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ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

«Να αγιαστούν οι
κάμποι και τα Βουνά»
Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια
τόσο στην Αλεξανδρούπολη, όσο και σε άλλες
περιοχές της Θράκης - Ο καλός καιρός σύμμαχος
στην παρουσία πλήθους κόσμου στον εορτασμό

Σελ. 11

Σελ. 6

Σελ. 12

Θα κληθούν να πληρώσουν
εισφορές με καπέλο και ουρά,
καθώς και αναδρομικά χαράτσια,
μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2018

Ψάχνουν να βρουν
είσοδο για Σουφλί

ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ
 Αλεξανδρούπολη:
Σορός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στη θάλασσα από αλιευτικό
σκάφος ...... σελ. 12η
 Ετήσιος Χορός
του Συλλόγου Πετρωτιωτών Αλεξ/πολης .............. σελ. 2η
 Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη
Έβρου προς τον
Πρωθυπουργό, για
την κατάργηση του
μειωμένου ΦΠΑ στη
Σαμοθράκη
..................... σελ. 9η

Το Σκοπιανό γίνεται,
για μία ακόμη φορά,
μπαλάκι του πινγκπονγκ, μεταξύ
Κυβέρνησης
και Αντιπολίτευσης
− Δεν υπάρχει ενιαία
Εθνική Γραμμή
− Με την έγκριση
του Λαού,
θα ξεπουληθεί το
όνομα και η Ιστορία
της Μακεδονίας

Σύμφωνο Επιμελητηρίου
Έβρου με την
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» Θεσ/νικης
Οι κύριοι άξονες της συνεργασίας
συνοψίζονται στην ενίσχυση
της επιχειρηματικότητος,
για την διατήρηση-παραμονή
των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα

«Η Θ ρ ά κ η έχει μεγάλες
δυνατότητες ανάπτυξης»

Σελ. 6

Προγράμματα του «ΟΑΕΔ»
για τη στήριξη ανέργων

 Τελευταία αναβολή ακινησίας ΣΑΟΣ ΙΙ
..................... σελ. 8η
 Μικρής διάρκειας
το Καρναβάλι Ξάνθης 2018 .... σελ. 12η

Σελ. 7

Σελ. 7

Οι Έλληνες πολίτες
χόρτασαν από
τις «κωλοτούμπες»
των πολιτικών Αρχηγών
- Και ξεκινούν
Αγώνες για το θέμα
της Μακεδονίας,
που προσπαθούν
να φρενάρουν
κόμματα, εφημερίδες
και άλλα Μ.Μ.Ε.

Η νέα χρονιά φέρνει
νέα προγράμματα
του ΟΑΕΔ, τα οποία
αποσκοπούν στη στήριξη
και την απασχόληση
ανέργων, ηλικίας
έως 35 ετών

«Που δυστυχώς
παραμένουν τελείως
ανεκμετάλλευτες»
τόνισε η τομεάρχης
Ανάπτυξης της Ν.Δ.,
κ. Ντόρα Μπακογιάννη,
στην Κομοτηνή
Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

Δ

Σελ. 6

Ποια εξουσία
δεν ελέγχουν;

ύο είναι τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε, με την
παρέμβαση της, η σύντροφος του πρωθυπουργού κ. Περιστέρα
Μπαζιάνα.
Στο προηγούμενο σημείωμα ασχο-

ληθήκαμε με το «μελοδραματικό» στην
έκφραση του και κωμικό, στην αιτιολόγηση του, ενιαύσιο κλάμα της, κάθε
5η Ιουλίου, για την …κωλοτούμπα
Συνέχεια στην 9η σελ...

