
ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ  
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Ε  ίναι θεμιτό ο καθένας να διεκδικεί 
τα δικαιώματά του με νόμιμο 
τρόπο. Δεν επιτρέπεται όμως στην 

προσπάθεια του να επιβάλλει τις απόψεις 
και ισχυρισμούς του ,ακόμη και όταν προ-
σφεύγει στην Δικαιοσύνη , να εκφεύγει 
των ορίων της Νομιμότητας αλλά και των 
ελαχίστων ορίων κοινωνικής ηθικής! 

Αυτό ισχύει και για Σας κε Δήμαρχε, 
όταν προσωπικά πληροφορήθηκα , μετά 
την κοινοποίηση της ενστάσεως σας κατά 
του κύρους της εκλογής του Νέου Δη-
μάρχου Ιωάννη Ζαμπούκη και πολλών 
άλλων δημοτικών Συμβούλων της αντίθε-
της πλευράς από τις δημοτικές εκλογές 
της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών   

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Η επιδίωξη του κ. Ευάγγελου  
Λαμπάκη να παραμείνει στο αξίωμα 
του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, 
δεν μπορεί να θίγει υπολήψεις και 

μάλιστα συναδέλφων του Δικηγόρων 
- Γράφει ο Ηλίας Ν. Ηλιακόπουλος    

Αυτή είναι η ελληνική πραγ-
ματικότητα. Ένα πλέγμα 
νομικών κατασκευών και 

πολιτικών ιδεοληψιών που ευνοεί τους 
πονηρούς σε βάρος των κορόιδων. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που 

αποκάλυψε ο νέος υπουργός Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζη-
δάκης.  Η περίπτωση δηλαδή του ιδιο-
κτήτη βίλας 1400 τμ στα Βόρεια 

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Έως πότε θα πληρώνουμε 
«αυταπάτες»;

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

Ο Αγροτοσυνεταιριστής 
και Πολιτικός που έδωσε 

νόημα ζωής στον Αγροτικό 
κόσμο της χώρας μας  
- Τα Συνεταιριστικά  

Εργοστάσια ΡΟΔΟΠΗ, ΣΕΒΑΘ, 
ΣΕΚΑΠ κ.λπ. αποτελούν  

μερικά από τα δείγματα της 
προσφοράς του στον τόπο μας

Ο Ευεργέτης της Θράκης 
Αλέξανδρος Μπαλτατζής 

Σελ. 6

Οι «Πολίτες-οπλίτες» πραγματοποίησαν, κάτω  
από καύσωνα, μεγάλη Άσκηση, το διήμερο 20 με  

21 Ιουνίου 2019, ανήμερα της εισβολής του Αττίλα 
στην Κύπρο – Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση

Η «ΛΕΦΕΔ» ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ

Σελ. 6

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ  
ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ 

Τα εθνικά θέματα πέρασαν σε 
δεύτερη μοίρα κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης των προγραμ-

ματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Ωστόσο, αν πρόσεχε κάποιος 
κάτω από τις γραμμές των διατυπώσεων 
του πρωθυπουργού και ποšών υπουργών 
(Δένδιας, Παναγιωτόπουλος, Χρυσοχοΐ-
δης, Πιερρακάκης, Θωμάς, Σταϊκούρας), 
θα ανακάλυπτε πως βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μεγάλες αšαγές.  

Αšαγές που επιταχύνονται από την 
αποκόšηση της Τουρκίας από τη Δύση - 
ο Ερντογάν μοιάζει να έχει εισέλθει σε 
πορεία χωρίς επιστροφή.   

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η συγκυρία είναι σήμερα άριστη - Πρέπει  
να επαναδιαπραγματευτεί η Ελλάδα  

τα πάντα με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους  
- Τί μπορεί να κάνει η Δύση για τη χώρα μας;

Για να είναι το 
2021, η νέα 

Ελλάς 200 ετών 

as

Από τη Δ/νση  
Κτηνιατρικής  

της Περιφέρειας  
Ανατ. Μακεδονίας-

Θράκης – Αυξάνονται  
τα κρούσματα 
στη Βουλγαρία 

Σελ. 4

Επιφυλακή 
για την  

π α ν ώ λ η 
των χοίρων 

asdasdsa

Το περιστατικό 
πρέπει να  

αντιμετωπιστεί  
με την δέουσα  

σοβαρότητα, τονίζει  
η Παράταξη Πολιτών  

«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»  
Κομοτηνής 

Σελ. 10

Ένστολος 
Αξ/κος στο 
μνημόσυνο 
του Σαδίκ 

asdasdsa

Να ακυρωθούν  
οι αποσπάσεις, δηλώνει 
η Ένωση Αστυνομικών 

Αλεξανδρούπολης 
- Αυξάνονται οι ροές 

μεταναστών
Σελ. 6

Ζητούν να 
μείνουν οι 

αστυνομικοί 
στον Έβρο 

Έφυγαν τα βυτία ανεφοδιασμού της «ΕΚΟ»  
και σταμάτησαν οι πτήσεις CHARTER από το  

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» - Η μιζέρια συνεχίζεται - Ύστερα 
θέλουμε και… αύξηση του Τουρισμού μας

Σελ. 7

Πόσα χρήματα παίρνουν καθαρά  
στο χέρι οι Βουλευτές  

που ορκίσθηκαν στα μέσα του μήνα  
- Πολλές οι κρατήσεις - Τα λοιπά  

επιδόματα και αποζημιώσεις

Όλη η α λ ή θ ε ι α για  
μισθούς-παροχές  

των νέων Βουλευτών 

Σελ. 7


