
Μετά τα μέτρα
που υπέγραψε 

ο ΣΥΡΙΖΑ 
- Οι μειώσεις 

θα είναι πολλαπλών 
ταχυτήτων 

ανάλογα με το ύψος 
της σύνταξης

Νέα δεδομένα προκύπτουν
για το Ανεξάρτητο Σύστημα
Φυσικού Αερίου Αλεξ/πολης 
- Η πλωτή εξέδρα πιο κοντά

στην στεριά - Το έργο 
θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο

του 2025 αντί για τον Ιούνιο
του 2015 που προβλεπόταν 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Διανομή δεμάτων
από Λυκόφη μέχρι
και την Σαμοθράκη
..................... σελ. 2η

 Η Παναγία Κοσμο-
σώτειρα προστάτιδα
της Θράκης στον
Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας
Πειραιά ....... σελ. 4η

 Δρακόντεια μέ-
τρα ασφαλείας για
το δημοψήφισμα
Εκατομμύρια τουρ-
κικές λίρες φυγα-
δεύθηκαν στο Εξω-
τερικό ......... σελ. 7η

 Μπράβο στην
Εγνατία οδό - Πήγε
την Αλεξανδρούπο-
λη 20 χιλιόμετρα μα-
κρυά !!! ...... σελ. 12η

Επέκταση του σχε-
δίου πόλης στην πε-
ριοχή Φυτώριο-Μαϊ-
στριανά του Δήμου
Αλεξανδρούπολης 
..................... σελ. 3η

Σελ.  7

Α
πό όσα  είπατε κ. Πρόεδρε,
εγκαινιάζοντας την σή-
ραγγα της «Παναγοπού-

λας», εκεί στην πολύπαθη και τόσο
αιματοβαμμένη εθνική οδο Κορίν-
θου-Πατρων, αξίζει πράγματι να στα-

θουμε σε ένα σημειο. 
Σε όσα είπατε δηλαδή για την

απορροφητικότητα των ευρωπαικων
κονδυλίων.  Αν πράγματι έχει φθασει
σε καποιες περιπτώσεις στο 98%,

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αν το πετύχατε, τότε 
αξίζετε το χειροκρότημα

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.926 Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Μειώσεις σε συντάξεις

900 χιλ. ατόμων το 2019

Σελ.  6

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
ΣΤΗΝ …ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

«Δ
ύο πράγματα γεμί-
ζουν τη  καρδιά μου
με όλο και περισσό-

τερο θαυμασμό αλλά και σεβασμό,
όσο συχνότερα  και συνεχώς απα-
σχολούν την ύστερη σκέψη μου. 

Ο έναστρος ουρανός πάνω από
μένα και  ο ηθικός νόμος  μέσα σε
μένα…» (Der bestirnte Himmel
ueber mir und das moralische
Gesetz in mir).

Η  συγκλονιστική αυτή φράση

που περιέχει το βαθύ νόημα ας
ζωής ειπώθηκε από τον κορυφαίο
Γερμανό φιλόσοφο της Αναγέν-
νησης Εμμάνουελ Κάντ  στο μεγα-
λειώδες και διαχρονικά πάντοτε
επίκαιρο έργο του «Η κριτική του
πρακτικού (ορθού) λόγου» 34
κεφάλαιο-Die Kritik der prakti-
scher Vernunft-O παλαίφατος φι-
λόσοφος τόνισε και δικαίως.,

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η φλόγα του Ηθικού Νόμου έσβησε στην Ελλάδα - Πόσο 
επίκαιρος, παρά ποτέ, ο Γερμανός Φιλόσοφος Εμμάνουελ Κάντ

Η σημερινή μ ί ζερη
εικόνα των Ελλήνων

ασασα

Φεύγουν 
τα πλοία του

ΝΑΤΟ από
την Τουρκία

Κάτι συμβαίνει

Σελ. 9

Το πρόγραμμα εγκατάστασης λαθρο-προσφύγων 
σε διαμερίσματα θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα,

δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Γιάννης 
Μουζάλας - Επιδότηση ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΗ, 

δωρεάν ιατρική φροντίδα και λεφτά στο χέρι
για την σίτισή τους - Οι Έλληνες να πάνε να πνίγουν  

Ήρθαν στην Ελλάδα
για να παραμείνουν

Σελ. 6

Την ώρα που εμείς κυριολεκτικά κοιμώμαστε, στην Θράκη
οι τουρκόφιλοι δημιουργούν τη νέα γενιά γενίτσαρων
«Τουρκία μου πεθαίνω για σένα» τραγουδούν τα μικρά
παιδιά, ανάμεσα σε Τουρκικές σημαίες - Μεταξύ αυτών 

και η σημαία της Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης 

ΚΑΙ ΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Σελ. 7

Έρχεται Αρμαγεδδών - Προειδοποίηση έλαβαν όλες 
οι Ρωσικές Αεροπορικές Εταιρείες - «Κανείς Ρώσος σε Τουρκικό

έδαφος» - Η Τουρκία παίρνει τώρα, το μέρος των ΗΠΑ 

Γιατί η Ρωσία ακυρώνει
όλες τις πτήσεις των

«τσάρτερ» προς Τουρκία;

Σελ. 7


