
ης;
ΐ]ν Ε.Γ.Σ.Ροδόπης, 
ι ή μελέτη για την 
:υή τής αποθήκης 
,εται από την Κ Υ- 
ί.το-θήκη πού υά λό- 
ποόβλημα ίλόκλη- 
ς περιοχής, y.oi οί 
ορίες τού Ύπουρ- 
"εωργίας λένε ότι 
7. θ ’ αρχίσει ή κα
ί τού έργου, είναι 
ι εφημερίδα μα,ς 
όητο νά λ : ,'ονται

Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ

| Ββ
i n

τέτοιες ένέργειες .:ο·ύ ί)ά 
βλάψουν τά αγροτικά συμ
φέροντα·

Μέλη τής Διοικήσεως 
τής Ένώσεως πού ρωιή-

θηκαν, είπαν ότι είναι ε
ναντίον των ενεργειών 
αυτών, τό δέ θέμα 
δέν είσήχθη στό Δ .Δ . τής 
Ένώσεως, ακόμη.

ύξεως περί τά 4. 
00.000  (ίο/., ε- 
απανών πού έγιναν 
• δημόσιο τομέα καί 
ιόσιες επιχειρήσεις 
'ανισμονε γιά έργα 
ονν έγκριθει οπό 
ιτροπή καί των ο
ί προνπολσγ ιαθ ελσ α 

είναι ιιέσα στό 
: τοϋ ορίου γιά τις  
'εις μας μέσα σιό

¿ιευκρινήσεις πού 
ν, οί σχετικές αί- 
γιά την εκτνμίιυ- 
παραπάνω ποσού, 

§ ληθουν ατά άραό- 
ινατικά όργανο έν- 
ς προσεχούς έκδο

τά 4 .000  ΟΟΟ.
ρχ. δ δημόσιος το- 
εσω τοϋ προγράμ- 
ίημοσίων εργο ν θά 
τά 3 ΟΟΟ.ΟΟΟ. 
αί τό υπόλοιπο 1. 
00 .000  δρχ θά

3η ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΙΟΜΑΡΧ. ΤΑΜΕΙΟΥ
Μέ τήν προεδρία τού Νο 

μάρχη Ροδόπης κ. Π. Φω- 
τέα συνήλθε σέ συνεδρίαση 
τό Συμβούλιο τού ‘Νομαρ
χία, κού Ταμείου καί πήρε 
τις ακόλουθες αποφάσεις:

—  Έγκρίθηκε ή έπιχοςή 
γηοη τών εξής Δήμων καί 
Κοινοτήτων τοϋ Νομού, 
γιά τήν εκτέλεση τών αντί
στοιχων έργων:

—  Τσ.μεντόστ,ρωση - ασ 
φαλτόστρωση οδών πόλε- 
ως καί οικισμών τού Δή
μου Κομοτηνής δραχμές 
494 000.
--- Τσ; μεν τοστ ρωση οδών 

οικισμού Πρωτάτου, τού 
Δήμου Σαπών δραχμές 
262.000

—  Τσιμεντόστρωση ο
δών ’Αρσάκειου τού Δήμου 
Σαιπών 322.800 δραχμές.

—  Τσιμεντοστρώσεις - 
ασφαλτοστρώσεις οδών, 
πλατειών κλπ. οικισμού 
θρυλαρΐαυ 841.000 δραχμ.

Ομοίως οικισμού Ασκη
τών, τής Κοινότητας Μα- 
ρωνείας 130.000 δραχμές. 

| —  Κατασκευή πλ είας
ι Καρυδιάς 264.000 δραχμές

—  Επανακ αποσκευή ίσο 
πέδου διαιβάσεως στό χεί
μαρρο Ξηροποτόμου, περι
οχής Διώνης τής Κοινότη
τας Στρύμης, 100.000 δρχ.

— Κατασκευή Τουριστι
κού περιπτέρου τού Δήμου 
Σαπών 597.000 δραχμές.

—  Τσιμεντοστρώσεις ο
δών Παλλαδίου, τής Κοινό 
■ρητός Αμβροσίας, δραχμές 
174.000.

—  Έγκρίθηκε έξ άλλου ή 
επιχορήγηση τής Σχολικής 
Εφορείας, τού Δημοτικού 
Σχολείου Ροδίτη μέ 55.000 
δραχμές γιά τήν έπισκευή 
τού διδακτηρίου του.

—  Τέλος έγκρίθηκε ή έκ
τέλεση τών έξής έργων πού 
χοηματοδοτήθηκαν από τό 
Υπουργείο Βορείου Ελλά- 
'Η----

— Ασφαλτόστρωση ό 
δού γέφυρας Πρωτάτου Έ 
θ/ικής όδσύ μέχρι Λοφα- 
ρίου δραχμές 170.000

— ’Ανόρυξη ύδρευτικών 
γεωτρήσεων Μικρού Πι
στού, Μίσχου, Κοσμίου, 
Διώνης, καί Ν. Σάντας δραχ 
337.000.

—  Διαμόρφωση - διαρ
ρύθμιση ικαίι επισκευή χώ
ρων διοικητηρίου Κομοτη
νής καί τηλεφωνικών εγκα
ταστάσεων 300.000 δραχ.

—  Βιολογικός καθαρι
σμός σφαγείων Κομοτηνής 
390.000 δραχμές.

κανοποιήσεως καί μέ έϋνι- 
κή υπερηφάνεια επικροτεί 
τίς τόσο αίσιόφρονες δια
πιστώσεις καί τής πολιτι
κής ηγεσίας καί τών αρχη
γών τών τριών κλάδων τού 
στρατεύματος, ότι οί ’Ένο
πλες Δυνάμεις τύ- πατρί
δας- μας βρίσκονται πάν
τοτε σέ θέση πλήρους δυ
ναμισμού καί άκρας ετοι
μότητας γιά τήν αποτελε
σματική άμυνα τής χώρας 
άπό όποιαδήποτε έχθρι-.ή 
επιβουλή.

Τούτο αποδείχθηκε κα
τά τή διάρκεια τών προσφά 
των στρατιωτικών άσκησε 
ων, ιδίως στον τομέα τής 
πολεμικής μας αεροπορίας 
μέ τήν άμεση απογείωση 
όλων τών αεροσκαφών πού 
μετά τάν αιφνιδιαστικό συ
ναγερμό, κάλυψαν τόν ελ
ληνικό ουρανό πανέτοιμα 
νά αντιμετωπίσουν κάθε α
πειλή καί αμυντικά καί 
επιθετικά-

Είναι χαρακτηριστική ή 
εντύπωση, τού αρμόδιον υ
πουργού άπό τήν έκβαση
τη:

την
αεροπορικής αυτής

άσκησε ως,' σε συνδυασμό
με τη συναφή κινητοποίη
ση καί τών δύο άλλων ό
πλων, τού, πολεμικού ναυ
τικού καί τών δυνάμεων 
ζηαάς.

"Οπως είπε, «άν ή χωρά 
μας εΐχε ύποστεϊ έπί-δεση, 
ή μάχη στον αέρα θά είχε 
,&·0 · · · 0 · 0 · ® 0 0 · 0 · 0 · 0 · ·
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Μέχρι τίς 10 Ιουλίου Θά 

έχει ηλεκτροδοτηθεί ή πε 
ριοχή τού Πλατόνι τη αύμ 
φωνα μέ πληροφορίες μας 
όπως .επίσης καί ή νέα ξε- 
νοδοχιαικιή μονάδα noli, γί
νεται στην περιοχή αύτή. 

Τέλος λίγες αιτήσεις ύπε- 
βλήθηκαν άπό τούς ένδια-

ς «ΠΑΤΡΙΔΑΣ» Τό χρονογράφημα τής «ΠΑΤΡΙΔΑΣ/; Τό χρονογράφημα τής «ΠΑΤΡΙΔΑΣ»

π κ α ι κ α υ σ α έ ρ ι α .. .
• είναι πολύ απλός.
■ φτάσει σέ τέτοια 
οατα νψη οί. τιμές 
ινονργιων -¡ότοκί- 
ωστε δεν διανύει- 

'ε ις νά αλλάξει τό 
/ητό τον.

οοτόμασθε λοιπόν, 
δ έλεγχος γιά τά 

ρια είναι μιά έμμε
ση γιά αλλαγή τοϋ 
νήτον έστω καί με 
: ρονομικές τιμές;

φανταζόμαστε έ- 
Απλώς υπάρχει μ·.ά

αφέλεια στό. αναγγελλόμε
να μέτρα, πού είναι καί 
πολύ σκληρή, αν. αναλογι- 
οθεΐ κανείς ότι οί ποινές 
φτάνουν μέχρι τρεις ιιή- 
νες φυλάκιση^ μέ εξαγορά 
... Ποιός όμως σκοτίστη
κε νά μάς πει τ ί θά κά
νουμε γι άνά πάψει ή ε
ξάτμιση νά §γύξει μονο- 
ξείδιο; Ποιος σκοτίστηκε 
νά μάς ενημερώσει. άπό 
που θά αγοράζουμε βενζί
νη μέ τά κανονικά 3 'τά- 
νια καί ποιός έβαλε τό

κεφάλι τον κάτω γιά νά 
βρει σέ ποιά συνεργεία θά 
πρέπει νά πάνε τά ί ><τοκί- 
νητα οί Ιδιοκτήτες γ X νά 
γίνει δ επιβαλλόμενος έ
λεγχος καί νά υπάρχει ή 
σωστή δόση σιό μίγαα;... 
Ν  ομίζουμε κανένας

Γ ια τί λοιπόν νά ζητάμε 
ευθύνες άπό πρόσωπα που 
θά μπορούσαμε νά τ : χα
ρακτηρίσουμε τελείως α
νεύθυνα;

’Ά ν  λοιπόν δεχθούμε 
τήν άποφη ότι ένα σι ά

"Ολοι οί "Έλληνες είναι καί τήν εδαφική άκεραιό- 
δίκαιο νά σεμνύονται καί τητα τής πατρίδας μας - 
νά καμαρώνουν γιά τήν καί αναγνωρίζουν τό πραγ
πλήρη άξιότητα τών Ένό- ματικά τεράστιο έργο, πού 
πλων Δυνάμεων τοϋ ’Έ - έπιτελεΐ ή κυβέρνηση στον 
θνους - πού μέ άποτελε- τομέα τής εθνικής άμυνας.

φερόρεναυς εκεί παραθερι
στές πού έχουν τίς βίλλες 
τους καί ή ΔΕΗ καλεί ό
σους Θέλουν φώς νό υπο
βάλουν τίς αίτήισεις τους.

Επίσης ή Μέση ηλεκτρο
δοτήθηκε ένώ ά-κόίμη λί
γες περιοχές παραμένουν 
χωρίς φώς.

δύο Ι.Χ . εκπέμπει μονο- 
ξείδιο πάνω άπό ιό κανο
νικό, τότε οί μιοοί αυτοκι
νητιστές θά πρέπει νά 
κλεισθονν ατή φυλακή,,. 
Για τί; Γ ια τί δέν γνωρί
ζουν τήν κατάσταση τής 
μηχανής τοϋ αυτοκινή
του τους καί γιατί στις 
περισσότερες πό'ο.ις δέν 
υπάρχουν - άν πουθενά υ
πάρχουν - ειδικά ιιηχανή 
ματα εξακρίβωσης της κα 
ταστάσως τής αηχανής. 
Κάπου άλλον λοιπόν θά 
πρέπει νά άναζητηθονν οί 
ευθύνες...

Γ, Δ. ΚΕΜΑΛΑΚΗΣ

Περί «κινήτρων»
Διαβάσαμε χθες τά όσα άν έγραψε δ Χρόνος», 

σχετικά μέ τόν ξυλοδαρμό τοϋ Δ )ντοϋ του , Άλεξ, 
Φανφάνη άπό τόν κ. Μελέτιο Φωκίδη.

Έμεις, δέν θά συνηγορήσουμε σήμερα υπέρ τοϋ 
χειροδικήσαντος. ιΗ  πράξη του θά κριϋεΐ α.πό τήν 
Δικαιοσύνη, ή όποια είναι πολύ πιθανόν νά τοϋ ανα
γνωρίσει τό νλαφρνντνκό τής δικαιολογημένης αγανα- 
■κτήσεως καί τοϋ αναβρασμού ψυχής.

Θύ σταθούμε όμως σέ κάτι άλλο. Στά  κίνητρα τά 
«υψηλά» πού έπεκαλέσθη δ «Χρόνος»  γιά νά στηρίζει 
τήν «κριτική » του γιά ώρισμένες βιομηχανικές καί 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις τής περιοχής μας, στό φύλ
λο τον άριθ. 4994  τής 30  Μαΐον πού όμως έχει νμ'ε- 
ρομηνία 30  Ιουνίου, (Σήμερα έχουμε 26  Ιου ν ίου )!

«— ..."Ολε: σχεδόν οί βιομηχανικές μονάδες, πού 
λειτουργούν μέ τήν μορφή τής Α.Ε. ή Ε .ΙΙ Ε·. απόκλει
σαν άπό τήν κατά Νόμο δημοσίευση τών ισολογισμών 
τους, τήν εφημερίδα μας»...

«— Θ<Γ δούν απ’ τήν καλή τί έστί Τόπος καί 
μάλιστά πού αγωνίζεται νά ζήσει καί νά κυκλοφορήσει 
σέ Αά  περιοχή μέ ευαισθησίες καί άγονη κυκλοφο- 
ριριά»...!

Γιά τό Υπουργείο 
Γεωργίας

Γιά τό 'Υπουργείο Γεωργίας καί ειδικότερα γιά 
τήν Δ )νση Γενετικής Β ελτιώσεως ζώων, απευθύ
νεται τό σημερινό μας σημείωμα,

Έ νώ  λοιπόν δ ’Οργανισμός τοϋ ίδιον Υπουργείου 
εδώ καί χρόνια προβλέπει τήν λειτουργία 9 Κέντρων 
Γενετικής Β ελτιώσεως ζώων, αυτή τή στιγμή λει
τουργούν μόνο 5 καί αυτά μέ ελάχιστους υπαλλήλους. 
Στά  υπόλοιπα 4 άνήκει καί ή Κομοτηνή, ή όποια αύτή 
τή στιγμή αλλά καί ολόκληρη ή Θράκη έξπηρετεϊται 
άπό τό Κέντρο Γενετικής Βελτιώσως ζώων τών 
Σερρών, Οί κτηνοτρόφοι τής περιοχής μας ζητούν οπό 
τούς αρμοδίους τοϋ ' Υπουργείου νύ γίνει τό σνντο- 
μώτερο καί στην Κομοτηνή τό προβλεπόμενο άπό τόν 
'Οργανισμό Κέντρο Γενετικής Β ελτιώσεως ζώοεν, νά 
στεγαστεί αυτό μδαα στον Σταθμό Κτηνοτροφικής 
Ερευνας, γιατί θά παίξει σημαντικό ρόλο στην βελτί

ωση τοϋ ζωικού κεφαλαίου τής Θράκης πού) αύτή τύ] 
στιγμή βρίσκεται σέ όχι καλή κατάσταση,

/
Δέν είναι δυνατό νά εξυπηρετείται ή Θράκη άπό 

τίς  Σέρρες, τή στιγμή πού ζητάμε άποκέντρώση ' Υήη- 
,ρεσιών. · /

Νέες διεργασίες;
Σύμφωνα μέ αποκλειστικές πληροφορίες τής εφη

μερίδας μας, νέες διεργασίες γίνονται στό Δ ,Σ . τής 
Ε .Γ .Σ . Ηδη, ορισμένα μέλη τοϋ Δ .Σ . πού ψήφισαν 
υπέρ τοϋ ενός καί εναντίον τον άλλου, αναθεωρούν τή 
στάση τους καί προβληματίζονται πάνω σέ νέες συν
θέσεις τοϋ προεδρείου.

Ευχόμαστε νά βρεθεί ή χρυσή εκείνη λύση πού θά 
εκτονώσει τήν ήδη τεταμένη κατάσταση καί θά οδη
γήσει τήν °Ένωση στό σωστό δρόμο πού ακολουθούσε 
μέχρι τώρα. ’Ά ς  βάλουν όλοι λίγο νερό στό κρασί τους 
καί όλα μπορούν νά διορθωθούν.

Τά πολλά καί καυτά αγροτικά προβλήματα τον 
Νομού μας δέν επιτρέπουν ατούς διοικοϋντες προσω
πικές εμπάθειες, σκληρές κομματικές θέσεις καί «έξω 
θεν» παρεμβάσεις.


