
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Νέα Χηλή Αλε-
ξανδρούπολης: Με
μεγάλη δυσκολία η
πρόσβαση στην πα-
ραλία λόγω των στε-
νών δρόμων 
.................... σελ.12η

 Έκθεση comics
στην Αλεξανδρού-
πολη ........... σελ. 2η

 Δεν έχει αποζη-
μίωση για τους
αγρότες του Έβρου 
..................... σελ. 6η

 Γιατί δεν ενώθη-
καν ΔΠΘ και ΤΕΙ
ΑΜΘ; .......... σελ. 9η

 Μηνιαίο επίδομα
360 ευρώ αντί σύν-
ταξης σε αγρότες
με χρέη ..... σελ. 12η

Ονέος, εξωκοινοβουλευτικός,
υπουργός Δικαιοσύνης Δη-
μήτρης Καλογήρου, κατά

την ανάληψη των καθηκόντων του, πέ-
ταξε μια φράση, μια έκφραση επιθυμίας
και ευχής, η οποία εκ πρώτης όψεως

εμφανίζεται αθώα: 
«Δικαιοσύνη και πολιτική εξουσία

πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά
της μάχης, απέναντι στους εχθρούς του
δημοσίου συμφέροντος». 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αλίμονο αν Γίνει
πράξη Η «ευχή» του

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για 
τις ανάγκες του οδικού έργου 

Μαρώνειας-Πετρωτών-ορίων Ν. Έβρου 

Παραλιακή
σύνδεση Έβρου

με Ροδόπη

Σελ.  7

Στα τουρκικά
θα εκδίδονται 
οι Αποφάσεις 

των Μουφτήδων 
για την Σαρία 

- Και εναλλακτικώς 
στα… Αραβικά 

- Θα υπογράψει 
ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας
το Διάταγμα,
που ανοίγει

τον Ασκό 
του Αιόλου 
στη Θράκη;

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ
ΘΡΑΚΗ Η… ΤΟΥΡΚΙΚΗ !!!

Σελ. 7

Μέσα σε οκτώ (8) χρόνια ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης
κατάφερε να εξαφανίσει κάθε παραγωγική και τουριστική

δραστηριότητα του πρώην Δήμου Φερών 
- Πήρε πολλά ο κ. Λαμπάκης και προσέφερε ελάχιστα 

Σελ. 4

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ… 

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΦΕΡΙΩΤΩΝ

Η Ορεστιάδα
είναι η μονα-
δική πόλη

στην Ελλάδα, με ανα-
λογία πληθυσμού, που
δεν διαθέτει φανάρια
μέσα στον αστικό ιστό.

Η πόλη με τους πε-
ριπου 21.000 κατοίκους
(ο Δήμος μαζί με τα
χωριά έχει πληθυσμό
37.800 κατοίκους) είναι
η νεώτερη ελληνική
πόλη. Ιδρύθηκε το 1923
μετά από τον διωγμό

Συνέχεια στην 11η σελ...

asdasdsa

Αύριο Τετάρτη
5 Σεπτεμβρίου, 
στις 8 το βράδυ 

- Ποια είναι τα θέματα 
που θα συζητηθούν 

Σελ. 9

Συνεδριάζει
το Δημοτικό
Συμβούλιο

Ορεστιάδος

Οι οδηγοί «κοκαλώνουν» τα οχήματά τους,
μόλις δουν πεζό, έτοιμο να διασχίσει 
τις διαβάσεις - Δεν χρειάζεται ούτε

η παρουσία τροχονόμου για την εφαρμογή
των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 

Ορεστιάδα: Η πόλη
που λειτουργεί

χωρίς τα φανάρια
Γιατί η δημοτική αρχή 

δεν πεζοδρομεί την οδό, 
όπου βρίσκονται τα ψητοπωλεία 
της Αλεξ/πολης; - Αντιπρόταση 

στον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη

Αν γινόταν αντί… 
της οδού Κύπρου 

πεζόδρομος 
η Κουντουριώτου; 

Σελ. 6 

«Οι Έλληνες
ανήκουν σε ξένη
εχθρική ομάδα

Λαών, τους 
Ορθοδόξους» 
- «Ελλάδα και
Ρωσία στόχοι,
προς υποταγή 

ή καταστροφή»Σελ. 6

ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο… ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ;

Για την τέλεση του Γάμου τους, 
επειδή είναι πολύ όμορφη πόλη - Μπορεί
να αναπτυχθεί μία νέα μορφή Τουρισμού

Ζευγάρι Βουλγάρων
διάλεξε την 

Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η

Σελ. 9


