
Διευκρινίσεις 
για την απόσπαση 

νοσηλεύτριας, 
από το Νοσοκομείο 
Διδ/χου στο Κέντρο
Υγείας Ορεστιάδος 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Θανατηφόρο τρο-
χαίο στην Εγνατία
Οδό, στό ύψος της
Μάκρης Αλεξ/πολης 
....................... σελ. 2η

 Για 2η φορά ξέ-
σπασε πυρκαγιά στο
Λαγό Διδυμοτείχου 
....................... σελ. 8η

 Τροχαία Αλεξ/πο-
λης: Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στο κέν-
τρο της πόλης για
την σωστή διεξαγωγή
του «RUN GREECE» 
...................... σελ. 11η

 Αρραγής η παρά-
ταξη του Ευάγγελου
Λαμπάκη για τα Χρυ-
σωρυχεία ...... σελ. 2η

 Έναρξη παιδικής-
νεανικής χορωδίας
της Ιεράς Μητροπό-
λεως Αλεξ/πόλεως
....................... σελ. 4η 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.028 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Καταδυναστεύεται 
και πτωχοποιείται 
ο Ελληνικός Λαός 

με τα τεκμήρια διαβίωσης 
- Φόρος 4.470 Ευρώ για

εισόδημα… 24 λεπτών !!!

Η απόλυτη παράνοια με

τον φ ό ρ ο εισοδήματος

Σελ. 4 

Τ
ο καταλαβαίνω. Θα πείτε
ότι φέρομαι σαν την «μυ-
λωνού» της παροιμίας.

Που βάζει τον άντρα της με τους
«πραματευτάδες». Αλλά δεν μπορώ
να αποφύγω τις συγκρίσεις. 

Εδώ, ο Κουρουμπλής αρνείται να
παραιτηθεί, μετά από μια οικολογική
καταστροφή για την όποια η κυβερ-
νητική προπαγάνδα ψεύδεται ασυ-
στόλως.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Παραμένει εθνικό μας
γνώρισμα;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Με Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών κ. Ευκλείδη 

Τσακαλώτου, για την εξοικονόμηση
πόρων - Γιατί διώχνουν 

Υπηρεσίες από την Θράκη; 

«Λουκέτο» στην
Υποδιεύθυνση

ΣΔΟΕ Κομοτηνής

Σελ. 6

Σελ. 6 

ΝΝ έέ αα   ππ αα ρρ άά ττ αα σσ ηη

σσ ττ αα   αα υυ θθ αα ίί ρρ εε ττ αα

Πέντε (5) Διοικήσεις 
έχουν περάσει μέχρι 

τώρα από  τον Οργανισμό
Λιμένος Αλεξανδρούπολης

(ΟΛΑ Α.Ε.) - Τί έγινε και
τί δεν έγινε - Πρέπει 
να περάσουμε από 

την θεωρία στην πράξη 

ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ
«ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ»

Για όσους 
συλληφθούν 

για δεύτερη φορά,
να οδηγούν 

το όχημά τους υπό
την επήρεια Αλκοόλ

Δίπλωμα «τέλος»
για τους οδηγούς

που συνελήφθησαν
μία φορά να οδηγούν
υπό την επήρεια αλ-
κοόλ και συλλαμβά-
νονται εκ νέου.

Συνέχεια 
στην 6η σελ...

Προσοχή: 

Δια βίου 

η αφαίρεση

διπλώματος «Π
ορφυρέαν σοι Λεωνίδα,
ώπασε χλαίνην Ξέρξης,
ταρβήσας έργα τεάς

αρετάς. Ου δέχομαι! Προδόταις αύτα χάρις.
Ασπίς έχει με και νέκυν, ο πλούτος γαρ ουκ
εμόν εντάφιον».

Δηλ. ''Με πορφυρά χλαίνη σε σκέπασε ο
Ξέρξης Λεωνίδα, φοβηθείς τα έργα των
αρετών σου. (Αšά είπες) Δεν δέχομαι! Αυτά
είναι χάρη για τους προδότες. 

Είθε η ασπίδα να με σκεπάζει και
νεκρόν, αφού ο πλούτος δεν (θέλω να) είναι
δικό μου εντάφιο'', διατρανώνει επιτύμβιο
επίγραμμα προς τιμήν του Λεωνίδα,
τιμώντας τον άνδρα για την, μοναδικής
ιστορικής και όχι μόνο αξίας, μάχη των
Θερμοπυλών. Δεν τολμούμε φυσικά να
κάνουμε σύγκριση των αρχόντων Εšήνων 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Σήμερα η χώρα ξεπουλιέται
από άκρη σ’ άκρη - Οι σύγχρονοι
απόγονοι του Εφιάλτη, άνοιξαν

τα προδοτικά μονοπάτια 
για να αλωθεί η Πατρίδα

Ο θρίαμβος

του Εφιάλτη

Μετακινήσεις νοσηλευτών
ανάλογα με τις α ν ά γ κ ε ς

Σελ. 9 

Το Πρόγραμμα αφορά 2.000 άτομα 
με Αναπηρίες, πρώην Ναρκομανείς, 

Αποφυλακισμένους, νέους κ.λπ. - Στο 70% 
η κάλυψη του μισθολογικού κόστους 

Επιχορήγηση για
απασχόληση ανέργων

από επιχειρήσεις

Σελ. 7 

asdasdsa

Στην Αεροπορική 
Βάση Ακιντσί 

της Άγκυρας, άρχισαν
ήδη οι εργασίες για την
τοποθέτηση των S-400

Σελ. 9

Στην Άγκυρα

εγκαθιστούν

τους ρωσικούς

π υ ρ α ύ λ ο υ ς

Σελ. 7


