
Κι όμως σήμερα, οι
Ένοπλες Δυνάμεις

μας, στο όνομα
δήθεν της… 

«ψυχραιμίας»,
αναγκάζονται
να σκύβουν 

το κεφάλι και 
να το παίζουν 
«Ειρηνιστές»
- Ο Έβρος δεν 

πέφτει με τίποτα 
- Όποιος πατήσει 

σε ελληνική 
βραχονησίδα, 

θα καεί ζωντανός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Το λιμανάκι της
Μάκρης αντικείμενο
σύσκεψης στον Ορ-
γανισμό Λιμένος
Αλεξ/πολης ... σελ. 6η

 Σύσκεψη φορέων
Περιφέρειας ΑΜΘ για
το Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο και το ΤΕΙ-
ΑΜΘ ............. σελ. 12η 

 Στο Διδυμότειχο το
14ο Ετήσιο Πανελλή-
νιο Συνέδριο του Δι-
κτύου Υγιείς πόλεις 
....................... σελ. 10η

 Αλεξανδρούπολη:
«Εύκολη λεία» για
τους παραχαράκτες
νομισμάτων οι οδηγοί
ταξί ............... σελ. 11η

 Ποιοι πυροσβέστες
θα λάβουν 100 ευρώ
το μήνα επίδομα πα-
ραμεθορίου ... σελ. 8η

Όχι. Δεν πρόκειται να ασχο-
ληθώ άλλο, σε καθημερινή
βάση, με την υπόθεση No-

vartis και την πολιτική της διάσταση,
όσο δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, που
να δικαιολογούν κάτι τέτοιο. 

Από την στιγμή που ξεκίνησε η
διαδικασία στη βουλή, για την σύσταση
προανακριτικής επιτροπής, θα περιμένω
να δω που θα καταλήξει. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Άλλα …θέματα 
ν’ αγαπιόμαστε

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.129 ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Όταν μία κυβέρνηση δεί-
χνει έτοιμη να παραχω-
ρήσει το όνομα, την

Ιστορία και τον πολιτισμό της Μα-
κεδονίας σε ένα μικρό, πολυεθνικό
και εύθραυστο κράτος 2.200.000
κατοίκων, τότε είναι αναμενόμενο
να αποθρασύνονται και να διεκ-
δικούν ό,τι θέλουν οι ισχυρότεροι
γείτονες. 

Βεβαίως, η τουρκική επιθετικό-

τητα οφείλεται κυρίως στα εγγενή
επεκτατικά στοιχεία της νεοοθω-
μανικής ιδεολογίας του Ερντογάν,
μπορούμε όμως να την αναστεί-
λουμε, αν ακολουθήσουμε μια πιο
δυναμική στάση σε όλα τα εθνικά
θέματα.

Απέναντι στην τουρκική προ-
κλητικότητα είναι ανάγκη να 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Όταν υποχωρείς μπροστά στα μικρά Σκόπια, 
επόμενο οι Τούρκοι να γίνονται πιο πολεμοχαρείς 

Στάση μαχητική -
Όχι υποχωρητική

Πρέπει να προωθηθεί
η ανάπτυξη ερευνών

για την Ιστορική 
και Πολιτιστική 

κληρονομιά, αλλά 
και την ταυτότητα

των Θρακών, την ώρα
που οι προβολείς
του πανελληνίου
ενδιαφέροντος

είναι στραμμένοι 
στο Μακεδονικό Σελ. 7

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΤΩΝ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα τρία δρομολόγια για τα τοπικά τραίνα, θα γίνονται
κατά μία ώρα αργότερα, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επιβατών - Το τελευταίο τραίνο 
θα φεύγει για Ορεστιάδα στις 00.30 τα μεσάνυχτα

Θα κινούνται από
τον Μάρτιο τα

τραίνα στον Έβρο

Σελ. 6

Το έργο θα ξεκινήσει 
το Β’ Εξάμηνο του 2020,

για να συμβαδίσει 
με τον Ελληνοβουλγαρικό

Αγωγό Φυσικού Αερίου Σελ. 6

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
«LNG» ΤΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Συνάντηση Αγροτών της Ξάνθης για εφαρμογή
της συμβολαιακής καλλιέργειας της Βιομηχανικής

Κάνναβης, από πολυεθνική Εταιρεία 

Είναι κ α τ ά λ λ η λ α
για κάνναβη τα

εδάφη της Θράκης

Σελ. 4 

asdasdsa

340 τρισεκατομμύρια
κυβικά πόδια φυσικού

Αερίου, βρίσκονται
στη θαλάσσια περιοχή

μεταξύ Κύπρου, 
Λιβάνου και Αιγύπτου

Σελ. 9

Να γιατί
«λύσσαξε»

ο Ταγίπ
Ερντογάν

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ…
«ΛΙΑΝΙΣΟΥΜΕ»

ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Σελ. 7


