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Ο Ρασπούτιν υπήρξε ο σα-
τανικός μυστικοσύμβου-
λος του τελευταίου τσάρου 

της Ρωσίας. Μέγας δολοπλόκος.  
Έκανε, διαρκώς, την τσαρική αυλή 

άνω κάτω με τις συνωμοσίες άλλα και 

τις συνωμοσιολογίες του, με τις οποίες 
παραμύθιαζε τον τσάρο.  

Άλλα ενόχλησε τόσους, ώστε συγ-
κροτήθηκε μια ισχυρή συμμαχία εναν-
τίον του.    

     Συνέχεια στην 9η σελ...

Ένας «Ρασπούτιν» σε κάθε 
αυλή που αποσυντίθεται

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ανανέωση του ια-
τρικού εξοπλισμού, 
της Μονάδας Εμφραγ-
μάτων του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου 
Αλεξ/πολης .... σελ. 2η 
 
 Αυξημένα μέτρα 
Τροχαίας σε όλη την 
επικράτεια κατά την 
περίοδο εορτασμού 
της Πεντηκοστής και 
του Αγίου Πνεύματος  
......................... σελ. 4η 
 
 Από 1/7 οι αιτήσεις 
για χρηματοδότηση 
των οινοποιείων  
......................... σελ. 6η 
 
 Διεθνής συνάντηση 
μαθητών και εκπ/κών 
στην Αλεξανδρούπο-
λη .................... σελ. 9η 
 
 Ακατάσχετα-αφο-
ρολόγητα τα επιδόμα-
τα ΑμεΑ ........ σελ. 10η

Η πόλη του Μεταξιού 
θα βρεθεί στο επίκεντρο  

του ενδιαφέροντος,  
από τις 18 έως  

και 30 Ιουνίου 2019  
- Το πρόγραμμα 

εκδηλώσεων  

Πανελλήνιο Πανθρακικό 
Αντάμωμα στο Σουφλί  

Σελ. 6

Τα ονόματα των Υποψηφίων 
του ΣΥΡΙΖΑ για τις Εθνικές  

Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Οι υποψήφιοι 
Βουλευτές 
στην ΑΜ-Θ 

Σελ. 7 

Η σχεδιαζόμενη Σιδηροδρομική γραμμή, 
κατά μήκος της Εγνατίας οδού,  

θα είναι κατά το πλείστον παραλιακή !!!

1,25 δις ευρώ  
η νέα γραμμή 

Θεσ/νίκη-Ξάνθη 

Σελ. 4

ΗΗ  ΆΆσσκκηησσηη  πποουυ  έέκκαανναανν  οοιι  ΤΤοούύρρκκοοιι,,    
γγιιαα  νναα  ππεερράάσσοουυνν  ττοο  πποοττάάμμιι  ττοουυ  ΈΈββρροουυ    

κκααιι  κκόόννττεεψψαανν  νναα  ……ππννιιγγοούύνν  !!!!!!  --  ΑΑςς  σσττααμμααττήήσσεειι  
ττιιςς  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  ττηηςς  ηη  ΆΆγγκκυυρραα  --  ΜΜεε  πποοιιοονν  

σσττρρααττόό,,  μμααςς  ααππεειιλλεείί  σσήήμμεερραα  οο  ΕΕρρννττοογγάάνν;;

Σελ. 7

ΑΚΟΜΗ ΓΕΛΟΥΝΕ ΤΑ... 
ΒΟΥΒΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ 

Κατά καιρούς η ΘΡΑΚΗ Η ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ,  μπαίνει 
στο επίκεντρο του ενδιαφέ-

ροντος ποšών «ειδημόνων", του αθηνο-
κεντρικού κράτους, που ως χρησμολόγοι, 
μεšοντολόγοι και παραδοξολόγοι, βλέ-
πουν τους οιωνούς και τα σύννεφα να 
σκεπάζουν την πεφιλημένη Θρακική γη. 

Μεταξύ "τυρού και αχλαδιού", δια βλέ-
πουν το μέšον, το μέšον της ...το μέšον 
μας, με δυσοίωνες προβλέψεις και προ-
οπτικές!!! 

Αυτοί οι "ειδικοί", κινούμενοι μεταξύ 
Κολωνακίου και γιατί όχι…… πλατείας 
Εξαρχείων, σκέφτονται, συσκέπτονται 
και αποφασίζουν και με βερμπαλιστικές  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι δήθεν «ειδικοί», που κινούμενοι  
μεταξύ Κολωνακίου και Εξαρχείων,  

συζητούν και χρησμοδοτούν για  
το μέλλον της Θράκης μας - Η Θράκη 

είναι πολύ μακριά, για να είναι κοντά…

Οι «Θρακολόγοι» 
των Αθηνών  

ας… σιωπήσουν 

as

Ο κ. Ε. Λαμπάκης 
ζήτησε την  

διαγραφή του  
από τον κατάλογο 

συνδρομητών  
της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ
Σελ. 9

Τώρα θα 
αγοράζει την 
«Ε.Θ.» από το 
περίπτερο 

Θα είναι το μοναδικό 
Δημόσιο Νοσοκομείο 

της Ελλάδος  
- Θα ανεγερθεί  

με Δωρεά 105 εκατ. 
ευρώ του Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος»

Νοσοκομείο Κομοτηνής: Μόνο με 
μονόκλινα-δίκλινα δωμάτια 

Σελ. 6

Η εφημερίδα «Εστία» αποκαλύπτει  
το άγνωστο θερμό επεισόδιο στην υφαλοκρηπίδα  

- Η χώρα μας ενημέρωσε τις Ξένες Δυνάμεις:  
«Θα τους κτυπήσουμε, αν το ξανακάνουν»

Όταν ο «Νικηφόρος» 
έδιωξε το «Barbaros» 

Σελ. 9


