
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Βασίλης Μαυρίδης:
«Θα είμαι και πάλι
υποψήφιος Δήμαρχος
Ορεστιάδας» 
........................ σελ. 6η

Δημήτρης Πέτρο-
βιτς: «Γιατί δεν περι-
λαμβάνεται η Λιμενική
Ακαδημία της Αλεξαν-
δρούπολης στο Νομο-
σχέδιο που συζητείται
στη Βουλή;» 
........................ σελ. 7η

 Η τρομοκρατία των
αγροτοδικείων δεν θα
περάσει - Ανακοίνωση
της Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων
Έβρου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
........................ σελ. 9η

 Το «Ευρωπαϊκό Χω-
ριό Πελαργών», ο Πό-
ρος Φερών, συμμετεί-
χε στη 15η Συνάντηση
στην Ελβετία 
....................... σελ. 10η

 Ανάβουν οι φωτιές
του Άη Γιάννη στη Ν.
Χηλή .............. σελ. 12η

Με τόσες που σας έχουν χα-
ρίσει κ. Πρόεδρε, δεν χρει-
άζεται να ξοδευθείτε, προ-

κειμένου να εμφανισθείτε πια με γρα-
βάτα, όπως έχετε δεσμευθεί ότι θα πρά-
ξετε, αν πτυχωτέ «μείωση του χρέους». 

Διαλέξτε λαιμοδέτη, ώστε να υπο-
στηρίξετε σημειολογικώς τον ισχυρισμό
σας. Ότι πεταχτέ επί τέλους τον μεγάλο
στόχο όλων των κυβερνήσεων, όσων
υπέγραψαν  μνημόνια.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Γραβάτα εσείς,
με θηλιά εμείς

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε
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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ

ΗΡ
Ω

Μ
ΕΝ

Ο
ΤΕ

ΛΟ
Σ

Κ.
 Τ

ΑΧ
. 

ΑΛ
ΕΞ

ΑΝ
ΔΡ

Ο
Y

ΠΟ
ΛΗ

Σ
Αρ

. Α
δε

ία
ς

2/
51

50

ΕΚ
ΔΟ

ΤΩ
Ν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΗΜ
ΕΡ
Η
ΣΙ
ΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 74ο Αριθμός Φύλλου 16.210 ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Σε τροχιά νομιμοποίησης 
η «Τουρκική Ένωση 

Ξάνθης», το πιο 
μισελληνικό σωματείο 
της περιοχής - Μήπως 

θα θυσιασθούμε 
με κάποια φήμη, 

ότι θα μας κόψουν 
το χρέος, αν δώσουμε 

την Θράκη στην Τουρκία;Σελ.  7

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ Θ Ρ Α Κ Η Σ;

Τα υψηλά τέλη διώχνουν
τους ιδιοκτήτες σκαφών,

από ένα λιμάνι 
που δεν προσφέρει ούτε
ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε
νερό - Οι καταγγελίες

για ηχορρύπανση, 
έδιωξαν την νυκτερινή

ζωή από το Φανάρι

Αδειάζει από πλεούμενα
το καταφύγιο Φαναρίου

Σελ. 4

Την  περασμένη εβδομάδα
ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας συναντήθηκε

στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρό-
εδρο του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ. 

Μπροστά στις τηλεοπτικές κά-
μερες ο πρόεδρος της Κυβερνή-
σεως παρομοίασε τον εαυτό του
με σκακιστή ο οποίος παίζει
ταυτόχρονα σε δύο σκακιέρες�

στην σκακιέρα του χρέους και
στην σκακιέρα του Μακεδονικού.

Εμμέσως πλην σαφώς, λοιπόν,
ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας συνέδεσε
τις διαπραγματεύσεις. Όχι δύο
διαπραγματεύσεις. 

Όχι η αντιπολίτευση, όχι τα
ΜΜΕ, όχι το κόμμα των
Ανεξαρτήτων Εšήνων. Αυτός! 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Πολύ φθηνή η Κυβέρνηση σε ακριβούς 
καιρούς - Πενιχρά τα κέρδη για μία επιμήκυνση 

δέκα ετών, έναντι της Μακεδονίας μας

5.000 χρόνια ιστορίας
έναντι του… χρέους !!!

Χαλασμένος εδώ και 2,5 μήνες ο Αξονικός 
τομογράφος - Δε γίνονται Βιοψίες - Χωρίς 

οφθαλμολογικά μηχανήματα - Έλλειψη ιατρών 
βασικών ειδικοτήτων κ.λπ., καταγγέλλει η «ΠΟΕΔΗΝ»

Στο νοσοκομείο
Διδ/χου μεγαλώνουν

τα προβλήματα 
Σελ. 9 

Την προσεχή Δευτέρα 25 Ιουνίου
2018, στις 2 το μεσημέρι - Τα θέματα

που πρόκειται να συζητηθούν

Θα συνεδριάσει το
Δημοτ. Συμβούλιο
Αλεξανδρούπολης

Σελ. 6  

asdasdsa

Κύριοι της εξου-
σίας,

Κ αμία ρύθ-
μιση του
δημοσίου

χρέους σήμερα ή οι
δόλιες υποσχέσεις
των Βρυξελλών, δεν
θα παραπλανήσουν
την ελληνική κοινω-
νία για την παρούσα
εθνική της δοκιμασία.

Συνέχεια 
στην 7η σελ...

ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στη Θράκη 700.000 πεδινά στρέμματα και 750.000 λοφώδη
ανήκουν στο Δημόσιο - Να εφαρμοσθεί το σύστημα της

Βρετανίας - 99 χρόνια με ενοίκιο - Ευνοϊκό το μικροκλίμα
της Ροδόπης, για αλλαγή καλλιεργειών 

Να δοθούν σε αγρότες
εκτάσεις του Δημοσίου 

Σελ. 6 

Σελ. 9

Τα κόστη της «Γιορτής
Κρασιού 2018»


