
∆ΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

! Πανήγυρις Ιερού
Ναού Παναγίας Καμα-
ριώτισσας ...... σελ. 2η

! Στη Βιβλιοθήκη κάθε
μήνα έχουμε Θέμα -
Θέμα Απριλίου: Ρενέ
Μαγκρίτ ........... σελ. 6η

! Αλεξ/πολη: Στις 16/4
η σύσκεψη φορέων για
τα προβλήματα των κα-
τοίκων της οδού Άβαν-
τος ................... σελ. 8η

! 1η Εβδομάδα Δημό-
σιας Υγείας και Υπηρε-
σιών Υγείας της Περι-
φέρειας ΑΜ-Θ από τις
16 έως τις 22 Απριλίου
2018 – Παρουσίαση του
project σε ειδική εκδή-
λωση ............... σελ. 11η

! Αλεξανδρούπολη:
Υπογράφηκε η σύμβα-
ση για την κατασκευή
των δύο σχολείων στην
περιοχή του ΚΕΓΕ 
......................... σελ. 12η

Ηπασχαλιάτικη επίσκεψη
σας στην Τήλο, κ. Πρό-
εδρε, είχε τρία στοιχεία.

Δεν θα σταθώ ιδιαιτέρως στο τρίτο,
το περίεργο, αλλά και δεν μπορώ να
μην το επισημάνω. 

Εμφανισθήκατε, οικογενειακώς
στην ακολουθία του επιταφίου ως κα-
λοί χριστιανοί.  Διότι προφανώς αυτό
σας εισηγήθηκαν οι αρμόδιοι για την

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τα εν Τήλω «θαύµατα»
και θαυµαστά

Μέγαρο Μαξίμου:
Καληµέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών 

η 8η Μαΐου 2018 
- Από το παραγόμενο 
βιοαέριο θα παράγεται 
και ηλεκτρικό ρεύμα 

- Επεξεργασία αποβλήτων
και από τους Δήμους 
Ροδόπης και Σουφλίου 

∆ηµοπρατείται η µονάδα
αποβλήτων Αλεξ/πολης

Σελ. 9

Το πυρηνικό εργοστάσιο
βρίσκεται επάνω 

σε σεισµογενή περιοχή 
- Καταστροφικές

θα είναι οι συνέπειες
σε περίπτωση

πυρηνικού ατυχήµατος 
- Και κατασκευή

πυρηνικών όπλων;

ΟΙ Κ Ι Ν ∆ ΥΝΟ Ι ΠΟΥ 
ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΚΟΥΓΙΟΥ

Σελ. 7

Σε πλήρη υποχώρηση
βρίσκεται ένα 

από τα σπουδαιότερα
συγκριτικά 

πλεονεκτήματα 
του ακριτικού Νομού
Έβρου - Οι Αθηναίοι
μόδιστροι ψωνίζουν

μεταξωτά από 
την Κίνα - Από τους
100 σηροτρόφους
πριν από πέντε
χρόνια, σήμερα

απέμειναν μόλις 52Σελ. 6 

ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Ο ΕΒΡΙΤΙΚΟΣ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ !!!

Μετά την τελετή που οργανώνει το Δ’ Σώμα 
Στρατού στο μνημείο πεσόντων Ηρώων, θα υπάρχει 

δυνατότητα επισκέψεων στο οχυρό ΕΧΙΝΟΥ 
- Δωρεάν μεταφορά με Λεωφορεία από την Ξάνθη 

Η «Μάχη των Οχυρών»
θα εορτασθεί την 

Κυριακή 15 Απριλίου
Σελ. 6

Σελ. 11

Αποζηµιώσεις
ΕΛΓΑ στον Έβρο

Στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-
Θράκης – Παραγωγή προϊόντος 

με αυξημένη στρεμματική απόδοση
καλύτερης ποιότητος, χωρίς 

τοξικά υπολείμματα, από ουσίες 
φυτοπροστασίας-λιπασμάτων

Οι καπνοπαραγωγοί
στρέφονται στον

β ι ο λ ο γ ι κ ό καπνό 

Σελ.  7

asdasdsa

Η ε π ι μ ο ν ήτου Πρω-
θυπουργού και του
Υπουργού Εξωτερι-
κών στην ονομασία
Gorna Makedonija
για το γειτονικό μας
κράτος μπορεί να
οδηγήσει σε ολο-
σθηρές ατραπούς.
Η πρόταση πρέπει
να απορριφθεί για
πολλούς λόγους:

Ο λαός μας με
τα συλλαλητήρια
και με όλες τις δη-
μοσκοπήσεις των
τελευταίων μηνών
λέει ΟΧΙ σε κάθε
σύνθετη ονομασία. 

Συνέχεια 
στην 4η σελ...

Γιατί λέµε
«ΟΧΙ» στην

«Γκόρνα
Μακεντόνια»

Οι κομμουνιστές της κυ-
βέρνησης Σύριζα-Ανέλ
μεγάλωσαν με τα γνω-

στά συνθήματα: ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
το ίδιο συνδικάτο, Έξω από την
ΕΟΚ, Έξω οι βάσεις του θανάτου,
και με τη σταλινική καθοδήγηση
της Σοβιετικής Ένωσης. 
Εκπαιδεύτηκαν στις καταλήψεις

σχολικών και άšων κτιρίων, στις
πορείες κατά της αμερικανικής

πρεσβείας, στις διαδηλώσεις και
στις συγκρούσεις με την αστυνο-
μία, στην αναγραφή συνθημάτων
στους τοίχους κατά της κυβέρνη-
σης.
Έμαθαν να μισούν τους αστούς,

τους επιτυχημένους επαγγελματι-
κά, τους ιδιώτες επιχειρηματίες,
τους επενδυτές γενικά, Έšηνες και 

Συνέχεια στην 4η σελ...

«ΝΑΙ» στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
αλλά με σοβαρά ανταλλάγματα - «ΟΧΙ» όλα στο τζάμπα

ΣΥΡΙΖΑ, ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, Βάσεις


