
Υπογεννητικότητα και Μετανάστες αφελληνίζουν την Πατρίδα μας
- Βρισκόμαστε μπροστά σε ιστορικής σημασίας εξελίξεις, που αλλάζουν καθοριστικά

την φυσιογνωμία της χώρας μας και οδηγούν σε εσωτερική κατάρρευση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εθελοντική αιμο-
δοσία: Ο.Λ.Α., λιμε-
νικοί και αλιείς
«έδωσαν το αίμα
τους» για άλλη μια
χρονιά ........ σελ. 8η

 Ανακαλύψτε τα
μουσεία του Έ-
βρου στο Museum
Finder ......... σελ. 4η

 Κάλεσμα του Επι-
μελητηρίου Έ-βρου
προς τα μέλη για
προσφορά δεμάτων
ενόψει Πάσχα στο
«Πολυκοινωνικό»
του Δήμου Αλεξ/πο-
λης ............ σελ. 11η

 Εορτασμός της
Παγκόσμιας Ημέρας
Παιδικού Βιβλίου
στην Παιδική βιβλι-
οθήκη Δικαίων
..................... σελ. 8η

 «Ανάγκη λειτουρ-
γίας Π.Ε.Κ.Ε.Σ. σε
Αλεξ/πολη και Κα-
βάλα» ........ σελ. 12η

Πολύ γρήγορα άρχισε να ξε-
φουσκώνει και το ροζέ μπα-
λόνι της «κάθαρσης» περί

την υπόθεση Novartis. 
Οι βουλευτές των Συριζανέλ, οι μόνοι

που έχουν απομείνει στην «ανακριτική

επιτροπή», ευχήθηκαν μεταξύ τους «καλό
Πάσχα» και πάνε στις εκλογικές τους
περιφέρειες.

Πριν φύγουν όμως, μας δίνουν, με 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το μπαλόνι 
ξεφούσκωσε πολύ νωρίς

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.156 ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Η αντιπλημμυρική 
θωράκιση του Ν. Έβρου 

είναι ανεπαρκής, στηριγμένη 
στην δεκαετία του 1950 

- Τεράστιες οι καταστροφές
σε καλλιέργειες και υποδομές

- Ερώτηση στην Βουλή 

Να γίνει άμεσα καταγραφή
ζημιών από τις πλημμύρες

Σελ. 6

Σελ. 8

Μοιάζουν με…
«σουρωτήρι» !

ΑΔΕΙΑΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ… ΕΛΛΗΝΕΣ

Σελ. 7

Εντείνει τις προκλήσεις το άκρατο μειονοτικό
κόμμα «Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας» (DEB), 

εν μέσω της ξέφρενης προκλητικότητας 
της Τουρκίας, κατά της Ελλάδος 

- «Στη Θράκη υπάρχουν 150.000 Τούρκοι» 
- Και επίθεση κατά της Ελληνικής Δικαιοσύνης 

Και… προσευχές από
την Θράκη για τους

Γενναίους του Αφρίν

Σελ.  7

Ο Υπουργός Παιδείας θέτει εκ νέου σε καθεστώς αποχής, τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θρά-
κης

Ο Υπουργός 
Παιδείας θέτει 

εκ νέου σε καθεστώς
αποχής, τον Πρύτανη

του Δημοκριτείου
Παν/μίου Θράκης

Σελ. 9

Περιφρονεί
την απόφαση

του «ΣτΕ» 
ο Γαβρόγλου

Μια φορά και ένα καιρό
ήταν ένας Βασιλιάς
που περίμενε γεμάτος

αγωνία να δει τι θα του φέρει ο
πελαργός. 

Κάποιο βράδυ λοιπόν, ενώ
κοιμόταν βαθειά το βασιλικό
ζεύγος, ήλθε ο πελαργός και άφησε
στη βασιλική κρεβατοκάμαρα το
συνηθισμένο καλαθάκι με ένα

χαριτωμένο μωρό. Είχε μέσα και
τις ευχές του σε ένα σημείωμα:
«Να σου ζήσει, Βασιλιά μου, ο
Πρίγκηπας». Την άšη μέρα το
πρωί ο Βασιλιάς ξύπνησε νωρίς
από το κλάμα του μωρού. Δεν
περιγράφεται η χαρά του μόλις
πλησίασε το καλάθι και είδε τι του
είχε φέρει ο πελαργός.

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ένα αλλιώτικο παραμύθι με τα καμώματα 
του Αρχιδούκα Αλέξη, που οδηγούν στον εκμαυλισμό

της νεολαίας και την καταστροφή του Βασιλείου 

Ο Πρίγκηπας που…
έγινε πριγκήπισσα

Δεν έχει λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 
να ασχολείται με την στέγαση των Δημοσίων Υπηρεσιών 
- Είμαστε η μόνη πρωτεύουσα Νομού που έμεινε χωρίς 

Διοικητήριο - Δεύτερο Νοσοκομείο στήνουν στην Κομοτηνή

Σελ. 6

Ποιες περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης,
Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος 

χρήζουν πολιτικής προστασίας, για αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών, μέχρι τις 21 Μαΐου 2018 

Κήρυξη περιοχών του
Έβρου σε κατάσταση

«έκτακτης ανάγκης»
Σελ. 9

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

ΠΑΛΙ ΣΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ


