
Ήταν πριν από 16 μήνες 
περίπου, όταν τρώγαμε 
στο σπίτι του Ε. Λαμ-

πάκη και η συζήτηση γινόταν για 
θέματα της πόλεως. 

Άκουγα τα σχέδια του κ. Δημάρ-
χου και εξέφραζα τις έντονες αν-
τιρρήσεις μου, γιατί έβλεπα ότι 
ήταν σε λάθος κατεύθυνση. 

- Δεν πρέπει να κάνεις πεζό-
δρομο την οδό Κύπρου που οδηγεί 
στο Λιμάνι. 

- Δεν καταλαβαίνεις ότι θα επι-
βαρυνθεί η κυκλοφορία της κεν-
τρικής Λεωφόρου και θα πήξουμε 
από το καυσαέριο; 

- Έχεις μανία με τις πεζοδρομή-
σεις, το καταλαβαίνω, αλλά για 
ποιο «ιστορικό κέντρο» της Αλε-
ξανδρούπολης μιλάς όταν έχει 

χάσει τη μορφή του και τα σπίτια 
έχουν γίνει πολυκατοικίες. 

- Όχι άλλους ποδηλατόδρομους 
- Η σχέση δαπάνης-ωφέλειας, 
είναι ελλειμματική. 

- Ελάχιστα είναι τα ποδήλατα 
που κυκλοφορούν (5 το 24ωρο). 

- Δεν βρίσκουν μέρος να παρκά-
ρουν οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων 
- Τι γίνεται με το θέμα της δημι-
ουργίας πάρκινγκ; 

Αυτά ήταν τα θέματα της συζή-
τησης, αλλά ο κ. Δήμαρχος επέ-
μενε ότι έτσι πρέπει να γίνει. 

- Καλά, δεν διαβάζεις τα σημει-
ώματα της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ; - 
Δεν ακούς τις διαμαρτυρίες των 
Δημοτών; - Είναι μεγάλο λάθος. 

 
Συνέχεια στην 6η σελ...

ELEYUERH URAKH
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Τελευταία κωλοτούμπα του 
Αλέξη Τσίπρα. Τα μεσάνυ-
κτα της Κυριακής δήλωσε 

πως, αμέσως μετά την διεξαγωγή του 
δευτέρου γύρου των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, για να του ζητήσει 
να προκηρύξει εκλογές.  

Ώστε αυτές να διενεργηθούν, κατά 
τις συνταγματικές προθεσμίες, στις 30 
Ιουνίου.  

     Συνέχεια στην 9η σελ...

Απατεώνες 
ως το τέλος

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Βραδυνή Θεία Λει-
τουργία για τις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις 
......................  σελ. 2η 
 
 Εμπορία βρεφών 
με εισαγωγές εγκύων 
από τη Βουλγαρία  
....................... σελ. 4η 
 
 Ο λαός τιμώρησε 
τη συναλλαγή για τη 
Μακεδονία  
....................... σελ. 6η 
 
 Έβρος: Σε αυτές 
τις εκλογές  ψήφισαν 
λιγότεροι σε σχέση 
με το 2014  
....................... σελ. 8η 
 
 Ειδικό επίδομα Πά-
σχα σε ασφαλισμέ-
νους που έληξε η επι-
δότηση ανεργίας  
....................... σελ. 12η

Πόσους σταυρούς πήραν  
οι υποψήφιοι - Στο 100%  

η καταμέτρηση σύμφωνα με  
στοιχεία της SINGULAR LOGIC Σελ. 9 

Η Άσκηση «Ναυτική 
Καταιγίδα» θα  

διεξαχθεί κανονικά 
- Σε κατάσταση 

Αναμονής οι  
Ένοπλες Δυνάμεις 
λόγω των Εκλογών 
- Χαμηλώνει τους 
τόνους ο Τούρκος 
Υπουργός Άμυνας  
- Ετοιμότητα των 
ειδικών Δυνάμεων  

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  

Σελ. 7

Από το κρεοπωλείο της 
οδού Ιωακείμ Καβύρη, 
εκείνο που βρίσκεται 

απέναντι από τα Εγγλέζικα μνή-
ματα και στο ύψος της παιδικής 
χαράς με το μεγάλο πλατάνι, 

βγήκε κρατώντας τη σακούλα με 
τα κρεατικά της αγοράς του, ο κά-
τοχος ενός πανάκριβου αυτοκινή-
του που το είχε παρκάρει κοντά 
στο ρείθρο του μαγαζιού.  

 Συνέχεια στην 4η σελ...

ΕΝΑΣ ΞΕΦΤΙΛΑΣ 
ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ ΜΑΣ 

Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Σελ.  6

ΠΠοοιιεεςς  εείίννααιι  οοιι  ααπποοδδοοχχέέςς  
ττωωνν  ΕΕυυρρωωββοουυλλεευυττώώνν  

Περιλαμβάνει το Πρόγραμμα 
της «Ελληνικής Λύσης»  

του Κυριάκου Βελόπουλου

Ναρκοπέδια 
και «τείχος» 

στον Έβρο 

Σελ.  7

Αξιότιμε Πρόεδρε, φίλε κ. Έρντο-
γάν, παρακολουθούμε συχνά να 

μιλάτε για μια γαλάζια πατρίδα και κά-
ποια σύνορα της καρδιάς σας.  

Και φυσικά απορείτε να λέτε για τη 
χώρα σας ό,τι θέλετε, όπως και εμείς δι-
καιούμαστε καλόπιστα να σχολιάζουμε 
τα λεγόμενό σας, φτάνει να είναι τεκμη-
ριωμένα αυτά που θα λέμε. 

Και ξεκινάμε από τη ρήση σας ότι 
έχετε μια γαλάζια πατρίδα και το λέτε 
αυτό στους Έšηνες και ατούς Ισραηλι-
νούς, που το εθνικό τους χρώμα είναι το 
γαλάζιο, μιας και το έχουν και οι δύο λαοί 
το χρώμα αυτό στις σημαίες τους. 

Εσείς κ. Πρόεδρε, αντίθετα, δεν έχετε 
γαλάζια σημαία, έχετε ως εθνικό χρώμα 
το κόκκινο, ή δε σημαία σας είναι ένα βυ-
ζαντινό εšηνικό λάβαρο, που αποτελούσε 
τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
(περιοδικό «ΙΧΩΡ», άριθ. 28/2002). 

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Δεν μπορείτε κ. Ερντογάν, να μιλάτε  
για «Γαλάζια Πατρίδα» σε έναν Λαό, που έχει 
τον μεγαλύτερο Εμπορικό Στόλο Παγκοσμίως 

- Σεβασθείτε το Δίκαιον της Θάλασσας

Η …«γαλάζια 
πατρίδα»  

του γείτονα 

as

Ο Νίκος Βαφειάδης 
στους πρώτους  

δημοτικούς συμβούλους 
που εκλέγονται 

 με τον συνδυασμό του 
Κώστα Μπακογιάννη

Σελ. 12

Ένας Εβρίτης 
στον Δήμο 
της Αθήνας Ποιοι εκλέγονται  

σύμβουλοι στους  
Δήμους Ορεστιάδος  
και Διδυμοτείχου 

Όταν ο Σταύρος Κονδύλης ξεκαθάρισε ότι «φίλος» είναι 
ο Ε. Λαμπάκης, αλλά φίλτατη είναι η Αλεξανδρούπολη» 
- Δεν χωρούν άλλες χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο μας 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 16 ΜΗΝΕΣ 


