
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Εκδήλωση της Το-
πικής Ξάνθης με τον
Κωστή Χατζηδάκη
στις 12 Μαρτίου 
...................... σελ. 2η

 Δεσμεύτηκαν για
την ολοκλήρωση κρί-
σιμων υποδομών στα
λιμάνια ......... σελ. 3η

 Εκλογή συνέδρων
από τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης - Για
το πανελλήνιο συνέ-
δριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ,
που θα γίνει τον επό-
μενο μήνα στα Ιωάν-
νινα ............. σελ. 10η

 Εργαζόμενοι ΟΣΕ:
«Η Ελλάδα δεν θα
έχει πια ελληνικό σι-
δηρόδρομο» 
...................... σελ. 8η

 Οικονομικά αποτε-
λέσματα έτους 2017
του Οργανισμού Λι-
μένος Αλεξ/πολης 
..................... σελ. 11η

Ηπρώτη μου αντίδραση, στη
θέα του νέου κυβερνητικού
σχήματος, όπου κυριαρχεί

η παρουσία του Φώτη Κουβέλη, ως υφυ-
πουργού παρά τω στρατάρχη Καμμένο,
ήταν αυθόρμητη. Ένιωσα την ανάγκη

να πτύσω. 
Αλλά τα «σκάγια» γύρισαν στο πρό-

σωπο μου. Διότι είχα κάποτε πιστέψει
ότι, ο άνθρωπος αυτός,  θα μπορούσε  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τον εξευτέλισε
ως …υποσατράπη
αυτού που έφτυνε

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.135 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Επένδυση που θα 
επεκταθεί στα 100.000
στρέμματα ετοιμάζει
εταιρεία του Καναδά,
ύψους 1,1 Δις ευρώ 

- Καλλιέργεια κάνναβης
για φαρμακευτική χρήση

45 χιλιάδες στρέμματα
κάνναβης στην Ξ ά ν θ η

Σελ.  4

Όταν ψηφίσαμε 
στις Εθνικές Εκλογές, 
δεν εξουσιοδοτήσαμε

κανένα Βουλευτή
να παραχωρήσει Εθνικά
Δικαιώματα, να αλλάξει 

το Θρήσκευμα της Χώρας
ή τον Εθνικό Ύμνο, ή να
καταργήσει τον σταυρό

από την Σημαία μας

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ
ΔΩΣΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

Σελ. 7

«Ζεστάθηκαν»
τα Πρατήρια υγρών

καυσίμων 
στην Ορεστιάδα 

- Σε μικρές 
ποσότητες γίνονται

οι παραγγελίες 

Αύξηση
πωλήσεων

λόγω της
παγωνιάς

Σελ. 9

Κάθε υλικό κατασκεύασμα του
ανθρώπου, προτού καν ξεκινήσει
η δημιουργία του, προϋπήρξε ως

σκέψη, ιδέα. 
Κάθε κτίριο, όχημα και οποιοδήποτε άšο

αντικείμενο πρώτα δομήθηκε στους
νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου κι
ύστερα απελευθερώθηκε ως απτή ύλη, που
τέθηκε στη διάθεση όλων.

Ο νους είναι το μαιευτήριο της
πραγματικότητας αšά και το πρώτο και
τελευταίο οχυρό του ατομικού και
συšογικού βίου. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Μία εθνικά ύποπτη «ελίτ» εκπαιδεύει
τους Έλληνες να παραδίδουν αμαχητί

τα κλειδιά της συνείδησής τους,
στους εχθρούς του Έθνους

Γκρεμίζουν τα
αληθινά οχυρά
της Πατρίδος

Ο Βουλευτής Έβρου κ. Γιώργος
Καΐσας, έπρεπε να επαινεθεί,
γιατί μίλησε για τα αυτονόητα

που όλοι γνωρίζουν

Μήπως ήταν ο
…μοναδικός

Έλλην ιατρός;

Σελ. 7Ξένες Μυστικές Υπηρεσίες 
ενημέρωσαν την Ελλάδα, 
για επικείμενη Τουρκική 

ενέργεια, όχι σε βραχονησίδα

Σελ. 9

ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;

Σελ.  6

Αύξηση-ΣΟΚ για
πετρέλαιο κίνησης

Με στόχο την επέκταση δικαιωμάτων της, στην Ελληνική 
Υφαλοκρηπίδα - Πιθανότερες τοποθεσίες εκτιμώνται οι θαλάσσιες 

περιοχές της Τενέδου, της Ίμβρου και της Ανατολικής Θράκης

Σελ. 6

ΤΑ… ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ, ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΛΠΟ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ


