
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ανακαλύψτε το
λιμανάκι της Μά-
κρης, όμορφοι
προορισμοί εντός
Θράκης για καλο-
καιρινές εξορμή-
σεις ......... σελ. 2η

 Η νέα ιστοσελί-
δα του ΕΟΠΥΥ, οι
υπηρεσίες που
μπορούν να βρουν
οι πολίτες 
.................. σελ. 6η

 Πανήγυρις Ιε-
ρού Ναού Αγίου
Παντελεήμονος
Παλαγίας Αλεξαν-
δρούπολης
.................. σελ. 7η

 Αγιασμός Γ' Κα-
τασκηνωτικής πε-
ριόδου ... σελ. 10η

 Απειλές σε βά-
ρος Αλεβιτών στο
Μεγάλο Δέρειο! 
................ σελ. 12η

Ενώπιον τέτοιας ανθρώπινης
τραγωδίας και φυσικής και
οικιστικής καταστροφής,

ό,τι και να πεις κινδυνεύεις να περιπέ-
σεις σε ανιαρή κενολογία. 

Για την ώρα, το πρώτο που πρέπει

να ευχόμεθα είναι να μην επιβεβαιωθεί
η πρόβλεψη του δημάρχου Ραφήνας,
ότι ο αριθμός των νεκρών, μπορεί να
αποδειχθεί ακόμη και τριψήφιος. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

«Πληρώνουμε» την 
αυθαιρεσία και την αμέλεια

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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Δεν θα κτίζεται εξοχική 
κατοικία χωρίς πισίνα-

Δεξαμενή, που να διαθέτει
και βενζινοκίνητη 

πομόνα (όχι ηλεκτρική)
για άντληση νερού 

– Ας εφαρμόσει επί τέλους,
το «κακό και ηλίθιο» 

Κράτος την λογική πρόταση
της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΙΑ
ΠΙΣΙΝΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Ηπατρίδα μας αυτή τη
στιγμή βρίσκεται σε
μια κρίσιμη καμπή.

Εσωτερικά τελούμε υπό τη
δυσμενέστερη οικονομική κατά-
σταση, ενώ εντείνεται η κοινωνική
και ηθική μας παράλυση. 

Το έγκλημα οργιάζει. Η
ατιμωρησία των κακοποιών και

των κάθε λογής εγκληματιών έχει
γίνει εθιμικός και νομικός κανών. 

Η τήρηση του νόμου είναι
σχεδόν προαιρετική και η
παραμονή ειδεχθών εγκληματιών
στη φυλακή είναι κατά τύπον και
ουσία... ξενοδοχειακή! 

Συνέχεια στην 11η σελ...

Αφήσαμε την Ελλάδα να ρημάξει - Και στις προσεχείς εκλογές
δεν θα πάμε με όραμα το 2025, αλλά το 1945 - Το φάντασμα

των Δεκεμβριανών κυριαρχεί στην πολιτική μας σκηνή 

Καθεύδουμε τον…
Εθνικό μας Ύπνο

Η αθέατη απειλή κατασκοπείας των Ενόπλων Δυνάμεων 
- Η λύση είναι η άμεση κατάρριψή τους 

- Ας ακολουθήσουμε επιτέλους, το παράδειγμα του Ισραήλ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΤΟΥΝ
ΤΑ… Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Α «UAV»

Σελ. 9 

Σελ. 7

Βοήθεια για τους
πυρόπληκτους

Θετικός ο απολογισμός, μετά το πέρας 
των πανηγυρικών εκδηλώσεων, προς τιμήν της Αγίας

Μαρίνας Μαΐστρου - Ζωντάνεψε και λειτούργησε 
επιτυχώς η εμποροπανήγυρις στον Πλατανότοπο 

Με την συνεργασία
μπορούμε να 

κάνουμε θαύματα !!!

Σελ. 6

Θα διατεθούν 10,7 εκατομμύρια
ευρώ, από το Επιχειρηματικό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης - Και κατασκευή 
γεφυρών στον Ποταμό Λίσσο

Τρία νέα έργα για
οδική ασφάλεια σε
Δράμα και Ροδόπη 

Σελ. 6 

Άγνωστα στοιχεία της Ιστορίας του τόπου μας,
φέρνει στο φως ο Δικηγόρος-Ιστορικός

Ερευνητής, κ. Πέτρος Γ. Αλεπάκος 

Η Αλεξανδρούπολη δεν ξεχνά:
100 χ ρ ό ν ι α από την λήξη

του Α’ Παγκοσμίου πολέμου

Σελ. 4

«Ο George Francis Milne (αριστερά) με τον Franchet d'Espèrey (δεξιά)

Σελ. 7


