
«Αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ’ ότι
την παρέλαβα» - Οφειλόμενη απάντηση
στον Κώστα Ζουράρι - Και την γλώσσα 

και τα νησιά μας, θα κρατήσουμε

Οι ελέγχοντες τις βασικές κεντρικές τράπεζες 
δανείζουν ηλεκτρονικό χρήμα, το ίδιο ποσό μέχρι 

δώδεκα φορές 
- Δηλαδή

δανείζουν αέρα
κοπανιστό 
- Να γιατί 

οδηγούμαστε
στις 

ηλεκτρονικές
συναλλαγές,

(πλαστικό
χρήμα) 

με συνεχή 
παρακολούθηση
του κάθε πολίτη 

Το ΤΑΙΠΕΔ απλώνει 
τα νύχια του πάνω 
από την πόλη μας 

- Μεγαλύτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η πώληση 
του Λιμανιού - Τζάμπα

τα σχέδια για την ανάπλαση
της παραλιακής Ζώνης 
της Αλεξανδρούπολης;

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.850 ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Ε
άν δεν επρόκειτο για πρα-
κτικές που διαμορφώνουν
την οικτρή τε και πικρή κα-

θημερινότητα μας, πραγματικώς θα
συνιστούσαν ένα πρόγραμμα ψυχα-
γωγικού περιεχομένου, όλα αυτά που
παρακολουθούμε με τις «κυβιστήσεις»,

κοινώς κωλοτούμπες της κυβέρνησης
μας. 

Σε μια επίδειξη «τσαμπουκά» απέ-
ναντι στους δανειστές, ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, επανέλαβε στην     

Συνέχεια στην 9η σελ...

«Μάγκες» στα προφορικά,
«δηλωσίες» στα γραπτά !!!

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εγκαίνια του κόμ-
βου μικρού περιφε-
ρειακού ...... σελ. 2η

 Η θέση της ΔΑΚΕ
Καθηγητών Έβρου
για την επιλογή και
τοποθέτηση μελών
ΠΥΣΔΕ ........ σελ. 4η

 Χριστουγεννιάτι-
κα κάλαντα στο Νο-
σοκομείο έψαλλαν
τα μέλη του Συλλό-
γου Καρκινοπαθών
«ΣυνεχίΖΩ» 
..................... σελ. 8η

 Δημ. Πέτροβιτς:
«Δεν υπάρχει καμία
σαφής απάντηση
από το Υπουργείο
για το θέμα των διο-
δίων της Μέστης» 
.................... σελ. 11η

 Πανήγυρις Ιερού
Ναού Αγίας Ανα-
στασίας Μάκρης 
.................... σελ. 12η

Σελ. 7

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
& Λ Ι Μ Α Ν Ι ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Την εφαρμογή του μέτρου 
εξετάζει το οικονομικό

επιτελείο της Κυβέρνησης
- Εξετάζεται η χορήγηση 

παράτασης πληρωμής μέχρι 
την πρώτη Παρασκευή του 2017  

Πιθανόν τέλη κυκλοφορίας
με τον μήνα, από το 2017 

Σελ. 7

Σ
υμπληρώθηκαν εβδομήντα

δύο χρόνια αφ’ ότου ξέ-
σπασαν τα Δεκεμβρια- νά. 

Από την 4η Δεκεμβρίου 1944
μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 1945
ισχυρές δυνάμεις του ΕΛΑΣ συγ-
κρούσθηκαν σε άγριες μάχες στην
Αθήνα και στο Λεκανοπέδιο με τις
περιορισμένες κυβερνητικές δυνά-
μεις και τις βαριά οπλισμένες βρετα-
νικές. 

Επί εβδομάδες το Κράτος, που
εκπροσωπούσε η Κυβέρνηση Εθνι-
κής Απελευθέρωσης υπό τον Γεώρ-
γιο Παπανδρέου, είχε περιορισθεί
στην πλατεία Συντάγματος, στο Σύν-
ταγμα Μακρυγιάννη που υπερασπί-
ζονταν η Χωροφυλακή, στο Θησείο
που κρατούσε η Οργάνωση Χ του Γε-
ωργίου Γρίβα και σε κάποιες άλλες
νησίδες. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, που την ιστορία του Εμφυλίου 
Πολέμου, την έγραψαν οι ηττημένοι - Όμως σήμερα στην Βουλή

συνάζεται το προσάναμμα της φωτιάς - Και προβάλλει 
ο θανάσιμος κίνδυνος, η Ιστορία να επαναληφθεί   

Όταν ανοίξαμε την…
σκηνή της τραγωδίας

ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΕ 
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Σελ. 6

Η Ασφαλιστική
ενημερότητα θα
χορηγείται από
το ΙΚΑ μόνον 

εάν δεν υπάρχει
η παραμικρή
οφειλή από 
τον πωλητή

του ακινήτου 

Σελ. 9

«Μπλόκο» στις
μεταβιβάσεις

ακινήτων
βάζει το ΙΚΑ

«ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ 

ΠΑΡΑΔΩΣΩ…»

Σελ. 6

Συνεχείς επιθεωρήσεις 
από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
Ευάγγελο Αποστολάκη 

και τον Δ/τή της 1ης 
Στρατιάς Ηλία Λεοντάρη

Από Άκτιο μέχρι
Σουφλί οργώνουν

τις μονάδες 

Σελ. 9

Η επικείμενη 
συνάντηση 

των Βουλευτών 
του Έβρου, με 

τον κ. Πιτσιόρλα,
ελπίζουμε

να έχει θετικά
αποτελέσματα

Προς… «ακύρωση» 
τα διόδια της Μέστης 

Σελ. 9


