
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εργαστήρια φωτο-
γραφίας από την
ΚΕ.ΔΗ.ΦΩΤ. ...σελ. 2η

 Αναβρασμός στο
ΔΠΘ και μάχη στην
Πρυτανεία - Παραμέ-
νει ο Σ. Τουλουπίδης; 
....................... σελ. 6η

 «Γερή» πλάτη στην
αγορά της Θράκης
βάζει η Κύπρος, μετά
την Τουρκία και την
Βουλγαρία .... σελ. 8η

 Σαμοθράκη: Το
φάντασμα του πλοίου
«Ίλιον» πλανάται
πάλι πάνω από το
νησί ............. σελ. 12η

 Δήμος Αλεξ/πολης:
Τέθηκε σε λειτουρ-
γία ο νέος κλαδο-
θρυμματιστής της
αντιδημαρχίας πρα-
σίνου ............ σελ. 8η

Επιτρέψτε μου να τιμήσω σή-
μερα, με τον δικό μου τρόπο,
την παγκοσμίως καθιερωμένη

«Ημέρα της Γυναίκας». 
Με ένα απόσπασμα από τον πρόλογο

του βιβλίου μου «Γυναικείες Ιστορίες»:

Οι γυναικείες ιστορίες ξεδιπλώνονταν
πάντοτε χαμηλόφωνα. 

Σχεδόν συνωμοτικά. Πνιγμένες ενίοτε
από κάποιο λυγμό.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Μια ημέρα που δεν
μάθαμε να τη γιορτάζουμε

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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Συγκέντρωση συμπαράστασης στους δύο Έλληνες 
Στρατιωτικούς που συνέλαβαν οι Τούρκοι, οργανώνουν 

οι Σύλλογοι του Έβρου την Κυριακή 11 Μαρτίου στην Ορεστιάδα 
- Τσιμουδιά από τους Συλλόγους των Μουσουλμάνων  

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΙΤΕΣ

Σελ. 7

Για ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια
κάνει λόγο ο τ. Διοικητής

Δ’ Σώματος Στρατού Στρατηγός
ε.α., κ. Μανούσος Παραγιουδάκης

Ειδική μονάδα
άρπαξε τους

στρατιωτικούς

Σελ. 9

Στόχος αντεκδίκησης θα γίνει 
το Πατριαρχείο Κων/πολης - «Εμείς
θα φυλάμε Θερμοπύλες, όσο θέλει
ο Θεός» απαντά ο Βαρθολομαίος

Α π ε ι λ ο ύ ν με 
διώξιμο του 

Πατριαρχείου
Σελ. 6

Τα κόκκινα ανθρωπάκια, που σκαρ-
φαλώνουν το ένα επάνω στο

άλλο, δεν είναι δα και το απόσταγμα της
Γλυπτικής.

Δεν είναι ασφαλώς κάτι ανάλογο με
τον Ερμή του Πραξιτέλους, που προκα-
λεί συγκίνηση και θαυμασμό σε όλο τον
κόσμο.

Δεν θα χαρακτηρίζαμε κακόγουστο
το κόκκινο γλυπτό του Κωστή Γεωρ-
γίου.

Όμως, όπως έγραψε η ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ θα μπορούσε να στηθεί οπου-
δήποτε αλλού, εκτός από το Ηρώον των
Θρακών Αγωνιστών, των Βιζβύζηδων.

Για εμάς, αποτελεί πράξη ιεροσυ-
λίας. 

Συνέχεια στην 11η σελ...

Παρά τις αντιδράσεις των 
Αλεξανδρουπολιτών, ο Δήμαρχος 
κ. Ε. Λαμπάκης, έκανε το δικό του

- Προσβολή στους Ήρωες της Θράκης
μας - Δέσμευση της ΑΝΑ.Σ.Α. 

για αλλαγή της θέσης του γλυπτού

ΕΚΑΝΑΝ… «ΝΤΙΣΝΕΪΛΑΝΤ»
ΤΟ ΗΡΩΟ ΤΩΝ ΒΙΖΒΥΖΗΔΩΝ

Η στήριξη 
της Δύσης, 
οδηγεί σε 

συνεκμετάλλευση 
του ορυκτού 

πλούτου, 
σε Αιγαίο 
και Κύπρο 

- Εκεί μας πάνε… Σελ. 9

ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ;

Για τις προοπτικές καλλιέργειας
της φαρμακευτικής Κάνναβης, 
μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό

«ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ» o Ευρωβουλευτής
Στέλιος Κούλογλου 

- Όμως χρειάζεται προσοχή 
- Στήριξη σε ομάδες Αγροτών 

Βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζει
ο αγωγός «TAP» για 

την ελληνική χλωρίδα και πανίδα
στη γη, το νερό και τον αέρα

Προστασία στην
άγρια φύση

της χ ώ ρ α ς μας

Αυτό το φυτό
είναι διέξοδος
για την Θράκη

Σελ. 4

Σελ. 7

Τα Λατομεία περιοχής 
Διδυμοτείχου περιορίζονται

να δίνουν αδρανή υλικά,
μόνο για την κατασκευή του
κάθετου άξονα της Εγνατίας

οδού, στο τμήμα Αρδάνιο-
Μάνδρα-Ψαθάδες 

3 0 % μπορεί να μειωθεί το 
κόστος Δημ. Έργων στον Έβρο 

Σελ. 6  


