
Με διαδηλώσεις
θα περιμένουν 

τον Πρωθυπουργό,
στην Κομοτηνή,

Αγρότες, Κτηνοτρόφοι,
Εργατικά Σωματεία,

Φοιτητές και Υπάλληλοι
των Περιφερειακών
Ενοτήτων Καβάλας,
Δράμας και Έβρου

Σ
τη χώρα μας είναι γνωστή εκείνη η

ζοφερή περίοδος, που άρχισε στις 30-3-
1946 στο Λιτόχωρο και έληξε στις 29-8-

1949 στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι. 
Ο όγκος των θυμάτων και από τις δυο πλευ-

ρές, είναι τεράστιος για τα τότε δημογραφικά
δεδομένα ως επίσης και οι υλικές καταστροφές
!!!!!

Τον Φεβρουάριο του 1946, ο Ζαχαριάδης, αρ-
χηγός του ΚΚΕ, επέβαλε στην χειραγωγούμενη
απ’ αυτόν Κ.Ε, το δόγμα – απόφαση, να «προχω-
ρήσει» στην οργάνωση της νέας ένοπλης πάλης
ενάντια στο μοναρχοφαστιστικό κατεστημένο,
με την πρόφαση ότι η δεξιά καταδίωκε τους κομ-
μουνιστές αγωνιστές. Τον Μάρτιο του 1946,
αναχώρησε στην Πράγα και εξουσιοδότησε τον
Μάρκο Βαφειάδη να αρχίσει την αποφασισθείσα
εξόρμηση. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εκστρατεία Ενη-
μέρωσης για το
Alzheimer στην
Αλεξ/πολη ... σελ. 2η

 Ανάπλαση της πα-
ραλιακής οδού
μπροστά από το λι-
μάνι της Αλεξ/πολης 
..................... σελ. 5η

 Σε αρκετά καλά
επίπεδα η αγοραστι-
κή κίνηση στην Κο-
μοτηνή ........ σελ. 8η 

 Επισκέψεις Υ-
πουργών στο «Δη-
μοκρίτειο» Πανεπι-
στήμιο Θράκης 
.................... σελ. 12η

 Οι μαθητές της
Κομοτηνής ενημέ-
ρωσαν τους περα-
στικούς για την δια-
δικασία της ανακύ-
κλωσης ....... σελ. 5η 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Έχω κάνει φυλακή. Γνω-
ρίζω πολύ καλά πόσο
«βαριά ειν’ τα σίδερα».

Κατά τούτο δεν είμαι αντίθετος στην
επίδειξη μιας λελογισμένης επιείκειας,
έναντι εκείνων πού έχουν επιδείξει ει-

λικρινή μεταμέλεια για τα αδικήματα
που διέπραξαν.  Μορφή της οποίας
είναι και η δυνατότητα να λαμβάνουν
κάποια άδεια κατά την διάρκεια της
κράτησης τους. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Δεν υπάρχει 48ωρη άδεια
για εκείνους που «έφαγε»

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Σελ. 7

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ… «ΘΕΡΜΗ»
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ

Σελ. 12

ΕΕ γγ κκ αα ιι νν ιι άά ζζ εε ττ αα ιι

οο   νν έέ οο ςς     εε ππ ιι ττ αα χχ υυ νν ττ ήή ςς

σσ ττ οο   ΠΠ .. ΓΓ .. ΝΝ ..   ΑΑ λλ εε ξξ // ππ οο λλ ηη ςς

Προχωρεί τις διαδικασίες 
ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων,

με έδρα τις Σάπες - Περίπου
50 μέλη μετέχουν από

την Ροδόπη και τον Έβρο,
με σχεδόν 4.000 βοοειδή 

- Άριστη η ποιότητα
του παραγόμενου κρέατος 

Η «κόκκινη φυλή» βοοειδών
Θράκης παίρνει πιστοποίηση

Σελ. 4

asdasdsa

Αρνητική απάντηση
του Δημάρχου

Αλεξ/πολης στο αίτημα
για τοποθέτηση κεραίας
κοντά σε τρία Σχολεία 

Σελ. 7

«Όχι» σε 

κεραία κινητής

τηλεφωνίας

Στη μνήμη του αδικοχαμένου ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ
Παναγιώτη, Ταγματάρχου Χωρ/κής, 

Δ/του Δ/νσης Χωρ/κής Έβρου, στις 14/11/1946
κατά την επίθεση κομμουνιστo-συμμοριτών

στην αμαξοστοιχία στην Κίρκη

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟ ΣΥΝΟΥ

Η Περιφέρειά μας γιατί να λέγεται «ΑΜ-Θ» και όχι «Θ-ΑΜ»; 
Δηλαδή Περιφέρεια Θράκης-Ανατ. Μακεδονίας 

− Η μέγιστη Θράκη πρέπει να προηγηθεί − Η Ελλάδα 
(και η Ευρώπη) αρχίζει από τον Έβρο, δηλ. την Θράκη  

ΠΡΩΤΑ Η Θ Ρ Α Κ Η ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ Η ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σελ. 6

Οι γείτονες Τούρκοι δεν πλημμυρίζουν 
μόνο την χώρα μας με λαθρομετανάστες, αλλά 

και με αρρωστημένα λαθροφυτά - Μισό εκατομμύριο
δενδρύλλια, θα εισαχθούν φέτος - Απειλούνται 
με καταστροφή οι Ελαιοκαλλιέργειες της χώρας  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΠΟΥ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

Σελ. 6

Για κατασκευή 
εργοστασίου 
Ηλεκτρικών 

Αυτοκινήτων 
στην Τουρκία, 

που θα απασχολεί
5.000 εργάτες 

- Εμείς νοιαζόμαστε
να πάρουν 

άδειες ισοβίτες 
τρομοκράτες  Σελ. 9

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΗΝ
«TESLA» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


