
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εκπαιδευτικά προ-
γράμματα του Ιστορι-
κού Μουσείου Αλεξ/πο-
λης για την Εβδομάδα
δημόσιας υγείας και
υπηρεσιών ....... σελ. 2η

 Το κείμενο της επι-
στολής του Πρυτα-
νεύοντα του Δ.Π.Θ.
στα μέλη της Πανεπι-
στημιακής κοινότητας
ενόψει των πρυτανικών
εκλογών .......... σελ. 3η

 Νέοι κανόνες για
την παρουσία εμπορι-
κών αντιπροσώπων εν-
τός του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου
Αλεξ/πολης ..... σελ. 4η

 Εξιχνιάστηκε άμεσα
η διάρρηξη στο κατά-
στημα κινητής τηλε-
φωνίας στην Αλεξαν-
δρούπολη ...... σελ. 10η

 Το Σάββατο στην Σα-
μοθράκη ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής 
......................... σελ. 12η

Δυσκολεύομαι πια να θυμηθώ
πόσες φορές έχω ακούσει από
υπουργικά χείλη την ίδια

εξαγγελία και πόσες φορές αποδείχθηκε
«έπεα πτερόεντα». 

Κατά την προχθεσινή συζήτηση στη

βουλή, σχετικώς με την αύξηση της
εγκληματικότητας, ο υπουργός «προ-
στασίας του Πολίτη» στρατηγός Νίκος
Τόσκας, πέραν του ότι μας διαβεβαίωσε 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Άλλη μια φορά «περιορίζονται»
οι …ορντινάτσες

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.168 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Η αλλαγή του εκλογικού 
συστήματος θα οδηγήσει 
σε πλήρη ακυβερνησία 

Δήμους και Περιφέρειες 
- Την δεύτερη Κυριακή του

Οκτωβρίου 2019 οι εκλογές,
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

- Ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις στην Θράκη;

«ΟΧΙ» ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΣΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Σελ. 7

Η ηττοπάθεια, ο κατευνασμός, ο συμβιβασμός
έχουν διαποτίσει το Εθνικό Φρόνημα Ελευθερίας

σε Αριστερούς και Δεξιούς - Μας κυρίευσε
όλους το αίσθημα του Ραγιά - Οι Τούρκοι

μπορούν να μας νικήσουν μόνο με τις… φήμες 
- Είμαστε άξιοι της μοίρας μας

Οτρόπος με τον οποίο υπεδέχθη το
Ελληνικό πολιτικό και μηντιακό
σύστημα το διάγγελμα του

Πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπιναλή
Γιλνπρίμ για την υποτιθεμένη πτώση της
ελληνικής Σημαίας στην νησίδα Μικροί
Ανθρωποφάγο» πιστοποιεί την πλήρη
κατάπτωση του εθνικού φρονήματος και
την υιοθέτηση του δόγματος του μικροελ-
λαδισμού στις εξωτερικές μας σχέσεις. 

Αντί της καταγγελίας των Τούρκων οι
οποίοι φέρονται να κατέλαβαν εθνικό
έδαφος λόγω (στα ψέματα) ή έργω, το
πρώτιστο και βασικό μίλημα κορυφαίων
στελεχών της Αριστεράς αλλά και της
Δεξιάς (αντιπρόεδρος ΝΔ) ήταν η κατά
μέτωπον επίθεσις στους νέους που τοπο-
θέτησαν την ελληνική Σημαία στις πέντε
μικρές νησίδες!

Έχει διαποτίσει τόσο το μεδούλι της
ελληνικής πολιτικής και πνευματικής μας
τάξεως η ηττοπάθεια, ο κατευνασμός, ο
συμβιβασμός, έχει υποδουλωθεί τόσο το
πνεύμα το ελεύθερο και ελληνικό, ώστε
αυτομάτως σε κάθε σοβαρή κρίση σαν και
αυτή η πρώτη ενστικτώδηςαντίδραση μας
είναι να καταγγέλλουμε τους εαυτούς μας
και όχι αυτούς που αμφισβητούν εθνικό
έδαφος! 

Αντί του Γιλντιρίμ στην προκειμένη
«καθίσαμε» στο εδώλιο τού κατηγο-
ρουμένου τους νεαρούς. Έκαναν το σωστό
οι νεαροί; 

Ακόμη και αν δεχθούμε ως βάση
συζητήσει» την αριστερόστροφη λογική 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Ηττημένο ι χωρίς
να πέσει κανονικά

Μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για
συνέργεια σε υπόθεση Απάτης - Εισέπραττε

με τον αδελφό του κοινοτικές 
επιδοτήσεις για ψευδείς καλλιέργειες

«Σ.τ.Ε.»: Έκπτωτος ο
τοποτηρητής της

Μουφτείας Διδ/χου

Σελ. 9 

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Ορεστιάδος κ. Βασίλη 
Μαυρίδη, για το Τμήμα Διατροφολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο «Καραθεοδωρή»

- Τι ζήτησε ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστοδ. Μαμσάκος  

Ορεστιάδα-Δράμα
αντιδρούν για τις

Σχολές του «Δ.Π.Θ.»
Σελ. 9

asdasdsa

Θα μιλήσει 
σε εκδήλωση 

του Πανεπιστημίου 
Θράκης και 

θα συναντηθεί με
θεσμικούς φορείς

Σελ. 4

Η Σοφία
Σακοράφα
αύριο στην
Κομοτηνή

asdasdsa

Η χορήγηση Ονομασίας Προέλευσης θα
φέρει μεγάλο κέρδος στους καλλιεργητές,

αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα και 
υποχρεώσεις, σχετικά με την παραγωγή

και αποθήκευση του ελαιολάδου

Η Μάκρη αναμένει
την έγκριση «Π.Ο.Π.»
για το ε λ α ι ό λ α δ ο

Σελ. 7

Θα διεξαχθούν μεταξύ
23 και 26 Μαΐου 2019 

- Μέχρι τέλους Ιουνίου 2018
ξεκινούν οι διαδικασίες 

για την διοργάνωσή τους
Σελ. 4 

«Κλείδωσε»
η ημερομηνία

για τις
Ευρωεκλογές

Η «χαμένη ευκαιρία» 
της ανάπλασης του παραλιακού
μετώπου της Αλεξανδρούπολης
- Έργα που θα «σημαδέψουν»
το μέλλον αυτής της πόλεως 

- Δεν είναι προϊόν ενός 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Σελ. 6

ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟ ΜΕ
ΤΗΝ… ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΛΑΜΠΑΚΗ


