
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εγκαίνια 1ης Το-
πικής Ομάδας Υ-
γείας (ΤΟΜΥ) Α-
λεξανδρούπολης 
................... σελ. 2η

 Χρυσό Βραβείο
για το AXD info
kiosk Αλεξανδρού-
πολης ........ σελ. 6η

 Περιοδεία Θ.
Τζήμερου σε Έβρο
και Θράκη 
................... σελ. 9η

 Η Σχολή Ευελ-
πίδων στο Διδυμό-
τειχο ........ σελ. 11η 

 Πανήγυρις Ναού
Πάντων των Θρα-
κών Αγίων στην
Μονή Αετοχωρίου 
................. σελ. 12η

Ούτε η πρώτη φορά είναι,
ούτε δυστυχώς η τελευ-
ταία, κατά την οποία, με

αφορμή τα τραγικά βιώματα των παι-
διών της «οικογένειας» στη Λέρο, ανα-
δεικνύεται μια από τις μεγάλες παθο-

γένειες, όχι μόνον του επισήμου κρά-
τους μας, άλλα και ευρύτερα της κοι-
νωνίας μας. Η τάση να «ξεπετάγονται»
τα θέματα.  Άλλοτε να «παραπέμπονται 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Πείτε το μωρέ, εκείνο
το απλό «κάναμε λάθος»

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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Για ποιό λόγο «ξεκληρίσθηκε» ολόκληρη 
η Υπηρεσία περιοχής Ροδόπης; - Η Διευθύντρια

που εξωπετάχθηκε, ο καταζητούμενος
πράκτορας και ο… Δημοσιογράφος

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΗΝ «ΕΥΠ»

ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αντιδρά η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού
Λαού, στις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης - Σε 13

πόλεις της Ελλάδος οργανώνονται Συλλαλητήρια,
για την προσεχή Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 

«ΜΗΝ Τ Ο Λ Μ Η Σ Ε Τ Ε 
ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σελ. 7

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι
ως έθνος και ως κράτος
διανύουμε δυσχερή και κρίσιμη

περίοδο του ιστορικού μας βίου. 
Η κρισιμότης των καιρών δεν οφείλεται

μόνον στην οικονομική ύφεση, η οποία επί
μία συναπτή οκταετία μαστίζει το κράτος
μας και κατ’ επέκτασιν τον λαό μας, αšά
και στην ηθική κρίση η οποία έχει
εξαπλωθεί και αποδυναμώνει την εθνική
μας άμυνα και γενικά την πρόοδο του λαού
μας. 

Εξ αιτίας αυτής της κρίσεως αšά και εξ
έτερων γεωστρατηγικών παραγόντων,
αναζωπυρώθηκαν οι κατά τής χώρας μας
εξωτερικές απειλές, στρεφόμενες ευθέως
κατά της εδαφικής της ακεραιότητας και της
εθνικής μας ανεξαρτησίας.

Κυριώτερα απειλή είναι η εξ Ανατολών
εκπορεύομαι- νη από γείτονα εχθρικών και
από αιώνων επίβουλων. Δηλαδή από την
Τουρκία. 

Από του μαύρου εκείνου Σεπτεμβρίου 

Συνέχεια στην 4η σελ...

«Έλληνες ψηλά το κεφάλι» - Οι ψοφοδεείς
πολιτικοί μας οφείλουν να ισχυροποιήσουν

τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας 
και να εξυψώσουν το ηθικό του Λαού μας

Ο επίβουλος
γείτονας

Οι δηλώσεις του τούρκου
υποψηφίου για την προεδρία
Μουχαρέμ Ιντζέ προκαλούν

ερωτήματα, για την απόφαση
της κυβέρνησης να εγκρίνει
την περιοδεία του - Έθεσε
ευθέως θέμα ανταλλαγής

των δύο στρατιωτικών 

ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ Α Δ Ε Ι Α
ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ;

Σελ. 7

asdasdsa

Το ακριβές αντίγραφο
που φιλοτεχνήθηκε 

από Εταιρεία του ομίλου
Κυριακίδη, θα παραδοθεί
στον Δήμο Σαμοθράκης

Σελ. 7 

Η Νίκη της
Σαμοθράκης
με Δραμινό

μάρμαρο

Ανήμπορος ο υπουργός κ. Γ. Σταθάκης
να δώσει λύση για τα Λατομεία

του Βορείου Έβρου – Τα αδρανή υλικά
θα χρησιμοποιούνται Μ Ο Ν Ο για 

τον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού,
στο Τμήμα Αρδάνιο-Μάνδρα-Ψαθάδες 

Με «καπέλο» 30%
στον Έβρο τα

έ ρ γ α οδοποιίας

Σελ. 4

Σε ποιες άλλες μειώσεις Δημοτικών
Τελών προχώρησε ο Δήμος 

Κομοτηναίων - Πλεονασματικά
τα οικονομικά του Δήμου

Φθηνότεροι οι
πολιτικοί γάμοι
στην Κομοτηνή

Σελ. 6

Σελ. 6 

Αναξιοποίητος μένει 
ο Ιαματικός, αλλά και ιστορικός

πλούτος της Τραϊανούπολης 
- Χαρακτηριστική η αδράνεια

του Δημάρχου Αλεξ/πολης
κ. Ε. Λαμπάκη - Μόνο 
υποσχέσεις και λόγια

Ξεχασμένα τα Ιαματικά
Λουτρά Τραϊανούπολης 

Σελ.  6


