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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.362 ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σε τούτο τον τόπο, όλα τα δύ-
σκολα, συνήθως, αναβάλλον-
ται. Είναι μια πρακτική που 

διατρέχει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. 
Από τους πολιτικούς ως τους απλούς 
πολίτες. «Άστο για αργότερα».  

Η κοντινότερη αναβολή αφήνεται, 
συνήθως, για την Δευτέρα. «Από Δευ-
τέρα» αρχίζουμε δίαιτα, κόβουμε το 
τσιγάρο κλπ.  

 
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Τέσσερις όψιµες αλήθειες 
και ένας λογαριασµός

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καληµέρα  
κ. Πρόεδρε

∆ΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

! Κοπή πίτας του 
Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξ/πολης, βράβευ-
ση του Θεόδωρου 
Αγγλιά .......... σελ. 8η 
 
! Άγνωστοι ξέσπα-
σαν στο αμφιθέατρο 
της Ορεστιάδας  
....................... 12η σελ. 
 
! Την Παραδοσιακή 
πίτα του ευλόγησε ο 
Σύλλογος Πετρωτιω-
τών Αλεξανδρούπο-
λης ................. σελ. 2η 
 
! Αιτήσεις συμμε-
τοχής στον «Τσι-
κνομπουρμπούλη» 
του Δήμου Ορεστιά-
δας .................. 8η σελ. 
 
! Μεγάλη συμμετο-
χή στρατιωτικών, 
στις συγκεντρώσεις 
της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
σε Ορεστιάδα – Αλε-
ξανδρούπολη  
....................... σελ. 11η 

Οι θέσεις του υποψηφίου  
Δημάρχου Παύλου  

Μιχαηλίδη, για την κοπή 
των δέντρων και την ανάπλαση 

του παραλιακού μετώπου  
της Αλεξανδρούπολης 

 - Έργα ασύνδετα  
με σπατάλη χρημάτων  

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια 
κατά του Ευαγ. Λαµπάκη 

Σελ. 9

Την προσεχή Παρασκευή 15  
Φεβρουαρίου 2019 - Ανησυχεί η Ρωσία 
για την σταθερότητα στα Βαλκάνια 

Τσίπρας-Ζάεφ 
συναντώνται 
στο Μόναχο 

Σελ. 11

«Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ  
δεν έχυναν το αίμα,  

οι καπετάνιοι σαν και εσέ  
δεν θα φορούσαν στέμμα!» 

 
(Ολόκληρο το Ποίημα του Γεωργίου Στρατήγη  

«Ο ΜΑΤΡΟΖΟΣ», στην 6η σελίδα) 

Είναι δυνατόν να είναι κλειστές 
οι πόρτες του Μαξίμου  
και να αρνείται να δεχθεί  

τους Αγρότες ο Πρωθυπουργός;  
- Ζητούν μόνο καλύτερη  
φορολογική μεταχείριση  
για τα προϊόντα τους 

Για τους αγρότες δεν 
περισσεύουν …παροχές 

Σελ. 4

Κατά… «Συνείδησιν»  
ψήφισαν οι Βουλευτές µας 
- Τώρα θα µεταναστεύσουν 

κι άλλες Ελληνικές  
Επιχειρήσεις - Τουρκική 
πολεµική Βιοµηχανία  
επενδύει στα Σκόπια  

- Ο Χρυσός του Τζορτζ 
Σόρος έπιασε τόπο...  

ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
ΚΑΝΑΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ !!! 

Σελ.  7

Σε αχίšειο πτέρνα εξελίσσεται 
το θέμα των Σκοπιών για την 
κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ 

καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών τάσσεται κατά της Συμφωνίας 
των Πρεσπών. 

Η αντίθεση αυτή αναμένεται να 
αποτυπωθεί και στο αποτέλεσμα των 
εκλογών, οπότε και το κυβερνών κόμμα 
θα κληθεί να πληρώσει βαρύτατο 
πολιτικό κόστος. 

Συνέχεια στην 7η σελ...

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 
- Το 71% δηλώνει ότι θα εξακολουθεί  
να αποκαλεί το κρατίδιο «Σκόπια» 
και μόλις το 24%, με το νέο όνομα 

«Βόρειος Μακεδονία»  
- Περισσότερο αρνητικές οι γυναίκες 

Το Μακεδονικό 
Αχίλλειος Πτέρνα 
για τον «ΣΥΡΙΖΑ» 

asdasdsa

Απογοητευτική 
η εικόνα  

εγκατάλειψης  
που παρουσιάζουν 
οι δρόμοι της  

Αλεξανδρούπολης 
- Κάνουν «σλάλομ»  

οι οδηγοί   
Σελ. 6

Λακκούβες 
- διαβάσεις 

ακόµη… 
περιµένουν 

Το γεωτρύπανο DeepSea Metro I καταπλέει  
στις 20 Φεβρουαρίου στα Ναυπηγεία  

της Γιόλαβας, κοντά στην Κωνσταντινούπολη,  
για να ντυθεί στα τουρκικά χρώματα 

- Θα σταλεί στην Ανατολική Μεσόγειο 

Και δεύτερο πλωτό 
γ ε ω τ ρ ύ π α ν ο  

αγόρασε η Τουρκία 

Σελ.  9
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Σήμερα Τρίτη 
12 Φεβρουαρίου 

2019, στις 8  
το βράδυ - Τα 
θέματα που θα 
συζητηθούν 

Σελ. 6

Συνεδριάζει 
το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο 
Ορεστιάδος 




