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Πρός τόν κ. Διευθυντήν 

τής Έφημερίδος «Έθνος» 
ΈνταΟθα

1. Έν σχέσει πρός τό 
δημοσιευθέν είς τό φύλλον 
τής 28-8-1976 έφημερίδος 
ύμών σχολίου, ύπό τόν τ ί
τλον «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ» εχομεν τήν τιμήν 
νά γνωρίσωμεν τά κάτωθι: 

α) Ύπό τοϋ Επιστολο
γράφου σας κ. ’Αλεξάνδρου 
Διάφα, κατοίκου Κοζάνης, 
άττεστάλη ή άπό 13-8-1976 
Επιστολή πρός τήν Κοινό
τητα ΜελΙτης, διά τής ό- 
πο(ας Εζήτη νά πληροφο 
ρηθή περί τής ΰποβληθεί- 
σης άπό 4-2-1976 αίτή 
οεώς του δΓ ής Εζήτη τήν 
Εκμίσθωσιν Κοινοτικής έκ- 
τάσεως, διά τήν άπόληψιν 
τοΰ είς αυτάς ευρισκομέ
νου χολσζίου (κροκςχλών).

β) Ή Επιστολή οϋτη Ε- 
κοινοποιήθη είς τήν Νο
μαρχίαν καί περιήλθεν είς 
οΰτήν τήν 23-8-1976 λα- 
βοϋσα άριθμόν πρωτοκόλ
λου 10 922.

Υ) Ή Δ)νσις ’Εσωτερι
κών τής Νομαρχίας άπηΰ- 
θυνεν τήν άττό 25-8-1976, 
μετά διήμερον, διαταγήν 
της, πρός τόν Πρόεδρον 
τής Κοινότητας Μελίτης, 
παραγγΕλουσα εις αυτόν 
όπως έξετάση τό αίτημα 
καί Ενημερώση τόσον τόν

Ενδιαφερόμενον Επιστολο
γράφον σας, όσον καί τήν 
Νομαρχίαν σχετικώς.

δ) ‘Η Κοινότης Μελίτης 
διά τοϋ ύπ ’ άριθμ. 656]27— 
8 — 1976 Εγγράφου της, τό 
όποιον κοινοποιείται καί 
είς τόν κ. ’Αλέξανδρον Διά- 
φαν, άναφέρει ότι, διά τής 
ύπ’ άριθμ 13] 1976 άποφά- 
σεως τοϋ Κοινοτικού Συμ
βουλίου καθορίσθησαν οί 
όροι έκμισθώσεως τής Κοι
νοτικής έκτάσεως ένθα εΰ- 
ρίσκεται ό χαλαζίας, πλήν 
όμως, ή έν λόγω άπόφασις 
δέν Ενομιμοποιήθη είσέτι υ
πό τής Νομαρχίας, δοθέν- 
τος ότι, Εζητήθησαν παρ’ 
ούτής Εκ τής Έπιθ)σεως 
Βιομηχανίας καί Μεταλ
λείων Κεντρικής και Δυτι
κής Μακεδονίας πληροφο
ρίας δοθέντος ότι ύφίστα- 
ται Τμήμα Βιομηχανίας Εν 
τω Νομω

2. Ή άπάντησις Επί τοϋ 
Ερωτήματος τούτου πε 
ριήλθεν τήν (1-9 -1976 ) είς 
τήν Νομαρχίαν καί προω
θείται διά τά περαιτέρω.

3. Έκ των άνωτέρω κα
ταφαίνεται σαφώς ότι ούτε 
ή αϊτησις τού Επιστολο
γράφου σας άπηυθύνθη 
πρός τήν Νομαρχίαν ούτε 
άναπάντητος παρέμεινε.

Ό  Νομάρχης 
ΘΕΟΔ. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ

Ό  κ. Νομάρχης 
έπεσκέφθη Κοινότητας

Ό  Νομάρχης Φλωρίνης 
κ. Θεόδωρος 'Ασπασίδης 
μετά τοϋ βουλευτοϋ κ. Γε
ωργίου Άνδρεάδη Επεσκέ- 
φθησαν τΙς Κοινότητες Πε
τρών, Λακκιάς, Βεγόρας, 
‘Αγίου Παντελεήμονος, δ 
που σέ συνεργασία με τά 
Κοινοτικά Συμβούλια κα 
τήρτισαν τό πρόγραμμα 
τών Εργων διά τό 1977.

Έν συνεχεία έπεθεώρισαν 
τά έκτελούμενα Εργα καί 
έδόθησαν όδηγίες ύπό του 
κ. Νομάρχου διά τήν τα 
χεΐαν άποπεράτωσίν των.

Τέλος διετέθησοτ αί ά 
παραίτητοι πιστώσεις διά 
τήν κατασκευήν μικρών και ; 
νωφελών Εργων είς διαφό ' 
ρους Κοινότητας.

Πυρκαΐά σέ κατάστημα

Τάς βραδυνάς ώρας τής 
παρελθούσης Πέμπτης έξε- 
ράγη πυρκαΐά είς τό κατά
στημα νημάτων τοϋ κ. Πέτ
ρου Καρακατσάνη, άπό βρα
χυκύκλωμα, πιθανότητα τών 
ηλεκτρικών καλωδίων.

’ Αποτέλεσμα τής πυρκαϊ- 
άς ήταν νά προκληθοΰν ση
μαντικές ζημίες είς τό κα
τάστημα.

"Η πυρκαΐά κατεσβέοθη 
Εγκαίρως άπό τήν πυροσβε
στική υπηρεσία, πρίν ή φω
τιά έπεκταθή στά συνεχό
μενα καταστήματα.

Ε Μ Π Α Ι Γ Μ Ο ΣΛΕΝΕ πώς ή τύχη εΐ 
ναι φαλακρή καί σπά

νια τήν πετυχαίνει κανείς. 
Επιδίδεται σ’ Ενα διαρκή 
κΓ Επίπονο άχώνα στόν 
στίβο τής ζωής μέ άπότε- 
ρο στόχο τήν συνάντησή 
της. Αύτή όμως, πάντα 
παιχνιδιάρα κΓ άπιστη ξε- 
Υλυστρα κα! πηγαίνει σκαν
δαλώδους πάντα στά ίδια 
πρόσωπα δείχνοντας Ετσι 
μιά ιδιαίτερη προτίμηση 
κΓ Εκτίμηση. Τούς άλλους 
τούς Εμπαίζει.

Αυτός ό έμπαιγμός όχι 
μόνο τής τύχης είναι ένα 
παγκόσμιο φαινόμενο, πού 
ξεκίνα άπό τό λίκνο καί 
φθάνει μέχρι τόν τάφο.

‘Η μάνα μέ λόγια γλυκά 
ξεγελά τό παιδάκι της γιά 
νά πετύχη Εκείνο πού θέλει 
μέ χίλιες δυό άπραγματο- 
ποίητεςυποσχέσεις ΚΓέκεΐ- 
νο ικανοποιείται πρός σ τ ιγ 
μήν καί τά ξέχνα δλα.Ό πα
τέρας, ό άδελφός τό ίδιο. 
Ό  Ενας Εμπαίζει τόν άλλο.

Τό ίδιο συμβαίνει καί 
σ ιήν κοινωνία. Ό  Ενας Εμ
παίζει τόν άλλον. Πηγαίνει 
κάποιος νά προσληφθή σέ 
κάποια θέση. ’Ακούει λό
για πλάνα, Ενθαρρυντικά 
που τέν γεμίζουν Ελπίδα 
καί πίστη καί στό τέλος 
όλα γίνονται καπνός. "Αλ
λος πιό άτσίδαςή μέ μπάρ
μπα στήν κορώνη, όπως

λέν, προλαβαίνει καί τακτο
ποιείται.

Είναι αυτό μιά άρρώστια 
παλιά, πού δέν πρόκειται 
ίσως ποτέ νά θεραπευθή.

Έμσθε ό άνθρωπος νά 
ζητά τή βοήθεια άπό ι
σχυρό παράγοντα Εκμηδε
νίζοντας Ετσι τίς δικές του 
δεξιότητες καί Ικανότητες.

Βέβαια όλα τά πράγμα
τα δέν είναι όπως φαίνον
ται. Κρύβουν καί κάποια 
άλλη Εκδοχή ή όψη όπως 
τά νομίσματα.

Στήν πολιτική, Εκεί είναι 
τό μεγάλο ψευδός. Έχει 
τήν Ικανότητα νά σέ πείση 
άκόμη πώς τό μαϋρο είναι 
άσπρο καί πώς Εκείνο πού 
ώς χθές πίστευες σάν ηθικό 
καί τίμιο είναι άνήθικο καί 
άτιμο.

Θά Ελεγε κανείς πώςζοΰ- 
με στήν άλχημιστική Επο
χή. Μας διακρίνει ή προ- 
χειρότης καί ή αδιαφορία.

"Ολα Εχουν πιαστή στόν 
χορό τού έμπαιγμοϋ. Πη
γαίνεις νά πάρης κάτι πού 
Εχει τήν άλφα τιμή. ’Αρχί
ζει τότε ό διάλογος γιά τήν 
πτώση τής άξίας. ΚΓ Ενώ 
εκαμνε τό άλφα ποσό πλη
ρώνεις καμμιά φορά καί τό 
ήμισυ.

ΧΑΡΙΛΑΟΥ HP. Φ1ΤΖΙΟΥ

Ή πολιτική τών μεγά
λων είναι καί αυτός Ενας 
θεμιτός Εμπαιγμός, πού &λ 
λους άπογοητεύει καί άλ
λους τούς συναρπάζει. Α
νάβει καί σβύνει φωτιές σ’ 
όλη τήν υφήλιο. Οί μεγά
λοι κΓ ίσχυροί κάνουν τήν 
δουλειά τους. Μόνο οί μι
κροί καί ταλαίπωροι τήν 
παθαίνουν.

Στόν Έλλαδικό χώρο 
συμβαίνουν πολλά καί διά
φορα παοβλήματα Εσωτε
ρικά καί εξωτερικά μέ σκαμ- 
πανεβάσι ατσ. "Ολα στόν 
κυκλώνε του έμπαιγμοϋ.

Υπάρχει φυσικά καί ή 
άχτίδα ή καθάρια πού φω 
τϊζεί ώρ.υ μένες κλάδους πού 
στέκονται στό ύψος τής 
άποστολής τους καί ώρι- 
σμένα πρόσωπα πού μέ
νουν στ< θερά στίς πεποι
θήσεις καί όλο προσπαθούν 
γιά κάτι καλύτερο.

Γιά Ενα αύριο πού ή λέ 
ξη έμπαιγμός θά πέση στά 
τάρταρα μιά γιά  πάντα 
καί θ’ άναδυθή μιά κοινω
νία πού Οά τήν διακρίνη 
ή εύθύτης, ή τιμιότης, ή 
πρόοδος καί ή ευημερία μέ 
άτομα «καλούς κάγαθούς 
πολίτας».

Ά β λ η τ ι ι ι ά
Τά νεοεκλεγέν Δ .Σ . τοϋ 

Α.Σ.Φ. «Φλώρινα» συνε- 
κροτήθη εις σώμα ώς κάτω
θι: Πρόεδρος: Άλεξίδης
Σπόρος, Α' ’ Αντιπρόεδρος: 
Άνδρικάκης ’ Ελευθέριος, Β' 
’ Αντιπρόεδρος: Οίκονομίδης 
Νικόλαος, Γ. Γραμματεύς: 
Ίωχννίδης Δημήτριος, Ε ιδ ι
κός Γραμματεύς: Πχπανού- 
σης Τριχντάψυλλος, Ταμί
ας: Ρόζας Χαράλαμπος, Γε
νικός Άρχηγότ: Άντωνιά- 
δης Νικόλαος, "Εφορος .Πο
δοσφαίρου; Ταραντζόπουλος 
Δημήτριος, "Εφορος Στίβου 
καί ’ Αθλοπαιδιών: Άλτης 
Δημήτριος, "Εφορος 'Υλικού: 
Κάψης ’ Ιωάννης, καί Σύμ
βουλοι: Κόρου Σπυρίδων, 
Σολάκης Δημήτριος

Τήν παρελθοϋσα Κυριακή 
έ^πνε άγιασμός καί έ'ναρξις 
τής νέας Ποδοσφαιρικής πε
ριόδου μέ φιλική συνάντηση 
μέ τόν «"Αρη» ίΐαπαγιάννης 
τόν όποιον καί ένίκησε μέ 
1-0. Τό τέρμα τής νίκης έ— 
πέτυχε στό 62' δ νεαρός καί 
πολλά υποσχόμενος Κουτσι- 
πέτρος.

’ Εξ’ άλλου τό πρωί τής 
ιδίας ήμέρας ό Πρόεδρος καί 
Α' ’Αντιπρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου μετέσχον είς σύσκε- 
ψινείς τλ «Ξενία» ’Εδέσσης 
τών Βορειοελλατικών Σωμα
τείων είς τήν δποία συνε- 
τάγη καί άπεστάλη ύπόμνη- 
μα — αίτημα πρός δλες τίς 
άθλητικές άρχές διά τήνδη- 
μιουργεία Α' Εθνική: ’Ε 
ρασιτεχνικής κατηγορίας μέ 
συμμετοχήν τών περσινών 
Πρωταθλητριών Ενώσεων, 
τών ύπυβιβασθεισών πέρυσι 
έκ τής Β' ’ Εθνικής δμάδων, 
τών διαληθέντων επί δικτα
τορίας σωματείων τά όποια 
άνήκουν είς τήν Β' Εθνικήν 
καί τέλος τών όμάδων πρω
τευουσών Νομών οί όποιες 
διέτέλεσαν κατά πό παρελ
θόν είς τήν Β' ’Εθνική. Συ- 
νεκροτήθη δέ επιτροπή ή ο
ποία μετέβη τήν ίδιαν ήμέ- 
ραν είς ’ Αθήνας διά νά άνα- 
πτύξη τό αίτημα αυτό είς 
τόν Γ. Γ. ’ Αθλητισμού κα'. 
τήν Ε. Π; Ο.

Ύπό τοΰ Α.Σ.Φ. «Φλώ 
ρίνα» άπεστάλη είς τόν Υ 
φυπουργόν Προεδρίας κ. Ά - 
χιλλέα Καραμανλή καί τόν 
Γ. Γ. ’ Αθλητισμού τό κά
τωθι τηλεγράφημα: ’ Αθλη
τικός Σύλλογος Φλωρίνης 
«Φλώρινα» έπί σειράν έτών 
γράψας Ιστορίαν είς τήν Β' 
Εθνικήν: έδρεό ων είς πρω
τεύουσαν άκριτικοΰ Νομού, 
έναποθέτει είς Ύμας καί 
ςήν ’ Αθλητικήν ήγεσίαν τοΰ 
τόπου έλπίδα και δίκαιον 
αίτημά του Ιντάξεώς του 
είς τήν Α' ’Εθνικήν ’ Ερα
σιτεχνικήν, θεσμόν σωτηρί
ας τοΰ ελληνικού ποδοσφαί
ρου καί τής ελληνικής έπαρ- 
χίας Σπόρος Άλεξίδης -  Δ ι
κηγόρος—Πρόεδρος».

Ύπό τής Νομαρχίας Φλω
ρίνης προεκηρύχθη τό Δ ’ 
Νομαρχιακό Πρωτάθλημα

Ο κ. Δ .  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Άφίχθη είς τήν πόλιν

μας ό τέως βουλευτής κ. 
Δ. Θεοχαρίδης, ό όποιος θά 
παραμείνη έπ’ όλίγας ήμέ
ρας καί θά έπικοινωνήση μέ 
τούς πολιτικούς του φίλους.

Πραγματοποιείται 
Γεν. Συνέλευσις 
τών άγροτών

. Σήμερον καί ώραν 10 π μ. 
πραγματοποεΐται είς τήν α ί
θουσαν τοΰ Κινηματοθεάτρου 
«Έ λληνίς» ή Α.' Γενική 
Συνέλευσις τών μελών τοΰ 
ύπό ίδρυσιν Σωματείου « ’Α
γροτικός Σύλλογος Νομοΰ 
Φλωρίνης ό Προμηθεός», 
πρός έγκρισιν τοΰ καταστα
τικού του.

Σκοπός τοΰ Σωματείου 
είναι ή ηθική καί όλική έ- 
ξόψωσις τών άγροτών τής 
περιοχής καί ή προώθησις 
τών αγροτικών προβλημά
των.

Διάλεξις τοΰ κ. Σ ιμ ίτη  
τήν Δευτέρα

Τήν προσεχή Δευτέρα 13 
Σεπτεμβρίου, θά έπισκεφθή
τήν πόλι μας δ καθηγητής 
καί μέλος τής ’Εκτελεστικής 
Γραμματείας του Πανελλη
νίου Σοσιαλιστικού Κινή
ματος (ΠΑ ΣΟ.Κ.) Κώστας 
Σιμίτης, συνοδευόμενος καί 
άπό άλλα μέλη τής Ε κ τε
λεστικής Γ ραμματείας.

Ό  κ Σιμίτης θά μιλήση 
στίς 5.30’ μ. μ. ώρα στόν 
Κινηματογράφο «Έλληνίς» 
μέ θέμα : « ’ Εξωτερική πο
λιτική — Ε. Ο. Κ. -  Ή κρί
ση τοΰ Αιγαίου».

‘ Η είσοδος θά είναι έλεύ- 
θερη-

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
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Χθες τό βράδυ άρχισε 
στήν "Εδεσσα τό ΑΓ Παμ- 
βορειοελλαδικό Φεστιβάλ 
Χορωδιών, πού οργανώνουν 
ή Μουσική 'Εταιρεία Β. 
Ελλάδος καί ό Δήμος ’ Ε 
δέσσης. Στό φεστιβάλ με
τέχουν 16 Χορωδίαι τής Β. 
'Ελλάδος, μεταξύ τών όποι
ων καί τοβ « ’ Αριστοτέλη» 
τής πόλεώς μας.

ποδοσφαίρου τοΰ Ν. Φλωρί
νης, είς τό έν λόγφ πρωτά
θλημα μεΊέχουν 32 όμάδες 
διαφόρων χωρίων τοΰ Νο
μοΰ χωρισμένες σέ 8 όμί- 
λους σέ κάθε δμιλο δέν με
τέχουν 4 όμάδες. Ή ίναρ- 
ξις δέ τοβ πρωταθλήματος 
αύτοΰ θά . γίνη τήν 26ην 
Σεπτεμβρίου 1976.

Αύριο περί τήν 4.30’ μ.μ. 
είς τό ’ Εθνικό Γυμναστή
ριο τής πόλεως ή «Φλώρι
να» άντιμετωπίζει σέ φιλι
κό αγώνα τόν γειτονικέ 
« ’Ερμή» ’Αμυνταίου.

Σ. Π.


