
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Έκτακτη συνε-
δρίαση στο Δήμος
Αλεξανδρούπολης 
................... σελ. 2η

 Αυξήθηκαν κατά
2,8% οι εγγεγραμ-
μένοι άνεργοι τον
Ιούλιο 2018 
................... σελ. 4η

 Να ενταχθεί η
Σαμοθράκη στην
ευνοϊκή ρύθμιση 
................... σελ. 6η

 Καλές προοπτι-
κές για το ελληνι-
κό βαμβάκι 
.................. σελ. 10η

 Επανέρχεται η
Λευκή Νύχτα στην
Κομοτηνή 
.................. σελ. 12η

Μιας και επιλέξατε κ. Πρό-
εδρε την ΙθΜιας και επι-
λέξατε κ. Πρόεδρε την Ιθά-

κη, για να μας απευθύνετε το μήνυμα
σας, για την «έξοδο» από τα μνημόνια
και την λιτότητα που τα συνοδεύει, πε-

ριβαλλόμενος αίγλην νέου Οδυσσέως,
επιτρέψτε μου να σας αφιερώσω ένα
ποίημα του 1960, από την συλλογή «Φι-
λήσυχοι Πολίτες», εμπνευσμένο από τις 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Η «Ιθάκη» μερικών 
τ. αριστερών

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.244 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Καλύπτονται σημαντικές 
ανάγκες σε ιατροτεχνολογικό
και ξενοδοχειακό εξοπλισμό 

- Επίσκεψη του Χρ. Μέτιου στο
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Νέος εξοπλισμός για τα νοσοκομεία
Κομοτηνής-Δράμας-Διδυμοτείχου

Σελ. 6 

Από τις Ναυτιλιακές Εταιρείες που προσκλήθηκαν
για υπογραφή Σύμβασης - Η Σαμοθράκη 

εξακολουθεί να παραμένει στην απομόνωση 
- Και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια… 

Κανένα ενδιαφέρον 
για τις γραμμές Λαυρίου,

Καβάλας και Λήμνου
Σελ. 4

Αξίζουν, για την Άγκυρα,
περισσότερο και από 

το Προξενείο Κομοτηνής, 
για την χειραγώγηση 

της Μειονότητας 
- 120.000 ψήφους 

τάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ 
- Που οδηγεί ο διορισμός 

των Μουφτήδων 
Ροδόπης και Ξάνθης Σελ.  7

ΟΙ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ «ΚΛΕΙΔΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

asdasdsa

Το διάγγελμα 
του Πρωθυπουργού

κ. Α. Τσίπρα 
για το τέλος 

των Μνημονίων
Σελ. 9

«Η Ιθάκη
είναι μόνο 
η α ρ χ ή»

Έχει συγκροτήσει η Τουρκία - Αύξηση 
33% των Ειδικών Δυνάμεων - Τοποθετούνται
απέναντι στον Έβρο και την Ρόδο - Αύξηση

ικανότητος για αιφνιδιαστικό χτύπημα

Σελ. 9

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Ηέννοια του πραξικοπήματος
είναι συνδεδεμένη στο μυαλό
μας με μια ομάδα ανθρώπων,

συνήθως στρατιωτικών, που καταλαμ-
βάνουν αυθαίρετα την εξουσία, χωρίς
δηλ. να έχουν εξουσιοδοτηθεί για αυτό
από τον Λαό.

Πραξικόπημα όμως δεν υπάρχει μό-
νον όταν κατεβάζει κάποιος τα τανκς
μπροστά στη Βουλή, αšά και όταν χρη-
σιμοποιεί την Βουλή για να παρακάμψει
την βούληση του Λαού, που βρίσκεται σε
ολοφάνερη δυσαρμονία προς την εντολή
που του έδωσε ο ίδιος ο Λαός. Για την
αποτροπή τέτοιων «συνταγματικών  

Συνέχεια στην 4η σελ...

Πραξικόπημα δεν υπάρχει 
μόνον όταν κατεβάζει κάποιος 

τα Τανκς στην Βουλή, αλλά 
και όταν χρησιμοποιεί την Βουλή, 
για να παρακάμψει την βούληση 

του Ελληνικού Λαού 

Δημοψηφίσματα
κατά συνταγματικών

πραξικοπημάτων

asdasdsa

Την 8η Γιορτή 
Μοτοσυκλέτας 

οργανώνει ο Όμιλος 
Κομοτηνής 

την Παρασκευή  
και το Σάββατο 

Σελ. 7

Κυκλώπειες
διαδρομές

στα Πέτρινα
Μαρώνειας

Τρεις Σταθμοί προβλέπονται
για την θαλάσσια 

κυκλοφορία, για τις περιοχές
Αλεξανδρούπολης, 

Σαμοθράκης και Μαρώνειας

Σύστημα επιτήρησης στην
θάλασσα Βορείου Αιγαίου

Σελ. 6 

Σελ. 10

Αναγκαία η 
απομάκρυνση 

αστέγου


