
α) Με εξαγορά Μ.Μ.Ε., 
β) Με χρηματοδότηση  
εκλογικών δαπανών  

υποψηφίων, γ) Με «Μαϊμού» 
υποψήφιους Δημάρχους  

με στόχο την συνεργασία, 
την επομένη των Εκλογών,  
δ) Με Εξαγορά Εκλεγμένων 

Συμβούλων, ε) Καμία  
πρόβλεψη του «Κλεισθένη» 
για αποπομπή του Δημάρχου 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Και τι δεν είχε αυτή η λαϊκή 
εμποροπανήγυρις προσφο-
ράς και ζήτησης υποψη-

φίων από δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
πέμπτο χέρι, που στήθηκε στο Γαλά-
τσι. 

Γεμάτη από ρετάλια διαφόρων απο-
χρώσεων.   

Πόσο απελπισμένος μπορεί να είναι 
άραγε κανείς, σε πόση πολιτική ένδεια   

  
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Βρήκε ο… Παϊτέρης 
τη γενιά του

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ρυθμίσεις κυ-
κλοφορίας στις 
Φέρες ....... σελ. 2η 
 
 Στη συνοικία 
Κλεισσώ με τους 
Ρομά η Μαρία 
Γκουγκουσκίδου  
................... σελ. 4η 
 
 Πλήθος κόσμου 
έδωσε το παρόν 
στα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου 
του υπ. δημάρχου 
Παύλου Μιχαηλίδη  
................... σελ. 5η  
 
 Συνεδριάζει σή-
μερα η Οικονομική 
Επιτροπή  
................... σελ. 6η 
 
 Λαφαζάνης: Πει-
ραματόζωο περι-
θ ω ρ ι ο π ο ί η σ η ς 
στην Ευρώπη η 
Θράκη ..... σελ. 10η

Μαζί με το τεκμήριο 
πολυτελούς διαβίωσης 
που φέρνουν τα κυβικά 

του κινητήρα,  
οι ιδιοκτήτες πρέπει  

να δικαιολογήσουν και 
το ποσό που δαπάνησαν 

για την απόκτηση  
του Αυτοκινήτου 

Τα τεκμήρια …«δαγκώνουν» 
τους κατόχους Ι.Χ. οχημάτων 

Σελ. 7 

Βουλγαρία και Σκόπια μεταφέρουν Στρατό  
- Σε τραγική κατάσταση η Ελλάδα - Δεν ξέρει 

που βρίσκεται και που πατά - Ατάραχη  
η Κυβέρνηση προχωρά στη δημογραφική 

αλλοίωση της Ελληνικής Κοινωνίας 

Βαλκανικές χώρες 
κλείνουν τα σύνορα 

με την χώρα μας 

Σελ. 9 

asdasdsa

Για Κοινωνικό  
Εισόδημα  

Αλληλεγγύης, 
Συντάξεις,  

Επιδόματα Ανέργων 
και Παιδιού  

- Οι ημερομηνίες 
των πληρωμών 

Σελ. 4   

Πληρωμές 
πριν από 
το Πάσχα 

Και η Σαμοθράκη μας 
ακόμη ψάχνεται 

αν θα μπει καράβι,  
που θα κάνει δρομολόγια 

για Καβάλα και Λήμνο 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΙΣΙ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Σελ. 11  

ΤΟ ΜΠΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 
Β Γ Α Ζ Ε Ι ΔΗΜΑΡΧΟ 

Σελ. 7

Τα βασανιστήρια και τα 
μαρτύρια που έζησαν οι 

Έšηνες από τους Βούλγαρους 
πριν ελευθερωθεί η Μακεδονία 
φαίνεται ότι τα έχουμε ξεχάσει.  

Τον διαρκή αγώνα των σλαβι-
κών φύλων να πάρουν τη Μακε-
δονία, εξοντώνοντας τους 
εšηνικούς πληθυσμούς, επιβάλ-
λοντας τη σλαβική διάλεκτό τους 
σε σχολεία και εκκλησίες και αρ-
πάζοντας παιδιά, τον έχουμε ξε-
χάσει. Οι κομιτατζήδες είναι σαν 
να μην υπήρξαν ποτέ, όπως και οι 
βλέψεις των Σλάβων γειτόνων 
στα εšηνικά εδάφη.  

 Έšηνες, όπως ο Δραγούμης 
και η Πηνελόπη Δέλτα, περιγρά-
φουν τι τράβηξαν οι εšηνικοί 
πληθυσμοί από τους Βούλγαρους.  

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Ιδεοληπτικοί και ανιστόρητοι 
παρέδωσαν τα πάντα 

και ταπείνωσαν τους Έλληνες, 
χωρίς να έχουμε καν πολεμήσει  

Οι ανθέλληνες 
έφτυσαν τους 

προγόνους μας  

Με επιδότηση 14.000  
ευρώ για να γίνουν  

Επαγγελματίες Γεωργοί 
- Ποιοι είναι δικαιούχοι, 

τα στρέμματα  
και τα εισοδήματα

Ενίσχυση σε  
περιστασιακούς 

αγρότες 

Σελ. 4 

Υπεγράφησαν οι πρώτες συμβάσεις 
μεταξύ παραγωγών και του Ιταλικού 

Ομίλου Besana - 20.000 στρέμματα 
φουντουκιάς, σε βάθος πενταετίας  

«Ανθίζουν» οι 
φουντουκιές 
στην Ξ ά ν θ η 

Σελ. 6

Πραγματικά μεγάλη 
ήταν η προσέλευση 

του κόσμου,  
στην παρουσίαση 
των Υποψηφίων 
του Συνδυασμού  
Χριστοδ. Τοψίδη

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Σελ. 6


