
Η εκδήλωση,
που αποτελεί

θεσμό στα 
θερινά δρώμενα

της πόλης, θα
πραγματοποιηθεί

φέτος από 26 
έως 30 Ιουλίου,

στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής

Αγωγής, 
με συμμετοχή 39

Τοπικών Συλλόγων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Και άλλο «ψαλίδι»
στις συντάξεις - Σε
απόγνωση οι συντα-
ξιούχοι ........ σελ. 10η

 Ε.Ο. Ορμενίου-Αρ-
δανίου: Σύλληψη
44χρονου για παρά-
βαση του νόμου περί
ναρκωτικών 
...................... 11η σελ.

 Πληρωμές 20,4
εκατ. ευρώ για συν-
δεδεμένες, νησιά Αι-
γαίου και Οζώδη Δερ-
ματίτιδα 
....................... σελ. 4η

 Επίσκεψη Ρώσων
μαθητών στην Πανα-
γία Κοσμοσώτειρα
Φερών ........ σελ. 10η

 Πολιτιστικό καλο-
καίρι στο Κηποθέα-
τρο Αλεξανδρούπο-
λης ................ σελ. 7η

26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ
Η «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ»

Σελ. 7 

Όταν δεν περνούν οι κουτοπο-
νηριές και η κυβέρνηση, ειδι-
κότερον δε κάτι «σκληροί αγω-

νιστές της Αριστεράς» σαν τον Θοδωρή
Δρίτσα, αναγκάζονται να κάνουν τις κω-
λοτούμπες τους, παίρνοντας πίσω τις πα-
λικαριές τους και ψηφίζοντας κατά γράμμα

ό,τι τους ζήτησαν οι Κινέζοι, τότε τους
φταίνε τα …μέσα ενημέρωσης για το δικό
τους φιάσκο. Στα μέσα ενημέρωσης έριξε
την ευθύνη ο κ. Δρίτσας, απολογούμενος
στη Βουλή για τους χειρισμούς του. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Πάλι τα Μέσα
Ενημέρωσης τους φταίξανε

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Γεγονότα στις 21:00

www.thrakinet.tv
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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.740 ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σελ. 6

Πόσα έσοδα μπήκαν στο Ταμείο 
από τις κλήσεις των τροχονόμων

και πόσες από την Δημοτική
Αστυνομία - Στόχος είναι 

να συμμορφωθούν οι οδηγοί

286.000 ευρώ μ ά ζ ε ψ ε

ο Δήμος Αλεξ/πολης από

πρόστιμα της τροχαίας 

Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα
αποτελεί τον Νο 1 κίνδυνο για
το Παγκόσμιο χρηματοπιστω-

τικό σύστημα - Προειδοποιήσεις 
από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο και την FED 

Σελ. 6

Μοναδική «ανάσα» στην δύσκολη
οικονομική συγκυρία που βιώνουν
οι καταστηματάρχες στον τομέα
της εστίασης, είναι οι τουρίστες

από τις γείτονες χώρες

Τούρκοι και Βούλγαροι «σώζουν»

την αγορά της Αλεξανδρούπολης

Ανατρέπεται 
ο εργασιακός χάρτης 

της χώρας - Οι Γιατροί 
και οι Δικηγόροι 

θα γίνουν Αγρότες 
ή Γκαρσόνια 

- Τα ίδια προέβλεπε
το «Ευαγγέλιο»
του ΝαζισμούΣελ. 7

Σελ. 9

Πάνω από 3.000 
οι αιτήσεις

επαναπατρισμού
από πρόσφυγες 

το 2016
Βλέπε σελ. 7

Παίρνουν τον

δρόμο της

επιστροφής

Σ ε μία προσπάθεια πολιτικού
αντιπερισπασμού, ο Σύριζα

καταθέτει νομοσχέδιο για την αšαγή
του εκλογικού νόμου, το οποίο θα
προβλέπει την πλήρη κατάργηση του
μπόνους των 50 εδρών υπέρ του
πρώτου κόμματος. 

Και το χρησιμοποιεί ως «δό-
λωμα», για να υπερψηφίσουν το
νομοσχέδιο τα μικρά κόμματα, ώστε
σε περίπτωση που συγκεντρωθούν

200 ψήφοι, ο νέος νόμος να ισχύσει
αμέσως από τις επόμενες εκλογές.

Η πρωτοβουλία του Σύριζα είναι
πολιτικά ανήθικη και εθνικά επι-
κίνδυνη. 

Ανήθικη είναι διότι ο κ. Τσίπρας
είναι σήμερα Πρωθυπουργός ακρι-
βώς λόγω του μπόνους των 50
εδρών. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί την κατάργηση 
του Bonus των εδρών, για να εμποδίσει τον σχηματισμό

αυτοδύναμης Κυβέρνησης στις προσεχείς εκλογές
- Πολιτικός αμοραλισμός πρώτου μεγέθους

Επικίνδυνο παιχνίδι

με τον εκλογικό νόμο

ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΚΑΣΕΙ 
Η «ΦΟΥΣΚΑ» ΤΗΣ
DEUTSCHE BANK;

ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΣΑ 

ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΟ «MEIN KAMPF»

ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ !!!


