
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Αφιέρωμα στην
οικογένεια Λιγούδη
από τους Ασβεστά-
δες ............. σελ. 3η

 Από 1η Νοεμβρί-
ου θα διακόπτεται
το «ΚΕΑ» ... σελ. 2η

 Ο Υπουργός Παι-
δείας απαξιώνει και
περιφρονεί τη Θρά-
κη ............... σελ. 6η

 Σαμοθράκη:Της
κακομοίρας στο δη-
μοτικό συμβούλιο,
με προσωρινή λύση
.................... σελ. 3η

 Ακίνητη λόγω έλ-
λειψης οδηγού η κι-
νητή μονάδα αιμο-
δοσίας ........ σελ. 12

ΗΤροία χάθηκε, διότι οι
Τρώες, ζώντας σε συνθήκες
χλιδής, στην πλουσιότερη

ελληνική πόλη επί Μικρασιατικού εδά-
φους, που ήλεγχε τα στενά του Βοσπό-
ρου, φορολογώντας κάθε διερχόμενο

πλοίο, των κατέναντι Ελλήνων, των
Δαναών, δεν ήθελαν να τείνουν ευήκοον
ους στις προειδοποιήσεις της Κασσάν-
δρας. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Οι «Κασσάνδρες» ποτέ δεν 
βρίσκουν πρόθυμους ακροατές

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Οι 15 φυλές που υποστηρίζουν με
λύσσα τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα είναι:

1) Όλοι οι βαρυποινίτες των φυλακών,
δεν είναι τυχαίο που στις φυλακές ο σύ-
ριζα πήρε εξωφρενικά ποσοστά άνω του
80%

2) Όλοι όσοι σιτίζονται από το λαθρο-
μεταναστευτικό, μέσω Μ.Κ.Ο. που είναι
από τις μεγαλύτερες μπίζνες της αριστε-
ράς.

3) Οι αιώνιοι φοιτητές που επανέφερε
ο σύριζα μαζί με τους μπαχαλάκηδες που
τους αφήνουν να αλωνίζουν στα Πανεπι-
στήμια τρομοκρατώντας φοιτητές - κα-
θηγητές.

4) Οι αριστεροί δολοφόνοι τρομοκρά-
τες τύπου Κουφοντίνα, Ρουβίκωνα που
με την κατάργηση του νόμου του ιδιώ-
νυμου κ.α. ουσιαστικά βιώνουν ασυλία.

5) Παράσιτα της δημοσιογραφίας
τύπου Βαξεβάνη που παίρνουν χιλιάδες
ευρώ κρατικής διαφήμισης εκτελώντας
συμβόλαια τύπου εκτέλεσης υπολήψεων. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ποιες είναι οι 15… «Φυλές» 
που ακόμα υποστηρίζουν 

με λύσσα τον ΣΥΡΙΖΑ

Η σταθερή 
δεξαμενή 

ψηφοφόρων

asdasdsa

Τα Wikileaks 
αποκαλύπτουν 

απόρρητα 
τηλεγραφήματα 

της Αμερικανικής 
Πρεσβείας

- «Να επηρεάσουμε 
την διαδοχή του»

Σελ. 6

«Όσο …ζει ο
Χριστόδουλος

δεν περνά
το Σκοπιανό»

Εις το διηνεκές η ονομασία 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

- Η Δωρεά απαλλάσσεται από κάθε 
είδους δασμό ή φόρο, εκτός από τον
ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές 

Στη Βουλή η δωρεά για το
νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής

Σελ. 4

Έλληνες και 
Βούλγαροι συρρέουν

καθημερινά στην Αγορά
της Αδριανούπολης,
μετά την κατρακύλα
της Τουρκικής Λίρας 
- 5,5 μήνες κράτησε  
το «εμπάργκο» των
Ελλήνων ταξιδιωτών   Σελ.  7

ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ Η ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Μητροπολίτης Αλεξ/πόλεως 
Άνθιμος: «Οι επιδοτήσεις 

χάλασαν τους Έλληνες Αγρότες» 
- Το Σφαγείο Φερών, το Βήρειο

Εκθεσιακό Κέντρο 
και το νέο Λύκειο Φερών

Άρωμα εκλογών
στα εγκαίνια της
Έκθεσης Φερών

Σελ. 6 

Η Άγκυρα 
δεν επιθυμεί 
την Ειρήνη, 
αλλά θέλει 

τη «ρεβάνς» 
- Ο «Όρκος 

του Έθνους» 
με βλέψεις 

στο Αιγαίο και 
την Δυτική Θράκη 

- Γιατί βιάζεται 
ο Νεοσουλτάνος 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ… 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Σελ. 9

Τα επιθετικά ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΠΑ, 
θα μετασταθμεύουν στην Αεροπορική Βάση του
Στεφανοβικείου στον Βόλο, αντί της Αλεξ/πολης

Προς ακύρωση η 
αμερικανική βάση

στην Αλεξ/πολη
Σελ. 7


