
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Οδηγίες προς
τους γονείς για τη
νέα σχολική χρονιά
...................... σελ. 2η

 Το Παν/μιο Θρά-
κης στην 83η ΔΕΘ 
..................... σελ. 12η

 Σοβαρό τροχαίο
στην Εγνατία, η κυ-
κλοφορία διακόπηκε
για πάνω από μία ώρα

...................... σελ.
6η

 Η Υπηρεσία Αιμο-
δοσίας του Νοσοκο-
μείου Κομοτηνής
συμμετέχει στις δρά-
σεις του ΕΚΕΑ 
...................... σελ. 9η

 Κάηκε η «κατάλη-
ψη του Νεκροτομεί-
ου» στο Παλιό Νο-
σοκομείο Αλεξ/πο-
λης .............. σελ. 12η

Γνωρίζω ότι στενοχωρώ τους
Μακεδόνες αναγνώστες μου.
΄Οσο και εκείνους, εκτός Μα-

κεδονίας, οι οποίοι δεν μπορούν να
χωνέψουν την πορεία που πήρε το «μα-
κεδονικό», μετά την διάλυση της Γι-

ουγκοσλαβίας και την κατάληξη του,
με την συμφωνία των Πρεσπών.

Κατανοώ και τους μεν και τους δε.
Πώς να το «καταπιεί» αυτό το τέλος,

Συνέχεια στην 9η σελ...

Εθνικό ζώον της Ελλάδος:
Στρουθοκάμηλος

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.257 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Η καλοκαιρινή κίνηση 
στο Αεροδρόμιο 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» κατέγραψε
αύξηση επιβατών 

κατά 33% - Αντίστοιχα 
νούμερα είχαμε το 2009 
- Αισιόδοξα μηνύματα 

και για τη χειμερινή σεζόν

Ρεκόρ δεκαετίας για το
Αεροδρόμιο Αλεξ/πολης

Σελ. 6 

Οι πολίτες δεν 
πείθονται πλέον 

με τα παχιά λόγια και
τις μεγάλες υποσχέσεις

των πολιτικών 
- Η Χώρα μας είναι 

δεμένη χειροπόδαρα
και το Μέλλον Αόρατον

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΔΕΘ

Σελ. 7

Δεν υπάρχουν τεύτλα για την λειτουργία του - Καμμία 
βεβαιότητα για το μέλλον της ΕΒΖ - Σε πλήρη αποβιομηχάνιση

ο ακριτικός Νομός Έβρου - Πού πηγαίνουμε; 

«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

Σελ. 7

Ο Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής, δίνει το στίγμα των ελληνο-

αμερικανικών σχέσεων, με αφορμή την ΔΕΘ 
- Στο προσκήνιο και η Αλεξανδρούπολη 

«Το 2018 είναι 
το έτος των ΗΠΑ

στην Ελλάδα»

Σελ.9 

Από την κα-
ταγγελία πο-

λιτιστικού συλλό-
γου Εβριτών της
Ροδόπης πληροφο-
ρηθήκαμε ότι σε
διεθνές φολκλο-
ρικό φεστιβάλ στη
Μπούντβα του Μαυ-

Συνέχεια 
στην 6η σελ...

Σε εγρήγορση
πρέπει να τελεί
κάθε Σύλλογος 

και κάθε Έλληνας

ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ

Διάφορες φήμες προερχό-
μενες εντέχνως προφα-
νώς από το Μαξίμου

προετοιμάζουν το έδαφος για
διενέργεια δημοψηφίσματος για
την Συμφωνία των Πρεσπών, το
οποίο - λένε- θα είναι συμβουλευ-
τικό!

Συμβουλευτικό δημοψήφισμα
δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ και

πουθενά βεβαίως. 
Θα πρόκειται για εšηνική πα-

τέντα, για παγκόσμια πρώτη.
Δηλαδή θα κληθεί μεν ο λαός να
ψηφίσει κάτι, αšά την έγκριση θα
την δώσει η Βουλή, ανεξαρτήτως
αποτελέσματος! 

Περίπου όπως γινόταν στις 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Το αποτέλεσμα ενός Δημοψηφίσματος για τη Συμφωνία
των Πρεσπών θα είναι καταστροφικό για την Κυβέρνηση

«Συμβουλευτικό
Δημοψήφισμα»

Ζωηρό ενδιαφέρον από επτά (7) Εταιρείες-
Κολοσσούς, που «σκανάρουν» αυτό τον μήνα την
Εγνατία οδό, για να καταθέσουν τις προσφορές

τους στο ΤΑΙΠΕΔ, στις αρχές του 2019 

Ομάδες επενδυτών
ξεκινούν αυτοψίες

για την «Εγνατία» 

Σελ.  6

asdasdsa

Με φουσκωτό έφθασαν
στην παραλία της 

Κυανής Ακτής Αλεξ/πολης,
29 άτομα από την 

Τουρκία - Στην βάρκα 
δεν υπήρχε διακινητής

Σελ. 4

Και νέα 
απόβαση 

λαθρο-
μεταναστών


