
Δεν έχουμε να κάνουμε 
με πρόσφυγες - Έχουμε βίαιη  

μετακίνηση και αλλοίωση  
πληθυσμού με μετανάστες,  
λιποτάκτες και Τζιχαντιστές 
και άλλους υποκινούμενους  
- Όσες χώρες δεν φρόντισαν  
τα σύνορά τους, διαλύθηκαν   

Θα προσληφθούν 1.700 άτομα για την φύλαξη των συνόρων 
σε Έβρο και νησιά του Ανατ. Αιγαίου - Θα μπει φρένο 

στο «μπάτε σκύλοι κι αλέστε» - Θα ενταθούν οι έλεγχοι   

Προς ενίσχυση στον 
Έβρο οι δομές των 

Συνοριακών Φυλάκων 

Σελ. 6

Τα θολωμένα μυαλά έχουν 
απολυτή ανάγκη να επικρα-
τεί γενικώς η θολούρα, σε 

όλο τον δημόσιο βίο μας.  
Να μην ξεκαθαρίζονται τα πράγ-

ματα, να μην αποσαφηνίζονται οι κα-

ταστάσεις, να μην διακρίνονται οι 
ιδιότητες και οι ιδιαιτερότητες.   

Αυτή η θολούρα καλλιεργείται επι-
μόνως και στην περίπτωση της αθρόας, 

 
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Άλλο πρόσφυγες 
Άλλο τυχοδιώκτες

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.550 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Συνάντηση Γ. Ζαμ-
πούκη με Αγροτο-
κτηνοτρόφους   
....................... σελ. 3η 
 
 Επιτυχίες και με-
τάλλια για τον αθλη-
τικό σύλλογο ΑμεΑ 
«ΚΟΤΙΝΟΣ»  
....................... σελ. 9η 
 
Ξεσηκωμός στο Δι-
δυμότειχο για τη Νο-
σηλευτική ... σελ. 10η  
 
Σε χρώμα πορτο-
καλί θα φωτιστεί ο 
Φάρος και το Δημαρ-
χείο Αλεξ/πολης  
....................... σελ. 11η 
 
Σύσκεψη αγροτών 
στην Ορεστιάδα, τη 
προσεχή Δευτέρα 2 
Δεκεμβρίου 2019   
....................... σελ. 12η 

Ή ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
Ή… ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ !!! 

Σελ. 7

Σελ. 6

ΚΚρροούύσσμμαατταα  
λλύύσσσσααςς    

σσττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  

Ένα έργο «Μαμούθ» ετοιμάζεται  
να προκηρύξει ο ΟΣΕ - Πρέπει να επιζήσει  

ο Σιδηρόδρομος της Βορείου Ελλάδος 
- Τα έργα στην Αλεξανδρούπολη

Παραλιακή Σιδ/κή 
Γραμμή, Θεσ/νίκης-

Αμφίπολης-Καβάλας 

Σελ. 9

as

Την προσεχή  
Παρασκευή 29  

Νοεμβρίου 2019,  
στις 6.30 το  

απόγευμα - Ποια  
είναι τα θέματα  
προς συζήτηση

Σελ. 4

Συνεδριάζει 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Αλεξ/πολης
Η χώρα ασφυκτιά κάτω από την 

πίεση που δημιουργεί η αθρόα 
εισροή λαθρομεταναστών και 

η εγκατάστασή τους σε όλη την επικρά- 
τεια. 

Οι Έšηνες δεν φαίνονται καθόλου 
διατεθειμένοι να επιδείξουν οποιαδήποτε 
«αšηλεγγύη» με τους όρους που θέτουν 
η κυβέρνηση και οι διάφοροι υπερεθνικοί 
οργανισμοί και ΜΚΟ που φαίνεται επί- 
σης να κυβερνούν.  

Να πληρώνουν δηλαδή παράνομα ει-
σελθόντες στη χώρα, προκειμένου να κά- 
νουν τις διακοπές τους σε διάφορα ξενο- 
δοχεία πολυτελείας, να διαμένουν σε δια-
μερίσματα στο κέντρο της πρωτεύουσας 
της χώρας, να τρώνε, να πίνουν, να κοι-  

  
Συνέχεια στην 4η σελ...

Μηδενική η συμβολή των λαθρο- 
προσφύγων στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας – Παίρνουν επιδόματα  
και είναι ξάπλα όλη την ημέρα  
– Και εμείς τους πληρώνουμε 

Να τελειώνει 
το παραμύθι 

Ευκαιρία για τα  
παιδιά, να μάθουν τα  
Χριστουγεννιάτικα 

Ήθη και Έθιμα  
του τόπου μας,  

όπως τα γιόρταζαν  
οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες μας 

Θρακιώτικα Χριστούγεννα 
στο Μουσείο Ο ρ ε σ τ ι ά δ ο ς 

Σελ. 6

Βαρύς ο λογαριασμός  
για τα νοικοκυριά  
- Τι θα πληρώνουν 

οι φορολογούμενοι 
τον Δεκέμβριο 

Φ ό ρ ο ι 10 δισ. 
ευρώ έως το 

τέλος του 2019 

Σελ. 9

Ειδικούς κάδους τοποθετεί  
σε δέκα (10) σημεία της πόλης 

ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ανακύκλωση 
ρούχων και 
παπουτσιών 

Σελ. 7


