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Στα «πέτρινα χρόνια», με το 
αστυνομικό κράτος που επι-
βλήθηκε από τους νικητές, 

μετά την ήττα των αριστερών στον εμ-
φύλιο, άνθισαν ποικίλες πρακτικές αυ-
θαιρεσιών των κρατικών οργάνων, εναν-

τίον των «φακελωμένων» πολιτών.  
Μια από αυτές ήταν η τακτική της 

βιαίας προσαγωγής και πολύωρης, ενίοτε 
δε και πολυήμερης, κράτησης.  

 
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Ώστε υπάρχει… «προοδευτικό» 
μπουζούριασμα;

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Μαθήματα γραφής 
Braille στην Αλεξαν-
δρούπολη ..... σελ. 2η 
 
 Συνεδριάζει σήμε-
ρα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Ορεστιάδας, 
τα θέματα που πρό-
κειται να συζητη-
θούν ............. σελ. 3η 
 
 «Ορεστιάδα Τόπος 
να ζω», τον Γιάννη 
Τσολακίδη πήρε στον 
συνδυασμό της η 
Μαρία Γκουγκουσκί-
δου ............... σελ. 9η 
 
 Συμφώνησαν Δή-
μος και Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία για τα 
Λουτρά Τραϊανούπο-
λης .............. σελ. 10η 
 
 Σαμοθράκη: Θανά-
σης Βίτσας: “Αποκα-
ταστήσαμε τις ζημιες 
της ‘Ωκεανίδας’ το 
συντομότερο δυνα-
τό’ ............... σελ. 12η

Εσπερίδα οργανώνει 
στις 6 Μαρτίου 2019, 
 ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
για την αναβάθμιση 

της καλλιέργειας  
του βάμβακος και την  
αύξηση της αξίας του 
προϊόντος - Ποια είναι 
η Εθνική Στρατηγική 

Εκδήλωση στην Ορεστιάδα 
για τη βαμβακοκαλλιέργεια 

Σελ. 6 

Το Μέγαρο Μαξίμου αποκτά την δυνατότητα 
εκλογικού αιφνιδιασμού για Εθνικές  

εκλογές, ακόμα και μέσα στον Απρίλιο 
- Οι νέες κάλπες και τα χρωματιστά ψηφοδέλτια  

ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ 
ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Σελ.  6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ 
ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Σελ. 7

Η άποψη των σοφιστών 
ήταν ότι ουσιαστικά δεν 

υπάρχει παρελθόν ούτε μέšον 
παρά μόνο παρόν. 

Αυτήν την φιλοσοφική σκέψη 
μάšον ενστερνίζεται ο Πρωθυ-
πουργός μας για να συνεργήσει 
τόσο «διεθνιστικά» στην συμ-
φωνία των Πρεσπών. 

Η 25η Ιανουαρίου γράφτηκε 
αμετάκλητα στα κατάστιχα της 
ιστορίας.  

Με βούλα εšηνική παραχωρή-
θηκε μερδικό κυριότητας και 
νομή ιστορίας από «κτήσεως κό-
σμου» εšηνική σε σφετεριστές 
προς ικανοποίηση κυρίως ξένων 
προς την Εšάδα συμφερόντων. 

 
Συνέχεια στην 8η σελ...

Παραχωρήσαμε, με βούλα  
Ελληνική, μερίδιο κυριότητος 
και νομή ιστορίας Ελληνικής, 

από «κτήσεως κόσμου» σε 
σφετεριστές, για ικανοποίηση 

ξένων συμφερόντων 

Η Ελλάδα μας 
που πικραίνει 
και μικραίνει 

Γλύτωσε κατά τον βομβαρδισμό 
της Αλεξανδρούπολης,  

από τον Συμμαχικό Στόλο  
το 1915 - Πλην της πρόσοψης, 
είναι άθικτο το κτίριο - Όμως  

ο Λαμπάκης θα κτίσει  
…Σινεμάδες και Καφετέριες !!!  

Ε π ι σ ή μ α ν σ η 
για την αποθήκη 
που κατέρρευσε 

Σελ. 7 

Προσπάθησαν να υφαρπάξουν 
τους κωδικούς των Αρχείων 

της Τηλεοράσεώς μας  
- Βρισκόμαστε σε εγρήγορση 

Ε π ί θ ε σ η 
Hackers στο 

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ 

Σελ. 6
Πραγματοποιήθηκαν 

την Κυριακή 3 Μαρτίου 
2019, στην Πλατεία  

του Μητροπολιτικού Ναού  
του Αγίου Νικολάου  

- Από τους 150, γύρισαν 
πίσω από τα Ναζιστικά 
στρατόπεδα, μόνον 4 !!!

Αποκαλυπτήρια μνημείου 
των Εβραίων Αλεξ/πολης 

Σελ. 6

ΛΛααννθθαασσμμέέννηη  ηη  εερρμμηηννεείίαα  όόττιι  ααυυττάά  πποουυ  δδηηλλώώννεειι  ηη  ΤΤοουυρρκκίίαα,,  εείίννααιι  σσττοο    
ππλλααίίσσιιοο  ππρροοππααγγάάννδδααςς  λλόόγγωω  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΕΕκκλλοογγώώνν  --  ΗΗ  ΆΆγγκκυυρραα  εεφφααρρμμόόζζεειι  
ττοο  ««ΔΔίίκκααιιοο  ττοουυ  ΙΙσσχχυυρροούύ»»  --  ΚΚααιιρρόόςς  νναα  ππρροοσσέέξξοουυμμεε  κκααιι  νναα  σσοοββααρρεευυττοούύμμεε

Τι απαντήσεις έδωσαν στο ερώτημα  
της δημοσκόπησης της «Ελεύθερης Θράκης» 

- Παραμένει ρευστό το πολιτικό τοπίο 
στη χώρα, μετά την ψήφιση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, από τη Βουλή των Ελλήνων

www.elthraki.gr 

«ΚΑΙΝΕ» ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Σελ. 8

asdasdsa

Η προτομή του πρωτομάρτυρα 
Αγωνιστή της Μακεδονικής 

Ελευθερίας, πήρε την θέση της, 
στην πλατεία των Ηρώων,  

στο Δημοτικό Πάρκο Καβάλας 
Σελ. 4

Η Καβάλα 
τίμησε τον 

Παύλο Μελά 


