
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ανταλλακτική Βι-
βλιοθήκη το παλιό
περίπτερο της Νέας
Χηλής ......... σελ. 2η

 Δυο ακόμη πλοία
στη γραμμή Σαμο-
θράκη-Αλεξανδρού-
πολη ............ σελ. 3η

 Νέα μονάδα ολο-
κληρωμένης διαχεί-
ρισης απορριμμάτων
στην Αλεξ/πολη 
..................... σελ. 9η

 Θερμές και εγκάρ-
διες ευχές στον Δή-
μαρχο για την ονο-
μαστική του εορτή
από τον Σεβασμιότα-
το  Μητροπολίτη
Διδ/χου ....... σελ. 10η

 Ορκωμοσία νεο-
συλλέκτων οπλιτών
της Δ’ ΕΣΣΟ 2017
στην Αλεξ/πολη 
..................... σελ. 12η

Ο
εγγονός μου, μόλις πέντε
μηνών, δεν καταλαβαίνει
ακόμη από παραμύθια.

Δείχνει όμως να τον ευχαριστεί ιδιαι-
τέρως η φωνή του παππού του καθώς
του λέω κάποια από τα παλιομοδίτικα

παραμύθια που θυμάμαι, ώστε να χα-
λαρώνει.

Το κακό είναι ότι αυτά που θυμά-
μαι προσκρούουν στις προδιαγραφές
πολιτικής ορθότητας της κόρης μου.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Και όχι μόνο
για τα εγγόνια

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Η κυρία Κατερίνα 
Παπαλεξανδρή αναλαμβάνει

από 1η Σεπτεμβρίου 
την κατασκευή του έργου

Μία Σουφλιώτισσα

επικεφαλής του

Αγωγού Αερίου

«TAP» στην Ελλάδα

Σελ. 6 

Οι Δημότες
απογράφονται
στα χωριά τους 

και έτσι αποκλείεται 
ο Δήμος Διδ/χου 

από πόρους 
και προνόμια 

προγραμμάτων για
τα Αστικά Κέντρα

Η απογραφή πληθυσμού
ζημιώνει το Διδυμότειχο 

Σελ. 4

ΘΡΑΚΗ-ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΟ…
ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ S-400

Σελ. 7

ΗΗ  ππρροο μμήή θθεε ιιαα   ααππόό   ττηη νν   ΤΤοουυ ρρκκ ίί αα   ττ ωωνν   ΡΡωωσσ ιικκώώνν   
ππυυρρ ααύύλλωωνν ,,   θθέέ ττ εε ιι   σσ χχεε δδόό νν   ααππααγγοο ρρεευυ ττ ιι κκάά   δδεε δδοο μμέέ νναα   γγ ιιαα   

ττ ηη νν   ΠΠ οολλεε μμιι κκήή   μμααςς   ΑΑ εε ρροοπποο ρρ ίίαα   --   ΟΟ ιι   SS--33 0000   πποουυ   δδ ιιααθθ έέττ οουυ μμεε ,,
ππρρέέ ππεε ιι   νναα   μμεε τταα κκ ιιννηη θθοο ύύνν   σσ ττηη νν   ΘΘ ρράάκκηη   ήή   σσ ττ ηη  ΛΛήή μμννοο

Η
ιστορία δεν επαναλαμ-
βάνεται, παρά την δια-
δεδομένη αντίληψη περί

του αντιθέτου. 
Η σύγχρονη Αριστερά φαίνεται

ότι δεν πολυμελέτησε τον Μαρξ, ή
δεν τον κατανόησε, γι’ αυτό και
θέλει να εφαρμόσει συνταγές του
παρελθόντος στην σύγχρονη εποχή,
όπου επικρατούν διαφορετικές

συνθήκες.
Στην προσπάθεια του Α. Τσί-

πρα να μιμηθεί τον Α. Παπαν-
δρέου, δεν έγινε αντιληπτό ότι και
ο Α. Παπανδρέου μιμούμενος πα-
λαιότερους, κατάφερε να κατεδαφί-
σει μόνο παρά να προβεί σε επα-
ναστατικές αšαγές. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ποιος εμπιστεύεται πια, κάποιον που τον εξηπάτησε; 
- Απελπιστική η αδυναμία της Αριστεράς - Και το χειρότερο
δεν την φοβάται ο Λαός - Δεν ξανανοίγουν τα «Γκούλαγκ»

Η αντίδραση

των νεόπτωχων

Συνεχίζεται 
η ανιστόρητη 
προπαγάνδα 
των Τούρκων 

για να σκεπάσουν
τα εγκλήματά τουςΣελ. 9 

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΑΨΑΝ 

ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1922»

asdasdsa

Θα υπογράψει 
πρωτόκολλο 

συνεργασίας με 
το τμήμα Παρευξεινίων
Χωρών του Δημ/τείου

Παν/μίου Θράκης

Σελ. 7

Ο Πατριάρχης

Βαρθολομαίος

Σεπτέμβριο

στην Κομοτηνή 

Δύο Γιατροί του ΕΣΥ, σε Νοσ/μεία 
της Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, έκοψαν
συνταγές πέντε (5) εκατομμυρίων Ευρώ,
ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν καν

εξετασθεί στα Νοσοκομεία όπου υπηρετούν 

«Φάμπρικα» συνταγών
ειδικής διατροφής
…ε ν τ ε ρ ι κ ώ ν νόσων

Σελ. 6

asdasdsa

Η ΚΕΔΕ πρέπει 
να συμμετέχει 

στην διαδικασία 
επανακαθορισμού

των Λιμενικών Ζωνών, 
ζήτησε ο κ. Γ. Πατούλης  

Σελ. 7 

Συμμετοχή

των Δήμων

στα Λιμενικά

Ταμεία

Καμμία αύξηση για το 2018 - Μειώνεται 
ο Δημοτικός Φόρος κατά 20%, τα τέλη 

διαφήμισης κατά 50%, η χρήση τραπεζοκαθι-
σμάτων σε κοινόχρηστους χώρους 15% και 

γίνεται μείωση τελών για άτομα με αναπηρία

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ Ο
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Σελ. 6 


