τα παιδιά
απ' τους κίνδυνους της ζέστης!

Ο Θεός είναι η αλήθεια και το
φώς η σκιά του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ενας Σκωτσέζος χωρικός έπρε
πε να παραδώσει σε ενο εστιατόρια
20 κότες Πρωί - πρωίεφερε τις
δεκαεννιά και αργά το βράδυ ξονα
γύρισε στοκατάστημα και έφερε την
εικοστή.
- Γιατί την έφερες το βράδυ ρώτη
σε ο εστιότορος, και προτίμησες να
κάνεις τόσο δρόμο:
- Τί νο κάνω απάντησε ο Σκωτσέ
ζος. Η άτιμη δεν εννοούσε να γεν
νήσει νωρίτρα το αυγό της.^
Καθισμένος στον καναπέ με μιά
όμορφη και νεαρή κυρία, ένας Δόν
Ζουάν προσπαθεί να την κατανικήσει. Ό ταν μετά τις πρώτες αναγναιριστικές κινήσεις αρχίζει και γίνεται
τολμηρός εκείνη διαμαρτύρεται.
— Σας παρακαλώ κύριε Τσκη. Μή.
Τί θα πει η καμαριέρα μου άν μας
δεί.
— Μην ανησυχείτε, την καθησυχά
ζει αυτάς Εχω διακόψει τις σχέσεις
μου μαζί της εδώ και δύο μήνες

Ατην Ελβετία. 6υό τουρίστες
ρωτούν τον ξεναγό τους.
— Από τί έγιναν αυτοί οι κομμένοι
βρόχοι;
— ' Α. λέει αυτός οι παγετώνες τους
έκοψαν.
— Καλά ρωτάει ένας τουρίστας και
πού είναι τώρα αυτοί οι παγετώνες;
— ' Εεε, κάνει ο ξεναγός που δεν ξέ
ρει τί ν' απαντήσει, πήγαν να κό
ψουν άλλους βράχους!

Δύο υποψήφιοι πατέρες βηματί
ζουν με νευρικότητα στον προθάλα
μο του μαιευτηρίου.
— Εμένα είπε ο ένας μας χάλασε
τα σχέδια ο ερχομός του παιδιού.
Λογαριάζαμε αύριο να φύγουμε με
τη γυναίκα μου για διακοπές.
— Εγώ έπαθα το χειρότερο, είπε ο
δεύτερος Με τη γυναίκα μου κάνα
με το μήνα του μέλιτος*

σ θ η τ ο ο ρ γ α ν ισ μ ό το υ ς
^
μ ερ ικ ές ιδ ια ίτ ερ ε ς φροντίδες
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ο ύ ν τα παιδιά απ ^
κ ιν δ ύ ν ο υ ς τη ς ζ έ σ τη ςκ ι ασΙ
Φ ρ ο ντίδ ες θ α σ α ς θυμίσούΡ*
•
Π ρ ώ τα -π ρ ώ τα . τ0
σ τη θ ό λ α σ σ α π ρ έ π ε ι να γίνει®

τα με άδειο στομάχι και όχ1Ρ * ^
vfl*
τιά αλλά με αργή είσοδο στ®
Γιατί το απότομο σόκ του
^
νερού στο ζεστό αίμα. ΜΠ0^ Γ
προκαλέσεςι κυκλοφορία*^ ^
μσλίες που να έχουν σαν αη0^
σμα επικίνδυνες κράμπες κ® ^
θυμίες. Γι' αυτό άλλωστε
πόντο προτιμότερο το
μπάνιο, νο γίνεται σε αΚΡ°νώχ
όχι έρημες αλλά μαζί Ρ6
κολυμβητές που να Ρπ0^°Ό(ΐ
προσφέρουν βοήθεια, άν ΧΡ” *Έ
•
Τα θέαμα ενός ωρώο Μ
σμένου παιδιού, που παίζ®
μενο στην αμμουδιά, είναι. r V j
υπέροχο κοι 6ικαιολοΥΠ1,^ν® ^
τους γονείς υπερήφανους ^
θεραπεία των παιδιών,
..
πει να γίνεται με προσοχή
,
διακά. για να μην καταιΓΦ™^
ευαίσθητη επιδερμίδα τους ^
τα παιδιά κοντά στη θάλοό®1 .
πει να πίνουν αρκετό νερά Πλ ^
Φρούτων, γιο ν' ΡνειπδΠΡ®'®^
υγρασία που χάνει ο ορν0*
τους από τη ζέστη του ήδ·°ϋ ^
•
Προσέξτε τις ψάξί| 1 Γ
μού. που παθαίνουν πολύ σ . . ι<\
παιδιά στην περίοδο τηζ
Συνήθως οφείλονται στη
τους να πίνουν, πολύ οΠ° Ταϊρτ
κρύο νερό και τα πανωμίν®
κτικά. Προσπαθήστε. λοιάδ'Λ ,
συνηθίσετε να πίνουν σ>ν°
και με μικρές γουλιές.
Η **)1

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Τρόφιμοι του Γηροκομείού
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Την δ. Φουλσ και 1
Αργύρη Αργυρισόη για τη
των 3.000 δραχμών, στη Μν^ ^ ,
αδελφής τους Παυλίνας V|Q
πλήρωση χρόνου οπό το

της.
2) Την κ, Μαρίκα A.
λαού για την δωρεά των 5.'
χμών, αντί ετησίου μνημοθυ^
μνήμην της θείος της Ελέν4^
μαρά.

Εκ του Γη

Η
φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κυριών Βεροίας ευχαριστεί:
1. Τον κ. Χρήστο και την κ. φ α ύ
λα Κολτσάκη για την δωρεά 2 0 0 0
δρχ. στην μνήμη Κωνώου Γεωργιάδη.
2. Την κ. Αντιγόνη Κράτη για την
δωρεά 2.000 δρχ. για ετήσιο μνη
μόσυνο του συζύγου της Γεωργίου.
3. Την κ. Ελένη Ψιψίκο για τη
δωρεά 1.000 δρχ. στην μνήμη του
συζύγου της Μερκούριού.
4. Την οικ. Νικολάου Παπαχαραλάμπους για την δωρεό 25.000
δρχ. στην μνήμη του σεβαστού
θείου τους Κίμωνος Αντωνιάόη,

Από την φιλόπτωχο

Η έγχρωμη τηλεόραση
με τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.
Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής ύπερύθρων - 32 καναλιών

ΘΕΟΧΑΡΗ
ΖΔΡΑΛΗ

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τόν Θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα

0

Δεξίωση στο σπίτι Κυριωτίσσης 1
62.55» »2.665
ΒΕΡΟΙΑΣ
2 3 .4 3 4
Βερμίου-Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
23.131
Έναντι ΔΕΗ
2 6 .7 2 6
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .9 2 0
Ιπποκράτους
2 3 .8 8 0
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2 4 .0 8 0
Έναντι ΚΤΕΛ
23.350
Μωραίτη
Ραδιοταξί

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠ ΟΥ Μ Η ΧΑΝ Ω Ν .ΑΥΤ/ΤΩ Ν
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Εύκολα. υποφέρω από πονοκΕφάλους.
μερικές φορές τα νύχια του σπάνε εύκο
λα και υποφέρει από μιά μορφή δύ
σπνοιας, που τον κάνει να «λαχανιάζει»
σε κάθε προσπάθειά του σωματική.

Μ Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231 -Βέροια
Στα κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

1948

1960

Τα πρώτα ελληνικά τυπογρα
φεία ίδρυσεο επίσης Κρητικός
Ζαχαρίας Καλλέργης στα τέλη του
15ου αιώνσ κατ' αρχάς στη Βενετία
και αργότερα στη Ρώμη.
•
Ο Ντούγκ Μόρος είχε ενο
χλητικούς γείτονες που καθημερινά
του δημιουργούσαν ιστορίες με την
αστυνομία.
Μιά μέρα πληροφόρησαν το
αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας
του, ότι επί πέντε συνεχείς νύχτες
είχαν δει να βγάζουν από το σπίτι
ένα φέρετρο. Ωστόσο δεν είχαν
ακούσει τίποτα περί θανάτου στο
σπίτι του Μόρος.
Η αστυνομία έκανε έφοδο μιά
νύχτα για να εξακριβώσει τι γίνεται.
Ανακάλυψε λοιπόν, ότι τα φέρετρο
ήταν άδεια και το κατασκεύαζε στο
σπίτι του ο Μόρος για λογαριασμό
ενός εργολάβου.

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΟ
ΑΝΑΙΜΙΑ

πτώσεις που η διατροφή ενός ατομοι
δεν είναι η σωστή και ειδικό όταν δεν
παίρνει κανονική ποσότητα κρέατος.
Η συμπτωματολογία που παρουσιά
ζουν οι σιδηροπενικές αναιμίες έχει τη
ρίζα της βασικα. στο γεγονός, ότι ο
οργανισμός δεν είναι σε θέση να παρα
σκευάσει το ποσόν της αιμοσφαιρίνης
που του χρειάζεται.
Πολλές φορές μάλιστα, συνυπάρχει
και υπόχρωμη αναιμία, ακριβώς γιατί τα
ερυθρά αιμοσφαίρια, περιέχουν μικρό
τερο από το κανονικό ποσοστό αιμο
σφαιρίνης.
Ετσι ο άρρωστος παρουσιάζει μιά
χαρακτηριστική ωχρότητα, κουράζεται

1948

0 Ερνάντο Κυρτές με τους κονκι
σταδόρους συντρόφους του,
μπήκε στην πόλη του Μεξικού κΓ
άρχισε έτσι μιά καινούργια εποχή
στη χώρα αυτή των Αζτέκων
που σήμανε ουσιαστικά και το τέ
λος του αρχαίου πυΛίπσμού στη
χώρο
Υιοθετήθηκε στη ΓαλΜα το πρώ
το δημοκρατικό σύνταγμα,
Δυνομη απο 6000 Τουρκοσιγύιττιους με
επικεφολης τον
Ιμπρυήμ επιτίθεται στη μονή Μ.
Σπηλαίου των Καλαβρύτων. Οι
υπερασπιστές της μονής ανάνκοσον τον εχθρό να αποσυρθεϊ
στην Τριπολιτοό
Τα ελληνικό στρατεύματα άρχι
σαν τη νικηφόρα εκστρατεία τους
στη. Μικρά Ασία.
Η Σοβιετική Ένωση και το Αφγα
νιστάν υιιέγραψαν σύμφωνο
ουδετερότητας
Εισέρχονται στην Αθήνα τα πρώ
τα τμήματα των ιταλικών στρα
τευμάτων κατοχής κάτω από τις
αποδοκιμασίες και τους χλευα
σμούς των κατοίκων,
Η Σοβιετική Ένωση άρχισε τον
αποκλεισμό του Βερολίνου
Οκτακόσιοι (800) ξενοκίνητοι
ένοπλοι κομμουνιστές επιτέθη
καν εναντίον της πόλεως Ζαχά
ρως - Ηλείας χωρίς αποτέλεσμα.
Οι ξενοκίνητοι ένοπλοι κομμούνι·
εττές απώλεσαν 49 νεκροόε και
80 τρουματϊες,
0 συνταγματάρχης Νάαερ εκλέ
χτηκε πρόεδρος της Αίγυπτου
Η Ελλάδα, η Γιουθγκοαλαβία και
η Τουρκία διέλυσαν το Βαλκανικό
Σύμφωνο του 1954.
Το Νότιο Βιετνάμ διέκοψε τους
δεσμούς του με τη Γαλλία.
Συνελήφθη μιά γυνοίκα 49 ετών
στην πόλη Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ
σαν ύποπτη ότι θα επιχειρούσε
να σκοτώσει τον πρόεδρο Ρήγκσν, που επισκέφθηκε την πόλη
ουτή.

ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25J44/62.450
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ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΤΑ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΦΕΤΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Την δ€ύτερη θέση πήραν τα ΚΕΤΕΣΠΟΡ
Στον μικρό Τ€λικό ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ-ΚΟΥΙΙΜ 4-1
Νικώντας στον μεγάλο τελικός
την ομάδα τού ΚΕΤΕΣΠΟΡ (3-1) τά *
ΚΟΡΑΚΙΑ αναδέχθηκαν πρωταθλη
τές Του φ ε τί ινού ·τ.ουρν.ουά ανεπι
σήμων ομάδων Βεροί&Φ' ενώ οι
μεγάλοι ηττημένοι πήραν την δεύτε
ρη θέση.
Στον μικρό τελικό, που έγινε λ ί
γο πριν, οι ΣΤΑΥΡ." ΕΤΟΙ νίκησαν
την ΚΟΥΪΝ και κατέλαβαν την τρίτη
θέση.

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ-ΚΟΥΪΝ 4-1
Κάτω από έναν αφόρητο καύ
σωνα έγινε ο μικρός τελικός yia την
κατάληψη της τρίτης θέσεως μεταξύ
των ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ και της ΚΟΥΪΝ.
Την νίκη και φυσικό την τρίτη θέση
πήραν οι πρώτοι με σκορ 4-1.
Και οι δύο ομάδες ιδίως δε οι
ηττημένοι. έπαιξαν με πολλές ελλεί
ψεις, χωρίς ωστόσο αυτό να μειώ
σει την απόδοσή τους και η τελική
επικράτηση
των
ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ
θεωρείται πέρα για πέρα δίκαιη.
Πριν καλά - καλά συμπληρωθεί
το πρώτο ΙΟλεπτο οι νικητές κατάφεραν να προηγηθούν στο σκόρ με
δύο ωραιότατα τέρματαπου πέτυ
χαν οι παλαίμαχοι παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ Θέμης ΘεαδωρΙδης και
Θωμάς Θεσσαλονικιός.
Στο 14' ένινε το 3-0 πάλι με τον
Θεσσαλονικιό, που στην φάση του
τέρματος αυτού θύμισε τον αλη
σμόνητο αέρινο και πανούργο

πρόεδρο του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Κ. Λέκκα
και τον διευθυντή του «ΛΑΟΥ» κ.
Πατσίκα.
Τα κύπελλα απονεμήθηκαν:
•
Στα ΚΟΡΑΚΙΑ για την κατά
κτηση του τίτλου καθώς και ένα
δεύτερο για το ήθος των παικτών
(δεν είχαν καμία αποβολή)·
•
Στα ΚΕΤΕΣΠΟΡ για την
κατάκτηση της 2ης θέσεως.
•
Στους ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥΣ για
την νίκης τους στο μικρό τελικό και
την κατάκτηση της 3 ης θέσεως.
•
Στην ΚΟΥΪΝ για την κατά
κτηση της 4ης θέσεως.
•
Στον ΣΚΟΡΠΙΟ γιο το ήθος
των παικτών του (δεν αποβλήθηκε
κανείς).
•
Στους ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ, τον
ΤΖΙΤΖΙΑΚΟ και τον ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ για
την συμμετοχή τους στο τουρνουά.
•
Στον ποδοσφαιριστή των
ΚΕΤΕΣΠΟΡ Γιάννη Παπαστάμκο για
την ανάδειξή τους ως πρώτου σκό
ρερ του τουρνουά.
•
Στον ποδοσφαιριστή των
ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ Γιώργο Μουρατίδη
(Κροταλία) για την ανακήρυξή του
σαν του πλέον δημοφιλούς παίκτη
του τουρνουό.
•
Αναμνηστική πλακέτα και δί
πλωμα στον Σύνδεσμο Διαιτητών
για την συμβολή των μελών του
στην επιτυχή διοργάνωση του
τουρνουό.

Οι δύο μονομάχοι του τελικού του φ ΐτα ν ο ύ τουρνουά ανεπισήμων ομά
δων Βέροιας.
Επάνω: Τα ΚΟΡΑΚΙΑ που κέρδισαν δίκαια και κατέκτησαν επάξιο τον επίζηλο τίτλο του πρωταθλητή.
Κάτω: Τα ΚΕΤΕΣΠΟΡ οι pe γάλοι ηττημένοι που ύστερα από aeipá σκλη
ρών αγώνων,έφτασαν δικαιωματικά στον pe γάλο τελικά.

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-ΚαφΕτηρία- DISCO
Χορευτικό κέντρο-πισίνα

Κάθε μέρα λειτουργεί
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθε βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

εξτρέμ της χρυσής εποχής.
Η ΚΟΥΪΝ αντέδρασε κάπως
στην συνέχεια, αλλά το μόνο που
κατάφερε ήταν ένα δοκάρι με τον
Τασταόγλαγ_(4,1 ) και ένα γκόλ με
κεφαλιά ψαράκι του Παπαδόπουλου
στο 55'. Λίγο όμως πριν (5 2 Ί ο
Θεοδωρίδης είχε πετύχει το τέταρ
το τέρμα της ομάδος του.
Τον αγώνα διηύθυνε κατά θαυ
μάσιο τρόπο ο κ. Παναγιωτίδης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ: Σιφνιάς ΙακωβΙδης Μουρστίδης Γ. Παντελιάδης
Αντωνιάδης. Κορωνάς. Θεοδωρί
δης θεσσαλονικιός Μουρατίδηςβ
Π. Χ'Άθανασίου. ΚαμπαΤλής.
ΚΟΥΪΝ: Περηφανόπουλος. Ντιβανι'ογλου, Μ έμης Γιαννόπουλος
(18' Ταλάκης) Ταστσόγλου, Λύκος
φάκας Ποζιάδης Α„ Γεωργούόης
Νικολόπουλος Ευθυμιάδης (20
Παπαδόπουλος).

ΟΙ ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ
Δύο κύπελλα αθλοθέτησε η
καφετερία ΚΟΥΪΝ ΒΕΡΓΙΝΑ.
‘ Ενα το κατάστημα αθλητι
κών ειδών ΓΑΙΤΑΝΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ.
■Ενα η ΝΤΙΣΚΟ ΣΚΟΡΠΙΟΣ.
Ενα το κατάστημα ΛΙΑΛΙΑΡΟΣ ΣΠΟΡ.

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
(Τ οκτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες

ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.

ΚΟΡΑΚΙΑ-ΚΕΤΕΣΠΟΡ 3-1

Διευθυντής

Καλύτερα τα ΚΟΡΑΚΙΑ κέρδι
σαν δίκαια στον μεγάλο τελικό τα
ΚΕΤΕΣΠΟΡ και αναδείχθηκαν επά
ξια πρωταθλητές της φετεινής διοργανώσεως.
Στο σκόρ προηγήθηκαν τα
ΚΕΤΕΣΠΟΡ με τέρμα που πέτυχε ο
Μπούρας στο 2 7 ' αφού προηγουμέ
νως με ωραίες τριπλές υποχρέωσε
σε τσάμικο την άμυνα των ΚΟΡΑΚΙΩΝ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
δύο λεπτό νωρίτερα (25') και τρία
λεπτά αργότερα (30') τα ΚΟΡΑΚΙΑ
είχαν δύο δοκάρια σε ιούριθμα
σούτ των Λ. Παπαδόπουλου και
Εκμεκτσόγλου αντίστοιχα.
Στο 2 της επαναλήψεως οι
μετέπειτα νικητές κατόρθωσαν να
ισοφαρίσουν με κεραυνοβόλο σούτ
του Σιμόπουλου.
0 αγώνας κυλούσε με συνεχή
υπεροχή των ΚΟΡΑΚΙΩΝ και τους
παίκτες των ΚΕΤΕΣΠΟΡ να αγωνί
ζονται απεγνωσμένα να κρατήσουν
το ισόπαλο αποτέλεσμα ώστε να
κριθεί ο τίτλος στα πέναλτυ (παρά
ταση δεν υπήρχε). Και ενώ όλα
έδειχναν ότι εκεί θα φτάναμε, τα
ΚΟΡΑΚΙΑ με δύο απανωτά τέρματα
στα 4 τελευταία λεπτά που πέτυχαν
ο Παπαδόπουλοε και ο Καλπάκης
«τσάκισαν» τους καθηγητές περιο
ρίζοντας στην δεύτερη θέση,
Αρίστευσε ο διαιτητής κ. Τσιλογιόννης·

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΡΑΚΙΑ: Ψωμιάδης

Εκμεκτσογλου
(60'
Καρατζόγλου)
Λνδμεόδης (68 Ντίνας) Σανίκης.
Χάρτης Καλπάκης Πέτκος (36'
Καροσαββίδης) Καρανίκας, Σιμόπουλος Παπαδόπουλος Αίδινίδης.
ΚΕΤΕΣΠΟΡ: Τατσίδης, Ιωσηφίδης, Κούτρας (22 Τσορακλίδης 58
ΠαπαδόπουλοςΙ Τζίμπουλας
(40' Τσιομεοίδης
6 0 ' Κούνδουρος) Μπαμζέλης (53 Παπαστάμκος
Β.) ΚεμαλΙδης Σακαλής (66' Καπέτης) Μπούρας, Παπαστάμκος I, Χειμωνιδης*

Η ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ
λ/ίετά του αγώνα έγινε η απονο
μή των κυπέλλων από τον βοηθό
Δημάρχου κ. Μαυρίδη, τον διευθυν
τή των ΚΕΤΕ κ. Μουρατίδη. τον

(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τπλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
όρχ· 1500
Ιδιωτών
Σωματείων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ.-Κοι
νοτήτων
δρχ 2000
όρχ- 3000
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δη.μων - Οργανισμών
δρχ 4000
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενε
ή όχι δεν επιστρέφονται

Με τα χθεσινά παιχνίδια για την προκριματική φάση του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
‘82 Ιταλίας - Καμερούν, Αργεντινής Σαλβαδόρ κοι Βραζιλίας Ν. Ζηλαν
δίας τελείωσαν τους αγώνες τους οι ομάδες που απαρτίζανε τον πρώτο,
τρίτο και έκτο όμιλο

,·

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ - ΧΙΛΗ <Β ΟΜΙΛΟΣ)
Στην πόλη Οβίεδο θα γίνει το παιγνίδι αυτό που θ αρχίσει στις 18.15
χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

ΓΑΛΛΙΑ

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ (Δ ΟΜΙΛΟΣ)

Από το Βανιαδολίδ θα μεταδοθεί ο ανώνας αυτός και από την τηλεό
ραση της ΕΡΤ στις 18.15. απ' ευθείος.

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΙΕ ΟΜΙΛΟΣ)

Από την γιουγκοσλαβική τηλεόραση θα μεταδοθεί ζωντανό το παιγνί
δι αυτό - φυσικό άλλωστε - στις 10 το βράδυ. Το παιγνίδι θα γίνει σνην πό
λη Σαραγόσα.

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Με τους αγώνες 1) Δυτ Γερμανίας - Αυστρίας (Β' ΟΜΙΛΟΣ) που θα
γίνει στον πόλη Χιχόν στις 18.15 (ΕΡΤ απ' ευθείας) 2) Αγγλίας Κουβέιτ
ΙΔ ΟΜΙΛΟΣ) που θα γίνει στο Μπιλμάο στις 1 8.1 5 χωρίς τηλεοπτική κά
λυψη και 3) Ισπανίας - Β. Ιρλανδίας (Ε ΟΜΙΛΟΣ) που θα γίνει στη Βαλέν
θια στις 10 το βράδυ χωρίς τηλεοπτική κάλυψη θα κλείσει ο προκριματι
κός γύρος του ΜΟΥΝΤΙΑΛ '82.
Σημείωση: Το παιγνίδι Ισπανίας Β. Ιρλανδίας θα μεταδοθεί μαγνητο
σκοπημένο στις 18 15 από την ΕΡΤ μεθαύριο.

Παραλειπόμενα
Από το τουρνουά
•
Ο Γιώργος Μουρστίδης των
ΣΤΑΥΡΑΕΤΩΝ ανακηρύχθηκε σαν ο
δημοφιλέστερος
ποδοσφαιριστής
του τουρνουό '82. Πράγματι ήταν
μιά διάκριση πέρα για πέρα σωστή
αφού ο συμποθέστατος «Κροτα
λίας» ήταν υπόδειγμα ήθους, αγωνι
στικότητας και συνέπειας. Εύγε του.
•
Σε μιά διεκδίκηση της μπάλλας σχίστηκε η κάλτσα του Ντιβονίογλου και δικαιολογημένα ήθελε
να την χρεώσει στον αντίπαλό του.
•
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας
μετον εαυτό του - απεχώρησε και
μάλιστα επιδεικτικά, στα τελευταία
10 λεπτά ο άσσος της ΚΟΥΪΝ Γιώρ
γος Φάκος. Και κάποιος που δεν
γνώριζε την αιτία - άλλωστε δεν
υπήρχε - συμπέρανε ότι η... έκρηξη
του Φάκα οφείλεται στο ότι δεν τον
καταλαβαίνουν οι συμπαίκτες του.
•
Ηταν τόσο καλή η εμφάνιση
του Βασίλη Νικολόπουλου ώστε
πολλοί διερωτήθηκαν γιατί δεν
έπαιζε στα προηγούμενα παιχνίδια
Την απορία αυτή έλυσε ένας άσπον
δος φίλος του ο οποίος απεκάλυψέ
ότι δε ενηλικιώθηκε ακόμα.
•
Με καινούργια στολή έκα
ναν την εμφάνισή τους στον μεγάλο
τελικό ο: δύο αντίπαλοι. Όπως δέ
πληροφορηθήκαμε η στολή των
ΚΕΤΕΣΠΟΡ ήταν προσφορά του
προέδρου γονέων και κηδεμόνων
του σχολείου κ. Κώστα Κοσμίδη,
Με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι ο
κ. Κοσμίδης βρισκόταν πάντα στους
αγώνες των καθηγητών, στους
οποίους μάλιστα μετά από κάθε
συνάντηση προσφερε άφθονες
μπύρες. Με τέτοιους οπαδούς πώς
να μην φτάσει η ομάδα στον τελικό:
•
0 Τρύφων Σανίκης όπως εί
ναι γνωστό παίζει και είναι μάλιστα
αρχηγός των ΚΟΡΑΚΙΩΝ. Η σύζυ
γός του. όπως επίσης είναι γνωστό
είναι φανατική οπαδός των ΚΕΤΕ
ΣΠΟΡ. καθότι καθηγήτρια. Για τον
λόγο αυτό είμασταν περίεργοι να
δούμε με ποιόν είναι το τρίτο μέλος
της οικογένειας, ο δίχρονος γιος
τους. Αν και σείς έχετε την ίδια
περιέργεια, σας κάνουμε γνωστό
ότι ο τζούνιορ Σανίκης είναι με την
ομάδα του μπαμπά. Αυτό το διαπι
στώσαμε κατά τον μεγάλο τελικό.
•
Βροζιλιά νίκη ατμόσφαιρα

δημιούργησαν οι οπαδοί των ΚΕΤΕ
ΣΠΟΡ στην κερκίδα με την πρόχει
ρη ορχήστρα που σχημάτισαν. Κρί
μα όμως που την δική τους φλόγα
και τον δικό τους ρυθμό δεν δ ιέθ ε
ταν οι παίκτες τους, μιά και θύμιζαν
Σαλβαντόρ παρά Βραζιλία. Ίσως να
μην πρόσεξαν τον τελευταίο καιρό
την εξωγηπεδική τους ζωή.
•
Ο Μιχάλης Σακαλής δεν θα
πρέπει να είναι και πολύ συμπαθής
μετοξύ των σποδών της ομάδος του.
Διαφορετικά όεν εξηγείται η επιμο
νή των τελευταίων να φωνάζουν
ρυθμικά «Η κερκίδα απαιτεί αλλαγή
τον Σακολή». Εκτός πιά εάν ορισμέ
νοι ζήλεψαν την δόξα του.
•
Παρά την υπεροχή τους το
ΚΟΡΑΚΙΑ δεν μπορούσαν να σκο
ράρουν, με αποτέλεσμα να παραμέ
νουν στο 1-1 μέχρι τα τελευταία 6
λεπτά. Οπότε ο κόουτ της ομάδος
Νίκος Σφήκας «έρριξε» στον ανώνσ
τον μεγάλο άσσο του παρελθόντος
(μόνο στα τουρμουα φυσικά) Λεω
νίδα
ΚαρατζόγλουΓΑποτελεσμα.
στα λίγα αυτά λεπτά τα ΚΟ πΑΚ ια
πέτυχαν ότι δεν κατόρθωσαν ο ι
όλο το διάστημα που προηγήθηκε.
Δηλαδή δύο γκόλ που τους εξασφά
λισαν τον τίτλο. Είναι λοιπόν ή όχι
δικαιολογημένη η άποψη αυτών που
υποστηρίζουν ότι ο Καρατζόγλου με
την είσοδό του έδωσε νέο πνοή
στην ομάδα, ανεξάρτητα εάν ακούμ
πησε την μπάλλα ή όχι.
•
Πάντως όπως μος απεκολυψε ο Γιάννης Εκμεκτσόγλου, τον
τελευταίο καιρό, μετά δηλαδή τον
τελικό, ο Καρατζόγλου αρέσκετε
πολύ να τον αποκαλούν Πόολο Ιστντόρο. Τώρα το πόση σχέση μπορεί
να έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο
μόνο ο Λεωνίδας μπορεί να μας το
πει.

ΓΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΓ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ι

Μ ικρές Α γγελίες
Κ I ΒΩ ΓΟ ΠΟΙΟΙ

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Π ΙΑ Ν Ο

ΕΞΛΙΩ ΓΕΙΣ

Ρωοσικής κατασκευής LURICApc έπιπλο σκαλισμένο στο χέρι
(τριών πηδαλιώνΙ. Πληρ. Παστέρ 12 - Βέροια (ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΣΑΟΥΛΙ-

Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η .

ΒΕΡΟΙΑΣ
j

Ί

l.- iO } /

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
„ „ f " 1 „Τ^ς ° δθύ Θεο/ν,κΠί ·“>' της οδού Σταδίου. Πληρ
22586 Βέροια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Λ .

τηλ.

νΐ Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.00(1 λ,,*. Τον μήνα. ΠΧηροψρ
ρίες στο τηλέφωνο 26.511. ώρες ι ργάσω·

Αναχαμβάνυνμε όλες
τις ι;κτι>π<!)σεις σας.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Δ .Χ .

Μ η τρ ο π ό λ εω ς 72
τ η λ . 2 3 .1 3 7

μικτό βάρος 25 τ. μαζί με την ά6εια ή ενοικιάζεται η αόεια και
πωλείται το αυτοκίνητο. Πληρ. τηλ. 03 31 -6 2 6 1 4

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ

*

Ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριά, Σταδίου | (9
τηλ. 62325 και 26572 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
ι/Ι.Α.Ν. 1 3 2 1 5 σε πολύ καλή κατάσταση Πληρ. τηλ 2 4 7 8 4
.28 Αλεξάνδρεια και 8 2 9 1 V á i n

Δίχασ€ τη χούντα
ο νέος πρόεδρος
της Αργεντινής

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις
για ανακωχή στον Νοτ. Λίβανο

ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ
ΤΟ ...1 9 8 4

Ο »έος ηροεύρος της Αργεντινής
στρατηγός Ρεννάλντο M m viovt.
ΜΠΟΥΕΝΟΣ Α ΙΡ Ε Ι 23
Me ακούσια υποστήριξη του
Μαστικού και με σαφή αντΙθίσ η της
χεροπορίας, ο στρατός κατόρθωσε
«α επιβάλει χτες, ως νέο πρόεδρο
της Α ργεντινής τον απόστρατό
στρατηγό
Ρειινάλτνο
Μπινιόνε,
όπως 6ήλωσε καλά πληροψορημένη
πηγή του Μπουένος Λίρες, nou ζή 
τησε νο μη γίνει ννωστή. Συγχρό
νως. η χούντα ανακοίνωσε ότι η
στρατιωτική διακυβέρνηση θα τερ
ματιστεί στις αρχές του 1984. με το
σχηματισμό
μιας
δημοκρατικής
κυβέρνησης
Μ ε διορισμό του νέου προέδρου
δεν έληξαν όμως και οι Φαγωμάρες
μέσο στους κόλπους της χουντος
Κατά την πηγή, ο αρχηγός του ναυ
τικού. ναύαρχος Χόρχε Ανάγια είπε
ότι συγκστατέθηκε να ψηφίσει το
ΜππΛόνε μόνα και μόνο νιο να απο
τραπεί μια πλήρης αποσύνθεση του
θεσμικού πλαισίου που επικράτησε

στη χώρο, μετά το πραξικόπημα του
στρατού το 1976.
Κατά την ίδια πηγή το ναυτικό
αυυψωνει με την αεροπορία στο να
αρθεί η υποστήριξη από την ηγεσία
του στρατεύματος στις υποθέσεις
του έθνους κοι να αφ εθεί τόσο η
εσω τερική όσο και η εξωτερικήπολιτική αποκλειστικά στο στρατό.
Το ναυτικό και η αεροπορία στην
υποψηφιότητα του στρατηγού Μ πινιδν* λόγω των στενών δεσμών
του με την οικονομική πολιτική που
ακολούθησαν οι πρώην πρόεδροι
των Αργεντινών στρατηγοί Χόρχε
Βιντέλα κοι Ρομπέρτο Βιόλα ‘Εφτά
σαν στο μεταξύ σε αρνεντινό λιμάνι
και άλλοι 2.000 αιχμάλωτοι που
απελευθέρωσαν οι Βρετανοί.
• Το σοβιετικό ελικοπτεροφόρο
«Μασκβά* εμφανίστηκε στο Νότιο
Ατλαντικό, προερχόμενο από την
Αγκόλα, όπως ανακοίνωσε χτες
εκπρόσωπος
του
αμερικανικού
πολεμικού ναυτικού Το «Μασκβά»
κστό τον εκπρόσωπο μεταφέρει 18
ελικόπτερα για ανθυποβρυχιακές
επιχειρήσεις κοι συστοιχία πυραύ
λων, και συνοδεύεται οπό δυο ολλα
σκάφη. Το σοβιετικό ελικοπτεροφόρο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος δεν
φαίνεται νο κατευθύνεται προς τα
νησιά Φωκλαντ Σύμφωνα με πλη
ροφορίες από το Μπουένος Αύρες ο
στρατός δέχτηκε vu υπάρξει «μετα
βατική κυβέρνηση» έτσι ώστε τους
πρώτους μήνες του 1 984 να υπάρ
ξει στην Αργεντινή πολπική κυβέρ
νηση.
Σύμφωνο με πληροφορίες απο το
Μπουένος Αιρες ο στρατός δέχτηκε
να υπάρξει «μεταβατική κυβέρνη
ση*. έτσι ώστε τους πρώτους ρήνες
του 1984 να υπάρξει στην Αργεντι
νή πολιτική κυβέρνηση

TEA ΑΒΙΒ. 23 |ΑΠΕ)
Επανολήφθηκαν χθες το πρωί
οι συγκρούσεις μετοξυ συριακων
και ισραηλινών στρατευμάτων στην
περιοχή της λίμνης Καρούν στο
νοτιότρο άκρο της κοιλάδας Μπεκαα, παρ όλη τη προχθεσιναβραδυνή συμφωνία κατάπαυσης του
πυρός.
Ιτυ μετ _‘j προηγούμενα τηλ<
γραφήματα ανέφεραν τα εξής:
ΠΑΡΙΣΙ: Οι πρεσβείες των
Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρε
τανίας κάλεααν τους Αμερικανούς
και τους Βρετανούς πολίτες αντί
στοιχα να εγκαταλεϊψουν τη χώρα,
ενώ οι Ισροηλινοί, για πρώτη φορά
μετά από εννέα ημέρες, βομβάρδι
σαν ανελέητα πυκνοκςποικημένες
συνοικίες της Δυτικής Βηρυτού.
Οι συνεχιζόμενες μάχες μεταξύ
Ισραηλινών και ενιαίων λιβανικών
και
παλαιστινιακών
δυνάμεων
καθώς και ισραηλινών και συριακών
στρατευμάτων συνοδεύονται από
το πλήρες αδιέξοδο στο πολιτικά
επίπεδο
Η προχθεσινή συνάντηση της
επιτροπής εθνικής σωτηρίας ττου
κάλεσε όλες τις πλευρές να συμφω
νήσουν σε μιό κατάπαυση του
πυρός πριν την έναρξη οποιοσδήπο
τε διαπραγμάτευσης παρουσιάζει
την εξής εικόνα: Ο ηγέτης της λιβα
νέζικης αριστερός Ουάλιντ Ζουμπάντ καθώς και ο εκπρόσωπος του
πολιτικοστρατιωτικού
κινήματος
των σιϊτών «Αμάλ» απαιτούν την
αποχώρηση των ισραηλινών στρα
τευμάτων από την περιοχή της
Βηρυτού πριν αρχίσουν οι συζητή
σεις για μια «ειρήνευση» της Δ υτι
κής Βηρυτού, ενώ οι φαλαγγίτες
απαιτούν την ολοκληρωτική απο
στρατιωτικοποίηση των Παλαιστι
νίων που ζούν στο Λίβανο.
Συθμφωνα με λιβανικές πηνές ο
Γιασέρ Αροφάτ όήλωσεότι η τελευ
ταία παραχώρησή του είναι η απο
χώρηση των παλαιστινιακών δυνά
μεων από τις δυτικές μουσουλμανι
κές συνοικίες της Βηρυτού και η
συγκέντρωση μαζί με τον οπλισμό
τους των Παλαιστινίων στα παλαι-

ΕΝΩ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΟ Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΣΙΚΟ
ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 23 ί ΑΠΕί
Το ελληνικό μνημόνιο, όπως
αποφάσισαν προχθές Βράδυ οι
υπουργοί εξωτερικών στο Λουξεμ
βούργο. θο απστελέσει ένο οπό τα
βοσικά θέματα στο επόμενο συμ
βούλιο υπουργών εξωτερικών τον
προσεχή Ιούλιο. Μέχρι τότε αναμέ
νεται ότι θα έχουν διατυπωθεί θέ
σεις κοι αποφάσεις σχετικό με το
μνημόνιο από τους αρχηγούς και
πρωθυπουργούς των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
των Βρυξελλών την προσεχή Δ ευ
τέρα και Τρίτη Στο προχθεσινό
συμβούλια υπουργών εξωτερικών
μετείχε σπό ελληνικής πλευράς ο
υφυπουργός εξωτερικών για ευρω
παϊκά θέματα κ. Γρ Βά04>ης

ΤΟΟΠής για το ελληνικό μνημόνιο.

Οι προσεχείς συζητήσεις στο
συμβούλιο υπουργών εξωτερικών
θα γίνουν ακόμη υπό το φώς των
πολλαπλών επαφών και συνεννοή
σεων που θα προηγηθούν ανάμεσα
στην ελληνική κυβέρνηση και την
ευρωπαικήεπιτροπή. αλλά και αε
διμερείς επαφές της Ελλάδας με τα
Λοιπά κράτη - μέλη.

Σημειώνεται ότι στο προχθεσι
νό συμβούλιο η βελγική προεδρία
ήταν θετική στα ελληνικά αιτήματα.
Ο υφυπουργός εξωτερικών κ. Βάρφης, εξάλλου, ευχαρίστησε την
ευρωπαϊκή επιτροπή γιατί αναγνώ
ρισε την ύπαρξη των ελληνικών
προβλημάτων, όπως γο τυποθέτησε
η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και
την ανάγκη αποφασιστικής ελληνοκοινοτικής δράσης νια την αντιμε
τώπισή τους.
Ό π ω ς πληροφομούμεθο όμως,
ο Έλληνας υφυπουργός διατύπωσε
τις επιφυλάξεις του ως προς το
ουσιαστικό περιεχόμενο των αντιμειωπιζομένων στο απαντητικό κεί
μενο της ευρωπαϊκής επιτροπής
ειδικών ρυθμίσεων, Σχετικά μεταξύ
άλλων ετόνιοε. οτι υπάρχουν μεν
πολλά «ΝΑΙ», που συνοδεύονται
όμως αρκετές φορές από «αλλά».

Ετσι, μεταξύ άλλων, στις αρχές
Ιουλίου αναμένεται να ετπσκεφθεί
τΓ(ν Αθήνα για συνομιλίες με την
ελληνική κυβέρνηση ο αντιπρόε
δρος της ευρωπαϊκής επιτροπής «_
Νστάλι, ο οποίος έχει σναλάβει την
σύνταξη των ολοκληρωμένων ανα
πτυξιακών μεσογειακών προγραμ
μάτων - συνδεδεμένων άμεσα με
την ικανοποίηση των ελληνικών
αιτημάτων,
όπως διατυπώνεται
στην απάντηση της ευρωπαϊκής επι-

Λίγο αργότερο, θα πραγματο
ποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα και ο
κ. Μπέρκ, ο επίτροπος που συντονί
ζει τις θέσ εις της ευρωπαϊκής επι
τροπής στο ελληνικό μνημόνιο.
Στο
προχθεσινό
υπουργικό
συμβούλιο του Λουξεμβούργου το
ελληνικό
μνημόνιο
εξετάστηκε
περισσότερο από την διαδικαστική
του πλευρό. Έτσι αποφασίστηκε να
συζητηθεί στο ευρωπαϊκό συμβού
λιο το μνημόνιο οαν ειδικό θέμα,
αλλά και στο πλαίσιο των γενικότε
ρων προβλημάτων συνοχής, αρμο
νικής ανάπτυξης και διεύρυνσης της
Κοινότητας.

Saulit;
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ΝΕΑ
Προϊόντα
Η Θ Ο υίΙΘ ΑΕ βα σ ισ μ ένη σ το σ ύ γ χ ρ ο ν ο τεχνολογικό σ ύ 
στημα τω ν Ευρω παϊκώ ν Βιομηχανιώ ν δ η μ ιούργη σ ε σ ε
σ υ νερ γα σ ία μ ε Ε υρω παίους τεχνικούς ένα ΝΕΟ Φ άσμα στα
είδη της. Κ οτα οκεϋασε και διαθέτει:
α) Το ΝΕΟ λέβητα καλοριφέρ ΘΙΩΜΕ (β α θμ ό ς α π ό δ ο 
σ η ς 90%
93% ).
β) Τον ΝΕΟ Ηλιακά θ ερ μ ο σ ίφ ω ν α Αμερικάνικης τ ε χ ν ο 
λογίας (αλουμίνιο - χαλκός) και τα Κεντρικά Ηλιακά
συστήματα, ειδικά για την παραγω γή ζεσ το ύ νερ ο ύ
χ ρ ή σ ε ω ς σ ε μ εγάλες εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία,
πισίνες, Ν οσ/μεία) και,
γ) Το ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ σύστημα θ έρ μ α νσ η ς, σ ύ μ φ ω να
μ ε τα Γερμανικά Π ρ ότυπ α

ε ο υ υ Β Α.Ε.
Σ. ΠΑΣΒΑΝΤ1ΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Μ. Καρακωστή 7 Βέροια τηλ. 2 7 2 6 7

Πρέπει να περιμένουμε, πρόσθεσε,
τις συγκεκριμένες πλέον διαπραγ
ματεύσεις για τις ειδικές ρυθμίσεις
για να δούμε άν τελικά φύγουν τα
«αλλά», έτσι ώστε να υπάρξει δυνα
τότητα ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας χωρίς φραγμούς από
κοινοτικούς μηχανισμούς, απρό
σφορους γιο την Ελλάδα και αντίθε
τους με την προσαρμογή των κοινο
τικών πολιτικών στην ελληνική
πραγματικότητα, παράλληλα με την
απαραίτητη κοινοτική ενίσχυση της
ελληνικής οικονομίας προκειμένου
να γίνει δυνατή η ικανοποιητική
ανάπτυξή της στα κοινοτικά πλαίσια.
Το προχθεσινό συμβούλιο απο
φάσισε να αναβάλει για προσεχή
σύνοδο μετοξύ άλλων και το θέμα
του εμπορικού καθεστώτος ΕΟΚ Κύπρου Στο μεταξύ η ευρωπαϊκή
επιτροπή ανάλαβε να ετοιμάσει την
παράταση των αυτόνομων μέτρων
που ισχύουν μέχρι τέλους Ιουνίου.
Ο Έλληνας υφυπουργός κ.
Βάρφης εχαρακτήρισε απαράδεκτη
τη στάση της Κοινότητας για τον
κυπριακό λαό και επέμεινε στην επι
τακτική ανάγκη να περάσει η Κοινό
τητα στην τελική φάση των δια
πραγματεύσεων με την Κύπρο,
όπως προβλέπεται, θα οδηγήσουν
στην τελωνιακή ένωση Κύπρου ΕΟΚ για το 1984
Σημειώνεται όπ στο θέμα της
Κύπρου, βασικό, πρόβαλε αντιρρή
σεις η Ιταλία κατά πρώτο λόγο - και
κατά δεύτερο λόγο η Γαλλία - ειδι
κότερα όσον αφορά τα αγροτικά
προϊόντα της Κύπρου και κυρίως τα
επιτραπέζια σταφύλια.

cmvic«u στρατόπεδα που βρισκον
τοι στα προάστεια της πρωτέύαυ
σας. Ο τακτικός λιβανικός στρατός
θο εγκατασταθεί στις αστικές
συνοικίες της Δυτικής Βηρυτού,
ενω παρολληλα και σε αντάλλαγμα
της απομάκρυνσης των Παλαιστι
νίων θα αποσυρθούν και τα ισραη
λινό στρατεύματα μακρυά από τη
Βηρυτό.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Η κυβέρνηση
του Λιβάνου ζήτησε επίοημα προ
χθές από τον αραβικό σύνδεσμο και
τα Ηνωμένα Εθνη νο τερματισθεί η
παρουσία της συριακής ειρηνευτι
κής δύναμης nou βρίσκεται από το
1976 στρ Λίβανο όταν η παρουσία
της τερμ,άτισέ. τον μακρόχρονο
αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη χώρα
αυτή.
λ
' Î ,
'•Εξ άλλου ο ΙσραηΤίτνός πρωθυ
πουργός Μεναχέμ Μπέγκιν αντιμε
τώπισε επί δύο ώρες περίπου μιά
σχεδόν «πιεστική ανάκριση» από τα
μέλη της επιτροπής εξωτερικών
υποθέσεων
τηςαμερικανικής
Γερουσίας στην Ουάσιγκτον. Πολ
λοί από τους γερουσιαστές μέλη της
επιτροπής, διατύπωσαν ερωτήσεις
σε επιθετικό ύφος, ιδίως σχετικά με
τη χρησιμοποίηση ορισμένων τύ 
πων βομβών αμερικανικής κατα
σκευής και τρομακτικής καταστρο
φικότατος κατά την εισβολή στο Λί
βανο.
Στο μεταξύ, ο Αμερικανός
υπουργός εθνικής αμύνης Κόσπαρ
Ουαίνμπέργκερ. δήλωσε προχθές
σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι
η τυχόν συμμετοχή αμερικανικών
στρατευμάτων στην ειρηνευτική
δύναμη για το Λίβανο θα εκθέσει
τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις
σε πρόσθετους και περιττούς κινδύ
νους ενώ θο στοιχίσει στον αμερι
κανικό προϋπολογισμό περισσότε
ρο από 2 δισεκατομμύρια δολλάρια.
0 κ. Γουάίνμπέργκερ υπενθύμι
σε ότι ο πρόεδρος Ρήγκαν «δεν
έδειξε καθόλου ενθουσιασμό» όταν
στην προχθεσινή συνομιλία του με
τον κ, Μπέγκιν. ο Ισραηλινός πρω
θυπουργός του διατύπωσε για πρώ
τη φορά επίσημα την πρόταση για
την αποστολή αμερικανικών στρα
τευμάτων στο Λίβανο.
ΒΗΡΥΤΟΣ: Ο πρόεδρος του
Λιβάνου Ελιά Σαρκίς δέχθηκε, χθες
το πρωϊ στη Βηρυτό τον υπουργό
εξωτερικών της Κούβας κ, Ισίντορο
Μαλμιέρσα που έφθασε προχθές
βράδυ οπτή Βηρυτό, όπως ανακοινώ
θηκε επίσημο στη λιβανική πρω
τεύουσα.
Ο κ. Καλμιέρσα διαβεβαίωσε
τον πρόεδρο του Λιβάνου για την
υποστήριξη του λαού της Κούβας
προς το λιβανικό λαό, που αντιμε
τωπίσει την ισραηλινή εισβολή, και
τον πληροφόρησε για τις επαφές
που έχει αναλοβει ο πρόεδρος της
Κούβας κ. Φίντελ Κάστρο, που
εκτελεί και χρέη προέδρου του
κινήματος των αδεσμεύτων, με τις
χώρες - μέλη tou κινήματος. Εξ άλ
λου. ο κ. Μαλμιέσρσ είχε προχθές
βράδυ ουζήτηση με τον Παλαιστίνιο
ηγέτη Γιασέρ Αραφστ.
Εξ άλλου αποστολή της σοσια
λιστικής διεθνούς, με επικεφαλής
τον Πορ roγάλο Σοσιαλιστή ηγέτη
Μάριο Σοάρες, θα εττισκεφθεί την
επόμενη εβδομάδα το Ισραήλ και το
Λίβανο, προκειμένου να έχει μιά
άμεση επαφή με τους Ισραηλινούς,
τους Λιβανέζους κοι τους Παλαιστι
νίο υς, όπως ανακοινώθηκε χθες
από το σοσιαλιστικό κόμμα της
Πορτογαλίας στη Λισαβώνα.
Η αποστολή αυτή αποφασίσθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του
προέδρου της σοσιαλιστικής δ ιε
θνούς κ Βίλλυ Μπρόντ,
Τηλεγράφημα από τη Στοκχόλ
μη αναφέρει ότι πολλές σουηδικές
εφημερίδες
δημοσιεύουν
στην
πρώτη τους σελίδα τις μαρτυρίες
δύο Νορβηγών γιατρών, σχετικό με
τις ωμότητες που διαπρόττουν οι

Ισραηλινοι στρατιώτες σε βάρος
των Αράβων αιχμαλώτων
0 παιδίατρος Οεύβιντ Μελλερ.
που συνελήφθη πριν οπό δέκα μέ
ρες κοντά στην Τύρο με τον συνά
δελφό του Στείνάρ Μπέρνκε και
έναν Καναδό γιατρό, περιγράφει
αυτά που είδε κατά τη διάρκεια των
36 ημερών που κρατήθηκε αιχμά
λωτος στο κτίριο ενός σχολείου
οπού βρϊσκοντον περίπου 600
αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων
Παλαιστίνιοι στρατιώτες και πολίτες.
«Στο διάστημα που έμενα στο
σχολείο αυτό, πέθαναν 10 άτομα
από στέρηση του νερού και του
Φαγητού, μέσα σε αποπνικτική ζέ
στη Δεχόντουσαν συχνό πειράγμα
τα, ενώ ήταν καθισμένοι στο έόα
φος με δεμένα τα χέρια και καλυμ
μένα τα μάτια»
Και ο Νορβηγός γιοτρός συνε
χίζει «Ένας ΘΟχρονος, εξαγριωμέ
νος επειδή του στερούσαν το νερό,
εόωσε μιό κλωτσιά σ' έναν από
τους φρουρούς του. Αμέσως έξι
στρατιώτες άρχισαν να τον κτυπούν
με τα γκλόμπς και να τον κλωτσούν,
αφήνοντάς τον νο ψυχορραγεί ατο
έδαφος».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
κ. ΜΠΕΓΚΙΝ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός,
κ., Μπέγκιν, δήλωσε χθες, επιστρέφοντας σπό την Ουάσιγκτον ότι
υπήρξε συμφωνία απόψεων κατά τις
συνομιλίες του με τον πρόεδρό Ρή
γκαν σχετικά με «την ανάγκη της
εκκένωσης του Λιβάνου από όλες
τις ξένες δυνάμεις, συριακές, παλαι
στινιακές και. φυσικά, και τις ισραηλινές

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΑΛ ΤΑ
Συζήτησε ο Ανδρεας
ΑΘΗΝΑ 23 ΙΑΠΕ)
Συνομιλία διάρκειας ·ιιας ώρας
είχε σήμερα στο Καστρι ο πρωθυ
πουργός. κ Ανδρέας Παπανδρεου.
με τον πρωθυπουργό της Μάλτας κ.
ΜΙντωφ.
Μετά την συνομιλία ο κ. Πσπανδρέου, απαντώντας σε ερώτηση
των δημοσιογράφων για το αντικεί
μενο τη ς δήλωσε:
«Η Μάλτα, όπως γνωρίζετε είναι
ουδέτερη χώρα απέναντι στους δυο
συνασπισμούς είναι αδέσμευτη. Εί
ναι μικρή χώρα, αισθάνεται ανα
σφάλεια μέσα στη δίνη των
συγκρούσεων, όχι μόνο των όυο
υπερδυνόμεων. αλλά και γενικότε
ρα στην περιοχή της Μεσογείου και
παρά το μικρό της μέγεθος ακριβώς
επειδή αισθάνεται αδύναμη, προω
θεί, στο μέτρο του δυνατού, την
ύφεση στο χώρο της Μεσογείου και
ζητάει ερείσματα όπου μπορεί να τα
βρεί. Έχει ήδη μια συμφωνία με την
Ιταλία εγγυήσεως της ουδετερότη
τάς της. Έ χει μια παρόμοια με τη
Σοβιετική Ενωση. Επιδιώκει αυτές
τις μέρες ανάλογη εγγύηση από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και αύριο θα
υπάρξει στην Ουάσιγκτων συνάντη
ση σχετική του υπουργού Εξωτερι
κών της Μάλτας. Το ίδιο αίτημα
απευθύνει και στην Ελλάδα την
οποία θεωρεί σημαντική μεσογεια
κή δύναμη και αυτό το αίτημα υπέβιιλε και ιιποσχεθήκαμε να το μελε
τήσουμε και μέσα στο καλοκαίρι θα

Από 18 Ιουλίου
θα € Π Ι Τ ρ έ Π € Τ Ο Ι
πολιτικός γάμος
Από τις 18 Ιουλίου οι μελλόνυμ
φοι έχουν το ελεύθερο να κάνοιιν
το γόμο της εκλογής τους πολιτικό
ή θρησκευτικό, με δήμαρχο ή με
παπά, εδώ ή στο εξωτερικό (στο
ελληνικό προξενεία)
Συγκεκριμένα
δημοοιευθηκε
ατην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
το 3 9 1/19 82 Προεδρικό Διάταγμα
που καθιερώνει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα τον πολπικό γόμο. Η
ισχύς του διατάγματος αρχίζει στις
18 Ιουλίου, ένο μήνα δηλαδή μετά
τη δημοσίευσή του όπως ο
1260/82 νόμος ορίζει.
Η γαμήλια τελετή θα γίνεται σε
κατάλληλα διαμορφωμένες αίθου
σες ίω ν Δημοτικών και Κοινοτικών
Καταστημάτων. Σύμφωνα με,πλιγοοφορίες μας σ τη Βέροια οε»ελε>ές
των πολιτικών γόμων θα γίνονται
σε αίθουσα της Αντωνιαδείου Στέ
γης Γραμμάτων και Τεχνών αφού
ατο Δημαρχείο δεν υπάρχει κατάλ-

χηΛος χώρος.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Το Διάταγμα έχει τις λεπτομέ
ρειες για την τέλεση του πολιτικού
νόμου μεταξύ των οποίων τις εξής
• Τις άδειες εκδίδουν οι αρχές
Τοπικής αι/τοδιοικήσεως ΜΕΤά από
αίτηση των ενδιαφερομένων και με
τα απαιτούμενσ δικαιολογητικά,
όπως πιστοποιητικό
γεννήσεως
κΑπ.
• Ο γάμος που πρόκειται να γίνει
γνωστοποιείται δημοσίως με αναρ
τήσεις ή με δημοσιεύσεις.
• Ο Δήμαρχος ή 0 πρόεδρος δεν
θα χορηγούν άδεια αν δεν περάσει
μια εβδομάδα από την ημέρα που
κατετεθη η αίτηση. Και αυτό γιο να
εξετάζονται τυχόν καταγγελίες για
την μη νομιμότητα rou γόμου
• Οι τοπικοί άρχοντες είναι υηοχρεωμένοι να ορίσουν ωρισμένη
ημέρα και ώρα της εβδομάδος που
θα τελούν τους γόμους

Σαν τις σιδερόφραχτες χιτλερικές μεραρχίες «Πάντσερ» αυτή η φάλαΥΤ0
των ισραηλινών αρμάτων σταθμεύει έξω από τη Βηρυτό, πριν τα πυροβό"
λα της αρχίσουν να βάλλουν κατά των αμάχων.»

• Τα ζευγάρια πρέπει να ασνσ
δεϋονται από τους μάρτυρές τους
που πρέπει να είναι ενήλικοι και δεν
πειράζει αν είναι συγγενείς των
μελλονύμφων.
• Η γαμήλιο τελετή γίνεται χωρι
στά νια το κάθε ζευγάρι Ο τελών
τον νόμο ερωτά και τους δυο ον
συμφωνούν και μετά τους δηλώνει
ότι «από εκείνη τη στιγμή είναι ενω
μένοι με γάμο, σύμφωνα με το νό
μο οε ισόβια κοινωνία βίου, σαν
σύζυνοι» Επίσης θα τους διαβάζει
κοι σχετικό κείμενο που θο τους
υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις έναντι
τους και των παιδιών που θα απο
κτήσουν
• Μ ε άδεια του Εισαγγελέως και
όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι ο γό
μος μπορεί να γίνω στο σπίτι του
ενός συζύγου.
• Στην περίπτωση που ο γάμος
τελείται στο εξωτερικό, θα γίνεται
στο κατάστημα της Ελληνικής προ
ξενικής αρχής ενώπιον του διπλω
ματικού εκπροσώπου.

είμαστε σε θέση να δώσουμε οπόν
τηση. Αυτή είναι η έννοια της επισκέψεως του κ. Μίντωφ».

Επικίνδυνα
τα μύδια
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
Πέντε τόμοι επικίνδυνα μύδ'Ο
κατασχέθηκαν κοι καταστροφή*0“
σπό την αγορανομία Πειραιώς στην
περιοχή Ιχθυόσκαλας Αγίου ΓεωΡ'
γίου. Τα μύδια ήταν προελεύσεω?
Ισπανίας είχαν εισσχθεί χωρί?
όστρακο, στη Θεσσαλονίκη, από
την
εταιρία
«ΟΣΤΡΕΛ θωμάς
Μυλωνάς και Σία» και είχαν σταλεί
στον έμπορο Στυλ. Κοκάλα, στον
Πειραιά

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. 9626
Βέροια 21.6.1982

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίιις
με την 169/82 απόφασή του γνωμοδότησε για την τροποποίηση ταυ
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως ατο
Ο.Τ. 239, 228. 229, 297. 298 και 299
όπως προτείνεται από το Υπουργείο
Χ.Ο.Π.
Σύμψωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
του Κράτους αρ. 21 παρ. 2 του από
3/22/4/1929 διατάγματος που παρέμειναν σε ισχύ με το άρθρο 81 παρ. 3
του από 9/8-30/9/1955 Β.Δ. και το
άρθρο 128 του υπ' αρ. 8/73 Ν,Δ.
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέρχονται στην Τεχνική Υπηρε
σία του Δήμου για να λάβουν γνόχτη
της προτεινομένης τροποποίησης και
να υποβάλλουν σε 15 μέρες από της
επομένης της δεύτερης δημοσίευσης
αυτής της ανακοινώσεως, τις ενδεχό
μενες ενστάσεις τους.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
KÍ1N. ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΙΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
0 ΙΙροεορος τυυ αναγκαστικού
Συνισμού Δια/σεως Δασ τος Σελιου
διακηρύττει ότι: Δοθείσης αντιπρο
σφοράς επί του αποτελέσματος της
διενεργηθείσης την 19ην Ιουνίου
μειοδοτικής δημοπρασίας δια την
ανόθεσιν ερνασίος χαλικοστρώσεως Δασικών οδών Δαα/τος. προ
κηρύσσεται 3η τελική δημοπρασία
άνευ δικαιώματος οντιπροσφοράς
δια την 29ην Ιουνίου Τρίτην 10
11 π.μ εν τω Γραφείω Iu v /σμού με
τιμήν εκκινήαεως Π της αντιπρο
σφοράς ήτοι Δρχ 177 ovó Μ3.
Ενγύησις συμμετοχής 50.000 Δρχ
Ο τελευταίος μειοδότης της δημο
πρασίας θο είναι και ο ονάδοχος του
έργου
Βέροια 23

6 · 82

Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
Σίμος Στέργιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δΰβαρχεία
Βεροϊος προκειμένου νοπροσλάΒει
δυο προφυλακές γιΟ-την ¿τττηρίιΟΓι
των Δοσών και Δααικών εκτάσεων
δικαιοδοσίας του από πυρκαιές,
καλεί τους ενδιαφερομένους *α
υποβάλουν
αιτήσεις
μέχρι

29.6.1982.
Η διάρκεια απασχολήσεως θα
ναι τρίμηνος από 1.7.1982 μέχΡ1
30.9.1982 με έδρα το πυροφυλάκειο ΙΣΤΑΥΡΟΣ) που βρίσκεται στην
περιοχή της Κοινότητας Καστανιάς
Ημαθίας
Δεκτοί θα γίνουν όσοι είναι αρτι
μελείς και υγιείς.
Περισσότερες πληροφορίες ®
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν σπό τα Γραφείο του Δασαρ
χείου Βέροιας Προφ. Ηλιού 15. κά
θε εργάσιμη ημέρα, από ώρα 7.00
π.μ μέχρι 14.30' μ·
Μ.ΕΟ Δασάρχης Βέροώί
Ιωάννης Παπαδόπουλοί
Δασολόγος με 3ο βαρμά

ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ
Ο Πρόεδρος του Ανογκοστικού
Συν/σμού Δ/σεως Δασ/τος Σελίο“
διακηρύττει ότι: Την 30ην Ιουνίού
Τετάρτη 12-1 μ.μ. εν τω Γράφε·“1
συν/σμού Κονίτσης 21 Βέροια
γίνει φανερό μειοδοτική δημοπρα
σία νια την ανόθεσιν ερνασίας διθ"
νοίξεως των κάτωθι Δασικών οόώ“
Γ κατηγορίας βάαει εγκεκριμένώ“
μελετών
1> Ωρα 12-1 διόνοιξις όσσικήέ
Οδού Γ" κατηνορίοςΤρύπα Νικολά*('
Μομούτο
Ανω Σέλι μήκους 3 *
ΟΟΟ χλμ. περίπου προϋπολογισμό“
δαπάνης Δρχ. 1 000.000 περιττού2) Ώ ρα 12-1 Διόνοιξις δασικθί
οδού Γ’ κατηγορίας Μαμούτα - Ρα'
χη Γούρνας Νικολακη μήκους 1*
499 χλμ. προϋπολογισμού δαπό'/Πι>
2 6 0 0 0 0 δρχ
31 Ώ ρ α 12-1 Αλλαγή πορ«'ϋ<’
κατά θέσεις υφιστάμενης Δασικά1’
οδού Παλαιό Συγκέντρωση . Ρ
Διχαλωτής επί μήκους 9 τ 500 - 0 "
600 χλμ προϋπολογισμού δαπάνΟζ
90 0 0 0 δρχ
Συμμετοχή 10% επι της προαφ0
ράς. Η επαναληπτική δημοπροό“3
θο γίνει την 3ην Ιουλίου Σάββατο εν
τυ* αυτι^ τρπω., / η ν ¡δια ώΡ*1
Λεπτομερείς όροι απι Γραφεία τ°υ
Σ·ιν/σμβυ··τηΑ 22-315.
Βέροια 23 -6-8 2
Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
Σίμος Στέργιος
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Αδέσμευτη καθημερινή

0 Αβέρωφ
θα μιλήσει
Τι)ν Τετάρτη
°αό την ΕΡΤ
“ Ρόεδρος της «Νέας Δημο*■ Ευάγ. Αβέρωφ ζήτησε
“ Μιλήσει την ερχόμενη ΤετάρΟϋιλΓ0
τ ΠΑεόρ°σο της ΕΡΤ. Η
5 ® Το“ θα μεταδοθεί μετά το
'ν° δελτίο ειδήσεων των 9 μ.μ.
, «^ υτδ ανακοίνωσε χθες, ο
0ΪΙ ΒνΠτικός
εκπρόσωπος,
ο
επονέλαβε
παλαιότερη
Ρνηίική δήλωση, ότι ο αρχηγός
• “ βιωματικής αντιπολίτευσης
* % ο τ ε εκδηλώσει την επιθυΜπορεί να μιλήσει από την
"Ιλεύ,
Ρ“ °η και για όση ώρα ο Ιδιος
Κ
Ρίν^
°ναγκαία.
,.
° αρχπνός της Νέας Δημο,,
Κ’
Α ΡΡΡωιΡ· επέκρινε
,
με δηλώσεις το περιεχόμεΥρ ίνΓΗ,ίΡωτικής εκπομπής της
^ ΕΔ που καλύπτει κάθε εβδομάω , 71* συζητήσεις στη Βουλή,
ωντος γ,3
«διαστρεβλωμένη
0ν° των διεξαγόμενων συζητή-

"Peni,

ν»,

® *· Αβέρωφ αναφέρει στη δή°Π του, ότι «τα κρατικό μέσα
ΊΜερωσης έχουν τεθεί στην υπην . 10 ΤΓΚ προπαγάνδας του κυβερκ^ρραΓ°ί® και διαμαρτύρεΥΐστί «από τις αγορεύσεις των
'λητων της αντιπολίτευσης επιλέντ°ι και παρουσιάζονται περικο1 Οι οποίες απομονωμένες, όπως
“δίδονται, διαστρεβλώνουν πλή• τ° νόημα της ομιλίας».

εφημερίδα του Νομού

° υμΡ °υΑιου του «ΕΙΝΑΠ» και
)Q^r' Γθυ διοικητικού συμβουλίου
Vtiy Γ'ανελληνίου Ιατρικού Συλλόν ' κ“ θώς και από παλαισ-.ν^: c
Η θύς.
ι Σήμερα θα παραδοθούν στη
^λωματική αποστολή της «PLO»
, τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ τα
g Τ'ά
το γάλα που συγκεντρώ^ο ν γ1α γους Παλαιστινίους και

Δ ε ν ικ α ν ο π ο ιο ύ ν τ ο υ ς π α ρ α γ ω γ ο ύ ς τα μ έτρ α π ο υ
ε ξ α γ γ έ λ θ η κ α ν για τα ροδ ά κ ινα .
Π αρά τις μ ε γ α λ ό σ τ ο μ ε ς ε ξ α γ γ ε λ ίε ς της η κ υ β έ ρ ν η 
σ η τ ο υ ΠΑΣΟΚ α ν α κ ο ίν ω σ ε μ ε μ εγά λ η κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η
και μ ε π ρ ο χ ε ιρ ό τ η τ α , στις α ρ μ ό δ ιε ς υ π η ρ ε σ ίε ς , τα μ έτρα
και τις ε π ιδ ο τ ή σ ε ις π ο υ θ α ισ χ ύ σ ο υ ν φ έ τ ο ς για τα ρ ο δ ά 
κινα, ε ν ώ ήδη έ χ ο υ ν α ρ χίσ ει οι ε ξ α γ ω γ έ ς . Α ξιοση μ είω το
είνα ι ότι τ ό σ ο φ τ ω χ ά και π ρ ό χ ε ιρ α είναι τα μ έτρα
α υ τ ά ώ σ τ ε η κ υ β έρ ν η σ η α π έ φ υ γ ε να τα δ ώ σ ε ι στη
δ η μ ο σ ιό τ η τ α !...
Π άντω ς

οι ροδακινοπαρα-

γω γοί διερω τώ νται πού είναι οι
« δ έσ μ ες» μέτρω ν που έλ εγ ε το
ΠΑΣΟΚ ότι έχει έτοιμες για
εφ α ρμ ογή όταν θα κυβερνήσει
τη χώ ρα και το μόνο που αντι
λαμβάνονται τώρα είναι μιά
ασυναρτησία και μιά σύγχυση
σ ε κάθε εξαγγελία και ανακοί
νω σ η από τις αρμόδιες υπηρε
σίες του κράτους.
Έ τσ ι οι μεν συνεταιριστικές
οργανώσεις με τους εκπροσώπους
τους καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν αλλά που δεν ακούστηκαν - σε καμ-

Λιβανέζους, με πρωτοβουλία της
ελληνικής Αρχιεπισκοπής,
Η επιτροπή αλληλεγγύης της
παλαιστινιακής ημισελήνου ευχατισ τεί θερμά τον ελληνικό ερυθρό
σταυρό, το κοινό, τις οργανώσεις
και την Αρχιεπισκοπή της Ελλάδας,
καθώς και τα κόμματα, για την πλή
ρη υποστήριξή τους στον αγώνα
των Λιβανέζων και Παλαιστινίων
και καλεί να σταματήσει η προσφο
ρά τροφίμων και ρουχισμού και να
συνεχισθεί μόνο η οικονομική ενί
σχυση για την αγορά και αποστολή
του φαρμακευτικού υλικού.

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-ΒΕΡΟΙΑ

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

μ π ρ ιζ ό λ ε ς
μπούτι
σπάλα
φ αλτσ έτα

220
180
170
140

Ετος ιδρύσεως 1965
αρ. φύλλου 1961
Μητροπολεως 72 - Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου όρχ. 10
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Σύγχυση και
το σύστημα των επιδοτήσεων

μιά περίπτωση δεν ικανοποιούν
τους παραγωγούς, οι δε παραγωγοί
βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση και
αδυναμία - να κατανοήσουν τον
τρόπο που θα επιδοτηθούν άν
παραδώσουν τα ροδάκινά τους σε
ιδιώτες εξαγωγείς. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονόςότι τόση ασάφεια
υπάρχει στο θέμα αυτό που ακόμη
και τεχνοκράτες με πείρα αδυνα
τούν να κατανοήσουν πώς είναι
δυνατόν οι επιδοτήσεις να δοθούν
μόνο σε συνεταιριστικές οργανώ
σεις και ναμπορούν να τις πάρουν
μεμονωμένοι παραγωγοί που θα
παραδώσουν το προϊόν τους σε
ιδιώτες εξαγωγείς και εμπόρους.

ΣΥΣΚΕΨΗ
Ε.Γ.Σ.ΒΕΡΟΙ ΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
αθ η ν α ια π ε ι

25
ΙΟΥΝΙΟΥ 1 9 8 2

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΓΙΟ ΤΟ απογοήτευση
P0ÛAKIHA
από

Βοήθοα από τη Βέροια
για τους Παλαιστίνιους
. , Αναχώρησε χθές το πρωί, το
. Ι7γ> Φορτίο με φαόμακα για τη
συνοδευόμενο
από
^Ελλπ
ΠΥες γιατρούς μέλη του διοικη-

Ημαθίας

I
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Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ

κ ο κ κ α λ ά κ ια
μόνο ψ αχνό
σ υκώ τι

100
260
120

Τ α χ ο ιρ ιν ά δικά μ α ς π ο υ
π α ρ ά γο ντα ι σ τ η ν Α γ . Μ α ρ ίνα
Κ ρ έ α τ α μ ο σ χ α ρ ίσ ια - κ ο τ ό π ο υ λ α - κ ο υ ν έ λ ια
ο ρ τ ίκ ια - δ ίσ κ ο ι α λ λ α ν τ ικ ώ ν

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός
του λογαριασμού στην Εθνική Τρά
πεζα είναι 0 4 /8/482 71 -05 .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Έ κκληση για βοήθεια στους
λαούς της Παλαιστίνης και του
Λιβάνου κάνει με ανακοίνωσή της η
Επιτροπή Ειρήνης Βέροιας. Η ανα
κοίνωση, που υπογράφεται από τα
μέλη της Οργανωτικής επιτροπής
για συμπαράσταση στο λαό της
Παλαιστίνης, είναι η εξής:
«Η βάρβαρη και φασιστική επί
θεση των Σιωνιστών του Ισραήλ
κατά των φιλειρηνικών λαών της
Παλαιστίνης και του Λιβάνου, απο
βλέπει στην γεννοκτονία των λαών
αυτών και προετοιμάζει το έδαφος
για παρόμοια επίθεση της τουρκικής
χούντας στα νησιά του Αιγαίου, στη
Θράκη και στη μαρτυρική Κύπρο με
νέο Αττίλα,
Η ηθική και υλική συμπαράστα
σή μας στο δίκαιο αγώνα των λαών
αυτών κατά των επιδρομέων ενι
σχύει τρν ειρήνη στην ευαίσθητη
περιοχή μας και αποθαρρύνει κάθε
τυχοδιωκτική επίθεση κατά των
εθνικών μας δικαίων.
Παρσκαλούνται όλοι οι πολίτες,
πλούσιοι και φτωχοί, να προσφέ
ρουν σε αίμα, φάρμακα, τρόφιμα
(σε κονσέρβες) και είδη ρουχισμού
στα συνεργεία:
1) αιμοδοσίας
στο
Γενικό
Νοσοκομείο Βέροιας τις
ώρες 9-2 το πρωί και 5-7 το
απόγευμα (3 ώρες μετά το
φαγητό).
2) παραλαβής άλλων ειδών:
στο Δήμο Βέροιας από 8 και
30 έως 2 και 3 0 ’ το πρωί
και στη Στέγη Γραμμτπύν
και Τεχνών από 6 κυ·. 30
έως 9 το απόγευμα.
Συμπολίτες
Κάθε όραχμ.'ι γι.ι τη βοήθεια
των Παλαιστινίων είναι ένα βόλι
κατά των νεονοζιστικών θεωριών
των σιωνιστών ττω Ισραήλ, είναι
μιά ψήφος για την ειρήνη.τον αφο
πλισμό και την υπεράσπιση των
εθνικών μας δικαίων.
Βέροια 2 2 -6 82
Η οργανωτική επιτροπή
Κ. Ζαμιιούνης δήμαρχος Βέροιας, Δ.
Κασαμπαλής πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Βεροίας Δ. Μάντζος
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης
Βεροίας, Γεωργιάδης Κώστας Γεω 
πόνος και Κυριακίδης Λάμπρος
Δικηγόρος».

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Η αδυναμίατων μέτρων να
πετύχουν τους στόχους που τέθη
καν, τονίστηκε σε ευρείο σύσκεψη
που έγινε το απόγευμα της Τετάρ
της στα Γραφεία της Ε.Γ.Σ. Βεροίας.
Στη σύσκεψη σναφέρθηκε ότι
τα μέτρα δεν ικανοποιούν τους
παραγωγούς και ειδικά τους συνε
ταιρισμένους στον βαθμό που θα
έπρεπε και επιρημόνθηκε ότι η
εξαγγελία τους έγινε πάρα πολύ
εργά.
Αφού ενημερώθηκαν όλοι οι
εκπρόσωποι των συν/σμών πάνω
στα μέτρα οποφασίστηκε. κατ'
αρχήν, να αναλάβουν οι συν/σμοί να
παρέμβουν. σύμφωνα με τα μέτρα,
στην ποιοτική'και ποσοτική παραλα
βή των ροδάκινων απ' τους παρα
γωγούς.
Οπως τονίστηκε ιδιαίτερα το
θέμα επιδατήσεως του προϊόντος
δεν ικανοποιεί τους παραγωγούς
κυρίως για τον λόγο ότι δεν συμπεριλαμβάναντοι όλα ίο μεγέθη στην
επιδότηση, ενώ γιο τα νεκταρίυια
' ' ^εν'^ό οιίλτπ ίτο ! υμμιά επιδότηση.
Επι,οπς τονίστηκαν οι δυσκολίες
που προκύπτουν από την διακίνηση
(με ποιό τρόπο;) μέσω των συν/σμών των ροδάκινων εκείνων που
θα αγοράσουν ιδιώτες εξαγωγείς
από μεμονωμένους παραγωγούς,
προκειμένου να μη χάσουν οι
τελευταίοι τις επιδοτήσεις εξαγω

γής!
Τέλος έγινε γνωεττό από την
Ε.Γ.Σ. Βεροίας ότι συνεχίζονται οι
εξαγωγές των υπερπρωίμων ποικι
λιών στην Δ. Γερμανία και Αυστρία
και σε λίγες μέρες αρχίζουν οι εξα
γωγές των πρωίμων ποικιλιών
(τζού-γκόλντ),
ενώ
παράλληλο
μεγάλες ποσότητες διατίθενται και

Συνβχίζουν οι
τραπεζικοί
ΑΘΗΝΑ 24 ΙΑΠΕΙ
Συνεχίζε«*1 και °Πύε Ρα η απερ
γία των τραπεζούπαλλήλων. Χθές
κλιμάκια της ΟΤΟΕ περιοδέυσαν σε
μεγάλες επαρχιακές πόλεις και
παραβρέθηκαν σε συγκεντρώσεις
απεργών.
Την Κυριακή το απόγευμα θα
συνεδριάσει το εκτελεστικό συμ
βούλιο της ΟΤΟΕ για να αποφασίσει
για την παραπέρα πορ€ία του αγώ
να.

Καταγγέλλεται
η τουρκική
κυβέρνηση
Η τουρκική κυβέρνηση θα αντι
μετωπίσει καταγγελίες έξι Ευρωπαϊ
κών κρατών Υ·α παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως
δήλωσε προχθές ο Ολλανδός πρω
θυπουργός Αντρέας Βαν Αχτ.
Την καταγγελία αυτή, η οποία
θα κατατεθεί στην ευρωπαϊκή επι
τροπή για τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα έχουν συντάξει Π Γαλλία, η Δ υτι
κή Γερμανία, η Νορβηγία, η Δανία, ο
Σουηδία κοι Π Ολλανδία.
Εάν και ύστερα από την καταγ
γελία αυτή ηΤθώ>κί° βρε0εί υπεύ
θυνη παραβίασης " * ν ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τότε αντιμετωπίζει
την πιθανότητα αποπομπής της από
το Συμβούλιο της Ευρώπης.

στην εσωτερική αγορα. Οπως τονί
ζεται από την διοίκηση της Ε.Γ.Σ.
Βεροίας όλα τα συνεργεία παραλα
βής και διαθέσεως, εντός και εκτός
Ελλάδας, είναι απόλυτα οργανωμέ
να. προβλέπεται δε να διακινηθούν
μέσω της Ενώσεως γύρω στους 35
χιλ. τόννους ροδάκινων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Την ενημέρωση των παραγω
γών και των φορέων εξαγωγής έχει
σαν βασικό μέλημα αυτήν την επο
χή η Δ/νση Γεωργίας, γύρω από τα
μέτρα που πάρθηκαν για την διακί
νηση της ροδακινοπαραγωγής.
Συνκεκριμέν, όπως ανακοινώ
θηκε αρμοδίως, ερμηνεύονται τα
σημεία εκείνα που αναφέρονται
στον τρόπο παραδόσεως των ροδά
κινων από μεμονωμένους παραγω
γούς σε ιδιωτικούς εξαγωγικούς
φορείς μεσω των συνεταιριστικών
οργανώσεων.
Χθες το πρωϊ επισκέφθηκαν
τον Νομάρχη Ημαθίας και το νΔ /ντή
Γεωργίας εκπρόσωποι των εξαγωγέων και των Κοινοπραξιών και ζή
τησαν διευκρινίσεις για τον τρόπο
εφαρμογής των μέτρων,
Τέλος από την Δ/νση Γεωργίας
ανακοινώθηκε ότι μέχρι χθές είχαν
εξαχθεί, αποκλειστικά στην Δ. Γερμανία. περίπου 1,100 τόννοι ροδά
κινων υπερπρωίμων ροδάκινων και
εντός των ημερών αρχίζει η εξαγω
γή της ποικιλίας «τζού γκόλντ»

Ο κ. Γ. Μαύρος
καταγγέλει
την Κυβέρνηση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Ρήγμα σ τη ν ευ ρ ύτΕ ρ η κυβερνητική πα ρά τα ξη
σ η μ ειώ θ η κ ε μ ε τη ν ε π ίθ ε σ η τ ο υ β ο υ λ ευ τ ή Α θ η ν ώ ν κ.
Μ α ύ ρ ου ε ν α ν τ ίο ν της Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς με α φ ο ρ μ ή το
ν ο μ ο σ χ έ δ ιο για την Α νώ τατη Π αιδεία και τον τ ρ ό π ο μ ε
το ν ο π ο ίο η Κ υ β έρ νη σ η μ ε θ ο δ ε ύ ε ι ν' α ν α μ ιχ θ ε ί σ τη ν
εκ λογή τ ω ν δικ α σ τώ ν στα Α νώ τα τα Δ ικαστήρια της χ ώ 
ρας.
Οι επικρίσεις του κ. Μαύρου για
τα ΑΕΙ έντονες όσο ποτέ - «το
νομοσχέδιο καταλυτικό της λειτουρ
γίας των δημοκρατικών θεσμών» δημιουργούν την πεποίθηση ότι ο
αρχηγός της «Παρατάξεως Κέν
τρου», διαφοροποιείται πλήρως και
ότι επαναδραστηριοποιείται στο
χώρο του Κέντρου, δεδομένου ότι,
όπως πιστεύουν πολιτικοί παρατη
ρητές το φθινόπωρο θα έχουμε
πολιτικές εξελίξεις μετά τις δημοτι
κές εκλογές.
Ακόμη θεωρούν ότι ο κ. Μαύ
ρος όεν πρόκειται να μετάσχει στην
υπό «αναδόμηση» κυβέρνηση του κ.
Παπονόρέου είτε διότι διαφώνησε
σε ό.τι αφορά το υπουργείο και τις
αρμοδιότητες που θα είχε, είτε διότι
θεωρεί ότι όεν τον συμφέρει να
φθαρεί σε μιά κυβέρνηση ούτως η
άλλως καταδικασμένη να αποτυχει
με τους ερασιτεχνισμούς και τους
πειραματισμούς στον οικονομικό
αλλά και τον κοινωνικό τομέα.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μαύρος
προειδοποίησε την κυβέρνηση στο
θέμα των δικαστών, τονίζοντας ότι:
«Το Υπουργικό Συμβούλιο είνοι
όργανο πολιτικό και δεν είναι δυνα
τόν να αναμιγνύεται στ*ς εκλογές
δικαστών. Το θέμα το θίγω διότι
επίκειται εντός ολίγων ημερών
εκλογή δικαστών των ανωτάτων
δικαστηρίων».
Και συνέχισε:
«Το Υπουργικό Συμβούλιο οπό
την φύση του είναι σώμα πολιτικό.
Δεν είναι σε θέση το Ιδιο να εκτιμή
σει προσόντα δικαστικών λειτουρ
γών παρά βάσει πληροφοριών, τις
οποίες πρέλπει να έχει οπό ορισμέ
νους κύκλους της κατηγορίας των
δικαστικών. Και μη λησμονούμε ότι
σε μιά Βουλή, η οποία κατά τα 2/3
νομίζω ότι αποτελείται από πτυχιούχους των νομικών σχολών καί ενα
Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο η
μισή σύνθεσή του είναι δικηγόροι,
είνοι φυσικό να επηρεάζονται στα
θέματα αυτά και από την επαγγελ
ματική συνείδηση».
0 κ. Γ Μαύρος επέκρινε την
Κυβέρνηση γιατί δεν έφερε «σσν
πρώτο μέτρο σ' αυτή τη Βουλή»
συνταγματική μεταρρύθμιση, που

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Χθές στη Σόφια
ΣΟΦΙΑ, 24 (ΑΠΕ)
Εξαιρετική υποδοχή επεφύλαξε
η
Σόφια
οτον
πρωθυπουργό
Ανδρέα Παπανδρέου. ο οποίος άρ
χισε χθές την τριήμερη επίσημη επί
σκεψή του στη Βουλγαρία. Στο
αεροδρόμιο που έφθασε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο στις 14.45
υποδέχθηκε προσωπικά τον κ.
Παπανδρέου. ο πρόεδρος της Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
Τοντόρ Ζίβκωφ.
Μετά την επιθεώρηση του
τιμητικού αποσπάσματος και την
παρουσίαση των επισήμων, οι κ.κ.
ΖΙβκωφ και Παπανδρέου, επιβιβά
στηκαν σε ελικόπτερο και κατευθύνθηκσν στο προεδρικό μέγαρο
όπου άρχισαν οι συνομιλίες.
Τον
Έλληνα ποωθυπουονό
συνοδεύουν στο ταξίδι του ο
υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης
Χαραλαμπόπουλος και οι υφυπουρ
γοί Συντονισμού κ. I. Ποττάκης και
Τύπου και Πληροφοριών Δημήτρης
Μαρούδας.
Υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις
φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών και την ανάγκη διεύρυνσης
της μεταξύ τους συνεργασίας, π
βουλγαρική τηλεόραση μετέδωσε
προχθές βιογροφικό σημείωμα ταυ
Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς και
συνεντεύξεις με την κ. Μερκούρη
και τον υπουργό Εμπορίουκ. Ακριτίδπ, τον Μίκη Θεοδωράκη. τον
Αντώνη Αμποτιέλο, το Θανάση
Κανελλόπουλο και άλλους.
Ο χθεσινός τύπος δημοσιεύει εξ
άλλου, ρεπορτάζ, άρθρο κοι σχόλια
σχετικά με την επίσκεψη.
Η «Παμποτνίτσεσκο Ντέλο»,
όργανο του κομμουνιστικού κόμμα
τος Βουλγαρίας, δημοσιεύει εκτετα
μένο σχόλιο στο οποίο γίνεται μιά
αναδρομική εξέταση των μεταπολε
μικών σχέσεων Ελλάδας και Βουλ
γαρίας.
Υπενθυμίζεται, μεταξύ άλλων η
προηγούμενη περυπινή επίσκεψη
του <. Ανδρέο Παπανδρέου, πρΟί
ό ρ ο υ το υ ΠΑΣΟΚ τότε, καθώς κοι
το σπουδαίο έργο που επιτελέσθη κε με τις ως τώρα συναντήσεις και

συνομιλίες μεταξύ των κ.κ. Καρα
μανλή και Ζίβκωφ.
Στην ίδια εφημερίδα δημο
σιεύεται ολόκληρη η συνέντευξη
που έδωσε ο κ. Παπανδρέου στο
γενικό διευθυντή του βουλγαρικού
πρακτορείου ειδήσεων, κ. Τράϊκωφ,
η οποία σημειωτεον μεταδόθηκε
χθές και από το βουλγαρικό ραδιό
φωνο κοι την τηλεόραση.
Το βράδυ, ο πρόεδρος Ζίβκωφ
παραθέτει επίσημο γεύμα προς τιμή
του πρωθυπουργού και της ελληνι
κής αντιπροσωπείας στην προεδρι
κή κατοικία και σήμερα ο πρωθυ
πουργός μεταβαίνει στη Βάρνα
όπου θα συνεχισθούν και θα ολο
κληρωθούν οι επίσημες εποφές και
συνομιλίες

θα στερούσε από το Υπουργικό
Συμβούλιο το δικαίωμα επιλογής νια
τις σημαντικές θέσεις των ανωτότων δικαστικών οργάνων.
Αφήνοντας τέλος να φανεί η
επιφύλαξή του για το άν η Κυβέρνη
ση εφαρμόσει την πρότασή του, εί
πε:
«Μέχρι να έρθει στη Βουλή τέ 
τοια συνταγματική μεταρρύθμιση
θάπρεπε να ληφθούν μέτρα, ώστε
να δοθούν εγγυήσεις ότι δεν θα γ ί
νει αυτό το οποίο έγινε στην προη
γούμενη Βουλή».
Προηγουμένως είχε καταγγεί
λει την προηγούμενη κυβέρνηση για
διασάλευση της δικαστικής ιεραρ
χίας. με το διορισμό προέδρων των
ανωτάτων δικαστηρίων οττά το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Στις παρατηρήσεις του κ. Γ.
Μαύρου, η κυβέρνηση σιώπησε.
Επίσης, ο κ. Μαύρος επέκρινε
δριμύτατα και το νόμο - πλαίσιο για
τα ΑΕΙ. Ειδικά για τη διάταξη που
αφήνει στην Κυβέρνηση το διορι
σμό των μελών του ΕΑΓΕ ΙΕΘνικής
Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστη
μών) ο κ. Μαύρος είπε, ότι αυτό
δημιουργεί ένα γενικότερο πρόβλη
μα το οποίο είναι καταστολτικό. για
να μη πώ καταλυτικό του δημοκρα
τικού πολιτεύματος.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 24 (ΑΡΕ)
Η εκστρατεία για την καταπολέ
μηση της ανεργίας περιλαμβάνεται
στα θέματα που είναι πιθανά νο
πρακαλέσουν την τέταρτη σύγκρου
ση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου και της Ευρωβουλής, ως
προς τον καθορισμό ταυ προϋπολο
γισμού..
Η επιτροπή του προϋπολογι
σμού της Ευρωβουλής υιοθέτησε,
προχθές το απόγευμα, σχέδιο απόφοσης ποσ καλεί το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, μαζί με το οποίο ρυθμί
ζουν ταποσά που πρέπει να δια θέ
τουν για τον προϋπολογισμό στο
Κοινοβούλιο, να τροποποιήσει το
προσχέδιο που κατατέθηκε από την
επιτροπή στις Βρυξέλλες.
Η
Ευρωβουλή
κατηγορεί,
κυρίως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ότι δεν έλαβε υπόψη του πς ανησυ
χίες της για την ανεργία και το καλεί
να διαθεσει 16.4 δισεκατομμύρια
γαλλικά φράνκα, γιακοινωνικοΰς
σκοπούς Το ποσό αυτό αντιπροσω
πεύει το 10.4% του προϋπολογι
σμού για το 1983 έναντι του ποσο
στού 5,3% που διατέθηκε για τ&
1982.

Εξ άλλου, οι ευρωβουλευτές
κατηγορούν την ευρωπαϊκή επιτρο
πή ότι δεν έλαβε υπόψη τις επιθυ
μίες το υ ς κοτά την εκπόνηση του
προσχεδίου. Εάν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υιοθετήσει το σχέδιο
απόφασης υπάρχει κίνδυνος το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βρεθεί σε
δύσκολη θέση, ον δεν αυξήσει το
ποσό του προϋπολογισμού που θα
διατεθεί γιο κοινωνικούς σκοπούς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS
Α ν α γ ν ω ρ ισ μ έ ν η κ α ι σ α ν ο μ ά δ α π α ρ α γ ω γ ώ ν σ α ς
γ ν ω ρ ίζ ε ι ό τ ι δ έ χ ε τ α ι δ η λ ώ σ ε ις γ ια δ ια κ ίν η σ η ρ ο δ ά κ ι
νω ν μ ε τ ο υ ς ίδ ιο υ ς ό ρ ο υ ς π ρ ο μ ή θ ε ια ς μ ε τ ις ε ν ώ σ ε ις
γ ε ω ρ γ ικ ώ ν σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν .
Ε π ίσ η ς σ α ς κ ά ν ο υ μ ε γ ν ω σ τ ό ό τ ι μ ε τ η ν π ρ ο σ κ ό 
μ ισ η τ ω ν ρ ο δ ά κ ιν ω ν 0α κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι

10 δ ρ χ , κατά κ ιλό
ω ς προκαταβολή
Ο ι δ η λ ώ σ ε ις θ α γ ίν ο ν τ α ι κ ά β ε μ έ ρ α α π ό τ ις 8 π .μ .
- 7 μ .μ . σ τ α γ ρ α φ ε ία τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς I . E
Σ τt α θ μ ό ς
Β έ ρ ο ια ς τ η λ . 2 4 2 0 4 - 2 3 3 1 1 - 2 3 2 2 3 .
Α π ό τ η ν δ ια χ ε ίρ ισ η
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6. Επιφώνημα χλευαστικό — Αυτή
Π εργασία έχει σχέση με τα ρού
χα που πλένει η νοικοκυρά.
7

Θεότητες της μυθολογίας μας Αντίστροφα, λέξη που σημαίνει,
τα οικονομικά
8. Μυθολογικά ταξίδεψε πάνω σ'
ένα κριάρι.
9. Είναι και το σταυρόλεξο, ανάπο
δα.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Ηταν υποψήφιος βουλευτής τις
προηγούμενες εκλογές στο νομό

μας.
2

Αυτή έχουν μιά κάποιο ευρυχωplo μεταξύ τους — Φίρμα φορτη
γών αυτοκινήτων.
ο. Κάτοικος νησιού μας στην καθα
ρεύουσα
Το ένα τρίτο οπό
έν α ., αεροπλάνο.
4 Ετσι λέγεται η παλαίστρα erro ξέ
να, κατά μιά γραφή και εκδοχή —
Και γΓ αυτό βραβεύεται ένας
ποδοσφαιριεττής
5. Πολλοί β ρ ίσ κο ντα ι' στο σώμα
του ανθρώπου.

1 Χωριό του νομού μας.
2 Πάντα υπάρχουν σ ένα συμβό
λαιο
Παληό ελληνικό κόμμα.
3. Ανρίμι της ζούγκλας.
4. Ξενική άρνηση — Είναι και τα
τρόλλεΰ για τη συγκοινωνία
(αντίεττρ.)
5. Τ αρχικά της ποδοσφαιρικής Βέ
ροιας - Αντίστροφο σύμφωνο —
Το μικρό όνομα του δολοφόνου,
ενός από τους Κέννεντυ
6. Αντίστροφη
μεγάλη
αντάρα
(καθ),
7 Αυτός έχει σχέση με τη νομαρ
χία μας.
8. Τροφή ζωική — Νότα.
9 Ρήμα που το εκφράζουν πολλοί
Εενητεμένοι μος.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ 2 ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΛΙΛ - ΑΛΑΤΙ 4 ΕΑΡΙΝΑ
- Α.Ο. 5 ΥΔΩΡ - Μ(Λ)Κ 6. ΤΑ - ΙΝΙΑΚΟ 7. Ο ΛΑΣΚΟΣ 8
ΙΕΡΟ - ΜΕ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΛΙΑΔΑ - ΕΝ 3. ΜΑΡΛΩ OPA 4. ΟΧ(ΙΑ) ΙΡΙΔΟΣ 5 ΝΙΑΝ - ΝΑ 6. ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ 7. ΕΤΑ - ΚΑΜΕΛ 8.
ΡΟΤΑ - ΚΟ(ΚΟ) 9. ΗΝΙΟΧΟΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25
5.45 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΓΤΗ
β 0 0 ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
β. 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ '821
8.06 ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΝΤΑΛΛΑΣ
1 0 4 0 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
11.10 01 ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ
■2.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25
5.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ .
6.30
6.45
7.15
7.45
β.00
8.30

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
ΒΡΑΒΕΥΜ ΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡΑιΤΑ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
8 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΑΣ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμός 41 14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΓΗΡΙΑΣΜ Ο Υ ΑΚΙΝΗΤΟΝ 0 Παρα

Γ

τω Πρωτοόικβάυ Βέροιας Δικαστικός
Επιμελητής
Δπμήτριος
Θεολόγου
Τοορμπατζίόι,ς ως επί της εκτελεσεως
τοιούτος όηλοποιώ ότι την (Ί 1πν) ενόε
κάτην tow μηνάς Ιουλίου 1982 έτους
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βέροια
και εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων
του Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη
τόπον των πλειστηρισσμων ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας κ Χαριτωνος
Παπαχρυαάνθου ως επί του πλειστηρ>οσμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του
τη επισπεύσει του δανειστού Ευάγγελου
Νικ Γαλανή, κατοίκου Βέροιας δικαιού
μενου λαμβόνειν παρό της οφειλέτιδός
του εν Βεροία εδρεμούσης Α.Ε υπό την
επωνυμίαν nl Παντελιδης Τουριστικοί
και Χιονοδρομικοί Επιχειρήσεις ΑΕ.*
νομιμοτόκως εκπροσωπουμένης κάτοι
κου το ετπτασσόμενον ποσόν των δρα
χμών 262.550, νομιμοτόκως μέχρις εξο
φλήσεων πλέον παραγγελίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 1500 και πάντα τα
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 636 1981
Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας και της σχετικής
προς την άνω σφειλέτιδο κοινοποιηθεί
σης επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται
εκ
της
υπ
σριθ.
8138/30-10/1981 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού ΕπιμεΛητου των εν
Βεροία Πρωτόδικων Γεωργίου Ζαγογιάννη εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκα
στικόν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι ακί
νητα της πρόσθεν οφειλέτιδος κστασχεθέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν
4068/4-12-1981 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου: Ήτοι: Το δέκα εκατοστά
(10%) εξ αδιαιρέτου εκ μιας οικοπεδικής
εκτάσεως συνολικού εμβαδου 56.800
τ.μ. κείμενης εις την κτηματικήν περιο
χήν αγροκτήματος «Κάτω Βερμίου»
(ΣΕΛ!) μετά των επ' αυτής κτισμάτων.
παραρτημάτων και παρακολουθημάτων,
ήτοι μιας οικοδομής εκτισμένης επι
εμβαδού 1000 τ.μ περίπου και περιλαμ
βάνει 1) το υπόγειον με τους εξής χώ
ρους ήτοι αποθήκης, μηχανοστάσιον και
λεβιτοστάσιον. 21 το ισόγειον με χώλ,
δίσκο μεταξύ υπογείου και ισογείου ημι
τελής αίθουσα εστιατορίου κουζίνα,
αποθήκη και καμπινέ. 3) πρώτος όρο
φος. χωλ. αίθουσα κοφετηρίας. αποθή
κη. καμπινέ και πέντε (5) δωμάτια και
4ον) δεύτερος όροφος ο οποίος περι
λαμβάνει 4 δωμάτια. 4 κσμπινέδες. χώλ
και ημιτελές διαμέρισμα. Επίσης υπάρχει
παράρτημα που προεξέχει από την
κυρίως οικοδομή στο στάδιο της ονεγέρσεως Εντός της οικοπεδικής εκτά
σεως υπάρχει συρόμενος χιονοδρομικός
αναβατήρας διπλής γραμμής έλξεως μή
κους 963 μέτρων ωριαίος ικανότητος
μεταφοράς 1600 ατόμων, μεθ' όλων
των εξαρτημάτων ευρισκόμενος εν λει-

τουργιο Επίσης υπάρχει έτερος συρόμε
νος χιονοδρομικός ονοβατήρας μονής
γραμμής ελξεως 430 μέτρων ωριαίος
ικανοί ηιος μεταφορσς 82U ατόμων. Η
όλη οικοπεόική εκτασις συνορεύει γύρωθεν με αγροτικήν οδόν και με υπόλοι
πον ιδιοκτηαίον Ιωάννου Τόσκο. Το εν
λογω ακίνητον περιηλθεν εις την κυριό
τητα του Ιωάννου Παντελίόη, δυνάμει
του υπ αριθμόν 6583 1974 Συμβο
λαίου ταυ Σ φου Βέροιας Φωτίου Παπαδοπουλου και εν συνεχεία μετοβιβάσθη
εις την καθ ης δυνάμει του υπ' αριθ.
3904 '30 7-1979 καταστατικού συμβολσίου του, Συμ Φου Αθηνών Νικολάου
Αν Παπαντωνίου μεταγραφέν εις τα
βιβλία του Υποθ/κείου Βέροιας εν τόμω
5 αριθ 162 Εξετιμήθησαν τα 10% εξ
οδισιρίτου σντί δραχμών 1 200 000 και
δυνάμει της υπ' αριθμ 30/1982 αποφάσεως »ου Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βεροκχς. η τιμή της εκτιμηθείσης αξίος
του ως άνω κστπσχεθέντος ακίνητου
διορθώθη ε«ς δρσχμός 4.000 000 και
ως πρώτη προσφορά το ποσόν των δρα
χμών 2 oob.ooo
βς πρώ*·^ προάφορά δια την έναρξιν
τοι/ βλειστηριασμου θέλν^χρησιμευσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιυάσεως
των κστασχεθέντων ήτοι όρχ. 2.000.000
Η κστακύρωσις γενήσετοι εις τον προσΦέροντο την μεγαλυτεραν πμήν τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβοίσς της όνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμστιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειοτηρίασμα εις
μετρητό ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμιών (ΓραφεΙον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν γραμμάτιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού το έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ* αυτού ανσγκσσπκώς
κοι δια προσωπικής του κρστήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφονίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπευδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειοτηρίασμα εις την απαί
τησή του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είνσι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της ττλειστηριασθησομέ«πί ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδστήσωσιν κατά την εν
-|ρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
«οι ώραν.

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικόν Επιμελητής
ΔΗΜ ΤΣΟΡΜΠΑΤ2ΙΔΗΣ

40Θ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Ποτέ μου δεν κάθομαι να σκε-

φθώ το μέλλον, έρχεται μόνο του,

Δ ια β ά χ ε τ α
καί β ια δ ίδ ε τ ρ
tr jw

I εκρ ημερ & α μας I

Τελούμεν την Κυριακήν 27 Ιουνίου 1982 στον lepó Ναό της
Μητροπόλεως 40θήμερο μνημόσυνο υιτέρ αναπαύσεως της ψυχής
του προσφιλούς μας ποτρός. αδελφού. παππού

τόσο γρήγορα!

'ΑΑμπερτ Αϊνστάιν (1 8 7 9 1955)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΙΖΕΤΑ

Telefu nken
Colorimage

και καλού μ« τους συγγενείς κοι φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
Δεήσεις τους προς τον θεό.

Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.

τα παιΔιό, τα αόέλφια, οι εγγονοΙ
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ΤΡΙΕΤΕΣ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο
Την Κυριακή 27 Ιουνίου στον Ιερό Ναό ΚυρωτΙσσης τελούμε
ΤΡΙΕΤΕΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανόΗαυση της ψυχής tou λατρευ
τού μος συζύγου, πατέρα

Π ά ν τα ιδα ν ικ ό χρ ώ μ α καί κ ο ν τρ ά σ τ
Α π ό λ υ τα (γεω μ ετρ ικ ά ) π ισ τή εικ ό ν α
30% μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η σ α φ ή ν ε ια χρ ω μ ά τω ν
100% Module γ ιά γ ρ ή γ ο ρ ο service
Τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ς υ π ε ρ ύ θ ρ ω ν - 32 καναλιώ ν

1826 Οι Μανιάτες ακολουθούμενοι
από τις Μσνιάτισες με δρεπάνια
καταδιώκουν τους Αιγύπτιους,
που αποβιβάσθηκαν στο Δυρό.
μέχρι την ακτή, με οημαντικές
απώλειες των Αιγυπτίων.
1920 Ελληνική ταξιαρχία ιππικού κατα
λαμβάνει την Προύσσα (Μικρά
σιστική εκστρατεία).
1981 Μεγάλο μέρος από τις αποσκευές
επιβατών αεροπλάνου χάθηκε
όταν άνοιξαν οι πόρτες, ενώ
πετουσε από το Μιλάνο για το
Παλέρμο
1981 Η στρατιωτική κυβέρνηση της
Λιβερίας κατάσχεσε τηλεπικοι
νωνιακό υλικό σοβιετικής κατα
σκευής ιιου προοριζόταν για την
πρεσβεία της ΕΣΣΔ στη Μονρο
βία. πρωτεύουσα της χώρας.

0 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ του
Δημητρίου και της Στεργιανής το γέ
νος ΑθλΙτση που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΑΡΘΑ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ του Αλεξάνόρου και
της Σουμελάς το γένος Ηλιάδη που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.

Αριθμός 5.927
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ

Ο παρά τω ΠρωτοδικεΙω Βεροίας
Δικαστικός Επιμελητής Φίλιππος Απο
στόλου Κοκκαλιάρης ως επί της εκτελέ
σεως τοιούτος όηλοποιώ ότι την (11 ην)
ενόεκστην του μηνός Ιουλίου 1982
έτους ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Νησίω Ημοθίας και εις το Κοινοτικόν
Κατάστημα Νησιού ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμών ενώπιον της Συμ
βολαιογράφου Αλεξάνδρειάς Ζηνοβίας
Τσαραμπουλίδου ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου
ενώπιον τοιι νομίμουανοπληρωτού του,
τη επισπεύσει της δανειστρίας εν Σταυρουπόλει Θεσσαλονίκης εδρευούσης και
νομίμως εκπροσωπουμένης Α.Ε. «ΙΝΤΕΡ
TAB - Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου
Καπνών» Κολοκοτρώνη 5 δικαιουμένης
λομβάνειν παρά του οφειλέτου της
Γεωργίου Γρηγ Βοβάμη κατοίκου
Νηοίου Ημαθίας κοι ήδη ΓουμενΙσσης
Κιλκίς το επιτσσσόμενον ποσόν των
δραχμών 497.000, νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεωςπλέον παραγγελίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 1500 και πάντα τα
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος αυ ού. δυνάμει και
προς εκτέλεσιν της υπ' αριθμ.
1432/1971 Διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονί
κης και της σχετικής προς τον άνω οφει
λέτην κοινοποιηθείσης επσαγής προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ'
αριθμ 8573/26-11-1981 εκθέσεως
επι6όσεως του Δικαστικού Επιμελητού
των εν Θεσ/νίκη Πρωτοδικών Χρήστου
Τάτση εκτίθενται εις δημόσιον αναγκα
στικόν πλειστηριασμόν τα κάτωθι ακίνη
τα του ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα
δυνάμει
της
υπ'
αριθμάν
5877/14-12-1981
κατασχετηρίου
εκθέσεώς μου. Ήτοι: Το 1/3 εξ αδιαιρέ
του εκ του υπ αριθμ. 32 Δ' κατηγορίας
κληροτεμαχίσυ εκτάσεως 28.500 τ.μ. ή
όσης έκτάσεως πλέον ή έλαττον είνοι,
ήτοι κατέσχων 9500 τ.μ. εξ αδιαιρέτου
εκ του άνω κληροτεμαχίσυ. κειμένου εν
τη τοποθεσία κΒάλτος» ΣΑΑΚ Γουμενίσσης της Λίμνης Γιαννσοών της κτηματι
κής περιοχής της Κοινότητος Νησιού κοι
της περιφερείας του Ειρηνοδικείου Αλε
ξάνδρειάς συνορευομένου Δυπκώς με
κληροτεμάχιον Ιωάννου Δημητρίου Τά
κου, Βορείως με ιδιοκτησίαν Ιωάννου
Συνέχεια στην 3η

ΘΕΟΧΑΡΗ

ΖΔΡΑΛΗ

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις Δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα
0
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Ρεκτιφιέ
TELEFUNKEN

Πείρα. Τεχνολογίο. Εφεύρεση.

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ A ΥΤ/ΤΩΝ

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

100
121
199
2 2 .2 2 2
22.505
125
25.749
24.444
2 2 .1 9 9
2 2 .2 0 0
2 2 .3 1 4
4 1 .3 5 3

$ÿ3t rVMVCA
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ΤΟ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΜΥΑΛΟ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Παρ όλο ότι είναι ννωστό. πως
άνδρες υπήρξαν οι εφευρέτες του
αυτοκινήτου, του αεροπλάνου και
της τηλεόρασης, τα στατιστικά στοι
χεία αναφορικά με τις δηλώσεις
ευρεσιτεχνιών επιβεβαιώνουν, ότι
ένα μεγάλο ποσοστό ευρηματικότητας πρέπει ν' αναζητηθεί στο μυαλό
των γυναικών. Η ευρηματικότητα
αυτή αφορά κυρίως σε «μικροπράγ
ματα της καθημερινής ζωής». Γυναίκα π.χ. εφεύρε το πλήκτρο οπισθοδρομήσεως στην γραφομηχανή,
νυναίκα το υγρό διαγραφής που
χρησιμοποιούν οι όακτυλογράφοι.
κάποια άλλη την... ποδοκίνητη
ρσπτομηχονή. μιό Αμερικάνα το
σπρέϋ. Στην ομοσπονδιακή Γερμα
νία υπάρχει ένας «Σύνδεσμος εφευ
ρετών» στον οποίο ανήκουν και 14
γυναίκες. Μιά Γερμσνίδσ νοικοκυρά
π.χ. η δακτυλογρόφος Αννελόρε
Μπούρκορτ, ανακάλυψε το. κουμπί
μπαγιονέτ, δηλαδή μιό μικρή στρογ
γυλή πλάκα με δέσιμο μπαγιονέτ,
όπως των γνωστών γλόμπων στο
επάνω μέρος της. που ράβεται
κανονικά σε παλτό, τανιέρ και
μπλούζες. Με το δέσιμο μπαγιονέτ.
διευκολύνεται η τοποθέτηση, πάνω
στη μικρή ουτή πλάκα, κουμπιών,
από διάφορα είόη και χρώμοτο.
Έτσι άν κάποια γυναίκα θελήσεινα
αλλάξει το κουμπιά π.χ. του παλτού
της, δεν θα χρειάζεται στο μέλλον
να τα ξυλώνει και να τα ξαναρόβει
αλλά απλώς να στρίβει με το χέρι
της τις πρόσθετες κεφαλές και να
«βιδώνει» άλλες, άλλου σχήματος ή
χρώματος. Με το ίδιο σύστημα μπο
ρούν νσ κατοσκευαστούν πώματα
για μπουκάλια με φάρμακα, που δεν
θα επιτρέπουν στα μικρά παιδιά να
τα ανοίξουν, κάτι που έχει προκαλεσει μέχρι σήμερα πολλά αθώα θύ
ματα. Η εν λόγω εφεύρεση συγκέν
τρωνε αρκετά βραβεία και παρ' όλο
που δεν βρίσκεται ακόμα στο στά
διο της παραγωγής, δεκαπέντε επι
χειρήσεις έδειξαν ήδη γΓ ουτήν
ζωηρό ενδιαφέρον. Εξ άλλου η νοι
κοκυρά και μητέρα τριών παιδιών
Γκαμπριέλλε Άρνολντ νεύριαζε κά
θε φορά που πήγαινε στο κουρέα
της. εξ αίτιος της λεκάνης για το
πλύσιμο των μαλλιών, στην οποία
αναγκαζόταν να σκύβει προς τα πί
σω. σε γωνία που συχνό της
δημιουργούσε πονοκεφάλους. Έτσι
προχώρησε στην κατασκευή ενός
ελαστικού μαξιλαριού με ρολλό χαρ
τιού που αλλάζει για κάθε πελάτισ
σα και που τοποθετείται στο άκρο
της λεκάνης. Πήγε με την παραπά
νω σκέψη στον κουρέα της. του την
ανέπτυξε και αυτός δεν απέκρυψε
τον ενθουσιασμό του. Μέχρι σήμε
ρα, ωστόσο, η κυρία Άρνολντ 6εν
βρήκε ακόμα εταιρία πρόθυμη ναναλάβει την παραγωγή του μαξιλα
ριού της. Αντίθετα περισσότερη τύ
χη είχε η χημικός Δρ. Έ ντιθ Βάϋντε.
ηλικίας... 79 Μαϊων. Το 1938 ανα
κάλυψε τυχαία το σύστημα φωτογραφήσεως εγγράφων, τον πρό
δρομο του σημερινού φωτοτυπικού
μηχανήματος. Με την εφεύρεσή της
αυτή, που την εκμετάλλευσή της
ανέλαβε τότε η εταιρία ΑΓΚΦΑ, έγι
νε πλούσια. Λίγη τύχη είχε κοι η
συνταξιούχος Λόττε Βίχερτ. που
επινόησε μιά... ομπρελοθήκη για
αυτοκίνητο. Η σκέψη της ήταν
ορθή. Ό ταν έξω βρέχει και ο οδη
γός κλείνει την τελευταία στιγμή την
ομπρέλλα του για να μπει στο αυτο
κίνητό του. τότε την τοποθετεί
συνήθως δίπλα στα πόδια του με
αποτέλεσμα να γεμίσει νερά το

εσωτερικό του αμαξιού. Η
Βίρχερτ κατασκεύασε ένα κύλινδρο
που στο κάτω άκρο του υπάρΧΕΙ
βιδωμένο ένα «κουτί» σε σχήΜ°
κονσέρβας. Μέσα εκεί βρίσκει01
ένα πλαστικό σφουγγάρι που απορ·
ροφά όλα το νερό που πέφτουν ΟΡ
την ομπρέλλα. Ό τα ν ο οδηγοί Φτ“ '
σει σπίτι του. ή μάλλον όταν στομό'
τήσει η βροχή, ξεβιδώνει την *«ον'
σέρβα» οτίβει το σφουγγάρι ,0'
«ούτε γάτα ούτε ζημιά». Κάποιο
λη Γερμανίδα ηθοποιός το ΕΤ,ον
γελμα, αναγκασμένη να φορά μάνι
μο γυαλιά, είχε βάσανα με το βάψ1'
μο των ματιών της. κάτι οπαραίτΠτ£>
πριν βγει στη σκηνή Συνεπώς Λ
γυαλιά της ποσάλειφε ή τα
της. Εφεύρε τότε κάτι καινούΡΥ10
γυαλιά, όπου μετακινούσε με ένα ε’
δος λεπτών μεντεσέδων
φακούς προς τα κάτω, δίχως φυ<τι«°
να τα βγάζει από τη— μύτη τΠί
Ετσι μπορούσε να απελευθερώΟ*1
το μάτι, να το βάφει και να... σπρω
χνει τέλος πάλι το φακό στη προό"
γούμενη θέση του. Μέχρι στιγΡ^
ξόδεψε για την εφεύρεσή 11,5
50.000 μάρκα χωρίς να βρει χρΠΜ0
τοδότη ή άλλο ενδιαφερόμενο. ΠΟΡ
όλα αυτά, παραμένει η όιαπίστωο'1
πως το μυαλό των γυνοικών εΝ01
πολύ πιό πρακτικό και επινοητ|Ι<
από ό τι πιστεύουν εκπρόσωποι τ0“
λεγάμενου «ισχυρού φύλλου».

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ατσίδας
' Ενας τεμπέλης δεκανέας Μ1*”
νει στο θάλαμο όπου κοιμούνται
νεοσύλλεκτοι. — Προσκλητήριο· φωνάζει. Και V10
να μην αργούμε άς σηλώσει ΤΟ χ ά 51
τους όποιος λείπει.

Ιδιοτροπίες
' Ενας νεαρός ζήτησε να κστστί1
γεί στο ναυτικό. Μέσα σε ένα χράν<)
όμως τον έδιωξαν
— Μα τί συνέβη: τον ρωτάει ¿ν° 1’
φίλος του.
— Με διώξανε κακήν κακώς.
— Και γιατί:
— Γιατί ήμουν σε υποβρύχιο κ°'
παρόλες τις απαγορεύσεις ^
ήθελα να κοιμάμαι με ανοικτότταΡ®'
θυρο.

Ομοιότητα
' Ενα σκουληκάκι ανεβαίνει αί
ένα τραπέζι, όπου βλέπει μιά μ * Ά
λη πιατέλα με μακαρόνια και λέ*1·
—Ώ . νο πάρει η οργή έπεσα 0*
διαδήλωση...
Ο πεινασμένος
Πεινασμένος τρομερά ο σύζ11
γος επιστρέφει σπίτι του μιά ΠσΡ°
σκευή βράδυ και βλέπει το όιαμέΡ*'
σμα σε αναστάτωση. Τρέχει σιΓ,ν
κρεβατοκάμαρα κι εκεί αντικρύά1
τη γυναίκα του γυμνή στο κρεβΡ*’
και δεμένη.
Ηταν φανερό πως κακοποιοί
χαν μπει στο σπίτι κοι τ' αναποόογύ'
ρισαν όλα κι' από πάνω βίασον *·0'
τη φιμωμένη γυναίκα του.
Θυμωμένος σπό το απροσδόκό
το θέαμα, άρχισε τη μουρμούΡ0
του:
Α
— Πάλι θα μου πεις γυναίκα,
όε σοόμεινε καιρός νσ ετοιμόσειί'*®
φαί·

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
ΚΑΘΕ ΚΑΧΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΫ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ.
ΘΑ ΤΟ ΒΡΗ^Ε ΑΓΝΟΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

2 3 .6 1 9
2 3 .3 6 4
23.376

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η
3 Ν Ε Ω Ν Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Σ
Α Π Ο Δ Υ Τ . Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

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

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΓΚ) ΤΗΝ ΑΕΘΕ Αφοί

ΦΟΥΡΑΗ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 2SJ44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ
8ΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29 2 3 1 £έροια
Στο κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών
Ραδιοταξί

6 2 .5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒερμΙου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκρότους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
Μωραΐτη
2 3 .3 5 0

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. αδείας ιδρύσεως 2 6 0 8 81
Αριθμ. αδειας λειτουργίας Φ .Α φ ./Ί3 9 '8 2

ΤΜΗΜΑΤΑ: Λογιστών, Γραμματέων, Σ τε
νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛ^

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΑ Ε!ΣΤΗ PIA ΣΜΟ!
Αριθμώς 4.115
Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ομάδα Χάντ-Μπώλ του Φιλίππου
αναχωρ€ί σήμερα για την Αθήνα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ:
Ο
Π χρονος σέντερ μπάκ του Π.Ο.
Ξεχασμένης που έγινε το μήλο της
έριδας μεταξύ των μεγάλων ομά
δων που επιθυμούν να τον εντά 
ξουν στην δύναμή τους.

Αφυγε σήμερα το πρωί αεροΦλ . *“ 5. η ομάόο χάντ - μπώλ του
^
Υ'α τΠν Αθήνα. Μέσα σε
^
θα δώσει διαδοχικά
, Πα'Χνίδια, αντιμετωπίζοντας τις
^Πνοίκές ομάδες.
ζί( 0ι'ιμ£ρα ο τ 'ί 8.00 το βράδυ παίη,. 0 νήπεδο του Πανελλήνιου, με
^νππεδούζο.
λ φ'^Ρ'° 0X1ί 4.30 μ.μ. παίζει στην
'^αδέλφεια με τον Ιωνικό,

η,

Ίν Κυριακή τέλος στις 12.00

* * ' Π0ίζ£' στο γήπεδο του
να· με τον Αθηναϊκό.
(1^. 0 Γ,α'Χνίδια είναι δύσκολα. Οι
Παλοι ισχυροί. Το παιδιά του
Ο

Τα θ έμ α τα
του Φ ιλίπ π ο υ

^Γ·

έγρ α ψ ε ο
Ο ικ ο ν ο μ ό π ο υ λ ο ς

Οι ευχές των φιλάθλω ν συνοδεύουν την ομάδα χάντ-μπώλ του Φ ΙΛΙΠ
ΠΟΥ που ανεχώρησε σήμερα το πρωί στην Αθήνα για ένα τριήμερο, ισάρι
θμων σκληρών αγώνων.
Φιλίππου πρέπει να προσέξουν
πολύ. Ελπίζουμε ότι «η εκστρατεία»
αυτή θα φέρει καλά αποτελέσματα.
Η τρίτη θέση είναι σχεδόν εξα
σφαλισμένη. Μιά αποτυχία των
πρωτοπόρων ίσως μας χαρίσει την
δεύτερη.
Την αποστολή του Φιλίππου
αποτελούν 14 οθλητές και προπο
νητές και 2 συνοδοί. Οι αθλητές εί
ναι: Αλεξανδρίδης. Γκιλιόπουλος,
Μάντσος, Σαββίδης. Παυλίδης Θ.
Γιοβανόπουλος, Παπαδοπούλας Αλ,
Παυλίδης Ν, Ραπτόπουλος, Καζαντζίδης, Δουπρής, Παναγιωτίδης.
Μπλατσιώτης και Ταραμονλής.
Συνοδοί είναι οι κ.κ. Ρούσσος
και Γσβριηλίδης. Οι ευχές όλων των
φιλάθλων της Βέροιας συνοδεύουν
την αποστολή.
Μ ετά τα προχθεσινά αποτελέ
σματα BAO - Αμύντας 29-21 και

Ιωνικός - Αθηναϊκός 27-18.
Η βαθμολογία επί 7 αγώνων
έχει ως εξής.

Συνέχεια από την 2ρ
Γεωργ. Σλατροπούλου και Νοτίως με
25μετρον και ανατολικώς με κανάλι. Το
εν λόγω ως άνω κστασχεθέν ποσοστών
κατέχει ο καθ' ού εκ κληρονομιάς παρά
του αποβιώοαντος το 1936 πατρός του
Γρηγορίου Γεωργίου Βαβάμπ, όστις
πατήρ του κατείχε τούτο δυνάμει του υπ
αριθμ. 112620/16-7-1957 τίτλου του
Υπουργείου Γεωργίας νομίμως μεταγραφέντος εν τόμω ΙΑ’αριθμ. 187 του Υπο
θηκοφυλακείου Αλεξανδρείας. Εξετιμήθη το άνω ποσοστόν αντί άρχ. 760.000
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειοτηριασμού θελει χρησιμεύσει
η παρά του νάμου προβλεπάμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ 380.000Η -πτοκύρωσις γενήσετοι εις τον προσ-

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-Καφ€τηρία- DISCO
XopEUTiKÓ κέντρο-πισίνα

Στην επαρχία Ν. Ημαθίας υπάρ
χουν παίκτες δυνατοί, επιτελικοί και
παίκτες φλεγματικοί. Μέσα σ'
αυτούς συγκαταλέγεται ο μόλις
17χρονος Δημήτριος Μαρούδας
που βρίσκεται αυτή την στιγμή σπς
τάξεις του ΠΟ Ξεχασμένης. Ένας
άσσος των γηπέδων που ποτέ δεν
μέτρησε τον αντίπαλό του ανάλονα
με το όνομα. ΓΓ αυτόν ήταν όλοι
ίδιοι και έτσι τους αντιμετώπιζε.
Πρώτος στα στοπαρίσμστα. στα τάκλιν, στις επεμβάσεις με το κεφάλι
και με αυτοθυσίο. Στον αγώνα μπα
ράζ που έγινε στη Βέροια με τον Μ.
Αλέξανδρο Τρικάλων ήταν ο κορυ
φαίος του αγώνα ενω η ομάδα του
έχασε, αυτός χειροκροτήθηκε από
όλους τους φιλάθλους. Δέχθηκε
συγχαρητήριο από τους παράγοντες
και των δύο συλλόγων και μεταξύ
αυτών και παράγοντες οπό την ομά
δα της Ρόδου, οι οποίοι στη συνέ
χεια τον ρώτησαν εάν σκοπεύει για
μιά ενδεχόμενη μεταγραφή. Απαν
τώντας τους ο Δημήτρης τους είπε:Τώρα σκοπεύω στη συνεχή βελ
τίωσή μου και ίσως σε μιά μελλοντι
κή μεταγραφή μου».
Θεωρήσαμε σκόπιμο να πάρου
με τη γνώμη του κ. Βικελίδη του
μεγάλου εργάτη του Ελληνικού
ποδοσφαίρου και νά τί μας είπε: «0
Δημήτρης είναι ένας θαυμάσιος
χαρακτήρας και η άρτια τεχνική του
κατάρτιση είναι σίγουρο ότι θα τον
βοηθήσουν να εκπληρώσει τους
στόχους του».
Εμείς θα προτίναμε κ. Βικελίδη
νο έχετε υπ' όψη σας μέσα στα
ταλαντούχα ονόματα του ποδοσφαί
ρου μας και το όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ.

Β.

Ομάδες
1) Ιωνικός
2) BA0
3) Φίλιππος Β.
Αθηναϊκός
Αμύντας
Πανελλήνιος

12
12
9
5
3

1

φέροντο την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον πλειοδότην την Ι2ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειοτηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειοτηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούτοι
νο καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον ΙΓραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσχομίζων και το σχετικόν γραμμάπον εις τον
επί του πλειοτηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού ανσγκασπκώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκολειστημ^ομα ας.την. απαΐ:
τησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του εττί του πλειοτηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειοτηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται άθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
φΙΛ. ΚΟΚΚΑΑΙΑΡΗΣ

■

Βενζινάδικα
στη

Ί

ΒΕΡΟΙΑ

Νικολόπουλος Κων/νος
Θεσ/νίκης 1 τ Πλ, 25111
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κπτόγλου Κων/νος

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Με τους αγώνες 1) Δυτ Α ρ μ ο 
νίας - Αυστρίας (Β' ΟΜΙΛΟΣ) που
θα γίνει στην πόλη Χιχόν στις 18.15
(ΕΡΤ απ' ευθείας) 2) Αγγλίας - Κου
βέιτ 1Δ' ΟΜΙΛΟΣ) που θα γίνει στο
Μπιλμπάο στις 18.15 χωρίς τη λεο 
πτική κάλυψη και 3) Ισπανίας - Β.
Ιρλανδίας (Ε' ΟΜΙΛΟΣ) που θα γίνει
στη Βαλένθια στις 10 το βράδυ
χωρίς ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη,
θα κλείσει ο πρικριματικός γύρος
του ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82.
Σημείωση: Το παιγνίδι Ισπανίας
- Β Ιρλανδίας θα μεταδοθεί μαγνη
τοσκοπημένο στις 18.15 από την
ΕΡΤ αύριο.

Sauíit;
Κάθε μέρα λειτουργεί
από τις 11 το πριυϊ
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα n DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθ€ βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από Εγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

0 παρά τω Πρωτοδικείω Beροίας
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος θεο
λόγου Τσορμπατζίώης ως επί της εκτελέ
σεως τοιούτος όπλοποιώ ότι την (1 Ιον)
ενδεκάτην του μηνάς Ιουλίου 1982
έτους ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία ιαι εις την αίθουσαν των
συνεόριάσεων
του
Πρωτοδικείου
Βέροιας ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Βέροιας κ. Χπρίτωνος Παπαχρυσάνθοιι
ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
μου αναπληρωτού του. τη επισπεύσει
της δανειστρίος εν Βέροια εώρευούσης
Ο Ε υπό την επωνυμίαν «Ε. Γαλανής και
Σία»,
νομίμως
εκπροσωπούμενης
δικαιούμενης λαμβόνειν παρά της οφειλέτιδός της εν Βεροία εόρεμούσης Α.Ε.
οπό την επωνυμίαν «I. Παντελίάης Τουριστικοί και Χιονοδρομικοί επιχειρή
σεις νομίμως εκπροσωπομμένης το επιτοσσόμενον ποσόν των δραχμών
267.420 νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 1500 και πόντο τα λοιπά έξοδα
εκτελέσεως και πλειοτηριασμού μέχρι
πέρστος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της μπ αριθμ. 637/1981 Διαταγής
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας και της σχετικής προς την
άνω οφειλέπδα κοινοποιηθείσης επιτα
γής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυτοι
εκ της υπ' σριθμ. 8139/30-10-1981
εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού
Επιμελητού των εν ΒεροΙα Πρωτοδικών
Γεωργίου Ζογογιάννη εκτίθενται εις
δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
τα κάτωθι ακίνητα της ανωτέρω οφειλέτιδος κατοσχεθέντο δυνάμει της υπ' αρι
θμόν 4069/4-12-1981 κατασχετηρίου
εκθέσεώς μου. Ητοι: Τα δέκα εκατοστό
(10%) εξ αδιαιρέτου εκμιός οικοδομικής
εκτάσεως συνολικού εμβοδού 56.800
τ.μ. κείμενης εις την κτηματικήν περιο
χήν αγροκτήματος Κάτω Βερμίου (ΣΕΛΙ)
μετά των επ' αυτής κτισμάτων. παραρτη
μάτων και παρακολουθημάτων, ήτοι μιάς
οικοδομής εκτισμένης επί εμβοδού
1000 τ.μ. περίπομ και περιλαμβάνει 1ον)
το υπόγειον με τους εξής χώρους ήτοι
αποθήκη, μηχανοστάσιον και λεβιτοστάσιον, 2ον) το ισόγειον με χώλ. δίσκο
μεταξύ υπογείου και ισογείου ημιτελής,
οίθουσα εστιατορίου, κουζίνα, αποθήκη
και κομπινέ, 3ον) πρώτος όροφος χώλ
αίθουσα καφετηρίας. αποθήκη, κομπινέ
και πέντε (51 δωμάτια και 4ον) Δεύτερος
όροφος ο οποίος περιλαμβάνει 4 δωμά
τιο. 4 καμπινέδες, χώλ και ημιτελές δια
μέρισμα. Επίσης υπάρχει παράρτημα
που προεξέχει από την κυρίως οικοδομή
στο στάδιο της ανεγέρσεως Εντός της
οικαπεδικής εκτάσεως υπάρχει συρόμε
νος χιονοδρομικός αναβατήρας διπλής
γραμμής έλξεως μήκους 963 μέτρων
ωριαίως ικανότητος μεταφοράς 1600
μέτρων, μεθ' όλων των εξαρτημάτων
ευρισκόμενος εν λειτουργία. Επίσης
υπάρχει έτερος συρόμενος χιονοδρομι
κός αναβατήρας μονής γραμμής έλξεως
430 μέτρων, ωριαίος ικανότητος μετα
φοράς 820 ατόμων. Η όλη οικοπεδική
έκταση συνορέύέι γύρωθεν με αγροτι
κήν οδόν και με υπόλοιπον ιδιοκτησίαν
Ιυιάννου Τόσκα. Το εν λόγω ακίνητον
περιήλθεν εις την κυριότητα του Ιωάννου ΠαντελΙδη όυνόμει του*υπ' αριθμ
6583/1974 Συμβολαίου του Συμβολαιο
γράφου Βεροίας Φωτίου Παπαδοπούλου και εν συνεχεία μετεβιβάσθη εις την
καθ' ής δυνάμει του υπ αριθμόν
3904/30-7-1979 καταστατικού συμβο
λαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών
Νικολάου Αν. ΠαπαντωνΙου. μετογροφέν εις τα βιβλία του Υποθ/κείου
Βεροίος εν τόμωδ αριθμός 162. Εξεπμήθησαν το 10% εξ αδιαιρέτου αντί
δραχμών 1.200.000. και' δυνάμει της
υπ' αριθμ. 31/1982 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας η
τιμή της εκτιμηθείσπς αξίας του ως άνω
κστασχεθέντος ακινήτου διορθώθη εις
δραχμάς 4.000.000 και ως πρώτη προσ
φορά το
ποσόν των δραχμών
2.000.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την ένορξιν
του πλειοτηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπάμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 2.000.000
Η κοτακύρωσις γενήσετοι εις τον προσφέρσντο την μεγαλυτέραν τιμήν τελευ
ταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειοτηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειοτηριασμού
υπαλλήλου, όοτις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμο τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούτοι
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριο-

σμού υπάλληλον το «κπλειστηρίασμο εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (ΓραφεΙον
Παρακαταθηκών κοι Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν γραμμάπον εις τον
επί του πλειοτηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκηλειστηρίασμο εις την ατταίτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
κοι του επί του πλειοτηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειοτηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν ογοροσταΙ της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικασπκός Επιμελητής
ΔΗΜ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
Αριθμός 1466
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
0 παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίας
Δικαστικός
Επιμελητής
Βασίλειος
Ανόρέου Λάσκαρης ως εττί της εκτελέ
σεως τοιούτος δηλοποιώ ότι την (11ην)
ενδεκάτην του μηνάς Ιουλίου 1982
έτους ημέραν Κυριακήν και από τος
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροίο κοι εις την αίθουσαν των
συνεδριάσεων
του
Πρωτοδικείου
Βεροίος ως συνήθη τόπον των πλειστηριοομών ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Βεροίας κ. Καλλιόπης Καπράρο ως επί
του πλειοτηριασμού υπαλλήλου ή τού
του κωλυομένου ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτού του, κατοίκου Βεροίας
δικαιουμένου λαμβόνειν παρά του οφει
λέτου του Ιωάννου Λιάτου του Παντελή
κατοίκου Τσοτυλίου Κοζάνης το επιτοσσόμενον ποσόν των δραχμών 104.500.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1550 και πάντα το λοιπά έξοδο εκτελέ
σεως και πλειοτηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει κψ προς εκτέλεσιν της
υπ' αριθμ. 152/1981 Διαταγής πληρω
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βεροίας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της υπ αριθμ. 8657Β/4-5-1981 εκθέ
σεως επιδΟσεως του Δικαστικού Επιμελητού τψν εν Κοζάνη Πρωτοδικών Μόρ
κου Μάτσου εκτίθενται εις δημόσιον
αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα κάτω
θι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτου
κατασχεθέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν
1395/2-10-1981 κατασχετηρίου εκθέ
σεώς μου. Ήτοι: Το 1/4 εξ αδιαιρέτου
ενός αγρού ολικής εκτάσεως 4187 τ.μ.
κείμενος εις θέσιν κΣεχέρ Αλτή* του
αγροκτήματος Βεροίας, της περιφερέίας
του Δήμου και Ειρηνοδικείου Βεροίας,
υπ αριθμ. κληροτεμαχίου 829, ουνορευόμενος γύρωθεν. ανατολικώς με
ι&ιοκτ. Ευσταθίου Σιδηροπούλου και
αγροτικόν δρόμον, δυτικώς με Μαρίας
Οικονομίδου και Συμεών Δαμιανίόου και
νοτιως με Ιωάννου Μαχαιρά Τούτο
κατέχει ο καθ' ού δυνάμει του υπ' αριβμ.
7944/1980 συμβολαίου του Συμβολαιο
γράφου Βεροίας Νικολάου Σιδηρσπούλου. μεταγροφέν εν τάμω 18 αριθμ. 32
των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου
βεροίος. Εξετιμήθη το 1/4 εξ αδιαιρέτου
αντί δρχ. 150.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την ένορξιν
του πλειοτηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπάμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατοσχεθέντων ήτοι άρχ. 75.000·
Η κοτακύρωσις γενήσετοι εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευ
ταίον πλειοδήτην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειοτηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επ) του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Άμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούτοι
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηρβ
σμού υπάλληλον το εκπλειστηρίσομα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (ΓραφκΙον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
μίζουν και το σχετικόν γραμμάπον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κστ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδουν θέλει σμμψηΣυνέχεια στην 4η

Μ ικρές Α γγελίες
IMPORTANTE

Α .Ε .

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 ΑΘΗΝΑΙ T.J. 701

ΝΕΑ
Π ροϊόντα

Societa ' Italiana operante in Grecia carca, par i propri uff-c¡ in
Varia, SEGRETARIA. con conoacarua tingue Italiana, talax. · dartilografia.
La retriduzione cara
proporzionata aII aepartenta a alia capa
cita ' individual!.
Telefonare al 0 1 -5 2 2 3 4 0 1 / 01 6 2 2 3 3 6 8 Atana
Oppure a Vería 29436.
ζ η τ ε Ττ α Γ η λ ε κ τ ρ ο ς υ γ κ ο λ η τ η ς

Για να εργασθεί στο εργοστάσιο κατασκευής γεωργ. μηχ/τών Γ
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Πλπρ. τηλ. 22.033

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Π ΙΑ Ν Ο
Η βΟ ΙΙλΙδ ΑΕ βασισμένη στο σ ύ γ χ ρ ο ν ο τεχνολογικό σ ύ 
στημα των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών δημιούργησε σε
συνεργασία με Ευρωπαίους τεχνικούς ένα ΝΕΟ φ ά σ μ α στα
είδη της. Κατασκεύασε και διαθέτει:
α) Το ΝΕΟ λέβητα καλοριφέρ βΙΰΜ Ε (βαθμ ός α π όδ ο
σης 90% - 93% ).
β) Τον ΝΕΟ Ηλιακό Θ ερμοσίφ ω να Αμερικάνικης τ εχ ν ο 
λογίας (αλουμίνιο - χαλκός) και τα Κεντρικά Ηλιακά
συστήματα, ειδικά για την παραγω γή ζεσ τού νερού
χρήσεω ς σε μεγάλες εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία,
πισίνες, Ν οσ/μεία) και,
ν) γ 0 ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ σύστημα θέρ μ α νση ς, σύμ φ ω να
με το Γερμανικά Π ρότυπα.

80υϋ8 Α.Ε.

Ρωοσικής κατασκευής LURICAp€ έπιπλο σκαλισμένα στο χέρι
(τριών πηδάλιών). Πληρ. Παστέρ 12 - Βέροια (ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΣΑΟΥΛΙ·
ΔΗΙ
_____________________

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
Επί της οδού θεσ/νίκης και της οδού Σταδίου. Πληρ. τηλ.
22586 Βέροια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Ι Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.001» δρχ. τον μήνο. Πληροςκι
ριες στο τηλέφωνο 26.511. ώρες εργάοιμι.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ:
Ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριά. Σιαδιού 119
Γηλ. 62326 και 26572 Βέροια.

Σ. ΠΑΣΒΑΝΤ1ΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(VI. Κ α ρ α κ ω σ τ ή 7

Β έ ρ ο ια τ η λ . 2 7 2 6 7

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Φ Ο Ρ Τ Η Γ Ο
1Λ.Α.Ν. 1321 5 σε πολύ κολή καιοστοσί» ΓΙληρ τηλ. 24 78 4
Αλεξάνδρεια και 82 9117 Οι π ·>.
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Το «ανέκκλητο» σε δικαστικές
αποφάσ€ΐς

Ε
ΙΔ
Η
Σ
Ε
ΙΣ
ΑΠΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ

ΡΙΖΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟ ΛΙΤΙΚ ΗΣ ΔΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 2 4 (ΑΠΕ)
Ο υ π ο υ ρ γ ό ς δικαιοσύνης κ. Στ. ΑΛεξανδρής ίδ ω ο « σήμερα
στους δη μ οσ ιογρ ά φ ο υ ς το νο μ ο σ χέδ ιο γιο την τροποποίηση του
κώδικα πολιτικής δικονομ ία ς. μ ε το οποίο εισόγονται πολλές κοι
ριζικές καινοτομίες στο δικονομικό μας σύστημα.
Ο κ. Α λέξανδρός επ εσ ή μ α νε την σπουδαιότητα του νο μ ο σ χ ε
δίου. π ο υ κατάρτισε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, και τό
νισε ότι αποσκποπεΙ: Στην επιτάχυνση της α π ονομ ή ς της δικαιοσύ
νης και την διευκ όλυ νσ η δικαστώ ν και διαδικών, αλλά και στην
οικονομία δα π α νώ ν.
Σπουδαιότερες ρυθμίσεις που θέσπιζε«
toi με το νομοσχέδιο είναι οι εξής
— Καθόριζε γο· π αρμοδιότητα του
ειρηνοδικείου στο ποσώ ως 100.000
6οχ (σήμερα το Ειρηνοδικείο εβ&*όζει
υποθέσεις έως 30.000 δρχΙ του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου από 100001 έως
600.000 δρχ (σήμερα είναι 30 000 έως
250.0001 κοι του πολυμελούς πρωτοδι
κείου οπό 600.001 δρχ. και άνω (σήμε
ρα από 250.001 και άνω)
— Το Ειρηνοδικείο και το Μονομελή
Πρωτοδικεία επιδιώκεται να εκδικοζουν
οε μια κατά κανόνα, συζήτηση την υπό
θεση γιο νο εκέυόεται εν συνεχεία ορ>
σττκή απάφοση
— Η επίσπευση της διαδικασίας σ»ο
πολυμελές Πρωτοδικείο επιδιώκεται με
την αντικατάσταση της ποοδικοστ εής
αποφόσεως κα· με τη» ενίσχυση των
δικαιωμάτων του εισηνητου δικοστού
κατά »ο στάδιο διεξαγωγής των σποδέI(«ω ν

Παράλληλο με τις ανωτέρω σοβαρές
ρυθμίσεις λορβάνετοι ποάνοια νο δια
σφαλίζεται η νομική «'» 0 .CHCI7THM διερεύνησπ της υποθέαεως χάριν της
ορθής απονομής της δικαιοσύνης.
— Διευκολύνεται π εαοήνήσπ πληρεζουαφτητος κθ· επιμηκύνεται ο χρόνος
ισχύος της σε Β ( ’ ία ΓηραβΛεπε'αι σήμε
ρα πεντοετίσι, ενώ διευρύνεται ο κύκλος
των προσώπων προς το onofo νίνεται
έγκυρα π επίδοση δικογράφων.
— Προβλέπίται π δυνστάτητσ aupπληρώσεως των rumciûv τεχρολείψεων
σε άλα τα στάδια της δίκης ώστε να
αποφεύγεται η διαιώνιση ·Οι η πορελκν
ση της δίκης λόγω υπόρξεως τυπικών
παραλείψεων.
— Αναπροσαρμόζονται ι> διστάζεις
περί διανομής «οίνων πραγμάτων με
σκοπό την διεύρυνση ίων περιπτώσεων
της συτουσος δκηομΛς. που αποτελεί
τον ομαλότερο και επωφελέστερο τρό
πο για τους κπινωνους €»ω «σθιερωνεται η δυνατότητα πυστδσεως χωριστής
κατ' όροφον .όιοκτησίας ώστε να απο
φεύγεται ο κσιακερραπσμδς του ακινή
του - κοινού πράγματος
— θεσπίζεται ώριο ανεκκλήτου (που
υπήρχε και στην παλαιό δικονομίσ mu
Μάουρτρ - ισχύει δε σε πολλές δικονο
μίες ευρωπαϊκών χωρών, όπως επίσης
ται στη δίκη μας Φορολογική δικονομία)
Με τον θεσμό αυτό, όπως τονίζεται
στην εισηγητική έκθεση τχυ νομοσχε
δίου. δεν θα απασχολούνται τα δικαστή.
ρ>α κοι οι άλλοι παράγοντες της δίκης σε
υποθέσεις με πολύ μικρό αντικείμενο,
πράγμα που απολήγει αε γενική καθυ
στέρηση απονομής της δικαιοσύνης
Εξουδετερώνεται έτσι η παρέλευση της
δίκης ιδιαίτερα uno την πλευρά των
οι*ονομικώς ισχυρών
Προσδιορίζεται, συγκεκριμένο άτι

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον φίλο μου ΝΙΚΟ ΓΣΑΚΤΑΝΜ που αοραβωνιόστηνε πρόσφα
τα με την εκλεκτή της καρδιάς του
ΜΑΤΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΟΥ εκφράζω τα
θερμό μου συγχαρητήρια και εύχο
μαι να γίνει γρήγορα η στέψη του

ΧΡ. ΠΑΠΙΚΑΙ

έφεση μπορεί να γίνει από τον διαδικό
μόνον εΦ όσον το οικονομικό όφελος
που επιδιώκει υπερβαίνει σε αξίο:
— Τις 25 000 γιο αποφάσεις Ειρηνο
δικείου
— Τις 5000 0 γιο αποφάσεις του
Μονομελούς Πρωτοδικείου, και
—Τις 100.00ο γιο αποφάσεις του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
—Λαμβόνεται προνοια να συντέμνεται ο χρόνος εκδδσεως αποφάσεων
στην αναιρετική διαδικασία (ενώπιον
του ΑρεΙου Πάγου), είτε με απαγόρευση
παραπομπής υποθέσεων στην ολομέ
λεια του δικαστηρίου, είτε με την υποερέωση εκδδσεως αποφόσευιν από το
Ιδιο τμήμα που ηνήρεσε μια απόφαση
'αποφυγή παραπομπής σε άλλο τμήμα).
— Καθορίζεται οτσ ύψος των 25-000
δρχ. (από 12 000) το ποσό μέχρι του
οποίου οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου
δεν μπάκειντοι οε έφεση (μικροδιοφορές)
— Προβλέπεται απαγόρευση της
προσωποκρστήσεως για ποσό κάτω των
25.000 δρχ., πλήν αν προέρχονται απά
πιστωτικούς τίτλους
— Υιοθετείται, νια την εξυπηρέτηση
των συναλλαγών, π δυνατότητα παραχωρήσεως δικαιώματος έγγραφης προσ
ημειώοεως με δήλωση του κυρίου του
ακίνητου, ενώπιον Συμβολαιογράφου ή
Δικαστικού Γραμματέως.
Το νομοσχέδιο, που απεστολπ σημερο από τον υπουργό δικαιοσύνης στο
γενικό λογιστήριο του κράτους για νσ
κατατεθεί εν συνεχεία στη Βουλή, θα
ψηφισθεί κατά την ειδική διαδικασία
των κωδικών

Σαράντα ν€κροί από έκρηξη
ΒΗΡΥΤΟΣ 2 4 (ΑΓΙΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Η Ισροηλινή αεροπορία βομβαρ
δίζει, από τις 12 ώρα Ελλάδας τις
θέσεις των ενιαίων Ππλαιρτινιολιβανικών και Συριακών δμνόμενω
στις τοποθεσίες Αλεϊ. Χαμπντούν
και Μπαλεχμάγιο. 12 χιλιόμετρα
ανατολικά της Βηρυτού, όπως μετέ
δωαε ο επίσημος ραδιοφωνικός
σταθμός του Λιβάνου Από την
πλευρά τους, οι Παλαιστινιακές και
Λιβανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν
με πυροβολικό τις Ισραηλινές θέ
σεις στον τομέα αυτό του μετώπου.
Δυο Συριακά αεροπλάνα τύπου
«Μιγκ» καταρρίφθηκον σήμερα το
πρωί από την Ισραηλινή αεροπορίο.
έπειτα από σύντομη αερομαχία,
ανακοίνωσε Ισραηλινός στρατιωτι
κός εκπρόσωπος Τα Ισραηλινά
καταδιωκτικά αεροπλάνα επενέβηααν όταν το δυο Συριακά «Μίγκι>
εμφανίστηκαν πάνω οπό το Λιβσνικό έδαφος
Πρόκειται για την πρώτη Σύρο Ισραηλινή αερομαχία απά τις 11
Ιουνίου.
Στο μεταξύ, στρατιωτικός Σύρος
Εκπρόσωπος δήλωσε χθες την νύ
κτα στη Βηρυτό ότι ολόκληρη τη
χθεσινή ημέρα τα Ισραηλινά τόνκς
προσπάθησαν
να προωθηθούν
προς τις Συριακές θέσεις κοι υπό
την κάλυψη του πυροβολικού κοι
των επιθέσεων της Ισροηλιηάς
αεροπορίας
αποπειραθηκαν
να
καταλάβουν ωρισμένες θέσεις της
Ιμριακής ειρηνευτικής όυνάμεως
στην ορεινή περιοχή της ΜανσουρΙγιε, σε μικρή απόσταση από την
Λιβανική πρωτεύουσα.

ΒΑ1 Λ Α 2Κ Α ΡΗ Ι

Α*«νός 4.11·
Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΓΗΡ1ΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0 Παρο
>ω Πρωίοόικοω ΒεροΙος Δικαστικός
Επιμελητής
Δημήτριος
θεολόγου
Τοορμπστζίδης ως ατΙ της εκτελλαεως
τοιουτης δηλυποιώ άτι την 111 ηνΙ ενδε
κότην του μηνάς Ιουλίου 1982 έτους
ημέραν Κυριακήν και απά τυς ώρας 10ης
π μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βέρο»:
tw «ις την αίθουσαν των αυνιδρΑοεω*
του Πρωτοδικείου ΒεροΙος ως συνηθη
τόπον ιων πλεκττηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βεροιος κ Χαρίτωνος
ΠβνοχρυοάνΟου ως επί του πλειστπριοοψού υπαλλήλου ή τουτοε» κωΑυομίνου
ενώπιον ταυ νομίμου αναπλήρωτου του,
τη επισπεύσει ταυ Αανε,αταύ Ιωάννου
Κολλιοντζίδη. κατοίκου Βεροιος δικαιού
μενου λαμβάνειν παρά της οφειλέΐιδός
του εν βεροώ εδρευούαης ΑΕ υπό την
επωνυμίαν ιΙ ΠΑΝΤΕΛΙΔΜΣ ΤΟΥΡιΓΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΕΙΣ ΑΕ » ναμίμως εκπροοωπουμένης κατοίκου το επιτασσόμενε!» ποσόν
των δραχμών 764.850. ιΡωμο'όκως
μέχχκς «ξοφλήοεως πλέον ποοονγελίας
ικτελέοεως εκ δραχμών 1600 και πάντα
τα λοιπά έξοδα εκτελίσεως και πλειστηΐΜΟμου μέχέ» περατος αυτού δυνάμει
ιο ί προς εετέλεσιν της un' αρτθ.
638 1981 Διαταγής πληρωμής τπυ
Μηνπωελσύς Πρωτοδικείου βεροιος «αι
ΠΚ α,,τικΛς προς »Π»
o p ta b a

«ν.■τν·ο-οβεΌος επ»τ·*ής προς πληρώ
μη» ως το./π, ó«-«vuTO' « της ,« οριθ

Ο εκπρύσωπος κατα το ¿υριακό
ειδήσεων πράσθεσε
ότ> τουλάχιστον δώδεκα Συριακές
θέσεις δέχθηκαν την επίθεση των
Ισροηλινών *αι σι τελευταίοι, απωθήθηκαν σε όλες σχεδόν τ·ς περί
πτώσεις από πς Συριακές αντεπιθέ
σεις
ΕΓ Συρκι'._πρόσθεσε ο εκπρόσω
πος καταγγέλλει τό Ισραήλ άτι γιο
τρίτη συνεχή ημέρα παραβιάζει την
ανακωχή την οποία τα ίδιο διακήρυ
ξε και πάλι χ θ ες για άλλη μια φαρά.
Τουλάχιστον
σαροντο άτομα
σκοτώθηκαν από τη φοβερή έκρηξη
που συγκλόνισε χθες την παραλιακή
περιοχή των μεγάλων ξενοδοχείων
στη Δυτική Βηρυτό, σύμφωνα με
ανακοίνωση
του
αμερικανικού
νοσοκομείου της Λιβανικής πρω
τεύουσας Ο συνολικός αριθμός
των νεκρών θα αποόειχθεί τελικά
πολύ μεγαλύτερος γιατί τα πτώματα
των σαράντα θυμάτων είναι αυτά
που καταμετρήθηκαν μάναν στο
νοσοκομείο αυτό και δεν είναι ακό
μη γνωστό πόσο άλλα πτώματα
έχουν μετοφερθεί στα υπόλοιπα
νοσοκομείο της Δυτικής Βηρυτού
άττου κυριαρχούν οι Παλαιστίνιοι και
οι αριστεροί Λιβανέζοι μουσουλμά
νοι.
Το
αμερικανικό
νοσοκομείο
δημοσίευσε επίσης τον κατάλογο
120 τραυματιών που έχουν μεταφ ερθεί και νοσηλεύονται σ αυτό,
ενώ εξακολουθούν τόσο στο νοσο
κομείο αυτό όσο και στα άλλα της
περιοχής νο μεταφέρονται συνεχώς
τραυματίες έξι ολόκληρες ώρες
μετά την έκρηξή.
Οι τοπικές ορχές Φοβούνται ότι

πρακτορείο

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Θέμα διβνέξ€ως Κυπριανού -Κληρίδη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 24 (ΑΠΕ)
0 πρόεδρος Κυπριονού κστέολε κοι θα καταβάλει κόθε δυνατή
ποοσπάθεια για πλήρη αποκατάστα
ση των σχέσεων Αθηνών - Λευκω
σ ία ς πάντοτε μεεντιμάτητα και α ί
σθημα ευθύνης, εδήλωσε χθές ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σε δήλωσή του οεκπρόσωπος
κατηγόρησε τον κ. Κληρίόη και την
ακροδεξιά ότι «αγωνίζονται να
παρεμβάλουν σφήνες στην συνερ
γασία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ και να υπονο
μεύσουν τις σχέσεις Αθηνών - Λευ
κωσίας
«Δεν ενδισφέρονται - προσέθε
σε οεκπρόσωπος - ούτε για το εθ νι
κό συμφέρον ούτε για τα προβλή
ματα που απασχολούν τον λαό. Η
μόνη τους έγνοια είναι ο θώκος της
εξουσίας κο> τα μικροπολιτικά τους
συμφέροντα, χάριν των οποίων ο κ.
Κληρίδης και το κόμμα του απέδει
ξαν άτι είναι διατεθειμένοι να μετα-

βάλλουν πολιτική, γραμμή και θ έ
σεις, ανάλογα με τις περιστάσεις*.
Και κατέληξε ο εκπρόσωπος
«Ισχυρίαθηκε ο κ. Κληρίδης Οπ
ο πρόεδρος Κυπριανού έκανε δήθεν
κατ' ιδίαν δηλώσεις όσον αφορά
την μετεκλογική στάση ταυ έναντι
του ΑΚΕΛ. Το αποδοθέντα στον κ
Κυπριανού δεν είναι άξια καν απσνιήσεως. γιατί ο κ. Κυπριανού πάντο
τε αντιμετωπίζει όλα τα θέματα με
εντιμότητα κοι ευθύτητα και ουδέ
ποτε εξηπάτησε ή έχει πρόθεση να
εξαπατήσει οποιοδήποτ πράγμα
που δεν μπορεί να ισχμρισθεί με
οποιαδήποτε πειστικότητα ο κυτήγοράς του.

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Εξ άλλου. Ο υπουργός εξωτερι
κών κ. Ν. Ρολάνόης σποντών αέ*
ερώτηση του κ Κληρίδη άν είναι

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συνέχεια από την 3η
Φίον· τα εκπλειστηρίαημα εις την οπαΐιηαΐν του. Το κηρύκειο δικαιώματα ως
«α· του επι του πλειστηριαομαύ υπαλλή
λου βορυνούαιν τον τελευταίου πλειο
δότην Το φερενγυον ΤΙ μη των πλειοδο
τών «¡να· της απολύτου κρίσεως ταυ επί
του
πλειστηριοσμού
υπαλλήλου
Καλουνιαι οθεν οι βούλόμκνοι -να γίνωοτν αγοραστοί της πλνιστηριασΐιπσαμίηης ως ανω περιουσίας, όπως προαελΟουν κα> πλειοόστήσωσιν «αΌ την εν
αρχή ταυ πυρόντος οριζόμενη» ημέραν
και ώραν
Ο επί της εκτελίσεως
¿«οπτικός Επιμελητής

Η «ΙΝΙ.Δ.»
καταγγέλλ€ΐ

8137/30 10 - 1981 εκθέσεως ειιιδό
σεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βέροια Πρωτοδικών Γεωργίου Ζογογιάννη εκτΙθέντηι εις Δημόσιον Αναγκα
στικάν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι ακί
νητα της πρόσθεν οφειλέτιδος κατασχε
θέντα δυνάμει της un' αριθμόν
4070/0-11 -1981 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου: Ήτοι Τα είκοσι εκατοστά
f20%l εξ αδιαιρέτου εκ μιος οικοπεδικής
εκτασεως συνολικού εμβαόού 56.800
Τ.μ κειμένης εις την κτηματικήν περιο
χήν αγροκτήματος Κάτω βερμιου (ΧΕΛΙ)
μετά των επ' αυτής κυημάτων, παραρτη
μάτων και παρακολουθημάτων, ήτοι'
Μιας οικοδομής «κτισμένης επί εμβαόού
1000 περίπου τ μ. «Οι περιλαμβάνει 1)
το υπόγειον με τους εξής χώρους ήτοι
αποθήκη, μηχανοστάσιο και Λεβιτοστόσιον. 21 το ισόγειον με χώλ, Δίσκο μετά
ξυ υπογείου και ισογείου ημιτελή αίθου
σα εστιατορίου, κουζίνα αποθήκη και
«αμπνέ. 31 1ος όροφος χώλ. αίθουσα
«αφετηρίυς. αποθήκη, κσμπινέ και πέντε
15) δωμάτιο «οι 41 2ος Οροφος ο οποίος
περιλαμβάνει 4 δωμάτια. 4 καμπινεόες
χωλ και ημιτελές διαμέρισμα Επίσης
υπάρχει παράρτημα ιιοιι προεξέχει απά
την κυρίως οικοδομή στο στάδιο της
«νεγέρσεως Εντός της οικοπεόικής
εκτόσεως υπάρχει συρόμενος χιονοδρο
μικάς αναβατήρας διπλής γραμμής έλξεως μήκους 963 μέτρων ωριαίος ικανό
τητος μεταφοράς 1500 ατόμων μεθ
όλων πυν εξαρτημάτων ευρισκόμενος
εν λειτουργία. Επίσης υπάρχει έτερος
συρόμενος χιονοδρομικός αναβατήρας
μανής γραμμής ελξεως 430 μέτρων
ωριαίος ικονάτητος μεταφοράς 820 ατό
μων Η όλη οικοπεδική έκταοις συνο
ρεύει γυρωθεν με αγροηκήν οδάν «α με
υπόλοιπον ιδιοκτησίαν Ιωάννου Τόακα
Το ·ν λόγω ακίνητον περιήλθεν εις την
Κυριότητα της «αΟ ης δυνόμιι του υιι
αριθμ. 6583/1974 Συμβολαίου του Συμ'Φσϋ Βεροιος Φωτίου Παποδοπούλου το
πρώτον πς τον Ιωβννην Παντ«λίδην και
εν συνεχεία εις την «ΰθ ης ΝΑ,ήμ,, του
απ' αριθμ 39iJ4\)d ,ι 1S79 ουμ|ίο
λαίομ του Συμ/φάυ Αθηνών Νικολάου
Πσπανπυνίου. μκταγμαφέν εν τόμω 5
αρτθ. 162 των βιβλίων του Υποθ/κκίου

ίεροτας Εξ«τιμήβησαν το 20Η »ξ α&ωι
ρέτου αντί δσκτχυών 2 400000. και

δυνάμει της υπ αριθμ 29ί1981 υποφά
σεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας Π τιμή της εκτιμηθεισης αξίας
του ως άνω κστοσχεθέντος ακίνητου
διορθώθπ εις δρχ 8,000 000 και ως
πρώτη προσφορά το ποοόν των όρα
χμυιν 4.000.000
Ος πρώτη τιιιοαΦορά δια την έναρξιν
του πλειστηριοσμού θελει χρησιμεύσει
η παρΟ του νύμου προβλεούμενη τοιαύτη του 1/2 της νενομένής εκημήσεως
ιων κοτασχεθέντων ήτοι δρχ. 4.000.000
Η κατοκόρωσις γενήσεται ε-ς τον προαΦίε-ειντα την μεγαλυτέραν πμήν τελευταίον πλειοδότην την Τ2ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστημιασμσύ αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς προσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του «ήρυκος τη
εντολή του νηί ταυ πλειστηριοσμού
ύπαλλήλου. όίτπς δικαιούται όπως ζητήσει κπι λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπεμθεμστιστής υποχρεούτρι
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριιισμού υπάλληλον το (κπλειατηρίααμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμεληι!
εις το Δημοσιάν ΤομεΙο» ΐΓραφειον
Παρακσταθηκιΰν και Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν γραμμσπαν εις τον
επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσετοι αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα Όυ οποίου θε «ουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαεπικως
και διο προσωπικής του κρστησεως Εις
περίπτωσιν μη εμφσνισεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίοει το εκπλειστηρίοσμσ εις την σποιτησίν του. Τα κηρύκεια όικαιώματο ως
και του επί του πλειατηριαομού υπαλλή
λου βαρϋνουσιν ·ον ιελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυο» ή μη ιων πλειοδο
τών είγοι της απολύτου κρίσεως του «πι
του
πλίΐστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται άθεν οι βουλόμενοι νιι νίνωφιν αγοραστοί της πλε ιστηρωσθηρομέ
νης ως άνω περιουσίας, όπως βΦοοΜ».
Θουν και πλέκιόοττήυωσιν <Ι!-.Τ την *ν
αρχή του παρδνΐης οριζομένήν ·η·(ρπν

και ώραν
Ο « ιί της «τελέοεως

• ι ■I * ι<5 Ε«μελητιγχ
ΔΜΜ αΟΝΜΠΑΤΠΔΗΤ

ικανοποιημένοι; οπό την τροπή που
έχουν πάρει οι σχέσεις Αθηνών
Λευκωσίας και τί προτίθεται να
πράξεισον αρμόδιος υπουργός για
την βελτίωσή τους, απήντησε ως

πολλά άτομα έχουν βρει το θάνατο
ή τραυματίσθηκαν από την έκρηξη,
αλλά εξακολουθούν νο βρίσκοντοι
κάτω από τα ερείπια.
Εξ άλλου, ο πρωθυπουργός του
Ισραήλ κ. Μπέγκιν κάλεσε για σήμε
ρα το μπουργικό του συμβούλιο οε
έκτοκτη συνεδρίαση για να σποφα
σίοει εαν θα επαναλάβει την υπό
σχεση του να μην στείλει δυνάμεις
μέαα στη Βηρυτό όπου οι ΠαλαιστΙ
νιοι αντάρτες έχουν εγκλωβισθεΐ
οπό τους Ισραηλινούς,
0 αμερικανός απεσταλμένος κ
Φιλίπ Χαμπίμπ αναμένεται να φθάαει σήμερα στην Ιερουσαλήμ για
συνομιλίες με τον πρωθυπουργό κ
Μπέγκιν που θα αφορούν το πως
θα πεισθούν οι αντάρτες που βρί
σκονται στη Δυτική Βηρυτό, να
καταθέσουν τα όπλα, μετέδωσε ο
κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός,

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ
ΟΛΕΣ 01 ΕΛΠΙΔΕΣ
Η αμυδρή ελπίδα ότι οι Ισραηλινοί δεν θα καταστρέψουν τη Δυτική
Βηρυτό
εξαφανίστηκε
σχεδόν
τελείω ς χθές, με την αναχώρηση
του ειδικού απεσταλμένου της Ουάοιγκτον, φιλίπ Χαμπίμπ. από την
Βηρυτό, με προορισμότο Ισραήλ
0 Χαμπίμπήταν ο σύνδεσμος
μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής
κυβέρνησης, η οποία με την σειρά
της ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του
Χαμπίμπ και της «Ο.Α.Π.».
Στις δύσκολες σχέσεις αμοι
βαίας μη αναγνώρισης, ο Χαμπίμπ.
όπως όλοι οι μεσολαβητές, ήταν
επίσης ο σύνδεσμοςμεταξύ ίο υ
Λευκού Οίκου και του αρχηγείου
είναι ικανοποιημένοι,είναι οι Τούρ
κοι και μερικοί άλλοι έξω στην Κύ
προ, που προσπαθούν να αποκομί
σουν κομματικά οφέλη από μιά τέ 
τοιο κατάσταση
Η κυπριακή κυβέρνηση πράττει
το πόν για την εξομάλυνση τωνσχέσεων Αθηνών Λευκωσίας και θα
εξακολουθήσει να καταβάλει προσ
πάθειες προς τη» κατεύθυνση αυτή,
έχουσά πλήρη επίγνωση της σήμα
ιχας των αρμονικών σχεοεων μεταξά των δύο κυβερνήσεων.

εξής
«Η έκφραση γνώμης επάνω στο
κυπριακό εκ μέρους της ελληνικής
κυβερνήσεως δεν αποτελεί επέμβα
αη
Επέμβαση θα αποτελούσε
προσπάθεια να αποφασίζει η ελλη
νική κυβέρνηση σε αντικατάσταση
της κυπριακής, ή να επηρεάζει τα
εσωτερικάπολιτικό πράγματα στην
Κύπρο, κάτι που ούτε 0 κ. Παπανδρεου επιθυμεί ή «πιδιώκει όπως
άλλωστε έδήλωσε ο ίδιος πολλές
Φορές»
Επίσης, αναφέρει στην απάντη
σή του ο κ. Ρολάνόης:
«Κανένας Κύπριος,που οκέτττετσι κατά τρόπο υγιή, όεν μπορεί να
έίναι ικανοποιημένος όταν υπάρχει
οποιαδήποτε σκιά στις σχέσεις
Αθηνών - Λευκωσίας. Οι μόνοι, που

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ ΙΣ
Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Υ
Δυνάμει
της
υπ'
αριθμ
348/1982 αποφάσεως του Πολυ
μελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, ανεΥνωρίσθη Αθλητικόν Σωματείον
υπό την επωνυμίαν «ΓΥΜΝΑΣΤΙ
ΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» με έόρα την
Βέροια κπι σκοπό την ονστττυξιν του
αθλητισμού και του αθλητικού
πνεύματος στην πόλη της Βέροιας
και την συμβολήν εις την σωματική
εκγύμναση των κατοίκων της δια
της ιδρύσεως και συνκροτήσεως
τμημάτων γυμναστικής.

Βέροια 2 3 -6 -1 9 8 2
Η Πληρεξούσια
Δικηγόρος
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΕΛΕΚΑΚΗ

ΟΚΤΩ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ 2 4 (ΑΠΕΙ
Οκτώ άτομο σκοτώθηκαν χθές
Τετάρτη,
οε
όιάφορο τροχαία
δυοτυχήμστα. που συνέβησαν στην
επαρχία.
Στη διασταύρωση της λεωφόρου
Αισντείοκι και της οδού Κύπρου της
Σπλαμϊνος, φορτηγό αυτοκίνητο,
που οδηγούσε ο Σταμ. Γ Πίτας. 22
ετών, παρεξέκλινε της πορείας του
«Οι προοέκρουσε σε σταθερό αντι
κείμενο- Σκοτώθηκε Π Βασιλική Κ.
Μ.χαλόκη 18 ετών, που ήταν στο
φορτηγό «σι τραυματίσθηκαν ελα 
φρά ο οδηγός και οι συνεπιβάτες
του Αλεξάνδρα Κ Καρατζά. 17
ετών, και Στελ Σ Χειμώνας 16
ετών
Στο χωριά Ασπρα Χώματα
Aourpaxíoo τρίκυκλη μοτοουκλέτ
Ta.j που οδηγούσε ο Γεωργ Ν.
Ιωάννου 46 ετών, παρεξέκλινε της
πορείας της και ανετράπη Σκστώ-

¿W V unC fC Ú ona
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θηκε ο οδηγός.
- Στο 26ο χιλιόμετρο της νέας
Εθνικής οδού Λαρίσης - Αθηνών
ιδιωτικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε
ο Κων. X. Κολοζώφ. 34 ετών, παρεξέκλινε της πορείας που, προσέκρουαε σε σταθερό αντικείμενο και
ανετράπη. Σκοτώθηκε ο οδηγός κοι
η κόρη του Αμαλία, 10 ετών και
τραυματίσθηκαν σοβαρά η σύζυγος
του Γεωργία. 27 ετών και η δεύτε
ρη κόρη του Αικατερίνη. 8 ετών.
Στο χωριό Κορυφή Ημαθίας
ιδιωτικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε
η Ευαγγελία Κ. Σαμαντοπούλου. 36
ετών, παρέσυρε και σκότωσε την
πεζή Κυριακή Ε Ζαφειρούδη. 58
ίτώ ν,
Στο 53ο χιλιόμετρο της παλαιός
Εθνικής οδού ΘεσΎίκης Βεροίας.
φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε
ο Παιιλ Α Παναγιωτίδης. 30 ετών
παρέσυμε και σκότωσε τον πεζό
Δημ. Π Χατζόπουλο. 78 ετών.
Στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Εδέσσης - θεσ /νίκης ιδιωτικό
αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Αλεξ.
X Συμεωνίδης 49 ετών συγκρού
σθηκε με φορτηγό αυτοκίνητο, οδη
γούμενο από τον ΧαραΑ. Μ. Αθανα
σιόδη. 53 ετών Σκοτώθηκε ο οδη
γός του ιδιωτικού και τραυματίσθη
κε σοβαρό ο συνεπιβάτης του
ι<υανν. Σ. ίοββίδης,

Στο 7ο Χιλιόμετρό ιης Εθνικής
οδού Άρτας - Αγρίνιου, λεωφορείο
Σήμερα Ποροσκ
26 Ιουνίου
1982 διανυκτερεύει to φαρμακείο:

Βέρου Γκρίζου Μορίος
τηλ. 2 3 0 2 3

που οδηγούσε ο Ελευθ. Γ. Μπόζιος
41 ετών πορέσυρε και σκότωσε
τον πεζό Ιωόνν. Δ Ζαμπράκο, 75

ετών.

της «0.Α.Π »
Η καθημερινή εφημερίδο της
Βηρυτού ·Αν Ναχάρ» αναφέρει ότι,
αργό προχθές τοαπόγευμα. ο Χαμπίμπ έστειλε στους Παλαιστίνιους
ηγέτες μέσω του πρωθυπουργού
του Λιβάνου. Βαζάν ένα ερωτημα
τολόγιο. που αφορούσε τις απόψεις
της «Ο.Α.Π.» σχετικά με το μελλον
τικό της καθεστώς στο Λίβανο.
0 πρωθυπουργός είπε ότι μετα
βίβασε το ερωτηματολόγιο, αλλά
ότι κδεν σημειώθηκε πρόοδος»
Είνοι ήδη σίγουρα ότι η ισροηλινή ηγεσία απέρριψε πρόταση γιο
αποχώρηση των ισραηλινών στρα
τευμάτων 5 έως 10 χιλιόμετρα από
τις τωρινές θέσεις, απ' όπου
πολιορκείται η Βηρυτός.

ΑΘΗΝΑ 24 ιΑΠΕ)
Από την ομάδα νοινοβουλίϋτικού έργου της Νέας Δπμοκροππς
αρμοδιότητας
του
υπουρΚ**°ϋ
δημοσίας τόξεως € «δόθηκε η οκό"
λουθη ανακοίνωση:
Οι ομαδικές μεταθέσεις υποβο
θμίσεις και ταπεινώσεις των υ™3^
λήλων αγροφυλακής, συνέχιζα*301
μεθοδευμένα και συστηματικό.
Οι ανωτέρω παράνομες *όμύα'
τικές ενέργειεςδεν περιορίστΗκα*
στα ανωτέρω στελέχη της αγροφυ
λακής αλλά το μέτρο γενικεύθή|,ί
και έπληξε και κατωτέρους υπολλή
λους

Τα δημόσια
ταμεία θα
εξοφλούν
επιταγές
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)

0 υφυπουργός αικονομικώ* *
Δημ Τσόβαλσς ανακοίνωσε άτιά 110

25 Ιουνίου 1982 και μέχρι τη Win
της απεργίας των τραπεζικών υπολ
λήλων οι επιταγές των συνιώίΜ*
των συνταξιούχων του Δημοσ10'1
και επιστροφής φόρου εισοδήΜ0^
φυσικών προσώπων, θα εξοφλονν'
τοι κοι οπό το Δημόσια Tau*)*

Ψ ΗΦ ΙΣΜ Α
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνάδελφοι «ργαζόμενοι της πόλης μας Μ ε την ευκαιρία της τοπικίΗ
συνδιάσκεψης της παράταξής μας η ΕΙΑΚ-Σ δερο^ας στέλνει σε όλους τους
εργατοϋπαλλήλους θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό.
Μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την ανεργίο
την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, επιτακτικά μπαίνει το καθήκον για οργά
νωση και πάλη ενάντιά τους.
Κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα χειροτερεύουν για τους εργαζόμ«*
νους. Η παγκόσμιο ειρήνη κινδυνεύει από τις δυνάμεις του ιμπεριαλισμού
και της αντίδρασης. Η χώρα μας δυστυχώς παρά τη νίκη των δημοκρατικών
δυνάμεων στις εκλογές του Οκτώρη 81 παραμένει «γκλωβισμένη στο
ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική
εργατιά. Οι θεωρίες της αναμονής δεν μπορεί να έχουν πιά θέση για τους
εργαζόμενους όχι επειδή €μείς είμαστε βιαστικοί αλλά επειδή δεν βλέπουιϋ
αλλαγή προς το καλύτερο αλλά εναλλαγή και φιασιδωμα της αρχουσας τάξης
με την στήριξη ιης σημερινής κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας έγινέ
δυσκολότερος γιστ! εκτός από πς δυνάμεις της αντίδρασης αυτή τη στιγμή
έχουμε αντιμέτωπο κοι τον σύγχρονο κυβερνητικό συνδικαλισμό που προσ
παθεί να πας χωρίσει μέχρι τη βάση. Εμείς όμως ξέρουμε ότι τα στομάχι
μας δεν έχουν ιδεολογίες. Μος ενώνουν όλους κοινά προβλήματα, κοινοίκαϋμοί και πόθοι.
ΓΓ αυτό καλούμε ολη την εργατική τάξη της πόλεώς μας πέρα από κομ
ματικές πεποιθήσεις να σταθεί μαζί με την παράταξή μας και με επικεφαλής
τα ταξικά σωματεία στον αγώνα για καλύτερες μέρες. Για να μη πέρα σου*
τα σχέδια των ιμπεριαλιστών να μας ανάψουν μ·ά καινούργια φωτιά στην
περιοχή μας ή στη χώρα μος.
•
Για να χτυπηθεί η ανεργία, η ακρίβεια και η φτώχεια. Για ένα δημο
κρατικό αυτοτελές και ακομμάτιστο συνδικαλιστικό κίνημα.
•
Για να περάσει το τοπικό συνδικαλιστικό κίνημα στα χέρια των συνε
τών ταξικών συνδικαλιστικών δυνάμεων.
•
Για ένα ανοικτό μέτωπο ενάντια στη Δεξιό τα μονοπώλια και τό μεγά
λο κεφάλαιο.
Σ' αυτόν τον αγώνα δεν χωρούν προκαταλήψεις, καθυστερήσεις και
ομφοταλαντεύσεις.
Ο αγώνας συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, Κάθε σπουσία από
αστόν τον αγώνα δυσκολεύει τη θέση μας και βοηθάει την εργοδοσία.
Εμπρός ενωμένοι στην πάλη για καλύτερη ζωή.
Εμπρός στον αγώνα ενάνιια στα μονοπώλια, την αντίδραση και τοκ
κυβερνητικό συνδικαλισμό.
ΖΗΤΩ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
ΖΗΤΩ Η 5η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΕΣΑΚ Σ

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
ιιελληνικη δημοκρατία
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 433
Δάσκιο 2 2 Ιουνίου 1982
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 2467
Νάουσα 22 Ιουνίου 1982

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Δασκίου Ημοθίος διακηρύσσει ότι
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενφρόγιστες προσ
φορές ποσοστού εκτττώσεως σε
ακέραιες μονάδες χωρίς όριο προϋ
πολογισμού δαπάνης 2 .7 0 0 0 0 0
δρχ. έργο κατασκευή αρδευτικού
δικτύου Κοινότητας Δασκίου» σύμ
φωνα με πς διατάξεις του Π.Δ.
28 /198 0
Ο διαγωνισμός θα γίνε, στις 5
Ιουλίου 1982. ημέρο Δευτέρα και
σπό 10ης ίω ς 12ης π,μ στο Γρα
φείο της Κοινότητας παρουσία επι
τροπής
Οι δισνωνιζόμενρι πρέπει να
προσκομίσουν
α) Εγγυητική επιστολή συμμέ
τοχη στη δημοπρασία 41.000 δρχ.
η οποία πρέπει να απευθύνεται επί
ποινή αποραδεκτου προς την Κοινό
τητα Δασκίου Ημαθίας και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
105/69 για το άθροισμα των ενεργεία εργολαβιών το υς σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980.
Για υπογραφή η σχετική σύμβα
ση αναθέσεως υποχρεούται ο ανά
δοχος νσ προσκομίσει στην Κοινό
τητα τις εξοφληλσεις του αντιτίμου
των δημοσιεύσεων των εφημερί
δων
Γιο περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νσ
umi/Üuv»»Tai Μ*τό τις ώρες αοσδοχήςταυ λοινού <r»nv τΥΔΚ Ν Ημα
θίας κοι Δτην Κοινότητα Δσσείου
Ημαθίας

Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΙ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
Ο Δήμος Νοσύσης προΚΠΡ“ σΗ
σει δημόσιο μειοδοτικό διαγώ νια
με σφραγισμένες προσφορές I*
ποσοστό εκτττώσεως σε σκέΡ0'
μονάόες στα «κοτο. ενιαίο !Γ..ς Τ|Ι* *
του τιμολογίου της εγκρψ ¿vrt
oÉ
με.νέτης χωρίς όριο, για τηϋ
’
εργολάβο ανάθεση εκτελεσεω ί το1
il)
έργου
«Ασφαλτόστρωση
°~~ί .
Σφαγείων Ραόακινέας - Μορί'/0'
προϋπολογισμού
δαπό’
2.530 0 0 0 όρχ
'
Ο διαγωνισμός θα γίνει
Δημοτικό Κατάστημα ΝσΟ()ύπ
ενώπιον της αρμόδιας επιτρου_.
στις 8 Ιουλίου 1982 ημέρα ΡέΜ ^
κα, ώρα 13.00 - 14.00 (ώρα λήξ*- "
επιδόσεων προσφορώνΙ
^ ,
Στον
διαγωνισμό
ν,ν° ^
δεκτοί Ε-Δ.Ε. κάτοχοι πτυχίου Α
ξεως και άνω για έργα οδοπσ*
Εγγύηση συμμετοχής στη
σία δρχ. 60.000 σε ΥΡ°Μ,,' 0
Ταμείου
Παρακαταθηκών
^
δανείων ή ισόποσο εγγυητική £ .
στολή σνεγνωρισμένης ΤρσπέζΠί
του ΤΣΜΕΔΕ.
,í*:
Γιο περισσότερες πληροφύΡ
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι '
απευθύνονται στην τεχνική υττπ^
σίο του Δήμου, τις εργάσιμες
Οες Και ώρες για να θάβουν
των όί*υν της αναλυτικής όιακΠΡ
ξεως και της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥϊΗΐ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Έ μ π ο ρ ο ι:
ΣΑΒΒΑΤΟ
26
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1 9 8 2

Αδέσμευτη καθημερινή

τοποθετηθούν I
πάλι οι
πινακίδες
Δει.' υπάρχουν ενδεικτικές πινα«ξ στη στροφή για τη νέα εθνική
· Βέροιας - ©εσ'νίκης στο
Οι(ροχώρι μ ί αποτέλεσμα όσοι
V γνωρίζουν το σημείο της στροΠί να ταλαιπωρούνται άσκοπαψάχνον7°ς και ρωτώντας τους ΜακρολωΡΗες «από πού πάει ο δρόμος για
’ήν Θεσ,'νίκη».
Ας σημειωθεί ότι στο σημείο
**Ινο χου δρόμου έγιναν προ
Πνών ορισμένα έργα και για τον
°νο αυτό είχαν αφαιρεθεί οι ενδειπινακίδες. Τα έργο όμως,
*)<ουν πολλές μέρεςπου τελείωσαν,
0 Δρόμος άνοιξε και οι πινακίδες δεν
Μπήκαν πάλι στη θέση τους.
Ας το τακτοποιήσουν, λοιπόν
®έμα αυτό οι αρμόδιοι για να
Τ^Φευχθεί η παραπέρα ταλαιπωπολλών οδηγών.

εφημερίδα του Νομού

ΝΑ ΕΠ ΙΣΤΡΑ Φ Ο ΥΗ
01 ΑΝ ΑΟΣΕΙΣ ΦΑΠ

Ζητάν€ όσοι τις κατέθβσαν
Αντιμετωπίζεται ήδη από την
κυβέρνηση το ενδεχόμενο της επι
στροφής των δηλώσεων φόρου
ακίνητης περιουσίας στους φορολο
γούμενους που έχουν ακίνητη
περιουσία κάτω των 20 εκατ. δρχ.
αφού υπάρχει ο φόβος των φορο
λογούμενων ότι θα μείνουν φακελ-

Αττάντηση
της Δ.Κ.Δ.& Ν.
ΣΕ

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Μας εκπλήσσει η απαίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
συλλόγου μας. να κάνουμε γνωστά τα ονόματα της προσωρινής
Δ'σικούσης επιτροπής της Δ.Κ.Δ.& Ν. Νομίζουμε ότι ατύχησε με την
σνακοίνωσή του, διότι η κίνηση πιστή στη διακήρυξή της, αναγνωρί
ζει, τιμά και εκτιμά το Δ.Σ. του συλλόγου μας. λυπά.αι όμως για την
ερμονή των μελών του ν' αποζητούν πρόσωπα της κίνησης, ενώ
^Χουν ξεκάθαρες τις διακηρυγμένες θέσεις της. Καλούμε το Δ.Σ. ν'
αρθεί στο ύψος της αποστολής του. Στόχος της κίνησης δεν είνοι η
σύγκρουση με τα διοικητικό όργονα του συλλόγου μας αλλά η αντι
παράθεση θέσεων και ιδεών, από ομάδες ή κινήσεις, μ'ένα ανοιχτό
διάλογο στη βάση του συνδικαλισμού και όχι στον τύπο, εκτός και
αν το Δ.Σ. υλοποιήσει την απόφαση της Γ.Σ του φθινοπώρου του
1981 για έκδοση εφημερίδας στο Νομό μας,
Τη διεξοδική απάντηση τη θέλουμε και την καρτερούμε από ομά
δα ή κίνηση και ποτέ από Δ.Σ, οποιαδήποτε σύνθεση και αν έχει.
Με τη βεβαιότητα ότι το Δ,Σ. του συλλόγου μας έχει πεισθεί για
τΠν ειλικρινή προσπάθεια της κίνησης, να δώσει μια καινούργια διά
σταση στο συνδικαλισμό μας
συλλογικό και όχι προσωπικό
εκφραζόμαστε και πάλι συλλογικά.

Για την Δ.Κ.Δ.& Ν.
Η προσωρινή Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας

λωμένοι στην Εφορία, όπως αυτός
εκδηλώθηκε με τηλεφωνήματα στις
υπηρεσίες.
Κυβερνητικός παράγοντας δή
λωσε χθές ότι η κυβέρνηση θα λά
βει αποφάσεις πάνω στο θέμα αυτό
μετά την επιστροφή του πρωθυ
πουργού από τη Βουλγαρία και
αφού εξεταστούν όλα τα τεχνικής
και άλλης φύσης προβλήματα που
προκύπτουν.
Προχθές ο υπουργός οικονομι
κών κ. Δ.Δρεττάκης απούσιαζε από
το υπουργείο και όπως δηλώθηκε
«βρίσκεται εκτός Αθηνών και θα
επιστρέφει στο γραφείο του μετά
την Κυριακή».
Ο υφυπουργός οικονομικών κ.
Δημοσθενόπουλος καθώς και άλλοι
υπηρεσιακοίπαράγοντες αρνήθηκαν
να δώσουν διευκρινίσεις επί της
νομοθετικής ρύθμισης του θέματος
δηλώνοντας αναρμοδιότητα.
Πάντως μέσα στιςπροσεχείςημέρες θαετοιμαστεί η νομοθετική
ρύθμιση του θέματος που θα έχει
ίβαια αναδρομική ισχύ, δηλαδή
την ημέρα ισχύος του σχετικού
ιμου 1249/82
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται
^ τ ι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου λήγει η
προθεσμία υποβολής των δηλώ
σεων για όσους έχουν ακίνητη
περιουσία πάνω από 20 εκατ. δρχ.
Κάποιο πρόβλημα που μέχρι
την όλη νομοθετική ρύθμιση του
θέματος, προκύπτει είνοι ότι δεν
μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις
ακινήτων εάν δεν υπάρχει βεβαίω
ση της Εφορίας ότι το μεταβιβαζό
μενο ακίνητο έχει δηλωθεί.

|

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
«Αναψαν» και προχθές τα
τηλέφωνα των εφημερίδων από

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΦΑΠ
ΔΙΝΕΙ Ο ΛΑΖΑΡΗΣ
ΑΘΗΝΑ 2 5 (ΑΠΕ)
®α παραταθεί κατά πάσα πιθανόγΙα μερ,χΐς ακόμη μέρες η
Πρ°Βεσμία για την υποβολή των

Ημαθίας

όηλφσεων φόρου ακινήτου περιου
σίας που λήγει τη Δευτέρα. Η παράτοση "·*τή αφορά φυσικά μόνο τους
φορυλογουμένους που κατά τη δική
τους εκτίμηση η ακίνητη περιουσία

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-ΒΕΡΟΙΑ

Εμείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς

τους ξεπερνά τα 20 εκατ. δρχ.
Το θέμα της παρατάσεως απα
σχόλησε χθές τον υπουργό Συντο
νισμού κ. Απ. Λάζαρη και τον υφυ
πουργό Οικονομικών κ Δ. Τσο*βόλα,
οι οποίοι συσκέφθηκαν για την αντι
μετώπιση όλων των προβλημάτων
που έχει δημιουργήσει ο φόρος ακί
νητης περιουσίας. Ειδικότερα κατά
την σύσκεψη συζητήθηκαν:
1. Η Νομοθετική κάλυψη της
πρωθυπουργικής αποφάοεως να
μην υποβάλουν δήλωση όσοι κατά
τη δική τους εκτίμηση έχουν ακίνη
τη περιουσία κάτω από 20 εκατ.

δρχ·
2. Η επιστροφή από τις Εφορίες
στους
φορολογούμενους όσων
δηλώσεων έχουν ήδη υποβληθεί
και περιέχουν ακίνητες περιουσίες
κάτω των 20 εκατ δρχ.
3. Η παράταση στην προθεσμία
υποβολή, των δηλώσεων πέραν της
Δευτέρας.
Οι αποφάσεις για τα πιο πάνω
θέματα θα ληφθούν και θα ανακοι
νωθούν το αργότερο μέχρι τη Δ ευ
τέρα.

Βρωμιά
στο κέντρο
της Βέροιας

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ
Ο ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ;
εκατοντάδες
τηλεφωνημστσαναγνωστών της. Η κύριαονησυχία
τους ήταν μήπως οι δηλώσεις τους,
παρά τη σαφή πρωθυπουργική ανα
κοίνωση ότι αυτές θα πάνε στο
αρχείο, χρησιμοποιηθούν φορολο
γικά στο μέλλον και βοσικό αίτημά
τους ήταν η επιστροφή των δηλώ
σεων αυτών,
Χαρακτηριστικά αναφέρονται
ορισμένες περιπτώσεις που σπηχούν τολαϊκό αίσθημα:
•
Είναι απαράδεκτη η λύση
που προκρίθηκε. 0 έντιμος και
συνεπής πολίτηςνα έχει υποβάλει
δήλωση που ιιαραμένει στην Εφο
ρία και άλλοι με τεράστια ακίνητη
περιουσία γα μην υποβάλλουν,
αφού θα την εκτιμούν κατα το
δοκούν. Αισθάνομαι ότι κάπου κά
ποιος μεέχει κοροϊδέψει. Δηλώσεις
ακίνητης περιουσίας γιοόλους ή για
κανένα.
•
Ελεγχος θα γίνει στις δηλώ
σεις που
οναφέρουν ακίνητη
περιουσία 20 εκατ. δρχ. και άνω. Το
ποσό αυτό να ποξηθεί για τις περι
πτώσεις των συζύγων που έχουν
και οι δύο περιουσίαίδηλαδή και
εξώπροικα).

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Για την ετπστροφήτων δηλώ
σεων κινητοποιούνται οργανώσεις
ιδιοκτητών, με πρώτο τον Σύλλογο
Ελληνικής Ιδιοκτησίας, του οποίου
πρόεδρος είναι ο κ. Χατζηδίνας, ζή
τησε προχθές, εκτός από την επι
στροφή αυτή, και την κατάργηση
ολοκλήρου του νόμου για τον φΑΠ
Το ίδιο ζήτησε και η Ν.Δ. με
ανακοίνωση της οικείας Ομάδας
Κοινοβουλευτικού Εργου, η οποία
τονίζει ότι η φορολογική ισότητα
των πολιτών, που προβλέπει το
Σύνταγμα επιβάλλει την άμεση επι
στροφή των δηλώσεων Εξ άλλου,
επανολήφθηκε η προχθεσινή δήλω
ση του κ. Α. Κονελλοπουλου.ότι η
Ν.Δ θα καταργήσει αμέσως τον
ΦΑΠ μόλις επανέλθει στην εξουσία.

ΑΙΤΙΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Στο μεταξύ, χθές υπήρχαν πλη
ροφορίες ότι η μερική κατάργηση
του ΦΑΠ συστήθηκε στον κ. Α.
Παπανδρέου από ορισμένους συμ
βούλους του και υπουργούς - της
μετριοπαθούς πτέρυγας οι οποίοι
υποστήριζαν ότι χωρίς αυτή το

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΓΣΕΕ Μ Ε
ΤΟΝ κ. ΛΑΖΑΡΗ
Στα πλαίσιο του διαλόγου με τις
παραγωγικές τάξεις και τους εργα
ζόμενους, ο υπουργός Συντονισμού
κ. Απ.Λάζαρης συναντήθηκε προ
χθές με το προεδρείο της ΓΣΕΕ.
Κστό την συνάντηση στην
οποία παρευρίσκονταν και ο υφυ
πουργός Σσντονίσμού κ,Παν. Ρου
μελιώτης έγινε ανταλλαγή απόψεων
πάνω σε θέματα απασχόλησης,
επενδύσεων και τιμών, καθώςεπίσπε και σχετικά υε την εφορμονή
ΤΟϋ ν έο υ νυ μ υ υ γιυ ια υνυπτυ^Οκά

Μ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ

μ π ρ ιζ ό λ ε ς
μπούτι
σπάλα
φ α λτσ έτα

220
180
170
140

■f
·
πΓος ιόρυσεως 1965
°Ρ Φύλλου 1962
Μητροπόλεως 72 - ΤηΑ. 23.137 J
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ 10
!

κ ο κ κ α λ ά κ ια
μόνο ψ αχνό
συκώ τι

100
260
120

Τ α χ ο ιρ ιν ά δικά μ α ς π ο υ
π α ρ ά γ ο ντα ι σ τ η ν Α γ . Μ α ρ ίνα
Κ ρ έ α τ α μ ο σ χ α ρ ίσ ια - κ ο τ ό π ο υ λ α - η υ ο ν έ λ ια
ο ρ τ ίκ ια -δ ίσ κ ο ι α λ λ α ν τ ικ ώ ν

Στη γωνία των οδών Μ. Αλε
ξάνδρου και Βενιζέλου στη Βέροια
υπάρχει ένα σκαμμένο οικόπεόοπου
κυριολεκτικό αποτελεί εστία μολύνσεως για την περιοχή. Τα σκουπίδια
που πετιούνται απόασυνείδητα άτο
μο μέσα σ αυτό δεν μαζεύονται
από την υπηρεσία καθαριότητας του
Δήμου με αποτέλεσμα να αναδύον
ται δυσοσμίες και να έχει γεμίσει η
περιοχή μίγες και άλλα έντομα.
Νομίζουμε ότι είναι απαράδε
κτο. για την υγεία των πολιτών αλλά
και για την εμφάνιση του κεντρικού
αυτού σημείου της πόλεως, να
παραμένει αυτή η βρωμερή εστία,
ειδικό τώρα το καλοκαίρι
Ο Δημός Βέροιας άς επιληφθεί
του θέματος αμέσως και το Αστυ
νομικό Τμήμα άς κάνει αυστηρές

συστάσεις στους υπεύθυνους του
οικοπέδου και στους περιοίκους.

κίνητρο, καθώς και για το κσταρτιζόμτνο πενταετές πρόγραμμο.

Απόπειρα
δολοφονίας
του Μουγκάμπε
• Ενοπλοι
προσπάθησαν
να
δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό
της Ζιμπάμπουε Ροδεσίαςκ. Μ ου
γκάμπε. δήλωσε προχθές κυβερνητικόςεκπρόσωπος ο οποίος αργότε
ρα ανακοίνωσε ότι οι οπλοφόροι
δέν επέτυχαν τον στόχο τους, αλλά
¿•π άλλοι την ·6ια περίπου ώρο
προσπάθησαν νσ δολοφονήσουν
και τον υπουργό Επισιτισμού
κ
Ενός Νκάλο- Δέν διευκρινίστηκε άν
ο υπουργό« τραυματίσθηκε ή όχι
κατά την επίθεση.

ΠΑΣΟΚ θα αντιμετώπιζε συντριβή
στις δημοτικέςεκλογές. Σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες ο ΦΑΠ δεν
αποκλείεται να ισχύσειμετά τιςεκλονές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
του προσεχούς Οκτωβρίου.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εξ άλλου, η γελοιοποίηση που
προκλήθηκε για την κυβέρνηση με
την αλλοπρόσαλλη πολιτική της γιο
τον ΦΑΠ (πράγμα που δεν αγνοείται
ούτε από τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδεςί έχει δημιουργήσει έντονες
αντιδράσεις μέσα στους κόλπους
της κυβερνήσεως και του κόμματος.
Ο υπουργός οικονομικών κ. Ε.
Δρεττάκης έχει εξάφανισθεί από
προχθές! Οι υπάλληλοι του γρα
φείου του δίνουν την εξής απάντη
ση στα σχετικά ερωτήματα: «Ο κ.
υπουργός θα απουσιάσει μέχρι την
Κυριακή».

ΚΑΤΑΣΤΡΕφΕΤΑΙ
ΟΛΗ Η ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η α γ ω ν ία τ ο υ ε μ π ο ρ ι κ ο ύ κ ό σ μ ο υ γ ια τ ο π ά γ ω μ α τ η ς
α γ ο ρ ά ς και γ ε ν ικ ό τ ε ρ α γ ια τ η ν ο ικ ο ν ο μ ικ ή κ α τ ά σ τ α σ η
π ο υ ε π ικ ρ α τ ε ί, α π ό τ ο π α ρ α τ ε ιν ό μ ε ν ο κ λ ε ίσ ιμ ο τ ω ν Τ ρ α 
π ε ζ ώ ν . δ ια τ υ π ώ θ η κ ε χ θ έ ς μ ε έκ κ λ η σ η π ρ ο ς τη ν Κ υ β έ ρ 
ν η σ η ν α ε γ κ α τ α λ ε ίψ ε ι τ η ν α δ ιά λ λ α κ τ η σ τ ά σ η τ η ς κ α ι ν α
β ρ ε ι έ ν α δ ιέ ξ ο δ ο σ τ η ν α π ε ρ γ ία τ ω ν τ ρ α π ε ζ ο ϋ π α λ λ ή λ ω ν ,
π ο υ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι σ ή μ ε ρ α γ ια 3 0 ή η μ έ ρ α .
0 Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
και η Πανελλήνιο Ομοσπονδία Χρω
σοχόων Αργυροχόων υπογραμμί
ζουν στις εκκλήσεις τους (που
έχουν και την μορφή προειδοποισεως) την κάθετη πτώση του τζίρου
της αγοράς και την καθημερινή
απώλεια τεραστίων ποσοστήτων
συναλλάγματος.
Σύμφωνα με ακριβείς πληροφο
ρίες ο υπουργός Συντονισμού κ.
Α,Λάζαρης θο υποβάλει μετά την
επιστροφή του πρωθυπουργού από
τη Σόφια, ένα σχέδιο προκειμένου
να βρεθεί λύση και να δοθεί τέλος
στο αδιέξοδο.

ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Και ενώ μπαίνουμε στην καρδιά
του καλοκαιριού νέες απεργίες γί
νονται ή αναγγέλλονται δείχνοντας
έτσι την αδιαλλαξία της Κυβερνή

σεως στα αιτήματα των εργαζομέ
νων. Συγκεκριμένο:
•
Πραγματοποιήθηκε με μεγά
λη επιτυχία η 24ωρη απεργία των
Οικοδόμων που κατήγγειλαν ότι η
ανεργία του κλάδου έχει φτάσει σε
πολύ υψηλό επίπεδα.
•
Εξ όλλου, 48ωρη απεργία
πραγματοιιοιούν την 1 και 2 Ιουλίου
οι εργαζόμενοι στα υπεραστικό
λεωφορεία και πούλμαν ζητώντας
εξομοίωση των μισθών τους με
αυτούς των οδηγών του ΕΑΣ.

Η ΑΔΕΔΥ
Εξ άλλου η ΑΔΕΔΥ με ανακοί
νωσή της καλεί τους δημόσιους
υπαλλήλους να συνεχίσουν την
«λευκή απεργία» τομς κπι προειδο
ποιεί ότι όσοι την «μποδίζουν δια
πράττουν ποινικό αδίκημα.

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

ΤΟ ΚΟΔΗΣΟ

Τιςπρωϊνές ώρες χθές ο 48χρονος Δ. Σοφιανός, πατέρας τεσσά
ρων παιδιών, σκότωσε στο σπίτι
του την γυναίκο του Μαρία, 45 χρο
νιάν. με την κυνηγετικήκαραμπίνο
του. πυροβολώντας την τρεις φορές
στο κεφάλι το οποίο και πολτοποίη
σε.

Σε ανακοίνωσή του τοΚΟΔΗΣΟ
θεωρεί ότι η ραδιοφωνική κατάργηση του ΦΑΠ αποτελεί «δείγμα γρα
Φής» του «.πρωθυπουργού κοι πρέ
πει να προσέξουν όλοι οι Ελληνες.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η δήλωση του κ. Α. Παπσνδρέου «περιέχει την αποδοχή καταλύσεως κάθε έννοιας συντεταγμέ
νης πολιτείας, διαδηλώνει βούληση
κατάφορης περιφρόνησης του Συν
τάγματος και παρουσιάζει το πρω
τοφονές φαινόμενο να καταρνείτσι
(άν είναι δυνατόν) με πρωθυπουργική απόφαση νόμος που πρόσφατα
ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή.

0 δράστης μετά_την πράξη του
επιβιβάστηκε ί.Χ. αυτοκινήτου που
είχε νοικιάσει και εξαφανίστηκε γιο
να παρουσιαστεί κατόπιν στο νοσο
κομείο «ΑΧΕΠΑ» φωνάζοντας «πή
ρα κεζάπι, βοηθήστε με να πεθόνω». Οι γιατροί του νοσοκομείου
του έκανον αμέσως πλύση στομά
χου και κατόρθωσαν να πληροφορηθούν από τον ίδιο το όνομά του.
Ειδοποιήθηκε η Γενική Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης, η οποία και διαπί
στωσε όπ πρόκειται περί του δολο
φόνου Σοφιανού
Νωρίτερα, στο 26ο χιλιόμετρο

ΚιλκίςΘεσσαλονίκης βρέθηκε το
αυτοκίνητο κοι μέσο σε αυτά η
κσραμπίνα, 0 δρόσιπς εφθοσε στη
Θεσσαλονίκη με το πόδια και πήρε
το δηλητήριο 100 μέτραπριν φθόσει στο νοσοκομείο, επειδή δε ίο
δηλητήριο ήταν δροςττικό καταλή
φθηκε από φρικτούςττόνους και
μεταφέρθηκε
στο
νοσοκομείο
«ΑΧΕΠΑ». Η κατάστασή του παρα
μένει κρίσιμη

Από τις ανακρίσεις προκύπτει
ότι ο Σοφιανός ήρθε οπό την Νηρ.
βηγίαπριν από β μήνεςπεριπσυ
αφού εξέτισε ποινή 18 χρόνων, για
τί σκότωσεένα ανδρόγμνο.
Πριν μιά βδομάδα ο Σοφιανός
με την κσραμπίνα τού πυροβόλησε
τον στρατιώτη I Τοίγκα 22 χρό
νων. επειδή τον υποπτευόταν ότι εί
χε ερωτικό δεσμό με την γυνοίκτ:
του Μαρία.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΦΙΛΙΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατά την αντιφώνησή του προς τον Ζίβκωφ
ΣΟΦΙΑ 2 5 (ΑΠΕΙ
Κατά τα χθεσινό επίσημο γεύμα
ο πρωθυπουργός κ. Ανόρ Παπαν
δρέου απαντώντας στην προσφώ
νηση του προέδρου Ζίβκωφ. αφού
εξέφρασέ τη μεγάλη συγκίνηση του
γιο τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε ο πρόεδρος Ζίβκωφ και οι
συνεργάτες του, καθώς Και για την
τιμή που του έγινε, πρόσθεσε ότι ο
πρόεδρος Ζίβκωφ είναι αγαπητός
σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ενώ
από Βουλγαρικής πλευράς είναι ο
θεμελιωτής των σχέσεων καλής
γειτονιάς, συνεργασίας και φιλίας
ανάμεσα στους όυο λαούς. Ο πρω
θυπουργός υπενθύμισε ότι το 1964
ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος
Παπανδρέου ξεκίνησε αυτή την
συνεργασία με την υπογραφή των
12 συμφωνιών και ετέθηκσν έτσι
τα θεμέλια για μια φιλική, ειρηνική
πορεία των δυο λαών. Ανέφερε επί
σης. ότι από το 1974 και μετά ο
σημερινός πρόεδρος της ελληνικής
δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλής έχει,
πράγματι, συμβάλλει αποφασιστικά
στην παραπέρα ανάπτυξη αυτής της
φιλίας και των σχέσεων των δυο
λαών και των κυβερνήσεών τους.
Η νέα ελληνική κυβέρνηση, που
προέκυψε οπό τις εκλογές της 18ης
Οκτωβρίου. 1981, είναι μια σοσια
λιστική κυβέρνηση και οι δυνατότη
τες τωρο γιο πολυμέτωπη κοι πολύ
μορφή ανάπτυξη των σχέσεων ονά
μεσα στις δυο χώρες είνπι μεγολυ
τερες.
Ο
Πρωθυπουργόςανοφέρθηκε
στο Κυπριακό ζήτημα κοι τόνισε ότι
είναι θέμα των Κυπρίων κοι όχι ιης
Τουρκίας ή της Ελλάδος οι οποίες
δεν έχουν κανένα δικαίωμα να
επεμβαίνουν
με
οποιεσδήποτε
ενέργειες που θο παρέβλαττταν ια
συμφέροντα της Κυπροιι και του
λαού της σαν ανεξάρτητου και
κυρίορχου κράτους.
0 Πρωθυπουργός υπογράμμισε
ότι, στον ομιλεί για Κυπριακό λαό.
εννοεί και τσος Ελληνοκυπρίους και
τους Τουρκοκυπρίους. Βεβαίως, εί
πε. είμαστε υπέρ τοιι διαλδνου
μεταξύ των δυο κοινοτήτων αλλά η
παρουσία 30.000 Τούρκων στρα
τιωτών καθιστά ουτό το διάλογο,
διάλογο μεταξύ Λευκωσίας και

Άγκυρας και όχι διάλογο μεταξύ
των δυο κοινοτήτων. Οι διακοινοτικές είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
αλλά ο ΟΗΕ έχει πάρει κοι ορισμέ
νες αποφάσεις οι οποίες δεν
τηρούνται από την άλλη πλευρά. Η
μια από αυτές είναι η αποχώρηση
των ξένων στρατευμάτων
0 Πρωθυπουργός οναφέρθηκε,
επίοης στην εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο, κατεδίκασε αυτό
το έγκλημα γενοκτονίας όπως είπε,
και εξέφρασε τη βαθειά λύπη του
γιατί τα πολιτισμένα Έθνη παραμέ
νουν απαθή μπροστά ο αυιό το
έγκλημα γενοκτονίας. Μικρή μόνον
ικανοποίηση δοκιμάσαμε από το

γεγονός Οτι με πρωτοβουλία της
ελληνικής κυβέρνησης η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα καταδίκασε αιιτό το
έγκλημα και πήρε και οριομένο
οικονομικά μέτρα κατά του Ισραήλ.
Επίσης, ο Πρωθυπουργός κατα
δίκασε τον ανταγωνισμό των πυρη
νικών εξοπλισμών, εξέφρασε την
σθεναρή θέση της Ελλάδος να μη
προστεθεί ούτε μια πυρηνική κ ιφ α
λή στην Ευρώπη, λέγοντας όπ δεν
έχει σημασία αν η μια υπερδύναμη
έχει τη δυνατότητα να κάψει εννέα
φορές την ανθρωπότητα και η άλλη
ένόεκα. Αρκεί η μιά. ΓΓ αυτό δεν
έχει κομμιά σημασία ουττή η ισορρο
πία εξοπλισμών.
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ΝΕΑ
Προϊόντα
Η β Ο Ι Ι ϋ θ ΑΕ βα σ ισ μ ένη σ το σ ύ γ χ ρ ο ν ο τεχνολογικ ό σ ύ 
στημα τω ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν Β ιομηχανιώ ν δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε σε
σ υ ν ερ γα σ ία με Ε υ ρ ω π α ίο υ ς τεχνικούς έν α ΝΕΟ φ ά σ μ α στα
είδη της. Κ α τα σκεύα σε και δ ια θ έτει:
α) Το ΝΕΟ λ έβ η τα κ αλοριφ έρ β ίβ Μ Ε (β α θ μ ό ς α π ό δ ο 
σ η ς 90% - 93% ).
β) Τον ΝΕΟ Ηλιακό Θ ερ μ ο σ ίφ ω ν α Α μερικάνικης τεχνο
λόγιας (αλουμ ίνιο - χαλκός) και τα Κ εντρικά Ηλιακά
σ υσ τή μ α τα , ειδικά για ιη ν π α ρ α γ ω γ ή ζεσ το ύ νερο ύ
χ ρ ή σ ε ω ς σ ε μ εγ ά λ ες εγ κ α τα σ τά σ εις (ξενοδοχεία,
πισ ίνες, Ν οσ/μ εία) και,
γ) Το Μ ΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ σ ύ σ τη μ α θ έρ μ α ν ο η ς , α ύ μ φ ω ν α
με τα Γ ερμα νικό Π ρότυπα.

SOULIS Α.Ε.
Σ. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Μ. Καρακωστή 7 Βέροια τηΑ. 2 7 2 6 7

ΣΕΛΙΔΑ 2

,ΛΑ Ο Σ «

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 Í4 5« 7 89

7 Τέτοιος θάνατος στα αυτοκίνητά
σττκά δυστυχήματα.
8. Προσθέτουμε
έναν
Αγγλο
θαλασσοπόρο και γίνεται νησί
μας — Η Ταρσός... μισή.
9 Αναφορική αντωνυμία, σε μιά
πτώση — Αυτός έφερε στο...
φώς την Τροία.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Τις περισσότερες φορές, με
ξενητεμένους είναι συγκινητική
(καθ.Ι.
2 Με ξενητεμένους κΓ αυτή η λέξη
σχετική
3 Κτητική αντωνυμία — Αρχαίο
βεβαιωτικό — Αγγλων διάζευξη.
4. Τιμήθηκε με Νόμπελ αυτός ο
Ιταλός φυσικός.
5. Μ ε άρθρο, τέτοιος είναι ο Πελέ
6. Έ νας Γάλλος συγγραφέας του
μεσοπολέμου — Μάρκα από

ηλεκτρόφωνα.

1. Η αναστάτωση, μεταφορικά.
2. Οι Τσιγγάνοι ανήκουν σε τέτοιες
φυλές
3. ΚΤ αυτή γυναίκα παληού τιτλού
χου.
4 Πόλη στο Βέλγιο — Δημοσιο
γράφος και συγγραφέας της χώ
ρας μας.
5. Ιδιότητα ανθρώπου που έκανε
την παρουσία του και στο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ '82.
6 Μέρος του χεριού μας - Ένα
φωνήεν αντίστροφο.
7. Σιγά χωρίς... φωνή — Στις ΗΠΑ
μιά λουτρόπολη (αντίστρ.).
8 Δρόμος., οπτικός που έχει εμπό
δια — Τέτοια κράτη είναι η Ισπα
νία και η Πορτογαλία,
9. Της νοικοκυράς μιάεργασία στην
καθαρεύουσα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ .ΙΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΜΟΥΓΓΡΗΣ 2. ΑΡΑΙΑ

MAN 3. ΚΟΙΟΣ - ΙΑΕΡΟΠΛΙΑ
NO 4 PINK
ΗΘΟΣ 5. ΙΟΙ 6 ΧΕ - ΑΠΛΩΜΑ 7.ΩΡΕΣ
ΑΤΙΛ 8 ΡΕ - ΕΛΛΗ 9. ΑΜΗΧΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: I ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 2 ΟΡΟΙ - ΕΡΕ3. ΥΑΙΝΑ 4. ΓΙΟΚ - ΑΣΕΜ 5.
ΓΑΣ
ΙΠ
ΛΗ ΙΌσβαλντ) 6. ΗΟΛΑΛΧ 7. ΗΜΑΘΙΩΤΗΣ
8.ΣΑΝΟ - ΜΙ 9 ΝΟΣΤΑΛΓΩ.

Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.ΕΜ. (βλάβες!
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
f :
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ βοήθειες)

100
121
199
22-222
2 2 .5 0 5
125
2 5 .7 4 9
2 4 .4 4 4
2 2 .1 9 9
2 2 .2 0 0
22.314
41.353
23.619
2 3 .3 6 4
2 3 .3 7 6

Ραδιοταξ/

6 2 .5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Ιπποκράτους
2 6 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
ΜωραΤτη
2 3 .3 5 0

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα
νασίου 40ΝΘ ΗΜ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα, αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΡΤΙΚΤΣΗ
και καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις
τους προς τον Θεό.

•

Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η

Η σύζυγος - το τέκνο - τα αδέλφια
και οι λοιποί συγγενείς
Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Νεκροταφείου.

Telefunken
Colorí mage
Ή έγχρωμη τηλεόραση
με τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή είκόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής υπερύθρων - 32 καναλιών

Δ«ν μπορώ να itfjtu αν υπάρχει
σάλλους λαούς η λέξη τάμα με την
σημασία που €Χ€· γιο μάς τους Έλληνες
αυτή η λέξη,που είναι,άλλωστΕ συνυφασμενη μ€ το θρησκευτικό μας συναίσθη
μα
Σε μάς τους Ελληνες, λοιπόν, το τό
μο αποτελεί πράξη ζωής κάτι που ανα
κουφίζει κα· φέρνει ικανοποίηση γ«σ
όποιον το πραγματοποιεί Εξ άλλου, λίγο-πολύ όλοι οι ‘Ελληνες (και κυρίως
αυτοί της μέσης ηλικίας και πάνω, όπου
λόγω ηλικίας, η λατρεία προς τα θείο εί
ναι πιό εκδηλωτική κα· πιό αναγκαία θα
λέγαμε σε αντίθεση με τη νεολαία, που
επειδή έχει «μπροστά της» τη ζωη δεν
πολυνοιάζεται για την σωτηρία της
ψυχής της)έχουν στο πρόγραμμα τους
την πραγματοποίηση κάποιου τάματος
σε κάποιο Ιερό Προσκύνημα
Κι επειδή ογράφων όιέβπ ήδη τον... *
ρουβίκωνα της μέσης ηλικίας και εκ των
πραγμάτων συγκαταριθμείται σ' αυτούς*
που αρχίζει να τους απασχολεί η Σωτη
ρία της ψυχής τους θεώρησε καθήκον
του να κάνει κάποιο τάμα
Αλλά βεβαίως δεν ήταν μόνο το θέ
μα της ηλικιαςκλπ. που λεω παραπάνω.
Ήταν και κάτ· άλλο.πιό ουσιαστικό και
πιο σημοντικό: η επιθυμία μου να κάνω
το τάμα μου. που από καιρό είχα στο
νου. υπαγορευόταν και από μιά συναι
σθηματική ανάγκη, διότι σαν γόνος Πον
τίων είχο υποχρέωση νο πραγματοποιή
σω αυτό το τάμα, κΓ αυτό το τάμα το εί
χα «υποσχεθείκ προς την Παναγίαμας
την Παναγία του Σουμελά!
Ετσι, κατά ένα αναπάντεχο τρόπο
βρέθηκα μιά χιονισμένη Απριλιάτικη μέρο (27-4-1982) στην θέροια. προερχό
μενος από την Θεσσαλονίκη. Οπότε,
αφού πάτησα την Βέροια, θάταν το ολιγότερο ασυγχώρητη αμέλεια να μην
σπεύσω να προσκυνήσω την «Ποντία
Παναγία* που ζεί μόνιμα πιά στα υψώ
ματα της Καστανιάς της Βέροιας
Και πράγματι, παρ ότι το χιόνι έπε
φτε τουφες-τούφες και το κρϋο οπω

...«Κάποτε θα χτιστούν κελλιά
τριγύρω στη φωλιά σου
και θάχουν πάλι «Σουμελά»
τα Πντιόπουλά σου...»
(ΦΙΛΟΝ ΚΤΕΝΙΔΗΣ)
σδηποτε ήταν αισθητό πραγματοποιή
θηκε το τάμα μας- ταμα δικό μου και της
μη Πόντιας γυναίκας μου καιαξιωθήκαμε
να προσκυνήσουμε την Σεπτή Εικόνα
της Παναγίας μας της Μεγαλόχαρης του
Πόντου της Παναγίας του Σουμελά
Δεν είμαι, ούτε παριστάνω τον θρη
σκόληπτο. αλλά η προσκύνηση αυτή
μουφερε ένα δέος ολλοιώτικο μέσα μου.
Το δέος αυτό είχε και μιά ιδιαίτερη εξω
τερίκευση στην γυναίκαμου. αφούέσπευσε να προσκυνήςτει την Παναγία
μας'ανυπόδητη.
:Το τάμα πραγματοποιήθηκε και
έπρ^οε νο Αεπιατρέψου με στην πόλη της
Βέροιας, σ*λσ καθίσαμε για λίγο ν' απο
λαύσουμε την μαγεία του τοπίου, που
καθώς ήταν πόλλευκο από το χιόνι δεν
«χόρταινες* νο το κυττάζεις*
Φεύγοντας όμως από την Καστανιά
της Βέροιας νοιώθαμε μιά ανακούφιση
και μιά χαρά, γιατί αξιωθήκαμε να πραγ
μστοποιήσουμε το τάμα μας* Κι ενώ
απομακρυνάμασταν από την Μακεδονίπκη αυτή γή. που «φιλοξενεί* την Μεγα
λόχαρη των «Ποντίων», μιά ευχή ξεπήδπσε αυτόματα απ’ τα χείλη μας: «άμπο
τε Παναγία μος νο ξονάρθουμε στην
χάρη Σου*».
Το τάμα μας προς την Παναγία του
Σουμελά πραγματοποιήθηκε. Δόξα και
τιμή στ’ όνομά Της. Αλλά τώρα θαπραγματοποιήσουμε ένα ολλοιώτικο «τάμα»
στην «Πόντια Παναγία)» μας: ένα βιβλιο
γραφικό μικρό χρονικό, που αναφέρεται
στην Παναγία του Σουμελά. Κάθησα.
λοιπόν, και κατάγραψα ό.τι συγκέντρω
σα γύρω από την «εγκαθίδρυση» της
Σβπτής Εικόνας της στην Καστανιά της
Βέροιας και δώθε.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

ΣΑ Β ΒΑ ΤΟ , 2 6

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 6
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ" μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒ8ΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β’ μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
6 05 ΧΑΪΝΤΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙ
ΝΑ
7.40 ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
8.05 ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΜΑΣ
10.46 ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1 1.16 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η , 2 7
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1 45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΟΜ ΣΟΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3 30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ *
4.20 ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΓΗΣ ΘΙΚΑ
135 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ KVPIAKH
10.40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
TZQNNY ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
Ο ΚΟΣΜΟΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 ΜΙΣΗ ΟΡΑ ΜΕ
ΤΗ ΝΤΟΡΙΙ ΝΤΑΙΗ
9.30 ΡΕΠΟΡΤφΡΪ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΒΟΥΛΗ
10.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
2-30
2.45
4.30
5.00

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η , 2 7
1 00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΟΣΜΟΝΤΣ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΓ ΣΩΟΥ
9 00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΕ Λ ΙΓ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η
3 Ν Ε Ω Ν Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Σ
Α Π Ο Δ Υ Τ . Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

Σ γ .>

Μ ΑλρξιινΛροι. 7 7 τηλ. 29231 Β ίρο π
κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γ λωσσων

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

ΣΕΡΒΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

[ [ I I » Q U 8HA
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣ\1fcNO Α Π Ο ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
\piBl». οδτ-ΐίκ ιΛροσΕι.κ 2 6 0 8 81
ΑριΟρ. ώΛτιικ, Λωιυοργι.ΐν φ ΔΦ 139 82
1 Β Η Μ Α ΤΑ :

Αρχίζουμε από τα βιβλία:
11 «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», αναμνη
στικό λεύκωμα. Θεσσαλονίκη 1959
γραμμένο προφανώς από τον αείμνηστο
Πόντιο Λόγιο γιατρό και πραγμοτοποιό
της ιδέας να τοποθετηθεί π Σειττή Εικό
να της Παναγίας μας εις Καστανιά της
Βέροιας Φίλωνα Κτενιδπ
2) «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», της Ρού
λας Παηοδημητρίου, Δ Εκδοση. Θεσσολονίκη 1968.
31 «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», της
Αννας Αναστ Ζόββα,έμμετρο Αθήνα
1981.
_ 4) «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ», του ομώ
νυμου Σωματείου, με έδρα την Θεσοα
λονίκη,που εκδίδεται κάθε χρόνο σε
μορφή βιβλίου και περιέχει, εκτόςαπό
την ετήσια δραστηριότητα του εν λόγω
Ποντιακού Σωματείου κοι πλείστα άλλα
ενδιαφέροντα άρθρο για την Παναγία
την Σουμελά και τον Πόντο γενικώτερα.
Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο
και περιοδικό Τύπο:
1) «Ξαναζεί εις την Καστονιαν της
ΒεροΙας η Μονή της Παναγίας του Σου
μελό. Μετοφέρεται επί τόπου η εικών»,
του Σάββα Παπαδοηούλου. «ΕΘΝΟΣ»
8-8-51
2) «Η ηρόοφυξ Παναγία», του
Γεωργ.
Λαμψΐδη, «ΘΗΣΑΥΡΟΣ»,
155-1951.
3) «Παναγία Σουμελά. Παντάνασσα
του Πόντου». Π. Σταμστιάδη. «ΕΘΝΟΣ».
166-1966
4) «Παναγία Σουμελά». Γρηγ. Σαββιβόπουλουι«ΠΡΟΣφΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ*
12-8-72
5) «Παναγία Σουμελά», ΥπομΛράρχου
Θ.ΚουκοβΙνη.«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», Αύγ. 1972
6) «Παναγία Σουμελά». ΝΙνος Κοκκαλίδου
Ναχμ!α.«Η ΓΥΝΑΙΚΑ»,
8-8-1974.
7) «Η Παναγία η Σουμελά», του
Θεολόγου Παν. Μαρεντάκη.«ΧΡΙΓΓΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», 5-5-1974.
8) «Η Πανανία του Σουμελό».ανυπό
γραφο. «Η ΖΩΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
12-8-1977
9) «Από την Μονή Σουμελά στην
Κουκασιανή Ριβιέρα», εντυπώσεις της
Ελένης Χαλκούση, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,
10-9-1977
10) «Παναγία του Σουμελά», η Πανογία όλων των Ελλήνων*. Γιάννη Ιωαννίδη. «ΡΟΜΑΝΤΣΟ». 15-8-1978.
1 1) «Πανανία η Σουμελά - η Μεγαλό
χαρη των Ποντίων».Έλσσς Γαλανίδου Μπολφούσια. Φιλολόγου-Βοηθού Γυμ
νασιάρχη,«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ». τ 552. Αύγ. 1979.
Αλλά περί Παναγίας Σουμελά υπάρ
χουν εντυπώσεις από εκδρομές της
Ενώσεως ΣμυρναΙων στην ομώνυμη
Μονή οπό την Νσταλία Γκούφα
(«ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΗΧΟ».
Ενωσης
ΣμυρΥαίων 1977) και στα βιβλία των:
Χρήστου Σαμουηλίόη «ΟΔΟΙΠΟΡΙ
ΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ», Αθήνα 1979.
Τοσούλας ΚαμοσυρΙδου «ΟΔΟΙΠΟ
ΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ», Καβάλα 1980.
Ζηνοβίας Λιθοξόου-Σαλάτα «ΧΡΟ
ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝ'ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΝΤΟ», δημοσιευμένες στην «ΠΟΝ
ΤΙΑΚΗ ΣΤΟΑ» 11971) κοι σε βιβλίο τον
επόμενο χρόνο (Αθήνα).
Ακόμα, τηλεοπτικό συνεργείο της
ΕΡΤ. σε σκηνοθεσία ΠαντελήΒούλγαρη,
στα πλαίσια της εκπομπής «ΕΙΚΟΝΕΣ
ΤΟΥ
ΒΟΡΡΑ»,
παρουσίασε
την
1-10-1977 και ώρα 19.45 «Το Πανηγύ
ρι της Παναγίας Σουμελά», σε ζωντανή
μορφή το ομώνυμο πανηγύρι της
Καστανιάς της Βέροιας που νΙνετοι εκεί
κάθε Δεκαπενταύγουστο στη μνήμη της
Παναγίας του Σουμελά.
Τέλος περί Παναγίας Σου.ελά υπάρ
χουν αξιολογώτατες σελίδες στοπολύ
κροτο σύγγραμμα «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ». γραμμένο από τον
μακαρίτη Μητροπολίτη Τραπεζούντος
και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πόσης Ελλάδος Χρύσανθο Φιλιππίδη,
εηνππιπ πηιι «πλι'ιιτττ ι τον 4-6 τΛιιο του
«ΑΡΛειυτ ΙΟΥ ΙΙΟΝΤΟΥ» (19331 της
Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.
Αρχίοαμε με ένα ποίημα του δικού
«μος» Φίλωνα Κτενίδη.
Θα κλεισουμε με ένα άλλο ποίημα,
μη όικούμας της Θεσοαλονικίος ποιήτριας Νανάς Κόντού1
. .Παναγία Σουμελά
Ονειρο Θείο του Πόντου.Πί
στη ακλόνητη,
αιματοπότιστη παράδοση...
ΑΝΔΡΕΑΙ ΕΛ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ

ΤΟΥ
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TELEFUNKEN

mexGSkuaiw*

Του κ. Ανδρέα ΕΑ Ταταρίδη

Λ ο γ ισ τ ώ ν . Γ ρ α μ μ α τ έ ω ν , Σ τε-

νονρπφκί^ Γραφομηχανών, ΤΕΛΕ:

I
1821 Απογχονίσθηκε από τους Τούρ
κους ο Αρχιεπίσκοπος της Κύ
πρου Κυπριανός και καρατομήθηκσν ο· Μητροπολίτες Πάφου. Κιτίου και Κυρηνείας και πάρσ πσλ*
λοίσπό τους κρατούμενους στις
φυλακές.
1913 Οελληνικός στρατός μετά οπό
διήμερο σκληρόανώνα,εκδίώκε»
τους Βουλγάρους από την ορο
σειρά του Μπέλες και κατέρχεται
στην κοιλάδα της Στρώμνιτσας
1913 Το αντοτορπιλλικό «Δόξα* υπό
τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευπκά «Πάνθηρ» και «Ιέραξ*
εισπλέουν οτολιμάνι της Καβάλας
και στη συνέχεια άγημα του «Δό
ξα» καταλαμβάνει την πόλη κάτω
από τον έξαλλο ενθουσιασμό των
κατοίκων.
1981 Οκτώ άτομα σκότωσαν οι οπαδοί
του πρώην δικτάτορα της Νικα
ράγουα. Αναστάζιο Σομόζα. αυξά
νοντας σε 15 τον αριθμό των
θυμάτων που δολοφονήθηκαν
σπο οπαδούς του καθεστώτος
που είχε πεα<·
1981 0 βασΆ·ός Χασάν θ’ του ΜσρόI κου αποφάσισε να όιοργ&νώσει
δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα
σχετικά με το θέμα της αυιοόισ-

θέσεως της περιοχής και του τερ
ματισμού του ανταρτοπολέυσυ

Χβίλη και νύχια
άψογα βαμμένα
Το κραγιόν προστατεύει αποτε
λεσματικά τα χείλη οπό το σκάσιμο
και παράλληλα δívειζuJvτávιo στο
πρόσωπο.Όμυυς μόνο το καλοβαμμένα χείλη μπορούν να αναδείξουν
τα χαρακτηριστικά σας. Διαλέξτε
ένα κραγιόν που να πηγαίνει με το
χρώμα της επιδερμίδας, των ματιών
και των μαλλιών σας. Φροντίστε
επίσης να εναρμονίζεται με το υπό
λοιπο μακιγιάζ, με το μονό” των
νυχιών σας που πρέπει ναείναι
στον Ιδιο ή σε παρόμοιο τόνο.και
τέλος με τα ρούχα σας. Να θυμάστε
ότι το ζωηρό κόκκινο πηγαίνει στις
μελαχροινές και καστανές με λευκό
δέρμα και οι τόνοι του βερυκοκκίαναδεικνύουν το σταρένιο δέρμα και
τα καστανό μαλλιά. Για τις πολύ
νέες κοπέλλες κατάλληλο είναι το

•
Επι... 159 συνεχείς ώρες
μιλούσε ο 1θχρονος μαθητής Καπίλα Κουμαραζίνγκε. καταρρίπτοντας
έτσι στην πρωτεύουσα της Σρι Λάν
κα, το ρεκόρ του μακρότερου λόγου
και της απεραντολογίας που θα
περιληφθεί στο βοβλίο των ρεκόρ
«Γ κίνες».
Ο νεαρός Καπίλα, πουδεν έκανε

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΑΛΗΘΙΝΟ... ΨΕΜΜΑ
Δύο ψαράδες συναγωνίζονται ο
ένας στον άλλο στα ψέματα.
— Εγώ. βρέ. λέει σε μιά στιγμή ο
ένας πιάνω ψάρια τη νύχτα Τα
θαμπώνω.
— Μπα: Και με τί παρακαλώ;
— Με πυγολαμπίδες!

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ
Μιά νεαρή κοπέλα παρουσιάζε
ται στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύε
ται το φλέρτ της μ£τά απόένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Μιά κυρία
με άσπρα μαλλιά τη ρωτάει:
— Ποιο είστε:
— Η αδελφή τομ.
— Χαίρω πολύ που σας γνώρισα εί
μαι η μητέρα τομ.

λιπ γκλος άχρωμο σε απαλονί,
νους Απλώνετε το κραγιόν βέ
λο, αφού κάνετε το περίγΡ°ΜΓα
χειλιών μεμολύβι ένα τόνο ° *01^
τερο. Τα γκλός δενχρειύώ®
απλωθούν με πινέλο.
Τα νύχια σας πρέπει κι oút®
είναιάψογα. Μην τα αφήν£τ£
με το χρώμα ξεφτισμένο και
να τα περιποιείστε βάφοντάςΓ®
κάνοντας μανικιούρμόνπ σ°ί· ^
σιμοποιείτε για τα πετσάιύ0 .
ειδικό υγρόπου θα βρείτε στο
ριο. Περνάτε το βερνίκιά* ^
στρώματα. Αφήνετε πόντο yt> ,
γνώσει καλά το πρώτο και
γετε να βάφετε τα νύχιοσαί
ήλιο γιατί τομανόν στεγνών®
προλάβετε να βάψετε ολόκλπΡ*1

νύχ·-

Η ·« *

-

lilt«!

όιακοπή παρά για ελάχιστα " ,
κάθε ώρα για να λάβει υγρή τρ*Γ\,
μιλούσε για τη Βουδιστική
σκείσ και ρον χριστιανικό πθλιΓ®|\
• ' Οταν η γυναίκα του αγίΡ®Γ
μιά μίνι φούστα, ο ζηλιάρης ΑΡΗ",
το Γκαλόσσο, 23 χρόνων, πόΡ* *
μαύρη μπογιά και της έβαψε V1
ζόρι τα πόδια της μαύρα.
^
0 Γκαλόσσο καταδικάστπ11*
εξύβριση και ανοικτή επίθεση·
οι γείτονες του προσπάθησΟ* 1
τον βοηθήσουν.
Μάζεψαν λεφτά και πλήρώ^
για να εξαγοράσουν την ποινή
και συγχρόνως του έκαναν *0*
δώρο 20.000 δραχμών.

All'·

•
Για τους αρχαίους
πτίους ο γάτος ήταν ιερό ζώο· Λ
σε ένα σπίτι ψοφούσε ένας ν'
όλα τα μέλη της ο ικ ο γ έ ν ε ια ς ^ ^
τα φρύδια τους σε ένδειξη
)
Το πτώμα του ζώου ταριχεύότ uf
τοποθετείτο σε μιά σαρ* ^
όμοια με εκείνη των πριγκήπ^ ^
βασιλικού οίκου Τόση ήταν·)
τέλεια και η χλιδή του σαρκ1
•
Οι α ρ χα ίο ι Γερμανοί
ρ ο ύ σ α ν τ ο γ ά τα σ α ν σύμβ°ή®™
α νεξαρ τη σ ίας, ε ν ώ οι Σ κ α ν δ '^
το ν είχα ν διαλέξει σ α ν θ ε ό τοά

ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ
Καθισμένοι στις πολυθρόνες
ενόςζαχαροπλαστείου δύο νεαροί
ονειρεύονται με ανοιχτά τα μάτια.
— Τί θα έκανες άν κέρδιζες δεκα
τρία στο ΠΡΟ-ΠΟ;ρωτά ο ένας.
— Τίποτα απαντά ο άλλος με ύφος
συνεπαρμένο. Απολύτως τίποτα.

•
Οι Κινέζοι κάποτε ΧΡ
ποιούσαν το γάτο σαν ρολόι- ^
ζοντας την κόρη του ματιού
που βαθμηδόν σ υ σ τ έ λ λ ε τ α ι^
από το μεσημέρι και διαστί \
μετά τις όώδεκα. οι Κινέζοι
σα το χρόνο.

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ
' Ενας τρελλός προσπαθεί νο
ανάψει τα τσιγάρο του. Βγάζει τα
σπίρτα του. Τρίβει ένα αλλά αυτά
δεν ανάβει. Κι ένα άλλο πάλι το ίδιο.
Και ένα τρίτο, τα ίδια. Κατά τον ίδιο
τρόπο πετάει καμιά δεκαριά σπίρτα.
Στο τέλος το ενδέκατο ανάβει
— Επιτέλους αναφωνεί νά και ένα
καλό... αυτό θα το κρατήσω.
Κι αμέσως το σβήνει και το
Φυλλασσει προσεκτικό στα κουτί.

•
Οι ήρωες εξολοθρ«’
ένας τον άλλον, για να ,καιΛ,Ώ
σουν τους ανθρώπους που ί>εΊ'
ήρωες.
&

Ρεκτιφιέ
Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝ ΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ί
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Π Α Ν Τθί
ΤΥΠΟΥ Μ ΗΧΑΝΩΝ A
I*

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ &
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ■ΤΗΛ. 25Α44/62.450

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΛΑΟΣ*

^Β βοτο 26 Ιουνίου 1982

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βέροιας σας συμβουλεύει

Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΜΟΤΙΝΗ

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΣΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η Νάουσα στην έδρα της
pe τον Μακβδονικό
35
34
34
34
27
25

Β' ρ ^ €'ν ίι °ύ ρ ,° και η αυλαία της
θνικής· Στον όμιλο του Βορρά
Ενω τα πράγματα όπως τα έχου*** ^°',Ρτονίσει έχουν ξεκαθαρίσει
οττ''/ κορυφή, εκεί που γίνεται
'Χαμός» είναι στο τέχ0ς Της βαθμοΛογ(ας

Νάουσα
Αλμωπός
Αχαϊκή
Αναγέννηση Κ.
Ανογέννπση Ε·
Τοξότης Β.

Τέσσερα παιχνίδια θα είναι
. '^Φορο για τους αντιπάλους.
Αυτό είναι Επανωμη - Απόλλων,
Πανθ,Ρακικός -Βέροια, Αστέρας 'αννιτοά, Τρίκαλα - Νίκη.
. Από τις ομάδες που κινδυΧευουν οι τρεις αγωνίζονται στα νή™ε*ό τους (Νάουσα - Μακεδονικός,
Νωπός
Κιλκισιακός Αχαϊκή α?ότης) και γρςίς μακρυά από τις

Μακρυάαπό το γήπεδό της απο
χαιρετίζει το φετεινό πρωτάθλημα η
Βέροια. Συγκεκριμένα ταξιδεύει για
την Κομοτηνή όπου θα τεθ εί αντί
παλος με την τοπικό Πανθρακικό.

Ολ ^ τ°υς (Εορδάϊκός - Ξάνθη.
υρπιακός - Καρδίτσα και Πιερικός
" Κοζάνη).

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
&Όνωμή - Απόλλων
''ανθρακικός - Βέροια
ατέρας . Γιαννιτσά
τορδαίκός - Ξάνθη
υμπιακός - Καρδίτσα
Χοϊκή - Τοξότης
Ρϊκαλα - Νίκη Β.
γ ρ ικ ά ς
Κοζάνη
αουοα - Μακεδονικός
Ρΐδοία - Κιλκισιακός

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ

ΝΑΘΥΣΑ-ΜΑΚΕΛυΝΙΚΟΣ
Το τελευταίο της χαρτί παίζει
αύριο η Νάουσαμε αντίπαλο τον
πρωταθλητή Μακεδονικό. Οι παί
κτες της Νάουσας πρέπει να ξέρουν
ότι ο Μακεδονικός δεν είναι αχτύπητος. Τουναντίον τώρα που ήδη
ανακηρύχθηκε πρωταθλητής είναι
από τους πιό εύκολους αντιπάλους.
Με λίγη προσοχή λοιπόν η νίκη θα
είναι δίκιά τους και η σωτηρία τους
γεγονός.

¿K C VuntpeÜ orta
$ a ¡n « u c (¡B

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μακεδονικός
ΟλυΜπιακός Β

“ίροια

ί νρ· Αστέρας

^Op^QÍKÓc
Νίκη Β
ΤΡίΚσλα

Κ'Ακιοιακός
Αναγέννηση Γ.
Απόλλων Καλ.

^ανθρακικός
'άνθη
Κθζάγη

52
47
40
39
39
37
37
37
37
37
37
36
36

Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Ζέρη - Τσιαρέα Β.
τηλ. 62163
Αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει
ίο φαρμακείο:
Μαρίας Κουπατσιάρη
τηλ. 28491

Κερδίζοντας το πρωί του Σαβ
βάτου τον Αρχέλαο και χάνοντας
στον τελικό από τον πανίσχυτο Πιερικό ο Φίλιππός, ήρθε τελικά 2ος
στο εφηβικό πρωτάθλημα της
Ε.Κ.Α.Σ.Κ.Ε.Δ. Μακεδονίας
Το πρωί έχοντας έναν καταπλη
κτικό Χριστοφορίδη που έκλεψε την
ιάσταση με το αγωνιστικό πάθος
, για την νίκη της.ομάδος του
ιισε μετά από ένα δραματικό
461 τον Αρχέλαο με 75 -74 ημ.
„14.
¡Τα δλεπτα: 6-7, 20-11, 30-19,
14 ημίχρονο 49-46. 55-54,
¡4, 75 -74 τελικό σκόρ.
Υστέρησαν
σε
αφάνταστο
ιθμό τα δύο ατού του Φιλίππου
Ιπλατσιώτης και Γεωργιόδης και
Κυρίως ο πρώτος, ήταν σκιά του
εαυτού του.
' Ετσι ένα εύκολοπαιχνίδι όπως
εξελίχθηκε στο πρώτο ημίχρονο
κινδύνευσε να χαθεί, άν δεν υπήρχε
ο Χριστοφορίδης.
Ο Καϊσίδης Άγγελος ήταν
καλός βοήθησε όσο μπορούσε, άν
και ήταν απροπόνητος.
Το ίδιο ισχύει και για τον αδελ
φό του Γιώργο, Επαιξε και τραύμα
τισμένος.
Δαβόρας, Νούλας και Γκίμας
έκαναν ότι μπορούσαν.
Καλή η διαιτησία των κ.κ. Σανίκη και Μπίντα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Χριστοφορίδης

30.
Δαβόρας 4, Γεωρνιάδης 14. Μπλατσιώτης 10, Καϊσίδης Αγγ 9. Καίσίδης Γ. 4. Γκίμας 4, Νούλας. Μπιτιβάνος, Αλεξίου.
ΑΡΧΕΛΑΟΣ:
Νταρλαγιόννης
14, Τσελεπής 16, Γκουτζαμάνης 9
Χ'Άγοράκης,
Ρέχος,Πρισκομάτης
24, Σμυρλής 11. ΜανώλαςΜήτρας,
Γρηγοριάδης.
Το απόγευμα στον μεγάλο τελ ι
κό έχασε, μετάαπό δραματικό παιχνίδι,από τον πανίσχυρο Πιερικότρείς παίκτες του παίζουν στην
πρώτη ομάδα που ανέβηκε στην Α
Εθνική κατηγορία
με 70-68 ημ.
41-32.
0 Πιερικός πιό πεπειραμένος
και σωστός αιφνιδίασε τον Φίλιππο
στο α ημίχρονο και προηγείτο
συνεχώς με 3 έως 5 καλάθια.

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-ΚαφΕτηρία- DISCO
Χορευτικό κέντρο-πισίνα

Κάθε μέρα λειτουργεί
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕΚ Ι
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα

Τα 5λεπτα 11 -7. 22-11 35-24.
41-32.
Στο ημίχρονο ο Φίλιππος ισορ
ρόπησε το παιχνίδι και άρχισε να
μειώνει προοδευτικά τό σκόρ. Ισο
φάρισε 4 λεπτά πριν από την λήξη
6 4 -6 4 και. Τ 9 " 68-68
Στα τςλευθταία δευτερόλετττα.μιά,φστοχΓΐ .και επιπόλαια ενέργεια,έδωσε τη^-νίκη^Βτον πεπειραμένο
αντίπαλό του, που κέρδισε φάουλ
καιο Γκοτζαμάνης κτύπησε εύστοχα
τις δύο βολές.
’ Ετσι το παιχνίδι έληξε με 70-68
υπέρ του Πιερικού . Από τον Φίλιπ
πο που στο β' ημίχρονο έπαιξε θαυ
μάσια και με λίγη τύχη μπορούσε να
κερδίσει το παιχνίδι, αποκάλυψη
του αγώνα ήταν ο νεαρός και πανηψυλος φόρ (περίπου 2 μ.) Γκίμας
Δημήτρης. Είχε να αντιμετωπίσει
τον παίκτη που έδωσε την πρόκριση
και άνοδο στην Α' Εθνική, στον Πιερικό.
Τον Παπαπέτρου. τον οποίο και
κράτησε θαυμάσια. Απέσπασε τα
περισσότερα χειροκροτήματα, για
τις ωραίες του ενέργειες.
Πολύ καλός ήταν και ο Χριστοφορίδης, έκανε όμως αρκετά άστο
χα σούτ.
Διακρίθηκαν επίσης και οι
Δαβόρας, Καϊσίδης Αγγ και Καϊσίδης Γ.
Υστέρησαν
σε
αφάνταστο
βαθμό οι Μπλσταιώτης και Γεωρ
νιάδης, κυρίως ο πρώτος. Με απο
τέλεσμα η ομάδα στο πρώτο ημί
χρονο να έχει χάσει τα νερά της.
Πάντως στο β' ημίχρονα ο Γεωρνιά
δης βελτιώθηκε πάρα πολύ καιβοή-

ΜΑΔΡΙΤΗ 26-ΙΑΠΕ)
• Ο Βραζιλιανός Πρόεδρος της
ΦΙΦΑ Γιοάο Αβελάνζ, Οταν συναν
τήθηκε με τους δημοσιογράφους
στο ΒαλλαδολΙντ, αποκάλυψε ότι η
χώρα που θα αναλάβει την οργάνω
ση των αγώνων του 14ου Μουν
τιάλ, το οποίο θα γίνει το 1990. δεν
πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από
το 1986.
Πάντως, είπε ο Αβελάνζ, υποψη
φιότητα για την ανάληψη της σχετι
κής υποχρέωσης μέχρι τώρα έχουν
υποβάλει η Γαλλία, η Γιουγκοσλα
βία. ο Καναδάς, το Βέλγιο και η
Ολλανδία.
• Οι 1.200 Κουβειτιανοί φίλα
θλοι, που είναι στην Ισπανία νια το
παγκόσμιο κύπελλο, ύστερο από
πρωτοβουλία των θρησκευτικών
αρχών της περιοχής των Βάσκων
μπορούν νο προσεύχονται για το
«Ραμαντάν» σε ειδικό νιίιπο. που
διασκευάσθηκε
κατάλληλα
uro
Μπιλμπάο.
• Η αυτόνομη κυβέρνηση της
Καταλανίας (περιοχή της Βαρκελώ
νης), με την ευκαιρία των αγώνων
του παγκοσμίου κυπέλλου, αρχίζει
το Σάββατο στην περιοχή της ειδικό
.παγκόσμιο ποδοσφαιρικό Toupvouá
Hlí ομάδες από παίκτες ηλικίας κάτω
Κων 12 ετών.
[ Μετέχουν 34 ομάδες από τις
οποίες οι 16 είναι ξένες.
φ Η Ισπανία, σε ποοοσφαιρικό
αγώνα που έγινε στη Σεβίλλη, στα
πλαίαια του 12ου Μουντιάλ κέρδι
σε τη Βραζιλία με 6-2
Το παιγνίδι ήταν σε επίπεδο εθνι
κών ομάδων, με τη διαφορά ότι οι
ποδοσφαιριστές, που πήταν μέρος
στον αγώνα, που είχε 12 χιλιάδες
θεατές, ήταν όλοι δημοσιογράφοι,
που τώρα δουλεύουν για την κάλυ
ψη του φετινού Μουντιάλ.

Κάθε βράδυ οι αγώνες του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Χριστοφορίδης 21,
Δαβόρας 4, Γεωργιόδης 14. Μπλατσιώτης 2. Καϊσίδης Αγγ. 15, Καϊσίδης Γ.6. Γκίμας 6, Νούλας, Αλε
ξίου. Μπιτιβάνος.
ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Γκοτζαμάνης Γ. 21,
Μπουμπουλέντρας 11, Βελέντζσς
4. Παπαπέτρου 9, Χοτοκουρίδης
17. ΜιχαηλΙδης 8. Μπαζάνας,
Γκουλμετάρογλου. Γκουζκού ρης.
Γκοτζαμάνης Μ.
Η κατάταξη των ομάδων στο
εφηβικό πρωτάθλημα της Ε.Κ.Α,Σ.Κ.Ε.ΔΥ Μακεδονίας είναι:
1) Πιερικός
2) Φίλιππος
3) Αρχέλαος
4) Εθνικός

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

«Νουέβο Κόμπο». Η οριστική από
φαση θα ληΦθεί αμριο Σάββατο,
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο κ
Χαβελάντζε. μετά τις συνομιλίες
ανάμεσα σε αξιωματούχους της
ΦΙΦΑ και τους οργανωτές του
Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η κάτοχος του κυπέλλου Αργεν
τινή και η Βραζιλία που θεωρείται
το φαβορί της τρέχουσας διορνανώσεως, σύμφωνα με το πρόγραμ
μα που υπάρχει θ ' αντιμετωπίσουν
η μια την άλλη στο στάδιο «Σαριά»
της Βαρκελώνης που κατασκευόσθηκε το 1923 και μπορεί να
δεχθεί μόνο 4 0 .000 θεατές, ενώ το
κοντινό στάδιο «Νουέβο Κάμπο»
έχει τουλάχιστον διπλάδια χωρητι
κότητα.
«Ομάδες όπως αυτές της Βραζι
λίας και της Αργεντινής, προσελ
κύουν μεγάλα πλήθη και μπορούν
ανετώτερα να παρακολουθήσουν
τον αγώνα από το στάδιο Νουέβο
Κόμπο είπε ο κ. Χαβελάντζε ο
οποίος ωστόσο πρόσθεσε ότι τίπο
τε 6εν είναι οριστικό ακόμη και ότι η
απόφαση για τον τελικό χώρο διεξα
γωγής του αγώνα θα ληφ θεί στις
26 Ιουνίου.
Στο στάδιο «Νουέβο Κάμπο»
πρόκειται να δοθούν οι αγώνες των
εθνικών ομάδων Πολωνίας, Σοβιε
τικής Ενώσεως και Βελγίου.

• Σεμινάριο ν α αφρικανούς προ
πονητές πρότεινε να οργανώσει η
Γιουγκοσλαβία τον ερχόμενο χρόνο,
με οκοπό να βελτιώσει τις προοπτι
κές τους σε διεθνείς διοργανώσεις,
δήλωσαν οι Γιουγκοσλάβοι αξιωματούχοι στην Σαραγόσα.

ΜΑΔΡΙΤΗ (Ασσ. Πρές και ΑΓΙΕ)
0 Πρόεδρος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (φ ίφ Α )
Ζοάο Χαβελάντζε. δήλωσε ότι οι
αγώνες- του 8 γύρου του παγκοσυίου ευιιελλου ανάμεσα στη ΒραςιΛία, ιην Αργεντινή και ιην uuaiu
ενδέχεται να δοθούν στο μεγαλύτε
ρο γήπεδο της Βαρκελώνης το

Κ Ι B i l l Ou o i ο ι

t s A l ¿1ΓΕΙΣ
Για τις εττικέχες
των τκλλάρων σας

Κ Α Ι ΚΑΘΕ ΣΑΒ Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Ο ΡΧΗ ΣΤΡΑ Μ Ε
Π Ο ΙΚ ΙΛ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

θησε σημαντικά και στην άνοδο και
των υπολοίπων συμπαικτών του.
Δεν ήταν όμως ο Γεωρνιάδης των
προηγουμένων παιχνιδιών.
Η εμφάνιση του Μπλατοιώτη.
τόσο στο πρωινό παιχνίδι με τον
Αρχέλαο, όσο και με τον Πιερικό,
ήταν απαράδεκτη. Δεν γνωρίζουμε
τους λόγους. Πιστεύουμε όμως ότι
δενείναι ο βεντετισμός. Αλοίμονο
άν ένας νεαρός 16 ετών, με 5-10
καλά παιχνίδια να γίνεται βεντέτα.
Να είναι σίγουρος, ότι θα παραμείνει μόνο ταλέντο, δεν πρόκειται να
ανέβει περισσότερο. Ας προσέξει
λοιπόν στο μέλλον.
Η διαιτησία των κ,κ Σανίκη και
Μπίντα, στάθηκε αρκετά καλά.Σε
μερικές φάσεις όμως ο κ. Μπίντας
αδίκησε τον Φίλιππο.
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τηλ. 23.137

Βενζινά

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βέροιας νια να σας προφυλάξει από
τους κινδύνους και τις δυστυχίες
που προκαλούν οι πυρκανιές σας
συμβουλεύει
— Μη πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή
σπίρτα,οπουδήποτε γιετΐείναι δυνα
τό να γίνεται πρόξενοι έκρηξης πυρ
καγιάς.
Μη ανάβετε φωτιά κοντά ή μεαα
στο δάσος για να ζεστάνετε το
Φαγητό σας ή νια οποιαδήποτε άλλη
αιτία, γιατί θα γίνετε αίτιοι έκρηξης
πυρκογιάς. χιλιάδες όοσικές εκτά
σεις καταστρέφονται κάθε χρόνο
μέσα σε λίγαλεπτά ή λίγες ώ ρες
ενώ για να γίνουν χρειάσθηκαν
αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες
χρόνια, ός φροντίσουμε όλοι να σώ
σουμε αυτό το πολίπμο ογαθό που
λέγεται δάσος είναι εθνική ανάγκη.
— Μη αφήνετε τα παιδιά σας να
παίζουν με αναπτήρες ήσπίρτα, γιατί
πολλές φορές έγιναν αιτία πρόκλη
σης πυρκαγιάς με τραγικά αποτελέ
σματα.
— Γεωργοί μη βάζετε φωτιά στα
χωράφια σας να κάψετε τα χόρτα
γιατί ίσως γίνεται αιτία να καεί το
παρακείμενο δάσος τα δένδρα, το
ομπέλι, το σιτάρι του γείτονα,
— Μη χρησιμοποιείτε γυμνές φλό
γες όταν στη δουλειά σας υπάρχουν
εύλεκτα υγρά.
— Μη καπνίζετε ποτέ ξαπλωμένοι
στο κρεβάτι, γιατίμπορεί να σας πά
ρει ο ύπνος και το αναμένο τσιγάρο
να πέσει στο στρώμα και να προκαλέσει πυρκαγιά με κίνδυνο και γΓ
αυτή τη ζωή σας ακόμη.
Μη αφήνετε ποτέ γυμνά ή φ θαρ
μένα ηλεκτρικό καλώδια γιατί θα γί
νει βραχυκύκλωμα και θα εκρανεί
πυρκαγιάστο σπίτι στο νροφείο.
στο κατάστημα, στην αποθήκη στο
εργοστάσιο, στο αυτοκίνητό σας.
— Μη ανοίγετε ποτέ πόρτες κοι
παράθυρα σε χώρο όπου έχει
φωτιά, άν προηγουμένως δεν τη
σβήσετε τελείω ς γιατί είναι δυνα
τόν με το άνοιγμα αστών η πυρκα
γιά νσ αναζωπυρωθεί και να επε
κταθεί αμέσως.
— Μη προσπαθήσετε ποτέ να σβή
σετε φωτιά που προέρχεται από
υγρά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο.οινόπνευμα, διαλυτικό κλπ.) με
νερό γιατί όχι μόνο δεν θα πετύχετε το σβήσιμο αλλά θα γίνετε πρό
ξενοι επέκτασης της φωΤιΟς, για να
τη σβήσετε χρησιμοποιήστε βρεγ
μένα κλινοσκεπάσματα, χώμα.άμμο,
ή πυροσβεστήρες άν έχετε,
— Μη αμελείτε αλλά φροντίστε να
σώσετε σε περίπτωση φωτιάς,
— Μη αμελείτε αλλά φροντίστε να
πάρετε στο σπίτι σας ένα πυροσβε
στήρα ξηρός σκόνης ή HALON, πολ
λά μπορείτε να σώσετε σε περίπτω
ση φωτιάς
— Φεύγοντας γιο διοκοπές φροντί
στε να είστε ήρεμοι και όχι βιαστι
κοί. κατεβάστε το γενικό διακόπτη
του ηλεκτρικού ρεύματος, κλείστε
το διακόπτη παροχής νερού και προ

Γιατροί
πού

παντός μη ξεχύσετε αναμμένο τσι
γάρο ή καντήλι.
— Μη ξεχνάτε ότι η φωτιά είναι ένα
από τα τρομερώτερα στοιχεία της
φύσης γι' αυτά όταν αντιληφθείτε
και την παραμικρή έναρξη,
— μη σαστσετε
— προσπαθήστε να τη σβήσετε με
οποιοδήποτε μέσο έχετε εκείνη
τη στιγμή στη διάθεσή σας (κλα
διά χώμα, άμμο διάφορα καλύμ
ματα κ.λ.π.|.
— ειδοποιήστε αμέσως τη» Πυρο
σβεστική Υπηρεσία Βέροιας στα
τηλέφωνα 199 και 22222, σκΟ
μη και άν κρίνετε ότι μόνοι σας
μπορείτε να τη σβήσετε,
— από την έγκαιρη ειδοποίηση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαρτάται η διάσωση ζώων και
περιουσιών.
— Οι Πυροσβέστες περισσότερο
από τον καθένα βλέπουν τη
δυστυχία και τον πόνο που προ
καλούν οι πυρκαγιές και επαγρυπνούν όλο το 24ωρο έτοιμοι να
προσφέρουν τις υπηρεσίες το υς

0 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ του
Δημητρίου και της Στεργιονής το γέ
νος Ανθίταη που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΑΡΘΑ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ του Αλεξάνδρου και
της Σουμελάς το γένος Ηλιάδη που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στη Βέροια.
0 ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ίου
Νικολάου κοι της Παναγιώτας το γέ
νος Ζιζάνη που γεννήθηκε στο
Καπνοχώρι Κοζάνης και κατοικεί
στη Βέροια και η ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΥΒΑΤΙΗ του Παναγιώτου και ιη ς
Αναστασίας το γένος Γιστζιιζογλου
που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Αγία Βαρβάρα Ημαθίας πρόκεηα!
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίν.ι
στη Βέροια.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τπκτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες

ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ
Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I I
Υπεύθυνος
ΤυπογροΦείοιι

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρστους 26)

pLuouv

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητοοπόλεως 72

Αύριο Κυριακή 27 ιουνιου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί
της Βέροιας:
Μπάλιος Νικόλαος Μαλακούση
10 τηλ. 29 63 3-29 63 4 ν α παθολο
γικά, καρδιολογικά και περιστατικά
γενικής ιατρικής.
Χατζηδημητρίου X. Βενιζέλου
46 τηλ. 24417 για παιδιατρικά περί
στατικά.
Κοκκονίδου φωτ. Κωττουνίου
3 τηλ. 2943 4 για χειρουργικά και
γυναικολογικά περισταπκά.

Τηλ, 2 3 1 3 7
29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
<>ΡΧ 1S00
Ιδιωτών
Σωματείων-Συλ
λόγιυν- Γ,η.Σ.-Κοι
νοτήτων
δμχ 2000
δρχ 3000
A Ε και ΕΠΕ
Δη.μων
Οργανισμών
δβχ 4θ ο α
Ε Γ,Σ Τραπεζών
•
Χειρόγραφα δημόσιέ impera
ή όχι δεν επ ιαιρϊ Φαντοί
_

J

Μικρές Αγγελίες

I

IMPORTANTE
Sociela ' Italiana operante In Grecia cerca, par t prono uffici ,n
Varia, SEGRETARIA, con conoscerua lingua Italiana, talar, * rtBI{l
lografia.
La retridunone sera
proporcionáis sil aapehanza s alia capa
cita ‘ individual!.
Telefonare al 01-5223401 0 1 -5 2 2 3 3 6 8 Atene
Oppure a Varia 29436.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ

Φιλιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62 τηλ. 22289

Ρωσσικής κοτοσκευης LURICApt έπ,πλο σκαλισμένο στο νέο,
(τριών πηδάλιων) Πληρ. Παστέρ 12 Βέροια (ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΣΑΟΥ/U

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ Πετρίδη 6 τηλ. 222 71

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθανάσιος
τηλ 2258 0

ΔΗΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
8 ” ',ι " κ

π «π »

,.Λ

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Λίλιας Θωμάς

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Δαμιανίόη
Θεο νίκης 156 τηλ, 27965

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 Γηλ -22593

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Λ 9,
Εεσ'νίκης-Κοτερίνην 23687

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάδης Στοι-ι,ος

Π Ω Λ Ε ΙΤ α .

ii

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

Επιχείρηση με ελάχιστο εισόδημα 60.000 δρχ. τον μήνα Π) ηηη^
ριες στο τηλέφωνο 26.511. ώρες εργάσιμέ
-Οροφο
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Ε
Ψησταριάς πλήρης κα. ενοικιάζεται Km η ψησταριά. Ι,βδίου 114
τηλ, 62325 κοι 26572 Βέροια.
1 **

ΙΙΩ Λ Ε /Τ Α Ι Ο Ο Ρ Ι μ ΓΟ
VI.A.N. 1 3 2 1 5 σε noAu καλή κατάσταση. Πληρ τηλ. 2 4 7 8 4
.28 Αλεξάνδρεια «αι 8 2 9 1 V» Θεσ ν .

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΑΦΑΤ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Π Α Ρ ΙΣΙ, 25 <ΑΠΕ>
Με μήνυμά rou προς τον
υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίαςκ.
ΚΛώντ Σεΰσσόν ο η νέτης twv
Παλαιστινίων Γιασέρ Αροφότ εξέ
Φροσε την σπόλμτη συμφωνία του
γιο τη γαλλική πρωτοβουλία να
συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείος του ΟΗΕ όπως ανακοίνωσε
το γραφείο του PLO στο Παρίσι.
Τ ις προτάσεις του Γ άλλου προέ
δρου κ. Φ Μ ητέράν που αφορούν
την κατάσταση εττη Βηρυτό θα εξε
τάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, η
συνεδρίαση είχε προγραμματισθει
για χθές « κλεισ μ ένω ν των θυρών,
ολλά αναβλήθηκε.
‘ Οπως μεταδόθηκε από τη
Βηρυτό, ο ηγέτης των αριστερών
Δρούζων του Λιβάνου Οϋάλιντ
Τζούμπλαντ,
ανακοίνωσε
χθες
πωςοποχώρησε από την επιτροπή
εθνικής σωτηρίας,που σχηματίστη
κε στις 14 Ιουνίου.
0 κ, Τζουμπλάντ. δικαιολογόντος την απόφασή του αυτή, δήλωσε
πως η επιτροπή είχε μεταβληθεί σε
ένα γραφείο κηδειών nou έχει αναλάβει την ταφή του παλοιστινιακούκαι λιβανέζικου λαού
Εξ άλου, ο ηγέτης των προο
δευτικών Δρούζων μουσουλμάνων
του Λιβάνου Ουόϊλντ Τζούμπλαντ,
δήλωσε ότι είναι έτοιμοςνα αναλάβει οποιαόήποτε υπευθυνότητα στα
πλαίσιο της επιτροπής αυτής εάν
εξοσφολιζόταν αμερικανικές εγγυή
σεις γιο το μέλλον του PLQ κκόθε
μέρα όμως που περνάει με πείθει
όπ δεν είναι δυνατό να υπάρξει
καμιά τέτοια .εγγύηση. Αυτά που
προτείνουν οι Αμερικανοίαποσκοπούν απλά στη βιολογική εκμηδένιση του PLO
ΓΓ αυτό το λόγο αποφάσισα να
αποχωρήσω», τόνισε ο κ. Τζούμ
πλαντ.
Τηλεγράφημα του Ηνωμένου
Τύπου από το Τέλ Αβίβ αναφέρει ότι
ο υπουργός αμύνης κ. Αριέλ Σορόν
αρνήθηκε να υποβάλει παραίτηση
για την πέρα tou προβλεπομένου
κλιμάκωση των ιιαχών στον Λίβανο,

ενώ αυξάνονται οι αντιπολεμικές
διαμαρτυρίες στο Ισραήλ.
Οκ- Σαρόν δεν επέτυχε, όπως
φαίνεται την έγκριση του υπουργι
κού συμβουλίου, για μιά νενική επί
θεση στη Δυτική Βηρυτό, αλλά επί
σημες πηγές λέγουν ότι είναι απίθα
να οι ισροηλινές δυνάμεις να χαλα
ρώσουν την πίεσή τους στον
πολιορκούμενο
μουσουλμανικό
τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας,
Ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένοςκ. Χαμπίμπ καθυστερεί την
μετάβασή του από τη Βηρυτό στην
Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός πρωθυ
πουργός κ. Μπέγκιν ματαίωσε ένα
άλλο υπουργικό συμβούλιο που είχε
προγραμματίσει για χθές. Επίσης,
ματαίωσε μιά συνεδρίαση της κοι
νοβουλευτικής επιτροπής αμύνης
και εξωτερικών υποθέσεων, που θα
γινόταν χθές μετά το υπουργικό
συμβούλιο.

ΑΘΗΝΑ 2 5 (ΑΠΕΙ
Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελ
μάτων Αθηνών προκηρύσσει δια
γωνισμό για την εισαγωγή μαθητών
στα διάφορα τμήματα των εκπαι
δευτηρίων βασικής εκπ/σης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ
λουν τα νό'τμα δικαιολογητικά στη
Σχολή (Δραγατσανίου 4 Αθήνα) μέ
χρι 30.8.82.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο
τανθούν στα κεντρικό γραφεία της
Σχολής τηλ. 3 2 4 4 5 7 8 3231328
32 3 1 8 2 1 .

Στην Ελλάδα χορηγούνται 67
εκατομμύρια δολλάρια για την ανά
πτυξη
του
τηλεπικοινωνιακού
δικτύου της χώρας.
Μ ε τα 296 εκατομμύρια δολλά
ρια που περιλαμβάνει το εφετεινό
πρόγραμμα θα επιδοτηθούν συνολι
κά 765 επενδύσεις και έργα στις πιό
φτωχές περιοχές τω ν οκτώ Ευρω
παϊκών κρατών.
Από την αρχή του 1^8 2 οι
Ευρωπαϊκές
Κοινότητες
έχουν
καταβάλλει για ανάλογους σκοπούς,
μέχρι τώρα, άλλα 375 εκατομμύρια
δολλάρια.

Έξη Ευρωπαϊκές χώρςς
καταγγέλλουν τον Εβρέν
Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΧΑΓΗ 25
Έξη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα
κστσγνείλουν τη ν Τουρκία για παρα3 ίαση των ανθρωπίνων δικαιωμά
των. όπως δήλωσε ο Ολλανδός
πρωθυπουργός Αντρέας Βαν Αχτ.
Την καταγγελία αυτή, που θα
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή γιο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
έχουν συντάξει η Γολλίο, η Δυτική
Γερμανία, η Νορβηγία, η Δανία, η
Σουηόίο και η Ολλανδία. Αν κοι μετά
την καταγγελία αυτή η Τουρκία βρε
θεί ένοχη Υ'Ο παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε
αντιμετωπίζει την πιθανότητα απο-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΠΟΝΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ
Μετά από απόφυση της Ιταλικής
Κυβερνήσεως άρχισαν να χορη
γούνται και πάλι τουριστικά Kounáνια βενζίνης ίμε μειωμένη τιμήΙ σ'
όσους πρόκεπαι να ταξιδέψουν
στην Ιταλία με το αυτοκίνητά τους
Το κουπόνια αυτά, συνολικής
ποσότητας 150 λίτρων βενζίνης,
καθώς και ειδικό δελτία για μειωμέ
να διόδια στους ιταλικούς αυτοκινη
τόδρομους στοιχίζουν 6,3 00 όρχ.
«οι διατ-θεντρι μάνα στα κεντρικό
γραφεία της ΕΛΠΑ στην Αθήνο.
σύντομο δε και σε γραφεία της άλ
λων πόλεων.
Οσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν
στη Νόπο Ιταλία δικαιούνται εφ ’
όσον δεν έχουν πάρει ήδη το
■πακέττο* των 150 λίτρων - ειδικό
κοιιπΟνιο συνολικής ποσότητας 350
λίτρων Όυως οι ενδιαφερόμενοι,
γιο λόγους συναλλαγματικούς θα
ιιρίπετ να προμηθευτούν το «πβκέτ*0» αυτά των 35 0 Λίτρων βενζίνης
κότα «ην (ίσοόό τους στην Ιταλία.

mm

ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΣ
ΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΤΟ
Που β ο μ β α ρ δ ίζ ε τα ι από το Ισ ρ α ή λ

πομπής της από το Συμβούλιο της
Ευρώπης.
• Αρχισε χτές στην Κωνσταντι
νούπολη η δίκη 30 στελεχών της
«Τουρκικής Επιτροπής για την Ειρή
νη», που κατηγαρούνται για «κομ
μουνιστική δράση», ενώ συγχρόνως
άρχισαν ανακρίσεις εναντίον των
μελών tou Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Κων
σταντινούπολης με ανάλογο κατη
γορητήριο.
• Το ετοιμαζόμενο νέο τουρκικό
Σύνταγμα θα υποβληθεί σε δημο
ψήφισμα το Νοέμβριο, δήλωσε χτές
0 αρχηγός της χούνταζ στρατηγός
Εβρέν,
μιλώντας
στην
πόλη
Ζονκουλντράκ. στη Βόρεια Τομρκίο
Κι αν ο λαός το ενκρίνει, πρόσθεσε.
τα νέο Σύνταγμο θα αρχίσει να
ισχύει αμέσως. Σύμφωνα με το χρο
νοδιάγραμμα του Εβρέν. η Τουρκία
θα επανελθεί στην πολιτική διακυ
βέρνηση το φθινόπωρο του 1983 ή
το αργότερο την άνοιξη του 1984.

η καταβολή
ΑΘΗΝΑ 25 ΙΑΠΕ)
Από το υπουργείο
ανακοινώνεται ότι παρατε
μέχρι 5 Ιουλίου 1982 οι
σμίες για την καταβολή των φΟΡ^
που έληξαν ή θα λήξουν στο %'„o j
κό διάστημα από 27 Μσίου
έως 25 Ιουνίου 1982. Στην πα
^
ση αυτή συμπεριλαμβάνετοι ^
τρίτη δόση τελών κυκλοφορίας
( « » louvíou 1982
ται ότι στην παραπάνω π
δεν συμπεριλσμβάνοντπι οι
φόρου εισοδήματος οικονο
έτους 1982 ο. οποίες ύττωί
γνωστό έχουν παραταθει P‘
γούμενη απόφαση μέχρι
1982
Α υτη την εικόνα παρουσιάζουν συνο ικίες της Β ηρυτού μ ετά τον βομβ α ρόισμό το υ ς από
ΒΗΡΥΤΟΣ 25
Οι επιδημίες απειλούν τώρα τους
αμάχους της δυτικής Βηρυτού, που
οι Ισραηλινοί αποδε«στίζουν καθη
μερινό με τους αδιάκοπους βομβαρ
δισμούς από ξηρό, αέρα κοι Θάλασ
σα κοι ήδη οι νεκροί έφτασαν τις 10
χιλιάδες και οι τραυματίες πς 40 χιλ.
όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της
Αυστρίας κ. Κραίσκυ.
Οι υγειονομικές Αρχές ανακοίνω
σαν. ότι εκδηλώθηκαν πολλά κρού
σματα τυφοειδούς πυρετού
Η έλλειψη τροφίμων, νερού και
στοιχειώδους υνιεινής η οποσύν
θεση των πτωμάτων κοι η ζέστη
καθιστούν την κατάσταση εξαιρετι
κά επικίνδυνη και δραματική.
Το ηθικό όμως, των αδάμαστων
Παλαιστινίων και προοδευτικών
Λιβανέζων είναι υψηλό. Αυτό απο
δείχθηκε. κατά τις μάχες στα υψώ
ματα ανατολικά της λιβανικής πρω
τεύουσας. για τον έλεγχο της οδού
Βηρυτού - Δαμασκού. Κατά τη χθε
σινή, τρίτη μέρα των μαχών, οι
Ισραηλινοί προσπάθησαν να προω
θηθούν στα περίχωρα της Μπαμντούν. Αλλά οι συριακές και παλοι
στινιακές δυνάμεις τομς απέκρουσαν καταστρέφοντας 10 ισραηλινά
τάνκς και σκοτώνοντας ή τραυματί
ζοντας 38 Ισραηλινούς, μετέόωσε
το παλαιστινιακό πρακτορείο «ΟΥΑΦΑ». Αντίθετα το αμερικανικό πρα
κτορείο «Ασσοσιέιτεντ Πρές» μετεόωσε ότι οι Ισραηλινοί κατέλαβαν
την Μπαμντούν.
Το γιουγκοσλαβικό πρακτορείο
«Τανγιούγκ» μετέδωσε ότι'χάθπκε
και η παραμικρή ελπίδα ότι οι
Ισραηλινοί δεν θα κσταστρέψουν τη
δυτική Βηρυτό. Οι Ισραηλινοί.
προσθέτει, απέρριψαντην παλαιστι
νιακή πρόταση νιο την σποστροπωτικοποίηση της Βηρυτού.
Οι μάχες που ξέσπασαν προ
χθές μεταξύ των Ισραηλινών από τη
μιά και των ενιαίων παλαιστινιακών
και λιβανικών δυνάμεων και συριακών στρατευμάτων από την άλλη
εξακολούθησαν ολόκληρη την νύ
κτα και συνεχίζονται μέχρι τώρα.
Σύμφωνα
με
πληροφορίες, οι
Ισραηλινοί έχουν προωθήσει τις
δυνάμεις τους χωρίς όμως να έχουν
καταφέρει να καταλάβουν τα στρα
τηγικά εκείνα σημεία που επιδιώ-

κουν.
Από το χθεσινό ολοήμερο βομ
βαρδισμό της παραλιακής συνοικίας
Ραουζέ της Βηρυτού από ισραηλινα
πολεμικά πλοία βομβαρδίστηκε η
κατοικία του Έλληνα τιρέσβυ. χωρίς
ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.
Εξ άλλου, καταστράφηκαν από
δολιοφθορά 65.000 νραμμές τηλε
φώνου και οι πληροφορίες αφήνουν
να ε ννοηθεί πως την ευθύνη για την
δολιοφθορά αυτή έχουν οι φαλαγγί
τες.
Τέλος, έχει γίνει πλέον κοινή
συνείδηση πως οι ισραηλινές δυνά
μεις από ώρα σε ώρα θα επιτεθούν
στη Δυτική Βηρυτό.
Στο μεταξύ τα ξένα ειδησεογραφικό πρακτορεία μεταδίδουν τα
εξής νιο την συνεχιζόμενη ισραηλινή Κατοχή στο Λίβανο
Σύμφωνα με πληροφορίες που
μετέόωσε το παλαιστινιακό πρακτο
ρείο ειδήσεων ΟΥΑΦΑ. οι Ισραηλινοί απετυχαν να αποβιβασθούν στα
νότια της Βηρυτού, δϋα χιλιόμετρτο
από την είσοδο της λιβανικής πρω
τεύουσας
Οι ενιαίες όυνάμεις
Παλαιστινίων και Λιβανέζων κατάφεραν να απωθήσουν τους αποβι
βαζόμενους με φουσκωτά σκάφη
Ισραηλινούς.
Δύο ισραηλινά καταδιωκτικά
αεροπλάνα κσταρρίφθηκαν χθές το
πρωί οπό τη συριακή αντιαεροπορι
κή άμυνα στην κοιλάόα Μπεκαά,
ανακοίνωσε Σύρος στρατιωτικός
εκπρόσωπος
Σε ανακοίνωση που μετέδωσε
το συριακό πρακτορείο ειδήσεων
,ιΣΑΝΑ», ο εκπρόσωπος προσθέτει
ότι η Συρία απέσυρε τα στρατεύματά της από την Αλλευ
Το παλαιστινιακό πρακτορείο
ΟΥΑΦΑ μετέδωσε οτι οι σφοδρές
μάχες για τον έλεγχο της πόλης
Μπαμπντούν καθώς κοι της λεω φό
ρου Βηρυτού
Δαμασκού συνεχί
ζονταν και χθές βράδυ στις 8.30
μ.μ. τοπική ώρυ Οι ενιαίες παλαι
στινιακές και λιβο«>κες δυνάμεις
μαζί με το συριακό στρατεύματα
αντιμετώπισαν ιις ισραηλινές επιθέ
σεις και ματαίωσαν τις προσπάθειες
των ισραηλινών δυνάμεων να κατα
λάβουν την πάλη αυτή και τη λεω 
φόρο. σύμφωνα με πληροφορίες
και μετά τις σημερινές μάχες, σοβα

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΣΜΙΤ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Του Εμπορικού αποκλεισμού
της Δύσης προς την ΕΣΣΔ

«Αισιόδοξοι»
Ενω στην Αθήνο αναμένεται η
οριστική απύντηση της Αγκυρας
οτην υπόθεση της αποδοχής του
«μορατόριουμ», από την τουρκική
κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης
στην Τουρκία αναφέρονταν χτές σε
«Βελτίωση των σχέσεων των δυο
χωρών» και για «εκτόνωση της έντοσης».
Τα δημοσιεύματα ιων τουρκικών
εφημερίδων γράφουν σχετικό με
την προχθεσιγή συνάντηση που είχον Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. I.
Καψής και 0 Τούρκος πρεσβευτής κ.
Αλστσόμ Η «Μιλλιέτ» ϋνοφέρεται
σε «και αρχική συμφωνία για απο
κατάσταση ατμόΟφαιρας ηρεμίας»
και η «Τερτζοιιμάν» γιο «επιτάχυνση
των βημάτων που θα οδηγήσουν α
ένο περίεκτικότερο διάλογο»
Τέλος
α ραδιοσταθμός, της
Ανκυρας χαρακτηρίζει «θετικές» πς
συνομιλίες του κ, I Καψή με τον κ.
Αλοταάμ.

ΑΘΗΝΑ. 25 (ΑΠΕ)
Νομοσχέδιο που θα ρυθμίζ?170
θευατα μεταγραφών των φοιτητών
θα κατατεθεί στο τμήμα θερινών
διακοπών της Βουλής.
Τη δήλωση αυτή έκανε στη
Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας *·
Λιάνης απαντώντας σε αίτημο τ0υ
βουλευτή κ. Γ Μισαηλίδπ (Ν-Δ.) νο
μην εξετάζονται σε μαθήματα π°ν
έχουν διδαχθεί οι ππιχιούχοι της
Παντείου γιο την εγνραΦΠ του<· σΤ0
Β’ ή το Γ έτος της Νομικής.
Ο κ. Λιάνης δήλωσε ότι κι αυτό
το θέμο θα σντιμετωπισθεί στο
ειδικό νομοσχέδιο περί μεταγρσ
φών φοιτητών.
Στο μεταξύ, η Βουλή ψήΦισ* τ'_·
πρωινές ώρες χθές και το 3 ο
θρο του νομοσχεδίου V·0 τα
θα ολοκληρώσει την ψήφιση τ
την Δευτέρα.

Παρατείνεται

Διαγωνισμός
για τη Σχολή
Τουριστικών
Επαγγβλμάτων

Ενίσχυση της Ε.Ο.Κ.
προς τη χώρα μας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 2 5 (ΑΠΕ)
Η Βρετανία, η Ελλάδα και η Ιτα
λία θα πόρου·/ τ» μεγαλύτερο μέρος
από μιό χορήγηση 296 εκατομμυ
ρίων δολλαοίων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την κστασκευήέργων και την ενίσχυση υπανάπτυ
κτων περιοχών σε οκτώ από τις δέ
κα χώρες της ΕΟΚ. Η Γαλλία και το
Λουξεμβούργο έχουν εξαιρεθεί από
τις χορηγήσεις αυτές, που χορη
γούνται κάθε χρόνο σε διαφορετικά
επίπεδα διανομής στις υπόλοιπες
οκτώ χώρες της Κοινότητας.

Ε
ΙΔ
Η
ΣΕ
ΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΒΟΝΝΗ
0 εμπορικόςπόλεμος που μελε
τά η αμερικανική κυβέρνηση εναν
τίον της Σοβιετικής
Ενώσεως
δημιουργεί προβλήματα στις σχέ
σεις μεταξύ της Ουάσιγκτον κοι των
Δυτικοευρωποίων συμμάχων ίης.
μετά την απόφαση της κυβερνησεως Ρήνκαν νο επιβάλει «εμπάρ
γκο» σε υλικό που προορίζεται γιο
την κατασκευή του ευρωσιβηρικού
αγωγού φυσικού αερίου
Στη
Δυτικογερμαγικήττρωτεύουσα ο καγκελλάριος κ Σμίτ, δή
λωσε. ότι η χώρα τάυ δεν θα συμμετύσχει οε ένα τέτοιο πόλεμο
«Δεν θα ούρημά ξουμε είπε .σ' ένα εμπορικόπόλεμο ένοντίον της
Σοβιετικής Ενώσεως ο σποΐρζ είναι
δυνατόν να καταλήξει σε μιά έυ
περίοδο ψυχροϊτπολεμου* ’
Επίσης ο κ Σμίτ τόνισε ότι με
τους άλλους «Ευρωπαίους εταίρους
θα συζητήσουν μ« την αμερικανική
κυβέρνηση.ώστε να βεβαιωθούν

υ ιι η αποψω/η της δεν θα πλήξει τη
μελλοντική οικονομική συνεργασία
υεταξυ Ευρώπης και ΗΠΑ».
Λίγεςωρες αργότερη ο Αμερι
κανός· πρωθυπουργός εξωτερικών
« Ρίτσαρντ Μπάρς που είναι αρμό
διος Υΐό τα ς^ρωηάίκά θέμπια, δή
λωσε στη Βόννη δΥτόυ βρίσκεται,ό
τι η αμερικανική απόφαση γιατο
εμπρόμγχο επίτων υλικών κατα
σκευής του ευρωσιβηρικού αγωγού
φυσικού αερίου δεν ιιρεπει να
αιφνιδιάσει τους Δυτικοευρωπαίους,λόγω της επιδεινώσεως της καταστάσεως στην Πολωνία.
¡Μετά την επιβολή τοϋ στρα
τιωτικού νόμου στην Πολωνία,
υπήρξαμε απόλυτα σοφείς σχετικά
με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ρό
γχον ιιελκτφ τυ θέμα των σχέσεων
Ανατολής * Δύσης και ιδιαίτερο το
θέμα Του[ φυσικού αερΙού Δεν
πιστεύουμε ότι παρ.ιλείψαμε ναειδοποιήσουμε τους Ευρωπαίους για
την πιθανότητο νο λάβουμε μιό τέ 
τοια απόφαση» δήλωσε ο κ. Μπάρς.

τα

ιοραηλινα

ρές είναι οι απώλειες των Ισραηλινών σε ανθρώπινες ζωές και εξο
πλισμό. Και η πόλη Μπαμπντούν και
η λεωφόρος Βηρυτού - Δαμασκού
εξακολουθούν νο ελέγχονται από
τις λιβανικές και παλαιστινιακές
καθώς και απά συριακές μονάδες
Εξ άλλου, οι ισραηλινές δυνά
μεις εξακολουθούσαν νο βομβαρδί
ζουν
και
σήμερακατοικημένες
περιοχές της Βηρυτού.
Στο μεταξύ, Λιβανεζοι φαλαγγί
τες κατέλαβαν χθές το Τζαμούρ.
που βρίσκεται επί της οδού Βηρυ
τού - Δαμασκού καθώς και τοποθεσίεςμετοξύ της Μπαλμπντά και
Αλε'ί,όΓ ως ανακοινώθηκε χθές από
τον επίσημο ισραηλινά ραδιοστα
θμό.
Οι συριακέςμονάδες,που βρί
σκονται στον τομέα αυτό του μετώ
που έχουν πλήρως εξουδετερωθεί. εξασφαλίζοντας στους Ισραηλινούς
τον απόλυτο έλεγχο στο διεθνή
δρόμο της Δαμασκού μέχρι και τον
τομέα της Χαμντούν.
Η κατάληψη της Τζαμούρ από
τους φαλαγγίτες αποτελεί «στροφή»
στην κρίση του Λιβάνου, δεδομένου
ότι είναι η πρώτη φορά που οι «χρι
στιανοί φαλαγγίτες» λαμβάνουν
ενεργητικά πλέον μέρος στις μάχες
Στρατιωτικός εκπρόσωπος, δήΛωσε χθές στο Τέλ Αβίβ, πως 16
Ισραηλινοί στρατιώτες σχοτώθηκον
και 47 τραυματίσθηκαν στις χθεσι
νές μάχες μεταξύ συριακών και
ισραηλινών στρατευμάτων.

κανονισμών του κρασιού και ιδίως
των διατάξεων που αφορούν τα μέ
τρο της παρέμβασης και
— Η προδιαγραφή διατροφής
ωοτοκών ορνιθίων σε κλωβυστοι-

γΙες·
Εξ άλλου, το απόγευμα της Δευ
τέρας κοι την Τρίτη ο κ. Μωραίτης
θα συμμετάσχει στο συμβούλια
Αλιείας όπου θα συζητηθούν:
— Τα δικαιώματα πρόσβασης
σκαφών ιω ν χωρών - μελών
Ο κανονισμός συνολικά επι
τρεπόμενης νο αλιευθεί ποσότητας
(TAC)
108Α/ΚΜΜΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Η 108 Α*ΚΜΜΠ διακηρύττει ότι
εκτίθησιν εις δημόσιον φανερόν
μειοδοτικόν διαγωνισμόν την 2αν
του μηνάς Ιουλίου ημέραν Παρα
σκευήν και ώραν 1 I 00 ενεργηθησόμενον εν τω Στρατρπέόω αυτής
εκ. ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΝ Βέροιας δια την
προμήθειαν ετοίμου σκυροδέματος
Β 120. σιδηρού πλέγματος Τ 131 και
σκύρων (3Α).
Αξία υλικών δροχμαί διακόσια·
χιλιάδες (200.000).
0 διαγωνισμός μπόκεπαι. ε»ςτην έγκριση* ίου ΔιΟ'Κητού ·ης
108Α/ΚΜΜΠ
Εγγιίησις συμμετοχής εις τον
διαγωνισμόν δρχ, 4.000.

Βέροια 2 0 Ιουνίου 1982
Ο Διοικητής
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Θ€τική αντιμετώπιση
της Ε.Ο.Κ. για τους
αυτοκινητόδρομο υς
της χώρας μας
ΑΘΗΝΑ. 25 ΙΑΠΕ)
0
νέος
αυτοκινητόδρομος
Ηγουμενίτσας - Βόλου κοι ο κάθε
τος άξονας Ειδομένης - Θεσσαλονί
κης - Αθήνας, καθώς και άλλα θέμα
τα που ενδιαφέρουν τη χώρα
μας,αντιμετωπίστηκσν με θετικό
τρόπο από την ΕΟΚ, κατά τη διάρ
κεια των επαφών που είχε ο υπουρ
γός Δημορίων Έργων κ. Τσοχστζόπουλος με εκπροσώπους της Κοινό
τητας,
Ό π ω ς δήλωσε ο κ. Τσοχατζό-

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 25 (ΑΠΕ)
Το I Κ.Α ειόοποίηοε τους σφαλι
σμένους *α» τους συνταξιούχους του άτι
μπορούν από τώρα *αι εφ'οσον έχουν
δΰημέρες οσφαλισεως μέσα στο 1982.
να θεωρήσουν <πα υποκαταστήματα
ΙΚΑ τα βιβλιάρια υγείας (ασφαλιστικό
ατομικό και οικογενειακό οσθενείοςΙ.
προκειμένου νσ αποφύγσυν την ταλαι
πωρία στο τέλος του χρόνου.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΑΘΗΝΑ 25 (ΑΠΕ)
Αναχωρεί την Κυριακή για τις
Βρυξέλλες ο υφυπουργός Γεωργίας
κ Γ Μωραίτης, όπου το πρωί της
προσεχούς Δευτέρας θα συμμετάσχει στην σύνοδο των υπουργών
Γεωργίας των χωρών - μελών της
κοινότητας.
Στη σύνοδο θα συζητηθούν:
Αγρονομισματικά θέματα
— τροποποίηση των βασικών

^

- Η κατανομή των ανωτέρω
ποσοτήτων μεταξύ των κρατών
μελών.
- Η μακροχρόνια διαρθρωτική
πολιτική της ΕΟΚ για την ολιεία
(αναδιάρθρωση στόλου - μικτές
εταιρίες - προσαρμογή χωρητικότη
τας - κοινοτικά ερευνητικό προ
γράμματα).
Η παράταση ταυ προσωρινού
καθεστώτος για το 1982 για διαρ
θρωτικά μέτρα στον τομέα της
παράκτιος αλιείας και των υδατο
καλλιεργειών
- Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής
του βασικού κανονισμού οργάνωση
κοινής αγοράς, και
- Οι σχέσεις της κοινότητας με
τρίτες χώρες (Νορβηγία Καναδά
κλπ )
·

πουλάς, ύστερα οπό τις συζπη^ ^
στο Λουξεμβούργο με τον κ·
τι, κομμισάριο γιο θέματα π ε ρ ^
ρειακής ανάπτυξης και συντονιφΗ·
των κοινοτικών πόρων της
τον κ. Κλ. Σινιορίλε υπουρν*™^
Φεοειακής ανάπτυξης της Ν ώ *
Ιταλιθσς. η κοινή προσπάθεια
Δύο
γειτονικών
μεσογε10*1^
χωρών είχε θετική οπί'Χ,1ί!Γ,'Λ(«.
ιίίικτή ελληνοϊταλική επιτροπή ^
έχει συσταθεί για να Ρ6^ τ^<Τ!|!ΐ0'
έργο θα καταθέσει, εντός της
^
μόδας, σχετική αίτηση στην
για τη χρηματοδότηση της °'*°α0·
υοτεχνικής μελέτης και ενός 0®^.
στού της τεχνικής μελέτης· ^ " V .
κήέγκριση της ΕΟΚ θο όοθεί υ
ρα από 4 εβδομάδες.
- ¡ ι,
Για το έργο αυτό, που
πευαι να ολοκληρωθεί σε 6 ^
χρόνια και το οποίο θα συνδέ£' _
Ιταλία με την Ελλάδα ο κ.
τζόπουλος είχε ιδιαίτερες
σεις στη Ρώμη με τους
υπουργούς εμπορικής νσυτιλκΛ
μεταφορών.
ρ.
Εξάλλου, όπως είπε ο κ. υά® ^
γός, θα χρηματοδοτηθεί αΠ $
ταμείο μεταφορών της ΕΟΚ ύ* .
εκατομμύρια δολλάρια η
την κατασκευή του κάθετου
Ειδομένης - Θεσσαλονίκης '
ϋί
νας. Τη σχετική πρόταση προώθηγ
το υπουργείο δημοσίων
σα από την επιτροπή μεταΦ°Ρ^
της Κοινής Αγοράς.
ιλ0<
Επίσης, ο κ. Τσοχατζόπο® ^
είπε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμ«>°
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ται να χρηματοδοτήσει έργπ V 0
προστασία του περιβάλλοντος ^
μόνο για την ατμοσφαιρική
ση αλλά και για τη μόλυνση
νερών. Με αυτό τον τρόπο,
ο υπουργός, μας όίνεται Π * ϋ"χδτητα να επιτύχουμε τη χρΠΜαΤ®ΖύΓν
τηση και έργων αποχέτευση?
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Τέλος συμπλήρωσε ο κ
0,
χοτζόπουλος το ΕΤΠΑ δίΧ ^
ναχρημ.στοδστήσει και έργο Υ,α ^
υδροδότησα
των
ελλη'ά
νησιών.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ 25 (ΑΠΕ)
Ποιδσγωγικά τμήματα δημοτι
κής εκπαίδευσης και νηπιαγωγών
ιδρύονται στο Πανεπιστήμια Αθη
νών Θεσσαλονίκης Πάτρας Ιωαννινων. Θράκης και Κρήτης, με τρο
πολογία στο νόμο-πλαίσιο νιο το
ΑΕΙ που κατέθεσε χθές στη ΒουΑή
ο υφυπουργός Παιδείας κ. Γ. Λιά
νης.
Ταυτόχρονα θα παυσουν να
λειτουργούν οι ποιδανωγικές ακαδημίες και οι σχολές νηπιαγωγών.
Με άλλες τροπολογίες του κ.
Λ ιό νη ί
Ιδρύονται τμήματα επιστήμης,
φυσικής αγωγής και αθλητισμού
στα Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσ
σαλονίκης. Ταυτόχρονα 6ε θα
καταργηθεί η Ακαδημία Σωματικής

Αγωγής.
ΘΠ·
— Οι έκτακτοι εντεταλμένοι
γητές που υπηρετούν σήμεΡ0 ^
ΑΕΙ εντάσσονται αυτοδικαίως ^
βαθμίδα του αναπληρωτή καθοζή
χωρίς μονιμότητα, την σΓΓΟ'α , ,ρίρούν να αποκτήσουν μετά σπό
ση·
Φοιτητές που έχουν
μέχρι τις 31 12 1981 σε μπ "^
γνωρισμένο ΑΕΙ του εξωτ£Ρ ^
ήτττυχιούχοι αυτών των ΑΕΙ·
.
οποία η γλώσσα διδασκαλίας
ναι ευρέως γνωστή διεθνώς

τά'ίσονται κατά το ακαδπμο,κ°

-δ

1982-Β3 χωρίςκανένο ποα° τύυ
περιορισμό,
με
απόφαση
^

υπουργού Παιδείας σε αντ(στ® ,
υΐτίΡ1'
ή παρεμφερείς σχολές του εσι
κού-
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Α δέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Ν ομού

Ημαθίας

Ετος ιόρυσεως 1965
αρ φυλλου 1964
Μητροπόλεως 72 Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή ΦυΛλο· δρχ 10

Απβργία
αύριο στις
οικοδομές
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Όπως προβλέπει το δετές της Νομαρχίας

ΤΑ Τ Σ Ι Φ Λ Ι Κ Ι Α
ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΜΕΣ
Αλλα μέτρα για τους γεωργοκτηνοτρόφους
,

^Πν α π α λ λ ο τ ρ ί ω σ η ό λ ω ν τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν ε κ τ ά σ ε ω ν
° ^ Ι6Ρ γ η σ ίμ ω ν κ αι μ η ) π ο υ α ν ή κ ο υ ν σ ε ι δ ι ώ τ ε ς ή σ ε
° θ τ ή ρ ια κ α ι τ η ν α π ό δ ο σ ή τ ο υ ς σ ε α κ τ ή μ ο ν ε ς κ α ι

^ Ρ γ ο κ τ η ν ο τ ρ ό φ ο υ ς π ρ ο β λ έ π ε ι , σ α ν β α σ ικ ό μ έ τ ρ ο , τ ο
π ρ ό γ ρ α μ μ α τ η ς Ν ο μ α ρ χ ία ς Η μ α θ ία ς , γ ια τ η ν α ν ά τω ν ο ρ ε ιν ώ ν π ε ρ ιο χ ώ ν .
Hth U'fKettP,Méva, όπ ω ς αναφέ'Τν ° 10 ε ,^ικ^ κεφάλαιο για
VtuipyiQ και κτηνοτροφία,
s|vovTai να π ο ρ θ ο ύ ν
^ ,IKQ,W μέτρο:

τα

, ^ ^ λ λ ο τ ρ , ω α η τω ν καλλιερUl(i ν β ά σ ε ω ν που ανήκουν
^uir 'JVQcrrr,plaKô κτήματα ή σε
<Φy ' νι° γεωργική αποκατάσταση
ίθοΟΑ*7™?*Βοάικών εκτάσεων και
, , , 0^ % ώ ν
εκτάσεων που
li5 0, UV ° e ώιώτες ή στον ΟΔΕ Π
»ϊιμό|)ϋ’Ιατ^ σταση των γεωργοκτη-

•
Τα δάνεια στους κατοίκους
ορεινών περιοχών νο χορηγούνται
με εγγύηση του Δημοσίου και κατά
προτεραιότητα,
•
Το έργα υποδομής για την
ανάπτυξη της Γεωργίας και Κτηνο
τροφίας τιμν ορεινών περιοχών σε
Κοινότητες και Συνεταιρισμούς νο
υπαχθούν στο πρόγραμμα Δημο
σίων Επενδύσεων
•
Η χρηματοδότηση γεωργών
και κτηνοτροφών των ορεινών
περιοχών να είναι πιό χαμηλότοκη
σε σχέση με τους γεωργούς και
κτηνοτρόφους των πεδινών περιο
χών.

•
Αξιοποίηση των εδαφών
των ορεινών περιοχών με εγγειο
βελτιωτικά έργα (κατασκευή αρδευ
τικού δικτύου - διαμορφώσεις εδα
φών αγροτικοί δρόμοι).
•
Σύνταξη ειδικούπρονράμματος Γεωργικής Ανάπτυξης των ορει
νών περιοχών.
•
Η επιδότηση των ορεινών
Κοινοτήτων ποϋ γίνεται από τα έσο
δα της Κρατικής Εκμετάλλευσης
των δασών να επεκταθεί και για την
περίπτωση
των
μισθούμενων
δασών.
•
Πρόγραμμα αξιοποίησης του
ορυκτού πλούτου των ορεινών
περιοχών.
•
Διπλασιασμός της σύνταξης
των Κτηνοτροφών των ορεινών
περιοχών για την ανάπτυξη της ποιμενικής Κτηνοτροφίας.
•
Να γίνει προγραμματισμός
και μελέτη άρδευσης ορεινών εκτά
σεων εκτός δικτύου σε συνεργασία

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΑΠ-Α
^'<0ν ορχίαει να μας συνηθίζουν
ι^ ^ ίμ ε ρ ιν ά χτυπήματα. Σε τέ
™θμό μά\ιστα που να ανησυ
H ε αν ένα χτύπημα αργούσε Μχ, f ρ,°πότερο απ' τον συνηθισμέ1Προγραμματισμένο χρόνο.
^ 01 την μια η Εθνική Αντίστα'1ν όλλη το παιδοφύλαγμα. σε
C
πολ,τικός γάμος για ν' ακοστην συνέχεια ένα οργαij 5ν° κο> ανεπανάληπτο κυνηγηε,0^,Ον εργάτη. στον υπάλληλο,
j. ^'στήμονα. Το πρασινοκάρ3 ^° Γ0 αισθάνεσαι στην καθημεv1oq00u εκδήλωση και οντιλαμβάτον πρασινορουφιάνο ν' ανα1^ . κάπου δίπλα σου, ελεεινό
Η ’’Ρήμα και κατασκεύασμα των
“ « *■ * εφτά μηνών
ν(ι μ(υ<; η χθεσινή ΦΑΠ-Α ξεφεύ10η·
^
τΠν γνωστή ένταση που εΐ6τ/· ° υνΠθίσει. Μια ΦΑΠ-Απου
το προηγούμενό της.
1()| ν°ς νόμος ... σοβαρό εκπόνημα
„ ^ τ α ν ά λ η π τ ο οικονομικό εφεύ*ν0ς ανεπανάληπτου υπουρ

γού, που αφού κυριολεκτικό ανα
στάτωσε τους Έ λληνες αφού στοί
χησε στο Ελληνικό δημόσιο μια
ανυπολόγιστη οικονομική δαπάνη,
αφού υποχρέωσε τους υπαλλήλους
των Οικονομικών Εφοριών οε υπε
ρωρίες και σε αναστάτωση, αψαύ
έδωσε δουλειά εττους ανά την
Ελλάδα λογιστάς και επεβάρυνε
ανάλογα τα οικονομικά μας, αφού
απειλήθηκαν ποινές και διωγμοί για
όσους δεν αντιμετώπιζαν με σοβα
ρότητα την επιβληθείσα υποχρέω
ση για αντικειμενική δήλωση, αφού
σκόρπισε φόβο και ανησυχία σ'
όσους με ιδρώτα αιτόκτησαν ένα
κομμάτι γής, ξαφνικά έπεσε η
φΑΠ-Α. Λάθος έγινε! II Ατυχής έμπνευσις του Δρεττάκη και άλλων
προχειρολόγων ο νόμος!!! Τον
καταργούμε. Έτσι χωρίς διαδικα
σίες. Χωρίς να ρωτάμε κανέναν. Τι
πρωθυπουργοί είμαστε!! Οσοι δεν
επιμελήθηκαν να συμμορφωθούν
με τις επιταγές του Δρεττάκειου νό
μου να σταματήσουν. Οι υποβλη-

ΚΡΕΑΤΑ
Λ ΙΜ Ν ΙΩ Τ Η
^Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 5-Τ Η Λ . 20.1 0 6 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Εμείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ

Μ πριζόλάς
Μ πούτι
οπάλο
φ ολτσ έτα

220
180
170
140

κ ο κ κ α λ ά κ ια
μόνο ψ αχνό
συκώ τι

100
260
120

Τ α χ ο ιρ ιν ά δικά μ α ς π ο υ
π α ρ ά γο ντα ι σ τ η ν Α γ . Μ α ρίνα
Κρέατα μοσχαρϊσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτικια-δίσκοι αλλαντικών

θείσες δηλώσεις άχρηστες στο
αρχείο, ή νο καούν κηι βλέποντας
τις φλόγες να υψώνονται μπορείς να
οκέφτεοαι ως πότε θα μπορούν
ανεύθυνοι προχειρολογώ να α σ ε
βούν αδίστακτα σ' έναν περήφανο
λαό, που τον έκαναν λαό της
ΦΑΠ-ΑΣ.
Και μέσα σ' αυτό το πανδαιμόνιο
της ΦΑΠ-ΑΣ, ένας ρομαντικός ανα
γνώστης του «ΛΑΟΥ» διατύπωσε
προ ημερών την αφελή απορία γιατί
οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι λαλί
στατοι και δραεπήριοι προεκλογικά,
καταδικάσθηκανσε βουβαμάρα. Και
λάμπουν δια της απουσίας τους
συναγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον,
από κάθε διαμαρτυρία του απεργού,
του αγρότη, του υπαλλήλου, και του
διωγμένου εργάτη.
Νομίζω πως ο παραπάνω ανογνώστης του «ΛΑΟΥ» έχει πολυτε
λείς αξιώσεις. Μπορεί πράγματι οι
βουλευταί του ΠΑΣΟΚ να μην υπακούουν στα λαϊκά προσκλητήρια.
Αλλά να μην ειμαοτε και άδικοι.
Οφείλουμε να τους αναγνωρίζουμε
την θετική τομς προσφορά σε άλ
λους τομείς.
Έτσι δεν πρέπει να ξεχάσουμε
πως ο βιομήχανος αδελφός της
εκόότριας της «ΑΛΛΑΓΗΣ» εγκατα
στάθηκε στον Οργανισμό Βάμβακος. 0 Πολιτικός μηχανικός του γρα
φείου Γικόνογλου, διορίσθηκε στο
συμβούλιο του Νοσοκομείου. Η
αδελφή του υψηλού επιτελικού
(Γραφείου Γικόνογλου) διορίστηκε
στο Γυμναστήριο Μακροχωρίου.
Στο εργοστάσιο Ζαχάρεως Πλατέος
μπορεί να διώχτηκαν και να απολύ
θηκαν δεκάδες φτωχοί εργάτες,
αλλά μπήκαν αντίστοιχοι διαδρομισταί των γραφείων του Γικόνογλου
και του Παπαγιάννη. Ο άλλος, επιτε
λικός (γραφείου Γικόνογλου) σταθε
ροποιήθηκε στην Αγροπκή Τράπεζα
Μελικής και ονταποκρίνεται ανάλο
γα στις συνεδριάσεις στο γραφείο
του Γικόνογλου με την παρουσία
του αεικίνητου υψηλού επιτελικού
(αν μιλάμε για οργάνωση11111 κοι
την συμμετοχή κι άλλων επιτελικών
μεταξύ των οποίων και γνωστών
δημοσίων υπαλλήλων
Μήπως όμως και οι μεταθέσεις
των όημοσίων υπαλλήλων δεν πρέ
πει να αποσχολήσαν τους βουλευ
τής του ΠΑΣΟΚ. και τους επιτελείς
τους: Πολλά λέγονται γιο τον συνα
γωνισμό τους σε άμεση ή έμμεση
συμμετοχή τους στην ... ευεργετική
μετάθεση των υπαλλήλων της
Νομαρχίας στις προνομιούχες παραμεθώριες περιοχές!II.
Βέβαια δεν πήρανε καμμιά θέση
στο ζαχαρότευτλο στην ντομάτα,
στο ροδάκινο, στις διώξεις. Να μην
απογοητευόμαστε όμως. Θάρθη και
η σειρά αυτών των θεμάτων. Εξ άλ
λου κάθε θέμα έχει την δική του
σοβαρότητα. Και οι βουλευτές μας
του ΠΑΣΟΚ ανάλογα οξιολογούν τα
προβλήματα μάς Δ'όΟσκρντοι άπό
ίήν . κορυφή της ηγεσίας, Κάθε
ΦΑΠ-Α οτον καιρό της
«Α ΛΕΞΑ Ν Δ ΡΟ Σ»

με τη Δ Ε.Η.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
Α ντικατάσταση όλω ν τω ν
π ρ ο β λ η μ α τικ ώ ν ποικιλιών οπω ρ ο φ ό ρ ω ν δ έ ν δ ρ ω ν , κα θ ιέρ ω σ η
σ υ σ τή μ α το ς ζ ω ν ώ ν καλλιέρ
γειας, δη μ ιο υ ρ γία συστηματικώ ν
φ υ τ ω ρ ίω ν
και
δημιουργία
ενιαίου φ ο ρ έ α εμπορίας τω ν
ο π ω ρ ο κ η π ευ τικ ώ ν,
είναι
τα
βασικά μ έτρα π ο υ προτείνονται
σ το Π ρόγρα μ μα για την α ντιμ ε
τώ π ισ η τω ν γ ενικ ώ ν π ροβλημ ά 
τω ν τη ς δενδρ ο κ ο μ ίας.
Σ υγκεκριμ ένα προτείνονται:
•
Αμεση απομάκρυνση ή αντι
κατάσταση όλων των προβληματικώνποικιλιών σ όλα τα οπωροφόρο
Ιαντιοικονομική η εκμετάλλευσή
τους, επηρεάζουν αρνητικά την λει
τουργία της αγοράς).
•
Καθιέρωση
συστήματος
ζωνών καλλιέργειας τόσο πανελλα
δικά όσο και σε επίπεδο Νομού. Με
τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται σε
γενικές γραμμές:
α) Επιλογήτων προσφορότε
ρων εόαφ.ώ « ςια κάθε καλ
λιέργεια, και π επίτευξη του
καλύτερου δυνατού οικονο
μικού αποτελέσματος,
β) Δυνατότητα προγραμματι
σμού της παραγωγής, και
την ίδια στιγμή ευχέρεια
ελέγχου της αντικειμενικής
πραγματικότητας
γ) Δυνατότητα
σύνταξης
μακρόπνοων προγραμμάτων
οικονομικής
ανάπτυξης
στους τομείς έργων υποδο
μής - κοι δευτερογενούς τριτογενούς παραγωγής,
δ) Η οικονομική ανάπτυξη των
επί μέρους περιοχών με βά
ση το ιδιαίτερα κοινωνικά
τους προβλήματα.
•
Ανάπτυξη της τεχνολογίας
κοι της έρευνας. Αμεση δημιουργώ
πειραματικών σταθμών και παραρ
τημάτων ινστιτούτων έρευνας, σε
καίραιες θέσεις, που θα Λύνουν

καθημερινό πρακτικά προβλήματα,
καλλιέργειας ελένχου πολλαπλασια
στικού υλικού, φυτοπροστασίας
κ.λ.π. ενώ παράλληλα θα εξασφαλί
ζουν έγκαιρα τις προϋποθέσεις για
την επίτευξη στόχων του μέλλον
τος, όπως: μεταστροφή σ' άλλες
καλλιέργειες δημιουργία νέων ποι
κιλιών κ.λ.π. κάθετη οργάνωση του
ινστιτούτου φυλλοβόλων δένδρων
της Νάουσας του μοναδικού ινστι
τούτου φυλλοβόλων δένδρων, της
χώρας μας. εκσυγχρονισμός, οργά
νωση σε προσωπικό και προγράμ
ματα που θα εξυπηρετούν τις ανά
γκες της Δενδροκομίας της περιοχής
μας.
•
Δημιουργία νέων συστημα
τικών φυτωρίων μέσα από καινούρ
γιο νομικό πλαίσιο που θα καθιερώ
νει τον άμεσο κρατικό έλεγχο, την
υπευθυνότητα της λειτουργίας τους,
τη συμμόρφωσή τομς στις επιταγές
του εθνικού συμφέροντος και τ έ 
λος την απαραίτητη σύνδεσή τους
με τα κρατικό ερευνητικά ιδρύματα.
Αμεση ίδρυση ενός κοστικοσυνεΣυνέχεια στην 4η

Η Νομαρχιακή
Επιτροπή
του ΠΑΣΟΚ
Εγιναν εκλογές και αναδείχθηκε
νέα Νομαρχιακή Επιτροπή ,ου
ΠΑΣΟΚ στο Νομό μας αλλά δεν
έγιναν γνωστά τα ονόματα των
μελών της Επιτροπής.
Ούτε κοι το πασοκικό δημοσιο
γραφικό όργανο του Νομού μος
«καταδέχθηκε» να δημοσιεύσει τα
ονόματα αυτό!
Τι είναι αυτό άραγε που δημιουρ
γεί τόση μυστικοπάθεια γύρω απ'
τα ονόματα εκείνων που πήραν στα
χέρια τους τα ηνία του πασοκισμού
στο Νομό μας;
Ούτε τους οπαδούς τους δεν κρί
νουν σκόπιμο να ενημερώσουν για
το ποιες προσωπικότητες είναι τώρο επικεφαλής στον κομματικό
μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ στο Νομό
μας:

ΑρχαιρεσίΕς
στην Ένωση
Ελλήνων Δικαστών
Έγιναν την Κυριακή σ όλα ια
Πρωτοδικεία της χώρας οι αρχαιρε
σίες της «Ενώσεως Ελλήνων Δικα
στών και Εισαγγελέων». Σωματείου
συνδικαλιστικού κοι επιστημονικού
που έχει την μορφή νομικού προσ
ώπου ιδιωτικού δικαίου
Στην Αθήνα και τον Πειραιά που
υπηρετούν 800 περίπου Δικαστές
Εισαγγελείς και Πρωτόδικες Ειρη
νοδίκες και Πταισματοόίκες ψήφι
σαν εν συνόλω 513. ποσοστά που
κρίνετοι σημαντικό και υψηλότερο
από κάθε άλλη φορά. Κατά πληρο
φορίες μος στην επαρχίο η συμμε
τοχή ήταν μεγαλύτερη.
Από τους 40 περίπου αρεοπαγί
τες ψήφισαν 11 Οι κ.κ. Γεώργιος
Κώνστας. Βασ Λινάρδος, Ιω. Γεωργοκόπουλος Νικ. Παπαθανασίου.
Αντ. Στοσινος. Δημ. Τζούμας. I.
Πρεμέτπν Ιω. Μακρής Νικ. Γιαννόπουλος. Παν Θεοδωρόπουλος κοι
Κων, Παπαδοπούλας, Πρόεδροι
Εφετών οι κ.κ. Ιορό. Δασκολόπου
λος Κ. Παύλος Κ. Γιαννίκος. Κ
Αλεξόπουλος και Β Κούσουλας
Εντύπωση πάντως προξένησε το
γεγονός πως από τους εισαγγελείς
και αντεισαγγελείς τομ Αρείου Πά
νου ψήφισε μόνο ο κ Δημ. Καρίμπαλης. ενώ κανείς απολύτως οπό
τους εισαγγελείς Εφετών και 2 ή 3
των Πρωτοδικείων
Για την Ιστορώ αναφέρουμε πως
το Σωματείο αυτό συνεστήθει το
1960 οπρ τον Πδη επίτιμο πρόεδρο
του Αρείου Πάνόυ *
Φλώρο.
Το καταπολέμησαν ο. ειοαγγελείς
Αρείου Πάγου Δημ Πάγου, αείμνη
στος ήδη κοι Κων. Κόλλιος Δεν
διαλύθηκε όμως μ* δικαστική από-

φαση. αλλά ατόνισε η δράση του.
που επανελήφθη μετά την Μεταπο
λίτευση.
Το πρώτο
ψηφοδέλτιο
Το πρώτο «Οι βασικό ψηφοδέλτιο
των χθεσινών αρχαιρεσιών ενιαίο
για όλη την χωρά έφερε τον τίτλο:
«Ανεξάρτητη Πανδικαστική Αγωνι
στική Κίνηση» κοι σ' αυτό συμμετέ
χουν οι κ.κ.·
Αθανασότταυλος Π., πρωτόδικης
Αθηνών Αναστασάκης Πλαστήρας
πρωτόδικης Αθηνών. Αναγνωστόπουλος Δημ.. ειρηνοδίκης Αθηνών
Βρέττας Π εφέτης Πατρών Γαλή
νης Π. εφέτης Αθηνών. Γαβρίλης
Ιωάν..
αντειααγγελεύς
Εφετών
Αθηνών. Γεωργίλης Νικ. πρόεδρος
Πρωτοδικών
Αθηνών.
Δαβίλας
Ιωάν, πρωτόδικης Αθηνών Ζερβομπεάκος Λ, πρωτόδικης Αθηνών
Ζουμπούλης
Κων
πρωτόδικης
Θεσ/νίκης Ηλιόδης Χρ, πρωτόδικης
Θ εσ ’νίκης. Καλαμάρας Γ ειρηνοδίκης
Αθηνών,
Κανελλόττουλος
Ανοστ αντιεισαγγελεύς Πρωτοδι
κών Αθηνών Κρουσταλλάκης Ευόγ
εφέτης Αθηνών. Κωστάκος Πον
εφέτης Πειραιώς Λαγουμίδης Δημ
πρόεδρος Πρωτοδικών Κατερίνης,
Ααλούση Γεωργία πρωτόδικης Αθη
νών, Λαφαζάνος Θεόδ πρόεδρος
Πρωτοδικών Αθηνών Μαζοράκης
Δημ πρωτόδικης Αθηνών Μέγγου
λη Μαρία ειρηνοδίκης Αθηνών,
Μπιτζούνη Διονιιοώ έμμισθος πά
ρε όρος Αθηνών, Ιίαλαιακαστριτης
Εωτ., πρωτοδίκου Αθηνών Πσπαεμμανουήλ Θεόδ.. πρωτόδικης Πει
ραιώς. Πασχαλίδης Φρίξος εισαγγελεύς Π (Χυτοδικών θεσ/νίκης

«Η υπομονή μας εξαντλήθη
κε. η ανεργία συνεχίζεται και
μεγαλώνει, η ακρίβεια μας πήρε
παραμάζωμα... Όσο η κυβέρνη
ση ήταν στην αντιπολίτευση μας
τάζανε λαγούς με πετραχείλια.
Μας κορόϊδεψαν, όμως, εόώ και
τώρα...»
Αυτό αναφέρετσι μεταξύ των
άλλων στην απεργιακή προκή
ρυξη που έδωσε στη δημοσιό
τητα το Σωματείο Οικοδόμων
ΒεροΙας και με την οποία καλεί
όλα τα μέλη του να πάρουν μ έ 
ρος στην 24ωρη προειδοποιητι
κή απεργία αύριο Τετάρτη και να
συγκεντρωθούν το πρωί σπς 9
μπροστά στο Εργατικό Κέντρο.
Η προκήρυξη έχει ως εξής:
«Αδέλφια οικοδόμοι η Διοίκηση
του Σωματείου μας σας στέλνει
θερμό λεβέντικο αγωνιστικό χαιρε
τισμό.
Μπετετζήδες. σιδεράδες, χτί
στες, σοβοτζήδες πατωματζήδες,
μωσαικοί, μπογιατζήδες μαρμαρά
δες ξυλουργοί, καλουπατζήδες κι
όλα τα συνάψει επαγγέλματα
εμπρός στον αγώνα
Στις 30 Ιούνη 1982 μέρα Τετάρ
τη κατεβαίνουμε σε 24ωρη προει
δοποιητική απεργία.
Τα,ψέμματα έχουν κοντό ποδόριο και τελείωσαν.
Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η
ανεργία συνεχίζεται και μεγαλώνει.
Η ακρίβεια μας πήρε παραμάζωμα.
Η φτώχεια μας χειροτερεύει, και
η Κυβέρνηση φέρνει στη βουλή
νομοσχέδια για να δώσει κίνητρο
κοι να χρηματοδοτήσει τους βιομηχάνους τη στιγμή που τα προβλήματά μας μένουν στάσιμα και τα παιδιά
μας πεινάνε. Η άδεια για μας είναι
δώρο άδώρο γιατί μας τη δίνουν
χωρίς αποδοχές. Δεν ρυθμίζουν το
χειμερινό επίδομα και συγχρόνως
πάνε να μας φάνε και το Ταμείο
ανεργίας, με το να μας υποχρεώ
σουν το χειμώνα να πάμε στη
Δπμαρχία να καθαρίζουμε χαντάκια
και δρόμους
Η Βέροια έγινε Νεκροταφείο από
ένα μεγάλο εργοτάξιο που ήτανε
παλιά, Όσο η Κυβέρνηση ήταν στην
αντιπολίτευση μας τάζανε λαγούς
με πετραχείλια, θα εφαρμοζότανε οι
προτάσεις για τους όρους δόμησης
θα χτιζότανε η Κυριώτισσο και το
τείχος θα ρυθμιζότανε το θέμα της
Ζ ζώνης και θα ερχότανε η ΜελΙνο
και ο Τρίτσης
Δυστυχώς ούτε οι όροι δόμησης
τροποποιήθηκαν ούτε η Κυριώτισσα χτίζεται ούτε οι υπουργοί φανή
καν. Μας κοροΐδεψαν εδώ και τώρα
Δεν δώσανε παράταση στους Νό
μους 629-825 για το μπεραγνώστων.
Δεν θέλουν να μας δώσουν σύν
ταξη στα 55 χρόνιο, και συνεχίζου
με να σκαρφαλώνουμε μέχρι τα
νεράματα στις σκαλωσιές Δεν αντι
μετωπίζει η Κυβέρνηση το ποοβλή

Τ τΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ματά μας με ενδιαφέρον και σοβα
ρότητα. Δεν έδωσε αύξηση στα
οικογενειακά επιδόματα.
Εμείς όμως οι οικοδόμοι της
Ελλάδος χρόνια τώρα μάθαμε ένα
πράγμα
Το δίκαιό μας το καταχτάμε με
αγώνες οποιαδήποτε Κυβέρνηση
και αν είναι στην εξουσία
Ό λοι στην συγκέντρωση μπροστά
στο Εργατικά Κέντρο στις 9 το
πρωί. Ολοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ
Να νεκρώσουν γιαπιά και εργο
τάξια. Να μην ακουστεί στον αέρα
οκεπάρι ή μπετονιέρα
Στην αδιαφορία της Κυβέρνησης
να δώσουμε τη μάχη ενωμένοι.
Να μην λείψει κανείς απ' τον
αγώνα και την συγκέντρωση, ύσοι
δουλεύουμε ή καθόμαστε μακριά να
ξεκινήσουμε ον δεν βρούμε άλλο
μέσον απ' τα μεσάνυχτα με τα πό
δια.
ΖΗΤΩ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣ - ΖΗΤΩ ΟΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ*»

Ββροιώτης
ΤΤνίγΓ|Κ€

σε ποτάμι
0 26χρονος Στέργιος Κύρτσος
απ' τη Βέροια πνίγηκε την Κυριακή
στον Αλιάκμονα στην ιιεριοχή
«Κουλουριά» Ταξιάρχη Γρεβενών.
0 Κύρτσος είχε πάει γιο ψάρεμα με φίλους του κοι πνίγηκε όταν
γλύστρησε κοι έπεοε μέσα στο
ποτάμι
Η κπδείο του έγινε χθες στη
Βέροια και τον νεκρό συνόδεψαν
στην τελευταία του κατοικία συγγε
νείς και πολλοί φίλοι του.
Εξάλλου άλλα οκτώ άτομο πνί
γηκαν το Σαββατοκύριακο ενώ
κολυμπούσαν σε όιάφορες θαλάσ
σιες περιοχές της χώρας Συγκεκρι
μένα
•
Η 82χρονη χήρα Σοφία
Ματαράγκσ στο Λιμανάκι Φάρου
Αγίων θεοόώρων Κεφαλληνίας

•
0 1. Κσποδίστριας, 23 ετών
στα ΛουτράΚυλλήνης,
•
Ο
Σωτ.Καρανιάννης
46
ετών, εργάτης κάτοικος Θεσσαλο
νίκης στον ποταμό Βενετικό.
•
Αννωστος άνόρας 56-60
ετών,μετρίου αναστήματος, στην
Αρετσού Θεσσαλονίκης
•
0 Φιλναδνός Οτάλα Κούστα.
65 ετών στοΜασούριΚαλύμνομ.
•
Στην Ασπροβάλτα Θεσσαλο
νίκης ο Κων. Μπαλτσιάς 18 ετών,
μαθητής Λυκείου από το χωοιό
Αγιο Πνεύμα Σερρών.
•
Στα’ θαλάσσια λουτρό Κυλ
λήνης ο Ιω. Σπ Κσποδίστριας. 23
ετών, κάτοικος Βαρθολομαίου
•
Επεοε από τοβράχο που ψά
ρεύε στον ποταμό Αώο και πνίγηκε
ο Ι9χρονος Ηλ. Καλιάμης. σπό τα
Αρματα Κονίτο..,.

ΡΑΧΗ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΙΜΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ
1 Έρχονται στιγμές που λιγο
στεύουν ήεκμηδενίζοντοι η πίστη
και π ελπίδα Βλέπεις γύρω σου και
απογοητεύεσαι γιο τις προοπτικές
που υπάρχουν (ή. καλύτερα που
δεν υπάρχουν! για την πρόοδο και
γιο το μέλλον του τόπου ή. και πιό
γενικό, της ανθρωπότητας. Και σκέ
φτεσαι, τί άρανε νο φταίει στην
πραγματικότητα: Ο ιδεαλισμός ο
δικός σου ή ο «ρεαλισμός» των άλ
λων: Ο ρομαντισμός των λίγων ή οι
αρπακτικές διαθέσεις των πολλών:
Η τέλος, η διαψευσμένη διΰθεση
γιοκοινωνικούς ανώνες γιο συμμε
τοχή του στο πένταθλο χάρη του
συνόλου ή ο ιιαγκράτιος εγωκεντρι
σμός ο φαταουλιαμός και ο ναρκισ
σισμός των περισσοτέρων,
Και ενώ βρίσκεσαι, πορεύεσαι
ήόπ κοι ζείς το στάδιο των τελευ
ταίων ονοζητήσεων ή λιμνάζεις κιό
λας στο έλη της αβουλίας της αδια
φορίας. της αηδίας και της απραξίας,
αλλάζει ξαφνικό το σκηνικό κοι το
κατοοκοτεινο δωμάτιο της φυλακής
σου φωτίζεται κάπως από λίγες μα
ελπιδοφόρες αχτίδες
Και σκέπτεσαι, τότε, άν πρέπει
ή κοι άν επιτρέπεται,άν δικαιούσαι
να κρατήσεις μυστική την παρήγορη
ανακάλυψή σου. γιο νο τη χαίρεσαι
μονορούφι μόνος σου αυτάρεσκα ή
άν έχεις την υποχρέωση να κάμεις
συμμέτοχους σε τούτη και τους
συνανθρώπους σου;
2 Σπόνιαμιάμονάχο μέρα μου
έδωσε τόσο έντονα την αφορμή για
πόμπολλες παράλληλες και επάλλη
λες, σκέψεις
Βρέθηκα για δύο ώρες στον
»νεί’έθλιο τοποκ. στη Ράχη ΐποροωι»*0. με ταιριάζει, συνοισθημοιικο
και γλωσσολογικα-, -περισσότερό η
παλιά της ονομασία. «Ραχιά»), με
σκοπό να διαπιστώσω τί γίνεται στο

χωριό (μου) οπό τον μορφωτικά
εκπολιτιστικό σύλλογό rou.
Και επεφτα από έκπληξη ί
έκπληξη: Στο κοινοτικό κστάατημ«
στεγάζεται και η πολύπλευρη προσ
πάθεια ταυ συλλόγου αυτού. Α ίθ ου
σα θεάτρου κοι ποιγνιδιών, στο ισό
γειο πάτωμα. Βιβλιοθήκη και ανα
γνωστήριο στο δεύτερο πάτωμα, σε
ευρύχωρους χώρους όπως κο> λοογροφικό μουσείο, σε ξέχωρο δωμά
τιο, με πλούσια συλλογή εκθεμά
των άν λόβει κανένας υποψη ότι
πρόκειται για χωριό.
Τριακόσιο μέτρα πιό πέρα η
δεύτερη έκπληξη: Βρίσκονται στο
στάδιο κατασκευής γήπεδα τέννις
βόλλεύ. μπάσκετ κ.τ.λ. αθλοπαι
διών, σε οικόπεδο που μεταβίβασε
το κρότος στην κοινότητα (με την
ευγενική κατανόηση του τότε
νομάρχη κ. Γιώργου Γιαννόπουλου).
Χρειάζονται όμως χρήματα για τη
συνέχιση και την ολοκλήρωση των
έρνων. Ας ελπίσουμε, ότι το Κρά
τος Öu το κατανοήσει κο> θα συνεχί
σει να ουμπαρίσταται.
Αν
τώρα
προσθέσετε
τη
δημιουργία και την ύπαρξη του γνωστούπιά«δόσους παιδιού» στο ιδ-.ι
χωριό ίσως θα ένετε κάποια (nJt*· 1
της παρήγορης κινήσεως κοι όρά
σεως που παρατηρείται κάι ορχΙζ*»
να εντυπωσιάζει στη Ροχιά Κοι οι
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις σας θα
μειωθούν όταν πληροφορηθείτε
ακόμα κοι το γεγονός ότι παιδιά του
συλλόγου παρουσίασαν κιόλας γ*
μεγάλη επιτυχία (στη Ραχιά. στο
ΜακρΟχώρ· κ.τ.Α.1, την κωμωδία
τού Δ Ψύθό »ΖπτεΙιοι ψιυτης*
.·νώ οΐ:Τ*ς τις μεοες ρρχιζ*« π
προεργασία ν π την πηρσόσΙοση κσι
δεύτερου θεατρικού έργου οτο
Συνέχεια στην 4η
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΠΑΥΛΟΣ

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Παύλος Απόστολος Χριστού
το μήνυμα της Λύτρωσης
και της Αγάπης, έφερε
στα Έθνη, δια του Ιησού

αποχωρίζονται — Υποθετικό.
ΚΑΘΕΤΑ:

1 Αυτόςέγραψε το «Πόλεμος και
Ειρηνη».
»
Σ ενα ελληνικό κόμμα είναι έμ
Βλήμα - Μεταδίδει ειδήσεις,
3. Στη δημοτική, έτσι λέγεται η κύ
στη σε διάφορα μέρη του
ανθρωπίνου
οργανιόμού
Αρχικά που κΓ αυτά θυμίζουν
έντονα τρ δικτατορία του '67.
4. Δικά μου (καθ.) - Μόρια της
καθομιλουμένης για είΛταση.
5. Αλλιώβ ο Ιησούς Χριστός —
Ανάποδο άρθρο
6. Το μικρό όνομα μεγάλου διαρρή
κτη - Ενα ποτάμι της Γαλλίης
που χύνεται
στον
Ροδονό
(αντίστρ).
7 Ετσι λέγεται η τρύπαπου έχουν
οι Βάρκες για να φεύγουν τα
νερά (καθ.).
8. Εγώ στα ξένα (αβτίστρ ) - Το
όνομο της γυναίκας του Πριά
μου.
9 Γίνεται πολλές φορές από τους
επιχέιρημοτίες — Λέξη που
ακούγεται στο ξεπούλημα.
10 Αυτό το χαρτί της τράπουλας
είναι και με., φίλτρο.

1 Με τους μνηστήρες της μάνας
Του είχε πολλούς μπελάδες.
2. Αλλη λέξη ν α την απαρτία.
3. Αυτές τις μέρες αρκετό μας
ίδρωσε - Νότο.
4 ' Εχει το διχό του ο καθένας μας
- Αθηναϊκή περιοχή κοντά στις
στύλες του Ολ Διός.
5. Έ χ ει σχέση με πρόβατα αλλάεδώ είναι υποκοριστικός,
6 Ξενική, αντίστροφη κατάφαση θεό τητα των Αιγυπτίων.
7 Ενα
1 δένδρο που ένα είδος του...
κλαίει - Η ρόγα του αυπού μος
στην καθαρεύουσα
8 Παρακινεί - Μ ε το βάρη, λέξη
σχετική στη γενική (δημ).
9 Σχεδόν όλες σι γυναίκες δεν την

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1 ΣΥΝΟΧΗΝ 2 ΟΝΟΜΑΤΙ 3. ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 4 ΥΙΟΝ - ΣΣ 5.
ΓΥΜΝΙΑΣ 6.ΑΛΕΑ - ΞΑΝΑ 7 ΛΑΝ - ΕΙΝΕΣ 8 Η ΚΟΥΜΑ’ΣΤΗ 9 .ΝΗΣΟΙ - ΙΑ.
Κ Α Θ Ε Τ Α : 1. ΣΕΝΕΓΑΛΗΝ 2. ΥΛΑΚΗ 3 ΝΟΟΥΜΕΝΟ: 4. ΟΝΤΙΝΑ
ΥΟ
5. ΧΟΡΟΙ - ΕΠΙ 6 Η ΜΟΝΑΞΙΑ 7 ΝΑΠ - ΣΑΝΣΙ 8 ΤΙΣ ΝΕΤΑ9.ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ο Ρ ιΖ Ο Ν Τ ΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ
ΤΡΙΤΗ, 29

ΤΡΙΤΗ, 2 9
6.36 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5 5 0 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ Δ>0 Ρ€8ΥΘΙΑ
600 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ -82)
8 10 ΙΕΝΤΕΝΙΑΛ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
950 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
(ΤΑ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΑ)
10 35 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11 10 ΑΠΟ ΔΩ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ια β έ α η Γ
καί S io 5 i6 e c e

ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ςΙ

5 30 0 ΜΙΚΡΟΙ ΑΛΗΤΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
β.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8 30 ΟΙ ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ '821
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τρία πράγματα πρέπει να θυμά
ται όποιος βρίσκεται στην εξουσία:
ότι κυβερνάει ανθρώπους ότι πρέ
πει να διαχειρίζεται την εξουσία
σύμφωνα με το νόμο κΓ ότι δεν θα
κυβερνάει αιώνια.

Αγάθων ο Τεισαμενού (;-400 π.Χ.)

ΤβΙβίιιπΙίβη
ΟοΙοπηκιςβ

•
Ο Λεονάρντο Ντα ΒΙντσι ο
δημιουργός της «Τζοκόντα» και διά
σημος ζωγράφος ήταν παράλληλα
γλύπτης αρχοτέκτων, μηχανικός
ανατόμος. συγγραφέας και μούσι
κός.
•
Η μεγαλύτερη παλίρροια του
κόσμου γίνεται στον κόλπο Φήντο.
του Καναδά όπου τα νερό ανυψώ
νονται κατά 18 μέτρα.
•
Η επιτυχία του Μέτρο, του
σούπερ - μίνι αυτοκίνητου της βρε
τανικής κρατικής εταιρίας αυτοκινή
των Μπρίτις Λεϋλαντ. φαίνεται εξα
σφαλισμένη λίγες μόνο μέρες μετά
την επίσημη εμφάνισή του και την
είσοδό του στο εμπόριο Παραγγε
λίες αξίας 8 0 εκατομ. λιρών έχουν
ήδη εξαγγελθεί ενώ η υποδοχή που
του έγινε στο εξωτερικό υπήρξε
πολύ καλή.Η Μπρίτις Λέΰλαντ λέει
ότι ήδη έχουν πουληθεί 22 .500
αυτοκίνητα Μ έτρο από τα οποία τα
12 500 προορίζονται γιο ένα πελά
τη. τη Βρετανική Σχολή Οδηγών, το
μεγαλύτερο οργανισμό της Βρετα
νίας για την εκπαίδευση οδηγών.

ιδεώδες μικρό αυτοκίνητο»
Ο
συνεργάτης του Φιγκαρό σε θέματα
αυτοκινήτου έγραψε ότι «βγάζει το
καπέλο τπιι ιιιτους σχεδιαστές.
Τα κυριοτερα πλεονεκτήματα
του Μ έτρο είναι η μικρή κατανάλω
ση βενζίνης, π μεγάλη και αποτελε
σματική ¡εκμετάλλευση του αεωτερΐιΐού ταωχώρδυ και το πολύ χαμη
λό κόστος συΛηρήσεως.
•
0 πολιτισμός των Αζτέκων
αναπτύχθηκε στα οροπέδια του
Μεξικού. Το Μεξικό,που λεγόταν
τότε
Τενοχτιζάν
κτίσθηκε
το
1325και κατακτήθηκε το 1519 από
τον ισπανό Φερνάρόο Κορτές.
•
Στη μάχη της Αλμστζας στην
Ισπανία το 1707. μια γαλλική στρα
τιά της οποίας αρχηγός ήταν ένας
Αγγλος νίκησε μιά αγγλική στρατιά.
Ο Αγγλος αρχηγός του γαλλικού
στρατού ήταν ο δούκας του ΓΊτέρβικ
και ηττημένος ο Γάλλος αρχηγός
του αγγλικού στρατού ήταν ο Αντρέ
ντε Ρουβινύ..

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

— Λυπούμαι πολύ, λέει ο θιασάρ| χης στον άγνωστο συγγραφέα επιΤο Μ έτρο έλαβε μέρος στην ; στρέφοντας του το χειρόγραφό του,
Έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι
αλλά δεν μπορώ να παίξω το έργο
όπου και η γαλλική εφημερίδα «Λε
σας Έχω ξέρετε μιάν απαράβατη
Μ α τένί το χαρακτήρισε σαν «το αρχή: να μην ανεβάζω ένα έρνο μέ
βωμολοχίες.
— Μα... απορεί ο υποψήφιος όρα
ματουργός. Κανένας οπ' τους ήρωες
του έργου μου δε λέει βωμολοχίες.
— Οι ήρωές σας όχι. συμφωνεί ο
θιασάρχης. Οι θεατές όμως, μετά
που θα δούν ένα τέτοιο έργο:
1797 Γαλλικά στρατεύματα του Βοναπάρτη κυριεύουν τρν Κέρκυρα.
* * ★
1821 Ο Χουμσίτ ηααύς καταστρέφει
—
0
κόσμος
λέει ότι πήρες αυτή
τους Καλαρρύτες και το Συρρόχια
την κοπέλλα. γιατί είχε μιά θεία με
στην Ήπειρο.
1867 Οι Τούρκοι με επικεφαλής τον
μεγάλη περιουσία.
Μεχμέτ καταλαμβάνουν το χωριό
Ασκύψοιι Σφακίων
1981 Φοβερό έγκλημα στο χωριό
Παλαιομονόστηρο των Τρικάλων.
— Ψέμματα. Θα την έπαιρνα έστω
G 33χρονος γεωργός Αθανάσιος
κι άν την περιουσία την είχε ο θείος
Στορίδας. γεωρνός και παρανοϊ
της...
κός σκότωσε με καμαμπίνα σχε
δόν όλο του το σόι: τη γυναίκα
*· * *
του, τον πατέρα του. τον παππού
του, τη γιαγιά του. έναν θείο του
0 Ιρλανδής σατιρικός συγγρα
και τη γυναίκα του κι έναν γείτο
φέας
Τζάναθαν
Σουίφτ
να που κατά τους αυτόπτες μάρ
(1667-1745) ήταν ξακουστός για
τυρες πρασττάθοαε να τον καλμά
την μεγάλη στίγγουνιά του. Κάποτε
ρει.
1981 Περισσότεροι από 72 νεκρούς
έπειτα από μακρόχρονη αρρώστεια.
και 20 βόρειό τραυματισμένους
ο γιατρός καθώς τον αποχαιρετού
ήταν το αποτέλεσμα εκρήξεως
σε του είπε: και θυμηθείτε πως σας
βόμβας στην Τεχεράνη Ανάμεσα
έκανα είκοσι βπισκέψεις.
στα θύματα και ο μπ' αριθμ. 2
— Μάλιστα του απάντησε με ετοι
μετά τον Χομεϊνί - και σκληρότε
μότητα ο συγγραφέας μείνετε ήσυ
ρη ηγετική μορφή - ο πρόςδρος
χος γιατρέ, θα σας τις αντύποδώσω
του Ανώτατου Δικαστηρίου της
τη μία έπειτα από την άλληΠερσίας Αγιατολλάχ Μπεχεστί.

Με τις σαΐτες του Αργαλειού
της Χριστιανικής του ψυχής
κέντησε στις καρδιές
Λ
το μήνυμα της σωτηρίας της ζωής.
Δεμένος μ' αλυσσίδες που του
(φόρεσαν
οι ισχυροί της εποχής
έσπαζε τις αλυσσίδες που χάλκευαν
σ όλους τους ανθρώπους της γής.
Χρησιμοποιώντας το Θεϊκό του
(στημόνι
ο ταπεινόςσκηνοποιός της
(Ταρσού
ύφονε τον Χριστιανικό τάπητα
του Δυτικο-Ευρωπαϊκού πολιτισμού

Τ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μ ΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ζ
Κ Α Ι ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ Α ΥΤ/ΤΩΝ

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

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ¿ΙΑ
ΣΤΑ ΑΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 2SJ44/62.4S0

ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

εφεΐΗΜ
Φοσματογροφος μέ λαιηί*?^
Ενα νέο όργανο εφευρέθΗ*^
δυτική Γερμανία, τό όηοιο ^
- (.αιρετικά εύκολη τη δούλε ^ ^
του κάνουν ποιοτικό έλεγχο ^
φιμα. φάρμακα. χηΜιΚ°
.ρ
» λπ Τό όργανο αυτό είναι *- ^
οματογράψος μόνο πόυ λί·
ποιεί πηγή φωτός λαιηξερ ο
τύπων Τό φώς τών λαιηεεούοί^
περνάει μέοα από δείγμα τη- ^
πού ελέγχεται ή σύστασή τ,ε\ —λ
.Όψάται αλλά αύτή ή άπορΡ*Γ^
ναι ανάλογη με τις χημικε5 ^
:υύ περιέχει τό δείγμα Με
ιπλό τρόπο μπορεί κονειέ νΰρΒ$ΤΓ
■ησει κατόπιν τό ψάσμο απ0£ \ϊ ρ
οεως-. πού δίνει αύτή ή ουσκ ^
νά εξακριβώσει άν πραγμαΤ1λ
έχονται αυτό πού πρέπει ν ^ ή
έχονταϊ στό υπό εξέταση1
έχει
υχν I γίνει
J ινν·! κάποια
-.w ιυ νοθεία
---- -

Ιδιοκτήτες - Εκδότες

ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
(Εδέσσης II
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

Βασιλείου Ματάτη
τη. . 2 0 1 0 3

ΜΙΧΑΛΗΙ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

1

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπάλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7
29762
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Σισμανίδης Θεόδωρος
Πιερίων 178 τηλ. 28052

Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων Συλ
λόγων-Γ. Π Σ -Κοι
νοτήτων
δρχ. 20 00 !
Α Ε και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δη μων Οργανισμών
Ε.Γ Σ Τραπεζών
δρχ. 4000
' ·
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
ή όχι δεν επιστρέφονται

Προκοπής Αθ,
τηλ. 23 36 6
Καραμελίδης Παύλος

]

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου 1982
διανυκτερεύει το φαρμακείο:

Βενζινάδικα

.,c ι

ότι βασίζεται σέ εξαιρετι*
χρονη τεχνολογία, ή τωθ 01
πολύ μικρή.

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων οαϊ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τ υ π ο ν ρ α φ ίίο λ λ ά Ι Ι
Α ναλαμβάνουμε ^ έ
τ ις ε κ τ υ π ώ σ ε ι ς
Μ ητροπάλεω ς

I

τηλ. 2 3.1 37

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδπς Χρηστός

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
,νν ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΟΕΡΑ,ΠΕ*61
ΤΟ
τον
ΚΑΘΕ ΚΑΧΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ.
ΘΑ ΤΟ ΒΡΗΤΕ ΑΓΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩ!

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

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ

100
121
199

ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0

22.222
2 2 .5 0 5
125
2 5 .7 4 9
24.444
22.199
2 2 .2 0 0
2 2 .3 1 4
41.353
23.619
23.364
23.376

S

«

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 ΑΘΗΝΑΙ ·· *

ΝΕΑ
Προιοντα
Η ε ο υ Ο Β ΑΕ βασισμένη σ το σ ύ γχρ ονο τεχνολογι*0
στημα των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών δημιούργησα
συνεργα σία με Ευρωπαίους τεχνικούς ένα ΝΕΟ φ ά σ μ α ο
είδη της. Κατασκεύασε και διαθέτει:
α) Το ΝΕΟ λ έβη τα κ α λ ορ ιφ έρ 8ΙΘΜ Ε (β α θμ ό ς

ΣΕΡΒΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

διάφορα μεγέθη για τσάντα
ταξιδιού οι ωραίες αυτές λ
ρειες που κάνουν το σύνολο.

χρησιμοποιήθηκε ήδη .n£.lC>z ! ( ,|j£;
κοί τάόποτελέσματαάπό τις
fj
ήταν κυριολεκτικό καταπΑτηκ
Γ
αλοπροσον
τρς είναιυι·.
^ ι
μεγάλο
προσόν της
είναι ότι. ^

Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΓΙΕΛΑΚΗ

Ρεκτιφιέ

Σ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ 1 ΙΑ Ρ Α Λ Α Β Η
3 Ν Ε Ω Ν Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Σ
Α Π Ο Δ Υ Τ . Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

ΛΑΟΣ

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

νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕ-

Πείρο. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

• Μ αντήλίζ χρωματιστές ολομέ
ταξες που δένουν με χάρη στο λαι
μό.
• Γυαλιά του ήλιου μικρότερα
σπό άλλοτε, με σκελετούς χρωματι
στούς και ανασηκωμένους στις εξω
τερικές γωνίες τους.
• Τσάντες ψάθινες με φυτίλια
χρωματιστά.
• Βραχιόλια καρρώ με έντονες
αντιθέσεις.
• Βεντάλιες που ξσναγύρισαν
στην μόδα και κρεμιούνται μάλιστα
και από τον λαιμό.
• Κολλιέ από ψηλές χάντρες
χρωματιστές που μπαίνουν κοντά
> κοντά στο λαιμό.
• Τσάντα και παπούτσια ασσορτί
σε ωραίο συνδυασμό άσπρο γκρι
σιέλ. Παπούτσια σε στύλ γόβας με
πολύ χαμηλό τακούνι.
• Μπουκαλάκισ για άρωμα σε

ΚΑ Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Λογιστών, Γραμματέων, Στε

TELEFUNKEN

Κάτι άλλο για το καλοκαίρι

A ttV U O tpC U ena

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Λριθμ. άδειος ιδρύσεως 2 6 08/81
Αριθμ άδειος λειτουργίας Φ.ΑΦ./139-82

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΒΕ Αφοί

Η καρδιά του κτυπούσε σταθερό
στηνσυχνότητα των ελπίδων του
(κόσμου
κι η ψυχή του πονούσε βαθειό
τη σκλαβιά των ανθρώπων του
(Νόμου.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

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

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Η απόλυτη απορρόφηση
του ατομικού μας Εγώ
μέσα στον Λυτρωτή Χριστό
είναι του μεγαλείου το μεγάλο
(μυστικό

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στην εθνική ο δ ό ακολουθή σαμ ε για κάμποση ώρα ένα 0UT®*5!T
το με μια μάλλον πολυμελή οικογένεια. Κάθε λίγο, από το παρόθιι
ρο του αυτοκινήτου έβγαινε ένα χέρι και κάτι π ετούσε. Πρώτ° £
δαμε να εκτοξεύονται φ λούδ ες από φρούτα, ακολούθησαν κύη*λλ<*
παγω τού, ένα πλαστικό κουτί, χαρτομάντηλα, μια κονσέρβα πορ’°
καλάδσς. Τ ελευταίος άδειασε ο μπαμπάς το τασάκι του αυτά«'"'
του. Πείραζε όλα αυτά τα αντικείμενα να τα είχαν βάλει σε μιο®01*
κούλα και να τα πετούσαν, α φ ού γύριζαν στο σπίτι τους:
Μια και σ ε λίγες μέρες θα πάρουμε όλοι πάλι τους δρόμοιΚ Γ
τις ακτές και τις εξοχές, θ έλω να επ α ναλάβω μερικά πράγματα, π»“
δεν θα βα ρ εθ ώ να τα θυμίζω κάθε τόσ ο: Είναι πολύ επικίνδυνο
κάθεστε στην επισφαλή μπροστινή θ έσ η , αν κρατάτε παιδάκι
γόνατά σας. Αν δεν έχετε ειδικό καθισματάκι, καθήστε μαζί τοο κ0
σεις πίσω.

0 άνθρωπος μόνος χωρίς Θεό
δεν έχει μεγαλείο κοι σκοπό
και μόνο η αφιέρωση
σ υπεράνθρωπη Θεία Αποστολή
δίνει νόημα και κατα
(ξίωση
σε κάθε ανθρώπινη ζωή.

Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27 82 0

Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.

mwxemexths

Με τη ζωή του δίδαξε πως:
Καθ εφήμερο κι' επίγειο
μοιάζει με το σφυρί
που χτυπώντας την πέτρινη μοίρα
δημιουρνε! τον Θείο σπινθήρα.

2

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

1982

Ραδιοταξί

62.5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.431
Εθνική Τράπεζα
24.1 4 1 -2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Ιπποκράτους
26.920
ΠΑ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
ΜωραΤτη
23.350

σ η ς 90% - 93% ).
β) Τον ΝΕΟ Ηλιακό Θ ερμοσίφ ω να Αμερικάνικης
λόγιας (αλουμίνιο χαλκός) και τα Κεντρικά Ηλ·0^
συστήματα, ειδικά για την παραγωγή ζεστού
χρή σεω ς σε μεγάλες εγκαταστάσεις (ξενοδοΧ£Ι
πισίνες, Ν οσ/μεία) και,
γ) Το ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ σύστημα θέρ μ α νση ς, σ ύ μ Φ ^
με τα Γερμανικά Πρότυπα.

β Ο υ ίΙβ Α.Ε.
Σ. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μ. Καρακωστή 7 Βέροια τηλ. 2 7 2 6 7

7θ<

Αρχισε χθες
η διάσκεψη
κορυφής
των «δέκα»
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 28 (ΑΠΕ)
Ο πρωθυπουργός c. Ανδρέσς
Παπανδρέου, έφθαοε σήμερα στις
Βρυξέλλες, βτις 11 ,*5 το πρωί
(τοπική ώραΙ για να παραστεί στπ
διάσκεψη κορυφής των αρχηγών

Σοβαρός
τραυματισμός
65χρονης
Βόρειό τραυματίσθηκε χθές το
πρωί στη διασταύρωση των οδών
Στρατού και Θεο/νίκης (στη θέση
Κύπρος) στη Βέροια η 65χρονηΕυδοξία Γκιουλέκα, όταν παρασύρθηκε κατά τη σύγκρουση I X. αυτοκι
νήτου με μοτοποδήλατο.
Συγκεκριμένα λόγωυπερβολικής ταχύτητας του IXE ΝΒ 6 3 9 9 με
οδηγό τον Θεσσαλονικιό Γεώργιο
ΣιντρΙδη και λόγω παραβιόσεως της
προτεραιότητας του από το μοτοπο
δήλατο 01 3 1 14 με οδηγό τον
Βεροιώτη Κ ω ννο Σεχερλή. προκλήθηκε σύγκρουση με αποτέλεσμα να
τραυμστισθεί βαρειά η πεζή Ευδο
ξία Γκιουλέκα και ελαφρότερα ο
οδηγός του μοτοποδηλάτου.
0» τραυματισμένοι μετσφέρθη«ον στο Νοσοκομείο Βέροιας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Τρικάλων Ημοθίας διακηρύττει άτι
προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνι
σμό δ ί ενσφραγίστων προσφορών
εκπτώσεως σε ακεραίας μονάδας
επί τοις εκατόν των τιμών tou τιμο
λογίου άνευ ορίου δια την ανέγερσιν «οινο οκού καταστήματος Τρικά
λων.
Ο διαγωνισμός Θο διενεργηθεί
την 7ήν Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και
αηδ ώρας 11 π.μ. έως 1 μ μ εις τα
γραφείο της Νομαρχίας Ημαθίσς
(Τ.Υ.Δ Κ I ενώπιον της αρμόδιός
»πττρσπης διαγωνισμού.
Η διενέργεια ταυ διαγωνισμού
κα· η εκτέλεσις του έργου διέπονται
από πς διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
ως και του άρθρου 195 του Ν
10 65 /8 0 Δημ. και Κοιν. κώδικα
καθώς και από το άρθρο 8 οπό
1 7 -5 -1 9 5 9 Β.Δ.
Ο προϋπολογισμός του έργου
«Κατασκευή κοινοτικού καταστήμα
τος Τρικάλων» ανέρχεται στο ποσό
*ων 8 ΟΟΟ ΟΟΟεκατομμυοίων με
Οριο πληρωμών για το έτος 1982
ποσού 3 .0 0 0 0 0 0 εκατομμυρίων
κσι θέλε» περατωθεί εντός 8μήνου
Εις την δημοπρασίαν γίνονται
δεκτοί εργολάβοι ή τεχνικοί εταιρείοι που έχουν πτυχίο Α' τύξεως
δια οικοδομικός εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι
προκειμένσυ
να
συμμετόσχουν
στον διαγωνισμό πρέπει απαροιτήτως να καταβάλουν εγγυητική εττι-.
στολή ποσού δραχμών (160.0001
χιλιάδων ανεγνωρισμένης τραπέ<ης
Επίσης θα υποβάλλουν φάκελλθν περιέχοντα την προσφοράν επί
της οπο·σς προσκσλάτπι χορτόσημο
του
ΤΣΜΕΔΕ
οναλόγως
του
πρ/σμού του έργου.
Λεπτομερείς πληροφορίες οι
• νδιπφίΟόμεναι διτνανται γα πά-

ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟ ΣΜ Ο

« Ν ί κ η ή θ ά ν α τ ο ς » A é v e ο ι Π α λ α ισ τ ίν ιο

ΒΗΡΥΤΟΣ 28 (ΑΠΕ του ανταπο
κριτού μας)
Απόλυτη ηρεμία επικρατεί στη
Βηρυτό, μια ηρεμία, όμως που προμηνύει θύελλα.
Ό σοι αναμένουν τους Ισραηλινούς να εισέλθουν στη Βηρυτό,
ενώ πολιτικοδιπλωματικοί παρατη
ρητές υποστηρίζουν πως μέχρι το
βράδυ, θα πρέπει ν' σρχίσει η
Ισραηλινή εισβολή Και ενώ στη
δυτική Βηρυτό όλοι προετοιμάζον
ται για την αντιμετώπιση των
Ισραηλινών, στην ανατολική Βηρυ
τό η ζωή συνεχίζεται, όπως και πριν
Θεωρείται βέβαιο, πως ο πρωθυ
πουργός του Λιβάνου, κ. Ουζόν.
που, ως γνωστό, παραιτήθηκε θ
αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά
του, προκειμένου, όπως δήλωσε να
βοηθήσει στην αποτελμάτωση του
πολιτικοδιπλωματικού αδιεξόδου.
Στο μεταξύ τα ειδησεονραφικά
πρακτορεία μεταδίδουν τα εξής για
την συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή
στο Λίβανο.
ΒΗΡΥΤΟΣ: Εκπρόσωπος της
«Οργανώσεως για την απελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης», διέψευσε
σήμερα τις δημοσιογραφικές πλη
ροφορίες που φέρουν Λιβανικές
κυβερνητικές πηγές να δηλώνουν
ότι οι αντάρτες του «ΡίΟ» είναι
έτοιμοι να καταθέσουν τα όπλα, εαν
οι ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν
σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τις
θέσεις τους γύρω από την περικυ
κλωμένη Βηρυτό.
«Η απόφαση της ηγεσίας του
«ΡίΟ» είναι να παραμείνει σταθερή
και να πολεμήσει μέχρι τη νίκη», ε ί
πε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι
οι πληροφορίες για το αντίθετο
αποβλέπουν αποκλειστικά στο να
κλονίσουν το υψηλό ηθικό του
Λιβάνου και του Παλαιστινιακού
λαού και της ακλόνητης αποφάσεώς
τους νο πολεμήσουν.
Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος ε ί
πε ότι το «ΡΙΟ», θο συνεχίσει νο
μάχεται κοι να αντιστέκεται στην
κατοχή, και κατέληξε.
«Η απόφασή μας είναι μια. Νίκη ή
ραυν από τα γραφεία της Νομαρχίας
μαρτυρικός θάνατος»
Ημαθίας (ΤΥΔΚ) και από το κοινοτι
Εξ άλλου σε συνεντεύξεις που
κό γραφείο κατά τας εργασίμους
έδωσε το Σαββατοκύριακο ο ηγέτης
ημέρας και ώρας
της οργανώσεως γιο την απελευθέ
Τρίκαλα τη 23 Ιουνίου 1982
ρωση της Παλαιστίνης κ. Γιασέρ
Ο πρόεδρος
Αραφότ τονίζει ότι θα συνεχίσει τον
της Κοινότητας
αγώνα και ότι απορρίπτει «πλήρως»
Ν. ΚΟΛΙΟΣ
το να ποραδωθεί και να εγκαταλείψει τη Βηρυτό.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Στη συνέντευξη, που έδωσε στο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
διοικητικό κέντρο της ΡίΟ στο
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Φαχάνι κοντό στο στρατόπεδο
προσφύγων της Σάμπρα. προς τον
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ανταποκριτή της βρεταννικής εφη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
μερίδας «Γκαρντιάν», ο κ. Αραφότ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
είπε ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
1 9 82 -198 3
Εάν οι ΙσραηλινοΙ αποφασίσουν να
πολεμήσουν μέσα στη Βηρυτό οι
Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελ
Παλαιστίνιοι «θα τους αντιμετωπί
μάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για
σουν σε κάθε δρόμο σε κάθε
την εισαγωγή μαθητών στο διάφο
σημείο».
ρο τμήματα των Εκπαιδευτηρίων
Συνεχίζοντας ο κ. Αραφότ δήλω
Βασικής Εκπ/σεως:
σε ότι 2 00 0 άτομα, από τα οποία το
α) Για το ενιαίο ΞενοδοχειακόΕστιατορίκόΤμήμα,μονοετούς 95% είναι πολίτες σκοτώθηκαν
κατά την επίθεση της Παρασκευές
φοίτησης, 700 μαθητών και
και ότι το σύνολο τω ν θυμάτων πς
των δύο φύλων,
τρεις τελευταίες ημέρες πριν τη
β) Για το Μαγειρικό Τμήμσ.
συνέντευξη φθάνει τους 4.000.
διετούς φοίτησης, 90μαθη0 κ. Αραφότ δήλωσε ότι «είναι
τών και των δύο φύλλων
έτοιμος να προσφέρει αποκλειστικά
γ) Γιο το Τμήμα Τήρησης
στους Λιβανέζους κάθε συμφωνία
Λογ/σμών Πελατών Ξενο
δοχείου μονοετούς φοίτη που επιθυμούν, συγκεκριμένα για
την ασφάλεια των πολιτών
σης
Ερωτηθείς εάν οι Αμερικανοί ε ί
Π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς δ ί
ναι διατεθειμένοι να έχουν στενών ο ν τα ι σ τ ο γ ρ α φ ε ίο 2 τη ς Δ/νσεως
τερες επαφές με το ΡίΟ ο κ. ΑραΕ σ ω τ ε ρ ικ ώ ν τ η ς Νομαρχίας
Φάτ απάντησε. «Ασφαλώς. Ο ΙΑμερικανός απεσταλμένος) Φιλίπ ΧαμΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
πΐμπ δεν είχε συνεννοήσεις με φαν
τάσματα». Συνεχίζοντας είπε ότι δε
Κ α τόπιν αποφάσεως του Δ/κού
συναντήθηκε προσωπικά με τον κ.
Σ υ μ β ο υ λ ίο υ το υ Σ .Δ .Π Χ Μ απεφαΧαμπίμπ αλλά ότι επρόκειτο νια
σίσθη όπως διενεργηθούν οι προα«άμεση επαφή μέσω τρίτου».
νιογικές εξετάσεις τω ν διαιτητών
0 Παλαιστίνιος ηγέτης εξέφρασε
από Δ προς Β’ και από Β προς Α ε 
επίσης τη γνώμη ότι ιιδιερχόμεθα
ρασιτεχνική κατηγορία στις 4-7-82
καιώρα 10 00 π.μ. εις ία νραφεία μια στρατηγική καμπή στην περιοχή
των Αράβων» και πρόσθεσε «Όλο
το υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ .

κρότων και κυβερνήσεων των δέκα,
η οποία αρχίζει τις εργασίες της σή
μερα το απόγευμα
Εκτός από τις δραματικές εξελί
ξεις στο θέμα του Λιβάνου, οι δέκα
κοινοτικοί ηγέτες θα ασχοληθούν
ασφαλώς με το θέμα της παραιτήσεως του αμεοικανού υπουργού
Εξωτερικών κ. Χαίηνκ. που, ήδη,
στις Βρυξέλλες κρίνεται και χαρα
κτηρίζεται σαν σκλήρυνση της αμε
ρικανικής πολιτικής απέναντι στην
Ευρώπη.
Ειδικότερα με τις σχέσεις ΗΠΑ
κοινοτικής Ευρώπης η ευρωπαϊκή
επιτροπή έχει ετοιμάσει μια συνολι
κή έκθεση που καλύπτει το τελευ
ταία γεγονότα Δηλαδή το εμπορικό
εμπάρνκο με ΕΣΣΔ το πρόβλημα
του Χάλυβα (εμποδίζονται οι κοινο
τικές εισαγωγές στην Αμερική) και
οι εξαγωγικές πιστώσεις (στα πλαί
σια του οικονομικού «πολέμου»
ΗΠΑ - ΕΣΣΔ).
Υπενθυμίζεται πρόσφατη δήλω
ση του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Τόρν, ο οποίος είπε ότι
ο· φιλικές σχέσεις ΗΠΑ ΕΟΚ δεν
μπορούν να τεθούν σε αμφισβήτη
ση αλλά, πάντως, η συμπεριφορά
των ομερικανών σε ορισμένα θέμα
τα είναι τυπικά και ουσιαστικά απα
ράδεκτη.
Σημειώνεται
ότι
αναμένεται
παρέμβαση του 'Ελληνα πρωθυ
πουργού κ Ανδρέα Παπανδρέου για
τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί
στο ελληνικό μνημόνιο και στις σχέ
σεις Ελλάδος με την Κοινότητα.

Διακηρΰ^ας
•Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθμ Πρω ί 671

Ε:ιδιΗΣElΙΣ

Οι ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι μ π ο ρ ο ύ ν να
υποβάλουν
α ίτη σ η
σ υ μ μ ε το χ ή ς
ό τα ν Σύνδεσμο.
Ε« της Διοικήσεως Ι.Δ.Π.Κ.Μ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

0 Ο,Τ Ε A Ε προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα των μορίων, γιο την ανά
δειξη τνοδοχου του έργου τοποθετήσεως ιου Αστικού Δικτύου
Κέντρο») ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΗΜΑΘΙΑΣ) Προϋπολογισμού
1.1781736δρχ
0 διαγωνισμός Οα γίνει στην Βέροια κα> την 9-7-82 και α
αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος Εμπειροτέχνες Εργολάβοι και
ΕΔ Ε Α και άνω Τάξεως.
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ή
τους νόμιμο εξουσιοδοτούμενους εκπροσώπους των από 12.00
»ως 12 30 π.μ της ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Επιτροπή
των ως όνω πόλεων.
Ενημέρωση επί της μελέτης του έργου και παραλαβής *ων τευ
.ών θα γίνετοι σιους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες
«οι ώρες μέχρι τΡ*ις <3ι ήμερες πριν από τον διαγωνισμό στο γρο
»»ίά ιω ν Τεχνικών Υπηρεσιών 0 Τ.Ε στην Βέροιο (Μητροπόλεως
6 0 4«ς άμοιρος γροφ 20 τηλέφ 288991
Εγγύηση συμμετοχής 3% επί tou συνολικού προϋπολογισμού
' η «ι*τφο|«άς

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ

Εικόνα «Α ποκαλύψ€ως» στη Βηρυτό
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Α παγιδενμένα ιά βόμβες καί
μνατηριώόεις εκρήξεις οε χτίρια όλοχληρώνοτψ την είκόνα της χαταοτροηής οτή Δυτική
Πηρντδ χαϋώς τα ισραηλινό αεροσκάφη 6ομ·
βαρύίζουν, τώρα, μ ί προκηρύξεις την πόλι.
τσ αμερικανικά συμφέροντα θα
επηρεοσθούν κατό τον ένα ή τον
άλλο τρόπο από τη μάχη αυτή.
Κανείς στον Αραβικό κόσμο δεν
μπορεί να παραδεχθεί ουτή τη
γενοκτονία των Λιβανέζων και των
Παλαιστινίων»
Εξ άλλου, σε παρόμοιες δηλώ
σεις του προς τον ανταποκριτή του
πρακτορείου «Ηνωμένος Τύπος» ο
κ, Αραφάτ αφού είπε ότι η Ουόσιγκτων και η Ιερουσαλήμ του ζήτη
σαν τα αδύνατα δηλαόή πλήρη
παράδοση και αποχώρηση από το
Λίβανο, στην ερώτηση τι προσφέ
ρουν οι αμερικανοί απάντησε.
«Μας λέγουν να ενκαταλείψουμε
τη Βηρυτό πηγαίνοντας οπουδήπο
τε. Δεν ενδιαφέρονται νια το που.
Μας προσφέρουν τη λύση της
παραόόσεως και σ' αυτό απαντώ
κατά τρόπο απερίφραστο Δε γνω
ρίζουν τη νοοτροπία των Παλαιστι
νίων. Θα πεθάνω στο αρχηγείο μου
υπερασπιζόμενος τον εαυτό μου κοι
την υπόθεση γιο την οποία ανωνίσθηκα».
Ο κ. Αραφάτ αρνήθηκε να πει
εάν η μάχη για τη Βηρυτό, έδρα του
ΡίΟ θα σημάνει το τέλος της μποθέσεως των Παλαιστινίων όπως
αντιπροαωπεύθηκε σπό τη γενιά
του.
Είναι ο πιο μακροχρόνιος Αραβο
Ισραηλινότ πόλεμος από το 1948.
Συνεχίζουμε να μαχόμαστε εναντίον
αυτού του Αμερικανό - Ισραηλινού
στρατού» είπε.
Στη συνέχεια ο κ. Αραφάτ αναΦερόμενος στους Αμερικανούς είπε.
«Δεν γνωρίζω πως σαν άνθρωπος,
α Φιλίπ Χαμπίμπ μπορεί να παραδε
χτεί αυτή τη γενοκτονία κπθήμενος
στο λόφο του στη Μπλάμπντα
(όπου το προεδρικό μέγαρο στην
Ανατολική Βηρυτό) απολαμβάνον
τας τη θέα, ενώ χιλιάδες γυναίκες
και παιδιά βρίσκονται μέσα στο χώ
ρα της σφαγής. Πως μπορεί να το
ποραδεχθεί αυτό σαν άνθρωπος.
Δεν μιλάω γ'° θέματο πολιτικής
αυτή τη στιγμή».
0 ηγέτης των Παλαιστινίων είπε

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΜΙΜΗΣΗ
Συνεχεία αιιο την 1η
Λως π» μ ισ ο ο ίίικ ι φυιω ραι ταλέν. τψν. θα μίκραινε το κύμα της αστυ
πλαίσια των «Ημαθιώηκων».
Είναι λοιπόν να μη θαυμάσεις φ ιλία ς και θα νεννιωνταν μ«γαλύτε
ρες ελπίδες ν α να περισώσουμε
το θαυματουργό έργο 3-4 πρωτα
γωνιστών και λίγων, άλλων συμπα ■«τον ιδιρίτεμρ χαρακτήρα ίου λαού
μας το προζύμι ίου λαϊκού μας
ραστατών και βοηθών,
πολιτισμού και ιων ελληνικών
Τελειώνοντας σκέπτομαι, γένιποραόόσεων ώστε νο μη χαθούμε
κεύοντας την εξεταζόμενη περίπτω
στα απέραντο χωνευΓήρι της παμ
ση, πόσο πολύπλευρα ωφέλιμο θα
Φόνου καταναλωτικής κοινωνίας
ήταν 6ν το Κράτος έστρεφε καίρια
μας και στο στίβο της άμιλλας των
Γη φροντίδα του στην εκπολιτιστική
πολιτισμών της Ευρώπης.
ανάπτυξη των χωριών Αν το ενδια
φέρον του εκδηλωνόταν έμπρακτα
Οσο νωρίτερο το καταλάβομε
προγραμματισμένα, συντονισμένα
τούτο, τόσο αργότερο θα αλλοιωθεί
η θο αλωθει η ελληνικότητά μας,
και πιο ουσιαστικά, βοηθώντας υλι
χώρια που έτσι θα σταματήσει και η
κό και ηθικά τέτοιες προσπάθειες
υπογεννητικότητα, η οποίασχετίζεσαν ιης Ράχης ΙΡαχιάς) Και από την
άλλη
μεριά
συλλογίζΟΜΟίπάσα
τοι και με την αστυφιλία
Περιπτώσεις λοιπόν σαν της
πράνμοταθα άλλαζαν και πόσο
Ραχιός διασκεδάζουν τους Φόβους
καλύτερη θα ήταν η κατάσταση, άν
και φτερουνίζουν τις ελπίδες μας,
οι πολίτες, οι κάτοικοι μιας πόλεως.
ν ο τί δεν είνόι συνηθισμένο γεγο
ενός χωρίου ή. ακόμα, και οι συνκάιοικ.οι μιάς πολυκατοικίοςάφηνάν
νός μιά μικρή ομάδα χωρικών
κατά μέρος τις φιλολογικές μεγαλοανθρώπων (δημόσιων, κοινοτικών
στομίες. ιην «ωφυόελφική» ή «ετσιλειτουργών και απλών πηλιτών) να
θελικί)» όώθεσύ τους α νοΜ ο ιήικατορθώνει να ρρουα^εΙ κω νο
πιι.ι{ίΑηυοιίζει.με τ.ι έργο 1ης τ<>ιις
ΐ'ώνοντάν >α· δράΟ'ΊΔ'οποιούντον
‘ οι ίδιοι. Φάτε να έμπαινε-τέρβά
σποπλόδοξτιυς. και νά καλέ! υπο
χρεώνει Ολους Ικαι ιδιαίτερο το
στην εσφαλμένη νοοτροπία τους να
Κράτοςι ναβοηθήσουν, όπωςέκαεναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους
μσν κιόλας μερικοί επώνυμοι και
στο Κράτος στον δήμο και στην
κοινότητα Τότε θα είχαμε, οοφαανώνυμοι απλοί πολίτες.

Η ΙΙΟ Λ Ι nob έοφυζε άλλοτε από ζωή Ονυίζει τώρα oxi/vrj « Ά πόκαλ ίγ ε ως». Πτώματα
στους δρόμους, χτίρια πον φλέγονται καί άνδρωποι που τρέχουν νά οωϋονν. δείχνει όλη
την τραγωδία της νεκρής πολιτείας.

ότι μπορεί να προβεί σε παραχωρή
σεις μόνο προς τους Λιβανέζους,
«Δεν έχω την ανάγκη να προσφέρω

στους Αμερικανούς οτιδήποτε».
Πορά την πλήρη έλλειψη βοή
θειας από τον Αραβικό κόσμο, τον
οποίο αρνήθηκε να επικρίνει, ο κ.
Αραφάτ είπε ότι είναι αισιόδοξος και
ότι η Ισραηλινή εισβολή αποτελεί
«τη στρστηνικΓ, καμπή στην περιοχή
των Αράβων».
ΤΕΛ ΑΒΙΒ. Στο μεταξύ σχολιά
ζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον
Λίβανο, ο ραδιοφωνικός σταθμός
των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ
υποστήριξε πως η ηγεσία της
«Οργάνωσης για την απελευθέρω
ση της Παλαιστίνης» προετοιμάζει
το έδαφος για ένα διακανονισμό της
κρίσης, παρ' όλο που αρνείται πως
ένας τέτοιος διακανονισμός είναι
δυνατό να πραγματοποιηθεί βάσει
των Ισραπλινώ όρων.
0 σχολιαστής του Ισραηλινού
ραόιοφώνου υπογράμμισε πως αν
και δεν υφίσταται αλλαγή στην επί
σημη θέση της «Ρί_0». όαον αφορά
τους όρους κάτω από τους οποίους
θ αποδεχόταν ένα διακανονισμό
στον Λίβανο, είναι σημαδιακές οι
κατ
επανάληψη,
«ανεπίσημες»

δηλώσεις.
ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ
ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΡΗΓΚΑΝ
Τηλεγράφημα του Γαλλικού πρα-

01 Ι σ ρ α η λ ιν ο Ι βομβάρδισα»
χθες μέ... -προκηρύξεις την Δο
τική Βηρυτό με τΐς όποιες κα·
Χούβαν τούς Παλαιστίνιους καί
•τό» άμαχο -πληθυσμό νά έγκαταλείφουν την ττόλι.

Εβραίοι καταδικάζουν
την εισβολή στο Λίβανο
ΑΘΗΝΑ. 28 (ΑΠΕ)
Οι
Έλληνες
προοδευτικοί
Εβραίοι εξέδωσαν την εξής ανακοί
νωση:
«Εμείς Έλληνες προοδευτικοί
Εβραίοι, σαν Έλληνες πολίτες .ανε
ξάρτητα του εβραϊκού μας Θρησκεύ
ματος προβληματιζόμαστε για το
διεθνή γεγονότα σαν αυτό του
Λιβάνου και έχουμε τοποθετηθεί
ήδη σαν άτομα στους χώρους και
φορείς που όρούμε επαγγελματικά,
κοινωνικό κοι πολιτικά.
Δηλώνουμε εδώ και πάλι τη
συμπαράσταση μας στον παλαιστι
νιακό λαό που υφίσταται πολύνε
κρους διωγμούς (1970. Από την
Ιορδανία του Χουσείν (μαύρος
Σεπτέμβρης). 1976. Από τη «σύμ
μαχο» Συρία και τέλος σήμερα από
τα στραστεύματα εισβολής του

Δανιήλ
Εμμανουήλ,
Σόφη
Χατζή. Ιλάν Σολομών.Βίκτωρ Μιξάν.
Τζούλιο Πολίτου, Ρίτα Μορδώχ.
Β Λ. Στρατιώτης Σαμουήλ Γαβριηλίδης. Ισαάκ Γαβριπλίδης Ευθυμία
Τωβίλ Σάμος Τωβίλ, Ιωσήφ Σολο
μών. Η. Ν. Στρατιώτης Εφη Αβδέλα,
Β Α.
Στρατιώτης
Οντέττα
Βαρών. Ινό Μπεραχάς Ά ρης Εμμα
νουήλ, Τζέφρης Μπαλέστρα. Τούλα
Μάτσα. Λώρα Σολομών. Ράσελ
Μπαλέστρα. Μάκης Μάτσας (Ιωάν
νινα), Σολομών Ντετσαβές Αλίς
Αελιών Ίντα Φλωρεντίν, Τόνης
Φλωρεντίν, Αριέλλα Άσερ.Λεώ ν
Σαμπόχ.

«τορειου από το Τελ Α βίβ α ν ο φ έρ ε
όπ ο παραιτηθείς α μ ερ ικα νο ί
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. κΧαίηνκ. είχε μεταπείσει το ν π ρόε
δρο Ρήγκαν κατό τα τέλη της περοσμένης εβδομάδας να στείλει «έν°
εξαιρεπκά αυστηρό μήνυμα» στον
Ισραηλινό πρωθυπουργό, κ. Μπεγκιν. μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφω
νικός σταθμός του Ισραήλ, επικα
λούμενος «εξουσιοδοτημένες π η ν ε ί
της Ιερουσαλήμ».
Κατά τον ραδιοφωνικό σταθμά
το μήνυμα tou κ. Ρήγκαν πληροΦ0"
ρούσε τον κ. Μπέγκιν όπ οι αμερ'"
κανοί δεν μπορούσαν πλέον νο
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τϋ
Ισραήλ, λόγω του πολέμου στο Λί
βανο
Ο αρχηγός του Λευκού Οίκου εί
χε γράψει, επίσης στον Ισραηλινό
πρωθυπουργό, ότι «θα πρέπει ν°
λάβει υπ όψει του το εξαιρετικά
δυσμενές κλίμα που επικρατεί στην
κοινή γνώμη του Ισραήλ και που
δημιουργήθηκε από πς δημοσιο
γραφικές πληροφορίες και τις σκη
νές που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά
δίκτυα». _____________

i ΤΑ ΤΣΙΦ ΛΙΚΙΑ
ΣΕ ΑΚΤΗ ΜΟΝΕΣ
Συνέχεια από την 1π
ιταιριστικού μεγάλου φυτωρίου που
θο οποτελέσει την βάση της φστωριακής μας υποδομής και θα βοοβό"
οε αφάνταστα την προσπόθειπ
εκσυγχρονισμού της δενδροκομίοί
μας.
Μέχρι τη δημιουργία το υ ς vQ
αναθεωρηθεί η σημερινή όιοόικοσία ελέγχου της εισαγωγής πολλα
πλασιαστικού υλικού, με τη θ έ σ π ισ η
παράλληλα εθνικών προδιαγραφών
Το υλικό που εισάγεται σήμερα εί
ναι αμφίβολης πιστότητας και κλη
ρονομικής καθαρότητας.
•
Να αξιολογηθούν τα σημεΡ'νά δεδομένο, της επιστήμης της
τεχνολογίας της εθνικής μας εμπει
ρίας. των προοπτικών τηςεξωτερικής και εσωτερικής αγρράς και να
στραφούμε άμεσα σε μιά προσπά
θεια εκσυγχρονισμού της δένδρο*
καμίας μας με την καθιέρωση σύγ
χρονων συστημάτων και μορφών
εκμετάλλευσης, (χαμηλόκορμα σχή
ματα. ομαδικές εκμεταλλεύεις σύν
θετες γεωργικές επιχειρήσεις μ ί'
θοόοι απλοποίησης προβλημάτων
άρδευσης, φυτό προστασίας κολλιεργηπκών εργασιών κ.λ,π.
•
Εκσυγχρονισμός των σηΜ*'
ρινών εγκαταστάσεων διαλογήί «αι
συντήρησης -ων καρπών, γιο ι 717
αξιοποίηση της παραγωγής, ο10''
χεία στα οποίο υστερούμε τρομερόΗ σωστή διαλογή - τυποποίηση τ ° υ
προϊόντος συνδυασμένα με την δ ια 
τήρηση σε σωστούς ψυκτικούς χ ώ 
ρους και την ποιότητα του σ υ ν τ η ρ η 
μένου καρπού είναι η ουσιαστικότε
ρη προϋπόθεση για την ανάπτυξη
των εξαγωνών μας (μήλα, αχλάδια.
κ.λ.π.1.
•
Οργάνωση της εμπορίας των
οπωροκηπευτικών σε ένα ενιαίο
φαρέα εμπορίας τόσο για την εσω
τερική αγορά, όσο και για την εξω
τερική.
•
Πλήρης διοικητική αποκίντρωσις του υπουργείου Γεωργίαί
σε επίπεδο νομού β ευρύτερΠί
περιφέρειας για την αποδοτικότερη
λειτουργίο της διοίκησης και την
καλύτερη εξυπηρέτηση του γεωρνού και των Γεωρνικών Επιχειρή
σεων.
•
Πιό χαμηλότακα δάνεια τη ί
ATE για γεωργική ανάπτυξη
•
Η ασφάλιση του ΟΓΑ ν°
επεκταθεί σε όλα τα στάδιο
παραγωγής-

Σοβαρές ζημιές
από πυρκαγιές

Ισραήλ).
Πιστεύουμε ότι τοπρόβλημα
της Παλαιστίνης και των λαών της
είναι πολυδιάστατο και δεν λύνεται
ΑΘΗΝΑ 28 ΙΑΠΕ)
με αφορισμόύς ή φραστικές καταδί
Δασική έκταση 700 περίπου
κες, πολύ δε περισσότερο, με την
στρεμμάτων και 700 ελαιόόενδρα
εισβολή Μπέγκιν που απαιτούμε να
κατεστρεψε τελικά η μεγάλη πυρκα
σταματήσει αμέσως,
γιά που εξερράγη το Σάββατο και
Ακόμα, αισθανόμαστε την ανά
κατεσβέσθη την Κυριακή στη θέση
γκη, με αφορμή την πληροφόρηση
Πεταλέα Βυθείου
της κοινής γνώμης από το μέσα
Πυρκαγιά εξεμρόνη από άγνω
μαζικής ενημέρωσης και τον τύπο
στη αιτία στο σπίτι του Ελευθ Λαϊ
γιο τα γενονότα στο Λίβανο, να
κού στη Μυτιλήνη Το πύρ κατε
δηλώσουμε ότι χρησιμοποιούνται
αβέσθη από την πυροσβεστική
άστοχα σπό μερίδα τους, αλλά και
υπηρεσία αφού όμως το σπίπείχε
έντεχνο οπό ακροδεξιές οργανώ
αποτεφρωθεί
σεις, σαν ταυτόσημες έννοιες οι
Πυρκανιά εξερρόνΊ στην αγροτι
όροι. Ισραηλινός (υπήκοος του κρά
κή περιοχή Μπακάρι Κοκαλιού Πρετους τουΙσραήλί
Ισραηλίτης
βέζης Αποτεφρώθηκαν 150 στρέμ
(Εβραίος το θρήσκευμα) Εβραίος ματα θαμνώδους εκτάοεως και 400
Σιωνιστής κ λ.π.
ελαιόδενδρα.
Η ταύτιση αυτών των εννοιών
Ο Κων. Θ. Κατσένος. 72 ετών,
οδηγεί στολαθεμένο για μάς συμπέ
ενώ προσπαθούσε νο κατασβέσει
ραπ μα όπ Οι πολιτικές και στρατιω·
υπέστη σοβαρό
τικές ενέργιςς tou , κράτους του ^ την πυρκαγιά
μέρη τού
χγκούμοτα
πε
6‘άφθρο
Ισραήλ της «υβερνήσής του. κοι
ο ώμο tût. ταυ
t
του διεθνούς σιωνισμού είναι αυτόΔιττκόστα στρέμματα σιτοκα λοματα α π οδεκτή απδ τουςΈβροίους
μιός κσι δπαώδους'ε κτάαε ως απο
της υφηλίου, ενώ είναι γνωστό ότι
τεφρώθηκαν από πυρκαγιά που
σημαντικό μέρος τους, μέσα και έξω
εξερράγη από άγνωστη αιτία στην
από το Ισροήλ αντιπθεται και τις
αγροπκή περιοχή Γιάνκο της κοινόκαταδικάζει έντονα.

τητας Γαλαρινού Χαλκιδικής.
Πυρκαγιά εξερράγη από άγν·*^
στη αιτία στη δασική περιοχή
Λαγκαδά
Αποτεφρώθηκαν
στρέμματο θαμνώδους εκτάσεωί·
Μεγάλη πυρκαγιά εξερράγη τ0
πρωί του Σαββάτου σε 92 βο ρί^10
γευάτα βενζίνη και πετρέλαιο, πού
ήταν αποθηκε υμένα σε υπαίθρ*0
περιφρονμένο χώρο του αεροδρο
μίου της Σκιάθου Τα καύσιμο κατο
στράφηκαν
ολοσχερώς.
ΆλΜί
ζημιές όεν προκλήθηκαν. Τα αίπα
της πυρκαγιάς παραμένουν άγν“ *'
στο Διενερνείται ανάκρισηΕξερράνη πυρκαγιά, από άγν“ *
στη απια το απόγευμα του ΣαβρΟ
του. στη θέση Κουκούλι Τσιριτ0®*
νης Ελασσόνος Το πύρ κατεσβ
οθπ αφού κατέστρεψε 300 στρίΜ'
μα τα θάμνων.
Στην αγροτική θέση. Γιόγκα
Εαλατιστπί,Χαλιόδικής. εξεόράγη τ
αποχειηιστοο ΣοΒβάτο;) οπο άγνω
στη αιτία, πυρκονιρ. που κοτέστρ*
ψε 35 στρέμματα σιτοκαλλιέρν*10^
και 117 στρέμματα με σιτοκολο
μιίς
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Α δέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Ν ομού

Ημαθίας

Ετος ιδρύσεως 1965
αρ. φύλλου 1965
Μητροπόλεως 72 - Τηλ. 23.137 ¡
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ 10

^>ΤΞ·

Διαμαρτύρονται έντονα οι κάτοικοι

Χ Α Ρ Ι Σ ΝΕΡΟ
ΣΤΗ Β Ε Ρ Ο Ι Α

Με καραμπίνα
τραυμάτισε
γιατί πείραξαν
την συνοδό του
ΚΑΒΑΛΑ 29 (ΑΠΕ)
Μαινόμενος και θέλοντας να
5Ρασπίθει την τιμή Γερμανίδας
υρίστριας που συνόδευε ο Πετ.
_ νράφος 25 ετών, στις 3 τα ξημε” *Ρβτα χθες, στη ντισκοτέκ «ΣαλίτΠί Νέας Περάμου, άρπαξε την
'°Ραμπίνα του και τραυμάτισε ελοτους Μαν. Γεωργούόη 27
^*ιν· Δημ. Θεοδοσιάδη 28 ετών
θ«οδ. Κουτσαρνιά 22 ετών. Λί°°0Ρνότερα. όταν επενέβη η αεπυ, . |ι'α σρόβαλαν αντίσταση και οι
Γεοσι€Ρβς.
Τελικό
συνελήφθηκαν
και
"αροπ ίμφθηκαν στο αυτόφωρο.

Στις περιοχές Εργοχωρίου-Σφαγείων
Σ ε ά σ κη μ η κ α τά σ τα σ η β ρ ίσ κο ντα ι ο ι κάτο ικο ι της

πΕριοχής Σ φ α γ ε ίω ν κα ι Ε ρ γο χω ρ ίο υ Β έρ ο ια ς από τη ν
π α ντελή έλλειψ η νερ ο ύ που π α ρ α τη ρ είτα ι εδ ώ και α ρ κ ε 
τές ημέρες.
Η κ α τά σ τα σ ή τους έγ ιν ε μ ά λ ισ τα α φ ό ρ η τη τώ ρ α μ ε
το ν τρ ο μ ερ ό καύσω να, α φ ο ύ δ εν έχ ο υ ν να πιούν έν α
π οτήρι ν ερ ό !
Όπως μας κατήγγειλαν αγα-

ΚΛΕΙΣΤΕΣ
01 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

τους.

Όλη τη βδομάδα
* ΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
‘Οείς ακόμη 24ωρες απεργίες
°Φάαιοε σήμερα το απόγευμα,
*0 από ολιγόωρη συνεδρίαση, το
^ λ ε σ τικ ό συμβούλιο της 0T0E.
_~ τ° μεταξύ το μεσημέρι έφθασε
Αθήνα ο γενικός γραμματέας
' τ ί διεθνούς Ομοσπονδίας Ιόιωτικαι Τραπεζικών Υπαλλήλων
!? £Τ) κ. Μάγερ μαζί με τον υπεύ’ uv° Τραπεζών της ΦΙΕΤ κ. Τζέπροκειμένου να μεσολαβήσει
7ην άρση του αδιεξόδου, στο
έχομν περιέλθει οι διαπραγ^ εύσ«ις OTOE διοικήσεων Τραw v. Σημειώνεται ότι ο κ. Τζένιγκς
^ ρ*Ρεινε τη προηγούμενη εβδομάδυο ημέρες εττην Αθήνα και
% συναντήσεις με τους υπουρ*Όβε· συντονισμού και ερνασίας
χ **·? και με διοικητές Τραπεζών,
την αναχώρηση του τότε, δεν
ύί καμμιά δήλωση σχετικό με το
°τέλεσμα των συναντήσεων,
ο ^ύρι0 οι ¿υο ξένοι θα συναντηΛ ν ύε
Ht τον
Iον uni
υπουργό Εργασίας κ.
J*' Κακλαμάνη ενώ μεθοδεύεται
την ΟΤΟΕ συναντήσεις με τον
'ϋΡγό Συντονισμού κ. Απ. ΛάζαΟη
ι<0' αμέσως μετά τον πρωθυ"ουΡΥό κ. Ανδρέα Παπανδρέου.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωφ Τής ΟΤΟΕ αύριο ο κ Μόγερ θα
γ ^σει σε συγκέντρωση απεργών
"0,Τεζουπαλλήλων. που είχε προ-

νραμματισθεί γιο τις 9 το πρωί από
την ΟΤΟΕ.
Τέλος οι διοικήσεις των Τραπε
ζών με επιστολή τους προς την
ΟΤΟΕ εκφράζουν για μια ακόμα
φορά τη διάθεσή τους για συνέχιση
του διαλόγου πάνω στις τεχνικές
λεπτομέρειες
εφαρμογής
του
ενιαίου μισθολογίου.

Στην αίθουσα του Πολεμικού
Μουσείου πραγματοποιήθηκε χθές
η ετήσια τακτική γενική συνέλευση
των μετόχων της Γενικής Τραπέζης
της Ελλάδος.
Την έκθεση των πεπραγμένων
του διοικητικού συμβουλίου της
Τραπέζης για τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως του 1981

Λ ΙΜ Ν ΙΩ Τ Η
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 5-Τ Η Λ . 2 0 .1 0 6 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Ημείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Μ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ

220
180
170
140

Σύμφωνα μ ε όσα ισχυρίζονται
αι κάτοικοι της περιοχής από τους
όύο αγωγούς που υπάρχουν τοπο
θετημένοι και φθάνουν μέχρι την
περιοχή τους ο ένας έχει νερό ενώ
α άλλος ύεν έχει ούτε σταγόνα. Το
ερώτημα, λοιπόν, που απευθύνουν
είναι: Αφού υπάρχει ο δεύτερος
αγωγός γιατί δεν τον υδροδοτούν,
ώ στε να μη ν παρουσιάζεται έλλειψη
νερού στην περιοχή;
Α ς σ ημειω θεί ότι και πέρσι είχε
δήμιουρ γηθεί το ίδιο πρόβλημα ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό και η εφημερίδα μας είχε κάνει σχε
τικό σχόλιο, χωρίς, όμως, νο δο θεί
καποισ λύση Η απάντηση - προφο-

ΣΕ ΑΝΟΔΟ Η
ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟ ’81

ΚΡΕΑΤΑ

μ π ρ ιζ ό λ ε ς
μ πούτι
σπάλα
Φ αλτσ έτα

νακτισμένοι κάτοικοι της περιο
χής αυτής, επανειλημμένα απευ
θύνθηκαν στους αρμοδίους του
Δήμου Βέροιας αλλά κανείς απ'
αυτούς δεν μπόρεσε να δώσει
λύση στο ζωτικό πρόβλημά

κ ο κ κ α λ ά κ ια
μόνο ψ αχνό
σ υκώ τι

100
260
120

Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα
Κ ρ έ α τ α μ ο σ χ α ρ ϊσ ια - κ ο τ ό π ο υ λ α - κ ο υ ν έ λ ια
ο ρ τ ίκ ια - δ ίσ κ ο ι α λ λ α ν τ ικ ώ ν

παρουσίασε στους μετόχους ο
πρόεδρος του Δ.Σ. αντιστράτηγος
ε.α. κ. Νικ. Παπαδάτος.
Ο κ. Παπαδάτος ανέφερε άτι τα
καθαρά κέρδη της Τραπέζης τον
περασμένο χρόνο έφθοσαν τα 249
εκατομμύρια δραχμές ενώ τα ακα
θάριστα έξοδά της από όλες τις δραστηριάτητές της έφθοσαν τα 4
δισεκατομμύρια 735 εκατομμύρια
δραχμές και τα μικτά της κέρδη 1
δισεκατομμύριο 597 εκατομμύρια.
Ο πρόεδρος της Γενικής ανέφερε
επίσης ότι ο ισολογισμός παρουσιά
ζει μια αύξηση κατά 25% σε σχέση
με τον προηγούμενο χρόνο και
πρόοθεαε ότι το ύψος του ισολογι
σμού στις 31 Δεκεμβρίου, 1981
έφθασε το 62 δισεκατομμύρια 175
εκατομμύρια δρχ. έναντι 49 δισεκα
τομμυρίων 7 76 εκατομμυρίων δρχ.
της αντίεττοιχης ημερομηνίας 1980.
0 κ. Παπαδάτος, είπε ακόμη, ότι
αύξηση παρουσίασαν τα διαθέσιμα
της Τραπέζης και οι χρηματοδοτή
σεις ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν
rtc. nnrrnmrô 40%
• c n u y u νυψ ςμ υμς vut> U ««S
στηριότητες της Τραπέζης είπε άτι
έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός
των καταεττημάτων με στόχο την
μεγαλύτερη διείσδυσή της στην
τραπεζική αγορά, την διεύρυνση της
πελατείας και την αποτελεσματική
συμβολή της στην ανάπτυξη της
Ελληνικής Οικονομίας.
Μετά την παρουσίαση του απο
λογισμού της Τραπέζης από τον κ.
Παπαδάτο απηύθυνε χαιρετισμό
προς τους μετόχους ο υφυπουργός
Εθνικής Αμύνης κ. Γ. Πέτσος.
Στην γενική συνέλευση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Οικο
νομικών κ. Δημοσθενόπουλος. σ τε
λέχη άλλων Τραπεζών και πολλοί
μέτοχοι της Γενικής Τραπέζης

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλ
λόγου Ηλεκτρονικών να προσέλθουν στις 7 Ιουλίομ 1982 στο κέγ-ί
τρο ΓΙασα - Κιόσκι στις 4 το από
γευμα σε έκτακτη συνέλευση γιβ
αρχαιρεσίες και λήψη θεμελιακών
αποφάσεων που αφορούν τον κλά
δο μας.
Η Διοίκηση

ρική - τωναρμούίων ήταν τότε οτι
κ σύντομα θα π σ ύ σ ε ι η ανωμαλία
αυτή». Όμως πέρασε ένας ολόκλη
ρος χρόνος και η κατάσταση α ν τί να
καλυτερεάσει χειροτέρεψε.

77 ΛΕΕΙ
Ο ΔΗ Μ Ο Σ
Χ θές το μεσημέρι ο «ΛΑΟΣ»
επικοινώνησε μ ε τον εκτελούντα
χρέη δημάρχου κ. Μιλτιάδη Μαυρίδη και του έθεσ ε υπόψη το σοβαρό
πρόβλημα και τις διαμαρτυρίες των
κατοίκων. Ο κ. Μαυρίόης είπε ότι
γνωρίζει καλά τα πρόβλημα και ότι
εκτός οπό την περιοχή Σφαγείων
και Εργοχωρίου πρόβλημα υπάρχει
- an την ίδια αιτία - και στην περιο
χή Προφήτη Ηλία.
Οπως τόνισε ο κ. Μαυρίόης η
έλλειψη νερού οφείλεται στο ότι
μάλλον οι παληοί αγωγοί του
δικτύου είναι βουλωμένοι και στο
γεγονός ότι ο καινούργιος αγωγός
που ξεκινά από το Μαυροόένόρι και
πρόκε.ται να ενισγύαει την υδροόό
τηση των περιοχών αυτών δεν έχει
συνδεθεί ακόμη στην πηγή, Η σύν
δεση καθυσ τερεί για καθαρό τεχνι
κούς λόγους και κυρίως οπό έλλει
ψη των απαραίτητων υλικών και
εξαρτημάτων.
Εκείνο, πάντως, που τονίστηκε
από τον κ. Μούριδη είναι ότι θα γί
νει μεγάλη προσπάθεια ώστε μέσα
στην ερχόμενη
εβδομάδα
να
τελειώ σει η σύνδεση του καινούρ
γιου αγωγού και νο παύσει η ανω
μαλία στην υόροδότηση της περιο
χήςΣτο διάστημα αυτό, όμως, οι
κάτοικοι θα πρέπει να κάνουν μεγά-

λη υπομονή, αφού, όπως απάντησε
και ο κ. Μαυρίόης σε σχετική ερώ
τηση του «ΛΑΟΥ», δεν υπάρχει
καμμιά δυνατότητα να ενισχυθεί
προσωρινό η υόροδότηση.
Γιο λίγες μέρες ακόμη, λοιπόν,
οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα
πουν το «νερό, νεράκι».

Σκοτώθηκε
17 χρονος
ΜΕΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Τραγικό θ ά ν α το βρ ή κ ε χ θ ε ς
το μ εσ η μ έρι ένα ς 1 7 χρ ο νο ς
μ α θη τή ς στη Β έροια όταν η
μ οτοσ υ κλέτα π ου
οδηγούσε
σ υγκ ρ ο ύσ τη κ ε
μετω πικά
με
φ ο ρ τη γ ό α υτοκίνητο.
Π ρόκειται για το ν Π αντελή
Ζ δράλη του Δ ημητρίου. που
ο δ η γ ώ ν τα ς τη ν υ π ' αριθμ. ΝΟ
422
δίκυκλη
μοτοσυκλέτα,
χω ρ ίς να έχει τη ν απαιτούμ ενη
ά δεια ο δ η γ ή σ εω ς. έπ εσ ε π ά νω
στο υπ" οριθμ. ΝΥ 9 1 1 2 ΙΧΦ
β υ τιο φ ό ρ ο υ π ου ο δ η γ ο ύ σ ε ο
Β ασίλης
Κ αρασταμάτης,
52
χρ όνω ν, κάτοικος Βεροίας.
Το δ υ σ τύ χη μ α σ υνέβ η σ τις
12 το μ εση μ έρι χ θ έ ς σ το 4 ο
χιλ ιόμετρο τη ς ο δ ο ύ Β εροίας Ε δέσ σης, κοντά στην Πατρίδα.
Σ ύ μ φ ω να με τα π ρ ώ τα στοι
χεία τη ς Τ ροχαίας Β εροίας το
δ υ σ τύ χη μ α ο φ είλεται σ το ότι το
β υ τιο φ ό ρ ο δ ε ν κινείτο σ το άκρο
δεξιό τη ς ο δ ο ύ και στο ότι η
μ οτοσ υ κλ έτα έτρ εχε με υ π ερ β ο 
λική τα χύ τη τα και μπήκε σ το
α ν τίθ ε τ ο ο εύ μ α πορεία ς.
Ο ο δ η γ ό ς το υ β υ τιο φ ό ρ ο υ
σ υ ν ε λ ή φ θ η και α π εσ τά λ η στον
Ε ισαγγελέα.

Ο ΑΛΕΞ. ΧΑΙΗΓΚ
ΠΑΡΑΜ ΕΝΕΙ
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ»
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Ο αρχηγός του Σταίητ Ντηπάρτυεντ κ. Αλεξάντερ Χαίπγκ ο οποίος
παραιτήθηκε αιφνιδίως την περα
σμένη Παρασκευή, θα παραμείνει
στη θέση του επ' αόριστο χρονικό
διάστημα, ενω ο αντικαταστάτης
του κ. Τζώρτζ Σούλτζ προετοιμάζε
ται για νο αναλάβει τα νέα του
καθήκοντα.
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
κ. Λάρβύ Σπηκς δήλωσε χθές ότι ο
κ. Χαίηγκ παρομένει ο αρχηγός του
Σταίητ Ντηπόρτμεντ νομίμως τυπικώς, χωρίς καμιά επιφύλαξη μέχρις
ότου αποχώρηση.
Εν τω μεταξύ ο πρώην πρόε
δρος των ΗΠΑ κ.Νίξον δήλωσε ότι
επανειλημμένως προσπάθησε να
μεταπείθει τον κ Χαίηγκ να μην
παραιτηθεί, αλλά όπως του εξήγησε
πήρε την απόφαση αυτή επειδή
κατάλαβε ότι δεν μπορούσε πλέον
να είναι ουσιαστικός και αποτεΛίσμστικός υπουργός των εξωτερικών
και γι αυτό προτίμησε νο παραιτη
θεί.

Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Τιμήθηκε χ θ έ ς η μνήμη του Α ποστόλου Παύλου στη Β έροια με
λιτάνευση και περιφ ορά της εικόνας από την Μ ητρόπολη μέχρι το
Βήμα του Απ. Π αύλου. Στιγμιότυπο από την περιφ ορά της εικόνας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡ. ΙΛΕΜ ΟΙΟΓΛΟΥ

Τοποθετήθηκαν
οι πινακίδες

Πέθαν€
ο Δημοσθένης
Χατζηγώγος
Π έ θ α ν ε σ ε ηλικία 8 2 ε τ ώ ν ο
Δ η μ ο σ θ έ ν η ς («Τένης») Χ σ τζ η γ ώ ν ο ς
ή Χ ατζηγώ γου, γ ν ω σ τ ό ς ε π ιχ ε ιρ η 
ματίας τη ς π ερ ιο χή ς μ α ς και « α ρ χ η 
γός# τω ν Β λ ά χω ν κ α το ίκ ω ν το υ

Ξηρολιβάδου.

Ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘ ΗΝΑ
Για συνομιλίες
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
0 πρόεδρος της κυπριακής
Κπι.ηνηστίπε κ Σπύοοε Κυποιανού
ήρθε στις ο το απόγευμα στην «σ ηνα προερχόμενος από το Λονδίνο.
0 πρόεδρος Κυπριανού σήμερα
το πρωί θα συναντηθεί με τον πρω
θυπουργό κ. Α. Παπανδρέου τον
οποίο, όπως δήλωσε, θα ενημερώ
σει για τις συνομιλίες που είχε στην
Νέα Υόρκη με τον γενικό γραμμα
τέα του ΟΗΕ κ. Ντε Κουεγιάρ.
Απαντώντας σε σχετικές ερω
τήσεις ο κ. Κυπριανού είπε ότι το
κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται στην
γνωστή του φάση και ότι στην Α θή
να θα συζητήσει θέματα που θα
αφορούν τον περαιτέρω χειρισμό
του.
«Δεν νομίζω, πρόσθεσε ο Κύρπιος πρόεδρος, νο έχουν μεταβλη
θ εί τα πράγματα καθ' οιονδήποτε
τρόπο. Όπως πντιλαμβόνεσθε δεν
εξαρτώνται από μάς Περισσότερα
εξαρτώνται από άλλους. Ό τι εξορτόται σπο μάς γίνεται για την προώ
θηση μιας δίκαιος λύσεως του
κυπριακού».
Τον πρόεδρο Κυπριανού υπο
δέχθηκαν στο αεροδρόμιο του
Ελληνικού ο υπουργός προεδρίας
κυβερνήσεως κ. Α. Κουτσόγιωργας
0 υφυπουργό*, εξωτερικών κ. Γ ά γ
γης Κόψής, ό υπουργός εξωτερικών
της Κύπρου κ. Νίκος Ρ ολάνβη^- ό
οποίος έφθασε χθές το πρωί στην
Αθήνα προερχόμενος οπό την Λ ευ
κωσία - και ο πρέσβυς της Κύπρου
στην ΑΒήνο κ.Χατζημίλτης.

Επανατοποθετήθηκαν μετά το
σχόλιο του «Λ», οι ενδεικπκές πινα
κίδες στη στροφή για τη νέα εθνική
οδό Θεσσαλονίκης - Βεροίας, στο
Μακροχώρι.
Ό πω ς πληρποφορηθήκαμε η
καθυστέρηση στην επανατοποθέ
τηση οφειλόταν σε υπηρεσιακούς
λόγους.

Πέθανε
μετά από
τροχαίο
δυστύχημα
Δεν απέφυγε το μοιραίο η
65χρονη Ευδοξία Γκιόυλέκα, που
τραυματίσθηκε βαρεία την Δευτέρα
το πρωί σε σύγκρουση οχημάτων
στην οδό Θεσ/νίκης στη Βέροια.
Πέθανε μετά την μεταφορά της
στο Νοσοκομείο Βεροίας παρά τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των
γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Θεωρία Γιαρουζελσκι
Ό τα ν το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στην αντιπολίτευση χρησιμοποιούσε τον
συνδικαλισμό σαν δύναμη κρούσεως κατά της Κυβερνησεως της Νέας
Δημοκρστίας.Ποτέ άλλοτε δεν είχαν πολιτικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό και
σε-τέτοιαν έκταση οι συνδικαλιστικοί αγώνες. Ενθαρρύνονταν ακόμα κοι
οι πιό παράλογες και υπερβολικές διεκδικήσεις. Και για ψύλλου πήδημα
υπεκινούντο απεργίες, διαμαρτυρίες, ακόμα και ταραχές και έκτροπά.
Οταν ανέβηκε στην εξουθσία. γνωρίζοντας εκ πείρος, με ποιούς τρό
πους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, επισοθηκε δρα
στήρια στον πλήρη έλεγχότου, με μέσα θεμιτά και αθέμιτα. Νόμιζε ότι μ'
αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να χαλιναγωγήσει ένα κίνημα κατ' εξοχήν
διεκδικητικό και να φρενάρει τους συνδικαλιστικούς αγώνες των εργαζο
μένων. Αλλά απατήθηκε. Ακόμα και οργανώσεις που ελέγχονταν πολοιότερα από το ΠΑΣΟΚ, όπως η ΟΤΟΕ. παραμέρισαν τους εγκάθετους του κόμ
ματος και προχώρησαν σε απεργιακούς αγώνες. Κι αυτή τη φορά δεν
χρειαζότον καθόλου η πολιτική υποκίνηση Εχει χειροτερέψει τόσο πολύ η
κατάσταση των εργαζομένων και τους έχει δημιουργήσει τόσα προβλήμα
τα η οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ , ώστε δεν τους μένει κανένας άλλος
τρόπος άμυνας από τον συνδικαλιστική δράση.
Αλλά το κόμμα αυτό που πρωτοστατούσε πριν από τον Οκτώβριο *j
1981 σε κάθε διεκδίκηση, αναταραχή και αναστάτωση δεν ανέχεια'
>ν
τις γνήσιες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.Τις καταγγέλλει σαν δόλιες Τους
αποδίδει πολιτικές προθέσεις. Και διατυπώνει τπ.ν καινοφανή θεωοίο ότι οι
εργαζόμενοι δεν πρέπει πιό να όιεκόικούν τίποτο. γιατί διαφορετική υπο
νομεύουν την. υπόθεση της αλλαγής. Η θεωρία αυτή που θα την πρασ
υπέγραφε ανεπιφύλακτακαι ο... στρατηγός Γιαρουζέλσκι είναι σύμπτωμα
ολοκληρωτικής νοοτροπίας. Αφού στην εξουσία βρίσκεται μία Κυβέρνηση
που αυτοκαλείται «Κυβέρνηση ταυ λαού», ο λοός οφείλει να της εμπιστευθεί τυφλό τις τύχες του και να παραιτηθεί απ' όλα τα δικαιώματά του.
Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Η Σ

ΣΥΣΚΕΨΗ
ΝΟΜΑΡΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Συνεχίστηκε και σήμερα στο
Δημαρχείο της Αθήνας η σύοκεψη
όλων των Νομαρχών της χώρας
στην οποία έλαβαν μέρος και μίλη
σαν υπουργοί, υφυπουργοί και γενι
κοί γραμματείς υπουργείων.
Η βασική κατεύθυνση της συζή
τησης αφορούσε προτάσεις των
Νομαρχών πάνω σε θέματα απο
κέντρωσης
αρμοδιοτήτων
και
απλούστευσης διαδικασιών.
Επίσης επισημόνθηκαν τα πρώ
τα θεπκά αποτελέσματα από την
λειτουργία των Νομαρχιακών συμ
βουλίων την ενδυνάμωση του ρό
λου της τοπικής αυτοδιοίκησης και
λαϊκής συμμετοχής.
Σήμερα τελευταία μέρα της σύ
σκεψης μίλησαν οι υπουργοί πολιτι
σμού κοι Επιστημών κ. Μ. ΜερκούΡΠ παιδείας κ. Λ. Βερυβόκης. Γ εωργώς κ Κ. Σημίτης οι υφυπουργο:
Αθλητισμού κ. Κατσιφάρας Βιομη
χανίας και Ενέργειας κ.' Δ. Πιτσιώρης. και Οικονιμικών κ. Δ. Τσοβόλας. οι γενικοί γραμματείς των
υπουργείων Εσωτερικών κ. Τσούρας κοι ΧΟΠ κ, Κολλάντίδης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS
Α ναγνω ρισμένη και σαν ομάδα παραγω γώ ν σας γνωρίζει
ότι δέχεται δηλώ σεις για διακίνηση ροδάκινω ν με τους ίδιους
όρ ους προμήθειας με τις ενώ σ εις γεω ργικώ ν συνεταιρισμώ ν.
Επίσης σας κάνουμε γνω στό ό η με ιη ν προσκόμιση των
ροδάκινων θ α καταβάλλονται

10 όρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή
Οι δη λώ σ εις θ α γίνονται κάθε μ τ ρο απ<> τις 8 π.μ. 7 μ.μ
στα γραφεία της εταιρείας Σ. Σταθμός Β εροίας τι»λ. 2 4 2 0 4 23311 - 23225.
Από την διαχείριση

Μ ΔΑ 2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

12345S789

7. Πάντα μας ακολουθεί — Μουσι
κή νότα.
8. Μισό., αίτημα (αντίστρ.) — Της
Νάουσας είναι αξιοθαύμαστο
9. Έ νας ελληνικός νομός κοντινός
μας.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Συνώνυμη λέξη με την απέχθεια.
2. Νοσταλγία τω ν ναυτικών που
ταξιδεύουν — Στην άμμο επη...
μέση.
3 ' Ενα νησί μας στην κοινή του
ονομασία.
4. Τρόπος εξοφλήσεως αγορασμέ
νου υλικού (καθ.).

5.

’ Αλλος

χαρακτηρισμός

ανθρώπων που είνοι αγροίκοι.
6. Τίτλος τιμ ή ς ξενικός — Ενα
πλοίο της αρχαίας νλώσσας

1. Συνώνυμη λέξη με την ελεεινή
(γεν.) — Θυμίζουν ηρωική χρονιά
(αντίστρ.).
2. Γίνεται και με τη σβυστήρα.
3. Η όραση του δυνατή και η αντίληψήτου μεγάλη (καθ.).
4. Βαθούλωμα των τοίχων που λέ
γεται και αχηβάδα (καθ.).
5. Εβδομαδιαίο ελληνικό περιοδικό
- Πρόθεση.
6 Η ενέργειά του άκρως δραστική
(καθ.) — Ένα ξένο σύμφωνο
7. Το Κουβέιτ ήταν εκπρόσωπός
της στο Μουντιάλ '82 — 110.
8. Ηχητικά μιά ανεξέλεγκτη διάδο
τωνση - Στη φούσκα βρίσκονται
στη... σειρά.
9. Τέτοιος τύπος είναι και η εφημε
ρίδα μας.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3. ΛΙΒΑΣ - ΛΑ 4. ΣΟΙ ΜΕΤΣ 5. ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ 6. ΙΣ - ΡΑ 7. ΙΤΕΑ - ΛΟΒΟΣ 8. ΑΣ
- ΑΡΣΗΣ 9 ΤΣΑΝΤΑ - ΑΝ.
Κ Λ Θ Ε Τ α : 1. ΤΟΛΣΤΟΐ 2. ΗΛΙΟΣ - ΤΑΣ 3. ΛΟΒΙΟ - ΕΣΑ-4. ΕΜΑ - ΠΙΑ
5. ΜΕΣΙΑΣ - AT 6. ΑΛ (Καπόνε) - ΛΡΑ 7. ΧΕΙΜΑΡΟΣ 8. ΟΙ —
ΕΚΑΒΗ 9. ΣΑΛΤΟ - ΟΣΑ 10. ΑΣΣΟΣ.

0 δικός «μας» κόσμος ο Πον
τιακός έχει κι αυτός τους αθερά
πευτους νοσταλγούς και λάτρεις της
πατρικής τους γής. Η διαπίστωση
αυτή γίνεται αισθητότατα αντιληπτή
όταν πάρει κανείς στα χέρια του
οιοδήποτε περιοδικό Ποντιακό έν
τυπο, όπου,πάντοτε, φιλοξενούνται
αξιολογώτατα κείμενα τέτοιων αθε
ράπευτων νοσταλνών του Πόντου!
Ομως σήμερα θα μου επιτραπεί
να σταθώ στο άνομο ενός τέτοιου
νοσταλγού. που μου είναι ιδιαίτερα
συμπαθής, διότι, όπως έχω παρατη
ρήσει από τα τόσα χρόνια που τον
παρακολουθώ και τον διαβάζω
καλλιεργεί συστηματικά, επίμονα
και με αμείωτο ζήλο την ιδέα της
δατήρησης της αγάπης οπό τους
νεωτέρους προς τον Πόντο και τους
ανθρώπους του. Αυτό το όνομα
ανήκει εττον εκλεκτό συμπατριώτη
μας κ. Αθανάσιο Ασιατίδη, τονΛυκειάρχη, τον Εκπαιδευτικό, που
δεν... βαριέται να γράφει και όλο νο
νρόφει γιο ό,τι δήποτε, που αφορά
και ενδιαφέρει τους Πόντιους: από
ιστορικά κείμενο έως πολιτιστικό
θέματα και κοινωνικά τέτοια, πάντο
τε βέβαια με το γνώριμο παιδευπκό
τουύφος.
ΚΓ αλήθεια, χαίρουμαι την
πνευματική ζωντάνια αυτού του
ανθρώπου (που η «γνωριμία» μας
περιορίζεται από το ότι τον «βλέ
πω» συχνά στις στήλες του Ποντια
κού Τύπου), και θαυμάζω το ενδια
φέρον του. να βρίσκει πάντοτε θέ
ματα παρουσιάσιμο και ενδιαφέρον
τα για μάς, αποκλειστικό νια μάς
τους νεώτερους, που δεν γνωρίσα
με την γή των πατέρων μας. ΚΓ ε ί
ναι αξιοπαρατήρητο πως ό τι γράφει
ο κ. Ασιατίόης έχει το χάρισμα εκεί
νο του ερευνητή και του καταγρα-

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ

•
Εφημερίδες
έλεγαν
οι
αρχαίοι Έλληνες και τα βιβλία που
σημεΙησαν τις καλές και τις κακές
μέρες και κείνα που καταγράφανε
τις καθημερινές εισπράξεις και πλη
ρωμές - βιβλίο εσόδων κοι εξόδων όπως θα λέγαμε σήμερα.
•
Το ρύζι για τους Ασιάτες εί
ναι ιερό, όπως ήταν η ελιά στους
αρχαίους Έλληνες. Οι κάτοικοι της
Ιάβας διαιρούν τα έτη. ανάλογα με
τις εποχές και τις περιόδους της
ρυζοκαλλιέργειας Και οι Ανναμίτες
αγρότες μετρούν μικρά χρονικά δια-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ του
Αναστασίου και της Πηνελόπης το
γένος Στογιάννη που γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη κοι κατοικεί στο
Μοσχοπάταμο Πιερίας και η ΘΕΟ
ΔΟΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ του Ανέεπη
και της Ησαίπς το γένος Τσακιρίδου
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ
ροια πρόκειται να παντρευτούν και
η νόμος θα γίνει στη Βέροια.

στήματα, ανάλογα με το χρόνο που
χρειάζεται να μαγειρευτεί το ρύζι.
Ετσι όταν λένε «μιά χύτρα ρύζι»
εννοούν ένα χρονικό διάστημα είκο
σι περίπου λεπτών.
•
Ο ανροτικός πολιτισμός των
Μάγια γνώρισε την ακμή του μετα
ξύ 325 και 8 0 0 μ.Χ στο Μεξικό τη
Γουατεμάλα και το Σάν Σαλβαδόρ.
•
Θέλετε να μάθετε ποιά ήταν
ητουριστική κίνηση στη χώρα μας
πριν από τον τελευταίο πόλεμο; Οι
αριθμοί που σας δίνουμε πιό κάτω
θα σας φανούν ασφαλώς κωμικοί,
συγκρινόμενοι με τους σημερινούς
1920
7.766
1921
9.117
1922
12.978
1923
14.307
1924
2 1 .2 0 3
1925
2 2 .0 2 0
1926
2 7 .5 5 0
1927
4 2 .6 0 0
1928
5 5 .0 7 0
1929
69.003
1930
7 1 .6 6 2
1931
76.606
1932
93.364
1934
136.218
1935
126.218
1936
131.769
1937
160.731
1938
153.632
Οι περισσότεροι από τους του
ρίστες ήταν κατά σειρά Άγγλοι.
Γάλλοι, Αμερικανοί.

Μιά κυρία στο Σικάγο πήνε νο
συμβουλευθεί ένα δικηγόρο
- Θέλω να χωρίσω του είπε
- Ωραία έκαμε ο δικηγόρος. Αλλά
για να βάλουμε μηρός τη σχετική
διαδικασία πρέπει να μου προκαταβάλετε τριακόσια δολλάρια.
- Είναι πολλά του λέει η κυρία.
Μπορώ με τα μισό να βάλω να τον
σκοτώσουν.
Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Μιά πολύ άσχημη δικηγορίνα
υπερασπίζεται στο δικαστήριο ένα
νεαρό πελάτη της.
Στην αγόρευσή της λοιπόν ανά
μεσα στα άλλα τόνισε κι αυτό:
- Κύριοι ένορκοι είμαι απόλυτα β έ
βαιη για την αθωότητα του κα> μπο
ρώ να σας πώ ότι είμαι έτοιμη
ευθύς μετά την αθώωσή του να τον
παντρευτώ.
Και ο κατηγορούμενος διακόπτοντάς την:
- Τότε προτιμώ να πώ την αλή
θεια.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Σε ένα λούνα πάρκ ένος επισκέ
πτης πρόσεξε μιά αυτόματη μηχανή
που έόινε την παρακάτω σύσταση:
«Θα πλουτίσετε κάποια μέρα: Ά ν
θέλετε να το μάθετε ρίχτε στην
τρύπα της μηχανής ένα δεκάρικο».
Περίεργος ο επισκέπτης έρριξε
ένα δεκάρικο και πήρε αυτή την
τυπωμένη απάντηση: «Ποτέ δεν θα
πλουτίσετε άν σπσταλάτε τα λεπτά
σας σε τέτοιες ανοησίες».

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

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4
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ΛΕΟΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 ΑΟΚΝΑ! Τ.Τ. 701

I

ΝΕΑ
Προιοντα

π ισ ίνες Ν οσ/μεία) και,
γ) Το ΜΟΝΟΣΩΛΗΝ ΙΟ σύστημα θ έ ρ μ α ν σ η ς σ ύμ φ ω να
με τα Γερμανικά Πρότυπα.

β ο υ ί ΐ β Α.Ε.
Σ. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μ. Καρακωστή 7 Βέροια τηλ. 2 7 2 6 7

—ι

Του κ. Ανδρέα Ελ. Ταταρίδη
φέα σημαντικών γεγονότων. Φιλό
λογος γόρ..
Ά ς αφήσομμε δα και το άλλο,
ότι ο κ. Ασιατίδης αρέσκεται (διότι
του πάει, άλλωστε αφού είναι τόσο
«δεμένος» με τον Πόντο και τους
συμπατριώτες του) στο να αναμι
γνύεται και στα Σωματειακό. ΓΓ
αυτό και π παρουσία ταυ σε πλείστες όσες Πολιτιστικές Ποντιακές
εκδηλώσεις είναι κοι απαραίτητη και
δημιουργική.
Ηδη διανύουμε το 60ό έτος
από τότε που ένας ατόφιος Ελληνι
σμός. ο Ελληνισμός των Χαμένων
Πατρίδων της Ανατολής (Μικρασια
τικός και Ποντιακός) ξερριζώθηκε
κατά τρόπο άσπλαχνο και απάνθρω
πο από τγ; προγονικές του εστίες. Η
λεγάμενη .¿Παλιό Φρουρά» αυτών
των ξερριζωμένων μοιραία αραιώ
νεται *α·-βελίγο: βα εκλείιμει παντελώς-σπο το προοκήνιά'-ύποκύπτου
σα στον αδυσώπητο νόμο της ζωής.
Ωστόσο, οι λίγοι που ακόμα μένουν
ανάμεσα μας (όπως καλή ώρα ο κ.
Ασιαη’δης που να του χαρίζει ο
Θεός πολλούς χρόνους ακόμα, για
να χαιρόμαστε την δημιουργική του
παρουσία) κάνουν ό.π μπορούν,
ώστε να διατηρηθεί το όνομα και η
οίνλη του Πόντου.
Στους σταθερούς και υπολογί
σιμους λοιπόν, συντελεστές της
διστήρησης ό,η του Ποντιακού (εθ ί
μων, νλωσσας. λαογραφίας πολιτι
στικών εκδηλώσεων κ.λ.π.) επιβάλ
λεται να συγκαταλέξουμε και τον κ.
Ασιατίδη. τον παιδαγωγό και τεχνί
τη του λόγου.
Πρόσφατα (1982). μας χάρισε
ο κ. Ασιατίδης ένα ακόμη δείγμα της
πονπολατρείας του, μιά εργασία
του. ένα ανάτυπο μιας μελέτης του,
που δημοσιεύθηκε στον 37ο τόμο
του «ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» ,
μιάς μελέτης τομ. που αναφέρεται
σε ένα άγνωστο, ίσως Άγιο, τον
Νεομόρτυρα Πέτρο τον Τραπεζούντιο. Ένα Ά γιο από τους πολλούς
του Μαρτυρολογίου της Ορθοδο
ξίας, που προέρχεται οπό τα πραγ
ματικά αγιασμένα εκείνα χώματα
της Ανατολής.
Δεν είναι μεγάλη φυσικά αυτή η
εργασία του φίλου συμπατριώτη

λόγιου κ. Ασιατίδη. διότι «ουκ εν τω
πολλώ το εύ». καθώς λέγαν και οι
αρχαίοι μας πρόγονοι, αλλά είναι
εργασία επιστημονικά γραμμένη και
τεκμηριωμένη, με πολύτιμα στοι
χεία
Μικρή μεν η εργασία του κ
Ασιατίδη, αλλά μεγάλη, πολλή μεγά
λη η αγάπη του προς τον Πόντο
μας1 ΚΓ αυτό είναι που «μετράει»
στην προκειμένη περίπτωση!...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ

763 Ο αοτοκράτωρ Κωνσταντίνος ο
Ε κατατροπώνει τους άουλγά
ρους στη μάχη της Αγχιάλου.
1913 Οι Βούλγαρο· λεηλατούν και πυρ
πολούν το ΔοξάτοΔράμος. Στη
συνέχεια σφαγιάζουν πάνω από
3000 κατοίκους,ιόιαίτερα γυναι
κόπαιδα.
1921 Γίνεται ανακατάληψη του Αφιόν-Καραχισάρ ύστερα από σκληρό
τατο αγώνα.

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις εττικέτες
των τελλάρων σας

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

Mrmmn,
msxmcesTM
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Τάρτα λεμόνι
1/2 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη άχνη. 1 αυγό. Ελάχιστοαλάτι. Ξύσμα
λεμονιού. 2 φλυτζόνια τσαγιοόολεύρι, 112 φλυτζάνι τσαγιού φρέ
σκο βούτυρο η μαργαρίνη.
1 1!2 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη.
1 2 φλυτζάνι τσαγιού λυωμένο
βούτυρο. 1/2 φλυτζάνι τσαγιού
αλεύρι. 3 μενάλα λεμόνια. 2 φλυ
τζόνια τσαγιού γάλα. 4 αυγά. Ελάχι
στο αλάτι.
1. Χτυπάτε μαζί τη ζάχαρη, το

Βενζινάδικα Ί

άχν*
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Λαφάρας Βασίλειος
Σταδίου 122 τηλ. 23175
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων νου 36 τηλ. 27 8 2 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθαν.
τηλ. 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αρσπίδης Ιωάννης

Δ ια β ό τ ε τ ο ε ;

καί ö .o ö iö e c e
ρην
ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς Ι

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ. 30
5.30 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
6 05 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ
ΘΗΣΑΥΡΟ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.45 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
8.10 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
10.40 0 ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ ΠΑΙΖΕΙ
ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ________
I I 35 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ. 3 0
5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 01 ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η φίλη««
ΛΑ0Σ

Λ.

ΚΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Α
Ν Ο Μ Ο Υ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμο μέλος Ε-Ι-Η-Ε-*
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΈ Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72

Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

αυγό, ελάχιστο αλάτι και λ1ν° ^ ,σ* ί
λεμονιού
Ρίχνετε τΜΠΙΧΠ#*3
αλεύρι ενώ ανακατεύετε τη ^
σε μιά μπάλα και προσθετετε
βούτυρο σε κομματάκια. Ζιιμ
τη ζύμη ελαφρά και την α\/οιν67€
Φύλλο με πάχος 1/2 εκατοστόστρώνετε σε φόρμα Υ'° τ° ρτε
2. Αναμυγνύετε τη ζάχαΡ · ^
βούτυρο, το αλεύρι, το ξύσμα ο
λεμόνι και το χυμό από τ0
λεμόνια το γάλα και τα
^
αυγών. Χτυπάτε τ ’ ασπρα*'
μαρέγκα με ελάχιστο αλα
^
προσθέτετε στα μίνυα
τευετε ελαφρό και το β ό ζ ^ 'Ι ^ Η
στη φόρμα, επάνω στο φύ
3. Ψήνετε την τάρτα. οε ρ ^
φούρνο επί 45 περίπου λι:ΓΓ[ ^
σερβίρετε πασπαλισμένη

Μιά κοπέλλα δεν έχει παρά μιά
μόνο επιθμμία: να παντρευτεί.
Ό ταν παντρευτεί, αποκτά όλες ης
άλλες.
ΜΑΓΙΕΡ

f

Ρεκτιφιέ

ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ
ι5θ°
Ιδιωτών
όρΧΣωματείων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ.-Κοι
λ
νοτήτων
όρΧ· 2<
30$
Α.Ε. και ΕΠΕ
όρΧ·
Δη.μων - Οργανισμών
40$
Ε.Γ Σ. - Τραπεζών
δρχ·
e'u*·*
•
Χειρόγραφα δημόσιε
ή όχι δεν επιστρεφονται

ΤβΙβίιιπΙέθη
Ο ο Ιο η ιη β ς β
Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.
1. Παντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
2 Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα

3 30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
4 100% Module γιά γρήγορο service

5 Τηλεχειριστής υπερύθρων - 32 καναλιών

Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
-Υδρευση
Ο.Σ-Ε. (σταθμάς)
ΝΑΟΥΣΗΣ

Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Û.E.H. (βλάβες)
Ο.ΣΕ. (οταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
ι Κ.Α. Ιπρώτ. βοήθειες)

100
121
199
22.222
22.505
125
25.749
24.444
22.199
22.200
22.314
41.353
23.619
23.364
23-37R

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

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ε ο υ υ β ΑΕ βασισμένη στο σ ύ γ χ ρ ο ν ο τεχνολογικό σ ύ 
στημα των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιώ ν δημιούργησε σε
συνεργα σία με Ευρωπαίους τεχνικούς ένα ΝΕΟ φ ά σ μ α στα
«ίδη τη ς Κατασκεύασε και διαθέτει:
αΙ Το ΝΕΟ λέβητα καλοριφέρ βΙΘΜΕ (β α θμ ός απ όδο
σης 90% - 93%).
β) Τον ΝΕΟ Ηλιακό Θ ερμοσίφ ω να Αμερικάνικης τεχνο 
λογίας (αλουμίνιο - χαλκός) και τα Κεντρικά Ηλιακά
συστήματα, ειδικά για την παραγω γή ζεσ τ ο ύ νερού
χρ ή σ εω ς σ ε μεγάλες εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία,

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μ ΗΧΑΝ ΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ Μ Η ΧΑ Ν Ω Ν ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

1002

Τετάρτη 30 Ιου“10"

gΛΑ ΟΧ »

TELEFUNKEN

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση-

Ε ΛΕ.ν ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
VI Αλ« ζπνδροΐι 17 τηλ. 29231 Βέροια
κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών
ι-ϋοιοτοξι

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίομ-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκρατους
26Λ20
ΠΑ. Ωρολογίου
23 Β80
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλοτ. Καροιόσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23350

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

ΑΝΕΓΛΙΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ά|ΐ. αδ» ως ιδρυσεως 2608/81
Αριβμ, »ι - ι. ις λ< ιιουργκίς Φ Αφ. 139 82

ΤΜΗΜΑΤΑ. Λογιστών, Γραμματέων, Σ τε
νογραφίας, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕ·

Α Π Ο ΤΗ Ν Α Ε Β Ε Αφοί

ΣΕΡΒΙΣ
Φ Ο ΥΡΛΗ

ί
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

irΛΑΟ Σ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ
Εμπλεξε χωρίς να φταίει

Σε αγώνα μπαράζ

ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ 4
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ 2
Στο ουδέτερο γήπεδο του Διαβατ°ύ έγινε την Κυριακή το μπαράζ
700 Β ομίλου για την τρίτη θέση.
Η ομάδα του Νεοκάστρου παί
ζοντας πιο ψύχραιμα και πιο μεθοδι
κά κατάφερε να πάρει το χρήσιμο
°οτό Μάτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μίΧΡ' το 75" ο νικητής έχανε με 2-1.
Στο σημείο αυτό ο προπονητής
του Νεοκάστρου κ. Μαρούδας έκαν€ δυο αλλαγές που βοήθησαν στην
ονστροπή του σκόρ κατά πολύ.

Ο· κυριώτερες φάσεις του αγώΣτο 5 ' μετά από ωραίο συνόια®Μ6 της επιθέσεως του Αχιλλέα ο
ομόπουλος. βρέθηκε σε καλή θέ"Π ολλά δεν μπόρεσε να πλασσάρει
τ°ν αντίπαλο τερματοφύλακα.
Στο 14' ο δαιμόνιος Τσώμος μετά
°Πό ωραία διαγώνια πάσσα του Διαύαντόπουλου βρέθηκε τετ-α τ-τετ
1(01 δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το
' Ό ο ταλαντούχος αυτός 17χρονος.
(πρώτος σκόρερ της ομάδας 18
νκολ). Μ ετά το γκόλ ο ΠΑΟ πέρασε
°Τήν επίθεση και αφού έχασε δυο
καλές ευκαιρίες να κάνει το 1-1 την
τΡ>τη φορά κατάφερε να ισοφαρίσει
μ* τον Χατζόγλου, και να τελειώσει
το πρώτο ημίχρονο.
Στην επανάληψη και οι δυο αμάδες μπήκαν στο παιχνίδι δυνατά
κυνηγώντας το γκόλ. Στο 5 7 ' ο Θεο
δώρου του Αχιλλέα χάνει την ευκαι
ρία του αγώνα αφού πέρασε όλη
τήν αντίπαλη άμυνα, όεν κατάφερε
ν° πλασσάρει κι έτσι χάθηκε το
Υκόλ. Στο 6 0 ' σε αντεπίθεση του
ΠΑΟ ότι δεν έκανε ο Θεοδώρου
«κάνε ο Φέρ του Πολυπλατάνου
Ρ«τά από ωραίο συνόιασμό έγραψε
τ° 2-1, με τον Μπέζα.
Στην συνέχεια περνά το Νεόκα°τρο μπροστά με σκοπό την ισοψάΡίση. με διάφορες εσωτερικές
πλλαγές που έκανε ο κ. Μαρούδας
Και την είσοδο του Μπουγκλά στον
°γώνα το παιχνίδι ένινε μονόλογος
για το Νεόκαστρο και φθάνουμε
στο 75' όπου μετά από μια φαντα

στική προσπάθεια του Θεοόώρου ο
Βασδεκόπουλος βρέθηκε σε θέση
βολής και χωρίς δυσκολία έκανε το
2-2 μέσα σε θύελλα πανηγυρισμού
των φιλάθλων του Νεοκάστρου που
ακόμη μια φορά έγινε αισθητή η
παρουσία τους.
Μετά το 2-2 συνεχίζοντας τις
επιθέσεις του το Νεόκαστρο, κέρδι
σε πέναλτυ στο 80 ' όταν μετά από
σούτ του Θεοδώρου και ενώ η
μπάλλα πήγαινε στα δίχτυα αμυντι
κός απέκρουσε με το χέρι, το κατα
φανέστατο χέρι, έδωσε αμέσως πέ
ναλτυ ο άριστος διαιτητής κ. Αντωνιάδης. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο
βετεράνος Θεοδώρου και με καλό
πλασέ έκανε το 3-2 μέσα σε μια
φανταστική
ατμόσφαιρα
που
δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Νεο
κάστρου.
Και φθάνουμε στο 84 ' όπου
σημειώθηκε το καλύτερο γκόλ του
αγώνα από τον ταλαντούχο Τσώμο
ήταν ένα προσωπικά ατομικό γκόλ.
Παίρνοντας την μπάλλα σε θέση
εξτρέμ και αφού τριπλάρισε 4 αντι
πάλους με ένα φανταστικό τρόπο
έγράψε το 4-2 που ήταν και το τελι
κό σκόρ. Για το γκόλ αυτό ο προπο
νητής του Νεοκάστρου κ. Μαρού
δας είπε όπ πρώτη φορά είδε σ όλη
του την καριέρα τέτοιο γκολ, και μό
νο ένας παίκτης σαν τον Δημητράκη
(Τσώμο) μπορεί να πετύχει, και ότι ο
παίκτης αυτός πρέπει να πάει ψηλά,
γιατί είναι μεγάλο ταλέντο. Από το
Νεόκαστρο δεν υπάρχουν υστερήσαντες κορυφαίοι όμως ήταν οι νεα
ροί ταλαντούχοι Τσώμος (1ος του
γηπέδου) Βασδεκόπουλος Μπούθας, Διαμαντόπουλος και Θεοδώ
ρου. Ά ρ ισ τη ήταν η τριπλέτα Αντωνιάδη. Χρυσάνη, Τσούπρου.
Η σύνθεση του νικητού:
Ντόβας, Μπούθας Κουκουλιάντας, Διαμαντόπουλος Βασδεκόπου
λος, Σαρακατσιάνος, Παρσόπουλος,
Κατής Ραμόπουλος, Θεοδώρου,
Τσώμος (Μπούγκλας - Ντόβας)

ΣΕΛΙΔΑ 3

«Κ αλύτερα να σ ο υ βγει το
μάτι πα ρά τ ο όνομα». Η λαϊκή
α υτή π α ροιμία επ α λ η θ ε ύ θ η κ ε
για άλλη μιά φ ο ρ ά σ τη ν Κ ομοτη
νή με «θύμ α» το ν Χ ατζάρα.
Σ υγκ εκρ ιμ ένα έν α ς ά λλος
π α ίκτη ς τη ς ΒΕΡΟΙΑΣ (αμυντι
κός) π ρ ο κ λ η θ είς α π ό φ ιλ ά θ λ ο υ ς
έκ α νε μιά α π ρ επ ή χειρ ο νο μ ία
π ρ ο ς α υ το ύ ς και ο επικ εφ α λ ή ς

της α σ τυ νο μ ική ς ό υ ν ά μ εω ς αντί
τον
φ ταίχτη
συνέλ α β ε το ν
Χ ατζάρα, ο ο π ο ίος μάταιο π ρ ο σ 
π α θ ο ύ σ ε να πείσει το ν α σ τυ νο 
μικό ότι έίναι ά σ χετο ς με ·το

το ν π ρ ό ε δ ρ ό τους, α φ έθ η κ ε
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς ο Χατζάρας, χω ρ ίς
ω σ τ ό σ ο νο σταμ ατήσει η π οινι
κή το υ δίω ξη μιά και το υ υπολή-

ί

Το ΜΟΥΝΤΙΑΛ '82 φθάνοντας Πέρίττου στη μέση της χρονικής διάρκειάς του, όλο και πιό πολύ φανατίζει τους φίλους του ποδοσφαίρου, που
κύρια στη σκέψη την καθημερινή τους έχουν το πρόγραμμα το τηλεοπτικό
με σκοπό την παρακολούθηση τωναγώνων της ημέρας.
Θέλοντας όμως να ταιριάσουν το «τερπνόν μετά του ωφελίμου» οι
περισσότεροι - ιδιαίτερα στα βραόυνό παιγνίδια -καταφεύγουν σε διάφορα
εξοχικά κέντρα ή καφετερίες εξυπηρετώντας έτσι και την αναγκαιότατη
επιθυμία να δροσίζονται συγχρόνως μετριάζοντας τον καύσωνα που δέ
χονται και που επικρατεί τρομερός αυτές τις μέρες.
Στη Βέροια όλες σχεδόν οι καφετερίες - πιτσαρίες και τα νυκτερινά
φαγάδικα είναι εφοδιασμένα με τηλεοράσεις έγχρωμες - κατά το πλείστον
- εξυπηρετώντας έτσι τους πελάτες τους.
Εκεί όμως που θάλεγε κανείς όπ όημιουργείται το αδιαχώρητο είναι το
τουριστικό περίπτερο ΕΛΗΑ, όπου ο συνδιευθυντής του κέντρου κ. Κώ
στας Σφήκας, σαν παληός ποδοσφαιρικός παράγων της Βέροιας και σαν
λάτρης του ποδοσφαίρου θεώρησε καλό να... «γεμίσει», όλο το μπαλκόνι
με τέσσερεις έγχρωμες τηλεοράσεις ΦΙΛΙ ΠΣ που προμηθεύθηκε από τον
Σάκη Ντόβα της Μελικής. Έτσι από την έναρξη ακόμα του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
όλοι κάθε βράδυ μένουν ικανοποιημένοι γιατί και θέαμα απολαμβάνουν
αλλά κοι συγχρόνως εξυπηρετούνται από τους σερβπ όρους.

σ υ μ β ά ν ..
ΤελΗΐά ύσ τερ α από π ο λ λ ές
π α ρ α κ λ ή σ εις του κ. Α λαμπουρινού, κ α θ ώ ς και π α ρα γόντω ν του
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ με επικεφ α λής

θ ηκ ε μήνυση.
Α ποτέλεσ μ α όλης α υτή ς τη ς
ιστορίας, π έρ α ν τω ν σ υ ν επ ειώ ν
π ο υ ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς να έχει ο
Χ ατζά ρας παρότι α θ ώ ο ς, ήταν η
α π ο σ το λ ή τη ς ομ ά δος να φ τάσ ει
στη Β έροια στις 3 η ώ ρ α τα
ξημερώ ματα.

a
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ΣΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ο Γιώργος Χατζάρας που έμπλεξε
σε περιπέτειες χωρίς να φταίει σε
π'ποτε.

Αναδρομή στο παρελθόν

Ο 17χρονος σέντερ μπάκ του Π.Ο.
Ξεχασμένης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥ
ΔΑΣ που από χθες βρίσκεται στην
Ρόδο προκειμένου να «δοκιμαστεί»
από τον προπονητή της εκπροσώ
που του σμαραγδένιου νησιού κ.
Πολυχρονίου.
Τον Μαρούδα τον είδε ο βοη
θός προπονητού της ΡΟΔΟΥ στον
αγώνα μπαράζ με τον Μ. ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟ Τρικάλων, που έγινε προ ημε
ρών στην Βέροια και εκφράστηκε
με τα κολακευτικότερα λόγια για το
ποδοσφαιρικό του ταλέντο.
Θ. Γολσουζίδης

«k.

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 4 7 .2 1 5

Ψαροταβέρνα-ΚαφΕτηρία- DISCO
Χορευτικό κέντρο-πισίνα

ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Σήμερα όμως τα εθνικά συγκροτήματα θα ξεκουραστούν κι έτσι οι φί
λαθλοι του ποδοσφαίρου μαζύ τους, θα κάνουν μιά σχετική ανάπαυλα.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 Ιουλίου
1/7
2/7
2/7
4/7
4/7
5/7
5/7

18.15 (ΕΡΤ)
2 2 .0 0 (ΥΕΝΕΔ)
18.15 (ΥΕΝΕΔ)
2 2 .0 0 (ΕΡΤ)
18.15 (ΕΡΤ)
22.00 (ΕΡΤ)
18.151ΕΡΤ)
2ΖΟΟΙΕΡΤ)

ΑΥΣΤΡΙα -Θ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ -Ζ.ΕΝΩΣΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
Σ. ΕΝΩΣΗ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-. ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ

ΙΔ1
(Α1
(Γ)
(θ )
<Δ1
(Α")
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από το εγκαίνια του καταστήματος (σφαιριστήρια) του τερματοφύλακα
της ΒΕΡΟΙΑΣ Ηρακλή Βόμβα που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 1964.
Στη φωτογραφία όιακρίνονται από αριστερά ο τότε προρονητής της
ΒΕΡΟΙΑΣ, μακαρίτης πλέον Κώστας Βελλιάόης, ο Βόμβας, ο κ. X. Αρβανιτίδης ο σημερινός Δήμαρχος και τότε πρόεδρος του Συνδέσμου φιλάθλων
κ. Κ. Ζαμπούνης - Μή φανεί παράξενη στους νεώτερους η ιόιότητα του
Δημάρχου μας διόπ χάρις σ’ αυτήν έγινε γνωστός στην πόλη της Βεροίας
και την περίοδο εκεκίνη μπήκαν οι βάσεις για να φθάσει στο σημερινό του
αξίωμα - οι κ,κ. Αν. Δεληδημητρίου, X. Σαββίδης, Α λ Κοντόπουλος Αγ.
Τρανίδης, I. Μπαρμπαρούσης και ο σημερινός αθλητικός μας συντάκτης
Γιώργος Γαλανομάτης με τον πεντάχρονο τότε γιό του Βύλλη.

Παραλειπόμενα

• 0 ΠεΑέ σε συζήτηση, που είχε
με τους δημοσιογράφους μετά τη
λήξη του αγώνα, στον οποίο η
Πολωνία νίκησε το Βέλγιο με 3-0
υποστήριξε όπ το μάτς ήταν από τα
καλύτερα, που έχουν γίνει μέχρι τώ 
ρα για το Μουντιάλ και η Πολωνική
ομάδα άξιζε της νίκης γιατί απέδωσε
αξιόλογα..,
• Το Βέλγιο, είπε ακόμα ο Πελέ,
συνετρίβπ, γιατί «βουλίαξε» στο
κέντρο του γηπέδου, όπου οι Πολω
νοί μπόρεσαν και παρέσυραν τους
αντιπάλους τους στο δικό τους «παι
γνίδι».
• Ακόμα, ο Πελέ μίλησε με
ενθουσιασμό για το επιθετικό τρίο
της Πολωνικής ομάδας Λάτο - Μπονιέκ και Σμολάρεκ.
• Επίσης ο Πελέ γιο τον Μπονιέκ, που πέτυχε και τα τρία γκό \του αγώνα, είπε όπ ήταν η προσ-'
ωπικότητα του μάτς και κάθε φορά
που είχε στη κατοχή του τη μπάλλα
ήταν άμεση απειλή για το Βελγικά
συγκρότημα.
• Από οκτώ εκατομμύρια δρα
χμές θα πάρει κάθε παίκτης της
Γαλλικής Εθνικής ομάδας, στη περί
πτωση που αυτή προκριθεί στην
ημιτελική φάση του Παγκόσμιου
Κυπέλλου.

• 0 γενικός γραμματέας Αθλητ»σμού κ. Κουλοάρης ειδοποίησε τον
ΣΕΓΑΣ ότι οι αθλητές και οι ιϋ Α η τριες που έχουν προκριθεί να την
εθνική μας ομάδα, η οποία θο πάμει
μέρος στους Ευρωπαϊκούς αγώνες
του Σεμπεμβρίου μπορούν να εγκα
τασταθούν στο Ολυμπιακό στάδιο
των Αθηνών από τις 19 Ιουλίου.
• Ακόμα ο Γ.Γ.Α ειδοποίησε τον
ΣΕΓΑΣ ότι οι διεθνείς αγώνες κλοοσικού αθληπσμού που έχουν ιτρονραμματισθεί γιο 21-22 και 28 -29
Ιουλίου θα γίνουν στο Ολυμπιακό
στάδιο το οποίο θα είναι έτοψ ο
πλέον για αγώνες.
• Τέσσερις Βούλγαροι κολυμβη
τές μεγάλων αποστάσεων θο πά
ρουν μέρος στον κολυμβηττκά
Μαραθώνιο Καβάλα - Θάσος
Καβάλα, που θα γίνει 10 με 11 Ιου
λίου.

Από τον αγώνα της Βεροίας
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Η αποστολή της ΒΕΡΟΙΑΣ
ανεχώρη®« για την Κομοτηνή στις 3
η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου
και έφθασε στην ακριτική πόλη στις
9 το βράδυ όπου κατέλυσε στο κεν
τρικό ξενοδοχείο ΟΡΦΕΑΣ.
•
15 παίκτες αποτελούσαν την
βεροιώτικη αποστολή ενώ μετείχαν
σε αυτήν οι προπονητές κ,κ. Πάγκα
λος και Γαίτανίδης καθώς κσ: ο
φυσιοθεραπευτής
Παπαφωτίου.

της

ομάδος

κ.

•
Γιο διάφορους λόγους είχαν
πάρει άδεια και «γλύτωσαν» το
μακρυνό αυτό ταξίδι οι Γκέόφς,
Τοπαλίδης *αι Χώματός,
η
απουσία του Ελευθεριάδη οφείλε
ται σε τραυματισμό.
•
Δύο ώρες μετά, δηλαδή γύ

ρω σπς 11 το βράδυ του Σαββάτου,
έφθασε στο ξενοδοχείο ο διευθυν
τής των γραφείων του συλλόγου κ.
Αλαμπουρινός.
•
Από τους τέσσερεις αναπληρωμοτικούς μόνο ο Κελεσίδης χρη
σιμοποιήθηκε. Εκείνη δε που έμει
ναν μέχρι τέλους στον πάγκο, ήταν
οι Μελετίδης. Σίμπος που είχαν και
ρό να συμπεριληφθούν, ιδίως ο
πρώτος που είχε σοβαρά προβλή
ματα με το πόδι του, καθώς και ο
Λαζάρου.
•
Ρέκορντμαν στις κίτρινες
κάρτες αναδείχθηκε ο Χατζάρας, ο
οποίος με αυτήν που δέχθηκε την
Κυριακή στον τελευταίο αγώνα του
πρωταθλήματος
συμπλήρωσε
«αισίως» τις 7!!

Από τον αγώνα της Ναούσης

Κάθε μέρα Λειτουργεί
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ Ψ Α Ρ Ι-Μ Π Ρ ΙΖΟ Λ Α -Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ Ι
ΚΑΙ ΠΟ ΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα AeiToupYnat·
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθ€ βράδυ οι αγώνβς του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμΕς τηλ€οράσ€ΐς οε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜΝΗΣ»

•
Κοντά στην ομάδα βρέθηκε
και πάλι ο Περγαμηνής που παρακο
λούθησε το παιχνίδι συντροφιά με
τον πρόεδρο κ. Νίκου και τον εξωδιοικητικό παράγοντα κ. Μπστάκη.
• ' Οπως πάντα ο Σούλης Σταφυλίδπε παρακολούθησε το παιχνίδι
παρευ με τους όημοσιογράφους.
ε ν ω είχε./ ο ι ιδίαίτερτι συνομιλία με
τυγ.Τάκη ΛουκαΫίδη.
βρίσκεται
γιο διακοπές στην άλλοτε ομάδα
του Βέροια, όπου διετέλεσε προπο

νητής.
•
Κύπελλο κοι μετάλλια απενεμήθησαν στην πρωτάθλήτριο
ομάδά του Βόρειου ομίλου «Μακε
δονικός» οπό την εκπρόσωπο της
ΕΠΟ κ. Αβραμίδη. ενώ οι φίλαθλοι
της Νάουσας χειροκροτούσανε τους
«άξιους πρωταθλητές» του β' ομι
λου.
•
Από τον χώρο των προσκλή
σεων παρακολούθησε το παιχνίδι
και ο πρόεδρος του πρωταθλητή κ.
Βουλινός, συντροφιά με την σύζυγό
του και τους συνεργάτες του.
■ ΑούΛΟοόια χάριραν οι παί
κτες της ΝαΟύαης στους φιλόξενουμένους τιριναρχίσει το παιχνίδι, ενώ
ο σύνδεσμος φιλάθλων έδωσε
ανθοδέσμη στον πρόεδρο του
Μακεδονικού κ. Βουλινό.
ο» ' εν.—·
6Π' η ττηηπονητής

κ. Γιάντζης. έβγαλε από τον αγώνο
τον Αντιίινη Αγγουρά, οι φίλαθλοι
ξέσπασαν σε ζωηρά χειροκροτήμα
τα για τον ποδοσφαιριστή τους που
άφηνε οριστικά τα χρώματα της
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενώ ο τελευταίοε συνκινημενος χαιρετούσε, αυτούς που
επί 7 χρόνια τους προαέφερε πολ
λές συγκινήσεις.
•
Στον πάγκο κα θησε ο
«γερόλυκος» μέσος tou Μακεδονι
κού Χρήστος Τερζανιδης ενώ επην
ανάπαυλα όταν είδε τον Λουκανίδη
να πηγαίνει προς τον πάγκο για να
τον όεί ομέοως εξεπλάγη κοι αγκαλιάαιηκπν, οι δύο μεγάλοι άσσοι
του ποδοσφαίρου μας,
•
Δύο ανηρτημένα πονώ είχαν
οι φίλαθλοι του Μακεδονικού που
είχαν συνθήματα για την άνοδό
τους στην Α Εθνική κατηγορία.
•
Ο πρόεδρος του Μακεδονι
κού κ. Βουλινός (όταν ο εκπρόσω
πος της ΕΠΟ έδινε το κύπελλο στην
πρωτάθλήτριο ομάδα του β' ομίλου)
είπε στι νοιώθε»; θαθύτρ^α συγκινημένος από τους Νοουααιους φιλά
θλους ιιου με έκδηλα χοράκροτήματο επευφημούσαν τους παίκτες
του. είπε ακόμη ότι θα ήθελε στην
Νάουσα να έχει «πάντα φίλους».
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

ϋ Μ ικρές Α γγελίες ·
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ζητείται χειριστής φορτωτού. Πληροφορίες στο τηλ. 2 3 8 7 5
Βέροια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ιταλική Εταιρεία, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ζητεί, για τα γρυ
φεία της στη Βέροια υπάλληλο. Ο μισθός θα είναι ανάλογος μ· τπν
προσφορά και την ικανότητα του αιόμου.Προσόντα: ΕπαγγεΑρατιτο
δίπλωμα αυτοκινήτου και γνώση της Ιτολικής γλώσσας. Τηλεφωνη
σατε στο: 0 1 -5 2 2 3 4 0 1 /0 1 -5 2 2 3 3 6 8 Αθήνα ή 29 4 3 6 Βέροια

IMPORTANTE
Societa
Italiana operante in Grecia cerca, per I prop«i i - f . iri
Vería, SEGRETARIA, con conoecenze ímpua italiana, telax. e ¿«rtt»lografia.
La retriduzione aara proporzionata e lí espertante a alie capecita ' individúan.
Telefonare al 01 -5 2 2 3 4 0 1 1 0 1 -5 2 2 3 3 6 8 Atañe
Oppure a Vería 29436.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
Γιο να εργασθεί στο εργοστάο.ο κατασκευής γεωργ υπν,,ων
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ 8. ΥΙΟΙ Ο.Ε. Πληρ. ,ηλ 22.033

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ
Ρωσσικής κατασκευής (,ΙΙΒΙΟΑμε έπιπλο σκαλισμένο στο χτι
(τριών πηδάλιών). Πληρ. Παστέρ 12 - Βέροιο (ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΣΑΟΥΛ
ÜH I

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
2 2 5 8 6 Β έρ ο ια 0,1 θ € ° ' βί'" Κ " ° 1

θδθϋ Σ ΐ° δ'° υ· Πληρ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ PONY
Πωλείται PONY . Πληροφορίες στο τηλ. 20 39 0 Βέ ροια 9-11
το βράδυ.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ
\ 1|,,'ΙΓ™ρΐας πλ,ΐρης και ενοικιάζποι κα» η ψηοιαριά. Σταδίου 11«
'|λ. 6^.1-ί κ « ¡6572 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
2ητείται λαμαρινάς αυτοκινήτων. Πληροφορίες στο τηλέφ.
0 3 3 2 /4 1 3 7 5 .

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΤΑΝ
Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΝ ΦΕΤΕΙΝΟ ΜΑΙΟ
Στοιχ€ία του Υπουργείου
ΑΘΗΝΑ 2 9 (ΑΠΕ)
Σύμφωνο μ* στ αιχεία. ηου
'ΒΟΟσχίθπκαν χθές οπό το υποορ(·οο Δημοσίας Τάξεως η εγκληματιt "τιητο στην Ελλάδα. κστά τον μήνα
Ά&ο ταυ 1982. παρουσιόζετα·
ωξημένη έναντι τομ οντίστ&χου
jryta του 1981 σε ορισμένες κατη
γορίες o6*(|(íotüiv c o μειωμένη σε
ιΑΑες κατηγορίες. Συγκεκριμένα,
rov Μάιο του 1982 ά σ τρ ά χθ η τα ν
11 ov^ íxwW ktovIe^ ένοντι 7 του
Μαίου ττω 1981. 2 9 περιπτώσεις
οιλών σωματικών βλαβών έναντι
15 »ου Μαϊου τομ 1 9 8 1 , 9 Ληστείες
Ιναντι 2 18 διακεκριμένες κλοπές
-νσντι 7 22 σττΛίς κλοπές έναντι
16. 8 εμπρησμοί ε» προθέαενος,
1WVT> 4. μιά ιτεριπτωοη μαστρωτε«ος έναντι 5. 47 περιπτώσεις νσρ<ωπκών ένσνπ 32 49 συναλλάγ
ματος ένσνπ 48, 4 2 παραβάσεις
περί όπλων κοι Εκρηκτικών έναντι
16, 2*221 παραβάσεις τσυυνειονο
uikov κανονισμού έναντι 2.212 κοι
I 433 παραβάσεις περί κοινής ησυ
χίας έναντι 1932
•Coró τον μήνα Μ άιο κοι των
δύο «τών σ μνίβηοαν ανά 38 κοινά
βσνατηφόιχι ατυχήματα. Εξ άλλου,
«ττά τον μήνα Μ άιο του 1982
τυνέβησσν 104 θανατηφόρα τ po
lo lo ατυχήματα με 127 νεκρούς
ενσντι 107 ταυ Μαΐσυ τομ 1981, με
120 νεκρούς. Επίσης ταν Μάιο τομ
’-982 συνέβησσν 1840 οπλά τρο
χαίο δυστυχήματα με 2.501 τρουiia r k í ένοντι 1 569 ίο υ Μαϊου ιου
1981 με 2 524 τραυματίες.
Στον τομέα των παραβάσεων
της τροχαίας, βεβαιώθηκαν τον
νΐάτοτοα 1982 1 2 .720 παραβάσεις
αε βαθμό πλημμελήματος και
70.056 σε βαθμό πταίσματος,
ίναντι 11.777 «οι 79 .134 αντίστοι
χα του Μαίου τομ 1981.
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Εξ άλλον οπ ό το υπουργείο
Δημοσίας Τάξκως δόθηκαν και σνσλσηκά στοιχεία των παραβάσεων
•ου νόμου περί ναρκωτικών των
ετών 1980. 1981 και κατά το πρώ
το δμηνο του 1982 Σύμφωνο με τα
ττοτχεία αυτά, το σύνολο των παρα
δόσεων τομ 1 9 8 0 στην περιοχή
τρνοδνότητας της αστυνομίας ανήλ0κ σε 73. εκ των οποίων 8 για
ιμπορίο και 18 γιο χρήοη ηρωίνης.
Οι συλληφθέντες κατά το 1 9 8 0
έφθαααν τοος 128 ι» των οποίων
99 Έλληνες <69 άνόρκςκοι 9 γμναΐ
«εςΙ κα· 29 αλλαδαπαΙ (26 άνδρες

κοι 3 γυναίκες) Κστά το 1980 επί
σης κατασχέθηκαν 5.398 γραμμά
ρια κατειργοσμένομ χασίχ, 1 500
γραμμάριο οκατεργαιχτου. 1776
γραμμάριο ηρωίνης. 88 γραμμάρια
χασισελαιο. 39 γραμμάρια μορφίνης
κ.Α.π.
Κστά το 1981 βεβαιώθηκαν 85
παραβάσεις του νόμου περί ναρκω
τικών. εκ των οποίων 16 yiu εμπο
ρία και 38 για χρήση ηρωίνης,
συνελήφθησαν 20 0 άτομα (170
Ελληνες και 30αλλοόαποί) και
κατασχέθηκαν
16.414
γραμ.
κατευνασμένου χοσίς, 10.360 νρ.
ακατέργαστου. 5.390 γρ. μαριχουά
νας 619 γρ. ηρωίνης 345 γρ. χασι
σέλαιου κ.λ.π
Κατά το πρώτο δμηνο, τέλος,
του 1982 βεβαιώθηκαν 52 παρα
βάσεις του νόμου περί ναρκωτικών,
εκ ίω ν οποίων 2 0 για εμπορία και
19 για χρήση ηρωίνης και συνελή
φθησαν 120 άτομα, εκ τιυν οποίων
1 1 1 "Ελληνες και 9 αλλοόοποί και
κατασχέθηκαν 2 3 0 γρ, ηρωίνης.
143 γρ. κατειργοσμένομ χασίς και
69 νρ ακατέργαστου. 145 γρ. όπιο
Κ.Α.Π.

Από τα ανωτέρω στοιχεία φαί
νεται ότι στην περιοχή της αστυνο
μίας πόλεων αυξήθηκαν σημαντικό
οι παραβάσεις εμπορίας και χρήσεως ηρωίνης. Σημειωτέον ότι,
κατά το 1981, πέθαναν από χρήση
ηρωίνης 9 άτομα, ενώ κατά το πρώ
το 5μπνο του 1982 πέθαναν από
την ίόια αιτία 6 άτομα
Στην περιοχή της χωροφυλακής
εξάλλου, απά 1 ης Ιανουάριου μέχρι
σήμϊρσ βεβαιώθηκαν 92 παραβά
σεις του νόμου περί ναρκωτικών, εκ
των οποίων 37 για εμπορία και 55
για χρήση. Κατασχέθηκαν 5.223
VP ηρωίνης 2 γρ. όπιού. 1 19.6 Κιλό
χασίς αε φούντα, 21 ι κιλά χυσιοέ
λοιο και καταστράφηκαν 204 δενδρύλλια χασίς. Συνελήφθησαν, τέ
λος. 2 3 5 άτομα, εκ των οποίων 88
για εμπορία και 147 για χρήση ναρ
κωτικών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ν 1 : Máá,
ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
Λέει ο πρόεδρος της Αίγυπτου κ. Μουμπάρακ
0
πρόεδρος της Αιγύπτου, Χοσνι Μουμπάρακ, δήλωσε
ότι, για να δοθεί λύση στη λιβανική
κρίση, οι Παλαιστίνιοι θα πρεπει να
παραόώοουν τα όπλα τους στο
Λιβανικό εθνικό στρατό, αναφέρει
οε σημερινά του όημασιεύμοτο ο
Αιγυπτιακός τύπος.
0 κ Μουμπάρακ διευκρίνησε
πως ô iu v αναφέμεται στον Λιβανικό
εθνικό στρατό, εννοεί ένα στρατό
ενιαίο, nou Θα ενώνει κάτω από τη
σημαία του όλες τις «τάσεις» που
υπάρχουν στον Λίβανο.
Τηλεγράφημα του Γαλλικού πρα
κτορείου απά τη Μόσχα αναφέρει
σε σημερινό δημοσίευμά της, η
Σοβιετική εφημερίδα «Πράβδο»
άσκησε για πρώτη φορά κριτική για
τη στάση της κυβέρνησης του Λιβά
νου απέναντι στην κρίση στη Μέση
Ανατολή.
Η Σοβιετική εφημερίδα υπογραμ
μίζει ότι το Τέλ Αβίβ, στην προσπά
θεια του να εξουδετερώσει την
«οργάνωση για την απελευθέρωση
της Παλαιστίνης», επιθυμεί να υπο
γράψει συμφωνία ειρήνης με τον
Λίβανο, που να κατοχυρώνει τα
σχέδιά του αυτά. Στο σημείο αυτό, η
«Πράβδα» κατηγορεί την κυβέρνη
ση του Λιβάνου ότι κρατά μιο «χλια
ρή στάση» απέναντι στο Ισραηλινά
σχέδια.
Τέλος Οπως μεταδόθηκε από το
Τόκιο η Βόρειος Κορέα προτίθεται
ν" αποστείλει εθελοντές στο Λίβα
νο, που θα πολεμήσουν στις γραμ
μές της «οργάνωσης για την απε

Λιακηρύ^ας

‘Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΝΤΣΗΣ του
Γιρςιάνη
που γεννήθηκε στον
Κοπανά Ναούαης και κατοικεί στην
Βέρακι κοι 0 ΡΟΖΑΛΙΑ ΜΟΛΟΡΟ
τομ Βιττήρω και της Μπιάνκας που
γεννήθηκε και κατοικεί στο Μιλάνο
ΙταΑΙος πράκειπν .ο παντρευτούν
*ο> ο γάμος θα γίνει στην Βέροια.

Σήμερα Τετάρτη 3 0 Ιουνίου
1982 εφ ημερεύει ως πς 8 τοθράάυ
το φθί.ρακςίο

Μαρίας Βέμου-Γκρέζου
τηλ. 2 3 0 2 3
Ενώ όιονΊ«τερ«ύ<. τα φαρμο
»«kl

Μαρίας ΠητιπστεργΙου
τηλ. 2 2 0 1 7

1θ Γενικά Νοσοκομείο Ναούσης «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ» προκειμένου να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσεως Επιμελητοό Χει'κής Κλινι
κές και 6υα θέσεω ν 12) Μαιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του Ν. 1057/80 (προσωρινές προσλήψεις), καλεί τους ενδιαφερομένους
να υποβάλλουν δικαιολονητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Ιου
λίου 1982 *αι ώρα 14.00
Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία ταυ Νοσοκομείου τηλ.
0 3 3 2 /2 2 -4 9 4 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ'ντης Τ.Υ.Ν. Ημαθίας όιακη
ρμττει άτι την 23 Ιουλίου 1982
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η (λή
ξη επιδόσεως προσφορών) θα διενεργηθεΐ στα γραφεία της Δ.Τ.Υ Ν
Ημαθίας (οδός Βερόης 1 -Βέροια)
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
δια του συστήματος της δημοπρα
σίας όιθ συμπληρώσεως τιμολογίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.
1266/72 «περί εκτελέαεως των
Δημ. Έργων και του εκτελεστικού
του Π.Δ 475/76 όπως ιροποποιήθηκε με το Π Δ, 724/79. για την
ανάδειθξη αναόόχου εκτελέαεως
του έργου Ασφαλτόστρωση οδού
Ν. Λυκογιάννης
Μακροχωρίου»
συνολικού προϋπολογισμού μελέ
της 5.000.000.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έρ
γα Οδοποιίας κάτοχοι πτυχίου αναAóyou τάξεως σύμφωνα με μς κε ί
μενες διατάξεις σχετικά tic τη δυνα
μικοτητα πτυχίων εργοληπτών Δημ,

ΜΕΤΑΔΟΣΗ... ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ ||ΝΡ)

Ως γνωστόν οι άνθρωποι που
ασχολούνται pe τον Τύπο συνήθως
βκΚσντοι. Ποτέ όμως η βιασύνη
τους δεν οδήγησί τόσο γρήγορο σε
ίν ο πειραματικά τ|<π. σαν αυτό που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ταυ
τόχρονα στο Λονδίνο και στην φρα
γκφουρτη. Evo μοναδικό λεπτό
χρετόσ-ηκε μά ολόκληρη σελίδα
εφημερίδας γιο να μεταδοθεί οπό
ττγ» Αγγλία στην Ομοσπονδιακή
Γερμανία Η μετάδοση ένινι εφικτή
χάρη ατο ι-τιροματικά δορυφόρο
ΌρμπιτοΑ. που κινείται σε ύψος
36 0 0 0 χιλιομέτρων πάνω οπό τη
Γή. Μ» την βοήθεια ταυ δορυφόρου
αυτού σελίδες τηςπαοίγνωστης
σγγλιιης οικονομικής εφημερίδας
•Φπ νόνπιολ Τάιμς» μεταφέρθηκαν
από το Λονόίνα ιπην Φρανκφούρτη
στα πιιστήμιο της «Σοσιετίτ» ónou
τυπώνεται η 6»εθνής έκδοση του
ρολΛΟυ Το ιίστ μκταδάσεως έγινε
ν-/, ·πν τορώταα των «φαϊνάνσιαλ
ς
η δ» λήρη οΜό «Άκή εντάν-

να του Οίκου Ντορνιέ στην συλή
των πιεστηρίων της Σοοιετέτ. Μ έ 
σω καλωδίου τα σήματα διαβιβά
ζονταν από την κεραία σε συγκρό
τημα ακτινών λέηζερ. που μετέφερον εν συνεχεία τα σήματα σε ται
νία υπερευαίσθητη στο φώς. Το νέο
σύστημα μεταβιβάσεως ίσως αντί
«οταστήαει κάποτε ολοκληρωτικά
την σημερινή πολυέξοδη τηλεφωνι
κή μετάδοση, για την οποία απαι
τούνται τεαοερο λεπτά κατά σελίδα.
Οι ίΐδ ικα ί εκφράζουν την άποψη, ότι
με τη βοήθεια του δορυφόρου θα
βελτιωθεί και η ποιότητα των μετα
διδόμενων σελίδων Ηδη το 1984
αυτό που σήμερα αποτελεί ακόμα
πειραματισμό, θο έχει γίνει κανό
νας. Τότε ο πειραματικός δοριιφό
ρος που σήμερα; χρηοιμοπο'βίτα»
μόνο για τέστ, θο ανιικοιοστοθσί
με έναν εμπορικό δορυφόρο Έτσι
θα μπορούν και στην Ομοσπονδια
κή Γερμανία να μεταδίδονται ολό
κληρες σελίδες εφημ«ρίδων «από

«•ραία αε κεραία».

Μ

ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟ ΣΜ Ο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΙΗΣ
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ«
Νάουσα 24 Ιουνίου 1982

A v t w v Io u και της Μαρίας τα γένος

%

Έργων.
,
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: ο) εγγυητική επι
στολή συμμετοχής στη δημοπρασία
όρχ. 100.000 η οποία πρέπει να
απευθύνεται επί ποινή απαραδέκταυ. προς το Νομ'κό Ταμείο Ημα
θίας και β) υπεύθυνη δήλωση του
Ν. ί 05 /69 για το άθροισμα των εν
ενεργεία εργολαβιών τους σύμφω
να με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Ν. 689 1977.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις ώρες υποδο
χής του κοινού, στη Δ'νοη ί.Υ.Ν.
ΗμοθΙας όπου υπάρχουν και τα τεύ
χη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 28-6 1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ. Παππδόπουλος
Νομ'κό«. με 3οβ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτι
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και μεποσοστο εκιπωσεως χωρίς όρια η εκτέλεση του έρ
γου «Διαμόρφωση χώρου προ του
Δάσους του Παιδιού» προΰπ/σμΟύ
δραχμών 1.000.000.
Η δημοπρασία θο γίνει στο
Γραφεία της ΤΥΔΚ Ημαθίας την
Παρασκευή 16 Ιουλίου 1982 ώρα
11-12 παρουσία της αρμοδίας επι
τροπής.
Γίνονται δεκτοί Εργολάβοι Δ Ε
γιο έργα Οικοδομικά με πτυχίο A
τάξεως και άνω. ως και Εμπειροτέ
χνες nou θα υποβάλλουν πιστοποιη
τικά σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4
του άρθροϋ 17 του Π.Δ 28 /80
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
το ποσόν των 20.000 δραχμών σε
Γραμμάτιο τον Ταμείου Παρ/κών
και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή
Ανεγνωμισμένης Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΈ. κατά ταν τύπο που ισχύει για
το Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες

οι c νάκ>φ(μδμ«.ντ.ι η ρέπω να απευ
θύνονται στρ ί ροψεκ: τηςΚοινρτη
τας ή της ΤΥΔΚ Ημαθίας σε άλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος
ιφς Κ *νάιηιος
X. ΠοτομόττοοΑος

Μ ΗΝΥΜ Α ΤΟΥ ΑΡΑφΑΤ
λευθέρωση της Παλαιστίνης» εναν
τίον του ΙσραηλινοΟ εισβολέα, ανα
κοίνωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός
σταθμός της Πιογκ - Γιάνγκμ
Η κυβέρνηση της
Βορείου
Κορέας, καταγγέλοντας την Ισραη
λινή εισβολή, ανακοίνωσε πως θα
υποστηρίξει, με όλο τα μέσα, την
«ΡΕΟ» και τον Αραβικό λαό. στον
αγώνο τους εναντίον του Ισραήλ.
ΕΛΑφΡΑ
ΠΡΟΟΔΟΣ
Μια «εκαφρο προοοος» σημειώ
θηκε στα πλαίσια ταυ Ισραηλινολιβσνικού διαλόνου, κστά τη διάρκεια
της χθεσινοβρσόυνής συνάντησης
μεταξύ των δυο πλευρών στη Βηρυ
τό, έγινε γνωστό σπό καλά πληροφορημένη πηγή της Λιβανικής πρω
τεύουσας.
Η συζήτηση μεταξύ της Παλαι
στινιακής ηγεσίας και του υπό
παραίτηση
πρωθυπουργού
του
Λιβάνου, κ. Ουαζάν είχε θέμα την
εξασφάλιση της διατήρησης της
εκεχειρίας, την αποχώρηση των
Ισροηλινών στρατευμάτων, καθώς
κοι την αποκατάσταση της κυριαρ
χίας του Λιβανικού κράτους σ ' όλη
την Λιβανική επικράτεια,
Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή
του Λιβάνου, έγινε γνωστό πως σε
καμιά περίπτωση δεν συζητήθηκε η
παράδοση των Παλαιστινίων και
ποτέ η Λιβανική κυβέρνηση δεν δέ
χτηκε να μεταφέρει ιέτοιου είδους
προτάσεις στην Παλαιστινιακή αντί
σταση.
Στο μεταξύ, η ηγεσία των Παλαι
στινίων συνεδρίασε, χθες βράδυ,
για να εξετάσει την πολιτική κατά
σταση, μετά τις τελευταίες επαφές
στο τοπικό. Αραβικό και διεθνές
επίπεδο
μετέδωσε σήμερα το
Παλαιστινιακό πρακτορείο ειδή
σεων «ΟΥΑψΑ»
Οι Παλαιστίνιοι ηγέτες εξέτασαν,
επίσης, την στρατιωτική κατάσταση,
τονίζοντας ότι πάρθηκε μια σειρά
από μέτρα, για να ενισχυθεί π αντί
σταση των Παλαιστινίων και ν" αντιμετωπισθεΙ ενδεχόμενη Ισραηλινή
επίθεση.
Εξ άλλου, ο κ Αραφότ απηύθυνε
μήνυμα στους Παλαιστίνιους αγωνι
σ τές στο οποίο επιβεβαιώνει - σύμ
φωνα με το «ΟΥΑΦΑ» - την απόφα
ση της «ΡέΟ» ν' αγωνιστεί έως
ότου αποκατασταθούν τα δικαιώμα
τα του Παλαιστινιακού λαού.
Στο μήνυμα του τονίζει επίσης,

ότι «είναι φυσικό η πολίτικη όραση
να συνοδεύεται απά στρατιωτική
αναμέτρηση». «Οι ηρωικές σας μά
χες δήλωσε στους αγωνιστές της
οργάνωσης «Ο Γιασέρ Αραφότ, άρ
χισαν ν' ασκούν επιρροή στο Αραβι
κό και διεθνές επίπεδο».
Ο ηγέτης των δεξιών φαλαγγι
τών. Μπεσίρ Τζεμαγιέλ, σε συνέν-

Υποχρβωτική
στρατιωτική
θητεία στις
Ην. Πολιτείες;
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 29 ΙΑΠΕΙ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανό
να αναγκοσθού» να επαναφέρουν
την
υποχρεωτική
στρατιωτική
θητεία κατά την διάρκεια της τρ έ
χουσας δεκαετίας, ανακοίνωσε χθές
μιά ιδιωτική ομάδα μελετών.
Η «ομάδα Π5υ Ατλαντικού Συμ
βουλίου», που ειδικεύεται σε ευρω-αμερικανικά στρατιωτικά θέματα,
ζήτησε από τον πρόεδρο Ρήγκσν να
προετοιμάσει ιούς Αμερικανούς για
το ενδεχόμενα επαναφοράς της
υποχρεωτικής
στρατιωτικής
θητείας.
Η ομάδα προσθέτει ότι ενώ σή
μερα α στρατιωτικές ανάγκες αε
ηνθμυ/ΠΗΟ | υλ« 0 καλύπτονται με
εθελοντές, ¡τούτο ίιν ο ι απίθανα να
συνεχ'άθεί,
Η μηοχρεωιικη στρατιωτική

θητεία κσταρνάθηκε οπό ταν πράε
όρο Νίξον, τα 1972

Ο κ. Τζεμαγιέλ τόνισε ότι δεν 1
ναι υπεύθυνος για την εττέ|)β ^ ρ
του Ισραήλ στο Λίβανο και ο(Ν τβ£
κε πως οι δυνάμεις του συνέβη
ζονται στρατιωτικά με τους ΙσρΟΠ·^
νούς

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ
Ανακοινωθέν των «Δέκα» για
την κατάσταση στο Λίβανο:
«1. ΟΙ Δέκα επιμένουν στην
έντονη κατϋόίκη τους της ισροηλινής εισβολής στο Λίβανο. Ανησυ
χούν και εκφράζουν την ιδιαίτερη
ανησυχία τους για την κατάσταση
στη χώρα αυτή και ιδιαιτέρως στην
Βηρυτό. Πιστεύουν ότι η κατάπαυ
ση του πυρός που ισχύει σήμερα
πρέπει να διατηρηθεί πόση θυσία.
Η κατάπαυση του πυρός θα
έπρεπε να συνοδεύεται αφενός απά
μιά άμεση αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις θέσεις που
κατέχουν γύρω από την λιβανέζικη
πρωτεύουσα και αφετέρου μιό ταυ
τόχρονη αποχώρηση των παλαιστι
νιακών δυνάμεων από την Δυτική
Βηρυτό σύμφωνα με μιά διαδικασία
που θα πρέπει να συμφυ,ινηθεί
μεταξύ
των
ενδιαφερομένων
μερών
Προκειμένσυ να διευκολυνθεί
αυτή η αποχώρηση (απόσυρση) ο
διαχωρισμός των (αντιπάλων) δυνά
μεων θα νίνει υπό τον έλεγχο των
ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου και
σε συμφωνία με την λιβανέζικη
κυβέρνηση, και από παρατηρητές οι
δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών.
2 Η επιστροφή του Λιβάνου οε
μιά οριστική ειρήνη απαιτεί την πλή
ρη και ταχεία αποχώρηση όλων των
ξένων δυνάμεων εκτός από εκείνες
που θα είχαν άδεια παραμονής από
τη μιά νομική και ευρύτατα αντιπρο
σωπευτική λιβανέζικη κυβέρνηση
της οποίας η εξουσία θα έλεγχε το
σύνολο του εθνικού εδάφους. Οι
Δέκα υποστηρίζουν κάθε προσπά-

ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Μιά νεαρή γυναίκα και ένα
μικρό κορίτσι σκοτώθηκαν και . «
δύο συνοδοί τους τραυματίσθηκαν
βαριά σε ένα τραγικό τροχαίο
δυστύχημα που συνέβη νωρίς το
πρωί στη λεωφόρου Κηφισού. Το
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν το
θύματα ταυ δυστυχήματος τούτου
με οδηγό του Ανδρ. Μ. Γαβαλά. 19
ετών, πορεξέκλινε της πορείας του,
ενώ εκινείτο επί της λεωφόρου, με
κατεύθυνση προς τον Πειραιά, κτύπησε κατ αρχήν στο στηθαίο του
ποταμού και στη συνέχεια ανατρά
πηκε και έπεοε μέσα στην κοίτη.
Σκοτώθηκαν,
η Μαρία Ιλ.
Παπακωνσταντίνου, 2 6 ετών και η
Δέσποινα Ιω. Κόκκινου, 15 ετών κοι
τραυματίσθηκαν βαριά ο οδηγός και

τευξη του προς το αμερικανικά δί
κτυο τηλεόρασης «ABC*, δήλωσε
πως ο πόλεμος δεν έχει ακόμη
τελειώσει, γιατί η μάχη της Βηρυτού
δεν άρχισε ακόμα, το ίδιο ισχύει και
για την «απελευθέρωση της κοιλά
δας της Μττέκα, όπου, ως γνωστό
σταθμεύουν τα Συριακά στρατεύμα
τα, για την «απελευθέρωση της

οποίος θα χρειασθεί ένας ολοκλη
ρωτικός πόλεμος μεταξύ Συρίας *“
Ισραήλ».

ο I, Κόκκινος αγνώστων λοιπών
στοιχείων. Οι δύο τραυματίες μετα
φέρθηκαν σε κακή κατάσταση στον
Ευαγγελισμό.
•
Στο Ιο χιλιόμετρο της εθ ν ι
κής οδού Αγρίνιου - Μεσολογγίου,
δίκυκλη μοτοσυκλέττα. που οδη
γούσε ο Κων, I. Γαρούφης. 31
ετών, παρέσυρε και σκότωσε την
πεζή αθιγγανίδα Παναγιώτα Αστέρω Κοκώνη, ετών 70.
•
Στο 194ο
χιλιόμετρο της
νέας εθνικής οδού Αθηνών Πατρών. φορτηγό αυτοκίνητο, που
οδηγούσε ο Βασ. Ι.Μπαλτάς 31
ετών, συγκρούσθηκε με ιδιωτικό,
οδηγούμενο από τον Παναγ. Γ.Κελέση, 27 ετών. Σκοτώθηκε ο οδη
γός tout φορτηνού.
•
Στο 17ο χιλιόμετρο της εθνι
κής οδού Τριπόλεως - Πύργου,
αυτοκίνητο ταξί, που οδηγούσε
οΙωάν. Π. Γιαννόπουλος, 45 ετών,
παρέσυρε και σκότωσε τον πεζό
Ηλ. I. Σαμπαλή, 56 ετών.
•
Στο χωριό Γεννάδι Αρχαγγέ λου Ρόδου, γεωργικός ελκυστήρας.
που οδηγούσε ο Γαβ. Α,Πιζημόλας,
54 ετών, και που ρυμουλκούσε ένα
όχημα, στο οποίο επέβαινε ο Νικ.
Γ Κυριάκού. 68 ετών, πορεξέκλινε
της πορείας του. Ο Κυπριανού τρο
μοκρατημένος πήδησε από ρο
ρμμουλκούμενο όχημα, κτυπησε
στο έδαφος και σκοτώθηκε
•
Συνελήφ.θπ ο Ζαχ. Δ.Ντίνου
44 ετών, οδηγός ταξί, γιατί την οδό
Κωνσταντίνου της Κυψέλης, πυρο
βολούσε άσκοπα με κυνηγετικό
όπλο.
•
Ειιεσε μέσα σε τουαλέτα
του γηροκομείου και σκοτώθηκε ο
Ιω. Α Βλάχος, 82 ετών Εκτύπησε
θανάσιμα στο κεφάλι.
• 1 Αγνωστος από το διομέρισμα του Γ Α. Καβσυμά. κτηματία
οτην οδό Καμπάνη 6 έκλεψε
6 1 0 0 0 0 δρχ. κοι κοσμήματα άξιος
1 εκατομμυρίου άρχ.
• ' Αγνωστος από το -διαμέρι
σμα του Σωτ.Μ.Πουλόπουλο^ ίττην
οδό Χίου 36. έκλεψε 8 3 .0 0 0 όρχ..

1500 γερμανικά μάρκα 3 0 0 δολλόι>ια και κοσμήματα.

θεία που αποβλέπει στην υλοποίη
ση αυτών των στόχων.
3. Στο στάδιο αστό οι Δέκα
αποφάσισαν να συνεχίσουν την
δράση τους που έχει σαν στόχο την
ανακούφιση των δοκιμαςομένων
πληθυσμών και μέσα στο πλαίσιο
αυτό απευθύνουν έκκληση προς
όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να
συμμορφωθούν στις αποφάσεις
511 και 512 του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και να συνεργασθούν με όλες τις
υπεύθυνες διεθνείς οργανώσεις
καθώς και με την FINYL. Είναι επί
σης έτοιμοι (οι Δέκα) να συμβάλουν
αργότερα στην ανασυγκρότηση της

ΜΙΚΡΑ
ΜΙΚΡΑ
• " Αγνωστος από την αποθήκη
του εμπόρου Αναστ. Ζ.Κσραθανάση. στηνοδό Διαλέων 12, έκλεψε
επιταγές 2 εκατομμυρίων όρχ., 180
δολλόρια και 124 γερμανικάμάρκα.
•
Δύο άγνωστοι στην οδό
Ιεραρχών άρπσξαν την τσάντα’ της
Κανέλλας Η. Φωτοπούλου. 34
ετών, με 2 5 0 όρχ,
•
Αγνωστοι εισήλθαν στο σπί
τι του Δημητρ, Παπαφίλη, στην Κό
ρινθο και έκλεψαν διάφορες καναδι
κές ταξιδιωτικές επιταγές, συνολι
κής αξίας 5 0 0.00 0 δρχ.
•
Τρεις άγνωστοι, που επέβαιναν σε ισάριθμα όίκυκλα. επυροβόλησαν πέντε φορές στην είσοδο του
κέντρου διασκεδάσεως «Νεράιδα»
κι εξηφανίσθηκαν.
•
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο
Ελληνικού, ο Νικ. Γ. Γαβριάς, 31
ετών, γιατί έχει καταδικασθεί ερή
μην 20 φορές σε συνολική ποινή 21
ετών, 3 μηνών και 15 ημερών και
οε χρημοττκήποινή 1.810.000 δρχ.
για παράβαση του νόμου περί επιτα
γών.
•
Συνελήφθη η εφοριοκός
Σπυριδούλα σύζυγος Η.Καβατζά. 40
ετών, γιατί εζήτησε 4 0 0 0 δρχ. από
τον Βασ. Π. Κυπραίο, 26 ετών, κομ
μωτή, για να εισηγηθεί ευνοϊκό σε
εκτίμηση προικώου ακινήτου στον
Κορυδαλλό.
0 Κυπραίος έπρεπε να πληρώ
σει 3 4 .000 δρχ. και η εφοριακός θο
εισηγείτο να πληρώσει 16.000 δρχ
•
Πυρκαγιά
εξερρόγη
από
άγνωστη αιτία στη δασική και αγρο
τική περιοχή των χωριών Καλοχωρίου και Πανιπερίου Πυλιας Μ εσση
νίας.
Αποτεφρώθηκαν
2.500
στρέμμα ία θαμνώδους
εκτάσεως
και 2 0 0 0 ελαιόδενδρα.

χωράς.
τ,θυμοάν
4. Οι Δέκα επειδή την έναρξη των διαδικασιών V·0
ρύθμιση του προβλήματος
ιΑ
Λιβάνου και την αποκατάσταση MV
διαρκούς ειρήνης και κλίμά"’
ασφαλείας στην περιοχή, τεπιθυμώ
γ -ύγπ
διαπραγματεύσεις που θα βασΚ0
ται στις αρχές της ασφάλειοί ’
όλα τα κράτη και της δικαιΟΟά^
για όλους τους λαούς. Το σ^,ν0ί 0
των ενόιοφερομένων μερών
πρέπει να πάρουν μέρος σ τιί
πραγματεύσεις αυτές «αι l®IW
συνέπεια να αναγνωρισθούν σΜ®1
βαία. Το Ισραήλ δεν θα πατάξει *9
ασφάλειο την οποία δικαιούται Ρ
την χρήση της βίας κα: την δημι°ώ>
για τετελεσμένων γεγονότων, αλλ^
θα βρει αυτή την ασφάλεια
από την ικανοποίηση των νόμιμη
πόθων του παλαιστινιακού λα«
Αυτός (ο παλαιστινιακός λαός) *4*
πει να έχει την δυνατότητα να ασ*
σει το δικαίωμά του για αυτοδιάβ*
ση με όλα τα επακόλουθά της·
νί
Θεωρούν (οι Δέκα) πως Υ*°
γίνει δυνατή η έναρξη όιαηροΥΡ^
τεύσεων πρέπει ο παλαιστιν«5*
λαός να συμμετόσχει και αυτός1(0
γι αυτό τολόγο λοιπόν να εκπp4<,u,
πείται. Η θέση των Δέκα εξακολΟ^
ttó
θεί να είναι ότι o PL0 πρέπει ν°
ρει μέρος στις διαηραγματεύσΑΟι Δέκα επιθυμούν ο παλάΐ<,<’
ν<>
νιακός λαός να είναι σε θέσΟ
υποστηρίξει τις διεκδικήσεις του ί1
πολιτκό μέσα και η υλοποίησή ^
διεκδικήσεων αυτών να παιΡ**
υπόψη την αναγκαιότητα γωγνώριση και σεβασμό της υπαΡν1'
και της ασφάλειας όλων.
Στην συνέντευξη τύπου
έδωσε χθές τοαπόγευμα ο πρ°*
όρος του Ευρωπαϊκού Συμβού^®
Βέλγος πρωθυπουργός κ. Μάρ1’* \
αναφερθηκε μεταξύ άλλων και
μέτρτα που αποφάσισαν οι Α*
εναντίον του Ισραήλ.
Συγκεκριμένα ο κ. ΜυΡτ*
ανάγγειλε ότι:
ρμΟ<ίή
1. Αναστέλλεται η εφαρμ^
του 2ου χρηματοόοπ«®
πρωτόκολλου ΕΟΚ-Ισί*“ ^
ύψους 40 εκστομμυΡ"/
ευρωπαϊκών
λoγιστ1,tu,
μονάδων.
_««Η
2. Ματαιώνεται η υπουρΥ1*
σύνοδος
σύνεργα®1®
Ισραήλ-ΕΟΚ που επρό**1^
να πραγματοποιηθεί στις 1
Ιουλίου.
3 Οι Δέκα συζήτησαν το
χορηγήσεως όπλων
.
Ισραήλ αλλά δισπιστώβη*
rtl<
ότι καμμιά χώρα μέλθ<
Κοινότητας 6εν δίνει όά*4
στην χώρα αυτή.

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Τελευταία, πολλές πυρκαγιές
σημειώνονται που έχουν σαν αιτία
το υγραέριο και δυστυχώς τα απο
τελέσματα στις περισσότερες είναι
τραγικά.
Η
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βέροιας στην προσπάθεια της να
σας προφυλάξει σας συμβουλεύει:
1. ’ Οταν υπάρχει υποψία διαρ
ροής υγραερίου σε ένα χώ
ρο ή αντιληφθείτε την
παρουσία του. από τη δυσά
ρεστη χαρακτηριστική οσμή
του, ονοίξτε τις πόρτες και
τα παράθυρα, ώστε αυτό να
όιασκορπισθεί από το ρεύμα
αέροςπου θα δημιουργηθε:
2. Σ' ίν σ χώρα που έχει

γεμίσει με υγραέριο, μη
χρησιμοποιήσετε σπίρτο,
κερί, αναπτήρα διακόπτη

ηλεκτρικού ρεύματος και
γενικά γυμνή φλόγα γιο
νο Πολτέ τη στρόφινγα

της φιάλης πρανύ®^'
ποιήστε την αναζήτή"|_
με ηλεκτρικό φανό
γανοά τύπου ή μ*
κοινό φανό που θα ά*.
ψετε πριν μπείτε στο Χτ
ρο.
3 .' Οταν αλλάζετε τρ
τη - f
υγραερίου.
σε
συσκευή, κάνετε τον
για την στεγανότητα
συνόέσεως, με aarrouv*l<r
κοι όχι με γυμνή φλόν®·^
Κατά τη φόρτωση, μετ**η
ρά. εκφόρτωση και αΠθβ
κευση φιαλών υγραίΡ10
αποφεύγετε τις απρτομ1
κρούσεις
Αν παρα τις συμβουλές
·>
εκραγει πυρκαγιά, ειδοποιήστε
0
σως την Πυροσβεστική Υ π Π ί* ^
Βέροιας στον αριθμό τηλεφώ’'
199 ή 2222 2

