
Ο υποψήφιος του κυριότερου κόμματος της 
τουρκικής αντιπολίτευσης για τη δημαρχία της 

Κωνσταντινούπολης δήλωσε πως η νέα καταμέτρηση  

 Συνέχεια στην 11η σελ...

Μια έκπληξη έκρυβε ανα-
κοίνωση τεσσάρων νέων 

υποψηφίων στο ευρωψηφοδέλ-
τιο της ΝΔ. 

Για πρώτη φορά η ΝΔ επιλέ-
γει να περιλάβει σε ευρωψηφο-
δέλτιο μια εκπρόσωπο της 
μουσουλμανικής μειονότητας. 

Πρόκειται για την χειρουργό 
γυναικολόγο Χιουμεϊρά Αμέτ 
Ογλού, με καταγωγή από την 
Ξάνθη.  

 Συνέχεια στην 7η σελ...

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Κατάντησε πια …θεσμική 
λειτουργία. Να βρισκόμα-
στε και να διαπιστώνουμε 

ότι είμαστε όλο και λιγότεροι, οι συ-
νάδελφοι της γενιάς μου, σε κάθε νέα 
κηδεία κάποιου εξ ημών.  

Και όταν μεν ο «τιμώμενος νεκρός» 
είναι πράγματι κάποιος από την γενιά 
μας, τα πράγματα είναι στα όρια του 
φυσιολογικού.  

 
    Συνέχεια στην 9η σελ...

Το σύνηθες… κουτσομπολιό 
σε μια κηδεία

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Οι ημερομηνίες 
λήξης των μαθημά-
των σε Γυμνάσια και 
Λύκεια ......... σελ. 2η 
 
 Σύσκεψη για την 
αντιμετώπιση δασι-
κών πυρκαγιών  
...................... σελ. 4η 
 
 Οριστικό τέλος 
για το ΕΛΤΑ Ξυλα-
γανής - Νέα απώλεια 
για το Δήμο Μαρω-
νείας-Σαπών  
..................... σελ. 12η 
 
 Συνέντευξη του 
Μανώλη Κεφαλο-
γιάννη στην «Ελεύ-
θερη Θράκη»  
...................... σελ. 4η 
 
 Οι αρτοποιοί ζη-
τούν τη βοήθεια του 
κοινού - Για να προ-
σφέρουν πρωινό σε 
300 παιδιά  
..................... σελ. 12η

Στο Ευρωψηφοδέλτιο της «Ν.Δ.» η Γυναικολόγος Χιουμεϊρά 
Αμέτ Ογλού και ο Καθηγητής Δημήτρης Καιρίδης

Από Ξάνθη και Καβάλα 

Αυξημένα μέτρα επιτήρησης 
της Αστυνομίας στον ποταμό 

Έβρο - Τα Σκόπια  
θωρακίζουν τα σύνορά τους

Περιμένουν και 
νέα απόβαση 

λαθρο-προσφύγων 

Σελ. 4

Όπως έκανε και στην Κύπρο  
- Τι καταγγέλλουν 

Βούλγαροι Πολιτικοί  
- Η Τουρκία δεν είναι Ευρώπη 

Την διχοτόμηση 
της Βουλγαρίας 
θέλει η Τουρκία 

Αποτελεί σημαντικό πόλο 
θρησκευτικού τουρισμού 
- Χρειάζεται ένας δρόμος

Φροντίδα στο Σ π ή λ α ι ο 
Αγίων Θεοδώρων Πόταμου 

Σελ. 6

Ηρόστρατος, καίτοι αρχαίος, 
υπήρξε κάποιες πλευρές πολύ 
σύγχρονος.  

Ήθελε να γίνει διάσημος, διψούσε για 
δημοσιότητα, τον απασχολούσε η υστε- 
ροφημία του. 

Ίσως να έχει κάποια συμπλέγματα, 
όχι ανωτερότητας, που επιθυμούσε να 
ξεπέραστη. 

Όμως, η μέθοδος που επέλεξε για να 
εξυπηρετήσει τους σκοπούς του, να 
πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του, να 
επιτύχει τους στόχους του, ήταν σαφώς 
επιλήψιμη.  

Δεν συνάντησε ούτε την παραμικρή,  
 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι σημερινοί επίγονοί του,  
προσπαθούν να μας πείσουν,  

πως οι καταστροφικές πράξεις τους 
γίνονται για το… καλό μας !!!

Οι καιροί των 
Ηροστράτων 

Το Υπουργείο Πολιτισμού 
χαρακτήρισε Μνημεία,  
τα κτίρια του παλαιού 

Γαλλικού Σταθμού 
- Η μεταφορά του ΚΤΕΛ 

έξω από το Κέντρο  
της Αλεξανδρούπολης, 

σέρνεται εδώ και  
τριάντα (30) χρόνια !!! 

ΓΕΦΥΡΙ  ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Η 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ 

Σελ. 7

asdasdsa

Πολλαπλασιάζονται  
οι δυνατότητες  

των Ενόπλων μας  
Δυνάμεων  

- Ενισχύεται η άμεση  
αντίδραση στο Αιγαίο

Σελ. 9

Με Ελληνικά 
Εθνόσημα  
θα πετούν 

τα «K i o w a» 

Παραμένει η διαφορά στις 20.0000 ψήφους 
για την Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης

Ο ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΝΕΑ Κ Α Τ Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

Η αλλαγή (Β’ Μέρος) ονομασίας 
της Αυτοκρατορίας σε Βυζάντιο,  
έγινε από τον Πάπα και από τους  

Φράγκους, για να χαλκεύσουν την ιστορία

Ο πόλεμος των λογίων για 
ταυτότητα του Βυζαντίου 

Σελ. 6

Σελ. 9


