
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ενημερωτική
Ημερίδα στο Επιμε-
λητήριο Έβρου
...................  σελ. 6η

 Ανοιχτή για το
κοινό η πρώτη πε-
ριοδική έκθεση του
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ
Μουσείου Αλεξ/πο-
λης ............ σελ. 11η 

 Π.Ε. Έβρου: Αυ-
λαία της ΑΚΑΔΗ-
ΜΙΑΣ με «10 μύ-
θους γύρω από την
καρδιά» .... σελ. 10η

 Αλλαγή ημερο-
μηνίας 18ης Διε-
θνούς Έκθεσης
Αλεξανδρούπολης 
................... σελ. 11η 

 Κατασχέσεις οσ-
τράκων στην Αλε-
ξανδρούπολη 
................... σελ. 12η

Ας ξεκινήσω πρώτα από το
κοινωνικώς ευπρεπές. Να
ευχηθώ δηλαδή «πολύχρο-

νος» στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την
ονομαστική του εορτή.

Και με την αυτονόητη παραδοχή ότι

ο συγκεκριμένος πολιτικός είναι πράγ-
ματι μια πληθωρική προσωπικότητα με
φοβέρες ικανότητες.  

Ίσως ο δεινότερος ρήτορας του ση-
μερινού κοινοβουλίου. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Θα άξιζε, έστω και
μόνον για το άρθρο 86

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.152 ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Καλούμαστε να πληρώνουμε
Διόδια για ένα οδικό 

δίκτυο, που δεν εγγυάται
την ασφάλειά μας 

– Απαράδεκτη η κατάσταση
στο Τμήμα Μέστης-Κομοτηνής

και Αρδανίου-Κήπων

Μετρώντας μπαλώματα στο
οδόστρωμα της «Εγνατίας»

Σελ. 4 

Ο εορτασμός της Εθνικής
Επετείου της 25ης Μαρτίου

1821, στο Διδυμότειχο

«Ο αγώνας για
την Ελευθερία
είναι διαρκής»

Σελ. 7

Βρέθηκαν 
στην περιοχή 
του Πόταμου
Αλεξ/πολης, 
δίπλα στην 
εκκλησία 

Θρίλερ με κατακρεουργημένα
πτώματα δύο μεταναστών

Η ZIRAAT-BANK, 
σε Ξάνθη και Κομοτηνή, 

αποτελεί πλέον
τον βασικό ανταγωνιστή 
των Ελληνικών Τραπεζών 

Βάζουν τα λ ε φ τ ά τους
στη «δική τους» Τράπεζα

Σελ. 4

Σελ. 11

Ακούγοντας 
τα περί «Εσχάτης 

Προδοσίας» οι 154 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 

κρύφθηκαν 
για να μην 

τα παραλάβουν 
- Με εντολή 

Εισαγγελέα έγινε 
η θυροκόλληση 

στη Βουλή 
- «Παραιτηθείτε 

για να μην γίνουν 
άμεσα εκλογές»

ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

Σελ. 7

ΗΈκθεση του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Βουλής είναι
απολύτως σαφής: 

Τα «ταξικά πρόστιμα» του νέου ΚΟΚ
είναι αντισυνταγματικά. Αυτό όμως δεν
εμπόδισε τον «αριστερό» Χρήστο Σπί-
ρτζη, με μια νομοτεχνική… ντρίμπλα
που δεν θα ζήλευαν ούτε δεκάχρονα παι-
διά από τις ακαδημίες της Προοδευτικής
Πειραιώς, να επιμείνει «ταξικά». 

Όσοι έχουν εισόδημα κάτω από
50.000 ευρώ -δηλαδή η μεγάλη πλειο-
ψηφία- θα μπορούν να παραβιάζουν τον 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ο μη πλούσιος μπορεί να παραβιάζει
τον ΚΟΚ και να δημιουργεί κίνδυνο 
σοβαρού ατυχήματος - Αντιθέτως, 

ο πλούσιος τιμωρείται παραδειγματικά 
- Κουρελόχαρτο η ισονομία των πολιτών 

Ανοησία και
ταξικό μίσος

Άνοιξαν τα 
θυροφράγματα 
στην περιοχή 
του Πυθίου 

- Πλημμύρισαν 
πέντε χιλιάδες 

στρέμματαΣελ. 6 

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ
ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Η κυβέρνηση πρέπει να συνέλθει και να κάνει τα απαραίτητα
βήματα για την υπεράσπιση των συνόρων, των Εθνικών μας 

συμφερόντων 
και της Κύπρου - Και…

τρελόχαρτα για 
αποφυγή στράτευσης

ΗΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Ε Ν Τ Ο Ν Α ΤΟ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Σελ. 6

Από το
Ίδρυμα

«Σταύρος
Νιάρχος»
μέσω των 

Μητροπόλεων
της Θράκης

Σελ. 6

Θα δοθεί
επίδομα

τρίτεκνων
στη Θράκη


