
ΣΕΛΙΔΑ  2                                             ΔΕΥΤΕΡΑ   17   ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της Θράκης

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Πατρών Γερμανου 1 
ΤΚ 67131

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γκούλη Αικατερίνη
Υπεύθυνος Ύλης

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γκούλη Αικατερίνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Πολιτική Παραπολιτικά

Βασίλης Παυλικιάνος
Καλλιτεχνικά - Πολιτιστικά

Σχεδίαση Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Εκτύπωση Β. Παυλικιάνος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2541 0 73116 2541 0 29027

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2541 0 731162541 0 29027
Κιν. 6936 6464 55

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ.................  60.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ............100.00 ΕΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.............200.00 ΕΥΡΩ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ........600.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ.600.00 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΩΝ....................600.00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ......600.00 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα-
παραγωγή, ολική,  μερική ή περιληπτι-
κή ή κατά παράφραση ή απόδοση του 
περιεχομένου μηχανικά ή ηλεκτρονι-
κά χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη
Νόμος 2121/93 και κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηχώ της Θράκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1

ΞΑΝΘΗ 67 131
ΤΗΛ. 2541 0 29027
ΚΙΝ. 6936 6464 55

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
έως 20 λέξεις 1.00 ΕΥΡΩ ανά 

έκδοση
εντός πλαισίου έως 20 λέξεις 

2.00 ΕΥΡΩ ανά έκδοση

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ 4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ
Τηλέφωνο 25410 29027

κινητό: 6936 6464 55
eimail: info@xanthitimes.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΨΗ

Λαθρομετανάστης στον Έβρο οδηγούσε χωρίς 
δίπλωμα, τού έκαναν σήμα οι αστυνομικοί για 
έλεγχο, όχι μόνο δεν σταμάτησε, όταν τράκαρε 
και τον πλησίασαν οι αστυνομικοί, πρώτα για 
να δούνε αν είναι καλά στην υγεία του, αυτός 
ήταν καλά και αντιστάθηκε στην σύλληψη του. 
Δηλαδή επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Τώρα βέβαια κάποιοι θα με πούνε 
γκρινιάρη, κάποια άλλοι θα με πού-
νε ακραίο, αντιδημοκράτη και γε-
νικά με όλα όσα στολίζουν οι προο-
δευτικοί που ζητούνε να ανοίξουν 
τα σύνορα στους λαθρομετανάστες, 
αλλά δεν είδαμε κανέναν από αυ-
τούς να τους μαζεύει στο σπίτι του, 
να τους ντύνει και να δουλεύει αυ-
τός για να τους ταΐζει. Περσινά ξινά 
σταφύλια θα πεί κάποιος και ίσως σε 
ένα σημείο να έχει δίκιο γιατί επαναλαμ-
βάνομαι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι και 
βάλτε το χέρι στην καρδιά και πέστε μου.
Σε ποιο κράτος θα πήγαινε Έλληνας, θα 
έκλεβε ένα αυτοκίνητο, χωρίς δίπλω-
μα θα οδηγούσε μέσα στα χωριά, θα του 
λέγανε οι αστυνομικοί εκείνης της Χώ-
ρας να σταματήσει και αυτός να συνε-
χίζει να οδηγάει επικίνδυνα στους δρό-
μους των οικισμών της ξένης χώρας.
Και όταν τρακάρει και πλησιάσουν 
οι αστυνομικοί για να δούνε αν εί-
ναι καλά, αυτός να τους επιτεθεί.
Βάλτε λοιπόν το χέρι στην καρδιά και απα-
ντήστε ειλικρινά σε αυτή την ερώτηση.
Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει περί-
πτωση, να μπει Έλληνας κρυφά η φανερά 
σε κάποιο άλλο κράτος και να μην σεβα-
στεί τους νόμους και τα όργανα του νόμου.
Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι 
έφυγαν από τις πατρίδες τους για ένα κα-
λύτερο μέλλον, βρίσκονται στον τόπο μας 
και δεν σέβονται ούτε τους νόμους, ούτε τα 
όργανα της Ελλάδος κυρίως όμως δεν σέβο-
νται τους Έλληνες. Διότι δεν είναι δυνατόν 
να μην έχεις δίπλωμα, να οδηγείς στους 
Ελληνικούς δρόμους επικίνδυνα και μέσα 
σε κατοικημένες περιοχές χωρίς ίχνος με-
ταμέλειας ή αντίληψης του πόσο επικίνδυ-
νος είσαι για την ασφάλεια των πολιτών 

οι οποίοι σε φιλοξενούν στην χώρα τους.
Τελικά από που αντλούν αυτό το θρά-
σος; Ποιος τους έχει καθοδηγήσει; Ποιος 
τους είπε ότι θα πάτε στην Ελλάδα και 
μπορείτε να γράφεται τους νόμους αυτής 
της χώρας στα παλαιότερα των υποδημά-
των σας; Μπορείτε να περνάτε τα σύνορα  
όποτε θέλετε όπως θέλετε και όταν θέλε-
τε. Σημειωτέο ότι οι πρόγονοί μας για να 
μείνουν ακέραια αυτά τα σύνορα, έχυσαν 
στην κυριολεξία το αίμα τους, μέχρι και 
την τελευταία ρανίδα, γιατί μη μου πείτε 
ότι όταν η Ελλάδα αφήνει τους πολίτες 
της στην κυριολεξία στην ένδεια για να 
μπορεί να συντηρήσει Στρατό, Αστυνομία 
και άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι επι-
φορτισμένες να φυλάξουν τα σύνορα και 
δεν το κάνουν, τότε κάτι δεν πάει καλά 
σε αυτό το κράτος. Κάτι δεν «κολλάει».
Τελικά τι φταίει και οι λαθρομετανάστες 
περνάν τα σύνορα με τόση ευκολία και 
όχι μόνο περνούν τα σύνορα της χώρας 
μας, αλλά συμπεριφέρονται σαν τού-
τη η χώρα να είναι δικό τους φέουδο;
Επιτέλους πότε θα μπει φρέ-
νο σε όλη αυτή την ασυδοσία;
Πότε θα λειτουργήσει η χώρα; Πότε 
αυτό το αόρατο σύστημα που ενώ 
έχει ονοματεπώνυμο θα πάψει να βά-
ζει φρένο σε οτιδήποτε αφορά την 
Ελλάδα, τους Έλληνες, το Έθνος;
Πότε επιτέλους οι Έλληνες θα ανα-
σάνουν με ανακούφιση και θα 
πούνε βρε αδερφέ κάτι γίνεται;
Πότε επί τέλους οι Έλληνες θα πά-
ψουν να νοιώθουν ξένοι στον τόπο τους;
Πότε επιτέλους κάποια αόρατα χέρια θα 
πάψουν να «φρενάρουν» οτιδήποτε θετι-
κό γίνεται σε αυτόν τον τόπο;


