
Η άγρια φορολογία
συστηματικά 

πτωχοποιεί τους 
Έλληνες - Και θα 

παρακαλούνε σε λίγο
καιρό, να μπάσουν

στα σπίτια τους 
λαθρομετανάστες,

για να πάρουν
αμοιβή 300 ευρώ,

ώστε να επιβιώσουν  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ευρωπαϊκός Κανο-
νισμός για τα τρόφιμα,
ενημερωτική εκδήλω-
ση στην Αλεξ/πολη 
........................ σελ. 2η

Κατάθεση Αναφο-
ράς για τις μεταθέσεις
– μετακινήσεις Πυρο-
σβεστών από το Νομό
Έβρου ............ σελ. 4η

Απέχουν και σήμερα
από πλειστηριασμούς
οι συμβολαιογράφοι
........................ σελ. 6η

Να σταματήσει ο εμ-
παιγμός εις βάρος των
Εβριτών - Και να ιδρυ-
θεί η Λιμενική Ακαδη-
μία στην Αλεξ/πολη 
........................ σελ. 10η

Εγκαινιάσθηκε ο κά-
θετος άξονας της
Νυμφαίας 
........................ σελ. 12η

Σελ. 7 

Δ
ιάβασα ένα άρθρο του Δη-
μήτρη Κούρκουλα, υφυ-
πουργού  Ευρωπαϊκών Υπο-

θέσεων, στην συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑ-
ΣΟΚ. 

Και  μου ήταν δύσκολο να πιστέψω

πως, όσα έγραφε, δεν ήταν προϊόν αν-
τιπολιτευτικής και μόνο διάθεσης,
απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. 

Οπότε άρχισα τα τηλεφωνήματα,
σε όσες έγκυρες πηγές γνωρίζω. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Λεφτά υπάρχουν. Μυαλά δεν
έχουμε, για να τα πάρουμε

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.906 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Απίστευτο: Ο Κοτζιάς 
άνοιγε χάρτη του Αιγαίου 

στον Τίλερσον να του δείξει 
τις προκλήσεις της Τουρκίας 

και ο Κατρούγκαλος 
«άνοιγε δρόμο» στην τουρκική

προπαγάνδα στη Θράκη Σελ. 6

Ε Ξ Α Θ Λ Ι Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σε οικονομικό μέγεθος μετατρέπεται η έρευνα 
των γεωθερμικών πεδίων από τον Δήμο Αλεξ/πολης 
- Ζητήθηκε από τους Γερμανούς έκταση 500 στρεμ.

για δημιουργία διαμετακομιστικού Κέντρου   

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σελ. 6

Ο Τουρκικός Λαός
στενάζει κάτω 

από την στυγνή
δικτατορία που
έχει επιβάλει 

το AKP και 
ο Πρόεδρός του,

μετά την 15η
Ιουλίου 2016 
- Σύντομα ο 

Ερντογάν θα
θερίσει θύελλες 
- Αιματηρή θα

είναι η διακοπή
της θητείας  του  

Εκρηκτικό κλίμα στην
Τουρκία, αν ο Ερντογάν
χάσει το δημοψήφισμα

Σελ. 9

Β
ρυκολάκιασε η αξιολό-
γηση και γι’ αυτό φταίει,
όπως τεχνηέντως περνά-

νε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
θεσμοί της. 

Οι παρατεταμένες διαπραγμα-
τεύσεις οδηγούν κατά όπως
φαίνεται και πάλι σε αδιέξοδο, ό-
πως εκείνο, το καλοκαίρι του 2015.

Η αξιολόγηση τινάζεται στον

αέρα, αšά οι νεοραγιάδες πιστεύ-
ουν πως για αυτό φταίνε πρωτί-
στως οι αιμοσταγείς Ευρωπαίοι.

Όμως ο κορυφαίος φιλόσοφος
Πλάτωνας δίδασκε πως για την
προσέγγιση της αλήθειας πρέπει
πάντοτε κανείς να βλέπει την
αθέατη πλευρά του λόφου. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η επιστροφή στην Δραχμή προοιωνίζει επιβολή
καθεστώτος «Μπολσεβίκων» - Οι ημέρες που όλα

θα παρέχονται με το Δελτίο, δεν είναι μακρυά

Η …αξιολόγηση δεν
πρόκειται να κλείσει 

Ο πληθυσμός των πιστών του Ισλάμ 
παγκοσμίως, θα έχει αυξηθεί κατά 73%,

σύμφωνα με Αμερικανικό Κέντρο
Ερευνών - Οι Μουσουλμάνοι έχουν 

τους υψηλότερους ρυθμούς γεννήσεων  

Θα ξεπεράσουν το
2050 οι ισλαμιστές

τους Χριστιανούς

Σελ. 9

Αντίδραση του 
Αντιπεριφερειάρχη

Καβάλας για 
την υπόθεση 

των πλευρικών 
διοδίων που 
ετοιμάζει η 

«Εγνατία Οδός» Α.Ε.

Σελ. 7

Η «Εγνατία»

φυτεύει

συνεχώς

διόδια

Γεγονότα στις 21:00

www.thrakinet.tv

«ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ» ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΕΡ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ


