
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση 
για την  αναθεώρηση του 
Συντάγματος.  

Την τρίτη δηλαδή επιχειρηθείσα 
αναθεώρηση στην ανατολή της τρίτης 
χιλιετίας: Μια από την κυβέρνηση 

Σημίτη με το ατιμωτικό στίγμα ότι 
έδωσε συνταγματική ισχύ στο άρθρο 
περί ευθύνης –δηλαδή ατιμωρησίας- 
υπουργών, που ήταν κατασκεύασμα 
της δικτατορίας.  

 Συνέχεια στην 9η σελ...

 Αναθεωρήσεις 
χαμένων ευκαιριών 

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Πολύ καλά θα κάνει η 
κυβέρνηση να αρχίσει 
να ενημερώνει υπεύ- 

θυνα τους πολίτες σχετικά με το 
«Μεταναστευτικό». 

Να τους πει ολόκληρη την αλή-
θεια, να τους εξηγήσει ότι εδώ δεν 
έχουμε να ράνουμε με ένα «πρό-
βλημα που θα ξεπεραστεί», αšά 

με μια ιστορία που θα κρατήσει 
χρόνια και την οποία πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε ενωμένοι και 
μετά μάτια ορθάνοιχτα.  

Οι εκατοντάδες χιλιάδες αšο-
δαποί που έχουν εισβάλει ειρηνικά 
(μέχρι στιγμής) στη χώρα με τη  

 
Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι πιο πολλοί αλλόθρησκοι έρχονται στην Ελλάδα  
για να μείνουν - Ας ενημερώσει η Κυβέρνηση υπεύθυνα, 

τους πολίτες - Πρέπει να μάθουμε όλη την Αλήθεια

Ας ετοιμαζόμαστε 
για όσα έρχονται     

Οι κάτοικοι δεν θα δεχθούν  
κανένα Κέντρο Φιλοξενίας 
εισβολέων στο νησί τους 

Όχι στους λαθρο-
μετανάστες λέγει 
και η Σαμοθράκη

Σελ. 6

Όχι στον λαθρο-επικοισμό 
της Πατρίδος, φώναζαν οι 
συγκεντρωμένοι πολίτες, 

που σχημάτισαν ανθρώπινη 
αλυσίδα στο Τελωνείο 
Κήπων – Τα λεγόμενα  

«δικαιώματα» των 
εισερχόμενων καταργούν 
την Εθνική μας κυριαρχίαΣελ. 7

70 Βουλευτές στην 
Ξάνθη για τον 

Κων/νο Καραμανλή 

Σελ. 9

Χριστόδουλος  
Τοψίδης:  

«Σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης 

έπρεπε να κηρυχθεί 
ολόκληρο το νησί 

και όχι μόνο 
ένα τμήμα του»

Η θεομηνία χτύπησε 
ολόκληρη τη Θ ά σ ο 

Σελ. 6 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Ημερίδα Διάδοσης 
του διακρατικού έργου 
DACIAT–BSB 461 στην 
Καβάλα ........... σελ. 4η 
 
 Νέα οχήματα ζη-
τούν οι αστυνομικοί 
Ορεστιάδας .... σελ. 6η 
 
 Πνευματικό Κέντρο 
Αλεξ/πολης: Παρουσία 
πλήθους κόσμου η εκ-
δήλωση με θέμα: 
«Ηγεσία και Αγιότητα 
- Το παράδειγμα του 
Αγίου Ιωάννη Βατά-
τζη» ................. σελ. 7η 
 
 Άμεση λειτουργία 
της Νοσηλευτικής 
Σχολής ζητά το Διδυ-
μότειχο ........... σελ. 8η 
 
 Ολοκληρώθηκε ο 
απολογισμός ημερίδας 
ασφαλιστικής διαμε-
σολάβησης στο Επιμε-
λητήριο Έβρου  
.......................... σελ. 9η 

Δεν είναι μόνον οι ελλείψεις στην Αεροπορία  
και στο Πολεμικό Ναυτικό μας - Και ο Στρατός 

Ξηράς αντιμετωπίζει προβλήματα και στον τομέα του 
πυροβολικού - Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές  

Έχουμε α ν ά γ κ ε ς  
και από σύγχρονο 
πυροβολικό μάχης

Σελ. 9

asdasdsa

Μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του,  

επί Ελληνικού εδάφους  
- Σε δοκιμαστική λειτουργία 
μπαίνει τον Δεκέμβριο 2019

Σελ. 7

Στη φάση  
δοκιμών 
ο αγωγός 

αερίου «TAP»

Ο Βαγγέλης Ρούφος  
στο Νοσοκομείο Αλεξ/πολης 
και ο Χρήστος Καπετανίδης  

στο Νοσοκομείο Διδ/χου

Οι νέοι Διοικητές  
Νοσοκομείων του Έβρου  

Σελ. 6

ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΟΡΑ ΖΗΤΟΥΝ 
ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 


