
Ό,τι έρχεται από την
Εσπέρια, δεν είναι πάντα
καλό – Η Απόφαση για

την «ΤΕΞ» του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
οδηγεί σε αμφισβήτηση

της εδαφικής μας 
ακεραιότητος – Στα πόσα
γρόσια είναι επιτρεπτή η
υπεράσπιση της Θράκης;

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ 
ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Δωρεάν προληπτι-
κός καρδιαγγειακός
έλεγχος στο Κοινω-
νικό Ιατρείο Αλεξ/πο-
λης.................σελ. 2η

 Γιατροί από τις
ΗΠΑ μετεκπαιδεύον-
ται στο Νοσ/μείο
Αλεξ/πολης..σελ. 11η

 Σε ένα κτίριο υπό
κατάρρευση στεγά-
ζεται το Λιμενικό
Σώμα Αλεξανδρού-
πολης...........σελ. 9η

 Ένα νέο λεωφο-
ρείο για το Ειδικό
Σχολείο Αλεξ/πολης
δωρεά του Ιδρύμα-
τος “Ευγενίδου”
......................σελ. 4η

 Εξειδικευμένοι
Έλληνες τεχνίτες θα
αναλάβουν την ανέ-
γερση του Ρωσικού
Παρεκκλησίου στην
Αλεξ/πολη....σελ. 10η

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, τα φώτα των μέσων
ενημέρωσης στράφηκαν κυ-

ρίως στα λόγια, τα εύκολα και τα με-
γάλα, των πολιτικών μας ηγητόρων
που παρήλασαν εκείθεν. 

Αλλά το πιο αξιόλογο στοιχείο αυ-
τής της έκθεσης δεν αναδείχθηκε. Και
αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη,
ήταν η παρουσίαση ενός μικρού διθέ-
σιου αυτοκινήτου πόλης. Αποκλειστικώς

Συνέχεια στην 9η σελ...

Γιατί στην Κίνα
και όχι Ελλάδα;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Σελ. 7

Εκπέμπουν S.O.S. 
και οργανώνουν 
συγκεντρώσεις 

διαμαρτυρίας την 
προσεχή Τρίτη 17 

Οκτωβρίου 2017, στην
έδρα της Περιφέρειας,

στην Κομοτηνή – «Τέρμα
πια στην κοροϊδία»

Οι κτηνοτρόφοι της «ΑΜ-Θ»
σε οικονομικό αδιέξοδο

Σελ. 4 

Γεγονότα στις 21:00

www.thrakinet.tv

Επανεκκίνηση της διαδικασίας για ολοκλήρωση
των μελετών της διασυνοριακής γέφυρας 
Κήποι-Ύψαλα, συμφώνησαν οι Υπουργοί 

Μεταφορών Ελλάδος-Τουρκίας 
– Επικαιροποίηση διμερών Συμφωνιών

«Πράσινο φως» για

τη νέα συνοριακή

οδική γ έ φ υ ρ α

Σελ. 6

Νέα παραλαβή
εξοπλισμένων
UCAV για τις

Τουρκικές 
Ένοπλες Δυνάμεις

– Ραγδαία 
η πρόοδος

Σελ. 6

Δυναμώνει η

Τουρκία στον

αέρα χωρίς…

πιλότους

Όσο στην Ελλάδα συνεχίζεται 
ο διωγμός της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας

και η εξοντωτική φορολόγηση 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων – Δεν

θα φέρει αποτελέσματα το «σαφάρι» 
που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών

Σελ. 6

ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ό
ταν προσφάτως οι
δημόσιοι υπάšηλοι
αντέδρασαν στην

αξιολόγηση, η λύσις από την
πλευρά της κυβερνήσεως
επιχειρήθηκε να δοθεί μέσω «μπάι
πάς». 

Κατέστησε υπεύθυνους τους
προϊσταμένους, στους οποίους
υπενθύμισε ότι αν δεν το κάνουν,

σταματάνε να απολαμβάνουν
προαγωγών. 

Και η προαγωγή μεταφράζεται
σε επιδόματα, ήτοι αύξηση του
εισοδήματος, το οποίο στους
εργαζομένους του στενού και
ευρύτερου τομέα καταβάšεται
ακόμη σε τακτή καθορισμένη
ημερομηνία.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Αντιδρούν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην 
Αξιολόγησή τους, για να συνεχίζεται η πελατειακή 

συναλλαγή λόγω ψήφων, με τα Κόμματα

Όταν οι… συντεχνίες 

καθορίζουν το μέλλον μας

Υψηλότερος

κατά 38% είναι 

ο μισθός των 

Δημοσίων 

Υπαλλήλων, σε

σύγκριση με τους

εργαζομένους

στον Ιδιωτικό

Τομέα 

– Σίγουρη θέση

λόγω 

μονιμότητος 

και κάθε μήνα 

ο μισθός 

πέφτει κανονικά

Να γιατί όλοι θέλουν 

να… «τρoυπώσουν» 

στον Δ η μ ό σ ι ο  Τομέα !!!

Σελ. 7


