
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Η Πρέσβης Αυ-
στραλίας στην
Αλεξ/πολη .... σελ. 2η

 Συνάντηση Υφυ-
πουργού Εργασίας κ.
Πετρόπουλου με
επαγγελματ ικούς
φορείς στο Επιμελη-
τήριο Έβρου 
...................... σελ. 4η

 Ζήτημα της Στατι-
στικής Υπηρεσίας η
ανάπτυξη στην πε-
ριοχή Δικέλλων-Μά-
κρης ............. σελ. 6η

 Πρόσκληση 13ης
τακτικής συνεδρία-
σης Περιφερειακού
Συμβουλίου Α. Μ. Θ.
..................... σελ. 10η

 Τυχερό Έβρου:
Λιγότερες πλέον οι
συσκευασίες φυτο-
φαρμάκων που «πε-
τιούνται» στον κάμ-
πο ................ σελ. 11η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.290 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Κατά την τελετή παράδοσης
και παραλαβής, στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών, ο απερ-

χόμενος υπουργός Νίκος Κοτζιάς ανα-
κοίνωσε, υπερηφάνως, ενώπιον του
διαδόχου του, Αλέξη Τσίπρα, ότι είχε

προσχωρήσει τις διαδικασίες και είχε
έτοιμο το σχέδιο προεδρικού διατάγ-
ματος για μια μεγάλη αλλαγή: 

Την επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώ-
νης. Όχι όμως γενικώς. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Φύκια Ιονίου για μετα-
ξωτές Εθνοκορδέλες

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Έκλεισε ο κύκλος
των υποψηφιοτήτων
για την Περιφέρεια
Ανατ. Μακεδονίας-

Θράκης, από την
πλευρά της «Νέας

Δημοκρατίας» 
– Στήριξη στον 

Ευάγγελο Λαμπάκη
για τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης   

Στήριξη της Ν.Δ. σε
Χρ. Μέτιο - Ε. Λαμπάκη

Ο Δήμαρχος του… 
«ΝΤΕΝΤΕ-ΑΓΑΤΣ» 

κ. Ευάγγελος Λαμπάκης,
ζητά από τον ΟΣΕ 
το ιστορικό κτίριο 

στην παραλιακή, δίπλα
στη Νομαρχία, για 

στέγαση Σχολείου για 
τα Μουσουλμανόπαιδα  Σελ. 7

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ…
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Άγκυρα αγνοούσε
τον σχεδιασμό - ΗΠΑ και Ισραήλ

είχαν ενημερωθεί - Απέμεινε 
η δημοσίευση του Προεδρικού 

Διατάγματος στο ΦΕΚ 
-  Τώρα κάνουμε πάλι πίσω

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ «ΠΡΟΔΩΣΕ»
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ 12 Ν. ΜΙΛΙΑ 

Σελ.  6

Άντε και πέρασες τα
«ΗΝΤΑ» και πιστεύεις -
εκτός συγκλονιστικού

απροόπτου- να συνεχίσεις το οδοι-
πορικό της κληρονομικής γονιδια-
κής διαβίωσης του πατέρα σου και
του παππού σου, που έφυγαν πολύ
πιο πέρα από τα «ήντα», τότε η έκ-

πληξή σου που φθάνεις ως εδώ, κατά
τεκμήριο υγιής, υπερβαίνει και αυτή
ακόμα τη χαρά σου δεδομένης της
όχι και καλής ζωής στην οποία επιδι-
δόσουν στα νιάτα σου.

Νούμερο το «ήντα» θα μου πείτε,
επέτειος με συμβολική σημασία.

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΩΝ «-ΗΝΤΑ»
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Εγκρίθηκαν νέα δρομολόγια από Αλεξ/πολη 
για Μόσχα και Αγία Πετρούπολη - Θα γίνουν 
οι πτήσεις; - Θα ξαναρχίσουν τα δρομολόγια

για Παρίσι και Λάρνακα Κύπρου

Φ θ η ν ό τ ε ρ ο ι ναύλοι
και αύξηση επιβατών 

33% στο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Σελ. 4

asdasdsa

Καλούνται να αντιμετωπίσουν την εισβολή
Τζιχαντιστών από τον ποταμό Έβρο 

- Πλήρης αδυναμία του Κράτους 
να ελέγξει τις ροές των λαθρομεταναστών

Διάλυση της ΕΥΠ 
και Αστυνομία …

«κουρασμένη» !!!

Σελ. 7

Νέο πυροσβε-
στικό όχημα

αποκτούν πλέον τα
Κόμαρα, το οποίο θα
μπορεί να συνδράμει
στην κατάσβεση των
πυρκαγιών στην πε-
ριοχή σύμφωνα με 

Συνέχεια 
στην 6η σελ...

Ένα χρόνο μετά 
τον θάνατο σε πυρκαγιά
ηλικιωμένης γυναίκας

στο χωριό, ο Μορφωτικός
Σύλλογος Κομάρων

κατασκεύασε το 
δικό του Πυροσβεστικό 

Πυροσβεστικό
όχημα 

αποκτούν 
στα Κόμαρα 

Σελ. 9


