
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Αλεξανδρούπολη:
Από 22 έως 26 Αυγού-
στου η φετινή διορ-
γάνωση «Γιορτή Κρα-
σιού» ............ σελ. 11η

 Ξεκινά η Εμπορική
Έκθεση Κομοτηνής
...................... σελ. 12η

 Γέμισε Ελλάδα το
κέντρο του Βελιγρα-
δίου, προβολή της
Περιφέρειας ΑΜ-Θ με
αιχμή Θάσο και Σα-
μοθράκη ...... σελ. 4η

 Εξετάσεις για την
απόκτηση πτυχίου Ρα-
διοερασιτέχνη στην
Π.Ε. Έβρου ... σελ. 5η

 Ανακαίνιση μνημεί-
ου στην Δαδιά 
.......................σελ. 12η

Σ το τέλος της προηγούμενης
εβδομάδος, έγραφα για την
πιθανότητα να διεξαχθέν οι

εκλογές τον Ιανουάριο, με την συμ-
πλήρωση μιας πλήρους τετραετίας
άσκησης της εξουσίας από τους Συρι-

ζανέλ: 
«Κρίνοντας από την προϊστορία

τους, μπορώ να φαντασθώ το σενάριο
που έχουν επιλέξει. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Πανηγυρίστε: έρχεται
το νέο μας «μέρισμα»

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.186 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Θα εφαρμοσθεί και για τους
κατοίκους της Σαμοθράκης 
- Επιδότηση για μεταφορά 

εμπορευμάτων και για γιατρούς,
εκπαιδευτικούς κ.λπ., 

που εργάζονται στα νησιά

Π ι λ ο τ ι κ ά από 1η Ιουλίου
το μεταφορικό ισοδύναμο

Σελ.  9

Πύλες της Ελλάδος πρέπει να γίνουν
τα Λιμάνια της Βορείου Ελλάδος 
- Συνδυασμένες Μεταφορές με 

την «Σιδηροδρομική Εγνατία» - Και
δραστηριότητες πέριξ των Λιμανιών 

Διασύνδεση των λιμένων
Αλεξ/πολης-Καβάλας

Θεσ/νίκης-Ηγουμενίτσας 

Σελ. 9

Κάλεσμα σε Έλληνες και ξένους
δρομείς μεγάλων αποστάσεων,
για συμπαράσταση στους δύο

Έλληνες Στρατιωτικούς

Δρόμος «Ειρήνης»
από Ορεστιάδα
στις Καστανιές

Σελ.  6

Αντισθένης: «Αφανίζονται
οι πολιτείες όπου οι πολίτες
δεν μπορούν να ξεχωρίσουν

τους φαύλους» - Καιρός
λοιπόν να μελετήσουμε
σοβαρά τον κατάλογο 

των υποψηφίων και να 
επιλέξουμε τους άφθαρτους 

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σελ. 7

Υπάρχει ένα ένστικτο. Λέ-
γεται μητρικό. Υ-πάρχει
κι ένα άšο. Λέγεται δολο-

φονικό. 
Σπάνια αυτά τα δύο συναντών-

ται, ακόμη σπανιότερα το δεύτερο
επικρατεί του πρώτου κι όταν τα κα-
ταφέρνει η τρέλα ξεπερνά την λο-
γική, το έγκλημα δεν χωρά σε
νόμους, η τιμωρία μοιάζει με γυ-
ναίκα στερημένη από  κάθε δύναμη. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

«Θυμώνω με τις τάχα φεμινίστριες
- Και λυπάμαι για τις ανεγκέφαλες
που δολοφόνησαν, χωρίς κανένα
δισταγμό, το θαύμα της Ζωής…»

Φόνισσες

Διήμερες εκδηλώσεις των οκτώ
(8) Ποντιακών Συλλόγων

Αλεξανδρούπολης, για τα θύματα 
της Γενοκτονίας, το Σάββατο 19
και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Τιμή στην Ιερή
Μνήμη των 

Ελλήνων Ποντίων 

Να διακοπούν άμεσα
οι διαπραγματεύσεις

με τα Σκόπια 
- Να συνεχισθούν 

οι ανασκαφές 
στον Τύμβο Καστά

Μήνυμα Μακεδόνων
από την Αμφίπολη

Σελ. 7

Η κατασκευή του ποδηλατοδρόμου σε όλο το μήκος της
παραλίας, θα μειώσει το πλάτος της οδού Απολλωνιάδος
-Βασ. Αλεξάνδρου, περίπου κατά τρία (3) μέτρα – Αλλού

φαρδαίνουν δρόμους, εμείς εδώ τους στενεύουμε

Σελ. 6

ΑΣΥΝΔΕΤΗ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗΣ 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ !!!

Σελ. 4


