
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Καταστροφές και
πάλι σε πάρκο της
Αλεξ/πολης από αγ-
νώστους ..... σελ. 12η

 Συνεδριάζει η οι-
κονομική επιτροπή
Δήμου Ορεστιάδος 
....................... σελ. 2η

 Παλιό Νοσοκομείο
Αλεξ/πολης: Αρκετοί
κάτοικοι επιθυμούν
την άμεση αξιοποί-
ησή του - Αναβάθμι-
ση της γύρω περιο-
χής ............... σελ. 8η

 Ξανθιώτες μαθη-
τές  σχεδιάζουν να
εκτοξεύσουν δικό
τους μικροδορυφόρο 
....................... σελ. 4η

 Την επόμενη εβδο-
μάδα η απόφαση για
το άσυλο του Τούρ-
κου στρατιωτικού 
...................... σελ. 11η

Όσο οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν ότι, παρά τις δια-
νομές «μερισμάτων» και

«επιδομάτων», τα κέρδη για την κυ-
βέρνηση Συριζανέλ είναι ανεπαίσθητα,
το Μέγαρο Μαξίμου ψάχνει να βρει

μεθόδους προσέγγισης των αλλοτινών
ψηφοφόρων του. 

Εκείνων που έδωσαν την εξουσία
στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά τώρα,

Συνέχεια στην 9η σελ...

Γιατί «κλαίει»κάθε 5
Ιουλίου η κ. Μπαζιάνα

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.097 ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Πληρότητα έως και 90% 
παρουσίασαν τις Γιορτές 

των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, τα Ξενοδοχεία

- Βούλγαροι, Τούρκοι
και Έλληνες οι επισκέπτες 
- Η «Ονειρούπολη» πόλος

έλξης στην Δράμα 

Θετικός απολογισμός

για Καβάλα και Δράμα

Σελ. 6

Ξεκάθαρες κουβέντες: 
Ας σταματήσουν 
το «κρυφτούλι» 

οι πολιτικοί Αρχηγοί 
και να πουν 
την Αλήθεια 

στον Ελληνικό Λαό, 
που επιμένει
να αντιδρά, 

στο ξεπούλημα
του ονόματος

της Μακεδονίας,
στους Σκοπιανούς Σελ. 7

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»;

Η
κυβέρνηση, «μεθυσμέ-
νη» από τους απανω-
τούς πανωλεθρίαμβους

στη διαχείριση της οικονομίας,
δείχνει αποφασισμένη να προχω-
ρήσει σε ηρωικές διαπραγματεύσεις
και στα μεγάλα εθνικά θέματα.
Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ση-
μαντική διαφορά. 

Όταν παίζεις στα ζάρια ό,τι έχεις

στις τσέπες σου το πολύ πολύ να
μείνεις με άδειες τσέπες, όπως και
συνέβη κατά τη διάρκεια του
καταστροφικού πρώτου εξαμήνου
του 2015.

Αν όμως παίξεις στα ζάρια και
το σπίτι σου, τότε κινδυνεύεις να
μείνεις στο δρόμο.

Συνέχεια στην 4η σελ...

Με διάχυτη ευφορία αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση, τόσο 
το Σκοπιανό, όσο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις - Όμως

Εθνικά θέματα, απαγορεύεται να τα παίζεις στα ζάρια

«Βαρουφακισμοί» και

στα Εθν ικά θέματα

Χορτάσαμε πια, από τα παχιά και εύκολα λόγια - Όμως στην πράξη, 
τίποτα δεν γίνεται  - Και από «πρωταγωνιστές», κινδυνεύουμε να

γίνουμε «κομπάρσοι» - Χάνουμε την γεωπολιτική αξία του τόπου μας  

Σελ. 6

Α Λ Ε Ξ / Π Ο Λ Η : Η ΠΟΛΗ 
ΤΩΝ ΕΥΗΚΟΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Τουρκική Αεροπορία παρέλαβε ήδη
τους πρώτους πυραύλους SOM-B1 

από την ROKETSAN - Ο εκσυγχρονισμός 
των ελληνικών F-16 δεν αρκεί 

- Χρειάζονται και τα κατάλληλα όπλα

Τα τουρκικά F-16
εξοπλίζονται με
τουρκικά όπλα

Σελ. 9

asdasdsa

Όταν επικρατούν 
ιδιαίτερα δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, 
όπως χιονόπτωση 

και ολικός παγετός
Σελ. 6

Απαγόρευση

κυνηγιού από

Δασαρχείο

Διδυμοτείχου

Σελ. 7

ΣΣ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά

σσ ττ οο ιι χχ εε ίί αα

ΤΤ ρρ οο χχ αα ίί αα ςς

Ο άτυχος άντρας διακομίστηκε άμεσα 
στο Π.Γ.Ν.Α., όπου του παρασχέθηκαν 

οι πρώτες βοήθειες - Ανησυχητικά 
τα κρούσματα επιθέσεων

Σκύλος επιτέθηκε

σε πολίτη 

στην Αλεξ/πολη

Σελ. 9


