
Παραμένουν τα προβλήματα 
στην ακτοπλοϊκή σύνδεση  

της Σαμοθράκης με την  
Αλεξ/πολη - Καθυστερήσεις 
δρομολογίων, ταλαιπωρία 
τουριστών και καταγγελίες 
για τσουχτερά εισιτήρια,  

από τα νέα πλοία που 
δρομολογήθηκαν εκτάκτως

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Σελ. 7

Η δημοσίευση των αποτελε-
σμάτων για την εισαγωγή 
σε ανώτατα και ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα απέδειξε ότι 
συνεχίζεται η νοσηρότητα του συστή-
ματος αυτού: Εισάγονται σε σχολές 

από τις όποιες θα βγουν εκπαιδευτικοί, 
που πρέπει να διδάξουν τα παιδιά 
μας, να παράξουν νέους επιστήμονες, 
υποψήφιοι που δεν κατορθώνουν να 
πιάσουν καν τη βάση.  

 Συνέχεια στην 9η σελ...

Θα διδάσκουν όσοι δεν 
πιάνουν ούτε την βάση !!!

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Αξιοποίηση των ιστο-
ρικών αποθηκών ΟΣΕ 
στην Αλεξ/πολη  
........................... σελ. 2η 
 
 Αλεξανδρούπολη: 
Κάποιοι προσπαθούν να 
«στήσουν» παλαιοημε-
ρολογίτικη αιρετική Εκ-
κλησία .............. σελ. 6η 
 
 Αργυρός πρωταθλη-
τής ο Ν.Ο.Α. στην 
AegeanRegatta 2019 
για σκάφη ORCSport3  
........................... σελ. 9η 
 
 Οι βάσεις εισαγωγής 
στα τμήματα του ΔΠΘ 
- Πτωτική η πορεία των 
βάσεων σε σχέση με 
πέρσι ............... σελ. 10η 
 
 Συγχαρητήριο μήνυ-
μα Δημάρχου Ορεστιά-
δας για τις επιτυχίες 
των μαθητριών και μα-
θητών στις Πανελλή-
νιες .................. σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.487 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Αποτελεί το Λαογραφικό Μουσείο της πόλεως 
των Κάστρων - Από το 1973, οι Δάσκαλοι  

και Νηπιαγωγοί του Διδυμοτείχου άρχισαν  
να μαζεύουν τα εκθέματα, που συνθέτουν  

σήμερα πέντε θεματικές ενότητες 

ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σελ. 7

Συνεδριάζει σήμερα  
Τετάρτη 28 Αυγούστου 

2019, η Δημοτική  
Παράταξη «ΑΝΑ.Σ.Α.» 

Σελ. 6

Διαφαινόμενη 
συνεργασία  
Γ. Ζαμπούκη 

με Μιχαηλίδη  

Η   Εšάδα, μαζί μέ κά- 
ποιες χώρες της Αφρι- 
κής, είναι από τα ελά- 

χιστα κράτη στον πλανήτη που 
δεν επιτρέπει στους πολίτες της να 
ψηφίζουν, εάν κατά τύχη η ημέρα 
των εκλογών τους πετύχει στο 
Παρίσι ή στο Λονδίνο. 

Πρέπει, για να συμμετάσχεις 

σε εκλογές, να βρίσκεσαι υποχρε- 
ωτικώς στο εκλογικό σου τμήμα, 
στο Νότιο Πήλιο επί παραδεί- 
γματι ή στην Αμοργό. 

Πρόκειται για μία από τις πολ-
λές απαράδεκτες εšηνικές πατέ- 
ντες, τις όποιες χρησιμοποιεί το  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε Ιθαγένεια και ψήφο 
σε αλλοδαπούς από την Αφρική και να απαγορεύουμε 

στους Έλληνες του εξωτερικού, να ψηφίζουν

Δικαίωμα ψήφου 
στους ομογενείς 

Ποιες είναι οι αποζημιώσεις  
που θα λαμβάνουν από  

την 1η Σεπτεμβρίου 2019, για  
την συμμετοχή στις Συνεδριάσεις 

Π ό σ α χ ρ ή μ α τ α θα παίρνουν  
οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

Σελ. 9

Δεν ευδοκίμησε η πρόταση  
του Δημάρχου κ. Νίκου  

Χαριτόπουλου, για σύμπραξη 
όλων των Δημοτικών παρατάξεων 

Η στελέχωση της 
Διοίκησης Δήμου 

Μαρωνείας-Σαπών 

Σελ. 9

Οι ισχυροί Σύμμαχοι είναι άχρηστοι, σε όποιον δεν διαθέτει 
ο ίδιος, σεβαστό ειδικό βάρος στην Άμυνα - Οι διεθνείς  

σχέσεις καθορίζονται μόνο από τα συμφέροντα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ …ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Σελ. 4

Ετοιμάζει η ηγεσία  
του Υπουργείου  

Άμυνας - 400 οπλίτες 
στις Ειδικές Δυνάμεις, 

400 για τεχνικό  
προσωπικό και 400  
για τα Στρατιωτικά  
Νοσοκομεία - Ποια  

προσόντα απαιτούνται 

Προσλήψεις 1.200 οπλιτών 
β ρ α χ ε ί α ς ανακατάταξης 

Σελ.  6


