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Έχουμε συνηθίσει να μι-
λάμε για την «αποστα-
σία» των κεντρώων το 

1965. Αλλά αποφεύγουμε να χρησι-
μοποιήσουμε τον ίδιο όρο όταν ….αλ-
λάζουν φανέλα κάποια γκεσέμια αρι-

στερής προελεύσεως. Ας πάμε για λίγο 
πίσω στην πολιτική μας ιστορία. 

Ο Ηλίας Τσιριμώκος ήταν αριστε-
ρός, σοσιαλιστής, μέλος της ΠΕΑΕΑ,  

 
     Συνέχεια στην 9η σελ...

Ξαναζούμε μια ιστορία 
«κατεψυγμένων»

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 «566 Χρόνια από 
την Άλωση της 
Κωνσταντινουπό-
λεως» Εκδήλωση 
στην Ξάνθη για τον 
απόηχο της Αλώσε-
ως στην Ελληνική 
Λαϊκή Ψυχή  
.................... σελ. 2η 
 
 Πανήγυρις Ιεράς 
Μονής Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου 
Αετοχωρίου  
.................... σελ. 4η 
 
 Εορτασμός των 
Εθνικών Αγώνων 
και της Εθνικής Αν-
τίστασης ... σελ. 6η 
 
 Ορεστιάδα: Πο-
δηλατική σκυταλο-
δρομία για τη γιορ-
τή της μητέρας  
.................. σελ. 10η 
 
 Νοσηλευτική 
ημερίδα στο Πανε-
πιστημιακό Νοσο-
κομείο Αλεξ/πολης  
.................. σελ. 11η

Επιλέξαμε τους S-400 για να συντρίψουμε 
Ελλάδα και Κύπρο – Με το κορυφαίο Ρωσικό  
αντιαεροπορικό σύστημα, τα «F-35» παύουν  

να είναι …Αόρατα !!! – Αλλάζουν οι ισορροπίες

Το πολεμικό 
μανιφέστο 

της Τουρκίας 

Σελ.  9

Πάνος Καμμένος: «Μην διανοηθεί 
κάνεις να αλλάξει το status quo των 

καλύβων του Δέλτα του Έβρου»

«Κάτω τα χέρια» 
από τις καλύβες 
στο Δέλτα Έβρου  

Σελ. 7

Κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο 
Αλεξανδρούπολης οι Λίστες των 

Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων  
- Πως θα γίνει η κατανομή των εδρών

Πόσα ονόματα 
έχει κάθε 

Σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  

Σελ. 4

Μπήκαμε στον Μάιο και 
ταυτόχρονα στην τελική 
ευθεία για τις εκλογές. Σε 

λίγες μέρες θα κληθούμε να αποφασί- 
σουμε τι θέλουμε για την Αλεξανδρού- 
πολη. 

Θέλουμε παχιά λόγια και δοκιμα- 
σμένα πρόσωπα ή κάτι άšο; Θέλουμε 
δικαιολογίες για έργα που δεν έγιναν ή 
μια ανανέωση σε όλα; 

Εγώ προσωπικά θα σταθώ σήμερα σε 
παράπονα πολιτών που ακούω κάθε 
μέρα για συγκεκριμένους τομείς: κυκλο- 
φοριακό, καθαριότητα, λακκούβες, πρά- 
σινο, αδέσποτα. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τέρμα τα αστεία - Η πόλη μας  
δεν μπορεί να τσαλαβουτάει  

στην μιζέρια - Θέλουμε Δήμαρχο, 
που να ακούει τους πολίτες και  
να μην κάνει του κεφαλιού του

Ο Δήμαρχος γκρέμισε 
Αποθήκη στο Λιμάνι, 
κομμάτι της Ιστορίας 

της πόλεως, που με ΦΕΚ 
έχει χαρακτηρισθεί  

διατηρητέα και  
απαγορεύεται η κατεδάφιση 

- Κύριε Λαμπάκη,  
δεν είναι «τσιφλίκι» σου  

η Αλεξανδρούπολη

«ΚΑΚΙΕΣ» ΛΑΜΠΑΚΗ 
ΚΑΤΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Σελ. 7

Θέλουμε μια 
καλύτερη 

Αλεξανδρούπολη

Για τα γενέ-
θλια της «Ε-

ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑ- 
ΚΗΣ» και για τα 75 
χρόνια εκδοτικής 
της ζωής εύχομαι 
ολόψυχα κακροη-
μέρευση, δυναμι-
σμό και μαχητικό- 
τητα.  

 Σταθερά πάντα 
στον σωστό δρόμο 
και πορεία της  

Συνέχεια  
στην 6η σελ...

Ευχές για 
τα γενέθλια 

της «Ε. Θ.» 

Ένας-ένας οι φίλοι εγκαταλείπουν 
τον Ε. Λαμπάκη εξαιτίας 

της υπεροπτικής συμπεριφοράς του  
– Προσπαθεί να βρει νέες  

συμμαχίες, αλλά τώρα είναι πολύ 
αργά – Απέχει του ψηφοδελτίου 

 ο Θεόδωρος Αγγλιάς 

Ο …άφιλος Δήμαρχος 
έμεινε χωρίς φίλους  

Σελ. 6

Βασικός στόχος είναι το Λιμάνι μας να γίνει 
διαμετακομιστικό Κέντρο, για την υποστήριξη 

των Αμερικανικών Βάσεων στα Βαλκάνια

ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

Σελ.  6


