
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ιστορικός περί-
πατος στο Κάστρο
Διδ/χου ..... σελ. 2η

 Το Κολυμβητή-
ριο της Αλεξαν-
δρούπολης, πλέον
έχει όνομα 
................... σελ. 7η

 Ολοκληρώθηκε
το 10ο Αντάμωμα
Συλλόγων Καρκι-
νοπαθών στην Αλε-
ξανδρούπολη 
................... σελ. 9η

 Ξεκίνησαν οι εγ-
γραφές στο Εργα-
στήρι  Εικαστικών
του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης 
.................. σελ. 10η

 Πανήγυρις Ιεράς
Μονής Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου
Αετοχωρίου 
.................. σελ. 12η

Πολλή θολούρα ακολούθησε
τον θάνατο του νεαρού,
που εισήλθε στο κοσμημα-

τοπωλείο, όχι βεβαίως για να αγοράσει
κάποιο κόσμημα, αλλά για άλλο λόγο. 

Όταν χάνεται η ζωή ενός ανθρώ-

που, δεν μπορεί παρά να θλίβεσαι.  
Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για

έναν νέο.  Ο οποίος εβίωνε καθημερι-
νώς τον τραγικό δυισμό, να είναι από 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Επιλεκτικές 
«κατανοήσεις»

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.268 ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Αρχίζουν εργασίες
ανακαίνισης, που θα 

διαρκέσουν τουλάχιστον
1,5 έτος - Η τελευταία 

Λειτουργία θα τελεσθεί
στις 3 Οκτωβρίου 2018 
- Ο σχεδιασμός για τον 

εκκλησιασμό των ενοριτών

Κλείνει ο ιστορικός Ναός
της Παναγίας Κομοτηνής 

Σελ. 4 

Ο Ρ.Τ. Ερντογάν έχει ετοιμάσει την δική του 
προσωπική παρακρατική φρουρά - Εκατομμύρια
άδειες οπλοφορίας έχουν δοθεί σε φανατικούς

οπαδούς του - Δεν έχει εμπιστοσύνη στον στρατό 

Εξοπλίζει κρυφά 
την …δική του

«Πολιτοφυλακή» !!!

Σελ.  6

asdasdsa

Αύριο Τετάρτη, 
26 Σεπτεμβρίου 2018,

στις 2 το μεσημέρι 
- Ποια είναι τα θέματα

που θα συζητηθούν  
Σελ. 7

Συνεδριάζει
το Δημοτικό
Συμβούλιο

Αλεξ/πολης

Η τιμή του αναμένεται 
να φθάσει στα 1,250 ευρώ 

για απομακρυσμένες 
περιοχές και νησιά 

«Φωτιά» η τιμή
του πετρελαίου
θ έ ρ μ α ν σ η ς

Σελ. 4

Προς αδελφοποίηση ο Δήμος 
με την Κινεζική πόλη Chaozhou 

- Αντιπροσωπεία Κινέζων επισκέφθηκε
το Σουφλί - Επιχειρηματικές 

και τουριστικές σχέσεις

Το Σουφλί μπαίνει
τώρα στο «Δρόμο

του Μεταξιού»

Σελ. 6

Μου αρέσει που κοροϊδεύουμε τον
Ερντογάν, ο οποίος μπαγλαρώ-

νει όποιον δημοσιογράφο δεν του κάνει
τεμενάδες, τον τυλίγει σε μια κόšα χαρτί
και τον στέλνει στο μπαλαούρο.

Να σας πω, εκείνος είναι πιο «έντι-
μος» από τον δικό μας «νόμο».

Ο Ερντογάν σε βουτάει και σε κλείνει
στη φυλακή «γιατί έτσι του αρέσει».

Εδώ, ο τυποκτόνος νόμος επιτρέπει
σε όποιον γουστάρει να σε φιμώσει, να
σου τραβήξει μια μήνυση για «συκοφαν-
τική δυσφήμηση», να σε τραβολογήσει
στο Αυτόφωρο, να πας να δικαστείς, αšά

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ο άθλιος τυποκτόνος νόμος, 
εργαλείο όλων των Κυβερνήσεων,

έγινε για να εκβιάζει ευθέως 
τους ανθρώπους του Τύπου

Ένας γελοίος και
πρόστυχος νόμος

asdasdsa

Δύο ασθενείς
νοσηλεύονται 

στο Σισμανόγλειο 
Νοσοκομείο 
Κομοτηνής 

- Προσοχή για 
τους ηλικιωμένους

Σελ. 6

Ο ιός του
Νείλου χτυπά
την πόρτα μας

Αφού τιμώρησε 
τους Αλεξανδρουπολίτες

κλείνοντας την κυκλοφορία
της οδού Κύπρου, επί ένα

ολόκληρο χρόνο, τώρα 
προχωρεί ασυγκίνητος 

στα έργα πεζοδρόμησης 
- Κρύβει απειλή το 

«Οψόμεθα εις Φιλίππους»;   

Ο ...ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ

ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Σελ. 7

Με την υπογραφή
της Ανακωχής 

των Μουδανιών
(11-9-1922) 

η Τουρκία άρπαξε
ελληνικά εδάφη,

χωρίς να ρίξει 
ούτε μία ντουφεκιά

- Η αδιαφορία 
των Αθηνών 

για την Θράκη 
συνεχίζεταιΣελ. 6

Η ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ


