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Η λογοκρισία είναι, από κα-
ταβολής παντός συστήμα-
τος εξουσίας, ένα από τα 

βασικότερα συστατικά στοιχεία του 
αυταρχισμού.  

Το βασικότερο δε επιχείρημα όλων 

των αυταρχικών εξουσιών και των λο-
γοκριτών τους είναι ότι …προστατεύουν 
την ψυχική υγεία των …υπηκόων τους.  

Και πως το επιτυγχάνουν αυτό;  
 

  Συνέχεια στην 9η σελ...

Η σταθερή λογική 
του λογοκριτή

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 «Αόρατες» για τους 
οδηγούς οι διαγραμ-
μίσεις στο οδόστρωμα 
- ο καθένας σταθμεύει 
το όχημά του, δυσκο-
λεύοντας τους υπόλοι-
πους ............... σελ. 12η  
 

 Πρόσκληση για 
κοπή Πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας ........ σελ. 2η 
 

 Νέα αποχή των εξε-
ταστών - Στον «αέρα» 
τα διπλώματα οδήγη-
σης .................. σελ. 4η 
 

 Το μουσείο του 
Σουφλίου ανάμεσα 
στα εννέα μουσεία -
κοσμήματα του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς  
.......................... σελ. 6η 
 

 Eπίσκεψη Καμμέ-
νου στη Σαμοθράκη  
......................... σελ. 12η

Στην Αθήνα πιστεύουν 
ότι η Θράκη στηρίζεται  

στην αυξημένη παρουσία  
την ενόπλων δυνάμεων  
- Όμως αυτό δεν αρκεί  

- Οι διαπιστώσεις της ΠΑ.Δ.Ε.Ε 
από την πρόσφατη επίσκεψή 

της στον Έβρο - Η Θράκη  
αξίζει σεβασμό και  

θαλπωρή από την Ελλάδα

Η ΘΡΑΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ 

Σελ. 7

Με το κλείσιμο κάθε χρόνου, 
εδώ και ποšά χρόνια, συ-
νηθίζουμε να κάνουμε ανα- 

φορά στα «πεπραγμένα» που αφορούν 
την ανάπτυξη του τόπου μας. 

Δυστυχώς, και φέτος, ποšά από τα 
εξαγγελθέντα δεν έγιναν «πεπραγμένα».  

Για άšα, η επανάληψη συμπληρώνει 
πενταετίες, δεκαετίες και εικοσαετίες. 
Άšα, δυστυχώς, χάθηκαν τελεσίδικα.  

Όμως, για αυτά τα «μη πεπραγμέ-
να», η  ‘ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΘΡΑΚΗ’  ανα- 
φέρθηκε εκτενώς και ποšές φορές, όχι 
μόνο τη χρονιά που πέρασε αšά επί 
σειρά ετών. Πρότεινε λύσεις, παρουσία- 
σε απόψεις ειδικών, πρόταξε το συμφέ-
ρον του τόπου, ζήτησε την ενεργοποίηση 
των αιρετών μας και τόσα άšα…  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» με το τέλος 
κάθε χρόνου, κάνει απολογισμό αυτών 
που έγιναν και αυτών που ΔΕΝ έγιναν 

στον τόπο μας - Μπορούμε  
να βαδίσουμε ακόμα καλύτερα - Αυτή 

είναι και η ευχή μου για το 2019

Πεπραγμένα και 
μη πεπραγμένα 
του έτους 2018 

asdasdsa

Ο νέος χρόνος  
μας επιφυλάσσει  
αρκετές αργίες 

που πέφτουν 
ημέρα Δευτέρα  

- Δείτε όλες  
τις ημερομηνίες 

ξεκούρασης  
του 2019

Σελ. 6

Οι αργίες 
και τα  

τριήμερα 
του 2019 

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος 
Λαμπάκης μήπως νομίζει 
ότι οι Αλεξανδρουπολίτες 

είναι …ηλίθιοι και  
ξεχνούν τον αυταρχισμό 

που εφάρμοσε  
επί 8 ολόκληρα χρόνια; Σελ. 4

ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΙ Ν’ ΑΚΟΥΣΕΙ  
ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Ποιες αλλαγές έρχονται 

από την Πρωτοχρονιά 
στην φορολογία,  

για φυσικά πρόσωπα, 
αλλά και για επιχειρήσεις 

Αλλαγές στη φορολογία 
από 1ης Ιανουαρίου 2019 

Σελ.  9

ΚΛΕΙΣΤΟΝ

Τσίπρας και Υπουργοί ντύθηκαν 
Αγιοβασίληδες - Προεκλογικά 

παιχνίδια παροχών προς όλους…

Μοιράζουν λεφτά 
και νέες ελπίδες 
εν όψει εκλογών 

Σελ. 6

Δεν θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου, 
οι αυξήσεις στην Εγνατία Οδό, γιατί  
εκκρεμεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής - Ο Σταθμός στο Αρδάνιο  

έρχεται για «το … καλό» των Εβριτών

Θα μας φορέσουν 
αργότερα το …

«φέσι» στα διόδια  

Σελ. 9

Μόνοι μας θα πολεμήσουμε 
και κανείς δεν πρόκειται 
να έλθει να μας βοηθήσει 

- Όμως έχουμε  
γερασμένο στράτευμα  

- Εφιαλτικά τα σενάρια Σελ. 7

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ 
... Ι Σ Ο Π Ε Δ Ω Σ Ο Υ Μ Ε; 


