
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Περιληπτικός απο-
λογισμός της Διοίκη-
σης του Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης 
...................... σελ. 11η

 Συναυλία σπουδα-
στών του Ωδείου
Ορεστιάδας και απο-
νομή πτυχίων 
....................... σελ. 8η

 Συνεδριάζει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Δι-
δυμοτείχου 
....................... σελ. 6η

 Αλεξανδρούπολη:
Οι πολίτες ήθελαν πε-
τρέλαιο… αλλά δυ-
σκολεύτηκαν να το
αγοράσουν 
....................... σελ. 7η

 Λαϊκή Συσπείρωση
ΑΜ-Θ: Να αλλάξει
άμεσα το καθεστώς
αδειοδότησης των
σταβλικών εγκατα-
στάσεων ....... σελ. 4η

Όσα διαδραματίζονται στο
πολιτικό μας εποικοδόμη-
μα, επιβεβαιώνουν όσους,

έχουν υποστηρίξει, διαχρονικώς, ότι ο
άνθρωπος είναι το πλέον άπληστο ζώο. 

Από αυτόν τον ορισμό δεν ξεφεύγουν

ούτε όσοι πορεύονται στον δημόσιο βίο
κρατώντας μια ταμπέλα «είμαι αριστε-
ρός». 

Και κοκορεύονται ότι διαθέτουν, εξ
ορισμού, το «ηθικό πλεονέκτημα».

Συνέχεια στην 9η σελ...

Όταν η απληστία  περιβάλλεται
με… ηθικό πλεονέκτημα

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.133 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Κύπρος  74. Οι ορδές  του
Αττίλα  επελαύνουν, για-
τί οι πολιτικοί μας έχουν

αποφασίσει πως η «Κύπρος  κείται
μακράν»… 

Στην τουρκική λαίλαπα αντιτάσ-
σουν τα στήθη τους  οι ανώνυμοι
Έšηνες στρατιώτες, που έχουν πάει
να υπερασπιστούν το έδαφος της
Κύπρου. 

Μανώλης Μπικάκης, είκοσι χρο-
νών παλικάρι τότε  βρέθηκε στο χά-
ος των μαχών εκείνης της σκοτεινής
για τον Εšηνισμό εποχής.

Με ένα ΠΑΟ (Πυροβόλο Άνευ
Οπισθοδρομήσεως) και 8 βλήματα. 

Βρίσκεται μόνος του σε ύψωμα
στα Δυτικά της Λευκωσίας, στην
περιοχή του Άγιου Δομέτιου. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι ανώνυμοι Έλληνες ήρωες, μπροστά στην σαπίλα των επώνυμων
γραικύλων - Το πολιτικό μας σύστημα παίζει τα ρέστα 

του - Ανάξιοι και πολύ μικροί οι… «πατέρες του Έθνους»

Βίοι παράλληλοι
- Βίοι αντίθετοι

Βρίσκεται αφημένη έξω
από το Αρχαιολογικό

Μουσείο Θεσσαλονίκης 
- Καταγράφει το ευκλεές
παρελθόν των σπουδαίων

Θρακών προγόνων μας 
- Να δωριθεί στο νέο 

Μουσείο της Αλεξ/ποληςΣελ. 7

Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ
ΝΑ ‘ΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Ποια οπλικά πλεονεκτήματα
διαθέτει η κάθε πλευρά 

- Ποιοτική υπεροχή 
παρατάσσουν οι Ένοπλες 
Δυνάμεις της χώρας μας  

Το οπλοστάσιο Ελλάδος
-Τουρκίας σε αριθμούς

Αποκλείονται από τις φωτογραφήσεις 
πολιτών για τις νέες ταυτότητες - Επιστολή

του Επιμελητηρίου Έβρου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη

Διαμαρτυρία
φωτογράφων
νομού Έβρου

Σελ. 6

Σελ. 7

Ποιοι «τορπίλισαν» την συγκέντρωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών που είχε ορισθεί για 

την Σαμοθράκη - Από την ενθουσιώδη υποδοχή της πρότασης,
σε αδικαιολόγητες και επιζήμιες καταχωρήσεις 

Ακόμη μια… χ α μ έ ν η
ευκαιρία για το

νησί της Σαμοθράκης

Σελ. 9

Μετά την Θεσσαλονίκη, ακολουθεί 
η Αλεξανδρούπολη - Οι πτήσεις από το Αεροδρόμιο

«Δημόκριτος» θα αρχίσουν στις 27 Μαρτίου 2018 
- Βολικές ώρες αναχωρήσεως για τους επιβάτες

Απ’ ευθείας πτήσεις
Αλεξ/πολη-Κύπρος

με την «TUS Airways»
Σελ. 6

Πρόταση-βόμβα 
από τα Επιτελεία 
στον Α.Τσίπρα: 

«Να δώσουμε όπλα
και να εκπαιδεύσουμε

τους πολίτες πριν 
να είναι αργά…» Σελ. 4

Σε ποιους πολίτες θα…
μοιράσουν τον οπλισμό;

Σελ. 9

«Λουκέτο» 
σε 15 

πρακτορεία ΟΠΑΠ


