
Χάνεται μια σημαντική 
ευκαιρία για την 

επανάχρηση του κτιριακού
Συγκροτήματος - Ο Δήμος

Αλεξανδρούπολης 
έπρεπε να δώσει

προτεραιότητα για την 
ένταξη στο νέο Πρόγραμμα

του ΕΣΠΑ 2014-2012 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Μάκρη Αλεξ/πο-
λης: Περιστατικό
κλοπής στο εκκλησά-
κι της Αγίας Παρα-
σκευής ........ σελ. 12η

 Εγκαινιάστηκε το
Κέντρο Ενημέρωσης
& Υποστήριξης Δα-
νειοληπτών στην
Αλεξ/πολη .... σελ. 8η 

 Συμμετοχή του
Δ.Π.Θ. στην έκθεση
«AGROTICA» στη
Θεσσαλονίκη 
...................... σελ. 11η

 Εκδήλωση στο
Διδ/χο για την Αρχαία
Θράκη ........... σελ. 2η

 Ομιλία για τα συμ-
πληρώματα διατρο-
φής στη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Αλεξ/πολης 
....................... σελ. 8η

Οπρόεδρος της ΝΔ έχει κά-
μει λαμπρές σπουδές.  Αλλ’
ενίοτε, πέραν των επιστη-

μονικών γνώσεων, για να καταλάβει
κανείς την ελληνική πολιτική πραγ-
ματικότητα, χρειάζεται να καταφεύγει

και στην λαϊκή σοφία.  Ιδίως όταν
έχει να κάνει με δεξιοτέχνες των κυ-
βιστήσεων, όπως είναι ο σημερινός
πρωθυπουργός αλλά και το πιστό και
«έντιμο» συνεταιράκι του ο Καμμένος. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αν ακολουθεί τον Καμμένο,
τι εισπράττει;

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.114 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Διεκδίκηση χωρίς σχέδιο
για το π α λ α ι ό Νοσ/μείο

Σελ. 6 

Ηδιαφθορά δεν έπαψε
ποτέ να υπάρχει...ούτε
και θα πάψει...

Τα κάστρα πέφτουν ΜΟΝΟΝ
όταν κυριαρχεί πλέον παντού η
μαλθακότητα...και η χωρίς όρια και
ατιμώρητη αδικία των ελιτ και της
Πολιτείας κατά του λαού...

Ποιός μπορεί να πει πως η
Σπάρτη και η Αρχαία Αθήνα ήταν

υποδείγματα ηθικής όπου δεν
κυριαρχούσε η διαφθορά;

Κι όμως στρατιωτικά και
πολεμικά μεγαλούργησαν...

Μήπως η Αλεξανδρινή Πολιτεία
δεν εμπεριείχε ισχυρές δόσεις
διαφθοράς;

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία;
Η βυζαντινή;

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι Καστροπολιτείες πέφτουν, όταν επικρατεί 
η μαλθακότητα των αγοριών και χάνεται η Ανδρεία και

ο Πατριωτισμός - Με τελική κατάληξη την Εθνοπροδοσία 

Η θηλυκοποίηση
των αρσενικών

Οι μηχανισμοί εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού, εργάζονται συστηματικά υπέρ 
της «Σύνθετης Ονομασίας» και της… «Ανάγκης» υποχώρησης της χώρας μας, απέναντι

στις απαιτήσεις Σκοπιανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων - Έλληνες Αντισταθείτε

Σελ. 7

ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Εξοχώτατο κ.κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, τους Αρχηγούς των ελληνικών κομμάτων, τους Έλληνες Βουλευτές και

τους απανταχού Έλληνες και Φιλέλληνες - Πρέπει να αποφύγουμε μία Εθνική καταστροφή

Σελ. 6

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ «ΟΝ ΟΥΚ
ΑΝΕΥ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι Τράπεζες έχουν καταστρώσει σχέδιο 
εξόδου από τον έκτακτο μηχανισμό χορήγησης

ρευστότητος - Αύξηση στα εμβάσματα 
του εξωτερικού από την 1η Φεβρουαρίου 2018 

Έρχονται αλλαγές
για χαλάρωση των

capital controls

Σελ. 6  
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Διήμερες εορταστικές
εκδηλώσεις προς

τιμήν του Προστάτη 
των Αμπελιών, 

Αγίου Τρύφωνα 
- Χοροί, τραγούδια 
και δωρεάν κρασί

Σελ. 7

Το έθιμο του
Τρύφωνα

αναβιώνει
στα Δίκαια

Ανάγκη αναβίωσης της σύμβασης για συνέχιση
εκτέλεσης του έργου - Πρέπει να εξασφαλισθεί 

η χρηματοδότηση του έργου, που θα λύσει 
την άρδευση εκτάσεων στις περιοχές Αλώνια,

Λάκκωμα και Ξηροπόταμος Σαμοθράκης

Σε στασιμότητα
η λιμνοδεξαμενή
της Σαμοθράκης

Σελ. 9


