
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Χάλκινα μετάλλια για
δύο φοιτητές του ΔΠΘ
στην Μαθηματική Ολυμ-
πιάδα  ................ σελ. 2η

 Αλεξανδρούπολη:
Καλλωπισμός αύλειου
χώρου Δημοτικού Σχο-
λείου Άβαντα ... σελ. 12η

 Γιατί αρνείται η δη-
μοτική αρχή  να «επικη-
ρύξει» τους δράστες
των μαζικών δηλητηριά-
σεων αδέσποτων ζώων
στα Δίκελλα; ..... σελ. 3η

 Πολιτική Προστασία
Π.Ε. Έβρου: Παραμένει
σε ετοιμότητα λόγω αύ-
ξησης της στάθμης των
υδάτων .............. σελ.
11η

Το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αλεξ/πολης ανοίγει
τις πύλες του στο κοινό
το Σάββατο 24 Μαρτίου,
παρουσία της Υπουργού
Πολιτισμού Λυδίας Κο-

Το πολιτικό σύστημα της Τουρ-
κίας το έκοψε και το έραψε
στα μέτρα του ο Ταγίπ Έρν-

τογαν. Ώστε να είναι όλες οι εξουσίες
στα χέρια του. Το κατέστησε προεδρικό. 

Κατά συνέπεια, όποιος θέλει να ζη-

τήσει μια ισχυρή παρέμβαση, από την
πολιτική κορυφή της γειτονικής χώρας,
δεν έχει να απευθυνθεί πουθενά αλλού,
παρά στον ίδιο τον «σουλτάνο» της Άγ-
κυρας. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τι είναι αυτό
που σας κρατά;

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Αυτή είναι η διαταγή
στα Περίπολα του Έβρου,
που από δύο (2) άτομα,
αυξάνονται σε επτά (7),
με συμμετοχή Ανδρών
των Ειδικών Δυνάμεων 
- Η Τουρκία δεσμεύει
περιοχές, ακόμα και
την 25η Μαρτίου, 

για Ασκήσεις στο Αιγαίο

«ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Α Π Α Ν Τ Η Σ Τ Ε ΜΕ ΠΥΡΑ»

Σελ. 7

Άραγε εξακολουθεί να αισθάνεται «υπερήφανος» 
ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, για την επιμονή του 

να στήσει δίπλα στο Ηρώον των Θρακών Αγωνιστών 
του 1821, το άνοστο γλυπτό με τα κόκκινα ανθρωπάκια;

ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΩΟΝ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σελ. 6

Είναι κατανοητή η αγωνία
των κομμάτων, η ισχύς
και η επιρροή των

οποίων εξαρτάται άμεσα από τις
εκλογικές επιδόσεις τους. 

Είναι επίσης θεμιτή η
προσπάθειά τους να επηρεάσουν το
εκλογικό κοινό και να το πείσουν
να τα προτιμήσει - αυτό άšωστε
είναι αναπόσπαστο τμήμα της

δημοκρατικής διαδικασίας.
Ωστόσο, είναι απαράδεκτα και

σίγουρα εκτός του πλαισίου της
συνταγματικής τάξης ο ευτελισμός
της ιδιότητας του πολίτη και η
απονομή ιθαγένειας σε άτομα μη
έχοντα ιδιαίτερη σχέση με την
πατρίδα μας μέσω μιας διαδικασίας 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η κυβέρνηση «στρατολογεί» αλλοδαπούς, 
ως πιθανούς ψηφοφόρους - Γιατί δεν ρωτούν 

τον Ελληνικό Λαό; - Φοβούνται τις απαντήσεις;

Αντισυνταγματική η
ιθαγένεια «εξπρές»

Τι σημαίνει η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ «οι φυσικοί πόροι 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να μοιρασθούν 

ακριβοδίκαια» - Το θαλάσσιο οικόπεδο «10» στις ΗΠΑ και 
τα υπόλοιπα στην Τουρκία; - Μπίζνες κάνουν οι Αμερικανοί 

Σελ. 7

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ Οι πολύτεκνες οικογένειες

είναι οι στυλοβάτες
του Έθνους, που όμως φθίνει

πληθυσμιακά - Πρέπει 
να δοθούν κίνητρα και στήριξη 
- Συγκεκριμένες προτάσεις από
τον Σύλλογο «Χριστός Σωτήρ»    

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Σελ. 9 

Η επιστράτευση μπορεί να είναι «γενική»
ή «μερική» - Ποιες ηλικίες καλούνται - Όσοι

δεν θυμάστε που αντιστοιχούν οι κωδικοί 
του Απολυτηρίου σας, απευθυνθείτε στη
Στρατολογική Υπηρεσία της περιοχής σας    

Σελ. 4

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Ο Δ/της  της 16ης μετατίθεται
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού
(Δ’ Κλάδος) - Ο Δ/της της 3ης
ορεινής Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ»

αναλαμβάνει την Σχολή 
Πεζικού στην Χαλκίδα - Ο νέος

Διοικητής της Ταξιαρχίας  

Αλλαγή «φρουράς»
στην 16η Μεραρχία

Πεζικού Διδ/χου 

Σελ. 6


