
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Παιδοψυχιατρικό
κλιμάκιο στο πλευ-
ρό παιδιών της Σα-
μοθράκης ... σελ. 2η

 Ξεκινούν οι ερ-
γασίες συντήρησης
της ρωμαϊκής σαρ-
κοφάγου ..... σελ. 3η

 «Τα Σαββατοκύ-
ριακα στο Μουσείο»
Αλεξανδρούπολης
..................... σελ. 4η

 Κίνδυνος κατάρ-
ρευσης του σίφωνα
Κομάρων ποταμού
Άρδα ......... σελ. 11η

 «Αυτογκόλ» η
τροπολογία της
«Τουρκικής Ένω-
σης Ξάνθης» - Ηχη-
ρή παρέμβαση του
Δημάρχου Ορεστιά-
δος Βασίλη Μαυρί-
δη .............. σελ. 12η

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Ένα μήνα ακριβώς 
μετά το πρώτο κουδούνι 
- Οι περισσότερες κενές

θέσεις Καθηγητών, 
εντοπίζονται στην περιοχή

του Διδυμοτείχου
- Ελλείψεις Δασκάλων 

σε Ορεστιάδα 
και Σαμοθράκη  

Παραμένουν οι ελλείψεις
στα σχολεία του Έ β ρ ο υ

Σελ. 6

Ελληνίδες, Έλληνες. Εστέ
υπερήφανοι. Είμεθα γνή-
σιοι απόγονοι των ενδόξων

ημών προγόνων. Απόδειξις ότι, ως
εκείνοι, εξάγομεν πνεύμα ελληνικόν.
Τι χρείαν έχωμεν άλλων μαρτύρων; 

Το αποδέχεται η διεθνής κοινότης.
Εις απόδειξιν υπενθυμίζομεν το σχε-
τικόν δημοσίευμα της μεγαλυτέρας
των ισπανικών εφημερίδων, της EL
PAIS:

Συνέχεια στην 9η σελ...

Εξάγομεν πνεύμα 
ελληνικόν

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
λαμβάνουν μισθούς βασισμένους 

στο μισθολόγιο του Δημοσίου
- Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν 50% της

αντιμισθίας που αναλογεί στον Δήμαρχο

Τι μισθούς παίρνουν

οι Δήμαρχοι και 

οι Περιφερειάρχες;

Σελ. 6

Συνεχίζει η Τουρκία 
με εντατικούς ρυθμούς 

την κατασκευή τους 
- Παραδίδονται 

τα οχήματα SAMUR 
στις Στρατιωτικές Μονάδες 

Ο Έβρος πρώτος στόχος με
τις ε π ι θ ε τ ι κ έ ς γέφυρες

Σελ. 7

Καλοί οι σχεδιασμοί 
για ανάπτυξη 
των Δικτύων 

Φυσικού αερίου 
και στην Βόρειο 
Ελλάδα, όμως 
δεν μπορούμε 

εμείς οι Θρακιώτες 
να πληρώνουμε 
μια περιουσία 
κάθε χειμώνα 

για να ζεσταθούμε 

ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΩΣ 
ΘΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΜΕ;

Σελ. 7

Άρρεν και θήλυ
εποίησεν ο Θεός 

- Παρέμβαση 
του Μητροπολίτου

Θεσ/νικης 
κ.κ. Ανθίμου 

μετά την ψήφιση
του Νόμου για 

την αλλαγή φύλου 
- «Δεν μπορεί 

η Εκκλησία 
να ταυτίζεται 
με κόμματα»

«Η Εκκλησία

κανένα δεν

αποκλείει»

Δ
ιανύουμε εποχές μοναδικής σκλη-
ρότητας με τους ανθρώπους όχι
μόνο να χάνουν το σπίτι τους αšά

και να είναι υποχρεωμένοι να πρέπει να το
δείξουν σε αυτούς που θα το πάρουν σαν να
είναι ξεναγοί και αυτό έχει θεσμοθετηθεί με
διάταξη!

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι
κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί πρώτων
κατοικιών σε υποβαθμισμένες περιοχές της
χώρας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
άνεργης 32χρονης Δ.Β. από τη Θεσσαλο- 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η εξοντωτική φορολογία οδηγεί 
τους Έλληνες πολίτες, σε αδυναμία
πληρωμής των υποχρεώσεών τους
- Και το Δημόσιο βρίσκει ευκαιρία 
να αρπάξει καταθέσεις και σπίτια, 

με εξευτελισμό των ιδιοκτητών

Καταντήσαμε
δουλοπάροικοι 

Σελ. 7

Η μεταφορά της ευθύνης 
στα Δικαστήρια, 

ξεπερνά τις ρυθμίσεις 
της συνθήκης της Λωζάνης 

Δήλωση Άνθιμου

για την «Τουρκική

Ένωση Ξάνθης»

Σελ. 8

Ραγδαίες εξελίξεις στα Βαλκάνια, καθώς από χθες 
κυματίζει η Σημαία του Κοσσόβου, μαζί με την σημαία

της Αλβανίας - Εξοπλίζεται η Σερβία με Ρωσικά μαχητικά
MIG, άρματα μάχης και πυραύλους S-300

Σε εξέλιξη σχέδιο 
για δημιουργία της
Μεγάλης Αλβανίας

Σελ. 9


