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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2069
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

δικτατορία
προετοαιδζει ο κ. Παπαιιδοέου;
KohpoBouAeutik A

ΝΕΟ ΣΑΛΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ
Πούντα σηοκαλεί το Διευθυντήριο του Π ΑΣΟΚ ο διάγραφείς βου
_ ‘l í rop, οτρατη/ός ε.ά. κ. Λημ. Χονδροκούκης, σε δήλωσή τον, που

Δήλωση
Τ(ον υποψηφίων του Συνδυασμού
ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ
Γιώργου Τσαλέρα
Ευχαριστούμε
χιλιάδες τους Dtpouuic^·
Βεροιώτες, ππου
μιις τίμησαν
ν υ Ρ£· τις χίΛΐιχϋ&ς
ο υ μας
»ιμ·|«.Ηΐν με
0 r ,0TO^ vn hul με TT|V αΥ,ιπΓΙ τουί· ο η ? Δημοτικές Εκλογές.
Το"ζ. άντρες και γυναίκες, με πρωτοπορία τα νειάτα |ΐας, ατά
^ ν “κοφαοιστικά ητο πλάν μας. Απτόητοι, μπρος o to όργιο των
ΠξίΜν'^·:01ν ψυχολογικών εκβιασμών, των εκφοβισμών, των υποσχέíttn v a οκ“Πιάης σύγχυσης, των ύβρεαιν και της λασπολογίας, που
"'αο° '”Τ'Κε ΰ’λωΐ δισταγμό και δίχως καμιά αναστολή, σ' όλη τη
*λιι
προεκλογικής περιόδου, και που έφτασε μέχρι τον απο¡ιΗ,Γ?Ρ.° Κηι ΤΙ'ν πολιορκία ολόκληρων συνοικιών, ιδιαίτερα τις νυκτε
ώρες της παραμονής των εκλογών.
°|ΐυι νΐ'0υ^Ι' τ1Κίι φαινόμενα, όλα αυτά, πολιτικού Γ.κτραχηλιαμού που
1<ιυ5 δεν γνώρισε η τοπική μας ιστορία και που εκδηλώθηκαν
"λοιΤ^ν 71- Ρ “ ακριβώς εκείνη, που ευαγγελίζεται καθημερινά και σ'
Ιουί τόνους, την αλλαγή και υποτίθεται τη βελτίωση των πολιν' και ίων κοινωνικών μας ηθών. Ομως στη βάναυση πρόκληση.
^ τ ‘"δες των αλύγιστων συμπολιτών μας έδωσαν τη δική τους
απάντηση κι αποτελούν ήδη όλοι τους μιά μεγάλη ελπίδα
„»ντ · χα>·ύΡδιντΙ α?Ιάδοξη τοπική βεβαιότητα, που κανείς δεν μπορεί
...
κι ατιμώρητα, να την υποτιμά και πολύ περισσότερο να την
Κ''Η' και να τη βρίζει.
σο υπάρχουν και στη δική μας πόλη, τόσοι πολλοί απλοί πολίτες
ΐ0 11? ° Μεγάλη ψυχική δύναμη αντίστασης, κι όσο υπάρχουν τα εκαΐοι ,1, ρ'α 01 Έλληνες, που δεν λύγισαν στις ολοκληρωτικές μεθόδους
(κι ’*ι^λ°λογικΰύ εκβιασμού και του ψυχρού καταναγκασμού, σίγουν , , , ^ υ ΥΡήγορα πάλι θ' υνατείλουν καλύτερες μέρες, για μιά και
■•-Of
■»->ΡΥι<1 δημιουργική πορεία και για μιά αληθινά δημοκρατική ζωή.
ί 'λ “ ίη Βέροια, ρσο και για τη χώρα μυς γενικότερα
>ύι · - •Πτι' Βέροια, με τις γνωστές σε όλους μας μεθοδεύσεις, εκλί
Π1’ϊε δι1μπβχος κομματικός - «υπάλληλος»
κίν ρΝ,ίονο απλό και αγωγός των εντολών, που θα έρχονται από
Β*0 αποφάσεων και εκτός του Δήμου.
Ίΐιθ/ ε'1ώ)νη γι αυτό το αποτέλεσμα βαρύνει όσους, ενεργητικά ή
'75Χικ"δ. συντελέσανε στην επιβολή του.
8θ1)»“Ρύνει πρώτα το μέτωπο των δύο κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ,
,^ινομενικά αντιδίκησαν στον πρώτο γύρο και με πειθαρχημένη
ύανΓ16'0 συνεΡγάσΟηκαν στον δεύτερο. Βαρύνει ιδιαίτερα και τους
έέ>0 Τ,ε01^ τ,ι)ν δύο κομμάτων. Βαρύνει επίσης, όσους ψηφοφόρους
Τι ο-,|Κ'1ν αδωμαρτύρητα και υποτάχθηκαν στην κομματική γραμμή.
. 5 ήταν άλλη η προσωπική τους διάθεση και πεποίθηση. Βαρύνει κι
όιυ Προσκννησαν δουλικά τους εφήμερους ισχυρούς. Ό σους υπό<(ιι °ν ΤΓ’λικά στις απειλές και στους ψυχολογικούς εκβιασμούς. Ή
«ΐοΓ 0^ · “ ’' 0 ταπεινό υπολογισμό και προσωπικό τους πάθος υπονό. “ν ελ' των ένδον την υπερψήφιση του Συνδυασμού μας.
, 01 αυτοί, με τη στάση τους και με την ψήφο τους, συντελέσανε
^ * Υώ την πόλη μας στην υποβάθμιση του αξιώματος του δημάρ^

Ρ'*ΐ

(6τη.ΙΡχι παραδωσανε το Δήμο' σε πρόσωπό με ανύπαρκτες τις δυνα»**λΐκι
ν 5?’ Υα υπηρετήσει με ανεξαρτησία, με κύρος, με αυτοτέλεια και
ιη ^ ρ επιτυχία, μιά πόλη σαν τη Βέροια, που δυναμικά ολοένα ανα,1ηέν/ ; τ- . Κι είναι γι' αυτό υπεύθυνοι, απέναντι στο μέλλον της κι
t
ατην ιστορία της, για όσα αναπόφευκτα θ’ ακολουθήσουν.
Ifc-Poi · **' από την πλευρά μας, διαβεβαιώνουμε τις χιλιάδες τους
Πη , ωτεζ που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με την αγάΚτ Το λ? πτος θα συνεχίσουμε, με όσες διαθέτει ο καθένας μας δυνάμεις,
πέ, '°10 πάθος, με την ίδια αίσθηση ευθύνης και με την ίδια ευαισθηωραίο αγώνα όλων μας, για την πρόοδο της αγαπημένης μας
Το ^
ί'(ιί'νο>Ι,<’ διαΡεβα'ώνουμε ακόμα πως θα βρισκόμαστε πάντα συντονι'ήιένη ιίε 10 δοτό τους αγωνιστικό παλμό και με την επίμονα εκφρα•πγκιι ^ / θέλησή τους, για αντίσταση στον κάθ είδους πολιτικό καταΊ'άΥu ·
για εξυγίανση και για ανανέωση των πολιτικών μας
δική Ptuw· ',τ η Βέροια αλλά και σ' ολόκληρο το Νομό μας. Πίστη
Yin TP',C- ε>'ν«ι. πως ηθικά και πολιτικά εμάς είμαστε οι νικητές. Και
νίκ,Ι _ ,υάβολή των χιλιάδων συμπολιτών μας σ' αυτή την υπέροχη
ευχαριστούμε και πάλι, όλους μαζύ και τον καθένα χωρι^luirn
αισθήματα αγάπης, και τους εκφράζουμε σήμερα
11 τον θαυμασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας.
Οι υποψήφιοι, δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι,
του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το MACUPRAX έχουμε:

Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

Τ MACUPRAX
πρίσ ° ΕΙ,αναστα'ι ιπό χαλκούχο μυκητοκτόνο ηου καταπολεμά
0j( Π ποράνεο, μονίλια s βακτήρια, κλαδοοπόριο, εξώασκο
s ρΟΔΑΚΙΝΙΕΣ και ΚΕΡΑΣΙΕΣ

^A C U PR A X

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

1(1 1 μοναδικό μυκητοκτόνο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλα
ιμΕ
τροφοπενίες (ελλείψεις* ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
Δ Αρ γ υ ρ ο ύ , ΧΑΛΚΟΥ χάρις στα ιόντα των παραπάνω
‘ϊίίω ν που περιέχει.

^.

MACUPRAX
0 ρόντισμα το <ρθινόπο>ρο λύνετε τα προβλήματα των
δένδρων οας

MACUPRAX

Εξ άλλου ο κ. Χονδροκούκης
αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε
προφανώς κατά τρόπο εκβιαστικό, «ο
βαρειά ασθενής και κλινήρης αδελ
φός» ιου για να εξυπηρετηθούν τα
«ευτελή σχέδια» αυτών που τον διέ
γραψαν.

Η ΔΗΛΩΣΗ
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ
Το κείμενο της όηλώσεως, που
έκανε ο κ. Χονδροκούκης είναι το
εξής:
«Xuvctüíc otic οPT6c μου και urooc
μοκρούε 6ημο«ρατικούε και EOvmouc
αγώνες μοα, αλλά και ηιατάς στον
όρκο μου- «Κα φυλάττω ηίστιν cic
to lUvroYuo κ.λη.» «οι στην λαϊκή
εντολή γ)ρ περιφρούρηση της λαϊκής
κυριαρχίας, δεν ητο δυνατήν να ιμη.
φώω Νομοσχέδιο ευθέως αντισυντα
γματικά και σνηδημοκρατικά Μιο α
πό το ηρίητυχο των αρχών ,ου ΠΑΧΟΚ είναι η Λαϊκή κυριορχιο Με το
Νομοσχέδιο, που έγινε τώρο Νόμος
του Κράτους, κστοργείτοι και θεοοιδε·
τοι ο «ελέω ηγεμόνων- — ορχήγών
Κομμάτων — διορισμός πι>ν Βουλευ
τών. "Ετσι ο λαός οοοΕενούται οπό
τους βουλευτές του κοι η Βουλή με
ταβάλλεται σε... λώιο νεοσυλλέκτων
φαντορων. Εκείνη που φοβούνται β έ
ευθείας ττ»ν. κρίση, ταυ Κυρίαρχου Λοού. m ετερόφωτοι; οι ^γνωστοί, οι
άνευ ονδομίας πορουοίας o ta Εθνικά
κοι Δημοκρατικά προσκλητήρια. 01 πα
ντός Είδους αλεΕιΓΓταττιστές, ετν® οτ
εισηγητές αστού ταυ επείγοντος Νά.
μουχεδίου. Ο λοός δεν έχει ουνηβηοκάμα OTO σύνολά του τη»

ί « 1 ftvftrO.lt. Ru ^σνταν^ο-

oc επιλογή WW ÍM

•I

, ürsLTtS1
fTv^^R ,

6iKTOT«i>ioc. Οι εκλτγμέν« δ«τοτορ<

ες r.lvn χειρότερες τι»*’ μη Ικλεγμένυν. Οι πρώρες δύσκολο πέφτουν, ε
νώ οι δεύπρες Εύκολο πολεμουντοι.
H Φιριτη ηγεμόνΙο κομμάτων αρχηγικών οδηγεί ευθέως 0C ολοκληρωτική
»»λυτορχίο, πολύ περωοάτρο μάλι
στα. όταν δεν υπάρχει δημοκροτικη δο
μή και λειτουργικότητα άφαγη. Τ έ 
τοιου ε ί δ ο υ ς
ο η β λ υ τ ο ρ χ ι φ μ δ ς
( ε ν
ιι·ί»
t i οε κ ο ν έ ν ο κο ι ν ο

Sο υ λ ε υ τ ι ε ά
του

ο

?

Κάο μο υ ,

κράτος

δ η λ α δ ή

ΕΝΑΧ μ ο την a a t ο όλο του νε At opl
ο υV Ιο g ;< ·τ t C I ί I

Η διοτεκκνονιΖάμΕΜ» δικατολεκγίο, ά
τι οπετέλει πτοεεΛογική
οπογγελώ
nou περιλήφθητε στο -Σιιμβάλο» τιμής- με τον λαό «οι συνεπώς έάόεηε
η διυφωνούνης να τα κοτογγείλαυν
προεκλογικό ή νο αιάσχουν των εκλο
γών αποτελεί
ckúJüti κτττκή οφέλους
γιατί;
I Ο -Στουρρς. ρφτέλει μέρος του

6λϋυ εκλογικού πΤνου Τη. ·. ν.,'Γ. υ»

νολογικής που τώρα αποχωρίστηκε «οτνυοιΐέ«ο. γιαπί η οπλή σνολσγική
βο ναβευπΙ κοι θά -tgontl κοι ρεφτεί,
ποτό το μέτρο taw κυβερνώνπον.
2. Πολλά, πλέμπα άλλο ~πtpi ta
56 -&U-— υπήρχαν oró -Συροάλο-ο
Τιμής», πλέον επείγοντα, πλέον κου
τά. τα οποία εΚι m V ov στην γ η

KECHNIE CHEMICALS S.A.

pelo των οραμάτων, είτε ονειστρόφηοον και ο 150 μοίρες.
Το περί ηοραγονηομών. κστααμηο.
διαμών κοι ρουοφετολενγίος αηοτιλού«
ανίσχυρες προφάσεις, αφού «ίμερο ο
Έλλήνος ψηφοφόρος δεν Ζει πγ* ε
ποχή του Δεληγιάννη κοι Τρικούπη,
το δε ρουσψέτι δέν το «άνει ο βου
λευτής αλλά η εκτελεστική cEouoio
«η η λειτονργικάιη-τά της. Κι οσφολώς θα ολλόΕτι φορέα ή υετοφορέο
τα ρουσφέτι, οπό τον βουλευτή ota

KómjKj.. -

Κομμά"Κή
δ» πειθαρχία ουδέποτε
είχε τεθεί μεταπολεμικά γιβ εκλογικά
Νομοσχέδιο. Αφήνοντο m βουλευτές
νο ψηφίσουν «κοτό συνείδηση/-. Etvtn
οούλληπτο νο δισγράφετοτ βουλευτής
γιο μία έκφραση γνώμης nárvto e t τέ
τοιου είδους νομο<η(έδια. πολύ περιο
ούτερο. γκττΙ δεν ταυ δόθηκε η ευκε*
pío να Γκφράαει τη γνώμη του μέσα
στην Κοινοβουλευτική ταυ ομόδο.
ΜετοΕύ αρχών και ouvtiδήοεώς μβ»
κι εκείνης της κομματικής άκριτης πει
θορχκτς οροτίμιγοα το πρώτο, με μιο
διακριτική οοουσίο οπ τη Βουλή γιο
να μη δώσω την χορό m w πολίτι
κούς οντιηβλβυς νο χειροκροτήσουν...
θο υπάρΕουν λοσπολάγο» λογιών λβ
γκο», ολλο π ιστορία μου, α> αγώνες
μου. β*ιμοκρσπκοί και εθνικοί, επί 49
χρόνιο, η συνεχής παρουσία μου θ ' ά
λα το προακλητήΡΌ της Πατρίδας, η
ππώλειβ αρτιμέλειάς μου οπό roue no
λέμους της Πατρίδάς,
πάντοτε στην
πρώτη γραμμή. Π βίλόνητη σ/νίπειή
|κ υ οε πολύ δύσκολες
περκπάοε»ς
γιο την δημοκρστίο. τα λοά. ΟΠ' το
λοίτά στρώματα της επωχολογιάς v«rr
οποΙων προέρχομαι, αλλά « η γιβ τον
Ιδτο τον κ. Ποπσνδρέβμ. δεν αφήνουν
περτθώρτο δράσεως των «€ εοσγγελμοτος λβοπβλάγων.
Ο ΠετροΤκάς Λοός που «ε ε&λεEt βόο φορές δεύτερα βουλευτή Πει
ραιώς, γνωρίδει πολύ καλά τβ γορο
ετήρα μου. Μόεκο φερεημάτητας δεν
φόρεσα ποτέ μου. Κι έτβ αρκιότεΙ ε
νώπιον βαβό κοι συνειδήσεως va Uγη ολάκερες n e ολήβειις άοσ u ον
ει'νό πίκρες, κοι να δνοφοπίίβ τον
/ kjó γιο κόβε υηπκρχεπώμεώ» προ/μβ
τικόττχτο.
Σε τούτο το Νομοσχέδιο, nao τώ
ρα είναι Νόμος ταυ κρότου;, « a to
«εινές δυνάμεις ταυ ΠΑΙΟΤ ntnncov
va διορίίουν εκείνοι α ο ν ευ τε ς u · την Ιδιο μέθοδο οοψάλώς που «»γερά
τηοσν « α τους υπουργούς « η τη 66
μηαη πβν κοίρωκν πόστων ταυ ερόTcuc Αιοριαμάνος βουλευτής δεν tmθυμώ νόμοι. Η αυτού ε&οχδτης ο λα
ός δε» «Εττκοβίστοτη
οέώ «Ονένο.
Αλάθητος πάπας δε» α τά « έ ΐ o n e Ι ψ
I-

Συνέχεια στην 4η

Το χ ρ ο ν ο γρ ά φ η μ ά μας

Μικρή Ιστορία
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΑΕΞΙΑΔΗ

Γ

Έπεσε από
σκαλωσιά και
σκοτώθηκε
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ
Από ύψος 15 μέτρων έπεσε και
σκοτώθηκε χθες μο πρωί ο 66 χρονος
οικοδόμος Ιωάννης Μπιτιβάνος του
Στεργίου.
Ο Μπιτιβάνος εργαζόταν στον τρί
το όροφο νεοκατασκευασμένης οικο
δομής στην οδό Μ. Μπότααρη 100
και ξεκαλούπωνε στηριζόμενος σε
πρόχειρη σκαλωσιά. Σε μια προσπά
θεια του να βγάλει κάτι σανίδια έχασε
την ισορροπία του και έπεσε στο έδα
φος με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.
Ό πω ς διαπίστωσε τόσο ο Επόπτης
Εργασίας όσο και τα αστυνομικά όρ
γανα, δεν είχαν πορθεί στην οικοδο
μή τα απαραίτητα προστατευτικά μέ
τρα.
Υπεύθυνος εργολάβος της οικοδο
μής είναι ο Σάββας Ιωαννίδης του
Θωμά. 56 χρόνων, ο οποίος συνελήφθη και αργότερα με εντολή Εισαγγε
λέα αφέθηκε ελεύθερος.

Πέρασαν απο τότε σαράντα τρία
χρόνια. Μισός αιώνας και όμως ήλθε
στο μυαλό μου αυτή η μικρή ιστορία
«’Αλλες μεν βουλές ανθρώπων και
άλλα ο Θεός κελεύει», όπως πολύ
σοφά μας τα μάθαιναν χρόνια τώρα
οι δάσκαλοί μας, εννοείται του λίγο
παληού καιρού, γιατί τώρα αυτά
μπαίνουν κάπως στο περιθώριο, όχι
από τους γνωστικούς, αλλά απ
αυτούς που μας κάνουν τον λίγο μον
τέρνο.
Πέρασα χοχρίς να καταλάβω από
το δρομάκι αυτό που είναι πίσω από
το παληό Γυμνάσιό μας, στην κατηφοριά και θυμήθηκα αυτήν την ιστο
ρία. Ας την διηγηθώ για να περνά και
η ώρα μας. μιά που τα χρονογραφή
ματα αυτόν άλλωστε τον σκοπό
έχουν.
Περί τον Σεπτέμβριο του 1940
έκανα βόλτα με κάποιο φίλο μου
τριατατικό Κυρ..· στην πλατεία Ωρο
λογίου γύρω στις 11 το βράδυ, οπότε
φθάνει ασθμένων ένας ψηλός με επί
θετο Τ... και μας λέγει με βία... Σας
παρακαλώ ελάτε στο σπίτι μου...
πεθαίνει η μάνα μου και θέλει να κά
νει την διαθήκη της ΚΓϊι σας παρακα
λώ ελάτε.... Ποιος είστε; Σας παρακα
λώ ελάτε... είναι ανάγκη., ο κυρ
Γιώργης Καλλιμπάκας ο συμβόλαιό-

Τα πλεκτά RANIA
και τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα LA FEMME
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
Ιπποκράτους 19-Βέροια

Η επανάσταση στην φαρμακολογία

Ήροϊόν του Αγγλικού Οίκου

ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΕΒΕ
Με βασικό αίτημά τους την αύξη
ση των συντάξεων a to 80% του
μισθού υπαλλήλου, δηλαδή σε
16.500 δρχ. το λιγώτερο. οι συντα
ξιούχοι ΤΕΒΕ Βέροιας και Ναούσης
πραγματοποίησαν χθες το πρωί
συγκέντρωση στα γραφεία της Ομο
σπονδίας
Επαγγελματοβιοτεχνών
Βέροιας και αποφάσισαν την επίδοση

τεχνών Βέροια;.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Μί το ψήφισμά τοι»; ο» ηηνταξιού
χοι του ΤΕΒΕ ζητούν1την άμεση κσι
ταχέΐο επίλυση των ππ*»α«άτω πρυ
βλημάτων:
• Αύξηση των συντάΕςιον στο
«0% του μισθού του Υπαλλήλου,
ήτοι 16.500 μηνιαίιιις για τις «ατώτχ

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ

έκανε το μεοημέρι του Σαββάτου και κου αποτελεί πραγματικό καταπέλτη για το πλήθος των αποκαλύψεων του, σχετικά με όσα συμβαίνουν
στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κ, Α. Χονδροκούκης κατηγορεί τον πρωθυπουργό για ηγεμονισμό
τονίζει ότι το περιβάλλον του τον εχει απομονώσει από ιούς βουλευτές
του, καταγγέλει τ ον κλαδικό κύκλο για υποβάθμιση του κοινοβουλίου
και του ρόλου του βουλευτού και αποκαλύπτει ότι ο ίδιοε αν και υπήρζε
θύμα βαριάς προσβολής από τον υποδιοικητή του O TE κ, Τόμπρα (τις
λεπτομέρειες όμως της οποίας αποσιωπά) έμεινε ακάλυπτος ηθικά και
πολιτικά από την κυβέρνηση και το προεδρείο της Βουλής.
Στη δήλωαή του ο κ. Χονδροκούκης θεωρεί ότι το καθεστώς εξε
λίσσεται σε κομματική κοινοβουλευτική δικτατορία. ποι·, είναι χειρότε
ρη από τις άλλες δικτατορίες διότι η πρώτη επιβάλλεται »τ τον οφετεριομό της λαϊκής ψήφου και ανατρέπεται δύσκολα.
Ο κ. Χονδροκούκης επιτίθεται με ιδιαίτερη δρφύτητο. έμμεσα.
αλλά σαφώς εναντίον του υπουργού εσωτερικών κ. Γεννήματα τον
οποίο χαρακτηρίζει ως ετερόφωτο, χωρίς παρουσία στα δημοκρατικά
προσκλητήρια και αλεξιπτωτιστήI Μ τ i Μ τ κοι κοινΟβουλΛυτικής

»
PB

- Καλύτερες
συντάξεις

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Νυχτικά - Ρόμπες - Ρομπάκια

γράφος περιμενει θέλει και δύο μάρ
τυρες πού να βρώ άλλους; ελάτε
παρακαλώ.
Και ξεκινήσαμε.... Φθάσαμε στο
σπίτι. Μιά γρηούλαστο κρεβάτι ανα
στέναζε. ο συμβολαιογράφος, δίπλα
και στο άλλο κάθισμα ο δικαστικός
διερμηνέας κυρ Γιώργης Καν....
Κυτάξτε κύριοι, η μητέρα έχει
σόδας τας φρένας και θέλει να κάνει
την διαθήκη της... Την ερωτώ τί έχεις
και τί θα αφήσει; και σε ποιόν θα τα
αφήσεις και με ποιό μέτρο;
Και απαντά η γρηούλα: όλα θέλω
να τα αφήσω στον ένα γιό μου τον...
στον άλλο τίποτε... Γιατί κυρία τάδε.
Ερωτά ο συμβολαιογράφος. Έ τσι θέ
λω... Κατάλαβα ότι η γρηούλα έχει
πολύ καλά και πολύ σώας τας φρέ
νας.... ύστερα απ' ·αυτό που (ομολό
γησε.
Στεναχωρέθηκα και αμέσως αποτάνθηκα στο συμβολαιογράφο τον
κυρ Γιώργη Καλλιμπάκα. Νομίζω
ότι εγώ περισσεύω μιά που είμεθα
τρεις φθάνουν οι δύο μάρτυρες και
απεχώρησα....
Πέρασε ένας χρόνος, ήρθε ο πό
λεμος και μετά λίγο καιρό η κατοχή.
Στο 1942 πέρασα τυχαίως από το
σπίτι αοτό, το είδα και θυμήθηκα την
γρηά που πέθαινε τότε και την αδικία
που ήθελε να κάνει στα παιδιά της.
δεν ξέρω βέβαια αν την έκανε, γιατί
είχα φύγει από μάρτυρας. Και βλέπω
στο παράθυρο παραδόξως την γρηού
λα που τότε πέθαινε. Τί βλέπεις κύριε
με λέγει; Βλέπω κάτι και με φαίνεται
παράξενο. Ήσουν άρρωστη προ δύο
ετών... Πού ξέρεις; Κάτι θυμούμαι. Τί
θέλεις; Ήθελα να δώ έναν κύριο
ψηλό με φαίνεται πως είναι ο γιος
σου... Τί τον θέλεις; Κάτι.... Παληκά
ρι μου τί να σε πώ... Σκοτώθηκε στην
Αλβανία... Νύχτα με ήρθε το χαμπά
ρι. θεός σχωρέστον... Τότε κάτι να
ρωτήσω στον άλλο τον γιό σου. Τί νο
σε πώ παληκάρι. κι αυτός σκοτώθηκι
στην Αλβανία, ύστερα από λίγες ημέ
ρες. νύχτα με ήλθε τυ χαμπάρι...
Την κύτταξα καλά και έφυγα... Την
είδα άρρωστη το 1940, όκυικία την
τρομερή απόφασή της, ευνοώντας
τον έναν γιό και αδικώντας τον άλλο
και έφυγα. Την είδα μετά τον πόλεμο,
αδικημένη πλέον την ίδια, μόνη
κατάμονη. Πόσο άραγε θα ήθελε νιι
έχει πολύ περιουσία και να μοιράσει
εξ ίσου στ$ παιδιά ττκ,.,, Και όμως
αυτά δεν υπήρχαν πλέον. Ή τα ν μόνη
κατάμονη |ιε την απόφασή της;
αυτήν την απόφαιτη που είχε ιτάρπι
προ του πολέμου.
Αυτή την ιστορία θυμήθηκα προ
χθές περνώντας απ αυτό τα κατηφο
ρικό δρομάκι πίσω από το παληό
Γ υμνάσιο.

Οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ μπροστά στη Νομαρχία Ημαθίας, οπού
πήγαν να επιδώαουν το ψήφισμά τους.
σχετικού ψηφίσματος προς κάθε πες.
αρμόδιο.
• Καθιέρωση δια νόμου του επιδό
Ό πως αναφέρουν στο ψήφισμά ματος συζύγου.
τους, οι συνταξιούχοι δεν θα σταμα
• Καθιέρωση πλήρους ιοτρυφαρ
τήσουν τους αγώνες τους μέχρι τη μακευτικήε περίθαλψης μι: γιατρούς
δικαίωσή τους.
όλων των ειδικοτήτων.
• Μείωση του ποσοστού συμμετο
Μετά την συγκέντρωσή τους στα
γραφεία της Ομοσπονδίας οι συντα χής στα φάρμακα στο ανθρώπινο
ποσοστό του 20%.
ξιούχοι πραγματοποίησαν πορείιι με
χρι τη Νομιιρχίο και επέδωσαν το
• Πιιροχή εξόδων κηδείας και vie
ψήφισμά τους στο Νομάρχη και στον τους εμέσως ασφαλισμένου; στο
ΤΕΒΕ,
Δήμαρχο Βέροιας.
Το ψήφισμα εξάλλου απέστκιλαν
• Άμεση εφαρμογή του άρθρου δ
στους
υπουργούς
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Εθνικής Οικονομία;, του Νόμου 1027 περί αυτόματη;
Οικονομικών και Προεδρίας Κυβερ- αυξήσεως των συντάξεων του ΤΕΒΓ
νήσεως, στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο η Κυβέρνηση κατάργησε
στους Αρχηγούς των Κομμάτων, πρόσφατα kui στέρησε την αύξηση
στους Βουλευτές του Νομού, στη από τους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ• Ενοποίηση όλων των ασφαλι
Διοίκηση του ΤΕΒΕ, στη Γενική
Συνομοσπονδία ΕπαΥγελμστιών και στικών Ταμείων και της ωτροφορμιι
κτητικής περίθαλψης σε ένιι εθνικό
Βιοτεχνών Ελλάδος, στο Εμποροβιο
μηχανικό Επιμελητήριο Ημαθίας και φορέα και παροχή των πόρων και
Υπηρεσιών κατά δικαιότερο τρόπο.
στην Ομοσπονδιυ Επάγγελμάτοβιο

Συνεδριάζει αήμερα
το Δημοτικό Συμβούλιο
Σ υνεδρίαζα «ήμερα το βράδυ
στις 8.30 το Δημοτικό Σ υ μ β ο ύ 
λιο Βέροιας για να αποιραβισα
στα ιτιό κότα) θέματα;
- Αίτηση Δημητρίου Μπουσμπούκη. για να συμπεριληφθεί στα απαλλοτριούμτνα ακίνητα της οδού
Βέροιας - Ασωμάιων προς το Γενικό
Νοσοκομείο Βέροιας,
— Αίτηση κατοίκων παρόδου Ανοίξεως πόλης Βέροιας, για τσιμέντα
στρώση της παρόδου Ανοίξεως.
— Ψήφιση πίστωσης ποσού δρχ.
10.000 για αποζημίωση του απαλλοτριούμενου κτίσμαιος Αντωνίου
Χαϊδούλη.
- ψήφιση πίστωσης ποσού δρχ.
21.000 για εξόφληση λογαριασμού
του δικηγόρου Αναστασίου Καραμάνσυ.
- Επιστροφή πόσούιΑβΟΟηρχ. που
εισπράχθηκε χωρίς Χ/ζΐηε&ενιι.
- Απόδοση λογ/σμοί'^βί'δαπάνες
που έγιναν σε βάρος εντ/τος παγίας
προκαταβολής από τον υπόλογο
υπάλληλο Βασίλειο Ντολόπουλο,
— Αποδοχή επιχορήγησης ποσού
δρχ. 150.000 από το Νομαρχιακέ'
Ταμείο για την κατασκευή του έργου
«Διανοίξεις οδών στο συν-σμό Β'
Ελληνορωσσοπροσφύγων» και τροπ/ση προΰπ/σμού Δήμου 1981
— Εκποίηση με δημοπρασία παλιών
μαρμάρων του Δημοτικού Νεκροτο
φείου.

— Ο υιιοσίο ονωνόμων οδών τηζ
πάλης.
—Εγκρατή Ιου Συγκριτικού Πίνακα
ιειυ έργου «Αμμΐιχαλικύστρωση
Αγροτικών οδών».
— Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Κονίτσης Καραιάσου Γράμμου
Βερμίου Ακαταμαχήτου».
— Εγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Κατασκευή γεφύρας oto
Συν/ομό Β' Ελληνορωσσοπροσφύ
γων Δήμου Βέροιας».
-Έ γ κ ρ ισ η 1ου Συγκριτικού Πίνα ku
και Ιου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανα
καίνηση, βελτίωση, συντήρηση υφι
σταμένων εγκαταστάσεων ναι κατα
σκευή κόμβων φωτεινής σηματοδό
τησης πόλεως Βέροιας».
— .Διαγραφή τελών και μισθωμάτων.
— Επιβολή η μη φσρου φωτιζόμενης
επιφάνειας.
— Χορήγηση ή μη οικονομικής ενί
σχυσης στην Εταιρεία Προστασία;
Ανηλίκων Νομού Ημαθίας το έτος
1983.
— Τροποποίηση των υπ' αριθμ
43/82 και 137/82 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση
Ιδρύματος Δήμου Βέροιας με όνομα
•ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ
ΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΑΝΩΣ
ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» και προσαρμογή
της διατάξεις ιου άρθρου 20 tou Ν.
1270/82.

Ο τελικός του
πανελλήνιου
πρωταθλήματος
χορού DISCO
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
στη DISCO

ΖΑΝΝΑ

Ano τα 8 ζευγάρια ηου εηελέγηααν
στους προκριματικούς

ΤΟ Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ
που θα εκπροσωπήσει το Νομό μας

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΗ DISCO «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗ»
Τα έπαθλα του Πανελλήνιου
Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ 500.000 δρχ.
και μία εβδομάδα στο Λονδίνο
2ο ΖΕΥΓΑΡΙ 200.000 δρχ.
3ο ΖΕΥΓΑΡΙ 50.000 δρχ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ DISCO ΖΑΝΝΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Σημ. Απαγορεύεται η είσοδος
άνευ Ντάμας

ΣΕΛΙΔΑ 2η
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Αυτός ήταν <σπο:< ο τη Bipout
εφημερίδα.
2. Περίφημο ελληγτκό άγαλμσ
3. Είναι κι αυτοί Ισπανοί - Αντί
στροφα. δικά σου
4. Μίο προστακτική της δημοτικής
— Ελληνική κωμόπολη us ίαμα η
κα λουτρά
5. Στη χώρα μας. μεγάλη η εξουσία
του.
6. Μονολεκτική απάντηση — Πασί
γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα
7. Πρόσωπα χωρίς... κέφι (αντίστρ.)
- Το γαιόουροτόιιαρο στην καθα

ρεύουσα (αντίστρ.).
8 Αρχαίος συμπλεκτικός σύνδεσμος
— Και σ' αυτήν... σκοντάφτουν τα
πλεούμενα (αντίστρ.).
9. Σχεδόν όλοι τα είδη τούς που
λιούνται στα παντοπωλεία Μουσική νότα.
ΚΑΘΕΤΑ:
I Απ' αυτήν την... «πάτησε» η ποδο
σφαιρική Βέροια — Αρχικά μιάς
συμμαχίας.
2- Συσχετίζονται άμεσα με τη Βεργί
να. αυτές.
3 Αναφερεται ιστορικά σαν θρη
σκευτικός μεταρρυθμιστής, αυτός
ο Γάλλος καρδινάλιος.
4. Είδος μουσικής - Έτσι υπογρά
φει ένας γνωστός Έλληνας
γελοιογάφος.
δ. Μιά άλλη λέξη που χρησιμο
ποιούν οι χωρικοί για τους σταύλους ή ιις αχυραποθήκες τους.
6. Το χρησιμοποιούμε όταν βγάζου
με ένα συμπέρασμα - Όμοια
ποιοτικά.
7. Αρχαϊκή πρόθεση - Λάμπει στο
στερέωμα (καθ.ί.
8. Βελγική πόλη — Ένας... Βαν ντε
Κέρχυιρ (αντίστρ.).
9. Περιοδική έκδοση του Ι1ΑΣ0Κ
στη γενική (αντίστρ.).

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2. ΣΚΟΡ - ΒΟΡΑ 3. ΑΜΡΑ - ΟΔΟΣ 4.
MONTANA 5 ΠΝΟΗΣ - ΣΡΕΚΙ Β 7. ΥΠ - ΙΒΑΝΟΗ 8.
NO - Ο ΗΛΙΑΣ 9 ΑΠΟΥΣΙΑΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ 2. (ΑΛΙ)ΑΚΜΟΝΙΑ) - ΠΟΠ 3. ΜΟΡ
ΝΟΣ 4. ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 5 ΑΣΕΒΗΣ 6. ΥΒΟΝ
ΚΑΛΙ 7.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ 8 ΑΡΟ - ΒΟΑΣ 9 ΣΑΣΩΝ
ΗΣ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

ΥΕΝΕΔ
ΤΡΙΤΗ, 2

ΤΡΙΤΗ, 2
5 45 Δ /Ο ΚΟΚΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥΘΙΑ
6 .0 0 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 4 0 0 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.35 Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Β 0 5 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 5 0 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
10.35 ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1 1 0 5 ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΠΛΑΤΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.00
5.15
5.30
6.00
6 15
6.30
7.30
8,00
3.30
9.30

ΓΝΟΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΙΑΣΩΣΗ 1»
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0.10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗ
ΝΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Αν ένα τηγάνι πιάσει φωτιά μή
χάνετε την ψυχραιμία σας. Κλείστε
αμέσως ίο διακόπτη της συσκευής
υγραερίου ή του ηλεκτρικού ρεύμα
τος Σκεπάστε το τηγάνι με το κάλυμ
μά του ή με ένα βρεγμένο ύφασμα για
να «πνίξετε» τη φωτιά. Μη χρησιμο
ποιείτε ποτέ νερό. Μη μετακινήσετε
το φλέγόμενο τηγάνι. Οι λαβές των
τηγανιών, αν έχουνε, δεν πρεπει να
εξέχουνε
από
τις
πανβρικές
συσκευές. Υπάρχει κίνδυνος να :α
ανατρέψετε και να υπυστείτε εγκαύ
ματα. αν δεν προκαλέσετε πυρκαγιά.
Αν παρά τις συμβουλές μας εκρά
γεί πυρκαγιά στο σπίτι σας, τηλεφω
νήστε αμέσως στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βέροιας στον αριθμό τηλι:
«Χάνου 199 ή 22.222.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ
προς όλους όσους με ετίμησαν με την
ψήφο των. Επίσης τους ευχαριστώ
διότι ετίμησαν με την ψήφο των τον
συνδυασμόν «ΑΝΑΝΕΩΣΗ» και
τους υπόσχομαι και πάλι ότι δεν θα
τους όιαψεύσω,
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ΝΑΟΥΣΗΣ
Π λατ. Κ α ρ α ιό ο ιο υ 2 2 .5 3 2 22 6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

24.080
23.350

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλειάδης Αντώνιος
Πικριών 64 τηλ. 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΦΟΙ Τέγου
τη λ 236325
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος

* «Όταν διαβάζετε μιά βιογρα
φία να θυμόσαστε πως η αλήθεια δεν
είναι φτιαγμένη για να δημοσιεύεται ».
Μπέρναρ Σω

Α ια ν ικ τ ικ υ ίΜ α

I κ-ψημιερίβα μαΙ;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νέος ή νέα για να εργασθεί για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία.
Μισθός ικανοποιητικός
Πληρ. τηλ. 0331/23.137.

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μητροπόλεως 72-Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

Σήμερα Τρίτη 2 Νοεμβρίου 1982
διανυκτερεύε: το φαρμακείο:
Βέρου Γκρέζιου
τηλ. 23023

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

ΤΗΝ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ
Ο Μιχαλάκης - έξι ετών - παίζει
με την αδελφούλα του. Καθισμένοι κι
οι δύο στο χαλί του σαλονιού, ενώ η
μαμά τους ετοιμάζει το φαγητό στην
κουζίνα. Σε μιά στιγμή ο Μιχαλάκης
βάζει τις φωνές:
- Μαμά! Μαμά!
Τί έχεις χρυσό μου:
Μαμά, έλα γρήγορα. Η Κικίτσα
τρώει την εφημερίδα.
Τί είπες; ρωτά η μητέρα από την
κουζίνα. Δεν σε άκουσα καλά.
- Είπα πως...
Και σε λίγο ο Μιχαλάκης προσ
θέτει.
—' Ασέ μαμά, μην ανησυχείς. Η εφη
μερίδα είναι χθεσινή.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
—' Ω γιατρέ μου! τί εποχή είναι αυτή:
Πανιού «κούς κρυολογήματα, πυρε
τοί, επιδημίες...
Ναι. δόξα τω Θεώ. Δεν έχω...
παράπονο...

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ «ΡΑΝΤΙΑΛ»
ΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΤΟ

ΧΡΗΙΙΜ Α

Έ να ελαστικό υψηλής απόδοσης
και τεχνολογίας, to Ρ7 ΜΟΤΟ της
PIRELLI κατασκευάστηκε με τις
ίδιετ npnfimvniMfiír του C IN T U R A ΓΟ Ρ7 που όπως είναι γνωστό, απο
τελεί τον προ)το εξοπλισμό σε πολλά
από τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα
που κυκλοφορούν σήμερα.

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

22.222
22.505
125
25.749
24.444
22.233
26.444

22.199

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Έ (σταθμός)
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Η ΥΠΟΜΟΝΗ
Ρωτάνε κάποιον πώς κατόρθωσε
νιι αποκτήσει την καταπληκτική υπο
μονή που τον διακρίνει.
- Είναιαπλώς ζήτημα προπονήσεως,
εξηγεί αοτός.
Δηλαδή,
- Να. Άρχισα σιγά
σιγά.Πρώτα
πήρα ένα αναπτήρα. Υστερα πήρα
γυναίκα. Και μετά δέχθηκα να συγκα
τοικήσω με την πεθερά μου.

22.200

22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ Έ Η . (βλάβες)
1.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Έ (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
100
121

199

Ωστόσο η τεχνολογία του «ΡΑΝΤΙΑΛ*
πέλμα φαρδύ, εύκαμπτα
πλευρά και ζώνη ασφαλείας - χρειά
στηκε προσαρμογή στις οδικές συν
θήκες οδήγησης που αντιμετωπίζουν
οι μοτοσυκλέττες.
Ετσι ύστερα από μιά σειρά σκληρά
Τέστ σε πίστες και δρόμους σ' ολό
κληρο τον κόσμο το Ρ7 ΜΟΤΟ,
έδειξε σημαντική αύξηση της αντο
χής στην τριβή δηλ. μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής του ελαστικού, χαμη
λότερη αντίσταση κυλίσεως δηλ.
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων
και τέλος μεγαλύτερη σταθερότητα
στην οδήγηση δη λ αυξημένη δυνα
τότητα για καλύτερο κράτημα στις
στροφές και σταθερή συμπεριφορά
οδήγησης σε μεγάλες ταχύτητες στο
στεγνό και βρεγμένο δρόμο.

— Η Βασιλική συζ. Φωτίου Μαύρο
πούλου. γέννησε αγόρι και το ονόμα
σε Νικόλαο.
— Η Ελένη συζ. Χρ. Μοτσιοπούλου.
κορίτσι Ευφροσύνη.
— Η Ελένη συζ, Αχιλλέως Χατζή γεωργίου. αγόρι Νικόλαος.
— Η Ερασμίπ συζ. Στεργ. Ανθίτση.
κορίτσι Μαρία.
— Η Φρειδερίκη συζ. Λαμίαν. Σαραφίδου. αγόρι Ιωάννης.
— Η Ελισάβετ συζ. Βασιλ Τσιγγενοπούλου, κορίτσι Ευδοξία.
— Η Σοφία συζ. Αντων. Γεωργιάδη.
αγόρι Κωνσταντίνος.
— Η Αλίκη συζ. Αθαν. Παπαργύρη.
αγόρι Ιωάννης.
— Η Δόμνα συζ. Γεωργ. Κουρτίδου,
κορίτσι Παρασκευή.
— Η Ελένη συζ. Κων. Μαρκάκη,
κορίτσι Ανδρονίκη.
— Η Σοφία συζ. Γεωργ. Κασιάρα.
αγόρι Αντώνιος.
— Η Σουλτάνα συζ. Ιωάν. Παπαδοπούλου, κορίτσι Ελένη.
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ του Νικολάου και της Κυπα
ρισσίας το γένος Τριπνταφυλλίδου
που γεννήθηκ στην Θεσ/νίκη και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος ιδ.
υπάλληλος και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣ1ΑΚΤΑΝΗ του Στεργίου και της
Ευπραξίας το γένος Μάνια που γεν
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια επαγ
γέλματος οικοκυρά πρόκειται να παν
τρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον
Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου (Μητροπόλεως) Βέροιας.
•
Ο ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Στεργίου και της Ευδοξίας το γέ
νος Σαμαρά που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
Βιομήχανος και η ΜΑΤΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΟΥ του Γεωργίου και της
Σοφίας το γένος Γιαϊτζοπούλου -ου
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσα
λονίκη επαγγέλματος Δικηγόρος
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θυ γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
(Μητροπόλεως) Βέροιας.
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΙΡΔΑΚΗΣ
του Γεωργίου και της Χριστίνας το
γένος Καραμελίδου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Βέροια επαγγέλμα
τος αρχιτέκτονας και η ΒΑΣΩ
ΑΜΠΛΑ του Χαραλάμπους και της
Κυριακούλας το γένος Λιόπετα που
γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί
στην Βέροια επαγγέλματος αισθητι
κός πρόκειται να παντρευτούν και ο
γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Π έθαναν:

- Ο Κοϊμτζίδης Ευστάθιος 3°®IV
λιανού.

Για να θυμάστε 3*4
ομορψώτερες στιγβείτης ζωής σας
ΜΑΓΝ ΗΤΟΣΚΟΠΗΪ^
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΙ1Ν

VIDEO C I UB
Θωμάς Α. Βύζος
Βενιζέλου'37-Tηλ. 2W*

ΒΕΡΟΙΑ

ελ ευ ο ερω ^
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο Υ Δ Ω Ν ^.

•ΒΡΕΦΟΚΟΜ ΩΝ
•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
• κ ο ι ν .λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ν
Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 - 2 7 3 2 1 1

ΘΕΣΉΙΚΗ ^

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ
Και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθο»
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα τέκνα
οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι Βενιζέλου 86.

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΙΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕ^

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝθ>
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικό; σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!

tdd

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ.150C
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ
Κοινοτήτων
δρχ.200C
A.h. και EHE
δρχ.3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ.4000
• Χειρόγραφα δημοσιεύομε«» ή
όχι δεν επιοτρέφοντω.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Η συμπίεση του κόστους από το στάόιο της Ρ6 ^
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά κ'ιΜ
τώρους, μέχρι την κατασκευή από ορ/ανωμένα και
ιυνεργείυ
. έ'
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π·Χ· ^
/ΙΝ Α , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ. ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
. Λ 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) μ
110.00 M2 ΚΧΘΑΡΑϊ ΔΡΧ. 1.450.000

Συνεργάτης για να αναλάβει τον ΛΑΟ οτη
Νάουσα. Μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα με
ικανότητες. Μισθός ικανοποιητικός.; Πληρ. τηλ.
0331/23.137.

VIE ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
<

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
ΗΙΑΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν:
- Ο Βασίλειος Καραγκιοζό*01^
του Γεωργίου και η Βασιλική Mo*1"
νίκα του Γεωργίου,
- Ο Γεώργιος Τσιαμήτρος του Μ»
γαρίτη και η Παναγιώτα Pavrj»·
του Κοσμά.
ΤΙ
- Ο Κων/νος ΜανακίδηςιοΒδ^
τρίου και η Ευφημία Πάρου®"*®
του Βασιλείου.
- Ο Ιωάννης Δόμανος τ0°
και η Ιωάννα Γούλα tou ΑρώΚ*

Τελούμε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 1982 στην εκκληαώ ^
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα

Η PIRELLI, πιστεύει πως με το
ΡΑΝΤΙΑΛ Ρ7 ΜΟΤΟ, ανεβάζει την
οδήγηση σε νέα - σημαντικά ψηλότε
ρα επίπεδα ασφάλειας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

λ ΙΙΙΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 31

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννησαν:

•

ΝΑΟΥΣΗΣ

Δ ια β ά ζ ε τ ε

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Β ε ν ζ ιν ά δ ικ α

.« S '

Μ ω ρα ΐτη

αυτό συντελεί αποφασιστικά το
στρώμα του λίπους, που είναι κακός
αγωγός της θερμότητας
• Ο Αθηναίος στρατηγός Ιφι
κράτης ήταν γιος μπαλωματή. Δε
θεωρούσε όμως ταπεινωτική Γην
καταγωγή του. Σε μιά δίκη είχε για
αντίδικό του έναν απόγονο του αρμό
δίου που πάντα καυχιόταν για την
αριστοκρατική καταγωγή του.
Αυτός λοιπόν, ο αντίόικος για να
τον προσβάλει κι έτσι να τον μειώσει
αναφέρθηκε στην ταπεινή καταγωγή
του.

Ί

ΤΑ;

Εναντι ΚΤΕΛ

•
Ξέρετε γιατί η πρωτεύουσα
της Ταδλάνδης ή MrtnvyvóyK που
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού
Μενάμ. σε απόσταση 33 χιλιομέτρων
από τη θάλασσα επονομάστηκε
•Βενετία της Ανατολής*.
Γιατί η Μπανγκόγκ διασχίζεται
από αναρίθμητα μεγάλα και μικρά
κανάλια.
• Η αυτοκράτειρα της Ρά>μης
Λίβια. περνώντας μιά μέρα από τις
όχθες του Τίβερη είδε μερικούς άν
δρες που. παρά τους νόμους λούζον
ταν γυμνοί.
Μόλις η Σύγκλητος έμαθε το
γεγονός σκέφθηκε ευθύς vu τιμωρή
σει με θάνατο τους αναιδείς κολυμβη
τές.
Αλλά η αγνή Λίβια παρουσιάσθη
κε μόνη στη Σύγκλητο και ζήτησε τη
χάρη τους.
-Ά ν δ ρ ε ς γυμνοί είπε δεν είναι πυρά
αγάλματα για τα μάται μιάς ενάρετης
γυναίκας.
• ' Οταν ένας άνθρωπος είναι
δραστήριος και έξυπνος λέμε ότι ·εί
ναι ξεφτέρι».
Ξέρετε πώς βγήκε αυτή η φράση;
Στα βυζαντινό χρόνια, χρησιμο
ποιούσαν στο κυνήγι των πουλιών
και των μικρών ζώων διάφορα αρπα
χτικά όρνια όπως αετός, γεράκια και
ένα άλλο είδος που πετούσε πραγμα
meó σαν αστραπή και τα έλεγαν Οξυπχέρια
Τα αρπαχτικά αυτά τα γύμναζαν
ειδικοί εκπαιδευτές που ονομαζόν
τουσαν «ιερακάρια».
Φαντασθείτε την επιδεξιότητα
που είχαν οι πτερωτοί αυτοί σύνεργά
τες των κυνηγών.
Το αφεντικό τους τα κρατούσε
στον καρπό του αριστερού χεριού
του kui με ένα κίνημα που έκανε με
το δεξί, τα έστελνε στον προορισμό
τους.
Tu «οξυπτέρια» όμως uuráanuiτήσανε και το όνομα της παραφθοράς
και κατάληξην να τα λένε - ξυπτέρω
ξεφτέρια.
Από αυτά λοιπόν τα πτηνό βγήκε
και η σημασία της φράσεώς μας.
•
Ξέρετε γιατί τα κήτη, έχουν
όλυ σχεδόν το λίπος τους κάτω από
το δέρμα τους;
Γtari είναι ζώα θερμόαιμα και
έχουν ανάγκη να αμύνονται κατά
του ψύχους της θάλασσας και σε

1912 Ά γημα πεζοναυτών καταλαμ
βάνει το Ά γιον Ό ρος και
υψώνει την ελληνική σημαία.
1940 Από τις 3 η ώρα το απόγευμα
αρχίζει μεγάλη ιταλική επίθεση
από 2 Μεραρχίες στην Ηπει
ρο. χωρίς τελικά να επιτευχθεί
ουσιώδες αποτέλεσμα, χάρις
στη σθεναρή άμυνα της VIII
Μεραρχίας μας.
1940 Από τα ιταλικά αεροσκάφη
βομβαρδίσθηκαν τα Γιάννενα,
το Μέτσοβο, η Καστοριά, η
Καρδίτσα, η Πύλος. το Αιτωλικο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, η
Πάτρα, η Κέρκυρα, η Θεσ/νίκη
και πολλές άλλες περιοχές.

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
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ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΠ>
Γνωστοποιεί στην πελατεία τη ς ότι: λόγω της χειμ ερ ιν'ίί _ ^
:ο καταστημα Οα είναι ανοικτό από τις 10 το πρω ί σερβ'τ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑ*1
(Στα κάρβουνα)
^
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγα"
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.11®
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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤ H ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ
Παραχώρησε ισοπαλία (1-1)
ρή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα.

•ΟΜιλΤ *'*™ κακν> η Β ΕΡ0,Α ·
5°λίιι I Μ ? ' μΕσα 0Π1ν έδμΠ "Κ 1σ°·
Μίζοντυ, ΟΠ>ν νεοφώπστη ΘΗΒΑ,
(ο,.,
Ετσ* ΠΤ1ν απογοήτευση
4 « * ^
οπαδούς της. οι
^ΠΜ Ά η ^ °™*ευαν πάρα πολύ
νηηι, ",Γ,Ιε· δεν ήταν αδικαιολό-

ΝΤΡΟΠΗ
Αποτελεί
ντροπή για
την
ΒΕΡΟΙΑ η εμφάνιση αυτή και θα
πρέπει οι παίκτες της να συνειδητό
ποιήσουν τις υποχρεώσεις τους απέ
ναντι στην διοίκηση της ομάδος
τους, που τόσο τους φροντίζει, στους
φιλάθλους, που βρίσκονται πάντα
στο πλευρό τους δίνοντας την δική
τους μάχη στις εξέδρες των γηπέδων,
μκόμη και των πιό απομακρυσμένων
πόλεων, μα προπαντός απέναντι στην
φανέλλα της ιστορικής τους ομάδος,

η ώ ο ί Τ ^ Τους· οι,τε (Ι,,"σιμη
'^Ικύ

^ ° Τ·0υ^’ μιμ λαι ΤΟ έμΊ'υΧ0
>ης ομάδος και πλούσιο είναι
Γ'",0;ι*μ πολύ καλό.

«ύϋ(1^ ΓΤ1<αι Ί «ΚΡ*« πων Βεροιέων
“διτι
^εν πΡ°ήλΟε ιόσο από τον
” *'«·0λογητο χαμένο βαθμό μέσα
>ήπι6ή νους, όσο από την άθλια
^ ΙΠΘ της ομάδος τους. Το γεγο
„ · ' « ,ΙΠ°ασίαζαν ορισμένοι βιιοι
ίϊνού lltl^ κη^ώς ναι το ότι οι φιλο' «¡Se °* αμυντ,Κ01 απέκρουσαν 4
Q,t, °** «πό μηχανής θεός πάνω
νμό«ο!·νΎΟϋμμί| τηί *ενίΚ ε<™αί
¿Γι * tow?· όπως επίσης το γεγονός
1$.· " μ,μ περίπτωση το δοκάρι της
¡0. ■ !ο'ν ©ΗΒΩΝ απέκροιισε για
του τερματοφύλακα Τζοϋ· δεν αλλάζουν την όλη θλίβε

ι^ λ

-·'»*.

Από τους φιλικούς αγώνες και
ιδιαίτερα μετά το παιγνίδι προς τον
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ (0-1) είχαμε επισημάνει την αδυναμία της ΒΕΡΟΙΑΣ
στους εντός έδρας αγώνες και είχαμε
μάλιστα «κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου» μετά τον αγώνα πρωτα
θλήματος προς τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
Βόλου που ήταν και ο πρώτος επίση
μος της φετεινής σαιζόν.
Οι ανησυχίες μας οφείλονταν
στον τρόπο παιγνιδιού της ομάδος.
Σε όλους τους αγώνες εκτός ελάχι
στων περιπτώσεων, έλειπε από τους
Βεροιώτες παίκτες ο αέρας των γηπεδούχων και τούτο διότι στην προσπάθειά τους να διαφυλάξουν το
μηδέν παθητικό, άφηναν σε δεύτερη
μοίρα τον επιθετικό τομέα, που για
μάς στους εντός έδρας αγώνες, θα
πρέπει να είναι το πρώτο τους μέλημα.
Κατόπιν αυτού νομίζουμε πως ο
Στέφανος Γαί'τάνος πρέπει να ανα
θεωρήσει την τακτική που ακολουθεί
στους εντός έδρας αγώνες, διότι ή λά
θος είναι αυτή, ή δεν εφαρμόζεται
σωστά από τους παίκτες του. Ό ποιο

f c p κ<*ι σήμερα είχαμε ένα απρόujjyJI αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια δεν
ilt^ . να ότι η συνολική uac ποοσπάtdv ^ Γμν αποτυχημένη. Είναι αδύναΡθμ^ “’“Μορφώσεις κάτι το ολοκλη|φ Λ“ μεσμ σε λίγο χρονικό διάστηQH, τυχώς η πίεση και οι απαιτή^ 0.n,Vu' Ρεγάλες, με αποτέλεσμα η
K'-’i'iu ί,7Ι0Τυλία την προηγούμενη
’’ήμιοι ,ση1ν Αλεξανδρούπολη να
Wj|,a ^νήσει ένα βαρύ και αγχώδες
’’Wifiu n° U επΘΡέασε σημαντικά την
ΪΜ . μου στο σημερινό παιχνίδι,
«PoJ ϋϋτμ να απαλάσσει εμένα
από τις ευθύνες.»
δική 'Σ τη θείς που συνίσταται η
^ . q U ευθύνη απάντησε:
σαν ο Τ<
και άσχημο παρουσία
σή η' π°δοσφαιριστές μου, αντανα<
θένα και αφορά αποκλειστικά

Καβάλα
Απόλλων
Ολυμπιακός
Κοζάνη
Πανθρακικός
Νίκη Β.
Λαγκαδά;
ΒΕΡΟΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΑΥρ. Αστέρας
Κιλκισιακός

ΒΕΡΟΙΑ - ΘΗΒΑ 1-1
Τα δύο αυτά φωτογραφικά στιγμιότυπα δειχτούν σε όλη του την μεγαλόπρεπεια
τον ανορθόδοξο τρόπο παιγνιδιού της ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΠΑΝΩ: Ο προωθηθείς Παπατζίκος σε μία εναέρια μονομαχία του με τρεις αιτι
πόλους του κάτω από τα βλέματα των Τζοτζόκοιι, Σαμέλου, Καλοκαιρινού και
Μουσούρη.
ΚΑΤΩ: Ο Γιώργος Μίλης επιχειρεί κεφαλιά, ενώ την εστία των ΘΗΒΩΝ έχουν
καλύιρει 6 !1 αμυντικοί της παίκτες.
όμως από τα δύο και εάν συμβαίνει η
αλλαγή τακτικής είναι πλέον επιβε
βλημένη, καθώς επίσης κσι το «στή
σιμο» της ομάδος.
ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΥΣΛΝΤΕΓ
Από την μετριότατη ΒΕΡΟΙΑ οι
μόνοι παίκτες που επέπλευσαν ήσαν
οι Γιατζιτζόπουλος, Ακριβόπουλος.
Παρίζας καθώς και ο χρησιμοποιη
θείς στα πρώτα λεπτά της επαναλήwr.dK Ισγνόπουλος. ο οποίος με τη ν
εν γένει απόδοσή του απέδειξε ότι
βρήκε ή έστω βρίσκει τον εαυτό του.
Η ΘΗΒΑ
Η εκπρόσωπος των Θηβών, που
είναι νεοφώτιστη στην Β' Εθνική
κατηγορία, πέρα από μιά αγωνιστικό
τητα δεν παρουσίασε τίποτε άλλο.

Από τον αγώνα της Βέροιας
• Από την ομάδα της Θήβας
απούσιαζε ο Τσαλαμάγκας, πρώην
παίκτης του ΑΙΓΑΛΕΩ, γνωστός
μας από την περίφημη πλέον επιταγή
που στοίχισε τον υποιβασμό της
ΒΕΡΟΙΑΣ από την Α' Εθνική κατη
γορία.
• ' Ηταν τόση η αγανάκτηση των
Βεροιέων φιλάθλων από την κάκιστη
εμφάνιση της ομάδος τους, ώστε τα
χειροκροτήματά τους στο γκολ των
φιλοξενουμένων ήταν πολλά περισ
σότερα από όσα στο γκολ της ομάδος
τους.
• Οι προληπτικοί φίλαθλοι, το
κακό αποτέλεσμα, καθώς και την
άοχημη εμφάνιση της ΒΕΡΟΙΑΣ την
απέδιδαν στην παρουσία γνωστού
ατόμου που καθόταν στις θέσεις των

1

Μ ΙΚ ΡΕΣ
Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λ ^ ' ^ ε ω ς αυτοκινήτων και ανταλλακτικών TOYOTA στη γωνία
Τ()ν^
Βενιζέλου. Διατίθενται και τα γνήσια ανταλλακτικά
‘ Δ. ΙΙλημοφ. τηλ. 23.303 και 26.818 Βέοοια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
'ViKrim!5 rn ν° εΡγα° θε* ? ε αντ,πΡ«°ωπεία αυτοκινήτων. Γνώυ« ιο υ . Πληροφορίες τηλ. 27187 Βέροια.

ΠΑΡΑ ΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας παραδιδει μαθήματα σε αρχπ«οι προχωρημένους. Πληρ. τηλ, 62135.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
7 μέτρων ξύλινη με σπυράγιο και καμπίνα. Μηχανή μερ
45 ,πηων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
24850 Αλεξάνδρεια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ρο,,^ ' ε'μ” στο χωριό Τρίλοφος με 100 μέτρα πρόσοψη επί της λιχιιφο'’ Φεμματα 5600 δρχ. 280.000 το στρέμμα τηλ. (01 έ 5614987.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
MiJtL? μμνιμ,1 εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα
'Woc <0 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

Ι-Ι
2 1
2-1
2-1
3-0
2-0
3-0
0-2
2-0

Βέροιη-Θήβα
Κιλκι σιακός-Πιερικός
Απόλλων Κ. Κοζάνη
Τρίκαλιι-Ν'ίκη Β.
Καβιιλα-Ξάνθη
ΠανθρακικοςΆΠΕΛ
Ολυμπιακός Φλτόρινα
Εορδαί'κός Αγρ. Αστήρ
Αναγέννηση Γ.Άλεξ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παραλειπόμενα

¡ιΐκ,ι^ δεύτερη ερώτηση για την
^ VI Του παιχνιδιού απάντησε:
Τ0„ η Τμκτική ήταν ίδια με εκείνη
«%*
και του Εορδαϊκού. Και
ÎT av» αυτό τα λέει όλα.
Λ' ρ0 Γ ΜΑΚΡΗΣ: Η ομάδα
“O-il »έτυν
[ς
X® αυτό που ήθελε. Οι παίϊήρησαν κατά γράμμα τις
μο'1· “ Π1ν Βέροια εύχομαι να
«Οψ,,ι^ 1 Τ°ν αγώνα της για τον
Ίτερπ 'Ππσμό, γιατί είναι η πληρέ
^ 1 °Μαδα που αντιμετωπίσαμε.
<Ί Γα- ρ",Γηθείς ο κ. Μακρής μήπως
« * * * « η ικ ά λόγια για την Βέροια
ϋ|>μτϋ,υν βΠ° το μτι πήρε το θετικό
που ήθελε μας είπε:
βη,,,ι^ *ι ε'λικρινά σας μιλώ ότι η
Υ|: ή. παΡά τις κάποιες αδυναμίες
Π καλύτερη μέχρις στιγμής
ομ αντιμετωπίσαμε.

^

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αλήθεια είναι να απορεί κανείς με
την κιιτακόρυφη πτώση που παρου
σιάζει αυτή την στιγμή η ομάδα,
συγκριτικά με τις προηγούμενες
εμφανίσεις της και ιδιαίιερα με εκεί
νη εναντίον του Π ΑΟΚ με έναν αντί
παλο δηλαδή κλάσεις καλύτερο από
αυτόν της Κυριακής. Τί να είναι άρα
γε αυτό που κρατά «δεμένα» τα πό
δια των παικτών και δεν μπορούν να
δώσουν μιά μπαλλιά της προκοπής, ή
να κάνουν έναν υποτυπώδη συνδυα
σμό; Ειλικρινά μας είναι αδύνατο να
πιστέψουμε ότι αυτές είναι οι δυνατό
τητες του Μουσούρη. ή του Παπατζί
κου, ή του Μιλη. Άλλωστε ιιυτοί
ήταν από τους πρωταγωνιστές των
προηγουμένων, καλών εμφανίσεων
της ΒΕΡΟΙΑΓ.
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
Η ΑΛΛΑΓΗ
ΤΑ Κ ΤΙΚ Η !

ίΐη Τ'Π(ί νη δώ σ ω σ την ομάδα μου
π0υΙΙνεδμα κυι ένα α γω νισ τικό στύλ
βΐΐτ ν" π Ρ°σαρμόζετ<ιι πολύπλευρα
βΙ*ΐ)ΐ> ~ηαιτή<’ ε'ς του πρω ταθλητιην ’ ‘α ξεκίνημα το υ πρωταθλήμα·
η
^διοσε π ολλά θετικά στοιχεία,
γμ, πηελί!α όμω ς δεν ή τα ν ευχάριστη

ΑΓΓΕΛ ΙΕΣ

7η ΜΕΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΑΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΓ

ΓΑΪΤΑΝΟΓ:

Μ ΙΚ ΡΕ Σ

στην ΘΗΒΑ

επίσημων.
• «Γκι μάς μιά ήττα με διαφορά
λιγότερη των δύο τερμάτων θα είναι
επιτυχία». Αυτά έλεγε το βράδυ του
Σαββάτου παράγων της ΘΗΒΑΣ που
με την υπόλοιπη συντροφιά του δια
σκέδαζε στο κέντρο BELLE NUIT.
Νά όμως που πέτυχαν κάτι πολύ
καλύτερο.
• Τα χρώματα των αριθμών στις
φανέλλες των Θηβαίων παικτών
ήταν τόσο ξεθωριασμένα ώστε ήτα
δύσκολο να τα διακρίνει κανείς.
• Αρκετούς γνώριμους έχει
στην Δράμα, ο γιατρός του αγώνα κ.
Βελτσίδης, ο οποίος μέσω των Δραμινών διαιτητών προσπαθούσε να
τους θυμηθεί και να τους στείλει τους
χαιρετισμούς του.
•
Με 14 παίκτες ήλθε στη Βέ
ροια η Θήβα κάτι που έκανε εντύπω
ση στους διαιτητές και στους παρά
γοντες της τοπικής ομάδας. Βλέπεται
ακόμη είμαστε στην αρχή.
• Θερμά χειροκρότησαν τους
Θηβαίους ποδοσφαιριστές οι Βεροιώ
τες φίλαθλοι, όταν οι πρώτοι-τους
χαιρέτισαν με την είσοδό τους στον
αγωνιστικό χώρο.
•
Ανθοδέσμη προσέφεραν οι
Βεροιώτες παίκτες στην αποστολή
της Θήβας.
• Για μιά ακόμη Κυριακή πήραν
άριστα οι οργανωμένοι φίλαθλοι της
Θύρας 4, τόσο για τα κόσμια συνθή
ματα τους, όσο και για το ότι συμπα
ραστάθηκαν την ομάδα τους σε όλη
την διάρκεια του αγώνα παρότι η
απόδοσή της ήταν κακή.
• Ο αγώνας δεν τελείωσε με την
μπάλλα που άρχισε, αφού αυτή έσκα
σε στα μυτερά κιγκλιδώματα του στα
δίου, στα οποία την έστειλε ύστερα
από απόκρουσή του ο Θηβαίος σέν
τερ μπάκ Σταμέλλος.
• Τόση ήταν η βιασύνη των
Βκροιωτών. ώστε ούτε τους τύπους
κράτησαν. Συγκεκριμένα ôtuv αντί
καταστάθηκκ ο Μελετίδης την αρχή
για πήρε ο Τοπαλίδης αφού αυτός
ήταν πιό κοντό του εκείνη την στιγ
μή.
• Τρεις κίτρινες κάρτες έδειξε ο
Δραμινός διαιτητής κ. Κωνστανηνί- δης. Συγκεκριμένα στο 70' στον Γαμβρέλη. στο 75' στον Μανόπουλο και
στο 77' στον Τοπαλίδη. Και τους
τρεις για επικίνδυνο παίξιμο όπως
γράφει στο φύλλο αγώνας.
Β.Γ.

Γενικά ήταν μιά ομάδα που δεν είχε
τίποτε περισσότερο ιιπό αυτές της
ενώσεώς μας.
Καλύτεροι παίκτες της ο τέρμα
τοφύλακας Τζοτζόκος και οι Ζυγό
γιάννης, Καλοκαιρινός και Α πιάνο
γλου,
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Μετά την λήξη του αγώνα πολλά
Συνέχεια στην 4η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τώρα που συνήλθα από την περι
πέτεια της ασθένειας μου (γαστρορα
για συνεχιζόμενη) αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω από τα βάθη
της καρδιάς μου όλους όσους με συμ
παραστάθηκαν στην δύσκολη αυτή
φάση της ζωής μου κσι ιδιαίτερα τους
αιμοδότες μου, το αίμα των οποίων
κυκλοφορεί αυτή την στιγμή στις
φλέβες μο» και Χάρις στο οποίο
υπάρχω στην ζωή.
Επίσης ευχαριστώ θερμά τους
γιατρούς και το προσωπικό του Κρα
τικού Νοσοκομείου Βέροιας για τις
φροντίδες τους κατά την διάρκεια της
νοσηλείας μου Π’ αυτό
ΔΗΜ. ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ

10
10

7

Α λεξανδρούπολη

6

Ξάνθη

5

Γιαννιτσά
Πιερικός
Τρίκαλα
Εορδαϊκός
5
Θήβα
4
Φλώρινα
^
• Δεν ορίστηκε ακόμα η εικοστή
ομάδα. Θα είναι Ο Λεβαδειακός ή η
Πρέβεζα. Από ένα αγώνα λιγότερο
έχουν η Βέροια, Αστέρας. Γιαννιτσά.
Πανθρακικ-ός. Φλώρινα.
Ξάνθη.
Νάουσα.
Ο! ΣΚ ΟΡΕΡ!
6 ΓΚΟΛ: Παπαδοπούλας Δ.
(ΛΠΕΛ.Ι Κατσικάς.
4 ΓΚΟΛ: Μόσχος, Χατζηελευθε
ρίσυ.
3 ΓΚΟΛ: Γκέσιος, Γυφτάκης.
Καραθανάσης. Καραϊσκος. Σημαιο
ψορίδης. Τόγνας.
2 ΓΚΟΛ: Ακριβόπουλος, Ανα
νωδής, Γ ιωτόπουλος, Γ καϊσιάς, Γού
λας. Δαλαμπίρας, Ελευθεριάδης
Κυρικλίδης, Κωστόπουλος, Λεπτό
καρύδης, Μαρκόπουλος, Μητρούοης. Μίλης Φ·, Παπαδοπούλας Αλ
(Νάουσα), Περόντζης, Σουλιόπου
λος. Τζρτζης, Φιλιππίδης (Απόλλων)
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Λαγκαδάς Βέροια
Νάουσα Καβάλα
Απόλλων - Κιλκισιακός
Κοζάνη Τρίκαλα
Νίκη Πανθρακικός
Ξάνθη Ολυμπιακό;
Φ λώ ρινα - Ε ορδαϊκός
Θ ή β α - Γ ιαννιτσά
Α στέρας - Α λεξα νδρ ο ύπ ο λη

Η θαυμάσιο Αλεξάνδρεια με 4-1
συνέτριψε τον Αμπελωνιακό
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Αντ/τής Γ.ΧΙ- Ζαραγιάννης (68' ΕλευΙλρΐίϊΟη;)
ΜΟΠΟΥΛΟΣ)
Συναχείρης. Λέκκας και Η lno-.iv
Με μια μεγαλειώδη νίκη με σκόρ δης (65 Λαλομπ-ΐρας)
4-1 (3-0), η φετεινή πανίσχυρη Αλε
ξάνδρεια, άρχισε τους αγώνες της
για το πρωτάθλημα της Α' εθνικής
ερασιτεχνικής κατηγορίας. Η ομάδα
της πόλης μας. κέρδισε άνετα την
πρωταθλήτρια ΕΠΣ Λαρίσης, ομάδα
του Αμπελωνιακού Αμπελώνων, Το
4 I που πέτυχε η Αλεξάνδρεια θα
μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, αν 6ε
χανόταν πολλές κλασικές ευκαιρίες.
Οπωσδήποτε όμως ένα σκόρ νίκης με
4-1 δεν είναι μικρή υπόθεση. Άλλωε το αποτέλεσμα της Αλεξάν
δρειας, ήταν το μεγαλύτερο στ. σκόρ
από όλο τα παιχνίδια του πέμπτου
ομίλου. Παρ' ότι μερικοί παίκτες της
Αλεξάνδρειας, δεν έπιασαν πολύ
καλή απόδοση, ανάλογη με τα προσ
όντα τους, εν τούτοις η ομάδα σαν Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΖΛΡΟΓΙΛΝΜΜΣ πν
σύνολο πήγε πολύ καλά, και κέρδισε διακριθηκε ιδιαίτερα στον κμοχθεο
δίκαιυ το παιχνίδι. Ο Αμπελωνιακός νό θριαμβευτικό αγώνα της ΑΛΕ
παρουσίασε μιιι τεχνική ομάδα που
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
εντυπώσιασε τους φιλάθλους
Ιδιαίτερο η ομάδα του Αμπελωνω- ΛΜΠΕΛίΙΝΙΛΚΟΣτΙνονηώτης
κοΰ επιθετικά είναι πολύ καλή, και Πραοσάς. Μαυροδήμος, ΪΙττρίκης.
σίγουρα στο γήπεδό της θα είναι
Βουκιάς Γαργαΐώταος. Ν’ϊ ρας (46'
πολύ επικίνδυνη. Το σκόρ άνοιξε στο
Μπαρμππγιάι-νηςι Λανταβός ίδ 8
2' ο Λέκκας με σουτ. Στο 22' ο ΚούνΣπάρτης) Γιοβανοπουλος, Τσαντο
τζας με βολέ έξω από την περιοχή
χλης και Καψάλης,
έκανε το 2-0. Το 3-0, έγινε στο 3Γ
Ο διαιτητής κ Τριώνα; (Μιναρε.
από τον Ζορογιάννη. ΣιΟ 44 ο Λέκ τζής - ΝιιβρατζύγΙφυ) ίου σιινοέ
κας είχε σούτ στη δοκό, κσι ενώ το σμου Θεσσαλονίκης, πολύ καλός,
τέρμα του Αμπελωνιακού ήταν κενό.
• Προ του αγώνος έπαιξαν οι δυο
ομάδες τσικό τπς Αλεξάνδρειας,
Στο 7Γ ο Συναχείρης με ατομική
όπου οι «Λευκοί» μι: τέρματα των
προσπάθεια έκανε το 4 0. για να
Τσιιιρτα kui Σαμαρά νίκησαν του;
μειώσουν σε 4 1 οι φιλοξενούμενο,
«πράσινους» με σκόρ 2-0
το οκόρ με τον Πραοσά στο 84'.
Ή ταν ένα ορεκτικό για τους φιλά
Ολου; πολύ νόστιμο, αφού σι μικ|«ν
Διακρίθηκαν
οι
Δημτσούδης,
έπαιξαν ytu μια ακόμη φυρύ πολύ
Ζαρυγιάννης, Αλβανός κιιι Λέκκας
ωραίε' ποδόσφαιρο
της Λ λεξάνόρειας, και οι Κ ο ντιώ τη ς,
Βούκιας, Καψάλης και Τπιιντόχλης
του Α μπελω νιακού.
Δ ιο β α η τ ε ε
Οι ομάδες:
«χά C i o e i â e c s
χ ιή ν
ΑΛΓΞΑΝΑΡΕΙΑτΝταλακοόόης Γ.
Ιασωνίδης, Δημτσούδης. ΚυριακίΚ 4 ρ Π μ » :ρ ιβ α μ υ ς Η
όης, Αλβανός Μέκκας. Κ,ούντζας.

Με νίκη ξεκίνησε
ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέος
Πλατύ (Αντ/τής X. ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ)
Η πρώτη εμφάνιση του ιστορικού
συλλόγου του Αγροτικού Αστέρα
Πλατέος στο Πρωτάθλημυ και στην
κατηγορία της Α Εθνικής Ερασιτε
χνικής ήταν αρκετά καλή.
Στον αγώνα της περασμένης
Κυριακής κατόρθωσε να νικήσει το
αξιόλογο συγκρότημα της Γαλατικής
Κοζάνης με σκόρ I -0 παίζοντας στην
έδρα του. Κέρδισε έτσι τους δυο πρώ
τους βαθμούς του στην κιιινούργια
του κατηγορία και πιστεύεται ότι θα
¡παίξει σημαντικό ρόλο στο πρωτά'θλημα αυτό.
Το σκόρ για τον Αγροτικό Αστέρα
άνοιξε ο Καρασαβίδης στο 22' ύστε
ρο από εύστοχο κτύπημα πέναλτο.
Στην συνέχεια απείλησε πολλές
φορές την εστία της Γαλατινής αλλά
ιιτύχησε να σκοράρει έστω για άλλη
μια φορά διότι ο πολύ καλός τερμα
τοφύλακας της Γαλατινής Καρακου
λάκης πραγματοποίησε φοβερές
επεμβάσεις σώζοντας την εστία του.
Η Γαλατινή Κοζάνης έπαιξε απλό
ποδόσφαιρο και δεν απείλησε ιδιαίτε
ρα την εστία του Αγροτικού Αστέρα.
Από τον Αγροτικό Αστέρα διακρί
θηκαν ιδιαίτερα οι: Παπαδημητρίου
Λ., Ελευθεριάδης (μέχρι το 70' που
έπαιξε). Σαμαράς, Κουιμτζίδης, Ασεκίδης.

Από την Γαλατινή Κοζάνης οι:
Καρακουλάκης, Νιόπλιας και Γκέ
αος.
Τον αγώνα διαιτήτευσκο κ Κόρά
κης με ίάθη. Οι επόπτες κ. Λαχανάς
kui κ Ποπαδανιήλ σωστοί.
Οι συνθέσεις των δυο ομάδων
έχουν ως εξής:
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡΛσεκίδης Κ..
Ανδρονϊδης Σ (Κιοσέογλου I 49 ),
Κουιμτζίδης Γ.. Καλιφούλης, Σαχινίδης, Παπαδημητρίου, Σαμαράς Γ..
Μελτζανίδης
Μην^
Κιρτικιοης.
Καρασαβίδης. Ελευθεριάδης (Του,τε
ξής 30-).
ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗΓΚαροκυυλάκης, Καραμιχάλης. Βεντούλ.'
Ηλιας, Μούσιος. Λίκας. Γκέσος.
Κοτριυτσιος, Γ'κουβάς, Νιόπλιας.
Γκάλφας.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΒΥΛΛΗΣ
Γ ΑΛΑΝΟ Μ ΛΤΗ Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ: θεσ/νίκης 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετσοτιούλου 21

Τηλ. 22.594

10 νεκροί
το Σαββατοκύριακο
ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Δέκα άτομα σκοτώθηκαν προχθές
και την προηγούμενη σε τροχαία
δικττυχήμητα. τα οποίο w νίκησαν
στα προάστια των Αθηνών και στην
επαρχία
Το απόγευμα του Σαββάτου, στη
λεωφόρο Κηφισιάς, χοντά στο Νοσο
κομείο Κ ΑΤ. ιδιωτικό αυτοκίνητο, με
οδηγό τον Εμμ Ν. Awjyvexrrónouλο. 36 ετών, σσγκρουστηκε με ιδιωτι
κό πίστγ: αυτοκίνητο, οάηγοίνιενο
από τον Χρ. Κ Δημητριαδη. 42
ετών.
Koni τη σύγκρουση, η οποία ήταν
σφοδρότατη, σκοτώθηκαν οι οδηγοί
των δυο αυτοκινήτων και τραυματί
σθηκε ελαφρά α κπιβάτης Αρ. Π.
Βιγκάπουλος, ÍO ετών Στα δυο αυτό·
«ίνητιι επέπυσι. μισοσυκλόττα η
οποία ακολουθούσε. Τραυματίσθη
καν σοβαρά, ο οδηγός της Στ Α
Πυρυβαλίόης. 22 ετών και ο συνεπι
βάτης Κων, Β. Χουζοόρης. 3Q « ώ ν.
— Στο 12κ χιλιόμετρα της Εθνικής
Οδού Αθηνών
Λαμίας, σννίπιιο
ανατροπής δίκυκλης μηπντυκλέττας.
σκοτώθηκε ο οδηγός της Γ Ν. Σπηνουδακης. 23 ετώ ν, u u ιραυματίσθη
κε σοβαρό, ο συνεπιβάτης Κωι Δ.
Τσαβδς. 17 *τών.
— Στη δασική περιοχή Κλαδερή
Ασκού θπσ/νίκης. ανητράπηκε γεωρ
γικός ελκυστήρβς και σνοτώθηκτ. ο
οδηγός του Μιχ. Ν. Κορσγώτός. 57
ετών.
— Σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση
της σιδηροδρομικής γραμμής, στη

Νέα σ ύ σ κ ε ψ η
«Κίνησης

Σκοτούοσ Σερρών, αμαξοστοιχία
οδηγούμενη από τον θ Λανάου.
παρέσυρε και διαμέλισε την Ιωάννα

Προοίμιο

Σ ιό γκ ο ο , 82 ετών.

- Στο 128ο χιλιόμετρο της
παλαιός εθνικής οδοί' Αθηνών
Λαμίας. Κοντό στη Λειβαδιό, ιδιωτικό
αυτοκίνητο, με οδηγό τον Η. Κ.
Παπαδάκη. 48 ετών, συγκρούστηκε
με γεωργικό ελκυστήρα οδηγούμενο
ιιηό τον Στ, Π Σπανό, 23 ετών. Κατά
τη σύγκρουση από τους επιβαίνυντες
στο αυτοκίνητο, σκοτώθηκε ο πατέ
ρας του οδηγού. Κωνσταντίνος, 80
ετών και τραυματίσθηκαν σοβαρά ο
οδηγός και η σύζυγος του Κυριακή,
38 ετών και ελαφρά η κόρη του Λθη·
νά, 4 ετών και η Ελισσάβετ ΡαΦαηλίSon, 40 ετών,
- Στα Χανιά, φορτηγό ιιυτοκίνη;ο, οδηγούμενο οπό τον Κων. Ν.
Γ'αλάνη 14 ετών, παρέσυρε και σκό
τωσε τον Μιχ. Ε. Χατζηδόκη, 82
»των.
Στο 70ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Αθηνών
(Ιατρών, ιδιωτικό
αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον Α.
Γ Πανονηύτσο, παρέσυρε και σνότωπι τον Π-Δ. Σακούλη, 47 ετών.
- Στο χωριό Μάνδαλο Γιαννι
τσών. υνατράιτηκε γεωργικός ελκυστήβας, και σκοτώθηκε ο οδηγός του
Ενάγν Λ, Τζιζοερλής, 58 ετών.
- Στο 18ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Δράμας
Κάτω Νευροκόπι,
συνέπεια ανατροπής γεωργικού ελκυατήρα, σκοτώθηκε ο οδηγός τσο θ .
Αθανασιάδης. 53 ετών.

Σύσκεψη των ανένταχτων της
«Κίνησης Βόλβης, πραγματοποιήθη
κε την Κυριακή στην Κατερίνη. Σύμ
φωνο με ανακοίνωση που εκδοθηκε
μετά την σύσκεψή, εξετάστηκαν τα
πολιτικά δεδομένα ίων τελευταίων
οκτώ ετών και αναλύθηκαν τα αποτε
λίσματα των πρόσφατων δημοτικών
εκλογών και η σημασία τοι>ς.
•Για μάς», γράφει η ανακοίνωση,
«τα αποτελέσματα των δημοτικών
εκλογών σημαίνοον πως ο κονφορμισμός και η προβατοποίηση που μας
λανσάρουν οι σοσιαλιστές σαν.,,
«κοινωνική απελευθέρωση, μπορεί
vu παραπλανούν μα δεν θα στ-ριώ
σουν». Και συνεχίζει η ανακοίνωση
• Παρά το» ότι η τηλεόραση λει
τουργεί σαν φυτώριο αναπαραγωγής
της σοσιαλιστικής ιδεολογίας εδώ σ υ
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Ο Πρόυδρυς τσο Ε.Λ.Σ Χουμα
ριάς Ημαθίας δί,ακηρτί'.τει ότι την 11
του ιιηνός Νοεμβρίου 1982 ημέρα
Πέμπτη κοι ώρα 12 1 π.μ. εν Κουμαpus e.n ev tu καφενειω Γεωργίου
Χονδροματίδου, θέλει διενκργηθεί
φανερα πλειοδοτική δημοπρασία δια
την ινποίιγπν των εότυιθι δασικών
προίδντιυΐ του Σον/του Δάσους
Κουμαριάς τμήμα 17 β' οξυάς.
α> 50 τόννοι»; χρησίμου ξυλείας
ο ; σχίζμ και σιρογγύλιαβ) 50 τόνγοος ημιχρησίμο»
ξυλόας
ΥΙ If» ίόν.α υς καυσίμου οςυάς
ο ς θέστν I ιιίυξία και Μπάρα αμαξω
«ί»: οδού
Οι όροι .νακηρύξεως πιρίσκονται
ης Κουμαριά, έδρα του Συν/πμαύ
Çv Κουμαριό ηj 1/11/82
Ο Πρόεδρος Ε Λ Ι .
Λημ. Μονακούλης
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εξελίξεων;

οκτώ χρόνια, με εξαίρεση το δελτίο
οδήσεων που κρατούσαν για προσ
ωπική τους διαφήμιση μερικοί
κοτζαμπάσηδτς της «Νέυς Δημοκριι
τίας». παρά την στιστηματική πλύση
εγκ«φ*Ας>υ που μας γίνεται καθημερι
νά με μέσα και τρόπους υψηλής προπα·μινδισηκής τεχνολογίας, παρά τις
ανθρ«·πιν«ς αδυναμίες και το ποσο
στό των καιροσκόπων που υπάρχουν
σε κάθε λαό. όταν λοιπόν παρ' άλα
αυτά και πολλά άλλα . ένα τόσο μεγά
λο ποσοστό του πληθυσμού κρατά
ψηλό την λαμπάδα του φιλελεύθερου
ελληνικού πνεύματις. αυτό σημαίνει
ιιβς πρέπει νάμαστε περήφανοι για το
λαό μας. Πρέπει να τονισθει ακόμα
ό η το ποσοστό αυτά έμεινε πιστό
στις αρχές της ελευθερίας και της
πραγματικής δημοκρατίας παρά την
έλλειψη ιδεολογικής διαφώτισης.
Γιατί η ιδεολογία μεγάλης μερίδάς
της ηγεσίας της «Νέας Δημοκρατίας»
δεν ήταν ο φιλελευθερισμός, αλλά
όνος ερμαφρόδιτος σοσιαλισμός».
Και συμπεραίνει η ανακοίνωση

Σήμερα to βράδυ στις 8 στα καφέ
βιβλιοπωλείο ·το σπίτι με τα σύννε
φα» ο Στέλιος Σβαρνόπουλος θα
μιλήσει και θα συζητήσει τις «μυστι
κές γλώσσες και τα Κουόομιτικα».
ένα θέμα που αναφερεται στις παληές
συντεχνίες των μαστόρων.

Κοινοβουλευτική δικτατο ρία
προετοιμάζει ο κ. Παπανδρέου
pOBpmleí,

πολιτικών

της
»

«Με μιά νέα .ιδεολογικά ξεκάθα
ρη ηγεσίμ. ο φιλελευθερισμός πρέπει
και μπορεί και θα περάσει σύντομα
στην αντεπίθεση».
Η τελευταία αυτή παράγραφος
της άνακοινώβεως ερμηνεύεται από
τους πολιτικούς σχολιαστές σαν
προοίμιο πολιτικών εξελίξεων.

Εκδήλωση
Αεροπροσκόπων
της Βέροιας
Δεξίωση με την ευκαιρία της νιορ
τής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προσπίταυ -ης Αεροπορίας μυς. θα δώ
σουν στη Βέροια το Σάββατο 6
Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα οι
Αεροπρόσκοποι Βέροιας.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα
ψϋχαγωγίας των προσκόπων (Μέγιι!>ο Ζώκου, πλατεία Ωρολογίου).

Μικρά νεα
απο ολη
τη ν Ελλαδα
• Στην αγροτική περιοχή του
χωριού Αμπελάκια Δράμας, κάηκε
ζωντανός ο Νικ. Α Αλεξανδρίδης.
75 ετών. Ο Αλεξανδρίδης είχε βάλει
φωτιά στον αγρό του για να κάψει
ξερά χόρτα, έχασε όμως τον έλεγχο
της φωτιά; και ότιιν προσπάθησε να
περιορίσει την επέκτοση της, βρέθη
κε ανάμεσα στις φλόγες.
• Άγνωστοι διέρρηξαν, στην
παραλία Διστόμου, το πρατήριο βεν
ζίνης του Παν. Α, Σφουντούρη, και
την καφετέρια του Αγγ. Α. Καστρίτη
και έκλεψαν 50-000 δρχ και 154.000
δρχ αντίστοιχα.
Πενήντα ρολόγια, ανδρικά και
γυναικεία, συνολικής αξίας 150.000
δρχ και 6 βιβλιάρια καταθέσεων Τραπέζης ποσού 650.000 δρχ έκλεψε
άγνωστος διαρρήκτης από το κατά
στημα του Πρ· Γ. Τζαμόγλου. στα
Νέα Μοοδανιά Χαλκιδικής.
Δυο καινούργια πλυντήρια πιάτων
και ένα καινούργιο πλυντήριο ρού
χων, όλα συσκευασμένα, είχε τοποθε
τήσει έξω από το κατάστημά του, στη
Χία, ο Λέων. Μιχ. Αθηνάδης. Ά γνω 
στοι, που επωφελήθηκσν ολιγόωρη
απουσία του. τα φόρτωσαν σε αυτοκί
νητο και εξαφανίστηκαν.
• Καταζητούνται 4 άγνωστοι,
μάλλον αθίγγανοι, κατηγορούμενοι
για ληστεία. Οι δράστες εισήλθαν την
νύκτα του Σαββάτου στην αγροικία
του Δ. Μπατσαλιά, στην περιοχή
Διόδια Κιάτου και με απειλές κατά
της ζωής του, τον υποχρέωσαν να
τους παραδώσει 6.000 δρχ. Οι δρά
στες ακολούθως εξαφανίστηκαν.
• Στο χωριό ΓαΒάλου Μεσολογ
•»Ιου, ο Κων. Ν. Μπεσιρης, 47 ετών,
τραυμάτισε με κυνηγετικό όπλο, για
λόγους τιμής, τον Δημ. Φ· Κακούρη,
20 ετών. Ο δράστης, μετά τον τραυ
ματισμό εξαφανίσθηκε, αργότερα,
όμως, παρουσιάστηκε στη τοπική
αρχή Χωροφυλακής και παραδόθηκε.
Εξεταζόμενος, ισχυρίσθηκε ότι πυρο
βόλησε τον Κακούρη, γιατί διατη
ρούσε ερωτικές σχέσεις με την κόρη
του.
• Συνελήφθη στην Θήβα ο Μουσταφά Ονλού Μπιράν. 26 ετών, γιατί
μετά από φιλονικεία για οικογενεια
κές διαφορές, τραυμάτισε με μαχαίρι
σε διάφορα μέρη του σώματός του,
τον Μαμούτ Ογλού Ραμαντάν, 18
« ώ ν.
• Συνελήφθη στα Τρίκαλα ο Σωτ.
Η. Καρατζάς. 23 ετών, γιατί μέσιι
από φιλονικεία με την Μαρία Γ.
Αννοπούλου. 31 ετών, ιόιοκτήτρια
• Καμπαρέ» της ηόλεως, για το ύψος
του λογαριασμού, εξήλθε του κέν
τρου και με το κυνηγετικό του όπλο,
πυροβόλησε κατ' επανάληψη την
πόρτα του κέντρου.
■ Δασική έκταση 100 περίπου

στρεμμάτων, κατέατρεψε πυρκαϊα
που εξερράγη προχθές, από άγνωστη
αιτία, στη θέση Χιιτζή της Κοινότη
τας Πλατανΐστου Καρύστιας.
• Αγνωστοι ιερόδουλοι όιερρηςαν τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του
νεκτοταφείου Μανδάλου Γιαννιτσών
και έκλεψαν δυο εικόνες, μια ξύλινη
και μια ζωγραφισμένη σε μουσαμά,
άγνωστης αρχαιολογικής αξίας.
Χρηματικό ποσό 20.000 δρχ. έκλε
ψαν άγνωστοι διαρρήκτες από το
Παγκάρι του Ιερού Ναού Αγίου Αθα
νασίου, της περιοχής Άδενδρο Σίν6ου Θεσσαλονίκης. "
•
Συνελήφθη α π ό την Γ ενι
κή Ασφάλεια Α θηνώ ν, ο 15ετής.
από τον Τ ορναβο για τί μαζό με
δύο άλλους νεαρούς, δραπέτες
του αναμορφω τηρίου Κ ορυδαλ
λού διέπραξε 8 κλοπές αυτοκινή 
τω ν και 10 διαρρήξεις καταστη
μάτων.
Ε πίσης συνελήφθησαν οι Φ.
ΓΤ. Ελευθερίου, 24 ετώ ν και Θ.Π.
Κ ουνταρής 22 ετώ ν, γιατί έκλε
βαν είδη από αυτοκίνητα στον
Κ ολωνό.
• ' Α γνω στος από το Ι.Χ .
αυτοκίνητο του Χρ. Α, Α θηνόδω 
ρου, α π ό την Κ ύπρο, εμπόρου
αυτοκινήτω ν, έκλεψε τσάντα με
80.000 δρχ. και δολλάρια και λ ί
ρες α γγλϊα ς αξίας 120.000 δρχ.
το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο
στην οδό Παιανίας.
• ' Α γνω στος, στον ανατολι
κό αερολιμένα Ε λληνικού, έκλε
ψε 47.000 δρν. από την τσάντα
της Στέλλας Χ αρινου.
• * Α γνω στος από το κατά
στημα του Κ ων. Σδόνα, στη λεω
φόρο Ιωνίας 116, έκλεψε είδη
.ενδύσεως αξίας 700.000 δρχ.
•
Δ ύο άγνω στοι στην οδό
ΙΔαβάκη, άρπαξαν την τσάντα της
Η ρώ ς Μ αυράκη, με 16000 δρχ•
Συνελήφθη ο Σουδανός
Μ ω χάμεντ Α μπνταλλά Λ ντίλ. 26
ετών, γιατί παρουσιάζετο ως
πλοίαρχος του εμπορικού ναυτι
κού με πλαστό δίπλωμα. Α κόμη
είχε πλαστά διπλώ ματα σαν α νθυ
π οπλοία ρχος και υποπλοίαρχος.
•
Συνελήφθησαν από την
Γενική Ασφάλεια Α θηνώ ν 4 νεα
ροί 15 ετώ ν, γιατί έκαμαν 21
διαρρήξεις σπιτιώ ν. Ο ι ίδιοι έβα
λαν φωτιά σε αποθήκη του Π ρω 
τοδικείου Α θηνώ ν, σ τη ν οδό
Γ ερανίου, όπου κατέστρεψαν
φακέλλους δικογραφίες αστικών
υποθέσεων.
Οι νεαροί δράστες είπαν για
τον εμπρησμό ότι το έκαναν «για
τί με τους φακέλλους έχουν καεί
πολλοί άνθρωποι».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
AHM OIIOV ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O O T E. Α.Ε. πρι,'Κηρΐισσο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
ενσφράγιστη; προσφορές με το σύστημα τω μορίων, για την ανάδειξη
αισόόχοιι του έργου υιποθετήσεως του Αστικού Δικτύου Κέντρου
ΛΟΥΤΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ) προϋπολογισμού 1.098.229 δρχ.
Ο δω y-.Ιταμός θα γτνα οτην Βέροια την 5-11-82 ημέρα Π«ρο
n » "ñ και α' αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος εμπειροτέχνες εργολάβω και E_VE. λ ' <m άνω τήξεως.
Γ,> π·.··:..το«.ρΑς θα υπυβλ.ηθούν υπό τους ενδιαφερομένου; η τους
νόμιμο εξριμτιοδίσημένους <«προσώπου; των απο 12.00 έως 12.30
π.μ της ημιμουηνίπς του έιιαγωνισμπύ στην επιτροπή των ως άνω πό
λεων.
Ενημέρωση επί τη; μελέτης του έργου κιιι παραλαβής των τευχών,
Οο γτνκτω στους ει-δωιρερομί νους κατά τις εργάβιμες ημέρες και ώρκςμτχρι :p n ; i 3> ημ/,νς πριν ιιπό τον όιαγων«ιμρ nni γριμ(κίιι των
Γεχνιΐώ» Υπηρεσιών Ο.Τ.Ε. στην Βέροισ (ΜΜικτίΐόλίΜυςΘ0.4..;<.|Κ»
ρος. vpuo. 20 τηλέφ. 28899).
Εγγύηση συμμιτοχής J% #.πί του συνολικού προΰπολογισμοίι
προσφοράς.
Σ α ΕΛΑΦΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤ. ΣΥΓΚΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια - Θήβα 1-1
Συνέχαο «πό τη» 3η
παράπονα διατυπώθηκαν εναντίον
του όιαιτητού «. Κων/νίδη. Δεν ήταν
δε λίγοι αυτοί που την ήττα της
ΒΕΡΟΙΑΣ την απέδιδαν σ' αυτόν.
Προσωπικά πιστεύουμε πως ο Δράμι
νός διαιτητής ελέγχεται μόνο για την
υπερβολική σχολαστικότητά τον. Τα
δε μικροσφάλματά του οπωσδήπουκ
δεν επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
14 Οραία .μπάσιμο, και δυνατό
διαγώνιο σου: του Λκριβόπουλου
μέσα από την μεγάλη περιοχή, αποκρούει εκπληκτικά ο ί κόρνερ ο Τζο
τζόκος.
18' Ο Μουπούρης αφού δέχεται
μπιΐΛΑίά από τον Μίλπτίδη. μέσα από
την μικρή περιοχή σουτάρει στα ύψη
Η ΘΗΒΑ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑ1—
- 23 Σε βαθειά μπαλλιά τού Δια
μαντή ο Γαμβρέλης από την θέση
του έξω αριστερά και ενώ ο Μπαλ
τζής βγαίνει ανεπιτυχή»; για να τον
κλείσει, από μακριά ιον πλασάρει
ψηλοκρεμαστά στέλνοντας την μπάλλα στα δίχτυα, παρά την απελπιστική
προσπάθεια του Γιαιζιτζόπουλου
ποιι τραυματίστηκε τέφτοντας στα
ώίχ;ι*».
—. 2 Τ Ενα δυνστί» θαυμάσια άουτ
τττπ Γ Μιλη έξω' βπΑ την ά ο πλη
περιοχή της θήβος, αποκρούω Πεα
ματικά - σωτήρια στ κόρντρ ο τέρμα
τοφύλσκας της Τζοτζόκος
_ Η ΒΕΡΟΙΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
29" Αφού τριπλάρκι δύο avnryi·

?ους του και ξεφεύγει o X Α θανα
σίου, κάνει ψηλοκρεμαστή σέντρα
και ο Ακριβόπουλος από το ύψος ταυ
πέναλτυ με γυριστή κεφαλιά ισοφαρί
ζει για την ομάδα του παρά την εκτί
ναξη του Τζοτζόκου.
- 40' Ο όιαιτητής δεν αφήνει πλευ
νέκτημα στον Μουσούρη που μπαί
νει μόνο; του στα καρέ της Θήβας
κπι σφυρίζει φάουλ υπέρ της Βέροιας
σταματώντας έτσι τον Βεροιώτη παί
κτη.
ΟΙ ΘΗΒΑΙΟΙ
ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ
ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΑ
49* Αλλεπάλληλα σουτ Βκροιώ
τάν αποκρούουν όπως όπως οι αντί
παλοι παίκτες, η μπάλλα πηγαίνει
στον Φ. Μίλη. την κεφαλιά του
οποίοι αποκρούει επάνω στη γραμμή
της κενής εστίας της ομάδος του ο
Σταμέλλος.
- 56’ Στην δεύτερη κατεβασιά των
φιλοξενούμενων, οι Βεροιώτες κινδυ
νεύουν νο δεχθούν γκολ ευτύ’χώς,
όμως γι αυτούς ο Παρίζας αποκρούει
σωτήρια σε κενή εστία, πριν η μπάλλα πάπ στον Λριανόγλου.
- 73' Ο Μουσούρης ηροιιμωμ
ίίφ α λ'ά puta « ' o TPV μικρή περιοχή
στην αγκαλιά τθυ Τζοτζόκου, .ινιί
μπ

ά ο υ τ τ ο υ σ ίγο υρ α Οιι ή τα ν γκολ

ΤΟ ΛΟΚΑΡΙ
ΣΏΖΕΙ ΤΗΝ ΘΗΒΑ
74' Σε σουτ του Ακριβόπουλου, η
μπάλλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκά
μι του Τζοτζόκου και στην επίατρο

φή της ο Χατζάρας με κεφαλιά στέλ
νει την μπάλλα προς τα δίχτυα της
Θήβας, εκεί όμως και πάνω από την
γραμμή της εστίας του ο Παπαδοπού
λας την βγάζει κόρνερ!!!
76' Και πάλι επάνω στην γραμμή
της Εστίας της Θήβας, αμυντικός της
παίκτης σε σουτ του Φ, Μίλη απο
κρούει τυχαία με το σώμα του.
84Ό Μουσούρη; αφού τριπλάρει
θεαματικά αντίπαλό του και ενώ ο
κόσμος ετοιμάζεται να πανηγυρίσει
το σίγουρο γκολ, ο Βεροιώτης παί
κτης από το σημείο του πέναλτυ σου
τάρει στα ύψη,
88 Και πάλι επάνω στη γραμμή
της εστίας, ο Ζυγογιάννης αυτή την
φορά αποκρούει σουτ του Ακριβό
πουλου.

Νέα απ όλο
τον κόσμο
ΤΥΝΙΣ
Δεκαοχτώ άτομα βρήκαν το θάνατο το Σαββατοκύριακο από τις
ρες που έπληξαν ττιν πόλη Σφάξ και π ς γύρω περιοχές στη Νότια Τ ν 'τ '
δή)μοσαν χθές αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
««λ ® ·
Από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν διακόπηκαν η παροχή η«***"^
ρεύματος και οι τηλεπικοινωνίες καθώς και η οδική κυκλοφορία.
ΚΟΥΑΛΑΛΟΥΜΠΟΥΡ
'Ενας άνδρας 27 ετών που κολυμπούσε προχθές σε μιά ακτή
πρωτεύουσα της Μαλαισίας ακρωτηριάστηκε από μιά χελώνα,
γνωστό από δημοσίευμα κοθημερινής εφημερίδας της Κουάλα ΛΟ"“· ^
Ο κολυμβητής, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν<Γ' ^
αισύάνθηκε έ\κι φοβερό πόνο και κατόπιν ανακάλυψε ότι μιά Γ'“ “'*
εκρυπηριάσει τα γεννητικά του όργανα.
ΠΑΡΙΣΙ
Οι στρατιωτικοί οδικοί που μελετούν την αναδιάρθρωση t0" ^
δυναμικού της Γαλλίας και ποο προσπαθούν να επαναπροσδιορώ0“
θεωρία του σύγχρονου πολέμου στις κατοικημένες ζώνες, φαίνεται ο*' ^
λήγουν στην ιδέα της ενσωμάτωσης της βόμβας νετρονίου στα *3®
τακτικής πυρηνικής δύναμης της Γαλλίας, σύμφωνα με πολίτικους
ρητέ; που επισημαίνουν πως η τελική απόφαση ανήκει πλέον στην
Έ να ς από τους Γάλλους ειδικούς επί των θεμάτων αυτών συνώι“^
χης Μπρούνο Σαίξ. σε άρθρο του σε ειδική επιθεώρηση, επισημβ,ν0 .μ
πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης που αποτελούσαν μέχρι τώρα
δοσιακούς .διαδρόμους, από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν 01 ^
ρους επιδρομές, αποτελούν πλέον κατοικημένες ζώνες πράγμα not'
ότι μιά αποτελεσματική στρατηγική σε περίπτωση πολέμου στ'5
αυτές, επιβάλλει την χρησιμοποίηση της βόμβας νετρονίου.
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Μι ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάσθηκ προχθές στη Μελβούρνη f\··
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, που σννέπεσε φέτος μετην έναρδΠ ’οι' ,
λώσεοιν του μακεδονικού φεστιβάλ «Δημήτρια 82». το οποίο διορνο
Ομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας.
Για την επέτειο του «ΟΧΙ· τελέσθηκε δοξολογία στον καθεδριεο' 1 , ,
Αγίου Ευσταθίου, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αυστραλία» ή,
λιανού, στην οποία πυρευρέθη ο πρέσβυς της Ελλάδας κ. Βαγπνός*®®
νησε και τον πανηγυρικό λόγο.
, i ,awi
Εξ άλλου, οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας των Δημητρίω»
μαθητικό διαγωνισμό επί μακεδονικών θεμάτων, διαλέξεις, προβολή11· ^
έκθεση βυζαντινών εικόνων και άλλα. Ειδικά ο μαθητικός Sunr»Ww0'L i
οποίο συμμετείχαν πάνω από 500 Ελληνόπουλα από το κρατικά·ιΧ
και ιδιωτικά σχολεία της Μελβούρνης, σημείωσε μεγάλη επιτυχία·
ΛΟΝΔΙΝΟ
Οκτιί) φάλαινες εξώκειλαν αυτό το Σαββατοκύριακο στις σμμώδ®Γ
χές του Λινκολνσάιρ της Ανατολικής Αγγλίας με αποτέλεσμα να
θάνατο, σύμφωνα με προχθεσινοβραδυνή ανακοίνωση των ιοπΐκιί'ν
σειον προστασίας των ζώων. Μέλη των οργανώσεων αυτών κατάφέΡ®
vu οδηγήσουν 26 άλλες φάλαινες ξανά στα βαθειά νερά.
ΠΕΚΙΝΟ
Κατά την πρώτη φάση των Σινοσοβιετικών όιαβουλεύσεων,
σαν κυρίως το πρόβλημα της Καμπότζης, διαπιστώθηκε ότι οι δύο *· ^
εμμένουν στις απόψεις τους, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους 1°
νου·
Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα ισχυρίζεται ότι η Σοβιετική uitocl.
Φ
στρατιωτικής επέμβασης του Βιετνάμ στην Καμπότζη αποτελεί
τους καθοριστικούς εκείνους παράγοντες που θα κρίνουν τη βελπω”1'
των σχέσεων της με την Ε.Γ.Σ.Δ.
ΤΟΚΙΟ .
Η εταιρία «ΤΟΣΙΜΠΑ» κατασκεύασε ένα ρομπότ, ικανό vu
σκο/χς ή επικίνδυνες περιοχές, όπως τους σταθμούς πυρηνικής eVS"
ΒΗΡ5ΈΟΣ
ιΜ
μ€0Π
Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη χθές το πρωΤ, τριάντα μέτρα »" ^
κολπίσκο, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί πεζοναύτες, στην napuA_^
Βηρυτού. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με στόχο στρατεύματα
θνούς ιρηνευτικής δύναμης, από τότε που εγκαταστάθηκαν στη "Ι*
πρωτεύουσα, πριν από πέντε εβδομάδες.
W
Σύμφωνα με δηλώσεις μαρτύρων δεν υπήρξαν θύματα, αλλά *νΒ
τραυματίσθηκε και πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημίες.
.^ ,ΐκ Μ \
Στο μεταξύ, η ισραηλιιη αεροπορία πραγματοποίησε χθες το Γ.ρω',
σε χαμηλό ύψος πάνω από τη Βηρυτό, έγινε γνωστό από ΐσραηλΐ'® ¡7
Προχθές, εξάλ).ου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινά οερο®*0^ «
χθηκαν συριακά πυρά από πυραύλους εδάφους - αέρος. π ρ ο ε ρ χ ό μ ® ^ ^
συριακό έδαφος ενώ πραγματοποιούσαν «αναγνωριστική πτήση· 0,0
ριο νώρο του Λιβάνου.
.ν^'
Στην Ιερουσαλήμ, ο υπουργός αμύνης του Ισραήλ κ. Αριέλ ί®ι
φάσισε την αποστράτευση χιλιάλδων ισραηλινών στρατιωτών Λου^,Λδ^|
ματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε επίσημοί ^ ψ
πος του ισραηλινού στρατού. Η αποστράτευση αυτή θα είναι μεγάλοι yf
κας και δικαιολογείται λόγω της σταθεροποίησης της κατάστασης
νο.
ΝΤΙΖΟΝ
Το να γευθεί κανείς στη Γαλλία ένα πολύ καλό κρασί έχει κατο*1 '^ f
χρόνια μας μιά επιχείρηση αν όχι απίθανη τουλάχιστον όμως εξο'Ρ'^,,Χ
οκολη Η φετεινή εσοδεία του γνωστού υπέροχου κρασιού της Boof
«Ρομάνε - Κόντι» έσπασε ρεκόρ ποσότητας και όπως αναμένεται *°ι *j
τας. Στα 18.000 τετραγωνικά μέτρα που καλλιεργείται αυτότει W
μφιαλωθούν φέτος 8.000 μπουκάλες. Φια τον μέσο Γάλλο όμως el
απίθανο να καταφέρει να το γευθεί δεδομένου ότι μιά μπουκάλα aU
υπέροχου νέκταρ θα του κοστίσει γύρω στις 40.000 δραχμές.
Η τιμή αυτή rivai φυσιολογική αν σκεφθεί κανείς ότι ο πλη^ή
Γαλλίας θα πρέπει να μοιρασθεί τις 2,000 μπουκάλες οι οποίες θα 5 r
σε ιδιώτες. Έτσι κάθε ιδιώτης για να αγοράσει μιά μπουκάλα «Ρομ*1
τι* θα πρέπει ταυτόχρονα να αγοράσει και 11 άλλες μπουκάλες Μ®
πολύ καλά Kpamd της Βουργουνδίας.
¿¡¡S*
Είναι ο μοναδικός τρόπος σύμφωνα με τους υπευθύνους ταυ
για να αποφευχθεί η ιδιοποίηση από ένα άτομο του συΝόλου της Λα™
ααΐή»

Καταστράφηκε
στην Τουρκία
πετροχημικό συγκρότη^
ΑΓΚΥΡΑ I (ΑΠΕ)
Οι ελπίδες της Τουρκίας να παρά
γει καθαρό πετρέλαιο εξανεμίστηκαν,
όταν ένιι Πετροχημικό συγκρότημα,
κατασκαιαομένο από δυτικο-γερμα
νική εταιρία, εξερρόγει. κατά την
διάρκεια της τελικής του δοκιμής,
γράφει σήμερα η Τουρκική εφημερί
δα .Μιλιέτ».
Οπως διευκρινίζει η εφημερίδα, η
έκρηξη, που σημειώθηκε την πέρα
σμένη εβδομάδα, κατέστρεψε εντε
λής
τις
εγκαταστάσεις
αξίας
28.000,000 δαλλαρίων ενώ ο κατε
στραμμένο»; τξοπλισμός και τα μηχα
νήματα θα πουληθούν σαν «παλωσί-

δέρα».
m
Ας σημειωθεί ότι ° ι
αρχές είχαν αρχίαει το
,. (
αυτό πριν 10 χρόνια, ^
μια; προσπάθειας για τιΐ
^
ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ά ,
λες πόλεις, με την ίν,<^,ιιΐ ■ι
παγκόσμιας Τράπεζας. Π0 . 0 "
χιόρησε στην Τουρκία δ11 ' Λ
350.000 δο)Δαριων.
,- ρί
Τέ)χς. η «Μιλιέτ» προ·“^ Λ
Δυτινο-γερμανική
,ρ ν ,
«ΟΚ.Ο.ΟΤΤΟ., που <Μί*
την κατασκευή των εΥ*β . μ>·
αυτών, χρησιμοποίησε ”3
ρα προηγμένης τεχνολοΥ1

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής, X' Αθανα
mou, ΓιατξιτζόποιΛος, Παριζας.
Παπατζίκος, Μίλης Γ.. (62Ίαχνό
πουλος) Ακριβόπουλος. Χατζάρας,
Μίλης Φ . Μελετίδης (43'Τρ«αλίδης)
Moi «ουρης.
ΘΗΒΑ: Τζοτζόκος, Ζυγογιάννης. Μανόποιιλος, ΣτημϋΔ ο;. Πηηα
όόπουλος. Καλοκαιρινός. Χα()ιιτζής
(72' Μπασούκος) Λναστασιάδης.
Γαμβρέλης, Κουτρουμπάς, Διαμα»τής (35' Αριάνογλου).

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία. 9 nly4*j
έδρα τη·. Θεσσαλ.ονίκη. ζητεί να προαλάβει συνεργάτη Υΐ°
τάστημα Βέροιας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχπ τυ Tupa«J ;. /
puiTnru προσόντα: Νέος, μέχρι 30 ετών, χωρίς oipone»*1. ^ t ,
χρεήισεις, κάτοικος Βέροιας, πτυχιούχο; οικονομικής σχολΠτ^Β
λώχιιπον απόφοιτος λυκείου, κάτοχος αδώ ις οδηγήσβως. ‘■“ ‘j V j
-ΥΥΜΚη, ί νο-λινής και ά ιά Μ η γιο 6ouV;te. Εργαβ«ι ε ι ^ Ώ Η

n*fn|Kt?J.ov κι.'/βριστο ίΠονγε/^ατιΚή εΐέλ.έη. αμοιβή

»

ποιητΛ-ή.
λΦ Ι
Πηρακαλούντοι ΟΙ ενδιαφερόμενοι, που οπωσδήποτε
παρβπάνω προσόντα να επισκεφθούν το Υποκατάστημα Πλ · | ( /
ιΟρολσγίου) 16η; Οκτωβρίου 1 Τρίτη 9 /1 1 και Τετάρτη Ι”7
6 8 μ.μ για προσωπική συνέντευξη.

Απρόθυμοι
οι αγρότες
στις εκλογές
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ

ΜΕΓΙΜ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ευτυχώς πή ρε επιτέλους
μέτρα η Κυβέρνηση
ί ϊ Α2(ΑΠΕ)

'Τ| ΐων
μ” ρα Υ« την ανάπτυ°Λ )θϋν^γα>γων.· τα οποία βα ενι'Ό'τΐιές
10°ζύΥιο πληρωμών με

Τ0νϊί?ες ε ^ ο μ μ υ ρ ί ω ν

^■ιΐαίΓ η' ανακοίνωαε ο υπουργός
ΐ χ τ * Ο'κονομΙας κ. Γερ. Αρσέ»ετεπνέ,1X1 °υτά αφορούν τις
1983, ενίι ϋι ωγ^ και εκείνες του
ι)',νεόνη!ϋ με*ετ(*)ν™ι παράλληλα, σε
5λλβ μ*,. με Τ0υς εξαγωγείς και
*·»■
·που ®α «φρασθούν σε
1«, ' ,Κο. επαγωγικό πρόγραμμα.
"»(ούΟα -¿¡¡Γ.“ το υ " (» γ ρ ά μ μ α τ ο ς
νρβμ^ ραρλεπεται η σύναψ η προκυβερντι,Κων ο υμ ψ ω νιώ ν
μεταξύ
1011 α υ γκεκρ ιμ ένω ν επιΛον ί0 .)Γ ' ια τ^ ν π ροώ θηση ιδιαίτε‘τον
-Ιων ή π ρ ο ϊό ν τω ν ορισμέ^ μ η χ α ν ικ ώ ν κλάδω ν.

01 Ε2ΑΓΩΓΕΙΣ
Αρ^^μ^ι Ρα που
πο ανακοίνωσε ο κ.
ttiv „ ,L ?” Vttai ότι είναι απόροια
που ^ Ρ ο σ ε ω ν των εξαγωγέων
Ό ϋρ0Λ?ννεντευξη τύπου ανέλυσαν
4ti Πνδ 1ματα, από τα οποία φάνηκε
’ίς 0τ ν™°νν να πέσουν οι εξαγωj “ επίπεδα του 1980.
Σή >Λρ1μενα;

^ μα κινδύνου για την πορεία
“ «νΐΛών ε^πειι— α πρόεδρος

^ Ρ ο μ ίδ ^ ηνιυυ ί-υνοεαμου κ. ι .
1 κρ(

^ 0 οποίος υπογράμμισε ότι
τ.ων εξαγωγών για δεύτερο
,|ξύτατι,Γ<υ ®*°Ç. δεν δημιουργεί μόνο
Τι,
υυναλλαγματικά προβλήμαW f των σοβαρών απωλειών
« £ [ ! ^ ματος αλλά υπονομεύει
?((îkj
προσπάθειες σταθεροποιή“ί«ς αι ονοκάμψεως της οικονοί1*'ό]',|,'"*ριμενα ο κ. Αβραμίδης σι
'*'» τύη”Γ "ένΤρωβΤ1 εκπροσώπων
ωι
οτην οποία παρέστησαν
μηχονι^ 0ηω?Τ01 των κλαδικών βιοΙ3εηιν . ων και εξαγωγικών οργανώΕ ° Τι 01 ελληνικές εξαγω^βθς ν 1X1 από τρία χρόνια υπάρχει
**Îq Τ 0 φτάσουν και πάλι στα επί-Tou 1980. Αν αυτό συμβεί,
S T * ™ · “ « ·* ? ? . αν δεν
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όλων των ελληνικών προϊόντων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Απαντώντας σε σχετικέ; ερωτή
σεις ο πρόεδρος του ΠΣΕ κ. Γ. Αβρα
μίδης διευκρίνησε ότι τα υποκατα
στήματα της Τραπέζης της Ελλάδος
αποφασίστηκε να προωθούν τη διαδι
κασία για τις επιστροφές της 1574
αποφ. της Ν.Ε. και ότι το 80% από
τις επιστροφές που δικαιούνται οι
εξαγωγείς από την πρώτη και δεύτε
ρη φάση θα καταβάλλεται αμέσως.
Επίσης ανέφερε ότι εξετάζεται η
ενίσχυση των εξαγωγών χωρίς να
θίγει η 1574 απόφαση και υπογράμμι
σε ότι όλες οι χώρες λαμβάνουν μέ
τρα ενισχύσεως των εξαγωγών τους,
Τέλος, ο κ. Αβραμίδης τόνισε ότι
η υποτίμηση της δραχμής δεν είναι
ανάλογη του πληθωρισμού έναντι
των ξένων νομισμάτων και έτσι τα
ελληνικά προϊόντα καθίστανται συνε
χώς ακριβότερα.
Στο σημείο αυτό ο αντιπρόεδρος κ
Μ. Σκαλιστήρης τόνισε ότι κατά το
διάστημα 1.1.81 - 30.9.82 ο πληθωρι
σμός στην Ελλάδα έφθασε τα 36,5%
ενώ αντίστοιχα στη Γερμανία 9,5%,
τη Γαλλία 20,4%, την Ιταλία 28%,
την Αγγλία 16,4% και την Ολλανδία
· " “> Η υποτίμησα του νομίσματος
ιης οραχμηςστοοιαστημααυτόήταν
έναντι του μάρκου 17,6% του φρά
γκου 3,1%. της λιρέττας 0,1%, της
λίρας 7,8% και του φιορινιού 16,6%.
Τέλος ο αντιπρόεδρος κ. Ν. Γάτης δήλωσε ότι οι συνεταιρισμοί δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο
που τους ανέθεσε η κυβέρνηση με
αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές
εξαγωγικές ευκαιρίες.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
Ο κ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Î*·

Με τ<* μέτρα που ανακοίνωσι
χθές ο κ. Αρσένης:
1. Καταβάλλεται αμέσως μετά
την πραγματοποίηση της εξαγωγήι
το πριμ που δίνεται στις επιχειρήσεις
ή τουλάχιστον το 80% αυτού. Ο κ.
υπουργός, τόνισε ότι το πριμ αυτό
δεν είναι δώρο προς τους εξαγωγείςαλλά κίνητρο για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων
μας, Τέτοια κίνητρα υπάρχουν σε
όλες τις χώρες, ενώ ειδικά στην ΕΟΚ
ισχύει η επιστροφή του φόρου προσ
τιθέμενης αξίας.
2. Η χαμηλότοκη χρηματοδότη
ση των εξαγωγικών επιχειρήσεων
που είναι 10,5% για δάνεια τρίμηνης
διάρκειας, μπορεί να επεκταθεί χρονι
κά εφόσον πρόκειται για εξαγωγές με
προθεσμιακό διακανονισμό.
3. Αναγνωρίζεται η δυνατότητα
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να
πραγματοποιούν
δαπάνες χωρίς
δικαιολογητικά σε ποσοστό 3% τοι
ύψους των εξαγωγών τους κάθε χρό
νο. Ό πω ς εξήγησε ο κ. Αρσένης ι
κυβέρνηση απεφάσισε επιθετική εξα
γωγική πολιτική, για την αντιμετώπι

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το ΜΑΟυΡΙΙΑΧ έχουμε:

ση της οποίας η ελληνική πλευρά
πρέπει να λάβει τα μέτρα της ενισχύοντας την προσπάθεια διατηρήσεως των παλιών ή κατάκτησης νέων
αγορών.
4. Συντέμνεται από 6 σε 3 μήνες
ο χρόνος εντός του οποίου πρέπει οι
εξαγωγείς να φέρνουν το συνάλλαγ
μα που πισέπραξαν από την εξαγωγή
των προϊόντων τους εφόσον βέβαια
αυτή γίνεται τοις μετρητοίς.
5. Η χορήγηση συναλλάγματος
στους εισαγωγείς καθώς και το κλεί
σιμο της τιμής του θα γίνεται το πολύ
ως 4 μέρες πριν από την εκτέλεση
της πίστωσης.
Ό λ α τα προαναφερόμενα μέτρα
ισχύουν από σήμερα εκτός του τρί
του για το οποίο θα απαιτηθεί η ψήφι
ση νομοθετικής διάταξης που ήδη
προωθείται στη Βουλή.
Μέσα στην εβδομάδα ο κ. Αρσέ
νης θα ανακοινώσει Και μιά δεύτερη
δέσμη μέτρων που θα αναφέρονται
στην προώθηση συγκεκριμένων επεν
δυτικών προγραμμάτων. Ο κ. υπουρ
γός επανέλαβε ότι το 1983 η οικονο
μική πολιτική θα είναι αναπτυξιακή.

Η κυβέρνηση έχει πολλές φορές
τονίσει τη σημασία που αποδίδει
στην προώθηση των εξαγωγών, από
την πορεία των οποίων επηρεάζεται
άμεσα η οικονομία της χώρας σε όλες
σχεδόν τις εκφάνσεις της. Οι παράμε
τροι του θέματος εξετάστηκαν, όσο
το δυνατό πιό εξαντλητικά, με κύ
ριους γνώμονες το συμφέρον του
κοινωνικού συνόλου.
Με αφετηρία αυτές τις σκέψεις,
καταλήξαμε σε ορισμένες αποφάσεις,
οι οποίες είμαστε βέβαιοι ότι θα εξυγιάνουν και θα θέσουν σε ορθολογι
κότερη βάση το όλο εξαγωγικό κύ
κλωμα. Ήδη μάλιστα, έχει συσταθεί
από υπηρεσιακούς παράγοντες κι
εκπροσώπους των εξαγωγέων, επι
τροπή, που έχει ως αποκλειστικό
αντικείμενό της την απλούστευστ
των διαδικασιών που προβλέπονται
από την απόφαση 1574, και άρα τηι
αποδοτικότερη λειτουργία της.
Α ΝΑ Λ Υ ΤΙΚ Α ΤΑ
Μ Ε Τ ΡΑ Π Λ Τ ΙΣ
Ε Ξ Α Γ Ω ΓΕ Σ
ΣΤ Η Ν 4η ΣΕΛ ΙΔΑ

^ Α Ο υ Ρ Κ Α Χ
*αι

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

μ°ναδικό μυκητοκτόνο που Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Ε Ι παράλληλα
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MACUPRAX
Ράντισμα το φθινόπωρο λ ύ ν ε « τα προβλήματα των
δένδρω ν σας

MACUPRAX

Η επανάσταση στην φαρμακολογία

W ióv του Αγγλικού Οίκου
•^'KECHNIE CHEMICALS S.A.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας στις
πρόσφατες αρχαιρεσίες που έγιναν
στην ΕΛΤΕ Ημαθίας για ανάδειξη
νέας διοικήσεως εξελέγησαν πέντε
μέλη προσκείμενα στη «Ν.Δ.» και
δυο μέλη προσκείμενα στο ΠΑΣΟΚ.
Η δύναμη της ΕΛΤΕ Ημαθίας εί
ναι εκατό μέλη και στο ψηφοδέλτιο
είχαν γραφεί δεκαοκτώ άτομα, απ' τα
οποία έντεκα θεωρούντο ότι ανήκουν
στο ΠΑΣΟΚ και επτά στη «Ν.Δ»
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Νέα ήττα υπέστη το ΠΑ.ΣΟ.Κ
στις εκλογές του Συλλόγου Υπαλλή
λων της Εργατικής Εστίας.
Συγκεκριμένα ο συνδυασμός «Ενότης - Συνεργασία» που πρόσκειται
στη «Ν Α» κατέλαβε στο νέο Δ Σ .'
του Συλλόγου 4 έδρες, η «Αγωνιστι
κή Συνδικαλιστική Κίνηση» του(
ΠΑ.ΣΟ.Κ 2 και μια ένας ανεξάρτη
τος συνδικαλιστής. Το Κ.Κ.Ε. δεν
κατόρθωσε να κερδίσει καμμιά ίδρα.

’Εξ α ρ ση στην
αντιπαράθεση
ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Έξαρση σημειώθηκε στην δημό
σια αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ με
επώνυμες δηλώσεις του πρωθυπουρ
γού κ. Ανδρ. Παπανδρέου και απάν
τηση τηςηγεσίαςτου ΚΚΕ. Ο πρωθυ
πουργός - όπως προκύπτει από
συνέντευξη στα προχθεσινά «Νέα» πιστεύει ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί
ται να «διεκδικεί» συμμετοχή στην
κυβερνητική ευθύνη όσο παραμένει
προσκολλημένο στον μονομερή διε
θνή προσανατολισμό του και δεν
αποσαφηνίζει τις απόψεις του για την
πολυκομματική δημοκρατία και τον
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.
Η ηγεσία του ΚΚΕ επικρίνει το
ΠΑΣΟΚ ότι «έχει παραιτηθεί από
τους στόχους της αλλαγής» και ασκεί
«διμετωπική πολιτική για να αποπρο
σανατολίσει τον λαό από τα οξυμένα
οικονομικά και κοινωνικά του προ
βλήματα και από τα σοβαρά ζητήμα
τα που δημιουργεί η πολιτική της
διατήρησης των βάσεων, του εγκλω
βισμού στο ΝΑΤΟ και της ασυδο
σίας των μονοπωλίων».
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΚΕ;

του ΚΚΕ στον πρωθυπουργό προέρ
χεται από την «ηγεσία» του κόμματος
γενικά, η οποία προαναγγέλλει ότι θά
ακολουθήσει και πιό «αναλυτική
απάντηση από ηγετικό παράγοντα
του ΚΚΕ. - χωρίς να διευκρινίζει αν
αυτός θα είναι ο κ. X Φλωράκης.
Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τις
πληροφορίες γω *ην ύπαρξη αντίθε
των απόψεων στο πολιτικό γραφείο
και στην κεντρική επιτροπή του
ΚΚΕ όσον αφορά τη στάση του κόμ
ματος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και την
κυβέρνηση.
Την ύπαρξη «λεπτών αποχρώ
σεων» μέσα στην ηγεσία του ΚΚΕ
για τις κατευθύνσεις του κόμματος
επισημαίνει και ο πρωθυπουργός κ.
Ανδρ. Παπανδρέου στη συνέντευξή
του, διευκρινίζοντας ότι:
«Άλλες είνα' προσκολλημένες
στα δόγματα, σε μιά μονομερή και
τυφλή ανάγνωση της ιστορίας και σε
μιά προσήλωση στο μοντέλο του
υπαρκτού
σοσιαλισμού.
Αλλες
ψηλαφούν δειλά - δειλά - μέσα από το
πλαίσιο των δεσμεύσεων και των
αρχών τους έναν - έστω οριακά εκσυγχρονισμό και μιά συμβατότητα
με τις αντιθέσεις και τα προβλήματα

ένα σμηάρο π ο λ λ ά τρυγόνια!II

^ ν α σ τ α τ ικ ό χα λκ ούχο μυκητοκτόνο που καταπολεμά
βΐμ- ρ Κ0Ρόνεο, μονίλιαι, βακτήρια, κλαδοσπόριο, εζώασκο
Λ Ρ°Δ Α Κ ΙΝ ΙΕ Σ και Κ Ε Ρ Α Σ ΙΕ Σ

Σαρωτική νίκη πέτυχαν οι προσ
κείμενοι στη «Νέα Δημοκρατία» συν
δικαλιστές καθηγητές της ’Ενωσης
Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης
(ΕΛΤΕ) Νομού Ημαθίας.

φερε τα εξής:

Α να λυτικότερα ο κ. Α ρ σ ένης ανέ

Επισημαϊνεται ότι η απάντηση

Το ΜΑ<:υΡΚΑΧ

Προσκείμενη
στη Ν.Δ.
η διοίκηση
της ΕΛΤΕ

Πλεκτά RANNIA
και τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα LA FEMME
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
Ιππο κράτους 19-Βέροια

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Νυχτικά

Ρ^ ^ π ες

Πυτζάμκ

της εποχής μας και του τόπου μας.
Πάντως, ανεξάρτητη από αυτές τις
διαφοροποιήσεις της ηγεσίας, σημα
σία έχει η κεντρική έκφρασή της. που
εγγυάται την παράταση της κρίσης
στρατηγικής της παρά προοιωνίζεται
την υπέρβασή της».
ΣΠΛΣΜΩΔΙΚΕΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Την διεκδίκηση του ΚΚΕ για
συμμετοχή του στις κυβερνητικές
ευθύνες, ο πρωθυπουργός χαρακτηρί
ζει ως «.σπασμωδικές κινήσεις Εξό
δου από το φαύλο κύκλο και το περι
θώριό του», που είναι «δικά του
δημιουργήματα» και οφείλονται στην
«λαθεμένη στρατηγική και τακτική
του. Μιά απλή σύγκριση τονίζει - με
άλλα κόμματα στην Ευρώπη είναι
ιδιαίτερα πειστική».
Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει ότι το
ΠΑΣΟΚ σέβεται την κοινωνική και
λαϊκή βάση του ΚΚΕ, τις πρώτες
ιδεολογικές του αρχές, τον αγώνα και
την προσφορά του. Θεωρεί όμως ότι
«η σημερινή στρατηγική, η πολιτική
γραμμή και η τακτική της ηγεσίας
του» δεν έχουν αντιστοιχία με την
σημερινή κατάσταση και τονίζει:
«Είναι αναντίστοιχο με τους
όρους επιβίωσης, ακεραιότητας και
ανεξαρτησίας του έθνους. Με την
κατοχύρωση και το βάθεμα των
δημοκρατικών θεσμών. Με τις ανά
γκες και τις κλιμακώσεις του σοσια
λιστικού μετασχηματισμού. Είναι μιά
πολιτική αδιέξοδη, εκτός τόπου και
χρόνου. Είναι ένα κράμα συντηρητι
σμού και δογματισμού, βασισμένο
στη μηχανιστική μεταφορά προτύ
πων άλλων χοίρων σε άλλες εποχές,
Ο στρατηγικός επανακαθορισμός
του ΚΚΕ. με αφορμή τη στάση ιου
απέναντι στην πρόκληση της αλλα
γής. είναι μιά διαδικασία πολυσύνθε
τη. Δια συνδέεται με την ίδια τη
φυσιογνωμία και τις σχέσεις και στα
θερές του ΚΚΕ. Ο επανακαθορισμός
του ΚΚΕ έχει προτεραιότητα πριν
από την όποια «διεκδίκηση».

Απρόθυμοι εμφανίζονται οι αγρό
τες να συμμετάσχουν στις εκλογές
των Γεωργικών Συνεταιρισμών που
άρχισιιν από την περασμένη Κυριακή
σε ολόκληρη την χώρα, για την ανά
δειξη διοικήσεων και θα λήξουν στις
29 Νοεμβρίου 1982.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε
πολλούς Γεωργικούς Συνεταιρι
σμούς της χώρας αναβλήθηκαν λόγω
μη επιτεύξεως απαρτίας, γεγονός που
οφείλεται στην απροθυμία των αγρό
Τών να προσέλθουν στις κάλπες.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ
Στο μεταξύ η ΠΑΣΕΓΕΣ με επι
στολή που απηόθυνε στον υπουργό
γεωργίας ζητά την μετάθεση των ημε
ρομηνιών για την διεξαγωγή των
εκλογών ώστε να υπάρξει καλύτερη
οργάνωση.
Αυτό όμως δήλωσε ο κ. Κ. Σημί
της δεν είναι θέμα του υπουργείου,
αλλά της Αγροτικής Τραπέζης που
έχει την εποπτεία των εκλογών και
ειδικώτερα της εκλογικής επιτροπής
που έχει συσταθεί στην ATE, με βά
ση το κυβερνητικό νομοσχέδιο με ιο
οποίο οδηγήθηκαν οι Συνεταιρισμοί
σε πρόωρες εκλογές.
Πάντως εφόσον υπάρξει θέμα
προβλέπεται παράταση της ημερομη
νίας λήξεως της εκλογικής περιόδου
και μετά την 28η Νοεμβρίου 1982.
Πάντως κατά τις πρώτες εκτιμή
σεις ΤΟ αποτέλεσμα των εκλογών δεν
φαίνεται να είναι αυτό που αναμένε
ται από πλευράς του υπουργείου
γεωργίας ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι
οι αγρότες δεν είναι διατεθειμένοι νο
«συρθούν» στην κυβερνητική γραμμή
όπως επιδιώκουν οι κομματικοί υπο
ψήφιοι για τις νέες διοικήσεις.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ό πω ς μας πληροφόρησε η Δ/νση
Γεωργίας με απόφαση εκλογικής επι
τροπής του Νόμου 1257/82 στη
συνεδρίαση της 27-10-82 καθορίστη
κ α ν τα παρακάτω σχετικά με τη δια

δικασία αρχαιρεσιών στους συνεται
ρισμούς και τη μορφή ψηφοδελτ<ων
1) Με την έναρξη συνεδρόσεως
εφόσον υπάρχει απαρτία εκλέγεται
πρόεδρος γραμματέας και ορίζονται
δύο ψηφολέκτες μέχρι εκλογής τριμε
λούς εφορευτικής επιτροπής η οποία
αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύ
νη αρχαιρεσιών
2) Ενιαία ψηφοδέλτια συνεταιρι
σμού κάτω των 100 μελών συντάσσονται με ευθύνη εφορευτικών επι
τροπών και πρέπει να είναι ομοιόμορ
φα λευκού χρώματος και των αυτών
διαστάσεων,
3) Ψηφοδέλτια συνεταιρισμών
άνω των 100 μελών συντάσσονται με
ευθύνη συνδυασμών και πρέπει να εί
ναι ομοιόμορφα για κάθε συνεταιρι
σμό δηλαδή λευκού χρώματος και
των ιδίων περίπου διαστάσεων και
Yta κάθε συνδυασμό μπορεί να είναι
έντυπα ή όχι αλλά οπωσδήποτε
ομοιόμορφα για τον ίδιο συνδυασμό.
4) Συνεταίροι μέλη και άλλων
συνεταιρισμών που θα ψηφίσουν με
δήλωσή τους μόνο διοικητικό και
εποπτικό ψηφίζουν με διαφορετικού
χρώματος, ή διαστάσεων φάκελλο.
5) Οι φόκελλοι ψηφοφορίας πρέπιπ να σφραγισθούν και μονογραφη
θούν uñó εφορευτική επιτροπή.
6) Τα ψηφοδέλτια των συνδυα
σμών πρέπει να περιλαμβάνουν του
λάχιστο τον αριθμό των υποψηφίων
που να καλύπτει τις θέσεις γιο όλα tu
όργανα.
7) Η εφορευτική επιτροπή μπορεί
να επιτρέψει παράσταση στην ψηφο
φορία αντιπροσώπων των συνδυα
σμών.
8) Στην ψηφοφορία δεν επιτρέπε
ται ανάμιξη άλλων προσώπων εκτός
εφορευτικής επιτροπής και ιδίως
υπαλλήλων άλλων συν/κών οργανώ
σεων.
9) Σε συνεταιρισμούς με λιγότερα
από έντεκα μέλη μπορεί να μειώνον
ται τα μέλη των εφορευτικών επιτρο
,πών.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ 10ο ΣΧΟΛΕΙΟ

Λνααχαιώθηκε χθές το χρωί η xrptopj Παχάγαν Btpotaç, i( o m a ; qrc μρ ouxnifc ¿JT
toupfuH TOO !0o> Λημοχικού Σχνίρχρν m i Xtirow r« σ τψ xtpumf.
Οι yonii και κ η ίίμ ό α ϊ nu· μαθητών αυ·/κτττρώΛηκο· στ>( Í J 0 το χραύ ¿ζαι αχ ιο
βχολτιο και μη αφηνοπας τα xatSia ιοος »a μκαυ· a n t rñ{ei( ΜαμαρτυρηίΙηκαι για τητ
καιάαιααη χου cxixpatti ato οχολίίο.
Ιιιγκτκρχμμττα ot yoreις Αιαμαρτυρήϋηκατ:
• Για το· μη ¿ιοριαμό JuoBunoo are ayajuta
• Για ιη· μιιάθιαη ττος άασκάΐοο ολΟ τα 10ο ayoXtto στα Ja σχολτία rç, Rcpaioc
χωρίς » ιοχϋθττηΟτι στη θέση tou ά ϋ ο ς ¿άσκαΧος.

ττ^ς

τ*" αχοΧηοο, χον ίχ*ι Μια τμήματα, i i i a a m μότο

φ Για «ν χμοαψατο γκμίμταμα tou ματίρότοτχαυ ιou αχοΧαον, mou μχορτι ta ig fi tp»
{ειψαπ τραυματισμό ot μαθητές.

Meta αχό αχαίτηαη nur /arte« · χηγατ cxi ιιιχου o Νομάρχης κ. ΠηακΟης και o fc*i
θαυρηιής δημοτικής τκχατόέύααος. χου υχοσχέθηκαν óu θα ύιατιθα ούττομα KOtioXio
S0M 0 ομχ για rar ανΧάγυμο tou σχοΧχίοο και ότι θα καταβληθεί χροσχάθεια τα ιοχοθτ
τηθεί στο σχολείο έτος ακόμη δάσκαλος. (Για τη· αταγκη της τσχοβετήαιιος ενός δασκα
Χου έγραψε χρό ημερών ο νΛΛΟΐν)

Ο τελικός του
πανελλήνιου
πρωταθλήματος
χορού DISCO
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
στη DISCO

ΖΑΝΝΑ

Από τα 8 ζευγάρια που επβλέγηοαν
στους προκριματικούς

τ ο Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ
που θα εκπροσωπήσει το Νομό μας

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΗ DISCO «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ*
Τα έπαθλα του Πανελλήνιου
Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ 500,000 δρχ.
και uia εβδομάδα στο Λονδίνο

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ 200.000 6ρ,.
Jo ΖΕΥΓΑΡΙ 50.000 δρχ.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργό;
αναφέρηαι σε συγκεκριμένες πλευ
ρές της γραμμής του ΚΚ: - «δικτατο
ρία του προλεταριάτου». ·ππόσδοτη
στο άρμα του διπολισμού». Βέβης
του για το Αφγανιστάν, την Τσεχο
σλοβακία, την Πολωνία, πολυκομμα
τική δημοκρατία, αυτοδιαχειριζόμενο
σοσιαλισμό κ.λ.π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ DISCO ΖΑΝΝΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Σημ. Απαγορεύεται ι\ είσοδος

άνευ Ντάμας

t 2 3 4 5

Α γά π η και πόθος για
τη χ α μ έ ν η π α τ ρ ί δ α

6 7 » 9 «0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
1. Ποδοσφαιριστής της Βέροιας,
2. Έ να ς ait' τους... «τρεις παίδες· —
320.
3. Υπήρξε μεγάλη ποδοσφαιρική
φυσιογνωμία — Σ' αυτόν ανή
κουν όσοι γεννήθηκαν στο πρώ
το εικοσαήμερο του Μαϊου.
4. Αλλιώς ο ζημιάρης — Αρχικά
αυτοκινήτων του Δημοσίου
5. Σύμφωνο που βρίσκεται στα
ποδοσφαιρικά γήπεδα.
6. Τοπικό επίρρημα της αρχαίας Διπλά ακούγεται στο ξεπούλημα
(πληΟ.).
7. Είναι
κι
αυτός
ασθένεια
(αντίστρ).
8. Σ’ μυτών τον περιβόητο λόφο
έγιναν πολεμικές συγκρούσεις —
Τα φανερό της.- καθαρεύουσας.
9. Τρώγονται κι έτσι τα λάχανα —
Ένας ελληνικός νομός στην

ονομαστική.
10. Απαγορεύει — Η προφορά τους
μαζύ δημιούργησε ένα άλλο σύμ
φωνο — Έ χει κάθε ποτάμι τη
δική του. αλλά εδώ στη γενική
(αντίστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ;
1. Κυβέρνησε αρκετό χρονικό διά
στημα την Ελλάδα - Ό ρος στην
ηλεκτρολογία.
2. Έ τσ ι την... περνάνε οι πλούσιοι
— Αυτή μ' ένα αισθητήριο όργα
νο γίνεται.
3. Τα χοντρά σχοινιά των πλοίων,
4. Χρονικό επίρρημα που σημαίνει,
σχεδόν πάντα.
5. Του βαρήκοου... ερώτηση —
Πολλές φορές είναι κι ένας θρα
σύδειλος, στη μάγγικη γλώσσα.
ό. θεωρήθηκε από τους περισσότε
ρους κριτές στίβου σαν ο «άν
θρωπος - ατμομηχανή».
7. Μέρος
του
αυτοκινήτου
(αντίστρ.) - Το ψευδώνυμο του
Ιωνά Δραγοΰμη.
8. Έ να εγώ, ξενόγλωσσο - Και γι
αυτά λειτουργεί υπηρεσία στη
Χωροφυλακή.
9. Ά ρχισ ε να μας έρχεται σιγά σιγά (αντίστρ.) - Χρειάζεται
πολλές φορές για... επικολλή
σεις.
10. Απαραίτητη σύντροφος κάθε
νοικοκυράς - Τρέχει σε μιά
ευρωπαϊκή χώρα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ 2. ΗΝΙΟΧΟΣ 3. ΒΑΣΚΟΙ - ΑΣ 4. ΑΣΕ ΥΠΑΤΗ S. ΚΛΗΡΟΣ 6. ΝΑΙ - ΙΝΤΕΡ 7. ΑΦΕΚΑ - ΗΝΟ
8. ΤΕ - ΑΡΕΞ 9. ΟΣΠΡΙΑ - ΡΕ.
ΚΑΘΕΤΑ: ' ΘΗΒΑ - ΝΑΤΟ 2. ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 3. ΡΙΣΕΛΙΕ4. Ρ Ο Κ ΚΥΡ 5. ΑΧΟΥΡΙΑ 6. ΛΟΙΠΟΝ - ΑΑ 7. ΕΣ - ΑΣΤΗΡ 8.
ΑΤ - ΕΝΕΡ 9. ΣΗΜΗΜΡΟΞΕ.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 3
5.45
6.05
β.30
6 45
6.30
6.10
900
9*0
1035

Τετάρτη 3 ΝοεμβΡ«*

«ΛΑΟΣ*

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΤΕΤΑΡΤΗ. 3

TOM KAI Τ2ΕΡΡΥ

ΒΡΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11.10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

β ε ν ζ ιν ά δ ικ α

1

5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 ΜΙΣΗ OPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
6 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ' ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
Θ.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3 .4 5 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
3 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 0 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

a m
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
θεσ/νίκης 72 τη λ 27100
ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιας Αθανάσιος
τη λ 22580
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΩΡΙ
Ούστιις Ευστάθιος
ΣΤΗΝ Π Λ ΓΡΙΑ A
Κοτιπίόου Αναστασία

♦ «Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά
πριν από το γάμυ και ιιετά μισόκλίι
στα».
Φραγκλινος

ΡοΔιοταζι

62 555 62 666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βεσζίλου
23-AJA
Εθνική Ιραπίζα
24.141 24.343
Έ ναν« ΔΕΗ
23 13'
Εναν« ΚΙΈΛ
25.72t
όιποκράτους
26 920
ΠΛ. Ωοολογίου
23.88C
NAOYIHI
Πλάι Kopmaotou 22 532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτπ
23.350

Φέτος, ως γνωστόν, συμπληρώ
θηκαν 60 χρόνια από κείνη την πράγ
ματι ανεπανάληπτη εκείνη εθνική
συμφορά του έθνους μας, που κατα
γράφτηκε στις σελίδες της νεώτερης
ιστορίας μας με τον τίτλο: ΜΙΚΡΑ
ΣΙΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!
Η
Μικρασιατική Καταστροφή, εκτός
της ταπείνωσης που κόστισε στις τό
τε ένοπλες δυνάμεις μας, με χιλιάδες
αιχμαλώτους στρατιωτών μας από
τους Τούρκους και με την μειωτική.
σε πολλές περιπτώσεις, τακτική από
μέρους των τότε συμμάχων μας, είχε
ένα ακόμη μεγαλύτερο για το έθνος
μας αντίκτυπο με τον αναγκαστικό
ξερριζωμό (όσων φυσικά στάθηκαν
τυχεροί και επέζησαν από τα φοβερά
εκείνα πογκρόμ των τακτικών και
άτακτων (τσετών) Τούρκων κατά του
Ελληνικού Χριστιανικού στοιχείου)
πολλών
εκατοντάδων
χιλιάδων
Ελλήνων, που κατοικούσαν τα παρά
λια της Μ. Ασίας, τα ενδότερα αυτής
και του πόντου.
Αλλ' οι ξερριζωμένοι ή άλλως
πώς οι πρόσφυγες, παρά τα δεινά
τους και την άσχημη (για νσ μην
πούμε εχθρική) «υποδοχή» που είχαν
από τους γηγενείς αδελφούς τους,
κατόρθωσαν όχι μόνο να ξεπεράσουν
τις μύριες όσες δυσκολίες της πρώ
της εγκατάστασής τους στην νέα
τους γή, αλλά και να μεγαλουργή
σουν σε ό.τι καταπιάστηκαν. Έ χον
τας στο αίμα τους οι πρόσφυγες το
στοιχείο της δημιουργικότητας και
της εργατικότητας, με σταθερό εφό
διά τους πάντα την πίστη ιούς στον
Παντοδύναμο Θεό και την Ελλάδα,
κατόρθωσαν να διακριθούν σ' όλα τα
είδη της ανθρώπινης δραστηριότη
τας.
' Ετσι, αφού ξεπέρασιιν τις δυσκο
λίες των πρώτων ετών, κι αφού προσ
αρμόστηκαν στην νέα κατάσταση,
δημιούργησαν στην νέα τους πατρί
δα, την μητέρα Ελλάδα, υποδειγματι
κές «Κυψέλες· εργατικότητας και
δημιουργικότητας. Αλλ' η «εμπλοκή»
τους στην βιοπάλη, με στόχο την επι
βίωσή τους και την οικονομική τους
ανόρθωση, δεν τους εμπόδισε να επι
δοθούν και στα δικά «τους». Κι αυτή
τους η επίδοση βρίσκεται «αποτυπωμένη» στα ποικιλλώνυμο σωματεία
τους, όπου καλλιεργείται, σύστημα«
κά και επίμονα, η διατήρηση της
γλώσσας τους, των εθίμων ιούς, των
άλλων πολιτιστικών τους στοι
χείων..,
Παράλληλα όμως προς την συλ
λογική και άλλη δραστηριότητα τους
οι πρόσφυγες, σαν μεμονωμένα άτο
μα, όσα απ' αυτά είναι προικισμένα
με το Θείο Τάλαντο της πνευματικής
δημιουργίας, προσπαθούν, κατά και
ρούς, με την πέννα τους ή τον χρω
στήρα τους ή και την σμίλη τους
ακόμυ. να διατηρήσουν άσβεστη την
φλόγα της νοσταλγίας προς τα μέρη
που άφησαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους.
Παρήγορο δε σημείο, στην όλη
αυτή ιερή υπόθεση, είναι το γεγονός,
ότι αυτή η μεταλαμπάδευση της φλό
γας από γενιά σε γενιά δεν φαίνεται
να σταματά με το διάβα ίου χρόνου.
Υπάρχει ακόμα (και θα υπάρχει, ίσως,
για πολλές ακόμη γενιές) το πνεύμα
της αγάπης προς τα ιερά εκείνα χώ
ματα των αλησμόνητων πατρίδων
της Ανατολής.
Κι ακριβώς αυτήν την αγάπη κι
αυτόν τον πόθο προς τα ιερά και
αιματοπότιστα χώματα των αλησμό
νητων πατρίδων της Ανατολής
(συγκεκριμένο της πανώριας Σμύρ
νης) απηχούν τα ποιήματα της γνω
στής μας λογοιέχνιδας και σημαντι-

ΧΡΗΣΙΜΑ

A u jp ô rc L C
«ai ö io ö iö c c r
εήν

Iεφ η μορίόσ μας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυρόσβεση κη
Νοσοκομείο
Λ. ii.lt. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μητροπόλεως 72 Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

22.222
22JO J
125
25.749
24.444
22.233
26.444

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΙυροσβεοτική
Δ.Ε.ΙΙ. (βλάβες)
LK.A. (πρώτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
Πυρόσβεση κή

κός παράγοντας του προσφυγισμού
κ. Καλλιόπης Κολιοπούλου Γρίβα,
η οποία με το τελευταίο βιβλίο της
υπό τον τίτλον «ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ», uvaθυμάται την Σμύρνη «της« και μας
γυροφέρνει στα ειδυλλιακά προάστιά
της, ζώντας μαζί της ευτυχισμένες
και δυστυχισμένες μέρες της ηρωικής
και μαρτυρικής νύμφης της Ιωνίας.
Την κ. Κ. Κολιοπούλου · Γρίβα
την είχαμε γνωρίσει σαν μιά δόκιμη
πεζογράφο, με κείνα τα δέκα βιβλία
της. που είχαν κεντρικό άξονα τους,
σχεδόν πάντοτε, την Σμύρνη. Τώρα
την γνωρίζουμε και ως ποιήτρια, πά
λι με την ίδια αποκλειστικότητα στην
θεματογραφία της.
Βεβαίως τα ποιήματα της κ. Κ.
Κ. Γ. δεν δίακρίνονται για τελειότητα
και αρτιότητα στο «σμίλευμα» της ρίμας τους. Δεν είναι βαθυστόχαστα,
αλλ’ ούτε και απροσπέλαστα. Έχουν,
ωστόσο, μιά λεπτότητα και χάρη και
δείχνουν (κυρίως αυτό!) το μέτρο της
αγάπης της λογοτέχνιδάς μας στην
μεγάλη χαμένη πατρίδα της. Κι αυτό,
το απλό και λιτό του ύφους της, κά
νει τα ποιήματα της ευχάριστα και
αναγνώσιμα.

• Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρί
ζονται ότι ποτέ δεν ονειρεύονται.
Οι ειδικοί όμως στα θέματα του
ύπνου αμφιβάλουν αν αληθεύει
αυτός ο ισχυρισμός.
Κατά τη γνώμη τους όλοι οι άν
θρωποι ονειρεύονται, δε θυμούνται
όμως όταν ξυπνήσουν τα όνειρα που

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΦΟΥΜΟ...
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ
Τα εύθυμα απρόοπτα από την μά
χη των ψηφοδελτίων είναι πάρα πολ
λά. Νά ένα:
Υποψήφιος που μοίραζε αυτο
προσώπως τα ψηφοδέλτια του χτύπη
σε το κουδούνι διαμερίσματος και
περίμενε: "Ανοιξε η πόρτα και εμφα
νίστηκε μιά κυρία άγνωστη του.
- Καλημέρα κυρίά μου, της είπε
ευγενικά. Είμαι ο υποψήφιος σύμ
βουλος τάδε. Να σας αφήσω μερικά
ψηφοδέληά μου;
Η κυρίά βρέθηκε σε αμηχανία.
Και αμέσως μετά είπε:
- Αφήστε μερικά... αχρείαστα νάναι !...
* 4 *
Δύο τραυματίες που βρίσκονται
στο νοσοκομείο με επιδέσμους στο
κεφάλι εξ αιτίας της ομοιοπάθειάς
τους, έπιασαν κουβέντα και πληρο
φορούν αμοιβαία τυ του τραύμα«
σμού τους:
- Εγώ βρίσκομαι εδώ γιατί έκανα
την ανοησία να αγοράσω αυτοκίνητο
στη γυναίκα μου.
- Κι εγώ γιατί δεν θέλησα να αγορά
σω αυτοκίνητο στη δική μου.
ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΝΕ
Περιμένει ένας στον προθάλαμο
του μαιευτηρίου. Βγαίνει η Αδελφή
σε λίγο και του λέει:
- Τα συγχαρήκια μου. Γεννήθηκε το
πέμπτο παιδί σας.
- Δηλαδή το τέταρτο θέλετε να πεί
τε...
- Ναι. το τέταρτο γεννήθηκε λίγο
πιό πριν.
* * *
Ο γιατρός εξετάζει τον πελάτη
του και σε μιά σηγμή «>υ λέει:
- Δυστυχίας δεν μπορώ να βρώ τι
έχετε...
Κι εκείνος με ετοιμότητα:
- Γιατρέ, υν σας το πώ εγώ. θα μου
κάνετε σκόντο:

Για να δώσει δε στο βιβλίο της
και κάποιον άλλο τόνο φρόνησε να
στολίσει τις σελίδες του (και το εξώ
φυλλό του) με σωστή και κατάλληλη
εικονογράφηση. Οπότε, αξίζει εδώ να
σημειωθεί η καλλιτεχνική παρουσία
του κ. Ευαγ. Δαδιώτη, σημαντικού κι
αυτού παράγοντα του προσφυγισμού,
που με χαρακτηριστικά σκίτσα έδωσε
μιά άλλη μορφή στο ποιητικό αυτό
βιβλίο της κ. Κ. Γ. »ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ».
Τέλος, αξίζει να υποσημειωθεί
και κά« άλλο πολυσήμαντο για την
ασίγαστη αγάπη της συγγραφέως
στην αλησμόνητη Σμύρνη «της»; Στα
50ντάχρονα
της
Μικρασιατικής
Καταστροφής (1972) κυκλοφόρησε
ένα βιβλίο με τίτλο «ΣΚΑΛΙΖΟΝ
ΤΑΣ ΤΗΝ ΧΟΒΟΛΗ, και με αφιέ
ρωση: «Στη Σμύρνη μας για τα 50
χρόνια του χαμού της...».
Τώρα, στα «ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ» της.
ανανεώνεται η αφιέρωσή της με τού
τα τα λόγια: »Στα 60 χρόνια του
χαμού σου πατρίδα μου»...
Αγάπη, λοιπόν, και πόθος για την
χαμένη πατρίδα!...,

είδαν,
• Ο αριθμός των ανέργων στη
Γαλλία, σύμφωνα με ορισμένα πρώτα
στοιχεία, έφθασε στα 2.099.200, το
Σεπτέμβριο.
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
κατά 8% σε σχέση με τον Αύγουστο
και κατά 9,8 τοις εκατό σε σχέση με
το Σεπτέμβριο του 198!.
• Οι Κινέζοι για πολλά χρόνια
ϊκαναν νόσημα φαγητά από ακρίδες,
αέλισσις κατσαρίδες και άλλα παρό
μοια έντομα.
Το ίδιο και πολλοί άλλοι λαοί. Η
σημερινή επιστήμη έχει, αποδείξει ότι
πολλά από τα έντομα αυτά περιέχουν
βιταμίνες Α και Β.
Φ Το βραβείο «Νόμπελ» Φυσικής
του 1982 απονεμήθηκε στον Αμερι
κανό καθηγητή του Πανεπιστημίου
«Κορνέλ» κ. Κένεθ Ουϊλσον για την
έρευνα του πάνω στις συνθήκες μετα
τροπής της ύλης.
Το βραβείο, ύψους 1,5 εκατομμυ
ρίων κορωνών, θα απονεμηθεί στον
καθηγητή Ουϊλσον σ«ς 10 Δεκεμ
βρίου.
• Ο πρώτος Έλληνας εφοπλιστής
που επιχείρησε να εκμεταλευθεί
συστηματικά το Δούναβη ήταν ο
Γτέωανοε Ξένος, ένας από τους μεγι;
λύτερους Έλληνες επιχειρηματίες,
που το 1857 συνέστησε την μεγάλη
ΕλληνοΆγγλική εταιρεία,
• Εξαγωγή 384 κιλών σπόρου
πανσέδων που από χρόνια καλλιερ
γούνται στον Ά γιο Πέτρο, έγινε
παλαιότερα στην Ελβετία. Το προϊόν
που μοιράστηκαν ανάλογα οι παρα
γωγοί, ήταν 6.000.000 δρχ.
• Η ποσότητα του νερού που πρέ
πει να πίνει ένας άνθρωπος το καλο
καίρι ποικίλλει ανάλογα με την ιδιο
συγκρασία του το βάρος και την
κατάσταση του στομαχιού του.

23.619
23-364
23.376
100
121
199

ΕΡΑΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από την λογοτέχνιδα κ. Ερατώ Αικατερίνη Μέλλου, πήρα, «μηηκή
προσφορά, το τελευταίο της βιβλίο
(Σπονδή στη μνήμη του) αφιέρωμα
για την ανάμνηση στο λατρευτό της
σύζυγο Γιώργο που έφυγε τόσο
ξαφνικά στο αγύριστο ταξίδι της
ζωής. Ένας χρόνος έφυγε... χωρίς να
το καταλάβω αφήνοντας μου κατα
στάλαγμα του εαυτού μου, με ξεχα
σμένη την ομορφιά... Τα μάτια από
τα δάκρυα θολώσανε, η καρδιά χάνει
τον ρυθμό της και έμεινα ξερός κορ
μός δένδρου στην καταιγίδα μας γρά
φει η συγγραφεύς στην πρώτη σελίδα
του βιβλίου της σαν εισαγωγή κάτω
από την φωτογραφία του αξέχαστου
αγαπημένου ανδρός της. Παρακάτω
παραθέτω στους αναγνώστες της
στήλης μου απόσπασμα από την
τελευταία σελίδα του βιβλίου σαν
επίλογος...
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
' Ηταν μιά όμορφη βραδιά... καθό
μαστε πολύ κοντά και προσπαθούσα
με ο καθένας να κάνουμε πιό ευχάρι
στες « ς ανήσυχες, λυπημένες ώρες
μας... Μπορούσαμε από τον εξώστη
του ξενοδοχείου, να βλέπαμε τις απε
ρίγραπτες ακτές της Χαλκιδικής, πέ
ρα από τη θάλασσα τα πανέμορφα
νησάκια σκεπασμένα με λιόδενδρα...
Στον ουρανό το βράδυ τρεμόσβησαν εκατομμύρια αστέρια και στην
ακροθάλασσα ακούγονταν ο γλυκός
φλοίσβος των κυμάτων σαν θεία μου
σική... Ξαφνικά μου ψυθίρισε «Δεν σε
αγαπώ Ερατώ μου μόνο, αλλά σε
λατρεύω, όσο το Θεό”. Έτσι νιώθω
τώρα... αλλά για πολλά, πολλά χρό
νια όσο θα ζήσουμε.... Είσαι η μονα
δική μου αγάπη... λατρεύω τα μάηα
σου πούναι δύο λαμπερά αστέρια,
δυό κρυστάλλινοι καθρέπτες ακυμάηστης λίμνης... λατρεύω το στόμα
σου πούναι ένα τριανταφυλλί όστρα
κο, λατρεύω την ζωή μου κοντά
σου...
Αφήνω τα συναισθήματα μας
στην άκρη, για« πνίγομαι από την
ανησυχία, γιατί θέλω να ζήσουμε
ευτυχισμένοι με τον στυλοβάτη της
ζωής μου...
Είμαι αναστατωμένη και δεν ξεύρω τί να κάνω, « να απαντήσω βρί
σκομαι μετέωρη, νιώθω απέραντα
δυστυχισμένη, αλλά δεν έχω το
δικαίωμα να κάνω θλιβερό το περι
βάλλον μου που χρόνια τούδωσα
βαθειές ρίζες ευτυχισμένης ζωής...
Πρέπει με δέος να ανηκρύζω την ζωή
κάθε μέρα που γεννιέται με τα ροδα-

Μ ΕΛΛΟΪ

λά σύννεφα... στην Ανατολή ^
ολόχρυση...
..
Ζηλεύω για αυτούς που δεν
κε το γέλοιο από τα χείλη έ®
^
με σύνεση γεμάτη κέφι διώχνουν*!
πίκρα από « ς μαύρες μέρες *Πί ύ1!
τους... Τίποτε δεν σκέπασαν την Ρ
ψη της καρδιάς, την λάμψη ^
ματιών τους... Είναι οι δυνατου
τυχεροί της ζωής... για« νίκηπαν^
πικρή γεύση που έφθασε ο™ λ
τους... Οι νυχτερινές ώρες δεν ι»
•ρομάζουν είναι οι άνθρωποι!’0“ ,
κυριαρχίσουν στη γή...
νη νιώθω και το φωνάζω για«
κα να με παρασύρει η θλίψη
πνιγμό της τραυματισμένη? Ψ*
ζωης'~
.
ΐηνοΦ
Συγχαίρω την αξιόλογη
χνιόα για « ς μεγάλες
της προσφορές, που ßPaPtY\L
pii'vr
τολλές φορές για την δραστηρ1
της στα ελληνικά γράμμοτα· ΙδιΛί"'
ρα για το τελευταίο της βιβλίο ιώ“
ναι μιά πηγή λατρείας και αγνΠν ^
πης για τον άνθρωπο σύντροΨ0 .
ζωής της. Ευχές θερμές με το
γιο της, νέες παρουσίες και
λαό μ"·'
LU71L' μας
μΐΐί. και
Mai k
j^ —
y
ρές στον τόπο
στο
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΐ

Για να θυμάστε

ομορψώτερες στιγβ®·
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΑ1
ΓΑΜΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕ^Ν

VIDEO CI UB
θωμάς A. BuW '
Βενιζέλου 37-Τηλ. 2 ^

ΒΕΡΟΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΥ·
Τελούμε την Κυριοκή 7 Νοεμβρίου 1982 στην εκκλησία
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση ™
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα

,

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ
Και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσελθου
να ενώσουν μαζί μας « ς δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα τέκνα
οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι Βενιζέλου 86.

ΜΕΚΑΤ
Μ ΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥε£ °

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. AENOÎ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου
1982 εφημερεύει το φαρμακείο:
Κατσαμάκα Αντώνη
τηλ. 22080
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Γιουρούκη Πέτρινα
τηλ. 29101

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
ιΒ#

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ*- ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σπονδή στη μνήμη του

ûwvwnptOcwB

Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω τη ς χειμερινής περίοδο
το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το π ρ ω ϊ σερβίροντας

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

Τ Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ε Α Τ Α Τ Α Ρ ΙΔ Η

Γ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΤΟ Κ.ϊ.Ο.Κ.

Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της
με σοκττές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα κα»0
συνεργεία.
.Λ

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: («-Χ*
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΛΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ)
110.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

Ή

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 6 2 .3 3 3 -0 2 .1 ^
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔίΑ0 ^
ΣΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ

ΖΑ8ΤΑνΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Μ ΑΪ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ ΑΟΥΛΓΈΡΟΓΛΟΥ
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΠΕΛΑΗΣ
ΤΗΛ. 0331-2256«

Τ«άρτη 3 Νοεμβρίου 1982

•ΛΑΟΣ»

ΙΕΛΙΛΑ 3η
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01 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η ΜΕΡΑ

Ο Διαβατός πέρασε πρώτος
Νικητής στο ντέρμπυ ο Μέγας
ΊΙαχαιράκ» της Ξεχασμένης ζην Κυριακή oro γήπεδό της, στο
10 παραχώρησε ισοπαλία στην Ραχιά με σκορ 1-1, δίνοντας έτσι το
^ “«αι/ια οτον Διαβατό να μείνει μόνος στην κορυφή αφού αυνέτριφε
β(ί ΥΊπτδό του τον Παπάγο, που φέτος είναι πολύ πεσμένος με 7-0
,Ιο*ύ καλά πηγαίνει και το Βέρμιο Ν„ περισσότερο μπορούμε να
W εκτός έδρας και την Κυριακή είχε ακόμη μιά επιτυχία νικώντας
rtOQ
'
0τ71' Βεργίνα την φιλόδοξη και ανεβασμένη φέτος τοπική ομάδα
Μ 1 1,
Η Μελική γύρισε στις νίκες επί της αδύναμης εκτός έδρας ΑγκαStat
\ ν * tV<^ απου^ α’ε<ί ρακρυά από τα γήπεδά τους νίκες πέτυχαν η
^ ,Κ0Ρήδεια επί ενός αξιόλογου μάλιστα αντιπάλου, όπως είναι η
έοτω και ανανεωμένη φέτος (1-3) και ο Αγ. Γεώργιος που ξένα παίρνει βαθμούς «απ' έξω » επί του Τριποτάμου (1-4).
0 Εθνικός Μακρ. νίκησε στο ντέρμπυ των νεοφώτιστων ττ/ν Αγ.
„Ι“'1^α Ρέοα στο Διαβατό με 2-0 και η Στενήμαχος με την επάνοδο των
^ ωΡημένων βρήκε to r καλό της εαυτό, νικώντας μέσα στη Νάουσα
Η ± ^ εα
το Νησί εκμεταλλευόμενο την έδρα του νίκησε
{ ro Σέλι το οποίο δείχνει αδυναμία στο σκοράφιομα.
σε ένα επεισοδιακό αγώνα (από πλευράς φιλοξενουμένων) το
«. Μ,Γαι και το Ζερβοχώρι σταύρωσαν τα σπαθιά τους μέσα στην
ξασμένη π/ι· οποία έχει έδρα ο Αρης. Εδώ θα πρέπει να αημειώαουΓ° Λ" ακ°ΡεΡ Η /ί τοπικής ομάδας Καρυπίδη ο οποίος έκανε για
*Ρ>1 συνεχή Κυριακή χάτ-τρίκ «ξελασπώνοντας « μόνος του την ομάοα του.
^ ‘-την Β' κατηγορία στον α' όμιλο η πρωτοπόρος Χαρίεσαα ακόνταα ηχ° Υήτιεδό της παραχωρώντας ισοπαλία 1-1 στο Γ ιαννακοχώρι, το
Μ 1° ’τοραμένει αήττητο στους μεταξύ τους αγώνες. Ισόπαλοι έληξαν
¿ * ό/Αοι δύο αγώνες Αρχάγγελος - Βαρβάρες, Νεόκαστρο - Λ ευκά• *νω στο Ζερβοχώρι, η τοπική ομάδα νίκησε με 4-2 το Λαζοχώρι.
botan* ^ °*/,^ ° m o V™MXV κορυφής κυριάρχησε ο τοπικός Μ. Αλέr
του Λουτρού με 2-0. ενώ σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε
B αΨ°Χώρι με 2-0 μέσα στο Νηαέλι. Ιαοπετλία παραχώρησε η Καλλι
Κι m ° ^ χαυΡ° Β-0, ενώ νίκησαν στα γήπεδά τους το Καμποχώρι και
®Βαλατίτσια τον Αραχο 2-1 και Κουλούρα 1-0 αντίστοιχα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7

ΠαΑι? ΑΤΟϊ:

ΠλΠα γ ο ς

0

® Ατρόμητος Διαβατού συνεχίΤθ1)Τ“^ τΊ ν σταθερή ανοδική πορεία
·0/ ?10 πρωτάθλημα και θυμίζοντας
,η * - στιγμές του παρελθόντος, νί7.()Ε:*τ1 ©όελλα Παπάγου με σκορ
ϋον ) αγι’)ν“ί ήταν ένας συνεχής
γ)η;.
7°ς για τον Ατρόμητο. Στο α"
‘ΐ4 ε°νϋ πΡ°Τ1λή&Τ1κε Ρε 4-0 ενώ
lui* ^Ραντικές ευκαιρίες. Στο β'
,*<»νο πέτυχε τρία ακόμη τέρματα
ν« γίνει το τελικό σκόρ 7-0.
r, α ΥΚόλ πέτυχαν: δύο ο νεαρός
T(1jj. νακ>δης και από ένα οι Τσουλ
(¡(JK· Βαβουλίδης, Πιπιλίδης, ΧαλΑίο^ και Τσαχουρίδης, Από τον
^™Μήτο όλοι οι παίκτες διακρίθητ ηΡ(Λτ«γωνιστές τους Χαλβα' *σουλτσίδη και Γιαννακίδη.
®ύελλα πάλαιψε αλλά δεν μπον« ηντισταθεί στο φοβερό επιθε-

Η ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΙΖΕΙ
ςΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
£
^ εο° α πηγαίνει σήμερα η
Ιΐίμ,. Α, όπου
στα πλαίσια της
{ ¿^ Ρ α φ ή ς του Α νδρέα Κ αλτσά. θα
Ε,ν,-' Τελικό αγώ να με το ν τοπικό

?®Γκό,
% α Κι ΓμΙτάνος πήρε 16 παίκτες,
Χβ,,. .,ε *λεισε τους Βογιατζόπουλο,
Ί , ^°· Τοπαλίδη, Μίλη Γ.. Μίλη
Ιιΐ . ^¡μπο που έχει προβλήματα
τους γ [ιμυΥδαλιές του, καθώς και
'Λ)ι·1( * ^'Λο, Καλτσά που δεν προποώμς 11 λόγω του τραυματισμού
Οι ι«
Μκή· . π°υ είναι στην αποστολή
Αντωνάς. Χ' Αθανασίου
,Γ|5, γι ς' ^ιατζιτζόπουλος. Παρί
"ΐ^6 ° η“τζίκος, Κατσώνης, Πουρ
Πουσούρης, Χωματάς
^ ¡.Ο ο λ ο ς , Ακριβόπουλος, Πέρα

"'?· Μαρουόής.

Μικρές
α γγελ ίες

τικό παιγνίδι του Ατρόμητου.
Η διαιτησία του κ. ΐεμιτούδη
ήταν άριστη.
Η σύνθεση του νικητού: Φωτόπουλος, Πεχλιβάνος, Συμπεθέρης,
Βράνας, Γολσουζίδης, Σκορτόπου7α>ς (Τσαχουρίδης) Τσουλτσίδης,
Βαβουλίδης (Δημητριάδης) Γιαννακίδης. Χαλβατζής και Πιπιλίδης.
Σ. Σ.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
I
ΡΑΧΙΑ
1
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Αντ/τής Δ. Χριστοδουλίδης)
' Ενας απαράδεκτος διαιτητής
ήταν η αιτία η Ξεχασμένη να φέρει
ισοπαλία με την Ραχιά στην έδρα της
με σκορ 1- 1.
Κάποτε πρέπει επιτέλους ο σύν
δεσμος διαιτητών να ξεκαθαρίσει το
στάρι από την βρώμη όσο το πρωτά
θλημά είναι στην αρχή.
Διαιτητής ο οποίος επιτρέπει την
ιαοφάριαη από την τοπική ομάδα με
γκολ οφ σάϊντ και ιιπό εκεί αρχίζει να
σφαγιάζει εν φυχρώ την τοπική ομά
δα ακυρώνοντας καθαρό γκολ και μη
καταλογίζοντας πέναλτυ στο 88' εί
ναι ντροπή να σφυρίζει στα τοπικά
πρωταθλήματα της ενώσεως.
Σε όλο το παιγνίδι για vu σφυρί
ξει κάτι έπρεπε να του αποδείξουν ή
οι επόπτες η οι παίκτες της Ραχιάς.
Για να έρθουμε στον αγώνα και
πριν συμπληρωθεί το 5' η Ραχιά
προηγήθηκε με κεφαλιά του Δαμιανί6η για να ισοφαρίσει η Ξεχασμένη με
κεφαλιό του Ζαχόπουλου στο 7' από
θέση οφ σάϊντ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ Στενημάχου ευχαρι
στεί το εργοστάσιο κοπής και επεξερ
γασίας
μαρμάρων
«MAR VER
NAOUSSA· που βρίσκεται στη Στενήμαχο για τη δωρεά που έκανε προς
το σύλλογο προσφέροντας 16 φόρ
μες. καθώς kui άλλες διευκολύνσεις.
Από το Δ/κό Συμβούλιο

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛ ΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
^ ^ 'λ ή σ ε ω ^ αυτυκινητων και ανταλλακτικών TOYOTA στη γωνία
^OVn-r*’
οενιζέλου. Διατίθενται και τα γνήσια ανταλλακτικά
°* Α . Πληροφ. τηλ. 23.303 και 26.818 Βέοοια.

^

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

να εργασθεί σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Γνώ■ ^«ιου. Πληροφορίες τηλ. 27187 Βέροια.

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Dio n ru X|oúX°í Αγγλικής Φιλολογίας παροδίδει μαθήματα σε αρχα
*α· προχιυρπμέ-ους. Πληρ. τηλ, 62135.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
atv*1“PKa 7 μέτρων ξύλινη με σπυράγιο και καμπίνα. Μηχανή μερ·
ίππων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
· 24850 Αλεξάνδρεια.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Ρομ τ,,,1α 0 ,0 ΧιϋΡ'° Τρίλοφος με 100 μέτρα πρόσοιμη επί-της λεωφύ
0ι ρέ{ιματα 5600 δογ. 280.000 το στρέμμα τη λ 101 λ 3014987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ
Í3gTJTttTTui οδηγός με προϋπηρεσία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
.
3 Βέροια.

Στο υπόλοιπο παιγνίδι η Ξεχα
σμένη είχε ένα πέναλτυ άουτ με τον
Τάτση ένα δοκάρι και ένα καθαρό
γκολ το οποίο ακύρωσε ο διαιτητής.
Δύο λεπτά πριν λήξει το παιγνίδι σε
μιά βαθιά μπαλλιά ο Τσαλουχίδης πέ
ρασε την μπάλλα πάνω από τον τερ
ματοφύλακα και ενώ ετοιμαζόταν νμ
την στείλει στα δίχτυα ο τερματοφύ
λακας του έπιασε τα πόδια, οι παίκτες
σταμάτησαν νομίζοντας ότι ο διαιτη
τής θυ δώσει πέναλτυ αλλά με το χέρι
έδειξε να συνεχισθεί το παιγνίδι οπό
τε ένας αμυντικός έβγαλε την μπάλλα
κόρνερ.
Αυτή η φάση στοίχισε την τοπική
ομάδα την νίκη, ενώ είχε δύο αποβο
λές του Αυτζή Αθ. και Αυτζή Αντ.
Διακρίθηκαν από την τοπική
ομάδα οι Μαρούδας, Λούδας, Τσα
λουχίδης.
Από την φιλοξενούμενη οι
Ποζιάδης, Πιστοφίδης, ΚαρβαργιώΓης·
Κακός ο διαιτητής κ. Νικολαΐδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ: Χατζόπουλος,
Λούδας,
Μητσιώτης,
Τάτσης,
Μαρούδας. Τσαλουχίδης. Αυτζής
Αθ., Πανταζής, Χλιάρας, Ζαχόπουλος, Παπαδόπουλος.
ΡΑΧΙΑ: Ποζίδης, Δαμιανίδης,
Μπίκας, Πιστοφίδης, Κεφαλϊδης,
Μπαϊραμίδης, Καρβαργιώτης. Θεο
δώρου, Κρομύδας, Παπαδόπουλος,
Μωϋσίδης.
ΒΕΡΓΙΝΑ
I
ΒΕΡΜΙΟ Ν.
2
ΒΕΡΓΙΝΑ (Αντ/τής Κ. Λαζόπουλος)
Η Βεργίνα έπαιξε μπάλλα το Βέρ
μιο Ναούσης και κέρδισε. Την πρώτη
ήττα γνώρισε στο φετεινό πρωτάθλη
μα η Βεργίνα, μέσα στο γήπεδό της,
από το Βέρμιο που μόνο γι αυτό το
αποτέλεσμα δεν άξιζε. Το παιγνίδι
ήταν ένας μονόλογος των γηπεδούχων. η Βεργίνα γενικάανώτερη σε
όλες τις γραμμές, ενώ το Βέρμιο έπαι
ζε με αμυντική τακτική και κατα
στροφικό ποδόσφαιρο. Τελικά η
φιλοξενούμενη ομάδα και με την
βοήθεια της διαιτησίας, πήρε τους
βαθμούς της νίκης που δεν δικαιού
ταν.
Στο 12' ο Γκόγκας ανοίγει το
σκορ για Βέρμιο αφού δύο συμπαίκτες του και συγκεκριμένα οι Γρηγορίου, Μάντσος βρίσκονταν σε κατα
φανέστατη θέση οφ σάϊντ, χωρίς ο
επόπτης κ. Καραμπατζιάκης να
σηκώσει σημαία.
Στο 18' ο Μουρατίδης με ελιγ
μούς ισοφαρίζει σε 1- 1.
Στο 86" ο Μάντσος κάνει το 2-1
για το Βέρμιο αφού προηγήθηκε
φαουέ - επιυετικό.
Διακρίθηκαν υπό την Βεργίνα οι
Μουρατίδης, Λαζόποολος, Χριστοδουλίδης, από το Βέρμιο οι Τσέγκος
και Μάντσος.
Με λάθη ο διαιτητής κ. Ιντζιάδης
εις βάρος της Βεργίνας, ενώ εχθρικός
και απαράδεκτος ήταν ο επόπτης κ.
Καραμπατζιάκης, καλύτερος κάπως
ο άλλχις επόπτης κ. Μιζαλάκας.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστικίδης, Μπατσίλας, Τσακιρίδης, Χριστοδουλίδης,
Θεοχαρόπουλος,
Καρανάτσιος,
Λαζόπουλος, Κοντογουλίδης. Παπα
δόπουλος, Μουρατίδης, Μαλούτας
(Τσιρέλας Κουβακάς).
ΒΕΡΜΙΟΝ: Νικόλτσης, Γκέτσος,
Γκόγκας. Μάντσος, Τσέγκος. Σάγγρης, Μήκας, Αντιφάκος, Γρηγορίου, Τορμπαντώνης, Πέϊος (Μακαρατζής).
ΛΧΙΛΛΕΑΣ Ν.
2
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
3
ΝΑΟΥΣΑ (Απ/νος Σακαλής Μ.)
Μεγάλη νίκη πέτυχε η Θύελλα
Στενημάχου μέσα στη Νάουσα σε βά
ρος του τοπικού Αχιλλέα με σκορ
3-2.
Μιά νίκη τονωτική για τη Θύελ
λα ύστερα από τις τελευταίες άτυχες
εμφανίσεις και η οποία πανηγυριστήκε έξαλλα από τους φιλάθλους της
που παραβρέθηκαν στο γήπεδο να
ενισχύσουν την ομάδα τους. Πράγ
ματι μπαίνοντας η Θύελλα μέσα στον

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ
ΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ στην τελευταία του
συνεδρίαση επέβαλε τις εξής ποινές:
1) ΓΚΕΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ: Πρόσ
τιμο 10.000 δραχμών για μιά σειρά
παραπτωμάτων του (παραβίαση ωρα
ρίου, αδικαιολόγητη απουσία από μιά
προπόνηση).
2) ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΘΕΟΔΠΡΟ:
Πρόστιμο 2.000 δρχ. για την αδικαιο
λόγητη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε
την περασμένη Κυριακή καθώς και
την χρέωση της κάρτας.
3) ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗ: Πρόστιμο 2000 δρχ. για
παραβίαση ωραρίου.
4) ΠΑΠΛΤ2ΙΚΟ ΛΗΜΗΤΡΙΟ:
Πρόστιμο 2000 για παραβίαση ωρα
ρίου.
• Επίσης επέβαλε πρόσημο 500
δρχ. σε όλους τους επαγγελματίει
ποδοσφαιριστές για την ακαταστασία
των αποδυτηρίων τους.

αγώνα έδειξε ό η δεν είναι διατεθειμέ
νη να χάσει το παιγνίδι με κανένα
τρόπο Παρά την ψυχρολουσία τους
(δέχθηκαν τέρμα) οι παίκτες της πεί
σμωσαν περισσότερο, ανέλαβαν την
πρωτοβουλία των κινήσεων και
κατάφεραν όχι μόνο να ισοφαρίσουν
αλλά και να προηγηθούν στο πρώτο
ημίχρονο με 3-1.
Εάν δε οι παίκτες της Θύελλας
ήταν πιό προσεκτικοί και περισσότε
ρο ηιχεροί τότε το σκορ θυ ήταν
πολύ μεγαλύτερο. Από την άλλη
πλευρά η ομάδα του Αχιλλέα που
έπαιξε φιλόημα και ήσυχα δεν μπό
ρεσε να ανησταθεί καθόλου και υπέκυψε δίκαια.
ΓΚΟΛ - ΔΟΚΑΡΙΑ
ΑΠΟΒΟΛΕΣ
— 10' Σε μιά ακίνδυνη σέντρα του
Μπράτση από δεξιά η μπάλλα έσκασε
μπροστά στον τερματοφύλακα και
αυτός στην προσπάθειά του να απο
κρούσει την έστειλε στα δίχτυα του
δίνοντας την πρωτοβουλία στον
Αχιλλέα 1-0.
— 28' Ωραίο σπάσιμο της μπαλλας
από τον Σακαλή I. στον Γιδάρη στο
σημείο του κόρνερ για να γίνει μιά
καλοτραβηγμένη παράλληλη προς
την εστία σέντρα όπου πετάχθηκε
από το δεύτερο δοκάρι ο Σρακατσιά
νος Σ. και με κεφαλιά έστειλε την
μπάλλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε
1-1
— 33' Κόρνερ εκτελεϊ η Θύελλα, η
ωραία όμως πισινή κεφαλιά του
Τσιρπανλή, αποκρούεται από το οριζόνηο δοκάρι και στην επιστροφή
της ο Σαρακατσιάνος Γ. από κοντά
με προβολή κάνει το 2- 1 για τη Θύελ
λα.
— 44' Κόκκινη κάρτα βλέπει ο
Ζαχαράκης για επικίνδυνο παίξιμο
(είχε παρατηρηθεί μ« κίτρινη). Το
φάουλ εκτελεϊ ο Σαρακατσιάνος I.
που δίνει πάσσα στον Σακαλή I. που
πιάνει ένα δυνατό ξερό συρτό σουτ
και στέλνει την μπάλλα για τρίτη
φορά στα δίχτυα 3-1.
— 48' Κόκκινη κάρτα βλέπει και ο
Σαρακατσιάνος για επικίνδυνο παίξι
μο (είχε παρατηρηθεί με κίτρινη). Το
φάουλ εκτελεϊ ο Μπράτσης στέλνον
τας την μπάλλα στον Τασιώνα που
έπιασε ένα ωραίο γυριστό σουτ για
να καταλήξει η μπάλλα στα δίχτυα
μειώνοντας το σκορ σε 3-2.
— 70' Δυνατό πλάγιο σουτ του
Σακαλή 1. αποκρούεται από το οριζόνηο δοκάρι.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Πολύ καλή η διαιτησία του Κ.
Κουφογιώτη όχι όμως και οι επόπτες
που ήταν άπειροι.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
α ΥΙΛΛΕΑΣ: Μπάτσαλας

Κ..

Συνέχεια στην 4η

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΒΑΗΘΕΝΤΕΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2-0
Εθνικός Μ. Αγ. Τριάδα
Μελίκη-Αγκαθιά
2 1
Βερνίνα-Βέρμιο Ν.
1-2
Κορυφή-Νικομήδεω
1-3
Ξεχασμένη-Ραχιά
1-1
Αχιλλέας Ν.-Στενήμαχος
2-3
Νηπι-Σέλα
3-1
Διαβατός-Παπάγος
7-0
1-4
Τριπόταμος-Αγ. Γεώργιος
Σκυλίτσι-Ζερβοχώρι
33
Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Διαβατός
12
Βέρμιο Ν.
II
Ξεχασμένη
Π
Μελική
10
Αγ. Γεώργιος
9
Αγ. Τριάδα
9
Νικομήδεια
9
Βεργίνα
8
7
Μακροχώρι
7
Νησί
6
Κορυφή
5
Βέρμιο Σ.
5
Ζερβοχώρι
5
Ράχη
5
Στενήμαχος
4
Αχιλλέας Ν.
4
Αγκαθιά
3
Π. Σκυλίτσι
Παπάγος
3
1
Τριπόταμος
• Ο Αχιλλέας Ναούσης έχει δύο
αγώνες λιγότερους και από έναν οι
ομάδες Τριπόταμος. Ράχη. Βεργίνα
και Παπάγος.

— Μεγάλη επιτυχία της
ελληνικής ομάδας
που εκπροσώπησε τη
χώρα μας στο διεθνές
σεμινάριο πολεμικών
τεχνών στην Αμερική
Η ελληνική ομάδα καράτε επέ
στρεψε από το Έφφινγκαμ του Ιλλινόις. όπου συμμετείχε στο διεθνές
σεμινάριο Πολεμικών τεχνών από τις
10-15 Οκτωβρίου 1982, με τις πτήσεις της T.W.A 880 στην Ν. Υόρκη
και 560 στην Αθήνα, την Δευτέρα
18/10 και ώρα 10 π.μ_ Αρχηγός της
ελληνικής ομάδας ο Μάστερ κ Β.
Ζαχόπουλος 8 - ÑTAN παγκοσμίου

j / .Æ
JWtËf
fQ
· %
*ψ 1

.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
6η ΜΕΡΑ
α' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜ AT Α
Κ. Ζερβοχώρι-Λαζοχώρι
Μονόσπιτα-Αγγελοχώρι
Αρχάγγελος-Βαρβάρες
Χαρίεσσα-Γ ιαννακοχώρι
Νεόκαστρο Λευκάδω
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

4-2
2-0
11
1-1
1-1

Χαριεοσα
7
6
Αγγελοχώρι
6
Κ. Ζερβοχώρι
Μονόσπιτα
6
4
Αρχάγγελος
4
Γ ιαννακοχώρι
4
Λαζοχώρι
4
Λευκάδια
4
Νεόκαστρο
3
Βιιρβάρ«
• Οι Βαρβάρες και τα Μονόσπιτα έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
β' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νησέλι-Καψοχώρι
Καμποχώρι-Άραχος
Παλατιτσια- Κουλούρα
Μ. Αλέξ/δρος-Λουτρός
Καλλιθέα-Σταυρός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Μ. Αλέξανδρος
Λουτρος
Παλατιτσια
Καμποχώρι
Κουλούρα
Ά ραχος
Καλλιθέα
Καψοχώρι
Σταυρός
Νησέλι

0-2
2-1
1-0
2-0
0-0
9

Στην âroj φωτογραφία Siακρινεται η ελληνική ομάδα που πρώτιυσε
στον διαγωνισμό Κότα, κνω κάτω κατα την επιστροφή τους απο τητ
Αμερική. Από αριστερά προς τα δεξιά Α>. Κουτρούμπας, Β. Ζαχόπου
λος (αρχηγός) Δ. Μητώνας, V. Πανι τσίδης, Β. Παπαδόπουλος, Πρ. Ζ ή

μας, Δ . Ινδοπουλος και Χαρ. Ωραιόπουλος,
φήμης ελλην καρατέκο και Πρόεδρος
του Πανελληνίου Αθληηκού Συλλό
γου του Ωκινάουα, μι πυμμετοχή
των κάτωθι αθλητών: Χρ. Κουτροόμ
πας - 4
ΝΤΑΝ εκπαιδευτής σχ.
Χαλκίδος 6 φορές διεθνής με πολλές
επιτυχίες, Χαρ. Ωραιόπουλος που
προήχθηκε στο 4ο ΝΤΑΝ εκπαιδευ
τής σχ. Θεο/νίκης. Εγνατΐας 45, ο
σούπερ φούτ της Ελλάδας 5 φορές
διεθνής και αήττητος μέχρι σήμερα,
Ν. Πανετσίδης που προήχθηκε στο
3ο ΝΤΑΝ εκπαιδευτής σχ. Βέροιας,
το βαρύ πυροβολικό της Μακεδονίας
5 φορές διεθνής και αήττητος μέχρι
σήμερα. Β. Παπαδόπουλος που προηχθηκε στο 3ο ΝΤΑΝ. ο πρωταθλητής
των πρωταθλητών 2 φορές διεθνής
εκπαιδευτής σχ Αλεξάνδρειάς. Δ.
Μητώνας πυυ τριήχθη«* στο 3ο
ΝΤΑΝ εκπαιδευτής σχ Κρ. Βρύσης,
ο δυναμικός άσσος της Μακεδονίας.
3 φορές διεθνής. Δ ΙνόόποιΆος που
προήχθηκε στο 2ο ΝΤΑΝ εκηυιώιι

'

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΪΙΕΜ ΗΣΕΙΣ^:

i

0 α γίνουν σήμερα
Εήμερα γίνονται οι αναβληθέντες
αγώνες της Α' και Β' κατηγορίας
καθώς και αγώνες κυπέλλου της
ΕΠΣΚΜ.
Αναλυτικό εχουμε:
ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τριπόταμος - Αχιλλέας Ν.

Ραχιά

Βεργίνα
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αγ. Βαρβάρα - Μονόοπιτα
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΩΡΑ 2 Μ.Μ.
Διαβατός Εθνικός Μακρ.
Δόξα Μακρ. - Αγ. Γεώργιος

τής οχ. Γutvvuflr.iv ένα vio ταλέντα
της ΜϋκοΔσττος kui Πρ. Ζηρο: · ( ΝΤΑΝ μαθητή» της K ev.pm , A tu
δήμιος Αθηνών.
Τοιις Ελληνες διεθνείς μας υποδέ
χθηκαν στο αεροδρόμιο ηώ .ι.ηφίλοι
Και αθλητές του αθλήματος καράτι
και τους συνέχαρησαν vit. τις μπγα
λες τους επιτυχίες; Πρώτον πήραν
την πρώτη θέση στον δυτ Όνιημή

6 Me 880 Δενδρύλλια και i*au euμνους 6α γεμίσουν οι ελεύθεροι χώ
ροι του αθλητικού Κέντρου Αγ. Κο
σμά
★ Δύο Γερμανοί επιχειρηματίες, ο
ΡοΟμΔντ ΚΙρσκι και ο Ζήνκφοιντ Χούχλερ εκδήλωσαν ενδιαφέρον γιο την
ίδρυση ναυταθλητικών σχολών στην
Ελλάδα
·*· Χρήματα για τη συντήρηση και
βελτίωση των αθλητικών εγκατοοτάοεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
ζήτησε απ' τη Γ.Γ. Αθλητισμού ο αρ
χηγός tou ΓΕΝ αντιναύαρχος Ν. ΠαπΥΥ Δόθηκε εξουσιοδότηση στους εκ
προσώπους των Π-Α.Ε που μετέχουν
στην κοινή επιτροπή με εκπρόΛίπους
της Γ Γ.ΑΘληησμοΰ να συζητήσουν
ολόκληρο το φάσμα του επαγγελματι
κού ποδοσφαίρου. Αυτό αναφέριται
χ έγγραφο που έστειλε η Ε ΠΛΕ.
ϊτη Γ.ΓΑ Ακόμη τονίζεται ότι στην
επιτροπή αποφασίστηκε να μετέχει ο

ταμίος της Ε Π.Α.Ε. κ. Ερ. ΧρυσοφΙ5ης. ειδικός στα οικονομικά θέμοτα
του επαγγελμαηκού ποδοσφαίρου.
Ανατέθηκε επίσης στην ομάδα εργα
σίας να ξανασυζπτήσει με την αθλητι
κή ηγεσία την αναστολή του μέτρου
υποβιβασμού τεσσάρων ομάδων, en'
την Α' Εθνική λόγω της αιφνιδιαστι
κής εφαρμογής του. καθώς και τα οι«ιγνκχιικά ιιν Ε ΠΑΕ και των Π.ΑΧ
★ Η διεθνής Ομοσπονδία πάλης (Φμ
ΛΑ), ανέθεσε στην Ελλάδα τη διοργά
νωση των τελικών αγώνων του κυπέλ
λου κόσμου, που κατά ηάοα πιθανό
τητα θα γίνουν το Νοέμβρη του 1903,
στην Αθήνα. Στους αγώνες αυτούς,
θα πάρουν μέρος η Ιοβ Ενωση από
την Ευρώπη, οι Η.Π.Α οπό την Αμερι
κή, η Ιαπωνία από την Αο(α, η Αίγυ
πτος από την Αφρική, η μικτή ομάδα
της Αυστραλίας, μια ακόμα μικτή ομάδο της Ευρώπης και η Ελλάδα ως
διοργανώτριο

Δ ια β ά ε ε ε Ο
κ α ί β ιο ά ίβ έ .ε τ
«ή*
I C A p o p e p iA o μ ο ς

KutO και τεχνικών 'ΐυτοαμυνης που
έγινε στο Πανεπιστήμιο Ηστ του
Εφφινγκαμ
του Ιλλινόις στις
ΙΟΊΓι/82 όπου παραυρέθηκαν m
μεγαλύτερες προσωπικότητες του
Αμερικανικού Καράτε, όπως eiiai οι,
Μι'στερς Σαχαρνόσκτ 10 · ΝΤΑΝ,
Δ/ντής της εγκλημοτολργίας τητ
Αριζάνας. Π:>όιόΐ)ΐ>: ΠΚ J Κ-1
INTERNATIONAL, Χόμπς
10
ΝΤΑΝ. Σμηιτιγός τη; ΠΛιμιχ-τκ
Αερυπορία: της O kipxhixi Αντιπράε
δρος της J -Κ I οπό τον οποίο íynisv
σι προαγωγές στους Έλληνες αθλη
τές. Επίσης ο Λ/ντής της Μυστικής
Αστυνομίας Ν Υόρκης τη; F Ji !
Τζιμ Μρρέλ παυ πιιρέΔησι. μαθημαπι
Ίΐ'τύυμύνη; τττιηι; διεή,·,-,» μας dn
πους kui διπ?Λΐματυ γιυ i « Dtnoi·
όεόούν τι>υς υσπΊομικού; της ttfli
στοτι πολιτείας που ανήκουν.
Οι "Ελληνες αθλητές παρακολόυΓιησαν το οίμτνiïpu> αυτά με μτμιλμι
ζήλο καΟημιρινκίις οπό τι; ΙΟ 15
Οκτώβριοί! ναι από τις 9 το πρωί έως
τις 10 το βράδυ Διδάχθηκαν JU
J1TSL’, Τεχνικές αυτοαμύνης, 8 κάτο
του Σει-οναν, χρησιμ,ιπιιίηιτη της
τεχνικής των όπλων. Σάι. Γόμφα,
Κοντάρι. Σπάθα Σαμουράι. Νούν
Τοόκσυ κμι tv Κι (ιοωτερική δόνα
μη) το ιιπυίο άιδάχθτ,καλ1 από τον
Μάστιρ Μπρόμτν 6 ΝΤΑΝ.
Η ιφιιμέρίδα μας εξαιρεί' το cp-,
των διεθνμ'ιν μας άσσιγν, που·)ο γιαρ
ταοουν την επιτυχία τους στη
Θεο νίκη στις 7 Νοεμβρίου στον
Κινηματογράφο ΡΑΔΙΟ ΣΙΓΔ' και
ώρυ 11 π.μ. πραγματοποιώντας την
1η Πολιτιστική Εκδήλωση και Επτ
δειξη των Πσλευικών Τίχνήν
Πληροφορίες στη σχολή Κ jpóxi
Βέροιας του εκπαιδευτή Ν. nuvrw Í
δη τηλ- 29424.

εργαστήρι
EAEYO EPQN
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο Υ Δ Ω Ν

•Β Ρ Ε Φ Ο Κ Ο Μ Ω Ν
• Ν Η Π ΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν
•ΚΟΙΝ. Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΩ Ν
Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 - 3 7 3 2 Π

ΘΕΙ-ΝΙΚΗ

VIDEO CHIB ΒΕΡΟΙΑΣ
Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
ΜΕ ΕΠ Α ΓΓΕΛΜ Α ΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Ε κ π α ιδ ε υ θ ε ίς σ τη ν ΕλΑηνβαΔ Τ η λ εό ρ α σ η
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 — ΤΗΛ. 28.077 — Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Μακεδονι κή ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞ A ΓΩΓΕΣ
[
Π X ώ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΧΘΕΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΣ
Οι ειδικότερες αποφάσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός
-Εθνικής Οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης για τα μέτρα που θα
βοηθήσουν τις ελληνικές εξαγωγές είναι τα εξής:

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

· · · ·

(Κιμάσχ* φίλοι μου _ Αγιάστε π ς υστερικέ; φωνές που έβγαζε η Μt λινά μας
«cm όλος ο Λαός του ΠΑΣΟΚ. »lay αχοφασίστηκτ να σχολούν επί επάρατης
Νέας ,ΐιιμοκματΐας τα τιμήματα της Βεργίνας ma εξωτερικό;
θυμάστε ττς διαδηλώσεις. τις ¿ηΧτόαας των φοιτιαμένων διανοουμένων της
αμισχτμάς και too ΠΑΣΟΚ, τα κύμινα άρθρα των tot* *ψημ*ρίδων της ανππο
λιτεύσιως και σιήμερα της αυμπολπιόσζως.
θομάοτε, κου μ* άρες και κητάρις to ΠΑΣΟΚ μ ι επικεφαλής την tôt * ΒουItuuva too ΠΑΣΟΚ κ. Μιλτνα Μερκούρη σύζυγο του Εβραίου ΖύΧ Νταοοέν,
¿ttwtw/vav ότι η ουγή tom ιυρημάτων του Μ. Αλεξάνδρου tivai εθνική καια
στροφή κλκ.
Αν ta θυμάστε φίλοι μου. tort yta μια atv/μη θυμηθείτε και τα εγκαίνια κου
έκανα η υπουργός μας κ. Mciiva ata μιγαλυχιρο μουσείο τψ{ Αμιρικής, κου
κγτνατ χρσ αχό μια (βδομάδα. Εγκαίνια, κόψιμο κορδέλας, δηλώσεις χης κ.
Υπουργού, όχι αισθάνεται υπερήφανη fian εκτίθενται ta ιυρήμιira στην Nia
Υόρκη. δεξμωαας. οαρχάντις (ουσιαΧνοτικές) κλκ.
Και οκτάτομοι ο φτωχός, ο απλός ψηφοφόρος και -Urn. μαζύ μ* όλους όαοος
έτοχι να ώαβάοονμε και να ακούσουμε, πριν αχό 2 ακριβώς χρόνια χα λόγια της
κ. Μ ιίιιας:
Είναι Ε,θνικη καταστροφή κου στέλνονται τα εομήμαχα της Βεργίνας στο
»ζρττιρνκό.
Και βλέχα τώρα (ΕΑΡ ΚΑΙ TOPA) την ιόνα Μίλι να μας να δηλώνιι:
Είναι εθνική υπερηφάνεια να βλεπει ο Αμιρικαηκάς Λαός τα ιυρήματα της
Βιργίνας~
Και ρωτώ και αναρωτιέμαι:
Πόχι ιλτγε αλήθεια και n h t ψιμραχα η Μελίνα μας και ολόκληρο το
ΠΑΣΟΚ:
ΜΑΚΕΑΟΝ

Επεισόδια σε πόλεις
της δυτ. όχθης του Ιορδάνη
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 2 (ΑΠΕ)
ΠυλιβρΛμα xtm βόδια σ η μ ο ώ θ η
καν στις iup.σσότέρες παλαιστίνια
κές πόλης της δυτικής όχθης του
Ιορδάνη μι την ευκαιρία της 65ης
επετείου από τη διακήρυξη Μπαλφοόρ. ανακοίνωσε στρατιωτική πηγή
χθές στην Ιερουσαλήμ.
Ταραχές
σημειώθηκαν
στη
Ναπλούς, όπου επενέβη ο Ισραηλινός στρατός κάνοντας χρήση όακρυνόνων. Οι διαδηλωτές, κυρίως οι
σπουδαστές του πανεπιστημίου Αν
Ναγιδρ της πόλης. τάχθηκαν άλλη
λέγγυοι προς τους κατοκκους to»
παλαιστινιακού προσφυγικού στρα
τοπέδου Μπάλά τα. όπου πριν από
πέντε μέρβ; ιιηβλήθηκε απαγόρευση
της κυκλοφορίας.

δαατές έρριξαν πέτρες σκ ισραηλινά
σχήματα και όπου έπενέβη στησυνέ
χεια ο ισρσηλινός στρατός.
Τέλος, στον ανατολικό τομέα της
Ιερουσαλήμ έκλεισαν τα σχολεία
ενώ οι έμποροι έκλεισαν τα καταστή
ματα τους για μερικές ώρες
Εξάλλου, ένας Ισραηλινός στρα
τιώτης τραυματίσθηκε ελαφρό χθές,
κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρο
βολισμών μεταξύ Δρούζων και χρι
στιανών Λιβανέχων στο Μπρίχ,
νοτιοδυτικά της Αιντζάλτα, ανακοί
νωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού
στρατού.
Κατά τους Ισραηλινούς. σφοδρές
συγκρούσεις άρχισαν την Κυριακή
και συνεχίζονται έως σήμερα μεταξύ
των Λιβανέζων χριστιανών και των
Δρούζων, στην περιοχή Σούφ

Εξάλλου, ένας Ισραηλινός πολί
της τραυματίσθηκε ελαφρά από λιθο
βολισμό ενώ βρισκόταν μέσα <ικ λχωψορκίο, κοντά στη Βηθλεέμ.

Εξάλλου, βολές μπαζούκας έπλη
ξαν από το συριακό έδαφος θέσης
του ισραηλινού στρατού, ο οποίος
απάντησε στα πυρά.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη
Ραμάλλα. όχου Παλαιστίνιοι σπου-

θύματα ή τραυματίες δεν υπήρξαν.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Συνεργάτης για να αναλάβει τον ΛΑΟ στη
Νάουσα. Μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα με
ικανότητες. Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ. τηλ.

0331/23.137.

Αλλαγές στο χρόνο καταβολής
των εξαγυιγικών ηρφ
' Εχουν εντοπιστεί οι δυσχέρειες
«ου «ροκαλούοε σ' όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις η πραγματικά υπέρ
μετρη καθυστέρηση της καταβολής
ίων εξαγωγικών πριμ. Αποφασίσαμε
λοιπόν για τις εξαγωγές που έχουν
γίνει απ', το Νοέμβρη τού [981 και
μετά, να καταβάλλεται το πριμ πρώ
της φάσης μαζί με τη δραχμοποίηση
του συναλλάγματος, στο σύνολό του
εφόσον αφορά εξαγωγές προϊόντων
με σταθερό συντελεστή (έτοιμα ενδύ
ματα, υποδήματα) ή κατά το 80% σε
σχέση με το τελικό, για τις εξαγωγές
των υπολοίπων προϊόντων.
Επίσης στις εξαγωγές με προθε
σμιακό διακανονισμό, το πριμ θα
καταβάλλεται κατά την εξαγωγή - με
την προϋπόθεση ύπαρξης τραπεζικής
εγγύησης τωναγοραστών - και όχι
μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής
του συναλλάγματος, όπως γινόταν
ως τώρα. Παράλληλα έχουν δοθεί
σαφείς εντολς για αναμόρφοχτη της
διαδικασίας εκκαθάρισης (δεύτερη
φάση) ώστε η καταβολή και του υπο
λοίπου πριμ να γίνεται σε ταχύτερο
ρυθμό.
Με τις ρυθμίσεις αυτές γίνεται
ουσιαστικότερη η ενίσχυση της εξα
γωγικής δραστηριότητας κι απο
κλείεται στο μέλλον η δημιουργία
προβλημάτων ρευστότητας στις σχε
τικές επιχειρήσεις - τουλάχιστον απ'
αυτή την αιτία. Ικανοποιείται έτσι
ένα δίκαιο αίτημα των εξαγωγέων.
που εκκρεμούσε από καιρό κι αποκαΘΙβΐαται η αξιοπιστία της πολιτείας,
που είχε κλονιστεί απ' την υπερβολι
κή βραδύτητα υλοποίησης και πρα
κιικής εφαρμογής δικών της αποφά
σεων. Μιά βραδύτητα δηλαδή που
εξουδετέρωνε σε σημαντικό ποσοστό
τα ευνοϊκά αποτελέσματα απ' τη θέ
σπιση του συγκεκριμένου κινήτρου.

Σύντμηση της προθεσμίας για
εξόφληση της αξίας τωτ εμηορευ
μάτων κου ίξάγονται καθώς κι
άμεση δραχμοποίηση του συναλ
λάγματος που ειοάγεται
Για να υπάρξει ενεργότερη συμ
μετοχή της εζαγωγικής δραστηριότη
τας της χώρας στην κάλυψη του
ελλείμματος του ισοζυγίου πληρω
μών, αποφασίσαμε να πραγματοποιεί
ται η εξόφληση της αξίας των τιμο
λογίων εξαγωγής μετρητοΐς εγχω
ρίων ή αλλοδαπών εμπορευμάτων, το
αργότερο μέσα σε τρεις μήνες απ' τη
φόρτωση του εμπορεύματος στην
Ελλάδα. Ό πω ς είναι γνωστό η ως
τώρα προθεσμία ήταν εξάμηνη, με
αποτέλεσμα σημαντικά ποσά συναλ
λάγματος να παραμένουν στοεξωτε
ρικό νεκρά και μη αποδοτικά γαι την
εθνική οικονομία, αλλ' όμως ίο όφε
λος που ενδεχομένως προέκυπ« απ'
τη διαφορά της ισοτιμίας της δρα
χμής προς τα ξένα νομίσματα, μεταξύ
της ημέρας εξόφλησης των τιμαλο-

ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
2
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
0
ΜΑΚΡΟΧΠΡ1: (Αντ/τής I. Tnonu
σαπλιδηςλ
Σημαντική βαθμολογική νίκη
επέτυχε ο Εθνικός Μακροχωρίου επί
του συμπαθούς συγκροτήματος της
Αγ. Τρίοδος με σκορ 2-0.
Ο Εθνικός υπερέχοντας πλήρως
στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε τα δύο
τέρματά του και έχασε μερικές ευκαι
ρίες για vu αυξήσει την διαφορά. Το
σκορ άνοιξε στο Τ όταν σε σέντρα
τον Κυκκρίδη Γ. ο Κουλοιιριώτης με
κεφαλιά γράφα το 1-0 Στο 25 σκ μιά
μπαλλιά ακρίβειας του Κυκερίδη Γ.
προς 10ν Φΐιίπάδη αυτός επιχώριέ
οουτ και επιτυγχάνεται το δεύτερο
τέρμα.
Στο δεντιρα ημίχρονο η Αγ.
Τριάδα προσπάθησε να αντεπιτιθεί
και να ανατρέψει το σκορ αλλά προσέκμούσι στην πολύ καλή αμυντική
γραμμτζ του Εθνικού. Ωστόσο είχαν
μιά πολύ καλή ευκαιρία γιο να μειώ
acmv ttjv διαφορά στο 72' όταν δυνα
τό βάαυλ του Αβετίδη έξω από την
μεγάλη περιοχή αποκρούει με διπλή
προοπαΛεια ει Μαρσσλιδης.
Κρίνονπις οπό την απόδοση των
ομάδων το αποτέλεσμα θεωρείται δί
καιο
Από τον Εθνικό δυικρί&ηκιιν οι
Αλεξονδρίδης. Σαζακλίόης. Κυκερί
δης Γ . και Καζαρτζιάδης (μεγάλη η
προσφορά tou στον χώρο του κέν
τρου).
Από την Αγ Τριάδα που έδειξε
καλές αρετές και άφησε καλές εντυ
εώαπς διακριθηκφν οι Αβετίδης.
Βλοχάβας Γ, Καρδάκος θ .
Αρκετά καλή η διαιτησία των
Κυοφετγιώτη Ταμπάκη Λεληνιάν·
"Ι
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ι: Μαρααλίδης. Αλε-

ξανδρίδης, Γιαννόπουλος (75' Τσα
κτσίδης)
Ηλιάδης,
Σαζακλίόης,
Καζαρτζιάδης, Μαρούδας θ . ΦωπάΛης, Σαλτσογλίδης, Κυκερίδης Γ..
Κουλουριώτης (64' Κυκερίδης Αθ.).
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ: θεοδωρακόπουλος,
Αβετίδης,
Μαλακόπουλος.
Σισμανίδης Ε.. Σισμανίδης Δ., (46'
Καρδάκος Ασ.) Βλαχάβας Γ. Βλαχάβας Κ, Καραγκιοζόπουλος, Σισμανίδης θ . (57' Νικόποολος) Καρδάκος
θ ., Καρδάκος θ .

ΧΑΡΙΕΣΣΑ (Απ/νος Ανθόπου·
λος Γιώργος)
Και η παράδοση που θέλει να μην
χάνει to Γιαννακοχώρι από την
Χαρίεσσιι συνεχίοθηκε. Παίζοντας
ωραίο ποδόσφαιρο από την αρχή ως
το τέλος του αγώνα κιιι διαθέτοντας
παίκτες δυνατούς και ψυχωμένους
κατάφερε στον κκτός έδρας αυτόν
αγώνα να πούν οι 300 και πλέον φί
λαθλοι ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα να
αδικεί το Γιαννακοχώρι.
Από την έναρξη του αγώνα στο
πρώτο κιόλας λεπτό ο Παπαδόπου
λος δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ
άουτ. Στο 5 όμως σε μιά μπαλλιά
ανάμεσα από τρεις παίκτες ο Παπα
δόπουλος και πάλι με ένα ξερό σουτ
άφησε άναυδο τον Παπαΐωάννου τί
ναξε τα δίχτυα στον ιιέρα γράφοντας
το 0 - 1.
Οι του Γιαννακοχωρίου επιμί
νουν και πετυχαίνουν τέρμα στο 14'
και πάλι με τον ΙΙαπαδόπουλο, αλλά
ενώ ο διαιτητής έδειξε σέντρα ο επό
πτης παίρνοντας θάρρος και αφού
ξεπέρασε coy· αιφνιδιασμό εχνι ν»
«ντιπαραΜαο, ένα βυοτ ΦάοΐΛ Kui
κεφπίσί τοο Δίντση μόλις άουτ. Ένα
>κολ της ισοφαρισεως o to 35 unó
τον Δίντση και στο 42 τρομερό σαυτ
του X Γείυργίου από φάουλ απέκρουσε θεαματικά ο Μωύσιάδης.

Απ' την πλευρά μας έχουν ληφθεί
όλα τα μέτρα, για να συντελείται η
διαδικασία ελέγχου για τη χορήγηση
της έγκρισης μέσα σ' ελάχιστα εικο
σιτετράωρα, έτσι ώστε να γνωρίζουν
έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι την τύχη
του αιτήματος τους, Παράλληλα, με
την απόφαση λαμβάνεται πρόνοια
ώστε μέσα σε εύλογη προθεσμία να
ιυθμισθούν τα θέματα που προκύ
πτουν απ' τιςεξαγωγές που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί, καθώς και γι αυτές
που υπάρχει έγγραφη συμφωνία με
μεγαλύτερη προθεσμία εισαγωγής
τους συναλλάγματος.

Ο «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»
ΣΤΟΝ Β. ΟΜΙΛΟ
ΤΗΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας βόλλεϋ στην τελευταία της συνεδρίαση,
συγκρότησε τους τέσσερις ομίλους
της Β' Εθνικής κατηγορίας:
¿τον Β' Βόρειο Όμιλο μετέχει και
ο «Ζαβειράκης» της Νάουσας μαζύ
με την Κοζάνη, τη Λάρισα, τα Γιάν
νενα και τέσσερις ομάδες από τη
Θεσ/νίκη.
Το πρωτάθλημά θα αρχίσει στις 11
Δεκεμβρίου και προγραμματίστηκε
να «λειωθεί τον Μάρτιο του 1983. Η
κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις
20 Νοεμβρίου.

Αναγνώριση δόκανών

Δίωξη
εναντίον
κομισσάριου
του ΠΑΣΟΚ

Επειτα από σχετική έρευνα κατα
λήξαμε να εισηγηθούμε την άμεση
ψήφιση νομοθετικής διάταξης με την
οποία θ' αναγνωρίζεται η δυνατότητα

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Ο εισαγγελέας Ποινικής Αγωγής
Αθηνών κ. Γ. ©εοφανόπουλος, άσκη
σε δίωξη για παράβαση καθήκοντος,
συκοφαντική όυσφήμηση και εξήβρίση κατά των Μάνου Σ Ζαχαρία, ειδι
κού συμβούλου στο υπουργείο Πολι
τισμού και Επιστημών σε κινηματο
γραφικά θέματα και Βασ. Ραφαηλίδη
κριτικού του Κινηματογράφου.
Η δίωξη ασκήθηκε, ύστερα από
σχετική μήνυση που υπέβαλε ο παρα
γωγός ταινιών Νίκος Τάσιος, ο
οποίος υποστηρίζει ό π ο μεν Ζαχα
1ρίας συ νέα τη σε επιτροπή κρίαεως
ταινιών στο φετινό Φεστιβάλ Θεσσα
λονίκης, από αναρμόδια πρόσωπα, Ο
δε Ραφαηλιδης, μέλος της επιτροπής
αυτής τον συκοφάντισε.
Π ροανάκρισ η θα διενεργήσει
Π τσ ισ μ ατο δίκ ης Α θηνώ ν.

Σε αρμονία με τα παραπάνω είναι
και το σημείο της απόφασης που ορί
ζει, ότι το υποχρεωτικά εκχωρητέο
συνάλλαγμα που ειοάγεται κι αφορά
αξία εμπορευμάτων που έχουν εξα
χθεί, πρέπει να δραχμοποιείται αμέ
σως, παρέχεται δε το δικαίωμα στις
Τράπεζες που μεσολαβούν να προ
χωρούν στη δραχμοποίηση άμα
καθυστερούν οι ενδιαφερόμενοι. Με
τη ρύθμιση αυτή αποκλείεται στους
εξαγωγεις η δυνατότητα οφέλους από
πιθανή διακύμανση της ισοτιμίας των
νομισμάτων, σε βάρος των Τραπε
ζών, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση
σε βάρος των καταθέσεων του ελλη
νικού λαού.

ο

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ύστερα από κλήρωση που έγινε
στην Ε.Π.Ο. ωρίστηκαν ως εξής οι
διαιτητές των αγώνων του πρωτα
θλήματος της 2ης εθνικής κατηγο
ρίας, που θα γίνουν τη Κυριακή:
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λαγκαδάς - Βέροια, Παπαδόποολος
(Πέλλης). Νάουσα - Καβάλα, Μπρίκος (Ηπείρου), Καλαμαριά Κιλκισιακός. Αρμάος (Αθηνών), Κοζάνη Τρίκαλα, Μανακίδης (Θεσ/νίκης).
Νίκη Β, - Πανθρακικός. Φραγκιάς
(Εύβοιας), Ξάνθη - Ολυμπιακός
Βολ., Βρούλης (θει^νίκης). Φλώρινιι
- Εορδαΐκός. Καρδούας (Κέρκυρας),
Θήβα
Γιαννιτσά, Μπασμπαρέλιας
(Θι:σ/νίκης), Εύοσμος · Αλεξανδρού
πολη, Ρούκος (Αθηνών).

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ. ΤΟ 1982

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι
εισπράξεις από την Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα το ΙΟμηνο Ιανουάριου
Οκτωβρίου 1982.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΧΑΡΙΕΣΣΑι
Ποπαϊωάννου,
Λραγουμάνος. Διτσόλας. Αργυρίου.
Δίντσης I και II, Γκέεηος. ΠαπαΟιο
δώρου. Τριψόκης, Χ'Τεεοργίου. Δίν
τσης HI.
Π Λ ΝΝ ΑΚ ΟΧ ίΙΡΙ: Μωύσιάδης,
Ππρχαριδης 1, Παρχαρίδης Π και III
και 1111. Κελεσίδης, Ανθόπουλος.
Θεοδοσιάδης (Παυλίδης) Κίτσος,
Παπαδόπουλος. Τράϊος I (Τράίος II).
Διαιτητές οι Αρελάκης, Τάτσης,
Βουβώλης.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΑΡ1ΕΣΣΛ
ΠΛΝΝ ΑΚ ΟΧ ίΙΡΙ

Πάντως, για να πραγματοποιηθεί
εξαγωγή με προθεσμία εξόφλησης
της αξίας μεγαλύτερη από τρεις μή
νες, ή ακόμα σε περίπτωση αδυνα-

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)

Οι αγώνες της Ε.Π.Σ.Κ.Μ
Συνέχεια από την 3η
Μπάτοαλας /V. Βύζας. Ζαχαρωτής.
Οικονόμοι), θεοδοσυίδης. Ανοδός
(Ακριτίδης) Τσύτσκος (Τασιώνας)
Μπράτσης. Λονδανίδης, Δημούλας.
ΘΥΕΛΛΑι Μόρας, Ταπούσκογλου. Ρώσιος, Σακαλής Α. Σιμός, Γί·
όαρής, Σαρακατσιάνσς Σ„ Σαρακσ
τσιάνος X.. Τπιρπονλής (Σαρακατσιάνος Α.) Σαρακατσιάνος Γ. Σακα
λής I.

μίας εισαγωγής του συναλλάγματος
μέσα σ' αυτή την προθεσμία, θυ
χρειάζεται ειδική έγκριση της υποεπι
τροπής ελέγχου συναλλάγματος της
Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ήδη
έχει εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει
ους όρους, την υποχρέωση είσπραης τόκων και το εφαρμοζόμενο επι• 7κιο επιβάρυνσης του αγοραστή.

γιων απ' τους ξένους οίκους Και της
ημέρας εισαγωγής του σχετικού
συναλλάγματος, ήταν δυνατό να
περιερχόταν στους εξαγωγεις.

Στο β ημίχρονο είχαμε στο 70'
δύο αποβολές μιά για κάθε ομάδα. Οι
Παπαθεοδώρου και Ανθόπουλος έφυ
γαν από τον αγώνα γιατί ο μεν πρώ
τος τον έπιασε από τον λαιμό και ο
δεύτερος τον λάκτισε.
Από ιο Γιαννακοχώρι δεν υπάρ
χουν ύστερήσαντες. Όλοι τα παιδιά
έπαιξαν πάρα πολύ ωραία θα ήταν
όμως αδικία να μην αναφέρουμε τους
ΙΙαπαδόπουλο (μορφή του αγώνα)
Κελεσίδη (δέσποζε της ππροχής
ΙΙαρχαρίδη Φ . παληκάρι σωστό και
Παρχορίδη θ . Από την Χαρίεσσιι οι
αδελφοί Δίντση και ο X Γεωργίου
που όμως θα πρέπει να συγκρατεί τα
νκύρα ταυ και να μην διαμαρτύρείαι
συνεχώς.

Την διαιτησία αφήσαμε στο τέ
λος Ειλικρινα χίλια συγχαρητήρια
αξίζαινν οι τρεις αυτοί άνθρωποι. Δεν
είδαμε ούπτ ένα λάθος. Σωστοί en
όλα. Κοντά στις Φάσης δεν άφηναν
σκ καμιά περίπτωση να εκτραχιινθει
το παιγνίδι Ενα μικρό ψεγάδι αν επι
τρέπεται η φράση αυτή στην περίπτω
ση της ακυριίισεοις του γκολ. Τίποτε
άλλο ικαι ένα άλλο: Το συμβούλιο
τη> Χαρίεοσας ηρέκιι να μάθει πως
0« ιτγώρές κερδίζονται μέαο σαι -·ή
*»δα με ιδςίωτσ Ό χ ι με λόγια και
παί.ηκηρισμούς). Χυτά το γράφω για
τι σαν ανταποκριτής και φίλαθλος πέ
ρασα από τα αποδυτήρια της ομάδος
τους και δεν δέχθηκαν τνς ευχές μου
για καλή πορεία στο πρωτάθλημα

Ειδικότερα:
Οι εισπράξεις από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό κατά το ΙΟμηνο
Ιανουάριου Οκτωβρίου 1982 εμφα
νίζουν σημαντική αύξηση (350,4%)
έναντι των εισπράξεων του αντίστοι
χου ΙΟμηνου του προηγούμενου
έτους, η οποία προέρχεται κατά κύ
ριο λόγο από π ς απολήψεις από. το
τμήμα εγγυήσεων του FEOGA κατά
δεύτερο λόγο από τις απολήψεις από
το περιφερειακό ταμείο.
Η σημαντική αύξηση των απολήψεων από το τμήμα εγγυήσεων του
FEOGA οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην επιδότηση και παρέμβαση για
πρώτη φορά στο τρέχον έτος βαμβα
κιού και κιιπνού (3.800 και 1.200
εκατ. δρχ. αντίστοιχα), στην αύξηση
της παραγωγής σιτηρών και οπωρο
κηπευτικών και στη μετακύλιση των
επιδοτήσεων λαδιού, παραγωγής
προηγούμενου έτους.
Οι απολήψεις από το τμήμα προσ
ανατολισμού του FEOGA αναμένε
ται να πσπραχθούν κατά το τέλος
του έτους και θα ανέλθουν σε 940
εκατ. δρχ. περίπου. Αφορούν επιδό
τηση προγραμμάτων εξιααιτικών
αποζημιιίκτεων κατοίκοιν ορεινών και
προβληματικών περιοχών.
Οι εισπράξεις από το περιφερειακό
Ταμείο εμφανίζουν αύξηση κατά
76.1% έναντι των εισπράξεων του
αντίστοιχου ΙΟμηνου του προηγου
μένου έτους και υπολείπονται απο πς
προβλέψεις κατά 776,8εκατ. δρχ.
Οι ππαλήψεις από το κοινωνικό
ταμείο αναμένεται σύντομα vu ιινέλθυυν σε 1.250 εκατ. δρχ. αν μάλιστα
προετοιμαστούν τα προγράμματα του
Β’ εξαμήνου, θα είναι δυνατόν να εισ
προχθούν 800 εκυτ. δρχ. επί πλέον
unô την πρώτη δόση της σχετικής
επιδότησης. Οι λοιπές απολήψεις
αναμένεται να πραγματοποιηθούν
στο προβλεπδμενο ύψος.
Οι πληρωμές για την απόδοση των
ίδιων κοινοτικών πόρων κατά το
οπόψη ΙΟμηνο είναι αυξημένες kutù
98.4% έναν π των πληρωμών της

αντίστοιχης περιόδου του 1981. Η
αύξηση ιιυτή οφείλεται κυρίως-στους
κατωτέρω λόγους:
Α. Στο περισυνό ΙΟμηνο είχαν
αποδοθεί δασμοί και γεωργικές εισ
φορές 8 μηνών και εισφορές ζάχαρης
6 μηνών λόγω του διμήνου ετερο
χρονισμού μεταξύ είσπραξης και
απόδοσής τους, ενώ στο ΙΟμηνο του
τρέχοντος έτους έχουν αποδοθεί ίδιοι
πόροι 10 μηνών, δηλαδή του πρώτου
8μηνου και των δυο τελευταίων
μηνών του προηγούμενου έτους.
Β. Στη μείωση του ποσοστού επι
στροφής των συνεισφορών με βάση
το ΑΕΠ από 70% σε 50%, στη συνο
λική ετήσια αύξηση των συνεισφο
ρών αυτών και στην αύξηση της
τιμής της ΕΛΜ.
Γ Στη σημειωθείσα σημαντική αύ
ξηση των γεωργικών συνεισφορών,
λόγω κυρίως της εισαγωγής σημαντι
κής ποσότητας αραποσιτιού και στην
αύξηση των συνεισφορών εισαγωγής
του.

σ π ς εξαγωγικές επιχειρήσεις να
πραγματοποιούν
δαπάνες χωρίς
δικαιολογητικά σε ποσοστό 3% του
ύψους των εξαγωγών τους κάθε χρό
νο. Στην απόφαση αυτή μας οδήγησε
η αντικειμενική διαπίστωση ότι πολ
λά κράτη ακολουθούν επιθετική εξα
γωγική πολιτική, για την αντιμετώπι
ση της οποίας η Ελληνική πλευρά
πρέπει να λάβει τα μέτρα της, ενισχύοντας την προσπάθεια διατήρη
σης των παλιών ή κατάκτησης νέων
αγορών. Η επίτευξη του στόχου
αυτού δεν είναι άμοιρη δαπανών,
αφού ο ανταγωνισμός μεταξύ εξαγω
γικών χωρών εμφανίζεται εξοντωτι
κός και η διείσδυση στις αγορές μόνο
με δυναμικό κι άρα δαπανηρό τρόπο
μπορεί να γίνει. Αυτό το 3% εκεί
αποβλέπει, να παράσχει δηλαδή την
ευχέρεια στους Έλληνας εξαγωγεις
να κινούνται με κάποια άνεση στους
κύκλους του εξωτερικού ώστε ν'
αντιμετωπίζουν τους ανταγωνιστές
τους με ίσους όρους Φρονούμε ότι
αυτό το μέτρο θα συντέλεση άμεσα
στην αύξηση των εξαγωγών μας.
Σημειώνουμε ότι το ποσοστό αυτό
είναι ανεξάρτητο απ' το προβλεπόμενο στην παράγραφο 7 του άρθρου 3
του Ν. 1249/82. αλλά πάντως δεν
δημιουργεί δικαίωμα έκπτωσης απ'
το ακαθάριστο εισόδημα.

Μ εταβολή στη διαδικασία των
ενεγγύων πιστώσεων για εισάγω-

Η Κα - Γκε - Μίτε
πιάνει δουλειά
στην Πολωνία
• ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ-ΚΛΕΐΑ^
Η Σοβιετική Ένωση θα στείλει
στην Πολωνία στρατεύματα του Συμ
φώνου της Βαρσοβίας οε περίπτωση
μεγάλης αναταραχής και αν οι πολω
νικές δυνάμεις χάσουν τον έλεγχο
της εσωτερικής καταστάσεως, γράφει
στο τελευταίο τεύχος η δυτικογερμανπκή επιθεώρηση *Ντερ Σπήγκελ».
Προσθέτει ότι μέλη της σοβιετι
κής μυστικής υπηρεσίας Κα Γκε
Μπέ, θα αναλάβουν «τις αμέσως
προσεχείς μέρες· όλες τις διοικητικές
θέσης - κλειδιά στην Πολωνία.
Το «Ντερ Σπήγκελ» γράφει, επί
σης ότι τούτο θα γίνει σε μιά προσπά
θεια να εμποδιοθεί η γενική απεργία,
που προβλέπεται για τις 10 Νοεμ
βρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
την απαγόρευση του συνδικάτου
•Αλληλεγγύη» για να μην εξελιχθεί
σε ευρείας κλίμακας πολιτική avara
panΗ δυτυοσγερμανική επιθεώρηση
που δεν κάνει μνεία των πηγών της,
καταλήγει, ό π στηρίζει τις πληροφο
ρίες της σε μυστική έκθεση, που δια
νεμήθηκε σε όλα τα μέλη της κεντρι
κής επιτροπής του Κ.Κ. Πολωνίας
και η οποία διέρευσε σε δυτικογερμα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νέυς ή νέα για να ξργασίΐεί για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, Υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία.
Μισθός ικανοποιητικός
Πληρ. τηλ. 0331/23.137.

νικές πηγές.

«ΑΝΘΡΠΠΕ ΜΗ
ΜΕ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ»
Στο μεταξύ, εκ α τομ μ ύρω ^^
ναι σ ε ο λ ό κ λ η ρ η τη χώ ρα. t*g¡¡tP
σαν τη ν αντίθεσή το υ ς στα ^.’L y r
τικό κ αθεστώ ς, αποθέτοντας λ» ^
δια σε τάφους και ανάβονταν
στη μνή μ η τω ν νεκρώ ν τους.
εορτή τω ν Αγίων Π άντω ν.

Ιδιαίτερα όμως, προσευχά
για τους 12 νεκρούς, θύματα ^
γκρούσεων με τις δυνάμοί , ^
λείας, ύστερα από την επιβ°Λ
στρατιωτικού νόμου.
- ,0 flflP
Στο τεράστιο κοιμητηΡ10
ζκι της Βαρσοβίας οι
σκεύασαν μνημείο με δύο V
σταυρούς στη μνήμη των ι-Γ ^
που σκοτώθηκαν σ πς α,θατ1'ο?{Γ
γέρσης του 1956, 1970 και
,
ιω® ’
σταυροί έμοιαζαν πύρινο* ^
πλήθος των αναμένων κερ11“) ^ I
κόσμος, κατά κύματα,
προσευχηθεί και μετά απθ)*β
ταν.
ώνφι
•Άνθρωπε μη μ* σ*'? ,, /
έγραφε μικρό πανώ από Ρι,υ^
σμα στη βάση των δύο ota11™

Γκονζάλες:
Διάλογος με τον ΕΤΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ 2
Το ισπανικό Σοσιαλιστικό κόμμα,
που θα σχηματίσει σύντομα κυβέρνη
ση μετά το θρίαμβό του στις εκλογές
της 28ης Οκτωβρίου, μελετά τη
δυνατότητα έναρξης ειρηνευτικών
συνομιλιών με το Βασκικό ένοπλο κί
νημα ΕΤΑ. όπως δήλωσαν προχθές
καλά πληροφορημένες κομματικές
πηγές.
Οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν όπ
η ανταρτική οργάνωση, που ευθύνε-

Η διαδικασία τελωνισμού
φορτηγών και μοτοποδηλάτων
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Απλυυοτεύετα!
η διαδικασία
τελωνισμού των φορτηγών αυτοκινή
των και μοτοποδηλάτων.
Ειδικώτερα, όπως δήλωσε ο υφυ
πουργός οικονομικών κ Π. Ρουμε
λιώτης με απόφαση που θα ισχύοει
από 1ης Νοεμβρίου 82 προβλέπεται
ότι ο τελωνισμός ϊων φορτηγών
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων θα
γίνεται στο όνομα του προσώπου που
σύμφωνο με τα συναλλαγματικά έγ
γραφα (άδεια τράπεζας κ.λ,π.) είναι
εισαγωγέας αυτών.
Η παραπάνω οπλούστευοη ιιποφασίστηκε επειδή οι εισαγωγείς δεν
τελωνίζουν στο όνομά τους τα παρα
πάνω τροχοφόρα, αλλά συνήθως τα
μεταβιβάζουν προ του τελωνισμού με
ϊην μέθοδο της εκχώρησης των
συναλλαγματικών εγγράφων στους

;««·
. ·
ΤΟ*
Μ" απόβαση που ισχυε β"
Οκτώβριο 1979 οριζόταν on
περίπτωση της πληρωμή; ^
των οσαγομένων αγαθών μ L'Y
ενεγγύου πιστώσεως. οι ΤΡ® ι5
που μεσολαβούσαν ήταν ο ι'" ,
χορηγούν στους εισαγωγή
.
λαγμα αμέσως με το. άνοιγρ0 ,’^
στωσης και ταυτόχρονα νο ι'«3 ^
την τιμή του. Μ' αι«ό όμΐπ<
στημα εξαγόταν συνάλλαγμα Ιρ
ρα απ' τη χρονική στιγμή ,tou
ζόταν. τ' οποίο και παρέμεν*13
γό n u την εθνική οικονομ». ^
Εξωτερικό, ίσως χρησίμί0® ^ ^
λους σκοπούς, απ' αυτούς
οποίους είχε εξαχθεί και α*'’ιμα ί γ,
βερε περιθώρια για κεροοβ* ^ 1
βάρος του εθνικού νόμισμα«*1"
— Περιπτώσεις όιακύμονσ1*
ισοτιμίας. Παράλληλα σε η
που μπορεί να προέκυπτε _ο5
ορος τα κάτω ισοτιμία της
- Σε σχέση με τ' άλλα ν ο μ ^
επεβάρυνε την Τράπεζα της εΑ"
άρα το κοινονικό σύνολο.
^
Τροποποιήσαμε λοιπόν τηΐ1 .
φάση αυτή, κι' έτσι από τώρα η ΐη
γηοη του συναλλάγματος γκ* ^ π
γές καθώς και το κλείσιμο τηί ·
του. θα γίνεται το πολύ ωί
πριν απ' την εκτέλεση της
Για την τήρηση δε των συμβ01' ^
υποχρεώσεων των πσαγωγώ1
Τράπεζες που μεσολαβούν 0“ · (
νουν τις απαραίτητες ούμΐ1'1
την κρίση τους διασφαλίσας,

τελικούς καταναλωτές.
Η προ του τελωνισμού όμως εκχώ
ρηση των συναλλαγματικών εγγρά
φων στους τελικούς καταναλωτές
συνεπάγεται την κατάθεση χωριστού
τελωνειακού παρασταπκού εγγράφου
για κάθε ένα τροχοφόρο, με αποτέλε
σμα τον πολλαπλασιασμό τωνεγγράφων και των δαιδικαοιών τελωνισμού
και την πρόσθετη χωρίς λόγο απα
σχόληση των τελωνειακών υπαλλή
λων.

ται για το μεγαλύτερο ά έ Ρ ° ς , /
στη Βισκαϊα τα τελευταία
δυσκολευτεί πολύ να ό|ΐγ'°'7,Γ
περαιτέρω αιματοχυσία με*“
ληψη της εξουσίας από το
σηκό κόμμα
ΑιηΐΗ
Το κόμμα θα ανοίξει δω** ^
ειρηνευτικές συνομιλίες δω
του αριστερού Βισκαϊκού <0^ *
Χέρρι Μπατασούνα. που #
ότι έχει δεσμούς με την °'
πτέρυγα του ΕΤΑ.
-ή.1
Ο Βάσκος Σοσιαλιστής
Ρικάρντυ Γκηρσία ΝταμπσΡ.^^
λωσε προχθές στην εφτιμ3^ ¡ρ'
Μπιλμπάσ ·Χόζα ντε Noi<vC^
κόμμα είναι έτοιμα γτο W . g t i f
το Χέρρι Μπατασούνα «αΛ0
το απόγευμα·.
• Αλμπα ντε Τόρμες·
.|Γ
Ο πάπας Ιωάννης - Παύλ ^
τούρνησε προχθές ενώπιυν ‘
Ισπανών καθολικών στην a* , /
λη Αβιλα. πριν αναχωρή*,ε’^_ Γ
ρικώς για την πόλη Αλμα® ■*
μες, όπου κλιμακάινονται θ' ^ .
τικές εκδηλ/οσεις ενός^ X )^,
μιήμπ της Αγίας Τ ερ ίζα ς
/
νιας. Η Αγία Τερέζα ίδρυ®*
στήρια και προκάλεαε
ρυθμίσεις στην καθολική 6
τον 16ο ιιιώνο.

3

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Α^
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Αι.υνυμος Ασφαλιστική Εταιρία. Π
ίδρα την θεσσαλκινίκη. ζήτα νυ προαλόβει συνεργάτη για «*
τάστημα Βέροιας. Ο υποιτήσιος θα πρέπα να έχει τα πιιρα^ΟΓ / .
ραίτητα προσόντα: Νέος, μέχρι 30 ετών, χωρίς στραπθπ‘7 ^ β
χριάχιεις. κάτοικος Βέροιας, πτυχιούχος οικονομικής
λάχιστυν απόφοιτος λυκείου, κάτοχος αδείας οδηγήσεοις,
αγγλικής ή γαλΛικής και διάθεση για δουλειά Εργασία ενδωό
περιβάΟ.οΥ «οχάριστο, επαγγελματική εξέλιξη. αμοι|1ή '°^'υ

ΓυρτικαίΛάνιιιι οι ε·.ο«»'.*ΐς>ό|ΐ(νοι που οπωσδήποτε *^(ρ*
παραπάνω προσόντα να ίπισκεφθούν τό Υποκατάστημα Πλ· . | ^
(Ορολ^ηίουί - 16ης Οκτωβρίου I Τρίτη 9/11 και Τετάρτή
6-8 μ^ι. για προσωπική συνέντευξη.
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2071
Μητροπάλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

Μ ΕΘΟΔΕΥΕΤΑΙ Α Λ Ω ΙΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Αδίστακτα από την Κυβέρνηση
"WopoRm ησιαζ°υν οι εκλογές στα
ύλης ^'°Μ ηχαηκα Επιμελητήρια
ΠαΣο λωρκις. η κυβέρνησης του
___* ΡειΧνει να παρεμβαίνει αδί·

Αναρχικοί
"Χτύπησαν»
0τη Βέροια
loi
άτομα - μάλλον, αναρχι°Wvu Ρασ“ν *θές τη νύχτα σε οριΒεροί“ς (περιοχή
^lixiüv Ρ1“ ς) Καΐ με μαύρη ρπ0γΐά
ψΐ0()ί. ΤΟιΧθυς και εισόδους πολυ«Vpn ι""ν λέ ορισμένες περιπτώσεις
σύμβολο «18Ε·, που
j. Kuve'Ç δεν ξέρει τι σημαίνει.
ΓΡ°νματοποιει το Τμήμα
“un, 'Ιι°^ Βέροιας για τον εντοπιδραστών.'

Ποιες ώρες
δέχεται
0 Νομάρχης
™ Γραφείο Τύπου και
“'^ϊοινΛ. “ χεσεων της Νομαρχίας
•ής ^ ®νεται ότι ο Νομάρχης ΗμαΙορ Κ[.... ίι' 0ξ Πινακίδης με απόφασή
μφΐς ιΐα?Ρ| ϋ ν ,,ς εξής ης ημέρες και
ιοίιτ , ™ δέχεται τους πολίτες και
^ Κ ικυύς φορείς.

Α· Ετη Βέροια
πολίτες κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ
Ρ. Υ
εα>? 15.00 ώρα.
ιην' 0ι>9 μαζικούς φορείς, συλλό¡.Κέ'γ2°μαιεια κ.λ.π. κάθε ΠΑΡΑV Μ *η» από 12.00 έως 14.00
λτη Νάουσα
,0“ ιίώ? πρώνΠ και τρίτη ΤΡΙΤΗ
ΚβΟΪ“ « α από ώρα 12.00 έως
Ητ * °ήίεται τους πολίτες, μαζι^ Ρ ε ί ς κ.λ.π.
κ
Αλεξάνδρεια
ϊή , ^ ε *Ρώτη και τρίτη ΤΕΤΑΡ
\
' Ι ^ α θα δέχεται τους πολί
νκούς φορείς κ,λ,π.

προεκλογικού αγώνα της σημερινής
στακτα και στις εκλογές αυτές με
κυβερνήσεως επεχείρησαν και επιχηστόχο την τοποθέτηση κομματικών
ρούν με κάθε τρόπο την κατασυκο
οργάνων στις διοικήσεις των ΕΒΕ.
φάντηση της ηγεσίας των Επιμελητη
Ό π ω ς επισημαίνει σε δηλώσεις
ρίων. Περιφερόμενοι στους υπουργι
του ο βουλευτής τ. υπουργός κ. Κων.
κούς διαδορμους υπαγορεύουν στους
Λάσκαρης «η κυβέρνηση
του
υπουργούς ενέργειες και αποφάσεις
ΠΑΣΟΚ αδιαφορώντας παντελώς
με σκοπό την εξόντωση των φυσικών
για τις επιπτώσεις που μπορεί να είχε
εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων
στο δημοκρατικό πολίτευμα και στην
των παραγωγικών τάξεων. Και οι
ελεύθερη οικονομία η παρέμβαση
υπουργοί δέσμιοι εκτελούν τις εντο
στα εσωτερικά των παραγωγικών τά
λές ανεύθυνων μελών διαφόρων κλα
ξεων ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει για
δικών επιτροπών με συνέπειες συν
μιά φορά ακόμη τα κομματικά πλοκά
τριπτικές σε θέματα της οικονομίας
μια της και να αγκαλιάσει στις ολο
πολλές φορές δε και με ανακλήσης
κληρωτικές επιδιώξις της και τις τά
των δικών τους αποφάσεων. Και σιγά
ξεις εκείνες που υποσχέθηκε συμπα
- σιγά προχωρούν με τις γνωστές
ράσταση, ενίσχυση και πρόοδο. Τις
ολοκληρωμένες μεθόδους στον κεν
τάξης των βιοτεχνών και των επαγτρικό στόχο. Στην δημιουργία των
γελιματιών».
προϋποθέσεων εκείνων που θα τους
Στόχος της κυβερνήσεως φαίνε
ται πως είναι να εκλεγούν στις διοι επιτρέψουν να βάλουν με τις εκλογι
κές διαδικασίες δικούς τους ανθρώ
κήσεις των ΕΒΕ «έμπιστα» σ' αυτήν
πους στα Επιμελητήρια. Και αρχί
πρόσωπα, για να μετατραπούν στη
συνέχεια οι διοικήσεις σε άβουλα και ζουν με απροσχημάτιστη και αναιτιο
πειθήνια όργανα αυτής και φυσικά λόγητη κατάργηση των εκλογικών
επιτροπών και τον διορισμό κομματι
του κόμματος.
Τους τρόπους με τους οποίους η κών στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις επι
κυβέρνηση επιχειρεί να αλώσει τα τροπές αυτές. Στη συνέχεια παρατεί
Επιμελητήρια αναλύη ο κ. Λάσκα
ρης στις δηλώσεις που έκανε. Συγκε
κριμένα υπογραμμίζη:
«Κατ'
αρχήν
δημοσιεύονται
δηλώσεις
των
υπουργών
του
ΠΑΣΟΚ ότι τα Επιμελητήρια δεν
επιτελούν τον σκοπό τους. Στη συνέ
χεια παγώνει ο διάλογος. Και από
της επομένης ημέρας της κυβερνή
σεως, του ΠΑΣΟΚ, ψυχολογική πίε
ση προς τις διοικήσεις των Επιμελη
Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός
τηρίων για να μη προβληθούν από;
συνεχίζεται αμείωτος στον δημοσιοϋ
■τις εκλεγμένες διοικήσης τα προβλή
παλληλικό συνδικαλισμό επισημαίνω
ματα των τάξεων και να αποθαρρυν
σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ. Ακό
θούν τα διοικητικά συμβούλια για να
μη καταδικάζω τις μεθοδεύσας του
μη σκεφθούν να ζητήσουν ξανά την
υπουργού προεδρίας για τον στραγ
ψήφο των μελών.
γαλισμό των συνδικαλιστικών ελευ
Συστηματικά και προκλητικά η
θεριών.
κυβέρνηση αγνοεί τους φυσικούς
εκπροσώπους των παραγωγικών τά
Αναλυτικά η ανακοίνωση της
ξεων με καθολική κατάργηση του
διαλόγου και ενημέρωση και εκ των ΑΔΕΔΥ έχη ως εξής·
υστέρων για τις αποφάσεις με αιφνι
«Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο
διαστικό σύστημα και τετελεσμένα
γεγονότα. Αυτόκλητοι εκπρόσωποι κυβερνητικός παρεμβατισμός στον
ανυπάρκτων συλλόγων - σωματείων, δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλισμό.
ουσιαστικά κομματικά όργανα της Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση των
κυβερνήσεως, δημιουργήματα-, του τελευταίων μηνών, στην οποία,
παρελθόντος και του π ρ ό η Μ ν 1 δυστυχώς, ενεπλάκη, με πρωτοβου

νουν με σκανδαλώδη ενέργεια το
χρόνο των εκλογών επιδιώκοντας να
κερδίσουν τον χρόνο που ηναι απα
ραίτητος για να διαμορφώσουν τους
κομματικούς τους σχηματισμούς.
Και τελικά οι επιδιώξεις αποκαλύ
πτονται.
Ο σημερινός υπουργός εμπορίου
απροκάλυπτα δήλωσε ότι θα κάνη τις
τροποποιήσεις εκείνες που κρίνη
αναγκαίες για τις εκλογές των Επιμε
λητηρίων χωρίς να δεχθεί την παρα
μικρή συζήτηση από τους ίδιους τους
ενδιαφερομένους για τα εκλογικά
τους ζητήματα. Και οι τροποποιήσεις
έρχονται στα μέτρα της κυβερνήσεως
του ΠΑΣΟΚ.Μονοσταυρία, ενιαίο
ψηφοδέλτιο και συγχωνεύσεις κατη
γοριών με τρόπο που άσχετοι άνθρω
ποι να ψηφίζουν άγνωστους γι
αυτούς υποψηφίους. Και η ενέργεια
του υπουργού εμπορίου γίνεται πρα
ξικοπηματικά και Οντισυνταγματικά.
Με προεδρικό διάταγμα επιχειρώ να
τροποποιήση τον νόμο για την Επιμελητηριακή Νομοθεσία για τον

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλει
π ά λ ι την κ ν β έ ρ ν η σ η
λίες του κυβερνητικού συνδικαλι
σμού. και .η δικαιοσύνη, και την
καταβαλλόμενη εργώδη προσπάθεια
για την κατεδάφιση του οχυρού του
ελεύθερου συνδικαλισμού, το κύκλω
μα των δολίων ενεργωών και παρεμ
βάσεων ολοκληρώνεται και καρυφώνεται εν όψη της σημερινής δίκης
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με την"
οποία επιχειρείται η καθυπόταξη του
συνδικαλισμού στην κυβερνητική
κομματική βούληση, η απομάκρυνση
της εκλεγμένης διοικήσεως της ΑΔΕ
ΔΥ και ο διορισμός της διοικήσεως
από δουλικά και πηθήνια κυβερνητι
κά συνδικαλιστικά άτομα.

νητική παρέμβαση στο δημοσιοϋπαλ
ληλικό χώρο με στόχο την κατάλυση
των συνδικαλιστικών ελευθεριών
κατήγγειλε επανειλημμένα η ΑΔΕ
ΔΥ και προσπάθησε, με την ορθή
συνδικαλιστική ενημέρωση και την
επισήμανση των ολέθριων επιπτώ
σεων, που θα είχαν οι ανεπίτρεπτοι
κυβερνητικοί παρεμβατισμοί να αποτρέψη την κυβέρνηση από τον ολι
σθηρό κατήφορο στον οποίο οδηγείτο. Εις μάτην όμως, Κυριάρχησε και
κατίσχυσε, δυστυχώς, το πείσμα, η
δέσμευση και το τυφλό κομματικό
πάθος.

Την πρω τοφ ανή και απαράδεκτη
στα συνδικαλιστικά χρονικά κυβερ-

Η ακολουθηθεΐσα και συνεχιζό
μενη τακτική της κυβερνήσεως με
κπκεφαλής τον υπουργό ποπεδοίας
της κυβερνήσεως για την κατάργηση
των δημοκρατικών διαδικασιών και
τον στραγγαλισμό των συνδικαλιστι
κών ελευθεριών αποτελεί ανοιχτή
πρόκληση. Η δημοσιοϋπαλληλική
τάξη εξάντλησε τα περιθώρια αναμο
νής και για την προάσπιση των συν
δικαλιστικών ελευθεριών και την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων και
του κύρους της δημοσιοϋπαλληλικής
ιάξης. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθεί
την περαιτέρω λεηλάτηση των
δικαιωμάτων και την μετατροπή των
θέσεων της δημοσίας διοικήσεως σε
λάφυρα των «ημετέρων».
Είναι ανάγκη να αντιληφθούν,
έστω και την τελευταία στιγμή, οι
οπεύθυνοι ότι παίζουν ένα επικίνδυ
νο παιγνίδι που οδηγεί στην παρανο
μία και ανοίγει το δρόμο στο διχασμό
και τον όλεθρο».

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
σίζομεν και διαγράφομεν» και όχι
με τις δημοτικές εκλογές. Α λλ' εί
ναι πολύ περισσότερο ο συσ χετι
σμός της δυνάμεως τω ν κομμά
τω ν στο λαό, που έχει μεταβληθεί
σημαντικά με την ετυμηγορία της
17ης και της 24ης Ο κτω βρίου
1982 και που έχει συνθέσει μιά
νέα εικόνα τω ν πολιτικώ ν μας
πραγμάτων.
Τ ο θολοσοσιαλιστικό κίνημα,

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το ΜΑΟΙΙΡΙΙΑΧ έχουμε:

Με ένα

Τ

ΑΡΘΡΟ TOY I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΘΗΝΑΣ
που μας κυβερνάει α π' τον Ο κτώ
βριο του 1981, αναγκάσθηκε να
ανακαλύψει πολύ όψιμα ότι άλλο
οι βουλευτικς, άλλο οι ευρωβουλευτικές και ά λλο οι δημοτικές
κελογές, Και θα ειμασταν, ίσως
όλοι υποχρεω μένοι να συμφ ω νή
σουμε ω ς ένα σημείο μαζί του, αν
η δήλωση δεν γινό τα ν μετεκλογι
κά. Ό μ ω ς, το Π Α Σ Ο Κ δεν ήταν
εκείνο, που πολιτικοποίησε τις
δημοτικές εκλογές; Και αν τα
αποτελέσματα τους ήσαν διαφο
ρετικά, δεν θα είχε λησμονήσει

όλες αυτές τις λεπτές διακρίσεις,
που εκ των υστέρων μόνο προέβαλε; Εδώ, το κίνημα, χάνοντας
ψήφους, μίλησε για «πρασίνισμα»
τη ς Ελλάδος, για να συγκαλύψ ει
ακριβώς την πτώση του. Σκέπτε
ται κανείς ποια θριαμβολογία θο
είχε αναπτυχθεί, αν επαλήθευαν
οι κυβερνητικές προσδοκίες...

Οι τοπικές συνθήκες και η προ
σωπικότητα των υποψηφ{ων 5η.
Συνέχεια στην 3η

σμπάρο πολλά τρυγόνια!!1

ΜΑΟυΡΚΑΧ

άρ( 0 επαναστατικό χαλκούχο μυκητοκτόνο που καταπολεμά
° Τΰ Κορόνεο. μ ο νίλ ια , βακτήρια, κλαδοσπόριο, εξώασκο
ς •Ό δ α Κ ΙΝ ΙΕ Σ και Κ Ε Ρ Α Σ ΙΕ Σ

^A C UPRA X

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

"»τ
° μοναδικό μυκητοκτόνο που Θ ΕΡΑ Π Ε Υ ΕΙ παράλληλα
ΨΕγη<ί τροφοπενίες (ελλείψεις) Σ ΙΔ Η Ρ Ο Υ , Μ Α ΓΓ Α Ν ΙΟ Υ ,
Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ , Χ Α Λ Κ Ο Υ χάρις στα ιόντα τω ν παραπάνω
λείων που περιεχει.

κ,.

Συνέχεια στην 4η

MACUPRAX

εν<ι ράντισμα το φθινόπωρο λύνετε τα προβλήματα των
δένδρω ν σας

Πλεκτά RANNIA
και τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα LA FEMME
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ

MACUPRAX

Ιπποκράτους 19-Βέροια

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Η επανάσταση στην φαρμακολογία

^'K E C H N IE CHEMICALS S.A.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
κ. ΣΩΤΗΡΗ ΚΟΥΒΕΛΑ
Θλιβερή εντύπωση προκάλεσε στο
λαό της Θεσ/νίκης και γενικώτερα
της Μακεδονίας, η απουσία της
κυβερνήσεως από το μνημόσυνο ναι
την κατάθεση στεφάνών στη μνήμη
των Μακεδονομάχων, που έγινε την
Κυριακή 31 Οκτωβρίου στη συμ
πρωτεύουσα.
Είναι πράγματι ντροπή να εκδηλώ
νεται με τέτοιο τρόπο περιφρόνηση
στους ήρωες εκείνους που έχυσαν το
αίμα τους για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρα
τίας Σωτήρης Κούβελας κατέθεσε
χθες την ακόλουθη ερώτηση για τους
υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως,
Συγκοινωνιών, Βορείου Ελλάδος και
τον υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων:
«Από τις κορυφαίες εκδήλωσης
του εορταστικού 4ήμερου των εθνι
κών επετείων στην πόλη μας ήταν το
επίσημο μνημόσυνο και οι καταθέ
σεις στεφάνων στη μνήμη των Μακε
δονομάχων την Κυριακή 31 Οκτω

βρίου. Πλήθος Λαού και νεολαίας
παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις. Το
χαρακτηριστικό και παράδοξο ήταν η
απουσία της κυβερνητικής πλευράς
και συγκεκριμένα: α) από το τρία μέλη της κυβερνήσεως (υπουργοί
Συγκοινωνιών και Βορείου Ελλάδος
κπι υφυπουργός Παιδείας) που βρί
σκονται κάθε Σαββατοκύριακο στην
Θεσσαλονίκη
δεν
παρευρέθηκε
κάνης, β) Από τους επτά κυβερνη-ικούς βουλευτές της Θεσσαλονίκης
κανένας δεν ήιαν παρών, γ) Δεν
κατετέθη καν στεφάνι εκ μέρους της
κυβερνήσεως.
Σημαώνυυμε ότι κοι πέρυσι παρα
τηρήθηκε όμοια απουσία από ανάλο
γη εκδήλωση. Το γεγονός γίνεται πιο
χτυπητό αν ληφθεί υπ' όψη ότι τόσο
οι κυβερνητικοί βουλευτές οου και οι
υπουργοί προθυμότατα πλαισιώνουν
πολλές φορές ασήμαντες εκδηλώσεις
είτε για να τις ενιαχύαουν είτε για να
έλθουν σε επαφή με τους σπαοιν..
τους.
Ό ταν περιφρονούνται ή υποβαθιά
Συνέχεια στην 4η

Οι εκλογές των
Συνεταιρισμών
Η αποφααις ελήφθη.
Η κυβέρνηση απεφάαιοε καινούργιες εκλογές πριν ακόμα
λήξουν οι θητείες των παλαιών Συμβουλίων.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την απόφαση αυτή.
Σε λίγες μέρες ανοίγουν οι Συνεταιριστικές κάλχες.
Πριν ξεκινήσουμε για την ψηφοφορία να αναλογιατούμε τι;
ζητούμε, τί; μας προσφέρει και Π οφείλουμε στο συνεταιριστικό
κίνημα.
Ζητούμε οι καινούργιες διοικήσεις να δουλέψουν για το κοινο
τγροτικό συμφέρον, που επιτυγχάνεται με τις ικανότητες των
διοικούντων και την ακομάτιατη πολιτική των.
•

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ:
Λέκη
“ μερες, ύστερα απ' το
το!ν ^ νύρο τω ν δημοτικώ ν και
ΐι.ί1((ιΤι>' <')ν εκλογών, το πολιτικό
ΐφς ελει αλλάξει στην χώρα
ι>ΐ,^4εν είναι τόσο ο συσχετιΙφν ΤΓ'ί δυνάμεως τω ν κομμά® °υλή, που έχει μετα' Ί μείωση της κοινοβου^
δυνάμεως του Π Α ΣΟ Κ
η ι ^ α ι βασικοί με τη δημοκρα
“
νοοτροπία του «αποφα-

οποίο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σαν αντι
πολίτευση ζήτησε να ψηφισθη μέσα
στη Βουλή. Τα Επιμελητήρια αντεδρασαν. Και η αντίδραση δεν αφορά
τον χώρο των αστικών κέντρων.
Αλλά έρχεται από όλη την Ελλάδα.
Αλλά οι υρμόδιοι υπουργοί αγνοούν
κάθε δημοκρατική διαδικασία. Γιατί
αν ακούσουν τις απόψης των εκλεγ
μένων διοικήσεων θα βρεθούν στην
δύσκολη θέση να μην μπορούν να
δικαιολογήσουν πς πράξης τους.
Και οι πράξης τους είναι να διορί
σουν ουσιαστικά στις διοικήσης των
Επιμελητηρίων τα πρόσωπα εκείνα
που δεν θα αντιδρούν, δεν θα διαμαρ
τύρονται. δεν θα προβάλουν αιτήμα
τα της βιοτεχνίας. Και έτσι
πιστεύουν ότι θα εξασφαλίσουν κοι
νωνική ηρεμία και αποδοχή του
Μαρξισμού. Γιατί νομίζουν ότι μπο
ρούν να μετατρέψουν τα Επιμελητή
ρια σε κυβερνητικά υποκαταστήματα.
Να κάνουν δηλαδή εκείνο που είναι
τελείως αντίθετο με οποιαδήποτε
φιλελεύθερη χώρα όχι μόνο της

Περιφρόνησε τους
Μακεδονομάχους
η Κυβέρνηση

Νυχτικά - Ρόμπες - Πυτζάμες

Η Φιλαρμονική
σε πλατείες
της Βέροιας
Η Φιλαρμονική του Δήμου
Βέροιας άρχισε τις υπαίθριες συναυ
λίες σε πλατείες.
Ή δη την περασμένη Κυριακή
ψυχαγώγησε τους κατοίκους της
Βέροιας στην πλατη'α Εληάς και
όπως μας πληροφόρησε ο πρόεδρος
της Μουσικής Σχολής του Δήμου κ.
Δημ. Κασαμπαλής οι συναυλίες θα
συνεχιστούν κάθε Κυριακή εναλλάξ
στις πλατείες Εληάς και Ωρολογίου.

Αύξηση 36,50%
στις εργασίες
Γης «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ*
Α.Α.Ε.
Αύξηση 36,50% σημείωσε η
παρογωγή
ασφαλίστρων
της
•ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
Ανωνύμου
Ασφαλιοτικής Εταιρίας, που είναι η
πρώτη με έδρα την Θεσσαλονίκη
κατά το εννεάμηνο Ιανουάριου
Σεπτεμβρίου 1982. σε σχέση μ' αοτό
ιου 1981.
Συγκεκριμένα η . παραγωγή to
διάστημα αυτό too 1982 ανήλθε σε
δραχμές 200.906.964 Ιναε-ΤΙ 5ρυ·
χμών 147.174.027 τπυ 1981.
Εξ άλλου η παραγωγή ασφαλί
στρων τον μήνα Σεπτέμβριο σημείω
σε αύξηση 46,76% έναντι του
Σεπτεμβρίου του 1981.

Μ ας προσφέρει την δύναμη να προωθούμαι τα
αγροτικά προϊόντα μαζικά σ τις καλύτερες δυ να 
τές τιμές και μας απαλλάσει από την εκμετάλλκυ
ση των μεσαζόντων.
•
Ο φείλουμε να προχω ρήσουμε συνεπώ ς στις
εκλογές με σύνεση, περίσκεψη, και ιδιαίτερη
προσοχή.
V Γι’ αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους Σ υνεταιρι
σμένους αγρότες να σταθούν υπεράνω κομματι
κών σκοπιμοτήτω νστις εκλογές και να ψηφίσουν
στις διοικήσεις τω ν τους ικανότερους και αυτούς
που θέτουν υπεράνω όλω ν το συνεταιριστικό
συμφέρον και ό χι το συμφέρον του κόμματος
στο οποίο ανήκει ο καθένας.
•
Τα αγροτικά προϊόντα δεν πρέπει να περνούν
πολιτικό χρώμα. Είναι ιδρώ τας και μ όχθος ζυμω 
μένος με γή , είναι καρπός σκληρής δουλείας, εί
ναι η επιβίωση της ταλαίπω ρης α γρ ο η ά ς. το
ψωμί τω ν παιδιώ ν μας αλλά και η σπονδυλική
στήλη της εθνικής μας οικονομίας.
ΓΓ αυτό στις εκλογές τω ν συνεταιρισμών με την δύναμη
της ψήφου μας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τους άγνω στους
πολιτικάντηδες και εκπροσώ πους των κομμάτων να μπούν στις
διοικήσεις.
IIρέπει να προσπαθήσουμε και να βοηθήσουμε τους δραστή
ριους και ακομάτιστους αγρότες. Ρίξτε λοιπόν την ψήφο σας
στους ικανούς και να είστε βέβαιοι πως η συνεταιριστική ιδέα
θα ανέβη ψηλά, ψηλότερα από κάθ κομματική σκοπιμότητα και
ιδεολογία για να μπορεί αδέσμευτη, να δουλέψει για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα
οικονομικά συμφέροντα της αγροτιάς και μόνον τη ς αγροτιάς.

Λ Α ΖΑ Ρ Ο Σ ΘΕΟΑΩΡΙΑΗΣ
Πρόεδρος Ενώαεως
Γεωργ. Συν/ορών Αλεξανδρείας

Ο τελικός του
πανελλήνιου
πρωταθλήματος
χορού DISCO
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
στη DISCO

ΖΑΝΝΑ

Από τα 8 ζευγάρια που επελέγησαν
στους προκριματικούς

ΤΟ Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ
που θα εκπροσωπήσει το Νομό μας

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΗ DISCO «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ*
Τα έπαθλα του Πανελλήνιου
Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ 500.000 δρχ.
και μία εβδομάδα στο Λονδίνο
2ο ΖΕΥΓΑΡΙ 200.000 δρχ.
3ο ΖΕΥΓΑΡΙ 50.000 δρχ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ DISCO ΖΑΝΝΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Σημ. Απαγορεύεται η είσοδος
άνευ Ντάμας

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Πέμπτη 4 Νοεμβό·^

«ΛΑΟΣ*

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

1 2 3 4 5 4 7 8 9

7. Πρώτα κόβεται κι ύστερα... μοιρά
ζεται (γεν.).
8. Ανδρικού ονόματος το χαϊδευτι
κό, με άρθρο.
9. Προτρέπει — Των ασυρματιστών
το... τέλος (ξενικά).
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χωρίς καύσιμο δεν , πετούν.
2.
' Ενα τραπουλόχαρτο.
3. Μιά εποχή της καθαρεύουσας —
Ξενική ονομασία.
4. Η γραφή του 57 —Το μεγαλύτερο
στη Βέροια είναι το Νοσοκομείο.
5. Παίρνουν και τέτοιο οι αθλητές
που νικούν.
6. Αρχικά εταιριών — Επιφώνημα
της γαλαρίας.

Ι.Έ ν α ς γνωστός... αγώνας του · Γέ
ρου της Δημοκρατίας*.
2* Ξυλουργού δημιούργημα είναι
αυτή.
3. Μυθικός ήρωας της Ελευσίνας —
Εκφράζεται από μίσος (καθ.).
4. Αυτοκινήτων μάρκα —Στη γενική
μιά πράξη που διώκεται από το
Νόμο.
5. Λέξη που χρησιμοποιείται και για
το χρυσάφι.
6. Ανθρώπινη ασθένεια (γεν.).
7. Αυτά, δεν προσφέρουν ευχάριστη
ση - Ξενική αγάπη.
8. Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος.
9. Δεν χαρακτηρίζονται από τεμπε
λιά, αυτά (αντίστροφα και στην
κσθαρ.) — Ξενικός τίτλος ευγέ
νειας.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ 2. ΑΝΑΝ1ΑΣ - ΥΚ 3. ΠΕΛΕ - TAYPC
4. ΑΤΑΚΤΟΣ - ΚΥ 5. ΓΑΜΑ 6. ΑΘΝΕ - ΟΣΑ 7. ΣΟΡΕ
ΤΚΙ 8. Σ1ΝΑ - ΔΗΛΑ 9. ΩΜΑ - ΗΜΑΘΙΑ 10. ΜΗ - Π ί
- ΣΗΟΡ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΠΑΓΟΣ - ΩΜ 2. ΑΝΕΤΑ - ΟΣΜΗ 3. ΠΑΛΑΜΑΡΙΑ
4. ΑΝΕΚΑΘΕΝ 5, ΤΙ - ΝΤΑΗΣ 6. ΖΑΤΟΠΕΚ 7. ΙΣΑΣ ΙΔΑΣ 8. ΙΟ - ΗΘΗ 9. ΟΥΡΚ - ΣΑΛΙΟ 10. ΣΚΟΥΠΑ ΑΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗ1

Q 3E 53E 3
Π ΕΜ Π ΤΗ , 4

Π ΕΜ Π ΤΗ , 4

>

6.45 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΗ
0.00 ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
6.0 5 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
•.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6.55 ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.15 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΟ
7.40 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
• 16 ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ
• 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.5 0 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ·
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

500
5.30
« .0 0
0 .1 6
6 .3 0
700
700
•3 0
•0 0
• 30
IODO

ΑΝΘΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟ
ΤΟΝ ΜΑΣ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΑΝΘΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΟΠΑ
ΚΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΕΝΟΙ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ

11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
tSOQ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΡΕΛΑ
Ο Μπέρναρ Σώ απε:
- Υπάρχουν τρελοί παντού, ακόμα
και στα τρελοκομεία.

ΧΡΗΙΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
22.222

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22.505
125
25.749
24.444
22.233
26.444

ΝΑΟΥΣΗΣ
22.199

ΙΙιιροσβεοτικη
Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
O .I.F. (σταθμός)

22 200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροαβκπική
Α.Ε.Η. (βλάβες)
LK.A. («put βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.61*
23.364
23.376
100
121
199

Η ΑΤΥΧΙΑ
' Ενας σύζυγος διηγείται σε φιλικό
του κύκλο τα παθήματα του:
— Τΐ ατυχία, φίλοι μου. τι ατυΑ
Φαντασθείτε ότι η γυναίκα μου κατε
βαίνοντας από το λεωφορείο γλί
στρησε σε μια πορΐοκαλόφλυυόα και
έπεσε. Τη σηκώνουν και την πηγαί
νουν στο πρώτο μαγαζί που βρέθηκε
μπροστά τους. Αυτό μου στοίχισε
12.000 δραχμές.
— Γιατροί: Φάρμακα; Νοσοκομείο;
Καθόλου. Δεν έπαθε τίποτα. Αλλά
το μαγαζί που τη βάλανε ήταν μιά
μπουτίκ...

ΒΙΟ - τεχνική:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑΣ
Οι βιομηχανικοί κύκλοι, οι ερευ
νητές της αγοράς και οι ειδικοί συμ
φωνούν ότι το μέλλον και μάλιστα το
απώτερο μέχρι τα τέλη του 2 1ου αιώ
να. ανήκει στην ιο τεχνική δηλαδή
στην τεχνική αξιοποίηση και κατ'
επέκταση οικονομική εκμετάλλευση
διαφόρων μικροοργανισμών. Ένα
ειδικό ιαπωνικό περιοδικό υπολόγισε
πρόσφατα, πως η πώληση «βιο τεχνικά» παραχθέντων προϊόντων θα
χίλιαπλασιασθεί και θα φτάσει μέσα
σε δέκα μόλις χρόνια από 25 εκατομ
μύρια δολλάρια το 1980 στα 25...
δισεκατομμύρια. Αλλά προγνωστικά
- εδώ οι αριθμοί διαφέρουν εντυπω
σιακά - μιλούν για αύξηση από 500
εκατομμύρια δολλάρια (το 1980) σε
500 δισεκατομμύρια το έτος 2.000.
Θετικές θα είναι βέβαια οι επιπτώσεις
της εξελίξεως αυτής και για την βιο
μηχανία μηχανημάτων, που θα κλη
θεί να παραδώσει τις απ·αραίτητες
για την παραγωγή «βιο τεχνικών»
προϊόντων εργαλειομηχανές. Φυσικά
τα εν λόγω μηχανήματα δεν θα συνίστανται πιά σε χάλκινα καζάνια που
βλέπουμε ακόμα στα διάφορα ζυθο
ποιεία αλλά σε ιδιαίτερα πολύπλοκα
συστήματα με ηλεκτρονικό χειρισμό.
Στον τομέα της βιοτεχνικής ανήκουν
όλες οι τεχνικές και διαδικασίες, στις
οποίες γίνεται χρήση μικροοργανι
σμών, ιών, βακτηριδίων και μυκήτων
αλλά και μεμονωμένων ζωΙκών ή
φυτικών κυττάρων, με σκοπό την
•εξασφάλιση» και αξιοποίηση των
προϊόντων μεταβολισμού τους. Πρώ
τος ο κλάδος της φαρμακοβιομηχα
νίας, από την εποχή της παραγωγής
της πενικιλίνης και μετά, απόκτησε
την μεγαλύτερη πείρα στον τομέπ της

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με τϊ
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/1982, ότι:
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ελένης
το γένος Ζώγου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
τεχνίτης μοτοπ/των και η ΠΑΡΘΕ
ΝΑ ΒΟΡΠΑΖΙΔΟΥ του Χρίστου
και της Σοφίας το γένος Τουτουντζί
δη που γεννήθηκε και κατοικεί στο
Διαβατό
Ημαθίας επαγγέλματος
οικοκυρό πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αναλήψεως Βέροιας.

Για να θυμάστε τις
ομορψώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

βιοτεχνικής. Βιο · τεχνικές μεθόδους
χρησιμοποιούν σήμερα ζυθοποιεία
και τυροκομεία. Σημειωτέου ότι, οι
βιομηχανικές δυνατότητες του κλά
δου ξεκινάν, όπως αναφέρει το ειδικό
οικονομικό περιοδικό «Ετάζ» του
Μονάχου, από τη Βραζιλία, όπου ως
γνωστόν η αλκόλη χρησιμοποιείται
σαν υποκατάστατο της βενζίνης και
φθάνει μέχρι την ευρέως διαδεδομένε
τεχνική προστασίας του περιβάλλον
τος με τη βοήθεια απορριμμάτων.
Μεγάλες είναι και οι ελπίδες του
ιατρικού κόσμου, ότι σύντομα θα
μπορέσουν, χρησιμοποιώντας την
βιο - τεχνική και το πασίγνωστο
ιντερφερόν, να καταπολεμήσουν απο
τελεσματικά τόσο τον καρκίνο όσο
και άλλες αρρώστειες προκαλούμενες
από ιούς. Εξ άλλου οι γεωλόγοι και
μεταλλειολόγοι αναζητούν φλέβες με
μικροοργανισμούς, που με τη μεσο
λάβησή τους γίνεται ευκολώτερη η
επεξεργασία του άνθρακα και τοι
πετρελαίου και η αναζήτηση νέωι
χημικών ενώσεων. Μέχρι σήμερα οι
ειδικοί έχουν ανακαλύψει, εφαρμό
ζοντας βιο - τεχνικές διαδικασίες,
περισσότερες από 50.000 τέτοιες
ενώσεις, που όμως ελάχιστες είναι
χρησιμοποιήσιμες λόγω του υψηλού
τους κόστους. Την διαπίστωση αυτή
έκανε τελευταία και ο καθηγητής
εφαρμοσμένης βιολογίας του πανεπι
στημίου του Κάρντιγ, 'Αλαν Μπούλ,
που είπε ότι «πολλές από τις επιτυ
χίες μας στα εργαστήρια δεν μπορούν
να εφαρμοσθούν στην πράξη για λό
γους οικονομικούς». Ο καθηγητής
εξέφρασε την άποψη, ότι οι μικροβιο
λόγοι θα έπρεπε να συνεργασθούν
ττενώτιρα με τους τεχνικούς για να
πορέσουν να μετουσιώοουν σε πράη αυτό που «πραγματικά είναι υλοτήσιμο». Ουσιαστικά τρεις είναι οι
ι ισικές ύλες της χημείας που παίξ ον σήμερα σπουδαίο ρόλο και που
μ ορούν να παραχθούν οικονομικά
μ μεθόδους βιο - τεχνικές: τα ακρυλι ά οξέα για την παραγωγή ακρυλι
κά ι πλαστικών υλών, η αιθυλική
αλί οόλη και το αιθυνέλαιο σαν διαλιη κά, σαν καύσιμα καθώς επίσης
και για διάφορες άλλες συνθέσεις
πλωτικών υλών και, τίλος, το οξικό
οξύ. Εκεί όμως όπου η δύναμη της
βιο - τεχνικής αποδεικνύεται απαρά
μιλλη είναι ένα πλήθος πολύπλοκων
χημικών ενώσεων, που δεν θα μπο
ρούσαν ποτέ να παραχθούν σε αξιό
λογες ποσότητες δίχως την βοήθειε
των μικροοργανισμών. Περισσότερι
από 95% όλων των αντιβιοτικών,
όπως π.χ, η πενικιλίνη και η στρεπτοιιυκίνη, παοόνονται απ' ευθείαε από
μύκητες. Εδώ. ωστόσο, προηγήθηκαν
εργαστηριακές προσπάθειες και πει
ράματα πολλών ετών. Ένας από τους
βασικώτερους στόχοος της βιο -

τεχνικής είναι σήμερα η φθηνή παρα
γωγή του ντερφερόν που όπως προαναφέρθηκε καταπολεμά τον καρκίνο
και διάφορους άλλους τύπους ιών.
Στην περίπτωση αυτή όμως δεν αρκεί
να αναζητηθοόν ανάμεσα σε εκατον
τάδες χιλιάδες μικροοργανισμούς
εκείνοι, από τους οποίους θα ήταν
δυνατόν να ληφθεί η ουσία σε επαρ
κείς ποσότητες. Με τέτοιου είδους
τεχνικές δεν βγαίνει τίποτα, γιατί μό
νον ζωντανά κύτταρα εμπεριέχουν
την βιολογική διαδικασία παραγωγής
και μόνο γεννετικές τεχνικές διαδικα
σίες είναι σε θέση να βγάλουν από το
κύτταρο τον μηχανισμό αναπαραγω
γής και να τον μεταφέρουν σε μιρ
»οργανισμούς, που η καλλιέργεια
τους είναι ευκολώτερη. Μόνο κατ'
αυτόν τον τρόπο π.χ. θα καταστεί
δυνατή η παραγωγή μεγάλων^ και
κατ’ επέκταση, φθηνών ποσοτήτων
ιντερφερόν. Η ευρύτητα της βιο τεχνικής δεν μπορεί να καλυφθεί με
το σήμερα υφιστάμενο δυναμικό των
ερευνητών. Γι αυτό π.χ. η μεγάλη
γερμανική βιομηχανιά ΧΑΙΧΣΤ έγι
νε με 50 εκατομμύρια δολλάρια μέτο
χος στο Γενικό Νοσοκομείο της
Μασαχουσέτης, για να μπορεί να έχει
στην διάθεσή της τα αποτελέσματα
των μικρογεννετικών ερευνών που
πραγματοποιούνται εκεί Και στις
ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως
λείπουν σήμερα ακόμα 7.000 ειδικοί
επιστήμονες. Το τι πετυχαίνει η βιο
τεχνική γίνεται αντιληπτό με δύο
παραδείγματα. Καυσαέρια με περιε
κτικότητα φενόλης που προέρχονται
από την καύση τοο άνθρακα, μπο
ρούν να καθαρισθούν με φίλτρα
βακτηριδίων. Προς τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται τα βακτηρίδια
«ψευδομονάς» που «επικολλούνται»
στα κεραμικά φίλτρα. Εξ άλλου Ιά
πωνες βιο - τεχνικοί εξάγουν από την
θάλασσα... ουράνιο. Διαπίστωσαν,
δηλαδή, ότι ένα είδος από φύκια, η
χλωρέλλα ή στρεπτομύκης, είναι σε
θέση να φιλτράρουν άλατα του ουρα
νίου και να τα αποθηκεύσουν στα
κύτταρά τους. Έτσι από κάθε γραμ
μάριο μικροοργανισμών βγάζουν τώ
ρα 0,16 ως 0,3 του γραμμαρίου άλα
τα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Τον κ. Δημήτριοα Μανωλάκη
για τη δωρεά των 5.000 δραχμών, εις
μνήμην της μητέρας τους Αριάδνης.
2) Την κ. Φρόσω Παρναβέλα και
τα παιδιά της Ιωάννη και Αθανάσιο,
για τη δωρεά των 5.000 δραχμών, εις
μνήμην του συζύγου και πατέρα τους
Γεωργίου.
Εκ του Γηροκομείου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Σαν σήμερα
1821 Έναρξη νέας πολιορκίας της Ακρο
πόλεως από τους Έλληνες.
1912 Από άγημα του στόλου καταλήφθη
κε η Ικαρία και υψώθηκε η ελληνι
κή σημαία.
1940 Απο ιταλικά αεροσκάφη βομβαρδί
στηκαν το Μέτσοβο, πολλές γέφυ
ρες, ο Βόλος, ο Πειραιάς κ.α. Καταρίφθηκαν 3 αεροσκάφη.
1944 Τελειώνει η εκκένωση της Ελλάδος
από τους Γερμανούς.
1980 Ο πρώην ηθοποιός του Χόλλυγουντ Ρόναλντ Ρήγκαν εκλέχτηκε
οαν ο 40ός Πρόεδρος των ΗΠΑ.
1981 Αναβλήθηκε, ύστερα από ξαφνική
κακοκαιρία και από ανωμαλία που
σημειώθηκε στη διαδικασία της
μηχανογραφικής
αντίστροφης
μετρήσεως, το δεύτερο ταξίδι στο
διάστημα του διαστημικού λεωφο
ρείου «Κολούμπια».

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτις-Εχδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης-Ο Π·5ΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΧΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΛΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
Μητροπολεως 72
Τηλ. 23.137 - 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 1500
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
δρχ. 3000
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ.-Τραπεζών
δρχ. 4000
Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

Νέος ή νέα για να εργασθεί για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία.
Μισθός ικανοποιητικός
Πληρ. τηλ. 0331/23.137.

Σε μιά συγκέντρωση, κάποιος
που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
του λέει σε μιά κυρία:
- Εδώ κι ένα χρόνο, γράφω κάθε
μου σκέψη σε ένα σημιωματάριο που
έχω πάντα μαζί μουΙ
Περίφημη ιδέα! Θαυμάζει η κυρία.
Σίγουρα, ως τώρα θα έχετε γράψει
μιά ολόκληρη σελίδα!
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Δύο γιατροί έχουν μαλώσει και
απειλεί ο ένας τον άλλο.
- Απαιτώ να μονομαχήσουμε μέχρι
θανάτου, λέει ο ένας ο πιό θυμωμέ
νος.
Κάποιος φίλος που παρευρίσκεται προτείνει στους γιατρούς:
Δεν ανταλλάσετε καλύτερα δύο
συνταγές;

• Δεν είναι εύκολος ο ορισμός
του «επιστήμονα». Αλλά ακόμη πιό
δύσκολος είναι ο καθορισμός του
«πνευματικού ανθρώπου». Ιδιαίτερα
μάλιστα του τελευταίου που το επίπε
δό του εξαρτάται και καθορίζεται
πολύ περισσότερο από τη στάθμη της
ομάδας που μέχρι πριν από λίγα χρό
νια ανήκε ο δάσκαλος του χωριού.
Σήμερα δεν πρόκειται για το ίδιο
πράγμα, χωρίς να σημαίνει, ότι ένας
δάσκαλος δεν μπορεί να είναι και
ένας εξαιρετικός πνευματικός άνθρω
πος. 'Οσο πιό χαμηλό είναι το επίπε
δο της ομάδας, τόσο πιό μεγαλύτερη
είναι και η σύγχυση γύρω από τη θέ-

ση και το ρόλο τοο
ανθρώπου. Στην περίπτωσή
στήμονα, το πρόβλημά θ'® ,
στερο. Μπορεί στα "εΡ'ΑΪ',
πλαίσιιι της δικής μας κ ο υ ^
στήμονας να θεωρείται ο
ειδικεύθηκε σε ένα ανώ« 10 ,
δευτικό ίδρυμα, ενώ σε αλλί ,
μένες χώρες να αναγνώριζε1®^
αυτός που χρησιμοποιεί
που αποκόμισε από τις σί<">*
για να καταπιαστεί σοβαΡ0
τελεσματικά με την έρευνα ^
μιά και στην άλλη περί«™*%,
δήποτε ερμηνεία και “ν
όρο. υπάρχει πάντα κάτι
ρώνει και ξεχωρίζει τον
από τους ημιμαθείς: το
^
υπάρχει κάτι ανάλογο ν α 511¿ι
ματικό άνθρωπο. Κανένα 5
εκπαιδευτικά ιδρύματα δΟω
πνευματικούς ανθρώπους-1
μόνο την ώθηση. Ο πνειψ®^ \
θρωπος, ιδιαίτερα στη I* ,
αποκτά τις γνώσεις του. 7
πληρώνει, μόνος του. με Γ7°'<
κρίση και τύχη. Και μολ0" * ,
σεις του δεν έχουν την ιΜΡ1^
ένα ειδικό τομέα, όπως ι*® ;
αγκαλιάζοι* ,
επιστήμονα,
περισσότερους από ένα
ενο
αποτέλεσμα να κτηθούν Τ'7'
και πληρέστερες γνώσεις Υ"Λ
ρηση της ζωής και του
Φ Νεαρή Ισπανίδα 7*·,
μαιευτήριο της πόλης
'
Ανδαλουσίας ένα βρέφ°(. ^
κεφάλια αλλά φυσιολογι*? ^
κατά το υπόλοιπο σώμα· * ^
πέθανε μερικά λεπτά της
τον τοκετό. Οι γιατροί τ0“ ,μείου απέφυγαν να ανακοο
όνομα της μητέρας.
Το νεογνό ήταν θηλιύ™^
νήθηκε προώρως και Ρε *
τομή. Η κατάσταση της
ικανοποιητική.
^
Φ Περισσότερα από 3*"^
πέθαναν από το καλοκαίρ* ^
έως σήμερα, σε πέντε *8°
τρικές κλινικές λόγω της ^
μεταχειρίσεώς τους και ι®ν_Άι
συνθηκών διαβιώσεως.
ι
μερίδα του Σικάγου. Π
τους ασθενείς πέθανα ο*0
ιατρικής περιθάλψεως.

Βενζινά60
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κ,άραγιάννης Χ ρ ^ ί ;
θ εσ /νίκ η ς 92 τηλ. 23

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης ΔημήτΡ'^1.
Κυρίτση 1 τηλ- 227 -

ΣΤΗΝ AAE3ANAPf^
Δρίζης Αθανάσιο?
τηλ. 23687

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧί*1;
Κ α τό γλο υ Κ ων/τ'Χ

ΜΕΚΑΤ
.0

Μ ΕΛ ΕΤΕΣ-ΕΠ ΙΒΛ ΕΨ ΕΙΣ-Κ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥ ^
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 3982 στην εκκλησία Αγ.
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
φυχής του προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ
Και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
ντι · ντύσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος τα τέκνο
οι λοιποί συγγενείς
• Λιξιωση στο σπίτι Βενιζέλου 86.
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Γνωστοποιεί στην πελατεία τη ς ότι: λόγω τη ς χειμερινής περίοδο
ίο κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρω ϊ σερβίροντας:
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(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
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Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της 1
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά
^
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα Κ01
συνεργεία.
Λ
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΉ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (*·Χ.'4
ZINA, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Η ^
ΛΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ρ
110.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
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ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 62.333-62*¡of
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ
Σ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ Α,Λ
ΣΑΣ

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων (
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑ'

έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟ^

ΜΑΖΙ
Λ
Μ ΗΧΑΝΟΓΡΑΦ Ώ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μητροπόλεως 72-Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

Πίμητη 4 Νοεμβρίου 1982
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Σχετικά με δημοσιεύματα εφημερίδας

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΣΙΟΣ:

Είναι όλα ψέματα
Δημοσιεύθηκε σε χθεσινό
‘Μ λ ο ημερήσιας εφημερίδας της
“^ /ν ίκ η ς ¿να μικρό άρθρο σχεμε τον Δ ημήτρη Γ κέσιο. Σ'
το ούτε λίγο ούτε πολύ ο συνα,ίττ1ζ τ°ι> (επειδή τυχαίνει να είV®1 συνεργάτης και εκείνης της
^Ημερίδας, υπεύθυνα λέω ότι
ήμουν εγώ ο συντάκτης του.
β
ουτάς που επιμελείται την
Εθνική, ένας άνθρω πος άσχεζ βε την Βέροια) έριχνε λάσπη
το πρόσωπο του σέντερ φόρ της
*, αο,λισσιις»
αφήνοντας
να
•^οηθει με τα γραφόμενα του ότι
/■*·' ν" πά ρα μεταγραφή από
; ην °μάδο του σε άλλη ομάδα, ή
• ν ΛηΡ«μι.·ίνει σ' αυτήν να πάρει
ν° ΧΡΊματικό ποσόν.
Φανερό ήταν να χολωθεί από
0"ΐα τα δημοσιεύματα ο Γκέσιος
οποίος πέρασε χθες το απόγευ“ Ί® την εφημερίδα μας και
. ^ δήλωσε τα εξής για την απο™,(ΐσταση της αλήθειας:
“Εε μιά προπόνηση της προ^ΙΧίομένης εβδομάδας ο συμπαί.'Ιτ'· 0°υ (αντίπαλος στο διπλό)
^ εσ ε με δύναμη επάναι μου με
ΤΤοτέλεαμα οι
σκάρες των
Τπουτσιών του να αποτυπωθού
διΙΚτολιί μου (ποδιού). Κατό' αυΐυύ επισκέφθηκα στην
•πι/νϊκη ιον τραυματιολόγο κ.
α”Ρ'δη ο οποίος μου είπε ότι εί1Ενος μικρός τραυματισμός και
Φου μκ ¿δώσε μιά θεραπευτική
^“Υή μου είπε ότι μπορώ να
«απ ω στον αγώνα της ΑλεξανΡουπόλεως αφού όμως μου γίνν πιύ μπροστά δύο ενέσεις,
β .Ρ“7ματι πήγα στην ΑλεξανΡ°υπολη και πριν από τον αγώέκανα δύο ενέσεις. Ό τ α ν όμως
τ| αυνέχεια μπήκα στον αγωνι^ι,κό χώρο μαζί με τον κ. Γαϊτά. νϋ δοκιμάσω το πόδι μου, οι
0ν°ι που ένοιωθα ήταν εντονώ' “τυι πραγμα που με ανάγκασι
κείνω εκτός ΙΙά δ ο ς.
Μετά από αυτό μιά και οι πό
.° '.Ττ1ν επόμενη εβδομάδα συνεκ'ζόταν επισκέφθηκα και πάλι
, ν *■ Μ αυρίδη ο οπ οίος μου είπε
Τι °ε πολλές παρόμοιες περιπτώ11Ε,ς θ αποθεραπεία είναι αρκετά
μα<Ρόχρονη.
Η επιθυμία μου όμω ς να γίνω
όσο το δυνατόν γρηγορώτεκαι οι σκέψεις μήπω ς η διά<0ΙΤΠ του κ. Μ αυρίδη. δεν ήταν

σήμερα προπονήσεις ο
Καλτσάς, ο οποίος τραυίρ. α°Ίκε αΒ προπόνηση της
εβδομάδας (θλάση
° Ανδρέας μέχρι οή0ί#
^ο βλήθ ηκ ε σε εντατική
ιο„ **α · “λλά μάλλον είναι αδύθτ,;(
°υμμετοχή του έστω και
αη°οτολή για τον Λαγκαδά.

Μ ΙΚ ΡΕΣ
Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
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«Ό λα είναι ψέμματα. θ έλω να με πιστέψουν όλοι ότι είμαι τραυμα
τίας». Τονίζει ο Λημήτρης Γ κέσιος που στο κλισέ μας διακρίνεται σε
μιά από τις γνωστές επελάσεις σε περσινό αγώνα της ομάδος του.
σΐυστή. την περασμένη Δευτέρα
και με τη ν σύμφωνο γνώ μη του κ.
Γιιϊτάνου επισκέφθηκα τον ιατρό
του Π ΑΟΚ κ. Γιγή. ο οποίος διάγνω σε ότι και ο κ. Μ αυρίδης, ενώ
παράλληλιι μου είπε να φορέσω
ένα πλαστικό πέλμα στο πα πού
τσι του τραυματισμένου ποδιού
ώστε να μην πονώ στο περπάτη
μα και παράλληλα να συνεχϊσω
την θεραπεία στο φυσισθεραπευτήριο του σ υλλόγου μας πράγμα
που γίνεται. Α ξίζει εδώ να αναφέ
ρω ότι όπω ς μου είπε ο κ. Γιγής
παρόμοια πάθηση είχαν και οι
διεθνείς του Π Α Ο Κ Κ ούδας και
Κ ωστίκος οι οποίοι έμαιναν μή
νες έξω από τα γήπεδα.
Για τους κακόπιστους, γι
αυτούς δηλαδή που αμφιβάλουν
εάν είμαι τραυματίας ή όχι ένα
έχω να πώ. Είναι δυνατόν ένας
υγιής να κάνει δύο τόσο επίπονες
ενέσεις στα καλά του καθουμέ
νου, όπω ς εγώ στην Α λεξανδρού
πολη;
Ό σ ο για τα δημοσιευθέντα
στην ίδια εφημερίδα τη ς Θ εσ/νίκης Οτι θα ζητήσω τον Δεκέμβριο
μεταγραφή στον Πανσερραϊκό
δ ιό η άρεσα ιδιαίτερα στα δύο
φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού
με την Σερραϊκή ομάδα κ. Μανώλωφ, λέω τούτο μόνο, ότι και
στους δύο εκείνους αγώνες, εγώ
δεν έπαιξα»,
Εμείς δεν μπορούμα να πά

ρουμε καμιά θέση επάνω στο θέ
μα του Δ ημήτρη Γ κέσιου. Θ έλου
με να πιστεύουμε ότι τα πράγμα
τα είναι ό π ω ς αυτός τα λέει. Γ Γ
αυτό του ευχόμαστε καλή ανάρωση και γρήγορα στα γήπεδα,
όπου η ομάδα του τον έ χ α πράγ
ματι ανάγκη.
ΒΥΛΛΗΣ Γ Α Λ Α Ν Ο Μ Α Τ Η Σ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ
Ο ΣΙΜΠΟΣ
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Σε αναβληθέντα αγώνα για το
πρωτάθλημα Α” κατηγορίας της ενώσεώς μας. που έγινε στην Ραχιά η
τοπική ομάδα ήρθε ισόπαλη με την
Βεργίνα με το εγγλέζικο σκορ 3-3.
Στο σκορ προηγήθηκε η Βεργίνα
στο 20’ με τον Μαλούτα, αφού προη
γουμένως (6’) είχε ένα δοκάρι με τον
Τσακιρίδη Σ.. ενώ δεκαπέντε λεπτά
αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν
με τον νεοεισελθόντα στον αγώνα
Ακριβόπουλο.
Στο 37’ έγινε ένα μπέρδεμα στα
καρέ της Βεργίνας και ο Τσιρέλας
μετά από κτύπημα της μπάλλας στην
ρίζα της καθέτου δοκού με προβολή
την έβγαλε κόρνερ, πράγμα πού έδει
ξαν ταυτόχρονα διαιτητής και επό
πτης γραμμών, ενώ οι γηπεδούχοι
παίκτες και «ρίλαθλοι ζήτησαν γκολ
υποστηρίζοντες η μπάλλα πέρασε
την γραμμή του τέρματος.
Δύο λεπτά αργότερα, σε μιά ακίν
δυνη φάση στα καρέ των Ραχιωτών
ο τερματοφύλακας Ποζίδης έπιασε μι
άνεση την μπάλλα και στη συνέχεια
δέχθηκε μαρκάρισμα από αντίπαλο
κυνηγό προς το πρόσωπο του οποίου

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛ ΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
»'«λήοεως αυτοκινήτων και ανταλλακτικών TOYOTA στη γωνία
voiçIiUç . ηενιςτχ01), Διατίθενται και tu γνήσια ανταλλακτικό
0 γ ΟΤΑ. Πληροφ. τη λ 23.303 και 26.818 Βέοοια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
α<1ί.ΔΓ ,,0“ 'ίς ^'α να *Ρ7οβ®** σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Γνώ. Δυκειου. Πληροφορίες τηλ. 27187 Βέροια.

ΙΙΑΚΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας παραδίόει μαθήματα σε πρχα
Βίους και προχωρημένους. ΠΛηρ. τηλ. 62135.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βάρκα 7 μέτρων ξύλινη με ππυράγιο και καμπίνα. Μηχανή μερ
'Ocuttç 45 ίππων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
¿3204 24850 Αλεξάνδρεια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήμα σχο χωριό Τρίλοφος με 100 μέτρα πρόσοψη επί της λεωφόβ^υ στρέμματα 5600 6ρχ. 280.000 το στρέμμα τηλ. 10115614987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ
^-ήτείται οδηγός με προϋπηρεσία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο

d8li Βέροια.

Αρκεί να ακεφθεί κανείς ότι διαιτητές Β Εθνικής δεν αξιολο

γήθηκαν ούτε για επόπτες Β Εθνικής . αλλά ούιε και για διαιτη
τές εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας.
ΤΗΝ Δ ΙΑ Μ Α Χ Η ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜ ΑΤΕΙΑ
Εν τω μετάξι' νην διαμάχη αυτή των παρατάξεων την πληρώ
νουν και τα σωματεία της Ενώαεώς μας. αφού πολλοί διαιτητές
από τους πρηγμένους» με αχετικές αιτήσεις τους δηλώνουν «κώ
λύμα» και δεν προσφέρουν π ς υπηρεσίες τους με αποτέλεσμα να
δημιουργούσα, «αλλά προβλήματα στα τοπικά πρωταθλήματα.

ΠΑΝΕΤΟΙΜΗ
Η ΝΑΟΥΣΑ
Για τον αγώνα με την Καβάλα
Ο Σάκης Σίμπυς που δεν ήταν
ατην αποστολή του αγώνα με την
Θήβα, όπως και στο χθεσινό φιλί
κό στην Έδεσσα, αλλά προπονεί
ται με τους άλλουςσυμπαίκτες του,
θα κάνει (την προσεχή εβδομάδα)
εγχείρηση αμυγδαλών, ώστε να
μπορεί χωρίς προβλήματα να
προσφέρει στην ομάδα του.

έστρεφε την μπάλλα με προπτεταμένα τα χέρια. Την ενέργεια αυτή του
Ποζίδη ο διαιτητής κ. Κουμούσης
την εξέλπβε για βάναυση συμπεριφο
ρά και έδωσε εις άρος του την εσχάτη
των ποινών (πέναλτυ) που μετέτρεψε
σε τέρμα ο βετεράνος Τσιρέλας.
Στο δεύτερο λεπτό της επαναλήψεως οι Βεργινιώτες αύξησαν την
διαφορά σε 3-1 με τέρμα που πέτυχε
ο Μουρατίδης.
Το παιχνίδι συνεχίστηκε και ενώ
όλα έδειχναν ότι το μάτς είχε πλέον
κριθεί οι Ραχιώτες στα τελευταία πέν
τε λεπτά κατάφεραν να ισοφαρίσουν
ΐον αγώνα χάρις σε τέρματα που πέτυχαν οι προωθηθέντες μπακ Παπαδόπουλος και Πιστοφίδης στο 85' και
89' αντίστοιχα.
Από την Ραχιά που η απόδοσή
της κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα διακρίθηκαν οι Πιστοφίδης, Παπαδόπουλος, Καρβαριώτης, Θεοδώρου
και Ακριβοπουλάς, ενώ από την Βερ
γίνα. που κινήθηκε οπωσδήποτε
καλύτερα μέσα στο γήπεδο, ο βετερά
νος Νίκος Τσιρέλας και οι νεαροί
Μουρατίδης, Χριστοδουλίδης, Μπατζΐλας, Μαλούτας και Τσακιρίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΡΑΧΙΑ: Ποζίδης, Παπαδοπού
λας. Δαμωνίδης, Πιστοφίδης, Κκφαλίδης, Μπαϊραμίδης, Καρβαριώτης.
Θεοδώρου, Κρομμύδιις, Δεληγιάννης (69' Μωϋσίδης) Ηλιάδης (2Γ
Ακριβοπουλάς).
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωοτικίδης, Μπατζίλας, Τσακιρίδης, Χριστοδουλίδης,
Θεοχαρόπουλος, Τσιρέλας, ΜουρατίΣυνέχειυ στην 4η

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μετά τους χθεσινούς αγώνες
(αναβληθέντες) Ραχιάς - Βεργίνας 3-3
και Τριποτάμου - Αχιλλέα Ν 0-0 η
βαθμολογώ διαμορφώθηκε ως εξής:
Διαβατός
12
Βέρμιο Ν.
11
Ξεχασμένη
II
Μελική
10
Βεργίνα
9
Αγ. Γεώργιος
9
Αγ, Τριάδα
9
Νικομήδεια
9
Εθνικός Μ,
7
Νησί
7
Κορυφή
6
Ραχιά
6
Βέρμιο Σ.
5
Ζερβοχώρι
5
Στενήμαχος
5
Αχιλλέπς Ν.
5
ΑγκοΛιά

λ,

Σ ε σχετικό σχόλιο που κάναμε, προ μηνός περίπου ύστερα
από τις αξιολογήσεις της ΟΔΠΕ, για τους διαιτητές της Β Εθνι
κής κατηγορίας, οι οποίες σημειωτέοι· έγιναν με υπόδειξη της τό
τε διοικήσεως του Συνδέσμου Βέροιας, είχαμε ψέξει την τελευ
ταία γιατί αγνόησε ικανότατους διαιη/τές που ανήκαν στην άλκη
παράταξη, κάνοντας όμως την διευκρίνηση ότι και η άλλη napa
τάξη να ήταν στα πράγματα το ίδιο θα ουνέβαινε, θα φρόντιζε
δηλαδη και αυτή να »βολέψει» τους δικούς της.
Νά λοιπόν που μέσα σε ελάχιστα χρονικό διάστημα δικαιω
βήκαμε και μάλιστα κατά πανηγυρικό τρόπο.
Την τότε υπό τον κ. Αρχοντή διοίκηση, την διαδέχθηκε πράο
φατα η υπό τον κ. Παπαδοπούλα αντίστοιχη, η οποία με υπόδειξή
της στο νέο όργανο αξιολογήσεως των διαιτητών ΣΕΔΑΕΠ . υπέ
δειξε τους υμέτερους αυτούς δηλαδή που την έφεραν ατην εξουαία.
Αυτή όμως η διαμάχη των παρατάξεων, που δεν είναι φυσικά
μόνο τοπικό φαιμόμενο, ζημιώνει το λειτούργημα της διαιτησίας
και κατ επέκταση αυτό τούτο το ποδόσφαιρο, μιά και οι αζιολο
γήαεις δεν γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια αλλά με παραταξια
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ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
ΡΑΧΙΑ
ΒΕΡΓΙΝΑ

ΑΡΧΙΖΕΙ
0 ΚΑΛΤΣΑΣ

Κ Α Ι ΠΑΛΙ ΜΕ ΠΑΡΑ ΤΑΞΙΑΚΑ
ΚΑI ΟΧΙ Μ Ε Α ΞΙΟΚΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

4

Σκυλίται
3
Παπάγος
3
Τριπόταμος
2
• Ο Αχιλλέας Ν, και ο Παπάγος
έχουν ένα αγώνα λιγώτερυ.

Πανέτοιμη η ΝΑΟΥΣΑ, διψασμένη και παθιασμένη, για μιά νίκη,
ρίχνεται μεθαύριο στη μάχη ενάντιόν
της ισχυρής κρι πρωτοπόρου Καβά
λας.
Ο προπονητής κ. Γούλης Γρηγοριάδης στη διάρκεια της διακοπής
του πρωταθλήματος για την ΝΑΟΥ
ΣΑ (λόγω αγώνα με Πρέβεζα ή Δεβαδειακό που εκκρεμεί) προσπάθήσε να
διατηρήσει την καλή φυσική κατά
σταση της ομάδος, όπως φάνηκε, από
τις προπονήσειςπ ου ήταν εξαντλητι
κές και έδειξε ότι η ομάδα διατηρείται
σε πολύ καλά επίπεδα.
Σίην διάρκεια όλης αυτής της
εβδομάόος ο κ. Γρηγοριάδης, είχε
την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμ
περάσματα, για την τακτική της ομάοος αφού θα του λείψει, ο συντονι
στής Παπαδόπουλος, (3 κίτρινες) και
επίσης κατέληξε σε ορισμένες αλλα
γές παικτών σε διαφορετικές θέσεις.
-Ετσι στο κυριακάτικο παιγνίδι
δεν αποκλείεται να δούμε ποδοσφαι
ριστές νά αγωνίζονται σε νέα καθή
κοντα.
Π άντω ς από τη ν π λευρά τω ν π α ι
κτώ ν, θα πρέπει νο υπ ά ρ χει δύνα μ η ,
αυτοπεποίθηση κυι αισιοδοξία και θα
πρέπει επίσης να δώ σ ουν, όλες το υ ς
τις δυνάμεις σε αυτά το πα ιγνίδι γ ω
να αποδείξουν, ό π τα μ έχρι τώρα
αποτελέσματα που έχο υ ν φέρει, εντός
έδρας ή εκτός δεν είναι τυχαία.

Οι δυνατότητες οπωσδήποτε
υπάρχουν και το μόνο που μένει είναι
η προσοχή και η αυτοσυγκέντρωση.
Είναι δύο στοιχεία τέτοια που μπο
ρούν να φέρουν, έναν θρίαμβο για

την ναουσπϊκή ομαδα.
Από την πλευρά των φιλάθλων,
προβλεπεΐαι μεγάλη κοσμοσυρροή
που θα κατακλύσουν το γήπεδο
Ναούσης, ενώ ο «σύνδεσμος φιλά
Βλων» προετοιμάζεται πυρετωδώς και
μετά την χθεσινή τους συνεδρίαση,
αποφάσισε να οργανώσει ακόμα πιά
δυνατά τον πυρήνα, που θα εμψυχώ
νει τους παίκτες στη διάρκεια του
αγώνα.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ
«ΘΥΡΑ 4»
ΕΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
Στην προσπάθεια να βοηθήσουν
τους παίκτες της Βέροιας στον δύ
σκολο εκτός έδρας αγώνα τους στον
Λαγκαδά, η διοίκηση κι ο Σ.Φ.Β. σε
συνεργασία με την «Θύρα 4» ναυλώ
νει δωρεάν πούλμαν για τον Λαγκιιδά.
Πέραν της δωρεάν μετάβασης, οι
Βεροιώτες φίλαθλοι πρέπει να βρε
θούν στην έδρα της νεοφώτιστης
ομάδας για να ενισχύσουν και να
παρωτρύνουν τους παίκτες τους με
τα συνθήματα τους, ώοτε στο τέλος
του αγώνα να είναι αυτοί οι νικητές.
Δηλώσεις
συμμετοχής
στον
Γιώργο Πολατίδη.
Αναχώρηση στις 12 το μεσημέρι
από τσ ΚΤΕΛ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
• ’ Υστερα u n o το προχθεσινό 4 - 1
επί του Αμπελωνκικού. η Αλεξάν
δρεια κξορμά την προσεχή Κυριακή
στους Σοφάδες Καρδίτσης, όπου θα
συναντηθεί με την τοπική ομάδα. Η
ομάδα της Αλεξάνδρειάς είναι απο
φασισμένη να σημειώσει νέα νίκη και
να βρεθεί επικεφαλής στο βαθμολογι
κό πίνακα παό τη δεύτερη κιόλας
αγωνιστική μέρα. Για τον αγώνα
αυτό η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια ναυλώνει τρία πούλμαν, για τη
μεταφορά των φιλάθλων δωρεάν.Όσοι από τους Φιλάθλους θέλουν vu
πάνε στους Σοφάδες δωρεάν, θα πρέπα μέχρι την Παρασκευή το μεσημέ
ρι ιό δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέ
φωνο 24534 κ. Καστανά.
• Σε θεραπεία στον κ Αχπαρίδη.
υποβάλλεται από χθές ο νεαρός
αμυντικός της Αλεξανδρείας Κόκπα;
Αλβανός, που έχει προβλήματα με
τους προσαγωγούς του. Πιστεύεται
ότι για την Κυριακή θα είναι έτοιμος
για το μάτς μ>· τους Σοφάδες.
• Μιά αλλαγή έκανε η ΕΠΟ στο
πρόγραμμα της Α Εθνικής ερασιτε
χνικής κατηνορίας. Οι αγώνες που
επρόκειτο vu γίνουν την Τετάρτη
17 11 -82, οι μεν του 4ου kui 5ου ομί
λου θα γίνουν την Τετάρτη 10-11-82,
οι δε του 1ου. 2ου, 3ου, 6ο» και 7ου
ομίλου την Τετάρτη 24 11-82. Αυτό
έγινε οιωάή σας Π η», μηνάς yivov
rui οι γιορτές για το Πολυτεχνείο.
Εισι 1 4Π αγωνιστική μέρα, ουσια
στικά γίνεται 3η.
• Τα δύο τελευταία αποτελέσμα
τα που έφερκ Π Βέροια για το πρώτα

θλημα της Β' Εθνικής, έχουν στενο
χωρήσει πολλούς φιλάθλους εδώ
στην πόλη μας και δεν μπορούν να
δώσουν καμιά εξήγηση.
■ Στο προχθεσινό 4-1 Αλεξαν
δρείας Αμπελωνιακού, ο Αρίστος
Ζυρυγιάννης, έκανε το καλύτερό του
παιχνίδι από την ημέρα που ήρθε
στην Αλεξάνδρεια. Πραγματικά οι
μπαλλιές που πέρασε στους συμπαίκτες του, ήταν εκπληκτικές και οι φί
λαθλοι τον χειροκρότησαν πάρα πολ
λές φορές.
• Οι δύο αρχηγοί των ομάδος
Αλεξιινδρείας
Αμπελωνιακού Γ.
Ιασωνίδης και Πρασσάς αντήλλσξαν
ανθοδέσμες προ του μεταξύ των αγώ
να. Φαίνεται ότι οι ανθοδέσμες επέ6puouv στους ποδοσφαιριστές και
των δύο ομάδων και γι αυτό το παι
γνίδι έγινε οε καθαρά αθλητικά πλαί
σια Ήταν κάτι που ενθουσίασε τους
φιλάθλους και σχολιάσθηκε με τα
καλύτερα λόγια.
• Ο Γιάννης Δημτσούδης. με
την απόδοση που έχει cnu μάτς της
Αλεξάνδρειάς, έχει ενθουσιάσει στην
τυριολζξία όλους τους φιλάθλους της
πόλης μας. Στο προχθεσινό 4-1 ήταν
πάλι ο κορυφαίος της Αλεξανδρινής
άμυνας.
• ' Εφθασε στον ΑΜΣ Αλεξαν
δρεια η ελεύθερα του Σκούρλα. από
την νερμανική ομοσπονδία. Έτσι ο
παίκτητ από <rrjüt« μπορεί να αχ«#
νίξααι »-λεύθιρα με ιπ ν «ιμα&ι του.
Εντός των ημερών α*«μι}νυνται kwt
οι ελευθέρες των Θεοδωρίδη και
Σκόρνου από τις ομοσπονδίες των
κρατών Ελβετία vui Τσεχοσλοβακία.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΜΗΝΥΜΑ:
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Συνέχκιο citó την 1η
μάρχων έπαιξαν, ασφαλώς, το ρόλο τυυς. Αλλά δεν αποιέλεσαν το κύ
Ρ>° κριτήριο, με βάση το οποίο ψήφισαν οι εκλογείς. Οποιαδήποτε
συγκριτική μελετη των αποτελεσμάτων οποδεικνύετ,'ότι οι σιΐαποτριωτες μας ψήφισαν με πολιτικά, κυρίως, κριτήρια Αυτό τον χαρα
κτήρα εδωσε, άλλωστε, στην αναμέτρηση και το ΠΑΣΟΚ. rup-.yv,.,,-,Ι
ζοντας και την παράδοση σύμφωνα με την οποία οι ψηφοφόροι στι
δημοτικέ; εκλογές, ειάσσοντο συνήθως εναντίον των υποψήφιων
δημάρχων με το κυβερνητικό χρίσμα. Το Κ,ίνημο πίστευε ότι θα εξορ
δετέρωνε αυτό το μειονέκτημα. κινητοποιώντας όχι μόνο την Κυβέο
νηση. a?JP kui όλες τις κρατικές υπηρεσίες, με αναμίξεις, που δεν εί
χαν ποτέ άλλοτε παρατηρηθεί, οργανώνοντας μιαν εκτεταμένη
εκστρατεία ψυχολογικής πιέσειος με απβίλές. μεταθέσεις και ι.κφοβι
σμούς και αξιοποιώντας την προπαγανδιστική του υπεροχή μι τη
μονομέρεια της κυβερνητικής τηλεοράσεις και τη ζωηρή υποστήριξη
του φιλοκυβερνητικού Τύπου, που προηγείτιιι συνολικά στην κύκλο
φορία.
Το αποτέλεσμα, εν τούτοις, το όιέψευσε. Γ iu να εκλεγούν στο δεύτε
ρο γύρο οι υποψήφιοι της συνεργασίας ΠΛΣΟΚ-ΚΚΕ εσωτ. (γιο να
μ ην προσθέσουμε kui τις διάφορες «τσόντες»), ο κ. Α ΠαπανδρΑου
υποχρεώθηκε να καταφύγει στην ενίσχυση και του ΚΚΕ. με σοβαρά
ανταλλάγματα. Και οι υποψήφιοι του Λαϊκού Μετώπου επικράτησαν,
πραγματικά, σε πολλές περιπτώσεις, με μικρή διαφοριί Λ)λΕ το
ΠΑΣΟΚ γνωρίζει από τις 25 Οκτωβρίου ότι ον, αντί των δ η μ ο τικ ώ ν,
διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές, όχι μόνυ θα είχε χάπει την αυτοδύ
ναμη πλειοψηφία του, αλλά δεν Ou αποτελούσε καν το πρώτο σι: δόνα
μ ΜΚόμμα της χώρας. Στην καλύτερη γι- αυτό περίπτωση θα επλησίαζι:
το 38% των ψήφων, που του απέδωσε η γνωστή για τις σοσιαλιστικές
της συμπάθειες γαλλική «Μόντ» και. στην χειρότερη, θα καθηλώνουν
γύρω στο 33%, 35%.
Δεν γνωρίζουμε πως θα ανηδράσει το ΠΑΣΟΚ στην προειδοπυίη
ση αυτή του Λ.ααύ μας. Αλλ' είναι ακόμη δυσκο7.ώτερο σε μια Κυβί'.ρ
νηση μειοψηφίας να αντιμετωπίσει tu μεγάλα προβλήματα που ορθώ
νονται μπρος της. όταν έχει όιανυΟεϊ η περίοοος τη; «χάριτος» κι'
έχουν κιόλας περάσει οι πρώτοι 12 μήνες. Οι «αναδομήσεις, και η
συνθηματολογία δεν πρόκειται νιι την βοηθήσουν. Κι είναι πολύ αμφί
βολο αν ο κ. Α. Παπανδρέου θα κατασταλάξει σε κάποια πολίτικη, κά
νοντας ανοίγματα είτε προς το κέντρο, είτε προς την αριστερά του Το
πιθανώτκρο είναι οτι όσο περισσότερο θα συνειδητοποιεί πόσο περί
στπσιακή υπήρξε η πλειοψηφία του 48% του 1981, ;οσο πιο πολύ Οα
ταλαντεύεται - για να μη δυσάρεστη ση κομμιά πλευρά διακινδυ
νεύοντας έτσι νο τις χάσει όλες...
II «Αλλαγή» από τις 2S Οκτωβρίου 1981 δεν υπυτελεί μόνο παρόν,
αλλά ναι παρελθόν. Και είναι πολύ δύσκολο πιο να έχει μέλλον. Η
διαπίστωση προσδιορίζει και τις ευθύνες της «Νέας Δημοκρατίας»,
που εξήλθι. τόσο ενισχυμένη από την αναμέτρηση των δημοτικών
εκλογών, ώστε vu έχει ξανά καταστεί το ισχυρότερα οε ψήφους κόμμα
της χώρας Ο Πρόεδρός μας υπολόγισε όη έχουμε πια το 41% i,w
ψήφων Αλλά με βάση τα αποτελέσματα ίων Αθηνών, του Πειραιώς
και της Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ότι εκφράζουν navio πισχότι
pu τις πολίτικες τάσεις σιην χωρά, θα μπορούσε άνετα ν» υποστηρι
χθεί πως η «Νέα Δημοκρατία» βρίσκεται οκύμη πισ υψηλά, γύρω στο
42-44%!.
Εον ληφθη υπ ύψη το γιγονός, ότι η Κυβέρνηση του ΙΙΑΣΟΚ
άσκησε 12 μέινο μήνες την εξουσία, διάστημα όχι αρκετό yiu να πει
σθούν οι πο/λαιί ότι δεν έχει περιθώρια (Ιελτιώσεως. Εαν υπολσγι
σθούν οι αμέτρητες επεμβάσεις της Κ ,ιβκρνήσιως και τω ν κρατικών
οργάνων kui η εκστρατεία ψυχολογικής βιος, που ωργάνωσι. το
ΙΙΑΣΟΚ. Εαν δεν ιιγνοηθούν οι «πλύσεις εγκεφάλου» απ' την τηλεό
ρααη και η μαζική υποστήριξη των κυβερνητικών υποψηφίων an τον
μεγάλης κυκλοφορίας φιλοκυβερνητικό Τί'ττυ. Εον ληφθούν υπ' όψη
και τα αφθονα οικονομικυ μέσα, που διέθεταν οι υποψήφιοι του Κινή
ματος. το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο αποθαρρυντικύ για ta ΠΑΣΟΚ
και πολύ ενθαρρυντική)tipo για την «Ν.Λ». Ακόμη περισσότερο, μάλι
στα. καθώς δεν αποφύγαμε τα σφάλματα, δεν πποτρέψαμε τις
συγκρούσεις φιλοδοξιών, που είχαν σαν συνέπεια σε υρκετις πόλεις
να κατεβούν δυο - κάποτε και τρεις _ αντιμαχόμεναι μεταξύ τους
ουνδυασμοί φίλων μας και δεν Εξασφαλίσαμε τα μέσα, που θο επέτρε
παν στους υποψηφίους δημάρχους της ·Ν.Λ.» καλύτερα να οργανώ
σουν τον πραεκλονικό τους αγώνα.
Μ ι αυτά τα στοιχεία, το αποτέλεσμα παίρνει άλλες διαστάσεις.
Αλλά χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε σωστά. Ό σο ΚΙ αν αποτελεί και
αληθινά αποτελεί - αποδοκιμασία της «Αλλαγής», δεν αποτελεί του
λάχιστον ακόμη · επιδοκιμασία της δικίις μας πολιτικής. Το μήνυμα
της 17ης και της 24ης Οκτωβρίου 198Í είναι σαφές: Ο ελληνικός
Λαός είναι έτοιμος va qim m m ôii ξανά στη «Νέα Δημοκρατία» τη δια
κυβέρνηση της χώρας, όταν πόσθη ό η κι εμείς ημαστ* έτοιμοι να την
αναλάβουμε. Ο λαός μας ζητάει ανανέωση, οργάνωση του κόμμιιτος,
πρόγραμμα.
Απαιτεί νέους ανθρώπους και νέες ιδέες. Σέβεται και η μάτι την
προσφορά των παλαιοτέρων. Αλλά θεωρεί Οτι οι περισσότεροι πρόο
φεραν όσυ μπορούσαν και ότι είναι καιρός να ποραδώσουν τη σκυτό
λη. Και ότι επίσης όσοι από τους νεώτερυυς υπέστησαν την φθορά,
οφείλουν να μη την φορτώνουν στην «Νέπ Δημοκρατία».
Στην καματαξή μας είναι πολλοί οι ικανοί, που δεν έχουν αξιοποιη

θούν. Μαζί με την επεξεργασία ενός νέου προγράμματος, που Οα αντα
ποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών, και την οργάνωση της νεολαίος,
όπου υστερούμε ακόμη σημαντικά, επιβάλλεται να αποτελόσουν τις
πρώτες μας προτεραιότητες.
.
II φθορά του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη ραγδαίο. Και ηαν συνεχισθω με το
σημερινά ρυθμό - και τίποτε δεν δείχνει ότι θα ανααχτθεί - οι επόμενα;
βουλευτικές εκ?Λγες δεν Οα βραδύνουν. Πρέπει να ιίμαστε έτοιμοι για
να εξασφαίίοουιιε τη διαδοχή. Και Οα άμσσπς αν απο σήμερα αφιερω
θούμε στην οργάνωστι, σιο πρόγραμμα, στην ϋΊΐνέωση Δεν ιιπάρ
χοον περιθώρια για αναβολές.,
Ι.Μ. ΒΛΡΒΓΓΣΙΠΤΗΣ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤ ΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΑΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Η ΒΕΡΟΙΑ 3 1
ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
Ύστερα από έξοχη εμφάνιση η
ΒΕΡΟΙΑ νίκησε χθές μέσα στην
'Εδεσσα τον ισχυρό ΕΔΕΣΣΑΪΚΟ ut
σκορ 3 1 ενώ έχασε ευκαιρία μεγά
λου θριάμβου.
Λεπτομέρειες της φιλικής αυτής
αναμκτρήσεως στο αυριανό μας φύλ
λο.

VIDEOHUBΒΕΡΟΙΑΣ
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Σημαντικό το έργο της ATE
Νέα από
Νέοι στόχοι για το 1983
τη Νάουσα
Τέλος στο ίδιο κτίριο το Πολιτι
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
στικό Κέντρο, θα λειτουργήσει και
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
«χολή ρυθμικής γυμναστικής και
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κλασικού χορού.
Ιιηΐ·6ρ>η«« Γην Τρίτη 2 Νοεμ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
βρίου στις 8 te βράδυ το Δημοτικό
Πολιτιστικού Κέντρου Ναούσης, με
Συμβούλιο Νοούοης και συζήτησε
απόφασή του. όρισε 3μελή Δυτικούδιάφορο útjim a παίρνοντας ανάλογες
αα Επιτροπή της Μουσικής Σχολής,
αποφάσεις
απαρτίζομε^ από τους I) Δημήτριοα
Μττοςν των θεμάτων too συζηΚατσαρό οφθαλμίατρο, 2) Αλέξαν
τήθηκπν ήταν η ανάθεση σον.ΰξρος
δρο Οικονόμου αρχιτέκτονα, και 3)
μίλίτης αποχτΕοόσεως της πόλειης.
Νικόλαο Ταοϋλα υπάλληλο Δ.Ε.Η.
Την εκτέλεση του σοβαρού αυτού έρΌ Λ ο ι όσοι ινδιαφέρονται να
7ΌΟ míOcsi το Λ Σ. στο Τεχνικό
πγγροψούν στην Μουσική Σχολή, για
Γ ραφείο της Βε^τίας τβ»ν Λαιών
να παρακολουθήσουν μαθήμα τα μου
Καρατζά
σικής πιάνου, βιολιού και κιθάρας, ή
Επίσης πάρθηκε απόφαση να δια επιθυμούν να παρακολουθήσουν
τεθεί .tocó 2*0.000 δραχμών για την
μαθήματα ρυθμικής και μπαλέτου, ή
προμήθεια μουσικών οργάνων.
α εγγράφουν στην Παιδική Χορωδία,
Ε ντριβή» επίσης η βελτίαιση
να το δηλώοουν στην Δημοτική
των Δημοτικών Σφαγείων Ναούσης
Βιβλιοθήκη Ναούσης τηλέφωνο
καθώς και η όπβκτη επιχορήγηση με
24.102 (υπεύθυνος κ Θωμάς Αλδά
1.700.000 δρχ. ταυ Κέντρου Avm
κος).
κτής Προστασίας Υπερηλίκων
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΡΩΣΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ
Ο κινηματογράφος του Πολιτι
Από Ιης Notpßpiou λειτουργεί σηκού Κέντρου Ναούσης, θα προβό
m o νέο δημοτικό κτίριο της Εστίας
λει. γυι την Κυριακή 7-11-1982, κα
Μοκνιών στη Νάουσα Μουσική Σχο
την Δευτέρα 8-11-1982 σε δύο προ
λή.
βολές, την έγχραιμη ρωσική ταινία
Η Σχολή Ou εχα τρία τμήματα
του διάσημου σκηνοθέτη ΣΕΡΓΚΕΪ
μουσικής'
ΠΑΡΑΤΖΑΝΩΦ «ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ
• Τμήμα Μουσικής πιάνου.
ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΟ
• Τμήμα Μουσικής βιολιού.
ΝΩΝ·. Ένα αυθεντικό αριστούργη
• Τμήμα Μουσικής κιθάρας.
μα αναγνωρισμένο παγκόσμια χωρίς
Στο κτίριο της Εστίας Μουσών
καμιά απολύτως διαφωνία.
επίβης, θα κπ αναλειτουργήοει η Παι
Πρωταγωνιστούν: Ιβάν Νικολαί·
δική Χορωδία του Πολιτιστικού Κέν
τεοοκ,
Λαρϊσα
Καντοτσνίκοβα,
tpou Ναούσης.
Τατιάνα Μπυστάνικβα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι
έχασαν 27 έδρες
φαση των εκλογέων.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
0 κ Μπαίηκερ, καταλήγσντας,
Δυσκολίες αντιμετωπίζει ο τρόκ
βρος Ρήγκαν στην οφαρμογή του δήλωσε όη συνεχίζει να είναι της
πρσγράμματός του ύστερο οπό η ς γνώμης πα>ς ο πρόεδρος Ρήγκαν θα
τροχθεσιντς εκλογές στις ΗΠΑ, υποβάλει και πάλι υποψηφιότητα για
δτδομένου ότι οι ρεπουμπλικάνοι χά τις προεδρικές εκλογές του 1984.
νουν 23-27 έδρκς στη βουλή των «Δεν νομίζω, βέβαια, πως το αποτέ
αντιπροσώπων. Η υποχώρηση αυτή λεσμα των εκλογών αυτών θα επη
των ρκπσυψπλικάνων είναι περίπου ρεύσει την απόφασή του·.
Εκ πρώτης σψεως φαίνεται ό η η
διπλάσια των απωλειών Km πάροδο
σιακά υψίσιααιι το κυβερνών κόμμα συμμετοχή των ψηφοφόρων ξεπ¿pa
c t το 40%. Αξίζει να σημειωθεί όη τα
στις Ηνωμένες Π ο Ιια ύ ς
Από ό.τι Φαίνεται, όμως, οι τελευταία 50 χρόνια το ποσοστό απο
ρεπουμπλικάνοι θα εξακολουθήσουν χής είναι πάντα μεγάλο σε εκλογές
να ελέγχουν τη Γερουσία, ενώ αντί που δεν περιλαμβάνουν «cat εκλογή
θετα Ou χάσουν τον έλεγχο σε έξη προέδρου.
Στη Μόσχα το πκίσημο σοβιετικό
πολιτείες, μιά που οι δημοκρατικοί
κυτσφεμαν να εκλέξουν ακόμη (ξη πρακτορείο ειδήσεων «Τής» μετέδωσε
δημοκρατικούς κυβερνήτες πολι- σήμερα πως- τα αποτελέσματα των
αμερικανικών εκλογών αποτελούν
f«ubv
Ο Λευκός Οίκος παραδέχθηκ*. «ψήφο μομψης» too λοοο των ΗΠΑ
τις πρωινές ώρες χθές (ώρα Ελλάδος) απέναντι στην«ανηλα1κή πολιτική·
της κυβέρνησης Ρήγκαν.
όη θα ο'ντπ πιό δύσκολα στον πρόκ
Στο μεταξύ, απογοητευηκό για
δρο Ρήγκαν να επιτύχει την έγκριση
της πολιτικής - του από το κο τους Αμερικανούς ειρηνιστές είναι το
Κσγκρέσσο μετά τις προχθεσινές προχθεσινό αποτέλεσμα του δημοψη
εκλογές, στα νομτΛτπκά σώματα, φίσματος που έγινε a t ορισμένες
των οποίων το πριάτη επστελέσματα πολιτείες για την αποδοχή ή όχι του
αφήνουν να διαφανεί μ ιό σαφής κάμ- παγώματος των πυρηνικών όπλων.
Ταυτόχρονα μι: τη διεξαγωγή των
ιιτη της δημοτικότητας του ρεπουμβαυλευηκών εκλογών, το ένα τρίτο
πλακπνικοή κόμματος.
«Ο πρόεδρος θα ιέ ναι ικανός να των Αμερικανών πολιτών κλήθηκε
καπυθόνα τη χώρα αποτελεσματικά να εκφράσει την άποψή του για το
κατά τη ¿«άρεσα των δύο προσεχώ ν πάγωμα των πυρηνικών όπλων. Σύμ
ετών«, δκιβιβαίοσε. πάντως, ο γενι φωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, οι
κός γραμματέας του Λευκού Οίκου κ. κάτοικοι των πολιτειών της Μασσα
Τζαίημς Μχοίηκιρ. παρέχοντας την χοασέτης, του Ρόντ ΑΟλαντ. του
πρώτη επίσημη αντίδραση γυι τα Νιού ΤζέρσκΟ, του Όρεγκον, του Μί·
τσίγκον και της Μοντάνα, ψήφισαν
αποτελέσματα των εκλογών.
Ο γενικός γραμματέας του Λευ υπέρ του παγώματος των πυρηνικών
κού Οίκου παραδέχθηκε ακόμη ό η η όπλων, ενώ αντίθετα οι κάτοικοι της
κατάσταση της αμερικανικής οικονο Αριζόνας. της Καλιψόρνιας, της Βό
μίας επέΰρασε σημαντικά στην από- ρειας Ντακότα, ψήφισαν κατά.

Μεθοδεύεται άλωση
των επιμελητηρίων
αιους και οακττούς εκπροοώποος
ιούς και όχι τους κομμοηκούς τοποτηρητές που θα «διοριστούν» σαν
ιποψήφιοι από το κυβερνών κόμμα.
«Οι μικρό μεσαίοι επιχειρηματίας,
τονίζει ο κ. Λάσκαρης, παρακολου
θούν την κατάσταση και αντιλαμβά
νονται τις επιδιώξεις. Γνωρίζυυν
ποιοι είναι οι λόγοι που κανένας
υπουργός δεν συμβουλεύτηκε μέχρι
σήμερα τους εκλεγμένους αντιπρο·
ιώπους τους. Γνωρίζουν όη Φ
ιπουργοί του ΠΛΣΟΚ ενημερώνονται οπό τους διαδρόμους των αργό
σχολων και τωιιασχέτων με τα πραγ
ματικά προβλήματα της τάξρης.
Γνωρίζουν οττ-σε λίγο καιρό δεν θα
υπάρχει φωνή της Βιοτεχνίας. Γνωρίζουν όη η έννοια διάλογος υπόμνημα
και αίτημα θα αποτελεί ανάμνηση του
παρελθόντος. Γνωρίζουν τέλος ό η θα
πρώτη σύντομα να αντιμετωπίσουν
το ίδιο το κράτος οαν ανταγωνιστή
τους. Γιαη όλα αυτό είναι εύκολο να
Σήμερα Πέμπτη 4 Νοεμβρίου
/¡νουν με την συγκατάθεση των κομ
1982 άανυκτΕρεύα το φαρμακείο:
μαηκών στελεχών του ΠΛΣΟΚ που
Μπολιού Οισα Λιάτου
θα αποτελούν η ς διοίκησης των Επι
τηλ. 29759
,
| μελητηρίων».
Συνέχεια από την I
Ευρώπης αλλά κοι του τρίτου η 
θμού». Q, ϋ η χ £ ΐρΗΜ ΑΤΙΕΣ
ΘΑ ΑΠΓΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χρέος όλων των βιοτεχνιών,
εμπόρων και επαγγελματιών είναι νιι
δώσουν την πρέπουσα απάντηση
στον αδίστακτο αυτό κυβερνητικό
παρεμβατισμό. Θα πρέπει στις εκλο
γές αυτές να ψηφίσουν τους γνή-

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Α.Ε.
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία, η πρώτη μ,
έάρα την Θισσαλονίκη, ζητεί να πρασλάβει συνεργάτη για το Υποκα
τάστημα Βέροιας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχπ τα παρακάτω απαραίτηια π.-moàvra Νέος, μέχρι 30 ετών, χωρίς στρατιωηκές υπο
χρβινοεις, κάτοικικ, Βέροιας, πτυχιαύχος οικονομικής σχολής ή του
λάχιστον απόφοιτος λυκείου, κάτοχος άδειος οδηγήσειος, κάτοχος της
αγγλικής ή γαλλικής και δαιθιση γυι δουλειά. Εργασία ενδιαφέρουσα,
περιβάλλον ευχάριστα. επαγγελματική εξέλιξη, αμοιβή πολύ ικανο
ποιητική.
Παρακαλσόισαι οι ινώοφιρομενοι, που σίΓΛΚίθήπτιτ* έχουν a 1
παραπάνω προσόντα να επτσκίφΟούν το Υποκατάστημα Πλ_ Ρακοβάν
(Ωρολογίου) 16ης Οκτωβρίου 1 Τρίτη 9 /Π κια Τετάρτη 10/11 ώρες
6 8 μ.μ. γτα προσωπική συνέντευξη

ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Η εξυπηρέτηση του αγρότη είναι ο
πρωταρχικός στόχος της διοίκησης
της αγροηκής Τράπεζας και γι' αυτό
λαμβάνονται μια σειρά μέτρα, ώστε
να μην χάνουν οι αγρότες μας την
ώρα τους μπροοτά σε κάποιο γκισέ.
Για τη vin πολιτική της ATE μίλη
σε ο διοικητής της, κ. Βασ. Καφίρης.
ο οποίος τόνισε ότι οι συνολικές
χορηγήσεις το 1982 θα φθόοουν τα
230 δισ. δρχ από 149 δισ δρχ που
ήταν πέρυσι.
Περιληπτικά τα σημεία για κάθε
δραστηριότητα που ανέπτυξε ο ε.
Καφίρης είναι:
ΠΟΡΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ ι
Οι συνολικές χορηγήοας προβλεπεται να φθάοουν οτο τέλος του 1982
ta 230 δισεκ. δρχ.. ενώ το αντίστοιχο
ύψος για το 1981 ήταν 149 δισ. δρχ.
παρατηρείται αύξηση σε ποσοστό
54%
Καταθέσεις: Για πρώτη φορά η Τρά
πεζά καλύπτει το σύνολο των χρημα
τοδοτήσεων του κανονικού της προ
γράμματος από καταθέσεις και δικά
της κεφάλαια. Το συνολικό ύψος των
καταθέσεων της έφθασε περίπου τα
163 δισ. δρχ (22.10.82) και προβλε
πεται μέχρι τέλους του χρόνου να
πλησιάσει τα 174 δισ. δρχ.
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
Για τα βραχυπρόθεσμο δάνεια
καθιερώνεται ανοικτός τρεχούμενος
λογαριασμός, που η λογισηκή ττιυ
παρακολούθηση θα γίνεται μηχανο
γραφικά. Πρακηκά για τον αγρότη
σημαίνει, ό η . με πολύ απλό τρόπο,
χωρίς την υποχρέωση να παραμένει
πολλές ώρες στα «Γκισέ» των υποκα
ταστημάτων (όπως σήμερα) και να
υπομένει την ολοκλήρωση των γροφειοκραηκών, a παραδεκτών και
περιττών διαδικασιών να διεκηεραιώ
νη η ς υπσθέσης του ταχύτατο και
αποτελεσματικά. Με την ολοκλήρω
ση του μέτρου ο χρόνος που θα δια
θέτη a αγρότης στη διεκπεραίωση
των δανείων αυτών θα περιοριστεί
στο 1/3 και περισσότερο ακόμα. Το
κυριότερο όμως είναι πως με την
εφαρμογή του μέτρου θα οπαλλαγεί ο
αγρότης σχεδόν εξολοκλήρου από
την καταβολή τόκων υπερημερίας
και αυτό γιατί με το νεο σύστημα, θα
δοθούν ευρύτερα περιθώρια χρόνου
για την εξόφληση των δανείων.

ΕΝΙΑΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
Πρόκειται για ουσιαστική τομή
στον τρόπο σύναψης των δανείων
που ο αγροτικός κόσμος θα εκτιμήσει
η ς συνέπειες της.
Σήμερα χορηγούνται γύρω o to U
Εκστβμμύριο δάνεια το χρόνο. Γιο τα
αυτά υπογράφονται χωριστές

συμβάσεις για το βραχυπρόθεσμα και
για καθένα από τα μεοομακροπρόθεσμα «τι σε κάθε περίπτωση επανα
λαμβάνονται οι διαδικασίες διασφά
λισης των δανείων (εγγυήσεις από
φερέγγυους πιστούχους της ATE.
εγραφή υποθηκών κλπ).
Με το μέτρο αυτό αποφεύγεται η
υπογραφή χωριστών δανειστικών τί
τλων από πιστούχους και εγγυητές
και απαλλάσσονται τα υποκαταστή
ματα από σημαντική απασχόληση
αξιολόγησης της φερεγγυότητας των
τιροσώπιυν, αποφεύγονται τα nupánova και οι προστριβές που σήμερα
όημισυργοόνται καθημερινά μεταξύ
υπαλλήλων και πιστοΰχων εγγυη
τών, οι υποθήκες θα γράφονται μ κι
φορά στα 3 ή 5 χρόνια και θα μειω
θούν δραστικά οι κοπιησηκές διαδι
κασίες συχνής επανάληψης των
ιδίων-ενεργειών (αντίγραφα συμβά'σεων, σύνταξη περιλήψεων, θειορή
σεις δικηγόρων, υποθηκοφύλακες,
έλεγχοι από δικηγόρους και στελέχη
ATE, έκδοση πληθώρας πιστοποιηηκών για τα τυχόν βάρη κλπ).
ΑΛΛΑΓΗ
ΤΡΟΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΝ
Σήμερα ισχύει μια διαδικασία που

ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΟ
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΑΓΚΥΡΑ 3 (ΑΠΕ)
Η «Μιλλιέτ» γράφει, ό η αρμόδιοι
του τουρκικού υπουργείου εξωτερι
κών δήλωσε, ότι κατά τη συνάντηση
των κ.κ. Χαραλαμπόπουλου και
Τουρκμέν, στις 9 Δεκεμβρίου στις
Βρυξέλλες, θα εξετϋσθεί η μεθοδολο
γία συνέχισης του ελληνοτουρκικού
διαλόγου και πρόσθεοε, όη ακόμη
δεν φθάσαμε στη φάση της έναρξης
των συνομιλιών.
Ο αρμόδιος παρατήρησε, όη ·δεν
μπορεί άλλωστε, να αναμένεται επί
λύση των προβλημάτων σε μιά σκι
ρά» και διατύπωσε την άποψη^ o r
•ουσιασηκές συνομιλίες μπορούν ve
δαξαχθούν μετά την επικράτηση
ατμόσφαιρας ιμπιστοσύνης μεταξύ
των δύο μερών».
Εξάλλου, η «Χουρριέτ* σημειώνει,
ό η ο εκπρόσωπος του τουρκικού
υπουργείου εξωτερικών κ. Ακιμάν
δήλωσε, ό η η Ά γκυρα τάσσεται υπέρ
της ενίσχυσης Της φιλίας των δύο
χωρών, με τη συμμόρφωση της στο
μορατόριουμ.

Αυξήθηκαν
οι ενισχύσεις
από την ΕΟΚ
Αύξηση κατά 350,4% σημείωσαν
οι εισπράξεις της χώρας από τον κοι
νοηκά προϋπολογισμό, κατά το
ΐΟμηνο Ιανουάριου
Οκτωβρίου
1982, ένανη των εισπράξεων του
α νη στοίχου ΙΟμήνου του προηγου-

Το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
χορού DISCO
Με μεγάλη βπντυχίο Αγνόν οι
ημιτελικοί (4) too πανελλήνιου πρωταβλήμ,ατοσ χορού DISCO που έγνς
στην DISCO ΖΑΝΝΑ.
Η νεολαία της πόλης μας αλλά και
γενικώτερα του Νομού, περιέβαλε με
αγάπη αυτόν τον θεσμό, γεμίζοντας
την DISCO.
Στον τελικό που θο γίνει την
Κυριακή 7 Νοεμβρίου θα πάρουν μέ
ρος τα δύο πρώια ζευγάρια του κάθε
ημιτελικού και τα οποία είναι κατά
σειρά23-9Β2
Θεόφιλος Κστρίδης και Εφη Τον
ομετζή
Δημοσθένης Παπακαλός και
Μπριγκήτα Γεωργτάδου
2-1Δ 82
Βαγγέλης Τσιτινίδης και Λίλιαν
Γεωργιάδου
Χρήστας Γιαμουρίδης και Στέλ
λα Αρτεμισιάδου
9-I0-S2
Γιάννης Τζιμαράκας και Σόφη
Κώκαρη
Γαβριήλ Παπαγαβριηλίόης κιιι
Έλοα Καραγαβριηλίδου
23-10 82
Μανώλης Λαζαρίδης κοι Αννίτα
Σαββάκη
Λάμπρος Κουκουρίκης και Χρι
ατίνα Ουζουνίδαυ
Β. Γ.

Όσοι θέλουν
να γίνουν
ηθοποιοί ··■
Το Μακεδονικό Θέατρο, θέλοντας

νη δημιούργησα μόνιμα επάγγελμά
ΐικά στελέχη, * ι « | τις vfc; «ni τους
νέους, μέχρι κοι 25 χρόνων, που
κνδιοφέρσνται να σταδιοδρομήσουν
στο ΘΕΑΤΡΟ, το επικοινωνήσουν
με tov κ. Γωνιά&η στην ΣΤΕΓΗ ή
στα τηλέφωνο 0331/62548 και
I 27914

μένου έτους, η οποία προέρχεται
κατά κύριο λόγο από η ς απολήψης
από το τμήμα εγγυήσεων του FEO
GA n n κατά δεύτερο λόγο από η ς
απολήψεις από το Περιφερειακό
Ταμείο.
Συγκεκριμένα, οι απολήψεις από
το τμήμα προσανατολισμού του
FEOGA, αναμένεται να ειοπραχθούν
κατά το τέλος του έτους και θα ανέλθουν οε 940 «καν δρχ., περίπου και
αφορούν επιδότηση προγραμμάτων
εξιοωηκών αποζημιώσεων κατοίκων
ορεινών rui προβλημαηκών περιο
χών. Κ* άλλου οι απολήψεις οπό το
τμήμα εγγυήσεων είναι 3.800 εκατ.
δρχ.. για το βαμβάκι και 1.200 εκατ.
δρχ. για τον καπνό.
Επίσης 01 εισπράξεις από το περι
φερειακό ταμείο της ΕΟΚ, αυξήθη
καν κατά 76,1%, ενώ οι ειοπράξεις
από το κοινωνικό ταμείο, 0u φθόοουν
τα 1.250 εκατ. δρχ
Τέλος οι πληρωμές κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, για την απόδοση
των ιδίων κοινοηκών πόρων, είναι
αυξημένες κατά 98.4%.
Ο τελωνισμός φορτηγών αυτοκι
νήτων toi μοτοποδηλάτων από 1ης
Νοεμβρίου 1982. θα γίνεται στο όνο
μα του προσώπου, που σύμφωνα με
τα συναλλαγματικά έγγραφα, είναι
αααγωγέας αυτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
νΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Δ.Σ. του ΕΠΣ Μελικής Ημα
θίας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω
νισμό,
L Για την ανάδειξη προμηθευτού
τροφίμων των παρακάτω ειδών, για
το οικ Ηος 1983.
α) Αρτου,
β) Παντοπωλείου
γ) Κρεοπωλείου
δ) Οπωροπωλείου
ε) Πουλερικών
στ) Ζαχαροπλαστείου
ζ) Ιχθυοπωλείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την 25η Νοεμβρίου 1982. ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12-1 μ.μ- στο γρα
φείο του ιδρύματος και οε περίπτωση
αγόνου ή ασύμφορου θυ επιιναληφθεί
την ίδια ώρα και στον ίδτυ χώρο ιη*
3α Δεκεμβρίου 1ιΜ2
Ο ΝΟΥώνιομός θυ γίνει με
ενσφράγιστες προσφορές βμών.
Πληροφορίες δίνονται καθημερι
νά οτο γραφείο του ιδρύματος.
Μελική 2-11-82
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΟ ΜΟΑΑΓΙΛΝΝΙΔΟΥ

αναμβιοβήτητα είναι σκόπιμη για τα
μεσαία και μεγάλα δάνεια, όχι όμως
και για μικρά και συνηθισμένα δά
νεια. Για τα δάνεια αυτά ρουτίνας,
που αποτελούν σημανηκό ποσοστο
απασχόλησης των υπηρεσιών και
ενδιαφέρουν τεράστιο αριθμό παρα
γωγών. καθιερώνεται νέος τρόπος
χορήγησής τους, απευθείας, χωρίς
δηλαδή προηγούμενη γνωμάτευση
των γεωτεχνικών υπηρεσιών. Με τον
τρόπο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν
περισσότερο αποδοηκά και αποτελεσμαηκά τα γεωτεχνικά στελέχη και
τα υποκαταστήματα θα ανημετωπίζουν ταχύτατα τα αιτήματα χορήγη
σης δανείων μικρού χρηματικού
ποσού Το ύψος των δανείων αυτών
δεν θα ξεπερνά τις 100 χιλιάδες δρχ
ανάλογα με την περίπτωση.
ΚΑΤ ΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Η διαχείριση των επενδυηκών
δανείων των συνεταιριστικών οργα
νώσεων ανατίθεται υποχρεωτικά σή
μερα σε διαχειριστικές επιτροπές από
υπαλλήλους της ATE και ένα εκπρό
σωπο των οργανώσεων ή και τρίτους.
Με την κατάργηση αυτών των επι
τροπών. πέρα από την πρακτική βελ
τίωση των διαδικασιών που συνεπά
γεται, δίνεται και ένα δείγμα νέων
αντιλήψεων mit θέσεων που διαμορ
φώνονται για η ς σχέσεις της ATE
και συνεταιρισηκών οργανώσεων.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Προωθείται η αποκέντρωση στο
σύστημα χρηματοδότησης, όχι μόνο
μεταξύ κέντρου και περιφέρειας,
αλλά και σε όλα τα επίπεδα μέσα στο
υποκατάστημα.
Οι προϊστάμενοι των γραφείων
βραχυπρόθεσμων δανείων θα αποφα
σίζουν για το 50% τουλάχιστον των
περιπτώσεων που σήμερα αντιμετω
πίζει ο διευθυντής του υποκαταστή
ματος. Το αντίστοιχο Bu αυμβεί και
για το γεωπόνο μαζί με τον προϊστά
μενο των μεσοπρόθεσμων δανείων.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Η Α.Τ.Ε προώθησε ένα πλήρες,
συγκεκριμένο και ρεαλισηκό σχέδιο
αντιμετώπισης των θεμάτων των
προβληματικών βιομηχανιών.
Πραγμαηκά, πρόκειται για σχέδιο
που από μόνο του θα απαιτούσε αποκλεκτηκή για το θέμα αυτά συνάντη
ση με τους εκπροσώπους του Τύπου.
Αναμένονται οι τελικές αποφάσεις
της κυβέρνησης και, τότε, ίσως,
χρειασθεϊ να δοθούν περισσότερες
λεπτομέρειες.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ATE ΜΕ
ΕΥΝ/ΓΜΟΥΣ
Στο δετές πρόγραμμα της ATE
έχει τεθεί θεμελιακός στόχος να
προωθηθεί η συνεργασία με η ς συνε
ταιριστικές οργανώσεις, σε θέματα
αγροηκής πιστηςνπιρπι uhu υπυατοηποτε άλλη συνεργασία).
Συγκεκριμένα, μέσα στο 1983, θα
επεκταθεί η ανάθεση της βραχυπρό
θεσμης πίστης στις συνεταιριστικές
οργανώσεις, ώστε ο αριθμός τους στο
τέλος του 1983 να υπερδιπλασιασθεί
(1000 περίπου ένανη 453 σήμερα).
Στόχος είναι μέοα στην δετία το έργο
της βραχυπρόθεσμης αγροηκής πί
στης να περάσει προοδευτικά στα χέ
ρια των συνεταιρισμών (πάνω από
δ.000 συνεταιρισηκές οργανώσεις).
Για ορισμένες κατηγορίες μεσο
πρόθεσμων δανείων από το 1983 θα
αρχίσει να γίνεται η έγκριση και
χορήγησή τους από η ς συνεταιρισηκές οργανώσεις (που σήμερα ασκούν
βραχυπρόθεσμη πίστη).
Παράλληλα, και για κατηγορίες
καταθέσεων, θα συνδεθεί λειτουργικά
η Τράπεζα με τους συνεταιρισμούς
και τις ενώσεις τους.
Προοπηκή της Τράπεζας και στό
χος της είναι να γίνει ο συνεταιρι
σμός του χωριού μια μικρή Τράπεζα
Yiu όφελος του αγρότη, έτσι ώστε, μέ
σα από η ς ευρύτερες θεσμικές αλλα
γές που προγραμματίζονται, να γίνει
το ουσιασηκό δέσιμο του αγρότη με
την Τράπεζα του.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γιάννη Τζήκα
υποψήφιου για το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ημαθίας
Οι θεσμοί και ανάμεσα τους ο Συνδικαλισμός, δεν είναι στα«*01«
δεν πρέπει να είναι, για να επιιελούν όλο περισσότερο το ρόλο του«
Και τα πράγματα, αγαπητέ συνάδελφε, λέγω πως κρίνονται αωβτύτ*
ρα, όταν αντιμετωπίζονται μέοα από το πρίσμα της διαλεχτικής του,
προοπτικής.
Κι ενώ είναι αναμφισβήτητο, όη ο διάλογος είναι δυνατός ειπ
δημιουργικός μόνο στον στονούν οι αποκλεισμοί1και οι στεγανοποιπ
οο ς ένανη οποιοσδήποτε σκοπιμότητας, διαπιστώνουμε σήμερ® ΛΓΙ
βρισκόμαστε μπροστά σε μια μορφή συνδικαλισμού, που 6ιεξάΤΠΒΙ
έντονο αυτές η ς μέρες, χωρίς ίχνος διαλόγου.
Διάβασα η ς επιστολές των υπολοίπων συνυποψήφιων και με λαΐΐ
δεν διαπίστωσα (βλέπε διαπιστώσατε) καμμια πρόθεση τους να ζιΡΠ
οουν έστω και την τελευταία ωρα σύγκληση έκτακτης γενικής αυ’*
λευσης για αντιπαράθεση θέσεων και προτάσεων.
Και ζητείται να -δηλώσετε μπροστά στην κάλπη την κρίση
χωρίς καν να σας δοθεί η δυνατότητα επιλογής. Και με ΚολομβΛΥνί
περιηγήσεις ή Οόυοοαακές ή Δον Κιχωηκές περιπλανήσεις ζητΦτηΠ
ψήφος σας.
Αυτή την Προσωποπαγή μορφή συνδικαλισμού του χτες KWσΠΗ*'
ρα που πρόβαλε μπροστά οος - Το άμαι είμαι-και το εγώ —εγώ - '
στο πρώτο μου βήμα προσφοράς στον συνδικαλισμό την καταδικάζω
στη συνείδηση σας για ένα καινούργιο συνδικαλισηκό «αύριο», *oU
πρόταση το είμαστε - έχουμε - θέλουμε - επιδιώκουμε - ζητούμ*·
Η σωστότερη απόδοση του θεσμού του Αιρετού βρίσκεται 0^
σωστή διαμόρφωση σχέσεων εκλογέων και εκλεγόμενου.
Και η προϋπόθεση ανάπτυξης σωστής σχέσης - Αιρετού και &ι'ια'
δέλφου εντοπίζεται στην ύπαρξη λειτουργίας Γραφείου Αιρετού
απαλλαγής του από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα. Ωστε για κάθε
βλήμα συναδέλφου εκπαιδευτικής και Διοικηηκής νομοθεσίας, να «X6
διάθεση χρόνου να νάχνα. να ενημερώνεται, για να είναι m θέση Λ
ενημερώνει. Ετσι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο αποστέγνωμα του θεσμό"
του Αιρετού, αλλά θα μένει ζωντανός θεσμός προσφοράς νομική*
προστασίας, συμβουλής και προτροπής για τον καθένα μας.
Με τη σκέψη όη οι δυνάμεις των συνδικαλιστικών οργάνων πρό*
συνεχώς ν' ανανεώνονται και με την πεποίθηση όη « νέοι δε φοβυυν'
ται την αναμέτρηση, εκαδή πιστεύουν στο καλύτερο «αύριο·, έχον^
η ς δυνάμεις να το πραγματώσουν, τοποθετούμαι μπροστά στην α»·
κόστη επιλογή και κρίση οου
Φίλε εκλεκτέ συνάδελφε.
Με εκτίμηοή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑ»

Κυβερνήσεις συνεργασία?
επιθυμεί ο κ. I. Ζίγδης
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της ΕΔΗΚ. κ. I. Ζί
γδης σε συνέντευξη Τύπου χθές το
μεσημέρι στην Ένωση ανταποκριτών
ξένου Τύπου επανέλαβε το αίτημα
για την καθιέρωση της απλής αναλο
γικής. Και υποστήριξε όη το σύστη
μα αυτό αποτελεί την πληρέστερη
έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και
υποβοηθεί στη δημιουργία κομμάτων
αρχών.
Για την καθιέρωση της απλής ανα
λογικής ζήτησε να επέμβα ο πρόε
δρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις
- όπως η ς χαρακτήρισε - υπερεξου
σίες που έχα από το Σύνταγμα. Αν
το πράξει ο κ. Καραμανλής - πρόσθε
οε - όλοι θα επυτροτήοουν την πράξη
του.
Ο
Ζίγδης είπε ακόμη όη στην
Ελλάδα χρειάζονται κυβερνήσεις
συνεργασίας. ΔιΟη, είπε, μονσκσμμαηκές κυβερνήσεις είναι κατάλληλες
για χώρες με μακρά παράδοση ελευ
θερίας και κομμάτων αρχών. Εξάλ
λου, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις
της Δεξιάς - είπε - οδήγησαν τη χώρα
οε τόσες καταστροφές.
Από την άλλη πλευρά, είπε ο κ. Ζί
γδης, κάνει λάθος ο πρωθυπουργός κ.
Παπανδρέου να μιλάει για διπολισμό,
αφού πρακηκά κάη τέτοιο θα μπο
ρούσε να σημάνει ή επάνοδο της
Δεξιάς στην εξουσία ή κυβέρνηση με
τη συνεργασία του ΚΧΕ. Και συγ
χρόνως. ο διπολισμός εδραίωνα την
πόλωση, οξύνει η ς αντιθέσεις και
οδηγεί σε διχασμό.
Απέδωσε την απουσία της ΕΔΗΚ
από την σημερινή βουλή στο εκλογι
κό σύστημα της ενισχυμένης αναλο
γικής και στα αθέμιτα - όπως τα
χαρακτήρισε - μέσα της Δεξιάς για νο
διασπάσει την ΕΔΗΚ. Ακόμη είπε
ό η οι ανηδεξιές κυβερνήσεις συνερ
γασίας θα προωθούσαν καλύτερα την
αλλαγή της οποίας την εφαρμογή ο
κ. Ζίγδης θέλει κατά στάδια και με
μέτρο.
Στην εισαγωγική ομιλία του ο
πρόεδρος της ΕΔΗΚ επιοήμανε τα
θετικά σημεία της κυβερνήσεως του

ΠΛ.ΣΟ.Κ. τον νόμο για την
ριση της Εθνικής Α'τίσταΟΠν
καθιέρωση του πολιηκού Υ“>1'·
μονοτονικό, την δημιουρΥ®. ^
πουργείων για τη Νέα Γενιά * ^
απόδημο Ελληνισμό, ta
την Παιδεία, συμπεριλαάΡ® ^^
της Ανώτατης, το νόμο γιαt t o 'c
.
μοκραπσμό του συνδικαλιΠΡ0“1
Αλλά αρνηπκές - πρόσθ*0* ^
πτώσεις είχαν τα μέτρα γι<*<η' ^
και για την προστασία του
λοντος.
Στη συνέχεια υναφέρθηι-ε^!,
εξωτερική πολιηκή και
όη ο κ. Παπανδρέου και η
^
ση εφαρμόζει στον τόμε« °^,ψι>
πολιπκή του δημοκραηκού « ^ ^
Ενώ για την οικονομική π0^ <'^μι'
πε όη δημιουργεί άγχος *π1 αι'
ηύνα τους ιδιώτες επενδυτίί ^
Απαντώντας οε σχεηκη ;1 Γ
5 κ. Ζίγδης είπε όη η
εξεταστική επιτροπή της
(ζό
θα ασχοληθεί με τον «φάκελο
πρου» θα κ α τα λ ή ξη - kutó
βλεψή του σε αξιοπρεπή
σμό της όλης υποθέσεως εν<"
την άποψή του - έπρεπε να ο ^
εξετασπκή επιτροπή που νυ Ρ
σα και τους ψακέλλους. α,ρ£ΐ Λγ(4
Κύπρο έγιναν προδοσίες και ο»
χθηκαν εγκλήματα.
j

Ερώτηση
του κ. Κούβελ0
Συνέχεια από τηγ

11

ζονται τέτοιες εθνικές επέτειο· ^
λ β να προβάλουμε στη νεολα11*
για μίμηση;
.
Κατόπιν αυτών παρακαλού^,ι
κύριοι υπουργοί να μας
αν η κυβέρνηση και οι ίδιοι πΡ ^
εά ήταν αντίθετοι και Υ>° 1,1^ Μ*'
στην εκδήλωση. Εφ- όσον
'
ήσαν αντίθετοι πως
Βμ*'
κυβεριηηκή και η δική του·
αία».

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Συνέχεια από την 3η
δης, Κοντογουλίδης (57‘ Ιωσηφίδης)
Μαλούτας.

ΚΟΡΥΦΗ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΚΟΡΥΦΗ (1δ. ανταπόκριση)
Μεγάλη νίκη πέηιχε εκτός έδρας
και μάλιστα με 3-1 μέσα στην Κορυ
φή η Ομάδα του Λάζαρου Παποόόπουλου, η Νικομήδεια, αποόεικνύοντας έτσι όη θα είναι από τους βασι
κούς διεκδικητές τον τίτλου, αρκεί
αυτό να το πιστέψουν και οι παίκτες
της.
Στον κυριακάτικο αγώνα η Νικο
μήδεια με κορυφαίους τους Σιδηρόπουλο X,. Χατζαρίδη και Τουτουντζίδη κατόρθωσε να επιβάλει τον
ρυθμό της και να προηγηθεί στο
σκορ στο 15' με σουτ του Χατζαρίδη
και στο 43' ο Σιδηρόπουλος Κ. με
νέο άουτ να ανεβάσει το σκορ σε 2-0
Οι γηπιόυύχαι στο 53’ μείωσαν με
τον Μιχάλακα, ενώ ο Σιδηρόπουλος
Λ. κηι πάλι στο 64’ έκληαε το σκορ
σε 3-1.
Ας σημηωθτί όη οι γηπεδούχον
έχασαν πέναλτυ το οποίο απέκρουσε
ο νωρός τερματοφύλακας των νυτηιών Τεντζογλίδης.
Η σύνθεση των «κητών: Τεντζο
γλίδης.
Γ ερουλίδης.Κοτανίδης.
Χουίλίδης, Τουτουντζίδης. Πορασκευαίδης, Σιδηρόπουλος X. Χατζα
ρίδης (Πασχαλίοης) Κετόγλου, Σιδη
ρόπουλος Λ.. Κεσίδης (Παπαδόποολος Δ ).

Αλέξανδρος της πόλης μας. τον
Ολυμπιακό Λουτρού, βρέθηκε μόνος
επικεφαλής στη βαθμολογία του
πρωταθλήματος
Β’
κατηγορίας
ΕΠΣΚΜ. Το παιχνίδι ήταν μέτριο,
αλλά η νίκη του Μ. Αλεξάνδρου
ήταν δίκαια πέρα για πέρα.
Μάλιστα έχασε και μερικές καλές
ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και πέναλτυ στο 3Γ με τον Γκαβάνη, για
μιά νίκη ευρύτερη. Ο Ολυμπιακός
Λουτρού δεν έδειξε τίποτε το σπουϊαίο και αφνηκε πολύ αδύνατος σαν
αμάδα.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Γκα βύ
νης στο 25' και Καρανικάς οτο 40' με
κτύπημα φάουλ.
Διακρίθηκαν
οι
Καρανίκας
(καλύτερος των 22) Λένος. Σακούλας
και Κουρελάτος του Μ. Αλεξάνδρου
και οι Αναστασόπουλος, Γκατζούφας
και Διακόλπουλος του Ολυμπιακού
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Χ ατζής
χαήλ, Καρανίκας. Σάκουλυς. Λακααάς. Καραβίδας. Ελεοθεριάδης. Λέ
νος, Αβραμόπουλος, Κουρελώτος
(5£ΓΜάττας) Γκαβάνης και Κοσκερίδης (6σ Γαρέφης).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αναστασόπσυλι>ς 1. Δελ.ηγιάννης, Αναστασάπουλος II, Τριανταφυλϋόπουλος. Μπλαχάβας. Αναστασόπουλος 111. Γκατζούφας, Κιυστόπουλσς. Διυκόπου
λος, Τσιαπανίτης και Βουτσίνός
Ο διαιτητής κ. Κόρακας ιΧλιαρός
Τσιμούρης)
του συνδέσμου
Βέροιας, πολύ καλός.
Γ. ΠΜΟΠΟΥΑΟΣ

Μ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ2
ΛΟΥΤΡΟΣ
0

ΚΑΜΠΟΧΛΡΙ 2
ΑΡΑΧΟΣ
1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
Κερδίζοντας με σκορ 2-0, ο Μ.

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ (Του ανταποκρι
τού μας)
Μετά από μέτρια εμφάνιση η

Α,Ε.Καμποχωρίου νίκηοτ . . ηιιΓ
την
Νεολαία APJjf
* ι- Ποντιακή ---------, ..
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Νυτολόπουλου va avnóp0'
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Σοφάκη.
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------- rm m
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-μι* '
Α πό ·την Α Ε Κ διαΚΓ1’
βετεράνος Α νθ ο υ λ ό κη ς.
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Α ρ ά χο υ οι Γ. Κ ίτσ α ς. ^ vî
Ο διαιτητή ς του αγώ να »' .¡{Γ
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ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ: Νι*0^
Τολιόπουλος. Κ υριαζόπον^ι^
Παπα-^εωργόπουλος.
Κ α ρ α β ό ρ α ς, Ανθαυ.λόκτ|ζ·

ποιιλος 11, Αρχοντιδης.
νοάουλος. Σ ο φ ά κη ς.
.Α Ρ Α Χ Ο Σ : Α ντω νίου,

*

Πετρίδης, Κίτσας II. fc’Tp JÄ
Μαυροματίδης, Γεωργιάόθί'
ν
ρης, Ματσούκης. Γαβρ'1λιη
λτος.

Λ

ΑΦΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Με καθυστέρηση
8 μηνών τα μέτρα
για τις εξαγωγές

Νομού Ημαθίας

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο κ. ΕΒΕΡΤ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΕ ΒΑΘ Ο Σ
ΣΤΟ ΧΩ ΡΟ ΤΗΣ «Ν.Λ.»
Διαφαίνεται και αλλ αγή στην ηγεσία
Το
>«ασονΐϋ·Ρ0βλτ,μα

■Nétir a
Aßi n

rov

υ ν εία ς

που

π ΡόεδΡ °

της

η μ ο κ Ρ“ ™ ς » 1C. Ε υάγγελο

^
' και το οποίο συνδέεται
Τ|ληη„/ε Τ0 π Ρ°χω ρημένο της
-» ε Του γηραιού πολιτικού ° Τατα να αποτελέσει και την
.
μια ανανέωση και διαδοθηΐιη°ΤΓ'ν τ'^ εσ' α του μεγάλου
‘ Ι ε ρ α τ ικ ο ύ κόμματος
μτο επεσήμαναν χθες πολι

τικοί παρατηρητές μόλις έγινε
γνω στή η μετάβαση του κ. Αβέρωφ στο Λ ονδίνο για λόγους
υγείας.
Σύμφω να με τις ίδιες εκτιμή
σεις απόφαση και του ίδιου του κ.
Α βέρωφ είναι να παραδώσει την
ηγεσία του κόμματος σε νεώτερο
πρόσω πο, ώστε να μπορέσει να
γίνει ευκολώτερα και σε μεγαλύ
τερη έκταση η «ανανέωση τω ν

Υπονομεύεται
το μέλλον της
Εκπαιδεύσεως
tnr'^n Τ!'ν πολιτική της στον χώρο
tylQK Ί κυβέρνηση του

Φ,η , ' 1' 'υπονομεύει το μέλλον της

ζΕι Τ Ι7,ι> εκπαιδεύσεως. υποβαθμίKatrAr '^ ‘ΤουΡνικό τη ς επίπ εδο και

Wmnwá Τους θεσμ°ύε της·, Στη
ι*_η. *Ί αυτή διαπίστωση προέβη
με δηλώσεις του και με την
Οπό L τΤ|ι> συμπληρωσεως έτους
^ 013 ν ηνοδο του ΠΑΣΟΚ στην
ιΐφ0. α' 0 βουλευτής της Ν.Δ. τέως
W a Ργός Παιδείας κ. Βασ. Κ,οντο♦ 1ί4ϋν, 0ϋλ°ς.
ν<0 π ς διατπτσώσεις αυτές, τό
αφο
*■. Κοντογιαννόπουλος με
>6{0υ ϊ η 1ν προσπάθεια του υπουρτοινή
να εντυπωσιάσει την
Ί ι κ , ; ' κ α τ ά τον πρόσφατο
'«μία
των ° ° ων έγιναν στον
υ^*κοτεχνικής υποδομής.
συνέχεια ο κ. Κοντογιαννό' οποκάλυψε ότι:
_° ποσοστό των δημοσίων
^ενδύσεων για την Πσιδεία
μειώθηκε το 1982, κατά 6%,
0ε σχέση με το 1981.
ρυθμό, σημοπρατησεως
νέων έργων για την Παιδεία εί-

Οι ομιλίες
°το Πνευματικό
Κέντρο
Την
ερχόμενη Τρίτη 9-11-82
!?Μ>ουν
Τ|Κ
0,0 ’Πνευματικό Κέντρο»
ώ ν ^ ^ π ό λ ε ω ς οι ομιλίες που γίι«ς
πλαίσιο της δραστηριότηπροοΤ11
συμπολιτών υπό την
^Ίτοα ι
ιου
Σεβασμιωτάτου
' ^ “ύλο 1τ° υ ΒεΡ°*αί και Ναούσης
Οι υυ'·
νό ^.^μ'λίες αυτές που στο περυσιΜς, ,Λ_ υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυί*ι(ι
από πλευράς ομιλητών
Mit '*“ *
¡*iv0Uvl ,1π° ακροατηρίου, περιλαμπού,. ποικιλία θεμάτων κοινωνιτ° Ρικού, θεολογικού, λογοτεPov(0c *:αι εκπαιδευτικού ενδιαφέομιλητής ο πρωτοπρεσβύΊ«[ ^ “^ελεήμων Χανόγλου και
g.'10 Ζάσμα των γενεών». Η ομι“ΡΧίσει στις 8.15 μ.μ.

ναι μειωμένος κατά 70%, σε
σύγκριση με το προηγούμενο
έτος.
Οι διορισμοί νέων εκπαιδευτι
κών το 1982. παρά τους ισχυ
ρισμούς του υπουργείου Παι
δείας ήταν λιγότεροι από
αυτούς που έγιναν το 1981,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Η μόνη μεταβολή που επήλθε
πρόσθεσε ο κ. Κοντογιαννόπουλος,
είναι η μετατροπή της εργασιακής
σχέσεως, ενός μέρους από τους
προσληφθέντες, από προσωρινής σε
τακτικής. Με τον τρόπο αυτό όμως:
ΠΡΩΤΟ, το λειτουργικό επίπεδο
των σχολείων όχι μόνοδεν βελτιώθη
κε αλλά, αντίθετα, χειροτέρεψε γιατί,
ενώ οι προσλήψεις πέρυσι είχαν γίνει
αμέσως με την έναρξη του σχολικού
έτους .εφέτος συμπληρώνεται ήδη το
πρώτο τρίμηνο και ακόμη δεν έχουν
ολοκληρωθεί.
ΔΕΥΤΕΡΟ, «τα μεγάλα κενά που
υπήρχαν στην εκπαίδευση σε διδα
κτικό· προσωπικό», κατα τον κ.
υπουργό, όχι μόνο δεν καλύφθηκαν,
αλλά έγιναν μεγαλύτερα, έπειτα από
τα «φιλολαϊκά» μέτρα της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, που είχαν σαν
συνέπεια την αύξηση των μαθητών
στην γενική εκπαίδευση. (Περίπτωση
• Βερυβάκηδων», κατάργηση εισιτη
ρίων εξετάσεων στα Λύκεια, απογύμ
νωση της ΤΕΕ, ιδίως των Τεχνικών
Σχολών νέου τύπου, προγραμματι
σμός εθνικούς φροντιστηρίου).
Το πλέον όμως εντυπωσιακό,
αλλά ταυτόχρονα και απογοητευτικό
για το μέλλον της Παιδείας γεγονός,
στον οποίο βέβαια παρέλειψε να ανα
φερθεί ο κ. υπουργός, κατέληξε ο κ.
Κοντογιαννόπουλος είναι ότι η
δαπάνη για τη μετατροπή των θέσεων
από προσωρινές σε τακτικές, που
αποτελούσε προεκλογική δέσμευση
του ΠΑΣΟΚ στις κομματικές ηγεσίες
της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ καλύφθηκε
με μεταφορά πιστώσεων ύψους 500
εκατ. δρχ. από τον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων. Θυσιάστηκαν
δηλαδή 250 περίπου σχολικές αίθου
σες στο βωμό της κομματικής σκοπι
μότητας.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το MACUPRAX έχουμε:

προσώπων» στην ιεραρχία του
κόμματος. Εξάλλου πρόσφατα ο
ίδιος ο κ. Α βέρωφ ανήγγειλε την
επιτακτική ανάγκη για ανανέωση
του κόμματος.

Α ΡΧΗΓΟΣ Ο
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ;
Εφόσον τελικά ο κ. Αβέρωφ
αποχωρήσει από την ηγεσία της
«Ν.Δ.» πιθανότερος διάδοχός του
φαίνεται να είναι ο πρώ ην υπουρ
γός κ, Κ ώ στας Στεφανόπουλος,
που θεωρείται σαν ο καλύτερος
αγορητής της σημερινής Βουλής
και σαν ο αξιολογώ τερος από
τους νέους πολιτικούς αυτή την
στιγμή στη χώρα μας. Ο κ. Στε
φανόπουλος, δικηγόρος από το
Α ίγιο της ΑχαΓας, κατ’ επανάλη
ψη στο παρελθόν αναφέρθηκε
σαν ο πιό άξιος, από τους νεώτερους πολιτικούς, να ηγηθεί του
κόμματος της «Νέας Δ ημοκρα
τίας» ή ακόμη και ενός άλλου
νέου φιλελεύθερου ριζοσπαστι
κού κόμματος.
Ε πίσης συζητείται και το όνο
μα του κ. Κ ω ν/νο υ Μ ητσοτάκη,
σαν πιθανού διαδόχου του κ.

Θα ηχήσουν
οι σειρήνες
την Τρίτη
Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου θα ηχή
σουν οι σειρήνες σ' ολόκληρη τη χώ
ρα οτα πλαίσια μιας άσκησης ετοιμό
τητας.
Έτσι και στο Νομό μας το πρωί
της Τρίτης από 10 έως 11 και από 12
ως I το μεσημέρι θα ακουσθούν οι
πολεμικές σειρήνες.

Σχετικά με την ασθένεια του
κ. Αβέρωφ α π ό την «Ν έα-Δημο
κρατία» εκδόθηκε η παρακάτω
ανακοίνωση:
«Ο Αρχηγός της Νιας Δημοκρα

τίας κ. Ευάγγελος Αβέρωφ με την
ευκαιρία της μεταβάσεώς του στο
Λονδίνο, υπεβλήθη οε έλεγχο του
κυκλοφοριακού συστήματος. Διεπιστώθη ότι παρίσταται ανάγκη βραχυ
χρόνιας ιατρικής παρακολουθήσεως.
Για το χρόνο της απουσίας του ο
Συνέχεια στην 4η

Λιέρρηξαν
αυτοκίνητο
Άγνωστα άτομα έδρασαν αργά τη
Νύκτα στη Νάουσα και διέρρηξαν το
αυτοκίνητο του Χρήστου Μπιτέρνα
από το οποίο αφαίρεσαν διάφορα
αντικείμενα αξίας 15.000 δραχμών.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ καταδικάζει
την κομματική εξάρτηση
των συνεταιρισμών
Κανένας απολύτως ουσιαστικός
λόγος δεν υπήρχε να οδηγηθούν όλοι
οι συνεταιρισμοί της χώρας ταυτό
χρονα σε νέες εκλογές, εφόσον δεν εί
χε λήξει η θητεία των προηγουμένων
διοικήσεων που είχαν εκλεγεί σύμ
φωνα με τις νόμιμες δημοκρατικές
διαδικασίες.
Αυτό τονίζεται σε προχθεσινή
ανακοίνωση της ΠΑΣΕΓΕΣ που
εκδόθηκε με την ευκαιρία της ενάρξεως των αρχαιρεσιών στους γεωργι
κούς συνεταιρισμούς.
Στην ανακοίνωση επκτημαίνΕται
ακόμη ότι τόσον η ΠΑΣΕΓΕΣ όσο
και οι άλλες μεγάλες διεθνείς συνε
ταιριστικές οργανώσεις είχαν τονίσει
τις σοβαρές ατέλειες του νόμου και
την απόκλισή του από τις διεθνώς
καθιερωμένες συνεταιριστικές διαδι
κασίες με το πρόσχημα του εκδημο
κρατισμού. Ο νέος νόμος εισήγαγε
την κομματική διαμάχη μέσα στους
συνεταιρισμούς, τους οικονομικούς
φορείς που έχουν σκοπό να ενώνουν
τους αγρότες.
Τέλος η ΠΑΣΕΓΕΣ καλεί όλους
τους αγρότες, στις ιστορικές στιγμές

που περνάει η συνεταιριστική κίνη
ση. να αποφύγουν κάθε κομματική
εξάρτηση των οργανώσεων τους. Και
ακόμη, να κλέξουν στις διοικήσεις
των συνεταιρισμών τους άριστους,
έντιμους και ικανούς που είναι πρό
θυμοι να εργασθούν ανιδιοτελώς για
το κοινό καλό ανεξαρτήτως κομματι
κής τοποθετήαεωίν.

Ο έρανος
του Ερυθρού
Σταυρού
Έγινε χθες στη Βέροια, Νάουσα
και Αλεξάνδρεια, όπως και στις άλ
λες πόλεις της χώρας, ο έρανος του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συμ
μετείχαν μαθητές γυμνασίων και
λυκείων, καθηγητές, δημόσιοι υπάλ
ληλοι και εκπρόσωποι οργανώσεων
και σωματείων.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε
πρόθυμη
συγκεντρώθηκαν
σημαντικά ποσά.

Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια! !1
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MACUPRAX

Γ° επαναστατικό χαλκούχο μυκητοκτανο που καταπολεμά
κορόνβο, μονίλιαι, βακτήρια, κλαδοσπόριο, εξώασκο
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ mu ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

μοναδικό μυκητοιττόνο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλα
y “ Πς τροφοπενίες (ελλείψεις) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
^ 'ΔΑΡΓΥΡΟΥ. ΧΑΛΚΟΥ χάρις στα ιόντα των παραπάνω
°*Χ*ίων που περιέχα.

_

MACUPRAX

¿Va ράντισμα το φθινόπωρο λύνετε τα προβλήματα των
δένδρων σας

MACUPRAX

Η επανάσταση στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
Μ KECHN1E CHEMICALS S.A.

Πλεκτά RANNIA
και τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα LA FEMME
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
Ιπηοκράτους 19-Βέροια

Π Α ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Νυχπκά - Pvôiawç -

Πυτζάμις

* Η κυβέρνηση έρχεται να επα
ναφέρει μετά οκτώ μήνες το σύστημα
ενισχάσεως των εξαγωγών που είχε
καταργήσει με τον ψορομπηχτικό νό
μο της.
* Στον προϋπολογισμό προεβλέποντο 18,5 δισ. δρχ για ενίσχυση
των εξαγωγών και ο λογαριασμός
αυτός θα ξεπεράσει τα 29 δισ. Γι αυτό
τον λόγο καθυοτερούνται από τον
Ιούλιο οι επιστροφές τόκων λόγω
εξαγωγών, για να εμφανισθεί όσο το
δυνατόν μικρότερο το έλλειμμα του
τακτικού προϋπολογισμού.

Α βέρωφ στην ηγεσία του κόμμα
τος. Θεωρείται, πάντως, βέβαιο
ότι σε περίπτωση επιλογής μετα
ξύ Στεφανόποολου - Μ ητσοτάκη
θα υπερισχύσουν οι βουλευτές
και τα στελέχη του κόμματος που
ζητούν «ανανέωση σε βάθος» και
κυρίως μιά τέτοια ανανέωση με
τον κ. Στεφανόπουλο στην ηγε
σία του κόμματος θα ικανοποιού
σε απόλυτα την βάση του κόμμα
τος,
Π άντω ς εντός των ημερών
προβλέπονται εξελίξεις στο χώρο
της «Ν.Δ.», ενώ παράλληλα ανα
μένονται ορισμένες εκδηλώσεις
και από πλευράς βουλευτών και
στελεχώ ν του Π ΑΣΟΚ και άλ
λων κομμάτων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τ Η Σ «Ν.Δ.»

«Χρειάσθηκε σχεδόν ένας χρόνος
για να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι.
οι ελληνικές επιχειρήσεις έχασαν την
ανταγωνιστικότητα ττυς με τα αλληλοσυγκρουόμενα και σπασμωδικά μέ
τρα του ΠΑΣΟΚ - επεσήμανε σε ανα
κοίνωση που έκανε προχθές ο πρώην
υπουργός οικονομικών, βουλευτής κ.
Μιλτ. Έβερτ, με αφορμή την καθυ
στερημένη εξαγγελία των μέτρων για
τις εξαγωγές. Ο κ. Έβερτ τόνισε ότι:
*■ Τα συναλλαγματικά αποθέμα
τα έπεσαν στα 924 εκ. δολ. τον Ιού
λιο. έναντι 1.600 την αντίστοιχη
περίοδο του 1981. δηλ. μειώθηκαν
κατά 42%.

★ Οι εξαγωγές στο επτάμηνο
Ιανουάριου - Ιουλίου 1982 έπεσαν σε
2.335 εκ. δολ., έναντι 2.932 εκ. δολ.
την αντίστοιχη περίοδο του έτους
1981, δηλ. παρουσίασαν μείωση κατά
20%, έναντι αυξήσεως κοτά 22% πέ
ρυσι.

Ο κ. Κωοτής Στεφανόπουλος, που
θεωρείται ο νέος ηγέτης της ·Νέας
Δημοκρατίας» σε περίπτωση αποχωρήαεως για λόγους υγείας του κ. Ευάγ.
Αβέρωφ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά τον κ,
Έβερτ - δεν θα περιορισθεί στα δύο
δισ. δολλάρια. αλλά θα κυμανθεί
μεταξύ 2,4 και 2.6 δισ. δολ. γιατί θα
επιβαρυνθεί σημαντικά από η ς παρα
λαβές πετρελαίου που πάντοτε είναι
ηυξημένες το τελευταίο τρίμηνο και

οημιουργούν σοβαρα συν(ΐ«.Λαγμη κά προβλήματπ.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
Η Δ/νση Γεωργίας μας πληροφο
ρεί ότι στο Γιάννενα λειτουργεί η
Γαλακτοκομική Σχολή l<Daw(vœv
Είναι δημόσια Τεχνική Σχολή και
ανήκει στο υπουργείο Γεωργία.
Μορφώνει επάγγελμά τής. τεχν.τεά,
ειδικούς στην Τυροκομία - Γαλακτο
καμία που είναι ικανοί νη εργαστούν
στην πατρική τους εκμετάλλευση , ο:
ιδιωτικά ή συνεταιριστικά τυροκο
μεία και βιομηχανίες γάλακτος σα ·
τυροκδμοε, παστεριώτές γάλακτ,·
και υπεύθυνοι χημείου.
Μπορούν ακόμη να προσλη
Φθούν στις Γεωργικές Υπηρεσίες ταυ
κράτους- συν γεωργοτεχνίτες με ικσ
νοποιηηκές αποδοχές ή ν’ ανοίξουν
ακόμα δική τους επικερδή επιχείρη
ση.
Η φοίτηση διαυκεί τρία εξάμηνα
Η παραμονή και η διατροφή γίνονται
στο Οικοτροφείο της Σχολής και ri
ναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μαθητές εγγράφονται στη Σχο
λή χωρίς εξετάσας. Γίνονται δεκτοί
και απόφοιτοι του Δημοτικού Σχο
λείου. Προτιμούνται, όμως όσοι
έχουν περισσότερες γραμματικές
γνώσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία 15 έως 26 ετών και κατ' εξα'
ρεση μέχρι 32 ετών.
Ό σ ο ι έχουν στρατεύσιμη ηλιχ-ίο
δικαιούνται ιιναβολή από τις οτρα
τιωπκές τους υποχρεώσεις. Η προθι.
σμία εγγραφής των μαθητών, λήγει
την 20η Δεκεμβρίου 1982.
Περισσότερες πληροφορίες στη
Γαλακτοκομική Σχολή Β. Ηπείρου
20 - Ιωάννινα. Τηλ. 0 6 Í 1-26353.

230 δις το Τ82 σε
αγροτικά δάνεια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ATE κ. ΚΑΦΙΡΗ
Κατά 54% αυξήθηκαν οι χρηματο
δοτήσεις που έκανε η Αγροτική Τρά
πεζα το 1982 και έφτασαν τα 230 δις
δρχ έναντι 149 δισ 6ρχ το 1981.
Παρά το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο
πρώτο μέλημα της ATE σήμερα είναι
ο αγρότης. Ο διοικητής του ιδρύμα
τος κ. Βασ. Καφίρης σε συνέντευξη
Τύπου ανακοίνωσε διάφορα μέτρα
ώστε να μην χάνο ο αγρότης τις
ωρ«, του μπροστά σε κάποιο «γκισέ».
Έτσι, αφήνοντας στην άκρη κά
ποια μεγαλεπήβολα σχέδια που δεν
πραγματοποιούνται ποτέ, ο κ. Καφίρης εξήγγειλε:
• Την καθιέρωση ανοικτού τρε
χούμενου λογαριασμού για τα βρα
χυπρόθεσμα δάνεια, η παρακολούθη
ση του οποίου θα γίνεται μηχανογρα
φικά. Πρακτικά για τον αγρότη
σημαίνει, ότι. με πολύ απλό τρόπο,
χωρίς την υποχρέωση να παραμένει
πολλές ώρες στα «γκισέ» των υποκα
ταστημάτων (όπως σήμερα) και να
υπομένει την ολοκλήρωση των γρα
φειοκρατικών. απαράδεκτων και
περιττών διαδικασιών να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του ταχύτατα και
αποτελεσματικό. Με την ολοκλήρω
ση του μέτρου ο χρόνος που θα δια
θέτει ο αγρότης στη διεκπεραίωση
των δανείων αυτών θα περιοριστεί
στο 1/3 και περισσότερο ακόμα.
Το κυριότερο όμως είναι πο>ς με
την εφαρμογή του μέτρου θα απαλλα
γεί ο αγρότης σχεδόν εξολοκλήρου
από την καταβολή τόκων υπερημε
ρίας και αυτό γιατί με το νέο σύστη
μα, θα δοθούν ευρύτερα περιθώρια
χρόνου Yta την εξόφληση των
δανείων.
ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
• Την καθιέρωση ενιαίας σύμβα
σης για τη χορήγηση βραχυπρόθε
σμων και μεσοπρόθεσμων δανείων.
Με το μέτρο αυτό αποφεύγεται η
υπογραφή χωριστών δανπστικών τί
τλων από πιστούχους και εγγυητές
και απαλλάσσονται τα υποκαταστή
ματα από σημαντική απασχόληση
αξιολόγησης της φερεγγυότητας των
προσώπων, αποφεύγονται ία παρά
πονα και οι προστριβές που σήμερα
δημιουργούνται καθημερινά μεταξύ
υπαλλήλων και πιαιούχων - εγγυη
τών. οι υποθήκες θα γράφονται μια
φορά στα 3 ή 5 χρόνια και θα μειω
θούν δραστικά οι κοπιαστικές διαδι
κασίες συχνής επανάληψης των
ιδίων ενεργειών (αντίγραφα συμβά
σεων. σύνταξη περιλήψεων, θεωρή
σεις δικηγόρων, υποθηκοφύλακες,
έλεγχος από δικηγόρους και στελέχη
ATE, έκδοση πληθώρας πιστοποιητι
κών για τα τυχόν βάρη κλπ).
Έτσι, οι αγρότες θα απαλλαγούν
από έξοδα και ταλαιπωρίες μεταβά
σεων των εγγυητών για υπογραφές
(ναύλα, μεροκάματα εγγυητών, έξοδα
τροφής κλπ), η εξυπηρέτησή τους θα
γίνεται άμεσα και σίγουρα, δεν θα
υπάρχει η εξουθενωτική σημερινή
.διαδικασία, θα περιοριστούν οι σημε
ρινές πολλές περιπτώσεις που τα
υποθηκοφυλακεία καθυστερούν ιην
«οταχώριση υποθηκών « ιι έκδοση
πιστοποιητικών με συνέπεια να καθυστερείται και η απόδοση δανείων
(συχνά για ένα μήνα).
Το μέτρο αυτό εξυπηρετεί προνο
μιακά το συνεταιρισμένο παραγωγό.

γιατί στηρίζεται στην αλληλέγγυα
ευθύνη των μελών των συνεταιρι
σμών και έτσι σε καμιά περίπτωση
δεν χρειάζονται εγγυητές. Πρόκειται
για μέτρο που αποφασιστικά θα
ΐροωθήσει τη συσπείρωση των παρα
γωγών στις οργανώσεις τους και
στην τόνωση του συνεταιριστικού
ανήματος.
ΧΑΡΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• Για μια μεγάλη Κατηγορία μεσοσπρόθεσμων δανείων δεν θα χρειάζε
ται γνωμάτευση του γεωπόνου, Το
ύψος των δανείων αυτών δεν θα
ξεπερνά τις 100.000 δρχ.
• ΚαταρΥούνται οι διαχειριστικές
επιτροπές των επενδυτικών δανείων
των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Πέρα από τα παραπάνω μέτρα άμε
σης εξυπηρέτησης του αγρότη, ο κ.
Καφίρης ανέφερε ότι σιο πενταετές
τρόγραμμα της ATE rival να ανατε)εί σε 550 περίπου συνεταιρισμούς η
ϊσκηαη βραχυπρόθεσμης πίστης (σή
μερα γίνεται από 453 συνεταιρι
σμούς) όπως και η έγκριση και χορή
γηση ορισμένων μεσοπρόθεσμων
δανείων από τις συνεταιριστικές
οργάνωσης.

Προοπτική της Τράπεζας, ιόνισε ο
κ Καφίρης και στόχος της etvat να
γίνει ο συνεταιρισμός του χωριού μια
μικρή Τράπεζα για όφελος του αγρό
τη έτσι ώστε, μέσα από τις ευρύτερες
θεσμικές αλλαγές που προνραμματί
ζονται. να γίνει το ουσιαστικό δέσιμο
του αγρότη με την ΤράπεζΛ του.
Δυο άλλα στοιχείο που χαρακτηρί
ζουν τον Ritvmnrruô και το πλησία
σμα του αγρότη από την Τραπεζα εί
πε ο κ. Καφίρης είναι το γεγονός ό π
το 1982 παρατηρειται αξιόλογη αύ
ξηση των εισπράξεων της Τράπεζα::,
πράγμα που υποδήλωνα κατηγορη
ματικά ότι η πλειοψηφώ των βγρο
τών μος είναι συνεπής στις υποχρεώ
σεις της όταν με επαρκή χρηματοδό
τηση μπορεί και αποφεύγει την ιξάρ:ηση από εμπόρους και μεσάζοντες.
Στον τομέα των καταθέσουν για
τρώτη φορά η Τράπεζα καλύπτει το
τύνολο των χρηματοδοτήσιων του
κανονικού της προγράμματος από
καταθέσεις και όικά της κεφάλαια. Το
συνολικό ύψος των καταθέσεων της
εφτασε περίπου τα 163 δισ όρχ
(22.10.82) και προβλέπειαι μέχρι ιέ
λου; του χρόνου να πλησιάσει τα
174 δισ. δρχ.

Ο τελικός του
πανελλήνιου
πρωταθλήματος
χορού DISCO
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
στη DISCO

ΖΑΝΝΑ

Ακό τα 8 ζευγάρια «ου εκελέγησαν
στους ηροκριματιχούς

ΤΟ Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ
που 6α εκπροσωπήσει το Νομό μας

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΗ DISCO «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗ»
Τα έπαθλα του Πανελλήνιου
Ιο ΙΕ Υ Γ API 500.000 δρχ.
και μία εβδομάδα στο Λονδίνο
2ο ΖΕΥΓΑΡΙ 200.000 δρχ.
3ο ΖΕΥΓΑΡΙ 50.000 δρχ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ DISCO ΖΑΝΝΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Εημ. Απαγορεύεται η είσοδος
άνευ Ντάμας

Η ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΑ
1ιΐ

ί? ; 4
*

« 5«

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
πρωτεύουσα
1. Μια
ελληνική
(καθ.).
2. Στη σειρά του α'ναι ο ενδέκατος,
3. Τέτοια κύματα δημιουργούνται
στις ραδιενεργές εκρήξεις.
4. Σε πολλούς αυτό το πάθος του...
δωδεκαδακτύλου — Τ αρχικά
μιας αμερικανικής χώρας.
5. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπρο
στά σβς — Από το ονομα της
γνωστής ηρωίδβς από τη Γαλλία.
6. Χωριό του νομού μας — Ενα
σύμφωνο- οδηγών ίαντίστρ.).
7. Α υτή- δροσίζει - Βρίσκεται
στις εκκλησίες (καθ.)

8 Χωρίς αρχή - τέλος, τίμια —
Τον ..κάνουμε στις δεήσεις προς
τον Θεό (αντίστρ).
9 Ξενικά, το χωρίς ευγένεια φέρσι
μο - Φρούτο της εποχής (ξεν.).
10. Ανάποδα, δικά σου - Η αρχή...
της ύπαρξης (αντιοτρ.) — Ό μοια
σύμφωνα.
ΚΑΘΕΤΑ:
I. Αυτό— μυρίζει μόνο στις
Ά λπεις.
2- Ελληνικό σύμφωνο — Αυτή η
ελληνικιν κωμόπολη διαθέτει
εργοστάσιο νικελιούχου σιδή
ρου.
3. Έ να ανδρικό όνομα στην καθα
ρεύουσα.
4. Αυτοκινήτων μάρκα — Ένα
ελληνικό βουνό.
5. Πολλές καμήλες έχουν δύο εδώ
ένας - Αυτή μόνο στο νερό δεν
γίνεται (καθ.).
6. Συνεχόμενο σύμφωνα — Θέση
στην καλαθόσφαιρα.
7. Βουνό της χώρας μας — «Η
παλ.ηά η κότα έχει το...»
Ι α ν τ ίσ τ ρ ).

8. Αλλιώς τα υπόλοιπα —Μιά... ξέ
νη αγάπη κι αντίστροφη.
9. Προσωνυμία ενός μαθητή του
Χριστού.
10 Έ να ς κανονισμός... άφωνος.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 2. ΝΤΑΜΑ 3 ΕΑΡ - ΚΛΑΡΚ 4. ΝΖ ΚΤΙΡΙΟ 5. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 6. Ο.Ε. - ΟΛΟ 7. ΤΡΑΠΟΥΛΑΣ
8. Ο ΑΡΗΣ 9. ΑΣ - ΟΒΕΡ.
ΛΑΘΕΤΑ: 1 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ 2. ΕΤΑΖΙΕΡΑ 3. ΡΑΡ - APA 4 ΟΜ ΚΛΟΠΗΣ 5. ΠΑΚΤΩΛΟΣ 6. ΛΙΜΟΥ 7. ΑΧΑΡΑ - ΛΑΒ 8.
ΡΙΤΣΑ 9. ΑΝΚΟΑ - ΣΕΡ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 5
5 4 5 ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΙΧΕ
ΔΙΑ
6 0 5 0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θ.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7 0 5 ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ
7.30 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ*
8.0 5 ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΣ
9 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9ΛΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
10.25 Μ' ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ΕΘΝΙΚΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤ.
ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν Ά . 572/70)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓ. ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΚΑΛΙΓΠΑΝΑΠΑ»
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Πιηόόπολη »ΚΑΛΗ ΠΑΝΑ
ΓΙΑ» Βερσίος του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ προ
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω
νισμό γιο την ανάδειξη χορηγητούΙ
άρτου για τις ανάγκες της Παιδόπο-Ι

η

ΣΤΗ ΖΩΗi ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΥΝ
ΤΟΥΣ «ΜΥΣ» ΤΟΥΣ
ΑΧΕΝ (ΙΝΠ)
Ο «εγκέφαλος» ενός ρομπότ λει
τουργεί όσο πάει kui κιιλύτερα, οι
«μύς» του όμως πρέπει να γυμνάζον
ται ώστε να αντιδρούν γρηγορώτερα
και με μεγαλύτερη ακρίβεια στους
διάφορους ερεθισμούς. Με τα λόγια
αυτά περιέγραψε πρόσφατα ο Διευ
θυντής του Ινστιτούτου Εφαρμογών
Υδραυλικής και Πεπιεσμένου Αέρα
του Τεχνικού Πανεπιστημίου του
Ά αχεν. Καθηγητής Μπάκε. την δια
δικασία
προσαρμογής
μεταξύ
μικροηλεκτρονικής και της λεγάμε
νης .τεχνικής των ρευστών», που
ενεργοποιεί και μετατρέπει τα ηλε
κτρονικό σήματα σε ισχύ και κίνηση.
Με τις τελευταίες εξελίξεις στον
τομέα αυτό ασχολήθηκε πρόσφατα το
πέμπτο Συνέδριο · Ρευστοτεχνικής»
του Ά αχεν, στο οποίο πήραν μέρος
700 σύνεδροι από 16 χώρες, μεταξύ
των οποίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες,
η Κίνα και η Ιαπωνία.
Το εν λόγω Ινστιτούτο είναι το
μοναδικό στην Ομοσπονδιακή Γερ
μανία που ασχολείται αποκλειστικά
με την έρευνα στον τομέα της »ρευ
στοτεχνικής», η οποία οδήγησε τα
τελευταία χρόνια σε μια πιο ορθολο-

γική λειτουργία και στον αυτοματι
σμό των μηχανών. Η εν λόγω τεχνι
κή εφαρμόζεται σήμερα ολοένα και
περισσότερο σε αυτοματοποιημένα
συγκροτήματα, όπως π.χ. στην αυτο
κινητοβιομηχανία, σε μηχανήματα
οικοδομικών εργασιών, σε μεταφο
ρές. ανυψωτικούς γερανούς, γαιωτρήσεις νια πετρέλαιο, οε υδραυλικές
πρέσσες και σε άλλες μηχανές που
προϋποθέτουν μεγάλη ιπποδύναμη.
Η τεχνική ύμιος του πεπιεσμένου αέ
ρα χρησιμοποιείται και στην βιολογι
κή ιατρική, όπως π.χ. σε πειράματα
με αντλίες αίματος που προορίζονται
ν' αντικαταστήσουν κάποτε - για κά
ποιο μεσοδιάστημα - τη λειτουργία
της καρδιάς. Το ηλεκτρονικό σήμα
στις περιπτώσεις αυτές μετατρέπεται
με τη βοήθεια μικρής βαλβίδας σε
πίεση που κινεί την αντλία και με το
τρόπο αυτό προκαλεί τους παλμούς
της καρδιάς. Για τα αμέσως επόμενα
χρόνια ο καθηγητής Μπάκε προβλέ
πει «τεράστια ανάπτυξη» της τεχνι
κής των ρομπότ. Κίνητρο για την
παραπάνω εξέλιξη είναι η τάση εξοικονομήσεως ενέργειας αλλά και η
προστασία του περιβάλλοντος. Στην
Ευρώπη και ιδίως στην ομοσπονδια
κή Γερμανία η «ρευστοτεχνική» έχει
σημειώσει θεαματικές προόδους.
Απόδειξη τούτου αποτελεί καί to
γεγονός, ότι μεγάλες αμερικανικές
εταιρίες μετακίνησαν το ανθρώπινο
δυναμικό του; που ασχολείται με
παρεμφερή θέματα, σε θυγατρικές
εταιρίες τους που εδρεύουν στην
ομοσπονδιακή Γερμανία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 5
5 .0 0 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
5 15 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.30 0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ
ΖΩΩΝ
8 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 Η ΚΥΠΡΟΣ
6 .3 0 ΑΧΙ 01 ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
7.00 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
7.30 ΤΑ ΦΤΕΡΑ
8 30 ΒΙΕΤΝΑΜ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΝ
10.000 ΗΜΕΡΩΝ
9 .0 0 01 ΔΕΣΜΩΤΕΣ

9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ: Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ .
1 1 .00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

λης για ένα χρόνο,
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κυφέ
νείο του Εμμαν. Σιάχα (παράπλευρος
ETE) την 22.11.82 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10-11 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διάγω
νισμό έχουν οι προσκομίζοντες εντός
κλειστού φακέλλου εγγυητική επι
στολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή
μετρητά ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί
κατάθεσης ομολογιών του εθνικού
δανείου σε ποσοστό 5% επί της συνο
λ.ικής αξίας της προσφοράς.
Από την Παιδόπολη Βέροιας

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με κ
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/ 1982, ότι:

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ του
Αριστείδη και της Καλλιόπης το γέ
νος Βογιατζή που γεννήθηκε στην
Θι.σ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια
επαγγέλματος Στρατιωτικός και η
ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ του
Κων/νου και της Αικατερίνης το γέ
νος X”Αναστασίου που γεννήθηκε
στη Βέροια και κατοικεί στην Πατρί
δα Βέροιας επαγγέλματος δημόσιος
υπάλληλος πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας.
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ανδρέα και της Ευθυ
μίας το γένος Τσαλουχίδη που γεν
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια επαγ
γέλματος χημικός μηχανικός και η
GIOVANNA GHIDIN1 του Almo
και της Fulvia το γένος Tasini που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Cerese
επαγγέλματος καθηγήτρια πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Βέροιας και ο πολιτικός γάμος στο
Δημαρχείο Βέροιας.

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων

1828 Κατάληψη της Λειβαδιάς από τις
ελληνικές δυνάμεις του Δημ. Υψηλάντη. ύστερα από συνθηκολόγη
ση.
1911 Η Ιταλία προσάρτησε την Τρίπολη
της Λιβύης και την Κυρηναϊκή.
1912 Ο ταγματάρχης Σπυρομήλιος κατα
λαμβάνει με αυταρτικ-ά σώματα τη
Χομάρρα.
1914 Η Γαλλία και η Βρετανία κήρυξαν
τον πόλεμο στην Τουρκία και η
Βρετανία προσάρτησε την Κύπρο.
1950 Ο Αμερικανός στρατηγός Μάκ
Άρθρουρ ανέψερε συγκεντρώσεις
Κινέζων κομμουνιστών στη Βόρειο
Κορέα.
1956 Βρετανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν
στο Πόρτ Σάιντ, στην Αίγυπτο.
1970 Το Βατικανό εξέόωσε ένιι έγγραφο,
σύμφωνα με το οποίο αναμορφωνό
ταν η λειτουργία στη Ρωμαιοκαθο
λική Εκκλησία.
1979 Φανατικοί μουσουλμάνοι φοιτητές
στην Τεχεράνη κατέλαβαν την εκεί
βρετανική πρεσβεία, μια ημέρα μετά
την σύλληψη των Αμερικανών
διπλωματών.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ,
Οδοντίκτρος δεν θα γιορτάσει.

* »Οι γυναίκες δεν ακολουθούν τις
κακές συμβουλές. Οι κακές συμβου
λές τις ακολουθούν».
Αμπελ Χέρμαν

fW avuntK uw M

Τ Ε Λ Ε Ξ

Υ πεύθυνος___

♦reroeiivteny; OFFSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιοούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ικκοκρότους 26)
ΓΡΛΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΛ

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

ΣΤΗ ΒΕΡθιΑ ^
Στεφανίδης
θεσ/νίκης 77 τηλ- *
σ
ΣΙτ η
Η n a o y £A

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
5ρχ. 1500
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
δρχ. 2000
Κοινοτήτων
δρχ. 3000
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δημων-Οργανισμών
δρχ. 4000
Ε.Γ.Σ.-Τραίιεζών
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφοπαυ

Στανέλ-ος

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

^

Βενιζέλου 59 τ η λ - .
ΣΤΟ Μ Α Κ Ρ0λ»κ

Λίλιας Θωμαί

Mwoolm

23.350

22.222
22.505

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

25.749
24.444
22.233
26.444

Τελούμε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 1982 στην εκ*^·',<Έ ,
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπο«0"
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα

22.199
22.200
22.314
41.353

Και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσελυ®
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα τέκνα
οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι Βενιζέλου 86.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ

ΝΑΟΥΣΗΣ

?

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

23.611
23-364
23.376
100
121
199

VIDEOCHIBΒΕΡΟΙΑ!
Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
ΜΕ ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α ΤΙΚ Α V ID E O ^

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νέος ή νέα για να εργασθεί για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία.
Μισθός ικανοποιητικός
Πληρ. τηλ. 0331/Ζ3.137.

(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

Σ Τ Ε Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

σ ε τ ρ ε ις μ ή ν ε ς
ΕΙΔΙΚΑ ΓΜΙΙΜΛΓΛ

τον κύριο χωρίς να
μπορείτε βέβαια να η.πα'Χ'νΜ?
νον τώρα ξέρετε να ?έτε.» ^·.
λαγοί. Πού να τους βΡ3 Ιμ
τους εκοντώσατε; Και γοΟ®^,
μας έλεγαν τα αθώα πλαΟΡ“’ , ^
Θεού. Τα αθώα πουλάκια
*
καν. αυτά που ομόρφαιναν^¿μ
Βγήτε έξω, περπατήστε οεν ^ ?
σετε φωνή πουλιού. Aowi ,
σμένος φονιάς τα κάνει ολ®-

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ε να ντι ΚΤΕΛ
»
2 4 .0 8 0

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α
Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η * -

..........—. —111., . . ·
και να
αντιμετ»*«^
ρ
V i l τους
·
μαζεμένοι όλοι δεν βΡΊ "
κασόνια όπλα αλλά πέτρες*®
ρα άλλα -υλικά.
ρ. ,-ω
Γιατί αγαπητοί ιρονιάοος
γοί. δεν μαζετήκαμε όλοι «· ,
πείτε εμείς είμαστε ΤΡια*°βι£λ^|ίι
ία χιλιάδες μαχητές
θα τρέξουμε. Και ασφαλΛί
τα δίκανά σας θα τους
^
Και όμως δεν το κάνατε.
.
όπλα, δεκάδες μέραρχοί λ
άχρηστα για να κτυνηγΟ«ν “
πλασματάκιατου Θεού. *·“
σας που θα έμπαιναν <ττ®
/'■
θα έμεναν ανενόχλητου Μ
1
πείτε, σκοτώνονται
τοια όπλα; Μπορεί να αναχ®Μ*^
εχθρούς: Τότε πώς τρέξ®«!
τους β '^ ,μ ι
χωρίς
Και πώς επί τέλους η
; άοΐ0*eùf
νη στην Μηχανιώνα. τον"

6 2 .5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου ΒενιζΙλου
ΠΑΜ
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3
Εναντι ΔΕΗ
23.1 3 1
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
ήτποκραταυι
26 920
Π λ. Ωρολογίου
23 880

ς ο υ β λ α κ ι -ς ο υ τ ζ ο υ κ α κ ι

ΒΕΡΟΙΑ

¿

κα^^ότ^ρχηγό^υς

♦'αάιοτσύ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος ΕΧΗ.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΛΤΧΤΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)

Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής περίοδο
το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί σερβίροντας:

Θωμάς Λ. Βύζας .

ομοίους σας που λέγοΛ®|ΪΗ|

ΧΡΗΣΙΜΑ

έγινε πρόβλημα

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

Και έγιναν όλα τα άλογα όντα
προς βοήθειαν του ανθρώπου. Αυτό
μας λέγει η ιστορία. Αυτή βέβαια την
οποία εόημιούργησε το λογικό λεγό
μενο όν, ο άνθρωπος. Αν όμως υπήρ
χε ισοτιμία και λογική και σ' αυτά,
και προ παντός λόγος θα μας έλεγε
επί παραδείγμαπ ένας αρχιπρόβατος
που θα τον έβαζαν ανώτατο δικαστή:
Γιατί σείς κύριοι άνθρωποι όταν
γιορτάζετε την ανάσταση του Θεού
σας σφάζετε τα δικά μας παιδιά και τα
τρώτε διασκεδάζοντας και δεν βάζετε
στη σούβλα τα δικά σας παιδιά; Και
θα απαντούσε και μιά ύαινα. Για στα
θείτε εγώ που θεωρούμαι το πιό αιμοβόρο κτήνος σε απαντώ, πως εγώ η
υθαινα δεν τρώγω ύαινες και εσείς οι
άνθρωποι γιατί τρώτε ανθρώπους;
Και τον λόγο κατόπιν θα έπαιρ
ναν οπωσδήποτε οι λαγοί. Ελάτε όλοι
μαζί και ας διαμαρτυηρθούμε σ' αυτά
τα λογικά όντα, τους ανθρώπους. Δεν
μας φτάνει που έχουμε π ς αλεπούδες,
τους λύκους, που μας κυνηγούν και
μόλις γεννηθούν τα παιδιά μας τα
ανακαλύπτουν και τα τρώνε, αλλά
γιατί έχουμε και σάς;
Ζούμε σε μιά περιοχή, επί παρα
δείγμαπ, που την λέτε Ελλάδα, και
μαθαίνουμε σ' αυτόν τον χώρο υπάρ
χουν τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
φονιάδες, που τους λέτε κυνηγούς,
και σε ένα τμήμα αυτού του χώρου
που λέγεται Νομός Ημαθίας που έχει
δέκα πέντε χιλιάδες φονιάδες που λέ
γονται κυνηγοί. Τουφέκια τριακόσιες
πενήντα χιλιάδες και φυσίγγια εκα
τομμύρια, και όλοι μαζί μας κυνηγά
τε για να μας εξοντώσετε. Γιατί;
Μαλώσατε κάποτε με τους κάτι

Χρ. Πετρίδη 6 ^ ¿¿¡Λ
ΣΤΗΝ Α Λ Ε Ξ Α Ν Λ ^

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

Μητροπόλεως 72-Βεροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

του ΓΙΑΝΝΗ Α Λ Ε Ξ ΙΑ

Σήμερα Παρασκευή 5 Νοεμβρίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Καραγκιοζόπουλου Κων/νου
τη λ 22334

ΛΑΟΣ

Τ Η Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ Σ Σ Α Σ

ΜΑΖΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.

Οι λαγοί

B evm è60

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΛΜΩΝ- ΒΑΠΏΣΕΩΝ

Μ Π Ο ΡΟ ΥΜ Ε Ν Α ΤΟ ΛΥΣΟΥΜ Ε

Τ ο χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ ά μας

Καραγιαννοπουλον σ ^

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ του
Σταύρου και της Γιαννούλας το γέ
νος Μαρκούλη που γεννήθηκε στο
Λέχοβο και κατοικεί στη Βέροια
επαγγέλματος οικοδόμος και η
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΝΤΓΗ του Θεοδώ
ρου και της Αικατερίνης το γένος
Παπαϊωάννου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Χαρίεσσα Ημαθίας
επαγγέλματος οικιακά πρόκειται ντ
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνε:
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Βέροιας.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

Μ|4!ΜΙ111!^ΑΑ

ΣΙ O I .Σ .Ο .Ι.

[ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 31 ΤΗΛ. 62777 Β Ε Ρ 01Α ·(Π Α Ν Ω ΑΠΟΤΟΦΡοΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΠ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙ&ΗΣ
Ε κ π α ιδ ε υ θ ε Ις σ τη ν Ε λ λ η νικ ή Τ η λ ε ό ρ Ό ^ ι

Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 - ------------τερΟΊ
ΤΗΛ. 28.077 - BÊ***

5 ?

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ Κ Α Τ Α ΣΚ Ε Υ ^

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟ*
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΒ*

A

Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο τηί
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά ****¿¡ρ
χώρους^ μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα κ<*1
συνεργεία.
(ζύ*
Π Α ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (H-J Λ Ϊ
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙ*Η^ 0 Γ
ΛΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ρ
1.10.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ME TU ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΟΝΗΓΓΕ ΜΑΣ! (0JJI)
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ ΙΑ *··
ΣΑΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν Ί ΔΙΠΛΗ ΝΙΚΗ
°ι αγώνες στίβον τον Φίλιππον ΣΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
*Υιναν το ^«ββοιο 30/10 το
„ '' 010 Εθνικό Στάδιο Βέροιας οι
^γραμματισμένοι αγώνες στίβου,
, Ζ * ? " ) ϊΜ α Παμπαίδων, Πάγκο
Wueiuv του Φιλίππου.
* t o J * " * . '"Ιθείωσαν μεγάλη
λ{|\ ® 1 καριως από προσέλευση
^Π 'ω ν και αθλητριών.
ν„ Ulv π0^ά ωραίο το θέαμα και εί·
ηΡάγματτ πολύ καιρό να δούμε
«οιους αγώνες στην πόλη μας.
Υέμίσαν“1,οΡ!ίΤΠ^ λητές *“ αθλήΙ? ,Ες
τον
ι° στα°10 και συναγωνιζον
Ζ0[κ- nTOU? δρόμους, στο
~οώτ °' στι.1’ ρί'·,ει?· ποιος θα βγει
ποι,-, π, Π0Ι° Ι=60 βρέξει πιό γρήγορα.
■Wl πηδησπ πιό πολύ, ποιος θα
Ρ ·>π πω μακρυά.
. 0,. .ΕΤ,Υεκ*ης συναγωνισμός ήταν σε
n.v ·J, αγωνίσματα σκληρός, τα
η συμμ"τοχή
Gtert* - η’ Α^ ει να σημειωθεί οτι
>iva ^ υΐΓ^ρ^ε μεγάλη συμμετοχή, θα
ω, /
Τ0 'ΡΧδμενο Σάββατο 6/11
Ρ° 10.00 το πρωί και δεύτερη
^

πάρουν μέρος όσα αγοράκια

Πρώτος αγώνας
μπάσκετ του
Φιλίππου Βέροιας

και κοριτσάκια οεν μπόρεσαν να αγωνισθούν το περασμένο Σάββατο.
' Ενα μεγάλο «μπράβο» άξιζε»
στους προπονητές του Φιλίππου κ.κ.
Κυριακίδη και Κορδονίδη που διοργάνωσαν αυτούς τους αγώνες και σε
όσους βοήθησαν για να γίνουν. Επί
σης αξίζουν και τα συγχαρητήρια
στην επιτροπή του εθνικού σταδίου
Βέροιας, γιατί επέτρεψε - για πρώτη
φορά να γίνει και το αγώνισμα του
ακοντισμού στο γήπεδο. Με την
ενέργειά της αυτή η επιτροπή έδειξε
ότι άρχισε να αντιμετωπίζει σωστά
και τον αθλητισμό στην πόλη μας.
Αξίζει να αναφέρουμε τα αποτελέ
σματα τοιν αγώνων και όσους και
όσες αγωνισθηκαν.
Είναι μιά επιβράβευση για τους
νεαρούς και νεαρές που έλαβαν μέ
ρος σ' αυτούς.
Ποιος ξέρει ίσως μετά από μερικά
χρόνια, μπορεί να ξεπεταχθεί κανένα
ταλέντο και γράψει την δική του
ιστορία στον αθλητισμό της πατρίδας
μας. Μήπως η Βερούλη και η Σακοράφα έτσι δεν ξεκίνησαν.
Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
100 Μ.
Α ΣΕΙΡΑ
1)
2)
3)
4)

°Ίη Β Εθνική
Κυρμική 7 Ν ο εμ βρ ίο υ και
στο κλειστό γ ύ μ ν α σ η ν

μ·μ.

Μκά T° U
ΒΕΡ°>αξ< η ομάδα
,0v?5tT Του Φ ιλίππ ο υ αγω νίζετα ι με
τ-Οπερο θ ε σ /ν ίκ η ς .
μ
u παιγνίδι γ ίνετα ι για το πρωτά

Kan.·'· \

Εθν' ιαί ί κ ατηγο ρ ίας (βό
jS όμιλός). Ο Έ σ π ε ρ ο ς είναι πανίtj ί ϋτ ***> διεκδικεί φ έτος με π ο λλές
¡fl· ynv άνοδο σ τη ν Α ' Εθνική.
£|1βό ®ι'^ ιπη ο5 μετά ιη ν θαυμάσια
άοά
1100 πΡαΥΜατο,Ιοίησε στη
Κι0 μι< ¿Χάσε σ τ η ν παράταση uç Γι:υ° υμε ό τι στο π ρ ώ το π α ιγνίδι
κά
to u · ®α παίξει αποφ ασιστι-

θα προσπαθήσει να κερδίσει
,0ν «ντίπαλό του.

l·,

* 1Ρ^ 1 Τ0υ μπάσκετ ας ενισχύ
Μ6 Γ]ν Ομάδα τους την Κυριακή.
εκδηλώσεις, για ένα
επί του πανίσχυρου Έσπε-

1)
2)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

Αντωνάκης Π,
Ανυφαντής Σ.
Λοκμανίδης I.
Κουργιαντάκης X.
Β ΣΕΙΡΑ
Πετικόπουλος Ε.
Αντωνιάδης Τ.
3) Τσέας I.
Ματάτης Γ.
Γιαννόπουλος Α.
Γ ΣΕΙΡΑ
Σιδηρόπουλος Ν.
Μπλατσιώτης I.
Παυλίδης Α.
Ζαφείρης Κ.
600 Μ.

14.86
15.59
16.04
18.00
16.81
17.06
17.60
18.50

18.13
18.44
19.25
21.00

Α ΣΕΙΡΑ
1)
2)
3)
4)

Ζαφείρης Α.
Λοϊζίδης Γ.
Στυλίδης Θ.
Σφακιανάκης Γ.

1)
2)
3)
4)
5)

Γιαπανίδης Δ.
Γκιλιόπουλος Θ.
Σιάμινος X,
Κάμινος Β.
Γραμματικόπουλος I.

2.07.8
2.09.0
2.11.0
2.17.0

Β ΣΕΙΡΑ
2.01.3
2.02.7
'2.04.2
2.08.0
2.09.0

NokSV,KH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ma p jü a ΗΜΑΘΙΑΣ
Τ & Ν Σ Η ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Λ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
¿ ¡Τ " 27 Οκτωβρίου 1982
^ μ· Πρωτ. 17900
“ Α: «'.Αρση περιορισμών για την εγγραφή υποθήκης σε αγροτικά ακί
νητα της Κοινότητας Πατρίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Γ ΣΕΙΡΑ
2.06.0
Μπιζέταε 1,
2.06.5
Παπαδόπουλος Ν.
2.08.5
Κουτσιώφτης Δ.
Πεηκόπουλος Ε.
ΜΗΚΟΣ
4.15
1) Γραμματικόπουλος I.
4.13
2) Ντοόφας Δ.
4.12
3) Γιαπανίδης Δ,
4.08
4) Ανυφαντής Σ.
4.07
5) Ντέλλας Δ.
3.90
6) Σιάμινος X
3.85
7) Κάμινας Βασίλειος
3,82
8) Καραγιώργου Α.
3.81
9) Ντέλλας Α.
3.75
10) Τσολαρίδης Λ.
3.70
11) Μπιζέτας 1.
3.67
12) Καρακώτσιος X.
3.65
13) Τσυβδαρίδης Λ.
3.62
14) Μαρμαράς Φ.
1.000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ

Του Φιλίππου Βέροιας
επί του Παναθηναϊκού

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Σεμερτζίδης Ιωάννης
Μαρμαράς Φραγκίσκος
Λοϊζίδης Γεώργιος
Πετικόπουλος Ευάγγελος
Τσουλής Μίλτος
Δεληγιας Σταύρος
ΑΚΟΝΤΙΟ

25.90
Ζαφείρης Α.
23.50
Μπουρδάνος Γ.
22.50
Δεληγιάς Σ.
19.70
Σφακιανάκης Γ.
Β ΠΑΓΚΟΡΑΣ1ΔΩΝ
60 Μ.
Α ΣΕΙΡΑ
9.84
1) Πιστοφίδου Π.
10.00
2) Ασλάνογλου Μ.
10.00
3) Ζερβανταρίδου Π.
10.05
4) Ταϊλαχίδου Ε.
10.08
S) Αγαθαγγκλίδου Η.
Β ΣΕΙΡΑ
11.6e
1) Τσιαρτσάνη Β.
11.98
2) Οδοιπορίδου Γ.
12.05
3) Ζαφείρη Κ.
12.08
4) Τσιαρτσιάνη Αθ.
5) Τσιαρτσιάνη Αικ.
600 Μ.
Α ΣΕΙΡΑ
2.10.37
1) Πιστοφίδου Π.
2.11.87
2) Γκριτζαλιώτη Ε.
2.13.09
3) Παπαζλή Β.
2.18.05
4) Δεληγιά Ε.

1)
2)
3)
4)

ΜΗΚΟΣ
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

I)
2)
3)
4)

Πιστοφίδου Π.
Παπαζλ,ή Β.
Αντάρα Γ.
Γκριτζαλιώτη Ε.
Ζερβανταρίδου Π.
Μοσχοπούλου Ο.
Ασλάνογλου Μ.
Ταϊλαχίδου Ε.
Παταχίδου Κ.
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Μοσχοπούλου Ο.
Παπαζλή Β.
Ασλάνογλου Μ.
Αγαθαγγελίδου Η.

4.06
4.01
3.91
3.75
3.72
3.56
3.30
3.28
3.22

17.32
17.14
16.37
16.02

Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:

Στους αγώνες χάντ - μπώλ που
έγιναν το πρωί της Κυριακής ο Φί
λιππος κέρδισε τον Παναθηναϊκό τό
σο στους άνόρες όσο και στις γυναί
κες.
Πρώτο έγινε το παιγνίδι των
γυναικών.
Η ομάδα του Φιλίππου κέρδισε
με 12-9 ενώ έχανε στο α' ημίχρονο με
52.
Μουδιασμένη, τρακαρισμένη και
απροπόνητη φάνηκε η ομάδα στο
πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να
χάσει τρία πέναλτυ και στο τέλος να
βρίσκεται χαμένη με 5-2.
Τα ΙΟλεπτα υπέρ του ΠΑΟ 2-1.
3-2, 5-2.
Δυνατά και αποφασιστικά μπήκε
η ομάδα στο β' ημίχρονο. Σταδιακά
άρχισε να μειώνει την διαφορά, ισο
φάρισε και προς το τέλος πήρε την
νίκη.
Τα ΙΟλεπτα υπέρ του Φιλίππου
7. 8-8, 12-9.
Στο β' ημίχρονο έχασε άλλοι δυο
πέναλτυ.
Απογοήτευσε με την εμφάνισή
της η γυναικεία ομάδα του Φιλίππου.
Αν δεν υπήρχε στο β ημίχΡ°νο θ
Τσολερίδου και προς το τέλος τού
αγώνα η Μπιζέτα, σίγουρα θα έχανε
το παιγνίδι.
6-

Ό π ω ς μας είπαν οι παίκτριες,
έχουν να κάνουν προπόνηση εδώ και
ενάμισυ μήνα.
Ο /ά γο ς είναι ότι δεν υπήρχαν
ώρες να γυμνάσθούν. Και τα δύο
γυμναστήρια της πόλης είναι κατει
λημμένα από άλλα τμήματα και ομά
δες.
Είναι αμαρτία μιά ομάδα που
ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια ¡ίε
μεγάλες προοπτικές και πολύ όρεξη
από τις αθλήτριες να παμένει στάσι
μη, γιατί δεν μπορεί να προπονηθεί!
Πρεπει ο Φίλιππος και οι επιτροπές
των δύο γυμναστηρίων να βρουν την
τρυσή τομή και να δωθούν ώρες στα
κορίτσια so προπονηθούν. Ειδικά
στο Ε.Α.Κ. Βέροιας, το Σάββατο 3-5
μ.μ.. το γήπεδο διατίθεται για το κοι
νό.
Σεβόμαστε τους φιλάθλους που
θέλουν να προπονηθούν, να γυμνασθούν. Αλλά να κρατούν το γήπεδο το κλειστό - δύο άτομα παίζοντας
τεννις 2 και 3 ώρες νομίζουμε ότι δεν
είναι σωστό, την στιγμή μάλιστα που
15 με 20 κοριτσάκια έχουν την ανά
γκη της προπόνησης.
Ας φροντίσειη επιτροπή του
Ε.Α.Κ.. αν δεν βρεθούν αυτές οι δύο

θέματα.
Επαιχρχόμενοι στο
παιγνίδι
έχουμε να τονίσουμε ότι από τον Φί
λιππο διακρίθηκε μόνο η Τσολερίδου
και προς το τέλος η Μπιζέτα. Καλή
ήταν επίσης και η Χ'Άγαπίου. Υστέ
ρησαν σε μεγάλο βαθμό τα ατού της
ομάδος Γιαννακίδου, Γεωργοπούλου,
Λαμπριανίδου και Σαμαρά. Από τον
ΠΑΟ θαυμάστηκε η Σταμέλου (Νο
14) και η Καπόλου (τερματοφύλα
κας).
Διαιτήτευσαν με αρκετή επιτύχω
οι κ.κ Μπεμπέτσος Γ. και Αλμασίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Γιαννακίδου. Μπι
ζέτα 3. Τσολερίδου 7, Γ εωργοπούλου
I. Λαμπριανίδου, Χ'Άγαπίδου 1,
Κακαβέλα. Σαμαρά, Μπαλατζή, Κουπουριώτου, Σιδηροπούλου.
ΠΑΟ: Καπόλου, Σταμέλου 6,
Τσίγκου 2, Γουμελιώτου 1, Αράπη.
Καρμίρη, Τραυλοστάθη, Σταύρου,
Σουλιώτου. Πέτα, Μπιτχάβα.
Σε αγώνα «ρελαντί» και χωρίς
μεγάλη δυσκολία, ο Φίλιππος νίκησε
στους άνδρες τον δυνατό Παναθηναϊ
κό με 28-18 ηιι. 15-8.
Για μια ακόμη φορά θαυμάστηκε η
«οφικτή» άμυνα του Φιλίππου. Δεν
άφηνε περιθώρια δράσεως στους
αντιπάλους της. Παράλληλα και η
επίθεση σκόραρε άνετα, έχοντας έναν
Παυλίδη Θ. με μεγάλα κέφια.
Διακρίθηκαν στην άμυνα οι Τσολάκος, Δομπρής, Καζαντζίδης και
Παναγιωτίδης και στην επίθεση οι
Αλεξανδρίδης και Σαββίδης. Ελπιδοφόρα ήταν και η εμφάνιση του Γιοβανόπουλου, Μπλατσιώτης, Δελιπρίμης διακρίθηκαν όσο έπαιξαν.
Από τους τερματοφύλακες πολύ
καλή εμφάνιση έκανε στο πρώτο του
ουσιαστικά παιγνίδι με τα χρώματα
του Φιλίππου ο Πάπαρης. Έπιασε
πολλά σουτ, είχε όμως και μερικές
επιπόλαιες ενέργειες, ιδίως στις εξό
δους. Καλά στάθηκαν και οι Παπαδόπουλος και Παυλίδης Ν. Από τον
ΠΑΟ εντυπώσιασαν ο Καλφόπουλος
και ο Παπαχριστάκης. Ενώ ο Κορω
ρός - τερματοφύλακας -θύμιζε περισ
σότερο τερματοφύλακα ποδοσφαίρου
με τα «μπλονζόν» του.

ΘΑΥΜΑΣΙΑ HT ΑΝ
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ 3-1
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Η εμφάνιση της ΒΕΡΟΙΑΣ στον
προχθεσινό αγώνα που έγινε μέσα
στην Έδεσσα με τν τοπικό ΕΔΕΣ
ΣΑ! ΚΟ και που έληξε με άνετη νίκη
αυτής (3-1), ήταν πάρα πολύ καλή
και άφησε άριστες εντυπώσεις στους
φιλάθλους που τον παρακολούθησαν.
Πέρα από την ωραία απόδοση και
την πεντακάθαρη νίκη της η
ΒΕΡΟΙΑ απέδειξε για άλλη μιά φορά
πως διαθέτη πλουσιώτατο έμψυχο
υλικό. Αρκεί να τονιστεί ότι εκτός
από τους τραυματίες Γ κέσιο, Καλτσά
και τον μισθένούντα Σίμπο, απουσία
ζαν ακόμη για άγνωστους μέχρι στιγ
μής λόγους (αποκλείστηκαν από τον
προπονητή) οι Τοπαλίδης, Χατζάρας,
Βογιατζόπουλος και οι δύο Μίληδες
και φυσικά οι στρατευμένοι.
Τα τέρματα της ΒΕΡΟΙΑΣ πέτυχαν οι Μουοούρης, Ακριβόπουλος.
Πουρσανίδης. ενώ του ΕΔΕΣΣΑ1ΚΟΥ ο Μπέλλος με εύστοχο κτύπη
μα πέναλτυ.
•Ολοι οι παίκτες της νικήτριας εί
χαν πολύ ωραία απόδοση, ωστόσο θα
αποτελούσε παράλειψη να μην γίνει
ιδιαίτερη μνείυ για τους Ακριβόπουλο, Ισχνόπουλο. Πουρσανίδη καθώς
και για τους ερασιτέχνες Αντωνά,
Μαυρουδή και Περαχωρίτη.
Δυστυχώς κοντά στα ευχάριστα
μηνύματα από την Έδεσσα είχαμε
και ένα δυσάρεστο. Πρόκειται για τον
τραυματισμό και την αποχώρηση στο
19' του Χρήστου Γιατζιτζόπουλου.
Συγκεκριμένα ο λαμπρός αυτός
παίκτης μας τραυματίσθηκε στον
αγώνα της Κυριακής με την ΘΗΒΑ
στην προσπάθεια του \·α γλυτώσει
εκείνο το κορο'ιδίστικο γκολ έπεσε με
δύναμη πάνω στο κάθετο δοκάρι και

Ο φιλότιμος Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΓΙΑ Ί7 1
ΤΖΟ Π Ο ΥΑ Ο Σ του otoioo η
κατάσταση επιδεινώθηκε στο
φιλικό ματς της Εδέσσης και μ ά λ 
λον θα απουσιάσει οπό τον κρίσι
μο αγώνα τον Λαγκαδά.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μπαλτζής <46' Αντωνάς) Χ'Άθα
νασίυυ (68' Μαυρουδής) Μκλετίδης
(76' Μωϋσϊδης ) Παπατζίκος, Γ ιατζιτζόπουλος (19' Χώματός) Παρίζας.
Κπταώνης, Πουρσανίδης, Ακριβό
πουλος (74' Υιραντίδης) Μουοούρης
(62' Περαχωρίτης) Ισχνόπουλος,

Αλλάζει η νομοθεσία για
τον αγορανομικό υπεύθυνο
Το υπουργείο Εμπορίου θέτει
ενόιπιον «ον ευθυνών τους, για τις
αγορανομικές παραβάσεις (νοθείες
κ.λ,π.), τους επιχειρηματίες, αλλάζον
τας τη νομοθεσία των αγορανομικών
υπευθύνων. Αυτό θα γίνει αφού ο
αγορανομικός υπεύθυνος, στο εξής,
θα είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή ο
διευθύνων σύμβουλος της επιχείρη
σης και όχι ένας υπάλληλος, όπως γί
νεται σήμερα.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γί
νονται νοθείες και άλλες αγορανομι
κές παραβάσεις (καπέλο στις τιμές,
κακή ποιότητα των προϊόντων κ.λ.π.)
επειδή δεν δικαζόταν ο ίδιος ο επιχη
ρηματίας αλλά ο υπάλληλός του, που
πολλές φορές πληρωνόταν για το
σκοπό αυτό.

Καλή και αντικειμενική η διαιτη
σία των κ.κ. Αλμασίδη και Μπεμπέ-

τοου Γ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΓΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ:
Παπαδοπούλας,
Πάπαρης. Παυλίδης Ν,. Σαββίδης 5.
Παυλίδης Θ. 11, Αλεξανδρίδης 6,

έπαθε τράβηγμα στον προσαγωγό
του δεξιού του ποδιού «αι η κτιτιιστα
σή του επιδεινώθηκε στον ανι ιΐ·υ της
Εδέσσης.

Ο υφυπουργός Εμπορίου κ. Θ,
Πάγκαλος τόνισε ότι ήδη έχει καταρτισθεί τροπολογία, μκ την οποία θα
ρυθμισθεί νομοθετικά το θέμα του
αγορανομικού υπευθύνου. Η τροπο
λογία αυτή θα αποσταλεί στη Βουλή
¡τα ψήφιση, με την ένταξή της σε κάτοιο προς συζήτηση νομοσχέδιο.
Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε προ
χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο
υπουργείο Εμπορίου, υπό την προ>
όρια του κ. Πάγκαλου, και με την
συμμετοχή, υπηρεσιακών παραγόν
των του υπουργείου, των Εποπτών
Αγορανομίας της Αστυνομίας κ<υ
της Χωροφυλακής κοι των κπικεφα
λής των Αγορανομικών Υποδιευθύν
σεων Αθιηνών, Πειραιώς και Προα
στίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

,ν

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

127] ^ Γ’ν 2^/82 απόφιιση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πατρίδος και την
'■7-10-82 εγκριτική της Δ/νσεως Εσωτερικών Νομαρχίας Ημαθίας.

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΒΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ανακοίνωνα ότι:
I. Οι Εκλογικοί Κατάλογοι των μελών από τις τέσσερις (4) Κατη
γορίες tou Επιμελητηρίου Ημαθίας, που θα πάρουν μέρος σ-ις o rto
ίές της 8-12-1982 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του. έχουν συνσαχθεί και θα εκτεθούν στα γραφεία του Επηιιληιηρίου.
(Βέροια · Μητροπόλευις αριθ. 36. Λεύτερος όροφος) από
8/11/1982 για 5 μέρες, δηλαδή μέχρι και 12/11/1982
Οι Κατηγορίες είναι οι εξής:

* '7ιί διατάξεις των:
, 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης* όπως τροποποιήθηκε και
ρέ-'ΙΡώθηκε αργότερα.
2
3250/24 όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν. 2148/52.
δ® 'ζ 3558/2-3-57 και 10823/823/28-2-76 αποφάσεις μας με τις οποίες
, 0 ι,.μει°βιβασθεί το 1147 τεμάχιο εκτάσεως 4.108.048 τ.μ. βοσκή ορεινή
ι„ Οχρθστο του αγρ/τος Πατρίδας κατά κυριότητα στην ομώνυμη κοινότη-

Αποφασίζουμε
Ο,^ώυυμε την απαγόρευση του άρθρ. 2 του Ν. 3250/24 όπως τροποποιήί)ι^(?,μΥδτερα με το Ν. 2148/52 και παρέχουμε στην Κοινότητα Πατρίδος το
ι(,η ·'Πμα εγγραφής υποθήκης στο κατωτέρω τεμάχιο που μεταβιβάστηκε σ'
Τα^ μ,; Χ»ς 3558/2-3-57 και 10823/28-2-76, αποφάσεις μας υπέρ του
. υυ Παρακαταθηκών και Δανείων ήτοι:
6θάχΐ0 1147 με έκταση 4.108.048 τ.μ.
«ύ^.ημ':ιών°υμε όη το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης παρέχεται με την επι‘‘άθε δικαιώματος του Δημοσίου στο εν λόγω τεμάχιο με τον όρο να
■¡π. ,^θθούν υπέρ του Δημοσίου τα ειδικά δικαιώματα και να δημοοιευθεί η
1>0ϋ σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν. 2148/52.

Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Ο Νομάρχης
Νικ. Πινακίδης

Μ ικ ρέ ς
α γγελ ίες

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
•00 τ,μ. καινούργιο στην περιοχή Πλατείας Ωρολογίου. Πληροφο™ ° Τ0 τηλέφωνο 28430 κ. Βράνα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
AvaJ?^*0» *’ αυτοκινήτων και ανταλλακτικών TOYOTA στη γωνία
' Βενιζέλου. Διατίθενται και τα γνήσια ανταλλακτικά
Τ°ΤΛ. Πληροφ. τηλ. 23.303 και 26.818 Βέοοια.

Δ*β»

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

■ V A ™ ? m W Φ1'α° 081 ?* αντιπροοωπεια αυτοκινήτων. Γνώό Αυκε,ου. Πληροφορίες τηλ. 27187 Βέροια.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΓΡΑΨΕ
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΓ

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ
«ΘΥΡΑ 4»
ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΙΑ Κ Α Ω ΙΔ Ε Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Πϊυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας παραδίδω μαθήματα σε αρχα
gu5 και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 62135.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
®θρκα 7 μέτρων ξύλινη με οπυρόγιο κοι καμπίνα. Μηχανή μερ
Proc <5
·** ίππων
- -Τιμή■ λογική. Πληροφορίες τηλ.
επισκευασμένη.
23204 24850 Αλεξάνδρεια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήμα στο χωριό Τρίλοφος με 100 μέτρα πρόσοψη επί-της λεωφό
υ οτρέμματα 5600 δρχ. 280.000 το στρέμμα τηλ. <011 5614987.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
100^ » 1 ανταλάσσω με διαμέρισμα στη Βέροια παραλιακό ελαιώνα
^ κ ιδ
αη" Την Οάλαοσο’ επτάσεως 2,5 στρεμ. στον Αγ. Μάμα
^ 0>ΚΧΚ- Πληροφορίες απογευματινές ώρες τηλ. 21897 Βέροια.

Στην προσπάθεια να βοηθήσουν
τους παίκτο; της Βέροιας στον δύ
σκολο εκτός έδρας αγώνα τους στον
Λαγκαδά, η διοίκηση κι ο Σ.Φ.Β. σε
συνι:ργααία με την «θϋρα 4* ναυλώ
νει δωρεάν πούλμαν για τον Λαγκα
δά.
Πέραν της δωρεάν μετάβασης, οι
Βεροιώτες φίλαθλοι πρέπει να βρε
θούν στην έδρα της νεοφώτιστης
ομάδας γιο να ενιοχύσουν και νο
παρωιρΰνουν τους παίκχος τους με
το συνθήμιιτά τους, wot* στο τέλος
ίου αγώνα να είναι αυτοί οι νικητές.
Δηλώσεις
συμμετοχής
στον
Γιώργο Πολατίδη.
Αναχώρηση στις 12 το μεσημέρι
από τα ΚΤΈΛ.

Σττ/ν 0 ΐΜ0 )·ραφΐα μας ùtaxpivovrcu 4 επίλεκτο: χαντμπωΧϊοτες tou
Φ ΙΛΙΠΠΟΥ (Σαββίδης, θ . Παυλίδης, Αλεξανδρίδης, Παναγιωτίδης)
σε μιά φάοη
τον διεθνή αγώνα της ομάδος τους ιφος την Ρουμανική
Μ ΙΝΑΟΥΡ.
ο'ιρες, ytu την γυναικεία ομάδα χάντ
μπώλ του φιλίππυθ
Το κοινό μπορεί να γυμνασθεί και
το πρωί του Σαβάτου. Ενώ τεννις
μπορούν vu παίξουν και άλλες μέρες
τις εβδομάδας στις ώρες 3-5 μ.μ. Το
γυμιαστήριο τότε είναι ελεύθερο.
Πιστεύουμε όη η επιτροπή θα δείξει
κατανόηση, όπως και σε τόσα άλλα

Ταολάκυς, Δομπρής I, Παναγιωτί6ης 2. Καζαντζίδης 1. Γιοβανόπουλος 2. Λελιπρίμης, Μπλατσιώτης.
Τζουβάρας. Χ"Παρασίδης, Τσαμή
τρος.
ΠΑΟ: Κοριορός, Λιαμής, Καλφό
παυλος 9. Παπαχριστάκης 6, Παυλί
δης 1, Καλιαράς 1, Σκόπας. Μποβο
λανέας. Χασιώτης, Κορρές. Καρράς,

Εμπορικό
Βιομηχανικό
Επαγγελματικό
Βιοτεχνικό

Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία

1, έδρες
1. έόρες
I. έδρες
1, έδρες

9
6
5
5

2. Στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται:
α. αυτοί που όιατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.
β. οι ομόρρυθμοι εταίροι των Ο,Ε. και ε .ε .
V' οι Πρόεδροι των συνεταιρισμών
5. οι νομικοί εκπρόσωποι των Α.Ε. και Ε,Π.Ε. που έχουν υποόε,
χθει έγκαιρα από τις επιχειρήσεις τους,
και έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι και 30 9-1982
3. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, δηλαδή από 15 I 1 1V82
μι.χρι και 19 11-1982, όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των εκλογικών
καταλογών μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους με δικαστικό
επιμελητή προς την Εκλογική Επιτροπή (στο ΕΒΕ Ημαθίας).
4 Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά των εκλογικών καταλόγων θα
γίνει σπό την Εκλογική Επιτροπή στις 22-11 1982, ημέρα Δευτέρα και
ωριι 12.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου, σε δημόσια συνεδρίαση.
Βέροια 4 Νοεμβρίου 1982
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY E.B.E.IL

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
PEUGEOT 305 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 305 GL 9ΗΠ
FORD ESCORT GL
FORD ESCORT L
FORD ESCORT Δίθυρα με οροφή

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΗΝΤΡΙΚΙΙΣ 259
ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 22.568

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γιάννη Τζήκα

Συμφωνία ανάπτυξης της
συνεργασίας με τη Ρουμανία

υποψήφιου γιο το Π.Υ.ΣΛ.Ε. Ημαθίας
(λ θασμοί « β ιτ·ίφ»ηή too; ο Σονδιιοβλιαψος. ir* «Ws στατικοί,
*«* "Ρ*™ ve oto. γιο να camÂouv όλο a«p»omótapo to ρόλο τους.
Km to apenura. «πτββρ* « jvóWmh, Ut· Μς Bpivmrns οβστότ»
Ρ·. όττττ ονη^ΜΤβΛζοντβΒ μόο· mó to aptopa της όχιΧιχηκής τους
Kt tvm BMI αντφΦίοβήτητο, όη ο διάλογος όνοι δυνατός n a
β^ριουρτγτκός μόνο ora* ατονούν <χ ιυαχληορο» «tat ο> στκγανοκκκή
σβς tvorn οβοιαοδήηοτχ ιπτυ«ηιιί»|τ»ς. Stoaxnú vomu σήμ*ρα ότι
Ρρ»ακόριιοτι papóme ot μ*α μορβη συν&χαλκηισύ, aou δικζάγπτη
έντονο αυτός ης μ*ρ*^ χωρίς ίχνος fteXóreu.
Λ«φ«»ο ης » σ το λές τ ·ν uamUtaav σννυβοψηψίβν κη» μ« λόβη
8β* fcaatormoo (JUiaa íeteum w ota) κημμ»ά apoBaog τους να ζητή
αουν «στ» Km τη* πλαυταία ώρα ονγκληση έκτακτη; γτνικής συν*
λχυσης γιο ανττκαράθΒση Báoaav am «potáoamv.
Km ζητιέται να ·δηλ»σ«-αι μ «ρόστα στην κάλχη την κρίση οος.
χάρις «αν νο σας SoBai η δυνατότητα «κκλογης. Km με Κολομβνπνίς
βςκηγηοβς ή ΟΒυοοοοοάς ή Δον Κιχητυάς κτρικλανήσης ζητότο» η
νήρος οος.
Αυτή την ΠροοοΜοοατή μορφή συνδκβλιοψσύ του χτός και αφβρα aou χρόβαλε μ«ρόστα σας ■Το opm - ripm-ro το «γώ _ »γώ _ σΤο aparo μου β φ α «ροοοοράς στον συνδικαλισμό την καταδικάζω
στη συνβ&ηση σας γτα (να καινούργιο συνδικαλιστικό «αύρχι·, aou βα
apotáoct το upocm - ίχουμι - Βέλσομ» - οαδιώκαυμ» - ζητούμε.
Η σαχπόττρη αχόδοαη του Baoμού του Λιρποίι ßpwnmroi στη
σοχττη δνηιόρφχ τ η αχάαααν «χλογίβ» n a κλκγομίνου.
Km η opon τόΟοτη βνόκτοξη; οτνοτής σχέσης - Atprroö και Tunoβέλαοο rvtoaiímn στην ύπαρξη λβτουργίας Γραφαίου Αιρβτού «m
αααλλαγής τόπι oaó το απαβδαυπηι καθήκοντα. Ο ση για καβκ πρό
βλημα συναδέλφου ατααιδαυπκής και Διοικητικής νομοβασίας, να έχο
βΜβΜτη χρόνου να ψάχτα, να κνημιραητακ. γιο να β α » σ* βέση να
mgupmvn. Ετσι S*v Βα φτάσουμε β ο ή στο ααοστέγναιμα του Βασμού
του Αιροτού, αλλά Βα μτνβ ζωντανός Ββσμός προσφοράς νομικής
ρροσταοίας. στο βουλής « " προτροπής για τον καΒόνα μας.
Μι τη σκόνη ότι οι δύναμης την συνδικαλιστικών οργάνων κρόκη
αυννχύς » σνανοώνονται και μι την α κοίέηση όπ « vom 6« ροβούν
τα την αναμέτρηση, ιηαΑή aumúouv στα κηλότκρα «αύριο*. έχοντας
τις δ ν νφ β ς να το αραγματάοαυν, τοαοβκτοϋμαι μapoma στην αδέκηστη « λ α γ ή am κρίση σου
•ίλκ Μλβκτό αυνόδκλρκ.
Μ* α α ίμ η σ η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΧ

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΠ ΑΝΔΡΕΟΥ-ΤΣΑΟ Y ΣΕΣΚΟΥ
ΒΟΥΚΟΥΡΒΓΠ. ■* (ΑΓΠΕ)
Me το πρωτόκολλο γκτ την υλο
ποίηση της συμφωνίας - πρόγραμμα
για την ανάπτυξη της οικονομικής
γενικά συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών, που υπέγραφαν χθες στο
Βουκουρέστι ο πρωθυπουργός κ. Α.
Παπανδρέου και ο πρόεδρος της Ρου
μανίας κ. Τσασυσέσκοο προβλέπονται τα εξής:
• Οι δύο πλευρές Οο υποστηρί
ξουν με τα κατάλληλα μέτρα την
υλοποίηση too προγράμματος για
την οικονομική, βιομηχανική και
τεχνική συνεργασία μεταξύ των οικο
νομικών οργανισμών και των επιχει
ρήσεων των δύο χωρών σε διαφό
ρους τομείς, όπως- χημική και πετρο
χημική βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες,
οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες
και εναέριες μεταφορές, σύνθετα βιο
μηχανικά έργα, μηχανοκατασκευές
και εξοπλισμοί, μεταλλουργεία, αξιο
ποίησης των Φυσικών πόρων, γεωρ
γία. ελαφρά βιομηχανία και βιομηχα
νία τροφίμων καθώς επίσης και σε
άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέρσν«ος,
• Οι δύο πλευρές συμφωνούν να
αναπτύξουν και διευρύνουν την διμε
ρή συνεργασία τους στους ακόλου
θους τομείς, όπου διαπιστώθηκαν
δυνατότητες και αμοιβαίο ενδιαφέ
ρον:
Α)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ Τ ίίΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Για την επέκταση και εκσογχρο-

ιπσμό του διΰλιοτηρίου του Ασπροπύργου, η ελληνική πλευρά σχεδιάζει
την κατασκευή μονάδας GRACKJNG. Από τις μέχρι τούδε αμοι
βαίες επισκέψεις για την συλλογή
των αναγκαίων πληροφοριών και
στοιχείων στην Ελλάδα και στη Ρου
μανία, καθώς και σε παρόμοια διίίλιστήρια. σε λειτουργία, που έχουν
κατασκευασθεί από τη ρουμανική
πλευρά σε άλλες χώρες, η ελληνική
πλευρά διαπίστωσε την ικανότητα
και την επάρκεια της ρουμανικής βιο
μηχανίας στον ανωτέρω τομέα και εί
ναι πρόθυμη να παράσχει στη ρουμα
νική πλευρά μέσω των αρμοδίων
υπηρεσιών και οργανισμών και του
τεχνικού συμβούλου της, τις ανα
γκαίες πληροφορίες για την προετοι
μασία της και τη συμμετοχή της στη
διαδικασία επιλογής.
Επίσης συμφωνήθηκε ότι η ρου
μανική πλευρά θα διερευνήσει η ς
δυνατότητες και θα υποβάλλει συγκε
κριμένες προτάσεις, μέχρι τέλους
1982 για τη διύλιση ελληνικού αργού
και GRACKING μαζούτ πετρελαίου
σε ρουμανικά διϋλίστήρια.
Β) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗ: ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Οι δύο πλευρές εκτιμούν σαν
θετική τησυνεργασία nou υπάρχει
εδώ και μερικά χρόνια μεταξύ των
δύο χωρών κηι συμφωνούν να υπο
στηρίξουν ακόμη περισσότερο την
πρόοδο των συμφωνιών που υπάρ-

Να αποχωρήσει η χώρα μας
από το ΝΑΤΟ, ζητά το Κ.Κ.Εσ.
Ο γενικός γριιμρητέης τσυ ΚΚΕ εσωτερικού κ. Γιάννης Μπάνιας σε
συνένιεοξη τύπου χθες το μεσημέρι
οτην Έντικίη
Ανταποκριτών
στην εισαγωγική ομιλία του και
απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιο
γράφων δήλωσε τα εξής— Να δοθεί πολύ μεγάλη προετεραιότητα στην πάλη για την ύφεση,
την ορήνη. Τον αφοπλισμό, την
κατάργηση «ον πολιτικοστροτιωτι
κών μπλύκ και των σφαιρών επιρ
ροή; και ταυ δικολισμούστις διεθνείς
υποθέσος Η Ελλάδα στον τομέα
αυτά μπορεί να παίξει σημαντικό ρό
λο. όπως και η Ευρώπη γενικότερο.
— Να αποχωρήσει η Ελλάδα από το
οτραιιωτισά σκέλος του ΝΑΤΟ.
— Να αποιιακρυνθουν σταδιακά οι
βάσεις από το ελληνικό έδαφος και
κυρίως τα πυρηνικό όπλα. Το χρονο
διάγραμμα για η ς βάσεις ócv πρέπει
να αναφέρειιπ στην διάρκεια της

Έληξε
το σεμινάριο
του ΕΟΜΜΕΧ
ΑΘΗΝΑ 4 (ΛΠΕ)
Με την συμμετοχή μεγάλου αρι
θμού βιοτεχνών έληξαν προχθές οι
εργασίες του σεμιναρίου · Πρόγραμ
μα υποβοήθησης νέων επιχειρημα
τιών». »ου διοργάνωακ ο ΕΟΜΜΕΧ.
για τη σωστή συγκρότηση και ανά
πτυξη των μικρό μέσα ί« ν επιχειρή
σεων.
Στη σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέ
ματα και έγιναν εισηγήσεις από ειδι
κευμένο στελέχη του οργανισμού,
για τις διατυπώσεις που χρειάζονται,
για τις νομικές μορφές των επιχειρή
σεων. τις πηγές της χρηματοδότησής
τους, το μηχανισμό και τη λειτουργία
του μάρκετινγκ.
Ακόμη αναλύθηκαν θέματα σχεπ*
κά με την παραγωγή, το προσωπικό
και τις σχετικές διαδικασίες ιδρύσίως
των επιχορήσεον.

παραμονής τους, αλλά στο πότε θα
φύγουν.
- Η κυβέρνηση δεν έχει σαφές πρό
γραμμα οικονομικής πολιτικής.
- Η απεργία δεν είναι το μόνο όπλο
για τις διεκδικήσεις των εργαζομέ
νων. Και πρέπει να χρησιμοποιείται
όταν αποτυγχάνουν οι συνεννοήσεις
με τη σημερινή κυβέρνηση που ανή
κει στον προοδευτικό χώρο.
- Δεν είναι ορθή η μονοκομματική
αντίληψη του ΠΛΣΟΚ για την άλλο
Τή
- Θετικό στοιχείο των δημοηκών
εκλογών κίναι η ήττα και πάλι της
δεξμϊς και η κατάκτηση από ης δυνά
μεις της δημοκρατικής συνεργασίας
μεγάλου αριθμού δήμων.
- Πρεπει να καθιερωθεί η άδλολη
απλή αναλογική. Και προς το σκοπό
αυτό το ΚΚΕ ιπωτκρικού σκέφτεται
να'οναλάβα διάφορες πρωτοβουλίες.
Η κυβερνητική σταθερότητα εξα
σφαλίζεται όχι με την παρουσία στην
αρχή ενός κόμματος μόνο, αλλά με
την ύπαρξη περισσοτέρων δυνάμεων
που πιστεύουν στην αλλαγή και επο
μένως υποστηρίζουν το πρόγραμμα
μιας κυβέρνησης για αλλαγή.
- Είναι λαθεμένη η θέση του κυρίου
Παπανδρεοο ό π υπάρχει διπολισμός
στην πολιτική μας ζωή.
- Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να παίξει
ούτε ηγετικό ούτε σημαντικό ρόλο
«ττηνδιαμόρφωση των πολιηκών μας
πραγμάτων.
- Το ΚΚΕ εσωτερικού, μετά ης
δημοτικές εκλογές, θα έχει ως στόχο

Αιτήσεις γιο την αποστολή μαθη
τών και μαθητριών σ η ς Ηνωμένες
Πολιτείες τον Αύγουστο του 1983
άρχισε να δέχεται η διεθνής Οργάνω-

Στην πιο μεγάλη
κρίση η ναυτιλία
Τη μεγαλύτερη κρίση, από το
1930 και μετά, αντιμετωπίζει η ελλη-

ΚΡΑ ΤΟ ΥΝ 50 ΟΜΗΡΟ ΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ
νομικές δυνάμεις έχουν κυκλώσει το
κτίριο και βρίσκονται σε επιφυλακή.
Η τουρκικό κυβέρνηση άφησε τ<
ελεύθερο στη· δοτικογερμανιτική να
κράξει ό ,π νομίζει εκείνη για την
απελευθέρωση των ομήρων.
Οι ένοπλοι δεν έχουν διατυπώσει
συγκεκριμένα αιτήματα και ζήτησαν
διαπραγματεύσεις με τον Τούρκε
πρεσβευτή στη Βόννη.Όπως έγινι
γνωστό, η τουρκική κυβέρνηση έθεσε
τον όρο γιιι διαπραγματεύσεις με
τους κοταληψίό; την απελευθέρωση
των γυναικών και των αρρώστων
ομήρων. Οι Τούρκοι ιιντιεαθεστωη
καί δεν διατύπωσαν καμιά απειλή, για
την περίπτωση ποο ο πρεσβευτής
απορρίψει την πρότασή τους.
Επίσης, οι ένοπλοι ζήτησαν νο
απομακρυνθούν αι Λυτικσγερμανοί
αστυνομικοί από την περιοχή.
Η αστυνομία της Φραγκφούρτης
ανακοίνωσε προχθές τη σύλληψη
ενός Τούρκου, που κατηγορεί«« από
τις ιταλικές αρχές γιιι ανάμειξη στη
δολοφονική απόπειρα εναντίον τοε>
Πάπα Ιωάννη Παύλου, πέρυσι στη
Ρώμη Πρόκειται για tov 30χρονο
Μουσά Τζεντάρ Τσελκμπί. που αυνελήφθη στην πόλη Κρίφτελ, κοντά
στην Φρανκφούρτη την περασμένη
Δευτέρα 0 Τσελέμπί έχρ iedd υπό
κράτηση, ενώ ot όοαιστυτές αργές
περιμένουν έγγραφα πτιό την ιταλική
αστυνομία πριν αποφασίσουν την
έκδοσή tou στην Ιταλία για να δικά
ote', δήλωσε εκπρόσωπυς της αστυ
νομίας.

ται να συνεργασθεί εκλογικά με το
ΠΑΣΟΚ στις επόμενες βουλευτικές
εκλογές.
— θεηκμ είναι τα επιτεύγματα της
κυβέρνησης για την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης, τους νόμους
για τον συνδικαλισμό και το συνεται
ριστικό κίνημα, τα ΑΕΙ και την Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση
— Η κυβέρνηση έχει ορθή πολιηκή
ως προς την ΕΟΚ.
— Είναι όυνοτή η περαιτέρω ανάπτυ
ξη των σχέσεων της Ελλάδας με τη
Σοβιετική Ένωση.
— Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο
Αιγαίο είναι απαράδεκτες.
— Το Κυπριακό δεν είναι ελληνο
τουρκικό πρόβλημα, αλλά διεθνές
πρόβλημα. Για τη λύση του απαιτεί
ται: Η ενότητα του κυπριακού λαού
στο εθνικό θέμα και η εμμονή στη
διεθνοποίηση του προβλήματος.
— Ο δημοκρατικός δρόμος προς τον
σοσιαλισμό προϋποθέτει και απαιτεί
τον πολιηκό και κοινωνικό πλουρα
λισμό. ενώ ο διπολισμός καταστρέφει
τη δυναμική τοο πλουραλισμού.

Αποστολή μαθητών
στην Ευρώπη - ΗΠΑ

Εφοπλιστές;

Τούρκοι αντιστασιακοί
κατέλαβαν προξενείο
ΟΡΛΓΚΦΟΥΡΤΗ
Ομάδα από 10 περίπου Τούρ
κους, αντιπάλους της χούντας του
Εβρέν, κατέλαβαν προχθές το πρωί
το τουρκικό προξενείο στην Κολω
νία και μέχρι στιγμής κρατούν ακό
Ρό απροοιόρισ*ο αριθμό ομήρων.
Κατά την κατάληψη, ακούστηκαν
πυροβολισμοί, που πρσφανάις οντηλ λόγησαν με το προσωπικό, ασφαλώς,
του προξχνιίου Κανείς όμως δεν
τραυματίσθηκε από τους πυροβολι
σμαύς και οι ελάχιστοι από τους ομή
ρους που τραυματίσθηκαν ήταν από
σπασμένα τζάμια.
Στην αρχή οι ένοπλοι έπιβοαν
περίπου 80 ομήρους, κυρίως υπαλλή
λους του προξενείου, μεταξύ των
οποίων και ο πρόξενος, αλλά και
Τούρκους εργάτες. Αργότερο όμως,
ύστερα σπόδιαπραγμοτεύαεν; από
μεγάφωνου μι. τη γερμανική αστυνο
μία. ot καταλήψιες, ποιι ανήκουν
στην ακροαριστερή οργάνωση «Ντεβ
Σάλ», Λψησσ* επτά το μεσημέρι περί
που 30 εργάτες
Ο. Καταλήψιες κρέμασαν ένα
μεγάλο κόκκινα πονώ στο πρώτο πά
τωμα του κτιρίου με την επιγραφή
•Ό χι στο σύντιιγμυ της χούντας· και
την υπογραφή «Νεβριμσί Σολ. ίΕπα
νασητπκή Αριστερά) Επίσης, ¿ρριξαν προκηρύξεις από τα παράθυρο
τοο τροξεντίσυ. στις οποίες αναφέρεται όη η οργάνωση «μάχεται ενάντιο
στο «τχέδιυ συντάγματος που πρόκει
ται να ψηφιστεί στις 7 Νοεμβρίου».
Ειδικές άυτικογερμανικές οιττυ-

την παρεμβολή του ώστε να υπάρξει
αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνη
σης σε. ορισμένους σημαντικούς
τομείς. Παρά?Ληλα θα αγωνισθει έν
τονα για νπ αλλάξει ο συσχετισμός
τμιν δυνάμεων στο χώρο της αριστε
ρός ευρύτερα και στον κομμουνιστι
κό χοίρο ειδικότερα.
— Δεν αποκλείεται επίσπευση των
εκλογών έπειτα από τα αποτελέσματα
των δημοτικών εκλογών και τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζει το
ΠΛΣΟΚ ως κόμμα και ως κυβέρνη
ση.
- Αποκλείεται η συμμετοχή του
ΚΚΕ στην κυβέρνηση λόγω της
πολιηκής του τοπεθετήσεως και της
πρακτικής που εκφράζει.
— Δεν υπάρχει αντικομμουπσηκό
μένος από την πλευρά της κυβέρνη
σης. Αλλά ο κ. Παπανδρέου για πρώ
τη φορά - με την πρόσφατη συνέντευ
ξή του - προσδιόρισε τα σημεία αντί
θεσής του προς την πολιτική και την
πρακτική του ΚΚΕ.
- Το ΚΚΕ εσωτερικού δεν προτίθε-

νική ναυτιλία. Σήμερα τα δεμένα,
ελληνικής ιδιοκτησίας πλοία, ξεπερ
νούν τα 1.150. δηλαδή το 1/3 του
ελληνικού στόλου. Από αυτά τα 680
είναι «δεμένα» σε λιμάνια της χώρας
μας.
Αυτό ιόνισε προχθές ο πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
(Ε.Ε.Ε.) κ. Καρσγιώργης. στους οικο
νομικούς συντάκτες, και πρόσθεσε
ότι οι άνεργοι ναυτικοί ανέρχονται
σήμερα σε 7 800 άτομα, από τα οποιό
όμως δικαίωμα επιδότησης από το
ταμείο ανεργίας δικαιούνται οι 4.400
Η ανεργία συτή, διευκρίνισε, εντοπί
ζεται αποκλειστικά σχεδόν μεταξύ
των αξιωμαηκών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλι
στών απέδωσε την κρίση στη διεθνή
συγκυρία, αλλά επισήμανε ό π αυτή η
κρίση εμφανίζεται στη* Ελλάδα εντο
νόττρη λόγω μειωμένης ανταγωνιστι
κότητας του ελληνικού πλοίου, που
Οφείλεται στο υψηλό κόστος των
εργατικών αμοιβών.
Η Ε.Ε.Ε. ζήτησε από την κυβέρ
νηση βοήθεκι ύχι για να ξκπεροστεί η
κρίση αλ>ά για να επιβιώσει η ελλη
νική ναυτιλία.
Τα αιτήματα «ον εφοπλιστών που
έχουν υποβληθεί στην κυβέρνηση εί
ναι:
•
Η αμυιβή των ξένων πληρω
μάτων να rivui σύμφωνη με τις κλί
μσκες ποο ισχύουν σ η ς χώρες τους
και όχι ανάλογη με ης αμοιβές των
Ελλήνων ναικεργατών. Βέβαια, η
«πιιοχόληση του ελληνικού εργατι
κσύ δυναμικού θα είντιι εξασψαλισμέ
νη.
•
Νο μιιωθεί η σύνθεση των
πληρωμάτων και να νινκι όμοια με τη
σύνθεση * οφ ισχύα στν, Λλΐ*ις ·*»«λισκές χώρες με τα ίδια« τύπου
πλοία.
•
Να ρυθμιοθά το θέμα των
υπί,ργιών στο πλοίο, μκ τρόπο που,
Και να κατοχυρώνεται η απεργία και
να μη γίνεται κατάχρηση αυτής.

ση «Οι νέοι για την κπ τα νόηση» στα
πλαίσια του προγράμματος διεθνών
μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ
νέων απ' ύλες η ς χώρες του κόσμου
πον επί τριάντα χρόνια διεξάγει. Οι
υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες θα
επιλέγουν ύστερα από εξετάσεις στην
αγγλική γλώσσα.
Απαραίτητα προσόντα είναι η
καλή επίδοση στο Ελληνικό σχολεία
η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσης
ηλικία μεταξύ 15 και 17 ετών ήθος
και ενδιαφέρον για την διεθνή κατα
νόηση.
Από Φέτος αρχίζει και πρόγραμμα
ανταλλαγής μαθητών και μαθητριών
με την Ελβετίυ τη Δυτική Γερμανία
και άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ίδια
προσόντα αλλά αντί της αγγλικής
γλώσσης πρέπει να γνωρίζουν Γεραπκά (για την Γερανία) και προκειμένου για Ελβετία Γαλλικά ή Γερμανι
κά.
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμε
τοχής δίδονται στα γραφεία της
Οργανώσεως Βουλής 17, 2ος όροφος
τηλ. 3229043 και στην Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 10 τηλ. 031 225331.

Οι αντιστασιακοί
της Χιλής γυρίζουν
στην πατρίδα τους
ΡΩΜΗ 4 (ΛΠΕ)
Ένα μεγάλο μπρος από τοιις 2.000
αντιστασιακούς Χιλιανούς που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αμέσως
μετά το πραξικόπημα και βρίσκονται
τώρα στην Ιταλία, θα επιστρέφουν
στη Χιλή για να συνεχίσουν την
αντίστασή τους εναντίον της δικτα
τορίας. Το αποφάσισαν κατά τη διάρ
κεια κνός συνεδρίου που πραγματο
ποίησαν στην Ιταλική πόλη Κοόμπιο. με αφορμή την πρόσφατη δήλω
ση του στρατηγού Πινοσέτ που θα
δεχόταν την επιστροφή των Χιλια
νών «που δεν είναι εξτρεμιστές, ούτε
τρομοκράτες». Σε δήλωση του προς
το ΛΠΕ. ο στρατηγός Ερνϋστο Γκαλάζ, διοικητής ΐη ς αεροπορίας ni*
περίοδο tou Αλλιέντε είπε: ·Θα πρέ
πει vu eivui καθαρό ότι .ν δεχόμα
στε ης συνθήκες τσυ Πινοσέτ. ούτε
το φασιαπκό σύνταγμα που ψηφί
στηκε πριν unô δυο χρόνια με το
δημοψήφισμα φάρσα. Ομως πρέπει
νο ΓΚρεταλλευθαίφίε αυτή την ευκαι
ρία που παροι «χιάζεται
Φόβοι και κίνδυνοι για την επι
στροφή μας υπάρχουν. Ελπίζουμε
όμως στην υποστήριξη της διεθνούς
κοινής γνώμης και των δημοκραπκών δυνάμεων».

χουν για τις γρωτρήσεις, καθώς και
νέες συμφωνίες συνεργασίας στον
τομέα των γεωτρήσεων πετρελαίου
και νερού.
Η ρουμανική πλευρά έχει υποβά
λει προσφορές γοι την προμήθεια
εξοπλισμού, που ήδη υπάρχει στην
Ελλάδα, καθώς και για συμπληρωμα
τικό εξοπλισμό τύπου Ρ - 200. Θα
υποβάλει επίσης αντίστοιχες προσ
φορές για την πώληση ενός γεωτρύ
πανου. τη μίσθωση δύο γεωτρύπα
νων. τον εφοδιασμό του ΙΓΜΠ με τον
αναγκαίο εξοπλισμό και θα ικανο
ποιήσει όλες η ς απαιτήσεις της ελλη
νικής πλευράς για τεχνική βοήθεια,
συγκρότηση και εκπαίδευση προσ
ωπικού κ.λ,π.
Οι δύο πλευρέςσυμφώνησαν να
καταλήξουν σε ορισηκές αποφάσεις
το συντομώτερο δυνατό.
Γ)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Τα δύο μέρη επεσήμανα τις δυνα
τότητες που υπάρχουν, καθώς και
την εμπειρία της ρουμανικής πλευ
ράς στον τομέα της μηχανολογίαςκαι
της κατασκευής ηλεκπρκών ενερ
γειακών σταθμών (θερμό - και υδρο )
και ιδιαίτερα την εμπειρία σε μ ικ ρ ό ς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Με σκο
πό να επιταχύνουν τη συνεργασία
στους ανωτέρω τομείς, μιά ελληνική
ανηπροσωπεία. αποτελούμενη από
εμπειρογνώμονες, θα επισκεφθεϊ τις
αρμόδιες υπηρεσίες στη Ρουμανία
και τις υπάρχουσες σχετικές εγκατα
στάσεις και η ρουμανική πλευρά θα
θέσει στη διάθεση της ελληνικής όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες και τα
στοιχεία, τα αναγκαία για τη λήψη
αποφάσεων κιιι σύναψη συμφωνιών.
— Οι δυο πλευρές εξέιρρασαν το
αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για συνερ
γασία στο σχεδίασμά της κατασκευής
και της προμήθειας τεχνικού εξοπλι
σμού βιομηχανιών στην Ελλάδα που
θα επκξεργασθούν ξύλο. Η Ρουμανι
κή πλευρά ανελαβε να υποβάλει προ
τάσεις για συνεργασία μέχρι το τέλος
του 1982.
— Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την
ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των
διμερών οικονομικών σχέσεων, έτσι
ώστε στο μέλλον να ανταποκρίνονται
όσο το δυνατόν περισσότερο, στις
δυνατότητες που προσφέρονται από
η ς εθνικές οικονομίες των δυο

Αναθεωρείται
η νομοθεσία
περί ανηλίκων
Σχέδιο για αναθεώρηση νομοθε
σίας περί ανηλίκων επεξεργάζεται η
κυβέρνηση.
Αυτό δήλωσε προχθές ο υφυπουρ
γός Νέας Γενιάς και Αθλπησιιοό κ.
Κ- ΛΟΛίωιιι·, ο ι συνέντευξή του προς
τους εκπροσώπους του Τύπου, προσ
θέτοντας ό π μελετάται η εισαγωγή
νέων θεσμών - επιτροπικού ή οικογε
νειακού δικαστού - που θα παρεμβαί
νει αποφασιστικά σης σχέσεις και
συγκρούσεις των νέων με την οικογέ
νεια και το κοινωνικότους περιβάλ
λον.
Επίσης τόνισε όη θα καθιερωθεί ο
θεσμός του «ειδικευμένου», Δικαστή
Ανηλίκων και θα ληφθεί ειδική μέ
ριμνα για την πληροφόρηση των
νέων σε θέματα Δικαίου, ποινικής
ευθύνης και ατομικών ελευθεριών.
Αναψερόμενος, εξ άλλου, στο πρό
βλημα της εξαπλώσεως των ναρκωηκών. ανακοίνωσε ό η θα όημιουργηθεί
μονάδα θεραπείας αποτοξινώσεως
νεαρών τοξικομανών.

χωρών.
Για το σκοπό αυτό, m δυο πλευρές
θα υποστηρίξουν τη σύναψη μακρο
πρόθεσμων συμφωνιών, που θα
συνεισφέρουν στη δημιουργία σταθε
ρών ισόρροπων και ιιμοιβαία επωφε
λών οικονομικών σχέσεων.
Οι δυο πλευρές σημείωσην με ικα
νοποίηση ό η οι γενικευμένες δασμο
λογικές προημήοεις, που έχουν δοθεί
στη Ρουμανία, έχουν επηρεάσει θετι
κά την ανάπτυξη των διμερών εμπο
ρικών ανταλλαγών.
Η Ελληνική πλευρά συμφώνησε
να εξετάσει κάθε συγκεχριμένη περί
πτωση για τη διεύρυνση του συστή
ματος των γενικευμένων προτιμή
σεων που θα π ρό τείνε η Ρουμανική
πλευρά, η οποία θα διευκόλυνε περαι
τέρω τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ
των δυο χωρών.
Ταυτόχρονα η Ελληνική πλευρά
« τ ά ζ ε ι ευνοϊκά to αίτημα της Ρου
μανίας για υποστήριξη στους κόλ
πους της ΕΟΚ τοο αιτήματος της για
ελάττωση w v ποσοτικών περιορι
σμών που ισχύουν γιο τις εξαγωγές
ορισμένων Ρουμανικών προϊόντων,
τη φιλελευθεροποίησή τους ή την
-.ατανομή της αυξημένης ποσόστω
σης στο επίπεδο των δυνατοτήτων
απορρόφησης της αγοράς.
— Οι δυο πλευρές συμφώνησαν
επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυ
ξη και τον εμπλουτισμό των μορφωηκών. τουριστικών και επιστημονι
κών ανταλλαγών.
— Οι δυο πλευρές αποφάσισαν να
ολοκληρώσουν το νομικό πλαίσιο
των διμερών σχέσεων με τη σύναψη
σύμβασης για την αποφυγή διπλής
Φορολογίας και μιας συμφωνίας για
την προώθηση και τις αμοιβαίε;
εγγυήσεις για τις επενδύςρς κεφα
λαίων.
—Με στόχο την προώθηση συνερ
γασίας μεταξύ των δυο χωρών, οι
δυο πλευρές αποφάσισαν να δημιουρ
γήσουν μόνιμες γραμματείες στα
πλαίσια της μικτής διυπουργικής επι
τροπής. Εργο των γραμματειών θα
είναι η προετοιμασία τοο έργου των
προέδρων της μικτής διυπουργικής
επιτροπής και ο συντονισμός ομάδων
Ελλήνων και Ρουμάνων εμπειρογνω
μόνων που θα συγκροτούνται με βά
ση τα ανήκειμένα συνεργασίας με τα
οποία θα απασχοληθούν.
Κάθε πλχυρά θα γνωρίζει στην άλ
λη για τη σύνθεση της γραμματείας
της. Οι δυο γραμματείες θα βρίσκον
ται σε συνεχή επαφή και θα ανταλ
λάσσουν πληροφορίες σχεηκά με την
πρόοδο της συνεργασίας στο στάδιο
διαπραγματεύσεων ή την εκτέλεση
σχεδίων και θα συνανηούνται τόσο
συχνά όσο θα κρίνεται αναγκαίο.
Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π Α ΤΗΝ Α2ΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΟΡ

Οι δύο πλευρές έδειξαν αμοιβαίο
Γνδιαιρέρον για τη* αξιοποίηση της ηλιαίής αιολικής και γεωθερμικής ενεργείας
εαι βιομάζας και ίδοοοαν αίες ης ανα,
γκαάς οδηγίες στουςαρμόδιοος οργανι
σμούς των δύο χωρών για να αροχαρήjouv σε συγκεκριμένη κοινά ηρογράμμα.-α συνεργασίας.
- Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενταικοποιήσουν την συνεργασία τους στον
:ομέητων τηλεπικοινωνιών και των μετα
φορών, ως ακολούθως:
α) Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν,
μέσα στο συνιομώτερο δυνατό χρόνο, με
η ς αναγκαίες ενέργαις για να διαμορφώ
σουν ης ορισηκές τους αποφάσεις σχετι
κά με τη συνεργασία για την ηλεκτροκίνη
ση, τη σηματοδότηση, τους τηλεχειρι
σμούς για ένα ορισμένο τμήμα του
δικτύου ταιν ελληνικών σιδηροδρόμων,
όσο και για διάφορες πρόσθετες εργασίες
στον τομέα της βελτίωσης της σιδηροδρο
μικής υποδομής στην ΐλλάία.
β) Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να
σύνεργασύούν στην σύνταξη τεχνικών
κηι οικονομικών μελετών για την ανάπτυ-

ΣΚΟΤΩΣΑΝ
ΣΤΡΑ ΤΗΓΟ
Έξω από τη Μαδρίτη
ΜΑΔΡΙΤΗ 4 (ΑΠΕ)
Αγνωστοι οπλοφόροι πυροβόλη
σαν και σκότοχταν χθές στη Μαδρίτη
το στρατηγό Βικτόρ Λάγνο Σαν
Ρομάν, διοικητή της τεθωρακισμένης
μεραρχίας «Μπρούνετ» που στρατοπευδεύει στα περίχωρα της Μαδρί
της, όπως έγινε γνωστό από στρατιω
τικές πηγές της ισπανικής πρωτεύου
σας. Η δολοφονία του στρατηγού
που επέβαινε στο αυτοκίνητό του,
έγινε στη συνοικία Μονκλόα της
Μαδρίτης. Κατά τη δολοφονική από
πειρα τραυματίσθηκε ο οδηγός του
στρατηγού και ένας ανπσυνταγμα
τάρχης,
Οι σφαίρες που χρησιμοποιήθη
καν είναι τύπου «παραμπέλλουμ·.

Διάθεση
από τώρα
λιπασμάτων
Η Δ/νση Γεωργίας γνωρίζει
στους δενδροκαλλιεργητές όη μπο
ρούν να εφοόιασθούν από τώρα με τις
αναγκαίες ποσότητες λιπασμάτων
που θο χρειασθούν γιο την περίοδο
1982-83.
II Διοίκηση της Αγροτικής Τράτεζας «νέκριντ την από τώρα χορή
γηοη λιπασμμτκν γιη η ς ανωτέρω
ιαλλώργκάς
Στους παραγωγούς αυτούς που
τα λιπάσματα ϋυ τα προμηθευθούν με
πίστωση θα χορηγούν ανάλογα καλ.
λιεργητικά δάνεια γιμ το οποίο θο
υπολογίζεται τόκος υπό 1.12,82.

που χρηι.ιμοποιούνται κυρίως από
τηνουτονομισπκή οργάνωση των
Βάσκων «ΕΤΑ».
Ο στρατηγός Βικτόρ Λαγκό Σαν
Ρομάν, ήταν 63 ετών, πατέρας οκτώ
παιδιών και τοποθετήθηκε διοικητής
της
τεθωρακισμένης
μεραρχίας
«Μπρούνετ» στις 30 Σεπτεμβρίου
1981.
Κατά τον εμφύλιο πόλεμο της
Ισπανίας επέλεξε το στρατόπεδο του
στρατηγού Φράνκο, ενώ κατά το δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο ο στρατηγός
Ρομάν υπηρέτησε στη μεραρχία
•Αθούλ». με το βαθμό του ιτπολοχαγού, που πολέμησε στο πλευρό των
Γερμανών στο ιινατολικό μέτωπο.

ξη των ελληνικών σιόηί>ϋ6ί<Ψ*^
στην συγκρότηση και
ελληνικού προσωπικού.
γ) Για τη βελτίωση της οπο
επιδομής τωνεβνικών και όιεθνόζΐ
ρών. η ελληνική πλευρά θα ορ»
σει ποσυνπσμώτερο δυνατό, ι° 1
μα για την αγορά λεωφορείων.'
τρόλλεύ, ειδικών φορτηγω*. °Ι ,:,ν
οχημάτων, μηχανών έλξΕως
μου LDE
4000 HP. σιδηΡ"'
βαγονιών διαφόρων τύπων, ελι*
Η ρουμανική ιλευρά
___
ό π οι τεχνικές η εμπορυώίθ^1
είναι στη διάθεα των ελληνίκ·**; Λ
ρομένων ασαγ ογικών ιιργαν11^ ^
εταιραών «αι τυμψωνήθηκτ w ^ τ
νουν τις διαπραγματεύσεις
κοποιήσουν τις αποφάσεις ιό 4®*®
τσμωτιρο.
S) Η ελληνική πλευρό “ Τ φ τ
απόφασή της να δημ'ΟΐΦΪ’ί γ . ^
Ελλάδα μια βιομηχανία για
συναρμολόγηση οχημάτων ί _ λ
αμαξώματα κλ.Π.) για ;*> ovU' ' P; .-·
ελληνικής αγοράς όσο και νω
ρ ε ; Η ρουμανική πλευρό ιξλΦΡώΠ^
τοτνο ενδιαφέρον της Yiu ouVtp:
συτόν τον τομέα.
ψ»
Οι δύο πλευρές συμφώνηοάν _||
χίσουν με εντατικό ρυθμό n i r L j #
τεύσεις τους, ώσιε οριστική ‘τ,'μ " ,β.>
τα να μπορούν νο βγούν, ro°uVW^
δυνατόν
^
εΐ Οι 6ύο πλευρές σι>μΦων,ώ“ ^
\tr αναπτύξου» τη συνεργασία
τωνν διεθνών μεταφορών np**51j μ
αγαθών με τη δημιουργώ tuKi·1®^
οοραοκώ* γραμμών από και
ι(#
Βουκουρέστι με τη β ε λ ά ιο ά Π ^ μ
στώτος των TRANSIT μίταφΦ'-’ „
επίσης να εξετάσουν τη 5uk<,1°
βάλουν οε λειτουργία μ'“ αΓ!>η.ίν-'
γραμμή μεταξύ Θεσσαλονίκης " £
pcmtou «αι νο βελτιώσουν to °
στώ; των μεταφορών.
(νιψι*
ατι Οι δύο πλευρές τόνισαν W
ρον τους να εντατικοποιήσεων ’
νησιά α ιο ν τομέα των
(%
ρών. «ον λιμένηϋ&Ηί
^
της χρησιμαποιήσεώζ των
για η ς μεταφορές εμπορευμάτων
τρίτες χώρος.

ΑΝΑΝΕΩΣΑ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ «Ν.Δ.»
Συνέχειο ‘1Λ° *Ίν

ΑρχίΓ/ό; της Νέας Αημοκρθ\,α^
κάλιοτ τον κοινοβουλευ:'*0 ^ , ι
αυτπο τσυ κόμματος κ. Κωι>'
κωναται-πιου να τον αναπλή^^,,.
περιπτώσεις που η άμεση σ"νι'

μαζί τσυ θα είναι δυσχερή1*
« £ ς άλλου ο κ. ΑβέρνλΦ· ** Λ^ιί

σε τον κ. Κων. Π απακιυνστσ^ ..
όιαμιμόσει στην KoivoPoum
Ομάδα να συνεχίσει κατά τψ β
καα της απουσίας του /·* *
αγωνιστικό ζήλο rie ποοοπάσ1
viα την περιφρούρηση τωι· 0,ν"’"τ·
ιών θεσμών και την
τυμφερόντων του Ελληνικού

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΪ
Στο μεταξύ ο πραιΛ'πυυή*^»«!
ίις πληροφσ^α
Παπανδρέου. μόλις
.,
στο Βουκουρέστι, την είδηση ε .
ασθένεια του κ. Αβέραχρ “7·“ jjA
- Εύχομαι στον αρχηγό r7í
ΟΡΡ^' ,
Δημοκρατίας* γρήγορη avapP0*

Αυξήθηκε
η ανεργία
στη Δυτικά
Γ ερμανία

zsu*

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 4 .
Οι άνεργοι στη Δυη«ή
;φθαοαν touç 1.920.000 *
Οκτώβριο (αύξηση κατά
τον περασμένο μήνα. ap,öt* j

&
‘k

α ν η π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι το 7,99ά τ0^ ^ .
πλ.ηθοσμού, σ ύ μ φ ω να μκ '
ανακοίνω ση
to o
ο μ ο σ ^ ν .^ *
γρ αφ είο υ ερ γασ ίας της
Ε ίναι η π ρ ώ τη φάση στά
κά χρ ο νικ ά π ο υ α αριθΗ"* ¡ά
π οσοσ τό τω ν ατόμ ω ν χ
ζη το ύ ν εργασία είναι
aM j
κά. Υ πενθυμίζεται ό η 0 ιιί" |ψ ι
α νέρ γω ν α υ ξή θη κε *n t0 _«ν’τ*
Σεπτέμβραι κ α ι κατά 296 τΟ* j
OtO..
f»i

Σύμφωνα με τα στοιχ®'? ^ '
κυψαν, λαμβανομένων 9r’°fl ή
εποχιακών διακυμάνσεων· ^
που ζητούν εργασία
‘,
2.052.000, αυξήθηκαν 6^ ^ ^
2,08% σε σχέση με το
-ν
τότε που για πρώτη φβΡά *!%(,
ράσει τα δυο εκατομμ1^
ληφθούν υπ' όψη οι
μάνσεις, οι άνεργοι α ν Π ίίΙ^ ^ ιί.
το 8,4% του ενεργού πλή””^ 4
μήνα Οκτώβριο, έναντι *
ήταν τον προηγούμενο μ"

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α . Α · ί
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
_ψ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυμος Ασφαλ.ισπκή Εταιρία, η
εδρο την Θεσσαλονίκη, ζητεί να προσλάβο συνεργάτη για το ' "Zg¡
τπστημα Βέροιας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα «αρακά*“1^
ραίτητα προσόντα: Νέος, μέχρι 30 ετών, χωρίς στρατιωτικά
χρεώσεις, κάτοικος Βέροιας, πτυχιούχος οικονομικής σχολήί π,
λάχιστον απόφοιτος λυκείου, κάτοχος οδείας οδηγήσεως, κάτοϊ*
αγγλικής ή γαλλικής και διάθεση για δουλειά. Εργασία ενδιαψίΡ®^
περιβάλλον τχιχάριστο, επαγγελαιοοκή εξέλιξη, αμοιβή πολύ 1
•"*Τΐ«ή _
_
γ)
Παρακαλουναη οι κν-Λαψτ^όμενοι. bou σπωσδηποη
παραπάνω προσόντα να επίσκεψθσύν το Τποιπιτάοτημα Πλ Γ<ί
(Ωρολογίου) - 16ης Οκτωβρίου 1 Τρίτη 9 /1 1 και Τετάρτη ίθ/*1
6-8 μ-μ- για κροσωπική συνέντευξη.

■

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γ Οι Έλληνες

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρόοεως 1965
Αρ. Φύλλου12073
Μητροπολεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΛ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

αποδοκιμασαν
το ΠΑΣΟΚ
ΟΜΟΛΟΓΕΙ TO KJCJEa.

ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ελαφρύνσεις ναι,
αλλά από το... 1984

Παραιτήθηκε
° Πρόεδρος
Του Οργανισμού
Βάμβακος
Bün[u..;'πρόεδρος
P0W(>o^. τ°υ Οργανισμού
κ· Λνδρέας Φραγκιάς υπέl»Svt"'V^θ^'Τήάή tc"J την οποία
Γίίου pI,D*rf riÍ Π ηγεσία του υπουρ-

1^. “ °Ρνίας,

θρ,·^τι ■ πρόεδρος του Οργανισμού
teto»* ° *■ Αναστάσιος Λέκκας
Πονελληνίου ΟροΓ ί^ ΐό ν ω ν .

Μαθητές

τιΚ Βέροιας
διαψεύδουν...
**Ίΐιί2"<η0^ Τουί το υ έφ εραν σ τη ν
ίοΐι („ 1° ° **0 ? ορισμένοι μαθητές,
η*ό -ω” ι1ν ότι απ ο τελ ο ύ ν το μαθη
Β*οο(ΓμΡ')υλ10 του 4011 Λ υκείου
Τοίτ * ^ Φ έ ρ ο υ ν ό τι σ το σ χο λείο

0&>ΒΒί* Γ ''ΊΟρια'’110 ^ 9 28πς
'“'ήνν · ° δϊν έΓ*ν£ ^τοτα απ' όσα
"ΚΑεία^ ° *^ΑΟΙ» ότι έγιναν σε
®(;Ρ°ί<1ζ· Συγκεκριμμένα
*ο ef(^ " v όΐι *δεν υπήρχε φαινόμε
^ - ν κ μ ο μ σ ύ των μαθητών να
&X<H>V στη γιορτή, ούτε
ύιτήρ^ °Χθΐ>ν
'■‘'ύματσ^1
Υώ\’6α υπέρ κάποιου
* · ? ’ °ύτε κήρυγμα εθνικού
ναμ11ϋ-ου· “ Κόμη δεν κατηγορήθηκε
λΝ»,^°μαα:ι,Πί Μερίδα»,

ί^ίο'ιν ν<1 "μιρισβητούμε αυτά που
ΐη „ , οι>ν 01 μαθητές, αναρωτιώμαΓ«κί τόση σπουδή να
Άλο ’'Π°υν να διαψεύσουν το
μάω!, μαΘ,,τέ? αυτοί του 4ου ·
■/ ’° υ αυτού - Λυκείου της
fio..___ '· οταν το δημοσίευμα αναφεΙ ί ρ ^ ’,',Λ''τύ «σε σχολεία της
^Ιώέν* <αι
σε κάποιο συγκε%ρ0,1ι( ; ΜίΙ*ως εδώ ταιριάζει η
»όποιος έχει τη μύγα
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η(. Τ°Ν ΜΑΘΗΤΩΝ
Ό
ί'·Ιυλ·ή που έφερε στο «ΛΑΟι
Συμβούλιο του 4ου
«γ0 “Τροίας, είναι η παρακάτω:
^ ^ κ ό συμβούλιο του 4ου
>«ν Λ “Τροίας σαν αντιπρόσωπος
»Λαός, Γ'Μ'1ν κ“λεί την εφημερίδα
Ίι
δημοσιεύσει συγκεκριμένα
>ελίο , ΛυίΕ,α απευθύνεται η καταγ^5 Ν
Νομαρχιακής Επιτροπής
^ θΐε τ π/°υ ^θοσίευσε στο φύλλο
·0/82 για να μην υπάρξει
"ι>θνΛ
τάς κοινής γνώμης
Ρορδ τη γιορτή που έγινε στο
Λ ν Γ^-

Πτικό συμβούλιο του 4ου
% ¿ ^ ? εκ°θαρ(ζουμε τη θέση μας
Α .γ ,^ '^ υ μ ε ότι: Στη γιορτή του
'Ι>>Λ , μας δεν έγινε τίποτα απ' όσα
« « ¿ ΐ* το δημοσίευμα της εφημε%νόΜΓ'»■ Συγκεκριμένα δεν υπήρξε
;όν ν(ιν° εξαναγκασμού των μαθη
^ ι^ υ μ μ ε τά σ χ ουν στη γιορτή,
νΡξε προπαγάνδιση υπέρ κά%ι ¿, μματος, ούτε κύρηγμα εθνι
V* ^ ‘αμού· ακόμη δε κατηγορήθμ>ά κομματική μερίδα*.

ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Για φορολογικές ελάφρυνσης μί
λησε προχθές η Κυβέρνηση χωρίς-,
όμως , να ξεκαθαρίζει πώς θα καθιε
ρωθούν αυτές και πώς τελικά θα τις
αισθανθούν οι φορολογούμενου
Με αοριστολογίες η Κυβέρνηση
υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει_^ιπό
το 1983 στην «Τιμαριθμοποίηση’ των
φορολογικών κλιμακίων» και ότι έτσι
θα πορακρατείται λιγώτερος φόρος
από τους μισθωτούς. Υποσχέθηκε δε
από τώρα ότι θα ισχύσουν ελαφρύν
σεις και για τους άλλους φορολογού
μενους ιιπό το... 1984.
Τό σίγουρο, πάντως, είναι ότι
από 1ης Ιανουάριου 1983 αυξάνονται
τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
Η αύξηση προβλέπεται να είναι
σημαντική - ίσως και 100% - δεδομέ
νου ότι από το 1978 δεν έχουν αυξη
θεί αυτά τα τέλη.
Ο ΝΕΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εξ άλλου, αναφερόμενος στον
νέο προϋπολογισμό του 1983, ο
υπουργός οικονομικών κ. Κουλουριάνος τόνισε, ότι πρόθεση της
κυβερνήσεως είναι να κατατεθεί μέσα
στις συνταγματικές προθεσμίες, δηλ.
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπο
λογισμού - πρόσθεσε ο κ. Κουλουριάνος - θα είναι συγκρατημένες και
δεν θα εμφανίσουν την αύξηση του
1982 (35%). Υπάρχει επίσης σκέψη ο
Λογαριασμός Καταναλωτικών Αγα
θών να ενσωματωθεί στον τακτικό

στην ΕΛΤΕΕ Ημαθίας
Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που
έγιναν στις 29-10-82 για την ανάδηξη νέας διοίκησης στην Ένωση Λει
τουργών Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΕΛΤΕΕ) εξελέγηααν οι
παρακάτω και οι οποίοι συγκροτήθη
καν σε σώμα:
Πρόεδρος Μήτσαλας Ζαφείρης.
Αντιπρόεδρος Τσιομεσίδης Νική
τας
Γ. Γραμματέας Μιχαλόπουλος
Πασχάλης
Ταμίας Σακαλής Μιχάλης
Οργ. Γραμματέας Σιλιγκούνας
Νικόλαος
Μέλος Λιόλιος Ευάγγελος
Μέλος Παπαδόπουλος Περικλής.
Για την εξελεγκτική επιτροπή
εξελέγησαν οι Κουτσογιάννης Δημήτριοας. Κούτρας Αθανάσιος και
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°τη DISCO

• Στα σούπερ μάρκετ τα τυπο
ποιημένα λάδια αυξήθηκαν κατά

Νέα διοίκηση

Ο τελικός του
πανελλήνιου
πρωταθλήματος
χορού DISCO
τ Ην

προϋπολογισμό.
ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΕΣΟΔΑ
Ως προς τον τρέχοντα προϋπολο
γισμό, ο κ. Κουλουριάνος επανέλαβε
και πάλι ότι οι δαπάνες θα συγκροτη
θούν στα προϋπολογισθέντα όρια,
πράγμα που συμβαίνει για πρώτη
φορά, ενώ στα έσοδα θα υπάρξει μια
υστέρηση. Το έλλειμμα πάντως του
τακτικού προϋπολογισμού δεν θα
ξεπεράση τα 100 διαεκ. δρχ. Το
μικρότερο άνοιγμα παρουσιάζεται
στο έλλειμμα του Λογαριασμού
Καταναλωτικών Αγαθών, το δε μεγα
λύτερο στο έλλειμμα των Δημοσίων
Οργανισμών.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΑ ΥΨΗ
Εν τω μεταξύ κύμα ανατιμήσεων
παρατηρείται αυτές τις μέρες στην
αγορά και μάλιστα σε βασικά είδη
διατροφής.
Το αρνάκι πλησίασε τις 700 δρχ.
το κιλό ενώ το κατσίκι άγγιξε τις 720
δρχ.!
Φ Στα οπωροκηπευτικά: Τα πορ
τοκάλια κυμαίνονται από 100 135
δρχ.το κιλό, τα σταφύλια (σταφίδες)
180 δρχ. το κιλό, τα ροζακί 85 δρχ.
το κιλό, τα σύκα 120 δρχ. το κιλό και
τα ρόδια 75 δρχ. το κιλό. Τα κάστα
να, εποχιακό είδος φθάνουν τις 120
δρχ. το κιλό.

ΖΑΝΝΑ

Από τα 8 ζευγάρια που επελέγησαν
στους προκριματικούς

ΤΟ Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ
που θα εκπροσωπήσει το Νομό μας

*Τθ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΗ DISCO κΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ»)
Τα έπαθλα του Πανελλήνιου
Ιο ΖΕΥΓΑΡΙ 500.000 δρχ.
και μίιι εβδομάδα στο Λονδίνο
2ο ΖΕΥΓΑΡΙ 200.000 δρχ.
3ο ΖΕΥΓΑΡΙ 50.000 δρχ.

Πρ0ΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ DISCO ΖΑΝΝΑ
Βλ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Σημ. Απαγορεύεται η είσοδος
άνευ Ντάμας

Τασιώνας Αντώνιος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΤΕΕ
Εντω μεταξύ από την ΕΛΤΕΕ
Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Το Δ.Σ. και οι υποψήφιοι για το
Δ.Σ. της ΕΛΤΕΕ Ν. Ημαθίας έπητα
από το σχετικό δημοσίευμα στην
εφημερίδα σας ΛΑΟΣ της 3-11-1982
σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται ότι
στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδηξη Δ.Σ. στην Ένωση Λητουργών
Τ.Ε.Ε. Ν. Ημαθίας (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) εξε
λέγησαν πέντε μέλη προσκείμενα
στην Ν.Δ. και δυο στο ΠΑΣΟΚ ανα
κοινώνουν ότι:
1. Ανεξάρτητα από την ιδεολογική
- πολιτική τοποθέτηση του κάθε υπο
ψηφίου στις πάρα πάνω αρχαιρεσίες
δεν υπήρχαν κομματικά ψηφοδέλτια
αλλά ένα ενιαίο.
2. Ως υποψήφιοι δεν εκπροσωπού
σαμε καμιά κομματική παράταξη και
επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε
για σαρωτική νίκη της Ν.Δ.
3. Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι το
σχετικό δημοσίευμα δεν αντϋποκρίνεται στα όσα αναφέρει και ο διαχω
ρισμός των υποψηφίων σε προσκεί
μενους στη Ν.Δ. και σε προσκείμε
νους στο ΠΑΣΟΚ είναι τουλάχιστο
αυθαίρετος.
Βέροια 4-11-1982
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΖΑΦΕ1ΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ»

2-3% περίπου. Συγκεκριμένα το λί
τρο το ελαιόλαδο -φθασε τις 128 ως
180 όρχ. το κιλό. Εξάλλου, τα μακα
ρόνια πωλούνται 39 και 50 δρχ.. ο
καφές (100 γραμμάρια! 41 δρχ., το
μεγάλο σαπούνι 30,70 δρχ.. το βιτάμ
250 γραμμάρια 32. δρχ.. το γιαούρτι
(250 γραμμάρια) 28,50 δραχμές.
ΣΕ ΠΤΩΣΗ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΉ
Απαισιόδοξες -ξάλλου είναι οι
προβλέψεις για την εξέλιξη της βιο
μηχανικής παραγωγής μέχρ> το τέλος
του χρόνου, μετά την θεαματική πτώ
ση που παρουσίασε τον Αύγουστο.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
του 1981. η βιομηχανική παραγωγή
παρουσίασε μείωση κατά 15.8%, ενώ
για το οκτάμηνο Ιανουάριου Αυγούστου 1982 η μείωση φθάνει το
4.3%.
Η πτώση αυτή αποδίδεται στη
μείωση της ζητήσεως στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Σχετικά ο άλλοτε υπουργός βιο
μηχανίας και οικονομικών, βουλευ
τής κ. Μιλτ. Έβερτ επεσήμανε τα
εξής για την νέα μείωση της βιομηχα
νικής παραγωγής.
«Αντίθετα με όσα υποστήριξε ο κ.
πρωθυπουργός προ ολίγων μόλις
ημερών, όλες οι εξελίξεις δείχνουν
ότι έχουμε μπει πλέον σε πρωτοφανή
οικονομική κρίση.
Για τέταρτο κατά σειρά μήνο η
βιομηχανική π,ισυ ,τογή μπούτια
κατά τρόπο πρωτοφανή για την μετα
πολεμική περίοδο. Είναι λυπηρό όη
δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι
σε πολύ σύντομο διάστημα η ανεργία
θα φθάση στο 15% του ενεργού πλη

θυσμού, με συνέπεια την δημιουργία
κοινωνικής αναταραχής που ουδείς
θα μπορεί πλέον να ελέγξει. Έχει
πλέον υποχρέωση να ακούση πς
υποδείξεις που της έχουμε κάνει πριν
είναι πολύ αργά. Η κυβέρνηση έχει
χάσει πλέον τον έλεγχο της καταστάσεως».

Βιομηχανική
παραγωγή:
Πτώση 15,8%
τον Αύγουστο
Πτώση κατά 15,8% παρουσίασε ο δει
κτης βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουοτο. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 1981, σύμφωνα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε ιι-τό όλους
σχεδόν τους επί μέρους κλάδους, των
οποίων η παραγωγή τον Αύγουστο ήταν
περιορισμένη - λόγω των αδαών που
χορηγήθηκαν στους εργαζομένους - στα
πλαίσια καταπολέμησης της ατμοσφαιρι
κής ρύπανσης.

Οι «συνετάροι» του ΠΑΣΟΚ σης
δημοτικές κελογές ομολογούν τώρα,
μετά τοος... πανηγυρισμούς, ότι το
ΠΑΣΟΚ έχασε σημαντικό ποσοστό
ψήφων. Και εξαπέλυσαν επίθεση
κατά της κυβερνήσεως για να μη
περάσουν στην αφάνεια.
Την επίθεση εξαπέλυσε ο γραμ
ματέας του ΚΚΕ εσ. Γ. Μπανιάς ο
οποίος σε συνέντευξή του στην Έ νω 
ση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
ερμήνευσε την κυβερνητική αποδοκι
μασία«στην δυσαρέσκεια και ιινησυ
χία του ελληνικού λαού για τον δρό
μο που ακολουθεί η κυβέρνηση». Κοι
υπενθύμισε ότι «η μονοκομματική
αντίληψη της αλλαγής, ο ηγεμονι
σμός. η αλαζονεία της προσωρινής
δύναμης, έχυυν δοκιμασθεί κυι έχουν
αποτύχει και στο παρελθόν».
Το ΚΚΕ εο. κατηγόρησε επίσης
την κυβερνητική αντίληψη ότι μπο
ρεί να είναι ο μοναδικός φορέας της
αλλαγής στον τόπο καθώς και διότι
προσπαθεί να χειραγωγήσει το κίνη
μα των εργαζομένων.
Ο κ. Μπανιάς κατήγγειλε επίσης
την οικονομική πολιτική της νυβερνήσεως αφού παραμένουν ακόμα
αδιευκρίνιστα βασικό στοιχεία της
κυβερνητικής πολιτικής, όπως επί
σης αν καλύπτονται τα τεράστια
δημόσια ελλείμματα καθώς και οι
βασικές γραμμές της εισοδηματικής
πολιτικής. Εν όψει δε των σχεδιαζο-

ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ ΛΑΪΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του
Πολιτιστικού Κέντρου Ναούσης
αρχίζει την λειτουργία του γιο την
περίοδο 1982-83, για 5η συνεχή χρο
νιά, σήμερα Σάββατο 6 Νοεμβρίου
και ώρα 7 μ.μ. με ομιλητές τους για
τρούς κ. κ. Κων/νο Σταμούλη (ευρό
• Στο οκτάμηνο Ιανουάριου Αυγού
λόγο ψυχίατρο) και Δημήτριο Μαΐδη
στου 1982, σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή χρονική περίοδο, η βιομηχανική
(καρδιολόγο).
παραγωγή σημείωσε πτώση κατά 4.3%
Το θέμα τής ομιλίας τους θα ri
Αναλυτικότερα, η παραγωγή κεφσval: «Καρδιά και εγκεφαλικά επεισό
λαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 6.4%
των διαρκών καταναλωτικών κατά 5.5%, δια. Αιτιολογία - προφύλαξη·.
Η ομιλία θα γίνει όπως πάντα
και των καταναλωτικών κατά 3,1%.
Στην ίδια περίοδο η παραγωγή ορυ στην αίθουσα ομιλιών Λαϊκού Πανε
χείων παρουσίασε άνοδο κατά 2.2% και η πιστημίου του Πολιτιστικού Κέν
παραγωγή ηλεκτρισμού κατά 1,6%.
τρου Ναούσης.

μένων νέων φορολογικών επιβαρύν
σεων προειδοποίησε ότι μιά τέτοκι
αύξηση θα έχει δυσμενής επίπτωση:
στο βιοτικό επίπεδο τοο λαού και τον
πληθωρισμό.
Στη συνέχεια επκκρινε ·,ην νυβςρ
νηση διότι δεν προώθησε την απλι,
αναλογική σαν πάγιο εκλογικό πί
στη μα. ενώ επανέλαβε τις γνωστέ
θέσης του ΚΚΕ to. στα κύριο προ
βλήματα που απασχολούν την ίόωτκ
ρική μιις πολιτική.

Και οι ΗΠΑ
καταδικάζουν
τη δημιουργία
νέων οικισμών
του Ισραήλ
ΌΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Η αμερικανική κυβέρνηση νατό
δίκασε προχθές την απόφοιτη του
Ισραήλ να προχωρήσει στην έγκατάστάσή ναι νέων εβραϊκών οικισμών
στην κατεχόμενη δυτική Οχθη TOO
Ιορδάνη και κατήγγειλε την έλλαψη
διάθεσης του Ισραήλ να συμμορφω
θεί με τις αποφάσεις του ΟΗΕ
Ο εκπρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. 'Αλαν Μπόμπεργκ δή
λωσε προχθές τα εξής:
«Οι ΗΠΑ θεωρούν την τελευ
ταία ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα
προχωρήσει στην δημιουργία νέων
οικισμών να καταλάβουμε γιατί οε
μιά εποχή που επιδιώκουμε ενεργά
μιά ευρύτερη συμμετοχή στην ειρη
νηιτική διαδικασία στη Μέση Ανατιι
λή. το Ισραήλ ι:πΐ|ίνει σε μιά δράστη
ριότητα που διαβρώνει την έμπιστησύνη όλων kui ιδιαίτερα των Παλαι
στινίων που ζούν οτη δυτική όχθη
και τη Γάζα. Η υπόθεση των οικι
σμών θέτει σι; ιιμφισβήτηση την προ
θυμιό του Ισριιήλ να συμμορφωθεί με
την απόφαση 242 του ΟΗΕ».
•
Η εφημερίδα «Μααρίβ» του
Τελ Αβίβ έγραψε προχθές ότι μιά
αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου του
Αμερικανικού Πενταγώνου θα «ιισκεφΟκί το Ισραήλ την ερχόμενη
εβδομάδα γιο να εξετάσει το σοβιετι
κής κατασκευής ύπλιι που τα ισραηλινά στρατεύματα κυρίευσαν νατά
την εισβολή τους στο Λίβανο.

Οι αγροτοβιομηχανικοί και οι εκλογές
των Γεωργικών Συνεταιρισμών
Μπορεί ίο ΠΑΣΟΚ να μην είχε
πρόγραμμα 100 ημερών και όπως
αποδείχθηκε μέχρι σήμερα δεν έχει
κανένα πρόγραμμα. Είχε όμως ένα
άλλο στόχο. Την κατάληψη όλων
των βαθμιδών της εξουσίας. Έτσι,
από την πρώτη ημέρα αναλήψεως
της εξουσίας από το κόμμα αυτό μέ
χρι σήμερα, δηλ. 384 ημέρες, δεν
σκέφθηκε να εκτελέση καμιά από τις
υπερφίαλες διακήρυξης του. αγωνί
στηκε όμως και σε πολλές περίπτω
σης πέτυχε ν' αλώσει όλα τα μετερί
ζια της εξουσίας για να εγκαταστήση
το μονοκομματικό κράτος.

Στην ολοκληρωτική του αυτή
πορεία δεν ήταν δυνατόν ν' αφήοη
άθικτους τους Ελεύθερους Γεωργι
κούς Συνεταιρισμούς. Και με το γνω
στό αντισυνταγματικό νόμο, εκήρυξε
λήξασα την θητεία όλων των αιρετών
διοικήσεων των συνεταιρισμών και
επέβαλε τη διενέργεια νέων εκλογών.
Για να αποδειχθεΐ για μιά ακόμη
φορά, ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μόνον 6εν
έχη καμιά σχέση με την Δημοκρατία,
αλλά ότι ξεπέρασε σε αυθαιρεσία και
ολοκληρωτισμό *άθε προηγούμενη
δικτατορία. Γιατί οι δικτατορίες του
λάχιστον είχαν τηνειλικρίνεια να δεί
ξουν το αληθινό τους πρόσωπο, ενώ
το ΠΑΣΟΚ κάτω από τον μανδύα
της δημοκρατίας κρύβη το πιό φρικτά πρόσωπο του σκληρότερου
δικτάτορα.Μιά πρόχειρη δειγματολη-

Πλεκτά RANNIA
και τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα LA FEMME
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
Ιπποκράτους 19-Βέροια

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Νυχτικά - Ρόμπες -

Π υτζά μ ες

Άρθρο του Δ.Θ. Χατζηδημητρίου
Βουλευτού Ημαθίας και Προέδρου
Τμήματος Αγροτών της Δ.Ε. της
Ν. Δημοκρατίας
ψία ήτσν η βία, η φοβία, η τρομοκρα
τία και η νοθη'α που χρησιμοποίησε
στις δημοτικές και κοινοτικές εκλο
γές. Μέθοδοι και τρόποι που χρησι
μοποιούν για τον εκφοβισμό των
πολιτών τα φασιστοηδή σοσιαλιστι
κά καθεστώτα στην ανατολή.
Με τις αυθαίρετες και παράνομες
νέες εκλογές των Γεωργικών Συνε
ταιρισμών. η κυβέρνηση της μηοψηφίας, προσπαθη να καταλάβει την
ηγεσία του ελληνικού συνεργατι
σμού. Γιατί μόνον με την υποταγή
της ηγεσίας των αγροτών θα μπορέ
σει να εφαρμόσει το αγροτικό της
πρόγραμμα. Θέλει αιχμάλωτη την
ηγεσία των ελεύθερων γεωργών γιο
να προχωρήσει δήθεν στην οργάνω
ση των αγροτοβιομηχανικών συνε
ταιρισμών, Τί είναι όμως αυτό το σύ
στημα; Αποτελεί άραγε ιαιμιά και
νούργια. ιδέα που οι τριχοφόροι εγκέ
φαλοι του ΠΑΣΟΚ ενεπνεύσθησαν
κάτω από την ακτινοβολία του πρά
σινου ήλιου; Τίποτα απ' όλα αυτά,
δεν συμβαίνη. Πρόκειται για ακριβή
αντιγραφή των αγροτοβιομηχανικών
συνεταιρισμών των ανατολικών
σοσιαλιστικών χωρών της Ευρώπης
και ιδίως της Πολωνίας. Τριάντα
επτά χρόνια το σύστημααυτό εφαρ
μόζεται στις χώρες αυτές, με αποτέ
λεσμα την πλήρη αποτυχία. Εκατομ
μύρια Πολωνών αγροτών ξεσηκώθη
καν προ δύο ετών, μαζί με τους εργά
τες. ζητώντας μιά ανάσα φιλελευθεροποιήσεως στην άσκηση του επαγ
γέλματος τους και εις απάντησιν. οι
ερπύστριες των αρμάτων του δικτά
τορα Γιαρουζέλσκι σάρωσαν κάθε
διαμαρτυρία των Πολωνών αγροτών,
χιλιάδες στελέχη, των οποίων, κλεί
στηκαν στα μαρξιστικό μπουντρού
μια. Σ' αυτόν τον «παράδεισο» επι
διώκει να οδηγήσει τους δημοκρατι
κούς Έλληνες γεωργούς ο σύντρο
φος Παπανδρέου.
Με την εφαρμογή του αγρατοβιο
μηχανικού συνεταιρισμού οι Έλλη
νες καλλιεργητές θα υποχρεωθούν να
. παραδώσουν, την νομή και την κατο
χή των χωροφιών τους, κρατώντας
μόνο την ψιλή κυριότητα, στον συνε
ταιρισμό. Θα δηλώσουν ποσά από τα
μ«4η της οικογένειας ιούς θά εργά
ζοΥτιιι σ W αγρό«ήματα του συνεται
ρισμού. Ο Συνεταιρισμός θιι προ
γραμμοτίζει τις καλλιέργειες. Θα
συγκεντρώνει, θα εμπορεύεται, ή και
θα μεταποιεί τα γεωργικά προϊόντα
Και μετά την πώληση και την αφαί

ρεση των δαπανών ^υψηλούς μισθού;
των πρασινοφρουρών, έξοδα καλ
λιεργη'ας κ.λ.π.Ι, θα καταβάλει στους
μετόχους - πρώην καλλιεργητάς,
αναλόγως ίου αριθμού των στρεμμά
των γής και τα ημερομίσθια που θα
πραγματοποιεί η κάθε αγροτική οικογένηα. Με άλλα λόγια, ο ελεύθερος
Έλληνας καλλιεργητής, θα μεταβλη
θεί σε αγροτοεργάτη. δούλο του
συστήματος και του κόμματος. Εκτός
όμως των ανωτέρω, η συμμετοχή του
στο αγροτοβιομηχανικό συνεταίρε
σμό θα έχα και άλλες ποικίλες επι
πτώσεις. πολιτικές, πολιτιστικές, η δε
πραγματική αξία του κτήματός του
θα μηωθεί εις το ελάχιστοι’ ελλείψει
εγοραστών.

Στο
συνεταιριστικό
τύπου
ΠΑΣΟΚ όπως έγραψε κυι ο πρόε
δρος της Συνομοσπονδίας Αγροττ
κών Συλλόγων Ελλάδος ο δικηγόρος
και πολιτευτής του κ. Μπαζιάκας στο
περιοδικό «Θέματα· αριθμ. τεύχους
15. 15-5-82 «Δηλαδή πρώτο απ' ύλα
(ο συνεταιρισμός} Οα /νω πό όλη τη
γή. Θα ενώσει τα χωραφια. Μιά ολό
κληρη περιφέρεια θα είναι ένα χωρά
φι. Θα έχεις τους τίτλους κυριότητας,
θα έχεις τα στρέμμηιό οου, αλλά θιι
είσαι ενωμένος με όλα τα χωράφια
του χωριού, των συγχωριανών σου
• και παρακάτω· «Λεν θα υπάρχουν
ξεχωριστές αποθήκες και σταύλοι.
Ένα κοινό σταύλο, ένα κοινό στέγα
οτρυ για τα μηχανήματα», και άλν»;
πολλά. Συχττύ περιβόλι η παραπά-.Ί.
συνέντευξη του κ. Μπαζιάκα. απλή
ανάγνωση της οποίας και οπό τους
πιό φανατικούς γεωργούς του
ΠΑΣΟΚ, αρκεί για να πόσα πόσο
πίσω θέλει με το πρόγραμμα στον
Σ υνεχεία στην 4η

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το ΜΑΓΙΙΡΒΑΧ έχουμε:
Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

Μ ΑΟυΡΙΙΑΧ
Το επαναστατικό χαλκουχο μι.κητοκτόνο που καταπολεμά
άριστα κορόνεο, μοντλια, βακτήρια, κλαδοσπόριο, εξωασκο
οτ»ς ΡΟ ΔΑΚ ΙΝΙΕΣ και ΚΕΡΑΣΙΕΣ

Ι \4 Α ( ϋ υ Ρ Κ .Α Χ

(ΜΑΚΟΥΙΙΡΑΞ)

Το μοναδικό μυκητοκτόνο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλο
και τις τροφοπενίες (ελλείψας) ΣΙΔΗΡΟΥ, Μ Α Γ Γ Α Ν ΙΟ Υ .
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΟ Υ χάρις στα ιόντα των ιια ρα ω να
στοιχείων που περικχα.

MACUPRAX

Μι; ένα ραντισμα το φθινόπωρο λύνετε τα προβλήματα των
δένδρων σας

MACUPRAX
Η επανάσταση στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Oiruu
Μ ' KECHNIE CHEMICALS S.A.

ΣΕΛΙΔΑ 2η

•ΛΑΟΣ.

Σαν σήμερα
78 9

iÛ<\

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Α να ρ ριχώ μ ενο φυτά — Ελληνικό
νησί.
2. Βασιληάς τη; καθαρεύουσας Των αρραβν'νιαομένων... ένδειξη.
3. Διπλασιάζεται και γίνεται Ελληνι
κή θάλασσα — Αυτός υ ποιητής
από το Βέλ.γιο.
4 Ο πρώτος ανάμεσα σε μια μυθολο
γική ... ομάδα - Μια γυναίκα των
Βυζαντινών αρχηγός - Σε ατέ
λειωτη σειρά το πρώτο και στην
καθαρεύουσα (αντίστρ.)
5. Πόρτα κατασκευασμένη από μέ
ταλλο.
6. Και λίθος μπορεί νάναι.
7. Μεγάλης χώρας η κάτοικος (καθ.)
8. Κιιι ανακούφιση και πόνο προδί
δει - Έ νας ξακουσμένος στρα
τάρχης από τη Γαλλίιι — Της

μυθολογίας μας μια μητέρα Θεών.
9. Εργαλεία των μανάβηδων —Αντί
στροφα το λατινικό ... πράγμα.
10. Κάθε ηθοποιός έχει το δικό του
(αντίστρ.) — Αυτή έχει άμεση
σχέση με τη γή.
11. Εθνικός μας ευεργέτης — Είναι
και η Σούδα της Κρήτης.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. "Εχει και πατέρα και μητέρα —
Αυτός χρησιμοποιείται συνήθως
στο σκοτάδι.
2. Τετράποδα υπομονετικά (καθ.) Στην παραλήγουσα ... άθλιο, στη
λήγουσα ... όμορφο.
3. Για όλους μας θάρθη κάποια μέρα
— Τιμητικός τίτλος στη Γερμανία.
4. Συνεχόμενα στη ... δόξα —Μουσι
κή νότα - Μια οικογένεια αλλά ...
παλικά.
5. Πέρσης στρατηγός κατά την ιστο
ρία μας.
6. Αυτή στην καθαρεύουσα σημαίνει
τέλειωμα.
7. Απόφθεγμα ή λόγος (καθ.)
8. Της αρχαίας η πλάκα η μαθητική
— Έτσι αρχίζει κάθε ... μίλημα Δικά σου.
9. "Ηταν και ο Ουϊνστων Τσώρτσιλ
Επικίνδυνος για την υγεία μας.
10. Ανάποδα το ... πίνουμε — Ένα
σύρμα με ... φωνή.
11. Ίδρυσε τη δική της μόδα Νησάκι
της
Αδριατικής
(αντίστρ.)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΣ. 2. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3. ΟΣΤΙΚΛ 4. ΕΛΚΟΣ
- Ιί.Π Λ . J. ΛΑΟΣ - ΑΡΚ 6. ΒΡΥΣΑΚΙ - IN 7. A YPA AM BOS 8. (D IM 1(A) - ΟΡΥΑ ΤΣ 9. ΣΝΟΜΠ - ΟΛΗ Μ 10.
ΑΣ - HOZ - ΣΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ENTE ΑΒΑ ίΣ 2. ΡΟ - ΛΑΡΥΜΝΑ 3. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 4. ΟΜ
- ΟΣΣΑ S. ΥΒΟΣ - ΟΠΗ 6. ΠΡΣ - ΓΚΑΡ 7. ΟΙΤΗ - ΙΜΥΟΖ
8. ΛΟΙΠΑ - ΒΑΛ 9. ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ΙΟ. Κ(Α)Ν(0)Ν(Ι)ΣΜ(0)Σ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, β
1.06 Μ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΙΟ Ι
1.3 0 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
<Α' u toot)
2 .1 6 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 .3 0 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β" μέρος)
3 .0 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4 .3 0 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
6 5 0 ΝΟΝΤΥ
θ 0 5 ΚΑΐΝΠ
Θ.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 .4 0
7.25
8 .2 5
9 .0 0
9 .4 5
10 4 5

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΟΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7
1.05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2 15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 3 0 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3 .3 0 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
3.55 ΘΟΚΑΚΙΟΣ
4.55 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
5.3 0 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
5.4 0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6 0 5 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 4 0 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7 <1β ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 4 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΙΖ 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
¡ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6
1.30
2 .0 0
2 .3 0
2.45
4.15
4 .3 0
5 .3 0
6 .0 0
6 .1 0
7 40

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΡΟΠΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Π ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΑ
ΘΑΡΡΑΛΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΟΠ TEN
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ

• Αν τοποθετηθούν το ένα πλάι
στο άλλο 270 δισεκατομμύρια ηλεκτρσνίων. θα σχηματιστεί μιά γραμ
μή μήκους μόλις ενός χιλιοστού του
μέτρου.
•
Η σφένόαμος, δασικό δένδρο
των εύκρατων χωρών στην Ελλάδα
είναι γνωστή ως κρητική. πλατανοειδής, πεδινή - μπορεί να φτάσει σε
ύφος τα 40 μέτρα.
Θα πείτε βέβαια - στήλη εγκυκλο
παίδειας είναι αυτή; "Οχι. Αλλά γι
αυτό που επακολουθεί, ήταν απαραί
τητο να αναφερθεί η δυνατότητα
αυτού του δένδρου να •σκαρφαλώ
νει» σε τέτοια όψη.
Και τώρα μπορούμε να περάσουμε
στο μπονζάι. Το μπονζάι είναι η για
πωνέζικη σφένδαμνος - «μπόν» στα
γιαπωνέζικα σημαίνει περίπου περί
βλημα και «ζάι» δένδρο, φυτό. Επειδή
όμως οι κάτοικοι της μακρινής ασια
τικής χώρας έχουν αναγάγει την καλ
λιέργεια δένδρων, φυτών και λουλουδιών σε ύψιστη τέχνη, είναι σε θέση
να μας προσφέρουν ένα (ή μία) μπονζάι που η ηλικία του ξεπερνά τα 80
χρόνια ενώ το ύψος του δεν φτάνει
καλά - καλά τα 80 εκατοστά.
' Οταν λέμε όμως ότι μας το «προ
σφέρουν», είμαστε υποχρεωμένοι να
προσθέσουμε, ότι αυτή η προσφορά για ένα μόνο μπονζάι - συνοδεύεται
από έναν λογαριασμό, που κυμαίνε
ται, μεταξύ 2.500 και 2.500.000 δρα
χμών. Και κάτι απαραίτητο γι αυτούς
που μπορούν να «σηκώσουν» ένα
μπονζάι - από την άποψη της τιμής
του εννοείται. Το κοντοστούπικο
φυτικό θαύμα, έχει τις ίδιες ακριβώς
ανάγκες, όπως ένα μεγάλο όμοιο του.
Μη σας γελάσει, λοιπόν το μπόι του,
αν εύχει και δεν σας παγώσει η τιμή
του.
• Στο καμπαναριό της εκκλη
σίας του Ριβερσάιντ στη Νέα Υόρκη
υπάρχει ένα μεγαλόπρεπο «Ξαριγιόν»
που αποτελείται από 72 καμπάνες. Η
μεγαλύτερη από αυτές ζυγίζει 18 τό
νους.
• " Οταν πρόκειται για την εκπαί
δευση στην Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας, δεν γίνονται
διακρίσεις ανάμεσα σε αναπήρους και
μη αναπήρους. Πάνω από 90% των
14.000 αναπήρων νέων που μαθη
τεύουν σε κάποια επιχείρηση, δεν
έχουν κανένα προνόμιο αναφορικά
με την επαγγελματική επιμόρφωση
που τους παρέχεται. Αλλά και το

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
01 ΡΕΠΟΡΤΕΡ!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
- ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

8.35
9 .3 0
10.00
12.00
0 0 .1 0

5.00
5.15
600
0.15
6.30
7 30
8 00
9.00
9 .3 0
10.00
12.00

Σήμερα Σάββατο 6 Νοεμρίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Σιμού Γεωργ.
τηλ. 27507
Αύριο Κυριακή 7 Νοεμβρίου
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Μκουλασίκη Εμμ.
τηλ. 25340

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΟ.Ν-Β ΑΠΤΙΣΕΩΝ

12.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
1 0 0 ΜΑΤ ΚΑΙ Τ2ΕΝΥ
1 3 0 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ρ α 6 ιο ια β

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΟΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

62 5 5 5 62 666
ΒΕΡΟΙΑΣ
β ίρ μ ιο υ ΒενιξέΑου
2 3 4JA
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 2 4 .3 4 3
Εναντι ΔΕΗ
2 3 131
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Α ,ηοκρατους
26 920
Πλ. Ο αολονΙου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλατ. Κ αραιοσιου 2 2 .5 3 2 2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έ να ντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
Μ ω ροίτι,
2 3 .3 5 0

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
•··
Δυο σκόροι συναντιούνται και τα λέ
νε.
- Πως πέρασες το καλοκαίρι:
ρωτάει ο ένας.
- Θαυμάσια! Είχα τρυπώσει στις
κάλτσες μιας χωριάτισσας κι έγινα
τετράπαχος. Ξέρεις αγνό μαλλί που
μύριζε προβατίλα και σκόνη.
- Μπράβο! Στάθηκες τυχερός.
Εγώ ήμουν άτυχος.
- Καταλαβαίνω. Φαίνεσαι χάλια.
Μήπως εκεί που ήσουν είχε ναφθαλί
νη κι αδυνάτισες έτσι ή μήπως σε πό
τισαν ντι - ντι τι:
- Τίποτα απ' όλα αυτά. Είχα τρυ
πώσει σε μια ντουλάπα που είχε
ωραίο μάλλινο παλτό. Δυστυχώς
ήταν σκωτσέζικο κασμήρι.
- Γιατί «δυστυχώς»
- Γιατί, αγαπητέ μου, δεν μπόρεσα
ποτέ να ανεχθώ την αγγλική κουζίνα.
ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ

Για να θυμάσκ τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7

2 .3 0
2.45
3 .0 0
3 .2 0

ποσοστό επιτυχίας που σημειώνουν
οι παραπάνω κατά τις απολυτήριες
εξετάσεις, δεν διαφέρει ουσιαστικά
από τα αποτελέσματα των εξετάσεων
των μη αναπήρων νέων. Σημειωτέον,
ότι 70 στους 100 αναπήρους που
εκπαιδεύονται επαγγελματικά, μαθη
τεύουν συνήθως σε μικρές πειχειρήσεις. με προσωπικό κατ' ανώτατο
όριο 50 άτομα.
• Σύμφωνα με τα δεδομένα της
στατιστικής υπηρεσίας της Δυτ. Γερ
μανίας. στην χώρα αυτή υπάρχουν
σήμερα περίπου 142.000 γιατορί. Η
αντιστοιχία είναι, ένας γιατρός για
422 πολίτες.
Από τους γιατρούς αυτούς, οι
67.500 ήτοι 46,8% απασχολούνται σε
νοσοκομεία, οι 64500 (44,5%) εργά
ζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες
και οι υπόλοιποι 10.000 εργάζονται
στην επιστημονική έρευνα ή σε διοι
κητικές υπηρεσίες. Ό σο για τις ειδι
κότητες 27% είναι παθολόγοι. 11,5%
γυναικολόγοι. 11% χειρουργοί και
8% παιδίατροι.
• Τα τέσσερα θαυμάσια χάλκινα
άλογα, που βλέπει κανείς μπροστά
στον περίφημο ναό του Αγίου Μάρ
κου, της Βενετίας, βρίσκονταν στην
Κωνσταντινούπολη το 1204.
Τότε κατά τη διάρκεια της 4ης
Σταυροφορίας, η πόλη λεηλατήθηκε
από τους Ενετούς που φυέγοντας πή
ραν τα τέσσερα άλογα και τα ετοποθέτησαν στην Βενετία.

Σαν σήμερα, στις 6 Νοεμβρίου 1840
γεννήθηκε ο Ρώσος συνθέτης Πιότρ Τσαί
κόφσκι.
Σαν σήμερα επίσης το:
1846 Η Αυστρία προσάρπσε την Κρακο
βία παραβιάζοντας έτσι την συνθή
κη της Βιέννης.
1912 Μετά από επιτυχημένη επίθεση, το
8ο Ευζωνικό Τάγμα καταλαμβάνει
το χωριό Κέλλη της Φλώρινας.
1936 Αρχισε η πολιορκία της Μαδρίτης
και η ισπανική κυβέρνηση μεταφέρ
θηκε στην Βαλένθια.
1940 Η επιτιθεμένη ιταλική μεραρχία
«Σιέννα», στην πειροχή Θεσπρω
τίας. πέτυχε να δημιουργήσει ισχίΕ
ρό προγεφύρωμα στον Καλαμά
ποταμό, και προκάλεσε ανησυχητι
κή κατάσταση στην 8η Μεραρχία.
1968 Αρχισαν στο Παρίσι οι ειρηνευτικές
συνομιλίες για το Βιετνάμ.
1970 Η Ιταλία αναγνώρισε επίσημα την
Κίνα.
1980 Καταιγισμός πυρών πυροβολικού
και όλιιων των ιρακινών δυνάμεων
σφυροκοπούσε επί ώρες την περσι
κή πόλη Αμπαντάν χωρίς όμως να
εξουδετερώσει τη λυσσαλέα αντί
σταση των υπερασπιστών της.

Ο νεαρόξ Μαρκήσιος κάνει εξομο
λογήσεις στη μητέρα του:
- Μαμά είμαι ερωτευμένος.
- Ω, θεέ μου, φώναζα η γηραιό
Μαρκησία. Να ελπίζω τουλάχιστον
ότι είναι καμιά της τάξης μας:
- Δυστυχώς όχι, μητέρα.
Η γηραιό Μαρκησία παίρνει ένο
λυπημένο ύφος και συνεχίζει:
- Ελπίζω τουλάχιστον να μην εί
ναι καμιά από τις καμαριέρες μου.
- Ό χι μητέρα.
- Ούτε η μαγείρισσα.
- Ούτε μητέρα
- Ούτε η κόρη του κηπουρού.
- Ό χι μήτέρα.
Η γηραιό Μαρκησία ρωτά με απο
ρία.
- Τότε ποιά είναι;
Ο νεαρός Μαρκήσιος κατεβάζει τα
μάτια ντροπαλά.
- Ο γιύς ιου στυλίτη, μαμά!
- Π. θεέ μου ... ο Γκαστόν. Μα
αυτός παιδί μου δεν πατάει το πόδι
του στην εκκλησία. Τι ντροπή!

•··

Θωμάς Α. Βύζας
Ββνιζέλου 37-Τι|λ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Κάποιο νέγρα αποφάσισε να
βαφτιστεί χριστιανή. Μπήκε λοιπόν
στο ποτάμι του χωριού της. έγινε το
σχετικό μυστήριο, κι όταν έβγαλε το
κεφάλι της από το νερό, φώναξε
γεμάτη χαρά:
- Λόξα τω Θεώ. Χθές το βράδυ
βρισκόμουν στην αγκαλιά του Σατα
νά, σήμερα βρίσκομαι στην αγκαλιά
του Θεού.
Τότε από την απέναντι όχθη ακούγεται μια φωνή:
- Αύριο το βράδυ είσαι ελεύθερη;

XPHHMA
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριική 7 Νοεμβρίου 1982 στην εκκλησία Αγ.
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ιινάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου kui πατέρα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νέος η νκα για να εργασθεί για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία.
Μισθός ικανοποιητικός
Πληρ. τηλ. 0331/23.137.

Διακπρύςης
Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι την 16 Νοεμβρίου 1982
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 (έναρξη
προσφορών) θα διενεργηθεί στα γρα
φεία της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών
Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης 1 - Βέροια ι
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
δια του συστήματος της προφορικής
δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Ν.Δ. 1266/72, «περί εχτελέσεως των δημοσίων έργων· και του
εκτελεστικού του Π.Δ. 475/76. για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου Επισκευή Μονώσεως αντι
κατάσταση λέβητα τεχνικού και
επαγγελματικού Λυκείου Ναούσης
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης
500.000 δρχ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπτες δημοσίων έργων για έργα
οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου ανάλο
γου τάξεως σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις σχετικά με την δυναμικότη
τα πτυχίων εργοληπτών δημοσίων
έργων καθώς και εμ παροτέχνες.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπα να προσ
κομίσουν: α) εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
10.000 η οποία πρέπα να απευθύνε
ται επί ποινή απαραδέκτου. προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας και
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69
για το άθροισμα των εν ενεργεία
εργολαβιών τους, σύμφωνα με τις
διατάξας της παρ. 2 του άρθρου 6
ιου Ν. 689/77.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη Δ/νση Τεχν. Υπ. Ν.
Ημαθίας, όπου υπάρχουν και τα τεύ
χη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 4 111982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλ. Παπαδοπούλας
Νομ/κός με 3οβ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 2324

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
υ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενι
κού Νοσοκομείου Βεροίαςδιακηρύσσει ότι την 15η Νοεμβρίου 1982 ημέ
ρα Δευτέρα και ώρα 13.00 (έναρξη
εκφωνήσεως προσφορών) θα διενερ
γηθεί στα γραφεία του Γενικού
Νοσοκομείου Βέροιας δημόσιος μειο
δοτικός διαγωνισμός δια του συστή
ματος της προφορικής δημοπρασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.
1266/72 «περί εκτελέσεως των δήμο
σίων έργων και του εκτελεστικού
Π.Δ. 475/76 όπως τροποποιήθηκε με
το Π.Δ. 724/79, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτελέσεως του έργου
«Συμπληρωματικές εργασίες περι
βάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκο-

μείου Βέροιας· συνολικού*^"
γισμού μελέτης 1.200.000, ■
Στο διαγωνισμό 7’νον<0* ^
εργολήπται δημοσίων έρΥων''ί^
οδοποιίας κάτοχοι πτυχίο““ u
τάξεως σύμφωνα με τις K01'
τάξεις σχετικά με τη
πτυχίων εργοληπτών Aw·.^
καθώς και εμπειροτέχνες
τουν τον κατάλληλο εξο*Α*.
Οι διαγωνιζόμενοι
προσκομίσουν εΥ7ι,,1β,ί,' Λ fe
συμμετοχής στη δημη3ΙΛ“' ι Τ
24.000 η οποία πρέπα νο ■ ,
ται επί ποινή απαραδέκΚΜ
Γενικό Νοσοκομείο
Για περισσότερες πλ'Ιδ^1.,,
ενδιαφερόμενοι μπορούν
νονται κατά τις ώρες
κοινού, στο Γενικό
Βέροιας όπου υπάρχουν
της εγκεκριμένης μελέτηςΒέροια 5 Νοέμβριο“ I
Ο Πρόεδρος του Α-*·
ΣΥΜΕΩΝ AEPÉÍ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ*11
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΝΟΙΚΙ ΑΣ"
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟ’
Η σχολική εφορία του Α ® ^
Σχολείου Λουτρού
φανερή πλειοδοτική δημΟ^^ν
την ενοικίαση του σχολι*0’’ ,ι
που βρίσκεται στη θέση * 1.
και ·Αλής· της κτηματική j)#Aτης κοινότητας Λουτρου ^
συνολικής εκτάσεως * .
Ελάχιστη προσφορά °Ρ
ποσό των 4.800 δρχ- k"a t0 ., u
και η εγγύηση συμμε®»»
δημοπρασία είναι δρχ- ,
Οι όροι της λεπτομεΡ°*Κ
ξεως βρίσκονται στο Υ(Λ
δημοτικού σχολείου και P”
ενδιαφερόμενοι να τους
jfθούν τις εργάσιμες ηββΡ?»
Η δημοπρασία θα Y*vt? ;
Νοεμβρίου, ημέρα K ufX O lfly
ώρες από 10 π.μ. ως 1*
στο Λουτρό.
Λουτρός 5.11.1982
Ο Πρόεδροί
της Σχ. Εψορώί ^
ΤΡ1ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠ07

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
- Ο *. Μ1ΧΑΛΗΣ KAl1^r
Οδοντίατρος δεν θα γιο|7ΐ°

ΔιοβάζΕ5®

καί öioöiö6**
cñv

Iβκρημβρφα !

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ^.

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟ*
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ
Kui καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προοέλθουν για
να ενιίκτουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος τα τέκνα
οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι Βενιζέλου 86.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!

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

22.222
22.505
1«
25.749
24.444
22.233
26.444

«μ ι μ ι ς »

Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής περίοδο
το κατάστημα θα είναι ανοικτό απο τις 10 το πρω ί σερβίροντας:

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

μ π υ ρ α ρ ια

22.199
22.200
22.314
41.353

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

23-619
23.364
23.376
100
121
199

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σ ε τ ρ ε ις μ ή ν ε ς
ΚΙΛΙΚΛ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΓΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της Ρ ' ^
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά κά·
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και ο
συνεργεία.
β)
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: («·Χ·
ZINA, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ, ΣΑΛΟΝΙ, Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η " t)|;
ΛΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) Η
110.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 62.333-63- Ι1,!!ί1
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΐΑ^ρ
ΣΑΣ

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ϊΑ*

έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΝ

ΜΑΖΙ
.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μητροπόλεως 72-Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 1982
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Γκέσιο-Καλτσά-Σίμπο και τιμωρημένους

Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΑΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Λυακ°λη έξοδος αύριο της πρω^ Ίορου Καβάλας, η οποίο παίζει
ίΓ 'ϊ Νάουσα με τηντοπική ομάδα, η
οπωί δείχνει ατούς μέχρι τώρα
Λι'-«ε?
ε' νι<ι φορμαρισμένη.
λ.ον'ε.''Τ'τ ° αυγκάτοικόί Τ11ζ Απόλ■ Μ’Μίμαριάς για δεύτερη συνεχή
Ρ'αεή είναι γηπεδούχος. αυτή τη
Ρ* αντίπαλο τον πεσμένο φέτος
Α'λιααιακά
** Βέροια δίνει δύσκολο αγώνα
? Λυγκαδά με την τοπική ΑΠΕΛ,
ο Ολυμπιακός Β.. θα είναι -φιλοίΚΌυμενος, στην Ξάνθη.
°Ράδες που ακολουθούν
η |}ν, . μο^0ν'α ιούς πρωτοπόρους
τ '^ “νή *αι η Νίκη Β. υποδέχονται
Ρ'καλιι και τον ΠονΡραιοκό οντί^ "7 « . Ο Φορμαρισμένος (περισσο
ί / ’0 εκτρς έδρας) Εύοσμος στο γήπετ"υ παίζει με την Αλεξανδρούπο■I που για δεύτερη Κυριακή παίζει
*Ρ°ώ «πό την έδρα της.
Ντέρμπυ στην Δυτική ΜακεδοI
αντιπάλους την Φλώρινα
Θ?ιι,ω 0'^ 0^ **®τον Εοροαίκό, ενώ η
Π" παίζει στην έδρα της με τα
Γι“ννιτπά.
^ Τέλος ο Πιερικός αυτή την άγιοη'Ι!1κΤ_0α έχει ρεπό, αφού δεν ξέρει
■ ,;'ν|·,>ο αντίπαλό του (Πρέβεζα
Ί Αίβαδειακ,ίς,.
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ
Δύσκολη είναιΟ οπωσδήποτε η
λ'Ρμηση που θα κάνει αύριο η ΒέΠτυν Λαγκαδά. Οι Βεροιώτες
Γ;/'<τες πΡ®πει να προσέχουν πολύ
ε να γυρίσουν από αυτήν την
ν«ντηση χωρίς απώλειες. Απόντες
Γ . ΤΓ|ν ομάδα θα είναι σίγουρα οι
εσΐ0ι5' Καλτσάς, ενιί) αμφίβολη εί

ναι η συμμετοχή του Γιατζιτζόπουλου για τον λόγο που γράψαμε στο
χθεσινό μας ψύλλο.
Ο κ. Γαί'τάνος προπόνησε κανόνι

είναι τραυματίες, τότε αύριο ο προπο
νητής της Βέροιας θα βγάλει την
Ιδάδα από τους Μπαλτζή. Αντιονά.
X Αθανασίου,
Γιατζιτζόπουλο,

Ο Ιάκωβος X ’ Αθανασίου που διακρίνεται στην φωτογραφία σε μια απο
τις επελάσεις του στον αγώνα με την Θήβα, αύριο μαζί με τους υπο οι
πους αυμπαίκτες του, θα προοπαθήαει για την νίκη μέσα ο γοι αγκα
κά τους παίκτες του όλη την εβδομά
δα. ενώ η απόδοση των παικτών στον
φιλικό στην Εδκσσαπου ήταν πολύ
καλή, ανέβασε σίγουρα το ηθικό
τους.
Εάν εξαιρέσουμε τους Σταφυλί6η. Μαραγκό. Αδαμόπουλος που εί
ναι στρατιώτες, τους Χατζάρα, Τοπαλίδη, Βογιατζόπουλο που δεν τους
υπολογίζει πλέον ο κ. Γαϊτάνος στην
ομάδα για λόγους που γράφουμε σε
άλλη στήλη, τον Σίμπο που είναι άρ
ρωστος και τους Καλτσά, Γκέσιο που

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ
Νά λοιπόν που μέοα οε οκτώ μέρες, σε δύο αγωνιστικές
δηλαδή και με αντιπάλους ομάδες νεοφώτιστες, η Βέροια που φέr°Ç έχει βλέψεις για πρωταθλητισμό, κάτι που όλοι μας πιατέψαΡε στην αρχή με τα τόσο καλά αποτελέσματα στο γήπεδό της,
τλλά πολύ περισσότερο μακρυά από αυτό (Κατερίνη - Καβάλα)
και την θαυμάσια δουλειά που γίνεται από όλους όσους αποτε
λούν την Βέροια (διοίκηση - προπονητής ■ποδοσφαιριστές - φίλα
θλοι), άρχισε να προβληματίζει τους φιλάθλους της, τόσο με τις
εμφανίσεις, αλλά περισσότερο με τα αποτελέσματά της, στην
Αλεξανδρούπολη (2-0) και στην έδρα της με την Θήβα (1-1).
Στο σημερινό σημείωμα δεν θα ψάξουμε να βρούμε τα αίτια
?ια τις εμφανίσεις αυτές και τα αποτελέσματα (έχουμε κάνει κάτι
τέτοιο στην κριτική του αγώνα Βέροιας - Θήβας)· θ α επιστήσουμε όμως την προσοχή σε όλους αυτούς που ξεκίνησαν την προσκαθεια του πρωταθλητισμού, να συνεχίσουν αυτήν την προαπάΟεια γιατί στ ον δρόμο αυτό σίγουρα υπάρχουν εμπόδια σαν τα
Χοραπάνω. Ά λλω στε εδώ θα φανεί η αξία τους με το ξεπέρασμα
°υτών των εμποδίων να μην ξεφύγει η ομάδα από την γραμμή
°την οποία μπήκε.
Οι φίλαθλοι ας δείξουν μιά κατανόηση και ας συνεχίσουν την
βοήθεια τους στους παίκτες. Οι οργανωμένοι οπαδοί η /ς κθύρας
αί καταλάβουν ότι οι παίκτες χρειάζονται τώρα περισσότερο
την βοήθειά τους, όπως το γνωρίζει και η διοίκηση του ΓΑΣ, η
°Χοία ξέχωρα με τον Σ.ΦΜ. ναυλώνει και αυτή δωρεάν πούλμαν
Υ,α τον Λαγκαδά.
Εδώ θα αναφερθώ σ ' αυτούς τους φιλάθλους που η προσφορά
τους είναι μόνον τα χρήματα που δίνουν για να δουν τους αγώνες
της Βέροιας. Πολλοί από αυτούς την Κυριακή το απόγευμα στον
αΥωνα με την Θήβα, ακούστηκαν να βρίζουν ονομαστικά παίκτες,
η να φωνάζουν γιατί ο προπονητής χρησιμοποιεί αυτόν και όχι
'•'κείνον τον παίκτη. Σ ' αυτούς τους λίγους ευτυχώς έχουμε να
ηυ»με, ότι το μόνο που καταφέρνουν εκείνη τη στιγμή, είναι να
ΧΡοκαλούν σύγχυση και τίποτα άλλο. Α ς έρθουν στην θέση του
ΧΡ'κτη που βρίζουν ή του οποίου επιδεικτικά ζητούν την αλλαγή.
η ώς νοιώθει αυτός ψυχολογικά εκείνη την στιγμή; Μ ε τί κουράΥ<° να συνεχίσει να αγωνίζεται, όταν ξέρει ότι ο κόσμος θα τον
βρίσει, από την μιά στιγμή στην άλλη;
Ας είναι λοιπόν ο αγώνας με την Θήβα, ο πρώτος και ο τελευΓαιος μιός κακής εμφάνισης της Βέροιας και μιάς κακής συμπεΡώοράς ορισμένων φιλάθλων της.

Μελετίδη,
Παπατζίκο,
Παρίζα,
Κατσώνη. Πουρσανίδη. Ακριβόπουλο, Μουσούρη, Μίλη Φ.. Μίλη Γ..
Χώματά, Ισχνόπουλο. Περαχωρίτη,Μαυρουδή μετά την πρωινή προπό
νηση.
ΝΑΟΥΣΑ-ΚΑΒΑΛΑ
Με σίγουρη την απουσία του
Αλέκου Παπαδόπουλου (3 κίτρινες
κάρτες) ο προπονητής κ. Γούλης
Γρηγοριάδης προπόνησε τελευταία
μέρα χίθές τους παίκτες του με ασκή
σεις και οικογενειακό όίτερμα.
Από την πλευρά των ποδοσφαιρι
στών επικρατεί μεγάλο κλίμα αισιο
δοξίας για το κυριακάτικο παιγνίδι με
την πρωτοπόρο Καβάλα.
Μετά το τέλος της προπονήσεως ο
προπονητής της Νάουσας ανακοίνω
σε τους 16 οι οποίοι δεν θα αποσυρ
θούν σε ξενοδοχείο, αλλά θα συγκεν
τρωθούν σήμερα το βράδυ για γεύμα
και στη συνέχεια το πρωί της Κυρια
κής στο γήπεδο για την καθιερωμένη
θεωρεία. Αυτοί είναι: Σψυντηλάς.
Κελεσίδης. Χ'Ίωαννίδης, Σταφυλίδης. Μπασιάκος. Φύτος, Μηιρούδης.
Μαλιούφας, Ασλανίδης, Πλιάτκας.
Μπάμπος. Μαυοοδουλάκης, Κουμά

γκας. Χαραλαμπίδης.
Παπαδάκης,

ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΑ.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ

Διαμαντής.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Απόλλων Καλαμαριάς
Κιλκισιακός Αρμάος Φρ.. Μπούρας Σπ..
Μπαλάσκας (Αθηνών).
Κοζάνη
Τρίκαλα Μανακίδης.
ΚΟνιτσίδης. Στεφανιδης (Θεσσαλο
νίκης).
Νάουσα
Κιιβάλα Μπρίκος,
Ευαγγέλου. Ψασούλας (Ηπείρου).
Νίκη Βόλου Πανθρακικός Φράγκας. Ρόζος. Χαρδαβάνης (Εύβοιας).
Ξάνθη
Ολυμπιακός Βόλου
Βρούλης. Ποτούρογλου.. Παπαδόπουλος Σ. (Θεσσαλονίκης).
ΑΠΕ Λαγκαδά Βέροω Παπαδόπουλος Θ.. Παασαλής, Γκίνης (Πέλλης).
Φλώρινα Εορδαίκός Καρδωνάς,
Μαυρόπουλος. Γκιταιάδης (Κέρκυ
ρας).
ΑΟ Θήβα Αναγέννηση Γιαννι
τσών Μπασμπαρέλιας, Διαμαντόπουλος. Κερεμί&ης (Θεσσαλονίκης).
Αγροττκός Αστήρ - Αλεξανδρού
πολη Ρούκος, Φουντής, Χαρίσης
(Αθηνών).
0
Καβάλα
10
Απόλλων
8
Ολυμπιακός
8
Κοζάνη
8
Πανθρακικός
8
Νίκη Β.
8
Λαγκαδάς
7
ΒΕΡΟΙΑ
7
ΝΑΟΥΣΑ
7
Αγρ. Αστέρας.
7
Κιλκιστακός
6
Αλεξανδρούπολη
5
Ξάνθη
5
Γ ιαννιτσά
5
Πιερικός.
Τρίκαλα
5
Εορδαϊκός
5
Θήβα
4
Φλώρινα
··
3
• Δεν ορίστηκε ακόμα η εικοστή
ομάδα. Θα είναι ο Λκβαδειακός ή η
Πρεβεζα. Από ένα αγώνα λιγότερο
έχουν η Βέροια, Αστέρας. Γιαννιτσά.
Πανθρακικός, Φλώρινα.
Ξάνθη,
Νάουσα.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΕ

Πρώτη επίσημη εμφάνιση αύριο
μπροστά στους οπαδούς του για την
Δόξα Μακροχωρίου και μάλιστα στο
χόρτο του Εθνικού σταδίου Βέροιας
(γίνονται έργα στο γήπεδο Μακρο
χωρίου) με αντίπαλο την Α.Ε. Πον
τίων.
Οι φίλαθλοι που θα βρεθούν οτο
γήπεδο Βέροιας θα έχουν την ευχαρί
στηση να παρακολουθήσουν έναν
ενδιαφέροντα αγώνα, αφού από την
μιά μεριά η Δόξα έδειξε στο πρώτο
της αγώνα στην Καρδίτσα (2-1) ότι
θα συνεχίσει τις ωραίες περυσινές της
εμφανίσεις και από την άλλη η Κοζα
νίτικη ομάδα είναι ενισχυμένη με έμ
πείρους παίκτες της περιοχής της
που κατά καιρούς αγωνίστηκαν σε
σωματεία της Β' Εθνικής.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 2,45
μ·μ·
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Ε ΟΜΙΛΟΣ
Αχιλλέας Φαρσάλων Απόλλων
Λαρίδης
Ιωάννου,
Θεοδωρίδης.
Σταυρίδης (Καστοριάς).
Δόξα Μανροχωρίου - ΑΕ Πον
τίων Κοζάνης Τσεκούρας, Γεωργίου.
Ματούλης (Λαρίσης).
Γαλαπνή ΑΟ Καρδίτσα Πανά
ρετος, Βλάχος, Βράκας (Θεσσαλίας).
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
Εθνικός Κατερίνης Κωστορίζος.
Βαφειάδης, Ρουμελιώτης (Φθιώτι
δας).
Αμπελωνιακός - Αγροτ. Αστήρ
Πλατέος Κραστσνάς, Δέλλιος, Νικολαίδης (Θεσσαλονίκης).
ΠΟ Ελασαώνος - Μαγνησιακός
Βόλου Κόρακας. Δέλας. Κυμώλης
(Βέροιας).
ΑΟ Σοφάδων · Αλεξάνδρεια Στογιαννίδης, Λυνάκης. Σαββίδης Γ.
(Πέϋ,ης).
Ηρακλής Χάλκης, Λαρίσης
Μακεδονικός Σιατίστης Φωτόπουλος, Στελάκης Γ., Κόρκος X. (Φθιώτιδος).
Ρήγας Φεραίος Απόλλων Λιτοχώρου
Κατερίνης
Ασίκης.
Παπαϊωάννου, Καρνεμίδης (Θεσσα
λονίκης).
Ατρόμητος Παλαιμά Καρδίτσας
Ασπίς Κρύας Βρύσης Παρδαλής,
Μακρής, Ζυμάμας (Κοζάνης).

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αν ^'^Πσεως αυτοκινήτων και ανταλλακτικών ΤΟΥΟΤΑ στη γωνία
Ι(ιν
Βενιζέλου. Διατίθενται και τα γνήσια ανταλλακτικά
Υ° τ 'λ. Πληροψ. τηλ. 23.303 και 26.818 Βέαοια.

μτ γιατί: Ποιος αυτός που τη μ/λΙΙ/.ι
το παράγει, και το ντύνει ,κεί π ά 'υ ι.

Πως συμβιβάζεται αυτή η όιαψομα
ημής μεταξύ Λίτυρούχου κι« μ·,
πιτυρούχου: Μήπως τα -ϊτουρα εινπι
ποιό ακριβά από το καθαρό αλεώοι.
και έτσι ανεβαίνει το ψωμί.
Περίεργα πριίγματα σιιμβαίν,ν ,
στο ψωμάκι του λαού Κο, ο , :
μαθαίνω σε μεγάλες πύλιι; το όιατι
μιμένο ψωμί δεν τρώγεται και ίτη.
δόστου πολυτελείας.
Ό χι!! Ψωμί πρέπει νη υπάρχει ίνη
είδος, το άλλα όλα είναι παραμύθια,
και αν υπάρχει δεύτερο είδος δεν πρί
πει να θεωρείται πολυτελείας. Αλλά
να ανεβαίνει το κόστος αναλο-,. ,
την ποιότητα και σε κάποιο λογικό,
όριο, μαύρο, άσπρο, όπως γινόταν
και προ του 1940. Και οχι ψωμί
πολυτελειος. Ο όρος αυτός ανκαταστρεπτικός δια το βαλάντιον του
φτωχού.
Και γ.π αυτού φυσικά δεν είναι
δυνατόν να 'κατηγορήσουμε τ(Μ>.
Φούρναρηδες, οι οποίοι ίσως να έχτ,ι
νε όίκηο. αλλά μάλλον την λερνανι
ύδρυ που λέγεται κεψάλαιον

Ας προσπαθήσουν να τη ιινακα/.ν
ψουν οι ιτρμόδιοι. Νομίζω πως ο
λ«ός συμφωνεί με. τον όρο ψωμί όχι
πολυτελείας.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Ντέρμπυ στη Νάουσα;
ΒΕΡΜΙΟ-ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
Το ντέρμπυ Βέρμιου Ν. Ξεχα
σμένης είναι ο αγώνας που τραβάει
το περισσότερο ενδιαφέρον στην
πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΚΜ. μιά
και οι δύο ομάδες αυτήν την στιγμή
ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση με 11
βαθμούς.
Ο πρωτοπόρος Διαβατός μετά
την συντριπτική νίκη του (7-0) την
Κυριακή που πέρασε επί του Πππάγου. παίζει εκτός έδρας στον Στενή
μαχο που όπως απέδειξε μέχρι τώρα
δεν είναι εύκολος αντίπαλος, ενώ η
Φιλόδοξη Μελική θα είναι φιλοξενού
μενη στην Βεργίνα.
Αποδεκατισμένο από τιμωρίες
πηγαίνει το Ζερβοχόΐρι στον Λγ.
Γεώργιο, όπου η τοπική ομάδα ξέρει

να εκμεταλλεύεται την έδρα της. εν..,
οι δύο συγκάτοικοί της Αν. Τριάδα
και η φορμαρισμένη Νικομήδεια παι
ζουν πια γήπεδά τους, με ιο Νησί
κπι τον Εθμικό Μυκρ αντίστοιχα.
Γειτονικό ντέρμπυ στην Αγκαθιά
που η τοπική ομάδα μετά ιιπύ δύο
συνεχή παιχνίδια εκτός έδρας υποόί:
χεται την νεανική ομάδα της Κορυ
φής. ενώ το Σέλι αύριο είναι γηπεδούχο με αντίπαλο τον αποδεκατισμένο και αυτόν ιιπό τιμωρίες Τριπόταμυ.
Στην Ραχιά ο Εθνικός με αντίπα
λο τον Αχιλλέα Ν. ελπίζει με νίκη
και τέλος ντέρμπυ ουρανών είναι ο
ιιγώνα; Παπάγο; - Σκυλίτσι.

ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

Βέρμιο Ν.-Ξεχασμένη
Σέλι Τριπότομος
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11 ΩΡΑ Σ30 μ-μ.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/11 ΩΡΑ 2.30 μ.μ.

Βεργίνα Με/.ικη
Αγκαθιά - Κορυφή
Νικομήδεια Εθνικός Μ
Ραχιά Αχιλλέας Ν.
Αγ. Τριάδα Νησί
Στενήμπχος Διαβατός
Παπάγος - Σκυλί τσι

Συνέχεια στην 4η

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ
«ΘΥΡΑ 4»
ΓΓΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
Στην προσπάθεια να βοηθήσουν
τους παίκτες της Βέροιας στον δύ-^
σκολο εκτός έδρας αγώνα τους στον
Λαγκαδά, η διοίκηση κι ο Σ.Φ.Β. σε
συνεργασία με την «θύρα 4» ναυλώ
νει δωρεάν πούλμαν για τον Λαγκα
δά.
Πέραν της δωρεάν μετάβασης, οι
Βεροιώτες φίλαθλοι πρέππ να βρε
θούν στην έδρα της' νεοφώτιστης
ομάδας για να ενισχύσουν και να
παρωτρύνουν τους παίκτες τους με
τα συνθήματά τους, ώστε στο τέλος
του αγώνα να είναι αυτοί οι νικητές.
Δηλώσεις
συμμετοχής
στον
Γιώργο Πολατΐδη.
Αναχώρηση στις 12 το μεσημέρι
από τα ΚΤΕΛ.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Μ Ε ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ;
Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί
στην ΕΠΟ στο πρωτάθλημα Β' Εθνι
κής και στο ερασιτεχνικό, η κοθυστέρηση για την έκδοση της αποφάσεως
που θα λύσει το περιβόητο θέμα του
αγώνος μπαράζ Λεβαδειακού Πρε
βέζης.
Το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα
από την αρχή της περιόδου που η
ΕΠΟ είχε αποφασίσει να εποναλη
φθεί ο αγώνας μπαράζ Λεβαδειακού Πρεβέζης που είχε κερδίσει ο Λεβαδειακός και είχε παραμείνει στη Β
Εθνική.

Α ια ^ ίιιε τ β

κ«ά Α ιο Φ ίβ ε α Γ
|Ε < ρ η » ε « ρ « 0 α μ ο ξ

Η εκκρεμότητα συνεχίζεται στο
Συμβούλιο Επικράτειας όπου προσέφυγε ο Λεβαδειακός για να ακυρωθεί
η απόιραση της ΕΠΟ και να θεωρηθεί

ο πρώτος αγώνας έγκυρος. Ή δ
έχουν διεξαχθεί στη Β' Εθνική επτ
αγώνες ενώ αρχίζει την Κυριακή κι
το πρωτάθλημα Γ" Εθνικής χωρίς τ
συμμετοχή του Λεβαδειακού ή τη
Πρεβέζης. Οι αγώνες αυτοί θα πρέπι
να γίνουν καθημερινές ημερομηνίε
(Τετάρτες). Οι ημερομηνίες αυτές θ
τύχουν χειμερινές ημερομηνίες κο
θα είναι δύσκολη η μετακίνηση τω
παικτών με τις δυσμενείς καιρικέ
συνθήκες, οι μαθητές με το σχολεί
τους, οι στρατευμένοι κλπ. Επιβάλλι
ται ως εκ τούτου να επισπευθεί απ' τ
Συμβούλιο Επικράτειας η έκδυση τη
αποφάσεως για να δοθεί τέρμα στη
υπόθεση αυτή και να δοθεί η δυνατό
τητα και στην ΕΠΟ να ρυθμίσει τι
εκκρεμότητες που υπάρχουν για νι
αποφευχθούν και οι δυσμενείς συνέ
πίπες για την ομαλή διεξαγωγή τω
πρωταθλημάτων.

Β Υ Λ Λ Η Σ ΓΑΛΑΝΟΜΑ ΓΗΣ

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το ψωμάκι του Θεού, και δος ημίν
σήμερον. Ασχέτως αν μείς σήμερα
Φροντίζουμε για αύριο και μεθαύριο,
και με την απεργία των χειριστών
των αγίων δώρων του Θεού που λέ·
γωνται ψουρνάρηδες προσπαθούμε
να το εξασφαλίσουμε για μερικές
ημέρες, εκτός βέβαια των εορτών,
πάρτε για τρεις ημέρες.
Αυτό λοιπόι το αθώο ψωμάκι, το
στήριγμα της ζωής, έγινε κι' αυτό
πολυτελείας.
Βέβαια μπορεί να υπάρχει φαγητό
πολυτελείας, αλλά νομίζω στο αθώο
ψωμάκι ο όρος πολυτέλεια δεν πρέπει
νυ υπάρχει.
Πως είναι δυνατόν να σκέπτωνται
οι χειριζόμενοι αυτό το τρίπτυχο
όπως μας το κατονομάζουν, σίτος,
άλευρα, ψωμί;
Είναι νομίζουμε απλό. Πόσο πέρ
νουμε το σιτάρι, πόσο αλεύρι βγαίνει,
πόσα είναι τιι έξοδα του ψωμιού, το
γενικό κόστος και πόσο το κέρδος,
καθαρά πράγματα, και αμέσως το
ψωμί τόσο.
Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Και
όμως η φιλοσοφία των κερδοσκόπων
ανάγεται εις επιστήμην.
Με λέγει η φουρνόρισα. Ξέρετε το
πιτυρούχο ψωμί το πληρώνουμε 27
δραχμές το κιλό ως αλεύρι. Λιερωτώ-

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΧΑΤΖ ΑΡΑΣ-ΤΟΠ ΛΑΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠ ΟΥΔΟΣ

Κληρώθηκαν την Πέμπτη οι διαι
τητές που θα διευθύνουν τους αγώνες
μπάσκετ της Α' κατηγορίας που Οτι
γίνουν την Κυριακή στις 11 το πρωί
ναι τους αγώνες της Β' κατηγορίας
που θα γίνουν σήμερα Σάββατο στις
4 το απόγευμα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κ ΝΑΟΥΣΑ: Ε.Γ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΛΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Περ
τσικάπας Δ. Πόδαο Δ.).
2) ΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΓΑΣ ΑΡΧΕ
ΛΑΟΣ Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ (Σιιώκης Τ
Δημητριάδηε Γ.)
3) ΕΔΕΣΣΑ: ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Γ Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ρούσος Δ. Μπεμπέτσος Σ.).
4) ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ: Α.Ο. ΓΟΥ
ΜΕΝ1ΣΣΑΣ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΛΝ
ΔΡΕΙΑΣ (Ταρσινόε I. Μελανίδης
Λ.).

5) ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ: Α.Σ ΒΕΛ
ΒΕΝΛΟΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Σκαρλάτος
I Γιάντζος Μ )
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α ΟΜΙΛΟΣ
1) ΠΤΟΛΕΜΑ1ΔΑ: ΑΡΙΩΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1 Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Αημητρώδης Γ Μπεμπέτσυς Σ.).
2) ΚΟΖΑΝΗ: Γ .Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (Γιάντζος Μ
Τζέ?Λς Κ.).
Β ΟΜΙΛΟΣ
1) ΑΙΓΙΝΙΟ: Α1Γ1Ν1ΑΚΟΣ Λ
Ρ1ΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Σανίκης
Τ
Ανδρεάδης Α.).
2) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Μ. ΑΛΕΞΑΝ
ΛΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γ.Ε
ΒΕΡΟΙΑΣ (Πόδας Λ.
\εληνιώτη:
Β,),
3)
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ:
Α.Ε.
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Μ
ΑΛΕΞΑΝ
ΛΡΟΣ ΚΡ. Β ΡΥΣΕΙΣ (Μπίντας Σ.
Κυκκινάς Κ.) (Γραμματεία: Μασου

ρας Δ.).

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Tóeme* μέλος E.LH.E)

ΖΗΣΗΣ ΙΙΛΤαΚΛΙ
^ b h í h ^·μ>· ν.
ΑΦΟΙ ΠΑΤΠΚΑ
A isuêuvrnc

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΠΚΑΧ
(Χδόοσης 1)
V ικ ιΑ ινο ς

♦τηοοέσΑοης Ο FFS ET
ΜΙΧΛΛΗΣ ΠΑΤΧΙΚΑΧ
( a Μ ιβούλη 4)

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΛΤΣΙΚΛΧ
(tm o K p à io u ; 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ· ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροκόλναχ; 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1&ασ»ν
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων

όχι δεν εχιστρόφανται.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Π ΐυ χ ιο ΰ χ ο ς Α γγλικ ής Φ ιλ ολ ογία ς π α ρ α δ ίδ ίΐ μ α θ ή μ α τα σε πρχα,,ιους και π ρ ο χ ω ρ η μ ε -ο ο ς . Π ληρ. τηλ. 6 2 1 3 5

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
θιιρκα 7 μέτρων ξύλινη μι: σπυράγιο kui καμπίνιι. Μηχανή μερ
"V ite Ί5 ίππων επισκευασμένη. Ίιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
24850 Α λεξάνδρεια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Χτημο ΟΙΟ γωρ,ο Τριλοψος με 100 μέτρα πρόσοψη επί της λ*ωφί>
11 Π'ρεμμαυ· *600 δρχ. 280.000 το στρέμμα τηλ. (01). .5614987.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
3θοηωλ* ή ανταλάσσω με διαμέρισμα στη Βέροια παραλιακά ελαιώνα
Hitó την θάλασσα, εκτάαεως 2,5 στρεμ. στον Αγ. Μάμα
- “'Ρανης. Πληροφορίες απογευματινές ώρες τηλ. 21897 Βέροια.

Ο προπονητής κ. ΓαΓτάνσς αχομάκρυη από
τους επαγγελμαζιίς τους Χατζάρα, Τοπαλϊδη,
Βογιατζόπουλο οι οποίοι στο εξής θα γυμνάζονται με
τους ερασιτέχνες υπό την επίβλεψη του κ. Γαί'τανί
δη.
Η αιτία που ώθι/αε τον προπονητή της Βέροιας
στην απόφασή του αυτή όπως ο ίδιος είπε παοτελει

το fpγόνάξ OU 6ι πιο πάνω παικττς βρίσκονται
μακρυά από το αιιμερινά πνεύμα της ομάδας σε. ότι
αφορά τα θέματα της πειθαρχίας ιδιωτικής ζωής
και αγωνιστικής προσφοράς.
Η επάνοδός τους στους επαγγελματίες συνέχισε
ο κ. Γαϊτανος θα εξαρτηθιί απο τους ίδιους.

ΤΡΥΦΩΝΟΣ 2

ίρ χ . 2000

AJE. κπ> ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων-Ομγανισμων
Ε.Γ.Σ. Τροπί^βν
δρχ. 400«
Φ Χορόγραψα δημοσωυόμενα ή

"εις Λ?"°Ινΐς
νπ εργασθεί σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Γνώ^ Λυκείου. Πληροφορίες τηλ. 27187 Βέροια.

'204

δρχ. 1500

ΒΕΡΟΙΑ

ΝΕΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ
Δίνει ο κ. Παπανδρέου στην Αριστερά
Έξοδο οπό το NATO (το στρα
τιωτικό και όχι το πολιτικό σκέλος)
και κατάργηση των βάσεων· υηοσχέθ η « προχθές στην Αριστερά ο πρω
θυπουργός κ Παπανδρέου για να
ορκνάρκι τις επικρίσεις και τις κινη
τοποίησης της.
Αλλά έιτπεε,σε να προσθέσει ότι
αυτά θα γίνουν με την προϋπόθεση
ότι δεν 0ο εκτεθεί σε κίνδυνο η ασφά
λοα της χώρας
Κπτά τους πολίτικους παρατηρη
τές η επάνοδος του κ. πρωθυπουργού
σ* παλιές υποσχέσεις αποδίδεται στις
πιέσεις που ασκεί έντονο το ΚΚΕ εξ.
Ιδιαίτερα μετά τις δημοτικές
εκλογές, και σε τρόβτση του κ.
Παπανδρέου να ικανοποιήσει την
αριστερή πτέρυγα του κόμματά; του.
που συνεχίζει νο πιστεύει στα συνθή
ματα «Έξω από to ΝΑΤΟ». «Έξι» οι
βάσεις· κ.λ.π.
Ol ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΑΤΟ
Τι συνέντευξη, που έδωσε πριν
αναχωρήσει από το Βουκουρέστι, ο
κ. Παπανδρέου επανέλσβε την άποψη
ότι m ξένες βάσεις περιορίζουν την
εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία
και άτι σαφή; στόχος της κυβερνή
ηεως του a'w . vu απομακρυνθούν
από το ελληνικό έδαφος. Αλλά, διευ
κρίνισε, τρέπει να ληφθούν υπόψη
ορισμένα πράγματα, όπως το γεγονός
ότι οι ΗΠΛ είναι μεγάλη δύναμη και
η Ελλάδα μικρή χώρα. Συνεπώς η
διαδικασία ιιπομιικρύνσειο; των αμε
ρικανικών βάσεων δεν παίρνει μορφή
τελεσιγράφου, αλλά δατπραγμυτιύ
σκινν. Αργότερα, κατά την επιστροφή
του στην Αθήΐκι, ο κ. Παπανδρέου
συμπλήρωσε Μι. την Δευτέρα αρχί
ζουν οι συζητήσεις γιο χρονοδιά
γραμμα ΟΓ.ομπκρύνπεως των βάσεων.

στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων,
που διεξάγονται για την επίτευξη
νέας συμφωνίας με α ς ΗΠΑ.
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
Για το θέμα του ΝΑΤΟ ο κ
Παπανδρέου επικαλέσθηκε την ύπαρ
ξη του Συμφώνου της Βαρσοβίας,
αλλά και την δημιουργία άριστων
σχέσεων της Ελλάδος, μετά το 1974,
με τους βόρειους γείτονες της. Και
επσνέλαβε την θεωρία του περί τρι
φώνων Αθηνών - Ά γκυρας - Ουάσι•κτον και Αθηνδιν Ά γκυρας - Βρυ
ξελλών, για να επισημάνει ότι υπάρ
χει μιά περίπλοκη κατάσταση, που

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν
αποφάοκιας
κ.
Υπουργού Δημοσίας Γαζιως
Γιάννη Σκσυλαιχκη την 9ην
Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και
από ώρα; 10.00 έως 10.50' θα
λαβει χωρά δοκιμαστική ήχηση
των σειρήνων συναγερμού της
Χώρας.
Φέρεται ο« γνώση του κοι
νοώ, ό π η ήχηση των αορηνων
ου κι»> uux.nio, ο «Ληουσμος
δεν συμμετέχει στην άσκηση
και ηομακαλχιται να ιηινκχιβει
την εργασία του χωρίς καμιά
απολύτως σύγχυση ή ανησυ
χώΒ έροια 4 Ν ο εμ βρ ίου 1982

Ο Λκχκ. τη; ΛΜΜΚηααος
-Χαρ/'κη; (Κροιας
Nut. ΜσρκανυοτιιιΜκης
Αντ-Ρχης

Ο ΟΗΕ δέχθηκε, για πρώτη
φορά. ότι υπάρχει θέμα παραβιάσεως
των ενθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Βόρειο Ήπειρό.
Συγκεκριμένα η επιτροπή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Διε
θνούς Οργανισμού, ύστερα από
προσφυγή της κεντρικής επιτροπής
βορειοηπειρωτικού αγώνα, αποδέχθηκε την έγγραφη καταγγελία κατά
της Αλβανίας για την βάναυση συμ
περιφορά προς τον ελληνισμό της
Βορείου Ηπείρου και την ολοσχερή

γράμματα αποτελούν μέρος της προε
τοιμασίας του Ευρωπαϊκού Στρατη
γικού Προγράμματος για Ε και A
στον τομέα των τεχνολογιών πληροψορήσεως (ESPRIT). Τα πειραματικά
επί μέρους προγράμματα πέρα από τη
σημασία των τεχνικών στόχωυ τους,
έχουν σκοπό επίσης να αποτελόσουν
ένα από tu μέσα ιιξιολογήσεως της
αποτελεσματικότητος της κοινοτικής
προσέγγισης συνεργασίας σε Ε και
Α, στο στάδιο πριν από την βιομηχα
νική εκμετάλλευση. Γι αυτά τα πειρα
ματικά επί μέρους προγράμματα, τα
οποία καλύπτουν όλους τους τομείς
που εξετάζονται σήμερα για το κύριο
πράγραμμιι. υπάρχει πρόθεση να
ενσωματωθούν στο ESPRIT μόλις το
πρόγραμμα εγκριθεί.
Tu πειραματικά επί μέρους προ
γράμματα περιλαμβάνουν τα ακόλου
θα συγκεκριμένα επί μέρους προ
γράμματα Ε και Α μέσα στα πλαίσια
των καθορισμένων τομέων:
I. Μικροηλεκτρονυτή προηγμέ
νης τεχνολογίας.
II. Τεχνολογία ΣοφτγαΙαρ (προ
γραμμάτων Η/Υ).
III Επεξεργασία πληροφοριών
npouvui.vnc iiooenc
* ι . ηισυρατη γραφειακή έργα
σία.
V Κιιθετοποιημένη παραγωγή
μέσω υπολογιστού.
VI. Σύστημα ανταλλαγής πληρο
φοριών,
Η επιτροπή Ou αποστείλει ταχυδρομικώς. μκτά από εκδήλωση ενδία
Φέροντος στους αιτούντες, έγγραφα
πληροφορήσεως, πρόσθετες τεχνικές
πληροφορίες και κριτήρια παλογής
των επί μέρους προγραμμάτων, κανό
νες διαχειρίσεως, σύμβαση πρότυπο
και προτιμολόγια για την πρόταση.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Συνέχεια από την )η
Αγ. Γιώργιος Ζερβοχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δισ|Ι<πός
12
Βέρμιο Ν
11
Ξεχασμένη
II
Μελική
10
Βεργίνα
9
Α». Γεάιργυις
9
Αγ, Τρψιοα
9
Νικομήόαα
9
Εθιτκός Μ.
7
Νησί
7
Κορυφή
6
Ροχιά
Λ
Βέρμιο Σ.
5
ΖερίΙοχώρι
5
Στενήμαχοε
3
Αχιλλέας Ñ.
5
Αγκοθιά
4
Σκιόιτσι
3
Πιιπογος
3
2
Τριπόταμτις
# Ο Αχιλλέας Ν κπι α Παπάγος
ιχοιιν ¿vu αγώνα λιγώ τερα
Β Κ ΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ

Στον α" όμιλο en αγώνες γίνονται
τυρ«> Κυριακή στις 10.30 το πρωί Η
πρωτοπόρος Χαρκσσπ με αντίπαλο
την ιιψραγή Βαρβάρες, αλλά υπόψη
γ . τ.,·,Μΐ«ενη On δυσκολευτεί σίγου
¿ν». ενώ κτίριο, χαρακτηριστικό είναι
ότι σι υβάόκ; που ισοβαθμούν στην
όεύττρη ιιίση το Αγγτ.λσχώρι. το
Ζφβοχώρτ κιΐι κι Μονόσπιτα παί
CotiV ικτός έδρας στο Λαζοχηψι. το
Π ανιΜ αχήρι και το Λειικιϊόιο αντί
στοιχιι.
ΓΟ ΠΛΗ ΡΕΣ
Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α

Λοζοχώρι Αγντληχώρι
Γιαννοκοχώρι - Ζερβοχώρι
Λεοκάώιτ M m eentD
Βυρβάμκς Χιΐρίεσηυ
Λρχαγγελ»* Νίσκιιστρο

Η Δ1ΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Γισ τις συνομιλίες του με τον
πρόεδρο Τσαουσέσκου σχετικά με
την σύγκληση διαβαλκανικής διασνέψεως κορυφής, ο κ. Παπανδρέου
είπε ότι η συνάντηση αυτή θα προετοιμασθεί πρώτα από υφυπουργούς

Ενδιαφέρον του ΟΗΕ
για τον Ελληνισμό
της Βορείου Ηπείρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1983
ΑΘΗΝΑ 5 (ΛΠΕ)
Το υπουργώ» Έρευνας και
Τεχνολογίας ανακοίνωσε τυ εξής:
•Η επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σκοπεύει, υπό την προϋ
πόθεση ό π θα εγκριθουν τα σχετικά
αιτήματα στον προϋπολογισμό του
1983. να ξεκινήσει το 1983 έναν
περιορισμένο αριθμό από επί μέρους
Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης
<t ι Α) σιινερ'ρισία; στο στάδιο πριν
από τη βιομηχανική εκμετάλλευση,
στον τομέα τι»ν τεχνολογιών πληρο
φ ορήσεις
Τα πειραματικά επί μέρους προ-

οφείλεται στην απειλή εξ ανατολών,
στο Αιγαίο, εναντίον της εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας μας. Ταυτό
χρονα όμως υπενθύμισε ότι υπάρχει
εκεχειρία με την Τουρκία και πρόσθε
σε ότι η ευθύνη επιβάλλει να μη κά
νει η κυβέρνηση μονομερείς κινή
σεις, που θα θέσουν σε κίνδυνο την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
Χαρίεσσα
^
Αγγελοχώρι
6
Κ, Ζερβοχώρι
6
Μονόσπιτα
6
Α ρχά γγελέ
4
Γιοννακόχώρι
4
Λαζοχώρι
4
Λευνηδια
4
Νεόκαστρυ
4
Βαρβάρες
3
• Οι Βαρβάρα και κι Μονόσιπτα έχουν α π ς^να ν αγώνα λιγότερο.
Στον β' όμιλο οι αγώνες γίνονται
σήμερα Σάββατο στις 2.30 μ.μ. Ο
πρωτοπόρος Μ. Αλέξανδρος πηγαί
νη στην Κουλούρα, ενώ ο δεύτερος
Λουτρός περιμένοντας ένα στραβο
πάτημα του πρώτου υποδέχεται τον
ουραγό Νησέλι. ΓΙαλατίτσια και
Καψόχωρα είναι γηπεδούχοι με Καλ
λιθέα κιιι Λραχο αντίστοιχα και τέ
λος στον Σταυρό θα γίνει το ντέρμπυ
της τοπικής ομάδος με το Κιιμπυχώ
Ρΐ·
ΓΟ ΚΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κανόχωριι Ά ραχος
Λουτρός - Νησέλι
Σταυρός Καμποχώρι
Κουλουρά Μ .Αλέξανδρο; Αλ.
Παλατίτσια Καλλιθέα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος
Λουτρός
ΓΙαλατίτσια
Καμπαχώρι
Κουλούρα
Άραχος Α
Καλλιθέα
■
Κιιινοχιο(Μ
I
.
Σταυρός
Νησέλι

>/
7
6
3
3
4
4
4
4
2

ΒΥΑΑΙΙΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑ ΓΗΣ

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και ουσιαστικά αναγνωρίζει
την Κ.Ε.Β Α. και τον εκπρόσωπό
της.
Επίσης η (δια επιτροπή ανέλαβε
την υποχρέωση να στείλει επίσημα
την καταγγελία αυτή στην αλβανική
κυβέρνηση και να αναμείνει τις ανα
δράσεις της.
Η κεντρική επιτροπή βορειοηπει
ρωτικού αγώνα ετοιμάζει παρόμοια
προσφυγή προς το δικαστήριο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμ
βουλίου της Ευρώπης, την οποία θα
υποστηρίξουν πολλοί βουλευτές με
τους οποίους έχει έλθει σε επικοινω
νία και οι οποίοι αγονάκτισαν με τα
όσα συμβαίνουν σ ι βάρος των
Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία.

Ά γγλοι βουλευτές
στη Θεσσαλονίκη
Ομάδα βουλευτών του Βρετανι
κού Κοινοβουλίου που έφθααε προ
χθες στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε
το πρωί στο υπουργείο Βόρειας
Ελλάδας το γενικό γραμματέα του
υπουργείου κ. Μκρκούρη Κυράταου.
Μιλώντας με τους Ά γγλους βου
λευτές ο κ. Κυρατσούς αναφέρθηκε
στους μάκρους δεσμούς φιλίας που
υπήρχαν ανέκαθεν μεταξύ των δύο
χωρών και στα αισθήματα που τρέφει
ο ελληνικός λαός για τη χώρα τους.

υπουργούς εξωτερικών και θα
αποβλέπει στην επίτευξη της πολυμε
ρούς συνεργασίας των βαλκανικών
χωρών και στην δημιουργία απύραυ
λης ζώνης otu Βιιλκάνια. Και πρόσθεσε ότι ο κ. Τσαουσέσκου πιστεύει
ότι θα σνμμειάσχει και η Τουρκία
στην διάσκεψη αυτή, για την οποία
έχει καθορισθεί χρονοδιάγραμμα να
πραγματοποιηθεί μέσα σε ενάμιση
χρόνο. Θα κληθεί επίσης, είπε, vu
μετάσχει και η Αλβανία.
Η ΚΟΙΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
Με κοινή δήλωση εξ άλλου πολι
τικών αρχών έληξε η επίσημη επίσκε
ψη του πρωθυπουργού κ. Α. Παπαν
δρέου στο Βουκουρέστ
Στην δήλωση αυτή οι κ.κ. Τσαου
σέσκου και Παπανδρέου επισημαί
νουν τηνανοδική εξέλιξη των σχέ
σεων Ελλάδος και Ρουμανίας και
εκφράζουν ικανοποίηση για την
σημερινή κατάστασή τους. Επίσης
αναφέρουν ότι αποφάσισαν να αυξή
σουν τις επαφές σε κυβερνητικό και
κοινοβουλευτικό επίπεδο και να
συνεχίσουν τις περιοδικές διαβουλεύσεις των υπουργείων εξωτερικών,
Παράλληλα επισημαίνουν όη υπάρ
χουν δυνατότητες για μεγαλύτερη
ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλα
γών και κοινών επενδύσεων για
συνεργασία στους τομείς ενέργειας,
πρώτων υλών, οδικού δικτύου, σιδη
ροδρομικών kui θαλασσίων μεταφο
ρών. επικοινωνιών, γεωτρήσεως
πετρελαίου, πετροχημείας, χημείας
και άλλα.
Για την διεθνή κατάσταση τα δύο
μέρη συμφώνησαν άτι οι διακρατικές
σχέσεις πρέπει να βασίζονται στις
αρχές της ισότητας, του σεβασμού
της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτη
σίας της μη αναμίξεως στα εσωτερι
κά. της αποφυγής χρήσεως ή απειλής
βίας και επιλύσεως όλων των προ
βλημάτων με ειρηνικά μέσα και δια
πραγματεύσεις. Επίσης τάσσονται
υπέρ της εξαλείψεως των πυραύλων
μέσου βεληνεκοΰς από την Ευρώπη
και υποστηρίζουν τις διάσκεψης της
Γενεύης για τον περιορισμό των
πυρηνικών όπλων και της Μαδρίτης
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και
συνεργασία, και επαναλαμβάνουν
την θέλησή τους για νέες προσπά
θείες για βαλκανική συνεργασία σε
διμερείς και πολυμερείς τομείς κοι
νού ενδιαφέροντος.
Εξ άλλου, τα δύο μέρη εξέφρασαν
ανησυχίες γιατί δεν βρήκε ακόμη λύ
ση η κρίση στην Κύπρο και συμφώ
νησιιν ότι είναι αναγκαίο να γίνει
σεβαστή η ανεξαρτησία, η εδαφική
ακεραιότητα, η ενότητα και το αδέ
σμευτο της κυπριακής δημοκρατίας.
kui

Οι εκλογές
στους συν/σμούς
Συνέχεια από την ]η
σφαίρα του παραλόγου. Μήπως όμως
τομέα της αγροτικής οικονομίας, να το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια λογι
πάει, το ΠΑΣΟΚ τον Έλληνα αγοό- κή; Ό ταν το εισόδημα των Ελλήνων
ιη. Ο αγροτοβιομηχανυτός όμως γεωργων, με την κατασκευή των ερσυνεταιρισμός του ΠΑΣΟΚ προβλέ γα>ν εγγείου βελπώσεοίς βαρύνει
πει κι άλλο πολύ ενδιαφέροντα πράγ αποκλειστικής τον κρατικό προϋπο
ματα. που πρέπει να πληροφορηθούν λογισμό, και με την στήριξη των
οι ενδιαφερόμενοι, έξω και μακριά ημών των γεωργικών προϊόντων, μέ
σω του συστήματος των τιμών ασφα
από κάθε πολιτική τους θέση.
Μέχρι τώρα, ως γνωστόν, τα έργα λείας και των επιδοτήσεων, είναι ακό
εγγείου βελτιώσβως. αρδευτικά, απο μη χαμηλά πως είναι δυνατόν να
ξηραντικά κ.λ.π. που είχαν είτε άμε υποστηριχθεί σοβαρά, ότι το νέο σύ
ση είτε έμμεση σχέση με την γεωργία στημα των συνεταιρισμών μπορεί ν'
κατασκευάζονταν από τα προγράμ αναλάβει τέτοια βάρη;
ματα δημοσίων επενδύσεων αρμοδιόΑυτό είναι σε γενικές γραμμές το
τητος των υπουργείων Συντονισμού,
πρόγραμμα στον τομέα της αγροπΔημοσίων Έργων και Γεωργίας.
Οι δαπάνες των έργων μυτών μό κής οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Ένα
νον την τελευταία εικοσαετία ανήλ- πρόγραμμα, όχι της φαντασίας και
θαν εις 100 δις και περισσότερα εκα της εμπνεύσεως εγκεφάλων που ζούν
και βιώνουν την ελληνική πραγματι
τομμύρια.
Με το νέο σύστημα των αγροτο- κότητα και τις ποικιλόμορφες πτυχές
βιομηχανικών συνεταιρισμών τα έρ του αγροπκού μας προβλήματος,
γα αυτά θα κατασκευάζονται πλέον αλλά αντίγραφο, παρμένο από ξένες
όχι α ς βάρος του κοινωνικού συνό σοσιαλκομμουνισπκές χώρες, που
τον αναγκαστικό πειραματισμό του
λου. αλλά με δάνεια που θα συνά
37 χρόνια τον πληρώνουν με ιδρώτα
ητουν οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί,
και αίμα οι άγριες των χωρών αυτών,
α ς βάρος των μετόχων μελών του
χωρίς να μπορούν, ν' απαγκιστρω
συνεταιρισμού. Φαντιισθείττ το.μέγε
0ος της ανοησίας των πρααινοεγκε- θούν από τις βαρείες αλυσίδες που
ψόλων τού ΠΑΣΟΚ! Πόσο εξωπραγ του; έδεσε το σύστημα.
ματικοί είναι! Φαίνεται ότι βόσκουν
Αυτό το πρόγραμμα θέλει να
στα πράσινα λειβάδια του ΠΑΣΟΚ εψαρμόσει ο σύντροφος Παπανδρέου
μαζί με τα πράσινα άλογα. Φαίνεται και στην ελληνική, την ελεύθερη,
όπ οι λογισμοί τους πετούν στη αγροτική οικονομία.
Επειδή όμως γνωρίζει ποιες και
με ποιά ένταση θα εκδηλωθούν οι
αντιδράσεις του συνόλου των γεωρ
γών. κατά ιου πειράματος αυτού γι
αυτό προσπαθεί μί τις εκλογές που
ήδη uno τις 1-11-82 άρχισαν να διενεργούνται ν' αποκεφαλίσει την
σημερινή ηγεσία του αγροτικού κό
σμου της χώρας και στη θέση της να
βάλει δούλους του κόμματος που θα
ενεργούν όχι σύμ'ρωνα με τις επιθυ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
μίες και τα συμφέροντα των αγρό
Κρεμλίδης Φώτιος
των. αλλά, με την βούληση του μεγά
Σταδίου 179 τηλ 22570
λου Λαλαϊλάμα του κόμματος. Στο
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
προμελετημένο αυτό σχέδιο του
Μούκας Σιίργιος
ΠΑΣΟΚ οι ελεύθεροι οι δημοκράτες
I ρ. Λόγγοι·' I τηλ. 22593
συνεταιριστές έχουν ένα ισχυρό
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
όπλο. Έχουν την ψήφο τους.
Προκοπής Αθαν,
Με την ψήφε« τους οι ελεύθεροι
τηλ. 23306
καλλιεργητές οφείλουν, αν θέλουν να
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
επιβιώσουν επαγγελματικά να δώ
Ηλιάδης Σταύρος
σουν μιά αποφασιστική απάντηση
στους επιδρομείς. Να φωνάξουν όχι
στην κομματική υποδούλωση του
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ελευθέρου Συνεταιριστικού Κινήμα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ιυς 'Οχι στην Κολλεκπβοποίηση
Τσιράκσγλου Γρηγόριος
της ελληνικής γεωργίας. Φρένο στο
Μητροπόλεως 2 τηλ, 24507
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό ιης
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ππτρί&Κ θΐόάοιρο;
ιγρυτινής εΑτούομίος, Ναι στο Αδέ
Σπηλαίων 30 τηλ- 22737
σμευτο. στο Ελβνθφΐ’ Γεωργικό
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Συνεταιριστικό Κίνημά. Nui στ. μιά
αξία ηγ ιία που δεν θα προσκυνάει
Λρίζης Αθανάσιος
iu κόμματα. Nui στην Δημοκρατία
τηλ- 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
που θα νικήσει και πάλι τις σκοτεινές
Η λιάδης Χ ρη στός
δυνάμεις του ποσιαλμαρξισμού.

Ί
Βενζινάδικα

Αγωνία στη Μαδρίτη μετά
τη νέα δολοφονία
ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟί
ΜΑΔΡΙΤΗ
Ώ ρες αγωνίας ζει η Μαδρίτη
καθώς εντείνεται η οργή για την εν
φυχρώ δολοφονία του στρατηγού Βί
κτωρ Λάγκο Ρόμιιν. ενώ ο βασιλιάς
Χουάν Κάρλος είχε έκτακτη σύσκε
ψη με τον πρωθυπουργό Κάλβο
Σοτέλο και τον Φελίπε Γκονζάλες
που θα τον διαδεχθεί. Στη σύσκεψή
πήραν επίσης μέρος ο υπουργός
Αμόνης Αλμπέρτο Ολιάρι και ο
αρχηγός του Επιτελείου των Ενό
πλων Δυνάμεων στρατηγός Αλιάρο
Λελούλ.
Σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την σύσκεψη υπογραμμίζεται
ότι «η καταφανής πρόκληση κατά της
ειρηνικής συμφωνίας των Ισπανών
ενισχύει την σταθερή απόφασή μας
να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της
τρομοκρατίας χωρίς ανακωχή και
χωρίς το παραμικρότερο ρήγμα στην
ομόφωνη απόφασή μας·.
Ο εκλεγείς σοσιαλιστής πρωθυ
πουργός κ. Γκονζάλες έσπευσε να
χαρακτηρίσει την δολοφονία ως
• πρόκληση* ενώ ο υποδιοικητής της
Μεραρχίας του όολοφονηθέντος,
στρατηγός Πεντρόζα Σομπράντο εξέ
Φρασε την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να ξεμ
περδεύει «άπαξ δια παντός με την
κατάσταση αυτή».
«Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνά
μεων, είπε, είναι η προάσπιση της
ακεραιότητας της πατρίδας και θα
σεβαστούμε την καθιερωμένη συν
ταγματική τάξη».
Οι άγνωστοι που δολοφόνησαν
τον στρατηγό επέβαιναν σε μεγάλη

μοτοσυκλέτεα. Ο στρατηγό; Βίκτωρ
Λάγκο Ρομάν. 63 ετών κατευθυνόταν
όπως πάντα με το υπηρεσιακά αυτο
κίνητό του στα στρατόπεδο της
Μεραρχίας .Μπρουνέτε» που διοι
κούσε και είχε αρνηθεί να έχει σώμα
τοφύλακες. Ό τα ν σε καποισ κυκλοψοριακή συμφόρηση, οι ένοπλοι πλησΐασαν. άνόιςον πυρ με αυτόματα ιοαι
έσπευσαν να εξαφανιστούν αναπτύσ
σοντας ταχύτητα.
Ο στρατηγός σκοτώθηκε επί τόπου
ενω ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυ
ματίστηκε. Στον τόπο της επιθέσεως
βρέθηκαν 15 κάλυκες όπλου του τύ
που που χρησιμοποιεί η Βασκική
οργάνωση ΕΤΑ.
ΦΟΒΟΙ ΝΕΑΣ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ
Η δολοφονία του στρατηγού
Ρομάν αναζωπύρωσε τους φόβους

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ
Βασανιστήρια και εκτελέσεις κρα
τουμένων. σε ευρεία κλίμακα,
σημειώνονται στα αιθιοπικά στρατό
πεδα αναμόρφωσης, σύμφωνα με
έκθεση αυτόπτη μάρτυρα, ανακσίνω-

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ

ΘΑ

Σημειωτέο*· ότι η τΑνρα*»0^
μεραρχία «Μπρουνέτε» ΠΡΟ
σε ο στρατηγός Ρ ο μ ά ν και ποί"51·
τοπεδεύει λίγα μόλις χιλιόμετρο Hr
από τη Μαδρίτη είναι η ΠΙΟ
να εξοπλισμένη και η ' £P|C"
γνωστή στις ισπανικές ένοπλες“''1
μας
. -J
Ορισμένοι αξιωματικοί Πΐί
χίας αυτής είχαν συμμετάβχί*
αποτοχών πραξικόπημά !θυ
μεταξύ των οποίων και ο tort
τής της υποστράτηγος Ν*'- ^
που καταδικάστηκε γι’
θειρξη 30 ετών.
^
Ο στρατηγός Ρομάν ε·,7Λ u LV
διαταγές του 14.132 άνί>ρ<ί
υποστρατήγους. 99 ηιοικητές WJ
διιιν. 667 αξιωιιιιτικούς. 936
ματικούς κιιι 234 ειδικού?·

Βασανιστήρια
στην Αιθιοπία

Η «Αλληλεγγύη»
θέλει πορείες
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της
Πολωνίας εξεδήλωσε την επιθυμία
για την έναρξη ενός νέου διαλόγου
με τις στρατιωτικές αρχές, ενώ ή
παράνομη ηγεσία της «Αλληλεγ
γύης» ετοιμάζεται να αποδοθεί σε
νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
«Πιστεύω ότι οι προϋποθέσεις για
μια συνάντηση για τη συνέχιση του
διαλόγου μεταξύ της Εκκλησίας και
του κράτους υπάρχουν ακόμη», δή
λωσε προχθές ο πριμάτος της Πολω
νίας αρχιεπίσκοπος Τιόζεφ Γκλέμπ.
μετά την επιστροφή του στη Βαρσο
βία. Ο αρχιεπίσκοπος δεν απέκλεισε
το ενδεχόμενο να συναντηθεί με το
στρατηγό Γιαρουζέλσκι πριν από τις
•10 Νοεμβρίου.
Σε έκκλησή τους, δημοσιευμένη
στο παράνομο δελτίο της «Αλληλεγ
γύης» «Τυγκόνι Ναζόβιζε». που μοι
ράστηκε προχθές στη Βαρσοβία, η
παράνομη ηγεσία της οργάνωσης
καλεί. οχι μόνο για 8ωρη απεργία
στις 10 Νοεμβρίου, όπως ήταν ήδη
γνωστό, αλλά και για πορεία προς
τον άγνωστο στρατιώτη.
Η έκκληση για διαμαρτυρίες ανα

γ ια νέα α να τα ρ α χή στο στραϊύ'

φέρει ότι σι εργάτες θα πρέπει να δια
κάψουν την εργασία τους κατά την
πρώτη οκτάωρη βάρδια της Τετάρ
της. Ό ταν η βάρδια τελειώσει, θα
πρέπα να συγκεντρωθούν έξω από το
Πρωτοδικείο που ενέκρινε το 1980 το
καταστατικό της Αλληλεγγύης,
Στη συνέχεια θα πρέπει να πορευθούν προς το μνημείο του άγνωστου
στρατιώτη σε κεντρική πλατείιτ της
Βαρσοβίας. Αν η αστυνομία οτιχειρήσει να διαλύσει την πορεία, οι δια
δηλωτές θα πρέπει να διαλυθούν και
νπ φθάσουν οπωσδήποτε μέχρι την
πλατεία, μετά θα πρέχο να διαλυθούν
και ι·α επιστρέφουν στα σπίτια τους
ειρηνικά. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι
δεν θα επιτρέψουν παρόμοια διαδή
λωση.
Σε άλλη ανακοίνωση ο κ. Ζμπίγκνιεβ Μπούζεκ. ένας από τους
παράνομους ηγέτες της «Αλληλεγ
γύης», αναφέρει ότι η σχεδιαζόμενη
για την άνοιξη γενική απεργία, που
θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσει
αρκετές μέρες, αποβλέπει στην απε
λευθέρωση των κρατουμένων μελών
της «Αλληλεγγύης» και στην αμνήστευση των καταδικασθέντων με το
στρατιωτικό νόμο.

σε χθες εδώ η «διεθνής ένωση - Ί
ανθρώπινα δικαιώματα».
Η ένωση αυτή τόνισε. ι:η<τι| ^
τα στρατόπεδα διευθύνει >1 ‘c,nrl1^
πρόνοιας και αποκατάστάά(η31
α ιθισ π ική; κυβέρνησης». Ί * χ
έλαβε τον περασμένο OKtéPf“^,
εκατομμύρια όολλάρια από τά*
ΤΟ αρμοστή των Ηνωμίνω>
νια θέματα προσφύγων.
ιθΓ
Στην έκξθεση του αυτάΤ ^Ι^
τυρά υπάρχουν λεπτομερόΐ
φές για το πώς ανοίγουν τα 0
των κρατουμένων, με σιδεΡ*”®^
γένη, πιύς κρεμούν βυριές π ε ^ σ ^ ,
τους όρχας τους, πώς καίνε « ^
μέλη του σώμμτός τους ·»'
στριφογυρίζουν τα πόδια *αι '
μέρος του σώματος, μέχρι
η σπονδυλική τους στήλη·

Τους έδιναν
φάρμακο
και πέθαναν
ΠΑΡΙΣΙ
Οι δοκιμές, με ΚΘ
έγκριση, του φαρμάκου « ίν « '" ^ ,
σε καρκινοπαθείς ανεστάλθ0 ((ίτΦ
ρα από τον θάνατο «σσυτ<° ^
νών ατό καρδιακή π ρ ο σ ρ ο ^ ^
την διάρκεια της θεραπειιτ'^^ΪρΙ
γης. με έναν τύπο παρασκ^Τ^ν
από το ινστιτούτο Παστερ.
χθες Γάλλοι γιατροί και
Ο καθηγητής Φλάμαν 6η (ίΐαψ
τρεις από τους τέσσερις
νους και βαρετά ασθενείς
θείς, που είχαν υποβληθεί
,ψ
γη με ενδοφλέβιες ενέσεις * 0«
ρόν», πέθαναν, τον Ιο ύ λ ιο Ά ^ ¡ο
ταρτος τον Σεπτέμβριο. όστ .
θεραπευτική αγωγή ενδομ1”

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
Ο ΦΟΡΟΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 5 (ΑΠΕ)
Η εφαρμογή του φόρου προστιθέ
μενης αξίας δεν είναι για την κυβέρ
νηση θέμα θεσμικού πλαισίου, ούτι
δέσμευσης στις Ευρωπαϊκές κοινότη
τες. αλλά θέμα προστασίας και επι
βίωσης πολλών προβληματικών επι
χειρήσεων.
Τα πιο πάνω τόνισε ο υφυπουργός
Οικονομικών κ. Παναγ. Ρουμελιώ
της, απαντώντας στη Βουλή σε ερώ
τηση του βουλευτή της Ν Δ κ- Π·

Μποκοβού. Και πρόσθεσε ο κ. υφυ
πουργός:
- Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη
σημασία στην εφαρμογή του ΦΠΑ,
γι' αυτό κι υμέσος μετά τις εκλογές
συγκρότησε τρεις ομάδες εργασίας,
για την απογρσφή του έργου που
πραγματοποιήθηκε προς αυτή την
κατεύθυνση από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις κιπ την υποβολή προτά
σεων για την επίσπευση της σχετικής
διαδικασίας. Οι ομάδες αυτές εργά-

Η Σοσιαλιστική Διεθνής
γιόρτασε την 70η επέτειο
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 (ΑΠΕ)
Την 70η επέτειο από τη σύγκληση
της Σοσιαλιστικής διεθνούς, το 1912,
στο Μητροπολιτικό Ναό της Βασι
λείας, για τη διατήρηση της ειρήνης,
γιόρτασαν προχθές βράδυ οι Σοσια
λιστές από διάφορες χώρες και πλή
θος λαού στον ίδιο Ναό. Παράλληλα,
διοργανώνεται και συνέδριο με την
επωνυμία «Συνέδριο ειρήνης, Βασί
λεια 1982». στο οποίο παίρνουν μέ
ρος πολλές προσωπικότητες Σοσιαλι
στικών κομμάτων, όπως ο πρόεδρος
της Διεθνούς κ. Βίλλυ Μπράντ, οι
κ.κ. Σοάρες (Γεν. Γραμματέας του
Σοσιαλιστικού κόμματος της Πορτο
γαλίας), Ζοσπέν (Γενικός γραμμα
τέας του Σοσιαλιστικού κόμματος
της Γαλλίας), Σένγκσρ (πρώην πρόε
δρος της Σενεγάλης), Έκτορ Οουέλι
(του εθνικού επαναστατικού κινήμα
ιος του Σαλβαδόρ), ΙΙιέρ Σχόρι Ιτσυ
Σοσιαλιστικού κόμματος της Σουη
δίας), Βίλλυ Ριχάρντ (Σοσιαλιστής
υπουργός Οικονομικών Ελβετίας),
Χέλμουτ Χαμπαχερ (πρόεδρος του
Σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος
Ελβετίας).
Μεγάλη υπήρξε εν ται μεταξύ η
λαϊκή συμμετοχή στη γιορτή (τόσο
όσων γιόρταζαν όσο και ορισμένων
«αμφιαβηηών», που. αν και λαγοί, με
πλιΐΜΐι. συνθήματα αλλά και πμοκηρύξαις. που ερριξαν μέσα οτην
οτκλησι'α π>ν ώρα πο υ Λλείωνέ την
ομιλία τοό κ. Βίλλυ Μπράντ, υπο
στήριξαν ότι τα Σοσιαλιστικά κόμμα
τα που τόσο κόπτονται υπέρ της
ειρήνης δεν είναι αμέτοχα στις πολε
μικές αποφάσεις;

Εξ ίσου συγκινητική υπήρξε και η
συμμετοχή δυο γυναικών περίπου 85
ετών, που στον ίδιο Nuó. το 1912.
ήταν και πάλι παρούσες μαζί με το
Ζαν Ζωρές και τη Ρόα Λούξίμπουρνκ.
Η επομένη συνάντηση της Σοσια
λιστικής Διεθνούς θα γίνει στο Σιδνεϋ, στις 7 Απριλίου 1983.
Κατά πάσα πιθανότητα θα παρευρεθεί και ο κ. Αραφάτ σαν παρατηρη
τής, ο οποίος δήλωσε σε προηγούμε
νες συζητήσεις του με τον κ. Βίλλυ
Μπράντ, ότι επειδή το κίνημα too εί
ναι απελευθερωτικό και όχι κομμάτι
κό Σοσιαλιστικό δεν μπορεί να γίνει
μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

ζονται, ήδη. για τη σύνταξΠ
πκού νομοσχεδίου. ιο ν
των επιπτώσεων και την
-τροπαρασκευή ton· υ π η Ρ ^ “"*«·
- Η οποιαδήποτε βιαστ1
μογή του ΦΠΑ θα έχει ιΐρν1)
πτώσεις στο δημοσιονομικό r*
ζύγιο.
— Η κυβέρνηση o iw ^ f 1 οί.';'
σης, μια συντονιστική οθ<ι00ξψί'*
λυόμενη από καθιιγητές ί *3 /
μίων, ειδικούς συμβούλου» ^ J
ρεσιακους συμβούλους,
σκοπό να συντονίσει το.. ¿Pv?
τριών άλλων ομάδων ερΥ'1’^ ^
Η εφαρμογή του ΦΠΑ
γεί κινδύνους μείωσης τ«ο»’
κών εσόδιυν. Και η πάταξά^. ^
1*
διαφυγής απαιτεί ενα σοιοΤ0
ι
σμό ελέγχου.
- Πρόθεση της κυβέρΥθ. . 4
να σεβαστεί τις π ροΰηοτ)1 „
έχουν ορισθεί (1 1.1904)
εφαρμογή του ΦΠΑ.
Ο επερωτών
_9τ
Ο κ. Παν. Μποκοβό·9
.
στην επερώτησή του;
' ,/
- Οι ομάδες εργασία?.¡φίζ
στήσε η κυβέρνηση καρ’^ 'Δ ^ Α
Λεν δόθηκε στη
,ν*
σχέδιο νόμου, οι πίνιικί;_ _^
και οι συντελεστές του «ροπ»’
τιθέμενης αξίας.
- Δεν άρχισε η ε*"ΠΙ11
παραγωγικών τάξεων και ^
ναλιπτικού κοινού, για ΊθΥ
του ΦΠΑ.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Α-ί
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία, η Γ( '^ ι) ,,
έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητεί vu προσλάβτ.ι συνεργάτη για τθ 'Ά #
τάστημα Βέροιας. Ο υποψήφιος θά πρεπει ιτι έχα τα παραιο^'“ ^ "
ραίτητα προσόντα: Νέος, μέχρι 30 ετών, χοιρίς στρατιω:1* ^ ,
χρεώσεις. Κάτοικος Βέροιας, πτυχιούχος οικονομικής σχολή» ’’,
λάχιοτον απύιροιτος λυκείου. Κάτοχος ηδιίος οδηγήπεως. κάτ^Χ^.
α'-ΥΛίκή; ή γαλλικής ναι διάθεση για δουλειά. Εριιιοία ενδυι^α· ’^·'
πι^ιβιϊλλο* αιγιίρ -τρ, επτινγιλμιχ;ιχ ή εξεϊαξη. π,.^ωϊή πολι' 1
•π.μΓπκή
4
Π3ρ.;εαί<μιντι»ι α» ε\ δμιψερόμηκιι. aoH «νο,,σΑημ,.τε
παραπάνω προσόντα να επΛκεφθούν το ΥτοκοιύστημΊ Πλ. p“f 5 r
(Ωρολογίου) 16ης Οκτωβρίου I Τρίτη 9.-Ί
9 111 και Ti.taom
Τετάρτη Ιθ/ 11‘
6-8 μμ για προσωπική συνέντευξη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρύοεως 196$
Αρ. Φύλλου'2074
Μητροκόλβος 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

IΙΠΒΕΡΙΙΗΣΗ ΜΑΤΟΙΟΣΕ Κ6ΕΣ
ΓΗΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ HATO
36% αύξηση
στις τιμές
18 φαρμάκων

Που θα διεξήγετο στη Βορ. Ελλάδα
Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την ματαίωση της
ΝΑΤΟϊκής άσκησης «APEX EXPRESS-82», που επρό-

Σϋ ΝΕΛΡΙΑΣΕ
ΤΟ ΚΥΣΥΜ
£τον Αστέρα της
βουλιαγμένης!!!
A0 ÖKA 6 (ΑΠΕ)
το πρωϊ, στον Αστε
ίου ({,γι “Τ αγμένης, η συνεδρίαση
τ,ν 1‘Ρνητικού συμβουλίου, υπό
Το1) πρωθυπουργού Α.
ϊίΠί ' η<ι
συνεδρίαση, που συνε*ΐι Δ *
αργά το βράδυ, πρόκειται
δί^Πιηθυύν προτάσεις των αρμόν>Λο^ργών ·
» Γ
¡"οβοήζ1“ Ι,ς αυξήσεις στους
• ’ κα> τα ημερομίσθια.
τής . , „ 1"
Φορολογική πολιτική
• κ ρ ίσ η ς .
11
δαπάνες των υπουρ.1 ρ
'ιήη, 11 ™ δημόσια έργα, τις επεν
01 *1ν παραγωγικότητα.
αίσϋ *1,1 τα ελλείμματα του Δημο•δβν
του νερού, των εισιτη%;κ, ' 0ι> ΟΤΕ και άλλων οργανιτην ϊ0"ή ς ωφελείας και τέλος, για
“ν&Ργία.
‘^Ρόοο*’ ° ί'Αωσε 0 κυβερνητικός
*η°9>δεν πρόκειται να βγει,
,1θιίν ,1Ιίοίνωση, διότι, ίσως χρεια^Υ ^Υ λι^τ^ς οονεδριάσεις του
' μ*ΧΡ> την τελική αποκρυτων αποφάσεων της
ν'ι°ης για τα θέματα αυτά.

κειτο να διεξαχθεί στην Βόρειο Ελλάδα επειδή οι συμμα
χικές αρχές της Νεάπολης δεν συμφώνησαν με πρόταση
των ελληνικών αρχών για την χρησιμοποίηση ως στόχου
εικονικής επίθεσης, αεροπορικών δυνάμεων, του αεροδρο
μίου της Λήμνου. Για το θέμα αυτό ο υφυπουργός εξωτε
ρικών Γιάννης Καψής ενημέρωσε χθές το πρωί λεπτομε
ρώς τους πρέσβεις των 5 χωρών που θα συμμετείχαν στην
άσκηση.
Σχετικά
ο
κυβερνητικός
εκπρόσω πος έκανε τη ν ακόλουθη
δήλω ση:
« Ό π ω ς ανακοινώ θηκε την 27
Ο κτώ βρη 1982 από το ανώτατο
στρατηγείο του Ν Α Τ Ο από 10

ΕΒΕΡΤ:
Πρόσθετο φόρο 32 δις
θα πληρώσουν φέτος
οι μισθωτοί

Στο
υπουργείο οικονομικών
προετοιμάζεται «αναθεώρηση» του
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώ
πων, με πρόθεση να δημιουργηθεί
σύγχυση στους Έλληνες φορολογουμένους, ως προς τις φορολογικές
απαλλαγές του επομένου έτους, Ακο
λουθείται δηλαδή η ίδια τακτική που
απέδειξε ποσυ απατηλές ησαν οι οηθεν φορολογικές απαλλαγές που
εξηγγέλθηκαν. Την δήθεν πάταξη της
φοροδιαφυγής, εκλήθηκαν να πληρώ
σουν, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι».
Τα παραπάνω τονίζει σε προχθε
σινές δηλώσεις του, ο βουλευτής και
ο πρώην υπουργός οικονομικών κ.
Μ. Έ βερι. ο οποίος προσθέτει ότι,
ενώ ανακριβώς προεβλέπετο, ότι ο

*° Συνέδριο επιμελητηρίων
της ΕΟΚ στην Αθήνα
ή t.
\τ,·,ν

των δυο ταχυτήτων;
,<0ν επιμελητηρίων της ΚοιΑυτό είναι το θέμα του
W«,v
στελεχών των επιμελητηΕΟΚ, που αρχίζει μεθαύριο
Την ί .στΠν Αθήνα, στο ΕΒΕΑ.
των εργασιών του
%!
θα κηρύξει ο υφυπουργός
κ. Γ ρ. Βάρφη;. ενώ θα
*οο- Προσφωνήσεις από εκπροσώ'ση'* ° ιν°Πκών επιμελητηρίων κω
τ Γ, μ γενικό διευθυντή του ΕΒΕΑ
Tío α,!ηκωνοταντίνου.
σΐ)νέόριο μετέχουν 95 εκπρό“*ά όλα τα επιμελητήρια της
καθώς και 106 υπηρεξη.,., Π(<Ράγοντες υπουργείων και
)f|ui-v -",v Tu θέματα που θα αναπτυ. η Πτ1 συνέδριο είναι:
τΐ| θοβλήμικυ στη χρηματοδότηΐηχ,,^^ΡίφβρΒίακή και κοινωνική
\ η*\ της κοινότητας (δυναμική
'Ρίφερειακών ιινισοτήτων).
π·ΚΑ- Θ°β7ήματα της Κοινής Αγρο4 ^ ™ ·τή ς
Mfc ¿ “ σέρα, σύμφωνα με πληροφο00 Υπογραμμιστεί ότι:

• Υπάρχει ένταση στην ανισότητα
των περιφερειών, τόσο σε ενδοκοινο
τικό επίπεδο, όσο και σε ενδοκρατικό
(Βόρεια και Νότια Ιταλία, Βόρεια και
Νότια Γαλλία κλπ).
• Ο προϋπολογισμός της Κοινό
τητας παίζει μεγάλο ρόλο στην διεύ
ρυνση αυτών των ανισοτήτων, ενώ
θα έπρεπε να συμβάλλει ουσιαστικά
στη μείωσή τους.
Φ Έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
χώρα μας να λειτουργήσει ο κοινοτι
κός προϋπολογισμός σαν όργανο
μεταφοράς πόρων από τις πιο πλού
σιες στις πιο φτωχές χώρες, για να
γεφυρώσει έτσι τις περιφερειακές ανι
σότητες.

παρακραιούμενος φόρος εισοδήμα
τος των φυσικών προσώπων, που
προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από
τους μισθωτούς και τους συνταξιού
χους. θα ανέρχονταν στα 39 δισ..
δρχ., στην πραγματικότητα αα ςεπεράσει τα 71 δισ. δρχ. - φορολογικό
βάρος το οποίο καλούνται να πληρώ
σουν οι μισθοσυντήρητοι,
Ο κ. Έβερτ καταλήγοντας, υπο
γραμμίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να
αντιληφθείμ ότι η κάλυψη των
ελλειμμάτων του τακτικού προϋπο
λογισμού, δεν μπορεί να γίνει με την
αύξηση της φορολογίας, αλλά με την
ανάκαμψη της οικονομικής δραστη
ριότητας.
• Ο υπουργός εθνικής οικονο
μίας κ. Γερ. Αρσένης, δέχθηκε προ
χθές τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ.
με τους οποίους συζήτησε θέματα
σχετικά, με την εισοδηματική πολιτι
κή τοο 1983.
Συζητήθηκαν ειδικότερα θέματα
συλλογικών συμβάσεων, βελτιώσεις
της ΑΤΑ με την καταβολή των τιμα
ριθμικών αυξήσεων επί του συνόλου
των αποδοχών καθώς και τη διαμόρ
φωση του ημερομισθίου του ανειδί
κευτου εργάτη που να προσεγγίζει τις
1100 δρχ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτη
σαν να καταβάλλονται οι αυξήσεις
στην αρχή του 4μήνου, διότι η ΑΤΑ,
με τον τρόπο που εφαρμόστηκε το
1982, δεν προστάτευσε το εισόδημα
των μισθωτών.

Εκλογές Νομαρχιακού
Συμβουλίου Ημαθίας
Στις 9 Ιανουάριου 1983 θα γί
νουν οι εκλογές για την ανάδειξη

Πλεκτά RANNIA
*αι τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
Θα ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
°*ο κατ/μα LA FEMME
^Νθ ο υ λ α ς

Ν οέμβρη μέχρι 5 Δεκέμβρη 1982
επρόκειτο να διεξαχθεί στη Βό
ρειο Ελλάδα διασυμμαχική άσκη
ση με την επωνυμία «A PEX
E X P R E S S 82». Σ τη ν άσκηση
αυτή π ο υ είχε καθαρά αμυντικό

τςολακου

Ιππ οκρά τους 19-Βέροια

TjA ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ν υ χ τικ ά · Ρ ό μ π ες - Πυτζάμες

μελών του Νομαρχιακού Συμβου
λίου Ημαθίας.
Για τις εκλογές αυτές από τη
Νομαρχία Ημαθίας ανακοινώθηκαν
τα εξής:
«Με την αριθμ. 13170/27-10-82
προκήρυξη του Νομάρχη Ημαθίας κ.
Νίκου Πινακίδη προκηρύχθηκαν
εκλογές για την εκλογή μελών του
Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Οι εκλογές θα γίνουν στις 9
Ιανουάριου 1983 και θα ψηφίσουν οι
Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων
καθώς και οι δημοτικοί και κοινοτι
κοί σύμβουλοι.
' Οσοι επιθυμούν νυ εκλεγούν σαν
μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου
πρέπει νιι καταθέσουν σχετική δήλω
ση στη Νομαρχία μέχρι 30 Νοεμ
βρίου 1982. II δήλωση πρέπει απα
ραίτητα να συνοδεύεται και με πιστο
ποιητικό εγγραφής του υποψήφιου
στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο
δήμου ή κοινότητας του Νομού.
Εκλόγιμος είναι κάθε μόνιμος κά
τοικος και δημότης δήμου ή κοινότη
τας του Νομού που έχει συμπληρώ
σει το 25ο έτος της ηλικίας του και
ξχει ιην ικανόιηια ;ουεκλέγει-. σύμ
φωνα με τιξ διατάξεις του Συντάγμα
τος « ιι τηζ εκλογικής νομοθεσίας.
Μέλη του Νομαρχιακού Συμβου
λίου θυ εκλεγούν δύο (2) για την
επαρχία Ημαθίας και ένας (I) για την
επαρχία Νάουσας».

χαρακτήρα, εκτός από ελληνικές
δυνάμεις, θα έπαιρνε μέρος και η
διασυμμαχική κινητή δύναμη του
Ν Α Τ Ο , που αποτελείται οπό χερ
σαίες και αεροπορικές δυνάμεις
τη ς Ιταλίας. Δυτ. Γερμανίας, του
Β ελγίου, τω ν Η ΠΑ και του Η νω 
μένου Βασιλείου.
Κατά τα τελευταία στάδια της
σχεδίασης της άσκησης παρου
σιάστηκαν σοβαρά προβλήματα
γιατί οι συμμαχικές αρχές της
Ν εάπολης δεν συμφώνησαν με
πρόταση τω ν ελληνικών 'α ρχώ ν
για την χρησιμοποίηση ω ς στό
χου εικονικής επίθεσης, αεροπο
ρικών δυνάμεων, της Λήμνου.
Και ιιυτό χω ρ ίς να αιτιολογή
σουν την άρνησή τους.
H στάση αυτή των στρατιω τι
κών α ρχώ ν του ΝΑΤΟ μπορούσε
να οδηγήσει στη δημιουργία
προηγουμένου που θα απέβαιβε
βλαπτικό για τα νόμιμα συμφέ
ροντα της χώ ρ α ς ναι σε τελευταία
ανάλυση για την ασφάλεια των
.συνόρων της.
Κ ατόπιν τούτου η ελληνική
κυβέρνηση ματαίωσε την άσκηση
ενημερώ νοντας γι αυτό τις συμ
μαχικές αρχές.
Χ θές το πρω ί το υπουργείο
εξωτερικών ενημέρωσε λεπτομε
ρώς τους πρέσβεις τω ν πέντε
χω ρω ν που διαθέτουν δυνάμεις
στη διασυμμαχική κινητή δύναμη
του Ν Α Τ Ο για το υ ς λόγους
ματαίωσης της άσκησης. Τ ο ίδιο
έκανε και ο α ρ χη γό ς Γ,Ε.Ε.Θ .Α .
ναύαρχος
Ν τεγιάννης
στους
στρατιωτικούς ακόλουθους των
χω ρώ ν αυτών».
Π αράλληλα, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, απαντώ ντας σε σ χε
τική ερώτηση, διευκρίνησε ότι «η
διαφωνία ήταν καθαρά Ν Α Τ Ο ϊκή
και ό χι τουρκική».

Η Ασλάν
στη
Θεσ/νίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 (ΑΠΕ)
Έφθασε στη ©εσ/νίκη η γνωστή
Ρουμάνα γεροντολόγος Ά ννα Ασλάν
προσκεκλημένη
του
συνδέσμου
επαγγελματιών και επιχειρηματιών
γυναικών Θεσ/νίκης. Η κ. Ασλάν
έδωσε το μεσημέρι συνέντευξη και
μίλησε για την μέθοδο της ναι τον
τρόπο θεραπείας γεροντικών παθή
σεων. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο φάρ
μακο «Ζεροβιτάλ» με το οποίο θερα
πεύονται διάφορες παθήσεις και έχει
άμεση επίδραση στον ανθρώπινο
οργανισμό. Η κ. Ασλάν είπε ότι το
φάρμακο αυτά επιδρά αποτελεσματι
κά σε φλεγμονώδεις και λοιμώδεις
παθήσεις, στην ασθένεια του Πάρκισσον, σε διάφορες περιπτώσεις σχιζο
φρένειας και γενικά τονώνει την διανοϊτική λειτουργώ του ανθρωπίνου
οργανισμού.
Η κ. Ασλάν η οποία είναι 90 χρό
νων την Δευτέρα το απόγευμα θα δώ
σει στο εμπορικό και βιομηχανικό
Επιμελητήριο διάλεξη με θέμα «είναι
δυνατή η επιβράδυνση της διαδικα
σίας του γήρατος».

Οι εξαγωγές
των καπνών
Σε 7.300 τον., αξίυς 24,5 εκατ.
δολλορίων. ανέρχονται οι πωλήσεις
και εξαγωγές καπνών της Συνεταιρι
στικής Ενώσεως Καπνοπαραγωγών
Ελλάδος (ΣΕΚΕ)· στην περίοδο
1981-82. Αυτό υπογράμμισε ο γεν.
διευθυντής της κ Βασ. Ιλαντζής στη
διάρκεια της ετήσιας γεν, συνελεύσεως των αντιπροσώπων των καπνό
παραγωγών συνεταιριστικών οργα
νώσεων. που μετέχουν στη ΣΕΚ Ε
Ειδικότερα, οτον τομέα των εξα
γωγών η ΣΕΚΕ διέθεσε όλα τα απο
θέματα της. α« ικανοποιητικές τιμές
και βελτίωσε την εξαγωγτκή της θέ
ση, Επίσης, στον τομέα των καπναγοβών, έπαιξε « “ τύλι ουσιαστικό
ρόλο και περισσότερο αποτίλεσματική θα ήταν η συμβολή της αν τελικά
είχε επιτευχθεί η συνεργασία της με
τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού
(ΕΟΚ).

Αυξάνονται μέχρι 36% οι τιμές
σε 18 φάρμακα που θεωρούνται αναν
τικατάστατα και μοναδικά για την
θεραπεία ορισμένων ασθενειών (καρ
κίνος. ζάχαρο κ.λ.π.) καθώς και εμβο
λίων
Υπάρχουν όμως τρεις - τέσσερεις
περιπτώσεις στις οποίες οι αυξήσεις
ξεπερνούν το 36% και για ένα εμβό
λιο για τη διφθερίτιδα και τον τέτανο
η αύξηση είναι 10%.
Οι αυξήσεις αυτές εγκρίθηκαν με
το υπ' αριθμ. 6/4-11-82 δελτίο τιμών
φαρμάκων, που υπέγραψε ο υπουρ
γός εμπορίου κ. Γ. ΜωραΓτης, και
ισχύει από σήμερα Κυριακή.
Αρμόδιος του υπουργείου εμπο
ρίου είπε ότι αύξησης ημών έχουν,
δοθεί, μέσα στο 1982, για 70 περίπου
φάρμακα από τις 7.500 περίπου που
κ υκλοφ ορούν.

Για τις ινσουλίνες, που χρησιμο
ποιούν οι διαβητικοί (πάσχουν από
ζαχαρο) ο ίδιος παράγοντας διευκρίνησε τα εξής: Η τιμή της ινσουλίνης
«ΝΟΒΟ» που καλύπτει το 80% των
αναγκών των ασθενών δεν αυξάνη.
Αυξιινει όμως και εξισώνεται με την
τιμή της η τιμή της ινσουλίνης
.ΝΟΡΝΤΙΣΚ» και καθορίζεται σε
286 δρχ. για την λιανική πώληση
από 200 που είναι μέχρι σήμερα. Η
ινσουλίνη «ΝΟΡΝΤΙΣΚ» καλύπτει
το υπόλοιπο 20% των αναγκών της
ελληνικής φαρμακαγοράς.

Αριστες είναι
οι σχέσεις της
χώρας μας με
τη Σοβ. Ένωση
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
«υι «ιχεσεις της χώρας με την
Σοβιετική Ένωση είναι άριστες όπως
πάντοτε», δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, σχολιάζοντας δημο
σίευμα απογευματινής εφημερίδας
στο οποίο αναφερόταν ότι ο «πρωθυ
πουργός Α. Παπανδρέου δεν πήγε
στην προχθεσινή δεξίωση της Σοβιε
τικής πρεσβείας στην Αθήνα, για την
65η επέτειο της Οκτωβριανής επαναστάσεως». «Είναι δύσκολο, συνέχισε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τον
πρωθυπουργό να παρευρίσκεται σε
όλες τις δεξιώσεις που δίδουν οι ξέ
νες πρεσβείες στην Αθήνα». Και
συνεπώς η απουσία του από την
δεξίωση της Σοβιετικής πρεσβείας
δεν έχη καμμιά σχέση με τα υπο
νοούμενα του δημοσιεύματος.
Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος απαντώντας σε ερώτηση σχετική
με δημοσίευμα πρωϊνής εφημερίδας
στο οποίο αναφερόταν όττ ο πρωθυ
πουργός της ΕΣ.Σ.Δ. Νικολαί Τιχόνωφ πρόκειται να επισνεφτεί την
Αθήνα στις αρχές του 1983, διευκρί
νισε ότι δεν έχει ακόμα οριστεί ημε
ρομηνία για την επίσκεψη του Ρώσου
Πρωθυπουργού.

Μεγάλη κομπίνα
έκανε η ΕΑΚΟ;
ΕΠΑΙΡΝΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΑΠ' ΤΗΝ ΕΟΚ
Μεγάλης έκτασης απάτη σε βάρος
του Ελληνικού Δημοσίου ή και της
ΕΟΚ ενδεχομένως να έχει διαπραχθεί
από την βιομηχανία ·ΕΛΚΟ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Πατρίδα Βέροιας.
Αυτό το ενδεχόμενο εξετάζουν
από προχθές οι αρμόδιες υπηρεσίες
με την συνεργασία της Ειααγγελικής
και Αστυνομικής Αρχής της Βέροιας.
Η υπόθεση, που βρίσκεται στο
στάδιο της προκαταρτικής εξετάσεως. αφορά, σύμφωνιι με τις καταγ
γελίες που έγιναν, παράνομη επιδό
τηση της βιομηχανίας αυτής από την
ΕΟΚ παρουσιάζοντας πλασματική
ποσότητα επεξεργασμένης τομάτας
(τοματοπολτού).
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
που έγιναν γνωστά και όπως κατήγ
γειλε ο κ. Νομάρχης φαίνεται ότι οι
υπεύθυνοι της «ΕΛΚΟ» προκειμένοω
να πάρουν επί πλέον επιδότηση από
την ΕΟΚ (27 δραχμές για κάθε κιλό)
παρουσίασαν αυξημένη παραγωγή
τοματοπολτού με τον εξής τρόπο:
Ειδοποίησαν στις 30 Σεπτεμβρίου
1982 τη διεύθυνση Γεωργίας του
νομού ότι στέλνουν 4.029 βαρέλια με
τοματοπολτό σε κονσερβοποιία του
Βόλου, yiu επανασυσκευασία, με
σκοπό να υπολογιστεί και αυτή η

Ετσι, υποδείχτηκε ότι ο τοματο
πολτός δεν κιιτέληξε. σε κονηι.ρ|Ιο
ποιία. ιιλλα σ -ς αποθήκες ποιώ, εά
ποιου Βασίλη Ρίιιλου, κατοίκου Λθη
νι ν. Ενημερώθηκε αμέσως ο Νομάρ
χης κ. Πινιικίόης. ο οποίος ¿δώσε
εντολή να γίνα ταυτόχρονος έλεγ
χος, για να εξακριβωθεί τι ποσότητα
τοματοπολτού υπάρχει μυχ σιη-χεκρι
μένη ημέρα στο Βργοσιάσνι και στην
αποθήκη του Βόλου. Η έρευνα ένη-ι
στις 21 Οκτωβρίου και ιιποδβίχτηκι·.
ότι στην υποθήκη του Βόλου υτηρ
χαν τότε μόνοι- 2.200 βαρέλια. Τα
υπόλοιπα είχαν επιστρέφει ανέπαφα
στο εργοστάσιο, χωρίς να Βόημερι.ιΐο
η διεύθυνση Γεωργίας του νομού
Μαγνησίας, ώστε να Μπλομετρη
θούν.
Η έκταση «του πήρε; η «κομπίνα»ιi
ναι ακόμη δύσκολο νο υπαλογιοττί.
Έγινε ακόμα γνωστά ότι η «Έλν
Α.Ε.· για περίπου παρύμοιιι. πέρσι*ή
υπόθεση δικάζεται στη Βέροια στις
17 Δεκεμβρίου.

«ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ»
ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΗΣ Ν.Δ.

ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Ποινή εγγραφής αυστηρής αύοτα
σης, επιβλήθηκε ομόφωνα από ίο
πειθαρχικό συμβούλιο της Ν.Δ. στον
βουλχυτή Αργολίδας, του κόμματος,
κ. Γ Μουτζουρίδη. γιατί χωρίς προη
γούμενη συνεννόηση με τα αρμόδια
όργανα της Ν.Δ. όιετύπωαε ερώτηση
στη Βουλή «κατά πόσο εισήχθηκαν
νομίμως σε δίκη οι πρωταίτιοι του
πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου
1967».
Στο σκεπτικό της απόφασης του
πειθαρχικού συμβουλίου της Ν.Δ
(μέλη του οποίου ήταν: Οι κ.κ. Ισαάκ
Λαυρεντίδης, πρόεδρος, και μέλη οι
Γ. Σταμάτης, Κ. Μητσστάκης. Γ.
Βογιατζής και Μ Κεφαλογιάννης,
αναφέρονται και τα εξής:
«Επειδή το συμβούλιο επείσθειότι,
παρά το γεγονός ότι η πράξη αποτε
λεί βαρύτατο κομματικό παράπτωμα,
ο εγκαλούμενος ενήργησε χωρίς να
υπολογίσει, αις εδει, τη σοβαρότητα
και τις συνέπειες της πράξεώς του.
και επειδή έσπευσε εξ ιδίας πρωτο
βουλίας να ανακαλέσει και να αποσύ
ρει την κατατεθείσα ερώτηση, « ιι
εκτιμώντας το σύνολο της προσωπι
κότητάς του και την μέχρι σήμερα

δραστηριόιητό του σαν βουλευτή.
Οια tuôiu to Πειθαρχικό Συμβούλιο
ομοφώνως κπιβάλλ« την ποινή
έγγραφοι» αυστηρός συστάσεως στο
βουλευτή Αργολίδας Κ. Γεώργιο
Μουτζουρίδη».

Εκκαθαρίσεις
ετοιμάζονται
στο Κ.Κ. Κίνας
ΠΕΚΙΝΟ
Η κρίση εμπιστοσύνης που διέρ
χεται η Κίνα αφορά και τα μέλη του
κομμουνιστικού κόμματος ορισμένα
από τιι οποία κατηγορεί η εφημερίδα
♦Ρένμιν Ριμπάο. άτι δεν πιστεύουν
πιά στον κομμουνισμό.
Σύμφωνα μ ί την εφημερίδα,
υπάρχουν μέλη του Κινεζικού Κ.Κ
που «μολονότι δεν πιστεύουν πια
στον κομμουνισμό ορνούνται να
αποχεαρήσουν από to κόμμα» για να
,»ην νϋσουν τα προνόμιά τους».

Μεγάλο είναι το έλλειμα
των δημοσίων επιχειρήσεων
Το συνολικό διαχειριοτικόέλλβμμα των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών, θα φθάσει φέτος εττα
76.566 εκατομ. δρχ.. έναντι 48.600
εκατ. δρχ.. θυ είναι δηλαδή αυξημένο
κατά 57% ενώ μεταξύ 1981 και 1982.
η αύξηση του ελλείμματος ήταν
292%.
Τα στοιχεία αυτά έδοχιε προχθές
στη δημοσιότητα, ο υφυπουργός
Εθνικής Οικονομίας κ. Αντων. Γεωργιάδης. ο οποίος διευκρίνισε ότι το
θέμα της προσαρμογής της τιμής ορι
σμένων υπηρεσιών των οργανισμών,
εξετάζεται στα πλαίσια της όλης
δημοσιονομικής πολιτικής και οι
αποφάσεις θα εξαγγελθούν μαζί με
τον προϋπολογισμό.
Αναλυτικότερα τα ελλείμματα
στους δημοσίους οργανισμούς και
επιχειρήσεις έχουν ως εξής σε εκατ.
δραχμές (Το πρώτο στοιχείο αναφέ-

Τα γαλακτοκομικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά
με την αύξηση το 1982 της παραγω
γής γάλακτος κατά 2,7% αντί της
προβλεπόμενης αύξησης κατά 0.5%
και του βουτύρου γάλακτος σκόνης
κατά 6-7% σε σύγκριση με το 1981.
προτείνει:
— Να μειωθεί η τιμή της παρέμβα
σης. που είχε ορισθεί με βάση την
προβλεπόμενη αύξηση της παραγω
γής 1981 για τα γαλακτοκομικά
προϊόντα κατά 2,2%, ανεξάρτητα uno
τις τιμέε που θα κρατηθούν για το
1983 84'
— Να διατεθεί ποσότητα 120.000
τόννοιν «Βουτύρου Χριστουγέννων»
από τα κοινοτικό αποθέματα που θα
επιδοτηθούν με 130 ευρωπαϊκές λογι
στικές μονάδες ανά 100 κιλό (το ένα
τρίτο της χονδρικής τιμής του βουτύ
ρου).
— Να αυξηθεί κατά 33% η επιδό-

ποσότητα στην επιδότηση Ο ι π μεταφορά ολοκληρώθηκε, η διπύΟιο ση Γεώργιος τσκ νομού Ημαθίας ζή
τησε από την αντίστοιχη του νομοί*
Μαγνησίας να εξακριβώσει nun UKpt
βώς μετοφέρθηκε ο τοματοπολτός.

τηση - και να γίνει 80 Ε.Λ Μ Τα 100
κιλά - για το κοινωνικό βούτυρο που
προορίζεται για κοινωνική βοήθεια
(για ηλικιωμένους, συνταξιούχους,
κ.α.).

ιεται στο αποτέλεσμα του 19S1 και
το δεύτερό του 1982).
ΔΕΗ 2160. · 230. Ελληνικά
Διυλιστήρια Ασπροπϊιργου ι 1071
+ 694, ΔΕΠ + 161, - 1021. ΙΓΜΕ
190. 240. ΕΟΜΜΕΝ 909. 400.
ΟΤΕ -4669. « 852. ΟΣΕ 4965,
-7745. Ολυμπιακή Αεροπορία -4970.
5471. ΕΛΤΑ -580. 2647. Ο ΑΣ
-7892. -13.676. ΕΡΤ κ 484, 162,
EOT -476, * 960. Οργανισμός Εργα
τικής Κιποικίιις + 5.954. -+ 5491.
ΙΚΑ
12127. -26.185. Εργατική
Εστία - 3 5 2 . 9 3 9 , ΟΑΕΛ 1364,0.
ΟΓΑ 10.093, 19.460. ΟΛ Π - 445.
π 300, ΕΥΔΑΠ 2921, -1350. ΕΛΒ
4451. 7787
Ό π ω ς προκύπτει από σι στοιχεία
αυτά, τα πιό μεγάλα ελλείμματα
έχουν, ο ΟΣΕ, η Ολυμπιακή Αεροπο
ρία. ο ΟΑΣ. το ΙΚΑ. ο ΟΓΑ και η
ΕΑΒ.
Ό σ ον αφορά το προσωπικό των
δημοσίων επιχειρήσεων και υρνηνι
ημών, ο αριθμός των απασχολούμε
νων. θυ είναι 134.754 στα τέλος του
έτους, έναντι 133.529 που νπηρετοϊ.
σαν, στις 31 Δεκεμβρίου 1981. Για :ο
1983 ο κ. Γεωργιάόης tira: ότι προ
γραμματίζεται μια αύξηση του προσ
ωπικού κατά 4.9% περίπου που 0α
ανεβάσει το σύνολο των απασχολου
μένων σε 141.346 άτομα.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρηοιμοκοτώντας το MACUPRAX έχουμε:

Me ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

MACUPRAX

Το ησνοστατυτό χαλχούχο μοκητοχτόνο ami καταχολφΟ
άριστα κορόν*ο, μονύααγ βακτήρια, κλαδοσχόρια. ι{·σσκο
σ η ς ΡΟΔΑΚΙΝΙΈΣ και ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX
Η δραχμή
υποτιμήθηκε
30,8% έναντι
του δολαρίου
Η δραχμή υποτιμήθηκε έναντι του
δολαρίου μέσα στο δωδεκάμηνο που
έληξε κατά 30.8%, ύστερο ιιπό τις
τελευταίες ανατιμήσεις του δολαρίου
στις διεθνείς αγορές.
Προχθές το δολάριο παρουσίασε
μικρές διακυαόνσειε και στην Αθήνα
η πμή πιαλήσεως τραποζογραμμα
τίιιΐν ορίστηκε στις 74,572 δραχμές.
' Εξάλλου, ο χρυσός έπεσε και πάλι
για να κλείσει στο Λονδίνο στο
418.50 δολάρια η ουγγιά ιιπό 421
όυλ. της προηγουμένης.

(Μ Α Κ Ο Υ Π Ρ Α 3 )

Το μοναδικό μυκητοχτόν» «ου ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ααράλληλα
κβι ης τροφοχενΰς (κλληψας) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
ΦΕΥ Δ ΑΡΓΎΡΟΥ. ΧΑΛΚΟΥ χάρις στα ιόντα τ*ν «αραΜ*·
στοιχαον κο*ι κφριεχα.

MACUPRAX

Μ* ένα ρσνησμα το «Φινόκαρο l u m a το «ροέίληματα τ*ν
δένδρτβν σας

MACUPRAX

Η επανάσταση στην μαρμβκολογίο

Προϊόν του Αγγλικού Οίκοι»
Μ ' KECHNIE CHEMICALS S A .

ΣΕΛΙΔΑ Ιη

-ΛΑΟΣ-

Κυριακήή 7 Νοίμώ*ί'" .
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Είναι διαφορετικά γη... ίο» Αδάμ
Χαϊδευτικό ενός μεγάλου στρα
riy.Mii (αντίστρ.).
8. Αρχικά ενός σώματος του στρα
τού μ«·ς.
1 Ενας εκλεκτός ηθοποιός μας.
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ΚΑΘΕΤΑ:
Χωρίς μυχόν δεν νοείτο· κατοικούμενη μέρος.
Ενα ρήμα επαινετικά και κυρίως
εκκλησιαστικό.
Αντίστροφα. μετράει ξένες εκτάπ ιις
Χρήματα χώρας που έχει
«μίση σχέση μι: την Ελλάδα.
Μια; ιυπΟήοεως ψευδαίσθηση.
Απ’ εκεί ξεκίνησε μια μυθολογική
εκστρατεία
Αντίστροφη αρχμί
κή πρόθεση.
Για ι.ξμιγήϊνους Ελ,βετός.
Τα βραχέα στη σειρά τιιυς Ένια. οηθητικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας
Ξενικός χαιρετισμός που συνηθί
ζεται και στον τόπο μας
Ιαντίσιρ.1.
Στο στρατό μας είναι οι αρχηγοί
των τριών όπλ.ων
λνιιφορική
αντωνυμιΡ,

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ II ΡΟΗ ΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I Π Ο Θ Ο Ι
Κ λ Ι Ο Ι I \Ν Α Ι
ΒΕΡΑ 3. ΙΟΝ (ΙΟΝ)
REPAPFN 4 Μ ,Μ
ΡΗΞ
N t 5. Τ Ο Κ Α Ι.6. ΠΟΛΥΤΙ
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ΦΟΣ
ΛΗΤΟ 9. ΚΑΦΑΙΙΑ
P E I 10 ΟΛΟΡ
ΙΟΛΑ II Ι ί Ν Α ΐ - B A H I.
ΚΑΘΕΤΑ: ι ΠΑΙΛΙ
Φ Α Κ Ο Ι 2. ΟΝΟΙ
ΧΑΛΙ 3. Θ Α Ν Α ΤΟ Ι ΦΟΝ 4 ι ΜΟΞίΑέ ΙΟ Λ
ΦΑΡΑ 5. Κ ΥΡΟ Ι δ. ΠΕΡΑΤΠ
I I I τ ρ Η Ι Ι Ι * ABAS
Μ! VHMAI - ΙΑ 9. ΙΕ Ρ
Ν Ο ΣΗ ΡΟ Ι 10 OPEN
ΤΕΛΙ I I. ΪΑ Ν ΕΛ
Ν Π ΙΑ Ι.
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• Η κυβέρνηση των Φιλιππινών
αποφάσισε να απελάσει όλους εκεί
νους τους αλλοδαπούς που επιδίδον
ται στην παιδεραστία θέτοντας έτσι
ιέρμα στην παιδική πορνία στις
Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Υπηρεσίας Αλλοδαπών Ειδικό
τμήμα της Αστυνομίας θα αναλάβει
την σύλληψη των πολυαρίθμων
αλλοδαπών, κυρίως Ευρωπαίων, που
εκμεταλλεύονται σεξουαλ,ικά ακόμα
και παιδιά ηλικίας κυρίως εννέα
ετών, πληρώνοντας γύρω στα 20 πέσος (180 όρχ.Ι.
•
Η μεγάλ.η αντικαπνιστική
εκστρατεία, που τα τελευταία χρόνια
γίνεται σχεδόν συνέχεια στην Αμερι
κή, χρησιμοποιεί τώρα και τη διασκέ
όαση σαν όπλο εναντίον του τσιγά
ρου. Σε πολλές μεγάλες αμερικανικές
πόλεις διοργανώνεται κάθε τόσο μια

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α

Ένας βιομήχονος που θεωρεί τον
εαυτό του εξαιρετικά «προοδευτικό·
κάνει μια έρευνα μεταξύ του προσ
ωπικού του για ν' αντιληφθει πως
όαπανάται ο μισθός που παρέχει.
- Εγω. λέει ένας υπάλληλ.ος. αφίερώνια ί\0“ν στην τροφή. 29% στο νοί
κι. 10% στο ντύσιμο, 20% στις δια
σκεδάσεις και 10% σε διάφορα ψώ
νια.
- Μα. λέει το αφεντικό, ιιυτά μας
κάνουν 120%
- Ακριβώς αυτό είναι το όραμα
μου.
Η Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Σ Ε Ν Ο Σ Γ Α Μ Ο Υ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7
Jt ¿ i 'ViEi

k

t'vA.i κταεκΚΗ

I.¿n rr í-VIT'KÜ fVAIOVAI
1 is FAMISH

TQΠΟυΠΆΐΤΎ

2 3 0 f 1ΛΑ4Δ ■ ‘ — u .·■ MONO ά
4dHl«4
3 30

ÇNOT
3 35 βιΤΚΛΚίΠ!
4 55 η ΑΛΛΗ ΪΑΛΛΑΑ
0 3 0 ΓΤΛβΑΜνΏΙΛ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ
54 Ü • ΔΡΛΓ*0{^1
π 05 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑ* ,,, 2-ΟΑ
έ 30 Τ ΑΗΤ?ί>
II Α<) ÍTV . σ./ r ΓΤΠ ΤΗΣ ΛΟΞΑΣ
7 40 Λ 5»ι σΛ VU tTHH ΓΛΑαΟΙΙίΗ

KÜVllAl A
•»00 Π6«ί£Ι7
) .VI ASAMTlKH ΚΥΡι ΑΑΜ
10 lil ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΒΑφΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

12(10 ΕιΔΗίΤιΙ
οα ι>6 ΚΙΝΗννΤΟΓΡΑΦ'ΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
'ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8
5.00 O ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
5.30 ΕΝΑ ΠΑιΔι ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ1ΣΑΣ
645 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ
7.15 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
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ΓΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Η ΚΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
Η ΟΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΥ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΛΜΣΕΙΣ
Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8
5 45 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
6.15 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΣΙΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β 50 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
7 36 01 ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ
8 10 ΜΑΛΟΥ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.30 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10.10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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62 666
23 444
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23 131
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Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μ η τρ ο π ό λ εω ς 7 2 -Β έρ ο ια
Τ η λ . 6 2 .4 9 2 - 20.001

Κάποιος αποφάσισε να γιορτάσει
την επέτειο του γάμου του. ξαναζών
τας το ίδιο εικοσιτετράωρο της πρώ
της βραδιάς του γάμου του που είχε
γίνει πριν ιιπό 25 χρόνια.
- Επαναλάβαμε, είπε στο ψί/.ο
του. ότι είχαμε κάνει τότε στην πρώ
τη νύχτα του γάμου μυς
— Δηλαδή;
Κατεβήκαμε στο Πιιλιό Φάληρο
και μείναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Δει
πνήσαμε στο ίδιο εξοχικό κέντρο της
πλάζ και με ταξί πήγαμε στο ίδιο θέα
τρο στην Αθήνα.
Πολύ ενδιαφέρον, έκαμε ο φίλος
του. Και φυσικά ξιιναγυρίσατε στο
ίδιο ξενοδοχείο αφού προηγουμένως
επισκεφθήκατε το ίδιο νυχτερινό κέν
τρο;
- Ακριβώς. Κατόπιν με τη γυνοί
κα μου ετοιμαστήκαμε να πλαγιάσου
με.
— Ε! Και ... ξαναρχίσατε:
— Σχάσου! Αυτή τη φορά πριν πέ
σουμε στο κρεβάτι η γυναίκα μου όεν
πήγε να κλάψει στο δωμάτιο του
μπάνιου όπως τότε.
— Επόμενο
- Αλλά πήγα εγώ!
- Επόμενο!

Αριθμός: 1433
ίΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΙΜ ΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Παρί'ι πο Πρωτοόικείω Βέροιας Δικά
σηκός Επιμελητής Ιωάννης Δημητρίου
Σολάκονλου. ως επί της εκτε>£σεως
τοιούΐος. όηλοποιώ ότι την <Μην) δίκπ
την τετάρτην ιου μηνός Νοεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από ηις
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεργίνα Ημαθίας και α ί το Κοινοη
κόν Κατάστημα ιυς συνήθη τόπον των
πλεΐστηριασμών ενώπιον του Συμβόλαιό
νραφοι» Βέροιας κ. Στυλιανού Ελευθερίά
δη μ»ς επί του π?ψηστηριπομού υπαλλήλου
ή τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
μου αναπληρωτού του. τη ετησπκύσει της
6ον».:στρίας εν θεοσαλονίκη εόρευοι»σης
Λ Ε. υπό την επωνυμίαν ·Λ. ΧΑΤΖΗΚΑ
ΜΑΡΗΣ Α.Ε.» υπό τον ητλο·Π Υ ΡΣΟ Σ·,
νομίμως εκπροηίοπουμένης Λικαι ο υμένης
λαμβάνκιν πυρά του οφειλέτου της Χαρα
>«όμπους Μουρατίδη του Κυριάκου κατοί
καυ Βεργίνας Ημαθίας το »‘.τηταπούμενον
ποσον των όραχμοιν 230.540» νομιμοτό
κο>ς μέχρις εξοφλήσειος. πλέον κα^αγ/ν.·
Αίας εκτελίσεως εκ δρα^μώγ 1500 και
πάντα τα λοιπά έξοδο εκτε)»έσεΐι>ς κοι
π>^Ηΐτηριοημού μέχρι τέρατος αυτού,
δυνάμει και προς εκτίλΐΛίν της απ’ αριθ.
5099/1982 Διαταγής π>-ηρ<ιιμπς του
Μονομελούς Πρ^ντοδικείου θι.πσαλονί
κης και της σχετικής προς τον σνω οφει
λέτην κοϊνοπσιηθείσης επιταγής προ£
πληρωμήν ιος τούτο δείκνυται ικ της υπ'
αριθ. 5549β/27 9 1982 κκθέηεως επιδό
σεως του Δικαστικού Επηιελητού των εν
Βέροια Πρωτοδικάιν Μαυροειδη Κουψο
ποΰλου εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκα
στικόν Πλ>.ιστηρι«σμόν π* κάτωθι κινητιί
του προσθεν οφειλέτου κσταοχεθέντα
όΐΗΥίμει της υπ αριθμόν 1432/8 10 1982
κιιτασχεπιρίου εκΟέσεώε μου: Ητοι: 1)
Ενας γείιΐργικός ηλιακήήρας (Τικικτέρ)
κρνοστασίου κατασκευής ·ΖΓΤΟΡ· μετυ
χιβμισμένος και σκ κίνηση ευρισκόμενος,
μεθ όλων των εξαρτημάτων και παρακο
?*ουθημ<πων και εν λειτουργία ευρισκόμε
νος και με αριθμόν κυκλοφορίας Η Μ.
2ύ31. ΓκΠ,μηθέν ως πύνολον ιιντί όρα
χμών 90.000. 2) Μια ατριΐτροχη μείαλλι
κή πλατοιιρμ». μεηιχ/.ιρισμένη και σ>
καλή καχασταση ευρισκυμένη. μεθ* όλων
των εξαρτημάτων και παρ«κο>Λυθημ«
υ«ν. γλ κινήσει ευρισκόμενη, κκτιμηθί ίοα
ιινί! όρχ. 30.000 Ητοι καπ.σχέθη συνολι
κώς κινητη περιοικπα. ιιΣίας δραχμών
I 20.0<Χ)
ΑΧ. π|Μ0τη ττ(Η*σψηρά δια την έιτ/ρξιν
un» πλειστηριιισμού
ι χρησηιευσΓ.ι η
Trjpo τχπ. »όμΐΗ τρ4τ|1λί.πύμενη τ«ιΐίί>τη

«Ημέρα χωρίς Νικοτίνη», που στη
διάρκεια της η ευθυμία κι η φαντασία
παίρνουν τη θέση του τσιγάρου.
Γιορτές οργανώνονται σε δρόμους
και πλατείες, με μουσικές συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια,
αθλητικά αγωνίσματα και διαλέξεις
για διάφορα θέματα. Κι ολ' αυτά για
να πειστούν οι μανιώδεις καπνιστές,
να μην ανάψουν το τσιγαράκι τους
για μια ολόκληρη μέρα. Ι ε μια τελευ
ταία τέτοια »Ημέρα χοιρίς Νικοτίνη»
στο Λος Άντζελες, μάλιστα, οι πέρα
σηκοί είδαν μια γυναίκα, μεταμψιε
σμένη σε τεράστια αρκούδα, να μοι
ράζει παντού ειδικές τσίκλες κατά
του καπνίσματος.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι στα τι
στικές υποδεικνύουν πως. κάθε χρό
νο, σ' ολόκληρη την Αμερική
350.000 άτομα πεθαίνουν από ασθέ
νειες που προκαλει το υπερβολικό
κάπνισμα
• Οι Βιβλιοθήκες είναι στον τόπο
μας λιγοστές. Σημειώστε ανάμεσα
τους κι a n τή το» Ι.Κ.Α. που ανανεω
μένη είναι στη διάθεση οποιοσδήποτε
μελετητή, ερευνητή, νομικού, κοινω
νιολόγου, γιατρού, σπουδαστή, συν
δικαλιστή κλπ. που ενόιαφέρεται γιυ
την κοινωνική ασφάλιση. Η βιβλιο
θήκη περιέχει 8.000 τόμους βιβλίων
και περιοδικών, στεγάζεται στην οδό
Μενάνδρου 42 (5ος όροφος) στην
Αθήνα.
• Ξέρετε πσιό είναι το τελευταίο
παγκόσμιο ρεκόρ; Πέντε μέρες αχε
όόν! Για την ακρίβεια: ! 19 ώρες και
12 λεπτά, στόμα με στόμα, χοιρίς ôiu
κοπή! Το απίθανο αυτό πραγματο
ποιήθηκε στην Πραιτώρια της Νό
πας Αφρικής, από τον Μπίλλυ βαν
ντερ Βεστχούιζεν και τη φίλη του
Ίνγκε Οντεντααλ, Οι δυο παγκό
σμιοι πρωταθλητές του φιλ.ιού πήραν
σαν έπαθλο για ίο κατόρθωμά τους
60(ι δολλάρια. Ιτ ο «αγώνισμα» πή
ραν μέρος για να διαφημίσουν «Η
ελίτ των νέων», που έχει ιιρχίσει
εκστρατεία κατά των ναρκωτικών.
• Οι ιδιοκτήτες ενός κινηματογρά
Φου του Ια ιν Λιούις εγκατέστησαν
ένα αυτόματο πλυντήριο, που πλένει
στεγνώνει και σιδερώνει τα ρούχα
που του εμπιστεύονται οι θεατές και
τους τα παραδίδει στο τέλος της
παράστασης. Παρατηρήθηκε λοιπόν
ότι οι γυναίκες, που καταφεύγουν
σης υπηρεσίες αυτού του πλύντη
ρίου υπηρετούν κατά πολύ τους άν
τρες. Μεταξύ άλλων εμπιστεύονται σ
αυτό το πλυντήριο διάφορα εσώρου
χα: κομπιναιζόν, σουτιέν και μερικά
άλ,λα, που δεν μπορούν να ειπωθούν
με το όνομά τους. Άλλες αντίθετα δί
νουν yiu πλύσιμο τα φορέματα και
τις κάλτσες τους και παρακολουθούν
την παράσταση με τα κομπιναιζόν.
Το πλυντήριο έργάζεται δωρεάν γιυ
τους πελάτες του κινηματογράφου,
που όπως θα καταλάβατε κάνει χρυ
σές δουλειές.

ίου 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι 6ρχ. 6U.CKXH. Η
κατακύρωσις γενήσΣίαι D-ς ιον προσφέ
ρο^τα την μεγαλυτέραν τιμήν τελχυταίον
πλειοδότην την !2ην ώρτίν της μεσημ
βρώς της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλχιστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νο τρεις φοράς πρόσκληαις προς πλειοδο
αίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηρκισμσύ υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλ«ο«5ότου χρηματικός εχγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεούται να κυτίΐβαλει ος τον
επί του πλειστηριπσμαυ υπάλληλον ra
εκπ?χιστηρίασμα tic μετρητά η να καταθέ
σει τούτο αμελήτί εις το Λημόσιον
Ταμσον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκόμιζαν και το σχετικόν
γραμμάτιον π ς τον κπί τυυ πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενκργηθήσι.ιαι
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν κισπροχθ*« παρ' αυτού
αναγκαστικές κο» δια πρόσωπικής του
κραΤήσειρς, Εις περίπηυσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπευδων Οέ)^ι συμψηψίοπ το εκπλειστημία
σμα εις την αππίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και rou επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνοι,ντιν toy
τελευταίον πλειοδότην, Το φερέγγυο» ή
μη των πλαοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθε.ν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγορασταί της πλι:ιστηρια
σθησομενης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλεΐαδοτήσωσιν κατά την

Στις 7 Νοεμβρίου ο Λένιν οδήγησε στο
Πέτρογκραντ τους μπολσεβίκους εναν
τίον του Κ,ερένοκυ. Σαν σήμερα, επίσης
το:
1185 Ο στρατηγό; του Βυζαντίου Αλ
Βρανιΐς κατατροπώνει τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στον Στρυ
μόνα. Οι τελευταίοι μετά την κατά
ληψη του Δυραρχίου και της
θεσ/νίκης, βαδίζουν πια εναντίον
της Κωνσταντινουπόλεως.
1659 ΣυνήψΟα η ειρήνη των ΓΙηρυναίων
μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας.
1733 Η Γαλλία και η Ισπανία υπέγραψαν
τη συνθήκη του Εσκοριάλ, και
συνήψαν συμμαχώ κατά της
Αγγλίας,
1905 ΦσνείιΟηκε ο αρχηγός αντάρτικού
σιαμαίος κατά τον Μακεόονικό
αγώνα, ιινθ/γός Μαρίνος Λυμπερό-

πουλσς.
1912 0 Ελληνικός στρατός, ύστερα από
σκληρές μάχες, απελευθερώνει την
Φλώρινα από τους Τούρκους.
1956 Η Αγγλία και η Γαλλία διέταξαν
την κατάπαυση του πυράς στην Α ί
γυπτο.
1972 II Λυτική κιιι η Ανατολική Γερμα
νία δήλωσαν ότι ήταν έτοιμες να
ιιποκιιτιιστήσουν επίσημες διπλω
ματικές σχέσεις.
1973 Οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος δήλωσαν
ότι Οα αναλάβουν διπλωματικές
σχέσεις.
1980 Εργατικές ταραχές ξέσπασαν στο
Γκτάνοκ όταν ομάδα από 60 υγειο
νομικούς και εκπαιδευτικούς υπαλ
λήλόυς κατέλαβαν τα γραφεία της
Νομαρχίας της πόλειύς ενώ ταυτό
χρονα οι εργάτες μεταφορών στο
Γκτάνσκ κιιι σε άλλες τέσσερις πό
λεις κήρυξαν στάση εργασίας μιας
ώρας σε ένδειξη συμπαραστάσεως.

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΟΛΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ,Ε,Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο Χ Ε . (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22.223
22.505
125
25.749
24.444
22J33
26.444

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

21199
22.200
22.314
41.353

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

23.6U
23.364
23.376
100
121
199

εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν,
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΩΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
Αριθμός 4142
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤί2Ν
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Λημήτριος Θεο
λόγου Τσορμπαιζίδης ως επί της εκτελέ
σεως τοιούτος. δηλοποιώ όη την (14ην)
δέκα την Τετάρτην του μηνός Νοεμβρίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
«·*ρος 10ης π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής εν
Βερπία και εις τηναι'Αουσαν το>ν συνέδριά
σπαν του Π[Η·)τοδικείου Βέροιας ως συνή
Οη τόπον των π?^ιστηριασμών ενώπιον
του Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλια
νοΰ Ελ.ευθι ριάόη ως επί του πλειστηρια
σμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου
Γ.νιί)Λΐον του νομίμου αναπληροπού του.
τη επισπεύοί;ΐ του δανειστού Ευαγγέλου
Υγροπούλου κατοίκου Βέροιας δικαιουμέ
νου /»αμβάνειν παρα του οφειλέτου του
Ανδρέα Φούρκα κατοίκου Βέροιας το επι
τιισπόμενον ποοόν ηυν όραχμών 68.280.
νομιμοιόκως μέχρις εξοφλήοεως, πλέον
παρα^ελίας εκτεΛέσεως εκ δραχμών
2000 ναι πάντα τα λοιπό έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ*

Μιά μυρωδιά προδίδει
τον φόβο των ζώων...
f ■
' Εχει παρατηρηθεί στο βασίλειο των ζώων ότι. όλα τπ θηλυκά ί0" .^
χει να έχουν μαζί τους μικρά, μόλις αντΰ.ηφθούν την τροπένγιπτί
κινδύνου και εφόσον θα τους δοθεί ο απαιτούμενο: χρόνος, φΓ*οντ · 1
κρύψουν τα μικρά τους σε κάποιο σημείο που θα νομίσουν «σφαλίζί®
πιν φεύγουν όσο πιό γρήγορα μπορούν για να σωθούν οι 'όάΐ· , ^ ί
Η ενέργεια αυτή δεν είναι αποτέλεσμα φόβου, απλώς, και ί'ΐαίγ^.
απαλλαγούν από το βάρος των μικρών που αναμφίβολα θα εδυσκάώ^'
γνιΜ *
Φυγή τους. Είναι κάτι που υπαγορεύεται από την πείρα και την 1
μητέρα ξέρει πολύ καλά ότι, επειδή είναι φοβισμένη, αναδίδΟ 0*“
της μιά ειδική μυρωδιά που οπωσδήποτε θα γίνει αντιληπτή από το
εκπροσωπεί τον κίνσυνο και που πλησιάζει. Με την μυρωδιά του τ
χυμένη στον αέρα όσο καλά κι αν καταφέρνει να κρυφθεί απο τα
εχθρού, θα είναι αδύνατο να κρυφθεί από τον όσφρησή του. Με ι**0 .¡„
να παρασύρει στον θάνατο και τα μικρά της, που θα έχει κρατήσει
^
Έτσι, κάνοντας αυτό που κάνει, δηλαδή κρύβοντας τα μικρά Ν'ΠΙ·?^ίΜ
όσο πιό γρήγορα μπορεί, έχει ελπίδες να σωθεί και η ίδια και
ότι θα
Επειδή τα μικρά ςωα.
ζώα. ο··"'»
όπως ·· ¡,.λ
τητα οτι
υα σώσει και τα μικρά της. ππειοη
παιόιά δεν καταλ,αβαίνουν τον κίνδυνο και δεν αισθάνονται φόβο.
αισθάνονπαι φόβο, δεν αναδίδουν την χαρακτηριστική μυρωδιά το'1
Και αποτέλεσμα είναι ότι δεν γίνονται αντιληπτά από την ó.n?Plífl
εχθρού.
1>0υ·
Εξ άλλου, η απομάκρυνσις της μητέρας και στην ίδια δίνει
ρίας. χάρις στην φυγή, αλλά και τα μικρά προφυλάσσει από πιθανή ι,
κάλυψη
φόβου
μητέρας των
— τ , εξ
- τ αιτίας
------» της
-re μυρωδιάς του υ
“ » " “ της
.·ΐΐ Η·ι.γ»"ν
...
ta'"·
Αποτελεί, λοιπόν, γεγονός ότι ο φόβος προκαλώντας. πιθανυα ■ t
,ΓΛ
,Ρ
r
fi-Yftínn.ην
ít.nv
nh».,„n..ñ
.
.
.
ϋ^λΐι1'1®
3Β
σμενες εκκρισεις σε εναν οργανισμό, έχει ως συνέπεια, μεταςο
έκχυση κάποιας ουσίας η οποία μυρίζει με μιά χαρακτηριστική ώ'1
μυρωδιά αυτή δεν γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους τα>ν τ>πο|ά»,'^ (,
έχει εκφυλ.ισθεί προ πολλού. Αλλ.ά για τα ζώα. όλ.α τα ζώα. αποτελεί
σημείο φόβου. Και αναλ-όγως του είδους τους, τα ζώα αντιδρούν <ι*Ί
διά αυτήν.

.

Αν λ,όγου χάριν. πρόκειται για σαρκοβόρα αρπακτικά η μυρά’ό’11 ^
βου τα οδηγεί στο θύμα τους ασφαλέστερα από ο π οιονδήπα τε α^ ' ^1
Αν πρόκειται για αγρίμια που έχουν δυσπιστία και φόβο προς τον ω * ρ
μυρωδιά του φόβου τους μπορεί να τα αποθρασύνει και να τα οιθΠ''
τεθούν εναντίον του πράγμα που δεν θα έκαναν σε διαφορετική
Αντίθετα, η έλλειψις αυτής της μυρωδιάς, όπως είδαμε, κρύβΐ1! ! ^
ένα ζυιο από τον εχθρό του και μπορεί να επιβάλει απόλ.υτα έναν
ένα θηρίο, έστω και αν ο άνθρωπος δεν δείχνει να είναι εφοδιασμένος“
να είδος όπλ,ου.
,,»<7
Εχει παρατηρηθεί πολλχς Φορές από κυνηγούς ότι οι σκύλοι tooft ,
.. βασίζονται
η ·ν . .. στην
___ οςυτάτη
.. . _____
,______ για
__ την πνάΚΐΙΛ1
κυρίως
τους όσφρηση
ανβ*·1 .¿.¿,(νι
λ ·. __
__ —____ γδίπλα
■ _ __ζ
'
θηράματος, μπορεί να περάσουν
από _______/Μ
το σημείο *οΙΟ
στοΐ;ΐν'ί
οποίο
ότι κρύβεται ένα ζώο, χωρίς να αντιλ.ηφθούν την παρουσία «*'■
Αυτό συμβαίνει, όμως, μόνο οσάκις το ζώο είναι μικρής
δή δεν έχει συναίσθηση του κινδύνου, δεν αισθάνεται φόβο και <>ι"
εκκρίνει την ουσία εξ αιτίας της οποίας αναδίδεται η μυρωδιά τ
Στην ύπαρξη ή στην έλλειψη της μυρωδιάς τουψόβου επίσης
ικανότη; μερικών ανθρώπων να επιβάλλ.ονται στα άγρια ζώα και ^
“
θούν το επάγγελ.μα του θηριοδαμαστού. Είναι πράγματι, γεγον ^ „α
1
θηριοδαμαστής πρέπει απαραιτήτως να μην αισθάνεται κανένα Φόβ«
.
ζωαγιε τα οποία θα εργασθεί. Διαφορετικά ο φόβος του γίνεται ΜΗ■' .Ζρ
»_
_ . από τα θηρία____—
:α .........______
Α... Χ.^,,,νιιό.
λ.ηπτό;
που του____
επιτίθενται
χωρίς κανένα
δισταγμό·^■'»» .,
τεριστατικά επιθέσεως θηρίων εναντίον του θηριοδαμαστού τους
ως την ημέρα εκείνη υπήκουαν τυφλά, εξηγούνται από την ύ π ά ί Γ ^ η,,
δοτικής μυρωδιάς του φόβου. Συνήθως, οι αιφνιδιαστικές και τι·
σδόκητες αυτές επιθέσεις συμβαίνουν σε ημέρες ή σε 7τεριόο°% ^¡1
οποίο; τα θηρία είναι για κάποιο λόγο ανήσυχα και εκνευρισμένα. '« Α
σμός των θηρίων, όμως, κάνα τον θηριοδαμαστή υποσυνείδητα ν0
ό π ο κίνδυνος που διατρέχει είναι μεγαλύτερος εκείνη την ημέρα κ »ό
συνειδητή εκείνη εντύπωσίς του δημιουργεί κάποιον^ φόβο την■«ιτ^ΐ.
εισόδου στο κλουβί. Ο Φόβος εκείνος, έστω και μικρός, φθάνει Υ'η
λύσει την χαρακτηριστική μυρωδιά στον αέρα. Και τα εκνευρκθ1 ,ι-·’
δεν περιμένουν παρά κάτι τέτοιο για να δώσουν κάποια διέξοδο
τους. Μόλις αισθανθούν την μυρωδιά του φόβου, καταλαβαίνουν
κ(Μ
ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο κλουβί τους φοβάται, έστω
υπάρχει καμιά αλλαγή στην συμπεριφορά του. Και του επιτιθ^'
Ακόμη και στους σκύλους η μυρωδιά του φόβου έχει την ' ό, ϋ “
Υπάρχουν, όπως ξέρουμε, άΐ'θρωποι που έχουν κάποια περίεργα
στους σκύλαυς. ακόμη και στους πιό ά γριο...

A

Είναι οι άνθρωποι που όεν φοβούνται ίυ. ζώα και που μπορουν: Tl
*
ιίπο'Λ#
επιβληθούν με μόνη την παρουσία τους. Αντιθέτως. άλλοι άνθρω^ά
μονίμως θύματα επιθέσεως των σκύλων, μικρών και μεγάλων. Μ 3^ .,,,
βαίνει επειδή εξ ενστίκτου φοβούνται τους σκύλους και όεν ί1^
καταπνίξουν τον φόβο τους. Αλλά η μυρωδιά του φόβου τους ™

VIDEO aus ΒΕΡΟΙ»!
ΤΗ Λ ΕΟ Π ΤΙΚ Ε Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΑ V ID EO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Ε κ π α ιδ ε υ τ ε ίς σ τη ν Ε λ λ η νικ ή ΤηλεΔρ**^ ^
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 37 - ΤΗΛ. 28.077 -

Συνέχεια στην 3η

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γνωστοκοιει «την πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής «ερτόδο
το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 «> πρωϊ σερβίροντας:

ς ο υ β λ α κ ι -ς ο υ τ ζ ο υ κ α κ ι

(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΚΑΤ
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Γ -Ε Π ΙΒ Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε ^

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝθ^
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

G

r en
m
y

Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ TEA ΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σ ε τ ρ ε ις μ ή ν ε ς
ΓΙΛΙΚΛ ΤΜΗΜΑΤΑ

Κάθε
Κυριακή

LIO I .L.O.I .

ΙΜίΙΣΟ0ΟΑΕΩ^^ΉΑ^277^Ερ0ΪΑΜ(ΠΑΝί^Π^ΌΦΡΟΗΗΓΤΗΡΙ^πΐ^Ϊ!

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ H ΛΥΣΗ!
Η συμκύση του κόστους από το στάδιο τής A
μι σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικό κ«1
χώρους; μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα κα»
συνεργεία.
^
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ:
¿β1
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ. ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡίΚπ^Ι
ΛΑ
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) h
110.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΤ: (0331) 62.333*1-1
01 Μ ΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ Μ *
ΣΑΣ

jtupm ioi 7 Ν οεμβρίου 1982

'ΛΑΟΣ»

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3η

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Αριθμός 3987
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ'
ΠΛΕΙΓΤΗΡ1Α1ΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
~ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΟΦΑΔΕΣ

~|

Πορεία μέχρι
το Καστρί
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ

. ^ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
'Ρΐτου μας)

(Του ανταπο-

yi 1 ότόχο μόνο τη νίκη, η φετειιΐιι *"**»?* Αλεξάνδρεια «γωνίζεΙ0| ^ ''.ο α οτους Σοφάδες Καρόίt,. -* 4e Π' ν t07UKÔ ομάδα. Η ομάδα
ολΛ ι ^ ' ’δρείας που ετοιμάστηκε
‘Tvu ί ?ΡΙ’ Γτ|ν Ψόομάόιι πολύ καλά,
^ώενπται να σημειώσει νίκη, που
έιιγ1?!,
Γ1:,κι:φαλής στο βαθμοΙΚο ιρνακα από τη δεύτερη αγωνι
^ u¿í'u κιόλας Αν κερδηθεί το
|J.
παιχνίδι - που είναι και το
..
ακολουθεί για την ομάδα
7Dq!Î°^T';' ,t0’' θετά ενη εύκολο πρό6ι1ι.Ι.1,Ια' 71011 μποΡει ν,ι της δώσει μια
“°Ρά δάθμιον από η ς πρώτες αγη>-

4 0 .0 0 0 ε ισ ι τ ή ρ ια
γ ια τ ο ν α γ ώ ν α
Ε λ λ ά δ ο ς - Α γ γ λ ία ς
Λα« λ <α ,_,ει
toy * . !τ^ν ΗΠΟ ανακοινώθηκε ότι για
ΑγΥλ?^ Χ<ον ί ®ν,<ό*ν ομάδων Ελλάδος
nry. ç f 1^*
Β« γίνει οτις 17 Νοεμβρίου
niQ ,f5/νίκτη, (κδόΦηκταν 40.000 ειοιτή• Λ » ®
και 400 finavuœv ta
'lit- . ® κυκλοφορήσουν 4» περίπου
Ml η Ι1'° ,ττ' ν έναρξη του αγώνος.
¿¡ο “-ληνική ποδοσφαιρική ομοσπον
Ί,IV
Ι7Ιν αίτηση μεταγραφής
του Κύπριου ποδοσφαιρι
«Το,ί
» ^ “Voupyui.
Ut,e , "1* ΕΓΙΟ τιμωρήθηκαν με απο
(ΟλοI,11 ·! Ι,γων1°τικ( 0ν ο Οικονόμου
Βόλου) και μιας αγωνιστι
κέ·; ' °υργούλης (Ατρόμητου Αθηνών).
«Hij¡ !|' οι1^1δής (Αιγάλεω) και Πιαυιδό

^ *·Ναούοης.)_

Μικ ρέ ς
α γγελ ίες

νισττκές μέρες. Οι παίκτες της Αλε
ξάνδρειάς, που το γνωρίζουν αυτό,
είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν
όλα, ούτως ώστε να σημειώσουν νί
κη. Ο κ. Κεράμιδάς μετά την προπό
νηση της Παρασκευής επέλεξε δέκα
οκτώ παίκτες για την αποστολή των
Σοφάδων. Οι παίκτες είναι οι Νταλακούδης. Κορώνας, Γ. και Η. Ιάσωνίδης, Αλβανός, Δημτσούδης, Κ,υριακίδης. Τσιβούλας. Μέκκας. Συναχεί
ρης. Σιτοάνης, Μυλωνάς, Κούντζας,
Ζαρογιάννης. Λέκκας, Δαλαμπόρα
ς,Καρδάκος. Από ότι πληροφορηΟήκαμε η Αλεξάνδρεια, εκτός απροό
πτου Θα αρχίσει με την κάτωθι ενδε
κάδα. Νταλακούδης, Γ. Ιασωνίδης,
Δημτσούδης, Κυριακίδης, Αλβανός,
Μέκκας,
Τστβούλας.
Κούντζας,
Ζαρογιόννης, Συναχείρης και Λέκκας.
Θα παίξει δηλαδή με σύστημα
4 4-2. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παί
κτες πήραν μετά την προπόνηση της
Παρασκευής από 4.000 έναντι του
πριμ, για τέσσερεις αγώνες.
Την ομάδα της Αλεξάνδρειάς θα
συνοδεύσουν κιιι πολλοί φίλαθλοι, οι
οποίοι θα μεταβούν με πούλμαν που
βάζει δωοεάν η διοίκηση του ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια.
Διαιτητής του αγώνα είναι ο κ,
Στογιαννίδης, με επόπτες τους κ.κ.
Δίσκο και Σαβίδη, άπαντες του συν
δέσμου Πέλλης.
• Την προσεχή Τετάρτη εξ άλ
λου η Αλεξάνδρεια αγωνίζεται πάλι
εκτός έδρας. Παίζει στην ΚρύαΒρύση Καρδίτσας με την τοπική Ασπίδα.
Μετά ακολουθούν τρία συνεχή παι
χνίδια μέσα στην Αλεξάνδρεια, με

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
Εκπαιδευτικός με ανάλογα προσόντα για να αναλάβει τη διεύθυνίου Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου (Σ. Μαυρομάτη - Τααλέρα)
"«Ροίας, Πληρ. τηλ. 24.835.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
. 1**0 τ.μ. καινούργιο στην περιοχή Πλατείας Ωρολογίου. Πληροφο"*? οτο τηλέφωνο 28430 κ. Βράνα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
*ωλήα*α>ς αυτοκινήτων και ανταλλακτικών ΤΟΥΟΤΑ στη γωνία
Τ η ν * 6* ’ Βίνιζέλου. Διατίθενται και τα γνήσια ανταλλακτικά
’ ΟΊ"Α. Πληροφ. τηλ 23.303 και 26.818 Βέβαια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
«ργοοΟβ σ ι αντιπροσωπεία, αυτοκινήτων. ΓνώΛυκείου. Πληροφορίες τηλ. 27187 Βέροια.

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Πτυχιουχος Αγγλικής Φιλολογίας παμαόίόει μαθήματα σε αρχα
^οας ια ι προχωρημένους. Πληρ. τπλ. 62135.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βάρκα 7 μέτρων ξύλινη με οπυράγιο και καμπίνα. Μηχανή μερ
οεντες 45 ίππων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τη λ
*3204 24850 Αλεξάνδρεια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήμα a jo χωριό Τρίλοφος με 100 μέτρα πρόσοψη επί-της λαυφο
Puu θρέμματα 5600 Βρχ. 280.000 το στρέμμα τη λ (OU 3614987.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ή ανταλάσσω με διαμέρισμα στη Βέροια παραλιακό ελαιώνα
ν , θέτρα από την θάλασσα, εκτάσεως 2.5 στρεμ, στον Αγ. Μάμα
.
·κ,4ικής. Πληροφορίες απογευματινές ώρες τη λ 21897 Βέροια.

Ρήγα Φεραίο, Μακεδονικό Σιατίστης,
και Μαγνησιακό Βόλου.
• Την Τρίτη μεταβαίνει στην
Αθήνα για θέματα του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια. Ο γεν. αρχηγός, κ. Αναστάσιος
Τσιάρτας. Ο κ. Τσιάρτας θ συναντη
θεί και με τους υφυπουργό αθλητι
σμού και Νέας Γενιάς κ. Κώστα
Λαλιώτη και Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Κίμωνα Κου?,ούρη
•
Με γρήγορο ρυθμό εξαν
τλούνται τα λαχεία του ΑΜΣ Αλε
ξάνδρεια, που ο τυχερός θα πάρει ένα
αυτοκίνητο ΦΙΑΤ 127 ΑΜΙΚΟ. Η
λήρωση θα γίνει ως γνωστόν στις 6
Δεκεμβρίου με το λαϊκό λαχείο.
•
Επίσης οι φίλαθλοι προμη
θεύονται και τα διαρκή εισιτήρια του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, που καλύπτουν
τους αγώνες κυπέλλου και πρωτα
θλήματος, μέσα στο εθνικό στάδιο
της πόλης μας.
• ‘ Αρχισε να λειτουργεί και μάλι
στα με καλή κίνηση το αναψυκτήριο
των ποδοσφαιριστών της Αλεξάν
δρειάς Γιώργου και Ηλία Ιασωνίδη,
που βρίσκεται δίπλα από την καφετε
ρία ΜΑΝΘΟΣ.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρείται βέβαιο, όττ την προσ
εχή εβδομάδα αναμένονται εντυπω
σιακές εξελίξεις στο χώρο του στί
βου.

Φιλοδοξεί νο περάσει
πάνω σε σχοινί
τον Νιαγάρα

αριθμ. 424/1982 διαταγής πληρωμής son
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
της σχετικής προς τον άνω οφειλέτην κοι
νοποιηΟείσης επιταγής προς πληρωμήν
ως τούτο δείκνυται εκ της υπ" αριθμ.
1986/30-8-1982 εκθέσεώς επιδόσεαις του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Παναγιώτη Κουπίδη εκτί
θενται εις δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά τουαναιτέρω οφειλέτου κοτασχεθέντο δυνάμει της
υπ αριθμόν 4132/2-8-1982 κατασχετη
ρίου εκθέσεώς μου, Ητοι; Είκοσι (20)
πολύφωτα
(πολυέλαιοι)
κρυστάλινοι
καλής ποιότητας καινουργής εκτιμηθείς
έκαστος αντί δραχμάς 10.000, συνολικώς
δε δραχμάς διακοσίας χιλιάδας (200.000).
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειοτηριασμσύ θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της νενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέpovru την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκυς τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Αμα τη κατακύρωσα ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις τυ Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δω προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωαιν μη εμφανί
σειυς τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δω!' θέλει συμφηφίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνοιισιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτδιν είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλεισιηρωσμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγορασταί της πλειατηρωσθησομένης ως όνοι περιουσίας, όπως
πρυσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
AHM. ΓΣΟΡΜΠΑΤΖΙΑΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ο

Κουλούρη. επειόή προχώρησε στη
διάλυση της εθνικής ομάδας στίβου
και αρνήθηκε όπως υποστηρίζει - να
τον δεχθεί σε συνεργασία
Στο μεταξύ η τεχνική επιτροπή
του ΣΕΓΑΣ αποδέχθηκε τις απόψεις
της Γ.Γ Αθλητισμού για την τοποθέ
τηση σε νέες βάσεις του κλασικού
αθλητισμού, σύμφωνα με τις οποίες:
• Διαλύεται η εθνική ομάδα και
οι αθλητές επιστρέφουν στους συλ
λόγους τους.
• Δημιουργείται πυρήνας 30
περίπου αθλητών, οι οποίοι θα προε
τοιμάζονιαι στις ολυμπιακές εγκατα
στάσεις. Ανάμεσά τους εκτός από τις
δύο πρωταθλήτριες του ακοντισμοί',
τη Σακοράφα και τη Βερούλη, θα εί
ναι: υ Δημήτρης Μίχας, ο Δημήτρης
Δεληφώτης, Ο Κοσμάς Στράτος, ο
Μιχάλης Κούσης, ο Χρήστος Παπαχρήστος. ο Γιώργος Βαμβακάς και
άλλοι.
• Συγκροτείται 3μελής επιτροπή
προπονητών, στην οποία πιθανότατα
θα μέτέχουν οι κ.κ. Χειμωνίδης,
Σακελλαράκης και Γεωργόπουλος.
• Τοποθετούνται
προπονητές
στίβου σε κάθε πρωτεύουσα νομού με
κύριο έργο τους την ανακάλυψη και
την αξιοποίηση των ταλέντων, που
υπάρχουν στην επαρχία.

Συνέχεια από την 2η

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής' σας

ο ο

Πορεία στους κεντρικούς δρό
μους της Αθήνας, με κατάληξη την
πρωθυπουργική
κατοικία,
στο
Καστρί. προγραμμάτισε για την επό
μενη εβδομάδα και σε ημερομηνία,
που θα ορισθει τις προσεχείς μέρες ο Σύνδεσμος Ελλήνων Πρωταθλη
τών (ΣΕΠ).
Με τον τρόπο αυτό επισημοποιή
θηκε και η διάσταση απόψεων της
ηγεσίας του συνδικαλιστικού οργά
νου των αθλητών μι; την Γ.Γ. Αθλη
τισμού, η οποίο άρχισε από την στιγ
μή που η αθλητική ηγεσία προώθησε
σχέδιο αναμόρφωσης του στίβου,
προς το οποίο διαφωνεί ανοιχτά.
Η απόφαση για την πραγματο
ποίηση της πορείας πάρθηκε ομόφω
να απ' τους πρωταθλητές, που παρα
βρέθηκαν στην προχθεσινή η γενική
συνέλευση του σταδίου Καραίσκάκη.
Ό μως, η διοίκηση του ΣΕΠ δεν
κατάφερε νο εξασφαλίσει τη συγκα
τάθεση αθλητριών κιιι αθλητών σαν
τη Σοφία Σακοράφα, την Ά ννα
Βερούλη. το Δημήτρη Μίχα και τον
Αρσένη Τσιμίνο.
Παράλληλα ο σύλλογος προπο
νητών του στίβου απέφυγε να πάρει
ανοιχτά θέση υπέρ της επιλογής
αυτής των αθλητών, παρ ότι οι
τελευταίοι τους κάλεσαν σε συμπαρά
σταση, μιιζί «όλους όσοι πονούν τον
αθλητισμό και βλέπουν, πώς οδηγεί
ται στην εξαθλίωση».
' Οπως είναι γνωστό ο ΣΕΠ κατη
γορεί τον Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Κ.

ΓΛΜΩΝ-ΒΑΙΓΠΣΕΩΝ

Μπορεί τυ Ανω Ζερβοχώρι να
μην έχει μεγάλες περγαμηνές στον
αθλητισμό του Νομού μας, αλλά
μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει
έναν από τους τολμηρότερους άνόρες.
Πρόκειται για τον Μιλτιάδη Δαβίδη που μέχρι στιγμής, στην καριέρα
του επάνω στο τεντωμένο σχοινί (εί
ναι ακροβάτης), έχει περάσει τον

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με «
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/1982, όττ:
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ1ΔΗΣ
του Μιχάλη και της Παρασκευής το
γένος Παπαδοπούλου,επαγγέλματος
μουσικού, γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια και η ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΛΑ
του Ιωάννη και της Βασιλικής το γέ
νος Πιιπαγεωργοπούλου, επαγγέλμα
τος ιό. υπαλλήλου, γεννήθηκε στα
Ριζώματα και κατοικεί στη Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν με θρη
σκευτικό γάμο στην εκκλησία Αγ.
Γεωργίου Βέροιας.
Ο ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ταυ
Αργυρίου και της Ελένης το γένος
Καρκάνη γεννήθηκε στον Τρίλοφο
Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροιυ
επαγγέλματος υπάλληλος ΔΕΗ και η
π α π α δ ρ ω ν η ε λ ι ς ς α β ε τ του
Αντωνίου και της Χαρίκλευις το γέ
νος Σκράπυρη γεννήθηκε και κατοι
κεί στη Βέροια επαγγέλματος οικιακά
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ.
Αντωνίου Βέροιας.

Ισθμό της Κορίνθου. τον Ισθμό του
Ευρίπου και τον καταρράκτη της
Εδέσσης αποσπώντας έτσι τον θαυ
μασμό του Πανελληνίου.
Ο Δαβίδης τώρα πλέον έχει βάλει
σαν σκοπό vu περάσει επάνω στο
σχοινί του τους καταρράκτες του
Νιαγάρα!! κάτι που πιστεύει ότι θα
επιχειρήσει και θα πετύχει μέσα στο
νέο έτος.
Ένιι όμως παράπονο που έχει είναι
ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα οργα
νωμένο τσίρκο, ενώ υπάρχουν μεγά
λοι ακροβάτες, που δεν αξιοποιούνιαι. Έτσι οι Ελληνες αναγκάζονται
vu προσφέρουν τις υπηρεσίες τους n t
μεγάλα ακροβατικά συγκροτήματα
της Ευρώπης, ενω πς ικανότητες
τους θα μπορούσαννα π ς προσφέ
ρουν σε Ελληνικό ακροβατικό
συγκρότημα, φέρνοντας έτσι στην
χώρα μϋς αρκετό συνάλλαγμα, το
οποίο τώρα στερείται.
Εμείς ευχόμαστε στον Μιλτιάδη
Δαβίδπ να ακουστούν από τους
αρμοδίους τα παράπονα του και καλή
επιτυχία στην προσπάθεια τους
στους καταρράκτες του Νιαγάρα.
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Σήμερα Κυριακή 7 Νοέμβριοι
εφημερεύει ναι διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Μπουλοαίκη Εμμ.
τηλ. 25340
Αύριο Δευτέρα 8 Νοεμβρίου εφη
μερεύει το φαρμακείο:
Μπάλιου Θ. - Ούτα Ε.
τηλ. 29759
Διανυκτερεύει το φαρμακεία:
Μαζαρσκη Δήμου
τηλ 28888

O napa τω Πρωτοοικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Σταύρος Μεοκος.
Κάτοικος Ναοικτης δηλοποιώ ότι την
14ην του μηνάς Νοεμβρίου too 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν κπι σπό 10 π.μ.
μέχρι 12ης μεσημβρινής σ ς το Κοινοτι
κόν Κατοστημο Σταυρού Βέροιας συνήθη
τόπον των πλειστηριασμών και ενώπιον
του εν Βεροία Συμβολαιογράφου Αναστα
σίου Σπυνίόη ως επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κυιλυομένοο τοιι
νομίμου αναπληρωτου του. τη επισπεύσει
του »Οίκου Βιούνσε Εμπορική εταιρία
(ΕΠΕ και Σία) Ντάιχστράσοε II, 2000
Αμβούργον 11. εκτίθεταις εις όημόσιον
αναγκαστικόν πλειστηριαπμόν η κάτωθι
κινητή περιουσία ιης οφειλέτιδος εν
Βεροία εόρευσύσης εταιρίας υπό τηνεπωνυμίαν «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ» νομίνως εκπρο
σωπούμενης. η καωσχεθόσα αναγκσστικώς, δυνάμει και εις εκτέλεσιν του υπ'
αριθμ. 299/1982 πρώτου υπογράψου εκτε
λεστού εκόοθέν υπό του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας, της από 9.111979
εν δεύτερα· πρωτοτυπώ διαιτητική: απο
φάοεως του Διαιτητικού Δικιιστηρίου το»
Εμπορικού Συλλόγου του Χρηματιστη
ρίου too Αμβούργου, κηρυχθείσης εκττ.
λβστής εν Ελλάόι δια της υπ" αριθμ.
110/1982 αποφάσεως tou Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας, και της υπ' αριθμ.
Ι0690Β/Ι8.5.82 εκθέσεώς επιδόααιιςεμοΰ
του ίδιου δικαστικού επιμελητού τοιι
Πρωτοδικείου Βτροίας Σταύρου Μέσκου,
κατοίκου Ναούσης εκ της οποίας προκύ
πτει ότι ακριβές αντίγραφον εξ αποτρά
φου πρώτου εκτελεστού της ανωτέρω
αποφάσειος μετ' επιταγής προς πληρωμήν
εκοινοποιήθη εις την οφειλέτιδιι προς
γνώσιν της και δια τος νομίμους συνέ
πειας (εκ δραχμών διαγράφονται δύο λέ
ξεις) δι ής επετάσσετο η καθ' ής ως άνω
οφειλέτις όπως καταβάλει εις τηντενάγου
σαν διαγράφεται μία λέξις) επισπεύδσυσαν
εμπροθέσμως βάση της επισήμου ημής
του γερμανικού μάρκου κατά την ημέραν
της εξοφλήσεως τα κάτωθι ποσά: Α) Δέ
επιδικασθείσαν απαίτησίν γερμανικά μάρ
κα 5,393.64. Β) Σύνολον τόκων μέχρι της
συντάξεως της επιταγής γερμανικά μάρκα
1423.26, Γ) Δ ί επιδικασθείσαν δικασπκήν δαπάνην γερμανική μάρκα 370 ήτοι
αύνολον γερμανικών μάρκων 7.186,90
και Δ) Λ ί απόγραφον. αντίγραφον. επίδο
αιν και σύνταξιν επιταγής δραχμάς 7.000,
άπαντα δε νομιμοτόκως επί ναμίμω τόκω
υπερημερίας από της επιταγής μέχρις εξο
φλήστως. και περιγραφείσα εις την προς
τούτο
συνταχθείσαν
t-π'
αριθμ.
3986/22.9.1982 κατασχετήριον έκθεοίν
μου. ήτοι: 500 τεμάχιο πλαστικά βαρέλια
σοακευασίας τοματοπολτού χωρητικότη
τος εκάστου 180 λίτρων. Αξίας »κάστου
800 δραχμών, συνολικής αξίας 400.000
δραχμών. Ως πρώτη προσφορο δια την
έναρξιν του πλειατηριααμού θα χρησιμεύ
αεί το ήμισυ της κατά την κατάοχεσιν
γενομένης εκτιμήοεω; ήτσι δρχ. 200.000
ή και το ήμισυ ενός εκάστου βεβαιούνται
δύο παραπομπαί. Ο πλκιστηραισμός θέλει
γίνει ίνα εκ του εκπλειστηριάσματος πλη
ρωθεί ο ανωτέρω επισπεΰδων οίκος τα ως
άνω επιταχθέντα ποσά, τους περαιτέρω
νομίμους τόκους την εντολήν εκτελέσεως
ως κάι τα έξοδα εκτελέσεως και πληστη
ίΐασμού εν γένει μέχρις εντελούς εξοφλήιεοκ. Η κατακύοωσκ θα γίνει εις τον
προσφεροντα την μεγαλυτεραν ττμην
τελευταίον πλειοδότην την 12ην μεσημ
βρινήν ώραν αφού προηγουμένως γίνει
τρεις ψαρές πρόσκλησις προς πλειοδοσίαν
υπό τοιι κηρυκσς κατά παραγγελίαν του
πί του πλαστηριασμού υπαλλήλου. Apu
in κατυκυρωσΓ.ι ο τελευταίος πλειοδότης
υποχρεούται να καταβάλει το εκπλισίηριάσμα εις τον επί του πληατηριασμαύ
υπάλληλον εις μετρητά, αλλιώς εντ.ργηθή
σεται αναπλειστηριασμός κατ' αυτού, τα
έξοδο του οποίου και η τυχόν διαφορά
του εκπλειστηριάσματος προς το αναπλει
στηριασμό. θα είναι εις βάρος του χωρίς
να δυνατοί vu φέρει ουδεμίαν ένοτασιν ή
αντίρρησιν. εισπραχθησόμενα και δια
προσωπικής του κρατήσαος Εις περίπτω
σιν μη εμφανίσα,ις πλειοδότου ο ετισπεύ
6ων θέλει συμψηφίσει το επλειοτηρίασμα
τις την απαίτησίν του τη uitñaet του. Τα
κηρύκεια δικαιιίιματα ως και τα του επί
του πλειστηριασμού τοιαύτα βαρύνουν
τον τελευταίον πλειοδότην. M mkhyyood
χος της ανωτέρω εκπλειστηριαοθησομέ
νης περιουσίας είναι η πνωτέραι οφειλέτις
προς την οποία μπορούν νο απευθύνονται
οι ετηθυμούνττς να «λεισδοτήοουν mu
Ιδούν αυτήν, ο δε μεσεγγυούχος υποχρεοίσαι πιιμψώνιος τω νΟμω όπως το
καταοχεθέντυ μεταφίρο και παραδωοτ.ι
εις τον επί τοιι πλειστηριασμού ιιαάλλη
ijiv όταν νσμιμως του ήθελαν ζητηθεί.
Αντίκλητον δεκτικόν κστα(Ιολήζ ο επι·
σπεύδω ν ώρισεν εμι τον επί της ι.κτελί
σεως δικ επιμελητήν 1 ταύρον Μέοκον.
κάιοικον Νιιούσης
Αντίγραφα του
παρόντος θέλουν κοινοποιηθεί και ι τοίχο
διαγράφεται μια λέξις) δημοσιειιθεί προς
ούς κτιι Πιε ο νόμος ορίζει « 6ε πλετστηριααμος θέλει δημοσιειιθεί κατά τιις σχετι
κάςδιατάξεις τοιι Κ.ΠΔ. Πγένετσεν Ναούση σήμερον την 24 του μηνύς Σί.τττεμ
βρίου του 1982 έτους.
Ο Δηλοποτων
επί της ιιχτελέσεως
Λικοστικός Επιμελητής
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΕΣΚΟΣ
Αριθμός 1435
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοόικεΐω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Δημη
τρίοιι Σολάκογλου, ως m l της εκτελέσεως
ΤΟισύτος, σηλοποιώ ότι την (|4 η ν) 6κκά·
την τετάρτην του μηνός Νοεμβρίου 1982
'"τους, ημέραν Κυριακήν κπι οπό τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία και εις την αίθουσαν των ouvt"
δριάσειαν του Πρωτοδικείου ως συνήθη
ιόπον των πλειοτηριαπμων ενώπιον τοιι
Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Στυλιανού
Ελευθεριάδη ως επί του πλειατιιριασμου

υπάλληλου ή τούτου κωλυόμενου ενω
πτον του νομίμου ιτναπληρωτού τοιι, τη
επισπεύσει της δανειστριας tv Ναούση
εόρευοίκτης Ο Ε υπό την nttovurinv
»ΛΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚ.Η
\φ τ ? |
ΑΝΤΩΝ. ΡΟΥΣΣΟΥ·. νομίμω; εκπρο
σωπούμενης δικαιούμενης λημ βύνη.
παρά του οφειλέτου της Σπύροιι ή Σπυρί
δωνα Φωτιάδη. εργσλά(Ιου κάτοικου
Βέροιας. Πηνελόπης 11 το επιτασσόμευον
,τοσόν των δραχμών 134.7S2, νομίμοτό
κως μέχρις ιξοφλήσοιις, π>Λ’ν παραγγε
>ώτς ικττλάοεαις εκ δραχμών 1500 κσι
πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως κο1
πλεισττιριασμού μέχρι περατος οι-τού,
δυνάμει και προ; nnO jsnv της υπ αριθμ.
494/1982 διαταγής πληρωμής του Μονυ
jlfJ.iiιός Πρωτοδικείου Βέροιας και της
σχιτικής πρι»; τον άνω οφειλτην κοιιγ,
ποιηύεισης επιταγής προς πί.ηρωμην ω;
τούτο δα'κνιιται εκ της υπ α,Ίΐμ
14912/1- 1(λ 1982 ικθέσυως επιδόσπος το.
Δικαστικού Επιμιλ.ητου ton cv Bk»hiiu
Πριιίτοόικών Ιωάννη» Σολάκογλου εκτί
θενται η ς δημύοιον αναγκαστίκόν πλκι
στηριασμόν τα κάτωθι κινπ|τά του ανιιιιι
ρω οφειλέτου κατιιηχεΟτντα Δυνάμει τη ;
υπ' αριθμόν Ι4.ΐ4/Ι3ης Οκτωβρίου 1982
κατασχετηρίου εχθεσεώς μου, Ή τοι: Ένα
(I) κομπροσερ «αερΟΑιιιπεστής», δυνν.
μεω; 175 ίππων, μι: έξι (διεξόδους, νερ
μανικης κατασκευής και προτλΕύοεπκ
των εργοστασίων .[»fcTERS» ττί- ι
0301 R καιρέ νούμερα |U*1
® 1 »|
A*L5 Μ. πετρελαιοκτνηιο. με άλα τα εξαρ
τήμστα κσι παρσεΌλουθήματπ, εν λεν
τουργία ευρισκόμενο, εκπμηθέν.ως συνο
λον, κατά την κατιίσχτσιν αντί δραχμών
90,000.

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλαστηριαομού θέλει χοησιμεύοη η
παρά του νόμου προβλε-πόμι νη τοιαύτη
του 1/2 της νενομένης εκτίμησε«»; των
καηισχΓθέντων ήτοι δρχ. '45.000 Η
ηττπκύρωσις γενήσεται εις τον πρσαφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν ιελευταίον
π)4·.ιί>δύτην την 12ην ώ(«ιν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρος
πλειστηριασμού σφού προηγουμένως γ ί
νει τρτίς φοράς πρόσκλησις προ. πλ,μοΔο
οιαν υπό του κήρυκος τη Εντολή του κπι
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
όικαιούται όπως ζητήοπι και .λάβει παρ
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγνιιή
σεις Αμα τη χατοκυρωσει ο υπι.ρθ:ματι
στής υποχρεούται vu κσταβάλει *ις τον
επί του πλοστηριαομού υπάλληλον το
Εχπλειστηρίαομα ας μιτρηΜ η να «-αταθέ
οει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παροκαταθηκιύ .· wti
Δανείων) προσκομνζιην κπι το σχίηκόν
•/ρσμμότιην εις τον επί πηι πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως τνεργηΟήσηιιι
ανοπλτιοτηριασμάς κοτ αυτού to έξοδα
tou οποίου θέλουν ττοπραχθεΐ παρ αυτού
ανηγκησττκώς
6αι προσωπικής roo
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη ι ,ψιινίπι-ί,ις τελευταίου πλειοδότου ο επισπευ
δων Οελχι συμψηφίοΓΐ to εκπλειστηρία
ημα α ς την unuinioÎv hui. Τα κηρύκτ.ιπ
δικαιώματα ως και ιου επί του πλάστηριααμού υπαλλήλου βαρύνοιισιν túv
ιελευταίον πλειοδότην, Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών οναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριοσμου
υποίλ.ήλον. Καλούνται όθεν οι βυυλόμε
νοι να γίνωσιν ayopautui της πλειστηρια
σθτισομένης ως άνω περιουσίας, όπως
πρσσέλθουν και πληοδοτήσωαιν Kiitii την
εν αρχή του nupóvto; οριζομένην τυικτκτν
και ωριιν.
Ο επι της εκττλέοεως
Δικαστικός Εατμελητης
ΙΠΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΑΟΥ

ΛΑΟΓ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΤατηκΑ φΑλος ΕΧΗ.Ε.)
Ιβροτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
IStocrVr»; ΒκΣόττς

ΑΦΟΙ ΠΑΓΣ1ΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδ4ββης 1)
Yw u K ivik;

φαηοαόιιΦΒαης-ΟΕΕΤίΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΉΚα Σ
(Π. Μεαοολη 4)
Νομικός σομβθ"ΐλος
ΓΑΣΟΣ ΠΑΓΣΙΚα Σ
(Ιηωφρατους 26)
ΓΡΑΦΕΙ Α-ΤΥΠΟΓΡΑΦβΛ
ΜητροκοληΚ 72
Τηλ. 23.137 ».762
ΒΕΡΟΙΑ
ΕΥΝΔΡΟΜΒΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλογών Γ.Π.Σ.
δρχ. 2ΜΚ
Κοινοτήτων
Λ.Ε. ο » ΕΠΕ
δρχ. UXH
ΔιμιωνΟ ρχανιομών
Ε.Γ.Σ. -1 ρααχζω ν
δρχ. 4ΙΚΚ
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα η
όχι δεν mmtpemov-u«.

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩΝ
[• β ρ ε φ

ο κο μ ων

•Ν Η Π ΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν
• ΚΟΙΝ Α ΕΠΌ Υ ΡΓΟΝ
ΤΗΛ;225740· 273211

ΟΕΣΉΙΚΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
PEUGEOT 305 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 305 GL 9ΗΠ
FORD ESCORT GL
FORD ESCORT L
FORD ESCORT Δίθυρα με οροφή

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟY
θωμάς Α- Βύζας
Ββνιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΤΡΥΦΩΝΟΣ 2 - ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

Κ ΕΝΤΡΙΚ Η Σ 259
ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ» 22.568

Απεργία απειλούν
οι ιδιωτ. καθηγητές
ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Απεργιακές κινητοποιήσεις ενδέ
χεται να αποφασίσουν σύντομα ο»
καθηγητές των ιδαοτικών σχολείων,
αν το υπουργείο Παιδείας δεν φροντί
σει να κπαναπροβληφθούν αμέσως
όσοι καθηγητές απολύθηκαν πρόσφα
τα από ιδιωτικά σχολεία, παρά τη
νομοθετικού περιεχομένου πράξη tou
υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με
την οποία «ουδείς ιδιωτικός εκπαι
οκυπκό; απολύεται ως την ψήφιση
νέου νόμου για την ιδιωτική εκπαί
δευση».
Την προειδοποίηση αυτή απηύΘονε προχθές ο Σύλλογος Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών (ΣΙΕΛ) Αθήνας - Πει
ραιά. ο οποίος θα φέρει το Θέρο στη
γενική συνέλευση των μελών του
που Βα γίνα το τπόμενο Σάββατο I 3
Νοέμβριοι.'.
Η αντίδραση αυτή του ΣΙΕΛ
Α θήνας - Πειραιά έρχεται αμέσως
μετά την «αποτυχία» «ου υπουργείου
να περάσει προχθές το βράδυ στη
Βουλή προσθήκη στο νομοσχέδιο για
τους επιθεωρητές με την οποία επικυ
ρωνόταν νομοθετικά η σχετική με
τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πρά
ξη του υπουργικού συμβουλίου. Ο
ΣΙΕΛ επισημαίνει ότι η δέσμευση
πυυ είχε αναλάβα τον Μάιο τυ
υπουργείο για το »ουδείς απολύεται...
κ,λ,α.» δεν εκπληρώθηκε, αφού η
πράξη του υπουργικού συμβουλίου
δεν συνοδεύτηκε με κυρώσεις στους
ιδιοκτήτες ποο απέλυσαν εκπαιδευτι
κούς.
Ζητεί, λοιπόν, ο ΣΙΕΛ οπό το
υπουργείο να επαναφέρει τους απο
λυμένους στυ σχολεία τους, «να
πατάξει τις αυθαιρεσίες των ιδιοκτη
τών» σε ποικίλες περιπτώσεις και επί
σης να εκπληρώσει την υποχρέωσή
του γτα πρόσληψη στο δημόσιο των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών που τα σχοέ-αα τυι,ς έκλεισαν. Διαφορετικό, ο
κλάδο; θα αντιδράσα .πολύ σύντομο
με το γνωστό αγωνιστικό του ήθος» καταλήγει ο ΣΙΕΛ - στις οιΛαιρεσίες
των σχολαρχών και την ανεξήγητη
αδιαφορία των αρμοδίων..
• Τις παρανομίες kui τις uvn
συνδικαλιστικές ενέργειες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης καταγγέλα
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτι
κών (ΟΙΕΛΕ) και ζητά την άμεση
παρέμβαση των υπουργείων Παιδείας
και Εργασίας, ναι να προσαϊτευθούν
ο» συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί που
εργάζονται στην Ένωση.
Η ΟΙΕΛΕ επίσης εκφράζει την
συμπαράστασή της στους απολυμέ
νους Συνδικαλιστές.

ση (ΕΛΤΕΕ) των καθηγητών.
Αναφέρεται αρχικό η ΕΛΤΕΕ
Ηλείας - Ζακύνθου στο πρόβλημα
της αμοιβής των καθηγητών που πή
ραν μέρος στις επιτροπές για τη συλ
λογή των δικαιολογητικών των υπο
ψηφίων για τις ανώτατες σχολές. Οι
καθηγητές αυτοί δεν έχουν πληρωθεί
ακόμα, αν και έχουν περάσει τέσσε
ρεις μήνες από τότε.
Τονίζουν επίσης ότι οι μαθητές
της ΤΕΕ αδικούνται στο θέμα του
ωραρίου διδασκαλίας, γιατί διδά
σκονται 34-32 ώρες, ενώ οι μαθητές
του Γενικού Λυκείου διδάσκονται 30
ώρες τη βδομάδα.
Η ΕΛΤΕΕ Ζακύνθου - Ηλείας
αναφέρεται και στο θέμα των διδακτι
κών βιβλίων, τα οποία καθυστερούν
να σταλούν στυ σχολεία. Η ΕΛΤΕΕ
προτείνει να στέλνονται κατά τη
διάρκεια των θερινών διακοπών με
παραγγελία των σχολικών μονάδων
Επίσης θίγει και το θέμα των ωρομι
σθίων καθηγητών οι οποίοι δεν πλη
ρώνονται όταν δεν διδάσκουν, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται πρό
βλήμα σε σχολικές εκδρομές, συνε
δριάσεις κ.λ.π.
Τέλος οι καθηγητές υπογραμμί
ζουν ότι στις παν/νιες εξετάσεις δεν
πήρε μέρος ως βαθμολογητής κανέ
νας καθηγητής της ΤΕΕ από την
περιφέρεια Ζακύνθου Ηλείας, πράγ
μα το οποίο αποτελεί, όπως αναφέ
ρουν, »υποβιβασμό των εκπαιδευτών
της ΤΕΕ σε καθηγητές Β" κατηγο

ρίας»·

•
Για τη μείωση των ωρών διδα
σκαλίας των εργαστηριακών μαθημά
των στα Τεχνικά Λύκεια και Τεχνικές
Σχολές, διαμαρτύρεται η γενική
συνέλευση της Ένωσης Λειτουργών
ΤΕΕ Καρδίτσας. Η ΕΛΤΕΕ Καρδί
τσας τονίζει ότι τα εργαστηριακά
μαθήματα δεν επαρκούν για να δώ
σουν ανάλογες γνώσεις σε όσους
τουλάχιστον θέλουν να σταδιοδρομή
σουν και ζητούν την άμεση τροπο
ποίηση των προγραμμάτων
ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΙΣΑ.
Π Α ΤΟ ΕΣΑΠ
Έ τοιμο είναι το Προεδρικό Διά
ταγμα που προβλέπει ο νόμος πλαί
σιο των ΑΕΙ για τα σχετικά με τη
συγκρότηση και λειτουργία του Εθνι
κού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας
(ΕΣΑΠ), στο οποίο όπως είναι γνω
στό μετέχουν εκπρόσωποι της κυβερνήσεως. των κομμάτων, των πανεπιστημαικών φορέων και άλλων κοινω
νικών οργανώσεων, με στόχο τη χά
ραξη, σε γενικές γραμμές, της
πορείας που πρέπει να ακολουθήσει η
ανώτερη εκπαίδευση.
Το Π.Δ. για το ΕΣΑΠ υπογράφηκε
από τον αρμόδιο υφυπουργό Παι
δείας κ. Ε. Παπαθεμελή, και βρίσκε
ται ήδη στο Συμβούλιο Επικράτειας.
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε
προχθές ότι η λειτουργία του ΕΣΑΠ
θα αρχίσει αμέσως μετά τη δημοσίευ
ση του Π.Δ. και ότι προχωρεί η
συγκρότηση του Συμβουλίου, με την
υπόδειξη από τους συμμετέχοντες σ'
αυτό φορείς των εκπροσώπων τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Που έχα φθάσα σε ύψος ρεκόρ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει
μιά νέα κοινή στρατηγική για την
μείωση τουαριθμού των ανέργων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που έχει
φθάσει σε ύψος ρεκόρ από την εποχή
του τέλους του πολέμου.
Σε έκθεση προς τις δέκα κυβερνή
σεις της Κοινότητας, εισηγείται τρίπτυχή
πρωτοβουλίας για
την
δημιουργία ενός εκατομμυρίου νέων
εργατών το χρόνο, προς αντιμετώπι
ση του «πλέον ανησυχητικού προ
βλήματος της Ευρώπης».
Επίσημοι δήλωσαν, ότι το σχέδιο,
που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη
επιρροή της εκτελεστικής επιτροπής
στην διαμόρφωση της οικονομικής
πολιτικής, θ« μελετηθεί σε κοινή σύ
νοδο των υπουργών οικονομικών και
εργασίας της Κοινότητας, στις 16
Νοεμβρίου. Το συμπεράσματα τους
θα διαβιβαστούν στους αρχηγούς
τοιν κυβερνήσεων των χωρών της
Κοινότητας που θα συναντηθούν για
την επισκόπηση της οικονομικής
καταστάσεως στην Κοπεγχάγη, στις
αρχές του προσεχούς μήνα.
Το σχέδιο βασίζεται κυρίωςσε μέ
τρα νέας πολιτικής για την προώθη
ση της οικονομικής ανμπτύξεως
παράλληλη με νέους διακανονισμούς
για δημιουργία εργασιών και ειδικά
προγράμματα για την μείωση της
ανεργίας των νέων»
Επίσημοι δήλωσαν, ότι η Γαλλία,
που πρωτοστάτησε στις εκκλήσεις
για συντονισμένη ενέργεια για την

έξοδο της Ευρώπης από την οικονο
μική κάμψη, αναμένεται ότι θα υπο
στήριξα, έντονα την πρωτοβουλία
αυτή. Η έκθεση της επιτροπής προα-

ΠΑΝΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στα προβλήματα των σχολικών
μονάδων Μέσης Τεχνικής Επαγγελ
ματικής Εκπαιόεόσεως της περιοχής
Ζακύνθου - Ηλείας που εν πολλοί;
είναι και γενικά προβλήματα της Μέ
σης ΤΕΕ - αναφέρετΒΐ η τοπική ένω-

βενζινάδικα

Ί

ΚΥΡΙΑΚΗ
_ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τοιράκογλου Γρηγόριος
Μητροαόλυως 2 τηλ. 24507
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλιιων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ AA F i ΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανάσιος
τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
Ηλώόης Χρηστός
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Παπαγκιννούλης Θεόδωρος
Σ. Σταθμός τη λ 24S82
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 3« τηλ 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Α> Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
Καραμελίόης Παύλος

Η βαοκική αυτονομιστική οργά
νωση ΕΤΑ ιινέλαβε την ευθύνη για
την δολοφονία του διοικητή τη;
μεραρχίας «Μπρουνέτε» στρατηγού
Βικτόρ Αάγκο Ρομάν, που καθώς εί
ναι γνωστό βρήκε τον θάνατο από
τους πυροβολισμούς δυο αγνώστων
στο κέντρο της Μαδρίτης, την ώρα
που πήγαινε στο γραφείο του. Με
ανώνυμο τηλεφώνημα στην εφημερί
δα των «Βάσκων Ετζίν» ένας άντρας
που μιλούσε τη βασκική γλώσσα δή
λωσε ότι τον στρατηγό δολοφόνησε
ο στρατιωτικός κλάδος της ΕΤΑ.
αλλά δεν έδωσε καμία άλλη πληρο-

Το Λαϊκό Κόμμα του
Ευρωκοινοβούλιου θα
συνέλθει στην Αθήνα
Για πρώτη φορά από την ελληνική
ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το δεύ
τερο μετά το Σοσιαλιστικό στην
ΕΟΚ, θα συνελθεί εν ολομέλεια στην
Αθήνα.
Η σύσκεψη Οα πραγματοποιηθεί
από την Τετάρτη 10 μέχρι την Παρα
σκευή 12 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρεταννία και Οα έχει σαν
αντικείμενο την προετοιμασία του
για την προσεχή Σύνοδο του Ευρω
κοινοβουλίου που θα γίνει στο Στρα
σβούργο, υπό 1$ έως 19 Νοεμβρίου.
Στις συνεδριάσεις θα μετάσχουν
117 Ευρωβουλευτές, από τους
οποίους 42 Γερμανοί, 30 Ιταλοί. 10
Ολλανδοί, 10 Βέλγοι. 9 Γάλλοι. 8
Ελληνες, 4 Ιρλανδοί, 3 Λουξεμβουργιανοί και 1 Δανός.
Οι 8 Ελληνες είναι οι Ευρωβου

λευτές της Ν.Δ. κ.κ. Μπουρνιάς.
Καλλίας, Γεροκωστόπουλος. Γάντι
κος, Παπιιευστρατίου Πρωτοπαπαδά
κης, Καζάζης και Καλογιαννης,
Τις εργασίες της συνελεύσεως θα
χαιρετήσει ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ.
κ. Κων. Παπακωνσταντίνου, ο
οποίος και θα αναφερθεί στην πολιτι
κή κατάσταση στην Ελλάδα.
Εξ άλλου, τα μέλη του Ευρωπαϊ
κού Λαϊκού Κόμματος θα ενήμερο
θούν από τον υφυπουργό Εξωτερι
κών κ. Γρ. Βάρφη. για το θέμα του
μνημονίου της ελληνικής κυβερνήσεως.
Επίσημος προσκεκλημένος του
Ε Λ.Κ. για να παρακολουθήσει τις
συζητήσεις των μελών του είναι και ο
πρόεδρος της Βουλής κ. Ιω. Αλευ
ράς.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΠΗΤΑ
ΓΕΝΝΗΤ1ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ειδικοί ερευνητές πιστεύουν ότι
νίκησαν τον ιό του έρπητα που μετα
δίδεται με το σεξ και προκαλεί πόνο
και σοβαρά ενοχλήματα σε χιλιάδες
ανθρώπους Μια εξάχρονη ερευνά
για νυ βρεθεί αγωγή κατά του έρπητα

Μ Η Π Ω Σ ΤΟ Σ Τ Ο Μ Α Χ Ι ΣΑ Σ
Κ Α Τ Α Σ Τ ΡΕ Φ Ε Ι Τ Α Δ Ο Ν Τ ΙΑ ;
Έ νυς {»δικός επιστήμονας της
Εθνικής Ουαλλικής Ιατρικής Σχολής
διατύπωσε τη θεωρία, ότι το στομάχι
ευθύνεται για πολλές από τις βλάβες
στα δονtui μας Γισ νο στηρίξει τη
θεωρία του αναφέρει πολλά ιστορικά
ασθενών από τα υποία μπορεί κυνείς
να συμπεράνει, ότι η διάβρωση των
όσντιών είναι ένα φαινόμενο πολύ
πιο συνηθισμένο από όσο νομίζουμε.
Σαν πιθανές αιτίες αναφέρει τα πεπτι
κά υγρά, που ανεβαίνουν ως το στύ
μυ. την υπερβολική κατανάλωση
αναψυκτικών του τύπου »κόλα», και
την υπέρμετρη χρηση ξιδιού. Ακόμη
τα εσπεριδοειδή και οι ξινοί χυμοί
μπορεί vu είναι αιτίες της διάβρωσης.
Η παρουσία όλων αυτών των
οξέων σε υπερβολικές δόσεις στο

φορία σχετικά.
Πολιτικοί
παρατηρητές
στη
Μαδρίτη υπογράμμιζαν, άτι με τον
τρόπο αυτό η γνωστή αυτονομιστική
οργάνωση θα θέλει ενδεχομένως να
φέρει την νεα σοσιαλιστική κυβέρνη
ση της χώρας προ »τετελεσμένων
γεγονότων» στα πλαίσια των δια
πραγματεύσεων που πρόκειται να
αρχίσουν για την αυτονομία της χώ
ρας των Βάσκων.
Η κηδεία του στρατηγού έγινε
προχθές στην ισπανική πρωτεύουσα
με κάθε επισημότητα. Παρούσα ήταν
σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία της

στόμα φθείρει Ία δόντια και τα κάνει
λιγότερο ανθεκτικά σε μικροσπασίyuta και άλλες βλάβες. Ακόμη μπο
ρεί να τα κάνει αισθητά μικρότερα
από όσο φυσικά θα ήταν. Σε ιιερικές
περιπτώσεις, που αναφέρει, η φθορά
ήταν τόσο σοβαρή ώστε να μένει
εκτεθειμένος ο ευπαθής πολφός, δηλ
το κέντρο του ζωντανού δοντιού,
όπου βρίσκονται τα αγγεία και το
νεύρο. Ο επιστήμονας συμβουλεύει
τους γιατρούς και οδοντογιατρούς να
έχουν το νού τους γ ϊ αυτό το είδος
βλάβης και ειδικά όταν ot πελάτες
παραπονούνται για συχνοί); εμέτους
και καούρες. Ο κίνδυνος είναι αυξη
μένος στα νέα άτομα, γιατί τα οξέα
φθείρουν πιο εύκολα tu δόντια που
έχουν πρόσφατο υνατείλει παρά σε
πιο προχωρημένη ηλικία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
Νεικ η νεα για να εργαοθεί για τον Λ Α Ο .
Ικ α ν ό τ η τ α , υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α απαραίτητα οτοιχτια.
ΜιπΛοζ ικανοποιητικός
Π λ η ρ . τη λ . 0331/23.137.

γεννητικων οργάνων είχε σαν κατα
ληξη ένα εμβόλιο, που δοκιμάστηκε
με επιτυχία σε περιορισμένη κλίμακα
στη Βρεταννία και που θα γίνει αντι
κείμενο ευρύτερης ελεγχόμενης μελέ
της. Το εμβόλιο είναι έργο μιας ομά
όας επιστημόνων με επικεφαλής τον
Λ(Χι Γκόρντον Σκίννερ του Τμήμα
τος Ιατρικής Μικροβιολογίας oto
Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Η
ομάδα δκιβεβαίωσε ότι στην πρώτη
σειρά δοκιμαστικών εμβυλιασμών οι
μισοί ασθενείς ανάφεραν βελτίωση
της κατάστασής τους ενώ σε όλες
ανεξαίρετα τις περιπτώσεις προληπτι
κής εφαρμογής το εμβόλιο είχε πλή
ρη επιτυχία.
Η ομάδα ερευνών σχεδιάζει να κά
νει ελεγχόμενες δοκιμασίες σε 300
εθελοντές, που στους μισούς θα γίνει
κανονικός εμβολιασμός ενώ στους
άλλους μισούς 0u γίνπ εικονικός
χωρίς δραστικές ουσίες. Το εμβόλιο
έχει παραχδεί από μιυ ποικιλία του
απλού έρπητα, «ου συνήθως συνδέε
ται με τα κρυοπαγήματα, αλλά που
ενίοτε προκαλεί έρπητα γεννητικων
οργάνων kui συγγενεύει στενά με τον
ιό του. Η παραγωγή του εμβολίου
απύ το Πανεπιστήμιο του Μπερμιγχαμ έχει τώρα μεταφερθεί στο Πόρ
τον Ντάουν της νοτιάς Αγγλίας,
όπου βρίσκεται to KÉvtpo Εφαρμο
σμένιον Μικροβιολογικών Ερευνών,
και όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για την παραγωγή του σε μεγιιλύτεΡ*ς "οαότητες. Μόνο στη Βρεταννία
μέσα ο ;ο 1981 tu νεγα ιηττ«γα χρό
νια. Στη διάρκειιι των κρίσεων της
ncütvcujc. «ου παρουσιάζονται 4 μ*
J Φορές ιο χρόνο, ιμφανιζαντπι ση:
>«ννητ*Κά όργανα φλύκταινας μτ
υγρό, που προκαλούν οδυνηρό αί
σθημα καψίματος και ótuv ανοίξουν
σκορπίζουν σπέρματα ιού κατά εκα
τομμύρια,

χώρας που un έδωσε τιμές στο φέρε
τρο το οποίο σκέπαζε η ισπανική
σημαία. Η χήρα tou στρατηγού και
τα οκτώ παιδιά του στάθηκαν σε
προσοχή στην είσοδο του κτιρίου
του γενικού επιτελείου, από όπου
ξεκίνησε η πομπή, την ώρα που ειδι
κό απόσπασμα της «Μπρουνέτε» απέ
διδε τιμές. Ο στρατηγός επρόκειτο να
ταφεί στη Λα Κομούνα.
Σύσσωμος ο ισπανικός «τύπος
καταδίκασε προχθές τη δολοφονία
του στρατηγού. Η εφημερίδα «Ελ
Παις» της Μαδρίτης έγραψε ότι «η
ιστορία δεν πρόκειται vu απαλλάξει
τη σοσιαλιστική κυβέρνηση από το
χρέος του να αντιμετωπίσει το πρό
βλημα της τρομοκρατίας».
Μικροεπεισόδιο σημειώθηκε στη
Γρανάδα. την ώρα που ο Πάπας μετέβαινε με το αλεξίσφαιρο αυτοκίνητό
του σε γειτονικό της πόλης αυτής
μοναστήρι για να προσευχηθεί. Μια
μεταχειρισμένη ταινία τηλετύπου,
που βρέθηκε - άγνωστο για ποιό λόγο
στη μηχανή του αυτοκινήτου του,
πήρε-φωτιά. Ο καπνός και η δυσάρε
στη οσμή ανάγκασαν τον Πάπα να
εγκαιαλείψει το αυτοκίνητο και να
συνεχίσει τη διαδρομή .στο λεωφο
ρείο των επισκόπων που ακολουθού
σε.

Στην Οεάσινκτον
,
ότι το ποσοστό των ανέργωνetiçB'
Πολιτείες έρθασε στο επίπεδο (***
των 42 τελευταίων ετών,
10.4% το υ ερ γατικο ύ δυναμ*1™

Απούσιασε ο Κιριλένκο
ανέτειλε ο Β. Γκρίσιν

Η οργάνωση
Εσκότωσε
τον Ισπανό Στρατηγό
ΤΩΡΑ ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

δοποιει ότι η ανεργία μπορεί να εξα
κολουθήσει να αυξάνεται και σημειώ
νει ότι η κοινοτική εργατική δύναμη
αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο το
χρόνο.

Ο Αντρέι Κιριλένκο, θεωρούμε
νος άλλοτε ως επίδοξος διάδοχος του
προέδρου Μπρέζνιεφ δεν εμφανίστη
κε ούτε προχθές στη μεγάλη δεξίωση
στο Κρεμλίνο, με την ευκαιρία του
εορτασμού της επετείου της Οκτω
βριανής επαναστάοεως, επιβεβαιώ
νοντας έτσι τις φήμες ότι απομακρύν
θηκε από το Π.Γ. του Σοβιετικού
Κ.Κ.
Ο Κιριλένκο ηλικίας 76 ετών,
πιστεύεται ότι έχει αποσυρθεί από
την εξουσία για λόγους υγείας γεγο
νός που μειώνει ακόμη περισσότερο
τον αριθμό των μελών της «παλαιός
Φρουράς» η οποία πλαισιώνει τον κ.
Μπρέζνιεφ στην κορυφή της εξου
σίας.
Προχθές είχε επισημανθεΐ ότι η
Φωτογραφία του Κιριλένκο έλλειπε
από τις γιγαντιαίες αφΐσσες που τοιχοκολλήθηκαν στους δρόμους της
σοβιετικής πρωτεύουσας για τον εορ
ιασμό.
Στην δεξίωση παρέστησαν ο κ.
Μπρέζνιεφ και οκτώ άλλα μέλη του
πολιτικού γραφείου vm να ακούσουν
τον «πανηγυρικό της ημέρας» που
εκφώνησε 0 Βίκτωρ Γκρίσιν, μέλος
του πολιτικού γραφείου.
Ο κ. Γκριέσιν θεωρείται υπό τους
επίδοξους διαδόχους του προέδρου
kui η τελευταία φορά που εκφώνησε
τον λόγοαυτό ήταν το 1971.
Ο Βίκτωρ Γκρίσιν στον λόγο του
διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα ισοφαρί
σει με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις
δαπάνες yiu τις ένοπλες δυνάμεις
ώστε να εξασφαλίσει ότι η Ουάσιγκτον δεν Οα επιτύχει ποτέ την στρα
τιωτική υπεροπλία.
Η δήλωσή του θεωρείται ως η

Ο Κιριλένκο απούσιαζε και χθες αχό ta θεωρεία της σοβιίτικην _
αίας. Και δίχλα στον Σοβιετικό ηγέτη κ. MxpcÇntp εμρανίσέ&ί*0^ .
χθες ο Τοερηένκο. ο δήμαρχος της Μάαχας ΙΙρομύνλοο «τα °
χονργός Τιχόποψ.
σημαντικωτερη πολίτικη ανακοίνω
ση του Κρεμλίνου με την ευκαιρία
του εορτασμού της μπολσεβικικής
επαναστάσεως.
Ο κ. Γκρίσιν ισχυρίσθηκε ότι οι
κυβερνώντες κύκλοι των Ηνωμένων
Πολιτειών προτίθενται να καταπατή
σουν κάθε θετικό επίτευγμα της
δεκαετίας του 70, να θάψουν την ύφε
ση και να αναβιώσουν τον ψυχρό πό-

λεμο. Και πρόσθεσε ότι
λευόμενες τον μύθο της α°β"^ ,ί
απειλής ως πρόσχημα. θέ?'υ^1,,μ
κλονίσουν την υπάρχσυσα ,βΤ^ 0
τική και στρατηγική ισοπαλία μ ^
των Ηνωμένων Πολιτειών * ^
Ρωσίας, να διασφαλίσουν την ^
τιωτική υπεροχή γιο τον βαυί° ^
και να υπαγορεύσουν απο _
ισχύος πολιτικούς όρους 08

Θα επιστρέφει
στον αραβικό
κόσμο η Αιγυπτοζ
MANAMA ¿ΜΠΑΧΡΕΪΚ)
Κορυφαίο στέλεχος της Οργάνω
σης για την Απελευθέρωση τη;
Παλαιστίνης δήλωσε ότι είναι «σχε
δόν βέβαιη» η επίσημη επανένταξη
της Αίγυπτου στους κόλπους του
ιιραβικού κόσμου, παρά τις στρατιω
τικές συμφωνίες που έχει συνάψει το
Κάιρο με το Ισραήλ. Ο ταξίαρχος
Μουτλάκ Αμπού Τάχα, διοικητής
των παλαιστινιακών δυνάμεων στο
Βόρειο και Ανατολικό Λίβανο.δήλω
σε στην εφημερίδα «Αλ Ιπχάντ» των

Ενωμένων Αραβικών ύ,ι.,ω·ω
εξής:

,
«Στους ερχόμενους Μθνί\ ;<Λ
εκδηλωθεί κάποια προσέγΥ »^^ |ί
ξύ της Αιγύπτου και της
επιστροφή της Α ιγύπτου στ(ώ 1* 0
κό κόσμο είναι σχεδόν βέβ11
αραβικός κόσμος δεν μπορεί να
χωρίς την Αίγυπτο και η
δεν μπορεί να συνεχίσει νο Ψ *
τον αραβικό κόσμο»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ;
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Στο πάντα επίκαιρο θέμα των φιλοξενουμένων εργατών η παραπάνω
ερώτηση παίζει ξεχωριστό ρόλο.
Σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα
που έγινι το καλοκαίρι του 1980, τα
76,6% όλων των φιλοξενούμενων
στην ομοσπονδιακή Γερμανία ξένων
εργατών ζοΰσαν εκεί πάνω από οκτώ
χρόνια. Οι μισοί απ' αυτούς κατοι
κούσαν στη Γερμανία οκτώ με δέκα
χρόνια και. τέλος, κάθε έκτος αλλο
δαπός βρισκόταν εκεί από 11 ως 15
χρόνια Eva 11% παρουσίαζε δείκτη
παραμονής που ξι περνούσε τα 16
χρόνια. Το μεγαλύτερο διάστημα
παραμονής παρουσιάζουν στους άν
δρες, οι Ισπανοί (από τους οποίους
to 52% έχει ξεπεράσει την δεκαετή
παραμονή) ακολουθούμενοι υπό τους
Έλληνες (50%) και τους Ιταλούς
(45%). Εξυπακούεται φυσικά ότι tu
όιαμένονιες στην ομοσπονδιακή Γερ
μανία πάνω απύ 10 χρόνια είναι απα
σχολούμενο δυναμικό ενώ. αντίθετα,
επί ατόμων με διαμονή κάτω των 8
ετών, πρόκειται συνήθως για μέλη
που ακολούθησαν τον αρχηγό της
οικογένειας στο πλαίσια της «συνένιυσης των οικογενειών». Περίπου
ένα τρίτο των αλλοδαπών που εργά
ζονται σήμερα στην Γερμανία είχαν
προβλίψει, κατά την εκεί άφιξή τους,
παραμονή όχι μεγαλύτερη από πέντε
χρόνια. Ωστόσο η πραγματικότητα
είναι σήμερα διαφορετική, Ηδη το
1980 τα 65% των Τούρκων. 66% των
Γ'ισογκοσλαύων, 56% των Ιταλών,
75% των Ελλήνων. 72% των Ισπιι
νών και τα 76% των Πορτογάλων εί
χαν ξεπεράσει τα χρονικά όρια παρα
μονής που είχυν «ροβλέψει ή πρόκα
θυμίσει κατά την άφιξή τους. Οι
αιτίες για την εν λόγω nupótuon εί
ναι βέβαια διαφορετικές. Οι περισσόιεροί (20.8%) ανέφεραν σαν αιτιολο
γία, άτι στην πατρίδα τους δεν Οα
βρουν δουλειά. Την άποψη αυτή
εκπροσωπούν «στο κύριά λόγο οι
Ισπανοί, ακολουθούμενοι οπό τουε
Ιταλούς και τους Τούρκους. Πολλοί
αλλοδαποί εργαζόμενοι έφτασαν στη
Γερμανία με σκοπό να ακοταμιεύσουν ένα κεφάλαιο, ώστε αργότερα

να μπορεσουν ν αρχίσουν στον τοπο
τους μια «δική τους» δουλειά. Περί
που 19% αναφέρουν σαν αιτία γιιι
την παράταση της παραμονής τους
το γεγονός, ότι δεν μπόρεσαν ως τώ
ρα να εξοικονομήσουν αρκετά χρη
ματα. Εδω προηγούνται οι Γιουγκο
σλαύοι με 28,2%. Εξ άλλου 14.8%
ανέφεραν ότι «αισθάνονται καλά στην
Γερμανία» και στην αιτιολογία ι»υτή
προηγούνται οι Πορτογάλοι (22.8%)
ακολουθούμενοι από ταυς Έλληνες
)19.4%). Ενα 11,3% παρέτεινε την
παραμονή του μετά την έλευση και
επομένως την εκ νέου συνένωση της
οικογένειας. Πολλοί αναφέρουν σαν
αιτία την σχολική μόρφωση των παι
διών τους και εδω προηγούνται οι
Έλληνες (13,4%) ακολουθούμενοι
ππό τους Τούρκους (12.8;) και τους
Γιουγκοσλιιύους. Εκτός όμως απο
τις παραπάνω αιτιολογίες, με τις
οποίες οι ξένοι εργαζόμενοι δικαιολο
γούν την παραμονή τους πέρα από τα
όρια που οι ίδιοι είχαν προκαθορίσει,
υπάρχουν και πολλές άλλες, όπως
Π,χ. ότι «τους ικανοποιεί το είδος της
δουλειάς ταυς». ότι «αν φύγουν δεν
θα μπορέσουν πια να επιστρέψουν».
ότι «τα παιδιά θέλουν να μείνουν
εδω» κλπ. Συχνά αναφέρονται και
πολιτικοί λόγοι, ιδίως μεταξύ ίων
Τούρκων. Λεν υπάρχει βέβαια αμφι
βολία. ότι όσο επιμηκύνεται η παρα
μονή των αλλοδαπών εργαζομένων
στην ομοσπονδιακή Γερμανία κι
όσον αυτοί συνηθίζουν στον γερμανι
κό τρόπο ζωής, τόσο δυσκολώτερη
γίνεται η επανένταξή τους στις ίδιες
τους τις πατρίδες, Τούτο αφορά.
Φυσικά, σε μεγαλύτερο βαθμό τα παι
διά και τους νέους. Στο ερώτημα αν
επιδιώκουν να επιστρέψουν κάποτε
πίσω το τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (75.1%) απάντησαν καταφατικά
Οι Πορτογάλοι απάντησαν σε ποσο
στό 93,3% ό τι επιθυμούν την επι·_
οτροψή. οι Ισπανοί αε π>συ«*ρ
87.9%. οι Γιουνκε-σλαύοι 86.7%, οι
Έλληνες σε ποσοστό 83.6% κι 4η
Ιταλοί σε ποσοστό 78.3%. Από τους
Τούρκους μόνο 59% εξέφρασαν ανά
λογη επιθυμία. Φυσικά οι παραπάνω
απόψεις και επιθυμίες έχουν μάλλον

Αντίθετα η πλειοψηφία των νεα
ρών Ελλήνων, Ισπανών και Πορτο
γάλων επιθυμούν να επιστρέψουν
ακόμα κι αν οι γονείς τους προτιμή
σουν νο πιιραμκίνουν στη Γερμανία.
Φυσικά, στα πλαίσια της μεγάλης
αυτής δημοσκοπική; έρευνας υπο
βλήθηκε και το ερώτημα, υπό ποιές
προύποθέσεις θα ήταν επιθυμητή η
επάνοδος. Οι απαντήσεις κάλυψαν
φιλοσοφικό κιιι συναισθηματικό
χαρακτήρα. Απόδειξη περί τούτου εί
ναι το γεγονός, ότι μόνον 21.3% των
ξένων εργαζομένων που είχαν εκδη
λώσει επιθυμία επιστροφής, τήρησαν
το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
Ο περιορισμένος αριθμός Τούρκων
εργαζομένων που επιζητούν επάνοδο
στην Τουρκία - και τούτο παρ' όλον
ότι οι Τούρκοι συναντούν τις μεγα
λύτερες δυσκολίες εντάξβώς στην
γερμανική κοινωνία - δείχνει, ότι οι
άνθρωποι αυτοί είναι πρόθυμοι να
παραμείνουν στην Γερμανία έστω και
κάτω από δευσχερείς συνθήκες. Αν
τώρα ξεκινήσουμε από την εθνικότη
τα και την ηλικία θα διαπιστώσουμε,
ότι οι περισσότεροι νεαροί Τούρκοι.
Γιουγκοσλαύοι και Ιταλοί δεν θέλουν
επιστροφή στην πατρίδα τους.

ενα πολυποίκιλο φάσμα. Οι !Λ ρ1
τεροι έθεσαν σαν πρσά«δίΙί·
•αποταμίευση ενός επα ρ κο ύ ς*
άλλοι, την εξεύρεση έργα®111'
πατρίδα, ενώ άλλοι θέσαν
^
την επιστροφή ολόκληρης
γένειας ή την δυνατότητα να
σουν μαι δική τους δουλειάΜερικοί, πάλι, είπαν ότι
σουν εφ' όσον θα μπορούν ν®
ζουν κιη στην πατρίδα τουζ*^
λεφτά», ή όταν τα παιδιά % ^
τελεώκιο το σχολείο, όταν
^
«μεγαλώσει» κλπ. Φυσικ« . ,β
προϋποθέσεις δτν είναι ^ ν
συνήθως να υπάρξουν και τ°ι ^»Λ
θει. ότι μακροχρόνια οι περ'®” Ρ
ξένοι που εργάζονται σημέθ®)γΐί
ομοσπονδιακή Γερμανία δεν'*’ ;ιο'
σουν νο επιστρέψουν
μ/
τους. Αυτό πάλι δημιουργεί θ1' Λ^
μη ανάγκη λήψεως μέτρων. _/■
επιτρέψουν στους φιλοξεν®
εργάτες να βελτιώσουν ιικόμ*·ί Ιβι
—ι—— τις
— συνθήκες
_ . .
—
διοΠ*?™
σότερο
,¿ mt_
τους και, σε ότι ιιψορά τα Τ·^ λ-,λ/
τους νέου;, θα του; διε®··'0 .
στη σχολική και επάγγελμά^!
fl
μόρφωση.
λ λ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Α.&
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία, η ι,Ρ'*>ΓΙιΊι
έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητεί να προσλάβο συνεργάτη για το
τάστημα Βέροιας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω α »,
ραίτητα προσόντα: Νέος, μέχρι 30 ετών, χωρίς στρατιωτικές
χρεώσεις, κάτοικος Βέροιας, «τυχιούχος οικονομικής σχολής Π ^
λάχιστον απόφοιτος λυκείου, κάτοχος αδείας οδηγήαεως, κάτοχοί
αγγλικής ή γαλλικής και διάθεση για δουλειά. Εργασία ενδιαφέΡ1’1^
περιβάλλον ευχάριστο, επαγγελματική εξέλιξη, αμοιβή πολύ ι«*'" ,
«οεητική
ι
^
Παρακαλώνται οι ιι\'«β«ρόμ»νυ». «ου οπωσδήποτε έχουν^ ,
παραπάνω προσόντα νο επφκιψθούν το Υποκατάστημα Πλ.
(Ωρολογίου) - 16ης Οκτωβρίου I Τρίτη 9/11 και Τετάρτη 10/1' °1'
6-8 μ.μ. για προσωπική συνέντευξη.
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Νομού Ημαθίας

Η Γ.Σ.Ε.Ε.
θα ζητήσει
αυξήσεις
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ανακοίνωσε ο υπουργός κ. Αρσένης

ΕΠΕΗΟΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Αναμένονται, όμως, νέες φορολογίες
ΦΟ?°λο7ίες αναμένεται
’ίη ^ £ι « ό to 1983 η σοσιαλι
* «ΟλώΑ,· νη'ΤΤ) του ΠΑΣΟΚ για
Λ |.Du _ 0ν ΐα τεράστια έλλειμμα
ι,ρ°βλέπεται ν' αφήσει ο
^°“ιανοΡ1ϋπθλογισμός ° ' φομο
1 ty\f. '
<Τ71Κωσουν στην πλά
^Ρυιταρχικά τα τεράστια
«μίν <(Ι 11 τ,ον δημοσίων οργανι^ 1εγχειρήσεων, που ξεπέρα
% | ^ ^ υΙ(τρνηπκ-ες προβλέψεις
":Vl<-,T(il μετμξύ χθές ο υπουργός
« J S “'«“ναμίας κ. Γερ. Αρσένης
Bn. ιν“βΕ ™ επενδυτικό πρόγραμ('iavn * °010 τ0μΕα Τ'“ τ° 1983·
Μένονται να εξαγγελθούν, και

Να

κατεβάσουν
τα πανώ

;'·ϊ συνΡκετά ΤΠμεία της πόλης και
Βέροιας υπάρή«ι,„„.0μ1 τοποθετημένα τα πανώ
δΠΜάρχων.

Κ „(¿"'ιπμ“ ν

'»;[)Ιί)|’ υμε ότι είναι καιρός πλέον
^'βάο' 11 ενόι“ Φερβούν και να τα
Κ , , Γ · ° φο' ) αε ττποτα δεν χρη-

ορισμένα μέτρα για επενδύσεις στον
ιδιωτικό τομέα.
ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ
Από το ύψος του νέου προϋπολο
γισμοΰ για το 1983 και ψυσικά από
τα τεράστια ελλείμματα που θα αφή
πει ο φετινός, θα προσδιορισΑούν και
οι νέοι φόροι, τους οποίους Αα επωμισΑεί ο ελληνικός λαός. Σύμφωνα με
τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο νέος
προϋπολογισμός Αα είναι - για τέταρ
τη χρονιά ελλειμματικός. Το συνο
λικό ύψος του μαζί με τους Λογά
ριασμούς Καταναλωτικών ΑγαΑών
υπολογίζεται ότι Αα διαμορφωΑεί στο
αστρονομικό ποσόν των 1.300 δισε
κατομμυρίων δραχμών, έναντι 923
δισ. δραχμών του φετινού.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπο
λογισμού Αα κυμανθούν μεταξύ 870
και 900 δισ. δρχ. (έναντι 685 δισ. του
φετινού) ενώ τα έσοδα δεν θα υπέρβούν τα 780 δισεκατομμύρια δρχ..
δηλ. θα αυξηθούν γύρω στα 25%,
έναντι των φετινών. Σύμφωνα με ορι
σμένους υπολογισμούς, το 20% θα
προελθεί από αύξηση της φορολογη
τέας ύλης, λόγω του πληθωρισμού
και το υπόλοιπο 5% θα προέλθει από
τις νέες φορολογίες που θα επιβλη
θούν. Αλλά με αυτές τις εκτιμήσεις,
αυτό σημαίνει τουλάχιστον 35 με 40
δισεκ. δρχ. πρόσθετη φορολογική

ΠΑΡΑΠΟΝΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΗ
Π“Ρμπα Μήτσος είναι ένας
’"'f/n-' αν®Ρωποΐ ' όριστος οικογεν ί Λ - επι' υλΠμένος επιχειρη^ Ο Α ί πατριώτης που έδωσε
tr..v αε “λες τις δύσκολες στιγ
£ Πατρίδας. Μέχρι που το
^ “niiVrfiJ1 Λατρ'®α Ε’ΧΕ “ νογκη.
\
μόνος του. χωρίς να
^'όΐιη μ^νος °τους καταλόγους
?' , '« «υμ ένω ν. αφού την κλά
%ν την καλούσαν, για να
V, α,' τΊ ν πατρίδα. Ζήτησε από
V.; ν(1'<'1μ(ιηκ°ύς της επιστρατεύ
^
■ ^ σα αυτοκίνητο, να κά^ ( ί® ;ομε'>αη. να προσφέρει τις
5^Λ;ι 100 αττ1ν πατρίδα που κιν
V , ^ λοιπόν ο Μπάρμπα Μή
,ΐ!Ρο' ε*ίΤε τ1ν ι°τ°Ρ'α του με λί
% Λμ* παράπονο βαρύ, με ενό
α$ είπε πως στην Αλβανία
,Cu, πολέμησε. Ήταν παιδί
^<ΤΤηΛ.^°-φεΡε ότι μπορούσε. Μα
η^'ΐΜ'' ήταν λίγο και ο νεαρός
δεν ικανοποιήθηκε απ'
% );νΦ£Αί στην πατρίδα. Το θειίι
X , : 1’' Μηδαμινό. φθηνό. Μετά
ΗΒω* ίΊ'ευση του μετώπου και την
Γερμανών στην Ελλά
, ^ α . γράφτηκε στις ανταρΕ9 ,ου Νομού και πολέμη
,’^ Ίν,ι^ ?Τον κατακτητή. κατά του
*%) 1 Μταν θηρίο μοναχό. Λεν
μ X -,

, Π πολύτιμη πείρα τυυ
Γ'πΐϋ. ^ήτσου ανανκασε τουε
S ^ k να τον επιστρατεύσουν
■ί(" Vu προσφέρει πάλι τις υπη
1<0(1
; > - , - · » « εκπαιδευτής. Απολύ
[, ά,.- 4ft. Ομαις η Πατρίδα και ιΐ
% , *Πνδύνευαν. Κινδύνευε η
1 '° σπίτι του. η οικογένεια

CS

του. Ο Μπάρμπα Μήτσος βρέθηκε
και πάλι με το όπλο στο χέρι και μαζί
με μιά ολόκληρη ομάδα, υπεράσπιζε
το χωριό του από τις επιδρομές των
αγροτών. Δεν μπορούσαν να το
χωνέψουν και θέλησαν να τον βγά
λουν από τη μέση οι ομάδες των
ανταρτών, που ας μη γελιόμαστε,
ζούσαν μέσα στο Νομό.
Ένα βράδυ επιτέθηκαν στο σπίτι
του. Δεν ήταν από τους εύκολους.
ΠΟλέμησε και σώθηκε αυτός και η
οικογένεια του. Σαν εκδίκηση οι
αντάρτες του έκαψαν το διόροφο σπί
τι του και όλο το βιός του. Έμεινε ο
Μπάρμπα Μήτσος και η οικογένειά
του με ό.τι φορούσαν. Δεν το έβαλε
κάτω πάλι. Αγωνίσθηκε. δημιουργή
θηκε οικονομικά και έγινε επιχειρη
ματίας.
Η κυβέρνηση η τωρινή θα συντα
ξιοδοτήσει την αντίσταση. Όμως για
τον Μπάρμπα Μήτσο χάθηκε μιά
βοήθεια; Χάθηκε ένας vu βοηθήσει
να ξαναφτιάξει το σπίτι του; Χάθηκε
ένα δάνειο: Αυτός και σαν επιχειρη
ματίας την πολιτεία, την Πατρίδα,
εμάς βοηθάει.
Αισθάνθηκυ ντροπή για το δίκαιο
παράπονο του γέρο Αγωνιστή, του
αγνού πατριώτη.Πήγα να φύγω. Μα
μου φώναξε.
Άκου κύριε Φωκίωνα. μη πληγώ
νεσαι. εγώ αν η Πατρίδα με ζητήσει
και μ' έχει ανάγκη, θα δώσω το σπίτι
μου και το βιός μου vu τη βοηθήσω
πάλι.
Καϋμένε Μπάρμπα Μήτσο. από
κάτι σαν εσένα η Ελλάδα δε θα σβύ
σι;ι ποτέ. Αν οι άνθρωποι σε αδικήσα
με. σε βοήθησε ο Θεός. Ας είναι παν
τα καλά

επιβάρυνση των φορολογούμενων
μέσα στο '83 πέρα από τους φόρους
που οφείλουν ήδη να πληρώσουν και
οι οποίοι, φυσικά, όχι απλώς ακολου
θούν πιστά τον ρυθμό της αυξήσεως
του πληθωρισμού, αλλά και επωφε
λούνται από τις δυνατότητες που
παρέχουν η αναχρονιστική κλίμακα
και τα κλιμάκια.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
κ. Μ. ΕΒΕΡΤ
Ωστόσο, όπως επεσήμανε σε ανα
κοίνωσή του ο πρώην υπουργός
Οικονομικών, βουλευτής κ. Έβερτ
αντί να επιβληθούν πρόσθετες φορο
λογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήμα
τα. είναι προτιμότερο και πιό αποτε
λεσματικό για την οικονομία να
εγκριθούν νέες φορολογικές απαλλα
γές, που θα αυξήσουν το διαθέσιμο
εισόδημα, Ό πω ς τονίζει, με τις απαλ
λαγές που προτείνει η συνολική
δημοσιονομική απώλεια 6εν θα είναι
μεγαλύτερη από 40 δισεκ. δρχ.
ποσό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, έφόσον ο

Ενημερώνονται
οι παραγωγοί
για τις εκλογές
των συν/σμών
Στις 3 Νοεμβρίου στη Νάουσα οε
συγκέντρωση 15 στελεχών Γειοργι-,
κών Συν/σμών Ναούσης ο γεωπόνος
της Δ/νσεως Γεωργίας Π. Αποστολή
δης, που ασχολείται με θέματα συνερ
γατισμού. έκανε ενημέρωση και ανά
λύση του Νόμου 1257/82 για την
«αποκατάσταση της δημοκρατικής
λειτουργίας των Συν/κών Οργανώ
σεων».
Ιδιαίτερα τονίστηκε η διαδικασία
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στους
πρωτοβάθμιους Γεωργικούς Συν/σμούς.
Εξ άλλου στις 5 Νοεμβρίου στην
Κοινότητα Κοπανού σε συγκέντρω
ση που οργανώθηκε από τη Δ/νση
Γεωργίας και στην οποία συμμετεί
χαν 80 εκπρόσωποι των Διοικητικών
και Εποπτικών Συμβουλίων όλων
των πρωτοβαθμίων συνεταιριστικών
οργανώσεων της επαρχίας Ναούσης.
έγινε ενημέρωση στα ίδια θέματα.

τακτικός προϋπολογισμός θα κυμαν
θεί γύρω στα 850 δισεκ δρχ Η ιιύξη
πη του διαθέσιμου εισοδήματος
υπογραμμίζει ο κ Έβερτ είναι ((«σι
κή προϋπόθεση για την έξοδο της
οικονομίας από την μεγάλη ύφεση.
Οι προτάσεις του κ. Έβερτ είναι:
Φ Να αυξηθούν κατά 25% οι
εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα
του φορολογημένου, σαν αφορολό
γητου ποσού, για τον ίδιο, τη γυναί
κα του. τα παιδιά του και τα λοιπά
αυνοικούντα και βαρύνοντα αυτόν
πρόσωπα. Να αυξηθεί επίσης κατά το
ίδιο ποσοστό ο πιστωτικός φόρος
(TAX CREDIT) άρθρο 8 του Ν.Δ.
3323/55.
Φ Να μειωθούν cato 25% οι
φορολογικοί συντελεστές.
Φ Να αυξηθούν οι ειδικές μειώ
σεις των μισθωτών ναι ελευθέρων
επαγγελματιών κατά 25%. άρθρο 4
του Ν.Δ. 3323/55.
Φ Να μειωθεί σε 70.000 δρχ. για
την τέλεση γΤίμου και 10.000 δρχ. για
την απόκτηση κάθε παιδιού ο ετήσιος
φόρος εισοδήματος.
# Να μείνει αφορσλόγητο ΤΟ εισ
όδημα μέχρι 400.000 δρχ, οπό μερί
σματα των Επικουρικών Ταμείων
των Συνταξιούχων.
Φ Να αυξηθεί σε 150.000 δρχ. το
αφορολόγητο της ιδιοκατοικήσεως.
# Να αυξηθεί από 30% σε 40%
το ποσοστό εκπτώσεις, από εισόδη
μα για καταβαλΛΟιιενυ ενοίκιο
κυρίας κατοικίας του μισθωτού ή
συνταξιούχου, μέχρι του ποσού των
150.000 δρχ. και από 10% σε 12%
για το επί πλέον τμήμα του ετησίου
ενοικίου.
Φ Η δαπάνη των ελευθέρων
επαγγελματιών για το επιβατικό τους
Συνέχεια στην 4η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Τους 247 δασκάλους, δασκάλες
και νηπιαγωγούς του Νομού μας.
που με τίμησαν με την ψήφο τους
στις εκλογές της 6 11 82. για την
ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου στο
Π.Υ.Σ.Λ.Ε, Ν. Ημαθία; ευχαριστώ
από καρδιάς.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
Λ ασκαλος

Ιατρικό
Συμπόσιο
στη Βέροια
Την Πέμπτη II Νοεμβρίου στην
αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον
Ιατρικό Συμπόσιο που διοργανώνε
ται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ημα
Οίας.
Θέμα αυτού του συμποσίου είναι
τα αντιβιοτικά και οι κλινικές εφαρ
μογές.
Στο συμπόσιο, που γίνεται σε
συνεργασία με την Α' παθολογική
κλινική του Παν/μίου Θεσ/νίκης.
συμμετέχουν 4 καθηγητές και άλλοι
επιστήμονες του Παν/μίου Θεσ/νί·
κης.

Βασικό ημερομίσθιο 1.100 δρχ.
και βασικό μισθό 23.000 θα ζητήσει η
ΓΣΕΕ για τους εργαζομένους από
την Ιη Ιανουάριου του 1983. Οι
εκπρόσωποι της ΤΣΈΕ θα έχουν την
Παρασκευή και νέο συνάντηση με
τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ.
Γερ Αρσένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΓΣΕΕ
έχει ζητήσει από τον υπουργό Εθνι
: κής Οικονομίας στην πρώτη συνάν
τηση της vu δοθεί στους εργαζομέ
νους από την 1.1.1983 διορθωτική
αύξηση, να καθιερωθεί η ΑΤΑ με νό
μο και να καταβάλλεται επί των
πραγματικών αποδοχών κάθε τρϊμη
νο στους εργαζόμενους.
Η κυβέρνηση την διορθωτική αύ
ξηση προσανατολίζεται vu την όοκτει
όχι από τις αρχές αλλά στα μέσα
1983.
Στους δημοσίους υπαλλήλους
τον Ιανουάριο θα δοθεί οπωσδήποτε
η κατοχυρωμένη τιμαριθμική ανα
προσαρμογή tou τρίτου τετραμήνου
του 1982.
Επίσης, φαίνεται πιθανή η στα
διακή εφαρμογή των δημοσίων υπαλ
λήλων από το 1983
Στον φορολογικό ιομέϋ. πέρα
από την τιμαριθμική της φορολογι
κής κλίμακας για τους μισθωτούς
από 1.1.1983 που εξαγγέλθηκε, δεν
llu υπάρξουν νέοι φόροι, εκτός από
την επιβολή μικρών φορολογιών,
ποα θα ανεβάσουν τα έσοδα του
προϋπολογισμού κατά 30-40 όις δρχ.
Θεοιρείται βέβαιη η αύξηση των
τελών κυκλοφορίας των αυτοκινή
των και η αύξηση της τιμής των
υγρών καυσίμων (βασικά της βενζίνης).

Ο τακτικός προϋπολογισμός του
1983 ,θα είναι οπωσδήποτε επεκτατι
κός. «ε μιά προσπάθεια ανόρθωσης
της ελληνικής οικονομίας
Η κυβερνητική εισόδημαιική και
φορολογική πολιτική συζητήθηκε το
Σάββατο στο κυβερνητικό συμβού
λιο.
Την πρώτη όέσμη επενδυτικών
προγραμμάτων των κρατικών τραπε
ζών. ύψους 7 10 όις δρχ. εξάγγελο
σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας κ. Γεσ. Αρσένης
Μέσα στη βδομάδα εξ άλλου
μπαίνει στο δρόμο της οριστικής επί
λυσης η εξυγίανση των προβληματι
κών επιχειρήσεων με πρώτη *ην
ΠΥΡΚΑΛ. η οποία από σήμερα
περιέχεται και τυπικά στον έλεγχο
του Δημοσίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ
Αρσένης θα ανακοινώσει τα επενδυ
πκά προγράμματα που προετοίμασαν
οι Τράπεζες Εμπορική και ΕΤΕΒΛ
και θα ακολουθήσουν οι μεγάλες
κρατικές μεταλλευτικές βιομηχανίες
της ΕΤΒΑ
Θα πρόκειται γιυ τη δημιουργία ή
εκσυγχρονισμό.
Φ Μονάδας αμμωνίας.
Φ Βιομηχανίας λιπασμάτων.
Φ Μεγάλου διαλυτηρίου πλοίων.
Φ Βιομηχανικών και ενεργεια
κών επενδύσεων της ΕΤΕΒΑ.
Φ Αξιοποίηση
του ορυκτού
πλούτου κια των εγχωρίων ενεργεια
κών πόρων (επενδύσεις ύψους 5.δ δις
δολλαρίων που θα δημιουργήσουν
συνολικά 30.000 νέες θέσεις εργασίας
20.000 στο δημόσιο τομέα και 10.000
στην κατασκευαστική βιομηχανία).

Το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται
για την ένταση των σχέσεων
Στο ΠΑΣΟΚ επιρρίπτει την ευθύ
νη για την όξυνση των σχέσεων με το
ΚΚΕ ο γεν. γραμματέας του κόμμα
τος κ. X. Φλωράκης, ο οποίος υπο
στήριζα, ότι ο «διμέτωπος υπονο
μεύει την ίδια τη θέση» της κυβέρνη
σης. Σε συνέντευξή του στο κυριακά
τικο «Βήμα» ο κ. X. Φλωράκης:
Φ Αποσαφηνίζει, ότι συμπεριλαμ
βάνει στον όρο δημοκρατικές δυνά
μεις και την κοινοβουλευτική Δεξιά.
•Δεν είναι ρεαλιστικός» λέει, ο διαχω
ρισμός σε δημοκρατικές δυνάμας και
Δεξιά, «αν γίνεται με την έννοια γενι
κά της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα μετά
τη δικτατορία και τις ανακατατάξας
που μεσολάβησαν. Μέσα σε κόμματα
που ακολουθούν δεξιά πολιτική
υπάρχουν δυνάμεις και παράγοντες
που αποδέχονται, έτσι ή αλλιώς, τους
κανόνες της αστικής δημοκρατίας και
διαχωρίζουν τη θέση τους από την
ακροδεξιά μεθοδολογία».
Φ Υποστήριζα ότι το ΚΚΕ δεν
επεδίωξε ούτε θέλει «καμιά ένταση,
καμιά όξυνση των σχέσεων με το
ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. όμως, κυνη
γώντας πάντα την αυτοδυναμία επι
δίωξε την αντιπαράθεση·. Αλλά η
αυτοδυναμία για την οποία κολα
κεύεται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υπάρ
χει μόνο στα χαρτιά, στις κοινοβου-

ΒΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ:
Μιά νέα πρωτοποριακή
αγροτοβιομηχανική Α.Ε.

ΛΕΕΙ Ο κ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ
λευτικές έδρες με βάση το ληστρικό
εκλογικό νόμο. Στο λαό χρειάζεται
και η δική μας εκλογική wit πολιτική
δύναμη για να γίνει απόλυτη πλειοψηφία. όπως π.χ. χρειάστηκε στις
δημοτικές εκλογές».
*
Φ Λέγει ότι τα δικομματικά σχήμα
τα ανήκαν σε άλλες εποχές, δεν αντι
στοιχούν »στην πολιτική πραγματι
κότητα της Ελλάδας» και υποστηρί
ζει. ότι η θεωρία του διπολισμού
(ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ.) «εφευρέθηκε για να
δικαιολογηθεί η απάρνηση της διακη
ρυγμένης αρχής της απλής αναλογι
κής».
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ
Φ Χαρακτήριζα «λάθος» της
κυβέρνησης να θεωρεί την κριτική
του ΚΚΕ »σαν υπονόμευση». Αν το
κόμμα μας - υποστηρίζει ο κ. Φλωρά
κης - υπόστελλε την κριτική του
φωνή τότε το κενό θα το εκμεταλ
λεύονταν οι συντηρητικές και αντι
δραστικές δυνάμεις για να σπρώξουν
στη δεξιά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και
να πάρουν τη ρεβάνς.
Φ Τονίζει ότι η κυβέρνηση ακο
λουθεί ρεφορμιστική πολιτική Και
•αντικειμενικά της διαχείρισης του
καθεστώτος των μονοπωλίων και της
εξάρτησης». Η πολιτική αυτή «δεν
ανταποκρίνεται στις λαϊκές προσδο
κι'ες via την πραγματική αλλαγή· και
συνεπώς «κατάλαβαν λάθος όσοι
νομίζουν ότι κοβόμαστε να πάρουμε
μέρος στην κυβέρνηση. Προϋπόθεση
via οποιουδήποτε είδους συμμετοχή
ωις σε κυβερνητικές ευθύνες σήμερα
είναι η συμφωνία μας σε μια (νέϋ)
κυβερνητική πολιτική·.
Ο κ X. Φλωράκης απαντώντας
σε πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυ
πουργού. ο οποίος είχε καθορίσει ως
προϋπόθεση γιμ κάθε διεκδίκηση
κυβερνητικών ευθυνών απο το ΚΚΕ.
τον επανακαθορισμό των στρατηγέ

κών του επιλογών και της πολιτικής
του δήλωσε ότι οι θέσεις του ΚΚΕ
«δεν είναι σημαίες ευκαιρίας για να
τις καθορίζουμε ανάλογα με η ς πιέ
σεις που δεχόμαστε».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΕΦΕΔΡΩΝ
Την Κυριακή 7/11/82 κληθήκαμε
οι έφεδροι μιας Μονάδος να ενημε
ρωθούμε στα θέματα επιστρατεύσεως
από την 20 ΜΕ. Πριν μας καλέσει η
Μονάδα υπήρχε κάποιος φόβος, κά
ποιο δέος για το άγνωστο Μετά την
ενημέρωση και την επίδειξη που μας
έγινε, πιστεύω εγω και οι συνάδελφοί
μου, πως αν κάποτε γίνει επιστράτευ
ση όλα θα λειτουργήσουν άριστα. Τα
υλικά άριστα συντηρημένα και
τακτοποιημένα με τάξη, τα τρόφιμα
στη θέση τους, τα αυτοκίνητα επίσης
και οι συνάδελφοι απόλυτη ενημερω
μένοι. πρόθυμοι, μας έπεισαν πως ξέ
ρουν τη δουλειά τους.
Σκοπός της ενημερωτικής επισκέψεως ήταν ακριβώς να δούμε ίο υλι
κά μόνοι μας. το σύστημα επιστρα
τεύσεως και να πεισθούμε ότι δεν
πρέπει να ανησυχούμε γιιι την επί
στράτευση. Και ο σκοπός πέτυχε
απόλυτα Φύγαμε με την πεποίθηση
ότι οι άνθρωποι που χειρίζονται τα
θέματα επιστρατεύσεως εργάζονται
με σύστημα. Ακόμη έγινε γνωριμία
των εφέδρων μεπιξύ μας και με τους
Αξ/κούς, πιη δεξίωση που μας παρέ
θεσε η Μονάδα επιστρατεύσεως Μια
δεξίωση επίσης οργανωμένη άριστο
Συγχαίρουμε τους Αξ/κούς και οπλί
τές που οργάνωσαν την ενημερωτική
ι:ττίσκ*εψη και ηιαχ^ύουμι ηως βκτι
μπορούμε νιι πολεμήσουμε αν χρεαι
στεί.
Ενας έφεδρος

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρι»«ημο*ο»ώντος to M A C U P R A X έχουμ*;

ΦΩΚΙΩΝΑΣ

Μβ ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια! I!

Πλεκτά RANNIA
*αι τα εσώρουχα
Σταυρόπουλου
Θα ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
°το κατ/μα LA FEMME
^Νθ ο υ λ α ς ΤΣΟΛΑΚΟΥ
Ιπποκράτους 19-Βέροια

-TjA ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
■«“ΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Νυχτικά - Ρόμπες - ΓΙυτζάμες

MACUPRAX

Το mavamuiucó χαλκούχο μυκητοβτΟνο «ον « · ι· « ΰλ^»θ
Φρκκα κορονοο, μονίλεαι βαοημκα, κλοδοσκόρκο, »ζ««ι«πο
στις ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ m ΚΕΡΑΣΙΕΣ
Me τη ουμμετοχή εκατοντάδων αγροτών της κιρτοχής μας τδρνΟηκτ. ιφόα
ραία μια νέα πρωτοποριακή αγροτοβιομηχανική ίταίρια non tia τξάγτι κατε
ψυγμένα οπωροκηπτυτικά,

Η ΒΙΚΑ V Ι:ΞΙ!ΟΡΤ, της οποίας εμπνευα τής και δημιουργός είναι ο γνω
στος επιχεφημ01“1* κ · Κων, Ι'κουρτόπουλος. έκανε την πρώτη της εκδηλωοη
την Κυριακή, παρουσία των υπηρεσιακών και οικονομικών παραγόντων της hi
ροιας. Σ την πρώτη αυτή εκδηλωοη μίλησε ο Ιταλός κ. Κταντςι, που γνωρίζει
αριατα το Οεμα της βιομηχανοποιημένης ντομάτας, καθώς επίσης και στελέχη
της νέας εταιρίας, ενημερώνοντας τους παρευμιθέντες για το πρόγραμμα και
,1 τους στόχους της εταιρίας.

Ειδιιςύ ρεπορτάζ για την Β ΙΚ Α Ν ΕΞΠ Ο ΡΤ θα δημοσιεύσουμε, αε προσεχές
υας ι.ιυλλο.
2 hc Μίμευγρόψιες του Xp. ΙΑ Ε Μ Ο ΙΟ Γ \Ο Υ διακρινονται ο Α/νχής Γεωμ
γιος κ . Πέρκας, οι 6/ιτες των Τραπεζών Εθνικής και Εμπορικής, και άλλοι
υπηρεσιακοί παράγοντες, ενω παρακολουθούν την ενημερωτική ομιλία του κ.
Νταντζι (αριστερά).

MACUPRAX

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΕ)

Το μοναδικό μοκητοκτονο «ον ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ οαρτ λ>» ΪΛ
ης τροσοΜΨίος (κλλχιψης) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ.
ΨΕΥΔΑΡΓΎΡΟΥ. ΧΑΛΚΟΥ χάρις στα ιόντα a n m p m r v ·
στοιχηβν κον «αρύχα.

MACUPRAX

Μ* iva ρσνησμα το «&νό*«ρο λονη* τα κροφλημοτα τβ»
δάνδρον αβς

MACUPRAX

Π »ανάσταση στην φαρμακολογία
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© Ε 5 3 (Ε3
ΤΡΙΤΗ, 9

ΤΡΙΤΗ, 9
5 «5 ΚΛΑΧΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ

ΔΙΑ
6.00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.35 Η ΕΡΤ ΙΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
604 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9 00 ΕΙΔΉΣΕΙΣ
9 50 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
10 35 ΝΕΑ ΠΡΟΣΟΠΑ
J1 05 ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΠΛΑΤ!
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11.00 ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΙΑ* ΑΓΓΛΙΚΑ
11.20 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
11 ΑΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΟΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
12.00 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4.00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
4.20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΰΓΡΑÍ4KH ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
4-45 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
520 ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ. ΑΓΓΛΙΚΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΏ
ΒΕΡΟΙΑΧ
Πυρβρβκτηκη
Νοβοκβ^κοο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υ&ρκυση
0-Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυφοσβατηοη
Νοσοκομαύ
Λ-F.Η (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σιαφκός)

12-224
22-505
125
25.74*
24.444
2X233
26.444

2X19*
22.200
2X314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ί>υροσ(1«στι«η
Δ ΕΗ. (βλρφας)
LK.A. («ρωτ. βσήΟκκς)
Αμεση Δράση
O.T.F- ίβλαβκς)
Πυροαβωτσκη

23.61!
23.364
2X376
ιοο
121
199

5.00 ΓΝΟΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5 15 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
5.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΙΑΙΩΣΗ 1»
7 30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.00 ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ
8.30 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ικχνά μια σειρά «τυμ5τ»<σ·(ον ή
σκιιπιμι'ιτητας *κ-ρΐ|7.ωσι.,·ιν η ακόμα
θεαματικής -ρυπφορι'ις Ηρυκαλούν
Πολλά - ρωτήματα στ,ι καθένα plie
Ιτα τ,ρ.. πάτερα απ αατα óil-i.t την
απάντηση η ΜΑΦΗΜΙΙΗ Γιατί ο
αντικειμενικός της σκυ-σςείναι να
--Vnn-îTii-iΙΙ1.1 μι ένα ιδιαίτερα ξεχωρι
στύ τρόπο τις προσφορές για τιι ε.ι,ιη
που οιαθι'ιουμε η για τα είοη που θέ
λουμε ίσως ν' αγοράσουμε.
II πείρο απόδειξι; π ω ; δεν είναι
και τιντο εύκολο νιι μπει κανένα:
στην αγορά και vu λανσάρει τιι
προϊόντα τι»» με πιτοχίο Ο κατυνα
7.ωτή; είναι μεν πρόίΚιμος ν ' αγορά
σκι κάτι, μα πυντϊμιι κι επιφ υλιικτι
κ ός Θέλει προκαταβολικά να ξέρει
την .πιιΐιίτητο. τη σκοπιμότητα αιι και
την τιμή του προσφιτρήμεναυ αγαθού,

I ,άει αυτ,'ι δίνει ιρμηνε.ία η ψιιχολο
-ια τη ; Μ Λ Φ Η Μ Ι ΙΗ Ι ποι, πιιρσυ

ο ιί μιά σκαί.ιι to πεις διαφημίζονται
τα π ροϊόντα.
•
Προεργασία νια την προώθησα.
*
ΝημοΓαοτητδ.

*

Πληροφόρηση

*
*

Κ ατεύθυνση του προϊόντος.
Τελική φάση (ΛνοροΠιιιλησίαΙ.

H πκά/μι αυτή δεν είναι t i n o u
άλλα) πηρο μ ni προθέρμανση του
υπ οσυ νείδητου και του ψ υχικ ό ν κδ
σ μ ου την ανθρώ που, μέχρι π ο υ πετυ
γει να κον ονέ|5ασε.ι στο τςλχυταίο
σκαλοπάτι, όη/χιδή στο στάδιο της
α γο ρ ά ς του προϊόντος. Σ τη σ η μ ιρ ινή
επ ο χ ή δεν αμφ ιβάλει κανένας viu το
αένεθος και την αξία της Μ Α Φ Η Μ Ι
Ι Η Σ ! ! .. Και πιϊλι λ ο ιπ ό ν η ψιέχβλο
γία απόδειξε π ω ς ο ά ν θρ ω πος οδηγεί
τ«ι α π ' to υπ οσ υ νείδητό του. η δε
σ τρ ατηγική α υ τή ς τ η ς καινούργιας
επισ τήμης εξηγεί π ολλά ερωτηματικά
ατ- τις ενέργειες, μας!
Α ποδείχθηκε ολοφάνερα πως σή
μέρα ήττάν αφορά το εμπόριο θα πρέ
π ε ι.
* Να μην π οολ ά ς σ τις γυνα ίκες
παπούτσια παρά προσπάθησε να
πουλήσ εις όμορφα kui κομψά πό

Pin!!..
*
Μην κουλός κολόνιες και
K<i>nvtiKu, προσπάθησε, νιι προσιτυ
ρεις μ' αυτά ι-νιριαφέρον, θαυμασμό

και ϋ . ΐ η '! ’

* II γυναίκα τον χειμώνα, δεν
α-'οραζει την χειμερινή ενδυμαοίιι
νιατί κάνει κρύο, παριϊ τηνακριβώτε
ρη ιυύνιι γιατί μέσα περιέχεται υπό
ληψη. γόητρο και κύρος!!!

»

Ο Ευρωπαίος δεν αγοράζει

■πορτοκάλια, ροδάκινα ή μήλα παρά

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Γ ΙΑ Τ Ι
- Γιατί μ ι σκυλιά της Σ ιβη ρίας είνιιι
τα τ ιό γρήγοιπι του κ όπρ ου;
Γιατί σ τις αχα νείς εκτάσεις της τα
δένδρα είναι σπάνια κι α π έχο υ ν πολύ
Το ¿να απ' το ή λ λ ο !
Η Λ Ο Κ ΙΜ Η ...

ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ
Σεν είναι ανέκδοτα το παρακάτω
περιστατικό, είναι γεγονός και μάλι
στα από εκείνα που συμβαίνουν
συχνά οττς μέρες μας. Κάποιος
αισθανόταν ενοχλήσεις στο στήθος,
και συχνά λαχάνιαζε. 'Οταν περπα
τούσε μα και όταν ανέβαινε δύο ή
τρία το πολύ σκαλιά. Έτσι αναγκά
στηκε να πάει σε καρδιολόγο να τον
κοιτάξει. Του έκανε λοιπόν καρδιο
γράφημα, τον εξέτασε κλινικά με
μεγάλη σχολαστικότητα και μετά ο
γιατρός άρχισε, ης ερωτήσεις:
- Καπνίζεις;
- Βεβαίως.
- Πόσα;
Τρίο.
Τσιγάρα-,
Ό χ ι πακέτα.
Νιι το κόψεις.
Κι άρχισε να του εξηγεί τις Ολα
(Ιερές συνέπειες του καπνίσματος για
τα εμφράγματα, για αρτηρίες που
μπουκώνουν υπό τη νικοτίνη όπως οι
σωλήνες μιάς σόμπας παό τον καπνό
και για (,να σωρό άλλα. Έπειτα τον
ρώτησε:
Φοβήθηκες;
Πολύ. Τρομοκρατήθηκα. Η υπό
θέση σηκώνει., τσιγάρο. Έβγαλε το
πακέτο και πήρε ν' ανάψει. Ο γιατρός
πρόσεξε πως επρόκειτο για ξένη μάρ
κο
Είναι κϋλά: τον ρώτησε. Δεν σου
φέρνουν βήχα;
' Οχι.

- Για δός μου ένο να δοκιμάσω, για
τί μ αυτά που καπνίζω εγώ μ' έχει
τρελλάνει ο τσιγαρόβηχας!

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γνωστό*«*» στην αλσ ταβ π»ς Οτι: λόγω της χκμκρινη; η ρώ δ ο
to Kiifiaiufui 6α αίνοι σνοικτο σ*ο τις 10 το «ρω* σαρβψοντας

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

υγίίιι και δύναμη!!!
* Ιτον φοιτητηανήκει το μικρό
και φθηνό αμάξι. Ιτη ν κυρία υπάλλη
7.0 ίο μικρό καμωμένο. Στον επιχει
ρηματία το μεγάλο το πομπώδες, το
ιικριβώτέρο. γιατί έτσι το απαιτεί η
θέση του (υποστηρίξει)!!!
* Ιίίααι περιπιερούχος. μη κοι
τ» . i πουλήσεις τσιγάρα με λιγώτε
ρη νικοτίνη!!! Πούλα αυτά που
προσφέρουν
μεγαλοπρέπεια
και
φιγούρα μα πάνω οπ όλα ιιντρι
σμό!!’

• Σοβιετικοί και Αμερικανοί
ερευνητές διαλεύκαναν το λεγόμενο
μυστήριο του «Τριγώνου των Βερ
μούδων· και βρήκαν ότι ο «εχθρός»
είναι ο άνθρωπος.
Κατά τον Αντρέί Μόν όλες οι
υποθέσεις που διατυπώθηκαν, για να
εξηγήσουν τα ανύπαρκτα προβλήμα
τα του «Τριγώνου των Βερμούδων·
προέρχονται από τον άνθρωπο και
την αδυναμία του για τον εντυπωσια
σμό. Περισσότερο από ένα χρόνο
Σοβιετικοί επιστήμονες που εργάζον
ται σ' αυτή την έρευνα σε συνεργασία
με Αμερικανούς διερευνούν τις συν
θήκες, που επικρατούν στο γιγαν
τιαίο αυτό τμήμα του Ατλαντικού,
που βρίσκεται μεταξύ Μαϊάμι Βερ
μούδων Σαν Χουάν Πόρτο Ρίκο.
Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέ
ρασμα ότι τα ατυχήματα και οι εξα
φανίσεις που έγιναν για πολλά χρό
νια, εκεί, μπορούν να αποδοθούν σ'
ένα συνδυασμό κακοκαιρίας και
κακής πλοηγήσιως.
• Αυξήθηκαν στην Ιταλία οι
χρηματικές ποινές για τους παραβά
τες των κανόνων κυκλοφορίας. Έτσι
η παραβίαση του «κόκκινου· φωτει
νού σηματοδότη τιμωρείται τώρα με
πρόστιμα 25.000 50.000 λιρετών, το
παρκάριομα σ απαγορευμένο χώρο
με 12.000 - 25.000. το παρκάρισμα
κοντά σε γωνία δρόμου με 50.000
100 000. το αντικανονικό προσπέρα
σμϋ με 25.000 50.000 και η έλλειψη
έγκυρης άδειας οδηγήσευκ με
125.000 250.000 λιρέτες. Ό πω ς εί
ναι γνωστό, μιά λιρέτα ισοδυναμεί με
5 λεπτά της δραχμής.
• Μεγάλης έκτασης επεισόδια
σημειώθηκαν στην Ν. Αφρική, σε ένα
ποδοσφαιρικό παιγνίδι ανάμεσα σε
μιά ομάδα που απαρτιζόταν από μαύ
ρους παίκτες και σε μιά άλλη που εί
χε μονάχα λευκούς.
Τιι παιχνίδι στα πλαίσια του πρω

* Η οδοντόκρεμα θα πρέπει μεν
ινι π,-μ»,·»./,,ίσσει Γιι δόντια α π ' τις
α ρ ρ ω σ π μ : μμ Τυ σ π ουδα ιότερο εύο
σ ρ ο σ -ομ ιι και άσπρα δό ντια !!'
Αυτά ο?.α κι ακόμα ένα εκατομ
μύρια ίο υ . περιπτώ σεις μας είναι
■νωσιι:;. Ο λοι ξέρουμε το ν τρό,πο

Του Φοιτ. Πολιτικής
Οικονομίας
Πανεπιστημίου Βιέννης
Καραγιάννη Στέφανου
που όραι.ι η Μ Λ Φ Η Μ ΙΙΗ Πυρ* όλα
αυτά υποκι'ιπτυυμε στα τρικ που χρη
σιμοποιεί I Ό κι ιιυτή είναι επιπτή
μη ί-γ ιι κανονισμούς κιιι νόμους
-σ υ δουλ.ι ίιουν μεθοδικά και συστη
μάτι :ά. I ' αυτή ό π ω ς βλέπουμε δεν
παίξει ρόλο μ όνον η λογική παρά τα
κίνητρα πηγάζουν κι από το αίσθημα.
Αλλωπτ» η Μ Λ Φ Η Μ ΙΙΗ δεν είναι
-¡ποτέ ά λ λ ο παρ,ι υ> ξύ πνη μ α του
αισθήμ ατος, της μ ·ά-/κη;. του ενδια
ι.ιέροντυς. Ο σον αιι» ριι γ ια μιά μγο
ρό ο κατα ναλω τή ς βρίσκεται πάντοτε
σ π ) δια λ ο γ ποιανού π ικ ισ ια γή ν'
ακολουθήσει, της σύνεση ς ή της
λ ο γ ικ ή ς:'
Ο τΐ'λ ικό ς της σ κ οπός Λεν είναι
όμω ς Μ αιιξηση του χρ ημ α τικο ύ τζί
ρου της μέρας ή του μήνα. 0 σ κοπός
είναι π χ.
* Μέσα σ' ,ν α χρ ο νο το 50"ι,
των κατοίκω ν μιάς π ό λ η ; να γνω ρίζει
ό.τι υπ άρ χει η μάρκα α π ' το προϊόν
Α'
*
Η μέσα π έξη μήνες οι νέοι
α π ό 16 75 ετών να γ νω ρ ίζο υν ότι
υπάρχει ένα περιοδικό που να τους
ενημερώ νει σχετικά με δραστηριότη
τες στη μουσική α π ' ό λο τον κόσμο!
* Η όλες οι νοικοκυρές σ το ν τό
πο που γίνεται Τ(ι διαφημιστικό τεστ
ο ι γ νω ρ ίζο υν την καινούργια σ κ ό νη ,
-ια πλι-οιμο ίω ν ρούχω ν π ο υ κάνει
τα σεντόνια κάτασπρα και να ευωδιά
ζ ο υ ν 'ί
Ολα αυτά φυσικά- υπηρετούνται
καλύτερα απ ' τα μέσα ενημερώσεω ς.
II ποιοτική σημασία α υ τώ ν τω ν μέ
σω ν στο χι»ρο Της διαδήμισης είναι
πολύ μεγάλη. Το κάθε μέσο έχει κιιι
τη όικήτου ξεχω ριστή νότα στηόιαπε
μυστικότητα
και
γνω σ τοποίη ση
Ιδιαίτερα σήμερα που ό λ ο ς ο κόσμος
έχει μεγαλύτερη δίιγα για γνώ ση
αλλά και δημιουργία τάσεων για κάτι
το καινούργιο για το έξυπνο και το
μοντέρνο, η τηλεόραση, το ραόιόφω
νυ, η αφίσσα. η απ ευθείας διαφημι
στική αλλ η λ ο γρ α φ ία , η αγγελία στην
εφημερίδα παίζουν έ'-α σπουδαίο ρό
λο σ ιη Χ 'Λ Φ Η Μ ΙΙΗ
7/ τηλιόραοη είναι: Ένα αη
τα πΛίΥα1 ιν,υπητά μέσα και
κάθε :ί που συμβαίνει το
παρουσιάζει
με
ιδιαίτερο
ει<5ιαιίΜψαν. Η παρακολούθη

σή της απ τους Αυστριακούς
π.χ. καθημερινά πιάνει τις 2

ταθλήματος της Αφρικής έγινε στην
πόλη Σοβέτο. 1.500.000 κατοίκων,
κάτω από καταρρακτιύδη βροχή.
Αντίπαλοι η ομάδα Ιβι'σα Κά'ιζερ
Τσιφ (μαύροι) και η Ουνιβέρσιτυ
Γιοχάνεσμπουργκ (λευκοί).
Ό τα ν το σκορ ήταν 3-1 για τους
φιλοξενούμενους ο διαιτητής απέβα
λε ένα παίκτη της γηπεδούχου ομά
δας. Τότε δύο χιλιάδες περίπου φίλα
θλοι των Ιβίσα, μπήκαν στον αγωνι
στικό χώρο, και πήραν στο... κυνήγι
τον άρχοντα του αγώνα, και τους
παίκτες της Ουνιβέρσιτυ. που τράπη
καν σε φυγή, καθώς η αστυνομία με
γκλόμπς και όακρυγόνες βόμβες
προσπαθούσε Υα επιβάλει την τάξη.
Πέτρες άρχισαν να πέφτουν στο γή
πεδο και η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τ
αποδυτήρια.
Ο διαιτητής κάτω από την απειλή
λυντσαρίσματος δέχθηκε να γυρίσει
στο γήπεδο και να συνεχίσει το παι
χνίδι...
Στα υπόλοιπα δέκα λεπτά που
έμειναν για να λήξει το μάτς. η γηπεδούχος (κι ενώ η βροχή έπεφτε έντο
να) σημείωσε ένα ακόμα γκολ με
τελικό αποτέλεσμα 3-2 για την φιλο
ξενούμενη ομάδα. Ο αγώνας κράτησε
συνολικά τρεις ώρες..·
• Απίστευτο και όμως αληθινό
όπως λένε συνήθως Έρευνα που έγι
νε με κάθε διακριτικότητα και μυστι
κότητιι σε παρθεναγωγείο της Δανίας
αποκάλυψε ότι στις δέκα Λανέζες
ηλικίας 15 έως 18 χρόνων μόνο μία
δεν είχε χάσει «ό.τι πολυτιμότερο εί
χε». μ' έλλα λόγια μόνο μία στις δέκα
ισχυρίστηκε ότι ήταν παρθένος. Οι
άλλες εννέα ομολόγησαν ότι είχαν
ερωτικές εμπειρίες, μερικές μάλιστα
από τα 12 ή 13 χρόνια τους.
Νά. λοιπόν που δεν είχε καθόλου
άδικο ο γνωστός Γάλλος ευθυμογρά
φος Πιέρ Ντανινός όταν έγραφε:
- Παρθενία είναι μ>α λέξη που δεν
βρίσκεται παρά μόνο στα λεξικά!

ιίψι.ζ yια κάθε κάτοικο!
Για το υ ς Ε λληνες διπλασιάζεται
ο χρ ό νο ς γιατί το πρόβλημα ξεκινάει
νωρίτερα και τελειώ ν« αργότερα
Στην παρακολούθηση λ οιπόν της
Τ V i πιστρατεό. ται η ο π τική, η
ακουστική και κάθε κινούμ ενη εικόνα
παρουσιάζει τη γλ ώ σ σ α , τη μουσική,
τομ θόρυβο, τιι χρώ μα, ακόμα κιιι τη
χαρα κτηρισ τική κίνηση. Και πράγμα
ιί δεν υπάρχει άλλο μέσο που να συν
Ρινίζει όλα αυτά!
' Αλλωστε αυ τό το ανεπ ανάληπ το
ιιέσο βρίσκεται κάθε λεπτό μέσα στο
υπνοδω μάτιο που σημαίνει ιδιω τική
σφαίρα του καταναλω τικού κοινού,
ιιι: απ ό λ υτη εμ πιστοσύνη.
Το κ όρος επομ ένω ς είναι πολύ
μεγάλο
Γενικά επιχειρήσεις που
διαφ ημίζουν τα προϊόντα τους στην
-ηλεόραση εμ π νέο υν περισσότερη
εμπιστοσύνη!

Ιιι ραδιάοωνο είναι: ό,τι η εικό
να στην ¡ηλεόραση είναι οι λε.
ζεις και οι θόρυβοι για το ράδιο.
Μ ’ αυτό δεν επηρεάζεται μόνο
UOU ορισμένη μερίδα ανθρώπων
ακόμα και τους οδηγούς. Από
πολλές στατιστικές, αποδείχθη
κι. ότι οι οδηγοί είναι οι πλέον
θετικοί ακροατές. Ενώ στην
nifinan: απλουστεύεται πέρα
,ν ι πι'μα το διαφημιζόμενο
προϊόν. Μιά παράσταση μιάς
»αοίοαας· πρέπει ι-α είναι -,τα
τομιιτι, ό,τι και μιά διαπεραατι .
κή ιροινή στο ράδιο ή τηλχόρα
ση. Πρέπει όμως πάνω απ όλα
ια είναι προσωπική, να δείχνει
uni μάρκα, να ξυπνάει το ενδια
¡.ιερόν, νάνοι απλή, γιατί η
απλότητα νεμώ’ζει περισσότερα.
Το διαφημιστικό γράμμα προσπα
θεί κιιθι συμβάν κάθε εξέλιξη σ'
οποΐάδήποτι χρονικό διάστημα να
πληβοοορεί.
Μόνο πούναι μοιραίο πως πολλά
α π' αυτά καταλή-,νυν στον κάλαθο
-,-,ι ιι/ρήστων. Υπάρχει όμως περί
πτώση αυτό το γρέψμη ν' ακολουθεί
■αι από ένα κουπόνι ή μιά ερώτηση
για ένα διαγωνισμό ή ,-ια μιά κλήρο)
ση. Επομένως ο αναγνιδπτης κατανα
λιανής γοητεύεται κιιι ξαναδιαβάζει
την προσφορά και απαντάει... Απ'
aun) τη στιγμή το έργο της ΔΙΑ ΦΗ
ΜΙ ΣΙ ί Σ τελειοποιήθηκε.
Οι αγγελίες οι διαοημιστικές σ π ς
καθημερινές εοημιρίδι , είναι κι αυτές
πάρα πολύ θι τικές. Η επιτυχία είναι
μεγαλύτερη όταν δεν χρησιμοποιούνται
i κ φράσεις α π' το fmáioq/Uivo ή τηλεό
ραση.
Οι απλές ¡¡ιράσεις. οι κατανοητές
είναι σε θέση και Γψοκαλυύν τον ανα
γνώστη. τον αποβαλοον και τον προ
βληματίζουν. Αοοο η καθημερινή εφη
μερίδα παρουσιάζει την επικαιρότητα,
η προσοχή είναι στραμμένη πέρα για
πέρα Γτιιν ανά-’νωσιι. Σαννοσιωι- δ ε

ΰιαβάζει μια αγγελία με ξεπούλημα ειδικές τιμές - εκπτώσεις και τότε λοι
πόν αφού η προσοχή ήταν τόσο επι
στρατευμένη, η δι aπεραατικότητα εί
ναι επίσης ευκολώτερη.
Την ανάγκη που αισθάνθηκε ο άν
θρωπος, ο επιστήμονας, ο οικονομολό
γος, ο διαφημιστής να εννοήσει ψυχο
λογικά τον κόσμο που τον περιβάλλει,
καθώς και την αναγκαιότητά του να
γνωρίσει τον άνθρωπο περισσότερο
ενδόμυχα είναι αιτία δημιουργίας
αυτής της επιστήμης. Η μεθοδικότητα,
η παρατηρητικότητα, η οξύνεια. η ικα
νότητα να πείθει εύκολα προχώρησαν
τόσο πολύ σήμερα που εμείς οποτασαόμεθα στις προσταγές της eit το θέ
λουμε είτε όχι/... Ο εικοστός αιώνας,
αιώνας επιστήμης και έρευνας, έδωσε
σ' αυτούς τους εμπνευστές την πρώτη
θέ α, γι ' αυτό κι ευθύνη παρουσιάζεται
σήμερα αυξημένη. Κι ας μην μας φανεί
παράξενο όταν αποφασίζουμε να πάμε
στο »σούπερ μάρκετ» για ένα κιλό ζά
χαρη κοντοφθάνουμε μπροστά στο
ταμείο με γεμάτες τις τσάντες από
απαραίτητα είδη, που ούτε καν είχαμεσκεφθεί προκαταβολικά! Δεν είναι
έκπληξη, παρά ακόμα μιά απόδειξη
πως και σ' αυτό τον τομέα η ΔΙΑ ΦΗΜ Ι ΣΗ έδειξε την αποστολή της!!...

* «Η νεότητα είναι μιά ανοησία,
η ώριμη ηλικία ένας αγώνας, τα γερά
ματα μιά θλιβερή κατάσταση».
Ν τισραέλι

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ΙΣ
Γ έννησαν:
Η Αναστασία mÇ. Θωμ. Αι-νελι
σου. ' α ν νησί, αγόρι και το ονόμασ»
Νικόλαο.
II Κ αλλιόπη συζ. Α νιιστ Τρυφί
μου. αγόρι Π αναγιώ της

Η Κορνηλι i συζ. Βασιλ Φαρα
αγόρι \ημήτριος
Η Αικατερίνη συζ. Ιπ . Πιπιλισρί
.»η. αγυρι Νικόλαος
Η Σταυρούλα συζ. Ιω τ. Ψαρά
κορίτσι Δήμητρα
II Νεραντζούλα συζ. Στεφ. Σιτάρι
οου. κορίτσι Μαρίκα
Η Ανθούλα συζ. Ιωάν. Πλιάκα.
αγόρι Hl.iuç
Η Φωτεινή συζ. Πολυχρ. Γιωρνιά
δη. αγόρι Στυλιανό;
Η Δέσποινα συζ ΣτυΣ Λιδλια.
αγόρι Λημήτριος
II Μαρία συζ Αναστ. Κουρκούτα.
κορίτσι Ιωάννα
Η Xριχτή συζ Στεφ. Χαρατσάρη.
κορίτσι Σπυριδούλα
Η Αννα συζ. Κων. Χιώτη. αγόρι
Γεώργιος
H Κυριακή συζ. Ιωάν Τσικινα.
ιιγόρι Γεώργιος
Η Μαρίνα συζ, Βαπ Ζαψαρα. αγά
ρι Αρης Αντώνιος
Η Ά ννα συζ. Λημ. Λίβα. κορίτσι
Καλλιόπη
- Η Μαρία συζ Αναστ Τηλκγριδη.
αγόρι Κωνσταντίνος
Ιί Μαρία συζ. Λαζ. Τεντσογλίδου.
αγόρι Γ εώ ργιος

Η Μαρία συζ. Λαζ. Τεντσογλίδου.
κορίτσι Φιοτεινή
Η Κοριακή συζ. Τημ. Λιακοπού
λου. αγόρι Λ/έξανόρος
Η Χρυσούλα συζ. Δυμιανού Μαυ
ρομαιίδη. αγόρι Νικόλαος
Η Παναγιυτα συξ. Αναστ. Πι.χλι
βανίδου. αγόρι Ελευθέριος
Η Αναστασία συζ Κων Μητσιοκιϊπα. ανόρι Γεώργιος
Η Ελισάβετ συζ. Λημ Μποζάμπα
λη, αγόρι Βασίλειος
Η Αναστασία συζ. Χρ. Λεληχρή
στου. αγόρι Αθανάσιος
Η Σουλτάνα συζ. Ευάγγ, Μίλη
αγόρι Λεωνίδας
Η Ελευθερία συζ. Αντ. Μπαντη
αγόρι Νικόλαος
Η Σοφία συζ. Αναστ. Μεαόγλου
κορίτσι Μαρία
Η Βασιλική συζ. Χρ. Τσιντοράκη
κορίτσι Μαρία
Η Χρυσούλα συζ. Αντων. Χατζή
σαλάτα, αγόρι Ανόρέας
- Η Αριάδα συζ. Θεοδ. Ματράκα
αγόρι Ηλίας
Η Κασιάνη συζ. Nlko). Σαρασίδη
αγόρι Λάζαρος
Η Lucia συζ. Θεοδ. Αδαμίδου
κορίτσι Μάρθα
- Η Βυσιλακή συζ. Δαμιανού Μπα
χατουρίδου, αγόρι Ανίατης
Η Βασιλική συζ. θεοδ. Φανιάδη
κορίτσι Σοφία

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Taracé μέλος E-LELE-)
ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΠΙΚΑΣ
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

AtmAxrrwi
ΧΤΗΣΤΟΣ Π ΑΤΣΙΚ ΑΙ

(ESienK 1)
γβύθννος

IU1XIlén t -OFRET
ΜΙΧΑΛΗΧ Π ΑΤΠΚΑΧ

(Π. Μιαουλη 4)
Νομικός συ*φο"λος
ΤΑΣΟΣ HAT5.1K.AI

(Ιηακράτους 3ά)
ΓΡΑΦΕΙ Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜηπροκόλΜς 72
ΤηΣ 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ- 150«
Σωματοαν
Σ υ λ λ ό γα νΓ .Π Χ
Κοινοτήτων
δρχ. 20CK
Α.Ε. «ϊπ ΕΠΕ
δρχ. 3 0 «
Λήρων Οργαντομών
Ε.Γ.Σ. Τραιωζών
δρχ. 4 0 «
Φ Χορόγρορο δημοσιευόμενα η
όχι δεν ετσστρεφυντα.

Γ ια ν α θ υ μ ά σ τΒ τ ις

ομορφώτερες στιγμές
τη ς ζω ής σας

εργαστήρι

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΝ ΒΛΓΓΠΣΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩΝ
•ΒΡΕΦ Ο ΚΟ Μ ΩΝ
• Ν Η Π ΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν

ΤΗΛ.225740-273211

Ο Ε Σ 'Ν ΙΚ Η
θωμάς Α- Βύζας
Βενιζίλου 37-Τηλ. U S 74

ΒΕΡΟΙΑ

σ ε τ ρ ε ις μ ή ν ε ς
Ι-ΊΛΙΚΛ ΓΜΜΜΛΤΛ

ΣΤΟ Ι.Σ.Ο.Ι .

Γ AMO!
Παντρεύτηκαν:
Ο
Αντώνιο;
υ .σ
νιπ, νιο. ΓεωΡΥ'’"1 *
Ν'.κο/.άιιιι και π Αθηνά Ilfl0W
τον Γεωρ-'ίυϋ
Ο Πανανκίιτης Zapi>Y'“lj2 g
Αθανασίου και η Μιράν?η
.«>υ του Χαραλάμπους
(lÖi.VK·
Ο Ευάγνελυς
Θεμιστοκλέους και η ΛΟ1
Σιπμανίδυυ του Γεώργιό'!
Ο Παύλος Κιατικιόης
λαοί- και η Αναστασία
πούλου του Γεωργίου
Μ
Ο Νικόλαο; Πιτρ,ιΚί'Γ01**^
w
FixTTputiou και η Ειρώ'Ι]
·|χιύλα του Θεοφάνη -JjHM
Ο Γειίιργιυς Σαμαρά;
σίου και η Πολυξένη ΚήρΗ
Πκρτκλέους
J h
Ο Γεώργιος Μαυρίδη;
λή και α Μαρία Μ-τυ/ΤσίΙϊασ*
Αθανασίου
,,έ_.
Ο Χαρι'ιλαμπος AeiUpW.
Ιι-χίννου και η Ελένη Δο"
Αθανασίου
μ
Ο Βλαιδίμηρος ΤολιόΠΟ'ν"^
Ιωάννου και η Βαρβάρα ΧΡ10
δου του Αντωνίου
Ο Κων/νος Ξανθόπο“"
Αεό'τιου και η Μαρία
του Ιωάννου
»><■
Ο Χρηστός Π α π α δ δ ^ ^ .,
Συμεών κιιι η Χαρίκλεια Παν ■
Διαμαντή
.
ιί·
Cl Αριστείδης Τσιομ^Ο j |
ΑΟαι^
Λεωνίδα και η Χρυσουλα
:υυ Λεωνίδα

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν:

Ε "^Ι
- Ο Λιάπης Γεώργιος 1°°
λου
£>*|
- Ο Μπιδιβάνος Ιωάννης '
άου
Ο Χώματός ΔημήτΡ'°ί w
νουήλ
,,^ Ι
- Η Μούρτζιου Αθη'Ίΐ Xaδ|
Η Ταραξιόγ>α)υ BurnA»
NikoIjÚou

κ υκ λο φ ο ρώ

ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ1
1. Από τον
__ _____
ΕΛΤΑ α''α(*
«ng?
λ<' ϊ
ται, ότι στις 6 ΔεκεμβΡ'Ο’^ ^ (
κυκλοφορήσει νέα α ν α μ ν η ^ ^ ι
ρά γραμματοσήμων με τίτλο
ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1982« σε ^ Yfií
1.000.000 διπλών οριζονά“^
ματοσήμων. σε φύλλα τών ^ {
διπλών γραμματοσήμων Κ°ι
σεις 9 και 21 δραχμών.
j-·/1
2. Την ίδια μέρα θα κυ* ^ ασουν και φάκελοι Π.Η.Κ- ά1·
λημένα τα ανωτέρω γραβ)“1 -ς·
και σφραγισμένα με ειδική
»I
οι οποίοι θα πωλούνται 42 “Ρ°*Γ
καθένας.
.
Τέτοιοι φάκελοι θα no^ ° J
ι,κροποσότητες (μέχρι - .
ιπό το Κεντρικό ΦιλοτελικΟ
j
(Απελλού I - Αθήνα) για
μερο. εκτός αν εξαντληθούν
ρα.
^ ^I
3. Όσοι ενδιαφέροντα'T^jy·
προμήθεια των ανωτέρω
I
και γραμματοσήμων. μπ0Ρ°1' β' I
σουν σχετική παραγγελία ® jjS· I
τόπους Ταχ/μεία μέχρι >9 w
)
Τ' ανωτέρω θα στάλου
I
μόνιμους
συνδρομητές- ·ώ έβ|
έχουν τροφοδοτήσει τους ' β!·
σμοΰς των. μέχρι 6 ΝοεμβΡ

Η π υ ρ ο ς β ε ς τ ι ^<
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡ0 ’!^
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
•
Α ποφεύγετε
να τΟΙ"-1^ ;}
καθρέπτες πάνω ή δίπλα
I
π . κοντά σε θερμάστρες Πλ'*
τετρελαίου κ.λ.π. Προσελ*1 ι£<> I
άτομα και τα κάνουνε να Γ ^ νί ■I
ντ. κοντά στη φωτιά χωΡ’’
καταλαβαίνουνε.
Μπορεί έτσι νιι πάθουνι
# I
τιι ή να αναφίχνούνε τα ΡΡ^μί'^Ι
με πολύ δυσάρεστα α~α'Λ}\ ^ £ \

ΙΚ 22 Δύναμη του στπ*ν·
στύλον

\I

Σπετσών νίκησε τον' ’
3.0 που -υλιομκυύσι ι■' 1 ’ ■O'’·.
1866 ' Υστερο από
κες επιθε.σος α Κ ω ν /τυ ^ ^^ ι' ^

I
I

I
I
όάκης «νατιι-άζπ την ι,νι’ ,,ον'Φ |

•ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Α
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΙΤΕΝΟΕΡΑΦΙΑ

II Αθηνιΐύλα συζ. ί εωΡ7-, Μ**
,»η. ανόρι Στυλιανός ' J B
Η Βασιλική συζ. Κων
• α . Μΐρίτσι Ευαγγέλιά
II Λλχξάνδρ·« συζ. 1<"ανανόρι Χρήστυς
...^
II Ελισάβετ συζ Γι:ω|άκορίτσι Κλί νη
II Ελένη συζ. Σπυρ. S Ï H
.ίου. αγόρι Κυριάκός
Μ Αναστασία συζ- Στε(ά ~
μ,ιυσα. κορίτσι Κυριακή
H Μαρία συζ Βασιλ. XflQ
,του. αγόρι Σταύρος

κη στο Αρκάδι. ΌλΟ>
σκόντουσαν μέσα "’° . ¿pr Ρ
ΓΕλΙ.ηνες και Τούρ*0"
β1
καν
ν'Κά/
1921 Ύστερα από την μπογί1*' . t'y I
θήκης του Ραπίλα. Μ· θ,'γ. I
επιλύθηκε το
μεταξύ Ιταλίας κ“ 1 “ ρ ι Λ
βίας, η Συνδιάπκεφη Î .
τί,ιν κατακυρώνει ν-λ.'·’*·
Βόρειο Ηπειρο στην Λ .1

VIDEO CHIB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗ Λ ΕΟ Π ΤΙΚΕΣ Λ Η Ψ ΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ V I D E O ^

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Ε κ π α ιΛ έυθεΙς α τ π ν Ε λλπνβοή T nA côpo^* ^
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ο Σ 37 -

Τ Η Λ . 2 8 .0 7 7 -

B Z ? 0..

JJü™' 9 Νοεμβρίου 1982

•ΛΑΟΣ»

ΣΓΛΙΛΑ 3ή

Η ΝΑΟΥΣΑ ΕΧΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Έχει ευθύνη ο διαιτητής

Η ΒΕΡΟΙΑ ΙΣΟΠΑΛΗ 0-0
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

Οταν μία ομάδα που θέλει να λέγε·
« * « ·. «i» έχει υψηλούς πτό
.
παίζοντας με μια νεοφώτιστη
w
,:r,r"1 και εντός έόρας. Λ, \
¿Ktaieotti πς ευκαιρίες που τις δί
,ή»!'1'
'inc(i)· ° ΊΙ π('ώτα λεπτά της ου ναι
■ίοιι; να επι|1άλει πτην συνι
nn ,t0 οι*δ ΐης παιγνίδι ναι νο πει
Sni '** αντιπάλους φιλάθλους ναι
.
για την αξία της. τότε οι
ξίθαρεύουν. αρχίζουν να
Τον' 1 -V ° ΤΙ Κ(' τι είναι ναι παίζουν
■ « ? πάντων αγώνα». Εάν δι:
ΐ^ζ^ρνέχεια αυτοί «οι μινροί· αν;
fiai; ,1ν. ιινεετινότη;α από πλευρά:
ιιη :,0U' τότε αποθρασύνονται ναι
™^'υ' στη ψαχνό.
-ni υν“ ακ<»Ρ<Ρς συνέβει στον αγώνα
Κι^ ";·σε η ΒΕΡΟΙΑ την περασμένη
Κϊ ' απρ Τ° ν Ααγνυδά με την τόπι
cii .
Κου όπως είναι γνωστό
2?.*“ ^υκ ή ισοπαλία (0 -0).
Pt το! ^υ"τ<’ν η ΒΕΡΟΙΑ ξεκίνησε
nt0 '
της μεγάλης ομάδας και
8ο- "ρωι° τριακοντάΐχπτοείχε δυο
στυ
0f'
του Μουσούρη

Τ'

"to ,ο · " " σ0ϋΤ ΓΟυ Α κΡ’βόπουλου

με . Κ01 Μία πολύ μεγάλη ευκαιρία
Οηιιε ' .Μ° " 0ούΡΠ στο 15' όταν βρέ
φύλάϊ°ν<)^ με τον αντίπαλο τερματοτης ι' " °ΤΓ’ν συνέχεια η απόδοσή
®!διέλ*10£ υα πε,(ηε' σταδιακά, με
ν(ι u ΪΠΡα Οι γηπεδούχοι σιγά σιγά
R Ρλίοουν να ελέγχουν αυτοί to
ε' ’ώ παράλληλα εκμεια·
<■îlnwüxT ιην ανΰλή το11 διαιτητού
,
α°όπουλου από τους Γαλατά
Τ0*πό*°νν' α ^ ν ' πέΡ'ιν απδ τον ε,!1

χν0| MeV° *αι ΜΙ δυναμισμό va pi
VuÏD,;,(Κ Λ?,ές K
'UI γΡ°βιές ^
λής
“λ1 βέ)ίαια όλοι) με επικεφα
Ktih')
σεντερμπακ (No 5)
η·α
0 οποίος με ένα δεξί ντιρέκ
éHvi.Ti>0fIt*)no Ι0υ Ισχνόπουλου τον
rnAf ν°τ άουτ.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
Η
THE ΒΕΡΟΙΑΣ
°νώνα °”0<JT' ^ 5 ΒΕΡΟΙΑΣ: στον
ûvq-. κ>υ Λαγκαδά δεν ήταν βέβαια
Των δυνατοτήτων της, αλλά
* " > * < ! * υπάρχουν και πολλές
ται; ι° Υιε? Υΐ- αυτό και εντοπίζονUla ί Τΐ*ν αη°υσια πολλώ ν παικτών,

«y,0Vj 11 για διάφορους λόγους δεν
, «υλο/η|?α,ν °\ Εκέσιος, Γιατζιτζό“»ομ,,!' ^?λτο“ζ. καθώς και οι τρεις
**9 J ' ! EV,ev Ενώ ο Σίμπος που
ion yl ο'ληματα με τις αμυγδαλές
ΙΡήΟΙμοποιήθτικε στο τελευτσίσ
lin » Ετην ατυχία, αφού στο ξεκινηΡγώνα είχε δυο δοκάρια και
^Μεγάλη ευκαιρία
Ι^ΊΓδο'0 αντια^^·θτικό παίξιμο των

ήταν $ <ον· ε7Γ'κεφαλής των οποίων
^ ^ « « Ρ β α ρ ο ς (0 χαρακτηρισμός
νοήςι 0.τ°υς ίδιους τους Λαγκαδια·
Κμχ μικτές, που ακούει στο όνομα
Το ¡^ύ(* και ψοράπ την φανέλλα με
βο,όο°,5' Ο ... ποδοσφαιριστής!!!
ΥΡυθιί-1’*0 .στορ^ίσει κλωτσιές και
^ώ ίζνιΓ - 0λη Την δύναΡΘ ΤΒί βσρ·
Τάχη, νυ*Ί$ του, χάρις στην ανεκοτ,
* « τήν ανοχή του διαιτητού,
ίηη) ·α . °υλου, παρότι είχε υποΙ'τινη ' * ι ον Ε"ύπτη γραμμών κ.

Ρώοντας λοιπόν την ΒΕΡΟΙΑ

Οι ελλείψεις, η ατυχία και το γήπεδο
οι κύριες αιτίες του αποτελέσματος

^Σεϊόι/-

ατυχία η θαυμάσια
δεν κέρδισε στους
ίδίκυ! ’ Την Τ07Ιιιαί ομάδα. Το 0-0
"Ομ |(ε'^ ν °Ρ“δα της Αλεξανδρείας.
;ουΓΓην“ Γ[όδο^ της εντυπωσια
^ΙΧί)θνοΦΐλ0θλθ1>?' ιδι«ίτερα στο β*
?Τ4θηκΓ' 0 ΧΡθοτος Συναχείρης
ϊανδρΕ,· 0 μοιραίος παίκτης της Αλε"ιΐή ν^^-.'^ού έχασε δύο ευκαιρίες
>*τ,·νον Εν πάοει περιπιώσει όμως
«Μά^ ^ου έχει σημασία, είναι ότι η
«η0υνΓ"!ς Αλεξι,νδρείας βρίσκεται
^ΎΟάω " νοδ°· και θ απόδοσή της.
^ ΐ ο Γ ! Η1·<1 ΤΤΟρΕ,α π°Σό καλή
'!">τεύ<"<ημένα

01

οπ αδο'

της-

ώθ): ι,ν 'την κητάκτηση του πριοτ<ιρ,)ϋ;; τυί
Ο Λ.Ο. Σοφάδων
αυτός' μ,ά ανπολύ
«11 αμφιβάλουμε
άλ
7πδ τον πέμπτο όμιλο
τους Σοφάδες χωρίς

οι Δημτσούδης. Γ.
Λίκκα,11^ Μεκ« ις. Αλβανός και
Ηίιΐο ^
Αλεξάνδρειάς, χωρίς βέ"0ι. ο 1 υστερήσουν και οι υπόλοι<”ΙΟ'"· η!Τ1 ε^,,ίρεσθ 0 Κούντζας, ο
^νίπ εΛ .ηρεπε' να προσέξει την
άΐΐμε . ■"ή του ζωή. Αυτό το τον(
V) ηώΛ“1' υ παίκτης αύός έχει πυλ"ε μ0 σοντα και σίγουρα Οα παίξει
‘ήιη, 1'1 αμαδυ. Αλλά γιο να γίνει
7ρν ^ ^ '« ζο ν τα ι και θυσίες. Από
σ'
. Σοφάδων, καλύτεροι ήταν
Ρ'Κ· Κολσκυθι’ις και Αρβιινί-

Μ ικ ρέ ς
α γγελ ιες

8η ΜΕΡΑ

δ0' Ο Φυλάκης από αριστερά κάνει
ωραίο σέντρα και ο λιιλαμπίρας ανι:
νόχλ.ητος μέσα από την περιοχή της
Βέροιας πιάνει σουτ στα ύψη.
όθ Σέντρα του Πουρσανίδη από
αριστερό ο κπερχόμενος Ακριβοπου
λάς σουτάρει δυνατά μόλις άουτ.
72 Ο Ακριβόπουλυς πραγματο
ποιεί μετωπικό μπάσιμο και πετάει
την μπάλ,λ.α αριστερά στον Πουρσιι
νίδη το δυνατό σουτ του οποίου έχει
την ίδια κατάληξη με ιιυτό του προηναύμενου λεπτού.
86' Ωραία τρύπα του Μουσούρη.
βγάζει τον Ακριβοπουλά μόνο αε τον
Τσάνταλη, ο τερματοφύλακας όμως
του Λαγκαδά, βγαίνει υπό την περιο
χή του και αποκρούει σωτήρια με τα

ΛΑΓΚ ΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 0 0
Η φωτογραφία αυτή απεικονίζει μια από τις σπάνιες φορές που κιν
δύνεψε η εστία της ΒΕΡΟΙΑΣ. Ύστερα από μιά σέντρα από τα δεξιά ο
/Μπαλτζής πραγματοποιεί έξοδο και δίνει γροθιά... τον αέρα για να
καταλήξει η μπάλλα στον Δαλαμπψα που με κεφαλιά την βγάζει ελάχι
στα άουτ.
κάτω από τις συνθήκες που προαναφέραμε. θεωρούμε την απόδοσή της
γενικά αρκετά ικανοποιητική ιδιαίτε
ρα δε κατά το πρώτο μισάωρο και το
τελευταίο εικοσάλεπτο της συναντήσεως.
Καλύτεροί της παίκτες οι Ακριβό
πουλος, Πουρσανίδης και Παρίζας.
Ο ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Η νεοφώτιστη στην Β’ Εθνική
Α.Π.Ε. Λαγκαδά με τους σκληροτρά
χηλούς παίκτες που διαθέτει σε συν
δυασμό με τους φανατικούς οπαδούς
της απέδειξε ότι στην έδρα της θα εί
ναι ένα «σκληρό καρύδι» άλλωστε
αυτό φαίνεται και από τα μέχρι στιγ
μής αποτελέσματα που έφερε μέσα
στο γήπεδό της, όπου επί 5 αγώνων
είχε μια ισοπαλία με την ΒΕΡΟΙΑ και
4 νίκες.
Καλύτεροι παίκτες της οι Αμαραντίδης, Φυλακής και Δαλαμπίρης.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Ο διαιτητής κ. Παπαδοπούλας από
τους Γαλατάδες Γιαννιτσών, προσ
πάθησε να διευθύνει αντικειμενικά
τον αγώνα ελέγχεται όμως σοβαρά
για την ανεκτικότητα που έδειξε στο
σκληρό παιγνίδι των γηπεδούχων και
ιδιαίτερα του επικίνδυνου Καλτοά
που ήταν στην κυριολεξία μια κινητή
λαιμιτόμος. Ο κ. Παπαδόπουλος για
την περίπτωση του Καλτσά ελέγχε
ται διπλά, διότι όταν γρονθοκόπησε
τον Ισχνόπουλο, τον ενημέρωσε σχε
τικά ο επόπτης γραμμών κ. Γνίνης,
αλλά αυτός περιορίστηκε στο να τον
δείξει κίτρινη κάρτα.
Σωστοί στις υποδείξεις τους οι
επόπτες γραμμών κ.κ. Πασαλής και
Γ κίνης.
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
4' Ο Ισχνόπουλος από αριστερά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΙΑ
ΑΒΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΟΥΣ ΣΟΦΑΔΕΣ
Ηίς,Σ ο φ α δ ΕΣ (Του απεσταλμένου

ΕΘΝΙΚΗ

ΤΤ'^·
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης,
Γ. Ιασωνίδης, Αλβανός, Τσιβούλας.
Δημτσούδης, Μέκκας, Συναχείρης.
Κούντζας (80' Κυριακίδης) Λέκκας.
Ζαρογιάννης (82' Δαλαμπόρας) και
Ελευθεριάδης.
Α.Ο.
ΣΟΦΑΔΩΝ:
Μακρής.
Φιλίππου, Παπακώστας, Λιάπης.
Κολοκυθάς. Θώδης, Καραβίδας.
Αρβανίτης, Χριστόπουλος, Κάρορης
(46' Κεφάλας) και Μπουρούσης.
Ρεσιτάλ διαιτησίας από τον διαι
τητή κ. Στογιαννίδη. και τους επό
πτες Λυνάκη και Σαββίδη του συνδέ
σμου Πέλλης.
ΑΣΠΙΔΑ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Εκτός έδρας παίζει και αύριο
Τετάρτη, η Αλεξάνδρεια. Θα παίξει
στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας με την
τοπική Ασπίδα. Η ομάδα της Αλε
ξανδρείας. εκστρατεύει στην Κρύα
Βρύση με στόχο τους δύο βαθμούς.
Μ τοπική αμάδα στους δύο αγώνες
που έδωσε μέχρι στιγμής έχει ισάρι
θμες ήττες.
Αν η Αλεξάνδρεια κερδίσει - που
πιστεύεται ότι θα κερδίσει ■τότε με τα
τρία συνεχή ματς που έχει μετά στο
γήπεδό της, σίγουρα Οα βρεθεί επικε
φαλ.ήε στον όμιλό της. την έκτη αγω
νιστική ημέρα. Η Αλεξάνδρεια θα
μεταβεί με όλους τους παίκτες της
και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Διαιτητής του αγώνα Οα είναι ο κ.
Ζιωγας από τον Βόλο.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

μ ικ ρέ ς

IL

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
^ον^Ο γός αυτοκινήτου με επαγγελματική άδαα (Β' κατηγορία) ζητεί
<,ι°· Πληροφορώ στο τηλ. 29.762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ϋ·;-ω ή ανταλάαοω με διαμέρισμα στη Βέροια παραλιακό ελαιώνα
Χ9λΐη&ΙΡθ
ΤΒν θάλασσα, εχτάσεως 2ά στρεμ. στον Αγ. Μάμα
^ Π9<ΙΓΠί· Πληροφορίες απογευματινές ώρες τηλ. 21897 Βέροια.

όπως κατεβαίνει η ομάδα του, εκιελεί
μσκρυνό αράουτ. ο Μουαούρης μέσα
από την μικρή περιοχή και λίγο πλά
για πιάνει γυριστή κεφαλιά, η οποία
αποκρούεται στην αρχή ππό σώμα
αμυντικού της τοπικής ομάδας και
στην συνέχεια από το δεξί κάθετο
δοκάρι του Λαγκαδά.
5 Μακρυνό σουτ του Κατσώνη.
που πηγαίνει προς το δύχτι, απο
κρούει σωτήρια ο Αμαρυντίδης.
15' Με διαγώνια μπαλλιά, ο Ακριβόπουλος βγάζει από το κέντρο μόνο
τον Μουσούρη. Ο τελευταίος μπαίνει
μέσα στην περιοχή του Λαγκαδά
καταόιοκόμενος από τον Καλτσά και
unô πλάγια θέση πλασάρει τον εξελθώντα Τσάνταλη. η μπάλλα όμως
φεύγει μόλις άουτ.
28' Συρτή σέντρα του Δαλαμπίρα
από δεξιά, αφήνει έξυπνα κάτω από
τα πόδια του ο Φυλακής, ευτυχώς
όμως για την Βέροια ο ΧΆΘανασίου
επεμβαίνει σωτήρια πριν η μπάλλα
καταλήξει στον καοαδοκούντα Παπα.
οοπουλο.
3Γ Ο Κατσώνης κάνει μπαλλια
στον Ακριβόπουλο, που από την
γωνία της μικρής περιοχής του
Λαγκαδά πιάνει σουτ το οποίο χτυ
πάει στην αριστερή ρίζα της καθέτου
δοκού και φεύγει άουτ.
50' Από καλ.ή θέση ο Παπαδόπου
λος αστοχεί στην κεφαλιά του.

ΕΘΝΙΚΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δόξα Μακρ.-ΑΕ Ποντίων
Σοφάδες-Αλεξάνδρεια
Μ. Αλέξ/δρος Τρ.-Εθνικός Κ·
Αμπελωνιακός-Αγρ. Αστήρ Πλ.
Ελασσόνα-Μαγνησιακός
Αχιλλέας Φαρσ.-Απόλλαιν Αγρ.
Γαλατίνια-ΑΟ Καρδίτσας
Ηρακλής Χαλκ.-Σιάτιστα
Ρ. Φεραίος- Απόλλων Λιτ.
Ατρόμητος Π.-Ασπίς Κρ. Βρ.

0-1
0-0
Μ
4-1
3-0
0-2
1-1
1-0
2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΕ Ποντίων
Ηρακλής
Αλεξάνδρεια
Ατρόμητος Παλ.
Ρήγας Φεραίος
Εθνικός Κατ
Ελασσόνα
Απόλλων Λ.
Αμπελωνιακός
Μ. Αλέξανδρος Τρ.
ΑΟ Καρδίτσας
ΑΟ Σοφάδες
Μακεδονικός Σιατ.
Γαλατινή
Αγρ. Αστέρας Πλ.
Απόλλων Λιτ.
Μαγνησιακός
Δόξα Μακρ.
Ά ρης Ποντοκ.
Ασπίδα Κρ. Βρ.
Αχιλλέας Φάρο.

4
4
3
3
3
3
2

πόδια.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής. ΧΆΘανασίου.
Μελετίδης. Μίλης Γ.. Ποπατζίκος
(52' Μίλης Φ ). Παρίζας, Ισχνόπου
λ·ος (77 Σίμπος), Κατσώνης, Μου
σούρης, Ακριβόπουλος. Πουρσανί
δης.
ΛΑΓΚΑΔΑΣ: Τσάνταλης, Μπόλκας. Αμαραντίόης. Βαμβακιδης. Κάλ
τσας (82' Μωϋσιάδης. Αίμος, Φυλά
κης. Σταυρούσης. Δαλαμπίρας. Κλημάς, Παπαδόπουλ,ο; (82’ Μπαλόμπας)

ΠΡΟ-ΠΟ
Η έκπληξη
απ' τη Λάρισα

τη^εγύλη έκττληέη του ΠΡ0-Ω0. ¿το
υπόλοιπα παιγνίδια επικρότησε το
«X».

Το αποτελέσματα
1 Πόννινο
Α » ©.
2 Δόξο Δρόμος ΠΑΟ.Κ
3. Ηρακλής θ- ΛΔριοα
4 Κοστοριό
ΡΜος

Μ
3-1
(Μ
2-0

9 Ολυμπιακός ΠΑΕ.Κ.
1 -1
6 Ο.Φ.Η.
Μβκιδοπιιός ( 6-0
7 Παναμαϊκό Πβναβηναΐκος
β nävibvHX;
Απόλλων Αθ.
*ΡΤΐανατρρο-Λ<€β»ικός Π.
10 Ατρόμητος Αβ-Αχβρντίκός

0-1

11 îàvOn

1-1

ΟλυμπκΒός 8

1-0

Μ
04)

12 Τσεξένα
ώ ηρ
2·2
13 Φιορεντίνα ΤορΙνο
(ΚΙ
Συμπληρωθήκαν J8.844.M4 δρχ. και

οι νικητός θα μοιροστοΟν Β7.0Θ6-311
δρχ-

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΕΛ ΒΕΡΟΙΑ
0-0
0-1
ΝΑΟΥΣΑ-Καβάλα
3-0
Απόλλων Κ.-Κιλκισιακός
Κοζάνη Τρίκαλα
3-0
Νίκη Β.-Πανθρακικός
1-0
Ξαιθη-Ολυμπιακός Β.
1-1
Φλώρινα Εορδαϊκός
3-1
Θήβα-Αναγέννηση Γ.
2-0
Αγρ. Αστέρας-Αλεξ
3-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12
Καβάλα
12
Απόλλων
Κοζάνη
10
10
Νίκη Β.
9
Ολυμπιακός
9
Αστέρας
9
Λαγκαδάς
8
ΒΕΡΟΙΑ
8
Πανθρακικόε
7
ΝΑΟΥΣΑ
7
Κιλκισιακός
Ξάνθη
6
6
Θήβα
6
Αλεξανδρούπολη
J
Πιερικός
5
Γιαννιτσά
Φλώρινα
5
5
Τρίκαλα
5
Εορδαϊκός
• Δεν ορίστηκε ακόμα η εικοστή
ομάδα. Θα είναι ο Λεβαόειακός ή η
Πρέβεζα. Από έναν αγώνα λιγότερο
έχουν οι: Βέροια, Αστέρας, Πανθρακικός. Φλώρινα, Ξάνθη. Νάουσα,
Πιερικός και τα Γιαννιτσά.
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ!
7 γκολ; Κατσικάς.
6 γκολ: Παπαδόπουλος Δ.
(ΑΠΕΛ)
5 γκολ; Μόσχος.
4 γκολ: Γυφτάκης, Καρυθανά
σης, ΚαρσΤσκος, Χατζηελευθερίου.
3 γκολ: Γκέσιος, Κωστόπουλος,
Σημαιοφορίδης, Τόγκας.
2 γκολ· Ακριβόπουλος, Ανανιάδης. Γιωτόπουλος, Γκαντιάς. Γού
λας. Δαλαμπίρας, Ελευθεριάδης,
ΚονδηΤ immc. Κυοικλίδης. Λεπτοκαρυοης, Μαρκοπουλος. ΜεΛίσσοπουλος, Μητρούσης, Μίλης Φ., Παπαδό
πουλος Αλ.. (Νάουσα) Περόντζης.
Σαββάκης. Σουλιόπουλος, Τζώρτζηςν
Τομπουλίδης, Τσαντεκίδης. Φάσης,
Φιλιππίδης (Απόλλων).
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ-Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β.-ΝΑΟΥΣΑ
Τρίκαλα-Απόλλων Κ.
Καβάλα-Πιερικός
Ππνθρακικός-Κοζάνη
Εορδαϊκός-Ξάνθη
Αναγέννηση Γ.ΆΠΕΛ
Άλεξ-Φλιόρινα
Θήβα-Αγρ. Αστέρας

Γ’ Εθνική:
17 γκολ
χτες στην
πρεμιέρα
Σ την π ρ ε μ ^ α το υ π ρ ω 

ταθλήματος Γ Εθνικής, ση
μειώθηκαν τα παρακατω
αποτελέσματα.
Ηλυσιακός - Επανωμη 1-0
Παναρκαό. - Λουτράκι 3-0
Παναργειακ- - Εθνικ. Αλ.
Αριδαία -Κορδελιά

2-1
Λαμία - Αναγέν^ Καρδ. 0-0
Εδεσσαϊχ. - Αθηναϊκός 3-1
Καλλιθέα - Νίκαια
3-1

Σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου 1982
διανυκτερεύει το φαρμακείο;
Μουρατίδη Γιώργου
TnL 25130

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

2

2
2
2

2
2
2
2

1
I
ο
ο
ο
ο

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο βυλλης
γαλανομ ατης

Βιβλία .... που;r
* ^

Πρωινό ·····πού;
Ώ

Π οτό.........που; ^
Ραντεβού ..πού; - 3

μμμfefcL
P

Ό τα ν μία ομάδα έχει πολύ καλή
απόδοση σε ένα αγώνα και χάνει με
1 0 πγο τελευταίος λεπτό του ο μέ
ρους. τότε θεωρείται καθαρά άτυχη.
Κοντά όμως στην ατυχίιι. ότον έχεις
κόντρα και την διαιτησία του κ.
Μπρίκου. τότε η ατυχία, γίνεται
διπλή via την ΝΑΟΥΣΑ.
H ΝΆΟΥΣΑ της Κυριακής, έπαι
ξε ένα θαυμάσιο παιχνίδι, που παρά
τις αντίξοες συνθήκες της διαιτησίας,
οι παίκτες της Κατέβαλαν τιτάνιες
προσπάθειες, νά όμως που δέχθηκαν
τνα απρόσμενο γκολ, για νο τους
καταδικάσει σε ήττα
Μιά τόσο καλή απόδοση της
ΝΑΟΥΣΑΣ, είχαμε καιρό vu δούμε,
οι παίκτες κινήθηκαν και κυνήγηοσν
την μπάλλα με πάθος, δίδοντας σκλη
ρές μάχες με τους οντιπά?ηΐυς τους,
ενώ παράλληλα με τις γρήγορες κον
τινες μπαλλιές τους, έκαναν εμφανή
την τεχνική τους πληρότητα.
Ο κ. ΜΠΡΙΚΟΣ
ΕΠΑΙΖΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ
θεωρούμε σκόπιμο να αρχίσουμε
από την κριτική της διαιτησίας, αφού
αυτός ο κύριος, από την πλευρά του.
ήταν εκνευριστικός. ενώ σε δύο καί
ριες περιπτώσεις καταδίκασε την
ΝΑΟΥΣΑΠΡΟΤΟΝ δεν έδωσε εις βάρος της
ΚΑΒΑΛΑΣ πασιφανές πενολτυ σε
χέρι του Καπετανίδη που εκνεύρισε
τους παίκτες της ΝΑΟΥΣΑΣ

Λ*ικες στιγμές.
Η ΚΑΒΑΛΑ
Η ομάδά του κ. Μιχ Μπέλλ.η,
;ωρ(ς νο είναι φανταστική, κατόρθψ
u: να βρει την ei.Kinpia via το γκολ,
λιανρίθηκαν οι Καπττα'ίδης (^4ο 4)
Λορένίζος (No 111. Πέτσας.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Tiu την διαιτησία ton κ. Μπρί
κου, τα αναφεραμε ανωτέρω. Οι επό
πτκς Ευαγγέλου, Φοσυύλιις. υπέπε
συν σε λάθη που ζημίωσαν την
Νάουσα
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
2' Ο Σψακιιινάκης μονο; τριι tou
Σφυνιηλά χάνει την (υκιτιρΟ:. íuuv ·|
κεφαλιά που πιάνει περνά αουι
8 Ο Μόσχος τροφοδοτεί έξυπνα
:ον Χατζηπιιρασκευά ποι πιάνο
novato σουτ γιο να αποκρούσει of
κόρνερ ο Σφυντηλνΐ·;.
ΠΕΝΑΛΤV
ΑΓΝΟΕΙ
Ο κ. ΜΠΡΙΚΟΣ
- II Ενα καθαρό χίρι του Καπετμ
νίδη ο διαιτητής κ. Μ-ρίκας το
αγνοεί παντελώς, νιυ να ουνεχιοθεί
’ό -αιχνιδι, παρά τις δαιμαιιτυρίες
των παικτών της Ναοάση:
- 23 Μιά ατομική πρυα-.άθΟυ του
Μπασιάκου κεραυνοβολεί τον Τσα
νάκαλη που πιάνει την μπή.·έ.Ί την
τελευταία στιγμή.
- 25' Ο Μητρούσης βλέποντας τον
Μπλιύτκα του πετά έξυπνα την
μπάλλα που πιάνει κατ’ ευθείαν δυνα
τό σουτ via να βρε! την ιξωτερική
-λευρά των διχτυών ιου Τσα νάκαλη
- 31 Ο Ασλανίδης γυρίζω την
μπάλλα στην περιοχή της Καβάλος
rut ο Πέτσας, που αποκρούει, η
μπάλλα γυρίζει προς την εστία τους,
αλλά περνά ξυστό ώουτ υπό το ηρι
ζύνπο δοκάρι του ΤσύνύΚολη, via να
αποφύγει το αιαονκόλ

Η ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ
ΜΕ 10
45 Ο Ιοαακίδης βρίσκει εντελώς
αμαρκάριστο τον Μόσχο που με
ρυνατό σουτ κάνει τυ ΝΑΟΥΣΑ
Γ ια μιά ακόμη φορά ο ΣΟ ΥΑ Η Σ ΚΑΒΑΛΑ 0 (.ακριβώςστην εκπνοή
ΣΓΑ Φ ΥΑΙΑ Η Σ αναδειχθηκε οε του πρώτου μέρους.
κορυφαία αμυντική φυσιογνωμία - 58' Ο Μόσχος αντικρόζα κίτρινη
της Ν Λ Ο ΥΣ Η Σ στον προχθεσινό κάρτα για σκληρό παίξιμο, ενω για
άτυχο αγώνα της προς την ΚΑΒΑ δεύτερη φορά παίζει σκληρά χωρίς ο
έ Μπρίκος να δείξει κόκκινη κάρτα.
ΛΑ.
- 60'Ενο γυριστό coot του X ΊωανΔΕΥΤΕΡΟΝ επέτρεψε τους φιλο- νίδη η μπάλλα κατευθύνεται frtu δί
ξενουμένους να παίζουν σκληρά κάτι χτυα. αλλά ο Τσανάκαλης ως από
που είχε σαν αποτέλεσμα, να δείξει μηχανής θεός αποκρούει την τελ«ιν
κίτρινη κάρτα στον Μόσχο για επι raía στιγμή,
κίνδυνο παίξιμο, ενώ λίγο αργότερα - 89' Ο Μπααιάκος αντικρύζο κόκο ίδιος παίκτης να οποπέσει σε νέο πνη Kápta για δμιμαρτυρίο στον
σκληρό πσι'ΕιαΟ. που ο κ Μπρίκος ι-ποπτιι. ποοητσυαέν.ικ είχε κίτρινη.
οεν είχε το σθένος, να too 0« ξ π την
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
κόκκινη.
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς. ΧΊωμντΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΙΟΛΟΣΗ
δης. Κελεσίδης, {77' Κελυσίδης) ΕταΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
φυλίδης.
Κουμάγκαί,
Φύτος.
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Μηιροιΐσης, Ασλαινίδης. Μπασιάκος.
Μαλ.ιοι'Ηρος. Μπλώτκας.
ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Έδειξε ετοιμότη
ΚΑΒΑΛΑ; Τσανάκαλης, Τζόλας,
τα σε καίριες φάσεις του αγώνα, ενώ
δεν φέρει ευθύνη για το γκολ που δέ Ιωαννίδης. Καπκτανίδης, Πέτσας,
ΧΉαριισκπυάς.
Σφακκανάκης.
χθηκε.
X ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:
Κατέβαλε Παπαδόπουλος, Μόσχος, (σαπκίίπις,
φιλότιμες προσπάθειες και βοήθησε Λορέ-ντζος (88’ Αντωνιάδης).
επιθετικό τους συμπαίκτες του.
Μ Κ . ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ: Δυνατός και ψύ
χραιμος, είχε όμως την ατυχία να
τραυματισθεί στο 7 Τ και να αποχώ
ρησα.
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΙ: Τέλειος στα
αμυντικά του καθήκοντα κέρδισε
πολλές μονομαχίες.
ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ: Τις εντολές του
προπονητή τις εκτέλεσε κατά γράμμα
και προσέψερε θετικές υπηρεσίες
στην ομάδα του.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΦΥΤΟΣ: Ο καλύτερος παίκτης
Πιτριλαιοειδή Τράνς ΕΠΓ
της Νάουσας, έδειξε ότι είχε την
θεσ/νίκηε 174 τη λ 24119
προποποποίηση του μεγάλου παίκτη.
Π11 ΝΑΟΥΣΑ
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ:
Πεσμένος
Αποστόλου Λημήτριτ ,
συγκριτικά με τα προσόντα του.
Π/.τρίδη 9 ¡η λ 2814α
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ:
Προσπάθειες,
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ϋλλά με πολλές λανθασμένες μπαλΓκιζάρης Οδ.
λιές.
Βενιζέλσυ 88 τηλ. 23287
ΜΠΑΣ1ΑΚΟΣ: Τίποτε το ιδιαί
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
τερο.
Ούοτας Ευστάθιο;
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Πολύ καλό;.
ΜΠΛ1ΑΤΚΑΣ: Με καλές και με
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Από τη Διοίκηση του Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας (έδρα Βέροια) ανακοινώθηκε
ότι θα λειτουργήσει νέα σχολή διαι
τητών.
Στην καινούργια σχολή, στην
οποία θα διδάξουν καθηγητές διαιτη
σίας από τη Βέροια και την Αθήνυ.
μπορούν να φοιτήσουν όσοι νέοι και
νέες επιθυμούν να προοφέρουν τις
υπηρεσίες τους μέσυ στους αγωνιστι
κούς χωριίυς.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για
τους υποψήφιους διαιτητές είναι:
α) Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
β) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και
γ) Το ύψος του αναστήματος τους
να υπερβαίνει το 1,65 μ.
Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται
δεκτές καθημερινά, tic εργάσιμες
ώρες στα γραφεία του Συνδέσμου
Β-υλωμιηι 2 τηλ. 222ÚÜ Βέροια) μέ
χ,ιι raí tic 20 Νοεμβρίου 1982. ημέ-

C« που θ' αρχίσουν τα μπθήικεΐα της
νΐης σχολής.
Για τη Διοίκηση
του Συνδέσμου Ημαθίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κάτι το ξεχωριστό οτη Βέροια
σε Ευρωπαϊκό στύλ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15-Τηλ. 21147
Α/ΝΣΗ: Παν. Σιώπης

Νέα από
τη Νάουσα
Οι οικοδόμοι
γιόρτασαν τον
ηροσχάτη τους
Χθες \σστέρα 8 Νοεμβρίου «γίνε
η από χρόνια καθιερωμένη yioptn
του Αρχάγγελοι* Μιχαήλ «ου γιορτο
ζετσι οτ<> το πωματτίο οικοδόμων
Ναούσης. Η γιορτή έγινε στις 10.30
το πρωί στην αίθουσα ιου Εργατικοί
Κέντρου Ναουσης όπου μίλησαν ο
πρόεδρός των βκβίόμαιν για θέματα
ιτου αφορούν τον κλάδο τους.
¿την συνέχεια όλοι μαζί οι οικο
δόμο' πραγματοποίησαν το καθαιρώ
μένο γλέντι τους γυρίζοντας σε όλη
την πόλη με νταούλια ζουρνάδες
γλεντώντας έτσι τον προστάτη τους
Ιτη ν όλη πανηγυρική εκδήλωσε
των οικοδόμων παρευρέθηκ« κυ
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Οικο
δόμων.
• Εκλεισε η έκθεση ζωγραφική
και νλυπτικής του Παβλε Μάντεκ κι>
του ΓΙανανιωτη Καραγιώργη. Η έκθ'
ση είχε óiupKCiu 10 ημέρες.
• Εκθεση φωτογραφίας του σκη
νόθε τη Μάκη ΙΙιτοαλιδη διοργονιίινκι
ο πολιτιστικός σύλλογος Νάουσα,,
στο Πολιτιστικό Κέντρο. Από τηι
Παρασκευή ί Νοεμβρίου μέχρι την
Κυριακή 14 Νο,μβρΐου η έκθεση θ
Ονοι ανοιχτή καθημερινό Λ-9 μ.μ
• Το χορευτικό συγκρότημα τοι
«Πυρσοί» γύρισε απυ το Βέλγιο όσοι·
πήρε μέρος στη γιορτή «Ευρωπόλνι.
• Την Κυριακή 7 Νοέμβριοι,
έγινε η τακτική λειτουργία του μ η ν «
στη Μονή Προδρόμου
Χθές Δευτέρα ? Νοεμβρίου τελε.
πέληκε θοα λητπυρνία στη μονή
Ανιών Ταξιαρχών.
Επυιη; νγινε μνημόσυνο yiu τους
(ργειζόμενους που έκτισαν ru σημίρι
νό έξωκκλήσε.
• Ο Νομάρχης Ημαθίας κ Π·να
κίόη; με απόφασή τον όρισε τις ημέ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο σύλλογος της φιλοπροόδου
αδελφότητος κυριών και δεσποινίδων
Αλεξάνδρειάς προσκαλα τις φίλες
μέλη του συλλόγου στο ιβπογευμαηνό) που δισργαντύνει την Τετάρτη 10
Νοέμβρη και ώρα 4.30 μ.μ στα
δημοτικά περίπτερό στην Αλεξάν
όρεια. Διακεκριμένοι γιατροί θα ομι
λήσουν για θέματα που αφορούν τις
γυναίκες
Μετο τιμής
το Διοατ. Συμβούλιο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΕΝΖΙΝΑΝΤΛΙΑΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Η 172ΜΕΑ/ΑΠ προκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
ενφραγιοτις προσφορές την 15η too
μηνάς Νοεμβρίου 82 ημέρα Δευτέρα
και ώρα από 11 έως 13 στην έδρα της
μονάδας (Στρατόπεδο ΑΡΜΛΤΩ
ΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ) για την προμήθεια υλι
κών και την εγκατάσταση βενζιναν
τλίας πεζοδρομίου προϋπολογισμού
380.000 όοχ .Δεκτοί στο διαγωνισμό
ιρνο/αΐβοι Οημοσίων έργων Α τά
ζ·ι ς όι έργα ηλεκιρομηχανολογικά
Πληροφορίες παρέχονται στα γρα
τκω τπ; 172ΜΕΑ/ΑΠ καθημερινό
καίΓ τις εργάσιμες ώρες τηλεφ
22021 έσωτερ. 124
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Η νέα
συλλογή
καρτών
και δώρων
της UNICEF
Η UNICEF, ο Οργανισμός των
Ηνωμένων Εθνών για την προστασία
του Παιδιού, έχ« εκδόσο πρόσφατα
τη via της διεθνή συλλονή 1982 με.
κάρτες, δώρα, χαρτιά αλληλογραφίας
και πισχνίδιιι.
Οι κάρτες κιπ τα δώρα UNICEF
«m'uiiivtiu παγκόσμια με σκοπό να
βοηΟηΟούν τα πνό στιρημκνα παιδιά
σε 111 ανειττοσσήμεντς χώρες.
Το προϊόν της πώλησης επιτρέπει
στη I N1CEF να »τρέχει βασικές
ιατρική φροντικως και άλ-λες σημαν
τικές κοινωνικές υπηρεσίες στο παι
6iu αυτά και σ πς οικογένειες τους.
Ανθρωποι <■/·': ηλικίας, και κάθε
τότίΗΐ κιγ. ίθ.ιι-.ι, που αγοράζουν
κυρτές καί δώριι UNICEF, παίζουν
σικιιώόη kui αποφαπισπκό ρόλο Via
•ην υλοποίηση των ζωτικών αυτών
προγραμμάτων σε περισσότερες οπό
120 χώρε.
Τα είδη της UNICEF διατίθενται
σε όλη τηι Ελλάδα. από την ελλ.ηνι
κή επιτροπή συνεργασίας με την
UNICEF ιΚν'κς Ξένιος 1 Αθήνα τηλ
7Τ 84.223 και 77 78 268 Τηλεφωνεί
στε ιυ> σας σταλούν το φυλλάδιο με
τα ι.ίίΐα της UNICEF.
Στη Βέροια οε κάρτας τη; UNI
CEF πιιιλιηιντικι χωρίς εμπορική κέρ
6ος από τηι Τράπεζα ΠΙπτεως Mai.«
νοόση 10 τηλ. 24965 και από τους
Υιιν Κιιϊ'ι ι ί «" Μητροπόλεως 10
τηλ 22752.

ρι:ς -οι ΙΙιι δέχεται το κοινό στι
Nommai Κά·ν πρώτη του μηνός κμ
κί Μ
ι τρίτη Τρίτη του μηνός από ώρα
12.00 14.00
•
Αναχώρησι ou τη Σόφια το
συγκρότημα της μικτής χορωδίας και
μιινταλινάτας του Ωδείου όπου θα
δώσει όϋο συναυλίες με έργα Ελλή
νων συνθετών
• Ch μαθητές Των δημοτικών
σχολείων συνεχίζουν να προπονούν
ται στο σκάκι στη Λέσχη Ζπφειράκη
Ικιιθι VuTi.pu κιιι Παρασκευή 5.00
8.30 μ.» και Σάββϋτο 6 30 - 8.30
α,μ I και αναμένεται η έναρξη του
πρωταθλήματος σκάκι δημοτικών
σχολείων.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ1
Με την παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού
ΑΘΗΝΑ 8 ΙΑΠΕΙ
Στην αεροπορική βάση Τατοΐοιι
τιμήθηκε χθες, παρουσία του Προέ
δρου της Δημοκρατίας κ. Κων
Καραμανλή, η μνήμη του προστάτη
της πολεμικής αεροπορίας Αρχάγγε
λ-ου Μιχαήλ
Στην τελετή, που έγινε στις 11.30
π.μ. παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός
κ. Ανόρέας Γ. Παπανδρέου, ο αντί

πρόεδρός της Βουλής κ Στιφανίδης.
μέλη του υπουρνικού συμβουλίου,
εκπρόσωποι των κομμάτων, η ηγεσία
των ενόπλων όυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας και άλλοι επίση
μοι.
Η τελετή άρχισε με δοξολογία
μετά την οποία ο αρχηγός του ΓΕΑ
αντιπτέραρχος Κουρής διάβασε την
ημερήσια διαταγή. Επακολούθησε
δεξίωση στις εγκαταστάσεις της Σχο
λή; Ικάρων στην οποία παραβρέθηκι:
και ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου.
Ο οποίος απαντώντας σε. ερώτηση
δημοσιογράφου για τη σημασία του
εορτασμού είπε:
•Ή ταν μιά ωραία γιορτή με ένα
θειίκού κιιι φωσφορικού οξέος ύφους
λόγο από τον αρχηγό μεστό από
επενδύσει»; 23.800 εκατ δρχ,
σημασία και μάλιστα σε μιά ωρα που
•
Μονάδά
παραγωγής
κωκ
-ραγματικά το θέμα του εθνικού γοή
πετρελαίου κιιθώς και ηλεκτροδίων
τρου έχει πάρει σημαντικές διαστά
αλουμινίου και χάλυβα, επενδύσει»;
σας·.
Κατά τον εορτασμό ετελέσθη
12 000 ι.κατ δρχ.
• Μονάδα παραγωγής αμμω
δοξολογία και ο αρχηγός του Γενι
νιας, θειίκού οξέος και παραγωγής
κού Επιτελείου Αεροπορίας, αμτιπτέ
πλαστικών σάκκων. επενδύσει»;
ηαρχος κ. Κουρής διάβασε την ημε
ρήσια διαταγή του στην οποία εξαι
3.500 εκατ. δον
ρονται οι αγώνες της πολεμικής
αε.ροπορίας από το 1912 που πρώτο
συγκροτήθηκε μέχρι σήμερα.
• Λιιιλυτήρια πλοίων για παρα
• Σήμερα, τονίζεται στην ήμερή
γωγή σκράπ. επενδύσει»; 2.700 εκατ
σια διαταγή, η πολεμική αεροπορία
δρχ.
εφοδιασμένη με σύγχρονα μέσα k u i
• Μονάδα παραγοιγής ξηρού
με προσωπικό καλά εκπαιδευμένο.
λιγνίτη, ύφους επενδύσει»; Î00 εκατ
δρχ
•
Μονάδα εκμεταλλεύοεως των
κοιτασμάτων αστριών. χαλαζιού και
χαλαζίτου. επενόύσεως 240 εκατ.
όρχ.

Επενδυτικό πρόγραμμα
του δημόσιου τομέα
Συνέχεια στην 4η
αυτοκίνητο να εκπίπτεται κατά 80%
για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.600 κυβι
κά και 10% για τα μεγαλύτερα αυτό
κινητά (άρθρο 19 παρ I του μ
814/781.
• Να περιορισθεί σε 50% το
ποσοστό της αυξήσεως της ετήσιας
τεκμαρτής δαπάνης βάσει των φορά
λογησιμων ίππων του αυτοκινήτου
που με τον νόμο 1249182 έχουν
αυξηθεί μέχρι 100%
• Να επανελθεί το σύστημα των
αφορολογήτων για τους όημοσιογρά
φους. ηθοποιού; και ποδοσφαιριστές,
που ίσχυε. προ του Ν. 1249/82.
• Να καταργηθεί τελείως α
ΦΑΠ. να αυξηθεί το αφορολόγητο
της πρώτης κατοικίιις κ.λ.π.
ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. ΑΡΣΕΝΗ
Επενδυτικό πρόγραμμα με πρω
τοβοιιλία του Δημοσίου τομέα θα
ρχίσι.ι να πραγματοποιείται από το
I98.V Συγκεκριμένα 170 δισεκ δρχ
θα διατεθούν για έργα του πρυγράμ
ματος δημοσίων επενδύσεων. 130 για
έργα της ΔΕΗ, του OTE. του ΟΣΕ.
ΕΛΤΑ. ΕΥΛΑΠ και άλλων δήμο
σίων επιχειρήσεων και οργανισμών
και 43 δισεκ δρχ. για την εκτέλεση
β'υμηχναικιύν έργων που θα τα
προωθήσουν η ΕΤΒΑ η ΕΤΕΒΑ και
η Εμπορική Τράπεζα σε συνεργασία
με Έλληνες και ξένους επενδυτές.
Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ
Γερ. Αρσένης. ο οποίος και πρόσθεσε
ότι το 1983 μπορεί να χαρακτηρισθιί
παν το έτος των επενδύσεων, ενώ το
1982 ήταν το έτος των παροχών. Οι
επενδύσεις αυτές, τόνισε, πραγματο
ποιούνται μέσα στα πλαίσια του πεν
τακτούς προγράμματος και με κύριο
αντικειμενικό σκοπό τη δοκιμή άλλα
γή της οικονομίας και θα συμβόλουνσημαντικά στην αναζωογόνηση της
οικονομίας και στην καταπολέμηση
της ανεργίας.
Το βιομηχανικά έργα τα οποία θα
αρχίσουν να κατασκευάζονται μέσα
στο 1983. στην διάρκεια του οποίου
ορισμένα θα τεθούν σε λειτουργία
ενώ τα υπόλοιπα Bu τελειώσουν σε
3-4 χρόνια, είναι τα εξής:
• Μεταλλουργικό συγκρότημα
παραγωγής μυλύβδου, ψευδαργύρου

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Μονόδο παραγωγής προγραμ
μάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
επενόύσεως 70 εκατ δρχ. σε συνερ
γασία με αμερικανικές εταιρίες.
Οι χρηματικοί πόροι για τα èpYU
αυτάλ που ανέρχονται σε 43 δισεκ
δρχ. Οα εξασφαλισθούν από εσωτερι
κές και εξωτερικές πηγές.

Η διοίκηση του
Συλλόγου Γονέων
4ου Δημ. Σχολείου
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 1982.
στο γραφείο του 4ου Δημοτικού Σχο
λείου Βέροιας, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ο Χατζησαράντης Δημή
τριος. Αντιπρόεδρος ο Παντούλας
Βασίλειος. Ταμίας ο Πραπαβέσης
Βασίλειος. Γραμματέας η Πέτρου
Νικολέτα και Μέλη οι Ταγγίδου
Ειρήνη, Στογιάννος Αργύριο;. Κου
τρουμάνης Ηλιας.
Β) ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για το Εποπτικό συμβούλιο οι Πέ
τρου Κων/νος, Τζίμπουλος Νικό
λαος, Στογιάννου Αικατερίνη,

Οι Ρώσσοι αεροπειρατές
θέλανε να πάνε στη
Δυτική Γερμανία
ΑΓΚΥΡΑ
Οι τρεις νεαροί Σοβιετικοί πολί
τες. που κατέλαβαν αεροπλάνο της
«ΑερΟφλότ· ενώ εκτελούσε εσωτερι
κή πτήση και υποχρέωσαν τον πιλό
το να το προσγείωση στην Σινώπη
της Τουρκίας, επιθυμούν να μεταβσύν στη Δυτική Γερμανία, μετέδωσε
χθες ο τουρκικός ραδιοσταθμός.
Οι ανατολικογερμμνικής καταγω
γής Σοβιετικοί αεροπειρατές δηλοι
σαν ότι έχουν συγγενείς στη Δυτική

Χωρίς περιορισμούς
η βενζίνη
για τους ξένους
στη Γιουγκοσλαβία
Ο Γιουγκοσλάβικός Οργανισμός
Τουρισμού γνώρισε στην ΕΛΠΑ ότι
οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν
πρόσφατα στη διάθεση υγρών καυσί
μων στη Γιουγκοσλαβία δεν ισχύουν
για τ’ αυτοκίνητο με ξένο αριθμό
κυκλοφορίας. Οι ξένοι τουρίστες που
επισκέπτονται ή διασχίζουν τη Γιου
γκοσλαβίιι μπορούν να προμηθευ
τούν όση βενζίνη χρειάζονται και μά
λ.ιοτιι με έκπτωση 27%. Η αγορά βεν
ζίνης γίνεται μόνο με ειδικά τουρισπ
κά κουπόνια που διατίθενται στους
συνοριακούς σταθμούς και στα κατά
τόπους γραφεία της Γιουγκοσλαβι
κης Λέσχης Αυτοκινήτου,
Εξ άλλοιιμ σύμφωνα με πλήρη
Όορίος που έφΟιισαν στην ΕΛΓΙΛ, οι
τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν στην
Ελβετία σι. 44.90 όρχ. το λίτρο η
σούπερ και 43.50 δρχ η απλή και
στη Γαλλία σε 4820 δρχ. και 45 δρχ.
αντίστοιχα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νέτες η νεα για να cpyaadu για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, υιτηιθυνοτητα απαραίτητα στοιχεία.
ΜιπΒας ικανοποιητικός
Πληρ. τηλ. 0331/23.137.

ιφοπιωμένο αποκλειστικά στα στρα
τιωτικά του καθήκοντα, δίνει το αί
σθημα της ασφάλειας στον ελληνικό
λαό και είναι σε θέση vu προστπτεύ
πει. αν χρειασθεί. μαζί με τους άλ
λους κλάδους των ενόπλων δυνά
μεων τα σύνορα της χώρας και τμ νό
μιμα συμφέροντα της.
Η συμβολή της πολεμικής αερο
πορίας. στην άμυνα της χώρας και η
προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο
αναγνωρίζεται από όλους τους παρά
γοντες της δημόσιας ζωής και τον
ελληνικό λαό και η κυβέρνηση όιαθέ
« λ τις πιστιίισεις που απαιτούνται για
τηνσυντήρηοη και την λειτουργία
των δυνάμεων της καθώς kui για τον
εκσυγχρονισμό της.
Η προμήθεια των 100 νέων μάχη
τι κών αεροσκαφών στα επόμενα χρό
via όχι μόνο θα αυξηθεί σημαντικά
τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας
αλλά, με τις ρυθμίσεις που επιδιώ
κουμε Ου επιτευχθεί παραπέρα uva
πτύξη της πολεμικής μας βιομηχιι
νιιις. κυρίως με την εισαγωγή υφη
λής τεχνολογίας και θα εξαοφαλισθεί
η απασχόληση ελληνικού επιστημο
νικού και τεχνικού προσωπικού.
Τέλος, ο αντιπτέραρχος κ. Κου
ρής ι»ς περαιτέρω στόχους της πόλε
μικής αεροπορίας ανέφερε:
Την βελτίωση των εγκαταστό
σεων του κέντρου εκπαιδεύσει»; νεο

Γερμανία και ζήτησαν πολιτικό άσυ
λο στις τουρκικές αρχές.
Ο ραδιοσταθμός μετέδωσε ότι το
αεροσκάφος της «Αεροφλότ» βρισκό
ταν ακόμα χθές το πρωί στη ναυτική
βάση του ΝΑΤΟ, στη Σινώπη, στη
μαύρη θάλασσα, όπου προσγειώθηκε
νωρίς προχθές. Και πρόσθεσε ότι οι
σρχές της Άγκυρας επέτρεφαν την
επιστροφή του αεροπλάνου στη
Σοβιετική Ένωση αλλά ότι το πεντα
μελές πλήρωμα του περιμένει οδηγίες
υπό τη Μόσχα.
Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν
εξακριβώσει. μέχρι στιγμής, την ταυ
τότητα των αεροπειρατών που είναι
ηλικίας απύ 20 ως 27 ετών.
Φαίνεται όη οι αεροπειρατές
κατέλαβαν το αεροπλάνο ενώ εκτε
λούσι πτήση Νοβοσιμπίρκ Οδησσό
απειλώντας με μαχαίρια το πλήρωμα
η ν τους επιβάτες, δύο οπό τους
οποίους τραυματίσθηκαν
Σύμφωνα με το ραδιοσταθμό, οι
τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκο
μείο στη Σινώπη,
Το τουρκικό υπουργείο εξωτερι
κών ιιπέρριφε το αίτημα του Σοβιετι
κού πρεσβευτή Αλεξέϊ Ροντιόνοφ για
έκδοση των αεροπειρατών, μετέδωσε
το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με tx
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/1982, ότι
O
X ΛΤΖΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΛΣ του Ιωάννου κυι της
Ιο<ι>ίας. το γένος ΠαπαΚλεοβούλου,
παυ γεννήθηκε στην Χλώρακο Πά·
φ,ου Κόπρου και κατοικεί στη Βέ
ρΤιια. em m iλ μ ά η κ ν ε τίλ ό β υ και η
ΜΑΡΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙ! του Κωνσταντί
νου ιίβι τής Κωνοιαντίας. to γένος
Γωγου. που γεννήθηκε στη Λαμία
ΨΟιώπόος κιιι κατοικεί στη Βέροια,
επαγγέλματος Τεχνολόγου Πολ.
Μηχανικού, πρόκαται vu παντριυ
τοόν μί πολιτικό γάμο που θα γίνει
στη Βέροια

ΑΘΗΝΑ 8 (ΑΠΕ)
Ο πρωθυπουργός και υπουργός
Εθνικής Αμύνης κ. Ανόρέας Γ
Παπανορέου θυ επισκεφθέί αύριο και
μεθαύριο στρατιωτικές μονάδες στον
Εβρο, τη Λήμνο, και τη Μυτιλήνη.
Το πρόγραμμυ των επισκέψεων του
» Παπανδρέου έχει ως εξής:
Τρίτη 9.11.82:
Αναχιίιρηση
από
αεροδρόμιο
Τατοΐου 9.3 π.μ. Αφιξη στην Αλε
ξανδρούπολη στις 10.30 π.μ, Στις
10.45 αναχώρηση με ελικόπτερο για
το Διδυμότειχο, όπου θα επισκεφθεί
τη Ιδη Μέραρχοι. (Ενημέρωση αξιω
ματικών. ομιλία στους αξιωματικούς

και επίσκεψη στο παρατηρητήριο
• Υψωμα 90»Ι. Το μεσημέρι γεύμα
στη Λέσχη Αξιωματικών Διδυμοτεί
χου.
Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη το
βράδυ, δείπνο στη 12η Μεραρχία
(Ενημέρωση αξιωματικών ομιλία).
Τετάρτη 10.11.82:
9 30 π.μ αναχώρηση για τη Λήμ
νο (ομιλία Πρωθυπουργού στους
αξιωματικούς). Στη συνέχεια αναχώ
ρηση για τη Λέσβο (ομιλία προς Τ00ς
Αξιωματικούς, γεύμα στη Λέσχη των
Αξιωματικών).
Ο κ. Παπανδρέου θα επιστρέφει στην
Αθήνα αργά το απόγευμα της Τετάρ
ιης.

συλλεκτών.
Την κατασκευή συθνχρόνων ενκα
ταστάσευιν για τη σχολή τεχνικών
υπαξιωματικών
Διεύρυνση της χρήσεως της μεθο
δολογίας διδακτικών συστημάτων
και στις πολεμικές μονάδες.
- Τη ριζική αναδιοργάνωση της
Σχολής Ικάρων για να παράγουμε
μόνοι μας στελέχη καλύτερα καταρη
σμένα. με σωστή διαπαιδαγώγηση
ικανά να ανταποκριθούν πληρέστερα
στις μελλοντικές απαιτήσεις της
αεροπορίας.
Ο πρωθυπουργός εξάλλου κ
Παπανδρέου απαντώντας σε σχετική
ερώτηση δημοσιογράφων, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά κα:
συγκίνηση για τη συμμετοχή μου σ
αυτή τη γιορτή της ιιεροπορίας Ο
αρχηγός του ΓΕΑ στην ημερήσια
διαταγή του όχι μόνο εξιστόρησε tu
έργο της αεροπορίας, αλλά τόνισε και
την τεράστια σημασία που έχει, για
την προάσπιση τη; ακεραιότητας και
της τιμής του έθνους Και πρέπει να
τώ ότιαυτές τις τελευταίες μέρες, στο
διεθνές επίπεδο είναι évu πραγματικά
ιιεγάλο αίσθημα ασφάλειας για το
λαό μας και για το έθνος, ότι έχουμε
αεροπορία πραγματικά αντάξια των
προσδοκιών του λαού κιιι είμαστε
αποφίιπιπμένοι vu την ενι<τχύπουμ£
Γ.τ<τι. ώπτι va yivn «cm vu παραμένει
ασπίδα του έθνους, or συνεργασία
βέλβαια και με τι; άλλες ένοπλες
δυνάμεις.
θέλω να συγχαρώ την αεροπορία
και όλους εκείνους που πασχίζουν
yiu την πατρίδα. Και θα πρέπει να
τονίσω ότι στην περίπτωση αεροπιι
ρι»ν η διακινδύνευση της ασφαλείας
τους και της ζωής τους δεν λαμβάνει
χώρο μόνο στον πόλεμο, αλλά ακόμα
και στην ειρήνη
Εξ άλλου, σε άλλη ερώτηση σχε
τικιί με τη ματαιιαθείσα άσκηση του
ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός δήλωσε:
• Είναι πάρα πολύ απλό. Η Λήμ
νσς uv-ήκει στον ελληνικό χώρο Kat
σύμφωνα μ( τη σύμβαση του Μον
τρai η ελληνική κυβέρνηση έχο καθι
νόμιμο δικαίωμα να την στρατιωτικοποιει. Kui επομένως η μη αναγνώρι
ση αυτού του δικαιώματος της ελλη
νικής κυβέρνησης, στα πλαίσια της
άσκησης του ΝΑΤΟ, είναι για μάς
απαράδεκτη

Οι διαλέξεις
στο Πνευματικό
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Αρχίζουν από σήμερα 9 NWE
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Μόνο.·. 92% πήρε ο Εβρέν
στ ο προχθεσινό δημοψήφισμά
ΑΓΚΥΡΑ
Με το 92% των ψήφων εγκρίθηκε. σύμφωνα με τις πρώτες καταμε
τρήσεις, στην προχθεσινή παρωδία
όημοψηφίσματος το ¿υνταγμα του
αρχηγού της χούντας στρατηγού
Εβρέν. Το ίδιο ποσοστό είχε σημειω
θεί στο δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου. Ο ίδιος εξελένη αυτομάτως
πρόεδρος της Δημοκρατίας επί επτά
χρόνια, με υπερενιοχυμένες εξουσίες.
Ό πως είναι γνωστό δεν επιτράπηκε
καμία κριτική εναντίον του συντάγ
ματος στην «προεκλογική καμπάνια».

Περίπου 21 εκατομμύρια Τούρ
κοι προσήλθαν προχθές στις κάλπες,
για να ψηφίσουν το νέο Σύνταγμα
της χώρας και να εκλέξουν για πρόε
δρο της δημοκρατίας το στρατηγό
Εβρέν. ποο δεν είχε κανένα αντίπαλο.
Επεισόδια με ψηφοφόρους, που
εκδήλωσαν δημοσία την αντίθεσή
τους στο Σύνταγμα, σημειώθηκαν
στη Μαλάτεια, όπου συνελήφθησαν 4
άτομα, στην Τραπεζούντα. όπου
συνελήφθη ένα άτομο, και στην Κων
σταντινούπολη, όπου επίσης συνελήΦθη ένα άτομο. Οι αρχές ανακοίνω-

Ο Πάπας Ιωάννης
θα επισκεφθεί
και την Πολωνία
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' θα
επισκεφθεί τη γενέτειρά του Πολωνία
στις 18 Ιουνίου 1983, μετέδωσε το
επίσημο πολωνικό πρακτορείο ειδή
σεων «ΡΑΡ».
Η ημερομηνία για την επίσκεψη
του Πάπα καθορίστηκε χθές κατά τη
διάρκεια συνάντησης του πρωθυ-

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΕΙ Η ΕΛΠΑ
Με έγνραφό της προς τον υπουργό
Οικονομικών κ. Λημ Κουλουριάνο,
η ΕΛΠΑ ζητεί την κατάργηση του
υποχρεωτικού εφοδιασμού όλων των
αυτοκινήτων που εξέρχονται από τη
χωρά μας με πολύπτυχο. Το αίτημα
αΐιτό πχε υποβάλει αρμοδίως η
ΕΑΠΛ υπό διετίας και πλέον, χωρίς
όμως να σημειωθεί έκτοτε οποιαδη
ποτ εξέλιξή.
Σε αναλυτικό υπόμνμά της η
ΕΛΠΑ εξηγεί γιατί το πολύπτυχο
αποτελεί ένα αναχρονιστικό και
άχρηστο πιά έγγραφο που όχι μόνο
συνεπάγεται ταλαιπωρία και έξοδο
για τους αυτοκινητιστές αλλά και
περιττό φόρτο εργασίας για τις κρατι
κές υπηρεσίες και άσκοπη εξαγωγή
συναλλάγματος.
Δεδομένου 6(ΐ π> .-σλύΐΜ'ΐχ" ΐχει
ήδη κατόρΥήθιτ σε όλα τα Κράτη ;ης
Ευρώπης, η ΕΛΠΛ προτείνει να διά
τηρηθεί μόνο για όσιι αυτοκίνητα
προορίζονται γιο ορισμένες χώρες
της εγγύς Ανατολής, της Ασίας κιιι
της Αφρικής πομ απαιτούν ακόμη
την επίδειξή του στα σύνορα

πουργού της χώρας στρατηγού Γιαρουζέλσκι και too πριμάτου της
ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της
Πολωνίας, αρχιεπισκόπου Γιόζεφ
Γ κλέμπ.
Εξ άλλου, όπως διευκρίνηοε το
• ΡΑΡ· στην ίδιο συνάντηση οι δύο
άνόρκς εξέτασαν την κατάσταση στην
Πολωνία και εξέφρασαν από κοινού
την ανησυχία τους για την διαφύλα
ξη και την ενίσχυση της κοινωνικής
ειρήνης και τάξης, ενώ παράλληλα
καθόρισαν τις διαδικασίες σχετικά με
τις επίσημες προετοιμασίες ytu την
υποδοχή του Πάπα τον ερχόμενο
Ιούνιο.
Εξάλλου, όπως μεταδίδει το πρα
κτορκίο «Ηνωμένος Τύπος» από την
πολωνική πρωτεύουσα, η αστυνομία
και ο στρατός ενίσχιισαν τις περιπό
ώ>υς τους στους δρόμους της Βαρσο
βίας, εν όψει των διαδηλώσεων και
απεργιών της ερχόμενης Τετάρτης,
που έχει εξαγγείλει το παράνομο
εργατικό συνδικάτο »Αλληλεγγύη·.
H φίλο κυβερνητική εφημερίδα
•■Πζεσποσπυλίτα» κατηγορεί την ηγε
σία της · Αλληλεγγύης·, ότι καλών
τας τον πολωνικό λιτό σε απεργίες,
παρακοιλύει τη διαδικασία για σταθι.
ροποίηση της κατάστασης στη χωρά.
Ε.ν τω μι ταξυ υ Πάτος ΓΙκυΛίχ Β
Γ.φΙ)ατ·- ,χ"ές Λροτε/.εβτ»1» ήμερα τηί
περακιειας %ου στην Ισπανία, στη
Βαλένθια.
Ο Ποντίφηκας. μετά την τέλεση
θείας λειτουργίας, (ία μira βει στην
περιοχή της ΛλΟίρα, που κπλήγη
πρόσφατα από πλημμύρες.

σαν ότι επάνω στους συλληφθέντες
της Μαλάτειας βρέθηκαν όπλα.
Ο πρώην πρωθυπουργός της
Τουρκίας κ. Μπουλέντ Ετσεβίτ. που
ψήφισε σε εκλογικό τμήμα της
Αγκυρας, αρνήθηκε να πει αν ψήφι
σε «ναί· ή «όχι·. Ο στρατηγός Εβρέν
ψήφισε σε εκλογικό τμήμα της πέριο
χής Κανκάγια της 'Αγκυρας και ο
πρώην πρωθυπουργός κ. Σουλείμάν
Ντεμιρέλ, σε ένα τμήμα στην ίδια
περιοχή.
Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί στις 5
ώρα Ελλάδος και έκλεισαν στις 6 το
απόγευμα, επίσης ώρα Ελλάδος. Η
προσέλευση στις κάλπες υπήρξε
αθρόα. ιδιαίτερα τις μεσημερινές
ώρες, παρά το δριμύ ψύχος και τα
πρώτα χιόνια, που έπεσαν σε ορισμέ
νες περιοχές της Τουρκίας.
Η παρουσία της αστυνομίας δεν
ήταν αυξημένη ούτε στην Άγκυρα
ούτε σιις επαρχίες. Στα χωριά, ο κό
σμος σχημάτιζε μικρές ουρές έξω
από τα εκλογικά τμήματα και οι
εκλογές γίνονταν με απόλυτη τάξη.
Οι περισσότεροι Τούρκοι, που ρωτή
θηκαν, απάντησαν ότι ο στρατηγός
Εβρέν θα βγει με πλειοψηφία πάνω
από 85%.
Το νέο Σύνταγμα της Τουρκίας,
είναι ό.τι πιό απολυταρχικό μπορού
σε να βγει από τα χέρια των στρατό»
ηκών. αλλά, σύμφωνα με τους παρα
τηρητές. η πλειοψηφία του τουρκι
κού λαού δεν γνωρίζει το Σύνταγμα
που υπερψήφισε στα 82.913 εκλογικά
τμήματα της χώρος. Οσοι δεν ψήφι
σαν χάνουν τα εκλογικά τους δικαιώ
μαία via πέντε χρόνια.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Τα επεισόδια δεν έλειψαν κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας. Το πιό
ευρακτηριστικά είναι η σύλληψη του
κ Χασάν Αξίτ. σωματοφύλακα του
-ρωθυ.τουμναύ χ, Μπουλέντ Ουλου
■ιού, σ>: εκλογικό τμήμα της Αγκυ
ρας. Ο κ Αξίτ. αφού έριξε πρώτα το
'ι'ηφοόέλτιο στην κάλπη, στράφηκε
ϊ ποτ» σ' αυτούς που περίμεναν στηι
"ΐιρι'ι και είπε- »Ψήφισα όχι. Πρεπει

κι εσείς να κάνετε το ί δ ^ Η 'Wuß*
01)91
μία επενέβη αμέσως και
τον Αξίτ.

Στείλτε
γιουνισ ευχέ^

με κ άρτες

T" W

κά θ ε n a to to ^
•>*·ν****·»ίΛχγ1ήμ|.ν·
A*ßff)»«l*
Π,^%

Ja

..-•4Í ít‘»

Ππρα*4ΐλιι.ι ψει μ«ι.» « π Λ τ* **'

¿r

φΙιΜΛ^τη f»n ιι\ ·Λρ(Γ< 1(

‘Ελληνιιιή ’ΕιίΓΓρί^Π

V ?

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.A-Ë*
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυαος Ααφα3.ισπκή Εταιρία. Π n*ywîïO
έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητεί να προσλάβα συνεργάτη V<0 10 gna
τάστημα Βέροιας. Ο υποψήφιος θά πρέπει να έχο τα παρακαΙ<β
ροίτητα προσόντα: Νέος, μέχρι 30 ετών, χωρίς σιρατιωΠ«4 ^
χρεώσεις, κάτοικος Βέροιας, πτυχιουχος οικονομικής σχολήν η ^
λάχιοτον απόφοιτος λυκβου, κάτοχος αδαας ρδηγησεως.
αγγλικής ή Υβλλικής και διάβεση νιο δούλο». Εργασία cv^ u\%nV0·
περιβάλλον ευχάριστο, «αγγώ^ωηκη ιξέλιξη. οροφή ποΛ° 1
ποιητική.
^
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που οπωσδήποτε έχ°
παρακάνω προσόντα να επισκεφθούν το Υποκατάστημα Πλ. Pi!‘
(Ωρολογίου) 16ης Οκτωβρίου 1 Τρίτη 9/11 και Τετάρτη <θ/1
6-8 μ.μ. για προσωπική συνέντευξη.
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Έτος ιδρύσαυς 196}
Αρ. Φύλλου 2076
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137'
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Καταγγέλει ο κ. Κανελλόπουλος

ΧΑΘΗΚΑΝ Π Ο Λ Λ Α A ll
ΑΠΟ ΤΙΖ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΟΚ

ποοά, που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια
¿ ¡? μων· έχασε η χώρα μας από επιδοτήσεις και άλλες
Λρ()μ,'Τοδ«^ οεις της ΕΟΚ γιατί δεν προκλήθηκαν τα
ΥΡαμμβχο προσανατολισμού που είχαν εκπονηθεί από
ν ^βέρνηαη της «Νέας Δημοκρατίας».
'οτη Τ ° ° ^ αμ’1 “ ™ καλυψη
1>#Βϋ^ΥγΓλια έκανε ο πρώην

θοναη"’
«ου

βουλευτής κ.

^ . ^Ηνι-λλοΛουλος.
Χων προγραμμάτων
" ^ ν η σ η to o Π ΑΣΟ Κ

βουλευτές
μήνυσαν
την ΕΡΤ
"πα

***τά παντύς υπευθύνου
,"1ρ“δ(',Γ'·α συκοφαντική κιιι
τπς ΕΡΤ 2
° ίν ΐ
Τ') Βουλή», κατέθε*ήις κ»
της Νέας Δημοκρο*ιΐι 0^ ' ?Ανδρως Ανδριανόπουλυς
Ατϊοι^ή
Στην τελεοταϊα
' Γμ' ”εΡ°0ύένου Σαββάτου,
^ » ί ί ω “ν έντε*να παραποιη·
,ιύΐι1»· Μυμο κωνικής πλαστογρα
φώ
“κόψεις των βουλευτών
’!*0υ.*ο„'|1ε^ ',',ναν κυριολεκτικά το
'*ο(0 ,,,1’0, " 1ί πυνεδριάσεως. το
Κ ^ 'π ^ έ ρ ε τ ο οτις αδυναμίες της
,0<) υτη,">'ί|1· πο>·ιιικής στον τομέα
θ Τ 1 ΡΥε'ου Πολιτισμού.
1»νυοη πυτή αναι έκφραση
τΊί Ν λ ' ®*>υνης των Βουλευτή
«Ποια η αΛενανη °την εκπομπή, η
"«*«<. με την συνήθειά της,
■η. λ» ιν£ " ϊ ομιλίες τους στη Βου«ΐζ 1(1, ΐΓ,ν Υνωστή μέθοδο του μον°Μ4ιΒνΓΓ|ν έ'^ίγνη επιλ.ογή αποσπιι1^0
ομιλίας τους εμφανίζονύ ι β » . , . ηο^ °ιι συμπλέουν με ης
θέσεις!
ύ|ν
’"Τ(Ι· η Εκπομπή παρουσίασε
' «ινΛ
ΐιιυμυυ κα ινίϊ,μ'°Ίοΐι
Πολιπσμού
Μερεκφωνεί «αποστωμωτικό
Ιτ|ς, η ρ* ¿'“βάζοντας την ομιλία
Ι)ο„ Γ " ? τρί<λόταν εναντίον των
Νι
>,τ(“ιν και των προηγουμέ, ^ υΡερνήσΚι)ν

»1η „.^ε^άόίιχτη αυτή, αναφέρουν
^ τ ι* ,,.00*' ' ου<' 01 βουλευτές, της
^ 06,-^ ιηλεοράσεως. όχι μόνο
ελληνικό λαό εντελώς
'’ύζηηι Τ'μεν° το περιεχόμενο των
^ Β\ιΐ((>^ν ^ βουλής, αλλά συνά& £ * * * βάναυσα τους ανυπεοτις περιπτώσεις αυτές
'έ η ^ /7* μεταδίδοντας στο εκλογι7|ν Χ * Απόλυτα διαστρεβλωμένη
1"^ήτη, ϋρ0'>λευτική τους δραστη-

εγκατέλειψε και δεν προώθησε
ήταν και το βασικό γεωργικό
πρόγραμμα αναδιαρθρώσεις των
καλλιεργειών, το οποίο ευνοούσε
τους αγρότες μας και γενικώτερα
την αγροτική μας οικονομία.
•Η κυβερνητική άγνοια, η υμέλ€ΐα
και ο αναθεωρητικός ζήλος» - υπο
γραμμίζει ο κ. Κανελλόποολος «έχουν οδηγήσει σε απώλεια δισεκα
τομμυρίων δυνατών περαιτέρω εισ
πράξεων από την ΕΟΚ». Και προσθέ
τει:
«Έτσι χάσαμε τουλάχιστον 600 εκ.
δρχ. συνάλλαγμα, γιατί η Κυβέρνη
ση, για λόγους γοήτρου προέβει στην
απόσυρση 90.000 τόννων πορτοκα
λιών κατόπιν εορτής, οπότε δεν εδι
καιούτο να πληρωθεί από την ΠΟΚ.
Επίσης χάθηκαν πολλά δισεκατομμύ
ρια από την χρηματοδότηση των
προγραμμάτων
αναδιαρθρώσεων
καλλιεργειών, γεωργικών εφαρμογών
τομεακών και εγγειοβελτιωτικών».
Ο κ. Κανελόπουλος χαρακτηρίζει
σαν »δημόσια δήλωση μετάνοιας»
τους πανηγυρισμούς ιων φανατικών
πολεμίων της Ε.Ο.Κ. υπουργών του
ΠΑΣΟΚ για τα μεγάλα ποσά που
εισπράττει φέτος η Ελλάδα από την
Κοινότητα. Και παρατηρεί: «Ας
ευγνωμονεί γι αυτό η ιςυμκρνηση
του ΠΑΣΟΚ την διορατικότητα του
Καραμανλή, που χάραξε την πολιτι
κή της εντάξεως και την επιμονή του
να την πραγματοποιήσει, αγνοώντας
τις αντικοινοτικές σειρήνες της τότε
ανππολιτεύσειος».
Ακόμη σημειώνει, ότι δεν είναι
αλήθεια ο συγκαλυμμένος κυβερνητι
κός ισχυρισμός, ότι η κατά 35 δισ.
μεγαλύτερη φετεινή είσπραξη οφείλε
ται στην Κυβέρνηση ... Αντίθετα, εξ
αιτίας της σημειώνεται σε σχέση με

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Ν.
Ημαθίας διοργανώνει εκδηλώσεις για
τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής
καταστροφής, για το Σαββατοκύρια
κο που έρχεται, 13 και 14 Νοεμβρίου
με το παρακάτω πρόγραμμα:
Σάββατο 13 Νοεμβρίου 1982:
Στην αίθουσα της ΑΝΤΩΝΙΑ-

Πού είσαι γιαγιά.»
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

??ί·«ΤΟμι,ν'(
'1πΚΓ''ν0υς ,tou 6'χαν ltp'·
-" si . ας πούμε ταβερνιάρηΝ
ο " Κ0Τ|>ί^
<·λ ·π· Α υτοί:
(h n,0s a “
Θ εός σχω ρέσ τον
,„ í| Aiu,ÍV.(y‘tUuT"<'k · φ αρμακοποιός

rSiftXj „ s Υ“ μΙ*ρό;) o Γκτ... Ξέ
2 % κ„,μο''ον ή τάπα του μπούκα
XviT ^η τικέττα στοιχίζουν, το
ριοτάς.
είναι
To W Μην
· 1 το
1,1 Ρ(ι)Τ
α<’· ας
«s είναι
to·
Autoi στον άλ,λο κό
^Χύυμε νεράκι να πιουν...
τ

^ <η έ>λ·“ UU,P Μ*

'*'5w»;v0¿j “λίτσα για vu μπορέσει ο
Γ ώαιι ι' ,*<: «ϋτός επαγγελματίας
ΐιω^ *διΐι ^ li£Iia,u v« θηραυρήσει.
'^άινά, ' ,υυ 10 λέμε, δεν ξέρω ούτε
l'rt φουρνάρη, ούτε φαρ
Ν Ϊ Ϊ 2 δ,ο,Ι περί αυτών η ροκάuMUat r,„ *β) ενείνω αυτοί ελέγοντο
°ioij για να πλουτίσει
'^Νά. α^ ρ<1 πέρασαν όλο αυτά, και
εποχή Γης μεγάλης ευη-

τις προβλέψεις απώλεια εσόδων S%
τουλάχιστον. Τέλος, αποκαλύπτει,
ότι για το 1983 το νομοσχέδιο του
Κοινοτικού Προϋπολογισμού ανέ
γραψε^ για την Ελλάδα . εισπράξεις
1.360'εκ. ΕΛΜ και πληρωμές 361,5
εκ,, που σημαίνει καθαρό υπόλοιπο
υπέρ της χώρας μας εισπρακτέο το
’83 1000 εκ. ΕΛΜ. ποσό που αγγίζει
τα 70 δισ. δρχ.
•ΕΡΡΙΞΑΝ» ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.
Σε άλλη δήλωσή του ο κ. Κανελ
λόπουλος αποκαλύπτει ότι η ειδική
επιτροπή της ΕΟΚ ενέκρινε αίτημα
της προηγουμένης κυβερνήσεως και
αποφάσισε την αύξηση της συμμετο
χής της ΕΟΚ στην εξισωτική αποζη
μίωση των ορεινών και προβληματι
κών περιοχών από 25% σε 50%, Η
κυβέρνηση, ωστόσο, αρνήθηκε να
καταβάλει την εξισωτική αυτή απο
ζημίωση στους συνταξιούχους και
τους άνω των 65 ετών με την δικαιο
λογία όπ ο κανονισμός της ΕΟΚ δεν
έχει πρόβλεψη γι' αυτό. Η κυβέρνη
ση του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε την κατα
βολή με το πρόσχημα, ότι αύξησε τις
συντάξεις. Στην ουσία επομένως
τους αφήρεσε με το ένα χέρι εκείνο
που τους έδωσε με το άλλο»,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΞΗΣ
Εντωμεταξύ όπως ανακοίνωσε
χθές η Κυβέρνηση μέχρι το τέλος
ΜαΙ'ου του 1983 θα έχει κλείσει ο φάκελλος των διαπραγματεύσεων της
Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα για τη βελτίωση των όρων εντά
ξεως'. Οι διαπραγματεύσεις αυτές
όπως είναι γνωστό γίνονται με βάση
το μνημόνιο που υπέβαλε φέτος το
Μάιο η ελληνική κυβέρνηση και με

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

χρονογράφημά μας

άλα τα χρόνια ο κατα->Ιον ■ μυλωνάς λίγο «λευράκι
Κι ft,.,Τ* Χ°ϋ πελάτη, για να ζή
“«<θς μ χ0<). μιά που το δίκηο του
ί ^ ν έ ΐ Γ Γην πληρωμή του σε εί. r o T UVt να θρέψει την οικογέ\ η, 1 *<11 τον κοτέκριναν οι για
άΐηάν,ι'®Ρ*μύθια τους. Τον βλέπε4Μα
‘°ύ πήρε το αλεύρι: Στον
,0Ί
βα κβεμεται στο λαιμό
. Τ ι ι Ζ Γ Ρ<1· Κατατρεγμός.
’>M
i(ivUo
OTOVκοϋμενούλη τον
Ytijy 1 που έπαιρνε κουταλιά
ου,(1λιό φασόλια από τυν
'•«θά,. 0 νπ κάνει κι αυτός έναν
Το "!
παιδάκια του, μιά που
"Γ,)0 τ°υ ήταν δύο - τρεις
ϊ? ^ 6·
0,Toir-í τ> να πληρώσει
,.?'*1? · ξύλα και έπειτα το
,'1* β ^ '1λ'-,)ίμονό του. Kui όμως
<llí0«oóiMÜ “°τόν; Μέσα σε μιά
V
βράζει στον άλλο κό-

Η ΧΡΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

μερίας. Δόξα τω θεώ. Αλλά πού να
σταθούμε, και τί νσ δούμε; Και τί να
φάμε πρώτο; και προ παντός τί να
πρωτοπαρουσιάσουμε στα παιδάκια
μας; Ακούμε στην τηλεόραση, δεκά
δες παιδικές τροφές και στα σούπερ
μάρκετ. τα μπακάλικα, τα άλλα μαγα
ζιά. εκατοντάδες μπουκαλάκια, και
κονσέρβες. Και ποιόν να πρωτοπιά·
σεις και ποιόν να πιστέψεις πρώτα
για όλα αυτά; Ασφαλώς κανεναν. Η
νοθεία βέβαια οργιάζει. Κάθε τόσο
διαβάζουμε στις εφημερίδες. Πρέπει
να καταστραφούν τόσες και τόσες
κονσέρβες, έπιασαν τόσους τόννοικ
σάπιου κρέατος, βρήκαν τις ϊόδε
ουσίες μέσα στο γάλο, στο γιαούρτι,
στο λίπος. Και συνεχώς. Άφτασε
φαίνεται η εποχή να τρώμε μόνον
χόρτα, να γίνουμε πρωτόγονοι.
Υπερκατανάλωσις στα αγαθά, βρω
μιά η φύση από τα απορρίμματα.
Κοντέβουν και οι άνθρωποι να γί
νουν απορρίμματα από την μεγάλη
κατανάλωση απορριμμάτων. Ό ταν
μόνον ένα ορνιθοτροφείο παράγει
ημερησίως 25.000 τεμάχια κόττες.
μπορείτε να μου πείτε τί είναι; Και
στους νοθκυτές, και αισχροκερδείς
πόσες μυλόπετρες πρέπει να κρεμό
σουν στο λαιμό τους στον άλλο κό
σμο, σε πόσα καζάνια πρέπει να τους
βράζουν, και πόσα ποτάμια πρέπει να
κυλούν μπροσιά τους και να μην
έχουν ούτε ποτήρι νερό; Πού είσθε
γιαγιάδες να δείτε...
Αγόραζα προ ημερών λίγο βου
τυράκι και ρώτησα τον πωλητή. Μή
πως είναι αποβουτυρωμένο; του λέ
γω... Δεν κατάλαβα με απαντά. Υπάρ
χει βούτυρο αποβουτυρωμένο; Και
βεβαίως υπάρχει. Και τον ξανιιλέγω,
αποβουτυρωμένο ας είναι, μόνον
αυτά που ανεκάτεψες μέσα να είναι
καθαρά. Πού είσθε γιαγιέςμ..

ΛΕΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Βέροιας το απόγευμα
στις 6.30 μ.μ. θα γίνει ομιλία με θέμα:
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
- 60 ΧΡΟΝΙΑ. Ομιλητής θα είναι ο
κ. Γεώργιος Σαρόγλου, Πτυχιούχος
Πολιτικών και Οικονομικών επιστη
μών, τέως Πρόεδρος της Ενώσεως
Σμυρναίων
και
Μικρασιατών
Βορείου Ελλάδος. Στη συνέχεια θα
απαγγελθούν ποιήματα σχετικά με
την εκδήλωση, ενώ το τέλος της
πρώτης μέρας θα κλείσει με Μικράσιάτικους χορούς από το συγκρότη
μα των Φαρασιωτών Πλατέος.
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1982: Στις
10 η ώρα το πρωί' στον Ιερό Ναό της
Μητροπόλεως Οα γίνει μνημόσυνο
για τα θύματα της Μικρασιατικής
καταστροφής και λίγο αργότερα θα
γίνει κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο
της Πλατείας Ωρολογίου.
Στις 11.30 π.μ. της ίδιας μέρας
στην αίθουσυ του Κινηματογράφου
ΚΑΠΡΙΝΗ η Δόμνα Σαμίου θο δώ
σει συναυλία με το Μικρασιάτικο
συγκρότημά της.
Επίσης στην ίδια αίθουσα το
χορευτικό συγκρότημα Κιουταχειατών της Θεσσαλονίκης Οα ζωντανέ
ψει με τους χορούς του την όλη
εκδήλωση κλείνοντας και γενικά πς
εκδηλώσεις του Συλλόγου των
Μικρασιατών του Νομού μας.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ
ΕΚΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΑΡΙΑ
Η ιδέα γιο την ίδρυση Ποντιακού
Εκπολιτιστικού Συλλόγου στο χωριό
Κουμαριά του νομού μας. έγινε πιε
πραγματικότητα. Muí ομάδα οπό
νέους και νέες του χωριού αυτού
ίδρυσε αυτό το Σύλλογο με μόνο κιιι
βασικό σκοπό την ανάπτυξη της
Πολιτιστικής Κινήαεως στο χωριό
τους.
Ό πως τονίζει, σε ανακοίνωσή της
η προσωρινή διοικούσα Επιτροπή, η
κίνηση αυτή έγινε, για να γίνει ενω
μένη και συλλογική προβολή του
χωριού γιο κάθε πολιτιστικό τομέα.
Την προσπάθεια όμως αυτή, για να
γιγαντώσει, θα πρέπει να την ενισχύ
σουν ηθικά και πρό πάντων οικονομι
κά νέοι και νέες που κατάγονται από
την Κουμαριά. Πρέπει να πυκνώσουν
τις τάξεις τον εκπολιτιστικού συλλό
γου για να πάψει πλέον το χωριό
τους νάναι απλός Οεαιής. σε ανάλο
γες κινήσεις πνπυιιστικ-ής δημιουρ
γίας άλλων χωριών του νομού μας.

Κ-Χ-Λ.

το οποίο ζητά να γίνουν υπέρ της
Ελλάδος ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις
στην συμφωνία εντάξεως που θα
καταστήσουν ανεμπόδιστη την οικο
νομική ανάπτυξη της χώρας.
Σύμφωνα με ενημέρωση των δημο
σιογράφων στην οποία προέβει ο
υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γρ, Βάρφης, μέχρι τον Δεκέμβριο Ου έχει
περατωθεί η διαδικασία αλληλοενημερώσεως Ελλάδος και Κοινότητας
πάνω στα θέματα που θίγει το μνημό
νιο. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και τα
μέσα Δεκεμβρίου επισκέπτονται την
Ελλάδα 12 αποστολές Κοινοτικών
εμπειρογνωμόνων όι οποίοι κατατο
πίζονται αλλά και (κατατοπίζουν τις
Ελληνικές υπηρεσ^ς γύρω από όλο
τα προβλήματα που δημιούργησε η
ένταξη. Ευθύς αμέσως και μέχρι το
τέλος του χρόνου η επιτροπή της
ΕΟΚ θα υποβάλει πς προτάσεις της
στο Συμβούλιο υπουργών της ΕΟΚ
που είναι και αρμόδιο τελικά για να
δώσει την απάντηση στο μνημόνιοΗ τελική διαπραγμάτευση θα αρχίσει
στο Συμβούλιο το Φεβρουάριο και
ελπίζκται ότι θα έχιτ κλείσει μέχρι το
Μαϊο.
Με το κλείσιμο των διαπραγματεύ
σεων Οα ποαγματοποιηθεί μια ποιοτι—^ -*» Δ» *
*
ΕΟΚ, και θα παύσουμε να είμαστε
ουραγοί στις εξελίξεις.
Εξάλλου, η ανάληψη της προε
δρίας της ΕΟΚ από την Ελλάδα την
Ιη Ιουλίου για το δεύτερο εξάμηνο
του 1983 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στις ελληνικές θέσεις αφού ενισχύει
το κύρος και την επιρροή της χώρας
μας.
Τέλος, ο ψ Γ ρ . Βάρφης είπε όπ γί
νεται τώρα μελέτη για να εκτιμηθούν
τα συνολικά αποτελέσματα από την
ένταξη στην ΕΟΚ. Διότι πέραν της
συναλλαγματικής ωφέλειας που
έχουμε από τα κοινοτικά ταμεία
υπάρχουν σοβαρές, επιπτώσεις σε
βάρος της χώρας από την αύξηση
των εισαγωγών προϊόντων της ΕΟΚ.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΗΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η ετήσια
συνεστίαση
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 1982
στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας θα
γίνει η ετήσια χορευτική συνεστίαση
της Ένωσης.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε
μαζί την μεγάλη χβονιό του Παγκό
σμιου Π ροσκοπισμού και της Ένω
σής μας (10 χρόνια).
Το Λ. Συμβούλιο

Πρεηει να μηδενισθ»
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 9 (ΑΠΕ)
Το ελληνικό 1θετές ενεργειακό
πρόγραμμα προβλέπει να μηδενίσει
την χρήση πετρελαίου για την παρα
γωγή ηλεκτιρκής ενέργειας.
Οι τιμές πετρελαίου καθηλώνονται
για μιά τουλάχιστον διετία.
Σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές
εξελίξεις για τον σιβηριανό αγωγό
φυσικού αερίου.
Τα παραπάνω συνάγονται από τις
συζητήσεις του σημερινού συμβου
λίου υπουργών της ΕΟΚ που ασχολείται με την κοινοτική στρατηγική
στον τομέα της ενεργείας. Ό πω ς είπε
ο υπουργός ενεργείας και φυσικών
πόρων κ. Ευάγγελος Κουλουμπής,
που συμμετέχει από ελληνικής πλευ
ράς. πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο
συμβούλιο υπουργών με πολλά θέμα
τα, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και
την Ελλάδα.

Στρατιωτικές
μονάδες
επισκεφθηκε
ο Πρωθυπουργός
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 9 (ΑΠΕ!
Ο πρωθυπουργός και υπουργός
Εθνικής Άμυνσς κ. Α. Παπανδρέου
πήγε χθές το πρωί στις 10.30 στην
Αλεξανδρούπολη για διήμερη επί
σκεψη σε στραπωπκές μονάδες στον
Εβρο, την Λήμνο και την Μυτιλήνη.
Τον κ. Α. Παπανδρέου συνο
όεύσυν ο υφυπουργός Εθνικής Αμύ
νης κ. Αντ λροσογιάννης και ο
Α'/ΓΕΣ ανπστράτηγος Δημήτρης
Παναγόπουλος.
Στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρού
πολης τον κ. πρωθυπουργό υποδέ
χθηκαν ο διοικητής του 4ου σώματος
στρατού αντιστράτηγος Δτμέσπχας,
α διοικητής της πρώτης στρατιάς
ανπστράτηγος Κορκάφας, ο νομάρ
χης Έβρου, κ, Βασ. Αναστασιάσης, ο
δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Δ. Σουληκάκης και ο Μητροπολίτης Αγο
θάγγελος.
Στη συνέχεια ο κ. Παπανδρέου
μετέβη με ελικόπτερο στο Διδυμότει
χο όπου τον υποδέχθηκαν ο έιοικη
τής της 16ης μεραρχίας αντιστράτη
γος Γ. Ξιφάρας και οι τοπικές αρχές
της πόλης. Κατευθυνόμενος προς το
στρατόπεδο της 16ης μεραρχίας με
αυτοκίνητο ο κ. πρωθυπουργός έγινε
ανπκείμενο θερμών εκδηλώσεων από
το λαό του Διδυμότειχου.
Στο στρατόπεδο τον προσφώνησε
ο διοικητής του Δ ' σώματος στρατού
ανπστράτηγος Δεμέσπχας. ο οποίος
τόνισε μεταξύ άλλων: »Ταγμένοι στη
νευραλγική αυτή άκρη της πατρίδας
με αποστολή να προστατεύσουμε τα
σύνορά της, αν ήθελε απειληθούν, εί
μαστε ικανοί και αποφασισμένοι να
εκπληρώσουμε την αποστολή μας
στο ακέραιο. Το Δ' σώμα στρατού εί
ναι εγγύηση της άμυνας και της
ασφάλειας της Θράκης, εγγύηση της
ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και
της πμής της πατρίδας».
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση
του κ. πρωθυπουργού για την νατά
στάση της μεραρχίας από τον ανπστράτηγο Ηιφάριι, ο οποίος χάρισε
στον κ. πρωθυπουργό αναμνησπκή
πλακέττα με το έμβλημα της 16ης
μεραρχίας.
Κατόπιν ο κ. Α. Παπανδρέου πή
η. στη λέσχη αξιωμαπκών Διδυμο
τείχου όπου μίλησε σε συγκέντρωση
ιξιωματικών.
Μετά την ομιλία, ο πρωθυπουρ
γός επισκεφθηκε το παρατηρητήριο
«Ύψωμα *>Γη Σπς 2 μ,μ. ο κ. Ποπονδρέου παρεκάθησε σε πρόγευμα που
δόθηκε προς πμήν του στη λέσχη
αξιωματικών Διδυμοτείχου.

Ειδικώτερα για το θέμα των στε
ρεών καυσίμων ο κ. Κουλουμπής ιέπε όπ παοά τα πντικοουόιιενα συυοέ—■ ·Τ
■*»**
σημειωθεί σημαντική προοδος για με τους προς βορρά γείτονές μας, ο κ.
την καθιέρωση κοινής πολιπκήςπ ου Παπανδρέου υπογράμμισε όπ οι σχέεπιδιώκει την μείωση της εξάρτησης
παό το εισαγόμενο πετρέλαιο και την
αξιοποίηση του λιγνίτη. Σχεπκά ανέ
Φωτιά στο «ΡΕΞ»
φερε όπ το ελληνικό 1θετές πρό
γραμμα θα προβλέπει να εγκαταστα
των Αθηνών
θούν 10 ακόμη σταθμοί των 300
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
μεγαβάτ παραγωγής ηλεκτρικής
Ζημιές 60 εκατομμυρίων δρα
ενεργείας με λιγνίτη, που θα καλύψουν κατά 80% την νέργεια από χμών προκλήθηκαν από φωτιά στο
λιγνίτη (σήμετα καλύπτεται κατά Ιέατρο »ΡΕΞ» στην οδό Πανκπιστηιίου 48. Η φωτιά είχε ως εστία τα
52%) και θα μηδενίσουν την χρήση
παρασκήνια και κατεστράφησαν ηλε
πετρελαίου (σήμερα 32%).
κτρικές εγκαταστάσεις, σκηνικά, έπι
πλα, μουσικά όργανα, ρουχισμός και
ηλεκτρονικά μηχανήματα.
Αναφέρθηκε επίσης στην κοινοπ
Επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβεκή επιδότηση των επιτοκίων για
ενεργειακές επενδύσεις - για την σπκά αυτοκίνητα και 50 πυροσβε
αξιοποίηση και του λιγνίτη - και ετό- στες. Έπαθε δηλητηρίαση ο πυρο
νισε την υποχρέωση της κοινότητας σβέστης Σταύρος Τράγος, που μετά·
να βοηθήσει τα λιγώτερω ανεπτυγμέ φέρθηκε στο 401 στραπωτιχό νοσο
να κράτη - μέλη να αξιοποιήσουν κομείο.
Το θέατρο ήταν νοικιασμένο από
τους εγχώριους ενεργειακούς πό
τον Νίκο Σοφιανό. Δημιουργήθηκε
ρους.
πανικός σε ενοίκους διπλανών κ η 
ρίων, Οι αστυνομικοί εξοτένωΟαν το
Για τα πειραματικά προγράμματα ξενοδοχείο «Τιτάνια» και τα γύρω
ο Έλληνας υπουργός απέκρουσε καταστήματα. Η φωτιά δεν επεκτάθη
πρόταση για την μείωση της κοινοτι
κε.
κής χρηματοδοτήσεως τους και τόνι
Γίνονται έρευνες από την πυρο
σε την ανάγκη μεγαλύτερης χρήμα
σβεστική υπηρεσία για να διαπιστω
τοδότησης και για π ς ήπιες μορφές θούν τα aín a που προκάλεσαν τη
ενεργείας (δηλ. την γεωθερμική, την φωτιά. Η φωπά άρχισε στις 12 παρά
ηλιακή, την αιολική) που ενδιαφέ
είκοσι το μεσημέρι χθές. Επί τόπου
ρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα.
και μετά την κατάσβεση της φωτιάς
παραμείναμε επιφυλακή δύο πυρο
σβεστικά αυτοκίνητα. Εξ αιτίας της
πυρκαγιάς δημιουργήθηκε και συμ
φόρηση της κυκλοφορίας γιατίοι τρο
χονόμοι διέκοψαν την κυκλοφορία
των οχημάτων στην οδό Πανεπιστη
μίου για να διευκολύνουν την κίνηση
των πυροσβεσπκών αυτοκινήτων,

σεις αυτές είναι ·ολύ βελπωκ, ,·ες και
δεν υπάρχπ καμιά ορατή απειλή απύ
βορρά- Στη συνέχεια μίλησε γιιι τκ
σχέσεις μας με την Τουρκία κυι ανέ
λυσε πς δυσχέρειες, αου αντιμετωπ*
ζει η χώρα μας με την Τουρκία κιιι
ανέλυσε: ης δυσχέρειες, -του ανπμιιωπίζει η χώρα μας μΐτό την κπανέν
τάξη στο ΝΑΤΟ.
Ειδικότερα νιιι π ς σχέσης μας με
την Τουρκία, αφού σημείωσε ότι εί
vui θλιβερό προνόμιο για τη χώρα
μας να απειλείται από μία σύμμαχο
χώρα, υπογράμμισε όπ ενώ μιά
οποιαδήποτε εμπλοκή με τους βό
ρίπους γείτονες μας θα οδιρουσ,
ίσως σε παγκόσμιο πόλεμο, να π
uno με τη γείτονα Τουρκία. 0u περί,»
ριζόταν σε τοπική σύρραξη
Αναφεράμενος στο ΝΑΤΟ είπτ
ό π οι δυσχέρειες που απορροή,. u n αυτό για τη χώρα μας είναι κυρίω, ι
ίδρυση του στρατηγείου της Λαρι
σας. και οι δυιδικασι,.; που όημιούμ
γούν προβλήμαπι κατά τη διεξεγηιγή
ντιτυίκών ασκήσεων.
Εξειδικεύειντιις τπ θέμα ο πρωθυ
πουργός και υπουργός Εθνικής Αμύνης ανιιφέρθηκτ. στο ντιορ,κό τη·;
ματαίωση; της άσκησης «ΑΡΕΧ-Ε·
XPRESS 82». Καιαλήγονκκ ο -.ρω
θυπουργός, αφού ιικιισχέθηκε ενίοχυθση των ενόπλων δυνάμεων,
παρά τις δύσκολες, όπως είπε, οικ»
νομικές συνθήκες, που αντιμετωπίζει
η χώρα, ευχαρίστησε τους αξιωμπτι
κούς γιατί, όπως υπογραμμίζει, έργα
ζονται με αυταπάρνηση kul «ήτως
διαπίστωσε, έχει βελπωθεί -ολύ η
στάθμη και η μαχηπκή ικανότητα
των ενόπλων δυνάμεων, Στη συνέ
χεια ο κ. πρωθυπουργός μετέβη με
ελικόπτερο
στο
παρατηρητήριο
«Ύψωμα 90» κπι κατόπιν, παρακάθη
σε σε γεύμα, που παρατέθηκ· προς
τιμήν του από τον διοικητή της 16ης
μεραρχίας στη λέσχη αξιωμαπκων
στο Λιόυμόιπχο.

Έκλεψαν
ελαστικά
4 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΒΕΡΟΙΠΤΕΣ
•Εταιρεία απάτης» φαίνεται Οτι
ίδρυσαν 4 Τσιγγάνοι της Βέροιας και

μάλιστα μι σοβαρές δραστηριότητες.
Αλλά το Τμήμα Ασφάλειας
Βέροιας τους έπιασε με την πρώτη,
αλλά γερή μπάζα
Οι Κων/νος Δημητριάδης ετών
31. Κων/νος Τοπαρλάκης κτών 25,
Παύλος Σαμαράς ετών 30 και Νικ.
Αργυρύπουλος ετών 27, κλέψανε
από τη Λάρισα έλαση κά αυτσκινή
των αξίας ενός εκατομμυρίου δρχ.
Το κλοπιμαία πήρανε από το
κατάστημα του Χρήστου Κανάκη 43
χρόνων και τα μετέφεραν μ ι το φορ
ττιγό του Δημητριάδη στη Βέροια.
Οι άιύρες του Τμήματος Ασφα
λείας Βέροιας ανακάλυψαν ιο φορτη
γο με τα ελαστικά και τη πιιρέάωβπν
οτογ κάτοχό τσος.
Απύ τους δράστες οι τρεις συντ
λήφθησαν επ αυτοφώρω, εν»' ο
Α ργυρόπουλος καταζητείτο,.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Εξήντα μόνο προϊόντα καλύπτουν
το 88% τω» Ελληνικών εξαγωγών
και περισσότερα οπό 50% των ειδών
που εξάγουμε απορροφώνται από τη
Δ. ΕυρώπηΑυτό επισήμου μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος του 0 ·Π.Ε. κ Σπ. Χαρίτος
μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που
οργάνωσε το ΕΛΚΕΠΑ στο Ηρά
κλειο Κρήτης μ« 0έμ“ "IV παραγωγι
κότητα. υπογραμμίζοντας ότι:
Η υποχρέωση για την ανάπτυξη
των εξαγωγών είναι κοινή τόσο του
Κράτους όσο και της ιδιωπκής πρω
τοβουλίας.
Η π ο λ ιπ κ ή που ηδη εφαρμόζει η
Κ υβέρνηση, συγκεκριμένη, ρεαλιστι
κή και πολυδιάστατη έχει δυο βα σι

κούς στόχους:
_ τη ν αλλαγή ")ς ποιοπκής και

Λογοτεχνική
εκδήλωση
στη Στέγη
Λογοτεχνική «δήλωση με θέμα
«Ο Μικρασιαπκός Ελληνισμός στο
έργο του Ηλία Βενέζη., θα γ,·νει οήμερα το βράδυ στις δ στην Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
[Ιεροίας.
Την εκδήλωση οργμνωνα το
Λογοτεχνικό Τμήμα της Στέγης
ευθύνη της φιλόλογου καθηγητρίας
κ Λ, Σμύρνή.

ποσοπκής σύνδεσης των εξαγωγών.
- Τη διεύρυνση της γεωγραφικής
τους κατανομής.
Η γενικευμένη διεθνής κρίση,
οποία δεν μας άγγιξε ακόμα, όπως
άλλες χώρες πολύ πιο αναπτυγμένες,
τόνισε ο κ. Χαρίτος. είναι μια συνε
χής απειλή για τη θέση των προϊόν
των μας στις αγορές ταυ Εξωτερικού
Τα στοιχεία όμως των εξαγωγών
του εφετανού Οκταμήνου (Ιανουά
ριος Αύγουστος) αποτελούν δικαίω
ση της εξαγωγικής πολιτικής σαν
απόδειξη της ανοδικής πορείας των
εξαγωγών μας, που για ορισμένες μά
λίστα περιοχές άναι αρκετά αξιόλο

γη.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οι
Ελληνικές εξαγωγές σε δολλάρω
αυξήθηκαν έναντι του ανπστοίχου
Ημηνου του 1981 κατά 12% σε δολ
λάρια, και κατά 33% σε δραχμές.
Πρέπει να σημειωθεί πως οι εξάγω
γές σπς χώρες της Avar. Ευρώπης
αυξήθηκαν κατά 27%. στην ΕΟΚ
.κατά 16,7% στη Βόρεια Αμερική
κατά 18,8% κ.ο.κ.
Ο κ. Χαρίτος αναφέρθηκε επίσης
στο ρόλο και τη δραστηριότητα του
ΟΠ.Ε. καθώς και στη συνεργασία
του Οργανισμού με τους άλλους εξα
γωγικούς τομείς.
Στην ίδια εκδήλωσή μίλησι: και ο
γενικός διευθυντής του ΕΒΕΛ
Γιάννης Παπακωνσταντίνου που
μνέλυσε την πολιπκή διάστασή των
κτνήτρων για την «ριφερεχακή ονά
πτύξη και ης ειηπτώεβς *00 ίχ ο σ'
νέος νόμος στις αναπτυξιακές διαδι
κασίες.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Η Διοίκηση της Μουσικής
Σχολής Λήμου Βιροίος αιιγχοίρπ
θτρμότατπ τπος Λντιόνη Βιγκάτο.
Δημήτρη Χοραλαμπίόη και Κιαν
stavrívo TmKipMw), μίλ.η της
Φιλαρμο»ικής Μπήντας, γω την
αοαιωγη τους στο ΚΙ,,ικιικά Σώμυ
Στρατού μΠΟ οπή σητυχημίντ,
(ξετασο,ς
□ ΙΙρυτόρος Λ Έ

ΛΙΙΜ. ΚΑΣΑΜΙΙΑΛΗΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρ«|αψοκοΜ>ντας to M A C U P R A X

í z <m u

:

Μι iva σμχάρο κολλά τρυγόνιαΜ!

MACUPRAX

χολκουχο μυτητοκτονο οου

To

«της ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ κ » ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX

(ΜΛΚΟΥΠΡΑΗ)

To p n o iu n μκΜ-ηιτ ιό ν ο men ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
ης ιμαφιικι »ί·~ íi U ovok) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
ΨΕΥΔΑΡΓΎΡΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ Χ·ΡΚ «α» term *

MACUPRAX
λυνττ* τα
MACUPRAX

Η

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
M'KECHNIE CHEMICALS SkA«

1 2 3 A 5 C 7 Í 5
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
I FUpant στην ιστορία βην ο Λρω
τος αστροναύτης.
2. Yτι Λι.τικό
Αυτό: χωρίς..
φοτν«Γ\.
Î . Ο ρ γ α ν α ικσθήσκΜ ίς. « τ η ν καθα

ρκΰαυοα - Απαραίτητη γι<) w
ανθρώπινα πτώματα

4. Απ αυτήν παίρνουν αξία τα,
σκυλιά - £»νκχόμ6νο στο αλιρά
Ρητό.

5 Διπλασιαζόμενο μας θυμίζει
πλίούιιενο ψαράδικο Πρόσψυπι έχασι: τη αξίωμά too αυτός. ο
Ευρωπαίος.
6. Τέτοια λουτρά tj(u η γειτονική
μας Καρστζόββ.

7. Πάνε κοντά στα... έθιμα
Ανα
φέρεται συνήθως κιιι για του...
κόσμου.
8 Είναι και ο καρκίνος για τον
ανθρώπινο οργανισμό — Αυτό,
με πολλούς συγγενείς (αντίστρ).
V Βαζουν και τέτοιο ατο τσίπουρο
(«ντίστρ.Ι
10. Χαρακτηριστικό ήταν του Αιό
λου (αντίστρ.Ι - Για τους Μωα
μεθανούς είναι ιερή (αντίστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ:
I Χωριό του νομού μας.
2. Συνήθως την προφέρουμε με τα
σχολικά κτίρια της χωράς μας.
V Αυτή
πολυκυκλοφορεί στην
αγορά (Καθ,).
4. Ε υρω παϊκή πρωτεύουσα.

5. Είναι και κάθε ανθοπωλείο.
ό. Επιφώνημακεψιαύ — Νότα μου
σικής
1021.
7. Αυτοί
υπολογίζονται
στο...
κοστούμι
Έπαιξε παληά στον
Ολυμπιακό Πειραιώς.
8. Στρατιωτική υποδιαίρεση
Μονάδα |)άρυυς στον πληθυντι
κό. με άρθρο.
9. Αρχικά αυτοκίνητων του νομού
μας
Από πολλές αποτελείται
το τσαμποστάφυλο.
10. Δόξασε τη χώρα μας διεθνώς.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΜΙΧΛΛΑΚΗΣ 2. EPATO ΑΛΑ 3 ΜΑΜΑΤ - ΧΕΡ 4.
ΑΓ - ΜΥ1Α 5 ΡΑΪ - ΣΑΠΑΠ 6. ΑΠΛΟΪΚΟΣ 7. ΝΕΕΣ ΑΠ 8. ΕΡΤ 9 ΣΙΝΙ - (Φ)Ι(Λ)Η(Μ)Α(Τ)Α.
ΚΑΘΙ.ΓΑ 1 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2 1ΡΑ ΑΠΕ 3. ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ 4. ΑΤΑΓ
Ο Ι 5. \Ω Τ - ΣΙ 6. ΜΑΚΑΡΙ 7 ΚΑΧΥΠΟΠΤΗ 8.
ΗΛΕΙΑΣ 9. ΣΑΡΑΠ - ΕΝΑ.

0 fc 5 2 @
ΤΕΤΑΡΤΗ, 10
5.45 TOM ΚΑΙ TZÍPPY
5 05 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7.30
8.10
9.00
9.40
10 35

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11.10 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Για να βυμάστ* τις

ΤΕΤΑΡΤΗ, 10
5 00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ' ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1UOO ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
17 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ο μ ο ρ φ ά π ρ β ς σ τ τ γ ια ς
π κ ζβήςοα ς
ΙΗ4Μ EWât 1>Μ Υν·ΗΙΜ Μ 4

φορά κυκλοφόρησε η ιστορία του
Μάξ και του Μόριτς. Μονομιάς έγινε
παγκόσμια γνωστός και διάσημος.
Και στην αυτοβιογραφία του «Από

To PIPER CLUB
του ξενοδοχείου
ΚΑΨΗΣ Θεσ/νίκης

ΤΗΛΕΦ Ω ΝΏ

ΒΕΡΟΙΑΣ

θιμάς Λ. Βϋζας
ΒΕΡΟΙΑ

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Ν
ΣΠΟΥΔΏΝ
•Β Ρ Ε Φ Ο Κ Ο Μ Ω Ν
•Ν Η Π ΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν
»KCXN ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΝΝΟΒΕΡΟ (ΙΝΠ)
Πριν 150 χρόνια γεννήθηκε στο
Βίντενζαλ. κοντά στο Αννόβερο. ο
ζωγράφος,
καρικατουρίστας και
ποιητής Βίλχελμ Μπούς. Με την
ευκαιρία της παραπάνω επετείου
οργανώθηκαν στο Αννόβερο τρεις
ενθέσεις με θέμα τη ζωή του μεγάλου
καλλιτέχνη. Και σήμερα ακόμη στην
ομοσπονδιακή Γερμανία τα βιβλία
του Μπούς βρίσκονται σχεδόν σε κά
θε σπίτι και ακολουθούν κατά πόόας
την ... βίβλο και τον οδηγό μαγειρι
κής. Και στο εξωτερικό όμως ο
Μπούς είνω ευρύτατα γνωστός.
Υπάρχουν βιβλία με τις μικρές ιστο
ρίες του που εικονογράφησε ο ίδιος
και πέτυχαν παγκόσμια εκδοτικά
ρεκόρ με πάνω από σαράντα εκατομ
μύρια αντίτυπα. Σήμερα μπορεί
κανείς να διαβάσει τα κατορθώματα
του Μάς και του Μόριτς (στην ελλη
νική έκδοση του Παύλου και του
Μικε) σε τριάντα διαφορετικές γλώσ
σες. Μπορεί επίσης να παρακολουθή
σει, πως τα δυο αυτά «ζιζάνια· ύστε
ρα από επτά περιπέτειες τους βρήκαν
ένα άσχημο τέλος αφού παίδεψαν
ζώα και ανθρώπους. Συνολικά ο
Μπούς σχεδίασε 2.500 καρικατούρες
για να εικονογραφήσει τις ιατοριούλες του. γραμμένες σε μορφή απλοϊ
κών στίχων, που ενώ επιβεβαιώνουν
κάθε tono το «κακό στον άνθρωπο»
καταλήγουν ωστόσο πάντα σε ένα
ηθικό δίδαγμα. Κατά τον Μπούς ο
άνθρωπος οδηγείται στη ζωή του από
τις δυνάμεις του κακού. Στο παραμύ
θι του «η Θεοσεβής Ελένη», το καλέ
δεν είναι τίποτ' άλλο παρά «το
κακό που δεν κάναμε». Ο Βίλχελμ
Μπούς θεωρούσε τον εαυτό του όχι
φιλόσοφο αλλά απλό χιουμορίστα.
Έτσι στις συχνά σκληρές και πικρές
ιστορίες του με πλαίσιο την όμορφη
και ήρεμη επαρχία και τους τέσσερις
τοίχους των αγροτικών της σπιτιών.
το χιούμορ επικρατεί και εξασφαλίζει
το γέλιο. Στο Αννόβερο δεν παρου
σιάστηκαν μόνον οι γνωστές εικονο
γραφημένες ιστορίες του αλλά και ο
ίδιος σαν «ζωγράφος της εποχής
του·. Ο Μπούς φιλοτέχνησε συνολι
κά 1000 περίπου πίνακες (λάδια) επη
ρεασμένος από τοος μεγάλους
Ολλανδούς ζωγράφους. Τις καρικα
τούρες που συνοδεύουν ta κείμενό
του τις έφτιαχνε περισσότερο για
χόμπυ και σχεδόν δεν τους έδινε
'σημασία. Υστερα από μια αποτυχη
μένη αρχική προσπάθεια να φοιτήσει
σαν μηχανολόγος, ο Μπούς στράφη
κε στη ζωγραφική και σπούδασε στην
Αμβέρσα και στο Μόναχο. Τις καρι
κατούρες και τα σκίτσα τα προόριζε

Y D U Τ ΙΜ Α

ΓΑΜΠΝ ΒΑΠΤΤΙΕΠΝ

Β τ η ^ λ ο υ 3 7 -Τ ιμ . 2 0 1 4

Β ΙΛ Χ Ε Λ Μ Μ Π Ο Υ Σ :
Ε Ν Α Σ Π Ο ΙΗ Τ Η Σ
-Κ Α Ρ ΙΚ Α Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ Α Σ
ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΕΠ Ο ΧΗ

Πυροβρ*αηκη
Νοοο«οyac
Δ-Ε-Μ (ρλχφβς)
Υδρκυση
Ο Σ-Ε. (σταβμΑΟ
Αστυνομικά Τμήμα
Τροχαίο

ναουςηι
ΠυροοΒ«πικη
Νοοοκομβο
Λ.Ε.Η. (βλββ*ς)
Ο Σ-Ε. (οτσόμος)

ÜÜJ
IZJ0J
125
25.7«
24.444
22-233
26.444

2X199
2 2 .2 0 0

2X314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΙυφοσβτσηκη
Δ.Ε.Η. (βλαρός)
LK.A. (ορώτ. βοηβαΛν
Αμεση Αροση
Ο.Τ,Ε. (βλαβκς)
Πυροσβεστική

ΤΗΛ 225740-273211

Δ ια β έ ε η χ ο

ΘΕΣΉΙΚΗ

καί ό ια δ ίδ ε ε ε
εήν

23.61*
23.364
23.376
100
121
199

Ενα θαυμάσιο πρόγραμμα παρου
σιόζει για ένα )5νθήμερο (3 19
Δεκεμβρίου) το PIPER CLUB του
Ξενοδοχείου Καψής στην θεα'νίκη.
Στον χώρο αυτό του Ξενοδο
χείου. ο οργανωτής Χρηστός Σταυ·
ρόπαυλος. όλης αυτής της φιέστας
υπόσχεται αξέχαστες βραδυές μιά και
το πρόγραμμα κάθε βράδυ παρουσία
ζει:
INTERNATIONAL
FLOOR
SHOW.
— Τραγούδι - χορό.
- Ακροβάτες Ταχυδακτυλουργούς.
— Τσιγγάνικα βιολιά.
- Μιά πανδαισία εμφανίσεων, οπτι
κών και ακουστικών EFFK.
Έ να φανταστικό φινάλε
Σερβίρονται Ουγγρικές σπεοιαλι
τέ.
Ό λ ες τις μέρες ελάχιστη κατανά
λωση 400 δραχμές.
Παρασκευή και Σάββατο ελάχι
στη κατανάλωση 700 δραχμές,

σένα σε μένα·, εμφανίζει τον εαυτό
του σαν κυνικό. φανατικό οπαδό της
ζωής του εργένη που ... φυσικά απορ
ρίπτει τις γυναίκες, τα παιδιά και βέ
βαια τον γάμο. Υπάρχει όμως κα
ένας «άλλος· Μπούς. όπως αποκαλύ
πτεται από μια ακόμα έκθεση στο
Μουσείο «Βίλχελμ Μπούς· του
Α ννοβέρου. Βυσισμένη η έκθεση
αυτή σε φωτογραφικό υλικό δείχνει,
ότι ο Μπούς δεν ήταν μόνον ένας
ερημίτης που φοβόταν τους συναν
θρώπους του. αλλά και κάποιος που
του άρεσε ο ρόλος ταυ μποέμ. Ταξί
δεψε συχνά στην Αυστρία, το Βέλγιο,
την Ολλανδία και την Ιταλία, πάντο
τε όμως κατέληγε στην γεννετειρά
του. το Βίντενζαλ. Στο Μουσείο
«Βίλχελμ Μπούς· του Αννοβέρου
διακόσια περίπου σκίτσα δείχνουν
τον καλλιτέχνη από την «καλή· του
πλευρά. Πρόκειται για σκίτσα ανθρώ
πων. ζώ ω ν και τοπίων. Ακόμυ και οι
γυναίκες και tu παιδιά, που στα κεί
μενά του περιγράφονται σαν γκρινιά
ρικα και στρυφνά πλάσματα, παρου
σιάζονται στα εν λόγω σκίτσα με όλη
την ηρεμία και την καλωσύνη τους.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Σήμερα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου
1982 εφημερεύει το φαρμακείο:
Αάϊου Μανώλη
τηλ. 26226
και διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Κουπατσιάρη Μαρία
τηλ. 28491

Ί

Μ ΙΚ Ρ Ο Μ Α Υ Ρ Ο ΚΟΥΤΑΒΙ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννϊδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού 1
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωί. 3418

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ό π την Ι3ην Νοεμβρίου 1982
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η (έναρξη
προσφορών) θα διενεργηθ{ί στα γρα
φεία της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών
Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης I - Βέροια)
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
δια του συστήματος της προφορικής
δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Ν.Δ. 1266/72. «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων· και του
εκτελεστικού του Π.Δ. 475/76, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου Επισκευή επιχρισμάτων,
μονώσεως 3ου Δημοτ. Σχολείου
Αλεξανδρείας συνολικού προϋπολο
γισμού μελέτης 500.000 δρχ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπτες δημοσίων έργων για έργα
οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου ανάλο
γου τάξεως σύμφωνα με τις κείμενες
τα πτυχίων εργοληπτών δημοσίων
έργων ως και εμπειροτέχνες.
Οι διαγοινιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) εγγυητική επιστο
λή συμμεκοχής στη δημοπρασία δρχ.
10.000 η οποία πρέπει να απευθύνε
ται επί ποινή απαραδέκτου, προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας και
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν 105/69
για το άθροισμα των εν ενεργεία
εργολαβιών τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
του Ν. 689/77.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι: μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη Λ/νση Τεχν. Υπ. Ν.
Ημαθίας, όπου υπάρχουν και τα τεύ

ΘΕΜΑΤΑ

βενζινάδικα

χη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 8-11-1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλ. Παπαδόπουλος
Νομ/κός με 3οβ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Αριθμ. Πρωί. 1326
Διαβατός 8 Νοεμβρίου 1982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δια
βατού Ημαθίας προκηρύσσει ότι
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό δια
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με ποσοστό εκπτώσεως χωρίς
όριο η εκτέλεση και αποπεράτωση
του έργου «Ασφαλτόστρωση κοινοτι
κών οδών Κοιν. Διαβατού» προίίπο
λογισμού δαπάνης δρχ. 1.250.000 .
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δια
βατό Ημαθίας, στο Κοινοτικό Κατά
στημα στις 23 Νοεμβρίου 1982. ημέ
ρα Τρίτη και ώρα 12-13.00 ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής.
Κνυι
ΟΙΙΛIΕΙ4νΐυμΟ^
δεκτοί εργολάβοι με πτυχίο Α’ τά
ξεως και άνω για έργα οδοποιίας.
Σαν εγγύηση συμμετοχής όριζε
ται το ποσό των 37.500 δρχ. που θα
δοθεί με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρ/κών και Δανείων ή με εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
ή του Τ.Σ Μ.Ε.Δ.Ε.κατά τον τύπο
που ισχύει για το Δημόσιο.
Για περισσότερες ληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνον
ται στα γραφεία της Κοινότητας ή
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας σε όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΑΣ

Κ Α Τ Α ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
_ -Λμ 3»)
Η καταπολέμιση του πόνου έχει από τα νεύρα. Τα φαρμηε" ; φ
καταστεί ένας σημαντικός κλάδος βάνονται για την καταστο Π
της σύγχρονης ιατρικής Μεγάλα νων πιστεύεται άτι προ*™· ^
παραγωγή ορισμένων ου<1'['ι'
ποσά χρημάτων ξοδεύονται για αναλ
γητικά προϊόντα της φαρμακευτικής ενόορφινών. που παράγοντα■
βιομηχανίας, που έχουν σκοπό να λογικά στα νευρικά κτταραανακουφίσουν παρατεινόμενους ή μα I δίνει ένα ανώδυνο *“! ® ι<
L14 VI
»«-*Ρ "..
ερέθισμα στα
εξαιρετικά δυνατούς πόνους. Ένα ” ηλεκτρικό
*
"r.
«
πιστεύεται
on ΠΗ"
IUL/LU »»IL
»tt.V-'Cινίι *-'··
*
ίξο«
νέο προϊόν που μόλις μπήκε σ' αυτή τούτο
την διαρκώς αυξανόμενη αγορά υπό παραγωγή των ενδορφ",ω'ζ
σχεται γρήγορη και αποτελεσματική δετερώνουν τους πόνους Η ^ οι
ανακούφιση χωρίς βλαβερές παρε έχει δοκιμαστεί επί ένα 3cP°v^ |(IlW
νέργειες. Το νέο αυτό προϊόν δεν εί κατασκευαστές ισχυρίζο*’1“'
¿j¡t
ναι χαπάκι. αλλά ένα μικρό μαύρο δείχθηκε αποτελεσματικοί 0
κουτί, περίπου στο μέγεθος πακέτου κάθε προέλευσης και 'Π^ γ1ρ,ι)::ί''1
' ιιΟΙ,αιΡΐ'"
τσιγάρων. Κατασκευάζεται από μιά παρενέργειες.Μιά
^
βρετανική εταιρία, στο Σάρρεϋ, και συσκευή του είδους
διατίθεται με την ονομασία Πούμα 1. ήδη σε κλινικές και voookW
Η δράση του στηρίζεται στην παρεμ- η νέα φορητή, που στοιχιζ** ' ^
πόδιση των νευρικών μηνυμάτων με από 60 λίρες, διατίθεται η
Βρετανία με τη συνταγή
μιά ακίνδυνη ηλεκτρική διέγερση.
Ο πόνος είναι μιά ειδοποίηση ότι αλλά και σε άλλες χώρεςτο σώμα υφίσταται βλάβη. Είναι
δηλαδή ένα αίσθημα που δημιουργείται στον εγκέφαλο σε ανταπόκριση
προς τα μηνύματα που μεταδίδονται

Στείλτε
γιο υ νισ ευ χές
με κάρτες
τη ς

Unicef

Ο Λεβέκ είπε:
- Η ευγένεια στοίχιζα λίγ°
ζει πολύ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο Χ Ι_ π λ ι ζ ο ϊ ΜΕ
Μετά από μιά άσχΠΜθ ν(·, ¡¡φ
ένα ντεραπάρισμα σε ένα Π ^.^φι«
τάκι, ο οδηγός φθάν°, σ' ΰ _ ^
ξενοδοχείο για να περάσει
- θάπρεπε )-έει στον ξενΟ«#0'
χουν βά)Λ μιά πινακίδα.
Και ο ξενοδόχος
„
- Είχαν, αλλά τότε δεχ *
πελατεία.
ΣΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ
#

i

ψ

α

ή ε υ τ υ χ ία
είν α ι δ ικ α ίω μ α

κ®Γ®_ί_ΤΓ™ Ι0 Î?

ΟνΟβιΐ'Ιiiitf>'H»in
,\*ιΛι>νι»η
Ποίη.

Π ο ρ π β π ΐ ι ΐ » Μ ) μ ο ι* m i i V | » 1

»»* I« η μ ι ο··»*·«··

φιΛ\ηΑ»π y« τκ «optre Άκ u«h···

— Είναι ντόπιες η αίγναΟ0*®’ ι
μπανάνες σας:
ησ ν’*^
— Τι σε νοιάζει κυρά μοα: (Ιραβι»ί
φάς θέ/χ\ς ή για να μιλήσεις
μαζί τους:
* * *
,κός
Έ νας διακεκριμένος ααΙ^ .η*1*
ηθοποιός και ένας γνωστοί * ν #
θειίτρου τρώνε σε ένα ρεσίώΡ“
Λονδίνου.
γ . ‘ί!<1
- Πές μου. ρωτάει ο
τη γνώμη σου ο ΣαίξπηΡ Βι Ι ’.Λ},ι>7
ξα όη ο Άμλετ είχε σες
σχέσεις μτ ην Οφηλία:
„{Ρ
- Δεν ξέρω τί ήθελε να ο ι ί ^
ξπηρ. απαντάει ο ηθοποιοί-*>
συνήθως έχω!

'Ελληνική Έττιτροπή γιά την

Ι ιν ιο ς 1 Α θήνα 611
ιηΧ 77Β4223 & 7783206

I <«»σ·~-Λ *Α»I♦'ν··pArt

ΦΥ ε' Κ 0 . . . ρ „ ^
- Υπάρχουν πολύ λιγ0τεί^ , νή:ρ,ν'
χήματα τραίνων απ' οτι ,,υ:οκ·"
λέει μιά κοπέλα σε μιαν °Γ^ (iy5*
- Μα αυτό είναι φυσικό.
V
ποτέ οδηγούς αμαξοστο1/
αγκαλιάζουν τους μηχανιΤ0

S T U D IO

ΤΕΧΝΗ

[ κ ε ρ η ρ ε ρ ίβ α μ α ς !

ΤΟ ΝΕΟ
Μ Π Υ ΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γ«Μττσκοαι στην rntXaram ττ*ς on: λόγω της χημαρινης ηριόδα
» κατόπι ημα te a veo ανοικτό οπό τις 10 το κραχ σψρβψοντυς:

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

Ζ Α 8 Τ Α ν Α
Ραδιοταξί
6X555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βεντζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΑΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
In«ακράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μαιραιτη
23.350

ΣΤΗ Ν ΕΚΘΕΣΗ Μ ΑΣ
Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ 2 5 9 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Δ . Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η Ζ
ΑΦΟΙ ΔΟ Υ Λ ΓΕΡΟ ΓΛ Ο Υ
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΠΕΛΛΗΣ
ΤΗΛ. 0331-22568

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ - ΤΕΛΕΞ - ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
ο ε τ ρ ε ις μ ή ν ε ς
Ι ΙΛΙΚΛ ΓΜΜΜΛΓΛ

ΙΤΟ » .ΣΟ Ι .

Χ ΡΗ ΣΤ Ο Σ ΙΛ ΕΜ Ο ΣΟ ΓΛΟ ν
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ ητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Πλεκτά ΚΑΝΝίΑ
και τα εσώρουχά
Σταυρόπουλου
Θ Α Τ Α ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα ΈΑ ΓΡΑΐΜ^
Α Ν Θ Ο Υ Λ Α Σ ΤΣΟΛΑΚΟν
Ιητιοκράτους 19-Βέροια

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛ1^
Νυχτικά - Ρόμτιες - Πυτζάμες

Τει“Ρτη IQ Νοεμβρίου 1982

«ΛΑΟΕι

ΣΕΛΙΔΑ i n

Παραλειπόμενο
Α πό τον αγώ να της Β έροιας

Η Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΚΜ

^

-------

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

------------------—

Ν ί κ η σ α ν οι π ρ ω τ ο π ό ρ ο ι
ΕΠΤΑ ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

Με ΐ’/κες ίω ν τριών πρωτοπορίαν κα ι μάλιστα εκτός έδρας σιινεχι
ΒτΊΚε για 8η αγωνιστική το πρω τάθλημα της Α ' κατηγορίας της Ενώσ'ώ ς μας.
Επίσης κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αγω νιστικής είναι ότι
Ήους ¡0 αγώνες, οι 7 φιλοξενούμενοι ήταν οι νικητές !!! ενώ μόνον 3
Υίπεδοΐιχοι εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους.
Ο Α ΙΑ Β Α Τ Ο Σ νίκησε μέσα στην Στενήμαχο την τοπική θ ύ ε λ λ α με
' ε,'ώ η Ξ Ε Χ Α Σ Μ Ε Ν Η με 2-0 έφυγε κερδισμένη από την Νάουσα,
μ,α κ,Λι όεν μπόρεσε να την σταματήσει ούτε το Βέρμιο που μέχρι χθές
πήγαινε, πο,,υ καλά. Η Μ Ε Λ ΙΚ Η νικώ ντας στο γειτονικό ντέρμπυ μέσα
0η>>’ Βεργίνα τον θρίαμβο, διατηρεί την διαφορά των δύο βαθμών από
ΤΟν πρωτοπόρο.
Η Κ Ο ΡΥΦ Η μτά από μιά σειρά κ α κώ ν αποτελεσμάτω ν που την
Κατησαν πίσω στην βαθμολογία, γύρισε στις νίκες και μάλιστα εκ τό ς
™Ρας μέ„α ατην Λ γκαθιά μ ε 2-1, / / Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ πιστοποίησε την

άνοδό της και έδειξε ότι φέτος θα είναι μ ετά από αρκετά χρόνια πρωτα
γωνίστρια, κέρδισε την ομάδα του Εθνικού Μ ακροχωρίου με συντριπτι
κό σκορ 4 - 1 . 0 Εθνικός δείχνει αδυναμία μακρυά από το γήπεδό του,
κά τι που πρεπει να βελτιώ σει γιατί ομολογουμένως έχει μία από τις
καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.
Στο γκρουπ των πρωτοπόρων διατηρήθηκε και ο A T . ΓΕΩΡΓΙΟΣ με την νίκη του στο γήπεδό του επί του Ζερβοχωρίου 1-0. Το Σ Ε Λ !
γύρισε στην νίκη, με αντίπαλο τον Τριπόταμο με 2-0. Έ χει μεγάλα προ
βλήματα με την φετεινή του ομάδα ο προπονητής του ηττημένου κ . Ταντής, αφού αυτή είναι αποδεκαζισμένη από αποβολές και τραυματίες.
Ν ίκες εκτός έδρας πέτυχαν και ο Λ Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ Ν. και το Ν Η Σ Ι,
στην Ραχιά μ ε 3-0 ο πρώ τος και στην Ay. Τριάδα με 3-1 ο Νησιακός.
Τέλος την πρώτη νίκη εκτός έδρας και την δέτερη στο πρωτάθλημα
πέτυχε το Σ Κ Υ Λ ΙΤ Σ Τ , επί του Π απάγου μ ε 1-0. Έ χα σ ε όμως τον πρώ 
το του παίκτη και σκόρερ του Καρυπίδη.

Ο Α Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ο Σ Δ ΙΑ Β Α Τ Ο Υ σε περσινή φωτογραφία. Φ έτος και μ έ 
χρι την χθεσινή αγω νιστική αποδεικνύει ότι είναι από τις σταθερότερες
ομάδες στην Α ' κατηγορία και δίκαια βρίσκεται στην 1η θέση.

^ ενημαχοςι
λ,ΑΒα τ ο ς

3

^ Νμ
Τ ΧΟΣ (Αντ/τής
ήττα υπέστη η Θύελλα
coy π 1J·011 ύέσα στην έδρα της από
ut 5ί,><υ' ΟΠόρο Ατρόμητο Διαβατού

αγώνες, τις δυνατότητες όμως αυτές
πρέπει να τις ξαιοποιήσουμε. Το
ευχάριστο όμως στον αγώνα αυτό
ήταν ότι ο αγώνας ήταν ήσυχος και
αθλητικός και ότι για μιά ακόμη φορά
η διαιτησία ήταν πολύ καλή.

ΤΑ ΓΚΟΛ
— 17' Ωραία μπροστινή μπαλλιά του
Ρώσιου στο χώρο του έξω αριστερά
Και ν,ι σκεφθεί κιινείς ότι η ήττα όπου πετάχτηκε ο Γιδάρης απέφυγε
έξυπνα τον Πεχλιβάνο, προχώρησε
*5
μετά από μιά μεγάλη επικαι από πλάγια θέση πλάσαρε έξυπνα
ητι. ”ΤΠν οποία είχε κερδίσει μέσα
τον τερματοφύλακα για να γίνει το
Ι«ά ^ Ν"ουσο τον Αχιλλέα μετά παό
1-0 για την Θύελλα.
Ίϊον
απόδοση και οπωσδήποτε
— 55' Δυνατό μακρυνό σουτ του
*Πτι π°υ δεν περίμεναν τουλάΒαβουλίδη έξω από την περιοχή απο
Φίλαθλο,.
κρούεται από το κάθετο δοκάρι.
*αν/ Γ σε μιά ήττα όταν ψάξει
— 70' Στην προσπάθειά του να γυρί
όμ ‘ ς
βρεί πολλές αιτίες, εκείνο
σει την μπάλλα πίσω στον τερματο
εε η 71011 επισημάναμε είναι ότι ελειφύλακα ο Σιμός την έδωσε σιγά δεν
(4τέ-1|>υ<5ιιπί κατάσταση των απικτών
την πρόλαβε ο τερματοφύλακας γιατί
όη ¿
από Τ1ί προπονήσεις) και
παρενέβη ο Πιπελίδης την έκλεψε και
κής^ίΊ’ν,1ν σφάλματα τόσο της τεχνιΊΙΥεσίας όσο κα, των πατκτΛν.
από κοντά την έστειλε στα δίχτυα
ισοφαρίζοντας σε 1-1.
(>Ρλ 'Χ°μαπτε η ήττα αυτή να μην
— 72' Μία λάθος κεφαλιά του
, ^ - ^ ή επίδραση στην πορεία της
Τσαούσκογλου προς τα πίσω έδωσε
δυνο ?’ Υι" τί η Θύελλα έχει πολλές
την ευκαιρία στον Πίπελίδη να προ
τι>(.,. Τί'Τη,εζ να ανεβεί πολύ ψηλά
χωρήσει και να γυρίσει ψηλοκρεμα
ύα που το απέδειξε σε άλλους
στά την μπάλλα στον αμαρκάριστο
Βαβουλίδη μέσα στην περιοχή που
πιάνει ένα δυνατό γυριστό σουτ και
στέλνει την μπάλλα στα δίχτυα κά
νοντας το 2-1.
— 82' Σουτ του Χαλβατζή απο
κρούει με το χέρι ο Τσιρπανλής
χωρίς να το θέλει και ο διαιτητής δί
νει αμέσως το πέναλτυ. Το εκτελεί ο
Πιπελίδης και γράφει το τελικό σκορ
3-1.
Πάρα πολύ καλός ο διαιτητής του
αγώνα κ. Καραντουμάνης με επόπτη
τον κ. Καυφόπουλο.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΘΥΕΛΛΑ: Μόρας. Σαρακατσιάνος Α. (Σαρακατσιάνος X.) Ρώαιος.
Σακάλής Α.. Σιμός (Παπαλεξίου) Π
δαρης, Κατσαλής, Τσιαούσκογλου.
Τσιρπανλής, Σαρακατσιάνος Γ..
Σακαλής I.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ:
Φωτόπουλος,
ΓΙεχλιβάνος, Βράνας. Γολσουζίδης,
α ν ^ Η Ο Ρ ΙΛ Δ Η Σ : Κέρδισαν, οι Συμπεθέρης. Δημητριάδης. ΤσουλV
·0'· °λι διότι ήταν καλύτεροι, τσίδης, Βαβουλίδης. Σκορτόπουλος
I,ή Τ ^^ύχαν, ένα γκολ σε μιά στιγ
(Γιαννακίδης) Χαλβατζής, ΠιπκλίVt„ . ,u Ί άμυνα βρισκόταν σε αδράδης.
Υοη,, ’? 11:001<ότι δεν πρέπει να αποUr. '^Ομαστε και να προσπαθήσου1
ίΙιιΟμ^ κερδίσουμε τους χυμένους ΒΕΡΓΙΝΑ
Οπωσδήποτε εξε
°ης 11 11710 την απόδοση της Ναούt() λέω αυτό χωρίς ίχνος
την ν· ;νΛ°9» αλλά εμείς πετύχαμε
11Π· Χωρίς
λά
νΦ tJ*!'·
Χί“Ρ>ς να
ν° αποδώσουμε
σ'
Ut τη tc<
ε<5*0ν>. Πιστεύω
vu συνεχίσου
μας πορεία. Στην
Β Γ V ανοδική
“
“ εύχομαι να γνωρίσει, άλλες
τ,ι,
διότι σήμερα ίσως στάθηκε
άτυχη.

Μικρές
αγγελίες

ΜΕΛΙΚΗ
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ΒΕΡΓΙΝΑ (Αντ/τής Κ. Λαζόπου
λος)
11 Μελική κέρδισε στο γειτονικό
ντέρμπυ την ομάδα της Βεργίνας
(2-1) που ήταν ανύπυρκτη και όχι
γιατί επαιξε και αυτή την μεγάλη
μπάλλα. 11 Βεργίνα ήταν κατώτερη
ήλων των μέχρι τώρα εμφανίσεων
της, στο παιχνίδι μι: την Μελική.

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

L

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ζ Η Τ Ε Ι Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Οδη-ρι,ς αυτοκίνητου με επαγγελματική άδειο <Β' κατηγορία) ζητεί
Πληροφορίες στο τηλ. 29.762.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
p J 00 τ·μ. καινούργιο στην περιοχή Πλατείας Ωρολογίου. Πληροφο010 τηλέφωνο 28430 κ. Βράνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
* , « ■ * . η ανταλάοσω με διαμέρισμα στη Βέροια παραλιακό ελαιώνα
από την θαλαοοα, εχτόσεως í f i στρεμ. στον Αγ. Μάμαωικης. Πληροφορίες απογευματινές ώρες τηλ. 21*97 Βέροια.

Μπορεί να μην έπαιζε ο αρχηγός της
ομάδος Κοντογουλίδης (τραυματι
σμένος) αλλά αυτό δεν είναι δικαιο
λογία. Οι ποδοσφαιριστές της Βεργί
νας πρέπει να ντρέπονται για την ήτ
τα και πρέπει να προβληματιστούν
όλοι οι αρμόδιοι. Η Μελική έπαιξε
έξυπνα και δυνατά.
ΤΑ ΓΚΟΛ
— 22’ Ντάμτσιος 0 1
— 50' Ντάμτσιος 0-2
— 80' Τσιρέλας (πέναλτυ)
Διακρίθηκαν από την Μελική οι
Κακαγιάννης,
Ντινόπουλος,
Νατσούρας και Ντάμτσιος από τους
ναυαγούς της Βεργίνας ουδείς διακρίθηκε.
Ρεσιτάλ διαιτησίας του κ Τσιλογιάννη και των εποπτών Αθανασίου Κολιού.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστικίδης, Μπατσίλας, Τσακιρίδης, Χριστοδουλίδης,
Τσιρέλας. Θεοχαρόπουλος, Λαζόπουλος, Καρανάτσιος, Μουρατίδης.
Μαλούτας. Παπαδόπουλος (Κουβακάς).
ΜΕΛΙΚΗ: Ντινόπουλος, Νησελίτης. Τζουνόπουλος, Τρικαλόπουλος. Νατσούρας, Θεοδωρακόπουλος.
Ανδρίτσος. Αντωνόπουλος, Ντάμτσιος, Παλαιτσιώτης, Κακαγιάννης
(Μαγαλιός. Καλανιώτης).

ΒΕΡΜΙΟ Ν.
ΞΕΧΑΣΜ ΕΝΗ

0

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΓ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
ΦωτοσυνθεσηςΟΓΕδΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ, 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων-Οργανισμών
Ε.Γ.Σ.-Τροπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βέρμιο Ν.-Ξεχασμένη
0-2
Σέλι-Τριπόταμος
2-0
Βεργίνα-Μελίκη
1-2
Αγκαθιά-Κορυφή
1-2
4-1
ΝικομήδειαΈθνικός Μ.
Ραχιά-Αχιλλέας Ν.
0Αγ. Τριάδα-Νησί
1- 3
Στενήμαχος-Δμιβατός
1-3
Παπάγος-Σκυλίτσι
0 1
Αγ. Γεώργιος-Av. Ζερβοχώρι
1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δι«βατός
14
Ξεχασμένη
13
Μελική
12
Αγ. Γεώργιος
II
Βέρμιο Ν.
II
Νικομήδεια
II
Αγ. Τριάδα
9
Βεργίνα
9
Νησί
9
Κορυφή
8
Αχιλλέας
7
Εθνικός Μ.
7
7
Σέλι
Ραχιά
6
Αν. Ζερβοχώρι
5
J
Σκυλίτσι
Στενήμαχος
5
Αγκαθιά
4
Παπάγος
3
Τριπόταμος
2
Ο Αχιλλέας Ν. και ο Παπάγος
έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.

νους, διότι κόντρα στην σπαραοεκτη
εμφάνιση, συνδυάστηκε και ένα άλλο
μελανό σημείο που ήταν η απειθαρ
χία που επικρατεί, αφού οι δύο παί
κτες του. έφθασαν στο σημείο να
δεχθούν κόκκινες κάρτες, όταν μετα
ξύ τους χρησιμοποίησαν χυδαίες
φράσεις. Πάντως με τους πιιικτες του
Βερμίου είναι να απορεί κανείς, όταν
σε αγώνες τους βλέπεις να είναι φαν
ταστικοί και σε άλλους να έχουν
κατακόρυφη πτώση και να μην μπο
ΣΗΜΕΡΑ
ρούν να δώσουν μιά μπαλλιά της
προκοπής.
ΣΥΣΚΕΨΗ
Μετά από όλα αυτά νομίζουμε ότι
θα πρέπει η τεχνική ηγεσία να ανα
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
θεωρήσει την τακτική που ακολουθεί
και να επιστήσει περισσότερο προσ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
οχή στους παίκτες, τόσο στο στήσιμο
ΤΗΣ ΒΙΑΣ
μέσα στο γήπεδο, όσο και στο θέμα
ΣΤΑ ΓΗΠΕΑΑ
της «πειθαρχίας».
Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
Σήμερα Τετάρτη 10.11.82 και
Η ομάδα του κ. Μιχαηλίδη. έδει ώρα 7 μ.μ., με πρωτοβουλία της Ενώξε ότι είχε μιά αγωνιστικότητα και αεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων
συνεχές κυνηγητό της μπάλλας. Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματο
πράγμμ που έφθασε στο σημείο να ποιείται στο εντευκτήριο του ΓΑΣ
πετύχει και την νίκη, εκεί ακριβώς, «ΒΕΡΟΙΑ» συγκέντρωση των επίση
όταν το Βέρμιο άρχισε να καταρρέει. μων και μη προπονητών των σωμα
Πάντως η ομάδα της Ξεχασμένης τείων της περιοχής μας για να συζη
με την άριστη φυσική κατάσταση που τηθεί το θέμα της αποτροπής της βίας
τους διακρίνει και με την μεγάλη από τα γήπεδα και να εξετασθεί η
τους ευχέρεια στο σκοράρισμα δεί κατάσταση στην οποία βρίσκεται σή
χνουν. ότι θα είναι από τους πιό μερα το ποδόσφαιρο.
σοβαρούς διεκδικητές του τίτλου.
Διακρίθηκαν Τάτσης, Μπιδέρης,
Παπαδοπούλας, Πανταζής.
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η Δ ΙΑ ΙΤ Η Σ ΙΑ

Η δ ια ιτ η σ ία του κ. Λουκίδη και
των συνεργατών του υπήρξε άριστη
και δίκαιο απέβαλε και τους απείθαρ
χους παίκτες του Βερμίου στο 74'.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
- 49' Με ατομική προσπάθεια ο
Μπιδέρης γράφει το 1-0.
- 57' Φάυυλ του Αντιφάκου η μπάλ
λα περνά μόλις άουτ.
- 88' ρ Λούδας παίρνοντας την
μπάλλα από το κόρνερ του γηπέδου
βγήκε μόνος προ του Πέϊου και έκανε
το 2-0.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΜΙΟ: Πέί'ος, Μήτκας. Τορπμντώνης. Πέίος, Αντιφάκος. (70'
Μπλιότκας) Γρηγορίου. Μάνταιος
(67' Γκέτσος) Γκόγκος, Γκέτσος I,
Τσέγκος. Σαγγρής.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ: Χατζόπουλος,
Λούδας.
Μητσιώτης,
Τάτσης.
Μαρούδας, Τσαλουχίδης, Αυτζής.
(65' Πατσιάς) Μπιδέρης. Χλιάρας
(33'
Παπαδόπουλος)
Πανταζής.
Ζαχόπουλος.
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ΝΑΟΥΣΑ (Αντ/τής Νικ. Τζημοράγκας)
Έ να απαράδεκτο και πολύ κακό
Βέρμιο υπέστη μέσα στην έδρα του
μιά ταπεινωτική ήττα, από την δυνα
τή και καλογυμνασμένη ομάδα του κ.
Μιχαηλίδη την Ξεχασμένη με σκορ
0-2.
Το προχθεσινό Βέρμιο με την
απαράδεκτη του εμφάνιση βύθισε
τους οπαδούς του, απογοήτευση και
πίκρα, αφού είχαν υψηλές φιλοδοξίες
γιυ την ομάδα τους.
Η ήττα του Βερμίου θα πρέπει να
απασχολήσει σοβαρά τους υπευθύ-

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Α Κ ΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ
8η Μ ΕΡΑ

Ο Σ ούλης Βύζας σε μιά παλιά
φωτογραφία με τα χρώ ματα της
Βέροιας. Φέτος ενισχύει το Βέρμιο
Σελίου στο δύσκολο έργο του. τον
πρωταθλητισμό.

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 4
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ. 1
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ/τής Βοργιαζίδης Γερ.)·
Νίκη με κιιθιιρό σκορ 4 1 πέτυχε
Συνέχεια στην 4η

ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Από τη Διοίκηση του Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας (έδρα Βέροια) ανακοινώθηκε
ότι θα λειτουργήσει νέα σχολή διαι
τητών.
Στην καινούργια σχολή, στην
οποία θα διδάξουν καθηγητές διαιτη
σίας από τη Βέροια Km την Αθήνα,
μπορούν να φοιτήσουν όσοι νέοι και
νέες επιθυμούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους μέσα στους αγωνιστι
κούς χώρόυς
Απαραίτητες προϋποθέσεις για
τους υποψήφιους διαιτητές είναι:
α) Νο είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
β) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και
γ) Το ύψος του αναστήματος τους
να υπερβαίνει το 1,65 μ.
Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται
δεκτές καθημερινά, ne εργάσιμες
ώρες στα γραφείιι του Συνδέσμου
(Σολωμού 2 τη?.. 22200 Βέροια) μέ
χρι και τις 20 Νοεμβρίου 1982. ημέ
pu που θ αρχίσουν m μαθήματα της
νέας σχολής.
Γιο τη Αιοικηοη

• Στις 8.30 το βράδυ του Σαβ
βάτου έφυγε η αποστολή της Bêpoiuc
για την Θεσ/νίκη. όπου διανυκτέpeuσε στο ξενοδοχείο Καψής. με αρχηγό
αποστολής τον έφορο δημοσίων σχέ
σεων κ, Καρατζόγλου.
• Για τον Λαγκαδά η αποστολή
αναχώρησε το μεσημέρι της Κυρια
κής στις 1.15.
• 4 πούλμαν τελικά με νεαρούς
φιλάθλους της Θύρας 4 έφυγαν για
τον Λαγκαδά στις 12 το μεσημέρι.
Ήταν δε φανταστικοί αυτοί οι φίλα
θλοι στην κερκίδα, την μάχη της
οποίας κέρδισαν κατά κράτος από
τους ντόπιους. Συγχαρητήρια σ'
αυτά3 τα παιδιά.
• Ο Γιώργος Πολατίδης στην
οργάνωση της κερκίδας είχε και την
βοήθεια του παλιού γνώριμου Γιώργου Θεοδωρακέλη (Τσάκαί,ος).
• Τελικά ο Ανδρέας Καλτσάς
που δηλώθηκε σαν 16ος στο φύλλο
αγώνος δεν κάθησε στον πάγκο
(τραυματίας) αλλά είδε τον αγώνα
από την κερκίδα.
•
Πριν από τον αγώνα ο Ιάκω
βος Χ'ΆΟανασίου αστειευόταν με
τον Καλτσό και έτσι βρήκαν την
ευκαιρία να θυμηθούν έναν αγώνα
πρωταθλήματος Βέροιας - Εδεσσαϊ
καύ. πριν τρία χρόνια, όταν ο διαιτη
τής έδειξε και στους δύο κόκκινη
κάρτα γιατί ο ένας χτύπησε τον άλλο.
Πώς αλλάζουν οι καιροί, αφού τώρα
είναι συμπαίκτες.
• Μιά και ο αγώνας Σε?.ίου
Τριποτάμου 2-0 έγινε το Σάββατο,
βρήκαν ευκαιρία να δούν την Βέροια
στον Λαγκαδά, ο αντιπρόεδρος του
Σελίου κ. Κόγιας, ο σύμβουλο; κ
Ντήμου. ο προπονητής Στέργιας
Κατσώνης καθώς και οι ποόοοφιιιρι
στές Ιωαννίδης και Παπαδόπουλος.
Μάλιστα ο τελευταίος ήταν 'τυμένος
με κασκόλ και καπελάκι της «βασί
λισσας».
• Μόνο καφέ δεν κέροσε στον
επόπτη ένας παράγοντας tou Λαγκα
δά, όταν ο διαιτητής διέκοψε ιον
αγώνα για να προσφερθουθυύν οι
πρώτες βοήθειες στον Μουοούρη
Έτσι ο προπονητής της τοπικής ομά
δας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και
έδινε εντολές στους παίκτες, ενώ ένας
ό/νλος έπιασε ψηλοκουβέντα με τον
επόπτη. Και ό?αι αυτά μι την ανοχή
του Γυμνασίαρχου που καθότιιν του
καλού καιρού σε ένα πεζούλι στα κά
γκε?να.
• Παρασκευή και Σάββατο, η
διοίκηση του ΓΑΣ Βέροια με φέϊγ
βολάν καλούσε τους φιλάθλους να
βοηθήσουν την ομάδα στον δύσκολο
αγώνα στον Λαγκαδά. Τελικά αυτοί
ανταποκρίθηκαν με το παραπάνω σ'
αυτό το κάλεσμα, αφού συνόδευαν
την ομάδα τους περίπου 500 Βεροιώ
τες. Ιδού και το περιεχόμενο του φέϊγ
- βολάν: «Αγνέ kui πιστέ φί?αώ/χ της
Βέροιας. Λιίισε την Κυριακή το βρον
τεοό παρόν σου στο νήποδο του

Λαγκαδά γιατί τώρα είναι που η αγιι
πημένη μας ομάδα χρειάζεται την
συμπαράσταση
όλων
μας.
Η
ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΊΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΑΛΩΝ. Ακ<>
λουθώντιις την ημάοιι σου στο δύ
σκολο αγώνα της Κυριακής η ΒΑΣΙ
λΙΣΙΛ σου υπόσχεται ΒΕΡΟΙΑ »
ΕΘΝΙΚΗ».
• Tu αποδυτήρια των διαιτητών
στο εθνικό στάδιο του Λαγκαδά β«ί
σκονται μέσο στα αντίστοιχα τ παικτών της γηrreΡούχου Ομάδος.
κολο λοιπόν μπορεί να αν:ι?.ηι
κανείς την ψυχολογική βίο π ο υ ι
ρούν να υπυσταύν.
• Πριν από τον αγώνα, ο
πτης γραμμών κ. Γκίχ-ης, ι> οδημειωτέον διαιτητέυσε τον «
αγώνα Γιαννιτσών Βέροιας (}
ζήτησα· να του οτείλουμί τον «
με την κριηκοπίρίγμαφή του
εκείνου, προκίιμένου να τον
οει για το αρχείο του,
• Ο διαιτητής του αν ·■
Παπαδόπουλος ιιψυυ έκανε τ * ρωση μέσα στα αποδυτήρια
αρχηγούς των ομάδων Με?. Στιτυρούση, από την οποίο
ι-t ο πρώτος, τους συντπούν στους παίκτες τους ν
-α.
μέσα σι, αθλητικά πλοίσια.
είπι είναι πολύ αυστηρό
θέμα αυτό Λυτά όμως στ
διότι στην πράξη ο εκ
ι διαιτητής φάνηκε τελεία).μή. μιά και μι την SlKÍ
«,.ιη
έκανι: επίδειξη των πυγ>
............ι
νοτήτων ο ιιπαράόεκη
. ι.
νός Καλτσάς.
• Οταν μιτά ur.c
•u.nin.
σουτ κυνηγου της γη·
-·,ιά
δος. η μπάλλα βρήκ
■ :'[ιωτ...πυ
του Ποπατζικου και tu .· ιίρριξε κάτω,
παίκτίς και φίλαθλοι ο |ς ΛΠΕΛ ζή
τησαν πέναλτυ, υποσ·ημίξσντ*ς ότι η
μπάλλα βρήκε το χέρ του Βεροιώτη
ιτάίκτη Οσοι φμαις από αυτούς ticviv
μετά τον «γώνα το Κλώσμένο από
πρίξιμο μάτι του δντικιιτοστίιβέντβ,
για τον λόγο αυτό. Παππτζίκο, ομο
λόνησαν την πλάν,· τους.
• «Οταν είδα την γροθιά που
τούριξε ο Κάλτσας τον λυπήθηκε η
ψυχή μου·. Αυτά ίλεγε μετά τον
αγώνα ο δεξιός ,ι·ύχ της ΑΠΕΛ
Μπόλνος, ενώ ταράλληλα αρκετοί
Λανκαδινοί ποδοσφαιριστές ι',ξέφρα
σαν την λ.ύπη τι ως, για την συμπερι
φορά του συμπι.ίκτίι τους, όχι μόνο
στην περίπτωση του Ισχνόπουλου,
α)λύ και σε εκι ινες των Μουοούρη,
Χ ΆΘανασίου και Μίλη.
• Τροχονόμο; στο επάγγελμα
είνοι υ πρμα t('φύλακας της ΑΠΕΛ
Τοάντάλης. Σκαφθείτε τιάρα τ( μπορεί
να συμβεί εάν καμιά φορά μπκρδψπ
τα καθήκοντα του;
• Σύσσωμο το Λ.Σ. της Βέροιας
με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Λεκκα
παρακολούθησα τον κυριακάτικο
ανώνα στον ΛανΚαδό.

Α πό τον αγώ να της Ν αούσης
• ■ Ενας αγώνας ντέρμπυ, όπως
της Νάουσας - Καβάλας πάντοτε
αποτελεί γεγονός για συζήτηση μετα
ξύ των φιλάθλων της Νάουσας. Έτσι
όλη την εβδομάδα οι φίλαθλοι δεν
συζητούσαν τίποτε άλλο παρά το
προχθεσινό παιχνίδι που ήταν πολύ
δύσκολο.
• Κοντά στην αποστολή της
Νάουσας βρέθηκε και τιμωρημένος
Παπαδόπουλος, που ενθάρρυνε τους
συμπαίκτες του για τον δύσκολο
αγώνα που είχαν την Κυριακή.
• Τον Διαμαντή απέκλιισε από
την αποστολή ο Κ Γούλης Γρηγοριά6ης. Αιτία βέβαια το ότι ο παίκτης
όρνησε να έρθει στο βραδυνό δείπνο
της ομάδος.
Φ Την Κυριακή το παιχνίδι οι
ψίαλαθλοι το παρακολούθησαν μέσο
σε ένα δυνατό κρύο, αλλά ευτυχώς
που δεν υπήρχε βροχή στην διάρκεια
του παιχνιδιού.
• Με καινούργιες φόρμες και μι
καινούργιες φιινέλλες εμφανίσθηκτ η
Νάουσα, όπου ήταν δωρεά, από τους
Κ.κ. Λόγγο Ζαφείριο κυι Αυξέντη
Βασίλειο αντιστοιχώ;.
• Στις 2.20 βγήκανε οι ποδο
σφαιριστές της Καβάλα; για το
καθιερωμένο ζέσταμα, ενώ στις 2 40

βγήκε και η ενδεκάδα της Νάουσας.
• Λιγοστοί ήταν οι φίλαθλοι της
Καβάλας που έδωσπν όμως την μάχη
της κερκίδας με διάφορα συνθήματα
υπέρ της ομάδος τους.
• Στον πάγκο της Νάουσας κάθησον οι αναπληρωματικοί Παπάδάκης. Μαυροδουλάκης, Χαραλαμπίδης, Κιρκερίδης, Μπάμπς, ενώ ο
τελτυταίος χρησιμοποιήθηκε αλλαγή
στο 77'. όταν τραυματίσθηκε ο Κελεσίδης και απε.χώρηοε με φορπ'ο εκτός
αγωνιστικού χώρου,
• Μι: ένα καπελά κι που έγραφε
«σύνδεσμος φιλάθλων» ο γνωστός
μα; Παναγαίιτης. μοίραζε κάρτας για
λαχηοφόρο αγορά, ενώ μι: την φωνή
ηιιι έδωσε μιά ξι χωριστή νοτο στους
παγωμένους φιλάθλους.
• Στον πάγκο της Καβάλας κά·
θησαν οι Κοντογειαρνιού Κάκαλης.
Γεωργοϋπης. ίορδανίόης. Αντώνιό
5ης ενώ ο τελευταίος χρησιιιοηοιήθη
κε αλλαγή στο 88' ασψαλώς ομιος για
κάποια καθυστέρηση, αφού το σκορ
ήτον ευνοϊκό γι αυτούς.
• Παρά την σημασία τόυ αγώνα,
δεν παραυρέθηκον πο?έ.οί φί?.αΟλοι.
στις κερκίδες του γηπέδου και τους
κράτησε η ζέστη του σπιτιού, συν
τροφιά με το ραδιόφωνο.
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Νέα από
τη Νάουσα
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Τ.Ο.Ν.
ΑίΨ πρ·τγμαιοπύιήθπκ<· η γενική
συνέλευση ttxi Τουριστικού Ομίλου
Νασόσης. Αιτία το ô n δεν προβήλ
θαν όλη ta μέλη tou συλλόγου και γι
αυιύ to πιιμ|!οϋλιο ιιπυψσσισ» \ιι
πραγματοποιηθεί στνς P Νοιμβρίσυ
1982 Μι ώρα 6 μ,μ rnnv Δημαρχιιι
en αίθουσα.

ΤΟ ΤΣΑΪ
ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
Σήμερα Τετάρτη kui από ·,»ρα 4.30
έως 6.30 μ.μ. η Μι,- ικσ ΠαιΝυο At
πραγματοποιήσιι
ΜΟγένμψηνή
«ιιγκέντρηση γυναικών στην uroiu
S i προκιφερθεί ταπί m o Τουριστικό
Περίτ.ττρο Ναούσης.
Οι ηηπράξας όλης της εχόηλω
σιοις θα διιπόπώ ν στο «δικό αχί'λείο
για το «jtarrnKu παιδιά.

Η νέα
συλλογή
καρτών
και δώρων
της U NIC EF
Η UNICEF. U Ορ*αηαμύς t*iv
Ηνωμένων Εθνών γιο την προστασία
του Παιδιού, εχο εκόοαει πρόσφατα
τη νέα της διεθνή συλλογή 1982 μι
κάρτες, δώρα, χαρτιά αλληλογραφίας
και παιχνίδια.
Οι κάρτες kui τα δώρα UNICEF
πωλαύνοιι παγκόσμια με σκοπό νο
(Ιοηθηθουν τα πιό στερημένα παιδιά
σε 111 αναπτυσσόμενα; χώρες
Ιο πςοιύ» τη; πώλεγσφ; επιτρέπει
στη UNICEF vu παρεχα βασικές
ιατρικές φροντίδες και άλλες σημαν
ττκές κοινωνικές υπηρεσίες στα πα.
διά midi και στις οικογένειες τους
Α.ΰ,νυποι κάθε ηλικίας, και κάθε
τόπου και έθνυεε. που αγοράζουν
κάρτες και όιΐοα UNICEF, παίζουν
ουσιώδη κι» αποφασιστικό ρόλο γιμ
την υλοποίηση των ζωτικοί» αυτών
προγρομμάΐΑΐν σε περισσότερες από
1)0 χώρες.
Τα είδη της UNICEF διατίθενται
σε όλη την Ελλάδα, από την ελληνι
κή επιτροπή συνεργασίας με την
UNICEF, οότΥ, Ξενίας I Αθήνα τηλ.
Τ7 με λ ί ) και 77 1S2A8. Τηλεψο»ν»:ιαεε «α σας στείλουν το φυλλάδιο μι
τα είδη της UNICEF

ΗΧΗΣΑΝ
ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ
Χθές έγινε ναι στην Νάουσα ο
δοκιμαστικός συναγερμός σε δυο φά
σεις: Μια το πρωί από τις 10 μέχρι
10,50 ναι η άλλη από τις 12 μέχρι τις
12.50.
Η άσκηση συναγερμού, που είχε
καθαρά κνπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν
πανικοβαλε τους κατοίκους της
Ναούσης και έδωσε το δικαίωμα
στους παληούς να θυμηθούν τις μαύ
ρες μέρες του πολέμου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9 (ΑΠΕ)
Μετά από διακοπή δυο σχεδόν
μηνών, επανελήφθησαν χθες στο
«Λήδρα Παλάς» οι διακσινυττκς
συνομιλίες μεταξύ εων κ.κ. Μαύρο
μάτη και Ουάν.
Πριν από την συνάντηση ο ειδι
κός αντιπρόσωπος εο» Γ.Γ του ΟΗΕ
κ. Γκόμπι εδήλωσε ότι η νέα φάση

του διαλόγου, ελπίζεται να συμπλη
ρωθεί τον ερχόμενο Λε.κέμ|ίριο. οπό
τε κξαι θα υπάρξει νέα διακοπή, λόγω
των εορτών των Χριστουγέννων, Γ μι
πόσο χρόνο θα υπάρξει διακοπή, ο κ.
Γκόμπι δεν ήταν σε θέση να είπει
Ο κ. Γκόμπι εδήλωσε ότι θυ
συζητηθούν τα θέματα, που θα απα
σχολήσουν την νέα φάση του διάκοι-

χίλια άτομα πέθαναν
από ασφυξία στο
Αφγανιστάν
ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ 9 (ΑΠΕ)
Πάνω από χίλια άιομα. εκ των
οποίων πολλοί Αφγανοί πολίτες και
ΥΠΟ περίπου Σοβιετικοί στρατιώτες,
πέθαναν. την περασμένη εβδομάδα,
από ασφυξία, στο εσωτερικό σήραγνας της οδικής αρτηρίας Σύλανγκ,
που συνδέει την πρωτεύουσα του
Αφγανιστάν. Καμπούλ, με τα βόρεια
της χώρας, στο μεγαλύτερο αυτοκι
νητισηκύ ατύχημα που συνέβη ποτέ
στην περιοχή, έγινε χθές γνωστό από
καλά πληροφορημένη διπλωματική
πηγή ανατολικής χώρας.
Το ατύχημιι πρεπει να σημειώθη
κε το απόγευμα της 2ης ή 3ης Νοεμ
βρίου. όταν ένα βυθτιοφόρο όχημα,
που
μετέφερε
υγρά
καύσιμα,
συγκρούστηκε μετωπικά με. σοβιεηκό στρατιωτικό φορτηγό, κατευθυνύμενο προς τα νότια της χώρας, στο
εσωτερικά της σήραγγας, στην καρ
διά της οροσειράς Χιντουκούτς, κπι
σε υψόμετρα 3.363 μέτρων.
Οι πληροφορίες για το ατύχημα
και τα θύματα βασίζονται, μέχρι στιγ
μής. σε «διάφορες φήμες», «ου δεν
έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί. Πάντως
, κατά τους ίδιους διπλωματικούς κύ
κλους, Ο αριθμός των νεκροίν λφγο
νών «κυμαίνεται uno 400 έως 2.000»
και Τ»ν Σοβιετικών στρατιωτών φτά
νει στους 700, Εξ άλλου. 200 περί
που Αφγανοί πολίτες και άλλοι τόσοι
Σοβειτικοί σιρατιώτες τραυματίσθη
καν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία
της Καμπούλ και άλλων γειτονικών
πόλεων.

Προβλήματα στην
κλωστοϋφαντουργία
Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία
και η βιομηχανία ετοίμου ενδύματος
δε» είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει
ατστιλισμυτικά τον διεθνή ανταγω
νισμό ούτε στην ελληνική αγορά, ού
τε πολύ περισσότερο στις αγορές της
ΕΟΚ και toi» τρίτων χωρών, χωρίς
την εφαρμογή ενός ευρύτατου προVοάυματοε ονα&άοθρωσικ.
Αυτο είνιι to κύριο συμπέρασμα
της μελέτης ·Η κλωστοϋφαντουργι
κή πολιτική της ΕΟΚ και η Ελληνι
κή Κ λιποτοΟφαντουργία < που έδωσε
στη δημοσιότητα προχθές το Κέντρο
Πξαγωγτκων Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜΙ «ου έχει ιδρύσει ο Πανελλή
νιας σύνδεσμος Εξαγο/γέων.
Στα συμπεράσματα και προτάσεις
της μελέτης ανσφέρσνται τα εξής:
• II ελληνική κλωστοϋφαντουρ
γία που χαρακτηρίζεται από πληθώρα
μιτρομεσαίων
επιχειρήσεων
θα
χρειαστεί οπωσδήποτε να ανασυ
γκροτηθεί γιο νο αντιμετωπίσει τις

ΑΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΟΙ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Για το Κυπριακό

ευκαιρίες, όσο και τους κινδύνους
που διαγράφονται.
• Το συγκριτικό κόστος εργασίας
που χαρακτηρίζει ακόμη την Ελλάδα,
σε σχέση με την ΕΟΚ δεν μπορεί να
αποτελέσει μόνιμα την κύρια βάση
μιας επιτυχούς εξαγωγικής δράστη

ριότητας.
• Θα χρειαστεί αια ολο και ιιεναλυτερη έμφαση στα θέματα ποιότητας
των εξαγομένων προϊόντων με στόχο
τη σχετικά ακριβότερη γκάμα της
ευρωπαϊκής αγοράς. Μια τέτοιο
προσπάθεια προϋποθέτει αναλύσεις
αγοράς, εύρεση κατάλληλων προσ
βάσεων. μάρκετινγκ, διαφήμιση,
αυξανόμενη συμμετοχή σε εκθέσεις,
ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξε
λίξεις στους επιμέρσυς κλάδους
(ύφανση, πλεκτινή, έτοιμα ένδυμα,
σχέδια, χρώματα.) Το παρόν μέγεθος
των περισσοτέρων επιχειρήσεων επι
βάλλει μια από κοινού αντιμετώπιση
χου προβλήματος αυτού.

Ο ΚΕΝΝΕΝΤΥ
ΓΙΑ ΤΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ισορροπία 7 προς 10 στην παρεχόμε
ΛΕΥΚΩΣΙΑ V ΙΛΙΙΒ)
Την απόφαση too <Vn θα συνεχί νη βοήθεια στην Ελλάδα kui την
Τουρκία, υποστήριξε την προώθηση
σει νο uyιονίζεται για δικαιοσύνη
του εμπάργκο εναντίον της Τουρκίας
στην Κύπρο *αι να υποστηρίξει τον
μέχρι να αποόυρθυύν όλα τα τουρκι
αγώνα του ΠΜίριοκού λαού γιο μιά
κά στρατεύματα από τα κατκχόμενα
Κ ύ '|Ό ελεύθιρη. ενιαία και ανεξόρ
εδάφη της Κύπρου. Έτσι μόνο είπε
τητη διακήρυξε ο δημοκρατικός
θυ μπορέσει να υπάρξει και πρόοδος
γερουσωοτή; Εντουαρντ Κέννεντυ
στις (««κοινοτικές συνομιλίες.
σκ συγκέντρωση που οργάνωσαν ot
Η εκδήλωση που ήταν μαζική και
ημογενιές στις 8 Οκτωβρίου στο
ενθουσιώδης απέβλεπε στην ενίσχυ
ξενοόοχιι.ι Κρυστάλ Παλάς της
ση της προεκλογικής εκστρατείας
Λστόενσς.
toi.' γερουσιαστή Κίννεντυ τον οποίο
Ο γτρσυσιιιστής Κέννεντυ uvaπροσφώνησαν με θερμό λόγια ο
«έςέήκι Γτίσης στην ανάγκη για δια
πρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας
τήρηση της ορήνης στο Αιγαίο και
εφοπλιστής κ. Λίβανος, ο αντιπρόε
για οκοθίδροση αχέσπων ισόιηιος,
δρος της ομοσπονδίας κ. Μιιρινάκης
αμοιβαίας ιμηιστοσύνης και κοινού
« α ι> πρώην δήμαρχος του Χάρ
ΐϊυικχρονιβς μεταξύ ΗΠΑ και Ελλά
τφορνι » Τζώρτζ Αθανζόν.
δας
Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδή
Αφού «σεΐώύμισε ότι με δική του
'ροιτοβικιλία το πρόγραμμα του λωσης περιλάμβανε, μεταξύ άλλων
δημίίκραηκού κόμματος το 1981 τραγούδια unô τον Έλληνα τράγου
-ιιφιίΑηβι τη Own για πλήρη και άμε ,διστή Σοιμάτη Κόκυτο και παράστα
ση αποχώρηση των τουρκικών στρα ση από το χορευτικά συγκρότημα
τευμάτων απΛ την Κύπρο και για την του πολιτιστικού συλλόγου «Η Βρά
κα» Νέος ΥόρΚης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νιυς η vea για va εργαα&εί για rav ΛΛΟ.
Ικανότητα, ιιππιθυνότητα απαραίτητο τηοιχεια.
ΜιοΒος ικανοποιητικός
Πληρ. ττ*Α. 0331/23.137.

Οπως έγινε γνωστό, αμέσως μετά
τη σύγκρουση, το βυτιοφόρο εξερράνη, ενιί). παράλληλα, πολλά άλλα
αυτοκίνητα, που κυκλοφορούσαν
στον αυτοκινητόδρομο «σφηνώθη
καν» πάνω στα δύο φλέγόμενα οχή
μιιτα, μέσα στη σήραγγα, πλάτους
5.2 μέτρων, ύψους 8 μέτρων και μή
κους 2.6 χιλιομέτρων.
Η πύρινη «κόλαση» .κατάπιε» τα
αυτοκίνητα, πρυκαλώντας παράλλη
λα, ασφυξία στους επιβάτες τους. διό
τι «το ηλεκτρικό σύστημα εξαεριομού
της σήραγγας είχε να λειτουργήσει
πάνω από ένα χρόνο», και η φωτιά
κατανάλωνε το απαραίτητο οξυγόνο,
Η είδηση αυτή διαψεύσθηκε από
κύκλους της ιιφγαννκής αντίστασης.
Η ιιόνη επίσημη ένδειξη γιο το τραγι
κό γεγεινός είναι οι νεκρολογίες «ου
καθημερινά μεταδίδει ο ραδιοσταθμός
της Καμπούλ. Στο Ισλαμαμπάντ
Σοβιετικοί και Αφγανοί διπλωμάτες
δήλωσαν χθές άγνοια του γεγονότος.
Πάντως , καλά πληροφορημένη
πηγή, προσκείμενη σε κύκλον»; του
αντιστασιακού κινήματος ·Πεσα|!άρ·

(όυτικά του Πακιστάν) επιβεβαίωσε
χθές όλες σχεδόν τις σχετικέςπ λήρο
φορίες για το ατύχημα, όιευκρινίζον
της ότι τρία φορτηγά άρπαξαν φωτιά
μέσα στη σήραγγα, όπου, εκτός από
τα σοβιετικά οχήματα, υπήρχαν 30
άλλα αυτοκίνητα.
Η σήραγγα του Σάλιινγκ βρίσκε
ταΐ στη βασική οδική αρτηρία πού
σύνδεα την Ε.Σ.Δ.Α. με το Αφγανι
στάν και κατασκευάστηκε κυρίως χά
ρη στη βοήθεια σοβιετικών μηχανι
κών και στην παροχή πιστώσεων στο
Αφγανιστάν από την Ε.Σ.Σ.Λ.
Η κατασκευή του αυιυκινητόδρομον αυτού εγκαινιάστηκε το 1964
και υπήρξε έργο επίπονο.

Σύνοδος των
σοσιαλιστών
ευρωβουλευτών
ΠΑΡΙΣΙ. 9 (Του ανταποκριτή μας Γ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ1 Η προώθηση της οι
κοδόμησης της Ευρώπης· η κρίση της
χαλυβουργίας *α* π προετοιυοοΐα των
εργασιών της συνόδου του Ευρωκοι
νοβουλίου είναι τα κύρια θέματα που
θα απασχολήσουν τους σοσιαλιστές
ευρωβουλευτές των δέκα χωρών - με
λών της ΕΟΚ «στα την τριήμερη ούνοδό τους εδώ
Στις συνεδριάσεις παίρνουν μέρος
και οι 10 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Συνέλαβαν Βάσκους
τρομοκράτες
ΜΑΔΡΙΤΗ 9 (ΑΠΕ)
Οι γαλλικές αρχές συνελαβαν
τρεις σημαντικούς Βάσκους τρομο
κράτες. μετά από απαλές ότι ετοιμά
ζεται επίθεση εναντίον του Πάπα
Ιωάννη Παύλου II, αναφέρει χθές η
εφημερίδα της Μαδρίτης.
Οι συλλήψεις των ηγετών της τρο
μοκρατικής
οργάνωσης
«ΕΤΑ»
(πατρίδα και ελευθερία) που πραγμα
τοποιήθηκαν νωρίς το Σάββατο, έγι
ναν δύο ημέρες μετά τη δολοφονία
too ανώτατου Ισπανού στρατηγού
στη Μαδρίτη από αντάρτη της
«ΕΤΑ» και λίγες μόνο ώρες πριν ο
Πάπας Ιωάννης Παύλος, επισκεφθεί
τη χώρα των Βάσκων, στην οποία
κυριαρχεί η βία Έτσι, ενώ είχε αρχι-

κό σχεόιασθεί ο Πάπας να μεταβεί, με
ελικόπτερο από τη Μαδρίτη στην
Λογιόλα, ο πυντιφηκτις μετέβη, τελι
κά, με αεροπλάνο στο κοντικό αερο
δρόμιο της Βιτόρια, όπους επιβιβά
στηκε οε ελικόπτερο., με το οποίο
έφθασε στο ναό της Λογιόλα. που
βρίσκεταιστην κορυφή ενός βουνού.
Το ελικόπτερο προσγειώθηκε «ιίσω οπό ένα πυκνό άλσος από δένδρα,
κοντάστο μοναστήρι, αντί να προσ
γειωθεί σε ανοικτό χώρο, όπως είχεαρχικά προβλεφθεί. Ένα πλήθος
ειδικοί πράκτορες σχημάτισαν »ζώνη
ασφαλείας» γύρω από τον Πάπα
Ιωάννη - Παύλο και στάθηκαν κοντά
του στο ιερό, κατά τη λειτουργία που
έγινε έξω από το Ναό
μπροστά σε
200.000 άτομα.

νρτικιιύ διαλόγου Στην νέυ φάση,
πρόσθεσε. Ou συζητηθούν τα ουνταγ
ματικά θέματα που η συζήτησή τους
δεν συμπληρώθηκε στην προηγούμε
νη φάση, όπως δε ελπίζει συνέχισε
κατά τιθς συνομιλίες, θα ασχοληθούν
και με την εδαφική πτυχή.
Ο κ. Γκόμπι ανέφερε ότι είχε
μιικρές διαβουλεύσεις με τις δύο
πλευρές και ότι όλα. είπε, εξελίσσον
ται ομαλά.
Κληθείς να σχολιάσει πληροφο
ρίκς. σύμφωνα με π ς οποίες οι συναν
τήσεις στα πλαίσιο του διακοινοτικού
διαλόγου θα περιορισθούν από δύο
σε μιά την εβδομάδα, ο κ. Γκόμπι ίπε
ότι αυτά δεν σημαίνει ότι οι συνομι
λίες θα επιβραδυνθούν.
Επί της ερωτήσεως αν επιβεβαιώ
νει ότι οι συνομιλίες θά περιορισθούν
σε μιά συνάντηση την εβδομάδα, είπε
ότι δεν επιβεβαιώνει τις πληροφο
ρίες. αλλά προσέθεσε, τούτο είναι
γενική άποψη.
Κληθείς να σχολιάσει ποιο ήτο τα
αποτέλεσμα των συνεχών διαβουλεύσεων του με τους δύο συνολιμητές ο
κ. Γκόμπι είπε ότι η ανταλλαγή απόψεωνείναι αναγκαία, λόγω των σοβά
ρών θεμάτων που υπάρχουν προς
συζήτηση.
Επί της εωρήσεως, εάν πιστεύει
ότι το εδαφικό δεν θα συζητηθεί
καθόλου στη νέα φάση του διαλόγου,
ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του
ΟΗΕ απήντησε ότι τούτο θα εξαρτη
θεί από την σημερινή συνάντηση,
κατά την οποία θα θιγούν τα προς
συζήτηση θέματα.
Κληθείς να σχολιάσει πληροφο
ρίες. ότι εκόμισε στην Κύπρο μηνύ
ματα ή ιδέες του κ. Γκουεγιάρ προς
τις δύο πλευρές, ο κ. Γκόμπι απήντησε όχι επί του παρόντος,

Με 5 Αμερικανούς
γερουσιαστές
συζήτησε
ο πρωθυπουργός
Θέματα ελληνο-αμερικανικών σχέ
σεων, το Κυπριακό και το Αιγιαιΐκό
συζήτησε, ο πρωθυπουργός κ.
Ανδρέας Παπανδρέου με πέντε
γερουσιαστές των ΗΠΑ, που τον επισκέφθηκαν προχθές στο Πολιτικό
Γραφείο με τον Αμερικανό πρεοβευτή κ. Στερνς.
Οι
γερουσιαστές
κ.κ.
Μακ
Αντριου, Χένρυ Τζάκσον, Τζέημς
Μακλήρ, Φρανκ Μουρκάφσκυ και
Τεοντόρ Στήβενς, αντάλλαξαν επί
σης απόψεις με τον Έλληνα πρωθυ
πουργό για το Μεσανατολικό θέμα,
στο οπαίο η Αθήνα έπαιξε ενεργό
διπλωματικό ρόλο τους τελευταίους
μήνες.
Στην συνάντηση παραβρέθηκε και
ο διευθυντής του διπλωματικού γρα
φείου του πρωθυπουργού κ. Χρ.
Μαχαιρίτσας. Οι Αμερικανοί γερου
σιαστές πραγματοποιούν ενημερωτι
κή περιοδεία στη Δ. Ευρώπη. Μετά
την Ελλάδα, θα επισκεφθούν την Ιτα
λία και τη Δυτ. Γερμανία.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Συνέχεια από την 3η
η Νέα Γενβά στην έδρα της. cm ton
Εθνικού Μακροχωρίου.
Το σκορ και μόνο δείχνει την
μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των
δύο ομάδων και αυτό θα μπορούσε να
ήτον μεγαλύτερο εάν οι κυνηγοί της
νικήτριας ήταν πιό προσεκτικοί.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοίρα
σμένο στην υπεροχή, αλλά η τοπική
ομάδα μπόρεσε και πήρε το «ροβάόι
σμα σε αυτό με 2 -1, για να έλθει το β'
ημίχρονο, στο οποίο κυριάρχησε
στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχε άλ
λα δύο τέρματα, ενώ όπως προαναφέραμε έχασε και άλλες κλασικές ευκαι
ρίες.
ΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ
ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ
7 Ο Τουτουντζίδης unô μακρυά
βλέποντας τον αντίπαλο τερματοφύ
λακα έξω από τα δοκάρια του, στέλ
νει την μπάλλα ψηλοκρεμαστά στα
δίχτυα του κάνοντας το 1-0.
- 24' Ο Εθνικός ισοφαρίζει μτ ωραίο
πλασέ του Φωτιάδη.
- 43' Ο Σιδηρόπουλος X. κάνει
ωραία otvtpu. στην καρδιά της αντι
πάλου αμύνης, εκεί πετάγεται ο Σιδηρόπουλος Λ. και με κεφαλιά ψαράκι
γράφει το 2-1,
- 49' Με ατομική προσπάθεια ο
Σιδηρόπουλος X. μπαίνει μέσα στην
περιοχή του Εθνικού και πλασάρει
τον Μαρασλίδη ανεβάζοντας to σκορ
σε 3-184' Κεσίόης και Σιδηρόπουλος Λ.
συνδυάζονται ωραία και ο τελευταίος
με καρφωτή κεφαλιά κλείνει το σκορ.
Οι δύο ομάδες είχαν και αχό ένα
δοκάρι. Στο 35' ο Εθνικός μ* τον
Αλεξανδρίοη και στο 83' η Νικομή
δεια μι: άουτ tou Σιδηρόπουλου Λ.
Καλύτεροι παίκτες uñó την Νέα
Γενεά οι Πασχαλίδης, Γερουλίδης.
Κεσίόης καιθ Χουϊλίδης. Λπό τον
Εθνικό οι Φωτιάδης, Αλεξανδρίδης.
Η διαιτησία του κ. Κουφογιώτη
(Τόπη Λελπγιάννη) άριστη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Τεντπογλίδης,
Γερουλίδης. Κοτονίδης. Χουϊλίδης,
ΤαΒτιιυντζίδης (46 Καινός) Κετό
νλου. Σιδηρόπουλος X.. Πασχαλίάης, Χαντζβρίδης, Σιδηρώπουλος Λ.
KariSne.
¿
Ι-ΘΝΙΚΟΣ: ΜαριτσλΙέης. Αλεξανόρ4δης Γ«ιν»όπουλ6ς. Ηλιάηιγς
Σαζακλίόης. Μιιροι>δας. Καζαρτζιάδης. Φωτιάδης, Σαλτσογλίδης (73'
ΓοπιΙλογλου) Κυκερίδης (46' Κου

λουριώτης) Βοργιοτζίδης.
ΣΤΟΝ ΓΥΈΟ
ΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΟΥ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ
Ο τερματοφύλακας της Νικομή
δειας Γαλανομάτης, που την περα
σμένη εβδομάδα σε αυτοκινηηστικό
δυστύχημα έσπασε to χέρι του, το
τοποθέτησε otov γύψο και όπως φαί
νεται Πα λείψει από τις εκδηλώσεις
της ομόδος για ένα περίπου μήνα.·
Στο κρεβάτι του πόνου στο νοσο
κομείο τον ποίκτη επισκέφθηκε όλο
το διοικητικό συμβούλιο, οι παίκτες
και ο προπονητής κ. Λάζαρος Παποόόπουλος και του ευχήθηκαν γρήγο
ρη ανάροιση.

νίδης Γ. Παπαδίνας Δ. Παπαδόπουλος Π. (46' Βουγιούκας) Παπαδόπουλος Θ.

ΑΓΚΑΘΙΑ
ΚΟΡΥΦΗ

1
2

ΑΓΚΑΘΙΑ (Του απ/νου μας
Δημ. Αγγελόπουλου)
Σε ένα παιχνίδι που οι βαθμοί της
νίκης ενδιέφεραν άμεσα και τους δύο
αντιπάλους, ο ΠΑΟ Κορυφής κατόρ
θωσε να επιβληθεί της Νίκης Αγκαθιάς μέσα στο άντρο της με σκορ 2-1.
Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, τεχνικό
με πολλές και αξιόλογες φάσεις
μπροστά στις δύο εστίες και κυρίως
όμως στης Αγκαθιάς.
Η Κορυφή χωρίς τους τραυματίες
Γιάντση,, Θεοδωρίδη,Κυριάκού άλλο
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I
ενισχυμένη με τους Στεργιάπουλο
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
0
kui Σωτηριάδη κατόρθωσε από την
ιιρχήτου παιχνιδιού να επιβάλει to
ΑΓ'. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντ/τής Αθα
ρυθμό της μέσα στο γήπεδο Οι παί
νααιάδης Λεωνίδας)
Με ιδιαίτερη δυσκολία ο Αγ. κτες της βρέθηκαν σε πολύ καλή μέ
ρα και εκμεταλλευόμενοι την καλύτε
Γεώργιος κατάφερε να νικήσει στο
γήπεδό του το Ζερβοχώρι με 1-0, Ο ρη φυσική τους κατάσταση κατόρθω
σαν να επιβληθούν πιό εύκολα από
αγώνας ήταν μέτριος, χωρίς μεγάλες
ότι δείχνει το τελικό σκορ.
φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η
Το α' ημίχρονο έληξε ισόπαλο
μετριότητα αυτή του αγώνα οφείλε
0 0. Στο διάστημα αυτό χάθηκαν τέσ
ται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτα
σερεις καλές ευκαιρίες, τρεις από
στον ανορθόδοξο τρόπο ανάπτυξης
τους φιλοξενούμενους και μία από
του παιγνιδιού από την τοπική ομάδα
και δεύτερον στην πολυπρόσωπη τους γηπεδούχους.
Στο β' ημίχρονο η Κορυφή συνε
άμυνα που πυρουσίασε το Ζερβοχώ
χίζοντας τον ρυθμό του α" ημιχρόνου
ρι προσπαθώντας να μην δεχθεί γκολ.
Ετσι κυνηγούσε περισσότερο την υπερείχε πάλι της Αγκαθιάς και οι
ουσιιι παρά το θέαμα, πράγμα που παίκτες της επιζητούσαν την ευκαι
δεν κατάφερε. Το γκολ της νίκης ρία που θα τους χάριζε ένα γκολ
σημείωσε ο Σηυριδωνίδης Γ. στο 86' Αυτό έγινε στο 65' με πέναλτυ που
με πουτ έξω υπό την μεγάλη περιοχή. κέρδισι ο δραστήριος Σωτηριάδης
Οι δύο ομάδες είχαν και από μία μετέτρεψε σε γκολ ο Μιχάλακας.
Στο 80' έγινε το 2-0 υπό τον Στερ
καλή ευκαιρία Για τον Αγ. Γεώργιο
γιόπουλο
που πλάσσαρε έξυπνα τον
στο 38' όταν ο Παπαδίνας Δ. βρέθηκε
μόνος toa με τον τερματοφύλακα και τερματοφύλακα πυρά την πίεση δύο
έστειλε την μπιίλλα άουτ οιο 42' έγι αμυντικών.
Στο 86' η Αγκαθιά σε αντεπίθεσή
νε η ίόια φάση με αντιπάλους όμως
της κατόρθωσε να μειώσει το σκορ μτ
τώρα τον 'ΓροχΙόη και τον Παπαδίνα
ένα ωραίο γκολ του Λιακόπουλσυ.
Στ.
Από την Κορυφή δεν υπάρχει
Διαχρίθηκαν uno τους γηπεδούπαίκτης πυυ vu υστέρησε. Όλοι τους
χοας o 16χρσνος Σπυριδωνίδης Β
δούλεψαν σωστά και σε όλους αξίζει
(που ήταν και ο αρχηγός της υμάδος)
ο τίτλος του καλύτερου. Από την
Σπυριδωνίδης Γ.. Δουλδούρης. ΣπυΑγκαθιά που δεν έπιασε καλό παιχνί
ριδωνίδης I Λπό τους φιλοξενούμε
δι οι μόνοι που διασώθηκαν ήταν οι
νους οι Τροχίδης I. Σταμπολίδης.
Αλεξόπουλος, Λιακόπουλος. ΜπεσυΛιιζιϊρίδης
ρόπουλσς.
Ο διαιτητής κ Γκίκιις καθώς και
Για άλλη μιά φορά αρίστευσε ο
οι συνεργάτες του (Ματράκας,
διαιτητής κ. Λουκίόης ο οποίος με ης
Καραμπατζιάκης) ήτυν ápVroi.
θυνεχιές καλές του εμφανίσεις <·««
Η σάνθατη τοα νικητή:
δεικνύει και έμπρακτα ότι δίκαιο
εκπροσωπεί την ένωβή μας στους φί
Παπαδινβ; Ε. Παπαδίνας Δ.
φερυ της Α' Εθνικής. Πολύ καλοί κιιι
Διίυλδοόρης. Σπυριδυινίδης Β.. Βρέοι συνεργάτες του κ.κ. Αρι.λάκης
σκας, Παπαδόπουλος Π. 146' Φωστη
Βράνιτσας.
ρόπουλος) Σπυριδωνίδης I, Επυριδω

Ενισχύεται η προώθηση
γεωργικών ερευνών
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Ο υπουρνός γεωργίας κ. Κ. Σημί
της υπέγραψε απόφαση μι την οποία
εγκρίνεται η διάθεση συνολικού
ποσού 37.500.000 δρχ. για την ενί
σχυση και προυιθηιτη νέων ερευνητι
κών εργασιών από τα ιδρύματα νεωρ
γικής έρευνας. Συγκεκριμένα, οι
ερευνητικές αυτές εργασίες αφορούν
τα εξής:
) Την εισαγωγή και αξιολόγηση
νέων ποικιλιών και υποκειμενικών
οπιοροφόρων δένδρων.
2 Τον ιολογικό έλεγχο και διατή
ρηση «νόσων μητρικών δένδρων
εκλεκτών ποικιλιών και νέων υποκο
μενών για διάδοση.
3. Την μελέτη συντηρήσεως καρ
πών εων σπουδαιοτέρων ποικιλιών
μετά τη συγκομιδήτους.
4. Την εισαγωγή και αξιολόγηση
νέων ποικιλιών κηπευτικών για θερμοκηπιακές καλλιέργειες
5. Την μελέτη παραγωγής οργιι
νοχουμικων λαπαομάτων για τη βελ
τίωση του εδάφους των θερμοκήπια
κών καλλιεργειών,
6. Την διερεύνηση των αιτιών
ξηράνσεως αγγουριών στα θερμόκη
πια.
7. Την μελέτη συντηρήσεως
κηπευτικιόν προϊόντων θερμοκηπίων
μετά τη συγκομιδή.
8. Την εισαγωγή και αξιολόγηση
νέων ποικιλιών και υποκειμένων
εσπεριδοειδών και υποτορπικών.
9. Τον ιολογικό έλεγχο και διατή
ρηση ανόσων μητρικών δένδρων των
σπουδααιτέρων ποικιλιών και υπο
κειμένων εσπεριδοειδών γιιι διάδοση.
10. Την διατήρηση μητρικών
φυτειών αμερικαν. υποκειμένων και
ξενικών ποικιλιών αμπέλου.
11. Την αναπαραγωγή ποικιλιών
εσπεριδοειδών με μερειστωματικό
πολ/σμυ.
12. Την εισαγωγή και αξιολόγηση
νέων ποικιλιών κηπευτικών για θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
13. Την μελέτη διαφόρων μέσων
θερμάνσεως ίω ν θερμοκηπίων.
14. Την μελέτη καλλιέργειας μαν
ταρινιών.
15. Την μελέτη της ποιότητας του
ελαιολέιδου.
16. Τον ιολογικό έλεγχο μητρικών
δένδρων οπωροφόρων των κρατικών
κτημάτων και του Παν. ©εσ/νίκης.
17. Την οινολ,ογική αξιολόγηση
ξενικών ποικιλιών αμπέλ.ου.
18. Την μελέτη τεχνικών προβλη
μάτων παραγωγής ελληνικών οίνων
ονομασίας προελεύσεως.
19. Την μελέτη χρησιμοποιήσευ>ς
ηλιαιτης ενέργειας για Θέρμανση Θερ
μοκηπίων.
20. Την βελτίωση Θερμοκήπια*ών
κατασκευών.
21. Την μελέτη αρωματικής και
Φαρμακευτικής χλωρίδας της Ελλά
δας.
22. Την μελέτη θερμάνσεως θερμο-

κηπίων με ηλιακή ενεργά“ων
2). Την μελέτη Oiupop«" u
ανππαγιτικής προστασίας
^ Τ η ν
φυτειών αμερικαν.

υπ Xâtà"“ ι

άμπελον».
25. την μελέτη
λεμονιιί.ν μετά τη συγκομιδή
26 την μελέτη
ομένων παραγόντων στην .
τριαντάφυλλων κατά τις
αιχμές ζήτησης του π ρ ο ϊό ν ^
27 Την μελέτη uSpoW^Ç?
λιέργειιτς ne θερυοκάπιυ.

28. Την ξήρανση
των με ανανεώσιμε^ πήγες ι » .JV
29. Τον διαχωρισμό λ Α
ποικιλιΰιν ιιμίτέλοΐ) Με
*:ροφορήπ£">ς ιοιν ηρϋ>τίΊ
»
30 Την ,ιρθολογινή
αρδεύσεων.
lW
31 Την μελέτη προστασίας
φυσικοί' περιβάλλοντος.
32. Την μελέτη συνθηκών Ρ»?0^
λίας μοσχευμάτων ..πωροΟΟΡ“ ' ^
συγγένεια; νέων υπρκειμενω
ποικιλιών.
. ,φν
33. Την συντήρηση K«pi!WV
σπουδαιοτέρων ποι^ιλτά'ν*
ρων δένδρων μετά τη
του:
34. Την δημιουργία και α^ύλέΥΊ
ση νέων π ο υ λ ι ώ ν ι.μπέλ-'υ

35.

Την

^,

διατήρηση

φυτειών νέων ποικιλιώ ν και
μένιυν οπωροφόρων δένδρων y
ΟΟση .
. , rr*~£
36. Την παραγωγή φυϊ«ί’!οΐν " u,
- ■ απαλλαγμένων
_
..... ¿.,*1U ιιιΐσ*"' V
ριόοοδών
........ ...... — α ..,χ/«
„ο via
μεριστωμαοκό
πολ/σμο
για tn
_■w »...
ποίησή τους από το δένδρο* I
σταθμό πόρου.
37. Την μελέτη μεταβυλλ»’* |
σήψεων καρπών εαπερ/ο·1" '
38- την καταποώμησι.
εδάφους θερμοκηπίων *ΠΙ
μείων με ηλιακή ενέργε»“ ,, -.,ρν
39. Την μελέτη κόσταν,
σεω: θερμοκηπίων γω Γ'αραι
κηπευτικών και ανθέων^^ # $ 0
40 Την διατήρηση
εκλεκτών ποικιλιών ε.σπερ/ό"
παίκιγωγή πολικού υλακύ' μητρική
41. Την διατήρηση J*
φυτειών οπωροφόρων και
εμβο?.ιασμ£νων δενδρυλλίων

διάς.
42. Την διατήρηση« a ¿tv iw
φυτειών υποκαμενων κ»
ποικιλιών αμπέλου.
,,ητοιΚών
43 Την διατήρηση I«
^
ών
ον εκ/χκτω>
εκλεκτών ·— .
ψυτειών
νέων υποκειμένων t B * » * * » *
44. Την διατήρηση ^
φυτειών οπωροφόρων δενορυ ^
45. Την παραγωγή
^
κού αμπέλου για την καΖ-υφ
κών αναγκών και
46. Την διατήρη^Ι θ ^
φυτειών οπωροφορων °ι-' «

Δ ε ν υπάρχει καμιά συμφ ω νία

για τις βάσεις με τις ΗΠΑ
λένε τώρα οι Τούρκοι
ΑΓΚΥΡΑ 9 (ΑΠΕ)
Η τουρκική κυβέρνηση για μιά
..κομά φορά διέψευσε χθές την ύπαρ
ξη οποιοσδήποτε συμφωνίας με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, που προβλέπει
τον εκσυγχρονισμό των αεροπορι
κών βάσεων και την ίδρυση νέας βά
σης στο ανατολικά της χώρας.
«Η Τουρκία δεν συμφώνησε με
οποιανδήποτε ξένη χώρα έξω από τα
πλαίσια του ΝΑΤΟ «βεβαίωσε χθές ο
εκπρόσωπος του τουρκικού υπουρ
γείου εξωτερικών κ. Λκιμάν.
Η διάψευση ακολουθεί την πλη
ροφορία που δημοσιεύθηκε την
Κυριακή από την «Ουάσιγκτον
Πόστ» ότι υπεγρόφη τον περασμένο
μήνα σχετική συμφωνία από τον ανα
πληρωτή υπουργό αμύνης κ. Ριτσαρντ Περλ, υπεύθυνο για την διε
θνή ασφάλεια και τον υπαρχηγό του
τουρκικού
επιτελείου
στρατηγό
Οζτορούν.
«Η μοναδική συμβασιακή υπο
χρέωση που ανέλαβε η Τουρκία με
τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, διευκρί-

συνιte*?
ιτσε ο εκπρόσωπος, είναι Π“™"
των αναγκαίων διαθουλευαεω
ξυ χωρών μελών της ο υ .ώ“Χ
μ μ -^ια·,ι
^
την αντιμετώπιση ενδεχομε*
τερικού κινδύνου»
Σχολιάζοντας εξ άλλου tü
λουμένο εκσΐ'γχμονισμό °*
τουρκικά αεροδρόμιο, o
του υπουργείου εξωτερι*ων
νισε ότι προβλεπόταν «στο π
σχέδιο· της συμμαχίας.
ι·ύ,':
__ άρθρο της
. .w ,Ονά&Ι*Λ0Το
Πόστ» διευκρίνιζε ότι οι δώ1 α1, „«ι
ρικές βάσεις του Ερζεροδά
Μπάτμαν (στα ανατολικά τη»
200 και 300 χιλιόμετρο αν^ , |£Γτιΐ'
από τα σοβιετικά σύνορο.
vu εκσυγχροησθυύν και ότι
πρόκειται να κατασκευαο« » ρ
Μούς 200 χιλιόμετρα απο
tJtiJ
Η εφημερίδα πρόσθεσε 1 '
διωκτικά - βομβαρδιστικά
μεων του ΝΑΤΟ θα >‘-"°P£a ,(11ς ’'1
να έχουν στην ακτίνα δράση? ^ ρρί'
σοβιεηκά ' στρατεύματα, ι*«
σκονται στο πλησιέστερο <Τ,'ΙΙ
περσικού κόλπου.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Μ Π Α ΙΝ Ε Ι Σ Ε Τ Α Σ Η Η ΓΡΑΜ Μ Α
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ 150 Χ ΙΑ . ΒΟΛΤ
Ν Α Ο Υ Σ Α Σ - Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Ανακοινώνεται ότι ιιπό τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 1982 μΠ“* ^
ιλιάδων Βόλτ. η οπο·“ αι, π,·
τάση η νέα Γραμμή Μεταφοράς 150 χιλιάδι
,ρμά ο
από τον Υποσταθμό Νάουσας και κιιταλήνπ «τον YnoOW1
pm«?·
. m
Κοντά στη νέα Γραμμή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε νέρ Υ ^ζ | Λ
σκονται οι εξής Δήμοι. Κοινοίτητες ή Οικισμοί: Ν Α Ο Υ Σ Α -'^ .
ΘΜΟΣ. ΚΟΠΑΝΟΣ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ. ΣΤΕΝΗ Μ ΑΧΟΙ-- ι ^ ρ (0
ΦΟΣ. ΦΥΤΕΙΑ, ΠΑΤΡΙ5Α. ΚΟΥΣΤΟΧΩΡΙ. ΚΟΜΝΗ>■ ,,,
ΕΡΓΟΧΩΡΙ, ΑΣΩΜΑΤΑ. ΒΕΡΟΙΑ. ΡΑΧΗ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ του Νομού Ημαθίας
^ Λ
Κάθε προσέγγιση στη Γραμμή αυτή ή σε κάθε νό-τ οιακλυό ^
επέκτασή της, καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από του^ - υίσ)Ι·
στηρίξει«; της Γραμμής είναι πολύ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ
ν()ι>»
Ιδιαίτερα κινδυνεύουν όσοι γενικά σκαρφαλώνουν στους
των Γραμμών καθώς και όσοι προκαλούν από αμέλεια με κυνηϊ*
όπλα ή με άλλο τρόπο, σπάσιμο μονωτήρων ή κόψιμο
| ν1
Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ).' fl’
ειδοποιούν αμέσως για κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ή Ι,λαΙ 11n,n
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ και τις άλλος ιιρχές του τόποι η ·■« ν|1 ν
της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. Ετσι
^
ρουν πεύότιμες υπηρεσίες στην πρόληψη ατυχημάτων κιυ
θοόν τη ΔΕΗ στην αροσπόΘ-ιιι τη; για τον περιορισμό των ά ήΥ )i4'V και διακοπών του ρ'.εματο; και ·ηα την εξμσφάΧΜτη της
'
PHC έξι « ιρ β ή σ εω ς ό>4»ν.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΙΜΟΥ 1
(ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΡΟΛΗΨΕΛΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ)

1

Γ Περνάμε μέρες
πολύ δύσκολες
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Στον έΑενχο τον κράτους
η Πολεμικά Βιομηχανία

Δεν έχουμ ε
πετρέλαιο
στΠ Β έροια
^νη
™*χΟίς
λ

πετρελαίου παρατηρή
*<U προΧ8έ^ αε πρατήρια
«¡»¡Μ»» 'Πζ Βέροιας. Έτσι
S s W n εε σοβαρό πρόβλημα
βέΡμανση των κατοικιών της
f a j * “ΦΟύ πολλές| οικογένειες
________ _
‘Ut2.}W^'C
· ,ετΡέλαιο και μfiλίστα
r.~v
το ερύ° άρχισε να γίλ ■ Τσουχτερό.

Κοινωνικοποιήθηκε η «ΠΥΡΚΑΛ»

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους περιέχται η πολεμική βιομη
χανία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Ήδη σήμερα έγινε το πρώτο βή
,,00ε* Τ0 θέμα η “ ΡΡόδια
m
Νομαρχίας Ημαθία;.
μα με την κοινωνικοποίηση της ΠΥΡΚΑΛ, που εψχίζει να λειτουργεί
παό την άλλη εβδομάδα, ενώ θα κοινωνικοποιηθούν σύντομα η
μεταλλουργική Ηπείρου και πιθανόν άλλες βιομηχανίες που συνδέον
ται άμεσα ή έμμεσάπως π.χ. η ΣΤΑΓΙΕΡ, η ΜΑΛΚΟΤΣΉ κ.λ,π. Οι
βιομηχανίες αυτές Οα διευθύνονται από ειδικό φορέα ο οποίος θα
εκλογές
συσταθεί στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, θα έχει τη μορφή εται
Τ(ον δασκάλω ν
ρίας χαρτοφυλακίου και σ' αυτόν θα ανήκει η ιδιοκτησία των μετό
χων
των επί μέρους εταιριών. Στον νέο φορέα θα υπαχθεί και η κρατι
1982 έγινα ν,01
κή βιομηχανία όπλων.
> „
η π π ,ί'νγια
του Ν
Νομού
εκπροσοίπιβν
Οτυ π# αιρετών
Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Δ. υλοποιούμε - είπε - τον στόσο
î^UùuJj , pWpswxó Υπηρεσιακό
Δημοσθενόπουλος
μιλώντας χθές μας για κοινωνικοποίηση και
Η ζ ) Ν “ Πμ- Εκπ/σεως (Π,Y
μετά
την
υπογραφή
της συμφω ελπίζω ότι το πείραμα που γίνεται
Τι"η ,(μ ϋ μαθίαί
σήμερα θα έχει άριστα αποτελέ
νίας
για
την
κοινωνικοποίηση
I ν(ί»ΫπΓρ„τ0ϋ.Τ0κτ,κού "ήΡαν ο
της ΠΥΡΚΑΛ την χαρακτήρισε σματα».
. S r J , . "«¡ιδποιΑος 333. ο κ.
'"¡W , ,. μπραν,Κ 247 ψήφους και
σαν ιστορικό γεγονός, διότι απο
Η ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΑ
>1Β "Ρωτος
τελεί την απαρχή της διαδικασίας
Χθές το μεσημέρι υπογράφτηκε
> Wjpal „ t0T1J ° 1’ αναπληρωμα
για να μπει η πολεμική βιομηχα ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της
, .. κ· Παναγιώτης Αμοινία κάτω από την υπεύθυνη καθο Εθνικής Τραπέζης αφ' ενός και του
δήγηση και τον έλεγχο της ιδρύματος Μποδοσάκη και της ΠΥΡ
κυβερνήαεως. «Αρχίζουμε να ΚΑΛ αφ' ετέρου, που προσυπέγραψε

^^νήφο^°Κ
·ΙωάννηςΤζή

Αγρότες, προσοχή !
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Α Γ Ρ Ο Τ Ω Ν
Τ Η Σ Δ .Ε . Τ Η Σ Ν . Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ
."'ίιι,ι^ γε? Τ« ν συνεταιρισμών
Ε δ νΤΊ ν Μ 1-82 και συνεχίV111 ιο,Γι ^ΟίεΓίμες. Είναι κρίσιμε;
" Ρ ΐ ^ 5 μειοψηφίας
Ρϊψε' το ελίύ8ρ·Ρ °'10
'Νρόοτ-0 βυνεϊ<ιψιστικό κίνημα
. θ ^ 11“ ,Ι01) κόμματος.
> > « " π 5 αλΛ)Τη ιη ν ηγ8σ<α Γου
' τΊν
ν>α να πραγματοποιήΛ >α0ονίκ.τ'·!οποίτιστι της Αληΐ^Νάζίτη, γ '. ^ νη σύστημα που
*πι 37 χρόνια στις
^*Ρ*ϊ μεαποτέλεσμα να
(•^Ίίοιν
μεταβάλει τους νοικο' ^ < * Ζ , » Ρ° Τ0εργάτες· Το^
^ Ά 'ε ρ τη τές σε νέους
,.'ύρό,Γ;' οτε γιατί θυσιάστηκαν
»
ι° !^ιΑελέρ; Χύθηκε το
ΙλελεΡ το άλικο αίμα της
ψ,^ήγοι
για να γίνουν οι
^ ί ή ! ^ * 01 και μ^ροττηι,.'° ΠΛΓη'1,υσΐερα από 72 Χρό'
^"ΐιό .,, 9 ^ βντι να σας πάει
' ^Υία Ρΐ’,:ι 7!'αω τον δείκτη του
' 0“· Θέλει τον γεωργό όχι
! % 0Ο ΙΓαι άίκροκτηματία, αλλά
τους
^3ν(. '“ípo
J τ, ^„ ά' 7δ 'ε”’
ς τους αντ
"“Μ up
αντικαθι«jÿOouZj0 *°θμα και τους πρα^ ι* 4 ^ του. Για να δείτε πόσο
1vu
όλα αυτά δεν εχετε
’ Λ ^ρθείτ
κ.
ta \ Λα οτο αΥΡοτι*ο συνέν ^ Ζ ' σας *αι "Κ δηλώσεις
V ^ v r ^ 5 Συνομοσπονδίας
. <>τ0 " Μ ό γ ω ν κ. Μπαζιάκα.
t * «^Ρίοδικό «Θέματα· της
‘Μιά ολόκληρη περι*
w του9 αγροτοβιομη• ^ <γί?νΓ
¡y Vr-talpiopoùç.
χωρά·Τα,Ρΐσμούς, ένα χωρά
H ε ΙΟ»ς τίτλους σας αλλά
»¿TU Tr' 1,u Χωράφια σας με τα
a ° '>ΥΧωριανών σας «και
ν ' 0 Τ « π ^ ° αέ5£ε,ίΟ^ θεσπίη
αΐ(*ιί|ώυΛ· Κη'
υπάρχει στο
«vuç κοινός σταύλος,

μιά αποθήκη, ένα στέγαστρο για τα
μηχανήματα». Για να δείτε ότι το
ΠΑΣΟΚ οδηγεί με μαθηματική ακρί
βεια στην καταστροφή τον αγροτικό
κόσμο, θυμηθείτε τί σας έλεγε πριν
από ένα χρόνο για όλα τα θέματα που
σας ενδιαφέρουν, σταχυολογούμε
μερικά:
1) Οι τιμές των γεωργικών
προϊόντων θα καθορίζονταν με βάση
το κόστος συν το λογικό κέρδος του
παραγωγού. Σε καμιά περίπτωση και
για κανένα γεωργικό προϊόν δεν λήφθηκε υπόψη αυτή η υπόσχεση.
Αντίθετα, ενώ ο τιμάριθμος τον χρό
νο που πέρασε τρέχει 30%, οι τιμές
των προϊόντων ή μειώθηκαν (πορτο
κάλια, καπνά ανατολικού τύπου,
υπερπρώϊμα και όψιμα ροδάκινα
κ,λ.π.) ή έμειναν στάσιμες στις περυσινές τιμές (σιτάρι, καλαμπόκι, βαμ
βάκι κ,λ.π.) ή αυξήθηκαν κατά ποσο
στό μόνον 10% (τεύτλα αλλά μόνον
για εκείνα που είχαν ζαχαρικό τίτλο
16%, πράγμα σπάνιο, για όλα τα άλ-

Από τρεις αναγνώστες μου έλαβα
τρεις επιστολές. Η μία ρωτά:
«Πότε θα φύγουμε από το
ΝΑΤΟ;».
Η δεύτερη ρωτά: «Πότε θα φύ
γουμε από την ΕΟΚ;».
Η τρίτη ρωτά: «Πότε θα φύγουν

iva σμπάρο κολλά τρυγόνια! II

τ% MACUPRAX

jjX x a ijjo |ΐυκΊ(το«τόνο m m m m IIi
ßert% ne, KJU6oe»*pu
n *4A lU N Œ I am ΚΕΡΑΣΤΕΣ

^ACUPRAX

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΒ)
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ

l , ι «· «^ ,(liXmwmJ
ιαμ , τ ·«^ ΣΙΔΗΡΟΥ,
u u n r u , < ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
p

ΧΑΛΚΟΥ χόρκ « μ ό η ·

MACUPRAX
λύ«η· Μ

«

Σε πολλές οικοδομές γίνονται όλες
οι οικοδομικές εργασίες και στο τέ
λος μπαίνουν τα προστατευτικά κάγγελα, ενώ αυτά πρέπει να μπουν μό
λις πέσουν οι πλάκες.
Ποιος πρέπει“ να τα ιδεί αυτά; Κι
αφού δεν τα βλέπουςς οι αρμόδιοι,
γιατί δεν τα επισημαίνει το σωματείο
οικοδόμων και περιμένει να γίνει το
ατύχημα κι' έπειτα να φωνάζουν γι'
αναλγησία εργοδοτών κλπ.
Τις σκέψεις αυτές κάναμε βλέπον
τας αυτές τις μέρες να εργάζονται
οικοδόμοι δίπλα στον χάσκοντα
γκρεμό, σε μιαν οικοδομή, στην αρχή
της οδού Βενιζέλου.
Και σαν αυτήν υπάρχουν αρκετές
στην Βέροια.

ΕΟΚ και ΝΑΤΟ,
το ίδιο συνδικάτο

*»βντβς ίο MACUPRAX έχουμχ:

« T

Συνέχεια στην 3η

Να προλαβαίνουμε
τα ατυχήματα

Επίκαιρες ιστοριούλες

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Vç

λα η αύξηση που δόθηκε μηδενίστη
κε).
2) Χωματερές: Είχε υποσχεθεί ότι
Οα καταργούσε τις χωματερές γιατί
σαν σοσιαλιστική κυβέρνηση θα
πετύχαινε
να
πραγματοποιήσει
αθρόες εξαγωγές στις ανατολικές χώ
ρες. Τί έκαμε; Οι εξαγωγές στις ανα
τολικές χώρες μειώθηκαν εφέτος
κατά 50% και τα πορτοκάλια, τα
ροδάκινα, τα μήλα κ.λ.π. θάφτηκαν
στις χωματερές.
3) Είχε υποσχεθεί το ΠΑΣΟΚ ότι
Οα μείωνε το κόστος της παραγωγής
και αντ' αυτού αυξήθηκε κατά 50%,
ενώ οι τιμές παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα.
4) Είχε υποσχεθεί ότι για τα
φυτοφάρμακα θα ίδρυε κρατικό
φορέα, ο οποίος θα προμήθευε τα
φάρμακα στους παραγωγούς σε
χαμηλές τιμές. Ένας χρόνος σοσιαλι
στικής διακηβερνήσεως και το ιδιωτι
κό εμπόριο των φυτοφαρμάκων

και το υπουργείο εθνικής οικονομίας
και το οποίο προβλέπει τα εξής:
1. Το ίδρυμα Μποδοσάκη και η
ελεγχόμενη απ' αυτό Α.Ε. Λαϊκή
παρέδωσαν στην Εθνική Τράπεζα το
69% των μετοχών της ΠΥΡΚΑΛ που
είχαν στην κυριότητα τους.
2. Η Εθνική Τράπεζα που ήδη
διαθέτει το 20% των μετοχών της
ΠΥΡΚΑΛ θα διαφυλάξει προσωρινά
αυτό το 69% (που ήδη κατατέθηκε
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων) έτος ότου το Δημόσιο
συστήσει τον ειδικό φορέα της πολε
μικής βιομηχανίας, σττΤν σποίο και θα
περιέλθουν τελικά.
3. Το Δημόσιο υνέλαβε την υπο
χρέωση να εξοφλήσει τα χρέη της
ΠΥΡΚΑΛ προς την Εθνική Τράπεζα
(3150 εκατ. δρχ.) και προς τρίτους (1
δισεκ. δρχ.) ενώ θαεξαγσράσει κιιι τις
μετοχές που ανήκουν σε μίκρομετόχους (11% περίπου του συνόλου).
Σημειωτέον ότι η ΠΥΡΚΑΛ οφείλει
στο Δημόσιο άλλα 3,5 δισεκ. δρχ.
4. Από τα περιουσιακά στοιχεία
της ΠΥΡΚΑΛ παρέμεινε στο ίδρυμα
Μποδοσάκη, μόνο το κτίριο της οδού
Αμαλίας που η αξία τουοποτιμήθηκε
σε 270 εκατ. δρχ.
Ευθύς μετά την υπογραφή της
συμφωνίας ανέλαβε νέο ενδεκαμελές
διοικητικό συμβούλιο στην ΠΥΡ
ΚΑΛ στο οποίο μετέχουν εκπρόσω
ποι των δύο συνδικάτων των εργαζο
μένων. Ο δήμαρχος Υμηττού, εκπρό
σωποι του υπουργείου εθνικής οικο
νομίας, της Εθνικής Τράπεζας κ.λ,π.
Ό π ω ς δήλωσε ο υφυπουργός
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οι βάσεις του θανάτου;».
Απάντηση:
- Πότε θα φύγετε σείς από το
ΠΑΣΟΚ;
Επειδή όμως μιά σοβαρή στήλη
πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκκλή
σεις των αναγνωστών της και θέλον
τας να δώσω υπεύθυνη απάντηση
στις λογικές απορίες τους, ζήτησα
μιαν απ’ ευθείας επικοινωνία με τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Ο κ. Πρωθυπουργός με παρέπεμψε οτον κ. Μαρούδα που είναι ως
γνωστό υπεύθυνος για όλα τα πράγ
ματα, εκτός από τα αθλητικά μας για
ία οποία είναι υπεύθυνος ο κ. Λαλιώτης και από τα οικονομικά μας για τα
οποία υπεύθυνοι είναι οι ψηφοφόροι.
- Κύριε Μαρούδα, όταν οι Τούρκοι
μας φάν και την υπόλοιπη Κύπρο, θα
αντιδράσουμε δια προσφυγής στον
ΟΗΕ;
- Ως συνήθως.
- Αν δεν μας ικανοποιήσουν θ’ απο
χωρήσουμε από το στρατιωτικό σκέ
λος του ΝΑΤΟ;
- Ως συνήθως.
- Και η αποχώρηση αυτή θα είναι
οριστική και αμετάκλητη;
- Ως συνήθως.
Ευχαρίστησα τον κ. Μαρούδα για
τις τόσο διευκρινιστικές απαντήσεις
του και προχώρησα στο δεύτερο θέ
μα:
- Κύριε Μαρούδα η βάση του
ΠΑΣΟΚ ενθυμείται με νοσταλγία
την υπόσχεσή σας για τη ΕΟΚ. Είπιιτε πως θα αποχωρήσετε δυναμικά,
πως θα τους χαζέψετε τους Ευρω
παίους.
- Τα είπαμε και θα το κάνουμε.
- Θα φύγε τι λοιπόν από την Κοινή
Αγορά;
- Ό χ ι . θα χαζέψουμε τους Ευρω
παίους.
Και το δημοψήφισμα που υποσχεθήκατε; Πάει περίπατο;
- Το δημοψήφισμα θα γίνει ο-πω

σδή-ποτέ.
— Με ποιό ερώτημα.
— «Να παραμείνουμ ή να φύγουμε
από την ΕΟΚ;».
Το «ναι» θα σημαίνει «να παραμεί
νουμε». Το «όχι» θα σημαίνει «να μη
φύγουμε».
Κατάπληκτος απο χην αποφασι
στική θέση της Κυβέρνησης και την
προσήλωσή της στις προεκλογικές
υποσχέσεις, τόλμησα την τρίτη και
πιό σημαντική ερώτηση.
— Με τις βάσεις του θανάτου τ( πρό
κειται να γίνει; θ α φύγουν καμμιά
φορά;
— Η κυβέρνησή μ“9 είναι ενάντια
στην πολιτική των εξώσεων. Ανα
προσαρμογή ενοικίου θα ζητήσουμε
κι αν την πετύχουμε, καλύπτουμε
αμέσως τις δαπάνες για τα έξοδα
μετακίνησης των υπαλλήλων που
μεταθέσαμε.
— Λέτε να σας δώσουν τόσα πολλά;
— Αν μπορέσουμε, Οα καλύψουμε
απ’ το ενοίκιο αυτό και τις δαπάνες
για τη συνταξιοδοτηση των υπαλλή
λων που απολύσαμε για να τοποθετή
σουμε δικούς μας— Λέτε να σας δώσουν τόσα πολλά;
-Ί σ ιο ς μάλιστα η διαπραγματευτική
μας δεινότητα να φτάσει σε σημείο
τέτοιο, που το ενοίκιο των βάσεων να
καλύψει ακόμη και τις αμοιβές των
90 υψηλόμισθων του πρωθυπουργικού διευθυντηρίου καθώς και της
αμοιβής των υψηλόμισθων πρασινο
φρουρών που έχουν πλαισιώσει όλες
τις υπηρεσίες του κράτους.
— Λέτε να σας δώσουν ολόκληρο
τον προϋπολογισμό των Ηνωμένων
Πολιτειών για το 1983;
Αν Λκν ήταν τηλεφωνική Γ ε,,,
κοινωνία μας και τα λέγαμε τετ-α-τέτ
Ο κ, Μαρούδας θα χαμογελούσε φιλά
ρεσκα και θα μου έκλεινε το μάτι.
Τώρα, προτίμησε να μου κλείσει
το τηλέφωνο.

Ε π ,Κ Α ΙΡ Ο Ι

εθνικής οικονομίας κ. Δημοσθενό
πουλος από τις αρχές' της άλλης
εβδομάδος οι εργαζόμενοι θα αρχί
σουν να δουλεύουν στο εργοστάσιο
για να προετοιμάσουν την παραγωγι
κή του λειτουργία που θα γίνει σε λί
γες εβδομάδες. Δεν υπάρχει πλέον
πρόβλημα λειτουργίας του εργοστα
σίου διότι το υπουργείο εθνικής αμύνης έχει έτοιμο το πρόγραμμα αγοράς
πολεμικού υλικού για το 1983 που θα
προκαταβάλει στην ΠΥΡΚΑΛ το
80% της αξίας των παραγγελιών.
Ο κ. υφυπουργός πρόσθεσε ότι σε
δεύτερο στάδιο πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να μεταφέρει τις μονά
δες Υμηττού και Ελευσίνας σε άλλη
κατάλληλη περιοχή.
Καταλήγοντας ο κ. Δημοσθενό
πουλος αφού εξήρε τη συμπαράστα
ση των εργαζομένων σε όλες τις φά
σεις των διαπραγματεύσεων είπε ότι
τώρα η επιβίωση της εταιρίας βρίσκε
ται στα χέρια των εργαζομένων που
πρέπει να διπλασιάσουν την παραγω
γικότητά τους. Ακόμη είπε ότι kutü
τις διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος του
ιδρύματος Μποδοσάκη κ, Ν. Κογεβίνας έδειξε οψηλό εθνικό φρόνημα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Ο κ. Δημοσθενόπουλος απαντών
Συνέχεια στην 4η

Μ Υ Τ ΙΛ Η Ν Η 10 (Α Π Ε )
•Χ ρειαζόμαστε, είναι απαραίτητο, ea r πρΰκόθεοη, yin την cw/f.r.jrr
του έθνους, ένα αρραγές μέτατχο λαού και ενόπλων δυνάμεων. Χ ω ρίς
ανησυχία, χω ρίς οοβία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις α π ειλές και μο
νοί· τότε - όταν τις αντιμετωπίσουμε ενωμένοι, στα πλαίσια αιη σ ύ τοι
αρραγούς εθνικού μετώ που - μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, ότι Βα ρπ ο ρ ί
βουμε να οικοδομήσουμε την Ε λλά δ α των οραμάτων μας κ α ι των προσ 
δοκιώ ν μας. μιά Ε λλάδα εθνικά περήφανη και κοινωνικά δ ίκ α ιη ·.
Α υτά υπογράμμισε, μεταξύ άλλω ν, ο πρωθυπουργός Λ . H ta a v ip io v
σ ε σύντομη δήλω σή του λίγο πριν αναχω ρήσει για την Αθήνα, δίνοντας
έτσι e ra ·β α α ικ ό μήνυμα· μετά την επίακιγτη rod <τπς ακριττκές περιο
χ έ ς της χώ ρας.
Ολοκληρώνοντας την διήμερη
επίσκεψή του σε στρατιωτικές μονά
δες των ακριτικών περιοχών ο πρω
θυπουργός και υπουργός εθνικής
αμύνης Α. Ποπανδρέου, έφθαοε το
μεσημέρι στην μία παρά τέταρτο
στην Μυτιλήνη συνοδευόμενος από
τον υφυπουργό εθνικής αμύνης Αντ.
Δροαυγιάννη και τον αρχηγό του
ΓΕΣ αντιστράτηγο Δ, Παναγόπουλο.
Στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης
τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο
διοικητής της ΑΣΔΕΝ αντιστράτη
γος Πανουργίας, ο διοικητής της
ανώτατης διοίκησης ταγμάτων εθνο
φυλακής Λέσβου ταξίαρχος Παπα
στάθης, ο νομάρχης Λέσβου κ. Στρα
τί νάκης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης κ.
Αποστόλου, οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ Κ.Κ. Μυλιάκας και Βουνά
τσος, ο μητροπολίτης Λέσβου Κ. Ιά
κωβος κα. πλήθος κόσμου.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός
αφού ενημερώθηκε στην ανώτατη
διοίκηση ταγμάτων εθνοφυλακής Λέ
σβου μίλησε σε οπλίτες σε στρατόπε
δο μονάδων εθνοφυλακής.
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός
και υπουργός εθνικής αμύνης Α. Γ
Παπανδρέοιι προς τους οπλίτες τόνι
σε τα εξής:
Πρεπει να ηώ ότι αισθάνομαι
βαθειά συγκίνηση που βρίσκομαι
κοντά σας σήμερα.
Περνάμε δύσκολες μέρες, όπως
γνωρίζετε.
Είναι σαφές ότι η γείτων και σύμ
Μαχος χώρα, η Τουρκία, εμμένει στις
διεκδικήσεις της, σε βάρος του εθνι
κού μας χώρου. Κατά συνέπεια το
υπέρτιιτο καθήκον της πολιτείας,
αλλά και του λαού, είναι να δώσει
όλα τα μέσα, στις ένοπλες δυνάμεις
της χώρας μας, που μπορούν έτσι,
όταν είναι ισχυρές, να εξασφαλίσουν
και την εδαφική ακεραιότητα της χώ
ρας μας και την πμή της πατρίδας,
μα και την ειρήνη,
Σείς είσθε. σ' αυτή τηνακριτική

πειροχή. Είσθε στην πρώτη γραμμή
Του αγώνα, για την εδαφική ακεραιΛ
τητα κιιι ανεξαρτησία της χώρας ,μ ·.
Πρεπει να πώ ότι δεν αισθάνομαι
μόνο συγκίνηση, αλλά αισθάνομαι
και μεγάλη περηφάνοα,ως Έλληνας
ως πρωθυπουργός της χώρας, γιυ το
ιψηλό σας ηθικό φρόνημα, για τ η ν
ΐθική δύναμη, την οποία έχττε δείξει.
Πρεπει. επίσης, να πώ και ο ι ο
ίλλο. για την αγάπη που οιις έχει ο
λαός της Λέσβου θέλω να εοχαρι
στήσω θερμά, για την υποδοχή αυτή
που μου επιφυλάξατε και νυ σας δια
βεβαιώσω ότι βρίσκομαι πάντοπ
κοντά σας. Πιστεύω ότι μπορυύμτ. με
θέληση νο πριχισπιοουμε και την
ειρήνη και την εδαφική σκεραιότητιι.

«Το χάσμα
των γενεών»
Με τον παραπανω τίτλο ποαγμπ
τοποιήθηκε στην αίθουσα του Πντυ
ματικού Κέντρου της Μητραπόλε,ι.:
η πρώτη ομιλία της φιτιινήε σορύς.
Ομιλητής ο πρωτοπρεσβύτερος Π
Παντελεήμων Χανόγλου που μι
συγκλονιστικό τρόπο έιρερι την
γενεά των απερχομένων αντιμέτωπη
με τις ευθύνες της για τις αρνητικές
αντιδράσεις της νέας γενιάς εξ αιτία;
της έλλειψης ειλικρίνειας και συνέ
πειας.
Την ομιλία παρακολούθησε πλή
θος εκλεκτών συμπολιτών που γέμισε
την αίθουσα και που απεχώρησε μ·
έντυνες εντυπώσεις και με προβλη
ματισμούς
Την επόμενη Τρίτη στις 8 το βρά
δυ. στην ίδυ» αίθουσα, θα γίνει ενδια
φέρουσα ομιλία από μέρους συμπολί
του, με θέμα παρμένο απ' το Ά γιο
όρος και με σύγχρονη προβολή
Φωτογραφιών με ιόιαίτερο ενόιιιψϊ;
ρον.

Πολιτικά θέματα

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ»
ΤΟΥ Π Ο Ρ Π Ι Τ. ΔΟΧΑ
Ακριβώς πριν από δέκα τρεις μή
νες από τις στήλες αυτές είχα προσ
παθήσει με μιά σειρά άρθρων να προδιαγράψω - χωρίς προφητικές μανίες
ή εικασίες - τα πολιτικά γεγονότα,
που θα ακολουθούσαν μετά τις εκλο
γές της 18ης Οκτωβρίου 1981. Πέρα
σε ένας χρόνος. Και πριν λίγες μέρες
ξαναβρεθήκαμε στις κάλπες για την
εκλογή των Δημάρχων και των Κοι
νοταρχών. Τα αποτελέσματα των
εκλογών μου έδωσαν την ευκαιρία να
ξαναγυρισω στα περσινά άρθρα. Και
θεωρώ ότι μιά αναδημοσίευση του
άρθρου «τί θα γίνει με το μπαλκόνι
της πολιτικής αλλαγής» δεν είναι ειτν
τακτιή ανάγκη, Είναι μιά βαθειά ικα
νοποίηση που ο γραπτός μου αγώνας
για την αλήθεια και την δημοκρατία
στην Ελλάδα δικαιώνεται:
Σαν λαός έχουμε ένα σπάνιο
προσόν. Να ζητάμε αδιάκοπα την
αλλαγή. Στη δουλειά μας. Στη γυναί
κα μας. Στο δήμαρχό μας. Στις φιλίες
μας. Και στην κυβέρνησή μας. Κάθε
τόσο πιστεύουμε ότι κάτι μας φταίει
και βάζουμε μπρος για την αλλαγή.
Θα αλλάξουμε επάγγελμα. Λεν μας
φταίει ούτε ο μισθός. Ούτε οι συνθή
κες. Ούτε και τα καθημερινά δεδομέ
να.
Αυτόν τον καιρό έχει ενταθεί η
ιγωνία, το πάθος ναι η προσδοκία
της πολιτικής αλλαγής. Και δεν ανσφέρομαι σε κοινωνικές ή επαγγελμα
τικές ομάδες που οι διεθνείς συγκυ
ρίες ή και οι λανθασμένες κυβερνητι
κές ενέργειες από φτωχές τις κατέ
στησαν φτωχότερες. Μιλάω για την
περίφημη αστική τάξη. Γι .αυτούς
που φωνάζουν και διαμαρτύρονται
αδιάκοπα ενώ από την άλλη πλευρά
η ζωή τους χαρακτηρίζεται από
καλοπέραση και από όλες τις απο
λαύσεις της σύγχρονης καταναλωτι
κής κοινωνίας.
Και για να μην κρυβόμαστε.
Αυτοί που περνάνε τηζωή τους μιά
χαρά και δυό ευαγγέλια δεν είναι ού
τε οι πλούσιοι ούτε οι φτωχοί στην
Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άλλοι. Εμείς
οι πολλοί. Εμείς που κρυβόμαστε κά
τω από το αμαρτωλό προσωπείο της
αστικής τάξης. Ας πάρουμε λοιπόν,
τα πράγματα με τησειρά: δεν είναι
ψέμματα ότι υπάρχουν άτομα που
ασκούν δύο ή και τρία επαγγέλματα.
Το πρωΓ στ κάποια δημόσια θέση και
το απόγευμά ασφαλιστής, προποτζής,
λαχειοπώλης, ή και μεσίτης. Και η
δικαιολογία πρόχειρη: μα δεν τα βγά
ζουμε πέρα, η ζωή έγινε πολύ ακριβή.
Σωστό. Αλλά το κακό δεν είναι μόνο
το δεύτερο ή το τρίτο επάγγελμα. Το
κακό είναι ότι το νόστος της ζωής
που πηγαίνει αδιάκοπα στα ύψη οφεί
λεται. εκτός απο τις διεθνείς οικονο
μικές επιπτώσεις και στη δική μας
αδηφάγο διάθεση και λιγουριά. Μιά
φοράζούμε βρε αδελφέ. Να μην έχω
δεό«ρο αυτοκίνητο· Ν<* ιιην πηγαί
νω.δύφ φορές την εβδομ ϋ* στο θέα
τρο: Νιι μην τρώμε κττθί βράδυ σΛς
ταβέρνες φιλέτο. Ούτε και η τελευ
ταία κακή συνήθεια να συχνάζουμε
στα μπουζούκια ή κατά την ευγενέστιση ελληνική έκφραση στα σκυλά

δικα. Φταίμε που ζαύμε στην Αθήνα
Σ' αυτή την κτηνώδη και απάνθρωπη
πόλη που η μάννα χάνει το παιόί και
το παιδί τη μάννα. Ό λα κι όλα ιέμαστε δέκα εκατομμύρια ψυχές και τιτ
τέσσερα ζούμε και αναπνέουμε του
«έξοχο» αέρα της πεντακάθαρης Αθή
νας.
Πριν λίγα χρόνια, από τις ίδιες
στήλες είχα αρχίσει μιά συστηματική
προσπάθεια για την παρουσίαση και
την καταδίκη της νέας μορφής ζωής
που διαμορφωνόταν στα μεγάλα
αστικά κέντρα και αδικώτερα στην
Αθήνα. Φυσικά κανένας προφήτης
όεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον τό
πο του. Και περισσότερο μάλιστα
όταν θίγονται από ης βολές του πολ
λά σημεία που άπτονται της πιό άνε-

της και πιό ανέφελης προσωπικής
μας ζωής. Μετά το 196ά διαφαινόταν
στον παγκόσμιο χώρο ότι στις περισ
σότερες χώρες που είχαν τα πρωτεία
στην τεχνολογία και στην επιστήμη
φυσούσε μιά νέα μορφή διοικήσκως
των κοινών. Αυτό όμως έγινε οταδια
κά. υπεύθυνα και από συνειδητούς
πολίτες. Έγινε σε χώρες που η καθη
μερινή ζωή και ο καθημερινός τρό
πος συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά έχει φανταστικές διαφορές και
απόστασης uno την 6ική μιις Ζήτη
σαν την αλλαγή. Αλλά πριν ποχωρήσουν σ' αυτήν ουνέβησπν το εξής:
- Σταδιακή εξελιξη προς το σημάο
της αλλαγής.
Συνέχεια στην 3η
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OF NORTH
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
13 και 14 Δεκεμβρίου
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Ο Μανώλης
Μητσιάς
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ΣΕΛΙΔΑ 2jj

Η συνθετική οπτική ίνα
στις τηλεπικοινωνίες

1 2 34 5 6 7 p *

*■>
r*· β ο **
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Αυτός μελλοποίησε τον Εθνικό
μας Ύμνο.
2. Το παληά αρχικά της σημερινής
στρατονομίας μας — Λέξη που
πολυχρησιμοποιείται στα συνθή
ματα τσο ΓΙΑ ΣΟΚ
3. Αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα —
Βεβαιωτικό της αρχαίας γλώσσας
μας.
4. Αιιτός στερείται
νοημοσύνης
(καθ.) - Προσωπική αντωνυμία.
5. Αρχικά μιας συγκοινωνίας μας
Μ άλλη λέξη το νερό της πηγής.

6. Σωματικό κύρτωμα στην καθα
ρεύουσα - Ένας αρχαίος θεός.
7. Τις περισσότερες φορές..αυτή εί
ναι ευχάριστη.
8 Στη γενική ένα τραπουλόχαρτο —
Ξενική άρνηση.
9. Κύριος των φακέλλων — Αρχαίος
αγιολογικός σύνδεσμος.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Σ'αυτήν κατοικούν πολλοί μετα
νάστες μας.
2. Σύγχρονη προσωπικότητα του
συνδικαλισμού (αντΐστρ,)
3 Αυτή πολυεπιμελήθηκε -/τα την
πτήση του Κολούμπια - Μέρος
του αυτοκινήτου (αντΐστρ.)
4. Ένα ... άφωνο μέσο συγκοινωνίας
- Είναι και ο Αχιλλέας Ναούσης.
στην καθαρεύουσα (αντΐστρ.)
5. Αφρικανών φύλαρχος.
6. Αρχαίων Ελλήνων οικογένεια.
7. Η κυρα ... της δεν ζει πια - Μια
γη ... όωρική
8. Προηγείται της σποράς — Δείχνει.
9. Αρχικά συγκοινωνιών μας που
πρόσφατα απεργούσαν (αντΐστρ.)
— Μάρκα από τστγάοα

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: / ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ 2. ΕΑΝ - ΑΛΑΛΟΣ 3. ΩΤΑ - ΤΑΦΗ 4.
ΡΑΤΣΑ - ΥΦ ί. ΓΡΙ - Σ Μ 1Τ 6. ΙΑΜ ΑΤΙΚΑ 7. ΗΘΗ ΑΚΡΗ 8. ΝΟΣΗΜΑ - ΙΟΣ 9. Ο ΣΙΝ ΑΚ ΥΛΤ 10. ΙΚΣΑ ΛΒΛΛΚ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 2. ΚΑΤΑΡΑ - Ο.Σ.Κ. 3. ΑΝΑ ΤΙΜ Η Σ ΙΣ 4.
ΑΘΗΝΑ 5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6. ΑΛΑ - ΜΙ - ΑΚΑ 7. ΡΑΦΤΙΚΑ
- γΒ 8. ΙΛ Η - ΤΑ ΚΙΛΑ 9. NO - ΡΟΓΑ 10. ΣΕΦΕΡΗΣ.

0 6 5 3 ©
ΠΕΜΠΤΗ, 11
6.45 ΤΑΧΥΔΑΧΤΥΛΟΥΡΓΟΣ
6 00 ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
6.05 Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ
ΜΟΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑ*
6.55 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
7.15 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΕΛΑΟ
7.40 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝ
ΤΑ

8.15 ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11.00
11.16
1!.20
4.00
4.30
4.50
5.16

Π έ μ π τ η 11 Νοεμβρω“ ^

«ΛΑΟΣ»

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ φΥΤΟΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα
συλλογή
καρτών
και δώρων
της UNICEF
Η UNICEF, ο Οργανισμός των ·
Ηνωμένων Εθνών για την προστασίο
του Ποιδιοέ. έχει εκδόσει πρόσφατα
τη vea της διεθνή συλλογή 1982 με
κάρτες, όώρα χορτια αλληλογραφίας
και παιχνίδια
Οι κάρτμς και ιο όωρα UNICEF
πωλσύνται παγκόσμια με σκοπό να
βοηθηθαύν ta πιό στερημένα παιδια
σε 111 αναπτυσσόμενες χώρες.
Τα προϊόν ιης πώλησης επιτρέπει
στη UNICEF να παρέχει βασικές
ιατρικές φροντίόες και άλλες σημαν
τικές κοινωνικές υπηρεσίες ota παι
διά αυτό και στις οικογένειες τους.
Άνθρωπο· κάθε ηλικίας, και κάθε
τόπου και έθνους που αγοράζουν
κάρτες και δώρα UNICEF, παίζουν
ουσιώδη και αποφασιστικό ρόλο για
την υλοποίηση των ζωτικών αυτών
προγραμμάτων σε περισσότερες από
130 χώρες.
Τα είδη της UNICEF διατίθενται
σε όλη την Ελλάδα, από την ελληνι
κή επιτροπή συνεργασίας με την
UNICEF, οδός Ξενίας I Αθήνα τηλ
77.84.223 και 77.78 268. Τηλεφωνεί
στε να σας στείλυυν το φυλλάδιο με
τα είδη της UNICEF.

Μιά συνθετική οπτική iva μήκους
204 χιλιομέτρων, η μακρύτερη στον
κόσμο για την ώρα, άρχισε ήδη να
εξυπηρετεί τις τηλεφωνικές κλήσεις
στην πιό φορτωμένη τηλεπικοινωνια
κή γραμμή της Βρετανίας, ανάμεσα
στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της, το
Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ. Οι συν
θετικές οπτικές ίνες είναι κλώνοι από
γυαλί λεπτό σαν τρίχα, προορισμένοι
να μεταφέρουν μηνύματα και πληρο
φορίες με τη μορφή φωτεινών κυμά
των. Κάθε κλώνος μπορεί ταυτόχρο-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν την κ. Έλλη Κυρτικτσή
για τη δωρεά των 5.000 δραχμών,
αντί εξαμήνου εις μνήμην του συζύ
γου της Γεωργίου Κυτιρκτσή.
Εκ του Γηροκομείου

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΗΩΝ

Η ετήσια
συνεστίαση
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 1982
στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας θα
γίνει η ετήσια χορευτική συνεστίαση
της Ένωσης.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε
μαζί την μεγάλη χρονιά του Παγκό
σμιου Προσκοπισμού και της Ένω
σής μας (10 χρόνια).

ΠΕΜΠΤΗ, 11

Στείλτε
γιου νισ ευ χές
μέ κάρτες .

nuriïcef

ΙΔΡΥΘΗΚΕ
ΕΚΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΑΡΙΑ
Η ιδέα για την ίδρυση Ποντιακού
Εκπολιτιστικού Συλλόγου στο χωριό
Κουμαριά του νομού μας, έγινε πιε
πραγματικότητα. Μια ομάδα από
νέους και νέες του χωριού αυτού
ίδρυσε αυτό τα Σύλλογο με μόνο και
βασικό σκοπό την ανάπτυξη της
Πολιτιστικής Κινήσεως στο χωριό
τους.
Όπως τονίζει, σε ανακοίνωσή της
η προσωρινή διοικούσα Επιτροπή, τ
κίνηση αυτή έγινε, για να γίνει ενω
μένη και συλλογική προβολή τοι
χωριού για κάθε πολιτιστικό τομέα.
Την προσπάθεια όμως αυτή, για να
γιγαντώσει, θα πρέπει να την ενισχύ
σουν ηθικά και πρό πάντων οικονομι
κά νέοι και νέες που κατάγονται από
την Κουμαριά. Πρέπει να πυκνώσουν
τις τάξεις του εκπολιτιστικού συλλό
γου για να πάψει πλέον το χωριό
τους νάνοι απλός %ατής, σε ανάλο
γες κινήσεις πνευματικής δημιουρ
γίας άλλων χωριών του νομού μας.
Κ.Χ.Δ.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/1982 ότι:
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΖΑΣ του
Αθανασίου και της Κατίνας το γένος
Ζαμπάκα που γεννήθηκε στην Φυτειά
Ημαθίας και κατοικεί στην Βέροια
επαγγέλματος Ασφαλιστής και η
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του
Κυριάκου και της Αποστολίας το γέ
νος Τερζή που γεννήθηκε στην Αλε
ξανδρούπολη και κατοικεί στην
Μικρή Δοξιπάρα Ορεσπάδος Έβρου
επαγγέλματος οικιακά πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Βέροιας.

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

ΒΕΡΟΙΑ

■ΒΡΕΦ Ο Κ Ο Μ Ω Ν
• ΝΗΠΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν
•KOtN ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΗΛ 225740-273211
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Ελληνική 'Ε-ππροτιή γιά τήν

Er νιας 1 ΆΟήνο fell
τηλ 77Ä4223 & ?7β320β

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Βενζινάδικα 1
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αθανασιάδης Χρήστος
Σταδίου 13 τηλ. 22589
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βενιζέλου 187 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

Σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου
διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μουρτζίλα Βασιλική
τηλ. 27355

ΕΛΕΥΘΕΡΩ Ν

iW ÿ

Ο Λαχειοπώλης Ηλιάδης Τριαντάφυλλος έχασε λαχεία επί της οδού
4 Εληάς κρατικά αξίας 10.000 δρα
χμών.
Ο ευράιν παρακαλείται να τα
παραδώσει στον ίδιο ή να του πάρει
τηλέφωνο στο 26317. Διεύθυνση
κατοικίας Ανοίξεως 35.

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ-Β ΑΠΤΙΣΕΩΝ

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩΝ

i

ΧΑΘΗΚΑΝ
ΛΑΧΕΙΑ

Για να θυμάστε τις
ομορφότερες στιγμές
της ζωής σας

εργαστήρι

i

του έτους η βρετανική Τέλεκομ
πραγματοποίησε τη μακρύτερη στον
κόσμο μη ενισχυόμενη μετάδοση με
συνθετική οπτική ίνα, που κάλυψε
102 χιλιόμετρα. Οι συνθετικές οπτι
κές ίνες πιάνουν πολύ λιγότερο χώρο
από τα χαλύβδινα σύρματα, και έτσι
περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις
μπορούν να μεταδοθούν από το ίδιο
καλώδιο. Επί πλέον δε είναι πολύ
φθηνές αφού κατασκευάζονται από
μιά πρώτη ύλη που υπάρχει σε αφθο
νία: την άμμο.

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ. Συμβούλιο

5.00 ΑΝΘΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
6.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7.00 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟ
ΤΩΝ ΜΑΣ
7.30 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
8.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑ·
ΚΙΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

να να μεταδίδει 2 χιλιάδες τηλεφωνή
ματα μπορούν να περάσουν μέσα από
την τρύπα βελόνας. Τα μηνύματα
μεταφέρονται σαν ψηφιακά φωτεινό
κύματα και συνεπώς περισσότερες
πληροφορίες, καθώς και στοιχεία
προορισμένα για ηλεκτρονικούς υπο
λογιστές μπορούν να μεταδοθούν
ταχύτερα και με καλύτερη λήψη.
Οι συνθετικές οπτικές ίνες δεν
επηρεάζονται από ηλεκτρικές παρεμ
βολές ενώ με τη χρήση τους εξουδε
τερώνονται οι ενοχλήσεις από εξωτε
ρικούς θορύβους και από το μπέρδε
μα ταιν τηλεφωνημάτων. Με τα συνη
θισμένα χάλκινα σύρματα τα σήμετα
πρέπει να ενισχύονται κάθε 2 χιλιό
μετρα. Στη συνθετική οπτική ίνα
Λονδίνου - Μπέρμιγχαμ οι ενισχυτές
που απαιτούν συντήρηση είναι τοπο
θετημένοι κάθε ΙΟ χιλιόμ. Στις αρχές

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτονς
26.920
Π λ Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ, Καρατάσιου
22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραϊτη
23.350

ΛΑ ΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης-OFFSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων-Οργανισμών
Ε.Γ.Σ.-Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονταυ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
ΓVTUCT·ΟΚΟΤΛστην ntXaroa της άτι: λόγ» της χκμαρινης ηριόδο
c« βπβοτημο λα ανη ανοικτό uno τις 10 τα κρκκ σορβεροντας:

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπηοκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

ZU33
22J65
125
25.74*
24.444
Z2-ÎJ3
26.444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβαστικη
Νοσοκομείο
Δ.ΕΗ. (βλσβας)
Ο.Σ.Ε (σταθμάς)

2ΣΙ**
21.206
2Σ3Ι4
41.353

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Πυροοβίστική
23.611
Δ.Ε.Η. (βλαβκς)
23.364
LK.A. («pon. βοή·αΜς)
23.376
Αμεση Αροση
100
Ο.Τ.Ε (βλαβκς)
121
Πυροσβίστικη
1**

STUDIO

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
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Δ ΙΔ Α Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι
Β Ρ Ε Φ Ο Κ Ο Μ ΙΑ
ΒΡΕΜΗ (ΙΝΠ)
Στην τάξη του σχολείου επικρατεί
μεγάλη κίνηση. Δυο μαθητές στέ
κουν στην έδρα του δασκάλου και
φασκιώνουν με εξαιρετική προσοχή
και όπως φαίνεται με μεγάλη επιτηδειότητα, μια κούκλα. Που και που οι
συμμαθητές τους τους διορθώνουν με
δυνατές φωνές. Στην 10η τάξη ενός
σχολείου της Βρέμης (Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας) διδάσκε
ται βρεφοκομία για μελλοντικές
μητέρες και μελλοντικούς πατέρες.
Τα τελευταία χρόνια γύρω στους χίλιους μαθητές πήραν μέρος σε τέτοια
μαθήματα. Στην ύλη των μαθημάτων,
που διαρκούν έξη ώρες, περιλαμβά
νονται η κύηση και ο τοκετός, ο νό
μος προστασίας της μητέρας, ο εμβο
λιασμός των μικρών παιδιών, η βρε
φοκομία στη θεωρία και στην πράξη
και ο τρόπος διαχειρίσεων με περιορι
σμένα οικονομικά μέσα. Στο τέλος
προβάλλονται κινηματογραφικές ται
νίες όπα>ς «οι πρώτες μέρες της ζωής·
και *Το αποφασιστικό πρώτο έτος».
Σκοπός της παραπάνω εκπαιδεύσεων
δηλώνει η κυρία Δρ. Ράίνγκαρντ
Κρούζεμανν της Υγειονομικής Υπη
ρεσίας είναι, «να εξοικειωθούν οι
μαθητές και οι μαθήτριες με τη βρε

φοκομία, για νο ε' ελ?ει Ε μ 
πρόθεσμα. κάποια προοδοςο™*^
πρόνοιας κατά την κύησΊ κ
νως μείωση της θν-ησιμστηπ
βρεφών». Για τους
από τους νεαρούς αυτούς ή
κή και πρακτική ύλη της νΐ“-' β
μίας είναι εντελώς ύγνώση1
ν(
!δετής Ούλη βρίσκει
μαθαίνει αυτά τα πράΤά® ‘'.¡¡ύ
17ετής Τόμας φ α σ κ ιώ ν ε ι^ . 9
ρει την κούκλα, εκφραςα 7#
την υποψία ότι σκοπός Τ£Τ01, »«ψμ
μάτων είναι »να κάνουν οι
πάλι περισσότερα ™ιδ'“’ν
μαθητής αποτραβήχτηκε °
-¡Λ
ταία σειρά των θρανίων Υ1®” ?^ Λ
δεν θέλει να αποκτήσει
^
ετέρου δε θεωρεί τη I ►
*^
•γυναικεία δουλειά». ®111 -¿γη
ωστόσο που πολύ σπάνια γ* . ^
ο. σημερινοί νέου Η δ ® * * * ,
εκπαιδεύσεως Ευα Λεμο%· ,ο(παρ' όλα αυτό ευχαριστημεζλ^.
τως ή άλλως μόνο μικρή
μαστέ σε θέση να "Ρ
Ό ταν όμως έλθει ο καΦ<Η ^
μητέρες και νέοι πατερες
^
σουν να επωφεληθούν^ Κ“1
^
ταλλευθούν όσα διδαχθΊ*0
μαθήματα αυτό*.

Δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις
Άνα κοινώσεΐζ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου
Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων περιο
χής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό δι" ενσφραγίστων προσ
φορών δια συμπληρώσεως τιμολο
γίου εκ μέρους του μειοδότου δια την
προμήθεια
πλαστικών σωλήνων
(Ρ \Ό ) υδρεύσεως του Συνδέσμου
Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και
Κοινοτήτων περιοχής.
Ο πρ/σμός της δαπάνης των
δημοπρατουμένων προμηθειών ανέρ
χεται εις το ποσόν των είκοσι εκατομ
μυρίων (20.000.000) δραχμών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την 26η του μηνάς Νοεμβρίου του
έτους 1982 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10-11 π.μ. εις το Δημοτικό Μέ
γαρο Αλεξανδρείας ενώπιον της εκτε
λεστικής επιτροπής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση του έργου διέπονται από
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί
εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σεως.
Γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι
προμηθευταί του δημοπρατουμένου
αντικειμένου, παρέχοντας εχέγγυο

αρτίας εκτελέσεως κατά ? ίο #
αριθμ. 17 παρ. 2 του Π-Λ. Εγγύησις συμμέτοχης * ,ί
εκατομμύριο ( 1 .000.00( 11 . , (
τιο Ταμείου Παρακυτα
Δανείων ή εις εγγυητική ^ ψ.
ανεγνωρισμένης ΤραπεςΠ^
Γ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Των στοιχείων της V _ ¿ι0ι·πΓ''
των όρων της ?ά:πτομεροιΑ ^ έ
ξεως δύνανται οι ενδιαΊ Ρ ¡¡/ρ
?αιμ{ίάνουν γνώσιν ανα * ^
σιμόν ημέραν και ώραν ε γ
φεία του Δήμου Α λέξανδρο«·^,
τα γραφεία της ΤΥΛΚ
.Αλεξάνδρεια 9 /Ι« /19®
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Δ. Παπαποστολο«

Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ*
α ιρ ν ιρ ρ γ ε

ΣΓΟ Ε.Σ.Ο.Κ.

Γνωστοποιείται ότι η.δι'^
για την ανάδειξη αναδοχο
,
σεως του έργου *Ε,τ^ °Κ^ 0τ.
σμάτων. μονώσεως 3ου
-ο;!;
λείου Αλεξάνδρειας» θ°
Νοεμβρίου όπως εκ « ^
αναγράφηκε στις ΙΟ -'1' 1 '
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ηθ®61
Γ. ΓΚΑΒΑΝΑ*
Πολ. Μηχ. μ« 4 ^

VIDEO HUB ΒΕΡΟΙΑΣ
^

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Ε κ π α Λ ευ θείς σ τ η ν Ε λληνικά Τ ηλεόροο^
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 - ΤΗΛ. 28.077 - BEP0 '

Πλεκτά ΚΑΝΝΙ^
και τα εσώρουχά
Σταυρόπουλου
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
στο κατ/μα ΤΑ ΓΕΜΕΛΕ1
ΑΝΘΟΥΛΑΣΤΣΟΛΑΚΟ'
Ιπποκράτους 19 Βέροια

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚίΜ*
Νυχτικά - Ρόμπες · ΙΤυτζάμες

[ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 31 ΤΗΛ. 62777 ΒΕΡ01ΑΒ(Π ΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗ ΜΕΣ)
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ΤΗ ΛΕΟΠΤΙΚΕΣ Λ ΗΨ ΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΑ VIDEO

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροαβατηκη
Νοοοκομβο
ΑΕ.Η. (βλαβ«ς)
Υβφ«υση
Ο,Σ,Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

ΜΑΘΗΤΕΣ
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«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ ir,

Αγρότες,
προσοχή !

ΕΧΑΣΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ œΜΕΣΑ’S
.'ï.ïS
E?
ΣΤΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟ
’ Υστερα από μίιι πάρα πολύ καλή
εμφάνιση η ομάδα μπάσκετ της Γ.Ε.
Βέροιας νίκησε μέσα στα Γιαννιτσά
τον τοπικό Μ. Αλέξανδρο με σκορ
43-42.

Η διαιτησία του στέρησε την νίκη
άσχετος διαιτητής, από
Βόλο, υ Κ οντοστάθης. με τα
ΰΛπρόσαλλα σφυρίγματα του.
ί,ΤεΡησε τον Φ ίλιππο από μιά
Μεγαγ.η νίκττγ.
^

Η ΘΥΕΛΛΑ
ΣΤΕΝΗΜ ΑΧΟΥ
ΕΚΑΝΕ
Τ Ο Ξ Ε Κ ΙΝ Η Μ Α

Ετσι ο έμπειρος. Έ σ π ερος,
θεϊαλλευόμενος την φιλική
'•‘^ιτηοίο, πήρε στα τελευταία 5
μιά μεγάλη νίκη, δώρο.
Φίλιππος στον αγώνα της
υρι«κής, έπιασε ένα από τα
λυτί'.ριϊ του παιγνίδια.
Καθήλωσε τον α ντίπαλό του
1πΡυηγήΘηκε σε όλο το παιγνί1 μιά διαφορά 3 έως 7 π ό ν
των,
Ήταν στιγμές π ου νόμιζες.
1 Π ομάδα που διεκδικεί την
, υώ° στην Α' Εθνική δεν ήταν ο
“ ?*·Ρ0ζ· αλλά ο Φ ίλιππος.
Ε»ΚΡ^τοζ παίκτης του Φ ιλίππου.
■' και του αγώ να, ο νεαρός
ρλατσιώτης.
\ ϊ η , ^ Κην.,: Τ0 καλύτερο παιγνίδι
> «πο τότε που παίζει στην
Β ρ ομάδα.
Ρν«τός, μ αχητής, πείσματά
ϋτη'ι, ^ ρή,σε πολλές χαμένες
Μ«αλλιι:,;ς και πέτυχε ωραία και
®<ητολα Καλάθια. Ε ίχε την ατυϊω να
τραυματισθεί, π ρ ος το τέ‘F» Λ°υ α7ώνα στον αντίχειρα.
Σ™ Ρήξη συνδέσμω ν.
*ιολύ καλοί επίσης Kat οι δύο
Ζηκας. Π οταμόπουλος, πή.·
πολλά αμυντικά
«ρημ„; ° υντ" * ιδίως ο δεύτερος - και
*ον πολύτιμα καλάθια,
ΐη .
και ο Γεωργιάδης, πέιη,^
καλάθια, είχε όμως
τρία άστοχα σουτ, σε κρίσιμο

ΣΧΟΛΗ

Ο Φ ίλιππος Βέροιας που τόσο άτυχος σ τά θηκε στην Δράμα στον πρώτο
αγώνα του πρω ταθλήματος Β Εθνικής, όπου έχασε μ ε ένα κα λά θι δια
φορά στην παράταση, ενώ την Κ υριακή στον δεύτερο αγώνα του έχασε
κα ι από τον έμπειρο Έ σπερο, χά ρ ις στην διαιττ/σία 56-54,
σημείο,
Δ υνατός ο Χ ριστοφορίδης.
φορτώθηκε όμω ς γρήγορα με 4
φάουλ,
Μ αχητής - αν και α προπόνη
τος - ο Κ αϊσίδης Α γγ., ενώ ο
αδελφός του Γ ιώ ργος δεν απέδω
σε τα αναμενόμενα.
Α πό τον Έ σπερο καλύτεροι
οι Τ σίτσας, Κ ουκουλεκίδης Ε.
και Π λίτσης, στο τελευταίο
δλεπτο. Έ δω σε κυριολεκτικά την
νίκη στην ομάδα του.
Για την διαιτησία του Κοντοστάθη. τα είπαμε παραπάνω . Ο κ.
Μ πίντας, στο πρώτο αδίκησε τον

Φ ίλιππο, ενιό στο δεύτερο ημί
χρονο ήταν καλός.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Κ αϊσίδης Αγγ.
4, Κ αϊσίδης Γ. 4. Μ πλατσιώτης
14, Γεωργιάδης 8, Χριστοφορίδης 7. Ζ ήκας 9, Π οταμόπουλος 8,
Κ αναβός. Γουτόπουλος, Α θανα
σίου.
ΕΣΠΕΡΟΣ: Κ ουκουλεκίδης
Σ. 4, Α μπατζάς I, Στάντζος 5,
Π ιλάτος 4, Τσίτσας 19, Ζέγας,
Ο ργανοπαίκτης 2, Κ ουκουλεκί
δη ς Ε. 11, Π λίτσης 10, Σακελλαρίου.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Κ.Μ.

δ ια ιτ η τ ώ ν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

''»oio’L 5n‘vouPT‘a σχο\τ\. στην
τ|α “ διδάξουν καθηγητές διαιτηΙΓΙ Βέροια και την Αθήνα,
νίη. uvΛα φοιτήσουν όσοι νέοι και
s
να προσφέρουν τις
«06,
,0«í μέσα στους αγωνισπ
Α*α">Ρϋ'Χ'
ΙΟη. ‘δμίτητες προϋποθέσεις για
ί ) ΪΙ^ήΦ ίους διαιτητές είναι:
θ) Νι° Κ’ναι ατ,όφοιτοι Γυμνασίου
ίΐι,. ‘ α έχουν συμπληρώσει το 18ο
γ) Λ ήλικίας τους και
Vü , 0 ^νος του αναστήματος τους
Λ ·ερβαίνε, το ι,65 μ.
^ θ ο ο ς υποφηφίων θα γίνονται
ΊοΡημερινά, nc εργάσιρες
(Σι) <1τ<ι ΥΡβφεία του Συνδέσμου
χ)Η '"',ού 2 τηλ. 22200 Βέροια) μέ(Ηι
20 Νοεμβρίου 1982. ημέν6ι υ '* Ίρχίοουν τα μαθήματα της
"ΧΟλής.
Για τη Λιοίκηση

,<n‘ Συνδέσμου Ημαθίας
*Αμ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Το Δ.Σ. της ποδοσφαιρικής ομάδος Θύελλας Στενημάχου, με πρωτο
βουλία του προέδρου της κ. Μιχάλη
Σακαλή και προκειμένου να δώσει
περισσότερες γνώσεις γύρω από την
διαιτησία στους παίκτες και φιλά
Ολους της, ζήτησε από τον σύνδεσμο
διαιτητών να γίνει αυτό το σεμινάριο
διαιτησίας.
Πράγματι ο σύνδεσμος ανταποκρίΟηκε στην πρόσκληση αυτή και
στην συγκέντρωση που έγινε την
Κυριακή 7-11 το πρωί προς τον σκο
πό αυτό, παρευρέθηκαν και μίλησαν
γύρω από θέματα κανονισμού πεδιάς,
ο πρόεδρος και καθηγητής διαιτησίας
κ. Παπαδόπουλος. ο γενικός γραμματέας του συνδέσμου κ. Μπρούγκας,
καθώς και ο διαιτητής Α' Εθνικής κ.
Τσιλογιάννης,
Συγχαρητήρια λοιπόν και στην ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ
Θύελλα Στενημάχου γι αυτήν της
ΤΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
την πρωτοβουλία, καθώς και στον
σύνδεσμο διαιτητών για την ανταπό
Στην εισαγωγή μας της 7ης αγωνι
κρισή του. Καλό 0« είναι ο σύνδε στικής ημέρας του πρωταθλήματος
σμος να κάνει τέτοια σεμινάρια όχι Α' κατηγορίας της ΕΠΣΚΜ και uvaμόνον με πρόσκληση των σωματείων φερόμενοι στον αγώνα ΑΡΗ Π. Σκυ
αλλά και από δική τον πρωτοβουλία. λήσιου ΑΤΛΑ Ζερβοχωρίου χαρα
Και νομίζουμε ότι αυτό θα γίνει.
κτηρίσαμε αυτόν επεισοδιακό, πράγ
μα που ενόχλησε άγνωστο γιατί τον
Β. Γ.
αναγνώστη μας κ. I. Γαϊτανίδη ο
οποίος μας έστειλε την ποιο κάτω
επιστολή.

Β' Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
6η Μ Ε Ρ Α
α ό μ ιλ ο ς
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ααζοχώρι-Αγγελοχώρι
Γιαννακοχώρι-Π. Ζερβοχώρι
Λευκάδια-Μονόσπιτα
Βαρβάρες-Χαρίεσσα
Αρχάγγελος-Νεόκαστρο

4iq, |” 171 Διοίκηση ιου Συνδέσμου
ΗΜ4? ' ων Ποδοσφαίρου Νομού
6η
(έδρα Βέροια) ανακοινώθηκε
τηιών "^'ΤονρΥήσα νέα σχολή διαι
Το πρωτοπόρο Α γγελοχώ ρι που την Κ υριακή νίκησε εκ τό ς έδρας το
Α αζοχώ ρι μ ε 3-ί.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ 1
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ:
(Αντ/τής
Ανθόπουλος Γιώργος)
Η μπάλλα τιμωρεί. Άδικη πέρα
για πέρα ισοπαλία παρεχώρησε το
Γιαννακοχώρι στην Δόξα Ζερβοχωρίου και για να γίνουμε πιό σαφείς.
Ό ταν από το δεύτερο λεπτό επιτυγ
χάνεις τέρμα, όταν σου έρχονται
κραυγαλέες ευκαιρίες για γκολ, όπως
του Παπαδόπουλου στο 8' όταν μό
νος του από την μικρή περιοχή σού
ταρε αλλά η μπάλλα πήγε από την
εξωτερική πλευρά των διχτυών,
Ό ταν ο Παπαδόπουλος και πάλι σε
μιά ατομική επέλαση στο 20' πλάσα
ρε άστοχα έξω. Ό ταν ο Μωϋσιάδης

Contessa
CO ctaff s

στο 38' από 5 μέτρα αντί να σουτάρει
και να πετΰχει το δεύτερο γκολ και
να σιγουρέψει την νίκη δεν το κάνει
και χάνεται στο μισό γήπεδο για 70
λεπτά τότε δέχεται την ισοφάριση
από ένα γελοίο πέναλτυ και κινδυ
νεύει vu χάσει όταν στο 85' ο Ανθό
πουλος σαν από μηχανής θεός απέκρουσε πάνω στη γραμμή.
Τρομερό σουτ του Μώκρη. Επα
νερχόμαστε στη φάση του πέναλτυ
και λέμε πως παίκτες με την πείρα
που διαθέτουν δεν δικαιολογούνται
να χάνουν. Αφού ο διαιτητής δεν
σφυρίζει τίποτα δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλλα με τα χέρια. Αυτό
έκανε και ο Τράϊος. Πήρε την μπάλλα
από την αγκαλιά του τερματοφύλακα
που ήταν πεσμένος κάτω σφαδάζον
τας uno τους πόνους και ο διαιτητής
χωρίς χρονοτριβή έδωσε πέναλτυ.
Άσχετα αν πιό μπροστά μπορούσε
να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Μωϋσιάδη. Αυτά σαν κριτική.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΝΑΛΤΥ
- 2' Ο Μωϋσιάδης με μακρυνό σουτ
ανοίγει το σκορ για το Γιαννακοχώρι
10.
- 70' Πάγωσε το γήπεδο ο Τράϊος
παρεχο'ιρησε το ανόητο πέναλτυ. Την
εκτέλεση ανέλαβε ο Μώκρης ισοφα
ρίζοντας τον αγώνα.
Διακριθέντες από το Γιαννακο
χώρι οι Κελεσίδης, Παρχαρίδης Π·.
Μωϋσιάδης Γ. μέχρι τον τραυματι
σμό του και από την Δόξα οι Μώ
κρης και Σαράντης.
Η διαιτησία του κ. Ιωσηφίδη
πλην της περιπτώοεως του πέναλτυ
στάθηκε καλά.

Στο πρώτο ημίχρονο οι νεαροί
παίκτες της Γ.Ε.Β, έπαιξαν με δύνα
μη και αποφασιστικότητα και κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με
26 15 στην επανάλειψή όμως ανέκο
ψαν τις προσπάθειες του με αποτέλε
σμα στο διάστημα αυτό οι γηπεδούχοι να επιβάλουν τον δικό τους
ρυθμό και να κινδυνέψουν να χάσουν
τον αγώνα τον οποίο κέρδισαν τελικά
με μισό καλαθι διαφορά, χάρις
κυρίως στις φιλότιμες προσπάθειες
του Γ. Παπαγάλου, ο οποίος θα πρέ
πει να αποτελέσει παράδειγμα προς
μίμιση, στους νεαρούς παίκτες της
ομάδος, που επιβάλεται να αναλογιστούν τις υποχρεώσεις τους προς τον
σύλλογο και την διοίκηση, η οποία
τους παρέχει τα πάντα και να γίνουν
πιό συνεπείς τόσο στις προπονήσεις,
όσο και τους αγώνες.
Άριστη η διαιτησία των κ.κ. Πόδα και Ταρσινού.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Γ.Ε.Β.
Παπαγάλος,
Σπινθηρόπουλος,
Κοκαλιάρης, Γενεκετζίδης, Μπενάκης, Βασόγλου, Μουρατιδης, Καραφώλας, Κουκίδης, Τροχόπουλος.

J-3
11
3-2
0-0
2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγγελοχώρι
Χαρίεσσα
Π. Ζερβοχώρι
Mnvörmttß
Αρχάγγελο?
Λευκάδια
Βαρβάρες
Γιαννακοχώρι
Ααζοχώρι
Νεόκαστρο__
β’ όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καψοχώρι- Αραχος
Λουτρός-Νησέλι
Σταυρός-Καμποχώρι
Κουλούρα-Μ. Αλέξ/δρος Α λ
Παλατίτσια-Καλλιθέα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
Λουτρός
Πολατίτσια
Κουλούρα
Καψοχώρι
Σταυρός
Καμποχώρι
Άραχος
Καλλιθέα
Νησέλι

3-1
Î-0
2-0
2-0
2-0
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6
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ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο βυλλης
γαλανομ ατης

4
4
2

• Κύριε Γαλανομάτη, στο φύλλο
της εφημερίδας «Λαός» την Τετάρτη
3/11/82 γράφεται πως ο αγώνας
(ποδοσφ.) του Ζερβοχωρίου με το
Σκυλίτσι στο γήπεδο της Ξεχασμέ
νης την Κυριακή 31/10/82 ήταν επει
σοδιακός από το μέρος των Φιλοξε
νούμενων (Ζερβοχωριτών).
Εξηγείστε μας: Ποιοι δημιουργούν
ια επεισόδια; Αυτοί που φεύγοντας
από το γήπεδο παίρνουν μαζί τους
ποδοσφαιριστή με σπασμένο πόδι;
Αυτοί που φεύγοντας από το γήπεδο
χρειάστηκαν πολλά λίτρα ζεστό νερό
για νο ξεπλύνουν τα μούτρα τους
από τα φτυσίματα των αντιπάλων
τους; ή μήπως αυτοί που άκουσαν
ευγενικώτατες
εκφράσεις,
όπως
«βρωμοπόντιοι»:;
Και πως εξηγείται το γεγονός,
ótuv η φιλοξενούμενη ομάδα νικάει
ιιέ»πι το 43' του α' ημιχρόνου με
σκορ 3-1 και με τη λήξη του αγώνα
αποχωρεί από το γήπεδο με ισοπαλία
3-3 και με 3 (τρεις) αποβληθέντες
ποδοσφαιριστές;
Ελπίζω νάχετε το θάρρος να το
δημοσιεύσετε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Γάϊτανίδης Γιάννης
Ά νω Ζερβοχώρι
Νάουσα
ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ
ΠΡΟΚΑΤΕΛΕΙ ΜΕΝΟΣ
κ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ;
Τον αγώνα κ. Γαϊτανίδη τον παρα
κολούθησα εγώ ο ίδιος από τον αγω
νιστικό χώρο. Από εκεί που ήμουν,
είδα να αποβάλωνται 3 ποδοσφαιρι
στές της ομάδας σας, οι δυο για επί
κίνδυνο παίξιμο και ο άλλος γιατί
γρονθοκόπησε αντίπαλό του. Τώρα
το εάν οι παίκτες της αντιπάλου ομά
δος, έφτυσαν ποδοσφαιριστές σας. ή
τους αποκάλεσαν με την λέξη που
αναφέρεται, (από τους φιλάθλους δεν
ακούστηκε η παραμικρή βρισιά), εί
ναι κάτι το κατακριτέο. Ό σο για το
σπασμένο πόδι που αναφέρεται, νομί
ζω ότι εάν πάθαινε τέτοια ζημιά ο
παίκτης σας, δεν θα μπορούσε vu
πατήσει το πόδι του. Αυτός όμως
έκανε ολόκληρο τον γύρο του γηπέ
δου, για να πάει στα αποδυτήρια.
Ό ταν λοιπόν ένας υπεύθυνος άν
θρωπος κάνει μια κριτική για ένα
αγώνα, και βλέπει να αποβάλλονται 3
παίκτες από μια ομάόα για τους λό
γους που προανάφερα (τα φτυσίματα
και οι βρισιές μέσα στον αγωνιστικό
χώρο δεν βλέπονται και δεν ακούγονται). τότε είναι ευνόητο να χαρακτη
ρίζει τον αγώνα επεισοδιακό από την
πλευρά αυτής της ομάδος.
.Β. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ: Μπαλτζής, Δημητρίου. Τόσκας, Βασιλείου. Σαράντης.
Μονόβιλας. Βόλνας, Z« νέτας, Μώ
κρης. Μπαλτζής, Βασιλείου.

Κάτι το ξεχωριστό στη Βέροια
σε Ευρωπαϊκό στύλ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15-Τηλ. 21147
Δ/ΝΣΗ: Παν. Σιώπης

για αγροτικές ενισχύσεις. Και ·» ν.ι
μπει στην ΕΟΚ η Ελλάδα · · juuu
μα, αγωνίστηκε 20 ολόκληρ χρ·
via. όταν το ΠΑΣΟΚ πτιρη-·.
ί...
τον αγροτικό κόσμο ότι η EUK
ήταν η καταστροφή των Ελλήν,·
γεωργών.
Και τώρα η anopiu. Ti ur.opnt νο κάνουμε οι γεωργοί σε ίνι: ο , , .
και σε μιά κυβέρνηση που μος r.up .·
πλάνησε. Μπορείτε να κάμετε πολλά
Είναι να μείνετε ελεύθεροι κα·. όηιτο
κρατικοί. Για να το πετύχε·;·
.
έχετε ¿vu μεγάλο όπλο. Έχετε ·,
ψήφο σας. Με ιην ψήφο σι:, στ:
ελεύθερος, στους δημοκρατικού.;
συνεταιρισμούς μπορείτε vu δώσετε.
a) Evo γερό μάθημα στην κυβέρ
νηση που σας γέλασε, β) Να ματαιώ
σετε τα σχέδια π>ς στην κομμά ιι κι
ποίηση του Γεωργικού Luvciuip’o ,
κού Κινήματος, γ) Να βάλετε φρένα
στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό
της αγροτικής οικονομίας Ó)
ματαιώσετε το πρόγραμμα της κολλ.
κτιβοποιήσεως της γεωργίας ·,;·
αποκτήσετε μιά ηνεσίιι άξια αόεσα.
τη από κομματικέςδιασίινδέσεις ου
θα διαπραγματεύεται τις λύσεις · ■
αγροτικών προβλημάτων με uioói, .
ευθύνης και να υπερασπίζεται .
συμφέροντα του αγροτικού κύσικ
με θάρρος και γενναιότητα.
Ό λ ο ι στις κάλπες. Ψήφο «ιουελκύθερους, τους αδέσμευτους Γ&·>:;
γικούς Συνεταιρισμούς.
Από το Γραφείο
Τύπου Τμήματος Αγροτιάν
της Λιοικυικτης Επιτροπής
Νέας Δημοκρατίας

ΤΟ Μ ΠΑΛΟΝΙ
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗ Σ
Συνέχεια από την 1η
— Συνειδητή παρουσία των πολιτών.
— Αυξημένο
ποιοτικό
επίπεδο
τεχνολογίας.
— Συστηματική προσπάθεια για την
αύξηση της κοινωνικής μορφώσεως.
Δεν γκρέμισαν τους θεσμούς μό
νον και μόνον γιατί έτσι το θέλησαν.
Ή γιατί έτσι τους βόλευε από πλευ
ράς χροπνου, «υιρικώνσυνθηκών,
οικογενειακών προβλημάτων. Ίσως
θάρθει κάποτε η ευλογημένη στιγμή
να καταλάβουμε στην Ελλάδα, μιά
για πάντα, ότι δεν φταίνε για άλα τιι
άσχημα και τα ανεπίτρεπτα οι κυβερ
νήσεις ή τα κοινωνικά συστήματα. Η
συμμετοχή κσι η ευθύνη του κάιε
πολίτη ξεχωριστά, είναι τεράστια και
πολύμορφη. Η ευθύνη δεν είναι μόνο
για την αλλαγή. Η ευθύνη όλων μας
είναι να δημιουργηθεί αν μπορεί η
παράλληλος της αλλαγής.
Αν δεν σεβόμαστε τους νόμους.

Αν δε υπακούομε στις αποφάσεις του
κράτους. Αν δεν εργαζόμαστε σωστά.
Αν δεν προσφέρουμε στο κοινωνικό
σύνολο. Αν δεν καταλάβουμε γιατί
ζητάμε κάθε φορά την αλλαγή τότε
κανένα σύστημα δεν μπορεί ούτε να
μας δώσει, ούτε να βελτιώσει τις κοι
νωνικές μας συνθήκες. Σε όλα :ιι
γεγονότα υπάρχει ένα αιτιατό και
ένας σκοπός. Σ' αυτές τις σημαδιακές
εκλογές της πατρίδας μάς οφείλουμε
σαν Έλληνες να σταθούμε με περί
σκέψη και σοβαρότητα.
Γιατί δεν είναι τόσο απλό πράγμα
η υποτιθέμενη αλλαγή που ευαγγελί
ζονται τόσοι πολλοί με μοναδικό
στόχο την εξουσία. Αυτές οι εκλογές
σαν στόχος τους θα πρέπει να έχουν
την γαλήνη, την κυινοινικη δικαιοαύ
νης και την πραγματική δημοκρατία.
Αρκετές περιπέτειες περάσαμε μέχρι
σήμερα σαν λαός και σαν κρότο.;
Γκάργης Τ. Λόξας

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
Μ ΙΚ Ρ Α Σ ΙΑ Τ Ω Ν Ν . Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Ν.
Ημαθίας διοργανώνει εκδηλώσεις για
τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής
καταστροφής, για το Σαββατοκύρια
κο που έρχεται, Ι3·και 14 Νοεμβρίου
με το παρακάτω πρόγραμμα:
Σάββατο 13 Νοβμβρίου 1982:
Στην αίθουσα της ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Βέροιας εο απόγευμα
στις 6.30 μ.μ. θα γίνει ομιλία με θέμα:
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
- 60 ΧΡΟΝΙΑ. Ομιλητής θα είναι ο
κ. Γεώργιος Σαρόγλσυ, Πτυχιούχος
Πολιτικών και Οικονομικών επιστη
μών, τέως Πρόεδρος της Ενώσεως
Σμυρναίων
και
Μικρασιατών
Βορείου Ελλάδος. Στη συνέχεια θα
απαγγελθούν ποιήματα σχετικά με
την εκδήλωση, ενώ το τέλος της
πρώτης μέρας θα κλείσει με Μικρα

σιατικούς χορούς από το συγκρόιη
μα των Φαρασιωτών Πλατέος,
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1982: Στις
10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό της
Μητροπόλεως θα γίνει μνημόσυνά
για τα θύματα της Μικρασιατικής
καταστροφής και λίγο αργότερα θα
γίνει κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο
της Πλατείας Ωρολογίου,
Στις 11.30 π.μ. της ίδιας μέρας
στην αίθουσα του Κινηματογράφου
ΚΑΠΡΙΝΗ η Δόμνα Σαμίου Οα δώ
σει συναυλία με το Μικρασιάτικο
συγκρότημά της.
Επίσης στην ίδια αίθουσα το
χορευτικό συγκρότημα Κιουταχεια
τών της Θεσσαλονίκης θα ζωντανέ
ψει με τους χορούς του την όλη
εκδήλωση κλείνοντας και γενικά ης
εκδηλώσεις του Συλλόγου των
Μικρασιατών του Νομού μας.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΟΡΩΝΑ
ανέθεσε την αντιπροσώπευση των προϊόντων της
για τους Νομούς Ημαθίας - Πέλλης, εις τον κ. Κων/νο Στάθη, Κονίτσης 15 Βέροια. Τηλ. 27.945. Μονή
μως παρακαταθήκη εμπ/τος.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

-------------------- Μ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ολόκληρος ο α' οροφος 300 τετρ., 12 δωματίων, μι
ιδιαίτερη είσοδο. Κατάλληλος για γραφεία ή εταιρεία. Πληροφορίες
oto τηλέφωνο 29623 Βφοια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πωλείται διαμέρισμα 45 τετραγωνικών στην πκρκιχη Εληάς (1ος
όροφος). Πληροφορίες τηλ. 22984.

Ε Ν Ο Ι Κ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Μ Α Γ Α Ζ Ι

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ: Μωϋσιάδης
I. Κελεσίδης, Παρχαρίδης I. Παρχαρίδης II και III. Μωϋσιάδης II.
Τράϊος I και II. Παπαδοπούλας, Παρ
χαρίδης till. Κίτσος (Ανθόπουλος
Θεοδοσιάδης).

Συνέχεια από την 1η
οργιάζει. Οι τιμές τους δε αυξήθηκΑν
κατά 40-60%.
5) Είχε υποσχεθεί ότι θ' αποκατα
στούσε τους ακτήμονες. Και αντ'
αυτού σας προσφέρει το δώρο των
αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών
με τους οποίους κάμνει και τους κλη
ρούχους ακτήμονες και αγροεργάτες.
6) Γεωργικά μηχανήματα: Είχε
υποσχεθεί ότι θα μείωνε τις τιμές των
γεωργικών μηχανημάτων και αγορά
ζετε σήμερα τα μηχανήματα αυτάακριβώτερα κατά 30-40% γιατί κιιτάφερε μέσα σ' ένα χρόνο να υποτιμή
σει την δραχμή τόσο, ώστε το δολλάριο από 56 δρχ. πέρυσι να φθάσει
εφέτος με το ΠΑΣΟΚ στις 74 δραΖάές.
Αλλά θα σας πούν ίσως οι φανατικοί
που ενώ έχουν μάτια ο φανατισμός
τους κάμνει να μην βλέπουν, όπ πρέ
πει νά περιμένουμε. Η απάντηση εί
ναι απλή. Οι πμές των γεωργικών
προϊόντων ,και όλες οι παραπάνω
υποσχέσεις που συς είχιιν δοθεί δεν
ήταν προβλήματα που ήθελαν μακρο
χρόνο για να λυθούν, ήταν και είναι
θέματα ρουτίνας, γιατί οι τ·· ή , οι
πριμοδοτήσεις κ.λ.π. προβλέπονται
στον ετήσιο προϋπολογισμό, του
κράτους. Συνεπώς δεν υπάρχει καμιά
απολύτως, δικαιολογία. Φάντασθεττε
πόσο χαμηλότερο θα ήταν το εισόδη
μά σας σνδεν είχε ενταχθεί η χώρα
μας στην ΕΟΚ την οποία τόσο πολέ
μησε το ΠΑΣΟΚ πριν από ης εκλο
γές.
Μόνο εφέτος η κυβέρνηση εισέπραξε ένα δις εκατομμύριο δολλάρια

Εντός της πόλεως Βέροιας ενοικιάζεται μαγαζί 150 τετραγωνικών
ρα οπαιαδήποτε χρηση. Πληροφορίες τηλ. 22984.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΡΝΟΣ
Πωλείται τόρνος βουλγαρικής προελευσεως ανοίγματος 1.70
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0382/27985 και 2718(1.

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ζ Η Τ Ε Ι Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Οδηγός αυτοκίνητου μι επαγγελματική αδαα (Β κατηγορία) ζητώ
εργασία. ΙΙληροφυρας στο τηλ 29.762.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
100 τ.μ. καινούργιο στην περιοχή ίίλοιοας Ωρολογίου. Πληροφο
ρίες στο τηλέφωνο 28430 κ. Βρανα.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλώ ήανταλαβοω μι διαμέρισμα στη Βαροω « p a lia · ιι ελαιβνα
300 μέτρα ano την taJUKxn. «χτάααας Σ5 στραμ. στον Αγ. Μαμα.
Χαλκιδικής. Πληροφορίες ααογευματινες ιέρες τηλ 21197 Βέροι·.

Νέα από
τη Νάουσα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗ ΣΕΩΣ

ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΓΥΡΙΣΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Από τον Οργανισμό Εργ. Κατοικίας

Γύρισκ την Δευτέρα το βράδο το
niScio οπό τη» Βουλγαρία όπου ttrr»e
να sopη μέρος προσκεκλημένο της
χορβδίιις
«ΠΛΑΝΙΝΑΡΚΣΛ
ΠΕΣΕΝ».
Στη Σόφια έδωσε μ ό συναυλίες
μιά το Σάββατο 611 1982 και ώρα 6
u.u. και μία ακόμη την Κυριακή το
npef ο την aifloina GEOROl KIR
KOF (ανήκει στην κεντρική επιτρο
πή tod K.K.B.j. Εδώ -liVOvTU» συνέ
δρια υψηλού επιπέδοο.
Η αίθουσα έχε» χωρητικότητα
12Μ) θύτης και παρέστησον στην
«κδήλωση1. ANDREI LUKANOF Α νπ
πρόεδρος της κυβκνρήσβίκ; και ιπα
πληρωτικά μέλι>ς της κεντρικής «χι
τροπής του Κ.Κ.Β.

2. ALEM NDER PETROF Γενικ6; διευθυντής ton κεντρικού συμ
βουλίου τουρισμού της Βουλγαρίας
μ* τους βοηθούς του.
3. DEODOR TAMAMOFAiiU
θυντής του τουρισμού Σόφιας.
4 BORIS SOKOLOF Υποδ/ντής
του τουρισμού Σόφιας.
ί . Δέκα διευθυντές των αντιστοί
χων διαμερισμάτων τουρισμού της
Σόφιας και πολλοί άλλοι επίσημοι
προσφέρθηκαν ανθοδέσμες από διά
φορους οργανισμούς όπως το τουρι
στικό συμβούλιο της Σόφιας, από το
λαϊκό συμβούλιο της πόλεως κ.ά.
Το πρόγραμμα παρουσίασε η
παρουσιάστρια της τηλεοράσκως της
Βουλγαρίας CHRISTINA
HRISTOVA.

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Ειδικό πρόγραμμα δανειοδοτήσεως δικαιούχων με ιδιαίτερα προ
βλήματα και εξαιρετικά αυξημένες
ανάγκες θέτει σ' εφαρμογή από την
ερχόμενη Δευτέρα ο Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας, χωρίς ημερο
μηνία λήξειιις υποβολής σχετικών
αιτήσεων. Έτσι, όσοι δεν έχουν τις
προϋποθέσεις που απαιτεί το πρό
γραμμα και τις αποκτήσουν στο μέλ
λον θα μπορούν να υποβάλουν αιτή
σεις.
Τα δάνεια του ειδικού προγράμμα
τος θα χορηγούνται μέσο) της Κτημα
τικής Τραπέζης αν είναι πλήρη και
από τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας αν πρόκειται για δάνειο
αποπερατώσεως ή προσθήκης υπάρχουσας κατοικίας.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για
δάνειο στο ειδικό πρόγραμμα έχουν

Η ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΗ
Μ Α ΤΑ ΙΩ ΣΕ ΟΛΑ
ΤΑ Μ Ε Γ Α Λ Α ΕΡΓΑ
Δισεκατομμύρια πετιούνται λέει ο κ. Τζαννετάκης
Η κυβέρνηση εχει ινκατηληψη
σιωπηρά την κατασκευή του «μετρό»
και τοο νέου αεροδρομίου στα Σ.πάτα
μ ι τεράστιο κόστος κατήγγηλ* προ
*<*Ν a τέως υπουργός c. Τζαννής
Τζαννεηικης τονίζοντας ότι η από
βαση αυτή θα τχει βαρύτατες συνέ
y»«,; για την πρωτεύουσα αφιιύ fe
συντείνει στην |ΐοθμυιία εχιόκίνωση
των προβλημάτων της
Ο c. Τζαννετάκης στην ανακοίνβσή 1011 αναφέρει η κυβέρνηση
οοα λα να ενημερώσει αμέσως τον
αθηναϊκό λαό κα. νο εξήγηση τους
λόγους νιμ τους οποίους κγχσταλπ
πει όλα το μεγάλα έργα που είχαν
προγραμματισθά για το λεκανοπέδιο
Αττικής. Μετά την αναστολή του
προγράμματος των αιηπκΛνωνκκών
έργων, με πλέγμα των 3 0 ανισόπεδων

960 βιομηχανίες
χρωστάνε 1,4 δις
στο δημόσιο
Μετά από έλεγχο των αρμόδιων
υπηρεσιών, στα πλαϋηα των προσπα
θειών για την πάταξη της δαομοφο
ροδιαφηγής. ΝοπνοτάΦηκτ ότι 960
βιομηχανικές σηχαρήσ&ς οφείλουν
σήμερα στο Δημόσιο I « ς *00 ααιτ.
Ό πω ς Νευκρίνκ» η υφυπουργό;
Οικονομικών κ. Π Ρουμελιώτης, ο«
επιχειρήσεις αυτές είχαν αοάγα ατελώς πρώτες και βοηθητικές ύλες για
μεταποίηση με την υποχρέωση της
εξαγωγής των έτοιμων προϊόντων
στο εξωτερικό, η οποία όμως δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ
Στο σημείο αυτό, ο κ Ρουμελιώ
της πρόσθεση ότι τώρα που ρυθμί
στηκε το θέμα τον οφειλών - από
χαρτόσημο του Δημοσίαν προς τις
επιχειρήσεις (όπου είναι δυνατόν θα
υπάρξει συμψηφισμός. αλλιώς εξό
φληση της οφολής αμέσως) το Δημό
σιο έχει την απαίτηση να τις εισπρά
ίο

κόμβων και την κατασκευή περιφε
ρειακών αρτηριών η κυβέρνηση σύμ
φωνα με όλες τις ενδείξεις έχει εγκα
τολπψει την κατασκευή το» μετρό
και του νέου αεροδρομίου στα ΣπάΤβ-

Για το μετρό έχει γίνει ήδη η
προεργασία των προκαταρκτικών
μελετών. Το 1076 ανετέθη η προμε
λέτη του έργου και το 1981 άρχισε η
κατασκευή δοκιμαστικών σηράγγων,
ενώ ταυτόχρονα άρχισε η εκπόνηση
και της οριστικής μελέτης του έργου
με προοπτική να ολοκληρωθεί σε διά
στημα 10 έως 12 μηνών.
Σύμφωνα με τον προγραμματι
σμό της προηγούμενης κυβερνήσβως
το έργο του μετρό θάπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί έως το 1987 ενώ το
αεροδρόμιο των Σπάτων θα ήταν
έτοιμο το 1989.
Και τα δύο έργο είχαν κριθεί απα
ραίτητα και εξαιρετικώς επείγοντα
για την επίλυση των προβλημάτων
με την απόφαση αναστολής τους,
επωμίζεται βαρύτατες ευθύνες έναντι
του αθηναϊκοί) λαού και ταυτόχρονα
είναι υπόλογη για την τεράστια οικο
νομική ζημιά που προκαλείται από
την εγκατάλειψη προγραμμάτων και
ιργασιών για τις οποίες έχουν δαπανηθεί έως σήμερα σημαντικότατα
ποσά.
Πέραν όμως αυτών αναφέρει η
ανακοίνωση του κ. Τζαννετάκη η
εγκατάλειψη των μεγάλων έργων που
είχαν προγραμματισθεί για την πρω
τεύουσα αποκαλύπτει την απαράδε
κτη «φιλοσοφία· από την οποία διαπνέεται η σημερινή κυβέρνηση, αντί
μκωπίζοντας ta προβλήματα της «όλεως όπως το κυκλοφοριακό, το νέ
φος κ.λ-π. μόνο με αστυνομεύσεις με
περιορισμούς και με διώξεις πολιτών.

Το Μάιο οι αποφάσεις για
το μνημόνιο της Ελλάδας
Το Μάιο ΤΟυ 1983 θο τελειώσουν
ο* διαπραγματεύσας τιγ; χώρας μας
με την ΕΟΚ για τη βελτίωση των
όρων ένταξης, με βάση το μνημόνιο
*ον υπέβαλε στην Κοινότητα η ελλη
νική κυβέρνηση τον περασμένο
Μάιο.
Αυτό δήλωσε, προχθές, ο υφυ
πουργός εξωτερικών κ. Γρ. Βάρφης,

Μια πρόταση
Ηταν καιρός πνα τη Κράτος να λά
βει συγκεκριμένο μέτρα γω την πά
ταξη της συννιλλσγής του γινόταν
στο φάρμακα. Το τέο σύστημα χορή
γησης φαρμάκι, στους ασφαλισμέ
νους του Δημοσίου εκμηδενίζει την
καταστροφική αυτή συναλλαγή πέρα
για χέρα και η Πολιτεία θ' ανακαυφισθτί σημαντικότατα από τα τεράστια
ποσά που κατέβαλε και καταβάλλει
γνα του; ασφαλισμένους του.
Σαν toaovriótm* «σφαλισμένοι θα
προοκρχόμασττ ήσυχοι πλέον στο
ιιντω νομικό Κέντρο για να θεωρούμε
τα βιβλιάρια ασθένειας. θ α αντιμετω
πίζουμε την αρμόδιο υπάλληλο με
χαρά και με χαμόγελο Καμιά υπό
νοια πυνολλιιγής Αρκεί να καταστρίφετιη πλήρως η συσκευασία του
Φαρμάκου, τα δε σκευάσματα σε φιά
λες ν ' u ντύνονται επι τόπου.
Γκννάται όμως ένα πρόβλημα για
τα χωριά μας. Μετάβαση στη Βέροια
κι επιστροφή σημαίνει απδιλεια χρό
νου cm έξοδα. Και τι γίνεται σε πτρί
πτώση έκτακτη; ανάγτης; Μήπως a
αγροτικός γιατρός fe έλυνε το πρό
βλημα: Το θέμα apera να μελετηθώ,
θ . ΑΚΡΙΤ1ΛΗ1

ο οποίος πρύσθεσε ότι η τελική δια
πραγμάτευση θα αρχίσει στο συμβού
λιο υπουργών της Κοινότητας, τον
προσεχή Φεβρουάριο, Θα προηγηθεί
στάδιο αλληλοενημέρωσης πάνω στα
θέματα του μνημονίου και των προ
βλημάτων που δημιούργησε η έντα
ξη, με 12 αποστολές (θα συμμετάσχουν περίπου 180 άτομα).
Μετά το πέρας των διαπραγμα
τεύσεων, τόνισε ο υφυπουργός, η
Ελλάδα θα πάψει να είναι ουραγός
στις κοινοτικές εξελίξεις, ενώ θα ενισχυθεί και το κύρος της χ<ί>ρας μας
με την ανάληψη από 1 Ιουλίου 1983
της προεδρίας της ΕΟΚ από την
Ελλάδα.
' Ηδη. συνέχισε ο κ. Βάρφης, η
κυβέρνηση καταρτίζει μελέτη για τις
επιπτώσεις της ένταξης, γιατί πέρα
από τα συναλλαγματικά οφέλη, η χώ
ρα υφίσταται τις δυσμενείς επιδρά
σεις ορισμένων κοινοτικών κανόνων
που αποτελούν ανασταλτικό παρά
γοντα στη δυναμική ανάπτυξη της
οικονομίας μας.
Τέλος, έγινε γνωστό ότι έχουν
υποβληθεί στην Κο νότητα σχετικές
μελέτες για τη χρηματοδότηση σχε
δίων λαϊκής επιμόρφωσης, βρεφονη
πιακών σταθμών, κέντρων αποτοξί
νωσης από ναρκωτικά κ.λ,π

ΕΥΧΕΣ
Στον αγαπητό μας φίλο Αντώνη
Βιγκάτο. που πέτυχε στη Σχολή
Στρατιωτικής Μουσικής, ευχόμαστε
καλή σταδιοδρομία.
Οι «κογενβες
Λλ. .Χαλκιά
Χαμ. Καραμανλή

ΖΗ ΤΕΙΤΑΙ
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
Νέος η νέο γιο να εργαο6α για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα, i.irniôt/νοτητο απαραίτητα στοιχεία.
Πληρ. τηλ. 0 J .il/2 J .O 7

Μ ιοΛ ος ικανοποιητικός

Η νέα πνοή για την Αθήνα θα θέσει
και το θέμα αυτό στο δημοτικό συμ
βούλιο Αθηναίων πιστεύοντας ότι ο
Δήμος είναι ο μοναδικός φορέας ο
οποίος οφείλει να αναλάβέι την
Προάσπιση και την προβολή των
δικαιωμάτων του αθηναϊκού λαού.
Εξ άλλου ο κ. Τζαννής Τζαννετάκης απαντώντας στις προχθεσινές
επικρίσεις του κ. Μπέη, με αφορμή
την έισαγωγή στο δημοτικό συμβού
λιο από τον συνδυασμό Νέα Πνοή
για την Αθήνα του θέματος των
κυκλοφοριακών περιορισμών δήλω
σε τα ,εξής:
Πλιινάται ο κ. Μπέης αν πιστεύει
ότι από κατηγορούμενος μπορεί να
μεταβληθεί σε κατήγορο. Διαχηρί
σθηκε ο ίδιος την δημοτική εξουσίο
επί τέσσερα χρόνια. Αν τώρα ισχυρί
ζεται και αυτός ότι παρέλαβα χάος η
διαπίστωσή του αποτελεί φαινόμενο
ειλικρινέστατης και καταλυτικότατης
αυτοκοιτικήε.

ΝΕΑ ΤΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ
ΜΕΛΙΚΗΣ
Με γοργό ρυθμό συνεχίζονται οι
εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου
του ομίλου για να μετατροπή σε ένα
παλιό αρχοντικό και για να γίνει το
στολίδι της Μελικής. Ή δη η Μελική
απόκτησε αίθουσα με θεατρική σκηνή
κατάλληλη για κάθε εκδήλωση. Την
αίθουσα κοσμούν φωτογραφίες της
παλαιός Μελικής και πίνακες ζωγρα
φικής με θέματα του τόπου.
Σκοπός της διοίκησης είναι η αί
θουσα να πάρει κι ένα χρώμα μου
σείου. Μετά την αποπεράτωση των
παραπάνω εργασιών, όλη η προσοχή
θα στραφεί στη συγκέντρωση
παλαιού υλικού.
Ο δημοσιογράφο; Γ. Μελικής
συγκέντρωσε όλα τα τραγούδια της
Μελικής και τηςευρύτερης περιοχής.
Είναι 99 τραγούδια. Σκοπός του ομί
λου είναι να εκδοθούν σε βιβλίο και
να εγγραφούν σε δίσκο. Ο όμιλος
αισιοδοξεί πολύ ύστερα από τα τόσα
που πέτυχε.
Η διοίκηση tou ομίλου ευχαρι
στεί θερμότατα τον διευθυντή του
1ου Δημοτικού Σχολείου κ. Πανδρεμένο Νικόλαο, τους δασκάλους και
την Σχολική Εφορεία του πιιραπάνω
Δημοτικού, διότι χάρισαν στον όμιλο
την εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ· 16 τό
μων. Τους ευχαριστεί επίσης για την
αμέριστη συμπαράστασή τους on κά
θε εκδήλωση του ομίλου.
Η διοίκηση του ομίλου συμπλή
ρωσε ήδη τρία χρόνια. Γι αυτό θα
προχωρήσει οε αρχαιρεσίες κατά το
τελευταίο δεκαήμερο Νοεμβρίου.
Χρέος όλων των Μελικιωτών είναι
να παρευρεθούν στην Γ Συνέλευση.
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαί
ρως.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΚΡΓΠΔΗΧ

όσοι προστατεύουν 4 παιδιά και άνω
και οι συνταξιούχοι λόγω εργατικού
ατυχήματος, ανεξάρτητα από αριθμό
ημερομισθίων που έχουν πραγματο
ποιήσει, εφόσον δεν είναι μεμονωμέ
να άτομα, καθώς και όοαι αποκλεί
στηκαν στο παρελθόν για πολιτικά
Φρονήματα (και οι κληρονόμοι τους)
από κληρωθείσα εργαηκή κατοικία.
Δικαιούνται ακόμη να υποβάλουν
αιτήσας όσοι προστατεύουν τουλάχι
στο ένα παιδί και πάσχουν οι ίδιοι, η
σύζυγος ή το παιδί από εξαιρετικά
σοβαρές περιπτώσεις ανιάτων νοση
μάτων.
Παράλληλο με το άδικό πρό
γραμμα θα εγκριθούν δάνεια δικαιού
χων που υπέβαλαν αιτήσεις το 1977
που προστατεύουν 3 παιδιά και άνω
ή «ν είναι συνταξιούχοι λόγω εργατι
κού ατυχήματος, καθώς και στους
δικαιούχους κατοίκους των νομών
Δώδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέ
σβου. Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης,
που προστατεύουν τουλάχιστο ένα
παιδί.
Μιλώντας σχετικά στους δήμο
σιογράφοος ο υπουργός εργασίας κ.
Ευαγγ Παννόπουλος υπογράμμισε
ότι:
«Η έγκριση των δανείων θα γίνε
ται με απόλυτη αντικειμενικότητα και
με αυστηρά προκαθορισμένα κριτή
ρια των δικαιούχων ύστερα από έλεγ
χο και μακρυά από κομματικά «προ
σόντα» και «μεσολαβήσεις». Ο κάθε
δικαιούχος θα προσφεύγει στην
αρμόδια υπηρεσία - και μόνο στην
αρμόδια υπηρεσία
για να τακτο
ποιήσει το θέμα του και το δικαίωμά
του και μόνο στην περίπτωση που θα
θεωρήσει ότι δεν απονέμεται δικαιο
σύνη από την υπηρεσία θα προσφεύ
γει στον υπουργό. Καταδικάζεται το
σύστημα και η πρακτική του παρελ
θόντος της συναλλαγής καιεφαρμόζεται η αρχή του δικαίου κράτους και

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Ο προϋπολογισμός του 1983 θα
κατατεθεί στην Βουλή πριν από τις
30 Νοεμβρίου (πιθανότατα την Δευ
τέρα 29 του μηνός).
Λυτό προκύπτει από συνομιλία
του υφυπουργού οικονομικών κ. Δ
Τσόβολα, με τους οικονομικούς συν
τάκτες.
Οχ. Τσόβολας ανέφερε ότι έχει
ήδη αρχίσει και συνεχίζεται με ταχύ

Η ΠΥΡΚΑΛ
στο κράτος
Συνέχεια από την 1η
τας σε σχετική ερώτηση είπε ότι
αρχίζει η φάση της εξυγιάνσεως ορι
σμένων βασικών προβληματικών επι
χειρήσεων mu μνημόνευσε σαν πρώ
τη την περίπτωση των ναυπηγείων
Σαλαμίνας που θα επαναλειτουργήασυν σύντομα. Η Εθνική Τράπεζα
ήδη έχει καταλήξο για το θέμα αυτό
και αναμένεται και η απάντηση της
ΕΤΒΑ.

"νωστοποιείται, σύμφωνα μ ο,ο
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικά,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1230/1982 (Vn
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΑΝ ΙΔΗΣ
του Κυριάκου και της Δέσποινας το
γένος Τσατσάμπαλη που γεννήθηκε
στην Κατερίνη και κατοικεί στο
Μακρύγιαλο επαγγέλματος ψιιράς
και η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αντωνίου και της Αγγελι
κής το γένος Αργυρίου που γεννήθη
κε και κατοικεί στην Βέροια επαγγέλ
ματος οικιακά, πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θο γίνει στον Ιερό
Ναό Κυριώτισσας Βέροιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες:
• Ο εγκέφαλος θα χρησιμοποιεί
ται για την έκδοση των αποτελεσμάιω·. ίξέταστκ των υποψηφίων, μ τ βά

ση -nwjn ι roc θα δίνουν οι φ τα στκς των υποψηφίων οδηγών.
Δηλαδή, στην έκδοση των αποτε
λεσμάτων, δεν fe υπεισέρχεται η
προσωπική κρίση του εξεταστή που
σήμερο δημιουργεί τις εύνοιες και
προκαλεί τα παρατράγουδα. Ο εξετα

στής. θα συμπληρώνει μιά κατάστα
ση όπου θα περιγράφει τηνσυμπερι
φορά του υποψήφιου οδηγού κατά
την εξέταση (τα σφάλματα που έκανε
κατά την διάρκεια της οδήγησης) π.χ.
θα αναφέρει ο εξεταστής, tu σφάλμα
το του υποψηφίου (αν παραβίασε τα
σήματα του κώδικα, αν έχει ευχέρεια
στην οδήγηση, αν παρουσιάζει
δυσκολίες σε ανηφορικές διαδρομές,
αν χρησιμοποιεί σωστά τα όργανα
του αυτοκινήτου κ.ά.). Τα στοιχεία
του εξεταστή, θα εισάγονται στον
εγκέφαλο που θα βαθμολογεί, κατά
περίπτωση, με ειδική βαθμολογία
που fe καθορίζεται οπό την ηγεσία
του υπουργείου αλλά θα είναι απόρ
ρητη. Από το σύνολο της βαθμολο
γίιις troo fe δίνη, ο εγκέφαλος, με βά
ση τα σφάλματα η σωστή ι,ηιδοση
του εξετππθένιος υποψηφίου, 0«
εξαρτάται και η επιτυχία ή αποτυχία
του. Φυσικά, τα αποτελέσματα της
εξέτασης των υποψηφίων δεν θα ανα
κοινώνονται μετά την εξέταση, αλλά
σε τρεις - τέσσερεις μέρες.

λ α ϊκ ό ς ; χ ε ιμ ώ ν α ς
Μιά όμορφη εκδήλωση
σχεδιασμένη από τον Γ. Μελίκη

της τίμιας διοίκησης».
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννόποαλο·*
τόνισε ότι η καθυστέρηση εφαρμογής
νέων στεγαστικών προγραμμάτων
από την κυβέρνηση της αλλαγής
οφείλεται στις αμέτρητες υποχρεώ
σεις που δημιούργησε η κυβέρνηση,
της Ν.Δ., η οποία από το 1979 ανίστειλε τη χορήγηση των εργατικών
δανείων, με αποτέλεσμα να παγώσει
αιτήσεις και ανάγκες δεκάδων χιλιά
δων δικαιούχων, και να δώσει χιλιά
δες εγκρίσεις και προέγκρισης
δανείων λίγους μήνες πριν από τις
εκλογές του 1981 για κομματική
εκμετάλλευση, χωρίς να υπάρχουν
πιστώσεις για την ικανοποίησή τους,
δηλαδή επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
συνέχισε ο κ. υπουργός, προχώρησε
στην εξυγίανση των υπηρεσιών και
των διαδικασιών χορηγήσεως των
δανείων και αφού τετραπλάσιασε τη
χρηματοδότηση του ΟΕΚ κάλυψε π ς
περισσότερες
υποχρεώσεις
του.
Έτσι, ενώ το δεκάμηνο από
1.11.1980 μέχρι 31.8.81 υπογράφη
καν με την ΕΚΤΕ 2.414 δανειακές
συμβάσεις και εκταμιεύθηκε. το ίδιο
χρονικό
διάστημα
ποσό
1.940.000. 000 όρχ., το δεκάμηνο από
1.11.1981 μέχρι 31.8.1982 υπογρά
φηκαν 11.171 δανειακές συμβάσεις
και
εκταμιεύθηκε
ποσό
14.033.000. 000 6ρχ„ δηλ. ποσο
στιαία αύξηση πάνω από 600%. Τα
ποσά γενικά που θα διατεθούν για
τον ΟΕΚ μέχρι τέλους του '82 για
δάνεια όλων των κατηγοριών και για
κατοικίες υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 20 δις δραχμές.
Τέλος, ο κ. Γιαννόπουλος ανα
κοίνωσε ότι από τον καινούργιο χρό
νο θα κληθούν να υποβάλουν αιτή
σεις στον ΟΕΚ για πλήρηδάνεια όλοι
οι εργαζόμενοι που έχουν τις προϋ
ποθέσεις του σχετικού νόμου.

Ο ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕΛΟΣΙ
ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Με κομπιούτερ οι
εξετάσεις για τους
νέους οδηγούς
Τ'Ι χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού
εγκεφάλου στις εξετάσεις των υποψη
φίων οδηγών αυτοκινήτων, έχει απο
φασίσει το υπουργείο συγκοινωνιών,
σε μιά προσπάθεια να πειβληθούν
αντικειμενικές εξετάσεις, να λείψουν
οι συναλλαγές από αυτές και ve εξυ
γιανθεί γενικά, ο χώρος. Ο υπουργός
συγκοινωνιών κ. Ν. Λκριτίδης γνω
στοποίησε, προχθές, την πρόθεση
του υπουργείου τοο να αλλάξει το
σύστημα των εξετάσεων υποψηφίων
οδηγών αλλά δεν ανακοίνωσε λεπτο
μέρειες.

Γ

ρυθμό η εκτύπωση του προϋπολογι
αμού και της εισηγητικής εκθέσεως
ιτην εκτυπωτική μονάδα του δημοτίου.
Η εκτύπωση γίνεται τμηματικά
κατά κεφάλαιο μόλιςαυτό σρισηκοποαίταε
Για τις δαπάνες του νέου προυπο
λογισμού ο κ. Τσόβολας περιορίστη
κε να πει ôti τα υπουργεία ζήτησαν
συνολικά 1 τρισεκατομμύριο δρχ.,
στο οποίο έγιναν οι αναγκαίες περι
κοπές.
Αναφερόμενος στην εκτέλεση
:ου φετεινού προϋπολογισμού ο κ.
Γσόβολάς είπε, μεταξύ άλλων ότι:
- Οι δαπάνες είναι βέβαιο ότι θα
αυγκρατηθούν μέσα στα όρια των
προβλέψεων (685 δια.)
- Τα έσοδα τελικά φαίνεται ότι θα
πλησιάσουν κι αυτά κατά πολύ τις
προβλέψεις, πράγμα που σημαίνει
ότισυνολικά ο φετεινός προϋπολογι
σμός δεν υπήρξε εικονικός, αλλά
υποδεικνύεται ειλικρινής.
- Η επιτάχυνση του ρυθμού με τον
οποίο εισπράττονται τα έσοδα οφεί
λεται κυρίως στο ότι υποχρεώθηκαν
οι μεγάλοι οφειλέτες να εξοφλούν τα
χρέη τους με μεγάλες δόσεις που η
κάθε μιά είναι το ένα δέκατο του
συνολικού ποσού.
- Οι δόσεις που πλήρωναν στο
παρελθόν ήταν τελείως χαριστικές.
- Σήμερα υπάρχει ιεράρχιση στην
είσπραξη χρεών από τους πάνω προς
τους κάτω.

To PIPER CLUB
του ξενοδοχείου
ΚΑΨΗΣ Θεο/νίκης
' Ενα θαυμάσιο πρόγραμμα παρου
σιάζει για ένα Ιίνθήμερο (3-19
Δεκεμβρίου) το PIPER CLUB του
Ξενοδοχείου Καψής στην Θεσ/νίκη.
Στον χώρο αυτό του Ξενοδο
χείου. ο οργανωτής Χρήστος Σταυρόπουλος. όλης αυτής της φιέστας
υπόσχεται αξέχαστες βραδυές μιά και
το πρόγραμμιι κάθε βράδυ παρουσιά
ζει:
- INTERNATIONAL
FLOOR
SHOW
- Τραγούδι χορό.
- Ακροβάτες - Ταχυδακτυλουργούς.
- Τσιγγάνικα βιολιά.
- Μιά πανδαισία εμφανίσεων, απτι
κών και ακουστικών EFFE.
- ' Ενα φανταστικό φινάλε.
Σερβίρονται Ουγγρικές σπεσιαλι
ιέ.
' Ολες τις μέρες ελάχιστη κατανά
λωση 400 δραχμές.
Παρασκευή κιιι Σάββατο ελαχί
στη κατανάλωση 700 δραχμές

Για πρώτη φορά πρακτικοί λαϊκοί μεταξύ άλλων αναφέρει και Λ
-Μ ενα μαγνητόφωνό στο χεμ ^ .
οργανοπαικτες απο χωρία και κωμό
1976 ίσα μη τα σήμερα νυΡ''“
πολης της Βόρειας Ελλάδας θα εμφαολόκληρο τον βορειοελλαδικά I. Ρ
νισθούν σε κεντρική αίθουσα της
Θεσσαλονίκης σε μιά εκδήλωση με από την Σαμοθράκη ίσα με το
την επωνυμία «ΛΑΪΚΟΣ ΧΕΙΜΩ Ορεστικό και από το Αγιο Οροί
ΝΑΣ». Συγκεκριμένα στις 5 Δεκεμ με τον πηνειό και κάμνω ο ι η ^
καταγραφές, όσο μπορώ πιό αιΛΚ-'Λ
βρίου 8 μ.μ. στο κέντρο τέχνης και
εκεινέί γ*·
λόγου «ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ», οδός κές- Από τις πρώτες ά Ο » .
Χρυσοστόμου Σμύρνης 14 θεσοαλο- ρες έβαλα στο μάτι τους < ^ ¿χψ
έχ“>
νίκη ο Γιώργης Μελικής θα παρου- οργανοπαίκτες. Ως την ‘«Ρ°
συγκεντρώσει
και
κατυνράν®
'
σιάσει άγνωστους πρακτικούς λαϊ
κούς οργανοπαίκτες από τα χωριά: τους 120. Πολλοί
Δάσκιο και Αγκαθιά Ημαθίας, Κερκί έχουν ερθει ποτέ τους στη ν,εΠ
νη Σερρών, Γαλάτιστα Χαλκιδικής, νίκη. Μερικοί ήρθαν «σαν ^ νΤΤ * .
περαστικοί, άλλοι για κάποιο ετί
περιοχές του Πόντου κ.ά.
Πρόκειται για μιά εθνογραφική ->ηση. Κάμποσοι υπ' αυτούς 081“ ^
^
παρουσίαση - γνωριμία των άγνω έχουν συγχωρεθιί.
«Πέρα ιιπ' την αρχειοθέτηση
στων κλαϊκών μας οργανοπαικτών με
το κοινό της Θεσσαλονίκης και και την κατά καιρούς θ*·τ“*00]1ι$ώηχΟΥραψήαεωναυτών από το
κυρίως για μιά ενθάρρυνση σϊο
πολύτιμο έργο που προσφέρουν Οι φωνο θέλησα μερικούς απ “'’V .
3 ,
περισσότεροι απ' αυτούς είναι τσομ όχι τους άριστους. να φέρω
Θεσσαλονίκη. Προσπάθεια Υ1® '!
πάνηδες, κτίστες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, νοικοκυρές και ουνατξιούχοι όσο το δυνατόν ολοκλήρ ω μ ά ’ να της εκδήλωσης θ α πυιελεβ^^
του ΟΓΑ.
Την φροντίδα και επιμέλεια ταυ μικρή αλλά ενδεικτική ο«Ρ«
9 .Λ
όλου προγράμματος έχει ο Γιώργης φάνιες γύρω από τη ζωή>
τους περιβάλλον, τη δουλειά κ®
Μελικής. Σε σημείωμα σχετικό με
τηνεκδήλωσ" που κυκλοφόρησε ανθρώπους της καθημερ·νΠζ
συναναστροφής·.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΫ
Με νομοσχέδιο στην Τουρκίο
ΑΓΚΥΡΑ 10 (ΑΠΕ)
Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβα
λε στην κυβέρνηση νομοσχέδιο
περιορίζοντας ακόμα περισσότερο
την ελευθερία του Τύπου, ανέφεραν
νομικές πηγές χθές.
Το νομοσχέδιο που υποβλήθηκε
αυξάνει την περίοδο για την ποινική
δίωξη κατά των εφημερίδων από 3

μια πρώτη τάση σκλήρυνσή
στάσης των στρατηγών,
.
Αυτή την στιγμή Ο ιδιοκτήϊήί ’
Γζουμχουριέτ, Οκταύ Γκόνεσιν
ιρθρογράφος της ίδιας εφη^Ρ*
Τκαϋ Λκβάλ, αντιμετωπίζοϋ'1, V*
;ατηγορία ότι δημοσίευα“ '’
κατά του νέου συντάγματος ΛΡ*'_.
την τελική ψήφιση του από το ^

μήνες σε 6 μετά τη Οημοσίευση άρ
θρων που μπορεί να θεωρηθούν επι
κίνδυνα ή απαράδεκτα από το καθε
στώς.
Το νέο σύνταγμα που ψηφίστηκε
Γην Κυριακή στο δημοψήφισμα ήδη
ϊπιβάλλει περιορισμούς στην ελευθε
ρία του Τύπο» και ειδικά σε περίπτω
ση δημοσιευμάτων που αναφέρονται
σε κρατικά μυστικά ή υποκινούν τον
κόσμο να αντιδράσει σε ορισμένες
απόφασης.
Το νομοσχέδιο επεκτείνεται και
στη δημοσίευση βιβλίων των οποίων
η ποινική δίωξη μπορεί να γίνη και
ένα χρόνο μετά την έκδοσή τους.
Στην περίπτωση αυτή τα μέτρα που
προβλέπονται με το νομοσχέδιο δεν
περιορίζονται μόνο στην δίωξη κατά
του συγγραφέα του βιβλίου, αλλά
μπορεί να κλησουν τον εκδοτικό Οί
κο του και να κάνουν κατάσχεση των
κεφαλαίων του εκδότη.
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο
παρουσιάζεται λίγο μετά το δημοψή
φισμα ηναι ενδιαφέρον γιατί δεΐχνη

*ό συμβούλιο Ασφαλείας·
.
Ο φάκελλος για την υπόθεσή íU
έχπ ανοιχθεί και Οι ίδιοι σύντομο
Πμίοσοχθούν σε δίκη. Παράλληλη ^
ναι και η κατηγορία που avt' ^ ' Î à i
ζη ο αρχισυντάκτης της
εφημερίδας «Τερτζουμάν», Αλ»°Υ*τϊ
Ιλτέρ. και ο αρθρογράφος τΊί
εφημερίδας Αχμέτ Μπάκλυ

Τόν κομμάτια«**
ΛεριζοαλωνκτπκΠ
θ£Ε2ΛΛΟΝΪΚΚ 10.
βρήβ,χτις τ' σ τιό γ ίυ μ α χ ο ρ ^ ’^ , γ
ριζφβλωνιστικής μηχανής.
-------νανίαςτνοωτη
ανοικτι την μηχανή
να κοθΟιpioti το μαχαίρια, ιτου
χόριο και μιΛέχΐΠ**1
5κ«σο. via τον Παναγιώτη
η, 42 χρονιά', που ΨβΑΟιΚΟ“ *
| i ρι Δράμας.

Πρώτη η Ελλάδο
σε ηπατιτιδα! ···
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Π.Ο,Υ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σοβαρό πρόβλημα υγείας αποτελεί
για τη χώρα μας η ηπατιτιδα, διότι
εμφανίζεται συχνότερα απ’ ότι στις
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και είναι
ενα από τα κυριώτερα λοιμώδη νοσή
ματα που ακόμη δεν έχουν καταπολε
μηθεί.
Για το θέμα αυτό η Παγκόσμίϊι
Οργάνωση Υγείας σε συνεργασία με
τη Διεθνή Εταιρία Βιολογικής Πρότυποποιήσεως, οργανώνπ στην Αθή
να Παγκόσμιο Συνέδριο για την
«Ανοσοπροφύλαξη από την Ιαγενή
Ηπατιτιδα·.
Οι συζητήσεις, στο Συνέδριο αυτό
που αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου και θα
διαρκέσει μέχρι τις 19 Νοεμβρίου,
ι»φορούν στις νεώτερες επιτεύξεις
στην ανάπτυξη των εμβολίων κατά
της ηπατνηδος.

Το εμβόλιο για την ηττατΐττ^'^^;
που rivai η σοβαρότερη ι·ο(ΧΓΐ
νόσου και συχνά εξελίσσεται λ ^
via ηπατοπάθεια, κυκλοφορώ
ελεύθερα στον χώρο μας, άλλη η 1
του είναι απαγορευτική Υ“1
εφαρμογή.
^ ^
Στο Συνέδριο, οι εργασϋί ρ.,,
οποίου θα πραγματοποιηθοί^ „y
ξενοδοχείο «Κάραβελ» συμμ«1**
400 εμπειρογνώμονες
Ειδικότερα αναφέρονται το ° ,
τα του καθηγητού Σ. ΚρούκΡβΐ \
έρευνες του οποίου άνοιξαν ι°ν.
Λ-ιωνι■
μο για την παρασκευή του
του δάκτυρος Μ. Χίλλεμ“ '',
παρασκεύασε το εμβόλιο, του
(rl
ρος Ρ. Πουρσέλλ και π ς ποά’^ ρ
στης Ανγλιδος ιατρού ΚυΡ,α^
Σέρλοκ.

Ανάκτηση προίκας χωρίς φορολογία
ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτοδίκαιη ανάκτηση της προίκας
(η κατάργηση της οποίας ορισπκοποιείται) χωρίς καταβολή φόρου και
τέλους, γονική μέριμνα (αντί της μέ
χρι τώρα πατρικής εξουσίας), συνηαφορά των συζύγων στη λειτουργία
του σπιτιού (αντί ταυ «ο άντρας είναι
“ΡΧηγός του σπιτιού·) και πλήρη
εξομονωση το*ν εξώγαμων με τα
προερχόμενα «πό γάμο παιδιά, περι
λαμβάνει. σύμφωνα μ* πληροφορίες,
το νέο νομοσχέδιο που συνέταξε και
παραδίδει αύριο στον υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Γ. Α. Μαγκάκη η τ.πι
τροπή για την αναμόρφωση το»
Οικογενειακού Δικαίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ

Η επιτροπή είχε την εντολή: Να
αναμόρφωση το Οικογενειακό Δί
καιο από πλευράς ισότητας των δυο
φύλων και να εκσυγχρονίσει τις διά
ταξης του. Αλλά - λόγω έλλειψης
χρόνου, όπως αναφέρθηκε - ασχολή
θηκε ουσιαστικά μόνο με το πρώτο
σκέλος της εντολής.
Σύμφωνο με την σχετική αυντσγματική επιταγή, μέχρι τις 31-12-82
πρέπα να έχουν καταρνηθη' όλοι σι
νόμοι, που αντιστρατεύονσιττην ιοή
τητα των δυο φύλων, Στο διάστημα
αυτό η επιτροπή δεν προλάβαινε να
τελειώσει « α τον εκσυγχρονισμό
όλων των διατάξεων του Οικογενεια
κού Δικαίου.

ΜΚΑΙΟΥ

ϊ: &
Ωστόσο, η επκροπη,'η “n° (fj
συνεχίσει την εργασία της κ“1
την παράδοση του νομ υσ χ^ω '’“^
υπουργό Δικαιοσύνης. προΧ'^Γ^ν
και στον εκσυγχρονισμό °θι<,,Ι*Λιί'
διατάξεων, όπιος εκείνες «το*
ζουν περιουσιακό θέματα
jps,
πυζύγων, θέματα διαζύγιο»
Απομένουν όμως πολλές
¡,x¡
όπως *ΐΓΓΐν»ς που ρυθμι/σον
υιοθεσίας «λπ.
ioUÍ
Η επιτροπή θα παραδώσει το *ι
τχέδιυ στον υπουργό, ο '^ι0,^ ε ΐ 1
τάρει τη σχετική τε/ακή απόιρ“ ^
θα το καταθέσει στην Βουλή Υ1
φιση.

19χρονος
σκοτώθηκε
απ' το ρεύμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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)ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1932

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Ετος ιδρύοσος ,1965
Λρ. Φύλλου|2078
Μητροπόλσος 72-Τηλ. 23.137’
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

ΠΕΟΑΗΕ ΞΑΦ Ν ΙΚΑ
Ο Α . ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ
Αγώνας για την διά δοχή στη Μόσχα
Μη -π^ ε^Ρ°ζ της Σοβιετικής Ένωσης Λεονΐντ Ιλιτς
'om' - ^ πε®ανε προχθές στη Μόσχα στις 8.30 το ηρω'ι
ΚΊ ώρα, σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή προσολή ή
^'κόεπεισόδιο. Από προχθές το βράδυ τα σοβιετικά
μαζικής ενημέρωσης άλλαξαν τα προγράμματα τους
5fJ¡Vo<’ *ου προκάλεσε φήμες αυτές επιτάθηκαν χθές το
τ -1, Αργότερα ανακοινώθηκε επίσημα ο θάνατος του
^ ^ κ ο ύ ηγέτη.
- ,^ δ ρ ο ,

Ρήγκαν μόλις
το Γόνατο του
^^Ρέζνιεφ συγκάλεσε το
yt 0 ίπιτελειο του Λευκού Οίπαρακολούθηση των

το πρακτορείο
>«, 1π
μετέδωσε χωρίς σχό^
™νοτο του Σοβιετικού
®^0 <Μ,Γ UE ΓΠλ£ΥΡ“ 9τΐμα του
Μ
"° τη Μόσχα ως πιθανότε. λ®1 του Λεονΐντ Μπρέζνιεφ
του κόμματος και του
1 κράτους θεωρούνται ο

πρώην αρχηγός της σοβιετικής
μυστικής υπηρεσίας «ΚΑ ΓΚΕ
ΜΠΕ» Γιοΰρι Αντρόπωφ, 68 χρόνων
και ο Κωνσταντΐν Τσερνιένκο 71
χρόνων.
Τηλεγραφήματα των ειδησεογραφΐκών πρακτορείων μετέδωσαν τα
εξής:
ΜΟΣΧΑ: Σύμφωνα με επίσημη
ανακοίνωση του ραδιορώνου της
Μόσχας, πέθανε προχθές στις 8.30
τοπική ώρα. σε ηλικία 76 χρόνων, ο
αρχηγός του σοβιετικού κράτους και
του κομμουνιστικού κόμματος Λεονίντ Μπρέζνιεφ.
Το επίσημο σοβιετικό πρακτορείο
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το 5%. Νέα κάμψη σημειώνεται ατις
ιδιωτικές και τις δημόσιες επενδύ
σεις. Οι επενδύσεις στον αγροτικό
τομέα και στη βιομηχανία είναι
σημαντικά κατώτερες το 1982 όπως
και το 1981 από το επίπεδο του
1974-75.
Η ανεργία μεγαλώνει αισθητά μέ
σα στο 1982 και στα αστικά κέντρα
πλησιάζει το 8% του ενεργού πληθυ
σμού. Το έλλειμμα εκ τρεχουσών
συναλλαγών στο ισοζύγιο πληρωμών
το 1982 θα είναι τουλάχιστον κατά
600 εκατομμύρια δολλάρια, δηλαδή
κατά 25%, μεγαλύτερο από πέρυσι.Ή
μείωση που εμφανίζει η κυβέρνηση
είηρι παραπλανητική. Οφείλεται στην
ελάττωση των αποθεμάτων πετρε
λαίου και στη μεγάλη αύξηση των
ενισχύσεων από την ΕΟΚ.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση
δεν δικαιολογεί την επιδιένωση των
τελευταίων ετών και την παραπέρο
επιδείνωση του 1982.
Η «ΘΕΩΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΠΟΛΙΣΜΟΥ»
Ο κ. Πεσμαζόγλου, τόνισε κατό
πιν, άτι η θεωρία περί «διπολισμού·
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρα
τίας, που υποστήριξε πρόσφατα ο κ.
Παπανδρέου, δεν οδηγεί πουθενά».
— Η θεωρία αυτή, είπε, οδηγεί στη
μονοπώληση της «αλλαγής» και της
προόδου, μονοπώληση που αντιστρατεύεται την πολυκομματική
δημοκρατία. Ο «διπολισμός» του κ.
Παπανδρέου, προσφέρει τον εγκλω

Ο Λεονίνι Μπρέζνιεφ. που πιθανέ χθες
από εγκεφαλικό, μάλλον, επεισόδιο.

ειδήσεων «Τάς» επιβεβαίωσε λίγο
αργότερα την είδηση για το θάνατο
του Σοβιετικού προέδρου Μπρέ
ζνιεφ. με την εξής επίσημη ανακοίνω-

ΜΗΝΥΜΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Αμέσως μόλις ανακοινώθη
κε ο θάνατος του Λεονΐντ
Μπρέζνιεφ, εκ μέρους του πρω
θυπουργού Λνδρέα Γ. Παπαν
δρέου, επιδόθηκε στη σοβιετική
πρεσβεία το ακόλουθο μήνυμα:
«Ο θάνατος του προέδρου
της Ε,Σ,Σ.Δ. Λεονΐντ Μπρέ
ζνιεφ, προκαλεί έντονα συναι
σθήματα λύπης, σε ολόκληρα
τον ελληνικό λαό, και σε εμένα
προσωπικά.
Σε μιά περίοδο κρίσης και
επανόδου στον ψυχρό πόλεμο,
η απώλεια ενός ηγέτη, με ανα
γνωρισμένη συμβολή στην
ύφεση και την ειρηνη, προκαλεί
ασφαλώς ένα δυσαναπλήρωτο
κενό. Εκφράζουμε τη βαθαά
θλίψη μας προς τη σοβιετική
κυβέρνηση και το σοβιετικό
λαό».
ση: «Το όνομα του Λεονΐντ Ιλιτς
Μπρέζνιεφ πιστού συνεχιστή του έρ
γου του Λένιν, του αγωνιστή για την
ειρήνη και για τον κομμουνισμό, θα
ζήσει αιώνια στην καρδιά τόσο των

Σοβιετικών όσο και στην καρδιά
όλων των προοδευτικών ανθρώπων».
Ο Σοβιετικός πρόεδρος Λεονΐντ
Μπρέζνιεφ υπίκυψέ. κατά πάσα πιθα
νότητα. σε καρδιακή προσβολή, ή σε
εγκεφαλικό επεισόδιο, δήλωσαν χθές
κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοι
νωθεί τίποτα σχετικά με την ημερο
μηνία και την τελετή της κηδείας του.
Μεσίσπες και με μαύρα κρέπια
κυματίζουν οι Σοβιετικές σημαίες
στο Κρεμλίνο και στα άλλα κυβερνη
τικά κτίρια γύρι» από την κόκκινη
πλατεία της Μόσχας, ύστερα από την
αναγγελία του θανάτου του προέδρου
Λεονΐντ Μπρέζνιεφ,
δ ε ν π ίσ τ ε υ α ν

ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ
Ωστόσο, δύο ώρες μετά την επί
σημη αναγγελία της είδησης αυτής, ο
περισσότερος κόσμος στους δρόμους
της Μόσχας φαινόταν σαν ιό μην
την είχε ακούσει, ή αντιδρούσε με
δυσπιστία.
Η πλειοψηφία των Σοβιετικών
πολιτών προσήλθαν στις εργασίες
τους όπως συνήθως, ενώ στους δρό
μους της πρωτεύουσας δεν υπήρξαν
περιπτώσεις ανθρώπων που να θρη
νούν.
Το πρωί, η κόκκινη πλατεία της
Μόσχας είχε αποκλεισθεί με σιδηρένιες μπάρες και οι μιίσχοβίτες - όπως
κάθε μέρα - συνωστίζονταν μπροστά
στο μαυσωλείο του Λένιν, για να
αποτίσουν το συνηθισμένο φόρο
τιμής.στον ιδρυτή του σοβιετικού
κράτους.
Δυτικοί ανταποκριτές πλησίασαν
τους μοσχοβίτες και τοι£ ρώτησαν
αν είχαν πληροψησηθεί το θάνατο
του Μπρέζνιεφ. Οι περισσότεροι κού
νησαν αρνητικό το κεφάλι τους και
ζητούσαν να μάθουν την προέλευση
της είδησης.
•Ποιος ξέρει; Πηγαίνετε να ρωτή
σετε τον αστυνομικό», απάντησε
χαρακτηριστικά
μιά ηλικιωμένοι
γυναίκα.
Κάποια άλλη, κοιτώντας προς το
Συνέχεια στην 4η

Τσιγγάνος έκλεψε
τη γυναίκα άλλου!
Μ Α ΖΙ ΜΕ 500.000 ΔΡΧ.
Έ κλεψ ε τη γυναίκα φίλου τουμαζύ
με πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές από
το σπίτι του και εξαφανίστηκαν σε
άγνωστη κατεύθυνσηΙ
Η ακούσια αυτή απαγωγή και κλο
πή έγινε το απόγευμα της Τετάρτης
στή Βέροια. Δράστης και παθόντες εί
ναι Τσιγγάνοι.
Συγκεκριμένα όπως καταγγέλθη
κε οτην Αστυνομία, ο 23χρονος Τσιγ
γάνος Ανδρέας Αραμπατζής πήγε στο
σπίτι του Κώστα Αραμπατζή, 30 χρό
νων και παρά την θέλησή της απήγαγε
τη γυναίκα του θεοδώρα, 24 χρόνων.
Επίσης έκλεψε και 500.000 δρχ. που
υπήρχαν στο σπίτι. Μαζύ με την
θοδώρα ο ·φλογερός Τσιγγάνος» επι
βιβάστηκαν στο υπ αριθμ. ΤΝ 5974
Ι.Χ. φορτηγό (τύπου ΝΤΑΤΣΟΥΝ)
και εξαφανίστηκαν.
Ο σύζυγος της θοδώρας υπέβαλε
χθές το πρωίμήνυση και προανάκριση

διενεργεί
Βέροιας.

το

Τμήμα

Ασφαλείας

Εγχειρίστηκε
ο κ. Αβέρωφ
ΛΟΝΔΙΝΟ II (ΑΠΕ)
Από τις 7 το βράδυ χθές (ώρα
Ελλάδος), στο Νοσοκομείο «Γουέλιν
γκτον», υποβαλλόταν σε εγχείρηση
ανοικτής καρδιάς, ο πρόεδρος της
«Νέας Δημοκρατίας» κ. Ευάγγελος
Αβέρωφ. Την εγχείρηση που προβλεπόταν να διαρκέσει 3-4 ώρες διενήργησε ο Βρεταννός καρδιοχειμούργος
κ. Γκάρεφ Ρηζ· άαζι με άλλους
συνεργάτες του. Παρών ήταν επίσης
και ο "Ελληνας γιατρός κ. Βορΐδης.
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Αναρτήθηκαν φωτογραφίες
του Αρη Βελουχιώτη
ΣΤΟ Ν ΕΟ ΡΤΑΣΜ Ο ΣΤΑ ΣΧ Ο Λ ΕΙΑ
Πιό... τολμηρά τα παιδιά του
«μαθητικού συμβούλιου του 3ου Λυ
κείου Βέροιας» μας έστειλαν επιστο
λή στην οποία παραδέχονται - και
επιβεβαιώνουν επομένως το δημο
σίευμα του «ΛΑΟΥ» - ότι στη γιορτή
της 28ης Οκτωβρίου σε σχολεία της
Βέροιας «ακούστηκαν αντάρτικα τρα
γούδια και αναρτήθηκαν φωτογρα
φίες του Ά ρη Βελουχιώτη». Το πώς
συνέβησαν αυτά είναι ένα θέμα που
μπορεί μιά έρευνα από προϊστάμενη
αρχή να εξακριβώσει (αν βέβαια
υπάρχει τέτοια θέληση.,.).
Γράφουν οι «μικροί συνδικαλι
στές»;
«Σχετικά με το από 31/10/82
δημοσίευμα της εφημερίδας σας με
τίτλο «Όργιο προπαγάνδας κατά την
επέτειο σε Λύκεια της Βέροιας», τα
μαθητικό συμβούλιο του 3ου Λυ
κείου Βέροιας θεωρεί πιος έχει υπο
χρέωση - επειδή μόνο στο 3ο και 4ο
Λύκειο ακούστηκαν αντάρτικα και
αναρτήθηκαν φωτογραφίες του Ά ρη
Βελουχιώτη - για την αποκατάσταση
της αλήθειας, να διευκρινίσει και να
τονίσει τα εξής:

1. Στις 27/10 δεν γιορτάσθηκε
μόνο το «όχι» αλλα και η εθνική αντί
σταση.
2. Οι «μικροί» σύμφωνα με το
δημοσίευμα - μαθητές δεν εξαναγκά
στηκαν ούτε να συμμετάοχουν στη
γιορτή, ούτε να την παρακολουθή
σουν. Η συμμετοχή και η παρακο
λούθηση της γιορτής ήταν απόλυτα
ελεύθερη, σ" αντίθεση με προηγούμε
νες χρονιές.
3. Ό τι έγινε στη γιορτή και η
ανάρτηση tu>v φωτογραφιών του
Ά ρη Βελουχιώτη - έγινε αφού εγκρίθηκε από την οργανωτική επιτροπή,
που αποτελούνταν από μαθητές και
καθηγητές.
4. Ευχαριστούμε όσους ενδιαφέ
ροντα! για τους «μικρούς» - σύμφωνο
πάντα με το δημοσίευμα μαθητές
αλλά υπενθυμίζουμε ότι τον επόμενο

χρόνο πολλοί από αυτούς αποκτούν
δικαίωμα ψήφου και επόμενα μπο
ρούν ιό κρίνουν πότε γίνεται ιταραποίηση και παραχάραξη της ιστορίας.
Το μαθητικό συμβούλιο

του 3ου Λύκειου
Βέροιας»

Σκοτώθηκε
75χρονη πεζή
στην Αγκαθιά
Παρέσυρε με το αυτοκίνητό του
μιά 75χρονη γριούλα και την σκότω
σε.
Συνέβη χθές το πρωί στο χωριό
Αγκαθιά Ημαθίας. Η γριούλα ήταν η
Λεμονιά χήρα Κων/νου Κεχρενοπούλου, κάτοικος Αγκαθιάς και οδη
γός του Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου
ο Νικ. Μπουκουβάλας του Γρηγορίου. 38 χρόνων, από τη Μελίκη.

Χ Θ Ε Σ ΣΤΟ Τ Α Γ Α Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι
Θρηνεί από χθές το μεσημέρι
ολόκληρος ο συνοικισμός του
Προμηθέα Βέροιας, για τον άδικο
χαμό του 19χρονου Δημήτρη Λάλα.

λεσμα να οκουμπήσει σε ηλε
κτροφόρα καλώδια υψηλής τσσεως και να κι.ραυνοβοληθει η
άτυχος Δημήτρης

Ο άτυχος Δημήτρης κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτροφόρα
καλώδια της ΔΕΗ ενώ εργαζόταν
στην περιοχή Ταγαροχωρίου στο
αρδευτικό έργο Ανατολικού Βερ
μίου.

Παράδοξο είναι πως τοποθε
τήθηκαν οι τεράστιοι σωλήνες
κάτω από γραμμή ρεύματος υψη
λής τάσεως και πως είναι δυνα
τόν ένας τόσο μεγάλος γερανός
να δουλεύει κάτω από' τιι επικίν
δυνα αυτά καλώδια,

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τα πρώτα στοιχεία της Αστυνο
μίας αλλά και από αφηγήσεις δια
φόρων προσώπων, το δυστύχημα
συνέβη ως εςής:

Στις 2 το μεσημέρι χθές ο
Δημήτρης, που εργαζόταν στην
Α.Ε. ΕΛΚΑΤ σαν ηλεκτροσυ
γκολλητής, βοηθούσε ένα γερα
νοφόρο μηχάνημα, που σηκώνει
τις τεράστιες σιδερένιες σωλήνες
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του αρδευτικού δικτύου, να κάνει
της Τροχαίας το δυστύχημα οφείλε μανούβρα.
Συγκεκριμένα
ο
ται σε μη ρύθμιση της ταχύτητας του Δημήτρης κρατούσε το μεγάλο
αυτοκινήτου μέσα σε κατοικημένη συρματόσχοινο του γερανού με
περιοχή και στην ανεξέλεγκτη διά τους γάντζους για να διευκολύνει
σχιση του δρόμου από την πεζή.
την κίνηση του μηχανήματος. Το
Ο οδηγός συνελήφθη και προανά
κριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας «μπράτσο» του γερανού, όμως,
σηκώθηκε αρκετά ψηλά με αποτέ
Αλεξάνδρειάς.

Γεγονός πάντως είναι ό η ν
Δημήτρης, μοναχογιός του φτω
χού μεροκαματιάρη Κώστα Λάλα, έφυγε τόσο πρόωρα απ' τη
ζωή.
Η αστυνομία χθές όλο το από
γευμα έψαχνε να βρει τους υπεύ
θυνους της εταιρίας και τον οδη
γό ή χειριστή του γερανού, αλλά
χωρίς αποτέλεσμα.
Ας σημειωθεί, ότι τα ήλεκτρο
φόρα καλώδια της ΔΕΗ για άλλη
μιά φορά, μέσα σε σύντομο χρο
νικό διάστημα, υπήρξαν αιτία να
χαθεί ανθρώπινη ζωή.
Η κηδεία του Δημήτρη θα γί
νει σήμερα προς ιο μεσημέρι.
Συνέχεια στην 4η

Ο «ΠΥΡΣΟΣ» ΣΤΑ ΕΥΡΩ ΠΑΛΙΑ
Σ η μ είω μ α του κ . Μ α ν. Β α λ σ α μ ίό η
Λναμεοα στις πολλές και διάφορες octobre 1982 — 5 francs
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
στις Βρυξέλλες στα πλαίσια των
Ενρωπαλίων ήταν και μια φολκλορι
κή εκδήλωση στην οποία πήρε μέρος
και ο ΠΥΡΣΟΣ Ναούσης.
Η εκδήλωση αυτή ήταν από τις
πετυχημένες των Ευρωπαλίων γιατί
θα πρέπει να λεχθεί ότι κάποιες εκδη
λώσεις δεν μπορούσαν να πιάοουν και
κάποιες άλλες που αναμένονταν να
πιάοουν υστέρησαν σε επιτυχία από
δευτερότερες εκδηλώσεις.
Πάρα πολύ έπιασε η έκθεση που
οργάνωσε η κ. Κανά Παπαντωνίου γύ
ρω από τη ζωή του Έλληνα. Εξαιρετι
κή επιτυχία επίσης είχε η Βυζαντινή
χορωδία του κ. Α}γελόπουλου για την
οποία ενδιαφέρθηκε η Βελγική και η
Γερμανική τηλεόραση και η μουσική
του κ. Σενάκη.
Λάθος ήταν η παρουσίαση του
Αξιου εοτί από τον θεοδωράκη με
χορωδία Σουηδική. Σφάλμα ασυγχώ
ρητο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα
ήταν ακόμη η ασυνέπεια στην ώρα και
η κακοποίηση του προγράμματος από
κάποια κομπανία ρεμπέτικου τραγου
διού.
Παρ’ ότι γενικά ο σχεδιασμός από
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Δεν είχαν χωνέψει οι Βέλγοι οργανω μ* τη φωτογραφία του συγκροτήματος «ΠΥΡΣΟΣ» της Νάουσας.
τές τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα δεν
Μπράβο, για τ ψ νπευθυνότητά της,
Την ευθύνη είχε η κ. Δόμνα Σαμίου
μπόρεσαν να μπουν μέσα στο μεδούλι
την υπευθυνότητα της δουλειάς της.
της ιδιαιτερότητας του Ελληνικού και ο Δεοτέρης Δρανδάκης. γνώστης
Κλείνοντας το σημείωμά μου αυτό
πολιτιστικού δυναμικού. Ίσως δεν εί όσο λίγοι του Ελληνικού Φολκλόρ.
θα ήθελα να ξαναθυμηθώ τα λόγια του
Με τον Λευτέρη Δρανδάκη συνερ
χαν τον καιρό.
Λευτέρη Δρανδάκη με το κλείσιμο των
Βασικά σφάλματα οργανωτικά ήταν γάστηκα και στο Λονδίνο. Οταν
υποχρεώσεων μας στο Βέλγιο: »Παι
η απουσία ενός οδηγού των Ευρωπα παρουσιάσαμε Δημοτικούς χορούς και
διά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
λίων. Μιας εκδόσεως δηλαδή που θα μουσικά όργανα από την Ελλάδα με
Κάτι προαφέραμε και πάλι στην Ελλάπεριείχε όλες π ς εκδηλώσεις, τα προ καταπληκτική επιτυχία στα πλαίσια
δίτοα μας».
γράμματα και τα κείμενα σε κάποιες του Ίγκλις Μπαχ Φεστιβάλ στο ΡουαMe τη σειρά μου θα ήθελα να ευχα
περιπτώσεις, όπως στον Καραγκιόζη γιάλ Χώλ του Λονδίνου με Διευθυντή
ριστήσω τα παιδιά tou ΠΥΡΣΟΥ και
την κ. Λίνα Δαλάντη.
και το σύγχρονο Ελληνικό θέατρο.
ια τα συγχαρώ για την καινούργια
Με την Κ. Δόμνα Σαμίου ουνεργάΑφίσες υπήρχαν πολλές. Οι Βρυξέλ
τους προσφορά.
λες ήταν γεμάτες. Όχι όμως από όλες στηκα πρώτι] φορά. Μπράβο της.
τις εκδηλώσεις. Για τη δική μας εκδή
λωση π,χ. δεν είδαμε καμιά αφίσα.
Παρά τούτα η Φολκλορική ομάδα
έκανε το »μπουμ». Κέρδισε για τρεις
βραδιές στις Βρυξέλλες το Βελγικό
κοινό τραγουδάντας και χορεύοντας
στο Παλαί νπ Μποζάρτ στην αίθουσα
•Μ» δυο φορές και στο Γκράντ Τεάτρ
μια.
Ανέίλογες ήταν οι παραστάσεις και
έξω από τις Βρυξέλλες με ξεχωριστή
την παράσταση στο υπερσύγχρονο θέα
τρο της Αμβέρσας ντε Σίνγκελ. Η
παράστασή μας μεταφέρθηκε από το
μικρό ντε Χϊγκελ (1000 θέσεις) στο
μεγάλο (2500 θέσεις) και έμειναν και
500 τουλάχιστον άτομα χωρίς θέση.
Ο Πρόξενος της Αμβέρσας κ.
Κωστούλας, ένας φοβερά δραστήριος
άνθρωπος, ένοιωθε και πριν και μετά
την παράσταση πανευτυχής.
Το Φολκλορικό γκρουπ αποτελού
σαν 39 άτομα. Η κ. Δόμνα Σαμίου με
τους μουσικούς της και οι χορευτικές
ομάδες Καρπάθου, Πόντου και Ναού
σης. Γράφονται με τη σειρά που
παρουσιάζονταν κάθε βράδυ.
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Ανακοίνοκτη Νομαρχίας
Από το Γ ραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας
ανακοινώνεται ότι ύστερα από σχετι
κή εντολή του Νομάρχη Ημαθίας κ.
Νίκου Πινακίδη το πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης και της βρυκέλλωσης των βοοειδών, που εφαρ
μόζεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής,
ενταπκοποιήθηκε και πήρε τη μορφή
ταχύρρυθμου προγράμματος.
Ο στόχος του προγράμματος
αυτού είναι διπλός από τη μιά μεριά
γίνεται για να απαλλαγούν τα βοοει
δή από τις ορρώστειες ου»ές και οπό
ΐην άλλη γ*α να πρ-κποτα&Ί η
άημσσίο υγεία, Επίσης δόθηκαν
αυστηρές οδηγίες για την πιστή
εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων
που προβλέπονται από to πρόγραμ
μα αυτό οι δε παραβάτες θα τιμώ-

'• V

Ο Μανώλης
Μητσιάς
ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 62.573

Π αρασκευή 12 ΝοεμβΡ*0“ ^

.ΛΑΟΣ»

ΣΕ Λ ΙΔ Α Ιη

Κ Α Λ Ε Σ Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ Α Ρ Θ Ρ ΙΤ ΙΚ Α
Σε όλο τον κοσμο γεννιούνται βρέ
φη μι συγγενές ίξάρθρημα ισχίου.
Αν αυτό το ελάττωμα δεν γίνει αντι
ληπτό μέσα στον τρωτό μήνα της
ζωής τους, τα παιδιά αυτά θα υποφέ
ρουν για χρόνια. Αν αντιθέτιος γίνει
έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία είναι
απλή και αποτελεσματική. Στο πολύ
προσεχές μέλλον όμως το ελάττωμα
αυτό δύσκολα θα διαφεύγει τη διά
γνωση Και τούτο γιατί εφευρέθηκαν
κατάλληλα όργανο που δίνουν έγκαι
ρα το σήμα κινδύνου Και όχι μόνο
για το συγγενές εξάρθρημα των βρε
φών. αλλά γενικού.ρα σε περιπτώσεις
ιιρθρίτιόας. Γιατί και η αρθρίτιδα εί.αι μια άρρωστοι που η έγκαιρη διά
γνωση συντελεί στην ιιποτελεσμαη
κύτη τα της αγωγής.
Ο Ρύμπ Μόλλαν από τη Κλινική
Ορθοπεδικής
Χειρουργικής
του
Νοσοκομείου Μάσγκραιηβ Πάρκ στο
Μπέλφαστ ήταν «α ίνο ς που οδήγησε
στην ανηκάλυνη ιοιι νέου ήλεκτρο
νικοίι συστήματος ό.τιη δωμυμφυι

θηκε στη Μονάδα Κλινικών Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κουήνς. Με το
ειδικό αυτό σύστημα καταγράφονται
σε μαγνητοταινία ήχοι και παλμοί
από τις αρθρώσεις των ασθενών,
ώστε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να
μπορεί να κάνει την επεξεργασία των
ηχογραφημένων προτύπων. Ο υπο
λογιστής μπορεί τότε να εκτυπώνει
στοιχεία γύρω από τη σημασία των
ήχων κιιι παλμών και με βάση αυτά ο
γιατρός καθοδηγείται στη διάγνωση
και την κατάλληλη αγωγή για τον
ασθενή. Ο γιατρός Μόλλαν αναφέρει
οτι από τον περασμένο Αύγουστο
έχει εξετάσει περισσότερα από 300
βρέφη εφαρμόζοντας το σύστημα
που το χαρακτηρίζει σαν «ολοκληρω
τικά αντικειμενική μέθοδο διάγνω
σης·. Η εταιρία Σαίεντίφικ Κομπιούτερς της Βόρειας Ιρλανδίας έχει εξα
σφαλίσει την αποκλειστικότητα και
θα φέρει στην αγορά π ς διαγνωστικές
συσκευές. Τα πρώτα δείγματα αναμέ
νονται στο τέλος του χρόνου.

Ζ ω ντα νές εικ όνες από
ζούγκ λα κα ι έρημο
Ζωντανές τηλεοπτικές εικόνες οκό
ης απομακρυσμένες ζούγκλες και
ερήμους είναι τώρα δυνατό να έχου
με. χάρη σ ένα κινητό γήινο δορυφο
ρικιί σταθμέι. που βρίσκεται υπό
κατασκευή. Μικρός, ευκίνητος και
αιρομκταιρερόμκνος. ο σταθμός βασί
ζεται σ ένα σχέδιο του ΜπιΜπι-Σι.
Αναπτύχθηκε από την Εταιρία
Συστημάτων Επικοινωνίας Μαρκόνι,
που βρίσκεται στο Τσέλμσφορντ της
Ανατολικής Αγγλία;. Πάνω σε συρό
μενη βάση, με πλήρη ενεργειακό εξο
πλισμό και πτυσσόμενη κεραία το
τερματικό μπορεί να ρυμουλκηθεί
από ένα μικρό φορτηγό, να κρεμαστεί
κάτο> απο ένα ελικόπτερο, ή να φορ
τωθεί σ' ένα αεροπλάνο μεταφοράς
εμπορευμάτων. Έτσι, έχει μεγάλη
ευελιξία και μπορεί να σταλεί γρήγο
ρα σε περιοχές όπου οι τηλεοπτικές
κάμερες δεν μπορούσαν να εισχωρή-

n o w μέχρι τώρα.
Το υπεραστικό τηλεφωνικό δί
κτυο. που συνίσταται είτε σε γραμμές
εδάφους είτε σε συνδέσεις μικροκυ
μάτων. είτε και τα δυο μαζί, είναι τα
συνήθη μέσα με τα οποία τα εξωτερι
κά τηλεοπτικά προγράμματα μεταφέρονται σ' ένα τηλεοπτικό κέντρο για
την παραπέρα μετάδοσή τους. Ό μως
στις χώρες που έχουν μεγάλες περιο
χές ζούγκλας ή ερήμου, η τηλεφωνι
κή και τηλεγραφική υποδομή περιο
ρίζεται μόνο στις ανεπτυγμένες
περιοχές. Οι χώρες αυτές θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή
MupKovt για εξωτερικές μεταδόσεις,
ίσως απ' ευθείας στους τηλεθεατές
από το δορυφόρο. Σ η ς ανεπτυγμένες
χώρες με εκτεταμένο τηλεφωνικό και
τηλεγραφικό δίκτυο η συσκευή μπο
ρεί να σημαίνει ότι δεν θα απαιτούν
ται άλλα κέντρα σύνδεσης στο υπε
ραστικό τηλεφωνικό σύστημα για τις
εξωτερικές μεταδόσεις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Λαχειοπώλης Ηλιάόης Τριαντάφυλλος έχασε λαχεία επί της οδού
Εληάς κρατικά αξίας 10.000 δραχμών.
Ο ευρών παρακαλείται να τα
παραδώσει στον ίδιο ή να του πάρει
τηλέφωνο στο 26317. Διεύθυνση
κατοικίας Ανοίξεως 35.

Η νέα
συλλογή
καρτών
και δώρων
ιης UNICEF
Η U N IC E F , ο Οργανισμός «ον
Ηνωμένων Εθνών για την προστασία
του Παιδιού, έ χο εκδόσπ πρόσφατα
τη νέα της διεθνή συλλογή 1902 μ(
κάρτες, δώρα, χαρτιά αλληλογραφίας
και παιχνίδια.
Οι κ ά ρ α ς και τα δώρα UNICEF
πωλούνιαι παγκόσμια με σκοπό »0
βοηθηθουν τα πιό στερημένα παιδιά
σε 1 1 1 αναπτυσσόμενες χώρες.
Το προϊόν της πώλησης επιτρέπει
στη UNICEF να παρέχει βασικές
ιατρικές φροντίδες και άλλες αημαν
τικές κοινωνικές υπηρεσίες στα παι
διά αυτά rdi α υ ς οικογένειες τους
' Ανθρωποι κάθε ηλικίας, και κάθι
τόπου και έθνους που αγοράζουν
κάριες και δώρα U N IC E F, παίζουν
ουσιώδη και αποφασιστικό ρόλο γιιι
την υλοποίηση των ζωτικών αυτών
προγραμμάτων σ ι περισσότερες από
130 χώρες
Τα είδη της U N IC EF διατίθενται
σε όλη την Ελλάδα, από την ελληνι
κή επιτροπή συνεργασίας με την
U N IC E F , ο&ός Ξενίας I Αθήνα τηλ
77 84.223 και 77.78.268 Τηλεφωνεί
στε να σας στείλουν το Φυλλάδιο μι
τα είδη της U N IC E F

ερ γα σ τή ρ ι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩΝ
I «ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΩΝ

Το Δημ. Σχολείο Φυτείας ευχαρι
στεί την Ο.Ε. ·Κ. Σταγιάννος και
Στάθης» πριστήριο δον χιλ. Βέροιας
Ναούσης για τη δωρεά 3 (τριών) τόννων καυσοξύλων στο σχολείο.
Η Σχολική Εφορεία

1

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Νικολόπουλος Κ ον/νος
θεσ/νίκης | τηλ. 25111
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μοϋκας Σ ύργιος
Γρ. Λόγγου J τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕ2 ΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
ΒενιζέΫ.οτι τηλ. 23741
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΠΡΙ
Κλιάδης Σταύρος

Εγκαίνια
του Γραφείου
Διδυμοτείχου
της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»

•ΝΗΠΙΟ ΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΗΛ 2 2 S M Û -273211

ΘΕΣΉΙΚΗ

Εγκαινιάσθηκε και άρχισε να λει
τουργεί το Γραφείο Διδυμοτείχου της
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ·
Ανωνύμου
Ασφαλιστικής Εταιρίας, «ου είναι η
πρώτη με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Το γραφείο βρίσκεται στην οδό
Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 10 και έχκιθ
βασική αποστολή να προσφέρει άμε
ση ασφαλιστική εξυπηρέτηση στους
πράκτορες και τους ασφαλισμένους
της εταιρίας στην περιοχή.

Δ ιο β έ ιπ ε Β

Ραδιοταξί

κειί Λ ιοώ τβκΓ .Γ

(2.555-62466
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Ενσνη'ΔΕΗ
23.131
Εναν« ΚΤ£Λ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καροτάσιου
22332-22436
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.980
Μωραέτη
23450

W*iv
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5.46 ΚΛΛΙΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ
ΔΙΑ
0 ,05 Ο ΒΑΙΙΛΙΑΙ ΑΡΘΟΥΡΟ!

0 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τ.05 MÜYTIΚΟΡΑΜΑ
Τ 30 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ*
8.05 « ΝΤΙΟΥΚΣ
8.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
1026 W ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΧΑΘΗΚΑΝ
ΛΑΧΕΙΑ

5.00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
5.15 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.30 Ο ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΝ
ΖΩΩΝ

0.00
0.15
0.30
7.00
7.30
8.30

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΑΧΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΤΑ ΦΤΕΡΑ
ΒΙΕΤΝΑΜ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ TQN
10.000 ΗΜΕΡΟΝ
9.00 01 ΔΕΣΜΟΤΕΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ P0QYNT: Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ .
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΓΤΡΜΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
2u n
rt w
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ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

Αριθμός 152
Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικαω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Απόστολος Χρ.
Αλεκόζαγλου ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος. δηλοποιώ ότι την εικοστήν
ογδόην (28ην) του μηνός Νοεμβρίου του
χιλιοστού εννιακοσιοστού ογδοηκοστού
δευτέρου (1982) έτους ημέραν Κυριακήν
και από τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12 ης
μεσημβρινής εν τι» Κοινοτικά» Καταστήμοτι Αγκαθιάζ Ημαθίας ιος συνήθη τόπον
τι»ν πλοστηριασμών ενώπιον του Συμβο
λαιυνράφοο Αλεξανδρείας κ. Κων/νου
Σιεφανάκη ως επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου ενώ
πιον του νομίμου αναπληρωτού του. τη
επισπεύσει του δαντιστού Γεωργίου Δημ.
Σαουλίδη,
κατοίκου
Αλεξάνδρειάς
δικαιούμενου λαμβάνειν παρά του οφείλε
του του θω μά Νικ. Γιοβάνου κατοίκου
ΤριλοΦιάς το επιτααοόμενον ποσόν των
δραχμών 450.010, νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας εκτελε
α η ς εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
μέχρι πέρατος αυτού, όυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 346/1981 6/γής
πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομε
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας και της οχετι
κής προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιη
θεισης επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται εκ της υπ" αριθμ. 972/24 6 1981
εκθέαεως επιδόσεως του Δικιιστικού Επι
μελητού των εν Βεροίο Πρωτοδικών Χρη
στου Ζήαου εκτίθενται εις δημόσιον ανα
γκυστικόν πλειστηριασμόν τα κάτωθι «κι
νητα του ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν 123/1982
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου, Ή τοι: Το
I / 4 εξ αδιαιρέτου επί των κατωτέρω περί
γραφόμενων ακινήτων, περιελθόντων εις
τον καθ' ού από κληρονομιά σύμφωνα με
το υπ' αριθμ. 2564/81 πιστοπσιηττκόν του
γρομματέως του Πρωτοδικείου Βέροιας
περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς νομίμως μεταγεγΥραμένου εις τα βιβλία μετα
γραφών τοο υποθ/κείου Αλεξ/δρείας εν
τόμω ΡΕΚ αρ- 117 του αποβιώσαντος
πιιτρός του εν έτει 1938 κατοίκου Τριλο
φιιις Νικολάου Γιοβάνη ή Γιοβάνου του
Λημητρίου, δυνάμει του υπ' αριθμ.
465509/70 τίτλου του υπουργείου Γεωρ
γίας, νομίμως μεταγεγραμμένου εις τα
βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλα
κείου Αλεξάνδρειάς I) εκ του υπ' αριθμ.
128 τεμαχίου εκτάσεως 12.562 μ2 Α'
κατηγορίας, συνορευομένου γύρωθεν Β ·
με το υπ' αριθμ 127 τεμάχιον. Ν ■με το
υπ' αριθμ. 129 τεμάχιον. Α - με αγρόκτη
μα Αγκαθιάς και Δ με ιδιοκτησίες, 2) εκ
του υπ' αριθμ. 74 τεμαχίου, Β κατηγο
ρίας. εκτάσεως 5060 μ2 συνορευομένου
γύρωθεν Λ με το υπ'αριθμ. 73^εμάχιον,
Ν με το υπ' αριθμ. 75 τεμάχιον, Β - με το
υπ αριθμ. 75 τεμάχιον και Δ - με το υπ'
αριθμ. 72 τεμάχιον. 3) εκ του υπ' αριθμ.
85 τεμαχίου Β' κατηγορίας, εκτάσεως
17.312 μ2 συνορευομένου Α - με το υπ'
αριθμ. 42 τεμάχιον. Β - με το υπ' αριθμ 86
τεμάχιον, Ν με to υπ' αριθμ. 84 τεμάχιον
και Α - με το υπ' αριθμ. 27 τεμάχιον. Και
4) εκ του υπ' αριθμ 17 τεμαχίου, εκτά
σεως 9.062 μ2, Γ κατηγορίας, συνορευο
μένου γύρωθεν Α - με το υπ' αριθμ, 42
τεμάχιον, Β με το υπ αριθμ. 86 τεμάχιον,
Ν - με το υπ' αριθμ. 84 τεμάχιον και Δ - με
το υπ' αριθμ. 27 τεμάχιον. Άπαντα τα
ανωτέρω κατασχεθίντα ακίνητα ευρίσκονται α ς το αγρόκτημα Τριλοφιάς Ημαθίας.
Εξετιμήθησαν δε το 1/4 εξ αδιαιρέτου των
κατασχεθέντων ακινήτων αντί εξακοοίων
χιλιάδων δραχμών (600.000). Ενταύθα γί
νεται μνεία πως το παρόν πρόγραμμα
εκδίδκπη κατόπιν της από 8-10-1982
εγγράφου εντολής, του πληρεξουσίου
δικηγόρου ιου επισπεύδοντος κ. Δημητρίσυ Βλαχόπουλου, κάτωθι της υπ'
«(ΐθμ. 193/82 αποφάσεως του Μονομε
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας, ήτις εξιδόθη
αιτήσα του καθ' ού και ανέστειλε την διε
νέργειαν του δυνάμει του υπ' αριθμ.
125/1982 προγράμματος μου ορισθενιος
δια την 4 4-1982 πλειστηριασμού του εν
αυτή ακινήτου του οφειλέτου επί 6μηνον
από της χρονολογίας τούτης.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
:του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενσμένης εκτιμήσεως ίων
κατασχεθέντων ήτοι δρχ 300.000 Η
κατακύρωσες γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλύτερου τιμήν τελευταίο«
πλειοδότην την Ι 2ην 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, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
εκάστου πλειοδότου χρηματικής εγγυή
σεις. Αμα τη κατακύρωσα ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει α ς τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
Υραμμάτιον α ς τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενερνηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν ασπραχθεΐ παρ’ αυτούαναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμφηφίσει το εκπλειστηρίπσμα εις την αποίτησίν του, Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον

τελευταιον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως ίου επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγορασταί της πλειστηρια·
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΑΠ. ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ
Αριθμός 153
Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείιυ Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Απόστολος Χρ.
Αλεκόζοχλου ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος. δηλοποιώ ότι την εικοστήν
ογδόην (28ην) του μηνός Νοεμβρίου του
χιλιοστού εννιακοσιοστού ογδοηκοστού
δευτέρου (1982) έτους ημέραν Κυριακήν
και από τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12 ης
μεσημβρινής εν των κοινωτικώ κιιταστήμιιτι Λουτρού Ημαθίας ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβο
λαιογράφου Αλεξανδρείας κ. Κων/νου
Στεφανάκη ιος επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου ενώ
πιαν του νομίμου αναπληρωτού του. τη
επισπεύσει του δανειατού Φωτίου Παπα
δοπούλου του Χρίστου, κατοίκου Γιαννι·
τσών Πέλλης δικαιούμενου λαμβάνειν
παρά του οφειλέτου του Παναγιώτη Σωτ.
Αδαμόπουλου κατοίκου Αλεξανδρείας το
επιτασσόμενον ποσόν των δραχμών
9 1.800. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως,
πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ δρα
χμών 1.900 και πάντα τα λοιπά έξοδα
εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέ
ρατος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν
της υπ αριθμ. 58 και 121/81 δ/γών πλη
ρωμής του Ειρην. Γιαννιτσών και Μον/λούς Προηοδ. Εδέσσης και της σχετικής
προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης
επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο δεικνυται εκ της υπ' αριθμ. 661/81 και
9 69/81 εκθέσεώς επιδόσεως του Δικασπ
κού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτοδι
κών εμού του ίδιου και Ζήσου εκτίθενται
εις δημόσιον αναγκασηκόν πλειστηρια
σμόν τα κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω
οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της υπ
αριθμόν 114/13-1-1982 κατασχετηρίου
εκθέσεώς μου, Ή τοι: Εφ' ενός αγρού, υπ'
αριθμ. τεμαχίου 892, εκτάσεως 14.432 μ2
κειμένου εν τη θέσει «αγρ/μα Λουτρού»
της κτηματικής περιοχής της κοινότητας
Λουτρού Ημαθίας της περιφέρειας του
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρείας και συνο
ρευομένου γύρωθεν Ανατολικώς με αγρόν
Γ. Λαζοπούλου, Δ υπκώς με αγρόν Σωτ.
Παππδοπούλου. Βορείως με κοινόχρη
στον έκτασιν και Νοτίως με αγρόν Βύρω
νος Αντωνιάδη. Το ως άνω κατασχεθέν
περιήλθεν η ς τον καθ' ού δυνάμει της υπ'
υριθμ. 613/55 αποφάσεως της ΚΛ
Βέροιας και με αριθμ. τίτλου 7899. νομί
μως μεταγεγραμμένου εις τα βιβλία μετα
γραφών του υποθ/κείου Αλεξάνδρειάς εν
τόμω £ Δ και αριθμ. 92. Εξεημήθη αντί
ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου
(1.000.000). Ενταύθα γίνεται μνεία πως το
παρόν πρόγραμμα εκδίδεται κατόπιν της
από 1 Μ 0-1982 εγγράφου εντολής, του
πληρεξουσίου δικηγόρου του επισπεύδοντος κ. Ισαάκ Σιδηρόπουλου, κάτωθι της
υπ' αριθμ. 54/82 αποφάσεως του Μονομε
λούς Πρωτοδικείου Βεροία;, ήης εξεδόθη
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Σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμ
βρίου 1982 διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
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τηλ. 22316

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΠ

ΛΑΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδροεής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
ΑιηιΑυνίίί
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεση;OFFSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιοούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροχολεως 72
Τι»! 23.137 - 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων-Οργανισμών
ΕΓ.Σ-Τρακεζών
δρχ. 4000
Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν εκιστρέφονταυ
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VIDEO CLl®
βωμός Α Βόίθ,ι
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ
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23411
21.364
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Ο κύριος Ιωσηφιδης
ρος του Παναγιώτου <αιε” ^ υΓ
ταμείον του Εκπολιτι^11*
Μορφωτικού Σύλλογο0
ς.ΟΟΟ
«ΟΙ ΑΙΓΕΣ, το ποσόν ^ , ρ ι ι
δραχμών εις μνήμη τθν ^
Ελένης.
Επίσης ο κύριος Τρ>° ^ τθμκίο)
6ης Ιωάννης κατέθεσεν
^,,πΐό’
του Εκπολιτιστικού και ^ . ερΕΣ»Λ’
Συλλόγου Βεργίνας ·0Ι Α μνήθΤ
ποσό των 2.300 δ ρ α χμ ή Λ
της μητέρας του Μαρίαν .α^ ϊ *
Από 1.000 δραχμές
κύριοι Πάτροκλος Π®π ,ο ϊ0^
και Λεωνίδας Στυλίδης ¡
τικό συγκρότημα του Τι1
j ρ»
Το Δ.Σ. του Εκπολιΐ'0
Μορφωτικού Συλλόγοα . ()^ι>ί
«ΟΙ ΑΙΓΕΣ, τους ευχαρ'ΛΙ11
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦ Ο Μ ΗΧΑΝΗ

ΔΩΡΕΕΣ
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'Ελληνική Έττπροτιή γιό τήν
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ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιηηοκράτους 2 1-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΑΠ. ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ

Έ νας από τους
γοντες της ασφαλούς
ναι η καλή όραση του οδθΥΟ^
ιιολλοί νομίζουν οτι βΛ£"
ενώ στην πρανματικότη« ^ ^
τους παρουσιάζει ατέλει#
διατρέχουν τον κίνδυνο ν° “
σουν τροχαίο ατύχημά·
Η Ε Λ Π Α ,σ τ α π λ ^ ^
γειών της για τη μειω^ Π~'1* ,
μας των τροχαίων α
προσφέρει μιά ιικομη
υπηρεσία. Συγκεκριμίνα ' ' Γ
τήκε τέσσερα ειδικά μθλ ^
«νίειοΐεει» που επιτρέποι"
^
χο της οπτικής ικΌνότη«^' μ ,
γών. σε διάφορες περιπτ“0*^ ^
«φωτεινά τεστ». Τα π0,,ιο^ίνί(ΐβτ
τεστ αναγράφονται ο£
κό πίνακα και εφ ' όσον
ελαττωματική όραση.
^ ^
στον εξεταζόμενο να ΕπιβΙ!!'
οφθαλ.μίατρο του προκεψενι ^
βει επιστημονικές οδη7»ν
αντιμετώπιση του π
Τα τέσσερα .Υώΐο1« 1’ ^
γούν καθημερινά, απο *
^ην
μ.μ. στα γραφεία της £'
ν β»
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
ινμ
τρα και στη Λάρισα οπού μ ' . ^
προσέρχονται οι συνΟΡύθ
ΕΛΠΑ και να ύά τα ο^' "¿η οπ
τούς γρήγορα και δωρεά' ^·
χεια, τα μηχανήματα
φερθούν, διαδοχικά, εαι
λεις.
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Πς 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. 500.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
p o n a την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταιον
πλειοδότην την Ι 2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλαοόο
αίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Ά μ α τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεούται να καταβάλει α ς τον
επί του πλειστηριασμού υπάλλ.ηλειν το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητό ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί α ς το Δημόσιοι
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον α ς τον επί του πλαστήρια
σμού υπάλληλιον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμό; κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπρσχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλαστηρίασμα α ς την απαιτητήν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίο« πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολ.ύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγορασταί της πλειστηρια
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδστήσωοιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
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αιτήσει του καθ' ού και ανέστειλε την διε
νέργειαν του δυνάμει του υπ' αριθμ.
118/82 προγράμματος μου οριαθέντο; δια
την 28 2 1982 πλειστηριασμού του εν
αυτή ακίνητου του οφειλέτου επί δμηνον
από της χρονολογίας ταύτης.

ΔΩΡΕΑΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Σ IC» I..Σ.Ο.Ι.

Πλεκτά ΪΙΑΝΝΙΑ
και τα εσώρουχά
Σταυρόπουλου
Θ Α Τ Α ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

στο κατ/μα ΣΑ ΕΕΝίΜ®
ΑΝΘ Ο ΥΛΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΫ
Ιπποχράτους 19-Βέροια

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΑ^
Νυχτικά · Ρόμπες - Πυτζάμες

«2 Νοεμβρίου 1982

-ΛΑΟΣ-

\ι.\Α 3*1

-Νίκη εκτός έδρας
της Αλεξάνδρειάς

« » * * * · .

Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
α * ■* + +.+ + ■*■*

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ Η ΣΥΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Μιά ωραία πρωτοβουλία της ΕΠΣΚΜ
|ΙώςΕ^ Ρ-! ο “ γ 'α την πάτα' η
ν.,·,', m °r. ,Γοδοπ1(,“ ιΡΐκά γήπεδα πνέΤ ' η ΕΠΣΚΜ.
Ε\α λοιπόν από τα πρώτα βήματά
¡íftónVÍ ΤΟν σκο:’·ό αυτό, ήταν και η
ν
”ου έκανε αε όλους τους
"ωμο-νητές' εηΓ' σιΊμ°υς και μη των
Ζ Ζ ™ της δυνύ^ ς «Κ» προ«Μίνο» να συζητήσει μαζί τους το
" υτ^ θέμα, μιά και τελευταία
^ «οιαζα κάποια έξαρση, αφού
θλοι ΙΙ-1 ίο ^ οι νοΡέζ που οι φίλαlnunft!'1' εδε1^αν Μεγάλη προθυμία να
Γ Η,ν ™υς Αγγλους χούλιγκαν;.
Ο-. _ ααγκέντρωση πραγματοποιή’ θοχβές το βράδυ στην αίθουσα
Κ λ ά π α ν του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ και
* 1 "» ^Παειώνουμε ότι στην πρόσBou ¿1 ^ ς η°άοσφαιρικής μας αργής.
(,)χ> νε μεσω του τοπικού τύπου,
ύιν' Ι·" 1 δι ®ΤΎΡάψου ανταποκρίθη
30 J‘ny" 12 προπονητές . από τους
ΒΕρο'ια γ V π“ λ“ 'ούς παίκτες της
ΟονοΛν , ‘ πυυ ,iurP mv οιιγμή
τή,
"° επάγγελμά του προπονηowvtov0^ Ρ ^ Υ

Ί ^ ς ™υ θέματος κιιι
πεολοίωΤης της συίήτήσεως που
ΕΠγ Ϊ λι σΕ θταν ο πρόεδρος τής
^ κ. 0 . Καζαντζίδης ενώ
κε και ο διευθυντής των
JPaiptid
^ 5 ενώσεώς μας κ. Κ.Μπι·
η, ^ ''^ " ζ α ^ ιζ ιό η ς αφού ανέπτυξε
ο»γ ,°
ναι τις άσχημες επιπτώV oi *“ ΐέλΐε ε ως εξής:
''v<nri¡- °' σας υπήρξατε παίκτες κιιι
-«-·
ψυχολογία
Ί1Λ" *ιετε πολύ
' ·*' καλά την
«■►
!» yvA
Www,.u
.. .ΙΛ,.>οοοφαιριστού κα» του όχλου.
ν“ιρίί
Wyite
ε; ' cre επίσης
ότι συτήΟως ο
ϊώη,. , u° í ιοσο στον αγωνιστικό
δεΤ(Ιι’ δη.° παι έξω από αυτόν μεταδίβίινιη-"0 Τον πάγκο.Όπως αντιλαμ°πότ *1 ίι0|πόν, πολλά εξαρτώνται
την ΛΫάυτή σας συμπεριφορά κατά
Φ
ιτά unA
ñ?5tUl τ°υ αγώνα κυθώς και
μ«ά
πο αυτόν. Στο σημείο αυτό
*" ^ ομολογήσω ότι τα τελευ'ολθ Α’ χρόνια
ήμονια έχουν βελτιωθεί
ικ,.α !α πράγματα και τα πρωταθλήι^_ .η'? ενώσεώς μας αρχίζουν και
“νουν ομαλά, χάρις στην δική

σας παρουσία μέσμ στα γήπεδα.
Πιστεύουμε στην μεγάλη σας προσ
φορά. γι αυτό και σας καλέσαμε εδώ.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚΜ κ. θ .
Καζαντζίδης μεταξύ δυο εκπροσώ
πων της Ουγγρικής ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, στην δεξίωση που
πμοηγηθηκε του αγώνος Εθνικών
ομάδων Νέων Ελλάδος Ουγγαρίας
που έγινε πέρυσι στην Βέροια. Λιακρίνεται επίσης και ο διευθυντής των
γραφείων της ΕΠΣΚΜ κ. Κ. Μπιζούρας.
να σας πσρακαλέσουμε να γίνεται οι
φορείς της σωστής νοοτροπίας τω\
ποδοσφαιριστών σας. Εμείς με την
σειρά μας σας υποσχόμαστε κόθι
βοήθεια στο οπωσδήποτε δύσκολο
έργο σας».
Στην συζήτηση πουακολούθησε

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Λπό την εφημερίδα μ α ς ζητούνται ανταποκριτές για αθλητικά
^ατα. στα εξής χω ριά: Τ ρίκαλα. Μ ακροχώ ρι (Λόξα), Μ ελικ ή,
Υ· Τριάδα, Νησί, Ραχιά, Ά νω κ α ι Κ ά τω Ζερβοχώ ρι, Σ κ υλίτσ ι,
ίκαθιά, Τριπόταμο, Λουτρό, Π α λα τίτα ια , Κουλούρα, Καψοχώ Ρι' £*τ*υρό, Καμποχώμι, Ά ρα χο , Ν ηοέλι, Αγγελοχώ ρι, Χαρίεααα,
°νάσπιτα, Α ρχάγγελο. Λ ευκά δια , Β αρβάρες , Ααζοχώ ρι, Νεόκ°°τρο. Ε πίσης στην Α λεξάνδρεια (Μ . Α λέξανδρο) κα ι στον
‘‘οπάγο.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινω νήσουν για πληροφορίες μ ε τον
Γαλανομάτι / σ τα τηλέφω να 23.137 κα ι 29.762.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

μεταξύ άλλων ακούστηκαν και τα
εξής:
• Γ ΜΑΣΑ ΔΗ Σ: .Πολλά για
να μην πώ τα πάντιι εξαρτώνται από
μάς τους προπονητές».
• Σ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ: «Αιτία της
βίας στα γήπεδα είναι οι διαιτητές.
Αυτοί προκαλούν τόσο τους απίκτες
όσο και τους φιλάθλους».
•
Ν. ΤΣΙΡΕΛΑΣ: «Δεν νομίζω
ότι την ευθύνη την έχουν αποκλειστι
κά οι διαιτητές. Εγώ βλέπω ότι τα
επεισόδια που οπωσδήποτε είναι ελά
χιστα. γίνονται σχεδόν πάντα από τις
ίδιες ομάδες».
•
Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ: «Να μην τα
σίχνουμε όλα στους διαιτητές. Τις
τερισσότερες φορές τους κρίνουμε
ανάλογα με το αποτέλεσμα που φέρ
νει η ομάδα μας».
•
ΑΠ. ΚΑΣΤΡΑΣ: «Υπάρχουν
πολλοί καλοί διαιτητές, αλλά πολλές
φορές μας έρχονται παιδάκια που
αδυνατούν να διευθύνουν τους αγώ
νες. Εγώ προσωπικά εγγυώμαι για
ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, αφού
0ι φίλαθλοι σε κάθε αγώνα της ομάδος μου (Βέρμιο Ν.) δεν είναι περισ
σότεροι από 5!!!».
•
ΑΝ. ΤΑΝΤΗΣ: «Σε κάθε ομά
δα υπάρχουν 2 3 ζωηροί παίκτες.
Αυτό συζητιέται μεταξύ των διαιτη
τών και σχεδόν πάντα είναι προκατειλημένοι μαζί τους. Δεν είναι δε λίγες
οι φορές που κάνουν αποβολές χωρίς
ιιιτία και στο τέλος γράφουν στο φύλ
λο αγώνος φανταστικά πράγματα, για
να τεκμηριώσουν την αποβολή».
•
Γ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗΣ:
Νομίζω ότι η ένωση πρέπει να ελέγ
χει τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να
■ποφεύγονται οι αδικίες».

• Γ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ: «Πολλές
φορές βλέπουμε ότι σε δύο και τρία
ακόμη συνεχόμενα παιγνίδια μας παί
ζουν οι ίδιοι διαιτητές Αυτό νομίζω
είναι κακό διότι υπάρχει σ αυτές τις
περιπτώσεις μιά προκατάληψη».
• Σ. ΚΑΛΠΑΚΗΣ: «Νομίζω
πως και η άγνοια κανονισμών τόσο
από τους φιλάθλους, όσο και από
τους παίκτες και παράγοντες, είναι
μια από τις αιτίες των επεισοδίων».
•
Π. ΜΙΧ ΑΗΛΙΔΗΣ: »Όλοι εί
μαστε υπεύθυνοι, αλλά την μερίδα
του λέοντος την έχουν οι διαιτητές».
Για την αποτροπή της βίας από
τα γήπεδα επιβάλλεται.
α) Εμείς οι προπονητές να απομσ·
κρΰνουμε από τις ομάδες μας τα
ταραχοποιό στοιχεία και να προω
θούμε νέους παίκτες με ακέραιο
χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία.
β) Να σταματήσουν οι παράγον
τες να επιδιώκουν με κάθε μέσο την
νίκη.
Κάπου σ' αυτό το σημείο οταμάτη
σε η τόσο εποικοδομητική συζήτηση
ενώ παράλληλα υπό πλευράς πραέ
δρου δόθηκε η υπόσχεση ότι τέτοιου
είδους συγκεντρώσεις, αλλά και με
την παρουσία εκπροσώπων της διαι
τησίας. όσο και των σωματείων θα γί
νονται στο εξής πιό τακτικά.
Εμείς με την σειρά μας δεν έχου
με παρά να συγχαρούμε την ωραία
πρωτοβουλία της ενώσεώς μας, που
πιστεύουμε ό ο συγκαταλέγεται μετα
ξύ των 5 καλυτέρων της χώρας και
να ευχηθούμε όπως οι προσπάθειες
της, με την συμπαράσταση όλων των
φορέων που προαναφέραμε απόδοση
γρήγορα τους γλυκείς καρπούς της.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑ ΘΡΕΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
Ο Ιάκω βος Χ"Α θανασίου εδώ και 4 χρόνια είναι ένα από τα β α σ ι
κά στελέχη της βεροιώ τικης ενδεκάδας, καταλαμβάνοντας ένα από τα
δύο άκρα της αμύνης της.
Τα πρώ τα του ποδοσφαιρικά βήματα ο X"Αθανασίου τα έκανε με
την ομάδα τοικό της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ μ ε προπονητή τον Κ ώ στα Κ εφαλίδη
(1975) παίζοντας στην θέση του δεξιού ακραίου κυνηγού, ενώ τον επό
μενο χρόνο πέρασε στους εφήβους. Η εξέλιξη του ήταν τόσο ραγδαία
ώ στε το 1978 αε ηλικία 17 ετώ ν δηλώ νεται στους 3 ερασιτέχνες με
δικαίω μα ι·α αγω νίζεται στην επα γγελμα τική ομάδα μ ε την οποία έχει
περισσότερες συμμετοχές από όσες οι περισσότεροι επαγγελματίες
συνάδελφοί του. Σ το σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Β άκης
(έτσι τον αποκαλούν οι Β εροιώ τες φίλαθλοι) έχει πλέον καθιερω θεί όχι
σαν εξτρέμ, αλλά σαν μπάκ.
Ε παγγελματία ς ο Χ 'Ά θ α να α ίο υ έγινε επί X ' Μ ιχα ήλ (1979) και
έκχοτε πλέον είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδος του,
πράγμα που κίνησε το ενδιαφέρον πολλώ ν ομάδων, αλλά πορέμεινκ
στην λβασίλισσα του Βορρά» γιατί τα ανταλλάγματα δεν ήταν ανάλογα
της μεγά λη ς του αξίας.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
^έα τμήματα για υποψήφιους για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια îr S p 6*Vda· 'EvaP5n 15 Νοεμβρίου. Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 44 "Τηλ.
•«Oj (έναντι
(¿vil ντι μουσείου).
iinitnnniiV

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ολόκληρος ο α' όροφος 300 τετρ., 12 δωματίων, με
ιο,αΐτερη είσοδο μπροστά από τα αστικά. Κατάλληλος για γραφεία ή
^αιρεία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 29623 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΡΝΟΣ
Ι , Λ ^ 0* τόρνος βουλγάρικης προελεύσεως ανοίγματος 1,70.
ΊΡΟφορίες στο τηλέφωνο 0382/27985 και 27180.

ΟΔΗΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδηγός αυτοκίνητου με επαγγελματική άδειο (Β καιηγορια) ζητο
'ΡΥΟσιο. Πληροφορίες στο τηλ 29.762.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
>00 τ.μ. καινούργιο στην κεριοχη Πλατείας Ωρολογίου. Πληροψο
Ρ<*9 »το τηλέφωνο 2S430 κ. Βράνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
IWW η ανταλάασαι με διαμέρισμα στη Βέροια καρολιακό ελαιώνα
00 μπρα ααο την Οαλαοοα, οττόσεεες U ατρεμ. στον Αγ. Μάμα'Ίλκιά,,σγς. Πληροφορίες απογευματινές ώρες τηλ. 21897 Βέροια.

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Δ/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 22.568

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Χ'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

t e s -------------- »

,,0 Εν'ό ς της πόλεως Βέροιας ενοικιάζεται μαγαζί 150 τετραγωνικών
Οποιαδήποτε χρήση. Πληροφορίες τηλ. 22984.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΙΑΚΩΒΟΣ Χ'ΆΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

^ Π ω λ είτα ι διαμέρισμα 4 ί τετραγωνικών στην περιοχή Εληάς (Ιος
υοψος). Πληροφορίες τηλ. 22984.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
Συνεχίζοντας τις επιτυχίες της η
Αλεξάνδρεια στο πρωτάθλημα της Α'
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας,
συνέτριψε την περασμένη Τετάρτη,
την Ασπίδα Κρύας Βρύσης Κιιρδί
τσας. εκτός έδρας με σκορ 5-2 (3 I).
Η Αλεξάνδρεια πιάνοντας μιά θαυμά
σια από κάθε πλευρά απόδοση, kutó
φερε να σημειώσει ένα μεγάλο σκορ
για τον αγώνα εκτός έδρας και να πά
ρει τους δύο πολύτιμους βαθμούς.
Εκτός από την επιτυχία των πέντε
τερμάτων, η ομάδα της Λλεξαν
δρείας, είχε ένα δοκάρι με τον Λέκκα
και πέντε χαμένες κλασικές ευκαιρίες
με τους Συναχείρη. Μέκκα. Zapo
γιάννη, Ελευθεριάδη και Κούντζα.
Για το πρωτάθλημα μπάσκετ Α" Βέβαια το 5-2 είναι σκορ πολύ ικανό
κατηγορίας της ΕΚΣΚΔΜ που θα γί
ποιητικό για μιά ομάδα που το
νει αύριο Κυριακή και ώρα 11.00' σημειώνει μσκρυά από το γήπεδό
κληρώθηκαν οι εξής διαιτητές.
της. αλλά αναφέρουμε τις χαμένες
1) Αριδαία: Φ.Ο. Αριδαίας - Εθνικός ευκαιρίες γιο να αντιληφθεί o uva
Κοζάνης (Πόδας Δ Ταρσινός 1.)
γνώστης το πόσο ωραία μπάλλα έπαι
2) Κατερίνη; Αρχέλαος - Ε.Γ.Σ. ξε η ομάδα της πόλης μας.
Ζιιφειράκης (Σανίκης Τ - ΠερτσικάΜε ηγέτη και σκόρερ τον Ζαροπας Δ.)
γιάννη. η Αλεξάνδρεια επέβαλε το
3) Βελβενδός: Α.Ο. Βελβεντό Γ ΑΣ παιγνίδι της. πλήρως. Κατάφκρε 6*.
Εδεσσα (Γιάνιζος Μ - Σκαρκαλάς 1.) από το Ιο λεπτό νιι προηνηθεί στο
41 Φλώρινα; Γ.Ε. Φλώρινας - Αλκέ- σκορ, όταν ο Ζαρογιάννης με φάουλ
ιας Αλεξάνδρειάς (Ρούσσος Δ.
έστειλε την μπάλλ,π σκι δίχτι-ο της
Ανδρεάδης Α.)
Ασπίδας. Στο 20' σε σέντρα ακρι
5) Κιλκίς: Γ ΑΣ Κιλκίς Α.Ο. Γουμέ βειάς ίου Συναχείρη, ο Ζαρογιάννης
νισσας (Δημητριάδης Γ Μελανίδης με κεφαλιά καρφωτή έκανε το 2 0.
Α.)
Στο 34' ο Βολιώτης διαιτητής κ. ΖώΕπίσης για το πρωτάθλημα της Β' γιις σφύριξε εις βάρος της Αλεξάν
κατηγορίας, οι αγώνες του οποίου θα δρειάς ένα αστείο πέναλτυ, το οποίο
γίνουν σήμερα Σιιββιιτο και ώρα κτύπησε εύστοχα ο Τζέλος Π κάνον
16.00' κληρώθηκαν οι εξής διαιτητές: τας το 2-1. Το 3-1 έκανε, στο 39' ο
Ζαρογιάννης. με πλασαριστό σουτ.
Α ΟΜΙΛΟΣ
1) Γρεβενά: Γ.Σ. Γρεβενών
Γ.Σ. Με εκπληκτικό σουτ από τα πλάγια
Σιάτιστας (Ρούσσος Δ - Γκαλαίτζης στο 55' ο Συναχείρης. έκανε το 4-1
για την Αλεξάνδρεια. Στο 79' ο
Σ.)
2) Καστοριά: Γ.Ο. Καστοριάς - Γ.Σ. Μπράχος με σουτ έκανε, το 4-2, για
Κοζάνης (Σκαρκαλάς 1 Τζέλας Κ.) να κλείσει το σκορ ο Κούντζας στο
82' με σουτ
βολέ, αφού δέχθηκε
Β ΟΜΙΛΟΣ
ωραία μεταβίβαση του Ζαρογιάννη.
1) Κρ. Βρύση; Μ. Αλέξανδρος Κρ.
Αν εξαιρέσει κανείς τον Τσιβού
Βρύσης ΑΕ. Αιγινιακός (Μπεμπέ- λα που δεν πήγε και τόσο καλά, οι
τσος Σ. Μοδίρογλου) 'Ωρα 15.00
υπόλοιποι παίκτες της Αλεξανδρείας,
2) Σκύδρα: Αριστοτέλης Σκόδρας
απέδωσαν θαυμάσια. Βέβαια ο ΖαροΓ.Ε. Βέροιας (Περτσικάπας Δ
γιάννης πήγε πολύ καλύτερα από
Μελανίδης Α.)
3) Πολύκαστρο: Α.Ε. Πολυκάστρου Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών (Μπίντας Σ - Πετρόπου?»ος 1.)Ώρα 15.00
(Γραμ. Σαμαλής I.)

Αεν είναι κ α λό ς μόνον στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά και στα επ ι
θετικά . Μ πομει άνετα να χαρσκτηρισθεί μοντέρνο μπα κ. Σ την φ ω τογρα
φία μα ς είναι στον αγώ να μ ε την Θήβα αε μιά από πς πολλές του επ ελ ά 
σ εις στην αντίπαλη περιοχή·
Στο σημερινό μας λοιπόν φύλλο
παρουσιάζουμε την ταυτότητα του
Ιάκωβου X" Αθανασίου συ νοθευόμε
νη από μιά σύντομη συνέντευξη που
έχει ως εξής:
- Πές μας Ιάκωβε, για την μέχρι τώ
ρα πορεία της ομάδος σου. και πώς
την βλέπεις μετά τα τελευταία άτυχα
αποτελέσματά της:
- Οπωσδήποτε κάναμε ένα θαυμά
σιο ξεκίνημα φέρνοντας δύο ισοπα
λίες από Κατερίνη, Κιιβάλα και
νικώντας στο γήπεδό μας τον Ολυμ
πιακό Β. και τον ΕορδαΙκό. Νά όμως
που σακοντάψαμτ. σε δύο θεωρούμε
νους εύκολους αγώνες, στην Αλεξαν
δρούπολη που χάσαμε από καθαρή
ατυχία (είχαμε δοκάρι και τέσσερεις
άλλες κλασικές ευκαιρίες) και στη
Βέροια που φέραμε ισοπαλία μι: την
Θήβα. Και σ' αυτόν τον αγώνα μας
χτύπησε η τύχη (δοκάρι και χαμένες
ευκαιρίες), αλλά και δεν αποδώσαμε
σύμφωνα μι: τις δυνατότητες μας. Τέ
λος στον Λαγκαδά νομίζω ότι η ισο
παλία δεν είναι Ευκαταφρόνητη, μιά
και η τοπική ομάδα έδειξε ότι στην
έδρα της δύσκολα θυ χάσει βαθμό,
αλλά και γιατί συνέχισε να μας κατα
τρέχει η τύχη με τα δύο δοκάρια που
είχαμε στο α’ ημίχρονο.
Ό σ ο για την μετέπειτα πορεία
μας, θέλω να τονίσω ότι το σοκ των 3
χυμένων βαθμών (Αλεξανδρούπολη Θήβα) το περάσαμε και με την βοή
Οεια των φιλάθλων μας, που έδειξαν
πόσο αγαπάνε την ομάδα. 0« συνβχί
πούμε την προσπάθεια μυς για τον
πρωταθλητισμό.
- Σ' αυτήν σας την προσπάθεια,
ποιοι νομίζεις ότι θα είναι αντίπαλοί
σας:

—' Οπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα
πράγματα, οι ομάδες που θα μας
συναγωνιστούν θα είναι κατά πρώτο
λόγο η Καβάλα και κατά δεύτερο ο
Ο λυμπιακός Β. και η Καλαμαριά.
— Ενώ Ιάκωβε πέρσι είχατε την
καλύτερη επίθεση μαζί με τον Μακε
δονικό και Ολυμπιακό και μια από
τις χειρότερες άμυνες, φέτος το πράγ
ματα παρουσιάζονται τελείως διαφο
ρετικά. Η άμυνά σας όπως είδαμε
στους μέχρι 'ώρα αγώνες δύσκολα
δέχεται γκολ, ενώ δύσκολα σκοράρει
η επίθεση. Ποιοι είναι οι λόγοι:
— Η νοοτροπία στο ποδοσφαιρικό
τμήμα έχει αλλάξει φέτος. Αλλαξε

ΕΠΩΝΥΜΟ: X ΑθΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ: ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.: 1961
ΑΝΑΣΤΗΜΑ: 1,71
ΟΜΑΔΕΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΒΕΡΟΙΑ: Γέννημα θρέμα της
«Βασίλισσας».
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ:
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Να βγά η Βέροια
στην Α' Εθνική φέτος και να παίξει
σε μιά μεγάλη ομάδα.
λοιπόν και ο τρόπος παιχνιδιού της
ομάδος. Έτσι βλέπετε φέτος τους
παίκτες της Βέροιας να παίζουν πάνω
- κάτω. Ό λοι δηλαδή μπροστά και
όλοι πίσω. Το πρέσιγκ που παίζουμε
στους αντιπάλους δεν τους επιτρέπει
ν» φθάσουν επικίνδυνα στα καρέ μας.
Έτσι ο Μπαλτζής δύσκολα έρχεται
σε επαφή με την μπάλλα.
Ό σ ο για την επίθεση, νομίζω ότι
η αιτία που σκοράρουμε δύσκολα εί
ναι κατά πρώτο λόγο η ατυχία, μιά
και σε τρεις αγώνες είχαμε 4 δοκάρια
και μάλιστα και τα τέσσερα σε απο
φασιστικές στιγμές των αγώνων. Σαν
δεύτερη αιτίιι βρίσκω τους τραυματι
σμούς των επιθετικών μας Γ κέσιου

όλους, Γενικά όλοι ¿ι ηωιττι ; ττCΑλεξάνδρειάς, ανήκουν rrcci
κριθέντες. αφού κάτι :ετο·. ω·
ποιεί κιιι to 5-2.
Από την Ασπιόσ Κρύα., »(.· ·
που έδειξε σημεία απορίας ν> aneó -«.·
πρωτάθλημα, καλ,ύτι α·. τη. παίν;ήταν οι Σαρίκας, Πιτπυχρήατ·.- . ..
Τζέλος II
ΟΙ ΣΎΝΗΕΣΕΓΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταε.ΐκοΰδπτ
Γ. Ιασιονίδης. Λημτοούί'-ης. Γ.-upr.
λας (65' Η. Ιυσωνίδης.ι Λλβα .·
Μέκκας. Κοΐιντξικ. Zopoy.âvviy.
Συναχείρης (75' Λαλαμπόρσς· ΛΚ
κιις Και Ελευθεριτ'ιδης.
ΑΣΠΙΔΑ: Παπιοχισ:οσίου. Σι.
κας. Πεταλούδας. Αργυρύπουλ/'.
Ποπαχρηστος. Τζέλο I. Αγιτ.
νης.Μποσκαβίιη'. Πα- τΑτοχο.ρ.
Τζέλος Π και Μπράχος l í a Πέτσ80' Κελχπούρης)
Ο διαιτητής κ 7.< ·ι ας (Πιιπα'Ι*
λόγου Φονιάς) του συν,νομοί >■
λου, δεν ττι πήγε και τόπο καλα. >»
σε πολλς περιπτώσεις αδϊντιση ; i
Αλεξάνδρεια,
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΛΕΣ
Α .Ε Ποντίων
Ηρακλής Χάλκη;
Λλεξάνδρπιι
Ατρόμητος Πιλαυά
Ρήγας Φεριύος
Α.Ο. Σοφάδων
Απόλλων Λιιρίσης
Απόλλων Λιτοχ.
Μ. Αλέξ/δμος Τμ.
Γαλατινή
Εθνικός Κατ.
Αγρ. Αστήρ
Π.Ο. Ελασόνος
Λμπελωνιακός
Α.Ο. Καρδίτσα
Μακεδονικός
Αχιλλέας Φαρ.
Λόξα Μακροχ.
Μαννησιακός
Αρης Ποντοκώμης
Ασπίς Κρ. Βρύσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
• Την προσεχή Κυριακή, στις
2.30 μ.μ. η Αλεξάνδρεια για τα πρω
τάθλημα της Α' Εθνική; ερασιτεχνι
κής κατηγορίας, υποδέχεται στο γή
πεδό της, τον ισχυρό Ρήγα Φερ<ιίο
Βελεστίνου. Η ομάδα της πόλης μας,
που έχει στόχο την πρώτη θέση στον
όμιλό της. αναμένεται να κερδίσει και
αυτόν τον αντίπαλο και να συνεχίσει
το μέχρι τώρα σερί των επιτυχιών
της. Με πολύ αγωνία σι φίλαθλοι
περιμένουν τον αγώνα της Κυριακής,
για να δούν την Αλεξάνδρεια, ύστερα
uno τις δύο συνεχείς επιτυχίες που
έχει εκτός έδρας. Έτσι niattvrrut ότι
την Κυριακή το εθνικό στάδιο της
πόλης μυς. θα συγκεντρώσει πάρα
πολλούς φιλάθλους, τόσο Αλεξανδρι
νών, όσο και των γύρω χωριών. Διαι
τητής του αγώνα είναι ο Λαρισαίος κ.
Καλαμπούκας.
• Ολοκληρώθηκε η επιχωμάτωση στο χώρο των κερκίδων του εθνι
κού σταδίου της πόλης μυς και έτσι
οι φίλαθλοι θα μπορούν πλέον να
παρακολουθούν τους αγώνες με κά
ποια άνεση θα μπορούσαμε να πούμε.
• Προχθές ο γεν. αρχηγός του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Αναστάσιος
Τσιάρτας, που μετέβη στην Αθήνα,
επισκέφθηκε τον υφυπουργό αθλητι
σμού και νέας γενιάς κ. Kiixrto
Λαλιώτη. καθώς και τον Γ.Γ. Αθλητι
σμού κ. Κίμωνα Κουλαύρη,για θέμα
το του ερασιτεχνικού πρωταθλήμα
τος και της Αλεξανδρείας.
• Αύριο Σάββατο, στις 2.30 μ.μ.
στο εθνικό στάδιο της πόλης μας, η
ομάδα »τσικό» του ΛΜΣ Αλεξάν
δρεια αντιμετωπίζει την αντίστοιχη
του Ά ρη Θεσσαλονίκης. Το παιγνίδι
παρουσιάζει ενδιαφέρον και πιστεύε
ται ότι θα το παρακολουθήσουν πολ
λοί φίλαθλοι.
• Στις 10.30 το πρωΓ της προσ
εχούς Κυριακής, για το πρωτάθλημα
Β' κατηγορίας ΕΠΣΚΜ ο Μ. Αλέ
ξανδρος Αλεξάνδρειάς, στο εθνικό
στάδιο της πόλης μας. αντιμετώπιζα
την Καλλιθέα Βέροιας. Οι παίκτες

του Μ Αλεξάνδρου ύστι,ω οπο :ην
ήττα μι 2-0 από την Κουλούρα, θυ
πρέπει να προσέξουν, για να μη βρε
θούν προ εκπλήξεως.
• Με γοργό ρυθμό διαθέτει
στους φιλάθλους τα λαχεία, για την
κλήρωση στις 6 Δεκεμβρίου, ενός
αυτοκινήτου Φ1ΑΤ, ο ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια. Άλλωστε για την διάθεση των
λαχείων συνήγορο πολύ και η καλή
πορεία της ομάδος στο πρωτάθλημα
της Α' Εθνικής ερασιτεχνικής κατη
γορίας.
• Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου,
θα δώσει τον αγώνα κυπέλλου
ΕΠΣΚΜ η Αλεξάνδρειά με τον Ά ρη
Κεφαλοχωρίου. Ο αγώνος αυτό; θα
γίνει στο γήπεδο της πόλης μας.
•
Η πορεία της Λόξας Μακραχωρίου στο πρωτάθλημα της Α' Εβ ·.
κής
ερασιτεχνικής
κατηγορίας,
δημιουργεί απορίες στους φιλάθλου;
της πόλης μας, οι οποίοι οναρωιιούν
τοι πως η ισχυρότυιη αυτή ομάδα
δεν πηγαίνει καλό. Νομίζουμε ότι οι
αρμόδιοι της Δόξας, θα πρέπει νυ λύ
βουν μέτρα, προτού είναι αργά. Γ ιατ!
καλό θα είναι και οι τέσσερεις ομάδες
της ΕΠΣΚΜ να βρίσκονται στις
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, γιυ
να φανεί κτιι πανελλαδικά η δύναμη
του ποδοσφαίρου της ενωακώς μας.
Αν μάλιστα και οι ομάδες της Β'
Εθνικής Βέροια κα; Νάουσα πάν
καλά, ακόμη καλύτερα, για το ποδό
σφαιρο της ΕΠΣΚΜ, πςυ παλιηύτ·:
ρα είχε, και δύο ομάδες στην Λ' Εθνι
κή κατηγορία.
Γ. ΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Συνέχεια στην 4η

Π οτό........ πού;

ΑΓ

Ώ
Κάτι το ξεχωριστό στη Βέροια
σε Ευρωπαϊκό στυλ
ΚΑΡΑΚΩΓΓΗ 15-Τηλ. 21147
Δ/ΝΣΗ: Πον. Στώπης

Νέα από
τη Νάουσα
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Αρχιπι to πρωτάθλημα ανωμα
λοο δρόμου σι ο οποίο μπορούν mu
συμμετέχυαν tuiôiq και κορίτσια ηλι
ίίο ς 7 μέχρι και 15 ετών. Σκοπός ίου
πρωταθλήματος dvm βασικα η ψυχα
γωγύι και συγχρόνως η ανάδειξη
vttov ταλάντων οτο αγώνισμα αυτό.
Το πρωτάθλημα γίνεται ως εξής.
Ολη η πόλη χωρίστηκε σε τομείς.
Κάθε σχολική περιφέρεια αποτελεί
tvov τομέα στον οποίο θα ανήκει και
μιά ομάδα. Κάθε υμάδα θο βυνογωνί
ζεται την αντίστοιχη κατο ηλικία και
αγώνισμα.
Κατά τη χειμερινή περίοδο θα γί
νονται αγώνες ανωμάλου δρόμου,
ενώ την άνοιξη και το καλοκαίρι
αγώνες επί της κονίστρας του στίβοι*.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ,θ ι γί
νονται μίιι ώρα nptv την έναρξη των
αγώνων. Οι αγώνες Ηα γίνονται χωρι
στά για κάθε ηλικία.
Στους αγώνες του περασμένου
Σαββάτου μεταξύ της 7ης και της
4ης περιιρερείας (τομέως) τις πρώτες
10 θέσεις σε κάθε, κατηγορία κατελα
βαν οι εξής;
Κατηγορία lunfiuu* 10-12 χρο
νών:
Σϋτβνίδης
Γ.. Σέρμτ.ος
Καρδάκος θ ,
Καλιδάκη; Γ..

Θεόδωρος, Σιπητόνος
X.. Κοληϊτζίδης Η-,
Πράπας Σ.. Τάνος Γ.,
Γιιλίηγ; Μ-, Σοωρλαμ-

τας Γ

Θετική ανταπόκριση επενδυτών
στο νόμο 1262 περί κινήτρων
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατηγορία παιδιών 7-9 χρονών:
Μέσκος X., Μάντζιος X.. Μπάμπος X., Κοτζαμπάσης £., Λιτός I..
Τζέπος Γ . Μιχαλόπουλος, Μ πατάκης Δ.. Παπαδόπουλος 1.. Ρεντής Α.
Βαθμοί: 4η περκρέρεω 78, 7η
περιφέρεια 56. Προκρίνεται η 4η
περιφέρεια.
Συνεχίζονται με τεράστια επιτυ
χία οι ημιτελικοί αγώνες πάντα το
Σάββατο 13-11 82 και ώρα 10 π.μ Η
φάση των ημιτελικών περιλαμβάνει
τους αγώνες: Α' περιφέρεια με την Ε'
περιφέρεια ειιι Ζ περιφέρεια με την
ΣΤ
ΛΑΪΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αύριο Σάββατο 13-11-82 και ώρα
7 μ.μ. στα πλαίσια του Λαϊκού Πανε
πιστήμιου. του Πολιτιστικού Κέν
τρου Ναυύσης. θο ομιλήσει ο κ Στάγκος Αστερίας, δημοσιογράφος, με
θέμα ·οι σημερινές διεθνείς ισορρο
πίες·.
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Ο κινηματογράφος του Πολιτι
σηκού Κέντρου Ναούσης, θα προ
βάλλει για την Κυριακή 14-11-1982
και την Δευτέρα 15-11 82 την κινη
ματογραφική
ταινία
του
Μέλ
Μπρούκς «ΜΠΟΤΕΣ ΣΠΙΡΟΥΝΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΥΤΕΣ ΣΕΛΕΣ» Πρόκειται
για ένα σπαρταριστό γουέστερν

ΑΘΗΝΑ II (ΑΠΕ)
Από την ισχύ του νέου αναπτυξαικού νόμου περί κινήτρων υπεβλή
θηοαν για έγκριση στο υπουργείο
εθνικής οικονομίας επενδύσεις συνο
λικού ύφους 24.5 δισεκ. δρχ.. από τις
οποίες τα 6 δισεκ. δρχ. αφορούν
μεγάλες επενδύσεις πάνω από 400
εκατ. δρχ. η μία. Τα στοιχεία αυτά
έδωσε ο υφυπουργός εθνικής οικονο
μίας κ. Κ. Βαίτσος υπογραμμίζοντας
ότι αποδεικνύεται απ' αυτά ότι υπήρ
ξε θετική ανταπόκριση των επενδυ
τών στον νόμο 1262 περί κινήτρων
που άρχισε να ισχύει από τον Ιούλιο.
Ο κ. Βαίτσος ανέφερε επίσης όη
βελτιώνεται η όλη διαδικασία αξιολό
γησης και έγκρισης των αιτήσεων
που υποβάλλουν οι επενδυτές, και
πρόβλεψε ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου
Bu έχουναξιολογηθεί όλες οι αιτήσεις
που είχαν υποβληθεί στο πλαίσια του
προηγουμένου νόμου 1116/81, συνο
λικού ύφους 38,4 δισεκ. δρχ., ενώ μέ
χρι το τέλος του χρόνου θα έχουν
αξιολογηθεί και όλες οι νέες αι τήσεις.
Μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες του
υπουργείου έχουν εγκρίνει την υπα
γωγή στο νόμο επενδύσεων αξίας 7.2
δισεκ. δρχ. που δημιουργούν νέες &
σεις απασχολήοεως 1.800 ατόμων,
για τις οποίες έχουν εκταμικυθεί για
επιδότηση τους 756 δισεκ. δρχ. συνο
λικά για φέτος υπολογίζεται ότι θα

Ισονομία μεταξύ
ανδρών - γυναικών
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΑΘΗΝΑ II (ΑΠΕ)
Η ισονομία της γυναίκας προς τον
άνδρα θα γίνει σε λίγο πραγματικό τη
τα και αιωνόβιοι θεσμοί οδυνηρής
ανισότητας, καταπίεσης και εκμίτάλ
λευσης της γυναίκας θα καταλυθούν.
Τα ανωτέρω υπογράμμισε χθές ο
υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ Αλέξαν
όρος Μαγκάκης, κατά την παράδοση
του νομοσχεδίου που κατάρτισε α6ι
κή νομοπαρασκευαστική επιτροπή,
υπό τον καθηγητή κ. Αρ Μάνεση.
Ποραδίδοντας στον υπουργό το
κείμενο του νομοσχεδίου που συνί
τάξε η επιτροπή, ο κ. Μάνκαης ανα
φέρθηκε στις μεθόδους που ακολού
θηοι η επιτροπή στις εργασίες και τό
νντε o n έλαβε υπόψη της κτπ τα δυο
προσχέδια που είχαν εκπονήσει Οι
δυο επιτροπές (οπο τον καυηγητη
Γαζή και τον καθηγητή Νουόρο),
ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Μετά την παράδοση του νομοσχε
δίου, ο κ. Μαγκάκης, έκανε προς
τους δημοσιογράφους δήλωση στην
οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:
• Η σημερινή παράδοση του
νομοσχεδίου για την ισονομία ανάμε
σα στους άνδρες και α ς γυναίκες από
την επιτροπή που το συνέταξε αποτε
λεί σημαντικό γεγονός. Γιατί μθ
αυτήν ανοίγα ο δρόμος για να υλο
ποιηθώ επιτέλους η επιταγή του συν
τάγματος που επέβαλε στην Κυβέρ
νηση από το 1975 να προωθήσει στη
Βουλή νομοσχέδιο που να πραγμα
τώνει σε όλους τους κλάδους του
δικαίου την συνταγματική αρχή της
ισότητας ανδρών και γυναικών. Το
Σύνταγμα μάλιστα πρόβλεφε και
προθεσμία επτά ετών μέσα στην
οποία έπρεπε να έχει συντελεοτεί
αυτό το έργο. Η προθεσμία αυτή
ήταν ιδιαίτερη άνετη. Κι όμως χάθη
καν έξη ολόκληρα χρόνια.
Έτσι η κυβέρνηση της Αλλαγής
βρέθηκε μπροστά στο σοβαρό και.
βαρύ καθήκον να πρέπει να εκτελέσει
μέσα σ’ ένα χρόνο το έργο που δεν
εγινε στα έξη προηγούμενα χρόνια.
Τώρα είμαστε πια βέβαιοι όη η
κυβέρνηση θα είναι συνεπής προς to
Σύνταγμα γιατί μέσα στις προσεχείς
(βδομάδες θα κατατεθεί στη Βουλή

νομοσχέδιο για την ισονομία ανδρών
και yuvuikuiv , 'Οταν η Βουλή το
συζητήσει και το ψηφίσει θα έχει
συντκλεστεί ιστορικό έργο. Η ισονο
μία της vuvuîkuç προς τον άνδρα θιι
έχει γίνει πραγματικότητα και αιωνό
βιοι θεσμοί οδυνηρής ανισότητας,
καταπίεσης και εκμετάλλευσης της
γυναίκας θα έχουν καταλυθε! και θο
ενδιαφέρουν ma μόνο τους ιστορι
κούς.
• Το νομοσχέδιο της επιτροπής
που παραδόθηκε χθές καλύπτει πλή
ρως το πρώτο μέρος του έργου. Από
φαση της κυβέρνησης είναι αυτό το
πρώτο μέρος που κατά την πορεία
των εργασιών της επιτροπής μπορέ
σαμε να μελετήσουμε και για το
οποίο ισχύει η συνταγμαηκή προθε
σμία. vu προωθηθεί για συζητηση και
φήφιση στη Βουλή. Θα είναι «Νομο
σχέδιο για την εισαγωγή της αρχής
της ισονομίας ανδρών και γυναικών
στο αστικό δίκαιο, τον εισαγωγικό
του νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία,
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και για συναφή με την αρχή αυτή θέ
ματα· Το νομοσχέδιο αυτό, υλο
ποιώντας την μρχή της ισότητας,
αναφέρεται κυρίως:
- Στις προσωπικές και περιουσιακές
σχέσεις μεταξύ των συζύγων
Στην κατάργηση της προίκας
- Στις σχέσεις γονέων και τέκνων
- Στη θέση των εξώγαμων παιδιών
μέσα στην οικογένεια
Στην k u t o i k î u των συζύγων
Στα συναφή θέματα της ενηλικίωσης και της ηλικίας γάμου
- Και τέλος, στην τροποποίηση ορι
σμένων διατάξεων του Εμπορικού
Νόμου και του Κώδικα Πολιηκής
Δικονομίας
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρόε
δρος και τα μέλη της επιτροπής δεν
έδωσαν δικυκρινήσεις για ης επιμέρους διατάξεις που αποτυπώθηκαν
στο νομοσχέδιο, ιδιαίτερα αναφορικά
με τα θεμελιώδη προβλήματα του
Οικογενειακού Δικαίου, θ α μελετη
θεί από την κυβέρνηση το έργο της
επιτροπής και θα ανακοινώσουμε η ς
αποφάσεις μας. πολύ σύντομα, επανέ
λαβε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα, ωστόσο, με συγκλίνουσες πληροφορίες, κυριότερες ρυθμί

σεις που εισάγονται οτο Οικαγκνοα
κό Δίκαιο είναι οι ακόλουθες:
- Καθιερώνεται το συναινετικό δια
ζύγιο
- θεσπίζεται ως λόγος διαζυγίου η
μακρά διάσταση μεταξύ των συζύγων
(3ετία). ως πάγια διάταξη του Λσηκού Δικαίου
- Εξομοιώνονται τα εξώγαμα παιδιά
προς τα γνήσια
- Καταργείται η προίκα
- Θεσπίζεται ως όριο όικαιοπρακτικης ικανότητας και γάμου η συμπλή
ρωση του 18ου έτους.
- Διατηρείται το επώνυμο της γυναί
κας και μετά το γάμο.
Η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος της 15 μελούς οδικής
νομοπαρασκευασηκής
επιτροπής
ήταν ο καθηγητής του συνταγμου
κού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθη
νών κ. Αριστόβουλος Μανέσης και
μέλη (κατ' αλφαβηηκή σειρά) ο«:
Χρυσάνθη Αντωνίου - Λαϊκού (δικη
γόρος). Βιλελμίνη Γεωργίλα: (δικη
γόρος). Αλίκη Γιωτοπσύλου Μαρα
γκοπούλου: (κπθηγήτριο Παντείου).
Αλεξάνδρα Δεμερούκα
Χρονά
(δικηγόρος), Ιωάννης Δεληγιάννης
(καθηγητής Αστικού Δικαίου Πάνε
πιστημίου θεσ/νίκης). Ειρήνη Δορκοφίκη (δικηγόρος), Γεώργιος Κασι
μάτης (καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών).
Γιούλα Κιλάφη. Οικονομίδου (δικη
γόρος), Γεώργιος Κουμάντος (καθη
γητής του Αστικού Δικαίου του
Πανεπιστημίου Αθηνών), Καίΐη
Κωσταβάρο - Παπαρρήγα (δικηγό
ρος),
Γ εώργιος
Παπαδημητρίου
(καθηγητής
του
Συντηγμαηκού
Δικαίου του Πανεπιστημίου Θρά
κης), Νικόλαος Παπαντωνίου (καθη
γητής του Αστικού Δικαίου του
Πανεπιστημίου Αθηνών), Σοφία
Σπηλιωτοπούλου Κουκούλη (δικη
γόρος). Μιχαήλ Σταθόπουλος (καθη
γητής του Αστικού Δικαίου του
Πανεπιστημίου Αθηνών).

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καλτσά, ο- ..-«(οι με την επάνο
δό τους, θο φέρουν mu τα γκολ στην
ομάδα. Η απουσία αυτή των ποραπό
να>, δεν επιτρέπω στον προπονητή
μας κ Γαίτάνο να δουλέφο επάνω σε
ένα συγκεκριμένο πλάνο στην επίθε
ση. στ αντίθεση με την άμυνα η οποίο
και έχει δέσει, αφού ολοι οι παίκτες
που την αποτελούμε παίξαμε μέχρι
στιγμής όλα τα παιχνίδια.
- Για τις φιλοδοξίες σου τί έχεις να
πεις; Ποιά d ναι τα όνειρά σου στο
ποδόσφαιρο;
- Πάνω απ όλα βάζω την ομόόα
μου. Κύριος σκοπός μου και φιλοδο
ξία μου. είναι να βγει η αγαπημένη
μου ομάδα στην Α Εθνική. Αυτό το
έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει όλοι
οι παίκτες.
Κατά δεύτερο λόγο θέλω να παι
ξω με τα χρς-punu μιας μεγάλης ΠΑΕ
και λέω για τις πραγματικά μεγάλες
EImut 21 χρονών και έχω μπροστά
μου πολλά χρόνια για μπάλλα.
—Έ χεις τί.πατα άλλο να προσθέσεις;
- Στην μέχρι τώρα πορεία μας. βοή
θησαν και Μ φίλαθλοί μας, οι οποίοι
φέτος είναι κάτι το ξεχωριστό. Σε κά
θε αγώνα κερδίζουν την μάχη της

Κ®

κερκίδας είτε μέσα στην Βέροια, είτε
μακρυα από αυτήν. Νομίζω ότι μαζί
με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ cïvui
οι πιό εκδηλωτικοί της χώρας μας.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΣΕΛΙ
2
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 0
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Λντ/τής Ντήμου Δημ.).
Μετά από ωραία εμφάνιση, το Σέ
λι κέρδισε τον Τριπότιιμο 2-0. Το
σκορ δεν ανταποκρίνεται στην πραγ
ματικότητα αφού ήταν ένας συνεχής
μονόλογος των γηπεδούχων. Η ατυ
χία και η αστοχία των κυνηγών του
κράτησαν χαμηλά το σκορ.
Οι συνεχείς επιθέσεις του Βερ
μ ίου καρποφόρησαν στο 30', όταν
uñó σέντρα του Λοκμανίδη. ο Σαφα
ρίκας έ7ηασε από πλάγμε θέση ένα
δυνατό ao û t στέλνοντας την μπάλλα
στα δίχτυα των ηττημένων. Στην
συνέχεια είχαμε δύο πέναλτυ στην
περιοχή του Τριπυτάμου τα o runa
παοέβλεψε ο διαιτητής, ενώ στο β'

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
Νέος η ναι γιο νπ εργοσΦα για τον ΛΑΟ.
Ικανότητα. υ«υΦ υνοτητο απαραίτητα εττοτχηα.
Μιηθος iKuvoποιητικός
Πληρ. TipL 0331/23.137

ημίχρονο Ο Μοραντίδης αξιοιτοίησε
και πάλι την υπεροχή με καρφωτή
κεφαλιά.
Από το Βέρμιο δισκρίθηκαν οι
Ντίνας. ΒύΓ'ΐς. Μηρανβδης, Φύκια·
τας. Ο Τριποταμος δεν παρουσίασε
τίποτε το αξιόλογο και φάνηκε όη εί
ναι αποδεκαησμένος από τις τιμω
ρίες και τραυματισμούς.
Η σύνθεση του Σελίου: Αλμασί
δης, Λοκμανίδης. ΣαφαρίΚας. Βυζας.
Ντίνυς. Μποντής. Κόγιας. Καραγιάννης. Ποώδης. Φύκατας. Μαραντίδης, Παπαγιάνντ;.

Στον αναβληΟέντα αγώνα Πατάγου - Αχιλλέα Ν. ι ,κήτρια ανεδείχθη
μ φιλοξενούμενη ρ
μί nifop 4-1,
Μετά από ·ττά το αποτέλεσμα η
βαθμολογία δ αμορφώθηκε ως όξής:
14
Διαβατός
Ξεχασμένη
13
12
Μελική
II
Λγ. Γεώργιος
II
Βέρμιο Ν.
II
Νικομήδεια
9
Ay. Τριάδα
9
Βεργίνα
9
Νησί
V
Αχιλλέας Ν
8
Κορυφή
7
Εθνικός Μ
■η
Σάλι
Λ
Ραχιά
Α
Αν. ΖερβοχΑρι
Σκυλί: σι
5
Στκνήμαχο;
5
4
Αγκαθιό
3
Παπόγος
2
Τριπόηιμος

όιαττθούν 5 δισεκ. δρχ. από η ς δημό
σιες επενδύσεις για επιχορήγηση των
επενδύσεων αυτών mu via επιδότηση
Γ.πιτοκίοι. Το 1981 για τον ίδιο λόγο
είχαν διατεθεί 2.4 δισεκ. δρχ.
Λναφεράμπνος στην απλοποίηση
και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών
υπαγωγής των αιτήσεων για επενδύ
σεις στο νόμο περί κινήτρων ο κ Butτσος αφού είπε ότι στο υπουργείο
συστήθηκε γραφείο εξυπηρετήσεως
κοινού (τηλεφ. 3248058) για θέματα
αναφερομενα στους αναπτυξιακούς
νόμους στο οποίο έχει δοθεί εντολή
για ειδική μεταχείριση σε μετανάστες
και ναυηκούς που θέλουν να κάνουν
επενδύσεις, πρόσθεσε:
Επίσης επιχειρούμε με συγκεκρι
μένα μέτρα να περιορίσουμε σε πρώ
τη φάση, και να εξουδετερώσουμε
στη συνέχεια, όλες τις γραφειοκράτη
κές αναστολές. Evu χαρακτηρισηκό
δείγμα της παραλυτικής γραφειοκρα
τίας είναι το γεγονός που διαπιστώ
σαμε πρόσφατα: Συγκεκριμένα περί
που 1000 εκταμιεύσεις επιχορηγή
αεων προς επενδυτές, ενώ βρίσκον
ταν στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή
της καταβολής και είσπραξης, δεν ä
χσν εκτελκστεί και παρέμειναν κυριο
λεκτικό σε κατάσταση ύπνωσης σι:
διάφορα συρτάρια. Ήδη πάντως,
εργάζεται μιά ομάδα ειδικών πάνω
στο θέμα της καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας στη συγκεκριμένη
υπηρεσία.
Παράλληλα μεθοδεύεται η συνερ
γασία μας με τα άλλα υπουργεία τα
ΟΠσία. σύμφωνα με τη νομοθεσία,
έχουν αρμοδιότητα πάνω σε ειδικά
θέματα που άπτονται των επενδύ
σεων (π.χ. προστασία περιβάλλοντος
κΑ.π).
Για να υπεμπηδηθεί εξάλλου, η
έλληνή ειδικευμένου προσωπικού

Συνελήφθη στη Νάουσα Ιύχό0
νος ραδιοπειρατής και κοτασχίθΊΚ60
σταθμός του μαίύ με τα εξαρτημαΓ°·

ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
προσελήφθη άδική ομάδα του
ΕΛΚΕΠΑ για να προτείνει μέτρα
αυξήσεως της παραγωγικότητας των
υπηρεσιών
Τέλος, θα προσληφθούν ειδικοί
ππατήμονες για αξιολόγηση επενδύ
σεων από τους οποίους τα 2/3 θα
πλαισιώσουν τις περιφερειακές υπη
ρεσίες. Στόχος είναι ο επενδυτής που
υποβάλλει αίτηση στο υπουργείο να
παίρνει απάντηση τα αργότερο σε 4
μήνες.
Νομίζουμε πρόσθεσε 0 κ. Βαίτσος,
όη όλα τα παραπάνω προδιαγράφουν
την πολιηκή που θα ακολουθήσουμε,
η οποία και Οάναι αισθητά διαφορετι
κή οπό αυτή που (σχυε με το καθε
στώς όλων των άλλων αναπτυξιακών
νόμων ως και τον I I I 6. Ως τότε η
πολικά) βασιζόταν στην οικονομικο
τεχνική μελέτη ή «μελέτη» που υπέ
βαλε ο υποψήφιος επενδυτής. Ο υπη
ρεσιακός εισηγητής που «χρεωνόταν»
την αίτηση, περιόριζε την εισήγησή
του σε μιά περίληψη των στοιχείων
που έδινε ο επενδυτής, χωρίς να γίνε
ται παραπέρα έλεγχος. Εμείς ζητάμε
από τον επενδυτή να απαντήσει σε
μιά σειρά συγκεκριμένων ερωτημά
των και να προσδιορίσει τις πηγές
από η ς οποίες αντλεί τα στοιχεία, Με
τον τρόπο αυτό, αποθαρρύνονται
προτάσεις που βασίζονται σε αυθαί
ρετους συλλογισμούς ή άγνοια των
πραγμαηκών συνθηκών που επικρα
τούν. Στη συνέχεια ο ειδικός οξιολογητής προβαίνει στον επιστημονικό
έλεγχο της πρότασης καταρτίζοντας
τη μελέτη αξιολόγησης. Η μελέτη
μαζί με συνοπτική εισήγηση υποβάλ
λεται στη γνωμοδοτική επιτροπή που
προβλέπει ο νόμος.
Η περιστολή αυτή της γραφειο
κρατίας θα πλήξη και θα περιορίσει
δραστικά την συνδιαλλαγή που ανα

Καταστράφηκε ισραηλινό
διοικητήριο στο Λίβανο
μετέδωσε ό η «υπάρχουν δεκάδες
TEA ΑΒΙΒ 11 (ΑΠΕ)
Πσγιδευμίνο αυτοκίνητο εξερρά- νεκρών και τραυματιών».
γη και καιέοτρεψ^χθές το ισραηλινό
Ισραηλινός στραηωτικός εκπρό
στρατωιπκό διοικητήριο στην Τύρο
του Νόηου Λιβάνου, σύμφωνα με σωπος δήλωσε ότι η έκρηξη προκάδήλωση αυτόπτη μάρτυρα στο ισραη λεσε ζημίες χωρίς να διευκρινήοει το
λινό ραδιοσταθμό.
μέγεθος της καταστροφής.
Το κτίριο μετοτράπηκ* σε σωρό
από ερείπια μετά την έκρηξη που
Λίγο μετά την έκρηξη, πολλά ελι
σημειώθηκε σης 7 ώρα Ελλάδας, είπε κόπτερα άρχισαν να μεταφέρουν
ο άγνωστος για τη στιγμή ισραηλινός τραυματίες σε ισραηλινά νοσοκομεία,
αντόκτης μάρτυρας, ενώ ο ραδιοστα μετέδωσε ο ισραηλινός ραδιοστα
θμός των φαλαγγιτών TOu Λιβάνου θμός.

Πέθανε ξαφνικά
ο Λ. Μπρέζνιεφ
Συνέχεια από την 1η
κόκκινο γρβνιτένιο μαυσωλείο, κον
τά στο Κρεμλινο. αντέδροσκ σοκαρισμένη: «Γί είναι αυτά που λείε; Δεν
είναι αλήθεια. Πού το ξέρετε; Γιατί
λέτε ψέματα;» φώναξε.
Έ νας νεαρός μοσχοβίτης απάντη
σε: «Άλλη μιά κακόγουστη φάρσα.
Τάχουμε ξανακούσει αυτά. Μη
πιστεύετε ό,η ακούτε... και θα ήταν
καλύτερα να μη λέτε τέτοια πράγμα
τα», πρόσθεσε
Ενας γέρος, με την οικογένεια του,
ρώτησε έναν ξένο ανταποκριτή τί σήuatvav τα μαύρα κρέπια στις σημαίες.
•Ωωω, κατάλαβα», είπε όταν εκείνος
ταν πληροφόρησε.
Ά λλο ι μοσχοβίτες, που είχαν
κατεβεί για ψώνια στην οδό Γκόρκι,
έναν από τους εμπορικότερους δρό
μους της σοβιεηκής πρωτεύουσας,
είπαν πως «τέτοιες φήμες για το σύν
τροφο Μπρέζνιεφ η ς είχαν ακούσει»
κι άλλες φορές». «Ίσως, πρόσθεσαν,
«τα σημερινά via να σημαίνουν επι
δείνωση της υγείας του».
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΟΙ HJ1.A.
K ara τους δυτικούς πολιτικούς
παροτηρητές στη Μόσχα, φαίνεται
όη ο μεηος Σοβιετικός πολίτης Οα
χρειασθκί αρκετό χρόνο να «χωνέψει»
το θάνατο του Μπρέζνιεφ. λόγω του

Συνελήοθη
ραδιοπειρατής
στη Νάουσα

μεγάλου χρονικού διαστήματος, που
ηγήθηκε της χώρας, και της εντύπω
σης της πολιηκής διάρκειας που είχε
δημιουργήσει γύρω από to πρόσωπό
του.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝι Ο πρόεδρος Ρήγκαν πληροφορήθηκε το θάνατο του
Σοβιετικού προέδρου Λεονίντ Μπρέζνιεφ, λίγο πριν την επίσημη σοβιεηκή ανακοίνωση που μεταδόθηκε από
το πρακτορεία «Τάς». σύμφωνα με
δήλωση του εκπροσώπου του Λευ
κού Οίκου κ. Λάρυ Σπήκς.
Ο Αμερικανός κυβερνηηκός
εκπρόσωπος πρόσθεσε πως αμέσως
μετά την αναγγελία του θανάτου του
προέδρου Μπρέζνιεφ συγκροτήθηκε
ειδική ομάδα που παρακολουθεί η ς
εξελίξεις της κατάστασης από το
«έκτακτο επιτελείο» του Λευκού Οί
κου.

πτυσσόταν μεταξύ επενδυτών και
υπηρεσιακών παραγόντων εξ αιτίας
των μεγάλων καθυστερήσεων, αλλά
και για να εγκριθούν αιτήσεις που δεν
συγκέντρωναν τα απαραίτητα στοι
χειά.
Τέλος, όλες οι διαδικασίες που
θεσπίζονται τώρα θα εξασφαλίσουν
την αντικειμενικότητα (διαφάνεια)
στις αποφάσεις που παίρνουν οι υπη
ρεσιακοί παράγοντες.

Πρόκειται για τον μαθηΐθ
Λυκείου Λ.Σ. του Ν., που είχε Π40
ταστήσει παράνομο ραδιοσιώ'140
σταθμό στο σπίτι του και εξέπίρ®4
χρησιμοποιώντας τον τίτλο «ΓΙ0Π·
ΣΟΝ»
Ο ραδιοπειρατής ιιφέθηκε ελεν^;
ρος. αλλά παραπέμφθηκε να όικαβτπ
σε τακτική δικάσιμο.

Ειδικοί οροί
στη δόμηση
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑ1 ΑΠΟ
ΤΟ ΝΕΟ Γ.Ο.Κ
Me ζην επιχείρηση «Πολεοόσμική
ανασυγκρότηση» και με την εκπόνηση
των πυλεοόομικών μτ.λετών όλων των
πόλεων τηζ χώρας, γίνεται και η ηοιοπκή - αισθητική παμέμ/ίαση σε κάθε
περιοχή.
Όπως ανέφερε ο υπουργείς Χωρο
ταξίας κ. Avt. Τρίχαης. πλαίσιο γι'
αυτό αποτελεί ο νέος γενικός οικοόομικός κανονισμός (ΓΟΚ) που βρίσκε
ται ήόη οτο στάδιο της τελικής επε
ξεργασίας.
Σημαντικό ποιοτικά στοιχείο του
νέου ΓΟΚ - συνέχισε ο κ. Τρίταης
αποτελούν οι ειδικοί όροι δόμησης που
θα καθορίζουν όχι μόνο βασικά στοι
χεία του κτιρίου, όπως η επικάλυψη
(Στέγη, δώμα κλπ) αλλά και υλικά
και τρόπους κατασκευής σύμνωνα με
τις ανάγκες φυσικού φωτισμού, μόνω
σης κ.α.
Η συστηματική καταγραφή και
αποτύπωση της χολεοόομικής και
Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας - εργα
σία που θα διαρκέσει έξη μήνες και θα
απαιτήσει δαπάνη που προϋπολογίζε
ται σε S0 εκατ. δρχ - θα γίνει σε συνερ
γασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το
TEE, rov EOT. τον σύλλογο Αρχιτε
κτόνων και πς Αρχιτεκτονικές σχο
λές. Η εκτέλεση των εργασιών θα γί
νει αποκεντρωμένα σε κάθε Νομαρχία
με την ευθύνη του συμβουλίου εναακή-

ιεω ς Αρχιτεκτονικού εεεγχον
ΥΧΟΠ και τα πολεοδομικά
Υπογραμμίζεται είπε ο κ.
άτι ιδιαίτερη ¿μφαοη θα δοθεί,
λεπτομερή αποτύπωση κατασκει10 _
κών λεπτομερειών του κτίριο1'· .
υλικό και στις θέσεις εξεύρεσής
στους παλαιούς τεχνίτες που
Και στους νεώτερους που
συνέχεια στην τεχνική εξέλιξΐ ™
περιοχής.
Σε συνεργασία με τον ΟΑΕδ υ’Ρ
χισε ο κ. υπουργός διαμιομΟ^^
πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων
τών στις αναγκαίες τοπικές
για τη σωστότερη σύγχρονη αρχί,ί*ΠΓ
ηκή της περιοχής.
.
Μ ι την ευθύνη της τοπικής 41"
διοικήαεως και των Ν'ομαρΧ***“
Συμβουλίων θα δραστηριοποιηθώ* .
προβλέπεις του Ν. 1262/1982 ·
κινήτρων για την ενίσχυση ο υ * ~ ζ .
σηκών επιχειρήσεων παραδοοάώΡ
υλικών και κατασκευών.
^
Καταλήγοντας ο κ. Τρίταης df*
από το ποσό των S0 εκατ. δρχ·. " <Jf""
ϊτέλλονται στις Νομαρχίες οε
φάση 500.000 δρχ., και καλούντο' ^
ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο _
αποταθούν απ' ευθείας σης
’
και να εκδηλώσουν το ενδιαοΟ’0
τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΪ
βισμό του εκλογικού σώματος και τη
διαιώνιση του ΠΑΣΟΚ στην εξου
σία. Αλλά η κατεύθυνση αυτή, έρχε
ται σε αντίθεση με την πολιηκή
πραγματικότητα της χώρας. Γιαη. αν
επρόκειτο να βγουν γενικότερα συμ
περάσματα από τις δημοηκές εκλο
γές, θα μπορούσαν να είναι: Κανένα
κόμμα δεν συγκεντρώνει απόλυτη
π λειοψηφία του εκλογικού σώματος.
Ακόμα και με το παραμυρφωηκό
εκλογικό σώμα των τελευταίων εκλο
γών. είναι απίθανο, ό η ένα κόμμα
μπορεί να έχει αυτοδύναμη κοινοβουλυτική πλειοψηφία. Γι αυτό, αναζητείται άλλο εκλογικό σύστημα, υπό
το ψευδώνυμο της αναλογικής, που
θα μετατρέψει και πάλι τη μειοψηφία
του ΠΑΣΟΚ, σε πλειοψηφώ».
Και ο κ. Πεσμαζόγλου συμπέρανε:
— Είναι οργανική ανάγκη και παρά
γοντας προόδου και σταθερότητας,
να υπάρχει μιά ισχυρή πολιηκή δύ
ναμη, με αρχές που θα στηρίζονται
στο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Η

<0“
αυτόματη ύπαρξη mu δροσά *0“
ΚΟΔΗΣΟ, και οι θεηκές λύση«
προτείνει, βρίσκονται σε αρά°ν1?’<β,
τη λογική του πολυκομματισμέ1 .
σε αντίθεση με τη λογική του
σμού, σε αντίθεση, επίσης, με

ανηλήψεις

και μ ο ν οκ ο μμα τικ ές

τροπίες».
ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

. Λ-, flVW

Σ ι ερώτηση, για το ποιο w»
το φετεινό γενικό έλλειμμα του áf*\,
πολογισμού και των προΟπολοι^
ομών των δημοσίων οργα%
,ισμ(ι1 '
κ. Πεσμαζόγλου είπε:
jji
-Έ ναντι γνωστού ελλείμματος
δισ. δραχμών το 1981. Το Ι*'**' (0
α ιΐλ θ η σε 422 δισ. δραχμές ** *.
1983, θα φτάσει τα 500 δισ.
Σε άλλη ερώτηση, για το
.
μπορεί να γίνει ανάταξη της
θέσης της οικονομίας, ο κ. Πεσμ0’
γλου απάντησε:
- Με μιά σχεδιασμένη και
αποδεκτή εξυγίανση της οικο'ΌΙ*^
σε μιά διάρκεια δύο - τριών
,
όπως γίνεται στη Γαλλία και μ
ται στην Ισπανία».
λ

Στο Ευρωκοινοβούλιο η ένταξη
Ισπανίας και Πορτογαλίας
τα. Ιδιαίτερα ανταγωνιστική γ' ν)' κυρίαρχο θέμα στην ολομέλεια του
ΑΘΗΝΑ II (ΑΠΕ)
Νότοι κράτη μέλη θα εί ναι Π
Η ένταξη της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
φορά κρασιού και ελαιόλαδου 9
Πορτογαλίας στην ΕΟΚ, θα είναι το αρχίζει η ς εργασίες της τη Δευτέρα
5υο χώρες.
^ _,βούΫ'
στο Στρασβούργο.
Άλλοι θέματα, που θα σ υ ζ η "
Θα συζητηθεί έκθεση της πολιηκής επιτροπής της Ευρωβουλής που
είναι:
-ώλΠ
ζητεί να προχωρήσουν σύντομα υι
— Ψήφισμα για την
διαδικασίες για να πραγματοποιηθεί
συνεργασία στην ερευνά γιο τη
η πλήρης ένταξη των δυο χωρών την
πτύξη της Γεωργιας και της
1.1.1984
νίας. Η επιτροπή ερευνών της "ζ Ά
Η επιτροπή αποδοκιμάζει την από
Βουλής τονίζει ότι η τεχν,ολ^ )(,
Φάση του συμβουλίου υπουργών της
εξάρτηση κάνει την
ΕΟΚ. που ζητούσε από την Κομι
ευπρόσβλητη σε εκβιοσμούί·^
σιόν, να επανεξετάσει το κύρια προ
συνέβη με το τελευταίο Π*
βλήματα της ένταξης, πράγμα που
τεχνολογίας των ΗΠΑ.
^
σημαίνει καθυστέρηση των διαπραγ
- Ψήφισμα που ζητεί την
ματεύσεων.
τοδότηση των μ ι κ ρ ο μ ε σ ι : ί ω ν *" ^
Η επιτροπή θεωρεί όη βασική εί
ρήσεων από την Κοινότητα Τ'ί.βιΛ
50 προΟπολογισθέντων.
ναι η πολιτική πλευρά του θέματος
απόκτηση μέσων εξοικονομεί
Γενικά, είπε ο κ. Κουλουριάνος, ο
και προτείνει μεταβατική περίοδο,
ενεργείας ή απόκτηση εναλλά
προϋπολογισμός φέτος όπως αποδειπου μπορεί να διαρκέσει πολύ, για τη
πηγών ενεργείας.
η»’
κνύεται από τα αποτελέσματά του. εί
ρύθμιση των οικονομικών προβλη
- Ψήφισμα με το οποίο, θ -μιδ1"
χε οχίδιασθει με μεγάλη επιμέλεια
μάτων, που θα ανακύψουν από την
πή ελέγχου του προίίπολοΤ" ^
και ήταν ειλικρινής σε αντίθεση με
ένταξη.
προτείνει
να εξαιρεθούν η" ° ^ λ Λ ί Ι
τους προηγούμενους που κατατίθονΕπίφυλακηκότερη είναι η επιτρο στημα στήριξης τιμόιν οι λ
ταν ισοσκελισμένοι και κατέληγαν
πή Γεωργίας της Ευρωβουλής, ο εισ
ποιότητες σταριού.
ελλειμμαηκοί. Φέτος πρόσθεσε ο κ.
ηγητής εκ μέρους της επιτροπής κ.
- ψηφίσμο της επιτρσ"’Ν Τ αΡ
υπουργός:
Σίτρα, Γάλλος σοσιαλιστής, τονίζει
γίας που προτείνει την απαλλ·*1[ ^
- Υπήρξε καλύτερη σύλληψη της
τους κινδύνους, που θα αντιμετωπί
την εισφορά συνυπευθυνότη'0'’
Φορολογητέας ύλης και auto οφείλε
σει η γεωργική δραστηριότητα στις
των ορεινών και προβλθύ1
ται στην άρτια οργάνωση των φορο
μειονεκηκές περιοχές της Κοινότη περιοχών και όλων τιον γαλακ
τεχνικών υπηρεσιών που επέτρεψε να
τας και αξιώνει να προοαρμοσθούν οι
ραγωγών, γιο η ς πάροδό*1
Η
σπάσουν τα κυκλώματα της φοροδιο
δυο χώρες πριν από την ένταξη τους
πριίιτων 60.000 mλώv ν11^'1’' ...¡ον
φυγής. Είναι χαρακτηρισηκό όη
ιτο κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει
σύνοδος θα λήξει στις 19 ΝοεΡΡ
έναντι στόχου 30 δισεκ. δρχ., τα έσο
για τα Μεσογειακά αγροτικό προϊόν
δα από την πάταξη της φοροδιαφυ
γής έφθασαν τα 20 δισεκ. δρχ.
— δόθηκε προτεραιότητα στην είσ
πραξη φόρων και χρεών προς το
Δημόσιο από τους μεγάλουςψορολυΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΟΡΩΝΑ

Καμμιά αύξηση
το 1983
σε ΦΚΕ και
χαρτόσημο
ΑΘΗΝΑ 11 (ΑΠΕ)
Δεν πρόκειται να αυξηθεί μέσο στο
1983 ο φόρος κύκλου εργασιών και
το χαρτόσημο. Την απόφαση αυτή
πήρε η κυβέρνηση και ανακοίνωσε
χθές ο υπουργός Οικονομικών κ. Δ.
Κουλουριονος, ο οποίος πρόσθεσε
όη u νέχιςπροϋπολογισμύς του κρά
τους Οα κητατεθεί στη Βουλή μάλλον
τη Δευτέρα 29 ΝοεμβρίουΣχετικά μι την πορεία εκτελέσεως
του φετπνού προύπολογνομου ο κ.
υπουργός δήλωσε:
- Οι δαπάνες συγκροτούνται στο
προυπολογισθέντα επίπεδα και αυτό
γίνεται για πρώτη φορά.
- Οι εισπράξεις από έσοδα θα πλη
σιάσουν τους αρχικούς στόχους κπι
μάλλον θα φθάσουν στο 95% των
προΟπυλογισθέντων κονδυλίων. Η
φεττινή υστέρηση στην απόδοση εσόΑ νψ υ φ ίώ ιυ η οτα ότι η οικονομική
δν·σ:ηρ.ύτήτα δ*ν ααξήθήκε όσο
υπολογίζονταν με σποΤίλεομσ να
υπολτ|φβτί ή απόδοση των εμμέσων
φόρων,
- Το έλλειμμα too τακτικού πρού
πολογισμού θα κυμανθεί γύρω στα
yo δισεκατομμύρια δραχμές έναντι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για Το (983 θα αυνεχισθβί Λ προσ
πάθεια γιά καταπολέμηση φοροδιο
φυγής και ιδιαίτερο βάρος Οα ριφθεί
στη βελτίωση της φορολογικής
νομοθεσίας ώστε να περιοριστεί η
φοροαποφυγή mu οι ο τέλειες.

ανέύοσε την ανππροσώπβυση των «ροτόντων 7Π»
για τους Νομούς Ημαθίας - Πέλλης, εις τον κ.
/νο Στάθη, Κονητοης 15 Βέροια. Τηλ. 27. ^
ΜΟΝΙΜΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΜΠ/ΤΟΣ-

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα τού
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XOpw.
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ij ^ Γ0Γ,: θεωρούσαν σκόπιμο
eair__, ^ α γ γ έ λ ο υ ν »coi »o την
V
,Τ®^· βρ τιάρα η »Νέα Δήμο
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'(¡jffQ ^ o t i t e o f u f και ερχόταν
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^ικο θΓ,αί*·* Φοβικά όχι. Κ αι
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* ίtyivouv.
“^
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Ά γ ιο ν

Ορος
8£Μα ΟΜΙΛΙΑΣ
με θέμα το «Άγιον
'Λ ί ^ δοθεί την Τρίτη 16 Νοεμ, Χ 6? Πνευματικό Κέντρο της
•Ν λ Τ**®? Βέροιας και Ναούσης
Ο ιι^'ί?9) στ*ί 8 το βράδυ.
■Ήρ,/'"Κ θα είναι α Αντισυνταγ
ίι-Α·,,^ Πεζικού κ. Ανκιστασιος

Ε κ δ η λ ώ σ ε ις

Τΐΐς Εστίας
* θοΐώτών
^κομακεδόνων
Άν

Βοϊωτών ΔυπκομακεΡο'Ος απεφάσισε να πραγ■"H4
σειρά εκδηλώσεων με
'5'ΐί>,„" Τνιχιριμ|(, Των ηοιδιών που
o tó το Βόιο.
Χ ^ τ η σ η τω ν παιδιών σε
ι ΰ»Α
6)

δέντρο kui δω ρ εά ν δεξίωΣύλλογο.

J ) 6pño0,1'Í οτα Χ<°ριά Βοίου.
60,1,1 επιδόσεως μαθητών
, , ζ 00 · Λυκείου
I Το ^ '•óoúvtui όσοι κατάγονται
ο, 10 w έχουν παιδιά και φοιΓυμνάσια και Λύκεια της
)ι* y'„Vn ό η ^ α ο υ ν όσο μπορούν
0ρί1· στα
τηλέφωνα
'5.204 29.525-28.535.
0 Δι0ικ. Συμβούλιο

Νομού Ημαθίας

Eto« Jfràata« Λ*Μ
Aft. Ψύλλου 2079
Μ ιρροβάλ·* 72-Τη». 2J.I37’
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου 6ρχ. 10

8ΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΤΟΥ κ. KOHÛPOHOTKH
«Βιτρίνα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ
Ανελευθερία μέσα στο κόμμα»
Το αξίωμα του εκπροσώπου του
Έθνους του βουλευτού - το οποίο
υποβιβάζουν οι «απόντες από τα εθνι
κά και δημοκρατικά προσκλητήρια»,
υποστηρίζει ο κ. Δ. Χονδροκούκης,
που διαγράφηκε πρόσφατα από το
Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ
χωρίς καν να «απολογηθεί».
Σε συνέντευξή του σε αθηναϊκή
εφημερίδα ο κ. Χονδροκούκης διε
κτραγωδεί την ανελευθερία που επι
κρατεί στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ
και τονίζει, χαρακτηριστικά, ότι τα
διάφορα όργανα του ΠΑΣΟΚ - ΕΓ,
ΚΕ. Πειθαρχικό Συμβούλιο - είναι
απλές βιτρίνες για να νομιμοποιούν
τις αποφάσεις του δικτάτορα που
τους διόρισε. «Αυτό είναι φασισμός»,
λέει ο κ. Χονδροκούκης.

Σεμινάρια
Γεωίΐόνων
σε θέματα
επενδύσεων
έργων για
μεταποίηση
γεωργικών
προϊόντων
Στις 10 Νοεμβρίου άρχισε στη
Γεωργική Σχολή Θεσ/νίκης διήμερο
σεμινάριο Γεωπόνων για ενημέρωση
σε θέματα επενδύσεων έργων που
εντάσσονται στο Νόμο 1262/82. τον
κανονισμό 355/77 και για λήψη μέ
τρων για την υλοποίησή τους.
Ο Νόμος 1262/82 αναφέρεται στη
χορήγηση επιδοτήσεων στους φορείς
που κάνουν επενδύσεις για την μετα
ποίηση και αξιοποίηση των γεωργι
κών προϊόντων.
Ο κανονισμός 355/77 αποσκοπεί
στη λήψη μέτρων για βελτίαιση των
συνθηκών με τις οποίες τα γεωργικά
προϊόντα μεταποιούνται και διατίθεν
ται στις αγορές και προβλέπει επιχο
ρήγηση του φορέως μέχρι 50% από
την Ε.Ο.Κ.
Λεπτομέρειες για τον τρόπο συμπληρώσεως των δικαιολογητικών
έστειλε π υπηρεσία αας στα κατά τό
πους Γραφεία Γεωργικής Αναπτύξεως όπου μπορείτε να απευθύνεστε
για πρόσθετες πληροφορίες.
Σας διευκρινίζουμε ότι η επιδότη
ση αυτή είναι ανεξάρτητη από τη\
επιδότηση που δικαιούνται οι αγελα
δοτρόφοι που δεν παραδίδουν γάλι
και διατηρούν αγελάδες βοσκής.
Σε περίπτωση που πουληθεί tc
μοσχάρι πριν γίνει 6 μηνών την επι
δότηση την δικαιούται ο αγοραστής
στα χέρια του οποίου το μοσχάρι
συμπληρώνει τους 6 μήνες της ζωής
του.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Παράλληλα ο κ. Χονδροκούκης.
στρατηγός ε.ά., καταγγέλει την
κυβέρνηση για αμετροέπεια και απο
τυχία να ενημερώσει το ΝΑΤΟ πάνω
στις θέσεις για το πρόβλημα της
Λήμνου.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στη συνέντευξή του προς την
αθηναϊκή εφημερίδα «Μεσημβρινή» ο
κ. Χονδροκούκης:
Κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι ταυτί
στηκε με το κράτος και οδηγεί έτσι τη
χώρα στο φασισμό. Ο Μουσολίνι
τονίζει δεν ξεκίνησε κατά τον ίδιο
τρόπο; Ό λα τα μέλη του ΕΓ είναι
υπουργοί. Η ΚΕ διαλύθηκε και τα μέ
λη της έπεσαν σαν σφήκες για να
καταλάβουν μιά θέση στη διοίκηση.
Αποκαλύπτει ότι ήρθε σε ανοιχτή
σύγκρουση με μέλη του προεδρείου
της ΚΟ διότι υποστήριζαν πως το
ΠΑΣΟΚ δεν οφείλει σεβασμό στο
Σύνταγμα στο οποίο όλοι οι βουλευ
τές είχαν ορκισθεί πίστη.
Τονίζει ότι είναι απαράδεκτη η
συστηματική υποβάθμιση των εκπρο
σώπων του Έθνους πράγμα που δέ
χθηκε και ο ίδιος ο γιός του πρωθυ
πουργού. Και προσθέτει πως θεωρεί
απαράδεκτο ένας απλός υπάλληλος,
όπως ο ΔΥΚΟ Κ. Λιβάνης, να έχει
αρμοδιότητα ελέγχου επί των βου
λευτών.
Επισημαίνει ότι θα είναι αυτή τη
στιγμή βλαπτική για τα εθνικά συμ
φέροντα μιά αποχώρηση από το
ΝΑΤΟ ή η απομάκρυνση των βά
σεων. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να
εννοήσουν οι σύμμαχοι πως η Ελλά
δα δεν είναι δεδομένη αν δεν έχει Ιση
μεταχείριση με τα άλλα μέλη της
συμμαχίας.
Υπογραμμίζει ότι η αξία των βά
σεων στην Ελλάδα είναι πρακτικά
αναντικατάστατη. Η άποψη ό π οι
ΗΠΑ, αν πιεσθούν, θα αποσύρουν
οικεία βουλήσει τις βάσεις εντάσσε
ται στο διπλωματικό παιχνίδι στα
πλαίσια των διαπραγματεύσεων.
Παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέ
τρα και για τα 41 στρατιωτικά παραρ
τήματα - τις παραβάσεις - αν η κυβέρ
νηση θέλει να διαπραγματευθεί σοβα
ρά. Πρεπει ακόμα να προσεχθεί το

ÏÉA
Η δυναμική τράπεζα με
τη γρήγορη εξυπηρέτηση
κοντά σας

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-11-82
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27
ΤΗΛ. 21.270-4

ΒΕΡΟΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Εξάλλου για τον χειρισμό του θέ
ματος της Λήμνου UHÔ την κυβέρνη
ση ο Κ. Χονδροκούκης δήλωσε:
«Με το να διοπτεύουμε τα εξωτε
ρικά μας θέματα, ιδιαίτερα δε εκείνα
των δύσκολων Νατοϊκών πλεγμάτων
και βάσεων, μέσα από το πρίσμα των
εθνικών μας συναισθηματισμών για
εσωτερική κατανάλωση, αποτελεί
σφαλερή διπλωματική τακτική. Αντί
για αμετροέπειες και τηλεοπτικές
φιγούρες την 12 παρά πέντε, άλλα
έπρεπε να έχουν γίνει. Άταγε, για
πρώτη φορά yvcnpltei η κυβέρνηση

την θέση των Νατοϊκής υφής σενα
ρίων ασκήσεων για το Αιγαίο και την
Λήμνο:
Τί έχει κάμει για να περάσει τη
γραμμή της και να ενημερώσει
Νατοϊκά και μη κράτη;
Μου δόθηκε ευκαιρία να διαπι
στώσω πλήρη ελληνική απουσία,
αντίθετα από την τουρκική δραστη
ριότητα μέσα στη Βορειοατλαντική
Συνέλευση που μετέσχον σαν επικε
φαλής της διακομματικής ελληνικής
κοινοβουλευτικής αποστολής. Αυτή
η ύπατη πολιτική αρχή του ΝΑΤΟ
έχει γενική συνέλευση κατά συγκυ
ρίαν τώρα στο Λονδίνο 14-19 τρέχ.
Η
πολυπραγμονούσα
ελληνική

Επιδότηση γεννημένων
μοσχαριών περιόδου 82-83
Γνωρίζουμε στους αγελαδοτρύφους ότι δικαιούνται οικονομική ενί
σχυση 2130 δραχμ. για κάθε μοσχάρι
που γεννιέται και διατηρείται επι εξά
μηνο, από 20-5-82 μέχρι 4-4-83.
Κάθε μοσχάρι που γεννιέται πρέ
πει να δηλώνεται στον γεωπόνο Γ.
Αναπτύξεως της περιοχής (για την
περιοχή Αλεξανδρείας στον κ. Στυλιανίδη και την περιοχή Βέροιας

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεδριάζει την Τ ρίτη 16
Ν οεμβρίου στις 8.30 το βράδυ το
Δ ημ. Συμβούλιο Βέροιας με τα
πιό κάτω θέματα:
- Αίτηση Δημητρίου Μπουσμπούκη για να συμπεριληφθεί το ακίνητό

οικονομικό μέρος. Οι ΗΠΑ δίνουν
χρηματικά ανταλλάγματα έναντι των
βάσεων στην Τουρκία με τόκο 4-5%
ενώ στην Ελλάδα με τόκο 12%.
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσφέ
ρουν τόκο 7%.
Αποκαλύπτει ότι η Τουρκία απο
δυναμώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις της
στα σύνορα με την ΕΣΣΔ για να ενισχύσει το στρατό στη θαλάσσια και
χερσαία σύνορά της με τη χώρα της.
Κρίνει - με αφορμή το επεισόδιο
στη Σχολή Ευελπίδων ότι οι οπαδοί
του ΚΚΕ έχουν το τυπικό δικαίωμα
να γίνονται εξιωματικοί αλλά λόγω
της ευπάθειας ορισμένων χώρων και
ιης ιστορίας θα πρέπει να εκλείψει η
γενιά που έζησε τα γεγονότα του
εμφυλίου για να μπορεί με ηρεμία να
ρυθμιστεί και το ζήτημα αυτό.

του στα απαλλοτριούμενα ακίνητα
της οδού Βέροιας - Ασωμάτων προς
το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.
- Αίτηση Κων/νου Παστουρμόγλου
για καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του.
- Αίτηση Ορέστη Σιδηρόπουλου
για χαρακτηρισμό της οικίας του
στην περιοχή Κάτω Τριποτάμου, ως
μόνιμη κατοικία για τον υπολογισμό
των τελών ύδρευσης.
- Αίτηση Ευκλείδη Ναυροζίδη για
επιστροφή ποσού δρχ. 4.500.
- Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα
του έργου «Κάλυψη υδραύλακος
οδού Στρατού».
-Έ γ κ ρ ισ η 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Προμήθεια και τοποθέτη
ση παρκομέτρων».
- ' Εγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα
και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανέ
γερση κτιρίου στο οικόπεδο οδού
Μητροπόλεως».
- Προμήθεια στολών υπηρεσίας για
υπαλλήλους και εργάτες του Λήμου.
- Αποδοχή επιχορήγησης οπό τη
Δ/νση Κτηνιατρικής για την εκτέλε
ση έργων και προμηθειών στο Δημο
τικό Σφαγείο.
- Αποδοχή επιχορήγησης ποσού
δρχ. 7.000.000 από το Υ.Χ.Ο.Π. για
την διάνοιξη της οδού Θερμοπυλών.
- Ψήφιση πίστωσης για την διάνοι
ξη της οδού Θερμοπυλών.
- Η'ήφιοη πίστωσης δρχ. 44.655 για
δαπάνη νεύματος που παρέθίοβ ο Δ ή
μος στους μουσικούς της φιλορμονικής.
- Ψήφιση πίστωσης για καταβολή
αποζημίωσης για τη χρήση των οικο
πέδων Ζωγιού και Μαδέρα στην
περιοχή γεφύρας Τριποτάμου το έτος
1982.

στον κ. Γαβριηλίδη) το αργότερο σε
ένα μήνα από την γέννησή του.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζον
ται (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 105) υπάρχουν ατα γραφεία
Γεωργικής Αναπτύξεως, Βέροιας Νάουσίς Αλεξάνδρειας και Μελικής.
Για τα μοσχάρια που γεννήθηκαν
από 20-5-82 και μέχρι 30-10-82 η
προθεσμία υποβολής των δικαιολογηπκών λήγει στις 5-12-82.
Επειδή η πληρωμή της επιδοτήσεως θα γίνεται ανά μήνα, οι αιτήσεις
που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι
για τα μοσχάρια που γεννήθηκαν
τους μήνες Μάιο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύ
γουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα
είναι γιο κάθε μήνα ξεχωριστά.

κυβέρνηση με αντικατέστησε, λόγω
διαγραφής, με παντελώς ανίδεο περί
τα Νατοϊκά, αλλά και την γλώσσα
συνάδελφο. Μετά, λέμε, γιατί κερδί
ζουν οι Τούρκοι να εδραιώνουν τις
θέσεις τους. Φοβούμαι, ότι ο κ.
Παπανδρέου οδηγεί την χώρα σε τρο
μερές εθνικές περιπέτειες».

Εξήντα
χρόνια
Μικρασιατικής
καταστροφής
Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ ΙΣ ΣΤ Η Β ΕΡΟ ΙΛ
Εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της
Μικρασιατικής Καταστροφής, θα
πραγματοποιήσει σήμερα Σάββατο
και αύριο Κυριακή ο Σύλλογος
Μικρασιατών Νομού Ημαθίας.
Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα
γίνει στην Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών ομιλία με θέμα: Μικρασιατι
κή καταστροφή 60 χρόνια. Ομιλη
τής 0« είναι ο κ. Γεώργιος Σαρόγλου.
πτυχιούχος Νομικών και Οικονομι
κών Επιστημών, θ α ακολουθήσει
απαγγελία ποιημάτων και μετά χοροί
από το συγκρότημα Φαρασιωτών
Πλατέος.
Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα
τελεστεί μνημόσυνο για τα θύματα
ιης Μικρασιατικής καταστροφής
στον Ναό της Μητροπόλεως Βέροιας
και θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο
Ηρώο της πλατείας Ωρολογίου. Στις
11.30 στον κιν/φο Κ.ΑΠΡΙΝΗ θα
δοθεί συναυλία με τη Δόμνα Σαμίου
και το συγκρότημά της και με τοχορευτικό συγκρότημα των Κιουταχιατών Θεσσαλονίκης.

Ο αρχηγός
Κα-Γκε-Μπε
διάδοχος
του Μπρέζνιεφ
ΜΟΣΧΑ 12 (ΑΠΕ)
Ο Γιούρι Αντρόπωφ, 68 ετών,
πρώην αρχηγός της ΓΚΑ-ΓΚΕ Μ
ΠΕ, εκλέχθηκε χθές γενικός γραμμα
τέας του σοβιετικού κομμουνιστικού
κόμματος, σε αντικοτάσταση του
Λεονίντ Μπρέζνιεφ.
Η εκλογή του κ. Αντρόπωφ. ο
οποίος ήταν γραμματέας της κεντρι
κής επιτροπής και μέλος του πολιτν
κού γραφείου, πραγματοποιήθηκε σε
συνεδρίαση της ολομέλειας της κεν
τρικής επιτροπής του σοβιετικού
κομμουνιστικού κόμματος.
Ο Κ. Αντρόπωφ καθίστυται έτσι ο
πέμπτος ηγέτης του κομμουνιστικού
κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης,
μετά τον Αένιν, τον Στάλιν τον
Κρουστώφ και τον Μπρέζνιεφ.
Το σοβιετικό πρακτορείο ειδήΛεων «Τάς» μετέδωσε χθές ότι ο κ
Αντρόπωφ μετά την εκλογή του, δή
λωσε ότι θα αφιερώσει «όλη την ενεργητικότητά του. την εμπειρία του και
τις γνώσεις του, για την ανοικοδόμη
ση του κομμουνισμού στα πλαίσια
των αποφάσεων του τελευταίου συνε
δρίου του κομμουνιστικού κόμμα
τος».
Ο νεοεκλεγείς γενικός γραμματέας
υποσχέθηκε ακόμα να εξασφαλίσει
«τη συνέχεια στην επίλυση των προ
βλημάτων για την περαιτέρω ενίσχυ
ση της οικονομίας και της αμυντικής
γραμμής της Σοβιετικής Ένωσης, τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του
σοβιετικού λαού, την ενίσχυση της
ειρήνης και τη συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Μπρέ
ζνιεφ».
Το πρακτορείο «Τάς» διευκρίνηαε
ότι ο κ. Αντρόπωφ εκλέχθηκε ύστερα
απο πρόταση του κ. Τσερνιένκο, ο
οποίος εθεωρείτο ως ο κυριότερος
αντίπαλος του Αντρόπωφ για τη θέ
ση του γενικού γραμματέα.
Ο κ. Γιούρι Αντρόπωφ γεννήθη
κε στις 15 Ιουνίου 1914, κοντά στη

Για τέταρτη φορά σιθβΛΐ|θτκι η
δίκη του Γ.Π.Σ· Ναούσης. on,.·
οποία κατηγορούμενοι για ιιπνττΙο ρ
ναι τα μέλη της προηγούμενης διοί
κησης του συνεταιρισμού και 5ι\>
φρουτέμποροι από την Αθήνα.
Το Δικαστήριο έκανε & xt0 το ο,
τημα της υπεραππίσκως για μη νόμι
μη κλήτευοη του ενός κα Γηγι.ρουμέ
νου εμπόρου (Νασιόποαλου) <αι
αποφάσισε την αναβολή της δίκης
ώστε να κλητευθεί εντωμεταξυ ·.
Νασιόπουλος και να napom ti οι η δί
κη·
Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για την
27 Μο.ου 1983.
Ό πω ς είναι γνωστό την μήνυση
έχει υποβάλλει η τωρινή διοίκηση
του Γ.Π.Σ. Ναούσης.

6,5 χρόνια φυλάκιση
σε κλέφτες Τσιγγάνους
ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σε βαρείες ποινές φυλακισκυς
καταδικάστηκαν χθές από το Αυτό
φωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Βέροιας τρεις Τσιγγάνοι που είχαν
κλέψει προ ημερών μεγάλη ποσότητα
ελαστικών αυτοκινήτων (περίπου
150 κομμάτια) από κατάστημα της
Λαρίσης. Ο τέταρτος που συμμετείχε

···

Με έκπληξη αλλά και θαυμασμό,
ακόυσα ότι τα έξοδα φιλοξενίας της
ιταλικής ομάδας στην Αθήνα τα είχε
αναλάβει ο Δήμος Π. Φαλήρου.
Η εκπρόσωπος του Π. Φαλήρου
το τόνισε χαρακτηριστικά. Αν ο Δή
μος Π. Φαλήρου, δεν είχε αναλάβει
αυτά τα έξοδα η ομάδα μας θα βρι
σκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική
κατάσταση.
Δεν ξέρουμε πού θα βρήσκαμε τα
χρήματα αυτά.
θλίψη και πίκρα με γέμισε το
γεγονός αυτό. Πριν από ένα μήνα
περίπου η ομάδα χάντ - μπώλ του
Φιλίππου Βέροιας, έπαιζε για το κύ
πελλο της ομοσπονδίας χάντ - μπώλ,
με την ρουμανική ομάδα Μινάουρ
της Μπάϊα Μάρε.
Ο Φίλιππος για την φιλοξενίλα
Σύσκεψη
της ρουμανικής αποστολής «χρεώθη
κε» 250.000 δρχ. περίπου.
για δημιουργία
Ο Δήμος Βέροιας δεν έδειξε κανέ
οινοαμπελουργικού
να ενδιαφέρον, για το μεγάλο, για το
σημαντικό αυτό γεγονός, για την πό
Συνετσιρισμού
λη μας. Εκτός αν δεν θεωρεί σημαντι
κό γεγονός το ότι, μιά ομάδα της
στη Νάουσα
Βέροιας αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό κύ
Στις II Νοεμβρίου στην αίθουσα πελλο, ή αν δεν ενδιαφέρεται για τον
του Δημοτικού Θεάτρου Ναούσης, αθλητισμό της πόλης μας. Τον ενδια
του αγροτικού συλλόγου επαρχίας φέρει θα έλεγα η εκπολιτιστική μόνο
Νάουσας και τπν συνεργασία της κίνηση της πόλης
Δ/νσεως Γεωργίας, μεγάλη συγκέν
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω
τρωση άμπελο καλλιεργητών της ζώ καιένα ακόμη γεγονός.
νης του ξυνόμαυρου Ναούσης.
Στην μακρυνή Μπάϊα Μάρε. όταν
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν τελείωσε η ρεβάνς του αγώνα μεταξύ
ο Δήμαρχος Ναούσης, ο Πρόεδρος Μινάουρ και Φιλίππου ο Δήμαρχος
του Αγροτικού Συλλόγου, εκπρόσω της πόλης, δεξιώθηκε σε κέντρο όλη
ποι της ΕΓΣ Ναούσης, ο Δ/ντής την αποστολή του Φιλίππου. Έδωσε
Γεωργίας με Γεωπόνους της Υπηρε δε στους αρχηγούς της αποστολής
σίας και 100 περίπου αμπελοκαΗιερ- και αναμνηστικά δώρα.
γητές. Σκοπός της συγκέντρωσης
Ευτυχώς που οικογενειακοί λόγοι
ήταν η δημιουργία οινοαμπελουργιμε ανάγκασαν να μην πάω στην Ρου
κού συνεταιρισμό"'
μανία, γιατί πιστεύω ότι εκείνη την
' Εγινε ευρεία συζήτηση και οι διά στιγμή θα αισθανόμουν, πραγματικά,
φοροι ομιλητές, τόνισαν την ανάγκη
πολύ άσχημα.
Συνδυάζοντας αυτά τα γεγονότα,
ιδρύσεως ενός οενοαμπελουργικού
συνεταιρισμού που Θα συμπεριλάβει σκέπτομαι και συμπεραίνω όπ :
Ο Φίλιππος είναι το «αποπαίδι»
όλους τους αμπελοκαλλιεργητές της
επαρχίας Ναούσης.
στον βεροιώπκο αθλητισμό.
Ο ίδιος συνεταιρισμός Θα προχω
Ο παλιός Δήμαρχος Βέροιας δεν
ρήσει στη συνέχεια στην ίδρυση
«ίχε πολλές σχέσεις με τον αθλητν
συνεταιριστικού οινοποιώοι» για να
Φμό.
Πιστεύω κυι το θεωρώ σ ίγ ο υ ^ ,
αξιοποιήσφ
σταφύλια της ελεγχο
μένης ζώνης ξυΑ κιυρσυ Ναούσης.
ότι ο νέος Δήμαρχος Βέροιας που
εκλέχθηκε, όταν με το καλό αναλάβει
Τέλος ο Δ/ντής Γεωργίας ανατο καθήκοντα τοα, θα αγκαλιάσει με
φέρθηκε στα κυβερνητικά μέτρα που
περισσότερη στοργή τον Φίλιππο και
προβλέπονται για την ενίσχυση της
θα τον βοηθήσει στον μεγάλο και δύ
ίδρυσης τέτοιου οινοποιείου από
συνεταιριστικές οργανώσεις,
σκολο έργο που ανέλαβε, στην άθλη-

Αναβλήθηκε
η δίκη
του Γ.Π.Σ.
Ναούσης

Συνέχεια στην 4η

ΕΝΑΣ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ
ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου,
παρακολούθησα στην ΕΡΤ, μιά
συνέντευξη εκπροσώπων της ομάδας
μπάσκετ γυναικών του Παλαιού
Φαλήρου. Η ομάδα τους έπαιζε με
μιά ιταλική ομάδα, για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα.

Ο Γιούρι A τροπών, »Φος ι;γέττ»ς
της Σοβιετικής E v tu u * ç .

ση όλων των_νέων και νεανίδων της
πόλης μαε της Βέροιας.
Αυτό το έχω τονίσει πολλές Φορές,
αθλητισμός δεν είναι - δυστυχώς
μόνο το ποδόσφαιρα. Αθλητισμός εί
ναι οι δρόμοι, οι ρίψεις, τα άλματα,
το μπάσκετ, το βόλλεθ, το χάντ
μπώλ κ.ά.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ ΛΟΣ

στην κλοπή δεν συνελήφφη και Λ<ν
δικάστηκε μί την διαδικασία του
Αυτόφωρου.
Συγκεκριμένα σε 2Δ χρόνια
Φυλάκιση ο καθένας καταδικάστηκαν
οι Κων/νος Δημητριάδης και Κα,ν
/νος Παρλάνης, ενώ σε φυλάκιση 1,5
χρόνών καταδικάστηκε ο Παύλος
Σαμαράς.
Με την ίδια απόφαση δια τάχθηκε
η δήμευση των κατασχεθέντων ελα
στικών.
Οι καταδικιισθΛντες οδηγήθηκαν
στη φυλακή, αφού οι ποινές που επι
βλήθηκαν δεν μιπατρέπονττπ σε χρη
ματικές και οι εφέσεις που τυχόν θσ
κάνουν δεν θα έχουν ανασταλτικό
αποτέλεσμα.
Τόσο κατά την διάρκεια της δίκης
όσο και μετά το τέλος της, Τσιγγάνοι
δημιούργησαν διάφορα επεισόδια και
χρβιάστηκε να είναι επιφυλακή ισχυ»ή δύναμη της Χωροφυλακής.

— QUEEN—
OF NORTH
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
13 και 14 Νοεμβρίου

Ο Μανώλης
Μητσιάς
ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΠΕΧΝΙΧΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 62.573

•ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Σάββατο 13 Ν

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Ρεπορτάζ από τον συνεργάτη μας Λογοτέχνη

ΝΙΚΟ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Λ) ΕΚΘΕΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β) ΜΟΥΣΕΙΟ

1 2 3 4 5 t 7 89

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Το μικρό ονσμυ μιας διάσημης
τρογουδίστρα^ς
2. Υπαρχε» και τέτοιος ερωτικός ...
δεσμός.
3. Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος
Γι αυτό έγιν*· πολύς λόγος
κατά την επτάχρονη δικτατορία.
4. Αντίστροοη δεικτική αντωνυμία
Ε*ο Μεσογειακό λιμάνι
5. Η Νέα βρ«5«τ\ΐι στο νομο Σερ
ρών
ι Κομμένο — χαϊδευτικό ανδρικού
ονόματος.

7 Μάρκιι στρατιωτικών αυτοκινή
των
Ομοια σύμφωνα.
Η Λέξη που σημαίνει και ... μερικός
και ... καθένας - Απ' αυτό διακρί
νονται τα φορτηγά αυτοκίνητα
των διεθνών μεταφορών.
9 Μουσική νότα - Ερπετό της ζού
γκλας,
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Μας άφηοε κι ... αυτός.
2 Εχει τη δική του νοοτροπία, αυτό
Δείχνει.
ι Χωριό του νομού μυς.
4 Ανάποδο ευρωπαϊκό ποτάμι - Τ'
αρχικιι μιας μεγάλης οικονομικής
όυνάμεως.
5 Φοριέται από γυναίκες, εδώ όμως
άφωνο
Ελληνικό νησί.
6 Κοινή ονομασία του ουϊσκυ και
της σαμπάνιας (πληθ.)
7 Ενας Βραζιλιάνος που παληότερα
συγκίνησε πολλούς ποδόσφαιρό
φίλους
8 Μια ιταλική ομάδα — Τα γκέμιο
των αρχαίων.
V. Μιας ηθοποιού μας το μικρό της
ονομιι (ιιντίστρ.) - Συνεχόμενα
στο αλφαβητάριο

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: /. .W4 ΛΓΖΛΡΟΣ 2. ΕΣΑ - ΤΩΡΑ 3. ΑΕΣΤΕΡ — ΓΕ 4.
ΒΑΛΕ
ΕΙ'Ω 5. Ο.Α. - Μ ΑΜ Α 6. ΥΒΟΣ - Α ΙΑΣ 7.
ΠA ΡΕΑ S- Μ Α Μ Α Σ - S O 9. ΚΟΣ - ΓΑΡ
ΚΑΘΕΤΑ:
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 2. ΑΣΕ ΛΛ Β 3. ΝΑΣΑ
ΟΠΑΚ 4. Τ(Α)Ξ(Ι) ΣΑΜ Ο 5. ΡΛΣ 6. Λ ΤΡΕΙΔΕΣ 7. ΡΩ - ΓΑΙΑ 8. ΟΡΓΩΜΑ - ΝΑ
9. Σ Α .Ε - ΑΣΓΟΡ.
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1.05 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ’ μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΒ' μέροςι
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.50 ΝΟΝΤΥ
6 05 ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
7.25 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
8.25 ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
10.60 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
,
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΡΟΠΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΑ
4.30 ΘΑΡΡΑΛΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
5.30 ΤΟΠ TEN
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.10 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.40 Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8.35 01 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
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12.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
1.00 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3.00 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 Η ZQH ΑΥΡΙΟ
5.15 Η QPA ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΟΛΤ ΝΤΙΖΝΕΫ
7.30 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟ
ΜΙΑΣ
8.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11.36 ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ
1.05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4.00 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
4.55 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
5.30 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
6.00 ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΣΠΡΟΙ
ΝΑΝΟΙ
0.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7 40 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

1.30
2.00
2 30
2 45
4 15

Μέσα στα πλαίσαι ΙΖ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΑ 1982 ο Δήμος Θεσσαλονίκης
με. συνεργασία «Φίλοι του Λαογραφι
κού και Εθνικού Μουσείου πραγμα
τοποίησαν στην αίθουσα του Γαλλι
κού Ινστιτούτου Έκθεση Φωτογρα
φίας με γενικές απόψεις επάγγελμα,
κοινωνική και οικογενειακή ζωή
ιστορικά θέματα μνημεία, εκκλησίες
καμάρα, Εγνατια. Συντριβάνι και
Λευκός Πύργος. Πμραλία. Λιμάνι...
Η φωτογραφώ απ την εποχή της
εφεύρεσής της στα 1827 από τον Νικ.
Νιέπς δεν απέκτησε μόνο τον αναμ
νηστικό της χαρακτήρα. Εγινε αμέ
πως ι να μέσο απεικόνισης kui όιιαω
νισης ιστορικών μορφών και γεγονό
των. κοινωνικού και φυσικού περί
βάλλοντας, αλλά ειδικότερα επιστη
μονικής πληροφόρησης. Ακόμα και
μετά γην εφεύρεση της κινηματογρα
φΐκής ταινίας και της τηλεταινίας
που είναι Φυσική εξέλιξη της φωτο
γραφίας όκν έπαψε να είναι μέσο
επιστημονικής μελέτης, αλληλογνωριμίας χωρών και λαών, όπως και
ανάμνησης.
Με τις προϋπόθεσης αυτές η συλλ,ογή παλιών φωτογραφιών μιας πο
λης. έχει σημασία για την μελέτη της
οικοδομικής και ιστορικής της εςέλι
ξης. Και η σημασία αυτή είναι ιδιαί
τερο σημαντική για μιά πόλη σαν την
Θεσσαλονίκη που η παραδοσιακή
οικοδομική της μορφή εξελίχθηκε
κάτω απ' το χαμηλό πολιτιστικό επί
πεδο του τουρκικού ζυγού.
Για to Δήμο Θεσσαλονίκης η
συλλογή φωτογραφιών της παλιάς
πόλης δεν έχει μόνο ιστορικό περιε
χόμενο. Έχει και δομικό. Στην προσ
πάθεια του να διασώσει, όπου μπορεί,
τον παραδοσιακό της χαρακτήρα.
Η συλλογή παλιών φωτογραφιών
γενικά και της Θεσσαλονίκη; ειδικά
αποτελεί στοιχείο και μέσο Λαογρα
οικής και Εθνολονικής έρευνας και
μελέτης νια το Λαονραψικό και Εθνο
γραφικό Μουσείο Μακεδονίας, αλλά

ενδιαφέρει φυσικά και το σύλλογο
των «Φίλων· του.
Πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή
που πραγματοποιείται με συνεργασία
\HMOV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
του συλλόγου «Φίλοι του Λιιογριιφι·
κού και Εθνολογικού Μουσείου
Μακεδονίας» δίνη την ευκαιρία σε
κάθε μελετητή, αλλά και στους συμ
πολίτες όπως και σε κάθε περαστικό
απ' την πόλη μας. να έρθει σε επαφή
με την ίδια της την ιστορία. Επίσης

Γνωστσποιείται, σύμφωνα με τα
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/1982 ότι:
Ο ΚΕΛΕΣ1ΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του
Αλέξανδρου κπι της Δέσποινας το
γένος Τριμνταουλλίδη που γεννήθη
κε στην Πτελαία Κοζάνης και κατοι
κει στη Βεροιιι επαγγέλματος ελαιο
χρωματιστής. και η ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΑ του Κων/νόύ και της Ελέ
νης το γένος Ταχτσίόη που γεννήθη
κε στην Οινόη Κοζάνης και κατοικεί
στη Βέροια επαγγέλματος οικιακά,
πρόκριτο να παντρευτούν με πολιτι
κό γάμο που 0« γίνει στο Δημαρχείο
Βέροιας

Για να θυμάστε τις
ομορφότερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ!
ΓΑΜΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩΝ
•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΗΛ 225740-273211

ΘΕΣΉΙΚΗ
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VIDEO CLUB
θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

. ν?τ
Στείλτε
γιουνισευχέ<
μέ κάρτες

Ραδιοταξί
62.S5i-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βεηζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
¿3.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκρατους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάαιου
22.532 22-6.16
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραϊτη
23.330
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πραγματοποιήθηκε η λειτουργία του
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα με
εξαιρετική παρουσία.
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ
Ο
Μακεδονικός
Αγώνας
11904 19081 είναι η ένοπλη αντίδρα
ση των Ελλήνων στη βουλγαρική
προσπάθεια για επικράτηση στη
Μακεδονία.
Ο αγώνας για την απελευθέρωση
της Μακεδονίας από τους Τούρκους
κατέληςί στο τέλος του Ι9ου αιώνα
σε αγιϊινιι κατά των Βουλγάρων που
θέλησαν να επιρατήσουν,αρχικά με
Προπαγάνδα και προσυλητισμό και μ
τη βίο αργότερα.
Ιό ελληνικά αντάρτικά σώματα,
κάτω ιιπό τη διοίκηση αξιωματικών
και εντοηΒον αρχηγών, με εθελοντές
από υλιι τα διαμερίσματα της Ελλά
όος και του αλύτρωτου ελληνισμού
έκαναν τον πληθυσμό της Μακεδο
νίας να αναθαρρύσει και να αντιστα
Οει στις ένοπλες και καλά οργανωμνις βουλγαρικς ομάδες κομιτατζή
δων που τον τρομοκρατούσαν.
Με τον Μακεδονικό Αγώνα ανα
χαιτίστηκε η βουλγαρική απειλή και
προετοιμάστηκε η απελευθέρωση της
Μακεδονίας, που ολοκληρώθηκε με
τους
Βαλκανικούς
Πολέμους
(1912 1913).
Επισκεφθήκαμε και την έκθεση
και το μουσείο κιχι με χαρά ξεναγηθή
κάμε τα πλούσιο εκθέματα θμυμάζον
τας και εκφράζοντας την ικανοποίη
ση γω την άρτια και φωτεινή επιμε
λημένη παρουσίοση των ηρώων
αυτών που ακτινοβολούν πατρίδα
λάμψη, τέχνη και ιστορία. Συγχαί
ρουμε θερμά τους δημιουργούς τους.
Γ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΩΣΜΣΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 1982
και ώρα 11 π.μ. πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα ΦΑΡΟΣ. Θεσσαλονί
κης πνευματική εκδήλωση της Έ νω 
σης Λογοτεχνίαν Βορείου Ελλάδος
με ομιλητή το Λογοτέχνη και επίτιμο
Γενικό Επιθεωρητή Μ. Εκ. Νίκο
Χαριστό με θέμα:
• Η λογοτεχνική αξία του Παπαθιμμάνιη».
Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα
τον ομιλητή παρουσίασε και προλόγησε ο Γενικός Γραμματέας Ε.ΛΒ.Ε.. ιατρός - λογοτέχνης κ. Λεύτε
ρης Κιντζονίδης. Αφού αναφέρθηκε
για την δραστηριοποίηση του συλλό
γου από την ίδρυση του μέχρι σήμε
ρα και την προσωπική πορεία του
ομιλητή σαν εκπαιδευτικού και λογο
τέχνη, τελείωσε με απαγγελία του με
ποίημα δικό του για τον Παπαδιαμάντη. Εν συνεχεία δτηρε τον λόγο ο
κ. Χαριστός και με δεξιοτεχνία και
γλαφυρότητα ανέπτυξε το θέμα από
ό7.ες τις πλευρές για να μας κατατοπί
σει για την πολύπλευρη και αξιόλογη
πνευματική προσφορά του Σκιαθίτη
Κοσμοκαλόγερου
Παπαδιαμάντη.
ικανοποιήσας ολότελα το ακροατή
ριο. Η ομιλία συνδυάστηκε με απαγ
γελίες γύρω από τον Παπαδιαμάντη
πουήματα διαφόρων ποιητών.
Συγχαίρουμε τον ομιλητή για την
ωραία ομιλία του. τον πρόεδρο του
συλλόγου κ. Φώτη Τριάρχη, τον
γενικό γραμματέα κ. Λευτέρη Κιντζονίδη και το διοικητικό συμβούλιο
γιυ την δραστηριότητά τους στον
αξιόλογο έργο τους.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
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ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γ1 · » « α>ύ στην m X auim της άτι: λοτ«ο της χ·*ι*ρ*νης —ρ»όίο
(Ο ππαστημο 9a o v e ανοικτό (Μ τις I* το apoi αφφψοντας:

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιηκοκράτους 21-Τηλ. 62. Π 8
ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ ΐ
ΠνφΜβκτηπι
Nwwnlnnin
Δ.Ε.Η. φλαβ«ς)
Υ*σ«υ«σι
O.LE. (<ττ<*μΔς)
Αστυνομικό Τμήμα
ΤμαχΜ

τηλ 7ΤΜ321 6 77*1208

ΝΑΟΥΕΗΣ
NocKxofitio
ΑΕ.Η. (βλοΜ
O.LL (σταθμός)

Δ ια β ό τ τ ε ο
καί ö io ä iö e c r
ϋήν

Ι c<ρπμιηρ«5α μ α ς

π 112

2ÍS0S
IU
25.74*
24.444
22J31
26.444
211**
32.2*9
21)14
41.3)3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!
Πυμσσβιστικη
21611
Δ.Ε.Η. (ΒΜ«^)
23.364
LK.A. Θμωτ. ßni|>aij
21)76
Αμεση Αροση
109
Ο.Τ.Ε. (βλοβοΟ
121
ηυροο0εατικη
ΙΜ

νπκο 0UB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ AHVEIE
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟ! ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Ε κηαιβέυθβΐς σ την Ε λ λ η νκ ή Τ ηλεόραση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΓ S7 - ΤΗΛ. 88.077 - ΒΕΡΟ IA

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ-ΤΕΛΕΞ - ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
' ·
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΙ ΑΡΑΓΕ;
Ο Αριστείδης παντρεύτηκε κάποια
που δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Τόσο
που είναι προτιμότερο να μην κάνει
τίποτα παρά να προσπαθεί. Περνάει
τις μέρες της διαβάζοντας ρομάντζα
και κουτσομπολεύοντας.
Εκείνη τη μέρα ο Αριστείδης βλέ
πει ότι στο παντελόνι του έχο μείνει
μόνο ένα κουμπί.
Είδες; της λέει. Τι να το κάνω;
Βγάλτο, του απαντάει εκείνη!
ν
*
Στο
ιατρείο:* "
- Λοιπόν, γιατρέ, πάσχει από
σοβαρή αρρώστια η γυναίκα μου;
- Δεν ξέρω.. Αυτό θα μας το δείξει
η αυτοψία.
ΤΙ ΤΙΣ ΗΘΕΛΕ
- Έ χω αποφασίσει να παντρευτώ,
λέει κάποιος σε ένα φίλο του. Μου
δανείζεις δυο χιλιάρικα;
- Τι; Με δυο χιλιάδες και μάλιστα
δανεικές σκοπεύεις να άνοιξης σπιτι
κό απορεί ο φίλος.
- Τι πάη και βάζη ο νους σου! Με
τα λεφτά αυτά θα πληρώσω έναν
ψυχίατρο για να προσπαθήσει να μου
βγάλει την ηλίθια ιδέα από το κεφάλι.

ΛΑΟΣ
Οταν οι κοπέλλες φτάσουν στην
ηλικίιι της λογικής, χάνουν το μυαλό
τους κι ερωτεύονται.

ΟνΐΙ)|ΙΙ<Ι IHUMV"*'
V«i4 i>hH|
ΠΑΙα
O o p n a n J U i i ψ ο μ * ι · ά * » 1' * ' ·
φ η λ Λ ο « ·..· γ-Ο » < a f f ß ' i '

• Η Ομοσπονδία Γερμανικών
συνδικάτων (DGBl είναι ο μεγαλύτε
ρος οργανισμός μισθωτών στην
Ομοσπ. Δημοκρατία της Γερμανίας.
Στα μητρώα των 17 μεμονομένων
συνδικάτων μελών της DGB ήταν
κιιταχωρημένα κατά το τέλος του
1981 σχεδόν οκτώ εκατομμύρια μέ
λη. δηλαδή ένα τρίτο του συνόλου
των 23.5 εκατομ. μισθωτών. Ο λεγό
μενος βαθμός οργανώσεως είναι λοι
πόν μεγα?.ύτερος παρά στην αρχή
της δεκαετηρίδας του 1970. Ο αρι
θμός των μελών των συνδικάτων
αυξήθηκε επομένως τη τελευταία
δεκαετηρίδα γρηγορότερα από τον
αριθμό των μισθωτών.
Το με μεγάλη διαφορά μεγαλύτερο
kui ισχυρότερο συνδικάτο μέλος της
DGB είναι το συνδικάτο της μεταλ
λοβιομηχανίας (IGM) με πάνω από
2.6 εκατομ. μέλη. Ακολουθεί το συν
δικάτο Δημ. Υπηρεσιών. Μεταφορών
και Συγκοινωνιών (OTV) με 1.2 εκα
τομ. μέλη. Τα δυο μόνο αυτά συνδι
κάτα συγκεντρώνουν τη μισή σχεδόν
της δύναμης ολόκληρης της DGB.
• Κάθε άνδρας 40 ετών έχει πιθα
νότητε; 10% να χρειαστεί εγχείρηση
του προστάτη μέχρι να φθάσει τα 80
του. Η προστατεκτομή, δηλ. η αφαί
ρεση αυτού του αδένα, είναι από τις
πιο συνηθισμένες εγχειρήσεις. Οι επι
πλοκές είναι σχετικά σπάνιες, αλλά η
συχνότητα της περίπτωσης αυξάνει
πολύ τον αριθμό επί πλέον ημερών
ασθένειας. Οι γιατροί του Γενικού
Δυτικού Νοσοκομείου του Εδιμ
βούργου μείωσαν αισθητά τις περι
πτώσεις επιπλοκών χορηγώντας
στους χειρουργημένους μέσα στις
πρώτες 48 μετεγχειρητικές ώρες τέσ
σερεις δόσεις ενός νέου αντιβιοτικού,
της Κεοοταξίμης, που είναι παράγω
γο της Κεφαλοσπορίνης.
Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι με τη
χρήση του αντιβιοτικού μειώθηκαν
οι περιπτώσεις υψηλών πυρετών,
όπως και τα περιστατικά καρδιακών
ενοχλημάτων και ότι γενικά οι επι
πλοκές ήταν σπαπώτερες και λιγότε
ρο σοβαρές, παρά στους ασθενείς που
δεν είχαν πάρει το φάρμακο. Επί
πλέον οι χαρουργημένοι που είχαν
κάμει χρήση του αντιβιοτικού μπο
ρούσαν να βγουν από το νοσοκομείο
μια. κατά μέσον όρο, μέρα νωρίτερα.

ΣΓΟ Ε.Σ.Ο.Ι.

ΙΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 31 ΤΗΛ. 62777 Β Ε Ρ 01Α ·(Π Α Ν Ω ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗ ΜΕΣ)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΛΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Φωτοσυνθεσης-ΟΡΕδΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτων
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλογών-Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
8ρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δημων-Οργανισμών
Ε-Γ.Σ.-Τραπεζών
δρχ. 4000
φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα η
οχι δεν εκιστρέφονται.

που αντιπροσωπεύει οικονομ#*^
λότερη από το κόστος TOi'íW .
Φ Η Χορτοφαγία αρχίζ14 'V ¡J
ται μόδα της εποχής Κ“· 01 ,
της αυξάνονται μέρα Με ^ * όλη τη χώρα και ψυσικά κυ' ^
λη μας. Έ νας συμπολίπΐ?
έγινε ο απόστολος της XWPJ (<t
και κάθε βράδυ στο
|
Κωστικά έδινε συμβουλές
■
λοι>; του να μην τρώνε *(*°T.jí4
- Μακρυά απ' auto. tll"í
Είναι σκέτο δηλητήρ'0 ^ -ς
ανθρώπινο οργανισμό. Ο
επλασθει από τον Λημιονρϊ^Ι
οάγο; κι αυτός κατάντησε ν»
κανίβαλος.
„¿ρ
Μ' αυτό και με άλλα παΡ0'1 ^
καταφέρει να προσηλυτίσει
οπαδούς. Μια μέρα όμω; σ*1 >f
απ' αυτούς επ' αυτοφόρ® '
ψησταριά να καταβροχΜε·
γκράτητη όρεξη ένα βουν® *
- Δάσκαλε, του tp<■>^’aξ«,,·
οοι του. τι κάνεις εδώ;
- Τρώω, δήλωσε
- Παιδάκια...
- Τα βλέπουμε. Αλλά
παιδάκια εσύ απόστολος *ηι .Λβ
της χορτοφαγίας. Δεν Ke1®W5
την υγπ'α σου:
.„ ¡Κτ
Ο δήθεν χορτοφάγος βΡθ«*
ρα την δικαιολογία:
- Να σας πω αγαπητοί )ώ ^
τησε ο οργανισμός μΟ“·
ζητάει κάτι ο οργανισμός^*
πρέπει να του το αρ'οί’Ρ^ΤΜΐ
- Βρε. υΦίλότιμε. του <?α'^
φίλοι του. δεν αφήνης
' ’
αυτές τις θεωρίες...
_ ¿ί>
- Δεν πηράζει παιδιά. ’° ^
απάθεια. Αφού το ζητάει Ρ
σμός σας φάτε!
^
Και παράγγειλε ο ίδιο? \ # ψί
κάνει συντροφιά ένα aWt1·
παιδάκια!...
yf f
Φ Ό ποιος αποδέχεται 'J ^
γελματική μετεκπαίδευση r 0
να βελ.πώση τις δονοτο'1! ^ ?
σχολήσεώς του, έχει
*
κές να πετύχει τους σ τ υ λ . ■?
Τούτο προκύπτει από '■* ^¡p
ομοσπονδιακού Ιδρύματος
κ1
στη Νυρεμβέργη, o0p0u)V<ViilkV
οποία to ένα στα δυο
/
θέντα άτομα, μπόρεσε μόλ'^ ^^γ
μετά την συμπλήρωση τηζ <·" Λ
σεώς του και παρά την κ'{ βψεργατική αγορά, να βΡ1' ^
Ένα ως δυο χρόνια μετά
δευση. 87% των εν λόγω W (
νων είχαν βρη απασχ®
συγκεκριμένα 91% των ° ,
79% των γυναικών. Οι ο '°
είχαν αναλάβη εργασία Τ'0 j J
ττκοός ο καθένας λόγουςνα σημειωθεί, ότι πριν επ’θ°'^ί',
επαγγελματικά 65% των
^
αυτών ήταν άνεργοι. Τις
¡¡!
ουνατοτητες απασχολ ,
άτομα που μετεκπαιδεύτην®, (
σμένη επ’χείρηση για δωΛ* ^
μίση έτους και τελείαισαν
μαθητηα τους με τις απ(ΐρθιΡ
τάσης (71%).

Αύριο Κυριακή ι» ν,
1982 εφημερεύουν οι επ’®
της Βέροιας:
Λυσίτσας Ν·
Βενιζέλου 32
τηλ. 28890-232“>
για παθολογικά,
και περιστατικά γενικής ,α
θεμελής Λόζ·
Αριστοτέλους
τηλ. 29723-2973·’ ;
για παιδιατρικά τ . ε ρ ^
Κοκκονίδου Φ®*’
Κωττουνίου 3
τηλ. 23434
για χειρουργικά και Υ°
κά περιστατικά.

Βενζινόδι* 1
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙ-*
Φιλιππίδης ΓίώΡΤξ^
Βενιζέλου .62 τηλ- -*
ΣΤΗ ΝΑΟΥ£ α
Πετρίδης ©óóaip^jt
Σπηλαίων 30 τηλ· _|-|1
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔ·,
Βαγγέλας ΓεώΡ^,^ΐΟ
Θεσ -νίκη;·Βεροών ' »I
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΣ*
Ηλιάόης X pñf**
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙ*
Αψοι Δαμιαν*'·1 ,ιι)ί
Θεσ/νίκης 156
.'
ΣΤΗ ΝΑΟΥ**
Μπίλης Aναοί® ,.ι,
Β Κων/νου 36 ι Ί, Vρβ1·4
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔ
Κυροπουλοζ
28>|ί Οκτωβρίου 7 [■> .|
ΣΤΟ Μ Α Κ Ρ0**'ς
Κπραμελίδης
^

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ ιμροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

^ßßato 13 Νοεμβρίου 1982

.ΛΑΟΣ·

Ε Κ Α Ι4 Λ 3 η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Στα γήπεδά τους παίζουν
οι πρωτοπόροι Α ’ κατηγορίας

Με

τιςβολιώτικες ομάδες

ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΠΣΚΜ

Η ΒΕΡΟΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ
ΟΛ Y ΜΠΙΑ ΚΟΣ-ΝΑ Ο ΥΣΑ
om μ? την ΒΤάλη της νίκη μέσα
j
" a°uou. η πρωτοπόρος ΚαβάWJpip παίζει oto δικό της περιβάλ
'
ϋντίπιιλο τον Πιερικό. ενώ η
Υ^ιιτοικός της Καλαμαριά κινδυ
Ouf’6· 01" ^Ρ'κ'α^·α από την τοπική
ζ Τ · . * 0'1 χρειάζεται βαθμούς νιο
^φάγει από τις τελευταίες θέσεις,
ou ' Γ Τ6ς ^ θ α ς αγωνίζονται δύο
δτ.ύ Ε’ η ¡^°ζάν·η και η Νίκη Β. στην
®έοη μιά και ξέρουν να εκμεjj~/Suc,vtQl ιην έδρα τους. Μακρυά
. a.n® αυτήν rivai αδύνατες. Γι
9 αύριο κινδυνεύουν στην Κομο
τ,ΐνή και
π Ιν Βέροια αντίστοιχα.
^Ίπεδοιυχος είναι ο Ολυμπιακός
Β
» τΊ ν Νάουσα αντίπαλο, ενώ
1**α ο Εύοσμος και ο Λιιγκαδάς
vna¿lVOI V<JTT'V ®ήβα και στα Γιαν-

ΒΕΡΟΙΑ

ι» ΒΕΡ01Α-Ν1ΚΗ β .
Ριο °ν t ®TaPt ® της αγώνα δίνει αύ
.1 Βέροια στο γήπεδό της στις
¿45
άε αντίπαλο την Νίκη Β.
J
ΐμφά- Βεροιώτες παίκτες, με την
1 «τ^Τ^ Γουι= στον Λαγκαδά, όπου
κα, * 0 (δύο δοκάρια) η διαιτησία
ΧΡθν°ΐαντ'α®λτ)τικό παιγνίδι (β" ημίτων αντιπάλων τους, δεν τους
ζΰν
να πάσουν την νίκη, έδα“Τιίιν ξ έ ρ α σ α ν το σοκ των δύο
η,ν
άί την Αλεξανδρούπολη και
*0υγ
Και αδΡι° βα αποζημιώ0 ^ - .με το παραπάνω τους φιλάο(11ΐγ- η°υ αναμένεται να κατακλύ^ μιά ακόμη Κυριακή το γή-

Ρ *■ Γαϊτάνος δεν θα έχει στην
- -"Ί του, τους Χατζάρα, Τοπαλί,υ^ντατζόπουλο (προπονούνται με
^ ΕΡασιτέχνες) καθώς και τον Γκέγ που συνεχίζει την θεραπεία. Αντίαναμένεται να επιστρέψουν
Κςχ ^δεκάδα οι Γιατζιτζόπουλος ,
ι) Ισ.<*?> οι οποίοι προπονήθηκαν
|^δά όλη την εβδομάδα.
*· Γαίτάνος θα προπονήσει τους
Κ του και σήμερα το πρωί στις
(η ωί>α και μετά θα τους ανακοινώίεν<!?ν Ι6δδα που θα αποσυρθεί στο
<7°λε'ο το βράδυ.
Οιι) ^ τους παίκτες που θα γίνει η
νάς'°ν^ Ε' ναι 01 : Μηαλτζτ|ς, ΑντωΠ0’γ Αθανασίου, Γιατζιτζόπουλος,
Παπατζίκος, Κατσώνης,
Λκο!ηίδης* Σ'ά π°ζ· Μουσούρης.
ι „ / ’"'90υλος, Πουρσανίδης, ΚαλΜίλης Γ., Ισχνόπουλος, Χώμα·

ΚΟΡΥΦΗ (Αντ/τής Αγγελόπουλος Δημ.)
Ο Π.Α.Ο. Κορυφής κάπως καλύ
τερος από τον «Νηααικό· Νησιού
κατόρθωσε να κερδίσει με 2 0 και να
προχωρήσει έτσι στην επόμενη φάση
του κυπέλου της ενώσεως.
Ο αγώνας ποιοτικά ήταν μέτριος.
Οι παίκτες της Κορυφής φανήκαν
πιό ψύχραιμοι από τους αντιπάλους
του και πέτυχαν από ένα γκολ σε κά
θε ημίχρονο. Από την πλευρά του το
Νησί παρουσίασε ένα πολύ καλό σύ
νολο αλλά οι παίκτες του, λόγω του
εκνευρισμού που υπήρχε μεταξύ
τους, δεν τα κατάφερναν στην τελική
προσπάθεια.

Ενδια^ρον παρουσιάζει ο ιιγώ„ ' υράαίκού Ξάνθης που θα γίνει
¡ * ν Πτολεμαιδυ. ενω ντερμπυ νεοέχουμε στην
Αλεξανδρού«TO™
μ - >Ttuv
— «Λ«ομε
ι
Pivuτου Αλεξ και της ΦλώΤέλος δεν θα παίξει αυτή την
Ko,
παί --1^ 0 Κιλκισιακός, αφού αντίιι->υ’ ΤΟυ δεν ξέρει ούτε αυτός ακόΜη "«πος είναι.

ΚορυφήΝησί 2-0

Το μεγά λο όχλο της φετεινής Βέροιας. Οι νεαροί της θ ύ ρ α ς 4 είναι φέ
τος το κά τι άλλο.
τας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΕ-ΝΑΟΥΣΛ
Εντατικά προπονήθηκαν οι παί
κτες της Ναούσης καθ' όλη την διάρ
κεια της εβδομάδος, υπό την επίβλε
ψη του κ. Γρηγοριάδη. Η χθεσινή
προπόνηση περιλαμβάνει ασκήσεις
και οικογενειακό (ελαφρύ) δίτερμα
και μετά από μυτό ο κ. Γρηγοριάδης
δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήμα
τα, εκτός της απουσίας του Μπασιάκυυ που τελεί υπό τιμωρία. Επανέρ
χεται όμως στην ομάδα ο Αλέκος
Παπαδόπουλος. Οι παίκτες που είναι
οιην αποστολή, πού θα αναχώρησα
σήμερα στις 4 το μεσημέρι είναι η
εξής:
Σφυντηλάς, Χ'Ίωαννίδης, Κελεσίδης, Κουμάγκας, Σταφυλίδης, Φύτος,
Μητρούσης,
Μαλιούφας,
Μπλιάτκας, Ασλανίδης, κερκερίδης,
Παπαδάκης,
Μαυροδουλάκης.
Μπάμπος, Διαμαντής, Χαραλαμπίδης.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Τρίκαλα - Απόλλων Καλαμαριάς
Πονανός (Αθηνών).
Καβάλα - Πιερικός Τσιρικίδης
(Θεσσαλονίκης).
Πανθρακικός - Κοζάνη Μερσίνης
(Χαλκιδικής).
Ολυμπιακός Βόλου - Νάουσα
Δεσπούλης (Λαρίσης).
Βέροια - Νίκη Βόλου Κράτσης
(Πειραιώς).
Εορδαίκός - Ξάνθη Ταχιρίδης
(Δράμας).
Γιαννιτσά - Λαγκαδάς Στασινοπουλος (Αθηνών).
Αλεξανδρούπολη
- Φλώρινα

Ζη τ ο ύ ν τ α ι α ν τ α π ο κ ρ ι τ έ ς
Από ttfv εφημερίδα μ α ς ζητούνται ανταποκριτές για αθλητικά
EAata, στα εξής χω ριά: Τρίκαλα, Μ ακροχώ ρι (Δόξα), Μ ελικ ή,
">· Τριάδα, Νησί, Ραχιά, Ά νω κα ι Κ ά τω Ζερβοχώ ρι, Σ κυλίτσι.
y*a&iá, Τρικόταμο, Λουτρό, Π αλατίταια, Κουλούρα, Κ αφοχώ Σταυρό, Καμηοχώρι, Αμαχο. Ν ηαέλι, Α γγελοχω ρι, Χ αρίεσσα,
Ofôoxira, Α ρχάγγελο, Λ ευκά δια , Βαρβάρες, Λ αζοχώ ρι, Νεό*°τρο, Επίσης στην Αλεξάνδρεια (Μ . Α λέξανδρο) κα ι στον
η **άγο.
Θι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν για πληροφορίες με τον
^ Σ λ η γ αλανομάτη στα τηλέφω να 2 3 .1 37 κ α ι 29.762.

Contessa
COC taU’s

Ελευθεριάδης (Καβάλας).
Θήβα - Αγροτικός Αστέρας Λάππας (Καρδίτσας).
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Καβάλα
Απόλλων
Κοζάνη
Νίκη Β.
Ολυμπιακός
Αστέρας
Λαγκαδάς
ΒΕΡΟΙΑ
Πυνθρακικός
ΝΑΟΥΣΑ

Χρήστος Γιατζιτζόπουλος και Ανδρέας Καλταάς. Ή ταν αχόντες στο*
Λ α γκα δά . Αύριο αναμένεται να ενιαχύαουν την ομάδα τους, αφού και οι
δύο δεν νοιώθουν ενοχλήσεις.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΡΥΦΗ: Καλταβερίδης, Παναγιωτόπουλος, Πουαρίδης, Μουσκε
φτάρας I, Μιχάλακας, Μουσκεφτά
ρας II, Σωτηριάδης, Στεργιόπουλος
(70' Κουζιώρτης) Λιακίδης, καλτσονάκης.
ΝΗΣΙ: Μητσιώτης, Ναλμπανίδης, Δάρλας Αρ., Γκουγκουλάρας I,
Πουλιόπουλος, Γκαίτατζής, Δρόλιος,
Στεφανόπουλος I, Δάρλας Δ, Στεφα
νόπουλος II, Γκουγκουλάρας Π (70'
Καραγιάννης).

του Φιλίππου παμπαίδων-παγκορασίδων
Έ γινε το Σάββατο 6/11, η β' φά
ση των αγιίινων Παμπαίδων - Παγκορασίδων που διοργάνωσε ο Φίλιππος.
Οι αγώνες και πάλι σημείωσαν
μεγάλη επιτυχία, παρ' όλο που ο και
ρός ήταν βροχερός.
Οι μικροί και οι μικρές αθλήτριες
αγωνίσθηκαν με πείσμα για τη νίκη
και την διάκριση.
Αυτή την φορά έγιναν αγώνες
μεγάλων αποστάσεων. Τα ρεκόρ
ήταν πολύ καλά, για πρωτόπειρους
αθλητές. Η προσέλευση πολύ μεγά
λη.
Τα αποτελέσματα:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΔΡΟΜΟΣ 300 μ.
Α ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1969)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ανδρεάδης I.
54.00
Λοίζίδης Γ.
56.88
Τσολαρίδης Λ.
57.80
Πουταχίδης Γ.
62.36
Τσακιρίδης Ν.
62.36
Στριμπίνας Δ.
Β ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1970)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ντέλλας Δ.
52.50
Χαραλαμπίδης Κ.
53.94
Λοκμανίδης 1.
54.02
Κάμινος Β.
56.30
Ανυφαντής Σ.
Λουκίδης X,
Γ' ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1970)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)

Δ/ΝΣΗ: Παν. Σιώπης

Από την Κορυφή διακριθηκαν οι
Πουαρίδης,Μιχαλάκας, Καλτσονάκης. Μουσκεφτάρας I, Λιακίδης.
Σωτηριάδης. Από το Νησί πρώτος
παίκτης ο Δάρλας Δ. Πολύ καλός
επίσης και ο Γκαίτατζής. Οι άλλοι σε
μέτρια επίπεδα.
Ο διαιτητής κ. Μαγαλιός πέτυχε
στο έργο του. Καλοί και οι επόπτες
κ.κ. Τόπης - Τσερκέζος.

Νέα επιτυχία σημείωσαν οι αγώνες

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Κάτι το ξεχωριστό στη Βέροια
σε Ευρωπαϊκό στυλ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15-Τηλ. 21147

12
12
10
10
9
9
9
8
8
7

ΚΙλκισιακός
Ξάνθη
Θήβα
Αλεξανδρούπολη
Πιερικός
Γ ιαννιτσά
Φλώρινα
Τρίκαλα
Εορδαίκός
Φ Δεν ορίστηκε η εικοστή ομά
δα. Θα είναι ο Λεβαδειακός ή η Πρέ
βεζα. Από έναν αγώνα λιγότερο
έχουν οι: Βέροια, Αστέρας. Πανθρα
κικός, Φλώρινα, Ξάνθη. Νάουσα.
Πιερικός και τα Γιαννιτσά.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Μόλις στο 8' του α’ ημιχρόνου η
Κορυφή προηγήθηκε στο σκορ. Ο
Μπεκιάρης πέρασε μπαλλιά στον
Σωτηριάδη και αυτός έξυπνα από το
ύψος της περιοχής με σουτ έκανε το
1- 0. Στο 15' ο Μιχάλακας τροφοδοτεί
τον Σωτηριάδη, αυτός πλασάρει τον
Μητστώτη αλλά η μπάλλα φεύγει μό
λις άουτ. Στο 30' από κτύπημα κόρ
νερ ο Στεφανόπουλος II του Νησιού
πιάνει κεφαλιά που με δυσκολία
εξουδετερώνει ο Καλταβερίδης. Στο
63' ανατρέπεται ο Στεργιόπουλος της
Κορυφής, ενώ προετοιμάζόταν να
πλασάρει τον Μητσιώτη κι ο διαιτη
τής δίνη σωστά πέναλτυ. Το πέναλτυ
εκτελεί ο Μιχάλακας και κάνη το
2- 0. Παρά ττς προσπάθπες και των
δύο ομάδων το σκορ παρέμεινε έτσι
μέχρι την λήξη του παιγνιδιού.

1)
2)
1)
2)

Αντωνάκης Π.
47.06
Ταραμονλής Σ.
53.27
Γραμματικόπουλος 1.
54.60
Ντέλλας Α.
58.54
Μάλαμας Ο.
62.00
Καρατζούλας Γ.
Τσαβδαρίδης Λ.
Δ' ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1971)
Παπαδόπουλος Ν.
56.00
Μαρμαράς Φ.
56.08
Τσουλής Μ.
56.09
Ματάτης Γ.
57.16
Κουτσιόφτης Δ.
Σεμερτζίδης I.
Ε' ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1972)
Τσέας I.
58.88
Ζούρας Β.
58.89
Ταϊλαχίδης Σ.
59.42
Μπλατσιώτης I.
60.26
Γιαννόπουλος Α.
61,00
ΣΤ ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1973)
Σιδηρόπουλος Ν.
60.16
Θεοδωρίδης Γ.
63.24
Ζ ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1974)
Λοκμανίδης Δ.
66ΔΟ
Γανόπουλος Σ.
77.60

ΔΡΟΜΟΣ 1.000 ΜΕΤΡΟΝ
Α ΣΕΙΡΑ
1) Αντωνάκης Π.
3.32.10
2) Καραγεωργίου Α.
3.35.48

3) Ντέλλας Δ.
4) Ντούφος Δ.
5) Γκιλιόπουλος Θ.
6) Γιαπανίδης Δ.
7) Στυλίδης Θ·
8) Καρακώτσιος X.
9) Σιάμινος Χ
ΙΟ) Στριμπίνος Δ.
11) Ζαφείρης Γ.
12) Τσακιρίδης Ν.

3.37.20
3.37.80
3.47.50
3.50.50

Β ΣΕΙΡΑ
1)
2)
3)
4)
5)

Μπιζέτας I.
Παπαδόπουλος Ν.
Τσέας 1.
Κουτσιώφτης Δ.
Θεοδωρίδης Γ.
2.000 μ. ΒΑΔΗΝ

3.53.00
3.55.00
4.14.80
4.15,00

1) Σεμερτζίδης 113.33.60
2) Γκιλιόπουλος Θ.
13.37.43
3) Δεληγιάς Σ.
13.39.30
4) Γκινόπουλος Δ.
13.40.50
5) Μπλατσιώτης L
13.42.65
6) Αρβανίτης Γ.
7) Τσουλής Μ.
8) Πουτεχίδης Γ.
9) Τσαρτσαρής Β.
10) Ζαφείρης Γ.
11) Σιάμινος ΧΡ·
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΡΟΜΟΣ 300 Nt
Α' ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1970)
1)
2)
3)
4)
5)

Πιστοφίδου Π.
Ζερβανταρίδου Π.
Ασλάνογλου Μ.
ΤαΟΐαχίδοο Μ.
Μισοκεφάλου Α.

52.43
55.00
59.30
59.40

Β ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1971)
55.65
Αντάρα Γ.
57.00
Βαφειάδου X.
60.39
Τσιαρτσιάνη Β.
Ντάλαλα Π.
Γ ΣΕΙΡΑ (ετ. γεν. 1972)
61.24
1) Τσολαρίδου Θ.
65.00
2) Οδοιπορίδου Γ.
69.30
3) Τσιαρτσιάνη Δ.
4) Τσιαρτσιάνη Κ.
5) Τσιαρτσιάνη Α.
6) Ζαφείρη Κ.
7) Τσαρτσαρή Τ.
ΔΡΟΜΟΣ 1.000 Μ.
1) Γκριτσαλιώτη Ε.
4.25.70
2) Παπαζλή Β.
4.25.98
3) Δεληχιά Ε.
4.29.20
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

1)
2)
3)
4)

Μπαίνουμε στην 9η αγωνιστική
και όπως δείχνουν τα πράγματα φέ
τος θα έχουμε ένα δύσκολο πρωτά
θλημα. αφού οι ομάδες που κυνηγούν
την πρώτη θέση είναι περισσότερες
από κάθε άλλη φορά.
Αύριο ο Διαβατός, η Ξεχασμένη
και η Μελική παίζουν στα γήπεδά
τους. Αντίπαλοί τους για τον πρωτο
πόρο είνμι η Ραχιά. ενώ για τις άλλες
δύο η Βεργίνα και η Κορυφή αντί
στοιχα.
Οι ομάδες που τους ακολουθούν
σε απόσταση πνοής και συγκεκριμέ
να ο Αγ. Γεώργιος, η Νικομήδεια και
το Βέρμιο Ν. παίζουν μακρυά από τα
γήπεδά τους , με τον Παπάγο, το
Νησί και τον Αχιλλέα Ναούσης αντί
στοιχα. Ντέρμπυ λοιπόν έχουμε στη
Νάουσα με τις τοπικές ομάδες.
Ντέρμπυ νεοφώτιστων μεταξύ
Σκυλιτσίου
Στενημάχου έχουμε
στην Ξεχασμένη, ενώ μιά άλλη νεο
φώτιστη η Αγ. Τριάδα που τόσο
ωραία ξεκίνησε, πηγαίνη στον Τρι
πόταμο. Στο Ζερβοχώρι η τοπική
ομάδα υποδέχεται το Σέλι και τέλος
σήμερα Σάββατο στο Μακροχώρι, ο
Εθνικός θα έχει αντίπαλο την Αγκαθιά.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ 2.30 μ.μ.
Εθνικός Μ.-Αγκαθιά
ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 2.30 μ.μ.
Μελίκη-Κορυφή
Ξεχασμένη-Βεργίνα
Αχιλλέας Ν.· Βέρμιο Ν.
Νησί-Νικομήδεια
Διαβατός-Ραχιά
Τριπόταμος-Αγ. Τριάδα
Σκυλίτσι- Στενήμαχος
Ζερβοχώρι-Σέλι
Παπάγος-Αγ. Γεώργιος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
14
Διαβατός
Ξεχασμένη
13
12
Μελική
11
Αγ. Γεώργιος
Βέρμιο Ν.
11
Νικομήδεια
11
9
Αγ. Τριάδα
9
Βεργίνα
9
Νησί
9
Αχιλλέας Ν.
8
Κορυφή
Εθνικός Μ
7
Σέλι
7

6
ΐ
}
J
4
3

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σήμερα Σάββατο στις 2.30 α.ρ.
γίνονται οι αγώνες του ο' ομίλου.
Ξεχωρίζει το ντέρμπυ των ομάδων
της δεύτερης θέσης μεταξύ Μονοοπι
των Π. Ζερβοχωρίου.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βαρβάρες Λαζοχώρι
Μονόσπιτα Π. Ζερβοχώρι
Αρχάγγελος- Γιαννακοχώρι
Χαρίεσσα-Νεόκυστρο
Λευκάδια Αγγελοχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγγελοχώρι
£
8
Χαρίεσσα
Π. Ζερβοχώρι
7
Μονόσπιτα
7
Αρχάγγελος
6
Λευκάδιυ
6
r
Βαρβάρες
Γιαννακοχώρι
ι
4
Λαζοχώρι
4
Νεόκαστρο
Στον β' όμιλο, οι αγώνες γίνονται
αύριο το πρωί στις 10.30. Οι πρώτο
πόροι Μ. Αλέξανδρος Αλ. και Λουτρός, παίζουν ο πρώτος στην έδρα
του με την Καλλιθέα, ενώ ο δεύτερος
στα Παλατίτσια.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κουλούρα -Κα ψόχω ρα
Καμποχώρι-Νησέλι
Παλατίτσια ■Λουτρός
Μ Αλέξ/δρος Αλ. Καλλιθύι
Σταυρός-Άραχος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
9
Λουτρός
9
Παλατίτσια
8
Κουλούρα
6
Καψοχώρι
6
Σταυρός
6
Καμποχώρι
5
Ά ραχος
4
Καλλιθέα
4
Νησέλι
2
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταπο
κριτού μας Σιμόπουλου Γ.)
Φ Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζπ ο αυριανός αγώνας Αλεξανδρείας
- Ρήγα Φεραίου Βελεστίνου. που θα
γίνη στις 2.30 μ.μ. στο γήπεδο της
πόλης μας. Με μοναδικό στόχο τη νί
κη, οι παίκτες του κ. Κεραμιδά θα
μπουν αύριο στον αγωνιστικό χώρο
και είναι πεποίθηση όλων ότι οι δύο
βαθμοί θα πορθούν. Το παιγνίδι αυτό
αναμένεται να το παρακολουθήσουν
πολλοί φίλαθλοι, ακόμη και από τα
γύρω χωριά. Θα το διευθύνη δε ο
Λαρισαίος διαιτητής κ. Καλαμπούκας.
Φ Επίσης σήμερα το απόγευμα
στο εθνικό στάδιο της πόλης μας και
με ώρα έναρξης 2.30 μ.μ. η ομάδα
τσικό της Αλεξανδρείας θα αντιμετώ
πιση την αντίστοιχη του Άρεως
Θεσσαλονίκης.
Φ ' Εφθασε η ελεύθερα μεταγραφή
από την Τσεχοσλοβακία και την
Ελβετία των παικτών Σκόρνου και
θεοδωρίδη, που απέκτησε η Αλεξάν
δρεια. Κατόπιν αυτού η ΕΠΟ εξέδω
σε δελτία τα οποία παρέλαβε η Αλεξάνδρηα. Έτσι από αύριο οι δύο
αυτοί παίκτες μπορούν να αγωνισθούν κανονικά με την ομάδα τους
εφόσον τους κρίνη κατάλληλους ο κ.
Κεραμιδάς.
Φ Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια έχει αγαθή συνεργασία με την
αντίστοιχη του Αγροτικού Αστέρα
Πλατέος, πράγμα που βγάζει κερδι
σμένες και τις δύο ομάδες.
Φ Ο γεν. αρχηγός του ΑΜΣ
Αλεξάνδρηα κ. Α. τσιάρτας, είναι
πολύ αισιόδοξος, αναφορικά, με την
φετεινή πορεία της ομάδος. Πιστεύη
ότι παρά τις δυσκολίες που -έχη το
πρωτάθλημα, τελικά η Αλεξάνδρεια
θα κατακτήσει την πρώτη θέση στον
όμιλό της.

1

Σήμερα Σάββατο 13 Νοεμβρίου
1982 διανυκτερεύη το φαρμακείο:
Μασούρα Ειρήνη
τηλ. 23132
Αύριο Κυριακή 14 Νοεμβρίου
1982 διανυκτερεύη το φαρμακείο:
Βέρου Γκρέζιου
τηλ. 23023

Ραχιά
Αν. Ζερβοχώρι
Σκυλίτσι
Στενήμαχος
Αγκαθιά
Παπάγος
Τριπόταμος

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Φ Σε λίγες μέρες πρόκειται να
απολυθεί από την Αεροπορία ο τερ
ματοφύλακας της Αλεξανδρείας Νί
κος Παπαηλίας ως προστάτης, μετά
το θάνατο του πατέρα του. Έτσι θα
διεκδικήσει τη θέση του Νο 1 στην
βασική ενδεκάδα αφού θα γυμνάζεται
κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Άλλωστε για κάτι τέ
τοιο εγγυάται και τα προσόντα που
έχη ο Παπαηλίας.
Φ Δουλεύη πολύ καλά το αναψυκτήριο των ποδοσφαιριστών της
Αλεξανδρβίας Γιώργου και Ηλία
Ιασωνΐδη. Οι φίλαθλοι εκτιμώντας
την προσφορά των δύο παικτών στην
ομάδα της Αλεξανδρείας τους συμπα
ραστέκονται με κάθε τρόπο.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολική Εφορεία του 10ου
Δημ. Σχολείου Βέροιας ανακοινώνει
ότι αποφάσισε νο αναθέσει την εκτέ
λεση επισκευής και συντήρησης της
στέγης του διδακτηρίου της προϋπο
λογισμού δαπάνης 200.000 δρχ. σε
εργολάβο Δ.Ε. ή σε εμππροτέχνη με
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
ενσφραγίστων προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν
απευθύνονται για πληροφορίες στο
γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου στις
εργάσιμες μέρες και από ώρα 12-13.
Προσφορές θα γίνουν δεκτές την
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 1982 και ώρα
5-6 μ.μ, στο γραφείο του Δ)ντή του
10ου Δ. Σ. Βέροιας.
Ο Πρόεδρος της Σχ. Ρφ.
Ζιοΰρας Χαράλαμπος

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Νέα τμήματα για υποψήφιους για τα Ιταλικό Πανεπιστήμια
Πολυτεχνεία. Έναρξη 13 Νοεμβρίου. Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΙ 44 - Τηλ.
20.061 (έναντι μουσείου).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ολόκληρος ο α' όροφος 300 τττρ., 12 δωματιωε, μ.,
ιδιαίτερη είσοδο μκροστα από τα αστικό. Κατάλληλος για γραφώ ή
εταιρεία- Πληροφορίες στο τηλέφωνο 29623 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Βιβλία .......πού;

Πωλείται διαμέρισμα 43 τετραγωνικών στην περιοχή Εληός (·ος
όροφος). Πληροφορίες τηλ. 229*4.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ

I— Πρωινό ....·πού;
Π οτό......... πού;
Ραντεβού ..πού^- j

■ M H H M j P

Εντός της πόλεως Βέροιας ενοικιάζεται μαγαζί 130 τετραγωνικών
fia οποιαδήκοτε χρήση. Πληροφορίες τηλ. 22984.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΡΝΟΣ
Πωλείται τόρνος βουλγαρικής προελεύσίεος ανοίγματος 1,70
Πληροφορίες OTO τηλέφωνο 0382/279*3 α α 27180.

ΟΔΗΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδηγός όψτοιηνητου με επογγελματικι) οδαιι (Β ιΛ-ηγοουΙ (ηια
εργασία- Πληροφορίες ato τηλ 29.762.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ενοικιάζεται 2άρι επιπλωμένο. Πληροφορίες στο τηλ 26567.

ΠΩΣ ΘΑ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι
ΟΙ Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν

Ανοιχτά όλη
τη νύχτα
τα πρατήρια
βενζίνης
ΑΘΗΝΑ (ΛΠΕ)
Me πράξη to t υπουργικού ουμβοολίειυ rai μετά πρόταση του
υπουργού ενεργβίας και φυσικών «ό
ρων κ. Ε. Κουλουμπή cm σύμφωνη
γνώμη των συναρμοόίων υπουργών
εργασίας κ. Ε. Γιαννόποολου και
συγκοινωνιών κ. Ν. Ακριτίδη καταργήθηκ* ο περιορισμός εργασίας των
πρατηρίων όλης της χώρας από 7
π.μ. ¿ως 7 μ.μ. που ¿ χ ε θεαπιοβα το
1975 για λόγους εξοικονόμησης
ενεργείας.
Το περιοριστικό αυτό μέτρο ενώ
καθόλου όεν συνέβαλε σε εξοικονό
μηση ενεργείας δημιουργούσε συστη
ματικά σημαντικά προβλήματα κύρια
στην κυκλοφορία στο εθνικό οδικό
δίκτυο.
Με οδικές ρυθμίσεις από το
υπουργείο εργασίας και με έγκριση
τουαρμοδίου νομάρχη θα επιδιωχθεί
στο μέλλον η θέσπιση ωραρίων που
θπ προστατεύσουν τους εργαζομέ
νους. θα καλύπτουν τους χρατηριούχοως από μεταξύ τους ανταγωνισμό
αλλά και εξυπηρετούν τις οδικές
ανάγκες της περιοχής κάθε πρατη
ρίου.

Η απλοποίηση η επιτάχυνση και
η διαφάνεια είναι τα στοιχεία που
κυριαρχούν στις διαδικασίες αξιολογήσεως και εγκρίσεως των αιτήσεων
για την υπαγωγή επενδύσεων στο σύ
στημα του Ν. 1262/82 σύμφωνα με
δήλωση του υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας κ. Κ. Βαϊτσου.
Τα στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν
όπως διευκρίνισε ο κ· Βαίτσος.
Φ Την αντικειμενικότητα του νό
μου.
•
Την καλύτερη, αποτελεσματικότητπ του ν. 1262 και
• Την Αμεση και ορθολογική
υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτι
κής.
Επίσης ο κ. Βαίτσος αναφέρθηκε
• στην ενεργοποίηση εου Νό
μου 1262.
•· στην αντιμετώπιση των διαδι
καστικών εκκρεμοτήτων του 1262.
• στον καθορισμό των ιδιωτι-

Δεν αφορούν
τους Έλληνες
τα μέτρα της
Δυτ. Γερμανίας
Δεν αφορούν τους Έλληνες
εργαζόμενους τα μέτρα που ελήφθησαν στη Δυτική Γερμανία για τους
ξένους εργάτες και θα εξακολουθή
σουν να απασχολούνται όπως και μέ
χρι σήμερα, μέσα στα πλαίσια της
πλήρους ένταξης της Ελλάδος στην

ΕΟΚ.
Την διαβεβαίωση αυτή έδωσε στο
γενικό γραμματέα το υπουργείο
εργασίας κ. Κ. Παπαναγιώτου ο
εργατικός σύμβουλος της γερμανικής
πρεσβείας στην Αθήνα κ. Ρουέλ που
τον επισκέφθηκε και-συζήτησε μαζί
του εργατικά θέματα που ενδιαφέ
ρουν τις δύο.χώρες.

Ο Γιούρι Αντρόπωφ
διάδοχος του Μπρέζνιεφ
Συνέχεια από την 1η
*4
Σταυρούπολη. του Καύκασού.
Λ πιθανότητες για την ανάδοξη
του ως γενικού γραμματέα είχαν
αοξηθο στις 24 Μαίου, όταν εγκατέλειψε την αρχηγό» της υπηρεσίας
ασφαλείας της χώρας του. της
«ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. και εξελέγη γραμ
μα'¿ας της κεντρικής επιτροπής του
κόμματος, αντικαθιστώντας τον παν
τοδύναμο θεωρητικό Μιχαήλ Σουαλώφ, ο οποίος είχε πεθάνει μερικούς
μήνες νωρίτερα.
Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά
που ο κ. Αντρόπωφ κατείχε μιά ανώ
τατη θέση, καθαρά πολιτική. Είχε
δκιτελέσκι για πέντε χρόνια γραμμαιέας της κεντρικής επιτροπής τον
κόμματός και είχε επανβΛΛημμεκιι
εκμυστηριευθεΐ στο στενό του κύκλο
ότι αισθανόταν καλύτερα στα πολιτι
κά αξιώματα παρά στην ηγεσία της
«ΚΑ-ΓΚ.Ε-ΜΠΕ» Εξάλλου, συνήθι
ζε στους λόγους και στις δημόσιες
εμφανίσεις του μι ξεπερνά το στενό

πλαίσιο τουαξιώματός του για να
εκφράζω δημόσια σ ς απόψεις του για
τα προβλήματα της εσωτερικής και
εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Στις φιλοδοξίες του αυτές, δύ
σκολα έκρυβε, παρά τη μεγάλη διακριτικότητά του σαν άτομο, προστί
θενται η εμπειρία και η τέλεια γνώση
του τού εσωτερικού μηχανισμού του
κόμματος, πράγμα που απέκτησε
κατά την πολύχρονη καριέρα του μέ
σα στο ΚΚΣΕ, καριέρα που «στέφθη
κε» τελικά με την εκλογή του, το
1973, ως μέλους του πολιτικού γρα
φείου.
Ασπρομάλλης, με γυρρούς ώμους
και σκούρα γυαλιά, ο 68χρονος Γιού
ρι Αντρόπωφ, με την αυστηρή και
μάλλον ανέκφραστη προσωπικότητα,
όεν φαίνεται να έχει την ιδιότητα να
γοητεύει τα πλήθη. Ωστόσο είναι
Ατομο ευφυές και, σύμφωνα με τους
σοβιετολόγους, έχει περισσότερες
ευκαιρίες να πραγματοποιήσει τις
φιλοδοξίες του, μετά το θάνατο του
Μιχαήλ Σουσλώφ.

κοοικονομικων κριτήριων.
• στην δημιουργία υποδομής
για την ενεργοποίηση του 1262 και
• στις εγκρίσεις αιτήσεων υπα
γωγής επενδύσεων στα κίνητρα τόσο
του 1116 όσο και του 1262.
Τέλος ο κ. Βαίτσος κάνοντας ένα
απολογισμό του τί έχει γίναι μέχρι
τώρα ανέφερε:
Με βάση τον ν. 1116 είχαν εγκριθεί 110 προτάσεις - αιτήσεις αλλά δεν
είχαν δημοσιευθεί οι υπουργικές απο
φάσεις στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με τη θέση σε ισχύ του νέου
νόμου ήδη έχουν εγκριθεί από την
κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή 63
προτάσεις συνολικού ύφους επενδύ
σεων 3.9 δισ. Οι επενδύσεις αυτές
χορηγήθηκαν με 863 εκ. δρχ. και με
επιδότηση επιτοκίου ύψους 72.9 εκ.
δρχ·
Υπολογίζεται ότι μέσα σ’ αυτόν
και τον επόμενο μήνα θα έχουν εξετασθεί και οι υπόλοιπες αιτήσεις, έτσι
ώστε να μην υπάρξουν εκκρεμότητες
από τον προηγούμενο νόμο. Μέσα
δηλαδή σε ελάχιστο χρονικό διάστη
μα διεκπεραιώνονται όλες οι παλιές
αιτήσεις.
Δεδομένου πλέον ότι ο μηχανι
σμός αξιολόγησης των επενδύσεων
λειτουργεί σχεδόν με πλήρη απόδοση
υπολογίζεται ότι στο επόμενο δίμηνο
θα πρέπει να έχουν εξεταστεί οι αιτή
σεις που εκκρεμούν ως τώρα στην
κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή που
αντιπροσωπεύουν επενδύσεις της τή
ξεως των 24 δισ. δρχ. περίπου.
Παράλληλα αναμένεται ότι και οι
περιφερειακές υπηρεσίες θα εξετά
σουν επενδύσεις σημαντικού ύψους.
Ό π ω ς είναι γνωστό ο ν. 1116
ενεργοποιήθηκε από 1.1.81 έα>ς τον
Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Στο διά
στημα αυτό των 11 μηνών ενεκρίθηκαν επενδύσεις ύψους 23,7 δισ. δρχ.
Οι επενδύσεις αυτές επιχορηγήθηκαν
με 8 δια. δρχ. Ό μω ς από αυτά μόνο
400 εκ. εχταμιεύθηκαν.
Σημειωτέον ότι το 1981 οι συνο
λικές «ταμιεύσεις για επιδοτήσεις
(στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι
ν. 1116, 289/76, 1312/72, 331, 849
κ.λ,π.) έφθασαν τα 2,4 δισ. δρχ. Το
1982 το αντίστοιχο ποσό υπολογίζε
ται σε 5 δισ. δρχ.

νατό too προέδρου Μπρέζνιεφ θα
απαιτήσει «μερικά έργα, όχι απλώς
λόγια» εκ μέρους των νέων ηγετών
του Κρεμλίνου.
Παρά τα σκληρά αυτά λόγια,
γενικά το μήνυμα του προέδρου Ρή
γκαν προς την Μόσχα στην πρές
κόμφερανς ακι στο συλλυπητήριο
μήνυμα που έστειλε ενωρίτερα στη
σοβιετική ηγεσία, ήταν το πιό φιλικό
ή ίσως κυλύιερα τα λιγότερο εχθρι
κό, αφότου ανέλαβε την εξουσία πριν
από 22 μήνες.
Σχετικά με τη διένεξη για τον
αγωγό Φυσικών αερίων Σιβηρίας Δυτικής Ευρώπης, που προκάλεσε
ένταση σ η ς αμερικανικές σχέσεις με
τις δυτικές πρωτεύουσας και τη Μό
σχα, ο πρόεδρος Ρήγκαν είπε ότι
ουσιαστική πρόοδος επιτελέσθηκε
στις διαπραγματεύσεις με τους συμ
μάχους, στο θέμα της εμπορικής
πολιτικής μεταξύ Ανατολής - Δύ-

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας to MACUPRAX έχουμε:

Me ένα σμττάρο πολλά τρυγόνια!!Ι

MACUPRAX
Το ηαναστσττκό χαλκούχο μυκητοκτόνο που καταπολέμα
άριστα «ορ όν». μονίλια, βακτήρια, κλαδοοπόριο, εξώαακο
στις ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ mb ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

Το μονα&κό μυκητοκτόνο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλα
π » τις τροφοππνίες (ελλείψεις) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ χάρις στα «όντα των παρακάνω
etiM jiuev ROÜ χ«ρ<*χβι.

MACUPRAX
Με ένα ρανττομα το φθινόπωρο λύνετε τα προβλήματα των
η έ> ln f, iiiil
OevOpGJ
V 004,

MACUPRAX

Η επανάσταση στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
M 'KECHNIE CHEMICALS S.A.

ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Στην κηδεία του Προέδρου της
Ε.Σ.Σ.Λ. Λεονίντ Μπρέζνιεφ θα
παρασπί ο Πρωθυπουργός Ανδρέας
Γ. Παπανδρέου. ο υφυπουργός Εξω
τερικών Κάρολος Παπούλιας, ο υφυ
πουργός Τύπου Δημήτρης Μαρούδας και ο διευθυντής του διπλωματι
κού γραφείου του Πρωθυπουργού
Χρήστος Μαχαιρίτσας.

Ελεύθερος
ο Βαλέσα
BAPEOBLA 12 (ΑΠΕ)
Ο Λέχ Βαλέσα, ηγέτης του συνδι
κάτου «Αλληλεγγύη» απελευθερώθη
κε χθες, ύστερα από ένδεκα μήνες
κράτησης, δήλωσε εκπρόσωπος του
υπουργείου Δικαιοσύνης.
«Η διαταγή του υπουργείου εσω
τερικών για την απελευθέρωση του
Βαλέσα εκτελέσθηκε μόλις τώρα»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος στις 1.55 μ,μ.
ώρα Ελλάδος.

Να υποβάλουν
δικω ολογητικά
για σύνταξη
Ανακοίνωση προς όλους τους
ασφαλισμένους του Ταμείου Επικου
ρικής Ασφαλίαεως Εργατοτεχνιτών
Δομικών και Ξυλουργικών Εργα
σιών έκανε η διοίκηση του Ταμείου,
με την οποία τους γνωρίζει ότι κατα
βάλλονται προσπάθειες για την συναώτερη απονομή των συντάξεων,
ϊ,ιδικώτερα καλούνται οι ενδιαφε
ρόμενοι να υποβάλλουν έγκαιρα τα
δικαιολογηηκά που απαιτούνται για
την απονομή των συντάξεων.

Προβλήματα στη διακίνηση
της παραγωγής ροδάκινων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Για τα προβλήματα που παρουσιά
στηκαν στη φετεινή διακίνηση της
ροδάκινοπαραγωγή; είχαν καταθέσει
τ η Βουλή ερώτηση βουλευτές τοι
ΚΚΕ. Στην ερώτηση αυτή δάθηκι
από το υπουργείο γεωργίας η πιο κάιω απάντηση:
«Βασικό στοιχείο στη διάθεση των
ροδάκινων απο το υ ς' παραγωγούς
στη μεταποιητική βιομηχανία αποτε
λεί το συμφωνητικό που συνάπτεται
μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων
μερών. Το συμφωνητικό αυτό χαρτοσημαίνεται και υποβάλλεται για θεώ
ρηση στις αρμόδιες Δ/νσεις Γεωρ-

Ο ΡΗΓΚΑΝ ΓΙΑ
ΤΟΝΜΠΡΕΖΝΙΕΦ
ΟΥΛΙΙΓΚΤΟΝ 12 (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος Ρήγκαν ανβφερόμ*
νος στο θάνατο του Σοβιετικού ηγέτη
Λεονίντ Μπρέζνιεφ τόνισε ότι πρόθε
σή του είναι να εργααθώ για τη βελ
τίωση των σοβιετο - αμερικανικών
σχέσεων, πρόσδεσε όμως ότι τη ειρή
νη είναι αποτέλεσμα ισχύος cm όχι
αδυναμίας».
Σε πρες κόμφερανς που μεταδό
θηκε τηλεοπτικά ο Κ. Ρήγκαν έδωσε
ένα τόνο συνδιαλλαγής και αισιοδο
ξίας όταν είπε: «Συνεχίζουμε να ελπί
ζουμε σε καλύτερες σχέσης».
* Αφού είπε ότι στόχος του θα
χαραμανα η προσπάθεια για την
αρήνη, ο αρχηγός tou Λευκού Οίκου
επανέλαβε ότι εμμένει στις προτάσεις
η » για αμοιβαίο αμερικανο - σοβιετι
κό περιορισμό των πυρηνικών
όπλων.
Επίσης είπε ότι η βελτίωση των
σχέσεων με την Μόσχα μετά τον θά-1

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ Λ. ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ

σεως.
Για την Πολωνία ο κ. Ρήγκαν εί
πε ότι η ανακοίνωση για την απελευ
θέρωση του Λέχ Βαλέσα δεν είναι
αρκετή για την άρση των κυρώσεων
εκ μέρους taiv Ηνωμένων Πολιτειών.
Χρειάζονται έργα και όχι λόγια.
Για το Ισραήλ είπε ότι οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες συνεχίζουν να αντιτίθενται στη δημιουργία νέων οικι
σμών στα κατεχόμενα αραβικά εδά
φη.
Για το Λίβανο, ο αρχηγός του Λευ
κού Οίκου είπε ότι οι Αμερικανοί
πεζοναύτες της πολυεθνικής δυνά
μεως θα παραμείνουν στη χώρα αυτή,
εφόσον η κυβέρνηση Τζεμαγιέλ δεν
ανέκτησε τον έλεγχο της καταστά
οεως και δεν επανενοποίησε το Λίβα
νο.
Για την αμερικανική οικονομία ο
κ. Ρήγκαν töviot ότι η ανεργία, που
ήδη έφθασε σε ύψος ρεκόρ, ενδέχεται
να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.
ΕΞΕΦΡΛΣΕ ΛΥΠΗ
ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ
ΠΕΚΙΝΟ
Η Κίνα εξέφρασε επισήμως τη
λύπη για το θάνατο του προέδρου
Μπρέζνιεφ σε μήνυμα που απηύθυνε
χθές στο προεδρείο του ανώτατου
Σοβιέτ Γης ΕΣΣΔ.
Το πρακτορείο ειδήσεων «Νέα
Κίνα· δημοσίευσε χθές το μήνυμα
αυτό που αποτελεί την πρώτη επίση
μη αντίδραση των κινεζικών μρχών
για το θάνατο του Σοβιετικού ηγέτη.
Υπογράφεται από τη μόνιμη επιτρο
πή της εθνικής λαϊκής συνελεύσαυ;
που αποτελεί την κινεζική βουλή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
κινεζικές αρχές, αντίθετο προς τη
συνήθειό τους επέδειξαν εξαιρετική
ταχύτητα στο να απευθύνουν ήδη
από προχθές το συλλυπητήριο, λέ
γουν οι παρατηρητές.
Η σπουδή αυτή δείχνει το ενδιαφέ
ρον των κινεζικών αρχών για τις
ενδεχόμνες επιπτώσεις, που θα έχει
στο μέλλον ιων σινοσοβιετικών σχέ
neoiv ο θάνατος ίου Μπρέζνιεφ, τονί
ζουν οι διπλωματικοί παρατηρητές
στο Πεκίνο.
Η Κίνα ελπίζει εν ιούτοις φρο
νοόν ω παρατηρητές - ό ο οι περτο
σύτερο» από τους Σοβιετικούς συμ
βούλους και συνεργάτες του αποθανόντος προέδρου θα διατηρήσουν τη
θέση τους στην ομάδα που θα χορό
ζει μελλοντικά την πολιτική του
Κρεμλίνου και θα συνεχίοουν να
ακολουθούν την οδό που χάραξε ο
« λ ιπ ώ ν Σοβιετικός πρόεδρος.

νιας, έχω δε ισχύ επισήμου έγγραφου
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
κάθε νόμιμη χρήση ή απαίτηση
Το ανωτέρω συμφωνητικό (αριθ.
εγκυκλίου
297831/5581/18-6-82)
περιέχει όλους τους όρους και προϋ
ποθέσεις για την εξασφάλιση των
παραγωγών, και μέχρι σήμερα δεν
μας αναφέρθηκε κανένυ περιστατικό
καταστρατηγησης τον.
Σχετικά με τα συμπύρηνα ροδάκι
να ολόκληρη η παραγωγή απορροφήθηκε από την μεταποιητική βιομηχα
νία χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός
της ποικιλίας DIXON που μειονεκτεί
ποιοτικά και κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν
πρέπει να πάει στη βιομηχανία και ως
εκ τούτου οδηγήθηκε στην απόσυρ
ση.
Επίσης, και η ποικιλία ELBERTA.
πσ* έχω καταταγεί στις ποικιλίες που
μειονεκτούν και από πλευράς επιτρα
πέζιας κατανάλωσης και από πλευράς
μεταποίησης, κρίθηκε και γι' αυτή
σκόπιμο να οδηγηθεί στην απόσυρτη.
Ό σον αφορά το αίτημα να μη
ληφτούν υπ' όψη τα αυστηρό κριτή
ρια ποιότητος που έχοον θεσπιστεί
από τους κανονισμούς της ΕΟΚ τους
οποίους αναγνώρισε η προηγούμενη
κυβέρνηση, είμαστε υποχρεωμένοι
να δεχθούμε έστω και προσωρινά την
κατάσταση αυτή. Απ' ότι είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, οι αρμόδιες
υπηρεσίες με την παραλαβή των απο
συρομένων ροδάκινων δεν αρνήθη
καν να «αραλάβουν τις ποσότητά
που προσκομίστηκαν, αλλά η αλή
θεία είναι ότι δέχθηκαν την παραλα
βή των προϊόντων κατατόσσοντας
αυτά στις ποιοτικές κατηγορίες που
ορίζουν οι ανωτέρω κανονισμοί.
Τέλος, για το προβαλόμενο αιτιολογικό από μέρους των παραγωγών
ότι υπήρξε έλλεψη από κλούβες για
την ομαλή διαμετακόμιση του
προϊόντος, τούτο είναι αβόσιμο, γιατί
το Υπουργείο Γεωργίας μέοω *ηί
ATE παραχώρησε το δικαίωμα χρη
ματοδότησης των οργανώσεων τών
παραγωγών για τον εξοπλισμό τους
ιε κλούβες και άλλα υλικά συσκευατίας. Το δικαίωμα αυτό αξιοποίησε η
συντριπτική πλειοψηφία των οργα
νώσεων tinv παραγωγών».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΓ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΝ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,
ΕΝΤΥΠΩΝ κλ-κ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο
Πρόεδρο;
Πρωτοδικών
Βέροιας Ιωάννης Γαβουνέλης προκη
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι
σμό δια την προμήθειαν γραφικής
ύλης, εντύπων κ.λ,π. δια τας ανάγκας
των δικαστικών υπηρεσιών περιφέ
ρειας Πρωτοδικείου Βέροιας δια το
έτος 1983 συμφώνως τη υπ' αριΟμ.
85411/8 10-1982
εγκυκλίω
του
υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο διαγωνι
σμός διενεργηθήοεται την 2 Δεκεμ
βρίου 1982 ημέραν Πέμπτην και από
ώραν 30-12 π.μ. εις το γραφείον του
πρΛιταμενον της γραμμιπείας του
Πρωτοδικείου Βέροιας. Περισσότε
ρες πληροφορίες εις το γραφείον του
προϊσταμένου της γραμματείας του
Πρωτοδικείου Βέροιας.
Εν Βεροία τη 10/11/1982
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ιωάννης Γαβουνέλης

Μι ά π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ή
α γ ρ ο τ ο β ι ο μη χ a ν ι κ ή
μ ο ν ά δ α σ τ η ν Κ ο υ λ ο ύ ρα
Η Β Ι Κ Α Ν Ε Ξ Π Ο Ρ Τ Α .Ε . Μ Ε Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Α ΓΡΟ ΤΩ Ν
Μιά νέα πρωτοποριακή γεωργική
βιομηχανία ξεκίνησε τη δραστηριό
τητα της στην περιοχή μας, και ήδη,
μετά τη σύσταση της Ανώνυμης
Εταιρίας, με την επωνυμία ΒΙΚΑΝ
ΕΞΠΟΡΤ, στην οποία συμμετέχουν
περισσότεροι από 200 αγρότες, προ
χωρεί στην ενημέρωση το>ν παραγω
γών για νέες καλλιέργειες και νέες
μεθόδους συμπίεσης του κόστους
παραγωγής.
Η ΒΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, της οποίας
ε.μπνευστής και δημιουργός είναι ο
γνωστός και πετυχημένος επιχειρη
ματίας της Βέροιας κ. Κων. Σκουριά
πουλος, θα ασχοληθεί κύρια με την
κατάψυξη νωπών γεωργικών προϊόν
των, τα οποία θα εξάγει, αλλά και με
την κονσερβοποίηση προϊόντων, που
όμως θα είναι αυστηρών προδιαγρα
φών.
Η πρώτη εκδήλωση της ΒΙΚΑΝ
ΕΞΠΟΡΤ έγινε την περασμένη
Κυριακή 7 Νοεμβρίου στο χωριό
Κουλούρα, όπου και θα γίνουν οι
εργοστασιακές εγκαταστάσεις της, με
τη συμμετοχή πολλών αγροτών μετόχων της εταιρίας, αλλά και όλων
κον υπηρεσιακών παραγόντων της
Δ/νσεως Γεωργίας Ημαθίας με επικε
φαλής τον δ/ντή κ. Πέρκα. Στην ίδια
εκδήλωση εκλήθησαν και παρέστη
σαν διευθυντές
τραπεζών της
Βέροιας, οι οποίοι και ενημερώθηκαν
πάνω στο οικονομικό πλάνο της εταιρίας.
Ο ΙΤΑΛΟΣ κ. ΝΤΛΝΤΖΙ
Η ΒΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στην « δ ή 
λωση της Κυριακής έφερε από την
Ιταλία τον γνωστό επιστήμονα κ.
Ντάντζι, ο οποίος είνιιι ειδικός στη
γέννεση σπόρων για ποικιλίες ντομά
τας. αλλά και εμπνευστή της μηχανι
κής συλλογής της ντομάτας.
Ο κ. Ντάντζι ενημέρωσε τους
αγρότες για ία τελειοποιημένα
συστήματα ντοματοκαλλιέργειας που
λειτουργούν στην Ιταλία και δήλωσε
ότι η δημιουργία μιάς τέτοιας αγροιοβιομηχανικής μονάδας θα λύσει
πολλά προβλήματα της περιοχής,
αλλά, το κυριώτερο, τόνισε, θα είναι
ανταγωνιστική των ήδη μεγάλων
μονάδων της Ευρώπης.
Ο κ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΑΟΣ
Μιλώντας προς τους οικονομι
κούς παράγοντες και τους υπηρεσια
κούς της Δ/νσεως Γεωργίας ο κ.
Κων. Σκουρτόπουλος, ο οποίος κατά
γενική ομολογία των μετόχων ξεπέραοε όλες τις αντιξοότητες που
παρουσιάστηκαν κατά την ίδρυση
της Λ.Ε., ανέλυσε το οικονομικό
πρόγραμμα της εταιρίας, τους σκο
πούς και τους στόχους που επιδιώ-

O Ita.Ιός κ. .V uníι ttf/upcim not ejróttt (ρπόχης um βη) pa m ria ou«»**"
της ηοβατοοαΧΙχτρριας. Jetia toe άρΛος o afatót Titvxótot της ttaifiiof Ja¿á*4v
εονται με μία σειρά ολοκληρωμένων
οικονομοτεχνικών μελετών.
Ο κ. Σκουρτόπουλος δήλωσε ότ.
έχουν γίνει μεγάλες έρευνες σε βά
θος και τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί δείχνουν καθαρά τα
οφέλη που θα υπάρξουν για τον
αγροτικό κόσμο της περιοχής μας.
αλλά και για τη χώρα μας γενικώτερα.
Ο κ. ΒΛΧΤΣΕΒΛΝΟΣ
Τέλος στην «δήλωση μίλησε ο
διευθυντής του γεωπονικού κλάδου
της εταιρίας γεωπόνος κ. Παν.
Βαχτσεβάνος, ο οποίος ανέπτυξε το
επιστημονικό τεχνικό πρόγραμμα
παραγωγής λαχανικών, βιομηχανοποιήσεως και διαθεσεώς τους. Επέμκνε ιδιαίτερα στην εφαρμογή ο δι
κής μελέτης, γύρω ακό τη συμπίεση
του κόστους και ανέπτυξε οδικά μέ
τρα για την βελτίωση της ποιότητας
των λαχανικών.

Συγκεκριμένα ο κ. Βαχτσεβ4τ®ί
είπε μεταξύ άλλων:
Φ Απαραίτητη προϋπόθεση Τ*
την έδρα ίωση, πρόοδο και επιτυΧ"
των σκοπών της εταιρίας είναι η
νή προσπάθεια των επιστημόνων Λ»
ασ' ενός με τους αγρότες και αφ V*
ρου με τη Δ/νση Γεωργίας, ώστε'"
εφαρμοσθούν οι μελετημένες ήδη®"
εξωτερικό μέθοδοι των λιπάνώ»*ν
για την μετάπλαση και αναζωαγ«1^
ση των εδαφών. Επίσης ττρέη*»
εφαρμοσθεί η πρόληψη των Ο®**’

Φ Επεσήμανε την ανάγκη ^
μήθειας εκλεκτών ποικιλιών σπόρ·**’
καθώς και εκλεκτών φυτοφαρμά**®
απ' ευθείας από τα εργοστάσια «αΡ®
γ»γής, ώστε να υπάρχει καλύώρ
αποδοτικότατα με χαμηλότερο
στος.
Φ Η επιτυχία της παραγωϊ^
έγκειται στον ζωηρό χραμα®?®
στην εχλεχτή γεύση τους, που 0μ®ί
Θα έχοον και μεγάλη αντοχή ®ί ’
μεταφορές.

0 δηροο+γος ίης Μας ιηρατφαβηαοαΟΚ 4-Ε. *- Kon. ΓΓ»φΓ*·—il«; o m lá ti
to οοαητφκκ» taóffomm τψς tta φ »«1

(λ αχηροιαχοί aafâfo ττ*ς της Δ/ι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ό πω ς δήλωσε προς την εφημ#1
δα μας ο κ. Σκουρτόπουλος "
ΒΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στοχεύει ®^ν
απόλυτη συνεργασία με τις υΚτΚ’*'
βίες της Δ/νσης Γεωργίας, αλλα
των υπουργείων στα πλαίσιά ^
πολιτικής της κυβέρνησης που σ®ν'
δέεται με ης αποφάσεις της ΕθΚ·
Επίσης μας είπε ότι ήδη οι γεω®®·
νοι της εταιρίας περιοδεύουν
χωριά ανταλλάσσοντας απόψεις Ρ*
τους παραγωγούς και τους ενημίΡ4^
νουν για τα σχέδια της εταψί®5
στους τομείς της παραγωγής.

και άΐίο» αγρότις - μιτοχοι ι

της ΒΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ.

Το πρόγραμμα δημοσίων
έργων για τη διετία
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1982
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Στη νέα αναπτυξιακή πολιτική της
κυβέρνησης της Αλλαγής που έχει
σαν στόχο την αυτοδύναμη, ισόρρο
πη γεωγραφικά και αποκεντρωμένη
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
της χώρας σημαντικός είναι ο ρόλος
του κατασκευαστικού τομέα.
Σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο
υπουργός Δημοσίων Έργων Ακης
Τσυχατζόπουλος, ο οποίος δήλωστ
ειδικότερα ότι μέχρι το τέλος του μή
να Θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
της έγκρισης του προγράμματος
δημοσίων έργων για τη διετία
1983-1984 που αποτελεί τμήμα του
πενταετούς αναπτυξιακού προγράμ
ιατος. Το, πρόγραμμα αυτό περιλαμ
βάνει νέα έργα σε όλη τη χώρα καθώς
και πλήρες πρόγραμμα δημοσίων έρ
γων για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσα
λονίκη.
'Οπως τόνισε ο κ. υπουργός σε
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοί
κηση και τους ενδιαφερόμενους
Φορείς έγινε η ιεράρχηση των προτάτεων για την ολοκλήρωση του προ
γράμματος kui προετοιμάστηκαν
όλες οι αναγκαίες μελέτες και απαλ
λοτριώοας. Όπως δήλωσε ο υπουρ
γός προωθήθηκε προεδρικό διάτυγια, σύμφωνα με το οποίο εκχωρούν:αι αρμοδιότητες εκτέλεσης των
¿ημοσίων έργων στις Νομαρχίες.
Στόχος της προσπάθειας αυτής ri
zal η δημιουργία αυτοδύναμων κέν
τρων προγραμματισμού, μελέτης και
κατασκευής έργων σε Νομαρχιακό

επίπεδο. Το υπουργείο Δημοσίων
Έργων, πρόσθεσε, διατηρεί τις επιτε
λικές του αρμοδιότητες και την ευθύ
νη για τα μεγάλα εθνικής σημασίας
έργα. Εξ άλλου ο κ. υπουργός ανέφε
ρε ότι μια άλλη βασική προϋπόθεση
για την υλοποίηση του προγράμμα
τος δημοσίων έργων είναι η δυνατό
τητα ουσιαστικής συμμετοχής όλων
ιων παραγόντων που εξασφαλίζεται
σε σαφείς «κανόνες παιχνιδιού» όπως
χαρακτηριστικά τόνισε.
Για το σκοπό αυτό ο υπουργός
Δημοσίων Έργων έδωσε στους
ινδιαφερόμενους φορείς τις πρστάγεις του υπουργείου γύρω από το νέο
)εόμικό πλαίσιο για τη διαδικασία
kui τους φορείς εκτέλεσης έργων να
διατυπώσουν τις απόψεις τους cm να
υπήρξα στην συνέχεια η νομοθετική
του ρύθμιση. Οι προτάσεις του
υπουργείου δημοσίων έργων, για
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου,
στοχεύουν πέρο από τον «συγχρονι
σμό και την εξυγίανση του κυκλώμα
τος στην προώθηση νέων θεσμών
στον προγραμματισμό την «αΛσκιυή και τον ίλεγχρ δημοσίων έρ
γων.
Το θεσμικά πλαίσιο για τα δημόσια
έργα έχει θετικές επιπτώσεις και στην
διαδικασία παραγωγής των ιδιωτικών
έργων. Ειδικότερα, οι προτάσεις του
υπουργείου για το θεσμικό πλαίσιο
προβλέπουν:

ιέ
— Θεσμοθέτηση του κοινω'®
λέγχου
— Εξυγίανση του τρόπου δΠτ
ιρασιών και επιλογής αναδόχ«^.^.
— Αποκεντρωμένες αρμ0^"3

— Ουσιαστικό έλεγχο και ***
βλέψη των έργων
wp
— Σύνταξη επακριβών
ενιαίων προδιαγραφών
— Δημιουργία υπηρεσίας r0<p
λόγησης έργων
. .^ρ— Κατάργηση του
κού πτυχίου και δημιουργία
εμπειρίας
κατασκευαστών
^
μητρώου εργοληπτικών εΠιΧ°
οεων.
- Κατάργηση στης ακεύ *
στης δυνατότητας ανάληψης
από τις μεγάλες εργοληπτικές
ρήοεις.
ν(
— Ευνοεί τη δημιουργί®
συριστικών και άλλων νέος Μ0(7Ψ
ρορέων εκτέλεσης έργων.
•Ξεκινάμε» κατέληξε ο υπ0^ ι ά '
Δημοσίων Έργων, «μια νέα
(μ σίο και καλούμε τους φορείς
Ττ'ιοουν τις προτάσεις και
φώσουν ης απόψεις ιούς
συντεχνιακές ή άλλες βν*'Α^ρ(νέ
ώστε να καταργήσουμε το
ρβ1
πλαίσιο, το οποίο και νοσεί
δυναμιτίζει τη σημερινή π***1!Γ tO0
μέσα από τα αντιπαραγω7',ί0
χαρακτηριστικά».

\

ΚΥΡΙΑΚΗ
14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982\

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2080
Μπτροπόλίως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

Οι αγρότες στη «μάχη»
για τους συνετ)σμούς
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ «Ν .Δ .»- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
μέλι ατ0ΡΙΚές και κΡ*σιΡε? ε*ναι αυτές οι μέρες για το
ν^·°ν Τ(*>ν συνεταιριστικών οργανώσεων και της ελληνι^ Ρ Υ ία ς » . Αυτό διακηρύσσει μεταξύ άλλων η «Οργά^ ΠΑγροτών της Νέας Δημοκρατίας» του Νομού μας,
^
^καίρια των εκλογών στους γεωργικούς συνεται1μούς κ«ι καλεί τους αγρότες να αγωνιστούν για ενα
°ΐεΡ° ούριο της ελληνικής υπαίθρου.
^ ΤΟν'ζετυι στην δ ια χή οτή) 1,00 ®1Ι*0ο<εύετσι σε άλλη
ΐ(<ίρί,Τ,ς ενημεμίδας - οι αγρό9χουν 1111“όσοωμοι να συμμετάί^5£ι,ΓΠΐί
αυτές και να
%ν/ο'*00ν «της διοικήσεις των
0 η , “ν ότομχχ «ου πιστεύουν
Ν,1βμο. (ου ελεύθερου «συνερ*Ταλλ€χ^*ρΚαι
«τη θεωρία της

!".ντν· ^

ίν«αι, επίσης, ο κίν-

ΟΤΙ
1257/^2°-' με Τ0ν νεο νομο
’•ον χ 1 Οιευεολύνεται η ανάμιξη
«μούς ^μ^.Των °το υ ς συνεταιρι7 ϊ0'
έτσι θα μεταφερθεί
ΐής ?0 Τι° ί διαμάχη στις διοική'ζ με όλες τις δυσμενείς
°το έργο τους.

Η Δ/ΝΣΗ
Εν
γ ε ω ρ γ ία ς
' 'Όη |'·° ,ιίΤβξύ σε εγκύκλιό της η
“ ‘»Ογίας Ημαθίας αναφέρει
Μ τον οποίο θα γίνουν οι
^οίς ,
γεωργικούς συνεταιριΗ; , 00 _Νομού μας. Οι «χλογές
ήδη ° 1 ορισΙ*®νουί συνεταιριS "η„.\®?Χ10αν· θα πρέπει να λή-

Vf

υπεύθυνα όλο το έργο των αρχαιρε
σιών.
Η εφορευτική επιτροπή καθορίζει
την έναρξη διάρκειας και λήξης της
ψηφοφορίας, προβαίνει στη διαλογή
των ψηφοδελτίων, την ανακοίνωση
ιων αποτελεσμάτων κ.λ.π.
Οι υποψήφιοι μια ώρα το πολύ
πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφο
αίας υποβάλλουν στην εφορευτική
επιτροπή έγγραφες δηλώσεις των
συνδυασμών και τα ψηφοδέλτια.
2. Τα ψηφοδέλτια που θα χρησι
μοποιηθούν στους συνεταιρισμούς
που έχουν λιγότερα από 100 μέλη και
«ραρμόζεται το σύστημα του ενιαίου
ψηφοδελτίου θα πρέπει να είναι
ομοιόμορφα από χαρτί λευκού χρώ
ματος και των αυτών διαστάσεων.
Θα συντάσσονται με ευθύνη των
εφορευτικών επιτροπών βάσει των
υποβαλλόμενων σ' αυτές δηλώσεων
συμμετοχής.
3. Στους συνεταιρισμούς πάνω
από 100 μέλη, που εφαρμόζεται το
σύστημα των συνδυασμών, τα ψηφο
δέλτια πρεπει να είναι ομοιόμορφα
για κάθε συνεταιρισμό, δηλαδή λευ
κού χρώματος και των αυτών π ρίπου
διαστάσεων και τα ψηφοδέλτια του
κάθε συνδυασμού θα μπορούν να εί
ναι έντυπα ή όχι αλλά οπωσδήποτε

ομοιόμορφα για τον ίδιο συνδυασμό.
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών
θα συντάσσονται με ευθύνη των
ενδιαφερομένων υποψηφίων και
παραδίδονται στις εφορευτικές επι
τροπές με την κατά νόμο κατάθεση
των συνδυασμών σ' αυτές.
4. Στους συνεταιρισμούς στους
οποίους υπάρχουν μέλη που θα ψηφί
σουν μόνο διοικητικό και εποπτικό
συμβούλιο, επειδή είναι γραμμένα
και σε άλλο συνεταιρισμό στον
οποίο, σύμφωνα με την δήλωσή τους.
ΙΙιι ψηφίσουν για αντιπρόσωπο θα
πρέπει να υπάρχουν έτοιμοι από πριν
ξεχωριστοί φάκελλοι διαφορετικοί
από τους λοιπούς φιικέλλους της

Λ «ι
^ Ρ ξ π της συνεδριρσεως
και γραμματέας
5 Ä ?εως»και στη συνέχεια
ú h l τη
^ΊΦολέκτες για την
’''ío U j1'’ τΡΐμελούς εφορευτικής
ν
1 οποία αναλαμβάνει
1

^ € λ λ α δ ικ ό
^ Μ η χ α ν ικ ό

°υνέδριο
Πανελλαδικού βιοV
1 Συνεδρίου στο οποίο θα
V * 0 λάβουν μέρος όλες οι
r ■ Ο “" ' *
βιομηχανικές
% , ^Πτικές οργανώσεις της
|V , "ΟΦάσ,σε προχθές το ΣυνΠλ Ιυμ0°όλιο των βιομηχανι\ ηζν° νώ σίω'/· που συνήλθε
Tc^PQ.
» * , ««Ριο θα απασχολήσουν
X , ρ[ο,μα θέματα που αντιμε° 'Κονομία της χώρας που
((<iva ' Ρεριπτώσεις οι προοπτι^ το ,'^ ^ β α 'ε ς και απαισιόδοξες
*Η
®α είναι:
* ^ ντανωνιστικότητα
* 0, α<τχόληση
4

ίη,σήμανση στα κύρια
πομ υπάρχουν κοι θα
προτάσεις για την
S K ï ï . τους με σκοπό να
Ηΐο , ' ß ελληνική οικονομία στε
Πς Ρνα πτύξεως.
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ΒΕΡΟΙΑ

Συνέχεια στην 4η

ΚΑΤΑΓΓΕΑΕΙ Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.
Το τραπεζικό σύστημα της χώρας
παραβιάζει π ς αρχές της κατανομής
των τραπεζικών πιστώσεων, ανάλογα
με την συμβολή του κάθε παραγωγι
κού τομέα και κλάδου στην διαμόρ
φωση του εθνικού προϊόντος, στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
και στην δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Τα παραπάνω επισημαίνει η Γενι
κή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Ελλάδας με υπόμνημα
προς την κυβέρνηση στο οποίο,
σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι;
• Το τραπεζικό σύστημα αγνοεί
και υποβαθμίζει τον τομέα των εμπο
ρικών δραστηριοτήτων, που ασκούν
ται από τους επαγγελματίες.
• Στη γενική του θεώρηση ο
τομέας των επαγγελματιών διακινεί
σχεδόν στο σύνολό του τα προϊόντα
της γεωργίας, της πτηνοτροφίας και
αλιείας και το σπουδαιότερο μπορεί
αθόρυβα να προωθήσει τη στροφή
των προττμήσεων της καταναλωτικής
μας αγοράς, από τα ξένα προϊόντα
στα εγχώρια, που είναι απαραίτητη
και επιβεβλημένη.

Για τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν τον περασμένο μήνα
(Οκτώβριο) στα σταφύλια από τις
συνεχείς βροχοπτώσεις, κατέθεσαν
στη Βουλή ερώτηση οι βουλευτές
του Νομού μας (φυσικά της Νέας
Δημοκρατίας) κ.κ. Βαλταδώρος και
Χατζηδημητρίου.
Οι ζημιές αυτές σε ορισμένες
περιοχές του Νομού, όπως στα Λευκάδια, Στενήμαχο, Τρίλοφο και
Φυτεία, έφτασαν μέχρι και το 80%

εγκυμονώντας απρόβλεπτους κιν
δύνους για οδηγούς και πεζούς.
Ας ελπίσουμε πως οι αρμόδιοι
φορείς θα καταβάλουν κάθε προσ
πάθεια. ώστε ο τόπος αυτός να γίνει
μια πραγματική γη της επαγγελίας.
ΗΛΙΑΣ ΓΣΑΟΥΣΙΔΗΣ

της παραγωγής και φυσικό είναι οι
αμπελουργοί να βρίσκονται οε κατάσραση απογνώσεως.
Η ερώτηση των βουλευτών, που
απευθύνεται στους υπουργούς γεωρ
γίας και κοινωνικών υπηρεσιών, έχει
ως εξής:
«Λόγω της συνεχούς βροχοπτώσεως κατά τον μήνα Οκτώβριο κατεατράφη σχεδόν ολοσχερώς (ποσοστό
από 50 μέχρι 80%) η παραγωγή αταφυλιών κρασιού τις την επαρχίαν
Ναούσης Ημαθίας red «ώικώτερα εις
τα αγροτκήματιι Μαρινης - Γιαννακοχωρίου
Λευκαδίων Ναούσης
Στενημάχου και ΤρΛόφου και
Φυηάς της επαρχίας Βέροιας.
Εις το αγρόκτημα Μαρινης συνεπληρώθη η καταστροφή- και δια της
πτώσεως χαλάζης. τα συνεργεία δε
των γεωπόνων του ΟΓ*Α ανέγραψαν
μειωμένος εκτιμήσεις, διότι υπελόγισαν,ότι εφόσον δεν θα έβρεχε, θα
ήταν δυνατόν να απορροφηθούν από
τα οινοποιεία της περιοχής.
Η καλλιέργεια σταφυλιών κρα
σιού, είναι ως γνωστόν, και λίαν επί
πονος και πολυδάπανος, το ποσοστό
δε 20-30% των σταφυλιών που παρεδόθησαν τελικώς α ς τας βιομηχανίας

Την επιστροφή των περιουσιών
στους πολίτικους πρόσφυγες, που
τώρα επαναπατρίζονται, ζητά ο
Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας με έγ
γραφό του προς το υπουργείο Γεωρ
γίας και τη Βουλή.
Το έγγραφο είναι το παρακάτω:
•Γνωρίζοντας το ιστορικό πολ
λών Πολιτικών Προσφύγων που
ήταν αγρότες στο επάγγελμα και που
για πολιτικούς λόγους είχαν φύγει
στο εξωτερικό χαρακτηρίζοντας τον
εαυτό τους πρόσφυγα, ζητάμε να
τους επιστραφούν τα νόμιμα κατεχόμενα χωράφια και γενικά οι περιου-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Προς συνεταιριστές
καλής θελήσεως
Φίλοι Συνεταιριστές,
Πιστεύουμε ότι ο μήνας Νοέμβριος είναι μήνας που θα χαραχθο
στην ιστορία του τόκου αυτού για να θυμίζει ότι το πολιτικό κάβος κα
μίσος που καλλιεργήθηκε και καλλιεργείται τον τελευταίο χρόνο
έβλαψε και την ιαό αγνή σε πολιτικά αισθήματα τόξη ανθρώπων. Τους
γεωργούς.
Γκρέμισε το πολιτικό πάθος της σημερινής κυβφνήσεως ότι
κατόρθωσε να αρπάξει ο γεωργός μέσα στο πέραβμο φ&φήντα κ «
πλέον χρόνων με το Συνεταιριστικό του κίνημα.
Ξέχασε η σημερινή κυβέρνηση ότι το συνεταιριστικό κίνημα διήνυσε μιά μακρό πορεία με συνέπεια και πίστη, στηριγμένη πάνω σε
θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές του συνεργατισμού και του κοινωνικού
δικαίου, δυναμώθηκε και οικοδομήθηκε ακόμη μ* κίστη και θέληση
χιλιάδων αγροτών.
' Ετσι ανδρώθηκε ένας Συνεταιρισμός με σκοπούς οικονομικούς και
παράλληλα με κοινωνικό περιεχόμενο, όπου οι αδύνατοι ενώθηκαν για
κοινό σκοπό από καθαρά οικονομικό και ηθικά κίνητρα κρος μιά στε
νή οικογενειακή συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη, ανεξάρτητα
από τις πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις του.
Η οργάνωση των αγροτών της Νέας Δημιουργία« κιοτεύοντας
στις αρχές αυτές τις συνεταιριστικές κάμνει έκκληση ο όλους αγρότες
συνεταιριστός, σ' όλους τους συνετοιριστάς καλής θελήσεως ν' αντιτσχθούν στην εφαρμογή του Ν. 1257/82 συμμετέχοντας σύσσωμοι
στις εκλογές των συνεταιρισμών και αναδεικνύοντας στις διοικήσεις
τους συνεταιριστός που πιστεύουν στην ιδέα του ελεύθερου »συνεργα
τισμού» και όχι στην θεωρία της »κολλεκτίβος».
Ναι μεν ο νόμος αυτός παρέχω την ευχέρεια της οεκροσωκήσεως
και της μειοψηφίας στις διοικήσεις των οργανώσεων με την κατάρτιση
συνδυασμών και την εφαρμογή στην εκλογή του συστήματος της
απλής αναλογικής, δημιουργεί όμως παράλληλο έναν μεγάλο κίνδυνο.
Διευκολύνω την ανάμιξη των πολιτικών κομμάτων στους συνεταιρι
σμούς και τη μεταφορά της κομματικής διαμάχης σης διοικήσεις τους
με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στο έργο τους.
Φίλοι συνεταιριστές ο καθένας σας μπορεί να έχσ διάφορες πολιτι
κές πεποιθήσεις και ν' ανήκω στο κόμμα της ιιρεσκώας τους.
Στη συνεταιριστική όμως κίνηση πρέπω να πτυτανεύο πάντα το
«άρχει η ανοχή και ο σεβασμός των πεποιθήσεων του πλησίον».
Κάνουμε έκκληση και διακηρύσσουμε όπ οι ημέρες είναι ιστορικές
και κρίσιμες για το μέλλον των οργανώσεων και της ελληνικής γεαιργίος. Σταθητε συνεταιριστές στη θέση σας ψύχραιμοι κ « ακλόνητου
Γίνετε συνεχιστές των δρόμων που χάραξε στο παρελθόν οι οραματιστές του συνεργατισμού, δρόμους που ενώνουν και δημιουργούν τη
δύναμη για υψηλό επιτεύγματα, δρόμους που ανοίχθηκαν για τον
μοχθούντα αγροτικό κόσμο. Δρόμους που ανοίγουν νέες συνθήκες
στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας· Ύψιοτο καθήκον
όλων μας ο αυτές τις εκλογές να διαφυλάξουμε την αυτοδιοίκηση και
αυτονομία της Αινιταιριστικής κινήανυς μοκρυό «πο «*θε ξένη ανά
μιξη και ένο σύνθημα να επικρατήσω πέρα γτό πέρα, α * ή*ι>ο σ' άκρο
όλης της χώρας, σε όλες τις βαθμίδες των οργανώσεων: «Οι Συνεται
ρισμοί για τους Συνεταιρισμούς».
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

δεν καλύπτουν παρά μικρό μόνο μέ
ρος του κόστους και ούτω οι παρα
γωγοί βρίσκονται εις απόγνωσιν.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται, ο κ. υπουργός γεωργίας να
πληροφορήσει την Βουλήν τι μέτρα
πρόκειται να λάβα δια τους πληγέντας αμπελουργούς και ειδικώτερον:
α) Αν θα δώσει εντολή α ς την αρμό
διον υπηρεσίαν να προβεί εις εκτϊμησιν της τροκληθείσης, εκ των άνω
αιτιών, ζημίας. 2) Αν θα εισηγηθεί ας
την αρμοδίαν εξ υπουργών επιτρο
πήν δια την καταβολήν αποζημιώ
σεων ας τους πληγέντας και μη
καλυπτόμενους από την προστασίαν
του ΟΓΑ και 3) Αν πρόκειται να εισηγηθεί την αναστολήν της καταβο
λής των ληξιπροθέσμων δανείων
προς την ATE δια περίοδον τουλάχι
στον πέντε (5) ετών από της λήξεως
άνευ τόκου».

Πολύ καλά
ο κ. Αβέρωφ

αίες τους που τυ κατέσχεβιιν οι τότι
κυβερνήσει; της δεξιάς
Είναι λυπηρό και παράλογο να
έχουν χάσει ότι δημιούργησαν με τό
σους κόπους και θυσίες γιατί η ιδεο
λογία τους δεν ήταν ίδια με κάπσις.ος
άλλους που είχαν την δύναμη στο χέ
ρια τους.
Είναι σωστό όμως και το θεωρού.ιε
δικαίωση οι άνθρωποι αυτοί να ττ ·
ροον ενεργό μέρος στην ομτονομία
τηςχώρας μας με κάθε δικαίωμα ' ■
υποχρέωση όπως όλο' οι Έλληνες
πολίτες.
Ζητάμε να ρυθμιστεί το οικονομι
κό και επαγγε/.ιιατικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι αγρότες αυτοί,
ολοκληρώνοντας έτσι την τίμια κπό
νοδό τους στην Ελλάδα.
Είμαστε της γνώμης ότι δβναρκ· ι
να δώσει; την πατρίδα σε κάποιους
που την στερήθηκαν τόσα χρόνια,
αλλά θα πρέπει να τους εξασφαλιστ’.;
και την επιβίωσή τους, την στιγμή
μάλιστα που κάποιοι και αυτό ακόμη
τους το «κλέψανε»-

ΛΟΝΔΙΝΟ 13 (ΑΠΕ)
Ο Πρόεδρος της ·Ν.Δ.»
Ε.
Αβέρωφ που υποβλήθηκε προ; , σε
εγχείριση ανοιχτής καρδιάς
οήκε
χθές από τον θάλαμο εντατικής παρα
κολούθησης και μετακινήθηκε οε ένα
κανονικό θάλαμο του ιδιωτικού
νοσοκομείου «Γουέλιγκτον», Οι για
τροί που τον παρακολουθούν είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι από την
μετεγχειρητική πορεία και πιστεύουν
ότι ο κ. Αβέρωφ θσ μπορέσει να βγει
την προσεχή Πέμπτη ή Παρασκευή.

Η Ν.Δ. συμφωνεί με την
αύξηση των πόσων της ΕΟΚ
Ο Μ ΙΛ ΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟ Μ Μ Α
Κατά τη σύσκεψη της ομάδας
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
με αντιπροσωπεία της Ν.Δ., συνεζητήθη πρόταση της ευρωπαϊκής ομά
δα ς για την αύξηση των ιδίων πό
ρων της Κοινότητας, άρση των
περιορισμών στα όρια χρηματοδοτήσεως και μεταφορά εθνικών πό
ρων σε κοινοτικό επίπεδο προς τον
σκοπό εφαρμογής και Ρλλων μορ
φών κοινής πολιτικής πέραν της
αγροτικής
Η ελληνική αντιπροσωπεία της
■Ν Δ » στην οποία μετείχαν οι βου
λευτές κ.κ. Γιστράκος Σουφλιάς
Πρωτοπαπαδάκης και Δήμας με
επικεφαλής τον βουλευτή κ. ΑΘ
Κανελλάπουλο, δήλωσε ότι αποδέ
χεται κατ' αρχήν την αύξηση των
πόρων της Κοινότητας ζητεί όμως
την συγκεκριμενοποίηση των προ
τάσεων, όσον αφορά την έννοια της
μεταφοράς εθνικών πόρων και τον
τρόπο της κατανομής των δαπανών,
προκειμένου να θέσει υπόψη των
αρμοδίων οργάνων του κόμματος
πς σχετικές απόψεις και να λάβει
αυτό οριστική απόφαση.
Οπωσδήποτε όμ ω ς επειδή το
μέτρο αφορά στην ουσία παροχής
μεγαλύτερου τμήματος εθνικής
πολιπκής στα όργανα της κοινότη
τα ς ο κ. ΚσνελΑόπουλος τόνισε
προκαταβολικά μεταξύ άλλων και τις
εξής προϋποθέσεις
Η αύξηση αυτή θα σεβασθεί τις
αρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτι
κής (Κ.Α.Π.) το εισόδημο αγροτών
και το μέτρα προσανατολισμού της
γεωργίας θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τον αναδιανεμητικό ρδλο
του προϋπολογισμού, την πολιτική
ισόρροπης αναπτύξεως περιοχών,
χωρων και κλάδων παραγωγής σε
συνδυασμό με το πρωτόκολλο 7
της συνθήκης προσχωρήσεως της
Ελλάδος κοι το άρθρα 92 και 93 της
συνθήκης της Ρώμης και την απο
φασιστική συμμετοχή των ιψκρών
χωρών στη λήψη των αποφάσεων.
Επ πλέον ο «. Κανελλάπουλος,
υποστήριξε και τα εξής:
Η ελληνική αντιπροσωπεία της
Ν.Δ. προτείνει την εισαγωγή καθο
λικού ενδεικτικού δεκαετούς προ
γραμματισμού για τον καθορισμό

•
Ακόμα πρέπει σε μια τέτοια Οι
καιη κατανομή των πιστώσεων νιι ιέ
vui εύκολη και η προσπέλαση Γ
αυτό πρέπει υα υποχρεωθεί το τραπε
ζικό σύστημα να εφαρμόζει κ υινω νι
κώς επωφελή κριτήρια, κάτι που yi\r
ται σε όλες τις χώρες,
Κύκλοι των επαγγελματοβιοτίχνών επισημαίνουν την κυβερνητική
υπαναχώρηση οτ.ς αρχικές της βζαγ
γελίες για ενίσχυση των μτκρομκ
σαιων και τονίζουν ότι η έλλειψη
σαφούς και συγκεκριμένης rix1ιΠΚη;
για πς επαγγελματοβιο τεχνικές Ππ
χειρήαεις, π ς έχει αποδυναμώσει
οικονομικά, με συνέπειες στην λει
τουργική τους ικανότητα και στην
απασχόληση προσωπικοί1! (ανεργία)
παράλληλα, οι Ιδιοι κύκλοι υπογραμ
μίζουν την ανάγκη επεξεργασίας ενός
προγράμματος «ελεγχόμενης πίστης·
που θα συνδυάζει την παροχή χρήμα
τικών μέσων με τεχνική και οργανω
τική βοήθεια. Συνδυασμοί που θ’,
βοηθήσουν να μετακινηθεί ο «βιότ.
πος· των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικό
τητας ανταποκρινόμενα στα βυρωκοι
νοτικά.

Να επιστραφούν οι περιουσίες
στους πολιτικούς πρόσφυγες

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ «Ν.Α.»

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
Η Αλεξάνδρεια - αυτός ο εύφο
ρος τόπος - που εξελίχτηκε σε μια
σύγχρονη πόλη,-θεωρείται μια από
τις πιο πλούσιες και παραγωγικές
περιοχές του νομού και της Ελλάδας
γενικότερα.
Έχει
προσελκόσει
πολλούς
ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη
γενέτειρά τους και εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή.
Αναπόφευκτη λοιπόν η αλυατώοης υικυοομική_ανόιττυξη. ίσως σε
μεγαλύτερο ρυθμό απ' ότι έπρεπε.
Έτσι στον ξένο επισκέπτη δίνει
την εντύπωση, πως αυτή η πόλη δεν
πρέπει να έχει προβλήματα.
Ό μω ς σύντομα θα διαπιστώσει,
πως κρύβει χρόνια και εποχιακά
προβλήματα.
Το μεγαλύτερο είναι το αποχε
τευτικό. Χρόνια τώρα πλανάται σαν
εφιάλτης η απειλή της ηπατίτιδας,
που κατά καιρούς κάνει την εμφάνι
σή της.
Πρόβλημα που αν λυθεί θ ' αγγί
ξει το θαύμα.
Στα θέματα της Παιδείας, τροχο
πέδη στη διαπαιδαγώγηση, αποτε
λεί η υπολειτουργία των σχολείων.
Παρά τους πρόσφατους διορισμούς
εκπαιδευτικών, υπάρχουν ακόμα
κενά.
Θα επισημόνουμε επίσης τις
δυσκολίες που προεκυψαν από τον
ήδη μεγάλο αριθμό τροχοφόρων,
ιδιαίτερα στον κεντρικό δρόμο της
πόλης. Η παρουσία της συντριπτικής
πλειοψηφίας των καταστημάτων
κατά μήκος του κεντρικού δρόμου,
έχει σαν αποτέλεσμα τη συρίκνωση
των οχημάτων σε τέτοιο βαθμό που
κλείνουν σχεδόν μεγάλα τμήματα
του δρόμου, καθιστώντας την
προσπέλαση πολύ δύσκολη και

σφραγίδα του συνεταιρισμού και
μονογραμμένοι από ένα τουλάχιστο
μέλος της εφορευτικής επιτροπής.
6. Τα ψηφοδέλτια των συνδυα
σμών πρέπει να περιλαμβάνουν του
λάχιστο αριθμό υποψηφίων που να
καλύπτει τις θέσεις που πρόκειται να
πληρωθούν για όλα τα όργανα (Διοι
κητικά. Εποπτικό Συμβούλιο και
Αντιπρόσωποι).
7. Στην ψηφοφορία μπορεί κατά
την κρίση της εφορευτικής επιτροπής
να παρίοτανται και αντιπρόσωποι
των συνδυασμών των υποψηφίων.
8. Στην ψηφοφορία δεν πρέπει να

Καταστράφηκαν απ’τις βροχές
τα σταφύλια στο Νομό μας

lt*M»ïvc
'° *ης εγκυκλίου είναι
■^
'.Suj.
Οκτωβρίου συνήλθε η
Ν ^ Ρ ο π ή και αποφάσισε για
Γ» ο ^ Φ ν ω γ ή ς της ψηφοφοΓεωργικούς Συν/σμούς
V
να λήξουν στις 28 Νοεμ-

ψηφοφορίας (διαφορετικού χρώματος
ή διαστάσεων) και θα δίδονται στα
μέλη αυτά που ψηφίζουν μόνο διοι
κητικό και εποπτικό συμβούλιο.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας
θσ γίνεται διαλογή χωριστά των
ψηφοδελτίων των ξεχωριστών αυτών
φπκέλλων και θα λομβάνονται υπόψη
μόνο οι σταυροί πρσημήσεως που
έχουν τεθεί στους υποψηφίους διοι
κητικούς και εποπτικούς συμβού
λους.
Εάν έχουν τεθεί στηυροί και
στους υποψηφίους αντιπροσώπους
το ψηφοδέλτιο θα είναι έγκυρο.
5. Οι φάκελλοι της ψηφοφορίας
πρέπει να είναι σφραγισμένοι με την

Η Κυβέρνηση
δεν βοηθά τους
μικρό μεσαίους

σκοπών, στόχων κοι μέσων της
πολιτικής και την οργανική εναρμό
νιση των πολιτικών στα πλαίσια της
ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως
Θεωρεί αναγκαία την εκκαθάρι
ση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ
από μη γεωργικές δαπάνες και τον
συνυπολογισμό ο ομτόν εσόδων,
που διαφεύγουν, λόγω της πολίτι
κης προτιμησιοκών εισαγωγών
ομοειδών προς το γεωργικά προϊόν
τα των νοτίων, καθώς και την
δικαιότερη κατανομή του ύψους της
δαπάνης μεταξύ προϊόντων μεσο
γειακών κοι μη.

Αυξάνεται

κατά 30%
Π τιμή
του ρεύματος
Από την 1η Ιανουάριου αυξάνε
ται η τιμή του ηλεκτρικού οικιακού
ρεύματος καθώς και του ρεύματος
που χορηγείται στις βιομηχανίες.
Απσντώντος σε σχετική ερώτηση
κορυφαίο πηγή του υπουργείο "
ΕνεργεΙος και Φυσικών Π6ρων δή
λωσε όπ από τις αρχές του έτους
θα εΦαρμοσθεΙ και τιμολογιακή
πολιτική από τη Δ.Ε.Η. με σκοπό να
μειωθεί το έλλειμμα της εττιχειρήσεω ς που τ» ν ·ο ο ανέρχεται σε 2
όις δρχ πεμ ν» >
Η πύξηση πομ επιβλήθηκε στο
οικιακό ρεύμα και επιρρίφθηκε στο
καταναλωτικό κοινό έφ θ α σ ι ΤΟ
1982 το 45%.
Σύμφωνα με πληροφορία η ανα
μενόμενη επιβάρυνση, η ο«Π3ΐη θα
πλήξει και πάλι το οικογτνειακύ · ·σάδημα. θα φθάσει μέχρι και το 20%.
ενώ γιο τις επιχειρήσεις μέχρι κοι
30%

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το MACUPRAX έχουμε:

Me ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

M ACUPRAX
Το επαναστατικό χαλκούχο μυκητοκτόνο που καταπολέ
μα ά£;οτα κορόνεα. μονίλια, βακτήρια, κΑπδοσπόριο. εξώα
σκο στις ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ κ α ΚΕΡΑΣΙΕΣ

M ACUPRAX

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

Το μοναδικό μυκητοκτόνο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλα
και τις τροφοπενίες (ελλείψεις) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ. ΧΑΛΚΟΥ χάρις στα ιόντα των παραπάνω
στοιχείων που περιέχει.

M ACUPRAX
Με ένα ρόντισμα το φ θινόπ ω ρ ο λύνετε τα προβλήματα των
Δένδρω ν σας

M ACUPRAX
Η Επανάσταση στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
Μ KECHNIE CHEMICALS S.A.

Σ ε πρόωρες εκλογές
οδηγείται η Ιταλία
*.ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΝΕΚΡΗ»
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΠΑΝΤΟΛΙΝΙ
ΡΩΜΗ
Τις αμέσως επόμενες τ,μέοέίζ κρίνετοι η τύχη της «υβεπνήαεως
συνασπισμού πέντε κομμάτων του
Ιταλού πρωθυπουργού Τζιοβάννι
ΣπαντολΙνι. ο οποίος έθεσε προχθές
στη Βουλή κάι την Γερουσία βέρα
ίρΓβστοσύνης.
Ο λ. Σπσντολίνι. του οποίου την
παραίτηση δεν έκανε την Πέμπτη
δεκτή ο πρόεδρος Σβντρο ΠερτΙνι.
εξεφώνησε προχθές στο «οινοβούλκ> ορ<λίο κατά την διάρκεια της
οποίας ζήτησε από το Ιώ μ ο να ενισχύσει την επίπονη προσπάθεια της
διακυβερνήσεως της χώ ρ α ς Κατέ
στησε όμως παράλληλο σαφές όπ η
προσπάθεια αυτή δεν είναι δυνατόν
να ευω δοθεί. εάν δεν συνεργοσθοΰν οι υπουργοί μεταξύ τους
Κατά την διάρκεια 30 λεπτών της
ώρας ομιλίας του ο Σπσντολίνι είπε
άτι αι συνεχείς διαμάχες μεταξύ των.
Χριστιανοδημόκρστών
και
των
Σοσιαλδημοκρατών, των κυριοτέρων εταίρων της κυβερνήσεώς του,
δυσχεραίνουν π ς προσπάθειές του
να αντιμετωπίσει μείζανσ προβλή
ματα όπως τον πληθωρισμό, που
έχει φθάσει το 17%. την ανεργία
που ανέρχεται σε 9 2% *ο· το δημό
σιο χρέος που υπολογίζεται σε 7 0
τρισ. λιρέτες

Ό π ω ς σημειώνεται στο «Ρώυτερ» πάντω ς ο Τζιοβάννι ΣπαντολΙνι
συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότη
τες να αναστήσει την εκλινικώς
νεκρή· κυβέρνησή του. δεδομένου
ότι ελάχιστα μέλη της Βουλής είνο>
διατεθειμένα να τον υποστηρίξουν
Πράγμα που σημαίνει άι όεν απο
κλείεται η Ιαλία να οδηρπθεί σε
πρόψρες εκλορές'

Σ€ ύψος ρ€κόρ
η υποτίμηση
της δραχμής
Ε Ν Α Ν Τ Ι Τ Ο Υ Δ Ο Λ Α Ρ ΙΟ Υ
Σε νέο ύψος έφθασε προχθές r
υποτίμηση της δραχμής όταν η Τρά
πεζα της Ελλάδος όρισε την τιμή
πωλήσεως του δολαρίου σε τραπε
ζογραμμάπα στις 75.1 13 δραχμές
Εξάλλου εντός έτους η δραχμή
έχει υποτιμηθεί έναντι του δολα
ρίου κατά 31,9%. Συγκεκριμένο
προχθές η τιμή «φίξινγκ» τηςΤραπέζης της Ελλάδος έκλεισε προχθές
στις 7 3 .7 1 0 δραχμές οπό 5 5.880
δρχ της αντίστοιχης ημερομηνίας
του 1981

Αναπτυξιακό χαρακτήρα
θα έχει ο προϋπολ/σμός
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Η κυβέρνηση θβ εξαγγείλει την
ΟλΚονομικτί της πολιτική, μκ την
κατάβαση, στις 29 Νοεμβρίου, του
προάπολογισμού, ο οποίος θα έχα
όασή αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Αυτά προκύπτουν, από καλά ενη
μερωμένες κυβερνητικές πηγές, οι
οποίες ανέψεραν, επίσης. ότ» κατα
βλήθηκε προσπάθεια εξοικονόμησης
δαπανών, όπου αυτές δεν είναι επεί
γουσες·
Εξαίρεση έγινε, για τους τομείς
της παιδείας, της υγείας και της πρό
νοιας. γιατί όπως έχει τόνισα κατά το
παρελθόν ο πρωθυπουργός Ανδρέας
Παπονδρέου ·όα ήταν αδιανόητο για

μιά σοσιαλιστική κυβέρνηση να μη
δώσει ιδιαίτερη προσοχή και φροντί
δα στους τρεις αυτούς τομείς επίσης,
όπως έγινε γνωστό, η τελική διαμόρ
ρωση του οικονομικού προγράμμα
τος της κυβέρνησης έγινε τις περα
σμένες μέρες κατά την συνεδρίαση
του-ΚΥΪΥΜ.
Παράλληλα όπως δήλωσε ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος «η κυβέρνηση
δεν προτίθεται να κάνει ανακοινώ
σεις, σχετικά με πληροφορίες, που
δημοσιεύονται στον τύπο και οι
οποίες αφορούν την οικονομική
πολιτική της κυβέρνησης και άλλες
εξ αυτών αποτελούν εικοτολογίες και
άλλες προσωπικές αναλύσεις του
συντάκτη τους.

Δηλώσεις αρχηγών κρατών
για τον Λεονίντ Μπρέζνιεψ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
0 σοβιετικός τύπος και οι σύμμα
χοι της Σοβιετικής Ενώοεως πεν
θούσαν χθες τον Μπρέζνιεφ σαν
«κορυφαίο εργάτη της πανκόσμιας
ειρήνης» και ο δυτικός κόσμος
έστελνε αλλεπάληλα συλλυπητήρια
τηλεγραφήματα στο ΚρεμλίνΟ τονί
ζοντας ότι ο νεκρός ηγέτης υπήρξε
μια μεγάλη παγκόσμιο φυσιογνωμία. Η βασίλισσα Ελισάβετ εξέφρασε λύπη και συμπάθεια για το
σοβιετικά λαό, συλλυπητήριο μήνυ
μα δε. έστειλε και ο πρωθυπουργός
της Μεγάλης Βρετανίας κ. Μάργκσρετ Θάτσερ. γνωστή πολέμιος της
πολιτικής του Κρεμλίνου.
0 πρόεδρος Μιττεράν της Γαλ
λίας περιέγροψε τον κ. Μπρέζνιεφ
σαν «πολιτικό, που ο ρόλος του
στον κόσμο θα μείνει γραμμένος
στην ιστορία».
0 πρωθυπουρνός της Αυστρα
λίας τόνισε ότι υπό την ηγεσία του
Μπρέζνιεφ η «σοβιετική στρατιωτι
κή κυριαρχία και η προβολή της
σοβιετικής ισχύος έφθασε σε óveu
προηγουμένων επίπεδα πράγμα
που οδήγησε και σε ένταση και σε
αβεβαιότητα».
Στα Ηνωμένα Έ θ νη πραγματο
ποιήθηκε ειδική συνεδρίαση «εις
μνήμην» τομ Λεονίντ Μπρέζνιεφ .
ενώ
Η φιλοσοβιετική Συρία κήρυξε
επταήμερο επίσημο πένθος και ο
πρόεδρος της Οργάνωσης Αφρικα
νικής Ενότητας και πρόεδρος της
Κένυος κ Άραπ Μόι διέτοξε να
υψωθούν μεσίστιες οι σημαίες για
τέσσερις ημέρες, από προχθές
Παρασκεμή.
0 Πάπας Ιωάννης - Παύλος,
έστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφη
μα στο Ανώτατο ΣοβιεΙ και
Στη Μαδρίτη, οι εκπρόσωποι
που παίρνουν μέρος στην Ευρωπαϊ
κή Διάσκεψη Ασφαλείας απέτισαν
φάρο τιμής στην μνήμη του νεκρού
Σοβιετικού ηγέτη. Αξίζει νο σημειω
θεί ότι στη σοβιετική αποστολή
μετέχει και ο γιος του νέου γενικού
γραμματέα του Σοβιετικού Κ.Κ. κ.
Αντρόπωφ.
Ο πρόεδρος του Μεξικού *
Χοσέ Λόπες ΠορτΙγιο έστειλε μήνυ-

Δεν ήσαν
οπλίτες οι
μασκοφόροι

Η «μάχη» των συν/σμών
Συνέχεια από την Ιη
επίτροποί ανάμιξη υπαλλήλων των
ιδίων συνεταιρισμών και άλλων
συνεταιριστικών οργανώσεων ή άλ
λων προσώπων γιατί η ευθύνη όλης
της διαδικασίας της ψηφοφορίας ανή
κει αποκλειστικά στην εφορευτική
επιτροπή.
0 E t συνεταιρισμού« Που έγουν
< ά ι· ιιπό έντεκα μέλη και εξ αντικει
μένου δεν μπορεί να υπάρξει τριμε
λής εφορευτική επιτροπή για να
καταστεί δυνατή η εκλογή Διοική
« μ κ (τουλάχιστον 3 Δ.£. 3 εποπτικό
«οι 3 φορευακή) μπορούν να ορι
στούν λιγότερο μέλη εφορευτικής

επιτροπής
ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
I. Οι πρόσκλησης συνελεύσεων
κρέπα να στέλνονται 10 μέρες πριν
«πό την συνεδρίαση, απαρτία ύπαρ
χο με το 1/3 τουλάχιστο των μελών
αλλοεώπκα η συνεδρίαση επαναλαμβάνζτα μετά μιά εβδομάδα.
2- Ο πρόεδρος το» Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και
αζ περίπτωση που αδυνατεί ο γραμ
ματέας τον Διοικητικού Συμβουλίου
οφείλει να αναρτησει στα γραφεία
του συνεταιρισμού και αν δεν έχει ο
συνεταιρισμός γραφεία του συνεται-

ριαμσύ και αν δεν έχει 0 συνεταιρι
σμός γραφεία στα γραφεία του Δή
μου ή της Κοινότητας, ακριβή πίνα
κα των μελών του συνεταιρισμού
αντίγραφο του οποίου θα αποαταλα
αυθημερόν στον Ειρηνοδίκη της
Περιφέρειας με συστημένη επιστολή.
Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει
όλα τα παλαιό και νέα μέλη ποιι
έχουν γραφτεί στο συνεταιρισμό μέ
χρι εκείνη τη μέρα.
Στο παραπάνω πίνακα θα γρα
φτούν χωριστά όσοι κάνουν έγγραφη
όήλωση (απλή και όχι του Ν. 105/69)
ότι θα ψηφίσουν για αντιπρόσωπο σε
άλλο συνεταιρισμό στον οποίο είναι
γραμμένοι.
3. Στους αναγκαστικούς δασι
κούς συνεταιρισμούς οι συνεταίροι
που είναι κάτοχοι κλάσματος μερίδος
θα συνενώσουν τα κλάσματα ή τις
συμμετοχές τους σαν συμμεριδιούχοι
σε ακέραια μονάδα και θα έχουν μία
ψήφο που θα ασκούν με εκπρόσωπο
τον οποίο ορίζουν με έγγραφη δήλω
σή τους και αυτός μπορεί να υποβά
λει υποψηφιότητα.
Περισσότερες πληροφορίες για
τη διεξαγωγή των αρχαισεριών οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν
από « ς Ενώσεις Γεωργ. Συν/σμών
και τη Δ/νση Γεωργίας.

ΛΕΕΙ ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δεν Εμφανίστηκε κανένας οπλί
της από τους τρεις κλάδους των ενό
πλων δυνάμεων, δημόσια, να καταγ
γείλει σκληρή μεταχείρισή του στο
στράτευμα, όπως προκύπτει από
έρευνα που έγινε από στρατιωτικά:
και αστυνομικές αρχές.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός εθνι
κής αμύνης κ. Αντ. Δροσογτάννης ο*
ερώτηση σχετική με τη συνέντευξη
τύπου των τριών μαστοφόρων, που
εμφανίστηκαν ως οπλίτες, στην
πολυτεχνική σχολή Ζω,ράφου: και
πρόσθεσε:
— Τα άτομα που εμφανίζονται να δί
δουν συνεντεύξεις ως οπλίτες,
φορώντας μάσκες για να μην ανα
γνωρισθούν, δεν ανήκουν στις ένο
πλες δυνάμεις.
Απλώς φορούν στολή για να
παραπλανήσουν.
- Τα ίδια άτομα, έχει καταγγελθεί
ότι μοιράζουν και φυλλάδια με
εμπρηστικό περιεχόμενο για να επη
ρεάσουν όσους υπηρετούν κο·. όσους
πρόκειται να υπηρετήσουν. Οι στρα
τιιοτικές και αστυνομικές αρχές
έχουν κινηθεί για τον εντοπισμό
τους.

Κτηματομολογα
Νέα μορφή καταθέσ€ως των χρημάτων σας
για πιό ασφαλή και αποδοτική τοποθέτηση

ΤΟΚΟΣ
ΑΠΟ 1 7 % ΕΩΣ 2 1 %
(αναλόγως ονομαστικής αξίας, ως κατω τέρω )

1. ΠΤΛΟ! ΔΡΑΧΜΩΝ
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2. ΤΙΤΛΟΙ ΔΡΑΧΜΩΝ

ΤΟΚΟΣ 17%

μα συλλυπητήριο στη Σοβιετική
Ένωση για την απώλεια «ενός τσο
ξεχωριστού πολιπκού άνδρα».
Τα κράτη της Κεντρικής και της
Ανατολικής Ασίας εξέφρασυν «λύ
πη» και εξήραν την προσωπικότητα
του Λεονίντ Μπρέζνιεφ. Ειδικότερα.
Η Κίνα διαβίβασε «βαθιά συλ
λυπητήρια» στην σοβιετική ηγεσία
και στην οικογένεια Μπρέζνιεφ.
Το φιλοσοβιετικό Βιετνάμ δή
λωσε ότι «πενθεί».
Η Ιαπωνία εξέφρσσε συλλυπη
τήριο και την άποψη ότι μάλλον δεν
πρόκειται να σημειωθεί μεταβολή
στην σοβιετική εξωτερική και αμυν
τική πολιτική και
Οι ηγέτες της Ταϊβάν, τόνισαν
ότι «οποιοσδήποτε κι αν διαδεχθεί
τον Μπρέζνιεφ δεν πρόκειται να
αλλάξει τη σοβιετική τακτική της
προσπάθειας γιο την κομμουνιστικοποίηση του κόσμου».
•
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
άρθρα που δημοσίευσε προχθές
στην «Ουνιτά» ο υπεύθυνος των
διεθνών σχέσεων του Ιταλικού Κ.Κ.
Τζακάρλο Παγιέτα, που τονίζει ότι η
«Σοβιετική Ένωση πρέπει να κατα
νοήσει ότι ο σοσιαλισμός έχει ανά
γκη από συναίνεση, συμμετοχή στα
δημοκρατικό βίο και ελευθερία για
κάθε άτομο».
Ανωτάτου επιπέδου αμερικανι
κή αντιπροσωπεία πρόκειται να
εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην κηδεία
του Λεονίντ Μπρέζνιεφ. με επικε
φαλής τον αντιπρόεδρο κ. Μπους,
που βρίσκεται τη στιγμή ουτή σε
περιοδεία στην Αφρική.
Την Ιαπωνία θα εκπροσωπήσει
ο πρωθυπουργός κ. Ζένκο Σουζού«ι, που αναχωρεί σήμερα για τη Μό
σχο.
Οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνη
σαν νο μεταβούν στη Μόσχα αντι
προσωπείες ανωτάτου επιπέδου.
Στο Παρίσι ανακοινώθηκε ότι θα
μεταβούν στη Μόσχα ο πρω θυ
πουρνός κ. Μωρουά και ο υπουργός
εξωτερικών κ. Κλώντ Σεύσσόν.
Πηγές του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες
δήλωσαν ότι ορισμένε* μοναρχίες
των χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας είναι πιθανόν να εκπροσωπη
θούν από τους πρίγκηπες - διαδό
χο υς Το Βέλγιο, όμως, θα εκπρο
σωπηθεί από τον πρωθυπουργό
του κ. Μ αρτένς το ίόιο και η Ολλαν
δία που πρόκειται να εκπροσωπηθεί
από τον ανππράεδρο της κυβερνήσεω ς κάι υπουργό οικονομικών κ.
Βάν Άαρντενε, ενώ την βασίλισσα
Ελισάβετ θα αντιπροσωπεύσει ο
πρεσβευτής της Βρετανίας στη Μό
σχα και τη βρετανική κυβέρνηση ο
υπουργός εξωτερικών κ. Φράνσις
Πύμ. Εκ μέρους της Δυπκής Γερμα
νίας θα μεταβούν ο πρόεόρος κ.
Κάρστενς και ο κ. Γκένσερ.
Τα Ηνωμένα Έθνη θα αντιπρο

Έξω από
το στρατό
οι εφημερίδες
Η κυκλοφορία και ανάγνωση
εφημερίδων, οποιοσδήποτε πολιτικής
αποχρώσως στο στράτευμα απαγο
ρεύεται για τους οπλίτες και των
τριών κλάδων των ενόπλων δυνά
μεων. Επιτρέπεται μόνο ανάγνοκτη
επιστημονικών περιοδικών, που βοη
θούν την κατάρτιση και την επιμόρ
φωση των στρατευμένων νέων.
Η ανάγνωση πολιτικών εφημερί
δων προκαλεί, όπως δήλωσε ο υφυ
πουργός αμύνης κ. Δροσογιάννης,
λογομαχίες. διενέξεις και άλλες αντι
θέσεις μεταξύ των οπλιτών, που
παρακωλύουν την εκπαίδευσή τους
και εμποδίζουν την ανάπτυξη της
απδόσεώς τους. Κάθε οπλίτης, πρόσ
θεσε, είναι ελεύθερος, να έχει τις
πολιτικές του απόψεις, όχι όμως και
να τις εκδηλώνει στο χώρο της υπη
ρεσίας.

Βουλευτής
δηλώνει
προσήλωση
στη γραμμή
της «Ν.Δ.»

ΤΟΚΟΣ 19%
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
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ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από το γραφείο τύπου της Ν.
Δημοκρατίας ανακοινώθηκε ότι ο
βουλευτής του νομού Πέλλης κ. Διά
κος Μανουσάκης απέστειλε στον
αναπληρωτή του απουσιάζοντος
προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Παπακων
σταντίνου, το ακόλουθο τηλεγράφημα:
•Κύριε πρόεδρε, θεωρώ ανεπίτρε
πτη προσπάθεια συνδέσεως παλαιότερης ενέργειας μου, με παρούσα πολι
τική τοποθέτησή μου. Δεν αρνούμαι
ότι προσυπέγραψα στο παρελθόν για
καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους ψή
φισμα της ελληνικής αμνηστίας. Θέ
λω να σας διαβεβαιώσω ότι ανεξάρ
τητα με την ενέργεια μου εκείνη, ότι
σήμερα είμαι απόλυτα προσηλωμέ
νος και αφοσιωμένος στις αρχές και
την ακολουθούμενη από τη Νέα
Δημοκρατία πολιτική, χωρίς αμφιτα
λαντεύσεις και παρεκλίσεις διότι η
Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παρά
ταξη που εγγυάτυι την αληθινή δημο
κρατία στη χώρα μας*.

σωπεύσει ο γενικός γραμματέας
του διεθνούς οργανισμού κ. Περέζ
ντε Κουεγιάρ. Στην κηόεία θα παραστούν επίσης, ο Καναδός πρω θυ
πουργός κ Τρυντώ και ο αρχηγός
της Οργάνωσης για την Α πελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ.
Αναφέρθηκε επίσης ότι οι ηγέ
τες του Συμφώνου της Βαρσοβίας
πρόκειται να παραστούν αυτοπρο
σώπως στην κηδεία του Μρρέζνιεφ.
Ο Ιταλός κομμουνιστής ηγέτης κ.
Ενρίκο Μπερλινγκουέρ (του οποίου
το ευοωκομμουνιστικό κόμμα έχει
έρθει σε ανοιχτή αντίθεση με τη
Μόσχα), θα ηγηθεί προσωπικώς της
πολυμελούς και υψηλού επιπέδου
αποστολής του ιταλικού Κ.Κ. στην
κηδεία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Ο κ. Καραμανλής
θα επισκεφθει
το Παρίσι
και τη Βόννη
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κ. Καραμανλής θα επισκεφθει το
Παρίσι, από τις 22 μέχρι τις 29 Νοεμ
βρίου. μετά από πρόσκληση της
«ΟΥΝΕΣΚΟ». Ό πω ς έγινε γνωστό,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
μιλήσει στην εναρκτήρια συνεδρίαση
της φετεινής συνόδου της «ΟΥΝΕ
ΣΚΟ· και στα πλαίσια της επίσκεψής
του θα συναντηθεί με τον πρόεδρο
της γαλλικής δημοκρατίας Φρανσουά
Μιττεράν.
Στη συνέχεια, από 29 Νοεμβρίου
μέχρι 1 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα επισκεφθει την Βόν
νη, μετά από φιλική πρόσκληση του
Προέδρου
της
Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γ έρμα νιας κ. Κάρλ
Κάρστενς.

Συλλήψεις
εξαπέλυσε
το Ισραήλ
ΒΗΡΥΤΟΣ
' Εκρυθμη παραμένει η κατάστα
ση στο νότιο Λίβανο μετά την κατα
στρεπτική έκρηξη που ισοπέδωσε
κυριολεκτικά το οκταόροφο κτίριο
της ισραηλινής στρατιωτικής διοικήσεω ς στην βιβλική πόλη της Τύρου,
και έθαψε όεκάόες άτομα κάτω από
τα ερείπια. Μέχρι στιγμής έχουν
ανασυρθεί 48 νεκροί, ενώ πιστεύε
ται. ότι παραμένουν παγιδευμένοι
60 ακόμη Ισραηλινοί στρΛ ώ τες.
Ηδη μετά τις φ ή μ ες ότι τα
ισραηλινά στρατεύματα κατοχής θα
προβούν σε σκληρά αντίποινα οι
παλαιστινιακές και συριακές δυνά
μεις στην κοιλάδα Μπέκοα του ανα
τολικού Λιβάνου τέθηκαν από χθες
σε κατάσταση επιφυλακής ενώ η
ισραηλινή αεροπορία εκτελούσε
συνεχείς πτήσεις πάνω από το νότιο
και ανατολικό Λίβανο.
Σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό
των φαλαγγιτών «Φωνή του Λιβά
νου» τα ισραηλινά στρατεύματα
κατοχής έχουν εξαπολύσει πογκρόμ
συλλήψεων, ενώ η Τυρός παρέμεινε
αποκλεισμένη οπό την υπόλοιπη
χώρα. 24 ώρες μετά την βομβιστική
επίθεση.
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες
αναφέρουν 5 0 0 συλλήψεις υπό
πτων, ενώ την ευθύνη της εκρήξεως έχουν αναλόβει ήδη δύο σκιώ
δεις οργανώσεις. Η οργάνωση ένο
πλης αντιστάσεως και το λιβανικό
κίνημα εθνικιστικής αντίστασης.
Το ισραηλινά υπουργικό συμ
βούλιο συνεδρίασε προχθές εκτά
κτως για να εξετάσει την κατάστα
ση. που δημιουργείται μετά την
δολοφονική βομβιστική επίθεση,
αλλά δεν έγινε γνωστό τί αποφασίσθηκε. Σημειώνεται όπ ο υπουργός
αμύνης του Ισραήλ Αριέλ Σαράν

διέταξε την άμεση διεξαγωγή ονο'
κρίσεων.
Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει τί
«Γαλλικό Πρακτορείο» αττόπί'Ρ'1
δολοφονίας έγινε προχθές εναντίον
του αντιπροέδρου του λιβον>*ου
κοινοβουλίου Αμπού φαντέλ 0
φαντέλ δέχθηκε καταιγισμό πυρ“1*
αυτομάτων όπλων από ορό*0
αγνώστων οπλοφόρων που επέβ®
νον αυτοκινήτου και έσπευσαν νο
εξαφανισθούν. Κατά την αποτυχονσα απόπειρα τραυματίσθηκε ο οά<Γ
γός του αυτοκινήτου.
•
Στην Ουόσιγκτον ο πΡ4*'
δρος Ρήγκον συναντήθηκε προχθ«
με τον Αιγύπτιο υπουργό εξωτέΡ
κών Καμάλ Χασσάν Αλί με Γ®ν
οποίο εξήτασε τις τελευταίες *ξ*^
ξεις της Μέσης Ανατολής.
Εξάλλου ο ίσραπλινός
πουργός Μεναχέμ Μπένκιν έ®θ°βί
την νύκτα της Πέμπτης στη Ν«»
Υόρκη γιο δεκοήμερη ανεπίσΠΡ''
επίσκεψη στις ΗΠΑ. στην όιάρ**·“
της οποίας πρόκειται να γίνει ΔεκτΟλ
στο Λευκό ΟΙκο από τον πρόεδΡ0
Ρήγκαν
Σε ερώτηση όημοσιογρόΦ“"
για την προχθεσινή έκρηξη σ τη ν '“*
ρο. ο Μπέγκιν είπε άτι καμιά τρομΡ
κρατική ή άλλη ενέργεια όεν ΠΡΡ
κειται να εμποόίσει το Ισραήλ ^
πάρει όσα μέτρα θεωρεί αναγ*1 ,
για την προστασία του ισροηλ|ν0^
λαού».
•
στη Βηρυτό έφθασε πΡ^
χθές η κόρη της βασίλισσας
Μεγάλης βρετανίας πριγκίτ"01’
Αννα, για σύντομη επίσημη εττίο*4
ψη. Η πριγκίπισσα Αννα θο συνβ*
τηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάν**
Αμίν Τζεμσγιέλ και θα εττισκεΦ·^
διάφορα ιδρύματα και στρστδπί
Παλαιστινίων προσφύγων.

Ο «τραβεστί» πέθανε
πάνω στον έρωτα!
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Φόνος εξ αμεΐείας, χαρακτηρίζεται
ο θάνατος του Σωτήρ. Κ. Φιλίππου.
31 ετών, γνωστού ττραβεστί» με το
ψευδώνυμο «Γονια», το πτώμα του
ιποίου βρέθηκε προχθές το πρωί στην
ιαφαλία της Βουλιαγμένης, κάτω από
κρημνό 35 μέτρων. Στο συμπέρασμα
αυτό κατέληξαν οι ιατροδικαστές
νατά την νεκτοτομή που ενήργηααν
(θές το πρωί στο πτώμα του Φιλίππου.
Οι ιατροδικαστές, διαπίστωσαν, κατά

ανησύχησε και τηλεφώνησε στην
μητέρα του Φιλίππου, νομίζοντας ότι
είχε διανυκτερεύαει εκεί. Ελαβε
αρνητική απάντηση και άρχισε να τον
αναζητεί μέχρις στον πληροφορήθηκε
ότι είχε βρεθεί νεκρός.
Οι ισχυρισμοί του Αθανασόπουλου
ιλέγχονται, παράλληλα όμως δεκάδες
• Τραβεστί» προσήχθηκαν χθές στην
Ασφάλεια Χωροφυλακής προαστίων
και εξετάστηκαν με την ελπίδα όπ κά
που*· οπό αυτούς θα αντελήοθη ποιόν

την νεκτοτομή, ίχνη στραγγαλισμού,
προερχόμενα όμως όχι από πρόθεση,
αλλά από αμέλεια. Συγκεκριμένα, δια
πίστωσαν κατάγματα στο θυμοειδές
οστού ν. που προκάλεααν τον ακαριαίο
θάνατο. Από συγκεκριμένο στοιχείο εξ
άλλου, που διαπιστώθηκε στο πτώμα,
οι ιατροδικαστές καταλήγουν στην
άποψη ότι ο Φιλίππου στραγγαλίστη
κε τη στιγμή που είχε ερωτική συνάν
τηση με άγνωστο ακόμη άνδρα. Η
συνάντηση πρέπει να έγινε μέσα στο
αυτοκίνητο του ακούσιου δολοφόνου.
Ο τελευταίος όπως ήταν τοποθετημέ
νος επί του Φιλίππου, είχε τα χέρια
του επάνω οτον λαιμό του και σε στιγ
μή παροξυσμού πιθανώτατα. πίεσε
περισσότερο τα δάκτυλα του στο
σημείο κείνο. Ο άγνωστος πρέπει να
ήταν αρκετά εύρωστος και η πίεση
των δακτύλων του προκάλεσε το κά
ταγμα και τον ακαριαίο θάνατο του
Φιλίππου.
Η Ασφάλεια Χωροφυλακής προα
στίων, διενεργεί τώρα ανακρίσεις και
έρευνες για την ανακάλυψη και σύλ
ληψη του ακούσιου δολοφόνου του
• Τραβεστί», αργά προχθές το βράδυ,
βρέθηκε και προοήχθει στην Ασφά
λεια προαστίων ο νεαρός ΣάκηςΑθανασόπουλος. με τον οποίο ο Φιλίππου
είχε ερωτικό δεσμό και συζούοαν στο
διαμέρισμα της οδού Λομβάρδου 59.
Οπως ισχυρίστηκε ο Αθανασόπουλος,
με τον Φιλίππου βρίσκονταν μαζύ μέ
χρι τις 2 το πρωί της Παρασκευής.
Χώρισαν και ο μεν Αθανασόπουλος
πήγε στο διαμέρισμα για να κοιμηθεί,
ο δε Φιλίππου, κατευθύνθηκε σε μια
από τις ·πιάτσες· των Τραβεστί για να
βρει πελάτη και να βγάλει καμμιά
δραχμή, όπως του είπε. Το πρωί της
Παρασκευής, όταν ξύπνησε, ο Λθανασύπουλυς, δεν είδε στο διαμέρισμα τον
Φιλίππου, αλλά δεν έδωσε μεγάλη
σημασία. 'Εφυγε και επέοτρεψε δυο
ώρες αργότερα, όεν τον είδε πάλι.

πελάτη νάγρευσε» ο Φιλίππου, τι μάρ
κα αυτοκίνητο είχε και οτιδήποτε άλ
λο στοιχείο που να μπορεί να βοηθήσει
την ανάκριση στην ανακάλυψη και
σύλληψη του ακούσιου δολοφόνου.
Κατά την άποψη των διενεργούντων
τις ανακρίσεις, ο άγνωστος, παρέλαβε
τον Φιλίππου από το στέκι του, την νύ
κτα της Πέμπτης, τον οδήγησε μάλλον
στην Βουλιαγμένη και τον στραγγάλι
σε κατά την διάρκεια της ερωτικής
τους συνάντησης χωρίς να το αντιλη-

Προβλήματα
χρηματοδότησης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 13 Σοβορό πρόβλημα
αντιμετωπίζουν πολλοί βιοτέχνες,
εξαιτίας του ότι δεν πρόλαβαν να
επωψεληθούν του ευεργετικού νόμου
για την κεφαλαιοποίηση των ασφαλι
στικών ταμείων, με συνέπεια να χά
σουν το δικαίωμα χρηματοδότησης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ
ΣΤΟΛΩΝ
Το ΚΤΈΛ Ν. Ημαθίας προκηςύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για την προμηςθεια χειμερινών στολών και χλαινών
για το Προσωπικό Κινήσεως.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27
Νοέμβρη 82 ημέρα Σάββατο και ώρα
12.00 στα γραφεία του ΚΤΕΛ στη
Βέροια ΓΗρας 28).
I Ιερισσότερες πληροφορίες για
τον διαγωνισμό δίνονται κάθε μέρα
από την γραμματεία του ΚΤΕΛ στη
Βέροια κατά τις εργάσιμες ώρες.
.

Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ
Ν. Ημαθίας
ΑΑΚΙΒ, ΔΕΛΑΝΤίΙΝΗΙ

Α δέσμευτη καθημερινή

Ο τιμάριθμος
αυξήθηκε 2Α %
τον Οκτώβριο
Αύξηση «ατα 2.4% σημείωσε ο
τιμάριθμος κατά τον μήνα Οκτώβριο
1982. με σύνκριση με τον προη
γούμενο μήνα Σεπτέμβριο. Κατά την
ίόια σύνκριση των ετών 1981 και
1980 παρουσιάστηκαν αυξήσεις
2.6%.
Ο δείκτης του μηνός Οκτωβρίου
1982 σε σύγκριση με τον δείκτη
του Οκτωβρίου 1981. παρουσίασε
αύξηση 20%. έναντι αυξήσεων
25.4% και 24 2% που σημειώθηκαν
αντίστοιχα κατά την ίόια σύγκριση
των ετών 1981 προς 1980 και
1980 προς 1979
Το μέσο επίπεδο των τιμάριθμων
Ιανουάριου - Οκτωβρίου 1982, σε
σύγκριση με το μέσο επίπεδο της
ιδίας περιοδοσ του έταυς 1981.
παρουσίασε αύξηση 21.3%.

Αυξήθηκε
η παραγωγή
IX στις ΗΠΑ
Στις 1 4 «»πτ μανάδες ιιροβλίπεται νο Φθάσε· το πρώτο τρίμηνο
του 1983 η παραγωγή επιβατικών
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. απο το πέν
τε μεγάλα εργοστάσια, αριθμός
κατά 1,07 εκατ αυξημένος από την
αντίστοιχη περυαινή περίοδο.
Αντίθετο η παραγωγή των φορ
τηγών είναι μειωμένη σε σχέση με
πέρυσι, κατά 6,3%

χία της πολιτικής της ΜάρΥ*
θάτσερ. έρχεται μαζί με την ο*3
νωση ότι οι τράπεζες
επιτόκιο των στέγαση κών
TO
στο 10% ετησίως από το
ήταν μέχρι σήμερα.
Το τίμημα όμως του * , ^
αυτού ρυθμού πληθωρισμού· ^
είναι τώρα χαμηλότερα από
θνές μέσο επίπεδο, είναι η ° υ^ 9
μένη ανεργία. Έτοι ενώ το ^ κ
το έτος δηλαόή που ανέλΡΡ^
κυρία θάτσερ. ο αριθμός τΨν 0 ;
γων ήταν 1.3 εκατομμύριο ^ ^
πληθωρισμός είχε φθάσει τρ2 | ^
σήμερα ο αριθμός έχει φθόΟ ^ ^
3.3 εκατ. και ανππροοαίπεύ*.
13.8% του εργατικού δυνού1* >
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Τον Φεβρουάριο ο Τιχόνωφ στην Αθήνα
^ΟίΧΑ
μπαίνουν οι σχέ'ΐχΐη
ύε τη Σοβιετική
°' πολιτικοί παρα% (Din,
Μ° σχα. Ύστερα από
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« τον y Y
„0U * Α· Παπονδρέου
λ°ριετικό πρωθυπουργό

Νικολάι Τιχόνωφ, που πραγματο
ποιήθηκε στις 17.00 (τοπική ώρα)
στο Κρεμλίνο.
Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και
από το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε
η επίσκεψη του κ. Τιχόνωφ στην
Αθήνα στις αρχές του επομένου
χρόνου - το πιθανότερο το
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S
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Tïïv ψήφο τους.

ΙΟ 1** °ρίο συνεχίσθηκε μέχρι

S ta u e , .
'looj υ *°υ στη Ζωή μας.
^ ε1ναι ελεύθερη.

Ναούσης 215. 2) Συνδυασμός
Συνεταιριστική Αλλαγή 107.
ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
•
Από το «Συνδυασμό ΣΕΠΟΠ
Ναούσης» εκλέγονται 14. ήτοι:
Διοικητικό Συμβούλιο
Μπακαλιός Αθανάσιος του Αναστα
σίου. Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ
του Θωμά, Σταματόπουλος Αναστά
σιος του Θωμά.
Εποπτικό Συμβούλιο
Βσόόλας Γεώργιος του Εμμανουήλ,
Σαράτσης Γεώργιος του Φιλίππου

^ ζ € ρ ίδ η
'«ηη r
'•ύγραφικής του γνω-,, 0 ? ί ωνράφου Βασίλη
7 <¡>0iqUVO'Ve' “ όριο Τετάρτη
4 ^ ' Oy, ' ΠΟυ βα πρανματο-

του πρώην
* S j 5¡ ÍÍ0U «ΕΛΙΤ» (ΜητροV % ^ a ° nQPaM€ÍV€< ανοιχτή
t 1Kfic Κ£Ρβρίου
νΜρ
και θο λει5 9 τ“θΓ'ύ£Ρινά από ώρες 10-1
Λίο Τ'νετοι με Την φροντίteßfo- 'κ· ^άαπίζαυπαλληλων
“ Ιη. irr.a o^aíoia των πολιτι«^ηλώσεων

0 Σοβιετικός πρωθυπουργός
τόνισε χαρακτηριστικά ότι ασφαλώς
θα δοθεί η ευκαιρία μιός συζήτησης
σε έκταση και βάθος γ,α την διεθνή
πολιτική κατάσταση, το ιδιαίτερα
προβλήματα της περιοχής και για τα
διμερή θέματα κατά την επίσκεψή
του στην Αθήνα.

Ο κ. Τιχόνωφ επανέλαβε στον
Έλληνα πρωθυπουργό ότι η Σοβιε
τική Ένωση θα συνεχίσει την πολι
τική του Λ. Μπρέζνιεφ για την ύφ ε
ση. την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικέςπ
ληροφορίες, ο κ. Τιχόνωφ τόνισε:

λαμβάνει μονομερώς την υποχρέω
ση να μη χρησιμοποιεί πρώτη πυρη
νικά όπλα.

0 πρωθυπουργός κ. Α. Παπανόρέου τόνισε από την πλευρά του.
ότι η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει
ειλικρινά ότι η Σοβιετική Ένωση εί
ναι σταθερά προσανατολισμένη
στην πολιτική της ύφεσης και ότι
επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη.
0 κ. Παπανδόεου πρόσθεσε ότι
και η Ελλάδα, μαζί με τις άλλες Βαλ
κανικές χώρες έχει αναλόβει την
πρωτοβουλία για τηνέναρξπ μιάς
διαδικασίας διαπραγματεύσεων με
στόχο την αποπυρηνικοποίηση τω ν
Βαλκανίων και ότι, μετά την ολο
κλήρωση του κύκλου των επισκέψεών του στο Βελιγράδι, Σόφια και
το Βουλουρέστι, έχουν τεθεί οι βά
σεις και για την τεχνική προετοιμα
σία αυτού του στόχου, πρόσθεσε ο

Βλάχος Γεώρνιος του Νικολάου. Γί
δας Δημήτριος του Αναστασίου,
Γκέτσος Γρηγόριος του Θωμά.
Καρυδάς Κων/νος του Πέτρου,
Μπακαλιός Αθανάσιος του Αναστα
σίου, Πασχουλας Αθανάσιος του
Αντωνίου, Σιμομώκιος Συμεών του
Κων/νου, Σταματόπουλος Αναστά
σιος του Θωμά. Σωτηρόπουλος
Ε.ιρ'.νουήλ του ΘυιιιΛ.
*
Από τον συνδυασμό «Συνε
ταιριστική Αλλαγή» εκλέγονται 7
ήτοι:
Διοικητικό Συμβούλιο
Γαλίτης Ιωάννης του Εμμανουήλ.
Καραμπατζός Δημήτριος του Κων/νου.
Εποπτικό Συμβούλιο
Κουτσουφλιάνος
Γρπγορίου.

Δημήτριος

του

Γαλίτης Ιωάννης του Εμμανουήλ.
Γκαρνέτας Διομήδης του Κων/νου,
Καραμπάτζος Δημήτριος του Κων/νου, Τέμας Γεώργιος του Αντω
νίου.

Ό τ ι η Σοβιετική Ένωση ανα-

Αγροτική
γιορτή στο
Ζερβοχώρι
Με σκοπό να τονωθεί το ηθικό
του αγρότη και να αισθανθεί ότι
παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλι
ξη της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής του τόπου όπου ζει και εργά
ζεται, πραγματοποιείται την Κυρια
κή το απόγευμα στις 7. στο Ανω
Ζερβοχώρι Ημαθίας, μια όμορφη
γιορτή.
Η γιορτή θα καλυφθεί με πλού
σιο μουσικό πρόγραμμα και θα ακο
λουθήσει χορός και φαγοπότι.
Στη γιορτή έχουν κληθεί να
παραστούν ο Νομάρχης, ο Αγροτι
κός Σύλλογος Ημαθίας οι Δήμαρχοι
Βέροιας και Ναούσης ο Δ/ντής
Γεωργίας και ο Δ/ντής της Αγροτι
κής Τραπέζης

Τι συμβαίνει
στο ΠΑΣΟΚ;
«Τέρατα και σημεία» καταγγέλει ότι σ υ μ β α ίνο υ ν σ τ ο υ ς κόλ
π ο υ ς του ΠΑΣΟΚ ο β ο υ λ ευ τή ς
Δ. Χ ονδροκούκης, σ τρ α τη γ ό ς
ε.α.. σε σ υ ν έντευ ξή του σ τη ν
κυριακάτικη «Α κρόπολη». Π αρα-

ΤρΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑς 7 α Σ
^νοίξαμ€ και σας π€ριμένουμε

Για μιά σωστή και
Υρήγορη εξυπηρέτηση

ΚΑΤ/ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
^Ε Γ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 7
ΤΗΛ. 2 1 2 7 0 -4

θ έ τ ο υ μ ε ένα μικρό α π ό σ π α σ μ α
ό π ο υ « π ρ ω τα γω νισ τεί» ο Μ ό
σ χ ο ς ο Γικόνογλου. Λέει ο κ.
Χ ονδροκούκης:
«Σε μια συνεδρίαση της κοινο
βουλευτικής ομάδας όταν είχε
πεθάνει ο Τίτο είχε προτείνει ο βου
λευτής (τότε) Γικόνογλου να ονομά
σουμε τον Παπονδρέου στρατάρχη,
γιατί όπως είπε, «ο Ανδρέας δικαιω
ματικά θα ήταν ο αρχηγός του τρί
του κόσμου μετά το θάνατο του
στρατάρχη Τίτο». Ό ταν άκουσα
αυτό ομολογώ άτι κατακεραυνώθη
κα. Κοίταξα τον Γικόνογλου και είπα
μέσο μου: Ε, αυτός είναι τρελλός.
Κοίταξα όμως και προς την πλευρά
του Παπονδρέου καθώς καθόταν
ανάμεσα στα μέλη του εκτελεστι
κού και είδα ότι ναρκισσευόταν με
την ιδέα να γίνει στρατάρχης.
«Μα τι κατάντια;» είπα μέσα μου.
Αντί ο Ανδρέας να σηκωθεί και να
του κάνει παρατήρηση δεν έβγαλε
μιλιά.
Μήπως ο βουλευτής αυτός όεν
είπε να γίνει ο κ. Παπονδρέου στρα
ταρχπς. αλλά απλώς να ηγηθεί του
Κινήματος του τρίτου κόσμου: .
Τι λέιε; Έκανε ιην πρόταση αία
μέλη ιρ ς κοινοβουλευτικής ομάδας
να τον ονακηρύξουν στρατάρχη.
Έιατ γίνονται οι στρατάρχες. Τέλος
πάντων είναι τόσα πολλά που δεν
έχουν τελειωμό. Θα τα ουμπεριλόβω όμως σε ένα βιβλίο μου με τον
τίτλο: «Η αθέατη πλευρά του
ΠΑΣΟΚ».

•

0 Σοβιετικός πρωθυπουργός
συμφώνησε, αναφέρουν έγκυρες
πληροφορίες ότι πράγματι κάτι τέ
τοιο θα αποτελέσει σημαντική
συνεισφορά σ ' αυτή την κατεύθυν
ση και πρόσθεσε ότι η Σοβιετική
κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαί
τερο ενδιαφέρον την ελληνική πολι
τική και τις προσπάθειες που κατα
βάλει η κυβέρνηση της Αθήνας για
την προώθηση της πολιτικής αυτής
ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες
ανέφεραν ότι ο Σοβιετικός πρω θυ
πουργός κ. Τιχόνωφ υπογράμμισε
στον Έλληνα πρωθυπουτργό. ότι η
Σοβιετική ηγεσία απορρίπτει την
θεωρία του «περιορισμένου τοπι
κού πυρηνικού πολέμου», σύμφωνο
με την οποία η αναμέτρηση μεταξύ
τωνόύο υπερδυνάμεων θα μπορού
σε να διεξαχθείκ εκ του ασφαλούς»
και ανώδυνα γι αυτές στον ευρω 
παϊκό χώρο.
Η άποψη του Σοβιετικού ηγέτη
είναι ότι η θεωρία αυτή καλλιεργεί
ται από τις ΗΠΑ και ότι ουσιαστικά
πρόκειται για μιό μεγάλη «μπλόφα»
του ιμπεριαλισμού.

Κ€ρδίζουμ€
από την Ε.Ο.Κ.
Δ Η Λ Ω ΣΕ ΙΣ ΤΟΥ κ. Σ Η Μ ΙΤ Η

Αντ/ποι ν*α την Ένωση

Αντ/ποι στην Ένω ση

έκθεση

Φεβρουάριο του 1982 - καθώς και
από κοινή απόφαση να ανατεθεί
ατα υπουργεία εξωτερικών και εθνι
κής οικονομίας των 6ύο χωρών
συγκεκριμένα, η προετοιμασία της
επίσκεψης αυτής για την υπογραφή
- και μιάς σειράς οικονομικών συμ
φωνιών.
Στη συνάντηση κορυφής των
δύο ηγετών που όιήρκεσε μισή
ώρα, παραβρέθηκαν από ελληνικής
πλευράς οι υφυπουργοί εξωτερικών
κ. Παπούλιας τύπου και πληροφο
ριών Δ. Μ αρούδας ο διπλωματικός
σύμβουλος του πρωθυπουργού Χρ
Μαχαιρίτσας και ο πρεσβευτής της
Ελλάδας στην Μόσχα κ. Α. Μετοξάς,

Οι εκλογές
του ΣΕΠΟΠ
στη Νάουσα

Έρβυνα τηζ
ΕΟΚ για τιζ
συνθήκ€ζ
ανταγωνισμόϋ
αν Λ^ι
^
Η Ελλάδα όπως και καθ£
της ΕΟΚ. έχει δικαίωμα να
πολιτική κοινωνικοποίηση'·
,φ1
κλάδου της οικονομίας. αρ·£| ^ ·
αντιστροτεύεται η κοινωνικύ'^^,,
μενη μονάδα, τις συνθήκες σνΤ
νισμού.
Τα παραπάνω ανέφερε
ο Επίτροπος της ΕΟΚ Υ,α θ(Υ^
(£|’°
ανταγωνισμού κ. Αντριεοε ^
την συνάντησή τους με τού*·
σιονράφους στο Γραφείο τΓ,5
στην Αθήνα
Ο κ. Άντριεσεν ανέφερ£ 0 ^«ιίί
σημως στην ευρωπαϊκή επ' ,ν"
6 ιν έχε, καταγγελθεί πεΡ1 ^
ποιχτβιοσεως των κ α ν ό ν ι”
γωνιάμού από την ελληνικό * ¡2
νηρη, πρόσθεσε όμως ότ*
'
Νοεμβρίου θα έλθουν ατη'/ ^
εμπειρογνώμονες της ικοιν*’
για να εξετάσουν αν erro*
των φαρμάκων και της ασ'^ χ ά ίί
κής ανοράς υπήρξε στη*
ηαραβίσση των κανόνων £
ρου ανταγωνισμού

Νομού Ημαθίας

πρω θυπουργός θα είναι μιά ουσια
στική - και όχι μόνο συμβολική προσφορά στις προσπάθειες γιο την
ενίσχυση της ειρήνης στο κόσμο.

τ

ΛΟΝΔΙΝΟ
0 πληθωρισμός στην Βρετανία
έπεσε στο 6.8% από το 7,3% που
ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο,
ανακοίνωσε το υπουργείο Απασχολήσεω ς
Ο ετήσιος αυτός αριθμός του
πληθωρισμού, που είναι ο χαμηλό
τερος από το 1972. αποτελεί επιτυ-

εφημερίδα του

Ετος ιδρύσεως 1Β65
Αρ. Φύλλου 2081
Μητρσπόλεως 72-Τηλ. 23.13'
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου δρχ. 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΜΦΟΗΙΕΣ
ΕΟΜΜΣ ΣΟΒ. ΕΝΟΣΗΣ

ψθεί. Όταν μετά το τέλος αυτής κΊ5^
, 0νευμα και δεν παρουλαβε ρ είχε συμβεί οπωοδή*&^ ¿ t e ' αμ'ό ανωμαλία.
γνώριζε όπ τον είχε
■ Ν χ τ-,ω ν uuvt
συνεταιρισμών
mac ón ο Φίλιππου είχε
' W « νέο νόμο που καθόριζε,
καρδιακή
προσβολή και~.
χοω
ρ ί ς&
^ , ^ « « Π<τηΡ°0ώπηση
ρ ο σ ώ π η σ η σε
σε όλα
όλα τα
τα
Σ
Γ ------'
„ι πτΰΐ
τύψεις
και τγια να μη εκτεθεί
στο’ ' ^SiihJ
ν
&|η____ ;
διοικητικά σ υ μ β ο ύλ ια
κλο των γνωστών και φίλων το»,
Χ λ ο μ ώ ν που θα πρέπει
φάσισε να ξεφορτωθεί το
οιχνοντάς το γυμνό σχεδόν, στο κρπέ f Χ ^ σ φ α λ ί α ε , τον σπαιτούΜ
Ψήφων.
της Βουλιαγμένης. Μετά τοι ππ τταών ^\ .
%ιμ "· Χθεσινές εκλογές τα
άγνωστος, φρόντισε να απαλλαγή
αχό τα οούχα του θύματος, στην
!? Jjj V a **ουν: Εγγεγραμμέ, 7 ΚυΡ° 322. Ακυρα 1.
χή του μάλιστα ξέχαοε ασφαλώς
1 ^ * ^ ^ Σ υ ν 6 υ α σ μ ό ς ΣΕΠΟΠ
στο αυτοκίνητο και την μια Μκ^{α.·Σ
επέοτρεψε στην Αθήνα, ή όπου
διαμένει χωρίς να προκαλέσει
θ|
ψίες. Δεν αποκλείεται όμως
ρ 0 (Γ Κ Ε υ η κ ή
άλλος νΤραβεατί» να τον έχει
|
ά 'ά λ ς ξ η
φθεί, ίσως νά πρόκειται πςρί
πελάτη των τύπων αυτών κ*1 ^
ΙΟ*θς Ιεραποστολική
να ανακαλυφτεί. Στην τεΜοτ»Φ ·
*° ΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ»
και όλοι οι «Τραβεστί» γτα
(, °iußploii ων£' δ'άλεξη στις
αυτοπροστασίας.
ν ν ι °0έτ„. ωρα 11 ^Μ- στο
«ΠΑΝΘΕΟΝ» μ€
____ _______ ______________ Ο
Το*
βΠΑΝΩ,:Γ·Μ
λ Ιτ r>¿ *αθηγητή Πΰν€ΐτιστηr \ '“VO Σάκκο.

Η Θάτσερ έριξε
τον πληθωρισμό και
αύξησε την ανεργία

Κάηκαν
5 σπίτια

ΤΡΠΗ
16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 16 ίΑΠΕΙ
Με την έναρξη του σηρ£ρινού
συμβουλίου υπουργών Γεωργίας π
Ελληνική αντιπροσωπεία είχε μια
πρώτη επιτυχία. Ο υπουργός Γεωρ
γίας κ. Κ. Σημίτης όήλωοε σχετικά
τα εξής:
«Ό πω ς είναι γνωστό, στον τελι
κό συμβιβασμό για τις τελικές τιμές
υγροτικών προϊόντων 19Β2-Θ3, τον
περασμένο Μαϊο, η Ελληνική αντι
προσωπεία είχε πετύχει την αύξηση
του ποσοστού της κοινοτικής συμ
μετοχής στα κονδύλια της εξισωπκής αποζημίωσης δηλαόή της εισ
οδηματικής ενίσχυσης που δίνεται
στους παραγωγούς 4 .0 0 0 κοινοτή
των της Ελλάδας ορεινών και προ
βληματικών περιοχών από 25% σε
50%. Μετά από επίμονες διαπραγ
ματεύσεις στο διάστημα που μεσο
λάβησε από τότε Π Ελληνική αντι
προσωπεία πέτυχε τελικά η παρα
πάνω απόφαση να ισχύσει αναδρο
μικά για όλο το έτος 1982. όπως,
βέβαιο και γιο τ0 «ττόμενα. Έτσι
παρά τις αντιδράσεις ορισμένων
αντιπροσωπειών η Ελληνική αντι
προσωπεία πέτυχε να μετέχει η
Κοινότητα αντί με 25% με 50% στις
συνολικές δαπάνες
Σε χρηματικούς όρους η ρύθμιση
αυτή σημαίνει ότι για τα έτη
1981-1982, 1983
1) Με το καθεστώς της 25% κοι
νοτικής συμμετοχής θο δαπανώνται
συνολικά 24 δισεκατομμύρια δρχ,
δηλαδή 8 δις δρχ κάθε χρόνο και
θα εισπράττουμε το 25%, δηλαδή 6
δις δρχ συνολικά.
2) Με την ρύθμιση που πέτυχε η
Ελληνική κυβέρνηση, θα δαπανηθούν και πάλι 24 δις δρχ και θα ειαπράξουμε τώρα από την Ε.Ο.Κ.:

Α) Για το 1981 με την συμφωνία
του 25% της προηγούμενης κυβέρ
νησης 2 δις δρχ.
ΒΙ Για τα έτη 1982-83 το 50%
των 16 δις δρχ δηλαδή 8 δις δρχ.
Επομένως με το 50% θα εισπράξουμε για την τριετία ποσόν 10 δις
δρχ. που σμγκρινόμενο με την ρύ
θμιση της προηγούμενης κυβέρνη
σης αποτελεί αύξηση ύψους 66,6%.
Μια επίσης σημαντική ειιιτυχια
της Ελληνικής αντιπροσωπείας είναι
το ελάχιστο όριο της χρήσιμης
γεωργικής έκτασης που θα λαμβάνετοι υπόψη στον υπολογισμό της
εξισωτικής αποζημίωσης μειώνεται
κατά 33%. Δηλαόή απο 30 σε 2 0
στρέμματα. Έτσι και άλλοι πιο
μικροί παραγωγοί θο επωφεληθούν
από την εξισωτική αποζημίωση.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική αντι
προσωπεία προσπάθησε να ισχύσει
αναδρομικά η ρύθμιση του 50% και
για το 1981. αλλά όεν έγινε όεκτό
γιατί το άλλα κράτη - μέλη και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκαλέστηκσν το γεγονός της ρύθμισης με το
25% από την προηγούμενη κυβέρ
νηση

Πέντε σπίτια κάηκαν την Κυρια
κή το πρωϊ στο Αρκοχώρι Ναούσης.
Για όύο ολόκληρες ώ ρες η
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναούσης
αγωνίστηκε να σβύσει τη φωτιά
που απειλούσε να επεκταθεί και να
κάψει μεγάλο μέρος του χωριού
Η φωτιά, που προκλήθηκς από
βραχυκύκλωμα του ηλεκτρικού ρεύ
ματος μεταδόθηκε γρήγορα στα
σπίτια που ήταν κολλημένα μεταξύ
τους και το μεγαλύτερο μέρος τους
οποτελείτο από ξύλο
Τα πέντε σπίτια, που κατοικούντο

ακάμα και τα οποία κάηκαν ολι .
ρώς ανήκαν στους: Δήμ. Παπαί·
πουλο.
Ελένη
Παπαδοπούλομ
Αγγελο Βαδόλα, Αντ. Γρηγορόπου
λο. Αλεξάνδρα Δάΐου.
Επίσης λίγες ζημιές έπαθε κα
το σπίτι του Βασ. Δάιαυ.
Οι ζημιές υπολογίζονται αε 1
εκατομ δραχμές και η περιούσιο
που διασώθηκε φθάνει τα 2 εκα
τομμύρια.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς
πήραν μέπος 3 οχήματα της πυρο
σβεστικής και δέκα πυροσβέστες.

Οι εκδηλώσβ/ς
για το
Πολυτεχνβίο
ΑΘΗΝΑ 15 (ΑΠΕ)
Αρχισαν χθές οι τριήμερς εορ
ταστικές εκδηλώσεις γιο την 9η
επέτειο της εξεγέρσεως των νέων
στο Πολυτεχνείο και θα κορυφωθούν με τη μεγάλη πορεία που
οργανώνει την Τετάρτη η ΕΦΕΕ.
Από νωρίς το πρωϊ. επιτροπές
μαθητών από διάφορα γυμνάσια
της πρωτεύουσας αλλά και από άλ
λες περιοχές της χώρας κατέθεσαν
εκατοντάδες στεφάνια στο προαύ
λιο της σχολής και γύρω από την
πόρτα του Πολυτεχνείου την οποία
έρριξε το τάνκ.
Σήμερα το μεσημέρι όπως έγινε
γνωστό ο πρωθυπουργός κ. Α.
Παπανδρεου θα μεταβεί στο χώρο
του Πολυττεχνείου και θα καταθέ
σει στέφανο λίγο νωρίτερα αναμέ
νεται να καταθέσουν στεφάνια το
προεδρείο της Βουλής αντιπροσω
πεία βουλευτών της Νέας Δημοκρα
τίας. ο γενικός νρομματέας του ΚΚΕ
κ. X. φλωράκης ο γενικός γραμμα
τέας του ΚΚΕ εσ. κ. Μπάνιας. ο
πρώην πρω θυπουργός κ. Π. Κανελλόπουλος και άλλοι επίσημοι.
Στο πλαίσια των εκδηλώσεων
λειτουργεί από χθ ές σε κτίριο της
οδού Στουρνάρα έκθεσε φτωογραφικού υλικού που οργανώνει η ένω 
ση μητέρων Ελλάόος σχετικά με τα
γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου
1973.
Επίσης σε αίθουσες της ανωτάτης σχολής καλών τεχνών λειτουρ
γεί ήδη έκθεση αντιστασιακού τύ 
που. Τέλος από σήμερα το πρωί στο
κτίριο της σχολής χημικών μηχανι
κών θα γίνονται προβολές ταινιών
με περιεχόμενο τα γεγονότα που
συνέθεσαν την ιστορική εξέγερση
των νέων στο Πολυτεχνείο.
Εξ άλλου η ΟΛΜΕ με ανακοί-

νωσή της καλεί τθϋ< μοθητες και
καθηγητές να οργανώσουν την εορ
τή για την επέτειο του Πολυτε
χνείου στα σχολεία ώστε νο οιιοδο·
θεί το πραγματικό νήμα της εξεγρσης. φροντίζοντας παράλληλα γιο
την εύρρυθμη λειτουργίο τους π ς
Συνεχεία στην 4η

Νυκτερινό
τιμολόγιο
της Δ Ε Η
Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Σ Ε Σ Χ Ο Λ ΙΟ
Σύντομα θα διαθέτει η ΔΕΗ χρο
νοδιακόπτες νυκτερινού τιμολογίου
στη Βέροια.
Αυτό προκύπτει οπό απάντηση
που έστειλε στην εφημερίδα μος η
ΔΕΗ, έπειτο από σχετικό σχόλιο.
Γράφει.
«Κύριε Διευθυντή.
Σχετικά με το σχόλιο του
«ΛΑΟΥ» της 1 5 .1 0 8 2 για έλλειψη
χρονοδιακοπτών νυκτερινού τιμο
λογίου στη Βέροια, σας γνωστο
ποιούμε τα εξής:
Πράγματι παρουσιάστηκε ελλει4ΐη χρονοδιακοπτών αλλαγής τιμο
λογίου που προήλθε όμως από αντι
κειμενικές δυσχέρειες κατά το στό
μιο της προμήθειας τους οπό οίκο
του εξωτερικού.
Ήδη, σας πληροφορούμε όπ, μέ
χρι 15.11.82 περιμένουμε την πρώ 
τη παραλαβή και ελπίζουμε στο όίμηνο ΙΝοέμβριΟς - Δεκέμβριος) να
ικανοποιήσουμε το δίκαιο αίτημα
των ενδιαφερομένων».

Το Άγιον
Όρος
ΘΕΜ Α Ο Μ ΙΛΙΑΣ
Διάλεξη με θέμα ΤΟ « Αγιον
Ορος» θα δοθεί σήμερο Τρίτη 16
Νοεμβρίου στο Πνευμοτικό Κέντρο
της Μητροπόλεως Βέροιας κοι
Ναούοης (Βενιζέλου 29) στις 8 το
βράδυ
Ομιλητής θα είναι ο Αντισυνταγματάρχης πεζικού κ. Αναστάσιος
Γιαννακόπουλος

Επιδότηση γ€ννημένων
μοσχαριών περιόδου 8 2 -8 3
Γνωρίζουμ£ οτους ιιγελαόοτρόφους ότι δικαιούνται οικονομική ενί
σχυση 2130 δρχ· νια κάθε μοσχάρι
που γεννιέται και διατηρείται επί
εξάμηνο, από 20 5-82
μέχρι
4-4-83
Κάθε μοσχάρι που γεννιέται
πρέπει να δηλώνεται στον γεωπόνο
Γ Ανυπτύξεως της πειροχής (για την
περιοχή Αλεξανδρείας στον κ Στυλιανίδη κοι ΓΓ>ν n€f"°XÓ Βεροιος
οτον κ. ΓαβΡ'ηλίδη) το αργότερο σε
ένα μήνα από την γέννησή του
Τα όικαιολογητικό που χρειά
ζονται (αίτηση και υπεύθυνη δήλω
ση τοι; Ν 105) υπάρχουν ατο νρο
φειο Γεωρν'κπς Αναπτυξεως Βέ
ρ οιά ς- Ναουσαζ - Αλεξάνδρειάς και
ΜΆίκης
Για τα μοοχορΌ ιιαυ γεννήθη
«ον año 20-5-82 *-θι μέχρι
3 0 - 10 -8 2 η προθεσμία υποβολής
των όικαιάλογητικών λήγει στις
5 12-82. *
Επειδή η πληρωμή της επιόοτήαεω ς θα γίνεται ανό μήνα, οι αιτή-

ΣΤΟ ΑΡΚΟΧΩΡΙ

αεις που θα υποβάλουν οι ενδιαφε
ρόμενοι για το μοσχάρια που γεννή
θηκαν τους μήνες Μάιο. Ιούνιο. Ιού
λιο, Αύνουστο. Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο θα είναι για κάθε μήνα
ξεχωριστά
Λεπτομέρειες για τον τρόπο
συμπληρώσεων των δικαιολογηηκών έστειλε η υπηρεσία μος ατα
κατά τόπους Γραφεία Γεωρνικής
Αναπτύξεων όπου μπορείτε να
απευθύνεστε νια πρόσθετες πληρο
φορίες
Σας διευκρινίζουμε όπ η επιδό
τηση ακτή είναι ανεξάρτητη από την
επιδότηση που δικαιούνται 01 αγε
λαδοτράφοι που δεν παραδίδουν
γάλα και διατηρούν αγελάδες
βπσκή·;
Σε περκπτωση που πουληθεί τι>
μόσχου· πρ.ν νΐνει 6 μηνώΚ την επι·
δόιησίι την δικαιούται ο αγοραστής
ατο χέρια του οποίου το μοσχάρι
συμπληρώνει τους 6 μήνες της
ζωής του
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

#
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όαφολείοο
ί πόρτο ns 18908305
Mi τΙς Εξη Ατσάλινες μπάρες του καρφώ
νει κυριολεκτικά τήν πόρτα ατό πλαίσιό
της καί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σέ δλες τΙς πόρτες χωρίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
Είσάγεται άπό τό έςωτερικό καί είναι κα
τοχυρωμένο μέ διεθνή πατέντα.
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ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ
Αλμυρές... γέννες

1 2 Î4 5 t 7

a
9

(οντίστρ.) - Αρχικά εταιρειών.
Αυτά όεν μπορούν... σκλαβωμέ
να
Δεν είναι ο εβδομηντάρης με
άρθρο
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Το μένεθος τους είναι παλυ
μικρό ιθηλ.1
2. Ετσι χορα«τηρίζίτοι η νυναίκα
που έχει πιε πολύ
3. Ε·ναι και οι πσνοεδες — Αυτό'
μυρίζουν, αλλά εδώ αντίστροφα.
4 Και μιο νότο αντίστροφη
Αρθρο σε μιο πτώση - 81
5 Προηγείται οπό τον αρραβώνα
- Σύμφωνα Ομοια
6 Αυτές οι γυναίκες χρειάζονται...
όίοιτα (κοθ.Ι.
7. Μέσα της το έχε· η... μίζα Ποιητική
έκφραση
ζώου

1 Κι αυτή ανήκει στην Χωροφυλα
κή Ιγεν.Ι.
2 Μιό γαλλική πόλη στα., ελληνι
κά.
3. Ετσι λέγουν τον σχεδιαστή της
διώρυγας του Παναμά (αντίστρ.Ι
Σπιτικό ζώο... Οφωνο - Συνε
χόμενα στη., δόξο
4 Εργο που προϋποθέτει μουσική
(καθ.Ι.
5. Χωρίζονται οπό το X και το Ψ
Αυτή μετριέτοι στην ηλεκτρολο
γία Ιαντίστρ.).
6. Ενα καθαρευουσιάνικα λουρί Κι αυτή είναι... ανθρώπινη
ουσία.
7. Το επώνυμο μιας διάσημης ηθο
ποιού
Πίνετοι αλλά εδώ.,
μισό - Μετράει ξένες εκτάσεις.
8. Αλλιώς τα όνειρα.
9 Είναι και τα δοκτυλικά αποτυπώ
ματα Ικαθ ),

Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡίΖΟΝΤΙΑ: 1 ΑΝΤΡΟΠΠΦ 2 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ 3. ΓΡΕΖΑ 4. ΕΚ - ΙΝΟΝΟΥ
5 ΛΟΚ - ιΜΕΓΓΡΗΤΑ 6 ΙΘΟΜΗ 7. ΚΕΝΟΣ - ΝΑ 8. ΗΤΟΝ
- PAIT 9 ΩΣη Ε
ΜΠΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 ΝΑΡΚΟΘΕΤΩ 3 ΤΡΕ - ΚΩΝΟΣ 4 ΡΥΖΙ
-Μ ΟΝΗ 5. 0 ΦΑΝΤΗΣ 6. ΠΑ ΟΡ 7. ΩΛΕΝΗ - ΝΑΜ 8
ΦΛ
ΟΤΣΑΙΠ 9 ΑΛΥΑΠ - ΤΑ.

Οσο κι ον υποφέρουν Οι σημε
ρινές επίτοκες δεν είναι τίποτα
μπροστά σε εκείνο που τραβούσαν
τον παλιό καιρό μέχρι να φέρουν
στον κόσμο το ποιδΤ το υ ς Πριν πολ
λά χρόνια λινοί γιατροί είχαν την
ειδικότητα του μαιευτήρα. Τις επίτο
κες τις ξεγεννούσαν αι πρακτικές
μαμές κάτι αξιοθρήνητες γριές
σω στές μέγαιρες και όταν παρου
σιαζότανε καμιά δύσκολη γέννα
εκαλείτο ο κουρέας να κάνει επέμ
βαση με το κοφτερό τομ ξυράφι. Και
μιό μικρή λεπτομέρεια πολύ βασανι
στική νια το νεογέννητο της εποχής
εκείνης. Σε μερικά χωριά μόλις, γεν
νιόταν το μωρό το πλένανε καλά μέ
σα σε μιά σκάφη και μετά το. αλατί
ζανε για ν' απολυμανθϊΗ
Ειδικά ιστιοφόρα
για τη Ινδονησία
Τα ιστιοφόρα που δοκιμάσθη
καν από ερευνητές του Πανεπιστη
μίου του Αμβούργου και του πειρα
ματικού ινστιτούτου ναυπηγικής της
πόλεως, θα μπορούν νο φέρουν με
χρι 2 2 0 0 τόννους Τα ιστιοφόρο
προορίζονται για την Ινδονησία. Οι
σχετικές δοκιμές, που έγιναν σε πει
ραματικό κανάλι κοθόρισαν στην
πράξη και τη μορφή των ιστίων, που
αφ ενός μεν θα είναι οικονομικά,
οφ' ετέρου δε προσαρμοσμένα στις
συνθήκες των θαλασσών της Ινδο
νησίας. Ας σημειωθεί ότι για τα εν
λόγω ιστιοφόρα έχουν ενδιαφερθει
επίσης οι Φιλιππίνες, η Σρί Λόκνα
και η Ινδία
Ας προσέξουμε
τους κοντούς
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Γνωστοποιείται, σύμφωνα· με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι:
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ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ

Β ΕΡΟ ΙΑΣ

η m
tu m

113
13-74*

Α.Ε.Η 9 * 4 * 0
O LE.

12-111
U.444

»*l***Yl ir» ΓεηΜ
Τ ρ ρ ι·

ΝΑΟΥΓΗΙ

Ο ΤΖΙΩΤΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του
Χρήστου και της Ελένης το γένος
Γκίλινα που γεννήθηκε στη Φυτειά
Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια
επαγγέλματος Παρκετοηοιός και η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΑΚΟΥ του Χρή
στου και της Βασιλικής το γένος
Καρανικόλα που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικιακά πρόκειται να παντρευτούν
και ο γόμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ
λου (Μητοοπόλεως) Βέροιας
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Από τις εφημερίδες: 0 Σύλλο
γος Ανθρώπων Μικρού Αναστήμα
τος» πρόκειται να συνέλθει προσ
εχώς στη Νέα Υόρκη σε σύσκεψη,
προς αντιμετώπιση των προβλημά
των των μελών τομ*. Μεταξύ των
προβλημάτων περιλαμβάνεται και
το θέμα της αμοιβής εργασίας.
«Πολλοί εργοδότες είπε ο πρόε
δρος. δεν μας τοποθετούν στην
κατάλληλη εργασία και επί πλέον
κανονίζουν την αμοιβή ανάλογο με
το ύψος μας».
Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες
καλά θα κάνουν να αφήσουν την...
υψηλή διπλωματία και όχι μόνον να
πληρώνουν καλά τους κοντούς
αλλά και να τους δώσουν ηγετικές
θέσεις αν θέλουν να κατακτήσουν
όλες τις αγορές. Γιατί η ιστορία μας
διδάσκει ότι οι μικρόσωμοι έχουν
συνήθως καταπληκτικό δαιμόνιο.
Απόδειξη τοείς μεγάλοι όλων των

Στείλτε
γιουνισευχές
μέ κάρτες
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εποχών: Αλέξανδρος Φρειδερίκος
και Ναπολέων ι
Η επαγγελματική κατάρτιση
των εργαζομένων αυξάνει
Οι απαιτήσεις για επαγγελματι
κή κατάρτιση στην εργασία αυξά
νονται συνεχώς. Από μιά έρευνα
εξάγεται ότι η απασχόληση στα
τελευταία είκοοι χρόνια μετατοπί
στηκε σαφώς από τα κατώτερα στα
ανώτερα επίπεδο επαγγελματικής
κσταρτίσεως. Στις αρχές της δεκαε
τηρίδας του 1960 εργαζόταν γύρω
στα 62% όλων των απασχολούμε
νων αε εργασίες που δεν απαιτού
σαν καμιά ή μόνο πρακτική επαννελματική κατάρτιοη. Το 1980 το
ποσοστό αυτό μειώθηκε στα 47%
Πιό πολύ όμως μειώθηκε ο αρίθμός
των θέσεω ν που δεν προϋποθέ
τουν καμιά ειδίκευση. Το ποσοστό
τους έπεσε μεταξύ 1961 και 1980
οπό 32 7 στο 21.5% Αυτό σημαίνει
απώλεια τριών εκατομ. εργατικών
θέσεω ν στην ομάδα αυτή των
εργαζομένων χωρίς επαγγελματική
κατάρτιση.
Στη μείωση από τη μιά μεριά
αντιστοιχεί από την άλλη μεριά μιό
αύξηση στα επαγγέλματα αυτό που
προϋποθέτουν μιά επαγγελματική
εκπαίδευση, μιά πρόσθετη ειδίκευ
ση, μιό μεγαλύτερη σχολική φοίτη
ση ή πανεπιστημιακές σπουδές. Η
ισχυρή τάση όμως της ανώτερος
εξειδικεύσεως που επικρατούσε
στη δεκοετηρίδσ του 1960. έχει
μειωθεί οπό το 1970 αισθητό,
Η Βρετανία ετοιμάζεται
να φιλοξενήσει
περισσότερα συνέδρια
Τα κέντρο διασκέψεων και
συνεδρίων αυξήθηκαν πολύ το
τελευταίο χρόνια στην Αννλία με το
άνοιγμα 18 τέτοιων μεγάλων κτι
ρίων. Εξ άλλου, άλλο 13 βρίσκονται
είτε υπό ανέγερση είτε υπό σχεδία
σμά και από αυτό τα πέντε θα έχουν
χωρητικότητα 2000 ή και περισσό
τερων θέσεω ν. Τα στοιχείο αυτό
αποκαλύπτονται σε έκθεση του
Βρετανικού Οργανισμού Τουρι
σμού, στην οποία επίσης ανοφέρετοι άτι πολλά από ουτό τα κέντρο εί
χαν την οικονομική υποστήριξη των
τοπικών αρχών των περιοχών όπου
ιδρύθηκαν, ενώ άλλο δημιουρνήθη··
καν με ιδιωτική πρωτοβουλία για
εμπορικούς σκοπούς
Ενο από τα σημαντικότερα κέν
τρα βρίσκεται στην κεντρική Αγγλία
και αποτελεί μέρος ενός προγράμ
ματος αξίας 20 εκατομ. λιρών Είναι
εφοδιασμένο με δορυφορικό σύ
στημο επικοινωνιών για διεθνή
σύνδεση κατά τη διάρκεια των
συνεδρίων Αλλο ένα σημαντικό
ουγκρότημο. άτην ανατολική ακτή
της Βρετανίας, του οποίου η ανακαί
νιση κόστισε 3 εκατομμύρια λίρες,
προσελκύει το. διεθνές ενδιαφέρον.
0 οργανισμός τουρισμού ανακοίνω
σε ότι τα νέα κέντρα που βρίσκονται
υπό ανέγερση ή που έχουν προγρομμστισθεί να λειτουργήσουν
σύντομα θα αυξήσουν την ικανότη
τα θέσεω ν στις αίθουσες αμνέ
δρίων στη Βρετανία κατά 19.500.
Μεταξύ των νέων κέντρων, είναι το
κντρο Μπάρμπικπν του Λονδίνου με
χωρητικόιητα
μεγαλύτερη
των
2 0 0 0 θέσεω ν και ένα άλλο στο Χάρονκαιητ στη Βόρεια Αγγλία, που
κόστισε περίπου 3 0 εκατομμύρια
λίρες και άρχισε νο λειτουργεί φέ·
τος
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ΛΑΘΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
' Ενας κύριος χτυπάει νευρικά το
τζάμι ενός τηλεφωνικού θαλάμου,
Ένας άλλος τον πλησιάζει:
- Μα γιατί δεν οφήνετε νο μιλήσει
ήσυχα η γριούλα που τηλεφωνεί;
- Η γριούλα! κραυγάζει ο άλλος.
Αυτή η γριούλα όταν μπήκε δεν
ήταν ούτε είκοσι ετών!
4 4 4
Στο γήπεδο του γκολφ, ένας
παίκτης λέει έττο συνάδελφό του:
- Η πεθερό μου είναι εκεί κάτω,
σε καμιά διακοσιαριά μέτρα. Πόεπει
οπωσδήποτε νο κάνω ένα καλό χτύ
πημα.
Μα αυτό είναι τρέλλα, απαντά ο
άλλος. Από τόση απόστοση. σίγου
ρα θα αστοχήσεις!

Κάποτε όταν μιό κοπέλα ντρε
πόταν. κοκκίνιζε. Σήμερα, όταν μιά
κοπέλα κοκκινίζει ντρέπετοι.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΤΑΞΙ

Ραδιοταζι
62.355 67.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βενιζέλου

Εβνικη Τράπεζα
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου

21.434
24.141 24.341
23.131
26.726
26.920
2J.880

ΝΑΟΥΣΗΣ

Σισμονίδης Θεόδωρος
Πιερίων 178 Τηλ. 28052
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Οι παραδοξολογίες των κυνη
γών δεν έχουν όρια. Ένας συμπολί
της κυνηγός που διακρίνεται για την
σκοπευτική του δεινότητα και που
έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους
λαγούς εκμυστηρευότανε προ ημε
ρών σε φιλική συντροφιά τις κυνη
γετικέςτου επιτυχίες. Έλεγε λοιπόν
ο Βεροιώτης Νεμρώδ ότι σε κάθε
του εξόρμηση συναντά πολλούς
λαγούς πλπν όμως σε καμιά περί
πτωση δεν πυροβολεί αν ο λαγός
είναι... φίλος του'
Τα λεγαόμενά του προκάλεσαν,
αίσθηση στην συντροφιά η οποίο
και τον ρώτησε:
Και πώς καταλαβαίνεις ότι ο
λαγός είναι ιφλος σου:
- Από την πρώτη κίνηση που θα
κάνει απάντησε εκείνος.
- Για εξηγήσου.
Και ο κυνηγός εξήνησε:
- Αν ο λαγός σηκώσει το αριστερό
του αυτί τον πυροβολώ και τον σκο
τώνω. Αν όμως απλώσει το όεξί του
πόδι τον αφήνω ελεύθερο γιατί
πιστεύω πως είναι φίλοςΜ!

Βέρμιου

1
V '

είναι δ ικα ίω μ α
κάθε τταιδιού

Ενας δειλός νέος συνόδευε μιά
κοπέλα σε κυριακάτικη εκδρομή. Σε
μιά στιγμή βλέπουν σε ένα χωράφι
κάποιον ταύρο νο τρίβει το μουσού
δι μιας αγελάδας
- Πώς θα ήθελα να κάνω το ίδιο
ψιθυρίζει αναστενάζοντας ο νέος.
Εγώ όεν έχω αντίρρηση απαν
τάει π κοπέλα. Φτάνει να θέλει η
αγελάδα'
* * *

Πλατ. Καραταοιου
22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
FvavTi ΚΤΕΑ
24.080
Μωροί τη
23.350

Για να θυμάστε τις
ομορψώτερες στιγμές
της ζωής σας

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κ ατό γλο υ Κ ω ν νσ ς

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννησαν:
Η Φανή σ υ ζ ΣτερΥ Ηλιου ενέννησε αγόρι και το ονόμασε Στέφανο
Η Χρυσούλα συζ. Γεωργ. Γιαννού κορίτσι Συρμστένια
- Η Αθήνα συζ. Νικολ. Κελέσίδη.
κορίτσι Δημητρα
Η Παρθένο συζ Κων. Υελικιώτη,
αγόρι Περικλής
- Η Όλγα συζ Νικολ. Βαλσάμη.
κορίτσι Βασιλική
- Η Αρτεμησία συζ. Μιχ. Κσλα'πζίδη, κορίτσι Ζωή
- Η Ευαγγελία συζ. Ηλία Γκανό.
αγόρι Αναστάσιος
Η Ελισσάβετ συζ. Αστερίου Μπατσίλα. κορίτσι Μαρία
- Η Θεοδώρα σ υζ Αποστ Σπανού,
κορίτσι Πηνελόπη
- Η Σοφία συζ Ιωάν Ουζουνίδου.
αγόρι Γεώργιος
- Η Ειρήνη συζ. Νικ. Γιαλαμά. αγόρι
Γρηγόριος
- Η Ασημίνα συζ. Γεώογ Λιλιοπούλαυ. κορίτσι Εμμανουέλα
Η Παρασκευή συζ. Χρ. Σβύρου.
αγόρι Νικόλαος
- Η Ανθουλα σ υζ Κ. Τσσγιοπούλου, αγόρι Παναγιώτης
- Η Θεοδώρα σ υ ζ Κυρ. Βασιλειαδου. κορίτσι Δέσποινα
- Η Ελένη συζ. Νικ. Μουμτζίδη.
αγόρι Γεώργιος

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΝ ΒΑΠΠΣΕΩΝ

Μ Π ΥΡΑ ΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

- Η Ελένη συζ Μιχ Ελευθ*.κορίτσι Αναστασία
„
Η Κωνστοντία συζ Γί’1'*'
Φονλου. κορίτσι φωτεινή
Η Ιφινένεια συζ Ευστ ύοΐ"
όη, αγόρι Γεώργιος
- Η Ιφιγένεια συζ. Γεωρν
πούρη. κορίτσι Πηνελόπή
If'
Η Παναγιώτα συζ ΔηΡ
τσιου αγόρι Γεώργιος
J
- Η Γιάννω συζ. Δημ· Πέτρο*
τσι Ουρανία
L
- Η Ζωή συζ Χαράλ. Μ"*
αγόρι Στέφανος
Η Ευθσλίσ συζ. Κων·
κορίτσι Αννα
- Η Μαρία συζ Ιωάν Κ
αγόρι Γεώργιος

ΓΑΜΟΙ
Π αντρεύτηκαν
- Ο Γεώργιος Τσιαβός
λείου και η Στέλλα Τζιονν0*1
Αντωνίου
- 0 Αντώνιος ΚαμτσίκΠ4τί%
και η Κυριακή Κυριακίδον*
/νου
Λι
- Ο Κωνσταντίνος ΓελΟί®·
Γεωργίου και η Ελένη όο*
του Στεφάνου
- Ο Γεώργιος Μαυρόπο**|
Ηλία και η Αναστασία
του Ιωάννου
ΘΑΝΑΤΟΙ
Π έθαναν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το 722 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχει
ρο διαγωνισμό δΓ ενσφραγίστων
προσφορών και 6Γ έκπτώσεως επί
της εκατό επί των τιμών εγκεκριμέ
νου προϋπολογισμού γιο την προσ
θήκη ορόφου σε ισόγειο τριπλοκατοικία στα ΚΑΟΑ'ΒΤΣ στη ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
0 διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την 18ην Νοεμβρίου 1982 ημέρα
Πέμπτη και ωρα 10.00 - 11.00 στα
γραφεία του Τάγματος στο Στρατό
πεδο (Τ/ΧΗ ΠΕΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Εγγύηση συμμετοχής στο δια
γωνισμό 50.000 δραχμές Δεκτοί
στο διαγωνισμό εργολήπτες Δ.Ε. Α'
τήξεως για οικοδομικά έργα.
Μελέτη και πληροφορίες καθ
εκόστην εργάσιμον ημέραν και από
0Θ.00 έω ς 13.00 από το 4ο γρα
φείο
της
μονάόος
τηλ
03 3 3 -2 3 5 1 6 .
Τα έξοδα όημοσιεύσεως της
παρούσης Βαρύνουν τον τελευταίον
μειοδότην.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ 7 2 2 ΤΜ Χ

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τοπικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΛΤΣΙΚΛ
Αι.ευ#υνττ>£
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
*■ ΐΜ>Φ ΐ κ ·υ*»1ΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιοουλή 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλειας 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ιδιωτών
Σωματείων
Συλλογών Γ.Π.Σ.

δρχ. 1500

Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών

δρχ. 2000
δρχ. 3000

δρχ. 4000
Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
οχι δεν επιστρεοοντιη.

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Πούλιος ΑΟαν
Τηλ- 2 2 5 8 0

W M ΚΟΙΜΛ'ΙΚΑ

-

Η Φ ιλ α ό α ρλ ή

Μ σ Ρ '« ^

Νικολάου
- 0 Λόλας Δημήτριος το*
- Η Λέτσου Χρυσούλα
νου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SHEF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ*

Για «άτι π ρ ω τό τ υ π ο ^
μας. Α ναλαμ βάνω καί
δεξίω σ η ή άλλη 6θΡ'
εκ δή λω σ η .
Παρα1
εν τυ π ω σ ια κ ό μ π ουφ έ ·'
κρύο. Για π λ η ρ ο φ ο ρ ία ^
φ ω ν είσ τ ε στο

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΐΗ^
ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΤΙΚ Ά
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Από τον ΕΛΤΑ ανακΟ* .
ότι από το Κεντρικό
Λ
Γραφείο (Απελλού 1 Αθήν0^,*
το Κεντρικό ΤαχυόροΜ4^-*
θα χρησιμοποιηθούν στΚ*.}
βρίου κατά τις ώρες 0 8 1 ^
ειδικές αναμνηστικές σΦΡ°'ν(
την ευκαιρία των εκδηλω®^
την επέτειο της ανστίναξΠΜ
φυρας του «Γοργοπότού011^
Οσοι ενδιαφέροντσι
(
αποτυπώματα των ανωΤ^ μ
γιδών μπορούν νσ *οταΰ
να στείλουν έγκαιρα τα α>4\
του ς με πληρωμένα τ<$
στα παραπάνω Γρσφί'α
φθάσουν μέχρι την 4Ρ ,,
χρησιμοποίησης τω ν ο9Ρ
Ελάχιστο τέλος για τη ΑΠ'
αποτυπώματος σφρογίδ0^
για τους φακέλους 12 δΡ
για το λοιπά αντικείμενο
Σημειώνουμε, ότι οι ι # ’ 1
αυτές θα διαφέρουν
το Γραφείο χρησιμοποίΠ0 >

ΤΟ ΝΕΟ
ZASTAVA
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MAÍ

I Ήητ 'V»« στην mXaxita της o n : lè jw της ρ ψ χ κ ν ίκ ι
το κβταστημα h tiw* ανακκτό «r«o τις 16 to tp a i ο η Ν ο τ η ς :

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

VIDEO CLUB
θωμάς A. Βύζας
Βίνιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Λ Ο ΓΙΣ Τ ΙΚ Α
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ - ΤΕΛΕΞ - ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
Η1ΛΙΚΛ Τ Μ Η Μ Α Τ Α

Σ Γ Ο Η .Σ.Ο .Ε.

Μ Μ Χ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 31 Τ Η Τ 6 2 7 7 ^ Π [ ρ θ Ϊ Α Β ( Π Α Ν Ϊ Γ ΰ τ ( Η Ό » Ϊ Ό Ν τ Τ Σ Τ Η ^

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΖ
ΑΦΟΙ ΔΟΥΛΓΈΡΟΓΛΟΥ
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΠΕΛΛΗΣ
ΤΗ*. 0331-2256*

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΐν^ητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Τρι'ιη 16 Νοεμβρίου 1982

Ι Γ Λ ι ΑΛ J„

•ΛΑΟΙ·

γΗ

ΝΑΟΥΣΑ ΜΕ 1 -0
ΕΧΑΣΕ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
^

V

V V h. V > ^ J.

Παρά την ωραία ΕΐιΦάνιση

Η ΒΕΡΟΙΑ ΝΙΚΗΣΕ 3 -0
ΤΗ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

_
κυριοκπιικο παιγνίδι της
.
πΙ>υς την Νίκη Βόλου
(3-0) απέδειξε ιιιριτρπνα nuit, η
Πϋήόα *Χ*· ιιτις τήξεις της πολύ
*αλουλ παίκτες. ικανούς vu «Πότη
"“υν» οιΐυιονδήποιι αντίπαλο πλην
IU ηθικό τους λόγω υοφαλως
,Wv ’»λευταίων δυόμενων ιιποτι
lÓUllHUV IÍVC1I πολύ Πεσμένα IVlil
π(ΐ|Χιλλ,,λ(ι εινιιι φορτω μινοι μι
ηνχας

7"° τελευτπίο φόνηκι ο ι όλη
ΙΟυ την μιγαλοπρίΐΐιιο οτον προ
Xtiio'™ αγώνα κοτο τον οποίο auo
,ϋ “όοιέλεσμα ήταν ισοπαλο (0 01
?' πα'κτίλ 1ης ΒΕΡΟΙΑΣ ουνπγωνι
βντο" ϋ ίνος τον άλλο ο ι λπΟη.
Μόλις ομως πιτυχόν το πρώτο
Ά τέρμα, καινοί οι φοβισμινοι
Β*''0°Γ,μ^ί ^ϋί,'Ομ*ν01 παικΤί^· Ρίτο
Πθηκαγ οε ποόοοφοιρικά μιγο
ΠΡιο, ενω ¿ ταν ζίυ ν ρρωοαν το
‘Ρμοτΰ τους και σιγούριψαν πλέον
ν|λη τους, τότι πιά ό ιν πιανόταν
- " · » · . πιτούσον στην κυριολι
^ Μέσα στο γήπεδο και υποχρέωι ,ύυί Βολιώτες να εύχονται την
γΐ του αγώνα για να λυτρωθούν
τ0ν τρομακτική πίεση και οπο
/!ν °νημενόμενη συντριβή. Δυστυ
' Γ° τελευταίο όεν κατορθώθηκε
Πθυ Π συνέχεια του παιγνιόιου
°ε ένα μόνο ακόμη τέρμα για
% ΒΕΡΟΙΑ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
,
παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ ανολοτ_’ Μενοι την βαθμολογική σημασία
π°υ αγώνα και μη έχοντας άλλα
ΕΡιθιύρια απώλειας βαθμών, σε
Υουοσμό με την επιθυμία τους να
Ρπυοιόσυυν κάτι καλό στους
π ΠΤιΚούς και έχοντας υψηλούς
Χομς ο, φίλαθλοί τους, μπαίνουν
^ “Φασιστικό στον αγώνα και στο
^ Ι^λις λετττό δημιουρνούν με τον
η.0υο°ύΡΠ μιά πολύ καλή ευκαιρία.
,, °ύως α αρχηγός των Βολιωβ; ο Τ^ νκ°ς τομς χαλά τα σχέδια,
ύε υπερένταση αποκρούει
"00 τ0υ Βεροιώτη κυνηγού.
κ . ύεγόλη ευκαιρία δόθηκε στον
^'Μιλη (18"), όταν ύστερα από κόρτ0ύ Ακριβόπουλου και πισινή
4θο λ'^ ΤΟυ Μουσούρη έπιασε από
ίπ *^τ*5α δυνατό σουτ και έστειλε
ν ύπάλλα αράουτϋ
. ^ ώρα περνά και ο χρόνος όουfl για τους Βολιώτες, που με ενι* μίνΠ την αμυντική τους διάταξη

ΠΛΑΤΥ
ΑΟ ΣΟΦΑΔΕΣ

0
1

Π^ Τ> (ΙΔ ΑΝΤ/ΣΗ)
^ “Υα δυνατό παιχνίδι έγινε στο
Πτύ μεταξύ των ομάδων ΑγροτιΑστέρα - ΑΟ Σοφάδες που βρήτ°υς φιλοξενούμενους να παίρτηγ ν;κη με , _ο.
Οι νικητές δεν είχαν καλή απόδο' Ολλά παίζοντας με αυτοθυσία
™°υ το 1 -0.
Αστέρας ήταν μέτριος στο διάγ /"10 το περισσότερο, είχε την
^ Ποχή έχα σ ί ευκαιρίες με τον
Μένοντας όμως στο 0-1.
τ 0 Μοναδικό τέρμα που χάρισε
ν ν,*ή στον ΑΟ Σοφάδες πέτυχε ο
^ ό π ο υ λ ο ς στο 55'.
ξ διαιτησία των κ.κ, Χαραλαμπίι " ^Ροδακίδη - Μπόλλα (Θεσσα°ν""Κ άριστη).
^^ΑΑΤΥ: Ασεκίδης Κιοσέογλου.
/^ ίκ ιδ η ς . Σαμαράς. Καλιφούλης
Ι^ !ν,δης (80' ΧασαπΙδης). Δούκας
χ ’ Τ° “μπεξής) Κυρτικίδης Φάκας
°°σαββί6ης Ελευθεριάδης.
„()* ° ΣΟΦΑΔΕΣ: Μακρής φιλίπη ^σπακώστος Λιάκος Κολοκύχ/· ®ώδης Καραβίδας. Αρβανίτης
^ '^ δ π ο υ λ ο ς Κεφαλάς (75' Τζάλος) Μπουρούδης (60' Φωτόπου-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Μβτά το άγχος λύθηκαν τα πόδια
και έπιασε καλή απόδοση
όι ν ιιιιη ιιιιο υν την δημιουργία επι
κίνδυνων καταστάσεων στα καρέ
ιης ομάδας τους Στην προσπάθεια
ιούς αμτή βοηθούνται και από ιούς
Βιροιωτες
ποδοσφαιριστές
Οι
οποίοι πιιρότι διιχνουν αγωνιστικό
ιηΐιι φαίνονται φανερό επηρεοομι
νοι από το άγχος που τους εχει
κυριεύσει και πυυ έχει σαν σποιελε
αμιι να μην μπορούν να πναπτυ
χθούν σωοτπ παροτι διατηρούν
σαφή εδαφική υπεροχή Οστοσο σε
δυο περιπτώσεις έφτασαν κοντά
στην επιτυχία ο τερματοφύλακας
των φιλοξενούμενων Χατζής επενε
βη αποτελεσματικά σε μακρυνό
σουτ του ΝΛαυσούρή (4Γ) και καρ
φωτή κεφαλιά του Παπατζίκου
(44).
Σε όλο αυτό το διάστημα του
πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμε
νοι όεν δημιούργησαν ούτε μία επι
κίνδυνη κατάσταση στην περιοχή
των γηπεδούχζων ο τερμοτοφυλα
κος των οποίων ερχόταν οε επαφή
με την μπάλλα μόνο όταν τοσ γύρι
ζαν την μπάλλο οι ουμπαίκτες ιου

3- 0
1-0
1-1
3 0
41-0
30
1-1
1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
14
Καβάλα
13
Απόλλων
11
Ολυμπιακός
10
ΒΕΡΟΙΑ
10
Πονθρακικός
10
Κοζάνη
10
Νίκη
9
Αστέρας
9
Λαγκαδάς
8
Θήβα
7
Γιοννιτσά
ΝΑΟΥΣΑ
7
7
Αλεξανδρούπολη
7
Εορδαικός
7
Κιλκισιοκός
Ξάνθη
6
6
Φλώρινα
θ
Τρίκαλα
Πιερικός
5
* Δεν ορίσθηκε καόμα η εικο
στή ομάδα. Θα είναι ο Λεβαόειοκός
ή η Πρέβεζα. Από ένα αγώνα λιγό
τερο έχουν οι Βέροια. Αστέρας
Πονθρακικός Φλώρινα. Ξάνθη.
Νάουσα, Πιερικός Γιαννιτσά κοι
Κιλκισιοκός.
01 ΣΚΟΡΕΡΣ

ΒάΚυΐΑ - ΝΙΚΗ Β. 3-0
Το πρώτο γκολ της ΒΕΡΟΙΑΣ, τρισδιάστατο με το Μοτορ - Ντραιβ
(πιστολάκι) της φωτογραφικής μηχανής του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ.
Διακρίνεται ο Πουρσανίδης την στιγμή που ετοιμάζεται να σουτάρει το
πέναλτυ (ΕΠΑΝΩ), έχει ήδη σουτάρει (ΚΕΝΤΡΟ) και πανηγυρίζει (ΚΑΤΩ).
του Χατζή σούτορε άουτ.
0 διαιτητής που σε όλη την
διάρκεια του αγώνα έπαιξε 60-40
υπέρ της ΝΙΚΗΣ στο 52 ' παραβλέ
πει κλασική περίπτωση πέναλτυ σε
ανατροπή του Φ- Μίλη από τον Γίόαρο (Νο 5 ).

Το παιγνίδι συνεχίζεται με τον
ίδιο ρυθμό και όλα δείχνουν ότι το
σκορ θα πάρει μεγάλες διαστάσεις,
αλλά ο Παπστζίκος στο 54' δεν
αντιλαμβάνεται την πορεία της
μπάλλας όταν ύστερο από μακρυνό
Συνέχεια στην 4η

ΦΟΒΕΡΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ ΜΕ 5 -0

7 γκολ: Κατσικάς.
6 γκολ: Παπαόόπουλος Δ.
(ΑΠΕΛ)
5 γκολ Μοσχος.
4 γκολ: Γυφτάκης,Καραθανάσης, Καρσίσκος. Τόγκου. Χατζηελευθερίου.
3 γκολ: Ακριβόπουλος Γιωτόπουλος, Γκέσιος. Ελευθεριάδης
Ισοακίδης Κωστόπουλος ΣημαιοΦοοίδης Τζοτζης. Τομπουλίδης,
2 γκολ: Ανανιάδης Αντωνιάδης
(Κοβ.), Γκαντιάς, Γούλας Δολομπιρα ς
Κανδηλιώτης
Κυρικλίδης
Λεπτοκσρύδης
Μορκόπουλος
Μελισσοπουλος, Μ ητρούσης Μίλης φ., Παπαδόπουλος Αλ. (Νάομσα), Παπαμιχαήλ, Περόντζης, Σσββόκης Σουλιόπουλος Τσαλκιτζής
ΤσαντεκΙδης φάσας, Φιλιππίδης
(Απόλλωνος).
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κοζάνη-Βέροια
Νάουσα-Εορδαϊκός
Τρίκολο-Κιλκισιακός
Απόλλων Κ,-Πονθρακικός
Πιερικός-Ολυμπιακός Β
Νίκη Βόλου-Γιοννιτσά
Ξάνθη- Αλεξ
ΑΠΕΛ-Αγρ. Αστέρας
Φλώρινπ-Θήβα

τόσο συμπαγής που στο μεναλυπ
ρο 0διάστημα ιου αγώνα δεν επέ τρ<
ψε κινδύνους γιο την εστία κιυ
Σφυντηλό. ενώ οι ακραίοι μπακ
πολλές Φορές επεξετεινον την δρα
στηριότητά τους και στον επιθετικό
τομέα.
Στο χώρο του κέντρου ο ΓΙαππόόπουλος, που είχε εντολή να κάνει
το παιγνίδι της ΝΑΟΥΣΑΣ ήταν πολύ
παραγωγικός και δημιούργησε ρήγ
ματα νια τους επιθετικούς που όμως
ενώ έφεραν τηνόμυνα του Ολυμ
πιακού σε δύσκολη θέση πολλές
φορές, δεν κατόρθωσαν, να βρουν
τον δρόμο προς τα δίχτυα, είτε από
επιπολαιότητα, είτε γιατί κάτω από
το δοκάρια καθόταν ο άλλοτε πορτιέρο της Ναούσης που σε δυο του
λάχιστον περιπτώσεις έσωσε την
ρωτινή του ομάδα, από βέβαια
παραβίαση.
' Ετσι λοιπόν για την Νάουσα η
μοίρα έποιξε ένα ακόμη άσχημο παι
γνίδι (προηγούμενο με την ΚοβόλαΙ
που με τόσο θαυμάσια απόδοση
έφυγε χωρίς τον βαθμό που δίκαιο
τον άξιζε.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Στάθηκε πολύ
καλά κάτω από το δοκάρια του. ενώ
σε 2-3 περιπτώσεις έδειξε σιγου
ριά
X ΊΩΑΝΝΙΔΗΣ: Στο πρώτο ημί
χρονο δεν πήγε και τόσο καλά ενώ
αργότερα συνήλθε και ήτον θαυμά
σιος.
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ: Έπαιξε παληκαρίσια και διακρίθηκε.
ΚΟΥΜΑΓΚΑΙ: Κέρδισε μονο
μαχίες από τον προσωπικό του αντί
παλο και ήταν από τους καλούς της
ομάδος
ΣΤΑφΥΛΙΔΗΣ: Δέσποζε μέσα
στην περιοχή του και κέρδισε πολ
λές μονομαχίες από τους επιθετι
κούς του Ολυμπιακού.
ΦΥΤΟΣ: Από τους κορυφαίους
της ομάδος όπου δέσποζε εττο χώρο
του κέντρου.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Αν και έπαιξε
αρκετό πίσω, δεν μπόρεσε νο φθάσει σε πολύ καλή οπόόοση.
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Αγωνιοτπκός κοι
με τεράστιες δυνατότητες στο χώρο
του κέντρου.
ΜΠΑΜΠΟΣ:
Στο αμυντικό
καθήκοντα κέρδισε πολλές μονομα
χίες κοι πρόσφερε θετικές υπηρε
σίες.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από τους
κορυφαίους της ομάδος πέρασε
πολλές φορές μπαλλιές στους συμπαίκτες του. ενώ ο ίδιος αναστάτω
σε αρκετά την ώμυνο του Ολυμπια
κού.
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ: Με καλές και με
κακές στιγμές.

«ι» τόσα κολή οιιόδοσή του κατά
φιρε νη κερδίσει το ποιννίόι, χάρη
στην τιιχοίπ εκείνη ιιερίπτωση του
γκολ Πάντως εχει και το ιλαφρυν
τικο της οπουοίας τριών βασικών
παικτών (Βήττα, Οικονόμου Γκιού
ν«ηςΙ
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
0
Λαρισαίας διαιτητής κ
Δεοπούλης μέχρι το 2 5 ' ήτον πολύ

yj w i n i u t ΗΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ
που με την επάνοδο βοήθησε στην
κολή εμφάνιση τ η ς Νάουσας στον
Βόλο και ιδιαίτερα στον χώρο »ου
κέντρου.
καλός. Από εκεί και πέρα έκανε λδ
θη και δεν είχε καμιά συνεννόηση
με τους επόπτες με σποτέλεαμυ νο
διακόπτει καθυστερημένα τις φ ά 
σεις.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στο 26 στην πρώιη επίθεση
της Νάουσας ο Μπλιοτκος ιιέμασε
τρείς αντιπάλους και ίκ ο ν ί ινο
ξαφνικό σουτ που απεκρουσ* -ι
Αμανατίδης σε κόρνερ.
Στο 3 3 ' οπό φάουλ tou Kopat
σκου από πλάγια θέση και καρφωτή
«εφολιό του Γιωτόπουλου εγινε το
1-0
Στο 35' Ο Μητρούσης είδε κί
τρινη κΰρτο γιο διαμαρτυρία.
Στο 46' μακρυνό σουτ του
Μπόμπου έφυγε μόλις άομτ, ενώ
στο 85' χάθηκε μεγάλη ευκαιρία
από σέντρα του Παπαόόπουλου ο
Σταφυλίδης που είχε προω θηθεί
έπιασε κεφαλιά που κατεληξε άουτ.
Στο 8 6 ' ο Παπαδόπουλος είδε κί
τρινη κάρτα.
Στο 58 απεβλήθη ο Συνετόπουλος γιατί πέταξε τη μπάλλα πά
νω εττους φιλάθλους που τον έβρι
ζαν.
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς. Χ'Ίωοννίδης. Κελεσίόης. Κουμάνκας. Στο
φυλίδης,
Φύτος.
Μητρούσης,
Μαλιούφος, Μπάμπος (6Β Κιρκιρίδηςί Παπαδόπουλος. Μπλιάτκας
Í80' Χαλβατζής).

Atavunucuan*:
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Σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου
Ι982 διανυκιερεύει το φαρμοκίίο:
Θωμα&ύκη Μαρία
Τηλ 29081

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταηοκριτού μας)
Η προχθεσινή Αλεξάνδρεια
ήταν η πληρέστερη ομάδα που
παρουσιάσθηκε στην ιστορία της.
Με μιά απόδοση που δεν έχει προη
γούμενο, οπό την ημέρα που ιδρύ
θηκε ο σύλλογος, συνέτριψε τον
ισχυρό Ρήγα Φεροίο Βελεστίνου με

α ν τ α π ο κ ρ ιτ έ ς ;

πρ ιψημχριλα ρας ζιγτούτται α η α κο κρηίς ρ α αβλιγηκά
στα ιζή ς χαψιά: Τρίκαλα, Μακρσχώρι (Λόξα). A/tJlúaf,
Tptáia, Mfai, Ταχιά, A raí και Κάτω Ζερβοχώρι, ΣκυΧίται,
Τραάταμ». Λουτρό, Π αλατίτσια, Κουλούρα, Καψοχώ£ λ'ταυρό, Καμκοχώρι, Άραχο, Νηοέλί, Λγγτλοχώ ρι, X apuaoa,
"*Λ*ύσκιτα, Αρχάγγτλο, Λ ιυκάόια, Bapfiaptς, Λαζοχώρ*. Ν»ό***<#·. E xim fi οχτξψ Αλοζάοίροια (Μ . Λλίζατόρο) και otor
η * * ά γ·.

**i*aftpóprroι τα αακοηοιτήοουτ για χληροψορύς μ ι τοτ
ΓαλaN ftttv ota ολόφω τα 23J 37 και 29. 762.

Βιβλία......,πού;
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βέροιο-Νίκη Β
Ολυμπιακός Νάουσα
Τρίκαλα-Απόλλων Κ
Κειβόλπ-Πιερικος
ΠανΟροκικός-Κοζάνη
Εορδαικός-Ξάνθη
Γιαννιτσά ΑΠΕΛ
Αλεξ Φλώρινα
Θήβο-Αγρ. Αστήρ

ΤΟ ΓΚΟΛ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΙΓΜΗ
Στο δεύτερο ημίχρονο
η
ΒΕΡΟΙΑ ξεκινά με γκολ από τα απο
δυτήρια Συγκεκριμένα στο 4 6 ' ο
Μουσούρης άλλαξε την μπάλλο με
τον Πόριζα, ο οποίος είδε τον
προωθηθέντα X'Αθανασίου να
μπαίνει από τα δεξιά και την κατάλ
ληλη στιγμή τον τροφοδοτεί Την
στιγμή όμως που ο Βεροιώτης μπάκ
ήταν έτοιμος να κεραυνοβολήσει
τον Βολιώτη τερματοφύλακα δ έ 
χθηκε βίαιο μαρκάρισμα και ανα
τράπηκε από τον προσωπικό του
αντίπαλο Παναγιωτόπουλο (Νο 11).
Το πέναλτυ που παρεχώρησε χωρίς
χρονοτριβή και δισταγμό ο Πει
ραιώτης διαιτητής κ. Κράτσης μετέ
τρεψε με εύστοχο κτύπημα οε τέρ
μα ο Πουρσανίδης.
Το γκολ αυτό της ΒΕΡυιΑλ ήρ
θε την πιό κατάλληλη στιγμή, μιά
και οι παίκτες της στη συνέχεια,
απαλλαγμένοι και μάλιστα σε μεγά
λο βαθμό από το άγχος αρχίζουν να
ξεδιπλώνουν τις πλούσιες αρετές
τους και τρία λεπτά αργότερο χά
νουν σπάνια ευκαιρία να διπλασιά
σουν τα τέρματά τους όταν ο X "Αθανασίου. που παρότι ήταν οπισθο
φύλακας, ένος από τους πιό παρα
γωγικούς κυνηγούς,· αφού με
κοφτές ξέφυγε από τον Ρόμμο προ

9η ΜΕΡΑ

Μιά υπέροχη ΝΑΟΥΣΑ στον
προχθεσινό αγώνα υε τον Ολυμπια
κό Βόλου, την κστεδίκασε ένα εντε
λώς τυχοίο γκολ για να φύγει με την
πίκρα της ήττας ενώ καλλιεπή θο
μπορούσε νο είχε κερδίσει την ισο
παλία.
Το «στήσιμοιι που πορέταξε την
ομάδα Ο Γούλης Γρηγοριάδης
αθώς επίσης κοι η τακτική που
ακολούθησαν οι παίκτες, ήταν δύ
οκολο στους Βολιώτες. να αναπτύ
ξουν το παιγνίδι τους πράγμα που
φάγηκε και οπό την εξέλιξη του
αγώνα πφού πέτυχαν το μοναδικά
τους γκολ σε μιά στιγμή που ιούς
ήθελε η μπάλλο να τους κάνει τα κς
φιπ
Η άμυνα της ΝΑΟΥΣΑΣ ήταν

Πρωινό....,που; - 1
Ώ

Ποτό.........»πού;,
..πού;

Μμ Η ΚίίΗr i

σκορ 5-0 (2-0). Δεν είναι το 5-0
που μος κάνει να γράψουμε ουτά το
λόγια. Είναι η όλη εμφάνιση της
ομάδος, που ενθουσίασε και κατα
γοήτευσε όλους αυτούς που βρέθη
καν στο εθνικό στάδιο της πόλης
μας.
Μιά όμάδα που έπαιζε με ξέφρε
νο ρυθμό και που οι παίκτες της
ζωγράφιζαν στην κυριολεξία μέσα
στον αγωνιστικό χώρο, δημιουρ
γώντας τη μία ευκαιρία πίσω από
την άλλη, με συνδυασμούς και
ενέργειες ασύλληπτης ωραιότητας.
Η ταξιαρχία του θαυμάσιου προπο
νητή κ Μανώλη Κεραμιδά είνοι
αλήθεια οτι φέτος παίζει τέτοια
μπάλλα που δεν έχει προηγούμενο
στην ιστορία του αλεξανδρινού
ποδοσφαίρου. Με όλους τους παί
κιες διοκριθέντος, πέτυχε ένα σκορ
5 0 που λογικά με τις ευκαιρίες που
χάθηκαν, θα μπορούσε κάλιστο να
ήταν τουλάχιστον 11-0. Για όσους
δεν βρέθηκαν στο γήπεδο, ίσως
αυτά nou γράφουμε να είναι υπ ερ 
βολές Γι αυτούς όμως, nou ήταν
στο γήπεδο είναι η πραγματικότητα
Δεν πρέπει να ξεφύγει ο φετεινός
τίτλος από την Αλεξάνδρεια Και
ου ιό γιατί η ομάδα παίζει φοβερό
ποδόσφαιρο Το σκορ άνοιξε ο Λέκκος στο 12' ύστερο από μεταβίβαση
του Γ. Ιασωνίδη- Απο ωραία ενέρ
γεια του Λέκκα, ο ιίαρογιάννης στο
23 έκανε το 2-0.
Στο 6 7 ' ο Κουντζας με κεφαλιά
δημιούργησε το 3-0. Το 4-0 έγινε
στο 72 με ένα τρομερό σουτ του Η
Ιοσωνίδη. αφού προηγουμένως
απέφυγε ιρείς αντιπάλους. Το γκολ
αυτό ήταν και το καλύτερο από όλο.
Τέλος στο 8 Γ ο Λέκκας με προσ
ωπική ενέργεια έγραψε το τελικό
5-0 Λεν fin ί*/θφ*|»θθύμε στις
χαμένες-τυκαιρίές γιιίΐί ηραγμαΥι*6
ήιπν nûpa πολλές. Δεν υπάρχει ποίκτης της Αλεξανδρείας, εκτός κάπως
του Μέκκα, που να υστέρησε. Ο
ένας ήταν καλύτερος του άλλου. Και
γι aupó η ομάδα έπιασε την καλότε-

ρη απόδοση της ιστορίας της, μπο
ρούμε νο πούμε.
Από τον Ρήγα Φεροίο. καλύτε
ροι ήταν οι Κυριαζόπουλος. Κανταρτζής και Ζσμπίτογλου.
Οΐ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης.
Γ. Ιασωνίδος- Δημτσούδης. Τσιβούλας, Αλβανός, Μέκκας (65' Η, Ιασωνίδης) Κούντζας, Ζαρογιάννης (67
ΔαλσμπόραςΙ Συναχείρης, Λέκκας.
Ελευθεριάδης.
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: Κυριαζόπουλος. Νικυλύπουλος Σοράντης. Τσολούχσς. Κουοκουρίδης. Κανταρτζής
Νάνος (68 Τσουκσντόνας) Βαίόπουλος (37 Νέμιτσας) Ζομπίτογλου. Μακρίδης, Γάτος.
0 διαιτητής κ. Κολαμπούκας
ΙΔερμάνπς Καράνης) του συνδέ
σμου Λορίσης με λάθη που ζημίω
σαν την Αλεξάνδρειο.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Επί 4 αγώνων)
A Ε Πόντιων Κ
8
7
Α λεξάνδρα
Ηρσκλής Χάλκης
7
Α Ο Σοφάδων
6
Απόλλων Λορίσης
5
Απόλλων Λιτόχωρου
5
Ατρόμητος Παλαμά
5
Εθνικός Κατερίνης
5
Μακεδονικός Σιάτ.
4
4
Αχιλλέας Φαρσ
4
Ρήγας φεραίος
Μ. Αλέξ/δρος Τρ
3
Α.Ο Καρδίτσα
3
3
Γαλατινή Κοζ.
Αμιτελωνιακός
3
Αγρ. Αστπρ Πλ.
3
Π ο Ελλασάνος
2
Ιγίαγνησιακός
2
ΔΟξ" Λ10*'1·
1 |1 ι
Αρης Ποντοεώμης
0
Ασττίδο Κρ. Βρ.
0
•
Από 3 αγώνες έχουν οι:
Α πόλλω ν Λ ορίσης. Μ Α λ έξα νδ ρ ο ς
Τρικάλων Π Ο Ε λλ α σ ά νο ς, Αρης

Ποντοκωρ'ΐς

Ííu5i¡¡í*»n**u**^

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 0
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (ΙΔ ΑΝΤ/ΣΗΙ.
ΣΚΟΡΕΡ: Ασπρούδης (65Ί.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ;
Μετά
από ένα μέτριο σχετικά παιχνίδι ο
Αχιλλέας Φαρσάλων πέτυχε σπου
δαίο εκτός έόρος νίκη επ' ’Πς Δόξας
Μακροχωρίου με σκορ 1-0. Η Δόξα
είχε την υπεροχή ο ' όλη τη διάρκεια
του ανώνα κπι έχασε πολλές ευκαι
ρίες ολλά οι φιλοξενούμενοι πιο
σωστοί κατόρθωσον νο πάρουν την
νίκ Π
ίτα 65 έ* Φωτογιάννης σούιαρε
δυνατά, οπέκρουσε προς στινμην ο
Μπλατσιωτης και ο επερχόυενος
Ασπρούδης έκονε το 0-1 Στο 7 5 'ο
διαιτητής παροχώρηοε πέναλτυ
υπέρ των γηπεδούχων που εκτέλε
οε ο Αραμπατζής κοι ο Αλεξίου σπέκρουσε σε κόρνερ.
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.Κολή π διαιτησία του
κ, Κοραγκιοζίδη (Δέλιου - Δροσού)
ΛΟΞΑ: Μπλατσιωτης Βελέντζας
Μωυσιόδης Αμσνατίδης Κολεσίδη ς Αραμπατζής Φωστηρόπουλος
Δουλδω'ιρης ΛιόΛ-ος 165 Βοργιό;
τζίδηΟ Σερερέτος. Γκονκσς
ΑΧΙΛΛΕΑΣ; Αλεξίου Μποβρνος
Αστάρας Σαρώνης Δ έος Τριοντο
φυλλόπουλχις Τρικοτές Φωτογιάν
νης Τσόμπος (67' Ζαχόπουλος)
Ταλιορης Ασπρούδης

Ο Ολυμπιακός Βόλου με την όχι

Μ ΙΚ ΡΕΣ
Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ

Μ ΙΚ ΡΕΣ
Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ο ο' όροφος 3 0 0 τετρ.. 12 δωματίων (πρώην κλινι
κή ΙΝΤΖΕΒΙΔΗ) ολόκληρος ή μεμονωμένα με ιδιαίτερη είσοδο
μπροστά από τα αστικά. Κατάλληλος για γραφεία ή εταιρεία. Πληρο
φορίες στο τηλέφωνο 2 9 6 2 3 Βέροια.

ΔΑΣΚΑΛΑ
παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον, σε μαθηιές όλων ιωγ τάξεων
TOU Δημοτικού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 21 3 2 0 Βέροιας καθη
μερινά μετά τις 3 το απόγευμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
η DISCO «OLIVER» (γενικά άλας ο επσγγελμοιικος εξοπλισμός)
με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφορίες τις πρωινές εργάσιμες
ώρες στο τηλέφωνο 2 3 1 6 3 Βέροιας

ΙΤΑΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΑ· τμημέττα γΜ υιβψήρναυς -pa la Ιταλωά Παντπκττήρμ»
n d Untxvaw. Evapîn U N o * * * * « Λ. Α ΝΟ ΙϊΕΛ ϊ 44
Τηί-

II (tvavp poveeuw).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
rtaXara· ítopip topo 4» impar·**·»* ΙΓΓΊν "*f»nT»i H l S Πας

iM U i) Πληροφορίας »V- 229* 4.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ
Εντός της ααλα*ς *αρο»·ς iv a a * ÿ ia peM* >16 toiimrammiv
pa «■■■δήποτε XA*»»» Πληρορορίας τηλ- 229* 4.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΡΝΟΣ
ΠολΡιαι τόρνος ββυλτόρσπκ apm-1
t ανοιτί^ιτος 1.Τ0
Πληρβρορίβς στο mXipeve ·Μ1>779*3 cat 211··.

ΟΔΗΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
. j p » « n atpana a p U · · » «■ η)ipil) ζη ι·

, «τ. iV- 29-ΗΙ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
evoaaaóCciaa 24ρ» ι·α !·ρέτα Πληραρορίας σ ι· τηλ. ΜΜ 1.

Νέα από
τη Νάουσα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Μ εθαύριο Πέμπτη 18 Νοεμ
βρίου θα πραγματοποιηθεί συνε
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ναούαης στην οποία θα συζητη
θούν και μερικά επείγοντα και καυ
τά θέματα
Έ ν α απ' αυτά είνοι το πρόγραμ
μα για την κατάρτιση εκτελεστέων
έργων του Δήμου για τα 1983
Άλλο είναι ο προσδιορισμός ύψους
τελών κα· δικαιωμάτων του Δήυου.
Στη συνεδρίαση θα συζητη-

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΊΑΠΕΣΙΟΣ
θούν επίσης ο κανονισμός του Κέν
τρου Ανοικτής Περίθαλψης Υπερη
λίκων και το έγγραφο του Τμήματος
Εμπορίου Ν Ημαθίας σχετικά με
την λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ'ΖΜΟΣ
Την
ίδρυση
οινοποιητικού
συνεταιρισμού, στην Νάουσα, οπσφασισαν. μετά από ειδική σύσκεψη,
οι αμπελουργοί της περιοχής προ
χθές το βράδυ στο Δημοτικό Θέα
τρο
Στη σύσκεψη πήρε μέρος ο δή
μαρχος κ. Βλάχος ο διαιθυντής
γεωργίας Ημαθίας κ. Πέρκας υπη
ρεσιακοί παράγοντες και πολλοί
παραγωγοί.
Κατά την έναρζη της συσκέψ εω ς αναπτύχθηκαν απόψεις γύρω
σπδ την ίδρυση συνεταιριστικού
οινοποιείου για την καλύτερη ανα
πτύξη της σταφυλοπορσγωγής
Η άποψη να ιδρυθεί πρώτα
συνεταιρισμός στη Ναουαα ήταν η
επικρατέστερη και κατόπιν α συνε
ταιρισμός να μεριμνησει για την
ίδρυση του οινοποιείου, που θο λει
τουργήσει στα πρότυπα άλλων
συνεταιρισμών
Στη συνέχεια ο δήμαρχος κ.
Βλάχος και ο διευθυντής γεωργίας
κ. Πέρκας τόνισαν πόσο πολύτιμος
και χρήσιμος ιένοι ένας τέτοιος
σννετ/σμός που θα έχει έδρα του
την Νδουσα και θα συγκεντρώνει
όλους τους αμπελουργούς και δια
φόρους άλλους μικρούς συνεταιρι
σμούς της περιοχής μας ΙΓιαννακοχώρι. Στενήμαχο *_λ.π.).
Στο τέλος της συνέλευσης πόρθηκε π απόφαση σύγκλησης νέας
συνέλευσης για τις 24 Νοεμβρίου
και ορίσθηκε επιτροπή από τους
εξής: Γιώργο Παπαδόπουλο Γιώργο
- Νίκο Φουντή. Σ. Μητσιάνη. Δ

Σπάρταη, Κ. Καρατσιωλη, Λ. Χατζηδημητρίου
ΓΑΜΗΛΙΟ
ΔΟΡΟ
Γαμήλιο 6ωρα στις εργαζόμε
νες που παντρεύτηκαν μέσα στο
1982 χορηγείται από την Εργατική
Εστία Ναούαης.
Το ποσόν, σύμφωνα με απόφα
ση του υπουργού εργασίας αυξή
θηκε σε 2 6 .8 1 2 όρχ. Για τις θυγα
τέρες των πολύτεκνων το γαμήλιο
δώ ρο είναι 3 3 .0 0 0 δρχ.
ΕΝΑΡΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Από το Σάββατο 13 Νοεμβρίου
άρχισε η λειτουργία των Κατηχητι
κών Σχολείων. Για τα παιδιά του
Δημοτικού θα γίνονται κάθε Σάββα
το στις 4 μ μ στον Αγιο Γεώργιο
και για τα παιδιά του Γυμνασίου και
του Λυκείου στις 5 μ.μ.
ΧΑΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Στο Τμήμα Ασφαλείας Ναούαης
βρέθηκαν και παραδόθηκαν τα
παρακάτω αντικείμενα: 0 Θεολόγης
Σταρκας βρήκε και παρέδωσε ένα
ανδρικό ρολόγι. Η Ξονθούλα Θεο
δώ ρου παρέδωσε χρηματικό ποοό
που βρήκε στην οδό Βενιζέλου. Επί
σης βρέθηκε ένα χρηματικό ποσό
μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΑ
ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΜΕ Ι.Χ.

Η νταλίκα ΝΚ 9 9 3 7 «VOLVO»
παρέσυρε επί της οδού Αγ. Νικο
λάου το σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνη
τα ΝΥ 6 9 9 8 SIMCA και ΝΥ 5366
ΩΣΤΙΝ-ΜΟΡΡΙΣ. με αποτέλεσμα να
προξενήσει σοβαρές ζημίες στα Ι.Χ.
αυτοκίνητα κυρίως δε στο ΝΥ 6898
που
υπολογίζεται
γύρω
στις
2 0 0 0 0 0 δρχ.
Ανακρίσεις έκανε
Ναούσης

η τροχαία

Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΣΤΕΝΗΜ ΑΧΟ
Η εκκλησιαστική επιτροπή των
Αγίων Αναργύρων Στενημάχου,
έκανε την κλήρωση της Λαχειοφόρου αγορος της 14ης Νοεμβρίου
που σαν κέρδος έχει ένα αρνί 22
κιλών
Ο τυχερός αριθμός είναι το Να
157.

Οι ΗΠΑ αποθηκεύουν
όπλα στην Τουρκία

ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ
Τον €πικήδ€ΐο €κφώνησ€ ο Αντρόττωφ
ΜΟΣΧΑ 15 ΙΑΠΕΙ
Η σορός του Λεονίντ Μποέζνιεφ ενταφιάσθηκε χθες το πρωί
στις 11 45 (ώρα Ελλάδος).
Η επικήδεια τελετή διήρκεσε
ακριβώς τρίο τέταρτα της ώ ρας
Αμέσως μετά τον ενταφιασμό οι
σειρήνες οντήχησαν σ ' ολόκληρη τη
χώρο.
Στις 9 .3 0 (ώρα Ελλάδος) μιάμι
ση περίπου ώρα πριν την επίσημη
έναρξη της επικήδειας τελετής οι
Σοβιετικοί ηγέτες πήγαν στο «μέγα
ρο των συνδικάτων» και προσκύνη
σαν για τελευταία φορά τη σορό
του Λεονίντ Μπρέζνιεφ
Επικεφαλής των Σοβιετικών
επισήμων ήταν ο νέος γενικός
γραμματέας του Κ.Κ.Σ.Ε.. κ. Γιούρι
Αντρόπωφ. Δύο μέλη του πολίτικου
γραφείου απούσιαζαν: Ο κ. Ανρέί
Κιριλένκο. ο οποίος θεωρείται ότι
έχει παρογκωνισθεί και ο πρεσβυ
τερος από το μέλη του πολιτικού
γραφείου κ. Αρβίντ Πελσέ. για τον
οποίο κυκλοφόρησαν έντονες φή
μες ότι πέθανε.
Οι Σοβιετικοί ηγέτες φίλησαν τη
χήρα του Λεονίντ Μπρέζνιεφ
Βικτωρία, που καθόταν στα δεξιά
του φέρετρου, σκεπασμένου από
λουλούδια,
Η κόκκινη σημαίο κυμμάτιζε
μεσίστια στο Κρεμλίνο. ενω την ίδια
στιγμή, οι ξένες αντιπροσωπείες
προσέρχονταν στην κόκκινη πλα
τεία
Η μεταφορά της σορού του
Λεονίντ Μπρέζνιεφ από το μέγαρο
των συνδικάτων στην Ερυθρά Πλα
τεία άρχισε στις 10.30 ώρα Ελλά
δος και τερματίσθηκε μίση ώρα
αργότερα, εμπρός στο μαυσωλεία
του Λένιν, όπου είχαν πάρει θέσεις
ο νέος γενικός γραμματέας και η
ανωτάτη σοβιετική ηγεσία.
Η σορδς του Λεονίντ Μπρέζνιεφ ιοτιοθετήθηκε σε κιλλιβάντα
πυροβόλου, ενώ 42 στρατιωτικοί
προηγούντο φέροντος ο καθένας
από ένα ποράσημο του αποθανόντος προέδρου, Αμέσως μετά, επικε
φαλής της πομπής, προχωρούσε η
χήρα του προέδρου, με την κόρη
της υπό τους ήχους του πένθιμου
εμβατηρίου του Σοπέν.
ΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΡΟΠΩΦ
0 νέος γενικός γραμματέας του
Κ.Κ.Σ.Ε. κ. Γιούρι Αντρόπωφ εκφω 
νώντας τον επικήδειο λόγο μπροστά
στο ανοιχτό φέρετρο του Λεονίντ
Μπρέζνιεφ, στην Κόκκινη Πλατεία
της Μ όσχας τόνισε πως η Σοβιετική
Ένωση είναι έτοιμη «να αντιταχθεί
σφοδρά σε κάθε απόπειρα επίσης»
αλλά και να «συνεργοσθεί σε τίμιο
βάση» με οποιαδήποτε χώρα το επι
θυμεί.
Ανοίγοντας επίσημα την επική
δεια τελετή του αποθανόντος
Σοβιετικού ηγέτη, ο κ. Αντρόπωφ
εξύμνησε το έργο του Λεονίντ
Μπρέζνιεφ. «δοξασμένου τέκνου
της πατρίδας μας. παραδειγματικού
αγωνιστή του παγκόσμιου κομμου
νιστικού και εργατικού κινήματος,
ακαταμάχητου μαχητή για την ειρή
νη και τη φιλία τω ν λαών».

ελπίζει πω ς θ α αυξηθούν σημαντικά
Οι πιστώσεις προς την Τουρκία κατά
ΤΟ 1984. Ας σημειωθεί δε πως
εκτός από τα 4 6 0 εκατομμύρια δολ
λόρια. που θα λάβει η Τουρκία το
1983 σαν στρατιωτική βοήθεια από
τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρξει
και πρόσθετη βοήθεια, που θα πρέ
πει όμως να ενκοιθεί από το ΑμεπιΑΘΗΝΑ 15 (ΑΠΕ)
κονικο Κογκρέσσο. ύψους. 3 5 0
Εννέα άτομα, σκοτώθηκαν το
εκατομμυρίων όολλαρΤων.
Τέλος ο Τούρκος υπουργός Σαββατοκύριακο, στα διάφορα τρο
Άμυνας κ. Χαλούκ Μπαγιουργκέν, χαία δυστυχήματα, που έγιναν στο
αναφερόμενος στον εκσυγχρονισμό προάστιο κοι την επαρχία.
Στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής
δυο τουρκικών αεροδρομίων και
στην κατασκευή ενός τρίτου, δήλω οδού Αθηνών - Κορίνθου. ιδιωπκό
σε πως τα έργα αυτά έχουν προβλε- αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο !.Ε.
φθεί εδώ και καιρό και αποτελούν Χαλκιαόάκης. 3 3 ετώ ν παρεξέκλινε
μέρος του πενταετούς σχεδίου για τπς πορείας του και προσέκρουσε
την κατασκευή έργων υποδομής σε στύλο της ΔΕΗ. Σκοτώθηκε ο
του ΝΑΤΟ, το οποίο και χρηματοδο οδηγός.
- Στην αγροτική περιοχή Μουτεί τα έργα αυτά. Ταυτόχρονα ο
Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ρστζό Μενάρων, μετά από ανατρο
πως τα έργα αυτά δεν γίνονται απο πή γεωργικού ελκυστήρα. σκοτώ
κλειστικά για στρατιωτικούς σκο θηκε ο οδηγός του Χρ. Α, Καροπούς. δεδομένου ότι πρόκειται να γεώργης, 57 ετών.
- Το πρωί του Σαββάτου, στο
εκσυγχρονιστούν
και ορισμένα
75ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού
πολιτικό αεροδρόμια.
Αθηνών - Κορίνθου. ιδιωτικό αυτο
κίνητο. οδηγούμενο οπό τον Θεόδ.
Γ. Ρίζο. 36 ετών, συγκρούσθηκε με
Φορτηγό που οδηγούσε ο Κων. I.
Κοναδδς, 7 5 ετών. Σκοτώθηκαν ο<
V
δυο οδηγοί και τρουμοτίστηκον η
Ελευθερία I Κονοδού. 40 ετών και
ΧβήαψΜ ούντος το MACUPRAX έχουμ*:
η κόρης της Κωνσταντίνο. 4 ετών
- Στο Στρυμονοχώρι Σερρών
γεωργικός ελκυστήρας. που οδη
Μ* ένα σμχάρο κολλά τρυγόνια!!!
γούσε ο Ευαγγ Στ Τόσκας. 44
ετών, παρεξέκλινε ιης πορείας του
και ανετράπει σε αρδευτικό αυλάκι
Το t — ι— ιοιικά χαλκουχο μωτητο»ττόνο «ου κοτακολφό
Σκοτώθηκε ο οδηγός του
Αρεστά «ορόνοο, μονίλια» βακτήρια. κλαΒοσκάρεο, ιζώασκο
- Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
δίκυκλη μοιοσυκλέττο. οδηγούμενη
σης ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ cm ΚΕΡΑΣΙΕΣ
οπό τον Γεωργ Γεωργαλό 18 «τών
παρεξέκλινε της πορείας της. λόγω
(Μ Α Κ 0 Υ Π Ρ Α 2 )
υπερβολικής ταχύτητας κοι ανειρδπει. Σκοτώθηκε ο επιβάτης της
μοτοσυκλέττας Δημ I. ΚωνσταντόΤο μονο&κά μικτγτοκτόνο «ου ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ καραλληλα
πουλος. 17 ετώ ν και τραυματίσθηκε
mm m τροψσ**νώς <«U*v«K) ΣΙΔΗΡΟΥ. ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ,
ελαφρά ο οδηνός.
ΨΕΥΔΑΡΓΎΡΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ χάρες στο ιόντα τβν κόρακα υμ
- Στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνι
οτοεχΜΥ «ου «ρώ χα.
κής οδού Θεσσαλονίκης Καβάλος,
ιδιωτικό αυτοκίνητο οδηγούμενο
από τον Μιχ. Μτιεσλίκα 48 ετών
συγκρούσθηκε με άλλο ιδιωτικό
Mo όνο ρονηβμα τα φθινόΜορο λιινττε το οροβλήματα τεβν
που οδηγούσε ο Χορ. Γρομματικό¿CvBpmv σας
πουλος. 44 ετών Σκοτώθηκε η επιβαίνοιισα ατο πρώτο αυτοκίνητο
Μαργαρίτα Μπεσλίκο 74 (τιμν κοι
κπιμμμτ>σ{τη*ην αρβαρα οι 6μο
Η χ«ανάσταση στην φαρμακολογία
ρδ(|»αί. η Μέιρίο ΓραμμΟΤιΚΟΠόΟ
λαυ. 39 ►των καί ο’ Ιω. Μπεσλίκος
18 «τών Ελαφρό τραυματίσθηκαν
τρεις ακόμη επιβάτες των δυο αυτο
κινήτων
- Στη θέση Καρυώτιοσα Γιαννι
τσών δίκυκλη μοτοουκλέττα οδη

ΑΓΚΥΡΑ 15 (ΑΠΕ)
Υπεγρόφη συμφωνία μεταξύ της
Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολι
τειών. με την οποίο προβλέπεται η
αποθήκευση σε ορισμένα Τούρκικα
αεροδρόμια στρατιωτικού υλικού,
που θα έχει τη δυνατότητα να το
χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ, όπως δή
λωσε π οονθές ο Αμερικανός πρε
σβευτής στην Αγκυρα κ. Ρόμπερτ
Στράους Χουπ. σε συνέντευξή του
στην αγγλόφωνη Τουρκική εφημε
ρίδα ιΝτιάηλυ Νιουζ».
Ο Αμερικανός πρεσβευτής αρνήθηκε να αποκαλύψει τον αριθμό
τω ν Τουρκικών αεροδρομίων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν,
δεδομένου ότι κρατούνται μυστικοί
οι όροι της συμφωνίας. Χοι πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες βάσεις δεν
βρίσκονται αποκλειστικά στα ανατο
λικά της Τουρκίας αλλά είναι δια
σκορπισμένες σ' δλη την Τουρκική
επικράτεια.
Εξάλλου, ο Αμερικανός πρεσβευ
τής τόνισε ότι η Αμερικάνικη κυβέρ
νηση λαμβάνει υπόψη της τις ανά
γκες του Τουρκικού στρατού και

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
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Αναγνωρίσθηκαν
11 πτώματα
ΑΘΗΝΑ 15 (ΑΠΕ)
.
Αναγνωρίσθηκαν χθες α™
σω πο της ιτσιρίας. που ΠΟΥ« στ',ν
ξόνδρεια γ· αυτό τον σκοπό το '
μοτα του φορτηγού πλοίου " Π
Ανδρος» που βρέθηκαν τις ΒΡ»
ώ οες του Σαββάτου 5 0 π ι ρίπου κ' ,ον
τρα οηο την Αλεξάνδρεια
Πρόκειται για τους Έ λληνες: Δ' Υ
τή Βούλγαρη πλοίαρχο Νίκο Μαν „
υποπλοίορχο
Κώστα
ΠαηοχΡΠσ'.
δσδιοτηλε νροφητή Παναγιώτη
Α
ΡΠ Β μηχανικό Παναγιώτη ΚαχΡ1^;Λ,
μηχανικό Δήμητρα Δενδρινου. μυτ*
Το υπόλοιπα 5 ανήκουν σε
πους ναυτικούς, μέλη του πλπΡ*«

Μέλη τον Παλίτμπιρώ μπροστά σ την σορό τον Μ π ρ ιζν α γ. Λιτό ύεξια. Γ. Α ντρ ο π α η ,
Τιχόντοψ, Κ. Τ στρηένχο, Ντ. Ο νσήνω ψ
«Θα κάνουμε ό.τι είναι δυνατό»
συνέχισε ο νέος ηγέτης της ΕΣΣΔ.
«για την ενίσχυση της συνοχής της
μεγάλης κοινότητας των σοσιαλιστι
κών κρατών, της ενότητας των κομ
μουνιστών όλου του κόσμου, στον
κοινό ανώνα για την επίτευξη των
στόχων και της ιδεολογίας μας Θα
όιαφυλάξουμε και θο ενισχύσουμε
την αλληλεγγύη και τη συνεργασία
μος με τις χώ ρες εκείνες που ελευ
θερώθηκαν οπό τα δεσμό τηςαποι
κιοκρατίας και μ ί τους λαούς που
αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτη
σία κοι κοινωνική πρόοδο».
«Στα πλαίσια των πολυσύνθε
των προβλημάτων που υπάρχουν
στο διεθνή χώρο, όπου ο ιμπεριαλι
σμός ωθεί τους λαούς ατο μονοπάτι
της έχθρας και της στρατιωτικής
σύγκρουσης, το κόμμα και η κυβέρ
νησή μας θα υποστηρίξουν με στα
θερότητα τα συμφέροντα της πατρί
δας μας. και θο επαγρυπνούν για να
αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ενδε
χόμενη απειλή», τόνισε εξ άλλου ο
κ. Αντρόπωφ. προσθέτοντας τα
εξής «θα διπλασιάσουμε τις προσ
πάθειες μος ατα πλαίσια του αγώνα
για την ασφάλεια των αλών και την
νείσχυση της συνερνασίας με όλες
τις δυνάμεις - σε παγκόσμια επίπεδο
- που στοχεύουν στην ειρήνη. Είμα
στε πάντα έτοιμοι γιπ τίμιο, ίση και
αμοιβαία συνεργασία με κάθε χώρα
που είναι πρόθυμη να σύνεργα
σθεί»
ΕΣ

Κοι. απευθύνοντος τον τελευ
ταίο χαιρετισμό στο Λεονίντ Μ πρέ
ζνιεφ. ο κ. Αντρόπωφ δήλωοε: «Θα
συνεχίσουμε το έργο σου».
Κοντά στο νέο ηνέτη της ΕΣΣΔ,
κατά τη διάρκεια τπς τελετής, βρί
σκονταν ο πρωθυπουργός κ. Νικολάϊ Τιχόνωφ. ο κ. Κονσταντίν Τσερνιένκο μέλος του πολιτικού γρα
φείου και γραμματέας τπς κεντρικής
επιτροπής του Κ.Κ Σ.Ε.. και ο
υπουργός εξωτερικών κ. Ανιρέ'ι
Γκρομύκο.
Κατόπιν, τα λόγο έλαβε ο
υπουργός άμυνας της ΕΣΣΔ, στρα
τάρχης Ντιμίτρι Ουστίνωφ, ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε ότι «οι ένο
πλες δυνάμεις της Σοβιετικής Ένω-

Αρχισαν οι Εκδηλώσβις
για το Πολυτ€χν€ίο
Συνέχεια απο την 1η
υπόλοιπες ημέρες.
Ψήφισμα εξ άλλου γιο την επετειο εξέδοσαν μέχρις σπγμής πολ
λοί σύλλογοι και οργανώσεις μεταξύ
των οποίων η πανελλήνια ένωση
τεχνολόγων τροφίμων η ομοσπον
δία λειτουργών ιδιωτικής εκπαιόεύσεω ς ο σύνδεσμος φυλακισθέντων
και εξαρισθέντων αντιστασιακών

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΓΙΑΡΟΥΖΕΛΣΚΙ
ΜΟΣΧΑ 15 (ΑΠΕ)
Ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρεοιι συναντήθηκε χθές το πρωί
με τον Πολωνό πρωθυπουργό
στρατηγό Γιαρουζέλσκι με τον
οποίο συνομίλησε κατ' ιδίαν επί
σαράντα λεπτά της ώρας στην ελλη
νική πρεσβεία της Μόσχας
0
στρατηγός Γιαρουζέλσκι
ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για
τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
στο θέμα των οικονομικών κυρώ
σεων κατά της Πολωνίας και τόνισε

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
γούμενη υπο του Γεωργ. Κεχαγιαδάκη, 19 ετών, ααρέσυρε και σκό
τωσε την Ά ννα Γκιαουράκη. 55
ετών.
- Στην επορχιακή οδο του όρμου
Κορφίου Ά νδρου, δίκυκλη μοτοσυκλέττα. που οδηγούσε ο Ανόρ. Γριμπίρης. 19 ετών, παρεξέκλινε της
πορείος της. λόγω υπερβολικής
ταχύτητας και ανετράπει. Σκοτώθη
κε ο οδηγός.

σης, που έχουν διαπαιδαγωγηθεί
από το κομμουνιστικό κόμμα, είναι
και θο παραμείνουν ισχυρός παρά
γοντας γιο την ειρήνη και την ασφά
λεια των λαών».
Το πορτραίτο και τα μετάλλια
του Μπρέζνιεφ τοποθετήθηκαν
μπροστά στον τάφο του. ενώ για
πέντε λεπτά τηρήθηκε σιγή στην
Κόκκινη Πλατεία
Κατόπιν τα μέλη του πολιτικού
γραφείου ανέβηκαν πάλι στο μαυ
σωλείο του Λένιν για να παρακο
λουθήσουν στρατιωτική παρέλαση.
Μετά την τελετή, η νέα σοβιετική
ηγεσία θα δεξιωθεί τους επιλεφαΑείς των ξένων οντιπροσωπειων
που παραβρέθηκαν στην κηδεία.

ότι θα τηρήσει οπωσδήποτε το χρο
νοδιάγραμμα που υφίσταται για την
άρση του στρατιωτικού νόμου και
που προβλέπεται νο ολοκληρωθεί
μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Σχετικά, σημειώνεται ότι και η απε
λευθέρωση προ τριμήνου του Λέχ
Βαλέσα εντάσσεται μέσο στο πλαί
σια αυτού του χρονοδιαγράμματος
Επίσης ο Πολωνός ηγέτης δια
βεβαίωσε όπ θα διασφαλισθεί μέ
σα στα πλαίσια αυτής της πορείος
και η δημοκρατική λειτουργία των
νέων εργατικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
0
στρατηγός
Γιαρουζέλσκι
προσκάλεσε τον Έλληνα πρω θυ
πουργό να επισκεφθεί επίσημα τη
Βαρσοβία. Απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, ο κ. Α. Πσπανδρέου δή
λωσε ότι αποδέχθηκε την πρόσκλη
ση αυτή στην πολωνική πρωτεύου
σα. προσθέτοντας ότι θα πραγματο
ποιηθεί, όπως συμφωνήθηκε. αφού
ολοκληρωθεί η πρώτη ουτή φάση
της ομαλοποίηοης της πολιτικής
κατάστασης.
Μετά το τέλος της συνέντησης
με τον Πολωνό ηγέτη, ο π ρ ω θυ
πουργός Α. Παπονδρέου μετέβη
στην επίσημη τελετή της κηδείας
του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

και άλλοι
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρχισαν χθ ές το απόγευμα οι
εορταστικές εκδηλώσεις για την
επέτειο του Πολυτεχνείου, που θα
κορυφωθούν στις 5 30 μ μ της
Τετάρτης με τη συγκέντρωση στην
πλατεία Αριστοτέλους. Αμέσως
μετά, θα γίνει πορεία προς το κτίριο
της αρχιτεκτονικής σχολής, όπου ε ίχαν κλεισθεί την Ιδια μέρα οι φοιτη
τές του Αριστοτελείου Πανεπιστη
μίου, σε συμπαράσταση προς τους
συναδέλφους τους της Αθήνος.
Χθές, στη μεγάλη οίθουσα του
Πανεπιστημίου έγινε συγκέντρωση
όλων
των
πανεπιστημιακών
φορέων, με πικεφαλής τη σύγκλητο
και με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο
της ένωσης φοιτητών του ΑριστοτεΑείου Πανεπιστημίου Κ. Αλεξονδρίδη. οφου προηγουμένως χαιρέτι
σαν τη συγκέντρωση οι εκπρόσω
ποι διαφόρων φορέων.
Σήμερα θα γίνουν συγκεντρώ
σεις κοι ομιλίες στα σχολεία και στα
ΚΑΤΕΕ. ενώ σ π ς 5.30 το απόγευμα
η ΟΝΝΕΔ οργανώνει συγκέντρωση
στην πλατεία Αγίας Σοφίας με ομι
λητή τον βουλευτή της Νέας Δημο
κρατίας Σ. Κουβέλο.
Επίσης η ένωση συντακτών
Μακεδονίας - Θράκης σε ανακοίνω
σή της χαιρετίζει την αγωνιστική πί
στη της φοιτηπκής νεολαίας της χώ 
ρας και σημειώνει ότι ο εορτασμός
αυτός αποτελεί την ανανέωση της
πίστης σε ένα αιώνιο σύμβολο.

Συγχαρητήρια
Την αδελφή μας 6. Αναστασία
Κων. Εμμανουηλίδου που ύστερα
από επιτυχείς εξετάσεις στον Ά ρειο
Πάγο πήρε την άδεια εξοσκήσεως
του επαγγέλματος Δικηγόρου, συγ
χαίρουμε εγκάρδια και της ευχόμα
στε καλή σταδιοδρομία.
Οικογένεια Δημητρίου και
Χρυσούλας Τριαντάφυλλου

ΤΟΑΑΙΚΟ
ΙΑΑΧΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ 15 ΙΑΠΕΙ
Λα**1
Στη χθεσινή κλήρωση
Λοχείου κέρδισαν οι εξής ομ'β»0'' ,
0
αριθμός
28761
«<**

θ"α ριθμ ός 4 5 7 4 κερδίζει 370.0°°
δροχρές.
c
Από 8 0 .0 0 0 δρχ κερδίζουν ο*

θμοι

207 0 1
446 3 »
515 1 8 58»
758 0 57·
ίο ι4 0 .0 0 0 δρχ οι οριθμοι
6
Από
16658 23486JB
»
5 6>7
7 11319
1 1 319 16600
Γ,χΟ
3 7 7 3 4 3 9 4 5 3 5 5 7 3 5 64191 7 ΐ- =
Από 2 0 .0 0 0 δρχ. οι αριθΡ 01 .«Kg
3391 6 8 0 8 8 4 4 0 13432 ’ ” 3
18591 1 8 7 6 8 2 5 2 1 8 26537
3 4 7 6 8 4 0 7 2 5 4 2 7 3 8 46794
5 0 3 9 5 5 3 9 5 2 6 ) 1 4 7 67065 7«
74363 78679
Από 1 2 .0 0 0 δρχ. οι αριθμοί . , ,
1 7 5 9 5 4 2 6 8 9 8 7 11900
1 4 034 1 7 8 6 0 1 9 5 2 9 2 1 903 7“
29511 3 8 1 5 6 3 8 7 4 8 38772 «»».g
4 6 2 1 3 4 7 6 8 5 4 9 6 8 4 52439
5 5 1 1 4 5 9 6 5 5 6 2 6 3 9 63440
7 2 831 7 3 6 1 2 7 7 4 3 7 78068 79/ =
Από 8 .0 0 0 δρχ οι αριθμοί
j
1428 2 5 8 0 4 1 4 2 4703 “ j
6 1 4 7 7 5 5 9 10748 13953 2257*
■
1 5 7 1 7 1 7 1 0 9 2 0 2 4 0 21422 30262
2 4 6 0 7 2 5 7 6 9 2 7 4 0 0 28751
364*2
3 1 7 6 4 3 2 5 3 5 3 4 1 4 7 35719
43«'9
3 7 1 1 2 4 0 2 4 4 4 1 3 3 6 42027
4 5 4 0 2 4 9 2 5 3 5 0 6 0 6 61277 536*1
5 4 4 4 3 5 6 6 5 6 5 7 8 9 7 60436 . ,.
6 4 9 0 2 6 5 6 5 3 6 6 3 8 4 6 7 1 16
6 9 5 4 6 7 0 7 2 8 7 2 1 0 0 7 5 H 4 763·
Τέλος οπό 4 0 0 δ ρ χ '«ρδιζον“
οι αριθμοί που λήγουν στο 1 (έν

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ
ΑΝΑΜ ΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Από τον ΕΛΤΑ ανακοινώ^®
ότι, από το προσωρινό T°Xl,jt!° £|ο
θα λειτουργήσει στο =£ν” Ι ΐμ
«ATHENAEUM INTERCONTIN
TAL» (Λ. Συγγρού 89-93 Α θ ^
με την ευκαρίο της
Φιλοτελικής Έ κθεσης Μ*
«ΑΘΗΝΑ 1982». θα χ ρ η σ ι^ 1! ^
θούν από 2 0 -2 8 ΝοεμβΡ'01* ^ 0
εννιά αναμνηστικές σφροΥ'ύίζ
για κάθε μέρα) που θα έχουν o¡o
ρετικές ενδείξεις και θα αναΦ “
τοι σε διαφορετικά θέμστο.
Ό σοι ενδιαφέροντα· να λΟν"
αποτυπώματα των ανωτέρω 17 ^
γιδών, μπορούν να καταθέσο11^
νο στείλουν έγκαιρα τα αντιΚ<Ι^ ι ν
τους, με πληρωμένα Τ α χ / κ ^ ι ^
στο Κεντρικό Φιλοτελικό Γρα
(Αιόλου 100 - Αθήνα), για να ^ μ
σουν μέχρι τις ημερομηνίες π0
χρησιμοποιηθούν Οι σφραΫ^£^,^,
Ελάχιστο τέλος για τη Mu"1
αποτυπώματος σφραγίδος ΟΡ1'
για τους φακέλους U ορσΧύ^ „
για τα λοιπά αντικείμενα 9 ^·501(^ί|.
Σημειώνουμε ότι οι ώΡ6^ ^ .
τουργίας του προσωρινού Ταλ φείου στο ξενοδοχείο Α g0
NAEUM INTERCONTINENTAL
είνα.:
τί»
Την πρώτη μέρα λειτουργώ’
από 17.00-21.00
0 qû
Τις καθημερινές από 10.00και
Τις Κυριακές απδ 09.00-19·

Η ΒΕΡΟΙΑ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ Ν ΙΚ Η .Β .
Συνέχεια από την,3η
σράουχ του Χ'Άθονασίου και πισινή
κεφαλιό του μουσούρη βρίσκεται
εκτός θέσεω ς.
Ο ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ
Ο ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 2-0
Μέσα σε δύο λεπτό οποτρέπε
ται η ισοφόριση και επισφραγίζεται
η νίκη.
' Ηταν το 66 λεπτό όταν οι
Βολιώτες στην πρώτη τους και
μοναδική επικίνδυνη επίσκεψη στα
καρέ της ΒΕΡΟΙΑΣ λίνο έλειψε να
ισοφαρίσουν ιον αγώνα. Την κατά
σταση έσω σε ο Γιατζιτζόπουλος ο
σποιος με υπερένταση απέκρσυσε
προ του Ζαγκαβιέρου αλλά στη φά
ση οιιτή τραυματίσθηκε κοι απεχώ
ρήσε.
Στο επά μ ινο λεπτό ο Μουσού
μης πέρασε με την μπΟλλα ανάμεσα
από δύο αντιπάλους (Βούλναρης
Γίδάροςι και πλάσαρε από κοντά τον
εξελθόντα Χατζή για να βρει η
μπόλλο το σώμα του τελευταίου και
νο «στολήξει στον Ακριβόιιοι/λο.
που με ψύχραιμο δεξί" πλάσε χευ
γάρωσε το τέρματα /πς «Βασίλισ
σας».
Μ ειά το γκολ αυτά θ' Βεροιώ
τες ποδοσφαιριστές γίνούται ασσυ
ληπτοι Ετσι αφού στο 7 4 ^ τους
ρ«υρυ»ντ ι « ε « υ ωροίυ
πέΥίρκά
θαΡ·ι γ»ολ ταμ χ Αθϋνπρίρϋ η
ιπτολλάΐιετβάνιοφ«λΫσϋΡι<ττ,ό ^ουι
ταυ τελευταίου βρήκε το δοκάρι και
κστε λήξε στο δίχτυα, για να σημειω
θεί αφ σάϊντ ο Ποαροσνίδης που
την ωρα του άουτ καλυπτόταν από
τρ εις αντιπάλους του· επτά λεπτά

οργότερα
ολοκληρώνουν
θρίαμβό τους

τον

Ο ΠΑΡΙΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΙΚΗ 3 0
Στο 84 ο Παρίζας με μονοκοματο κερπυνοβόλο άουτ δίνει την
τελική μορφή τομ αγώνα αφού δέ
χθηκε μπαλλιο οπό τον Μουσούρη.
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ
Τέσσερα λεπτά πριν από την
λήξη του αγώνα ο Ακριβόπουλος
αφού πήρε την μπάλλα λίγο κάτω
από τα κέντρο προχώρησε κοι μόλις
έφτασε στην γωνία της μεγάλης
περιοχής των Βολιωτών εξαπέλυσε
έναν τρομερό κεραυνό για νο βρε! η
μπολλα την συμβολή των δοκαριών
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ: Σε επαφή με την
μπάλλα ερχόταν μόνο από γυρίσμα
τα συμπαικτών του
X'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Από
τους
καλύτερους, εάν όχι ο καλύιεμος
παίκτης της ομάδος του. αλλό και
του αγώνα
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ: Παίζοντας στη
γνώριμη του θέση, του ακραίου
μπακ είχε ιιυλύ καλή απόδοση.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:
Παράπ
οερχόιον 0 <ιό τραυματισμό, έπμι
ε υε την γΥώρψή παλπκαριό τρυ,
σε μΙα δ·' Οπό ΤΚ ρ ι ψ ρ κ ν δ υ ν ί'.
ιπεμβάσέις' του τραυμαιίάΟηκε, Ρ£
απατέλεαμα να αντικστασταθεί από
τον Γ. ΜΙΛΗ ποσ και αμτός είχε
καλή απόδοση.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Πολύ καλόε
ιδιαίτερο στις προωθήσεις τεκι

ί

ΠΑΡΙΖΑΣ: Όλη του την δρα
στηριότητα των εξάντλησε στον
επιθετικό τομέα και έχει στο ενεργηπκό τομ ένα υπέροχο γκολ.
ΜΙΛΗΣ Φ.: Αγωνίστηκε φιλότι
με και προσέφερε θετικές υπηρε
σίες στην ομάδα του. βρίσκεται
όμως μακρυά από το νκολ που ήταν
το μεγάλο του ατού Ο ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ που τον αντικατέστησε κινή
θηκε πολύ καλά και γενικά έκανε
άλλη μιά καλή εντός έδρας εμφάνι
ση.
ΚΑΤΧΩΝΗΣ: Ανεκτίμητη μπορεί
να χαρακτηρισθεί η προσφορά του
φιλότιμου αυτού παίκτη στον κυρία
κάτικο αγώνα.
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ:
Ο
μεγάλος
αυτός ποίκτης με την παιδική καρδιά
και Φιλότιμο χρειάζεται την συμπα
ράσταση όλων και ιδιαίτερα τω ν
Φ ιλ ά θ λ ω ν γ »α να βρει τον πραγματι
κά του εαυτό. Προχθές εδω αε
αρκετά διεγματα της ποδοσφαιρικής
τους κλάσης Αρκεί να σκεφθεί
κανώς ότι είχε συμμετοχή και στα
τρία τέρματα της ομάδος του
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ:
Από· τους
ιδιοιιέρως διοκριθέντες παίκτες της
ουνανιήσεω ς Με το προχθεσινό
ακατάπαυστο κυνηνητό της μπόλλος
όιέψευσε εκείνους που πιστεύουν
ότι είναι παίκτες ενός ημιχρόνου
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΧώΡίς να
πιόσει απόδοση ανάλογη των « ρ α 
σπώ ν δυνότοτήτων τοσ πέτυχε ένα
τέρμα είχε και iv a δοκάρ Έχουμε
την εντύπωση πως ο τιαίκιιγς ου»ός
είναι παροφοριωμενας με άνχος
διότι τα πάντα τα περιμένουμε από
πυτόν. Ας γίνει λοιπόν πιό ρεαλι

στής.
Η ΝΙΚΗ
Είναι γεγονός ότι η ΝΙ^ί* ^
λου παρουσιάστηκε χειρότίΡ Β ^^
προηγούμενες εμφανίσεις
0t
πόλη μας. Αρκεί να τονΌτ ί '
όλο τον αγώνα πραγματ0" 1,
ένα! ι μόνο σουτ και εκείνα τρ°)
άστοχο 173' Κατσικάς),
¿χΚαλύτεροι παίκτες τ η ς 01 ί(]ι
γαρης Τσιόγκας. ΔσυζένΓ' 1,
Κατσικάς
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ι,α|ΤΠ
Κάκιστος ο Πειραιώτης
^
τής κ, Κράτσης. Έπαιξε
¿ψ·
Βέροια 60 -4 0 υπέρ των Φ|Α<Λ
μενών
Ελέγχεται
ρο»
•
Για την σνεκτικότπ1 ^
έδειξε στους Βολιώτες σΓΙ' rii
σω στή τοποθέτησή τους ιΓ,0^)ΐις
χσς. πράγμο που εκνευΡ1®^
γηπεδούχους
0 ηέ·
•
Γ.ο τον μπ καταλοΥί“ ^
ναλτυ σε ονοιροπή ίου
•
Γψ την ακύρωση ryU ,ον
ριυτστοο εκείνου τέρμ°,0^_^εζ
X Ά θονοσίου καθώς και ν'α
ποΑλες περιπτώσεις.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
aUlivP
ΒΕΡΟΙΑ: Μπολτζης. "
σίου. Μελετίδης. Γ ια τζά ^ ¡ζοό
(67 ΜΙλης Γ.) ησπαιζίκοζ^
Μ.Μκ
φ
Κητσώντις, Μαυσούρηζ
δη ς ΑκριβδπόθλΡς
j
...ntinv
«γορπ
ΝΙΚΗ 6 X<p C*K 00 φΑΠ^°ς
Ρύμμος Τοσγκσς ΓΙδβί»^ 0,¿ÍK
Κατιανός.
ΔουζένίΑ
^ (6®
Αιττεριάδης ΠανσγιωτΡ’100
ΖΰνκαβιέροΟ

Εκδηλώσεις γ ι α
το Πολυτεχνείο
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Αδέσμβυτη καθημερινή

εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας
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Αρ. Φύλλου 2082
I Μητροιτόλεως 72 Τηλ. 23.13. '
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου Αρχ. 10
J
•
I __
·

ni m m
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΝ

μοκοπηκμι

m

ερικανός διαπραγματευτής πήγε στην Ουάσιγκτον
ΑΘΗΝΑ 16 ΙΑΠΕ)

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος *υ
ίων ελληνο - αμερικανικών
^ομιλιών γιο τις βάσεις και ο Αμε &κ<ϊνός δταηρογματευτής κ. Μπαρ
βορίου ανεχώρηαε· για την Ουόg f o v για νο ενημερώσει την
*^0νηςτή του και να πάρει ο δη γ ό ς
^
επιοτρεψει στις 6 Δεκεμ
»¡οι ο» συνομιλίες θα ξαναρχ·
°°ϋν (της 8 Δεκεμβρίου θα διοκο
. ^ V»a τις εορτές των ΧρίστουY^vvmv και του νέου έτους και θπ
Π α τ ο ύ ν τον Ιπυηι·Α«'Λ
Ιανουάριο
Χίπκή ενημέρωση έκανα χθές
> Ρ Υ 0 ς και ο υφυπουργός εξωOiiiiiv «
Χοραλαρπόπουλος
^ ο υ ς πολιτικούς συν-

Ειδικοτερο. ο κ. Χαραλαμπόπουλος eine ότι οι συνομιλίες για τις
βάσεις άρχισαν στις 27 Οκτωβρίου
και ο πρώτος κύκλος τους τερματί
σθηκε προχθές το βράόυ. Ο πρώτος
κύκλος των συνομιλιών για τις βά
σεις - έγιναν 8 συναντήσεις των κ κ
Καψή και Μπαρτολόμιου - ήταν
βασικά διερευνητικός και από τις
όύο πλευρές.
Η ελληνική πλευρό έθεσε κατά
πς συνομιλίες αυτές ορισμένο θέιατα με σαφήνεια, υπευθυνότητα
και κατηγορηματικότητα. Η αμερικονική πλευρά ενημερώθηκε για τις
τοποθετήσεις - πρόσθεσε - της
ελληνικής κυβέρνησης και ζήτησε
ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά.
0 υπουργός είπε επίσης, ότι οι

θέσεις της σημερινής κυβέρνησης
για το θέμα των βάσεων είναι γνωστές και έχει τονιστεί ότι δεν πρό
κειται η ελληνική πλευρά να προβεί
σε μεμονωμένες ενέργειες.
Ο κ. Μπαρτολόμιου μεταβαίνει
στην Ουάσιγκτον γιο να ενημερώ
σει την κυβέρνησή του για την εξέ
λιξη του πρώτου κύκλου των συνο
μιλιών. Και συγχρόνως να υπάρξει η
δυνατότητα και από την ελληνική
πλευρά να κάνει τις εκτιμήσεις ιης.
0 πρωθυπουργός κ. Α. Παπανόρέου θα ενημερωθεί σχετικό και
σ' αυτόν απόκειτοι νο αποφασίσει
ον θα πρεπει να συνελθεί το κυβερ
νητικό συμβούλιο εξωτερικών και
τμυνας για να ασχοληθεί πάλι με το
θέμα.
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κής ατμόσφαιρας προς ευαίσθητες
περιοχές των συνόρων μας διεγεί
ροντας υστερικά το εθνικό φρόνημα
και προκαλώντας το αντίστοιχο
τουρκικό·
2. Η διπτυμπόνιοη για εσω τερι
κή κατανάλωση ότι «η Τουρκία
αμφισβητεί την ελληνικότητα της
Λήμνου» και ότι «το ΝΑΤΟ σιγοντάρει την άποψη αυτή της Τουρκίας»,
ήτο άσκοπη πέρα νια πέρα, γιατί
απλούατατα η Τουρκία ουδέποτε
αμφισβήτησε την ελληνικότητα της
Λήμνου, απλώς αμφισβητεί το
δικαίωμα εξοπλισμού της. Ούτε το
ΝΑΤΟ «σιγοντάρει» απλώς ότι «δεν
είναι δουλειά του να επί αν ισχύει η
όιεθνής σύμβαση Α ή Β που υπο
στηρίζουν δύο μέλη της». Στο
παρελθόν βέβαια - προ του 1974 δεν υπήρξε αμφισβήτηση εξοπλι
σμού της Λήμνου υπό της Τουρκίας
και το ΝΑΤΟ περιελάμβανε στα
ιναιυικα σενάριά ως εξοπΛίσμενη τη
νήσο Λήμνο, χωρίς κίνδυνο εμπλο
κής σε ενδοσυμμαχικές διαφ ορές
Αν πάλι υπάρχει νομική απόφαση
Νατοίκού νομικού οργάνου επί του
θέμ ατος τότε έπρεπε η ίόιο η ελλη
νική κυβέρνηση νο το κάνει πράξη
στα ύπατα πολιτικά και στρατιωτικά
όργανα της συμμαχίας. Και από 6,τι
γνωρίζω μετέχοντας στο ανώτατο
πολιτικό όργανο μέχρι σήμερα της
NORTH
ATLANTIC ASSMBLY
(Βορειοατλαντικής
Συνελεύσεως)
δεν είδα να είναι γνωστό κάτι τέ
τοιο,
3. Δεν εδόθη η πρέπουσα ενη
μέρωση στο εξωτερικό από τις
πρώτες στιγμές που φάνηκε το θ έ 
μα, ιόιαίτερα τω ν υπευθύνων οργά
νων του πολιτικού και στρατιωτικού
σκέλους του ΝΑΤΟ. Η στρατιωτική
επιτροπή τη5 Βορειοατλαντικής
Συνελεύσεως στην οποία μετείχαμε
όύο Έλληνες βουλευτές έκανε
περιοδείες ακριβώς στη νότιο και
νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ
για παρόμοια θέματα. Ουόει’ς εγνώριζε τίποτε και ουδείς ενημέρωσε
για κάτι το σχετικό.Έγινε στο ΓΕΕΘΑ μακρά ενημέρωση της επιτρο-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣ/ α Σ
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

Για μιά σωστή και
γρήγορη εξυπηρέτηση

ΚΑΤ/ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΙΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 7
ΤΗΛ. 2 1 2 7 0 -4

πής. Ασφαλώς ήτο γνωστό το σενά
ριο της ασκήσεως - ήταν μήνας
Σεπτέμβριος κι όμως ουδέν ελέχθη. Η μεγαλοποίηση του θέματος
έπρεπε να γίνει προς τα έξω κι όχι
προς τα μέσα.
Είόαμε πώς δικαιολογήθηκε η
κυβέρνηση και το ΓΕΕΘΑ για την
έγκαιρη ειδοποίηση του στρατη
γείου Νεαπόλεως πάνω στο σενά
ριο της ασκήσεως. Ισχυρίζεται το
ΓΕΕΘΑ ότι:
1. Σπς 2 8 /7 /8 2 υπέβαλε στο
ΝΑΤΟ προτάσεις του για το σενάριο
της ασκήσεως. συμπεριλαμβάνοντας σαφώς και τη Λήμνο, χωρίς να
λάβει καμία αρνητική ένδειξη.
2. Στις 13/9/82 εστάλη και ειδι
κό σήμα στο ΝΑΤΟ, στο οποίο τονι
ζόταν, ότι η παρουσία της Λήμνου
στο σενάριο της ασκήσεως αποτε
λούσε γιο την ελληνική πλευρό
προϋπόθεση
ποαγματοποιήσεως
της ασκήσεως. Και πάλι δεν υπήρξε
απάντηση από το ΝΑΤΟ.
3. Από της 13/9 ως την ημέρα
ματαιώσεως τόσο ο Α/ΓΕΕΘΑ, όσο
κοι ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπενθύμι
ζαν τηλ/κώς στο στρατηγείο Νεαπό
λεως το ζήτημα κ.λ.π.
4. Αιφνιδιαστικό στις 5/11/82
που ανεκοινώθησαν τα σχέδια της
ασκήσεως. δεν περιλαμβάνετο η
Λήμνος.
Τέλος δικαιολογείται η κυβέρ
νηση, ότι δεν ήτο δυνατόν να
δεχθεί να εξαιρεθεί η Λήμνος που
περιέχετσι στα σχέδια ομύνης της
χώρας μας.
Πάνω στις δικαιολογίες αυτές
θα πρέπει για τους γνωρίζοντας το
πράγματα της Τεχνικής σχεδιάσεων
ασκήσεων ΝΑΤΟ να λεχθούν τα
«ξής:
1. Στο ε«πτελείο σχεδιάσεων
ασκήσεων ΝΑΤΟ, που είναι και
υπεύθυνο για τη σύνταξη του σενα
ρίου των ασκήσεων μετέχουν υποχρεωτικώς επιτελείς των ενδιαφε
ρομένων χωρών. Αρα μετέσχε και
κάποιος επιτελής δικός μας, που θόπρεπε νάχει πρωτεύουσα γνώμη και
να ενημερώνει το Γεν. Επιτελείο
μας. Προς τί λοιπόν όλα τ' άλλο που
μνημονεύονται:
2. Το σενάριο συντάσσεται
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν και
στέλλεται για σχόλια στο ενδιαφε
ρόμενο Γεν. Επιτελεία των κρα τώ νμελών του ΝΑΤΟ. Συνεπώς τα περί
πιφνιδιοομών. απώλειας σημάτων
και το παρόμοια αποτελούν αστειό
τητες για όποιον γνωρίζει το μηχα•νισμό και τα πρόσωπα, ως προελέχθη, της συντάξεως των σεναρίων
των ασκήσεων ΝΑΤΟ.
Τέλος η δικαιολογία ότι το
Νατόίκό σχέδιο αμύνης της χώρας
περιλαμβάνει ως ενιαίο εθνικό μας
χώ ρο και τη Λήμνο δεν θάπρεπε να
προβληθεί, γιατί άλλο πραγματικό
σχέδιο κι άλλο άσκηση. Δεν είναι
αναγκαίο τα σενάρια των ασκήσεων
νο συμπίπτουν με εκείνα του πραγ
ματικού Νατόικού σχεδίου αμύνης
Τουλάχιστον μάλιστα αποφεύγεται
η ταύτιση για γνωστούς απόρρη
τους λόγους.
Προς γνώση του ελληνικού
λαού θα πρέιιει νο λεχθεί, ότι το
αχεόιο αμύνης της χώρας μθ< είνα- \
δ6ο ειδών: τα Νατοϊκό κοι το εθνι
κά
Το πρώτα γίνονται με ελληνικές
δυνάμεις εκχωρημένες στο ΝΑΤΟ κι
Συνέχεια στην 4η

Ο κ. Μπαρτολόμιου θα επανέλθει στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου
και οι συνομιλίες θα συνεχισθούν
από τις 8 Δεκεμβρίου όπως προβλέπεται.
Επίσης, ο Αμερικανός διαπραγ
ματευτής. παρεκάλεσε νο διακο
πούν οι συνομιλίες κατά τις γιορτές
των Χριστουγέννων και του νέου
έτους γιο να πάει πάλι σ πς Ηνωμέ
νες Πολιτείες και νο περόσει τις
γιορτές ουτές με την οικογένειά
του.
Ο κ. Χαραλαμπόπουλος τόνισε
ότι στον πρώτο κύκλο των συνομι
λιών η ελληνική πλευρό εξέθεσε τις
απόψεις της με σαφήνεια και κατη
γορηματικότητα. Και επομένως, ο κ.
Μπαρτολόμιου έχει «γεύση» των
όσων αποτελούν για την ελληνική
κυβέρνηση το απαραίτητα στοιχεία
και τις προϋποθέσεις νια την συνέ
χιση των συνομιλιών και την κατά
ληξή τους - αν καταλήξουν - σε συμ
φωνία.
Είναι αδύνατο - συνέχισε - νο
δοθούν στην δημοσιότητα περισσό
τερα στοιχεία για τον πρώτο κύκλο
των συνομιλιών, επειδή δεν είναι
δυνατόν να αποκαλυφθούν οι δια
πραγματευτικές μος θέσεις.
Ο κ. Χαραλαμπόπουλος είπε

Σημάδι
των καψών;
Σύμφωνα με πληροφορίες μος ο
σημερινός εορτασμός στο σχολεία
για την επέτειο >οα Πολυτεχνείου
είναι υποχρεωτικός Δηλαδή οι
μαθητές θα πρέπει να λάβουν υπο
χρεωτικά μέρος στον εορτασμό,
ανεξάρτητα που δεν θα γίνουν
μαθήματα: Αν δεν πόνε θα πάρουν
απουσία.
Γονείς μαθητών ρωτούν να μά
θουν πως είναι δυνατόν η συμμετο
χή στον εορτασμό της 28ης Οκτω
βρίου στα σχολείο νο είναι προαιρε
τική και γιο το Πολυτεχνείο να είναι
υποχρεωτική;
Σημάδι των καιρών, άραγε, είναι
και ουτό:

ακόμα ότι τόσο ο πρωθυπουργός κ.
Α Παπανδρέου, όσο και ο ίδιος ενη
μερώνονταν οπό τον κ. Κόψή πριν
και στο τέλος καθεμιάς οπό τις 8
Συνέχεια στην 4η

ΚινδύνΕψε
από φωτιά
το κτίριο
Ρακτιβάν
Από υπερχείλιση θερμάστρας
πετρελαίου προκλήθηκε χθ ες το
μεσημέρι πυρκαγιά σε αίθουσα του
1ου Δημ Σχολείου Βέροιας κοι στε
γάζεται στο νεοκλασσικό κτίριο
Ρακτιβάν της οδού Μητροπόλεως.
Η πυρκαγιά σημειώθηκε στις
13.30 περίπου σε ισόγειο αίθουσα
του κτιρίου και δημιουρνήθηκε
σοβαρός κίνδυνος επεκτόσεώς της
στο παληό κτίριο.
Τελικά μετά οπό έγκαιρη επέμβα
ση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Βέροιας η φωτιά κατασβέστηκε
□φού έκαψε μόνο τμήμα του ξύλι
νου πατώματος της αίθουσας.
Την ώρα της πυρκαγιάς δεν
υπήρχαν μαθητές στην αίθουσα
Από οξιωματικό της πυροσβεστικής
δόθηκαν στους υπευθύνους του
Σχολείου συμβουλές και οόηγίες σε
θέματα πυρασφάλειας

Γιορτάζεται σήμερα κοι στη Βέ
ροια η επέτειος της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, με πρωτοβουλία των
πολιτικών νεολαιών «οι άλλων
οργανώσεων
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε
η οργανωτική επιτροπή γιο τις εκόηλωσεις του Πολυτεχνείου στη Βέ
ροια. σήμερα το απόγευμα στις 5 θα
γίνει κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο της πλατείας Ωρολογίου και
θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα Το
νόημα της εξέγερσης του Πολυτε
χνείου. Στη συνέχεια θα γίνει
πορεία και θα επιόοθει ψήφισμα
στο Νομάρχη Ημαθίας.
Το βράδυ, εξάλλου, στις 7 θα γί
νει στη Στέγη Γραμμάτων κοι
Τεχνών Βέροιας προβολή της ται
νίας «Παράσταση για ένα ρόλο» και
θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα
Πολυτεχνείο '73
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΝ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
0
Σύλλογος Δασκάλων και
Νηπιαγωγών Ημαθίας με την ευκαι
ρία της συμπλήρωσης 9 χρόνων
από την εξεγερση στο Πολυτεχνείο
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνω

ση;
«Οι δάσκαλοι και νηπιανωνοι της
Ημαθίας με την ευκαιρία της 9ης
επετείου, χαιρετίζουμε την ηρωική
εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Στρέφοντας με θαυμασμό τη
σκέψη μας σ όλους τους ήρωες
αγωνιστές του Πολυτεχνείου, που
με τον αγώνα κα> τη θυσία τους πο-

τιααν το όέντρο της Λευτεριάς κ
της Δημοκρατίας τους οποτίνουμ«
φόρο τιμής για τη μεγάλη προσφο
ρά τους στον τόπο μας
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα
νιάτα και τα καλούμε ναμηνειτιτ
ψουν ποτέ να γνωρίσει π χώρο μιη
πορόμοιο τυραννία και να οδηγεί 10
βήματά τους το φωτ*·νό παράδέιγμσ ιης ανυπέρβλητης θ«·ο·ας της 1 7
Νοέμβρη 1973»
ΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤ1ΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Εξάλλου οπό το Πονεργοιικό
Κέντρο Ημαθίας ΙΤμήμσ ΓΣΕΕΙ
εκδόθηκε για τον σημερινό εορτα
σμό η πιό κάτω διακήρυξη - πρόσ
κληση.
«Συνάδελφοι
Το Πανεργατικό Κέντρο Ημα
θίος συμπαροτάσετε ανεπιφυλοκ
κτο με την απόφαση της Διοίκησης
της Γ.ΣΈ Ε που τιμώντας την επέ
τειο του Πολυτεχνείου κήρυξε μιάς
ώρας στάση εργασίας την Τετάρτη
17 Νοέμβρη από 12 μεσημέρι ως
13. Σας καλούμε λοιπόν να συμμε
τέχετε στη στάση εργασίας τιμών
τας έτσι τους αγώνες του ελληνικού
λαού για τη δημοκρατία.
Ακόμη εκφράζουμε σύμφωνο
με τις θέσεις ιης ΓΣΕΕ την πλήρη
ονιίθεσ ή μος γιο τις συνδικαλιστι
κές εξελίξεις στην Πολώνιο και
«ατογγέλουμε ιηναπόφαοη
της
στρατιωτικής κυβέρνησης για τη
διάλυση ταυ ouv 6 ikotuu «ΑΛΛΗΣύνέχειο στην 4η

Έβαλ6 φωτιά
στο φορτηγό του!
ΤΟΥ «ΕΚΛΕΨΑΝ» ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
Σε στιγμή αποννώ σεως ο Τσιγγά
νος Κώστας Αραμπατζής, που
πρόσφοτα ένας συγγενής του πήρε
τη γυναίκα του και εξαφανίστηκαν,
έβαλε φωτιά στο φορτηγό ουτοκίνητο της εταιρίας που έχει με ιη
γυναίκα του (Κ. Αραμπατζή και Σια
Ο.Ε).
Συνέβη την Κυριοκή στο Εργο
χώρι Βέροιας κοι οι ζημιές που προκλήθηκαν στο υπ' αριθμ. ΝΥ 3 5 6 4
IX φορτηγό ΙΜΕΡΣΕΝΤΕΣΙ αυτοκί
νητο ανέρχονται οε 2 0 0 χιλιάδες.
0 Αραμπατζής για να βάλει τη

φωτιά περιέβρεξε με πετοελαιο το
φορτηγό και διάφορα πράγματα που
τοποθέτησε στην καρότσα.
Α μέσως ό μ ω ς μετό ιην πράξη
του μετάνοιωσε και προσπάθησε να
σβύσει τη φωτιά Ειδοποιήθηκε
έγκαιρα η Πυροσβεστική Βέροιας
που επενέβη με δυο οχήματα και
πέντε όνόρες και έσβυσε τη φωτιά
πριν καταστρέψει το φορτηγό, που
σημειωτέου δεν ήταν ασφαλισμένο.
0 Αραμπατζής έπαθε υστερική
κρίση και μεταφέρθηκε με όχημα
της Πυροσβεστικής στο Νοσοκο~-

Εξήντα χρόνια από την
Μικρασιατική καταστροφή
ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟ Υ Λ Ε Σ Χ Η Σ
Εκδηλώσεις για το « Ετος Μνη
μοσύνης» και την συμπλήρωση 6 0
χρόνων από την Μικρασιαπκή
καταστροφή, ορνανώνει η Εύξεινος
Λέσχη Βέροιας την ερχόμενη εβδο
μάδα (21-27 Νοεμβρίου).
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στη
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Βεροίας.

Ευξείνου Λέσχης Βεροίας
Σάββατο 27 Νοεμβρίου
20.00 Δεξίωση
στο
κέντρο
«ΑΚΡΟΠΟΛΗ».
Προσφυγοπούλες
και
πρόσφυγες μαγειρεύουν
παραδοσιακά
ποντιακά
φαγητά γιο το κοινό και
κλείνουν το γιορταστικό

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σύμφωνα με το πρόνραμμα που
εκδόθηκε οι εκδηλώσεις που θα γί
νουν είναι οι εξής:

Συνεδριάζω
το Δ.Σ. του
Επιμελητηρίου
Συνεδριάζει σήμερα το απόγευ
μα στις 6 το Δ Σ. του Επιμελητηρίου
Ημαθίας για να αποφασίσει πάνω
στα εξής θέματα:
•
Ανακοινώσεις προέδρου.
•
Επικύρωση πρακτικών Δ.Ε.
•
Κύρωση προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων ΕΒΕΗ οικονομι
κής χρήσεως 1983
•
Τροποποίηση-ανομόρφωση
προϋπολογισμού εσόδω ν - εξόδων
ΕΒΕΗ οικ χρήοέως 1982.
•
Συγκρότηση
επιτροπής
εμπορικού
επαγγελματικού
μητρώου.

Νέα διοίκηση
σε Μ ορφω τικό
Σύλλογο
Μετά τις αρχαιρεσίες στον
«Μορφωτικό Πολιτιστικό και Τουρι
στικό Σύλλογο Μικρής Σάντας» το
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που
εξελέγη συγκροτήθηκε σε σώμα ως
ίξή ς;
Πρόεδρος Χίιμωνίδης Γεώρ
γιος
Αντιπρόεδρος Χειμωνίδης Θεο
δόσιος.
Γενικός Γρομμοτέος Ανδρεάόης
Χαράλαμπος του Δημητρίου
Ειδικός Γραμματέας Σιομονίδης
Ευστάθιος
Τομίος Ανδρεάόης Χαράλαμπος
του Ανέστη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ·Σ· του Μορφωτικού Πολι
τιστικού και Τουριστικού Συλλόγου
Μικρής Σόντας ευχαριστεί θερμά
ιο ύ ς ευέργέτΓζ τον Συλλό γριι
Λαχανόπουλος Αριστοτέλη (δικηγό
ρο) και Χειμωνίδη Π#τρο (Κτηνία
τροί για την προσφορά τους προς
τον ΣύλλονΟ των 15.000 δραχμών
έκαστος
Το Διοικ. Συμβούλιο

τους πρόγραμμο με χορό
και τραγούδι.
Θο πρέπει να σημειωθεί ότι η
Εύξεινος Λέσχη Βεροίας αναλαμ
βάνει τη φιλοξενία όλων τωναντιπροσώπων των προσφυγικών
σωματείων της Ελλόδος που θο
παρακολουθήσουν τις εκδηλώ
σεις

Κυριακή 21 Νοεμβρίου
0 8 .0 0 -1 0 Αρχιερατική Θεία Λει
τουργία και Επιμνημόσυ
νη Τελετή στην Παναγίο
Σουμελά.
10.30-11
Κατάθεση στεφάνου
στο μνημείο της Σάντας
στην Παναγία Σουμελά.
2 0 .0 0 Εγκαίνια Έ κθεσης βιβλίου
Φ ωτογραφίας μικρασιατι
κού περιεχομένου.
2 0 .3 0 Διάλεξη του Καθηγητή
Κώστα Φωτιάδη με θέμα:
«Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ
ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
20 0 0 Οδοιπορικό
Προσφυγιάς
του
Κώστα
Φωτιάδη.
Παρουσίαση μέσα από
σλόιτς του ξεριζωμού.
2 0 3 0 Π ρόσφυγες
αφηγούνται
περιστατικά της ζωής τους
από τις χαμένες πατρίδες.
Συντονιστής της συζήτησης
ο γιατρός Κώστας Κάμπουρίδης Πρόεδρος της Ε.Λ.Β
Τρίτη 23 Νοεμβρίου
2 0 .0 0 Μουσική Εκδήλωση: «Η
Μικρασιατική καταστροφή
και το ποντιακό τρανούδι».
Η Φούλη Κουρουκλίδου και
ο
Κώστας
Φωτιάόης
παρουσιάζουν το τραγού
δια της προσφυνιός του
ποντιακού λαού. Λύρα παί
ζει ο Μ άντης Τραγουδούν
ο Κώστας ΚαραπανογιωτΙ
δης και ο Βοσϊλης Φωτιά6η ς Χορεύει το συγκρότη
μα της Εμξείνοϋ Λέσχης
Τετάρτη 2 4 Νοεμβρίου
2 0 .0 0 Διάλεξη με θέμα: «Το Πον
τιακό Θέατρο» οπό τον πόν
τιο σκηνοθέτη Ερμή Μουρστίδη.
Πέμπτη 2 5 Νοεμβρίου
20.00 Μουσική Εκδήλωση με θ έ 
μα: «Η Μικρασιατική Κατα
στροφή στο Ρεμπέτικο και
λαϊκό τραγούδι*. Εισηγητές
η Μαρία Δυιιιαγλου και ο
Κώστας φωτιάδης. Παίζει η
ορχήστρα της Στέγης Γραμ
μότων και Τεχνών. Τραγου
δά ο Βασίλης φωτιάδης.
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου
20.00 «Προσκύνημα στο Πόντο»
Προβολή της ταινίας της

pc π mwnipi
ό ο φ ο ϋ ίο !

Ι| αόρτα nos γίνετοι φρούριο
ΜΙ τις Εξη άτσάλινες μπάρες του καρφώ
νει κυριολεκγικά τήν κάρτα ατό πλαίσιό
της ναί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σέ δλες τίς πόρτες χωρίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
Είσάγεται άχό τό Εξωτερικό καί είναι κα· !
I
τοχυρωμένο μ ΐ διεθνή πατέντα.
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ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

σ τα υρ ό Λ εξ
Α 2 Μ

5 « 1 ί

S«

νων.
Η Γή έχει δύο, εόω ένας —
Φωνή πουλιού
Πουλιέται στα περίπτερα —
Προστακτική που προσκολεί
10 Χώρα ομηρική — Μία από τις
προθέσεις,
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Πληρών« ι κι αυτό στην Εφο
ρία.
2, Μάρκα απορρυπαντικού που
κυκλοφορ«'
στην «λληνική
ονορό - Οπτική ισοπαλία
3. Σ« αρκετές εγχειρίσεις «ίναι
αποραίτητο - Τραβάει αρκε
τό κόσμο το καλοκαίρι
4 Είναι και η Βενιζέλου στη Βέ
ροια - Ασφαλιστικός οργανισμός.
5 Ηταν γυναίκα ενός θρησκευτι
κού αρχηγού - Σπυριά οι καρ
ποί του
6 Μουσική νότα
Εκπεμπεται
απελπιστικά - Αρχαϊκή πρόθε
ση
7 Εργαλείο γεωργικό - Βοηθητι
κό ρήμα τω ν αρχαίων Ελλή

Ενα ρήμο συνώνυμο του βρί
σκω.
Θεός των Ρωμαίων.
Απστελείται από πολλές σελί
δες
Το μικρό όνομα μιάς
Ελληνίόας ηθοποιού.
Είναι και ο «Μπουτάρης» στο
Γιοννοκοχώρι — Πρόσφατα
γιορτάσθηκε.
5. Μισή . κότα
Τέτοιο υπάρχει
και στην περιοχή του συνοικι
σμού Παπάγου της Βέροιας
(αντίστρ.).
' Ενα
τραπουλόχαρτο
στην
αιτιατική της δημοτικής.
Ξένα ανδρικό όνομα - Και μιά
ξένη επιταγή.
Δέντρο που πολυτρογουδήθηκε, με άρθρο - Ενα γυναικείο
όνομα στο ξένα
Φόβος και τρόμος των Πε ρ
οώ ν ρε άρθρο
10. Αναφορική αντωνυμία - Αυτά
καθόλου δεν... στραβώνουν
Iαντίστρ. I.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 2 ΣΟΥΡΩΜΕΝΗ 3. ΦΥΤΑ ΑΡΥΜ 4. ΑΛ
ΤΗΣ - ΠΑ 5. ΛΟΓΟΣ
ΝΝΝ 6 ΕΥΤΡΑΦΕΙΣ 7 (ΜΙΙΖΙΑ)
ITA - ΑΕ 8 ΑΗΔΟΝΙΑ 9 0 ΝΕΑΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΤΟΥΛΟΥΖΗ 3 ΡΥΤ Γ(Α)Τ(ΑΙ ΔΟΙΞΑ)
4 0ΡΑ Τ0ΡΙ0Ν 5 ΦΙΧΦΙΩ - ΗΣΑΤΝΕ 6. ΙΜΑΣ - ΦΑΙΑ 7
ΚΕΡ (ΝτέμποραΙ
ΝΕΙΡΟΙ - ΑΡ 8 ΕΝΥΠΝΙΑ 9 ΣΗΜΑΝ
ΣΕΙΣ.

^

Τ ετά ρ τη 1 7 Νοεμβρώ» 1

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Σημείωση συντάξεως: Ευχαριστούμε την Αικατερίνη Ακριτίδου
που μας έστειλε νιο δημοσίευση τη συνεργασία της (σημερινό
σταυρόλεξό) καθώς και το Θόδωρο Ακριτίδη που το δικό του
θα δημόσιε υθει σε προσεχές φύλλο. Και στο εξής θα δεχόμα
στε τέτοιες συνεργασίες, για την επιμέλεια των οποίων ασχοΛείτοι ο συνεργάτης μας Δημ. Κουμοΰσης.

0 S 3 0
ΤΕΤΑΡΤΗ, 17
5.45 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΛ ΣΙ NT
6.05 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ
6 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8 .1 0 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9 0 0 -ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 .4 5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗ
ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕ
ΧΝΕΙΟΥ
10 35 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11.10 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
1 2 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17
5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6 .3 0 ΜΙΣΗ QPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΙ ΝΤΑΙΗ
6 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7 0 0 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 0.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΚ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Π .0 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 εΙΔΗΣΕΙΣ

ΛΑΟΓ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Tarn·· ρκλος E.LH.E.)
■ Μ Ι*
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΛΣ
Ιίωκτηττς ■ Ε*6όκ·ς
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ
AuutoroK
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠ3ΚΑΧ
i E W tr I)
Y ttiA m o c

M ii m w m o H W T
ΜΙΧΑΔΗΣ ΠΑΤΠΚΑΣ
(Π. ΜιΜΜλη 4)
Νορχος βυ^ουΐβς
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΛΣ

Στείλτε
γιουνισευχέ<
μέ κάρτες

TñW c© r

Π Α Ν ΤΟ Μ ΙΜ Α ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
ΣΤΙΣ 2 7 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ
' Ενας ηθοποιός μίμος περιο
δεύει αθόρυβα, και διαρκώς κερδί
ζει έδαφος, ιδιαίτερο στα κοινό της
επαρχίας, που εντυπωσιάζεται από
τη δουλειά του και την πολύπλευρη
καλλιτεχνική του γκάμα. Είναι ο
Γιώργος Μεντζελόπουλος, που με
το πρόγραμμά του, κάνει τους θεα 
τές να χαίρονται μια πολιτισμένη
παράσταση θεάτρου ποντομίμος
Συγκεκριμένα αυτό το μουσικό
σατυρικό θέαμα μιμικής ο Γιώρ
γος Μεντζελόπουλος θα το παρου
σιάσει το Σάββατο 27 Νοεμβρίου
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά
των και Τεχνών του Δήμου Βέροιας.
Η παράσταση θα γίνει μέσα στα
πλαίσια των καλλιτεχνικών εκδηλώ
σεων που διοργανώνει ο «όμιλος
φίλων θεάτρου».
Το είδος της εκφραστικής τέχνη ς
για πρώτη φορά τουλάχιστον από
ότι θυμούμαστε παρουσιάζεται στη
Βέροια. Και αυτό δίνει στην προσ
φορά του ομίλου φίλων θεάτρου
ιδιαίτερη αξία.
0 εκλεκτός καλλιτέχνης με τις
παραστάσεις του συμβάλει σημαντι
κά στον ανώνα νιο την πολιτιστική
αλλαγή και την πραγμάτωση της
πολιτιστικής αποκέντρωσης Καθώς
και στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής
ευαισθησίας των νέων, σε πρω το
βουλίες και αναζητήσεις καινούρ
γιων μορφών έκφρασης και γνήσιας
λαϊκής συμμετοχής
0 καλλιτέχνης πιστεύέί πως
πρέπει να προωθήσουμε πιό ολο
κληρωμένες μορφές ψυχαγωγίας
πέρα από τις συνηθισμένες ιδιαίτε
ρα στην επαρχία.
Ο Γ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
Η τέχνη της παντομίμας (παρά
την ελληνικότατη προέλευσή της)
είναι μία μορφή έκφρασης που
τελειοποιήθηκε στην αρχαία Ρώμη.
Από την κλασική τρσνωόία και
κωμωδία οι Ρωμαίοι στα λυρικό
τους μέρη στα περίφημα CANTICA
δημιούργησαν την πρωτοτυπία,
παράλληλα με τον λόγο που ψαλλό
ταν να τον παρουσιάζουν με μιμική
δράση. Οι Ρωμαίοι ουτοκράτορες
οήθησαν στην ανάπτυξη και καλ
λιέργεια της παντομίμας για δύο
βασικούς λόγους
1) Γιατί προτιμούσαν να μην
ακούγονται κείμενα που μιλούσαν
για ελευθερία, αξιοπρέπεια και
δικαιώματα, και που τα θεωρούσαν
επικίνδυνο για την δική τους μοναρ
χική κατοξίωση κοι
2) Γιατί με μόνη την μιμική
διευκολυνόταν η παρακολούθηση
αυτών των θεαμάτων οπό τις διά
φορες εθνικότητες που είχαν
συγκεντρωθεί στην αρχαία Ρώμη
και που δεν μπορούσαν να κατα
νοούν το περιεχόμενο των έργων
από αδυναμία ννώσης της λατινικής
γλώσσας.
Το Βυζάντιο συνέβαλε ουσία
στικό στην ολοκληρωτική διαφορο
ποίηση και ολοκλήρωση της παντο
μίμας με την συμμετοχή και των
γυναικών μαζί με τους άνδρες στα
θεάματα παντομιμος και με την
πλήρη απάλειψη του λόγου και τον
περιορισμό της μουσικής και του
χορού.
Μετά την Ρώμη και το Βυζάντιο
η παντομίμα χρησιμοποιείται για να
εκφράσει θεατρική δράση στην Ιταλίο κοι Γαλλία περνώντας από το
λαϊκό θέατρο της αναμέννησης την

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Ικκοκρατους Κ )
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•ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΝ
• ΝΗΠΙΟ ΤΡΟΦΩΝ

Για κάτι πρωτότυπο στην πόλη
μας. Αναλαμβάνω κατ' οίκον
δεξίωση ή άλλη εορταστική
εκδήλωση.
Παραθέτοντας
εντυπωσιακό μπουφέ ζεστό ή
κρύο. Για πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 0333 - 91351.
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ΟΕ Σ' ΝΙΚΗ

Σε μιά από τις πέντε πυραμίδες
του Νταχσούρ κοντά στην αιγυ
πτιακή πρωτεύουσα ανακαλύφθηκε
τελευταία στα πλαίσιο ερνασιών
του γερμανικού
αρχαιολογικού
ινστιτούτου, ένας βασιλικός τάφος
που χαρακτηρίσθηκε «ιδιαίτερα
σημαντικός». Στην πυραμίδα αυτή,
που ήτον αφιερωμένη στον φαραώ
Αμενεμέτ τον 2ο (γύρω στο 1900
π.Χ.) οι Γερμανοί αρχαιολόγοι ανα
κάλυψαν τρία βασιλικά φέρετρα,
που περιείχαν τις μούμιες δυο βασι
λισσών ·αι μιάς πριγκιπισσας
Οι υπεύθυνοι
είναι μεταξύ μας

περίφημη ιταλική «COMEDIA DELL'
ARTE» Και τον 19ο αιώνα καθώς
και στον αιώνα μας διαπρεπείς καλ
λιτέχνες της παντομίμας και του
θεάτρου δίνουν νέο υπόσταση και
καλλιτεχνική ποιότητα στο είδος.
Ενδεικτικά αναφέρεται ο Ντεμπιρώ ο Λεγκράν, ο Ντεμιρώ. ο Ζαν Λουί Μπορώ, ο Μορσέλ Μαρσώ.
Ετσι η παντομίμα δεν σημαίνει

! ε φ η μ ε ρ ιά α μ ο ς

πλέον μόνο μίμιση. αλλά μια ολο
κληρωμένη έκφραση ανθρώπινων
συναισθημάτων και ιδεών αξιοποιώντας τις τεράστιες εκφραστικές
δυνατότητες του σώματος. Ο μεγά
λος θαυματοποιός του βωβού κινη
ματογράφου. ο Τσάρλυ Τσάπλιν (ο
Σσρλώ) έχει πεί για την παντομίμα
«είναι το προνόμιο του ολοκληρω
μένου καλλιτέχνη κοι του μεγάλου
ηθοποιού».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Υφυπουργός
Προεδρίας
Κυβέρνησης εκθέτει σε επαναλη
πτική προφορική δημοπρασία σύμ
Φωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.
1266/72. τού Π.Δ. 4 7 5 /7 6 και του
Π.Δ 7 24/1979. η εκτέλεση του έρ 
γου «ΥΔΡΟΓΕΟΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Ε Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» προϋ
πολογισμού μελέτης δραχμών ανιακοσίων χιλιάδων (9 0 0 0 0 0 ) υε τα
απρόβλεπτα.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
εργολάβοι δημοσίων έργων κάτοχοι
πτυχίου Α ταξεως καί άνω για ερνα
υδραυλικά εφόσον έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη δημοπρασία από
τις ιαχυουσες διατάξεις, καθώς και
εμπειροτέχνες που έχουν εκτελεοει
παρόμοια έρνα.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 24
του μηνάς Νοεμβρίου ημέρα Τετάρ
τη και ώρα 09 30 (λήξη επιόόοεως
προσφορών) στα γραφεία της Δ νσεω ς Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχίας Ημαθίας στη Βέροια,
από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωνής της δημοπρασίας
Εγγύηση συμμετοχής ιση με
2°4ι του προϋπολογισμού μελέτης
Π 8 0 0 0 δρχ.)
Οι ενδιαφερόμένοι μπορούν να
λάβουν γνώση τυιν σχετικών τευ 
χών και να παραλάβουν έντυπο
προϋπολογισμού μελέτης από τα
γραφεία της Γενικής Γραμμοτείας
Αθλητισμού (Πανεπιστημίου 25.
6ος όροφος Αθήνα) και οπό το γρα
φεία της Δ ν σε ως Φυσικής Αγωγής
της Νομαρχίας Ημοθιος.
Το κηρύκειο κοι έξοδα για τη
δημοσίευση της παρούσης και της
προηγούμενης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου
Αθήνα 4-11 -82
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

και ώρα 11-12 μεσημβρινή μπρο
στά στην αρμόδια επιτροπή διαγω
νισμού. Πρώτη προσφορά έχει ορισ θεί το ποσόν των 230.000.
Ό σ ο ι θα πάρουν μέρος στον
παραπάνω διαγωνισμό πρέπει να
φέρουν στην επιτροπή του διαγωνι
σμού εγγύηση συμμετοχής ποσού
11.500 δρχ. σε γραμμάτιο Ταμείου
Παροκαταθηκυ'ίν και Δανείων ή
εγγυτική επιστολή αναγνωρισμένης
Τραπέζης. Τα έξοδα της παρούσης
διακηρύξεως θα επιβαρύνουν τον
τελευταίο μειοδότη.
.

Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Πέϊος Γεώργιος

'ÿâgœafi
Γνω' υποιαται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι:
Ο ΤΙΜΗΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ του
Ιωάννου και της Ελπίδας το γένος
Κουαοπούλου που γεννήθηκε κοι
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
ανρότης και η ΝΙΩΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Στεργίου και της Μαρίκας το γέ
νος Μπακόλα που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
ιδιωτική υπάλληλος πρόκειται να
παντρευτούν κοι ο νόμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Βέροιας,

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΟΝ ΒΛΓΓΠΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)
Αριθμ. Πρωί. 2 2 1 9
Αγιος Γεώργιος 12-11-1982

VIDEO CLUB
θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37 Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

STUDIO

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

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
ΡοδίΟίαζί

62.555 62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βινιζελου
23.4.14
Εθνική Τρακιςα
24 141 24.343

Γ νιο τ
στην n X t n a a της cm: t a p a τη ς Χ*μ·$κνης ι , . . .
to αττωττημα »α « " » n o m o n o η ς 10 το · ρ · ι « ρ β ι ρ ο τ η ς :

Βέρμιου

Εναντι ΔΕΗ
Εοκν-ιι M EA
Ι·κηκρητοας
Πλ. Ωρολογίου

¿4.111
2* 726
2 6 62»
23.890

ΝΑΩΥΣΗΣ

Πλατ. Καραταοιου 22.532 22636
Λ λ ΓΧΑΝΔΡΕΙΑΣ
F v o m K TE Λ
24.0*0

Mupeii,

13.350

Μετά από κάθε σύλληψη ανηλί
κου για οποιαδήποτε παράβαση, οι
από καθέδρας ερευνητές της παιδι
κής εγκληματικότητας, αναζητούν
σε πολύστηλα άρθρα την απία. Και
όλοι καταλήγουν στο εύκολο συμ
πέρασμα ότι ο μεγάλος φταίχτης εί
ναι ο κινηματογράφος και η τηλεό
ραση.
Ετσι, όμως, περιορίζουμε το
σοβαρώτστο ουτό θέμο.Ό χι πω ς οι
γκαγκστερικές ταινίες δεν επιδρούν
ολέθριο στο παιδί. Κάθε άλλο.
Αλλά, και να βρισκόταν τρόπος να
απαγορευθεί η προβολή τέτοιων
ταινιών, πάλι το κακό θα εξακολου
θούσε. Οι υπεύθυνοι βρίσκονται
μεταξύ μας. Ας ανορωτηθεί ο καθέ
νας μας: Τί κάναμε και τί κάνουμε
για το Ελληνόπουλο; Τί του προσ
φέρουμε; Πώς το διαπαιδαγωγούμε; Ό σ ο πιό ειλικρινείς είναι οι
απαντήσεις τόσο το καλύτερο για
όλους τους ηθικούς αυτουργούς!
Τεχνική και
κοινωνικές συνέπειες

Σ Ο Υ Β Λ Α Κ Ι-Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι
(Σ τα κ ά ρ β ο υ ν α )
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γίγα ντες
Ι π π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 - Τ η λ . 6 2 .1 1 8
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

χαν καλά αποτέλεσμα™
ποιώντας ανάλογη μέθοδο 0* ^
πτώσεις καρκίνου του |ί πατ0^ _
τη βοήθεια του μηχανήΜ°,οί
διάς πνευμόνων οπομονώνΦ^
___
ήπαρ από τα λοιπά όργονα * .
7
,,ΑιΚΟ >τ
στσυν προσωρινό ενα ειδκό ι
κλωμα κυκλοφορίας του
το ασθενές όργανο «θ' °τη ^
χεια εμβαπτίζουν το
λ,
μεγάλες
δόσεις. σντικαΡ^^^.
φάρμακων
χωρίς τον
προσβολής των άλλων ορΆ*“
του άρρωστου ο π ό τα ι°Χ“^ ν^
φάρμακα. Στους πρώτους 0
^
στους οποίους
παραπάνω μ έ θ ο δ ο ς το ε·
για τη ζωή τους καΡ*ινωμα,°οϊ{ίί
ν , . ΑπυΛ
00«*“
χωρησαν σημαντικό»,
ραν σχετικό οι θεράποντες w p

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α
ΕΙΧΕ ΔΙΚΗΟ

_

- Ποιος είναι ο δείκτης ®νη^ ηιΐ
τας: ρωτάει ένας £,6"<0^αζοί/
επιστήμονας το όήμΟΡΧ0 ν
κανικής πόλης.
£
- Ω! Μα φυσικό ο '*'ος ^ ¡¡¿ν;
των χωρών του βορρό *
τος σνά κάτοικο!
0 πελάτης λέει στο V*
του εστιατορίου:
ιΑβ&'
- Αυτό το κρέας είναι το π ;
ρό που έχω φάει μεχΡ1
Επειδή δεν είεττε τ°*τ' Ítflí
une1 απαντάει νευρ™
τηςε μας'
γκαρσόνι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

?

Μιά κυρία συζητσ

Κατά την εφαρμογή νέος τεχνο
λογίας είναι αποραίτητο να λαμβάνονται υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό
από ό.π μέχρι σήμερα οι κοινωνι
κές συνέπειες ιδίως αναφορικά με
την εξασφάλιση ή την μετατροπή
του χώρου εργασίας. Την άποψη
αυτή εκπροσώπησε σε μιά συνάν
τηση που έγινε στην φρανγκφούρτη το πανεπιστήμιο του Ρούρ στο
Μπόχουμ. σε συνεργασία με τον
συνδικαλιστικό κλάδο των εργατών
μετάλλου. Καίριο ρόλο φαίνεται
πως μπορεί να διαδραματίσει εδώ η
συνεργασία μεταξύ μηχανικού και
κοινωνιολόγου Οπως ανακοινώθη
κε σχετικά στο Μπόχουμ. υπάρχει
τώρα η σκέψη να δημιουργηθεί κύ
κλος σπουδών τεσσάρων εξαμή
νων. που θα ασχοληθεί ειδικά με το
παραπάνω θέμα. Προς το παρόν
έχει ληφθεί απόφαση ν' απστελέσει
το θέμα της ανεργίας και της «στρα
τηγικής της καταπολεμήσεώς της»,
επίκεντρο για τις παραδόσεις του
ακαδημαϊκού έτους 1982 '83.

Της·
Αέε το Ρ χ»
— Σκέψου ότι προχθές
βρήκα στην τσέπη του π 0
ένα μαύρο γυναικείο εσω
— Αδύνατον1 Απεχθάνομ
ρα, είναι πρόστυχα!
* * *
τορΦΟ*’
Η νοσοκόμα Αεει
στα γιατρό:
.
— Γρήγορα γιατρέ!
^¿ι/.
που τούκοψε το αυτοκίνΠ
του πόόια.
Κι α γιατρός 'ατόρθΧ°ς' υ
να »
- Καλό. καλά. Πές του

Η γ€νναιοόωρ«α €,να>

μεταμφιεσμένη φιλοδοξώ
Λα Ροσ * 0

Η μετωπική σύγκρουση
είναι η πιό «π,κίνδυνη
Η έλλειψη ελέγχου των κινή
σεων του οδηγού, της ψυχραιμίας
του και, φυσικά, η υπερβολική ταχύ
τητα. είναι συχνό ασίες που προκαλούν ένα τροχαίο ατύχημα. Οι
ζημιές σε κάθε είδους ατύχημα είναι
συνήθω ς μεγάλες αλλά τα πιό
σοβαρά εποκόλουθα έχουμε, κατά
κανόνα στις μετωπικές συγκρού
σεις. Αυτού του είδους τα ατυχήμα
τα θεωρούνται τα χειρότερα επειδή
πολύ συχνά είναι και θανατηφόρα
Ο καλός και ψύχραιμος οδηγός
που έχει μιό σχετική πείρο στο τιμό
νι συνήθως δεν δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για μιά τέτοια σύγκουρησ, Ό ταν όμως αντιληφθεί
ότι είναι αργά για να την σποφύνει,
θα πήεπει πόση θυσία να προσπα
θήσει τουλάχιστο να μετστρέψει τη
μετωπική σύγκρουση σε πλευρική.
Κάτι τέτοιο όμως νίνεται μόνο
ον πάψει να πατάει το πεντάλ των
φρένων Με ακινητοπο>ημένες τις
ρόδες Ιφρενάρισμα) το αυτοκίνητο
ακολουθεί για ένα διάστημα την
προηγούμενη, αρχική του πορεία.
Αν λοιπόν προσποθήσει ο οδηγός
να στρίψει δεξιό ή αριεττερα το τιμό
νι με πατημένα τα φρένα, το αυτο
κίνητο θα συνεχίσει για λίγο - αρκε
τά όμως για νο γίνει η μετωπική σ ύ 
γκρουση την πορεία του.
Εγχειρίσεις
ανοικτού συκωτιού

Ο.Ε.Ε. <<π·*Ας)
Α*τν*β*ικο Τ|ΐήρ·

Τ»·|Μ

ΝΑΟΥΣΗ*

ί

Α.Ε.Η. (βλ«0*ς) Ο.LE. (στα4μος)

λλεξλναρ

giAí

Πυφοοβ«ο-η«ι\

Μέχρι τώρα είχαμε, ω ς γνω 
στόν εγχειρήσεις «ανοικτής καρ
διάς» Τώρα Γερμανοί επιστήμονες
του πανεπιστήμιου του Γκίσεν πετυ

Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Αγίου Γεωργίου Ημαθίας ανακοινώ
νει ότι θα διενεργηθει μειοδοτικός
διαγωνισμός φανερός για την ανα
δειξη εργολάβου
καθαριότητας
(συλλογής κοι απορρίψεως απορ
ριμμάτων) Κοινότητας για το έτος
1983 0 διαγωνισμός αυτός θο διενεργηθεί την 3 του μηνός Δεκεμ
βριου έτος 1982 ημέρα Παροσκευή

• ΚΟΙΝ Λ Ε ΙΤΟ Υ Ρ ΓΟ Ν

Ένας βασιλικός τάφος

Δ-Ε-Η.
LK.α .

.
βοη·3***
Αροση
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ΠυρΜ^οπιίτη

CUIB ΒΕΡΟΙΑ!

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO _

ΤΑΣΟ! ΑΣΙΚΜΗΐ
Ε » ε π α Α τ υ θ ε Ι< στητν ΕλΑ ηνβαΑ T n A c ô p t* ^ j

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 37 - ΤΗΛ. 26.077 -

ΐ! '° ρτη 17 Νοεμβρίου 1982

•ΛΑΟΙ:.

¿ K V » Λ ι·,

Ε.Π.Σ.Κ.Μ •
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α π ρ ό σ μ ε ν η ισ ο π α λ ία μ έ σ α σ τ ο γ ή π ε δ ό

τη ς π α ρ α χ ώ ρ η σ ε η

~(Χ<ιαμένη σ τ η ν Β ε ρ γ ί ν α 2 - 2 και ο χ α μ έ ν ο ς α υ τ ό ς β α θ μ ό ς , για μ ια
°Ραύα π ο υ κ ά ν ει π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ίσ ω ς μ ε τ ρ ή σ ε ι ό υ σ μ ε ν ώ ς σ τ ο τέΜ εγά λ η η νίκη π ο υ π έ τ υ χ ε η ο μ ά δ α τ ο υ Λ ά ζ α ρ ο υ Π α π α δ ό π ο υ *0υ 1 Ν ικ ο μ ή δ εια , π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο για τ η ν έ κ τ α σ η τ ο υ σ κ ο ρ ε π ί τ ο υ
9 ζ ο ρ ι σ μ έ ν ο υ Ν η σ ι ο ύ μ ε 5 - 1 . Ο ι Ν ικ ο μ η δ ιώ τ ε ς μ ά λ ισ τ α α ν τ ιμ ε
’Πίπισαν και μ ία χ θ ρ ικ ή α τ μ ό σ φ α ιρ α (εξ α ιρ είτα ι ο π ρ ό ε δ ρ ο ς ).
Ν ίκησα ν σ τ α

γή πεδό

το υς

ο Δ ια β α τ ό ς

(π ο υ ξ έ φ υ γ ε

δυο

βαθμούς) δ ύ σ κ ο λ α τ η ν Ρ α χ ιά 1 0 κ α ι η Μ ε λ ικ ή μ ε δ ύ ο π έ ν α λ τυ τ η ν

Παρυφή (2-0).
Δ εν έ φ ε ρ ε τα α ν α μ ε ν ό μ ε ν α , η τ ε χ ν ικ ή η γ ε σ ία σ τ ο ν Π α π ά γο .

ΕΠΣΚΜ

Μεγάλη νίκη της Νικομήδειας
μέσα στο Νησί με 5-1
στους ντόπιους παίκτες Έτσι μπό
ρεσε και κράτησε τον αγώνα. Του
αξίζουν συγχαρητήρια.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ:

Παιδόπουλος

Γερουλίδης, Κοτονιδης Πασχαλίδ ρ ς Χαυίλίδης Παροσκευαίδης
Σιδηρόπουλος X. Κετόγλου. Χαν
τζαρίδης (65 Καπνάς) Σιόηρόπουλος Λ. (80 Σιδηρόπουλος Δ ) Κεσίδης.

ΝΗΣΙ: Μητσιώτης Αλμπανίδης
(55' Δάρλας Κ.) Δάρλας Α , Χαλβα
τζής Πολυζόπουλος Γκοΐδάτσης
Μουρατίδης
ΙΣτεφανόπουλος)
Γκουγκουλάρας Σ., Δάρλας Δ.. Στεφανόπουλος. Γκουγκουλάρας Γ

°Που η τοπική ο μ ά δ α έ χ α σ ε α π ό τ ο ν δ υ ν α τ ό και φ ιλ ό δ ο ξ ο φ έ τ ο ς
Αγ· Γ εώ ργιο μ ε 2 -0 . Σ τ α ύ ρ ω σ α ν τα σ π α θ ιά το υ ς ( λ ε υ κ ή ισ ο π α λ ία )
0η,ν Ν ά ο υ σ α , οι τ ο π ικ έ ς Α χ ιλ λ έ α ς και Β έ ρ μ ιο . Π ά ν τ ω ς και οι δ ύ ο
0πέδειξαν ό τι μ π ο ρ ο ύ ν ν α π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ή σ ο υ ν σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό
"ΑΡίτάθλημα.
^ κ μ ε τ α λ λ ε ύ θ η κ ε τη ν έ δ ρ α τ ο υ ο Ε θ ν ικ ό ς Μ α κ ρ ο χ ω ρ ίο υ κα ι νί
"Ίνε την Α γ κ α θ ιά μ ε 2 - 1 , ε ν ώ ισ ο π α λ ία μ ε το ίδ ιο σ κ ο ρ
,(λ(ίω σα ν οι α γ ώ ν ε ς Σ κ υ λ ίτσ ι - Σ τ ε ν η μ ό χ ο υ και Ζ ε ρ β ο χ ώ ρ ι

¿Ά βατος

»

ραχια

1

„ ^υσκολεύτηκε πάρα πολύ „
' Ό η ο ί ι ο ς Ατρόμητος να κ€ ρ δ ι 'ο ε ι
l'ÎOij
070 Υήπεδό του τη όυνομική
°μό6π
*<rrr”lt όυνατή και σωστή οε Ολες
νραμμ^ς προσπάθησε με όυνα6€/ " ηποαπάοει ισοπαλία αλλά
,f' ΧατόφΕρ. Μ ιιο ρ ο υ α ε οκόμη
ItET' °Vtoo"OT£^ p<>ήταν 0 -0 να
1*0λι^* VKoA £“ν *υο * Ο0έ' 0 Π0λυ
jj
^Οβοβαριώιπς της Ροχιός
^ αατοχουσε μπροστά στον τερ
-Φύλακα του Ατρόμητου.
n^fa ηαΐννι*' κέντρου το 0-0 δια^ 010 α ΠΡ'ΧΡονο. Στο β
«ηι6έ°ν0 ° ΑτΡ°ΡΠΤος συνέχεια μέ
πίεσε την εστία της
!ρ. ^ Οι επιθέσεις αυτές καρπό
^
μόλις στο 40 του β ημι
0υ· ° ΤΟν απ° α Ριστ<=Ρό ο ΠιπιWlànUe Οέντρα σουτ έστειλε τη
Tnt Ü070 δοκάρι της Ροχιός κοι ο
Βαβουλίόης
την
“Πσε στα δίχτυα της.
Πό τον Ατρόμητο μπόρεσε
tîd ^ VQ δ'ακρίνει τον πολύ καλό
,αι^α,0φόλακα φω τόπουλο καθώς
^ T° u^ έμπειρους Συμπεθέρα στην
AhôVQΚα' ^οβοαλίδη στην επίθεση
μ0 Τη γεροδεμένη ομάδα της
ί ftÛVr ^ δΑθ1 διοκρίθηκον με πρώτο
Κπλ
10ν Φιλότιμο αρχηγό τους
^δοβαριώτη.
Γτ_
Π διαιτησία του κ. Καψάλη
"Άιγκιρίδη - Γελαδάρη).
Ατρόμητος έπαιξε με τους:
μη π°μλο. Πεχλιβάνο, Συμπεθέ6η -,δδνο. Γολσουζίδη, Δρμητριατ ^ / ^ λ τ σ ί δ η (Γιαννακίδη) ΣκορΚ ω Γ ° (Τ°ο χ °ο ρίδη> Βαβουλίδη.
ι-Γίή και Πιπιλίδη.
Ϊ Η*Ι
'^ΟΜΗδ ε ια

1
5

(υ _^ΣΙ (Του απ/vou μας ΒοργιοWn Γ-=ο.|
Ο
Φοβερή σε αποοοση ινεα
,J Φιλοδώρησεμε 5 τέρματα με-

1 1
Σ έλι.

οο ατο Νησί >ην τοπική ομάδα
Οι φιλοξενούμενοι θα μπορού
σαν να ιτετύχόυν περισσότερα τέρ
ματα: εάν οι αντίπαλοί τους βλέπον
τας την ιτΟνωλεθρϊα να πλανάται
από πονώ τους αντιμετώπιζαν
ανποθληιικά κοι αντί για την μπάλλο δεν κυνηγούσαν τα πόδια των
παικτών
Ρεσιιάλ λοιπόν ποδοσφαίρου
από την Νικομήδεια που από αγώνα
σε ογωνσ η απόδοσή της ανεβαίνει
στα ύψη και βάζει σοβαρή υποψη
Φιότητο γιο την πρώτη θέση. Συγχαρηιήρια σε υλουςυυτούς που
καιηρθωοαν να φτιάξουν αυτή την
εξαιρετική ομάδα.
ΓΚΟΛ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
ΔΟΚΑΡΙΑ
5 0 Δάρλας Δ με κεφαλιό αιφνιδιάζει τον Παπαδόπουλο και πετυ
χαίνει το μοναδικό τέρμα της ομαδος του.
- 13 0 Κεσιδης περνάει δύο αντι
πάλους και κάνει ωραία σέντρα
στην καρδιά της άμυνας του
Νησιού Εκεί πετάγεται ο Σιδηρόπουλος Λ. και Σιδηρόπουλος X. συν
δυάζονται και ο τελευταίος με πλά
σε κάνει το 1 -2 .
3 0 Αποβάλεται ο Γκοίόάτσης για
εν ψμχρώ κτύπημα αντιπάλου.
- 4 7 ' Σε σέντρα του Κεσίόη από
δεξιά ο Σιδηρόπουλος Λ. με καρφω
τή κεφαλιά γράφει το 1-3.
- 6 3 ’ Αποβάλεται ο Κουκουλάρας
για εν ψυχρώ κτύπημα αντιπάλου
- 7 4 ' Δυνατό σουτ του ΚεσΙδη
αποκρούεται από το δοκάρι (δεξί)
του Μητσιώτη
- 8 2 ' Ο Κεσιδης ύστερα από πάσα
του Σιόηρόπουλου Δ. με πλασέ ανε
βάζει το σκορ σε 1-4.
- 9 0 ' 0 Κετόγλου αφού περνάει
τρείς αντιπάλους του και αποφεύγοντας τις κλωτσιές τους πλασάρει
τον αντίπαλο τερματοφύλακα και
κλείνει το σκορ 1-5.
η δ ια ιτη σ ία το υ κ. Κ ανκελίδη
(Λ ασ καρη Μ αλουτα) α ρ ισ τη . ύ δ ει
ξε 5 κ ίτρ ινες κ ά ρ τα ς και 2 κ όκκινες

ΜΕΛΙΚΗ
ΚΟΡΥΦΗ

2
0

ΜΕΛΙΚΗ (Αντ/τής Ντάβας Κ.
Απ'νος Δημ. Αγγελόπουλος).
Ποδόσφαιρό όχι καλής ποιότη
τας μας παρουσίασαν η Μελική και
η Κορυφή. Έγινε παιγνίδι κέντρου
με πολλές λανθασμένες μπαλλιές
και ενέργειες από τους παίκτες και
των δύο ομάδων.
Η Μελίκη με τηνεμφάνισή της
δεν έπεισε ούτε και τους πιό φανα
τικούς οπαδούς της ότι κατέχει μιά
από τις πρώτες θέσεις δίκαια.
Στο 1 1' του α' ημιχρόνου ο Καλτσουνάκης της Κορυφής στην
προσπάθεια του να αποκρούσει την
μπάλλα άθελα αυτή κτύπησε στο
χέρι του Πολύ αυστηρό το πέναλτυ
που δόθηκε και που το κτύπησε με
επιτυχία ο Ντάμτσιος.
Στο 2 0 ' το β ημίχρονο και σε
διεκδίκηση της μπάλλας στη γωνμία
της μεγάλης περιοχής ο Κακαγισννης της Μελικής έκανε επιθετικό
φάουλ στον νεαρό μπάλ της Κορυ
φής Παναγιωτόπουλο και στην
προσπάθεια του αυτή να ισσοροπήσει ακούμπησε την μπόλλο με το
χέρι, αμέσως ο κ. Ιντζιάδης κατελόγισε πέναλτυ κι έτσι έγινε το 2 - 0 .
Από την Μελίκη διακρίθηκαν οι
Τρικαλόπουλος. Νατσιούρας Θεοόωρακόπουλος. Κακαγιάννης Από
την ΚοουΦή διασώθηκαν αι Καλ-

τσουνάκης και Λιακίδης. Μιχαλάκας.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΛΙΚΗ: Νπνόπουλος. Πέπος
Τζουνόπουλος
Τρικαλόπουλος
Νατσιούρας
θεοόωρακόπουλος
Ανόρούτσος. Αντωνόπουλος Ντόμ
τσιος Παλατσιώτηζ Κακαγιάννης.
ΚΟΡΥΦΗ:
Καλταβερίδης
Πσναγιωτόπουλος (70' Κυριάκού)
Πουαρίδης Μπεκιάρης (70' Κουδιώρτης) Μιχαλάκας. Κολτσουνάκης.Μουσκεψτάρας I. II Στερνιόπου
λος. Λιακίδης. Σωτηριάδης.
Η διαιτησία απέτυχε και συγκε
κριμένα ο διαιτητής Ιντζιάδης λίγος
για να διαιτήτευε ι αγώνες. Σωστός ο
ένας επόπτης Μπιλιαδέρης σε όλες
τις υποδείξεις, τέλειος αλλά αγνοή
θηκε παντελώς από τους Ιντζιάδη.
ΣΚΥΛΙΤΣΙ .
1
ΙΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
1
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (ανττής Μουρτζίλας
Νικ.)
Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση
των δυο νεοφώτιστων ομάδων
Αρεως Π Σκυλιταίου και Θυέλλης
Στενημόχου.
0 Αρης παρά τις απουσίες βασι
κών παικτών του ξεκίνησε τον αγώ 
να δυνατά και πίεσε αντίπαλό του
στο πρώτο δεκάλεπτο ασφυκτικά
χάνοντος τρείς πολύ καλές ευκαι
ρίες Ομως στο 10' σε μια ξαφνική
αντεπίθεση και ύστερα από εκτέλε

ση κόρνερ οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με
κεφαλιά του Γιδάρη. Ο Ά ρης αντέ
δρασε αμέσως και πίεσε τον αντί
παλό του μέχρι το τέλος του ο μέ
ρους.
Δημιούργησε κι έχασε κλασικές
ευκαιρίες. Συγκεκριμένα στο 28'
κεφαλιά του Τάνη γλύφει το οριζόν
τιο δοκάρι Στο 35' σουτ του Δοουκόπουλου τραντάζει το οριζόντιο
δοκάρι του Μόρα. Στο 40' γίνεται το
1-1. Σε μπροστινή μπαλιά του Διαμόντη ο Θεοδωρίδης ξεχύνεται
θυελλώδης προς την αντίπαλη
περιοχή και από το ύψος της περιο
χής κοι πλάγια σουτάρει δυνατά στη
κλειστή γωνία του Μόρα κοι γράφει
το 1-1 Το πρώτο μέρος τελειώνει
μ ένα φοβερό σουτ φάουλ του
Δαουκόπουλου.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ποιότη
τα του παιχνιδιού έπεσε. Ο Άρης
υπερήχε και πίεζε, όμως η άμυνα
της Θυέλλης αντιδρούσε σθενό.
Γενικά ο Άρης παρά τις απουσίες
του μπορούσε να πάρει το παιχνίδι.
Στο 8 7 ' απεβλήθει ο Σσκαλής I.
Από τον Άρη διεκρίθησαν 0 Γ·
Ανδρέου I και Β. Τάνης. Νούσιος Π
και Θεοδωρίδης.
Από την θύελλα που γενικό άφη
σε καλές εντυπώσεις διεκρίθησαν
οι Μόρας. Σακαλής Α.. Ταιρπανλής
και Σαρακατσιάνος Σ
Η διαιτησία του κ Κουμουση

α ***γο.
^
«α ετακοενωνήαουν για κληροψορίες με τον
***** Γαλαοοβάτη οχα τηλέφωνα 23J37 και 29.762.
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ικ ρέ ς

α γγελ ίες
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
„

^ν°ι*ιάζεται ο α όροφος 3 0 0 τετρ., 12 δωματίων (πρώην κλινι
■•ΤΖΕΒΙΔΗ) ολόκληρος ή μεμονωμένα με ιδιαίτερη εΐοοόο
Ροοτά από τα αστικά. Κατάλληλος για γραφεία ή εταιρεία. ΠΛηρο
0Β,ες ατο τηλέφωνο 2 9 6 2 3 Βέροια.

ΔΑΣΚΑΛΑ
Όυ Λ1,Ρ° δΐδ*' ραθΗμα·α κατ οίκον, σε μαθητές όλων των τάξεων
Ρερ Γ'^ 0 Τικ°ό- Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2 1 3 2 0 Βέροιας, καθη,νό μετά ,,ς 3 ΙΟ απόγευμο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
μ 11 D|SCO «OLIVER» (γενικά όλος ο επαγγελματικός εξοπλιομός)
μ, <ι<Αί,'τΠ ■ τακτική πελατεία. Πληροφορίες τις πρωινές εργάσιμες
Η στο τηλέφωνο 2 3 1 6 3 Βέροιας

ΙΤΑΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
*. τμημεττ« για νκοψήφεους για τα Ιταλικά Πανηαστήμια ■
tj-,ν"·™
Έναρξη U Νοκμβρνοο. Α. ΑΝΟΙΕΕΠΕ 44
Ττγ3ύ
*** (*»αντ> jtoocsovV
ΠΩΛΕΙΤΑΓ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
^ Γ1»λ),ΓΟΙ δαιμλρναμα 45 τηραγανυεάν στην ιαρωχη Τλπάς (toc
Πληροφορίας τηλ. 2274-4.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ΓΑΙ ΜΑΓΑΖΙ
. Ε* ^ της «όΐ—ς Βηροέας ενοικιάζεται μαγαξί Ι5· τετρσγττη«·»
I χρήση. Πληροφορίες τηλ. 22964.

,Ν * ^

l u i n c i m i ΤΟΡΝΟΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ιν/τιτυι.
τάφνος βαυλγάρατης κροκλευσαας
" Κ οVI»τμητός 1,70.
στο τηλάφατο 9162/279*5
27166.

ΟΔΗΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
0*ηΤ ·ς ονεοκινήτοο μ* τ η γ γ ιίρ ο η κ η
Πληροφορίες στ» ιηλ. 29.742

κετηγοφι·) ζη<·

Από τον αγώνα της Βέροιας
•
Οι τραυματισμοί, οι α σ θ έ
νειες και οι τιμωρίες, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι τρείς παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ είναι στρατευμένοι και
μάλιστα υπηρετούν μακρυά από την
πόλη μας. είχαν σον αποτέλεσμα νο
δηλωθούν στο φύλλο αγώνος 15
και όχι 1 6 ποδοσφαιριστές.
•
Από την Φλώρινα ήτανο
γυμνασίαρχος του αγώνα ενώ ο
παρατηρητής διαιτησίας από την
Θεσσαλονίκη. 0 τελευταίος μάλιστα
παρακολούθησε το παιγνίδι από τις
θέσεις των επισήμων συντροφιά με
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
του συνδέσμου μας κ.κ. Παπαδό
πουλο και Τσανάκα καθώς και τον
διαιτητή Α' Εθνικής κ. Λουκίδη.
•
«Έχουμε πολύ κολή ομάδα
κοι σήμερα παίζουμε με την καλάτε
ρη σύνθεση γι outó κοι αισιοόοξούμε γιο ενα καλό αποτέλεσμα» αυιά
μπς έλενε πριν οπό τον αγώνα ο
ποδοσφαιριστής της ΝΙΚΗΣ Βόλου
Γιάννης Ζαγκαβιέρος, που πριν 4-5
χρόνια δοκιμαζόταν στη ΒΕΡΟΙΑ
•
Ο τραυματίας Δημήτρης Γκεοιος παρακολούθησε τον αγώνα μέ
πο από τον αγωνιστικό χώρο, ενω
στο τέλος του παιγνιδιού ουμμετείχτ στην χαρά των συμππικτών του
μέσα ατα αποδυτήρια.
•
Αυτή τη φορά έπεσε έξω
ο ο ς προβλέψεις του ο διαχειριστής
της Παναγίας Σουμελά και ένθερμος
οιιαδός της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Β. Φωτιάδη. ·ο οποίος «έβλεπε» 2 -0 .
•
Λίγο πριν λήξει το ημίχρονο,
o r πρόεδρος της ΒΕΡΟΙΑΣ κ.
Ιμιαντοφυλλίδης τηλεφώνησε στα
Αημοαιυνροφικά θεωρεία ταμ ατα
δίου νιο να ιιλημοφορηθεί το μέχρι
την στιγμή εκείνη αποτέλεσμα της
αυναντήσεως όταν δε του είπαμε
πως ήταν ισόπαλο, έδειξε ψανερα
στενοχωρημένος. Σε λίγα όμως
λεπτό ο κ. ιριαντοφοΛλίδης έκανε
πιν ευφονισή του (ΓΙο'Υπηεδο «αι
οποδείχθηκε πολύ γουρλής αφού η
Ομάόο κοι πολύ καλή απόδοση επιαοε κοι μεγάλη νίκη πέτυχε
•
0
τ αντιπρόεδρος της
ΒΕΡΟΙΑΣ και τωρπ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Θεσσαλονίκης κ. I. Χασιωτης που
παρακολούθησε τον κυριακάτικο
αγώνα πσό τις θέσεις των επίση
μων. με πολύ ικανοποίηση έλεγε ότι
η απόδοση
Μηάμπη Σαββίδη
αγώνα με αγώνο γίνεται καλυλτερη
και πως ο λαμπρός τ. παίκτης της
ΒΕΡΟΙΑΣ βρίσκει τον εαυτό του.
•
Παρόν στον αγώνα ήταν και
ο Σάκης ΣΙμτιος ο οποίος την περα
σμένη εβδομάδα υποβλήθηκε σε
εγχείριση αμυγδαλών.
•
Ο Φίλιππος Μίλης, που είχε
την ονομαστική του γιορτή, κέρασε
μετά τον αγώνα γλυκίσματα στους
συμποίκτες του δεχθείς τις καλύτε
ρες τους ευχές
6 Την κίτρινη κάρτα του Πει-

ραιωτη διαιτητή οντίκρυσανχρονειλογικα οι εξής παίκτες:
10 Παπστζίκος IB I για διαμαρτυ
ρία
- 18 ' Δουζένης INI γιο επικίνδυνο
παίξιμο.
- 38 Μουσούρης (ΒΙ γιο διαμαρ
τυρία.
ι
44 Βουλγορης (Ν) για επικίνδυ
νο παίξιμο
•
Πορο την με 3-0 νίκη της
ομαδος του οι φίλαθλοι ιης
ΒΕΡΟΙΑΣ σπεδοκιμααρν μεια τον
ογωνο έντονιι τον Πειραιώτη, διαι
τητή κ Κμάτση. Αληθειαμ εχρι πάτε
θα μας έρχονται τέτοια διαιτητικό
φρούτα:
ΓΙΠΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Από τον αγώνα της Ναούσης
■ Στις 4 μ.μ αναχώρησε η
•
Λίγα ήτον τα έξοδο διαιτη
αποστολή Υ'ά τ0 Βόλο και την συνό- σίας για τον Ολυμπιακό αφού οι κ κ
δευοον οι έφοροι κ.κ. Καραγκούνης
διαιτητές ήταν από την κοντινή Λά
Δασκαλόπουλος και Φύκατας.
ριοα,
•
Μετά οπό απουσία πολλών
μηνών στην αποστολή συμπεριελήφθη και 0 Χολβοτζης που πγωνίΔΗΛΩΣΕΙΣ
σθηκε και αλλαγή στο ΒΟλεπτο.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
•
Για λόγους υγείας δεν πήγε
στην αποστολή ο Αολονίδης ενω
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Για μία ακόμη
ππουσίΟζι κοι ο Τιμωρημένος Μππ
ψορά η nuifHi της υπαλλπς μας ι'πυι
σιακος
ξι το δικό ιης ικιιγνίδι και χπσΡμτ
•
Γιο πρωινό περιιιατο βγήκι
τους δυο βαθμούς Απα τους ποι
η αποστολή ΐ'ΐς Ναούοης στην
»τες μου τμεινα οπολυτα ικανοποιη
παρολια του Βόλου ενώ ορκετοι
μένος και θα πρυαπαΟηοουμ· μι
Νοουσπίοι εκδρουείς συναντήθη
τον ίδιο ζήλο για κάτι καλύτερο u n i
καν με τους παίκτες,
αυνεχειιτ του πρωταθλήματος
•
Στον Ολυμπιακό ογωνίζιται
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ: Ano την
κοι ο όλλοιε γκολκηπερ της Ναού
(inflóont! uuv παικτών 6 »ν ιμτινα
σης ΑμανατΙδης ιιοιι είχε εγκάρδιο
απόλυτα ικανΟιιςιιηυ« νος υκπαοο
συνομιλία με 'σ υς παίκτες της όμως αι δυο βοθμοι κερόιθηκον
Ναούοης ύ£τή r0 παιγνίδι
ππο την θαυμάσιο Nóouoo που
•
Είναι οληθινο κι όμως αππ
πράγματι μι αιφνίδιοι» μι τηνατιυ
τα παράξενα Οφού ο παίκτης του
¿έ>οση ττ^α ^λά κα>τιυυ ιις ί λλιιτίι υ
Πλ,.,,Μΐιΐκου και άλλοη διεθνή
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•
Το μοτιει τους ιτμιβυ. . φι
λαθλοι του Βόλου άτιιν t|U rm n
την Νοούσα να παίζει φοβερή μιιμ’
λυ στο Β πμ'ΚΡσν"

Διαβατός
Μελική
Ξ€χασμένη
Αγ. Γεώργιος
Νικομήδεια
Βέρμιο Ν.
Αχιλλέας Ν.
Βεργίνα
Αγ Τριαδα
Εθνικός Μ
Νησί
Κορυφή
Σελι
Σκυλίτσι
Στενήμαχος
Ζερβοχώρι
Ραχιά
Αγκπθιπ
Παπάγος
Τριπόταμος

16
14
14
13
13
12
10
10

9
9
9
8
8
6
6
6
6

4
3
2

«Μεταξύ μιάς παραστάσεως
Καραγκιόζη και ποόοσφαιρικού
αγώνα υπάρχει σημαντική όιαφορά
την οποία ΰμιυς για να διοκρίνει
κανείς χρειάζονται γνώσεις και
δυνατότητες, πράγμα που δεν σημ·
βαίνει με οριομένους οι οποίυι
ουτοαποκαλούνται «ειδικοί» και οι
οποίοι θέλοντας να μιλήσουν για
ποδόσφαιρα δυστυχώς μιλούν για
Καραγκιόζη. Ό σο και εόν ψύξε
κανείς σήμερα μετά την μενάλη νίκπ
των παικτών μου να βρει αυτούς
τους ειδήμονες δεν θα το κατορθώ
σει. κρύβονται στις επιτυχίες κο·
εμφανίζονται με τό από μιά αποτυχία
λές και την επιζητούν Αυταυς τους
ειδικούς ή τους κρίνουν οι υγειως
σκεπτομενοι φίλαθλοι που αποτε
λούν την συντριπτική πλειοψηφιο
του φίλαθλου κόσμου μας. Σβμερο
η ομάδα μου εδειξε τις μεγΰΑε·
δυνατότητες της και ότι σύντομα θο
παρουσιάζει τον συνδυασμό του
καλού ποδοσφαίρου και τω ν ανάλο
γων αποτελεσμάτων»
•
0 Ελληνοποιηθείς Αργεντι
νός προπονητής της Νίκης Βόλου κ
Ντεφαρία ορνήθηκε νρ κάνει δηλώ
σεις.

Α ρ η Σ κ υ λ ιτα ίο υ .

*ΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
^ Amj ιχτ* εφημερίδα μας ζμτο&παι απαχοκρηές για αΒλψπκά
**■*·. ata εξής χαψ ιά: Τρίκαλα, Μακροχωρι (Αέξχχ), Μ ελική.
7* τΡ·άλα, Νψπ, Ραχιά, Ανω και Κάτω Ζερβοχώρι, Σκυλίτσι,
Τρεαάταμο. Λουτρά. Παλαηχσια, Κουλούρα, Καψοχώ£ Ita *pá, Κόρατοχώρι, Άραχο, Ν ψ γίλι, Αγγιλοχω ρι. Xapuooa,
***·*««. Αρχάγγελο. Αιυκάδια, Βαρβάρες. Λαζοχώρι. ΝεόΑλεξάνδρεια (Μ . Αλέξανδρο) και στον

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

•
0 Αχιλλέας Ν. και ο Τριπόταμος έχουν από έναν αγύινα λιγότ€*
ρο.
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Εΰνικός Μ.-Αγκαθια
2-1
Μελίκη-Κορυφή
2 -0
Ξεχασμένη-Βερνίνα
2-2
Αχιλλέος Ν -Βέρμιο Ν.
0-0
Νησί-Νικομη6 Ε·α
15
Διαβατός Ραχιό
1 0
Σκυλίτσι-Στενήμαχος
1 1
Ζερβοχώρι Σέλι
1-1
Παπάνος-Αγ Γεώργιος
0-2
•
0 ογώνος Τριποταμου Αγ
Τριάδας δεν έγινε γιατί ο oúvóeομος αρνεΐτοι να στείλει διαιτηιές
στον Τριπότομου.

ακριβοδίκοιη, ικανοποίησε.
Αξίζει να τονιστεί και να έπαινέ
θεί η χειρονομία του κ. Κουμουση ο
οποίος μετά τη λήξη του ανώνα χά
ρισε το ποσόν της αποζημιώσεώς
του (10 0 0 δρχ). στο μικρότερο αε
ηλικία ποδοσφαιριστή του Ά ρη και
σκόρερ του Θεοδωρίδη Γιάννη για
την καλή του απόδοση και το καθα
ρό παιχνίδι του.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΑΡΗΣ: Μαυροκεφαλίδης. Ανδρεου
Βασ
Σαμαράς. Τάνης Ανδρέου
Γιαν., Μουσιος Π. Θ εοδωρίδης
Διαμαντής. Δαουκόπουλος (7 7 Τό
πης), Κόγιας (17' Νούσιος Δ) και
Μουρτζίλας 06.
ΘΥΕΛΛΑ: Μόρας, Ταιαούοκογλομ.
Ρώσιος Σαρακατσιάνος Γ Σακαλής
Α.. Γιδάρης. Παπαλεξίου Ι80' Τσιρ
πανλής Θ.Ι. Σαρακατσιάνος X.. Τσιρπσνλής Σ.. Σαρακατσιάνος Στεφ κυι
Σακαλής Γιάννης
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
ΒΕΡΓΙΝΑ

2
2

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Αντ/τής Δ. Χριστοδουλίδης)
Ισόπαλος έληξε ο αγώνας μετα
ξύ των ομάδων Ξεχασμένης και
Βεργίνας με σκορ 2-2
Το παιγνίδι παρουσίασε δύο
όψεις, στο πρώτο ημίχρονο η Ξεχα
σμένη στάθηκε καλά και προηγήθηκε στο σκορ με 2 -0 ενώ στο β' ημί
χρονο ή Βεργίνα έπαιξε πιό δυνατά
και πετύχε και αυτή δυο τέρματα.
Σαν δικαιολονητικά στην τοπική
ομάδα που δεν έπαιξε πολύ καλό
μπορούμε να αναφέρουμε ότι απο
το 6 5 ' και μετά έπαιζε με 9 παίκτες
λόγω αποβολής του Πατσιό και
τραυματισμού τοσ Ζαχόπουλου.
ενώ είχαν νι'νει και οι δύο αλλαγές
ιης ομάδας
Στο σκορ προηγηθηκε η Ξεχα
αμένη στο 2 5 ' με κεφαλιό του Τσαλουχίδη για να διπλασιάσει τα τέρ
ματα στο 3 0 ' πάλι με κεφαλιό του
Ζαχόπουλου.
Στο 4 3 ' πέτυχε κανονικό τέρμα
η Βεργίνα με τον Τσιρέλα πομ
κοκώς ακυρώθηκε.
Στο 6 0 ' η Βεργίνα μείω οι την
διαφορά με τον Τσιρέλα για να
πετύχει και δεύτερο τέρμα ο ίδιος
παίκτης στο 8 3 ' με κεφαλιά.
Διακρίθηκαν από την τοπική ομά
δα ο Ζαχοπαυλοςμέχρι τον τραυμα
τισμό του και οι Αιιτζής Τοαλουχί
δης Από την Βεργίνα που είχε πρώ
το παίκτη τον Τσιρέλα,,όλοι διακρίθηκον με την αγωνιστικότητα τους
κοι το συνεχες κυνηγητό της μπάλ
λας
Ο διαιτητής * Κουφε·που*ος Στ
ήταν αριστος και δεν μπορεί να
κατπγορηθεί γιο τις δύο φάσεις που
πιστεύω ότι ήτπν άτυχη γι αυτοί

(ακύρωση τέρματος και αποβολή
παίκτη).
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ:
Χατζόπουλος
Λούδας Μητοιωτης 128 Παπαδόποολος) Τάτοης Μ αρούδας Τσα
λουχίδης. Ζοχόπουλος Αυτζής υ
Αυτζής Μ·. Χλιάρας (62 ΠστσιόςΙ
Πανταζής

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν.
ΒΕΡΜΙΟΝ Ν.

ΝΑΟΥΣΑ (ανττής Τζημοοΰίκπς
Νικ I
“
ν·
Σ' έναν αγώνα καθαρά ντέρπυ. οι
δυο τοπικές ομάδες ΑΧΙΛΛΕΑΣ και
ΒΕΡΜΙΟΝ ήλθανε ισόπαλες με
0-0 μετά από μια μάχη που άφησε
τους 500 και πλέον φιλάθλους με
αμείωτο το ενδιαφέρον.
0 αγώνος ήταν ζωντανός και
πλούσιος αε φ άσεις εν.ώ πολλές
Φορές ξέφυγε και από τα επιτρεπτά
όρια, για να μας πάνε λίγα χρόνια πί
σω και να μας θυμίσουν, πολιές
μονομαχίες των άλλοτε δυο τόπι
κών ομάδων Ολυμπιακού και
Παναουσαίκού Ναούοης.
Ο Αχιλλέας ξεκίνησε το παιχνίδι
κάπως μουδιασμένα, «αι έδω οε ιην
ευκαιρία στο Βερμιον. να περάσει
στην αντεπίθεση, αλλά οι ευκαιρίες
που παρουσιάστηκαν δεν τις εκμεταλεύτηκε
Στην επανάληψη όμ ω ς οι παίκτες
του Αχιλλεα οφηπνίστηκαν και με
την είποδη τηη Τηοιώνα επεκράτη·
σαν αλλά γι αυτούς ο εερμαιοφυλοκας του Βερμίου Πειος είχε ανιίι
θετή ννώμη, οΦυύ τρείς Φορές ιουΣιινΐχεια στην 4η

ΣΗ Μ Ε Ρ Α
ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΝΑΟΥΣΑΒΕΡΟΙΑ
Ο αν,ωνρς γίνεται για να εξοικιωθούναι παίκτες της Βεραίας με το
ξηρό γήπεδο, μια που την Κυριακή
παίζουν στην Κοζάνη που το γήπε
δο δεν διαθέτει χοριοιάπητα.
Η ρεβάνς του αγώνα αυτού θα
γίνει ιην άλλη Ιετάριη οτη Βέροια
για νπ διευκολυνθούν οι παίχτες της
Νάουοσς οφου την-άλλη Κυριακή
παίζουν οε γήπεδο ρε χορτοτάπητα
(Αλεξονδρούποληΐ^
.

ΕΓΧΡΩΜΕΣ Τ.ν
¿Λ

Στ€ρ€θφωνικά συγκροτήματα
Η χογραφ ήο€ΐς-Δ ίυκοι-Κσσέτ€ς
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ι | ί * α α ιιμ ι α ιιιυ ς π ρ ώ τ ο υ ς
ΝΙΚ

1ΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

.

ΜικροσυσκΕυές
ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΚΑΠ

ΧΩΡΙΣΤΟ Τ Μ Η Μ Α
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ηλεκτρικά είδη

Δ Η Μ . ΜΟΡΑΣ
Κ ιΛΠΙΤΗ 9 ΤΗΛ. 2 7 .7 6 0
Κ Α Μ ΙΙΙΤ Η 15 ΤΗΛ. 2 3 .5 6 9

ακόμη β α σ ικ ο ύ ς μ ου π π ικ τ ις Πιιν

•Ι.ΙΙ. II ΙΙ|Ιΐν:ΜΙ|θεΐΙΙ θα αυνίχιΟθτι

0 .
0

ΝΑΟΥΣΑ

Νέα από
τη Νάουσα
ΟΙ

Γ.Π.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Ενινιιν «ο Λει/τεοα ο» αρχάιρε
η ί«ς tjrav Γ Π . Ροδοχω τ ο ν . «
»HV ανεΐ0€'ξη VÍO fclOIXr.rtJiUA. To
απατελέσμοτο τω* εκλογω - εχ,ιυν
ω ς εξής

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
*-* Βυζαντινή χορωδία του Συλλό
γου ·Κων ντινος Πρϊγνος» Θα δ ώ 
σει συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο
στις 2 7 Νοεμβρίου
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Εγγεγραμμένοι 197
Ε ν« υ ρ ο 1 8 0

Ελαβαν
Συνδυασμός «Γ Π.Σ Ροδοχω
ριου» 105
Συνδυασμός «Ενότητα ν'Ο ιο
χωριό» 75
Ο πρώτος συνδυασμός υποοτη-

Τ,θη«ε πρόσφατα σε λειτουργία
η νεο χραμμη υεταφοράς ηλεκτμι
«mi ρεύματος 115 0 χιλιάδων βολτ)
π οτιοια αρχίζει από τον υποσταθμό
Ναουσπς και καταλήγει στον υπο
σταθμό Βέροιας.

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ
ρίχθη·ε από Τη «Νεα Δημοκρατία»
και ο δεύτερος απο τη ΠΑΣΟΚ και
ΚΚΕ
Οι σύμβουλοι που εκλέχθηκαν
οπό το συνδυασμό «Γ.ΠΧ Ροδοχω
ριουιι είναι ο» »,« Ιασωνίδης Χρ*
στΰφ ορος
Κοζετηόης Ιωάννης.
Φουλτίδης Χρηστός
Καζεπϊδης
Α ντώνιος Ραμπίδης Χαράλαμπος.
Γεωρνιάδης Χαράλαμπος Ευθυμιά
δης Ιααακ Ιασωνίδης Βασίλειος και
Κιαχιδης Μιχαήλ Από την «Ενότητα
ν«ο το χωριό» εκλέχθηκαν οι κ.κ.
Εξαρχάπουλος Πανσνιώτη ς Σκεμπερίδης Ιωάννης. Σερσπίδης Χαρά
λαμττος Γ εω ρναδης Χριστόφορος
Γουναρίδης Ιωάννης κβι Κελεσίδης
Νικόλαος.

Στη νεα γραμμή μεταφοράς περί
λσμβάναγται αι εξής οικισμοί Νάου
σα. Σταθμός Ναούοης Κοπανάς
Μονααπιτα Ιτενημαχος Τρίλοφος
Φυτιά. Πατρίδα. Κωστοχωρι Ασω
μοτο. Βέροια Ράχη Αγία Βαρβάρα,
Τμιπόταμος
ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εκλεισε η Εκθεση φωτογρα
φίας του συμπολίτη μας Μάκη
Πιτοαλιόη ο οποίος παρουσίασε στο
Πολιτιστικό Κέντρο εντυπωσιακά
θέματα κυρίως απο την Νάουσα και
την Κρητη
Είναι π πρώτη του έκθεση φ ω το
γραφίας. με την οποία οσχολείται
εροσι τεχνικά

Εσφαλμένοι χειρισμοί
στα θέματα του ΝΑΤΟ
Σ υνέχε« οπό την 1η
αμύνονται του όλου ελληνικού χώ 
ρου της γραμμής των πρόσω υπό
διοίκηση των γενικών αρχηγών
Νατοϊκών ηγετών που συντονίζουν
όλες τις ΝατοΤκές δυνάμεις του χώ 
ρου τους. Το δεύτερα, τα εθνικά, γί
νονται με δυνάμεις έξω του ΝΑΤΟ
και η ευθύνη και η εκτέλεση βαρύ
νει τις εόνικές αρχές
Κάτι λοπτόν δεν πάει καλά πά
νω σ π ς διαδικασίες εκπονήσεως
σεναρίων οσκησεων ΝΑΤΟ που
αντανακλούν αναμφίβολα στο Ελλη
νικά Γεν. Επιτελείο Εθν. Αμύνης και
την πολιτική του ηγεσία. Αν κατά
καιρούς άιόβοζον μακροσκελείς
εκθέσεις μας οπό παρατηρήσεις και
συμπεράσματα εκ τω ν διαφόρων
συσκέψεων και συμμέτοχων μας
στην Βορειοατλαντική Συνέλευση,
κι ιδιαίτερα την μακροσκελεστότη
εκείνη έκθεσή μας προ μηνάς της
κοινοβουλευτικής στρατιωτικής επι
τροπής της Βορειοατλαντικής Συνέ
λευσης που περιόδευσε μεταξύ
π*ιν άλλων Νατοϊκών κρατών της
νοτίου πτέρυγας «αι την Τουρκία,
θα ήτο άλλη η κατάσταση σήμερα
κοι δεν θα υπήρχαν αιφνιδιασμοί.
Η γραμμή που θα έπρεπε νο
ακολουθήσουμε και οι Aôyoi που
την επιβάλουν φαίνεται εκεί ξεκά
θαρο. Το μπουργεία εξωτερικών και
αμύνης είναι οι μεγάλο· απόντες από
εκεί, που θα έπρεπε να είναι πάντο
τε και πονταχού παρόντα με ποικί
λης μορφής κεραίες Το περιβόητο
ΥΣΕΑ απαρτιζόμενο κατά το πλεί-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Π ρόεδρός και το μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εται
ρείας Προστοαίος Ανηλίκων Νομού
Ημαθίας εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες προς τον κ. X. Πσπσχρυσόνθου. συμβολαιογράφο γιο
την δω ρεά (5,0001 πέντε χιλιάδες
στην εταιριέα αντί για μνημόσυνο
της γυναίκας του Μ αρίας που συμ
πλήρωσε δέκα χρόνια από τον θό
νατό της
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.
Αργυριος Τσίχλας
Εισαγγελείς

στο οπά ανίδεους «προσκόπους»
των θεμάτων αμύνης και πλεγμά
των ΝΑΤΟ έχει πμοκαλέσει ανθελ
ληνικό κλιμπ στους δυτικούς οργα
νισμούς με την πολιτική του «Ήξεις
ιφήξεις ού» 0 έντονος αντιεβραίσμάς μας και η ερωτοτροπία μας
προς τα άρματα «λαϊκής προστα
σίας» τοσ Γιαρουζέλσκι κάθε άλλο
παρά ωφελεί τα εθνικά μας θέματα
Οι Νστοϊκές ασκήσεις και η Λήμνος
αποτελούν δυστυχώ ς μιά προειδο
ποίηση. Οι όλοι εσφαλμένοι χειρι
σμοί περί ΝΑΤΟ, βάσεων, και Αίγιο
κών προβλημάτων, δυστυχώ ς μας
οδηγούν σε εθνικά αδιέξοδα. Και
την ευθύνη ακεραία φέρει ο κ.
Παπανόρέου με τους αρμόδιους
υπουργούς και υφυπουργούς και το
πεοιβόητο Κ.Υ.Σ.Ε.Α. του.

ΕΙΧΕ

ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΕΣ

ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Επέστρεψε χθες το μεσημέρι ο
πρω θυπουργός A Παπανδρέου. ο
οποίος είχε μεταβεί στη Μόσχα για
να εκπροσωπήσει την ελληνική
κυβέρνηση στην κηδεία του προέ
δρου της ΕΣΣΔ Λ Μπρέζνιεφ.
Τον πρωθυπουργό, τον οποίο
συνόδευσον στη Μόσχα ο υφ υ
πουργός τύπου κ. Δ Μ αρούδας ο
υφυπουργός εξωτερικών κ. Παπούλιας και ο διευθυντής του διπλωμο
τικοΰ του γραφείου κ. X. Μαχαιρίτσας στο αεροδρόμιο του Ελληνι
κού υποδέχθηκαν μέλη της κυβέρ
νησης και ο πρεσβευτής της ΕΣΣΔ
στην Αθήνα κ. Βλαντιμίρ Καμπόσκιν
Συνοψίζοντας οπό τη Μόσχα,
θο ήθελα να πω λίγα πράγματα για
τί βλέπω ότι ο τόπος έχει καλύψει
ήδη πολλές όψεις του ταξιδιού
βεβαίως ,εττετέλεσο ένα θλιβε
ρό καθήκον να συμμετασχω. με
την αντιπροσωπεία μας στην κηδεία
του Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ενός
ανθρώπου ο οποίος, πράγματι άφη
σε εποχή, με τον ογωνο του γιο την
ύφεση, τον εφοπλισμό κοι την ειρη
νη. Διαπίστωσα, επίσης, την μεγάλη
αγάπη, και τον μεγάλο σεβασμό,
ιτου ο λαός της Σοβιετικής Ενωσης
είχε και έχει για το πρόσωπο του
χαμένου προέδρου.
Είχαν την ευκαιρία, επίσης, να
γνωριστώ με την νέα ηγεσία κοι
μου όόθηκέ η πράγματι σημαντική
ευκαιρίο. νο έχω μιά συνομιλία με
τον πρωθυπουργό κ Τιχόνωφ ο
οποίος πρόκειται να επισκεφθεί την
Ελλαόα, στις αρχές του 1983. μόλις
έχουν γίνει οι απαραίτητες προερ
γαοιες. από τους διάφορους φ ορείς
έτσι ώστε να είναι πλήρως αποδοτι
κή η επίσκεψή του.
Με την ευκαιρία, βέβαια της
παρουσίας μου στη Μόσχο, όπου,
μπορεί να πει κανείς η παγκόσμια
πολιτική ηγεσία ήταν παρούσα μου
δόθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για
ανταλλαγή απόψεων
γιο θέματα
είτε διμερή, είτε που αφορούν την
διεθνή κατάσταση τους κίνδυνους
που περικλείει αυτή - και γιο ενέρ
γειες επιθυμητές.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΓΙΑΡΟΥΖΕΛΣΚΙ
ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ
Σημαντικές ήταν, ιδιαίτερα θα
έλεγα, οι συνομιλίες μου με τον
στρατηγό Γιορουζέλσκι, όπω ς επί
σης με τον Φίντελ Κάστρο και με το
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Φυσι
κά. πέραν απ' αυτές τις συγκεκριμέ
νες συναντήσεις μου και συζητή
σεις είχα την ευκαιρία να ανταλλά-

ΣΥ Ν Ο Μ ΙΛ ΙΕ Σ

ΦΑΣΕΙΣ
6 ' Με διπλή απόκρουση ο Πείος

αποκρούει δυνατό σοϋτ του Ακριτίδη και σώζει την εστία ταυ
1 5' Σέντρα του Μάντριου ο Γρηγο
ρίου με καρφωτή κεφαλιά κάνει τον
Μπότσαλα νο αποκρούσει με διπλή
εκτίναξη.
50" Μια ατομική προσπάθεια του
Τασιώνα και άουτ η μπάλλα περνά
ελάχιστα άουτ από το οριζόντιο
δοκάρι του Πεϊου.
8 0 ' Ο Αναγνώστου πιάνει μοκρυνό
άουτ και ενώ η μπάλλα κατ ευθύνεται στα δίχτυα ο Πείος ω ς από
μηχανής θ εό ς μπλοκάρει την μπάλ
λα με διπλή εκτίναξη.
Η διαιτησία ταυ κ. Κουφουγιώτη
υπήρξε πολύ καλή, ενώ θα έπρεπε
να δείξει και κόκκινες κάρτες στους
παίκτες κι των δυο ομάδων, που
πολλές φορές ξέφυγαν από τα

ξω σκέψεις κοι με τον πρωθυπουρ
γό της Γαλλίας κ. Μωραυό και με
τον υπουργό των εξωτερικών των
Ηνωμένων Πολιτειών κ Σούλτς.
Γυρίζω με την ελπίδα, ότι ίσω ς
ανοίξει καποια νέα οελίδα στην
πορεία της ανθρωπότητας γιατί
Οφείλω να ομολογήσω ότι. πράγμα
τι η επανοόος στον ψυχρό πόλεμο
έχει πλέον δημιαυρνήσει. για τηνανθρωποτητα έναν υπαρκτό κίνδυνο.
Κοι ίσως είνοι ενα από τα πρώτο
μεγάλα θελήματα των λαών της
Ευρώπης να συμβόλουμε στην
ύφεση στον πυρηνικό αφοπλισμό
κοι να εδραιώσουμε την ειρήνη,
πριν είναι πολύ αργά Μπορώ να
αναφερθώ στη συζήτηση με τον κ.
Γιαρουζέλσκι. Το βασικό περιεχόμε
νο της είχε σχέση με την στάση της
Δ Ευρώπης απέναντι στην Πολω
νία. υε τις λεγόμενες κυρώσεις
καθώς και με τις προοπτικές που
ανοίγονται νια ομαλοποιηση στην
Πολωνία. Μπορώ να πώ ότι ήταν
μιό πολύ ειλικρινείς και ενδιαφέρου
σα συνομιλία.

ηγέτες που έχουν επισκεφθεί τη
χώρο μος όπως είναι ο Γιασερ Αραφάτ. Και ήταν πράγματι μια σημαντι
κή. συνολικά θα έλεγα επαφή του
Ελληνα πρωθυπουργού με ομολό
γους του σε όχι υόνό Ευρωπαϊκό
αλλά και πέραν της Ευρώπης,
σημεία της γης.

Με τον Φίντελ Κάστρο μιλήσαμε
για την τύχη του TpiTou κόσμου για
τη μεγάλη, πράγματι και οξϋνόμενη
παγκόσμια οικονομική κρίση, για
τους κινδύνους nou περιέχει αυτή η
κρίση και επίσης συγκεκριμένα για
τα Κυπριακό όπου με χαρά μπορώ
να πω ότι δεν έχει αναλάβει συγκε
κριμένες πρωτοβουλίες τόσο στα
πλαίσια των αδέσμευτων, όσο και
στα πλαίσια του ανατολικού μπλοκ.
Με τον Γ.Γ των Ηνωμένων
Εθνών, επίσης το κεντρικό θέμα
ήταν η Κύπρος κοι βέβαια η τύχη
του ίδιου του οργανισμού και ο ρό
λος του που θα πρέπει νο ενιαχυθεί
για να ουμβΟλει όπως πρέπει, αυτή
την δύσκολη ωρα στην ανακοπή
της πορείας προς τον ψυχρό πόλεμο
και την επάνοδο στην ύφεση.
Βεβαίως. το
Κυπριακό έπαιξε
σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις
μας
Και τέλος πρέπει να πω ότι η
συζήτηση με τον πρωθυπουργό της
Σοβιετικής Ένω σης κ. Τιχόνωφ
ήταν εξαιρετικά σημαντική και
ενδιαφέρουσα και περιεστραφει
τόσο γύρω από τις διμερείς μας
σχέσ εις όσο και γύρω από το γενι
κότερο κλίμα της γηραιός Ηπείρου,
της Ευρώπης για τις δυνατότητες
που πρέπει να όιανοίγουν. για την
εδραίωση της ειρήνης στην περιο
χή, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε
παγκόσμια κλίμακα.
Πρεπει να πω ότι στο περιθώριο
αυτής της επισκέψεως αντήλλοξα
σκέψεις και με άλλους πολιτικούς

Απαντώντος σε ερώτηση αν με
τον πρωθυπουργό της Σοβιετικής
Ενωσης συζητήθηκε το Κυπριακό
και το θέμα του αγωγού φυσικού
αέριου ο πρωθυπουργός κ. Α
Παπανδρέου τόνισε τα εξής:
«Με τον πρωθυπουργό της
Σοβιετικής Έ νω σης συζητήσαμε
διμερή θέματα καθώς και θέματα
που αφορούν τον πυρηνικό εξοπλι
σμό, την πορεία των πυρηνικών
εξοπλισμών και τις συνέπειες τους.
Βεβαίως αναφερθήκαμε, ασφα
λ ώ ς στο μέγα θέμα της Κύπρου,
αλλά είχαμε κάπως περιορισμένο
χρονικό ορίζοντα. Ηδη, το γεγονός
ότι έδω σε μισή ωρα ο πρω θυπουρ
γός της Σοβιετικής Έ νω ση ς την
ημέρα της κηδείας του Λεονίντ
Μπρέζνιεφ δείχνει την φιλική διά
θεση, την οποία έχουνε απέναντι
μος και επίσης την σημασία την
οποία αποδίδουν, στις διμερείς μος
σχέσεις»

Γυρίζω, πράγματι ψυχικά ενισχυμένος από το κλίμα που βρήκα και
χωρίς υπερβολές, πρέπει να πω ότι
η Ελλάδα οι πράξεις της, η πορεία
τη ς οι αποφάσεις τ η ς παίρνονται
πάρα πολύ οοβαοά, από την παγκό
σμιο πολιτική ηγεσία. Έχουμε φωνή
και πρέπει να την χρησιμοποιήσου
με με ούνεση. με σωφροσύνη, αλλά
και με θάρρος, για να υπηρετήσου
με και τα συμφέροντα του δικού μος
λαού, μα και τα γενικότερα συμφ έ
ροντα των λαών της Ευρώπης
κατά κύριο λόγο, αλλά και πέραν
από την Ευρώπη,

Σε
σχετική με τη
συνάντηση ταυ με τον Αμερικανό
υπουρνό Εξωτερικών κ. Τςώρζ
Σούλτζ. ο κ. Παπανδρέου υπογράμ
μισε:
«Ο κ. Σούλτζ άφησε νο εννοηθεί
ότι θα συναντηθούμε προσεχή ι
Δεν προσδιορίστηκε όμως ημερο
μηνία. Επομένως προτιμώ να μην εί
μαι ακριβής γιατί δεν γνωρίζω
Αλλά πάντω ς είναι σαφές ότι υπάρ
χει πρόθεσή μια£ επισκέψεως. Έτσι
θα μπορούσα να τοποθετήσω το

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρΐ)Βψο·<χ<ί>ντης το MACUPRAX έχουμχ:
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Η κκανάστααη στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
M 'KECHNIE CHEMICALS S.A.

αξιόλογα ο Αγ. Γεώργιος καλύτερος
οπωσδήποτε νίκησε την Θύελλα με
σκορ 0-2. 0 αγώνας στο Α' ημίχρο
νο χωρίς μεγάλες φάσεις ήταν
αμφίρροπος με δυνατές μονομαχίες
στον χώρο του κέντρου. Από εκεί
και πέρα όμως δεν γινόταν τίποτο
αφού και οι δυο ομάδες έπεφταν
στην παγίδα του τεχνικού οφσάϊντ.
Στο Β ημίχρονο 0 Αγ. Γεώργιος
παρουσιάστηκε ανεβασμένος ενώ η
τοπική ομάδα παρουσίαζε εμφανή
σημεία κοπώσεως.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Θεοχαρόπουλος Αλεξανόριδης Σοζακλίδης Ηλιάδης
Μαρούδας 0 Τογκαλίδης. Καζαρτζιόδης, Φωπόδης, Σαλτσογλίόης
Τοπδλογλου 165" Αλεξανδρίδης
«2»). Βοριατζίδης Κ . (85'Γρηγορόπουλος).
ΑΓΚΑΘΙΑ: Αλεξόπουλος. Θυμιόπουλος, Μοσχόπουλος, Λιακόπουλος Γ., Μ πεσυρόπουλος Γιώτας
Αποστολόπουλος Κ.. (54 Αποστολόπουλος Θ ). Μουσενίκος Λιακό
πουλος Θ·. Παπαδημητρίου, ΑγγεΑόπουλος (70' Δελημάνης)·

ΕΘΝΙΚΟΣ Μ ,
2
ΑΓΚΑΘΙΑ
1
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (αντ, τής Τοσκασαπλίδης)
Με πολύ μεγάλη δυσκολία κατά
φερε ο Εθνικός να κερδίσει την
ομάδα της Αγκαθιάς με σκορ 2 1.
Σ' όλο τον αγώνα η ομάδα της
Αγκαθιάς υπερείχε και έχασε γιατί
ιρι κυνηγοί της στάθηκαν φλύαροι
και άτυχοι Ενδεικτικό της υπέροχης
της είναι ότι είχε και δυο δοκάρια
πέρα από τις πολλές κλασικές ευκαι
ρίες για τέρματα. Ο Εθνικός στα
πρώτο ημίχρονο και νωρίς πέτυχε
το πρώτα του τέρμα με τον Φ ωπάδη στο 15' με κτύπημα πέναλτυ.
Στο 17' η Αγκοθιό είχε το πρώτο
της δοκάρι σε σΰυτ πλασέ του Λιοκόπουλου 0
Σε μια απόκρουση του τερματο
φύλακα του Εθνικού ο Βοριατζίδης
Κ κερδίζει την μπάλλα και ανοίγει
μπαλλιά στον κενό χώρο όπου τρέ
χει ο Ταγκαλίδης αυτός μόνος προ
χωρεί στην περιοχή και υε σουτ στο
50 ' νράφει το 2-0.
Στο 6 0 ' σε μια από τις πάρα πολ
λές επισκέψεις της Αγκαθιας στην
περιοχή του Εθνικού ο Μουσενίκος
με σουτ μειώνει σε 2 -1
Συνεχίζοντας την υπεροχή της η
Αγκαθια πιο έντονο στο τελευταίο
τέταρτο του αγώνα, είχε στο 8 0 ’ το
δεύτερο Δοκάρι της σε πλοσέ του

0 απεσταλμένος του «ΛΑΟΥ»
στον Τριπόταμο γράφε*
Αγανακησμένοι αποχώρησαν από
το γήπεδο οι ποδοσφαιριστές των
ομάδων Τριποταμου και Αγίας Τριά
δ α ς διότι είχε περάσει μιο ώρα από
τον καθορισμένο χρόνο έναρξης
του αγώνα και οι διαιτητές δεν κά
ναν την εμφάνισή τους·
Εξέχων παράγων της διαιτησίας
σπιν πόλη μας διευκρίνησε ότι οι
διαιτητές είναι αποφασισμένοι νο
μπ διατητεύσουν ξονα στο χωριό
Τριποταμος, που ως γνωστό, είναι η
ποτρίδα του αντιθέτου προς την
σημερινή διοίκηση του συνδέσμου
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
κ Γόλη Ιακωβίδη,
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Παπαδίνας Σ.
Στο γεγονός ουτό αποδίδουν
Παπαδίνας Δ., Σπυριδωνίδης I.. Σπυποράνοντες του Γρίποτόμου τον
ριόωνίδης Β Βρέσκας. Παπαδόεξοντωτικό αγώνα των διαιτητών
πουλος II, Παπαόόπουλος Θ. Σπυριεναντίον της ομάδας του«;
όωνίδης Γ.. Παπαδίνας Δ. ΒουγιουΟι κατηγορίες περί αγρίου κλίμα
κας Φωστηρόπουλος (Παπαδοπού
τος στο χωρίο εκπίπτουν από μόνο
λας II)
το γεγονός ότι ο διαιτητής κ Χρυσάνης είχε την τόλμη νο αποβάλλει
μέσα στο γήπεδο του Τριποταμου 6 ΠΑΠΑΓΟΣ: Τσανίδης Κορατζιού(έξη!) παίκτες της αμόόος Αν υπήρ λας Σπανός. Κυριακλίδης ΠουλιόΜπραντής.
Μ ανέος
χε άγριο κλίμα θα τολμούσε να το πομλος.
κάνει; Κι οφού το έκανε, θα μπο Γαβριηλίδης. Σαββίόης Τσαλουχί
ρούσε να φύγει από το χωρίο χωρίς δη ς Παγούρας.
νο έχει φοει της χρονιάς του;
Σε ποιό χωριό θο μπορούσε να
ελπίζει ο διαιτητής πως με «Ο το
οφαγιασμό της ομάδος και την απο
βολή 6 παικτών της θα πήναινε στο
σπίτι του και οχι στο Νοσοκομείο:
Αναφέροντος τα παραπάνω οι
παράγοντες
του
1 ριποτάμου.
εκφράζουν την απογοήτευση τους
για το κατάντημα της διαιτησίας στο
Νομό μας και παρακαλούν τις αθλη
τικές ορχές και τον κ· Νομάρχη νο
tou
επέμβουν για να σταματήσει ο
κατατρεγμός της ομάδας τόυς

Μ πεσυοόπουλου

Από τον Εθνικό που δεν απεδωσε το αναμενόμενα κοι μπορεί να
πει κάνεις ότι η νίκη είναι ουμπτωματίκη ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Ηλιό6 ης (έμπειρος και στοθερός στο
Φετεινά του παιχνίδια). Καζαμτζιά6 ης (η ψυχή του κέντρου ταυ Εθνι
κού «ώυ ορό ιο νεα ϊ 6 λ<ντπ4, Σε
δ< 1Γ τ ΡΓι Οεφα Οι ΦιιΓπάόΓ.ς. «αι
δοριβτζιόής *
Από την πολύ καλή ΑγκαΟ'ά που
ον συγκρίνουμε από την οπόόοση
των δυο Ομάδων αδικείται απο το
αποτέλεσμα, όιακμίθηκαν οι Μπεσυρόπουλος. Παπαδημητρίου. Μουσενικος.

1
1
0

θέμα»
Σε ερώτηση σχετική με επαφή
του με τον υπουργό των Εξωτερι
κών της ΕΣΣΔ. κ Αντρε· Γκοομυκο
ο κ Παπανδρέου είπε
«Με τον κ Γκρομύκο είχα μια
συζήτηση κοι τον βρήκα πολύ ενη
μερωμένο. πάνω στα δικά μας προ
βλήματα Δεν είναι παράξενο, γιατί
είναι υπουργός Εξωτερικών της
Σοβιετικής Έ νω σ η ς ν ο πάρα πάρα
πολλά χρόνια. Ξέρει όλο τον κόσμο
κάθε γωνία του πιστεύω και το προ
βλήματα του. Και βεβ ώ ω ςείχα την
ευκαιρία να μιλήσω πολύ λίγο, στον
νεο Γ.Γ κ Αντρόπωφ αλλά δεν
επρόκειτο για συζήτηση ουοίας
Ηταν για αυτόν πράγματι μια εξον
τωτική μέρα. Επίσης απλώς χαιρέ
τησα τον κ. Μπους»

ΓΚΟΛ
ΔΟΚΑΡΙΑ
4 8 ' 0 Φωστηρόπουλος με σουτ κά
νει το 0 - 1 .
53' Σουτ του Μανέα θα βρει το κά
θετο δοκάρι του Παπαδίνας.
78' Δοκάρι για τον Αγ. Γεώργιο σε
σουτ του Παπαδόπουλου II.
8 6 ' 0 Παπαδίνας Δ. ύστερα από
ασθενή απόκρουση του Τοανίδη οε
σουτ του Βουγιούκα θα γράψει το
τελικό 0 - 2 .
Διακρίθηκαν οι Τσαλουχίδης
Πουλιόπουλος, Μανέος γιο τους
γηπεδούχους και Σπυριδωνίδης Β
(κορυφαίος), Σπυριδωνίδης I, Βουγιούκας, Παπαόόπουλος Θ για τους
φιλοξενούμενους.
0 Διαιτητής κ. Αμανατίδης και οι
επόπτες Χλιάρας. Τόπης ήταν καλοί.

Συνέχεια από την 1 η
συναντήσεις τους με τον Αμερικανό
διαπραγματευτή Η ελληνική πλευ
ρά προσήλθε στις συνομιλίες με βά
ση την προσέγγιση του θέματος
που είχε προσδιορίσει ο κ Παπαν
όρέου
Εξ άλλου, συμιφωνα με ενημε
ρωμένες πηγές:
— Ο πρεσβέυτής κ Ζέππος και ο
σύμβουλος της αμερικανικής πρε
σβείας κ. Μπέρλινγκ κατέγραψαν
καταλεπτώς ακόμη και τις αποχωρή
σεις για τα όσα συζήτησαν οι κ.κ.
Καψής και Μπαρτολόμιου.
— Η ελληνική πλευρά ανέπτυξε τις
απόψεις και τις θέσεις της χωρίς
αυτά να σημαίνει και μορφή προτά
σεων. οι οποίες άλλωεττε ανακοινώ
νονται στην τελική φάση των δια
πραγματεύσεων που γίνονται. Ούτε
άλλωστε η αμερικανική πλευρά
αποκάλυψε τις διαπραγματεύσεις
της θέσεις.
’ Ετσι, η αμερικανική πλευρά
γνωρίζει ήδη ποιες είναι οι ελληνι
κές θέσεις Και έχει πλήρη γνώση
και των θέσεω ν και τω ν απόψεών
μας. αλλά και για ποιό λόγο έχουμε
αυτές τις θέσεις και απόψεις
— Ο κ. Μπαρτολόμιου έχει τώρα
πολλά στοιχεία για την εξαγωγή

ΜΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
0 κ Γ Μ αύρος επέκρινε στη
Βουλή πράξη του Πρωθυπουργού
(την οποία δεν κατονόμασε) η
οποία, όπως είπε αποτελεί ουσια
στικό υποβιβασμό της Δικαιοσύνης.
Ταυτόχρονα επέκρινε και τον Πρόε
δρο του Συμβουλίου Επικρστείος
για τη στάση του. έναντι του πρω
θυπουργού. στην περίπτωση αυτή
Ειδικότερα ο κ. Μαύρος ανέφε
ρε. ότι συνάντησε στους διοδρόμους της Βουλής τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου Επικρατείος γνωστό
του και από τη δικηγορία και από το
Πανεπιστήμιο και μεταξύ τους έγινε
ο εξής διάλογος:
Γ. ΜΑΥΡΟΣ: Τι θέλεις εδώ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με κάλεσε ο Πρω
θυπουργός.
Γ. ΜΑΥΡΟΣ: Και πηγαίνεις: Πως
τόλμησε να σε καλέσει και πως τολ
μάς να πας; Εού προϊστασα· δικα
στηρίου. το οποίο ελέγχει τη νομι
μότητα τω ν πράξεων του και ελέγ
χει ακόμα και την κατάχρηση εξου
σίας. Λίγος σεβασμός στο θεσμό.
Ο κ. Μαύρος συνεχίζοντας ανέΦερε, ότι ο Ελ Βενιζέλος παρεστει
στην πρώτη συνεδρίαση του Συμ
βουλίου Επικράτειας που ακύρωσε
πράξη της κυβερνήσεώς του και
προσθεσε: «Με τέτοιο παραδείγμα
τα διδάσκονται οι λαοί».

να

συμπερασμέιτων.
Η ελληνική πλευρό θα ε κ π < _
π ς αντιδράσεις των Αμερι*ον^ (^,
τις ερμηνεύσει κα> θο τις ού
σει.
— Η ελληνική πλευρά δεν
να πει από τώρα αν είναι ικον*3
μένη ή όχι, για την κοτάΛηί«^^
πρώτου κυκλου των συν0*Η
Οπωσδήποτε όμ ω ς είναι ιΚθνο.ι_((|;
μένη από την εξωτερική ι 0™"
που ακολουθεί.
- Ο πρωθυπουρνός κ Α. 11 ίν,
όρέου έχει επονειλλημμένΟ ^ .
σει άτι αν δεν υπάρξει συμ«Ρ“*'/'°
τις βάσεις τότε αυτές θα φυν° ι0
Ο μως δεν έχουν
π ρ ά γ μ α τα σ τ ο σ η μ ε ίο π ο υ νο ύ

^

νο πει κανείς ότι είναι σνέφΐ*1" 1 ^
τελική συμφωνία. Αλλωσ«
— £)))
συνομιλίες θα συνεχισθούν
την επάνοδο του κ. MnapT°w ^ ;i
«ττπν Αθήνα και τότε θα κριθ*1
θα είναι η παραπέρα εξέλ'ξΛ
- Με την επιστροφή του κ.
διΟΡ**
τολόμιου θα φανεί πόσο θα
Ιΐλ!«"
σει η πρώτη φάση των συνΟύ1
που αποβλέπει στον κσθορισμ0 ^
πολιτικού πλαισίου για τις π|5^ 0ρ
θεσεις και την διάρκεια της λ£| ^
γίας αμερικανικών βόσεω*«
Ελλάδα.
.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,
Συνεχεία από τη*
TwAr

ΛΕΓΓΥΗ». Η ΓΣΕΕ π ισ τευέΐ

να ο υπεύθυνος διάλογος » ^
στρατιωτικός νόμος και το 0 ^
μικό μέτρο θα οδηγήσουν0*
δο από τη σημερινή κρίσηΤασσόμαστε
ανεπ'Φ“
υπέρ των θέσεω ν της !\ ί ρΐ/<:
ζητούμε την άμεση
των φυλακισμένων συνδι»0 ^ ^ ·
και την αποκατάσταση TUJV ,μ*
καλιστικών
6 ικαιωμάτ«1,ν
Πολωνών εργαζομένων»·
»

jjptf1
Σήμερα Τετάρτη 17 Νο* ^
1982 εφημερεύει το φορύ 0
Μπουλαοίκη ΜονώΜΙ
τηλ. 2 5 3 4 0

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Λαφάρας Βασίλειος
Σταδίου 122 τηλ 2 3 1 7 5
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιοννοπούλου Αντ
Χρ Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθαν.
Θεσ·νίκης-Κατερίνης-23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

»'“31

Με την υπ' οριθμ υ · £ι
φοση του Πολ Πρώ τ0 Βέροιας αναγνωρίσθηκε μ£ ^ 11‘
ΜΟνόσπιτα Ημαθίας Συ*>Μσ^
την «πωνυωσ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ
Μ ΟΝΟΣ ΠΙΤΩΝ»
Βέροια 16 11 '82
Ο Πληρ Δικηγόροι
Λ. ΚυριακιδΠδ
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Διανυκτερεύει το φαρύ 0
X Γεωργίου Ανδρί°
τηλ. 2 9 6 2 0

αρονικολος
fOxpOVHI

ΠΑΠΑΓΟΣ
0
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΒΑΡΒΑΡΕΣ (αντ·τής Αθανασιάδης
Λέων!
Néa νίκη του Αν Γεωργίου αυτή
τη φορά μίσα στις Βαρβάρες επί
ταυ Πυπάνου Χωρίς ν αποδοσει

Αναγνώστες του «ΛΑΟΥ*
γέλουν οτι σε ορισμένα σχολε1α
Βέροιας π κατάσταση που επικρστ*
από απόψεως «αθαριοττιτυέ
τουαλεπες αυτών των oyoHiun
νσ· απαράδεκτη
Οπως αναφέρουν χαράκάΐ!*?"!
κά «τα παιδιά μας που πόνε
δημοτικά δεν αντέχουν να Μ
στις τουαλέττες για τη φυσι«·'τ<'^
ονογκη και υποχρεώνονται
κάνουν αρκετες ώρες utl0¿vL
ταλαιπωρούμενο ώστε νο «ρ
στο σπίτι για να την πραγμΟΓΟίΐίΒτ
αουν».
Νομίζουμε ότι αν aXnQeu°w''
καταγγελίες αυτές είναι
απαράδεκτο να επικρατεί στπ '
ρινη
& Μεποχή■ μια
‘ατόστ° ^
επικίνδυνη για την υγέίβ 1
μικρών μαθητών
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ιυγειο^'
ι
μικο επιθεωρήσεις σχολειά

Οι συνομιλίες
για τις βάσεις

ΤΙΧΟΝΩΦ
ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΖ

αθλητικό όρια
Σωστοί και οι επόπτες Νικολαιδης - Νικολάου.
ΔιεκρΙθησαν:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Οι Ζαχαράκης I Θεοδω σιάδης Μττράτσης Λαίας
ΒΕΡΜΙΟΝ Πειος. Γρηνορίου. Μήκκος Τσέγκος
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Μπάτσαλας Ζαχαράκης Β ύζας 146’ Τοσιώνας) Λαίας.
Ζαχαράκης Αναγνώστου. (8 0 'Τ σ ώ τκος). Θ εοδω οιάδης Ακριτίδης
Μ πράτσης Λογδανίδης Ανοδός
ΒΕΡΜΙΟΝ: Πείος Μοκαρατζής.
Μήκκος. Πείος I.. Αντιφάκος Γρηνορίου, Μάντσιος. Τσένκος Ταπάντζης Γκέτοος Μπλιάτκος

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΝ

ΜΕ ΓΙΑΡΟΥΖΕΛΣΚΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ

Η Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Συνέχεια από την 3η
λάχιστον απεσόβησε σίγουρα γκολ
για την εστία του
Πάντως εκείνο που έδειξαν, οι
δυο τοπικές μας ομάδες ήτανε. ότι
και τα φόντα έχουνε κοι τους παί
κτες για να πρωταθλητήσουν στο
τοπικό πρωτάθλημα της Α' κοτηνορίας της Ε.Π Σ,Κ.Μ

Η καθαριότητα
στα σχολβία

Συγκινημενος και ενθουσιασμένος
επέστρεψε ο κ. Ανδρ. Παπανδρέου

·

εκβεσεωο
εογοστ!|(Γ

2 2 .8 1 ¿
2 7 .5 3 1

KOTOonqg. 28.523
2Q χιλ Ναούοης - Βεpoiqq

Χωρίς αστικά
όλη μέρα!

Π Ε Μ Π ΤΗ
18
j ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 8 2 \

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Τ Α Λ Α ΙΠ Ω ΡΙΑ ΤΟΥ Κ Ο ΙΝ Ο Υ

ΐ τ ο ς ιδρύσκως IM S
·
Φύλλου 2 0 8 3
I Μητραπδλεως 72-Τΐ|λ. 23.13'
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου 4ρχ. 10

Ακτνητοποιούντυι πήμεριι ν», ένα υ π ο υ ρ γ είο α μ φ ισ β η τώ τα o u m - o p n
24ιορπ όλα τιι απτικά λτχικρορείιι -ης σ τ ο ιχ ιΐιι - n u πα ρ α θέτο υ ν οι Ιοισκχιορκς σι: ένοπξη διαμαρτυρίας. γιατί
τες τους |, π ιπ η ς π,-υ ότι *·ι α ·
,
Π κυβέρνηση αρνι.ίται ναιιντιμκτιιιΓτι'
φορά -Bn ιη-αζητηΟιΊ τρτπτοσι ι το οικονομικό «¿διέξοδο στο οποίο ΊΊ.ως τω ν α μ έσ ω ν α ν α γ κ ώ ν ηέχουν 7π:ριί:λ0ι;ι ru ΚΤΕΛ
αλλά το σ η μ ερ ινό καθεστώ ς των ι
Η επιτροπή Αγώνα Επιβιώσεις οπτήσεω ν ΙΙα τερμι/τιοΟει με νι
Γιον απτικών ΚΤΕΛ τόνιζε προχθέ; ρυθμίσεις π ο υ Ou γ ίν ο υ ν για την ο (>,
οπ σχεδόν όλη τιι ΚΤΕΛ της χώρας στική επίλυσ η ταυ Ο ιματος
βρίσκονται στα πρόθυρα της χρειιικο
Εξ άλλου, μι- αςιανισμό απειλούν
riirc.γιατί ενώ οι λειτουργικές δαπά
ται και Οι άγονες --ραμμίς που εντά
vrc έχουν αυξηθεί κατά 100%. το un
χίίηκαν στα επαρχωκ,ι ΚΤΕΛ μι: Κιι
ιτήριυ παραμένει καθηλωμένο στα Ν 7όά. Οπως τόνιζαν οι ιδιοκ;άτ,.
ίδια επίπεδα εδω και δυο χρόνια, και τους ενώ συμμετέχουν σε ino non·
οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Οι στο στα έξοδα των ΚΤΕΛ. τα ίσ,κν
ιοιυκτήτες των ΚΤΕΛ ζητούν την Του; είναι σχεδόν κατά το ή,,ιο
δανειοδότησή τους, για να αντιμιτω
μειωμένα και οι συνθήκες λπι.,υ,,
πίσαυν την οικονομική τους όυοπρο
γίας τους πολύ πιο σκληρές
για.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σημειώνεται ότι η πρόταση του
Κ Μ ΝΑΟΥΣΑ
υπουργείου Συγκοινωνιών νια την
Χωρίς αστικά λεωφορείο θα u
δανειοδότηση των αστικών ΚΤΕΛ.
ύψους 740 εκατ. δρχ ιιπορρίψΟηκι; νουν σήμερα όλη μέριι οι repto)
από m ΚΥΣΥΜ και το υπουργείο Ou Βέροιας και Ναουσης. Ο τι oc οη,
επανελθεί με μια πρότιιση. όπου θηκτ στο «Λ« από την διοίκηση - ■
Κ Ι Ι Λ τα ιιιτήματα ιίναι vut'f
όμως το ποσό του δανείου θα είναι
οικονομικά
και
ανιιμπωπίΓ:-.
μειωμένο.
πλέον θέμα επιβαίισεως κ.ιν αυτό·
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
νητιστών.
I »1 τα πρόβλημα των αστικών
Είναι φυσικό, λόγω της σημερινέ
ΚΤΕΛ. ο υπουργός Συγκοινωνιών κ
απεργίας, να υπάρξει τιιΑιυπωι
Ν. Ακριτΐδης δήλωσε προχθές, ότι το στην μετακίνηση του κοινού

ΕΚΟΗΛΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Πορθία και στη Βέροια

^ Α Α Λ Λ Η μ ια φ ο ρ ά φ έ τ ο ς το έ π ο ς τ ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ίο υ .
η° υ 0 υ Υ κ λ ό ν ισ ε το Ν ο έ μ β ρ η τ ο υ 7 3 ό χι μ ό ν ο α π ά κ ρ ο υ σ ε
<
’*Ρ0 τη χ ύ ρ α μ α ς α λ λ ά κ α ι τ η ν π α γ κ ό σ μ ια κ ο ιν ή γν ώ μ η ,
μ(Ταβ λ ή θ η κ ε σ ε κ ο μ μ α τ ικ ή φ ι έ σ τ α κα ι α π ο τ έ λ ε α ε α φ ο ρ μ ή
V'a ριά α π α ρ ά δ ε κ τ η κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ικ ή π ρ ο π α γ ά ν δ α .
Α Ν ΤΙ Η ε π έ τ ε ι ο ς α υ τ ή ν α ε ν ώ ν ε ι ό λ ο υ ς τ ο υ ς Ε λ λ η ν ε ς ,
αν*(ά ρτητα α π ό κ ο μ μ α τ ικ έ ς τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς κα ι να σ υ μ β ο λ ίζ ε ι
η ,σ τη ό λ ω ν μ α ς για ε λ ε υ θ ε ρ ί α κα ι δ η μ ο κ ρ α τ ία , έ τ σ ι ό π ω ς
’Ίν γ ιό ρ τα σ α ν κα ι φ έ τ ο ς τα κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ικ ά κα ι ά λ λ α α ρ ισ τ ε ρ ά
‘ώ ρρατα - σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ και το υ Π Α Σ Ο Κ

κ α ι μ ε τα

συΥθήματα π ο υ α κ ο ύ σ τ η κ α ν σ τ ο ν ε ο ρ τ α σ μ ό , κ ά θ ε ά λ λ ο
ηορό τον π α ρ α π ά ν ω σ τ ό χ ο , ν ο μ ίζ ο υ μ ε , ό τι π ε τ υ χ α ίν ε ι.
Ο «Λ Α Ο Σ » τιμ ά και σ έ β ε τ α ι τ ο ν α γ ώ ν α τ ω ν π α ιδ ιώ ν το υ
ο λ υ τεχ ν είο υ . Η ε φ η μ ε ρ ί δ α α υ τ ή έ χ ε ι ι δ ια ίτ ε ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς και
Χ ω ριστή ε υ α ισ θ η σ ί α να τιμ ά το έ π ο ς α υ τό . Έ ν ο ιω σ ε και
0τή> μ ε τ ο ν δ ικ ό τ η ς τ ρ ό π ο , α π ό π ο λ ύ κ ο ν τ ά κα ι π ο λ ύ πιό
"!>ιν ο η ° τ ο ν Ν ο έ μ β ρ η τ ο υ

7 3 τις ε ρ π ύ σ τ ρ ι ε ς τ ω ν τάνκς,

*°ν 01 ( δ ώ σ τ ρ α τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς θ έ λ η σ α ν ν α τ η ς α φ α ι ρ έ σ ο υ ν το
'"αίω μα να ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ α . Β ρ έ θ η κ ε τ ό τ ε μ π ρ ο σ τ ά
σ '° δ ίλ η μ μ α : Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ή υ π ο τ α γ ή . Α ξ ιο π ρ έ π ε ια ή δ ο ύ λ ο ηΡ ίπεια Κ α ι φ υ σ ικ ά δ ιά λ ε ξ ε τ ο ν π ε ρ ή φ α ν ο δ ρ ό μ ο , σ τ α μ α *ώντας μ έ χ ρ ι τ ο 1 9 7 4 τη ν έ κ δ ο σ ή της.
ΘΕΩΡΈ/ α π α ρ ά δ ε κ τ η , η ε φ η μ ε ρ ί δ α α υ τ ή , τ η ν κ α π η λ ε ία
Κ Η ρω ικής ε π ε τ ε ί ο υ α π ό τα κ ό μ μ α τ α τ η ς α ρ ισ τ ε ρ ό ς και
''ώ τ ε ρ α α π ό το Κ Κ Ε . Θ ε ω ρ ε ί μ ε γ ά λ ο λ ά θ ο ς

σ κ ό π ιμ ο β έ -

0,0 · τ ο ν τ ρ ό π ο μ ε τ ο ν ο π ο ίο γ ι ο ρ τ ά σ θ η κ ε η ε π έ τ ε ι ο ς σ τ α
Χδλεία. Λ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α μ η ν ε κ φ ρ ά σ ε ι τ η ν σ γ α ν ά κ τ η σ ή τ η ς για

το

κ° Ρ μ ο υ ν ισ π κ ό « π ιπ ίλ ισ μ α » π ο υ ε π ιχ ε ιρ ή θ η κ ε α π ό εκ π α ι-

*υ Τικούς λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ς σ ε μ ι κ ρ ο ύ ς μ α θ η τ έ ς α κ ό μ η και τ ο υ
Q^otikoú σ χ ο λ EÍou. Θ ε ι ν ρ ε ί π έ ρ α γ ιο π έ ρ α α π α ρ ά δ ε κ τ ο το
π α ιδ ά κ ια τ η ς π ρ ώ τ η ς ή τ η ς δ ε ύ τ ε ρ η ς δ η μ ο τ ικ ο ύ , π ο υ
Κ(,λ° κ α λ ά δ ε ν έ μ α θ α ν α κ ό μ η ν α μ ιλ ο ύ ν , να μ α θ α ί ν ο υ ν και
u ττττογγεΛ υυν a n o τα μ ικ ρ ό φ ω ν α π ο ιπ υ α τ η ιιε α τ ιν α ιιτ ο π α ίε
'ώ εγα λώ ν ει το... κ ό κ κ ιν ο δ έ ν δ ρ ο » ή « π έ τ α ξ ε ψ η λ ά το... κόκκιν° το ύ λ ι» ! Κ α ι α ν α ρ ω τ ιέ τ α ι, ό π ω ς α ν α ρ ω τ ιέ τ α ι π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε
*°ι το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς τ ο υ ε λ λ η ν ικ ο ύ λ α ο ύ : Τι σ χ έ σ η
*X°u v α υ τ ά μ ε το β α θ ύ ν ό η μ α τ η ς η ρ ω ικ ή ς ε π ε τ ε ί ο υ ; Π ώ ς είV<u δ υ ν α τ ό ν έ τ σ ι ό π ω ς γ ιο ρ τ ά ζ ε τ α ι ν α σ υ μ β ο λ ίζ ε ι τ η ν ε ν ό τ η τ° το υ ε λ λ η ν ικ ο ύ λ α ο ύ κ α ι ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ε θ ν ικ ή ο μ ο ψ υ χ ία ,
ΣΙΓΟ ΥΡΑ το ν ό η μ α τ η ς θ υ σ ία ς τ ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ίο υ ε ίν α ι
'ώ λύ μ ε γ ά λ ο κα ι ιερ ό . Γι α υ τ ό δ ε ν κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι ν α χ α θ ε ί α π ό
Ητο>ου ε ίδ ο υ ς κ α π η λ ε ίε ς κ α ι μ ικ ρ ο κ ο μ μ α τ ικ έ ς π ρ ο π α γ ά ν δ ε ς .
" Μ π ε ι, ό μ ω ς , ν α το π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ο υ μ ε α π ό κ ά θ ε φ θ ο ρ ά ώ σ τ ε
***ελώς ά φ θ α ρ τ ο κ α ι α μ ό λ υ ν τ ο ν α α π ο τ ε λ ε ί σ τ α θ μ ό σ τ η
^ ώ τ ε ρ η ισ τ ο ρ ία τ ο υ

-

Έ θ ν ο υ ς κ α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ο δ η γ ό , για

δ Ί ύ ο κ ρ α τικ ο ύ ς α γ ώ ν ε ς , σ τ ι ς ε π ε ρ χ ό μ ε ν ε ς γ ε ν ε έ ς .
Π ΑΡΑΤΗ ΡΗ ΤΗ Σ

Γιορτάσθηκε και στη Βέροια η
9η επέτειος της λαϊκής εξέγερσης
τοιι Πολυτεχνείου. Στις εκδηλώσεις
Λεν συμμετείχε πολύς κόσμος και
σαν αιτία φέρετοι η διοργάνωση
που έγινε τελευταία στιγμή, υστέρα
οπό την άρνηση (:;) του φοιτητικού
συλλόγου να αναλάβει και φέτος τη
διοργάνωση.
Πάντως, παρά τις αντιξοότητες
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
εξελίχθηκε ομαλό και πήρανε μέρος
ο Νομάρχης κ. Πινακίδης, ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδης και ο πρόεδρος
του Δημ. Συμβουλίου κ. Βλαζόκης
Επίσης συμμετείχαν και άλλοι μαζι
κοί φορείς, αλλά κύρια οι κομματι
κές νεολαίες ΠΑΣΟΚ , Κ.Κ.Ε. εσ και
ΚΚΕ
Ολες οι εκδηλώσεις, έστω και
την τελευταία στιγμή, μπήκανε υπό
την αιγίδα του Δήμου Βέροιας.
Στις 5 το παόγευμα έγινε επιμ
νημόσυνη δέηση στην πλ, Ωρολο
γίου. όπου κατατέθηκαν στεφάνια
και διαβάστηκαν χαιρετισμοί πολιτι
κών κομμάτων και μαζικών φορέων
Ακολούθησε πορεία με επικε
φαλής τον νομάρχη κ, Πινακίδη, η
οποία έφ θαοε μέχρι την Εληά. Η
πορεία σταμάτησε μπροστά στη
Νομαρχία, όπου διαβάστηκε ψήφι
σμα, το οποίο επιδόθηκε στον
Νομάρχη.
Στο ψήφισμα αναφερόταν η
ανάγκη επαγρύπνησης όλου του
ελληνικού λαού, ώστε να μη ξανπ-

Εττικύρωση
αναδασμών
0 Νομάρχης Ημαθίας κ. Ν.
Πινακίδης με απόφασή του επικύ
ρωσε τους αναδασμούς που έχουν
περοτωθεί στα χωριό Σχοινά, Αραχο, Ν. Σάντα. φυτειά. Δόσκιο, Νησί.
Μελισσοχώρι και Γουμένιτσα και
αφορούν εκτάσεις της τέως λίμνης
Γιαννιτσών.
Η συνολική έκταση των ανωτέ
ρω αναδασμών ανέρχεται σε
12.800 στρ. και έχει παραδοθει
στους ιδιοκτήτες για καλλιέργεια

1 0 0 0 Πολωνοί €ργάτ€ς
θ€ φυλακές της χούντας
έ«πΒ6 Πολωνός
κυβερνητικός
Φε Γ|()° ^ Γ,έις κ. Ουρμπάν αποκάλυβίι^.
,σως άθελά του, ότι ο
νέιν ' των πολιτικών κρατουμέ
νου Ετ° την απευλευθέρωση του
<
° νέρ*£Τα' σε 1.000 ενώ
ότι 0| *> Πταν μέχρι τώρα γνωστό
Μι. 1υ*ΡθΤ(>όμενοι λόγω της επιβο^Οο
'ττρατιωτικού νόμου - είναι
4(ijy,
Βαλέσα, εξ άλλου, αποiçu '■ τώρο τις δηλώσεις και
"®WSetqi να εμφανίζεται για λίγο

στο παράθυρο του διμερίσματός
του, για να χαιρετίσει το πλήθος
που συγκεντρώνεται κάθε μέρα έξω
από την πολυκατοικία ζητώντας να
τον δει.
0 κ. Ουρμπάν διέψευσε τις εικα
σίες ότι ο αρχηγός της πολωνικής
χούντας στρατηγός Γιαρουζέλσκι
σχεδιάζει να συναντηθεί με τονΛ έχ
Βαλέσα. μετά την απελευθέρωσή
του.
Σε μιό προσπάθεια να μειώσει
την σημασία του ρόλου του Βαλέσα

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το MACUPRAX έχουμε:

Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

MACUPRAX
Κ- Το,*ηαναστατικ6 χαλκούχο μυκητοκτόνο που καταπολεμά άριστα
μονίλια, βακτήρια κλοδοσπόριο, εξώοσκο στις ΡΟΔΑΚΙ* «οι ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX (Μ ΑΚΟΥΠΡΑΞ)
'Ρολ lJ0Vo^"<ô μυκητοκτόνο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλα και τις
ΧΑ®“π«'"ες (ελλείψεις) ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ. ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ,
Χάρις οτα ιόντα των παραπάνω στοιχείων που περιέχει.

MACUPRAX
Μ* (y

α Ρύντισρα το φθινόπωρο λύνετε τα προβλήμοτο των δέν
δρων σας

MACUPRAX
Η επανάσταση στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
^ KECHNIE CHEMICALS S.A.

στην δημόσια ζωή της Πολωνίας, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε
στους ξένους ανταποκριτές ότι οι
αρχς αποφάσισαν την απελευθέρω 
σή του με την προϋπόθεση ότι δεν
θα σημειωθούν ταραχές κατά την
επάνοδό του.
«Η επάνοδός του θα ήταν αδύ
νατη αν προβλέπαμε ταραχές. Ως εκ
τούτου, η ησυχία αυτή μετά την
απελευθέρωσή του, ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες μας.
Ο κ. Ουρμπάν επιβεβαίωσε, ότι
ο Βαλέσα έδωσε συνέντευξη στην
πολωνική τηλεόραση αλλά, δήλωσε,
ότι δεν Θα μεταδοθεί για να μην
«περιέλθει ο ίδιος σε δύσκολη θ έ
ση».
0 κυβερνητικός εκπρόσωπος
αρνήθηκε, τέλος, να επιβεβαιώσει
τις εικασίες ότι ο στρατιωτικός νό
μος θα αρθεί πριν το τέλος του
έτους.

Μ ειώ θηκε
η δύναμη
του στόλου
ΕΠΙ «ΑΛΛΑΓΗΣ»
Κατά 303 πλοία, συνολικής
χωρητικότητας 3 .392.117 κόρων,
μειώθηκε η δύναμη του εμπορικού
μας επόλου, από τις 30 Σεπτεμβρίου
1981 μέχρι π ς 3 0 Σεπτεμβρίου
1982. Συγκεκριμένα, φέτος η δύνα
μη του εττόλου μας ήταν 3 .6 2 0
πλοία.
ολικής
χωρητικότητας
39.199 2 6 3 κόρων, ενώ πέρσι ήταν
3.923 πλοία, ολικής χωρητικότητας
42.591 3 8 0 κ φ ω ν .
Κατά το Ιδιο διάστημα δια γ ρ ά φ η κον απδ τα ελληνικά νηολόγια 464
πλοία και εγγράφηκαν 161
Η ετήσια μείωση φτάνει το
7.72% στον αριθμό των πλοίων και
7,96% στη χωρητικότητα.

γνωρίσει η χώρόί μας μαύρες μερες.
Τέλος, στη Στέγη Γραμμάτων έγι
νε προβολή αντιφασιστικής ταινίας
και ακολούθησε συζήτηση για το
Πολυτεχνείο
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι εκδηλώσεις για την επέτειο
του Πολυτεχνεία» ήρθαν την Τρίτη
το βράδυ και στο Δημ. Συμβούλιο
Βέροιας, όπου η επιτροπή των κομ
ματικών νεολαίων ζήτησε από τον
Δήμο vu θέσει υπό την αιγίδα του
τις εκδηλώσεις
Μιλώντας ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούνης δήλωσε Οτι πρέπει και ο Δή
μος να τιμήσει την κορυφαία αντιόικτατορική εκδήλωση που είναι η
λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Ζήτησε να εκδαθεί ψήφισμα και να
φωταγωγηθεί η πόλη.
Παίρνοντας το λόγο ο κ.
Γαβριηλίδης είπε ότι πρέπει ο Δήμος
να αναλάβει την οργάνωση και να
τεθεί επικεφαλής. Τόνισε δε ότι στο
ψήφισμα πρέπει να τονισθει το μή
νυμα που περιείχε η εξεγερση. που
είναι αντιϊμπεριαλιστικό. αντινατοικό μήνυμα για ελευθερία, ψωμί και
δουλειά.
Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνη
ση πρέπει να προχωρήσει στην
υλοποίηση αυτού του μηνύματος
και να διώξει τις αμερικανικές βά
σεις. φεύγοντας και από το ΝΑΤΟ
Αυτός θα είναι είπε ο κ, Γαβριηλί
δη ς ο καλύτεροί Φόρος τιμής γι
υυιυυς που OU^iuuiiikuv.
U κ. Κοεπΐ|»ιθΛ·μ. μι-τωνιας τό
νισε ότι τα οράματα των φοιτητών
του πολυτεχνείου δεν υλοποιήθη
καν ακόμα και σύντομα θο πήεπει η
κυβέρνηση να προχωρήσει στο ξύ
λισμα των αμερικανικών βάσεων και
μ' ένα χρονοδιάγραμμα να βγάλει τη
χώρα μας από το ΝΑΤΟ
Τέλος ομόφωνα αποφασίστηκε
να αναλάβει ο Δήμος π ς εκδηλώ
σεις και να εκδοθεί ψήφισμα για την
επέτειο του Πολυτεχνείου.
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΜΕ
Από την ΕΛΜΕ Ημαθίας για την
επέτειο εκδόθηκε το πιο κάτω ψήφισμα
«Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ με την ευκαιρία
της 9ης επετείου του Πολυτεχνείου απο
Πει φόρο τιμής στους νεκρούς αγωνι
στες κοι χαιρετίζει τους αγώ νες του
ελληνικού λοού για εθνική ανεξαρτησία,
λαϊκή κυριαρχία ειρηνη κοι κοινωνική
προκοπή.
Η εφτάχρονη δικτατορία ήταν αναμ
φισβήτητο το τίμημα της εξάρτησης κοι
της υποτέλειας της χώρας μας. Η αντί
σταση ενάντια στο όικτατορικό καθε
στώς είχε σαν στόχο την ανατροπή του
και τη χάραξη Μ'ός πορείας εθνικής αξιο. πρέπειος κοι κοινωνικής αναγέννησης.
Το Πολυτεχνείο 6 εν αποτελεί μόνο
ένα επετειακά χρέος προς τους νεκρούς
και τους αγωνιστές του Νοέμβρη του
73.
Αποτελεί, κύρια αφετηρία καινούρ
γιων αγώνων γιο τη δικαίωση τω ν ορομάτων της γενιάς του Πολυτεχνείου.
Οι καθηγητές Μ Ε., θα συνεχίσουν
με αγωνιστικότητα κοι συνέπεια την
πορεία που χάραξε ο Ν οέμβρης την
πορεία που ανταποκρίνεται στους πό
θ ο υ ς τις ελπίάες και τις προσδοκίες του
ελληνικού λαού. Οι αγώ νες τόσω ν και

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΩΝ
Από το Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας
ανακοινώνεται ότι έγινε σύσκεψη
των προϊσταμένων της Δ.νσεως
Γεωργίας Δ νσεως Δασών Δ νσεως
Κτηνιατρικής Εποπτείας Εγγείων
Βελτιώσεων Αλεξανδρείας Οργανι
σμού Βαμβα*οιϊ και Οργανισμού
Καιινού καθώς και εκπροσώπων
της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας της
ATE κατα την οπαία εξετάστηκαν
και συζητήΒ'ΐκαν τα θέμστο της
αξιοποίησης των βοσκοτόπων Βερ
μίου και Πιερίων. η εξέλιξη της
συγκομιδής ταυ βαμβακιού και ο
τρόπος διακίνησης των μοσχσριών
που εισόγοντοι για πάχυνση
Υστερο οπό την πιό πάνω σ ύ:
σκέψη με απόφαση του Νομάρχη
Ημαθίας κ Νίκου Πινακίδη συγκροιήθηκον τρεις επιτροπές από γεω 
πόνους. δοσολόγους και κτηνιά
τρους για νΩ μελετήσουν τον τρόπο
ηξιρπαίησης των βοσκοτόπων Βέρ
pipu κ τ Π ιεί'ίω ν

■Ο, ε,ιιιροΠΓς αυτές 0α σύγτα*
ξουν οικονομοτεχνικές μελέτες για
ιην κατασκευή έρνων υποδομής κοι
θο εισηγη®°,,ν τον τρόπο διαχείρηετης των εκτάσεων αυτών.

τόσων
θα συνεχιστούν στα
πΛαισια της εθνικής λαϊκής ενότητας και
της εθνκης συμφιλίωσης μέχρι την τ«Ελι
<ή τους Δικαίωση»,

Επαν€ξ€τάζ€ται το θέμα
του νέου μισθολογίου

Συγκεντρώσεις
για τη δημιουργία
οινοαμπελουργικών
συνεταιρισμώ ν

ΑΘΗΝΑ 17 ΙΑΠΕΙ
δρείας. το οπαίο με ιην σειρή ι Λ,
Δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά επα θο το προωθήσει στην επιιροιιπ
νεξετάζεται το όλο θέμα για την τιμών και εισοδημάτων και μετά υτι.
καθιέρωση
νέου
μισθολογίου ΚΥΣΥΜ για οριστικές αποφάσεις
στους δημόσιους υπαλλήλους.
Πάντως, πρόσθεοε, εκπρόσωποι
Αυτό όήλωσε χθές ο υφυπουρ τω ν οργανώσεων των δημοσίων
γός Οικονομικών κ. Δ. Τσοβόλος ο υπάλληλων θα κληθούν να διαιυ
οποίος είπε ότι το προσχέδιο που εί πωσουν τις απόψεις τοιις πριν αρι
χε καταρτίσει η αρμόδια επιτροπή σπκαποιηθεί η εργασία.
νια το μισθολόγιο επανήλθε από το
Κσταλήγοντας ο κ. Τσοβόλυς ιό
ύπουργείο Προεδρίας στην ίόιο επι- νισε ότι όλο τα προσχέδιο, του
*βοπή νια περαιτέρω επεξεργασία. μισθολογίου που έχουν δημοσιευ
Η επανεξέταση του θέματος, θεί στον Τύπο αποτελούν εικασίες
συνέχισε, γίνεται γιατί διαπιστώθη και δεν απήχουν τις σκέψεις της επι
κε ότι οι ανισότητες και οι όιαφορές τροπής ούτε αντσποκρίνονισι στους
που υπάρχουν σήμερα στην μισθο προβληματισμούς της.
λόγια των όημοσίων υπαλλήλων εί
ναι πάρα πολλές και δήμιου ργούν
τεράστια προβλήματα.
Γι αυτό τον λόγο μελετάται το
θέμα με μεγάλη προσοχή, τόνιοε.
για να παρουσιάσει η κυβέρνηση
ένα σχέδιο που να ανιαιιοκρίνειοι
στις προσδοκίες του δημοσιοϋπαλ
ληλικού κόσμου.
Η νεα επεξεργασία έχει ήδη αρχί
σει και μόλις τελειώσει, το προσχέ
διο θα σταλεί στο υπουργείο Προε-

Για τη δημιουργία οινοαμτιελουργικού συνεταιρισμού στη ζώνη
πορονωγής οίνων ονομασίας προε
λεύσεως V Ο Ρ.Η.Ω. πραγματοποιή
θηκαν στις 16 Νοεμβρίου δύο ενη
μερωτικές , συγκεντρώσεις
στο
χωρίο Μαρίνα και Στενήμαχος της
περιοχής Ναουσης.
Η οργάνωση των συγκεντρώ
σεων έγινε από τους τοπικούς γεω 
πόνους παραβρέθηκον ο Δ/ντής
Γεωργίας, ο Προϊστάμενος Τμήμ
ταος Εκμρ'γών. ειδικός γεωπόνος
της υπηρεσίας και συμμετείχαν
συνολικά 160 περίπου αμπελοκαλλιεργητές.
Στις ομιλίες τονίσθηκε η ανάγκη
και η σημασία της συστάσεως
οινοαμπελουργικού συνεταιρισμού
για την απορρόφηση της παραγω
γής σταφυλιών της ζώνης και στη
συνέχεια η αξιοποίησή τους με την
ίόρυση
συνεταιριστικού
οινο
ποιείου.

Ομιλία
μ€ τον

1

ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ
ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Από το γεωδυναμικό ινστιτούτο
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη
νών και το εργαστήριο γεωφυσικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ανακοινώθηκε ότι στις 1.42 χθ ές το
πρωί, οι οεισμογράφοι τους κατέ
γραψαν πολύ ισχυρή όόνηοη μεγέ
θους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρί
χτερ που το επίκεντρό της βρισκό
ταν σε απόσταση 452 χιλιομέτρων
βορειοδυτικά των Αθηνών (40.7
βόρειο πλάτος κοι 19.5 ανατολικό
μήκος).
Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαί
τερα αισθητή στην Βορειοδυτική
Ελλάόα.
Εξάλλου, όπως μεταδόθηκε από
το Βελιγράδι η σεισμική δόνηση
καταγράφηκε. επίσης, και από τους
σεισμογράφους του γιουγκοσλαβι
κού σεισμολογικού ινστιτούτου του
Τίτογκραντ,
' Ομως μετέόωσε το επίσημο
γιουγκοσλαβικό πρακτορείο ειδή
σεων «Τάνγιουνγκ» το επίκεντρο
του σεισμού ήταν 185 περίπου
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τίτογκροντ. στο αλβανικό έδαφος Η δό 
νηση έγινε αισθητή από τους κατοί
κους του Τίτογκραντ και των παρα
κτίων περιοχών Μοντενεγκρίν, οι
οποίοι πανικόβλητοι εγκοτέλειψον
τα σπίτια τους και βγήκαν στους
δρόμους.
Η ένταση της σεισμικής όόνπ
σης ήταν περίπου 7-8 βαθμοί της
όωδεκάβαθμης κλίμακας Μερκόλι
Κατά το «Τανγιούνγκ» στις 2.39
(ώρα Ελλάδος) ακολούθησε κοι
δεύτερη δόνηση, έντασης 6.5
βαθμών της ίδιας κλίμοκας
Τέλος, στις 4.39 (ώρα Ελλύδος)
οι οειομογράφαι του ινσπτούτου Τί
τογκραντ κατέγραψαν και άλλη 6ό
νηση. προερχόμενη από την ίόιο
περιοχή, έντασης 4.5 βαθμών της
κλίμοκας Ρίχτερ.
Τηλεγράφημα του γαλλικού πρα
κτορεϊου από τον Τόραντα της Ιτα
λίας αναφέρει ότι η σεισμική δόνη

Σύλλογος
έχει ανάγκη
βιβλίων
Με ε π ισ το λ ή το υ π ρ ο ς τις ε φ η 
μ ε ρ ίδ ε ς της Β έ ρ ο ια ς.-n o u τη ν u n p γ ρ α φ ο υ ν ’ (αλφ αβητικά) γιο το Δ ·κϋ
Σ υ μ β ο ύλ ιο 0 Κ. Γ ιάννης Μ ιζο ντζιό η ς
κοι ο κ. Γ ιό ννη ς Τ ο υ ρ ίδ η ς 0 Μ ο ρ
Φ ω τικ ό ς Σ ύ λ λ ο γ ο ς Β ε ρ ο ίο ς «ο
Δ ημ ό κ ρ ιτο ς» γ ν ω σ τ ο π ο ιε ί την ίδ ρ υ
ρ η το ο και α ύ ο κ ο κ ώ ν ε ι ό π εο χα ρ ί1?τω ς θ ύ δεχοτΟ ν β ιβ λ ία γ β την
β ιβ λ ιο θ ή κ η του ή χρ η μ α τικ ά π ο σ ά
για την α γ ο ρ ά β ιβ λ ίω ν β ο η θ η τικ ώ ν
τω ν μ ο θ η μ ά τω ν γυ μ ν α σ ίο υ , λ υκ είο υ
και δημ ο τικ ο ύ

ση. έγινε αισθητή κοι σ π ς πόλεις
του Τόραντα και της Λέτσε. προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές
στον Τόραντα. η σεισμική δόνηση
ήταν μεγέθους 7 βαθμών της
όωδεκαβάθμου κλίμακας Μερκόλι
και όεν προκόλεσε σοβαρές ζημίες

κ. Σάκκο
Με θέμα «ο λόγος του Θεού στη
ζωή μος» θα δοθεί την Κυριακή σπς
11 το πρωί στον κιν'θέατρο «ΠΑΝ
ΘΕΟ» διάλεξη με οριλητή τον
καθηγητή Πανεπιστημίου « Στέργια
Σάκκο.
0 κ. Σάκκος είναι γνωστός στο
κοινό της Βεροίας από π ς πολλές
και ενδιαφέρουσες ομιλίες του και
για την απλότητα με την οποία ανα
πτύσσει τα θέματά του

ρε π (πι&πιρι
άοφοϋίο;
¡I πόρτα nos γίνετοι φρούριο
Μ ί τΙς Ιξη Ατσάλινες μπάρες του καρφώ
νει κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά τήν πόρτα στό πλαίσιό
της καί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σ* δλες τις πόρτες χωρίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
Έΐσάγεται άχό τό έξωτερικό καί είναι κα
τοχυρωμένο μέ διεθνή πατέντα.
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ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ... ΕΔΙΣΟΝ
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8. Αίσθηση (καθ )
Μετοχή του
ειμί
9 Αντίστροφη γαλλική πόλη —
Διπλασιαζόμενο
χορεύεται
(αντίατρ.Ι
ΚΑΘΕΤΑ:

1
2
3

4
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1

Προέρχετα· απο χωρά της
Ασίας, αυτός.
2 Έ»α τέτοιο διαμέρισμα πάντοτε
προτιμιέται.
3. Ιταλική πόλη - Γουρούνι της
αρχαίας γλώσσας
4.
Ενας ήχος της δημοτικής
5
Ετσι αρχίζουν οι ... δολοπλο
κίες
Αναφορική οντωνυμιο
6
Αιγύπτια θεά (αιτ I
Η παληά
Στρατονομία.
7
Πρακτορείο ειό ή α ιυ ν
Ο φ ί
λος στο γαλλικό

5.
6.

Η προέλευσή του. από τον
Καναδά
Ποταμός της Πελοπόννησου Μισή ... ρίνα.
Ό νομα κινηματογράφων της
Αθήνας αλλά και της ΘεσΛιίκης
Μεγάλη χρονική διάρκεια Αρχαίο φωτιστικό σώμα.
ΖΟΛ
Σπουδαία η δροσιά της
(καθ I
Ενα από τα μεγαλύτερα ποιή
ματα όλων των εποχών.
Συνδετικό της δημοτικής — η
ελληνική πολιτοφυλακή των
συνόρων
Φιλοσοφικό ρεύμα, με άρθρο.
Σήμα κινδύνου θέατρο πολέ
μου στον πόλεμο του 1956
μεταξύ Αγγλτιγάλλων και Αιγυ
πτίων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 ΟΜΟ - II 3 ΑΙΜΑ - ΑΚΤΗ 4. ΟΔΟΙ
- Ι.Κ.Α. 5 a ΙΣΑ - ΣΤΑΡΙ 6 ΛΑ Σ Ο Ι - ΕΣ 7 ΥΝΙ - ΕΙΜΙ
8. ΠΟΛΟΣ
ΚΡΑ .9 ΤΣΙΧΛΑ
ΕΛΑ W. ΑΙΑ
ANA
ΚΑΘΕΤΑ:
.' ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 2 ΙΑΝΟΣ 3 ΤΟΜΟΣ
ΙΛ/Α ΙΛιβυκουΙ 4.
ΟΜΑΔΑ - ΟΧ! 5. ΚΟΙΤΑ) - ΣΟΣΛΑ 6. ΑΣΣΟ 7 ΝΙΚ - ΤΣΕΚ
8 Η ΙΤΙΑ - ΙΡΕΝ 9 Η ΚΡΕΜΑΛΑ 10 ΟΣ - ΑΙΣΙ.
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θ

2

ΠΕΜΠΤΗ, 18
5.45 0 ΤΑΧΥΔΑΧΤΥΛΟΥΡΓΟΣ
6.00 ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
6.05 οι Φ ίλοι μας τα ζωα

β.30
6 40
6 55
7.15
8 00

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΥΡΑΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
8.30 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.16 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ, 18
5.00
5.30
6.00
6.15
6.30
7.00

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

11.00 0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
Π .25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΑΣ
11.55 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4.00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
4 15 0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
4.30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
4.45 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βεντζιλου
ΕΒνικη Τρο«ζο
24.141
Even, ΔΕΗ
Ενοντι ΚΤΕΑ
Ικκοκρατους
Πλ. Ωρολογίου

21.434
24.343
¿3.131
26.726
26.920
2J.S80

Ν Α Ο ΥΣΗ !
Πλατ. Kopotomou
22.532 22.636
24.0*0
23.350

Y IA Itttl

22M 2
22.504

Πνροοββτηνη
Νοοοκομβο

Α.Ε.Η. (βλαβας)

124

Yípw w n
O L E. (πταβμΔς)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

24.74*
24.444
22-21)
26.444

με κάρτες
τής
U n ic e f

Πυροσβεστική
Νοοοκομοο
Δ.Ε.Η. φλαβος)
Ο Χ Ε (σταθμάς)

Για να θυμάστε τις
ομοριρώτερες στιγμές
της ζωής σας
Μ Α Γ Ν Η Τ Ο ΙΚ Ο Π Η ΙΕ Γ Γ
ΓΑΜ Ω Ν ΒΛΓΤΠΓΕΩΝ

- Μην απελπίζεστε, λέει ένας
καμαρότος σ' ένα επιβάτη υπερω 
κεάνιου. Κανένας δεν πέθανε ποτέ
από ναυτία.
- Μη μου το λέτε1 μουγκρίζει ο
καημένος Μόνο η ελπίδα του θανά
του με κρατούσε ζωντανό μέχρι τώ 
ρα I

Αγάπη μου, φοβάμαι πως
νοσταλγείς ακόμα τη ζωη του εργέ
νη.
- Τι λ ες χρυσή μου: Σε βεβαιώ
ότι αν τύχει να μείνω χήρος θα
ξαναπαντρευτώ αμέσως!

22.1**
22-200
22.114
41.141

Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΕΙΑ Σ

Γμ κάτι πρωτότυπο στην πόλη
μας Αναλαμβάνω κατ' οίκον
δεξίωση ή άλλη εορταστική
Εκδήλωση.
Παραθέτοντας
εντυπωσιακό μπουφέ ζεστό ή
κρύο. Γιο πληροφορίες τηλεφω νείοιε στο 0333 - 91351.

ΤΑΞΙΔΙ ... ΣΙΓΟΥΡΟ

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Καθαρίζετε την καπνοδόχο, αν
έχετε σπίτι σας, τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο. Αν η καπνοδόχος
σας πιόσει φωτιά καλέστε αμέσως
την
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
ΒεροΙας στον αριθμό τηλεφώνου
199 ή 22222, Μέχρι να φτάσει η
πυροσβεστική έξοδος, ραντίστε με
νερό τα ξύλα κοι τη φωτιά στο τζάκι.

QBgwcfci

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. φλοβτς)
LK.A. (*ρωτ. βοηθΒ«ς)
Αμεση Δράση
Ο .Τ .Ε (βλάβες)
Πυροσβεστική

2),61!
21.364
21.376
100
121
10*

\ f i

ή ε υ τ υ χ ία
ε ίν α ι δ ικ α ίω μ α
κ ά θ ε ττα ίδ ιο υ

ΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑ!
(Τακτικά μέλος Ε-Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗ! ΠΑΠΙΚΑ!
Ι&οκτήττς - Εκβάτκς
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ

ΟνημιΙΙΙ'ΐιμνι^ιιιν

now
Πηρο«πλ<ύ «π μου mtA/rr ».* *»ημ»ο*ΜΤ··<·

lÿliVAnAtil y<
f) TU·ΓφΥ#ςΥΓ[^(|ΗιΓ·'

ΊΑΑηνικη Ε π ιτρ ο π ή γιά τήν
Η πρόθυμος και κατάλληλος
εκτέλεση του καθήκοντος κάθε
στιγμής είναι το μυστικό της π ροό
δου
ΣΑΙΞΠΗΡ

ΔκυΟυντής

ΧΡΗΓΓΟΙ ΠΑΠΙΚΑ!
(Εδέοσης I)
YnúOuvoc
» ■ ii n ia w K -w H E T
ΜΙΧΑΛΗ! ΠΑΤεΐΚΑΙ
(Π. Μιαουλη 4)

Σήμερα Πέμπτη 18 Νοεμβρίου
1982 διονυκτερεύει το φαρμακείο:
φουκαλά Αργύρη
τηλ. 2 2 1 1 3

• · ·
Μήπως έτρεχα πολύ, κύριε
αστυφύλαξ;
- Καθόλου δεσποινίς μου. Μό
νο σαν πλησιάσατε μου δώσατε την
εντύπωση ότι πετούσατε πολύ
χαμηλά.

h νιος 1 ΛΟηνη fill
τηλ 77*4221 Α 77*320«
Ασ»6 4 44*ι·»ιφΐ»φΙ4

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77 τηλ. 25757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόννοϋ 1 τηλ 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 55 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

εργαστήρι
Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΟ Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Ν
Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟ! Π Α Π ΙΚ Α !
(Ικκοκρατους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

•ΒΡΕΦ Ο Κ Ο Μ Ο Ν

Μ ητροκολκος 72
Τηλ. 23.127 29.762

V

VIDEO CLUB
θωμάς Λ. Βύζας
Β ίν ιζ ίλ ο υ 37 Ι η λ - 2 4 8 7 4

ΒΕΡΟΙΑ

•ΝΗΠΙΟ Τ ΡΟ Φ Ο Ν
• ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ!

Τ&ηιΐιι»
Ικυμοτοαιν

ΘΕΣ' ΝΙΚΗ
(ρχ. 2000
6ρχ. 3000

Λ ω β έ σ ε τ ,ι ;
«ΧΓι ô . o ô i ô c r . t
cnv
I c u p n Mc p ιΛ α peu;

δργ 4000

Φ Χαρογραοα δημοσιευόμενα π
αχι δεν τκιστρεροντσι,

Έ πιπι Ι ο π ο ιμ ι N<IOIHM| ç |

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜ ΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΛΖ
Νίητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Πως να περνάτε ευχάριστα
στο ... φρέσκο!
Ανεξάρτητα από το αν έχετε ή όχι
όρεξη να διδαχτείτε κάτι, υπάρχουν
πάντα άνθρωποι στον κόσμο, πρό
θυμοι να σος μάθουν το πιο παράξε
να και ετερόκλητα πράγματα.
Ένας Ναπολιτάνος, παραδείγμα
τος χάριν. άνοιξε μια σχολή όπου ο
καθένος μπορεί να διδαχθεί πως
να περνάει καλά στη φυλακή.
Η θεωρία του πρωτότυπου
αυτού δασκάλου είναι ότι. ακόμα και
διάσημοι όνδρες έχουν κάποτε πάει
στη φυλακή. Και. αν υπολογίσει
κανείς πόσο περίπλοκοι είναι οι
σημερινοί νόμοι, δεν πρέπει νο απο
κλείει την περίπτωση να βρεθεί κά
ποια στιγμή πίσω από τα σίδερα.
Το κατατοπιστικό φυλλάδιο της
σχολής αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:
«Μάθετε τη διάλεκτο των τροφί
μων της φυλακής. Οφείλετε να γνω
ρίζετε τα δικαιώματα σας και τα
προνόμιά σας ως Φυλακισμένοι.
Υπάρχουν χίλιες έξερα ανέσεις που
μπορείτε νο απολαύσετε χωρίς να
καταπατάτε τους κανονισμούς της
φυλακής Η παραμονή σας στη
φυλακή μπορεί νο μεταβληθεί σχε
δόν σε ευχορίστηση. ον κατέχετε τα
μικρό μυστικό που είναι απαροίτητα
ν ' αυτό».
Στο Παρίσι υπάρχει, εξ άλλου,
μια σχολή που ειδικεύεται στη διδα
σκαλία όλων εκείνων των μικρών
προσόντων, που. όπως ισχυρίζονται
οι ιδρυτές της θα σας κάνουν περι
ζήτητους στις συναναστροφές.
Παραδείγματα τέτοιων προσόντων:
να μπορείτε να κουνάτε τα αυτιά
σας, να αναποδογυρίζετε τα μάτια
σας έτσι που να εξαφσνίζωνται οι
κόρες σας και να τσακίζετε σε πτυ
χές το δέρμα του κεφαλιού σας...
Ο Τομ Ζβάαγκ. ένας νόστιμος
νεαρός Ολλανδός 22 χρόνων, απο
φάσισε να διδάσκει τις κοπέλλες
πως να φιλούνε. Σε λίγες μέρες.
n»n«inñTen»c ππή ROO υοθήτοΐεε
γράφτηκαν για μαθήματα, με δίδα-

κτρα 15 δραχμές το ^
Επειτα από την ικανοποιιΤ"
θηση .. της ύλης. ο> μοβη«11*
νουν ένα ωραίο δίιΐΜΛ®
έχει λάβει πολλά °υ^
γράμματα όχι μόνο Ο^ό ^
του αλλά και οπό τουςν5*"
Έτσι η σχολή συν£ύ°ν
τουργεί με μενόλη επ'^ν3 ^
σερο χρόνια. Τότε, ό Τορ
τον μεγάλο του έρωΤίΑ®®*
πο της 1δχρονης ραΟήτΡ·°
Σμιτς Η Ρια δέχτηκε
τρευτεί. με μόνο όρο 0,1
αποκλειστικότητα τ0
Οπως και πρανμυτ,κ° ^
Επί τέλους δίχωί
Ύστερα απο 25
οι επισκέπτες της ΚοΛών^Ι,
ρούν επιτέλους νο 8 ® ^
περίφημο καθεδρικό Ν ,
λεως. δίχως τις σκαλί®1" ,
τα κάλυπταν κάποια
^
γωνία του. Το ®αυιί° (,ΙΟη^
κό οικοδόμημα που
μόλις τον 19ο αιώνα·
κατά τα τελευταία
βάση πάνω από 70
πτες. οι οποίοι κατάβα^ ^
σώσουν μεγαλσ μέρΠ 7° λ
την καταστροφή π01)
συνεπεία της ρυπόνΟΓ11^
σφαίρας.
Ερευνητικό 'νΰ,ι<°1
για κοινωνικό 4 ^ ,
Στην πρωτεύουσα Π14^
έχει την έδρα του £να α*
τούτο Ερευνών Μαξ
κριμένο το Ινστιτούτο V10 ,
και διεθνές κοινωνικό ΔΙ
την συμπλήρωση τών **.,
σεων τομ το νέο
θέτει
ένδεκα
ίηΙ^ ί
συνεργάτες, το απαρόΊ1^
τικό προσωπικό και αΡ'θ*1^
φων Την διεύθυνσή τ00
Καθηγητής Τσάχερ πώ
μίου του Μονάχου. Η ^ .
Πλόνκ ξεκίνησε την νέο .
πάθεια το 1974, μέ τπν0
ση μιας ομάδας ίρνοο'1* . ,
οποία και προήλθε τ°
Σκοπός του όεν είναι Γ1
ση τω ν
κανόνων, κα^
Δικαίου και της σχετιΚ«^^
σίας όλων των κρατών τ .
αλλά α περιορισμός
,
θεσία μερικών χωP“l', «
κυριώτερων διεθνών
Φυσικά, προέχοντα ρόλ° ^
σίες του θα παίζουν ειί1 ^
όπως π.χ. η κοινωνική ^
των αναπήρων ή η νομ1*11 ,,
υπόσταση των κοινωνικοί,
γών. Επιστημονική
Συνέδρια θα εξασφα^'’^
συνεργασίο με άλλους
νώ ν όπως την οικονομώ
νιολογία ή την ιστορία·

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΗΣΗ
(ΛΟΥΚΑΣ)
και καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μα?* **
δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η γυναίκα - τα παιδιά
η αδελφή τ' ανέψια
και τα εγγόνια του
•
Η δεξίωση θα γίνει στο σπίτι Κεντρικής 2 2 5 - Βέρ°,α

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Νοεμ
βρίου 1982 στην εκκλησία Αγ·
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της προσφιλούς μας μητέρας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
κοι καλούμε Ολους τους συγγενείς και φίλους να προοέλθοώ
ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον ΘεόΤα τέκνα οι οδελφές · οι λοιποί συγγενείς
•
Δεξίωση στο σπίτι Πίνδου 23.

ΤΗΛ 2 1 5 7 4 0 - 273211

6ρχ. 1400

Ευλλογ*» Γ.Π.Ε.
Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΙ1Ε
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ I Τρακτζων

Μια έκθεση αλόγων
Στα Δυτικό Βερολίνο εγκαινιά
στηκε πρόσφατα μια έκθεση που εί
χε σαν Θέμα το «άλογο» από την
σκοπιά βέβαια του καλλιτέχνη. Για
τον σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν στο
Βερολίνο και τα περίφημα άλογα
της Πλατείος του Αγίου Μάρκου της
Βενετίας. Τα Μουσεία πρωσσικής
μορφωτικής Κληρονομιάς παρου
σίασαν τα τέσσερα αυτό χρυσοκόκ
κινα άλογα που ο χρόνος δημιουρ
γίας τους και η ακριβής τους προέ
λευση εξακολουθούν μέχρι σήμερα
να παραμένουν άγνωστα, μαζί με
άλλα εκθέματα που είχαν θέσει
στην διάθεση της εκθέσεω ς άλλα
ευρωπαϊκά και αμερικανικά Μου
σεία και Συλλονές.

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
1 982 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω
νίου τελούμε ετήσιο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του προσ
φιλούς μας συζύγου, πατέρα αδελ
φού θείου και παππού

ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ

ΝΑΟΥΣΗΓ

Ψ ί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Τον κ Κωνώο Δούδο για τη
δωρεά των 50.000 δραχμών, εις
μνήμην της αδελφής του Αθηνάς
Μούρτζιου.
2) Την κ. Μαίρη Κοντοπούλου.
για ένα γεύμα, στη μνήμη της μητέ
ρας της.
3) Τον κ. Δημήτριο Βογιατζή «οι
τον κ. Δημοσθένη Σιαμπάνη για την
δωρεά των 10.000 δραχμών αντί
ετησίου μνημοσύνου, στη μνήμη
της Θείας τους Ιφιγένειας Τσανάκα.
41 Τον κ. Γαβριήλ Χριστοφορίδη συνταξιούχο δικηγόρο, για τη
δωρεό των 2 0 0 0 δραχμών, για την
επέτειο του θανάτου της θείας του
και εις μνημόσυνο αυτής και των
γονέων του.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας γιατρός συμβουλεύει κά
ποιον ασθενή του:
- Για την περίπτωση σας. φίλε
ί --- _ :
, ·
ι ---Γ »
και πολύ απλό μάλιστα: να παντρευ
τείτε! Δεν είναι ωροίο να ίει κανείς
μόνος του.
- Μα εσείς απορεί ο ασθενής,
μείνατε εργένης
- Ω, φίλε μου. αλλοίμονο αν
εμείς οι γιατροί δοκιμάζαμε όλες τις
θεραπείες που προτείνουμε στους
πελότες μας!

Στείλτε
ΒΕΡΟΙΑΣ

τελευταίο του λογαριασμό νια
πετρέλαιο θερμάνσεως τον πλήρω
σε ο κ. Βέγκνερ το 1979. Τότε
τοποθέτησε στον κήπο το «δένδρο
του». Υπολόγισε πως παρά την επι
βάρυνση του λογαριασμού γιο την
κατανάλωση ρεύματος, λόγω χρησιμοποιήσεως της αντλίας η θέρμαν
ση όχι μόνον του σπιτιού του αλλά
και της πισίνας του κοστίζει τώρα
80% λιγώτερα από ό.π πριν. Για μιά
μονοκατοικία 120 τετραγωνικών
αρκούν - κατά την γνώμη του κ. Βέγκνερ - 6 ω ς 7 φύλλα στο «όένδρο». Κάθε φύλλο στοιχίζει γύρω
στα χίλια μάρκα. Τελευταία τόσο τα
Φύλλα όσο κοι οι αντλίες κατα
σκευάζονται στην «σειρά», πράγμα
που θα καταστήσει τηνεφεύρεση
του Βέγκνερ αρκετά φθηνότερη. Τα
έξοδα για το «σέρβις» διατηρούνται
σε χαμηλά επίπεδα. Πόσο «σοβα
ρά» παίρνουν οι αρχές την εφ εύρ ε
ση προκύπτει από το γεγονός ότι το
Πανεπιστήμιο της Βόννης, αλλά κοι
ο ομοσπονδιακός στρατός και τα
αστεροσκοπείο Χόχερ Λίστ άρχισαν
ήδη να πειραματίζονται με το νέο
σύστημα θερμάνσεω ς

Εκ του Γηροκομείου
62.455 62.664

• · ·
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την πρόσκρουσή του στο έδαφος.
Οι εφευρέσεις τοϋ δεν αφορούν μό
νο την άμυνα ή την προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και μικροαντικείμενα της καθημερινής ζωής.
Έτσι ο 8έγκνερ ανέπτυξε π.χ.
δοκτυλίους από εύκαμπτο πλαστικό
που τοποθετούνται στα πόδια των
σωρών όταν κοιμούνται ξαπλωμένο
με τη κοιλιά προς τα κάτω. Τα
δακτυλίδια
αυτά
αποτρέπουν
δυσμορφία των ποδιών που μπορεί
να προκληθεί όταν τα ποδαράκια
του μωρού είναι επί μακράν στραμ
μένα προς τα μέσα ή προς τα έξω.
Τελευταία ο Βένκνερ παρουσίασε
το «δένδρο παροχής ενέργειας». Σε
μιά εποχή που όλος α κόσμος μιλάει
για ενεργειακή κρίση και αύξηση
των τιμών του πετρελαίου, ο Γερμανός αυτός εφευρέτης «φύτεψε»
στον κήπο του σπιτιού του το «δέν
δρο» του. Το δένδρο αυτό δίνει την
εντύπωση υπερμοντέρνας τέχνης
Τα φύλλα του είναι πλαστικές πλά
κες 2 επί 2 μέτρο. 15 τον αριθμό
και τοποθετημένες η μία πάνω στην
άλλη με μεσοδιαστήματα. Στα μεσο
διαστήματα διακινείται ένα μείγμα
νερού και αναψυκτικού, που με την
βοήθειο θερμικής αντλίας διατηρεί
το δένδρο μόνιμα σε Θερμότητα
χαμηλότερη κατά πέντε βαθμούς
από την εξωτερική θερμοκρασία.
Εδώ αρχίζει η ευρηματικότητα, η
ιδέα: χρησιμοποιείται ο φυσικός νόυος κατά τον οποίο ο Θερμότερος
πόλος αυξάνει την θερμοκρασία του
ψυχρότερου πόλου. Με ένα πολύ
πλοκο σύστημα απορροφήσεως ο
Βέγκνερ αντλεί θερμότητα από την
βροχή, τοναέρα ακόμα και από τον
πάγο και το . χιόνι.
Σημασία στο σύστημά του δεν
έχει η πραγματική θερμοκρασία
αλλά η διαφορά μεταξύ τω ν δύο
στοιχείων, π.χ. του πάγου και του
μείγματος Η απορροφημένη θ ερ 
μότητα διαβιβάζεται με την βοήθεια
αντλίας στο εσωτερικό του σπιτιού
του και προσαρμόζεται στην επιθυ
μητή θερμοκρασία δωματίου. Τον

Ροδιοτοξι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ

ψ* m *+ » m ο n a u λ / \ r

SHEF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Ο Γκύντερ Βέγκνερ, ηλικίας 53
ετών και ειδικός για θέματα θερμό
τητας. έχει εγγράψει μέχρι σήμερα
82 συνολικά ευρεσιτεχνίες του
στην υπηρεσία ευρεσιτεχνιών του
Μονάχου Πρόκειται για καταπλη
κτικό ρεκόρ αν σκεφθεί κανείς ότι
κατά μέσον όρον καταχωρίζεται
επίσημα μία ευρεσιτεχνία στις
10.000 που υποβάλλονται. 0 Βέ
γκνερ έχει επινοήσει σειρά εφ ευρέ
σεω ν που πολλές αποτελούν ήδη
«μέρος της ζωής μας και της εποχής
μας». Το περικάλυμμα ΝΑΤΟ» π.χ.
αποτελεί σήμερα απαραίτητο στοι
χείο του οπλισμού κάθε στρατιώτη
της συμμαχίας τον οποίο προστα
τεύει από τυχόν χρησιμοποίηση
δηλητηριώδών αερίων. Υπάρχει
επίσης η εσωτερική κάλυψη μεγά
λων υπόγειων δεξαμενών με μια
πλαστική φλόγα, που δεν επιτρέπει
την διαρροή υγρών καυσίμων σε
περίπτωση πομ η δεξαμενή σκου
ριάσει σε κάποιο σημείο της Η φάλια αυτή με την επωνυμία «δεξαμε
νή στη δεξαμενή» έχει τώρα πιό
επιβληθεί και νομοθετικά, όταν
κατασκευάζονται καινούργιες υπό
γειες δεξαμενές. Μιά άλλη εφ εύρε
σή του συνίστοτσι σ ένο κάνιστρο
για βενζίνη που αντέχει σε κάθε
πρόσκρουση. Κατά τα πειράματα
που έγιναν ρίχθηκε από αεροπλάνο
σε ύψος 1 0 0 0 μέτρων ένο πλαστι
κό κάνιστρο του Βένκνερ γεμάτο
βενζίνη, χωρίς να πάθέι τίποτα κατά
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ΘΩΜΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
και καλουυε ολους τομς συννενείς και φίλους όπως πρ οσ έ*^ ,
ενωσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό
Η σύζυγος το τέκνα οι εγγονοί
•
Δεξίωση στο σπίτι Πίνδου 1 7 Βέροια.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡ0
ΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αν Αντωνίου Βεροίσς υπέρ υναπαιώ^ ,
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου πατέρα και παπού

ς ο υ β λ α κ ι -ς ο υ τ ζ ο υ κ α

Κ*

(Στα κάρβουνα)
λ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γ ί γ ^
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.11^
ΒΕΡΟΙΑ

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 1982

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3η

Γ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Η Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΚΜ
Νίκησαν οι πρωτοπόροι στους δύο ομίλους
M e νίκες τω ν π ρ ω το π ό ρ ω ν σ τ ο υ ς δ ύ ο ο μίλο υς, σ υ ν ε χ ίσ τ η κ ε το
Σάββατο και την Κ υριακή, για έ β δ ο μ η μ έ ρ α το π ρ ω τά θ λ η μ α της Β
κατηγορίας.
*·τ° ν a ' όμιλο το Α γ γ ε λ ο χ ώ ρ ι π ή ρ ε μ ε γ ά λ η νίκη ε κ τό ς έ δ ρ α ς και
μάλιστα μ έ σ α σ τ α Λ ε υ κ ά δ ια μ ε 3 -0 , ε ν ώ η σ υ γ κ έ το ικ ό ς της
Χ οβ'ίσσα νίκ η σ ε μ ε 4 -1 το Ν ε ό κ α σ τρ ο . Ε π ίσ η ς νίκη σα ν και οι ομάπου α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Μ ο ν ό σ π ιτα και Α ρ χ ά γ γ ε λ ο π ο υ έπαιξα ν σ τ α
ίήπεύά τους, το Π. Ζ ερ β ο χ ώ ρ ι 3 - 0 και το Γ ια ννα κο χώ ρι 2 -1 αντίαίοιχα. Τ έλος έδ ειξ α ν ό τι σ υ ν έ ρ χ ο ν τ α ι οι Β α ρ β ά ρ ε ς π ο υ κ έ ρ δ ισ α ν
τ° Λοζοχώ ρι π ο υ πα ίρνει τ η ν ιικά τω β ό λ τα » μ ε 3 -2 .
*r° v β ' όμιλο ο Μ . Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς νίκ η σ ε για μ ιά α κ ό μ η φ ο ρ ά . Α υ τή
7ην αγω νιστική η θ ύ μ α » το υ η Κ α λλ ιθ έα 3 -1 . «Σ κ ό ντα ψ ε» ο Λ ου*Ράς σ τ a Π α λ α τίτσ ια 1-0, και τα τε λ ε υ τα ία π έ ρ α σ α ν σ τ η ν δ ε ύ τ ε ρ η
θέση.

Με νίκες τω ν γ η π ε δ ο ύ χ ω ν τε λ ε ίω σ α ν και οι υπ ό λο ιπ ο ι α γώ νες.
^ ' σι 0 Κ ο υ λ ο ύ ρ α νίκ η σ ε το Κ α ψ ο χώ ρι 2 -1 , το Κ α μ π ο χώ ρ ι το
Νησέλι 2 -1 και ο Σ τα υ ρ ό ς το ν Α μ α χ ο 4 -2 .

Α' Ο Μ ΙΛ Ο Σ
« ονοςπιτα
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ΖΕρΒ0Χ0Ρ|

0

ΠΝΟΣΠΙΤα (Tou αντιιού μας)
tû

TU.V Μ ονοσπιτων η
παίζοντας με πολλές
β» ..
λόγω τιμωριών κέρόισε την
Ρί* 1,αΧΠ ομόόο της Δόξας Π. Ζερβοχωg0^ e 0<°Ρ 3-0. Η Ελπίδα μπήκε πολύ
Γα και αποφασιστικά στο παιχνίδι
Τ°

0 Λεβαδειακός
θα παίξει στην
Β' Εθνική
ΚΑΙ Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΗΝ Γ
.

Συμβούλιο
Επικράτειας
τον Λεβαόειακό ο οποίος
,. ηα^ζέ' κανονικό στην Β Εθνική
&"ινορ(ο,

£ ^“νκεκριμενα το Συμβούλιο
"κοατείας έκανε αποδεκτή αίτηση
^ Ρ ω σ ο ε ω ς την οποία υπέβαλε ο
“Οοειακός και ακύρωσε απόφαση
, υ ΑΣΕΑΔ με την οποία είχε γίνει
π κτ^’'Π προσφυγή της «Πρέβεζας»
β1 αντ··»«*ονικής τελέσεως του
“"οοάί.

I

*α Συμβούλιο της Επικρατειυς
,
®η,ί άτι το μπαράζ που είχε γίνει
I λ
ΠύΡνο και στο οποίο ο Λεβα^Ό χός νίκησε στα πέναλτυ έγινε
^ ° ν ικ ά με αποτέλεσμα να δικαιω8εΐ
λαι προχθές η ομάδα της Λειβα6*ΰς
τ ° û τμήμα του Ανωτάτου
ΑίΟιι*ήπ*ού Δικαεττηρίου με την
36/82 απόφαση του έκρινε όπ η
« ϋ ° φυΥή κατά της πράξεως με την
(moil
'° οποφασίσθηκε η διεξαγωγή
αγώνα μπαράζ (όπως είναι η έν_ Οοη της «Πρεβέζης») πρέπει να
*έ'τοι μέσα σε προθεσμία 15
„ Ιίβών. το ορνότερο δε μέχρι την
“αήΥούμενη περίπτωση η ένετταση
'' “Πρέβεζας» είχε ασκηθεί μετό
ν αγώνα μπαράζ (4-3 υπέρ του
(βαδειακού).
* Επειτα από αυτό ο ΛεβαόειαΕ(ί'
πο'^€ι κανονικά στην Β'
ν'κή κατηγορία και η «Πρέβεζα»
0,Πν γ

κπι στυ ί 1 προηγήθηκε με 1-0 με σκά
ρε ρ τον Μ ίλη Π
Το 2 0 έγινε στο 18' με τον ίδιο παί
κτη με κεφαλιά μετά από επιτυχή οέντρα
του Λουμπουρδή Π.
Το 3 0 έγινε στο 30" με τον Πινακούδη.
Στο β' ημίχρονο επεσε π απόδοση
της Ελπίδας και την πρωτοβουλία ανέλσβε η Δόξα χωρίς να πετύχει τίποτε, εκτός
από μιά προσπάθεια του Μώκρη του
τιλάσσαρε τον Γκίλτση αλλά ο Παρίσης
επί της γραμμής απέκρουσε
Από την Ελπίδα ξεχώρισαν οι: Μίλης
Π τραυματίσθηκε και οπεχώρησε.
Αργυρίου. Μήτσιου Από την Δόξα οι:
ΜονοβΙλπς Σαρόντης και Πουρλίδος.
' Αριστη η διαιτησία Αμανατίδη (Αρε
λάκης - Τίκοςί.
Απέβαλε δεύτερη κίτρινη, στο 75

τον Βόλνα,
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΛΠΙΣ: ΓκΙλτσης. Σερέτης, Λιάππς.
Πορίσης, Μήτσιου. Διακόγλου. Πινακούδης. Μ πουρδάνος. Λουμπουρδής (60'
ΜΙλης Φ.Ι Αργυρίου. Μίλης Π. 125 Μι
λης Α.).
ΔΟΞΑ: Πεσιος, ΔημητρΙου. Τόσκας.
Βασιλείου. Σοράντης, Μονοβίλας. Βόλνσς. Π ουρλίδος Μ μικρής, Μπιιλτζής I.
Μπολτζής II.
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ

2
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ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (Του απ/νου μας Γ.
Ανθόπουλου)
Σε νέα ήττα υποχρεώθηκε το Γιαννυκσχωρι και αυιη #ην φορυ απο τον
Αρχάγγελο που σαν ομάδα δεν έδειξε
πω ς άξιζε της νίκης. Δεν είχε καθόλου
εκείνα τα στοιχεία που κάνουν να λές
πως έχει υποδομή και βάσεις που να δεί
χνει τέλος πάντων πω ς οι παίκτες του
γνωρίζουν ποδόσφαιρό. Πέρα από δύο
τρείς περιπτώσεις ωραίων συνδυασμών
είδαμε μόνο άγριο κυνηγητό στα πόδια
των φιλοξενουμένων.
Ξεκινώντας με γκολ από το αποδυ
τήρια ο Αρχάγγελος προηγείται στο
σκορ αμέσως με την σέντρα. Από κόρ
νερ του Κωνσταντινίδη ο ΖερβοχωρΙτητ
με κεφαλιό από φάουλ του Παπαόόπουλου και αφού η μπάλλα χτύπησε το ορι·
ζόνπο δοκάρι.
Δεν πρόλαβαν να πανηγυρίσουν τηι
ισοφάριση οι παίκτες του Μπουτάρη κο.
σε μιά ακίνδυνη φάση στο 3 7 ’ ο ΚελεσΙδπς έδω σε με κεφαλιά λάθος την μπάλ
λα στον Λαχανίδη που από 5 μέτρα δεν
δυσκολεύθηκε να γράψει το 2 - 1 .
Η διαιτησία του κ. Βουβώλπ ελέγχε
ται σε μιά φάση που φώναζε από
μακρυό πέναλτυ. Στην ανατροπή του
Μωυσιόδη οπό 2 αντιπάλους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
τητ εφημερίδα μα ς ζητούνται ανταποκριτές για αθλητικά
"έθατα, στα εξής χω ριά: Τρίκαλα, Μ ακροχώρι (δόξα). Μ ελική,
*7· Τριάδα, Νησί, Ραχιά, 'Ανω και Κ ά τω Ζερβοχώρι, Σ κυλϊται,
Αρταθιά, Τριχόταμο. Λουτρό, Π αλατίτσια, Κουλούρα, Καψοχώ * . Σταυρό, Καμκοχώρι, Ά ρα χο, Ν ηοέλι, Α γγελοχώ ρι, Χαρίεαοα,
“ ονόσχιτα, Αρχάγγελο, Λ ευκάδια, Βαρβάρες, Λαζοχώρι, ΝεόΚαστρο. Εκίαης στην Αλεξάνδρεια (Μ . Αλέξανδρο) και στον
^ σ χ ά γο ,
Ρ* ενδιαφερόμενοι να εηικοινωνήαουν για πληροφορίες με τον
Ταλανομάτη στα τηλέφωνα 23.137 και 29.762.

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ικ ρέ ς
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΑΣΚΑΛΑ
παραδίδει μαθήματα κατ οίκον, αε μαθητές όλων των τάξεων
° υ Δημοτικού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 21320 Βέροιας, κοθηβ*Ρινα μετά τις 3 το απόγευμα.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ: Λιόλιος. Πσρχαρίόης Φ . Παρχαρίδης Θ Παρχαρίδης Π.
Κελεοίδπς, Τράίος Α. Μωύοιάδης.
Τρόϊος Κ Παρχαρίδης X Κίτοος Παπα
δόπουλος (Ανθόπουλος - Μάίνος)

Β' Ο Μ ΙΛΟ Σ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
ΛΟΥΤΡΟΣ
ΛΟΥΤΡΟΣ ΙΤου αντ'τού μας/
Χάνοντας καταπληκτικές ευκαιρίες
στο α' μέρος τελικά ο Ολυμπιακός Λου
τρού ηττήθηκε εκτός έδρας με 1 -0 , από
τον ΠΑΟ Παλατιτσίων με γκολ που πέ
τυχε ο Παπαδόπουλος στο 52'. Ο Βουδτσινός του Ολυμπιακού έχααε ιρείς
κλασικές ευκαιρίες. Στο 15' α τέρματα
φύλακας απέκρουσε πέναλτυ του Μαντζούλη.
Η διαιτησία του κ. Τσιμούρη (Ταμπά
κη - Χρμσΰνη) μέτρια.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Π.Α.Ο.Π.: Χασιώτης. Μαντζώλης.
Σιμιτζής
Θεσσαλονικιός
Βαλκάνος.
Κορογιόννης Ακριβόπουλος. Ταανόκας.
Παιιαόόπομλος. Λιόλιος Σιμιτζής Σ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αναστασόπουλοι
Ι.Κατοούρας Αναστοσόπομλος II Ι87
Παπαδόπουλος! Τριανταφυλλίδης Ι75
Γκιονόγλου) Βλαχάβας, Αναστασόπου
λος
III
Βουλτσινός
Τσιοπανίτης
Κωστόπουλος. Διακόπουλος. Πολυζόπουλος.
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
ΝΗΙΕΛΙ

2
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ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ (Αντ/τής Δ. Τσιομί-

όηςΙ
Για το πρωτάθλημα της Β’ ερασιτε
χνικής κατηγορίας της ΕΠΣΚΜ η ΑΕ
Κσμποχαιρίομ νίκησε τον Αλιάκμονα
Νησελίου με 2 - 1 .
Το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του
ήταν μέτριο με εξαίρεση το πρώτο
15λεπτο χάρη στο καταστροφικό παιχνί
δι της φιλοξενούμενης ομαδσς και στην
έλλειψη συτονισμού της μεσαίας γραμμής τη ς τοπικής ομάδας.
Στο σκορ προηγήθηκε η ΑΕΚ στο
2 0 ’ με τον Παπαγεωργόπουλο Ιωάννη II.
Στο 3 5 ' ο Αλιάκμων ισοφάρισε με τον
Κατσομγιάννη μετά από άστοχη έξοδο
του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Νικολο
πουλομ.
Στην επανάληψή η τοπική ομάδα
κατέβηκε πιό αποφασιστική και στο 8 0 '
με τον Παπσδσπουλο Θωμά μετά από
σέντρα σομτ στο δεξΙ παροθυράκι της
εστίας των φιλοξενούμενων γιο να κάνει
»ο σκορ 2 - 1 .
Ο διαιτητής του ανώνα κ. Χαραλαμπίδης (με επόπτες τους κ Κουφόπουλο
Δέλλα) καλός.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Α.Ε. ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ: Νικολύπουλος, Τολιόπουλος Βοαιλοκοκπς. Ποπαγεωργόπουλος I Μιχάκης Μιχαλακάκης
155
Καραβόρος) Ανθοιιλάκης 160
ΚυριαζόπουλσςΙ ϊο φ ά κη ς ΠσπνεωργΟπουλος II Παπαδόπουλος Παπογεωρ
γήπουλος III
ΝΗΣΕΛΙ:
Κσλσμπουκόπουλος
Ντόντης Παράσχος Γκουνπνόπουλος.
Ηλίας Πέτρος, Κατσουγιάννης Παρά
σχος II. Γκιάτας Ματράκας. Καλαμπουκοπουλος II, Ντινόπουλος.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Τ ου αντσποκριτού μας)
•
Πολύ μεγάλος ενθουσια
σμός επικρατεί στην πόλη μας, γιο
την πορεία του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής
ερασιτεχνικής κατηγορίας. Ο ενθο υ
σιασμός των φιλάθλων δεν προέρ
χεται μόνο από τα πολλά γκολ που
σημειώνει η ομάδα, αλλά από το
ποδόσφαιρο ποιότητας που παίζει.
Είναι αλήθεια ότι η ομάδα του κ.
ικεραμιοα, ποιςει φε ιυς ποοοαφαιρο
αξιώσεων. Έτσι η ομάδα βρίσκεται
στην πορεία για την κατάκτηαη του
τίτλου στον όμιλό της. Την Κυριακή
η Αλεξάνδρεια υποδέχεται στο γή
πεδό της, τον Μακεδονικό Σιατίστης. Το παιγνίδι παρουσιάζει μεγά
λο ενδιαφέρον και πιστεύεται ότι θα
το παρακολουθήσουν πολλοί φίλα
θλοι. Θα αρχίσει όε στις 2.30 μ.μ.
•
Χθες μετά την προπόνηση οι
παίκτες της Αλεξανδρείας πήραν το
πριμ των τεσσάρων αγώνων, που
αντιστοιχεί στον καθένα 12.000
δρχ. για οκτώ βαθμούς. Παρ' ότι η
ομάδα έφερε 0 -0 στους Σοφάδες, η
διοίκηση της Αλεξανδρείας το παι
γνίδι αυτό το θεώρησε για νικηφό
ρο. αφού η ομάδα δεν κέρδισε από
καθαρή ατυχία, ενώ έπαιζε θαυμά
σια. Τώρα από την Κυριακή αρχίζει
η άλλη τετρΰδο των αγώνων. Με
Μακεδονικό Σιάτιστας και Μαγνησιακό Βόλου εντός και Εθνικό Κατε
ρίνης, Απόλλωνα Λάρισας εκτός.
•
Περίοδο μεγάλης φόρμας
περνά ο σέντερ φόρ της Αλεξάν
δρειάς Χρήατος Λέκκας. Πράγματι ο
παίκτης ουτός εντυπωσιάζει με τις
εμφανίσεις του τους φιλάθλους.
•
Οι εργασίες για το κλειστό
γυμνοστήριο και τον γύρω χώρο
προχωρούν κανονικά και πλησιάζουμ στην τελειοποίηση των έργων.
Έτσι όταν θα τελειώσουν όλα τα
έργα, η νεολαία θο έχει στη διάθε
σή της ένα ολοκληρωμένο γυμναέττήριο.
•
Κυκλοφορούν Φήμες ότι
ποδοσφαιριστής της Αλεξάνδρειάς
βρίσκεται στα πρόθυρα αρραβώνα
με χαριτωμένη δεσποινίδα. Το
πράγμα θεωρείται βέβαιο και οπ ω 
σδήποτε σπουδαίο ρόλο έπαιξε και
ο προξενητής. ο οποίος θεωρείται σ'
ουτές τις περπττώοεις ΜΑΙΤΡ. Βέ
βαια μόνο για τους άλλους και όχι
για τον εαυτό του αυτά.
•
Με δεκαήμερη άδειο βρί
σκεται ο τερματοφύλακας ιη ς Αλι
ξανδρείας Νίκος Παπαηλίας. και
γυμνάζεται κανονικά με τους συμποίκτες του. 0 νεαρός τερματοφύ

λακας, σε λίγες μέρες πρόκειται να
απολυθεί κιόλας από την αεροπορία
ως προστάτης.
•
Ο Χρήατος Συναχείρης,
παρότι πιάνει στα παιγνίδια πολύ
καλή απόδοση, δεν μπορεί νο σκο
ράρει εύκολα ακόμη όπως τις άλλες
χρονιές. Αν του φύγει η γκίνια που
έχει, τότε καταλαβαίνει κανείς τι θα
γίνεται εττα ματς της Αλεξάνδρειάς
αφού θα σκοράρουν όλοι.
•
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εί
ναι ο πρόεδρος του ΑΜΣ Αλεξάν
δρειά κ. Κλήμης Αρτόπουλος, με τις
δύο τελευταίες πεντάρες της ομάόος. επί της Ασπίδας Κρύας Βρύσης
και του Ρήγα φεραίου Βελεστίνου.
Δέκα γκολ σε δύο παιχνίδια πρωτα
θλήματος σίγουρα δεν είναι μικρή
υπόθεση. Και μάλιστα το ένα παι
χνίδι εκτός έόρας
Γ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
n

τμημφη γ*· υποψήφιους y u ta Ιταλικά Πσνηπστημεα
Ενεψζη Μ ΝοεψΛ>«~. A Λ Ν Ο ΙΪΕΩ Ϊ 44
Ττγλ.
**•*41 (έναν ιι poKKMUKiX

Από τη Διοίκηση tou Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας (έδρα Βέροια) ανακοινώθηκε
ότι θα λειτουργήσει νέα σχολή διαι
τητών.
Στην καινούργια σχολή, στην
οπο(α θα διδάξουν καθηγητές διαιτη
σίας από τη Βέροια και την Αθήνα,
μπορούν να φοιτήσουν όσοι νέοι και
νέες επιθυμούν να προσφέρουν τις
υπηρεοίες τους μέσα στους αγωνιστι
κούς χώράυς.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για
τοι>ς υποψήφιους διαιτητές είναι:
α) Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
β) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και
γ) Το ύψος του αναστήματος τους
να υπερβαίνει το 1,65 μ.
Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται
δεκτές καθημερινά, τις εργάσιμες
ώρες στα γραφεία tou Συνδέσμου
(Σολομού 2 τηλ. 22200 Βέροια I μέ
χρι και τις 20 Νοεμβρίου 1982. ημέ(κι που θ αρχίσουν τα μαθήματα της
νέας σχολήςΓιο τη Διοίκηση
tou Συνδέσμου Ημαθίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΛΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Γ ώ λ υ η » ίεαμέρισμα 45 ττ τρ σ γ ·ν ικ * ν στην π*ρ»οχη Ε λπ ά ς Mac

**·φ·ςλ Πλνοψορύς τηλ- 22984.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ
®*τάς γης « é l—ς Βκροκκς ενουπάζετ· μετγτιζ» 150 τ
i χρηοη- Πληροψορκες τηλ. 229*4.

• W â ia

τόρνος βσυλγηρκκτγ; ·ρυ«.λιυσ— ς ικ η τ ρ ο ιο ς

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η ΜΕΡΑ
α' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαρβάρες-Λαζοχώρι
Μονόσπιτο-Π. Ζερβοχώρι
Αρχάγγελος-Γιαννοκοχώρι
Χαρίεσσα-Νεόκαστρο
Λευκόδια-Αγγελοχώρι

3-2
3-0
2-1
4-1
0-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγγελοχώρι
Χαρίεσσα
Μονόσπ/τσ
Αρχάγγελος
Βαρβάρες
Π. Ζερβοχώρι
Λευκάδια
Γιαννακοχώρι
Λαζοχώρι
Νεόκαστρο

10
10
9
8
7
7
6
5
4
4

β' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2-1
2-1
1-0
34-

Κουλούρα- Καψοχώρι
Κσμποχώρι-Νησέλι
Παλατίτσια-Λουτρός
Μ. Αλέξ/δρος-Καλλιθέα
Σταυρός-Άραχος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μ. Αλέξανδρος Αλ.
Παλατίτσια
Λουτρός
Κουλούρα
Σταυρός
Καμποχώρι
Καψοχώρι
Αραχος
Καλλιθέα
Νησέλι

11
10
9
8
8
7
6
4
4
2
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Πολλοί α ν α γ ν ώ σ τες
μας
δια β ά ζοντα ς τις δ η λ ώ σ εις του
Σ τέφ α νου Γαϊτάνου π ου είχαν το
φ ώ ς τη ς δ η μ ο σ ιό τη τα ς εττο χθ ε
σινό μας φ ύλλο, σ τις ο π ο ίες ο
π ετυ χ η μ έν ο ς
τεχνικ ό ς
της
«Β ασίλισσας το υ Βορρά» έκανε
το ν δια χω ρ ισ μ ό εν ό ς π ο δ ο σ φ α ι
ρικού α γ ώ να α π ό μιά π α ρ ά σ τα 
ση Καραγκιόζη, θ α α ν α ρ ω τή θ η 
καν α σ φ α λ ώ ς σ ε τι α π έβ λ επ ε
α υτό το σχή μ α λόγου. Για να
έχ ο υ ν ό μ ω ς οι φ ίλα θλοι αυτοί
μιό π ιό ξεκά θαρη εικόνα και να
α ντιλ η φ θ ο ύ ν το νόημα τω ν
δ η λ ώ σ ε ω ν α υτώ ν, ζητήσαμ ε
α π ό το ν Σ τέφ α νο Γαϊτάνο μιά
συμ π ληρω μ α τικ ή εξήγηση.
Νό λοιπόν τί μας είπε:
«Β ασικό οι δ η λ ώ σ ε ις μου
μ ετό τον αγώ να , α φ ο ρ ο ύ σ α ν
γενικά όλα τα άτομα που α ρ έσκοντσι σ τη ν α ν ε ύ θ υ ν η κριτική
κ α θ ώ ς και εκείνα που α π ό λ ό 
γ ο υ ς ε μ π ά θ εια ς σκόπιμα επ ιδ ί
δονται σ ε ψ ιθ ύ ρ ο υ ς, Ό π ω ς
όμ ω ς και να έχει το πράγμ α , είτε
δη λ α δή τα άτομα α υτά α νή κουν
στην π ρ ώ τη , είτε σ τη ν δ ε ύ τερ η
α π ό τις δ ύ ο α υ τέ ς κ α τ η γ ο ρ ίες το
μόνο π ου π ετυ χ α ίν ο υ ν είναι να
κάνουν ζημία σ τη ν ίδια την ο μ ά 
δα. διότι ό π ω ς είναι φ υ σ ικ ό το
έ ρ γ ο εν ό ς π ρ ο π ο νη τή δ ε ν μ πο
ρεί να α π ο δ ό σ ει δια μ ο ρ φ ω μ έ ν ο
κάτω α π ό ά σ χη μ ες καταστάσεις.
Π έραν ό μ ω ς α π ό τη ν π ρ οσ
ωπική μου περ ίπ τω σ η, οι κυρια
κάτικες δ η λ ώ σ εις μου είχαν και
γενικό χα ρα κτή ρα , α φ ο ρ ο ύ σ α ν
δη λ α δ ή ό λ ο υ ς το υ ς π ρ ο π ο ν η τ ές
που ερ γά ζοντα ι σ το ν ελλαδικό
χώ ρ ο . Ας γίνω ό μ ω ς π ιό σα φ ή ς.
Είναι π α γκ όσ μ ιο
φ α ινόμ ενο,
ϋλλό στη χ ώ ρ α μας το κακό
παίρνει επ ικ ίνδυ νες δ ια σ τ ά σ ε ις
α φ ο ύ κ αθη μ ερ ινά β λ έπ ο υμ ε και
δια β ά ζουμ ε να α π ολύοντα ι με
χαρακτηριστική ευκολία π ρ ο π ο 
νη τές επ ιτυ χη μ ένο ι για τον
α π λ ο ύ σ τα το λ όγο, ότι τ ο σ υ γ κ ε
κριμένο διά σ τη μ α η ο μ ά δ α δ εν
έ χ ε ι καλή πορεία. Γεννάται ό μ ω ς
το ερ ώ τη μ α , ποιοί μ π ορεί να εί
ναι οι υ π εύ θ υ ν ο ι τ η ς κακής
π ο ρ εία ς μιάς ομ ά δα ς, Π ρ ο σ ω π ι
κά π ισ τε ύ ω ότισ ε κάτι τέτοιο
μπορεί να σ υ ν τελ έσ ο υ ν πολλοί
1
π α ρ ά γ ο ντες, την μ ερ ίδα ό μ ω ς
2
του λ έο ντο ς τη ν έ χ ο υ ν οι κακό
βουλοι ψ ιθ υρ ισ τές, π ο υ π οοα νέφ ερα , οι οποίοι εσ κ εμ μ ένα ή όχι
π α ρ α γ νω ρ ίζο υ ν τις δ υ σ κ ο λ ίες
και τις αντιξοότη τες π ου α ντιμ ε
τω π ίζει έ ν α ς π ρ ο π ο ν η τή ς κπι
ζη το ύ ν μ έσ α σ ε ελ ά χισ τα χ ρ ο ν ι
κά π ε ρ ιθ ώ ρ ια να π α ρ ο υ σ ιά σ ει
θαύ μ α τα. Εάν θ έλ ο υ μ ε να κριτι
κάρουμε έν α ν π ρ ο π ο ν η τή θ α
π ρ έπ ει να το ν κ ρίνουμ ε α π ό τη ν
συνολική το υ ερ γα σ ία κ α θ ώ ς

Αθλητικά véa
α π ό τη Β ε ρ γ ί ν α
ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΑντ/τής Κωστής
Λαζόπουλος).
•
Θαυμάσιο απόδοση είχε η
ομάδα της Βεργίνας εττον κυριακάτι
κο αγώνα στην Ξεχασμένη κοι
κυρίως στο β' ημίχρονο, το αποτέ
λεσμα την αδικεί
•
Την Κυριακή που έρχεται η
Βεργίνα αντιμετωπίζει τον Αχιλλέα
Ν Σκοπος της ομάδος είναι η νίκη.
Ευχόμαστε πάντα νίκες.
•
Την Κυριακή που πέρασε η
ομάδα «τσικό» της Βεργίνας έπαιζε
με την αντίστοιχη ομαδα της Ξεχα
σμενης. μέσα στην Ξεχασμένη. Οι
μικροί της Βεργίνας είχαν θ α υ μ ά σ ιο
απόδοση «οι νίκησαν με σκορ 2-1,
Τα γκολ ιη ς Βεργίνας πέτυχε ο
13χρονος ταλαντούχος Βαγγελάκης
Ντόβας. Ακόμη διακρίθηκαν οι
Γεωργούλας, Παπαστεργίου. Ντό
βας Χστζής Κοντογλουλίδης και
Τααιόπσυλος
•
Ακόμη ήττα εκτός έόρας δεν
έχει γνωρίσει η ομάδα της Βεργί
νας, ολλά έχει 6ύα ήττες

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ν. ΗΜ ΑΘΙΑΣ

Ο Δ Η ΓΟ Σ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑ ΣΙΑ
rUapaa«pM( στ» τηλ. 29.702.

ΣΑΜΒΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΡΝΟΣ
ΠΑ,» " ό ίρ ίές σ τ· τηλΑρσνο 03*2/279*5 mm 27ΙΜ .

Σε φιλικό αγώνα που έγινε χθες
εττην Νάουσα η τοπική ομαδα έχααε
από την ΒΕΡΟΙΑ με σκορ 2-1.
Το τέρματα της συναντήσεως πέτυχαν για μεν τους νικητές οι ΧΆθανοοίου και Φ. Μίλης για όε τους
ηττιιμένους ο Αλ. Παπαδόπουλος.
Λεπτομέρειες του αγώνα θα
δημοσιεύσουμε στο αυριανό μας
φύλλο σε κρητικοπεριγραφή του Νί
κου Τζημοράγκα.

ΣΤΕΦ. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΒΑΖΕΙ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

και την π ρ ο σ ω π ικ ό τη τά του και
όχι α π ό έν α - δ υ ο επ ιτυ χή ή α ν ε 
πιτυχή α π οτελέσ μ α τα ».
ΑΡΧΙΣΕ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
Ο ΓΚΕΣΙΟΣ
Από προχθές άρχισε κανονικά
προπονήσεις ο Δημήτρης Γκέσιος ο
οποίος όπως είναι γνωστό σπείχ:
των εκδηλώσεων του συλλόγου
του εξ αιτίας ενός τραυματισμόν
του (δάκτυλα ποόιου) που σ·»,'.
ορχή θεωρήθηκε επιπόκαιος. αλλό
όπως έδειξαν οι δεύτερες πλάκες
υπήρχε καταγμα.
0 παίκτης λοιπόν όιιως προανπ
Φέραμε άρχισε από προχθές προπο
νήοεις και οι ενοχλήσεις που νοιώ
θει δεν είναι δεν είναι καθόλου ανη
συχητικές. μιά που όπως δήλωσε υ
γιατρός που τον παρακολουθεί όεν
υπάρχει κίνόυνος επιδεινώσεως της
καταστάσεώς τοα
Πιστεύεται πως εόν όχι αυτή
την Κυριακή την άλλη, ο Γκέσιος θα
είναι έτοιμος να προσφέρει τις
πολύτιμες υπηρεσίες τοιι στην ομά
δα.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΝ ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΙΟΝ Η
Εν τω μεταξύ ο Χρήστος Γιατζιτζόπουλος. που τραυματίσθηκε και
απεχώρησε παό τον αγώνα της
περασμένης Κυριακής καθώς και ο
Κώστας Κατ'σώνης που στο τελευ
ταία λεπτά ένοιωσε δυνατό τράβηγ
μα στον προσαγωνό γυμνάζοντας
ελαφρά και θα πρέπει να θεωρείται
απίθανη η μη συμμετοχή τους σταν
αγώνα της προσεχούς Κυριακής
στην Κοζάνη.
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΣΙΜΠΟΖ
Ο Σάκης Σίμπος που την περα
σμένη Κυριακή εκανε εγχείρισα
αμυγδαλιών αρχίζει και αυτός σ η μ ιρα προπονήσεις, πράγμα που σημαί
νει ότι πολύ σύντομα θα ε'ινοι έτοι
μος για να μπει στην ομάδα

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ί DISCO «OLIVER» (γενικά όλος ο επαγγελματικός εξοπλισμός)
Wt {κλεκτή τακτική πελατεία. Πληροφορίες ιις πρωινές εργάσιμες
<"Β(ς στο τηλέφωνο 2 3 1 6 3 Βέροιας

Η ΒΕΡΟΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΧΘΕΣ
ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΝ
ΝΑΟΥΣΑ ΜΕ 2-1

ο

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α /φ Ο Ι ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

f t 'o f M u r c t *

κχπ α .τ,ύ ·Λ ε r-t
κ-Π«
[c tp r ^ jc p ió a μ ο ς

•
Συνεχώς διακρινανιάι οι
κεντρικοί παίκτες τοα ΜΑΣ Κοντοναυλίδης και Μαλουτας, έτσι ovefló
ζουν πολύ την απόδοση της ομάδος
«οας

Φ ά σ η από το ν κ υρ ια κ ά τικ ο α γ ώ 
να τη ς Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ π ρ ο ς την Λ//Κ·Ί
Β ό λο υ . Ύ σ τ ε ρ α α πό κ ό ρ ν ερ το υ
Π ο υ ρ σ α ν ίδ η ο Μ ο υ α ο ύ ρ η ς μ ε
πισινή κ ε φ α λ ιό τρ ο φ ο δ ό χ η υ ι
του Φ. Μ ίλη ο ο π ο ίο ς α π ό δ ύ ο
μ έ τρ α α σ τ ό χ η σ ε α π ελ π ισ τικ ά

ΕΓΧΡΩΜΕΣ Τ.Ψ
Στερεοφωνικά συγκροτήματα
Η χογραφ ήσ εις-Δ ίσ κοι-Κ ασ έτες

Μικροσυσκευές
ΚΕΦΑΛΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΚΑΠ

ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜ Η Μ Α
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ηλεκτρικά €ΐδη

Δ Η Μ . ΜΟΡΑΣ
ΚΑΜ Π ΙΤΗ 9-ΤΗΛ. 2 7 .7 6 6
ΚΑΝΙΠΙΤΗ 1 5-ΤΗΛ. 2 3 .5 6 9

ΝΑΟΥΣΑ

Neo χαράτσι
στα αυτοκίνητο
Πριν καλό καλά επισημοποιη
θεί η οόξηση των τελών κυκλοφο
ρίας των Ι.Χ και ενώ ο υπουργός
εθνικής οικονομίας διαβεβοιωνε
κατηγσρημετικά ότι δεν πρόκειται
νσ αυξηθεί η εισφορά τω ν αυτοκι
νήτων, ο υπουργός συγκοινωνιών
ανακοίνωσε μιά νέα «εισφοροιιδυσυπόστοση Πρόκειται για «ειδική
τέλη» ο) πλήρους περιοδικού τεχνι
κού ελέγχου (για κάθε όχημα* και 01
για την έκδοση του πιστοποιητικού
ελέγχου προκειμένου να χορηγηθεί
έγκριση τύπου του σχήματος
Η ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Το νέα «ειδικά τέλη» που θα
επιβαρύνουν όλα τα οχήματα απσ
τελούν πράγματι, μιά εκπληκτική
μεθόδευσα για να στρσννιχθεί το
Ι.Χ κυρίως ουτοκίνπτο και μαζί όλα
τα τροχοφόρο χωρίς να αυξηθεί η
εισφορά' Ετσι ο υπουργός εθνικής
οικονομίας δήλωσε δικαιολογημένα
ότι δεν προβλέπεται αύξηση του
ενοποιημένου φόρου καταναλώ
σεω ς (εισφοράς ΦΚΕ.χαρτοσήμου
«Οι λοιπών επιβαρύνσεων* για το
εισογόμενα αυτοκίνητα Αλλωστε
δεν υπήρχε πλέον λογάς. Με νομο
σχέδιο που προωθεί στη Βουλή ο
υπουργός συγκοινωνιών εξασφαλί
ζονται νέες εισπράξεις από όλα τα
οχήματα, που μπορεί να αποδει
χθούν πολύ πιό αποτελεσματικές
από την αποιαδήπστε αύξηση της
εισφοράς
Συγκεκριμένα
•
Το ειδικό τέλος που θα κατα
βάλλεται (πριν από την διενέργεια
του ελέγχου ονά εξόμηνοΙ ορίζεται
σε 2 0 0 0 δρχ για τα επιβατικά αυτο
κίνητο 3 0 0 0 έω ς 6 0 0 0 δρχ. για τα
Φορτηγό και ρυμουλκούμένα. 5 0 0 0
για τα λεωφορείο 1500 για τις
μοτοσυκλέττες και 8 0 0 δρχ για τα
μοτοποδήλατα.
•
Για κάθε επαναληπτικό έλεγ
χο που θα διενερνηθεί για να διαπι
στωθεί αν έχουν αποκατσσταθεί οι
ελλείψεις και βλάβες το ειδικό τέλος
«περιορίζεται* στο μισό τω ν ποσών
που ανοΦέρθηκαν παρά πάνω γιο
την αντίστοιχη κατηγορία.
•
Το δεύτερο »ειδικό τέλος»
που θα καταβάλλεται για την έκδο-

Μ ειω μ ένο
το τουρισ τικό
συνάλλαγμα
στο δμηνο
Κατά 18 4% μειώθηκε το τουρι
στικό συνάλλαγμα το οκτάμηνο του
1982 (Ιανουάριος - Αύγουστος) σε
σχέση, με το 1981 Στο διάστημα
αυτό το τουριστικό συνάλλαγμα
εψ οασε τα 9/*» εκατ. οολλ.. έναντι
1193 εκστ. δολλ. του αντίστοιχου
διαστήματος τοο 1981. Η μείωση
αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του
EOT οφείλεται στη__μεγόλη απεργία
των τραπεζικών (42 μέρες)
Πολό ελαφρά μείωση (1.1 %)
σημείωσε ο αριθμός των ξένων
τουριστών που επισκέφθηκαν τη
χώ ρα μας το 9μηνο Ιανουάριου Σεπτεμβρίου 1982 Για όλο το χρό
νο υπάρχει πρόβλεψη ότι ο αριθμός
των τουριστών θα κυμανθεί στο
περσινά επίπεδα, παρά τους αρχι
κούς φόβους ότι θα σημειωνόταν
μείωση τουλάχιστον 10%
Στο παραπάνω διάστημα επισκέφθηκαν την Ελλάδα 4 8 4 1 .9 3 4 ξέ
νοι τουρίστες έναντι 4 8 9 4 .8 6 4
τουριστών το 1981
Πρώτοι σε μέγεθος είναι πάντο
τε
οι
Βρεταννοί
τουρίστες
1931.102, αύξηση 8%Ι και ακολου
θούν οι Δυτικογερμσνοί (548.507
μείωση 2.1 %) οι Γιουγκοσλάβοι
(514.068 μείωση 8 7%), οι Γάλλοι
(309.694 αύξηση 15%), οι Αμερικα
νοί από τις ΗΠΑ 277877. αύξηση
3.9. οι Σουηδοί (345 6 0 6 αύξηση
6.8%) οι Ιταλοί (197.464 μείωση
3.7%), οι Δονοί (132 528 αύξηση
14.1%). οι Ελβετοί (132.468, αύξη
ση 5%). οι Αυστριακοί (129.032.
μείωση 2.6%) κ.ο

ση του πιστοποιητικού με τις διατά
ξεις του Ν 614 77 «περί κυρώσεως
του Κώόικος Οδικής Κυκλοφορίας
ορίζεται σε 3 0 0 0 0 δρχ για τα
αυτοκίνητα βάρους μέχρις 750
χιλιογράμμων 2 0 .0 0 0 για πς μοτο
συκλέττες και τα μοτοποδήλατα και
1 1.000 για τα ρυμουλκούμένα οχή
ματα.
Τέλος με το νομοσχέδιο του
υπουργού συγκοινωνιών προβλέπε
ται κι ένα ακόμη ειδικό τέλος γιο την
έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο θο
χρησιμοποιηθεί για να χορηγηθεί
•έγκριση ΕΟΚ» (όπως προβλέπεται
από σχετική κοινοτική οδηνία* και
αφορά στις αυτοκινητοβιομηχανίες,
Το τέλος αυτό ορίζεται στο 20πλάσιο του προηγουμένου, δηλαδή
6 0 0 .0 0 0 4 0 0 0 0 0 και 2 2 0 .0 0 0
δρχ.
Ο υπουργός συγκοινωνιών κ.
Ακριτίδης ανέφερε ότι τα ειδικά τέ
λη για την έκδοση των παρά πάνω
πιστοποιητικών ελένχου και «εγκρίσεω ς ΕΟΚ» θα αφορούν στις αυτο
κινητοβιομηχανίες και τους εισαγω
γείς Οστόσο παρελειψε να πει. ότι
τελικά και αυτές οι επιβαρύνσεις θα
φορτώνονται στις πλάτες των αγο
ραστών

• ϋ κανονισμός αυτός που έληγε
το τέλος του 1982 ποροτείνεται για
δυο
ακόμη
χρόνια
(μέχρι
3 1 1 2 Ι9 8 4 ι πράγμα nou σημαίνει
ότι η ελληνική γεωργία θο επωφε
Ληθε· για δυο ακόμη χρόνια των
ευνοϊκών ρυθμίσεων του κανονι
σμού αυτού.
• Ε'δικΟ για την Ελλάδα σύμφω
να με προηγούυτνη απόφαση τομ
ouuBnuAiuu e to πλαίσιο των πμών
1982 83 αυξάνεται η κυινστική
σ υ μ μ ε το χ ή στις δαπάνες για εμπο
pin και μεταποίηση των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων οπό 25% υε
50% <απως ηκριβώς είχί αποφηοισθεί το 1978 γιο την περιοχή Μεσ

ΕΔΡΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ
ΜΟΣΧΑ
0 διάδοχος του Μπρέζνιεφ
Γιοόρι Αντρόπωφ εδρισνει τη θέση
του μέσα στο Κρεμλίνο με τον διο
ρισμό εμπίστων του σε θεσεις
κλειδιά, ενώ παράλληλα επιχειρεί

μιά απαγκίστρωση της Σοβ Ενώσεω ς από τα Αφγανιστάν, κάτι γιο
το οπο:ο διαφωνούσε ο Μπρέζνιεφ
Οι ενδείξεις νια το Αφγανιστάν
προέρχονται από μια σειρά συναν
τήσεων που είχε ο κ. Αντρόπωφ

στάν με τον κ Αντρόπωφ
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ
Εξ άλλου η vea ηγεσία του
Κρεμλίνου διαβεβαίωσε την Κίνα

Ο υπουργός εθνικής οικονομίας
επανέλοβε προχθές, ότι πράγματι,
θα αυξηθούν τα τιμολόγια
των
δημοσίων οργανισμών και επιχειρή
σεων «σε ποσοστό που κρίνει ανα
γκαίο η κυβέρνηση» για την κάλυψη
των ελλειμμάτων των προυπολογι
σμων τους' Κι αυτές οι αυξήσεις θα
προκόψουν κατά την κατάθεση του
νέου προϋπολογισμού για το 1983
το έτος των πρωτοφανών επιβα
ρύνσεων του ελληνικού λαού

Γ ύ ρ ισ α ν ά π ό τ ό Δ ιά σ τ η μ α μ έ λεω φ ορείο!
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ στη Γη, ύσ τερο από (v a τα{ίόι πόντε
ημερώ ν μ ( το διαστημικό λεω φορείο «Κολούμτπα», m
τέσσερις Αμερικανοί αστροναύτες.
ΣΤΗ ραάιοφωτογραφία, οι τέσσερις επιβάτες του

Συνελήφθησαν
τρεις έμποροι
ναρκωτικών
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
Αστυνομικοί της νενικής Ασφά
λειας Αθηνών συνέλαβαν τον
Αντώνη Π Νικολόπουλο, 30 ετών
και τους συνεργάτες του Μιχαήλ Α.
Νταλιάνη, 36 ετώ ν και Διομήδη Ν.
Αντωνακόπουλο. 2 8 ετών, για
εμπορία ναρκωτικών.
Ο πρώ τος είναι σεσημασμένος
λαθρέμπορας ναρκωτικών από το
ι ύ / 4 . Έκανε ταξίδια στην Ινδία
ΙΒομβάη) όπου κΓ αγόραζε χασίς,
ηρωίνη, όπιο κσι κοκαΐνη.
Τελευταία έφερε 6 κιλά χασίς,
2 5 0 γρσμ. ηρωίνη 150 γραμ όπιο

Πολιορκήθηκε
ο Βαλέσα
ΓΚΝΤΑΝΣΚ
Σημαντικά ενισχύθηκε η επιτή
ρηση της αστυνομίας χθές το πρωί,
έξω από την κατοικία του Πολωνού
συνδικαλιστή ηγέτη Λέχ Βαλέσα.
στην οδό Πιλότωφ 17. στην εργατι
κή συνοικία του Γκντάνσκ «Ζάσπα»,
μετέδωσαν δυτικοί ανταποκριτές
στην περιοχή.
Από τις πρώ τες πρωινές ώρες
χθές και ενω ο Βαλέσα εξακολουθεί
να παραμείνει κλεισμένος στο δια
μέρισμά του με τη γυναίκα του και
τα τταιδιό του, μιά ομάδα από 12
περίπου «Ζομος». άντρες του ειδι
κού αστυνομικού σώματος κατα
στολής, εγκαταστάθηκαν, με τα ρό
παλο στα πλευρό τους, στην είσοδο
της πολυκατοικίας και ελέγχουν
συστηματικό τις ταυτότητες όσων
θέλουν να μπουν στο κτίριο.

σοτζόρνο της Ιιαλίας.
Σε χρηματικούς όρους η ρύθμιση
αυτή σημαίνει την καθαρή επιπλέον
εισροή γιο τα έτη 1983 και 1984
του ποσού των 34 εκοτομμυρίοτν
Ε.Λ.Μ που αντιστοιχεί σε 2.2 δις
δρχ. περίπου Δηλαδή ενω με το
25% που ίσχυε προηγούμενο, η
Ελλάδα είσπραττε γιο το δυο χρόνια
36 εκατ ΕΛΜ (2.4 δις δρχΙ. θο εισ
πρόξει τώρα γιο τα ίδια αυτό δυο
χρόνια το συνολικό ποσό των 68
εκ ΕΛΜ (4.5 δις δρχ,)
• Το Συμβούλιο Υττουρνων δε
χθηκε νο ισχύσει εκτός απο το
1983 και 1984 η ευνοϊκή ρύθμιση
του 50% και για το έτος που δια
νύουμε 1982 και μέχρι ποσού 8 ΕΚ
ΕΛΜ (400 εκ δρχ περίπου) με
ρυθμίσεις που θο γίνουν στα πλατ
σια του κοινοτικού προϋπολογι
σμούΕξ άλλου δεν έλήφθει απόφαση
γιο τον καθορισμό των ελαιΟκομέ
κων εκτοσεωνέ,Η ελληνική ηΧευ^ίέ
υποστήριξή ότι Πρέπει νο λομβάνε
ται υπόψη η συνολική έκταση των
έλοιώνων για την αναδιάρθρωση
>ων καλλιεργειών και τις κοινοτικές
ενισχύσεις

ποιήσει την θέση του με μιά σειρά
διορισμένων ανώτατου επιπέδου
Ηδη τέσσερεις έως πέντε θέσεις
στο πανίσχυρο 13μελές Πολιτμπυ-

ρω και άλλες λιγώτερο επιοί)*1'
αλλά σημαντικές είναι στηv é|ύ^í(,,
του πρώην αρχηγού της Ko Γ"
Μπέ για συμπλήρωση.

Συνάντηση
ΚαραμανλήΜιττεράν

ΑΛΛΕΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ευνοϊκές ρυθμίσ€ΐς
στην ΕΟΚ για τα
Ελληνικά προϊόντα
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Το συμβούλιο υπουργών Γεώρ
γιος που «λήξε προχθές μεπιξύ άλ
Λων αποφάσισε μια ακόμη ευνοϊκή
ρύθμιση για την Ελλάδα στο θέμα
του κανονισμού 35 5 ·5 7 που αφορά
τη βελτίωση των όρων εμπορίας και
μεταποίησης
των
αγροτικών
προϊόντων. Ο υπουργός Γεωργίας κ.
Κ. Σημίτης δήλω σε Οτι στις δια
πραγματεύσεις για τον κανονισμό
355 αποφασιστηκσν.

Απαγκίστρωση απ' το Αφγανιστάν
θα €πιδιώξ€ΐ ο Γιούρι Αντρόπωφ

και 2 8 γραμ. κοκαΐνη. Έκανε χρήση
κι ο Ιδιος ενώ συγχρόνω ς πουλούσε
σε τοξικομανείς μαζί με τους δυο
άλλους
Στο σπίτι του (Μποχάλη 38
Αμπελόκηποι) βρέθηκαν 5 κιλά
χα σίς 2 2 0 γραμ ηρωίνη. 100 γραμ
όπιο και 4 γραμ κοκαΐνη. 3 ζυγαριές
ακρίβειας ένα πιστόλι και ένα στιλεττο.
Κατασχέθηκαν
ακόμα
4 0 .0 0 0 δρχ. 547 όολλόρια. κι ένα
αυτοκίνητο.
0 Αντωνακόπουλος κι ο Ντάλιάνης είναι κι' αυτοί σεσημασμένοι.
Οι ίδιοι αστυνομικοί συνέλοβαν
τους Γεώργιος Κ. Ναύτη, 2 9 ετών.
Χρήατο Η Θάνο. 30 ετών. 16. υπάλ
ληλο και Νίκο Β. Καυστική 27
ετών, γιατί ο πρώτος πουλούσε
ηρωίνη στο δεύτερο κοι τον τρίτο
Οι δυο τελευταίοι την πουλούσαν
σε τοξικομανείς στην Ηλιούπολη. 0
πρώτος κι ο τρίτος είχαν μικρή
ποσότητα ηρωίνης.

«Κολούμπτα». αμέσω ς μ ετά την προσγείω ση του δια
στημικού λεω φ ορείου σ τη ν Αμερικανική βάση
Εντουαρντ. Α πό αριστερά, διακρίνονται οι: Τζόζεφ
Αλλεν. Γουιλλιομ Λ ενουάρ, Ρόμπερτ Ο βερμάγιερ και
Βανς Μπρόντ.

στο Κρεμλίνο μετά την κηδεία του
Μπρέζνιεφ τόσο με τον Αφγανό
ηγέτη κ. Καρμάλ όσο και με τον
πρόεδρο Ζία Οόλ Χάκ του Πακι
στάν.
Η συνομιλία του στρατηγού Ζία
με τον κ. Αντρόπωφ υπήρξε ασυνή
θιστα μσκράς διάρκειας - 4 0 λεπτά
και όπως δήλωσαν πακιστανικές
πηγές υπήρξαν εγκάρδιες. Τί ακρι
βώς συζητήθηκε δεν έγινε γνωστό
και ο στρατηγός Ζία αναχώρησε
αργότερο από την Μόσχα.
Έκπληξη προκάλεσε το γεγο
νός ότι τα ελεγχόμενα σοβιετικά μέ
σα ενημερώσεως έλαβαν εντολή να
αναφέρουν ρητώς ότι οι συνομιλίες
αφορούσαν «θέματα της κσταστόσεω ς στο Αφγανιστάν».
' Αλλες ενδείξεις από την συνάν
τηση αυτή είναι:
•
Η προβολή της συναντήσεω ς του κ. Αντρόπωφ με
τον στρατηγό Ζία από την
τηλεόραση που τους παρου
σίασε να αφίγγουν εγκάρδια
τα χέρια τοσς σε αντίθεση
προς τις μέχρι τώρα έντονες
επικρίσεις του σοβιετικού
τύπου κατά του Πακιστονού
ηγέτη.
•
Η μικρή δημοσιότητα που
δόθηκε στην συνάντηση
Αντρόπωφ - Καρμόλ που
συνήθω ς
εγκωμιαζόταν
κατά τις επισκέψεις τοσ στη
Μόσχα.
Ωστόσο δυτικοί διπλωμάτες λέ
γουν ότι δεν θα πρέπει να αναμένετοι καμιά αιφνίδια αλλαγή στην
σοβιετική πολιτική για το Αφγανι-

ότι επιθυμεί τη ομαλοποίηση των
σχέσεών τους Αλλά η Κίνο προει
δοποίησε ότι η βελτίωση των σχέσεών τους δεν θα γίνει οπωσδήπο
τε σε βάρος των σχέσεων του Πεκί
νου με την Αμερική.
Οι διαβεβαιώσεις αυτές δόθη 
καν προχθές κατά την συνάντηση
του Κινέζου υπουρνού των εξωτερι
κών κ. Χουάνγκ Χούα με τον σοβιε
τικό συνάδελφό του κ. Γκρομύκο ο
οποίος όπως μετέδωσε το πρακτο
ρείο «Τάς» τον διαβεβαίωσε ότι η
νέα ηγεσία της Μόσχας επιθυμεί
την ομαλοποίηση των σχέσεων με
την Κίνα με την οποία βρίσκεται σε
διάσταση.
Το ΤΑΣ, που η κάθε φράση του
είναι προσεκτικά ζυγισμένη μετέ
δωσε ότι ο κ Γκρομύκο δήλωσε ότι
«η σοβιετική ηγεσία αποδίδει μεγά
λη σημασία στην ομαλοποίηση των
σχέσεων, ότι θα εξακολουθήσει νο
καταβάλει προσπάθειες για νο οδη
γήσουν οι σχκυ^.ς αυτές στην γραμ
μή της καλής γειτονίας».
•
0 κ. Χούα συναντήθηκε εξ
άλλου προηγουμένως με τον
Αμερικανό
αντιπρόεδρο
Μπούς και τον υπουργό
εξωτερικών κ. Σοόλτς και
όπως λέγουν διπλωμάτες
διαβεβαίωοε και τις δύο
υπερόυνάμεις ότι η βελτίω
ση των σχέσεων με την μία
υπερόυναμη δεν γίνεται
οπωσδήποτε σε βάρος της
άλλης.

Α Θ Η Ν Α 17 (ΑΩΕ)
Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς της Ε λλη νικ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς Κ ω νσ τα ντίνο ς
μπνλής, θ ο σ υ ν α ν τ η θ ε ί τη ν Δ ε υ τ έ ρ α , μ ε το ν π ρ ό ε δ ρ ο της
δ η μ ο κ ρ α τία ς Φ ρ σ ν σ ο υ ό Μ ιττερ ά ν . α ν α φ έ ρ ο υ ν έ γ κ υ ρ ε ς ύιι^l0,1,l
γρ α φ ικ ές π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς
0 Π ρ ό ε δ ρ ο ς τη ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς, π ο υ α ν α χ ω ρ ε ί τη ν Δευτίρθ>™
το Π αρίσι για α ν ε π ίσ η μ η επ ίσ κ εψ η , θ α μ ιλ ή σ ει, σ τις 2 4 ΝοεμβΡ^Ι
σ τ η ν εν α ρ κ τή ρ ια σ υ ν ε δ ρ ία σ η της φ ε τ ε ιν ή ς σ υ ν ό δ ο υ της OVWc* '
και σ τ ις 2 9 Ν ο ε μ β ρ ίο υ θ α ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τη ν Β όννη. Ύ στερο
φ ιλική π ρ ό σ κ λ η σ η το υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τη ς Ο μ ο σ π ο νδ ια κ ή ς ΔηροκΡσ .
της Γ ερ μ α νία ς κ. Κ ά ρλ Κ α ρ σ τέν ς. Σ ύ μ φ ω ν ο μ ε τις ίδ ιες πλπΡ0^^
ρίες. ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τη ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς θ ο σ υ ν α ν τ η θ ε ί, σ τη Β όνίΊ
το ν κ α γκ ελ λ α ρ ιο κ. Χ έ λ μ ο υ τ Κ όλ. το ν υ π ο υ ρ γ ό εξ ω τειρ κ ώ ν *■
Ν τή τρ ιχ Γκ έ ν σ ε ρ κ α θ ώ ς ε π ίσ η ς και μ ε ο μ ο γ ε ν ε ίς π ο υ μ έ ν ο ϋ Υ ^ Ά
Ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ή Γ έρ μ α νια.

Νέα απ
τον κοσμο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το εμπορικό έλλειμμα της Κό
πρου κατά τον περασμένο Ιούλιο
ανήλθε σ ε 3 1 .2 8 6 .0 0 0 λίρες σε
σύγκριση με 11.700-000 λίρες
κατά τον προηγούμενο μήνα και
2 1 .4 6 8 .0 0 0 λίρες τον Ιούλιο του
1981
Σύμωνο με έκθεση του τμήμα
τος στατιστικής και ερευνών, οι εισ
αγωγές τον περασμένο Ιούλιο ανήλθαν σε 5 2 .8 6 1 .0 0 0 λίρες σε σύ
γκριση με 4 6 .2 4 2 .0 0 0 λίρες τον
ΙΟύλιο του 1981 και οι εξαγωγές σε
2 1 .6 5 5 .0 0 0 λίρες σε σύγκριση με
2 4 .7 7 4 .0 0 0 λίρες τον Ιούλιο του
1981.
Οι αραβικές χώ ρες αποροάΦΠσαν
εμπορεύματα
αξίος
1 1 .3 32.000 λίρες ή 52.3% του
συνόλου των εξαγωγών της νήσου.
ΒΙΕΝΝΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

0 Τσεχοσλοβάκος πρόεδρος κ.
Χούζακ. έφ θαοε
χθ ές
στην
Αυστριακή πρωτεύουσα, για τριή
μερη επίσημη επίσκεψη, που αποσκπεί στη βελτίωση των τσχο αυστριακών σχέσεων, που τελευταίλα έχουν ψυχρανθεί.

Καλά πληροφορημένες πηγές
αναφέρουν ότι ο νέος Σοβιετικός
ηγέτης κ. Αντρόπωφ θα ισχυρό-

Το
κυβερνών
βραζιλιανό
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (PDS)

PIO ΝΤΕ ΙΑΝΕΐΡΟ

λο
προηγείται σε 15 από τις ** ^
λικά. πολιτείλες της Βραζιλ'0'»-^.
φωνα με τα μέχρι τώρα
σματα τω ν εκλογών, που 6ιΕ5Η»
σαν στη χώρα τη Δευτέρα·

μέ^
Η οργή όιοδικασία
σης τω ν περίπου 58.5
e^ .
ρίων ψηφοδελτίων, για την €Ι
56.235 κυβερνητών 0°“% ^
γερουσιαστών, δημάρχων κ® ς»1
τικών συμβούλων, δεν
ακόμη την οριστική ανα*1οίν^
των τελικών αποτελεσμάτων·

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ
Ο Κρίστιαν Κλάρ, un πί**"
ένας Γερμανός τ ρ ο μ ο κ ρ ά ^ /
αρχηγός της ομάδας «Μπά0ν ^
Μάίνχοφ». προσήχθη. X®" α'
δικαστήριο, για πρ οκα τα ρ κ ^*^
κτίση λίγες ώρες μετά τη ο»
του σε δάσος του ΑμβούρΥ°μ'
ιτΜ

έξη δολοφονίες, ν ο δύο t f L
> .<^;
τουλάχιστον εναντίον αμεό"'“
ων οτθ ,
στρατιωτικών δυνάμεων
μανία και μιά σειρά 0oußl<rP
ενεργειών.

Συνάντηση Ρήγκαν - Αντρόπωφ
ζητάει ο Κολ

Ο ΥΛ ΙΙΓΚ ΤΟ Ν , 17. Εκκληση γ»α συνάντηση του προέδρου Ρήγκαν με
το νέο Σοβιετικό ηγέτη κ. Γιουρι Αντρόπωφ έκανε χτες στην Ουάσιγκτον ο Δοτικογερμανός καγκελλάρ»ος κ. Χέλμουτ Κολ που πραγματο
ποιεί επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ.
Μη τέτοια ουνάντηοη - δήλωσε ο κ. Κολ σε δημοσιογράφους - θα ήταν χρήσι
μη σ' αυτή την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μόσχας και
της Οοάσιγκτον, φθάνει η συνάντηση να είναι καλά προετοιμασμένη.
Ο Δυτικογερμσνός καγκελλάριος πρόαθεοε ότι παρακίνησε τον κ. Ρήγκαν να
δεχτεί μια τέτοια συνάντηση, τονίζοντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει
πως η συμβουλή του θα «εχει κάποιο βάρος».
Κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες μεταξύ των κ.κ. Κολ και
Ρήγκαν αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές εττιοήρανσν τη οημαοια των καλυτέρων
αχισεων με τη Μόσχα.
Ιτο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κ. Τζωρτζ Σουλτς ενημέρωσε
χτες τον πρόεδρο Ρήγκαν για τη ουνάντηοη που είχε στη Μόσχα με τον κ. Αντρό
πωφ και είπε αργότερα ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία υπογράμμισε στους

ΠροχωρΕί ο αγωγός
φυσικού Q EplO U
Πέντε χιλιάδες ειδικοί από την
ανατολική Γερμανία Οα λάβουν μέ
ρος στην κατασκευή του αγωγού
φυσικού αερίου Ουρεμγκοϊ-0υζνκοροντ γράφει η «Πράβδο» και
προσθέτει όπ οι πρώτοι Ανατολικογερμονοί εργάζονται ήδη για την
κατασκευή του αγωγού ενώ οι πέν
τε χιλιάδες ειδικοί θα οναλόβουν
την κατασκευή 5 4 0 χιλιομέτρων
του Ευρωσιβηρικοό ογωγου, καθώς
και 7 σταθμών συμπίεσης.
Η εφημερίδα υπογραμμίζει, επί
σης. ότι πάνω από 17 0 0 0 νέοι
πρΟσφέρθηκαν νο βοηθήσουν στην
κατασκευή του ογωγου κοι ότι δό 
θηκε προτεραιότητα σ' αυτούς που
είχσν έγκατα στήσει τον αγωγό
Φυσικού αερίου «Σαγιούζ»
Η συμμετοχή διαφόρων σοσιαλι
στικών χω ρώ ν στην κατασκευή του
Αγωγού οποτέλεσε Αντικείμενο
λογπγοριων ιδιαίτερο Οπό η ς μΓ)α .
Συγκεκριμένα τον - Σεπτέμβριο Ο
Αμερικανός υπουργός Αμόνης. Κσσπαρ Ουαίνμπεργκερ. κατηγόρησε
τη Σοβι«ηκή Ενωση ότι χρησιμο
ποιεί στην κατασκευή του αγωγού

Βιετναμέζους «πολιτικούς διαφω·
νοόντες».
0 κ. Βλαντίμιρ Λουμαυάσωφ.
πρόεδρος της Σοβιετικής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικών υποθέ
σεων όιέψευσε τις κατηγορίες
αυτές.

Εκπαιδ€ύσ€ΐς
γυναικών
στο κέντημα
Αρχισαν στις 15 Νοεμβρίου
δόο τοπικές εκπαιδεύσεις γυναικυιν
στο κέντημα μηχανής στα χωριό Ν.
Νικομήδεια και Πρασινάδα
Στη Ν Νικομήδεια η εκπαίδευση
θα είναι για γυναίκες προχωρημένες
στο κέντημα και Θο συμμετάοχουν
I 6 άτομα.
Στηγ,Προσιγοδρ θ ο ΐίν ίί ε» « π 
λεύση όιορκεΌς 2 0 ήμέρών για
αρχάριες στό κέντημα,μήχσνής
Σκοπός των έκπαίό^ύσ^ων ίίνοι
η απόκτηση γνώσίων ν·ο
Ηυσφάλ»ση συρπληοωνκΜτκ^ύ 6»σο6ή
μοτος στην αγρότισσα

Σοβιετικούς την προθυμία των ΗΠΑ να εργαστούν για τη βελτίωση των σχέσεών
τους με την ΕΙΧΔ.
Ο νέος γενικός γραμματέας τοο Κ.Κ.Ι.Ε., Γιοόρι Αντρόπωφ ανέπτυξε προχτές
στο Κρεμλίνο , στον Αμερικανό αντιπρόεδρο κ. Τζωρτζ Μπους τις απόψεις του
σχετικά με π ς διμερείς σχέσεις, μετέδωσε χτες ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ο κ. Αντρόπωφ υπογράμμισε άτι ·Η
Σοβιετική Ενωση, εφαρμόζοντας με συνεπή τρόπο πολίτικη ειρήνης, είναι έτοιμη
να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με π ς Η.Π.Α. στη βάση της πλήρους ισότητας,
της μη επέμβασης, του αμοιβαίου σεβασμού των συμφερόντων των λαών των
δυο χωρών και της εξυγίανσης της διεθνούς κατάστασης», πρόσθεοε ο ραδιο
σταθμός.

— -η.-----■ 0 - KH
------11------

Ρ ήγκαν - Κολ στην Ονά<Ρ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ . ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-Β ΕΡ Ο ΙΑ -ΤΗ Λ . 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ

Π ΑΡΑΚΑΤΑΘ Η ΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

& Μ Η ΧΑ Ν ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

Στρατιώτες
οιμασκοφόροι
και συνελήφθησαν
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Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του

Αρ. Φύλλου 2084
Μητροηόλεως 72-Τηλ. 23.13'
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου Αρχ 10

Νομού Ημαθίας

τΓλ
κ.

ΕΤΈ ΤΩΡΑ

ΔΡΟ ΣΟΓΙΑΝΝΗ;

ΙΑΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ 0ΕΣ)ΗΙΗΗ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΟΟΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ
Κινδύν€ψαν και 3 0 παιδιά
ΧΙΟΝΙΖΕΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 (ΑΠΕ)
^ Ρ Ρ ο κ τ ώ δ ε , ς βροχές εκδηπρώτες μεταμεσονύΑ«#ο*γ
και σκνίχίσθπκαν
ια*0πή. μέχρι τ,ς 8 π.μ. στην
*01 οΑ° κληρο το Νομό Θεσσαν”!ΓΚ·
Στο^ δυτικούς συνοικισμούς.
^
ΠΕρισσότερα από 50
ΙΟΙ Καταστήματα πλημμύριΌβαίι ° Το
τ0 ύψος των
π » <Πθυ<· δρόμους ξε περνούσε
περιπτώσεις τα 3 0 εκα-

^αταδίκάστηκαν
δύο Ά γγλο ι
φίλαθλοι
Το δΣΑΛ° ΝΙΚΗ ’, 8 (ΑΠΕ>
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Οι συγκοινωνίες μέσα στην πό
λη, τόσο με το λεωφορεία, όσο και
με τα επιβατικό αυτοκίνητα, διεξά
γονται με μεγάλη δυσκολία ενώ τα
μικρά αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί
Το αεροδρόμιο της πόλης είχε
τεθεί εκτός λειτουργίας και η αερο
πορική συγκοινωνία αποκαταστάσθηκε τις. πρώτες μεταμεσημβρινές
ώρες.
Η κωμόπολη των Βασιλικών και
η περιοχή της έπληγη σοβαρό από
χείμαρρο που είχε ύψος σχεδόν ένα
μέτρο. Περισσότερα οπό 60 σπίτια,
καταστήματα και σταύλοι έπαθαν
ζημιές, ενώ κυρίως καταστράφηκαν
εμπορεύματα και γεωργικά μηχανή
ματα. καθώς και είδη οικιακής χρή
σης.
Εξάλλου, στη Δυτική Μακεδο
νία. από το πρωί χιονίζει και οι ορει
νές διαβάσεις του Νομού Κοζάνης
στη θέση Καστανιά, στην εθνική
οδό Θεσ'νίκης - Κοζάνης τα αυτοκί
νητα κινούνται με αλυσσίδες.
Το ίδιο συμβαίνει και στην ορει
νή διάβαση της Βίγλάς. στην εθνίκή
οδό φλωρίνης - Καστοριάς - Κοζά
νης.
Στο μεταξύ, από το μεσημέρι
στην πόλη της Κοζάνης, άρχισε να
χιονίζει.
ΚΙΝΔΥΝΕΨΑΝ
ΚΑΙ 3 0 ΠΑΙΔΙΑ

Οπως ανακοινώθηκε από την
πυροσβεεττική υπηρεσία. 30 συνερ
γεία συνεχίζουν την άντληση νερών
από διάφορα καταστήματα και σπί
τια που έχουν πλημμυρίσει, τα
οποία υπολογίζονται σε 300 περί
που.
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλή

χρονογράφημά

θηκε από άνδρες της πυροσβεστι
κής υπηρεσίας και του στρατού, για
την διάσωση 30 παιδιών ηλικίας
από 6 μέχρι 14 χρόνων και 16
υπαλλήλων του ιδρύματος απρο
σαρμόστων παιδιών που βρίσκεται
στην περιοχή της Γεωργικής Σχο
λής.
Τις μεγαλύτερες όμως ζημιές,
φαίνεται να τις έχει υποστεί η
κωμόπολη των Βασιλικών, Σύμφω
να με τις πρώτες εκτιμήσεις μικρές
ή μεγάλες κσταεττροφές έχουν 150
σπίτια και καταστήματα, μιά μονο
κατοικία έπεσε ενώ από τις βροχές
έχουν καταστραφεί σχεδόν όλα τα
κηπευτικά. Επίσης ζημιές υπέεπησαν 2 0 βιοτεχνίες και ανροικίες.
ενώ έχουν παρασυρθεί τόννοι
δημητριακών και κηπευτικών.
Εξάλλου, άνδρες του στρατού,
της χωροφυλακής, της πυροσβεστι
κής κάι των τεχνικών υπηρεσιών
της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης νρίσκονται επί τόπου για να βοηθή
σουν τους πληγέντες κατοίκους.
Σημειώνεται ότι τα Βασιλικά εί
ναι το τπό μεγάλο κέντρο παραγω
γής κηπευτικών, από το οποίο και
τροφοδοτείται η αγορά της Θεσσα
λονίκης.
Στο μεταξύ, από τις πρωινές
ώρες βρίσκονται στην περιοχή του
αεροδρομίου ο Νομάρχης κ. Σακελλάρης και ο διοικητής του Γ Σώμα
τος Στρατού αντιστράτηγος Σουνδίας οι οποίοι συντονίζουν π ς
προσπάθειες για την αντιμετώπιση
των διαφόρων περιστατικών.
ΖΗΜ ΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Πολλές ζημιές σημειώθηκαν σε
χωριά του Νομού Άρτας από τις
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παρακαλώ, μπορώ να εξετασθώ για
τη βεβαίωση του δημοκρατικού μου
ήθους:
- Μιά στιγμή σύντροφε να δούμε
ο σύντροφος τοπάρχης πότε ευκαι
ρεί. Αφού ρωτήσει, ο αρμόδιος
υπάλληλος θ ’ απαντήσει, ελάτε μετά
από δύο ημέρες... Μετά από δύο
ημέρες θα πηγαίνει ο δάσκαλος στο
εξεταστικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Θα
δίνει τα στοιχεία του και ο υπάλλη
λος - νοσοκόμος θα κάνει τις προ
παρασκευαστικές ενέργειες. Θα τον
ξαπλώνει το δάσκαλο, θα βάζει τα
καλώδια στ' αυτιά του, θα του δένει
τα μάτια, θα του βάζει ένο βύσμα
στο στόμα, πόδια χέρια με χειροπέ
δες και θ ' αρχίζει η εξέταση.
- Το 1967-74 πού υπηρετούσες:
Τελείωνα το Δημοτικό Σχολείο
του χωριού μου,
- Μήπως αγοράζατε κρέας από το
χουντικό χασάπη του χωριού σου. ή
φασόλια από το πολυεθνικό σούπερ
- μάρκετ της κολοπετινίτσας:
Οχι κύριε, οπο χωριό μας ο

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
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MACUPRAX
Ράντιομα το φθινόπωρο λύνετε τα προβλήματα των 6év·
όρων σας

MACUPRAX
Η επ α νά σ τα σ η στην φαρμακολογία

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
^ KECHNIE CHEMICALS S.A.

χασάπης δεν ήταν χουντικός και δεν
είχε πολυεθνικό σούπερ - μάρκετ.
- Τέλος πάντων, μήπως ο πατέρας
σου πολέμησε το 1946-49 στον
εμφύλιο πόλεμο σαν στρατιώτης
φασίστας ενάντια στους αγωνιστές
της εθνικής αντίστασης:
- ' Οχι κύριε, ο πατέρας μου ήταν
προστάτης και δεν υπηρέτησε
στρατιώτης.
- Μήπως ψήφισες ποτέ την επά
ρατη δεξιά εσύ, η οικογένειά σου
μέχρι τα έβδομα εξαδέλφια σου, οι
κουμπάροι σου. οι φίλοι σου, οι
γνωστοί σου: Και πρόσεξε γιατί η
απάντησή σου δεν πρεπει να είναι
ενάντια στο αποτέλεσμα που θα μας
δώσει το κομπιούτερ που έχει συν
δεθεί με την τοπική επιτροπή του
ΠΑΣΟΚ στο χωριό σου.
Δε θυμάμαι κύριε γιο κανένα
συγγενή μου να ψήφισε δεξιά. Για
τους γνωστούς και τους κουμπά
ρους δεν ενδιαφέρθηκα να μάθω τί
εψήφιζαν. Μόνο για τα μαθήματα
μου και τις σπουδές μου ενόιαφερόμουνα.
- Νότο, άρα δεν είχες ενδιαφέρον
για το δημοκρατικά κόμματα, άρα
δεν έκανες αντίσταση κατά των
αστών, άρα δεν έχεις δημοκρατική
κουλτούρα..,
Μα, τόλμησε να ψελλίσει ο κσϋμένος ο δάσκαλος εγώ ξέρετε...
Σιωπή, τον διέκοψε ο εξεταστής.
Νέοι προβολείς άναψαν θόρυβος
μεγάλος, βοή φοβερή, κρότοι,
σαματάς και ο δάσκαλος λίγοέλλειψε να τρελλαθεί.
Μετά το θόρυβο ουτό. τα μηχα
νήματα άρχισαν να λειτουργούν
εντοπκά και σε λίγο βγήκε μιά λάμ
ψη κοι από το κομπιούτερ ένας μπλε
Φάκελλος Τον άνοιξε ο εξεταστής
και έβγαλε μιά μπλέ βεβαίωση.
Καλά το κατάλαβα εγώ. Δεν
έχεις δημοκρατικό ή θο ς γιατί ο
πατέρας σου βάφτισε το 1970 ένα
παιδί και το έβαλε Γιώργο, άρα ήταν
οπαδός του Παπαδόπουλου και ο
εξάδελφος του κουμπάρου σας ψή
φισε το 1977 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επομένως σωστά υπολόγισε το
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΜΕΤΡΟ το δημο
κρατικό σου ήθος. Δεν μπορείς να
προχωρήσεις για σύμβουλος. Απορ
ρίπτεσαι!!
I Εφυγε ρ καΰυένας ο δάσκαλός
και σκεφτόταν, πως σε λίγο καιρό
ίσιίις βε τον ίδιο τρόπο να βγάλουν
και βλακόμετρα, για ποιά εξέταση
καταλαβαίνετε...
ΦΩΚΙΠΝΑΣ

συνεχιζόμενες
βροχοπτώσεις.
Πλημμύρισαν 5 σπίτια στο χωριό
Ράχη, 1 στο Καλόβατο, 1 κστάστημα στο Καλογερικό 17 αποθήκες
στη Ράχη, στο Καλόβατο. στον Μύτικα. στην Ανέζα και στο Καλογερι
κό, 13 στουλαποθήκες στη Ράχη, 3
στο Καλβατο. 1 ορνιθοτροφείο και
ένας αλευρόμυλος στη Ράχη. 1
εργοστάσιο επεξεργασίας χυμών
εσπεριδοειδών κα· 50 στρέμματα
εσπεριδοειδών στις συκιές Αρτας.
Οι οδικές συγκοινωνίες έχουν
διακοπεί στις ακόλουθες περιοχές:
Στο 83ο χιλιόμετρο του επαρ
χιακού δρόμου Άρτας - Θεοδωριανών, μετά την κατάρρευση νεοκοτασκευασθείσης γέφυρας

Στο 52ο χιλιόμετρο του επαρ
χιακού δρόμου Αρτας - Μεγαλόχα
ρης από κατολισθήσεις
Στο 31ο χιλιόμετρο του επαρ
χιακού δρόμου Άρτας - Πραμαντών
(θέση Κοκολσγκαδοί από κατολι
σθήσεις ονκόλιθων.
Στη διασταύρωση Ματσουκιού
του επαρχιακού δρόμου Πραμαν
τών - Κηπίνας - Καλαρρύτων. από
κατολισθήσεις
Τέλος, κινδύνεψαν να πνιγούν
από την υπερεκχείλιση χειμάρρου ο
βοσκός Σπ. Δήμου. 68 χρόνων και η
σύζυγός του Βασιλική καθώς και ο
25χρονος γιος το ·ς Κώστας Δήμου
Διασώθηκαν με επέμβαση της
πυροσβεστικής Ά ρτος

Οι εκλογές
του ΤΟΕΒ
ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
' Εγιναν πρόσφατα αρχαιρεσίες
στον ΤΟΕΒ Βέροιας και εξελέγησαν
27 τακτικοί αντιπρόσωποι του
αγροκτήματος Βέροιας - Μέσσης
καθώς και 17 αναπληρωματικοί
αντιπρόσωποι (ω υπόλοιποι του
ψηφοδελτίου που ήταν ενιαίο).
Κατά σειρά επιτυχίας οι εκλεγέντες είναι:
Καρυπίδης
Νικόλαος
του
Ευσταθίου ψήφοι 493, Βέγκος
ΚωνΑπνος του Γεωργίου 473,
Καπουτσέλης Χρήεττος του Εμμα
νουήλ 425. Σαρίκας Κων/τίνος του
Νικολάου 400, Στόκος Ιωάννης του
Θωμά 399. Στολπ'δης Αλέξανδρος
του Συμεών 378, Λύκας Παναγιώ
της του Δημητρίου 371, Δήμου
Απόστολος του Κων/τίνπιι 369
Αποστόλογλου Απόστολος του
Κυριάκου 332, Γιαβουρίδης Ιωάν
νης του Μουράτ 329, Μπαλτζίδης
Αλέξανδρος
Πέτρου 326,
Δημούλας Δήμήτριος του Νικολάου
317, Καραφουλίδης Ευστάθιος του
Αναστασίου 317. Μακρής Κων/τί
νος του Αντωνίου 314, Αβραμίδης
Απόστολος του Γερασίμου 313,
Γκούσης Κων τίνος του Γεωργίου
308. Τσίτσης Αλέξανδρος του
Μιχαήλ 305.
Χ'Έυστράτογλου
Ευστράτιος του Νικολάου 305, Τσίρης Νικόλαος του Δημητρίου 303.
Γιάγκογλου Δήμήτριος
Παναγιώτου 296, Αθανασιάδης Αριστεί
δης του Χαρίτων 292 Καπράρας
Νικόλαος του Στεργίομ 287, Παπαδόπουλος Κων/τίνος του Αθανα
σίου 286, Κόλβοτζης Δήμήτριος
του Παύλου 285, Τσαγκαλίδης Μιλ
τιάδης του Ιωάννου 281. Κόγιας
Αντώνιος του Γεωργίου 273, Γκαλίτσος Βασίλειος του Ευογγέλου 266.
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Αναπληρωματικοί εξελέγησαν:

Γιαννός Αντώνιος του Χαρ/μπους ψήφοι 265, X Δημητρίου
Ανόρέας
Αντωνίου 230, Πισσάς Ματθαίος του Νέστωρα 224
Μπουζίνης Γεώργιος του Στεργίου
224. Κοτρίδης Ευστάθιος του Νικο
λάου 218. X Ευστρατιάόης Ανα
στάσιος του Πανογιώτου 211,
Ιωαννίδης Στέργιος του Γρηγορίου
201 Τσέας Στέρνιος του Γεωργίου
182, Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του
Γεωργίου 1 78. Παποσάββας Βασί
λειος του Γεωργίου 173 Γιαννακάκης Παναγιωπις του Ιορδάνη 171,
Ζυγουλιάνος Αντώνιος του Στεργίου
166, Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Λεωνίδο 158. Χόζαντζίδης Χρη
στός του Δ ημητρίου 143, Κοφετζής
Παναγιώτης του Σάββα 123. Αραμt o u
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Ζω οτροφ ές σε
κτηνοτρόφους
Από τρν Δ'νση Γεωργίας Ν Ημσ
θιας γνωστοποιείται στους αινοπροβατοτράφους της περιοχής μας ότι
ενόψη του ερχόμενου χειμώνα μπο
ρούν να πάρουν σε μια δόση την
ποσότητα των δημητριακών του
Δημόσιου που δικαιούνται μέχρι τον
προσεχή Μσρπσ και διευκρινίζεται
«πους ενδιαφερομένους ότι. μπορεί
να τους χορηγηθεί μέχρι τις
30-11 -82 το 1 6 της ποοότητος
που δικαιούνται σε καλαμπόκι στην
τιμή των 12,30 δραχμών.

πατζής ΠΟλυχρόνης του Δημητρίου
43.

Σ τρ α τςυ μ έν ο ι με κ α λ υ μ μ έν α τα π ρ ό σ ω π α σ τ η ν n o p d a το υ Π ο λ υ τ ε 
χ ν είο υ . Ή τα ν και αξιωματικοί.
Δεν πρόλαβαν να περάσουν
ελάχιστες μόνο ημέρες από τις
κστηγορημσπκές διαβεβαιώσεις του
υφυπουργού κ Δροσογιάννη άτι οι
εμφανιζόμενοι με μάσκες ντυμένοι
στρατιωτικά δεν είναι στροτευμένοι
αλλά ιδιώτες και ήδη συνελήφθησαν μοσκοφόροι στροτευμένοι που
συμμετείχαν στην πορεία του Πολυ
τεχνείου.
Συγκεκριμένα στην προχθεσινή
συγκέντρωση και πορεία που έγινε
στην Αθήνο έκανε εμφάνιση ομάδα
στρατιωτών σμηνιτών και ναυτών
που με καλυμμένα πρόσωπα ακο
λουθούσαν την πορεία Ήταν συνο
λικό 47 ατρατευμένοι οπό τοσς
οποίους 25 ήταν στρατιώτες. 13
ναύτες 17 σμηνίτες 1 οξιωματικος
του ναυτικού και 7 αξιωματικοί του
στρατού.
Μετά τη διάλυση της πορείας
αστυνομικοί που τους είχαν επιση
ράνει και προκειμένου να εξακριβώ

Επιδοτήσεις της ΕΟΚ
σε συνεταιρισμούς
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα
συν'νων αγροτών, το υπουρνείο
γεωργίας διευκρινίζει για μιά ακόμη
φορά ότι, ο αναπτυξιακός Ν. 1262
θεσπίζει σοβαρά κίνητρα για τους
συνΕταιρισμούς.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
δωρεάν χρηματοδότηση των συνσμών για την πραγματοποίησή
επενδύσεων. Συγεκριμένα. ανεξάρ
τητα από την έδρα τοσ (ακόμη κι αν
βρίσκεται στην Αθήνα ή στη
Θεσ/νίκη), ο συνεταιρισμός επιδο
τείται με βάση τα κριτήρια που
ισχύουν για την περιοχή Δ' (παραμεθόριεςΙ.Έτσι, η επιδότηση φθά
νει το 32-65% του συνολικού κό
στους του έργου, ενώ στο ίδιο
ποσοστό επιδοτείται και το επιτόκιο.

σουν πόσοι ήτον πραγματικό στρα
τευμένοι τους έθεσαν υπό παρακο
λούθηση.
Τελικά, συνέλσβσν 4 άτομα
στην περιοχή των Αμπελοκήπων,
στη στιγμή πομ έβγαζαν τις στολές
γιο να φορέσουν πολιτικό ρούχα.
An συτούλς εξοκοιβώθηκαν το
στοιχεία ίων δύο ο/ οπαίοι είνοι σι
Παναγιώτης Δ. Λάτσης 2 0 ετών
ναύτης (υπηρετεί στο κέντρο εκπαι
δεύσεω ς Παλάσκας) και ο στρατιώ
της Εμμανουήλ Κ. Κατρης που υπη
ρετεί στο 9ο σύνταγμα πεζικού της
Κολοματας
Οι αΜοι δύο σμλληφθέντες δεν
οπακαλυψσν τα στοιχεία t o u ç και
κρατούνται προκειμένου να ερευνηθεί η ταυτότητά τους
Σημειώνουμε ότι στη διάρκεια
της πορείας συνθήματα των στρατευμένων νέων ήταν: «Κίνημο μαζι
κό μέοα κι έξω από το στρατό». «Οι
αυτοκτονίες των στρατιωτών είναι
δολοφονίες των στρατοκροτών».
Επίσης, με μενάφωνο ανακοίγωρρν τα εξής «Αντί να λέει ο κ
Δροσογιάννης 'σπ ειοαστ< 1■Ηττμφιεσμένοι πολίτες, ας μας κατοχυ
ρώσει το δικαίωμα της ελεύθερης
γνώμης».

μιδής και συσκευασίας.
3. Αλιευτικούς για αγορά και
νούργιων σκαφών εγχώριος π ρ ο έ
λευσης και
4. Συνεταιρισμούς και οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τη
διασκευή διατηρητέων κτιρίων σε
ξενώνες.

Οι κουκουλοφόροι στρστέσιμοι
κρατούσαν πονώ τα οποία έγραφαν:
»0 φαντάρος είνοι πολίτης είναι
εργαζόμενος» «Να καταργηθούν
στρατοδικεία, στρατονομία φυλά
«ή». «Δημοκρατικές συνδικαλιστικές
ελευθερίες στο στρατό». « 12 μήνες
θητεία» κ.ά

Οι επιδοτήσεις αυτές ιαχυουν
για τους εξής συν-σμούς:
1. Γεωργικούς κτηνοτροφικούς
και δασικούς προηγμένης τεχνολο
γίας
2. Αγροτικούς και αγροτοβιομηχανικούς για αγορές μηχανικών μέ
σων σποράς καλλιέργειας συγκο

Έκθβση
ζωγραφικής
Βασίλη
Σωζερίδη
Ανοιξε η έκθεση ζωγραφικής
του συμπολίτη μας Βασίλη Σωζερί
δη στην αίθουσα πρώην Ζαχαρο
πλαστείου ΕΛΙΤ και για διάστημα εί
κοσι ημερών μόνο, δηλαδή 17
Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου.
Την έκθεση παρουσιάζει η Λέ
σχη Τραπεζοϋπαλλήλων Νομού
Ημαθίας με κολωσύνη για τον Βεργιώτη συνάδελφό τους.
Μια επίσκεψη κάνει ιον επισκέ
πτη να θαυμάσει τα έργα του καλλι
τέχνη. Καταπιάνεται ιδιαίτερα με
την παληά Βέροια την οποία και
ζωντανεύει με τα έργα του. Παληά
αρχοντικό ποσ χάθηκαν μένουν και
θα μένουν στα σπίτια όσων έχουν
την χαρά νσ προμηθευτούν πίνακες
του καλλιτέχνη και νομίζω ότι ηολ
λοί είναι εκείνοι που μπορούν
Αλλωστε γι αυτόν μένει μόνο η
αγάπη μας γιατί το κόστος των πινά
κων είναι τόσο που σαν προσπά
θεια δεν ογοράζεται.
0 άνθρωπος τιμά τον τόπο μας,
ιδιοσέρως γιστί το έργα του γυρί
ζουν και στην Αγγλία Αμερική και
Νότ^ι Αφρική Κσι εκεί προβάλλεται
ο ..τόπος μας. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα
να ιιροσέξουμε και κάθε τέτοια
προσπάθεια να την αμοϊβουμε και
σαν άτομα και σαν σύνολο
Είναι άξιος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ρί ΤΟ ΙΠ ΙΪΤ Ρ

όαφαλείος
ί| Βόριο 005γίνετοι φρούριο
Μί τις Εξη Ατσάλινες μπάρες του καρφώ
νει κυριολεκτικά τήν πόρτα στό πλαίσιό
της καί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σΕ δλες τις πόρτες χωρίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
Είσάγεται Από τό έςωτερικό και είν α ι κα
τοχυρωμένο μέ διεθνή πατέντα.

κολέθτε μος nil·
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Παρασκευή 19 ΝοεμβΡ®

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΤΟΞΕΜΕΝΕΣ ΩΔΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΑΓΙΚΑ

τα υρ όΛ εξ
I 1 1 4 5 6 I 4 ·| IU

της
Αυτό, ρ ε π ο λ λ ο ύ ς σ υ γ γ ε ν ε ιε
Α ν τ ίσ τρ ο φ α το 121
Χ ιλ ιο τ ρ ο γ ο υ δ ισ μ έ ν ο τρ α γ ο ύ δ ι
ελληνικό.

Ενας διαιτητής μας διεθνής Το εγώ ξενόνλωσσσ.
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ΚΑΘΕΤΑ:
Χωρίο του νομού μας.
Χειμωνιάτιο φρούτο Σ
αυτήν τα κατοναλωτικά αγαθά
(αντιστρ).
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
3. Πράξεις ανθρώπων όχι αξιομ
Ι(ι αυτή είνοι ένας απ' τους χω
νημόνευτες
ρους των δια1 ρισμστων
Γι' αυτούς... ο μήνας έχει εννιά
Ακοϋγεται και νλυκά.
και
—> Νότα.
άσχηιια στον ύπνο.
Θέση στο μπάσκετ - Το μικρό
Το ψευδώνυμο του Ιωνά Δρα
όνομα μιας τραγουδίστριας μος
γούμη
Στη Μύκονο πολλοί
Ξένο σύμφωνο.
εδώ ένας
Αυτήν συνήθως την κάνουν τα
Ενα νόμισμα ■ Δεκαπέντε
παιδιά (γεν.) - Τα είχε τετράΔικά σου
κοσια.
Και αυτό με ποστωμπ σχετικό
Και έτσι γράφονται τα., χρήμα
ιοντιστρ.ι
350
τα ίαντίστρ.) - Παρακινεί.
Σ’ έναν άνω να μιτασκε τ πολλές
8 Απορρυπαντικό - Ποδοσφαιρι
- Ημέρες άφω νες
κή θέση
Τα Χριστούγεννα είναι λημ
9 Μιά ασθένεια στη δημοτικήπρο ίσντίστρ .1
Διευθύνει ης
ΙΟ Δουλειά του ν ανεβοκοτεβοιτύχες των ομάδων της Α Εθνινει
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΣ 4 ΑΓΧΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1 ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 3 ΝΑΠΟΛΙ
5 ΔΟΛ (ΟΠΛΟΚΙΕΣΙ ΟΣΤΙΣ 6 ΙΣΙΔΑ ΕΙΑ 7.ΤΑ Σ ΑΜΙ
8 ΟΡΑΣΙΣ
ΟΝ 9 ΣΙΝ
ΑΪΤ
ΡΙΙΝΑΙ 3. ΝΑΠΟΛΙΤΑΝ 4
ΚΑΘΕΤΑ 1 ΚΑΝΑΔΙΚΟΣ 2 ΙΝΑΧΟΣ
ΕΤΟΣ
ΔΑΣ 5 ΖΟΛ
ΟΑΣΙΣ 6 ΙΛΙΑΣ 7 ΚΙ
TEA 8 Ο
ΚΥΝΙΣΜΟΣ 9. ΣΟΣ
ΣΑΙΝΤ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου Ή
1982 στον Ιερό Ναό Αποστόλων d
Πέτρου και Παύλου τελούμε 1
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο
τρν ανάπαυση της Ψυχής του προσ- Γ
φιλούς μας 'συζύγου, πατέρα και
παππού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΣΗφΙΔΗ
και καλούμε' τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μοζί μος τις
δεήσεις τους προς τον θ εό
Η σύζυγος - τα παιδιά
τα εγγόνια
• Η δεξίωση θα γίνει στο σπίτι 16ης Οκτωβρίου 3 Βέροια.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τρν Κυριακή 21 Νοεμβρίου
1982 στον Ιερό Νοο Αγίου Αντω
νίου τελούμε ετήσιο μνημόσυνο για
την οναπαυση της ψυχής του προσ
ψιλούς μας συζύγου, πατέρα, αόελ
φού θείου και παππού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΗΣΗ
(ΛΟΥΚΑΣ)
και καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώαουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό
Η γυναίκα - τα παιδιά
η αδελφή - τ' σνέψια
και τα εγγόνια του
•
Η δεξίωση θα γίνει στο σπίτι Κεντρικής 2 2 5 - Βέροια

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Νοεμ
βρίου 1982 στην εκκλησία Αγ
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ
ΜΟΣΥΝΟ γιο την ανάπαυση της
ψυχής της προσφιλούς υας μητέρας

Πάνου Παπαγεω ργίου-Ποιηματα
Ο γιατρός κ. Πόνος Παπαγεωργίου πρωτοεμφανίστηκε στο ποιητι
κό στερέωμα της Θεσσαλονίκης το
1980 με την ποιητική συλλογή
«ΤΟΞΕΜΕΝΕΣ ΩΔΕΣ» και το 1982
μας παρουσίασε τη δεύτερη συλλο
γή του «ΜΕΤΑΜΑΓΙΚΑ«
Η ποιητική του παρουσία έκανε
ζωηρή αίσθηπη στους πνευματι
κους κύκλους για το ρεαλισμό της.
την ιδιομορφία και την ιδιαίτερό
τητό της στη σύλληψη και στην
έκφραση. Ό τι αισθάνεται το εκδη
λώνει και το παρουσιάζει με ειλικρι
νεια οτα ποιητικά του δημιούργημα
τα Τα θέματο του είναι παομένα
από την παλλομενη ζωή κοι το
υπαρξιακό ρίγος που πολλές φορές
συγκλονίζει τον άνθρωπο Είνοι ο
ποιητής που με την αισθησιακή
προβολή των εμπνεϋσεών του δεν
προκαλει όπως δεν προκαλεί ένα
ζωγραφικό ή γλυπτό έργο που
παρουσιοζει το όμορφο ανθρώπινο
σώμα με τις τέλειες αναλογίες του.
Γι αυτό κοι δεν μπορεί να του κατα
λογίσει κανένας οορκολατρική
ειδωλολατρική διάθεση.
0 αισθησιασμός του αυτός στο
χεύει στην εξύψωση και την εξημέ
ρωση των ορμών που δυναστεύουν
τον σύγχρονο άνθρωπο Ζητάει την
εκτόνωση ίω ν παθών κοι στη σ υ ν έ
χεια την πνευματική περισσυλογή
με την κυκλική θεώρηση της ζωής.
Στη συλλογή «ΤΟΞΕΜΕΝΕΣ
ΩΔΕΣ» περιλαμβάνει ποιήματα με
ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν
χρονικές περιόδους 1968-1972.
1972 1977 και 1977 1980 Κλίμα
κωτή παρουσιάζεται η ανοδική
πορεία του ποιητή, τόσο στη σύλλη
ψη όσο «αι στην ποιοτική αποδαση
Ολοφάνερη είναι π ώριμη σκέψη, η
φιλοσοφική αντιμετώπιση τω ν προ
βλημάτων ο σκοπος και οι επιδιώ
ξεις Ανπκρυζει τη ζωή με απακλει
στικά δικό του τρόπο και συνθέτει
την εικόνα της με πολλές διαστάσεις
και πτυχές. Ενας πρόωρος χαμός
ονείρου στερεί τη χορό. Η ερωτική
ολοκλήρωση παρουσιάζεται σαν νί
κη της σάρκας. Συγκλονιστική η
εικόνα του κόσμου του ανθρώπου
και της πόλης μετά τα 2 000
Κυριαρχεί η λύπη για ό.τι έφυγε για
ό.τι δεν χορήκαμε. Ξέφρενη η χαρά
για την αγάπη που τα ηδονικό της
μάτια είναι φόροι ψυχής και γοργοτάξιδη σκούνα. Η ερωτική λαχτάρα
κι η προσμονή της αγάπης χωνραφίζονται με ωραία χρώματα κοι παρο
μοιώσεις. Ανατριχιαστική εικόνα για
τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα
που χάνονται άδικα νέοι άνθρωποι
Ηρωική εικόνα για το χομό του ιδα
νικού έρωτο και θλίψη για τα ζωώ
δη ένστικτα ότρν κυριαρχούν στη
ζωή. Η ροή του χρόνου κοι των
αισθημάτων συνειδητοποιείται και
φέρνει τη στερνή μεταμέλεια. Το
φάσμα της ευθύνης συγκρατεί τον
ερωτικό οίστρο. Αλλού πάλι πλέκει
τον ύμνο της αγάπης με όμορφες
εικόνες Ο θάνατος έρχεται αθόρυ
βα γιατί σέβεται την ακοή μας τονί
ζει ο ποιητής. Το παοελθόν το
πορόν και το μέλλον είναι μιά ανα
γκαιότητα. 0 χρόνος είναι ανίσχυ
ρος όταν υπάρχει η δικαίωση, η
ανανέωση, η διαιώνιση. Η εικόνα
του γυνοικεϊου σώματος με το
μαγνάδια της ερωτικής φαντασίας,
οδηγεί από την οντολογική ύπαρξη
στην ανυπαρξία σαν εκδήλωση
μεγάλης αγάπης.

ι ικονες Ο άνθρωπος δεν πρέπει νπ
ανασκαλεύει τις στπχτες των πνπμ
νηαεων Το οραμει και το δράμα της
ζωής. Αυτές σε συντομία είναι οι
απόψεις του ποιητή για την αγάπη
για τον έρωτα για το θανατο και για
τη ζωη αν αωστα τις σκιαγράφησα
Τα «ΜΕΤΑΜΑΓΙΚΑ» είναι η
δεύτερη συλλογή με 16 ποιήματα
αε ελεύθερο στίχο πειθαρχημένα κι
ευχάριστο Και στη συλλογή τούτη
κυριαρχεί ο αισθησιασμός δασμέ
νος με ευγένεια κπι λεπτοιητα Οι
εικόνες έχουν χρώμα ενέργεια
υποβλητικότητα κιιι στοιχειοθετούν
τα άγαλμα της αγαπης ντυμένο με
την αραχνοΰφαντη αισθητό που
υποδε.λώνει και υπογραμμίζει τα
»άλλη της γυναικείας ομορφιάς. 0
ποιητης με έμπειρα χέρι λαξεύει τα
ωραίο και εντυπωσιακό Η ψυχοσω
ματική δόνηση απο τη θεα τοιι
γυναικείου σώματος αποβλέπει και
όώ στην πνευματική εξύψωση γιατί
όταν ονειροπολεί γράφει το ονομα
της αγαπημένης του στον ουρανό
Παντού βλέπει τη μορφή της αγαπη
υενης του και την υμνεί με π όθος
Αναόυομενη υγππη ασμα αιώνιο
τυ,ιν θαλερών και ευγενικών ωρων
Η επίγνωση της ροής και του χαμού
ξυπνούν θύμισες που βρυκολάκ'αοπν Οπως τόνισα πιό πάνω η ποίη
ση του Πάνου Πυπαγεωργίου είναι
αισθησιακή, δοσμένη με πολύχρω
μες εικόνες παρομοιώσεις και
παραλληλισμούς που δίνουν υιό
ρεαλιστική διάσταση στο χώρο της
τέχνης όπως την συνθέτει η ίδια η
ζωή Στον τομέα αυτό ο ποιητής
πρωτοτυπεί Δίκαια κατεχει ξεχωρι
στή θέση οπσ ποιητικό μας πάνθεο.
Τον συγχαίρω ειλικρινα.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ιω- Μιχαήλ 7
Θεσσαλονίκη

0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΜΠΕΡΛΙΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00 ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ
7.35 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
8.05 ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
10.25 Μ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
11.30 ΟΙ ΒΟΡΓΙΕΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11.00 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11.15 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
4.00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
4.20 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4.45 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Με το λόγο το υ Κ ων νου Κ αραμανλή σ τη ν πλςπεκΐιΣιλ'
μ α τος στην Α θήνα τερ μ α τίσ θ η κ ε η μάχη για ΐ'έ ß0‘,,"
κ ές εκ λογές.
Ο ικονομικές εν ισ χ ύ σ ε ις εξήγγειλε η κ υβέρ νη σ η Υ'όι τηι*’
ρ ιδο ειδή
Η «Β έροια» α να ζη τεί νέο φ υ σ ιο θ ερ α π ευ τή ,
εκ π ρ ό σ ω π ό ς τη ς ο μ ό δ ο ς κ Κ αρασαββίδης.
Κ υκλοφ όρη σ ε σε έκ δοσ η του Τ Ο. Ξηρολιβαδου ^
γρ α φ ή το υ Γ X. Χ ιονίδη «Λιόλιος ο ΞερολιβαδιώΤΊ''’

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροοββτπκη
ΝοκΧΧΟμΠΟ
Δ.Ε.Η. φ λ α ^ ς )
YSpcixrn
O.L.E. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

11.112

22-305
126
23.749

24.444
22-23)
16.444

ΝΑΟΥΕΗΣ
Π υροσ^οτικη
Νοσοκομαο
Α.ΕΗ. φλοββς)
0.£.Ε . (σταβμος)

22-IW
22 200
22.JI4
41.15)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβ αττική
Α-Ε-Η.
LK.A. fiipurt. βοτ^θκας)
Αμχση Δράση
Ο.Τ.Ε. φλλφ«0
Πυροσβαττική

23.611
23.164
23.376
100
121
199

5.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.30 Ο ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
615 Η ΚΥΠΡΟΣ
6.30 ΑΧΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
7.00 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
7.30 ΤΑ ΦΤΕΡΑ
8.30 ΒΙΕΤΝΑΜ: 0 ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΝ
10.000 ΗΜΕΡΟΝ
9.00 ΟΙ ΔΕΣΜΩΤΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ: Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

« tu O ioáiA C T-t
env
Iιφ η μ ε ρ ιά α μ α ς

ιΓ*

χ ν ε υ τ η ς « θ α μ μ ένο ς» U*0 0 \lf
μ ο εξπ ο φ α λ ίζει την «4*4 «

Επιτυχία
με το ΒΙΟΓΚΑΖ
Το Βιογκόζ ή Βιοαέριο αρχίζει
να γίνεται για χώρες του τρίτου κό
σμου ιδίως στην Αφρική σημαντι
κός παράγων γιο την οικονομίο. Με
τη βοήθεια Γερμονών ειδικών
δημισυργήθηκαν τελευταία στο
Καμερούν συνολικά 4 0 εγκαταατά
σεις βιοαεριου που παραγεται ως
γνωστόν με την μετατροπή απορριμότων και αποβλήτων της γεωργίας
σε ενέργεια. Ηδη η Γερμανική Ετα>
pía Τεχνικής Συνεργασίας ετοιμάζει
νια τις γαλλόφωνες περιοχές της
Αφρικής ένα κατατοπιστικό φύλλα
όιο όπου εκτίθενται παραστατικό τα
πλεονακτηματα που προσφέρει η
νέα αστή μορφή ενεργείας
Οι κλέφτες
των αυτοκινήτων
Οι κλέφτες αυτοκινήτων στην
Αγγλία θα διατρέχουν σύντομα τον
κίνδυνο να εντοπίζονται μέσα σε 5
δευτερόλεπτα
Οι
αστυνομικές
αρχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας
αρχίζουν ήδη να χρησιμοποιούν μιό
κάμερα τηλεορόαεως συνδεδεμένη
με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
που αναγνωρίζει τα κλεμμένα οχή
ματα που κυκλοφορούν στους δρό
μους Η διεύθυνση επιστημονικών
ερευνευαίσθητη σ π ς υπέρυθρες
ακτίνες ώστε νπ λειτουργεί και τη
νύχτα ' με ορισμένες εταιρίες ειδι
κές στους ηλεκτρονικούς υπολογι
σ τές επεξεργάστηκε επί πέντε χρό
νια ένα αυτόματο σύστημο αναγνώσεω ς αριθμών, που. μετά από επι
τυχημένες δοκιμές τελειοποιήθηκε
Via καθημερινή χρήση
Το σύστημα αποτελείται από
μιά συνηθισμένη τηλεοπτική μηχα
νή λήψεως που παίρνει π ς εικόνες
των οχημάτων και είναι ευαίσθητη
στις υπέρυθρες ακτίνες ώστε να
λειτουργεί και τη νύχτα Ένας αι-

■.
ΐιτΧ“
’* μ
περνά επη» ηλεκτρονιΚΛ^
αία που παίρνει τον
φορίας και τον αναφέΡ61 ^
κτρανικο υπολογιστή
μίας Αν το όχημα εινβι Μ .
νέτοι σήμο συνα γερμ έ
δευτερόλεπτα O imoAoV1 ^
ρεί επίσης να δώσει oWj®
μία αμέσως μιά
αυτοκινήτου Ως τωρο 11
on κλεμμένων οχήματώ'ίτ
δουλοό σε κάθε όιερΧδ*τ5
κινητά μήπως είχε art^n S
κ λεμ μ ένο Με το ν ε ο συότ"

γίνεται εφικτό
Ένα παγωμένο raXue'w
Το νοτιότερο ταχυν»
ταχύ' ^
Ομοσπονδιακής Γ ερ μ α νό^
σκεται στις βαυαρικές "π S
ίσως πολλοί νομίζουν. “ _-χ
Ανταρκτική 0 επιστηΜ07 ·,Τπ^
θμός της Ομοσπονδιακά
«Γκέρνκ φον ΝόυμαύίΡ' ^
στημένος ανάμεσα στοκ* ,
νες της Ανταρκτικής
τούτο Αλφρεντ Βέν*ίν^%,
ερευνά των πόλων, σΦΡσ
μστο και κάρτ ποστσλ
τύπο που στέλνουνστάΥ
απασχολούμενοι εκεί eI" 2
και τεχνικοί. Το ότι
με την σφραγίδα του £ν ^
θμού γίνονται ανόρπαιΗ0
Γερμανούς φιλοτελιστές
βαια κάτι φυσικό. Χρε'όζ£, (
σο μεγάλη υπομονή
επόμενο ταχυδρομείο
στην Ανταρκτική μόλις 1° ;
ρο. όταν το νέο ερευνηά ^
«Πολόρστερν» θα κάνει
κό το ταξίδι- Η επιστροφή α
δρομείου θα ακολουθήι^^
νες αργότερα, όταν τ0
νήσ«* "·π το ταξίδι τηί ^

Ή KODAK άναγγέλ€ΐ τήν ανατολή
τής δισκο-φωτογράψησης...
... με δισκο-μηχανες
καί δισκο-φίλμ KODAK I

Υπάρχουν ποιήματα αισθησιακό
με υπολονθάνουσες τρεμόσβηστες

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 7 7

αν χρ εια ο τει
ΤΗΛΕΦΟΝΕΙΣΤΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19

5.46
6.05
6.30
6.40

Πριν 5 χρόνια

Η καρδιά των κοριτσιών είναι
δόσος σκοτεινό
ΧΟΥΛ

O fc sa ©
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19

O Q O í

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννοπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθαν
τηλ 2 3 3 6 6
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

ΑΣΠΑΣΙΑ
και καλούμε όλους τους συγγενείς κα> φίλους να προσέλθουν για να
ινω αουν μαζ> μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό
Τα τέκνα - οι αδελφές οι λοιποί συγγενείς
•
Δεξίωση στο σπίτι Πίνδου 23.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου τελοϋμε 40Ν 0Η Μ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟ
IVNO στιιν Ιερό Νοο Αν Αντωνίου θιροισς υπέρ οναπσυαιω ς ιης
ψυχής -ou προσφιλούς μας συζύγου πατέρα και ποπου

62 5 » 62.66«
ΒΕΡΟΙΑ!
Βέρμιου Βςνιζςλυυ
2)414
Εθνική Τρακεζα
24 141 24 )4)
Εναντι ΔΕΗ
¿1.1)1
Εναντ. ΚΤΕΛ
26 126
Ικκοκρατους
26 420
Π ! Ωρολογίου
Ζ.1.880

ΘΩΜΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
*ο· κοΑυυμπ οΛους τους σοyyc Vf.»ς kqi φίλους órnuc, πρποέΑθηυν και
(τ. .Hjt.il* μπζι ω κ ττς. »Se-r»í7tK,
ττρος τον Θ*ο
Η σύζυγος τα τίκνα ο» eyyovoí
•
Δ(ζιωσπ στο σπίτι Πίνδου 1 7 Bcpoia.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

βO P E L

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56-ΒΕΡΟ ΙΑ-ΤΗ Λ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ

Π ΑΡΑΚΑΤΑΘ Η ΚΗ

ΑΝ ΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩ Ν

& Μ ΗΧΑΝ ΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΤΗΛ. 6 2 4 5 0

Ό λ α ópxRouv μέ
τό όιοκο-φίλμ.
Iv a νέο
υπερευαίσθητο
φίλμ KODAK

πού

άνταποκρίνεται
μέ θαυμαστή
πιστότητα ατό
φ ώ ς καί
τό χρώμα.
Τό πιό

έκπληκτικό

μ ' αύτό τό φιλμ,
είναι τό μοναδικό
σχήμα του:
ένας λεπτός
δίσκος πού
θά φέρει
επανάσταση ατό
οχήμα τών
φωτογραφικών
μηχανών
Τού μέλλοντος

' Επειδή είνοι ένας
δίσκος τό φίλμ
περιέχεται σέ μιό
λεπτή κασέτα (όπως
στή φωτογραφία),
πού αφήνει στή
ΜΠχανή χώ ρο γιά
τήν πιό
προχωρημένη
ηλεκτρονική
τεχνολογία
τυπωμένα μικρόκυκλώματα πού
αποφασίζουν τί Θά
κάνουν καί
τό έκτελούν για
σάς αύτόματα!
Είναι ένας εντελώς
νέος τρόπος
φω τογράφησης

%

φανταστείτε!
• ούτόυοτη μέτρηση τού
φωτό
• αυτόματη πρ
rj

ηλεκτρονικό φλός
όλα αύτό ουνόυοομένα μέ
ένα φακό f /2 .8 τεσσάρων
κρυσταλλικών στοιχείων,
σέ μιό μηχανή όνριβείας
μέ λογική τιμή
Ετοι κάθε φορά πού
πατάτε τό κουμπί,
ή όιοκο-μηχανή KODAK
αναλύει τό φ ώ ς
ενεργοποιεί τό φ λός όν
χρειαστεί καί προωθεί
τό φίλμ στήν επόμενη
πόζα. Τό φλός σδς
εξασφαλίζει λάμψεις κάθε
1,3 δευτερόλεπτο, χάρη
οέ 2 «ύπερ-μπαταρίες»
λιθίου που διαρκούν
5 χρόνια! Καμμιά άλλη
μηχονή μέ' ενσωι
φλός οεν σάς 6η τόσα
πολλοί

Πολλές σκηνές καί ένστσντανέ εκτΟ μέχρι
τώρα χάνατε, από εδώ κι' εμπρός θ ό
γίνονται θουμάαιες έγχρωμες
φ ω τογρ οφ ιες χάρη σ ' ούτΤΓτή λεπτή
μηχανή-κόσμημα πού κάνετ τό πόντο
εκτός οπό τό νά πατάει τό κουμπί γιά ο ά ςΐ
Μερικά μοντέλα λένε ακόμη καί τήν ώρα
καί σάς επιτρέπουν νά πλησιάσετε
τό θέμα άπό πολύ κοντό
Κι ' όταν οί φω τογραφ ίες σας
εμφανιστούν, κάθε μία είναι είόικά
άριθμημένη στήν πίσω πλευρά, γιά νά
μπορέσετε πιό εύκολα νά βγάλετε
αντίγραφα

à ïs e

Γι di*
Είναι ή έποχή του
άπό τήν KODAK

Πορη0κ6ιιή 19 Ν0Εμ(3ρ|·0υ 1982
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΙ!

Ειδήσεις από
τον ΖΑφΕΙΡΑΚΗ
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ΝΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ 1-2
ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Σε φιλικό παιγνίδι που έγινε στη
°θυοα στα πλαίσια της προετοιμα0ι°ί τψ ομάδων για τα κυριακάτικο
^Ύνίδια τους η ΒΕΡΟΙΑ νίκησε
ΓΠν ΝΑΟΥΣΑ με 2-1.
Το αποτέλεσμα του προχθεσι
νού ΰγώνπ 6ε ανταποκρίνεται στην
ΟΡΟγμαιικότητα, αφού εκείνη που
ΦΟν ονώτςρη,ΝΑΟΥΣΑ, στάθηκε
ΦΧΊ σε κλασικές περιπτώσεις ενώ
®ε Ολη την διάρκεια του παιγνιδιού
π,ον Φά τέλεια μηχανή που δουευε αε γρήγορο ρυθμό.
Οι παίκτες της ΝΑΟΥΣΑΣ έδει’0ν; 0Τι ήταν πιό σωστοί στην ανάΚ ) εου παιγνιδιού, όσο και στην
και τεχνική πληρότητα έναν·
1των αντιπάλων. Θα ήταν όμως πιό
ικαιο για τους παίκτες μας. εάν
τερδιζανε το παιγνίδι, αφού οι
εΡλπιρίες που γους παρουσιάστη
*0ν'
στάθηκαν τυχεροί για να
Τιί στείλουν στα δίχτυα.
Η ΒΕΡΟΙΑ

Η Ομάδα

του Στέφανου Γαίτσ°ύ μπορούμε να πούμε ότι άφησε
“ολές εντυπώσεις, και είχε σωστή
■νύπτυξη του παιγνιδιού, ωστόσο
Μώς δεν νομίζουμε ότι είχε τον
°*τη που θα συντόνιζε το παιγνίδι
ΊίΆ υτό άλλωστε φάνηκε περίτραύπου στο χώρο του κέντρου
°λλές μπαλλιές πήγαιναν χαμένες.
Απ° τους παίκτες που ξεχώριβαν ήταν οι Παρίζας (Νο 6) X Αθα^°σίου (Νο 2) Πουρσανίδης (Νο 10)
'ι0' ΠοπατζΙκος (Νο 5).
Απο την Νάουσα, όλοι οι παίΠτ?· Κι',|ίθπκαν σε επίπεδα του
πολύ καλός Κορυφαίοι ήταν οι
Ρπαδόπουλος
Κερκενίδης
ΜΠΤρούσης.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
^ διαιτησία ταυ κ. Τέπλΰγιάννι
π°λλά λάθη. Σωστοί οι επόπτες
-*μιτούδης - Αμανατίδης
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
γ.

7 Ο Παπαδόπουλος τριπλάρει
ουο
αντιπάλους και βλέποντας τον
Φύτ,ο σουτάρει την μπάλλα για να
Ιασει «να φοβερό σουτ που περ-

νάει ελάχιστα άουτ από το οριζόντιο
δοκάρι του Μπαλτζή,

νερ και ο Μίλης Φ. πετάγεται και με
καρφωτή κεφαλιά κάνει το 2-1.

Η ΒΕΡΟΙΑ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ

Ο ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ
ΕΧΕΙ ΔΟΚΑΡΙ

15 Ενα λάθος των αμυντικών της
Ναούσης ο Χ ΑΘανασίου γίνεται
κάτοχος της μπάλλας και με ατομική
προσπάθεια στέλνει την μπάλλα
στα δίχτυα κάνοντας το Ο-1 για την
ομάδα του
22 Σέντρα του Μαλιούφα ο
Μητρούσης από κοντά πιάνει κεφα
λιά για να περάσει μόλις άουτ από
το οριζόντιο δοκάρι του Μπαλτζή.

85 Ο X"Ιωαννίδης εκτελεί κόρ
νερ και ο Μπλιάτκας με καρφωτή
κεφαλιά στέλνει την μπάλλα στο
δοκάρι του Αντωνά.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Χαρολαμπίδης (50
ΣφυντηλάςΙ X Ιωαννίδης, Κελεσί6ης (46' Μαυροδουλάκης) Κουμάγκας. Σταφυλίδης Φύτος. Μητρού
σης, Μαλιούφας. Χαλβατζής. Κερκενίδης. Παπαδόπουλος ( 4 0 'Μπάμ
πος).
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (46' Αντω
νός) Χ' Αθανασίου, Μελετίδης. Μί
λης Πσπατζίκος. Παρίζας (66
ΠεραχωρίτηςΙ Ακριβόπουλος (46
Ισχνόπουλος)
Κατσώνης
(46
Χωματάς) Μουσούρης (66 Μίλης
Φ.) Πουρσανίδης (66' Μαυρουδόγλου) Καλτσάς.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΕΝΑΛΤΥ
25 Ο Φύτος πέτα έξυπνα στον
Κερκσνίδη που κάνει μετωπική επί
θεση και ενώ είναι έτοιμος να σου
τάρει, ανατρέπεται από δύο αμυντι
κούς και ο κ. Ταιλογιάννης αγνοών
τας το κοθαρό πέναλτυ δίνει φάουλ,
γιο νο το εκτελέσει ο Παπαδόπου
λος και να κάνει το 1 -1, αφήνοντας
σνουδους το τείχος των παικτών της
Βέροιας και τον Μπαλτζή.
3 8 ' Τραυματίζεται ο Παπαδό
πουλος για να αντικατασταθεί σε λί
γο από τον Μπάμπο.
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
4 0 Ύστερα από κτύπημα κόρ
νερ του Ακριβόπουλου ο Παρίζας
πιάνει δυνατή κεφαλιά για να απο
κρουστεί η μπάλλα από το δοκάρι.
- 4 4 ' Ο Παρίζας επιχειρεί δυνατό
σουτ. αλλά ο Χαραλσμπίδης απο
κρούει θεαματικά σε κόρνερ.
- 45' 0 Ακριβόπουλος χάνει ευκαι
ρία όταν μόνος προ του Χαραλαμπίδη στέλνει την μπάλλα άουτ.
- 67 Ο Μητρούσης τριπλάρει δια
δοχικά δύο αντιπάλους επιχειρεί
σουτ, αποκρούουν οι παίκτες της
Βέροιας νέο σουτ του Χ' Ιωαννίδη,
ο Μελετίδης αποκρούει και σώζει
την εστία του πάνω έπη γραμμή του
τέρματος.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ 2-1
72 0 Ισχνόπουλος εκτελεί κόρ-

ΣΕ Φ ΙΛΙΚΟ Α ΓΩ Ν Α Χ Α Ν Τ -Μ Π Ω Λ
Γ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΙΛΚΙΣ 2 8 -2 0

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Από τη Διοίκηση του Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας (έδρα Βέροια) ανακοινώθηκε
ότι θα λειτουργήσει νέα σχολή διαι
τητών.
Στην καινούργια σχολή, στην
οποία θα διδάξουν καθηγητές διαιτη
σίας από τη Βέροια και την Αθήνα,
μπορούν να φοιτήσουν όσοι νέοι και
νέες επιθυμούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους μέσα στους αγωνισπ
κούς χώρσυς.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για
τους υποψήφιους διαιτητές είναι·
α) Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
β) Να έχουν συμπλήρωσα το 18ο
έτος της ηλικίας τους και
γ) Το ύψος του αναστήματος τους
να υπερβαίνει το 1,65 μ
Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται
δεκτές καθημερινά,
εργάσιμες
ι·ιρες στα γραφεία του Συνδέσμου
(Σολωμού 2 τηλ. 22200 Βέροια) μέ
χρι και τις 20 Νοεμβρίου 1482. ημέ
ρα που θ αρχίσουν tu μαθήματα της
νέας σχολής.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
•
Το απόγευμα της Τετάρτης
στα γραφεία του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
πραγματοποιήθηκε η γενική συνέ
λευση του συνδέσμου φιλάθλων,
για νέα διοίκηση. Η νέο διοίκηση
του Σ.Φ.Α. αποτελείτοι από τους κά
τωθι: Πρόεδρος ο κ. Γρηγ. Σκουλάς.
Αντ ρος ο κ. Νικ Μανώλης, Γεν.
Γραμματέας ο κ. Δημ Ταμπάκης
Ταμίας ο κ Ευστ. Κουρμπαγιαννίδη ς Σύμβουλοι οι κ.κ- Κων. Καραγιώργος Γεωργ. Σιτσάνης και Ιωάν.
Δπλαμπόρας Αναπληρωματικά μέ
λη είναι οι κ.κ Θεοδ. Μπαξεβάνος
και Χαρ, Μπογιατζής. Η νέα διοίκη
ση είναι αποφασισμένη να εργασθεί
πολύ δραστήριο και να βοηθήσει
πάρα πολύ τον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
στην προσπάθεια του πρωταθλητι
σμού που κάνει η ομάδα
•
Η σειρά τοιι Μακεδονικού
Σιάτιστας την προσεχή Κυριακή στις
2 30 μ.μ. να δεχθεί την επίθεση της
φετεινής Αλεξάνδρειας. 0 αγώνας
που θα γίνει στο εθνικό στάδιο της
πόλης μας αναμένεται με αγωνία
από τους φιλάθλους, πότε θαρθεί η
ώρα του αγώνα, για να απολαύσουν
την εκπληκτική φέτος ομόδο της πό
λης μας. Προχθές οι παίκτες προπο
νήθηκαν κανονικά. Το ίδιο θα γίνει
και σήμερα και αμέσως μετά ο κ.
Κεραμιδάς θα βγάλει την δεκοεξάδο. για τον αγώνα. Είναι περιττό να
πούμε ότι ο αισιοδοξία στο στρατό
πεδο της Αλεξάνδρειας είναι πολύ
μεγάλη.
•
0 νεαρός αμυντικός της Αλε
ξανδρείας Κώστας Αλβανός στους
μέχρι τώρα αγώνες της ομάδος του.
τα πηγαίνει πολύ καλά. Έτσι το κενό
του Λάζου, καλύφθηκε κατά τον
καλύτερο τρόπο οπό τον Αλβανό
•
Λόγω του αγώνα Ελλάδος Αγγλίας 0-3 για το κύπελλο εθνών,
οι παίκτες της Αλεξανδρείας δεν
προπονήθηκαν και είχαν ρεπό.
•
Την προσεχή Τρίτη στην
Αθήνα, η συντονιστική επιτροπή
των 137 σωματείων της Α Εθνικής
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας
της
οποίας γενικός γραμματέας είναι ο

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

t ic

Για τη Διοίκηση
του Συνδέσμου Ημαθίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

νί°ν·κή ομάδα ΧΑΝΤ - ΜΠΩΛ της Γ.Ε. Βέροιας που υπόσχεται πολλά
για το μέλλον.
λο του Βορρά θα είναι παλυ δύσκο
η Γ Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ χωρίς να κάνει
λο και θέλει μεγάλη προσπάθεια και
ί . υ καλή εμφάνιση νίκησε τον
πειθαρχία για να μπορέσουν να
^ΚΙΛΚΙΣ με 28 -2 0 (15-7)
σταθούν και να διεκδικησουν μισ
,», ε κορυφαίο παίκτη τον Κοργαθέση από τις πρώτες του ομίλου,
γ Χα' με τους Πατσιαβούρα και
Τις δυνατότητες τις έχουν, μένει
^Μέινλή κατόρθωσε να κερδίσει
μόνο νο προσποθήσουν διότι και η
Γην
πολύ καλή ομάδα του ΓΑΣ ΚιλΧίς
πρώτη θέση ακόμη δεν είναι έξω
ι^. ,ττ1ν οποίο προπονητής είναι ο
από τις δυνατότητες τους.
C b! 003'6^ ο παίκτης του Φιλίπ
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
0 ΡΟιας.
Γ Ε ΒΕΡΟΙΑΣ
1 νεαροί παίκτες της ΓΕΒ θα
Αβραμίδης Καζόγλου Τσολοζίδης
’'(it
r'fl να προσέξουν τις προπονή2. Πατσιοβούρος 4, Τσραμονλής 6
¡fl°T| το νέο πρωτάθλημά της Β
Καργατζής 12. Βλάχος, Ζαμπάκας,
Διν'*Ή που θα αρχίσει αρχές
Καραγεωργιου. Γιανάκου Χαρίσης
^ * εύβρίου με 13 ομάδες στον όμι
Ποζιάδης Δ.

Απο τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Ημσθίας ανακοινώ
νεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση για
την καινούργια σχολή διαιτητών, θα
πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία
του Συνδέσμου (Σολωμού 2 - Βέ
ροια) στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα
Σάββατο και ωρα 7 μ.μ. για νο γίνει
έναρξη των μαθημάτων
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι όσοι
επιθυμούν νο γίνουν διαιτητές, νσ
υποβάλλουν αιτήσεις το αργότερο
μέχρι τις 12 η ώρα του Σαββάτου
2 0/11/82

Μ ΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Η κριτικοπεριγραφή του αγώνα
Μελικής - Κορυφής, ήταν του αντα
ποκριτού μας στην Κορυφή κ Αγγελόπουλύυ και εκ παραδρομής ανα
φέρθηκε στο φύλλο της Τετάρτης
το όνομα του Μελικιώτη ανταποκρι
τή μας κ Ντόβα.

Η εφημερίδα μας κάνα γνωστό
στην αστυνομική αρχή, στην ΕΠΣΚΜ
στον Σύνδεσμο διαιτητών, καθώς και
στο σωματείο της Ενώσεώς μας, ότι
από εφέτος δεν ισχύουν τα λευκά
δελτία ανταποκριτών.
Ως εκ τούτου οι κάτοχοι των δελ
τίων του χρώματος αυτου ανταποκρι
τές μας, πσρακσλούνται όπως επικοι
νωνήσουν αυτοπροσώπως με τον
αθλητικό μας συντάκτη Βύλλη Γολα
νομάτη που βρίσκεται καθημερινώς
στα γραφεία της εφημςριόας μας προ
κειμένου να γίνει η αντικατάσταση
των λευκών δελτίων, με τα νέα που
είναι χρώματος ρόζ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Την Δευτέρα το απόγευμα στο
Εθνικά Γυμνοστήριο της Βέροιας θα
συναντηθούν σε φιλικό ποδοσφαι
ρικό αγώνα οι αντιπροσωπευτικές
ομάδες που δημιούργησαν οι Σύν
δεσμοι Διαιτητών Ποδοσφαίρου της
Βορειοδυτικής Μακεδονίας (Κοζά
νης) και της Κεντρικής Μακεδονίας
(Ημαθίας).
Το παιγνίδι θ' αρχίσει στις 2.30
μ.μ, και θα το παρακολουθήσουν
αρκετοί φίλαθλοι.

Για το πρωτάθλημα ανδρών της
Β κοτηγορίας η ομάδα μπάσκετ της
Γ Ε Βέροιας πέτυχε νέα νίκη εκτός
έδρας επί της δυνατής Σκόδρας δεί
χνοντας ότι είναι το πρώτο φαβορί
για την άνοδο στην Α κατηγορία
Η καταπληκτική ομάδα της Γ.Ε.
Βέροιας απέδωσε θαυμάσια μπά
σκετ υποχρεώνοντας και τους αντι
πάλους να παραδεχθούν την ανωτε
ρότητά της.
Ολοι οι παίκτες απέδωσαν πολύ
καλό μπάσκετ. με κορυφοίλους τον
μόλις 15χρονο Μπενάκη. και τον
ψηλό Βάοογλου. τον μικρό σε χρό
νια αλλά αποφασιστικό και μεγάλο
Τενεκετζίδη και τους παλαιούς και
πολύπειρους Παπαγάλο και Κοκκα
λιάρη.
Χωρίς να υστερήσουν και οι
υπόλοιποι. Κέρδισαν όλο τα ρημπάουντ επιθετικό και αμυντικό, πε

VIDEO HUB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗ Λ ΕΟ Π ΤΙΚΕΣ Λ ΗΨ ΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Εκπαι& ευβείς σ τη ν Ελληνική Τ ή λε άροση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 37 - ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟ ΙΑ

3 -0
Εν οιμει του πρωταθλήματος
Βόλλευ Β Εθνικής που θα αρχίσει
σ ενυ μήνο έγινε στην πόλη μας
φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων
Ζαφειράκη και Μαραθώνα Θεσ νί
κης. Στον πγυινα σαφώς ανώτερη η
ομάδα της Νάουσας απ την αντίπα
λό της επεκρατησε άνετα με 3 0
σετ- Το παιχνίδι στο πρώτο σετ
ήταν ποιοτικά μέτριο, ενω ατα άλλα
δυο παίχτηκε καλό Βόλλειι οπό ιην
πλευρά των Ναουοαίων. ΔιακριΒέντες από τον Ζαφειράκη ήταν ο
Πλιά7σικας X. Κορανάτοιος Χστζη
στυλής (πορ όλο που αγωνίστηκε
λίγο) και γενικά δεν υστέρησαν υι
ι/πόλοιποι παίκτες.
Σύνθεση του νικητή (Κώουτς
Τσιότσης) Πλιάτσικος - Δαίος
Μιχσηλίδηι. Κορανάτοιος Αχλιώπας
Χατζηστυλης
Κουλτζης Βοδόλος Παπαγεωρνίαυ.
ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ

8 4 4 8 145-22)
Απογοήτευσε η ομάδα του
Ζοφειράκη στον αγώνα πρωταθλή
ματος με τον επίδοξο πρωταθλητή
Αρχέλαο. Αστοχοι οι παίκτες μας
δεν κατάφεραν να πιάσουν ανάλογο
υε τις δυνατότητες τους παιχνίδι και
υπέκυψαν φυσιολογικά. Σε αμτά βέ
βαια βοήθησε και η εκνευριστική
Διαιτησία των κ κ Σσνίκη - Περτσιάλα.
Ξεχώρισαν από τον Ζοφειράκη
Μιμιλίδης, Καρανάτσιος Τσιόγκας.
Η σύνθεοη του Ζαφειράκη
Κώουτς. Αλ. Κατσιάνης. Τούφας
Τσιόγκας, Παπακώστας. Καρανότσιος, Μιμιλίδης Σπαθάκης Τσαλπούρης. Χπτζηιωάννου Παπαστόικας
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜ ΟΥ
Οι παιδικοί αγώνες ανωμάλου
δρόμου συνεχίζονται με μεγάλη επι
τυχία. ενώ αυξάνεται συνεχώς το
ενδιαφέρον των αθλητών του στί
βου για τους τελικούς που πλησιά
ζουν.

Στους βγω νες του Σαββάτου
μεταξύ της Α περιφέρεως και της Ε
περιφέρειας, τις τρεις πρώ τες θ έ 
σεις αε κάθε κατηγορία κατέλαβαν
ο> εξής:
900 Μ
κατηγορία Παίδων (8 9 ετών)
1ος Τασιωνας Γ. 3 '1 8 ’
2ος Πολύζος Κ 3 '3 6 ’
3ος Κοοαπίδης 3 '3 7 '
1100 Μ.
κατηγορία Παίδων (10-12 ετών)
1ος Ακριτίδης X- 3 5 3 ‘
2ος Καροιαορογλου Γ 4Ό3"
3ος Δασκαλακης Σ 4Ό4"
9 0 0 Μ.
κατηγορία Κορασίδων (8-9 ετ.)
1η Αμαναπδου Ε. 3 '4 Τ
2 η Θεοδωρίδου Μ 3 5 0 ’
3η Κρονιώτη Ν 4 0 6 ’
1100 Μ
κατηγορία Κορασίδων (10-12 γτ )
1 η Χαυλιαρά Δ 4 15’
2 η Κρανιώτη 4'2 4 '
3η Καραγκούνη X- 4 ’25'
Προκρίνεται η Πέμπτη περιφέ
ρεια. για τον τελικό, Το Σάββατο
20-1 1-82 θα διεξαχθεί η επόμενη
ημιτελική φάση του παιδικού ανώ 
μαλου δρόμου μεταξύ της ΣΤ κοι 2’
περιφέρειας. Η περιφέρεια που θα
προκριθεί, θα αγωνιστεί στο τελικό
με την Ε'.
ΣΚΑΚΙ
Στα πλαίσια του φιλικού διασυλλογικού πρωταθλήματος Σκάκι Κεντροδυτικής Μακεδονίας που οργα
νώνει ο Ζαφειράκης η ομάδα μος
ηττήθηκε το προηγούμενο Σάββατο
από τον Βορρά Αμπελοκήπων με
σκορ 4-1. Τη μονοδική νίκη για το
ούλλογό μας πέτυχε ο Χαρούλης
Αντώνιος
Την επομένη μέρα στα πλαίσιο του
ίδιου πρωταθλήματος η ομάδα μας
ηττήθηκε από τον Γαλαξία με 5-0.
Την Ιδια όμως μέρα ο Ζαφειράκης αγωνίστηκε και σ’ ένα σκακιστικό τουρνουά της ΧΑΝ Καλαμαριάς
και σημείωσε μια μεγάλη επιτυχία.
Σε σύνολο 10 ομάδων πήρε τη δεύ 
τερη θέση με τρεις νίκες σε τέσσε
ρις οκοκιέρες.
Τις πολύτιμες νίκες πέτυχαν μετά
από ικανοποιητική εμφάνιση οι
Ευαγγελίδης Παπαγεωργίου X και
Σπράτσης Φ. Ενώ τη μοναδική ήττα
που μας στέρησε την πρώτη θέση
υπέστη ο Μαντζόλης.
Η εκδήλυτση πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια της Διεθνούς εβδομά
δας προσευχής και φιλίας με μεγάλη
επιτυχίο και συμμετοχή πολλών
αμάδων.

τυχαν δύοκολα καλάθια και έκαναν
ωραίους συνδυασμούς που ενθου
σίασαν τους θεατές του αγώνο (που
κατά κύριο λόγο ήταν Σκυ&ρα'ιοι)
καθώς και τους λίγους Βεροιώτες
που ενθουσιάστηκαν με την ομαδα
της Γ Ε. Βέροιας
Τους πόντους πέτυχαν Κοκκαλιάρης 24 Μπενάκης 8. Βοσογλΰυ
12, Παπαγάλος 15 Τενεκετζίδης 8
Γ.Ε.Β.: ΠαπαγάλοςΚαραφόλας
Κοκκαλιάρης Τενεκετζίδης. Σπινθη
ροπουλος Βάσογλοιι Μπενάκης,
Τρσκοπουλος Μουοατιόης Κουκί
όος

Εξ άλλου οποφοσίστηκε η έναρξη
του διασχολικσύ πρωταθλήματος
σκάκι δημοτικών σχολείων, το πρώ
το δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου
Οι μικροί σκακιστές συνεχίζουν πς
προπονήσεις τους στη λέσχη του
συλλόγου κάθε Δευτέρα. Παμοακευή κοι Σάββατο.
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Το προηγούμενο Σάββατο πραγ
ματοποιήθηκε σχολικός ποδοσφαι
ρικός αγώνος αναμεαα στις ομάδες
ταμ Γενικού και Τεχνικού Λυκείου
Νικήτρια η ομάδα του Γενικού
Λυκείου με οκορ 4 1 Τα τέρματα
πέτυχαν οι τιορφυρόπουλος 3 και
Πειας 1 Για το Τεχνικό Τυυράρης 1
Τον αγώνα διαιτήτευα« ο κ
Πεϊος Πέτρος
«
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Pf εκλεκτή
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ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ
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ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηνήιρια Γαλλικών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει
μαθήματα. Πληροφορίες στο τηλ. 41651

ΕΓΧΡΩΜΕΣ Τ.ν
Στερεοφωνικά συγκροτήματα
Ηχογραφήσ€ΐς-ΔΓσκοι-Κασέτες

Μικροσυσκευές
Γ ι ι ι ι ι ι Ι ο ι ι ο Γη ι

fill

ÏÏJKÏÎ κ Αι ’ΜΙΚΟΑΛ
η , » ν ΙίίΜ ψ ϋ

τοιι κηιπιίοιι

lEKflEDElÛO 22 812
ΕΡΥ00ΤΙ|(Γ 27 531
>KDTOOIIi|l. 28.528
2QxiA Ναούοης-Βέροιας
η

Φΐϊιηλα
j oiouiujs

ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΚΑΠ

Χ ι ι ο ι ί » ΐ|

ST U D IO

ΤΕΧΝΗ
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Κάθε Eiôouc φωτογραφία
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\>ητροπόλεως 7 Τηλ. 62.031
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ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΫ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

μ π υ ρ α ρ ια

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Αχό την εφημερίδα μας ζητούνται ανταποκριτές για αθλητικά
τα, στα εξής χωριά: Τρίκαλα, Μ ακροχώ ρι (Λοξά), Μ ελική,
Τριάδα, Νησί, Ραχιά, Ά νω και Κ άτω Ζερβσχώρι, Σ κυλίτσι,
^ΪΚαθιά, Τρικόταμο, Λουτρό, Π αλατίταια, Κουλούρα, Καψοχώ*“· Σταυρό, Καμκοχωρι, Αραχο, Νηαέλι, Αγγελοχω ρι, Χαρίεοοα,
^°*όττκιτα, Αρχάγγελο, Λ ευκαδια. Βαρβάρες, Λαζοχωρι, Νεό
*ββτρο. Ε χισης στην Αλεξάνδρεια (Μ , Αλέξανδρο) και στον
^«Χάγο.
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν για πληροφορίες με τον
^ λ λ η Γαλανομάτη στα τηλέφω να 23.137 και 29.762.

ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

κ. Αναστάσιος Τσιαρτας γεν. αρχη
γός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, θα
συναντηθεί με την διοίκηση του
ΣΕΔΑΕΠ για θέματα της διαιτησίας
που αφορούν το ερασιτεχνικό πρω 
τάθλημα. Την ίδια μέρα θα γίνει
συνάντηση και με τον Γ.Γ. Αθλητι
σμού κ Κίμωνα Κουλούρη από την
ίδια επιτροπή, για το ίδιο θέμο.
•
0 Μ Αλέξανδρος Αλεξάν
δρειάς γιο το πρωτάθλημα της Β
κατηγορίας ΕΠΣΚΜ. το Σάββατο το
απόγευμα αγωνίζεται στο Κομτιοχώρι με την τοπική ομάδα. Ο Μ
Αλέξανδρος είνοι το φαβορί του
αγώνα, αφού πρωτοπορεί στον όμι
λό του.
•
Μερικά ακόμη έργα πρόκει
ται να γίνουν στο εθνικό στάδιο της
πάλης μας. τα οποία θα βοηθήσουν
τόσο τους αθλητές, όσο και τους
φιλάθλους. Τα έργα αυτά κρίθηκαν
απαραίτητα από την επιτροπή στα
δίου και γι αυτό αποφοσίστηκε η
κατασκευή τους.
•
Την προσεχή Τετάρτη στο
εθνικό στάδιο της πάλης μας η Αλε
ξάνδρεια για το κύπελλο ΕΠΣΚΜ
ενπμετωπίζει τον Αρη Κεφαλοχω
ρίου. Το μάτς αυτό θα αρχίσει στις 2
μ.μ. με διαιτητές του συνδέσμου
Βέροιας.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Γ. Π Α Π Α Π Ε Σ ΙΟ Σ

ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜ Η Μ Α
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ηλβκτρικά €ίδη

Δ Η Μ . ΜΟΡΑΣ
ΚΑΜ ΠΙΤΗ 9 ΤΗΛ. 2 7 .7 6 6
ΚΑΜ ΠΙΤΗ 15-ΤΗΛ 2 3 .56 9

ΝΑΟΥΣΑ

Περικοπή των επιδομάτων
και του χρόνου ανεργίας
ετοιμάζει ο Μιτεράν

Νέα από
τη Νάουσα
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΙΚΑ
Ακινητοποιήθη>Όν χθ ες τη αστι
κά λεωφορεία της Νάουσας σε έν 
δειξη διαμαρτυρίας γισπ αμνείται η
κυβέρνηση νο δώσει λύση oro
αδιέξοδο που έχουν ίρθε· οικονομι
κά τα ΚΤΕΛ
Ο Πρόεδρός του ΚΤΕΛ Νόοι/οας
«. Ζαχορίας Καλάσζίδης δήλωσε
Η οικονομική «στάσταοη του
ΚΤΕΛ είναι τραγική Το παθητικό
του 1982 οναμένετο> νο φθάσει τα
1 0 0 0 0 .0 0 0 δρχ ενώ α&υντπί' re
ΚΤΕΛ να καταβάλλει γ«α το προσ
ωπικό τις εργοδοτικές εισφορές στο
διάφορα ταμείο
Η κυβέρνηση ηρεμεί να Λάβε·,
άμεσα μέτρα γ«ι την λύση του οικο
νομικού προβλήματος διότι αναγκα
στικό τα ιιεριοσατιοο ΚΤΕΛ οδη
γούνται στην οριστική α ταστ Ολη
τω ν εργασιών τους δονώ οικονομι
κού αδιεξόδου
Οπως δήλωσε ο < ΚοΛαιτζΑδης η
Διοίκηση του ΚΤΕΛ λυπάται για την
ταλαιπωρία του κοινού λόγω της
απεργίας. ΑΑλό επιθυμεί να ενημε
ρώσει το επιβατικό κοινό ότι έκανε
άτι ήταν δυνατό πρακειμένου νσ
αποφευχθεί η κατάσταση αυτή
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Γιορτάστηκε «m στη Νάουσα π
9η επέτειος της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου. Ι π ς εκδολώσΑς δεν
συμμετείχε ποΛύς κοσμάς γιστ» π
διοργάνωση έγινε τελευταία στιγμή

Πάντως παρά τις αντιξοότητες το
πρόγραμμα των εκδηλώσεων εξελί
χθηκε ομαλά και πήραν μέρος διό
Φοραι μαζικοί φορείς, αλλά κύρια οι
κομματικές νεολαίες ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ
εσ. και ΚΚΕ.
Σ π ςθ το απόγευμα έγινε συγκέν
τρώση στα Εργατικό Κέντρο Ναούαης όπου διαβάστηκαν χαιρετισμοί
πολιτικών κομμάτων και μαζικών
Φορέων.
Ακαλούθηαε πορεία που έφθασε
μέχρι τπν πλατεία Κορατόσιου,
όπου διαβάστηκε ψήφισμα και οκολούθησε κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο των πεσόντων

ΠΑΡΙΣΙ
δοτή σε ως των ανέργων είναι
Οι Γάλλοι εργοδότες που ανεξάρτητο από τον κρατικό
υποφέρουν αφενός μεν από τις προϋπολογισμό και διευθύνεται
επιπτώσεις της διεθνούς οικο από τις ενώσεις εργατών και
νομικής υφέσεως και αφ' ετέ εργοδοτών. Η κυβέρνηση καλύ
ρου οπό τις αυξανόμενες επιβα πτει το 31% των δαπανών και τα
ρύνσεις για την κοινωνική πρό υπόλοιπα καλύπτονται από εισ
νοια, «πέταξαν το γάντι» προς τα φορές των εργοδοτών και των
εργατικά συνδικάτα για μιά ανα εργαζομένων.
μέτρηση πάνω στο σοβορό πρό
βλημα των επιδομάτων ανερ
Οι εργοδότες έχουν εξαγίας. Ύστερα από μήνες από νριωθεί από την απόφαση της
άκαρπες διαπραγματεύσεις με κυβέρνησης του προέδρου Μιττις πέντε βασικές εργατικές τερσν να αυξήσει τις εισφορές
ενώσεις με θέμα την εξοικονό μονομερως κατά 1.2% των
μηση χρημάτων και την διατή αμοιβών των εργαζομένων και
ρηση του προγράμματος επιδο- αφ' ετέρου από την άρνηση των
τήσεως ανέργων π ένωση Γάλ εργαζομένων νσ δεχθούν περι
λων εργοδοτών ανακοίνωσε όπ κοπές των επιδομάτων.
αποσύρεται από το πρόγραμμα
Για το 1983 υπολογίζεται ότι
αυτό.
οι δαπάνες του οργανισμού για
Η τυχόν εγκατάλειψη του επιδόματα ανεργίας Θα φθάπρογράμματος
επιδοτήσεως σουν τσ 95 δισεκατομμύρια
ανέργων οπό τους Γάλλους φράγκα (960 δισεκατομμύρια
εργοδότες θα αναγκάσει την δραχμές περίπου) ενώ τα έσοδα
σοσιαλιστική κυβέρνηση του του οργανισμού θα φθάσουν
προέδρου Μιττεράν νο πάρει μόνο στα 81 δισεκ. φρ. (ή 815
μερικές αντιδημοτικές αποφά
σεις στις οποίες περιλαμβάνεται
η περικοπή των επιδομάτων και
του χρόνου ανεργίας που τώρα
εισπράττουν περίπου 1.6 εκα
τομμύρια Γάλλοι άνεργοι.
Το Πρόγραμμα αυτό της επιΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΑΪΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αύριο Σάββατο 2 0 Νοεμβρίου
και ώρα 7 το βράδυ θα αναπτυχθεί
ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο Λαϊ
κό Πονεπιοτήμιο της Νάουσας.
Προσκεκλημένος είναι ο κ Γιώρ
γος Ρωμαίος γενικός διευθυντής
της Ε.Ρ Τ Το θέμα που Οα αναπτύ
ξει έιναι:
Γο μαζικό μεοα ενημέρωσης στην
Ελλάδα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
0 κινηματογράφος του Πολιτιστι
κού Κέντρου Ναουσης θα προβάλει
για την Κυριακή και τη Δευτέρα 21
και 22 Νοεμβρίου, σε δυο προβο
λές την τοινίο «Δυο ή τρία πράγμοια τισυ ξέρω γι' αυτήν» έγχρωμη.
Σενάριο
Σκηνοθεσία του Ζαν
Λυκ Γκοντόρ
Πρωταγωνιστούν Μαρίνα Βλανί Υ Αννυ Ντυπερέ Ροζέ Μοντσόρ.

του ΟΠΕΚ για την τιμή

Αξίζουν συγχαρητήρια για την διοργάνωση

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν τα Σ τιγμ ιό τυ π ο από τη ν ε π ιμ ν η μ ό σ υ ν η δ έ η σ η και κ α τ ά θ ε σ η σ τ ε φ α ν ιο ύ
προηγούμενο Σαββατοκύριακο οι
σ τ η ν ΠΑ. Ω ρ ο λο γίο υ . ΦΩΤΟ Δ Η Μ Ο Υ ΑΣΙΚ ΙΔΗ
εκδηλωθείς για το 60 χρόνιο της
Μικρασιατικής καταστροφής τιου
στους αγώνες του Έ θνους από την Πατρίδες
εντυπωσιάζοντας
το
διοργόνωσε 0 Μικρασιατικός Σύλ
Επανάσταση του 1821 έω ς την πολυπληθές ακροατήριο που τον
λογος Ημσθίος
καταστροφή τη ς Περιέγραψε ζων χειροκρότησε θερμά.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σάβ
τανό τα οραμστικά γεγονότα της
βατο το απόγευμα στην Στένπ γραμ
Την ομιλία του κ. Σαρόγλου πλαι
καταστροφής, τις σ φ α γές τις λεϊλαμάτων και Τεχνών του Δήμου
σίες. τις ομότητες των Τούρκων και σίωσαν απαγγελίες μικρασιατικών
ποοουσία των αρχών κσι πλήθος
τρν σμμπεριφορό τω ν μεγάλων ποιημάτων και ακολούθησαν χοροί
κόσμου. Στην αρχή ο Πρόεδρος του
δυνάμεων. Ανέλυσε δε τους λόγους μικρασιατικοί από τη Συνκρότημα
Συλλόγου κ. Τοσμπουλατίδπς ευχα
της καταστροφής και τόνισε τη των φαρασιωτών Πλατέως
ρίστησε για την συμμέτοχη τους
μεγάλη αναγκαιόπιτα της Εθνικής
όλους όσους παρευρέθπκον στην
Το πρωί της Κυριακής στην
ομοψυχίας τω ν Ε·λλήνων για να μη
εκδήλωση για το 6 0 χρόνιο της
θρυνήσουμε και άλλες χαμένες Μητρόπολη Βέροιας έγινε μνημό
Μικρασιατικής καταστροφής και
αναφέρθηκε για λίγο στην ιστορική
αυτή επέτειο. Στην συνέχεια παρου
σίασε τον κύριο ομιλητή Δικηγόρο
και τ. Πρόεδρο της Ενώσεως Σμυρναίων και Μικροσιστών Βορείου
Ελλάδος κ, Γεώργιο Σαρόγλου ο
οποίος ρε γλοφμρότητα ανέπτυξε το
θέμα Μικρασιατική καταστροφή 60 χρόνια Ο κ. Σαρόγλου ανοφέρτ
θηκκ στην Ελληνικότητα της Μικρός
Ασώς και εξήρ< την προσφορά του
Ελληνικού Στοιχείου της Μ. Ασίας

Κ ια υ τα χ ια ιώ ν

«ο Α ίσ ω π ο ςν

το υ ς χ ο ρ ο ύ ς π ο υ α π έ δ ω σ ε .
Γναν jsoMitm. σύμφωνα μκ το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τρστοτοιήθηκΕ μ* τον Ν·
1250/1982 ότι;
Ο

Μ ΥΣΤΑΚΙ6Μ Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τοιι Νικολάου »οι της Στέλλας το γ έ 
νος Δανιδλανλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέραιο επαγγέλματος
ιδ. υπάλληλος και η ΦΥΤΙΚΑ Α Θ Η
ΝΑ του Ηλιο κπι της Σομλτόνας ίο
γένος Μπιτιβάνου που γεννήθηκε
κα< κατοικεί στη Βέρμιο πταγγέλμο
τος οικοκυρά πρόκειται να παντρκυτούν και ο γόμος θα νινει στ αν lepó
Ναό Avidu Αντωνίου

Στείλτε
γ ιο υ νισ ευ χ ές
με κ ά ρτες
τής “

Unicef

Ο Μ ΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝ
/ΝΟΣ του Γεωργίου *αι της Ελένης

το γένος Γιόωττπυ που γεννήθηκε
στην Κουλούρα και κατοικεί οτη Β·
ροιο επαννέλματος ιδ. υπάλληλος
και Π ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΛΥΜ ΠΙΑ

του Θωμά και της Βασιλικής το γί
νος Κανόκη που γεννήθηκε στην
Μέση Βέροιας κοι κατοικεί στη Βέ
ροια επανγέλματος Χημικός προκιι
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Νοό Αγίων Ανοργΰοων Βέροιας.
Ο

ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ

Μ ΙΧΑ ΛΗ Σ

ron Ιωακείμ και της Βαλεντίνος το
γ/νας Δανιηλιδαυ που /»«νηθηκκ
και »στο»«! στη Μεθώνη Κατερίνης
επογνέλμστος Χημικός και η
ΜΑΚΡΥΚΟϊΤΑ ΑΦΡΟΥΛΑ
ιου
Γεωργίριι και της Μαμγιαρίτσης το
γένος Καμτνόιο που γεννήθηκε στη
Φυτεία Βερειίας κοι κατοικεί ατη Βι
ρι»σ ειιαγγέλμοιος οικιακά, πρόκειιαι να ιιετντρευτουν wr θρησκευτικά
γόμο και ο γόμος θα νινει στον Ιιρό
Μtu- Αγίου Αντωνιυμ Βέροιας.

η ε υ τ υ χ ία
είν α ι δ ικ α ίω μ α
κ ά θ ε π α ιδ ιο ύ

Θ (θ ' νίκης σ ε é v a οπό

Φ Ω ΤΟ Δ Η Μ Ο Υ ΑΣΙΚ ΙΔΗ
συνο για το θύματα της Μικρασιατι
κής καταστροφής από τον Πρωτοαύννελο της Μητροπόλεως κ.
Αμβρόσιο και στην συνέχεια (ώρα
1 I) στην πλατεία Ωρολογίου έγινε
επιμνημόσυνος δέησης κατάθεση
Στεφάνου από τον Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Τσαμπουλατίδη και
εψάλλη 0 Εθνικός Ύμνος οπό τους
παρισταμένους τους οποίους πλαι
σίωναν αγόρια και κοπέλες με
μικρασιατικές φ ορεσιές Στις 11.30
στον κινηματογράφο Καπρίνη ο
Σύλλογος Κιουταχιστων «Ο Αίσω
πος» παρουσιοαε ένα εξαιρετικό
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από
τραγούδια και χορούς της Μ. Ασίας
Τις εκδηλώσεις του Διίμιέρομ τί
μησαν με την παρουσία τους α
Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως
ανοπληρώντας τον Μητροπολίτη. 0
Υφυπουργός Γεωργίας κ. Μ. Γικόνογλου ο Νομάρχης Ημαθίας, ο
Βουλευτής κ. Χατζηδημητρίου ο
Οντιδήμαρχος κ. Μαυριόης ο νεοεκλεγής Δήμαρχος κ Βλοζάκης
εκπρίιαωποι του ΒΣΣ κοι πλήθος
κάσμου.

0 Οργανισμός Πετρέλαιο-Εξα
γωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) θα αντιμε
τωπίσει μιον »ατό μέτωπον αντιπαρσταξπ τωμ μελών του επί του προ
βλήματος των τιμών του αργού
πετρελαίου στη διεθνή αγορά, σύμ
φωνα με πληροφορίες του περιοδι
κού «Μίντλ Έ στ Εκονόμικ Σαρβέυ».
Α νπθέτως οι προοπτικές να βρε
θεί μια συμβιβαστική λύση μειώ
νονται καθώς πλησιάζει π Σύνοδος
των υπουργών πετρελαίου του
Οργανισμού που πρόκειται νο πραγ
ματοποιηθεί τον προσεχή μήνα.
Τον περασμένο μήνα Οι χώρες
του Κόλπου εξεδωσαν ανακοίνωση
στην οποία απειλούσαν έμμεσα τα
άλλα μέλη του ΟΠΕΚ με πόλεμο
τιμών εαν όλα τα κράτη μέλη του
ΟΠΕΚ δεν σεβαστούν τους κανονι
σμούς για τις τιμές και το ύψος της
παραγωγής
Εν τω μεταξύ όμως η Περσία
ανακοίνωσε ότι η απειλή αυτή δεν
είναι παρά μια μια «μπλόφα», η
Λιβύη δήλωσε ότι δεν θα μειώσει
την παραγωγή της στα επίπεδα πομ

ορίζει ο ΟΠΕΚ και η Βενεζουέλα
αύξησε τπν παραγωγή της.
Η σύνοδος τω ν υπουργών
Πετρελαίου του ΟΠΕΚ επρόκειτο
να γίνει στο Λόγος της Νιγηρίας
αλλά
πηγές του
Οργανισμού
πιστεύουν ότι θα γίνει τελικό στην
Γενεύη ή την Βιέννη.
• Η παραγωγή αργού πετρε
λαίου από τις χώρες που δεν είνοι
μέλη του Οργανισμού Πετρέλαιο-Εξαγωγών Κρότων (ΟΠΕΚ) και που
δεν ανήκουν και στο κομμουνιστικό
υπλοκ έφθασε τα 20 εκατομμύριο
βαρέλια την ημέρα κατά το περα
σμένο Σεπτέμβριο, λόγω κυρίως της
αυξήσεως της παραγωγής του Μεξι
καύ και της Βορείου Θαλάσσης.
Η Ρόδος η Κύπρος και π Μάλτο
θα είναι οι τρεις προορισμοί διακο
πών που επελέγησαν γιο την εφ αρ
μογή ενός σχεδίου σνοπτύξεως του
εκτός αιχμής τουρισμού.
Το σχέδιο θα συζητηθεί στη
Μάλτα στις 24 του μηνός μεταξύ
εκπροσώπων της Διεθνούς Ενώ
σεως Ξενοδοχείων κοι της Ευρω
παϊκής Επιτροπής Ταξιδίων

Π€ρισσότερα δάνεια
βιοτεχνικά από την ETE
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
Μέσα σ το υ ς αμέσως προσεχείς
μήνες θα εξαντληθεί το αδιάθετο
υπόλοιπο του «ειδικού κεφαλείου
βιοτεχνίας» που υπάρχει στην Εθνι
κή Τράπεζα και ανερχόταν στο τέ
λος Οκτωβρίου σε 4,7 δισεκατομ
μύρια δρχ και όχι σε 24 δισεκ.
όπως γράφτηκε προχθές σε εφημε
ρίδα.
Αυτό δήλωσε χθές ο διοικητής
της Εθνικής Τράπεζας κ. Στέλιος
Πονογόπουλος, απαντώντας σε
σχετική ερώτηση δημοσιογράφων.

Άνοδος του
χρυσού - πτώση
της στ€ρΑίνας

με αφορμή το δημοσίευμα στο
οποίο αναφέρεται όπ « π Εθνική
Τράπεζα, παρά τη μεγάλη αύξηση
των χορηγήσεων της προς τις βιοτε
χνίες διαθέτει ποσά του ειδικού
κεφαλαίου βιοτεχνίας που ανέρχον
ται σε 24 δισ ».
Η εξάντληση του υπόλοιπου
αυτού, τόνισε οκ. Πονογόπουλος
θεωρείται βέβαια, όχι μόνο λόγω
του πολύ υψηλού ρυθμού αύξησης
των δανείων που χορηγεί η Εθνική
Τράπεζα οτη βιοτεχνία (ανέρχεται
σε 90% μέσα στο 19821, αλλά και
λόγω του μεγάλου αριθμού των
ανειλημμένων υποχρεώσεων της
Εθνικής για ικανοποίηση των αιτή
σεων βιοτεχνών που εξετάζονται
ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Στο χαμηλότερο σημείο της
τελευταίας εξαετίας έπεσε προχθές
η στερλίνα στις διεθνείς αγορές το
αμερικανικό δολάριο υποχώρησε,
ενώ 0 χρυσός εσημείωσε άνοδο.
Αυτό που συμβοίνει δήλωσε
εκπρόσωπος μεγάλης τραπέζης εί
ναι κυρίως μια αναπροσαρμογή της
στερλίνας σε μια πιο ρεαλιστική
γραμμή με τσ αλλα ευρωπαϊκό νομί
σματα.
Η στερλίνα προχθές έκλεισε στο
Λονδίνο στα 1.60 δολάριο, ενώ είχε
πέσει στα 1,5970.

0 Σύνδεσμος φίλων Στρατού
Βέροιας ευχαριστεί τους κάτωθι,
που προσέφεραν χρηματικά ποσά
δια τους σκοπούς του Συνδέσμου:
1) ΟΙκογένειο Θεολόγη Μουρτζιου δρχ. 2 0 0 0 εις μνήμην Αθηνάς
Μούρτζιου
2) Φούλο Αργυριόδου δρχ
1000 εις μνήμην του αδελφού της
Αργυρίου
3) Δόξα Χριστοδούλου δρχ
1000 εις μνήμην του συζύγου της
Αναστασίου.
4Ι Ό λγα Σανοπούλου δρχ 500
εις μνήμην του συζύγου της.

Βιβλία
Πρωϊνό
Ποτό
Ραντ€βού
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Π α γ κ ρ ά τια

ρ ο ν τα ι κα ι τα ε ξή ς
«...Ε ίμ α ι έ ν α ς Ε Μ ή ν α ς που δ εν
χ ρ ω σ τ ά σ ε κ α ν έν α τίπ ο τε κα ι δεν
ζ η τ ά τίπ ο τε από κα νένα .
Ένας
Ε λλη να ς που ο γ ω ν ίσ θ η κ ε π λάι σ ο υ
για νο έ λ θ ε ι η «αλλαγή», μ ε τη ν π ί
σ τ η π ό ν το πως σ α ν ο A νδ ρ έα ς που
τό σ ο το φ ώ ν α ζ ε ς Ιμ η π ρ ο νο μ ιο ύ χ ο ι
Ε λ λ η ν ε ς μ α ζ ί θ α π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ μ εI
θ α ή σ ο υ ν ο μ ο ν α δ ικ ό ς που θ α μ π ο 
ρ ο ύ σ ε νο π ρ α γ μ α το π ο ιή σ ει το μ ε γά
λο α υ τό ε θ ν ικ ό ό ν ε ιρ ο Δ υ σ τυ χ ώ ς a
χ ρ ό ν ο ς που π έρ α σ ε α π έδ ειξε πως η
λ π ίδ α κ α ι η δ ικ ή μ ο υ κα ι ό λ ω ν τω ν
φ τω χ ώ ν έ γ ιν ε μ ιά χίμαιρ α. Κ α ι δ ε ν
ε ίν α ι μ ό ν ο α υ τό Σ ο β α ρ ό τ α τ α γ εγ ο 
ν ό τα απο τις π α λινδ ρ ο μ ικές τα λα ντ ε υ σ ε ις κσ ι τα π ο ικίλα κ α μ ώ μ α τά
σου. έ χ ο υ ν θ έ σ ε ι π ο λλές φ ο ρ έ ς σ ε
κ ίν δ υ ν ο κ ι α υ τή ο κ ό μ ο τη ν υ π ό σ τα 
σ η της γ λ υ κ ε ία ς μ α ς π α τρ ίδα ς ε κ μ ε 
τα λ λ ε υ ό μ ε ν ο ς δ ε τούτο, ο ρ ισ μ έ ν ε ς
κλίκες, έ χ ο υ ν ο ρ μ ή σ ε ι επ ά νω της
κ ο ι τη ν κα τα σ π α ρ ό σ ο υ ν αγρίω ς.
«... Μ ό λ ις ο ν έ λ ά β ε ς τη ν εξο υ 
σία. α ν τ ί να κ ά ν ε ις α υ τά που υποσ χ έθ ή κ ες , π ρ ώ τη σ ο υ δ ο υ λ ε ιά ή τα ν
να β ο λ έ ψ ε ις ό λ ο υ ς τ ο υ ς ε ξ α ίμ α το ς
κ α ι α γ χ ισ τε ία ς σ υ γ γ ε ν ε ίς σου, ό λο υς
το υ ς φ ίλ ο υ ς ο ικ ο ν ο μ ο λ ό γ ο υ ς κ ι
ό λ ο υ ς το υ ς φ ίλ ο υ ς δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο υ ς
κ α ι νε κ α τ α κ λ ε ίό ι ξεχνώ ντα ς πσντε-

λ ώ ς τα κ α υ τά ελληνικά
έ σ τρ ε ψ ε ς την προσοχή που

,
Ρ™

Σ α λ β α ν τό ρ
σ τ ο ν Αραφότ.
Κ α ν τό φ ι (σ α ν να σ ε ψηφίσαμε γ 1
να π ρ ο σ τα τέ ψ ε ις αυτούς), «οι
ξες σ το κα λά θ ι, τ ω ν αχρήστν>ν τψ
υγεία, τη σ τέγ η , τη ν παιδεία 1
ψωμί,

που

χ ιλ ιό κ ις

υποσχσ*ΙΦ Τ

στον φ τω χ ό ελ λ η ν ικ ό λαό
μ ό ν ο που γ ίν ε τα ι α ντιλη π τό αΠΟ ΐψ
α λλα γή σ ο υ ε ίν α ι το άγρ ιο κυνηΥν?
τω ν εφ ο ρ ια κ ώ ν και χωροφύλολ
που έχ ο υ ν ταράξει τους μεμα<0νΜ
τιά ρ η δ ες που αγω νίζοντα ι
'η
ξερ ό ψ ω μ ί τω ν π α ιδιώ ν ταυ^' , ΐ«
κ... Π ο ύ ε ίν α ι φ ίλ ε ΑνδρέΟπί
α λλα γή που κ α τά κό ρ ο ν
ζες: Π ο ιο ε ίν α ι η β ο ή θ ε ια τον Φ

'

χ ο ύ που π ρ ο σ έφ ερ ες ; Πού
.
κ ά ρ τα υ γ ε ίο ς το υ λα ο ύ ; Π ούεΠΟ αΔ
σ π ίτι που. υπ οσ χέθ ηκες, σ τ0 ν^ ^
γο. που ε ίν α ι η δ ω ρ εά ν πα/δψ;
Π α ρ α δ έχ ο μ α ι Πώς
ε κ λ ο γ έ ς του Ο κτώ β ρ η εαυ
από τ ό τ ε και ε δ ώ κυβερνά,
γ έ ν ε ιο Π α π ο νό ρ έο υ . Και
σ υ ν γυνα ιξί και τέ κ ν ο ις και γ α μ ιψ ^
Κ α ι μ ε τρόπ ο λ ία ν δικτοΤΌβΙΦοΛ
ε λ λ η ν ικ ό ς λ α ό ς τό χ ει χ ο μ ίν0 .
ό σ α β λ έπ ε ι γύρ ω του~ νο
κ α ι μ π ο ρ ε ί β έ β α ιο λίγ ο να 0

.

α λ λ ά σ ίγ ο υ ρ ο δ ε ν λησ μονάί α

_

ο θ υ μ ό ς το υ ε κ ρ ο γ ε Ι δ ε ν
μ ε κ α ν έ ν α σ ε ισ μ ό
^
« Τ ε λ ε ιώ ν ο ν τα ς α υ τό ύον γρ ά μ μ α ή θ ε λ α να ευ χ η θ ώ α™ *Μ
β ά θ η τη ς κα ρ δ ιά ς μου. ή V"
μ α ς Ε λ λ ά δ α να β γ ε ι α π ε /ρ σ /τ Ί ^ '
τη ν λα ίλα π α τη ς α λλα γή ς ΠΟΟ
τ η ν κλυό ω νίζεπ ι.

Ητον ένα Σαββατοκύριακο γεμό
το απο συγκινήσεις «οι θύμηση των
χάμέωγ Πατρίδων Αξί
pfii'ipO σττ Λιοικηπγά
R /μβόύλΐο Ύου ΣόλΑδγκμ -για τη
Μικροσότικο διήμερο που μας
παρουσίασε
το οποίο
τόσες
συγκρινήσεις μας προσεφερε

Γ.Γ.

ΣυστήθηκΕ Επιτροπή
συναλλάγματος Εξαγωγώ'/
Συστηθηκε επιτροπή συναλλάγ
ματος εξαγωγών nou αποτελε'σαι:
Από 12 ανώτερους υπαλλήλους
του υπουργείου εθνικής οικονομίας
εκ των οποίων 8 του τ. εμπορίου. 2
του τ. βιομηχανίας και 2 των υπο
λοίπων υπηρεσιών του υπουργείου
εθνικής οικονομίας
Από 2 ανώτερους υπαλλήλους
του υπουργείου ενεργείας και Φυσι
κών πόρων, εκ των οποίων ένας
μεταλειολόνος κοι ένας ειδικός στο
πετρελαιοειδή.
Από
τέσσερεις ανώτερους
υπαλλήλους του υπουργείου οικο
νομικών εκ των οποίων ένας του
Γενικού Χημείου του κράτους και
ενός της Δ/νσεως Τελωνείων.
Από
τέσσερεις ανώτερους
υπαλλήλους της Τραπέζης της Ελλά
δος
Από δύο ανώτερους υπαλλήλους
του ΕΒΕ Αθηνών, ένα ανώτερο
υπάλληλο του ΕΒΕ Πειραιώς κσι
ενός ενωτέρου υπαλλήλου του Βιο
τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών ή
Πειραιώς
Από ένα ανώτατα ή ανώτερο

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Τρύφωνος 2-Τηλ. 2 9 .6 7 7

υπάλληλο του Οργανισμού
^
κος και ένα ανώτερο υπάλληλο
Εθνικού Οργανισμού Κοπνον·
Η επιτροπή, θα εδρεύει
Τράπεζα της Ελλάδος. Θα λε|Τ ^
γεί σε τέσσερα κλιμάκια
Λ
αποτελούνται από 7 μέλη το
να.
rtñfc
Υπεύθυνο· των ανίκίτέρο» τ*
ρων κλιμακίων θα είναι
j^
υπάλληλοι των Δ^νσεων 1η? *α'
Αε 6®“'
εξαγωγικού εμπορίου, ο
^
θυντής της 1ης δ/νσεως εξαν1^
εμπορίου, θα προεδρεύε1 κ
ολομέλειες της επιτροπής _ ^
— ---- ’ ,.τελον'
Χρέη εισηγητών θα εκ ^
É«*
32 συνολικό υπάλληλοι.
^ 14
κάθε κλιμάκιο, εκ των οπ°
του υπουργείου εθνικής οικον° ^
8 της Τράπεζας της Ελλάδος
ΕΒΕΑ και 4 του ΕΒΕΠ.
,^ (
Εργο της επιτροπής θ° έ'
ουσιαστικός έλεγχος των
συναλλάγματος για την
Jtr ä r t
αγαθών που διενεργείται ώ
κατάργηση του συστήματος
συσιιιμ“ · - '
χου των τιμολογίων, οπό τΚ
σιοδοτημένες γι αυτά TpónísÉ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ ΑΡΧΙΑ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 1.117
Λευκάδια 1 7 /1 1 Π 9 8 2

, 40*1
1982 μέρα Τετάρτη και ωΡ ^ „(ί
π.μ. Πληροφορίες κάθε μ£™
γραφείο του ιδρύματος.
Αλεξάνδρεια 15/11/19®^
Ο Πρόεδρος
Χρ. Οικονομόπουλόί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Λευκαδίων Νοούσης Νομού Ημα
θίας διακηρύττει όπ εκτίθεται σε
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές οε ποσο
στό εκπτώσεως εκπεφρασμένο σε
ακέραιες μονάδάς πει τοις εκατόν
νιο την ανάδειξη' εργολάβου εκτελέσεω ς του έργου «Ασφαλτόστρωση
Κοινοτικών δρόμων».
0 διαγωνισμός θο γίνει την 3ην
Δεκεμβρίου 1982 ημέρα Παρα
σκευή καικύρα 11-12 π.μ .ντα γρα
φεία της'ΤΥΔΚ Ημαθίας Βέροια και
ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής
0 προύπολογισμός των δημοπραττουμένων εργασιών και προ
μηθειών του έργου ανέρχεται ατο
ποσό των δρχ- 4.500.000 τεσσά
ρων εκατομμυρίων πεντακοσίων.
Η εγγύηση γιο τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό
των δρχ. (90.0001 εννενήντα χιλιά
δων και βεβαιούται δια της προοκομίσεως ισαπόσου νραμμστίου
εισπρόξεως του Ταμείου Παρακατα
θηκών και Δανείων ή εγγυητική επι
στολή ανεννωρισμένης Τραπέζης ή
του Τ.Σ.Μ.Δ-Ε. κατά τον τύπο που
ισχύει για τα δημόσιο
Δεκτοί στον όιογωνισμό γίνοντοι εργολάβοι που έχουν πτυχίο Α
τάξε ως και άνω για έργα οδοποιίας
Γιο περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο γροφεία της
ΤΎΔΚ Νομορχίας Ημαθίας και της
Κοινότητας σε όλες π ς εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Ιωάννης Τσαχαλιδης
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 3 7 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

I ί» Π ,ι· ΙΜ Π Α Μ ιιμ ΐ
\ιΜ » 0 τ» ν « ΐη

Σ το ν

εβ δ ο μ α δ ια ία ε φ η μ ε ρ ίδ α το υ Η ρ α
κ λ είο υ , δ η μ ο σ ιε ύ θ η κ ε π ρ ω το σ έλ ιδ η
α ν ο ιχ τή επ ισ το λ ή το υ Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί
νου Δ ρ α κ ά κ η . από το χ ω ρ ίο Λ ό σ τρ α ς τη ς Σ η τεία ς . προς τον π ρ ω θ υ 
πουργό κ. Α ν δ ρ ε a Π απ ο νόρέου,
σ τ η ν ο π ο ία μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν α ν α φ έ

Στα ... μαχαίρια οι χώρ€ς

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 6 0 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Το σ υ γ κ ρ ό τ η μ α

δισεκ. δρχ.) και η κυβέρνηση
απειλεί ότι εάν δεν βρεθεί λύση
μεταξύ εργοδοτών και εργαζο
μένων για την κάλυψη του
ελλείμματος των 14 δισεκ. φρ.
(140 δισεκ. δρχ.) θα επιβάλει
την δική της λύση.
Οι εργατικές ενώσεις έχουν
μέχρι τώρα δεχθεί στις διαπραγ
ματεύσεις μερικές μειώσεις που
καλύπτουν περίπου 7 7 δισεκ.
φράγκα και αρνούνται να υπο
χωρήσουν περαιτέρω, ενώ οι
εργοδότες - που ήδη επιβαρύ
νονται απο υψηλές εισφορές για
συντάξεις, περίθαλψη κ.λ.π. - όχι
μονο αρνούνται να αυξήσουν
την συμμετοχή τους αλλά και
ζητούν μείωση των εισφορών
τους.
Ετσι τελικά, αφού έφθασαν
στο αδιέξοδο οι εργοδοτικές
οργανώσεις αποφάσισαν νο
αττοσυρθούν από το πρόγραμμα
και υποστηρίζουν ότι θα πρεπει
να βρεθεί ένα εντελώς νέο σύ
στημα.

\~Η «λαίλαπα της αλλαγής»

Ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός
Αλεξάνδρειάς ηροκηρύττει τακτικό
μειοδοτικό όιογωνισμό ανάδειξης
¡προυηθευχή για την φρορ/^Θεια κοι
ίΤιν ίνκοτάσισσηηλίοκών £·εΐΗΙ"Οιφ ω ν ω / σι®ν Ε Π.2. Αλεξανδρ*.ιος
στις 15 Δεκέμβρη 1982 μέρο
Τετάρτη και ώρα 10-11 ττ.μ στο
γραφεία του ιδρύματος.
Σε περίπτωση αποτυχίας θο
ετταναληφθει στις 22 Δεκέμβρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ ΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α ριθμ. Π ρ ω τ. 2 9 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ^
0 Πρόεδρος της Δ’ Εά*
διοκηρύττει
9π ^ eitl^iii"
κηρύττει ότι την 9η
ημέρα Πέμπτη και ώραi i i n j f *
(λήξη επιδόσεως πράσφΟΡ“1 . /
διενεργηθεί στα γράφει·3
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
,,ι*
ΒΕΡΟΙΑΣ, δημόσιος μ£|ϋί>0 4
διαγωνισμός με το σ ύ σ τά λ ^ χ
δημοπρασίας δια ποσοσ76υ j^i'·
σεως μετά γενικού ορίου. °
1
με τις διατάξεις του Ν·Δ·
¡¡4
TUlV
«περί
εκτελέσεως
·— ^ ε Εργων» και του εκτελεσ11' ,ργ1
Π.Δ. 475 76 όπως τροποό° ^
με το Π Δ. 724/79 για ^
οναδόχου εκτελέσεως T° Utftár;
«Συνέχιση εργασιών ανίτ ώί
κπριου Α Ε.Π Σ. Βέροιας»
— ’ προϋπολογισμού
^
κού
» V W V W V δρχ.
Μ ,4
™
2.000.000
Στον διαγωνισμό γίνοντ·3'^
εργολήπτες Δημ. ΈργΨ» ^ ^¡4
οικοδομικά κάτοχοι πτυΧ'01^ ,,ι/
you τόξεως σύμφωνο με
y fi
νες διατάξεις σχετικά μ£ T'V ^
μικοτητα πτυχίων εργολΠ11
Έργων
¿r»t*
Οι διογωνιζόμενΟ' Γ'
προσκομίσουν οΙ εγγυΠ*"1oflplÄ
'
λή συμμετοχής στη δπύ
40.000,
ΟΠθΙ<1 'α π < έ
απευθύνεται επί ποινή ηφ»ί
Α' EBV®*'
ΕθνικΡ
«του προς τον A'
Σταθμό Βέροιας και β>_^ y,<i J
δήλωση του Ν. 105 6
άθροισμα των εν ev6pv£¡1,^ £¡(í(¡y
βιών τους σύμφωνα με τιν,_ το»
Γης παρ. 2 του άρθρου
689/77.
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0

ο «ΛΑΟΣ» ΑΠ' ΕΞΩ...
ΦΑΙΝΕΤΑΙ π ω ς το λ ε ιτ ο ύ ρ γ η μ α το υ Τ ύπ ο υ και την σημαα'° π0υ * χ α α υ τό ς για τη ζω ή το υ τό π ο υ οι ά ν θ ρ ω π ο ι το υ
*ΟΚ τα μ ε τ ρ ά ν ε μ ε τη δική το υ ς π ρ ο σ ω π ικ ή π ρ α σ ιν ο μ ε“Ρο. ο Τύπος, γ ι' α υτο ύς, είναι κ α λό ς και χ ρ ή σ ιμ ο ς ό τα ν
*°°* πΡ οβόλλει και το υ ς ε ξ υ π η ρ ε τε ί (π ρο σ ω π ικά ή και κομμαηκό). Για την ε ν η μ έ ρ ω σ η της Κ ο ινής Γ νώ μ η ς το υ τό π ο υ φαίΓ,°' ηω $ « δ ε ν το υ ς κ α ίγετα ι καρφί».
'

Ξ Ε ΡΟ ΥΜ Ε π ώ ς σ κ έ φ τη κ α ν ή α ν σ κ έ φ τη κ α ν κάπω ς
1 και οι ά ν θ ρ ω π ο ι π ο υ διο ικ ο ύν το ν Α γ ρ ο τικ ό Σ ύ λ λ ο γ ο
ίν ο ί υ π ά ρ χ ει α κ ό μ α ο Σ ύ λ λο γο ς α υ τό ς ά σ χ ε τ α α ν δ ε ν
0ΡΥανώνει π ο ρ ε ίε ς και σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις τώ ρα) και α π έκ ρ υ ψ α ν
τ° «ΛΑΟ» τη δ ιο ρ γά ν ω σ η π ρ ό σ φ α τ η ς μ ε γ ά λ η ς σ ύ σ κ ε Ρϊ για το ρ οδάκινο, π ο υ έ γ ιν ε σ τ η Ν ομαρχία. Και είναι
Ρ°ΥΡατικά ν τρ ο π ή π ο υ το λ έ μ ε - α λλά ο λ α ό ς τη ς Η μ α θ ία ς
0τανοει και θ α μ α ς σ υ γ χ ω ρ έ σ ε ι - ότι το γ ε γ ο ν ό ς της πρα γοποΙησης α υ τή ς τη ς σ ύ σ κ ε ψ η ς το π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ή κ α μ ε από
* 'Ί λ ε ό ρ α σ η , το β ρ ά δ υ σ τις ειδ ή σ εις. Δ ε ν β ρ έ θ η κ ε , σ τ '
" (ια· κάποιος α π ό το ν Α γ ρ ο π κ ό Σ ύ λ λ ο γ ο ή κάπο ιο ς από
^ Ν ο μ α ρ χ ία να ειδ ο π ο ιή σ ει και το «ΛΑΟ » να π α ρ α κ ο λο υθ ή ΤΠ σ ύ σ κ εψ η και να κ ά νει γ ν ω σ τά σ τ ο ν α γρ ο τικ ό κό σμ ο
* η(Ρ'°Χής τα α π ο τε λ έ σ μ α τά της. Σ υ μ μ ετείχα ν, ό π ω ς μά θα 0 υ νετα ιρ ισ τικ ές ο ρ γα ν ώ σ ε ις , κοινοπραξίες, α γρ ο τικ ο ί
°Υοι, υ π η ρ εσ ια κ ο ί π α ρ ά γ ο ν τε ς το υ υ π ο υ ρ γ ε ίο υ γεω ρ -

ο Λ/ 1,(11 ΐω ν π*Ρ'<Ρ*Ρί 'αΗίίι ν υ π η ρ ε σ ιώ ν το υ και π ρ ο ή δ ρ ε υ σ ε
° Ρ ό ρ χ η ς . Ό λο ι το υ ς ή τα ν μ έ σ α σ τ η ν α ίθ ο υ σ α τη ς σ ύ σ κ ε η<- Μ όνο ο «ΛΑΟ Σ» ή τα ν α π ' έξω...

.

ΣΤΗ Ν σ ύ σ κ ε ψ η α υ τή να ειπ ώ θ η κ α ν ο ρ ισ μ έ ν ε ς
σ σ υ δ ε ν έ π ρ ε π ε να μ ά θ ε ι ο «ΛΑΟΣ». Μ ίλη σ α ν,
. ‘"ί Ρ άβα με α πό τη ν παα ο κική« Α λλα γή» , γ ύ ρ ω και από το
μο τΐ ς α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η ς τω ν κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν και τη ς κατάρ^ Ή των π ρ ο β λη μ α τικ ώ ν ποικιλιώ ν ρ ο δά κινω ν. Θ έμ α τα
σ ίγο υρ α β α ρ ύ ν ο υ ν το π α θ η τικ ό τη ς σ ο σ ια λ ισ τικ ή ς
ύ ρν*>αης σ τ ο ν α γρ ο τικ ό το μέα . Τί α κριβώ ς ειπ ώ θ η κε,
μ π ο ρ ο ύ μ ε να ξ έρ ο υ μ ε (ή δ ε ν π ρ έ π ε ι να ξέρουμε...).
ΚΗ Π Ο Σ , ά ρ α γε, για να κα λείτα ι και να σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ο

ο*#
(Π ί € θ νο σ ω τΊ ί>ιου Α λ λ α γ ή ς σ ε σ ο β α ρ έ ς για την
ί>ά ν°μια ΤΟυ τ^ η ο υ σ υ σ κ έ ψ ε ις και να ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι μ ε τη σ ει^ κ°σ την Κ οινή Γνώ μη, θ α π ο έ π ε ι να... π ο α σ ιν ίσ ει και να
¡¡^ 9 0 σ τ ο υ ς κ ά θ ε λ ο γ ή ς σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς «είμαι δικός σας,
ύ ε μέσα;». Α λλά , β ρ ε σ ύ ν τρ ο φ ο ι, να μ υ η θ ε ίς σ ' έ ν α τέΌ/ο
Ό νημα Οταν α υ τό ή τα ν σ τ ο « φ ό ρ τε » το υ - ό π ω ς έκ α να ν
'0(7,ο/
«αι τό σ ο ι - έ, πάει κι' έρ χετα ι. Α λ λ ά να σ κ ε φ τ ε ίς να
"Ρσ,

Ιίν σ'ν,° (ιϊ τώ ρα, σ τ ο κ α τρ α κ ύ λ ισ μ ά του, δ ε ν ο μ ίζετε πω ς
^
η° λ ϋ « σ όνικο»; Τί λ έ τε , « μ ο ιά ζο υμ ε για... σμερικα νά Π ΑΡΑΤΗ ΡΗ ΤΗ Σ

Μέχρι 350%

ακριβαίνουν

Τα Εισιτήρια στην Πολωνία
?.ApÍC
η
.ΣΟ Β ια

"ολα,ν
¿I' ,' u‘VIKn κυβέρνηση ονοκοί> 0, “" ° Tliv 1η Ιανουαρίου θα
Τ"» τ ^ θθύν ° 1 τιμές των εισιτη°'*ΠΡο6ρόμων και των
'° W n V Τ° πολωνικο πρακτοι^βού,
αν*ΦίΡε ότι ετιίσης θα
V>UV ιI-,*γ
^·
"Οι,,,
--'Hoíjjjy αΤα 230% οι τιμές των
«ον *'αΡκείας των σιδηρο¡?,Γ,»ίι^”'.κατ° 350% οι τιμές των
^ι>λε.1ι„ 'ΰΡκειας των υπεραστι^Ρριέω ν.
για την πρώτη
""
ουίΠαη που αποφασίζε'1,E^ 0AlUV,Q απ° τον περασμέUäP'° όταν οι τιμές πολ-

til, νΤ*Κή η,·,.

Αών βασικών τροφίμων, του κάρ
βουνου και του ηλεκτρικού ρεύμα
τος αυξήθηκαν σε ποσοστό μέχρι
300%.
Οι αυξήσεις αυτές ανέφερε το
κΓΙΑΠ» κατέστησαν αναγκαίες λόγω
του πολλαπλασιασμού του ελλείμ
ματος των σιδηροδρόμων και των
λεωφοριέων. Τα έλλειμμα του κρα
τικού οργανισμού πολωνικών σιδη
ροδρόμων, θα φθάσει εφέτος τα 45
δισεκατομμύρια ζλότυς (44 δισεκα
τομμύρια δραχμές) έναντι 20 δισε
κατομμυρίων ζλότυς του προηγού
μενου χρόνου, και το έλλειμμα των
λεωφορείων τα 36 δισεκατομμύρια
ζλάτυς έναντι μόνον δέκο το 1981

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χρησιμοποιώντας το ΜΑΟΟΡΓΤΑΧ έχουμε:

Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!
Το

ΜΑΟυΡΘΑΧ
να° τατ,*Λ χολκουχο μυκητοκτόνο που καταπολ€μά άριστα
ι, ' μον,λια. βακτήρια κλαδοσπόριο, €ξώασκο στις ΡΟΔΑΚΙ** ΚΕΡΑΣΙΕΣ

Ma c u p r a x

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

'fto^On^*Va^ IKÓ μ υκητοκτόνο π ου ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλο και ιις
<ΑλΚθγν'Η (**λΕΐψε.ς) ΣΙΔΗΡΟΥ. ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ,
ΤΔρις a r a »óvru ιω ν π α ρ α π ά νω στοιχ€»ων που π ερ ιέχει.

MACUPRAX
^°ν»ΐσμ« γ© φ θ ιν ό π ω ρ ο A uvett το π ροβλήματα τω ν δ έν
όρω ν συς

MACUPRAX
Η ιπ α ν ο σ ια ο η στην φαρμακολογία

^Ροιόν του Αγγλικού Οίκου
Μ
KÊCHNIE CHEMICALS S.A.
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Ελπίδες για το 1 9 8 3
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Για τα προβλήματα των ελληνικών εξαγωγών μίλη
σε χθες το μεσημέρι στο Σύνδεσμο Ελλήνων Εξαγωγέων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γεράσιμος
Αρσένης, σε πρόγευμα που παρετέθη προς τιμή του.
Στο πρόγρυμα παρεκάθησαν οι υπουργοί Οικονομι
κών και Εμπορίου κ. κ. Δ. Κουλουριάνος και Γ. Μωραϊτης και ο υφυπουργός Εμπορίου κ. Θ. Πάγκαλος διοικη
τές οργανισμών κ.λ.π.
Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. υπουργός ετόνισε όπ
ένας από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι η διάρ
θρωση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών της χώ 
ρας βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι όπ οι εισ
πράξεις από εξαγωγές καλύπτουν μόνο το 40% της
δαπάνης για εισαγωγές.

θα κυμανθούν περίπου στα περσινά
πείπεδα. Έτσι δεν θα χαθεί και μιά
σημαντική συναλλαγμαπκή εισροή
της χώρος καθώς και συγκεκριμένες
παραδοσιακές αγορές. Είναι επίσης
βασικό ότισυμφωνήθηκε από όλους
ιούς ενδιαφερομένους πως για την
επομένη χρονιά η οποία προγραμ
ματική συμφωνία θα πρέπει να
περιλαμβάνει και σειρά από επενδύ
σεις οι οποίες θα λύνουν το πρό
βλημα μακροχρόνια.
ΤΡΙΤΟΝ: Με νόμο που ήδη
καταρτίζεται θα αναμορφωθεί ολό
κληρο το σύστημα των εμπορικών
συμβούλων και ακολούθων με στό
χο να διασφαλιστεί η δυναμική
παρουσία μας στις ξένες αγορές.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Τέλος μέοα στο
1983 θα πραγματοποιηθούν οι ανα
γκαίες θεσμικές αλλαγές γιο τη λειΣυνέχεια στην 4η

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, τόνι
σε, ένας από τους κύριους στόχους
ταυ δετούς προγράμματος είναι η
ουσιαστική αλλαγή της σχέσεης
αυτής με τη σημαντική προώθηση
των ελληνικών εξαγωγών και την
υποκατάσταση εισαγωγών, στα
πλαίσια της γενικότερης πολιτικής
βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυ
ξης της χώ(%ς.
Αναφερομενος ειδικότερα στις
προοπτικές των εξαγωγών των
ελληνικών προϊόντων για το 1983 ο
κύριος Αρσένης είπε ότι και με τη
σημερινή δομή της ελληνικής παρα
γωγής και παρά τη διεθνή οικονομι
κή κρίση υπάρχουν οπωσδήποτε
σημαντικά περιθώρια γιο τ ^ α ύ ξ η ση των εξαγωγών. Βασικό στοιχιΐο.
πρόσθεσε, είναι η ενίσχυση τηςόιεθνούς ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών προϊόντων, ένας παρά
γοντας που θα ληφθεί σοβαρά υπό
ψη κατά τη διαμόρφωση της γενικής
οικονομική πολιτικής για το 1983.
ΠΩΣ ΘΑ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ
Η επιτυχία της προσπάθειας
αυτής θα κριθεί κυρίως συνέχισε ο
υπουργός, από τη σωστή και μεθο
δική αντιμετώπιση των σχετικών
προβλημάτων για τα συγκεκριμένα
προϊόντα και στις συγκεκριμένες
αγορές.
Για την υλοποίηση της προσπά
θειας αυτής:
ΠΡΩΤΟΝ:
Δημιουργούνται
μικτές ομάδες εργασίας με αντικεί
μενο τη διεύρυνση των επί μέρους
προβλημάτων των εξαγωγών δια
φόρων προϊόντων, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας, του Ο.Π.Ε.. της
Τράπεζας της Ελλάδας και των εξαγωγέων. Ήδη έχουν συγκροτηθεί
ομάδες εργασίας για τα άλευρα, τα
πλεκτά, τα έτοιμα ενδύματα, τα
μεταλλεύματα, τις εληές γιο τα
καπνό.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Βάσει των προτά
σεων των ομάδων εργασίας θα γί

νονται προγραμματικές συμφωνίες
του Δημοσίου και ίω ν εξαγωγεων
που θα έχουνσαν στόχο την πραγ
ματοποίηση συγκεκριμένων προϊόν
των σε συγκεκριμένες ποσότητες
και σε συγκεκριμένες αγορές που
θα πρέπει να σταθούν ανταγωνισπκάστις ξένες αγορές.
Ηδη η πρώτη προγραμματική
συμφωνία υλοποιείται. Συγκεκριμέ
να, για τις εξαγωγέςαλεύρων έχουν
γίνει σημαντικά ήμστα προς την επί
τευξη μιάς προγραμματικής συμφωνίος για το 1982-83. Οι ελληνικοί
μύλοι αντιμετωπίζουν ένα σημαντι
κό πρόβλημα εξαγωγών. Οι τιμές
που διαμορφώνονται διεθνώς για το
(ίλειϊρι δημιουργού!*, μεγάλα προ
βλήματα στην υλοποίηση τω ν εξα
γωγών. Σε συνεργασία με τον
Ο.Π.Ε., την Τράπεζα της Ελλάδος
και την ΚΥΔΕΠ. μελετάται η χορή
γηση συγκεκριμένης οήθειας έτσι
ώστε μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων κυρίως μύλων να μην κλείσουν. Με την βοήθεια αυτή οι μύλοι
θα προχωρήσουν σε εξαγωγές που

Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Περιφρόνηση ασυγχώρη
τη δείχνουν οι περισσότεροι
από τους οδηγούς στις διαβά
σεις.
Σπάνια θα δούμε οδηγό
να ελαττώνει την ταχύτητά
του όταν πλησιάζει σε διάβα
ση και πιό σπάνια να σταματά
για να περάσει ο πεζός που
περιμένει στην άκρη του πεζο
δρομίου.
Καθήκον της Τροχαίας εί
ναι να σημειώνει την παράβα
ση χωρίς διάκριση, για να
υπάρξει συνέπεια και πειθαρ
χία στους οδηγούς. Παράλλη
λα όμως να γίνονται αυστηρές
συστάσεις στους πεζούς που
παραλείπουν να χρησιμο
ποιούν τις διαβάσεις.

Π έθανε η
τραυματισθθίσα
Πέθανε σε Νοσοκομείο Θεσ
σαλονίκης η Σοφία Χασιώτη. ετών
50. που είχε τραυματισθεί βαρειά
προ ημερών στην περιοχή πλατείας
Δικαστηρίων,
Η άτυχη γυναίκα πάλαιψε με το
θάνατο αρκετές ημέρες, αλλά παρά
τις προσπάθειες της επιστήμης,
υπέκυψε στο μοιραίο, νια να αυξη
θεί κατά ένα ο μακάβριος αριθμός
των θανατηφόρων ατυχημάτων της
περιοχής μας.

Δράστη ριοποίησ η
των Γεωπόνων
Με σκοπό την ενεργητικώτερη
αντιμετώπιση των προβλημάτων
του Γεωργικού Τομέα ο Νομάρχης
Ν. Ημαθίας κ. Π. Πινακίδας κάλεσε
σε σύσκεψη όλους τους Γεωπόνους
της Δ/νσεως Γεωργίας Ημαθίας
όπου έγινε ευρεία συζήτηση για το
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά της
δράσης της Δ/νσης Γεωρνίας και το
συντονισμό των εργασιών των
Γεωπόνων.
Απ’ την ολομέλεια των Γεωπό
νων αποφασίστηκε να δραστηριο
ποιηθεί ακόμη περισσότερο το
Γεωπονικό προσωπικό και κυρίως
προς την κατεύθυνση της επαφής
με τον αγροτικό πληθυσμό. Επίσης
η αντιμετώπιση των διαφόρων προ
βλημάτων και η λήψη αποφάσεων
να νίνεται όπου είναι δυνατό με
συλλογικότερο τρόπο.

ΚΓ άλλο ΙΟ ήμερο
ο Αβέρωφ
στο Λονδίνο
ΛΟΝΔΙΝΟ 19 (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της «Νέας Δημοκρα
τίας». κ. Ευάγγελος Αβέρωφ, πρό
κειται να βγει από το Νοσοκομείο,
στο οποίο νοσηλεύεται, την Κυρια
κή ή τη Δευτέρα.
Οι γιατροί, που τον παρακολου
θούν, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι
από τη μετεγχειρητική του πορεία.
Μ ετά τη ν έξοδο του α π ό το
Ν οσ οκομείο, ο κ. Α β έ ρ ω φ θ ο π α ρ ο μείνει σ τ ο Λονδίνο γιο ά λ λ ες δ έκ α
π ερ ίπ ο υ μ έ ρ ε ς
Ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τη ς «Νέας Δημοκρα
τίας» δ ε ν έχει αποφασίσει α ν θ α
πάει σ τη σ υ νέχεια , για α ν ά π α υ σ η
σ τη ν Ελβετία ή ο ν θ α εη ισ τρ έ ψ ει
σ τη ν Ελλάδα

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Από την προεδρία της Δημοκρα
τίας ε κ δ ό θ η κ ε η α κ ό λ ο υ θ η ανακοί
νωση: «Ο πρόεδρος της Δημοκρα
ΓΪας κ. ΚωνριπντΎΐκ ΚαρομσνΛ ής
εδέχθει σε συνεργασία γαν π ρ ω θυ
πουργό κ. Α νδρ έα Παπανδρέου ο
οποίος τον ενημέρωσε για τις επα
φές που είχε προσφάτως στη Μό
σχα»

Ελάτ€ να
σας διορίσουμε!
(αν είσαστε... δικός μας)
Ανοίγει η πόρτα για κ ά θ ε ρ ουσ φ ετο λ ο γικ ό διορ ισ μ ό με το π ρ ο 
χ θ εσ ιν ό τέλεξ το υ υ π ο υ ρ γο ύ Π ροεδρία ς π ρ ο ς όλα τα υπ ο υρ γεία .
Ειδικότερα, ό π ω ς α να κ αλύπ τουν με επ ερ ώ τη σ η που κ α τ έθ εσ α ν
στη Βουλή οι κ.κ. I. Π αλαιοκρασάς, I. Μ π ο ύ το ς Γ. Σουφ λιάς, Κ
Σαψάλης, Π. Σαρλής, Κ. Π ρίντζος και Ε. Π αποδημ η τρίου (ΝΔ). με το
τέλεξ του κ. Κ ουτσόγιω ργα π ρ ο ς τα υπ ο υρ γεία και τα ε π ο π τεύ ο μ ε
να από α υτό Ν Π.Δ.Δ. και Ο ργα νισ μ ού ς επ ιτρ έπ ετα ι η π ρ όσ λη ψ η
πρ οσ ω π ικ ού με επιλογή και α να στέλλετα ι επ ' α ό ρ ισ το η α π α γ ό ρ ε υ 
ση π ρ οσ λή ψ εω ν, που ίσχυε α π ό την επ ο χή τω ν κ υ β ερ ν ή σ εω ν της
Ν.Δ.
Με το ίδιο τέλεξ, πα ρα τείνεται η ανα στολή διενέρ γ εια ς δ ια γ ω ν ι
σ μ ώ ν και σα ν δικαιολογία για τη «φανερή αυτή ρ ο υ σ φ ετο λ ο γικ ή
ρύθμιση» προβάλλεται η κ α θ υ σ τέρ η σ η της νο μ ο θ ετικ ή ς ρ υθμ ίσ εω ς, για την α να μ ό ρ φ ω σ η του σ υσ τή μ α τος π ρ ο σ λ ή ψ εω ν.
Οι β ο υ λ ευ τές ε π ερ ω τ ο ύ ν το ν υ π ο υ ρ γό Π ροεδρίας:
Γιατί πέρα α π ό τις α θ ρ ό ε ς π ρ οσ λή ψ εις π ου έχ ο υ ν γίνει το υ ς
τελ ευ τα ίο υ ς μήνες, με μ ισ θ ο ύ ς που φ θ ά ν ο υ ν σ ε ο ρ ισ μ έν ε ς περί
π τώ σ εις τις 2 4 0 .0 0 0 δρ χ α νοίγουν τώ ρ α διάπλατα οι π ό ρ τες, για
μαζικές προσλήψ εις, με κ α θ α ρ ά κριτήρια κομματικής σκοπιμότητας.
Γιατί η κ υβέρ νησ η π ροβα ίνει σ ε πράξεις π ου θ α δ ιο γ κ ώ σ ο υ ν τα
ελλείμματα του π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ο ύ που θ α τα καλύψει ο λ α ό ς με ν έ ες
φ ορολογίες, εν ώ η αλόγιστη οικονομική πολιτική της κ υ β ερ ν ή σ εω ς,
έχει π ροκα λέσει μια ά νευ π ρ ο η γο υ μ ένο υ αύξηση τη ς κυκλ οφ ορ ία ς
του χαρτονομίσματος.
Π ως συμβιβάζονται αυτά με τις επ α νειλη μ μ ένες διακηρύξεις του
υ π ουρ νού Π ροεδρία ς για χαμηλή π αραγω γικότητα τω ν δ η μ ο σ ίω ν
υπαλλήλω ν (κατά τον υ π ο υ ρ γό «κάθονται και δ εν έχο υ ν δο υ λ ειά να
κάνουν»).
Το ακριβές κείμ ενο το υ σ ή μ α τος το υ υπ ο υρ γο ύ κ. Κ ουτσ όγιω ργα έχει ω ς εξής:
«Στη σ υ νέχεια το υ 5 5 1 6 /7 - 1 0 - 1 9 8 2 σ ή μ α τός μας. σ α ς γ ν ω ρ ί
ζουμ ε ότι π ρ ο σ ω ρ ινά και μέχρι νε ω τέρ ο υ σήματος, επ ιτρ έπ ετα ι η
πρόσλη ψ η π ροσω πικού, ύστερα α π ό π ρ ο η γ ο ύ μ εν η έγκρισ η της τρι
μ ελ ο ύς εξ υ π ο υ ρ γώ ν επιτροπής. Α υτονόη το είναι ότι και οι μέχρι
τώ ρ α εκκρεμ είς α π ο φ ά σ εις της τρ ιμ ελ ο ύς επ ιτρ ο π ή ς μ π ορού ν να
εκτελούνται.
Α υτό γίνεται λ ό γω τη ς εύλ ο γη ς κ α θ υ σ τέρ η σ η ς τη ς νο μ ο θ ετικ ή ς
ρ ύ θ μ ισ η ς για τη ριζική α να μ ό ρ φ ω σ η το υ σ υ σ τή μ α το ς π ρ ό σ λ η ψ η ς
π ροσω πικού.
Η α να σ τολή τη ς διαδικασίας τω ν δ ια γ ω ν ισ μ ώ ν συνεχίζεται μέχρι
νεω τέρ ο υ σήματος».

Ο ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕΓ
Ενωτικός θα είναι ο χαρακτήρας
της νιορτής στο Γοργοπόταμο. Αυτή
είναι η πρόθεση και απόφαση της
κυβέρνησης, που έχει στείλει προσ
κλήσεις συμμετοχής σ ' όλες -πς
οργανώσεις.
Τα πιο πάνω τόνισε ο υπουργός
Εσωτερικών κ. Γιώργος Γεννημοτάς εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν
θο λείψει κανένας απ' αυτή την

εκδήλωση. Ελπίζουμε, είπε, ότι και
τα κόμματα, ανεξάρτητα από τη στά
ση που τήρησαν, για διαδικαστικούς
λόγους, όπως φάνηκε στη Βουλή
κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου
γιο την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης - θο πάρουν μέρος σ
αυτή την εκδήλωση. Και πιστεύου
με - πρόσθεσε - όπ εκεί θα πάνε τα
κόμματα χωρίς τα λάβαρά τους. Θο
πάνε μόνο μ' ένα λάβαρο, αυτό που

είχε η Εθνική Αντίσταση, το γηλονΰλευκο. ΚΓ αυτό για ν' αποδείξου
με εκεί ότι όλοι εμείς που μιλάμε για
«θνικοφροσύνη ή γιο εθνική ομο
ψυχία το κιοτεύουμε, θ α δούμε,
τόνισε irrjii.il «Kf elYIJl1uiA vral'·**·
Γοργοπότομο, Και νο δούμε, αν θο
υπάρξει απόπειρα από οπουδήποτε
νο κομματικοποιηθεί αυτή η μεγάλη
επέτειος για το λαό.
Η δήλωση αυτή του υπουργού

Ο ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗΣ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Από την προεδρία της Δημοκραπας εκδόθηκε η ακόλουθη ανα
κοίνωση:
«0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής θο
επισκεφθεί το Παρίσι και τη Βόννη
από 22 Νοεμβρίου έω ς 1 Δεκεμ
βρίου.
Στο Παρίσι ο κ. Καραμανλής θο
μεταβεί κατόπιν προσκλήοεως της
ΟΥΝΕΣΚΟ προκειμένου να εκφω
νήσει λόγο ενώπιον της γενικής
συνελεύσεως του οργανισμού. Την
δε Βόννη θα επισκεφθεί κουόπιν
φιλικής προσκλήσεως του προέ
δρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Κάρλ Κάρστενς.
Ο κ. Καραμανλής θα μεταβεί
στο Παρίσι την Δ ετέρα 22 Νοεμ
βρίου Το απόγευμα της Ιδιος ημέ
ρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο
της γαλλικής δημοκρσπας κ. Φρανσουά Μιττερόν. με τον οποίο θα
έχει κατ' ιδίαν συνομιλία.
Την Πέμπτη. 25 Νοεμβρίου, ο
κ. πρόεδρος της δημοκροτίος σε
ειδική συνεδρίαση της γενικής
συνελεύσεως της ΟΥΝΕΣΚΟ θα
εκφωνήσει λόγο. Στη συνέχεια ο
γενικός διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ
κ. BOW θα παραθέσει πρόγευμα
προς τιμήν του κ. Καραμανλή.
Την Δευτέρα. 29 Νοεμβρίου, ο κ.
πρόεδρος της δημοκρατίας θα μετα
βεί στη Βόννη, όπου νωρίς το μεση
μέρι θα έχει κατ' ιδίαν συνομιλία με
τον Δυτικογερμανό πρόεδρο της
δημοκρατίας ο οποίος στη συνέχεια
θα παραθέσει πρόγευμα προς τιμήν
του κ. Καραμανλή
Την επομένη, Τρίτη 3 0 Νοεμ
βρίου, ο κ. πρόεδρος της δημοκρα
τίας θα δεχθεί στον πύργο Γκύμνιχ,
όπου θα φιλοξενείται, τον υπουργό
εξωτερικών κ. Χάνς Ντήτριχ Γκέν·
σερ.
Το μεσημέρι της ίδιος ημέρας ο
κ Καραμανλής θα συναντηθεί με
τον καγκελλάριο κ. Χέλμουτ Κόλ. με
τον οποίο θα έχει κατ' ιδίαν συνομι
λία. Στη συνέχεια ο κ. Κολ θα παρα
θέσει πρόγευμα προς τιμήν του κ.
Καραμανλή.
Το απόγευμα της ίδιος ημέρας
θα επισκεφθεί τον κ. Καραμανλή
στον πύργο Γκύμνιχ ο πρώην
καγκελλάριος κ. Χέλμουτ Σμίτ.
Την επομένη, 1 Δεκεμβρίου, ο
κ. ορόεδρος της δημοκρατίας ύα
μεταβεί στην Μητρόπολη της Βόν
νης. όπου θπ συναντηθεί με εκπρο
σώπους της ελληνικής εκκλησίας
και τω ν ελληνικών κοινοτήτων στη
Δ. Γερμανία
Ο κ. π ρ ό ε δ ρ ό ς τη ς δη μ ο κ ρ α τία ς

θα επιστρέψει στην Αθήνα το από
γευμα της ίδιας ημέρας»

έ γ ιν ε ο ε οπόντηση * * * o n y U K T0U

Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Αναστ, Μπόλκου που συζητήθηκε στη 1)ουλή,
Ο κ. Μπάλκος επέκρινε την
κυβέρνηση, γιατί κατάργησε τις
νιοοτέε στο Γoóuuo στο Βίτσι και
στον Μ οκρυναννη και ειδικότερα V ían ο Νομάρχης Πρέβεζας επέδει-

ξε δραστηριότητα - όπως είπε - γιο
να ματαιώσει τη γιορτή στη φιλιππιάδα για την έξοδο του στρατηγού
Ζέρβο στα βουνά.

ρεn nmipi
όαφΒλείαι;
έπόρτοσαςγίνεταιφρούριο
Μ£ τΙς Ιξ η Ατσάλινες μπάρες του καρφώ
νει κυριολεκτικό τήν πόρτα στό πλαίσιό
της καί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σ$ δλες τίς πόρτες χωρίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
ΕίσΑγεται Από τό έξωτερικό καί είνα ι κα
τοχυρωμένο μέ διεθνή πατέντα.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

σταυρόΛεξο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Συνηθίζεται σε κάθε επέτειο
(ιδίως όταν αυτή που αφορά ένα
σημαντικό σταθμό της νεώτερης
Ιαντίστρ.).
Ιστορίας μας) να κυκλοφορεί κάποιο
8. Μιά ασιατική χώρο με την
αναμνηστικό φυλλάδιο ή βιβλίο παλησ της ονομασία — Ξενικά,
κάτι πανηγυρικό εν πάσει περιπτώστην εντέλεια...
σει.
9. Μεσονειακό λιμάνι - Αντί
ΚΓ αφού φέτος κλείνουν 6 0 ολό
στροφο αριθμητικό της καθα
κληρα χρόνια από τότε, από την
ρεύουσας.
αλησμόνητη εκείνη Μικρασιατική
10. Και με ψεκασμό σκοτώνονται
καταστροφή, που σημάδεψε την
ΚΑΘΕΤΑ:
πορεία ταυ Έ θνους μας και άλλοξε
την μορφή και την σύσταση του
1. Τέτοιος αξιωματικός είναι και ο
Ελλαδικού χώρου προς το καλύτε
λοχαγός.
ρο. επόμενο ήταν να δώσουν το
2. Τηλεοράσεις που τις κάνουμε..
δικό τους «παρών», με τον δικό
ότι θέλουμε - Νότα μουσικής.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
τους τρόπο, οι πνευματικοί άνθρω 
3. Ποτάμι που θυμίζει... Μακεδόποι του δικού «μας» χώρου, του
1 Χώρα της Ασίας που. υποφέ
να βασιληό.
Προοφυγικού.
ΡΕΙ
4. Προηγούνται των βασιληάδων
Ηδη. από τον Αύγουστο και δώ 
2. Εκεί έγινε η πιό ξακουσμένη
- Είναι και ο Κοσμάς ο Αιτωθε
είδαν
το φω ς της δημοσιότητας
σττόβοση.
λός
3 Βιβλία (αυτά έχουμε υπόψη μας
3. Χρονική διάρκεια - Αρχικά
5 Τόπος προσευχής — Συμπεραί
και πιθανόν να κυκλοφορήσουν κι
συγκοινωνίας μος - Υπάρχει
νει.
άλλα) γραμμένα κοι φροντισμένα
τώρα και... δυο (αντίστρ.Ι
6 Τελικός σύνδεσμος - Το μικρό
από Π ρόσφυγες των Χαμένων
4 Ελλάνικό νησί — Μισό... καλό.
όνομα διάσημου ηθοποιού.
Πατρίδων του Ελληνισμού της Ανα
5 . ' Ενο επίρρημα που ακούγεται
7. 2 0 4 - Επίρρημα της καθα
τολής. Το ένα, είναι γραμμένο οπό
συνήθως από... παπάδες —
ρεύουσας — Ενα σύμφωνο
την κ. Ισ. Σικιαρίόη - Μολλόβρουβα.
Ερώτηση συνηθισμένη των
ελληνικό.
βαρήκοων
Αρχή σε κάθε...
8.
' Ενός... στρατάρχης που δενείναι
ζεί πεζό και φέρνει τον τίτλο
«ΜΙΚΡΑΣΙΑ», το άλλο, είναι γραμ
σημαία
πιά - Φωτιστικό μέσο των
μένο από την κ. Καλ. Κολιοπούλου 6 Της Σύνοράφα είναι παγκόσμιο
αρχαίων (καθ.).
Γρίβα, είναι Ποιητική Συλλογή, και
- Οι γυναίκες-την.. κυνηγούν
9. Ευρωπαϊκό ποτάμι — Είναι κι
φέρνει τον τίτλο «ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ». Το
Ιαννίστρ.)
αυτός
ένας...
αριθμός
τρίτο τώρα αυτής της σειράς ανή
?. Μιά αντωνυμία ποσοτική (αντίστρ.).
κει στον πολύ γνωστό στους Αθη
Πρόσωπο που έχει τκανότητες
10. Τοποθεσίες με... φόβο.
ναϊκούς πνευμαπκούς και Δημοσιο
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
γραφικούς κύκλους Πόντιο κ. Γιώρ
γο Λαμψίδη. Σε παρένθεση σημειώ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 2. ΡΟΧΑΛΗΤΟ 3. ΙΔΑΣ - ΜΥΛΟΣ 4. ΛΙΡΑ
νουμε, ότι οι παραπάνω όυο κυρίες
- ΙΕ - ΣΑ 5. ΙΔΡΑΛ - ΤΝ 6. ΦΑΣΕΙΣ - ΙΗΙΜΙΕΙΡΙΕΙΣ 7.
προέρχονται από την πανέμορφη
ΟΡΤΣΑ - ΕΠΑΕ 8 ΣΟΙ - ΑΚΡ 9. ΓΕΛΕΚΑΚΙ 10. ΒΑΣΑΡΑΣ
νύμφη της Ιωνίας, την Σμύρνη.
- ΑΪ.
Ο κ. Γ. Λαμψίόης. λοιπόν, για
ΚΑΘΕΤΑ- 1. ΤΡΙΛΟΦΟΣ 2. ΡΟΔΙ - ΑΡΟΓΑ 3. ΑΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 4. ΠΑΣΑ
όσους δεν τον γνωρίζουν είναι
ΔΕΣ - ΛΑ 5. ΕΛ PIA - ΕΡ 6 ΖΗΜΙΑΣ - ΟΚΑ 7. ΑΤΥΕΛ Δημοσιογράφος κατά κύριο επάγ
ΑΣ 8. ΡΟΛ - ΜΠΑΚ 9. ΟΣΤΡΑΚΙΑ 10. ΑΝΣΑΝΣΕΡ.
γελμα. με πολλές και καλές δημο
σιογραφικές επιτυχίες. Ανήκει στον
Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη και το όνομά του περιλαμβά
νεται στο επιτελείο του μοναδικού
στο είδος του περιοδικού «ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», ειδι
κευμένος κατά πλείστον. σε αγροπΣΑΒΒΑΤΟ, 20
κά θέματα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20
Παράλληλα όμως με την Δημο
1.05 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
σιογραφία ο κ. ΛαμψΙδης ασχολείται
ΤΟΣ
2.00 01 ΡΟΠΕΡΣ
με πάθος και συνέπεια κοι με την
1.30 ΣΑΘΘΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
<Α' μέρος)
Λογοτεχνία. Στο ενερνητικό του:
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
4.15 ΘΑΡΡΑΛΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Τραγούδια του Πόντου, θεατρικά
2 30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
5.10 ΤΟΠ TEN
Ποντιακά Σκέτς το δίτομο έργο του
(Β' μέρος)
6.45 ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΜΕΓΛ
«ΤΟΠΑΑ - ΟΣΜΑΝ», βραβευμένο
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΛΩΝ
από την «ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ»
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ TQN ΣΠΟΡ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5 50 0 ΝΟΝΤΥ
μεταφράσεις ξένων έργων κ.ο.
6.10 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
6 0 5 TPAVTE ΤΗΝ ST0PJA
7.40 Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Επομένως έχουμε να κάνουμε
6 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
με άνθρωπο που ασχολείται με το
8.40 ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
8.36 ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ!
γράψιμο και για βιοποριστικούς λό
725 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
γους και από μια εσώ τεοπ πνευματι
8 2 5 04 ΑΠΟΜΑΧΟΙ
in o n υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
κή παρόρμηση.
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
00.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τώρα, μ' αφορμή τη 60η επέτειο
10-60 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΕΤΑ ΤΑ
από την Μικρασιαπκή καταστροφή,
ΤΑΙΝΙΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
μας «χαρίζει» το νέο του βιβλίο, που
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
φέρνει τον τίτλο: «ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 21
ΤΟΥ 1922» και τον χαρακτηριστικό
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
υπότιτλο: «60 χρόνια συμβολή στην
12.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
οικονομική και πνευματική ανάπτυξη
ΚΥΡΙΑΚΗ, 21
1.00 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
του τόπου». Ό π ω ς γίνεται όε αντι
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
11.35 ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ληπτό και από μόνη την ανάγνωση
1.05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
του τίτλου του βιβλίου του ο ανα
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
γνώστης του προϊδεάζεται του τι θα
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
διαβάσει. Πράγματι, ο κ. Γ. Λαμψί2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
3.00 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
δης διαπραγματεύεται μ" ένα εντε
ΑΘΗΝΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
3.30 ΓΤΟΡΤΡΑΙΤΟ
λώς πειστικό τρόπο ένα θέμα, που
ΓΕΝΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
5.00 Η ΖΩΗ AYPlu
αξίζει κανείς να το μελετήσει και να
».00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
5 15 Η QPA ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
αντλήσει απ' αυτό χρήσιμα και
4.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΗΣ
πολύτιμα συμπεράσματα του π
5.30 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
έδωσε κατ σε ποιο βαθμό συνέβαλ
6.00 ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΣΠΡΟΙ
Θ.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΝΑΝΟΙ
λε στην πρόοδο του τόπου το
6.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ
Προσφυγικό στοιχείο από την εγκο6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ Δ-ΞΑΣ
7.30 ΤΖΩΝΝΥ ΚΑΙ φΡΑΝΚ
τάστοσή του στην νέα του Γη 7.40 ΑφΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛ/> ΙΙΚΗ
8.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
πατρίδα και δώθε.
ΚΩΜΩΔΙΑ
8.15 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ό σο κι αν μπορεί να λεχτεί εγωι
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9 4 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
στικό το ότι οι πρόσφυγες αναμόρ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
φωσαν κυριολεκτικό την Ελλάδα με
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τον ερχομό τους. Τούτο είναι μια
πραγμαπκότης που κανείς (όσο
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
κακόπιστος κΓ όσο προσφυγομάχος
κι αν είναι) δεν μπορεί να την αρνηΤην Kupianñ 21 Noe ußpiou ΓχΝκ
θεΙ. Οι πρόσφ υγες διωγμένοι και
\
1982 στον ίεοό Ναό Αποσταλων
κατατρεγμένοι, γυμνοί και πειναΠέτρου εαι
Παυλου
τελούμ«
σμένοι. βρήκαν απάγκιο στην Μητέ
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 1
ρα Ελλάδα και σαν πρώτο μέλημά
την ανάπαυση της ψυχής ταυ πρυσ- ^
το υ ς μετά αφ' ότου συνήλθαν από
φιλαύς ρας "συζύγου, πατέρα «.αι _
το τόσα και τόσα χτυπήματα της
ησπτνχι
Μ οίρας ήταν να ριχτούν με τα μού
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
τρα. που λέει ο λόγος στον αγώνα
ΙΩΣΗΦΙΔΗ
για την επιβίωση, την δημιουργία,
την προκοπή - δική τους και του τό
και καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
που.
δ εή σ ο ς π>υς προς τον Θεό
Έτσι, χάρη σ π ς αρετές του
Η σύζυγος τα παιδιά
(εργατικότης - δημιουργικότης τα εγγόνια
πρόοδος - νοικοκυρεμένο πνεύμα • Η δεξίωση θα γίνει στο οπίτι 16ης Οκτωβρίου 3 Βέροια.
πίστη στον θ εό και τη Πατρίδα καρτερία και ψυχική δύναμη) οι
Πρόσφυγες των Χαμέων Πατρίδων
της Ανατολής όπου κΓ αν εγκατα
στάθηκαν πρόκοψαν!... Οι προφηπκοί λόγοι του Μεγάλου Βενιζέλου
στη Βουλή το 1928 (...«αν οκεφθώμεν, κύριοι, το υπέροχον ανθρώπι
νον υλικόν, από το οποίον συντίθε
ται ο πληθυσμός αυτός όυνάμεθα
να είμεθσ βέβαιοι ότι η Ελλάς με
την σημερινήν σύνθεσιν του λαού
τη ς δύνσται ν' ατενίζει μετ εμπι
στοσύνης εις το μέλλον...») βγήκαν
πέρα για πέρα αληθινοί, διότι όπου
πάτησε το προσφυγικό στοιχείο
έδω σε νέο. δημιουργική, πνοή και
ζωντάνια. Η οξιωσύνη του Προσφυνικου στοιχείου, σ' όλους τους

ΠΡΟΣφΥΓΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΣΥΝΗΣ
Του κ. Ανδρέα ΕΑ. Ταταρίδη

τομείς της ανθρώπινης δραστηριό
τητας είναι κάτι το καταπληκπκό.
Τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και
στο λοιπά διαμερίσματα της Χώρας,
όπου είναι εγκατεσπαρμένο το
προσφυγικό στοιχείο, πήρε άριστα
κοινωνικής
και επαγγελματικής
προόδου. Αλλά και πέραν αυτού, οι
πρόσφυγες διέπρεψαν και στα
Γράμματα. Πολλά ηχηρά ονόματα
των Γραμμάτων μας ανήκουν στους
πρόσφυγες.
Αυτήν, λοιπόν την πολύπλευρη
και πολυποίκιλη δραστηριότητα των
Προσφύγων των Χαμένων Πατρί
δων της Ανατολής με πλήθος στα
τιστικών στοιχείων με παράθεση
ονομάτων, με αντιπροσωπευτικές
εικόνες και τέλος με μια πλούσια
βιβλιογραφία, παρουσιάζει με το
νέο του βιβλίο ο συμπαθής και άξιος
αυτός συμπατριώτης μας ο κ. Γιώρ

γος Λαμψίδης. Μοναδικός στο είδος
του (ας μη ξεχνάμε όπ το πανηγυρι
κό αφιέρωμα του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ» στα 50χρονα της
Μικρασιαπκής Καταστροφής είναι
δημιούργημά του), με οφορμή τα
60χρονα τώρα της Ιδιας επετείου
μας δίδει άλλο, κσταδικό του, αφιέ
ρωμα στην Προσφυγική αξιωσύνη.
Χωρίς να θέλουμε να υποτιμή
σουμε την προσπάθεια και την
προσφορά των άλλων αδελφών μας
Προσφύγων πνευματικών ανθρώ 
πων του καιρού μας είμαστε, ωστό
σο. υποχρεωμένοι να επιμείνουμε
στον χαρακτηρισμό μας (μοναδικός
στο είδος του) για τον συμπατριώτη
μας κ. Γ Λαμψίδη.
Οπότε, αυθόρμητα μας έρχεται
στα χείλη μος. εύγε, κ. Λαμψίδη, για
την τόσο ωραία και τόσο πρωτότυ
πη αυτή εργασία σ ου1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
εγγραφής υποθήκης παρέχεται με
την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος
του Δημοσίου στα εν λόγω αγροτε
μάχια με τον όρο να καταβληθούν
υπέρ του Δημοσίου τα ειδικά
δικαιώματα και να δημοσιευθε! η
παρούσα σύμφωνα με την παράνρ.
3 του Ν 2148/52.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Βέροια 18/11/1982
Αριθμ Πρωτ. 20082
ΘΕΜΑ: «Άρση περιορισμών για
την εγγραφή υποθήκης σε
αγροτικά ακίνητα της Κοι
νότητας Σταυρού».

Ο Νομάρχης
Νικ. Πινακίδης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

1. Τις διατάξεις των:
α) Ν. 3250/55 «περί διοικητι
κής αποκεντρώσεως» όπως τροπο
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε οργότερα.
β) Ν. 3250/24 όπως τροπο
ποιήθηκε αργότερα με το Ν.
2 1 48/52.
2. Τον αριθμ. 20049/3-7-68 τί
τλο κυριότητος από τον οποίο προ
κύπτει ότι τα κατωτέρω αγροτεμά
χια ανήκουν κατά κυριότητα στο
Νομικό Πρόσωπο της Κοινότητας
Σταυρού ήτοι:

0 Δ/ντήςΤ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύττει ότι την 29 Νοεμβρίου 1982
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η (έναρ
ξη εκφωνήσεως προσφορών) θα
διενεργηθεί στα γραφεία της
Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (οδός Βεράης
1-Βέροια) δημόσιος μειοδοτικός
διαγωνισμός δια του συτήμστος της
προφορικής δημοπρασίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72
«περί εκτελέσεως των δημ. έργων
και του εκτελεσπκού του Π.Δ.
475/76 όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 724/79, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου
«Κατασκευή Γύλινηςστένης Ειρηνοοικειου ΑΛεξανόρειας·· υυνοΛικυυ
προϋπολογισμού
μελέτης
1,000.000.
Στον
διαγωνισμό
γίνονται
δεκτοί εργολιμίται δημοσίων έργων
για έργα οικοδομικό κάτοχοι πτυ
χίου σναλόγου τάξεως σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη
δυναμικότητα πτυχίων εργοληπτών
δημ. έργων ως και εμπειροτέχνας.
Οι όιαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) εγγυητική επι
στολή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ. 20 .0 0 0 η οποία πρέπει να
απευθύνεται επί ποινή απαραδέκτου, προς την Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας και
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.
105/69 για το άθροισμα των εν
ενεργεία‘εργολαβιών τους, σύμφω
να με τις διατάξεις της απρ. 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'νση Τ.Υ.Ν.
Ημαθίας όπου υπάρχουν και τα τεύ
χη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 19 ΝομβρΙαυ
Ο Δ'ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ. Παπαδοπουλος
Νομ/κός με 3οβ.

τεμ.

έκταση (τ.μ.)
7.000
17.700
3 592
1 1.725
2.321
4.000
5 .Ϊ3 6
3. Την αριθμ. 19/
ση του Κοινοτικού
Σταυρού,

14
120
125
266
391
396
399

Αποφασίζουμε
Αίρουμε την απαγόρευση του
άρθρ. 2 του Ν. 3 2 5 0 /2 4 όπως τρο
ποποιήθηκε αργότερα με το Ν.
21 4 8 /52 και παρέχουμε στην Κοι
νότητα Σταυρού το δικαίωμα εγγρα
φής υποθήκης στα κατωτέρω αγρο
τεμάχια για τα οποία εξεδόθη ο
αριθμ. 20049/3-7-68 τίτλος κυριό
τητος υπέρ του Ταμείου Παρακατα
θηκών και Δανείων ήτοι:
τεμ.

έκταση (τ.μ.)

14
120
125
266
391
396
399

7.000
17.700
3.592
11.725
2.321
4.000
5.236
Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα
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Μ ιά ο ικ ο γ έ ν ε ια από τη ν Α θ ή ν α ξ εκ λ η ρ ίσ τη κ ε σ ε ’P01
δ υ σ τ ύ χ η μ α π ο υ σ υ ν έ β η σ τ ο 1 2 4 α χτλ. τη ς εθ ν ικ ά ^
Θ εσ Ινίκ η ς - Α θ η ν ώ ν .
« Π ρ ω τό τυ π ες» ε υ χ α ρ ισ τίε ς το υ π ρ ο έ δ ρ ο υ της ΚσπόΡΙ*
Δ α σ κ ιο ύ Β α σ ίλ η Π σ τρ ίκ α π ρ ο ς το ν υ π ο υ ρ γ ό δη μ ct‘wt
γω ν.

•
Ξεφτίζει συνεχώς ο πολιτι
κός γάμος. Από τότε παυ άρχισε νο
ισχύει ο νόμος για τον λεγόμενο
πολιπκό γόμο, παρά τις υπεράν
θρωπες προσπάθειες των κομματι
κών παραγόντων, τα νεαρά ζευγά
ρια δεν πείσθηκαν να τελέσουν
πολιπκό γάμο. Από τους 6.500 Δή
μους που διαθέτει η χώρα μας μό
νον σε 80 πραγματοποιήθηκαν
πολιτικοί. Στους 100 γόμους οι 98
είναι θρησκευτικοί και μόνο οι δύο
είναι πολΓΤίκοί. Ας μη κουχώνται
λοιπόν όλοι εκείνοι οι οποίοι πρωτο
στάτησαν στην εισαγωγή αυτού του
σάπιου φρούτου στο ελληνικό μας
τραπέζι. Αυτό που πρεπει να αισθά
νονται είναι μόνο το όνειδος και η
ντροπή.
•
Πέθανε η υψηλότερη γυναί
κα του κόσμου, σε ηλικία 17 ετών.
Πρόκειται για την Κινέζα Ζϊν Λίαν, η
οποίο είχε ύψος 2.47. Ο θάνατος
την βρήκε νοσηλευομένη σε κάποιο
νοσοκομείο.
•
Σύμφωνα με τους μετριωτέρους υπολογισμούς οι αμερικανοί
που θα βρουν τον θάνατο μέσα στο
1982 από την μάστιγα που θερίζει
την ανθρωπότητα, τον καρκίνο, θα
ανέλθουν στις 430.000. Μέσα
στον αριθμό αυτό είναι και οι
100.000 που θα είναι τα θύματα
του φαινομενικά αθώου καπνίσμα
τος του τσιγάρου.
•
Η Ελλάδα κατέχει την δεύτε
ρη θέση στην παραγωγή και κατα-

νάλωση αρωματικού σ®1* ^
από τις χώρες της Δυτική? ^
πης. Την πρώτη θέση κατέχί|ί'
λία. Η ποσότητα που *·σ110ν<*Ρμ
με ξεπερνά τους 8500 τΰννβ*
χρσνο.
•
Κάθε χρόνο Υ«1 .
στην Κίνα 19.000.000. Η
,
ση της χώρας αυτής
πολλή θέρμη στα νέα ζ*υγ0τ ^
μη λησμονούν το σοβαρά π ■
σμιακό πρόβλημα που oVH)®j
Π χώρα τους
¿
•
Το κύμα της avcpV'0^ ^
κλύζει την άλλοτε Μεγάλο j
vía. Σε 3.292.702 ανέρΧ0''1^
Αγγλοι άνεργοι, χωρίς
σοβαρές και θετικές n ptw ^u
για την αντιμετώπιση της
•
Τέσσαρα γραμμάριο α .
παραλύσεως σαρώνουν τ° ¡,
σύστημα και σκοτώνουν τ0*| j
θρωπο. Τέτοιου είδους αέρ-0 ^
εναποθηκεύσει οι ApePl*a'J°*6í4
Δυτική Γερμανία. Η πλΠΡ
προκαλεί ποικίλες αντιδρ°σί*
δημιουργεί πολλές ανη00*1* ^ )
όλους τους ανθρώπους. n0lV /
ρούν νο ζήσουν μέσα σε
νικά κόσμο.
Μέσα στο 1981 ο ι Έ ^
συμπεριλαμβανομένων και ¡λ
νων τουριστών, κστανάλόΐο
εκατομμύριο λίτρα αναψυ
Την πρώτη θέση βέβαια
πάντα οι γκαζόζες κόκα-*0'”
τηοτοκπλάδες.

-ρΑλ'Ι’*

•
Μέσα στο 1981 01
·
και Ελληνίδες δαπάνησαν 8 ^
τομμύρια δρχ. για το
μαλλιών. Τα 740 ξόδεψαν ο '^ ,,
κες και τα υπόλοιπα 60 οι

' Εχω υυνηυισει va
ευτυχία στον περιορισμό
θυμιών μου. παρά στην ι*
ση το υ ς

Βέρμιου

62 555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βινίγίλου
21.454

Ε6ν\«η Τροκιξα
Εναντι Δ ΕΗ
Εναντ. Κ.ΤΕΛ
Ι« κ ο « ρ α 'ο υ ς
Πλ_ Ω ρολογίου

Ι 0 ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

-24.141 24.343
¿3.131
26 726
26 V20
25.880

Φαρμακε1'
€>âianyktepèv £|;

Σήμερα Σάββατο 20
6 2 5 5 5 6 2 .6 6 6
1982 διανυκτερεύει το Φ0^ ■
ΒΕΡΟΙΑΣ
Τριανταφυλλίδη Β0'1'
Βερμίου Β«ν*ζ4Λου
23.4U4
τηΛ. 23666
^
Εθνική Τράπεζα 24.141-24.343
Αύριο
Κυριακή
21
Έναντι ΔΕΗ
23 131
1982 διανυκτερεύει το 9°Ρ ^
Ενονη ΚΤΕΛ
26.726
Μουρτζίλα Βοσ·
(όποκράτους
26 920
τηλ. 27355
23.860
Πλ. Ωρολογίου

PafeoTofc

Ζ Η ΣΗ Σ Π Λ Τ Σ ΙΚ Λ *
Ιδιοκτήτες - Εκδά<"
ΑΦΟΙ Π Α Τ Σ ΙΖ Α

αν χρειαστεί
ΤΗΛΕΦΟΝΕΙΣΤΕ

ΑιβΛιντής ^
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚ^
(Εδέσσης 1)
Υ«ύβυνο« ^

ΒΕΡΟ ΙΑ!
2X222
2X505
125
25.74*

Πυροοββτπκη

M E T O ΚΛΕΙΔΙ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΕΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ ΣΤΑ 90 3 κ.€.

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΛΙΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΗΜ ΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

^

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε · Η * ΕΓ
ΝΟ Μ Ο Υ ΗΜ ΑΘ ΙΑ*:,
(Τακτικό μέλος Ε.Ι-ΗΙδρυτής

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜ Η

4 2 0 .0 0 0

η

Ροδιοτοζι

YUGO 4 5

Ν οοοκομρο

Λ-Ε.Η (βώ0«Ο
Υλργυπη
O L k (<πο*μάς)

24.444

2X233

Αστυνομικό Τμήμα

26.444

Τροχοί

ΝΑΟΥΓΗΕ
2X1**
22.200
2X314
41.353

Π υροαβεσυκη
Ν οσοκομ ου
Λ.Ε.Η. (βλβ βεο
O L E . (σταβμος)

Α ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!
Π υροσβεστική
Δ.Ε.Η- (£ àaB*0
LK.A. («purr ß o r|te u t)
Αμοαη Δράση
Ο.Τ-Ε- φλΑφΛί)
Π υ ρ ο σ φ α π ιπ )

23.61·.
21.344
23.376
100
121
1*«

·<«6βυν·»σής43Τ··'%

ΜΙΧΛΛΗΣ ΠΑΓΣΙΚ^
(Π. Μιαούλη 4>
Νομικός συμβουΑ°ί
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ»
(Ικκοκρστους 2Φ* ρ|Α
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑ*
Μητροκόλεως
Τηλ. 21.137 29.»1
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
’ ft-*·
Ιδιοι των
Σωματείων
Συλλογών Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
Μ ,’
Α.Ε. και ΕΠΕ
*
Δημωνΰργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
φ Χειρόγραφα δηΡ1
οχι δεν επιστρερονται.

ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8
STU D IO

«μ ι μ ι ς »

I «ωσγοκΜ στην ηιΧατοα της οπ: λογά της χ ·μ 4Ρ·νης κμρώ&ο
ο αταστημα *ο
σ«ο«κτο ακο ης 10 ιο κρωι (^φ ψ οντα ς:

t n in iJ iiii

o

2 0 Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 1977
Α π ό τις 7 .1 1 ' το π ρ ω ί ο λ α ό ς ψ ή φ ιζ α σ τ α 1 8 9 εκλογικό &
p a r a το υ Ν ο μ ο ύ μος.
Π έ θ σ ν ε ο π α λα ίμ α χο ς δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς Φ ώ κ ο ς Κουντοιΐ^

ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

μ π υ ρα ρια

tf r « v i : i h » | i »

Πριν 5 χρόνια

ΛΑΟΣ

ΊίπιπιΙοποιιιι ΝιΙΟΙΜΙΙ)^
™ίΚ» κ μ Ϊ η μ α α
ιΕΗθεσεωο
« SPYNTlif 27 531
αππλα
1HOTOOiqil. 28.528
noiomios 2ώχιΛNoqucxk;-Βέροιας

οοοε
Σάββατο 20 Νοέμβριο«

«ΛΑΟΣ >■

ΣΟ Υ Β Λ Α Κ Ι Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι

(Στα κάρβουνα)
Κ Α Ι

ΤΑ

ΓΝ Ω ΣΤ Α

Ιη η ο κ ρ ά το υ ς

Τ Ο Σ Τ

γ ίγ α ν τ ε ς

2 1 -Τ η λ . 6 2 .1 1 8

Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟν
Κάθ»; είδους ψο)τογραψισ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
\)-ητροπόλεως 7-Τηλ. 62,031
ΒΕΡΟΙΑ

J

1άΒβη,ο 2° Νθ€μβρίου 1 9 8 2

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Ντέρμπυ κορυφής μεταξύ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ Η ΒΕΡΟΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ- ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ
Για να συνηθίσουν οι παίκτες
σε ξερό γήπεδο ο κ. Γαϊτάνος τους
προπόνησε όλη την εβδομάδα σε
ξερό γήπεδο 0 Κώστας Κατσώνης
Συνέχεια στην 4η

«Π ν ! ? ° ' Π0ν ΠΟυ βγΓί ΚΕ π α π ό φ ο B1 r λ 0 Πο,° °Μ06α θ α παίξ€ΐ σ τη ν
*οι έτσι ο π ό α ύ ρ ιο και
rou η- Γ0, “ Υ λ ισ τ ικ ό π ρ ό νρ ο μ μ α
Ομίλου θ α Είναι πλήρες.

6,*α«ώθπκ^ι Λ6βαδ6,ακ^
|αυτό^
** σΤην πρωτη του εοίση
Kcv„ ,
η °7°πρωτάθλημα, έτυ"όοη £'ν™.°Υτιπαλος μ« την πρωτοJ 0 Κοβαλα. Η ΤΕλΕυταία ίσως είOjjyA Tu*ePH από την απόφαση
l' flBci6|J'll0lJ ?α,^ονταί μ«σ0 στην
ιιία
εΧει να αντιμετωπίσει
vEr a α ΠΟυ
ΤΠΦλείπουν ογώ'Χει
ΤΓ|ν
άμως μεριά θα
0° αντιμετωπίσει μιά ομάδα
nnnr,ma na,^ei ύε ενθουσιασμό
T ? ^ ργ « π ρ ο της
«αι ο. α αμαριρ Είναι νΠΠΕδούχοε
λΕυθε" Γ'00σ,1α θΠσ«1 να εκμεταλ« (πγα ,ν ^δρα Tf1t κρτι που πετυ'
°ντ»παΛο ΜέΧ^' ΤώΡ° αγώνΕς της· μΕ
"“ΟΟνπ,ήί· μ'° ° μάδα ΠΟυ ΦέΤΟζ
δεν 6„ · 'ΕΤ<31 ανεΡααμένη και που
Κ,*ό 6'ν(" εύκολος. τον Πανθρα-

^So
Toa^cΒ
·

Κ° ' Ο
ΒέΡ°
, αποστολές.
πρώ'α

01 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ÎQY ΜΠΑΣΚΕΤ
¿,0ιτ βΡώθηχαν την Πέμπτη οι
,Εζ π°υ θα διευθύνουν τους
8' ΕΓ' ζ Των πρωταθλημάτων Α' και
'ΊΥορίας τη ς Ε.ΚΑ Σ.ΚΈ.ΔΥ Μ

νολυτικά οι αγώνες και οι όιαιΥεΧθυν ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11/82
Προ 11.00 π.μ.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
).<■ * °2α ΝΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΤ.ρ. ΕΔΕΣΣΑ (Διαιτ. Σανίκης
«νοοος Δ I.

Η Ο Μ Α Δ Α ΒΟΛΛΕΫ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΡΙΧΝΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ

Ο Α ν ό ρ έα ς Κ α λτσ ά ς, τη ν η μ έ ρ α π ο υ β α π τίσ θ η κ ε Β ερ ο ιώ τη ς, μ ε τον
σ υ ν τά κ τη μ α ς Γ ιώ ργο Γ α λα νομά τη. Α ύ ρ ιο θ α είναι σ τ η ν β α σ ικ ή
ε ν δ ε κ ά δ α τη ς Β α σ ίλ ισ σ α ς, της οπο ία ς οι φ ίλα θ λο ι π ε ρ ιμ έ ν ο υ ν π ο λ 
λ ά α π ό αυτόν.
τος πηγαίνει στην Κατερίνη, όπου ο
γηπεδούχος Πιερικός έχει απόλυτη
ανάγκη βαθμών, ενώ η δεύτερη
εττηνΚοζάνη η οποίο δεν έχει χάσει
ακόμη βαθμό στην έδρα της.
Για δεύτερη συνεχή Κυριακή ο
Εύοσμος παίζει εκτός έδρας. Αυτή
την φορά όχι πολύ μακρυά. αφού
έχει αντίπαλο τον Λαγκαδά, ενώ η
Νίκη Β. υποδέχεται τα Γιαννιτσά και
θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθει
για μιά ακόμη φορά το γήπεδό της.
Η Νάουσα με αντίπαλο τον Εορδάίκό ελπίζει σε μιά νίκη και το ίδιο
ισχύει και για την Φλώρινα πομ στο
ντέρμπυ των νεοφώτιστων αντιμε
τωπίζει στο γήπεδό της την Θήβα.
Γειτονικό ντέρμπυ εττην Ξάνθη
μεταξύ της τοπικής ομάδας και της
Αλεξανδρούπολης. Τέλος Τρίκαλα
και Κιλκισιακός έρχονται αντιμέτω
ποι στο γήπεδο του πρώτου.

° Υμ ΕΝΙΣΣΑ: Α.Ο.Κ. ΓΟΥΜΕ,4ι; Υ ^ λ α ° Σ
ΚΑΙ οπινπ«.
£} ·Δηρητριόόης Γ.-Μπεμπετσος

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

'ΆθΥτΟΥΣΑ:
ζ α φ ε ιρ α κ η ς
Μι,, ΣΑΣ- γ·Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Διαιτ.
Λοζ Σ'‘Πόδας Δ.).
ΚΐΛΚιτ ,Α: Φ °· ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΓΑΣ
Κ.) Σ (Διαιτ. Γιάντζος Μ.-Τζέλας

Τρίκαλα - Κιλκισιακός Ακρίδας,
Βοργιας, Καμινάρης (Αθηνών).
Απόλλων Καλαμαριάς
Πανθρακικός Χατζής, Πολυχρονίδης
Νέδος (Σερρών).
Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου
Μάνδαλος,
φιλόγλου,
ΜπΙτζος

ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΒΕΛΒΕΝΔΟ (Διαιτ.
^ ^ κ ό π α ς Δ.-Ταρσινός Ι,ι.
ΪΑΒΒΑΤΟ 2 0 /1 1 /8 2
Πρα 1 6 .0 0 μ.μ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α' Ο Μ ΙΛΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ:
ΑΡΙΩΝ
οΏι, ,|ΗΣ·ΚΑΠΟΡΙΑ (Διαιτ. Σκα,· 1 Τζέλας Κ.)
•Γρ ' ΚΟΖΑΝΗ: ΓΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
Αι(Διαιτ,
Ανόρεάόης
ν°°θμάκης Κ.).
λ021'

Β' Ο Μ ΙΛΟ Σ

ΓΐθΛγ1(Α,ΓΙΝΙΟ: ΑΙΠΝΙΑΚΟΣ-Α.Ε.
Ι .Γ )
ΑΣΤΡ0Υ (Διαιτ. Μπίντας
Κ.).
4Ρ0 ς Γ|ΑΝΝ| τ ΣΑ: Μ. ΑΛΕΞΑΝίχγΔρ ά ν ν π -ς ω ν -α ρ ις τ ο τ ε λ η ς
4ίθον^ ΑΣ (Διαιτ. Μελανίδης Α.-Μυ-

(Καβάλας).
Κοζάνη - Βέροια Ορφανίδης,
Παπαδόπουλος, Περβανάς (=άνθης).
Νάουσα - Εορδαϊκός Μπρίμπος,
Μαλατσίόης, Κεφαλίδης (Έβρου).
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Γιαννιτσών Καζιάνης. Χατζπνεωργίου,
Μουζακίδης (Κέρκυρας).
Ξάνθη - Αλεξ/πολη Τριανταφύλλου.
Μπουνιάκος,
Μυλωνάς
(Αρτας).
ΑΠΕ Λαγκαδά - Αγροτικός Αστέ
ρας Παπαχριστοδούλου. Θεοδωρίδης, Κουλέτζος (Κοζάνης).
Φλώρινα - ΑΟ Θήβα Κουφογιώτης,
Κοράκης
Αγγελής
(Βέροιας).
ΚΟΖΑΝΗ-ΕΡΟΙΑ
Με απίθανη την συμμετοχή του
Γκέσιου και προβληματική αυτή του
Γιατζιτζόπουλου. π θέοηιπ φεύνει
σήμερα το απόγευμα για την Κοζά
νη, όπου αύριο θα παίζει με αντίπα
λο την τοπική ομάδα.
Δύσκολο οπωσδήποτε το έργο
των Βεροιωτών, που θα έχουν έναν
φανατισμένο όπως γίνεται τα τελευ
ταία χρόνια αντίπαλο, που συν τους
αλλοις φέτος έχει πολύ καλή έδρα,
αφού σε 5 αγώνες σημείωσε ισάρι
θμες νίκες.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΕΠΑΝΟΜΗ - ΝΑΟΥΣΑ
Ευνοϊκή ήταν η κλώρωση για
την ομάδα της Βέροιας στο Κύπελ
λο Ελλάδος, αφού αντίπαλός της θα
είναι η Αναγέννηση Γιαννιτσών και
ο αγώνας θα γίνει μέσο στη Βέροια.
Η Νάουσα κληρώθηκε να παίξει
μέσα στην Επανωμή με την τοπική
Αναγέννηση. Περισσότερη δυσκο
λία λοιπόν θα αντιμετωπίσει η
Νάουσα, αλλά δεν είναι και μενάλη.
εάν οι παίκτες της παίξουν όπως ξέ
ρουν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Α πό τη ν ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς ζη το ύ ν τα ι α ν τα π ο κ ρ ιτές για
°Θέ
ρ ητι*ά θέμ α τα , σ τ α εξή ς χ ω ρ ιά : Τρίκαλα, Μ ελική. Ν ησί,

Αΐ/ω και Κ ά τω ¿ ερ β ο χ ώ ρ ι. Λ ο υ τρ ό , Π α λα τΙτσια ,Κ ο υ^ Ρσ- Κ αψ οχώ ρι, Σ τα υρ ό , Κ α μποχω ρι, Ά μ α χο , Ν η σ έλι,
^ ν * λ ο χ ώ ρ ι, Α ρ χ ά γ γ ε λ ο , Λ ευ κ ά δ ια , Β α ρ β ά ρ ες, Λ αζοχώ ρι.
ΐύ *θοτρο. Ε π ίσ η ς σ τ η ν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια (Μ. Α λέξα ν δ ρ ο ) και
,0ν Παπάν
τγο.
θ ' εν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι να ε π ικ ο ιν ω ν ή σ ο υ ν για π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς
Ht
γ° υ Β ύ λ λ η Γ α λα νομ ά τη σ τ α τ η λ έ φ ω ν α 2 3 .1 3 7 και
2δ.?6 2

Τα ζευγάρια αναλυτικά είναι τα
πιό κάτω:
Εορδαϊκός - Αγροτικός Αστήρ,
Αρης Νίκη Βόλου, Κιλκισιακός ΑΕΚ, Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα,
Λαμία - Ελευσίνα, ΠΑΟΚ - Αναγέννησση Καρδίτσης. Αθηναϊκός Προοδευτική, Καλαμαριά - Πιερικός, Αιολικός - Ηλυσιακός, Λαγκα
δάς - Παναθηναϊκός Ατρόμητος
Αθηνών - Πρέβεζα, Τρίκαλα - Αχαρναϊκός Οδυσσεύς Κορδελιού - Θή
βα. Ολυμπιακός Πειραιώς Αχαϊκή,
Αριόαία - Παναιτωλικός Αιγάλεω Εθνικός Αστήρ. Πανοργειακός
Εόεσσαϊκός Παναιγειάλειος - Πανσερραϊκός, Παναρκαόικός - Εθνικός
Πειραιώς ΟΦΗ
Λεβαδειακός.
Πανηλειακός - Λάρισα, Διαγόρας Ολυμπιακός Λουτρακίου. Πσναχαϊκή
- Απόλλων Αθηνών, Ρόδος - Ξάνθη,
Νίκαια - Η ρόδοτος Εθνικός Αλεξ/πόλεως Πανθρακικός φω στήρ Αλεξανδρούπολη, Δόξα Δράμας Μακεδονικός Πανιώνιος - Φλώρι
να, Καστοριά - Χαλκίδα. Τοξότης Χανιά, Βύζας - Ατρόμητος Πει
ραιώς Κοζάνη - Ιωνικός. Ολυμπια
κός Βόλου - Καλλιθέα, Κόρινθος Καβάλα.

------1 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
^0· |H
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
------------ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
Εξ ο υ σ ιο δ ο τ η μ έ ν ο

συ ν ε ρ γε ίο

της opel

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 56-ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛ. 2 5 5 4 4 - 6 2 4 5 0

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΞΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

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

Αρχίζει την Κυριακή, το πρωτά
θλημα βόλλεύ της Κεντρικής Μακε
δονίας. Παίρνουν μέρος 8 ομάδες.
1) Φίλιππος Βεροίας 2) Αρχέλαος
Κατειρνης, 3) Μ Αλέξανδρος Γιαννιτζών. 4) ΓΑΣ Έδεσσα. 5) Γ.Ε.
Βεροίας. 6) ΓΑΣ Κιλκίς 7) Αλκέτας
Αλεξανδρείας και 8) Α.Ε. Πολυκάστρου.
0 Φίλιππος είναι το φαβορί για
την κστάκτηση της πρώτης θέσης
Πέρυσι τερμάτισε στα πρωτά
θλημα αήττητος. Πιστεύουμε ότι και
φέτος θα επαναλάβει τον θρίαμβο.
Δίνεται πλούσιο υλικό, πολύ
καλό προπονητή - τον κ. ΠσπαστεΦάνου - έκανε πολύ καλή προετοι
μασία και διαθέτει παίκτες πολύ έμ
πειρος. Την ομάδα αποτελούν οι
παρακάτω παίκτες:
Παπαστεφάνου. Δαντσούλης,
Πατσαβούρας Παντσής Μπιζούρας, Μπαζάκας, Στεργιούλας Γεωργιάδης
Γιαννόπουλος
Λουκάς
Στεργίου. Μαλανδρόκης. Μανιόπουλος. Μουρατίδης Ν.. Μαυρίδης,
Κεφτές κ.ά.
0 Φίλιππος την Κυριακή παίζει
στην Εληά με τον Αλκέτα Αλεξαν
δρείας.

Φ ΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Την Κυριακή στις 7 μ.μ.. στο
κλειστό γυμναστήριο του Ε.Α.Κ.
Βεροίας ο Φίλιππος, για το πρωτά
θλημα Β Εθνικής κατηγορίας αντι
μετωπίζει τον συνώνυμό του της
Θεσ/νίκης. Το παιχνίδι προβλέπεται
συναρπαστικό, μιά και ο Φίλιππος
Θεσ/νΙκης είναι μιά από τις ισχυρό
τερες ομάδες της Β’ Εθνικής του
βόρειου όμιλου και έκανε, μιά άριστη προετοιμασία στην Γιουγκο
σλαβία.
ν
Αλλά και ο Φίλιππος Βεροίας.
μετά τις ατυχίες και αδικίες που έγι
ναν από τις διαιτησίες, έχει πεισμώ
σει και θα επιδιώξει να πετύχει την
πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
Ολα τα παιδιά βρίσκονται σε
άριστη φυσική κατάσταση και
πιστεύουν στον θρίαμβο της αγαπη
μένης τους ομάδας. Με την συμπα
ράσταση των πολυπληθών φίλων
του μπάσκετ πιστεύουμε ότι την
Κυριακή, θα κερδίσουν τον πανί
σχυρο αντίπαλό τους.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
Η ίφημ*ρί6α

«τόνε» τνιοστό
στην αστυνομική αΡΧ0. στην ΕΠΣΚΜ
στον Ιύνότσμο ίιαιτητών, καθώς και
στο σωματείο της Ενώσεώς μας. ότι
από εψΙτος όεν ισχύουν τα λευκό
ό€λτΙσ ανταποκριτών.
Ως (κ τούτον οι κάτοχοι των &€λ·
τίων του χρώματος αυτού σντσποκρι·
τίς μας παρακαλουντοι όπως επικοι
νωνήσουν αυτοπροσώπως με τον
αθλητικό μας συντάκτη Βύλλη Γάλο
νομότη που βρίσκεται καθημερινώς
στα γραφεία της εφημερίδας μας προ
κείμενου να γίνει η αντικατάσταση
των λευκών δελτίων, με το νέα που
είναι χρώματος ρόζ.

Ενδιαφέροντα παιγνίδια υπάρ
χουν πολλά στο πρωτάθλημα εθνι
κής ερασιτεχνικής κατηγορίας που
μπαίνει αύριο στην 5η αγωνιστική
ημέρα.
•
Η φετεινή εκπληκτική ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕΙΑ παίζει στο γήπεδό της
με τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ Σιατίστης και
πιστεύεται ότι θα πετύχει έναν ακό
μη θρίαμβα
•
Η ΔΟΞΑ Μακροχωρίου που
ξεπέροσε πλέον τα εσωτερικά της
προβλήματα θα αντιμετωπίσει στο
γήπεδο της Βεροίας τον Ρήγα
Φεραίο Βελεστίνου και θα πρέπει
να θεωρείται βέβαιο ότι από τον
αγώνα αυτό η συμπαθής ομάδα του
Μακροχωρίου θα αρχίσει την ανο
δική της πορεία.
•
Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τρικά
λων Ημαθίας παίζει στην Ποντοκό
μη Κοζάνης και είναι στις δυνατότητές του να γυρίσει με ένα θετικό
αποτέλεσμα.
•
Στην έδρα του τέλος παίζει
και ο ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ Πλατέος ο
οποίος με αντίπαλο την ουραγό
ΑΣΠΙΔΑ Κρ. Βρύσης Καρδίτσας θα
είναι μάλλον ο σίγουρος θριαμβευ
τής
Αλλά ας δούμε...
...ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γαλατινή - Αχιλλέας Φαρσάλων
Εμμανουηλίδης Πολυζώης ¿Τσάπας.
' Αρης Ποντοκώμης - Μ. Αλέξαν
δρος Τρικ. Μανωλακίδης, Τάσιου,
Τσιμρόγλου (Θεσ/νίκης).
Δόξα Μακροχωρίου - Αμπελωνιοκός Παπαδόπουλος Στ., Σαμαράς
Σαρχόζης (Θσ/νίκης).
Απόλλων Λαρίσης - ΠΟ Ελασσόνος Νερούτζος Σισμάνης Σταυροχρήστος (Χαλκιδικής).
ΑΕ Ποντίων - Σοφάδες Παλέτος. Νικολαίδης Χ·, Χατζηχαραλάμπους (Θεσ/νίκης).
Καρδίτσα - Ρήγας Φεραίος
Νικολαίδης Λόσκαρης Κ.. Αντωνιάδης Σ,ΙΒεροίαςΙ
Εθνικός Κατ.
Ατρόμητος
Παλαμά
Νταβέλας
Χιότογλου
Τπξιάρχης (Θεσ/νίκης).
Μγροτικός Αστήρ - Ασπις Κρ.
Βρύσης Μανουσορίδης Οικονόμου
Ν., Σταύρου (Ηπείρου).
Μαγνησιακός - Απόλλων Λιτ.
Αμπελίδης. Τσστσαφλής Παπαγιόννης (ΧαλκιδικήςΙ.
Αλεξάνδρεια - Μακεδονικός
Σιατ. Δημόπουλος Απ., Ορφανίδης
θ „ Πένογλου (Θεσ/νΙκης).
Δ ΟΜΙΛΟΣ
(Επί 4 αγώνων)
8
Α.Ε. Ποντίων Κ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
7
7
Ηρακλής Χάλκης
6
Α.Ο. Σοφάδων
5
Απόλλων Λαρίσης
5
Απόλλων Λιτ.
5
Ατρόμητος Παλαμά
5
Εθνικός Κατερ.
4
Μακεδονικός Σιάτ.
4
Αχιλλέας Φαρσ.
4
Ρήγας Φεραίος
ΤΡΙΚΑΛΑ
3
3
Α.Ο. Καρδίτσα
Γαλατινή Κοζ.
3
3
Αμπελωνιακός
3
ΠΛΑΤΥ
2
Π.Ο. Ελλοσόνος
Μαννησιακός
2
1
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
0
Αρης Ποντοκώμης
0
Ασπίδα Κρ, Βρ.
•
Από 3 αγώνες έχουν οι
Απόλλων Λαρίσης. Μ. Αλέξανδρος
Τρικάλων, Π.Ο. Ελλοσόνος, Αρης
Ποντοκώμης·

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡ.
Η Ελπίδα Βεροίας που από το
νέο πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας
θα αρχίσει να αγωνίζεται, θα απο
κτήσει την πρώτη της αιρετή διοίκη
ση.
Συγκεκριμένα η ομάδα αυτή
που τόσο καιρό διοικείται από μιά
επιτροπή μετά την αναγνώρισή της
πραγματοποιεί γενική συνέλευση
για την ανάδειξη της πρώτης διοικήσεώς της.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
221 12.

Ξεχασμένης-Μελίκης
Για δέκατη αγωνιστική συνεχί
ζεται σήμερα κοι αύριο το πρωτά
θλημα της Α Κατηγορίας της Ενώσεώς μας.
Εκτός έδρας παίζει ο πρωτοπό
ρος Διαβατός και μάλιστα μέσα στη
Νάουσα με το Βέρμιο. Αγώνας δύ
σκολος που ο νικητής θα βγει μάλ
λον δύσκολα.
Ντέρμπυ με όλη την σημασία
της λέξεως θα γίνει στην Ξεχασμέ
νη. Η τοπική ομάδα υποδέχεται την
συγκάτοικό της στην δεύτερη θέση
Μελίκη. Τυχεροί οι φίλαθλοι που θα
βρεθούν στον αγώνα.
Νικομήδεια και Αγ. Γεώργιος
παίζουν η πρώτη στο γήπεδό της με
τον Τριπόταμο και ο δεύτερος εκτός
έδρας στον Στενήμαχο με την τοπι
κή Θύελλα. Δύο ισόβαθμες ομάδες
η Βεργίνα και ο Αχιλλέας Ν. παίζουν
μεταξύ τους στο γήπεδο της πρώ 
της, ενώ η Αγ. Τριάδα είναι γηπε
δούχος με αντίπαλο το Ζερβοχώρι
0 Εθνικός Μακροχωρίου και το
Νησί πηγαίνουν στην Κορυφή και
την Αγκαθιά αντίστοιχα.
Γηπεόούχο είναι το Σέλι αύριο.
Υποδέχεται τον Παπάγο και το Σκυλίτσι την Ραχιά μέσα στο γήπεδό
της.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11 ώρα 2.30 μ.μ.

ομάδα παίζει με το Γιαννακοχώρι.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λαζοχώρι - Γιαννακοχώρι
Π. Ζερβοχώρι - Λευκάδια
Μονόσπιτα - Χαρίεσσα
Νεόκαστρο - Βαρβάρες
«
Αγγελοχώρι - Αρχάγγελος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγγελοχώρι
10
Χαρίεσσα
10
Μονόσπιτα
9
Αρχάγγελος
8
Βαρβάρες
7
Π. Ζερβοχώρι
7
Λευκάδια
6
Γιαννακοχώρι
5
Λαζοχώρι
4
Νεόκαστρο
4
Στον β όμιλο σήμερα Σάββατο
στις 2.30 το μεσημέρι, ο Μ. Αλέξαν
όρος που είναι στην πρώτη θέση,
παίζει εκτός έδρας στο Καμποχώρι,
ενώ το ίδιο γίνεται και με τα Παλατίτσια που πηγαίνουν στον Άραχα.
Και οι άλλες ομάδες Λουτμός
και Κουλούρα που βρίσκονται σε
απόσταση αναπνοής από την πρώτη
θέση, παίζουν εκτός έδρα ς στην
Καψόχωρο κοι την Καλλιθέα αντί
στοιχα.
Τέλος στο Νησέλι η τοπική ομάδα
υποδέχεται τον Σταυρό.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σέλι Παπάγος
Βέρμιο Ν. - Διαβατός
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11 ώρα 2.30 μ.μ.
Ξεχασμένη - Μελίκη
Κορυφή - Εθνικός Μ.
Βεργίνα - Αχιλλέας Ν.
Αγκαθιά - Νησί
Νικομήδεια Τριπόταμος
Ραχιά Σκυλίτσι
Αγ. Τριάδα - Ζερβοχώρι
Στενήμαχος - Αγ. Γεώργιος

Καψόχωρα - Λουτρός
Νησέλι - Σταυρός
Καμποχώρι Μ. Αλέξ/όρος Α/.
Καλλιθέα - Κουλούρα
Άραχος - Παλατίτσια
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16
Διαβατός
14
Μελίκη
14
Ξεχασμένη
Αγ. Γεώργιος
13
Νικομήδεια
13
Βέρμιο Ν.
12
Αχιλλέας Ν
10
Ρε ρνίνα
10
Αγ. Τριάδα
ê
Εθνικός Μ.
9
9
Νησί
8
Κορυφή
Σέλι
8
6
Σκυλίτσι
6
Στενήμοχος
Ζερβοχώρι
6
Ραχιό
6
Αγκαθιά
4
Παπάγος
3
Τριπόταμος
2
•
0 Αχιλλέος Ν και ο Τριπότα
μος έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στον α’ όμιλο οι αγώνες γίνον
ται αύριο το πρωί στις 10 30. Στο
γήπεδό του παίζει το Αγγελοχώρι
με αντίπαλο τον Αρχάγγελο ενώ η
Χαρίεσσα εκτός έδρας στα Μονόσπιτα. Έτσι βλέπουμε ότι και αι όύο
πρωτοπόροι έχουν δύσκολους αγώ
νες αφού οι αντίπαλοί τους είναι
ομάδες που βρίσκονται αμέσως
μετά από αυτούς στην βαθμολογία
Γηπεδούχο είναι το Ζερβοχώρι
με αντίπαλο τα Λευκάδια ενώ οι
Βαρβάρες πηγαίνουν στο Νεόκοστρο. Τέλος στο Λοζοχώρι η τοπική

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ Αλέξανδρος Αλ.
Παλατίτσια
Λουτρός
Κουλούρα
Σταυρός
Καμποχώρι
Καψοχώρι
Αραχος
Καλλιθέα
Νησέλι

11
10
9
9
8
7
6
4
4
2

8ΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑ1ΉΣ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΩΝΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΗΜ ΑΘΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣ
Οι διαιτητές των Συνδέσμων
Ημαθίας και Κοζάνης θα τεθούν
ονπμέτωπαι σε μιά ποδοσφαιρική
συνάντηση που θα γίνει το απόγευ
μα της Δευτέρας (2.30) στο εθνικό
στάδιο Βεροίας.
Τα έσοδα που θα προκύψουν
από τον αγώνα αυτό θα διατεθούν
για την Εταιρία Προστασίας Ανηλί
κων Ν Ημαθίας.
Οι διαιτητές μας λοιπόν πήραν
την πρωτοβουλία για μια ανθρωπι
στική ενέργεια, απομένει σε εμάς να
δείξουμε το ανθρωπιστικά αισθήματά μας προμηθευομενοι ένα εισιτή
ριο του ποδοσφαιρικού αυτού αγώ 
να.
Στην νικήτρια ομάδα θα απονεμηθεί από τον Εισαγγελέα Βεροίας
κ. Τσίχλα βαρύτιμο κύπελλο, που εί
ναι προσφορά του καταστήματος
ΛΙΑΛΙΑΡΟΣ ΣΠΟΡ

Μ ΙΚ ΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΑΣΚΑΛΑ

π α ρ ο 6 ι&€> μ α θ η μ α ια mot οικον o c μαθητ*^ oAinv ru/v «u ^cujv
του Δημοτικού Π Α ηρυφ ορκ ς ο το τηΑ ίφ ιανυ 71320 R« ρο*ο<» κοΟη
pcpivo μ ίτ ο τις 3 το απ ό γευμ α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
η D tSCO «OLIVER·· (ycν ·»0 ό λ ο ς ο t n αγγ< λμπιικίις ε ξο π λ ω μ ό ς)
με ε» λ ε·τη τακτική π ελ α τεία Π λ η ρ α φ ο ρ ιτς τις ιη·ωινες · ργααιμε·,
ώ ρ ε ς στα τη λ έφ ω νο 2 3 1 6 3 Β έροιας

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγητρια Γαλλικών με φροντιστηριακή πείρα παραδιδει
μαθήματα. Πληροφορίες οτο τηλ. 41651

ΕΓΧΡΩΜΕΣ Τ.ν
Στερεοφωνικά συγκροτήματα

Βιβλία
Πρωινό
Ποτό
Ραντ€βού

Η χογραφήσεις-Δίσκοι-Κασέτες

Μικροσυσκευές
ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΚΑΠ

ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜ Η Μ Α
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ηλεκτρικά €ίόη

ΔΗΜ . ΜΟΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Τρύφωνος 2-Τηλ. 2 9.677

ΚΑΜ ΠΙΤΗ 9 ΤΗΛ. 2 7 .76 6
ΚΑΜ ΠΙΤΗ 15 ΤΗΛ. 2 3 .5 6 9

ΝΑΟΥΣΑ

Νέα από
τη Νάουσα
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμ
βούλιο Ναούαης «οι συζητήθηκαν
θέματα που απασχολούν την πόλη
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρότεινσν όπως τα δύο πρώτα θέματα τα
οποία ήταν η κατάρτιση τεχνικού
προγράμματος έργων του Δήμου
γιο το έτος 1983 κα. προσδιορισμός
ύψους τελών και δικαιωμάτων να
απασχολήσουν το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο. Αυτό έγ.νε δεκτό
Από το σημερινό συμβούλιο
ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουρ
γίας το μ Κ.Α.Π.Η. Ναούαης.
Επίσης ενκρίθηκ* η οικονομική
ενίσχυση με ποσό 4 0 0 ,0 0 0 δρχ· Υ>α

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ
την λειτουργία της μουσικής σχολής
για τους επόμενους μήνες του 1982
και τον πρώτο μήνο του 1983
ενκρίθηκε η εγκατάσταση τηλεφώ
νου στην Εοτίο Μουσών, εγκρίθηκε
πίστωση γιο πληρωμή αποζημιώσεω ς το ποσό των 3 6 2 .0 0 0 δρχ.
στον
οδοκαθαριστή
Αθανάσιο
Ζοχοράκη, ψηφίστηκε η τροποποίη
ση του προϋπολογισμού του Δήμου,
εγκρίθηκον το έξοδο μεταβάσεως
του Δημάρχου στην Αθήνα.
Οι ενστάσεις κστά των 137'82
και 183-82 των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου για τροπο
ποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ
148 και Ο.Τ 10 αντίστοιχα απορρίφθηκσν Τέλος για το θέμα της
συζήτησης του τμήματος Εμπορίου
Ν. Ημαθίας σχετικό με την λειτουρ
γία της λαϊκής αγοράς αποφασίστη-

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσόνογλου Παύλος
θεσ/νίκης 134 τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 2 7 8 2 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ
Κατερίνης τηλ. 2 4 4 0 5
ΣΤΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
Καραμελιδης Παύλος
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλόνης Ευάγγελο,
Πιερίων 14 τηλ. 2 6 3 0 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετοίδη
τπλ 2 8 1 4 4
ΖιΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσόβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ούστας Ευστάθιος
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίόπς Ηλίας

κε να παραμείνει τα Σάββατο σαν
ημέρα για την λειτουργία της λαϊκής
αγοράς.
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟΝ Γ.Π.Σ.
Στις 21 Νοεμβρίου στον Γεωργ.
Π Συνεταιρισμό θα γίνουν εκλογές
και θα οντιπαρσταχθούν δυο συν
δυασμοί. 0 ένας αποτ#λείται από
μέλη της σημερινής διοίκησης που
ανήκουν στη Ν.Δ. και αποφασισον
να συνεργασθούν και στις φετεινές
εκλογές ενώ ο άλλος συνδυασμός
συγκροτείται από πρόσωπα που
ανήκουν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και
στις δυνάμεις που συνεργάζονται
μαζ< του
ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Σύμφωνα με το νόμο εκλογές
πρέπει νο γίνουν κα» στους άλλους
συνεταιρισμούς αυτό τον μήνα,
δασικούς κτηνοτροφικούς κ.ό.
Επειδή όμως αποτελούνται από
Αίγ’α μέλη και δεν ανήκουν στη
φρουτένωση μένουν έξω από τον
κύκλο των ανταγωνισμών.

Τ Ι Χ Ο Ν Ω Φ : Δ Ε Κ Τ Ε Σ ΟΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΗΓΚΑΝ
Σούλτς: Οι οιωνοί είναι θαυμάσιοι
ΜΟΣΧΑ, 19. Ο Σοβιετικός πρωθυπουργός χ. Νικολάι Τιχόνωφ δήλωσε χτες ότι η χώρα
του υποστηρίζει πλήρως τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Ρήγκαν για βελτίωση
των αμεριχανοσοβιετιχών σχέσεων. Η δήλωση του κ. Τιχόνωφ συμπίπτει με πληροφορίες ότι προτάσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των
ΗΠΑ και της νέας σοβιετικής ηγεσίας θα διατυπώσει ο πρόεδρος Ρήγκαν σε λόγο που
θα εκφωνήσει από την τηλεόραση τη νύχτα της Δευτέρα με θέμα τον έλεγχο των εξο
πλισμών.
Ολόγος είχε προγραμματιστεί
πριν το θάνατο του Μπρέζνιεφ,
θεωρείται όμως από κυβερνητικούς
επισήμους ω ς «άνοιγμα» προς τον κ.
Αντρόπωφ για καλύτερες αμερικανοσοβιεπκές σχέσ εις
Επίσης
χαρακτηρίζεται
σαν
προσπάθεια επαναβεβαίωσης του
κόσμου ό π ο κ. Ρήγκαν, μολονάπ
προβαίνει σε ενίσχυση των εξοπλι
σμών, εξακολουθεί να αναζητεί μέ
σα για τη μείωση των συστημάτων
πυρηνικών όπλων σε συνομιλίες με
τους Σοβιετικούς και τη μείωση του

ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑ
Με στόχο την προώθηση των
ελληνικών μάλλινων πλεκτών στις
διεθνείς ανορές και την παράλληλη
ενημέρωση των πλεκτοβιομηχάνων
της Βόρειας Ελλάδας γύρω από τις
τάσεις της μόδας τω ν πλεκτών
1983-1984, η Διεθνής Γραμματεία
Μαλλιού σε συνεργασία με το Σύν
δεσμο Πλεκτοβιομηχάνων και Βιοτεχνών Πλεκτικής Β Ε όιοργονωνει
τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 1982
έκθεση μάλλινων πλεκτών.
Η έκθεση θα γίνει στη Θεσσαλο

νίκη, στα γραφεία του Συνδέσμου
Πλεκτοβιομηχάνων και Βιοτεχνων
Πλεκτικής (Βοσ. Ηρακλείου 10. 8ος
όροφος), και θα είναι ανοικτή από
τις 5 έω ς π ς 9 μ.μ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η συλ
λογή αυτή των πλεκτών, είναι
δημιουργία του Κέντρου Πλεκτικής
της Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού
και παρουσιάζεται σε όλο τον κό
σμο, με σκοπό την ενημέρωση των
πλεκτοβιομηχάνων πάνω στις τά
σεις της Διεθνούς Μόόας για τον
επόμενο χειμώνα.

Η Β' ΕΘΝΙΚΗ
Συνέχεια από την 3η
που ένοιωσε γρό τράβηγμα στους
προσαγωγούς στον κυριακάτικο
αγώνα, στο φιλικό της Τετάρτης στη
Νάουσα 6εν ενοχλήθηκε καθόλου
και έτσι θεωρείται σίγουρη η συμ
μετοχή του.
Και σήμερα το πρωί θα προπονη
θούν οι παίκτες και μετά ο κ. Γοϊτάνος θα τους ανακοινώσει την
16οδα, στην οποίο επανέρχεται ο
σποθεοαπευθείχ Κολτπάτ
ΝΑΟΥΣΑ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ
Εντατικά προπονήθηκαν οι παί
κτες της Ναούαης καθ' όλη την
εβδομάδα, ενώ στο φιλικό παιγνίδι
της Τετάρτης με την Βέροια, έόειξσν

Νέο Νέο Νέο
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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όπ βρίσκονται σε άριστη φυσική
κατάσταση.
Μετά την χθεσινή προπόνηση
που περιελάμβανε ασκήσεις και
οικογενειακό όίτερμα ο κ. Γρηγοριάόης χωρίς να αντιμετωπίζει
σοβαρό προβλήματα, πλην την
απουσίας του τιμωρημένου Μπασιάκου. επέλεξε τους 16 για την
αποστολή.
Αυτοί είναι οι Σφυντηλάς,
ΧΊωοννίόπε. Κελεσίόπς. ΣτοφυλΙ6ης, Τσουμάγκας Φ υτος Μητρου6Υ|ς Μ ολιούφος Χαλβατζής Παπα
όόπουλος Κερκενίόρς Μπλιάτκας
Παπαδάκης
Μαυροδουλάκης
Χαραλαμπίδης Μπόμπας
Η αποστολή δεν θα παραμείνει
σε ξενοδοχείο, αλλά την Κυριακή το
πρωί θα γίνει η συγκέντρωση για
την καθιερωμένη θεωρεία.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Καβάλα
14
Απόλλων
13
Ολυμπιακός
11
ΒΕΡΟΙΑ
10
Πανθρακικός
10
Κοζάνη
10
Νίκη
10
Αστέρας
9
Λαγκαδάς
9
Θήβα
Β
Γιαννιτσά
7
ΝΑΟΥΣΑ
7
Αλεξανδρούπολη
Εορόαϊκός
7
Κιλκισιακός
7
Ξάνθη
6
φλώρινο
6
Τρίκαλα
6
Πιερικός
5
* Από έναν αγώνα λιγότερο
έχουν οι: Βέροια. Αστέρας. Παν
θρακικός Φλώρινα Ξάνθη. Νάου
σα. Πιερικός Γιαννιτσό και Κιλκισιακός.

ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

κινδύνου ενός πολέμου κατά λάθος.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
«ΘΕΡΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»
Αμερικανοί επίσημοι προβλέ
πουν ότι ο κ. Ρήγκαν στο λόγο του
θο προτείνει τη βελτίωση της «θερ
μής γραμμής» μεταξύ Ουάσιγκτον
και Μόσχας και θα εισηνηθεί μέτρα
όπως η βελτιωμένη ροή πληροφο
ριών και από π ς όύο πλευρές για τη
μείωση τω ν πιθανοτήτων παρερμη
νείας και εσφαλμένων συναγερμών
κατά τη διάρκεια στρατηγικών
ασκήσεων και δοκιμαστικών ακτοξεύσεων πυραύλων.
Στη Μόσχα, ο Σοβιετικός πρω
θυπουργός κ. Νικολάι Τιχόνωφ.
μιλώντας προχθές σε αντιπροσω
πεία Αμερικανών επιχειρηματιών,
τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ των
προσφάτων δηλώσεων του προέ
δρου Ρήγκαν για βελτίωση των αμερικανοσοβιετικών σχέσεων.
0 κ Τιχόνωφ είιιε ότι ο πρόε
δρος Ρήγκαν κεξέφρασε πήσφατα
την επιθυμία να εργαστεί για τη
βελτίωση τω ν σχέσεων με την
Ε ΙΙΔ και για τη διεύρυνση των
τομέων συνερνασίας μεταξύ των
δύο χωρών μας Μπορώ να πώ ότι
αυτό συμπίπτει πλήρως με τις επι
θυμίες και π ς προθέσεις της Σοβιε
τικής Ενωσης».
0 Κινέζος υπουργός εξωτερι
κών κ. Χουάνγκ Χούα επέστρεψε
από την Σοβιειτκή Ένωση προχθές
και όήλωσε ότι είναι αισιόδοξος ότι
οι σχέσεις μεταξύ των όύο κομμου
νιστικών δυνάμεων μπορούν να
ελτιωθούν με διαπραγματεύσεις
Ό μ ω ς ξένοι διπλωμάτες στο
Πεκίνο δήλωσαν ότι θα χριαστεί μιά

Προσφέρουν ζ€στασιά και άνεση
στους μικρούς και στους μεγάλους
Α Ν Δ Ρ ΙΚ Α -ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ -Π Α ΙΔ ΙΚ Α
(Ρόμπες, νυχτικό, μπουρνούζια, μπιζάμες, μπουφάν)
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ΠΑΡΙΣΙ
Η νέα σοβιετική ηγεσία θα επι
διώξει την απαγκίστρωσή της από
το Αφγανιστάν και την προσέγγιση
με την Κίνα, όήλωσε προχθές ο
αρχηγός του φιλοσοβιεπκού γαλλι
κού ΚΚ κ. Ζώρζ Μαρσοί εττιστρέφοντας από τη Μόσχα όπου είχε
μεταβεί για την κηδεία του Μπρέζνιεφ και συναντήθηκε με τον νέο
γραμματέα του κόμματος κ. Αντρό
πωφ.
Ωστόσο η Μόσχα από της
πλευράς της δεν έδωσε καμιά έν
δειξη «αλλλαγής».
0 κ. Μαρσαί δήλωσε όπ αν ο
«Γιούρι Αντρόπωφ τα καταφέρει

Αυτή η στάση της κυβερνήσεως
του ΠΑΣΟΚ εκτιμήθηκε ιδιαίτερα
από τον δικτάτορα Γιαρουζέλσκυ, ο
οποίος έσπευσε, στη Μόσχα, να
ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό κ.
Παπονόρέου.
Το θέμα αυτό θα απασχολήσει
και την βουλή μετά την ερώτηση
που κατέθεσαν οι βουλευτές της
«Νέος Δημοκρατίας» κ.κ. Ανδρ.
Ανδριονόπουλοςκαι Θεμ. Σοφούλης
που ερωτούν τον υπουργό Εξωτερι
κών σε τι απέβλεπε και ποιες εθνι
κές θέσεις εξυπηρετούσε η περίφη
μη συνάντηση Πσπανδρέου - Γιαρουζέλσκυ ακριβώς την ίόια μέρα
που η Ελλάς εόρταζε την αντιδικτατορική εξέγερση του Πολυτεχνείου.
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ
Η σχετική ερώτηση των κ.κ.
Ανόριανόπουλου και Σοφούλη έχει
ω ς εξής:
Με τρόπο κατάφωρα προσβλητι
κό για τους Έλληνες αγωνιστές της
ελευθερίας, ο Έλληνας πρωθυ
πουργός διάλεξε τις ήμερες ακριβώς
των εορτών του Πολυτεχνείου για

9 -1 3 /1 2 /1 9 8 2 στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ και θα περιλομβόνουν, εκτός
από τα πλουσιώτατο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, και σεμινάρια ν·α διεύ
θυνση χορωδίας από μέρους ξένων
προσωπικοτήτων της μουσικής Στη
συνέχεια οι εκδηλώσεις θα κλιμα
κωθούν στη Θεσσαλονίκη. Πάτρα.
Λάρισα Λαμία. Σέρρες, «σι Τρίκαλα.
Ό λες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις πεί
θουν ότι η φετεινή διοργάνωση του
Χορωδιακού Φεστιβάλ Αθηνών θα
/»περάσει σε επιτυχία «άθε προη
γούμένή κοι θα αποτελέαει το
σοβαρότερο
ίσως καλλιτεχνικό
γεγονός της χρονιάς σε συνδυασμό
με τον παιδαγωγικό και μορφωτικό
της χαρακτήρα .

να όώσει την όυνατότηιυ στον
δικτάτορα της Πολωνίας Γιαρουζέλσκυ να «συνομιλήσει» με τον ηγέτη
μιας εκ των χω ρώ ν της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Η απαράδεκτη και
πραγμαπκά
πρωτοφανής
αυτή
ενέργεια προστίθεται στις τόσες άλ
λες της σημερινής ελληνικής κυβέρ
νησης και υποδηλώνουν έλλειψη
δημοκρατικής ευαισθησίας και πολύ
ρηχή μνήμη. Την ώρα που ο Πρω
θυπουργός γιόρταζε στην Ελλάόα
την αντιόικτατορική εξέγερση του
Πολυτεχνείου, ο σκλαβωμένος λαός
της Πολωνίας έβλεπε στην κομματι
κά ελεγχόμενη Τηλεόραση της χώ 
ρος του τους προπαγανόιστές να
διαφημίζουν την εγκάρδια συνάντήση του Γιαρουζέλσκυ με τον Πρω
θυπουργό της δημοκρατικής Ελλά
δας! I
Οι ακατανόητες αυτές πράξεις
της κυβερνήσεως στον εξωτερικό
τομέα καθιστούν απαραίτητες ωρισμένες εξηγήσεις. Ερωτΰται, λοι
πόν, ο κ. υπουργός των Εξωτερικών
όπως ενημερώσει την Βουλή για τα
εξής θέματα:
Σε τι απέβλεπε και ποιές εθνικές
μας θέσεις εξυπηρετούσε η περίφη
μη αυτή συνάντηση του Π ρω θυ
πουργού με τον δικτάτορα Γιαρου
ζέλσκυ:

Παρατηρητές λένε όπ το oW'
ρινό υπόμνημα της αντιπροσκι™*.
του ΝΑΤΟ δεν θα προωθήοβϊ®]
δ ια π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ις γιατί δεν υ ·**1
το θέμα της αριθμητικής ισορΡ0"1*
των δυνάμεων των δ ύ ο συνΟ#
σμών.

καλύτερα ακόμη από τον
ζνιεφ τότε πιστεύω ότι μπορΟ1·1_
αρχίσουν συνομιλίες για την ε™?
ση προβλημάτων που προ«0"
ένταση», ανάμεσα στο ο ι0*0 ",;
λαμβάνεται και το Αφγαν'ίΓΐ®**
Μαρσαί σημείωσε ότι ο Πακιώ^!
πρόεδρος και ο Αφγανός Ππΰ!
έδειξαν όπ θέλουν «ιρΠΥ**^2
συνομιλίες ενώ η Σοβιετική Ενν |
είναι πρόθυμη να αποσύΡ41
στρατεύματα της ύστερα of* «
διακανονισμό. «Συμπεραίνει
ότι το πρόβλημα του Αφγανΰ10'
ναι ένα πρόβλημα που πρέ"£'
διευθετηθεί αρκετό γρήγοΡβ*

Ελπίδες για
εξαγωγές το
Συνέχεια από την 1η
τουργία ενός δυναμικού φορέα στή
ριξης των ελληνικών εξανωγών με
τη λειτουργία ενός δυναμικού
φορέα στήριξης τω ν ελληνικών εξα
γωγών με τη συγχώνευση των λειτουργούντων
ήόη
ανπστοίχων
φορέων Ο.Π.Ε. ΚΑΠΕ κ.λ.π.
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ
Προσφωνώντας τον κ. Αρσένη
ο πρόεδρος του Π.Σ.Ε. κ. Γ. Αβραμί-

αντικαθεστωτικοί
Πολωνοί στην Ελλάδα
Οι Πολωνοί αντικαθεστωπκοί εί
ναι ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα! Και
οι ελληνικές όιπλωμαπκές υπηρε
σίες στην Βαρσοβία αρνούνται να
χορηνήσουν θεώρηση διαβατηρίου
(βίζα) σ ’ αυτούς που θα ήθελαν να
γλυτώσουν από την χούντα του Γιαρουζέλσκυ.

και τις επιταγές για ασφάλειο
χωρών - μελών του Συμφυ/VOv
Βαρσοβίας».

Απαγκίστρωση από το Α φ γ α ν ι σ τ ά ν
θα €πιδιώξ€ΐ το Κρεμλίνο

Ανεπιθύμητοι είναι οι

50 ΧΟΡΩΔΙΕΣ
ΣΤΟ 5ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Πανελλήνιο και διεθνή χαρακτή
ρα προσλαμβάνουν οι εκδηλώσεις
του 5ου Χορωδιακού φεστιβάλ
Αθηνών που θο γίνουν στην Αθήνα
και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα
από 8 μέχρι 19 Δεκεμβρίου 1982.
Τις εκδηλώσεις αυτές όιοργονωνει
η Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας
που είναι και η ιδρύτριο οπό το
1976 του θεσμού Σαράντα πέντε
ελληνικές χορωδίες απ όλα τα όιομερίσμστα της Χώρας - με σύνολο
2 5 0 0 χορωδούς κα· πέντε διδσπμες
ξένες άπό Ελβετία. Ιιολιπ Ιαπονϊας
Βουλγαρία και Ουγγαρία με σύνολο
3 0 0 χωροδούς. έχουν δηλώσει
συμμέτοχη κοι θα πάρουν μέρος
στη φετεινή διοργάνωση. Οι εκδη
λώσεις τω ν Αθηνών θα γίνουν από

ουσιαστική παραχώρηση εκ μέρους
του Κρεμλίνου για νο συνεχισθεί η
τάαη προς τη βελτίωση.
0 κ. Χουάννκ όήλωσε στους
δημοσιογράφους σήμερα στο αερο
δρόμιο του Πεκίνου ότι στις συνομι
λίες του με τον κ. Γκρομύκο επιβε
βαιώθηκε ότι οι δύο πλευρές θα
επαναλάβουν τις επαφές σύντομα
στη σοβιετική πρωτεύουσα.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
0 Αμερικανός υπουργός εξωτεριών Τζώρτζ Σούλτς είπε προχθές
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «βρί
σκονται σε αναμονή» για βελτίωση
των σχέσεών τους με τη Σοβιετική
Ενωση, αλλά αυτός ο στόχος όεν
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μία
ουσιώδη αλλαγή στην πολιπκή της
Μόσχας. Πρόσθεσε πάντως ότι «οι
οιωνοί είναι θαυμάσιοι».
Μιλώντας σε συνέντευξη τύ
που. τρεις μέρες μετά τη συνάντησή
του με το νέο Σοβειτικό ηγέτη Γιούρι Αντρόπωφ. είπε ότι «το σπουδαίο
είναι η αλλαγή συμπεριφοράς».
Πρόσθεσε δε. ότι και οι ΗΠΑ είναι
έτοιμες νο «λύσουν προβλήματα»,
πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσουν
ρεαλισμό απέναντι στην προοπτική
για πραγματική ύφεση.
★
Το ΝΑΤΟ διευκρίνισε με
προχθεσινό υπόμνημα προς την
αντιπροσωπεία του Συμφώνου της
Βαρσοβίας στην διάσκεψη της Βιέν
νης την πρόταση που υποβλήθηκε,
στις 8 Ιουλίου, για μείωση των
στρατιωπκών δυνάμεων των όύο
συνασπισμών στην κεντρική Ευρώ
πη.
Η πρόταση αφορά την αποχώρη
ση, οε πρώτη φάση, 1 3.000 Αμερι
κανών και 30 .0 0 0 Σοβιεπκών στρα-

τιωτών από την Κεντρική Ευρώπη.
Εκπρόσωπος του Συμφώνου
της Βαρσοβίας όήλωσε ότι το υπόμ
νημα που κατέθεσε η αντιπροσω
πεία του ΝΑΤΟ στηδιάσκεψη. «επα
ναλαμβάνει, σχεόόν τις ίδιες γνω 
στές όυπκές θέσεις». Πρόσθεσε ότι
είναι «ανήσυχος και απογοητευμέ
νος» από την κατάσταση και
βεβαίωσε ότι η «δύση εξακολουθεί
να μη λαμβάνει υπόψη τις επικρίσεις

Για ποιό λόγο την μέρα του πρα
ξικοπήματος στην Πολωνία, η ελλη
νική πρεσβεία, μοναδική μεταξύ
όλων των Δυτικών, έκλεϊσε τις πόρ
τες της στους Πολωνούς αγωνιστές
αρνούμενη έτσι την παροχή ασύλου
σε πιθανούς φυγάόες:
Τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί η άρ
νηση των ελληνικών διπλωματικών
αρχών στην Βαρσοβία - κάτι που
έχει επανειλημμένα όιαφημισθεί
από τα μέσα ενημέρωσης της πολω
νικής χούντας - να δώσουν «βίζες»
για την Ελλάόα σε Πολωνούς αντικαθεστωτικούς. Είναι χαρακτηριστι
κό ότι όσοι Πολωνοί φυγάόες βρί
σκονται στην Ελλάόα έφθασαν εόώ
μέσω κάποιας άλλης Δυτικής χώρας.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Στο μεταξύ αντικαθεστωτικοί κύ
κλοι της Βαρσοβίας δήλωσαν προ
χθές ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι
της χούντας όεν είναι 1000, όπως
ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος αλλά πάνω από 2000. Εκτός
εαν οι 1000 είναι ζωντανοί, ενώ
τους άλλους τους εξοφάνισε η
ρωσοκίνητη χούντα.

δης είπε μεταξύ άλλων:
■Μοζί σ α ς κύριε μποκίζ
no*
έχουμε αποκαταστήσει Μ'“
pi#
γλώσσα συνεννοήσεως που U"L· ·
ρέει από τον κοινό μας crróX®' I
προώθηση τω ν ελληνικών « ^ '
γών. Μολονότι οι απόψεις ύαί| !
προς τα μέσο συχνό δ ια φ έρ θ ^ (||
τούτοις δεν βαίνουν αντίθετοάλλο. Συχνά συναντώνται
^
την πεποίθηση ότι η σπμ6Ρινηβ)^
συγκέντρωση θα σύμβολά ^
πληρέστερη, από την πλευΡ0
κατανόηση της ενημερώσε#
επί των αναγκών της «ξαΥ4"
δραστηριότητας που όλοι - συμφωνούμε ότι έχει
ζωτική σημασία και για την
από την ύφεση και για την αν0«"*
μέλλον
της οικονομίας και
τόπου.
Νομίζω ότι η συνόντΠ^ί < /
πραγματοποιείται σε μ'° ^
στιγμή: Ένας άσχημος από 0 *
μική άποψη χρόνος λήγει «αι «
ται ένος νέος φορτωμένος
τους εξαγωγείς με προΡ*® ^
αλλά κοι ελπίδες Ξ/ιπιοες 1ου 1
δήμιου ργήσστε.
Η εξαγγελία των μέτρψν
ίνίσχυση των εξαγωγών πΡ0<,^η
έγινε σε μιά στιγμή που
αναγκασμένοι από τα άρΟ’Ρ'ωΙ
παρά τη θέλησή μας να ο«ι·® ^
ρήσουμε από πολλές αγορές , |
παρακαλούμε, κύριε υπουρΚ'* I
πιστέψετ, παρά τις π ρ ο σ π ά θ ε ·
διαπιστώνουμε με θλίψΟ ^ 1
μεγάλη έκταση β ρ ίσ κ ο μ α ι
αγοράς ότι έρχονται άλλοι
I
εκτοπίζουν στην Ευρώπη. Λ
Αμερική και τη Μ. Ανατολή. » «'
νσ μπορούμε να αντιδρά <7°
μέτρα που εξαγγείλατε στις 2 ^
βρίου, μας δημιούργησαν την
δα ότι αν υλοποιηθούν VI
μπορεί να αποτελέσουν Ρ*°
και μικρή απαρχή για να
αυτή η αναδίπλωση. Και μος ® ^
γι αυτό το κουράγιο να συν£*-λ’
με. Για το λόγο αυτό σας
λούμε νο μην αφήσετε να Ρ£Τ%-’
πούν από τη γ ρ α φ ε ιο κ ρ α # ^
πρακτικό στάδιο της υλοπο'1' ,^
τους κατά τέτοιο τρόπο, πΰ°_ ,:
Γαόιαβασετε, να μην μπορε1* ^
σείς ο ίόιος να εννοήσετε π #
ριάζουν με τα όσο εσείς εξά'
τε».

Ψησταριά

Γιατροί
V
(ΚΤ
L), Π90

Εγηρε

pLuouy

« ΠΛΑΤ ΑΝ ΑΚI Α>>
Στις Βαρβάρες-Τηλ. 9 1 .2 4 3
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ψ Η Μ ΕΝ Α ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΣπβσιαΑιτέ:

Αύριο Κυριακή 21 Νοεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Αγερίδης Ευστρ.
Πλ. Ωρολογίου
τπλ 2 3 2 8 3 - 2 3 2 8 5
για παθολογικό, καρδιολογικά
κοι περιστατικά γενικής ιατρικής
Θωμοδάκη Πηνελ.
Μαλακούση 11
τπλ. 2 9 5 2 4 - 2 7 3 3 4
για παιδιατρικά περιστατικά
Μ πέρσος Γεώργ.
Μητροπόλεως 29
τηλ. 22251 - 27900
για χειρουργικά και γυναικολο
γ ί α περιστατικά.

ΛΟ ΥΚΑΝ ΙΚ Α -Ν ΤΟ Λ Μ ΑΔ Α Κ ΙΑ

Θερμαινόμενη αίθουσα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑ! ΤΟ Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α

Το βράδυ διασκεδάστε

στην DISCO SMILE
Π ΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ. 9 1 .2 4 4

^

ΚΥΡΙΑΚΗ
21
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρύοα»; ΙΗ 5
Λρ» Φύλλου! 2086
Μιρροιϋίλβως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου 6ρχ. 10

έας προς πρασινοφρουρούς:

ΓΤ Α Μ Α Τ Ε ΙΙΤ Ε ΓΙΑ Τ Ι

ΘΑ Δ ΙΑ Λ Υ Θ Ο Υ Μ Ε !
μ0 * €ν ®α περάσουν οι πρασινοφρουροί». Το σύνθη&ιατ°υΤ° ^ Τ° έρρ*€ τώΡ° Π «Νέα Δημοκρατία». Το
ΠΑίη,η<^νΐσ€ ° πρωθυπουργός και πρόεδρος του
* κ· Ανδρέας Παπανδρέου, σε μιά αγωνιώδη
Φύν Πα” €ια να κρατήσει σώο τα κόμμα του και να απο€| ΤΠ διάλυση της κυβερνήσεώς του.
ιΨού*ί
6ποχ^ που το ΓΙΑΣΟΚ συγκλονίζεται από τα
°Ματα απειθαρχίας ανωτέρων στελεχών του
Πολιτ'κοί παρατηρητές επε"Ίμαναν οτι οι
δηλώσεις και
°uoA«'°ν·€ς

πολιτική γραμμή τη ς κ υβερ νή-

σεως, οι δε πρωτοστατήσαντες
ενήργησαν χωρίς την έγκριση
της κυβέρνησης, της κεντρικής
επιτροπής ή του εκτελεστικού
γραφείου του κινήματος.
Η απήχηση της συζήτησης
στο προεδρικό μέγαρο, μεταδό
θηκε από τον πρωθυπουργό
στο υπουργικό συμβούλιο, με
την εντολή να σταματήσει κάθε
είδους δραστηριότητα των στε
λεχών του κινήματος - προς
οποιαδήποτε
κατεύθυνση
χωρίς την έγκριση της κεντρικής
επιτροπής ή του εκτελεστικού
γραφείου.

Π0
μ£ τν

που έκανε ο κ.
δεν είναι άσχετες
συνάντηση που είχε
4η.
,με τον Πρόεδρο της
φ ΡΟτισς κ. Καραμανλή.
Πρωθυπουρνός - όπως
υοαν έγκυροι πολιτιπαοοτιΉρητές στην Αθήνα Ήαν
*θτά την ομιλία του στο
%11ιΡνικό
συμβούλιο, προφσνώς
^ ίκνευρισμένος από διάφο„¿τ ^ΠΡΟφορίες ορισμένων
*θν 0β° υ^ώ ν που αναπτυχθη-

%
Γό^€λέχητουΠ
Α
Σ0Κ
(τ„ρ; Τη.ν ^κριση της κεντρική«
Va°$ei

:

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ
Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

KQl ΤΟυ €Κτελ£0Τ,Κ0^

W * iTepa ο κ. Παπανδρέου

°μνο ?.V ίπ ΠΡεασμένος από τη
&Pq ¿¡iÍQπου είχε με τον Πρόεδημοκρατίας
κατά την
IQ Q
4
ανώτατος άρχων του
J° V{ πρωτοβουλίες των
ίιοτ °Τ'κών στελεχών του κινή'upiQ nuj<>τα συνθήματα, που
οΓ]ν)^ ° ύ σ ° ν κατά την παρέλαXvçj0u ΤΓ'ν επέτειο του ΠολυτεΙ[Γ" όπου κυβερνητικά

(υπουργών, υφυπουργών κ.λ.π.1, τη στιγμή που αγανακτισμένοι από τους πρασινοφρουρούς παραιτούνται ο
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ/νίκης και ο Αρχηγός του
Λιμενικού Σώματος, που φημολογείται ότι ο υπουγός κ.
Χαραλαμπόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του, την ίδια
αυτή στιγμή ο κ. Παπανδρέου ομολογεί ότι οι πρασινο
φρουροί «αλωνίζουν» μέσα στην κυβέρνηση και κρούει
«τον κώδωνα του κινδύνου» για να αποφευχθεί η διά
λυση κόμματος και κυβερνήσεώς.

στελέχη πρωτοστατούσαν σε
αντινατοϊκές, αντιαμερικανικές
και αντιεακικές εκδηλώσεις.
Ο πρωθυπουργός κατά
πληροφορίες, απεδέχθη κατά τη
συζήτηση ότι υπήρξε «υπερβάλουσα δραστηριότητα» ολιγαρίθμων ηγετικών στελεχών, την
οποία βέβαια δεν αποδέχεται,
γιατί δεν συμβαδίζει με την

Με ένα μονόλογο ενώπιον του
υπουργικού
συμβουλίου ο κ.
Παπανδρέου παραδέχθηκε έμμεσα
ότι η κυβέρνησή του δεν είναι
κυβέρνησμ όλων των Ελλήνων, ότι
κομματικοί παρόνοντες υποδει
κνύουν προσλήψεις μεταθέσεις
απολύσεις, ότι πολλοί υπουργοί,
διοικητές κ,λ.π. αποδέχονται τις
παρεμβάσεις αυτές αισθανόμενοι
ότι έτσι στεριώνουν τη θέση τους
και πρόσθεσε δραματικά, φθόνον-

Επανέρχονται στα Σώματα
^Οφαλ€ίαςοιδιωχθέντ€ςστην
πβρίοδο 1 9 6 5 -1 9 7 4
*°ΦΑλε'ι ^"'*’χθΠκαν από τα Σώματα
'^65 Λ
από τον Ιούλιο του
Uno" KQ' Τ0 τεΑ°έ τπς δικτατο* 0 * να επανέλθουν με οί'‘"»Κ06 y ενώ οι χήρες του προσ<0' ηρ 'υΡΟφυΛακής Αστυνομίας
°βεστικής θα προσλαμβά

νονται υποχρεωτικά στα Σώματα και
χωροφύλακες ή αστυφύλακες ή
διοικητικοί υπάλληλοι με ορισμένες
προϋποθέσεις και εφ ' όσον οι σύζυ
γοί τους βρίσκονταν σε ενεργό υπη
ρεσία, όταν πέθαναν.
Ακόμα εξισώνονται στο θέμα

Ευχαριστίες
«,/* * ,αματία Χ α Σ τε φ ά ν ο υ Δ η μ η τρ ίο υ , κ ά το ικο ς Β ό λο υ,
ί>α,η/ίΙατ(Ι θ ε ρ μ ά το ν ια τρ ό - 6 /ν τ ή το υ γυ ν σ ικ ο λ ο γικ ο ΰ τμήΐ0 υ Ν ο σ ο κ ο μ είο υ Β έ ρ ο ια ς κ. ΧΡΗ ΣΤΟ ΣΕΡΑΦ ΕΙΜ ,
4^ ,η ν Χ ε ιρ ο ύ ρ γ η σ ε μ ε α π ό λ υ τη επ ιτυχία , το υ ς β ο η θ ο ύ ς του
ΐη * 0>
το πΡ ο σ ω π ικ ό το υ γυ ν α ικ ο λο γικ ο ύ τμ ή μ α το ς για
η*Ριποίηση κ α τά τη δ ια μ ο νή τη ς σ τ ο Ν ο σ ο κ ο μ είο .

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χ ρησιμοποιώντας το ΜΑΟυΡΘΑΧ έχουμε:

Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

ΜΑΟυΡΘΑΧ
*η° νασ7°τικό χαλκούχο μυχητοκ τόνο που καταπολ€μό άριστα
Ν|ρν *°· ΜΟνίλια, βακτήρια, κλοόοσπΟριο, Εξώασκο σ τις ΡΟΔΑΚΙ·
ΚΕΡΑΣΙΕΣ

Ma c u pr a x

(ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)

Γο

!P0(h ΜΟνο6· ^ μυκητοκτονο που ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλα και
V.
H l O n C y i ', . I - « «
. _ . . _________ _
. u r u Λ λ n r t /Π ι
Χ ή ^ ^ ' ε ς (ελλείψεις) ΣΙόΗΡΟΥ. ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ.
ίογ Χάρις σ τα ιόντα τω ν π α ρ α π π νω σ το ιχ είω ν που περιέχει

MACUPRAX
k ένα

f*Qviiopa to φ θ ιν ό π ω ρ ο λ υ ν ιτ ε τα προβλήματα ιω ν 6 f.v

όρων σας

MACUPRAX
Η επ α νπ σ ιο σ η στην φομμακολογιο

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
^ KECHNIE CHEMICALS S.A.

των προαγωγών οι γυναίκες αξιω
ματικοί με τους όνόρες συναδέλ
φους τους των Σωμάτων Ασφα
λείας ενώ παρέχεται το δικαίωμα
επανακατάταξης στους υπαξιωματικούς χωροφύλακες αστυφύλακες
και πυροσβέστες που αποτάχθηκαν
ή αποχώρησαν κατ οποιαόήποτε
τρόπο από 2 4 -7 -1 9 7 4 ως σήμερα.
Επίσης επανέρχονται όσοι αποτά
χθηκαν ή απολύθηκαν λόγω τέλε
σης γάμου χωρίς άόεια της υπηρε
σίας τους.
Τα παραπάνω προβλέπει, ανάμε
σα στα άλλα ένα από τα σημαντικό
τερα νομοσχέδια που κατάρτισε
ποτέ το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Το νομοσχέδια που θα κατατεθεί
τη Δευτέρα για ψήφιση στη Βουλή
έόωσε προχτές στη δημοσιότητα ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιάν
νης Σκουλαρίκης.
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί,
όπως είχε όηλώσει πρόσφατα ο
υπουργός ως το τέλος Νοεμβρίου.
Με το νομοσχέδιο λύνονται μια
σειρά προβλήματα και ρυθμίζονται
θέματα των Σωμάτων Ασφάλειας
που παρέμεναν επί χρόνια σε
εκκρεμότητα.
Συγκεκριμένα ανάμεσα στα άλλα
προβλέπονται και τα ακόλουθα;
- Ρυθμίζεται το θέμο της αποκα
τάστασης ειόικών κατηγοριών όιωχθέντω ν (φυλακισθέντες εκτοπισθέντες κλπ).
Όλοι όσοι θέλουν να επανέλ
θουν πρέπει μέσα σε 60 μέρες από
την ισχύ του νόμου να κάνουν αίτη
ση στο αρμόδιο αρχηγείο.
- Οι υπαξιωμοτικοί των Σωμά
των Ασφάλειας και οι χωροφύλα
κες. αστυφύλακες και πυροσβέστες
δικαιούνται να ζητήσουν την απόλυ
σή τους και πριν από την λήξη του
χρόνου της υποχρεωτικής υπηρε
σίας που έχουν αναλάβει,
Διατηρούνται σε υπηρεσία
γραφείου οι υπαξιωμοτικοί. χωρο
φύλακες αστυφύλακες και πυρο
σβέστες παυ καθίστανται ανίκανοι
πριν συμπληρώσουν τον συντάξιμο
χρόνο
Για πρώτη φορά επίσης προβΛέπονται ποινές προστίμου για πει
θαρχικά παραπτώματα του προσ
ωπικού της Χωροφυλακής αντί των
ποινών φυλάκισης ή κράτησης.

τας ως την αυτοκριτική: «Πιθανόν κι
εγώ κάποια στιγμή να έκανα κάποιο
παρέμβαση, αλλά δεν θα το επιτρέ
ψω ξανά στον εαυτό μου». Επίσης
τόνισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να
αποτραπεί η πόλωση.
Μιλώντας στο υπουργικό συμ
βούλιο ο πρωθυπουργός ανεφέρθη
στην κατάσταση της οικονομίας
(στηρίζοντας τις (λπίδες του για
ανάκαμψη στο επόμενο έτος) στα
θέματα ΝΑΤΟ, βάσεις Αιγαίο και
στους στόχους του 1983. διαπι
στώνοντας τα «παραστρατήματα»
των συνεργατών Tou και προειδο
ποιώντας τους ότι είναι η τελευταία
φορό που τα επαναλαμβάνει.
Ο κ. Παπανδρέου ανεφέρθη
αρχικά στο θέμα του προϋπολογι
σμού, λέγοντας, ότι «θα αποτελέσει
ορόσημο», μίλησε γιο άλματα που
έγιναν τον πρώτο χρόνο στον τομέα
των θεσμικών αλλαγών για να
δικαιωθούν, όπως είπε, οι προσδο
κίες του ελληνικού λαού για ένα
αποκεντρωμένο
ι δημοκρατικό
σοσιαλισμό.
J
Ο κ Παπανδρέου τόνισε εξ άλ
λου ότι το πείραμα της κυβερνήσεως το παρακολουθούν με μεγάλο
ενδιαφέρον στο εξωτερικό και το
θεωρούν μοναδικό, διότι πρόκειται
«για μια ειρηνική και δημοκρατική
μετάβαση στο σοσιαλισμό που
βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή
του λαού».
Κατόπιν έκανε μιά περιληπτική
αναφορά στους θεσμικούς νόμους
που έχει ψηφίσει η Βουλή λέγοντας
Λη Βπσικόε στόχος της κυβερνήσεως ήταν η εθνική συμφιλίωση.
Για τις βάσεις ο πρωθυπουργός
τόνισε ότι για την ελληνική πλευρά
το θέμα προχωρεί ικανοποιητικά και
επανέλαβε πως θα υπάρξει «εύλο
γος χρόνος» για τον τερματισμό των
όιαπραγματεύσεων. Ανεφέρθη επί
σης στις προσπάθειες που γίνονται
προς την κατεύθυνση της ΕΟΚ yia
το μνημόνιο.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ύ στερα ο πρωθυπουργός επεσήμανε όπ υπάρχουν διαφορές στα
μηνύματα που απηύθυνε η κυβέρ
νηση και το ΠΑΣΟΚ για το Πολυτε
χνείο και το ερμήνευσε λέγοντας ότι
το κίνημα εκφράζει τη στρατηγική
στόχευση ενώ η κυβέρνηση είναι
υποχρεωμένη να κάνει ελιγμούς.
Αυτή είναι τόνισε η σωστή σχέση
κινήματος και κυβερνήσεώς.
Το 1982 - είπε - μπορούμε να
το χαρακτηρίσουμε σαν χρόνο οικο
νομικής δικαιοσύνης καιστοθεροποίησης της οικονομίας. Για το
1983 στοχεύουμε σε μιά ανάκαμψη
και αναζωογόνηση της οικονομίας
μας μέσα από το μοχλό των επενδύ-

Χρονοδιακόπτβς
από τη ΔΕΗ
Αναγνώστης ΔΕΗπληκτος μας
γράφει:
Σαν τη χελώνα προχωρεί το θ έ 
μα του εφοδιασμού με χρονοδιακόΓπες. Πράγμστι έχουν έλθει μερικοί
χρονοδιακόπτες, που καλύπτουν μ έ
λη το 20% των αναγκών.
Ο «ΛΑΟΣ» που πρώτος ανακίνησε το θέμα πιστεύει πως η καλή
αρχή έγινε και πως η ΔΕΗ θα ικανο
ποιήσει όλους όσους περιμένουν με
τους
θερμοσυσσωρευτές τους
κρύους σε σύντομο διάστημα, ώστε
νο μη πουντιάσουν στο μεγάλα
κρύα·
.,
Και μιά που μιλάμε για χελώ νες
θα θέλαμε να μάθουμε, πότε η ΔΕΗ
θ αποφασίσει να εφοδιάσει με
κιβώτια μετρητών τα επονομαζόμε
να «χελώνες» τις βιοτεχνίες: Γνωρί
ζει η πολιτεία ότι όεκόδες επιχειρή
σεις παραμένουν αργές εξ αιτίας
των γ ρ α φ ειο κ ρ α τικ ώ ν διαδικασιών
της ΔΕΗ Δε» εννοώ να ηρομηθευ-,
θει πς «χελώνες» αυτές κο· νπ εξυ
πηρετήοει τις ανάγκες τω ν πελατών
της
Τί πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι
αυτοί για υο τους προσέξει επί τέ
λους το κράτος:

σεων, δημοσίων, παράλληλο και
ιδιωτικών. Στόχος μας θα είναι η αύ
ξηση της παραγωγικότητας και η
μείωση της ανεργίας.
Η οικονομική πολιτική για το
'83 τόνισε, εντάσσεται στο πενταε
τές πρόγραμμα και αποτελεί την
υποδομή του. Βλέποντας την κρίση
που υπάρχει σε Ανατολή και Δύση
έχουμε πάει σχετικό καλό, υπο
γράμμισε και πρόσθεσε: Αλλά θα
πάμε καλύτερα Γιο ότι κληρονομή
σαμε δεν θέλω νο μιλήσω νιατι
αυτό αρχίζει να γίνεται απώτερο
παρελθόν
Προσωπικά δεν είμαι ικανο
ποιημένος από μία άλλη άψα που
είναι, όμως σημαντική στη λειτουρ
γία της κυβέρνησής μας στο χρόνο
που πέρασε Τη νύχτα της 18 Οκτω
βρίου 1981. μιλώντας στον ελληνι
κό λαό δήλωσα πως θα είμαστε
κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
Αυτό αποτελώ < !« έκφραση μιάς
βαοικής αποφοοης του κινήματος,
την απόφοση της εθνικής λαϊκής
ενότητας. Αυτό το μήνυμα το πέρα
σα λίγες εβδομόόες αργότερα,
μιλώντας στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
στο Σπόρτινγκ, όταν διέγραψα τις
σχέσεις κινήματος και κυβέρνησης.
Η σημασία του κινήματος είναι
ασφαλώς τεράστια, γιατί χωρίς αυτό
όεν υπάρχει κυβέρνηση, γιατί χωρίς
αυτό δεν είμαστε βέβαιοι ότι παρα
μένουμε στις μεγάλες νραμμές ποσ
Συνέχεια ατην 4η

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΛΙΜ ΕΝΙΚΟ Υ
Μ ετά τον κ. Π απατού» ρη
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ tou
όιευθυντού της Αστυνομίας Θ εσσα
λονίκης ταξιάρχου κ. Παπατσώρη
(με τις βαρύτατες υποψίες που διήγειρεΙ μια νέα παραίτηση εξερρσγη
σαν πολιτική βόμβα πολλαπλασίου
μενέθους και ύψωσε πλήθος και
νούργιων ερωτηματικών σε μια
φορτισμένη ήδη ατμόσφαιρα: οε
ένδειξη διαμαρτυρίας προς την πολι
τική ηνεσία του υπουργείου Εμπορι
κής Ναυτιλίας παραιτήθηκε (και
αντικαταστάθηκε εγ σπουδή) ο
Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος
αντιναύαρχος κ. Ορφανός.
ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ όπ ο μέχρι χθες
Αρχηγός του Λιμενικού οντέόρααε
με την παραίτησή του οφ' ενός γιατί
διεπίστωσε την οδυναμία συνεργα
σίας με τον υπουργό και τον Γεν
Γραμματέα του υπουρνείου Ικ.
Καταιφάρο και Σοραντίτη), κοι αφ'
ετέρου γιοτί διέβλεψε ότι η πολιπκή
ηγεσία όχι μόνο δεν προεβαινε στην
εφαρμογή τω ν εισηγήσεων της
υπηρεσίας νιο ν ' αντιμετωπίσει οξύτατα προβλήματα, αλλά προχωρού
σε στην «αποστραπωτικοποίηση»
του Σώματος (και των συγγενών
οργανισμών), επιφέροντας τρομα
κτική αναστάτωση. Κι αυτό σε μία
κατ' εξοχήν κρίσιμη για την χειμα
ζόμενη εμπορική ναυτιλία · τη
σπουδαιότερη «βιομηχανία» της
χώρας - περίοδο.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ οι λόγοι που
έκαναν τον επιλεγέντο από την
παρούσα κυβέρνηση Αρχηγό να
αγανακτήσει, ήσαν κατά διασταυ
ρωμένες πληροφορίες οι ακόλου
θοι:
•
Αλλοτριώθηκε σπό το Λιμε
νικό Σώμα ο ισχυρότερος από αιώνος ήόη ασφαλιστικός οργανισμός
της χωήας - το ΝΑΤΟ - από 70 οπαίο
αποιτέμψθηκαν προ 20ημέρου οι
λιμενικοί αξιωματικοί που το διοι
κούσαν και ο πρόεδρός του νούαρ·
χος ε.α. κ. Ισ. Βασιλειάόης για ν'
αντικστπσταθεί από έναν υπάλληλο
του ΙΚΑ, αγνώστων λοιπών προσ
όντων αλλά συγγενή βουλευτού
m u ΠΑΣΟΚ Ιτον κ. Δοσκαλο·η), Και

Κατεψυγμενο
κρέας φέρνει
η «Αλλαγή»
ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΕΙ Ο ΛΑΟΣ
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Φθηνότερο μέχρι 120 όρχ. το
κιλό, κατεψυγμένο βοόινό κρέας
ιιυυ προέρχεται από χώ ρες τον
«GATT» θα όιστεθεί στην ελληνική
αγορά. Οι συνολικές ποσότητες που
θα εισαχθούν ανέρχονται σε 2.500
τόννους που θα προέρχονται κύρια
σπό την Αργεντινή κοι την Ουρου
γουάη.
Οι σχετικές κατανομές για την
διάθεση του έχουν γίνειαπό το
υπουργείο γεωργίας και θα είναι
φθηνότερο γιατί δεν μπαίνει η εισ
φορά της ΕΟΚ. όπως προβλέπει η
κοινοτική νομοθεσία γιο κρέατα που
προέρχονται
από χώ ρες του
«GATT».
Το υπουργείο εμπορίου για να
προστατεύσει τους καταναλωτές
σπό τυχόν παραβάσεις των εμπό
ρων που θα διαθέσουν τα κρέατα
αυτά, δηλαδή να μη τα πωλήσουν
πιό ακρφα «·*»»» «ξ·Οωο» σχετική
αγορσνομική διάταξη.
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι
δικαιούχοι της κατανομής κατεψυγμένου βοδινού κρέατος από χώρες
του «GATT», υποχρεώνονται όπως
48 ώρες πριν από κάθε πώληση τέ
τοιου κρέατος να την προαναγγέλ
λουν με δήλωσή τους που θο την
υποβάλουν στις αρμόδιες διευθύν
σεις ή τμήματα εμπορίου της έδρος
τους
Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
α) Την ακριβή ημερομηνία, ημέρα
και ώρες που θα προβούν στην
πώληση του κρέατος,
β) Την ακριβή ποσότητα του κρέα
τος που προτίθεντοι να πουλή
σουν κατά την ημερομηνία αυτή.
V) Τη χώρα στην οποία θα το που
λήσουν και
6) Την τιμή στην οποία θα το που
λήσουν κοι
ε) Την ακριβή διεύθυνση του κατα
στήματος απ' όπου θα γίνει η
πώληση.
Ιδια δήλωση υποχρεώνονται να
υποβάλλουν και οι βοχδρέμποροι
και οι λιανοπωλητές που αγοράζουν
το κρέας αυτό όπου στη δήλωσή
τους όμω ς εκτός από τα πιό πάνωστοιχείο θα αναφέρουν και τον αρι
θμό τιμολογίου αγοράς του κρέατος
το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση
του εμπόρου που τους τα πώλησε
την τιμή αγοράς κατά κιλό και την
ηοσότητα που αγοράστηκε
Με την ίόια απόφαση υπενθυ
μίζεται οτι οι λιανοπωΧήτέςπ ου θα
διαθέσουν το κρέοςοοτό υποχρεώ
νονται νο το εκθέσουν γιο πώληση
σε ειδική θέση του καταστήματος
τους να υπάρχει δε πινακίδα στην
οποία θα αναγράφεται ευδιάκριτα η

ένδειξη «κατεψυγμένο βοδινο κατανομής χωρίς εισφορά ΕΟΚ» καθώς
και η αξία του σε δραχμές κατά κιλό.

η βαθιά «αλλαγή» προγμοταποιήθη
κε παρά το γενονός ότι το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο δεν παρουσίαζεοντίθετα προς τους περισσότερους
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
ουόεν πρόβλημα (τα ό» σπυθεμστι
κά του φθάνουν στα 350 εκ δολ.
σε συνάλλαγμα!...)
•
Κωφεύει η πολιτική ηγεσία
στις ειοηγήσεις της υπηρεσίαςστους αξιωματικαύςηλαδή που μό
χθησαν μαζί με τον εφοπλισμό για
να Φθάσει η εμπορική ναυτιλία στη
διεθνώς επίζηλη Οίση της-και δεν
τολμά να λοβει τα ενδεικνυόμενα.
εν συνεργασία με τους ασφαλιστές,
μ«τρσ για την αντιμετώπιοη ιηςκρίσεως.
•
Υιοθετεί αντίθετα ο υπουρ
γός και ο Γεν. Τραυματίας εισηγή
σεις και πειραμοτιομυύς από ειδι
κούς συμβούλους στερούμενους
πείρας και προσόντων μεταξύ των
οποίων και ένας σιιλός υπάλληλος
εφοπλιστικού γραφείου,
•
Προγραμματίζει την υποεσιάστοση τω ν εμπείρων αξιωματι
κών του Λιμενικού Σώματος με
«αλεξιπτωτιστές» (ή «πρασινοφρου
ρούς»).

Αύριο στην ΕΟΚ
το συμβούλιο
των υπουργών
βξωτ€ρικών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 20. Στο Συμβούλιο
Υπουρνών Εξωτερικών της ΕΟΚ,
που πραγματοποιείται Δευτέρα και
Τρίτη. Οι 10 υιιουργοί Εξωτερικών,
στα πλαίσιο της πολιτικής συνεργα
σίας θα συζητήσουν θέματα που
έχουν σχέση με την Μέση Ανατολή,
τις σχέσεις Ανατολής - Δύσης, την
κατάσταση κοι τις πολιτικές εξελίξεις
στην Πολωνία μετά την απελευθέ
ρωση του Λεχ Βαλέσα και την ανα
μενόμενη άρση του στρατιωτικού
νόμου, τις σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας
κοι την συνδιάσκεψη της Μαδρίτης
για ευρωπαϊκή ασφάλεια και ουνερ
γασία.

PCΠ)ΟΜΤΡ
άοφαλείας
il Βόριοsos yínciBiφρούριο
M i τΙς ίξ η ¿τσάλινες μπάρες του καρφώ
νει κυριολεκτικά τήν πόρτα ατό πλαίσιό
της καί ατό δάπεδο.
Τοποθετείται σέ δλες τις πόρτες χορίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
Είσάγεται άχό τό ¿ξωτερικό καί είνα ι κατοχυρωμένο μέ διεθνή πατέντα.
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Μια τάξη κήπος

ταυρόΛεξο
6 7 « 9 ίο
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Είναι και η Ό σ π α (καθ.Ι — Αντί
στροφα υπι Χέτει.
1 0 . Προσβάλ ’ ι Ί» τους α νθρώ 
πους ο 'λ ι κνι τα ζώα (αιτιατ )
- Ξενι,ή άρνηση (αντίστρ.)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Απόψεις που επικροτούν για τη
όημιαορν'α τον κόσμον
2. Αστό χωρίς
δεσμό.
3 Ενα
τακτικό ρήμα για τις
νακοχυρές — Απαγορεύει, αντί
στροφο
Α Δ-πλοσ-αζόμενοθυμίζε' ■· νέους
μ ο ς «πτηγοριας — Γίνεται από
ενΟχΑη- τούς, με άρθρο.
5 Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η
λέξη
«πόφεραν
6 Αιεφ&ν νωχελικός (καθ.) Στην κουλτούρα
συνέχεια
7 5 0 5 5 - Ασιατικό κράτος.
8 Αιγυπτιακή θεότητα - Μ εταφέ
ρει Φορτία αντίστροφα και ξενι-

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσα
λονίκης (καθ.)
2. Μας δίνουν κουράγιο (γεν.) —
Σύμφωνο ελληνικό.
3. Έτσι θέλει να ζει ο Έλληνας, με
άρθρο.
4. Κλασσικό ρήμα της αρχαίας
γραμματικής - Συνεχόμενα σύμ
φωνα, αλλ' αντίστροφα — Αρχι
κά στοφιόικού οργανισμού μας.
5 Λέξη νια τον άνθρωπο, με άρ
θρο.
6 Τέτοιος χάρτης υπάρχει σ' όλα
τα σχολεία.
7 Μίση ... ίρις — Πόνου έκφραση
Μετράει ξένες εκτάσεις.
8 Θυμίζουν ηρωική χρονιά - Κά
τοικος μιας ευρωπαϊκής Χώρας
Ιόημοτ.)
9 Επιθυμητή αυτή τη στιγμή
(αντίστρ.) - Χρησιμοποιείται
από τις γυναίκες.
10. Αυτές άξιες λόγου.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ· > ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2. ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ 3. ΩΡΑ
ΟA - TPS 4.
ΤΗΝΟΣ
ΙΚΑΙΛΟ 5 ΕΤΙ - ΤΙ - ΣΗΙΜΑΙΑ) 6 ΡΕΚΟΡ ΑΔΟΜ 7 ΟΣΟΣ - ΟΝΑ ΚΙ 8 ΣΙΑΜ - ΣΙΚ 9 ΟΡΑΝ - ΝΕ 10.
ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ
ΚΑΘΕΤΑ ’. ΑΝΩΤΕΡΟΣ 2. ΦΟΡΗΤΕΣ
ΦΑ 3. ΓΡΑΝΙΚΟΣ 4 A M Ο ΣΌΣ 5 ΝΑΟΣ - APA 6 . INA — ΟΜΑΡΙΣΑΡΙΦΙ 7 ΣΔ ΛΙΑΝ
_ ίψ 8 ΤΙΤΟ - ¿1ΑΣ 9 ΑΑΡ - ΣΟΚΙΝΕ 10. ΕΡΗΜΙΚΕΣ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 21
11 35 ΙΠ Ο Ρ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ
1.0S ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

12.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
1.00 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3 .0 0 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5 .0 0 Η ΖΩΗ ΑΥΡιυ.
5.15 Η OPA ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΣ
Θ.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΟΛΤ ΝΤ1ΣΝΕΫ
7 .3 0 TZQNNY ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
8.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.15 OPA ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9 .0 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1 .30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΡΤΡΑΓΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
».0 0 ΝΤ0ΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
4.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
5.30 ΠΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
8 0 0 ΚΟΚΚΙΝΟ» ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΣΠΡΟΙ
ΝΑΝΟΙ
Δ 3 0 Ι Ι Δ Η Ι ία
8.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ THJ Δ - ϊΑ Ι
7 .4 0 Α Φ ίΙΚ Μ Λ Α ΣΤΗΝ ΙΛ Λ ΙΙΚΗ

XQMQA1A

9.00 (ΙΔΜΙΕΙΙ
8 .4 0 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 2 2

Τα πιο όμορφα λουλούδια πάνω
στη Γη είναι τα παιδιά, είπε κάποιος
μεγάλος ποιητής. Και μερικά απ'
αυτά τα λουλούδια που αδιάκοπα
σκορπάνε τριγύρω τους το μεθυστι
κό άρωμά τους είναι και τα παιδιά
της Γ τάξης του Τρίτου Δημοτ. Σχο
λείου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, με
τα οποία από τις αρχές του φετινού
Σεπτέμβρη συνεργάζονται αρμονικά
μέαα σε μια μεγάλη αίθουσα που
για δεύτερη μόλις χρονιά φιλοξενεί
μικρό παιδιά μέσα στη μικρή της
ζεστή ανκσλιά.
Μέσα σε διάστημα λίγων μόνο
ημερών μπόρεσα με την αγάπη μου
να μάθω όλα Υά μικρά ονόματά
τους: Εύη, Ανέστης
Βασίλης,
Έφη.. Θα προτιμούσα, βέβαια, τα
2 1 κοριτσάκια και 15 αγορόκιο της
τάξης μου να’ χαν 3 6 ονόματα των
πιο όμορφων λουλουδιών απ' όσα ο
καλός Θεός έπλασε πάνω στη Γη μ'
ένα Του μονάχα λόγο. Μα δεν πει
ράζει. Μήπως δεν έχουν κι έτσι την
ευωδιά και τη χάρη των λουλουδιών. Εγω κι έτσι τ αγαπώ και μάλι
στα πιο πολύ!...
Οι Γερμανοί λένε πως το άρρω 
στο παιδί είνοι νια τη μητέρα του το
πιο αγαπητό ανάμεσα στ αλλα παι
διά τη ς Κι αυτό γίνεται και στη δίκη
μας τάξη όχι μόνο με τ άρρωστα
παιδιά μα και μ’ εκείνα που, το
καθένα για κάποιο ιδιαίτερο λόγο,
εμφανίζουν χαμηλότερη σχολική
επίδοση και προβλήματα συμπερι
φοράς γενικότερο. Για τα παιδιά
αυτά η καρδιά του δασκάλου τους
χτυπά πιο δυνατό, ο πόνος τοσ είναι
πιο βαθύς. Κι είναι τα παιδιά αυτά
που σ' όλη τη διάρκεια της παραμο
νής τους στο Σχολείο βρίσκουν την
ευκαιρία να δώσουν και να πάρουν
τη Χαρά, το υπέρτατο αυτό αγαθό,
που λέγεται και είναι Αρετή και που
μόνο αυτό ξέρουν και μπορούν να
τη χαρίζουν και να τη χαρούν τόσο
απλά κι ανεπιτήδευτα στη σημερινή
πικρή κι αγέλαστη εποχή μας.
Προχτές μιλήσαμε για τους
μαγνήτες κι ένα παιδί παρατήρησε
πως κι η έδρα της τάξης μας είναι
ένας μεγάλος μαγνήτης Κανένας,
βέβαια, δεν παραξενεύτηκε γιουτό,
γιατί σ' αυτήν την έδρα ονεβοκατεβοίνουν διαρκώς τα παιδιά της τάξης
μας, εικόνα που πρόσεξε και περιέγραψε διακριτικά ο μικρός καλός
πορατητητής μας. 'Αλλο παιδί νια να
επιδείξει πρώτο το έργο του που
μόλις τελείωσε, γιο ν' αποσπάσει
τον έπαινο που Θα τον τονώσει και
θα τον εξυψώσει. 'Αλλο για να
αισθανθεί πιο κοντά και πιο πλατιά

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8HEF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
11.00
11 -20
1 1.45
12.15
4.0 0
4 .1 5
4.4 5
4.56
5.20
5.45
8 .0 0
8 .30
8 .50
7.35
8 .1 0
9.0 0
9 .3 0
10 10
12-00

ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ZQQN
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ο ΑΝΘΡΟΠΟΣ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΖΩΩΝ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 0 ΑΝΘΡΟΠΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ
ΕΛΑ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
01 ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΜΑΛΟΥ: ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ A0C
ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

πιο ομεσα την αγάπη του δασκάλου
του (Πόση, άραγε, ανάγκη να χει
αυτό το παιδί από την αγάπη αυτήΙ).
Αλλο νια να προσφέρει με το δικό
του ανυστερόβουλο τρόπο τη δική
του αγνή και άδολη αγάπη κι ευγνω 
μοσύνη στο δάσκαλό του. 'Αλλο
γιατί νιώθει καλύτερα, ασφαλέστε
ρα κοντό στο δάσκαλό του που. ξέ
ρει το αγαπά πολύ. Κι άλλο έτσι,
χωρίς λόγο, για να κάνει χρήση της
ελευθερίας του για κίνηση κοι δρά
ση μέσα στην τάξη, που είναι δική
του...
Λίγο πιο πέρα, έξω από την αί
θουσα διδασκαλίας στέκεται υπο
μονετικά η προσωποποίηση της
αναγνώρισης της αξίας του έργου
του λειτουργού της Παιδείας. Είναι
η μητέρο κάποιου μικρού μαθητή,
που σε λίγο θα χαιρετίσει Θερμά και
θα υποκλιθεί ευγενικά στο πέρασμά
του από την αίθουσα διδασκαλίας
στο γραφείο προσωπικού. Μια εικό
να καθημερινή, με διαφορετικά κι
εντονότερα κάθε μέρα χρώματα και
σχήματα.
Λίγες μόνο μέρες από την έναρξη
του φετινού διδακτικού χρόνου
γνώρισα και τους γονείς των μικρών
μαθητών του. Με μια και μόνη
πρόσκληση - συνάντηση υπογρά
φτηκε το συμβόλαιο της συνεργα
σίας μας χωρίς κανένα όρο. Κι όταν
κατόπιν αποχωριστήκαμε όλοι κατα
λάβαμε πως κάτι καινούργιο συνέβη
εκείνη τη μέρα: Ένα νέο πρόσωπο
τη μέρα εκείνη μπήκε στη ζωή των
παιδιών τους αλλά και στη δική μας
ζωή νέες ελπίδες διαγράφτηκαν, για
νέες και ομορφότερες κατακτήσεις
στη σφαίρα του καλού και του υψη
λού, για τη Γνώση και την Αρετή.

Αυτό δεν θα πει παιδανωγικός
έρωτος; Ν' αγαπάς το έργυ σου, ν
αγαπάς το παιδιά, ν αγαπάς την τά
ξη σου, ν' αγαπάς τους γονείς των
μαΟηιών σου, ν' αγαπάς τον άν
θρωπο, κάθε άνθρωπο. Ν' ΑΓΑ
ΠΑΣ'
Τι ωροίο, αλήθεια, να ναι κανέ
νας ένας μεγάλος μαγνήτης φίλος
των μικρών παιδιών - όμορφων
λουλουδιών 1 Έ να ς ας πούρε,
μικρός μα πιστός κηπουρός σ ένα
μικρά κι απόμερο ολλά όμορφο
ανθόκηπο, εκεί, σε κάποια γωνιά
της όμορφης πόλης μας της Θεσσα
λονίκης λίγο μονάχο χιλιόμετρα
μακριά από ένα άλλο, το ίδιο ωραίο,
ανθόκηπο: το Δημοτικό Σχολείο
Τρικάλων Ημαθίας!

Φαρμακεία
0 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σήμερα Κυριακή 21 Νοεμβρίου
1982 όιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μ ουρτζΙλα Βασ.
τη λ . 2 7 3 5 5

Αύριο Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
1982 όιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Σμ υρλή
τηλ. 2 2 3 1 6

«ΚΪΝΤΕΡΓΚΑΡΤΕΝ»

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟ» ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ
Η α γά π η λίγο ταιριάζει σ υ ν ή θ ω ς σε τέτο ιο υ ς ν ό μ ο υ ς
και βλέπει κανείς ερ α σ τέ ς να π α ινο ύ ν τη όικιά τ ο υ ς σ ' ό λ ο υ ς του ς
λ όγου ς.
Ποτέ το π ά θ ο ς το υ ς δ ε ν β λέπ ει κάποια μορφή
και κ ά θ ε μία που α γα π ο ύ ν το υ ς φα ίνετα ι μεγάλη καλλονή.
Γι α υ το ύ ς τελειότητα είναι τα ελα ττώ μα τα ,
και ξέρ ο υ ν να τα δ ίν ο υ ν ευνοϊκά ονόματα.
Η κιτρινιάρα κρίνεται με τω ν γ ια σ εμ ιώ ν την α σ π ρ ά δα ,
και μια τσ αχπινιά μελαχροινή φ οβ ά τα ι τη ν μαυράδα.
Η στέκα η α δύνα τη έχει σω ματάκι κομψ ό κι ελ ευ θ ερ ία ,
η χοντρ οπα τά τα είν' ένα λιμάνι δ ρ ο σ ε ρ ό γεμ ά το μ εγαλεία.
Η με λίγα θέλγη τρ α σ το σ ώ μ α ανήθικη γεμ ά τη βρω μιά,
π ερ νιέτα ι α π ' α υτόν μια γλυκύτατη, α τημ έλητη ομ ορφ ιά.
Η γιγα ντόκορμ η φαίνεται στα μάτια του α λη θινή θεά ,
σ μ ικ ρογρα φ ία η νά νισ σ α α το ύ ο υ ρ α νο ύ τα θα υ μ α σ τά .
Η αλλαζόνα! ε! αυτή είναι πανάξια για στέμμα!..
Θ εόκαλη είν' η α νόη τη κι η π ο νη ρ ή με το π ν εύ μ α έναΙ
Α στεία α σ τε ίρ ε υ τα είναι η λαλοσϋνη,
η άλαλη γιαυτόν είναι σ ω σ τή αιδη μ οσύνη.
Έ τσ ι ο ερ α σ τή ς π ου α γα π ά που α γα π ά τυφλά,
α δ ιά φ ο ρ ο ς μένει στα ελ α ττώ μ α τα α υ τώ ν π ο υ αγαπά...

ΑΦΟΙ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ

tM E P rw T Y K tn i

Για κάτι πρωτότυπο στην πόλη
μας. Αναλαμβάνω κατ’ οίκον
δεξίωση ή άλλη Εορταστική
Εκδήλωση.
Παραθέτοντας
Εντυπωσιακό μπουφέ ζεστά ή
κρύο. Για πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 0 3 3 3 - 9 1 3 5 1 .
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EatnatAcuOcJc στην Ελληνική Τηλεόραση
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XUU
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1X364

μ Μ ιΐΜ
~
t.TAMlON
415.266
1.ΓΡΛΝ.Π/ΤΡΑΠ.
.40.500
5ΤΥΗΣΕΙΣ
2W1A XIPAH
422.822,54
50.81

Λ .Ε .Η ψ ΐοβίς)

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
I κ α τ ο ΐ Μ στην mXrtma της <m. ίοη*> της χβ*ι*ρ«»ης α ρ φ ίο
to ΒΒταστημα 8· α ν α «νοιηο orno πς 10 το ¿pat αβρβκροντας:

13.Τ49
14.444

Αστυνομικό Τμημε

1X233

ΤροχτΜ

14.444

Ν Α Ο Υ ΙΗ Σ
Hupoofleatiin«
Νοοακομοο
Δ.Ε.Η (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σια8μας)

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνο)
Κ Α Ι ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

113

ΥΕρβντη
Ο.Σ.Ε. (<πβ«νΔς)

ZHNIAI-ffPAH
1X199
12 188
2X314
41.M3
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1.ΔΑΠΛΝ.ΚΤΗΖ. 46.187.289
».ΑΗ0ΙΙ.ΠΡΜ.
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Μ
4 . ΦΟΡΟΙ
6 .ΓΕΝΙΚΑ I
A0)M U0AA
6.ΑΠ038ΠΡ

-
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12.229.
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ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΛΟΓΑΡ.ΙΑΣΗΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 30η ΣΟΥΝΙΟΥ 1982
1980 - 1981
Π I Σ Τ 0 Σ ΤΣ
1961 - 1982
1980 » 1581
24.007.626
1.ΗΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
6.793.282
Ε DB/T0H· 20,770.759.90 20.720.759.90 30,451.796.69 30.451 ,9·τ ΐ ί .0
4.404.763,15

34,647.40^04

·

6 . 057. 11»
136.278.«^

9.631/16
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176.070.780,76 £ Y K 0 A 0 K
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3.842.999
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6.15«
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2X344
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1989 - 198!
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Π1Π0ΤΑ1
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40.500 «.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
194.42«
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15.370.518
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λ
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3 . Λ0Γ.ΗΓΓ.ΔΙ'·
Ofl/TCN
—
4.
ΠΡ0Σ.ΑΑΝ.ΕΞΑΓ.
Wn.B*
4.838.190
«.ΛΟΓ.ΠΡΟΚ/ΛΟΗ
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1
«.ΠΡ0Σ.ΔΑΝ.ΕΞΑΓ.
BB0".
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9.839.130
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Αυτός είναι ο τίτλοςτου
καλαίσθητου βιβλίου,
από την πολυβραβευμένη 1
κή εκπομπή του B.B.C.. Μ£ τη . ^
τοφανή απήχηση. ΣυγΥΡ0^ . ^
κειμένου και παραγωγός > μο1
ρετ Σέφιλντ, που ήρθε Ρ£ ^ΤΟτήζί: '
γραμυα αυτό να δώσει οί ® ^
σε γλώσσα
ουΧΗΛJ. ^
γλωσσά απλή και οω*
H f l οπ ^
ερωτήσεις των παιδιών
ήρθ°·’ ^
10 χρόνων: «Από που ήρθ°·
έγινα;» Πως γεννήθΗ14®·* - <
οποίες δυσκολεύονται, συΧ
απαντήσουν Οι μητέρες,,ηφΟίϊ
Το βιβλίο περιγράφει τη ^ ^
ανάμεσα στα αγόρια κοι
^
τσια. τις σταδιακές μετθβ° ^ ^
σώματός τους, τη σεξουα 1 ·
ξη. το σχηματισμό, την αυότττ ^
τη γέννηση του μωρού,
απλά, κατανοητό από το π

10.105.320

* I W M l κη N .4 2 3 t/6 2 (H E »
£ .4 3 6 .8 8 4 ,5 0 J0X > )
6 .6 5 0 .2 6 5

145.638
98.750
*
«5.000
.___1.763_

4)5.266

«Πως γεννιούνται
τα μωρά;»

198! « 498?

ΚΕ4Μ.ΑΠ09ΓΗΑΠΚΑ

ΔΑΠΑΝΑΙ EIÍ1K.

'3 4 .3 0 4 .3 5 0 ,8 6

11.115.459
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3 . ΑΠ0Θ.Κέ·.
' '
ΚΙΝ.ΝΛ1078/71 1 2 8 .5 )7 /9
4.
ΑΔ3Ρ.ΑΠ09.
J1ΑΓΙΟΣ ΝΔ10787) 614.068.39

52.585

11.1)5.459

Οι «παλαιότεροι»
θυμούνται ακόμη τον ΧάιΥΛ _
τον πειρφημο κωμικό του V
«ου κινηματογράφου, που ΠΡ"
συμπλήρωσε το 8 0 ό έτος Φ5
κίος του Στην Γερμανία το»
σήμερα περίπου το 92%τοι,η^
σμού ενώ για πολλούς εξ«110
να είναι ένα ίνδαλμα ή ένα
καλού ηθοποιού. ΓιΟ ΤΟ τ'
του έλαβε ευχές από χιλτάδίί^
μαστές ακόμα και από T0VIli*^r!
της δημοκρατίας Δεν υπάρΧ£Ι
βολίο. ότι ο Χαϊντς Ρύμου Φ®
παραμένει ένας από τους»"1» ^
λείς ηθοποιούς. Γυιός
οπό το Έ σσεν ο Ρύμαν
κά να ακολουθήσει το
του πατέρα του. To 19 2 6 0pU|v
κέρδισε ο κινηματογράφοι Λ.
τε υποδύθηκε πάνω από
λους σε θεατρικά κοι κινηΜ®1* ^
φικά έργα, παρουσιάζουι*^
θως τον τύπο του μέσου
^
«περπατά» γεμάτος oiaioW
Φιλοσοφική διάθεση τον
ζωής. Ιδιαίτερη ήταν η enllU1^ i t
στο ρόλο του «Λοχαγού
νικ» και στον ρόλο της
Τσάρλυ» ή του «Καλού στι>α
Σβείκ». Το 1947 δοκίμασε π1ν^
του σαν παρανωγος άΠΜ10
τας μιά δική του εταιρία· π°υοι1$:
χρεωκόπησε. Και σημίΡ0
όποτε του δίνεται π ευκοΦ10
σιάζεται από την σκηνή του£ ^
θεάτρου στο Μόναχο. TOSTσυμπλήρωσε και τη αυΥΥΙ
απομνημονευμάτων του·
«Αυτό ήταν».

420143x500) 1 Μ 7 !.5 0 β
2 . ΤΑΚΤ.ΑΠ0Θ.
33.820

367.140

17.17!.

f.iniTAT.í/NAL

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 . ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΗΗ»

ΧΑΙΝΤΣ ΡΥΜΑΝ:
ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΑΛΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

1982 (1.7.81 - 30.6.82) ΕΤΟΣ 7ον

1.

96.169.262
241.406

'6 4 3 .8 8 9

3.
ΕΚΚΡ.Λ0ΓΑΡ, '
2.000
«.ΠΕΜΤ.ΕΣΟΓ, 3.229.017
5.
flEMT.EOT.10.72O.795j?Í
•.ΥΛ1Κ.ΙΥΪΚ.'
590.029
7.ΑΓ0Ρ.Π.ΥΛΙΚ· 98.750
».ATOf. TITA»
65.000
SYtf/ΧΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΛΗΣ

ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ

15.876.485

. ...

Στην εποχή μας η λέξη «Κίντεργκαρτεν* Ισε ακριβή μετάφραση:
παιδικός κήπος) έχει γίνει πια ευρύ
τατα γνωστή. Από πού προήλθε
όμως η παραπάνω λέξη ή μάλλον
ποιος πρώτος τη χρησιμοποίησε,
τούτο βέβαια δεν είναι γνωστό. Το
όνομα λοιπόν αυτό δόθηκε για πρώ
τη φορά στο «Ίδρυμα περιθάλψεως
και απασχολήσεως παιδιών» από
τον δημιουργό του Φρήντριχ
φραίμπελ το 1837. Το ονόμασε
Κϊντεργκαρτεν και όπως έλεγε,
στον χώρο αυτό το παιδιά θα έπρε
πε να νοιώθουν «όπως σε ένα κήπο
κάτω από την προστασία του θεού
και κάτω από την επίβλεψη πεπει
ραμένων κηπουρών, πάντα όμως σε
απόλυτη συμφωνία με την φύση».
Τα Κϊντεργκαρτεν του Φραίμπελ
αντικατέστησαν τότε τα «ιδρύματα
φυλάξεως» τω ν παιδιών, η δε λει
τουργία τους ατηρίχθηκε βασικά
στην έφεση που έχουν τα παιδιά να
παίζουν, σαν παράγοντα για την δια
μόρφωση της διαδικασίας ωριμάνσεώς τους. Ο φραίμπελ είχε κατηγορηθεί τότε ότι εισήγαγε «κατα
στρεπτικές τάσεις» Σήμερα ο ίδιος
ανογνωρίζεται - επ ' ευκαιρία της
2 0 0 ής επετείου από της γεννήσεώς
του - σαν ένας «προοδευτικός παι
δαγωγός». Το σύστημά του καθιε-

ρώθηκε διεθνώς ενώ η Υ{***Τ
λέξη «Κίντεργκάρτεν»
νροφηθει σαν ξένη λέξη η«
γλώσσες.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚθ!

. 498 (1 » ! 98 !

Ä9. C63.CS

Ι.ΓΗΠ.ΟΙΚΟΠ» 13.724,76!
4.942.548
2.
ΚΤΙΡΙΑ
8,454.600
3.843.000
3.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ, 1.094.14!
1.094.14!:'
4.
ΜΜΧ3ΝΗΝΑΤΑ 4.981.623
4.751,223
«.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
710.05$
710.055
«.ΕΠΙΠΜ-ΣΚΕΥΗ 501.681
338.745
7.7ΗΛ/ΚΑΪ ΕΓΚΑΤ.139.863
139.863
8.ΗΗΧ/ΧΑ1 ΣΓΚΑΤ. 66.81!
66.81!
ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ _
2.480.559
1.ΝΗΧΛΝΗΚΑΤΛ 7.<β0.5Β8
£.436.884/0
ΠΡΑΑ Á’CTKAT. 869.765
£69,765
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ *
4 Μ 99 605.72
1.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
1C ΕΠΛΠΊΕΛΗΛΤΙΚΑ VIDEO

α ε β ε

30ης

1981-1982

ΠΑΓΙΟ» ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει
φέτος η αγορά των αυτοκινήτων κοι
των μοτοσυκλετών στη χώρα μας
όπως προκύπτει απ τα στοιχεία της
εθνικής στατιστικής υπηρεσίας
ΓΙιό συγκεκριμένα κατά το
πρώτο εξάμηνο του 1982 κυκλοφό
ρησαν γιο πρώτη φορά 41.515 νέα
επιβατικό αυτοκίνητα 398 λεω φο
ρεία 29.121 φορτηγό και 9.118
μοτοσυκλέττες (σύνολο οχημάτων
80.152). Το ίδιο χρονικό διάστημα
του 1981 είχαν πρωτοκυκλοφορήαει αντίστοιχα 25.311 επιβατικά,
511 λεωφορεία 24.082 φορτηγά
και 6.410 μοτοσυκλέττες (σύνολο
56.314) ενώ το 1980. 22 605 επι
βατικά. 964 λεωφορεία. 27.895
φορτηγό και 4.685 μοτοσυκλέτες
(σύνολο 56.149) Ιδιαίτερα εντυ
πωσιακή είναι η αύξηση - συγκριτι
κά με πέρσι - των επιβατικών αυτο
κινήτων (64%) και των μοτοσυκλε
τών (42.2%).
Δ υστυχώ ς όμω ς σημανπκή
αύξηση παρουσίοσαν και τα τροχαία
ατυχήματα Κατά το πρώτο πεντά
μηνο του 1982 συνέβηοαν 8.064
συνολικά τροχαία ατυχήματα (έναν
τι 6.681 ταμ 1981 και 6.570 του
1980) με 487 νεκρούς Ιέναντι 382
και 413) και 11.238 τραυματίες
(έναντι 9.180 και 9.170).
Οι αριθμοί αυτοί επιβάλουν την
άμεση και σοβαρή ανπμετώπιση
του τεράστιου προβλήματος της
οδικής ασφάλειας απ' όλους τους
αρμόδιους φορείς

0ΔΙΗΜ ΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΙΚΗ

5 .0 0 Ο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
5 .3 0 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
Π Α ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
8 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.16 ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
8.46 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ
7.18 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ '
7 45 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8 .1 6 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
8 .4 8 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΥ.ΑΙΚΕΣ
9 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 0 0 0 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αύξηση των
τροχαίων ατυχημάτων

Κ ώ σ τα ς Σ τιλ π νό π ο υ λ ο ς
Δ άσκαλος

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 2

ΜΟ CUfB ΒΕΡΟΙΑΣ
’

Κ υριακή 2 1 Νοέμβριο· ^ ,

ΒΕΡΟΙΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982
01 Δ/ΝΤίΣ ΣΥΙβΟΥΛΟΙ

β.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΚΣ- Β.ΚΑΖΑΚΓΖ1ΔΗ5-

34,647.406,04

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΑΛΤΗΣ
Γ.2Ο0Π0ΪΛ0Σ

Οριακή

21

Νοεμβρίου 1982

ΛΑΟΣ»

Ζ Ε Λ ΙΔ Α 3 η

Κάβε
Κυριακή

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Φ ΙΛΙΠΠΟ Υ
Α ^ ασε και στο Βόλο η ομάδα
, Γ ° Κ6Γ Γου Φιλίππου, για το πρωΠύο Β Εθνικής κατηγορίας.
Ολυμπιακό με 84-68 ημ.
•ίιίθ
T0V ®ιλιΓΓΠ°· δεν όιαU ' l' Ke ιδιαίτερα κανένας παίκτης,
διαατήματα φάνηκαν μόνο οι
κπι ^εωργιάδης. Η διαιτησία
rtln * ^ αΤαυώνα (Θεσ'νίκης) και
Β * νΓί (Λορίσης) ήταν επιεικώς
^Οβαόεκτη. κυρίως στο β ημίχρο^
Ρεσον αε λάθη παραβιασεως
°'Ίθμών, που ούτε αρχάριοι δεν
y)n°uv Ρ Φίλιππος, έκανέενσταση.
κανονισμών, σε τρεις
^ ν α λ έ ε ς περιπτώσεις. Την ένΟΠ υποστήριξε και στην ΕΟΚ.
λο £lyv0VTQ<i και 400 δρχ. nupópo"Ζεύουμε., αν εκδικαστεί αντί
Μενική, θα κερδηθεί και ο σγώo j ,J £τ,αν°δηφθεί Οι περιπτώiftc Π° υ ον°Φ^0ονται· Via παρατυTUJV διαιτητών είναι καθοριστιTQ ·
Τ|Μώρία, απακλιαμου από
Turi Γ'ΠΕ^α' απειλείται, ο έφορος του
ν„ μ°10^ απάοκετ κ. Τούσας Ιωάνm
διαιτητής κ. Γερακινης και ο
^ 'η μ η τ ή ς διαιτησίας. έκανα ανακαι τον κατηγορούν για απα
*ΤΠ συμπεριφορά και δηλώΟπο Εζ
τΠς διαιτησίας Εμείς
^ ν σ κ ο π , α μας. έχουμε o ova
»το UW.

μι°

και 0 Ρ |ο ,;ό μ α σ τα ν

Τον* ° ^ vo * 1ύν κ Γερακίνη και
ga ΟΠ°Ρδδεκτο παρατηρητή πως
δΐαιπ?υζ τ,Μωρήοει: Μπορεί ένας
Μ ^ . *νο σφαγιάζει» εν ψ ιιχ ρ ώ
‘Ονο °μ0δα' παραβιάζοντας τους
Ttj. ''|σύ°ύς, και να μένει ατιμώρη
τ η ^ Π6Ρ€Ι £νας παρατηρητής διαιλεί ^ ‘δίκη όικτάτορος» να απει
θ ή " 1 υμνήσεις και συλλήψεις,
Πάυς που εδήλωναν την αγα·0τ^ αΓ' τ°υς για την διαιτησία
r0u'V '~r ' ou ζητήσαμε το όνομά
^ “" « ^ ο ε να μ0^ τ0 δώσει.
ρΐντά' Τ° μδ®αΡ€ από τρίτους
’δοο ^ Τ.ην
° κδριΟζ αυτός ο
πώς £υοι°θητος για την διαιτησία.
%DCrr ° κΡίνει αντικειμενικά σαν
t ^ΡΠτής τους διαιτητές;
0γώ
Κυριακή, πριν από τον
g(Q μ ®'λίππου Βέροιας Φίλιπποι
φω ,,ΓΙζ Π παιδική ομάδα τοι
™>0u, θα παίξει με την σντίστοι
“Vii,VQU ΑΑμγο Αλεξάνδρειάς C
^ *ναι ρεβάνς του αγώνα που
a φ!.σΤΓ,ν Αλεξάνδρεια και κέρδισε
T¡JUφ Ι7'Τ0<* μ€ 7 4 -48. "Οι μικροί»
Όυ ' ,ηπομ· κάτω από τις οδηγίες
"Ροπονητή τους κ Μείμαρίδη

ΙΣΧΥΟΥΝ
Τα ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
δεν

**ήμτρΐάα μας κάνα γνωστά

Αγάπιου, πιστεύουμε όπ θα παρου
σιάσουν ένα ωραίο θέαμα, στους
φιλάθλους. Η ομάδα του Αλκέτα εί
ναι αρκετό ισχυρή και θα προσπα
θήσει να πάρει την ρεβάνς της ήτ-

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Λκό τη Διοίκηση tou Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας (έδρα Βέροια) ανακοινώθηκε
όπ θα λειτουργήσει νέα σχολή διαι
τητών,
Στην καινούργια σχολή, στην
onoia θα διδάξουν καθηγητές διαι τη
σιας από τη Βέροια και την Αθήνα.
μιΓΟρούν να φοιτήσουν όσοι νέοι και
νέες επιθυμούν νο προσφέρουν πς
υπηρεσίες τους μέσα στους αγωνιστι
κούς χώρόυς.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για
τους υποψήφιους διαιτητές ti ναι·
ο) Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
β) Νο έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και
γ) Το ύφος του αναστήματος τους
να υπερβαίνει το I.6Í μ.
Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται
δεκτές καθημερινό, ne εργάσιμες
ΐ'ίρτς στα γραφεία του Συνδέσμου
(Σολι.ιμού 2 τηλ. 22200 Βέροια) μέ
χμι και πς 20 Νοεμβρίου 1082. ημέ
ρα που θ αρχίσουν τα μαθήματα της
νέας σχολής.
Για τη Διοίκηση
του Συνδέσμου Ημαθίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΙΙΛΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Ημαθίας ανακοινω
νεται οπ όσοι υπέβαλαν αίτηση να
την καινούργια σχολή διαιτητών, θο
πρέπει να προοέλθουν στα γραφείς
του Συνδέσμου (Σολωμού 2 - Βέ
ροια) στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα
Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. για να γίνει
έναρξη των μαθημάτων
Υπενθυμίζεται ακόμη οτι όοοι
επιθυμούν να γίνουν διαιτητές, νο
υποβάλλουν αιτήσεις το αργότερα
μέχρι τις 12 η ώρα του Σοββατου
20/11/82

ΤΑΞΙ

0j * 00 Tuνομική αρχή, στην ΕΠΙΚΜ
ντγ ^ντλεσμο όιοιτητών, καθώς και

n . °wMOTTta της Ενωσιως μας, όπ
f . , κΡέτβς i f V ισχύουν τα λιυκά
10 ανταποκριτών.
tllu^ f ** τούτου οι κάτοχοι των i f i
'i j T°U δΡώματος αυτού ανταποκρι
αορακαλοΟνται όπως ιπικοι
°βχ α° υν αυ,οττροσώπως μτ τον
Τττκά μας συντάκτη Βυλλη Γάλα
'ΌΡΟ'ά που βριακααι καθημιρινως
της ιφημιριόας μας προ
lltn 'l0u va viva η αντικατάσταση
*,u*wv άκλιιων, μ ι ta via που
Χάυιμαιος ρος

r

^3»

.

Ραδιοτσ^ι

62.333 62.666
ShPOiAX.

Βφμιου Βί^ζίλαο
23.434
ΕΡνι«η Τροκκζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
¿1-131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
lRfio«pato\K;
26.920
Πλ. Ω ρολογίου

2J Í8 0

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Λ π ό τη ν (φ η μ Ε ρ έδα μ α ς ζ η το ύ ν τα ι α ν τα π ο κ ρ ιτές για
° βΛθτικά θ έμ α τα , σ τα Εξής χ ω ρ ιά : Τρίκαλα, Μ Ελίκη, Ν η σί,
Ϋ*οθιά Ά ν ω και Κ ά τω Ζ ερβ ο χώ ρ ι, Λ ο υ τρ ό , Π α λα τίτσια .Κ ο υΚ α ψ οχώ ρι. Σ τα υρ ό , Κ αμποχω ρι, Α ρσ χο , Ν η σ έλι,
νγ^λοχώ ρι, Α ρ χ ά γ γ ε λ ο , Λ ΐυ κ ά ό ισ , Β α ρ β ά ρ ες, Λ α ζοχω ρι,
*όκαστρα_ Ε π ίσ η ς σ τ η ν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια (Μ. Α λέξ α ν δ ρ ο ) και
0 ,° ν Παττάγο.
Οι εν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι να επ ικ ο ιν ω ν ή σ ο υ ν για π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς
7* Τον Β ύ λ λ η Γ α λα νο μ ά τη σ τα τη λ έ φ ω ν α 2 3 .1 3 7 και
* 9 762.

----■ 0- 0
----- ------O PEL

τας της στην Αλεξάνδρεια.
★
Τελικό το πρωτάθλημα Α'
Εθνικής στο χάντ μπώλ. θο γίνει
σε δύο ομίλους. Στον όμιλο του
βορρά θο-παίξουν BAO, Φίλιππος
Αμύντας, Εθνικός Κοζάνης, Γ.Σ.
Δράμας και Μεδεών Ασπρο Σπίπα.
Στον όμιλο του νότου, Ιωνικός
Αθηναϊκός. Πανελλήνιος Βληλίσια,
Τέλαμώνας και Αριών Μυτιλήνης.
Οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμι
λο. θσ παίξουν στους τελικούς. Τα
μεταξύ τους παιγνίδια, θα ληφθούν
υπόψη, για την τελική βαθμολονία.
Το σύστημα αυτό γίνεται, για να
υπάρξει οικονομία, μιά και η επιχεί
ρηση της Γ.Γ.Α προς την Ο.Χ.Ε., εί
ναι μικρή και δεν επαρκεί, για το
ιιολυόάπανο σύστημα των 12 ομά
δων σε ένα όμιλο. Πιστεύουμε
όμως ότι από την επόμενη χρονιά,
για νο μπορέσει και το χάντ - μπώλ
της Ελλάδος να ανέβει και νο πάρει
την θέση που lou ταιριάζει, στον
ελληνικό αθλητικό χώρο

ΤΟΥ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ
Μ ΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

• Μετά το άτυχο παιχνίδι με την
Νικομήδεια νέα επιτυχία σημείωσε
η νεανική ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ
Μακροχωρίου, αυτή την φορο νίκη
σε την ομάδα της Αγκαθιάς με σκορ
2-1.
• Η νίκη ουτή παίρνει μεγαλύτε
ρη έκτααη όπως είπε ο προπονητής
της ομάόος Μορούδος διότι πολλοί
ήταν οι νεαροί ποδοσφαιριστές που
έπαιξαν για πρώτη φορά και έδωσαν
πολλές υποσχέσεις.
• Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το
έμψυχο υλικό του ΕΘΝΙΚΟΥ είνοι
νεαροί
ποδοσφαιριστές ηλικίας
14-20 χρόνων ως επί το πλείστον
και είναι όλοι κάτοικοι Μακροχω
ρίου.
• Δυο φορές την εβδομάδα ο
προπονητής της ομάδος Μαρούδος
Γ κάνει προπόνηση τα Τσικό της
ομάδος που ο αριθμός των νεαρών

αυτών παιδιών φθάνει τα 25-30
παιδιά, Γίνεται δηλ υποδομή στην
ομάδα.
• Μεγάλη επιτυχία όπως πληροφορηθηκαμε αφού δεν κληθήκαμε,
σημείωσε ο χορός της ομάδος του
ΕΘΝΙΚΟΥ που ένινε στις 14-1 1-82
όπου ο ανεπανάληπτος μίμος Παπαδόπουλος σκόρπισε νια αρκετή ώρα
το γέλιο στους παρευρισκομένους.
• Επ’ ευκαιρία το Δ Χ του ΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ ευχαριστεί όλους
όσους τίμησαν με την παρουσία
τους τον χορόν της ομάδος.
• Μεγάλη κατανόηση δείχνουν
οι φίλαθλοι στη νεανική ομάδα και
βλέποντας τα θέπκο αποτελέσματα
και τις καλές αποδόσεις είναι κσι
δικαιολογημένα αλλωατε όλο περηφάνεια. Να είναι σίγουροι άτι οι
νεαροί αυτοί ταλαντούχοι ποδο
σφαιριστές θα τους βγάλουν
ασπροπρόσωπους-.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Αριθμός 230
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ

Ο παρά τοι Πρωτοδικεία/ Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Παναγιώτης
Κων/νου Κουπίδης ως επί της εκτελέσεως τοιούτος δηλοποιώ όπ την (28ηνΙ
εικοστήν ογδόην του μηνάς Νοεμβρίου
1982 έτους ημέραν Κυριακήν και από
τας ώρος 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημ
βρινής εν Βέροια κσι εις την αίθουσαν
των συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου
Βέροιας ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Βέροιας Στυλιονού Ελευθεριάδη ως επί
του πλειστηριαομού υπαλλήλου ή τού
του κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτού του. τη επισπεύσει της
δσνειστρίας εν Βέροια Κεντρικής 262
εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμίαν
«Γ. Φεύνας - Αφοί Μπέκσ Ο Ε ». νομίμως εκπροσωπούμενης δικαιούμενης
λσρβόνειν παρα του οφειλέτου της Στεργίου Γεωργίοι Γκακαιτση κατοίκου
Βέροιας το επιταοσόμενον ποσόν των
δραχμών 65.880· νομιμοτόκως μέχρις
εξοψλήσεως πλέον παραγγελίας εκτελέοεως εκ δραχμών 2500 και πΟντα τα
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηρια·
σμού μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεσιν των υπ' αριθμ. 94.1982
και 120/1982 διαταγών πληρωμής του
κ. Ειρηνοδίκου Βέροιας κοι των σχεπκών προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεισών επιταγών προς πληρωμήν ως
τούτο όείκνυται εκ των υπ' σριθμ 4921,
4964/1982 εκθέσεων επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βέροια
Πρωτοδικών Μαυροειδή Κουφοποΰλου
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν το κάτωθι κινητά του
ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα
δυνάμει
της
υπ
αριθμόν
229/21-10-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι. Μία μεταχειρισμένη
κορδέλα εργοστασίου κατασκευής Νέον
Ρεκόρ 7 όρο χρώματος πρασίνου μετά
του ηλεκτρομοτέρ αυτής και μεθ' όλων
των εξαρτημάτων και παρακολονθημάτων, εν καλή καταστόσει και εν λειτουρ
γία ευρισκόμενη. Εζετιμήθη αντί δροχμών 70.000
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιούτη του 1/2 της γενομένης εκπμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 35 000'■
Η κατακόρωσις γλτνήσεται εις τον προσΦέροντα τρν μεγαλυτέρον τιμήν τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώρσν της
μεσημβρίας της άνω κσθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπολλήλου. όσης δικαιούται Οπως ζητή
σει και λάβει παρ' εκόστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμάτισής υποχρεοϋται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον ΤαμεΙον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν γραμμΟτιον εις τον
επί του πλειστηρισσμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' συτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL
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πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βορυνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το Φερέγγυσν ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κοίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλΟμενοι νο γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριοσθπσομένης ως άνω περιούσιος όπωςιπρασέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
Ο επί της εκτελέσεως

Δικαστικός Επιμελητής
Παν . κουπίδης
Αριθμός: 4 1 5 0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

0 παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Θεο
Δικαστικός Επιμελητής Δπμήτριος
.
λόγου Τσορμπατζίδης ως επί της εκτε
λέσεως τοιούτος δηλοποιώ ότι την
Ι28ην) εικοστήν ογδόην του μηνός
Νοεμβρίου 1982 έτους ημέραν Κυρια
κή και από τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι
12ης μεσημβρινής εν Βεροΐα και εις το
οκροστήριο του Πρωτοδικείου Βέροιας
ως συνήθη τόπαν των πληστηριοσμών
ενώπιον τον Συμβολαιογράφου Βέροιας

Στυλιανού Ελευθεριάδη ως επί του πληατηριασμού υπαλλήλου η τουτου
κωλυομένου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του. τη επισπεύσει του δανειστού Κονάκη Κονακιοη. κάτοικου Θεσνίκης λομβάνιιν παρό της οφειλέτι6ος της Γαρουφολιας συζ. Ιωάννου
Μιχοηλίδου, κατοίκου Βέροιας. Μ. Μπότσαρη 75 το επιταοσόμενον ποσόν των
δραχμών 73 500. νομιμοτόκως μέχρις
εξσφλήσεως πλέον παραγνελίσς εκτελέ
σεως εκ δραχμών 1.500 κοι πάντα το
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι περατος αυτού δυνάμει και
προς εκτελεσιν της υπ αριθ 482 1982
Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας και της σχετικής
προς την όνω οΦειλέτιδο κοινοποιηθεί
σης επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται
εκ
της
οτι'
αριθ.
14876/20-9-1982 εκθέσεως τομ Δικό
σηκού Επιμελητού των εν Βεροία Πρω
τοδικών Ιωάννου Σολάκογλου εκτίθεν
ται εις Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηριοσμάν τσ κάτωθι κινητά της ανωτέρω
οφειλέτιδος κατασχεθέντα δυνάμει της
υπ. α ρ ιθ μ ό ν 4148 2ος Νοεμβρίου 1982.
ήτοι: 1) Τριάντα (30) μποιιφόν πλαστικό
ντούπλεφάς διαφόρων σχεδίων και
χρωμάτων, εκτιμηθέντα ως σύνοδον
δρχμ. 60.000. 2) ονόόντα (801 παντελό
νια κστλέ. ανδρικά διαφόρων μενεθώνσχεδίων «σι χρωμάτων, εκτιμηθέντα ως
σύνολσν αντί δρχμ. 64.000 και 3)
ογδόντα (80) φούστες γυναικείες, καλής
ποιότητος (ΝτεξουρέΙ διοφόρων χρωμά
των, εκπμηθείά01 ως σύνολον αντί
δρχμ 40.000, ήτοι κστεσχεθη συνολική
περιουσίά τπς καθ ης αξίσς δραχμών
εκατόν εξήντσ τέσσαρες χιλιάδες
(164.000)
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλεκβρησιμεύοει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκημήσεως
των κατσσχεθέντων ήτοι δρχ. 82.000'
Η κατοκύρωσις γενηαεται εις τον προοφέροντα την μεγολυτέραν τιμήν τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω κσθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου

μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του erri tou πλειστηριασμού
υπάλληλου, όσης δικαιούται όπως ζητή
σει κοι λάβει παρ' εκόστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμάτισής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί τού πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμο εις
μετρητά ή νο καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον ΤαμεΙον ΐΓραφείον
Παρακαταθηκών και ΔανείωνΙ προσκομίζων και το σχετικόν γραμμάπον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρεπήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την αππίτησιν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευτοίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειςττηριοσμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να νίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομίνης ως άνω περιουσίας όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κστό την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώρσν
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ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
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Χωρίς να είναι αντικοινωνικό!,
πολλοί άνθρωποι ά ίν είναι κοινωνι
κοί. Κλεισμένοι ερμητικά ςττον εαυ
τό τους, αγνοούν ουσιαστικά τους
γείτονες κοι τους συναδέλφους
τους, τόσο που σπάνια και με πολύ
κόπο τους απευθύνουν ένα χαιρετι
σμό ή ένα χαμόγελο.
Η πείρα και οι ψυχολογικές
μελέτες μας εχομν δείξει ότι όσο
κοινωνικότερος είναι ένας άνθρω 
πος. όσο περισσότερο μπορεί ν'
ανταλόσσει ιδέες με τους άλλους ν
ασπεύετοι και να γελάει μαζί τους
τόσο ευκολότερα επιτυγχάνει στη
ζωή του. Και η επιτυχία ιδιαίτερα
στον κοινωνικό τομέα, είναι η
κυριότερη πηγή ευτυχίας
Αν θέλουμε, λοιπόν, να κάνου
με την ευτυχία νά 'ρθει σ' εμάς
πρέπει να σπάσουμε τον κλοιό του
εγωισμού, που μας κρατόει μακριά
οπό τους άλλους. Πρέπει νο γίνουμε
κοινωνικά άτομα Αλλά για νο γίνου
με κοινωνικά άτομα πρέπει να μά
θουμε μερικά απλά πράγματα.
Πρώτα - πρώτο, πρέπει να
χαμογελούμε. Από μιά αυστηρό
τυπική «καλημέρα» που δεν τη
συνοδεύει ένα χαμόγελο είναι προ
τιμότερη η σιωπή. Αλλά αυτό είνοι
μόνο το πρώτο βήμα. Το δεύτερο
κσι σπουδαιότερο είναι ν' αχούμε
τους άλλους Αυτό που έχουν να
μος πούν μπορεί νο είναι οστείο ή
σοβαρό. Αδιάφορο, Ό ταν τους
αχούμε, κερδίζουμε την εμπιστοσύ
νη τους και τη συμπάθεια τους Και
αυτά τα δύο στοιχείο είναι οι ακρο
γωνιαίοι μύθοι της φιλικής ή άλλης
σχέσης που θα δημιουργήσουμε
ενδεχόμενα μαζί τους. Τέλος η
ανταλλανή επισκέψεων ή ευχών με την ευκαιρία μιάς γιορτής - όπως
επίσης και τα κοπλιμέντα. είναι κοι
νωνικές εκδηλώσεις ποιι βελτιώ
νουν και συσφίγνουν τις οποιεσδήποτε σχέσεις μας με τους άλλους.
Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι;
Πρώτοι και καλύτεροι, οι γείτονές
μας Και γι αυτό, στο σημερινό θέμα
μας θα μιλήσουμε αποκλειστικά για
τις σχέσεις καλής γειτονίας. Γιατί οι
σχέσεις μας με τους γείτονες μας
πρέπει απαραίτητο να είναι πάντοτε
καλές. Σε μιά δύσκολη στιγμή
(πλημμύρα, πυρκσνιά ή αρρώστια)
ένας καλός γείτονας μπορεί να μας
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες
Μπορεί να μας σώοει από το θάνα
το ή την καταστροφή.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπο
ρούμε να έχουμε καλούς γείτονες
αν δεν είμαστε καλοί γείτονες. Και
δεν μπορούμε,να είμαστε καλοί γείτονετ αν δεν αεΒόυοστε τουε κανό
νες ιης καλής γειτονίας Ποιοι είνοι
Πρώτο - πρώτα, μετά την εγκα
τάσταση μος σε μιά κοινούργια
κατοικία (σπίτι η διαμέρισμα) είναι
φρόνιμα να συστηθούμε. με τον
οπλούστερο και διακριτικότερο τρό
πο. στους αμεσότερους γείτονές
μας Αυτό μπορεί νο γίνει εύκολα
με την ευκαιρία μιάς πρώτης συνάν
τησης στη σκάλα στο ασανσέρ ή
στο δρόμο. Η εξάλλου αν έχουμε
τηλέφωνο και οι γείτονές μας δεν
έχουν, θα δείξουμε την κοινωνικό
τητα μος δηλώνοντάς τους ότι μπο
ρούν να το χρησιμοποιηθούν, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης Αυτό

το τελευταίο πρέπει να το τονίσου
με γιατί δεν λείπουν ποτέ οι αδιά
κριτοι. που δεν διστάζουν νο ενο
χλούν τους άλλους σε ακατάλληλες
ώρες, για va Kávouv ένα ανόητο
τηλεφώνημα.
Αν μένουμε οε πολυκατοικία
δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ, όπ
το ασανσέρ έγινε για να εξυπηρε
τούνται όλοι οι ένοικοι. Αυτό σημαί
νει όπ δεν πρέπει ποτέ να κρατούμε
την πόρτα του θαλάμου ανοιχτή, για
νο συζητούμε με κάποιο μέλος της
οικογένειας ή έναν επισκέπτη. Αυτό
είναι μιά μορφή ασέβειας προς τους
άλλους ενοίκους και γίνεται συχνά
οφορμή δυσάρεστων προστριβών.
Εξάλλου, όιον μπαίνουμε στο θάλα
μο μ' ένο άλλο και αν το σύστημα
δεν είναι αυτόματο δεν πρέπει να
πιέζουμε το κουμπί του ορόφου μος
χωρίς να ρωτήσουμε τον άλλον οε
ποιόν όροφο πηγαίνει
Ενας άλλος από τους βασικότε
ρους κανόνες καλής γειτονίας μας
υποχρεώνει να σεβόμαστε την ησυ
χία των άλλων ενοίκων και νο μην
τους ενοχλούμε με υπερβολικούς
και αδικαιολόγητους θορύβους. Το
στερεοφωνικά συγκροτήματα μας
επιτρέπουν ν αχούμε τέλεια τη
μουσική που μας αρέσει, αλλά πρέ
πει να περιορίζουμε την ένταση,
κυρίως κατά πς μεσημβρινές ώρες
και μετά τις δέκα το βράδυ. Οι ίδιες
προφυλάξεις επιβάλλονται επίσης
με το ραδιόφωνο και την τηλεόρα
ση. Δυστυχώς οι ήχοι όλων αυτών
των συσκευών περνούν εύκολο
τους διοχωριστικούς τοίχους τα δά
πεδα και τα ταβάνια των διαμερυ
σμάτων. Πολύ συχνά, μάλιστα, ενο
χλούν και τους ενοίκους τω ν γειτο
νικών πολυκατοικιών.
Είναι, απαραίτητο, επίσης νο
Φροντίζουμε ώστε τα ποιχνίδια των
παιδιών μας νο μην είναι πολύ
θορυβώδη και να διακόπτονται κατά
τις ώρες που οι γείτονές μος ανα
παύονται η κοιμούνται. Εξάλλου,
εκείνοι που έχουν κατοικίδιο ζώα
(σκύλους ή γάπτεςί δεν πρέπει να τα
εγκοτολείπουν κλεισμένα στο δια
μέρισμα. αν πρόκειται ν' απουσιά
σουν πολλές ώρες απ' αυτό.
Με την ευκαιρία μιάς γιορτής
μπορούμε να οργανώσουμε μιά
φιλική συγκέντρωση. Οι συγκεν
τρώσεις αυτού του είδους είναι
αναπόφευκτα θορυβώδεις. Οι γεΙτονές μας θα τις ανεχτούν (όπως θ'
ανεχτούμε κι εμείς τις δικές τους) ον
τους ειδοποιήσουμε προκαταβολικό
και. προπαντός, αν δε τις παρατεί
νουμε σε παράλογο βαθμό.
Τέλος μπορούμε να δημιουργή
σουμε ευχάριστες αν οχι φιλικές
σχέσεις με τους γείτονες μος προοΦέροντυς τους πρόθυμα τις καλές
υπηρεσίες μας σε έκτακτες περιστά
σεις Παραδείγματος χάρη ον μιά
γειτάνισσο είναι αδιάθετη, μπορού
με να της ψωνίσουμε κόιι που έχει
ανάγκη ή να συνοδεύσουμε το παιδί
της στο σχολείο.
Αυτοί οι κανόνες που είναι ανα
γκαίο. για την δημιουργίασχέοεων
καλής γειτονίας έχουν ετιίοης ιην
εφαρμογή τους στην επαγγελματική
και τηγ κοσμική ζωή μας Είναι χρυ
σοί κανόνες της κοινωνικής ευ γέ
νειας
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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α -Β Ο Μ Β Α ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΡΟΥΡΩΝ
Ο υπουργός δημοσίας τάξε ως κ.
I Σκουλαρίκης αρνήθηκε προχθές
και την ύπαρξη παρεμβάσεων στο
έργο του διευθυντού της ΣτμνομΙας
Θεσσαλονίκης ταξιάρχου Γ Παπα
τσώρη, που παραιτήθηκε και την
ύπαρξη πολυσελίδου υπομνήματος.
Ωστόσο δεν διέψευσε κατηγορημα
τικά όσα δημοσίευσε απογευματινή
εφημερίδα της συ μπολιτίύσεως
σχετικό με το υπόμνημα τομ κ.
Παπατσωρη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
αυτές, στο οκτασέλιδο υπόμνημα
ιου παραιτηθέντος αστυνομικού
διευθυντού καταγγέλονται μεταξύ
άλλων κοι τα εξής:
«...0 κομματικός μηχανισμός
του ΠΑΣΟΚεπεμβσίνει για να κρα
τήσει σε λειτουργία χωρίς άδεια,
προστατεύει γνωστά στέκια διακινήσεω ς ναρκωτικών, παρέχει κομ
ματικές άδειες λειτουργίας σε «σκυ
λάδικα» κ.λ,π. Έτσι το κέντρο της
Θεσσαλονίκης έχει μεταβληθεί οε
πραγματικό στόχο και τα πυρά
συγκεντρώνονται κατά της αστυνο
μίας που δεν φταίει σε τίποτε»
Ακόμη κατά το δημοσίευμα ο
ταξίσρχος Ποπατσώρης τονίζει:
«Ποτέ άλλοτε στη σταδιοδρο
μία μου δεν βρέθηκα αντιμέτωπος
με τόσο ω μ ές τόσο σ υχνές τόσο
ασυνάρτητες'
και
αντιφατικές
παρεμβάσεις του κόμματος που δια
λύουν τις αστυνομικές υπηρεσίες
και θέτουν σε άμεση σπειλή την
δημόσια σφάλεια».
‘ Ολα αυτά και πολλά άλλα
σημεία
του δημοσιεύματος ο
υπουργός δημοσίας τάξεως το
προσπέρασε σαν να μην είδαν το

Ανδρέας προς πρασινοφρουρούς:
Σταματ€ίστ€ γιατί θα διαλυθούμβ
Σανέχκια από την ι η
χαράξαμε.
Πρέπει τόνισε - να έχουμε άμε
ση επαφή με το λοό κοι μόνο λέγον
τας την αλήθεια θα τον εκφράζου
με.
Το συνέδριο του κόμματος,
συνέχισε ο πρω θυπουργός θα γίνει
το 1983 κοι απ' ουτό θα προκόψει
νέα κεντρική επιτροπή κοι νέο εκτε
λεστικό γραφείο
ΚΑΙ ΛΙΓΗ
ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
Φθονηντας στην κριτική των
ποσξέων κο? στην αυτοκριτική tint:
2 το διάστημα που πέρασε,
υπήρξαν ορισμένα «κφυλιστικά
συμπτώματα σ π ς σχέσεις κιιβερνή
σ·.ως και «ινήμστος αλλά ευτυχώς
πολύ λίγο
θ έλω να τονίσω ότι με κανένα
τρόπο το κίγημσ δεν μπορεί να
παρεμβαίνει προς την κυβέρνηση,
πορά μόνο μέσα από την Κ. Ε και το
8 Γ Με κανένα τρόπο στελέχη ή
μέλη του κινήματος δεν μπορούν να
πορέμβουν ούτε σε υπουργούς ού
τε οε νομάρχες η διοικητές τραπε
ζών κο· οργανισμών και να προτεί
νουν είτε μεταθέσεις, είτε προσλή
ψεις είτε οποιαδήποτε διοικητική
πράξη.
Ελπίζω και εύχομαι, τόνισε ο κ.
Πσπανδρέου ότι τέτοιες περιπτώ
σεις έχουν συμβεί σε πόρο πολύ
μ·κρό αριθμό. Οι παρεμβάσεις αυτές
υπονομεύουν την αποστολή μας
υπονομεύουν την εθνική Λαϊκή ενό
τητα. Υπονομεύουν το κυβερνητικό
έργο, τώ ρο μάλιστα που αντιμετω
πίζουμε τόσο προβλήματα. Τελικό
υπονομεύουν κιτι αυτή την πορεία
προς τον σοσιαλισμό
Δίνω την εντολή πρόσθεσε να
μη επιτρσπει καμία τέτοια διδικασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του Συνδέσμου Οδηγών
Αυτοκινήτων Ν. Ημαθίας
Συνάδελφοι.
βάσει
του Ν.
1264/82, άρχισαν και γίνονται οι
εκκαθαρίσεις τω ν μητρώων του
Συνδέσμου Οδηγών Ν. Ημαθίας
Παρσκαλούνται όλοι οι συνάδελ
φοι νο περνούν οπό το Εργατικό
Κέντρο με τα στοιχεία της ταυτότη
τος και τον αριθμό μητρώου βιβλίο
ρίου π ς μέρες Τρίτη, Τετάρτη και
Παρασκευή οπό ώρες 6-7.30.
Εν τον Συνδέσμου
Ο Πρόεδρος
ΤΡ. ΑΝΑΣΤΑΣ!ΑΔΗΣ

κο. καθιστώ υπεύθυνα όλα τα μέλη
ταυ υπουργικού συμβουλίου που εί
ναι υποχρεωμένο να ενημερώσουν
και τοως οργανισμούς πομ ελέγ
χουν.
Πολλοί αισθάνονται ότι αποδε
χόμενοι κάποια παρέμβαση στεριώ
νουν τη θέση τους. Το μήνυμά μας
σήμερα είναι ότι δεν στεριώνουν τη
θέση τους αλλά θα την χάσουν.
Πιθσνώς κοι εγώ κάποια στιγμή να
έκανα κάποια παρέμβαση αλλά δεν
θα το επιτρέψω ξανά στον εαυτό
μου.
Τελειώνοντας, ο κ. πρωθυπουρ
γός τόνισε.· «Πρέπει όλοι μας να κά
νουμε ά,πμπορούμέ για να μη συμ
βάλλουμε στην πόλωση αλλά αντί
θετο να δώσουμε όλες τις δυνάμεις
μας γιο την εκτόνωση οποιοσδήπο
τε μορφής πόλωσης Η πόλωση
μιιορεί να δημιουργήσει εμπόδια
στην πορεία μας Δεν προτίθεμαι να
επαναλάβω αυτό που είπαμε. Δεν
αποτελούν εμχολόγιο. Είναι απόφα
ση.
Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Πολιτικοί παρατηρητές αναφερόμενοι στις δηλώσεις του κ.
Παπανδρέου. που έκρουσε τον
κκώδωνα» στους πρασινοφρου
ρούς. υπενθύμιζαν ότι την Πέμπτη
18 Νοεμβρίου γιο πρώτη φορά
«ξεσπάθωσε» η μετριοπαθής εφ η
μερίδα «Καθημερινή» της Ελένης
Βλάχου και σε άρθρο της με τίτλο
¡(Ξεστρατίζοντας όλο και τπό πολύ...»
έγραψε μεταξύ τω ν άλλων:
«Δεν είναι δημοκρατία όταν
χωρίζεις τους πολίτες σε «πράσι
νους» και οε «άλλόχρωμους», για να
εξασφαλίσεις στους πρώτους όλες
τις ευκαιρίες προαγωγής και ανάδει
ξης και στους υπόλοιπους την
ταπείνωση νο σε παρακακουν
«Ηδονίζομαι - ομολογεί κυνικότητα
ένας γενικός γραμματέας υπουρ
γείου, όταν τους βλέπω - τους
υπαλλήλους - νάρχονται να με
παρακαλοίιν να μη τους μεταθέ
σω»!! Δεν είμαι δημοκρατία η ανα
γνώριση της εθνικής αντίστασης με
ταυτόχρονο προπηλακισμό όσων
αγωνιστών δεν ανήκουν σήμερα
στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΚΚΕ (εξ.). Δεν εί
ναι δημοκρατία η λήψη μέτρων,
όπως η εκ περιτροπής κυκλοφορία
αυτοκινήτων στο κέντρο, που
ζημιώνουν χιλιάδες ανθρώ πους
χωρίς κανένας νο ενοχλείται σπό π ς
διαμαρτυρίες τους, δεν είναι δημο
κρατία η εκπαραθύρωση διακεκρι
μένων στελεχών του «κινμήματος»
γιατί είχαν την αφέλεια να πιστέ
ψουν ότι το δικαίωμα γνώμης όεν
οντιστρατεύεται τον. σοσιαλιστικό

μετασχηματισμό Δεν είναι δήμο
κρατώ οι απροσχημάτιστες επεμβά
σεις στη συνδικαλιστική ζωή των
εργαζομένων, με σκοπό την κατάρ
γηση των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας. Δεν είναι δημοκρατία η
εξώθηση σε χρεωκοπία επιχειρημα
τιών, για να «κοινωνικοποιηθούν» οι
επιχειρήσεις τους για να αναλώβομν
δηλαδή τη διαχείρισή το υ ς οι
ευνοούμενοι του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι
δημοκρατία η μετατροπή του ραδιό
φωνου και της τηλεόρασης, που
συντηρούνται από τη φορολογία
όλων των πολιτών, σε γραφεία
δημοσίων σχέσεων του ΠΑΣΟΚ.
Δεν είναι δημοκρατία η απόπειρα
υπαγωγής στην εξουσία του κόμμα
τος και στον απόλυτο έλεγχό του
τού μηχανισμού τομ κρότους της
τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδι
κάτων. των συνεταιρισμών των
επαγγελματικών οργανώσεων».

Πατέρας τριών
παιδιών απήγαγε
16χρονη μαθήτρια
ΤΡΙΠΟΛΗ, 20 Βαρέθηκε τη γυ
ναίκα του και τα 3 παιδιά τους
και απήγαγε ΐβχρονπ υαθήτρια
για να συνεχίσει την ζωη του.
Πρόκειται για τον Νίκο Κυριακούλη, 34 χρόνων, υπάλληλο της
ΔΕΗ που. σύμφωνα με πληροφο
ρίες, απήγαγε εκούσια την Β.Α.
μαθήτρια Λυκείου Το γεγονός
έγινε γνωστό μετά από μήνυση
που κατέθεσε ο πατέρας της
νεαρός.

Στις Βαρβάρες-Τηλ. 9 1 .2 4 3
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ψ ΗΜ ΕΝΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Δύο Αλβανοί υπουργοί, των εξω
τερικών και της αμύνης έχουν εξαφανισθεί και ο ένας πρόκειται να
παραπεμφθεί σε δίκη αναφέρει η
εφημερίδα «Τόίμς της Νέας Υόρ-
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Θερμαινόμβνη αίθουσα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑί ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Το βράόυ διασκεδάστε

στην DISCO SMILE
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ. 9 1 .2 4 4

Σήμερα Κυριακή 21 Νοεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Αγερίδης Ευστρ.
Πλ. Ωρολογίου
τηλ. 2 3 2 8 3 2 3 2 8 5
για παθολογικά. κσρδιολογικά
και πίριστατικά γενικής ιατρικής
Θωμαδάκη Πηνελ.
Μ α λακ οιιοη 11
τη* 2 8 8 2 4
27334
ψ(1 Πο'διυ τρικό Π«{»βν,τπ»:(ί
Μ π έμ ο π ς Γεώ ργ.

Μητμοπόλεως 29
τηλ. 22251
27900
για χειρουργ,κά και γυναικολοV «a π« ¿»στατικό

υπουργείο δημοσίας τάξεως καθι
στώντας υπεύθυνση την κυβέρνη
ση. για τπ ενδεχομένως αιματηρό
επεισόδια, πομ επιδίωκε το ΠΑΣΟΚ
με την αντισυνκέντρωση Μαναβή.
Έτσι, ιο υπουργείο δημοσίας τά
ξεως υποχρεώθηκε να συστήσει τη
μεταφορά της συγκκεντρώσεως
Μαναβή, από την πλατεία Αγίας
Σόφιας στο Λευκό Πύρνο.
Αγνωστοι στο κοινό κοι υπεύ
θυνοι πλην ισχυροί - παράγοντες
του κομματικού μηχανισμού επεμ
βαίνουν στην οστυνομία και απαι
τούν τα πιό απίθανα πράγματα, εν
ονοματι της «Αλλαγής». Οπως, διώ
ξεις αστυνομικών, που όποιος συγ
γενής τους αντιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ.
Βιομηχανία μηνύσεων εναντίον
ορισμένων καταστημάτων και βιο
μηχανιών που οι ιδιοκτήτες τους εί
ναι παράγοντες της Νέας Δημοκρα
τίας.
Κάλυψη καταφορών παρα
νομιών και άδειες σε ευνοούμενους
του ΠΑΣΟΚ.
Ενώ διακηρυγμένη πολιτική της
κυβερνήσεως είναι να παταχθεί ο
αμερικανικός τρόπος ζω ής ο κομ
ματικός μηχονισμός του ΠΑΣΟΚ
επεμβαίνει, για νο κρατήσει οε λει-

ΡΩΜΗ
0 εντολοδόχος πρωθυπουργός
της Ιταλίας κ. Αμίντορε Φανφάνι τέ
λειώσε τον πρώτο κύκλο των συνο
μιλιών του και φαίνεται ότι θα προ
χωρήσει στο σχηματισμό της νέας
κυβέρνησης, μετά την «ενθάρρυν
ση» που είχε από το Σοσιαλιστικό
Κόμμα.
Ο δεύτερος γραμματέας του
Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Κλαοϋντιο Μαρτέλλι δήλωσε πως μπορεί
να σχηματιστεί η νέο κυβέρνηση και
να επαληθευτούν σε μερικούς μή
νες οι σχέσεις μετοξύ των κομμά-

κης».
Η εφημερίδα σμμπεραίνει ότι ο
αρχηγός του Αλβανικού Κ.Κ. κ.
Εμβέρ Χότζα, άρχζισε εκκαθαρίσεις
στην κορυφή της ηγεσίας του κόμ
ματος για να διατηρήσει τη χώρα
ταυ στην στεγανή απομόνωσή της.
Οι εξαφανισθέντες υπουργοί εί
ναι ο κ, ΚαντρΙ Χόσμπιου, της αμύ
νης, που ανίλαβε τα καθήκαντά του
τον Απρίλιο του 1980 και των εξω
τερικών κ. Νέστι Ναζέ, που είχε
διοριστεί απο το 1966 και γιο τον
οποίο λέγεται ότι συνελήφθη και
πρόκειται να δικαστεί προσεχώς
Ο Εμβέρ Χότζα, θέλει να απαλ
λαγεί από όλους τους στενούς ή άλ
λους συνεργάτες του πρωθυπουρ
γού Μεχμέτ Σέχου που Φέρεται άτι
αυτοκτόνησε
τον
περασμένο
Δεκέμβριο και που ο Χότζα κατήγ
γειλε ω ς ξένο πράκτορα μόλις την
περασμένη εβδομάδα 11 μήνες
μετά τον θάνατό του.
Συγγενείς του Σέχου λέγεται άτι
υπήρξαν θύματα των εκκαθαρίσεων
αυτών συμπεριλαμβανομένης και
της συζύγου του φικρέτε Σέχου.
χιρώην διευθύντριας της ονωτάτης
σχολής του κόμματος στα Τίρανα.
Οι πηγές που επικαλούνται οι
«Τόίμς* αποδίδουν την πτώση του
Σέχου οε εσωτερική πάλή, ν α την
εξουσία στους κολπους Τοιι κόμματος-απά την εποχή της ρήξϊ*ώς της
Αλβανίας με την Κίνα το 19 76. Υπο
γραμμίζεται άτι ο Ιεχου είχε συστή
σει να τερματισθεί η απομόνωση
της χώρας nou είχε αποφοαίσει ο
Χότζα

του ρνά κακόφημα κέντρα, που λει
τουργούν χωρίς άδεια, προστατεύει
γνωστά στέκια διακινήσεως ναρκω
τικών. παρέχει κομμοτικές έδειες.
λειτουργίας σε «σκυλάδικα» κ.λ.π
Ετσι το κέντρο της Θεσσαλονίκης
έχει υεταβληθεϊ σε πραγμοτικό στό
χο και τα πυρά συγκεντρώνονται
κατά της αστυνομίας που δεν φταίει
σε τίποτα.
Ωστόσο αντίθετα με τα όσα
ισχυρίζεται η εφημερίδα, ο κ Σκουλαρίκης δήλωσε προχθές ότι οτην
ανοφορό του κ. Παπατσώρη γίνεται
μνεία μόνο των λόγων που τον οδή
γησαν σε παραίτηση.
«Ο κ. Παπατσώρης δεν μου ανέ
φερε ποτέ ότι είχε κανένα πρόβλη
μα είτε με τις υπηρεσίες είτε με
οποιουδήποτε κομματικούς παρά
γοντες*. είπε ο κ Σκουλαρίκης και
πρόσθεσε: «Αν σονέβαιναν πράγ
ματι αυτό οφείλε να με είχε ενημε
ρώσει Στην αναφορά του ο αστυ
νομικός διευθυντής της Θεσσαλονί
κης εντοπίζει τους λόγους της
παραιτήσεώς του σε διαφωνία του
με τον υπουργό Βοριέου Ελλάδος κ.

Β Ιντζέ»

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ
ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη συμπρωτεύουσα στΟ 1“
ξυ ο εξαναγκασμός σε WlwJJS
του διευθυντού της atTnjV" C
διευθύνσεω ς ΘεσσαλονίΚΠέ
χου κ. Γ Παπατσώρη έχει "ϋν“Έ
τη Χωροφυλακή όπως
στικα δήλωσε ανώτερος
κος Είναι πεποίθηση και πυνβ“ ς
τέρων ολλά και των ,<σπι,ΓίΐΞ,
οργάνων της Χ ω ροφυλακής
περιοχή της Θεσσαλονίκης
παραίτηση του κ. ΠαπατσώΡΠ »JY
το ξεχείλισμα του ποτηριού ο*
σειρό γεγονότων που δ«ν '
δυνατόν να τα υπσμείνει καιΟ"™
καλοπροαίρετος αξιωματικός . j
Λέγεται ότι ο ε Παπατα|11,κ£
όταν πήρε την απόφασή ηω ,
παραιτηθεί, μετά την r,pocß**'1Vf
συμπεριφορά του κ. Ιντζε. ΠΟί»-'1 (
του επιθεωρητου ΧωράΦυ^*1*
Παυλοποϋλου και άλλων EiaiPsS
πων της πολιτείας, είπε στο ***
του περιβάλλον ότι παραιτό101^
να όιαφυλόξει την προσωπική
λΠΚότ
τιμή και την τιμή της ΧωροΦ^

Κ στηγορήθηκε για φ ιλοσ οβιετικές τάσεις

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ Ο ΧΟΥΑ
Μόλις γύρισε από τη Μόσχο
ΠΕΚΙΝΟ
Η Κίνα απέλυσε προχθές τον
υπουργό των εξωτερικών την επο
μένη μάλιστα της επιστροφής του
από τη Μόσχα, και ύστερα από τις
αισιόδοξες δηλώσεις τομ για την
αποκατάσταση των σοβιετοκινεζικών σχέσεων, ενω ταυτόχρονα
υπογράμμισε τα κοινά συμφέροντα
της με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη
διαφύλαξη της ειρήνης στον κόσμο.
Παράλληλα αναγγέλθηκε και η
αντικατάσταση
του
πολιτικού
υπουργου της αμύνης από ένα
στρατηγό που έχει μεγάλο γόητρα
στο στράτευμα. 0 κυβερνητικός
αυτός ανασχηματισμός έγινε οε μιά
στιγμή αποφασιστική τόσο για την
εξέλιξη της κινεζικής διπλωματίας
όσα και για την πολιτική του καθε-

Τ€λ€υταία προσπάθ€ΐα
για αποφυγή πρόωρων
€κλογών στην Ιταλία

Μβτά το λόγο του Χότζα

ΣπΕσιαλιτέ:
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΝΤΟΛΜ ΑΔΑΚΙΑ

φώ ς της δημοσιότητας και αρκέστηκε να δηλώσει: «Ουδέποτε θα επι
τρέψω τέτοιου είδους παρεμβά
σεις».
Εξ άλλου επιδιεκνύοντας στους
δημοσιογράφους την
αναφορά
παροιτήσεως του ταξίαρχου Παπο
τσώρη εκτάσεως τριαήμισυ σελί
δων, δήλωσε κατηγορηματικά, ότι
δεν πρόκειται περί υπομνήματος και
δεν διαλαμβάνει όσα αναφέρονται
σε ορισμένες εφημερίδες
Αλλά μεταξύ ουτών των «ορισμέ
νων εφημερίδων» συμπεριλαμβάνε
τ ε και το «Έθνος» εφημερίδα της
συμπολιτεύσεως πομ οε πολύστηλο
δημοσίευμά της όχι μόνον αναγνώ
ρισε την ύπαρξη οκραοέλιδου υπομ
νήματος του ταξιάρχου Ποπστοώρη,
αλλά «αι έδινε πλήθος στοιχείων και
λεπτομερειών ω ς προερχόμενων
απο αυτό
Πολίτικοι παρατηρητές εν απέ
κλειαν προχθές το ενδεχόμενο να
«όιέρρευσε» αντίγραφο του υπομ
νήματος ιέτε μέσο από το υπουρ
γείο, είτε σπό κάποια «φράξια» του
ΠΑΣΟΚ, από τις πολλές που άλλη
λομόχονται στα κίνημα της «αλλα
γής» Π αρεμβάσεις απειλές και κά
λυψη παρανομιών.
Συγκεκριμένα στο προχθεσινό
δημοσίευμα της σμμπολπευομένης
απογευματινής εφημερίδας αναφερονται και τα εξής, ως προερχόμενα
από το υπόμνημα του ταξιάρχου
Παπατσωρη:
Ο κομματικός μηχανισμός του
ΠΑΣΟΚ που κινείται απο τον διευ
θυντή ταυ ιδιαιτέρου γραφείου του
υπουργού Βόρειας Ελλάδας και
γραμματέα της νομαρχιακής έπιτροπής αποφάσισε στο β γύρο των
δημοτικών εκλογών και εξήγγειλε
συγκέντρωση του συνδυασμού
Μαναβή,
στην πλατεία Αγίας
Σοφίας χωρίς να πάρει άδεια από
την υπεύθυνση διεύθυνση αστυνο
μίας και χωρίς καν νο την ειδοποιή
σει Οταν ο αστυνομικός διευθυν
τής πληροφορηθηκε την κομματική
απόφαση και προειδοποίησε επίση
μα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
πως η συγκέντρωση ταυ Μανοβή
θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη
δημόσια τάξη της Θεοσαλονίκης
γιατί γινόταν σαν αντισυγκέντρωση
δίπλα από τη νόμιμη συγκέντρωση
του Κούβελα Ο κομματικός μηχανι
σμός παρενέβη και του έστειλε μή
νυμα «να καθήσει καλά εαν θέλει τα
γαλόνια του»
Εν τούτοις παρα τις ισχυρότατες
πιέσεις και Γην προσωπική επέμβα
ση του ϋπουργού Β Ελλάδος και
του νομάρχη, ο αστυνομικός διευ
θυντής έστειλε αναφορά στο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ
ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ψησταριά ~

«ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ»

Προστατ€ύουν στέκια ναρκομανών και σκυλάδικα

τω ν που τη συνθέτουν, προσθέτον
τας πως ον η κατάσταση αποδειχθεί
παρόμοια μ' αυτήν που οδήγησε
στην πτώση της κυβέρνησης Σπαντολίνι, και μόνο τότε, θα υπάρξει
ανάγκη προσφυγής στις εκλογές την
προσεχή άνοιξη.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, ο γενικός γραμματέας
του κόμματος κ. ΜπεττΙνο Κράξι
αρνήθηκε την αντιπροεδρία της
κυβέρνησης. Πολλές ιταλικές εφη
μερίδες έγραψαν ότι ο κ. Κράξι απέ
συρε το άμεσο αίτημα για πρόωρες
εκλογές, αφού πήρε διαβεβαιώσεις
ότι η πιθανότητα εκλογών θα εξετα
στεί αργότερα.
0 κ. Φανφάνι θα αρχίσει τη Δ ευ
τέρα νέες συνομιλίες με τους ηγέτες
των πέντε κομμάτων που θα
συγκροτήσουν την κυβέρνηση (Χρ*στιανοδημοκροτικό. Σοσιαλιστικό,
Σοσιαλδημοκρατικό. Ρεπουμπλικανικό και φιλελευθέρων) για τον
καταρτισμό του νέου κυβερνητικού
προγράμματος. Υπολογίζεται ότι
στα τέλη της προσεχούς εβδομάδάς
ο κ. φανφάνι θα είνοι σε θέση, να
παρουσιάσει στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Περτίνι τον κατάλο
γο των νέων υπουργών.
Προχθές τη νύκτα, ο κ. Φανφάνι
είχε μια απρογραμμάτιστη συνάντη
ση με τους ηγέτες του Χριετπανοδημοκρατικού και Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος κ.κ. Τσιριάκο ντε Μίτα και
Μπεττίνο Κράξι. Δεν δόθηκαν πλη
ροφορίες γΓ ουτή την συνάντηση,
αλλά πιστεύεται ότι αποτελεί μια άλ
λη ένδειξη «ενθάρρυνσης» για ιον
κ. Φανφάνι.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλόνης- Ευάγγελος
Πιερίων 14 τηλ 26300
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετοίδπ ά τηλ 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ούστας Ευστάθιος
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Καυπίδης Ηλίας
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλειάδης Αντ
Πιερίων 64 τηλ. 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωοννίδης Δημήιριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22787
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης Οδυσ
Βενιζελομ 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

ïïjtâini

στώτος ταμ Πεκίνου απέναντι στο
στρατό.
ΑναΑυτικώτερα:
•
Ο κ Χομάνγκ Χούα 69 ετών
σντικσταστάθηκε στη θέση του
unoupyoú των εξωτερικών οπό τον
κ* Bou Ξουεκισν. 6 0 ετών, nou
θεωρείται πολύ στενά προσκείμε
νος στον γενικό γραμματέα του
Κινεζικού Κ.Κ. κ Χούα Ζιαομπάνγκ
δεξί χέρι του κυριώτερου Κινέζομ
ηγέτη Ντιένγκ Ξιάοπίνγκ. 0 κ.
Χουάννκ αποχωρεί την επομένη της
επανόδου του σπό την Μόσχα όπου
είχε μετοβεί για την κηδεία του
Μπρέζνιεφ και συναντήθηκε με τον
Σοβιετικό συνάδελφό του κ. Γκρομύκο. 0 κ. Χουόνγκ εξεδήλωσε
υπερβολική αισιοδοξία κατό την
επάνοδό του από την Μόσχα χωρίς
να δοθεί ιδιαίτερη εξήγηση γι αυτό
•
Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ
Ζάο Σιγιάνγκ συναντήθηκε προχθές
με τον Ταύλανόό πρωθυπουργό και
για νο υποβαθμίσει προφανώς την
εντύπωση από τις δηλώσεις του κ.
Χουόνγκ τόνισε τα κοινά συμφ έ
ροντα της Κίνας και των Ηνωμένων
Πολσειών για την διαφύλαξη της
ειρήνης στον κόσμο
•
Ο υπουργός της αμύνης κ.
Γκένγκ Μπιάο, 73 ετών, σνπκαταστάθηκε από τον στρατηγό Ζάνγκ
ΛΙπινγκ, 72 ετών, έναν άνόρα που
έχει μεγάλο γόητρο στο στρατό.
Η αποχώρηση του κ. Γκένγκ
Μπιάο σπό το υπουργείο αμύνης

τροβλεπόταν ύστερα από τ0
νός ότι έχασε τη θέση του ιΠρ _
πκό γραφείο και την κεντρ1* »^.
τροπή του ΚΚ στο τελευταίο 0“^
δριο του κόμματος.
λι
Ο «. Γκένγκ υποτίθεται ° τ'
κει σε παράταξη που υποστήρβ4 .¡,
πρώην «un' αριθμό ένα»
Χούα Κούο Φένγκ, τον όιάδοχ13 ^
είχε διορίσει ο ίδιος 0 Μάό
Τούνγκ προ τομ θανάτου του _ φ
Διπλωματικοί κύκλοι ύπ6
ζουν ότι ο κ. Χουόνγκ σε όλΟ
σταδιοδρομία έδειξε κάποια *Χ
τητα απέναντι στην δύση
^
Οι διπλωμάτες προσθέτου'·' ■
αντικατάσταση του κ. XouóvV
έχει κακή υγεία από τον Βοΰ ο*”
γέλθηκε ανεπίσημα πριν απύ
θάνατο του Μπρέζνιεφ ° π(·\ ^
ζους επισήμους που διευκρ"1^
ότι η αλλαγή θα γίνει κατά τη^.,.
νοδο της λαϊκής εθνικής σϋν
σεω ς
>

Φιλοτουρκική €πίδειξπ
της Βόννης η επίσκεψη
Γκένσερ στην Ά γ κ υ ρ ο
ΒΟΝΝΗ
Έφθασε στην Άγκυρα ο Δυτικογερμανός υπουργός Εξωτερικών
Χάνς - Ντήτριχ Γκένσερ για συνομι
λίες με τον αρχηγό της χούντας
στρατηγό Κενόν Εβρεν. τον υπουρ
γό Εξωτερικών Ιλτέρ Τουρκμέν και
άλλους επισήμους. Επίκεντρο των
συνομιλιών θο είναι, σύμφωνα με
το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων,
η επανάληψη της οικονομικής και
αμυντικής βοήθειας της Βόννης
προς την Άγκυρα καθώς και το
πρόβλημα των Τούρκων μετανα
στών στη Δ. Γερμανία.
Κύκλοι
προσκείμενοι
στην
κυβέρνηση του καγκελάριου Χέλμουτ Κολ. υπογράμμιζαν άτι η Βόν
νη δεν έχει σναλόβει οποιαδήποτε
δέσμευση έναντι της Ά γκυρας και
ότι δεν θεωρεί την 24ωρη επίσκε
ψη του κ. Γκένσερ ως «διερευνητι
κή αποστολή» που θα διασαφηνίσει
τις γερμανο-τουρκικές σχέσεις.
Σύμφωνα με πολιτικούς παρατη
ρητές στη Βόννη, η κυβερνητική
αλλαγή στη Δ. Γερμανία, καθώς και
η διεξαγωγή «εκλογών» στην Τουρ
κία θα επηρεάσουν ευνοϊκά π ς σχέ
σεις των δυο χωρών, καθώς η Βόν
νη αναγνωρίζει την βαρύτητα του
ρόλου της Τουρκίας ως του πλέον
σημαντικού παράγοντα γιο τα νατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή.
Θεωρείται ακόμη πιθανό ότι ο κ.
.Γκένοερ θο ενημερώσει τους Τούρ
κους πως πρέπει να υποβάλλει στο
δυπκογερμανικό κοινοβούλιο έκθε
ση για τις πολιτικές εξελίξεις στην
χώρα πριν επανεξεταστεί η επανά
ληψη της παροχής οικονομικής και
•αμυντικής βοήθειας

Ας ρπμκιΐκίΟεί ότι fi Δ- Γςρμανα
____ A

. T*,., nul». 11« .—r,«»*·

έ χ ε ι ε ν ι τ χ ΰ σ ε ι 'τ η ν T 0Ui>*ki μ« σ τ μ ο
.

«ωτική βοηθέ-Ο ύψους μεγσΑυτε
pou των δυο εκατομμυρίων μάρ
κων.
• Ο Τούρκος υπουργός εξωτερι
κών ΙΑτέρ Τουρκμέν θα μεταβεί στη
Σοβιετική Ένωση στο τέλος του

<

Νοεμβρίου για επίσημη επίσ*1
οποία έχει αναβληθεί δυο
αυτό το χρόνο. ανακοΙνώ1^ ;
υπουργείο Εξωτερικών στην ^
ρα. Οι σχέσεις τω ν δυο χωρΨν
δεινώθηκαν πρόσφατα λόνα' $
μεθοριακού επεισοδίου *
οποίο σκοτώθηκαν δυο ' 0/}ίίγΤ
στρατιώτες από Σοβιετικο'Κ
ριοκούς φρουρούς.
,

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
^
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚ0
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Του υπ οριθμ 10'82
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μθ> Λ
Ο Παρά τω Πρωτοόικείυ/ μ / 4,
Δικ Επιμελητής Αναστάσιος 1 κ' >λ·
κίδης Απλοποιώ ότι την 28 π ν Γ~' . &
έτους ημέραν Κυριακήν «*" ° μ ^
ώρας 10 π μ. μέχρι 1 2 ης εν 3‘ λ 4
εις « ι ακροστήριον του
Βεροίος κοι ενώπιον του Σιιμ
φου κ. Στυλιανού ΕλευθεριάΔΡ , ^ ι · ’
σει του Αθανασίου
κατοίκου Βεροίος όικαιουμί
νειν παρά της οψ ειλέπδος Β0"™^
νομονώλα κατοίκου Βεροίος Γ°
των δρχ. 2 8 .5 5 0 δυνάμει ΤΠ< ν" , ,*
326^82
δ 'νά ς
του
Βεροίος κοι του σχετικού ε’"· χ /τ
εκτίθενται εις πλειστηριασμδέ.
¿Γ
περιουσία του άνω οφειλέτη. * μέ,
θείσο δυνάμει της υπ ' αριθμ 91
σχετηρίου εκθέσεώ ς μου Μ'
υποκάμισα γυναικεία δισφάΡ“,ν |ι> δ*,
τω ν αντί 5 0 0 δρχ έκαστον ,ι*»'
15 .0 0 0 δρχ 2) 4 0 μπλουζακιο νΓ ||*
διαφόρων χρωμάτων καιναυΡ
δρχ έκαστον, εν ύλω 4 .0 0 0 δΡΧ
φορέματα διαφόρων χρωμάτώ *1
κεια οντί. 1000 δρχ έκαστο« Λ έ
12 000 δρχ 4 1 100 υποκάμιά 0 ”
Ράς γυναικείο αντί 150 έκασι0'1' ¿ΙΓ
1 5 0 0 0 δρχ
Ητα· . . π α.«■π '>
J .!7 Λ
συνοδικά περιουοίσ της «α^

*

Αβχχχΐ
δοχ> ΰς ιιμωτπ
n p o ^ r '-ί
- — . _____«
—
M2 τος
ιτιμησεως. ί δρχ.

i.- ,

AcAííí-.τα» ö^pCTüAoü^tpi
Ôouv «αι πΛ€«ο6οτησ<3ΐ)ν
ocw^ouévqv ΠΜίΟΟν και ώρθν
O en» της cmtcAèo&rf
Δικαστικός Ε ίπ μ ί λ ί ΐ ^
ΑΝ. ΚΕΛΕΜΠΕΚΙΔΗΣ

Βομβαρδίστηκαν
ελληνικά πλοία
ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Η v o lo t e a κ α ί τ ο ΠΟΣΟΗ
τις έπ ιτο ν ές τή ς ., ντροπής
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
της... ντροπής όπως π ς αποκάλεσε
το ΠΑΣΟΚ. με απόφαση του
Νομάρχη Ημαθίας συγκροτήθηκαν
τετραμελείς επιτροπές κρίσης των
υποβαλλόμενων από τους όικαιούχους οιτήσεων
Ό π ω ς ανακοινώθηκε από τη
Νομαρχία Ημαθίας τις εξισωτικές
αυτές αποζημιώσεις δικαιούνται στο
Νομό μας κάτοικοι τω ν παρακάτω
περιοχών που χαρακτηρίστηκαν
σαν ορεινές:
Δήμος Ναούσης και Κοινότητες
Ροόοχωρίου, Κ Βερμίου, Αρκοχω
ρίου,
Κουμαριάς
Καστανιάς
Δασκίου.
Ριζωμάτων.
Σφηκιάς
Συκιάς Πολυδένόρου και Φυτειάς.
Ο δικαιούχος πρέπει:
•
Να είναι γεωργός, αρχηγός
γεωργικής εκμετάλλευσης, μόνιμος

Ιης
^ ιοωτ"<ές αποζημιώσεις
^ ο 1 ΟΙΠέςΠΟυ το ΠΑΣΟΚ πέρ'Ογές λθυσΕ «επαιτεία» και «επι^ ϊε ι ΓΓ|’ ντΡ°πιίς». πρόκειται να
τίορα στους κατοίκους των
Κών η ν Καΐ πΡθβληματικών περιοοη. ί1 οοσιαΑ,στική μας Κυβέρνη^ 6 ί ν η ^ Ρ° “μ*' ί3έβαια αν θο ··
Τις ¿¿ ' ° 0υν αιιτές τις επιταγές να
«ομίιπ ° 0υν μ£ το χέρι υπουργοί ή
Τίχ
τοποτΠΡΠΤές της ΑΑΛαηό0βΛ°''ϋς να το θεω ρούν ακόμη
'Ύοόι 1 1 *01" ζΊΤίονιά για τους
μ°ί· Εκτός και αν «δεν
Ρ°^τρα» να π ς μοιράσουν.
,Τ6ο° Τ'ί κοτηγόρησαν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
™ Ι ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

0 Τις επιια γες λοιπόν. αυτές

ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ
Η «ΑΛΛΑΓΗ»
ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ζ η τ ά ο κ. Ζ α ρ κ ά δ α ς
< * . * . ϊιοτρό - .Αινι.άρχΐ) *. Kuivlvo Ζαρ.άΙα πήρομγ ιην πιό Νότω
JKiippp .ύρ ,, ό,.υθυντά
»η^'^Αμερίδο «Αλλαγή» της Βέροιας πους ως γνωστόν εκφράζει τις
«n$Io* Γ°υ ^ΑΣΟΚ δημοσιεύει στα τελευταία φύλλα της σχόλια γύρω
^ίΦτ ήν°|,ώ μου· Στο Φύλλο τπς 5.11.82 θέτει ορισμένες απορίες- ερωH®g 0 nou °» μείνουν αναπάντητα οδηγούν σε αυθαίρετα συμπεράσματα
,«ΘΙγουν πολιτικά και ηθικά.
**
®0· θ 'ί '*α ^Πν εφημερίδα μιά απάντηση που αρνείται να την δημοσιεύάτι η Απορούσα να προσφύγω αμέσως στην δικαιοσύνη. Γνωρίζω όμως
νόμον υπεύθυνη κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου - Γεωργιόδου εί1,1At *****' °μμ^τοχη και άδικα θα ταλαιπωρούνταν αφού άλλοι κρύβονται
βμγήζορίζουν ανώνυμα πίσω από τις στήλες της «Αλλαγής». Εκτός από
τής g
ύτι «της δημοκρατίες και γιο πολιτικά θέματα ανώτερος κριMi>nP*nei να *ίναι 0 σωστά ενημερωμένος λοός.
Ορχή .0pti 01 άνθρωποι της »Αλλαγής» να μην πιστεύουν σ' αυτή την
Ιητιί, <ν *,ν«>· όμως σε θέση να καταργήσουν τους νόμους, γι ουτό τους
ο.,ύθο ° Τ*λευταία φορά να αποκαταστησουν την τιμή μου και νο δημοU»g. ν « « πρώτο προσεχές φύλλο της εφημερίδας τους την απάντησή
ΧώνήtV αρ“£| να την δημοσιεύσω σε άλλες εφημερίδες. Το αναγνωστικό
%t(j *** “Αλλαγής» είναι συγκεκριμένο. Αυτό διάβασε τις Ρωτήσεις
τ4?{γ
“ά διαβάσει και την απάντηση. Αφού δεν ήθελαν απάντηση
ό
έβαλαν ης ερωτήσεις;»»

κάτοικος των ορεινών ή μειονεκτι
κών περιοχών ή ανεξάρτητο από
την έδρα της μόνιμη κατοικίας του.
εφ όσον αυτός είναι μετακινούμε
νος κτηνοτρόφος με πέντε (5) του
λάχιστο ζωικές μονάδες που τις
εκτρέφει και μετακινεί στις περιοχές
αυτές για πέντε (5) τουλάχιστον μή
νες το χρόνο.
•
Πήεπει να κατέχει νόμιμα και
να αζιοποιεί με απασχόλησή του
τουλάχιστον 30 στρέμματα, χρησι
μοποιημένης γεωργικής έκτασης
στις περιοχές αυτές.
•
Πρέπει να αναλάβει την υπο
χρέωση να συνεχίσει μια γεωρνική
δραστηριότητα στις περιοχές αυτές
για πέντε τουλάχιστον συνεχή χρό
νια.
•
Πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι
55 χρόνων.
•
Πρέπει να μη παίρνει σύντα
ξη γήρατος σαν άμεσα ασφαλισμέ
νος από οποιοόήποτε ταμεία εσω τε
ρικού ή εξωτερικού.
•
Εφόσον είναι ανάπηρος πρέ
πει να μην έχει ποσοστό αναπηρίας
ίσο ή μεγαλύτερο από 67%.
•
Το ύψος της αποζημιώσεως
κατά εκμετάλλευση δεν μπορεί να
είναι περισσότερο από 125.400
δρχ. στις ορεινές περιοχές και από
4 5 .0 0 0 δρχ. στις μειονεκτικές και
με ειδικά προβλήματα περιοχές.
Η εξισωτική αποζημίωση προσ
διορίζεται με βάση τον αριθμό των
ζώων που εκτρέφει κάθε εκμετάλ

Ομιλία
του Γιώργου
Χιονίδη
Μισ ακόμη ενδιαφέρουσα διάλε
ξη, θα δοθεί σή|Αρα στο Πνευματι
κό Κέντρο της Μητροπόλεως
Βέροιας και Ναούσης (Βενιζέλου
29).
Στις 8 το βράδυ θα μιλήσει ο
ιστορικός της Βέροιας δικηγόρος κ.
Γιώργος X. Χιονίδης με θέμα:
«Ο Βεροιώτης μοναχός και όσιος
Νικόδημος ο νέος της Οεσ/νίκης
(13ος - 14ος αιών) και τα σχεπκό
προβλήματα».

λευση και μόνο στις ορεινές περιο
χές με βάση και τις καλλιεργούμενες
εκτάσεις.
Η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών στις επιτροπές λή
γει στις 10 Δεκεμβρίου.
Οι επιτροπές 15 ημέρες Μ6Τ°
την 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να
στείλουν τα δικπιολογητικά ηλεγμένα στη Δ/νση Γεώργιο?·

Τραυματίστηκε —
ο γιατρός
Γ. Κωστίκας
ΚΑ Ι Η ΓΥΝ Α ΙΚΑ ΤΟΥ
Σοβαρά τρουμαπστηκαν στον
Κοπονό Ναούσης ο γιατρός της
Βέροιας Γιώργος Κωστίκος και η
γυναίκα του Δάφνη.
Συγκεκριμένα στις 2.30 τη νύκτα
του Σαββάτου προς Κυριακή ο για
τρός με τη γυναίκα του ερχόντου
σαν με το αυτοκίνητό τους στη Βέ
ροια. Λίνο πριν από τη διασταύρω
ση της Ναούσης έξε»» από τον
Κοπανά, το Ι.χ. επιβατικό με αριθμό
ΝΖ 1433 που πήναινί προς την
Εδεσσα μπήκε στην πορεία τους
λόνω μάλλον υπερβολικής ταχύτη
τα ς με αποτέλεσμα να συγκρουσθούν τα δυο αυτοκίνητα.
Το ζεύγος Κωστίκα και ο οδηγός
του άλλοϋ αυτοκινήτου, που κΓ
αυτός τραυματίσθηκε, μεταφέρθη
καν στο Νοσοκομείο της Νάουσας
όπου και νο ο ^ λ ^ ί0 “101·

Ν έο χούντα
εμφανίστηκε
τώρα στην
Αργεντινή
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΥΡΕΣ 22. Μια
«παράνομη στρατιωτική χούντα»,
σε ένα δεύτερο μήνυμα της μέσα
σ' ένα μήνα σε αργεντινή εφημερί
δα. ζητάει την απομάκρυνση του
προέδρου ΡεΟνάλντο Μπινκδνε και
των άλλων στρατιωτικών που
απαρτίζουν τη «νόμιμη» χούντα
που κυβερνάει τη χώρα

jn íi

ί^ Ρ ε ς ιστοριούλες

αυτό το παιδί, ποιος θα €νδιαφ€ρθ€ί;
Ο
Κωστάκη τον έβλεπα
°
στΓ)ν πΑστεια· πότε κονVfJúpv Αύτανο και πότε στο και'
"άρκο
παν
η4τ, non ^
παι*άκι Μ£ Μ'ά όψη
t|fidpi'l
και πάτε γελαστή. Η
Ματιά σ' έδινε την εντύ-

πωση πως
nine έχεις
ένειε μπροστά
υπαοστά σου ένα
παιδί ευτυχισμένο.
Ύ στερα ερχόταν στο μυαλό σου
η απορία: Πώς μπορείς να πεις
ευτυχισμένο ένα παιδί σπαστικό;
Πράγματι, ο Κωστάκης είναι
σπαστικός. Με κινήσεις ασύντακτες.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
28 Νοεμβρίου 1982
CJA ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
του STUDIO

G. G.

Αγώνες ερασιτεχνικής
πάλης γυναικών
ΩρΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 1 0 .3 0 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

σχίζει το δρόμο
είχε και
δρ^μο και περνά από το
ζω με τα παιδιά του κι όταν ιίνε
κ
ρό με μάθαινε να διαβάζω.
ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Τα χέρια
- 0 κόσμος πώς σε φέρεται;
του, τα πόδια του, άρρυθμα αλλά
σταθερά επιτελούν τον προορισμό
- Τον πρώτο καιρό με κυττούσαν
τους. Κι ο Κωστάκης χαίρε-rt» τη
όλοι με περιέργεια, ύστερα με
σοκολάτα που τον κέρασε κάποιος
συνήθισαν. Με μιλούν με καλωσύνη. Μόνο εκεί στα σφαιριστήριο, με
περαστικός.
πειράζουν με λόγια και με χειρονοΤον πλησιάζω:
μίες
- Κωστάκη, είσαι ευχαριστημένος
από τη ζωή σου;
Λέγαμε πολλά με τον Κωστάκη
Με κοιτά παραξενεμένος
κάθε φορά που τον συναντούσα. Κι
- Πώς είναι δυνατό να είμαι ευχα
αυτός χαιρόταν όταν μ' έβλεπε
ριστημένος; Ό λη τη μέρα είμαι
Για λινές μέρες τον έχασα. «Θα
στους δρόμους καρτερώντας να ί πήγε σε κανένα ίδρυμα» συλλογί
σχολάσει η μητέρα μου απ' τη δου
στηκα. Και δε τον συλλογίστηκα
λειά της για να πάμε στο σπιτάκι
ξανά. Ώσπου προχθές την ώρα που
μας.
φ ιαχνα στους θαλάμους του Νοσο
κομείου γιο κάποιον χειρουργημένο
- Κι όμως χαμογελάς...
φίλο μου, ακούω μιά φωνή:
- Ποιός θα δώσει σημασία σ' ένα
- Κύριε Γιώργο!
παιδί που κλαίει:
Γύρισα και είδα ένα χλωμό
- Πώς περνάς τη μέρα σου
πρόσωπα και δύο μάτια χαρούμενα,
Κωστάκη:
μα τόσο κουροσμένα.
' Οταν ο καιρός είναι καλός κάθο
- Κωστάκη, πώς βρέθηκες εδώ;
μαι στην πλατεία και παρατηρώ
- Επσθα γαστρορραγίο Κι άλλοτε
τους ανθρώπους που πηγαινοέρ
το έπαθα, μο τώρα,. δεν έλεγε να
χονται ή τα πουλάκια που πετούν
σταματήσει το αίμα. Οι γιατροί ξενύστους θάμνους και στα κλαδιά του
χτησαν στο προσκέφαλό μου κι
πλατάνου. Ό ταν το συντριβάνι έχει
όταν είδαν πως κινδυνεύω, με κά
νερά, πετώ πετρίτσες εκεί μέσα και
ναν εγχείρισηδιασκεδάζω με τα κυματάκια που
σχηματίζονται.
- Κι όμως χαμογελάς...
- J O όταν βρέχει;
Δοξάζω το Θεό που υε έστειλε
-®Τότε για μένα είναι μεγάλη
σε καλούς ανθρώπους κι ευχαριστώ
δυστυχία. Αναγκάζομαι να κατεβαί
τους γιατρούς που με σώσαν. Με
νω τα σκαλιά του σφαιριστήριου και
αρέσει που ζώ κύριε Γιώργο!
αυτό είναι κάτι που δε μ αρέσει.
Εμένα όμως ο νούς μου πήγαινε
Εκεί μέσα έχει ακάθαρτο αέρα και
αλλού: Στις μέρες που θ ' ακολουακούς πολύ άσχημα λόγια Κάποτε
θούσα /ότα ν ο Κωστάκης θα έβγαι
κάθομαι στο σπίτι και διαβάζω
νε από*το Νοσοκομεία. Και μη έχον
κανένο παιδικό περιοδικό.
τας κάποιον να τον συμπαρασταθεί,
θα έπαιρνε τους δρόμους παρατη
Ξέρεις να διαβάζεις:
ρώντας τους περαστικούς και καρ
Μ' έμαθε ο κύριος... (και είπε ένα τερώντας να σχολάσει η μάννα του
όνομα).
σπ- τη δουλειά νιο να τον περιμσζέ - Δάσκαλος είναι;
ψ*ι.
• j - Οχι." δεν είναι δύσκολης Στο
Επίκαιρος
σχολείο δε μ» παίρνουν γιατί θα
Υ.Γ Για τον αρμόδιο ή αναρ
ήμουν πολύ μεγάλος για πρώτη τά
ξη. Τα παιδιά θα χάζευαν μαζί μου
μόδιο που θα ενδιοφερκαι δεν θα προσέχουν το μάθημα
θ ιί, η εφημερίδα μας
του δασκάλου. Ο κύριος που σας εί
διαθέτει κάθε σχεπκή
πληροφορία.
πα, με κάλεσε στο σπίτι του να παί-

Τα ηλςκτροφόρα
καλώδια της ΔΕΗ
Μόλις πριν 20 μέρες ο ΛΑΟΣ
δημοσίευσε συνέντευξη με τονπρόεδρο ηλεκτρολόγων Βέροιας ο
οποίος είχε υπονραμμίσει τους κιν
δύνους που δημιουργεί η δίοδος
ηλεκτροφόρων συρμάτων υψηλής
τάσης (25.000 Volt) μέσα από την
πόλη.
Προχθές ένας νέος 16 τώ ν
βρήκε το θάνατο από ένα τέτοιο
σύρμα που περνούσε πάνω από μιά
παιδική χαρά.
Δεν γνωρίζουμε πότε και πόσα
θύματα θα θρηνήσουμε από το
σύρματα αυτά με την τάση των
25.000 Volt που περνούν δίπλα από
τα μπαλκόνια μας και πάνω από τις
παιδικές μας χαρές (παιδική χαρά
πλατείας Δικαστηρίων).

ΒΗΡΥΤΟΣ. Δευτερα.Πέντε νιγαντιαία πετρελαιοφόρα
- που σνόμεσά τους ενδέχεται να εί
ναι και ένα ή δύο ελληνικό ή ελληνι
κής πλοιοκτησίας - βυθίστηκαν χθ ες
στον Περσικό Κόλπο, από αεροπλά
να και πολεμικά σκάφη του Ιράκ που
πραγματοποίησαν μεγάλη και συν
τονισμένη επιδρομή στο λιμάνι του
Κάργκ.
ΟΙ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ, που μεταόό9ηκαν χθες το απόγευμα από την
Βαγδάτη είναι ασαφείς ακόμη, και
μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισ
σότερες λεπτομέρειες κυρίως για
την εθνικότητα και τη σημαία τω ν
ξένων πετρελεαιοφόρων που βυθί
στηκαν στην πολεμική αυτή επιχεί
ρηση.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ. πάντω ς ότι
είναι η πρώτη φορά κατά την οποία
η αεροπορία και το πολεμικό νουτικό του Ιράκ, πραγματοποιούν μιά
τέτοιας εκτάσεως επιδρομή στη νή
σο Κάργκ, που βρίσκεται στην είσ
οδο του Περσικού Κόλπου και απο
τελεί την κύρια βάση φορτώ σεω ς

του περσικού πετρελαίου πι,ι ξι.
γεται και την κύρια πηγη εσ
νια την αποκομμένη και απομρ.
μένη οικονομικά Περσία του Χαμέ*
νι και των Επαναστατικών φρηυ
ρών του.
Τα ΙΡΑΚ είχε προειδοποιήσει οπ
τά περσικά λιμάνια, όσο κοι το λιμά
νι και ολόκληρη η νήσος Κόρν»
θεωρούνται πολεμική ζώνη και κΤ
θε ξένο πλοίο που θα βρεθεί εκ«!
όπως άλλωστε κοι ολα τα περσικι
σκάφη
θα αντιμετωπίζεται ακ
εχθρικό και θα καταβυθίζεται. Σι
επιβεβαίωση
της
διοκυρήξεωι
αυτής, τα ιρανικό αεροπλάνα είν λ
βυθίσει πριν από τρεις μήνες ένι
ελληνικό κοι ένα κορεαπκό πετρ·.
λαιοφόρο και λίγο αργότερα είχαν
βομβαρδίσει και προκαλέσει ζημιε,
σε ένα άλλο ελληνικό φορτηγό c . .
φ ος nou έπλεε σε περσικά λιμάνια.
Είναι πρώτη φορά όμως ntiu
πραγματοποιείται επίθεση εναντίαν
ξένων σκαφών εττη νήσο Κάργκ κ,
μάλιστα τόσο συντονιομένη και τέ
τοιας εκτάσεως-

Σπέρματα «πουρκουά»
στις Ένοπλβς Δυνάμεις;
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ-ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Δ Η Μ . ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ

Αναδημοσιεύουμε, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει, άρθρο του
στρατηγού ε.ο. · βουλευτή Δημ. Χονδροκούκη αηό τη χθεσινή «Μεσημ
βρινή»:
«Τώρα που καταλάγιασε ο ξεση
κωμός γιο την επέτειο του «Έπους
του Πολυτεχνείου», που όμως, θάπρεπε να ονομασθεί... «Έπος κομ
ματικών εκδηλώσεων», καιρός για
μια αυτοκριτική, γιο μια αντικειμενι
κή ανάλυση που θα βγάλει τα «συν»
και τα «πλην» που προσπορίζουν
στο Έθνος.
Το μεγάλο «συν» αναμφισβήτητο
και αυτόθροο θάπρεπε νάνοι ένα
σύμβολο φροηματισμού και θυσίας
και μια συνεχής υπόμνηση στο
μεγαλείο της σωστής αυθεντικής
δημοκρατικής ιδέας nou δίδαξαν τα
νιάτα της σπουδόζουσας νεολαίας.
Αυτός όμως ο ιδεαλισμός λερώθηκε
από μιο αχαλίνωτη καμμαπκή διά
θεση των κομμάτων, ιδιαίτερα εκεί
νων που έχουν σπουδάσει στις
ΓκωπεΛικές και Μαρξιστικές προπα
γάνδες των «Λέγε. λέγε, στο τέλος
κάτι μένει» και «Χτύπο, χτύπα, σ 'ό τι
ευαίσθητο στις άπλαστες μάζες».
Έτσι χρόνο με το χρόνο η πραγμα
τική έννοια του «Πολυτεχνικού
Έπους» μεταβάλλεται σε κομματική
αναισχυντίο. Αντί να ενώνει, η γιορ
τή, χωρίζει, αντί να υμνεί τη σωστή
δημοκρατία, την υπονομεύει, αντί
να σφυρηλατεί εθνικό δημοκρατικό
ιδεαλισμό ωθεί σε ανεπίτρεπτους
άκριτους και χλευασπκούς αντιαμερικανισμούς αντί να διδάσκει το
δημοκρατικό φιλελευθερισμό, ωθεί
σε αλλοιθωρισμούς προς μαρξιστι
κές ολοκληρωτικές καταστάσεις.
Το συνθήματα που δόθηκαν, τα
πονώ, τβ χρώμα των σημαιών και
λαβάρων, όλα έδειχναν ντελίρισ
προεκλογικών βουλευτικών εκλο
γών, μιας έντεχνης ιδεολογικής
γραμμής ενός χώρου, που γνωρίζει
να πατρονάρει και να κατευθύνει
εκεί nou θέλει μια άδολη καθολική
αντίδικτατορική επιθυμία. Παραζά
λη χωρίς προηγούμενο αποτελεί ο
γιορτασμός στα σχολεία με κόκκινες
και πράσινες σημαίες και με λοιδωρισμούς του στρατού μας. Παιδικές
ψυχές άπλαστες μαθαίνουν να ταυ
τίζουν το χακί με τη βία και τους φόνουςΙ Μια δασκάλα δίδασκε πως
σκότωνε ο φαντάρος τα παιδάκια
στο Πολυτεχνείο!)
Κουκαυλοφόροι
οπλίτες
και
αξίκοί, εν στολή όλοι, στην πορεία
τούτη της κομματικής αριστερό
στροφης κύρια, επίόωξης Πενήντα,
περίπου τον αριθμό, «εκπρόσωποι»
των Ε.Δ. διαπομπεύουν π ς Ένοπλες
Δυνάμεις με συνθήματα: «Συνδικα
λιστικές Ελευθερίες», «Κάτω η
καταπίεση στο στράτευμα» κι άλλα
πολλά και διάφορα διαλυτικά των
Ενόπλων Δυνάμεων συνθήματα Τι
σχέση τώρα μπορεί νάχει «Το Έπος
του Πολυτεχνείου» μ' αυτού του εί
δους τη «στρατιωτική παρέλαση»
των διαλυπκών συνθημάτων των
Ενοπλων Δυνάμεων, ας μας το πουν
οι κ.κ. Υπουργοί και Υφυπουργοί
του ένοπλου χώρου μας που γιο νο
τηρήσουν ορισμένα προσχήματα
«έττιασαν» ένα-όυο ένοπλους στο
τέλος της πορείας!... Λες κοι δεν
μπορούσαν να τους πιάσουν όλους
απ' την πρώτη στιγμή. Κι αναλογίζομαι: Με τέτοιο πνεύμα, θ ' αντιπαραταχθούμε αν ο μη γένοιτω, χρειασθεί με το με σιδερένια πειθαρχώ
Τούρκο στρατιώτη
Το «πουρκουά», άρχισε να πλονάται στις Ένοπλες Δυνάμεις στις
ημέρες του ολοένα, δυστυχώ ς δεί
χνοντας τη μαρξιστική ταυτότητά
του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύαμε πως με
την παρουσία συνετών ορθοδόξων
δημοκρατών, στις τάξεις του. θα
επικρατούσαν σωστές δημοκρατι
κ ές - σοσιαλιστικές αντιλήψεις.
Απατηθήκπμε. Το σκληροπυρηνικό
»αιεστηύένο, neu αγωνίζεται να
φέρει το κόμμα πάνω Οπό το Kpiτας - ίδιο των στυννιύν ολοκληρωτι
κών μονοκομματικών καθεστώτων
επεκράτηοε ήδη. Είδαμε τους
σκληροπυρννικούς του Εκτελεστι
κού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ να εκδί

δουν διακήρυξη γιο το Πολυτεχνείο
με συνθήματα «Έξω από το
ΝΑΤΟ». «Έξω οι βάσεις» κι άλλα
παρόμοια, ενώ ο ίδιος ο Π ρω θυ
πουργός να ... ποιείται την νήσσαν,
στέλνοντας εν ταυτώ και την Μαρ
γαρίτα στην Αμερική με εντελώς
αντίθετη γραμμή, εκείνης της ...
εσωτερικής κατανάλωσης
Αλλά αν σ' όλους τους άλλους
χώρους μπορεί να συνθηματολογούν και να εμπαίζουν τους αφελείς,
στον ένοπλο χώρο «παίζουν εν ου
παικτοίς». Εδώ θα πληρωθεί πολύ
ακριβά κάθε τέτοια προσπάθεια.
Δεν μπορούν να ισχυρισθούν. πως
και
ένας
«εκδημοκρατισμένος»
στρατός έχει το δικαίωμα συμμετο
χής στο «Έπος του Πολυτεχνείου»,
όπως άφησα^ δειλά-δειλά νο έρπει
μια τέτοια αντίληψη. 0 Στρατός δεν
αποτελεί από κομματικές «ομαδού
λες», όπως δείχνουν κάτι τέτοιο με
τις ταμπέλες «Συνδικαλιστές φαντά
ροι», «Δημοκράτες Ένοπλοι», κλπ.
κλπ. Αυτές τις οργανώσεις ξέρουμε
ποιοι τις φτιάνουν και τι σκοπό
έχουν. Σε επίσημους γιορτασμούς
υπάρχουν επίσημες εκπροσωπή
σ εις κι όχι «Κου-Κλουξ-Κλανικές»
εκπροσωπήσεις. Δεν νομίζω όμω ς
πως το «Πολυτεχνείο» όπως εξελί
χθηκε έχει ανάγκη από τέτοιες
εκπροσωπήσεις. Ο εκδημοκρατι

σμός τω ν Ε.Δ. δεν έχει σχέση ούτι
με συνδικαλιστικές ελ ευθερ ίες ού
τε με την κπτάρνηση των ειδικών
εξετάσεων στις παραγωγικές στρα
τιωτικές σχολές ούτε με τις μαλλιαδούρες στο στράτευμα κι άλλα τινα
που μας ανάγγειλαν οι όψιμοι δημο
κράτες...
Εφρίξρμε ν' οκούμε από τα δυο
κανάλια του τηλεοπτικού μας
δικτύου επ ’ ευκαιρία του «Πολυτε
χνικού Έτους» μονόπλευρη κομμα
τική προπαγάνδα και εκθειααμούς
και ηρωισμούς ταυ «Δημοκρατικού
Στρατού», κι αναλογίζεται κανείς
Όλοι εμείς οι Έλληνες, 3 0 0 χιλιά
δες περίπου ένοπλος ατρστός, που
πολεμήσαμε αυτό το «Δημοκραπκό
Στρατό» κάτω από τις ηγεσίες του
Σοφούλη. Πλοστήρα Βενιζέλου,
Τσαλδάρη. Ποπονδρεου. Κανκλλόπουλου κι άλλων είμαστε φασίστες:
λυνετισθεσ« κύριε». Σεις που
δεν ζήσστε καν τον εμφύλιο. Είπαμε
να το ξεχάσουμε χάριν της εθνικής
οροψυχίάς Απο.ρνηθήκομε ακόμα
και το Γραμμο. που παίχτηκε η τύχη
της χώρας, αλλά ω ς εδώ και μη
παρέκει. Μη ρίχνετε λόδι στη φωτιά
Και μη επιζητείτε νέο εμφύλια. Αφή
στε πρό ποντός τις Ένοπλες Δυνά
μεις απερίσπαστες στο υψηλό έργο
τους. Μη σπέρνετε το «πουρκουά»
τ π ς Ένοπλες Δυνάμεις μας Οι και
ροί ου μενεταί».
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όοφολείοξ
ί|πόρτοοο; γίνεταιφρούριο
Μ$ τΙς ίξ η Ατσάλινες μιτάρες του καρφώ
νει κυριολεκτικά τήν πόρτα στά πλαίσιό
της κ α ί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σ$ δλες τις πόρτες χωρίς νά
βγαίνει ή κοινή τους κλειδαριά.

ΕΙσάγεται άπό τό έςωτερικό καί είναι κατοχυρωμίνο μέ διεθνή πατέντα.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Τρίτη 23 Νοεμβί**

ταυρόΛεξο
1 2 S4 5 ί 7 89

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννησαν:
— Η Ιωάννα συζ. Δημ. Στάκταρη,
εγέννηοε ανόρι και το ονόμασε
Βασίλειο
— Η Δάφνη συζ. Χριστόκου Γιάντσιου, κορίτσι Φωτεινή
— Η Βασιλική συζ. Χρ. Νικοπούλου
αγόρι Κωνσταντίνος
ΚΑΘΕΤΑ:
— Η Αθηνά συζ. Θεοδ. Στουγιοννο1. Είναι προϊστάμενος σ’ ένα έργο.
πούλου. αγόρι Αντώνιος
2 Ι&ρυσε το «Θέατρο Τέχνης»
— Η Γεωργία συζ. Νικ. ΚαραμπουρΙεπών.Ι - Σε έκτακτες περιπτώ
νιώτου. κορίτσι Αναστασία
σεις τον... βλέπουμε με το μάτια
— Η Πελαγία συζ. Δημ. Τσιμογιάννη.
μας.
αγόρι Αναστάσιος
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
3. Ενας ξένος μηχανικός που έφτια — Η Αθηνά συζ. Δημ. Στεργιου.
Ι.'Ε τ σ ι λέγεται η ίν ϊρ γ ίιο που
ξε τον Ισθμό της Κορίνθου —
αγόρι Σταύρος
μεταβόλλε· την πίεση ενός
ΝΟΛ.
— Η Σοφία συζ. Ιορδ. Καραγιαννίόπ.
αερίου (καθ ι
4. ’ Εγινε παγκόσμιο γνωστή η
αγόρι Γεώργιος
2. Πολιτική προσωπικότητα ΤΓ1ζ
δολοφονία του. με άρθρο —
— Η Αναστασία συζ. Γεωργ ΤροχοΒασιληάς Εβραίων.
Ιτα λ ίο ς - 21
πούλου. αγόρι Παναγιώτης
3. Εχει »αι αυτός σχέση με το
5 ' Ετσι αρχίζει το...
Λονδίνο
— Η Μαρία συζ Δημ. Μανούσου,
(αντίστρ.) — Ά ρθ ρ ο πληθυντι
εμπόριο
κορίτσι Νικολέττα
4 Αρχικό των αυτοκινήτων του
κού - Συνεχόμενα σύμφωνα.
— Η Άννα συζ. Αδάυου Αναστα
νομού μας αντίστροφο — Και
6 Και με βάση αυτό πληρώνονται
σίου. κορίτσι Χρυσούλα
τώ ρα ενθουσιάζει νυναίκες «οι...
ορισμένοι εργάτες.
— Η Ελένη σ υζ Ιωάν. Μουρατίδη
άνόρες.
7. Διπλασιαζόμενο μας δίνει ένα
αγόρι Δαμιανός
5. Τέτοιοι κάτοικοι για τη χώρο μος
παιγνίδι του χεριού — Πρόθεση
— Η Ανθούλα σ υζ Χρ. Σαλμανίδη.
είναι οι Πελοπονήσιοι.
8 Πόλη της Μ Ασίας
αγόρι Ελευθέριος
6 Αυτός όεν μεταόίόετοι στο κενό
9 Μέρος του αυτοκινήτου — Ενα
— Η Φονούλα συζ. Αντ. Φωτιάδου
;απχττ δημ.» - Παραμένει και
ρήμα που... χρειάζεται μικροορ
κορίτσι Ευτέρπη
αποφασίζει πολλές Φορές —
γανισμούς.
— Η Αλεξάνδρα συζ. Πέτρου
Παπανδρέου, αγόρι Θεοχόρης
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
— Η Αίσεγιούλ συζ. Σελήμ Σεπετζή.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΘΕΟΛΟΠΚΕΣ2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 3. ΑΠΛΩΝΩ - ΗΜ 4 ΓΙΕ ανόρι Τεφήκ
Η ΦΑΡΣΑ 5. ΕΔΥΣΤΥΧΟΥΝ 6. ΝΩΘΡΟΣ - (ΚΟ)ΥΛΤΙΟΥΡΑ)
— Η Παρθένα συζ. Θωμά Ανάστου.
7 ENE - ΣΙΑΜ 8. ΡΑ - ΚΡΑΛΚ 9 ΟΡΟΣ - ΝΑΕ 10.
αγόρι Νικόλαος
ΝΟΣΟΥΣ - ΑΚΣ.
— Η Γαλήνη συζ Στεργ. Γκάλαβου,
ΚΑΘΕΤΑ. · ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΝ 2. ΕΛΠΙΔΩΝ
ΡΟ 3. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 4,
αγόρι Γεώργιος
AYO _ ΣΡ - ΑΣΟ 5. Ο ΘΝΗΤΟΣ 6 . ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ 7. ΙΡ(ΙΣ) — Η Μαριόνα συζ. Γεωργ. ΙωαννίΑΧ - ΑΡ 8. ΚΑ — ΡΟΥΜΑΝΑ 9. ΗΣΥΛ - ΛΑΚ 10. ΣΗΜΑΝ
όου. κορίτσι Σοφία
ΤΙΚΕΣ.
— Η Ζαχαρούλα συζ. Γεωργ. Ζαχσριάδου. αγόρι Σωκράτης
— Η Αντιγόνη συζ. Ιωάν. Καραγιώργου. κορίτσι Κωνσταντία
—Η Αντιγόνη συζ. Ιωάν. Καραγιώργου, κορίτσι Ευθαλίσ
— Η Μαρία σ υ ζ Ευάγ. Μίλη, κορίτσι
Ευθυμία
— Η Ελισάβετ συζ. Ακύλα Πεχλιβανίόου κορίτσι Φωτεινή
ΤΡΙΤΗ, 23
ΤΡΙΤΗ, 23
— Η Κωνσταντία συζ. Αργ. Πύρκα,
5.45 ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ
5.00 ΓΝΟΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
αγόρι Βασίλειος
ΔΙΑ
5.15 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
— Η Ευγενία συζ. Κων. φροντζή,
6.00 0 ΚΟΣΜΟΣ
5.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
κορίτσι Αικατερίνη
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
— Η Ευφραζία συζ. Ηρακλέουτ
8.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ.
Θ40 0 ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
6.30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΙΑΣΩΣΗ 1»
Γεωργιάδου. αγόρι Μιχαήλ
7.35 Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
7.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
— Η Δέσποινο σ υ ζ Ηλία Ηλιάδη.
80S ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
8.00 ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΟ
κοράσι
Πετρούλα
9 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Β 30 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
9 50 ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.35 ΜΠΟΥΑΤ
10.00 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
ΓΑΜΟΙ
1105 ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΑΛΕΕΑΝΤΕΡ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παντρεύτηκαν:
ΠΛΑΤΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
— Ο Κων/νοςΤιπουικίδηςτου Γεωρ
γίου κοι η Ανδριάνα Κεχαγιά του
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Δπμητρίου
— Ο Κων/νος Χστζηγεωργίου του
11 00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
1120 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
Βάνη και η Εριέττα Τσαχουρίδου
11.36 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑτου
Θρασυβούλου
Μιό μέρα ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
— ο Παύλος Κακογιόννης του Νικοπήρε τη μητέρα του γιο μιό βόλτα
12.00 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4.00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
στην κομψή βίλλα του. Αφού με
4.20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΟΓΡΑπερηψόνειο την οδήγησε μέσο από
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
θαυμάσιους κήπους επιχρυσωμένα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
4.45 ΕΠιΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
χώλ κοι πολυτελέστατες κρεβατο
5 2 0 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΑΓΓΛΙΚΑ
0 Πρόεόροε και τα υέλη του
κάμαρες. ουτή στράφηκε προς το
Διοικητικού Συμβουλίου της Εται
γιό της με θαυμασμό ανάμικτο με
Δ Ε Ν ΓΙΟ ΡΤΑΣΕΙ
ρείας Προστασίας Ανηλίκων Νομού
απορία και είπε:
Ημαθίας, εκφράζει τις θερμές του
- Ο «. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
«Λεονίντ, όλα είναι πολύ ωραία
ευχαριστίες προς τους Αφούς Λιου¿«δάσκαλος δε» θα γιορτάσει λάχω
- αλλά τί θα κάνεις αν έλθουν ξανά
λιάρου. ιδιοκτήτες καταστήματος
απουσίας
οι κομμουνιστές;».
αθλητικών ειδών, για την δωρεά
★ * *
ενός κυπέλλου που θα δοθεί στη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
νικήτρια ομάδα της φιλικής ποδο
Κάποτε ο Λασκαράτος έκανε
σφαιρικής συναντήσεως μεταξύ του
περίπατο στους δρόμους του
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαί
Ληξουριού. Κάποιος όμως θέλοντας
ρου Ημαθίας και του Συνδέσμου
να τον πειράξει του πέταξε από το
SMCF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κοζάνης.
μπαλκόνι δύο κέρστα. 0 Λασκαρά
Ο Πρόεδρος της Ε.ΠΆ.
τος δεν τα έχασε και όπως ήταν
Αργύριος Τσίχλας
ετοιμόλογος γύρισε προς το μπαλ
Εισαγγελεύς Πρωτοδικών
κόνι και φώναξε: «Χτενίζεσαι βρε
Γερασιμάκη. χτενίζεσαι;».
Αναφορική αντωνυμία.
7. Τέτοιο υπάρχει και μητρικό —
Ενα... τέλος
8 Διοζευτικό τω ν Αγγλων — Ενας
όρος της πυρηνικής φυσικής.
9 Αυτός όεν
εκπέμπει
φώ ς
(αντίστρ.).

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

*Οσο χειρότερος σαν άνθρω πος
τόσο καλύτερος σαν στρατιώτης.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)

μβς Α ναλαμβάνω nor οίκον
δεξίωση ή άλλη εορτοστική

Υπεύθυνος
Φ ωτοσύνθεσης -OFFSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαουλη 4)

εκδήλωση.

Παραθέτοντας
εντυπωσιακό μπουφέ ζεστό ή
κρύα. Για πληροφορίες τηλε

φωνείστε στο 0 3 3 3 - 9 1 3 5 1 .

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
ΤηΛ. 2 3 .1 3 7 2 9 .7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
1 — στο«· » στη» « à » « *· της » β ; ύοη® της πω»«*της
te «σταστημ· 4« ο ν » ovouno
ης 10 το κραί α«ρ0ψοντ·ς:

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γ ίγ α ν τ ε ς
Ι π π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 - Τ η λ . 6 2 .1 1 8
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Γ”

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

δρχ. 1500

δρχ. 2 0 0 0
δρχ. 3 0 0 0
δρχ. 4 0 0 0

Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται

Έ π ιπ ι Ι ο π ο ιμ ι Κ ΐΙΟ ΙΗ Μ )^
^
k a p a

Î Î

k o

a a

Ο ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
€> ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου
διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Ματάτη Βασ.
τηλ. 2 2 1 0 3

0 Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εται
ρείας Προστασίας Ανηλίκων Νομού
Ημαθίας, εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες προς τον Σύνδεσμον
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας
για τη δωρεό των (15.000) δεκα
πέντε στην εταιρεία, ακόμη και νια
τη διεξαγωγή της φιλικής ποδοσφαι
ρικής συναντήσεως μεταξύ του Συν
δέσμου Διαιτητών Κοζάνης στις 22
Νοεμβρίου 1982. στο Εθνικό Στά
διο Βέροιας, όπου οι εισπράξεις θα
διοτεθούν για ενίσχυση της εται
ρείας μας.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.
Αργύριος Τσίχλας
Εισαγγελεύς

Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22^22
2 2 .5 0 5
125
25.749
24.444
22.233
2 6 .4 4 4

22.199
22 .2 0 0
22 .3 1 4
41.353

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Πυροοβεσπκή
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23-364
23-376
100
121
199

Πριν 5 χρόνια

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
Τ ρ ίτο ς β ο υ λ ε υ τ ή ς τη ς «Ν .Δ .» σ τ ο Ν ο μ ό μ α ς ε κ λ έ γ ω 1
Α ρ χ . Ιακω βίδης.
Μ ε τ ε κ λ ο γ ικ ά ε π ε ισ ό δ ια έξω α πό τη Ν ο μ α ρ χία ΗμοθΜι
β ο υ λ ε υ τ έ ς κ.κ. Β λ α χ ό π ο υ λ ο ς και Χ α τζη δ η μ η τρ ίο υ
ρ ο ύ ν το νο μ ά ρ χη κ. Θ εο δ ο σ ίο υ .
Σ ε 2 2 ,5 εκα τομ. δ ρ χ . α ν έ ρ χ ε τ α ι το τεχνικ ό π ρ ό γρ W*’*
Δ ή μ ο υ Β έρ ο ια ς για το 1 9 7 8 .
Σ ε τρ ο χα ίο δ υ σ τ ύ χ η μ α σ κ ο τώ θ η κ ε ο 2 7 χ ρ ο ν ο ς ΒεΡ01^
Π έ τρ ο ς Μ α υ ρ ο μ ιχ ά λη ς.
Η «Β έ ρ ο ια » δ ίνει δ ύ σ κ ο λ ο εκ τό ς έ δ ρ α ς αγώ να
«Κ αστοριά».
Ο ι κ ο ινο τικ ο ί υ π ά λ λ η λ ο ι το υ Ν ο μ ο ύ σ υ γ χ α ίρ ο υ ν τον ΙΡ™
τα ρ χη τη ς Ν ο μ α ρ χία ς κ. Α ρ . Λ α μ π ρ ο π ο υ λ ο για την αΡο!ΐ'

Το αρχαιότερο γλυπτό
Ο καθηγητής της Προϊστορίας
στο Πανεπιστήμιο της Χαΐδεμβέργης, Γιόζεφ Αίβανγκερ, βρήκε στο
δυτικό άκρο της πεδιάδας του Νεί
λου το αρχοιότερο σμιλευμένο έργο
τέχνης που ανακαλύφθηκε μέχρι
σήμερα Πρόκειται νια κομμάτια από
γλυπτό ηλικίας 7.000 ετώ ν που
παρίστανε το κεφάλι ενός ανδρός
Το γλυπτό έχει μεγεθος αυγού
στρουθοκαμήλου, είναι κατασκευα
σμένο από ψημένη λάσπη του ποτα
μού και έχει οπές με τρίχες που
παρίσταναν μαλλιά κοι γένεια Τα
διάφορα κομμόπα του κεφαλιού θα
συναρμολογηθούν και από ότι φαί
νεται θα παρουσιάσουν με λίγες μό
νο ελλείψεις ολόκληρο το κεφάλι.
Εδώ η μηχανή εκεί
τα πλήκτρο της

Ραδιοταξι

ΝΑΟ ΥΣΗ Σ
Πυροοβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Ι.Ε. (σταθμός)

οοοε
γή το υ σ τ ο β α θ μ ό το υ Δ ιε υ θ υ ν τ ο ύ .

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ

6 2 .5 5 5 62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα 24.1 4 1 -2 4 .3 4 3
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωραϊτη

24.080
23.350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Βέροια 10-11-82
Αριθμ. Πρωτ. 18685
ΘΕΜΑ: Ά ρ σ η περιορισμών για την εγγραφή υποθήκης σε αγροτικά
ακίνητα της Κοινότητας ΜονοσπΙτων.

ΑΠΟΦ ΑΣΗ
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των:
α) Ν 32 0 0 /5 5 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιή
θηκε και συμπληρώθηκε αργότερα.
β) Ν. 3 2 5 0 /2 4 όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν. 2148/52
2. Τις 168 8 1 /2 9 -8 -1 9 5 8 και ΔΓ 1 3 6 4 9 /31-10-1975 αποφάσεις μας
με τις οποίες έχουν μεταβιβασθεί οι κατωτέρω κοινόχρηστες εκτάσεις του
αγρ/τος Μονοσπίτων κατά κυριότητα στην ομώνυμη κοινότητα ήτοι:
Τεμάχιο 848 έκταση 98.562 τ.μ. στην συμπλ. διανομή 1955 αριθμ.
τεμ. 9 9 3 έκταση 4 6 .3 1 2 τ.μ., τεμάχια 849 έκταση 822.587 τ.μ. στην
συμπλ. διανομή 1955 αριθμ. τεμ. 873 έκταση 822.587 τ.μ., τεμ. 8 5 0
έκταση 105.500 τ.μ.. τεμ. 857 έκταση 59 .0 0 0 τ.μ., τεμ. 851 έκταση
2 5 3.937 τ.μ.. τεμ. 8 6 0 έκταση 8 3 .5 0 0 τ.μ., τεμ. 861 έκταση 32 8 .8 5 6 τ.μ.
τεμ. 321 έκταση 2 0 0 0 τ.μ.
3, Την 36 /1 9 8 2 εγκριτική της Δ/νσεως Εσωτερικών Νομαρχίος Ημα
θίας
Αποφασίζουμε
Αίρουμε την απαγόρευση του άρθρ. 2 του Ν. 3 2 5 0 / 2 4 όπως τροπο
ποιήθηκε αργότερα με το Ν 2 1 4 8 / 5 2 κοι παρέχουμε στην Κοινότητα
Μονοσπίτων το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης στα κατωτέρω τεμάχια που
μεταβιβάσθηκαν
σ
αυτήν
με
τις
1 6 88 1/ 29-8-195 8
και
Δ Γ / 1 3 6 4 9 / 3 1 -1 0 - 1 9 7 5 αποφάσεις μας υπέρ του Ταμείου Παρακαταθη
κών και Δανείων ήτοι:
Τεμάχιο 848 έκταση 98.562 τ.μ. στην φ. δ. έτους 1955 τεμάχιο 993
έκταση 4 6 .3 1 2 τ.μ . τεμάχιο 849 έκταση 822.587 στην φ. 6. έτους 1955
τεμάχιο 873 έκταση 822.587 τ.μ. τεμ 850 έκταση 105.500 τ.μ.. τεμ.
857 έκταση 59.000 τ.μ.. τεμ. |^ 1 έκταση 253.937 τ.μ., τεμ. 8 6 0 έκταση
8 3 .5 0 0 τ.μ., τεμ. 861 έκταση 3 2 8 .8 5 6 τ.μ., τεμ. 321 έκταση 2 .0 0 0 τ.μ
Σημιώνουμε ότι το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης παρέχεται με την
επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Δημοσίου στα εν λόγω τεμάχια με τον
όρο να καταβληθούν υπέρ του Δημοσίου τα ειδικά δικαιώματα και να
δημοσιευθεί π παρούσα σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν, 2148/52.
Ο Νομάρχης
Ν. Πινακίδης

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΑΜΒΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ

í EHBEDEIDD

22 812
« · ] EtyO O II|(í! 2 7 . 5 3 1

ποιοιηΐύδ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν:
- Η Ρηγοπούλου Αικατερίνη Χα
Γεωργίου
- Η Χασιώτου Σοφία του Βασιλείου
- Η Καλαμπούκα Αναστασία συζ.
Στεφάνου
- Ο Μανέκας Ιωάννης του Γεωρ
γίου

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
Θεσ/νίκπς 72 τηλ. 2 7 1 0 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλότσας Χρ.
Κολινδρού 1 τηλ. 22 4 1 9
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

Μιό από τις γνωστότερες γερ 
μανικές εταιρίες παραγωγής γραφ ο
μηχανών. παρουσίασε στο πλαίσια
της εκθέσεω ς τοϋ Αννοβέρου γιο
πρώτη φορά μιό γραφομηχανή που
αποτελείται από δύο μέρη Στην
μηχονή αυτή, την 5Ε 1040 το πλη
κτρολόγιο είναι ανεξάρτητο και η
ι δακτυλονράφος μπορεί να το τοπο
θετήσει όπου θέλει, διευκολύνον
τας έτσι τη δουλειά της. Εξ άλλου,
σε μιό μικρή οθόνη πάνω από το
ταμπλώ παρουσιάζεται κάθε γραφορηχανημένη γραμμή, που επίσης
διευκολύνει την διόρθωση.
Ένα κεφάλι
βρίσκει το σώμα του

ι»ιδΑ
Προστατεύετε τις π,ν0ΐ
για την α σ φ ά λ ειά ° 0*
- „ πιζε”"1'
Ολοι ξέρουμε ποσο
είνοι η σήμανση των δρ0^ γ
Λίγες πινακίδες κα>
αυτές «κρυμμένες» πίσω
ύ/
διά δένδρων, τέντες
κ.λ π Σαν να μην έφθαναν ^
όμως, φροντίζουμε ετυχνο
_
μας είτε να τις καταστ
να π ς σκεπάσουμε με δ'°
αυτοκόλλητα κόθ είδουζ
^
φονι'σουμε έτσι την ενδάνΙΉ
Ο νομος προβλέπειΟ τίί
ως 2 χρόνια για όποιον '·οΤϋ_ιι;ι *
πινακίδες σημάνσεως αλλα.
τητα απ' αυτό έχουμί 0 μ
χρέωση να τις προστάτευα Η ι
- στην κυριολεξία - απστ{Α
τημα ζωής η θανάτου»
οδηγούς τροχοφόρων
πεζούς.
νΟ* ^
Μιό πινοκίδα που
σμένη από μπογιές Παυ
^
στραβωμένη, μπορεί νο
αίτιο σοβατού τροχαίου ° ^ ^
τος με τραυματίες ή ν6κΡ°^£γ ■
καλούμε, λοιπόν, όσρίίζ ^
βάνδαλοι «εκ φύσεως» ν
γουν να ρυπαίνουν τ,ς
σημάνσεως στους δ Ρόμ0^ ,ί«,·1
με τόσο λίγες, να μπν
αυτές...
Ένας γνήσιος

■»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εντο
πίσθηκε η κεφαλή ενός αγάλματος
το οποίο βρίσκεται στο Κρατικό
Μουσείο του Δυτικού Βερολίνου.
Πρόκειται για το κεφάλι μιας νεαρής
Ελληνΐδος από την αρχαιότητα, που
το ανακάλυψαν Γερμονοι επιστήμο
νες σε ένα κατάλογο πλειστηριασμού έργων τέχνης στο Μπέβερλυ
Χίλς Το αγόρασαν λοιπόν και το
τοποθέτησαν στο μέχρι σήμερα
ακέφαλο σώμα. Πρόκειται για αντί
γραφο αρχαίου αγάλματος που σμιλεύθηκε κατά την ρωμαϊκή εποχή,
ίσως το 3 0 προ Χριστού. Υο άγαλμα
θεωρείται από τα σπάνια του είδους
του.

φ
Σ' ένα εκκλησάκι.
^
Ζάίντ Κάπς κοντά στη
^
ανακαλύφθηκε π ρ ό σ φ σ ^ ^
σμένη εδώ κοι εικοοιπέ1^ » 3
στον τοίχο, μιό γνήσιο ξυ „η
του Ντύρερ. Η ξυλοΥί*3
παριστάνει τον ΕυαγΥε α
Θεοτόκου και χαράκτη^ ,
μεγάλο Γερμανό < 0 ^ ^ · /
1493, αναγνωρίσθηκε
κό σαν γνήσιο έργο του
πώς βρέθηκε στη μικρό °υ^
αία. αποτελεί μυστήρ'0·
σιαοτική κοινότητα
πουλήσει το πανάκριβ0
για να καλύψει τα μ εγόλ°

STU D IO

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

Ψ η σ τ α ρ ιά

«ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ#
Στις Βαρβάρ€ς-Τηλ. 9 1 .2 4 3
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ψ ΗΜ ΕΝΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΣπΕσιαλιτέ:
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ-ΝΤΟΛΜ ΑΔΑΚΙΑ

ΙΟ χ ρ Ο Υ Η Ι
illk iin iM H m i
«»»ον κμ«»|ι » τοιι Kfiiniloii

α ιιιιλ ο

λάου και η Αντωνία Μπουζίνου του
Βασιλείου
- Ο Αναστάσιος Κεσόγλου του
Παντελή και π Δήμητρα Σιάχρο του
Μιχαήλ
- 0 Ιωάννης Τσελέπης του Γεωρ
γίου και η Αρχόντισσα Τοσουνίδου
του Χοραλάμπους
- 0 Αντώνιος Μουστάκας του
Γεωργίου κσι η Μαρία Σπυριδοπού
λου του Ανέστη
Ο Σταύρος
Ταϊπλιάδης του
Συμεών και η Μαρία Κωνσταντινίδου του Φιλαρέτους — 0 Γεώργιος
Ποπαδημπτρίου του Νικολάου και η
Αικατερίνη Στόκα του Αθανασίου
- Ο Δημήτριος Τουτουντζίδης του
Διαμαντή και η Παρασκευούλα Κοντοπούλου του Ιωάννη
- 0 Δημήτριος Τσιούντας του
Αργυρίου και η Ελισάβετ Παπανδρωνου του Αντωνίου
- 0 Γεώ ργιος Τοάνος του Στεργιου
και η Ολγα Μαυροματίδου
του
Χοραλάμπους
- Ο Γεώρνιος Λιάκος του Σταύρου
και η Σταυρούλα Δίντση του Θεοδώραυ

im n o o iiiu . 2 8 5 2 8

¿wxiA Ναούοης-Βέροιας

ΘβρμαινόμΕνη αίθουσα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑί ΤΟ Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι^ /

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ν. Η Μ ΑΘ ΙΑΣ

Το βράδυ διασκεδάστβ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

στην DISCO SMILE

ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Τηλ. 9 1 .2 4 4

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

/

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 1 9 8 2

«ΛΑΟΙιι

ΣΕΛΙΔΑ 3 η

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΣΤΟΝ ΕΟΡΔΑΪΚΟ
Παραχώρησε η Νάουσα
Υπεύθυνη η διαιτησία και η
δυστοκία των παικτών

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΒΕΡΟΙΑ
ΕΧΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 2 -0
ΐη, θ' nuDntJf υετά από τους αγώνες
* * * * 06 όλΛε(; περιγραφές και
ν'α ατυχία άγχος, αντιαΆΟς ^ πο^άσφαιρο από τους οντιποΛ 0£ Q' n Ä‘a,T,)0 ia. βρίσκοντας ανπμν^
αυτά μία όικαιαΑογία για τα
Df ® ™θ«ών, κυρίως στους αγώνες
5fk ’Ονδρειο, Θήβα. Λαγκαδά Και
¿ Λ " ’'αυείς να ομφισβητησει. ότι
άτίν ° °π° °*α auTa σε κυνηγάει σε
τότε είναι δύσκολα να το
* * * <
νο Ρνείς νικητής με απο7ι ϋ τ° Χάσιμο βαθμού ή βαθμών
το. τ-, 'κ>Γΐ,υν να Π°άυ όμως για τον ογώ* '
01 Βεροιωτες παίκτες; ΤΙ
ifog γι° ύπορουυ να βρούν για την
“ TP J" » *αΐ ,ην κακά τουζ εμφάνιση
■..... ;;"·*>*>■. Μήπως ήταν ατυχία το
"Όν , VI<UA nou έΧ°σε ο Μ ουσούρης
ΓρTu Π*°Ρ ήταν -Ο:
®*#Βϊμτη°λ η° ϋ Χάυονται · από τον
^ μ ε ιμ Φ° Ρ WT0Uí ανωνες. δεν μποοτμ )0 '
τα χαρακτηρίσουμε ααν
ιό ή,α° Αό ανικανότητα Η μήπως οτυW ^ Γα' ,0 δοκάρι του Ακριβόπου
^ « io ° "0Ι νο Χ'υάταν γκολ, ήδρείχε
rtip, β^ νώνος εαι αυτό που θα πετυχαι
ΐ{ι ^Τ° ν όόνο το γκολ της τιμής
Kc^jvi,0'0 ^ » Χ ά παιγνίδι από πλευράς
’Φιύΐί J' ΕίΧ°με χρόνια να δούμε, ή
^ ρ9γιΓ " 0,e QXX°Tt δεν μας συμπερι■Λιτό ,? ν τ°σ ο καλό μέσα εττον αγωνιl bl^ üa‘ όσο και έξω από αυτόν,
ιιΐ, υη υαστε στη διαιτησία για να πούΝιτ0^ r'f'tr'í ήδη νο το έχουν κχωνέ’ητές ¿ ω στό το γήπεδο τους οι όιαιJOjq *" η0άκειται να τους παίζουν
νΟντο, ev δικαιολογούνται να εκνευρί^ ^ ^ π π ό ορισμένα φαλτσοσφυρίγμα-

τα. όπω ς είχε χθ ες ο κ. Ορφανίδης τα
οποία όμως δεν μπορούμε να πούμε ι
έκριναν τον αγώνα. Εάν πραγματιι ■
αυτός ήθελε να κυνηγήσει την Βέροια,
τότε θα μπορούσε κάλλιατα να δείξει κί
τρινη κάρτα στον Παπατζίκα, για όύο
βίαια μαρκαρίσματα επί του Κωστόπουλου κοι να μην παίξέΐ στον κυριακάτικο
αγώνα με την Καλαμαριό, ο Βεροιώτης
m
σέντερ μπάκ.
Είστε αδικαιολόγητοι λοιπόν εσείς
κύριοι που θέλετε να λέγεστε και να
καμαρώνετε έξω από τα γήπεδα, στην
πολιτική σας ζωή. ότι είστε παίκτες της
Βεροίας. Σεβαστείτε λίγο τους ηρωϊκούς
αυτούς φιλάθλους σας. που σε κάθε
εξόρμησή σας από την Βέροια μετατρέ
πουν το γήπεδο σε έδρα σας.
Πρέπει να προβληματίσει λοιπόν
ουτή η ήττα τους υπευθύνους (προπονη
τή - διοίκηση παίκτες) και ας βρούν τί
τελικό φταίει. Γιατί είναι κρίμα να αρχί
σουμε τα παληά και να γυρνάμε στη Βέ
ροια με 0 βαθμούς και μάλιστα την στιγ
Ο ΧΡΙΣΤΟ Φ Ο ΡΟ Σ Π Ο ΥΡΣΑΝ Ιμή που θέλουμε να μιλάμε για τίτλο. Εί
Δ Η Σ ή τ α ν έ ν α ς α πό το υ ς λ ίγ ο υ ς
ναι κρίμα να σε κρεμάει έτσι ένος τερμα
τοφύλακας μιά και ο Μπαλτζής είναι ο
π α ίκ τες τη ς Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ (ο κ α λ ύ τ ε 
βασικός αίτιος της ήττας, δεχόμενος δύο
ρ ο ς) π ο υ ε π έ π λ ε υ σ α ν α πό το
γκολ που δεν θα έμπαιναν εόν έπαιζε
κυρια κά τικο ν α υά γιο τη ς Κ οζάκάποιος άλλος.
'
νης.
Τελειώνοντας την κριτική μας γιο
τον αγώνα θα θέλαμε να τονίσουμε το
ανορθόδοξο (ουτό υπόψη του κ. Γαίτάτερ μπάκ της τοπικής ομάδος. Ξέχασαν
νου) παίξιμο όλης της ομάδος στο β' ημί
φαίνεται ότι ατο πρώτο ημίχρονο όταν
χρονο. όταν όλοι προσπαθούσαν να
έπαιξαν κάτω την μπάλλα, οι οντίπολοι
δημιουργήσουν κάτι το επικίνδυνο εττην
τρυς την είχαν στην κυριολεξία χάσει και
την έψαχναν.
Κοζανίτικη περιοχή με ψηλές μπαλλιές
κάτι που πολύ εύκολα εξουδετέρωναν
Ας έλθουμε όμω ς τώρα στον αγώ 
και απομάκρυναν οι δύο πανήψυλοι σέννα.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΜΕ 4-1
ί

ΑΝΔΡΕΙΑ (Του αντ/τή μας
“κδττουλου)
®έ·οό του Μακεδονικού Σιά'«άίς
IX0)|J ή,αν να γευθε! τη συντριβή
τίοχ^ ρ Α-1 από την τρομερή και
Ομό* μ^όλη φέτος Αλεξάνδρεια. Η
. ° τπε η λ ΐ _ . ___ ___________ .ο -.
'ον
¿ 1,15 "όλης μας, που συντρίβει
να αντίπαλο, μετά τον άλλο,
0κάθ€κτα για την κατάχτηση
'Ιτλου
Η
10 ^όάόδα τη ς πάλης μας κερδίζει
"Ρόγ °'Ϋν'ό,α Μ« πολλά τέρματα,
π°υ βάζει σε αγωνία τους
ϋενΓ) °υϊ> το πάτε θα έρθει η επόνίκρ. όΡ'ακή για να δούν όχι μόνο
)((!ι Ι(°λΑό και πολλά γκολ. Ήδη μί•όνδρ Ρ° ° € πίντ£ παιγνίδια, η ΑλεΥ«0Α 'α· ίχ ίι σημειώσει δέκα οκτώ
Ι ό ν τ ο ς και προχθές μεγάλη
ϊιόγ,^' άυνέτριψε τον Μακεδονικό
0ζ Μ* 4-1, ενώ χωρίς υπεράλλ0 ίιπό τ,ζ ευκαιρίες που έχασε
1#ιΰ(ού'°ά £ρο - πέντε τέρματα τα

I, Ιασωνίδης. Αλβανός, Τσιβούλας,
Δημτσούδης. Μέκκας, Κούντζας
Ζαρογιάννης (59' Η. Ιασωνίδης)
Συναχειρης (76' Σκόρνος) Λέκκας
και Ελευθεριάδης,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ:
Βικιάρης
Γαλανός. Ορφανίδης. Λιούμπας (67'
Γράβας)
Βογγόλης,
Μπλιάγγος,
Τζώνος, Τσίτσαρης (66' Φουντουκίδης) Τσιούκρας και Διάβας.
Ο διαιτητής κ. Δημόπουλος
(Ορφανίδης
Πένογλου) ελαφρώς
αδίκησε την Αλεξάνδρεια.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
(Αλεξάνδρεια):
Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά και

πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Η
ομάδα μου έχει φυσική κατάσταση
μεγάλη και οι παίκτες αγωνίζονται
ομαόικά. Ευχαριστώ τους φίλα
θλους για τη συμπαράστασή τους
προς τους παίκτες
ΒΡΕΤΤΟΠΟΥΛΟΣ (Μακεδονι
κού): Δεν περίμενα να 6ώ τέτοια
ομάδα Θα πρέπει να έγινε δουλειά
σε βάθος από την Αλεξάνδρεια. Ο
τρόπος ανάπτυξης του παιγνιδιού
της, είναι κάτι που βλέπεις από ομά
δες μεγάλης κατηγορίας. Βέβαια χάσομ δίκαια αφού η Αλεξάνδρεια
ήταν εμφανώς ανώτερη σε όλα. Εύ
χομαι να κερδίσει το πρωτάθλημα,
γιατί πραγματικά το αξίζει».

Ά τυχο το Πλατύ
έφ ερε X στην έδρα του

ΤΑ ΓΚΟΛ
Έ ΐ»0
Ύ Ό ' Ο Λέκκας με κεφαλιά
>0(
■— του
'-U ιr Ιασωνίδπ άνοιξε
’Ο
B.Vrpo
j TP unép της Αλεξανδρείας.
2 θ' οε σέντρα του Ζαροώτήι.1 ° Αέκκος έπιασε κεφαλιά, η
ΤίιΓίΤ 0Οήκε το οριζόντιο δοκάρι
α*·ό°νικού και στην επιστροs'ô6rir
στο γήπεδο, ο Ελευθεh ‘ Ue δυνατό άουτ έκανε το
'(J0
° Τσίτσαρης με δυνατό
!.)
σουτ μείωσε το σκορ σε
τ0 3.
5&·
0

V

ΤΓ|ν Αλεξάνδρεια έγινε
σουτ του Συναχείρη.
άθικτης στο 65 με ένα
'*° Φαλτσαριστό σουτ από
κτύπημα κόρνερ έκανε

υάαρχε, παίκτης της ΑλεΓ|,(!ν χ °1'' Πθυ νο υστέρησε. Ο ένας
% α ί λύτερ0ζ από τον άλλο και
^ ο ^^ά ά οτέλεσ α ν ένα εκπληκτι\ Πμ” ΤΟν Μακεδονικό Σιάτιστας
'ή’ ϋρ^όόοίασε μιά δυνατή ομάδα
' Γιλ(|γ £παιζε συνέχεια αμυντικά .
\ λ 0 Ρο' Πταν οι Βικιάρης Τιτό' Ορφανίδης και Τσίτσαρης.
ΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης

ΠΛΑΤΥ (Του αντ/τού μας Καρομομρατίόη Χαρ.)
Ο Αγροτικός Αστήρ Πλατέος αντιμέ
τωπος με την ομάόα της Α σ πίΛ ς Κρύας
βρύσης όεν κατόρθωσε να κερδίσει για
τί στα μεν πρώτο ημίχρονο όεν τον βοή
θησε η τύχη, στο δε όεύτερο έπαιξε
ποδόσφαιρο χωρίς ουσία. Υστέρησε
ιδιαίτερα στον επιθετικό τομέα με συνέ
πεια να μην μπορέσει να σκοράρει. Η
νευρικότητα και οι λανθασμένες μεταβι
βάσεις όεν άφησαν ώστε να παιχθεί
σω στό ποδόσφαιρο.
Οι καλύτερες φάσεις tou αγώνα εί
ναι οι παρακάτω:
- 3 ' Ο Σσχινίδης πιάνει δυνατό σουτ
που αποκρούει σωτήρια ο Τσαντούλας
και βγάζει την μπάλλα κόρνερ. Στο κόρ
νερ του Κιοσέογλου η μπάλλα βρίσκει τα
κάθετο όοκάρι. Στο 5 ' λεπτό σουτ βολί
όα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ζεϊμπεκίόη βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι.
3 0 ' Ύστερα από συνδυασμό του
Τσέλου με τον Πέτσα σουτ του τελευ
ταίου η μπάλλα περνάει μόλις άουτ.
- 3 1 ' Ύστερα από φάουλ που κέρδισε
ο Ελευθεριάδης και κτύπηαε ο Καρασαββίδης η μπάλλα βρίσκει πάλι το ορι
ζόντιο όοκάρι σώ ζοντας την Ασπίδα από
βέβαιο παραβίαση.
- 4 0 ' Κάρτα κίτρινη στον Κιοσέογλου
για αντικανονικό μίιρκάρισμα και στο 44
στο Τσέλο για διαμαρτυρία και στον
Μαλπιώρα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Στο 4 5 ' κίτρινη κάρτα στον Κιρτικίόη-

- 6 0 ' Κίτρινη κάρτα στον φάκα για δια
μαρτυρία.
- 6 9 ' Ύστερα από σέντρο τοσ Ζειμπε
κίδη άουτ του Κιοσέογλου αποκρούει
σωτήρια ο Τσαντούλας.
- 7 0 ' Κάρτα στον Πεταλούδα για βίαιο
μαρκάρι σμα.
0 αγώνας κρατήθηκε στο 0-0 και
στα 3 λεπτά καθυστέρηση λόγω τραυ
ματισμών.
0 Αγροτικός Αστέρας δεν έδειξε σε
αυτό τον αγώνα ότι είναι δεμένη ομάδα.
Στο δεύτερο ημίχρονο με το νευρικό και
χωρίς αποτελεσματικότητα παιγνίδι του
εξόργισε τον φίλαθλο κόσμο του ο
οποίος του προσφέρει πολλά.
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε διακριθέντες από τον Αγροτικό Αστέρα τους
Ζείμπεκίέη, Ελευθεριάδη και Σαμαρά
Από την Ασπίδα Τσαντούλας Τσέλος 2
Ο διαιτητής κ. Μανουσαρίδης πολύ
κολός καθώς και οι επόπτες κ. Οικονό
μου και κ. Σταύρου όλοι του συνδέσμου
Ιώαννίνων.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΥ: Ασεκίόης
Κιοσέογλου
Ζεϊμπεκίδης Σαμαρας
Κπλιφούλης
Δ ούκας Σαχινίδης, Κυρτικίόης, Καρασαββίδης. φάκας. Ελευθεριάδης (55
Τουπεξής - 86 ' Κελεσίδης).
ΑΣΠΙΙ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ: Τσαντούλας
Σφήκας
Παπαχρήστος, Μαλπιώρας
Α ργυρόπούλος Μποσκλοβίτης Πέτσας
(80' Γκουλιός) Αγριογιάννης Τσέλος
165' Πεταλούδας) Τσέλος II, Μ πρόχος

Ωραίο ξεκίνησαν οι Βεροιώτες nui
κτες τον αγώνα παίζοντας δυνοιό και
τεχνικό ποδόσφαιρο, χωρίς κανένας να
πιστεύει στην συνέχεια Ειοι μέχρι το
36 έχόυν υπό την κοτοχή τους την
μπάλλα κοι παίζουν ταυς αντίπαλους
τους εττην περιοχή τους. Πσρ όλα uim i
πρώτοι οι Κοζονίτες φτάνουν κρντει στα
γκολ στα 16' με τον Μπρκόππιιλο που
πλόσοαρε τον Μπαλτζή μόλις όσυι Στα
18 ο επόπτης κ. Περβονπς κόβει μια
επικίνδυνη επίθεση της Β· μύίας με α ν ύ 
παρκτα οφ σάΐντ οτον ο Κρλτσος ππα
μπαλλιά του Πσυρσανίδη έμπαινε μονος
“ou επικίνδυνα. Η υπέροχη της θεροίσς
είναι άκαρπη αφού οι παίκτες της δεν
φτύνουν μέχρι -την εστία του Μιχσηλίδπ
και Π τοι.ική ομαδα με αντεπιθέσεις
επισκέπτειαι m καρέ της Βέροιας και
στο 2 6 σε ένσ μακρυνό αρσουτ tou
Μαυροδήμου ο Μπαλτζής διώχνει με
γροθιές την μιτόλλα προς το πίσω όμως,
όπου α Μσρκόπουλος μόνος πιάνει γυρι·
επά σουτ μόλις όσστ. Η ψυχρολουσία
έρχε π» στο 2 8 . Ο Φάσας έξω απο την
περιοχή πιάνει όταν ύπνο τον Μπαλτζή
που αργώ νο πέσει και u> αυρτο χλιαρό
»ου σουτ καταλήγει erra δίχτυα και κάνει
το 1-0 γιο την ομόδσ του- Οι ΒεραιώΤες
όεν το βάζουν κάτω και κάνουν mó α 
σφυκτική την υπεροχή τους και στο 3 6
ο μοιραίος παίκτης της Μουσούρης μό
νος με τον Μιχαηλίόη κα> ενώ όλοι είναι
έτοιμοι νο πανηγυρίσουν την ισοφάριση,
ύστερα από ποσά φάουλ τσυ Πουρσονίδη, τον πλαασάρει άουτ
Ετσι φτάνουμε στο 4 2 ' και σι Κοζανίτες ότι δεν πετυχαίνει η Βέροια, το
πετυχαίνουν αυτοί και σιγουρεύουν την
νίκη ταυς. Σ αυτό το λεπτό, μία πασα
του ΜΙλη Γ στον Παρίζα κόβεται από
τον διαιτητή Ικτύπησε στα πόδια του)
και καταλήγει απον Μανδρεβέλη. αυτός
απά όεξιά κάνει παράλληλη συρτή σ έν
τρα. ο Μπαλτζής δεν μπορεί να «καπα
κώσει» την μπάλλα. αυτή χτυπάει στα
Σ υ νέχεια εττην 4 η

Οι διαιτητές
της Βέροιας
κέρδισαν 4 -3
τους Κοζανίτβς
Χθές το απόγευμα στο εθνικό οτό
δια Βεροίας πραγματοποιήθηκε μια
ενδιαφέρουσα ποδασΦΟιμικό ασνύντη
σπ μεταξύ διαιτητών ίω ν Συνδέσμων
Βεροίος - Κοζάνης, που βρήκε νίκη ιέ ς
τους πρώ τους και με σκορ 4-3
Ο ανώνας, που σημειωτέον ήιαν
διάρκειας 8 0 λεπτών είχε κοινωνικό
σκοπό, μια και οι έισπριίξεις ίου όιστέ
Οηκαν γιο την εταιρίο προστασίας ανηλι
κυιν Ημαθίας
Οπωσδήποτε οι Κοζανίνες διαιτητές
στάθηκαν άτυχοι, αφ ού
α) ιοοφαρίστηκαν ένα λεπτό πριν
οπό την κανονική διάρκεια τειυ αγώνα.
V) είχαν δπκέιρι δύο λεπτά πριν από
την λήξη του δευτέρου ημιχρόνου της
παροτόσεως «αι
γ) ενα λεπτό αργότερο, δηλαδή στην
εκπνοή της δεκάλεπτης παμιιτάσεως 6 ί
χθηκαν τα τέρσρτο τερμο.
ΤΑ ΓΚΟΛ
- 16 Τστσης (ΒΙ
- 2 8 ' Πλιάκης (Κ)
6 ' Πλιάκης (Κ)
- 62 Τσισμονίσης (Β)
68 Κορογιάννης (Κ|
- 7 9 ' Μιχαλάκας ΙΒ)
- 88 ' Χλιάρας (Β)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Τσούπρας
Xpuoóvin Ν, Δισμσνιόιιουλος Μιχσλάκας. Μολούτας Ματράκας. Τσιλογιάννης
Κ. Λουκίδης Τάτσης Στεργιόπουλος.
Χλιόρος
Νενόπουλος,
Καγκελίόης
Ιωσηφίόης Π, Οεοδώρου. Αρελόκης
Ποπόζογλου. Κάμαλης Τοιλιγκιριδης.
Σιομανίδης Γκίκας Σιδηρόπουλος. Βασι
λειάόης. Νικολαίδης
Χρυοανης 0.
Ματζίλος. Εεμιτούδης. Κεισίδης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ: φ ασουλας Πισλής Καροπουρναλίόης Αν
Πλιάκης Σοββίδης Ζ υμάρας Κυπουρίδπς
Θεδωριόης
Καμσηουρναλίδης
Παρδαλής. Βαρδύκος Μηλιυίνης ΠαιηιΛοπουλος. Γκουλετσος, Ρ ήνος Κοραγιόννης
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
Μ ειά την δήξη του ανώνα ο Εια
αγγελεύς Βεροίας « Τσίχληςαπένειμε
ιττη νικιήτρια ομόόο «ύπε.λλο πού άθλο
Οέτησε το κατάστημα ΛΙΑΛΙΑΡΟΣ
ΣΠΟΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ O NIK. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

10η ΜΕΡΑ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τρίκαλα - Κιλκισιακός
Απόλλων Κ. - Πανθρακικός
Πιερικός - Ολυμπιακός Β.
Κοζάνη - Βέροια
Ναουσα - Εορόαϊκός
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Γ.
Ξάνθη - Άλεξ.
ΑΠΕΛ - Αγροτικός Αστήρ
Φλώρινα - Θήβα
Λεβαδειακός - Καβάλο
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Απόλλων
Καβάλα
Κοζάνη
Νίκη
Ολυμπιακός
Πανθρακικός
Βέροια
Αστέρας
Λαγκαδάς
Θήβα
Ξάνθη
Νάουσα
Τρίκαλα
Εορόαϊκός
Γιαννιτσά
Φλώρινα
Πιερικός
Αλεξανδρούπολη
Κιλκισιακός
Λεβαδειακός

ΤΗΣ OPEL

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

ΡΕΚΤΙΦΙΕ
Ξα ν τ ό ς τυ π ο υ μ η χ α ν ώ ν
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

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

9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
2

Α γρ Α ιτιέ ρ ο ς - Νίκη Β όλου

Θήβά Ξάνθη
Φλώρινα - Θήβα
Ολυμπιακός Β. - Λεβαδειακός

- 28 Ο Αθανασιόδης αντικρύζει κίτρι
νη κέιρτα νια επικίνδυνο παίξιμο στον
Φύτο
3 3 ' Κίτρινη καρτα αντικρύζει οΤ σεμπερλίδης νια νέο επικίνδυνο παίξιμο επί
του Μαλιουφα.
- 36 Ένα κοθαρό πέναλτυ του Bouvoτρυπίδη επί του Μητρούση ο διαιτητής
το αγνοεί.
- 37 Ο Χ 'Ίω οννίδης πιάνει δυνατό
σουτ που αποκρούει επάνω στη γραμμή
ο Ξυνάδος για να δώ σει την εστία του.
- 5 7 ' Μιά καλή ευκαιρία χάνει ο ΧαπΙ
δης ότπν ο Κανδυλιώτης τον πέρασε
μπαλλιά σφήνα

Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΟΝ
ΙΦΥΝΤΗΛΑΣ: Δεν πιεαθηκε σχεάόν
καθόλου και οε μιό περίπιω ση έδειξε
ετοιμότητα
ΧΊΠΑΝΝΙΔΗΣ. Ηταν θαυμάσιος
κυρίως ατο δεύτερο ημίχρονο, όπου πε
ροσε στην επίθεση.
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Σπουδαίος περνά στους
διακριθέντες
ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ: Κέρδισε μονομαχίες
και νενικό ήταν σωατός.
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ: Δέσποζε στην κυριο
λεξία ο το κέντρα της άμυνας.
ΦΥΤΟΣ: Από τους κορυφαίους της
ομάδας, ενώ σε μιά περίπτωση δεν στά
θηκε τυχερός για νο πετύχει το νκολ.
ΜΠΑΜΠΟΙ: Έχασε πολλές μονο
μαχίες ενώ πολλές φ ορές έκανε κατά
χρηση τριπλός.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Ίσ ω ς ήτον ο παίκτης
πού πρσσεφέρε τις ηιό πολλές υπηρε
σίες στην επίθεση και πάλαιψε.
ΚΕΡΜΕΝΙΔΗΣ: Δεν απέδω σε σύμ
φωνα με π ς δυνατοτητές του. του λείπει
π πείρα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ: Έπαιξε σε όλο
το παιγνίδι τραυματισμένος κοι τα έδω 
σε όλα Ηταν ο ηγέτης στο χώρο του
Κέντρου.
ΜΠΛΙΑΤΚΑΙ: Είχε ημιτελείς προοπόθειες κι αστό διότι έκονε πολύ κοιΰ
χρηση τριπλός

- 5 8 ' Απο σέντρα του Μπάμπου ο
Μ πιροίισης πιάνει γυριστό σουτ γιο νο
περόοει ελάχιστο άουτ.
60 Ο Μπλιάτκας πραγματοποιεί σέν
τρα κοι επερχόμενος ο Κερκενίδης πιά
νει «εφαλιά για νο μπλοκόρει ο Αρσενίδης ιιέφτοντας στην αριστερή γωνία
του.
77 φάουλ του Παπαδόπουλου προς
το Φύτο ένα όυνατό βολέ ελάχιστα
άουτ.
- 8 0 ' 0 Γρηγοριάδης αντικρύζει κίτρινη
κάρτα νια καθυστέρηση παιγνιδιού
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλας, X Ίωαννίόης,
Μ αλιούφας Κουμσγκας. Σταφυλίόης
Φύτος Μ ητρούσης Μ ητρούσης Μπόμ
πας
Κερκενίόης
Ποπαδόπουλος.
Μπλιάτκας.

ΕΟΡΔΑίΚΟΣ: Αρσενίδης. Τακιδης
Γκλαβέρης Ξ υνάδος Βουνστρυπιόης
Μαυρόπσυλος (84 Λόλλος) Χαίπ'δης
Τσ«μπερΙ6ης (6 0 ' Γρηγοριαδης) Ελευθεριόδπς Κανδυλιώτης Αθανασιόδης.

o EdPffsiKor

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
5ος όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δόξα Μακρ. Αμπελωνιακάς 3-0
Αλεξάνδρεια Σιάτιστα
4-1
Πλατύ Ασπίδα Κρ. Βρ.
0-0
Αρης Παντ. - Μ. Αλέξ. Τρικ. 1-0
Γαλατινή Αχιλλεσς Φ.
1-2
Απόλλων Λαρ. Ελασσόνα
1-1
Α.£. Ποντίων - Σοφάδες
4-0
Καρδίτσα Ρ - φερραίος
2-0
Εθνικός Κοτ.- Ατρόμητος Π. ανεβ.
Μαννησιοκός - Απόλλων Λιτ. 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΕΠΙ 5 ΑΓΩΝΩΝ)
10
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1

ΑΕ Ποντίων
Αλεξάνδρεια
Ηρακλής
Απόλλων Λιτοχ
Απόλλων Λαρ,
Αχιλλέας Φάρο
ΑΟ Σοφάδες
Ατρόμητος Παλ
ΑΟ Καρδίτσας
Εθνικός Κοτερ,
Πλατύ
Μακεδονικός Σιπι
Ρήγας Φερραίος
Ελασσόνα
Δόξα Μακροχωρ.
Μ. Αλέξανδρος Τρικ.
Γαλατινή
Αμπελωνιακάς
Αρης Ποντοκ.
Μογνησιακός
Αοτπδα Κρ. Βρ.

του ® otou και σώ ζει την εστία tou από
βέβαια παραβίαση.
- 18
Αράουτ του Χ'Ίωαννίόη ο
Μητρούσης γυρίζει με το κεφάλι στον
Φυτό που πιάνει ένα βολέ για να περά
σει η μπάλλα επόνυι από το οριζόντιο
δοκάρι του Αρσενίόπ.

Η ομάδά της Πτολεμαϊδπς που η
παράδοσή της είνοι νο χάνει πάντοτε με
σα στην Νάουσα, κατόφερε τώρα να πό
ρει την ισοπαλία χάρη σε ένα καταστρο
φικό παιγνίδι που εφήρμοσε από την
αρχή του ανώνα Σσν ομάδα δεν πορου
σίασε τίποτε το αξιόλογο, α φ οί πλην
από το καταστροφικό της παιγνίδι όεν
απείλησε σχεδόν καθόλου την εστία του
Σφυντηλό. Διακρίθηκαν οι Κανδυλιώτης
Νο 10 Γκλοβέρης Νο 3. Βουνοτρυπίδης
Νο 5 και σ Ανεστίδης No 1.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Βέροια - Απόλλων Κ.
Άλέξ. - Νάουαο
Κιλκισιακός - Καβάλα
Πανθρακικός - Τρίκαλα
Εορόοικός - Πιερικός
Αναγέννηση Γ - Κοζάνη

Τελείως απαράδεκτος ο διαιτητής κΜπρίμπος που δ εν έδω σε το κειθαρώτο
το πένολτυ σε ανατροπή του Μητρούση
στο 36 από ταν ΞμνΟδα Βουνοτρυπίδη
και την ανεκτικότητά tou nou δεν έδω σε
κόκκινη κάρτα σε παίκτη του Εορδαΐκού
που έπαιξε αντισθλητικά,.
Σωστοί στις υποδείξεις τους Οι επό
πτες Παλστσίδης και Κελίδης της ενωσεω ς Έβρου,
ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
— 14

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
Η Εφημτρί&α μας tfdvti γνωστό
στην οατυ*ομ»*ή αρχή, στην ΒΠΙΚΜ
στον Ιάνόνσμο 6^σιτητών, βα&ώς Mat
στο οχ»)μα π ίο της Ενώσνώς μας 6η
από 9ψίτος 6*ν ισχύουν τα Ανυκό
6* Ατιο ανταποκριτών.
Ως e* τούτον ot κάτοχο* των 6tA ■
Πων τον χρώματος αυτόν avtanonpi
τές μας, ηαρσκσλούνται όπως τητκοτ
νωνήσονν αυτοπροσώπως μ* τον
αθλητικό μας συντάκτη Βυλλη Γαλα
νομό τη που βρίσκντσι ησθημ*ρ*νώς
στα γροψίΐσ της ίφημ€μίδας μος προ
καμίνου να ylvei η αντικατάσταση
των Αίυκων όνληων. μ ι τα νια που
viva* χρώματος ρόζ.

0 Αρσενίδης πέφτει στα πόδια

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Α π ό την ε φ η μ ε ρ ίδ α μ ο ς ζη το ύ ν τα ι α ν τα π ο κ ρ ιτές για α θ λ η 
τικά θ έμ α τα , σ τ α ε ξ ή ς χω ρ ιά : Τρίκαλα, Νηεπ, Α γκ σ θ ιά Α ν ω
κοι Κ ά τω Ζ ε ρ β ο χ ώ ρ ι Λ ο υ τρ ό , Π αλατττσια, Κ αψ οχώ ρι, Σ ια υ ρό. Κ α μποχώ ρι, Ά ρ α χ ο , Ν η σ έλ ι. Α γ γ ε λ ο χ ώ ρ ι Α ρ χ ά γ γ ε λ ο ,
Λ ευκά& α, Β α ρ β ά ρ ες, Λ α ζοχώ ρ ι, Ν εό κ ά σ τρ ο . Ε π ίσ η ς σ τη ν
Α λ εξ ά ν δ ρ εια (Μ. Α λέξ α ν δ ρ ο ) και σ τ ο ν Π απάγο.
Οι ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι να ε π ικ ο ιν ω ν ή σ ο υ ν για π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς
μ ε το ν Β ύ λ λ η Γ α λα νο μ ά τη σ τ α τ η λ έ φ ω ν α 2 3 .1 3 7 και
2 9 .7 6 2 .

Μ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

1

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ
για εστιατόριο και θερμοθάλαμος σχεδόν καινούργια. Πληρ.
τηλ. 6 2 .2 8 2 Πατρίδα Βεροίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
ΒΤΕΥΕΒ 3 2 0 V μικτού βάρους 3 8 τόννοας σε όριστη κατάστα
ση, δρομολογημένο σε γραφείο για μεταφορές εξωτερικού. Χωρίς
βάρη και υποχρεώσεις μεταβιβάζεται αμέσως. Πληρ. τηλ. 29762
Βέροια.

ΕΓΧΡΩΜΕΣ Τ.ν.

pel

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

15
14
12
12
11
10
10
10
10

• 0 Λεβαόέιακός έχει 9 αγώνες
λιγότερους και από ένα οι Βέροια,
Πανθρακικός,
Αστέρας, Ξάνθη,
Νάουσα. Φλώρινα. Πιερικός Γιανν
τσα. Κιλκισιακός.

~2Γ||------1 ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
■0El I
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
O
I ■ ■
------------ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
Ε=ΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

4-1
1-0
1-0
2-0
0 -0
1-0
3-1
0 -0
1-1
3-1

Το ποιγνίόι της Κυριακής ΝΑΟΥΣΗΣ
ΕΟΡΔΑΙΚΟΥ απέδειξε για μια ακόμη
φορά ότι οι παίκτες της Ναούοης είναι
ικανοί να παίζου» μιά ομάδα «μονότερμα», αλλά εκείνο Ομως που τους λείπει
είναι το πώ ς θα φ θάσουν στο πρόβλη.α
που λέγεται γκολ, αφού φάνηκε περί η>ανσ, πω ς το ηθικό τους είναι πεσμένο,
ε»ω παράλληλα είνα* Φορτωμένο· και με
ένα φ οβερό άγχος, όσο το γκολ δεν έρ
χεται.
Το νεγονόςότι η ΝΑΟΥΣΑ εππιζε με
μιό νευρικότητα που είχε και δυσμενή
πείπτωση στην απόδοση τους όεν μπο
ρεί όμως να τους κατηγορήσει για έλλει
ψη αγωνιστικότητας. Αντίθετα μάλιστα
εάν κάτι είχαν να επιδείξουν ήταν το
αγωνιστικό π ό θο ς καί τα κυνηγητό της
μπάλλας

ΣτΕρβοφωνικά συγκροτήματα
ΗχογραφήσΕΐς-Δίσκοι-Κασέτ?'

Βιβλία
Πρωϊνό
Ποτό
Ραντεβού

ΙΜ Μ

Μικροσυσκευές
ΚΕΦΑΛΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΚΑΠ

ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜ ΗΜ Α
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ηλεκτρικά είδη
1

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Τρύφωνος 2-Τηλ. 2 9 .6 7 7

ΔΗΜ . ΜΟΡΑΣ
Κ Α Μ Π ΙΤ Η 9 ΤΗ Λ. 2 7 .7 6 6
Κ Α Μ Π ΙΤ Η 15 -Τ Η Λ . 2 3 .5 6 9

ΝΑΟΥΣΑ

Νέα από
τη Ν άουσα
Μ ΠΑΛΗΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΩΤΗ
ΣΤΟΝ Γ.Π.Σ.
Ηρεμες εκλογές έγινα ν στον
Γ.Π.Σ Νοοϋαης το ρ 6 , ι πορσοιιΐΛθηκε έντονη προεκλογικό όρΟστη
Οιότητο όλη την εβάομάδΟ
ΑλλεηάΜηλές. ιγτον ο* ουσκί
TTiiv ν π ο ν η Φ * ^ ïtov συγκρό
τησσν το ικ 6uO συν δυοσμΟ'*,
Οι Οόχαιρεοΐες έν>ν«Γ· την
Κυρκιεπ ο το û/iûoi~.ô θέα τρο
όπου άλα το μέλ/1 μ« *Π <Κ>θΛ έρ(>Ϊα» την ψήφο »ουν
Η ψηφοφορία σ\/νιχΙσθι>«* μέ
χρι αργό το απόγευμα χω ρ γ «o»uó
ον ωμαλίο
Στκ 9 ίο OOÔu 4 1 *ιΌν yVuiOTO ΤΟ

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΙ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ
πρώτα onnrtAiopOTp riait is*err*
την ηαΑηό διοίεηπη με „ηφσυς 3 9 6
έναντι 337 το ν «Συνδυασμού
Προοόευπκης Κίνησης»
Το αναλσπκΟ αποτελέσματα
íXOuv ως tjíK
•
εΕΝΩΓΠΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Γ Π Σ ΝΑΟΥΣΗΣ»
Διυικηττκο: 11λ«ος 3ociAe«or
τοο ΗΛΓο grtOa· 343. Μόρας Δημήτ ρ ιο ς 290. Φετλης Δημήτ(»σς 290.
Τούοιος Βασίλειος too Λεωνίδο
248
Εποατικό: Γ·σηανιΟν»ης Γμηνόο>ας too Iw ow oo 2 9 9 Κορούοεος
Δημήτριυς 245
Αντιπρόσωποι αϊτό την Ενωση:
Ηλεος Βασίλειος τόΟ ΜΑία 269.
ΦετΑης Δ 2 5 9 Μόρας Δ 257
Πσππνιάνγτη 257 ΜΑχός Αναστά
σιος 2 5 5 ΑαοαϊιΛος Δ 237.
ΜτιαμτΌτσης L 235. Τούνπ-ας Β
233. Δάσος Ν. 2 2 7 . Κρομμυδούοατ
I 203. Κσοατεδης ft. 202. Γαλανός
Δ 194. Χαοαυνάς Δ 193. ΡότίιΟς
Π 190. Κίρμνιύπτις Σ 1Β6. βό.«ης
θ εά δ 184 ΤόανοςΑ. 182 Μποκάλη Γ. 176
•
»ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕ V
ΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»
Διοικητικά. Μω«·ος Πλάτων
271. Μ αγγσνόρης Κ. 2 2 2 . Μποορ
δόν-ος A. 1 9 9

Εικκηκβ: ta.· μκας A 172.
Αντιπρόσωποι γ κι την Ενωση:
Μωενος Π. 25β. Μσγγανπρης Κ2 3 6 Μποςιρδόνος Α. 2 0 0 ΑδαμΕ
6ης Δ ' 9 3 Γρελνος θ . 189. Donoλοπαι,ιΚς Γ 196 Γ*έρος Μ *69
ΧονΑρος Δ- 158. Μποορόονος t
146 Μητσο*οηος Γ. 143 Τόγιτσηι
Δ. 138. Σ η Α ίμ ίο ς a 124 Σχολορ.ω
της Π. 121 Ππναγνωτοιι Δ 118
ΚβραμπεΛκος Α. 118. Κορσνος Δ
114
Ot ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΠΑΝΟ
Εγιναν την Κυριακή, στον
ΣΠΟΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» του Κσπανού
Ναούσης ποχπιο« α « ς για ανάδειξη
6ιοικητ>*.οα συμβουλίου και uvnπροσώπων στην Γεωργσένωση
Ναούσης
Το ψ ηφοδέλτιο της εΣυνεταιρι
στικής Ένωσης» πάρε 108 ψήφου'

«ο. του συνδυασμού «Ομόνοια Πρόοδος E/.t'jQfριο» πήρε 92.
Απή τον πρώτο συνδυασμό έξε
λέγησαν ν α το Δ.κό Συμβούλιο οι.
λ'αο Κωστερίόης (πήρε 78 ψή
φους! Δπμ Στόνιάννος 70, Νικ.
Μοραντίδης 65
Από τον δεύτερο οι: Γεώργιοι
Χομαλαμπίδης μ« 9 0 ψήφους κα
Ιωάν. Πέκαλης pc 86
Αντιπρόσωποι στην Ένωσι
εξελέγησον:
Από τον πρώτο ouvAuoouo οι
Διτμ. ΖουντουρΙδης Δημ Δημητριά
Λης Φημ. Δόιος και ΒοαΙλ. βΰντζης
Από τον δεύτε ρο ο·: Γεώργ
Χαραλαμπι&ης Χρ. Παπαστούμος
και Αργ Παπακωνσταντίνου
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
ουνυδρίοα» στη Νάουσα το ΔιοικηΗ»ά Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Εμιτορικών Συλλόγων Κεντρικής και
Δυτικής ΜακιόονΙας που έχει έδρα
του την Καστοριά. Ή ταν η πρώτη
εκτός ίδρ ο ς auvc6pfoon της Ομο
σπονδίας κι αστό γιατί ra θέματα
που εημόκειιο να συζητηθούν τα
πρότεινε η Εμπορικός Σύλλογος
Νάουσας, πτιυ έχει για εκπρόσωπό
του στη διοίκηση της Ομοσπονδίας
τον κ. £ Μιμλίδη
Τα θέματα της συνεδρίασε ω ς
nou πραγματοποιήθηκε στην Εύξεινο Λέσχη, ήταν σχετικά με τις Λαϊ
κές Α γορές τα ασφαλιστικά ταμεία
εμπόρων και κπαγγελμστοβιοτεχνω ν και με προβλήματα που
δημιουργεί το πλανόδιο εμπόριο.
Σε συζήτησή μας με τον πρόε
δρο της Ομοσπονδίας μας είπε ότι η
Ομυσπονδία θα κοινοποιήσει από
φασή τής ατα αρμόδια υπουργεία
για τα προβλήματα που απασχολούν
τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας

ΒΗΡΥΤΟΣ 22
Πεντακόσιοι ένοπλοι κατέλαβαν
προχθές το πρωί το δημαρχείο της
πόλεως Μπάαλμπεκ. στον οπό
συριακό ελεγχο ανατολικό Λίβανο
και κστέστρέψσν τις λιβανικές
σημαίες που είχαν αναρτηθεί με την
ευκαιρία του σημερινού εορτασμού
της ημέρας της Ανεξαρτησίας.
Οι ένοπλοι που ενκστέλειψαν το
κτίριο έξη περίπου ώρες αργότερα,
είναι σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό
των Φαλαννιτών, Π έρσες καθώς
και Λιβανέζοι σιίτες μέλη της φιλοπερσικής οργανώσεως «Αμάλ» Ο
κρατικός ραόιοσταθμός μετέδωσε
ότι είναι μέλη μιας «τοπικής
φατρίας» την οποία απάφυνε να
κατονομάσει.
0 ραδιοσταθμός των φαλαγγι
τών, π ρόσθεοε ότι η επίθεση προκάλεσε συγκρούσεις στους δρό-

Σοβαρές
διαφωνίες
στο Κ Κ Ε εσ.
ΙΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ να λάβα αποφά
σεις, λόγω σοβαρών διοψωνιών. η
Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εοωτ.
διέκοψε χτες το βράδυ τις εργα
σίες της και συνέρχεται εκ νέου
αύριο το π ρ ω ί
Σήμερα συνεδριάζει τα Εκ
τελεστικά Γραφείο, προκειμένου
να μεθοδεύσει τα θέματα της αυ
ριανής ψπψυψορίας Μεταξύ αυ
τών των θεμάτων είναι η έκδοση
πολιτικής απόφασης και η πρότα
ση στελεχών για την εκλογή ίο υ κ.
Λ Κύρκόυ ω ς προέδρου του κόμ
μ α το ς
Και για τα δυο αυτά ζητήματα
υπήρξε μακρά και άκαρπη συζήτη
ση στο τριήμερο ο π ό την Παρα
σκευή ω ς χτες Κυριακή, που είχε
προγραμματιστεί η λήξη των εργα
σιών τη ς συνόδου της Κεντρικής
Ε π ιτροπή ς

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΟΥ Κ. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
Από το γραφείο του βουλ«υτή της Ν. Δημοκρατίας κ. Α γ γ έ 
λου ΒαΑταδώρου δόθηκε στη
δημοσιότητα η πιο κάτω ομιλία
το υ στη συζήτηση το νομοσχέ
διο «για την παροχή κινήτρων
(νίσχυσης της Οικονομικής και
περιφέροακής ανάπτυξης της

χώ ρ α ς» :
ΠΡΟΕΔΡΕΥΠΝ
(Παναγιώτης
Κρητικός}: 0 κ Βαλτσδώρος έχει

τον λόγον.
Α. ΒΑΛΤΑΔΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρ« και κύριε Υπουργέ από την ομι
λία που ήθελα να κάνω λόγω του
«προκ«χωρημ*νου»
της
ώρατ
απλώς επισείω την προσοχήν του κ
Υπουρνου στο εξής: Μια ουσιαστική
παράλειψη εις κίνητρα είναι έλλειψις
του κινήτρου της ΕΔΡΑΣ των ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το ερέθισμα σ ' αυτή
μου τη σκέψη το δίνει μία μικρή πό
λις της Μακεδονίας εις την οποίαν
υπάρχουν τρεις βιομηχανίες που επί
υπαλληλικού προσωπικού 2 0 0 ατό
μων - (όχι εργατικού εργοστασια
κού προσωπικού) οι 150 εργάζον
ται εις την Αθήνα γιατί όλες οι εται
ρίες των επαρχιών κατά κανόνα
εδρεύουν εις το Κέντρον και ως εκ

Νέο Νέο Νέο
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

5 0 0 Ένοπλοι Πέρσ€ς
κατέλαβαν δημαρχείο
λιβανικής πόλε ως

RO-IMI

τούτου οι 150 βρίσκονται εις τα
γραφεία των Αθηνών και οι 5 0 εις
την επαρχίαν
Εάν τεθεί ένο κίνητρο πέραν
αυτών των κινήτρων αναλογικό
κατά ζώνην θα γίνει κοσμογονική
αλλαγή για την επαρχίο
ΓΓ αυτό έχοντας υπ' όψιν - και
τούτο όεν θέλει φιλοσοφία
ότι
ευθύς εξ" αρχής που θα μεταφερ
θούν οι επιχειρήσεις και παίρνοντας
το νούμερο των 150 υπαλλήλων
που θα μπουν αε μία μικρή πόλη
π.χ. τω ν 20 χιλιάδων κατοίκων θα
ανεβεί αμέσως το βιοτικό επίπεόό
τη ς θα κινηθεί η αγορά, αμέσως θα
ανεβεί η κλάση του Δημοσίου
Ταμείου και της Οικονομικής Εφο
ρίας και θα πάρουν περισσότερους
υπαλλήλους. Ακόμη οι υπάρχουσες
Τράπεζες θα φέρουν περισσότε
ρους υπαλλήλους θα ιδρυθούν και
ν έ ες θα νίνουν περισσότερα σχο
λεία. νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί.
Ακόμη ον θέλετε θα ονεβεί το Πολι
τιστικό επίπεδο διότι θο έλθουν
περισσότεροι θίασοι και διάφορα
άλλα καλλιτεχνικά συγκροτήματα.
Αλλά πάνω απ’ όλα κύριε Υπουρ
γέ θο απορροφηθούν οι άνεργοι
επιστήμονες της επαρχίας και οι
άνεργοι τω ν ειδικοτήτων της επαρ
χίας οι οποίοι τώρα πλεονάζουν. Και
για να πάμε ακόμη παραπέρα αα
σποσυμφωρηθεί η Αθήνα και θα
εξαφανισθεΓ το νέφ ος
Αυτήν την παρατήρηση διάλεξα
από την ομιλία μου και σας την θ έ
τω υπ" όψιν και σας ευχαριστώ.

Α Ν ΔΡΙΚ Α -ΓΥ Ν Α ΙΚ ΕΙΑ -Π Α ΙΔ ΙΚ Α
(Ρόμπες νυχτικό, μπουρνούζια, μπιζά μ ες μπουφάν)

(ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19

ΤραυματίστηκΕ
μοτοττοόηλάτης
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Οδηγός μοτοποδηλάτου τραυμα
τίστηκε σοβαρά στην Αλεξάνδρεια
σε σύγκρουση με φορτηγό αυτοκί
νητα
Τα ατύχημα συνέβη στη όιαστραύρωση των οδών 25ης Μαρ
τίου και Σχολείων χθές το απόγευ
μα
Συγκεκριμένα
συγκρούσθηκαν
το υπ αοιθμ. ΝΥ 4559 Ι.Χ. φορτηγό
αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αλεζ.
Ευαγγέλου του Νικολάου. 51 χρό
νων κάτοικος Αλεξανδρείας με το
υπ αριθμ. 01 3 5 9 3 δίκυκλο μοτο
ποδήλατο που οόηνούσε ο Ευάγ.
Δελιόπουλος του Θωμά. 4 0 χρόνων
αττό την Καψόχωρα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
της Τροχαίας Αλεξανδρείας το ατύ
χημα οφείλεται σε μη ρύθμιση της
ταχύτητας του αυτοκινήτου ανάλο
γα με τις συνθήκες που επικρατού
σαν (διασταύρωση - νύχτα) και σε
παραβίαση της προτεραιότητας εκ
μέρους του μοτοποδηλάτου που δέν
είχε κοι φωτισμό.

ρας από τον αραβικό κόσμο, λόγω
της χωριστής συνθήκης ειρήνης
που υπέγραψε 0 Ανουάρ Σάντστ με
το Ισραήλ το 1979.
Εκπρόσωπος της οργανώσεως
για την Απελευθέρωση της Παλαι
στίνης δήλωσε προχθές σχετικά, ότι·
η σαφής πολιτική που υιοθέτησε ο
πρόεδρος Χοσνί Μουμπόρακ απέ
ναντι στο παλαιστινιακό πρόβλημα
προκάλεσε ικανοποίηση στους κόλ
πους της ΟΑΠ.
Η ημερομηνία της επισκέψεως
Αραφάτ στην Αίγυπτο δεν ανακοι
νώθηκε ακόμη.

ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ
ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ ΣΤΗΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜοΔρίτη, 22. Η απομό
νωση από τις λαϊκός μά
ζες, καθώς και από τις Δυ
νάμεις που τις συνάταζαν,
ήταν η αιτία για τη Διά
λυση
της
φασιστικής
«Φουέρθα Νουέβο» (Νέα
Δύναμη) ως κόμματος, ό
πως παρσΔέχτηκε ο ίδιος
ο αρχηγός του νεοφρανκι*
τού κόμματος κ. Μπλάς
Πινάρ,
ανακοινώνοντας
προχτές τη διάλυσή του.

ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
Ελικόπτερα τω ν ενόπλων δυνά
μεων της Ονδούρας παραβίασαν
τον εναέριο χώρο του Ελ Σαλβαδόρ
για να βομβαρδίσουν θέσεις των
ανταρτών στη βόρεια επαρχία του
Τσαλατενάγκο, αλλά κατά λάθος
έπληξαν τις τακτικές στραπωπκές
μονάδες προς βοήθεια των οποίων

19 νεκροί-30 τραυματίες
από πυρκαγιά στην Πόλη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πυρκαγιά που προκλήθηκε το
Σάββατο σε παραθαλάσσιο κέντρο
της
Κωνσταντινουπόλεως
από
έκρηξη σόμπας υγραερίου, είχε σαν
αποτέλεσμα νο χάσουν τη ζωή τους
19 άτομα και να τρουματισθούν 30.
μετέδωσε
π ρ οχθές
τουρκικός
ραδιοσταθμός Η τραγωδία σημειώ
θηκε το βράδυ του Σαββάτου σε
εστιατόριο που βρίσκεται στην
ευρωπαϊκή ακτή της θάλασσας του
Μαρμαρά, τη στιγμή ποσ μέσα στο

κατάστημα βρίσκονταν τουλάχιστον
«.00 άτομα που δειπνούσαν.
Αυτόπτες μάρτυρες άήλωσαν
ότι η φωτιά που προκλήθηκε είχαν
σαν αποτέλεσμα να προκληθεί πανι

ιτόδια αμυντικού της Βέροιας παίρνει
ύψος και χτυπώντας «κ νέου στο γόνατο
τον Κοραθονόοη καταλήγει στα δίχτυα
και έτσι γίνεται το 2-0. Μετά από όλα
αυτό και μέχρι την λήξη του ημιχρόνου
γίνιται μία μόνο αξιόλογη Φαοη όταν
ιττο ο Καλτσός με ατομική προσπάθεια
μέσο στην μικρή πειρσχΟ αντί να σουτόμ»ι όταν έπρεπε, ή νο δώσει στον αμαρ
κάριστο Μουσούρη. κόνκι μία περιττή
τριπλό και στη οιινέχ*ια άουτ που φεύ
γει όουτ
Το σφυρινμα του ημιχρόνου δίνει το
δικαίωμα στους φίλαθλους να κριτικά
ρουν το ημίχρονο αυτό και στους προπο
νητές νο δώσουν εντολές στους παίκτες
τους Η έναρξη του (Γ ημιχρόνου δείχνει
καθαρό τις προθέσεις των αντιπάλων Οι
Κοζσνπες παίζουν στην άμυνά τους κοι
ιιι Βεροιωτεςεττην επίθεση Ετσι με την
συμμετοχή του Ισχνόπουλου οπό το 64'
στη θέση του Γιώργου Μιλπ και την
προώθηση του X Άθανυοίου στο Κοζανιτικο καρέ φανερώνουν τις προθέσεις
tou « Γοιτάνου. να πετύχε ι γκολ.
Μ« το ανορθόδοξο όμως παιχνίδι
που (ηοιξαν d παίκτες του. δεν μπορού
σαν νο ηπύχουν γκολ, χίλια χρόνιο νο
έπηζα». Γιατί με τις ψηλές μπαλλιές και
τα «γιουρούσια· που πραγματοποιούοαν
έδιναν το δικαίωμα στα δύο ψηλό οέν
τερ μηοκ της Κοζάνης νο αποκρούουν
εύκολα να διώχνουν μοχρυό την μπόλλα κοι μάλιστα με τους δραστήριους
Κωστόπομλο και Φόαα να ανππιτίθενται επικίνδυνα Κύριο χορακ-τηριστικδ
των όσων αναφέρουμ« είναι οι νικητές
σ' αυτό το ημίχρονο να χασουν τρεις
κλασικές ευκαιρίες για γκολ στο 70'
ύταν υπό λάθος ταμ Παπατζίκου που
γυρίζει σιγά την μηαλλο στον Μπαλτζή.
ο Κωστόπουλος παρεμβάλεται ανόμεσό
τους αλλά ο τ» ρματοφύλακος διώχνε·
μκ τα πδόισ αρόοντ. στο 80 όταν ο
Μσρκόπομλος ανοίγει δεξιό στον αμαρ«άυιιττυ Στολτιδη nou μόνος απέναντι
στον Μπηλτξή τον πλασάρει μόλις όουτ
■α. π άλλη στο 84 όταν ο Πσρίζας κόνέι
temó «ετντμύλ στο κέντρο του γηπέδου.
του παίρνε· την μιτόλλα κα·

μπαίνει μόνος του. ξεφεύγει εαι του
Μπολτζή. αλλά ο Παρίζας που τον κυνη
γούσε από πίσω, προλαβαίνει αυτό το
άνοινμα της μπόλλος κοι σώζει την εστία
του Κόπου εδώ αξίζει νο αναφέρουμε
ότι ο κ. Θ εοδωρίόης έσω σ ε την Βέροια
και οπό τρίτο ιέρμο, αφού δεν έδωσε
πέναλτυ στην ανατροπή του Καραβανά
on. σε τράβηγμα της φανέλλας από τον
Πουρσανϊόη. όταν μπήκε επικίνδυνα στα
βεροιώτικο καρέ.
Στις χαμένες αυτές ευκαιρίες της
Κοζάνης οι Βεροιώτες σε όλο αυτό το
διάστημο της υπεροχής τουζΜ έχουν να
παρουσιάσουν μόνον δύο κολές ευκαι
ρίες στα τελευταία δύο λεπτά και συγκε
κριμένα στο 88 ' ότον σε γυρισμό του
Κστσώνη μέσο στην μικρή Πέριοχη. ο
Μουροόήμος με κεφαλιό προ του Μου
σούρη οιιοκροΰει και στο 8 9 ότον σοοτ
φόουλ του Ακριβόπουλου χτυπάει ιττο
αριστερό κάθετο δοκάρι ιου Μιχαηλίδπ,
επιστρέφει στον αμαρκάριστο Ισχνό
πουλο, που πλασάρει «πάνω στο σώμα
του πεσμένου στο έδαφ ος Μιχαηλίδη
και Φ·υγε· κόρνερ, το οποίο δεν εκτί Απ
τοί οφου ο διαιτητής οφυρίζ «1 τπν Μξη
του αγώνα, που γέμισε πολλές σκέψεις
τους πάνω αττό 1 0 0 0 Βεριυίτες φιλά
θ λ ο υ ς που υε κάθε μέσον πήγαν στην
Κοζάνη με την ελπίδα να πανηγυρίσουν
έστω «αι την ισοπαλία. Μ ήπως ζητού
σαν πολλά.
Από τους νικητές που παρουσίασαν
ώ α καλή ομάδα, που ήξερκ τί ζητούσε
μέσο στο νηπεδο καλύτεροι οι Βλάχος
Μαυροόημος που καθόριζαν στο ψηλό
παιγνίδι, καθώ ς κοι οι Καροθανάαης
Κωστόπουλος που ήτον μία διαρκής
απειλή στήν βκριιιωτικη περιοχή

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΟΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ. 0 «ϋριος μτιεύθυνοςτης ή ττα ς Ευθύνεται και για το δύο
γκολ, ενώ άφηνε την ιξέ λιξη της φ άσεω ς
στις ψηλές μπαλλιές μέσα στην περιοχή
του.
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Βοήθησε με την

Ερωτηματολόγιο, που απευθύ
νεται σ ε κάθε εχέφρονα πολίτη,
εξέδωσε η «Κίνηση τω ν Ανένταχτω.ν
φιΑέλευθεριστών»
τής,
Βέροιας Το κείμενό του έχει ως
έξης:
«Μπορούν νο μιλούν για σωστή
ενημέρωση του αγρότη αυτοί που
γύριζαν ατά χωριό καί ισχυρίζονταν
ότι τα αγγούρια και Οι τσουκνίδες
έχουν περισσότερο ζάχαρο από ότι
πλήρωνε η «Νέα Δημοκρατία» για
τα παντζάρια: ΤΙ ένινε τώρα Που τ©
ΓΙΑΣΟΚ πληρώνει ακόμα λιγότερο:
Ξύνισαν τα παντζάρια ή πίκραιναν
τα σγγουράκια:
Μπορούν να μιλούν για προσ
τασία τω ν ακτημόνων αυτοί πόυ
φώναζαν ότι θα απαλλοτριώσουν τα
τσιφλίκια και μόλις ονέβηκον στην
εξουσία χρησιμοποίησαν ακόμα και
νομαρχιακές μπουλντόζες για νο
ανοίξουν δρόμους στα δικά τους
τσιφλίκια:
Μπορούν να μιλούν για πάταξη
της ρουσφετολογίας όταν οι ίδιοι
ήταν ρουσφετοληψίες και πήγαιναν
νύχτα και με σηκωμένους γιακάδες
στα γραφεία των βουλευτών της
«Νέας Δημοκρατίας» και τα βουλευ
τικά... τεφτέρια της αμαρτίας είναι
γεμάτα με τα ονόματα τους
Μπορούν νο μιλούν για ακομ
μάτιστο κράτος όταν οι ίδιοι έπεσαν
σαν π ς σφίγγες στην εξουσία και όχι
μόνο οι άνθρωποι του κέντρου,
όπως καταγγέλει ο στρστηνός Χονόροκούκης. αλλά και στην επαρχία
δεν έμεινε ούτε συνοικιακό αθλητι
κό σωματεία χωρίς κομματικό τοποτηρητή;
Μπορούν να μιλούν για προά
σπιση τω ν ατομικών ελευθεριών
όταν οι ίδιοι έχουν θυσιάσει τις ατο
μικές τους ελευθερίες στον βωμό
της ιεραρχίας μιας φασιστοειδούς
οργανώσεως.
Μπορούν νο μιλούν για δημο
κρατία αυτοί που αρνούνται την
Δημοκρατία στην δική τους οργά
νωση και δεν ανέχονται αντίθετες

Η Ονδούρα βομβάρδισε
αντάρτες του Σαλβαδόρ

κός και να ποδοποτηθούν όλοι όσοι
έσπευσαν προς την έξοδο.
' Οπως έγινε γνωστό, το κατά
στημα δεν είχε έξοδο κινδύνου,
αλλά μόνον την κεντρική είσοδο και
ένα μικρό παράθυρο. Ιατρικές πηγές
που διενήργησον αυτοψία, δήλω
σαν ότι τα περισσότερα από τα θύ
ματα πέθαναν από ασφυξία είτε λό
γω εισπνοής καπνού, είτε λόγω
συνωστισμού που παρατηρήθηκε
στην έξοδο.
Η πυρκαγιά αυτή χαρακτηρίζε
ται σαν η χειρότερη που σπυειώθηκε στην Τουρκία από τον Νοέμβριο
του 1980, όταν πάλι μία σόμπα
υγραερίου εξερράγη στην διάρκεια
ενός αρραβώνα, με αποτέλεσμα να
χάσουν τη ζωή τους 97 άτομα.

Απαράδ€κτη η Βέροια
έχασε στην Κοζάνη 2 -0
Συνέχεια από την 3η

Προσφέρουν ζεστασιά και άνεση
στους μικρούς και στους μεγάλους

μους της Μπάαλμπεκ. μεταξύ των
ένόΠλων καταληψιών και των αντι
πάλων τους.
Η Μπάαλμπεκ. της οποίας οι
2 5 .0 0 0 περίπου κάτοικοι είναι στην
πλειοψηφία τους σιιτες μουσουλμά
νοι. απέχει 105 χιλιόμετρα ανατολι
κά της Βηρυτού και βρίσκεται στην
πέριοχή της κοιλάδας Μπέκαα του
ανατολικού Λιβάνου, όπου έχουν
αναπτυχθεί οι ουριοκές δυνάμεις.
Σε πιο ειρηνικές εποχές η Μπάαλμ
πεκ προσειλκυε χιλιάδες ξένους
τουρίστες κάθε χρόνο γιο τα αξιόλο
γα ρωμαϊκά της ερείπια.
Στη Δαμασκό ο Σύρος πρόεδρος
Χαφέζ Ασσαντ επανέλαβε ότι δεν
θα θέσει κανένα όρο για την απο
χώρηση τω ν συριακών δυνάμεων
απο το Λίβανο μετά την ολοκληρω
τική αποχώρηση των ισροηλινών
στρατευμάτων κατοχής.
Αρχισαν ήδη οι προετοιμασίες
γτα το ταξίδι του Παλαιστίνιου ηγέτη
Γιοσέρ Αροφάτ στο Κάιρο, το πρώ 
το που πραγματοποιεί στην Αίγυ
πτο. ρετα τον αποκλεισμό της χώ 

γνωστή του ποληκαριά και το επιθετικό
του παιγνίδι.
ΜΕΛΕΤΙΔΗΙ: Εχασε αρκετές μονο
μαχίες από τον προσωπικά του οντίπαλο.
ΜΙΛΗΙ Γ.; 0 καλύτερος αμυντικός
της ομάδας του Ασυναγώνιστος στο
ψηλό παιγνίδι και αλάνθαστο»; στο χαμη
λό.
ΠΑΠΑΤ2ΙΚΟΣ: Πεσμένος σε σχέση
με πς προηγούμενες εμφανίσεις τον
ΠΑΡΙΖΑΣ: Ανήκει στους διακριθέν
τες. Εκοψε πολλές μπαλλιές στο κέντρο
ενώ βοήθησε και επιθετικά.
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: Από το κακό στο
χειρότερο.
ΚΑΤΣΠΝΗΣ: Κυνήγησε με πείσμο
ην μπόλλα και γενικό στα κοθήκοντά
αυ αρίστευσε
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ: Εξ αιτίας του χάθηκε
η ισοφόριση. Του έχει γίνει πλέον κανό
νας νο χάνει σίγουρα γκολ κο· να στερεί
την ομάδα του οπό την χορό της επιτυ
χίας τους.
ΠΟΥΡΙΑΝΙΔΗΣ: 0 καλύτερος παί
κτης. Όργωσε το γήπεδο παίρνοντας
επάνω του όλο το βάρος του παιγνιδιού
ΚΑΛΤΣΑΣ: Οχι ο παίκτης που περίμκναν οι φίλαθλοι. Ίσως είναι η αρχή
ΙΙΧΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προσπάθησε όσο
μπορούσε, χωρίς να πετύχει κάτι το
θετικά,
Η διαιτησία του κ. Θεοδωρίδη ήταν
κατά της Βέροιας μέχρι το πρώτο γκολ.
Εκνεύρισε τους παίκτες της με τα σφυ
ρίγματα του. Μετά έστρωσε και μάλιστα
σε ορισμένες περιπτώσεις (Παπσιζίκο
ανατροπή) την ευνόησε
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μιιαλτζής, X Αθανασίου
ΜελετΙδης. ΜΙλης Γ. 164' ΙσχνόπουλοςΊ
ΠαπατζΙκος, Παρίζας Ακριβόπουλου
Κατσώνης Μουαούρης. Πουρσονίδης
Καλτσός.
ΚΟΖΑΝΗ: Μιχαηλίδης. Τοπαλίδηκ.
Ταουρής Βλάχος, Μαυροδήμος. Μαρκόιιουλος Μσνδραβέλης 176' ίτολτίδης)
Καμαθσνοοης Κωστόπουλος Θκοδωσ
δης φάσας
ΒΥΛΛΜΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΜΣ

Σύγκρουση Ι.Χ.
στη Νάουσα

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ;

είχαν σπεύσει.
Αυτό μετέδωσε ο ραδιοστα
θμός των ανταρτών »Βενθερέμος»
και πρόσθεσε όπ οι αντάρτικες
δυνάμεις κατερριψαν ένο ελικόπτε
ρο των κυβερνητικών στρστευμά-

Ό π ω ς σημειώνει το πρακτορείο
«Ηνωμένος Τύπος» το καθεστώς
της Ονδούρας είχε παραδεχθεί ότι
έχει αναπτύξει 2 0 0 0 στρατιώτες
κατά μήκος των συνόρων με το Ελ
Σαλβαδόρ, με σκοπό, όπως ισχυρίσθηκε να αποτρέψει την είσοδο στο
έδαφος της Ονδούρας ανταρτών
του Σαλβαδόρ.
•

Στη Νικαράγουα η κυβέρνη
ση των Σαντινίστας επέδωσε προ
χθές στην Ονδούρα πείσημη δια
μαρτυρία γιο μια νέα επίθεση
κομάντος εναντίον του εδάφους
τη ς στο σύνορο μεταξύ των δύο
χωρών
Σύμφωνα με το »γαλλικό πρα
κτορείο» ο υπουργός εξωτερικών
της Νικαράγουας δήλωσε ότι το
επεισόδιο σημειώθηκε λίγες ώρες
εμτό την απαγωγή 15 χωρικών στο
χωριό Ελ Λιμόν, στα σύνορα των
δύο χωρών, από εαντεπανοστάτες»
που εξόρμηοαν από την Ονδούρα.

γνώ μες
Μπορούν να μιλούν νιο λ01““
νική δικαιοσύνη όταν το σύστηύ0
που πιστεύουν προάνει τον κοινΟ*·
κό παρασιτισμό:
Μπορούν να μιλούν γιο αι1ί*
λαγή από ξένη εξάρτηση ότο*
Ιδιοι είναι μέλη διεθνών πολΓπώ'
οργανώσεων και μας κουβόλΟ®0’
προεκλογικό γιό ενίσχυσή
εκπροσώπους της σοσιαλισ^*"
διεθνούς;
Μπορούν να μιλούν γιο εθντέΛ
υπερηφάνεια αυτοί που ανάγ*®™·
τον ελληνικό στρατό να έχει
ο π ές τις σημαίες για τον θάνατο^
Μπρέζνιΐφ; Τί θάλεγαν αν ή
Δημοκρατία» έκανε το Ιδιο Υ* 1
Αμερικανό πρόεδρο;
Μπορούν νο μιλούν νια π0 ^
κή συνέπεια αυτοί που λησίΜ^^Τ
όλες τις προεκλογικές τους
σεις με εξαίρεση τις βθθ·Ι*™
ποδιές και την μεθόδευση Υ,α ^
όιοκή νομιμιμοποίηση της
στικής ανταρσίας ΜποροιΛ
μιλούν ν·α λησμονιά ότον Π"\.
ζουν (;) ότι η ιστορία είναι ά|ί«®>
και ότι οι λαοί που ξεχνούν
ζονται να ξαναζήσουν τις ληΟΜ*^
>0υ
να πουλήσει ένσημένες εμπειρίες: Μπερδεύούί1^
ο|·,„σ ί, ί μπορο τΠς Αλεξονπως την συγχώρεση με την λπ®«^ ‘Κιι
1ίθβ,Ίήθηκ« 6? 0 700 δρχ ρΑΑά
ή ε η' Ασφάλεια
κοι UUVtσυνέtyy Λ
—T"W'U «Ul
"Α:
ι 0μ·
S ετών κηΙωανν'δη T0U Δημη'
Μπορούν νο μιλούν Υ«3
Χτοή 0U καΦεπώλη από τα
ρότητα όταν προτείνουν στον aP*,r
νό τους νο τον κάνουν. στΡ°τί1 ,.
ο Ιωαννίδης διαγια νο αναλάβει την ηγεσία τθν
'Λν,ν Γ|Κί τρν πώληση των
του κόσμου:
H iyL *" ννωστό έμπορο της
^ ΤΟυ οποίου το όνομα
Μπορούν να μιλούν Υ,0 *Γ,«((' ν’
από τη Χωροτα όταν η ηγεσία τους το υ'ΐον’ χ
μπουζούκια και στα ξ ε ν υ χ τ ^ 9
, 0‘“C » IQno° ó 2 0 0 0 0 0 δρχ
«'tolouij; ΤΓ)ς Αλεξάνδρειάς του
πηγαίνουν με πρισμένο
Mi‘u,íBQlpl3VK,' "α' κλ€ι"οθπκε για
γραφείο;
^
Μ ολχή \ Νοεμβρίου το ραν
Μπορούν νο μιλούν Υ,α
τ ^ κπι €,00Π0 ,Πθπκ€ η Χ ώ ρο
γίανσπ ότον η μόνη τους
} *•»01 An,- ° υνέλαβε επ' ουροφό
γιο γιο την φουλότητα είναι
άλλοιήταν':) χειρότεροι από αώ0^ ÿ
0 0υτο<(ίνητο του ΙωονΜπορούν να μιλούν..·.:
Λ , ώττιντΓ^ ιοραμπίνα. μαχαίρι
Εμείς πιστεύουμε ότι
^ 'Π ο ε ω V Κα' διρφορα £'*Π
.. ί
του
προσώπου
μπορούν να μιλούν. Δεν
: ° ^ w f í n Dn ΚλπΙ
πλέον το δικοίωμα να μιλούν,
11« ώ ^ ΐ ς Μέχρι
XI
ύίχρι χθές
το βράδυ
αν διεκδικήσουν βραβείο V“
S ? “μολ°νήσει που βρή
πολιπκή τους αδιαντροπιά
^ * Η π ί0' '"iuepo οποστέλλεται
°°Ύ«Αεο.
Το μόνο που τους ρένε* νο ^
νουν για νο τους αναγνωρ’^ ^
ελοφρυντικό της μεταρέλεισξ^
να σοβαοευθούν. να παρίΓ ^ ι
τα ταμπούρλα της προπαγόν“^ ^ .
να στρωθούν στην δουλε'ό 1 ^
σώσουν την χώρα (μπορούν
I
μα;) από την οικονομική
ση που την οδηγούν. ΓιΟ ν<1)(|ί.
φθάσουμε στο σημείο νά
f e " " oüpto Πέμπτη όπως
οθούμε τα μαθητικά συσίτισ V ^ * ^
KQl
Βέροια η μέταίσουμε τα παιδιά μας. δπι®^ ι ι ^||(¡J'K,Í<> Αντίστοσης,
το υποσχέθηκε προεκλΟΥ·*“ | ώΟθύ0. α ue το πρόγραμμο της
'"»Το I, το. πρωί
"μω· στις
στ'ς 10.30
·υ μι θα
Ποπονδρέου.
4ο(,,ι °. Αγίου Αντωνίου επίΔεν νομίζετε και εσείς.'
χοροστάσιο του
■ ϋφτηι- 'ν'α με χοοοστοσία
Από τη ν Κ ίνηση
V r r .Τη κ'-· Παύλου. Μετά το
Ανένταχτων
°^ΐ|ν <’° '0λ°γίας θα μιλήσει μέφιλελευθεριστών
,1,νο«*6Αησία 0 Νομάρχης κ. N¡Β έρ ο ια ς»
*Tn‘ΐυνέχ
£κει»ι Rn γίνει κατάθεση

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Néa πρόκληση κατά της Ελλάδος

ΤΟΥΡΜΙΜ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
ΠΟΗΟ ΟΠΟ ΤΟ ΟΙΓΟΙΟ

Νθελβ να

Ζουλήσει

έν<>ημα ΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
' Ε ντονη ελληνική δια μ α ρ τυ 
ρία ε π ιδ ό θ η κ ε χ θ έ ς σ τον Τ ο ύ ρ 
κο π ρ έ σ β υ σ τη ν Α θή να κ. Αλατσ ά μ α π ό τον υ φ υ π ο υ ρ γ ό εξ ω 
τερ ικ ώ ν Γιάννη Καψή γιο σειρά
π α ρ α β ιά σ εω ν το υ ελληνικού
εν α ερ ίο υ χ ώ ρ ο υ α π ό τουρκικά
α ερ ο σ κ ά φ η .
Στην σ χετική α να κ οίνω σ η
π ο υ π ρ ο έβ η ο κ υβερ νητικός
εκ π ρ ό σ ω π ο ς α να φ έρ ετα ι επ ίσ η ς
ότι η σ υ ν ά ντη σ η τω ν υ π ο υ ρ γ ώ ν
εξ ω τερ ικ ώ ν τω ν δ ύ ο χ ω ρ ώ ν κ.κ.

Γιορτάζεται αύριο
Π Εθν. Αντίσταση

Η Διοίκηση του
Εμπόρων
και
Επαγγ£λν ^
ΕΡΜΗΣ Αλεξάνδρειάς συ
εκτάκτως επι τη ανογγέ**0 ι
θανάτου του μέλους της t i a m

όπως κοι όλος ο ελληνικός λαός και

παραδειγματιζόμαστε από αυτή.
Αταλάντευτοι και αγέρωχοι θα
προχω ρήσουμε στο δρ ό μ ο της
εθνικής περηφ όνειας και της αξιο
πρέπειας.

Οι νέοι κίνδυνοι που απειλούν
το έθνος και τον λοό μας χαλυβδώνουν την θέληση για οργάνωση και
αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και
κοινωνική απελευθέρωση».

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΗΣ

Ζερβοχώρι (του ανταποκριτού
μας)
Το παράρτημα Αγροτικού Συλλόνου Ά νω Ζερβοχωρίου διοργάνωσε
γιορτή, που είχε σαν σκοπό να

εφημερίδα «ΛΑΟΣ».
Το Δ/κό luiï

Εκδηλώσεις
της Εστίας
Βοίώτών
• Δϋτικομακβδόνίβ
ματσχοιήσει σειρά εκδηλΛ*^
σκοπό τη γνωριμία των «0*®**
κατάγονται από το Βσιο
α) Συνάντηση των «α'
(ορευτικό κέντρο και όωρ**
ση από το Σύλλογο.
β) Εκδρομή στα χωρώ
γ) Βράβευση επιδόσηβς Η
Γυμνασίου - Λυκείου
^
Παρακαλούνται όσοι
ιη το Βόιο κι έχουν πα^ [αΜ^ ?
τούν στα Γυμνάσια κοι λ ’*γΛ»'
Βέροιας, να δηλι'οσουν όσο
ίσο
γρήγορα,
στα
Υ^. 1
27.458-25.204 - 29.525 2®"ν
Το Δμμκ. Συμβσόλ*0

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

^ !) ούστημο
. όοφολείοξ
' "άρτο ίοξ γίνειοι φρούριο
Ν
ΐ>
ν«ι
άτ<τάλινες μπάρες του καρφώ-

Χρησιμοποιώντας το MACUPRAX έχουμε:
Μ ε ένα ομπάρο πολλά τρυγόνια!!!

MACUPRAX

ι

Το π ισ νο σ τα τι« ό χαλ* ο ΰ χο φΐυ*ητο«τόνο π ο υ καταπολ€μό
κφόνΕΟ.
βακτήρια, kàoâootiîhho.
σπς ΡθΑ
ΝΙΕ2 κοι ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX (ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)
σι ^
Το μ ο νο διεο μ υ εη το ετο νο " ο υ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παράλληλο * y
ιρ ο Φ υ π ενιες (ελλειψε,ς) ΣΙΔΗΡΟΥ. ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ. Ψ Ε Υ Δ Α Ρ Γ ^ ^
ΧΑΛΚΟΥ χάρτς σ τα .o v to τω ν π ο ρ α π α νω σ ·ο ιι« ·ω ν π ο υ τΗΡ'

. ^ριολέκτινό την πόρτα στό πλαίσιό
τη
<
»»αί στύ δάπεδο.
Βν«/>θετε1ται
δλες τίς πόρτες χωρίς νά
ή κοινή τους κλειδαριά. ’

Λ ε τ α ι άπό τό έςωτερικό καί είνα ι καΆ^ΡΟμ^νο
διεθνή πατέντα.

MACUPRAX
Me e v o ρ ο* τ* α μ π *c ^í)r»"ónu#po

τα π ρ ο β Α η μ υ το

tféí

όρων σας

MACUPRAX
Η επανάσταση σ την φαρμακολογία
β Μ Ι ΐ *|

Προϊόν του Αγγλικού O íkoií
M KECHNIE CHEMICALS S-A-

χ ώ ρ ο υ μας.
Κ ατόπιν τού του, εκ λή θη από
το ν υ φ υ π ο υ ρ γ ό εξω τερ ικ ώ ν κ.
Καψή ο Τ ούρ κος π ρ έ σ β υ ς στην
Α θή να κ. Α λατσάμ. στον οποίο
επεδόθη
δια κοίνω ση ,
στην
οπ οία α να φ έρ ο ν τα ι λ επ το μ ερ ώ ς
οι π α ρ α β ιά σ εις και π ρ ο σ τίθ εντα ι
τα εξής:
Οι π α ρ α β ιά σ εις α υτές συνιαπτούν σ οβ α ρ ά πρόκληση για την
οποία η ελληνική κ υβέρ νησ η
δια μ α ρ τύρ ετα ι κατά τον πιό έν 
τονο τρ ό π υ . Τ α υτόχρ ονα θέλει
να κ ατα σ τή σ ει σ α φ έ ς στην

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Σύλλογος Βσώττών Δι

Με την υπ' αρ. 496/82 απόφοση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας αναγνωρίσθηκε το Σωμα
τείο με την επωνυμία »Σωματείο
Ιδιοκτητών φορτηνώ ν - Ψυγείων
Αυτοκινήτων Ν. Ημαθίας» και με
σκοπό αυτόν που αναγράφεται στο
άρθρο 2 του καταστατικού.

χ θ έ ) β ρ ά δ υ τα εξής:
«Κατά την διάρκεια διεξα
γ ω γ ή ς τη ς π ρ ο γρ α μ μ α τισ μ ένη ς
α π ό π ολλού χ ρ ό νο υ τουρκικής
α ερ ονα υτική ς α σ κ ή σ εω ς στο
Αιγαίο σ η μ ειώ θ η κ ε σ ειρ ά π α ρ α 
β ιά σ εω ν το υ εθ νικ ο ύ ενα έριου

Ο Νομάρχης σνομπάρισβ
γιορτή των αγροτών

ΦΗΦΙΣΜΑ
ΤΑΖΟΜ ΕΝΩΝ
^ Τ° ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

uôvœv Βέροιας απεφάστα*

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Γιάννη Χ αρα λαμ π όπ ουλου και
Ιλτέρ Τ ουρ κμ έν π ου είχε κ α θ ορ ισ θ εί για τις 9 Δ εκ εμ βρ ίου στις
Β ρυξέλλες δ ε ν είναι δ υ ν α τό ν νο
π ρ α γμ α το π ο ιη θεί.
Σ υγκεκριμ ένα , ο κ υ β ερ ν η τι
κός εκ π ρ ό σ ω π ο ς α να κ ο ίνω σ ε

τουρκική
κ υβέρ νησ η ότι η
σ υ ν ά ντη σ η τ ω ν υ π ο υ ρ γώ ν Εξω
τερ ικ ώ ν τω ν δ ύ ο χ ω ρ ώ ν Γιάννη
Χ α ρ α λ α μ π όπ ουλ ού και Ο λτέρ
Τ ο υ ρ κ μ έν τη ς 9η ς Δ εκεμβρίου
γιο το ν κ αθ ο ρ ισ μ ό ενός πλαι
σίου ελληνοτουρκικού διαλόγου
δ ε ν είναι δ υ ν α τό ν να π ραγμ α το
π ο ιη θ εί και να α π ο δώ σ ει κάτω
α π ό τέτ ο ιες συνθή κ ες.
Η
ελληνική
κυβέρνηση
π ισ τεύ ει ότι για την πρ αγμ α το
π ο ίη σ η του δια λόγου χρειάζεται
μιά μακρά π ερ ίο δ ο ς απόλυτης
επ ο χ ή ς α π ό κ ά θ ε πρόκληετη για
τη ν οποία είναι δ ια τεθειμ ένη να
εργασθεί
π ισ τεύοντα ς
στην
ειρηνική σ υ μ β ίω σ η τω ν λαών.
Και θέλει να ελπίζει ότι η Τ ο υ ρ 
κία θ α σ υμ β ό λει στην α ποκατά
σ τασ η τέτο ιω ν σ υ ν θ η κ ώ ν . Π ρέ
πει να σ η μ ε ιω θ ε ί ότι ε ν όψει
τω ντο υ ρ κ ικ ώ να σ κ ή σ εω ν ο υ φ υ 
π ο υ ρ γ ό ς εξω τερικ ώ ν κ. Καψής
είχε καλέσει τη ν Κυριακή το
π ρ ω ί τ ο ν κ. Αλατσάμ κοι του
επ έ σ τ η σ ε την προσοχή επί τω ν
σ υ ν ε π ε ιώ ν π ου θα είχαν ε ν δ ε 
χ ό μ εν ε ς παραβιάσεις»

ν στο Ηρώο των Πεσόν-

¿‘Τ*Ρνο/° .συντονιστικό όργανο
%([ιγ Υμένων στο Νοσοκομείο
ΝίΟη, ‘'δύθηκε η πιό κάτω ανα«0,
ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΗΚΑ
& ^ ^ Υ.αζ> Εν0! στο Νοσοκοαπεφάσισε ομοφώνυΚ
- Ίτιι,λ ' ΓιατΡ0' - Αδελφές και
ι
fKw
° ΊΡοσωπικό γονατίζουμε
σύσσωμη
ακολουθήσει
--- * F —
---- I - τΠν t t i l » ! ^ ^δνι.Τ^ ®υσία των Αγωνιστών .
του μετσστάντος. καταθέσει
*
ΐ|μ0·Γ'!· Αντίστασης 41-44.
νον κοι υποβάλει auAAunnrnr"
Μί την Εθνική Αντίσταση
την οικογένειαν του θανιnóviúV'
Το παρόν να δημοσιευτθείβΛ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ροο ιπό

Σοβαρά τρ α υ μ α τίσ θ η κ α ν το
β ρ ά δυ τη ς Δ ευ τ έρ α ς σ ε τρ οχα ίο
δ υ σ τύ χη μ α
δυό
γ νω σ το ί
Β εροιώ τες.
Π ρόκειται για το ν παληό
π ο δ ο σ φ α ιρ ισ τή τη ς «Βέροιας»
και τω ρ ινό
πρ οπονητή
τη ς
«Θ ύελλας»
Π απάγου
Κ ώστα
Κεφαλίδη, 41 χ ρ ό ν ω ν και το γιό
του γ ν ω σ το ύ επιχειρη μ ατία Χά
ρη Σαββίδη, Σ τέφ α νο 19 χ ρ ό 
νων.
Το δυ σ τύ χη μ α έγινε σ το 4 ο
χιλιόμετρο τη ς ο όού Ν α ο ύ σ η ς Σ. Στα θμ ού και σ ύ μ φ ω ν α με τα
π ρ ώ τα στοιχεία π ο υ έγινα ν γ ν ω 
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ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

τονωθεί το ηθικό του αγρότη και να
τονιστεί ο πρωταρχικός ρόλος του
στην εξέλιξη της κοινωνίας όπου ζει
και εργάζετοι.
Τη γιορτή πμησαν με την παρου
σία τους ο Διευθυντής της Αγροτι
κής Τράπεζας και ο Πρόεδρος του
Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας με τις
συζύγους τους.
Προσκεκλημένος στη γιορτή ο
Νομάρχης Ημαθίας, ο οποίος δεν
γνωρίζουμε για ποιόν λόγο δεν μπό
ρεσε να τιμήσει την εκδήλωση. Η
απουσία του Νομάρχη δημιούργησε
προβλήματα στους ανρότες. ώστε
αντί για γιορτή να τους τονώσει το
ηθικό τους έβαλε σε χειρότερη
κατάσταση και σκέψεις γιατί ο
Νομός Ημαθίας είναι το 90% γεω ρ
γοί και αυτοί ζητούν από τους υπεύ
θυνους αντιπροσώπους νο τους
τιμούν σε τέτοιου είδους γιορτές με
την παρουσία τους για νο νοιώσουν
ότι πράγματι μπορεί να πραγματο
ποιηθεί π αποκέντρωση που εξήγ
γειλε η κυβέρνηση της Αλλαγής
Από τους χρήσιμους και υπεύθυ
νους αντιπροσώπους του γεωργού,
ήταν προσκεκλημένος κοι ο Διευ
θυντής της Δ/νσεως Γεώργιος που
όμως και αυτός δεν παρευρέθει
στην γιορτή και δεν γνωρίζουμε
τους λόγους.
Στην γιορτή μίλησε ο Πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Ά νω Ζερβοχωρίου και μεταξύ άλλων είπε τα
εξής: Οι Αγρότες δεν θο σταματή
σουν τον αγώνα τους μέχρι την
πλήρη δικαίωσή τους γιατί είναι η
πιο αδικημένη τάξη, αγωνίζονται για
το καλό του τόπου.
Την γιορτή τίμησαν επίσης με την
παρουσία τους ο Πρόεδρος του
Αγροτικού Συλλόγου Αγγελοχωρίου
και οι νέοι Πρόεδροι Κοινοτήτων
Πολυπλατάνου και Ά νω Ζερβοχωρίου.
Η διοίκηση του Αγροτικού Συλ
λόγου Ζερβοχωρίου ευχαριστεί
όλους αυτούς τους κυρίους που
τιμήσανε με την παρουσία τους την
τόσο ιερή για τους αγρότες γιορτή.

Το νέο
Δ.Σ. της
ΕΛΜΕ
Ημαθίας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 1 1
Νοεμβρίου 1982, ως εξής:
Πρόεδρος: Λίγκας Στέφανος
Αντιπρόεδρος: Βενος Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας: Κουρκούτος Κώστας
Μ
Οργ. Γραμματέας: Τετιμούρος Δημητρης
Ταμίας: Στεργιόπουλος Αντώνης
Μέλη: Μιζαντζίδης Στάθης Αξούρι
στος Δημήτρης.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ
ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ ;
Π ολιτικοί π α ρ α τη ρ η τές επ εσ ή μ α να ότι μετά τις προκλητικέςα υ τ ές του ρκ ικ ές π α ρ α β ιά σ εις
π ή επ ει να θ εω ρ είτα ι ότι ε π έ ρ χ ε 
ται τ έ λ ο ς σ το «μορατόριουμ»
π ο υ υ π ο χ ρ έω ν ε τις δ ύ ο χ ώ ρ ε ς
να α π ο φ ε ύ γ ο υ ν ο π ο ιεσ δ ή π ο τε
π ρ ο κ λ ή σ εις στην π ερ ιο χή του
Αιγαίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΑΣΚΗΣΗ
Εν τω μεταξύ πολεμικά πλοία
κοι μαχητικά οεροσκάφη της πολε
μικής μας αεροπορίας παρακολου

θούν διαρκώς την διεξαγόμενη από
4ημέρου τουρκική άσκηση «Κοράλ
82». Η άσκηση διεξάγεται στα διε
θνή ύδστα μεταξύ Λήμνου και Μυτι
λήνης και θα τελειώσει στις 30
Νοεμβρίου.
Ή δ η βρίσκονται στην περιοχή
τουρκικά πλοία επιφάνειας και υπο
βρύχια σε πλήρηανσπτυξη, τα οποία
μπήκαν στο Βόρειο Αιγαίο την
περασμένη Παρασκευή και θα λά
βουν μέρος σε επιχειρησιακές
ασκήσεις που θα γίνουν στο Κεντρι
κό Αιγαίο.
Η τουρκική άσκηση ήταν γνω 
στή σπςελληνικέζ αρχές πριν από
δύο μήνες και π Αγκυρα είπε προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες
αναγγελίες για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και αεροπλοίας.
Τα ελληνικά πολεμικό που
παρακολουθούν την άσκηση είνοι
το σντιτορπιλλικόβΑποστόλης» μιά
τορπιλάκατος βοηθππκά σκάφη και
ένα υποβρύχιο. Στη διάρκεια της
ασκήσεως τουρκικά αεροσκάφη θα
εκτελέσουν βολές με πραγματικά
πυρά μεταξύ του κόλπου Ξηρού και
της Λήμνου.
Αντίθετα από τις πληροφορίες
αυτές υπήρχαν άλλες την Κυριακή,
ούυπκυνα υε τις οποίες η άσκηση
πραγμϋιοιιοιειται αιφνιδιοστικο και
ερμηνεύεται από πολιτικούς κύ
κλους, ως απάντηση στην τελευταία
επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. /Κ.
Παπανδρέου στη Λήμνο, καθώς και
στη διάσταση που η ελληνική
κυβέρνηση έδω σε στο θέμα της
ΝΑΤΟϊκής αρνήσεως να συμπεριληφ θεί η νήσος αυτή στην άσκηση
«Άττπεξ Εξπρές 82». Κατά π ς ίδιες
πληροφορίες το γενικό επιτελείο
ναυτικού επί τριήμερο προσπαθού
σε να ανακαλύψει το όνομα και τις
λεπτομέρειες της ασκήσεως. η
οποία έχει χσρακτηρισθεί ΚΟΡΑΛ
82. Στη συνέχεια το ΓΕΝ διέταξε το
αντιτορπιλλικό «Αποστολής» και μιό
τορπιλλάκατο να αποπλεύσουν γιο
την περιοχή Λήμνου - Μυτιλήνης
και να παρακολουθήσουν την άσκη
ση. Στην περιοχή βρίσκονται και άλ
λα μικρότερασκάφη.

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ κ. Σ ΣΑΚΟΥ
Μπροστά σε πυκνό κοι πολυπληθές
ακροατήριο κάθε κατηγορίας και ηλικίας
και το οποίο πιθονόν νο ξεπέρασε σε
αριθμό τα χίλια και πλέον άτομα άρχισαν
με εξαιρετική επιτυχία και πάλι διαλέξεις
του κ. Σ. Σόκου,καθηνητού του Πανεπι
στημίου, στη Βέροια.
Η κρυστάλλινη σαφήνεια, η ακατα
μάχητη επιχειρηματολογία, ο ορμητικός
ενθουσιασμός, η υπέροχη ευγλυιτία
αλλά πάνω οπό όλα η βαθειά χριστιανική
Πίστη του ομιλητού ο οποίος αποτελεί
αληθινό καύχημα »Πί σημερινής Ο ρθό
δοξης Χριστιανικής μας Εκκλησίας,
καθήλωσαν και συνήρπασαν όλους εκεί
νους που είχαν την λαμπρή ευκαιρία να
μετόοχουν στην εξαίρετη πνευματική
πανδαισία αυτής της υπέροχης ομιλίας
της Κυριακής, που ένινε στον κινιφο
»Πονθεον» θερμότατα συγχαρητήρια
αξίζουν στον ομιλητή, στους οργανωτές
της διαλέξεως και στο τεράστιο λαϊκό
πλήθος το οποίο έσπευσε να κατοκλυ
αει ασφυκτικό τήν αίθουσα του ανω τέ
ρω κινηματοθέατρου της οποσταλικής
πόλεώζ μας·
Η ΔΙΑΛΕΞΗ
Θέμα και τίτλος της διαλέξεως ήταν
κΟ Λόνος του θ εο ύ στη ζωή μας»
Ομως μόνο μία μ"ΦΠ «αι ισχνή περίλη
ψή της θα προσπαθήσουμε να δ ώ σ ο υ
με Ετσι στην αρχή ο ομιλητής τόνισέ
ότι στην Ορθοδοξία δύο είναι οι πηγές
της σωτηρίας τουανθρώπου 1 1 ο λόγος
του Θεού και 21 το μυστήρια της εκκλη
σίας Κα. τα δύο αυτά αποτελούν ένα
πράγμα δηλαδή την καρδιά της Ο ρ θό 
δοξος πίστης μσς- ΤΓώ πνευματική μας
πανοπλία για να δώσουμε την μαρτυρία
του Ιησού Χριστού στην κοινωνία. Ακο
λ ο ύθ ω ς θέλοντας να δείξει την αξία της
δύναμης του θείου λόγου τον πορουσιοσε με τις εξής
χαρακτηριστικές

εικόνες:

.

. . .

1) Με πολεμιστή, ο οποίος δίνει
νικηφόρο τη μάχη της ειρήνης της αλή
θειας και της ζωής Π ρόσθεοε δε ότ, α
λόγος του Θεού είναι ο αγωνιστής της
ειρήνης και ο συμφιλιωτής μετοξύ ουρα
νού και γής
2) Με μοχαιρ.· Χρησιμοποίησε δε ο
ομιλητής προς τούτο φρααεις από τΠν
Αγία Γραφή και τομς Μ εγάλους Πατέρες
της Εκκλησίας μ<Κ (ι Χρυσόστομο και
Μ Αθανάσιο) και είπε ότι με το λόγο του
Θεού παλεύει και νι«ό η Εκκλησίο του I
Χριστού
3) Με σπάρο <π X- οινοεπου ιπαριου)
που ενώ οίνοι τόσο πολύ μ-κρδς παρά
ιειύτπ μος δίνει πλούσια εαι ποΧλοπλααιοζόμενη καρποφορία.
4) Με βροχή πορσμοιωσε τον θειο
λόγο ο κ. Σόκκος Π οποία αν και μερικές
φειμές φαίνεται άτι χύνεται, όμως πάντο
τε επιστρέφει με ΓΠν καρποφορία της
Υής

51 Με εμβόλιο και είπε χαρακτηρι
στικό ότι όπω ς ένας έγριος αγρός με το
μπόλιασμα των αγριοάένδρων που
περιέχει γίνεται ήμερος έτσι και μιά κοι
νωνία ότον μπολιαστεί με το θείο λόγο
ημερεύει και ειρηνεύει
6 ) Με φράχτη που προφυλάσσει τον
άνθρωπο από την αμαρτία, η οποία τον
οδηγεί στην δυστυχία, τον αιώνιο θάνα
το και καταδίκη.
71 Με τη φ ω πά. Το Αγιο Πνεύμα
παρουσιάζεται στην Avio Γραφή σαν πύ
ρινη γλώσσα κατά την Πεντηκοστή Εί
ναι ο λόγος τού Θεού η γλώσσα της αλή
θειας και της αγάπης Καίει αλλά και
κοθαρίζει Οπως η φωτιά καίει τα ξύλα
και εξαγνίζει το χρυσάφι έτσι και α λόγος
του Θεού κατακαίει τις αμαρτίες και εξα
γνίζει τον άνθρω πο από αυτές ανάλογα
βέβοιο και με τη θέληση και διάθεση
του ανθρώπου
Συνεχίζοντας ο ομιλητής είπε ότι ο
λόγος του Θεού είναι α) αξιόπιστος και β)
αληθινός. Σε σύγκριση με π ς επιστήμες
ο λόγος του Θεού υπερέχει, γιατί, ενώ
αυτές έχουν την δυνατότητα να εμευ
νούν και να αποφοίνονται μόνο πάνω
στα φαινόμενο της παράύσης προσωρι
νπς ζω ής σντίΟετα από αυτές ο λόγος
του Θεού εκτείνεται και στην πέραν του
τάφου ζωή. καταλαμάνοντας έτσι καιτα
μεταφυσικά στοιχεί Για τις μεταφυσικές
αλήθειες καμιά επιστήμη δεν μπορεί να
μας μιλήσει. Μόνο τα Ευαγγέλιο μπορεί
να μιλήσει γι ουτές. Πρόσθεσε ότι ο λό
νος του Θεού είναι δυνατός και όημιουρ
νικάς Δημιούργησε το τταντα και ανα·
σταίνει νεκρούς οπό την αμαρτία και τα
πάθη και τους ζωοποιεί με τη χριστιανι
κή αρετή. Η ακαταμάχητη δύναμη της
εκκλησίας μας είναι ο θείος λό γο ς που
είναι πάντοτε σύγχρονος και επίκαιρος
σαν τον ήλιο, ο οποίος αν και παλαίίττε
ρος από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι εν
τούτοις ασύγκριτα ονώτερος από αυτά
Κλείνοντας την ομιλία του ιόνισε με
ιδιαίτερη έμφαση ένθ εο ζήλο κοι πυρπολούμενος από τη βαθειά και θερμή
του αγάπη για τους νέους ο ις Σόκκος ότι
η απουσία του λόγου του Θεού οπό τη
ζωή μας και η ω ς εκ τούτοι! προσφορά
στηννεολαία της ψεύτικης και απατηλής
χαράς από εμάς τους μεγαλύτερους έχει
οδηγήσει πολλούς νέους σε μιά ζωή
αντιδραστική και ανπκαινωνική σ υμ π ε
ριφορά και είπε ότι αν θλσυμε νο γίνουν
καλύτερο· ο· νέοι μας έχουμε καθήκον
επιτακτικό εμείς οι μεγαλύτεροι νο γνω
μιζυυμ*. κα- .εφαομάΓοιψς με. συνέπεια

ΙΡ C'-UOVοιο. τιρόνιππ γοροπί'ΐπ ΚΟΙ
ίίρηνοπςιό λόγο τγυ Θεού στη ζωή μας
Το όπόγέυμα ο », Σόκκος-ανεχώρη
Λ γπι νιι μιλήσει «τη στην Αλεξάνδρεια
σε διψ ά σω χώρο, ενώ προ πης ομιλίας
του οτο «Πάνθεσν» την ίδια ημέρα ειχι
μιλήσει σε Ιερά Nao της Κατερίνης
γ.

η.

στά ο Κ εφ α λίδη ς κ ατέβα ινε : το α υτοκ ίνη τό το υ α π ό Τή Ν άου
σα ε ν ώ ο Σ α ββ ίδη ς α νέβ α ινε.
Σ ο β α ρ ώ τερ α έχει τρα υμ α τισ θ ε ί ο Κ εφ α λίόης που έχει υπ οσ τεί κατάγματα σ το χέρι, το π όδι
και στα πλευρά. Κ αταγματα επ ί
σ η ς έχει υ π ο σ τεί και ο Σαββίδης.
Οι τρ α υ μ σ τισ θ έ ν τες μ ετα 
φέρθηκαν
σ το
Ν υσ οκ οιιείο
Ν αούσης. Κ ίνδυνο ζω ή ς δ ε ν δια 
τρ έχο υ ν .
Π ροανάκριση δ ιε νερ γ εί το
Τμήμα Τ ροχαίας Ν αούσης.

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

Ματαιώθηκε συνάντηση Χαραλαμπόπουλου -Τουρκμεν

t»C*'nr'·

Ψ ΗΦ ΙΣΜ Α

ΒΑΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΣ

Νομού Ημαθίας

Την Παρασκευή
θα αποφασίσει
η Γ.Σ.Ε.Ε.

Αρχισαν οπό χθές οι εξαγωγές
πορτοκαλιών και ήδη έχουν εξαχθεί
110 τόνοι, κυρίως στην Αυστρία κο.
τη Δυτ. Γερμανία.
Οι γεωπόνοι της Δ νσεως Γεωρ
γιος ασχολούνται με τον ποιοτικά
και φμτούγειονομικό έλεγχο στα
εξαγωγικό κέντρα του Νομού.
Υπολογίζεται ότι θο εξαχθούν
συνολικά 70.000 τόνοι εσπεριδοει
δών σε διάφορες χώ ρες

ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕΙ
Την Παρασκευή το πρωί θα
συνελθεί τελικά η ολομέλεια της
διοίκησης της Γ.Σ..Ε. , η οποία θα
αποφασίσει την καταγγελία της
εθνικής γενιής συλλογικής σύμβα
σης εργασίας και θο καθορίσει το
νέο διεκδικητικό πλαίσιο για τα
κατώτατα όρια μισθών και ημερομι
σθίων και για άλλο θεσμικά αιτήμα
τα (φορολογικό, ανεργία κ,λ.π.).
Προηγούμενα θα σύνελθε, η
εκτελεστική επιτσρπή της Γ.Σ.Ε.Ε.
που θα καταλήξει στις σχετικές εισ
ηγήσεις που θα τεθούν στην κρίση
της ολομέλειας.
Η μετάθεση της συνεδρίασης
της ολομέλειας, που ήταν να γίνει
σήμερα κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να ολοκληρωθούν εποφές με
αρμόδιους υπουργούς, ενδεχομέ
νως δε και με τον Κύριο π ρ ω θυ
πουργό.

«Στρογγυλό
τραπέζι» στο
Νοσοκομείο
Βέροιας
Θ Ε Μ Α

Ο

Κ Α Ρ Κ ΙΝ Ο Σ

κΣτρονγυλό τραπέζι» με θέμα
τον βρογχογενή καρκίνο διοιτγονώνει η Νοσοκομειακή Επιτροπή του
Νοσοκομείου Βέροιας.
Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα
Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στην
αίθουσα διαλέξεων του Νοσοκο
μείου.
Στη σιιζήτηση θα πάρουν μέρος
οι επιστημονικοί συνεργάτες της'
Πνευμονολογικής - φυματιολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νικης.
Την εκδήλωση κλήθηκαν νο
παρακολουθήσουν όλοι οι γιατροί
του Νομού μας.

Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗ-Μ ΙΤΤΕΡΑΝ
ΠΑΡΙΣΙ 2 3 (ΑΠΕ)
Η προχθεσινή .συνάντηση των
προέδρων της Δημοκρατίας της
Ελλάδος και της Γαλλίας σημειώνε
ται στην ειδησεονραφίο του Γαλλικού τύπου και απασχόλησε το ειδησεογραφικό δελτίο των γαλλικών
δικτύων της τηλεοράσεως. που
παρουσίασαν τους δυο όνδρες στην
είσοδο του προεδρικού μεγάρου
των Ηλυσίων. Το δεύτερο γαλλικό
δίκτυο «Αντεννε 2», στο δελτίο των
11. μετέδωσε επιπλέον τετράλεπτο
βιογροφικο πορτραίτο του κ. Κων.
Καραμανλή.
Στην τηλεοπτική συνάντηση και
στο περιεχόμενο της συνομιλίας
αναφέρεται τρίστηλο ρεπορτάζ της
φιγκαρό. από τον οντοποκτιτή της
στην Αθήνα, κ. Ζαν Ντελαμότ ο
οποίος σμνόδευσε τον κ Καρσμονλή στο Παρίσι.
Αναφέρει ότι η συνομιλία κράτη
σε μια ώρα και ότι μετά την έξοδό
του σπό το προεδρικό μέναρο ο κ.
Καραμανλής εξήρε τον εγκάρδιο και
χρήσιμο χαρακτήρα τη ς
Ο κ. Ντελαμότ αναφέρει ότι «Ο κ.
Μιττεράν ευαίσθητος ακροατής των
λόγων του συνομιλητού του. άκου

ρε με προσοχή τον κ. Καραμανλή, σ
οποίος πιστεύει ότι οι κίνδυνοι που
είχαν συσσω ρευθεί στον ορίζοντα
της Ευρώπης συνιστούν βόρειό
απειλή και επρότεινε στο Γάλλο
Πρόεδρο νο τεθεί επικεφαλής μαζί
με τη Δυτική Γερμανία, ενός μεγά
λου κινήματος για την οικονομική
κα. κοινωνική άμυνα της Ευρώπης»
0 ανταποκριτής της Φιγκαρό
προσθέτει ότι κΟ κ. Μιττερόνσυμμερίζετσι οναμφίβολο τις απόψεις
του προσκεκλημένου του στο σύνο
λο των Ευρωπαϊκών προβλημάτων,
αλλά βρίσκεται σε οισθητή διάστα
ση όσον αφορά την στιγμή που θα
πρέπει να σνπμετωπισθούν*.
Αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα
της φιγκαρό ότι οι συνομιλητές εξέ
τασαν και τα Ελληνικό προβλήματα
ττους κόλπους της ΕΟΚ και κυποερόμμισαν π ς προσπάθειες που
καταβάλλουν οι 9 υπέρ της Ελλά
6ος».
Τέλος ο κ Ντελαμώτ αναφέρει
ότι ο Έλληνας πρόεδρος σνοφέρθη
κε στις σχέσεις Βορρά Νότου και
Ανατολής - Δύσεως και ετάνισε ότι
οι δεσμοί που ενώνομν την Ελλόδιτ
και την Γαλλία είναι πραγματικοί κοι
άσχετοι με τις πολιτικές απόψεις-

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΝοΕμβρίου 1982
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
του STUDIO

G. G.

Αγών€ς ερασιτ€χνικπς
πάλης γυναικών
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 10 .3 0 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Σ Ε Λ ΙΔ Α 2η

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ταυρόΛεξο
1
2

i

5

6
1
8

θ

Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7 Τέτοια φρούτα όεν τρώγονται Αρχικά μιας παλπάς ενώ σεω ς
χωρών.
8. Μικρή σαν ... κλωστούλο (καθ.)
- Περιοχή της Πελοπονήσου.
9. Μαθητικός ... χαρακτηρισμός.

125456789

A

Τετάρτη 2 4 Νοεμβρί™ '

'ΛΑΟΣ»

Η

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;

0
1 Θα μας τη θυμίσει αύριο
Γοργοπόταμος.
Ψαρια που χαρακτηρίζονται
βαρειά ν » το στομάχι.
3. Εργαλείο του κηπουρού —μ υθο
λογικό μας πρόσωπο.
Πρώτο συνθετικό παλαιστικού
όρου — Ένας πασίγνωστος ά νε
μος.
Βλαβερό για την υγεία του
ανθρώ που.
Έ χουν «αι τα χωράφια - Σημείο
του ΠΡΟ-ΠΟ-

1 Ακολουθείται από κάθε ερώτηση
ΙκαθΙ
2 Νησί μας — Διπλασιαζόμενο
χορεύεται (αντίστρ.)
3. Μ’ άλλη λέξη τα διάφορα
(αντίστρ.!
4 Λέξη από ηρωική προστακτική —
Περασμένη η ηλικία τους.
5. Κι’ όμως η κορυφή τους πατήθη
κε
6 Έ να σύμφωνο ... ατζαμωσύνης
- Έχει κι' αυτός στρατιώτες
(αρχικά) — Όμοια σύμφωνα.
7. Αυτή ανήκει στα πολεμικά μέσα
(αντίστρ.) — Ένα σήμαντρο
χωρίς ... συμφωνία,
8. Υπάρχουν και τέτοια τσιγάρα
στην αγορά μας — Ό νομα Γεμ
μονών.
9. Πάντα ενδιαφέρει τους ναυα
γούς, με ό ρθρο (αντίστρ.)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ; 7. ΕΚΤΟΝΩΣΙΣ 2. ΡΟΥΜΟΡ - ΚΑ 3. ΓΥΡΟΛΟΓΟΣ 4. ΟΝ -

MINI 5. ΝΟΤΙΟΙ 6 Η Χ Ο - Α Σ - ΟΣ 7. ΓΑΛΑ - ΘΑΝΗ 8 ΟΡ
- ΣΠΙΝ 9, ΣΟΤΑΡΟΑ
ΚΑΘΕΤΑ; 7. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 2 ΚΟΥΝ - ΧΑΡΟ 3. TYP - ΝΟΛ 4. 0 ΜΟΡΟ
- ΑΣΑ 5 ΙΟΝΙΔΙΝΟΛ - ΤΑ - ΠΡ 6 . ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 7. ΓΙΟ A N A 8 IKONION 9. ΣΑΣΙ - ΣΗΠΩ.

0 λόγος για τον οποίο οδηγη
θήκαμε σιην απόφαση να γράψου
με αυτό το σημείωμα, είναι να επισημάνουμε ένα πρόβλημα: Παίζει
ρόλο ο τύπος του σχολείου στη
σχολική επίδοση των παιδιών;
Αφορμή πήραμε από ένα άρθρο που
προστέθηκε στο νομοσχέδιο γιο τη
διοίκηση της εκπ/σης, με το οποίο
δίνεται η δυνατότητα να συγχωνευθούν μικρό - λόγω αριθμού μαθη
τώ ν - σχολε,ία. που λειτουργούν σε
μικρά χωριό κύριο.
Είναι αναμφισβήτητο, το γεγο
νός ότι η. σχολική επίδοση των
μαθητών εξαρτότοι οπό κληρονομι
κούς και περιβάλλοντος παράγον
τες. Η συνισταμένη των δύο θυτών,
δυνάμεων ανεξάρτητα από την
ποιοτική και ποσοπκή συμβολή της
καθεμιάς, διαμορφώνει το βαθμό
επίδοσης του κάθε μαθητή στο
Δημοτικό Σχολείο. Στην ομάδα των
εξωγενών παραγόντων σπουδαίο
ρόλο παίζει το σχολικό περιβάλλον.
Η σχολική ζωή, η εργασία στην τάξη
καθορίζουν «μαζί μ' εκείνη του
οικογενειακού και κοινωνικού περι
βάλλοντος την πνευματική φυσιο
γνωμία του παιδιού, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό, που θα το διαφο
ροποιήσουν από το άλλα άτομα».
' Ομως οι συνθήκες εργασίας και
της σχολικής ζωής δεν είναι 'ίδιες
για όλα το παιδιά. Η εσωτερική
διάρθρωση των σχολείων παρου
σιάζει, ποικιλία. Η αξιολόγηση των
μαθητών έχει άμεση σχέση με τον
τύπο του σχολείου που φοιτά ο

G E )tS 3 Ê B
ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 4

ΤΕΤΑΡΤΗ, 24
5.45 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ XPONJA
ΤΟΥ ΕΛ ΣΙΝΤ

9.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ο υ ρ α ν ο υ και

6.0 5 ΑΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ

Θ.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. πρωτ. 2 4 60
Βέροια 22 Νοεμβρίου 1982

Ραδιοταξι

62 .555 62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
23.434
Βερμίου - Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
26.726
Έναντι ΚΤΕΛ
26.920
Ιπποκρότους
23.880
Πλ. Ωρολογίου

ΠΕΡΙΛΗ Ψ ΙΣ

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειο
δοτικό διαγωνισμό με ενσφράγι
στες προσφορές προϋπολογισμού
5 .0 0 0 .0 0 0 δρχ., γιο την προμήθεια
των κάτωθι επιστημονικών μηχανη
μάτων, οργάνων και ερναλείων:
1) ένα χολυδοσκόπιο, 21 ένο
ορθοσιγμοειδοσκόπιο, 3) ογδόντα
περίπου είδη χειρουργικών εργα
λείων ιλαβίδες ψαλίδια, κλπ) και
οπο 1 έω ς 2 0 κομμστιο κότα ειοος
4) ένα αυτόματο εμφανιστήριο ακτι
νολογικών φίλμς, 5) ένα μετρητή
λευκών αιμοσφαιρίων. 6) ένα
φασματοφωτόμετρο. 7) ένα αυτόκαυστο μικροβιολογικού εργαστη
ρίου. 8) μιυ ανοσοηλεκτροφόρηση
ποσοτικού προσδιορισμού λευκω
μάτων. 9) ένα πλυντήριο εργαστη
ριακών υολίνων σκευών. 101 ένα
γυναικολογικό εξεταστικό κρεββάτι
ΙΜΡΟΙΝ', 11) δυο κρεββότια τοκε
τών, 121 ενα καρδιογράφο τριών
εγγραφών. 13) ένα ακινιδωτή, 14)
τρία MONtTOR. 15) ένα κυλιόμενο
τάπητα. 16) ένα σκυρόμετρο ξηρό.
17) ένα βρογχοσκόπιο άκαμπτο. 18)
μια πηγή ψυχρού φωτισμού για το
βρογχοσκόπιο κα· 19) διάφορα
εξαρτήματα για λειτουργία εγκαταστάσεως ιατρικών αερίων Ιδρύμα
τος ήτοι: α) ροόμετρα Ο , με υγραν
τήρα τεμάχια 30, β) ροόμετρα Ν;0
με υγραντήρα τεμάχιο 6. γ) ρουξόνια Ο, τεμάχιο 30. 6) ρουξόνια N¡0
τεμάχια 6. ε) ρουξόνια κενού αέρος
τεμάχια 8 και στ) τροχήλατοι αναρροφητήρες 2 φιαλών, λειτουργίας
με κενό αέρας τεμάχια 8.
0 διαγωνισμός θα γίνει στις 2 0
Δεκεμβρίου 1982. ημέρο Δευτέρα
και ώρα 12η μεσημβρινή (πέρας
καταθέσεως
προσφορών),
στο
Λογιστήριο του Γενικού Νοσοκο
μείου Βέροιας από ónou οι ενδιοφεοόμενοι μπορούν νο ζητούν πλη
ροφορίες για τους αναλυτικούς
όρους διακηρύξεως κάθε μέρα και
κστα τις εργάσιμες ώ ρ ε ς τηλ.
24.990.

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καροτάσιου 22.532 -22.636

Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ Α φ Α Ν Ε ΙΑ Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δια
της
υπ'
αριθμ
155/19 .9 .1 9 8 2 αιτήσεώς της ενώ 
πιον του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας η Ευαγγελία σύζυγος
Νικολάου Αρζόνλου το γένος Θωμά
Χαρσούδα, ιδιωτικός υπάλληλος
κάτοικος Βέροιας αιτείται νο κηρυ
χθεί εις κατάσταοιν αφανείας ο σ ύ 
ζυγός της Νικόλαος Αρζόγλου του
Αναστασίου, νεωργός. κάτοικος
Βέροιας, με χρόνον ενάρξεώς της
αφανείας την Τ5ην Νοεμβρίου
1958.
Επί της, ω ς άνω. αιτήσεώς επεδόθει η υπ αριθμ. 8 5 8 /1 9 8 2 απόφσσις του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βεροίας διατάσσουσα δήμο
σίευσιν της παρούσης περιλήψεως
δια των εφημερίδων «ΛΑΟΙ» και
«ΑΛΛΑΓΗ» καθώς και δια του Δελ
τίου Δικοστικών Δημοσιεύσεων του
Ταμείου Νομικών.
Καλείται όθεν ο εξαφανισθείς ως
και πας τρίτος όπως παράσχει πλη
ροφορίας περί της ζωής ή του θανά
του του εξαφονισθέντος εντός προ
θεσμίας ενός έτους, αρχομένης από
της δημοσιεύσεως της παρούσης.

Έναντι ΚΤΕΛ
Μωρώτη

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΖΙΚΑΖ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φωτοσόνθεσης-OFFSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. ΜιαουΑη 4)

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Καραγιόννης Χρήστος
Θεσ/νίκης 92 τηλ. 2 3 7 3 4

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ.
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.ΠΧ
Κοινοτήτων
δρχ.
Α.Ε. «η ΕΠΕ
δρχ.
Δήμων -Οργανισμών
Ε.ΓΧ-Τραπεζών
δρχ.

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

I

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΤΗΣ OPEL

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗ Π. Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ Ο Υ- Θεσ/νίκη 1982
Το πρώτο βιβλίο που αναφέρω
παραπάνω με τίτλο «Πατρίς και
φιλοπατρία» του Γεωργίου Βασιλακάκη, συμβολαιογράφου κοι προέ
δρου της Μακεδ. Φιλεκπαιδευτικής
Αδελφότητος Θεσσαλονίκης, είναι
ανάτυπο από τα «ΧΡΟΝΙΚΑ» τόμος
Γ’ 1981 της Μακ. Φιλεκπ. Αδελφό
τητος. Το θέμο του αναπτύσσει το
συγγραφέας με γλαφυρότητα, δύ
ναμη λόγου και καθάριες σκέψεις
και ικανοποιεί τον αναγνώστη για
τις σκέψεις του και τα ιδανικά που
πρέπει να κυριαρχούν στο κάθε
Έλληνα που ζεί σ' αυτή την δοξα
σμένη γενέθλιά μας γή την Ελλάδα.
Παρακάτω παραθέτουμε στους
αναγνώστες μας σε σφραγίδα της
ανάπτυξης του θέματος απόσπασμα
από το βιβλίο του συγγραφέα:
Ό τα ν έλθει το πλήρωμα του
χρόνου και λάβει ορισΛκήν πραγμα
τοποίηση/ η μεγάλη χριστιανική ιδέα
καθ' ήν η ανθρωπότης θέλει κατα
στεί μιά ποίμνη, ήτις θα εμφορήται
υπό των αυτών ηθικών συναισθη
μάτων και χωρίς να όιασπάται εις
αντίθετα στρατόπεδα, όιεκόικούντα
αντίθετα συμφέροντα, τότε μόνον
όύναται να έχει λόγον και η ιδέα της
παγκοσμίου μεταξύ των λαών
φιλίας, της αμοιβαίας αυτών υποχωρήσεως και συνεργασίας επί τη βά
σει ίσων προς αλλήλους καθηκόν
των, αλλά και ίσων δικαιωμάτων
συμπάθειας και αλληλεγγύης.
Η αρετή της φιλοπατρίας είναι
ανάγκη να καλλιεργηθεί και να εισδύαει εις την ψυχήν τω ν νέων από
της πρώτης αυτών ηλικίας. Το
βιβλίον, από του δημοτικού σχο
λείου ποέπει κ1**’ εξοχήν ν' απολέπει εις την αναζωπυρωσιν του
αισθήματος της φιλοπατρίας. Τούτο
δε σημαίνει χσλύβλωσιν της θελήσεω ς αντιδράσεως και ανπστόσεως
κατά παντός πολεμίου. Η αγάπη
προς την πατρίδα και το έθνος, η
οποία θέλει εγκεντρισθεί εις τους

2000
3000
4000

Ο ί τρ ια ντα φ υ λλιές ά π ο τελ ο ΰ ν μ ιά π ρ ό κ λη σ η ,
τέτοια πού νά μ ή ¿ ¡ σ τ ά ζ ε ι κ α νείς νά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί
ενα μ έ ρ ο ς τον κ ή π ο υ ή κ α ί ο λ ό κ λ η ρ ο τό ν κ ή π ο γιά
τρ ια ντα φ υ λλιές, γιά έναν τρ ια ντα φ υ λλό κ η π ο .

Ο κ τ ω β ρ ίο υ

μ έχρι

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

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

τέλο υς

Παρουσιάζει
ο συνεργάτης μας
Ν ΙΚ Ο Σ Α Δ Α Λ Ο Γ Λ Ο Υ
κατά την κρίσιμον στιγμήν της απει
λής κατά της πατρίδος ίσταται πάν
τοτε πρόθυμος ν' αμυνθεί υπέρ τω ν
εθνικών ιερών, υπέρ πίστεως και
πατρίάος προασττίζων αυτό όισ πό
σης θυσίας.
«Μόχθων δ' ουκ άλλος υπερθεν ή γάς πατρίας στέρεσθαι». (Από
την Μήδειαν του ΕυριπίδουΙ
Το δεύτερο βιβλίο που παμουσιάζουμε με τίτλο «Μ.Σαρακοστή
και Πάσχα στο Λέχοβο» είναι του
Παντελή Οικονόμου επίπμου Επιθ
Δημ. Εκπαιδεύσεως με πολύ εκπαι
δευτική δραστηριότητα και πνευμα
τική ακτινοβολία στην πορεία της
ανοδικής του σταδιοδρομίας με τις
διαλέξεις, τις δημοσιεύσεις σε εφ η
μερίδες και περιοδικά και τα πολλά
αξιόλογα βιβλία που κυκλοφόρησε
μέχρι σήμερα με πολύ σπουδαία θέ
ματα και ιδέες. Έχει δεχθεί από το
πνευματικό κόσμο του τόπου μας
πολύ επαινετικές κριτικές για τη
δράση και την πρόσφορά του και
τιμήθηκε με βηπβεία και πεογουο-

λώσεις κ.λ.π.)
¿3
Με το κύλισμα του ΧΡ° ^
ραν εξέχουσα θέση στ,,ν ^
νειακή, θρησκευτική, καιν“1 ^
πολιπσπκή ζωή του
Αποτελούσαν τον άγρσΦ0 ^
ρύθμιζε τη στάση και ΤΚ
των μελών της κοινότητα?· ,
Γ
~1_* Α
\ τη Χ
.^«4»πΠΩΠ0’,τ.Ι
Παρ'
όλη
όιαφορΟΙΙ“%
τη χαλάρωση του τρόπου ^
μας στα υεταπολεμικά
(#·
έθιμα. εξακολουθούν νο ψ
σημαντικό ρόλο σε πολλ«■¿
της ζωής μας. Της δίνουν
νόημα, την ομορφαίνουν. πΙ ^
ρόζουν από το ά γ χο ς1,01
της ιοπάλης την εξωρροϊϊ°%(ή
νονται όαση δροσιάς.
I
έρημο της σύγχρονης
Συγχαίρουμε και τους J
νοούμενους σ υ γ γ ρ ά φ εις
αξιόλογη νέα τους προ®1
ελληνικά νράμματα.
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛ0"

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
νές από συλλόγους και οργανώ
Ύδρευση
σ εις..
Το βιβλίο του αυτό λαογρφαικό
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
είναι ανάτυπο από τα χρονικό, τόμος
Αστυνομικό Τμήμα
Γ' 1981 της Μακ. φιλ. Αδελφότη
Τροχαία
το ς Αναπτύξει το θέμα του με
σαφήνεια, φωτεινότητα και ενδια
ναουςης
φέρον για τα έθιμα και παραδόσεις ·
του του χωριού του.
Πυροσβεστική
Παραθέτουμε απόσπασμα του
Νοσοκομείο
βιλίου του για καλύτερη κατανόη
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
ση...
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Τα ήθη και τα έθιμα θεσπίσθη
καν από συμβιοτικές ανάγκες κι έγι
ναν νόμος και κανόνας ζωής. Ρύθμι
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε !**
ζαν τις σχέσεις των ατόμων απέναν
Πυροσβεστική
τι στ' άλλα μέλη της ομάδας και τη
στάση τους στις διάφορες ανάγκες
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
της κοινότητος (άμυνα, συμπαρά
Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
σταση. αντιμετώπιση θεομηνιών,
Αμεση Δράση
θεραπεία ασθενειών, συμμετοχή σε
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
θρησκευτικές τελετουργίες ψυχα
Πυροσβεστική
γωγικές κοι άλλες κοινωνικές εκδη-

VIDEO OIR emui

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος Άβράμης
Α γ α θ ο β ο ύ λ ο υ 10 - Γ ια ν ν ιτ σ ά
Τηλ. (0 3 8 2 ) 2 2 .2 2 0 - 2 7 .6 3 7

ΤΕΧΝΗ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ AHVCIZ
t C ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Βκπΰ*6άυθ*ΙςστηνΕλληνκήTrtfccôpoon
ΗΚΤΡΟΠΟΛΕΟΣ Π - ΤΗΛ. » .0 7 7 - BZPöjJ

Ελ/.άόα.

Γιά Ιδιώ τες, υπηρεσίες. Δ ή μ ο υς. Κ ο ινό τη τες,
‘Ο ργα νισ μ ο ύς, κ α λ λ ιε ρ γ η τ έ ς κ α ί μ ε τα π ω λ η τέ ς ,
ώ ς κ α ί άπό τό π ιό ά π ο μ α κ ρ υ σ μ έν ο χ ω ρ ιό ή ν η σ ί
τή ς Έ λλ,άδας. θ έλο υ μ ε τήν παραγγελ.ία σας.

STU D IO

ΔΙΑΡΚΗΣ

νέους θα αποτελέσει εγγύησιν δια
την προκοπήν τω ν και την ελευθ ε
ρίαν των, αλλά και εγγύησιν δια την
ελευθερίαν και την ακεραιότητα της
πατρίδος. Λαός ούτω όιαπαιδαγωνούμενος και ανδρούμενος δεν
λησμονεί τα εαυτού καθήκοντα εις
πάσαν στιγμήν του βίου του και

Δ έν είναι ά νά γκ η νά ε ίσ τ ε εΐό ικ ό ς γιά νά
δ η μ ιο υ ρ γή σ ετε έναν υπ έρ ο χο κ ή π ο μ ε τρ ια ντα φ υ λ
λιές. Γ θ ά ψ τε ή τη λ εφ ω ν εία τε σ τά φ υτώ ρια Π άνου
Ά β ρ ό μ η , θ ά σ άς σ τ α λ ο ύ μ ε α μ έσ ω ς κ α ί δω ρεάν
τό ν έγχ ρ ω μ ο εικ ο νο γρ α φ η μ ένο κ α τά λ ο γό μα ς.
‘Ε κ ε ί θά β ρ είτε χ ρ ή σ ιμ ε ς συμβουλ.ές κ α ί Ιδέες καί,
έπιπλ.έον, 103 έ κ λ ε κ τ έ ς ποικιλ.ίες άπό Θάμνους,
πολύανθες, ά να ρ ρ ιχώ μ ενες κ α ι δ ενό ρ ώ δ εις τριαΐ'τα φ υλλιές.
.

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

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ-Θ εσ/νίκη 1 9 8 0

Β) Μ. Σαρακοστή και Πάσχα στο Λέχοβ

Ε. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ &ΣΙΑ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

Σ υ ν έν τε υ ξ η τύ π ο υ σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η από αρχαιολόγο0^
το ν β α σ ιλικ ό τά φ ο τη ς Β ερ γίν α ς.
.
Θ α δ ιω χ θ ο ύ ν οι υ π ε ύ θ υ ν ο ι δικ α σ τικ ο ί αντπτρόσΜ κι
π ο λ λ ά λ ά θ η π ο υ έ γ ιν α ν κ α τά τη ν δ ιεξ α γω γή τω ν <*»01®
δ ή λ ω σ ε ο π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς το υ Π ρ ω το δ ικ είο υ ΑθηνοινΠ ο λ ύ ά ψ υ χ η η α Β έρ οια » έ χ α σ ε σ τ η ν Κ α σ το ρ ιά με 3
π ο λ ύ ά σ χ η μ η η μ έ ρ α η α μ υ ντικ ή γρ α μ μ ή . Η
κ Β έρο ια ς» ; Μ ο σ ά δ η ς , Τ ερζής, Π α π σ τζίκ ο ς (Σίμος)
Τ ρ α π εζα νλίδ η ς, Σ π α σ ό φ σ κ υ , Σ ίμ π ο ς (Τ οπσ λίδης) Μ ελ υ ^
Υ φ α ντίύ η ς, Φ ο υ λα τσ τκ λή ς, Ε λ ε υ θ ε ρ ιά δ η ς .
Η « Ν ά ο υ σ α » ν ίκ η σ ε σ τ η ν έ δ ρ α τη ς το ν «Μακεόονι* '
1-0. Το γκ ο λ ο Μ ο σ χ ο λ ιό ς.
ω
Μ α θ ή μ α τα ισ το ρ ία ς τη ς ζ ω γρ α φ ικ ή ς θ α προγμοτοποΐΐ
σ τ η Σ τέ γ η Γ ρ α μ μ ά τω ν και Τ εχνώ ν.

Α) Πατρίς και φιλοπατρία

Σ τέλ ν ο υ μ ε τρ ια ντα φ υ λλιές σ έ δλ.η τήν
Π ά ν το τε σ τή ν διά θ εσ η όλω ν.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL

2 4 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ 1 9 7 7

Από τον κόσμο του βιβλίου

φτιάξτε εναν . . .
τριανταφυλλόκηπο

Ά π ό τέλο ς
Μ α ρτίου.

Πλατής Π.
Βενιζέλου 147 τηλ. 2 3 4 4 8
Ηλιάδης Σταύρος

"0----- 11------

1500

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 2 2 5 9 3

μαθητής.
0 Κυρισζόπουλος για την α νε
πάρκεια χρόνου διδ/λίας στα ολιγοθέσια σχολεία τονίζει; «Παρά το ότι
ο δάσκαλος στα σχολεία αυτά εργά
ζεται* περισσότερες ώ ρ ες εν τούτοις ο χρόνος είναι ανεπαρκής για
την εμπέδωση τω ν εργασιών.
Μισορνώνει το πνευματικό χωράφι
και τρέχει νια άλλο μισόργωμα ανα
γκαίο».
Σ αντίθεση με τα παραπάνω,
αναλύοντας τα πλεονεκτήματα των
ολιγοθέσιων σχολείων επισημαίνει:
«Στο μονοθέσιο ή διθέσιο σχολείο
ο μικρός μαθητής γίνεται ακροατής
οκούσιος και της ύλης των μεγαλύ
τερων τάξεων και αυτό του προετοι
μάζει θα λέγαμε το δρόμο για τη
γνωριμία. Περισσότερο όμως ο
μεγάλος μαθητής έχει την ευκαιρία
να επαναλαμβάνει τη διδσχθείσα
ύλη παρακολουθώντας την παράδο
ση στις μικρές τάξεις»,
Απ ' ότι γνωρίζουμε, έρευνα με
συγκεκριμένα αποτελέσματα στον
ελληνικό χώρο πάνω στο πρόβλημα
της σχέσης του τύπου του σχολείου
και της σχολικής επίδοσης των παι
διών δεν έχει γίνει. Σε μιά συγκριτι
κή έρευνα ανάμεσα σε μαθητές
μονοθεσιών και πολυθεσιών σχο
λείων στις Η.Π.Α. (ΙΛίοτόοίβ, 1942)
διαπιστώθηκε γενική υπεροχή των
μαθητών των πολυθεσιών.
Από μιά ανασκόπηση της ελλη
νικής βιλιογραφίος πάνω στο θέμα
προκύπτει ότι οι γνώμες των παιδα
γωγών μας δεν ταυτίζονται. Υπάρ
χουν δηλ. παιδαγωγοί που υποστη
ρίζουν ότι όταν στα ολιγοθέσια
σχολεία τοποθετούνται ικανοί δά
σκαλοι και τους δοθούν κίνητρα
(επίδομα θέσης, κατοικία, πρόνοια
για τη μόρφωση των παιδιών του)
τα αποτελέσματα της εργασίας στα
σχολεία αυτά μπορεί να είναι εξίσου
θετικά.
Οι περισσότεροι όμως (Σκόπας,
Ασπιώτης Ζομπανάκης κ,ά.) συμ
φωνούν με το χαρακτηρισμό των
ολιγοθέσιων σχολείων, σαν σχο
λείων ανάγκης. Αναμένοντας τη
όημοσίευσηΙ του σχετικού νόμου
για την συνχώνευση τω ν ολιγοθέ
σιων σχολείων και τη δημιουργία
πολυθέσιων σε κεντρικές κωμοπό
λεις επισημαίνουμε και τη βελτίωση
των ορών Λειτουργίας των ολιγοϋε
σιων σχολείων τα οποία δεν μπο
ρούν να συγχιμνευθούν γιατί οι
συνθήκες μεταφοράς και επανόδου
των μαθητών στις έδρες τους δεν
είναι ευνοϊκές.
Σχετικά προτείνουμε:

ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ

Πριν 5 χρόνια

%

Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 · 29.762
ΒΈΡΟΙΑ

Εν Βεροία τη 22 Νοεμβρίου 82
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Συλβέστρος θ . Παπαόόπουλος

Γ * ''

24.080
23.350

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

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΡΕΣ
Ιατρός

OPEL,

'Γη ς

5.30 ΜΙΣΗ OPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ

6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 45 Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 Η ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ
10.40 ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ
11.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ ράφΕί ο
Π. ΓΚΑΜ Π ΡΑΝ Η Σ

1) Την ύπαρξη ιδιαίτερης αίθου
σας εργαστηρίου και σιωπηρών
εργασιών.
2) Τη δημιουργία πλούσιας
μαθητικής βιβλιοθήκης με κατάλλη
λα βιβλίο.
3) Τον πλουτισμό της οργανοθήκης τους με όλα τα όργανα διδα
σκαλίας Φ.
Πειραματικής και
Χημείας.
4) Την αναθέρμανση της
συνεργασίας σχολείου και οικογέ
νειας.
5) Την εκπόνηση νέων αναλυτι
κών προγραμμάτων για τα σχολεία
αυτό και
6) Την έκδοση κατάλληλων
αναγνωστικών ειόικά για τα σχολεία
αυτά.

οοοε

^

—

Ψησταριά

«ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ))
Στις Βαρβάρες-Τηλ. 9 1 .2 4 3
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
ΨΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΣπΕσιαλιτέ:
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ-ΝΤΟΛΜ ΑΔΑΚΙΑ

Θερμαινόμενη αίθουσα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑ! ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
!\>ητροτΐόλεως 7 Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Ί ο βράδυ διασκεδάστε

στην DISCO SMILE
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ. 9 1 .2 4 4

τοάρ»η 24 Νοεμβρίου 1982

«ΛΑΟΙ

ΧΓΛΙΔΑ 3η

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΔΟΞΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Επί του Αμπελωνιακού 3-C

Η Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΚΜ
Η πρώτη ήττα του πρωτοπόρου Διαβατού
Πρώτη ήττα , ου Διαβατού μ ετά από εννέα αγωνιστική, από το Βέρμιο
Ι*°α στΊ ν Νάουσα μ ι 3 -1 και έτσι έδω σ ε το δικαίωμα σ τη ν Σ χ α σ μ έ ν η να
2 * ,η,άσειμ στην πρώ τη θέση, νικώντας δύσκολα σ το γήπόό της την
*1, που έχει παράπονα από την διαιτησία, μ ε 4-3.
0 νικητής λοιπόν του Διαβατού και η ηττημένη Μελική βρίσκονται τώ^ Ριην δεύτερη θ έσ η μα ζίμ ε την Νικομήδεια η οποίασκόνταιρε σ το γήπε'Ίί οπό τον ουραγό Τριπόταμο, σ το ν οποίο παραχώ ρησε λευκή ισοποα δημιουργώντας έτσ ι την έκπληξη. Νίκησαν η Βεργίνα και η Αγ. Τριάδα
<ί? "ολλά γκολ, τον Αχιλλέα Ν. 3-1 και το Ζερβοχώρι 3 -0 αντίστοιχα.
® *Γ· Γεώργιος έχασε μ έσ α στην Στενήμαχο 1 - 0, ενώ το ίδιο έπαθε
υ Εθνικός Μακρ. στην Κ ορυφή από την τοπική αμάδα (3-0). Το Σελι
'"Φτέρωσε τις ελπίδες του για το κυνήγι του τίτλου περισσότερο γιατί η
μί>^π ,ου παρουσιάστηκε δεμένη μ έσ α στο γήπεδο. Ν ίκησε τον Παπάγα
(
*αι τον έσ τειλε πιό κάτω σ τη βαθμολογία.
Γύρισε στις νίκες η Α γκαθιά, επ ί του αποδεκατισμένου Ν ησιού μ ε 4-1
τέλος το Σκυλίτσι έμ α θ ε να μα ζεύει βαθμούς έξω από το γήπεδό του.
νρίακή πήρε λευκή ισοπαλία σ τη ν Ραχιά, που χά νει εύκολο βαθμούς
τ° Υήπεδό της.

8Κ“"

}
(Αντ/τής Δ. Χριστο-

ϋη^, 13Ήέρμπυ κορυφής πιό σωστή και
υ> ,ι „ϊο*,οτι«ή η Ξεχασμένη «έρόισε
^ "ΐν Μελική
-4^·° "»"Υνίάι ή
°Τ|14 Πί1 Μ£ πο*λ* ζ Φάσεις μπροστά
«ίλςη·10 ίατ,Εί- που ικονοποίηοε τους
οΐιν ϋ!> Φιλάθλους που παρακολούθηπαιγνίδι
ίυνο =έχασμενη μπαίνοντας πολύ
Τηοώ Τ '0 παιγνίδι έδινε την εντύπωση
Ι ς “ 111‘-.οάιζε το παιγνίδι, έτσι εττο πρώΡίη ?°αλεπτο έχασε τρεις κόλες ευκοι·
ίτη *6 ιαι *ν° δοκάρι
π °υνεχεια όμως αλλαξε η όλε

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
τΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
Jiq
τ°υ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μελικής
«ο 0ρτύθίτα· έντονα για την σφϋ«·ί βάρος της ομάόος μας
0» J O , του κ. Τσιλογιάννη οτον
° τΠς περασμένης Κυριακής
0
-σχασμένη. Μας όημιουργήΙ_ * Π εντύπωση πως και 10 τέρ•f, δα πετύχοινε η ομάδα μας
'«
έχανε με 1 1 - 1 0 .
ννί ίυνκ€κΡ'Ρένα ο κ. Τσιλογιάννης
ν. ^ ε το σκληρό παίξιμο των
εδομχων και όταν σε έναν από
^ πολλομς τραυματισμούς τω ν
0y *Tl^v μας μπήκαν μέσα στον
, * " « 6 χώρο ο πρόεδρος της
* * μας κ. Ντόβας και ο προπο^Πς κ. Σαμαράς για να προσψέTIS πρώτες βοήθειες στον
^ « η σ μ έ ν ο παίκτη μας τους
(||| ν *** Τ'ζ Φ ά σ ε ις ®βΥ®σ τ ί έξω
ν° μη σας βγάλω κλωτσηδόν».
% , ' Υα σημειωθεί ότι ο παίκτης
ΡΒέ
0 ' μίΙαφέρθηκε στο Νοετοκομείο
/ 0 |Κ Πέραν όλων αυτών ο κ.
ς0 Β όννη ς επέτρεψε τους γηπεν,. ί(0υί να ισοφαρίσουν με αντικα'*ό τρόπο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΝΤΟΒΑΣ
0 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΚΑΠΑΤΣΑΡΗΣ

εικόνα του παιγνιδιού και με δύο αντεπι
θέσεις η Μελική πέτυχε ισάριθμο τέρ 
ματα Ήταν το 2 5 ' όταν ο Ντόμταιος
εκμεταλλεύθηκε αδράνεια αμυντικού και
με προβολή έκανε τα 1 -0. Στο 3 5 ' μετά
από μπαλλιά από αριστερά ο Κακογιάννης βρεθηκε ξεμορκάριστος και με δυνα
τό σουτ έκανε το 2-0. Στο 4 3 ' η Ξεχα
σμένη κέρδισε φάουλ δύο μέτρα έξω
από την περιοχή. Το κτύπησε ο Μπιδέρης έξυπνα μειώνοντας την διαφορά αε

2 I
Στο β' ημίχρονο έγινε πραγματική
μάχη η Ξεχασμένη να προσπαθεί να ισο
φαρίσει ενώ η Μελίκπ να πετύχει και
ένα τρίτο γκολ. Και φθάσαμε erro 72'
όταν ο Παπαχρυσόπουλος με σουτ έκα
νε το 2 -2 Δεν πρόλαβε η Ξεχασμένη να
χαρεί το γκολ όταν σε φάουλ και σέντρα
ψηλοκρεμαστή ο Ντάμτεηος με κεφαλιό
έκανε το σκορ 3-2 και πάγωσε όλο το
γήπεδο και τους φιλάθλους της τοπικής
ομόδος
Ολα έδειχνον ότι η ΜελΓκη θα
έπαιρνε το παιγνίδι, αλλά στο 8 3 ' ο
φ οβερός Μπιόρης με κεφαλιό έκανε το
ακορ 3-3 και τρία λεπτό πριν λήξει ο
αγώνας ο Παπαδόπουλος με ένα γερό
σουτ έκανε το ακορ 4-3 μέσα σε έξα
λους πανηγυρισμούς των φιλάθλων παι
κτών και παραγόντων της τοπικής ομά
δας
Ατυχη οπωσδήποτε η Μελική μπο
ρούσε να πάρει και αυιη τη νίκη Είχε
και ένα δοκάρι erra τελευταίο λεπτό.
Διακρίθηκαν από την τοπική ομάδα
ο Παπαχρυσόπουλος Αυτζής Αθ., Λούδας Από την Μελική Ο Ι Ντόμταιος Ντινόπουλος.
Αριστος ο διαιτητής κ. Τσιλογιάννης
διηύθυνε με άνεση ένα πραγματικά δύ
σκολο παιννίδι.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ:
Χατζόπουλος.
Μ ητσιώτης Λούδας, Μ αρούδας Τάτσης. Τααλουχίόης. Ζαχόπουλος 125
Παπαδόπουλος) Πανταζής Μπιδέρης,
Παπαχρυσόπουλος Αυτζής
ΜΕΛΙΚΗ: Ντινόπουλος Νησελίτης,
Τσανόπουλος. Τρικαλόπουλος Νατσιούρας, Θεοδωρακόπουλος. Ανδρίτσος.
ΑντωνόπουλοςΝ τάμτσιος Μπουκουβάλας Κσκαγιόννης.
ΒΕΡΜΙΟΝ Ν.
3
ΔΙΑΒΑΤΟΣ
1
ΝΑΟΥΣΑ: (Αντ/τής Ν. Τζημορόγκας)
Το Βέρμιο στο προχθεσινό ντέρμπυ
με τον πρωτοπόρο Διαβατό πέτυχε μία
σπουδαία νίκη και κατά γενική ομολογία,
παρουσιάσθηκε πιό πλήρης σαν ομάδα
και με εμφανή την τεχνική ανωτερδτητο,
ενώ παράλληλα στο μεγαλύτερο διάστη
μα του αγώνα διατήρησε κσι την εδαφ ι
κή υπεροχή, Κοντό λοιπόν σ' άλα αυτά
γίνεται αμέσω ς αντιληπτό, πω ς η επε-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Α πό τη ν ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς ζη το ύ ν τα ι α ν τα π ο κ ρ ιτέ ς για α θ λη -

>",σ θ έματα, α τ α εξ ή ς χω ριά : Τρίκαλα, Ν η σί, Α γ κ α θ ιό Α ν ω
"αι Κ άτω Ζ ερ β ο χ ώ ρ ι, Λ ο υ τρ ό , Π αλατίτσια, Κ α ψ οχώ ρι, Σ ταυΚ αμποχώ ρι, Ά ρ α χο , Ν η σ έ λ ι, Α γ γ ε λ ο χ ώ ρ ι Α ρ χ ά γ γ ε λ ο ,
^ ( οκάόια, Β α ρ β ά ρ ες, Λ α ζο χ ώ ρ ι, Ν ε ό κ α σ τρ ο . Ε π ίσ η ς σ τ η ν
***{άνδρεια (Μ. Α λέξα ν δ ρ ο ) και σ τ ο ν Π απάγα.
Οι ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι να επ ικ ο ιν ω ν ή σ ο υ ν για π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς
^ τον Β ύ λ λ η Γ σ λσ νο μ ά τη σ τ α τη λ έ φ ω ν α 2 3 .1 3 7 και
*9 762.

ΠΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι Φ ΟΡΤΗΓΟ
δΤΕΥΕΕΙ 3 2 0 V μικτού βάρους 38 χάννους σε άρ ισ τη κατάσταδρομολογημένο σε γραφείο για μεταφορές εξωτερικού. Χωρίς
¡ώρΠ και υποχρεώσεις μετοβιβάζεται αμέσως. Πληρ. τηλ. 29762
β*Ρθια.

Βιβλία
Πρωινό
D
Ποτό
ΡαντΕβού

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Τρύφωνος 2-Τηλ. 2 9.677

κράτησή του ήταν δίκαια, επί ε ν ό ς α ν π πάλαυ που είχε παίκτες με δύναμη και
τιυλύ καλοί στην φυσική τους κατάστα
ση
Διακρίθηκαν οι Γρηγορίου (καλάτε
ρος των 22) Τοέγλος, Αντιφάλας, Γκέτσος I Μπλιάτκας χωρίς βέβαια να
υστερήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες,
που είχαν μεγάλη συμμετοχή στην νίκη
της ομόδος τους.
Ο ΔΙΑΒΑΤΟΣ
Η πρωτοπόρος ομΟόα του Διαβα
τού, έδειξε, ότι είναι μια ομάδα που δια
θέτει μεγάλη δύναμη και παίκτες ποίι
έχουν αρκετά μεγάλη κινηπκότητα.
ω στόσο όμως παρά την κολή κυκλοφο
ρία της μπάλλας. δεν δημιούργησαν επι
κίνόυνες καταστάσεις στο καρέ του Βερ
μίου, ενώ σε απουδαΐες ευκαιρίες που
τους παρουσιάστηκαν έπεσαν σε χο ν 
δρά λάθη, απως ιην ακύρωση του γκολ
ποσ ενώ ο Νο 4 Γουλαουζίδης μπορού
σε να την στείλει στα δίχτυα, την γύρισε
στον Βπβουλίδη που βρισκόταν σε θέοη
οφ σάϊντ Διακρίθηκαν σι Φωτάπουλος,
Πεχλιβόνος Χαλβατζής

Γ. Παπαδόπουλος θ , Παπαδόπουλος
Π.. (46' Δουλόούρης I I Δουλδουρης Α
Βουγιούκας
φωσττιρότιαυλος
180'
Ποπαδόπουλοςί
ΡΑΧΙΑ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ
ΡΑΧΙΑ (Αντ τής Ακριβόπουλος (.1
Ραχιά και Σκυλίτσι ύστερα από Φιλό
τιμες προσπάθειες έμειναν στο 0 -0 Η
Ρσχιό ητσν πολύ ανώτερη ολλά σκόντα
ψε στους παρόνοντες διαιτησία και τύχη
Το παιγνίδι είχε εξελιχθεί σε επιθετικό
μονόλογο τω ν γηηεόούχων. που όμως

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τνιστας
ΤΑ ΓΚΟΛ

8 Ένα δυνατό βολέ τουΜπλιατχο η
μπάλλα καρφώνεται στα δίχτυα του Δια
βατού κάνοντας το Βέρμιο
Διαβατός

1-0

2-0.

- 86 ' Φόουλ που εκτελεΐ ο Βαβουλίδης. γυρίζει στον Γουλσουζίόη που με
δυνατό βολ μειώνει το σκορ σε 2-1
88 ' Ένα Λάθος του Βαβουλίδη, ο
Τοπάντζης κλέβει την μπάλλα, που μπαί
νοντας από αριστερά γυρίζει στον Γκέ
τσο που κάνει το τελικό σκορ Βέρμιο Διαβατός 3-1.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΜΙΟΝ: Πέ'ιος. Μακαρατζής.
Μηκκας. Π έϊος Αντιφόκος Γρηγορίου.
Μπλιάτκας (Γκέτσος 8 0 ) Τσέγκος
Ταπάντζης Γκέτσος Μόντσιος (60"
ΠετοίΛπε)
ΔΙΑΒΑΤΟΣ: Φ ωτάπουλος Πεχλιβάνο ς Βράνας Γολσουζίδης. Σκορτόπουλος Δημητριάδης Τσουλτζίδης ΒαβουΛίδπς, Γιαννακίδης Χαλβατζής Πιπελίδπς.
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
0
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
0
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ ίΑντ/τής Γ Βοργιαζί6ης),1
Ανέλπιστη λευκή ισοπαλία παρεχωρησε την Κυριακή η. Νικομήδεια πει τοιι
ΤριποτάμΟιι χάνοντας έτσι μοναδική
ευκαιρία να αναριχηθεί στην κορυφή της
βαθμολογίας του πρωταθλήματος Α'
κατηγορίας της ΕΠΣΚΜ
Στο πρώ το ημίχρονο η τοπική ομάδα
χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο
ήταν καλύτερη της φιλοξενούμενης
στην επανάληψη όμως διατήρησε πλήρη
εδοφική και τεχνική υπεροχή, ω στόσο
όμως δεν κατόρθωσε να παραβιάσει
έστω και μία φορά την αντίπαλη εστία
Σαν αίτιες του ίελικού ισόπαλου
αποτελέσματος θα πρέπει να θεω ρ η
θούν.
α) ο διαιτητής του αγώνα κ. Τσιμούρης. ο οποίος παρέβλεψε δύο πέναλτυ
εις βάρος τω ν φιλοξενούμενων, το πρ ώ 
το σε χέρι του Τσντή και το δεύτερο σε
ανατροπή του Κετόγλου.
β| ο τερματοφύλακας ταυ Τριποτάμου Καλιαρίδης ο οποίος γλύτωσε τρία
τουλάχιστον βέβαια τέρματα,
Καλύτεροι παίκτες αναδείχθηκαν
από μεν τους γηπεόούχους οι Πασχαλί
όης. Κετόγλου. Κεσίδπς και X Σιόηρόπουλος από 6 ε τους φιλοξενούμενους οι
Ταντής Φωτιόόης και φυσικό ο προαναΦερθεΙς τερματοφύλακας Καλιαρίδης
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ:
Πατταδδπουλος
Γερουλι'δης
ΚΟτανΙδης.
Χουϊλίδης
Πασχαλίδπς, Παρασκευοίδης Σιδηρό
πουλος X.. Κετόγλου, Χαντζαρίδης (46
Καπνός) Σιδηρόπουλος Λ. (78 Σιόηρόπουλος Δ.) Κεσίδης.
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ: Καλιαρίδης Ιοκωβίδ η ς Ε υθυμούδης Ιντζιάδης Ταντής
ΤεμουρτζΙδης. Ταρασίδης (46' Γαβρός)
Τσιαμήτρος. Κουτσιμανής (82 Γιαρένης)
φωτιάδης Α., Φωτιόδης I.
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
1
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ (Αντ/τής Σακαλής
Μ.)
Νίκη
σπουδαίας
βαθμολογικής
σημασίας πέτυχε η Θύελλο Στενημόχου
σε βάρος του ισχυρού Απόλλωνα Αγ
Γεωργίου με 1-0 τέρμα που πέτυχε στα
πρώτο ημίχρονο.
Εχοντας Λοιπόν την ανάγκη των δύο
βαθμών η Θύελλα μπήκε δυνατά στο
παιγνίδι και έδειξε ότι δεν είναι διατεθει
μένη νο χάσει τον αγώνα.
Ολες οι γραμμές της κινήθηκαν πολύ
καλά με πρώτη την άμυνα που δεν ά φ η 
νε περιθώριο δράσεω ς στους αντιπά
λους και δεύτερη την γραμμή του κέν
τρου όπου έκοψε αλλά κοι έδώ ο ε πολ
λές μππλλιές στους επιθετικούς Οι
τελευταίοι παρότι δημιουργούν πολλές
ευκαιρίες δύσκολο σκοράρουν και αυτό
είναι μιά αόυνομίο ιη ς ομάδας που πρέ
πει γρήγορα να ξεπερασθει
Από την άλλη πλευρά η ομάδα του
Απόλλωνα έδειξε ο π είναι ένα δυνατό
και αξιόμαχο συγκρότημα.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σέλι-Παττάγος
Βέρμιο Ν.-Διαβατός
Ξεχασμένη-Μελική
Κορυφή-Εθνικός Μ,
ΒεργΙνα-Αχιλλέας Ν
ΑγκαΟιά-Νησί
Νικομήδεια-Τριπάταμος
Ραχιά-Σκυλίτσι
Αγ. Τριάδα-Ζερβοχώρι
Στενήμαχος-Αγ. Γεώρνιος

3-1
3-1
4-3
3-0
3-1
4-1
0-0
0-0
3-0
1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η διαιτησία του κ Κσυμούση υπήρ
ξε καλή, ενω ορισμένα λάθη που έκανε
δεν επηρέασε το παιγνίδι, αφού σαν άν
θρω πος δεν είχε πρόθεση να αδικήσει
καμιά ομάδα Σωστοί στις υποδείξεις
τους οι επόπτες κ.κ. Τσιμούρης κοι Βρό-

- 65 0 διαιτητής κ. Κουμούσης αποβαλει τον τερματοφύλακα φ ω ιοπου λο για
διαμαρτυρίο- 80 Ο Τσέγκος έξυπνα γυρίζει στον
Πετρίδη που με δυνατό σουτ γράφει το

ΕΠΣΚΜ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η ΜΕΡΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΓΙΑΣ π ο υ φ έ τ ο ς
π α ίζο ν τα ς μ ε τα χ ρ ώ μ α τα τοιι
Ά ρ η Π. Σ κ υ λή σ ιο υ , οπο δεικ νει
το π ό α ο κ α λό ς π ο δ ο σ φ α ιρ ισ τή ς
ε ίν α ι β ο η θ ώ ν τα ς έ τ σ ι τη ν ο μ ά 
δ α τα υ σ τ ο ν δ ύ σ κ ο λ ο μ α ρ α θ ώ να τη ς Α " κ α τη γο ρ ία ς τη ς
ΕΠΣΚΜ.
για μιά ακόμα φορά αποδείχθηκαν όύστοκοι. Οι φιλοξενούμενοι σταθήκαν
καλό κυρίως αμυντικά, ενώ μπροστά
ήταν ακίνδυνος.
Στο 2 0 ' χάνετσι η πρώτη ευκαιρία
νιο τη Ρανιά 0 ΑκωΠοπουλος I αφού
ξεπέρασε τον Σαμαρά οέντραρε για να
πιάαει καρφωτή κεφαλιά ο θ εο δώ ρ ο υ
που οπέκρουσε με ετοιμότητα ο ΚολτσΙδης.
Στο 3 0 ' Θ Τάνης γυρίζει την μπάλλα
με το χέρι στον τερματοφύλακά του
αλλά ο κ, Χρυσόνης προς έκπληξη όλων,
αγνοεί το καταφανές πέναλτυ
Στο 35' ο Κρεμμύδας σε σέντρα του
Ακριβόπουλσυ I πιάνει φαλτσαριστή
κεφαλιό που μπλοκορε υπέροχα ο Κολται'άηςΣτο 6 0 ' ο « Χρυσανης στπττφτησε
ταν Καροβαργιώτη ω ς οφ σάϊντ που έμππινε μόνος του και έκοψε τις ελπίδες
τω ν γηηεόούχων από ένα σίγουρο τέρ
μα.
Η ευκαιρία όμω ς ταυ αγώνα χάθηκε
ακριβώς στο 89 όταν σε μπαλλιά - τρύ
πα του Ακριβόπουλσυ
ο Κσραβσργιώ
της μόνος προ του Κολτσίδο έεττειλε τη
μπάλλα στα χέρια του.
Από τη Ραχιό διακρίθηκαν οι Πιστσφ ίδη ς Ακριβόπουλος I, Παπαδοπούλας
Γ. Μπάκας και Θεοόώρου. χωρίς να
υστερήσουν οι υπόλοιποι Από το Σκυλίτσι καλύτεροι οι Κολιαίδος. Ανόρέου I.
Β, Τάνης και Μουρτζΐλος Ν.
Η διαιτησία του κ Χρυαόνη ευνόη
σε τους φιλοξενούμενους σ ε δύο χαρα
κτηριστικές Φάσεις ταυ αγώνα, αλλά και
σε όλη τη όιάρκεισ του παιγνιδιού αφού
επέτρεπε το σκληρό παιγνίδι τους
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΡΑΧΙΑ: Παπαδόπουλος Δ , Δαμιονίδ η ς Παπαδόπουλος, Π ιστοφίδης ΚεφοΑίδιης. Μπέκος Καραβαργιώτης. Θ εοδώ 
ρου. Κρεμμύδας. Ακριβόιιαυλος I. και Δ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ: Κολτσιδας
Σαμαράς
Ανδρεου Β· Τάνης. Avópéou I Νούσιος
Π, Θεοδωριδης J65 Νούσιος Δ ) Δια
μαντής Μουρτζϊλας Ν.. Κόγιας (75’
Δαουκύπουλος) Μουρτζϊλας 06.
ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ
3
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
0
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ |Αντ;τής Θ ΣισμανίδηςΙ
Στο νήπεδό της Π Δόξα Αγ. Τριάδας
χωρίς νο παίξει και σπουδαίο ποδόσφαι
ρο νίκησε τον Ατλσντα Ζερβοχωριου με
σκορ 3-0.
Η Δόξα έιιωξε καθαρό επιθετικά με
εξάρσεις ορισμένων πενταλέπτων Μό
λις στο 15 κέρδισε πέναλτυ η Δόξο
αφού βρήκε το χέρι ταυ Τροχίδπ η μηόλ
λα Το πέναλτυ χτύπησε εύστοχα ο Βλο
χόβας Γ.
Στο 17' γίνεται το 2-y από τον Κομδάκο Η υστέρα από σύγχυοη της άμυνας
rou Ατλονια.
Στα 25 ο ΒΛοχάβας χάνει Φοβερή
ευκαιρίαΣτο 8 0 ' έγινε το τρία μηδέν ano
αυτυνκΰλ του ΚαΑεμκερίδη αε σέντρα
του Αβετίδη
Απο την Δόξο ξεχώρισαν σι Αβετι
δρς Βλαχόβας I Βλαχάβας II, Μαλσκαπουλος και Καρδόκος I ενώ από ταν
Ατλαντα ο Τροχίάης (' (Μ. ΑβραμΙδης
Η διαιτησία του κ Τσιλιγκιρ/δη (με
επόπτες τους Ουζουνίδη - Κουμούση)
κολή
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΟΞΑ: Θ εοδωρακόπουλος Αβετι
δ π ς Μολοκόπουλος Σισυσνίδης I Νικόπουλος ( Μανώλης 170' Σισμπνίδπς III)
βλαχάβας I. βλαχάβας U, ΣΙσμανίδης II
(ΝικάπουλοςΙ Καρδόκος I Καρδόκος II
ΑΤΛΑΝΤΑΣ: Πολυχρονιάδης Τροχί
δπς I. ΛοζαμΙδης (Παηαδοτιουλυς) Τροχί
όης II ΑβρομΙόπς Λαζαρίύπς ΙΣταμπολΙ
ΛηςΙ Γαιτανίδπς ΙροχιδηςΙΙΙ. Καλεμκερί·
6nc ΑλρυτσανΙδης Βαρύτιμος

- 3 6 ' Πραίο σουτ του Παπαδόπουλου
Θ. από καλή θέση αποκρούει δύσκολα
σε κόρνερ ο Μόρας
4 3 ' Σε σέντρα του Παπαλεξίου οπό
ΚΟΡΥΦΗ
3
δεξιά πηδάει ο τερματοφύλακας να πιόΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
0
σει την μπάλλα ταμ έφ υγε όμως και α
ΚΟΡΥΦΗ ΙΑντ'τής Αγγελόπουλυς
κσραάοκών Σαρακατσιάνος Σ- με πρόβα
λή την έεττειλε στα δίχτυα γράφοντας το
Δημ)
Ο Π.Α 0 ΚορυΦπς νίκησε Ονετα και
τελικό σκορ 1 - 0 .
χωρίς διίοκολία τιιν συμπαθή ομάδα ταυ
- 55 Λάθος των αμυντικών π ις Θύελ
Εθνικού ΜπκροχωρΙου με 3 - 0 Το α
λας έόωσε την ευκαιρώ στον Δουλδου
ημίχρονο έληξε με 2 0 και το γκολ επι
ρη I να σουτάρει από πολύ κοντό για να
τεύχθηκαν
στο 12 σε γυριστό a a u r a n o
βγάλει όμως την μπάλλα άουτ.
την περιοχή του Σωτηριόδη και στο 41
Διακρίθηκαν σπά την Θύελλα οι
Τοαούσκογλου. Σακολής Α., Ρώσιος. Γι από ιον ¿TtpyiánóuAo που εκμετσλλεύ
θηκε τηγοσθενή απότρυυαη ταυ Οεοχαδάρης και Σαρακατσιάνος Χρ., ενώ απύ
τον Απόλλωνα οι ΠαπαδΙνας Σ. ΠαπαδΙpónouAou
Ο Εθνικός στο ο ημίχρονα δημιούρ
νας Δ Παυρλίόας και Βουγιούκας
γησε στο 9 ' μια επικίνδυνη φόαη ότσν ο
Η διαιτησία του αγώνα με διαιτητή
Σαλτσογλίδης με δυνατό σουτ μέσο από
τον κ- Ιωαηφίδη Π. και επόπτες τους
την περιοχή ανογκασε τον Καλταβερίδη
Ξεμιτούδη Δήμπαλα ήτπν πάρα πολύ
να αποκρούσει θεσμοί ικό
καλή.
Στο β' ημίχρονο η υμΟόο του Εθνι
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
γτα 2 5 έππιξε ωρπία μΠΔΛλΔ ολλα
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ: Μ "ρ(ις Τσιαοό , κού
Χώρί£ νο'ύΠ» ιλήΟύι την εστ.α της Κ ρ υ 
οκογλϋυ. ΣοροκυτΡιιτνυς
ΡώσιΟς,
φής. Λ ιυ όόο τ ο 7 0 κπι ρετΛ-άρχιμε ·επ
Σακαλής Α . Γιδάρης ΠαπσλεξΙομ Σοραπάλι να αιιειλεΙ την εστία ταυ Εθνικού
κατσιόνος X. Γσιρπανλής. Σορακατσιά
με ατομικές π ροσπάθειες των ατπκιών
νος Σ . (85' Σαρακατσιάνος Α.) Τσιρπαντης Στο 80' έπειτσ σπό ωραία ενεργεια
λής θ (46 ΚατσολήςΙ
του νεαρού Κουζιωρεη nou έδω σε πάσα
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ποπαδίνας Σ..
Παπαδίνας Δ.. Σπυριδωνίδης I. Σπυρί
Συνέχεια στην 4 η
δωνίδπς Β., ΠουρΜδας Σπυριδωνίδης

Διαβατός
16
Ξεχασμένη
16
Βέρμιο Ν.
14
Μελική
14
Νικομήδεια
14
Αγ. Γεώργιος
13
Βεργίνα
12
Αγ. Τριάδα
11
Αχ,ιΛΑέας Ν.
10
Κορυφή
10
Σέλι
10
Εθνικός Μ.
9
Νησί
9
Στενήμαχος
8
Ζερβοχώρι
7
Ραχιά
Σκυλίτσι
*
7
Αγκαθιά
6
Παπάγος
3
Τριπόταμος
3
φ Η Αγ. Τριάδα και ο Τριπάταμος έχουν οπό ένα αγώνα λιγότερο.

Επί τέλους χαμόγελα στους κόλ
πους της Δόξας αφού μόλις στην 5η
αγωνιστική πέτυχε την πρώτη της
νίκη στο πρωτάθλημα με το καθαρό
ακορ 3-0.
Η νίκη αυτή οπωσδήποτε ήταν
μια τονωτική ένεση για τους ποδο
σφαιριστές και τους φιλάθλους που
έβλεπαν την Δόξα να πηγαίνει από
το κακό στο χειρότερο με αποτέλε
σμα νο ηττηθεί δυο φορές μέσο
στην έδρα της IΕθνικό στάδιο
Βέροιας) και να χάσει αρκετό έδα
φος
Πράγματι με την επάνοδο ορι
σμένων πεπειραμένων παικτών της
ομάδας που δεν έλαβαν μέρος από
την αρχή του Πρωταθλήματος για
διαφόρους λόγους λύθηκαν πολλά
προβλήματα που απασχολούσαν
τον κ. Τσιντζόγλου.
Στο προχθεσινό σγωνα η Δόξα
παρουσίασε ταν καλό της εαυτό
ιδίως στο θ ' ημίχρονο. Ιδίως με την
είσοδο του Δουλδούρη στην θέση
του Φωστηρόπομλου η Δόξα ανέ
βασε κστό πολύ την απόδοσή της
δημιουργώντας καταστάσεις στην
εστία του Αμπελωνιακού.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:
Στο 1 6 'ο Γιοβανόπουλος ί έχααε
την μπάλο που εφθααε. στον Μελέτογλου που μόνος του έστειλε χλια
ρό οουτ στην αγκαλιά του Γκαλκήπερ.
Στο 18 ο Φωστηρόπουλος εντε
λώς μονος του μπερδεύτηκε χάνον
τας καλή ευκαιρία.
Στο 2 6 ' ο Αραμπατζής απδ πολύ
κοντά στρέφει την μπάλα άουτ.
Στο 3 9 'σε ωραίο σουτ του Γαργαλέτσιου οπέκρουσε θεαματικά ο
Μπλατσιώτης.
Στο 56' ππό λάθος αμυντικού του

Αμπελωνιακού επωφελήΟηκ·
Δουλδούρης που με δυνατό
έγραψε το 1-0 γιο τιιν Δόξα
Στο 60' φοβερά σουτ του ' ν
τογλοιι οπέκρουσε με ωρυία ε* .
ξη α Γιοβανόπουλος I
Στο 62 αε σέντρα ίου Σερεμέτυ
ο Λιόλιος με έξυπνη πλααομιστή
κεφαλιό έγραψε το 2 -0 .
Στο 6 4 ' ο Μελετογλου από κοντό
από μπαλιά του Σερεμέτα αστοχεί.
Στο 81 αε σέντρα Φίιονλ -ου
Δουλδούρη ο Λιόλιος στοπήρησε
την μπάλα με το στήθος και υ
κοντά κεροσνυβόΑησε ιον Γιυβαντπαύλα γράφοντας το τελικό 3-0.
Διεκρίθησαν από την Δόξα χωρίς
νο υστερήσει κανείς αι Μωύσίδης
(σπουδαίο ταλέντοΙ Σ/ρεμέτας (επί
σ η ς σπουδαία ταλέντοΙ, Λιόλιος.
Μελετογλου και στο Β’ ημίχρονο ·
Δουλδούρης.
Από την πολύ καλή υμάδα το
Αμπελωνιακού που διαθέτει νεα
όούς παίκτες στάθηκε καλά μέχρι >
Ια γκολ διεκρίθησαν οι Μαυρυ/ '·
μ ο ς Γαργαλέτσιος Γκομπετπς Γιο
βαννδπούλος II.
Αρκετά καλή η διαιτησία του κ
Παπαδόπουλου (Σαμαράς - Σαρχδζης) του συνδέσμου Θεοώίκι-ι
Οι συνθέσεις:
ΔΟΞΑ: Μπλατσιώτης. Βελέντζας.
Μωύσίδης Αμανετίδης. Κολεαί&ι,,
Αραμπατζής, φωστηρόπουΛος (46'
Δουλδούρης), Σερεμέτος. Λιόλιος
Μελετογλου,
Γοσανίδης
164
Μαραντίδης).
ΑΜΠΕΛΩΝ ΙΑΚΟΣ: Γιοβανόπουλος
I Πράοος. Γιοβσνδτιουλος II Γκαμπετος, ΓΙετρίκης, Γηργολίιριος
Καψόλης, Μπάρας (46 Βούηας)
Τριαντούλης Ι6 ΓΓ Δεληχρήστος),
Μαυροδήμος. Μπαρμπογιάννης.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ φΑΝΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ

ΒΕΡΟΙΑΙΜΑΟΥΣΑ
Σήμερα το απόγευμα στο Εθνικό
μας Στάδιο η ΒΕΡΟΙΑ θα οντιμετωπίοει σε ενδιαφέροντα φιλικό αγώ
να την γειτονική Ν ΑΟΥΤ δ
π συνάντηση αυτή, που είναι
ρεβάνς εκείνης της περασμένης
Τετάρτης κατά την οποία η ΒΕΡΟΙΑ
κέρδισε με 2 - 1 , γίνεται βασικό για
την καλύτερη δυνατή προετοιμασία
των δυο συγκροτημάτων, μια που η
μεν ΒΕΡΟΙΑ θα παίξει στο ίδιο γή 
πεδο την Κυριακή που μας έρχεται
με τον πρωτοπόρο ΑΠΟΛΛΟΝΑ
Καλαμαριάς η δε ΝΑΟΥΣΑ στην
μακρινή Αλεξανδρούπολη, το γππ«
δο της οποίας διαθέτει χορτοτσπη
τα. την τοπική Ομώνυμη ομάδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΑΡΗΣ ΚΕΦΑΛΟΧ.
Σήμερα το απόγευμα, στις 2 στο
Εθνικό στάδια η Αλεξάνδρεια υπο
δέχεται τον Ά ρη Κεφαλοχωρίου σε
ογώνα για το Κύπελλο ΕΠΣΚΜ Στο
παιχνίδι αυτό ο κ. Κεραμιδάς θα
χρησιμοποιήσει και μερικούς εφ ε
δρικούς παίκτες για να διαπιστώσει
σε π φυσική κατάσταση βρίσκονται,
και αν είναι έτοιμοι να χρησιμοποιη
θούν και σ ε αγώνες γιο τα πρωτά
θλημα.
ΓΧ.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

• Ο προπονητής της Εθνικής Ιτα
λικής ποδοσφαιρικής ομ όδος Εντζο
Μπεαρτζότ. όταν συναντήθηκε με
τους δημοσιογρόφους και μίλησαν
για το ντέρμπυ του Ιταλικού πρωτα
θλήματος όπου η '«Γιουβέντους».

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
Η εφημεμ/ία λ » ί tórvi γνωστό

οηψν Bffniwfuri αρχχ στην Επικκε
στον Σύνδεσμο δ ο π γ π ν τ , νοθώς να
στο σωματείο της Βνώ&εώς μας όπ
από εφέτος Λεν ισχύουν το λεννφ
ΛελτΤα η τ β Μ κ ρ ιιύ ι.

O c εκ τούιον οι οόιοχοι των 6ελ
πων τον χρώματος ου ιού ανταπονρι
ιός μος. πορονολουντοι Οπως τόμο*
νωνήσονν αντνπρααωηως με τον
αθΣηηκό μος σνντΟΛτη ΒνΛΑη ΓοΛα
νομότη που βρίσκεται καϋημερτνώς
ota γραφεία της εφημτριίος μας κρο
•τιμίν ου να γίνει η ανηκατοσταση
τω γλιμαω ν Λεάπων, με ια νέο moa
είναι χρώματος ρ ό ί

Ο δ ιη μ ε ρ ε υ ο ν τ α

Φαρμακεία
© Δ ΙΑ Ν Υ Κ Τ ΕΡ ΕΥ Ο Ν 7 Α
Σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
1982 εφημερεύει το φαρμακείο:
Μ π ο λ ιο ύ -Ού»α ·Λιάκου
•ηλ. 2 9 7 5 9
και διανυκτερεύει

το Φ αρμα

κείο:
Καραγκιοζάπουλυυ Κων.
τηλ. 2 2 3 3 4

με γκολ τομ Γάλλου Μισίλ Πλστίνι.
κέρδισε την «Τόρίνο» 1 -0 , είπε ότι
ενθοϋαιόστηκε από την ποιότητο
και το θέαμα του αγώνα και είδε
ένα «πολύ μεγάλο και ανανεωμένο·
Μπεττεγκα
• Στη συνέχεια, ο κύριος Μπεαρ
τζότ όταν ρωτήθηκε αν ο Μπετε
γκα θα κληθεί στην «Σκουσντρα
Αντζούρα» η οποία στις 4 Δεκεμ
βρίου. θα συναντηθεί στη φλωρεν
τία με την Ρουμανική Εθνική ομδδα
για το κύπελλο Εθνών Ευρώπης d
π» Οτι δεν έχει σκοπό να αλλάξει την
σύνθεση της ομάδας που κατάκτη
σε το πανκδσμιο κύπελλο, παρότι
μερικοί οπό τους παίκτες αυτους εί
ναι τραυματίες.
• Ο 29χρονος νέγρος Αμερικα
νός
πρωτοπυγμόχος
Ντουάιτ
Μπράξτον. κέρδισε, στο Ατλάντικ
Σίτυ με νοκ άουτ, τον συμπατριώτη
του. ‘Εντυ ΝταΙηβις κοι κατάκτησε
τον τίτλο του παγκόσμιου πρωτα
θλητή της κατηγορίας των ημιβο
ρέων. Ο Μπράξτον πήρε δώ ρο 3 5
εκατομμύρια δραχμές
• Με απόφαση του ΣΕΓΑΣ την
τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδάς
κλασικού αθλητισμού ανελαβαν α
Βασίλης Σακελλαράκης α Νίκος
Γεωργάπομλος και ο Αστερης Τσιφ ’σδγλου.
• Ο διεθνής Βολλεμμπωλίοτπς
του Μηρεο Δημήτρης Γοντίκος υποβλήθηκε σε εγχείρηση σκωληκοειδήτιδας και έται αποκλείστηκε uno
την Εθνική ομΔδα, η οποία ετοιμά
ζεται γιο να πόρει μέρος στο διε
θνές τουρνουά, που θα γίνει τον Ρλλι> μήνα στο Αμβούργο.
• το Βέλγιο εθεσε οε κυκλοφο
ρία μια νέο σειρά τεσσάρων οθλητικών γραμματοσήμων τα οποία ovoΦέρονται στο ποδόσφαιρο: στην
ποδηλασία στην ιστιοπλοΐα και στο
μπιλιάρδο,

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Από τον αγώνα της Bepoiaç

•
Η αποστολή της ΒΕΡΟΙΑΣ
κοτέλυαε τα βράδυ του Σαββάτου
στο ξενοδοχείο ΝΕΦΕΛΗ της Κοζόνης
•
Την βεροιώτικη αποστολή
επισκεφθηκε στο ξενοδοχείο ο
πρόεδρος της Κοζάνης κ. Κουρκού
της ο οποίος αφού ουντρόφευσε
για αρκετή ώρα τοϋς συνοδούς της
ομόδος τους έδω σε και τις σχετικές
προσκλήσεις τομ ανώνσ
•
Δύο πολαιοί συμπαίκτες
στην Λάρισα βρέθηκαν την Κυριακή
αντίπαλοι. Πρόκειται για τους Μουσούρη, Μανδραβέλπ, οι οποίοι χαι
ρετήθηκαν εγκάρδια πριν και μετά
το παιγνίδι.
Φ Γμμνασίαρχος του αγώνα
ήταν ο κ Ρεπανάς από την Καστο
ριά, ο οποίος εκτέλεαε το καθήκον
τα του κατά άψογα τράπο.
Φ Ξεπερνούν τους χίλιους οι
φ-ίλαθλμι της ΒΕΡΟΙΑΣ, που συνό
δευαν την αγαπημένη τους ομάδα
στην Κοζάνη. Εμελλε όμως όλοι
αυτοί να πάρουν το ταξίδι της επι
στροφής με την πικρή γεύση της ηττος στα χείλη.
•
Με τα κολακευτικώτερα λό
για σχολίαζαν οι Βεροιώτες την
συμπεριφορά των Κοζανιτών παρα
γόντων παικτών και φιλάθλων
Πράγματι η φιλική ατμόσφαιρα που
επικρατούσε τόσο μέσα στον αγω 
νιστικό χώρο όοο και στις κερκίδες
μπορεί να χαρσκτηρισθεΙ ανεπανά
ληπτη.
Φ Αμφίβολη ητσν η σ ύ μ μ ετρ ό
του ΚωιΙτόποΟλαυ ατην ΟΡχιΚή
ενδεκάδα της Κοζάνης λόγω κά
ποιων ενοχλήσεων που ένοιωθε
στο τραυματισμένο του πόδι. Τελικά
ο παίκτης χρησιμοποιήθηκε και ήταν
μάλιστα απο τους καλύτερους της
ομάδας του.

•
0 σέντερ μπάκ της Κοζάνης
Μαυροδήμος ΙΝο 5ι θα πρέπει να
είναι ο πρώτος οραουτιστας στον
ελλαδιχό χώμο. Αρκεί να σημ» ιωθεί
ότι πετούσε την μπάλλα από την
γωνία του κόρνερ και έφτανε ατο
Οεύτερο Δοκάρι της βεροιώτικης
εστίας.
Φ 0 παλαιός τερματοφύλακας
της ΒΕΡΟΙΑΣ και τώρα της Κοζάνης
Λαζάρου, παρακολούθησε ταν αγώ 
να ανάμεσα στους Βέρο ιώτες ψιλά-

θλούς. rvui μετά το παιγνίδι, ήρθτ
ατη Βέροια μι το πούλμαν των
παλαιών αυμπαικτιίιν του.
Φ Αγανακιιομένοι οι νεαροί
φίλαθλοι ιης 0VPAÍ 4 με επικεφα
λής τον Γιώργο Θεαδωρακέλη
ιτερίμενυν στην πλατεία DoOAúyíou
το πούλμαν της βεροιώτικης uno
στολής πρακειμένου να οπμδοκιμα·
σουν τους παίκτες y o την οπαράδι κτη ομαλογαυμενως »μψάνιση τους
ατην Κοζάνη.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Από τον αγώνα τηςΝαούσης
τη Φορά ακούστηκε κυι τσ τύμπανο
Φ Ο καλώς καιρός και οπαδοί
no έδινε το σύνθημε για να «νθαρ
ταυ Εορδαίκού που ακολούθησαν
την ομάδα τέω ς μαζί με τους Νοου- ρύνουν την ομάδα τους
Φ Με το αντιαθλητικό παιχνίδι
σαίους Φιλάθλους γεμιοαν τις κερ
κίδες rou σταδίου και φυσικά έφ ε που έπαιξαν η φιλοξενούμενη, είχε
οαν αποτέλεσμα να ι ισπροξουν
ραν κάποια οικονομική ανάσα στο
τέοσ ερεκ κίιρινες κάρτες στιά ιοκ*
ταμείο του συλλόγου.
Φ Στις 2 20 μ.μ. βγήκε π ομάδα κακά διαιτητή κ Μπρίμπο
Φ «Τι έχεις Γιάννη, τι <ΐχα πάν
του Εορδαίκού γιο ζέσταμα και στις
ισ», Αυτά ισχύει γιύ ίαμς φ λοθλοιις
2.35 μ μ βγήκε η Νάουσα με ιιε
καινούργιες στολές τη ς
του Εορδοίκυύ, nou κάθ· \pnvo
•
Μέχρι τις 2 4 0 πεοίμεναν ο· πρσκαλούς ·οος Ναουσαίους Φιλά
διαιτητές ταν γιιμνοσίορχο tdu Ολους κοι κυρίως στον χώρο των
αγώνα που τελικά δεν παρουσιά προπκλησεων,
στηκε και εγινε η κλήρωση μεταξύ
Φ Στον πάγκυ της Ναούσης κόΟηουν οι ΓΙαιταδάκης XapaAminl
των δύο αμάδων, όπου ο κ Κωτσό6 ης Μαυροδουλόκης χωρίς βεβοιυ
παυλος ανέλαβε τα καθήκοντα, ω ς
να χρησιμοποιηθεί κανείς τους επιτι
γμνοσίορχος τόυ αγώνα
Φ Την πρώτη του εμφάνιση
για πλλογή
Φ Από πλευράς Εορδαίκού «οέκανε α νεοαπακτηθείς Κερκενιδης.
θ η σ ο ν ευ ΚοντοΦώκος ΤαιφόγΛου.
ενώ απούσιαζαν για διάφορους λό
γους c^. Μποιτιάκος. Αολανίδης , ΑσλανΙΛης Γρπγορ'άδης Λυλλας
uno μ ρ ι δυο ςελςυπιίσι βπηκαν
Ιιιμυιμημέγόΐ) *4 . 9*ι ΧαΝΐ
2 \,\0 ,·\ν \ ο υ Ο
β-Ί ιινηστοιχως
Διημαντηφ Κελεσίόης ftpou,
φ ΓΐςΤΧιι ΙΤκ4ρ·'·υς (Γβν U προΦ O idv Χμ.5αν(οτη·ε α
κάς οι οιΚιδοί τυ γεμιΟαν με κιτμι- πονήτής «. Γρηνοριοδης που y a μιά
ναττράσινα χαρτάκια ενώ ότσν έκα ακόμη Φορά δ εν μπόρεσε να φθό
νε την ιμΦόνισή της η ΝΑΟΥΣΑ αι ο ,, η αμάδα του στη νίκη και Φυσικά
νεαροί ιπιαδοί ιης ακύρπιοαν m α?ο γκ,οΑΝΙΚ. ΓΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
κυανόλευκη χαρτάκια, ενώ για πρώ

Νέα από
τη Νάουσα
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
TOV Τ Ο Ν.
Πραγματοποιήθηκα την περα
σμένη «βόομόόο η γενική συνέλευση του Τουριιτπκού Ομίλου Νααυσης και *ξελεξε το νέο διοικητικό
συμβούλιο του Ομίλου.
Πρόεδρος εξτλέηγη ο κ. Μαλο
κης
Γενική Γοομμπτίος ο «- I. Γκαρ
κ<τθζ
Αντητροεδρο« π £®η Λαφάρα
Ταμίας ’ ». Γrnv Βογιατζής
Συμβό.*:-. γ. κ. ■ . Ν(κου
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΜ Π ΕΛ Ο Υ ΡΓΟ Ν

Αναβλήθηκε η συνέλευση που
ήτον να γίνει στις 23 Νοεμβρίου για
την Ιδρυση tou οινοποιηττκού συνε
ταιρισμού. Μ επιτροπή δεν τελείω
σε ακόμη την σχετική προεργασία.
Ο οριστική σύγκληση της ουνέ
Αευσης ορίσθηκε να γίνει σε ένα
δεκαήμερο.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αρκοχωρίου άνοιξε λογαριασμό στο
υποκοτόστημσ της Ιονικής κοι Λαϊ
κής Τράπεζας στην πόλη μας και
καλεί τους συνανθρώ πους να βοη
θήσουν τους πυροπαθείς του
χωριού που πρόσφατα έχασαν το
σπίτια το υ ς Συμβολικά ο Σύλλογος
κατέθεσε το ποσο των 5 .0 0 0 δρχ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΝ

Ο Σύλλογος Βλάχων κολεί
όσους νέους θέλουν νο γραφτούν
erro χορευτικό συγκρότημα του
Συλλόγου. Για πρόβες μπορούν να
έρχονται στο γραφεία του Συλλόγου
Ιθυρω νος I I I Οι μεγάλοι κάθε
Κυριακή στις 11 π.μ και μικροί κάθε
Σάββατο οπό πς 5 ,3 0 - 7.30 μ.μ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΠΡΙ

Του ανταποκριτή μας (Γ Ανθόηαυλον)
Στις 18 Ν ο έμ β ρ ιο κοι ώρα 6

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

μ μ πραγ ματοποιήθηκε στο Γιαννακοχώρι σύσκεψη αμπελοκαλλιεργητών υπό την αιγίδα της Δ ιευθύν
σ ε ι ς Γεωργίας Ημαθίας με θέμα
την ίδρυση οινοποιητικού συνεται
ρισμού
Παρευρέθηκαν ο Διευθυντής
Γεωργίας κ, Πέρκας, ο προϊστάμε
νος της Δ/νοης κ Σπυρίδης και οι
γεωπόνοι κ.κ. Γυμνόπουλος και
Δουμας
Την συγκέντρωση παρακολού
θησαν όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές
τοσ χωριού και μίλησε εκ μέρους
τους ο υπογραφών.
Οι ποροπάνω παράγοντες τόνι
σαν ιδιαίτερο την ανάγκη ιόρύσεως
αυτού τοιι συνεταιρισμού και επι
τροπή για το περαιτέρω.
Επίσης στις 1 8 του μηνάς έγιναν
οι εκλογές του ΣΕΠΟΠ Γιαννακοχωρίου για την ανάδειξη νέας διοικήσεω ς και εκλέχθηκαν οι παρακάτω:
Στο Διοικητικό Συμβούλιο οι:
Θεοδοστάδης Δημήτριος. Θεοδοσιάδης Γεώργιος. Φανιάόης Φ Θεό
δω ρ ο ς Πέσιος Π έτρος Τύπος Χρί
στος
Στο Εποπτικό Συμβούλιο οι:
Μωύσιάδης Θεμιστοκλής Πορχαρί
δης Γ Χρίστος, Τσεχελίδης Κων
σταντίνος.
Αντιπρόσωπος στην Ένωση
εξελέγη ο Ανθάπουλος Νικόλαος.
' Εγιναν, τέλος οι εκλογές και
στον Γ Π,Σ. Γιαννακοχωρίου και
εξελέγησαν.
Για το Δ/κό Συμβούλιο: Ανθόπουλσς Γεώργιος, Τσακ μόνης Γεώρ
γιος Καρασαρλίόης Γεώργιος, Μάί
νος Ιωάννης Τραϊανός Δημήτριος.
Για ιο Εποπτικό: Χρονάκης
Κων·’νος
Μισιρλίόης Γεώργιος,,
Παρχαρίδης Χαράλαμπος.
Αντιπρόσωποι στην Ένωση:
Τερζόπουλος Άντώνης, Τσακμόνης
Γεώρνιος. Παρχαρίδης Χαράλαμ
πος.

ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΜΑΣ

ρός ανέφερε όπ βασικά θέματα τω.
ουζητήαεων είναι
- Μιά πρώτη γνωριμία των εκπρο
σώπων της μεγαλύτερης κοινοτικής
ναυτιλίας με τα αρμόδια κοινοτικό
όργανα.
- Προβλήματα της ελληνικής ναυ
τιλίας στο κοινοτικό πλοίσιο
Φιλελευθεροποίηση του διε
θνούς εμπορίου y o την αντιμετώπι
ση των συνεπειών της οικονομικής
«ρίσης στον ναυτιλιακό τομέα.
Ειδικότερα, ο κ Καρρας ετόνιοε
την προσφορά της ελληνικής ναυτι
λίας:
- Στην Κοινότητα: Αύξησε το
ποσοστό της κοινοτικής ναυτιλίας
στο διεθνές σύνολο από 16% σε
26%
- Στην Ελλάδα: Πρόσφερε ««
1981 στο ελληνικό ισοζύγιο 2,3
δισεκ δολλάρια.
- Στον τρίτα κόσμο: Απονεμεται
αυτές τις ημέρες στην Αντίς Αμπέμ-

πα σε εκπροσώπους της ελληνικής
ναυτιλίος νια την προσφορά στις
υπό ανάπτυξη χώρες το ειδικά
μετάλλιο «Ερμής» Ιέχει απονεμηθεί
και στον Σοβιετικό ηγέτη Μπρέζνιεφ).
Ο κ. Καρράς οναφέρθηκε στην
περίπτωση τελευταίας εμπορικής
συμφωνίας Γαλλίας ΕΣΣΔ για την
..ωΛ.,οη
γαλλικών
ανροτικών
προϊόντων (σιτηρά ζάχαρη) πομ
προβλέπει την μετοψορά τους κατά
50% με σοβιετικά σκάφη και κατά
50% με γαλλικά. Το εχαρακτήρισε
άδικο και άνιοο για τους κοινοτικούς
εταίρους και ειδικότερα για τους
Ελληνες εφοπλιστές που εκφρά
ζουν τη ζωηρή ανησυχία τους γιο το
«γαλλικό αυτό προηγούμενο». Είναι,
είπε, αε βάρος τω ν διεθνών κανό
νων μετοφοράς και της συμφωνίας
της Μανίλας (όπου μετείχε η ΕΟΚ
ως μέλος του ΟΟΣΑ) και προβλέπει
για τις μεταφορές με ΚΑΡΤΕΛ: 40%
των μεταφορών για τη χώρα που
ειοάγει και 20% για π ς τρίτες χώ 
ρεςΟι Ελληνες εφοπλιστές διευκρίνησε. δεν εορτάζονται με ΚΑΡ
ΤΕΛ, αλλά με ελεύθερο συναγωνι
σμό «οι με χαμηλές τιμές με ναύλο
που καθορίζεται από την αγορά
(προσφορά ζήτηση), Πιστεύει άτι

Νέο Νέο Νέο
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Θα Εφαρμόσει η κυβέρνηση
ΑΘΗΝΑ 2 3 (ΑΠΕ)
Το σιτάρι, σκληρό και μαλακό
και το μικρόσπερμα ρύζι, είναι καλ
λιέργειες που δεν ενισχύσνται. Αντί
θετά το καλαμπόκι, το κριθάρι και
το μακρόσπερμο ρύζι είναι καλλιέρ
γειες που προωθούνται και θα ενισχυθούν.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός
γεωργίας κ. Κ. Σημίτης Ακόμη ο κ.
Σημίτης ανακοίνωσε την πολιτική
της κυβέρνησης στο θέμα τω ν επι
δοτήσεων που θα αναμορφωθούν
πλήρως.
Αναλυτικά νια τις επιδοτήσεις
και για το πρόγραμμα καλλιέργειας
τω ν δημητριακών, ο υπουργός
γεωργίας είπε:
Η χρόνια παραμέληση του
αγροτικού τομέα και οι αρνητικές
συνέπειες που είχε πάνω στο εισ
όδημα του αγρότη οδήγησαν π ς
προηγούμενες κυβερνήσεις στην
εφαρμογή ευκαιριακών μέσων γιο
να αποτρέψουν τις διαμαρτυρίες
των παραγωγών Έτσι προω θήθη
κε ένο χωρίς λογική σύστημα επιδο
τήσεων προς τους παραγωγούς
προς τους εξαγωγείς προς τους
εμπόρους και προς τους βιομηχάνους Οι επιδοτήσεις αυτές (επιδο
τήσεις τω ν τιμών των τελικών
προϊόντων ή επιδοτήσεις τιμών των
μέσων παραγωγής) παρόλο που δί
νονται νια να καλυφθεί η απώλεια
εισοδήματος ή για να διευκολυνθεί
Π διάθεση της παραγωγής καθυ
στέρησαν ή στρέβλωσαν την ελλη
νική αγροπκή ανάπτυξη. Δημιούρ
γησαν μιά γεωργίο που επιζουσε
και επιζεί με «επιδόματα» που αποσπώνται με πιέσεις από την πολι
τεία. Ο αγρότης περιμένει και απο
ζητεί την κρατική παρέμβαση για τη
λύση των προβλημάτων του. Η μέ
σα από π ς επιδοτήσεις κρατική βοή
θεια δεν στερέωσε και δεν διεύρυ
νε την παραγωγική βάση της γεωρ-

RO-NI

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Π ευρωπαϊκή επιτροπή θα ασχολη
θεί με το ελληνικό αίτημα.
Εξάλλου, οι Ελληνες εφοπλι
στές έθεσαν υπόψη των κοινοτικών
αρμοδίων ειδική μελέτη για τη διε
θνή οικονομική κρίση. Δεν είμαστε
ινστιτούτο μελετών, είπε ο κ. Καρ
ρά ς ολλά είμαστε η μεγαλύτερη
ναυτιλία της ΕΟΚ και με την Ιαπω
νία π μεγαλύτερη t o u κόαμου. στις
πρώτες γραμμές του διεθνούς
εμπορίου και μπορούμε να έχουμε
τη γνώμη μος: Πρόκειται για την
τρίτη και μεγαλύτερη κρίση μετά
τον Β Παγκόσμιο Πάλεμο. Συνεχίτ
ζεται για τρία χρόνια και δεν φαί
νονται να υπάρχουν προοππκές γιο
την αύξηση του διεθνούς εμπορίου.
Ήδη, η Ελλάδα έχει δεμένα το 25%
του στόλου τη ς Νορβηγία. Δανία το
30-32%. η Αγγλία το 12%. Η ελλη
νική ναυτιλία σε σύγκριση με π ς άλ
λες ναυτιλίες έχει πολύ μεγαλύτερα
έξοδα και δεν έχει το πλεονάκτημσ
της μεταφοράς εθνικού εμπορίου
όπως οι άλλες
Δεν ζητάμε είπε, από την Κοινό
τητα οικονομική βοήθεια, αλλά να
καταβληθεί μιά προσπάθεια φιλλευθεροποϊησης του διεθνρύς συστή
ματος για νο κινηθεί το διεθνές
εμπόριο. Και χρειάζεται, κατέληξε,
«συντονισμένη δραματική αντιμε
τώπιση μιάς δραματικής καταστάσ εω ς που φαίνεται να οδηγεί σε
μιά μόνιμη κρίση όπως το 1930 με
άλα τα πολιτικά και οικονομικά επα
κόλουθα».
Ο κ. Καρράς ανέφερε επίσης όπ
οι Έλληνες εφοπλιστές αναμένουν
από την ελληνική κυβέρνηση νο
υποστηρίξει τις θέσεις τους στην
Κοινόλτητο και νο απαντήσει σε
σειρά αιτημάτων τους μέσα σε ένα
μήνα. Μεταξύ άλλων ανέφερε παλιό
οίτημο των Ελλήνων εφοπλιστών
γιο νο καταβάλουν στα ξένα πληρώματά τους μισθούς που ισχύουν στις
αρχές τους κοι όχι «ους μισθούς
των Ελλήνων ναυτικών.
Εκτός από τον κ. Καρρά. στην
ανππροσωπεία μετέχουν μέλη t o u
διοικητικού συμβουλίου της Ενωσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, οι κ κ.
Γ Π. Λίβανός Ν Ευθυμίου Γιάννης
Λύρας

Σε ετοιμότητα
Σύροι και
Παλαιστίνιοι
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 23: Σε κάκιστο
αη ετοιμότητας τέθηκαν χτες τα αυρωκα στρατεύματα που είναι εγκατχ
στημένα στην Κοιλάδά Μηεκαα. και
άρχισαν να τοποθετούν οτην περιο
χή αντιαεροπορικούς πυραύλους σο
βιετικής
κατασκευής,
πιθανώς
«ΣΑΜ-Β» η «ΣΑΜ-9». μετέδωσε ο
ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραήλ.
Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκαν
επίσης και 5.000 Παλαιστίνιοι που
βρίσκονται στην περιοχή, πρόσθια*
Ο ραδιοσταθμός.

Δεν θα ενισχύεται πλέον το σιτάρι
γιος δεν ενίσχυσε την υποδομή της,
δεν εξυγείανε την εμπορία, δεν
ενδυνάμωσε τις εξανωγικές της
δυνατότητες δεν ενίσχυσε π ς μετα
ποιητικές· της προοπτικές, και δεν
διοφύλοξε τα μακροπρόθεσμα οικο
νομικά συμφέροντα των παραγω
γών. Οι επιδοτήσεις διεύρυναν αντί
να μειώσουν τις έντονες εισοδημα
τικές ανισότητες μέσο στην ίδια την
ελληνική γεωργία. Υπάρχουν νόμοι
που εισπράττουν ένα σοβαρό ποσο
στό των επιδοτήσεων ενώ άλλοι, οι
τπό φτωχοί συνήθως, παραμένουν
χωρίς κομιά βοήθειο. Η διεύρυνση
ήταν επίσης αποτέλεσμα της τακτι
κής να δίδεται η ίδια επιδότηση
στον μικρό και στον μεγαλοπαρανωγό. η ίδια επιδότηση στον κότα
κύριο επόγελμα γεωργό και στον
ελεύθερο επιχειρηματία, π ίδια επι
δότηση στον προωθούμενο προϊόν
κοι στο μη προωθούμενο προϊόν, η
ίδια επιδότηση στο πλεοναοματικό
προϊόν και στο μη πλεονασματικό
προϊόν.
Ο οριζόντιος χαρακτήρας των
επιδοτήσεων, ευνοεί αντικειμενικά
ότι την εργασία αλλά το κεφάλαιο
στην γεωργία, αφού π μικρή και η
μεσαία γεωργική εκμετάλλευση εί
ναι κυρίως έντασης εργασίας ενώ η
μεγάλη και πολύ μεγάλη εκμετάλ
λευση είναι κυρίως έντασης κεφα
λαίου. Έτσι, ενώ π μεγάλη και η
πολύ μενάλη εκμετάλλευση μπο
ρούσε και μπορεί να εισπράττει από
μόνη της, χωρίς επιδοτήσεις, ένο
ικανοποιητικό εισόδημα, τελικά εισέπραττε και εισπράττει μέχρι σήμε
ρα, μεγάλο τμήμα των κρατικών επι
δοτήσεων.
Η κυβέρνηση έχει επανειλημμέ
να διακηρύξει ότι μοχλός της αγρο
τικής μας ανάπτυξης είναι η οικογε
νειακή εκμετάλλευση ενταγμένη μέ
σα σ ένα δημοκρατικό, ακηδεμό
νευτο «οι εθελοντικό συνεταιριστι
κό κίνημα. Έχει επίσης διακηρύξει
ότι τα καθήκον του κράτους είναι,
κύρια, να βελτιώσει και να επαυξή
σει την υποδομή, δηλαδή τις επεν
δύ σ εις στην γεωργία και όχι να
ξεγελά πρόσκαιρα την εισοδηματική
απώλεια με πρόσθετες επιδοτήσεις.
Γι αυτό και το πλέγμα τω ν επι
δοτήσεων που κληρονομήσαμε θα
μετατραπεί σταδιακό σ' ένα σύστη
μα οικονομικά ορθολογικό και προ
πάντων, κοινωνικά δίκαιο επίλεκτων
επιδοτήσεων που θα αποβλέπουν
σε συγκεκριμένους οικονομικούς
«οι κοινωνικούς στόχους και δεν θα
ορίζονται από μικροπολιτικούς υπο
λογισμούς.
Οι αρχές του νέου αυτού
συστήματος που θα επιδιώξουμε να
εφαρμόσουμε είναι:
1. Βαθμιαία υποκατάετταση των
επιδοτήσεων των μέσων
παραγωγής με επιδοτήσεις
απ' ευθείας στα τελικό
προϊόντα ή εισοδηματικές ενι
σχύσεις
2. Βαθμιαία υποκατάσταση των

Στείλτε
γιουνισευχές
με κάρτες
τής

Προσφέρουν ζ€στασιά και άν€ση
στους μικρούς και στους μ€γάλους
ΑΝ ΔΡΙΚΑ-ΓΥΝ ΑΙΚΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΑ
υχπκό, μπουρνούζια, μπίζαρες μπουφάν)
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επιδότησών των τελικών
προϊόντων με επενδυτικές
βοήθειες και παροχές σε κλά
δους και σε εκμεταλλεύσεις.
Βαθμιαία υποκατάσταση των
κονδυλίων για την φυπκή
παραγωγή με κονδύλια για την
ζωική παραγωγή που μέχρι σή
μερα ήταν παραμελημένη.
4. Βαθμιαία υποκατάσταση των
κάθε είδους παροχών σε μη
προωθούμενες καλλιέργειες
με παροχές μόνο προς τις
προωθούμενες καλλιέργειες.
Βαθμιαία τροποποίηση τοσ
συστήματος που προσφέρει
ίσες παροχές σε μικρούς και
μεγάλους καλλιεργητές ώστε
να επιτευχθεί διαφοροποίηση
των παροχών υπέρ των
μικρών καλλιεργητών.
Βαθμιαία απαγκίστρωση από
την οριζόνπα επιδότηση σε
γεωργούς και μη γεωργούς
και υποκατάστασή της με την
επιδότηση μόνο των κατά κύ
ριο επάννελμα γεωργών.
Με βάση τα πιό πάνω, η κυβέρ
νηση. λόγω της έναρξης της καλ
λιεργητικής περιόδου των δπμητριοκών θέλει να πληροφορήσει
τους καλλιεργητές ότι:
1. Το μαλακό στάρι και το σκλη
ρό στάρι είναι πλεονασμαπκΟ, δεν
προωθούνται ω ς καλλιέργεια και θα
πειροριστεί η ενίσχυσή τους.
2. Το καλαμπόκι και το κριθάρι
είναι προωθούμενες .καλλιέργειες
και θα ενισχθούν.
3. Το μακρόσπερμο ρύζι είναι
προωθούμενη καλλιέργεια και θα
ενισχυθεί. Το μικρόσπερμο ρύζι δεν
είναι προωθιούμενη καλλιέργεια και
δεν θα ενισχυθεί.
4. Για τις μη προωθούμενες
καλλιέργειες των δημητριακών θα
ισχύσει η αρχή ότι δεν πρόκειται να
ενισχυθούν οι μη αγρότες όπως οι
ελεύθεροι επαγγελματίες (γιστορί
δικηγόροι, μηχανικοί κ,λ.π.) οι δημό
σιοι υπάλληλοι και οι επιχειρηματίες
(έμποροι βιομήχανοι).
Γιο το υπόλοιπα προϊόντα θα ακο
λουθήσουν αργότερα ανακοινώσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

i

W .

ä

ή ε υ τ υ χ ία
ε ίν α ι δ ικ α ίω μ α
κ ά θ ε ττα ιδ ιο ύ
*Uv»HinΓ«τ»ιπνι*μαν
Λ*»Γ»*ΙΙΗ«"γ

ΠόΛ.ς........ ........
Πιψεικπλίΐ» νιί μού cmi\iTf ιό Δ'η)((Μΐ>Γΐ»ι

Ψ»Λ\06μ· V·' *«. κόρικ Γην until'· Μ!

Ελληνική Επιτροπή γιά τήν

_ÍVKK, 1 'Αθήνα 611
τη\ 77Η422Ι \ "R120B
►• -- γ ι·

•—■’♦ 9 * 1

Το παράρτημα της Πανελλήνιος Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης ΙΠΕΑΕΑ) Βέροιας καλεί όλους τους αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης και τον Δημοκρατικό Λαό της Βέροιας, να πά
ρουν μέρος μαζικά στον πρώτο επίσημο γιορτασμό της Εθνικής
Ανάστασης, που συμπίπτει με την επέτειο της σνατίναξης της γέφυ
ρας του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου 1942Μ παρουσία μας στη Δοξολογία που θα γίνει στον Avio Αντώνιο
ώρο 10 π.μ. και στην Πλατεία Ωρολογίου ώρα 11 π.μ. για την κατά
θεση Στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής
στα θύματα του μεγάλου αγώνα μας.
Τιμή κοι Δόξα στους αγωνιστές που crwoov νια τα ιδανικά τοιξ*
Έ βνάυς
1
I ι
Βέροια 2 2 Νοεμβρίου 1982
Για το Παράρτημα
Κ. Μακρης

Τμήμα Εμπορικό. Κατηγορία 1η. Εμπόρων
......έδρες ®
Τμήμα Βιομηχανικό. Κατηγορία 1η. Βιομηχάνων..........έδρες 6
Τμήμα Επαγγελματικό. Κατηγορία 1η, Επαγγελμ.......... έδρες 5
Τμήμα Βιοτεχνικό. Κατηγορία 1η. Βιοτεχνών................έδρες 5
3. Προσκαλούνται όλα τα μέλη του ΕΒΕ Ημαθίας που έχουν οιιμ·
περιληφθεί στους εκλονικούς καταλόγους όπως προοέλθσυν
στο Επιμελητήριο κστό την παραπάνω ημέρα και ώ ρες για νο
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, nou είναι υποχρεωτικό
έχοντας μοζί και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Κάθε εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του στην ψηφοφορία μ*
ενα μόνο σταυρό (μονοσταυρία) στο ψηφοδέλτιο της κατηγορώ
που ανήκει που σημειώνεται πριν ή μετά από το ονοματεπώνυμο
του Συμβούλου της προτίμησής του ς με στυλό διάρκειας σε χρώμο
μπλε ή μούρο.
4 Οσοι επιθυμούν να διεκόικήσουν το αξίωμα του Σ ύ μβ ο υ λ ο ν
πρέπει σύμφωνα με το Νόμο,
α. Νο είναι Ελληνες πολίτες και να έχουν τα προσόντα του
εκλογέα.
β Νο είναι καταχωρημένοι στους οριστικούς εκλογικούς
καταλόγους του ΕΒΕ Ημαθίας,
γ. Να διατελούν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον από
τρία χρόνια.
δ. Να υποβάλουν στην Εκλογική Επιτροπή το αργότερο μέχρι
και 3 0 Νοεμβρίου 1982 ημέρα Τρίτη στις εργάσιμες ώρες,
αίτηση υποψηφιότητας με χαρτόσημο 10 δρχ. του Δημο
σίου (ύστερο από επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας)
στην οποία θα επισυνάπτονται:
(1) τριπλότυπη απόδειξη είσπραξης του Ταμείου του Επι
μελητηρίου δραχμών Î500) πεντακοσίων σαν παράβο
λο υποψηφιότητας
(2) υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 ότι δεν έχουν
κανένα κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην
πορόγρ. 4 του άρθρου 12 του N 1089/1980.
Εντυπες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται στους
υποψήφιους από τον Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης οι ανακηρυγμένοι υποψήφιοι σύμβουλοι, με αίτησή
το υ ς μπορούν να ζητήσουν από τπν Εκλογική Επιτροπή τον αριθμό
έντυπων ψηφοδελπ'ων που χρειάζονται.
5. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από την Εκλογική Επι
τροπή την 1 Δεκεμβρίου 1982 ημέρα Τετάρτη στο κατάστη
μα του Επιμελητηρίου.
Βέροια 2 2 Νοεμβρίου 1982
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΓΚΑΝ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συνέχεια από την 3η
ακρίβειας στον Στεργιόπουλο που δεν
δυσκολεύτηκε να κάνει ιο 3-ϋ
Η διαιτησία του κ « Καροντουμάνη.
Τοολύκη Τσιλογιόννη Μ καλή.
Διοκρίθηκαν από την Κορυφή οι
Μουοκεφτόρας II ΠουαρίδηςΜιχόλα« ο ς ΣτεργιΟπουλος. Σωτηριάόής Από
τους φιλοξενούμενους π ρ ώ ιο ς τους ιιοι«της ο Γιαννάπουλος.

m
!

1 Η Εκλογική επιτροπή του Εμπορικού κοι Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου Ημαθίας (ΕΒΕ Ημαθίας), σύμφωνα με το Π.Δ
1080'1931 «περί τρόπου ενερνείας εκλογών για την ανάδειξη
Συμβούλων Εμπορικών και Βιομηχανικών - Ε π αγγελματικώ ν
Βιοτεχνικών ω ς και επαγνελματοβιοτεχνικών Επιμελητηρίων«·
το νόμο 1 0 8 9 /1 9 8 0 και το Π.Δ 661/1982. ανακοινώνει ότι οι
εκλογές για την ανάδειξη τω ν αιρετών συμβούλων του Νέού
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Ημαθίας θα γίνουν σπς ϊ
Δεκεμβρίου 1982 ημέρα Τρίτη κοι οπό 0 8 .0 0 πρωινή μ έχ ρ ι κ0>
17.00 εσπερινή ώρα στο κατάστημα του Επιμελητηρίου : Βέ
ροια - οδός Μητροπόλεως αριθμ. 36 δεύτερος όροφος
2. Πιό ειδικά ο αριθμός των συμβούλων, nou θα εκλεγούν σε κάθε
κατηγορία, είναι οι εξής:
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Το μέτρα που πρότεινε ο Αμερι<ανός Πρόεδρος Ρήγκαν στη Σοβιε
τική Ένωση, για να περιοριστούν οι σης του ΝΑΤΟ στην Ειιρώπη. σε
κίνδυνοι σύρραξης μεταξύ των δυο περίπτωση αποτυχίας των διαπραγ
υπερδυνάμεων. και η αναγγελία της ματεύσεων, αποτελούν μια σημαν
προσεχούς ανάπτυξης στις Ηνωμέ τική συμβολή στην αναζήτηση ενός
νες Πολιτείες των 100 διηπειρωτι συμβιβασμού μέσω διαπραγματεύ
κών πυραύλων «ΜΧ» έγιναν δεκτές σεων».
με «ικανοποίηση» από τις χώρες του
ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΑΤΟ.
Η Δυτ. Γερμάνιο κάλεσε τη νέα
Εκπρόσωπος της Ατλαντικής ηγεσία της Σοβιετικής Έ νω σης να
συμμαχίος διευκρίνηΟε σχεπκά ότι συγκατατεθεί στην πρόταση του
οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 16 προέδρου Ρήγκαν για την λήψη μέ
χω ρώ ν της συμμαχίος είχαν ενημε τρων για τον περιορισμό των κινή
ρωθεί προκαταβολικό για το περιε σεων του πολέμου.
χόμενο του λόγου τρυ προέδρου
Ο υπουργός Εξωτερικών, Χάνς
Ρήγκαν.
Ντήτριχ Γκέναερ. σε δήλωσή του
«Εξ άλλου, πρόσθεσαν οι ίδιες αναφέρει άτι η πρότασή του κ. Ρή
π η γές οι προτάσεις α υτές που δια γκαν «αποτελεί μισ σημαντική και
τυπώνονται ένα χρόνο περίπου πριν θετική συμβολή στις διαπραγματεύ
την ημερομηνία εγκατάστασης των σεις για τον περιορισμό των διηπει
νέων πυραύλων μέσης ακτίνας δρά ρωτικών και μέσης ακπνας δράσης

Unicef
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ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ
Ν ΙΚ Ο Σ Τ Ζ Η Μ Ο Ρ Α ίϋ Α Σ
ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ Π Α Π Α Π Ε Σ ΙΟ Σ

ΘΕΜ ΑΤΑ ΤΗΣ Ε ΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 23 (ΑΠΟ
βρίσκεται στις Βρυξέλλες αντι
προσωπεία 3ης Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών και έχει επαφές και
συζητήσεις μ» τους αρμοδίους της
ευρωπαϊκής επιτροπής γιο θέματα
της ελληνικής ναυτιλίας. Σε συνέντ«υξη τυπου α «πικεφολής της αντιπροσωπτ ίας εφοπλιστής κ Κ Κ αι

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΡΥΦΗ: Καλταβεριδης Πανογιω
τύπουλος, Πουαρίδπς. Μπεκιάρης 170'
Καζιώρτηςί Μιχολάκας, Καλιοουνάκης
Μ ουοκεφτόρας I, II ΣτεργιΟπουλος
ΛιακΙδης Σωτηριαδης
ΕΘΝΙΚΟΣ
Μ.
Θεοχαροπουλος
Αλεξονδριδης. Γιαννάπουλος. Ηλιάδης
Σοζοκλίδης Μ ορουδας Κοζορτζιάδπς
Φ ω πάδής Τοπάλογλου Σαλταογλίδης
Βοργωτόδης
ΣΕΛΙ
ΠΑΠΑΓΟΙ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ Ιαντ/τής Βοργιστζίδης
Γερ )
Υστερο από μισ έξοχη εμφάνιση το
Σέλι νίκησε μέσα στην έδρα TOU την
ομάδα ταμ Ποπάγομ με το εορύ σ»ορ
3 ι ενώ έχασε ευκαιρίες μεγάλσιι
θριάμβου
Το Σέλι μπήκε στον αγώνα μονο ν'0
την νίκη την οποίο είχε μεγάλη ανάγκη
και την πήρε δίκαιο κοι καθαρά Επαιξε
σωστό ποδοσφαιρσ
Αντίθετα η σμοδσ του Παπανου Λεν
παρουσίασε τίποτε το αξιάλονο φάνρ
καν πολύ lu κενά της κοι σώ θηκε απά
την συντριβή χάρις στον τερματοφύλακα

της.
ΓΚΟΛ
2 5 ' Ύ στερο οπό συνδυασμό Λοκμσ
νιδη Ταέο α τελέυταίος με ωραίο πλα
α< «Ονει το 1 0
5 6 ' Ιωαννιδης - Μσραντίδης παίζουν
το ένα δυο και ο τελευταίος με πλασέ
ανεβάζει το σκορ σε 2-0
7 0 Ξαφνική αντεπίθεσή μ ε ·αν
Μανέο επιχειρεί ο Παπάγος. βγαίνει ο
Σοββίδης σε θέση βολής και εύκολο
πλασάρει τον ΑλμαοΙΛη και κάνει το 2-1
77 Ο Ταέας με καρφωτή κεφιιλιά
κλείνει το σκορ.
Διεκρίθησαν οι Σαφορίκος ΝτΙνας
Βύζος. Κοικιγιάννης απά τους νικητές
και οι ΤοιονΙδης Μανέας απά τους ηττημένους
Άριστη τ) διαιτηοίο του κ. Χρυσνη
(Γχίκα Καραγκιοζόπουλου)
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΛΙ' ΑΛμασίδης, Σαφορικας Ντ,νος
Μ'κιντής Βύζος, ΧΟγιας Ν Τοεος 'Βθ
Γ-απόνάννης) Καρσγιόννης Μαι«ιν-ι
4ης, Λοκμσνιδής, Ιω οννίοης
ΠΑΠΑΓΟΣ: Τσονίδης Κοραιαιαύλας,
Σπανός,
ΚιιριακίΛης,
Πομλιόπουλος
Πογούρος (55' ΚομλοΟσης). Μανίας.
Γοβρίήλίδης Τσαλομχίδης X (63 Τα>λιώνπς) ΤσολουχΙδης Λ . Σαββίδης.

ΕΠΣΚΜ

ΒΕΡΓΙΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΙ Ν.
ΒΕΡΓΙΝΑ Ιαντ τής Κ ΜητρόπουλοςΙ
Με ελλειπή ομάδα η Βεργίνα μετο
αηά καλή εμφάνιση κέρδισε τον Αχιλλέο
Ν με οκορ 3-1 0 δείκτης τομ οκορ θο
μπορούοε νο ήταν μεγαλύτερος από
πλευράς Βεργίνας ον πρόσεχαν mo πολύ
οι κυνηγοί της. Ο Αχιλλεας προσπάθησε
γιο το καλύτερο, αλλά βρέθηκε πάνω σε
μισ δυνατή και αποφοσισπκη Βεργίνα
και εχασε δίκαιά. Το οκορ για την Βεργί
να άνοιξε ο Μουρστίδης με κεφαλιά
Στο 18 ο νεαρός ταλαντούχος Λαζορίδης με θαυμάσιο ελιγμό γράφει το

2-0 για την ομάδα

πυρηνικών όπλων».
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΟΣΗ
«Τηλεγράφημα του κΓσλλί
πρακτορείου ειδήσεων» οπο
Μόσχα αναφέρει όπ. σύμ φ ω νη
εκπμήσεις ανεπισήμων κύκλων
Σοβιετικής πρω τεύουσας οι προ
σεις του προέδρου Ρήγκαν. μ£ ^
ταυτόχρονη ενίσχυση του στρο^
τικού δυναμικού της χώρος
δεν είναι τέτοιας φύσης ώστ*
ευνοήσουν την έναρξη δισλον
μεταξύ τω ν δυο υπερδυνάμεων
Στο μεταξύ, σύμφωνα με Γ(1,
γράφημα του «νερμονικού πρά*
ρείου ειδήσεων» το Σοβιετικό 41
κτορείο ειδήσεων «Τας» επέκΡ
σφοδρά την απόφαση του ηιΧ
όρου Ρήγκαν νο αναπτύξει 100
πειρωτικούς πυραύλους «ΜΧ«

tou

Στο 75 ο ΚοντογουλίδηςΤ. με πλοσ-

σέ οπό κοντά γράφει το 3 -0
Στο 86 έπειτα οπό σύγχυση “
εστία της Βεργίνας ο ΛονδανΙδης ύ
νει σε 3-1
Διεκρίθησαν οπο την Βεργίνα
αλλά κυρίως eu Λ οζαρίδης Μουρστ
Θεοχαροπουλος και Μπατσίλος
Ενώ καλές εντυπώσεις άφησε *
Αχιλλέας Ν
Καλή η διαιτηοίο του κ Ivw
Αμανατίδη και Καισίόη
Ο Μ Α Σ Βερνίνας έπαιξε με
Κωοτικείδη. Χριστοδουλίδα Mna f0
Λαζόπουλο. Θεοχαρόπουλο. Κοντό)
λίδη Μουρατίδη. Καρανάτσισ Λ®
δη Τσακιρίδη Παπαδοπούλα και
Κοντογουλ/όης θ.)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χ ρησιμοποιώντας το MACUPRAX έχουμε:

Mc ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια!!!

MACUPRAX
Το επσ νο σ τα π κ ό χαλκούχο μμκητοκτόνο n ou καταπολεμά άρ ισ τ0
κορόνεο. μονίλια. β α κ τή ρια κλοδοσπόρτο. εξώ α σκο σ τις ΡΟΔΑΚΙ
ΝΙΕΧ «□· ΚΕΡΑΣΙΕΣ

MACUPRAX (ΜΑΚΟΥΠΡΑΞ)
Το μοναόικο μυιιητοκϊονο ττου ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ παροΑΛηλα και
tp o ^ o n c v .fs UAAeuyes) ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ. ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ*·
ΧΑΛΚΟΥ κάρι^ ο τα «Óvio tw * παρ απ ο νω o r o ’ito u v π ου ncpiCX*1,

MACUPRAX
Me evo ρ ο ν η σ μ α to oQ ivonuipo A uveit »α προβλήματα ruiv

6ρων αα\

MACUPRAX
Η επανααταση στην φαρυακολογϊα

Προϊόν του Αγγλικού Οίκου
M'KECHNIE CHEMICALS S.A.

ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟ

Μπορουσ€ να

ΠΕΜ ΠΤΗ
25
Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 1 9 8 2
Ετος J puowMt IMS

Αρ. Φύλλου 2089

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Μ *τρΜ 0λ··ς 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΛ
Τιμή Φύλλου ip j. 10

Νομού Ημαθίας

αποφΕυχθΕί
η τραγωδία
ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από τον υφυπουργό Εξωτερικών

Σε αφανισμό
οδηγβίται
° ελληνικός
Αθλητισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ HATO

• ΤΟ ΘΕΜΑ
χ®ΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
°Φανισμό οδηγείται ο
« J * * * ύετά την απροκάλυτττη
Η ^*οι»θίηοή —
—
του απο
τα
çy(1
Λ]
«νώ1Γ
οιι1 φίλαθλοι
σε όλες τις
*·ι»οχς
'ΐ''(ηήι?ΤΓ|ζ
χώρα<ί άρχισαν
wnOAtmoili/
_;n_. . πδπ να
Αυτή 0UV ,TOUC, στίβους,
οτη g° ά*ταζύ άλλων τονίστηκαν
^
απο τον τ. υφυπουργό
V R°U?li κ· Α* Καραμανλή και
· |"ΊΙΛΪΙ
41 w
_ ? UTé< "Κ «Ν.Δ» κ.κ. N
,^ναισ,ό ΠΟυλο. Δηρ. Βρεττάκο.
!6υλο°υ',° Κ01
ΠαπαγεωργόW *0Γ^ τΠν συζήτηση επερωτήΧηάπτΓ0 Την “ Πύίρινή τραγική
'Ιιού ΟΟΓ' του Ελληνικού Αθλητιτον τοποθέτηση ασχέτων
f c r o t Και> ^ « ο ε ί ς της
^ '" ‘Ας ηγεσίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
τ η ς «Ν.Δ.»
Τηά,Γ», ”24 (ΑΠΕ)
nP°«*Plo του Κ.Κ.. Παπο‘S * ^ ·
άναπληρωτού του
W V * * προέδρου της Νέας
συνήλθε η εκτελεστή
κόμματος
Του κδμματι
^άΊτηηηΙων άλλων, η εκτελεστι*Ρόμινα _ υίΠτηοε θέματο
'ττην προετοιμασία και
‘’'S iiv ^ ° η Των ίσ ω κομμοτΐκών
ί'Τ κ. , TljJU τοπικών επιτροπών
vn"fcUJV °ΡΥ°νώσεων που
τ 4,Ef(iva.e r° *°ταστατικό πρέπει
J¡0|¡t A”0“« το προσεχές έτος.
Κήτη™-Λ *κτ«λεστική επιτροπή
Ofroin ,
οργανωτικά θέματα
\ &0. νντ°άα θα τεθούν υπόψη
^Ος
υσθς έπιτροπής του κόμ-

>ργΰτης
βρέθηκε
ν€κρός

ΙΜ

¡ ¡ t í f i * Μ θ π κε το μεσημέρι
στο σπίτι
σπίτ του (Ξενοφών.-(ΓΤο
υκο» ^ίιπηο.Ζ0'0* 0 «ΡΥάτης Κων/νος
τΠ>
ύη° υλος του Λάμπρου, 52
\
λJ
ί ε

]

0 ’

%ένο/)αμΠρακόπουλ°ς βρέθηκε
-*■ ’φτα τ ’ Ράρούμυτσ κοντά στην
,στσ; Τϋ* % ? ϋ σπιτιού του που οδηγεί
in “Τ Ν , Λ 0· Ό πω ς έγινε γνωστό
το“1» ?,8ΙΚι ν 0"^ χρόνιο αλλεργικό
Η\,| /'°ιττά στο νεκρό βρέθηκε
* *,· ®ήθη °Ρμάκου το οποίο έκανε
όγί*1 ' για
IV
^ΡοάιΛ ΤΓ|ν πάθησή του.
-nAc l^iíA TV . Ρ|σΠ διενεργεί το ΑστυIrf V
Ρημο Βεοοίαε.

Για τις τουρκικές προκλήσεις
Τους κινδύνους που δημιουργούν στην ευαίσθητη
περιοχή της Μεσογείου οι τουρκικές προκλητικές ενέρ
γειες επεσήμανε χθές ο υφυπουργός εξωτερικών κ.
Καψής στους πρσβευτές των χωρών - μελών ταυ ΝΑΤΟ
που τους κάλεσε στο γραφείο του και τους ενημέρωσε
¿σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις του ελληνικού
Γ-ιιερίου χώρου.
Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο
■ πμιιουργός είωτερικών κ. Γιάννης Καψής κάλεσε στις 1 το μεση
μέρι χο ές τους πρέσβεις οπήν Αθήνα των χωρώ ν - μελών του
ΝΑΤΟ και τους ενημέρωσε πλήρως για τις τουρκικές παραβιάσεις
του ελληνικού εναέριου χώρου, και συγχρόνως τους έδωσε και
χάρτες με τα σημείο στα οποία έγιναν οι παραβιάσεις αυτές.
Παράλληλα, ο κ. Καψής τους είπε ότι από την περασμένη Κυρια
κή είχε προειδοποιήσει ^ον κ. Αλατσάμ για τις σοβαρές συνέπειες
που θο είχαν ενδεχόμενες παραβιάσεις. Ακόμη τους ανέφερε ότι
έπειτα από αυτό δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η συνάντη
ση τω ν υπουργών των εξωτερικών των δύο χωρώ ν κ.κ. Χαραλομπόπουλου και Τουρκμέν, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δ η μ ο σ ιο γρ α φ ικ ές π λ η ρ ο φ ο 
ρ ίες α ν α φ έ ρ ο υ ν ότι επ ισ τή θ η κ ε
η π ρ ο σ ο χ ή τω ν π ρ ε σ β ε υ τ ώ ν

i<¡>

„γιί
&

ψ

Στην Ελλάδα ρίχνει την
ευθύνη η Τουρκία για την παρα
βίαση του «Μορατόριουμ» και
θεωρεί σαν φυσιολογικό επόμε
νο την μοταίωση της συνάντη
σης Χαραλαμπόπουλου - ΤουρκμένΙ
Αυτά τα καταπληκτικά - που
αποτελούν και νέα τουρκική
πρόκληση - αναφέροντοι σε
χθεσινό τηλεγράφημά του τουρ
κικού πρακτορείου ειδήσεων
που μετέδωσε συγχρόνως και
την ανακοίνωση του τουρκικού
υπουργείου εξωτερικών σχετικά
με τις παραβιάσεις του ελληνι
κού εναερίου χώρου- Ούτε λίγο
ούτε πολύ οι Τούρκοι ισχυρίζον
ται ότι δεν έγινε καμιά παραβία
ση του ελληνικού εναερίου χώ-

ΑΡΘΡΟ-ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Δυσαρεστημένο φαίνεται να θεωρούν ξένες εφη
μερίδες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κων. Καρα
μανλή για τον εν γένει χειρισμό των εξωτερικών θεμά
των από την σοσιαλιστική κυβέρνηση του κ.. Παπανδρέου.

·Οπως έγραφε χ θές το φιλοκυβερνητικό «ΕΘΝΟΓ» σε ιδιαί
τερη ανταπόκρισή του από το
Παρίσι, η έγκυρη γαλλική εφ η 
μερίδα «M O N T » θ έτει σε αμφι
σβήτηση τον ιδιωτικό χαρακτή
ρα της επίσκεψης Καραμανλή σε
Γαλλία και Δ. Γερμανία και την
παρουσιάζει σαν «διακριτική
επανεμφάνιση του κ. Καραμαν
λή στη διεθνή σκηνή» και σαν
εκδήλωση της πρόθεσής του
«να ανακτήσει ορισμένες πρω
τοβουλίες».

9

■το» ειεις
Φεύγετε
μένουμε
εμείς
Ιέ τό ο ύ ο τρ
άοφολείος
ί «όριο ου; γίνεται φρούριο
^ τ|ς ίξ η Ατσάλινες μπάρες του καρφώ*
* Ει κυριολεκτικά τήν π ό ρ τα σ τό πλαίσιό
καί στό δάπεδο.
Τοποθετείται σ έ Ο λες τις πόρτες χωρίς νά
"Υβίνει ή κοινή τους κλειδαριά.
Υπάγεται άπό τό έξωτερικό κυι είνα ι καΤ°*>ρωμί νο μέ διεθνή πατέντα.

μας ατό

Ο Ι ΤΟΥΡΚΟΙ
ΠΡΟ ΚΑ ΛΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Διακριτική Επανεμφάνιση
του Καραμανλή στο, διεθνές
πολιτικό προσκήνιο

npó
«P"f
ιρα*
) δ·ά

IW
,ϋ*

τωνχωρών του ΝΑΤΟ και για
τους κινδύνους που ενδεχομέ
νως δημιουργούν παρόμοιες

τουρκικές ενέργειες.

239651

Γ Ε Ν ΙΚ Ο Ι

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΑΖΗΣ
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Ι τθ Τ 2 3 9 ,6 5 1
ΘεΧΣΑ ΛΟ ΝΙΚ »-«

2ΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα
του «ΕΘΝΟΥΣ» α σχολιαστής
της γαλλικής εφημερίδας διατυ
πώνει την υπόθεση ότι «ο κ.
Καραμανλής που είναι ίσως
δυσαρεστημένος να επωφεληθείται αυτής της ευκαιρίας για
να επανεμφανιστεί, έστω και
διακριτικά, στη διεθνή σκηνή,
την οποία κράτησε επί πολύ σαν
πρωθυπουργός της χώρας του
και υπνεθυμίζει έτσι στον κ.
Παπανδρέου ότι δεν έχει απολύ
τως το μονοπώλιο της εκπρο
σώπησης της Ελλάδας στο εξω
τερικό».

μανλή με τον Παπανδρέου δεν είναι
πάντοτε εγκάρδια, κάθε άλλο μάλιστα,
δεν έχει εν τούταις σημειωθεί κανένα
σοβαρό επεισόδιο μεταζύ τους
2) Ο Καραμανλής εφαρμόζει πιστά
τους θεσμούς που αφήνουν στον πρω 
θυπουργό την ουσιαστική διακυβέρνηση
της χώρας. Κι έτσι καθησυχάζει εκεί
νους τους οπαδούς της αριστερός που
εφοβούντο ότι ο Καραμανλής θο έκανε
κατάχρηση των εξομσιών που είχε με
την ιδιότητα του αρχηγού του κράτους
και θα παρεμπόδιζε την αλλαγή. Έτσι
τώρα, αφού δεν είναι ύποπτος παρο
μοίων προθέσεων, μπορεί να σναλάβει
εκ νέου ορισμένες πρωτοβουλίες.
31 0 Καραμανλής έχει το συναίσθη
μα. πως η επαφή του Μιττεράν με τον
Παπανδρέου. είναι λιγότερο καλή από
όσο προβλεπάταν και ελπιζόταν από την
κυβέρνηση των Αθηνών.
Και τούτο για λόγους εξωτερικής
πολιτικής και εξ αιτίας του χαρακτήρα
τω ν δύο ανόρών.
Ο Καραμανλής - συνεχίζει η «Μόντ»
- αν και προέρχεται από την φιλελεύθε
ρη δεξιά, εν τούτοις αισθάνεται πιό κον
τά στο Μιττεράν από όσο ο Παπαν
δρέου
Οι αποκλίσεις της κυβερνήαεως
Παπανδρέου στην ευρωπαϊκή πολιτική
και την δυτική αλληλεγγύη είναι αυτό
που ο Καραμονλής κρίνει ω ς το πλέον
ανησυχητικό είτε οι αποκλίσεις αυτές
αφορούν τις σχέσεις με την ανατολή ή
αναφέροντοι στις προεκλογικές απειλες
του κ Παπανδρέου γιο αποχώρηση της
Ελλάδος από τα ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ
απειλές πομ ο Παπανδρέου είτε αποφ εύ
γει να πραγματοποιήσει ή προσπαθεί να
εξαλείψει εντελώς

Γενική
συνέλευση
Λαογραφικού
Ομίλου
Μελικής

ΤΟ ΑΠΕ
ΑΠΟΣΙΩΠΕΙΣχετικά με το άρθρο σχόλιο
της «MONT» το Αθηναϊκό πρακτο
ρείο Ειδήσεων, που ελέγχει η
κυβέρνηση, μετέδωσε μόνο μερικά
αποσπάσματα ενώ τα κύρια σημεία
που αναφέροντο στις σχέσεις
Καραμανλή - Παπανδρέου αποσιωπάθηκαν.
Τα σημεία του άρθρου που πορέλειψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο έχουν ως

εξής:
Η συνάντηση του Καραμανλή με τον
Μ ητέράν είχε το χαρακτήρα επισκοπήσεω ς του διεθνούς ορίζοντος και είχε
ξεκινήσει από την συνάντησή τους στην
Αθήνα
Η ναλλική εφημερίδα επισημαίνει
στο σημείο αυτό τη δήλωση του Έλληνα
Προέδρου της Δημοκρατίας άτι η συνο
μιλία του με το Γάλλο συνάδελφό του
περιστροφή στην ευρωπαϊκή ενοποίηση
γιο την οποίο ο κ. Καραμανλής είναι
Περισσότερο υπέρ της επιταχύνσεώς
της, ενώ ο Κ. Μιττεράν είναι συγκροτη
μένος.
Û Καραμονλής. συνεχίζει η γαλλική
εφημερίδα, δεν φαίνεται δυσαρεστημέ
νος από την ευκαιρία που του δίνεται
ναεμφανισθεί πάλι στο διεθνές προσκή
νιο. έστω διακριτικά. Και γι αυτό, συν
τρέχουν προσθέτει - τρείς λόγοι
II Αν και π συνεννόηση rou Κόρα

MONT

•

Απολογισμός οικονομικών.

•

Κριτική

Δ Σ.
•

Εκθεση

πράξεω ν

ελέγχου

ρπό

του

Απαλλαγή των μελών του

•
Π ρ οτά σ εις.
•
Α ρ χα ιρ εσ ίες για την α ν ά δ ε ι
ξη ν έ ω ν μ ε λ ώ ν σ τ ο Δ ιοικητικό κοι
Ε ποπ τικό Συμβούλιο.

' Οπως παρατηρούν τώρα οι διά
φοροι κύκλοι και στις δύο περιπτώ
σεις τα ατυχήματα θα είχαν σίγουρο
αποσοβηθεί αν στα χειρουργεία
υπήρχε και λειτουργούσε χημικός
αναλυτής αερίων. Με τον αναλυτήαυτόν θα μπορούσε νο προσδιορισθεί και να ελεγχθεί η ταυτότητα
των αερίων που χορηγούνται στην
νάρκωση και μάλιστα με τον πιό
ασφαλή τρόπο.
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι πρώ τος ο Εισαγγελέας Βέροιας
κ. Αργ. Τσίχλας είχε επισημάνει την
έλλειψη αυτή οπό τα χειρουργεία
των ελληνικών νοσοκομείων και
αμέσως μετά τη δίκη των υπευθύ
νων για τους θανότοϋς στο Νοσο
κομείο Ναούσης με ένγροφό του
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης (με
ημερομηνία 2 3 /ν 8 1 ) είχε τονίσει
την ανάγκη «εγκαταστόσεως στο
χειρουργείο συστήματος οναλύσεω ς των αερίων προς αποτροπήν
παντός ατυχήματος».
Λόγω του ενδιοφέροντος που

παρουσιάζει το έγγραφο αυτά του
Εισογγελέο Βέροιας το δημο
σιεύουμε παρακάτω
«Κύριε υπουργέ
Το τρίτον δεκαήμερον του
μηνάς Δεκεμβρίου 1380 διεξήχθη
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμε
λειοδικείου Βέροιας η δίκη των
θεω ρηθέντω ν
ως
υπευθύνων
(τεχνικών και ιατρών! δια τους δύο
θανάτους τους επισυμβόντας εις το
Γ Χειρουργείου του Κρατικού
Νοσοκομείου, τον Ιούνιο του 1977.
οι οποίοι απεδόθησαν εις εσφαλμένην χορήγησιν πρωτοξειδίου του
αζώτου αντί οξυγόνου κατά την
νάρκωσιν.
Κοτό την ακροαματικήν διαδι
κασίαν ηκούσθη εκ στόματος μαρ
τύρων (ειδικών ανοισθησιολόγων
και τεχνικών) ότι εις ουδέν εκ των
εν Ελλάδι Νοσοκομείων, εις 0 έχει
γίνει
ενκατόστασις
κεντρικού
δικτύου παροχής ιατρικών αερίων
(οξυγόνου, πρωτοξειδίου του αζώ 
του κ .λ π ) υπάρχει εις τα χειρουρ
γεία χημικός αναλυτής αερίων, όια
τον ασφαλή έλεγχον και προσδιορι
σμόν της ταυτότητας των προς νάρκωαιν χορηγουμένων οερίων. πάντες δε επαναπαύονται εις τας επί
των φιαλών ενδείξεις. Η έλλειψις
αύτη όμως φοβούμεθα ότι εγκυμο
νεί κινδύνους νο θρηνήσωμεν και
άλλα θύματα εις το μέλλον, ως
συνέβη και εις κράτη με πλέον
προηγμένην τεχνολογίαν της ειδικής
μας (Καναόά. ΗΠΑ) έχομεν λοιπόν
την γνώμην όπ πρέπει νο υπάρξει
μέριμνα εγκατοστάσεως συστήμοτος αναλύσεως των αερίων προς
αποτροπήν παντός ατυχήματος.

Σχεπκώς σας εσωκλείω Φωτο
τυπίας δύο εντύπων εις ά γίνεται
μνεία περί των αναλυτών και
φωτοαντίγραφου της αποσταλείοης
προς εμε επεξηγηματικής επιστολής
προς πρόχειρον ενημέρωσίν σας*

Η «Νέα Δημοκρατία»
δε συμμετέχει στη
σημερινή γιορτή
Γιορτάζεται σήμερο σ' ολόκλη
ρη τη χώρα η μέρα της Εθνικής
Αντίστασης. Στη Βέροια το πρωί θα
γίνει επίσημη δοξολογία στο Ναό
Αγίου Αντωνίου όπου και θα εκφω
νήσει λογο ο Νομάρχης *. Ωι*υ».,
>ης. Στη συνέχεια θο γίνει κατόθε
ση στεφανιών στο Ηρώο των
Πεσόντων.
Με την ευκαιρία της σημερινής
γιορτής η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας εξέδω
σε την πιό κάτω ανακοίνωση:
«Η δράση τοσ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην
κατοχή προκόλεαε πολλά δεινά στο
Έ θ νο ς με αποτέλεσμα το διχασμό
και την έλλειψη απαραίτητης ομο
ψυχίας στις κρίσιμες για την πατρίδα
στιγμές
Δεν συμμετέχουμε σ ιον εορτα
σμό για την εθνική αντίσταση της
25ης Νοεμβρίου όιότι συνεορτο
ορός με ντο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σημαίνει ρ
επιβράβευση εγκληματικών, άντε
θνικών πράξεων και πλαστογράφη
ση της ιστορίας.
Η Ο.Ν.ΝΕ.Δ. τιμά τη ν αφανή
αλλά πραγματική κατοχική ανάστα
ση όλων των Ελλήνων και όχι εκεί
νων που έστρεψαν τα όπλα ενπν
τίον συμπατριωτών μας».

Εξαλλου σε ψήφισμά της η
ΕΛΜΕ Ημαθίας τονίζει μέταξύ
των άλλων:
•
Η Εθνική μας Αντίσταση
κοτό της Φασιστικής Ναζιστικής
κατοχής,
καθολική, αυθόρμητη και
οργανωμένη, αποτελεί
αληθινή εποποιία στη
νεώτερη ελληνική ιστο
ρία και συνέχεια του

•

θρυλικού
Αλβανικού
έπους. 0 έθιΛκοαπελευ*
θέρω πκός ανώνας του
194) 44 ήταν η φυσική
■χυγίχοα ιςμ ςθνικοομϋντικού αγώνα του
1940-41.
Ολοι εκείνοι οι αγωνι
στες επώνυμοι και ανώ
νυμοι, αρχηγοί ή απλοί
μαχητές εκπλήρωσαν το
ίδιο χρέος και την (δια
αποστολή. Το χρέος
προς την ελευθερία, την
Εθνική Ανεξαρτησία και
την ατομική αξιοπρέπεια.

ΈκθΕση
Ζωγραφικής
στη Στέγη
Αρχιζε το Σάββατο 27 Νοεμ
βρίου στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχμών του Δήμου Βεροϊος η ατο
μική έκθεση ζωγραφικής με ελαιο
γραφίας της Αθηναίας ΝΤΙΝΑΣ
ΚΟΡΟΜΠΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ
Η έκθεση αυτή είναι η 9η της
ζωνράφσυ με πρόσφατη επιτυχημέ
νη έκθεσή της στη Λαμία.
Η έκθεση θα ενκαινισσθιι στις
7 το απόγευμα του Σαββάτου και θα
τελειώσει στις 6 Δεκεμβρίου

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
2 8 Νοεμβρίου 1982
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
του STUDIO

G. G.

Η ελληνική κυβέρνηση,
όπως αναφέρουν δημοσιογρα
φικές πληροφορίες δεν πρόκει
ται να σχολιάσει την ανακοίνω
ση του τουρκικού υπουργείου
εξωτερικών αλλά θα αναμένει
να λάβει την επίσημη απάντηση
της Αγκυρας στο χθεσινό έντον
διάβημά της προς αυτή. Οι δφημοσιογραφικές
πληροφορίες
προσθέτουν ότι οι προχθεσινές
τουρκικές παραβιάσεις έγιναν
δυτικά των νήσων Λήμνος και
Λέσβος, πράγμα που σημαίνει
ότι έγιναν προς την πλευρά των
νησιών και όχι προς την πλευρό
του διεθνούς εναερίου χώρου
στο Αιγαίο.

το

Εποπτικό Συ μβο ύ λ ιο .

•
Δ.Σ

Η Ελλάδα, αναφέρει στο
τηλεγράφημά του το τ. πρακτο
ρείο, παραβίασε την «προφορι
κή συμφωνία» (μορατόριουμ)
που είχε γίνει σνόμεσαστις
τουρκικές και ελληνικές αρχές
και σύμφωνα με την πρόσφατη
συμπεριφορά της η τελευταία
αυτή αντίδραση πρέπει να θεω 
ρείται φυσιολογική.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
Η ΑΓΚΥΡΑ
ΕΠΙΣΗΜΑ

Γενική συνέλευση πραγματο
ποιεί το Σ ά ββα το 27 Νοεμβρίου
στις 6 το απόγευμα ο Λαογραφικός
Ομιλος Μ ελικής και Περίχωρων.
Η συνέλευση θα πραγματο
ποιηθεί στην αίθουσα του Ομίλου
κοι το θέματα που θα συζητηθούν
είναι:
,
•
ΕγγρσΦΠ νέων μελών
•
Εκλογή προεδρείου Γ. Συνέ
λευσης.
•
Απολογισμός δραστηριοτή
των του απερχομένου Δ.Σ
τω ν

ρου (τώρα το πώς βρέθηκε το
τουρκικό αεροσκάφος πεσμένο
στα ελληνικά χωρικό ύόοτα
αυτό κάνουν ότι δεν το καταλα
βαίνουν οι γείτονές μας).
Συγκεκριμένα από το τουρ
κικό υπουργείο εξωτερικών
εκδόθηκε χθές η πιό κάτω ανα
κοίνωση:
«Η ελληνική κυβέρνηση
έχει επίσημα γνωστοποιήσει
στην τουρκική κυβέρνηση ότι
έχει ματαιώσει τηνσυνάντηση
των υπουργών εξωτερικών που
θα γινόταν στις Βρυξέλλες στις
9 Δεκεμβρίου με σκοπό να απο
φασίσει την μέθοδο των δια
πραγματεύσεων μεταξύ Τουρ
κίας και Ελλάδας.
Η ελληνική κυβέρνηση ανα
φέρει σαν λόγο για την ματαίω
ση της συνάντησης κατά τηνδιάρκεια τω ν τελευταίων ασκή
σεων της Τουρκίας που έχουν
γίνει στο διεθνή εναέριο χώρο
του Αιγαίου, έχει παραβιαστεί ο
εναέριος και θαλάσσιος χώρος
της.
Η δικαιολογία αυτή που
βασίζεται στον χωρίς έρειθσμα
ισχυρισμό δεν ισχύει.
Τα τουρκικά στρατιωτικό
αεροπλάνα όπως όλες τις φορές
έτσι και στις τελευταίες ασκή
σεις
πραγματοποίησαν
στο
Αιγαίο πτήσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις της συμφωνίας του
Σικάγου και τις ρυθμίσεις του
ICAO
Η Τουρκία σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του ICAO είχε γνω
στοποιήσει στις 3 Νοεμβρίου
ότι το «ΚΟΡΑΛ 82» θα λάμβανε
χώρα και είχε δώσει πληροφο
ρίες για τις περιοχές του FIR
Αθηνών στις οποίες θα εισήρχοντο.
Η άσκηση έλαβε χώρα στο
διεθνή εναέριο χώρο σύμφωνο
με τις πληροφορίες αυτές».
Εξ άλλου, το τουρκικό πρα
κτορείο ειδήσεων επικαλούμενο
υψηλά ιστάμενη πηγή του
unoupyeiou
εξωτερικών
σε
τηλεγράφημα του αναφέρει ότι
η ματαίωση της συνάντησης
μεταξύ του Έλληνα και του
Τούρκου υπουρνού εξωτερικών
είναι μία μονομερής ενέργεια η
οποία αξιολογείται ως η προσδοκόμενη εξέλιξη».

Το τραγικό περιστατικό του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της
Αθήνας έψερε στο νού όλων το θλι
βέρά γεγονότα του Νοσοκομείου
Ναούσης που στοίχισαν τότε (Ιού
νιος 1977) τη ζωή δύο ασθενών.
Οπως είναι γνωστό και στην
περίπτωση της Ναούσης και στο
Ιπποκράτειο οι θάνατοι οφείλονται
σε εσφαλμένη χορήγηση αναισθη
τικού αερίου κστά τη νάρκωση.
Στην περίπτωση της Ναούσης αντί
οξυγόνου δόθηκε πρωτοξείδιο του
αζώτου και στην περίπτωση του
Ιττποκρατείου αντί μονοξειδίου του
αζώτου δόθηκε διοξείδιο του άν
θρακα!

Α κόμη

οι

π λ η ρ ο φ ο ρ ίες

προσθέτουν ότι πολλές παρα
βιάσεις έγιναν ηροχθές και στην
περιοχή των Ψαρρών βορειοδυ
τικά της Χίου.

Αγώνες ερασιτεχνικής
πάλης γυναικών
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 10 .30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΣΕΛΙΔΑ 2r,

«ΛΑΟΣ

σταυρόΛεζο
7. Θ έρετρο του νομού Αργολίόος
— Αντίστροφη Βελιγραδική πό
λη.
8. Τέτοιες πόλεις είναι η Ρώμη κα
η Νάπολη (καθ.ί.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Τηλεαπτ*ή σε<ρά της ΕΡΤ 2.
Αλλη λέξη γιο το άξιο - Αρθρο
γαλλικό
a . Μόνο αι/ιός... σήκωσε τη Γη
«ττοιιζ ώμους t o u (ο.τ |.
4 Είναι κι ιιυτό υαλλί για πλέξιμο
- Αρχικά υρνανισμού μος που
ασχολείται μ* τις μεταφορές
5. Προτρέπει
ή παρακινεί
Αρχαιοπρεπώς·· είμαι
6 Κι αυτός.. Θ ανάσης ολλ αντί
σ τρ ο φ ο ς

1 Πολύτιμος λίθος στη δημοτική,
2. Μετριέται βαθμολογικά η σειρά
αυτή, στο στίβο — Αντίστροφο
άρθρο.
3. Αμερικανίδων όνομα μικρό - Το
ίδιο με το 2 οριζόντ. β'.
4 Μ αυτήν... πλήρωναν οι αρχαίο·
Έλληνες (γεν.) - Μουσική νότα.
5. Μία καθαρευουσιάνικη τροφή —
Τα βραχέα... στη σειρά το υ ς
6 Αρθρο πληθυντικού σε μία
πτώση καθαρεύουσας.
7. Χρησιμοποιούνται από αθλητές
- για ασκήσεις.
8. Κτητική αντωνυμία — Αυτό.... εί
ναι συνηθισμένο απαρέμφατο.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ

Μαθήτρια Δημοτικού

Μελικής

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ 2 ΠΑΛΑΜΙΔΕΣ 3. ΑΞΙΝΑ - INQ 4. ΝΟΚ -

ΛΙ8ΑΣ 5. ΤΣΙΓΑΡΟ 6. ΟΡΙΑ - XI 7. ΣΑΠΙΑ - ΗΑΔ 8. ΙΣ ΜΑΝΗ 9. ΣΤΑΣΙΜΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: ■. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2. ΝΑΞΟΣ - ΑΣΤ 3. ΑΛΙΚΙΟΠ 4. ΤΑΝ - ΓΡΙΕΣ
5. ΙΜΑΛΑΤΑ 6 NI - ΙΡΑ χ. ΑΔΙΒΟ — (Σ)Η(Ν)Α(ΝΤΡ)0 8. ΞΕΝΑ
- ΧΑΝΣ 9. ΗΣΩΣΑΙΔ Η.

Π Ε Μ Π Τ Η , 25

Π ΕΜ Π Τ Η , 25

5.46 Ο ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΙ
6.00 ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ

6.06
6.30
6.40
6.55
7.16
800

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΠΓΜΕΣ
ΠΥΡΑΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
8-30 ΜΠΕΝΥ ΧΙΛ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 60 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.16 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11.00 0 ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
1140 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
11.10 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4.00
4¿ 0
466
620

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΓΑΛΛΙΚΑ
0 ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΠΙΙΜΟΣ

6.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5 30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.16 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7 00 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟ
ΤΩΝ ΜΑΣ
7.30 ΟΙ ΣΛΛΛΙΒΑΝΣ
8.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.00 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑ
ΚΙΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στείλτε
γιουνισευχές
μέ κάρτες
τής

unïcof

Ραδιοταξι

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου · ΒενιξέΑου
23.434
Εθνική Τράπεζα
2 4 141 24 343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726

ΙπποκρΔτους

26.920

Π λ. Ωρολογίου

23.880

ΝΑΟΥΣΗΙ
Πλατ. Καρατόσιου 22.532-22.836
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωροί τη

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΚΑΣ
Προσπαθώ τώρα που η πνευμα
τική κσι ψυχική του υπόσταση έχα
σε το ανθρώπινο περίβλημά τ η ς κι
έγινε μνήμη, να συνοψίσω, να την
κλείσω πρι·· γίνει καθαρή ροή και
φύγει για πάντα, σε δυο - τρεις λέξεις.
Λεπτότητα, αγάπη, ανθρωπιά,
προ παντός ανθρωπιά ότι ήταν ο
Ανδρέας Μπέκας στην κοινωνία της
Αλεξανδρείας. Ξεχώριζε για μια
σπάνια αγάπη για τον άνθρωπο που
δεν επιδέχεται καμιά αμφιβολία.
Αυτά τα γνωρίσματα ήταν τα τηο
βασικά του χαρακτηριστικά.
Υπήρξε αγαπητός πολιτισμένος
καλλιεργημένος εκλεκτός φίλος έν
τιμος επαγγελματίας Στην πόλη της
Αλεξάνδρειάς που τόσο αγάπησε.

τους άξιους και εργατικούς ανθρώ 
πους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει
και ο τέω ς και νύν πρόεδρος κ.
Μιχαηλίδης ο οποίος εξελένη παμψηφεί,

Αριθμός 1 4 3 8

της υπ ’ αριθμ 5 3 9 2 β /2 0 -8 -1982 εκθέσεω ς επιδόσεω ς του Δικασπκού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτοδικών Μαυροειδή Κουφοπούλου εκτίθενται εις
δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
τα κάτωθι ακίνητα του ανω τέρω οφειλέ
του κστασχεθεντα δυνάμει της υπ" αρι
θμόν 1 4 2 0 /2 6 -8 -1 9 8 2 κατασχετηρίου
εκθέσ εώ ς μου. Ήτοι: Ενα διαμέρισμα
ευρισκόμενο εντός της πόλεως Βέροιας
του ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου
επί της οδού Καρατάσου αριθμ. 5 και εις
τον 4ον υπέρ το ισόγειον όροφον,
συγκείμενο εκ δύο δωματίων, σάλας
κουζίνας λουτροκαμπινέ, χώ λ και διά
δρομον. εμβαδου μικτού 7 8 .6 0 τ.μ.
καθαρού δε 71.40 τ.μ. συναρεύον γύ·
ρω θεν με οδόν Καρατάσου με υπ
αριθμ. 1 διαμέρισμα, με κλιμακοστάσιου,
με ακάλυπτον χώρον κοι φωταγω γόν
πολυκατοικίας Το εν λόγω ακίνητον
κατέχει ο καθ' ού δυνάμει του υπ' αριθμ
1 3 6 0 9 /1 9 7 7 Συμβολαίου ταυ Συμβο
λαιογράφου Βέροιας Αναστασίου ΣπονΙοη. νομιμως μετογεγραμμένο εν τάμω
ΤΝΑ αριθμ. 7 βιβλίων του Υποθ/κείου
Β έροιας Το εν λόγω ακίνητο εζετιμήθη
κατά
την
κοτάσχεσιν
αντί δρχ
1 5 0 0 000.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΠΗΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
0 παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικασπκός Επιμελητής Ιωάννης Δημητρίου Σολάκογλου ως επί της εκτελέσεω ς τοιούτος, δηλοποιώ ότι την ( 1 2 ην)
δωδεκάτην του μηνάς Δεκεμβρίου 1982
έτο υ ς ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10 ης π.μ μέχρι 12 ος μεσημβρινής
εν Βέροια και ε ις την αίθουσαν τω ν
συνεδριάσεω ν του Πρωτοδικείου ως
συνήθη τάπον τω ν πλειστηριασμών
ενώπιον της ΣυμβοΛαιονράφου Βέροιας
κ. Καλλιόπης Ναζλίδου - Καπράρα ω ς
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
μου αναπλπρωτού του, τη επισπεύσει
της δονειστρίος εν Αθήναις εδρευουσης
Α Ε υπό την επωνυμίαν «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσω πού
μενης δικαιούμενης λαμβάνειν παρά του
οφειλέτου της Παντελή Aiokou κατοίκου
Βεοοίπε Κορστάσου 5 το εππασσάιι»νον ποσον τω ν δραχμών 71.100. νομιμοτόκως υέχρις εξοφ λήσεω ς πλέον
παραγγελίας εκτελέσεω ς εκ δραχμών
2 000 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεω ς και πλειστηριοσμού μέχρι ιτέρατοι
αυτού δυνάμει και προς εκτέλεσιν της
υπ' αριθμ 3 8 1 /1 9 8 2 διαταγής πληρω
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιπθείσης επιτογής
προς πληρωμήν ω ς τούτο δείκνυτα, εκ

Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΣ1ΚΑ δεν

- Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΑΙ δεν γιορ
τάζει.
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'Ελληνική 'Ε πιτρ ο πή γιά τήν

unfcef
ΞΕνίας 1 Αθήνα

«Η ευτυχία κλείνεται στον υπερ
συντέλικο. καμμία φορά στον αόρι
στο και σπάνια στον ενεστώτα».
ΝΤΕΚΑΛΥ

μι

τηλ. 77Μ22 \ & "78.1201
-..«η η ·ΓΜ»·νΐη>ή·Μ)ΙΗκΙν μ"< »miaban· ·κ·*>ν·Ί
etf|V μην«· una ι«·»ή *ηε ·φη|Ή|»>8·>

φτιάξτε εναν . . .
τριανταφυλλόκηπο
Ο Ι τρ ια ν τα φ υ λλιές Α π ο τελρ ΰν μ ιά π ρ ό κ λ η σ η ,
τέτο ια πο\ «η μ ή δ ισ τ ά ζ ε ι κ α νείς να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί
ενα μ έ ρ ο ς τού κ ή π ο υ ή κ α ίό λ ό κ λ η ρ ο τό ν κ ή π ο γιά
τρια ντα φ υ λλιές, γιά έναν τρια ντα φ υ λλό κη π ο .
δ ε ν είναι ά ν ά γκ η νά ε ίσ τε ειδ ικ ό ς γιά νά
δ η μ ιο υ ρ γή σ ετε ε.ναν υπ έρ ο χο κ ή π ο μ έ τρια ντα φ υ λ
λιές. Γ ρ ά ψ τε ή τηλεφ τονεΐστε στα φ υτώ ρια Π άνου
Ά β ρ ό μ η , θ ά σ ά ς σ τε ίλ ο υ μ ε Α μέσω ς κ α ί δω ρεάν
τόν Ε γχρω μο εικ ο νο γρ α φ η μ ένο κ α τά λ ο γό μα ς.
’Ε κ ε ί Οά β ρ ε ίτε χ ρ ή σ ιμ ε ς σ υ μ β ο υ λ ές κ α ί Ιδέες καί.
έπ ιπ λέσ ν. 103 Ε κ λ εκ τές π ο ικ ιλ ίες Από θάμνους,
πολύανθες, ά ν α ρ ρ ιχώ μ εν ες κ α ί δ ε ν δ ρ ώ δ εις τρια ν
τα φ υλλιές.
.

Α π ό τέ λ ο ς
Μ α ρτίου

Ο κ τ ω β ρ ίο υ

μ έχρι

τέ/.ους

Γνον υποιάται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Λσπκού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι:
Ο ΤΣΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
Γεωργίου και της Αναστασίας το γέ
νος Τσαμπάζη που γεννήθηκε στη
Βέροια και κατοικεί στα Κσβάσιλα
επαγγέλματος 16. Υπάλληλος και η
ΛΑΦΑΡΑ ΘΩΜΑΗ του Αποστόλου
και της Ευαγγελίας το γένος Μαρ
μαρά που γεννήθηκε στη Φυτειά και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
16. Υπάλληλος πρόκειται να παν
τρευτούν και ο γόμος θο γίνει στον
Ιερό Ναό Αγ Δημητρίου Καβασίλων.

Για να θυμάστε τις
ομορψώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ
ΓΑΜΟΝ ΒΑίΤΠΣΕΟΝ

Σ τέ λν ο υ μ ε τρια ντα φ υλλιό ς σ ε δλ,η τή ν 'Ε λλά δα .
Π ά ττο α : σ τ η ν διά θ εσ η ό λω ν
Γ ιό Ιδιώ τες, υπη ρεσ ίες, δ ή μ ο υ ς , Κ ο ιν ό τη τες.
'Ο ρ γα νισ μ ο ύς, κ α λ λ ιε ρ γ η τέ ς κ α ί μ ε τα π ω λ η τέ ς ,
ώ ς κ α ί Α πό τό π ιό Α π ο μ α κ ρ υσ μ ένο χ ω ρ ιό /; ν η σ ί
τής Ε λλά δα ς, θ έλ ο υ μ ε τήν πα ρ α γγελία σας

Φυτώρια τριανταφυλλιών
Πάνος ‘Αβράμης
Α γα Ο οβούλου ¡ 0 - Γ ια ννιτσ ά
Τηλ. (03Η 2) 2 2 .2 2 0 - 2 7 .6 3 7

Γ ΒΑΒΟΥΡΑΣ

Η νεοεκλεγείσα διοίκηση του
Μορφωτικού Συλλόνου «Η Καλλι
θέα» καταρτίσθηκε σε σώμα ως
εξής:
Πρόεδρος Μιχαηλίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Μουρατίδης Νάκης
Γραμματέας
Κωνσταντιγίδου
Αγγελική
Ταμίας Ορφανίόης Λύσανδρος
Τακτικό μέλος Δελαβερίόης
Αγαθόνικος
Αναπληρωματικά μέλη 11 Ιωαννίδης Γεώργιος 21 Ιακωβίόης Νικό
λαος.
Εξελεγκτική επιτροπή 1) Τσαχουρίδης Ανέστης, 2) Σιδηρόπουλος
Λ άζαρος 3) Καρέκλας Ευάγγελος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στις αρχαιρεσίες αυτές τα μέλη του
συλλόγου απέδειξαν ότι γνωρίζουν
να εκτιμούν και να επιβραβεύουν

γιορτάζει.

ή ε υ τ υ χ ία
ε ίν α ι δ ικ α ίω μ α
κ ά θ ε π α ιδ ιο ύ

έδω σε όλο του τον εαυτό.
Έ φυγε στα 42 του χρόνια. Ο
επαγγελματικός και εμπορικός κό
σμος έχασε τον άνθρωπο, έχασε το
φίλο που είχε το κουράγιο να λέει,
πάντα την αλήθεια σε θέματα που
αφορούσαν την πόλη μας και την
αγορά μας.
Λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, που δεν
τους άρεσε ποτέ η αλήθεια προσπά
θησαν οκόμη και την ημέρα της
κηδείας του με την απουσία τους να
τον μειώσουν και φυσικά πέτυχαν
το αντίθετο.
Η ανάμνησή σου τώρα που έφ υ
γες Ανδρεα θα φέρνει κάτι το απαλό
και γλυκό μέσα μας θα είναι μια
καθαρή ανθρώπινη παρουσία.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟ ΙΚΗ ΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ

«2 .555 62 666

Πέμπτη 2 5 ΝοεμβρίΝ

0ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

Φαρμακεία
0 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
διανυκτερεύει το φαρμακείο:

Μουρατίδη Γιώργου
τηλ. 2 5 1 3 0

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριοσμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά ταυ νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του Ή2 της νενομένης εκτιμήοεως
τω ν κστασχεθέντω ν ήτοι δρχ. 7 5 0 .0 0 0
Η κατοκύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγολυτέραν πμήν τελευταίον πλειοδότην την 1 2 ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριοσμού αφού προηγου
μένως νίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριοσμού
υπαλλήλου, ό σ ο ς δικαιούται όπω ς ζητή
σει και λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυή σ εις Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γρσφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομιζων και το σχετικόν γραμμάτων εις τον
επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον, άλ
λω ς ενερνηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού οναγκασπκώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίτττωσιν μη εμφονίσέω ς τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδω ν θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμο εις την ατταίτηαίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριοσμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη τω ν πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίαεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωαιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ω ς άνω περιουσίας, όπω ς προσέλθουν και πλειοδοτήαωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένπν ημέραν
και ώραν
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΩΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

- Διαλέξεις στο
Πνευματικό
Κέντρο της
Μητροπόλεως
Ό πω ς έγραψα και σε προηγού
μενο σημείωμά μου άρχισαν οι δια
λέξεις στο Πνευματικό Κέντρο της
Ιερός Μητροπόλεως υπό την αιγίδα
του Μητροπολίτου μας κ. Παύλου.
Η έναρξη έγινε με τον Πρωτο
πρεσβύτερο κ. Πάντε λ. Χαίνόγλου.
Ο ίδιος είναι και ο παρουσιαστής
των μετέπειτα ομιλητών.
Μετά την προηγούμενη Τρίτη μί
λησε ο Αντ/χης κ. Γιανακόπουλος με
θέμα το Άγιο Όρος. Αναφέρθηκε
στο ιστορικό τω ν Ιερών Μονών,
στο τρόπο διοικήσεώς τους από
πλευράς διοικηπκής πνευματικής
οικονομικής
κλπ.
Παρουσίασε
ωραίες εικόνες τω ν Μονών και της
περιοχής τους και εκείνο που έχει
ενδιαφέρον είναι πως ο ομιλητής
ενώ είναι στραπωτικός μπορεί και
ασχολείται με θέματα εκκλησιαστι
κό και μάλιστα με τόσο ζήλο αλλά
και κατάρτιση.
Χθες Τρίτη σε πυκνότατο ακροα
τήριο μίλησε ο ιστορικός μας Δικη
γόρος φίλος κ. Γιώργος Χιονίδης με
θέμα: «0 Βεροιώτης μοναχός και
όσιος Νικόδημος ο νέος της Θεσσα
λονίκης 13ος και 14ος αιών και τα
σχετικά προβλήματα».
Λεπτομέρειες άννωστες του
οσίου π ς ανέπτυξε με σαφήνεια
στηριγμένες βέβαια σε πραγμαπκά
δεδομένα ιστορικά.
Έγινε στη συνέχεια διάλογος με
διάφορες ερωτήσεις από το ακροα
τήριο και στις οποίες απάντησε
περισπούδαστα ο ομιλητής.
Γ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Η ΦΙΖΑ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΛΠΑ

Η Διεθνής Ομοσπονδία του Σπορ
του Αυτοκινήτου (ΦΙΖΑ), με έγγραφό της προς την ΕΛΠΑ τη συγχαί
ρει θερμά για την ανακήρυξη του
ράλλυ κακρόπολις» ως του καλύτε
ρου ράλλυ του πσγίόσμιου πρωτα
θλήματος 1982 και του ράλλυ Χαλ
κιδικής ω ς του καλύτερου ράλλυ
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
οδηγών 1982. Παράλληλα, η ΦΙΖΑ
πληροφόρησε την ΕΛΠΑ ότι σποφασίστηκε να της απονεμηθεί. νια
π ς δύο αυτές μεγάλες επιτυχίες
ειδικό κύπελλο. Η απονομή του
κυπέλλου στην ΕΛΠΑ θα γίνει τον
προσεχή μήνα στο Πορίσι. κατά την
επίσημη τελετή απονομής των επά
θλων στους νικητές των διαφόρων
πρωταθλημάτων του 1982.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ο ΚΛΕΦΤΟΚΟΤΑΣ

Μποσπασμα απο την σπολονία
ενός γέρο - νέγρου κλεφτοκοτά στο
δικαστήριο «Όταν προσεύχομαι
στο Θεό. κύριε πρόεδρε, να μου
στείλει έναν κόρακα, ποτέ δεν γίνε
ται αυτό το θαύμα, όταν όμως τον
παρακαλέσω νο στείλει εμένα σ'
ένα κόρακα βλέπω αμέσως νο γίνε
ται το θαύμα».

θωμάς A. Βυζας

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο

22.222
22.505

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
0.1.Ε. (σταθμάς)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

125
26.749
24444
22.233
26.444

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

22.199
22.200
22.314
41 .353

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
Πυροσβεστική
ΔΕ Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α (πρωτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
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<τΣ ή κ ω σ α σ τ ο χ έ ρ ια μ ο υ τα κ ό κκ α λα το υ Φιλίππου» ^ c

ή ρ ε ς - κ ό μ φ ε ρ σ ν ς σ τ η Θ ε σ ν ίκ η ο κ α θ η γη τή ς
A νδρόνικος.
^
*■ Α π ά ν τ η σ η το υ Ν ο μ ά ρ χ η κ. Θ ε ο δ ο σ ίο υ σ τ ο δημοο'ιοθ10
«Λ α ο ύ κ για τα μ ε τε κ λ ο γ ικ ά επ εισ ό δια .
» Το Π Α ΣΟ Κ θ ο επιδιώ ξει ειδικ ή σ υ μ φ ω ν ία μ ε την &
π ο υ Ν ο ρ β η γία ς), δ ή λ ω σ ε σ ε σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τύπ ο υ ο
Π ο π α ν δ ρ έο υ .
. „
* A νώ μ α λο δ ρ ό μ ο δ ιο ρ γσ ν ώ ν ει ο «Φ ίλιππος» BepoioÇ Ρ
μ α τίσ τ η κ ε ο Π α π α τζίκ ο ς σ τ ο ν α γώ ν α τη ς Καστοριάς

Ενάντια στην πείνα

Απογοητευμένη από τον ιταλικό
κινηματογράφο και τους συμπα
τριώτες της - οι οποίοι πρόσφατα εί
χαν το θράσος να τη βάλουν στη...
φυλσκή για φοροδιαφυγή - η Σοφία
Λόρεν είναι αποφασισμένη να
προωθήσει και να σταθεροποιήσει
την καριέρσ της στην αμερικάνικη
οθόνη, μικρή και μεγάλη.
Πρόσφατα η Ιταλίδα σταρ δέ
χθηκε να γυρίσει μία σειρά διαφημι
στικών ταινιών για τη τηλεόραση,
δηλώνοντας όμως άη τα κέρδη της
απ’ αυτή την εργασία θα τα διαθέ
σει όλα για την ενίσχυση τπς αμερι
κάνικης οργάνωσης για την καταπο
λέμηση της πείνας στον κόσμο.
Η προσφορά βέβαια στην περί
πτωση αυτή είναι κάπως «διαφημι
στική» κοι αποβλέπει στο να κερδί
σει την συμπάθεια του αμερικανι
κού κοινού, αλλά πάντως η Σοφία
Λόρεν είναι γνωστή για τη γεναιοδωρία της σε φιλανθρωπικούς σκο
πούς.
Και μίνΐ-.γουρούνια

Έχουν μόλις το ένα τέταρτο του
όγκου ενός συνηθισμένου χοίρου
και το βάρος τους δεν υπεργαίνει τα
τριάντα κιλά. Πρόκειται για...μίνι γουρούνια που «δημιούργησαν»
Γερμανοί επιστήμονες στο Γκαίτινγκεν. ύστερα από ερευνηπκές
προσπάθειες είκοσι ετών. Τα «πρα
κτικά» στο μέγεθος γουρουνάκια
προορίζονται βέβαια γιο ερυνηπκα
εργαστήρια διαφόρων κλάδων σε
ολόκληρο τον κόσμο. Θα χρησιμο
ποιηθούν σαν πειραματόζωα σε
ιατρικά και φαρμακολογικό κυρίως
πειράματα. Το ενδιαφέρον του επι
στημονικού Κόσμου για τα νέα πει
ραματόζωα είναι μεγάλο. Ή δη εφ έ
τος θα εξαχθούν από την ομοσπον
διακή Γερμανία 4 0 0 ως 500 γουρουνάκια μικροσκοπικού αυτού εί
δους. Το Πανεπιστήμιο του Γκοίπνγκεν συγκροτεί τώρα σε όλες τις
ηπείρους σταθμούς αναπαραγωγής
των μικρόσωμων χοίρων Η αναπα
ραγωγή αποτελεί το μόνο πρόβλη
μα. Και τούτο γιατί ο εν λόγω τύπος
χοίρου φέρει στον κόσμο το πολύ
πέντε απογόνους σε κάθε γέννα η
απόδοσή του δηλαδή είναι κατά
πολύ μικρότερη από εκείνη των
συνηθισμένων χοίρων.

23.619
23.364
23.376
100
121
199

Στη Μακεδονία γεννήθηκαν
οι πρώτοι άνθρωποι

Στη Μακεδονική γη γεννήθηκαν.

θ'
έζησαν και πεθοναν οι
χ.
θρωποι της Ευρώπης1^
λεκανοπέδιο της ΚοζάνΠζ
καν νια πρώτη φορά °Ρ · ^¡¡¡,
πάρουν στη συνέχεια κασία που κράτησε
χ
- ΤΟ δρόμο γιο βορρά *01
τολή και δύση.

Την πολυσήμαντη ° υ7^0 από*
νωση που ονστρέπέι π0
μέχρι σήμερο ¿«δομ«*0^ *
της προϊστορίας έκανε ο
λόγος κ. Αρης Π ούλιαν«·

Στο λεκανοπέδιο της
κ. Πουλιανός, βρέθηκαν
το τροφής ζώων, όπλων
λείων, που ανήκουν στήν
καινό Περίοδο (ένα έως
^
τομμύρια χρόνια από πς Μ6™
και αποδεικνύουν όπ:

Έζησε εκεί ο «Χόμο &
ο όρθιος άνθρω πος

Νέοι σ υ σ σ ω ρ « « ^
για την «προώθή9*1

του ηλεκτροκίνήΤ0“
αυτοκινήτ°υ
^
Με την βοήθεια ν£0“ ·Λρθί
συσσωρευτών θα
εχώς π προώθηση του
φ
νπτου αυτοκίνητου»· ti0 ' ^ φΡ
πορόγουν συσσωρευτές
ομοσπονδιακή Γερμανία0
ται τώρα ενταπκά μ« τηνυΠθλ£Τ
φωση των νέων τύπων.
n .>
ζοντας όπ η ενεργίίακΠ .y τέ
προ πόντων οι αυξήσεις ^ ^ χ/
καυσίμων θα κατσστήα°υ .¡/f·1
και πάλι επίκαιρο το η^6* ^ ^
συγκοινωνιακό μέσο,
τώρα έρευνες προκύπτει
τούν όύο τάσεις: ΤίΙ
συσσωρευτών οπό αΑο“μ'
άλλα οπό νάτριο - θείο·
^
συστήματα έχουν τόσο π ^ ^
χωρήσει. ώστε σύμφωνα Ρ μ*
φορϊες υπευθύνων ππΥ11- '^
θέσουν σύντομα ν' aPXia0 ιό’
υστα πρακτικής εφαΡΡ0^ --* 1^
Τέτοιες καινοτομίες 6
μέχρι το 1979, περίπου
I*
ποιητές. Τότε όμως Ve
πρώτη φορά η καταα*£υ^ ^
ρευτών αλουμινίου - 0 ^ ι /
ερευνητικό ε ρ γ α σ τή ρ ια τ
νων Πολιτειών.

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
Χ Ρ Η ΣΤΟ Ι ΙΛΕΜ Ο ΙΟ ΓΛΟ Υ
Κάθε etÔouç φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΐΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ψησταριά

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

«ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑϋ

RENAULT 9 GTC
PEUCEOT 3 0 5 -8 Η Ρ & 9 HP
ESCORT 1 1 0 0 & 1 3 0 0
HORIZON
KADETT 1 0 0 0 & 1 2 0 0
ASCONA 1 3 0 0 S

ΣΑΜΒΑ σ€ 9 5 4 κ.€.
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡ1ΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

Στις ΒαρβάρΕς-Τηλ. 91.243
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
ΨΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΣπΕσιαλίτέ:
Λ Ο Υ Κ ΑΝ ΙΚΑΝ ΤΟ ΛΜ ΑΔΑΚΙΑ

ΘΕρμαινόμενη αίθουσα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕ! ΚΑ! ΤΟ Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ · ^ '

Το βράδυ διασκεδάστε

στην DISCO SMILE
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Βοπζελου 37 Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Πριν 5 χρόνια

ΒΕΡΟ ΙΑΣ

KAI ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

VIDEO CLUB

οοοε

ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Τηλ. 9 1 .2 4 4

π<μητη 25 Νοεμβρίου 1982

«ΛΑΟΙ»

ΣΕΛΙΔ-

ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΡΙΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
Ε.Π.ΣΚ.Μ ■
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α όμιλος

Η Β 'Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ ΕΠΣΚΜ
*ΤΟέ σ' όμιλο το Α γ γ ε λ ο χ ώ ρ ι « σ τρ α β ο π ά τη σ ε » μ έ σ α σ τ ο γή π ε ^ τ° υ χ ά ν ο ν τα ς α πό τ ο ν Α ρ χ ά γ γ ε λ ο 2 - 0 και έ τ σ ι το υ έ δ ω σ ε το
^«αιωμα να τον «τπάσει» σ τ η ν δ ε ύ τ ε ρ η θ έ σ η και σ τ η ν Χ α ρ ίε σ σ α
"ου κ έρ δ ισ ε μ έ σ α σ τα Μ ο ν ό σ π ιτα μ ε 2 - 0 να ξ ε φ ϋ γ ε ι σ τ η ν β α θ μ ο λογΙα δ ύ ο β α θ μ ο ύ ς.

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ς

Κύριο χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό κ ά τι π ο υ γίν ετα ι π ο λ ύ σ πά νια σ ε π ρ ώ τα Βλήματα, είναι το γ ε γ ο ν ό ς ό τι κ έ ρ δ ισ α ν ό λο ι οι φ ιλο ξεν ο ύ μ εν ο ι.
Βται «α! α τ ο ύ ς υ π ό λ ο ιπ ο υ ς α γ ώ ν ε ς τα Λ ε υ κ ά δ ια μ ε 3 - 1 κ έ ρ δ ισ α ν
νέοο σ το Π. Ζ ερ β ο χ ώ ρ ι, οι Β α ρ β ά ρ ε ς μ ε 2 -1 μ έ σ α σ τ ο Ν ε ό κ α σ τρ ο

Η π ρ ω το π ό ρ ο ς Α.Ε. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ π ο υ μ ε τ ά τη ν μ ε γ ά λ η ε κ τό ς έδ ρ α ς
ε π ιτυ χ ία τη ς σ τ α Μ ο ν ό σ π ιτα ε π ί τη ς το πικής ο μ ά δα ς και την ή ττα
το υ Α γ γ ε λ ο χ ω ρ ίο υ σ τ η ν έ δ ρ α το υ α πό το ν Α ρ χ ά γ γ ε λ ο 0 -2 , απο
σ π ά σ θ η κ ε σ τη ν β α θ μ ο λ ο γ ία μ ε δ ύ ο β α θ μ ο ύ ς

* *αι 0 Κ ο υ λ ο ύ ρ α 1-1 σ τ η ν Κ α λλιθ έα . Τ έλο ς μ ε γ ά λ η ή τα ν η νίκη
Των Π α λα π τα ίω ν σ τ ο ν Α ρ α χ ο μ ε 4 -0 .

¡¡"ο ν ο ς π ιτ λ

ο

* ΑρΙΕΣΣΑ

2

Τράίος I και II, Παπαδοπούλας, Μάίνος (Παυλίδης - Παρχαρίδης).
Λαζοχώρι: Αντωνίου. Ευθυμιάδης Πετρίδης, Ευθυμιόδης X 'Γεωργίου, Κ εφτές Ξενόπουλος,
Καραντίνας Τσαπακίδης Καρσανίδης, Μαυοίδης (Γομλσουζίδηϋ.

Δίντσης Δ., Παυλίδης. Παπαϊωάννου Π. Τραψιώτης Σ.. Μωϋσιάδης.
Δίντσης Α.. Χατζηγεωργίου.

όόνοο°Ν° ΣΠΐΤΑ ,Αντ,τ|ί ς ΜπουΡπόβη^Εν0λ? ^κπ πέτυχε η πρωτοOmrn *αρΐ€σσα μέσα στα Μονό<1)01
κ ύριος συντελεστής
m. ζ να Μειώνουμε την απόδοση
ήτ„wΤ ' ν'κΠ της Α.Ε. Χαρίεσσας,
nr.r . ° ιαιτΠτής του αγώνα κ. Τότ0οπΑ° ΠΟί0ς
το συνεχή του φαλΦυρ'γμστα κόντεψε να τινάξει
Χθη ηα£Ρα ενα "οιχνϊδ. που διεξήt0u β6 ,α®λΠτικά πλαίσια και η λήξη
®Φοιο ΚΕ τους αντιρώλους ποδο
θυίυ^Ιστ*ς ν° αποχωρουν αγκολιαS* από το γήπεδο.
fUg 0 '"'σΡ άνοιξε στο 8 ' με απ'
nü, ^ Φάουλ ο Δίντσης Α. Το α
'4io1t^ Ü Ελη^ε χω ρ'ς τίποτε το
':«Ρ0 στη συνέχεια του.
και
Ρ ημίχρονο μπήκε δυνατά
. ^ “Φασιστικό η Ελπίδα για νο
1rlnk «t 1 Τ° παιΥνίδι αλλά ο διαιntvoA * ΤΓ|<* £*ωσ£ 6ύα καταφανή
α£ ,υ · Ενώ η Ελπίδα προσπαθούXQd: ‘ neTPXei το γκολ στο 7 5 ’ η
Ίάλι ° σ° αύ^Πσε το σκορ σε 2 -0
Τον Δίντοη Α. και πάλι με
(ΐψς ■ nou £νρ> ο διαιτητής έδειξε
entcl Va' £ΡΜεσο το φάουλ χτυπή1 * ™ ευθείας.
l t[}(
τη μ Ελπίδα ξεχώρισαν οι
Ατό r '<‘' ^ πουΡάάνος Διάκογλου.
Α.Ε. Χαρίεσσας που έκανε
,
«ϋφάνιση οι Δίντσης Α. (πρώTfm,..T° U °νώνο) Χατζηγεωργίου,
υυψιωτης Γ
0 δ,α,ι
"τητής κ Τόπης κακός ενώ
«Π0ΠΤ(
όθιατπ."*Λς *■*' Κ ύ π ρ ο ς - Γκίκας
9ο· 01 Απέβαλε τον Σερέτη στο
£TTórrr
° ° Πρ£ΠΓί συμπεριφορά στον
ΙΓη.
° 1 » “ν θ έ σ ε ις

^ Μονόσπιτα: Γκίλτσης Σερέτης
^ “¡¡Ράάνος Παρίσης (Αργυρίου
* ’ Μήτοιου. Ζούρκος Πινακούδης
α Λ'ηλίδης
ΙΛουμπουρδής
25Ί
η “μπουρδής Π. Διάκογλου. Μίλης

yo «πρίεσσα- Παπαίωάννου. ΔραΔιτσόλας. Τραψιώτης Α..

ΛΑΖΟΧΩΡΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ

0
3

ΛΑΖΟΧΩΡΙ (Απ/νος Ανθόπου-

Β' ΟΜΙΛΟΣ

λος)
Μεγαλειώδης θρίαμβος εκτός
έδρας του Α.Ο. Γιαννακοχωρίου.
Συνέτριψε την συμπαθή ομάδα της
Δόξας Λαζοχωρίου με σκορ 3-0,
Πρεσάροντας από την αρχή τον
αγώνα σε όλο το μήκος και πλάτος
του γηπέδου οι παίκτες της φιλοξε
νούμενης ομάδος επέβαλαν τον
δικά τους ρυθμό και την φιλοδώρη
σαν με τρία τέρματα λίγο περισσό
τερο και δεν χάνονταν κραυγαλέες
ευκαιρίες.

ΝΗΣΕΛΙ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΕΚΟΠΗ

ΝΗΣΕΛΙ (Του αντ/τού μας)
Μπροστά σε έναν απαράδεκτο
διαιτητή (Αγελαδάρης) ο αγώνας
μεταξύ Νησελίου και Σταυρού δεν
είχε καλό τέλος λόγω έξι αποβολών.
Ενώ άρχισε κανονικά και κυλούσε
σε αθλητικά πλοίσια και με ασφυκπκή υπεροχή των γηπεδούχων στο
2 5 ' αποβάλει τον παίκτη Κατσουγιάννη του Νησελίου αδικαιολόγη
τα. Στην συνέχεια με τα σφυρίγματά
του εκνεύρισε παίκτες και φιλά
θλους με συνέπεια να αποβληθούν
στο 3 5 ' οι Φωτεινός I και II Ο αγώ
νας συνεχίζεται κανονικά με 8 παί
κτες από πλευράς γηπεδούχων και
το σκορ μετά από αυτές τις αποβο
λές γίνεται 3-1 εις βάρος τους.
Στο β' ημίχρονο και μέχρι το 60'
αποβάλλονται άλλοι δύο παίκτες της
ίδιας ομάδας οι Ματράκας - Βενιό-

ΔΟΚΑΡΙΑ-ΓΚΟΛ
ΠΕΝΑΛΤΥ

- 3 ' Τρομερό σουτ του Λυκοστράτη συγκλόνισε το οριζόντιο δοκάρι.
- 55' Το πιό περιπετειώδες γκολ.
Από κόρνερ του Λυκοστράτη ο
Μωόσιάδης στέλνει με σουτ την
μπάλλα στο κάθετο δοκάρι στην
επαναφορά ο Τράίος γράφει το 0-1
και αφού η μπάλλα ξαναχτύπησε
στο δοκάρι.
- 5 8 ' 0 διαιτητής σφυρίζει ανύ
παρκτο πέναλτυ.
Την εκτέλεση ανέλοβε ο
Καραντίνας αλλά ο αίλουρος Μ ωϋ
σιάδης με τρομερή εκτίναξη απέτρε
ψε το 1-1.
- 7 0 ’ Το σκορ νίνετσι 0-2 από τον
Κελεσίδη κοι στο 8 1 ” από φάουλ
του Λυκοστράτη πετάγεται ο θαυ
μάσιος Μωόσιάδης και με πλάσε
γράφει το 0-3.
Διακρίθηκαν από τον νικητή οι
Τράίος Α. πρώτο ημίχρονο Μωϋσιάδης I. και Μωϋσιάδης II, Παρχαρίδης Π., Λυκοστράτης και Παπαδόπουλος. Από το Λαζοχώρι ο Καραν
τίνας.
Η διαιτησία του κ. Χλιάρα
(Γελαδάρη - Τίκα) με εξαίρεση το
πέναλτυ πήρε άριστα.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Για το κύπελλο της ενώ σεώ ς
μας η Αλεξάνδρεια με γκολ των
Σκόρνου 2, Ιασωνίδη 2, Ταϊγανίδη
2, Καρδάκο. προχώρησε στην επό
μενη φάση. Λεπτομέρειες του αγώ
να στο αυριανό μας φύλλο.
Τα αποτελέσματα των χθεσινώ ν
αγώνων κυπέλλου έχουν:
Αλεξάνδρεια-Αγγελοχώρι 7-1
Διαβατός-Βέρμιο Ν. 2-1 στην παρά
ταση (1-1 κανονικός αγώνας)
Σέλι-Νεόκαστρο 4-0
Λουτρός-Μ. Αλέξανδρος Αλ. 0-1
στην παράταση ΙΟ-Ο κανονικός
αγώνας)
Αγγελοχώρι-Δόξα Μακρ. 1-0

Οι συνθέσεις

Γισννακοχώρι:
Μωϋσιάδης,
Παρχαρίδης I και II και III. Κελεσίδης, Λυκοστράτης Μωϋσιάδης Γ.

Δυο φωτογραφικά στιγμιότυπα
από την αναμέτρηση της Δ ευτέρας
αναμέτρηση των διαιτητών των
Συνδέσμων Βεροίας - Κοζάνης
Επάνω: Η αρχική ενδεκάδα των
Βεροιέων διαιτητών την στιγμή που
χαιρετά τους φιλάθλους
Κάτω: Ο ζογκλέρ Κώστας Τσιλογιάννης σε μια «τσαχπίνικη» μονο
μαχία του μ ε τον πρόεδρο του Συν
δέσμου Κοζάνης Παρδάλη.

----- ,

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ SERVIS
*0ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ
------* ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL
Εξ ο υ σ ιο δ ο τ η μ έ ν ο

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

Η ΒΑΟΜΟΛΟΠΑ

10 Γιαννακοχώ ρι μ έ σ α σ τ ο Λ α ζο χώ ρ ι.
Ζτον β *ό μ ιλο και ε δ ώ έ χ ο υ μ ε κέπτ το χ α ρ α κ τ η ρ ισ π κ ό . Δ ε ν κ έρ ·
ί“υ ί κανένας γη π ε δ ο ύ χ ο ς . Δ ιε κ ό π η ε ις β ά ρ ο ς το υ Ν η σ ε λ ίο υ ο α γώ ν°ζ του μ ε το ν Σ τα υ ρ ό (6 α π ο β ο λ ές) κά τι π ο υ κα ιρό ε ίχ ε να γίνει
° τΠν ένω σ ή μας, ο Λ ο υ τ ρ ό ς π ή ρ ε ισ ο π α λία 2 - 2 μ έ σ α σ τ ο Κ α ψ ο χώ -

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Λσζοχώρι-Γιαννακοχώρι
Π Ζερβοχώρι-Λευκάδια
Μονόαπιτα-Χαρίεσσα
Νεόκαστρο-Βαρβάρες
Αγγελοχώρι-Αρχάγγελος

σ υ ν ε ρ γ ε ίο

τη ς o p e l

Ε. ΜΠΟΥΙΜΤΖΟΑΑΣ &ΣΙΑ

ποϋλος με αποτέλεσμα να διακοπεί
ο αγώνας σ' αμτά το λεπτό. Κύριος
υπεύθυνος όλων αυτών που συνέβησαν ήταν ο κακός διαιτητής κ.
Αγελαδάρης (Μακρής - Παρίσης)
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι
το τέρματα πέτυχαν οι Μουρατίδης
(38') Ψουνόπουλος (42 ) Ντόντης
(45 ) και Θεοδώρου (49 )·
Διακρίθηκον οι Μουρατίδης
Ψουνόπουλος από τους νικητές και
οι Γκουντόπουλος Ηλίας από
ηττημένους.
Οι συνθέσεις
Νησέλι:
Καλαμπουκόπουλος.
Ντόντης. Παράσχος Γκουντινόπου
λος Ηλίας Κατσομγιάννης, Παρά
σχος Φωτεινός I. II, Βενιόπουλος,
Καλαμποκόπουλος
Σταυρός: Αποστολίδης Me

τίδης Παπαδόπουλος Κεσόγλου,
Μουταφίδης, Σαρικιριώδης Μούρα
τίδης
Ψ ουνόπουλος
Παρίσης
Πασχαλίδης Θεοδώρου.

Χαρίεσσα
Αγγελοχώρι
Αρχάγγελος
Βαρβάρες
Μονόσπιτα
Λευκάδια
Γιαννακοχώρι
Π Ζερβοχώρι
Λαζοχώρι
Νεόκαστρο

12
10
10
9
9
8
7
7
4
4

β' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καψοχώρι-Λουτρός
2-2
Καμποχώρι-Μ Αλέξ’δρος
2-3
Καλλιθέα-Κουλούρσ
1-1
Άραχος- Παλοτίτσια
0-4
•
0 αγώνας Νησέλι - Σταυρός
διεκόπη εις βάρος του πρώτου (ο
διαιτητής απέβαλε 6 παίκτες)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μ. Αλέξανδρος Αλ
Παλοτίτσια
Κουλούρα
Λουτρός
Σταυρός
Καμποχώρι
Καψοχώρι
Καλλιθέα
Ά ραχος
Νησέλι

13
12
10
10
10
7
7
5
4
2

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΙΤου ανταποκριτού
μαςΙ
• Μεγάλος ενθουσιασμός επι
κρατεί στις τάξεις του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια ύστερα από τα συνεχή επιτυ
χή παιχνίδια της ομάδος Όλοι οι
κάτοικοι της πάλης μας. σαν θέμα
συζητήσεων, έχουν τη φετεινή
πορεία της ομάδος. και ιδιαίτερα τα
πολλά γκολ που σημειώνει σε κάθε
παιχνίδι η Αλεξάνδρεια. Ετσι σήμε
ρα η επίθεση της Αλεξάνδρειας με
τα 18 τέρματα που σημείωσε σε
πέντε αγώ νες θεωρείται η καλύτε
ρη στις 137 ομάδες των επτά ομί
λων της Α' εθνικής Ερασιτεχνικής
κατηγορίας.
• Με ενέργειες του προέδρου
του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Κλήμη
Αρτόπουλου η εταιρία καπνού
ΜΠΕΡΛΕΥ δώρισε στην ομάδα της
πόλης μας το ποσόν των 100.000
δρχ για τις ανάγκες τή ς
• Φοβερή ατμόσφαιρα δημιούρ
γησε στο προχθεσινό 4-1 με τον
Μακεδονικό Σιάτιστας ο σύνδε
σμος φιλάθλων. Μάλιστα προ του
αγώνα οι φίλαθλοι προσέφεραν
λουλούδια στους παίκτες της ομά
δος μας. Η όλη ενέργεια του Σ.Φ.Α.
σχολιάσθηκε με τα καλύτερα λόγια
από τους φιλάθλους που παρηκολούθησσν τον σγώνα.
β Με την τελειοποίηση της ετπχωμάτωσης στο χώρο των κερκί
δων στο Εθνικό στάδιο της πόλης
μας δίνετε η ευχέρεια στους φιλά
θλους να παρακολουθούν κάπως
άνετο το παιχνίδια που δίνει η Αλε
ξάνδρεια.
• Με τα δυο τέρματα που
σημείωσε προχθές ο Συναχείρης
στο 4-1 επί του Μακεδονικού Σιάτι
στας. έσπασε και η γκίνια του θαυ
μάσιου αυτού παίκτη. Έτσι πιστεύε
ται όπ από δω και πέρα δεν θα
υπάρχει πρόβλημα σκοραρίσματος
για τον Συναχείρη.
• Χθές ο γεν. αρχηγός του ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια κ. Ανοστ. Τσιάρτας,
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της συντονισπκής επιτροπής των 137
σωματείων της Α' Εθνικής Ερασιτε
χνικής κατηγορίας επισκέφθηκαν
τον υφυπουργό αθλητισμού και
Νέας Γενιάς κ· Κ. Λαλιώτη. τον Γ.Γ.
Αθλητισμού κ, Κιμ. Κουλούρη. και
τη διοίκηση του ΣΕΔΑΕΠ για θέμα
τα διαιτησίας.
• Σε θεραπεία υποβάλλεται ο
Μάκης Τσιβούλας, ύστερα από τον
προχθεσινό τραυματισμό του, στο
μάτς με τη Σιάτιστα.
0 θαυμάσιος αμυντικός της Αλε
ξάνδρειας πιστεύεται ότι την Κυρια
κή στο μάτς με τον Μαγνησιακό Βό
λου. θα είναι σε θέση να παίξει. Διαφορεπκό θα τον αντικαταστήσει ο
Κυριακίδης
• Εντός των ημερών θα λειτουρ
γήσουν τα γραφεία του συνδέσμου
φιλάθλων Αλεξάνδρειας
δίπλο
ακριβώς από τα γραφεία του ΑΜΣ.
Ετσι ο Σ.Φ-Α- δεν θα έχει πρόβλημα
στένης πράγμα που θα έχει λυθεί,
και με τη βοήθεια του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια.

• Το λαχεία για την κλήρωση του
αυτοκινήτου του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια,
που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου,
εξαντλούνται. «
Οι φίλαθλοι εκτιμώντας την καλή
πορεία της ομάδος βοηθούν στην
πώληση των λαχείων.
• Ό σοι παρακολουθούν την
Αλεξάνδρεια στους τελευταίους
αγώνες του πρωταθλήματος διαπι
στώνουν με χαρά το φορμάρισμα
του αμυντικού άσσου της ομάδος
μας. Γιώργου Ιασωνίδη. 0 μεγάλος
αυτός οπισθοφύλακας πραγμαπκά
πηγαίνει θαυμάσια.

ΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ
Αγώνες ανωμάλου δρόμου πραγ
ματοποιεί την Κυριακή 28-11 -82 η
Τοπική
Εφορεία
Προσκόπων
Βεροίας για τα μέλη τ η ς στη μνήμη
του αειμνήστου Περιφ. Εφόρου «Δ.
Παπαδόπουλου».
Οι αγώνες θσ αρχίσουν στις 11
π.μ. και θα γίνουν στη διαδρομή
οδού Μέσης με τερματισμό μπρο
στά από το Δημοτικό Γυμναστήριο
Λ. Ανοίξεως.

ΚΑΒΑΣ1ΛΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

2
2

ΚΑΒΑΣΙΛΑ (αντ,Ύής Θ. Γολσουζί6ης)
Σε φιλικό αγώνα, η Καβάσιλα δεν
παρουσίασε θετικά στοιχεία με το
ποδόσφαιρο που έπαιξε. Το μόνο
που κατόρθωσε ήταν να ισοφαρίσει
δυο Φορές τους φιλοξενουμένους.
Στο α' ημίχρονο το παιχνίδι είχε
κάποιο ενδιαφέρον ιδιαίτερο από
τους γηπεδούχους Τα τέρματα της
Καβάσιλας πέτυχαν οι Μαντζίλας
κοι Κουτσοπάκης.
Η σύνθεση της Καβάσιλας: Κουτσομπάρης Μπουγάς Κελεσίδης
Λούδας Διαμαντόπουλος ΤσάκαΑος,
Κουτσοπάκης.
Μαντζίλας
Ψαλίδας Λιότσιος Κύπρος.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
Η tomttpUv κ ι · * " · τ****ε
οτηψ Μ » ι · μ «ή αρχή, ατην ίΠ ΙΚΜ
erar I v r ita p o Φστητών, καόώς *ι*
ant tp ir o i t f v ισχνουτ τα λευκά
ΛελτΙα βνταποκριτών.
m εκ τούτου οι κάτοχοι των δελ
τίων του χρώμοτοε αυτού ονταποκρι·
ré( μοξ. rtopoeoAoúvrai órru/ς
Vittv^oouv αυτοπροσώπως μ* τον
σθΑηπκό μας συντάκτη ΒυλΑη Γαλονομοί η σου fipiOKtrat «σΦημιρινώς
στο γραφκία της €ψημτρίόος μος προ
καμίνου va fhftt η ανήκατόοroot)
τωνΜ υκών όκΑτίων. μ* τα νέα που
tivai χρώματος ρόζ.

Μ Π Υ Ρ Α Ρ ΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

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

κρο από την όλη κατάσταση ο m
τελευταία 25 Λεπτά έστειλε παίκτη
του στα αποόυτήρια με αποΓέλευμο
η ομάδα νο παίξει σε όλο το οπόλω
πο όιάστημο με 10 παίκτες μιό
είχε ήόη περάσει στον αγώνα .
7 παίκτες που είχε στον πάγκο.
Αντίθετα η ΝΑΟΥΣΑ οτΟΘομ
πολύ σωστά μέσα στον αγωνιστικό
χώρο και οπωσδήποτε το τελικό
ιαόπαλο αποτέλεσμα την αδικεί.
Οι Ναουσαίοι παίκτες έποιξα·
ψυχωμένα και διακρίθηκαν ιόιαίτεοα για την κινητικότητά ιομς. Δεν
ήσαν δε λίγες οι φορές που έδιναν
την εντύπωση ότι παίζουν αγώνα
πρωταθλήματος.
Προσωπική μας γνώμη είναι Οπ
την νεανική ομάόα της ΝΑΟΥΣΗΣ
την περιμένει λαμπρό μέλλον.
Από την
μετριότητα
του
Ίεροιώτικου συγκροτήματος ξεχώ
ρισαν οι Πουρσανίδης Ισχνόποω
λος Περαχωρίτης και Χωμστι.ι
ενώ από την έξοχη ΝΑΟΥΣΑ ο<
Παπαδόπουλος. Φύτος, Μαυροδουλάκης κοι Σταφυλίδης.
Ο διαιτητής κ. Κουμούσης υπ<
πεσε σε 2-3 χοντρό λάθη, το onoiu
δεν επηρέασαν βέβαιο ιην διαμόρ
φωση του αποτελέσματος, οπω
σδήποτε όμω ς μείωσαν την κατά τα
άλλα αντικειμενική και με λίγα σφυ
ρίγμστα διαιτησίο του.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (46' Αντω

νάς) Χ'Άθανοσίου. Μελετίδης Μιλης Γ.. ΠοποτζΙκος (59 Μαύρου
δής) Πορίζας (59 Χωμοτάς) Ακριβόπουλος
Ι4Θ
Ιαχνόπουλοςί
Κατσώνπς (58 Περαχωρίτης) Μί
λης φ. (46' Μουοσύρης) Πουρσαν
6ης (59' Σίμπος) Καλτσάς.
ΝΑΟΥΣΑ: Χαραλαμιιίδης (58
Σφθυντηλάς) Χ Ίω αννίδης Μαύρα
δουλάκης, Κουμάγκσς Σταφυλίδης,
Φ ύτος /ύίητρούαης. Μαλιούφας.
Κιρκενίδης Παπαδόπουλος Μπλιό
τκας (68 Μπάμπος).
ΠΟΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στις 6.30 χθές το απόγευμα στο
γραφεία του Γ.Α.Σ ΒΕΡΟΙΑ πραγ
ματοποιήθηκε η προνραμμοτισθεΙσο συγκέντρωση των επαγγελμοτιών παικτών του συλλόγου, κατά
την οποία έγινε συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διοικήσεω ς και ποδοσφαιριστών σχετικά
με την όλη πορεία της ομάδος
καθώς και το μέλλον αυτής.
0 πρόεδρος κ. Λέκκας που ήταν
και ο αρχικός ομιλητής μεταξύ άλ
λων είπε το εξής:
«Διεπίστωσα τον τελευταίο και
ρό ότι κατέχεστε σπό ένα μεγάλο
άγχος το οποίο για μένα είναι αδι
καιολόγητο. Είναι δε αδικαιολόγητα
για τον λόγο ότι όλοι σας είστε παί
κτες εγνωσμένης αξίας που μπορεί
τε να «πατήσετε» αποιονδήποτε
αντίπαλο. Είμαι ακράδαντα πεπει
σμένος ότι καμιά ομάδα Β εθνικής
δεν έχει τέτοιο έμψυχο υλικό.
Αλλωστε αυτό το αποδείξατε σε
όλα σχεδόν το φιλικά παιγνίδια,
καθώς και στα πρώτα του πρωτα
θλήματος και είστε σεις αυτοί που
πείσατε και τους πλέον συντηρητι
κούς ότι με τίποτε δεν ξεφεύγει ο τί
τλος από την ΒΕΡΟΙΑ. Τι είναι λοι
πόν αυτό που τον τελευταίο καιρό
κρατά τα πόδια σας δεμένα:
Σας καλζσαμε εδώ όχι για να σας
κάνουμε κύριγμα, αλλά για να συζη
τήσουμε μαζί σας και να ανταλλά
ξουμε απόψεις».

Μετά τον κ. Λέκκα τον λόγο πήρε
ο γεν. αρχηγός κ. Δπμητρακάκης. ο
οποίος αφού ιόνισε ότι προσωπική
του άποψη είνοι ότι ru τελευταίο
ατυχή παιγνίόιο οφείλονται σε άτυ
χες στιγμές της ομάδος ζήτησε απο
τους παίκτες να έχουν πάντα συνο
δελφική αλληλεγγύη και να είναι βί
βαιοι ότι από την Κυριακή αρχίζουν
οι καλές στιγμές της ομάδος.
0 προπονητής της ομάδος κ. Γαιτόνος στη σύντομη ομιλία του είπε
όπ οι παίκτες του έχουν συνειδητό
ποιήσει την αποστολή τους και γνω 
ρίζουν τους υψηλούς στόχους της
ομάδος και σαν υπεύθυνοι άνθρω 
ποι που είναι, στην προσπάθεια
τους να πετύχουν το ποθούμενο
αποτέλεσμα φορτώνονται με άγχος
Πλπν όμως Οα πρέπει να αντιπαρέρχονται π ς δύσκολες στιγμές με
ψυχραιμία.
Στην συνέχεια ερωτηθέντες οι
παίκτες va nouv το τυχόν προβλήματά το υ ς είπαν ότι δεν τους απα
σχολεί απολύτως τίποτε και πως το
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η
καλή πορεία της ομάδος που θα έχει
την ευτυχή κατάληξη της «στακτήσεω ς του πτλου.
Σαν τελικό συμπέρασμα από την
όλη συζήτηση βγαίνει όπ οι δυνατό
τητες της ομάδος είναι πολύ μενό
λες και όπ τα τελευταία άσχημα
αποτελέσματα
οφείλονται
σε
συγκυρίες κακών στιγμών και συμ
πτώσεων
·

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Από την εφημερίδα μας ζητούνται ανταποκριτές γιο αθλη
τικό θέματα, στα εξής χωριά: Τρίκαλα, Ν ησί Αγκσθιά Ανω
και Κάτω Σερβοχώρς Λουτρό, Παλατίτστα. Καψοχώρε. Τίχκι
ρό. Καμποχώρι, Αραχο, Νησέλι, Αγγελοχώρς Αρχάγγελο.
Λευκάδια. Βαρβάρες Λαζοχώρι. Νεόκαστρο. Επίσης στην
Αλεξάνδρεια (Μ. Αλέξσνδροξ και στον Πακτάγσ
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν για πληροφορίες
με τον Βύλλη Γαλονομάτη στα τηλέφωνα 2 3 .1 3 7 και
29.762.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΑΡ
MG - Εδέσσης 7. Πωλείται η επιχείρηση ή ο πάνκος Πληροφο
ρίες στα τηλέφωνο 0 3 1 /8 4 9 8 0 9 και 83 3 8 6 9

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
STEVER 320 V »«τού βάρους 38 τόννους σε άρισιη «οιάοταση, δρομολογημένο oc γραφείο για μεταφοοές εξωτερικού. Χωρίς
βάρη και υποχρεώσεις μεταβιβάζεται αμέσως. Πληρ. τηλ 29782
Βέροια.

στο ο ω μ ο η ΐο m i C n v o i v ii μ α ς á n

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

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

Μετριώτατη η ΒΕΡΟΙΑ στον
χθεσινό της ανώνα προς την ΝΑΟΥ
ΣΑ. παρεχώρησε ισοπαλίό (2-2)
στην αντίπαλό της. η οποία πραγμα
τοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και
δίκαια χειροκροτήθηκε αρκετές
φορές οπό τους λίγους σχετικά
φιλάθλους
Ο αγώνας αυτός ήταν ρεβάνς
εκείνου της περασμένης Τετάρτης
που ένινε στην Νάουσα κατά τον
οποίο νικήτρια είχε αναδειχθεί η
βεροιώτικη ομάδα και με σκορ 2-1.
Στο σκορ προηγήθηκε στο δεύ
τερο μόλις λεπτό η τοπική ομάδα με
αμτογκόλ του Μαλιούφα. ο οποίος
μη αντιληφθει'ς την έξοδο του τερματοφύλακά του προσπάθησε να
του γυρίσει την μπάλλα που κατέλη
ξε στα δίχτυα της ομάδος του.
Η ΝΑΟΥΣΑ ισοφάρισε στο 2 Γ
με ψύχραιμη και έξυπνη ενέργεια
του Φύτου τον οποίο έβγαλε με έξο
χο τρόπο σε θέση βολής ο Παπαδό
πουλος. Πέντε λεπτό αργότερα οι
φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πά
ρουν το προβάδισμα στο σκορ με
έξοχη κεφαλιά του Κιρκενίδη,
Προηγουμένως ύστερα από σέντρα
τομ Μιιασιάκου ο Μητρούσης που
έχει το μισό ανάστημα τομ Γ. Μίλη,
κέρδισε από αυτόν κεφαλιά και τρο
φοδότησε τον μετέπειτα σκόρερ
Κιρκενίδη.
Η ΒΕΡΟΙΑ ισοφάρισε στο 55'
με συρτό σουτ του Καλτσά από
πλάγια θέση.
Οπως προαναφέραμε η απόδο
ση της τοπικής ομάδος κυμάνθηκε
σε μέτρια επίπεδα. Τους παίκτες της
τους διέκρινε μιό αδικαιολόγητη
νωθρότητα και αδιαφορία, πράγμα
που είχε σαν αποτέλεσμα να χά
σουν την μάχη του κέντρου, ενώ
παράλληλα οι μεταβιβάσεις τους
κατά κανόνα ήσον λανθασμένες
Χαρακτηριστική απόδειξη του
πιό πάνω ισχυρισμού μας αποτελεί
το γεγονός ότι ο προπονητής της
ομάδος αγανοκτισμένος στο έπα-

Γ«wnawn« στην «ελάτε» τι*ς όπ: \áym ττ*ς χελγάφκαβρκϋά
ta «ποστημα δα α « ανοικτό οκό π ς 19 ίο άψε ~

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντβς
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

Για

Βιβλία
Πρωϊνό
Π
Ποτό
Ραντεβού

ΞΖ5Η 1
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Τρύφωνος 2-Τηλ. 29.677

Νέα από
τη Ν άουσα
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η «ΝΑΟΥΣΑ»
Εδώ και αρκετό <c ρό έγινε U'C
προσπάθεια από την Διοίκηση της
σμόδος της Νοούσης από τον Σύν
δεσμο Φιλάθλων να έοθουν σε
επαφή με τους οικονομικούς παρά
νσντες τπς πολεως. ντο την εξεύρε
ση λύσεω ς στο θέμα: Τι θα γίνει με
την ομάδα στο πρωτάθλημα nou

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ
αγωνιξετο. και την μόνιμη 9 εθνική
που θα γίνει από την νέα περίοδο.
Απ' ότι λοιπόν φάνηκε σήμερα
παρά τις προσκλήσεις που έστειλε η
Διοίκηση δεν υπήρξε καμιά επαφή
αφού κανείς απο τους κυρίους
αυτούς δεν έδειξε κάποιο προθυμία
να ποραβρεθεί κσι να δει από κοντά
τι πρόκειται να γίνει με την αμάδα
που λέγεται «ΝΑΟΥΣΑ»
Εδώ ακριβώς θα πρεπει να τονι
σθεί ότι αυτή η ομάδα, εάν στην
νέα περίοδό παραμείνει σιην Β'
εθνική, τότε να ξέρουν, πως ολο
■ληρη η πόλη θα έχει ωφέλη ενώ η
γενική ανάπτυξη θα είναι ακόμη
μεγαλύτερη, αφού όταν ίδιο και
μονοδικά ομιλά του πρωταθλήμα
τος θα συμμετέχουν ομάδες οπ όλη
την ΕλΛαδα
Κοντά λοιπόν ο όλο αυτά θε
ήτανε, πκόμη πιο σωστό, να ενόιο
φερθεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος
σιμού θα έχει άλα τα ωφέλη η πόλη
μας εάν η ομάδα μας »ΝΑΟΥΣΑ»
αγωνιζεπιι στην νέο περίοδο στην
μόνιμη Β εθνική.
Είναι λυπηρά για την Διοίκηση,
να την αφήνουν εκτεθειμένη, τόσο
οι οικονομικοί παράγοντες όσο και
ο Δ ήμος την στιγμή μάλιστα που
έχουν λάβει κάποιο πρόσκληση και
δεν παρουσιάζονται να δουν από
κοντό τα προβλήματα της ομάδος
Εκείνο που πιστεύουμε είναι, άτι
•σως άλλο θέμ οιο είναι πιο σοβαρά
γι αυτούς, ένω το ποδόσφαιρο της
ΝΑΟΥΣΑΣ το έχουν οε τελευταίο
μοίρα. Θα πρέπει όμως να επωμι
σ τούν κοι οι κύριοι παράγοντες το
φορτίο αυτό, σφοιι εάν η ΝΑΟΥΣΑ
παραμείνει. στην Β' εθνική θα
έχουν βοηθήσει καπό πολύ τόσο
στην ομάδα, όσο και στην ίδια την
πόλη
Η Δκτκηση θέλει νο πιστεύει, ότι
κάνοντας »ο καθήκον της απέναντι
στην ομάδα και τους φιλάθλους θα
ζητήσει *σ· πολι την βοήθεια άλων
των παραγόντων που νομίζουμε, ότι
θα πορεβρεθούν στην πρόσκληση,
γιο να βοηθήσουν την τύχη του
συλλόγου στον μαραθώνιο της Β
εθνικής κατηγορίας που τώρα εινα·
πολύ πιο δύσκολος από κάθε άλλη
Φορά αφού θά παραμένουν 8 ομά
δ ε ς σπά η ς υράρχουσες 20 που
πνωνίίοντςη γκ
Υ ^ τη ν σωτηρία roue
ΡΕΣΙΤΑΛ
ΠΙΑΝΟΥ
Σήμερα Πέμπτη 2 5 Νοεμβρίου
στις 8 15 μ μ., στην εστία Μουσών
θα εμΦανισθε« η Πολωνέζα πιανί
στρια «NINA ΣΑΠΙΕΦΣΚΑ» η οποίο
έχει παίξε· σε μεγάλες ορχήστρες
τω ν Η Π A και σε όλες σχεδόν τις
χώρες της Ευρώπης.
Κάνει περιοδεία στην Ελλάδα και
με την ευκαιρία αυτή προσκλήθηκε

κοι στην Νοούσα από το Πολιτιστι
κό Κέντρο.
Στο ρεσιτάλ θα παίξει έρνσ yic
πιάνα των Σοπέν. Μπάχ. Μπετόβεν
και ΣιμανόΦσκι.
Η περιοδεία στην Ελλάδα πραγ
μστοποιείται με τη συνεργασία τοι
Μορφωτικού Κέντρου της Αμερικα
νικής Πρεσβείας.

ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΟ ΠΡΕΖΙΝΤΙΟΥΜ ΤΟΥ ΑΝΩΤ. ΣΟΒΙΕΤ.
ΜΟΣΧΑ
Ο νέος γενικός γραμματέας του
ΚΚΣΕ Γιοϋρι Αντρόπωφ φαίνεται
ότι θα αναλαβει τελικά και το αξίωμο του προέδρου της Σοβιετικής

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δηλώσεις του κ. Κουλουμττή
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
Η πλήρης αξιοποίηση των
εγχωρίων ενερνειακών πόρων είναι
Π βοσική κατεύθυνση της κυβέρνη
σης υπογράμμισε ο υπουργός ενέρ
γειας κπι φυσικών πόρων κ. Ε. Κουλοιιμπής μιλώντας χθές σε συνέν>ευξη ιυτιου στην Έ νω ση Ξένων
Ανταποκριτών.
Το ενεργειακό τόνισε ο κ. Κουλουμπής, ρίσκετοι σε όξυνση διε
θ νώ ς σαν συνέπεια της συνεχούς
αύξησης των ενεργειακών αναγκών,
της στενότητας στην ενεργειακή
προσφορά, της σπατάλης και της
ανισοκατανομής των ενεργειακών
πόρωνμ και ακόμα της δημιουργίας
δυσμενών
περιβαλλοντολογιώ ν
συνεπειών οπό την παραγωγή,
μεταφορά, διανομή και εκμετάλλευ
ση της ενεργείας. Έτσι, γίνεται
φανερό, ότι το ενεργειακό πρόβλη
μα αοκεί τεράστια επίδραση και
καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της
γενικής πολιτικής μιάς χώ ρ α ς
Η ενεργειακή πολιτική - συνέχι
σε ο κ. Κουλουμπής - είναι από τη
φύση της μιό μακροχρόνια πολιτική.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων
σε αποσπασματική, βραχυχρόνιο
βάση, έχει υψηλό κόστος και κάτω
από π ς τωρινές σ υνθήκες σε
παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί σε επι
κίνδυνα αδιέξοδα.
Συνάμα, όταν ληφθούν υπόψη
οι πολιτικές διαστάσεις του ενερ
γειακού προβλήματος η ενεργειακή
πολιτική παίρνει έναν ιδιαίτερα
εθνικό χαρακτήρα, γιατί συνδέεται
άμεσο με εξαρτήσεις πολιτικές και
οικονομικές Ακόμη είναι αυτονόητο
ότι η ενεργειακή επάρκεια είναι
απαραίτητη προϋπόθεση, για μιό
ανεξόρτττκωνική ανάπτυξη.
Ο τομέας λοιπόν της ενεργείας

Η ΒΟΝΝΗ
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Ελληνική αντιπροσωπεία από
εμπειρογνώμονες βρίσκεται ήδη
στη Βόννη και συζητεί με Δυτικογερμανούς επισήμους το ύψος και
το είδος της αμυντικής βοήθειας
προς την χώρα μας για το οικονομι
κό έτος 1983-84.
Σύμφωνα με δυτικογερμανικές
πηγές τω ν Αθηνών η κυβέρνηση
της Βόννης είναι αποφασισμένη να
σεβαστεί και κατά το προσεχές έτος
την αρχή της διατηρήσεως τπς ισοροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο.

Νέο Νέο Νέο
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ο ΑΝΤΡΟ ΠΩφ
ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟΣ
ΓΙΑ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
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είναι καίριος τομέας της οικονομίας
μας και η σωστή και ορθσλογικήονάπτυξή του θα παίξει αποφασιστικό
ρόλο στην επιτυχία της πολιτικής
που θα ακολουθήσουμε.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι
το 1973 η συνολική δαπάνη για
τελική ενέργεια ήταν το 6.8% του
Α.Ε.Π.. ενώ η ίδια δαπάνη χθες
ξεπερνά το 15% (και μάλιστα το
μισό σχεδόν από αυτό όαπανόται σε
συνάλλαγμα). Αυτό αποδεικνύει κστά το πιό παραστατικό τορπο την άμεση ανάγκη για την εκπόνηση
ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού
προγράμματος, σε άμεση συνάρτη
ση με τους ανατττυξιοκούς μας στό
χους την ανάγκη αυτή καλύπτει σή
μερα η κυβέρνησή μας με το πεν
ταετές πρόγραμμα για την ενέργεια
που εντάσσεται στο πλαίσιο του
πεντοετούς προγράμματος κοινωνι
κής και οικονομικής ανάπτυξης
1983-87.
Τρεις είναι οι βοσικές διαστά
σεις, οι κύριες π τυχές του ελληνι
κού
ενεργειακού
προβλήματος
όπως εμφανίζεται σήμερα:
- Η εξάρτηση από την εισαγόμενη
ενέργεια,
- Η μεγάλη συναλλαγματική δαπά
να
- Η χαμηλή απόδοση του ενερ
γειακού τομέα.
Για την αντιμετώπιση των
τριών βασικών προβλημάτων στο
υπουργείο ενεργείας *αι φυσικών
πόρων και στους εποπτευόμενους
τους φορείς (ΔΕΗ. ΔΕΓΙ. ΙΓΜΕ και
ΕΛΔΑ), γίνεται μιά συστηματική
όσο και έντονη προσπάθεια γιο νο
μελετηθούν.
τεκμηριωθούν και
προω θηθούν για εφαρμογή μιά σει
ρά από μέτρα και διαδικασίες που
ξεκινούν από τον θεσμικό τομέα και
φθάνουν στην κατασκευή έργων
παραγωγής ενεργείας
Η μελέτη αυτή καλύπτει την
καταγραφή, αξιολόγηση κοι μελέτη
αξιοποίησης του υφιστάμενου λιγνιτικού όυναμικού της χωράς και της
τύρφ ης τόσο για παραγωγή ηλε
κτρικής ενέργειας όσο και για άλλες
εξωηλεκτρικές χρήσεις.
' Ηδη η παραγωγή λιγνίτη από
18.Ρ εκοτ. τόννους που ήταν το
1981, θα ξεπερόσει τους 22 εκατ.
τόννους το 1982 (αύξηση περίπου
Πρέπει νο υπογραμμιστεί ότι το
δυναμικό ουτό αξιοποιούμενο προο
δευτικό στο σύνολό του αρκεί γιο
να καλύψει τις ανάγκες της χώρας
για ηλεκτιρκή ενέργεια, αυξανόμε
νες με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% για
περισσότερο οπό 30 χρόνια.
Την απογρσφή του μέχρι σήμε
ρα αναξιοποίητου υδροηλεκτρικού
δυναμικού και την επίσπευση της
μελέτης τω ν επιμέρους έργων με
στόχο την ταχεία κατασκευή και έν
ταξή τους στο σύστημα παραγωγής
ηλεκτρικής ενεργείας.
Αναφέροντας το υδροηλεκτρικό
δυναμικό, εννοούμε εκτός από
μεγάλους υδροηλεκτρικούς στα
θμούς και τις μικρέςκιδροηλεκτρικές
μονάδες που η μικρή τους δαπάνη
και η πολλαπλή τους ωφελιμότητα
(ενέργεια - όρόειιση
ύδρευσηΙ
επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίησή
τους
Την συνέχιση των ερευνών για
την ανακάλυψη υδρογονανθράκων.
Οι τελευταίες ανακαλύψεις στο
Κατάκωλο, ποσ ένινον με ευθύνη
κοι καθοδήγηση της δημόσιας επι
χείρησης πετρελαίου μας επιτρε
πουν να προσβλέπουμε με ακόμα
μεγαλύτερη αισιοδοξία στο στόχο
μας για μείωση της ενεργειακής
εξάρτησης.
Ας σημειωθεί ότι από π ς γεω 
τρήσεις στο όυτικό Κατάκωλο ανα
καλύφθηκε και κοίτασμα αερίων
υδρογονανθράκων και εξετάζεται η
δυνατότητα εκμετάλλευσής του.
ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στις
περιοχές Γρεβενών. Κεφαλλονιός.
Ηπείρου Ορεατιάδος κοι Παξών.

Το 722 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
διακηρύσσει οτι εκθέτει σε σρύχει
ρο επαναληττπκό διαγωνισμό δ ί
ενσφραγίστων προσφορών κοι δι
εκπτώσεως επί της εκατό επί των
τιμών εγκεκριμένου προυπολογι
αμού για την προσθήκη ορόφου αε
ισόγειο τριπλοκοιοικία στα ΚΛΟΛ>Β ΣΣ στη ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Προϋπολογισμός του έργου ένα
εκατομμύριο
εκατό
χιλιάδες
(1 100.0001 δρχ Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί την 30ην Νοεμβρίου
1982 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10 0 0 - 11.00 στα γροφεία *ου
Τάγματος στο Στρατόπεδο ·ιΤ ΧΗ
ΠΕΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στην Αλε
ξάνδρεια Ημαθίας
Εγγύηση συμμετοχής στο δια
γωνισμό 5 0 .0 0 0 δραχμές Δεκτοί
στο διαγωνισμό εργολήπτες Δ Ε Α
Τσξεως για οικοδομικό έργο και
• μπειρστέχνες εγγεγραμμένοι η μη
στους εγκεκριμένους καταλόγους
τους ΓΑϊ ΓΕΝ ΓΕΑ.
Π Λ Π βοφμρΐ«

A Μ Δ Ρ ΙΚ Α Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι Κ Α
ΐΡάν h ς -μ χπκα. μπουρνούζια, μ π ίζα ρ ες μπουφάν)
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Η Σοβιετική Ένωση καταδίκασε
προχθές την απόφαση του προέ
δρου Ρήγκαν γιο την ονάπτυξη των
νέων αμερικανικών διηπειρωτικών
Πυραύλων «ΜΧ» χαρακτηρίζοντας
τους σαν ένα «νέο επικίνδυνο βή
μα.» προετοιμασία για πυρηνικό πό
λεμο.
Η καταγγελία έγινε οπό το πρα
κτορείο «ΤΑΣΣ» που τονίζει ότι η
ανάπτυξη των «ΜΧ» θα ανατρέψει
την υφιστάμενη ισορροπία των
δυνάμεων και θα δώσει στις ΗΠΑ
το πλεονέκτημα 1000 επιπλέον
πυρηνικών κεφαλών.
Ημιεπίσημες σοβιετικές πηγές
υπενθύμισαν ότι · ο νέος γενικός
γραμματέας του ΚΚΣΕ Γιούρι
Αντρόπωφ κατά κάποιο τροπο
απάντησε προκαταβολικά στις αμε
ρικανικές προτάσεις στον προχθεσι
νό του λόγο για την εξωτερική πολι
τική στην ολομέλεια της κεντρικής
επιτροπής.
Πράγματι ο κ Αντρόπωφ δήλω
σε ότι π Σοβιετική Ένωση ευνοεί
την κατανόηση μεταξύ των χωρών
αλλά πάνω στην βάση της ισότητας
και της αμοιβαιότητας. Πράγμα που
σημαίνει σύμφωνα με τους ανεπί
σημους κύκλους ότι η θέληση των
Ηνωμένων Πολιτειών να διαπραγμστευθούν από θέση ισχύος δεν
μπορεί να γίνει δεκτή από το Κρεμλίνο, το οποίο πιστεύει ότι οι Ηνω
μένες Πολιτείες θέλουν να ανατρέ
ψουν την ισορροπία όυνάμεων που
σύμφωνα με τους Σοβιετικούς,
υπάρχει μεταξύ τω ν δύο υπερδυνά·
ρεών.

AUTO CROSS ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
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Π α ν ελ λ ή νιο π ρ ω τά θ λ η μ α , ό π ο υ Ο Β ε ρ ο ιώ τ η ς Π α ύ λ ο ς Π α υ λίδ η ς
ό ια κ μ ίθ η χε για τη ν α γω ν ισ τικ ό τη τα του. Π ά λ ε ψ ε για την π ρ ώ τη θ έ
σ η α λλά σ τ ά θ η κ ε ά τ υ χ ο ς και α ν ε τρ α π ε ί π ρ ιν το ν τερ μ α τισ μ ό .
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Ολο δείχνουν ότι η Πολωνία
προχωρεί προς την άρση ή την ανα
στολή του στρατιωτικού νόμου, με
απελευθέρω ση τω ν περισσότερων
κρατουμένων και πιθανόν με χορή
γηση αμνηστίας κστά τη σύνοδο
της πολωνικής Βουλής στις 13
Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε σε ιδιω
τική συζήτηση με «επιλενμένους
δημοσιογράφους» ανώτερος κυβερ
νητικός επίσημος, που δεν θέλησε
να αναφερθεί το όνομα ταυ και η
θέση που κατέχει. Την πληροφορία
μετέδωσε το πρακτορείο «Ασσοσιέτεντ Πρές»
0 επίσημος πρόσθεσε ότι πιθα
νόν ορισμένα από τα διατάγματα
του στρατιωτικού νόμου θα παρσμείνουν σε ισχύ για ένα περιορισμέ
νο χρονικό διάστημα. Ο Πολωνός
αξιωματούχος δεν διευκρίνησε ποια
είναι τα διατάγματα αυτά, αλλά
πιστεύεται ότι είναι αυτά που αφο
ρούν τη στρατιωτικοποίηση ορισμέ
νων ζω πκών εργοστασίων που
έχουν τεθεί υπό στρατιωτική πει
θαρχία.
0 κυβερνητικός επίσημος τόνισε
ότι η περιορισμένη ανταπόκριση
στις εκκλήσεις της παράνομης ηγε
σίας της «αλληλεγγύης» για διαμαρ
τυρίες στις 10 Νοεμβρίου σποτελε-

ΑΘΗΝΑ 2 4 (ΑΠΕ)
Στα πλαίσιο της εφαρμογής
αυστηρού ελέγχου τω ν καταστημά
τω ν που πωλούν γεωργικά φάρμα
κα, γεωπόνοι του υπουργείου
Γεωργίας με αρμόδια όργανα της
Αγορανομίας επισκέφθηκαν πρόσ
φατα καταστήματα στο Λεκανοπέ
διο Αττικής.
Οι διαπιστώσεις από τον έλεγχο
αυτό συνοψίζονται στα εξής:
—Καταστήματα πώλησης γεω ρ
γικών φαρμάκων όεν διέθεταν την
απαραίτητη
άδεια εμπορίας που
προβλέπεται από τον νόμο.
— Αριθμός γεωργικών φαρμά
κων δεν έχει την απαραίτητη έγκρι
ση του υπουργείου Γεωργίας.
— Η ετικέττα και η συσκευασία
μερικών γεωργικών φαρμάκων
εγκεκριμένων από το υπουργείο
Γεωργίας δεν έγραφε τις πληροφο
ρίες που ορίζει το Ν.Δ. 721/77
Ανάλογα με την περίπτωση, υπο
βλήθηκαν μηνύσεις σπό το αρμόδια
όργανα της Αγορονομ ίσς ή έγιναν οι
απαραίτητες συστάσεις. Επί πλέον
έγινε δειγματοληψία εγκεκριμένων
γεωργικών φαρμάκων προκειμένου
να εξεταστεί σπό το αρμόδιο εργα
στήριο εάν έχουν την εγκεκριμένη
σύνθεση 0 έλεγχος τω ν κυκλοφορούντων γεωργικών φαρμάκων,
έπειτα από εντολή του κ. Γεν. Γραμ
ματέα τομ Υπ. Γεωργίας Χρήστου
Παπαθανασίου έχει αρχίσει και αε
άλλες περιοχές τη£ χώρας μας.
Με την ευκαιρία, γνωστοποιείται
στουε υπεύθυνουε των καταστημά
των εμπορίας γεωργικών ψειμμυκω-
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τ«άρ]ΐη·,

ιρ γ α α ιυ » ' ημέραν ατ«ά 0 8 0 0 -έω ς
1 >3;ύΡ <Λο 4 ο Γραφείο ·ης ΜυΥό
δας ιηλ 0 3 3 -2 3 5 1 6
Τα έξοδα δημόσιεύοεως της
παρσύαης βαρύνουν ιον τελευτοίρ
μειοδότη
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ 722 ΤΜΧ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
1 Η Εκλογική επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου Ημαθίας (ΕΒΕ Ημαθίας), σύμφωνα με ίο Π.Δ.
1080/1981 «περί τρόπου ενεργείας εκλογών γιο την ανάδειξη
Συμβούλων Εμπορικών και Βιομηχανικών - Επαγγελματικών.
Βιοτεχνικών ως και επαγγελμοτοβιοτεχνικών Επιμελητηρίων»,
το νόμο 1 0 8 9 /1 9 8 0 και το Π Δ. 661 1982, ανακοινώνει ότι οι
εκλογές γιο την ανάδειξη των αιρετών συμβούλων του Νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Ημαθίας θα γίνουν στις 7
Δεκεμβρίου 1982 ημέρα Τρίτη και από 0 8 .0 0 πρωινή μέχρι και
17.00 εσπερινή ώρα ατο κατάστημα του Επιμελητηρίου Βέ
ροια - οδός Μητροπόλεως αριθμ. 36 δεύτερος όροφος.
2. Πιό ειδικά ο αριθμός των συμβούλων που θα εκλεγούν σε κάθε
κατηγορία, είνοι οι εξής:
Τμήμα Εμπορικό. Κατηγορία 1η, Εμπόρω ν.................... έδ ρ ες 9
Τμήμο Βιομηχανικό. Κατηγορία 1η. Βιομηχανίαν..........έδρες 6
Τμήμα Επαγγελματικό Κατηγορία 1η. Επαγγελμ..........έδρες 5
Τμήμα Βιοτεχνικό. Κατηγορία 1η, θιοτεχνώ ν................έδρες 5
3 Προσκαλούνται όλο τα μέλη του ΕΒΕ Ημοθίας, που έχουν συμ
περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους, όπως προσέλθουν
στο Επιμελητήριο κατά την παραπανω ημέρα και ώρες για να
ασκήσουν τα εκλογικό τους δικαίωμα, που είναι υποχρεωτικό
έχοντας μαζί κοι την αστυνομική τους ταυτότητα.
Κάθε εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του στην ψηφοφορία με
ένα μόνο σταυρό (μονοσταυρία) στο ψηφοδέλτιο της κατηγορίας
που ανήκει που σημειώνεται πριν ή μετά από το ονοματεπώνυμο
του Συμβούλου της προτίμησής τους, με στυλό διάρκειας οε χρώμα
μπλε ή μούρο·
4 Οσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου
πρέπει σύμφωνο με το Νόμο:
σ Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν τα προσόντα του
εκλογέα.
β. Να είνσι κατσχωρημένοι στους οριστικούς εκλογικούς
καταλόγους του ΕΒΕ Ημοθίας.
γ. Να διατελούν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον από
τρία χρόνια.
ό. Να υποβάλουν στην Εκλογική Επιτροπή το αργότερο μέχρι
και 30 Νοεμβρίου 1982 ημέρα Τρίτη στις εργάσιμες ώρες,
αίτηση υποψηφιότητας με χαρτόσημο 10 δρχ. του Δημο
σίου (ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας)
στην οποία θα επισυνάπτονται:
(1) τριπλότυπη απόδειξη είσπραξης του Ταμείου του Επι
μελητηρίου δραχμών (500) πεντακοσίων σαν παράβο
λο υποψηφιότητας
12) υπεύθυνη δήλωση ίου Ν.Δ. 105/1969 ότι δεν έχουν
κανένα κώλυμα υπό αυτά που προβλέπονται στην
παράγρ. 4 του όρθροιι 12 του Ν. 1 0 8 9 Ί 9 8 0 .
_
■Εντυπες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται στους
υποψήφιους ΟΠΟ τον Γραμματέα της Εκλονικής Επιτροπής κατά τις
εργάσιμες ημέρες κοι ώρες
Επίσης Οι ανυκηρυγμένοι υποψήφιοι σύμβουλοι με αίτησή
τους μπορόύν να ζητήσουν από την Εκλογική Επιτροπή τον αριθμό
έντυπων ψηφοδελτίων που χριιάζοντυι
5 Η ανακήρυξη των υποψήφιων θο γίνει οπό την Εκλογική Επι
τροπή την 1 Δεκεμβρίου 1982 ημέρο Τετάρτη έπο «στοστημο του Επιμελητηρίου
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σε ένα «σημείο στροφής*·
Οπως
uíiují, αποκάλυψε
unuKu/iuyt χτες
A' ^ ’ το -ε"
μο πολωνικό πρακτορείο «ΠΑίΙ*
άτομα βρήκαν το θάνατο ωτ
Πολωνία π ς τελευταίες τριών10,*
ρες από χρήση ναρκωπκών. λ
το πρακτορείο, το πρόβλημα ο»
«που έχει χαρακτηριστεί στο
ρικό πολύ σοβαρό από πολλυ 4
χρόνια, ήταν εντελώς όγνώΟΤώΜΨ·
Πολωνία μέχρι μιο πρόσΦ°\
περίοδο». Ή δη υπολογίζετε ”τ|
ένα πληθυσμό 36 εκστομύΐώ7ύ
100.000 ω ς 180.000 άτομα ÿMΠ
ΥΟ
»
πηγές μιλούν για 600 000¡
«συνεχή» ή συμπτωμσπ«0_ Xrfj
ναρκωτικών. ΣΟυφωνα μέ έΡ*“ ”
που έγιναν Φέτος στο Πόζναν
Σζτεσέτσιν. τουλάχιστον το
^
μαθητών λυκείου 5 οκίμο0°ν__^
ναρκωτικό και είναι γνωστές Π^
πτώσεις
ι ι ι ωυϊ Η, τοξικομανών
ι ς«,ι-κ-ωμυ»ω» που η
■ W®·
.
τους δεν ξεπερνά τα 12 λΡϋνι,,{
Σύμφωνο με αξιόπιστες πι1ί
Εισαγνελέας δικαστηρίου τον
τσλόβ. στην Κάτω ΣιλεσίΟ. ζ 'π Ώ
ποινή φυλάκισης 10 χρόνων ν,μ)(
τοπικό ηγέτη της «οΛληλενίΝίπ'^Ι
θλονπσλάβ φραζύνιουκ που 0 ^
λήφθει πρόσφατο και δ |Κ 0 ζ°^ ϊ
την κατηγορία της παράνομιΚ ™
σης.

S

ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

20 % ) .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προσφέρουν ζεστασιά και άνεση
στους μικρούς και στους μεγάΑους

Έ νω σης μετά την προχθεσινή
εκλογή του στο 48μελές «πρεζίντιουμ» του Ανώτατου Σοβιέτ. Η
προχθεσινή εκλογή του θεωρείται
σαν το πρώτο βήμα για την τελική
ανάδειξή του στο αξίωμα του προέ
δρου. που κοτοπόσα πιθανότητα θα
γίνει στη λήξη της σημερινής συνε
δρίασης του Ανωτάτου Σοβιέτ,
Η εκλογή του Αντρόπωφ θεω 
ρείται βέβαιο από το γεγονός ότι ο
Αντρέι Γκρομύκο και ο Κωνστοντίν
Τσερνιένκο που θεωρούνταν και οι
επικρατέστεροι για την προεδρία,
δεν είναι μέλη του προεδρείου, από
το οποίο θα εκλεγεί ο νέος πρόε
δρος.
Παρ’ όλο που τέσσερα ακόμα
μέλη του πολιτικού γραφείου ανή
κουν στο προεδρείο του Ανωτάτου
Σοβιέτ, μόνο ένας από αυτούς, ο Βί
κτωρ Γκρισίν. θεωρείται εξέχουσα
προσωπικότητα
Ωστόσο, δυπκοί διπλωμάτες δή
λωσαν. ότι ο Β. Γκρισίν δεν φαίνε
ται ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό
αξίωμα.
Ο Αρβιντ Πελσέ, μέλος του
πολίτικου γραφείου του Κ.Κ.Σ.Ε.,
που σύμφωνα με διάφορες Φήμες
ήταν σοβαρά άρρωστος ή και
νεκρός εμφανίστηκε χθές πάλι στο
προσκήνιο ανάμεσα στους άλλους
ηνέτες του Κρεμλίνου
Ο Α. Πελσέ 83 χρόνων καθό
ταν στη δεύτερη σειρά, στα έδρανα
της ηγσίας του κόμματος, κατά τη
διάρκεια της προχθεσινής συνε
δρίασης του Ανωτάτου Σοβιέτ στη
Μόσχα.

Μερική η αναστολή
του στρατιωτικού
νόμου στην Πολωνία;

Πανελλήνιο
Καρδιολογικό
Συνέδριο
Το 7ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό
συνέδριο θα γίνει o to Χίλτον ano ης
26-28 Νοεμβρίου kui to οργανώνει
η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία.
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με ta
παρακάτω σύγχρονο καρδιολογικά
θέματα: τη διάγνωση, εκτίμηση και
θεραπεία της στεοανιαίας νόσου. Τη
χρήση των υπερήχων και των ραδιοί
σοτόπων στη διάγνωση των καρδια
κών παθήσεων. Τις ενδείξεις' τα απο
τελέσματα και τα προβλήματα της
χειρουργικής των στεοανταίων με
μορτοστεοανιαίυ ολεβική πορόκαμνη. Τις κοιλιακές αρρυθμίες και τις
παθήσεις του αορτικού στομίου.

νότι τα εγκεκριμένα οπό του
γείο Γεωργίας γεωργικά
αναφέρονται στα φύλλα 12’· χ ο ς β 'τ η ς 22.3 82 κα, 2 5 3 * $
β' τπς 17.5.82 της εφπμίά1®0*
κυβέρνησης.
Ο έλεγχος των κυκλοφοΡ0“ ι3
γεωρνικών φαρμάκων πρόκ€·τ ;
συνεχισθεί και να εντσπ*0,ΐ“ .^
σε μια προσπάθεια για τη
ση της δημόσιας υγείας την ^
τασία των καλλιεργειών
περιβάλοντος.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
τά'
0 Σ ύ λ λ ο γο ς Ιεροψ αλτώ ν
, , —f r - στα
__ -IniOlO
Νομού Ημαθίας
πλαιαιο
, viíui'
καλλιτεχνικών του
οργανώνει συναυλία
in*
μουσικής με την χορωδία το ^
Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου ^
7.30' μ.μ., στη Στέγη ΓραΜ»
και Τεχνών.
. , ο
Την χορωδία θο διευθυ ^
Πρωτοψάλτης κοι Πρόεδροί
Συλλόγου Γιάννης ΜακρογιώΡ*
Είσοδος ελεύθερη.
Το Διοικητικό
Συμβούλιο

Αύξηση 37,5096
στην παραγωγή
«ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗΣ» Α>*
Αύξηση
παραγωγή

37.50% σημί'“’“*ti*
ασφαλίστρων ^
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» Ανωνύμου
„
λιεπικής Εταιρίας, που είναι π Λ·
j î έδρα την Θεσσαλονίκη
δεκάμηνο Ιανουάριου - 0 «tu,h
1982
-»Ι
Συγκεκριμένα,
η
ηαΙ>0ΐ<*
ασφαλίστρων στο όιάστΊΜ?
ανήλθε σε δρχ 222.636 43/ ^
τι δρχ. 161.915.879 που Πτ°ν
ίδιο διάστημα του 1981

Εκδηλάσοί
τη ς Εστίας
Βοϊωτών

Δι>τικομσκ«δόν«>ν
Ο Σύλλογος Βοϊωτών Δν® ^
νάνων Βέροιας απεφάσισ*
ν j)
ματοποιήσα σειρά εκδηλώ®Τ (Φ
σκοπό τη γνωριμία των πά“"

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφανίδης Χαράλαμπος
Θεσ/νίκης 77 τη λ 2 4 2 5 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30. τηλ 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ
Βενιζέλου. τηλ 2 3 7 41

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιόδης Χρηστός

κατάγονται από το ΒάιΟ
α) Συνάντηση των
χορευηκό κέντρο και δωΡ#*ν
τη από το Σύλλογο,
β) Εκδρομή στα χωριά
γ) Βράβευση επιδόσεώί θ'
Γυμνασίου - Λυκείου
Παρακαλούνται όσοι «*^7, ff
απ' το Βόιο κι έχουν παιδιά 1 0
ιοΟν στα Γυμνάσια και
Βέροιας, να δηλώσουν όσο Μ .^ 4
mn
vnriví-i πλ ,ττη
mo
γρήγορα,
στα Η1, ,.
27.458-25.204 29.525-28.5^
Το Διοικ. Συμβουλω

^ ^ \ Γ Ε Ω Ρ . Η. ΣΚΟΥΡΤΗ*
♦
"Λ

^

ί Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ ΙΚ Ω Ν ΑΣΦΑΛ1
ΕΔΡΑ ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τσψισκή 60 ΤηΑ. 274 .95 9-223.346

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α ντασφαλισταί μας οι Λλόυός του Λονδ«Υ°ϋ
ΚΕφΑΛΑΙΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν.Δ. 4 0 0 /7 0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1 5 7 .0 0 0 .° Ü Ü
6 8 . 5 0 0 .0 0 ?

Αντιπρόσωπος Βεροίας

Σ. Α. Ναβροζίδου τηλ. 2 3 4 6 0
ΙΣτεγάζεται στη Σχολή Οδηγών ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ)
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