
Τι αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Κτιρίων
του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης - Ιστορικά 

και Αρχιτεκτονικά 
στοιχεία - «Από την

Ρωσία με Αγάπη»  

Διατηρητέα δώδεκα (12)
κτίρια του Σιδηροδρομικού

Σταθμού Πυθίου Έβρου

Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Kαι φέτος, ο
Έβρος σε ρυθμούς
«Via Egnatia»! 
..................... σελ. 3η

 Από 11 έως 14 Σε-
πτεμβρίου η 22η Πα-
νέβρια Αγροτική
Έκθεση Φερών 
..................... σελ. 3η

 Ο Κινέζος Πρέ-
σβης στην Αλεξαν-
δρούπολη 
..................... σελ. 11

 Κ. Γαβρόγλου:
«Όχι κατάργηση
των Πανελλαδικών
εξετάσεων, αλλά αλ-
λαγή του συστήμα-
τος» ........... σελ. 11η

 Απομακρύνθηκε
το προστατευτικό
ανάχωμα στο Ορμέ-
νιο Έβρου 
.................... σελ. 12η

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Ν
α σκέφτεσαι πως αν αυτά
γίνονταν σήμερα, θα μπο-
ρούσαν κάποιοι δικοί μας

να είχαν ρίξει εδώ μέσα τον γείτονα

μας τον κυρ-Στάθη και την γυναίκα
του την Ουρανία, που τόσο μας αγα-
πάνε, που μας δίνουν από το σπίτι
τους και ρεύμα, για να μπορείς να
διαβάζεις. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το πηγάδι του Βοσκόπουλου
και ο Κοντονής (2)

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε
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Τι απαντά η «Κομισσιόν»
σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού

κ. Μαρίας Σπυράκη για 
τον κίνδυνο που απειλεί 

τον Έβρο, μετά τα κρούσματα
Ζωονόσων στην περιοχή 

Αδριανουπόλεως 

Υπάρχουν κονδύλια της Ε.Ε.
για την ευλογιά προβάτων

Σελ. 7  

Ο
πορτοφολάς συνήθως εκμε-
ταšεύεται τον συνωστισμό
και την αναμπουμπούλα για

να μπορέσει να κάνει τη «δουλειά» του
χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι τα θύ-
ματά του. 

Την ίδια τακτική επιχειρεί να εφαρ-
μόσει και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ. 

Από τη μια προσπαθεί να θυμίσει
στην κοινωνία την αριστερή καταγωγή
της, δημιουργώντας κλίμα πόλωσης για
τον Στάλιν και οτιδήποτε άšο θα

μπορούσε να ξεθάψει τα τσεκούρια του
«πολέμου» που οι ίδιοι έθαψαν βαθιά
με την υπογραφή του μνημονίου το
2015.

Από την άšη η κυβέρνηση την ίδια
στιγμή σηκώνει τα τελευταία ψιλά από
τις τσέπες των φορολογουμένων. 

Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογα-
ριασμών για χρέη προς την εφορία
πέφτουν βροχή. Σχεδόν ένας στους δύο
πολίτες έχει οφειλές προς το Δημόσιο.

Συνέχεια στην 3η σελ...

Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς την εφορία,
πέφτουν βροχή - Οι ψευδοϋποσχέσεις για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

Στην θεωρία… επαναστάτες

στην πράξη «πορτοφολάδες»

Έντονες αντιδράσεις για
την αναστολή λειτουργίας 

νηπιαγωγείου και την υποβάθμιση
δημοτικού σχολείου στον Έβρο

Κλείνουν Σχολεία
σε Ορεστιάδα

και Διδυμότειχο 

Σελ. 3

Σελ. 7

ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΜΟΝΟ
ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ

Εδώ και ένα 
χρόνο, λόγω 

έλλειψης 
προσωπικού 
παραμένουν

κλειστές 
οι κλινικές 

Οφθαλμολογική,
Ουρολογική 

και Οδοντιατρική 
- Δεν υπάρχει 

καθόλου 
Δερματολογική 

κλινική, ούτε 
νευροχειρουργός 

- Η απίστευτη 
ιστορία με 

το μηχάνημα 
ουρολογικού 

ελέγχου

Κλειστές τρεις κλινικές 
και ανύπαρκτο προσωπικό
στο Νοσοκομείο Δ ι δ / χ ο υ

Σελ. 9

Σελ. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΤΤ αα   οο νν όό μμ αα ττ αα   

ττ ωω νν   εε ππ ιι ττ υυ χχ όό νν ττ ωω νν   

σσ εε   «« ΑΑ ΕΕ ΙΙ »» -- «« ΤΤ ΕΕ ΙΙ »»

ΤΤαα   ππαα ιιχχνν ίίδδ ιι αα   πποουυ   ππ αα ίί ζζ οονντταα ιι   ππάάννωω
σσττ οουυςς   ΑΑλλεε ββ ίίττεε ςς --ΜΜππ εεκκτταασσήήδδεεςς   

−− ΚΚααττααγγ γγέέ λλλλεε τταα ιι   ηη   ΤΤοο υυρρκκ ίίαα   γγ ιιαα   ττηηνν
κκααττααππίί εεσσηη   πποουυ   αασσκκεε ίί

σσττ ηηνν   ΘΘ ρράάκκηη   
--   ««ΜΜηηνν   αανν άάββεεττεε   κκεε ρρ ιιάά   

σσαανν   ττ οουυςς   ΧΧρρ ιισσττ ιι ααννοούύ ςς»»
−− ΟΟιι   ππ ααρρεεμμββάάσσεε ιι ςς   

σσττηηνν   ΓΓ ιι οορρττήή   ττοουυ  «« ΧΧίίλλ ιι αα»»


