
Από τις στήλες της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ έχουμε πολλές φορές 

επισημάνει ότι το Αξίωμα του Δημάρ-
χου, δεν αποτελεί… Επάγγελμα. 
Και προτείναμε, επίσης πολλές  φο-

ρές, η συμμετοχή στα κοινά των Αιρε-
τών Αρχόντων (Βουλευτών, Δημάρχων, 
Περιφερειαρχών, κ.λπ.) να επιτρέπεται 
μόνο για δύο περιόδους, δηλ. για οκτώ 
(8) χρόνια. 
Σημειώνουμε ότι το θέμα αυτό, συ-

ζητήθηκε και στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Έ-
νωση Δήμων Ελλάδος) όπου οι Αιρετοί 
της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, τόνισαν 
ότι αν αυτό ισχύσει για τους Βουλευ-
τές, τότε δεχόμαστε να ισχύσει και για 
τους Δημάρχους. 

 Συνέχεια στην 6η σελ...

«Θα ξαναπάρουμε τον Δήμο το 2023» δηλώνει  
ο κ. Ε. Λαμπάκης - Εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι…  
ο μοναδικός, ο καλύτερος όλων και ο αναντικατάστατος  

- Ας προσέξει όμως την ρήση του Πυθαγόρου 

Η Τουρκία µας απειλεί µε την «Γαλάζια Πατρίδα» αλλά εµείς δεν µπορούµε να προχωρήσουµε 
σε νέους εξοπλισµούς - Οι ∆ανειστές µας, µε τα Μνηµόνια, αρνούνται να απελευθερώσουν 
κονδύλια, για την Εθνική µας Άµυνα - Κούφια λόγια οι εξαγγελίες για αγορά φρεγατών

Διαβάζοντας θα καταλάβετε 
γιατί καταφεύγω στην πα-
ράφραση του τίτλου της επι-

τυχημένης αντιπολεμικής ταινίας «Τι 
έκανες στον πόλεμο μπαμπά».  

Ξεκαθάρισα χθες την θέση μου 

απέναντι στη δημιουργία νέων κλει-
στών δόμων. Διότι πιστεύω ότι πράγ-
ματι θα βοηθήσουν. Κανείς δεν με 
έπεισε, με σοβαρά επιχειρήματα, για 
το αντίθετο.   

Συνέχεια στην 9η σελ...

«Τί έκανες στον  
πόλεµο» …Μηταράκη;

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καληµέρα  
κ. Πρόεδρε

Ενδιαφέρον για επενδύσεις  
από ΗΠΑ στην Περιφέρεια  
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 

Σελ. 9

Σελ. 7

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.600 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΕΜΕΝΟΙ  
… ΧΕΙΡΟΠΟ∆ΑΡΑ !!! 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

! Μνημόνιο συνεργα-
σίας Στρατού & Νοσο-
κομείου Αλεξανδρού-
πολης ................ σελ. 2η 
 
! Συνάντηση Γιάννη 
Ζαμπούκη με τον Αμε-
ρικανό Πρόξενο   
........................... σελ. 3η 
 
! Στο επίκεντρο η ανά-
δειξη των μνημείων της 
Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, ευρεία 
σύσκεψη του Περιφε-
ρειάρχη ΑΜ-Θ με την 
Υπουργό Πολιτισμού 
στην Κομοτηνή  
.......................... σελ. 10η 
 
! Εκδηλώσεις από τον 
Φορέα Διαχείρισης 
Δέλτα Έβρου, με 
αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Υγροτόπων  
.......................... σελ. 11η 
 
! Εκδήλωση για τα 
αρωματικά φυτά στην 
Ορεστιάδα, από το Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης ............ σελ. 12η

«ΟΥΚ ΑΝ ΕΜΒΗΣ ∆ΙΣ, 
ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ»

Σελ. 4 

ΝΝέέεεςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  
σσττάάθθµµεευυσσηη  ΙΙ..ΧΧ..  

Σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης, παρουσία του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

κ. Κων/νου Σκρέκα - Ανάγκη  
επισκευής του προσήνεμου μόλου 

Το λ ι µ α ν ά κ ι 
της Μάκρης 

στο προσκήνιο 

Σελ. 7 

Πολυμελές κλιμάκιο, με επικεφαλής 
τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Χρήστο 
Μέτιο, επισκέφθηκε το ακριτικό μας 
νησί – Η Σύσκεψη για συντονισμό  

των έργων υποδομής 

Για την ανάπτυξη 
του Τουρισµού 
της Σαµοθράκης 

Σελ. 6

Οι Ευρωπαίοι επιδο-
τούν τον εποικισμό 

της πατρίδας μας από αλλο-
γενείς και αλλόθρησκους πλη- 
θυσμούς, και -εμμέσως πλην 
σαφώς- αποθαρρύνουν τις 
απελάσεις. Αυτό δεν το κά-
νουν… κατά λάθος. 

Οι ιθύνοντες στην Ε.Ε. 
δεν είναι αφελείς. Ξέρουν τι 
συμβαίνει στην Ελλάδα και, 
επίσης, γνωρίζουν πού θα   

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι Ευρωπαίοι επιδοτούν  
τον εποικισμό της χώρας από  
αλλογενείς και αλλοθρήσκους, 

αλλά αποθαρρύνουν τις απελάσεις 
- Και δεν το κάνουν… κατά λάθος 

Εξισλαµισµός 
µε σχέδιο… 
ευρωπαϊκό !!! 

Τις αμέσως επόμενες 
ημέρες ανακοινώνεται 
η προκήρυξη για την 

πρόσληψη 2.000 Οπλιτών 
Βραχείας Ανακατάταξης 
(ΟΒΑ) - Οι μεγαλύτερες 
ανάγκες καταγράφονται 
στον Στρατό Ξηράς 

Ισχυρή ενίσχυση για 
τις Ένοπλες ∆υνάµεις

Σελ. 9




