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ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΤΑΝ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ
ΚΑΦΕΔΕΣ, ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 74ο

Αριθμός Φύλλου 16.272

Σελ. 4

Παρήγορο
και αισιόδοξο
μήνυμα
- Τα παιδιά
του Απαλού
Αλεξ/πολης
αξίζουν
τον έπαινο
όλων μας

Θετικός απολογισμός της
Αγροτικής Έκθεσης Φερών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ

 Πανήγυρις Παρεκκλησίου Αγίου Κυπριανού, του ομωνύμου
Σταυριδείου
Ιδρύματος χρονίως
πασχόντων
...................... σελ. 2η

 Οι οχλήσεις προς
τον Δήμο Αλεξ/πολης δεν απέδωσαν!!!
...................... σελ. 3η

 Σημαντικά κτίρια
της Κομοτηνής μπαίνουν στο Υπερταμείο
...................... σελ. 6η

Σελ. 7

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ
Η ΔΥΝΑΜΗ «ΑΣΠΙΔΑ»
ΤΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Έντεκα (11) Αστυνομικοί που είχαν έρθει
για την αντιμετώπιση των λαθροπροσφύγων, επιστρέφουν στην Αθήνα
– Φεύγει ένα αξιόμαχο και εκπαιδευμένο
προσωπικό – Να δημιουργηθούν
οργανικές θέσεις στην Αλεξανδρούπολη

Σελ. 6

Τιμή Φύλλου: € 0,50

Ο ληστής έχει δικαιώματα
- Ο επιχειρηματίας ΟΧΙ

Μ

ε αφορμή ένα περιστατικό του καθημερινού
αστυνομικού δελτίου και τον θάνατο ενός ανθρώπου εξαρτημένου
από ουσίες και επίδοξου ληστή, γίναμε μάρτυρες ακόμη μία φορά
της ηρωοποίησης της παραβατικότητας.
Αναρτήσεις στο facebook,
άρθρα, δηλώσεις που ξεχείλιζαν
«ευαισθησία» και «πόνο» για τον
θάνατο ενός νέου ανθρώπου, που ο
ίδιος είχε επιλέξει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, με τον οποίο
όποιος δεν συμφωνούσε εννοείται
πως ήταν φασίστας, ρατσιστής,
κακός άνθρωπος, ομοφοβικός,
αναίσθητος.
Συνέχεια στην 9η σελ...

Η ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
Πρόβλημα με τα εκατοντάδες χιλιάδες
μοτοποδήλατα που έχουν καταστραφεί
ολοσχερώς, αλλά δεν έχουν διαγραφεί
οριστικά από τα Μητρώα της Τροχαίας
- Υποχρεωτική και η Ασφάλιση

Σελ. 4

Μεγάλη συμμετοχή
Εκθετών, αλλά
και πολλές
συναλλαγές, κατά
την 23η Πανέβρια
Εμποροπανήγυρη
των Φερών

 «Εύζωνες - Οι Φύλακες των Αφανών»
για τα 99α «Ελευθέρια» της Ξάνθης
...................... σελ. 9η

 1ο Φεστιβάλ Βαλκανικών Τηλεοπτικών
Σειρών Μυθοπλασίας
στην Αλεξανδρούπολη ................ σελ. 11η

Έρχεται χαράτσι
στους ιδιοκτήτες
μοτοποδηλάτων
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Λιντσάρισμα

Χάνουν δέκα ευρώ
το στρέμμα οι
αγρότες Έβρου

Σελ. 7

asdasdsa

Μπαίνουν
οι γυναίκες στην
Εθνοφυλακή;

Τί θα κάνει η ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, με τον έτοιμο
νόμο; Διατηρούνται
οι διαφωνίες

Σελ. 9

Με προσχηματική και πρόχειρη
διαβούλευση, το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης οριοθετεί
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς
- Να παρέμβουν οι τοπικοί φορείς

Μ

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Οι Σκοπιανοί κατεβαίνουν
στο Αιγαίο και παίρνουν Λιμάνι,
Εμπορικό Στόλο, αλιεύματα
και έρευνες για εκμετάλλευση
της Ελληνικής ΑΟΖ
- Καταστροφική συμφωνία
για τα Ελληνικά συμφέροντα

Σελ. 6

Είναι ανάγκη να
αντιδρούμε και ατομικώς

ε αφορμή το χθεσινό κείμενο, για την αποτελεσματικότητα του θεσμού του
«Παρατηρητή της Γειτονιάς» στην Κύπρο, επιτρέψτε μου σήμερα να σταθώ
στο φαινόμενο της «ατομικής αδιαφο-

ρίας» που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την πλειονότητα των συμπολιτών
μας.
*** Γιατί πρέπει να κάνω ότι δεν
είδα τίποτε, και να μην αντιδράσω,
Συνέχεια στην 9η σελ...

