
Παρακολουθήσαμε, όσοι ακόμη αντέχουμε,
το λεγόμενο «υπουργικό συμβούλιο»,

ακούσαμε την αγραβάτωτη ανικανό- τητα να
ψεšίζει και να σιαλίζει, με κατεβασμένα τα μού-
τρα, κάτι αερόφουσκες, περί πολιτική ευθύνης.

Τα γνωστά κούφια καρύδια, δηλαδή…
Συνέχεια στην 4η σελ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Φοίνικας Αλεξ/πο-
λης: Στενοί δρόμοι,
μικρά περάσματα και
σχεδόν αποκλεισμέ-
νη η πρόσβαση στη
θάλασσα ....... σελ. 12

 Δωρεάν εξετάσεις
στο χωριό Τριφύλλι 
....................... σελ. 2η

 Ο Μητροπολίτης
Αμβρόσιος «απαν-
τά»… και στον Άνθι-
μο Αλεξανδρουπόλε-
ως! ................ σελ. 3η

 Δώστε άμεσα εντο-
λή ελέγχου κ. Λαμπά-
κη, για καταπατήσεις
σε ρέματα και γραμμή
αιγιαλού- Κοινό δελτίο
τύπου Δημοτικών πα-
ρατάξεων ΑΝΑ.Σ.Α &
αλλάΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
........................ σελ. 7η

 Αεροψεκασμοί για
καταπολέμηση των
κουνουπιών 
...................... σελ. 12η

«Που είναι τα πυροσβε-
στικά αεροπλάνα, που
είναι τα ελικόπτερα;»

κραυγάζουν συνήθως οι πολίτες την
ώρα που οι πυρκαγιές απειλούν τις
ζωές και τις περιουσίες τους. 

Θα νόμιζε κανείς ότι ενδεχομένως
υστερούμε σε τέτοιου είδους βαρύ εξο-
πλισμό αντιμετώπισης της φωτιάς. 

Αλλά η πραγματικότητα είναι τε-
λείως διαφορετική. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Η πολιτεία των
εσαεί επιμηθέων

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.238 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Οι κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν, σε περίπτωση
που εκδηλωθεί πυρκαγιά,

στην περιοχή Μάκρης-
Δικέλλων-Μεσημβρίας,

όπου λειτουργούν πέντε
(5) συγκροτήματα 

Παιδικών ΚατασκηνώσεωνΣελ. 7

Άρθρα του Συντάγματος έχουν καταλυθεί, από την ημέρα 
που η Ελλάς έγινε υποτελής της Τρόικας - Δεν υπάρχει Συνταγματικό

Δικαστήριο για Τιμωρία όσων καταστρέφουν την Χώρα - «Η τήρηση
του Συντάγματος επαφίεται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων» 

ΤΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΘΗΚΑΝ

Σελ. 4 

asdasdsa

Πρόσκληση για 
την διεξαγωγή του 6ου
Συνεδρίου, κατέθεσε 
ο Βουλευτής Έβρου 

κ. Αναστ. Δημοσχάκης
Σελ. 6

Στον Έβρο
συνάντηση
Απόδημου

Ελληνισμού; 

Σοκ από την ένταξη της
Τουρκίας στους «Bricks» 

Σελ. 9 

Θρηνούμε σήμερα στην δύσμοιρη Πατρίδα, 
με το διαλυμένο Κράτος, χωρίς ηγεσία Πολιτική,

Στρατιωτική και Εκκλησιαστική - Σάβανα 
που δεν αφήνουν την Ελλάδα να αναπνεύσει 

οι αγραβάτωτες και μη, μετριότητες

Να τι σ η μ α ί ν ε ι η
ανάληψη της 

πολιτικής ευθύνης 

Ο μεγαλύτερος θολωτός Τάφος 
στα Βαλκάνια, βρέθηκε στον Δήμο

Μαρίτσα της Φιλιππούπολης 
- Πρέπει να ανήκει σε Θράκα 

ευγενή του Βασιλείου των Οδρυσσών
- Συνεχίζεται η ανασκαφή Σελ. 6

Η ΘΡΑΚΙΚΗ «ΑΜΦΙΠΟΛΗ»
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Ζητείται η παρέμβαση της Τροχαίας Αλεξ/πολης,
για να εκλείψουν τα μποτιλιαρίσματα 

των οχημάτων στον κόμβο της Βελανιδιάς 

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Σελ. 6


