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Στην ταραγμένη, αλλά και 
ιστορικώς και πολιτιστικός 
πιο γόνιμη, δεκαετία του ’60, 

μια από τις πλέον μισητές προσωπικό-
τητες, για τους οπαδούς της Ενώσεως 
Κέντρου και της ΕΔΑ, ήταν ο στρατη-

γός Βασίλειος Καρδαμάκη.  
Ο οποίος, ως αρχηγός του ΓΕΣ είχε 

πρωταγωνιστήσει στην εκπόνηση του 
«Σχεδίου Περικλής», το οποίο κάλυψε 

  
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Ακολουθεί το δόγμα  
Καρδαμάκη

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

Και διπλώματα οδήγησης 
για 17ρηδες - O ΣΥΡΙΖΑ 

τα παίζει όλα, για  
να κερδίσει τις εκλογές  

- «Υπερόπλο» οι αποδόσεις 
Ιθαγένειας σε 700.000  

περίπου αλλοδαπούς και  
λαθρομετανάστες - Τα τριάντα 

(30) μεγάλα «ρουσφέτια» Σελ. 7 

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΨΗΦΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 1 7 Ρ Η Δ Ε Σ  

Για να επισκευασθούν 
όλα τα στραβά που άφησε 
η αμαρτωλή ΔΕΠΑΝΟΜ, 
πρέπει να …γκρεμισθούν 

πτέρυγες του Νοσoκομείου

Άμεσες επισκευές ζητά 
το Νοσ/μείο Αλεξ/πολης  

Σελ. 6

Θέμα χρόνου είναι η υπογραφή της Σύμβασης  
- Προς αξιοποίηση τα γεωθερμικά πεδία Αρίστεινου 

και Άνθειας - Ο Σταθμός συμπίεσης του αγωγού 
TAP στους Κήπους, χορηγός θερμότητος  

Εν αναμονή αναδόχου 
για την τηλεθέρμανση 
της Αλεξανδρούπολης 

Σελ. 9

Το Τουρκικό  
Πολεμικό Ναυτικό  

γίνεται όργανο  
εξωτερικής πολιτικής 
- Το νέο ελικόπτερο 

T129 ATAK  
- Τα κοιτάσματα  

αερίου του Αιγαίου  

Ε ξ ο π λ ί ζ ε τ α ι η Τουρκία 
λόγω …Ελλάδος-Κύπρου !!! 

Σελ. 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Κλειστές οι Δ.Ο.Υ. 
Αλεξ/πολης και Σου-
φλίου, την Παρα-
σκευή 16 Νοεμβρίου 
2018 ................ σελ. 2η 
 
 Επιμνημόσυνη δέ-
ηση για τα θύματα 
τροχαίων ατυχημά-
των, θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 18 
Νοεμβρίου 2018 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Αλεξ/πολης  
......................... σελ. 6η 
 
 Σαμοθράκη:Και με 
δικαστική απόφαση 
η μεταφορά απορριμ-
μάτων ............. σελ. 9η 
 
 Ειδική συνεδρίαση  
........................ σελ. 10η 
 
 Ο χειμώνας έρχε-
ται: Tα ρήγματα  στα 
αναχώματα Ψαθάδων 
και Πραγγίου παρα-
μένουν ανοιχτά  
........................ σελ. 12η

Αγαπητέ μας κ. Σταύρο Κονδύλη! 
 

Παρακολουθούμε ανεšιπώς 
την εξαίρετη εκπομπή σας 
στο Κανάλι Thrakinet που 

μεταδίδεται τα βράδια κάθε Δευτέρα.  
Χθες Κυριακή 11 Νοεμβρίου το βρα-

δάκι νωρίς είδαμε επανάληψη της εκ-
πομπής της περασμένης Δευτέρας (5/11).  

Επειδή όλα αυτά τα θέματα είναι 
πολύ επίκαιρα πολύ ασμένως την είδαμε 
και πάλι την ίδια εκπομπή ποšοί φίλοι 
που βλέπουμε το Κανάλι σας. 

Κρατάτε γερά! Η ζωντανή σας φωνή 
μας δίνει κουράγιο εδώ στην όμορφη μας 
Λέσβο παρά τα μαύρα σαν πίσσα σύν-
νεφα που εξ αιτίας αφρόνων; πονηρών; 
ανόητων; αšά πέρα για πέρα απάτριδων 
πολιτικών μας που έχουν φέρει στο χεί-
λος του γκρεμού τη χώρα και τους πολί-
τες!  

Παρόλα αυτά λέμε όλοι οι φίλοι τη 
γνωστή ρήση: Στώμεν καλώς!!!  

 Συνέχεια στην 4η σελ...

Στώμεν καλώς 
asdasdsa

Λόγω μείωσης των  
Αντικειμενικών αξιών  

- Αφορά αγορές ακινήτων 
από 21 Μαΐου 2015 

έως 20 Ιανουαρίου 2016

Σελ. 7

Επιστροφή 
Φ.Π.Α. σε 

αγοραστές 
νεόδμητων  

Ενεργοποιείται το νέο πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω-Ενισχύω  

τις Επιχειρήσεις» – Οι όροι  
και οι προϋποθέσεις για  

τη λήψη του «βραβείου» από  
τις εταιρείες – Ποιες είναι  

οι εξαιρέσεις για τη συμμετοχή

« B o n u s» σε Επιχειρήσεις 
που διατήρησαν προσωπικό

Για να περιορισθούν 
τα κυκλώματα των  

«δουλεμπόρων», ζητά  
η Πανελλήνια Ομοσπονδία  

Συνοριακών Φυλάκων  
- Πρέπει να κλείσουν  

οι δίοδοι από τον Έβρο

Συνέχιση μέτρων κατά 
της λαθρο-διακίνησης 

Σελ. 6

Σελ. 4


