
Ακόμη να συζητηθούν
στην Βουλή οι Ερωτήσεις
για τον Υπουργό Υγείας 

- Συνεχίζονται 
οι ελλείψεις σε Ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό
- Προβλήματα από 

την υποχρηματοδότηση

Η γραμμή Αλεξ/πολη-Αθήνα, έχει τον ακριβότερο αεροπορικό ναύλο 
- Όμως κανείς δεν διαμαρτύρεται επιβεβαιώνοντας την αντίληψη 

ότι είμαστε «Θράκες-Βλάκες» - Εσείς πήρατε τηλέφωνο τον Βουλευτή σας;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Συνεδριάζει η οι-
κονομική επιτροπή
Δήμου Αλεξ/πολης
..................... σελ. 2η

 Το έπος των Οχυ-
ρών αποτελεί πηγή
εθνικής και πατριω-
τικής ανάτασης, και
παρακαταθήκης 
..................... σελ. 4η

 Προς το συμφέ-
ρον της Θράκης, μια
ενιαία ισχυρή ποδο-
σφαιρική ομάδα 
..................... σελ. 9η

 Στα κρατητήρια
Κομοτηνής ιερέας
από την Αλεξ/πολη 
.................... σελ. 11η

 Από την Αθήνα οι
σκαλωσιές για τον
Μιναρέ στο Τέμενος
Βαγιαζήτ
.................... σελ. 12η

Σελ.  7

Μετά από ένα εξάμηνο
«έμπα ψυχή, έβγα ψυχή»,
η κυβέρνηση κατέληξε

σε συμφωνία με τους δανειστές. 
Μια συμφωνία που κατά τον πρω-

ταγωνιστή της, Ευκλείδη Τσακαλώτο

θα κάνει κάποιους Έλληνες να χάσουν.
Χωρίς να μας πει αν έστω και ένας
πρόκειται να κερδίσει. 

Η αλήθεια είναι ότι κάποιος κερ-
δίζει. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

«Κόκκινες γραμμές»
και… ροζ κορδέλες

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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Παραμένουν τα προβλήματα
στο Νοσοκομείο Δ ι δ / χ ο υ

Σελ. 6 

ΤΑ 289 ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ

asdasdsa

Λόγω Σένγκεν 
- Οι αριθμοί 

των ταυτοτήτων
δεν είναι 

καταχωρημένοι
στο σύστημα
ασφαλείας 

- Ταλαιπωρία 
ταξιδιωτών 

Σελ. 6

Καλύτερα 
με το 

διαβατήριο
στην «Ε.Ε.»

Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε 
τον ανεκμετάλλευτο πλούτο που

υπάρχει στην ακριτική περιοχή μας 

Π ο ι κ ι λ ί ε ς της
Θράκης δίνουν
υπέροχο κρασί

Σελ. 7

Μ
πορεί να υπάρξει σωτηρία για

μια χώρα όπου η πλειοψηφία των
πολιτικών και των πολιτών

κοκορομαχούν για το μακρινό παρελθόν; 
Και για ποιο λόγο είμαστε τόσο κοšημένοι

με γεγονότα που συνέβησαν πριν από είκοσι,
σαράντα ή ακόμα και εβδομήντα χρόνια;

Πιθανότατα γιατί οι περισσότεροι δεν
έχουν να προτείνουν κάτι για το αύριο. 

Εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. 
Οι πολιτικές μάχες πάντοτε είχαν ως

πρόφαση το καλύτερο μέšον της νέας γενιάς. 
Δυστυχώς, όμως, τα ίδια άκουγα όταν

ήμουν παιδί, τα ίδια ακούν τώρα και τα παιδιά
μου. 

Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα ίδια να
ακούν και το 2040 τα εγγόνια μου.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η σημερινή παρελθοντολογία
αποδεικνύει πως η πλειοψηφία των

κομμάτων και της κοινωνίας, δεν έχει
διάθεση να αλλάξει τίποτα - Θέλουν
άραγε να ξαναφτάσουμε στο σημείο,
να σκοτωνόμαστε πάλι μεταξύ μας;

Να μιλήσουμε

σοβαρά για

το μέλλον μας

Παραδόθηκαν σε 409 
ευάλωτες οικογένειες
στην Αλεξανδρούπολη,

Διδυμότειχο και 
Ορεστιάδα - Και διανομή

μπουφάν σε μαθητές 
Δημοτικών Σχολείων

ΕΞΙ (6) ΤΟΝΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»-«Μ Α Σ Ο Υ Τ Η»

Σελ. 4 

Την ώρα που γίνονται
νέες ακτοπλοϊκές 

συνδέσεις 
Ελλάδος-Τουρκίας 

στο Βορειο-ανατολικό
Αιγαίο, εμείς εδώ

απλώς συζητούμε…

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ… ΑΠΟΥΣΕΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Σελ. 7

«Την ώρα 
του πολέμου, 

όλοι οι πυλώνες
της χώρας πρέπει

να εμπλακούν»
τονίζει ο Αρχηγός

ΓΕΣ Αντ/γος 
Γ. Στεφανής

Σελ. 6

Ανάκληση
όλων των

αδειών για
το Πάσχα

Έρευνα Αμερικανικού Ινστιτούτου δείχνει 
πως οι Μουσουλμάνοι το 2035 θα κυριαρχήσουν
- Στην Ελλάδα οι θάνατοι Χριστιανών, ξεπέρασαν

τις γεννήσεις, ενώ συνεχώς αυξάνεται 
ο πληθυσμός των Μουσουλμάνων 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΚΤΟΠΙΖΕΙ
ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ !!! 

Σελ. 9


