
Ο βιολογικός 
καθαρισμός πρέπει 

να χωροθετηθεί  
σε κατάλληλο  

χώρο, μακριά από 
την Καμαριώτισσα

Ε
   ίναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην 
Ελλάδα. Μια κομμουνιστική κυβέρνηση 
μειοψηφίας, αποφασίζει αντιδημοκρατικά 
για το μέλλον του έθνους, προκειμένου 

να ικανοποιήσει τους καπιταλιστές εχθρούς της.  
Το άκρον άωτον του παραλογισμού. 
Και όμως… Αυτό αποφάσισαν οι ισχυροί, αυτό γί-

νεται.  
Και με παραπλανητικές μεθόδους, επιχειρούν να 

πείσουν τον λαό, ότι αυτή η Συμφωνία ωφελεί την 
Ελλάδα.  

Κανένα σοβαρό επιχείρημα, απεναντίας προσβλη-
τικοί χαρακτηρισμοί εις βάρος του λαού. 

Οι Έλληνες πατριώτες, που δεν αντέδρασαν δυ-
ναμικά στην καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης 

στα θέματα οικονομίας, ύψωσαν με υπερηφάνεια το 
ανάστημά τους για να απαιτήσουν την ακύρωση μιας 
συμφωνίας, που θα φέρει δεινά στον τόπο, στο όχι 
πολύ μακρινό μέλλον. 

Αναρωτιέμαι, τι έχουν να πουν άραγε οι υποστη-
ρικτές της συμφωνίας, στο απλό ερώτημα, γιατί οι 
ισχυροί που απαίτησαν και επέτυχαν την εκχώρηση 
εθνικής κυριαρχίας εκ μέρους της Ελλάδας, δεν ζή-
τησαν καν, έστω για τους τύπους, να εγκαταλείψουν 
οι Σλάβοι των Σκοπίων το κλεμμένο όνομα;  

Το θεώρησαν εξ αρχής δεδομένο, και παρά την 
αντίθετη άποψη των διεθνών οργάνων -ΟΗΕ, ΕΕ- 
αναγνώρισαν το αλβανοσλαβικό κράτος ως Μακεδο-
νία; 

Συνέχεια στην 7η σελ...

Κανένα αίσθημα ενοχής για την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών  
- Το Σύνταγμα προβλέπει ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 εδρών για εκχώρηση 

εθνικής κυριαρχίας και φυσικά δεν θα το λάβει υπ’ όψιν η κυβέρνηση

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.348 ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Συμπληρώνονται τέσσερα χρό-
νια, από την ημέρα κατά την 
οποία πετύχατε, κ. Πρόεδρε, 

μια πράγματι ιστορική νίκη.  
Για πρώτη φορά ένα κόμμα όχι 

απλώς αριστερής ιδεολογίας, αλλά κα-

θαρώς κομμουνιστικής, κατέλαβε την 
εξουσία με ελεύθερες εκλογές.  

Όλες οι έως τότε συνιστώσες, είχαν 
ως βάση την μαρξιστική θεωρία.  

  
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Μνημόσυνο Τεθνεώτων 
«ελπίδων»

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Δεν θα αφήσουμε κα-
νένα χωριό του Διδυ-
μοτείχου χωρίς γιατρό  
............................ σελ. 2η 
 
 Συνάντηση θεσμικών 
φορέων του Έβρου με 
τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης  
............................ σελ. 6η 
 
 Ενημέρωση Κτηνο-
τρόφων, για τις προθε-
σμίες υποβολής αιτή-
σεων, για χωροταξική 
ανακατανομή βοσκοτό-
πων έτους 2019 
............................ σελ. 7η 
 
 Σε υψηλά επίπεδα 
για την εποχή οι ροές 
λαθρο-προσφύγων στον 
Έβρο ................ σελ. 12η 
 
 «Ενότητα για μια 
Νέα Πορεία στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης» Τα 
ονόματα της πρώτης 
ομάδας  υποψήφιων    
............................ σελ. 8η  
 
 Τα Logistics της Βο-
ρείου Ελλάδος  
........................... σελ. 11η

Με αφορμή  
την αναζήτηση 

μεταναστών 
στις εκβολές 
του ποταμού 

Έβρου 

Τουρκική 
NAVTEX 

για Δέλτα 
του Έβρου 

Σελ. 7

Τα ψέματα, μας τα αραδιάζουν 
όχι με το κιλό, αšά με τους 
τόνους. Μας έχουν φλομώσει 

στο ψέμα 12 μήνες τώρα.  
Έρχονται κατά κύματα. «140 χώρες, 

1977, 1959, 1995, πΓΔΜ περιέχει το 
Μακεδονία, Βουκουρέστι 1913, πετύχαμε 
erga omnes, χάσαμε, είναι και ολίγον 
Μακεδόνες, φιλία των λαών, κάτω οι 
εθνικισμοί, ασφάλεια στα Βαλκάνια, 
κρίμα δεν είναι οι γείτονες, επιτέλους να  

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Στο Συνέδριο του 1977 έγινε 
μόνον μεταγραφή τοπωνυμίων 
από το Κυριλλικό Αλφάβητο 

στο Λατινικό - Δεν έγινε καμμία 
αναγνώριση Μακεδονικής 

γλώσσας - Ήταν και οι 
Βούλγαροι εκεί - Ρωτήστε τους 

Τα ψέμματα για 
την αναγνώριση 
της Μακεδονίας ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

Ανοικτή επιστολή  
Φώτη Μανούση 

προς τον Δήμαρχο  
της Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς 

Σελ. 6

asdasdsa

Με ΦΕΚ τροπο-
ποιούνται οι 

διαδικασίες διεκπεραί-
ωσης πολλών εγγράφων 
στα ΚΕΠ όλης της 
χώρας. Η νέα τροποποί-
ηση αφορά διαδικασίες 
πάνω σε ζητήματα όπως: 

 
Συνέχεια στην 6η σελ...

Μεγάλες αλλαγές 
στις διαδικασίες 

έκδοσης των 
Αδειών για Ι.Χ. 

και Δ.Χ. οχήματα

Από τα ΚΕΠ 
οι άδειες 
οδήγησης 

Συνολικά στον Έβρο καταγράφηκαν 
7 αγγελίες πώλησης σε Αλεξ/πολη,  

Ορεστιάδα, Σουφλί, Τυχερό και Σαμοθράκη 

Ξενοδοχεία της 
 Θράκης βάζουν 

τώρα πωλητήρια 

Σελ.  4 

Διπλωματική  
πρωτοβουλία  

Σαουδικής Αραβίας, 
Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων, Αιγύπτου 

και Ισραήλ  
- «Η πραγματική 
απειλή κατά των  

Αράβων, προέρχεται 
από την Τουρκία» Σελ. 4

Προσέξτε και αυτό:  

ΞΑΝΑΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΣΑΝΤ 
ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 


