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ΕΝΑΣ …ΑΤΥΠΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ»
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Μένουν τώρα
χωρίς δουλειά

Η βίαιη απομάκρυνση προσφύγων και μεταναστών από
την Κωνσταντινούπολη, οδηγεί στην προώθησή τους
στα ελληνοτουρκικά σύνορα και στην εκ νέου αύξηση
των ροών - Χρειάζονται άμεσα στον Έβρο,
τουλάχιστον άλλοι 500 Συνοριοφύλακες

Επιστολή των εργαζομένων στη SAOS
FERRIES, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
- Οι περισσότεροι είναι Σαμοθρακίτες

Σελ. 6

Σελ. 6

Τελέσθηκε υπέρ των πεσόντων της
ΕΛΔΥΚ το 1974 στην Κύπρο, από την
Ένωση Αποστράτων Αξ/κών Στρατού
Αλεξανδρούπολης - Οι Εβρίτες μαχητές

Άδεια για
αιολικό
πάρκο στη
Ροδόπη
«Πράσινο φως»
έδωσε η PΑΕ που
θα εγκατασταθεί στη
Φιλλύρα Ροδόπης,
ισχύος 27 MW

Π

εσόντες ΕΛΔΥΚ 1974,μία
ηθελημένα αγνοημένη πραγματικότητα από το επίσημο
κράτος από τις ζοφερές εκείνες οι ημέρες!!!, μέχρι τις μέρες μας.
45 χρόνια τώρα η θυσία των 104 εκείνων παλικαριών, που ηρωϊκά και με
υπέρμετρο σθένος ψυχής και δύναμη σώματος φύλαξαν τις τότε Θερμοπύλες της
φυλής με την προσφορά της ζωής τους
στο βωμό του καθήκοντος...έχει μπει στο
χρονοντούλαμπο.
Ποšοί, προσπαθούν να επιβάšουν
την λήθη σε όσους επέζησαν της πολεμικής λαίλαπας και πρόταξαν τα στήθη τους
ως ενεργό φραγμό στις βαρβαρικές ορδές
της εισβολής,... την λήθη ακόμη και
στους συγγενείς των ηρωϊκά πεσόντων!
45 χρόνια τα εχθρικά βόλια που δέχτηκαν τα νεανικά κορμιά, έχουν μετακινηθεί στο σώμα και στην ψυχή των
επιζώντων μαχητών και σε αυτό των
συγγενών των πεσόντων...και ο πόνος

Σελ. 7

Συνέχεια στην 9η σελ...

Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ
 ΟΛΜΕ: Με σημαν-

τικές ελλείψεις, κυρίως σε αναπληρωτές ξεκίνησε η νέα
σχολική χρονιά
....................... σελ. 12η
 Χτύπησε το κου-

δούνι για τη νέα σχολική χρονιά της Αλεξανδρούπολης
....................... σελ. 2η
 Αλεξ/πολη: Την

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΚΑΛΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

χι μονάχα νοσταλγώ,
αλλά συχνά κιόλας
λαχταρώ πολλά πράγματα από το παρελθόν.
Πείτε το σαν κόλλημα, πείτε το
υποχονδρία, πείτε το ρετρολα-

Ό

Σελ. 9

Η εξουσία είναι γλυκιά - Επιμένει
ο πρώην Δήμαρχος Αλεξ/πολης,
για ανατροπή της εκλογής του
νέου Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη
- Όμως, ποιο όφελος θα έχει;

«ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΗΣ Β Ο Μ Β Α»
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Μνημόσυνο
αντί λήθης

as

Προσφεύγει
στο «Σ.τ.Ε.»
ο Λαμπάκης

γνεία, πείτε το μόδα του vintage
όπως λένε τα πολύγλωσσα ξέκωλα
της t.v. που θέλουν να εντυπωσιάσουν, πείτε το τελικά όπως θέλετε, δεν με νοιάζει.
Συνέχεια στην 4η σελ...

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου η 17η Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών
....................... σελ. 11η
 Ξεκίνησαν οι εγ-

γραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ......... σελ. 8η
 Ξυλοδαρμός δα-

σκάλου από λαθρομετανάστες στο Δέρειο .............. σελ. 12η

Δεν είναι πλέον Προσφυγικό
- Είναι μεταναστευτικό
το πρόβλημα - Ζητείται
Αποφασιστικότητα
από την Ελληνική Πολιτεία
- Άραγε, καταγγέλθηκε
στους Διεθνείς Οργανισμούς
ο ωμός εκβιασμός του Ερντογάν;

Η ΘΡΑΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
καταγγέλλουν τη Νέα
Δημοκρατία, που άφησε
χωρίς τραίνα τη Θράκη,
μέσα στη θερινή
τουριστική περίοδο - Είναι
όμως έτσι τα πράγματα;
Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Ό

Σελ. 4

Να που κάποιος κατονόμασε
τον …«Ρασπούτιν»

πως μας ενημερώνουν οι
συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, έγιναν πια
τα αποκαλυπτήρια της σκοτεινής πολιτικής φυσιογνωμίας των Συριζανέλ:
Του διαβόητου «Ρασπούτιν».

Για πρώτη φορά, σε επίσημο έγγραφο, κατατεθειμένο στο ανώτατο
δικαστήριο της χώρας, τον Άρειο
Πάγο, γίνεται σαφής αναφορά στο
Συνέχεια στην 9η σελ...

