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Επιτέλους έγινε, στην βουλή, 
μια συζήτηση, για το δημο-
γραφικό. Την βραδυφλεγή 

βομβά στα θεμέλια του ελληνισμού.  
Έστω και αργά, κυβέρνηση και αντι-

πολίτευση έδωσαν …εξετάσεις, ώστε να 

μας πείσουν ότι «το κατέχουν» το θέμα.   
Αυτόματες λύσεις, δεν υπάρχουν. 

Απαιτείται άσκηση συνεχούς και συνεπούς 
πολιτικής η οποία να ενθαρρύνει τους 
νέους ανθρώπους να αποκτήσουν παιδιά.   

    Συνέχεια στην 9η σελ...

Άργησαν πολύ να 
καταλάβουν το πρόβλημα

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Συμπαράσταση 
στο Κέντρο Υγείας 
Δικαίων από τους ερ-
γαζομένους του Νο-
σοκομείου Διδυμο-
τείχου - Όλοι αύριο 
στη συγκέντρωση  
...................... σελ. 2η 
 
 Τζέφρι Πάιατ: Πα-
ρερμηνεύθηκαν οι 
δηλώσεις μου, περί 
ρωσικής ανάμιξης 
στις ελληνικές εκλο-
γές ............... σελ. 3η 
 
 Οδηγίες από την 
κτηνιατρική υπηρε-
σία προς τους νη-
στεύοντες .... σελ. 7η 
 
 Καρναβαλική Πα-
ρέλαση στο Διδυμό-
τειχο ............ σελ. 9η 
 
 Στη “φάκα” μέλη 
σπείρας ναρκωτικών 
- Συνελήφθησαν στα 
Μαράσια Έβρου  
..................... σελ. 10η

Την προσεχή Κυριακή  
της Τυρινής, στο σταυροδρόμι 

Ελλάδας, Βουλγαρίας,  
Τουρκίας - Γνήσια παράδοση, 
πλούσια χρώματα, λαχταριστές 

γεύσεις, συγκίνηση  
και νοσταλγία περιμένουν  

τους επισκέπτες 

Το έθιμο του «Β α σ ι λ ι ά » 
αναβιώνει στα Πετρωτά 

Σελ. 4

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος  
Λαμπάκης, με άσχετα έργα,  

ανέτρεψε την μελέτη  
που χωροθετούσε  

την λειτουργία της Μαρίνας 
Τουριστικών Σκαφών,  

στην παραλία κάτω από τον 
Φάρο - Άστοχες αναπλάσεις 
που ρυπαίνουν την βιτρίνα  

της Αλεξανδρούπολης Σελ. 7

ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Π  ροκαλεί εντύπωση του 
γιου μου που δεν περνώ 
τα κείμενά μου, χειρίζον-

τας τον κομπιούτερά του, παρά να 
επιμένω να τα γράφω παραδο-
σιακά με μπικ και πένα. 

Με ειρωνεύεται, ότι αντικαθι-
στώ, τρόπον τινά, το αυτοκίνητο 
με άλογο και το τηλέφωνο με τους 
ινδιάνικους καπνούς από φωτιά. 

  
 Συνέχεια στην 4η σελ...

ΤΕΜΠΕΣΙΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΑ 
ΤΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ 

Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Παρά τις καταγγελίες του Σωματείου, ο Δήμος  
Αλεξ/πολης αδρανεί επί δύο χρόνια για τα ψωμιά 

«Bake-Off» που ψήνει το Σούπερ-Μάρκετ LIDL  
– Βάζουν πρόστιμα μόνο στα ντόπια πρατήρια άρτου

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Σελ. 6

Σελ. 9

110000  δδόόσσεειιςς  
γγιιαα  χχρρέέηη  

σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς    

Οι εξαγγελίες 
του Δημάρχου 
κ. Ευάγγελου 

Λαμπάκη έγιναν 
πριν από επτά 

(7) χρόνια  
- Το έργο όμως 

ακόμα  
να ξεκινήσει 
- Εκρηκτική 

ήταν η 
 συνεδρίαση 

του Δημοτικού 
Συμβουλίου  
- Παραλίγο 

να σημειωθεί 
σύρραξη

«Σφαγή» για το Σφαγείο 
των Φερών στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Σελ. 6

Ο απόστρατος Τούρκος ναύαρχος 
Τζεμ Γκιουρντενίζ θεωρείται πα-

τέρας του όρου «Γαλάζια Πατρίδα». 
 Έτσι ονομαζόταν η στήλη του στην 

εφημερίδα «Αϊιντιλίκ» το 2013 και ο 
ίδιος επισήμαινε σε κάθε ευκαιρία πως η 
μεγαλύτερη πρόκληση του 21 ου αιώνα 
για την Τουρκία είναι ο έλεγχος των θα-
λασσών που την περιβάšουν (Μαύρη θά-
λασσα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος). 

Όχι μόνο για να εδραιωθεί ως περιφε-
ρειακή δύναμη, αšά για να μπει κάποια 
στιγμή στο κλαμπ των μεγάλων ναυτι-
κών δυνάμεων δίπλα σε ΗΠΑ, Γαšία, 
Βρετανία, Ιαπωνία κ.λπ.! 

Εξωφρενική αλαζονεία ή ρεαλιστικό 
όραμα στο πλαίσιο ορθής γεωστρατηγι-
κής επιλογής; Ίσως ένα μίγμα και των 
δύο. Πρώην διευθυντής πολιτικού σχε-
διασμού της διοίκησης του τουρκικού    

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Δύο είναι οι φόβοι της  Τουρκίας 
- α) Να αποκλειστεί από τις εκμεταλλεύσεις 

του υποθαλάσσιου πλούτου και β) Να δει  
ελεύθερο Κουρδικό Λιμάνι στη Μεσόγειο  

«Οι Έλληνες δεν 
είναι αφεντικά 

της θάλασσας» 

as

Η υποψήφια  
Ευρωβουλευτής  

της «Ν.Δ.» κ.  
Κατερίνα Μάρκου,  

μίλησε χθες  
στην Τηλεόραση 

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ
Σελ. 7

Έχει την  
καταγωγή 
από Θυρέα 

Διδ/χου 


