
Από 29 Αυγούστου αναρτώνται
στο TAXIS τα εκκαθαριστικά

ποσά για τον ΕΝΦΙΑ 
- Το Δημόσιο θα εισπράξει 2,65
εκατομμύρια ευρώ - Είναι αυτά
που θα καταργούσε ο Τσίπρας

Άνοιξε η όρεξη των νεο-οθωµανών µετά 
την εισβολή τους στην Συρία - Στον χάρτη και
η Θράκη µας, µε κοµµάτι από την Βουλγαρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Υψηλός ο κίνδυνος
εκδήλωσης πυρκαγιάς
σήμερα, για το Νομό
Έβρου και τη Σαμο-
θράκη ............ σελ. 12η 

 Εκδήλωση μνήμης
στο Διδυμότειχο, για
τα 72 χρόνια από την
απελευθέρωση των
ναζιστικών στρατευ-
μάτων ............. σελ. 2η 

 Αλεξανδρούπολη:
«Ράλι ανώμαλου δρό-
μου» στην Εθνικής
Αντιστάσεως 
......................... σελ. 4η

 Φέρες Έβρου: Σύν-
δεση κατοικιών με το
δίκτυο της αποχέτευ-
σης και τον βιολογικό
καθαρισμό 
......................... σελ. 8η

 Δύο πυρκαγιές σε
Ορεστιάδα και Αλε-
ξανδρούπολη 
........................ σελ. 12η

ELEYUERHTURAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.768 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σελ. 7

Η έναρξη έγινε από την Καβάλα και την σκυτάλη παίρνει
σήμερα η Ξάνθη - Λευκή Νύχτα ετοιμάζει στην Κομοτηνή 
ο Εμπορικός Σύλλογος στις 22 Σεπτεμβρίου - Η ημερομηνία

συμπίπτει με την Εθνική Εορτή της Βουλγαρίας 
- Στις 4 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις
του Φεστιβάλ Via Egnatia
στην Περιφέρεια «ΑΜ -Θ»

Σελ. 6

ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Γεγονότα στις 21:00
www.thrakinet.tv

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
των Φερών, δεν αποτελεί ασφαλώς 

Εμπορική Επιχείρηση και δεν έχει έσοδα 
από πουθενά - Κατάφωρη αδικία σ’ αυτούς
που δίνουν αίμα για τον συνάνθρωπο 

ΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
63.000 ΕΥΡΩ ΣΕ… 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Σελ. 7

Επιτρέψτε μου να σταθώ στη «δίωξη»
του μητροπολίτη Χίου, την οποία

θεωρώ όχι απλώς γελοία και επικίνδυνη, αšά
καθαρά φασιστική.

Σιγά σιγά, με όλα όσα βλέπουμε να
συμβαίνουν γύρω μας αντιλαμβανόμαστε με
ποιους στα αλήθεια έχουμε να κάνουμε.

Όσο κι αν η προβιά έχει προσεχθεί, όσο κι
αν έχει ευρωπαϊκό φινίρισμα, ο λύκος από
κάτω της δεν μπορεί να κρυφτεί! 

Μεγαλωμένα με τον φανατισμό και τη
δίψα για τον «επόμενο γύρο», κάποια από
τα «παιδιά» που μας κυβερνάνε δεν μπορούν
να ξεχάσουν την καθοδήγηση που μιλούσε
για το «όπιο των λαών», για το σχοινί που
θα τους δώσει ο αστικός κόσμος και για άšα, 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η εκκλησία οφείλει να έχει λόγο, 
να προβλέπει και να προειδοποιεί
τους καταληψίες της Εξουσίας 

«Ου γαρ οίδασι
τι ποιούσι…»

Ανέρχεται μόλις στα
566.820 ευρώ και είναι
μειωμένο κατά 200.000
ευρώ - «Όποιος Δήμος 
θέλει έργα, βάζει 

φόρους και τα εκτελεί»

«Ψαλιδισµένο» το 2017
το Τεχνικό Πρόγραµµα
του Δήµου Ορεστιάδος 

Σελ. 7

Θα κάνουν στάση 
στις 4 Σεπτεμβρίου
απευθύνοντας 

πρόσκληση επίσκεψης
στην Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης 
- Η Αλεξανδρούπολη

δεν είναι 
στο πρόγραμμα 
των επισκέψεων

Σελ. 9

Η 81η ΔΕΘ
πετάει µε
αερόστατα
στην Καβάλα

Ο Πρωθυπουργός Μπορίσοφ, 
πηγαίνει αύριο Σάββατο 
στην Κωνσταντινούπολη 

- Πάνω από 26.000 μετανάστες
επαναπροώθησε εν κρυπτώ 
η Βουλγαρία στην Τουρκία  

Ξεχωριστή συµφωνία θέλει
η Βουλγαρία για πρόσφυγες 

Σελ. 9

Ετοιµασθείτε να πληρώσετε
τα «κερατιάτικα» του ΕΝΦΙΑ

Σελ. 7


