
Τι πρέπει να κάνουν οι πεθερές για να 
γυρίσει πίσω ο ξεμυαλισμένος σύζυγος 

της κόρης τους - Θρακιώτικες πρακτικές 
του 19ου αιώνα, που έχουν καταγραφεί

Περιμένοντας τα αποτελέ-
σματα της σημερινής συ-
νάντησης του πρωθυπουρ-

γού Κυριάκου Μητσοτάκη  και του 
υπουργού Ανάπτυξης Αδώνιδος Γε-
ωργιάδη με τους επικεφαλής των τρα-

πεζών, δεν μπορώ παρά να εκφράσω 
την ικανοποίηση μου για το γεγονός 
ότι η κυβέρνηση αντέδρασε.   

Ότι εξέφρασε την δυσφορία της  
  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ευτυχώς υπάρχει 
αντίδραση 

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ετοιμάζουν Γιορτή 
Μανιταριών στη Δαδιά  
......................... σελ. 2η 
 
 Μεγάλη συμμετοχή 
και φέτος στο «ροζ 
ραντεβού» του Συλ-
λόγου Καρκινοπαθών 
και Φίκων «ΣυνεχίΖΩ»  
......................... σελ. 3η 
 
 Αλεξανδρούπολη: 
Για ακόμη 15 χρόνια 
συνεχίζει η Μονάδα 
Κινητής Αιμοδοσίας 
στο Π.Γ.Ν.Α. ... σελ. 6η 
 
 Π.Ε. Έβρου: Ενη-
μερωτική εκδήλωση 
με σκοπό τα επενδυ-
τικά προγράμματα για 
τους αλιείς .... σελ. 6η 
 
 Απεργία των εργα-
ζομένων καθαριότη-
τας του δήμου 
Αλεξ/πολης - Πορεία 
με τα απορριμματο-
φόρα .............. σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Πολλά τα παράπονα  
πολιτών για δυσλειτουργία  

των φωτεινών σηματοδοτών

Πρόστιμο σε 
οδηγό γιατί δεν 
λειτουργούσαν 

τα …φανάρια 

Σελ. 6

Ας προσέχουν τα λόγια τους 
κάποιοι Υπουργοί της  
Κυβέρνησης – Οι ροές  

των λαθρο-προσφύγων  
στον Έβρο συνεχίζονται 
αμείωτες – Οι ιθαγενείς 

Εβρίτες ανησυχούν  
– Στρατό μεταμφιεσμένο σε 
πρόσφυγες, μας στέλνουν 

οι κακοί μας γείτονεςΣελ. 7

ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΒΡΟ 
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ …ΛΟΓΙΑ 

«Παππού, θα παρελάσω!» μου 
είπε η εγγονή μας, που 

φέτος πηγαίνει στην πέμπτη δημοτικού. 
Και λάμπανε τα ματάκια της, κι ας 

μην μπορεί ακόμη να καταλάβει πόσο 
με συγκίνησε και γιατί δάκρυσα μόλις 
ανέβηκε τη σκάλα... 

Πόσα μου θύμισε και με πόση χαρά 
με γέμισε, που να μας αξιώσει ο Θεός να 
νιώσουμε κι αυτή τη χαρά, να δούμε το 
βλαστάρι μας να βαδίζει με τον ρυθμό  

  
Συνέχεια στην 4η σελ...

Γεμίστε τους δρόμους στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου - Χειροκροτήστε 

με υπερηφάνεια, τα νιάτα μας 
και τα στρατευμένα παιδιά μας

Εμείς θα λέμε 
πάντα «ΟΧΙ» 

Σελ. 6 

ΚΚααιι  ηη  ««ΔΔΕΕΠΠΑΑ»»  σσττοο  
FFSSRRUU  ΑΑλλεεξξ//πποολληηςς  

as

Στήνεται από την  
Περιφέρεια ΑΜ-Θ  

σε μήκος 150 μέτρων 
– Ποιες άλλες εργασίες 

θα γίνουν πέριξ του  
Τελωνειακού Σταθμού

Σελ. 9

Φράχτης για 
την συνοριο-
γραμμή των 
Καστανεών 

Η Εταιρεία του Έβρου  
«ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» είναι 

μία εκ των κατασκευαστριών 
εταιρειών του Δορυφόρου 

SOLAR ORBITER,  
που θα ταξιδέψει στον Ήλιο  
- Πολύπλοκες καλωδιώσεις  

για να αντέχουν στο Διάστημα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 
ΜΕ ΕΒΡΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Σελ. 11

Τι φέρνει η αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές  
- Θα ισχύσει αναδρομικά, για ακίνητα που  
κτίσθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2006 - 500  

επαγγέλματα ασχολούνται στον τομέα «κατοικία»

Η «ατμομηχανή» 
της οικοδομής  

θα ζωντανέψει 
την οικονομία 

Σελ. 4

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ  

ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ …ΜΑΓΙΑ !!! 

Σελ. 9

Μέχρι τα Χριστούγεννα 
αναμένεται να  

ξεκινήσουν οι εργασίες 
κατασκευής - Στήριξη 
στους Κτηνοτρόφους

Σελ. 7

Υπογραφές 
για το  

Σφαγείο 
των Φερών 


