
Π ροκαλούν οι Τούρ-
κοι πλέον σε όλα 

τα επίπεδα. Μετά το Αι-
γαίο και την Κύπρο, η 
Άγκυρα επαναφέρει στο  

 
Συνέχεια στην 9η σελ...
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Είναι αδίκημα η πλαστογρα-
φία; Ασφαλώς. Πρέπει να 
τιμωρούνται όσοι διαπράτ-

τουν «πλαστογραφία μετά χρήσεως»; 
Καμία αντίρρηση.  

Έπρεπε η συγκεκριμένη καθαρί-

στρια, σχολείου από τον Βόλο, να τι-
μωρηθεί, για το ότι παραχάραξε τον 
«τίτλο σπουδών» της, ώστε να εμφανί-
ζεται ως απόφοιτος της ΣΤ΄ Δημοτικού,  

  
Συνέχεια στην 9η σελ...

Δεν είναι τυφλή 
είναι αλλήθωρη

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξ/πολης: Λαμπρά 
εγκαίνια της έκθεσης 
για την Ευζωνική 
Στολή .............. σελ. 9η 
 
 Καμπάνια ενημέ-
ρωσης για την κακο-
ποίηση των γυναικών  
.......................... σελ. 2η 
 
 Δημιουργία επιθε-
ώρησης εργασίας στην 
Ορεστιάδα  
.......................... σελ. 6η 
 
 Οι αγώνες συγχρο-
νισμένης κολύμβησης 
«FINA Artistic Swim-
ming World Series» έρ-
χονται στην Αλεξαν-
δρούπολη ........ σελ. 9η 
 
 Μειωμένη φέτος η 
παραγωγή βάμβακος 
στον Έβρο .... σελ. 12η

Οι δρόμοι ταχείας  
κυκλοφορίας είναι  

η παλαιά εθνική οδός  
του Έβρου - Άγνωστη  

η παράδοση του έργου, 
λόγω απαλλοτριώσεων  

σε Λύρα και Προβατώνα

Μετ’ εμποδίων η ολοκλήρωση 
του κάθετου οδικού άξονα 

Σελ. 4

ΤΤιι  σσηημμααίίννεειι  γγιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  μμααςς,,  ηη  ««ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΣΣυυμμφφωωννίίαα    
γγιιαα  ΑΑσσφφααλλήή  ΜΜεεττααννάάσσττεευυσσηη»»  πποουυ  θθαα  εεππιικκυυρρωωθθεείί    

σσττιιςς  1111  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  σσττοο  ΜΜααρρόόκκοο  --  ΚΚόόμμμμαατταα,,  ΠΠοολλιιττιικκοοίί    
κκααιι  ΔΔιιααννοοοούύμμεεννοοιι  σσιιωωπποούύνν  --  ΜΜόόννοοιι  ββγγάάζζοουυμμεε  τταα  μμάάττιιαα  μμααςς

Σελ.  7

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 

Σελ. 7

ΈΈρρχχοοννττααιι    
ααυυξξήήσσεειιςς  σστταα  

ττσσιιγγάάρραα  

Σ  τη συζητούμενη στη 
Βουλή, μεταξύ των κομ- 
μάτων, αναθεώρηση του 

Συντάγματος, μεγάλη κόντρα επι-
κρατεί μεταξύ Σύριζα-Νέας Δημο- 
κρατίας για την αšαγή του άρθρου 
16 που δεν επιτρέπει την ίδρυση 
ιδιωτικών πανεπιστημίων, κάτι 
που επιθυμεί η αξιωματική 

αντιπολίτευση και αρνείται η κυ-
βέρνηση. 

Αšά η διαφωνία αυτή, όπως και 
άšες, θέτουν υπό αμφισβήτηση τη 
σωστή και ρεαλιστική αναθεώρηση, 
δεδομένου ότι οι απαιτούμενες 
πλειοψηφίες μπορούν να υπάρξουν  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Για να αναδειχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 
αντί του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, 

ο ανταγωνισμός, η άμιλλα και η αριστεία

Γιατί χρειάζονται 
ιδιωτικά Παν/μια  

Διεξάγεται στο Κρητικό Πέλαγος  
με πολεμικά σκάφη και αεροπλάνα από Ελλάδα, 

Αίγυπτο και Κύπρο - Απειλή από τον πρώην 
πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ

Μήνυμα σε Τουρκία 
με τη μεγάλη 

άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ» 

Σελ.  6

asdasdsa

«Κίτρινος» συναγερμός 
για τους ποταμούς 

Έβρο και Άρδα  
- Σε επιφυλακή  

οι υπηρεσίες για  
το επόμενο πενθήμερο  

- Τα ανοικτά αναχώματα
Σελ. 6

Όγκοι νερού  
έρχονται από 
τη Βουλγαρία 

Ο Υπουργός Εξωτερικών  
της Τουρκίας Μεβλούτ  

Τσαβούσογλου, επαναφέρει  
ζήτημα «Τουρκικής  

μειονότητος» στην Θράκη

«ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΟΣΟΙ 
ΖΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ» 

Σε πρόγραμμα  
στον ΟΑΕΔ  

εντάσσονται  
οι ελεύθεροι  

επαγγελματίες-
οφειλέτες  

του ΕΦΚΑ, που 
έκλεισαν τις  

επιχειρήσεις τους  
– «Ασπιρίνη» στον 

ετοιμοθάνατο

Επιδότηση σε «νεκρές» 
επιχειρήσεις για …να 
ξαναλειτουργήσουν   

Σελ. 9


