
Το Υπουργείο
Οικονομικών βάζει

τέλος στον «ΕΝΦΙΑ»
και φέρνει τον «ΦΑΠ»

για το σύνολο της 
ακίνητης περιουσίας,

με κλιμακωτούς
συντελεστές 

- Αλλά τα έσοδα 
του Δημόσιου, θα 

παραμείνουν… ίδια !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Φιλοσοφική Ημερί-
δα στην Σαμοθράκη
....................... σελ. 2η

 Δημιουργία θέσης
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης ΑΜ-Θ 
...................... σελ. 12η

 Φέρες: Περιβαλ-
λοντικά προγράμμα-
τα σε συνεργασία με
σχολεία του Έβρου
στο χωριό των πελαρ-
γών ..............  σελ. 4η

 Αλεξ/πολη: Συνάν-
τηση της Επιτροπής
του Αγροτικού Τομέα
με τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Έβρου 
....................... σελ. 8η

 Εκδήλωση τιμής
και μνήμης για τον
Ελληνισμό της καθ’
ημάς ανατολής «Ελ-
ληνισμός Πρόσφυ-
γας» στο Διδ/χο 
....................... σελ. 2η

ELEYUERHTURAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σελ. 7

Πραγματικά θα ήτανε μεγάλη «γκαντεμιά»
να είχα φύγει για τας αιωνίους μονάς
από τον τριήμερο του δεκαπενταύγου-

στου, χωρίς δηλαδή να έχω αξιωθεί να δω την δια-
πλοκή να «πεθαίνει» πριν από μένα. 

Τόσες δεκαετίες ακούω τους πολιτικούς να επι-
τίθενται λάβροι κατά της διαπλοκής. 

Και τώρα που βρέθηκε μια κυβέρνηση να ανα-
κοινώσει ότι επιτέλους κατάφερε, σαν τον Άγιο Γε-
ώργιο τον Τροπαιοφόρο, να το σκοτώσει, με ένα
κτύπημα της κόκκινης ρομφαίας, αυτό το τέρας,
δεν ήταν κρίμα να χάσω τα θέαμα;

Υπάρχουν βεβαίως και οι κακόπιστοι, έστω οι
απλώς δύσπιστοι. Που επιμένουν ότι όχι μόνον δεν
την «σκότωσαν» την διαπλοκή ο Αλέξης Τσίπρας, ο
Νίκος Παππάς και τα άλλα συντρόφια, αντιθέτως
την αποθέωσαν. Αυτοί που θέτουν το απλό ερώτημα: 

Ποιος αμφέβαλε ότι θα πάρουν τις μισές από τις
τέσσερις …φλωρεντινές τηλεοπτικές άδειες οι Μα-
ρινάκης και Καλογρίτσας;

Συνέχεια στην 9η σελ...

Η διαπλοκή 
απέθανε, ζήτω η …

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Ο
κατακερματισμένος πα-
τριωτικός χώρος προκαλεί
μελαγχολικές σκέψεις  για

τα πραγματικά κίνητρα  των αν-
θρώπων  που τον ενσαρκώνουν σή-
μερα. 

Άšοι δηλώνουν πατριώτες- μέχρι
και η «ψοφοδεξιά»  με την
παροιμιώδη υποτέλεια της αυτό
δηλώνει-, άšοι δηλώνουν  νοσταλγοί
της «πατρώας θρησκείας»  δηλαδή
δωδεκαθεϊστές, άšοι παγανιστές,

άšοι ασπάζονται τον Χίτλερ και τον
ναζισμό, φιλοτεχνούν αγκυλωτούς
σταυρούς στα χέρια τους, άšοι
δηλώνουν άθεοι, κάποιοι δεν το
κρύβουν άšωστε  ότι ρέπουν στον
σατανισμό και την  μασονία και
πάει λέγοντας. 

Ως πραγματικός Έšηνας που
αγαπάει τον τόπο και  την  φυλή του
δεν ενεργεί σχεδόν κανένας. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Ο Πατριωτισμός στην Βουλή εκφράζεται μόνον με καυγάδες 
και τυμπανοκρουσίες, και με έργα μηδέν - Ξεχασμένη η Θράκη 

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γεγονότα στις 21:00

www.thrakinet.tv

Θα πραγματοποιηθεί
και φέτος, το Σάββατο 
10 Σεπτεμβρίου 2016,

στο εξωκκλήσι 
του Αγίου Τρύφωνα 
− Γιορτή του τρύγου 

με Σουφλιώτικους 
μεζέδες, κρασί 
και τσίπουρο

Σελ. 9

Γιορτή του 

Τρύγου

στο Σουφλί

Και δεν μίλησε κανείς !!! − Πως η νησίδα
Τσούκα έγινε τουρκική και μετονομάσθηκε

σε «Τοπάν» και έγινε τουρκικό έδαφος, 
με μετατόπιση της οριογραμμής 

εις βάρος των συνόρων μας  

Σελ. 7

Η ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΠΑΞΑΝ 
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟ ‘69 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου καλεί

τους εργαζομένους-ανέργους και συνταξιούχους
στο μεγάλο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, 

το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου − Οι δηλώσεις 
συμμετοχής για δωρεάν μετακίνηση

Με πούλμαν στην

Θεσσαλονίκη για

το συλλαλητήριο

Σελ. 9

Δικαιολογημένη η αγανάκτηση 
των Γονέων του Δημοτικού 

Σχολείου Ν. Βύσσας - Η αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων θεμελιώθηκε

το έτος 2010 - Έξι χρόνια 
κοροϊδίας και αδιαφορίας 
- Και της Άρτας το γεφύρι 
να ήταν, θα είχε τελειώσει  

Παραμένει 

επί 6 χρόνια

«καρά-γιαπί»

Σελ. 6


