
Ο Περιφερειάρχης  
ΑΜ-Θ κ. Χρήστος  

Μέτιος ανακοίνωσε  
στην Αλεξανδρούπολη 
14 ονόματα υποψηφίων

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Πολλοί προσπαθούν να κα-
ταλάβουν πώς συμβιβάζε-
ται το «ηθικό πλεονέκτη-

μα», για το οποίο επαίρεται η κυβέρ-
νηση, με τον προκλητικό εναγκαλισμό 
της με τον αρχιερέα της διαπλοκής, 

τον Κόκκαλη.  
Έναν από τους βασικούς υπευθύ-

νους για την χρεοκοπία της χώρας, 
αφού όλα εκείνα με τα όποια προμήθευε  

  
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Τα «ρέστα» του 
Αλέξη στο καζίνο

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Δεύτερη ακολου-
θία του Νυμφίου 
στον Άγιο Ελευθέ-
ριο .............. σελ. 2η 
 
 Ενισχύονται με 
ιατρικό προσωπικό, 
τα Νοσοκομεία 
Αλεξανδρούπολης 
& Διδυμοτείχου  
.................... σελ. 3η 
 
 «Ξεμπλοκάρει» η 
επιστροφή των σχο-
λικών φυλάκων 
στους δήμους  
.................... σελ. 7η 
 
 Προσλήψεις 
3.243 ατόμων σε Λι-
μενικό, Πυροσβε-
στική και Ένοπλες 
Δυνάμεις ... σελ. 9η 
 
 47 παράτυποι  με-
τανάστες εντοπί-
στηκαν ανοιχτά της 
Σαμοθράκης  
................... σελ. 12η

Σελ.  6

ΥΥππεερράάκκττιιαα  ππάάρρκκαα  
σσττηη  ΣΣααμμοοθθρράάκκηη  

Το Ζαχαρουργείο θα παραμείνει 
ανενεργό, για μια ακόμη χρονιά 

- Η μεγάλη Εβδομάδα  
κρίσιμη για την Ζάχαρη 

Το ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο 
Ορεστιάδος δεν 

θα λειτουργήσει 

Σελ. 9 

Περίπου 50.000 
Μουσουλμάνοι της  

Θράκης, που στερήθηκαν  
την Ελληνική Ιθαγένεια, 

λόγω ανθελληνικής  
συμπεριφοράς, αποκτούν 

τώρα δικαίωμα εκ νέου  
απόκτησής  της - Έρχονται  

κι άλλες παραχωρήσεις  
στην Τουρκία;

ΔΙΝΟΥΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ 

Σελ. 7

Σήμερα  
Μεγάλη Τρίτη,  

23 Απριλίου 2019,  
στη 1 το μεσημέρι 

 - Τα θέματα 
που πρόκειται 

να συζητηθούν,  
προς λήψιν  
αποφάσεων 

Συνεδριάζει 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Ορεστιάδας  

Σελ. 6

«Δεν συνεργάζομαι με 
όσους με υπονόμευσαν» 

Σελ. 11

Μ  έσα από τα τραγικά γεγο-
νότα και τις καταστάσεις, 
που διαδραματίστηκαν 

κατά την διάρκεια της καταστροφικής 
πυρκαγιάς, στο ναό της Παναγίας των 
Παρισίων, μου έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση η αυτοθυσία του ιερέα Ζαν-
Μαρκ Φουρνιέ. 

Ο υπόψη ιερέας, αψήφησε τον κίν-
δυνο από τις τεράστιες φλόγες, και 
κυριολεκτικά όρμησε μέσα στο ναό,  
για να σώσει όσα ιερά κειμήλια μπο-
ρούσε. Μεταξύ των διασωθέντων κει-
μηλίων ήταν και ο Ακάνθινος Στέφα- 
νος του Χριστού.   Εννοείται ότι το συ-
γκεκριμένο γεγονός έκανε τον γύρο 
του διαδικτύου (και όχι μόνο), και σε 
πολλά άρθρα έγινε και ιδιαίτερη μνεία 
για το πως βρέθηκε το Ακάνθινο Στε-
φάνι στη Γαλλία. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Ο Διδυμοτειχίτης Άγιος Αυτοκράτορας Ιωάννης  
Βατάτζης και οι Ιερόσυλοι Λατίνοι Σταυροφόροι  

- Ουδέποτε πουλήθηκε το Ιερό Κειμήλιο

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 
Ο …ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Εγκρίθηκε η μελέτη των εγκαταστάσεων,  
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο 
Πολάκη - Ανοικτό το θέμα της χρηματοδότησης

Σε α ν α κ α ί ν ι σ η  
το Κέντρο Υγείας 
της Σαμοθράκης 

Σελ. 7

Ο νεαρός αλλοδαπός είχε διασχίσει ολόκληρη 
την Ελλάδα με κλεμμένο αυτοκίνητο  

και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς δίπλωμα

Τελικά τον 
τσάκωσαν στην 

Αλεξ/πολη

Σελ. 4

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ Χ.Ακάρ ζήτησε 

τον αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου 
καθόσον όπως ανέφερε η στρατικοποί-
ηση αυτών αποτελεί ξεκάθαρη παρα-
βίαση των διεθνών συνθηκών και 
συμβάσεων. Επί του εν λόγω θέματος 
να επισημάνουμε τα εξής: 

Το καθεστώς που διέπει την στρατι-
κοποίηση των νησιών διαφέρει για τα 
νησιά Λήμνου, Σαμοθράκης από αυτό 
των νησιών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικα-
ρίας και διαφορετικό είναι το καθεστώς 
που ισχύει για τα Δωδεκάνησα.  

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Δεν μπορούν να μείνουν απροστάτευτα 
τα νησιά του Αιγαίου, την ώρα  

που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με 
CASUS BELLI και διατηρεί την Στρατιά 

του Αιγαίου σε επιθετική διάταξη

Η στρατικοποίηση 
είναι θεμελιώδες 

Εθν ικό Δικαίωμα 


