
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 ΚΕΑ: Ανακοινώ-
θηκε επίσημα η
ημέρα πληρωμής
Σεπτεμβρίου 2018 
................... σελ. 2η

 Υποχρεώσεις
Αμπελουργών που
κατέχουν οινοποι-
ήσιμες ποικιλίες
σταφυλιών 
................... σελ. 4η

 Η συμμετοχή
του Πανεπιστημίου
Θράκης στην 83η«
ΔΕΘ» ........ σελ. 5η

 Ομιλία του Γε-
ώργιου Σ. Πρεβε-
λάκη στο Εθνολο-
γικό Μουσείο Θρά-
κης ............ σελ. 6η

 Έτοιμα οκτώ
oικήματα στο Στρα-
τόπεδο «ΣΤΕΦΑΝΙ-
ΔΗ» στη Ξάνθη 
.................. σελ 12η

Διερωτώμαι αν το πρόβλημα
είναι δικό μου. Αν εγώ δεν
μπορώ να καταλάβω, τι ακρι-

βώς μας λέτε κ Κυριάκο Μητσοτάκη,
σε σχέση με δυο ακανθώδη προβλήματα
που απασχολούν την ελληνική κοινωνία,

ή αν εσείς δεν μας τα λέτε και τόσο κα-
θαρά. Ας ξεκινήσουμε από το πρόβλημα
που έχει ανακύψει με την συμφωνία
των Πρεσπών για το «ονοματολογι-
κό».

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τι θα αποδεχθείτε και
τι μπορείτε να ακυρώσετε;

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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Θα διεξαχθεί από 5 έως
και 12 Οκτωβρίου 2018, στο πεδίο

Ασκήσεων «Ψηλού Στάλου» 
πλησίον των Λαβάρων - Μετέχουν

Μονάδες Πεζικού, Τεθωρακισμένων,
Πυροβολικού και Αεροπορίας  

Η άσκηση «Βελισσάριος»
προπομπός του «Παρμενίωνα»

Σελ. 10 

Παρότι ο ηγέτης-εκδότης
της Ε.Θ. έχει καθιερώσει
τον Αύγουστο κάθε

χρόνο να μη κυκλοφορεί η εφημε-
ρίδα του για λόγους διακοπών του
προσωπικού και της νόμιμης εργα-
σιακής αργίας του έτους για δέκα
ημέρες, μπήκα πρωί-πρωί κλεφτά

στο πρακτορείο εφημερίδων της
οδού Ι. Καβύρη να δω τα πρωτοσέ-
λιδα του Αθηναϊκού Τύπου.

Ένας κάποιος Σώρρας πληρο-
φορούσε τους Έλληνες «Ζήτω οι
12 Θεοί».

Συνέχεια στην 6η σελ...

ΕΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Ε.Θ.
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Σελ.  9

Ο ήρωας σκύλος
της Αστυνομίας

Κοιτάσματα
χρυσού 

και χαλκού έχουν εντοπισθεί 
και στην περιοχή των Σαπών

Έρευνα του ΙΓΜΕ
για χρυσό στα

Κιμμέρια Ξάνθης

Σελ. 4

Α. Τσίπρας 
και Ρ.Τ. Ερντογάν 

στις ΗΠΑ 
- Λύσεις ανάλογης 

ποιότητος, 
με το Σκοπιανό !!! 

«ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ» ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ 

Σελ. 7 

Η επονείδιστος
Συμφωνία 

των Πρεσπών, 
πρέπει να εγκριθεί
με Δημοψήφισμα
των Ελλήνων και

όχι με 151 ψήφους
από την Βουλή 

- Μόνον έτσι μπορεί
να ανατραπεί   

Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Σελ. 7

Διαβάστε ή ακούστε σε
μαγνητοσκόπηση και μάλιστα
κυκλοφορεί ευρέως την περίοδο

αυτή, στο διαδίκτυο, την ομιλία του
Κένεντυ, ολίγον προτού δολοφονηθεί. 

Εκεί θα δείτε, τι θα πει ηγέτης και
πώς πρέπει να διοικείται μια Δημο-
κρατική χώρα, βάσει των αρχών και
αξιών αυτής, όπως καθορίστηκαν από
τους αρχαίους Έšηνες και μεταλα-
μπαδεύτηκαν σ’ ολόκληρη την Ανθρωπό-
τητα.Είναι αλήθεια ότι το δυσκολότερο
σύστημα Διοικήσεως μιας χώρας είναι η
Δημοκρατία, αšά δεν υπάρχει και
καλύτερο. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Είμαστε ο μοναδικός Λαός, που
διαδηλώνει για να προστατεύσει

την εδαφική ακεραιότητα 
της Πατρίδος, από την 

…δική του Κυβέρνηση !!! 

Δημοκρατία με
ξύλινα πόδια

asdasdsa

Καταργείται 
το όριο 

στις αναλήψεις 
μετρητών, 

από φυσικά και 
Νομικά πρόσωπα 

- Οι έλεγχοι 
για εξαγωγή 

χρημάτων
στο εξωτερικό

Σελ. 6

Προς πλήρη
άρση τα
Capital

Controls

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Τούρκων Δυτικής Θράκης,
συνεχίζει να συκοφαντεί

την Ελλάδα στο εξωτερικό
- Τι απαντά η Ελλάδα

Κ α θ υ β ρ ί ζ ο υ ν την Ελλάδα, 
ενώ καλοπερνούν στη Θράκη

Σελ. 9  


