
Λαμπάκης: «Έχα- 
σα από τον …Κανέ-
να! - Το αποτέλεσμα 
θα είναι διαφορετικό 
αν ξαναγίνουν εκλο-
γές» 

 

Σ  την έλλει- 
ψη χρόνου 
για προσω-

πική επικοινωνία με 
τους Δημότες αποδί-
δει τα αίτια της ήτ- 
τας ο Δήμαρχος Αλε- 
ξανδρούπολης  Βαγ-
γέλης Λαμπάκης.  

«Έχασα από τον 
…Κανένα» είπε ο 

 
Συνέχεια στην 6η σελ...

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Η επίσημη έναρξη της προ-
εκλογικής περιόδου στιγ-
ματίζεται από μια κοινο-

βουλευτική αήθεια. Το είδος και το 
εύρος του υπηρεσιακού χαρακτήρα 
της κυβέρνησης που θα διεξάγει τις 

εκλογές.  
Εφαρμόζονται δηλαδή τα ιδιόρ-

ρυθμα πολιτικά μαθηματικά του τσι-
πρισμού.  Κατά τα οποία 2π+2π=4π.  

 
     Συνέχεια στην 9η σελ...

Προκλητική περιφρόνηση 
πολιτικών ηθών

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ξεκίνησαν οι εγ-
γραφές, στους Δημο-
τικούς Παιδικούς, 
Β ρ ε φ ο ν η π ι α κ ο ύ ς 
Σταθμούς και ΚΔΑΠ 
μέσω ΕΣΠΑ ... σελ. 2η 
 
 Εντοπισμός και διά-
σωση αλλοδαπών 
στην Αλεξ/πολη  
......................... σελ. 6η 
 
 142 χρόνια από την 
ίδρυση του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού  
......................... σελ. 9η 
 
 Εκτός λειτουργίας 
την σήμερα Τετάρτη 
η ΕΡΓΑΝΗ  
........................ σελ. 10η 
 
 Τελετή Έναρξης 
της άσκησης «STRI-
KE BACK/ BS/ BRE 
2019» ............ σελ. 12η

Υποχρεωτικά πρέπει  
να απέχουν πέντε (5) 

μέτρα από την παραλία  
- Δείτε τα δικαιώματά σας 

- Τι απαγορεύεται και τι 
επιτρέπεται - Τα θέματα 

Ηχορρύπανσης

Μπορούν οι «ξαπλώστρες» 
να φθάνουν μέχρι το κύμα; 

Σελ. 9

Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει ο πλωτός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού  
Αερίου της Αλεξανδρούπολης - Το έργο χαρακτηρίζεται τώρα, με χαμηλό επίπεδο 
ωριμότητος, λόγω ανταγωνιστικών υποδομών - Χάνουμε κι αυτήν την ευκαιρία;

ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
«Α.Σ.Φ.Α.» ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Σελ. 7 

Ενίσχυση 3,8 εκατομμύρια ευρώ 
σε Μετανάστες και πρόσφυγες 
- Παρατείνεται το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης για  

6 ακόμα μήνες, χωρίς κριτήρια, 
με την λήξη του Ασύλου 

Μας περισσεύουν λεφτά 
γι’ αυτό τα μοιράζουμε 

Σελ. 6 

Αγαπητέ μου κ. Κονδύλη, 
 

Σκέφτηκα να μη σας ενοχλήσω. 
Μετά όμως απ’ αυτά που 
άκουσα και στην «2η Ματιά» 

της Δευτέρας 26-05-2019 και την επό-
μενη για τη δυσαρέσκεια που προκαλούν 
οι απόψεις σας και οι αλήθειες που δε 
συμφέρουν σε πρόσωπα αρμόδια να δια-
χειρίζονται τη λαϊκή βούληση και εντολή, 
δεν μπορώ να μην συμπαρασταθώ με τις 
δικές σας απόψεις αλήθειες και θέσεις, 
αφού συνταυτίζονται με τα δικά μου πι-
στεύω και συμπίπτουν απόλυτα, έστω 
και αν ο καθένας από μας βρίσκεται στη 
μειοψηφία του ενός; 

Ώστε λοιπόν όποιος δεν είναι με τον 
αυτοκράτορα είναι εναντίον αυτού; Αυτό 
είναι το κατάντημα της δημοκρατίας. 
Στους ισχυρούς δεν επιτρέπεται η διά-
φορη άποψη δεν επιτρέπεται η κριτική, 
έστω και η καλόπιστη κριτική, ειδικότερα 
δε σε κρίσιμες στιγμές. 

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

«Ώστε λοιπόν όποιος δεν είναι  
με τον Αυτοκράτορα, είναι εναντίον αυτού;  

- Ενοχλεί τους κρατούντες, ο δημόσιος 
έλεγχος - Δημοκρατία της …Διαφθοράς»

Φαινόμενα 
παρακμής 

as

Παρά  
το γεγονός ότι  

οι ναυαγοσώστες 
θα έπρεπε  

να υπήρχαν από 
την 1η Ιουνίου 

Σελ. 7

Χωρίς ναυαγο-
σώστες οι  

παραλίες της 
Αλεξ/πολης 

Δηλώνει ο Βαγγέλης Λαμπάκης για τον Νικητή  
των Εκλογών, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, κ. Γιάννη 

Ζαμπούκη - Δεν κατάλαβε ακόμα, γιατί έχασε 

«ΕΧΑΣΑ ΑΠΟ... 
ΤΟΝ ΚΑΝΕΝΑ» 

Όταν ο εκλεγμένος Δήμαρχος δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο - Καταγγελία του Δημάρχου Ιάσμου, κ. Μουμίν Οντέρ  

- Συμφωνεί με τον Δήμαρχο Ορεστιάδος, κ. Βασίλη Μαυρίδη 

ΤΟ …«ΕΚΤΡΩΜΑ» ΤΗΣ 
ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σελ. 4


