
Περιμένουμε πολλά από τις 
κυβερνήσεις μας. Σχεδόν, 
τα περιμένουμε όλα από 

αυτές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λά-
θος που κάνουμε οι πολίτες σε αυτή 
την χώρα.  

Επειδή έτσι ακριβώς μας έχουν 
διαπαιδαγωγήσει οι εξουσίες μας.   

Με μια νοοτροπία που φθάνει ως 
το να ζητάμε ραντεβού από υπουργό,  

 
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Τι έκανες 4 χρόνια 
Δήμαρχε;

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Παραιτήθηκε η 
Ελένη Δημούδη, ανέ-
λαβε η Ζωή Κοσμί-
δου ............... σελ. 2η 
 
 650 κιλά πλαστικά 
καπάκια δωρεά στο 
Νομαρχιακό Σύλλογο 
ΑμεΑ Έβρου  
....................... σελ. 4η 
 
 Παρεμβάσεις για 
την άρση της επικιν-
δυνότητας του παλι-
ού Νοσοκομείου από 
την Π.Ε. Έβρου  
....................... σελ. 6η 
 
 Θετικός ο απόηχος 
της επίσκεψης του 
κλιμακίου της Περι-
φέρειας ΑΜ-Θ στη 
Σαμοθράκη  
....................... σελ. 10η 
 
 Σαμοθράκη: Επί-
σκεψη Ρουμάνων δη-
μοσιογράφων με στό-
χο την προβολή του 
νησιού ......... σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Είναι λάθος ο Χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδος» 
δηλώνει Τούρκος Αξιωματούχος - Πρέπει να  

φθάσει στον 25ο Μεσημβρινό και να περιλάβει 
Μύκονο, Πάρο και όλα τα Κυκλαδονήσια  

ΣΧΕΔΟΝ …ΟΛΟ ΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΛΕΙ Η 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ 

Σελ. 4

asdasdsa

«Θέλω να τιμωρήσω  
τον εαυτό μου» δήλωσε ο 
άγνωστος στους γείτονες, 

που τον εντόπισαν  
στην Αλεξανδρούπολη

Σελ. 9

Αυτοτιμωρία 
ανδρός μέσα 

σε …κάδο 
απορριμμάτων 

Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό: από 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ των λογής-λογής παράνομων, 

για να προστατευθεί πραγματικά η 
Ελληνική Κοινωνία – Να σταματήσει 

η αναφορά σε 35χρονους και        
40χρονους δράστες – Πρέπει να   

γνωρίζουμε με ποιους έχουμε  
να κάνουμε γύρω μαςΣελ. 7

ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ «ΦΕΡΕΤΖΕ» 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

Κ ύπρος: Επιστροφή της άτιμης 
κατοχικής παντιέρας στους Σελ-
τζούκους μαζί με απολογιστι- 

κό... υπόμνημα από τον πατέρα του ήρωα 
μαθητή που την κατέβασε προς την ηγεσία 
του ψευδοκράτους. 

Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει τέτοιο 
ρεντίκολο στον πλανήτη Γη. Αυτοί που έχα-
σαν ανθρώπους τους, προγονική γη, εστίες 
και περιουσίες απολογούνται στους εισβολείς 
για μια πράξη αξιοπρέπειας και ελευθερο- 
φροσύνης. 

Ο ραγιαδισμός στις ημέρες μας πρέπει να 
έχει πιάσει... πάτο και πιο κάτω δεν έχει. 

 
Συνέχεια στην 4η σελ.

Έτσι που πάμε, σε λίγο καιρό 
ο ΑΤΤΙΛΑΣ θα μας ζητήσει  

να πληρώσουμε και  
…πολεμικές αποζημιώσεις για 
την εισβολή του στην Κύπρο

Ο ραγιαδισμός 
συνεχίζεται… 

Ο θάνατος δύο αρπακτικών πουλιών δεν επιτρέπεται 
να οδηγήσει σε «Δαιμονοποίηση» των Αιολικών 

Πάρκων, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας, η οποία 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Πετρέλαιο

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ 
ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ… 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ; 

Σελ. 6

Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξ/πολης - Δημοτικοί Σύμβουλοι  
συναινούν φοβούμενοι μην τυχόν 

και κατηγορηθούν ότι συμπράττουν 
με τις Εταιρείες των Χρυσοθήρων    

Ο Ε. Λαμπάκης θέλει 
πάλι να μας …«σώσει» 
από τα Χρυσωρυχεία 

Σελ. 9

asdasdsa

Ποιοι  
αναλαμβάνουν 

το Πολυκοινωνικό,  
την ΔΕΥΑΑ  

και την ΤΙΕΔΑ  
του Δήμου  

Αλεξανδρούπολης
Σελ. 7

Οι νέοι  
Πρόεδροι  
Νομικών 

Προσώπων 

α) Ο ακτοπλοϊκός αποκλεισμός 
της Σαμοθράκης 
β) Η εξόρυξη Χρυσού στη Θράκη 
γ) Εγκατάσταση ραντάρ στο 
Υψάριο Θάσου

Τρία θέματα για 
άμεση συζήτηση 

στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο «ΑΜ-Θ» 

Σελ. 6


