
Πρώτη ήλθε η πρόταση του Δήμου Αλεξ/πολης
στην αξιολόγηση για την Στρατηγική 

της Βιωσιμότητας Αστικής Ανάπτυξης 
- Ποια έργα προγραμματίζονται για να 
υλοποιηθούν στην παραλιακή Ζώνη για 

να γίνει η Αλεξανδρούπολη, πιο ελκυστική 

8,6 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣΟι υψηλοί φόροι, μειώνουν
τα έσοδα - Συνεχίζεται 

ο φαύλος κύκλος 
της υπερφορολόγησης 
στην χώρα μας, χωρίς 

κανένα θετικό αποτέλεσμα

Μας προέκυψε τώρα 
και το Ισλαμικό Σοσιαλιστικό 

Εργατικό Κόμμα Ελλάδος
- Το 15,5% του πληθυσμού

είναι Μουσουλμάνοι 
- Σε μια δεκαετία,

θα είναι το ΙΣΕΚΕ πρώτη
πολιτική δύναμη της Χώρας 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.839 ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Ένα από τα στερεότυπα
της πολιτικής φιλολογίας
μας είναι και η φράση

«ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», με την
οποία περιγράφεται η ομοιότητα μας,
ως λάου, όχι μόνον εμφανισιακώς αλλά
και λειτουργικώς, με την έννοια της

συμπεριφοράς, με τον λαό της Ιταλίας. 
Και μπορεί πράγματι σε πολλά να

μοιάζουν οι εκδηλώσεις μας. Αλλά σί-
γουρα, αυτό που μόλις παρακολου-
θούμε να συμβαίνει στην Ιταλία, δεν
εμπίπτει στον «κανόνα» αυτόν.

Συνέχεια στην 8η σελ...

Πόσο αληθώς ούνα
ράτσα είμαστε;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Τίμησαν στο Σου-
φλί τον Απόστολο
Ανδρέα ....... σελ. 4η

 «Παίζουμε μαζί -
Ζούμε μαζί»: Εκδή-
λωση των Special
Olympics στο
«Μιχάλης Παρα-
σκευόπουλος» 
..................... σελ. 4η

 Την προστάτιδά
του Αγία Βαρβάρα
τίμησε το Πυροβο-
λικό ............. σελ. 8η

 Αθλητική Επι-
καιρότητα ... σελ. 9η

Κόβουν το ρεύμα
σε αντλιοστάσια του
Νομού Ροδόπης
.................... σελ. 10η

 Τα ονομαστήρια
του Δαμασκηνού 
.................... σελ. 12η

ΟΛΟΤΑΧΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σελ. 6

Την δημιουργία της ζητούν
οι κάτοικοι των Πετρωτών 

- Παραδίδεται ο ορυκτός πλούτος
της περιοχής «αντί πινακίου

φακής» - Πάνω από χίλιοι (1.000)
μετανάστες στην Γερμανία θέλουν

να συμμετάσχουν στην Εταιρεία

Εταιρεία Λαϊκής Βάσης
για εξόρυξη ζεόλιθου

Σελ. 9

Η Τουρκία θα συναλλάσσεται με το δικό της 
νόμισμα, με Ρωσία, Κίνα, Ιράν κ.λπ. - Παρά 

την κατρακύλα της Τουρκικής Λίρας, συνεχίζεται
η προτροπή των πολιτών να αλλάξουν τα ξένα 

νομίσματα που κατέχουν με το τουρκικό νόμισμα

Τέλος σε συναλλαγές
με το δολλάριο

βάζει ο Τ. Ε ρ ν τ ο γ ά ν

Τ
ο σύνολο του νομικού κόσμου της
χώρας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όλοι
οι συνταγματολόγοι, και σύσσωμη η

αντιπολίτευση είχαν αποφανθεί ότι ο νόμος για
τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών είναι
αντισυνταγματικός και ανεφάρμοστος.

Μόνο οι αρμόδιοι κυβερνητικοί  παράγοντες
προέβλεπαν με επιμονή την επικύρωσή του από
τα διοικητικά δικαστήρια και εν σπουδή
επιχειρούσαν την εφαρμογή του πριν ακόμη το
Συμβούλιο της Επικράτειας αποφανθεί για τη
συνταγματικότητά του.

Επεδίωκαν δηλαδή εκείνο που έλεγε ο Χίτλερ:
“Για να αποφύγεις τα παζάρια πρέπει να
δημιουργήσεις τετελεσμένα  γεγονότα”.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Σε ποια χώρα του κόσμου και σε ποιο
Σύνταγμα επιτρέπεται η Βουλή 

να καταργεί ανέκλητες δικαστικές
αποφάσεις; - Μόνον εδώ στην Ελλάδα 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ
ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΕΝΑ ΣΩΜΑ

Βάζει το 
Εργατοϋπαλληλικό

Κέντρο Έβρου,
για συμμετοχή

των εργαζομένων
στο Συλλαλητήριο

της Γενικής
απεργίας 

την Πέμπτη 
8 Δεκεμβρίου

Σελ. 9

Δωρεάν
πούλμαν

για τη
Θεσ/νίκη

ISLAMIC
SOCIALIST
WORKERS PARTY

OF GREECE
Σελ. 7

Μειώσεις στα

τιμολόγια

της ΔΕΗ  

έ ω ς  7 %
Σελ. 6

Ο μύθος του… Σίσυφου
αναβιώνει στην Ελλάδα

Σελ. 7

Πέντε Εταιρείες
υπέβαλαν προτάσεις 

για την χρήση 
του αγωγού 

Φυσικού Αέριου 
που κατασκευάζεται 

Σελ. 9

Προσφορές

για τον

αγωγό 

Ελλάδος-

Βουλγαρίας

Σελ. 10


