
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ολοκληρώθηκε το
8ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Ιστορίας της
Εκπαίδευσης στην
Αλεξανδρούπολη 
...................... σελ. 8η

 Προειδοποίηση
του ΕΟΦ για την
εταιρεία «Ο ΡΟΔΟ-
ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟ-
ΣΟΦΩΝ» ...... σελ. 9η

 Στην 3η θέση στο
Final Four η ομάδα
βόλλεϊ του 3ου Γε-
νικού Λυκείου Αλε-
ξανδρούπολης 
..................... σελ. 11η

 1.000 δρομείς του
VIA EGNATIA RUN
«γράφουν» ιστορία
στα «χνάρια» της αρ-
χαίας Εγνατίας Οδού
...................... σελ. 8η

 Έργα συντήρησης
στην Εγνατία Οδό
από Μέστη μέχρι Κή-
πους ........... σελ. 12η

Έχοντας βιώσει την εγκα-
τάλειψη από την γυναίκα
που με γέννησε, θα ήταν

πολύ εύκολο να γράψω εδώ μια ιερε-
μιάδα κατά της 22χρονης φοιτήτριας
που πέταξε το νεογνό της από το πα-

ράθυρο του λουτρού στον ακάλυπτο
της πολυκατοικίας, στη Νέα Σμύρνη. 

Ένα δριμύ «κατηγορώ», σαν αυτά
που διαβάζω στο διαδίκτυο. 

Δεν θα το κάνω. 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Πόσο στηρίζουμε
την μητρότητα;

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.173 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Κάποιοι συνάνθρωποί
μας αρέσκονται να
παραβιάζουν τη φύση. 

Έτσι ο άνδρας ερωτεύεται και
συνευρίσκεται με άνδρα και η γυ-
ναίκα πράττει το ίδιο με γυναίκα.
Δικαίωμά τους. 

Όταν όμως αποθρασύνονται
τόσο πολύ, ώστε να ζητούν να

δημιουργούν οικογένεια και να
υιοθετούν (αφού δεν μπορούν να
αποκτήσουν φυσιολογικά) και να
ανατρέφουν παιδιά, τότε θυμόμα-
στε τον χαρακτηρισμό που τους
έδωσε η κοινωνία ποšά χρόνια
πριν: «Κίναιδοι», διότι έχουν την
ντροπή του σκύλου.

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ο Ποινικός Νομοθέτης τιμωρούσε την παρά φύσιν
ασέλγεια, με το άρθρο 347 του Ποινικού Κώδικα που

κατήργησαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μόλις ανέλαβαν την εξουσία

Νομοθετούν την παρά
φύσιν… «οικογένεια»

Σελ. 7

7 χρόνια
απλήρωτοι

Η μελέτη προβλέπει την φύτευση 32.025 δέντρων
και θάμνων, για προστασία εδαφών από διάβρωση

και συγκράτηση του βρόχινου νερού

Έγκριση μελέτης για
αναδάσωση «Ανάντης»
στη Χώρα Σαμοθράκης

Σελ. 4
«Χάρτινο τείχος» ο φράχτης του Έβρου - Ανθρωπιστικές 

Οργανώσεις, Δικηγόροι και ομοεθνείς περιμένουν τους μετανάστες,
μόλις φτάσουν στο Ελληνικό έδαφος - Στη Βουλγαρία όμως…;

ΓΙΑΤΙ Δ Ε Ν ΠΕΡΝΟΥΝ
ΟΙ ΛΑΘΡΟ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ;

Σελ. 6

Πού στοχεύει η διακοπή πτήσεων των ιπτάμενων
ραντάρ (AWACS), έγκαιρης προειδοποίησης,

πάνω από τις Ελληνικές θάλασσες; 
- Μήπως για να μην καταγράφονται πλέον 

οι τουρκικές παραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα;
- Απόφαση ύποπτη και επικίνδυνη

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ 
ΤΑ «AWACS» ΤΟΥ

ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;

Σελ. 9

asdasdsa

Θα διεξαχθεί στις 
4 και 5 Μαΐου 2018 

- Πρόκληση για τους
Ανοσολόγους το 

Μεταναστευτικό ζήτημα
Σελ. 9

Επιστημονική
διημερίδα στην

Αλεξ/πολη

Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν έχει ενεργοποιήσει

τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
ενίσχυσης των καλλιεργητών-

κτηνοτρόφων, που έπαθαν ζημιές
από τις πλημμύρες 

στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο 

Στα όρια της απόγνωσης
οι αγρότες του Έ β ρ ο υ

Σελ.  6

Οι Δημοτικοί Άρχοντες της Αλεξανδρούπολης δέχονται η πόλη μας να λέγεται…
ΝΤΕΝΤΕ-ΑΓΑΤΣ !!! – Ο Δαγλή Γιασάρ κατήγγειλε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ για…

«ΡΑΤΣΙΣΜΟ» – Και όλοι χαμογελούν χαζοχαρούμενα για τα… ψηφαλάκια

ΟΥΤΕ ΕΙΔΑΝ, ΟΥΤΕ
ΑΚΟΥΣΑΝ ΤΙΠΟΤΕ !!!

Σελ. 7


