
«Κλειδί» της Ανάπτυξης για αυτόν τον άξονα,
αποτελεί το Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης,
που θα δημιουργήσει την σιδηροδρομική 

παράκαμψη του Βοσπόρου, μέσω Βουλγαρίας  

Ασύμφορη η χρήση των Ελικοπτέρων Huey που πρέπει να 
αντικατασταθούν - Χωρίς ανταλλακτικά τα πλοία τύπου ZUBR - Η Ρωσία
προσφέρει δωρεάν 200 TOMA BMP-2 - Είναι θέμα πολιτικής απόφασης

Τ
ο Λαϊκό Κόμμα της τουρκι-

κής αντιπολίτευσης ελέγχε-
ται από… Κρυπτοχριστια-

νούς και ο επόμενος ηγέτης του θα
είναι… Ελληνορθόδοξος Χριστιανός,
σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες των
Ισλαμιστών του Ερντογάν που επανα-
φέρουν το θέμα της πραγματικής ταυ-
τότητας του αρχηγού του Λαϊκού

Κόμματος της Τουρκίας, Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου, ο οποίος προσπαθεί να
κρατήσει μια γραμμή άμυνας στην
επέλαση του Ερντογάν να ελέγξει με
δικτατορικό τρόπο όλες τις δομές του
τουρκικού κράτους και να επιβάλλει
την Σαρία σαν επίσημο εκπαιδευτικό
δόγμα. 

Συνέχεια στην 6η σελ...
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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.801 ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Τι μάθαμε από την προ ημε-
ρησίας διατάξεως συζήτηση
για την διαφθορά, την δια-

φάνεια και την διαπλοκή; 
Ότι η διαπλοκή πέθανε. Αυτό ήταν

το «ζουμί» των ομιλιών του πρωθυ-
πουργού και των υπουργών της κυ-

βέρνησης. Και ποια η προσκομισθείσα
απόδειξη, ως πιστοποιητικό θανάτου
της διαπλοκής; 

Ο μέγας διαγωνισμός για την αδει-
οδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το μεγάλο παραμύθι
και οι δράκοι;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Για την υπεράσπιση 
του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 
κ. Ν. Φίλη, από τον Σεβ.
Μητροπολίτη Διδ/χου-
Ορεστιάδος-Σουφλίου 

Επιστολή Αμβρόσιου προς 
Δαμασκηνόν Διδυμοτείχου

Σελ. 7

Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ομιλία Μητροπο-
λίτου Ανθίμου στο
Νομαρχείο 
..................... σελ. 2η

 Ορεστιάδα: Το
Πανεπιστήμιο εξορ-
μά στους αγρούς 
.................... σελ. 12η

 Επιμελητήριο
Έβρου: Έντονες
αντιδράσεις για τη
δημιουργία διοδίων
στη Μέστη
..................... σελ. 4η

 Αλεξανδρούπολη:
Σε άσχημη κατάστα-
ση οι δρόμοι στην
περιοχή του ΚΕΓΕ 
..................... σελ. 8η

 Δωρεάν προληπτι-
κές εξετάσεις σε
μαθητές της Α’ Δη-
μοτικού από το Κοι-
νωνικό Ιατρείο του
Δήμου Αλεξ/πολης 
.................... σελ. 12η

Η Τουρκάλα Βουλευτής Σελίν Σαγιέ Μπεκέ, προορίζεται να διαδεχτεί
τον Πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Δηλαδή
μία Ελληνορθόδοξη Χριστιανή θα βρεθεί στην ηγεσία της Τουρκικής

Αντιπολίτευσης - Αυτά που προέβλεψαν οι Άγιοι Γέροντές μας   

Το κόμμα αντιπολίτευσης
στην Τουρκία ελέγχεται από…

κ ρ υ π τ ο χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς !!! 

Ο θαλάσσιος 
έλεγχος 

του Αιγαίου, 
μόνο με πλοία 

επιφάνειας 
εξασφαλίζεται 
- Οι αρμόδιοι 

γνωρίζουν

Σελ. 6

Τι νόημα έχει

η αποστολή

υποβρυχίων;

Ομαλά εξελίσσεται 
η διαδικασία παράδοσης

των τεύτλων και 
από την Βουλγαρία 

Βγαίνει η πρώτη

ποσότητα ζάχαρης

στην Ο ρ ε σ τ ι ά δ α

Σελ. 9

Ρωσία και Τουρκία
υπέγραψαν 

την Συμφωνία 
για τον TURKISH
STREAM - Όμως

χωρίς την Ελληνική
συμμετοχή δεν 

έχει καμμία αξία

Το Ρωσικό Φ. Αέριο

φθάνει στον Έβρο

Σελ. 4

ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΑΞΟΝΑ» ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΔΕΙΞΕ Ο «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ»Σελ. 7

Ό
σες κυβερνήσεις κι αν
αšάξουν στην Τουρκία
ένα είναι βέβαιο. Πως δεν

θ αšάξει ποτέ σε βάθος χρόνου η
επεκτατική τους πολιτική. 

Διαρκώς οι βουλευτές και τα
θεσμικά τους  όργανα από όποιο
κόμμα κι αν προέρχονται υποβάλουν
ερωτήσεις για τον Εšηνικό στρατό
στα νησιά μας και σχετικά
πρόσφατα  τους πειράζει  που

έχουμε στρατιωτικά φυλάκια στα
απομακρυσμένα νησιά.

(Σ’ αυτή την γραμμή ο βουλευτής
της αντιπολίτευσης Σεργκίν Ταχρί-
κογλου το έτος 2013).Αντίθετα στην
χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας»
,την Γραικία, είναι ολοφάνερη η
έšειψη σχεδίου και προγραμμα-
τισμού. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Οι σταδιακές υποχωρήσεις των Ελλήνων Πολιτικών 
και η αδράνεια για την προάσπιση του Ιερού Χώρου στο Αιγαίο 

- Συνέλληνες γρηγορείτε - Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες 

Η… συνεχιζόμενη 

μειοδοσία στο Αιγαίο


