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Ασφαλώς δεν είναι όλοι. 
Αλλά κάποιοι «εγκέφαλοι» 
που περιτριγυρίζουν το 

Μέγαρο Μαξίμου, είναι άρρωστοι. 
Διακατέχονται από μια περίεργη, 
άκρως νοσηρή, λαγνεία έναντι των 

πάσης φύσεως εγκληματιών.  
Και κάνουν ό,τι μπορούν για να 

εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή σε 
όλη την κλίμακα των «αστέρων» της 
εγκληματικότητας.  

    Συνέχεια στην 9η σελ...

Έχουν… λαγνεία έναντι 
βιαστών και δολοφόνων

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ομιλία του Σάββα 
Καλεντερίδη στην 
Αλεξ/πολη ........ σελ. 2η 
 
 Ο Νόμος πρέπει να 
είναι δίκαιος, και να 
μην εγκλωβίζει τους 
λειτουργούς του & τις 
οικογένειες αυτών!!!  - 
Αναγνώριση του πραγ-
ματικού χρόνου προ-
ϋπηρεσίας των Λιμενι-
κών στο Ά Λ/Τ Σαμο-
θράκης! Κατάθεση Κοι-
νοβουλευτικής Αναφο-
ράς ................... σελ. 4η 
 
 Ποιοι θα πληρώσουν 
φέτος μειωμένο ΕΝΦΙΑ  
.......................... σελ. 7η 
 
 Στηρίζουν Γκουγκου-
σκίδου, η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών κ. Ορφανού 
και ο Αντιπρόεδρος κ. 
Ραχμανίδης ..... σελ. 9η 
 
 Ο Άγγελος Χουδε-
λούδης νέος Διοικητής 
της ΧΙΙ Μ/Κ Μ/Π Έβρου  
......................... σελ. 12η

Ας αξιοποιήσουμε τους 
πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - Δέσμευση 

αναλαμβάνει  
ο υποψήφιος Δήμαρχος  
κ. Παύλος Μιχαηλίδης 

Εικόνα ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η ς στο 
 Δημοτικό Θέατρο Αλεξ/πολης 

Σελ. 6

Θλίψη στους κατοίκους προκαλεί το κλείσιμο 
του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας 

- Αυξάνεται η ανεργία - Μειώνεται  
ο πληθυσμός στην γύρω περιοχή 

Η μαζική φ υ γ ή νέων 
ανθρώπων οδηγεί 

σε ερήμωση τις Σάπες  

Σελ. 4

Ή  ταν μία συνηθισμένη 
οικογενειακή επί-
σκεψη, στο σπίτι του 

ανιψιού μου, κάποιο απόγευμα. 
Νέο, σχεδόν, ζευγάρι χωρίς οι-

κονομικό και άλλα προβλήματα, 
απέκτησαν και δύο αγοράκια, 
οκτώ και έντεκα χρόνων και πλαι-

σίωναν την ευτυχία τους στη με-
σοαστική τάξη που ζούσαν. 

Μαθητές του Δημοτικού οι δύο 
μπόμπιροι, δεχόταν κάθε μέρα την 
επιδαψίλευση των επαινετικών 
σχολίων από τους γονείς τους για   

  
 Συνέχεια στην 4η σελ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΑ 
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Ανησυχούμε… Ανησυχούμε για την 
απίστευτη ανοχή που έδειξε η κυ-

βέρνηση στην ιταμή πρόκληση, μέσα στο 
Εšηνικό Κοινοβούλιο, του τούρκου βου-
λευτή Αχμέτ Γιλντίζ (μέλους της αντι-
προσωπείας που ήρθε στην Αθήνα), ο 
οποίος κατηγόρησε την Εšάδα για «μο-
νομερείς ενέργειες – παραβιάσεις στο Αι-
γαίο» και είπε ότι στην Κύπρο θα πρέπει 
να υπάρξει μοιρασιά στις άδειες για εξο-
ρύξεις.  

Ανησυχούμε γιατί δεν μπήκε αμέσως 
στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας να βάλει τον 
βουλευτή του Ερντογάν στη θέση του, λέ-
γοντάς του ότι αυτά που ισχυρίζεται δεν 
έχουν καμία βάση και η Τουρκία είναι ο 
μόνιμος ταραξίας στη γειτονιά μας.  

Ανησυχούμε γιατί όχι μόνο δεν έκανε 
ο πρωθυπουργός το αυτονόητο, να υπε-
ρασπισθεί την κυριαρχία της χώρας μας, 
όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αšά αντί-
θετα δύο βουλευτές του κόμματός του 
πλειοδότησαν στην απαίτηση του τούρ-
κου βουλευτή, ο Χρήστος Καραγιαννίδης 
και ο Κώστας Δουζίνας, οι οποίοι παρα- 

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Πάμε για …έντιμο συμβιβασμό 
και με την Τουρκία, όπως κάναμε  

με τις Πρέσπες; - Το μήνυμα  
έχει ήδη φθάσει στην Άγκυρα

Ανησυχούμε
as

Θα τελέσει  
την προσεχή  
Κυριακή 17  

Μαρτίου 2019, 
στον Ι.Ν. Αγίου 

Ιωσήφ, Καθολικός  
Αρχιεπίσκοπος

Σελ. 7

Λειτουργία 
στην Καθολική 

Εκκλησία 
Αλεξ/πολης 

Κοινή κάθοδο στις εκλογές του Μαΐου αποφάσισαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου - Θα δημιουργήσουν νέα παράταξη, καταργώντας 

τις δικές τους - Θα στελεχωθούν από υποψηφίους αμφοτέρων των πλευρών

ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ  ΚΑΙ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  

Σελ. 9

Η Κυβέρνηση, αντί 
να ενθαρρύνει την  

αύξηση των γεννήσεων, 
επιδιώκει αντικατάσταση 

του πληθυσμού, 
με αλλοδαπούς  

Ισλαμιστές - Τα σχέδια 
του Τζορτζ Σόρος  

εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ  
εις βάρος της Πατρίδος   

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ …ΕΛΛΑΔΑ 
Χ Ω Ρ Ι Σ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Σελ. 7

Έφτασε  
η Νίκη της 

Σαμοθράκης 
Σελ. 6


