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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.385 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Πάει και αυτό. Ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία επιλο-
γής των αναθεωρητέων 

διατάξεων του Συντάγματος. Χωρίς, 
ούτε αυτή την φορά, τα κόμματα μας 
να τολμήσουν να βγουν από το κομ-

ματικό εκάστου κέλυφος και να προ-
σέλθουν σε μια εθνική συνεννόησή 
για βαθιές τομές, τις οποίες έχει ανάγ-
κη η ελληνική κοινωνία. 

  
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Άντε για την …
επόμενη δεκαετία

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Κυριάκος Μητσο-
τάκης: «Στέλνουμε το 
μήνυμα της νίκης σε 
όλη την Ελλάδα», λα-
κωνικός ο αρχηγός 
της Νέας Δημοκρα-
τίας στη δήλωση του 
μετά την προσγείωση 
στο αεροδρόμιο της 
Αλεξανδρούπολης  
........................ σελ. 3η 
 
 «Όχι» Λαμπάκη 
στην πρόταση Νενε-
δάκη ............... σελ. 4η 
 
 Ξεκίνησαν οι εργα-
σίες του 11ου Παγκο-
σμίου Συνεδρίου Θρα-
κών στις Φέρες  
........................ σελ. 6η  
 
 «Αλλαγή Φρουράς» 
στην 16η Μ/Κ Μεραρ-
χία Πεζικού στο Διδυ-
μότειχο .......... σελ. 5η 
 
 Θα συνεδριάσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Ορεστιάδος, την προ-
σεχή Τρίτη 19 Μαρτί-
ου 2019, στις 8 το βρά-
δυ ................... σελ. 7η 

Πρέπει να καταλάβουν 
οι Αγρότες ότι αυτό  
που μένει στον αγρό,  

στο χωράφι,  
στο Βουστάσιο κ.λπ.  
έχει ενεργειακή αξία  

και κέρδος  
- Πρόταση για Μονάδα 
Ηλεκτρικής Παραγωγής  

Τεράστιο πλούτο διαθέτει 
η Ορεστιάδα στη Βιομάζα 

Σελ. 7

Στο 1,26 ΔΙΣ ευρώ 
θα κοστίσει το έργο, της νέας 

Σιδηροδρομικής γραμμής 
Θεσ/νίκη-Καβάλα-Ξάνθη  
– Ανάποδος ο σχεδιασμός 

– Η γραμμή Αλεξ/πολη 
-Ορμένιο είναι έτοιμη 

και τα φορτία από 
Βουλγαρία περιμένουν

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 
ΕΒΡΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ; 

Σελ. 7

Πριν ακόμη προλάβουν να ξεκινήσουν  
στη Ροδόπη - Δύσκολο να περπατήσει  

ο νέος νόμος, με όσα ζητάει  
από τις Σχολές Οδηγών - Απαιτείται 

και Ασφαλιστήριο Εξέτασης   

ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΞΑΝΑ 
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Σελ. 10

asdasdsa

Ξεκινά έρευνα το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ορεστιάδος - Συνεργασία 
Δημοκρίτειου  

Παν/μίου με το ΚΑΠΕ 
Σελ. 4

Έγκριση σε 
πρόγραμμα  

για την 
κάνναβη 

Έρχονται στιγμές στη 
ζωή ενός ανθρώπου που 
αυτός φτάνει στα όριά 

του.  Τέτοιες στιγμές έχουν υπάρ-
ξει ποšές κατά την διάρκεια της 
υπερχιλιετούς ιστορίας του Εš. 
Έθνους.  

Την περίοδο που «ήταν όλα 
σιωπηλά γιατί τα ‘σκιαζε η φοβέρα 

και τα πλάκωνε η σκλαβιά.» ή που 
απειλούταν να καταλυθεί η πολύ- 
τιμη ελευθερία μια βαθιά συνει-
δησιακή υποχρέωση καλούσε τους 
Έšηνες πολίτες-οπλίτες να πά-
ρουν τα όπλα για να υπερασπι- 
σθούν την γη των πατέρων τους.  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Η «μαγκιά» υπάρχει ακατέργαστη στην ψυχή  
της μαθητικής νεολαίας - Πρέπει να ενδυναμωθεί  

για να αποτελέσει το θεμέλιο της νέας Ελλάδος

Ανάγκη στήριξης 
της Ελληνικότητος 

Η «Αθλητικομάνα» Αλεξανδρούπολη πρέπει  
να συνεχίσει την παράδοσή της - Χωρίς οκτώ (8)  

λωρίδες, δεν μπορούν να γίνουν Αθλητικοί Αγώνες

Ανάγκη ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ο ύ 
του γηπέδου Φώτης Κοσμάς 

Σελ. 6

Σελ.  9

ΠΠΡΡΟΟΧΧΩΩΡΡΕΕΙΙ  ΗΗ    
ΣΣΥΥΓΓΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟ  
Ηλεκτρονικά διόδια και στις συνδέσεις 

με τα Λιμάνια της Βορ. Ελλάδος  
- Τοποθέτηση Ανεμοπετασμάτων 

σε επικίνδυνα σημεία 

«Πράσινο φως» 
για νέα διόδια 

στην Εγνατία 

Σελ. 10


