
Η  μαζική είσοδος Μουσουλμάνων μεταναστών 
σε συνδυασμό με την ραγδαία δημογραφική 
μας κατάρρευση, οδηγεί σε πληθυσμιακή Ισ-

λαμική υπεροπλία στη χώρα μας στο ορατό μέλλον. Η 
πραγματικότητα και τα δημογραφικά στοιχεία είναι 
αμείλικτα.  

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο Ελληνισμός επι-
βίωσε γιατί οι Ελληνίδες γεννούσαν πάνω από 5-6 παιδιά 

κατά μέσο όρο. Σχετικά ικανοποιητική γεννητικότητα 
άνω των 2 παιδιών ανά γυναίκα, υπήρχε και μέχρι το 

1960, ενώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, 
οι γεννήσεις ήταν λίγο ή και αρκετά περισσότε-
ρες από τους θανάτους. Τα τελευταία δέκα 
χρόνια, η κατάσταση έχει ανατραπεί δραμα-
τικά. Ενώ η Μουσουλμάνα μητέρα τεκνοποιεί 
5 παιδιά κατά μέσο όρο, η Ελληνίδα γεννά πε-
ρίπου ένα παιδί, όταν για την αναπλήρωση 
μιας γενιάς απαιτούνται 2,1 παιδιά.  

Συνέχεια στην 6η σελ...

Αυτή είναι η αντίληψη τους 
περί δημοκρατίας και ο 
σεβασμός τους στις κοι-

νοβουλευτικές  διαδικασίες. Ο τσαμ-
πουκάς του Πολάκη. Και το θέατρο 
του περιπλανώμενου Γιάννη Ραγκού-

ση.  
Ο πρώτος, μαζί με τον Τζανακό-

πουλο, κάνει επίδειξη πολιτικού τσαμ-
πουκά, καταλαμβάνοντας θέση στα  

  
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Νόμος είναι… το «έτσι 
θέλω» του Πολάκη

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Πανήγυρις Ιερού 
Ναού Αγίων Αναργύ-
ρων Ιωακειμείου Γη-
ροκομείου Αλεξ/πό-
λεως ............. σελ. 2η 
 
 Διεθνές Επιστημο-
νικό Συνέδριο στην 
Κομοτηνή  
....................... σελ. 4η 
 
 Συνεδριάζει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο 
Αλεξ/πολης  
....................... σελ. 6η 
 
 Εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα στο Εκκλη-
σιαστικό Μουσείο  
....................... σελ. 9η 
 
 Συνάντηση με τον 
Υπουργό κ. Βορίδη 
ζητούν οι κτηνοτρό-
φοι ΑΜ-Θ .... σελ. 11η

ELEYUERH URAKH
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Δημιούργησε ο Καθηγητής  
Γεωργικής Εντομολογίας,  

κ. Διονύσης Περδίκης  
- Δεν χρειάζεται ο παραγωγός  

να πηγαίνει στον ελαιώνα

Μια ηλεκτρονική 
παγίδα για τον 
δάκο της ελιάς 

Σελ. 4

Είναι θέμα χρόνου να δούμε 
Μουσουλμάνους της Θράκης 
να χαιρετούν …Στρατιωτικά  

- Να μην αφήσουμε να περάσει 
τεχνητή ένταση μεταξύ  

Χριστιανών και Μουσουλμάνων 
- Προσοχή στις προβοκάτσιες 

που οδηγούν σε ανατροπή  
της Συνθήκης της Λωζάνης  Σελ. 7

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΙΑ ΣΠΙΘΑ 
ΑΡΚΕΙ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ 

Το Σάββατο  
2 Νοεμβρίου 2019, 

θα τελεσθεί  
αγιασμός για  

την θεμελίωση  
των νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων  
του Δημοκριτείου 
Παν/μίου Θράκης 

Μπαίνουν θεμέλια στην 
Παν/μιούπολη Κομοτηνής 

Σελ. 6  

Είναι προσαυξημένο  
για την περίοδο 2019-2020  
– Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου  

οι αιτήσεις για την χορήγηση 
του επιδόματος πετρελαίου

Πιο «ζεστό» 
το επίδομα 
θέρμανσης

Σελ. 6

Όταν αναλογίζεται κάποιος την 
Ιστορία του Εšηνισμού, συ-
νειρμικά του έρχονται στον 

νου, πέρα από τα επιτεύγματα στον 
τομέα των γραμμάτων και τεχνών, πέρα 
από τους μεγάλους φιλοσόφους και ιστο-
ρικούς, κάποιοι άšοι ιστορικοί σταθμοί. 

Σκέφτεσαι με δέος τις πράξεις αυτο-
θυσίας των Εšήνων, όταν αναλογίζεται 
τις Θερμοπύλες, τους τελευταίους μαχητές 
της Πόλης, τους υπερασπιστές του Με-
σολογγίου, τη θυσία των γυναικών της 
Νάουσας, τους ήρωες του Μακεδονικού 
Αγώνα. 

 Το ίδιο δέος αισθάνεται κάποιος όταν 
79 χρόνια μετά αναλογίζεται το Επος του 
1940 που έγραψαν οι Εšηνες μαχητές  

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η Ελληνική Ψυχή παραμένει ίδια  
- Και είναι έτοιμη να δώσει το «παρών» 

στο σάλπισμα των μεγάλων στιγμών  
της Ιστορίας - Πάντα όρθια  

και πάντα αγονάτιστη, με συνείδηση 
της Ιστορικής της αποστολής

Το διαχρονικό 
μήνυμα από 

τον Ελληνισμό 

as

Για την πολυήμερη 
διακοπή σύνδεσης 
της Σαμοθράκης  
με την Αλεξ/πολη 

Σελ. 7

Πρόστιμο 
22.287 ευρώ 

στην Εταιρεία 
του «ΣΑΟΣ ΙΙ»  

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι Μουσουλμανάκι ένα στα τρία  
παιδιά που γεννιούνται σήμερα στην Ελλάδα - Δεν υπολογίζονται  

οι αλλοδαπές Μουσουλμάνες που πρόσφατα ελληνοποιήθηκαν  
- Κάθε χρόνο πεθαίνει μία μεσαία Ελληνική πόλη, όπως π.χ. η Λαμία  

- Και δημιουργείται μία μεγάλη Μουσουλμανική, όπως η Πάτρα    

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ  

Πως βγήκε το όνομα 
«κομπογιαννίτης»  

για τους αγράμματους  
γιατρούς - Η συμβολή 
των «μπαρμπέρηδων» 

στην θεραπεία  
των ασθενών 

Γιατροί και συνταγές 
στην Ανατολική Θράκη 

Σελ. 9


