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Δεν ξέρω αν, γενικώς, «Η ερ-
γατική τάξη πάει στον πα-
ράδεισο» όπως ήταν ο τίτλος 

της βραβευμένης με «Χρυσό Φοίνικα» 
ταινίας του Έλιο Πέτρι, με τον εκπλη-
κτικό Τζιάν Μαρία Βολοντέ.  

Εκείνο που διαπιστώνω, ιδίοις όμ-
μασι, είναι ότι η δική μας εργατική 
τάξη δεν πάει στις πορείες.   

Ακόμη και όταν υποτίθεται ότι       
  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τους είναι παντελώς 
αδιάφοροι 

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Αρχίζει η κατα-
βολή του επιδόματος 
για το τρίτο τέκνο, 
από την Ιερά Μητρό-
πολη Αλεξ/πολης 
........................ σελ. 2η 
 
 Κατασχέσεις τουρ-
κικών προϊόντων 
στους Κήπους  
........................ σελ. 6η 
 
 Μαθητές Δημοτι-
κών Σχολείων με 
προτάσεις στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της 
Ορεστιάδος  
........................ σελ. 8η 
 
 Από Κήπους περ-
νούσαν οι ράβδοι 
χρυσού ......... σελ. 11η 
 
 Πανήγυρις Ιερού 
Ναού Αγίου Ανδρέ-
ου Νέων Εργατικών 
Αλεξανδρούπολης 
 ...................... σελ. 12η

Θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για κάθετο οδικό άξονα ταχείας κυκλοφορίας 
στον Έβρο; - Η σιδ/κή γραμμή Αλεξ/πολης-Ορμενίου είναι μονή και χωρίς 
ηλεκτροκίνηση - Το νέο ORIENT EXPRESS πρέπει να περάσει από τον Έβρο  

Σελ.  7

ΝΑ Ε Ν Τ Α Χ Θ Ε Ι Ο ΕΒΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΓΡΑΜΜΗ «ΜΠΑΚΟΥ-ΒΙΕΝΝΗ» 

Όταν, το περασμένο κα-
λοκαίρι, αναζητού-σα 
ένα πρωινό  το αλουμι-

νάδικο του συμπέθερού μου μα-
στορο-Δημήτρη, στον κατσιβελό- 
δρομο της οδού Άβαντος, με  
σκοπό κάτι μικροκατασκευές που 
είχα παραγγείλει τηλεφωνικά και 

τις αργούσε χαρακτηριστικά, μοι-
ραία αναπόλεσα το χρόνια τα πα-
λιά, τότε της αρχής δεκαετίας του 
1960, όταν μαθητές-Γυμνασιό-     
παιδες, κάναμε την περιβόητη 
«Μπουρδελότσαρκα» σημειολογική  

 
 Συνέχεια στην 4η σελ...

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ 
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ  
κ. Χρήστου Μέτιου, θα διατεθούν 1.076.880 ευρώ 

από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των Στρατηγικών  
Βιώσιμης Ανάπτυξης των αντίστοιχων Δήμων

Δομές στήριξης της  
επιχειρηματικότητας σε 

Δράμα-Καβάλα-Έ β ρ ο  

Σελ. 6

Νέες διαβεβαιώσεις έδωσε κατά την περιοδεία του στον Έβρο,  
ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρης Βίτσας  
- Ρώτησε όμως κανένας, τους Μουσουλμάνους της Θράκης, 
αν θέλουν δίπλα τους, τους Ισλαμιστές λαθρομετανάστες;

Δεν θα γίνουν «HOT-SPOT» 
στη Θράκη βεβαιώνει 

πάλι η Κυβέρνηση, αλλά…

Σελ. 7

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Μα-
ρακές του Μαρόκου θα πραγμα-

τοποιηθεί η Σύνοδος του ΟΗΕ για την 
κύρωση του Συμφώνου για τη Μετανά-
στευση. 

Πρόκειται για ένα μακροσκελές κεί-
μενο, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει τη 
λαθρομετανάστευση σε «ανθρώπινο δι-
καίωμα», καταργώντας πρακτικά κάθε 
μεταναστευτική πολιτική στις χώρες που 
θα το υπογράψουν.  

Κάθε κράτος που θα το συνυπογράψει 
εκχωρεί εμπράκτως και διά νόμου την 
κυριαρχία του στο δοτό και ανυπόληπτο 
προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών.  

Σε όλο το κείμενο των 34 σελίδων του 
συμφώνου δεν υπάρχει πουθενά η λέξη 
«παράνομος» ή παράγωγο αυτής.  

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Τέρμα οι βάρκες και τα φουσκωτά  
- Οι λαθρομετανάστες θα μας έρχονται 

πλέον, με αεροπλάνα και βαπόρια  
- Τι κρύβει η κύρωση του Συμφώνου 

του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, που θα 
υπογραφεί στις 11 Δεκεμβρίου στο  

Μαρόκο - Ποιες χώρες δεν υπογράφουν  

Εθνική  
αυτοκτονία  

asdasdsa

Χαμός στην  
Αδριανούπολη  

με Πακιστανούς,  
Αφγανούς,  

Μπαγκλαντέζους 
κ.λπ., προ των  

πυλών της Ελλάδος 
Σελ. 6

Περιμένουν 
για να... 

περάσουν 
στον Έβρο 

Από 6 έως 10 Δεκεμβρίου  
2018, για την εορτασμό 

του Πολιούχου Αγίου Νικολάου  
- Θα λειτουργήσει στο Πάρκο 

Εθνικής Ανεξαρτησίας  
- Θα είναι προς όφελος  

της τοπικής αγοράς; Σελ. 9

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΗΝΕΙ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 


