
Οικονομική κρίση
στην Τουρκία

- Ευκαιρία 
για την Αθήνα 

- Θα μπορέσει να 
την εκμεταλλευθεί;

Καταρρέει ο τουρισμός
και η τ ο υ ρ κ ι κ ή λίρα

Σελ. 6

Φ
ανταστείτε ένα αν-

θρωπόμορφο ρομπότ
που θα μπορούσε να

παρέμβει σε περιπτώσεις κατα-
στροφών για να σώσει ζωές και
να αποτρέψει χειρότερες κατα-
στάσεις.

Δεν πρόκειται για επιστημο-
νική φαντασία. Ο Walk-Man εί-
ναι ένα πρότζεκτ που αναπτύσ-
σεται στο «Ιταλικό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας» της Τζένοα. Και
μάλιστα από… Έλληνες. 

Στο μέλλον ο Walk-Man θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε
επικίνδυνες αποστολές αντί των
ανθρώπων, από τους οποίους
αυτήν την περίοδο μαθαίνει πως
να κινείται και να περπατά.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Το ξορκίσαμε 
φέτος το Πνεύμα

των Χριστουγέννων
- Στο «σκοτάδι» η πόλη

χωρίς εορταστικό 
διάκοσμο, θαρρείς

και είμαστε πόλη της
Τουρκικής Ανατολίας 
- Κάποτε στολίζαμε
ακόμη και τον φάρο 

ELEYUERH URAKH
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.848 ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Κ
ατανοώ πλήρως την ανη-
συχία που εξέφρασε ο πρό-
εδρος της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για
τις δηλώσεις και τις εκδηλώσεις δια-
φόρων «Ελλαδιτών», είτε επισκέπτονται
την Κύπρο, είτε εκτοξεύουν, εκ του

ασφαλούς, τα «πύρινα βέλη» τους εξ
Ελλάδος.  Διότι, ακριβώς, το ότι χάσαμε
τη μίση σχεδόν Κύπρο, που βρίσκεται
τόσες δεκαετίες υπό τουρκική κατοχή,
το «χρωστάμε» στους πλειοδότες του
εθνικισμού. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Όχι άλλες 
χαμένες 

ευκαιρίες

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Στο «Ανοιχτό
Σχολείο!» του 10ου
Δημοτικού Αλεξ/πο-
λης η συγγραφέας
Γιολάντα Τσορώνη
..................... σελ. 2η

 Εισοδηματική ενί-
σχυση για κατοί-
κους των ορεινών
περιοχών .... σελ. 3η

 Δημ. Πέτροβιτς:
«Άμεση ανάγκη κα-
τασκευής νέου τε-
λωνείου στους Κή-
πους» .......... σελ. 4η

 Από Ιανουάριο τα
μπλόκα των αγρο-
τών ............ σελ. 10η

 Ευαγ. Λαμπάκης:
Διεκδικούμε την
σύνδεση Αλεξαν-
δρούπολης-Μυτιλή-
νης όλη τη διάρκεια
του έτους 
.................... σελ. 11η

Σελ. 7

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

Αποτελέσματα-Σοκ
σε δημοσκόπηση − Η Ε.Ε. 
κάνει κακό στην Ελλάδα 

και πρέπει να αποχωρήσουμε,
λέγει το μεγαλύτερο ποσοστό

− Είναι η πρώτη φορά που
βγαίνει τέτοια απογοήτευση

Οι Έλληνες θέλουν να… 
φύγουν από την Ευρωζώνη

Σελ. 6

Φαντασθείτε ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, το Walk-Man, 
που αναπτύσσεται από Έλληνες επιστήμονες στην Ιταλία − Θα μπορεί

να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις καταστροφών για να σώζει ζωές 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σελ. 9

Το Πάρκο θα 
διαθέτει οκτώ (8)
ανεμογεννήτριες

και θα 
δημιουργηθεί

στην θέση 
«Φλάμπουρο»

του Δήμου 
Αρριανών 

με συνολική ισχύ
27,6 MW

Σελ. 7

Ένα ακόμη

αιολικό

πάρκο στην

Ροδόπη

Η Τουρκία πρέπει να σεβασθεί τις Διεθνείς
Συνθήκες - Η Θράκη μπορεί να γίνει Κέντρο

Ανώτατης Εκπαίδευσης - Η Σαμοθράκη 
είναι ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός

Το μήνυμα του 
Κυριάκου Μητσοτάκη

από τον Έβρο

Σελ. 7

Ελεημοσύνη πονόψυχου χρεοκόπου,
χαρακτήρισε ο πρ. Υπουργός κ.

Αλέκος Παπαδόπουλος το μοίρασμα
κοινωνικού μερίσματος από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

Θυμίζει το «Τσοβόλα δος’ τα όλα», και το
«λεφτά υπάρχουν», ορόσημα της κρίσης που
διέρχεται η χώρα μας και που επιτείνεται με
το προσφυγικό. Στην Τουρκία, στη Λιβύη,
στο Μαρόκο και στην Τυνησία πάνω από ένα
εκατομμύριο μουσουλμάνοι αφρικανοί και
ασιάτες περιμένουν την ευκαιρία να
περάσουν στην Ευρώπη. 

Συνέχεια στην 3η σελ...

Οι Μουσουλμάνοι προτιμούν 
την Ευρώπη, όπου συνεχίζουν να ζουν,

με βάση την Σαρία, απομονωμένοι 
από τους άλλους ανθρώπους

- Οι Χριστιανοί συνεχώς μειώνονται 
- «Οι καμπάνες θα χτυπήσουν πάλι αύριο;»

Η Ευρώπη, το Ισλάμ
και ο Ηράκλε ιος

Ιωάννης Σαράκογλου:

ΕΝΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ


