
Έχει κομβική θέση
- Έντονο το ενδιαφέρον

του Ομίλου Κοπελούζου για
τον υπεράκτιο Σταθμό LNG

Η εφαρμογή 
των υγειονομικών

κανονισμών, 
κατά την σφαγή,

εφαρμόζεται 
ως περιορισμός 

των θρησκευτικών
ελευθεριών 

των Μουσουλμάνων
της Θράκης - Φρένο
στην δράση ύποπτης

Μ.Κ.Ο. στον Έβρο 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
ΜΕ ΤΑ «ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 32χρονος βρέθη-

κε κρεμασμένος

στο Πύθιο Διδυμο-

τείχου ......... σελ. 2η

 Αλεξανδρούπολη:

Χτύπησε το πρώτο

κουδούνι για τους

μικρούς μαθητές

.................... σελ. 11η

 Τούρκοι πολίτες

καθάρισαν το δρόμο

ανάμεσα στα ελλη-

νοτουρκικά σύνορα

..................... σελ. 8η

 Διδυμότειχο η

πόλη των σπηλαίων 

.................... σελ. 11η

 Θα εξετάσουν

τους μαθητές στην

Σαμοθράκη, γιατροί

του Πανεπιστημια-

κού Νοσοκομείου

Έβρου ...... σελ. 12η

Π
οτέ δεν έκανα χρήση ηρε-
μιστικών. Αλλά την Κυ-
ριακή, παρακολουθώντας

την συνέντευξη σας, κ. Πρόεδρε, αν
είχα δυο-τρία, θα τα κατάπινα. Δεν
φταίτε εσείς. Δεν περίμενα τίποτε δια-

φορετικό από σας. 
Παρά να ακούσω τα γνωστά για

τις επιτυχίες σας και τις καλύτερες
μέρες που μας χαρίζετε. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Φέρτε μου
ηρεμιστικά

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Σελ. 7

Σε σύγκριση με την κίνηση 
του περασμένου καλοκαιριού

- Τα στοιχεία που παρέθεσε 
ο Αερολιμενάρχης Αλεξ/πολης 

κ. Στέλιος Ζαντανίδης 
- «Υπάρχουν μεγάλες

προοπτικές ανάπτυξης»

Αύξηση της κίνησης 9,5% στο
αεροδρόμιο «Δημόκριτος»

Σελ. 6 

Περιμέναμε κρούσματα 
στον Έβρο, αλλά αυτά

σημειώθηκαν στην Λέσβο 
- Άμεση λήψη μέτρων προστασίας 

Η ευλογιά των
προβάτων χτυπά

την πόρτα μας

Σελ. 4 

Σελ.  9

ΤΤ αα   55   μμ ηη νν ύύ μμ αα ττ αα
ττ οο υυ   ΤΤ σσ ίί ππ ρρ αα

αα ππ όό   ττ ηη νν   ΔΔ ΕΕ ΘΘ

Σελ. 6 

Στους μαθητές
και μαθήτριες

των Γυμνασίων
και Λυκείων της
Επαρχίας μας -

«Μην γονατίζετε
σε κανέναν,
εκτός από 

τον Χριστό»

Σελ. 11

Μήνυμα 

Μητροπολίτου

Αλεξ/πολης 

Ανθίμου

Σ
ε αυτήν την χώρα ο αριστερισμός
γιορτάζεται σαν θρησκεία. Είναι
πολύ πιο εύκολο για το ΚΚΕ να

ανακοινώσει πώς αποκαθιστά την μνήμη
του Νίκου Ζαχαριάδη, ενός αποδεδειγμένα
προδότη του εšηνικού έθνους, από το να
πατήσει στον Γράμμο-Βίτσι τον Αύγουστο
ο «αστικός» χώρος, για να αποδώσει τις
νενομισμένες τιμές σε εκείνους πού έπεσαν,
για να απολαμβάνουμε ένα δημοκρατικό
καθεστώς ελευθερίας, έστω και βαλκανικού
τύπου.

Ακόμα και το γεγονός ότι ο γράφων για
να γίνει κατανοητός από τον αναγνώστη
χρησιμοποιεί την έννοια «αστική» δη-
μοκρατία, σημαίνει ότι στον τομέα των
ιδεών έχουμε όλοι ηττηθεί κατά κράτος από
τον ερυθρό ολοκληρωτισμό. 

Συνέχεια στην 5η σελ...

Προτιμήθηκε η σταδιακή 
απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας

των Ελλήνων, για να μην 
απολυθούν Δημόσιοι Υπάλληλοι 

Παραδοθήκαμε
στον αριστερισμό

Ώριμο για αξιοποίηση το 

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Οι καθυστερήσεις
στην αδειοδότηση

των έργων, 
επηρέασαν 
αρνητικά τα 

χρονοδιαγράμματα
και το κόστος τους 

- Σε καθεστώς 
συντήρησης 

οι εγκαταστάσεις 
- 18 θετικές 
αποφάσεις 

έχει εκδόσει 
το Συμβούλιο 

της Επικρατείας 
για προστασία 

του περιβάλλοντος
από την Εταιρεία 

Αναστολή επενδύσεων 
της Eldorado Gold σε

Χαλκιδική και Θ ρ ά κ η

Σελ. 7


