
Οι ανεύθυνοι, ιδίως εκείνοι 
που έχασαν την εξουσία 
και τώρα ξαναθυμήθηκαν 

την «ιδεολογία» και τις «αρχές» τους, 
θα συνεχίσουν να λένε μεγάλα λόγια 
γύρω από την αντιμετώπιση  του προ-

βλήματος, είτε αυτό το πούμε μόνο 
«προσφυγικό», είτε μόνο «μεταναστευ-
τικό¨», είτε χρησιμοποιήσουμε και 
τους δυο ορισμούς όπως είναι το λο-
γικότερο.  

 Συνέχεια στην 9η σελ...

Δώστε αμέσως προτεραιότητα 
στα μικρά παιδιά

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Συνάντηση του Πε-
ριφερειάρχη ΑΜΘ με 
την Εγνατία Οδό ΑΕ 
.......................... σελ. 2η 
 
 Εγκρίθηκε ευρωπαϊ-
κό κονδύλι 1,6 εκατ. 
ευρώ, για την πραγμα-
τοποίηση τεχνικής με-
λέτης στην υπόγεια 
αποθήκη της Νότιας 
Καβάλας ......... σελ. 6η 
 
 Στοχευμένες δρά-
σεις της τροχαίας στην 
Αλεξανδρούπολη, για 
την απρόσκοπτη κίνη-
ση οχημάτων και πο-
λιτών μέσα στην πόλη  
.......................... σελ. 7η 
 
 Τα μέλη του σωμα-
τείου καταστημάτων 
καφέ-εστίασης συζη-
τούν για τον αντικα-
πνιστικό νόμο  
.......................... σελ. 8η 
 
 Ζημιές προκλήθη-
καν από το μπουρίνι 
που ξέσπασε στην 
Αλεξ/πολη ...... σελ. 12η 

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ

Λ
Η

Ρ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

 
Τ

Ε
Λ

Ο
Σ

 
 

Κ
. 
Τ

Α
Χ

. 
 

Α
Λ

Ε
Ξ

Α
Ν

Δ
Ρ

Ο
Y

 
Π

Ο
Λ

Η
Σ

 
 

Α
ρ

. 
Α

δ
ε
ία

ς
 

2
/5

1
5
0

  
ΕΚ

Δ
Ο

ΤΩ
Ν

 Π
Ε

Ρ

ΙΟΔΙΚΑ Η

Μ
Ε

Ρ
Η

Σ
ΙΕ

Σ

 Ε
ΦΗΜΕΡ

ΙΔ
Ε

Σ
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Η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
συνεχίζει το έργο του 
ΣΥΡΙΖΑ στην πρό-

σκληση των ισλαμιστών εποίκων, 
που έχουν ήδη κατακλύσει τη 
χώρα, συνεχίζουν να έρχονται και 
οι αριθμοί τους αναμένεται να 
αυξηθούν δραματικά. 

Αντί το κράτος να διαμηνύει 

προς κάθε κατεύθυνση ότι όποιος 
περνά τα σύνορα χωρίς να το 
δικαιούται θα κρατείται και στη 
συνέχεια θα απελαύνεται, το υ-
πουργείο Προστασίας του Πολίτη 
ανέλαβε ρόλο ατζέντη εποικισμού 
από ισλαμιστές και ψάχνει για 
δωμάτια!   

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το «Ανοίξαμε και σας Περιμένουμε»  
του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και από  

την Κυβέρνηση της «Νέας Δημοκρατίας»

Πρόσκληση να… 
έλθουν κι άλλοι 

asdasdsa

Κοντά στη Σμύρνη 
θα κτισθεί το νέο  
εργοστάσιο της  
«Volkswagen»  
– Γενναιόδωρα  
ανταλλάγματα  

στους Γερμανούς  
από τον Ερντογάν

Σελ. 7 

Η ζυγαριά 
έγειρε 

υπέρ της 
Τουρκίας 

Όμως η Άσκηση  
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019» 
κατέδειξε την ύπαρξη 

προβλημάτων - Το ζήτημα 
της αξιολογήσεως των  

απειλών και το κόλλημα 
της φρεγάτας «ΕΛΛΗ» στα 

αβαθή της Σαμοθράκης Σελ. 7

ΤΟ Δ Ο Ρ Υ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η 
ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

Στις 4 Οκτωβρίου 1919 έγινε η ένταξή της στο Εθνικό κορμό 
- Όμως η Ξάνθη, όπως και οι άλλες περιοχές της Θράκης, 

αντιμετωπίζει την αδιαφορία και τον παραγκωνισμό 
από το λεγόμενο «Κράτος των Αθηνών»

Η Ξάνθη εόρτασε τα 
εκατοστά «Ελευθέρια»  

Σελ. 9

Οχήματα, ενίσχυση 
με προσωπικό και  
επαναλειτουργία  

της Υπηρεσίας στο 
Τυχερό, ζήτησε  

η ένωση Συνοριο-
φυλάκων από τον  

Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 

Αιτήματα και προτάσεις 
συνοριοφυλάκων Ν. Έβρου 

Σελ. 6  

Tι δήλωσε στο ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ  
ο Διευθυντής Έργων της GASTRADE,  

Κωστής Σιφναίος, αναφορικά  
με το χρονοδιάγραμμα του έργου LNG 

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ 
ΚΟΜΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Σελ. 11

Σελ. 4 

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  ρρίίψψηη    
δδοολλωωμμάάττωωνν--  

εεμμββοολλίίωωνν  κκααττάά  
ττηηςς  λλύύσσσσααςς  

Είναι το μοναδικό ΙΔΙΩΤΙΚΟ Μουσείο στην Ελλάδα που 
λειτουργεί εδώ στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς εισιτήριο  
- Ποιος άλλος τρελλός παπάς θα θυσίαζε χρήματα για 

τον κόσμο, χωρίς κέρδος; - Να «υιοθετηθεί» το Μουσείο  

Φόρος… επιτηδεύματος 
400,58 ευρώ στο Μουσείο 
του Παπά-Γιώργη Κομνίδη

Σελ. 6


