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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 73ο

Αριθμός Φύλλου 16.049

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΡΑΚΗ
Είναι δυνατόν, συγκεκριμένοι Έλληνες Πολίτες, να επιδιώκουν
τον διαμελισμό της χώρας μας, και η Πολιτεία να κλείνει
τα αυτιά και τα μάτια της; - Είναι δυνατόν οι Δικαστικές Αρχές
να μην παρεμβαίνουν για την Ανεξάρτητη Δυτική Θράκη;

Π

ροφανώς
κάποιοι εθελοτυφλούν ή είναι
ανίκανοι να δούνε
τα παιγνίδια της Άγκυρας στην Θράκη βοηθούμενη από τα εδώ τσανάκια
της και αυτά τα
τσανάκια, Έλληνες
Πολίτες κατά τα
άλλα, να απολαμβάνουν μία ιδιότυπη ασυλία;
Συνέχεια
στην 7η σελ...

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τιμή Φύλλου: € 0,50

ΠΡΙΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΑΔΙ
ΟΠΟΥ… Κ Α Θ Ο Ν Τ Α Ι !!!

Σελ. 8

Από τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των Δημοσιογραφικών
Ενώσεων, δεν πλήττονται
ούτε οι τηλεοράσεις, ούτε
τα ειδησεογραφικά ραδιόφωνα,
παρά μόνον οι Ημερήσιες
Εφημερίδες που δεν κυκλοφορούν

Πρέπει να μάθουν τι σημαίνει η Εθνική μας
Επέτειος - Πρέπει, όποιοι μπορούμε, να μιλήσουμε
στα Ελληνόπουλα, για την Ιστορία μας

Κ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ
 12η Πανελλήνια
Φθινοπωρινή Γιορτή
των Μανιταρόφιλων
....................... σελ. 2η
 Ζητούν εξηγήσεις
για την σύσταση της
Ενεργειακής Κοινότητος, μεταξύ των Δήμων
ΣαμοθράκηςΑλεξ/πολης .... σελ. 3η
 Το πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους
της ΠΑΜΘ για την τουριστική προβολή
......................... σελ. 8η

και πόσο σωστά ενημερωμένα
είναι σήμερα τα παιδιά μας.
Η πρώτη δυσκολία προέρχεται από την πολεμική που
δέχεται η έννοια και η αξία του
Έθνους.
Πώς θα μιλήσεις για Εθνική
Επέτειο χωρίς Έθνος;
Συνέχεια στην 4η σελ...

Θρησκευτικό πόλεμο
κήρυξε η Μόσχα
στον Αλέξη Τσίπρα !!!
Προσωπική επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό
για το νομοσχέδιο αλλαγής φύλου από
το Πατριαρχείο Μόσχας, μέσω του Μητροπολίτη
Ιλαρίωνα - Ο Τσίπρας είναι άτομο με αθεϊστική
ατζέντα - Διαπράττει έγκλημα ενώπιον Θεού
και Ανθρώπων - Τι σηματοδοτούν οι δηλώσεις

 Αλεξ/πολη: Επίσημη
ηλεκτροδότηση του
νέου κτιρίου του Γηροκομείου της Ιεράς
Μητρόπολης
........................ σελ. 12η

Σελ. 7

Σελ. 6

Πρέπει να προωθηθούν έργα υποδομών,
ιδιαίτερα στο τμήμα του παραλιακού
μετώπου, για την ανέγερση Ξενοδοχειακών
Μονάδων και την περαιτέρω
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

Το «Άρωμα»
προετοιμασίας
των Εκλογών,
είναι πλέον διάχυτο
στην πολιτική
ατμόσφαιρα - Μεταξύ
των παροχών
και εξαγγελιών,
θεωρείται δύσκολο
βήμα η μείωση
της Στρατιωτικής
θητείας από τους 12
σε 6 μόλις μήνες

Τα πρώτα Αμερικανικά ελικόπτερα

asdasdsa

Σελ. 11

Έξι νέα
υποβρύχια
ναυπηγεί
η Τουρκία
Η Άγκυρα συνεχίζει
την ξέφρενη
εξοπλιστική
κούρσα - Στόχος
η απόκτηση
υπεροπλίας σε όλες
τις θάλασσες
(και το Αιγαίο)

 Εκδήλωση στην
Ρώμη υπέρ της Σαμοθράκης .......... σελ. 11η

Σελ. 6

ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ…
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ;

Ας διδάξουμε
τους νέους μας
αθώς πλησιάζουν οι
δύο μεγάλες Εθνικές
Επέτειοι, της 26ης
Οκτωβρίου 1912 (απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης ανήμερα του
πολιούχου Αγίου Δημητρίου) και
της 28ης Οκτωβρίου 1940 (το
μεγάλο ΟΧΙ) αναλογίζομαι τί
αισθάνονται, τί καταλαβαίνουν

Ενστάσεις για την
επέκταση σχεδίου
Καλλιθέας-Ν. Χηλής

Σελ. 9

Κατέφθασαν
στο αεροδρόμιο
της Αλεξανδρούπολης
- Εγκατάσταση μονάδας
συναρμολόγησης

Ο Σιδ/κός Σταθμός Πυθίου
ανάγκη να ξαναζωντανέψει
Σήμερα λειτουργεί μόνο
για την μεταφορά εμπορευμάτων
- Η Τουρκία ζητά από το 2015
την διακίνηση επιβατών
και την σιδηροδρομική
μεταφορά αυτοκινήτων
- Μπορεί το Πύθιο να αποτελέσει
ένα νέο μεθοριακό σταθμό

Σελ. 4

