ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 69ο

Αριθμός Φύλλου 15.155

ΟΙ Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ 2013 ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ
ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Μετά από μια πενταετία “χειμερίας νάρκης”
και εκπαιδευτικής απαξίωσης
Βλέπε σελ.4η

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Τιμή Φύλλου: € 0,60

Ποιός δίνει
τα πρότυπα;
Μέγα πρότυπο ο Αλέξης Γρηγορόπουλος,
που υποστήριζε την αναρχία και όχι ο
15χρονος Τηλέμαχος Τσιμιρίκας, που
έδωσε τη ζωή του για να σώσει από τις
φλόγες, τις ζωές των μικρών αδελφών του;

Εκστρατεία διάδοσης των
σπέσιαλ γεύσεων του Έβρου

Βλέπε σελ.7η

Βλέπε σελ.7η

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΜΗΠΩΣ ΑΓΓΙΖΕΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ;

Τεράστιες οι ευθύνες
ΠΑΣΟΚ και ψηφοφόρων
Κατά τον Σοφοκλή, ένα κράτος στο οποίο
η αυθάδεια και η ελευθερία να παραβιάζει
κανείς τους νόμους, μένουν ατιμώρητες,
είναι βέβαιο ότι μετά από ένα ευτυχισμένο
ταξίδι, θα καταλήξει σε άβυσσο

Ε

ισήλθαμε στο Νέο Έτος με
την πρωθυπουργική διαβεβαίωση ότι τούτο θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει πρωτίστως να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους οι
πολιτικοί και ο λαός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ

Οι πρώτοι γιατί δεν αντέδρασαν δεόντως όταν ο Ανδρέας και ο
Γιώργος Παπανδρέου αύξησαν
αλόγιστα τα χρέη της χώρας.
Και ο δεύτερος γιατί παρέδωσε
την εξουσία εις αυτούς αν και είχε
άπειρες αποδείξεις της φαυλοκρασυνέχεια στην 6η σελίδα

Υ π ε γ ρ ά φ η η σύμβαση
για την βελτίωση
του δρόμου της Αύρας

• Παρουσία τοπικών
αρχών η κοπή βασιλόπιτας στο ίδρυμα
“Άγιος Κυπριανός”
....................σελ.8η
• Συναντήσεις αποστολής του Επιμελητηρίου Έβρου με Δημάρχους του Νομού
σχετικά με τον Χωροταξικό Σχεδιασμό
......................σελ.9η
• Ταφόπλακα στο Εργοστάσιο Ζάχαρης της
Ξάνθης ..............σελ.9η
• Πρόγραμμα Inform:
Καινοτομία στη διαχείριση των ελληνικών
δασών .............σελ.12η

Βλέπε σελ.6η

Βλέπε σελ. 6η

Είναι το τρίτο
έργο που
υπογράφει
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσα
στο δεκαήμερο
των εορτών
- Μπαίνει φρένο
στα ατυχήματα

Λαμπρός ο εορτασμός
αγιασμού των υδάτων

Βλέπε σελ.7η

Οι αργίες «δώρα» που
μας φέρνει το 2014

Μ

ην μας παρεξηγείτε που ακόμη
δεν μπήκε ο νέος χρόνος, εμείς
κοιτάζουμε τις αργίες.
Άλλωστε είμαστε σίγουροι ότι λίγο-πολύ
όλοι το κάνουμε, κρυφοκοιτάζοντας το ημερολόγιο για να δούμε αν το νέο έτος μας
φέρνει κάποιο ημερολογιακό… μπαξίσι.
Άλλωστε μην ξεχνάτε πως κάθε χρόνος
ξεκινά με αργία, την Πρωτοχρονιά.
Και αν αληθεύει η γνωστή ρήση πως ό,τι
κάνεις στην αρχή του χρόνου θα το κάνεις

και την υπόλοιπη χρονιά, εμείς επαυξάνουμε, αναζητώντας από τώρα ποιες ημέρες
θα… ξεκουραστούμε επισήμως μέσα στο
2014.
Και όντως, το νέο έτος δεν μας απογοητεύει: Με τέσσερα τριήμερα, δύο απολαυστικά γιορτινά τετραήμερα και τρία…
σχεδόν τριήμερα, δεν τα πάει κι άσχημα ο
καινούριος χρόνος:
συνέχεια στην 4η σελίδα

Τα Δημόσια έργα είναι ένα
κομμάτι από το μεγάλο
“παζλ” της διαφθοράς στην
χώρα μας - Και σε αυτό
τον τομέα υπάρχουν πολλά
“θολά” έργα που ίσως θα
έπρεπε να γίνουν αντικείμενο
Εισαγγελικής έρευνας

Ό

Οι μη οριζόντιες
περικοπές...

ταν ακούμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες οριζόντιες περικοπές τότε ακριβώς είναι που πρέπει
να αρχίζουμε να τρέμουμε.
Ειδικώς όσοι από μας είμαστε συνταξιούχοι. Τα μόνιμα πειραματόζωα του
ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Και η απόδειξη είναι στη διάθεση
σας με το «καλημέρα» της καινούργιας

χρονιάς.
Από τα πρώτα …μη οριζόντια μέτρα
που τίθενται σε εφαρμογή το 2014 είναι
η οριζόντια περικοπή, κατά 20% όλων
των επικουρικών συντάξεων.
Και για να ξέρουμε για ποιο πράγμα
μιλάμε, είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε
κάτι απλό:
συνέχεια στην 4η σελ.

