
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Έναρξη εγγραφών
για το έθιμο του Μπέη
2018 στο Διδυμότειχο 
......................... σελ. 2η

 Ημερίδα παρουσία-
σης επιστημονικής δη-
μοσίευσης για την Αρ-
χαία Ζώνη Έβρου 
........................ σελ. 11η

 Εντός Φεβρουαρίου
η απόφαση του Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου
Κομοτηνής για την κα-
πνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ 
......................... σελ. 8η 

 Έβρος: Αυξημένο
το ενδιαφέρον των πο-
λιτών να μεταβούν με
λεωφορεία ΚΤΕΛ στο
μεγάλο συλλαλητήριο
της Θεσ/νίκης 
......................... σελ. 11

 Ημερίδα παρουσία-
σης επιστημονικής δη-
μοσίευσης για την Αρ-
χαία Ζώνη Έβρου 
........................ σελ. 11η

Μεγάλη ανακάλυψη έκανε
ο στρατηλάτης Καμμέ-
νος. Βρήκε προπολεμικό

χάρτη της Γιουγκοσλαβίας, όπου η
σημερινή πΓΔΜ αναφέρεται ως «Βαρν-
τάρσκα». 

Μόνο που αυτό το ντοκουμέντο το
είχα αναδείξει, στην μεγάλη ερεύνα
που έκανα στην τηλεόραση του «Αν-
τένα», το 1991. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Σιγά …στρατάρχα
την «ανακάλυψη»!

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Άλλο ένα πρόγραμμα
μπήκε από χθες, 
στην διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων 
από ανέργους νέους

- Ποια είναι τα υπόλοιπα
εννέα (9) προγράμματα

και ποιους αφορούν

Τα ανοικτά προγράμματα
του ΟΑΕΔ για προσλήψεις

Σελ. 7

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης προτείνει 
να επενδύσουμε ως χώρα στα κηπευτικά, αξιοποιώντας 

τις καλές κλιματολογικές συνθήκες της χώρας και 
να κάνουμε εξαγωγές - Καλομάθαμε στις επιδοτήσεις

Ο λαχανόκηπος της
Ευρώπης πρέπει
να γίνει η Ελλάδα

Σελ. 6

asdasdsa

Επιστολή 
των Επαγγελματιών

προς τον Δήμο 
Σουφλίου, 

για τον κεντρικό 
δρόμο και την πλατεία

Σελ. 4

Την στρώση
κυβόλιθων

ζητούν 
στο Τυχερό

Σε απολογία Σύμβουλοι της Δημοτικής 
παράταξης «Σπάρτακος» Κομοτηνής, 

για αφισοκόλληση που χαρακτήριζε τον Τούρκο
ηγέτη, Ανεπιθύμητο στην Θράκη 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ…

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ  
Σελ. 9

asdasdsa

«Συμμετέχουμε 
μαζικά και αγωνιστικά 

την Κυριακή στην
Θεσ/νίκη, για την

Μακεδονία»
Σελ. 9

Κάλεσμα
κληρικών 

για το 
συλλαλητήριο

Η αυτοδυναμία δεν είναι, όπως πιστεύουν
μερικοί, στο τσεπάκι του Κυριάκου 

- Η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει 
και η ψαλίδα στις δημοσκοπήσεις μειώνεται 

Σελ. 6

ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Η 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Σε ποιο εγχειρίδιο
Διπλωματίας γράφεται

ότι η χώρα που βρίσκεται
σε ισχυρή θέση,

πρέπει να υποχωρήσει; 
- Αν αποδεχθούμε 

τον όρο «Μακεδονία»,
σκάβουμε τον λάκκο μας Σελ. 4

ΝΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΤΩΡΑ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ

Σελ.  7

«ΧΑΡΑΤΣΙ» ΘΡΑΚΩΝ ΣΕ
ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝa
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