
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Βρέθηκε το τζιπ
του 49χρονου ψαρά 
...................... σελ. 12η

 Energean: Το στόρι
της εταιρείας που
έσωσε τα πετρέλαια
του Πρίνου .... σελ. 3η

 Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ
και ΓΕΣ στον Έβρο
ενόψει του Νέου
Έτους .......... σελ. 11η

 Κέντρο Υγείας
άγονης περιοχής το
Κέντρο Υγείας Σαμο-
θράκης ........ σελ. 12η

 Σταυρίδειο Ίδρυμα
Αλεξ/πολης: Ένας
χώρος ζεστασιάς και
θαλπωρής για τους
τροφίμους, με στιγ-
μές αγάπης τις ημέ-
ρες των ορτών 
....................... σελ. 8η

Ό
λα, όσα πλαγίως διο-
χετεύονται, ως πληρο-
φορίες, τόσον εξ Αθη-
νών όσο και εκ Σκο-

πίων, κατατείνουν προς το ενδεχόμενο,
μέσα στο 2018, να γίνει αποδεκτή, αμ-

φοτέρωθεν, μια «ρεαλιστική λύση»
για το όνομα του γειτονικού κράτους.    

Με έναν προσδιορισμό πριν από
το «Μακεδονία».

Συνέχεια στην 9η σελ...

Μακεδονικό: 
Οδηγούμεθα σε νέα λάθη

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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Η Βουλγαρία αναλαμβάνει
την 1η Ιανουαρίου 2018, 

την Ευρωπαϊκή Προεδρία, 
ευρισκόμενη σε καθεστώς 
ειδικής παρακολούθησης 

από τις Βρυξέλλες - Αποτελεί
πρωτόγνωρο γεγονός

Βουλγάρικη προεδρία της 

Ε.Ε. σε δύσκολους καιρούς

Σελ.  7

Με διαδικασίες-εξπρές, θα δοθούν τα χρήματα 
σε όσους είχαν υποβάλει αίτηση για το επίδομα του
πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 2016-2017

Έκτακτο μέρισμα
και πετρέλαιο

και για τον Έβρο

Σελ. 7

Δεν πρέπει 
να δεχθούμε, 

επ’ ουδενί τρόπω,
την παραχώρηση

του ονόματος 
«Μακεδονία»
στο Κράτος 

των Σκοπίων 
- Το παράδειγμα 
του Στρατηγού 

Ντε Γκωλ, ας γίνει
οδηγός μας

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

Σελ. 7

Να διευρυνθεί 
η προθεσμία

υποβολής 
αιτήσεων ζητά

με επιστολή του,
ο Δήμαρχος 
Σαμοθράκης 

κ. Αθαν. Βίτσας

Εκτός του

επιδόματος

κάτοικοι

Σαμοθράκης

Ε
κεί που κατά τα πρώτα μνη-
μονιακά χρόνια ο όρος ανάπτυξη
δεν ακουγόταν, κατ’ αυτάς βρί-

σκεται συνεχώς στα χείλη του πρωθυπουρ-
γού και των κυβερνητικών. Για ποια ανά-
πτυξη όμως μιλάμε;

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην από-
επένδυση, με τις χιλιάδες μικρές επιχειρή-
σεις να πτωχεύουν ή να μεταναστεύουν.
Είναι γεγονός που δεν κρύβεται, ούτε από
τους επαγγελματίες διαστρεβλωτές της
κοινής γνώμης. 

Μιλώ για τις δήθεν συνθήκες που δη-
μιουργούνται και θα φέρουν τις επενδύ-
σεις. 

Προφανώς, ζούμε σε διαφορετικές χώρες
-ο λαός με την κυβέρνηση- και δεν μπορώ
να αντιληφθώ ποιες είναι οι ευνοϊκές
συνθήκες.

Συνέχεια στην 4η σελ...

Πρόκειται περί αστειότητος 
να θεωρεί κάποιος ότι αν εξαγγελθεί
η λήξη του Μνημονίου, θα τρέξουν
οι επενδύσεις στην Ελλάδα - Το ίδιο

έλεγαν και στην Βενεζουέλα, 
και τώρα λιμοκτονούν 

Αν δεν ήταν τραγικό,
θα ήταν ανέκδοτο να
μιλάμε για ανάπτυξη

Σελ. 9

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
ο Νόμος 4509/2017, παρά 

τις αντιρρήσεις των Δικηγόρων 
- Διαζύγια-εξπρές μακριά από
τις αίθουσες των Δικαστηρίων  

Συναινετικά διαζύγια στα
συμβολαιογραφικά γραφεία

Μπήκαν παράνομα 
με το «έτσι θέλω»

στην χώρα μας 
- Εμείς όμως, 

γιατί επιβραβεύουμε 
την παρανομία τους; Σελ. 4

Σελ. 6

Όταν ξεσπάσουν οι,
από χρόνια, ετοιμαζόμενες 

ταραχές, η Άγκυρα 
δεν θα διστάσει να επέμβει 
στην Θράκη, παραβιάζοντας

ακόμα και τα Βουλγαρικά σύνοραΣελ. 6

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Οι λαθρο-«πρόσφυγες»
ήρθαν για να μείνουν


