
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 «Πρωτάκια! Κάθε
αρχή και δύσκολη;»
Πρόσκληση προς τους
γονείς & τους Εκπαι-
δευτικούς της Α’ Τά-
ξης από όλα τα Δημο-
τικά Σχολεία της
Αλεξ/πολης .... σελ. 2η 

 Με «στεγαστική»
ανησυχία ξεκίνησε η
προσκοπική χρονιά
στο 2ο Σύστημα Προ-
σκόπων Αλεξ/πολης
........................ σελ. 6η

 LIVE Streaming
ενόψει των Ευρωε-
κλογών του Μαΐου
2019 .............. σελ. 10η

 Απαλός Αλεξ/πο-
λης: Με επιτυχία ο
1ος Αγώνας Moto-
cross Βορείου Ελλά-
δας από τη ΛΕ.Μ.Ε. 
....................... σελ. 11η

 Παραμονή των λει-
ψάνων του Αγίου Λου-
κά στον Μητροπολιτι-
κό Ναό Αλεξ/πολης
....................... σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.284 ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Το πρωί της Τρίτης μια κου-
στωδία περίπου πενήντα με-
λών του Ρουβίκωνα κατέ-

λαβε την πρυτανεία της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και εγκλώβισε

σε ένα γραφείο μια ομάδα τριάντα
καθηγητών. Ζητούσαν να αποσυρθεί
το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση αλλά και να μην υπάρξει

Συνέχεια στην 9η σελ...

Εντολή ΣΥΡΙΖΑ: Βρείτε τα 
καθηγητές με τους Ρουβίκωνες

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Το δάγκωμα του Λιθόκερου
προκαλεί οξύ πόνο 
- Εμφανίσθηκε και 

στην Ξυλαγανή Ροδόπης 

Το σαρκοφάγο
έντομο ζει 

και στις Φέρες

Σελ. 7

Ο «ΠΕΡΣΕΑΣ» 
ξεκίνησε 
από χθες 
το πρωί 
και θα 

εφαρμοσθεί 
σε 322 

γεωγραφικούς 
τομείς, 
σε όλη 

την χώρα 
- Συνεχείς 
περιπολίες

Και στη Θράκη το
Πρόγραμμα εμφανούς

Α σ τ υ ν ό μ ε υ σ η ς 

Σελ. 10

Οι βάσεις και επενδύσεις
των ΗΠΑ στη Θράκη,

σε δρόμους και Λιμάνια,
θεωρητικά φαίνεται 
να εξασφαλίζουν, 

σε μεγάλο βαθμό, την
εδαφική ακεραιότητα 

της περιοχής μας  Σελ. 7

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝ
ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ

Παραδίδεται σήμερα 
στους Δημότες - Θα λειτουργεί

στο Κέντρο Νεότητος 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
- Θα μπορεί να λειτουργήσει 

και τις βραδινές ώρες  

Ένα νέο γήπεδο
αντισφαίρισης
στην Αλεξ/πολη

Σελ. 6 

asdasdsa

Δεν φοβά-
μαι! Δεν
σε φοβά-

μαι Τούρκε! Κι ας
εξοπλίζεσαι. Κι ας
απειλείς. Κι ας
είσαι ποšαπλάσιος
από εμάς.

Γιατί οι μικροί
αριθμοί ποτέ δεν
τρόμαξαν τη χώρα
μας. Γιατί πάνω
απ' όλα  των συνό-
ρων οι βιγλάτορες
στηρίζονται στην
ευψυχία τους!

Γιατί οι οθωμα-
νικές απειλές ποτέ
δεν μας πτόησαν.
Γιατί έχουμε δυο
ανίκητα όπλα στο
οπλοστάσιό μας.
Την αγάπη σ' αυτό
που λέμε Εšάδα
και την πίστη σ'
αυτό που καλούμε
Ορθοδοξία!

Γιατί ότι και να
κάνεις στην Πα-
τρίδα μου πόδι δεν
θα πατήσεις. Και
στην Πόλη, στην
Αγια-Σοφιά θα ξα-
ναχτυπήσουν οι
καμπάνες!

Δεν φοβάμαι!
Δεν σε φοβάμαι

Φράγκε! Μη μου
κουνάς εμένα το
δάκτυλο!

Γιατί σ’ αυτή
εδώ τη γωνιά της
Ευρώπης ξέρουμε
να δίνουμε καλά
μαθήματα στους 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Δεν σας 
φοβάμαι !

Την ημέρα ακριβώς που γιορτάζεται 
η Διακήρυξη της Δημοκρατίας 

της Τουρκίας - Στόχος η περιοχή 
του Καστελόριζου και τα οικόπεδα

4, 5, 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ 

Η Τουρκία ξ ε κ ι ν ά
γεωτρήσεις στις

29 Οκτωβρίου 2018 

Σελ. 9

Σήμερα Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 
στις 7 το απόγευμα - Ποια είναι τα θέματα 

που θα συζητηθούν προς λήψιν αποφάσεων   

Σ υ ν ε δ ρ ι ά ζ ε ι το 
Δημοτικό Συμβούλιο

Αλεξανδρούπολης

Σελ. 4

Το νέο Πρυτανικό σχήμα του
Παν/μίου Θράκης, με επικεφαλής
τον κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη,

«έπιασε δουλειά»

Ά ν ο ι γ μ α του
Δημοκριτείου
στην κοινωνία

Σελ. 6


