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Είναι η τρίτη 
φορά που χτυπούν

καμπάνες 
οι Βούλγαροι 

για τον τρομερό
κίνδυνο 

«ακρωτηριασμού»
εδαφών, 

προς δημιουργία
του Αυτόνομου

κρατιδίου 
της Θράκης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
Θ Ρ Α Κ Η ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σελ. 7

Ακατάλληλες οι υποδομές στο Τελωνείο των Κήπων
- Κάθε μέρα εισέρχονται από την Τουρκία ογδόντα (80)

τόνοι Λεμόνια - Ούτε στέγαστρο υπάρχει για τα φορτηγά
οχήματα - Μειώνονται τα ακατάλληλα φορτία

Όσα παρακολουθούμε, με
τις ατέλειωτες ουρές αν-
θρώπων, που περιμένουν

ώρες στις θυρίδες του «Μετρό», για
να εκδώσουν την προσωποποιημένη
ηλεκτρονική κάρτα, είναι απλώς μια

επιβεβαίωση του ότι τίποτε δεν έχει
αλλάξει. 

Οι ασκούντες την εξουσία, είτε πα-
λαιότερα είχαν γαλάζιο ή πράσινο 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Την συνήθη περιφρόνηση
προς πολίτες

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Σελ. 11

ΧΧ εε ιι μμ ωω νν ιι άά ζζ εε ιι   σσ ττ οο
ΔΔ έέ λλ ττ αα   ττ οο υυ   ΈΈ ββ ρρ οο υυ

Δεν υπάρχει μέχρι τώρα, η παραμικρή επίσημη πληροφόρηση 
για τις συμφωνίες του Πρωθυπουργού, κ. Α. Τσίπρα, κατά 

το ταξίδι του στις ΗΠΑ - Τί  σημαίνει το Σύμφωνο «Μη επίθεσης 
και Φιλίας» μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας; - Το όνομα 

των Σκοπίων - Ο Ελληνικός Λαός δικαιούται να γνωρίζει

Σελ. 6

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ
…Δ Ο Γ Μ Α «MADE IN USA»;

Π
άει κι αυτή η Επέτειος.
Κάθε χρόνο και λιγότε-
ρη λάμψη, κάθε χρόνο

και περισσότερη αμφισβήτηση. 
Έπεσα τυχαία σε ραδιοφωνική

εκπομπή, όπου ένας «αντικειμενι-
κό» παρουσιαστής και ένας «ιστο-
ρικός» μιλούσαν για το έπος του ’40. 

Ούτε λίγο ούτε πολύ. το ’40

πολέμησαν μόνο οι αριστεροί, αν-
τίσταση έκανε μόνο ο μερακλής
Άρης Βελουχιώτης, την Εšάδα την
κυβερνούν μέχρι σήμερα δωσίλογοι
κι ένα σωρό άšες τερατώδεις βλα-
κείες, από εκείνες που συνηθίζουν
οι φανατισμένοι και ανιστόρητοι - 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Όταν οι νικητές μοίραζαν τα λάφυρα της νίκης, 
εμείς αναγκαζόμασταν να υπερασπιστούμε την Λευτεριά

και Δημοκρατία που ήθελαν να μας στερήσουν, 
αυτοί που έστρεψαν τα όπλα κατά της Πατρίδος

«Ναι» στη λήθη, αλλά

«όχι» στην α μ ν η σ ί α

Του Δήμου Αλεξανδρούπολης
για την προμήθεια ειδών διαβίωσης, 

φαρμάκων κ.λπ., κατά τις εορτές
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους  

Πρόταση χορήγησης
ενισχύσεων σε

άπορους δημότες

Ύστερα από παρέμβαση 
προς την Τράπεζα Πειραιώς 
του Δημάρχου Ορεστιάδος,

κ. Βασίλη Μαυρίδη
- Δικαιώνονται οι κάτοικοι  

Δεν φεύγει το ATM
από τον Πεντάλοφο

Σελ. 6

ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ 

Σελ. 9

Η απάντηση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κ. Βαγγέλη Αποστόλου, 

στην ερώτηση της Βουλευτού 
Έβρου, κ. Νατάσας Γκαρά 

- Σε εξέλιξη το έργο 
εκτίμησης των ζημιών

Οι αποζημιώσεις για την
θεομηνία της Σαμοθράκης

Σελ. 4 

Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εκδηλώσεις-ημε-
ρίδες στην Ορεστιά-
δα ............... σελ. 2η

 Οδοντιατρικές
επεμβάσεις με γενι-
κή αναισθησία 
..................... σελ. 4η

 Μαγειρεύουμε
έναν καλύτερο κό-
σμο για τα παιδιά
μας ............. σελ. 6η

 Δικαστικό Μέγα-
ρο Αλεξ/πολης:
Ενώπιον του ανακρι-
τή η σύζυγος του
32χρονου φερόμε-
νου ως τζιχαντιστή 
..................... σελ. 8η

 Γιορτή Μανιτα-
ριών στο Δάσος Δα-
διάς ........... σελ. 12η


