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Σελ. 4

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Έτος 74ο

Μετά την κατάπτυστη Συμφωνία
των Πρεσπών, η Κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παραχωρεί την
Θράκη, στα όργανα της Άγκυρας

Η

κυβέρνηση θεωρεί τα εθνικά δίκαιά μας «προβλήματα». Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει σαν «εκκρεμότητες» όσα έχουν κατακτήσει οι Έšηνες με
θυσίες και αγώνες.
Υπουργοί και βουλευτές θεωρούν την
εθνική πολιτική αναχρονισμό, μια σκοτούρα, μια υπόθεση ξεπερασμένη που δεν
τους ενδιαφέρει και δημιουργεί μόνο
προσκόμματα στην προώθηση της νεοταξικής ατζέντας τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ποικίλες συνιστώσες του είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν και
να ενισχύσουν όλους τους εθνικισμούς
του κόσμου πλην του εšηνικού!
Αντιθέτως, η πολεμική που ασκούν γι'
αυτό το ζήτημα στο εσωτερικό δεν ξεχωρίζει τον πατριωτισμό από τον εθνικισμό. Όλα τα σχετικά τούς φαίνονται
εξίσου κατακριτέα.
Αυτά δεν είναι αυθαίρετες κρίσεις
αšά αντικειμενικές διαπιστώσεις, που
βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα.
Συνέχεια στην 4η σελ...

 Διήμερο πανηγύρι στο Αμόριο στις
5 και 6 Αυγούστου
..................... σελ. 2η

 Υπεγράφη η σύμβαση του έργου
«Κατασκευή X.Y.T.Y.
Ανατολικού Τομέα
της Περιφέρειας
AM-Θ» ........ σελ. 6η

 Χρηματοδότηση
27 έργων για την
Περιφέρεια ΑΜ-Θ
..................... σελ. 8η

 Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για Εθελοντές
Πυροσβέστες
................... σελ. 10η

 Αλεξανδρούπολη: Πλωτή εξέδρα
πρόσδεσης σκαφών
θα τοποθετηθεί στο
λιμάνι ........ σελ. 12η

Αριθμός Φύλλου 16.240

Ζούμε και παλεύουμε για την Πατρίδα
- Ζούμε και πεθαίνουμε για
την ελευθερία - Ζούμε και απαιτούμε
Δικαιοσύνη και Δημοκρατία

Ο εκτουρκισμός
της Θράκης μας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Krouazieroploio 1

Η Αλεξ/πολη
μπορούσε
να είναι η
ωφελημένη

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Σελ. 6

1,2 εκατομμύρια Τούρκοι θα κάνουν
φέτος διακοπές στην Ελλάδα - Πρόταση
δημιουργίας ενιαίου τουριστικού
πακέτου για Ελλάδα και Τουρκία

Σελ. 7

Σελ. 7

Θεωρούν «χαμένη» την φετινή καλοκαιρινή
περίοδο οι επιχειρήσεις καφέ-εστίασης
– Προβλέπουν ζημιές – Καμία τουριστική
προβολή του τόπου μας

Σελ. 9

ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σελ. 6

Την ώρα που
καταρρέει
ο τομέας της
κρουαζιέρας
στην Κων/πολη
- Εμείς εδώ,
τί κάνουμε;

Το «βροχερό»
καλοκαίρι της
Αλεξ/πολης

Δημοφιλής τόπος
σύντομων διακοπών
η Αλεξανδρούπολη

Τιμή Φύλλου: € 0,50

Οι Αλιείς της Σαμοθράκης
δεν μπορούν να ψαρέψουν,
γιατί κολλάει… λάσπη
στα δίχτυα τους, μετά
το άνοιγμα του φράγματος
του Ιβαήλοβγκραντ
από τους Βούλγαρους
- Οι Σταθμοί Ελέγχου
των υδάτων του Έβρου,
λειτουργούν;

Αύξηση διανυκτερεύσεων
επισκεπτών στην Καβάλα

asdasdsa

Απόφαση
σωτηρίας
του κτιρίου
του «ΠΙΚΠΑ»

Εκτεθειμένος πάλι
ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης
κ. Ε. Λαμπάκης, που ήθελε
να το κατεδαφίσει !!!

Σελ. 7

Σημειώθηκε κατά το Α’ Εξάμηνο
του 2018 - Αυξήθηκαν
οι Έλληνες, μειώθηκαν οι ξένοι
τουρίστες - Στην πρώτη θέση
των αλλοδαπών, οι Βούλγαροι

Η

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Σελ. 9

Ποιοι καταχώνιαζαν τα 3200
τελεσίδικα πρωτόκολλα
για τις κατεδαφίσεις;

κυβέρνηση προχωρά σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, αρχίζοντας από το Μάτι και
την Μάνδρα. Και πολύ καλά κάνει. Τι
θα γκρεμίσει;
Όπως μας είπε ο υπουργός Περι-

βάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, στην
κοινή συνέντευξη με τον Σκουρλέτη
και τον Φάμελλο, το πρόγραμμα κατεδαφίσεων, σε πρώτη φάση, περιλαμβάνει από πενήντα έως εκατό ακίνητα.
Συνέχεια στην 9η σελ...

