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Αν δεν το έχετε ήδη αντιλη-
φθεί, είναι καιρός να το κα-
ταλάβετε και να το συνειδη-

τοποιήσετε.  
Όποιος διαφωνεί με την συμφωνία 

των Πρεσπών είναι φασίστας. Μερικοί 

νομίζουν ότι είναι φιλελεύθεροι δημο-
κράτες, επειδή υποστηρίζουν την Νέα 
Δημοκρατία.  

Άλλοι πιστεύουν ότι είναι σοσιαλιστές, 
επειδή συντάσσονται με το ΚΙΝΑΛ.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Όποιος διαφωνεί 
είναι …φασίστας

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Προβολές ντοκι-
μαντέρ στο Μουσείο 
Μετάξης Σουφλίου 
..................... σελ. 2η 
 
 Οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από έντονα 
καιρικά φαινόμενα 
..................... σελ. 4η 
 
 ΕΠΑΛ Ορεστιά-
δας: Μαθαίνοντας 
τη βιολογική καλ-
λιέργεια και την αλ-
ληλεγγύη .... σελ. 6η 
 
 Διασταυρωτικοί 
έλεγχοι για το ζωικό 
κεφάλαιο .... σελ. 7η 
 
 Εθιμοτυπική συ-
νάντηση του Δημάρ-
χου Αλεξανδρούπο-
λης με το νέο Δ.Σ. 
του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αλεξ/πολης  
..................... σελ. 9η

Θα φτάσουν  
τα 75.000 ευρώ  

για τους κλάδους  
εστίασης-καφέ,  

βρεφικών σταθμών,  
λιανικού εμπορίου 

Ε π ι δ ο τ ή σ ε ι ς για την  
ανανέωση επιχειρήσεων 

Σελ. 7

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
απώλεια της Εξουσίας  

για την Κυβέρνηση - Γι’ αυτό 
και άρχισε το σκόρπισμα  
μερισμάτων, διορισμών  

στο Δημόσιο, επιδομάτων  
για θέρμανση, ενοίκιο,  

δάνεια κ.λπ. - Και οι πολίτες 
τα καλοδέχονται, για  

να μπορέσουν να επιζήσουν   

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε Ξ Α Γ Ο Ρ Α Σ 
ΨΗΦΩΝ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Σελ. 7

Τις τελευταίες ημέρες, το θέμα που 
συζητιέται έντονα στο διαδίκτυο 
είναι η διαφημιστική καμπάνια 

γνωστής σοκολάτας, η οποία προωθεί ως 
κανονικότητα και φυσιολογικό θετικό 
πρότυπο τη σεξουαλική έλξη μεταξύ δύο 
αντρών. Με μια εικόνα που δείχνει δύο 
ομοφυλόφιλους άντρες να πετάνε σε 
πελάγη ευτυχίας και να αγκαλιάζονται με 
σεξουαλικά παιχνιδιάρικη διάθεση, η 
συγκεκριμένη σοκολάτα απευθύνεται στα 
έφηβα Εšηνόπουλα για να τα πείσει να 
την αγοράσουν.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Όσους αντιρατσιστικούς νόμους  
κι αν φέρει το Γραφειοκρατικό  

Κράτος των Βρυξελλών, δεν μπορεί 
να απαγορεύσει την σκέψη και  

την ελεύθερη έκφραση των Ελλήνων

Απάντηση με την 
ψήφο μας στα 

«στρεβλά» πρότυπα 

asdasdsa

Πρόστιμο  
1.500 ευρώ  

και αφαίρεση  
διπλώματος  

οδήγησης για 
όσους οδηγούς  
καπνίζουν μέσα 
στο αυτοκίνητο

Σελ. 6

Χιλιάδες 
οδηγοί  

θα χάσουν 
το δίπλωμα 

Μουσειακή Έκθεση, ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη, 
για να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος 

- 155 χρόνια από την είσοδο του εκπάγλου ωραιότητος 
αγάλματος της «Νίκης» στο μουσείο του Λούβρου 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 

Σελ. 6

Οι Νομικές και Πολιτικές  
προεκτάσεις της Συμφωνίας  

θα αναλυθούν στην Κομοτηνή,  
την προσεχή Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 

2019, στην αίθουσα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ 

Εκδήλωση στην  
Κομοτηνή για  

την «Συμφωνία  
των Πρεσπών» 

Σελ. 7

Μετατρέπουν τις οικονομίες τους σε δολάρια και ευρώ, 
λόγω της υποτίμησης του τουρκικού νομίσματος  

- Μηδενική απόδοση έχει το επιτόκιο καταθέσεων 21%, 
όταν ο πληθωρισμός τρέχει στην Τουρκία στο 25,2%

«Α Ν Τ Ι Ο» ΣΤΗ ΛΙΡΑ 
ΛΕΝΕ ΠΛΕΟΝ ΟΙ 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ 

asdasdsa

Την προσεχή Δευτέρα  
25 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 6.30 το απόγευμα  

- Ποια είναι τα θέματα που 
πρόκειται να συζητηθούν

Σελ. 4

Συνεδριάζει 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Αλεξ/πολης 

Σελ. 9 


