
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Α’ Παιδικός
Σταθμός Αλεξ/πο-
λης: Τελικά ανήκει
το κτίριο στο …
Υπουργείο Οικονο-
μικών ! ..... σελ. 12η 

 Δωρεάν τεστ
μνήμης στην
Αλεξ/πολη για την
Παγκόσμια Ημέρα
Νόσου Alzheimer 
................... σελ. 6η

 Αδιαφορία για τα
παιδιά της Σαμο-
θράκης ...... σελ. 7η

 Πρόσκληση
12ης   τακτικής συ-
νεδρίασης  του Πε-
ριφερειακού  Συμ-
βουλίου Α. Μ. Θ. 
................... σελ. 8η

 Δειπνοτράπεζο
στην Παναγία Κο-
σμοσώτειρα  
.................. σελ. 11η

Είναι πολλοί αυτοί που περι-
μένουν αδημονούντες την
Κυριακή, κατά την οποία οι

βόρειοι γείτονες πρόκειται να αποφα-
σίσουν αν θέλουν να αποκαλούνται
διεθνώς ως «Βόρειοι Μακεδόνες», όπως

προβλέπει η συμφωνία των Πρεσπών,
ή σκέτοι «Μακεδόνες» όπως αυτοαπο-
καλούνται ως τώρα και όπως τους ανα-
γνωρίζουν δεκάδες άλλες χώρες. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Περιμένοντας τους βαρβάρους
να αποφασίσουν

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.270 ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σε εφαρμογή Πιλοτικό 
Πρόγραμμα 401.594,84 ευρώ,

για δράσεις υποστήριξης 
των Μουσουλμανόπαιδων σε
Ξάνθη και Ροδόπη - Τα παιδιά
δεν αφομοιώνουν τα Ελληνικά   

Βάζουν στα νηπιαγωγεία
της Θράκης τα ...τουρκικά

Σελ. 4

Για να φθάσω στα γραφεία
της Ε.Θ. και να παραδώσω
το γραφτό της Πέμπτης

(γιατί βλέπετε είμαι στούρνος στο
ηλεκτρονικό παράδοσης και προ-
τιμώ το παραδοσιακό χαρτί-μο-
λύβι, χέρι με χέρι) περνάω από

κεντρικούς δρόμους της μεσοα-
στικής Αλεξ/πολης.

Ακολουθώ, Κυρίλλου κόβω
προς Μαζαράκη ευθεία για το αζι-
μούθειο της κεντρικής Βενιζέλου.

Συνέχεια στην 4η σελ...

ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Την Κυριακή θα λάβει χώρα η
«μάχη των μαχών» όσον αφορά

το σκοπιανό θέμα: Θα διεξαχθεί δημοψή-
φισμα με ερώτημα «Είστε υπέρ της έν-
ταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.
αποδεχόμενοι τη Συμφωνία των Πρε-
σπών;». 

Το ερώτημα που τίθεται στους Σκο-
πιανούς είναι εμφανέστατα παραπλανη-
τικό. Δεν τους ρωτάει η κυβέρνηση του
σοσιαλιστή και αριστερού Ζάεφ αν επι-
θυμούν ως λαός να ονομάζονται με άšο
όνομα από αυτό που αυτοπροσδιορίζον-
ται, δηλαδή να αποδεχτούν την αšαγή
του ονόματος της χώρας τους από το ανι-
στόρητο και ψευδεπίγραφο για μας τους
Εšηνες «Μακεδονία» σε «Βόρεια Μα-
κεδονία». 

Το ερώτημα πετάει το «τυράκι» και
το δόλωμα προς τους πολίτες των Σκο-
πίων: την ένταξή τους σε ΝΑΤΟ και 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Έτσι αντιλαμβάνονται οι Σκοπιανοί
την… «εθνική τους ταυτότητα» 

- Η μοναδική πιθανότητα να ανακοπεί
το ξεπούλημα της Μακεδονίας

Δημοψήφισμα 
- υποσχετική για
ΝΑΤΟ και «Ε.Ε.»

asdasdsa

Ο υπουργός 
Οικονομικών 
κ. Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, 
υπέγραψε την 

σχετική Απόφαση 
Σελ. 7

Από την 1η
Οκτωβρίου
η άρση των

capital
controls

Σελ. 7

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ Σ Υ Ν Ο Ρ Α ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Το Προξενείο Κομοτηνής δηλητηριάζει τις σχέσεις 
των ανθρώπων και προσπαθεί να τους τουρκοποιήσει - Η καλλιέργεια

καπνών έχει πεθάνει και οι νέοι φεύγουν στη Γερμανία 

Σελ. 6

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε η Αρχηγός της Ομοσπονδιακής 
Αστυνομίας της Αυστρίας στην περιοχή του Έβρου - Στόχος να περιορισθεί 

η παράνομη μετανάστευση - Συνεργασία με την Αυστριακή FRONTEX

Συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν 
σε Θεσ/νίκη, Σέρρες, Καβάλα, Δράμα,
Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, την ώρα 

του Δημοψηφίσματος στα Σκόπια

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σελ. 9


