
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
- Δεν έχουν αποζημιωθεί 

για τα κοπάδια που χάθηκαν
λόγω της επιζωοτίας - Ανάγκη

θωράκισης του Έβρου 
από νοσήματα των Ζώων 

Ευχόμαστε ολόψυχα, 
το έργο του Ινστιτούτου

Θρακικών Μελετών 
να παράξει πλούσιο

έργο, για να αποτελέσει 
την φωνή της Ελλάδος,

απέναντι σε όσους 
προσπαθούν

να σφετερισθούν 
την Ιστορία και

τον Πολιτισμό μας

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Ε
ίναι εύκολο και σύνηθες
στους πολιτικούς να προ-
διαγράφουν για το μέλλον,

η να κατασκευάζουν για το παρόν,
μια εικονική πραγματικότητα, βάσει
του δικού τους επιθυμητού. 

Παίζοντας συνήθως με τα στατι-

στικά δεδομένα. 
Αλλά η οικονομία δεν μπαίνει σε

τροχιά ανάπτυξης με τέτοιου είδους
τεχνάσματα. 

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο, πέρα από

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ένα αντικείμενο,
δυο εκτιμήσεις

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Τραγική η κατά-
σταση στο Νοσοκο-
μείο Διδυμοτείχου -
Επιτακτική η ανάγκη
για άμεσες προσλή-
ψεις προσωπικού 
..................... σελ. 4η

 Στα ίδια επίπεδα
με πέρσι η κίνηση
στα καταστήματα το
δεκαήμερο της εκ-
πτωτικής περιόδου
..................... σελ. 8η

 Ημερίδες σε Ξάν-
θη και Αλεξ/πολη
Οργανώνει το Οικο-
νομικό Επιμελητή-
ριο Θράκης 
.................... σελ. 10η

 Τον Μάιο του
2017 οι πρώτοι ηλε-
κτρονικοί πλειστη-
ριασμοί ακινήτων 
.................... σελ. 11η

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σελ. 7

Ομιλία Δημάρχου
Αλεξανδρούπολης

στην τελετή 
εγκαινίων 

του Ινστιτούτου 
Θρακικών 
Μελετών 

Δεν τόλμησε 
να προχωρήσει 

στην προχθεσινή Άσκηση,
με πραγματικά πυρά 

- Να δούμε τι θα γίνει
σήμερα - Το ΓΕΕΘΑ 

προχωρεί στην προμήθεια
Μη Επανδρωμένων 

αεροσκαφών μεγάλης 
αυτονομίας, για επιτήρηση

της Ανατ. Μεσογείου

Έκανε «π ί σ ω» η Τουρκία
στο Καστελλόριζο προ
του Ελληνικού Στόλου

Σελ. 7

Σελ. 6

Απλήρωτοι παραμένουν
οι κτηνοτρόφοι της Α.Μ.-Θ.

Προσκαλούνται τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβούλιου 

Ορεστιάδος σε δύο συνεδριάσεις
στις 8.30 το βράδυ

Ψηφίζεται σήμερα

ο προϋπολογισμός

Δήμου Ορεστιάδος

Σελ. 4

Η Τουρκία ετοιμάζεται να προβεί σε
δυναμική διεκδίκηση τμημάτων της

εšηνικής επικράτειας. 
Δεν πίστευε και δεν πιστεύει ούτε σε διεθνές

δίκαιο ούτε σε υπογραφές που βάζει σε
συμφωνίες ούτε σε αξίες, αρχές και λόγους τιμής
- απλούστατα επειδή, αν είχε κάτι από τα
παραπάνω, δεν θα υφίστατο τουρκικό κράτος.

Η ύπαρξη αυτού του δολοφονικού μηχανισμού
καταπίεσης λαών, εθνοτήτων και θρησκευτικών
μειονοτήτων στηρίζεται ακριβώς εκεί: στην
ανυπαρξία αρχών και τη λατρεία της επιβολής της
ισχύος.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η προετοιμασία της Τουρκίας 
για αναμέτρηση με την Ελλάδα, 

είναι πυρετώδης - Η χώρα χρειάζεται
θωράκιση πνευματική, ιδεολογική,

πολιτική και αμυντική

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Εξελέγη 
την Κυριακή

ο Περιφερειακός
Σύμβουλος 

κ. Νίκος Τσαλικίδης
- Έλαβε 

28 ψήφους, 
επί 34 παρόντων

μελών της 
«Περιφερειακής
Αναγέννησης» 

Σελ. 7

Ο νέος αντι-

περιφερει-

άρχης της

Ροδόπης 

Έστειλε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας 

κ. Προκόπης 
Παύλοπουλος 

- «Τα Εθνικά μας 
δίκαια δεν επιδέχονται

αστεϊσμούς»

Μήνυμα σε Άγκυρα

από την Αλεξ/πολη

Σελ. 6

Καταγγελτικός λόγος για
εγκατάλειψη της Θράκης

Σελ. 9


