
Απέσυραν τις Μονάδες της Στρατοχωροφυλακής 
– Χωρίς κανένα έλεγχο συρρέουν στα σύνορα οι

λαθρο-πρόσφυγες – Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα

Οι Τούρκοι άνοιξαν
τα περάσματα

στον ποταμό Έβρο

Σύσσωμοι οι θεσμικοί
φορείς του ακριτικού

Νομού Έβρου 
κατέβηκαν στην Αθήνα,

για να διεκδικήσουν
ενισχύσεις προς 
τους Αγρότες, 

για καταστροφές
της παραγωγής τους 

- Οι υποσχέσεις
να γίνουν πράξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Νεκρές βρέθη-
καν τρεις γυναίκες
στο Πραγγί Έβρου 
.................. σελ. 11η

 Άγρια συμπλοκή
μαθητών στο 3ο
Γυμνάσιο Αλεξαν-
δρούπολης 
................. σελ. 12η 

 Λύση στο χρόνιο
πρόβλημα ύδρευ-
σης στους Καρυώ-
τες ............ σελ. 2η

 Συσκευή έκχυ-
σης φαρμάκων χω-
ρίς βελόνα στo
Noσοκομείο Ξάν-
θης ........... σελ. 4η

 «Πανευρωπαϊκή
Γιορτή των  Που-
λιών  2018 στο
Δέλτα του Έβρου» 
................... σελ. 9η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ

ΗΡ
Ω

Μ
ΕΝ

Ο
ΤΕ

ΛΟ
Σ

Κ.
 Τ

ΑΧ
. 

ΑΛ
ΕΞ

ΑΝ
ΔΡ

Ο
Y

ΠΟ
ΛΗ

Σ
Αρ

. Α
δε

ία
ς

2/
51

50

ΕΚ
ΔΟ

ΤΩ
Ν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΗΜ
ΕΡ
Η
ΣΙ
ΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.280 ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Σελ. 7

Ομακαρίτης Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, ως υπουρ-
γός των κυβερνήσεων κατά

την περίοδο του εμφυλίου πολέμου,
είχε πει δυο φράσεις που έμειναν στην
ιστορία. Και για τις οποίες, αργότερα,

αποδέχθηκε, δημοσίως, ότι ήταν, αμ-
φότερες «λάθος». 

Η μια ήταν όταν χαρακτήρισε το
κολαστήριο της Μακρονήσου ως …
«νέο Παρθενώνα». 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Υπουργέ, ιδού 
το έδαφος σας

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Επικεφαλής της 
Δημοτικής Παράταξης 
«ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

| ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ» 
- Ποια είναι τα ονόματα 
των πρώτων υποψηφίων 
Δημοτικών Συμβούλων

Ανακοίνωση υποψηφιότητος
της Μαρίας Γκουγκουσκίδου

Σελ. 7

Στην κλίμακα αξιών του
Αλεξ-πολίτη μάστορα, την
μεταπολεμική εποχή, το

χρηματικό κέρδος ερχόταν δεύτερο
ύστερα από τη χαρά της δουλειά και
από τον έπαινο της Αλεξ-πολίτικης
κοινωνίας.

Τα διάφορα μαστόρια της εποχής

εκείνης, είχαν εμβαθύνει στο ακτι-
κείμενό τους και το υπεράσπιζαν σ'
όλη τους τη ζωή με ερωτική προσή-
λωση.

Κάνοντας ένα «φλας-μπακ» στην
εφηβική μου ηλικία και αργότερα ως 

Συνέχεια στην 4η σελ...

ΜΑΣΤΟΡΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Την περασμένη εβδομάδα η Καθη-
μερινή δημοσίευσε εκτενή απο-

σπάσματα από τα συμβούλια αρχηγών
στα Σκόπια στα τέλη Ιανουαρίου και
μέσα Μαΐου 2018 για το ζήτημα της
ονομασίας. Η ανάγνωσή τους διαλύει
τρεις μύθους που ακόμα επαναλαμβά-
νονται μονότονα.

Πρώτος μύθος για τις «140 χώρες».
Έχουμε ξανατονίσει ότι οι δήθεν 140
χώρες είναι τελικά 106, και ότι ούτε οι
μισές από αυτές δεν έχουν συνάψει πλή-
ρεις διπλωματικές σχέσεις. Ο ακριβής
αριθμός βέβαια είναι επουσιώδης. 

Σημασία είχε το επιχείρημα ότι αφού
τόσες χώρες τους έχουν αναγνωρίσει ως
σκέτο «Μακεδονία», δεν μπορούμε παρά
να το αποδεχτούμε. Ε λοιπόν στα συμ-
βούλια αρχηγών των Σκοπίων είναι ολο-
φάνερη η αγωνία τους να λάβουν
εšηνική υπογραφή. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Οι 140 χώρες που είναι 106, χωρίς 
διπλωματικές σχέσεις, η… «Ευκαιρία»

της Λύσης και η διαπραγμάτευση 
- Δώσαμε περισσότερα απ’ όσα ζητούσαν

Ανατροπή 
των μύθων για

τα Σκόπια

asdasdsa

Θα εκτελεσθούν 
στο πλαίσιο Άσκησης

της ΧΙΙ Μεραρχίας,
σήμερα από τις 10 

το πρωί, μέχρι 
τις 7.30 το απόγευμα 

Σελ. 4

Βολές στη
θαλάσσια
περιοχή

Πετρωτών

asdasdsa

Όλα τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα
και τεχνολογίες της Εργαστηριακής 

ιατρικής, θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο
που διεξάγεται από 11 έως και 13 Οκτωβρίου

2018, στο «ASTIR-EGNATIA» 

Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Χημείας 

στην Αλεξανδρούπολη

Σελ. 11

Από την Χειροτονία
του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου 
Αλεξανδρυοπόλεως

κ.κ. Άνθιμου 
Σελ. 6

Ε υ χ έ ς 
επετείου 
14 ετών

Σελ. 9


