
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Έβρος: Επιτήδειοι
πλανόδιοι πωλητές
«βαφτίζουν» ελαι-
όλαδα και τα πωλούν
ως «λάδι Μάκρης» 
..................... σελ. 12η

 Οι τουρκικές πα-
ραβιάσεις στα ελλη-
νικά χωρικά ύδατα 
..................... σελ. 10η

 Διανομή φρούτων
και λαχανικών σε
Αλεξανδρούπολη,
Σουφλί και Σαμοθρά-
κη ................. σελ. 2η

 Περιφέρεια ΑΜ-Θ:
Πρόσκληση για την
υποβολή αιτήσεων
για το πρόγραμμα
«Βιολογικές Καλ-
λιέργειες» ... σελ. 8η

 Νέα φορολοταρία:
Πότε θα πραγματο-
ποιηθεί - Ποιοι λα-
χνοί μπαίνουν στην
κληρωτίδα 
..................... σελ. 12η

Επέστη ουν ο καιρός ίνα πλη-
ρωθεί το ρηθέν παρά του
προφήτου Ιωάννου του Μη-

λιώκα: «Να δεις που κάποτε θα μας
πούνε και μαλάκες, να δεις που κάποτε
θα μας πούνε και χαζούς». 

Για όποιον δεν το κατάλαβε, αυτό
ακριβώς συμβαίνει τώρα. 

Μας λένε ότι είμαστε μπούφοι και
δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι αν-
θηρά. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ο Τσακαλώτος επιβεβαιώνει 
τον Μηλιώκα !

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Από τα Τάγματα 
Εθνοφυλακής Ν. Ροδόπης
και την 29η Μ/Π Ταξιαρχία

«Πόγραδετς» - Δωρεά 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

και Γραφικής ύλης στο 
Εργαστήρι Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης

Έ μ π ρ α κ τ η στήριξη στα 
παιδιά Υφαντών Ροδόπης

Σελ. 6

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.131 ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Η Τουρκική προπαγάνδα 
έχει ξεσαλώσει: «Φιλήσυχη

η Τουρκία, επιθετική
η Ελλάδα» - Πρέπει 
να διασφαλίσουμε 

την εδαφική ακεραιότητα
της Πατρίδος μας 

- Μέγα Ιστορικό τείχος μάς
χωρίζει από τους Τούρκους

Η ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΔΕΝ
ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΨΕΜΜΑΤΑ

Σελ. 7 

Μύθος 1ος. Πρώτο μέρος

140 χώρες την αναγνωρίζουν ως
«Μακεδονία», άρα πρέπει κι εμείς
αφού χάσαμε το παιχνίδι.

Αλήθεια:
Οι διμερείς αναγνωρίσεις υστερούν

των διεθνών. Δεν υπάρχει ούτε μία
αναγνώριση διεθνούς οργανισμού ως
«Μακεδονία». Παντού είναι ως πΓΔΜ.
Όταν μία χώρα που τους έχει αναγνωρίσει
ως «Μακεδονία» έχει επίσημο ρόλο ως
εκπρόσωπος ή προεδρεύουσα χώρα ενός
διεθνού οργανισμού, τότε χρησιμοποιεί το
πΓΔΜ. Αυτό κάνει ήδη το πρώτο εξάμηνο
του 2018 η Βουλγαρία ως προεδρεύουσα
της ΕΕ, παρόλο που ήταν η πρώτη χώρα
που την αναγνώρισε ως «Μακεδονία».

Μύθος 1ος. Δεύτερο μέρος.
140 χώρες την αναγνωρίζουν ως

«Μακεδονία», άρα πρέπει κι εμείς αφού
έτσι θα συνεχίσουν να την ονομάζουν.

Αλήθεια:
Οι αναγνωρίσεις ως «Μακεδονία» μέχρι 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Δέκα μύθοι 
και αλήθειες 
για το όνομα
«Μακεδονία»

Θα ξεκινήσουν την Άνοιξη
στον Κάθετο Άξονα, σε μήκος

40 χλμ από το ύψος της 
Μάνδρας, μέχρι το Αρδάνιο

Α σ φ α λ τ ι κ έ ς
εργασίες στην

Εγνατία οδό

Σελ. 7

Οι εξελίξεις στην πρόληψη, διάγνωση
και θεραπεία των Καρδιαγγειακών 

παθήσεων, παρουσιάζονται 
στο Ξενοδοχείο ASTIR-EGNATIA

Σημαντικό συνέδριο
καρδιολογίας στην

Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η
Σελ. 9

asdasdsa

Υπάρχουν αρκετά 
χρηματοδοτικά 

εργαλεία 
για Νέους 

Αγρότες - Οι τιμές
Σαλιγκαριών 
κυμαίνονται 
από 3,5 έως 

12 ευρώ το κιλό
Σελ. 4

Ε π ι σ τ ρ έ φ ε ι
λόγω ζήτησης

η εκτροφή 
σαλιγκαριών

Πως οι Γυναίκες 
του Διδυμοτείχου έσωσαν
τα εικονίσματα των Αγίων, 

μέσα στο βράχο του Λόφου 

Γιατί ονομάζουν
«Αγία Πέτρα» τον
λόφο της Αρχαίας
Πλωτινούπολης 

Σελ. 4

Διοργανώθηκε από την EUROPOL
με συμμετοχή της Ελληνικής

Αστυνομίας, με στόχο 
την πάταξη της Αρχαιοκαπηλίας 

- Τι απέδωσαν οι έρευνες 
και στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Ολοκληρώθηκε
η επιχείρηση
«PANDORA II»

Σελ. 9


