
Μεγάλη φιλολογική, φιλο-
σοφική, κοινωνιολογική 
και πολιτική συζήτηση 

γίνεται σε όλο το εύρος των μέσων 
ενημέρωσης, ακόμη και στους τοίχους 
με συνθήματα των αναρχικών και όχι 

μόνον.  
Με αντικείμενο το αν είναι αποδε-

κτός ο διαχωρισμός σε πρόσφυγες και 
λαθρομετανάστες.  

 
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Ανόητοι ισχυρισμοί από «θολά» 
μυαλά στο μεταναστευτικό

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Αγιασμός νέας κατη-
χητικής περιόδου, και 
ομιλία Σεβ. Μητροπολί-
του κ. Ανθίμου  
............................. σελ. 2η 
 
 Ορεστιάδα: Θεμελίω-
ση Μνημείου για την Γε-
νοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου ...... σελ. 6η 
 
 25χρονο Φοινικόπτε-
ρο στο Δέλτα του 
Έβρου ............... σελ. 8η 
 
 Δίκαιη τιμή από τους 
εκκοκιστές στους βαμ-
βακοπαραγωγούς, η συ-
νάντηση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκη Βο-
ρίδη με την Διεπαγγελ-
ματική Οργάνωση Βάμ-
βακος ................. σελ. 9η 
 
 Ομάδα από την Αλε-
ξανδρούπολη συμμετεί-
χε στο «ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ»  
και κέρδισε 1.700 Ευρώ! 
............................ σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.513 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Αναβαθμίζεται η Αμερικανική 
παρουσία στη χώρα μας,  

με βάσεις και  
στην Αλεξανδρούπολη

Υπογράφεται 
η Συμφωνία 

για τις βάσεις 

Σελ. 9

Οι Τούρκοι δουλέμποροι 
δεν φοβούνται ούτε την 

διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» 
– Οι λαθρο-πρόσφυγες έρχονται 

στον Έβρο, σα να πηγαίνουν 
σε σχολική εκδρομή – Πηδούν  
πάνω από τον «φράχτη» χωρίς 

να τους ενοχλήσει κανείς – Μ.Κ.Ο. 
συνεργάζονται με την MIT Σελ. 7

«ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ» Ο… 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΕΒΡΟΣ 

Σελ. 4 

ΝΝΕΕΟΟΙΙ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΟΟΜΜΟΟΤΤΗΗΝΝΗΗΣΣ

Πόσα χρόνια φωνάζουμε για τους 
λαθραίους που έχουν κατακλύσει 

τη χώρα; Πόσα χρόνια καταγγέšουμε τη 
«σιωπηρή εισβολή» που έχει υποστεί η 
χώρα μας από το μουσουλμανικό μετα-
ναστευτικό ρεύμα;  

Πόσες φορές, από αυτή τη στήλη, 
έχουμε χτυπήσει κώδωνες και καμπάνες 
κινδύνου; Και ποιος ακούει, αλήθεια; 

Όταν η αλησμόνητη Τασία μιλούσε 
για μετανάστες που λιάζονταν, εμείς λέ-
γαμε ότι ανοίγουν διάπλατα οι πύλες της 
χώρας και θα έχουμε κύμα λαθραίων με-
ταναστών. Η Τασία, όμως, όπως και όλη 
η «προοδευτικούρα» γελούσαν ειρωνικά.  

Και τώρα, ή νέα κυβέρνηση έχει στα 
χέρια της αναμμένα κάρβουνα και είναι 
πολύ δύσκολο να τα σβήσει. 

Το έχουμε ξαναπεί. Δεν πρόκειται για 
«κύμα προσφύγων».  

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι ορδές των αλλοθρήσκων 
έχουν ως στόχο να σβήσει 

το «Χριστιανός Ορθόδοξος» 
από την Ελλάδα

«Ξυπνήστε», 
δεν βλέπετε 
την εισβολή; 

as

Τα στοιχεία  
της ΕΛΣΤΑΤ για  

το Δημογραφικό, 
προκαλούν τρόμο 

Σελ. 9

Απέραντο 
«ΚΑΠΗ»  

η Ελλάδα 
το 2050 

Μόνη λύση  
η Νοσηλευτική 

Σχολή να υπάρχει 
στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο,  
ώστε το Διδ/χο 
να αποτελέσει  

την 5η έδρα του

Στόχος η …αυτοκατάργηση 
της Νοσηλευτικής Διδ/χου; 

Σελ. 7

Αποτελεί ύβρι και βλασφημία  
η τοποθέτηση αυτών των κάδων, 

έξω από έναν Ιστορικό Ιερό Ναό της 
Αλεξανδρούπολης - Ανασχεδιασμό  

ετοιμάζει ο νέος Δήμαρχος 
κ. Γιάννης Ζαμπούκης

ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σελ. 6 

«Κόσμημα» έγινε η Νεφρολογική Κλινική του Γενικού Παν/κου 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά την ανακαίνισή της, που 
διευκολύνει τόσο τους ασθενείς, όσο και τους συνοδούς τους 

Προσφορά ζωής του 
Ομίλου Κοπελούζου 

για νεφροπαθείς  

Σελ. 6


