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ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
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Αμφισβητούν ευθέως
την Ελληνική
κυριαρχία στη Θράκη

Σελ. 9

Σελ. 4

Υδατοδρόμιο
στην Καβάλα

Η ιστορία της δημιουργίας «Ανεξάρτητου Τουρκικού
Κράτους της Θράκης» καλλιεργείται σταθερά
από την Άγκυρα — Η ομιλία-πρόκληση της Μεράλ
Ακσενέρ, στο μνημόσυνο του Α. Σαδίκ, στην Κομοτηνή

Σελ. 6

Ενίσχυση Ενόπλων
Δυνάμεων «Τώρα»

Π

του ομολόγου, αποτελεί πραγματική επιτυχία, καθόσον δημιουργείται μια νέα κατάσταση κατά
την οποία η χώρα μας μπορεί να
ελιχθεί λίγο περισσότερο οικονομικά.
Ότι και να πετύχει όμως μια
κυβέρνηση οικονομικά ή πολιτικά,
Συνέχεια στην 7η σελ...
Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ
 Ι.Χ. αυτοκίνητο
έπεσε σε ρέμα των
Λουτρών Τραϊανούπολης, ευτυχώς δεν
τραυματίστηκε σοβαρά η οδηγός, που
διεκομίσθη
στο
Π.Γ.Ν.Α. .... σελ. 12η
 Θεμελίωση νέου
Ιερού Ναού, στο
στρατόπεδο ΖΗΣΗ
της Αλεξανδρούπολης ................ σελ. 2η
 Αναρτήθηκαν οι
τελικοί δικαιούχοι
του Κοινωνικού Τουρισμού .......... σελ. 4η

 Υπεγράφη η σύμβαση για ανέλκυση
του ναυαγίου «ΟΛΓΑ»
....................... σελ. 12η

asdasdsa

Στα 400
ευρώ το
στρέμμα
η ζημιά
Στον αέρα
η καλλιέργεια
των τεύτλων
- Αν μπει λουκέτο
στην ΕΒΖ, ποιός
θα τα πληρώσει;

 Αθλητικά μονοπάτια στη Σαμοθράκη
σε .................. σελ. 8η

Σελ. 6

Ξεκινά την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2019,
η εκδίκαση της ένστασης του απερχόμενου
Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη,
κατά του κύρους εκλογής του νέου Δημάρχου
Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ζαμπούκη
– Στο στόχαστρο και 50 δικηγόροι της πόλεως

Αρχαία πόλη αποκαλύπτεται
στην Μολυβιώτη της Ροδόπης

Η χορήγηση των
βεβαιώσεων από τα
«ΚΕΠ» με ένα κλικ
Ποια πιστοποιητικά και από ποιες
Υπηρεσίες μπορούν να λαμβάνουν
οι πολίτες - Πλήρως Ηλεκτρονικές
διαδικασίες για πάνω από χίλιες (1.000)
Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης

Αποκαλύψεις-ΣΟΚ από την
εφημερίδα «New York Times»
– Ο Χρυσός προερχόταν από
τα θύματα του ολοκαυτώματος

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ «ΧΑΛΙΦΗΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
Χ Α Λ Ι Φ Η»

Η αυξανόμενη απειλή της Τουρκίας οδηγεί σε σύγκρουση,
με διαστάσεις πιθανώς Εθνικής τραγωδίας
- Να εκδοθεί εσωτερικό ομόλογο για την Άμυνα της Χώρας
ανηγυρίζουν στην Κυβέρνηση για την επιτυχία να πέσει το επιτόκιο του νέου 7ετούς ομολόγου
κάτω από 2%, με το οποίο η χώρα
μας θα αντλήσει 2,5 δις ευρώ.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
αυτά είναι δανεικά που θα
πληρώσουμε με τόκο με τη λήξη

Η Τουρκία έλαβε
από τον Χίτλερ
189 τόνους χρυσού

Σελ. 4

Με γοργούς ρυθμούς
προχωρεί η ανασκαφή
- Πρόκειται για
την αρχαία Στρύμη,
που ήταν στη Θράκη,
αποικία της Θάσου
- Η οικία του Ερμή
και το Ιερό
Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Μ

Σελ. 9

Να επιστρέψουμε πίσω στη
γραμμή των Κ.Κ. και Α.Π.

ετά την εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, η Τουρκία
προαναγγέλλει αποστολή
ερευνητικού σκάφους στην περιοχή
του Καστελόριζου.
Οι δηλώσεις, που εκπέμπονται, δεί-

χνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις του καθεστώτος Έρντογαν. Δείχνουν, επίσης,
πόσο …πόνεσε τον «σουλτάνο» η «αυστηρή γλώσσα» των Βρυξελών.
Συνέχεια στην 9η σελ...

