
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αλεξαν-

δρούπολης, όπως στις  14/12/2016
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προ-
σέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη

Συνέχεια στην 6η σελ...

Α
πό την αγόρευση του εισαγγελέως
Γεωργίου Βούλγαρη, κατά την τε-
λευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου

Εφετών για τους οκτώ Τούρκους αξιω-
ματικούς, αξίζει να κρατήσουμε μια φράση
μόνον: «Βαρέθηκα σε αυτή τη χώρα να ακούω
για τις διεθνείς και διμερείς σχέσεις.

Εσείς δεν είστε διπλωμάτες και δεν έχετε
διχαλωτή γλώσσα. Είστε δικαστές και πρέπει
να ακούσετε τη συνείδησή σας. Η Εšάδα δεν
είναι Βιλαέτι της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας».

Συνοψίζεται εδώ η πεμπτουσία της αρχής
της διακρίσεως των εξουσιών. Η οποία,
φοβούμεθα ότι, για ορισμένους στην σημερινή
Εšάδα, έχει αξία μόνον ως πρόσχημα για να
απεκδυθούν των ευθυνών τους για αποφάσεις
που λαμβάνονται υπό το κράτος φοβικών
συνδρόμων και ιδεοληψιών. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Έθνος που δεν διεκδικεί
τίποτα και ποτέ, 

παρασιτικά εξαρτώμενο
από τους συμμάχους

του, είναι καταδικασμένο 
να διασύρεται 

σε εξευτελιστικές ήττες 
- Ακόμη και η Αλβανία

διεκδικεί ευθέως 
ελληνικά εδάφη 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.843 ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Δ
ιάβαζα τις καθιερωμένες
ετήσιες εκτιμήσεις και προ-
βλέψεις του διεθνούς οικο-

νομικού πρακτορείου «Μπλούμπεργκ»
και έσπευσα να σταυροκοπηθώ: 

«Ο θεός να βάλει το χέρι του να
αποδεδειχθείτε ψεύτες». 

Αλλά ενώ από την μια παρηγορού-
σα εαυτόν ότι μάλλον πρόκειται για
«δημοσιογραφικές υπερβολές», από
την άλλη με έκαιγε η πρόσφατη προ-
ϊστορία των προβλέψεων αυτού του
πρακτορείου.

Συνέχεια στην 9η σελ...

Κακοί μάντεις,
ή μάντεις κακών;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Γιορτάζουμε τα Χρι-
στούγεννα στο Μου-
σείο Μετάξης 
....................... σελ. 2η

 Μνημόσυνο κεκοι-
μημένων ιερέων, ιερο-
ψαλτών, επιτρόπων,
νεωκόρων και μελών
του φιλόπτωχου τα-
μείου .............. σελ. 8η

 Επίσκεψη αντιπρο-
σωπείας της Ομοσπον-
δίας Εμπορίου και Επι-
χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς
Θράκης στο τελωνείο
Κήπων ........... σελ. 11η

 Εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Συλλόγου
Ελληνογαλλικής Φι-
λίας «Το Σπίτι της Αν-
τουανέττας»
...................... σελ. 11η

 16 Δεκεμβρίου το
επίδομα και το δώρο
στους ανέργους 
...................... σελ. 12η

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΝ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟ

Σελ. 7

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδος 
κ. Βασίλης Μαυρίδης

καθυστέρησε την υποβολή
του Φακέλου για την Βιώσιμη

Αστική Ανάπτυξη της 
Ορεστιάδος - Τι καταγγέλλει
ο Βαλάντης Παντσίδης από

την αντιπολίτευση του Δήμου 

Κατόπιν εορτής έστειλε
τις προτάσεις ανάπτυξης

Σελ. 9

Οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί εζήτησαν
Άσυλο σε μια χώρα την οποία είχαν 

εκπαιδευτεί να πολεμήσουν - Αυτό δείχνει
την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει
- Ποτέ δεν ήταν κράτος Δικαίου η Τουρκία   

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Το πρόγραμμα
επισκέψεων 

του Προέδρου
του «Ποταμιού»

στις 13 και 14
Δεκεμβρίου 2016

Σελ. 7

Περιοδεία

του Σταύρου

Θεοδωράκη

στην «ΑΜ-Θ»

Η κυβέρνηση Ερντογάν οικειοποιήθηκε αυθαίρετα
έξι Ορθόδοξους Ναούς - Ο ένας είναι μάλιστα

1700 ετών - Επιδιώκεται η εξαφάνιση ιστορικών
τεκμηρίων της παρουσίας των Χριστιανών

«Απαλλοτριώνουν»
τις εκκλησίες

στην Μικρά Ασία

Σελ. 6

Το Υπουργείο Υποδομών
ετοιμάζει διαγωνισμό για 

τα Εμπορευματικά Κέντρα
Θεσ/νίκης και Αλεξ/πολης 

- Θα είναι κόμβοι 
συνδυασμένων μεταφορών  

«Εμπορευματικό

Κέντρο» στην

Αλεξανδρούπολη

Σελ. 9

Η Αλεξανδρούπολη και οι γύρω οικισμοί,
εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς 

Χριστουγεννιάτικο εορταστικό διάκοσμο 
- Πανάκριβα τα εισιτήρια στο «Πάρκο» 

- Στο «τζάμπα» οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Ποιος «ο φ ε λ ε ί τ α ι»

από το Πάρκο 

Χριστουγέννων;

Σελ. 6

Την προσεχή Παρασκευή 16 
Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Στάδιο

Διδυμοτείχου για να καταλήξει 
στην Κεντρική Πλατεία της Πόλης 
- Θα ακολουθήσει Ποντιακό Γλέντι   

Το Ποντιακό Έθιμο
των Μωμόγερων

θα αναβιώσει 
στο Δι δ υ μ ό τ ε ι χ ο  

Σελ. 9

Αύριο Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
2016, στις 6 η ώρα το απόγευμα
- Ποια θέματα θα συζητηθούν

Συνεδριάζει το
Δημοτικό Συμβούλιο

Αλεξανδρούπολης 

Σελ. 6


