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Επιμένω, μονοτόνως ίσως δια 
ορισμένους, να ασχολούμαι 
με το θέμα των μη κρατικών 

πανεπιστημίων.  
Διότι, για μια ακόμη φορά, με την 

επιχειρούμενη από την κυβέρνηση ανα-

θεώρηση του Συντάγματος, χάνουμε μια 
ευκαιρία. Λόγω διαχρονικής εμμονικής 
ιδεοληψίας των κυβερνόντων.  

Όπως παλιότερα συνέβαινε με την  
    

    Συνέχεια στην 9η σελ...

Ποιος θα τους 
τιμωρήσει;

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Αλεξανδρούπολη: 
Κοπή της πίτας της 
Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών  
..................... σελ. 10η 
 
 26η   Εκπαίδευση 
Εθελοντών Νοσηλευ-
τικής, του Τοπικού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης 
....................... σελ. 12η 
 
 Τα ανακαινισμένα 
χειρουργεία του Νο-
σοκομείου Κομοτη-
νής, εγκαινιάστηκαν 
παρουσία του Γ.Γ. 
Υπουργείου Υγείας 
........................ σελ. 2η 
 
 Δεύτερη ευκαιρία 
για αυτοαπασχολού-
μενους ........... σελ. 9η 
 
 Ενημερωτική Εκ-
δήλωση στην Ορε-
στιάδα .......... σελ. 12η

Μάθετε την Ιστορία  
του ισχυρότερου πολεμικού 
Συγκροτήματος της χώρας 
με ταχυκινησία και μεγάλη 

ισχύ πυρός, που επιχειρεί 
απέναντι στην  

ελληνοτουρκική μεθόριο

Π ρ ο σ τ ά τ η ς της 
Θράκης, είναι το 
Δ’ Σώμα Στρατού 

Η  πενταετής θητεία χωρίς 
δυνατότητα καθαίρεσης 

ενός ανίκανου και επικίνδυνου δη-
μάρχου αποτελεί τον ενταφιασμό 
της δημοκρατίας, αφού δεν κυ-
ριαρχεί ο δήμος, αšά ο δήμαρχος 
- ο οποίος δήμαρχος μπορεί επί 
πέντε χρόνια να βιάζει την πόλη 
και τους δημότες με την άνεσή 
του, χωρίς να μπορεί να παρέμβει 
κανείς για να τον καθαιρέσει. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η πενταετής θητεία, χωρίς  
δυνατότητα καθαίρεσης,  

ενός ανίκανου και επικίνδυνου  
Δημάρχου, αποτελεί τον  

ενταφιασμό της Δημοκρατίας 

Προσέχουμε 
τι ψηφίζουμε 

«Θεατρική παράσταση»  
χαρακτηρίζει τα  

«μπλόκα» των τρακτέρ, 
 η Συντονιστική 

Επιτροπή Ανατολικής  
Μακεδονίας-Θράκης

Ανυποχώρητοι οι αγρότες 
- κτηνοτρόφοι της Θράκης 

Σελ. 9

Τι σηματοδοτεί  
η επίσκεψη στη Θράκη, 

του Αμερικανού Πρόξενου 
Θεσ/νίκης, κ. Γκρέγκορι 
Φλέγκερ, λίγους μήνες  
πριν από τις εκλογές  

- Συναντήσεις «μαχαιριά» 
στο Τουρκικό Προξενείο

ΒΑΖΟΥΝ «ΦΡΕΝΟ» ΟΙ 
ΗΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ; 

Σελ. 7

Κάθε λέξη τέθηκε από τους 
«Ονοματοθέτες»… με 

ακρίβεια και όχι τυχαία και έχει 
άμεση σχέση Αιτίας και Αιτιατού, 
μεταξύ Σημαίνοντος και Σημαι-
νομένου…  

Το «Ν» συντονίζει τον εγκέ-
φαλο. Πριν από μερικά χρόνια 
(1996) στο Ιατρικό Περιοδικό 
MEDIZIN-JOURNAL στη Γερ-
μανία, δημοσιεύτηκε μία επιστη-
μονική εργασία, σύμφωνα με την 
οποίαν: «Η εκφορά του γράμμα-
τος «Ν» μεταφέρει οξυγόνο στον 
εγκέφαλο και ότι δεν ήταν τυχαίο 
το γεγονός της τοποθέτησης του 
«Ν» στο μέσον ακριβώς του Αλ-
φαβήτου – στο πρώτο Εšηνικό 
Αλφάβητο με τα 27 γράμματα».  

 
Συνέχεια στην 10η σελ...

Το ευφωνικόν «Ν» διεγείρει 
το μυαλό μας και αναπτύσσει 

την Ελληνική σκέψη  
- Το τελικό Σίγμα (ς) ηρεμεί 

τον άνθρωπο - Ποιοι οδηγούν 
τον Λαό μας σε …λοβοτομή;  

Τι προκαλεί 
το γράμμα «Ν» 
στον εγκέφαλο 

Οι δήθεν «προοδευτικοί» 
αποδεικνύονται βαθύτατα  

οπισθοδρομικοί και σκοταδιστές 
- Αντί να φέρουμε χιλιάδες 

 ξένους φοιτητές στην Ελλάδα, 
διώχνουμε τα Ελληνόπουλα 

για σπουδές στο εξωτερικό !!!

Άλλα …10 χρόνια 
«κ ο μ μ α τ ι κ ά »  

Πανεπιστήμια 

Τη νέα κυβέρνηση με αλ-
λαγές στις θέσεις των 

υφυπουργών Εργασίας Νάσου 
Ηλιόπουλου, Μακεδονίας Θρά-
κης και Κατερίνας Νοτοπούλου 
που συμμετέχουν ως υποψή-

φιοι στις δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου, ανακοίνωσε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Δημή-
τρης Τζανακόπουλος.  

 
Συνέχεια στην 8η σελ...

«Εκλογική Κυβέρνηση» Α. Τσίπρα δείχνει ο ανασχηματισμός, 
με έντονο …άρωμα ΠΑΣΟΚ - Η ορκωμοσία την Δευτέρα

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σελ. 4

Σελ. 6 

Σκάνε εξελίξεις στα Βαλκάνια - Ετοιμάζεται  
Ισλαμικό Χαλιφάτο κατά τα πρότυπα  

του ISIS - Κινδυνεύουν οι Ορθόδοξες χώρες 
- Σερβία, Βουλγαρία, Ελλάδα  

- Η δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας   

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σελ. 6

asdasdsa

Την προσεχή Δευτέρα 
18 Φεβρουαρίου 2019, 

στις 6 το απόγευμα  
- Κύρια θέματα οι  

προσλήψεις προσωπικού 
Σελ. 6

Συνεδριάζει  
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Αλεξ/πολης 


