
Κώδωνα κινδύνου για τις επικίνδυνες 
εκκλησιαστικές και εθνικά επιζήμιες 
συνέπειες που θα έχει για τη Θράκη η 

εδραίωση μιας παλαιοημερολογίτικης οργάνω-
σης κρούουν οι τέσσερις μητροπολίτες που ποι-
μαίνουν τις βορειοανατολικές γεωγραφικές 
εσχατιές της χώρας. 

Σε κοινή δήλωσή τους οι μητροπολίτες Ξάν-
θης Παντελεήμονας, Διδυμοτείχου Δαμασκη-
νός, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Μαρω- 
νείας Παντελεήμων καταγγέλλουν την παρά-
νομη δράση ενός πρώην κληρικού της Μητρόπο-
λης Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος καταδικά- 
στηκε αμετάκλητα από τα πολιτικά δικαστήρια κι  

 
Συνέχεια στην 6η σελ...

Τι λαός και αυτοί οι Βρετανοί. 
Ακούς εκεί, βουλευτές του 
κυβερνώντος Συντηρητικού 

Κόμματος να καταψηφίζουν την κυ-
βέρνηση Τζόνσον, και να μη γεμίζουν 
τα πρωτοσέλιδα του φιλοκυβερνητικού 

τύπου με δημοσιεύματα για “αποστά-
τες”, “πουλημένους”, ή … “γερμανο-
γρεναδιέρους”, κατά το, ευκόλως χρη-
σιμοποιούμενο παρ’ ημίν, “γερμανο-
τσολιάδες”.  

 Συνέχεια στην 9η σελ...

Βρετανικά μαθήματα 
δημοκρατίας

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Μαθήματα γραφής 
Braille στην Αλεξαν-
δρούπολη ....... σελ. 2η 
 
 Σε καλή κατάσταση 
τα όργανα γυμναστι-
κής στο «Πάρκο των 
Προσκόπων» Αλεξαν-
δρούπολης  
......................... σελ. 6η 
 
 Αποτίμηση 1ης της 
Λευκής Νύχτας Ορε-
στιάδας 2019  
......................... σελ. 7η 
 
 Συμμετοχή της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θρά-
κης στην 84η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκη  
......................... σελ. 9η 
 
 Αντιδήμαρχος Κα-
θαριότητας Αλεξ/πο-
λης: «Θα αλλάξει η 
χωροθέτηση των ημιυ-
πόγειων κάδων»  
........................ σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.493 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου  
- Δεν προβληματιζόμαστε  

με τους τουρκικούς χάρτες, 
δηλώνει ο Αμερικανός  

ο Πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ  
- Οι ΗΠΑ στηρίζουν την 

αναβάθμιση του Λιμανιού 
της ΑλεξανδρούποληςΣελ. 7

ΟΙ ΗΠΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

Ορατές οι συνέπειες  
από την απομάκρυνση 

του αξιοσέβαστου  
Μουφτή Μέτσο Τζεμαλή 
- Σε κατάσταση διάλυσης 

η Μουφτεία Ροδόπης  
- Όταν ο νέος Μουφτής 

υποχωρεί μπροστά  
στον ψευδομουφτή

Ήταν τεράστιο λ ά θ ο ς η 
αντικατάσταση Μουφτήδων 

Σελ.  4

Τ  ο προχθεσινό θαλασσινό 
μπάνιο, μέσα στην αποπνι-
κτική ζέστη της πόλη μας, 

ήταν αναγκαίο. 
Μαζί με τον κολλητό μου Κου-

λούρα, οικογενειακώς προσφύ-
γαμε σε πλαζ, εκεί στην ελεύθερη 
παραλία, δίπλα στο κέντρο ΔΕΛ-
ΦΙΝΙ που η λαϊκή και άφρακτη αμ-

μουδιά είναι με φροντίδα περιποί-
ησής της από τον Δήμο Αλεξ-
πολης. 

Καθίσαμε κοντά στο συρμάτινο 
φραγμό του άλλοτε ΜΟΤΕΛ-
ΑΣΤΗΡ, απλώσαμε τις θαλασσινές 
πετσέτες πάνω σε αμφιβόλου 

 
 Συνέχεια στην 4η σελ...

Τα Αλεξανδρουπολίτικα 

ΟΡΚΑ ΑΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα που 
παρουσιάζουν τα εšηνικά σχο-
λεία βαίνει επιδεινούμενη.  

Οι γεμάτοι γκράφιτι τοίχοι παραπέμ-
πουν σε βραζιλιάνικες φαβέλες, όχι σε 
ναούς της γνώσεως μιας ευνομούμενης 
χώρας της Δύσης.  

Οι υποδομές ξεχαρβαλωμένες, κυρίως 
λόγω των βανδαλισμών που γίνονται 
από «ιδεολόγους» μαθητές και εξωσχο-
λικούς «ακτιβιστές».  

Εντονότερη, όμως, ανησυχία προκα-
λεί η εμφάνιση και η συμπεριφορά ορι-
σμένων μαθητών.  

Κάπνισμα στα διαλείμματα, περιστα-
τικά σχολικού εκφοβισμού (το λεγόμενο 
μπούλινγκ), εξωφρενικές και προκλητικές 
αμφιέσεις, αδιάκοπη ενασχόληση με κι-
νητά τηλέφωνα και τάμπλετ -ακόμα και 
την ώρα του μαθήματος- και συχνές      

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Βάζει «φρένο» στο ξεχαρβάλωμα  
της νεολαίας στα Σχολεία  

- Τέλος στις «Αμερικανιές»  
στο ντύσιμο, κούρεμα κ.λπ. 

Η Κύπρος πάλι 
π ρ ω τ ο π ο ρ ε ί

as

Λίγες ημέρες μένουν 
ακόμα για υποβολή 
αιτήσεων, μέχρι τις 

13 Σεπτεμβρίου 2019
Σελ. 6

Π ρ ό γ ρ α μ μ α 
απασχόλησης 

3.000 ανέργων 
από τον «ΟΑΕΔ» 

asdasdsa

Κοντά στα ύπουλα σχέδια της Άγκυρας, 
έχουμε τώρα και άλλα παιχνίδια, για  

αυτονόμηση της Θράκη, από ψευδομη-
τροπολίτη που μαζεύει υπογραφές

ΑΝΑΒΕΙ ΦΩΤΙΕΣ 
Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΠΑΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Η   εικόνα 
των φου-
σ κ ω τ ώ ν 

λέμβων που έφεραν 
εκατοντάδες μετα-
νάστες στην ακτή 
της Λέσβου, πριν 
από λίγες ήμερες, 
θύμιζε την τάξη 

 
Συνέχεια  

στην 7η σελ...

Γίνεται δοκιμή 
σχεδίου για  

να παραλύσει  
η χώρα

Υβριδικός 
πόλεμος 
με μοχλό 

μετανάστες 
Η Ρουμανική Εταιρεία πετρελαίου ενδιαφέρεται 

για αγορά μεριδίου 20% της EASTRADE,  
προς εξασφάλιση μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 

από την Αλεξανδρούπολη στη Ρουμανία  

Και η Rompetrol στο 
σχήμα του Σταθμού 

LNG Αλεξανδρούπολης  

Σελ. 9


