
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Δήμος Σουφλί-
ου: Πρόσκληση
σύγκλησης οικονο-
μικής επιτροπής 
.................... σελ. 2η

 Στη Διαύγεια τα
ονόματα των επι-
λαχόντων Νέων
Αγροτών .... σελ. 9η

 Π.Γ.Ν.Α.: Προτε-
ραιότητα θα έχουν
στο Νοσοκομείο τα
ραντεβού των
ΑμεΑ ......... σελ. 8η

 Αλεξανδρούπο-
λη: Πτώση σοβά-
δων «τρόμαξε»
τους περαστικούς
στην 14ης Μαΐου 
.................. σελ. 11η

 Σκόρδο Ν. Βύσ-
σας υπέρ της υγεί-
ας και του παραγω-
γού ........... σελ. 12η

Από την υπόθεση του σκαν-
δάλου περί την εταιρία
«ΔΙΟΔΟΣ» της οικογένειας

Τσίπρα, την οποία καταγγέλλει η αξιω-
ματική αντιπολίτευση, αναδεικνύονται
δυο θέματα. 

Το ένα είναι το γεγονός, το αυτα-
πόδεικτο, ότι τα αδέλφια και ο ξάδελφος
του πρωθυπουργού, ο Γιώργος Τσίπρας,
ο οποίος συνέχιζε να είναι ο υπεύθυνος 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αυτούς, ποιος
θα τους διώξει;

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Το Καλοκαιρινό ραντεβού
με την μαγεία του Βιβλίου

έφθασε - Παράλληλες
δράσεις με Βράβευση 

από την ΕΠΟΦΕ 
του Εβρίτη συγγραφέα,

Θόδωρου Ορδομπουζάνη

Η «ΕΠΟΦΕ» στην 27η Έκθεση
Β ι β λ ί ο υ Αλεξανδρούπολης

Σελ. 6

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης εξακολουθεί
να προκαλεί με την συμπεριφορά του
- «Εθνικολαϊκιστές» είναι οι χιλιάδες 

πολιτών που συμμετείχαν στο Συλλαλητήριο
για την Μακεδονία και τον «γιούχαραν» 

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ ΛΑΜΠΑΚΗ

Σελ. 6

asdasdsa

Αύριο Παρασκευή
20 Ιουλίου 2018,

στις 2 το μεσημέρι
- Τα θέματα 

που πρόκειται 
να συζητηθούν

Σελ. 6

Συνεδριάζει
το Δημοτικό
Συμβούλιο

Αλεξ/πολης  

Ο Ελληνικός Λαός τώρα 
αντιλαμβάνεται τις 

συνέπειες της Συμφωνίας 
με τα Σκόπια - Εκτός 

Ελλάδος, τίποτα 
«Μακεδονικό» δεν θα

μπορεί να είναι Ελληνικό 
- Είναι χειρότερο από 
την απώλεια εδάφους  Σελ. 7

ΤΟ 80% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΗΡΑΝΕ… Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α;

Δύο από τις πιο σημαντικές
υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. 

έχουν να κάνουν με Γιατρούς
Δημοσίων Νοσοκομείων

Και η Θράκη
στον χάρτη της
δ ι α φ θ ο ρ ά ς

Σελ. 7

Ο Ελληνοϊταλικός Αγωγός
«Ποσειδών» θα ξεκινά από

τους Κήπους και θα διέρχεται
δίπλα στην χάραξη του «TAP»

ΑΓΩΓΟΣ ΡΩΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ Ε Β Ρ Ο

Σελ. 9To μεγάλο στοίχημα της αποκα-
τάστασης της εμπιστοσύνης

ώστε να επιστρέψουν χρήματα στις
τράπεζες και να επανεκκινήσει η οικο-
νομία, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση.
Τόσο για την κυβέρνηση όσο και για
το τραπεζικό σύστημα γενικότερα που
περιμένει με αγωνία τις κινήσεις για
να αποκατασταθεί πράγματι η εμπι-
στοσύνη.

Ωστόσο, δημοσιεύματα από το εξω-
τερικό, όπως το χθεσινό του Guar-
dian, επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει
πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να
βρει δημοσιονομική ισορροπία και το
κυριότερο: Να πείσει τις αγορές ότι
δεν θα ξανακάνει τα λάθη του παρελ-
θόντος.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Έκκληση Στουρνάρα να επιστραφούν στις Τράπεζες 
τα λεφτά από στρώματα και Εξωτερικό - Οι Υπουργοί

της Κυβέρνησης γιατί δεν δίνουν το καλό παράδειγμα;  

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,
ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ…
«CAPITAL C O N T R O L S » !!! 

Διαδίδεται πιθανόν εν-
τέχνως με σκοπό τον
αποπροσανατολισμό

πως ο Πρωθυπουργός θα
οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές
εκλογές τον Μάιο του 2019,
ταυτοχρόνως με τις δημοτικές,
περιφερειακές και ευρωπαϊκές

εκλογές! 
Δηλαδή, εν ολίγοις, την Κυ-

ριακή εκείνη των εκλογών, ο
ψηφοφόρος θα έχει απέναντί
του 4 κάλπες, 4 παραβάν και 4
σειρές ψηφοδελτίων!

Συνέχεια στην 4η σελ...

Πώς είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε Εθνικές Εκλογές, 
με 4 κάλπες και 4 σειρές ψηφοδελτίων; - Μπορεί να εμποδιστεί

ο Πρωθυπουργός στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου; 

Η κατάργηση
των εκλογών


