
Όχι στα μπλόκα 
και αποκλεισμούς δρόμων

αποφάσισαν 
οι Αγροκτηνοτροφικοί 

Σύλλογοι Αν. Μακεδονίας-
Θράκης − Αναζητούν 

άλλους τρόπους 
αντίδρασης − Αθέμιτος 

ανταγωνισμός από 
τους Ευρωπαίους Αγρότες  

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.856 ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Εδώ που είμαστε, δεν απο-
μένει παρά να ευχόμαστε
να μη συμβεί τίποτε …

άκρως ελληνικό και να εξελιχθούν τα
πράγματα ομαλά, ώστε το νέο έτος
2017 να είναι πράγματι καλύτερο. 

Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Όλες

οι εκτιμήσεις συγκλίνουν υπέρ της
προοπτικής να βγούμε επιτέλους από
την χοάνη της ύφεσης.  Να περάσουμε
σε θετικό πρόσημο, έστω και αν δεν
είναι του ύψους των πλέον αισιόδοξων
εκτιμήσεων, των κυβερνητικών.

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ελπίζω ότι θα 
είναι καλύτερο

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Χριστουγεννιάτικο
Τουρνουά Μπάσκετ με
φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα για το παιδικό
χωριό «SOS» 
........................ σελ. 4η 

 Πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα από την
στρατιωτική μπάντα
της ΧΙΙ Μεραρχίας Πε-
ζικού στον Αντιπερι-
φερειάρχη Έβρου Δη-
μήτρη Πέτροβιτς 
........................ σελ. 4η

 Σεισμός 3,9 Ρίχτερ
στη Χρυσούπολη Κα-
βάλας ............. σελ. 7η

 Συνάντηση τοπικών
φορέων για την προ-
στασία και τη συντή-
ρηση του Λιμανιού της
Μάκρης .......... σελ. 8η 

 Θεραπευτική και εκ-
παιδευτική παράταση
από το «Playback the-
ater» Βέροιας στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη
........................ σελ. 11η

Σελ. 7

ΑΠΟΧΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΜ-Θ
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δόθηκε στην δημοσιότητα 
η εγκύκλιος από το Υπουργείο
Οικονομικών για τα ποσά που 
θα πρέπει να καταβληθούν,

βάσει του εισοδήματος του 2015 

Ο υπολογισμός
εισφορών

επαγγελματιών
& αγροτών

Σελ. 9

Η Διεύθυνση και 
το Προσωπικό
της Εφημερίδας 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» 
σας εύχονται Ευτυχισμένο 

και Δημιουργικό
το Νέο Έτος !

Λόγω της ανομβρίας 
στέρεψαν οι αποταμιευτήρες

και οι Γεωτρήσεις 
- Να περιορίσουν οι κάτοικοι

την κατανάλωση νερού  

Προβλήματα

ύδρευσης στον

Δήμο Σουφλίου

Σελ. 7 

Ε
δώ και χρόνια, συνηθίζουμε να
κάνουμε αναφορά στα «πεπραγμένα»
και στα «μη πεπραγμένα» του έτους

που πέρασε και αφορούν τον τόπο μας. Πιστοί
σε αυτό, τo επαναλαμβάνουμε και φέτος.

 ΜΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Ανάπτυξη  του  λιμανιού … (κάτι διαφαίνε-
ται με τις προσπάθειες της νέας Διοί-

κησης)
Ανάπλαση της παραλιακής  ζώνης…
Ολοκλήρωση  του κάθετου άξονα…
Κατασκευή μαρίνας…
Πετρελαιαγωγός  Μπουργκάς – Αλεξανδρού-

πολη…
Επένδυση  χρυσού στο Πέραμα…
Επένδυση  ζεόλιθου στα Πετρωτά…
«Λιμενική  Ακαδημία» στην Αλεξανδρούπο-

λη…
Συνέχεια στην 9η σελ...

Μπορούμε να βαδίσουμε ακόμη
καλύτερα - Φθάνει να το επιδιώξουμε

Τα πεπραγμένα και
μη πεπραγμένα 2016

Τ
ι είναι τελικά καλύτερο; Να επι-
ταχυνθούν οι εκλογές ώστε να φύγει
ο ΣΥΡΙΖΑ μία ώρα αρχύτερα ή να

παραμείνει στην εξουσία ώστε να λάβει
αυτός τα εναπομένοντα μέτρα, να επωμισθεί
εξ ολοκλήρου το πολιτικό κόστος και να
απαšαγούμε οριστικώς από την Αριστερά;

Όσο και αν κάποιοι προκρίνουν την
παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία για
κάποιο διάστημα, στην πραγματικότητα δεν
υπάρχει δίλημμα. 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, δεν
έχουν ιδέα πως λειτουργεί η οικονομία

Αυτός ο «θίασος»
πρέπει να φύγει

«Όταν σε αγνοούν, σημαίνει
ότι δεν υπάρχεις» - Τα χέρια
των Ενόπλων μας Δυνάμεων
είναι δεμένα - Απεμπολούμε 

το νομικό δικαίωμα για άμυνα
των συνόρων μας - Παγιώνεται

ημέρα με την ημέρα, 
η Στρατηγική νίκη της Τουρκίας  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕ …ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ «PLAY STATION»

Σελ. 6

Η οριοθέτηση της ΑΟΖ 
σε συμφωνία με την Αίγυπτο,

απλώνει δίκτυ προστασίας 
της Κύπρου, από 

την τουρκική επιθετικότητα 
− Βλ. Πούτιν: «Όχι σε νέο 

σχέδιο Ανάν για την Κύπρο» Σελ. 7

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

Θα διατεθούν 
7,2 εκ. ευρώ 
για εναέριες 
και επίγειες 
δράσεις, από 

την Περιφέρεια
Ανατολικής

Μακεδονίας-
Θράκης 

− Μέχρι το 2019
το πρόγραμμα  

Σελ. 9

Ετοιμασίες

για πόλεμο

κατά των

κουνουπιών


