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Εμείς οι …
Βούλγαροι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 74ο
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Αριθμός Φύλλου 16.263

Οι κάτοικοι της Μακεδονίας
και της Θράκης δεν ξεχνούν
την βρισιά - Γιατί Βούλγαροι
δεν υπήρξαν ποτέ,
μα ούτε και θα γίνουν

Επίσκεψη
Σουηδών
φοιτητών
στο Σουφλί
Ειδικεύονται
στον σχεδιασμό
design μεταξωτών
υφασμάτων
- Συνεργασία με
την «Χρυσαλλίδα»

Σελ. 6

Σελ. 9

Προτεραιότητα το ήθος
στην επιλογή υποψηφίων

Απλήρωτοι επι
…ένα χρόνο
οι κτηνίατροι

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τιμή Φύλλου: € 0,50

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ… ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Σελ. 6

Του προγράμματος επιτήρησης Ζωονόσων,
στην Περιφέρεια Ανατ. ΜακεδονίαςΘράκης – Δραματική η κατάσταση
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί
στις επιλογές των υποψηφίων Βουλευτών,
Περιφερειαρχών και Δημάρχων - Οι πολίτες
πρέπει να αναδείξουν τους Αρίστους

Ε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ

 Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Έβρου για
τα Λατινικά
...................... σελ. 2η

 Αγώνες Σκοπευτικού Ομίλου Ορεστιάδας ............... σελ 12

 Φυτοφάρμακα και
λαθραία τσιγάρα είχαν στην κατοχή
τους 3 άτομα που
συνελήφθησαν στην
Ορεστιάδα
..................... σελ. 10η

ίναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το πολιτικό σύστημα και ο πολιτικός κόσμος διέρχονται μια μεγάλη κρίση.
Και η κρίση αυτή δεν είναι μόνον οικονομική.
Πρωτίστως και κυρίως η κρίση είναι πολιτική.
Πού όμως οφείλεται αυτή η πολιτική κρίση;
Είναι δυνατόν να διορθωθεί η κατάσταση;
Μπορεί η Δημοκρατία μόνη της να δώσει
λύση;
Συνέχεια στην 4η σελ...

Η «ΑΠΙΣΤΗ» ΣΜΥΡΝΗ
ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Ένα κείμενο για την καταστροφή της,
που καταγράφει τις απόψεις των Τούρκων
ιστορικών και αρθρογράφων, κόντρα στην
«στρατευμένη» Τουρκική δημοσιογραφία

 Απειλούν με διακοπή ρεύματος τις
γεωτρήσεις, παρέμβαση του Δημάρχου
Μαρωνείας-Σαπών
...................... σελ. 6η

 Η Νατάσα Γκαρά
επισκέφθηκε την
Άβαντος
....................... σελ 12

Σελ. 4

Συνελήφθη
επικίνδυνος
κακοποιός

Μετά από
οργανωμένη
επιχείρηση των Αστυνομικών
και καταδίωξη σε δασώδη
περιοχή της Μεσημβρίας

Σελ. 9

Μόνον όταν στηριχθεί
η Επιχειρηματικότητα
θα υπάρξει παραγωγή νέου
πλούτου στη χώρα μας
και θα καταπολεμηθεί
η ανεργία, που διώχνει
τους νέους στο εξωτερικό

Χωρίς… ι μ α τ ι σ μ ό οι
Αστυνομικοί Αλεξ/πολης
Σελ. 7

Συνεδριάζει
το Δημοτικό
Συμβούλιο
Ορεστιάδος
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Σήμερα Τρίτη
18 Σεπτεμβρίου
2018, στις 8
το βράδυ
- Ποια θέματα
πρόκειται να
συζητηθούν

Σελ. 7

Έχουν ελλείψεις
σε αλεξίσφαιρα γιλέκα,
αρβύλες, φόρμες
εκστρατείας, ισοθερμικά
τζάκετ, κάλτσες, γάντια,
μπλούζες, φακούς κ.λπ.

Ε

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Σελ. 6

Είναι πανάκεια η μείωση
της φορολογίας;

ίχαν κάποια κοινά σημεία
οι ομιλίες τόσο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα όσο
και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη,
στην Θεσσαλονίκη.

Ένα δε από αυτά είναι το ότι και
οι δύο μας υποσχέθηκαν μείωση της
φορολογίας. Από τον ΕΝΦΙΑ, ως την
φορολογία των επιχειρήσεων.
Συνέχεια στην 9η σελ...

