
Φανατίζει τον 
Τουρκικό Λαό 
ο Ερντογάν, 

εμφανίζοντας 
την Ελλάδα 
ως εχθρό, 

που απειλεί 
την Τουρκία 

- Τέρμα οι θυσίες 
στον Τουρκικό 
«Μινώταυρο» 
- CASUS BELLI

και από 
την Ελλάδα

ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΕΜΟ, 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Η Εγνατία είναι
«γυμνή» - Στα Λά-
βαρα πλημμύρισε ο
κόμβος που εγκαι-
νιάστηκε πριν από
4 μήνες......σελ. 12η

 Διανομή τροφί-
μων και βρεφικών
ειδών στη Σαμοθρά-
κη από την ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ..........σελ. 4η

 4.064 εισακτέοι
φέτος στο Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.........σελ. 2η

 Σύνδεση των πα-
νεπιστημιουπόλεων
του Δ.Π.Θ. με το δί-
κτυο του Φυσικού
Αερίου........σελ. 12η

 Επιχορήγηση
434.000 ευρώ στους
Δήμους Λέσβου,
Ανατ. Μάνης και Σα-
μοθράκης...σελ. 10η

Το τελευταίο διεθνές ανέκ-
δοτο, το εκστόμισε ο Έρν-
τογαν: «Είμαστε και εμείς

κράτος δικαίου». Ο εστί μεθερμηνευό-
μενον «αν δεν γίνετε και εσείς κράτος
δικαίου μην περιμένετε να κάνω τίποτε

για τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς».
Και βεβαίως, κατά την δική του αντί-
ληψη, εμείς θα γίνουμε «κράτος δι-
καίου», σαν τα μούτρα του καθεστώτος
Έρντογαν, μόνον όταν ο Τσίπρας  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Το τελευταίο ανέκδοτο 
από τον Έρντογαν

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Σελ. 7

Όταν τρία χωριά της Ανατ.
Θράκης ακολούθησαν το
1825, τον Ρωσικό Στρατό,
για να γλυτώσουν από τις

σφαγές των Τούρκων 
– Η συμβολή του Ευριπίδη

Στυλιανίδη για επανα-
σύνδεση των σχέσεών 

τους με την Ελλάδα

Πως βρέθηκαν στη Ρουμανία

κάτοικοι της Ανατ. Θράκης

Σελ. 6 

Θ
έλω να εκφράσω την
πεποίθησή μου στον κ.
Πρωθυπουργό και την

Κυβέρνησή του, ότι  οι άνθρωποι
από την δημιουργία τους έχουν
βαθειά φυτεμένα στα γονίδιά τους
την Ελευθερία και ιδιαίτερα την
διαφορετικότητα του ενός από τον
άšον.

Θέλω επίσης να τους
διαβεβαιώσω, κατά την εκτίμησή
μου, ότι είτε το θέλουμε είτε όχι οι
άριστοι θα υπάρχουν πάντα και η
ελευθερία, όπως ανέφερα, θα
συνεχίζει να είναι βαθιά ριζωμένη
στα ένστικτα του ανθρώπου.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Φοβερό ελάττωμα της
φυλής μας, αποτελεί ο 
Διχασμός – Γιατί όμως 

οι Κυβερνώντες τον 
καλλιεργούν και μας 
οδηγούν σε ολισθηρά 

μονοπάτια; – Ας διδαχθούμε
από την Ιστορία μας

Ο Διχασμός

οδηγεί σε

συμφορές

Μια προσέγγιση 

στο νευραλγικής 

σημασίας πρόβλημα 

των Συνταγματικών 

μεταρρυθμίσεων

Γιατί τόση… σπουδή για 

συνταγματική αναθεώρηση;

Σελ. 11

Σελ.  7

ΣΣ ττ αα   σσ χχ έέ δδ ιι αα   ηη   

ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   

ττ οο υυ   ΝΝ οο μμ οο ύύ   ΈΈ ββ ρρ οο υυ

Μήνυμα του Στρατηγού ε.α.
Φραγκούλη Φράγκου, για να
αντιμετωπισθεί η Τουρκική

προκλητικότητα 
– «Ίτε Παίδες Ελλήνων…»

Κάλεσμα σε 

ενότητα και 

ομοψυχία

Σελ. 4

Ουφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Νίκος Μαυραγά-

νης αναφέρθηκε αναλυτικά στα νέα
πρόστιμα που προβλέπει ο ΚΟΚ για
τις τροχαίες παραβάσεις υπογραμμί-
ζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης
ήταν να δείξει ότι «υπάρχει ένας 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Όποιος δεν πληρώνει τα
πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., δε θα

μπορεί να πάρει Φορολογική
Ενημερότητα – Αργότερα η
σύνδεση των παραβάσεων 

με τα εισοδηματικά κριτήρια

Ξεχάστε την 

φορολογική 

ενημερότητα

Σελ. 9

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ 

ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ» 
Το Στρατιωτικό μας εμβατήριο 

τραγούδησαν Αρμένιοι Ευέλπιδες 
– Μήνυμα στην Τουρκία – Άρρηκτοι οι 

δεσμοί Ελλάδος-Αρμενίας – Η Συμφωνία
Αμυντικής Συνεργασίας αποκτά τώρα 

ιδιαίτερο νόημα και σημασία 

asdasdsa

Σήμερα Μεγάλη
Τρίτη, 3 

Απριλίου 2018,
στις 8 το βράδυ 
– Τα θέματα που
θα συζητηθούν

Σελ. 9

Συνεδριάζει

το Δημοτικό

Συμβούλιο

Ορεστιάδος


