
Τον Ιούλιο του 2008, μετά από 
προσφυγή της ένωσης κατα-
ναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, εφετείο 

καταδίκασε, σε δεύτερο βαθμό, τις τρά-
πεζες για τις απαράδεκτες χρεώσεις σε 
βάρος των πελατών τους όταν κάνουν 

αναλήψεις από μηχανήματα αυτομάτων 
συναλλαγών.  Τώρα, μετά από ένδεκα 
χρόνια, οι τράπεζες, με την ανοχή των 
πολιτικών, γράφουν στα παλιά τους πα-
πούτσια εκείνη την δικαστική απόφαση.  

 Συνέχεια στην 9η σελ...

Η νέα ληστεία 
των τραπεζών

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Βολές πολυβόλων 
στο Πεδίο Βολής «ΑΕ-
ΤΟΣ» ............... σελ. 2η 
 
ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ:Ο Μη-
τροπολίτης Αλεξ/πο-
λης Άνθιμος στην 
πρώτη εκπομπή της 
σεζόν, «Η εκκλησία 
στη σύγχρονη κοινω-
νία» ................. σελ. 3η      
 
Stop στο τσιγάρο 
βάζει η Αλεξανδρού-
πολη, από 1η Νοεμβρί-
ου απαγορεύεται το 
κάπνισμα σε όλα τα 
καταστήματα εστία-
σης της πόλης  
.......................... σελ. 4η 
 
29 σχολεία στην ΑΜ-
Θ θα φιλοξενούν προ-
σφυγόπουλα τη φετινή 
σχολική χρονιά  
......................... σελ. 10η 
 
Την ερχόμενη Δευ-
τέρα τελικά στη Σα-
μοθράκη, ο Χάρης Θε-
οχάρης .......... σελ. 12η 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Πότε θα αξιοποιήσουμε 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές  

του τόπου μας; - Η νέα Δημοτική 
Αρχή της Αλεξανδρούπολης,  

αφού δεν υπάρχουν χρήματα ας 
προχωρήσει σε Διεθνή Διαγωνισμό 

για την εκχώρηση λειτουργίας  
των Λουτρών της Τραϊανούπολης Σελ. 7

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ Ι Α Μ Α Τ Ι Κ Α 
ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Στην περιοχή μας εντοπίζει το ενδιαφέρον της 
η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η Αλεξανδρούπολη 

εξελίσσεται σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο 

Δάνεια για επενδύσεις 
στη Θράκη από την 

«Τράπεζα Πειραιώς» 

Σελ. 4

Η ασφάλεια Αλεξανδρούπολης 
εξιχνίασε την υπόθεση, μετά  
την σύλληψη 32χρονου από  
το Μπαγκλαντές, για παράνομο 
εμπόριο - Είχε νοικιάσει και σπίτι 

Ο δολοφόνος γυρνούσε 
δύο χρόνια ελεύθερος 

Σελ. 6  

Τα άτιμα γεροντάματα νο-
μίζω ότι φταίνε για πολλά. 
Στη δική μου περίπτωση 

μάλλον όχι. 
Από μικρή ηλικία άλλα μου λέ-

γανε, άλλα άκουγα, άλλα απαν-
τούσα. Άσχετες σκέψεις πάντα 
μπουρδοκλωνιόταν στο μυαλό μου 

και με αποσυντόνιζαν. 
Από τον καιρό του Δημοτικού 

Σχολείου ο αείμνηστος δάσκαλός 
μου Ηλιόπουλος μου έλεγε επιτα-
κτικά. «Γιωργάκη που τρέχει το 
μυαλό σου, συγκεντρώσου». 

 
 Συνέχεια στην 4η σελ...

Τα Αλεξανδρουπολίτικα 

Εγκεφαλικό αλαλούμ
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Η Εšάς είναι πολύ μικρή χώρα 
για να διαπράξει τόσο μεγά-
λην ατιμίαν», απάντησε ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος στον Γερμανό πρέ-
σβη το 1915, όταν εκείνος του ζήτησε να 
«πουλήσει» τη σύμμαχο Σερβία και να 
συνταχθεί στο πλευρό των Κεντρικών 
Δυνάμεων. 

Ο συγκινητικός ρομαντισμός του 
Εθνάρχη ανταμείφθηκε με τη νίκη της 
Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
και την κατοχύρωση των εδαφικών κερ-
δών της Εšάδας στους Βαλκανικούς Πο-
λέμους - συν τη Δυτική Θράκη.  

Ωστόσο, ο Βενιζέλος είχε το θάρρος να 
ομολογήσει ότι δεν κινήθηκε από φιλό-
τιμο, αšά από ρεαλισμό;  «Εάν μεγάλα 
και ισχυρά κράτη δύνανται να παραβλέ-
πουν κατά τας περιστάσεις τας εκ των 
συνθηκών υποχρεώσεις, ο κίνδυνος δι’ 
αυτά εντεύθεν είναι μικρός.   

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τραγικά διορατικός ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, σα να έβλεπε το 2015, 

αυτά που συμβαίνουν 
σήμερα στην Βόρειο Συρία

Μεγάλα κράτη - 
Μεγάλες ατιμίες 

as

Μέσα στον μήνα  
ο υπουργός Ενέργειας  
κ. Κωστής Χατζηδάκης  

μεταβαίνει στη  
Βουλγαρική Πρωτεύουσα  

- Μετά την Κομοτηνή,  
σύνδεση και με Σιδηρόκαστρο

Σελ. 7

Υπογραφές 
στη Σόφια  

για τον 
αγωγό «IGB» 

Η ανεξέλεγκτη υπερβόσκηση, προκαλεί  
αφανισμό της βλάστησης - Μοιραία επίπτωση  

η διάβρωση των εδαφών από τις μεγάλες  
βροχές, που έφεραν πλημμύρες - Τι καταγράφει 

ρεπορτάζ του «Associated Press» στο νησί

Τα κατσίκια  
απειλούν την 
Σαμοθράκη 

Σελ. 6


