
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Τους δύο Έλλη-
νες στρατιωτικούς
στην Αδριανούπολη
επισκέφθηκε ο Ν.
Βούτσης .... σελ. 11η 

 Εκδηλώσεις για
την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του
Πόντου ....... σελ. 2η

 Μήνυμα Αυγενά-
κη από τη Σαμοθρά-
κη: «Αγωνιζόμαστε
για την αναγέννηση
της υπαίθρου» 
..................... σελ. 8η

 Ανακοίνωση για
τους αγρότες της
Σαμοθράκης, σχετι-
κά με την πιστοποί-
ηση για την χρήση
των φυτοφαρμάκων 
.................... σελ. 10η

 6η Γιορτή Παρα-
δοσιακών Σπόρων
στην Ορεστιάδα 
.................... σελ. 12η

Τελικώς, κρίνοντας από τα
όσα αξιώνουν οι δανειστές,
και τα όποια βεβαίως μα-

θαίνουμε μόνον από δηλώσεις ξένων
παραγόντων, αυτό το οποίο η ενορχη-
στρωμένη κυβερνητική προπαγάνδα,

με πρώτο βιολί τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό, μας παρουσιάζει ως «καθαρή
έξοδο» από τα μνημόνια, μοιάζει πε-
ρισσότερο με …είσοδο. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το τέταρτο και το 
πλέον… κοροϊδίστικο

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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Μεγάλη εκδήλωση για 
την Θράκη πραγματοποιεί
το Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Αθηνών - Ένα ολόκληρο
Θρακιώτικο χωριό, στον

χώρο των εκπαιδευτηρίων
- Και Λαχειοφόρος 

αγορά για ταξίδι 
στην Αλεξανδρούπολη

Ταξιδεύοντας στη Θράκη
του χθες και του σήμερα

Σελ. 4 

Ο ακήρυκτος πόλεμος 
Ελλάδος-Τουρκίας ανέρχεται

στα 500.000.000 ευρώ 
ετησίως – Μία ώρα πτήσης

κοστίζει από 7.000 έως
11.000 ευρώ – 120 χειριστές

νεκροί και 200 σύγχρονα 
αεροσκάφη χαμένα, από το
1975 έως σήμερα – Ψίχουλα

οι αμοιβές των πιλότων

ΒΑΡΥ Κ Ο Σ Τ Ο Σ ΣΤΟΝ 
«ΠΟΛΕΜΟ» ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελ. 7

Αριθμός Φύλλου 16.185

Σελ. 9

Στη Βουλγαρία 
οι Θρακιώτες 

για βενζίνη

ΗΚομουνιστική κυβέρ-
νηση του Σύριζα εισή-
γαγε νέα ήθη κατά τη

διακυβέρνηση της χώρας, τη όποια
εν ποšούς αποτελούν βελτιωμένη
και επαυξημένη εκδοχή εκείνων
του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων
του. 

Ο αρχηγός του Σύριζα αποδεί-

χθηκε άξιος μαθητής του Ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως καλύτε-
ρος του δασκάλου του στην πράξη. 

Μόνο που τα έργα του δεν
βοήθησαν τη χώρα μας, αντίθετα
την καταβαράθρωσαν και την
οδήγησαν στην πλήρη παρακμή

Συνέχεια στην 4η σελ...

Φαίνεται ότι οι Αστοί είναι πάντα πρόθυμοι, να πουλήσουν
στους κομμουνιστές το σχοινί με το οποίο θα τους κρεμάσουν 
- Εξακολουθούν κόμματα και Μ.Μ.Ε. να ομιλούν για συναίνεση

Τα απατηλά
πλεονάσματα

Μείωση της ανεργίας 
με αθρόες προσλήψεις 

σε καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία,
εστιατόρια κ.λπ., με αμοιβές 

εξαιρετικά χαμηλές

Γίναμε τελικά
τα «γκαρσόνια»
της… Ευρώπης

Σελ. 9 

Ξεκινά την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018,
στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου
Παν/μιου Θράκης - Την Κυριακή 

ο ημιμαραθώνιος Αγώνας «Komorun» 

Διεθνές Συνέδριο
και «Komorun»
στην Κομοτηνή

Σελ. 6

Η Λεβάντα κρατάει τα σκήπτρα - Αυξάνονται κάθε
χρόνο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις - Στα τρία χρόνια, 
με 20 στρέμματα, βγαίνει πολύ καλό εισόδημα - Δύο 

Συνεταιρισμοί στον Έβρο - Χρήσιμα τα Σχολεία Αγρού

«Α ν θ ε ί» στον Έβρο
η καλλιέργεια 

αρωματικών φυτών 

Σελ. 6

Τραβά το σχοινί η Τουρκία με την αναγγελία γεωτρήσεων
στην Ανατ. Μεσόγειο, ακόμη και μέσα σε Ελληνική ΑΟΖ 

- Η πρόκληση των Ισλαμιστών στην Αγία Σοφία 
- Και εμείς βλέπουμε ακόμη απαθώς τα επερχόμενα

Σελ. 7

Η ΑΓΚΥΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


