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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 75ο

Αρθμός Φύλλου 16.496

ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τιμή Φύλλου: € 0,50

Τι είπε ο Πρωθυπουργός
για Αν. Μακεδονία-Θράκη
Σελ. 6

Που είναι η
ισχυρή Ελλάδα;
Ισχύς είναι όταν σε σέβονται
εχθροί και φίλοι - Όταν διαθέτεις
Εθνική Αξιοπρέπεια - Και όταν
δεν χαρίζεις τα δικαιώματά σου

Ε

ντύπωση μου προκαλεί ότι
ορισμένοι
άνθρωποι,
οι
οποίοι παρόλο που ποτέ δεν
στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ και μάšον ανακουφίστηκαν από την άνοδο της ΝΔ
στην εξουσία, θεωρούν ότι η Εšάδα είναι
σήμερα ισχυρότερη από όσο ήταν πριν
πέντε χρόνια.
Η πρώτη ανακλαστική αντίδρασή μου
όταν άκουσα κάτι τέτοιο, ήταν ότι η
Εšάδα σήμερα δέχεται πέντε σφαλιάρες
την ημέρα από τους πάντες, άρα για ποια
ισχύ μιλάμε; Πράγματι, υπέστη ακρωτηριασμό ταυτότητας, ανακινείται στο
έδαφός της ζήτημα εθνικής μειονότητας,
οι νέοι της «φίλοι» στο κράτος βορείως
της Μακεδονίας στέλνουν βουλευτές να
«γιορτάσουν» την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, ενώ η ίδια η Εšάδα δεν
τολμά να βγάλει ούτε άχνα για την σειρά
ωμών παραβιάσεων της Συμφωνίας των
Πρεσπών.
Συνέχεια στην 9η σελ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ
 Πρόγραμμα 6ου Γκιορουσμέ Γκαγκαβούζηδων στην Ορεστιάδα
.............................. σελ. 2η
 Ο Παύλος Μιχαηλίδης
δεν θέλει Χρυσωρυχεία,
το νέο δημοτικό συμβούλιο οφείλει να επικαιροποιήσει το ΟΧΙ της
τοπικής κοινωνίας
.............................. σελ. 3η
 Εξόρμηση Τροχαίας
για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την
αποτροπή αυτοσχέδιων
αγώνων στην Αλεξ/πολη
.............................. σελ. 4η

Σελ. 6

Ο σχεδιασμός
της Ανάπτυξης
ανήκει κυρίως
στην Περιφέρεια
ΑΜ-Θ

Σελ. 7

Ανοίγει αυλαία
η Αγροτική
Έκθεση Φερών

Εξελέγη με 22 ψήφους,
που σημαίνει ότι τον ψήφισαν
13 μέλη της αντιπολίτευσης
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
- Το «κλίμα» στη συνεδρίαση

ΕΠΙΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΟΡΕΙΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σελ. 7

ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Ο νέος Δήμαρχος Αλεξ/πολης
πήρε αμέσως θέση, στην
παράνομη στάθμευση οχήματος
της ΔΕΥΑΑ σε ράμπα ατόμων
με κινητικά προβλήματα

Νέος πρόεδρος
στο Δημοτικό
Συμβούλιο
της Ορεστιάδος
Εξελέγη ο κ. Ευάγγελος
Μαρασλής - Αντιπρόεδρος
ο κ. Γιώργος Καλφόπουλος
και Γραμματέας
ο κ. Αναστάσιος Ροδινός

Σελ. 6

Κανείς δεν προβληματίζεται
από την εισβολή των
ισλαμιστών λαθροπροσφύγων
σε στρατηγικά σημεία
της περιοχής Δερείου;
- Στήθηκαν «χωριά» από το
πουθενά - Πρέπει ΑΜΕΣΑ να
εκδιωχθούν - Φόβος επικρατεί
στους ντόπιους κατοίκους

Αυστηροί έλεγχοι
της Τροχαίας σε
Ορεστιάδα-Διδ/χο

asdasdsa

 Ανάδειξη Προεδρείου
Δ.Σ. και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Αλεξ/πολης
.............................. σελ. 6η
 Συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη με
τον χρυσό Παραολυμπιονίκη Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη ............ σελ. 9η

Πρόεδρος του
Δημ. Συμβουλίου
ο Δημ. Κολιός

Σελ. 4

asdasdsa

Κλείνουν 2
τμήματα
στο Λύκειο
των Φερών
Και στέλνουν
μαθητές της Γ’
Λυκείου σε άλλες
πόλεις, μάλλον
στην Αλεξ/πολη
- Μία περίεργη
υπόθεση
Σελ. 4

Σελ. 9

Ξεκινούν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019
- Στόχος να βελτιωθεί η εικόνα
των πόλεων, σε σχέση με το παρκάρισμα,
που γίνεται τώρα στα πεζοδρόμια
Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Ό

Κάλλιο μικρό το καλαθάκι
αλλά σίγουρο

σοι περίμεναν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
από την ΔΕΘ κρατώντας
μεγάλο καλάθι για τις προσδοκίες
τους, προφανώς απογοητεύθηκαν. Και
ασφαλώς εκφράζουν την δυσαρέσκεια

τους, είτε κραυγάζοντας είτε ψιθυρίζοντας.
Διότι τα βήματα που προδιέγραψε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως προς τις
Συνέχεια στην 9η σελ...

