
Τι ήταν πάλι αυτή η ξαφνική 
ρουκέτα; Λίγες ώρες πριν 
από την συνάντηση του πρω-

θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το 
επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, το 
ΑΠΕ, μετέδωσε, την Τρίτη το απομε-

σήμερο, την  είδηση ότι «παγώνουν», 
με μονομερή ελληνική απόφαση,  τα 
περίφημα Μέτρα Οικοδόμησης Εμ-
πιστοσύνης, ανάμεσα στην Ελλάδα 
και την Τουρκία.  

 Συνέχεια στην 9η σελ...

Ο κάθε ένας ας μιλά  
μόνο για τα δικά του 

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.556 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ συμ-
μετάσχετε στὶς ἐκκλησια-
στικὲς τελετὲς τοῦ ἑορτα- 

σμοῦ τοῦ προστάτου καὶ Πολιού- χου 
τῆς πόλεώς μας Ἁγίου Νικολάου, 
ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, 
σύμφωνα μὲ τὸ ἑξῆς Πρόγραμμα:  

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
7.00 ́ μ.μ.: Μέγας Ἀρχιερατικὸς 

Ἑσπερινός  
Συνέχεια στην 9η σελ... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διογκώνεται καθημερινά 
το πρόβλημα στάθμευσης 
των αυτοκινήτων, εξαιτίας 
των ποδηλατοδρόμων και 

των πεζοδρομήσεων οδών, 
που επέβαλε με το έτσι 

θέλω, παρά τις διαμαρτυρίες 
και αντιδράσεις, ο πρώην 

Δήμαρχος Ε. Λαμπάκης     Σελ. 7

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ ΤΑ 
Ι.Χ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Προβληματισμός  
για το κόστος  

παραγωγής, την τιμή 
πετρελαίου,  

Γεωργικών εφοδίων 
κ.λπ. - Χαμηλές και μη 

ανταποδοτικές οι 
τιμές πώλησης των 
γεωργοκτηνοτροφι-

κών προϊόντων

Μπροστά σε αδιέξοδα 
οι αγρότες του Έβρου  

Σελ.  9

Ταλαιπωρία  
των κατοίκων, παρά  

το γεγονός, ότι  
το ιατρείο είναι  

πλήρως εξοπλισμένο  
- Ερώτηση προς τον 

Υπουργό Υγείας 
Σελ. 6

Το ιατρείο 
Νέας Βύσσας 
χωρίς μόνιμο 

προσωπικό 

Βρε για δες που εξαφανίστηκε η 
Κρήτη! - Για δες πόση φόρα έχει 

πάρει ο «σουλτάνος» και δεν μαζεύεται 
με τίποτα! 

«Παράλογη και εξωπραγματική η 
συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης» λέει το 
ημέτερο υπουργείο των Εξωτερικών. 

Γιατί, μήπως δεν ήταν «παράλογα και 
εξωπραγματικά» όσα έκανε ο «σουλτά-
νος» με τους S-400 και την εισβολή σε 
ξένο κράτος... με την άδεια του μίστερ 
Τραμπ;  

«Παράλογα» τα λέγαμε, αšά εκείνος 
τα εξετέλεσε με ακρίβεια ελβετικού χρο-
νοδείκτη!  

Όσο κι αν μερικοί δεν το έχουν κατα-
λάβει ή δεν θέλουν να το πιστέψουν, ο 
γείτονας «σουλτάνος» κάνει μεν του κε-
φαλιού του, αšά, καταπώς λέειο λαός, 
«βρίσκει και τα κάνει». 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι καταγγελίες κατά της Τουρκίας,  
δεν αρκούν - Ας προετοιμαζόμαστε 

για την δύσκολη στιγμή

«Στένεψαν» 
τα χρονικά 
περιθώρια 

Η σχετική προκήρυξη  
θα εκδοθεί εντός του  

Δεκεμβρίου 2019 - Ποια 
είναι τα κριτήρια και  

τα απαιτούμενα προσόντα

Ξεκινά δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς  
για πρόσληψη 400  

μόνιμων συνοριοφυλάκων 

Σελ. 6

asdasdsa

Κατέπλευσε στο Λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης  

η κανονιοφόρος ΚΑΣΟΣ  
- Θα την επισκεφθεί και ο 
Προκόπης Παυλόπουλος

Σελ. 7

Για τον  
εορτασμό 
του Αγίου 
Νικολάου 

Δημιουργεί η Τουρκική Κρατική Εταιρεία Φυσικού 
Αερίου «BOTAS» στον κόλπο Ξηρού, κοντά 

στην Αίνο - Αγορά και νέου πλοίου μεταφοράς  
LNG, με στόχο τις εξαγωγές στα Βαλκάνια

Σελ. 6

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΓΙΑ «LNG» ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΗΝ... ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σελ.  7

ΠΠοοννττίίκκιιαα  δδάάγγκκωωσσαανν  
33,,55  μμηηννώώνν  μμωωρρόό  !!  


