
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Οι ΝΟΔΕ Θράκης για
τα διόδια της Μέστης 
............................ σελ. 3η

 ΒΙ.ΠΕ. Αλεξ/πολης: Τα
μέλη της χορωδίας «Φω-
νές της Θράκης» έψα-
λαν τα κάλαντα στους
εργαζομένους βιομηχα-
νιών .................. σελ. 12η

 Με τον οβολό των
αγροτών πρέπει να λει-
τουργούν τα φράγματα
στον Έβρο!!! ... σελ. 11η

 Ακόμη κανένα νέο για
τον αγνοούμενο ψαρά…
...........................  σελ. 8η

 Χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τα μέλη του
Συλλόγου Ελληνικής Πο-
λεμικής Αγωγής στον
Μαΐστρο Αλεξ/πολης 
............................ σελ. 8η

«Όποιου του μέλει να πνιγεί,
ποτέ του δεν πεθαίνει» λέει

η παροιμία. Όπερ έχει πλήρη εφαρ-
μογή στην περίπτωση μου.  

Δεν μου έμελε να πεθάνω από τον
καρκίνο τον Αύγουστο του 2016. 

Ήταν, προφανώς, γραφτό μου, να
πάω από …πνιγμό. 

Τον οποίο πιθανότατα θα αποφύγω
στις λίγες μέρες που απομένουν από  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Νυν απολύεις τον δούλο
σου …σύντροφε!!!

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.089 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Δυσβάστακτη θα γίνει 
η οικονομική επιβάρυνση

των κατοίκων,
με την αύξηση του Φ.Π.Α.,

ενώ το νησί βρίσκεται
ακόμη σε κατάσταση 

έκτακτης Ανάγκης, δηλώνει
ο Δήμαρχος Σαμοθράκης 

κ. Αθανάσιος Βίτσας

Το… «Αντιστάθμισμα» δεν

ωφελεί την Σ α μ ο θ ρ ά κ η

Σελ.  4

Ερημώνει ο Βόρειος Έβρος 
- Κλείνουν τα Σχολεία, 

ελλείψει μαθητών 
- Χωρίς εργασία οι νέοι 
- Πρέπει να σταματήσει 

το θλιβερό ολίσθημα 
της Πατρίδος μας, 
γιατί ήδη φθάσαμε 

στο χείλος του γκρεμού 
- Και ο Οθωμανός 
καιροφυλακτεί… 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ Δ Ι Δ / Χ Ο

Σελ. 7

Οθυμός έχει κατακλύσει τη
χώρα μας και όλους τους

κατοίκους της κατά τα τελευταία
οκτώ χρόνια της χρεοκοπίας, της
ύφεσης, των καταπιεστικών μνη-
μονίων, της άκληρης εποπτείας
από τους δανειστές, της φτώχειας
που πλήττει τους πάντες και της
απώλειας κάθε ελπίδας. 

Θυμός υπήρχε πάντοτε στην
κοινωνία μας, ιδίως από πολίτες
πού θεωρούσαν ότι αδικούνται ή
παραγκωνίζονται αšά και από
άτομα πού κατέφευγαν σε βίαια
ξεσπάσματα, πιστεύοντας ότι έτσι
θα βρουν το δίκιο τους.

Ο θυμός, οι βιαιότητες, οι φω-
νές είναι ίδιον των μεσογειακών 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Στην κεντρική πολιτική
σκηνή, στην Αυτοδιοίκηση,

στους Συνδικαλιστές, 
στην Δημόσια Διοίκηση,

στους Συνταξιούχους 
- Έμεινε κανείς που 

να μην είναι θυμωμένος; 

Ο θυμός έχει 

περισσέψει

στην Ελλάδα

Στα βήματα των εκλογών 
του 2000 ο Πάνος Σκουρλέτης

- Τι σημαίνει η ξαφνική 
τροπολογία για 

επαναχορήγηση Ιθαγένειας
και δικαιώματος ψήφου 

σε αλλοδαπούς, που 
ψηφίσθηκε από την Βουλή

Ετοιμάζουν

νέα νοθεία

με «Ποντίους»

Σελ. 11

ΠΠ αα ρρ αα δδ όό θθ ηη κκ εε   ττ οο   ττ μμ ήή μμ αα   

ΜΜ άά νν δδ ρρ αα -- ΨΨ αα θθ άά δδ εε ςς   

Πρέπει να αναδιοργανωθεί η ΕΥΠ 
και οι Υπηρεσίες Ασφαλείας των Ενόπλων
Δυνάμεων, έναντι των μυστικών υπηρεσιών

της Τουρκίας που δρουν στην ΘράκηΣελ. 4

ΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η απόφαση της απόκτησης των 70
αμερικανικών ελικοπτέρων OH-

58D Kiowa θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ως ένα μεγάλο ανέκδοτο. 

Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να αγο-
ράζει S-400 από την Ρωσία για να τα
βάλει απέναντι από το Αιγαίο και εμείς
ως απάντηση να επιλέγουμε τα «σαπά-
κια» να τα στείλουμε στρατιωτική βοή-
θεια στα νησιά μας.

Αν αυτές είναι οι επιλογές που έχει η
στρατιωτική και πολιτική ηγεσία όσον
αφορά στα οπλικά συστήματα με τα
οποία θέλει να ενισχύσει τις Ένοπλες
Δυνάμεις τότε θα πρέπει πραγματικά να
ανησυχούμε απέναντι σε μία Τουρκία
που εξοπλίζεται σαν «αστακός» και περ-
νάει τεχνολογικά σε μία άλλη φάση.

Οι Τούρκοι κατασκευάζουν πυραύ-
λους με τεράστιο βεληνεκές, κορβέτες

Συνέχεια στην 9η σελ...

Την ώρα που η Τουρκία εξοπλίζεται σαν αστακός 
και βάζει τους S-400 απέναντι στα νησιά μας - Τόσο φθηνά

εξαγοράζεται η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη και πολλές
άλλες βάσεις που τέθηκαν στη διάθεση των Αμερικανών;  

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ «ΣΑΠΑΚΙΑ»
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΑΠΟ ΗΠΑ

Η Αλεξανδρούπολη είναι η μοναδική πόλη 
που έφτιαξε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δε 

διατήρησε σε λειτουργία το Νοσοκομείο του ΕΣΥ 
− Το ΠΓΝΕ πλήρωσε 290.000 ευρώ (για ρεύμα-νερό-

εργασίες) σε ένα κτίριο που έχει εξαθλιωθεί  

Η «πολύπαθη» ιστορία 

του παλαιού Νοσ/μείου

της Αλεξανδρούπολης  

Σελ. 6

Σελ. 7


