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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 2,5 εκατομμύρια
ευρώ για νέο ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλι-
σμό ............. σελ. 5η

 Ημερίδα διάχυ-
σης καινοτομιών και
καλών πρακτικών,
του 1ου Πειραματι-
κού Δ.Σ. Αλεξ/πο-
λης  ............ σελ. 2η

 Ο Γ.Γ. της ΑΔΕ-
ΔΥ στην Αλεξαν-
δρούπολη, για την
καλύτερη προετοι-
μασία της Απεργίας
της 14 Νοεμβρίου
2018 ........... σελ. 4η

 Στοιχεία διακομι-
δών του «ΕΚΑΒ
ΘΡΑΚΗΣ» ... σελ. 6η

 Επιστημονικές
εκδηλώσεις ΓΕΣ &
ΑΚΟΣ σε Διδυμότει-
χο, Σουφλί και Ορε-
στιάδα  ...... σελ. 11η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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Για μια ακόμη φορά το συν-
ταγμα, επιχειρείται να «αλλά-
ξει», με την τεχνική των παλιών

μπαλωματήδων για τα παλιοπάπουτσα. 
Άλλου του φταίει το τακούνι, άλλου

η σόλα, και άλλου το επανώδερμα.  Διότι,

δυστυχώς, και αυτή τη φορά, εκείνοι
που κινούν την σχετική διαδικασία,
έχουν ένα πράγμα, κυρίως, στο μυαλό
τους: Τις κομματικές τους σκοπιμότη-
τες.

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το Σύνταγμα δεν
είναι για «μερεμέτια»

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Έστησε η Ελλάδα για τους επόμενους
δύο κρίσιμους μήνες - Ασκήσεις
με πυρά μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 

- Η απάντηση στην Άγκυρα 

Γραμμή «πυρός»
Σαμοθράκη -

Καστελλόριζο

Σελ. 4 

Αλλάζουν συνήθειες οι Έλληνες καταναλωτές 
- Το 86% πιστεύει πως προτιμώντας τα Ελληνικά

προϊόντα, στηρίζει την παραγωγή και την οικονομία
της χώρας - Ας ενισχύσουμε τις τοπικές αγορές 

και όχι την Κεσσάνη και την Αδριανούπολη   

Επί τέλους επιστροφή
στο «Made in Greece»

Σελ. 4 

Η συγκλονιστική ιστορία 
δύο οικογενειών Τούρκων 

φυγάδων, που θέλοντας να
γλυτώσουν από το καθεστώς

Ερντογάν, εξαπατήθηκαν 
από δουλεμπόρους και 

αφέθηκαν αβοήθητοι σε
νησίδα του ποταμού Έβρου  Σελ.  7

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ» ΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Φθινόπωρο της μακρινής
δεκαετίας 1980-1990. Ο
σχωρεμένος Καρασά-

νης, διαβολεμένος εξτρέμ του
ΕΘΝΙΚΟΥ, μέγας μπαλαδώρος,
στα ντουζένια του τότε, κάνει άνω
κάτω την άμυνα της ομάδας της
Κοζάνης και μολονότι το ματς

έληξε ισόπαλο, στα γραφεία του
Συλλόγου μετά το παιχνίδι, ο Πρό-
εδρος, κι αυτός σχωρεμένος, είπε
εξοργισμένος στον παίχτη.

«Τι έκανες ρε παιχταρά, υδραυ-
λικός είσαι» !!!

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η «ΑΡΓΚΟ» ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Τι υποστηρίζουν όσοι 
ψήφισαν στην ηλεκτρονική 

δημοσκόπηση της 
«Ελεύθερης Θράκης»
- Τι άλλο χρειάζεται 

για  ενισχυθεί 
ο τουρισμός της πόλης 

- Χρειάζεται λίγη εξυπνάδα Σελ. 11

asdasdsa

Η δημιουργία μαρίνας τουριστικών 
σκαφών, θα ανοίξει νέες προοπτικές 

όχι μόνο για την πόλη, αλλά για 
ολόκληρη τη Θράκη - Δυστυχώς 

δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντα 
της σημερινής Δημοτικής Αρχής 

Σελ. 9

«Η Βόρειος 
Ήπειρος είναι

όντως ιστορική
Ελληνική γη, 

που οι Έλληνες,
όπως οι Εβραίοι,

πρέπει να την
διεκδικήσουν 

και να την 
απελευθερώσουν»

Ραβίνος 
Μαρδοχαίος

Φριζής: 

Σελ. 7

Αφού γνώριζε τα κενά ο κ. Υπουργός 
Παιδείας, γιατί δεν τα συμπλήρωσε; - Επιστολή

διαμαρτυρίας της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων μαθητών Δήμου Διδυμοτείχου  

Ελλείψεις 
εκπαιδευτικών

στο Διδ/χο

Σελ. 6

Η ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ


