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Ο υπουργός που έχει κατα-
γραφεί ως το alter ego Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο Νίκος Παπ-

πάς, αναγκάσθηκε να ματαιώσει τις 
επισκέψεις του στη Βεργίνα και στη 
Βέροια και να επιστρέψει άρον-άρον 

στην Αθήνα.  
Επισήμως προβάλλεται ως δικαιο-

λογία το ότι θα έπρεπε να πάρει μέρος 
σε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή.  

  
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Γιατί επιμένουν - Να τους 
διώχνουν - Στην Μακεδονία

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Νέα ιατρικά μηχα-
νήματα στο Νοσ/μείο 
Αλεξ/πολης, το Νοσο-
κομείο Αλεξ/πολης 
εξοπλίζεται με νέα Ια-
τρικά Μηχανήματα  
........................ σελ. 2η 
 
 Παραιτήθηκε ο Δι-
οικητής του Σισμανό-
γλειου Νοσοκομείου 
Κομοτηνής, Γ. Φιλιπ-
πίδης ............  σελ. 6η 
 
 Εκλογές Ένωσης 
και νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο για την 
Ένωση Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών Π.Ε. 
Έβρου ........... σελ. 7η 
 
 Πίστα Μηχανοκίνη-
του Αθλητισμού στην 
Αλεξ/πολη, είναι στα 
σχέδια του υποψήφι-
ου δημάρχου Παύλου 
Μιχαηλίδη .... σελ. 10η 
 
 Μουσική εκδήλωση 
της ΧΙΙ Μεραρχίας  
....................... σελ. 12η

Καλλιεργούνται σήμερα  
περισσότερα από 2.000 στρέμματα 
- Όμως τα χωράφια του κάμπου 

δεν είναι κατάλληλα - Να οργανωθούν 
οι καλλιεργητές σε Συνεταιρισμούς 

Α υ ξ ά ν ο ν τ α ι τα 
αρωματικά 

φυτά στον Έβρο 

Σελ. 6  

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δημοσίευσε φωτογραφίες βατραχανθρώπων να 
σηκώνουν την Τουρκική Σημαία στο βυθό του Λιμένος της Σούδας, κατά την διάρκεια 

Άσκησης - Γιατί δεν ακύρωσε ο κ. Κατρούγκαλος την επίσκεψή του στην Τουρκία;

ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Σελ. 7

Έχουν προγραμματισθεί εορταστικές εκδηλώσεις 
σε όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητος 

Ορεστιάδος - Λεπτομερή προγράμματα  
των επί μέρους δράσεων εξέδωσε η Δημοτική Αρχή 

Πάνδημος εορτασμός 
της «25ης Μαρτίου 1821» 

στον Δήμο Ορεστιάδος

Σελ.  4 

Έ  τσι, σαν πρόλογο. Το 
περιγραφόμενο πιο κά-
τω ευτράπελο, ίσως 

κατατάσσεται στα τραγελαφικά 
επεισόδια, αλλά είναι αληθινό 
πέρα για πέρα και συνέβη πριν 

κάμποσα χρόνια σε κεντρικό ση-
μείο της Αλεξανδρούπολης. 

Μερικοί συμπολίτες μας το επι-
βεβαιώνουν, όταν έτυχαν παριστά- 

  
  Συνέχεια στην 4η σελ...

ΕΝΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΤΑΜΠΛΩ 

Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Η Εšάδα είναι χώρα των ποšών 
μικρών επιχειρήσεων. Κάποτε 

δούλευαν η χημική βιομηχανία, η μεταλ-
λουργία, η υαλουργία, η κλωστοϋφαν-
τουργία, η μεταποίηση, η υποδηματο- 
ποιία, η κονσερβοποιία, η χαρτοβιομηχα-
νία κ.λπ. 

Δεν έσβησαν λόγω παγκοσμιοποίησης 
ή εισόδου της Κίνας στην αγορά. Έσβη-
σαν γιατί απώλεσαν το ιδεολογικό στή-
ριγμα. Οι εšηνικές και ξένες εταιρίες που 
έφυγαν πρέπει να βρουν κίνητρα για να 
ξαναγυρίσουν και το κράτος να τις αφή-
σει να δουλέψουν.  

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρό-
τες και οι επιχειρηματίες πρέπει να πλη-
ρώσουν αυτό που τους αναλογεί, χωρίς να 
καταστραφούν, αντιθέτως να στηριχ-
θούν, γιατί πάνω τους θα αρθρωθεί η νέα 
οικονομική πολιτική.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο  
του «σωστού Αριστερού», που αφού  

με τις απεργίες του κλείσει το εργοστάσιο 
και βρεθεί στον δρόμο, πανηγυρίζει με την 
γροθιά υψωμένη και τα μάτια βουρκωμένα  

Πότε και πως 
θα έλθει  

η α ν ά π τ υ ξ η 

as

Το πρόγραμμα 
της περιοδείας 

του Αντιπροέδρου  
της «Ν.Δ.» 

κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
σήμερα στον Έβρο 

Σελ. 7

Ο Άδωνις 
σε Σουφλί  
- Διδ/χο -

Ορεστιάδα 

Κατά τον φετεινό εορτασμό της Διακήρυξης 
της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, στον  

Λευκό Οίκο - «Η Ελλάδα εταίρος για την σταθερότητα, 
την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΤ. ΤΡΑΜΠ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  

Σελ. 6


