
Πολλοί είναι οι δυσαρεστημένοι  
πολίτες από τις μέχρι τώρα  
κινήσεις της Κυβέρνησης  

- Τι απάντησαν στην  
ηλεκτρονική δημοσκόπηση 
της «Ελεύθερης Θράκης»

www.elthraki.gr  

Μεγάλη πληγή 
αποτελεί το 

μεταναστευτικό 

Το υπουργείο Δικαιοσύνης 
κατέθεσε, κατά την συζή-
τηση για την αναθάρρηση 

του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, στα πλαίσια της 
προσπάθειας διόρθωσης των ανοησιών 

που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, εξ αιτίας 
των οποίων  αποφυλακίζονται παντο-
ειδείς εγκληματίες, μία τροπολογία.  

Με την οποία, επιλεκτικώς και 
 

 Συνέχεια στην 9η σελ...

Μόνο για τα συμφέροντα 
της εξουσίας; 

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Τα Τεμένη,  
η Μετανάστευση και  

η Στρατιωτική Δύναμη  
είναι τα όπλα της 

Ερντογανικής Τουρκίας  
- Στόχος η άλωση  

της Ελλάδος, χωρίς  
να πέσει ντουφεκιά  

-  Πότε θα ξυπνήσουμε;Σελ. 7

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Συνάντηση του Δη-
μάρχου Αλεξανδρού-
πολης με τους μαθη-
τές Λυκείου Φερών  
......................... σελ. 2η 
 
 Αναβολή της εκ-
δήλωσης «Ανακύκλω-
σε στους Μπλε Κά-
δους του Δήμου σου» 
στην Αλεξ/πολη  
......................... σελ. 4η 
 
 Αναβίωσε και φέ-
τος η γιορτή των Αλε-
βιτών στη Ρούσα του 
Έβρου ........... σελ. 6η 
 
 Εγκρίθηκε ο προ-
ϋπολογισμός του Δή-
μου Ορεστιάδας για 
το έτος 2020  
........................ σελ. 10η 
 
 Συνάντηση Δημάρ-
χου Αλεξ/πολης με 
τον Διοικητή Τροχαί-
ας με κύριο θέμα τον 
αποχαρακτηρισμό της 
οδού Κύπρου ως πε-
ζόδρομου ..... σελ. 11η 

Το 1857 η Ινδία δεν ήταν ακόμη 
μέλος της Βρετανικής Αυτοκρα-
τορίας. Αυτό έγινε μετά είκοσι 

χρόνια.  
Τότε ήταν υπό την κυριαρχία της Αγ-

γλίας αšά υπό την διοίκηση -και εκμε-
τάšευση- της Εταιρείας τών Ανατολικών 
Ινδιών, ενός περίεργου, πρωτοφανούς 
και πανίσχυρου μορφώματος με κολοσ-
σιαία οικονομική δύναμη και πλήρη κρα-
τική οργάνωση και δικό της στρατό.  

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ήταν 
διηρημένο σε φεουδαρχικής μορφής 
«πριγκιπάτα» διαφορετικού μεγέθους, 
πλούτου και ισχύος, άšα ινδικά άšα 
μουσουλμανικά, αšά όλα με ένα κοινό 
χαρακτηριστικό πολιτικής διοικήσεως: ο 
άρχοντας (Μαχαραγιάς ή με άšο όνομα 
- άντρας ή γυναίκα) ήταν ο απόλυτος κύ-
ριος με αδιαμφισβήτητη εξουσία. 

Στην πραγματικότητα, η Εταιρεία  
 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Όταν για τα φυσίγγια των μακρύκανων  
Αγγλικών τυφεκίων, διαδόθηκε στην 
Ινδία ότι έχουν λίπος από αγελάδες 
και γουρούνια, για να γλυστράνε... 

Χοιρινό: Μια 
παλιά ιστορία

q

Όταν μετά  
τον καταστροφικό  
εμφύλιο πόλεμο,  
έφευγαν οι νέοι 

από το Φυλακτό για 
εξεύρεση εργασίας, σε 
Γερμανία, Βέλγιο κ.λπ.

Η ομαδική μετανάστευση 
των Εβριτών στην Ευρώπη 

Σελ. 9

Καλούνται τα 
μέλη του Δη-

μοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, όπως 
στις 15.11.2019 ημέ-
ρα Παρασκευή και ώ-
ρα 19:00 προσέλθουν 

 
Συνέχεια  

στην 4η σελ...

Αύριο Παρασκευή 
15 Νοεμβρίου 2019, 
στις 7 το απόγευμα 

- Ποια θέματα 
θα συζητηθούν

Συνεδριάζει 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Αλεξ/πολης  

Παραδόθηκαν σε Μονάδες της Α’ Στρατιάς  
- Αποτελούν κίνδυνο, κυρίως για τα επιθετικά  

ελικόπτερα APACHE - Ας μην γελιόμαστε - Η Τουρκία 
εξοπλίζεται για σύγκρουση με την χώρα μας 

Συστήματα Α/Α «Korkus» 
αναπτύσσει η Τουρκία 

απέναντι στον Έβρο 

Σελ. 6

Σελ. 6

ΠΡΟΣ: Τον καθαιρεθέντα 
πατέρα Ιωάννη, αγνώστου 
διαμονής 

 

Π  ατέρα Ιωάννη, πριν 
από πολλά χρόνια, 
κυκλοφορούσατε 

ανυπόγραφες και ανώνυμες 
επιστολές, οι οποίες εστρέ-
φοντο κατά του Παναγιωτά-
του Μητροπολίτη Θεσ/νίκης 
κ.κ. Ανθίμου και κατά του Σε-
βασμιωτάτου μας κ.κ. Ανθί-
μου.  

Δε σεβαστήκατε ηλικία, 
θέση, το βαρυσήμαντο και 
θεόπνευστο ποιμαντικό του  

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Ανώνυμες επιστολές, 
με ψευδές και  

ανυπόστατο περιεχόμενο,  
κατά των Ιεραρχών μας

Ανοικτή 
επιστολή 

Γνωρίζουν όλα τα περάσματα, τόνισε  
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας 

Κακλαμάνης – Το σχέδιο για τους 
λαθρο-πρόσφυγες δημιουργεί πολιτικό 

κόστος στη «Νέα Δημοκρατία»  

«Φύλαξη συνόρων 
του Έβρου μόνο 
από τον Στρατό» 

Σελ. 7


