
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 ΔΕΥΑΑ: Ικανο-
ποιητική η ανταπό-
κριση του κόσμου
στις  εκκλήσεις
ρύθμισης οφειλών 
.................... σελ.12η

 Συμμετοχή της
Περιφέρειας ΑΜΘ
στην 83η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης .......... σελ. 2η

 Σχόλια για το κεί-
μενο πεζοδρόμησης
Κύπρου-Κουντου-
ριώτου ...... σελ. 12η 

 Βγαίνει ξανά από
το συρτάρι η κατάρ-
γηση του 1 ευρώ ανά
συνταγή στα φαρμα-
κεία .............. σελ. 6η

 Προεκλογικές πα-
ροχές μέσω …κου-
πονιών !!! 
................... σελ. 10η

Βλέπω την τεράστια κινητο-
ποίηση αστυνομικών δυνά-
μεων, την μεγαλύτερη που

έγινε ποτέ, για την προστασία του «αρι-
στερού» πρωθυπουργού και των υπουρ-
γών και άλλων κυβερνητικών στελεχών

των Συριζανέλ κα αναποφεύκτως θυ-
μάμαι την μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας
του 2008.

Τότε, μετά τον φόνο του μαθητή
Γρηγορόπουλου.

Συνέχεια στην 10η σελ...

Τώρα, ισχύς μου η «αγάπη»…
των «μπάτσων»

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.256 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Λόγω της κρίσης 
στις σχέσεις Ελλάδος

και Ρωσίας και 
την απέλαση Ρώσων 
Διπλωματών - Ήταν
προγραμματισμένο 

να γίνει στις 23 
Σεπτεμβρίου 2018 

Σε αναβολή Ελληνο-Ρωσικό
Σ υ ν έ δ ρ ι ο στην Αλεξ/πολη

Σελ.  7

Διατηρεί 
και τον τίτλο 
του επίτιμου

Δημότη Σερρών 
- Ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας 
δεν έπραξε
το Εθνικό 

και Πατριωτικό 
καθήκον του 

στο θέμα 
των Σκοπίων  Σελ. 4

ΓΛΥΤΩΣΕ Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΡΕΖΙΛΙΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ» !!!

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει σε παρακολούθηση Πιστωτικές Κάρτες, Δάνεια, Λογαριασμούς
ΔΕΚΟ - κινητών, καταθέσεις και ακίνητα, μέσω του Περιουσιολογίου που ετοιμάζει 

ΘΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ...
ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ

Μουντζούρες από σπρέι 
και μπογιές στα μάρμαρα 

και τα παγκάκια - Η εικόνα 
δεν τιμά την πόλη

«Βρώμικο» σημείο
η πλατεία Φάρου

Αλεξανδρούπολης

Σελ. 6

Έναντι των διαδηλώσεων, για 
την Σλαβοποίηση της Μακεδονίας μας, 

που ετοιμάζουν εκατοντάδες Σύλλογοι και 
Σωματεία - Στην Θεσ/νίκη θα κριθoύν πολλά

Κτίζουν «οχυρό»
στη Θεσσαλονίκη
για τον Α. Τσίπρα 

Σελ. 6

Πριν τέσσερα χρόνια, στις 13 Σε-
πτεμβρίου του 2014 ο Α. Τσί-

πρας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το
κυβερνητικό του πρόγραμμα δηλώνοντας
εισαγωγικά ότι «Βρίσκοµαι απέναντί
σας για να πω αλήθειες και να δεσµευτώ
απέναντί στον Εšηνικό λαό…» και ότι
όσα θα παρουσίαζε έχουν «συγκεκριµένο
ρεαλιστικό και κοστολογηµένο προ-
γραµµατικό περιεχόµενο…».

Στη συνέχεια λέγοντας «αλήθειες»,
«ρεαλιστικά» και «κοστολογημένα», δε-
σμεύτηκε μεταξύ άšων για τα ακόλουθα:
· Άμεση αύξηση του προγράμματος

δημοσίων επενδύσεων «κατά τέσσερα
τουλάχιστον δισεκατομμύρια».
· «Πρόγραµµα επιδότησης διατρο-

φής µε κουπόνια σίτισης σε 300.000
άπορες οικογένειες.»
· «∆ωρεάν ιατρική περίθαλψη για

όλους»
Συνέχεια στην 10η σελ...

Τι μας έταζε στις 13 Σεπτεμβρίου 2014
ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη

και ποια είναι η κατάντια 
σήμερα των Ελλήνων πολιτών

Επιστρέφει
στον τόπο του

εγκλήματος

asdasdsa

Από τα 34 Βοοειδή,
θανατώθηκαν
τα 28, καθώς 

βρέθηκαν θετικά
στην Βρουκέλλωση

Σελ. 4

Νέο κρούσμα
βρουκέλλωσης

σε μονάδα
της Καβάλας 

Για αρχές Νοεμβρίου 2018 
σχεδιάζεται η πρώτη γεώτρηση,

που θα γίνει ανοικτά 
του κόλπου της Αττάλειας

- Και Αμερικανική υπεργολαβία  

Προς αναβολή η τουρκική
γεώτρηση στην Μεσόγειο

Σελ. 9 

Σελ. 7


