
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Σύγκληση οικονομι-
κής επιτροπής του Δή-
μου Ορεστιάδος 
......................... σελ. 2η

 Νοσοκομείο Διδυ-
μοτείχου οι κλινικές
σε διάλυση, το δε επι-
στημονικό προσωπικό
τους σε πλήρη εξόν-
τωση! - Εμπαίζονται οι
κάτοικοι του   Β’ Έ-
βρου; .............. σελ. 3η

 Συνάντηση του πρέ-
σβη της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας στην Ελλάδα
Αντρέι Μάσλοβ με τον
Δήμαρχο Αλεξανδρού-
πολης ............. σελ. 9η

 Συνεδριάζει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της
Ορεστιάδος, την Τρίτη
6 Φεβρουαρίου 2018
στις 8 το βράδυ 
........................ σελ. 10η

 Σύσκεψη για απο-
κατάσταση των ζημιών
της Σαμοθράκης 
........................ σελ. 12η

Κακώς κάθομαι και ασχο-
λούμαι τόσες μέρες με το
«σκοπιανό». Το πρόβλημα

έχει ήδη λυθεί. Αφού δεν αποδέχονται
την συνθέτη ονομασία οι ενορίτες του
Πειραιώς Σπυρίδωνος, που συμπλή-

ρωσαν 40 τουριστικά λεωφορεία για
να μεταβούν στο συλλαλητήριο, τι τις
θέλουμε τις διαπραγματεύσεις; 

Να διακοπούν αμέσως, ως τελείως
άχρηστες.

Συνέχεια στην 9η σελ...

Η σύγχυση πάει από την
κορυφή προς τους πολίτες

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.117 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Διαψεύδει την ΠΟΕΔΗΝ 
ο Δ/τής του Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης
κ. Δημήτρης Αδαμίδης 
- Τα εξαρτήματα από το 

μηχάνημα Ακτινοθεραπείας,
πήγαν ως ανταλλακτικά

Στο νοσοκομείο του Ρίο
ο π α λ ι ό ς επιταχυντής

Σελ.  6

Οι Σκοπιανοί 
ας ζητήσουν 
την ΕΝΩΣΗ

με την Ελλάδα
και έτσι αμέσως

γίνονται μέλη της 
Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ,

χωρίς φόβο
διαλύσεώς τους

από Αλβανία 
και Βουλγαρία

ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Σελ. 7

Η διακοπή χρηματοδότησης από τις Τράπεζες για
αγορά κατοικίας, οδήγησαν σε διάλυση τις οικοδομικές 

Επιχειρήσεις - Ελπίδες μικρής ανάκαμψης, 
με το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Ελάχιστες εταιρείες 
του κλάδου οικοδόμων

απέμειναν στη Θράκη

Σελ. 9

asdasdsa

Παλαιότερα 
σε τηλεπαιχνίδι, 
όταν απάντησε 

ότι ο Μέγας 
Αλέξανδρος 

ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ 
- Η συνεχής Σκοπιανή

προπαγάνδα, 
ανατρέπει πλέον και
την επίσημη Ιστορία

Σελ. 6

Βρετανός
έχασε 

23 χιλιάδες
στερλίνες

- Λέμε ΝΑΙ στην Εθνική Αξιοπρέπεια
- Λέμε ΝΑΙ στην Εθνική Ανεξαρτησία
- Λέμε ΟΧΙ στους πλαστογράφους της Ιστορίας

Σελ. 6

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΟΧΙ»

Αι περιβόητοι διαπραγμα-
τεύσεις δια την ονομα-
σίαν του κρατιδίου των

Σκοπίων και μάλιστα με διαμε-
σολαβητήν τρίτου κράτους είναι
προδοτικαί εις βάρος της Εšάδος. 

Οι κυβερνώντες, κατ' αυτόν τον
τρόπον, διαπραγματεύονται, επί
ίσοις όροις, κατ' ουσίαν την αδια-
πραγμάτευτον εšηνικότητα της

Μακεδονίας. 
Το Κράτος της Εšάδος, εν προ-

κειμένω, δεν έχει ουδέν πρόβλημα.
Κατέχει την ιστορικήν αλήθειαν
χιλιετιών. 

Οι Σλάβοι πρόγονοι των ση-
μερινών Σκοπιανών ήλθον εις τα
Βαλκάνια κατά τον έκτον (6ον)     

Συνέχεια στην 4η σελ...

Αδελφοί Έλληνες γρηγορείτε - Η Πατρίς μας πολεμείται
έσωθεν και έξωθεν - Οι πολιτικοί μας, πριν διαπράξουν

την προδοσίαν, να φοβηθούν τον Λαό μας 

Προδοτ ικές οι
διαπραγματεύσεις

Μεγαλώνει η Τουρκία ένα
(1) εκατομμύριο ψυχές τον χρόνο

- Στα 15 εκατομμύρια ο πληθυσμός
της Κωνσταντινούπολης - Κίνητρα

στις πολύτεκνες οικογένειες, 
ενώ η Ελλάδα αργοσβήνει

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Σελ. 6 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 
- Την επόμενη εβδομάδα η Ανακοίνωση
για την 20ήμερη προθεσμία υποβολής

αιτήσεων - Ποιες ειδικότητες ζητούνται

8.166 προσλήψεις
μέσω «ΑΣΕΠ» στους
Δήμους της χώρας

Σελ. 7


