
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Τραγωδία: 3 νε-
κροί και 7 τραυμα-
τίες σε τροχαίο ατύ-
χημα στην Εγνατία
Οδό ............. σελ. 12η

 Πανήγυρις Στασι-
δίου Αποστόλου
Παύλου στην Σαμο-
θράκη ........... σελ. 2η

 «Πάρκινγκ» αερο-
πλάνων ο διεθνής
αερολιμένας «Δημό-
κριτος» ....... σελ. 11η

 Ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία δράσεις
ενημερωτικού ενδια-
φέροντος της ΕΛ.ΑΣ.
σε μαθητές της πε-
ριφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας &
Θράκης, κατά το
σχολικό έτος 2017-
2018 ............. σελ. 6η

 Ο επίτιμος πρόξε-
νος της Ιταλίας στην
ΑΜ-Θ, Φεδερίκος
Λαζαρίδης επισκέ-
φθηκε τον Δήμαρχο
Αλεξανδρούπολης 
...................... σελ. 8η

Μια και ζούμε σε μέρες απο-
θέωσης του ποδοσφαίρου,
αποφάσισε και η κυβέρ-

νηση των Συριζανέλ να …παίξει μπάλα,
ποδοσφαιροποιόντας τα πολιτικά δρώ-
μενα.

Αντιγράφω αυτολεξεί από το «non
paper» που διανεμήθηκε από το Μέγαρο
Μαξίμου προς τα μέσα ενημέρωσης,
μετά την ανεξαρτητοποίηση του βου-
λευτή Θεσσαλονίκης Γιώργου Λαζαρίδη, 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Καλά, έχετε χάσει
τελείως την …μπάλα

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Συνάντηση του Δικηγορικού
Συλλόγου Ροδόπης 

με τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Σταύρο Κοντονή,

για αξιοποίηση του Ιστορικού
κτιρίου, που κτίσθηκε το 1870

Να διασωθεί το παλαιό
Δικαστήριο Κομοτηνής

Σελ. 8

Είσαι ομοφυλόφιλος;; Σεβαστό... 

Δεν είσαι όμως «ομοφυλό-
φιλος», όταν παίρνεις μέρος
σε prides, χωρίς ρούχα, με

γελοία βαψίματα σε όλο σου το σώμα,
με αναπαράσταση του τι κάνεις στο
κρεβάτι σου και βγάζοντας φω-
τογραφίες με τέτοια περιβολή δίπλα
στον Εύζωνα για να τον γελοι-
οποιήσεις, επειδή ξέρεις πως δεν είναι
σε θέση να αντιδράσει... 

Τότε είσαι ένας διεστραμμένος
πόρνος, που προσβάšει τους απα-
νταχού ομοφυλόφιλους αšά και κάθε
ανθρώπινη ύπαρξη...

Συνέχεια στην 11η σελ...

Καιρός να αρχίσει η εκκαθάριση
στις Ιδέες και τις Αξίες Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης

καλεί την «Ένωση 
Πολιτιστικών Φορέων
Έβρου» να κάνει πίσω

στην απόφασή της, 
περί μη συμμετοχής 

στη φετινή διοργάνωση
της «Γιορτής Κρασιού»

«Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο » ΑΠΟ
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΦΕ

Σελ. 7

Τα κυβερνητικά 
στελέχη αγνοούν

τα σημερινά δεδομένα, 
τονίζει ο Μητροπολίτης
Θεσ/νίκης κ.κ. Άνθιμος

Ούτε σκέψη
διαχωρισμού

Κράτους-
Εκκλησίας

Σελ. 6

Τέλος στην δικτατορία
της αμάθειας, αλλά

και της α λ α ζ ο ν ε ί α ς

Νομιμοποιούμε 
την υπεξαίρεση 

από τους Σκοπιανούς, 
του ονόματος 

που υποκρύπτει 
αλυτρωτισμό, αντί
να τον εξαλείψει

Αν αυτοί είναι Μακεδόνες,
τότε εμείς… τί είμαστε;

Σελ. 4

Από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας 

- Ανοίγει ο δρόμος 
για την ολοκλήρωση 

της όδευσης του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου

Απερρίφθη η προσφυγή του
Δήμου Καβάλας για τον «ΤΑΡ»

Πρέπει να σταθμεύει 
μόνιμα στην παραλιακή

ζώνη μεταξύ Μαρωνείας-
Προσκυνητών-

Ξυλαγανής και Ιμέρου

Ένα α σ θ ε ν ο φ ό ρ ο για τις 
παραλίες Μαρωνείας - Σαπών

Σελ. 6

Σελ. 7

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό
έδαφος - Μέτρα βιοασφάλειας 

σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 
σφαγεία κ.λπ. - Επαγρύπνηση στα σύνορα 

Εστία πανώλης
αιγοπροβάτων

στη Βουλγαρία!!!

Σελ. 9


