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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 75ο

Αρθμός Φύλλου 16.490

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Τιμή Φύλλου: € 0,50

Τα… « σ υ ν θ ή μ α τ α »
σε τοίχους, προσβολή
για την Αλεξανδρούπολη

Γράμμος-Βίτσι:

ΜΝΗΜΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ Δ Ι Χ Α Σ Μ Ο Σ

Σελ. 4

Η συνεχιζόμενη απουσία της
Πολιτικής και Στρατιωτικής
Ηγεσίας, από το Μνημόσυνο
των πεσόντων Ελλήνων
Αξιωματικών και Στρατιωτών
συνεχίζει να διατηρεί
την διχόνοια και το μίσος
μεταξύ των Ελλήνων
- Δεν είναι γιορτές μίσους,
όπως λέγει το Κ.Κ.Ε.

as

Εθνική μας
ταυτότητα
η Ορθοδοξία
Εκδήλωση
για την
ενίσχυση
του
«Εθνικού»
Οι παλαίμαχοι
παίκτες του Βόλεϋ θα
αγωνιστούν σε φιλικό
αγώνα, την Κυριακή
1η Σεπτεμβρίου 2019,
στην Αλεξ/πολη

Σελ. 9

Βωμολοχίες, βρισιές οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, ακόμα
και ερωτικές εξομολογήσεις, είναι αποτυπωμένες στους
τοίχους των κτιρίων – Έργα άθλιων και ηλίθιων νεαρών, χωρίς
αγωγή – Αυξάνονται τα παράπονα των ιδιοκτητών ακινήτων

ΕΒΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Χωρίς προσανατολισμό είναι σήμερα οι
Έλληνες Χριστιανοί – Όμως η Εκκλησία
είναι μέρος της Ιστορίας μας

Τ

η γνώμη μας για την κεντρική κατεύθυνση που πρέπει να λάβει ο
εορτασμός για την Εšάδα του 2021, την
καταθέσαμε λίαν προσφάτως.
Πρέπει να κοιτάξουμε εμπρός. Προς
το Μέšον.
Να μην φυλακιστούμε στην ιστορία.
Να μη χαθούμε σε καβγάδες. Να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τους Στόχους
τους Έθνους το 2050. Να ονειρευτούμε
πώς θέλουμε την Εšάδα 30 χρόνια μετά.
Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να
έχουμε και συνείδηση ποιοι είμαστε και
από πού ερχόμαστε και τί προσδίδει υπεραξία στην εθνική μας ταυτότητα.
Και για να συντάξουμε το νέο «αφήγημα», απαγορεύεται να προσπεράσουμε
την Ορθοδοξία και τους Θεσμούς της.
Απαγορεύεται να υποβαθμίσουμε την τεράστια συμβολή της στην μακρά πορεία
του εšηνικού Έθνους.Είναι σα να μην
βλέπουμε που πάμε!

Σελ. 6

Συνέχεια στην 4η σελ...

ΠΩΣ… «ΕΔΙΩΧΝΑΝ»
ΤΗΝ ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Όταν οι Γιατροί σπάνιζαν, εκείνα τα χρόνια
– Ήθη και Έθιμα του τόπου μας, όπως τα
κατέγραψε η Λαϊκή Παράδοση – Το έθιμο
συνεχίσθηκε και στο Φυλακτό Έβρου

Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ
 «Γιορτές παλιάς πόλης, 2019» Από τις 31
Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου .......σελ. 2η
 Ορκίστηκε ο Χρήστος Μέτιος και τα
μέλη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου
...........................σελ.6η
 Δημιουργία «Διεθνούς Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου Θεσσαλονίκης».....σελ.10η
 Ιωάννης Στούρας, ο
best of the best μαθητής του Έβρουμε
19.334 μόρια στις Πανελλήνιες εξετάσεις
.........................σελ.11η
Με την Υπουργό
Πολιτιιμού για θέματα του Έβρου συναντήθηκε ο βουλευτής,
Σταύρος Κελέτσης
.....................σελ.11η

Σελ. 6

Αυξήθηκαν οι ροές των
λαθρο-προσφύγων στον
Έβρο – Τώρα μας έρχονται
και διά θαλάσσης
στην Αλεξανδρούπολη
– Αυξήθηκαν όμως και
οι ταρίφες των
δουλεμπόρων-διακινητών
– Χορός εκατομμυρίων
στη λαθρομετανάστευση

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ
«ΠΕΦΤΕΙ» ΣΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Περίεργη επιλογή για την
διακλαδική Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ»
έκανε το ΓΕΕΘΑ - Σχέδιο
αντιμετώπισης αιφνιδιαστικού
χτυπήματος από την Τουρκία
– Τι περιλαμβάνει το σενάριο
του φετινού «Παρμενίωνα»
Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Ο

Σελ. 9

Αν υποχωρήσουν, θα γεμίσει
η Ε.Ε. με νέους …Μπόρις

ύτε η πρώτη φορά είναι,
ούτε, δυστυχώς, πιστεύω ότι
θα είναι και η τελευταία,
κατά την οποία, σε παγκόσμιο επίπεδο
ένας λαός σύρεται, εκουσίως, σε περιπέ-

τειες, γοητευμένος από έναν θεατρίνο
της πολιτικής, έναν λαϊκιστή, που τον
«μπουκώνει» με γερές δόσεις εθνικιστικού μεγαλοϊδεατισμού και μεγαλείου.
Συνέχεια στην 9η σελ...

