
Από το Φθινόπωρο ο σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ για τα Λιμάνια Βορ. Ελλάδος 
- Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη - Την μεγαλύτερη

αύξηση κερδοφορίας (370%) σημείωσε το Λιμάνι της Καβάλας   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ιδρύεται Κέντρο
Ημέρας για την
άνοια, στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπο-
λης ............... σελ. 2η

 «Γιορτή Κυνηγι-
ού» στο χωριό Σιδη-
ρώ Σουφλίου 
...................... σελ. 6η

 Sunlight: Κατα-
σβέστηκε η φωτιά
στο εργοστάσιο της
Κομοτηνής 
..................... σελ. 11η

 Αλεξανδρούπολη:
Διαμέρισμα κατα-
στράφηκε από πυρ-
καγιά .......... σελ.  12η

 Στη Καβάλα το 1ο
Θερινό Σχολείο του
έργου ODYSSEA που
οργανώνει το Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης ........ σελ. 6η

Οπολύς Πολάκης από την
μια κορδακίζεται για την
επιτυχία της πολιτικής του

στον τομέα της υγείας και από την
άλλη ασχημονεί μονίμως με χυδαίες
επιθέσεις επί θεμάτων που δεν είναι

της αρμοδιότητος του. Ας αφήσουμε
στην άκρη αυτή την ενασχόληση του
περί παντός, ιδίως δε με την δικαιοσύνη
και τα μέσα ενημέρωσης και ας στα-
θούμε στον τομέα της ευθύνης του. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Διαπιστώνουν  
Τα χάλια τους Εκ των έσω

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.251 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Η πόλη διαθέτει λιγοστά
μικρά διαμερίσματα-

γκαρσονιέρες και
η ζήτηση από τους 

φοιτητές, παραμένει
υψηλή - Οι τιμές 

ανά τ.μ. σε Ξάνθη,
Αλεξ/πολη, Ορεστιάδα

Η Κομοτηνή φοιτητούπολη
με τα ακριβότερα ενοίκια

Σελ.  4

Μήνυμα στέλνει 
ο Σουλτάνος για 

την Μικρασιατική 
Καταστροφή: 

«Το 2023 η Τουρκία
θα διαμορφώσει 

ολόκληρη την περιοχή»
- Η Ανταλκίδειος Ειρήνη
και ο Μεγάλος Βασιλέας 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ:
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΟΡΑΤΟΝ»

Σελ. 7

Ηέξοδος από τα μνημό-
νια συντελέστηκε τυ-
πικά, όμως η αλήθεια

είναι μια και πικρή. 
Το χρέος της Εšάδας μετά την

είσοδο της στα μνημόνια το 2010
από 129% στο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν(ΑΕΠ) αντι να κατέβει,
έφτασε στο 180%!

Μέχρι το 2060 είμαστε υπο-
χρεωμένοι να δημιουργούμε πλεο-
νάσματα από τα οποία θα ικανο-
ποιούνται οι αχόρταγοι δανειστές
μας. 

Νομίζετε, πως θα τα καταφέρει
ο εξουθενωμένος νέο-έšηνας; 

Συνέχεια στην 10η σελ...

Με τα συνεχιζόμενα Μνημόνια, δεν υπάρχει ελπίδα
ανάκαμψης - Και ο… εποικισμός για την αλλοίωση

του πληθυσμού της Ελλάδος συνεχίζεται

Στην χώρα του…
αέναου χρέους !!!

Το ποίημα της πρεσβυτέρας από 
την Δράμα, μελοποίησαν μέλη Χριστιανικών

Σωματείων της Θεσσαλονίκης, ενόψει 
της «θερμής υποδοχής» που ετοιμάζουν

στον Αλέξη Τσίπρα, στα εγκαίνια της ΔΕΘ  

«Η Παναγία με φώτισε
να γράψω το ποίημα

για τη Μακεδονία μας»

Σελ. 6

Ποια είναι τα πρόστιμα,
οι κατασχέσεις καταθέσεων

και ακινήτων και 
οι δυνατότητες άμυνας 

που έχει ο φορολογούμενος

Κατάφερε και πούλησε η Τουρκία στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Στην Ελλάδα
«ξεχάσαμε» τις Αμυντικές Βιομηχανίες,

που τις θεωρούμε «βαρίδι» Οι συνέπειες αν
δεν πληρώσετε

φέτος τον «ΕΝΦΙΑ»
Σελ. 9

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΡΟΥΚΕΤΟΒΟΛΟ

ΣΤΟΝ… ΚΟΣΜΟ !!!
Σελ.  6

Σελ. 7

Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙΑ

ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ


