
Όπως φαίνεται
η Αγία Σοφία
Κωνσταντ ι -

νούπολης, το χριστιανικό
σύμβολο της ανατολικής
Ορθοδοξίας, προκαλεί όχι
μόνο το δέος αλλά και χα-
ρακτηριστική καχυποψία
και φοβία στους Τούρκους.

Σε ένα μεγάλο αφιέ-
ρωμα της τουρκικής εφη-
μερίδας, Yeni Şafak, που
επικαλείται το μυθιστό-
ρημα του Dan Brown, «Κό-
λαση», υποστηρίζει ότι η
Αγία Σοφία είναι έργο μα-
σόνων και είναι γεμάτη από
αμέτρητα σύμβολα που
ακόμα δεν έχουν εξερευ-
νηθεί.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Κρούσµα του ιού 
της γρίπης των πτηνών,
εντοπίσθηκε σε Κύκνο,
στο Δέλτα του Έβρου 
- Επιφυλακή και για
κρούσµατα Ευλογιάς
των Προβάτων
που σηµειώθηκαν 
στην Μυτιλήνη 

- Τα µέτρα που παίρνει
η Δ/νση Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ  
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.853 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Μπα; Το καταλάβατε επι-
τέλους εκεί στην ηγεσία
της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν
έχει κανένα λόγο και καμία πρόθεση
να στήσει τις πρόωρες κάλπες που του
ζητάτε; 

Καιρός ήταν να διαβάσουμε μια
τέτοια εκτίμηση, που περιέχεται στην
ανακοίνωση σας για την επίμονη της
κυβέρνησης να κρατεί …μυστική την
επιστολή του υπουργού Οικονομικών 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το έχουν για 
κρυφό καµάρι!!!

Μέγαρο Μαξίμου:
Καληµέρα 
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Το Πρόγραμμα
εορτασμού Πρωτο-
χρονιάς και Θεοφα-
νείων για την Αλε-
ξανδρούπολη 
..................... σελ. 2η

 Εγκρίθηκε νέα
προκήρυξη θέσεων
για το Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Έβρου 
..................... σελ. 4η

 Συνάντηση φορέ-
ων και αλιέων της
Μάκρης με τον Δή-
μαρχο Ευάγγελο
Λαμπάκη ..... σελ. 8η

 Το Γραμματοκι-
βώτιο του Αη Βασί-
λη στα ΕΛΤΑ Αλε-
ξανδρούπολης 
.................... σελ. 11η

 Στα ίδια επίπεδα
με πέρσι η τιμή
της Βασιλόπιτας 
.................... σελ. 11η

Σελ. 7

ΕΠΙΖΩΟΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΠΑΛΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 
έχει περάσει από το κοινοβούλιο 
πλήθος νομοθετημάτων - Κι όμως

υπάρχουν και οι «αφανείς» 
βουλευτές στην Ελληνική Βουλή 

- Διαβάστε τα ονόματα 

Γνωρίστε τους πενήντα
βουλευτές-«τουρίστες»

Σελ. 7

Το Χριστιανικό σύμβολο της Ορθοδοξίας προκαλεί όχι μόνο δέος,
αλλά και καχυποψία στους Τούρκους  - «Η Αγία Σοφία είναι γεμάτη

από «μαγικά» σημάδια και είναι έργο… Μασώνων» - Γι’ αυτό 
προχωρούν να την ξανακάνουν Μουσουλμανικό Τέμενος

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ...
ΤΡΟΜΑΖΕΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Μετά την εγκατάλειψη από τις Τουρκικές
αρχές Κέντρου φιλοξενίας Πακιστανών 
μεταναστών στην Κων/πολη - Η χαμηλή
στάθμη του νερού, λόγω ανομβρίας, 

διευκολύνει την διάβαση του ποταμού Έβρου  

Ορδές µεταναστών
ετοιµάζονται να 
περάσουν τον Έβρο

Σελ. 9

Στις αρχές του νέου
χρόνου ψηφίζεται 
το Νομοσχέδιο 

ίδρυσης-λειτουργίας
των Υδατοδρομιών 
− Άδειες θα μπορούν
να χορηγούν και 
οι ΟΤΑ − Το σχέδιο 
της Εταιρείας 

Ελληνικά υδατοδρόμια 

Η Αλεξ/πολη απουσιάζει
από τα υδατοδρόµ ια !!!

Σελ. 6

Αρχή γίνεται
με το Διδ/χο 
- Παύθηκε 
από τα 

καθήκοντά του
ο τοποτηρητής
Μουφτείας

Μεχμέτ Σερίφ
Δαμάδογλου

Σελ. 9

Αλλάζουν οι
µουφτήδες
στην Θράκη

Απειλούνται με πρόστιμα 22% όσοι
δεν κάνουν δαπάνες μέσω κάρτας που ζητά 
το κράτος - Ακόμα και οι άποροι πρέπει 

να εμφανίζουν δαπάνες - Απειλή τεκμηρίων 
για όσους κάνουν αγορές πάνω 

από το όριο των πιστωτικών τους καρτών 

Οι «παγίδες» που κρύβει
η υποχρεωτική χρήση
του πλαστικού χρήµατος

Σελ. 7

Προσοχή για 
Αιγαίο
& ΘράκηΣελ. 6


