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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.352 ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Τα πράγματα, μετά το κλείσι-
μο της υπόθεσης του Μακε-
δονικού, θα έχουν μια συγ-

κεκριμένη πορεία.  
Που καθορίζεται από τον πρόσφατο 

ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα ότι η οι-

κονομία είναι το μεγάλο «ατού» του.  
Σε συνδυασμό με την «ανθρώπινη 

εξομολόγηση» του ότι έχει κάνει λάθη 
στις επιλογές προσώπων.   

 
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Πάρε κόσμε, τ’ αφεντικό 
τρελάθηκε !

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Πρόσκληση Οικο-
νομικής Επιτροπής, 
του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης ...... σελ. 2η 
 
 Aνακατανομή αξιω-
μάτων Προεδρείου 
Δ.Σ. Εμπορικού Συλ-
λόγου Αλεξανδρούπο-
λης .................... σελ. 3 
 
 Στη Σαμοθράκη: Η 
παράσταση διαμαρτυ-
ρίας έξω από το υπο-
κατάστημα της Εθνι-
κής Τράπεζας  
.......................... σελ. 6η 
 
 Το Επιμελητήριο 
Έβρου έκοψε την πίτα 
του και βράβευσε το-
πικές επιχειρήσεις για 
την προσφορά τους 
 ........................ σελ. 8η 
 
 25 λαθρο-πρόσφυ-
γες από το Αφγανι-
στάν στην Αλεξ/πολη 
.......................  σελ. 10η

Επιτυχία  
η Συνεργασία  

της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ με τον  
Οργανισμό  

Οικονομικής  
Συνεργασίας  

και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ)

Α ν ά δ ε ι ξ η της Ορεινής  
Ροδόπης-Ποταμού Νέστου 

Σελ. 4

Θα υποκύψουμε 
στις πιέσεις της  

Άγκυρας στον 25ο 
Μεσημβρινό; - Ξεκινά 

από την Ξάνθη στις  
εκβολές του Νέστου 

και καταλήγει στο 
Ηράκλειο Κρήτης  

- Θα το δούμε κι αυτό 
το …«κατόρθωμα»; 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ; 

Σελ. 7

Τι δείχνει έρευνα μεταξύ των Ευρωπαίων 
πολιτών - Πρώτη η Φινλανδία με 74%  

- Στην 8η θέση οι Έλληνες με 54%  
- «Βαστάτε Τούρκοι τ’ άρματα» 

Π ό σ ο ι Έλληνες 
θα πολεμούσαν 
για την Πατρίδα; 

Σελ. 6

Ένα κήρυγμα με πολλές  
αναγνώσεις του Σεβ. Μητροπολίτου 

Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου  
- «Εμείς απεμπολούμε τα τιμαλφή 

της ιστορίας μας»  

«Δεν μπορεί η αθεΐα 
να είναι κριτήριο 

επιλογής πολιτικού»

Σελ. 9

Σχέδιο δράσης  
των Απογόνων  

Αγωνιστών 
 του 1821  
για την  

αντιμετώπιση 
της υπογεννη-

τικότητος 
 στην Ελλάδα  

- Διάρκεια  
επιδότησης  

από τον πρώτο 
μήνα γέννησης, 

μέχρι την  
συμπλήρωση  

18 ετών 

Επίδομα 100 ευρώ κάθε 
μήνα στα παιδιά της  

Θ ρ ά κ η ς-νήσων Αιγαίου 

Σελ. 7

Αυτόν  τον παραστρατη- 
μένο  μέσα στα φτηνά 
ιδεολογήματα της αρι- 

στεράς λαό δεν μπόρεσαν  να τον 
αφυπνίσουν  μνημόνια, δεν μπό- 
ρεσαν  να τον ξυπνήσουν οι δυσ- 
βάσταχτοι φόροι, δεν μπόρεσε  να 
τον   στήσει απέναντι του  ο  αδη- 
φάγος Ένφια και φυσικά  ούτε η 

περικοπή μισθών   και συντάξεων, 
ούτε η περικοπή των λογής- λογής 
ελαφρύνσεων. 

Μπόρεσε  όμως να τον αφυ- 
πνίσει  ο εμπαιγμός   της κυβερ- 
νητικής  συμμορίας, που δεν σε- 
βάστηκε  πατρίδα, ιστορία, παρά-  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Γελιούνται όσοι νομίζουν, ότι η οργή του Λαού,  
θα καταλαγιάσει με τα χημικά - «Η τήρηση του Συντάγματος 

επαφίεται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων»

Το Μακεδονικό  
μόλις τώρα άρχισε  

Σε τέσσερα (4) Σχολεία του Έβρου, 
 δύο στον Δήμο Σουφλίου και δύο  

στον Δήμο Ορεστιάδος, υλοποιεί φέτος  
το πρόγραμμά της η Μ.Κ.Ο. «Πρόληψη»,  

παρέχοντας πρωινά γεύματα στους μαθητές

9.000 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ 
ΕΒΡΟ, ΖΟΥΝ ΣΤΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ  

asdasdsa

Ποιοί ωφελούνται από τις 
διαγραφές προστίμων;  
- Συνεδριάζει σήμερα 

το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης  
στις 6 το απόγευμα

Σελ. 9

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ 
ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΑ; 

Σελ. 6


