
Ο Τούρκος Στρατιωτικός,
μηχανικός υπολογιστών

στην 15η πυραυλική
βάση Κων/πολης, 

προσπάθησε να ζητήσει
Άσυλο στην Ελλάδα 

- Αντιμετώπιζε
ένταλμα σύλληψης 

ως «Γκιουλενιστής»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Φιλανθρωπική
Μουσική Εκδήλωση
με την υποστήριξη
του Συλλόγου «Μέ-
ριμνα Αλεξανδρού-
πολης» ........ σελ. 2η

 Άρχισαν οι αιτή-
σεις για την πρόσ-
ληψη 1.000 επαγγελ-
ματιών οπλιτών 
..................... σελ. 6η

 Αναζήτηση προ-
τάσεων για μνημείο
«Ίδρυσης της Νέας
Ορεστιάδας» 
..................... σελ. 7η

 Αύξηση των αιτή-
σεων για αποποι-
ήσεις κληρονομιών
στους Νομούς της
Θράκης ..... σελ. 10η

 Τα Κέντρα Υγείας
στενάζουν από τις
ελλείψεις υλικών 
.................... σελ. 12η

Σελ. 7 

Ο
μεγάλος ηττημένος των
ολλανδικών εκλογών δεν
είναι ο ακροδεξιός Γκέερτ

Βίλντερς. Αυτός καλά βολεύθηκε. 
Από εκεί που το κόμμα του ήταν

τρίτο σε δύναμη, τώρα κατέκτησε την

δεύτερη θέση, κερδίζοντας εννέα έδρες
επιπλέον.

Με τα δικά μας δεδομένα είναι
σαν να γινόταν αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης ο Μιχαλολιάκος. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Από Ολλανδικά στα ελληνικά:
Γερούν, γερά, με τσαμπουκά

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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«ΠΝΙΓΗΚΕ» ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ

Μόλις πέντε 
οι επιβεβαιωμένες
αφίξεις μέχρι τώρα 

- Η υψηλή φορολογία
διώχνει τα 

κρουαζιερόπλοια 
στο Ιόνιο και τους
Αγίους Σαράντα

στην Αλβανία 

Φεύγουν τα κρουαζιερόπλοια
από το λιμάνι της Καβάλας

Σελ. 6 

Η Άγκυρα εκτιμά ότι η Αθήνα, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, θα αντιδράσει «χλιαρά» 

σε μία επιθετική ενέργεια στο Αιγαίο, 
αποκομίζοντας γρήγορα μεγάλα γεωπολιτικά κέρδη

για την Τουρκία, και πολιτικά για τον Ερντογάν   

«Λελογισμένο ρίσκο»
ένα πολεμικό επεισόδιο

εις β ά ρ ο ς της Ελλάδος

Σελ. 9

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παράδοσης-
παραλαβής στην 16η Μεραρχία Πεζικού 

Διδυμοτείχου καθώς και στις 30 Ταξιαρχία,
50 Ταξιαρχία, 3η Ταξιαρχία και 21ο Σύνταγμα 

Αλλαγή φρουράς στις
Στρατιωτικές Μονάδες
του Β ο ρ ε ί ο υ Έβρου

Σελ. 6

Η
Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος

γενικότερα παρακολουθούν έκ-
πληκτοι την Τουρκία να

περιφρονεί τους τύπους και την ουσία
αξιών όπως η δημοκρατία, το διεθνές
δίκαιο, η λαϊκή βούληση, ο σεβασμός στην
εθνική κυριαρχία των χωρών και οι
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που
έχουν συνάψει τα κράτη μεταξύ τους και
με πολυεθνικούς συνασπισμούς.

Για την Τουρκία δεν υπάρχει ηθική ή
υλική δέσμευση, η οποία θα αποτελεί ικανό
ανασχετικό παράγοντα από την επιδίωξη
της πραγμάτωσης των σκοπών της. 

Οι σκοποί της Τουρκίας δε είναι πάγιοι:
κυριαρχία και επέκταση. Παντί τρόπω.

Το παράδοξο δεν βρίσκεται στην τουρ-
κική πολιτική, που κακώς χαρακτηρίζεται
«προκλητική» ενώ είναι απλά... τουρκική. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Όμως οι Ευρωπαίοι λησμονούν 
και τις δύο πολιορκίες της Βιέννης,

όπως ξεχνούν και την εισβολή-
κατοχή των Τούρκων στην Κύπρο

Η αμετάβλητη
τουρκική φύση

Ελληνική Γλώσσα: 
Η ανώτερη μορφή
γλώσσας που έχει 
επινοήσει ποτέ, το
Ανθρώπινο Πνεύμα

«ΑΡΧΗ Σ Ο Φ Ι Α Σ, Η ΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»

Σελ. 7

Γεγονότα στις 21:00

www.thrakinet.tv

Για τις 
Γεωπολιτικές

εξελίξεις 
σε Ελλάδα 
και Κύπρο, 

το Σάββατο 18
Μαρτίου 2017

στο Ξενοδοχείο
«Νατάσσα»

Σελ. 9

Σημαντική
ημερίδα

στην Ξάνθη


