
Η (ανθ)ελληνική και αντί-
χριστη κυβέρνηση, με την

ένοχη πίεση και της αντιπολίτευ-
σης, ετοιμάζεται να εφοδιάσει

Συνέχεια στην 6η σελ...

Μας θέλουν μηχανές
και όχι ανθρώπους

με ελεύθερη Βούληση 

Απόλυτος δούλος
ο κάτοχος της

«Κάρτας Πολίτη»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Κατάθεση υποψηφιο-
τήτων για τις εσωκομ-
ματικές εκλογές της
Νομαρχιακής Οργάνω-
σης Έβρου ...... σελ. 3η

 Ο ΙΓΜΕ μέσω του
ΕΣΠΑ σε Λαμία και
«Αλεξ/πολη», στο πλαί-
σιο της «Αστικής Γεω-
λογίας»!!! ......... σελ. 4η

 Για την παραχώρηση
του παλαιού Νοσ/μείου
Νέες ενέργειες του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων σε ό,τι αφορά τις
κτιριακές εγκαταστά-
σεις του πρώην νοσο-
κομείου επί της Δήμη-
τρας ................. σελ. 10η

 Εξαρθρώθηκε σπείρα
για παράνομο τζόγο -
Συνελήφθησαν 7 άτομα
στην Αλεξανδρούπολη
........................... σελ. 8η 

Κατάθεση Κοινοβου-
λευτικής Αναφοράς από
τον Αν. Δημοσχάκη για
την διευκόλυνση των
Σαμοθρακιτών – Επιστο-
λή του Επιμελητηρίου
Έβρου ............. σελ. 11η

Ξεκαθαρίζω α-
πό την αρχή ό-
τι κάθε άλλο

παρά είμαι κατά των ιδι-
ωτικοποιήσεων. 

Αντιθέτως πιστεύω

ότι οι πολίτες, τόσο ως
καταναλωτές, όσο και

ως φορολογούμενοι,
μόνο να κερδίσουν έχουν
από μια τέτοια διαδικα-
σία. Πρώτον διότι με την
ιδιωτικοποίηση μιας
ΔΕΚΟ τελειώνει και το

καθεστώς κάλυψης των
τυχόν ελλειμμάτων της,
της σπάταλης, της κακο-
διαχείρισης, των ρουσφε-
τιών, από το κράτος, δη-
λαδή από την τσέπη του
φορολογουμένου. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

«Είδες η ΔΕΗ»;Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.172 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Απώτερος στόχος η ολοκληρωτική
οικονομική και επαγγελματική 

«αυτονόμηση» των μουσουλμάνων
της Θράκης - Η χρηματοδότηση

του γιατρού Οσμάν Ισμαήλ 
από τα Αρριανά και η σύσταση 

από αυτόν της εταιρίας 
με τον τίτλο «Thracia IKE», 

η οποία ενοικίασε 
εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο 

στην ΒΙΠΕ ΚομοτηνήςΣελ. 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Γεμίστε με Δέντρα την Αλεξ/πολη 
λέγει η «ΑΝΑ.Σ.Α.» - Πρόταση 

Δενδροφύτευσης για τις 3 Ιουνίου 2018 

Χωρίς δέντρα
το πάρκο

«Αλτιναλμάζη»

Σελ. 6Στο στάδιο της οριστικής ανάθεσης 
μελέτης η σύνδεση του Λιμένα 

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’» με τους Τοξότες Ξάνθης
– Τα Εμπορευματικά Κέντρα σε 

Θεσ/νίκη-Καβάλα-Αλεξανδρούπολη  

Προχωρεί η σύνδεση
των Τοξοτών με

το Λιμάνι Καβάλας 

Σελ. 6

Απίστευτη παραχάραξη της Ιστορίας - Ο Δούρειος
Ίππος με φόντο την τουρκική σημαία - Τούρκοι

ντυμένοι ως «Πάρις» - Τελικά ο Αχιλλέας ήταν…
Αλβανός!!! - Ανοίγει το Μουσείο της Τροίας

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕ
ΤΟ 2018 «ΕΤΟΣ ΤΡΟΙΑΣ»

Σελ. 4

asdasdsa

Ετοιμάζεται πρόγραμμα
από τον ΟΑΕΔ 

- Οκτάμηνες συμβάσεις για
την αντιπυρική προστασία,

σε όλη την Χώρα
Σελ. 9

Προσλήψεις
5.066 ανέργων

φέτος στα
Δασαρχεία

Στον… αέρα
φρεγάτες

και «F-16» !!!

Σελ. 9

Πατριώτης είναι:

Αυτός που χωρίς μι-
σαšοδοξία σέβεται

την Χριστιανική μας Πίστη,
αγαπά την γλώσσα μας, δια-
τηρεί τις παραδόσεις μας,
μελετά και θέλει να γνωρίζει
αšά και να μεταδίδει στα
παιδιά μας γνώσεις για τους

προγόνους μας και για τις
μεγάλες πράξεις τους ως
πρότυπα και παραδείγματα. 

Μην παραλείποντας, ό-
μως, να τονίζει και τα σωστά
παιδευτικά συμπεράσματα
που προκύπτουν από τα ελατ-
τώματα και τα λάθη τους.

Συνέχεια στην 4η σελ...

ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;

Επιπλέον χρήματα
ζητά από την Ε.Ε.

ο Ερντογάν,
για να κλείσει
τις ροές προς 

την Θράκη 
- Δεν προβλέπεται
επαναπροώθηση

μεταναστών
από τον Έβρο

Περισσότεροι περνούν στον
Έβρο και όχι στα νησιά

Σελ. 7


