
Στος τέλος Απριλίου 2017 
θα εισαχθεί στην Βουλή 

το Ν/Σ περί «Εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης 

οφειλών Επιχειρήσεων»
- Τι προβλέπουν οι διατάξεις του

Σε πλήρη εξέλιξη 
το σχέδιο της Άγκυρας 
για …«συνδιοίκηση» 

στην Θράκη - «Μιλάτε
Τουρκικά - Και αν δεν 

σας εξυπηρετούν, 
στις Δημόσιες 

Υπηρεσίες, μπορείτε 
να φθάσετε, έως τα 

Διεθνή Δικαστήρια» !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Επιτάφιος στο Λι-
μάνι Αλεξ/πολης 
....................... σελ. 4η

 Διασφαλισμένη η
παρουσία κτηνιάτρου
στα δημοτικά σφα-
γεία της Ορεστιάδος
....................... σελ. 2η

 Επιστροφή πινακί-
δων, αδειών οδήγη-
σης και κυκλοφορίας,
ενόψει της εορταστι-
κής περιόδου του
Πάσχα ........... σελ. 6η

 Επεκτείνεται και
το 2017 η πληρωμή
τελών κυκλοφορίας
με το μήνα 
....................... σελ. 9η

 Δωρεάν σίτιση και
κατάλυμα, σε Aστυ-
νομικούς, Λιμενι-
κούς, Πυροσβέστες
και δημοσίους υπαλ-
λήλους σε νησιά και
ακριτικές περιοχές 
...................... σελ. 10η

Σελ.  7

Τ
ο ερώτημα «πως θα είναι η
κοινωνία του αύριο, θα είναι
καλύτερη από την σημερι-

νή;» δεν είναι απότοκο μόνο των απο-
φάσεων και των πράξεων των πολιτι-
κών μας. 

Συνδέεται αμεσότατα και με την
συμπεριφορά, τα ήθη που διαμορφώ-
νουμε οι πολίτες στον ιδιωτικό μας
βίο.  Και επ’ αυτού οι οιωνοί δεν είναι
ιδιαιτέρως ευχάριστοι.

Συνέχεια στην 9η σελ...

Εξ όνυχος 
…το αύριο

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.927 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Ρ ύ θ μ ι σ η σε 120 δόσεις
χρεών σε εφορία-ταμεία

Σελ.  6

«ΜΙΛΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΘΡΑΚΗ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ»

Ασκήθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας - Ανύπαρκτο και 

κατασκευασμένο το παράπτωμα,
λέγει ο κ. Αθανάσιος Καραμπίνης 

Πειθαρχική δίωξη
εις βάρος του 

Πρύτανη του «Δ.Π.Θ.»

Σελ. 6
Από την Περιφέρεια

Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης

− Αεροψεκασμοί 
θα γίνουν φέτος, 

εφ’ όσον απαιτηθούνΣελ. 11

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η «ΜΑΧΗ» 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Α
ρχές Οκτωβρίου του παρελ-
θόντος έτους με επικρεμά-
μενες τις απειλές του Ερν-

τογάν, τις απαιτήσεις και τις προκλή-
σεις των Τσάμηδων, τις διαδηλώνεις
διαμαρτυρίας των συνταξιούχων, τα
νοσοκομειακά προβλήματα και τις
πιέσεις του «κουαρτέτου» (αδιάφορο
αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιο-

λόγητες), η κυβέρνηση, με μια αδέξια
κίνηση του πρωθυπουργού, δημιούργη-
σε ένα δικαστικό σάλο, ενώ παράšηλα
συγκροτούσε ομάδα «σοφών», ενι-
σχυμένη με έναν ηθοποιό, για να με-
λετήσει το προς ψήφιση μεšοντικό
Σύνταγμα. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η αρχή «όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει 
ο Λύκος» έχει μετατρέψει την Βουλή σε ποιμνιοστάσιο

- Και είναι πλέον Βουλή άνευ …βουλής  

Συνταγματική

αδενοπάθεια

Πρόκειται για το τάμα των Αγωνιστών του ‘21 
για ανέγερση μεγαλοπρεπούς Ναού στην Πρωτεύουσα 

του Σωτήρος Χριστού - Η οφειλή αυτή δεν έχει τόπο αλλά ούτε 
και παραγραφή - Έχει εξασφαλισθεί η δαπάνη της ανέγερσης 

Ανεξόφλητο χρέος δύο
αιώνων έχει η Ελλάδα

στον «Σωτήρα Χριστόν» !!! 

Σελ. 7

Το «τρελλό έργο» προορίζεται 
να είναι έτοιμο για την 100η επέτειο 

της τουρκικής Δημοκρατίας, 
το 2023 - Τούρκοι και ΝΑΤΟϊκοί 

θέλουν να κλειδώσουν 
τους Ρώσους στην Μαύρη Θάλασσα

ΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΝΑΛΙ

ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ» 

ΞΕΚΙΝΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Σελ. 9

asdasdsa

«Οι καταναλωτές
να είναι επιφυλακτικοί

όταν βρίσκουν
αμνοερίφια σε ιδιαίτερα

χαμηλές τιμές 
και προσφορές»

Σελ. 7

Προτιμείστε

παραδοσιακά

κρεοπωλεία

του Ν. Έβρου


