
Δεν ενθουσίασαν
τα νέα φώτα «LED»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Πρόγραμμα εορ-
ταστικών εκδηλώ-
σεων στα Αμπελά-
κια Ορεστιάδας 
................... σελ. 2η

 Ανοδική η πο-
ρεία του Αεροδρο-
μίου της Αλεξ/πο-
λης ............ σελ. 6η

 Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σε τμή-
μα της Εθνικής
Οδού 51 (Αρδανί-
ου-Ορεστιάδας) 
................... σελ. 8η

 Χωρίς σχέδιο
εκκένωσης η κατα-
σκήνωση της Μη-
τρόπολης στη Μά-
κρη Αλεξ/πολης 
................... σελ. 9η

 Ο Δήμος Διδυ-
μότειχου συγκεν-
τρώνει είδη πρώ-
της ανάγκης για
τους πληγέντες
Αττικής ... σελ. 12η

Με όραση ήδη προβλημα-
τική, κυριολεκτικώς
«στραβώθηκα» να διαβά-

ζω επίσημα έγγραφα σχετικώς με τους
μηχανισμούς και τα σχέδια αντιμετώ-
πισης φυσικών καταστροφών, που προ-

καλούνται από δασικές πυρκαγιές. 
Κυρίως του υπουργείου Εσωτερικών

και ειδικότερον της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ελλάς, η χώρα
των ανευθύνων

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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Άρχισε ήδη η συγκέντρωση
τροφίμων, ρουχισμού,

φαρμάκων και χρημάτων 
από τους Τοπικούς Φορείς 
του ακριτικού Νομού μας 

- Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος
στο ανθρώπινο δράμα 

που ξετυλίγεται στην Αττική

Ο ΕΒΡΟΣ ΒΟΗΘΑ ΤΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Σελ. 9

Προβληματισμός για 
τον κόμβο Δικέλλων

Κακή η επιλογή του Λευκού χρώματος αντί του κίτρινου, 
που χρησιμοποιείται για τον φωτισμό κομβικών οδικών 

αρτηριών — Ένα «κρύο» φως, που τυφλώνει — Πόσο κόστισε
(στύλοι και λάμπες) ο φωτισμός Αλεξ/πολης - Χηλής

Αυτά τα φωτιστικά
για την Αλεξ/πολη
ποιος τα δ ι ά λ ε ξ ε ;

Σελ. 7

Σελ. 7

Μετά την απέλαση των Ρώσων
διπλωματών άρχισαν να ξανα-

διαβάζονται από κάποιους οι ιστορικές
σελίδες που περιγράφουν τη στάση τόσο
της Ρωσίας όσο και των Βορειοδυτικών
απέναντι στη χώρα μας, κατά τους χρό-
νους της (παμ)βαλκανικής εξέγερσης
εναντίον των Οθωμανών. 

Εξέγερσης, η οποία είχε αιχμή του δό-
ρατος τους Νεοέšηνες της Κριμαίας, της
Ουκρανίας και των Παραδουνάβειων
Ηγεμονιών, κορυφαίοι των οποίων
υπήρξαν Νεοέšηνες αξιωματούχοι (μέχρι
πρίγκιπες) των Ρώσων! 

Σε καιρούς, δηλαδή, που δεν ίσχυε το
πρόσχημα των Δυτικών προβοκατόρων
μαρξιστών «μακριά από τη Ρωσία, διότι
είναι... μαρξίστρια και δαγκώνει»! Δεν
υπάρχει, όμως, ιστορική σελίδα που να
μαρτυρεί ότι η Ρωσία δεν στάθηκε (έστω
και μέσα, κάποτε, από διπλωματικά
«μπουρδουκλώματα» από τους Δυτικούς), 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η στάση των Δυτικών και της Ρωσίας
για την Ανεξαρτησία της Ελλάδος 

-  Περίεργες οι πρακτικές 
των σημερινών Ευρωκομμουνιστών

Ξαναδιαβάστε
την ιστορ ία

asdasdsa

Σε υπερχείλιση 
το φράγμα

Ιβαήλοβγκραντ, 
λόγω των ισχυρών 

βροχοπτώσεων 
- Ανεβαίνουν τα νερά

στους ποταμούς 
Έβρο και Άρδα

Σελ. 6

Σήμα από
Βουλγαρία

για κίνδυνο
πλημμυρών

Είναι ο πιο επιμήκης 
νομός της Ελλάδος, 

το δε Βόρειο Τμήμα του
απέχει από την Αλεξ/πολη 

200 χιλιόμετρα
- Μεγάλη η επιβάρυνση 
στα κόστη μεταφοράς 
προσώπων, Αγροτικών 

προϊόντων, Πρώτων 
Υλών, καυσίμων κ.λπ. Σελ. 9

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ
Ο ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Για όσους δεν 
κόβουν αποδείξεις 
- Πότε επιβάλλεται 

το μέτρο της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας

καταστήματος 

Λουκέτα και πρόστιμα
σε τουριστικές περιοχές

Σελ. 6 

Τι ψήφισαν οι πολίτες
της Αλεξανδρούπολης, 

στην Ηλεκτρονική 
δημοσκόπηση της

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Σελ. 6


