
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Στο 40% η ανέγερ-
ση δύο νέων σχολεί-
ων της Αλεξ/πολης 
...................... σελ. 2η

 Σύλλογος ΑμεΑ
Έβρου: «Ήρθε η
ώρα να αλλάξουμε
στέγη» ......... σελ. 4η

 Κατασχέσεις ακα-
τάλληλων οστρά-
κων στην Αλεξ/πολη
...................... σελ. 6η

 Στην Κομοτηνή:
Πρόγραμμα εορτα-
σμού της Ημέρας
των Ηνωμένων Ε-
θνών ........... σελ. 10η

 Συνεδριάζει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο
Ορεστιάδος 
..................... σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.288 ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Δεν έχει τελειωμό, δεν έχει
όρια, ο εξευτελισμός του δη-
μόσιου βίου μας. Δεν έχει

«πάτο». Μόνο ….Πάνο. 
Κι η ευθύνη σας κ. Πρόεδρε, για

τούτη την κατάντια είναι απόλυτη. 

Βγαίνετε εσείς, δημοσίως, με δη-
λώσεις σας και συγχαίρετε τον Ζόραν
Ζάεφ, επειδή κατάφερε να βρει τους
80 βουλευτές που χρειάζονταν για να 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Πέρα από τα όρια
της γελοιότητας

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Σελ. 9

Θλιβερές
συγκρίσεις

Τι ζητούν οι Κτηνοτροφικοί 
Σύλλογοι Ανατολικής

Μακεδονίας-Θράκης από 
τον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα

Σε δεινή θέση
βρίσκονται οι
κτηνοτρόφοι

Σελ. 7 

Το σύστημα 
θα εφαρμοσθεί 

πιλοτικά από τις αρχές
του 2019, σε 100.000

επιχειρήσεις 
της Χώρας - Φρένο 

στα πλαστά και 
εικονικά τιμολόγια 

Τριπλή διασταύρωση με
ηλεκτρονικά τιμολόγια

Σελ.  4

Αν η Κυβέρνηση δεχθεί 
ότι δεν υπάρχει πλήρης 

και αδιατάρακτη ενότητα 
των θαλασσίων συνόρων 

της Ελλάδος, από τον Έβρο
μέχρι το Καστελλόριζο 
και από τους Οθωνούς 

μέχρι την Κρήτη, θα έχει 
διαπράξει ΘΑΝΑΣΙΜΟ Λάθος 

ΜΕΤΑ ΤΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΣΕΙΡΑ ΕχΕΙ ΤΟ ...ΑΙΓΑΙΟ; 

Σελ. 7

Αγαπητέ κ. Διευθυντά 

Επειδή οι Έšηνες και
προπάντων οι Μακε-
δόνες αυτή την ώρα

διακατέχονται από μία μελα-
γχολική πεποίθηση ότι τόσο το
όνομα όσο και η εθνότητα και η
γλώσσα της Μακεδονίας παρα-
χωρήθηκαν ερήμην της δικής τους
θέλησης στα Σκόπια έκρινα ότι
πρέπει να ασχοληθεί και η δική
μου ταπεινότης για λόγους που δε
χρειάζεται καμμία περαιτέρω
εξήγηση, με αυτό τι θέμα.

Ίσως κάποτε αυτοί που θα
‘ρθουν μετά από  μας αντιλη-
φθούν το μέγεθος του εθνικού
ολέθρου που προκάλεσε  μια 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι παράνομη κι αν φθάσει 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
θα ακυρωθεί - Χρειάζονται 

τα 3/5 της Βουλής, γιατί 
έχουμε αλλαγή συνόρων

Βαίνουν προς
Κορυδαλλόν

Δεκαετία του ’90
- Τότε που η Ελλάδα 

δεν βρισκόταν 
σε οικονομική κρίση 

- Ίσως το καλύτερο club 
που λειτούργησε ποτέ 
στην Αλεξανδρούπολη, 

με το φεγγάρι 
να καθρεπτίζεται 

στο Θρακικό Πέλαγος 

Ποιος θυμάται
το «Αχίλλειον»

Σελ. 6

Η ισονομία και ισοπολιτεία για τους κατοίκους
της ακριτικής νήσου του Θρακικού 

Πελάγους, δεν εφαρμόζεται - Ο Υπουργός 
Παιδείας απαξιεί να απαντήσει στη Βουλή

Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας ζητούν

στη Σαμοθράκη

Σελ.  7

asdasdsa

Πραγματοποιείται σήμερα
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018,

στις 6.30 το απόγευμα,
μπροστά στο Δημαρχείο

Αλεξανδρούπολης   
Σελ. 6

Συλλαλητήριο
του Κ.Κ.Ε.
κατά των

βάσεων «ΝΑΤΟ»

Επιχείρηση διαμελισμού της Ελλάδος, 
από το Βερολίνο – Βήμα-βήμα υλοποιείται

το Γερμανικό σχέδιο, μέσω Σκοπίων

«ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΤΕ
ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

Σελ. 9


