
Η
θλιβερή επέτειος της 29ης Μαΐου

2453, θα έπρεπε να αποτελέσει
για όλους μας αφορμή για

προβληματισμό. 
Τι οδήγησε στην πτώση της, μια κραταιά

αυτοκρατορία;
Ήταν άραγε αιτία η ισχύς του αντίπαλου

ή μήπως η εξασθένιση των αμυνόμενων λό-
γω των εμφυλιοπολεμικών έριδων; 

Προφανώς, συνέβησαν και τα δυο παράλ-
ληλα.

Ο θρύλος θέλει ανοικτή την Κερκόπορτα,
απ’ όπου πέρασε ο εχθρός και κυρίευσε την
ΚΠολη.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η Τουρκία διεκδικεί επίσημα «νόμιμο» μερίδιο στον υποθαλάσσιο πλούτο
του Αιγαίου - Στόχος της μικρά νησιά και βραχονησίδες, από 

την «Ζουράφα» της Σαμοθράκης μέχρι την Γαύδο στο Λιβυκό Πέλαγος   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Η Εκπαίδευση πολιτών
στις πρώτες βοήθειες -
Το πρόγραμμα υλοποι-
ήθηκε από τον Δήμο
Ορεστιάδος ....... σελ. 2η

 Αποστόλου: Κονδύλια
39,6 εκατ. ευρώ για έργα
αγροτικής οδοποιίας σε
όλη τη χώρα ...... σελ. 4η

 Επιμελητήριο Ξάνθης:
Κρούσματα απάτης στη
γερμανική αγορά με θύ-
ματα ελληνικές εξαγω-
γικές εταιρείες 
........................... σελ. 8η

 Η Σαμοθράκη εκτός
των προβληματικών και
άγονων περιοχών - Επι-
στολή του Μητροπολί-
του Αλεξ/πόλεως προς
τον Υπουργο Υγείας 
.......................... σελ. 11η

 Βασίλης Μαυρίδης:
«Θα είμαι υποψήφιος
στις επόμενες δημοτικές
εκλογές» ........... σελ. 12η

Σελ. 7

Τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης έχουν αποδεδειχθεί ένα
πολλαπλώς πολύτιμο εργα-

λείο. Μία από τις χρησιμότητες του
οποίου είναι το γεγονός ότι λειτουργεί
ως αδιάψευστος καθρέπτης της κοι-

νωνίας μας. Έτσι όπως εκφράζονται
μέσω αυτών οι συμπολίτες μας, βλέπεις
ανάγλυφη την εικόνα ενός λάου που
προεδρεύετε παραζαλισμένος, έχοντας
χάσει το έρμα του.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Περίσσεψαν οι 
ανίεροι και χυδαίοι

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ο χώρος μπορεί 
να φιλοξενήσει την Λαϊκή

Αγορά, το ΚΤΕΛ, 
τα Ιχθυοπωλεία 

της πόλεως και πάρκινγκ
Ι.Χ. αυτοκινήτων κ.λπ. 

- Ποιες είναι οι προτάσεις
της «ΑΝΑΣΑ» Σελ. 6

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ «ΚΥΔΕΠ»

Στις κρίσιμες στιγμές του γένους,
πάντα κάποιοι θα βρεθούν 

να αφήσουν ανοιχτή την Κερκόπορτα
και ο λαός να παραδοθεί χωρίς μάχη

Οι ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΑΛΛΑ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ…

asdasdsa

Σε δύο χρόνια θα
δημιουργηθεί η μονάδα

επεξεργασίας στον
Έβρο - Εξαγωγές από
το Λιμάνι Αλεξ/πολης 

Σελ. 7

Βγαίνει

στην αγορά

ο ζεόλιθος

των Πετρωτών

Σήμερα το μεσημέρι
η νεκρώσιμος 

ακολουθία του πρώην
Πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη 
- Αύριο η ταφή 

στο Ακρωτήρι Χανίων  Σελ. 7

4ΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΝΘΟΣ
- ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ

ασασα

«Δήμαρχε 
συμμάζεψε 

τον φύλακα» 
Σελ. 6

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
σήμερα το απόγευμα, διοργανώνει ο Δήμος
Καβάλας, με κεντρικό σύνθημα «Όχι σε νέα 

Διόδια - Ελεύθερη μετακίνησης στον τόπο μας»

Ξεσηκώνονται στην

Καβάλα για τον 

Νέο Σταθμό Διοδίων  

Σελ. 9

Τμήμα της χώρας θα αποτελέσει έδαφος για το Κράτος 
του Κουρδιστάν - Και επέκταση της Αρμενίας στα εδάφη 

που έχασε - Η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη 
για την μεγάλη τρικυμία στα ανατολικά σύνορά της

Χάρτες ΗΠΑ και Ισραήλ 
δείχνουν ακρωτηριασμό της

Τουρκίας μέχρι το 2023

Σελ. 9


