
Φιλοξενώ σήμερα ένα ηλε-
κτρονικό μήνυμα που μου 
έστειλε ο τακτικός αναγνώ-

στης της στήλης, από την Μυτιλήνη, ο 
κ. Μίλτος Κομβούτης, αφού προηγου-
μένως έκανα έναν έλεγχο για να έχω 

ιδία αντίληψη των γεγονότων.  
Έναν έλεγχο σε όλα τα φαρμακεία 

της περιοχής μου, από τα οποία πηρά 
σταθερώς την απάντηση ότι, το φάρμακο,  

  
Συνέχεια στην 9η σελ...

Δείτε ποιοι, πως σας  
κοροϊδεύουν κ. Βασίλη Κικίλια 

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Συνεδριάζει το Πε-
ριφερειακό Συμβού-
λιο Α.Μ.Θ. .... σελ. 4η 
 
 Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Κατοίκων 
& Επαγγελματιών 
Θερμών παίρνει την 
κατάσταση στα χέρια 
του ................ σελ. 7η 
 
 Ξεκινούν οι αιτή-
σεις για το επιδοτού-
μενο πρόγραμμα προ-
στασίας ορνιθοπανί-
δας ................. σελ. 8  
 
 Αλεξανδρούπολη: 
Ασυνείδητος οδηγός 
χτύπησε γυναίκα και 
την παράτησε αβοή-
θητη ............. σελ. 10η 
 
 Προβληματίζουν 
οι επιθέσεις των λύ-
κων στα κοπάδια των  
κτηνοτρόφων  
.........................σελ. 12

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. 
κλείνει τα αυτιά της 

στις εκκλήσεις  
για επιτάχυνση των  
εργασιών – Πλήγμα 

στον Τουρισμό  
για τον Δήμο  

Μαρωνείας-Σαπών

Καθυστερούν τα πλευρικά 
διόδια του κόμβου Μέστης 

Σελ. 6

Σελ. 7

ΦΕΡΤΕ Υ Δ Ρ Ο Π Λ Α Ν Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

asdasdsa

Οι ΗΠΑ ανησυχούν 
και ζητούν την άμεση 

απομάκρυνση  
του Τουρκικού  

πλωτού γεωτρυπάνου  
Σελ. 9

«Πάρτε  
το Γιαβούζ 
από τη ΑΟΖ 

Κύπρου» 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.482 ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Ο νέος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, τα μέλη του Δημοτικού  
Συμβουλίου, καθώς και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, θα ορκισθούν το 

βράδυ του προσεχούς Σαββάτου, στις 8.30 μ.μ., 24 Αυγούστου 2019   

Η τελετή ο ρ κ ω μ ο σ ί α ς 
του Γιάννη Ζαμπούκη 

μπροστά στο Νομαρχείο 

Σελ. 7

Επειδή οι ξένοι μπορεί να μας πιέσουν, στα πλαίσια του 
«ρεαλισμού», ας θυμηθούμε τις θέσεις της Ελλάδος από το 1976 

Η «ΠΑΓΙΔΑ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΓΙΑ …ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Σελ. 9

Γράφθηκε στον τύπο πα- 
λαιότερα ότι, «οι Σκέ- 
ψεις του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας για την στρά- 
τευση των νέων στα 18 χρόνια 
είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται 
ποτέ να πραγματοποιηθούν».  

Και! Τούτο, διότι το μέγα 

κόστος μιας τέτοιας ρύθμισης, δεν 
είναι τόσο οι νέοι, όσο οι Μητέρες. 
Βέβαια εγώ προσωπικά διαφωνώ, 
για την επισήμανση αυτή για τις 
Μητέρες. 

Στις σκέψεις αυτές του Υπουργού  
 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι νέοι, εισερχόμενοι στο Στράτευμα, προτού μπουν 
στον αγώνα της Ζωής (σπουδές, εργασία)  

θα έχουν ήδη αποκτήσει μία ανεκτίμητη εμπειρία 
εκπαίδευσης, πειθαρχίας και αυτοσυντήρησης 

Η στράτευση 
στα 18 χρόνια 

Eίναι τουλάχιστον 
υποκριτικό για 

τον ΣΥΡΙΖΑ να τολμά 
να κάνει κριτική στην 
κυβέρνηση για τον 
τρόπο διαχείρισης του 
προβλήματος της ακτο-
πλοϊκής σύνδεσης της 
Σαμοθράκης.  

Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
στην κυβέρνηση δεν 
είχε δείξει το παραμι-
κρό ενδιαφέρον για το 
ακριτικό νησί, το οποίο 

 
Συνέχεια στην 6η σελ...

Οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή  
κατάσταση στο νησί της Σαμοθράκης,  

είναι τεράστιες - Ούτε τον βυθό του Λιμανιού  
της Καμαριώτισσας καθάρισαν,  

για να μπορούν να δένουν μεγάλα πλοία

ΟΤΑΝ …ΕΤΑΖΑΝ  
ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Η κόκκινη γραμμή δείχνει τα όρια της «γαλάζιας πατρίδας»  
που διεκδικεί προς συνεκμετάλλευση η Τουρκία. Με κίτρινο χρώμα  

αποτυπώνονται οι περιοχές που η Τουρκία εκχώρησε το 2012 στην ΤΡΑΟ 
(28ος-32ος μεσημβρινός) και εξαιρεί από τη συνεκμετάλλευση 

Αποτελούν την εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της συγκοινωνίας με το όμορφο 
νησί του Θρακικού Πελάγους - Έχουμε όμως ετοιμάσει τις απαραίτητες υποδομές 

για την λειτουργία Υδατοδρομίων σε Αλεξ/πολη και Σαμοθράκη; - Γιατί αδρανούμε;


