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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μια σ ο β α ρ ή πρόταση
κατά της φοροδιαφυγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 74ο

Σελ. 4

Γεωπολιτική
των αδαών
Πέραν της Ήττας γοήτρου
που θα υποστεί η Ελλάς,
από την στιγμή που τα Σκόπια
γίνουν δεκτά στο ΝΑΤΟ, θα
αποτελέσουν το ALTER EGO
της Τουρκίας, εις βάρος μας

Ε

ίναι αστείο να ακούει κανείς, ανθρώπους που δεν
έχουν ιδέα για το θέμα στο οποίο
αναφέρονται, να επαναλαμβάνουν με ευλαβική μονοτονία το
«τροπάριο» που τους έμαθαν οι
καθοδηγητές τους.
Πόσο μάšον, όταν και οι καθοδηγητές είναι εξ ίσου αδαείς.
Θα ήταν πράγματι διασκεδαστικό, αν δεν ήταν εθνικά επικίνδυνο, να παρακολουθούμε τους
απολογητές του ΣΥΡΙΖΑ να ομιλούν για το σκοπιανό.
Μας αναλύουν λοιπόν, με την
απόλυτη σοβαροφάνεια που επιτρέπει η άγνοιά τους, την γεωπολιτική περικύκλωση της Εšάδος
Συνέχεια στην 9η σελ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ

 Αλεξανδρούπολη:
Η «Γιορτή πίτας»
έδωσε νοστιμιά στο
Πάρκο Αλτιναλμάζη
.................... σελ. 11η

Αριθμός Φύλλου 16.201

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΟΖ ΚΑΙ 12 ΜΙΛΙΑ
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ

Όταν ο φόρος
εισοδήματος θα προκύπτει
από την διαφορά Εσόδων
-Εξόδων, τότε όλοι
θα ζητούν Αποδείξεις

Έντονη διαμαρτυρία της «Λαϊκής Συσπείρωσης»,
για τις πρακτικές που εφαρμόζουν ο Οργανισμός
Λιμένος και ο Δήμος Αλεξ/πολης - Ακόμη
και για ένα μπάνιο, πρέπει να πληρώνει ο Λαός

Σελ. 6

Σελ. 7

Athens Gay Pride 2018 - Το
Φεστιβάλ υπερηφάνειας

 Πρόσκληση εθελοντών στο Παζάρι
(Bazaar) Βιβλίων,
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξ/πολης ............... σελ.2η

 Εντελώς δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις
στην Ορεστιάδα
..................... σελ. 4η

Αφρίζουν οι Οθωμανοί
γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί
να αποτελεί εμπόδιο
στα επεκτατικά τους σχέδια
- Ελλάδα και Κύπρος
ετοιμάζονται για
ανακήρυξη Κοινής ΑΟΖ
- Έτοιμα τα Διατάγματα
για τα χωρικά ύδατα

Γυναίκες από τη Νέα Βύσσα
του Έβρου, θα επιχειρήσουν
να φτιάξουν πλεξούδα
Σκόρδου, μήκους 300 μέτρων
- Προσπάθεια για ανάδειξη
της υπεροχής των Σκόρδων
του τόπου μας

Μ

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Σελ. 6

Οι γλάροι τρώνε
από τους κάδους
σκουπιδιών !!!
Θέμα Δημόσιας Υγείας,
αλλά και κακής τουριστικής
εικόνας, οι ξεχειλισμένοι
από σκουπίδια κάδοι
απορριμμάτων στην Αλεξ/πολη
- Ανθεκτικά μικρόβια
στις χειρολαβές των κάδων

Σελ. 7

Προσπάθεια για ρεκόρ
Γκίνες στην 18η Alexpo

Μέγαρο Μαξίμου:

 Γιορτή Ομίλων
στο 1ο Πειραματικό
Δημοτικό Σχολείο
Αλεξανδρούπολης
..................... σελ. 6η

 Με επιτυχία η διεξαγωγή του 2ου
Ορεινού Δρόμου
Περιπέτειας «Kirki
Trail» ......... σελ. 8η

Δεν άφησαν ελεύθερη
καμία παραλία
για τους Δ η μ ό τ ε ς !!!

Τιμή Φύλλου: € 0,50

Σελ. 9

Ένας «θάνατος» εντός και
ένας εκτός εισαγωγικών

ια καλή φίλη, πολιτικός
παλιάς στόφας και γυναίκα από εκείνες που «τιμούν τα παντελόνια τους» περισσότερο
από πολλούς στερνικούς στο δημόσιο
βίο μας, η Βιργινία Τσουδερού έφυγε,

πλήρης ημερών.
Όταν κτυπούσε πρωί-πρωί το τηλέφωνο του σπιτιού μου, μια στις τέσσερις
πιθανότητες ήταν να πρόκειται για
κλήση της Βιργινίας.
Συνέχεια στην 9η σελ...

