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ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 70ο

Αριθμός Φύλλου 15.429

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τιμή Φύλλου: € 0,60

Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βλέπε

σελ.4η

Ο Πρωθυπουργός
οφείλει να πράξει
αυτό που
οι προκάτοχοί του
δίστασαν,
αν δεν θέλει
να αποχωρήσει κι
αυτός ηττημένος

Ο συνάδελφος
από την Σλοβενία
Ας μάθουμε ότι για 25
εκατομμύρια Ευρωπαίους
εργαζόμενους, ο κατώτατος
μισθός δεν ξεπερνά τα 415
ευρώ τον μήνα

Γ

νωριζόμαστε τριανταπέντε χρόνια.
Από τότε που η Τσεχοσλοβακία τελούσε υπό κομμουνιστικό καθεστώς και ο
Γιούρα, αν και δημοσιογράφος, εργαζόταν
ως κηπουρός γιατί το καθεστώς τον θεωρούσε επικίνδυνο.
Πολύ διαβασμένος, με αισθήματα σεβασμού και φιλίας για την Ελλάδα, μετά την
πτώση του κομμουνισμού ανέλαβε κύριος
αρθρογράφος στην μεγαλύτερη και καλύτερη εφημερίδα της Σλοβακίας –την αυστηρή Λίντοβι Νόβινυ.
Από το 1992 έως σήμερα επισκέφθηκε
πέντε φορές την χώρα μας και τα σχετικά
άρθρα του ποτέ δεν πέρασαν απαρατήρητα.
Τουναντίον, το τελευταίο άρθρο του στην
Λίντοβι Νόβινυ το 2009 θα λέγαμε ότι είχε
προφητικό χαρακτήρα για τα μέλλοντα να
συμβούν στην χώρα μας και η ανάλυση του
συναδέλφου πήγαινε πολύ πιο βαθειά από
αριθμούς και ποσοστιαίες μονάδες.
Ο Γιούρα έγραφε ότι η Ελλάδα, περισσόσυνέχεια στην 6η σελίδα

Βλέπε

σελ.6η

Συνάντηση δημάρχων
της Αλεξανδρούπολης,
της Αίνου και Υψάλων

Βλέπε

Αφιέρωμα
για την
Αλεξ/πολη
και Έβρο
Προβλήθηκε
προχθές
από την
Βουλγαρική
τηλεόραση
“BNR”

Βλέπε

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

• Ανασυστάσεις κοπαδιών με κατσίκια στον
Ν. Έβρου .........σελ.8η

• Εικονική Περιήγηση
στο Κάστρο του Διδυμοτείχου ....σελ.8η

σελ.6η

“Θέλουμε να γίνουμε
Χριστιανοί”, λένε
Τούρκοι σε Έλληνες
επισκέπτες - “Ο τόπος
αυτός είναι δικός σας”
- Οι κρυπτοχριστιανοί
αποτελούν για το
Πατριαρχείο το κρυφό
ποίμνιο - Ζουν παντού,
κυρίως στον Πόντο

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Επεκτείνεται η
συλλογή δηλώσεων
κτηματογράφησης
στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου
- Ποιες περιοχές
αφορά - Δηλώσεις
μέχρι 2 Ιουνίου 2015

Βλέπε

σελ.7η

Μήπως προεκλογικές
οι επιλογές σας;

• Π.Γ.Ν.Ε.: Δεν τίθεται
θέμα μείωσης 50%
στον προϋπολογισμό
του 2015 ........σελ.5η
• Ο σχεδιασμός για τα
απορρίμματα του Δήμου
Ορεστιάδος
.........................σελ.2η

σελ.7η

Πραγματοποιήθηκε προχθές στην Κεσσάνη
της Τουρκίας - Συζητήθηκαν τα θέματα
των πλημμυρών του Έβρου, οι κίνδυνοι
των ζωονόσων, καθώς και προτάσεις για
βελτίωση των εμπορικών σχέσεων

“ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΑ ΝΑ...
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΑΚΟΜΗ
• Πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία ο Stage
One Accelerator από
το
Επιμελητήριο
Έβρου και τον Δήμο
Αλεξ/πολης .....σελ.7η

70 χρόνια αγώνες
για την Θράκη μας

Βλέπε

σελ.4η

“Οι πόλεις σχεδιάζονται για το μέλλον και οι
χαμένες ευκαιρίες και οι κοντόφθαλμοι σχεδιασμοί,
θα βαρύνουν τη ζωή των επόμενων γενεών”

Ε

ξαγγελίες προθέσεων, είτε για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είτε για το πώς θα
ξεπεράσουμε την ιδιαιτέρως σοβαρή
καμπή στην οποία βρισκόμαστε, έχουμε ακούσει ως τώρα πολλές κ. Πρόεδρε.
Τόσο από σας όσο και από τους γενικώς λαλίστατους υπουργούς σας, τους

παρελαύνοντες από όλες τις πρωινές,
μεσημβρινές και βραδινές εκπομπές,
παντός τους φάσματος της ελληνικής
τηλοψίας.
Πέραν όμως των προθέσεων, σημασία έχουν οι πράξεις. Και για την ώρα
έχουμε πράξεις δύο.
Η πρώτη ήταν η υπογραφή της νέας
συνέχεια στην 4η σελ.

