
Από την «Λαϊκή 
Συσπείρωση» του Δήμου

Αλεξανδρούπολης
- «Η γεωθερμία είναι 
Κοινωνικό Αγαθό» 

- Όμως χωρίς το «κακό»
κεφάλαιο, δεν μπορεί 

να γίνει αξιοποίηση για 
το καλό του τόπου μας 

- Κανένας Εβρίτης 
δεν ενδιαφέρθηκε 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Τρακτέρ κατα-
πλάκωσε ιερέα στο
Διδ/χο ......... σελ. 7η

 Πτώση χωρίς τέ-
λος στις τιμές των
διαμερισμάτων 
..................... σελ. 9η 

 Διευκρινίσεις για
την ρύθμιση οφει-
λών προς τον Δήμο
Σαμοθράκης 
.................... σελ. 11η

 Διαβούλευση για
την Α΄ φάση του
«Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου Αλε-
ξανδρούπολης»
σελ. ................... 12η

 Το φιάσκο του
υπουργείου Πολιτι-
σμού: Απορρίφθηκε
η ένταξη της Αμφί-
πολης στο ΕΣΠΑ 
..................... σελ. 9η

Ο
άλλοτε «πράσινος» και νυν
ροδόχρους πολιτικάντης
«σύντροφος» Τρύφων Αλε-

ξίαδης, έχει ασφαλώς εξασφαλίσει μια
θέση στα λεξικά του μέλλοντος. Ειδι-
κώς στα λήμματα «αμοραλισμός»,

«καιροσκόπος», «κυνισμός» και όλα
τα συναφή. 

Είναι εξ εκείνων των ποντικών που
εγκατέλειψαν εγκαίρως το σκάφος
του ΠΑΣΟΚ, όταν πια βυθιζόταν.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ώστε είναι πια, 
«περσινά ξινά σταφύλια»;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε
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Σελ. 7

Κραυγή αγωνίας της ΠΟΕΔΗΝ για το Νοσοκομείο Διδ/χου
- Πού είναι οι χιλιάδες προσλήψεις της Κυβέρνησης;
- Δωρεάν πακέτα περίθαλψης προσφέρουν οι Τούρκοι

στους Έλληνες !!! - Τα ψέμματα συνεχίζονται

Οι κάτοικοι του Έβρου 
αναζητούν υπηρεσίες 
υγείας στην Αδριανούπολη

Βάζουν με απεργιακές
κινητοποιήσεις 
οι εργαζόμενοι

της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
- Το κόστος διαδρομής

Αλεξανδρούπολης-
Ιωάννινα από

τα 18 ευρώ, θα αυξηθεί
στα 33,5 ευρώ, 

μετά την εγκατάσταση
των νέων Σταθμών  

Φρένο σε διαγωνισμούς
για Σταθμούς Διοδίων !!!

Σελ. 7

Σελ.   6

ΘΘ οο λλ όό   ττ οο   ττ οο ππ ίί οο

γγ ιι αα   υυ δδ αα ττ οο δδ ρρ όό μμ ιι αα

Αντιδράσεως μη ούσης, το Δημοτικό Συμβούλιο
Αλεξ/πολης ενέκρινε 135.000 ευρώ για

την ανάπλαση της οδού Κύπρου, που οδηγεί
στο Λιμάνι - Μπορεί να είναι και για καλό 

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Σελ. 6

Μέχρι τέλος του 2017 
η προθεσμία υποβολής για

τους κληρονόμους - Πρέπει
να καταθέσουν βεβαιώσεις

αποδοχών, συντάξεων, 
τόκους καταθέσεων, ιατρικά

έξοδα, νοσήλια κ.λπ. 
- Δεν γλυτώνεις ακόμα 

κι αν πεθάνεις Σελ. 6 

Η… ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΟΣΩΝ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Κ
ορυφαίος πολιτικός ο ό-
ποιος επισκέφθηκε πρόσ-
φατα τον Γράμμο, περ-

πάτησε στα μονοπάτια του και
«επιθεώρησε» ό,τι απέμεινε από το
θέατρο της σκληρής μάχης μεταξύ
των δυνάμεων του Εθνικού Στρατού
και του Δημοκρατικού Στρατού Ελ-
λάδος, εξομολογείτο σε συνομιλητές
του ότι ακόμη και σήμερα, σχεδόν
εβδομήντα χρόνια μετά, η ατμό-
σφαιρα εκεί ψηλά εξακολουθεί να
είναι βαρειά.

Συνέχεια στην 4η σελ...

Όταν κάθε απόπειρα εορτασμού
της Νίκης του Εθνικού Στρατού

αποκαλείται από την 
Αριστερά «Γιορτή Μίσους»

Ναι στην λήθη -
Όχι στην αμνησία

Σελ. 9 


