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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.319 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει 
να το πω απεριφράστως: Φο-
βάμαι την αποψινή νύκτα. 

Την νύκτα της 6ης Δεκεμβρίου.  
Και μη σπεύσει κανείς να μου πει 

ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και 

από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου και από εκείνη την νύκτα 
των «ελληνικών κρυστάλλων».  

Μια ολόκληρη δεκαετία από εκείνη  
 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Γιατί φοβάμαι 
αυτήν την νύκτα

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Την έκλαψε όλος ο 
Έβρος ............. σελ. 8η  
 
 Ημερίδα για την 
αρχαιολογική έρευνα 
στη Θράκη, το Σάβ-
βατο 8 Δεκεμβρίου 
2018 Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης Αίθουσα «Γε-
ώργιος Μπακαλάκης»  
.......................... σελ. 2η 
 
 Φούσκα η εταιρεία 
που θα επένδυε στην 
κάνναβη .......... σελ. 4η 
 
 9 Δεκεμβρίου, Παγ-
κόσμια Ημέρα Μνή-
μης των Θυμάτων Γε-
νοκτονιών, εκδήλωση 
- Ομιλία του Συλλόγου 
Ποντίων Ξάνθης  
.......................... σελ. 6η 
 
 Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 2018»   
......................... σελ. 12η

Πολλαπλασιάστηκαν  
οι αγρότες και τα στρέμματα  

που καλλιεργούνται σε Έβρο και 
Ροδόπη - Κώδικα καλλιέργειας 

ετοιμάζει ο Συνεταιρισμός  
- Συνεργασία και με την Γαλλία

Ευωδιάζει όλη η Θράκη 
από τα αρωματικά φυτά 

Σελ. 6 

Το Λιμάνι της Αλεξ/πολης,  
θα μπορούσε να ταΐσει  

τον μισό πληθυσμό  
της πόλεως - Όμως  

παραμένει στο περιθώριο, 
με τζίρο 140.000 ευρώ  

- Από όμορφα λόγια 
χορτάσαμε - Καιρός να 

απαιτήσουμε την Ανάπτυξη 
που δικαιούμαστε  

- Ας ξεκινήσουμε με  
τα νησιά του Ανατ. Αιγαίου  Σελ.  7

Ο ΤΖΙΡΟΣ Ο.Λ.Α. ΟΣΟ 
ΜΙΑ ….ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ !!! 

Ένα πρωινό, πριν από χρό-
νια, ο Βασίλης ο Κων-
σταντινοπολίτης, μέγας 

λόγιος, ποιητής, κοσμοπολίτης που 
καντάντησε  φουκαράς λαχειοπώ-
λης όταν αναγκάσθηκε να φύγει από 
την Κων-πολη με τα γνωστά επεισό-
δια του 1954 και να γίνει κάτοικος 

Αλεξ-πολης χωρίς  την οικογένειά 
του και τσέπη άδεια (οι παλιοί Αλεξ-
πολίτες τον θυμούνται με νοσταλγία 
για το σπινθηροβόλο πνεύμα του και 
τα έξυπνα στιχάκια που σκάρωνε αυ-
τοστιγμής) καθόταν στο καφενείο 
απέναντι του φάρου.  

  Συνέχεια στην 4η σελ...

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ 
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Η θεσμοθετημένη 
ληστεία σε βάρος 
 των Ελλήνων και 
ο ανταγωνισμός 

των Μεγάλων 
 Δυνάμεων 

 για συσσώρευση 
αποθεμάτων 

- Η αποδυνάμωση 
της χώρας μας  
θα συνεχισθεί

Η γεωπολιτική ισχύς 
αποκτάται μόνον με 
αποθέματα χρυσού 

Σελ. 9

«Όταν δεν κρατάς τον λόγο σου, είσαι ψεύτης και ασεβής», δηλώνει 
ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, για τις 
υποσχέσεις που έδωσε ο Ε. Λαμπάκης σχετικά με το σφαγείο Φερών

«Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΑΣ 
ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ  …Χ Α Θ Ε Ι»

Σελ. 7

Όλο το έθνος έδειξε, με κάθε τρόπο, 
ότι κατάλαβε πόσο μεγάλη ήταν 

η ζημία για την Εšάδα από τη Συμφω-
νία των Πρεσπών - εκτός από την κυ-
βέρνηση.  

Οι έχοντες την εξουσία, αν και γνω-
ρίζουν άριστα τι πράττουν, παίζουν ανε-
πιτυχώς τον ρόλο των εθνοσωτήρων, 
που «σώζουν» την Εšάδα από την 
«απομόνωση» (αν και είμαστε μέλη σε 
όλους τους διεθνείς οργανισμούς), δίδον-
τας γη και ύδωρ στους Σκοπιανούς, που 
αγωνίζονται για να γίνουν δεκτοί σε 
Ε.Ε. και ΝΑΤΟ. 

Οι κυβερνώντες, όπως αποδεικνύεται 
από την εμμονή τους σε αυτή την κατά-
πτυστη συμφωνία, δεν έχουν πατρίδα 
τους την Εšάδα, αšά την καρέκλα. 

Δεν τους ενδιαφέρουν οι επόμενες γε-
νεές, αšά οι επόμενες εκλογές.  

Τα καλούδια του να εξουσιάζεις μια  
 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Αποδεικνύεται ότι οι Κυβερνώντες, 
με την απαράδεκτη εμμονή τους  

στην κατάπτυστη Συμφωνία,  
δεν έχουν Πατρίδα την Ελλάδα,  

αλλά την …καρέκλα

Η προδοσία 
των Πρεσπών 

asdasdsa

Χωρίς τέλος  
οι φωτογραφικές  
διατάξεις στους  
διαγωνισμούς  

προμήθειας φωτιστικών 
σημάτων - Δημοτικοί 

σύμβουλοι ακυρώνουν 
συμβάσεις, φοβούμενοι 

ποινικές διώξεις

Σελ. 6

«Φάμπρικα» 
έγιναν οι 

προκηρύξεις 
για τον 

οδοφωτισμό 


