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Ενδεχομένως είναι πολλοί 
εκείνοι οι οποίοι αγνοούν 
την ιστορική εξέλιξη της μι-

σθοδοσίας των κληρικών από το δη-
μόσιο ταμείο. Θεωρώντας ότι προκειται 
για ένα καθεστώς …συνομήλικο του 

ελληνικού κράτους.  Η αλήθεια όμως 
είναι τελείως διαφορετική.  

Και την αλήθεια αυτή φωτίζει αρ-
κετά ένα σημείο από την ανακοίνωση 

  
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Έτσι, για να γνωρίζουμε 
γιατί μιλάμε

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

Γίνονται τα εγκαίνια ενός νέου 
Δημόσιου έργου, κόβονται  

οι κορδέλες, βγαίνουν  
οι φωτογραφίες με τα χαμόγελα 
των επισήμων και μετά τίποτα 

- Δεν ακολουθεί κανείς έλεγχος 
και καμμία συντήρηση  

- Tο αποτέλεσμα συνακόλουθο  
και προδιαγεγραμμένο   

ΤΑ …«ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ»  
ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΕΦΤΟΥΝ 

Η αποκατάσταση  
από την πυρκαγιά  

του Τεμένους Βαγιαζήτ 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ  

της Περιφέρειας ΑΜ-Θ  
– Αναβλήθηκε η δίκη  
του εργολάβου για 

τις 15 Μαρτίου 2019

Αλλά 3,4 εκατ. ευρώ για 
το Τέμενος του Διδ/χου 

Σελ. 6

Ο Δήμαρχος κ. Ε. Λαμπάκης φτιάχνει  
πεζόδρομους προς όφελος των πεζών  

- Αλλά για τις διαβάσεις πεζών, δεν  
νοιάζεται - Μήπως ακρίβυναν οι μπογιές;

Παραμένουν αόρατες 
οι διαβάσεις πεζών 

στην Αλεξανδρούπολη 

Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Βράβευση του Λυ-
κείου Τυχερού  
.......................... σελ. 2η 
 
 Αποφάσεις 14ης 
Τακτικής Ειδικής Συ-
νεδρίασης, του Περι-
φερειακού Συμβουλί-
ου Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης  
.......................... σελ. 8η 
 
 Μπροστά στο Δη-
μαρχείο Αλεξ/πολης η 
συγκέντρωση του 
Π.Α.ΜΕ. .......  σελ. 10η 
 
 Ψήφισμα των Κλη-
ρικών & Λαϊκών Εκ-
κλησιαστικών Υπαλ-
λήλων, της Ι.Μ. Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδος 
και Σουφλίου  
......................... σελ. 11η 
 
 Μετά το ρεύμα, κό-
βεται και το νερό 
στους Συλλόγους του 
Παλαιού Νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης  
......................... σελ. 12η 

Σκηνή πρώτη: 
 

Πριν από λίγες μέρες 
έτρεχα καθυστερημένος 
να προλάβω το λεωφο-

ρείο του ΚΤΕΛ για τη Θεσ/νίκη. Το 
πρώτο πρωινό ήταν και το επόμενο 
έφευγε το μεσημέρι. 

Δίπλα μου, ασθμαίνουσα κυρία 
με την οποία φτάσαμε μαζί στο 
γκισέ εισιτηρίων του Σταθμού. 

Την άφησα να περάσει πρώτη 
γιατί είχε μουλιάσει από το άγχος. 

Με τρεμάμενα χέρια αυτή,  
  

 Συνέχεια στην 4η σελ...

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Από το 2008 μία έκταση 250 στρεμμάτων βρίσκεται  
δεσμευμένη, χωρίς οι ιδιοκτήτες να έχουν αποζημιωθεί - Από πού 

θα περάσει η Εγνατία οδός για το Λιμάνι Αλεξανδρούπολης;

Τα «Μ α ϊ σ τ ρ ι α ν ά» δεν  
είναι απαραίτητα για  

ανάπτυξη του Λιμένος; 

Σελ. 6

Σελ. 7 

Ο άθεος ή μάšον αντίχριστος πρω-
θυπουργός της χώρας συνάντησε 

τον ένθεο και χριστιανό αρχιεπίσκοπο 
και συμφώνησαν να βγάλουν την ανα-
φορά στο Χριστό από το Σύνταγμα, τον 
θεμελιώδη νόμο του κράτους! 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους και 
την πρόταση της κυβέρνησης για αšαγή 
του άρθρου 3 του Συντάγματος (Σχέσεις 
Εκκλησίας και Πολιτείας), στην οποία 
συμφώνησε  ο αρχιεπίσκοπος, επιπλέον 
θα ακολουθήσει: 

α. Η κατάργηση της Ορθοδοξίας ως 
επίσημης θρησκείας της Εšάδας, ανοί-
γοντας τον δρόμο για την πλήρη αποχρι-
στιανοποίηση της χώρας, ήτοι: κατάρ- 
γηση και αποκαθήλωση των θρησκευτι-
κών συμβόλων από παντού, κατάργηση 
του θρησκευτικού όρκου και του μαθή-
ματος των θρησκευτικών, επιβολή υπο-
χρεωτικού πολιτικού γάμου, υπονόμευση 
της βάπτισης των νεοεšήνων, εξαφάνιση 
της θρησκευτικότητας στις εθνικές γιορ-
τές κλπ. 

 Συνέχεια στην 9η σελ...

«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα 
και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω,  

θα ενεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου 
κάνουν» (Στρατηγός Μακρυγιάννης) 

Με ποιο δικαίωμα 
…Αρχιεπίσκοπε;  

asdasdsa

Κύρια αιτία είναι  
η Γραφειοκρατία  

- Πρέπει να πιεστεί 
το Ελεγκτικό Συνέδριο 

για άμεσο έλεγχο  
των Συμβάσεων  

με τους Εργολάβους
Σελ. 7

Ποιός κρατά 
ανοικτά τα 

αναχώματα 
στον Έβρο; 


