
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εγκαίνια του νέου
υπερσύγχρονου γραμ-
μικού επιταχυντή του
Πανεπιστημιακού Γενι-
κού Νοσοκομείου
Αλεξ/πολης .... σελ. 2η

 Παραμένει το πρό-
βλημα στην έξοδο του
Αμορίου - Εξέπνευσε
η διορία των κατοίκων
του Αμορίου για τις
εκκρεμότητες του κά-
θετου άξονα ... σελ. 6η

 Μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα εντός του αε-
ροδρομίου “Δημόκρι-
τος” ................ σελ. 8η

 Προσωρινή διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος
στον Δήμο Διδυμοτεί-
χου ................. σελ. 12η

 Αλεξ/πολη: Την προ-
στάτιδά του Αγία Βαρ-
βάρα τίμησε το πυρο-
βολικό ............ σελ. 11η

Ε
δώ είναι ο τόπος που κατα-
φέρνουμε να τα γελοιοποι-
ήσουμε, με τις υπερβολές και

τους μιμητισμούς μας, όλα. 
Από τα διάφορα κινήματα ως τις

ιδεολογίες.

Και από τους νόμους ως τις διαδι-
κασίες εφαρμογής τους. 

Κλασσικό παράδειγμα αυτό που συμ-
βαίνει με την υποτιθέμενη προστασία
των προσωπικών δεδομένων.

Συνέχεια στην 9η σελ...

Γνωστοί άγνωστοι στα 
κυκλώματα εγκληματικότητας

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.077 ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Οι Τουρκικές σημαίες 
και τα κόκκινα χαλιά, 

πρέπει να απουσιάζουν 
από την επίσκεψη 
του κ. Ερντογάν,
στην Κομοτηνή 

- Όταν όμως 
αρχίσουν οι Σημαίες 
να ανεμίζουν από το 

συγκεντρωμένο πλήθος,
τί πρόκειται να γίνει; 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ
ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Σελ. 7

Σύσκεψη στην Κομοτηνή 
των Αγροτικών Συλλόγων 

του Έβρου, με την Πανελλαδική 
Επιτροπή των Μπλόκων, 

αύριο Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 
- Παρών και ο Βαγγέλη Μπούτας 

Οι αγρότες ετοιμάζονται
για νέες κινητοποιήσεις

Σελ.  4

Για 600.000 κάνει λόγο 
η Εφημερίδα «Μιλιέτ» - Αυτή

είναι η υπερδύναμη που κάποιοι
θέλουν να σκύβουμε το κεφάλι

Στο «κόκκινο» 

οι λιποταξίες 

στο Τουρκικό

στράτευμα !!!

Σελ. 8

Σελ.  11

ΝΝ έέ εε ςς   κκ λλ ίί μμ αα κκ εε ςς
σσ ττ αα   εε ππ ιι δδ όό μμ αα ττ αα

Για μία ακόμη φορά, οι κάτοικοι των παραποτάμιων
περιοχών Έβρου και Άρδα, γίνονται θεατές στο ίδιο

έργο - Μεγάλες ποσότητες υδάτων κατεβαίνουν 
από την Βουλγαρία - Και εμείς απλώς περιμένουμε 

ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΝ Β. ΕΒΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Σελ. 7

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος
Σαμοθράκης δύο μήνες με-

τά τη φυσική καταστροφή του Σε-
πτεμβρίου η κατάσταση του νησιού
σε σχέση με τις έκτακτες ανάγκες
του έχει ως εξής:

Ο Δήμος με τη χρηματοδότηση
του Υπουργείου Εσωτερικών (η ο-
ποία είναι διαθέσιμη) και τους περιο-
ρισμένους δικούς του πόρους απο-
κατέστησε από το μηδέν τη λει- 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Σήμερα Τρίτη 5 Δεκεμβρίου
2017, στις 8 η ώρα το βράδυ 
- Τα θέματα που πρόκειται 

να συζητηθούν - Ανακοινώσεις,
προτάσεις, Ερωτήσεις 

Συνεδριάζει το

Δημοτ. Συμβούλιο

της Ορεστιάδος 

Η « ε ι κ ό ν α » της

Σαμοθράκης 

δύο μήνες μετά

την καταστροφή

Σελ. 6

Αν παραβιάσεις 
το STOP 

με ένα SKODA 
δεκαετίας, 

είσαι λιγότερο 
δολοφόνος 
από αυτόν 

που το κάνει 
με μία σύγχρονη

MERCENDES; 
- Νέος Λαϊκισμός

για διχασμό
των Ελλήνων

Σελ. 6

Δίπλωμα, την άδεια και
το… «Ε-1» για πρόστιμο


