
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Λαμπρό πανηγύ-
ρι στα Αμπελάκια
Ορεστιάδας 
................... σελ. 2η

 «Μπήκαν στην
πρίζα» τα δύο ηλε-
κτροκίνητα αυτο-
κίνητα του Πολυ-
κοινωνικού Αλε-
ξανδρούπολης
................... σελ. 6η

 Από την Αλεξαν-
δρούπολη πέρασε
ο Βασίλης Καρυο-
φυλλίδης 
................... σελ. 8η

 Πότε θα ολο-
κληρωθεί η εκβά-
θυνση του λιμένος
Θέρμων Σαμοθρά-
κης; ......... σελ. 11η

 Ξεριζώθηκε δέν-
τρο στην Αλεξαν-
δρούπολη από το
μπουρίνι της Κυ-
ριακής ... σελ. 12η

Ας αφήσουμε σήμερα, για
λίγο έστω, στην άκρη όλη
αυτή την μαυρίλα που άφη-

σαν πίσω του οι φωτιές στο Μάτι. Μαυ-
ρίλα διπλή. Από την μία η φυσική, του
καμένου τοπίου. 

Και κυρίως των καμένων συναν-
θρώπων μας. Και από την άλλη η ηθική,
η πολιτική. Από την στάση όλων των
επιπέδων εξουσίας. Κεντρικής, περι-
φερειακής, τοπικής. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αχτίδα φωτός μέσα
σε τόσο μαύρο τοπίο

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Δεν είναι μόνον 
η περιοχή Μάκρης-Δικέλλων-
Μεσημβρίας, που χρειάζεται

άμεσες παρεμβάσεις 
για αποτροπή κινδύνων 
Πυρκαγιάς – Είναι και

το Κέντρο της Αλεξ/πολης,
με τους αδιαπέραστους
κάθετους πεζοδρόμους  

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ;

Σελ. 7

Το Πάρκο στο τέρμα 
της οδού Εθνικής Αντίστασης, 
είναι βρώμικο - Αποτελεί έναν 

από τους πλέον δημοφιλείς χώρους
για την διασκέδαση των παιδιών 

- Ποιος θα το φροντίσει;  

Αφημένο στην τύχη του
πάρκο της Αλεξ/πολης

Σελ.  7

Είσαι ένας από τους χαροκαμένους
συγγενείς, που ψάχνουν να βρουν

τον άνθρωπό τους. 
Και δεν τον ψάχνουν πλέον στην θά-

λασσα ή στα καμένα. 
Τον ψάχνουν στα ψυγεία του νεκρο-

τομείου.
Εκεί όπου τα πτώματα (και όχι οι

«σοροί», σορός είναι το νεκρό σώμα με
το φέρετρο) δεν έχουν χαρακτηριστικά
και ή ταυτοποίησή τους είναι γρίφος δυ-
σεπίλυτος. 

Εκεί όπου η συντριβή είναι το μονα-
δικό συναίσθημα...

Και σε εσένα, πού πλήρωσες με το
ακριβότερο τίμημα την απώλεια των
δικών σου ανθρώπων, ουδείς έχει το δι-
καίωμα να απευθύνει «ύβριν».

(Ύβρις: η βασική αντίληψη της κο-
σμοθεωρίας των αρχαίων Εšήνων. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Όταν η παραίτηση υποβάλλεται
λόγω του ψυχικού βάρους 

που αισθάνεται ο παραιτούμενος,
δεν υπάρχει επιστροφή 

Η ύβρις σε
απ’ ευθείας
μετάδοση

asdasdsa

Τελέσθηκε 
στον Ιερό Ναό 

Αγίου Γεωργίου 
της Αδριανούπολης

- Από τις Σάπες 
Ροδόπης ο νέος 

Διάκονος 
Σελ. 6

Χειροτονία
κληρικού

μετά από…
100 χρόνια

Την προσεχή Πέμπτη 
2 Αυγούστου, στις 8 

το βράδυ - Ποια θέματα 
πρόκειται να συζητηθούν,

προς λήψιν αποφάσεων

Συνεδριάζει το Δ η μ ο τ ι κ ό
Συμβούλιο της Ορεστιάδος

Σελ. 10 

Σελ. 9

Χαρατσώνουν την
Θράκη με τα διόδια

Ο Μυοκάστορας θεωρείται
επιβλαβές είδος, καθώς 

προκαλεί ζημιές στις σοδειές
και καταστρέφει αναχώματα 

Πληθαίνουν οι
μυοκάστορες
στον Έβρο !!!

Σελ. 6

Μήπως 
ευσταθεί 
η υποψία, 
ότι τελικά 

η Συμφωνία 
με τα Σκόπια

δεν είναι μόνο
για το όνομα; 
- Πού χάθηκε
το «Βόρεια 

Μακεδονία;»
- Οι υποσχέσεις

της Ελλάδος

ΠΟΛΛΕΣ… Α Π Ο Ρ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Σελ. 4


