
«Περάστε, κόσμε, 
πάρτε τα όλα. 

Περάστε, κόσμε, πάρ- 
τε απ’ όλα. 

Το αφεντικό τρελά-

θηκε. 
Χαρίζει, δεν πουλάει...» 
Καλορίζικη, λοιπόν, η «Βόρεια 
  

Συνέχεια στην 4η σελ...

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Θα αργήσουμε να μάθουμε 
το πλήρες παρασκήνιο για 
το πώς εξασφαλίσθηκαν οι 

προσχώσεις φερτών …βουλευτών, ώστε 
να πάρει η κυβέρνηση Τσίπρα και την 
ψήφο εμπιστοσύνης και την επικύρωση 

της συμφωνίας των Πρεσπών.  
Αλλά κάποια πράγματα καθίστανται 

ήδη ορατά με όσα αποκαλύπτονται.   
Όπως για παράδειγμα ποια ήταν 

 
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Ουδέν κρυπτόν υπό 
τον ήλιον τον  Ελληνικόν

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Διαδραστική συ-
ζήτηση για τη Σαμο-
θράκη ........... σελ. 2η 
 
 Kαινοτόμο -ερευ-
νητικό πρόγραμμα 
για την αβαθή γεω-
θερμία, με πρωτο-
βουλία του ΚΑΠΕ 
υλοποιεί ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης  
........................ σελ. 3η 
 
 «Χαστούκι» ο νέος 
κατώτατος μισθός 
για 1 εκατ. επαγγελ-
ματίες και αγρότες  
........................ σελ. 9η 
 
 Εντοπίστηκαν οι 
νεαροί διαρρήκτες, 
αφαίρεσαν από  κα-
τάστημα 10 κινητά 
τηλέφωνα .... σελ. 11η 
 
 Αλεξανδρούπολη: 
45χρονη νοσηλεύεται 
στην Εντατική με 
γρίπη ............ σελ. 12η

Ο Γιάνης  
Βαρουφάκης 

μίλησε στο  
Στρασβούργο 
στην Μαρίνα  
Κονδύλη, για 

την φορολόγηση  
στην Ελλάδα 

και τα 20 χρόνια 
του ευρώ

«Μείωση της φορολογίας 
όχι μόνο για τη Θράκη» 

Σελ. 6

Το ολοκαίνουργιο μηχάνημα εδώ 
και ένα μήνα παραμένει ανενεργό, 

λόγω …έλλειψης υπαλλήλων !!!

Χ ω ρ ί ς μηχάνημα 
«X-Ray» είναι το 

Τελωνείο Κήπων 

Σελ. 7

Το αφεντικό τρελλάθηκε - Χαρίζει, δεν πουλάει  
- Η Ελλάδα σε τιμή κάτω του κόστους  

- Οι Σλάβοι των Σκοπίων πήραν το πάνω χέρι 
και εμείς γίναμε… Σκλάβοι των Σκοπίων  

ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΟΣΜΕ… 

Ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Έβρου 

κ. Χριστόδουλος  
Τοψίδης, τα είπε  

έξω από τα δόντια  
- «Με την υψηλή 

φορολογία,  
δεν μπορούμε  

να ανταγωνιστούμε 
τα Βουλγάρικα 
και Τουρκικά 

προϊόντα, που  
έχουν ΦΠΑ 10%»  
- Μέτρα ενίσχυσης 

ζητά ο Έβρος 

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ, 
ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 

Σελ. 7

asdasdsa

Παρά λίγο 
σύγκρουση  

με άλλο  
αεροσκάφος, 

κατά την  
διαδικασία της 
προσγείωσης

Σελ. 7

«Λαχτάρα» 
επιβατών 

στην πτήση 
της Aegean 

Είναι τα μάτια και τα αυτιά μας,  
στα σύνορα με την Τουρκία - Ο Υπουργός  
Περιβάλλοντος, ας κοιτάξει και το όφελος  

της Πατρίδος - Όχι μόνο την οικολογία     

«Κάτω τα χέρια» 
από τις καλύβες 
στο Δέλτα Έβρου 

Σελ. 7

Το Politico αποκάλυψε 
ότι η Συμφωνία 

 των Πρεσπών και 
η λύση του Σκοπιανού 
είναι το «γραμμάτιο» 

που πληρώνει  
ο Αλέξης Τσίπρας 
στους ΕυρωπαίουςΣελ. 6

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ’ΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ …ΚΡΥΦΟ ΚΑΜΑΡΙ 

Η  Θεοδώρα Παλαιολογίνα Αγγε-
λίνα Καντακουζηνή, όπως της 

άρεσε να την αποκαλούν, απέκτησε το 
τελευταίο επίθετο από τον σύζυγό 
της. Τα δύο άλλα επίθετα έδειχναν 
τους δεσμούς της οικογενείας της με 
την παλαιότερη αυτοκρατορική γενιά 
του Αγγέλου και τον ηγεμονικό οίκο 
των Παλαιολόγων (όπως θα δούμε πα-
ρακάτω, η Θεοδώρα έχει συγγενικές 
σχέσεις και με τους Ταρχανιώτες).  

Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερο-
μηνία της γεννήσεως της, ο σπου-
δαίος Βρετανός βυζαντινολόγος Ντό- 
ναλντ Νίκολ, αναφέρει ότι: 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η Θεοδώρα έχει ταυτισθεί με το Διδυμότειχο, καθώς 
έζησε στην ιστορική Καστροπολιτεία της Θράκης και 
σε πολλές περιπτώσεις, ανέλαβε και την Διοίκησή της  

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΗ 
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΤΟΥ Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ


