
Δίνουν και παίρνουν τα σε-
νάρια μετά την πρώτη ψη-
φοφορία στη Βουλή, για 

την εκλογή Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Κάποιοι μιλούν έντονα 
στο Μαξίμου για βελούδινη απο-
χώρηση Σαμαρά και επιστροφή 
του πολιτικού και ανθρώπου που 
μπορεί να ενώσει όλα τα γαλάζια 
κομμάτια και να δώσει ανάσα 
ζωής στη ΝΔ που δοκιμάζεται 
έντονα το τελευταίο διάστημα 
κάτω από τις υπερφίαλες και τη-
λεπροωθητικές απόψεις του κοι-
νοβουλευτικού της εκπροσώπου 
κ. Α.Γεωργιάδη που έχουν εξορ-
γίσει και απομακρύνει τους νεο-
δημοκράτες από το φιλελεύθερο 
ευρωπαικό κόμμα που ίδρυσε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής.

H «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» και τα «ΧΡΟΝΙΚΑ» ανοίγουν νέους
Δρόμους στην Ελληνο-Βουλγαρική ενημέρωση
Σταύρος Δεληγιάννης
Μargarita Echeva

www.radioneapolis.gr 

 
ζωντανά μέσω internet

Όποιος ελεύθερα συλλογάται 
συλλογάται καλά
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ΙΔΡΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ δραστη-
ροποιείται με μεγάλη εμπειρία σε όλα τα διαδικα-
στικά θέματα για την ίδρυση Βουλγαρικής Εται-
ρείας αλλά και κάθε άλλης εταιρείας στην Ελλάδα 
και ανά το κόσμο. 
Πιο συγκεκριμένα για άμεση ίδρυση Εταιρείας 
στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:  
1. Σύσταση εταιρείας (Παροχή Υπηρεσιών, Ει-
σαγωγές - Εξαγωγές, Μεταποίηση, Μεταφορική, 
Εμπορική κλπ.) στη Βουλγαρία. 
2. Πλήρης λογιστική φοροτεχνική και νομική πα-
ρακολούθηση της εταιρείας με βάση την Βουλγα-
ρική Νομοθεσία. 
4. Συμβουλευτική υποστήριξη.
5. Τραπεζική και ασφαλιστική κάλυψη των επι-
χειρήσεων στη Βουλγαρία. 
Επικοινωνία: Ζαφειρώ Χατζοπούλου, π. Νέας 
Οδού 8 Ελευθερούπολη Καβάλας 
τηλ. 25921 10187 κιν. 6937 36 44 02

Νέα

σελ 3

Τελευταίο χαρτί του Πρωθυπουργού η κυβέρνηση «Εθνικού σκοπού», ενώ 
καζάνι που βράζει είναι η ΝΔ  μετά τις παρεμβάσεις του Κ. Μητσοτάκη 

και της Ντόρας Μπακογιάννη, με τους νεοδημοκράτες να ζητούν αλλαγή 
ηγεσίας προκειμένου να ενδυναμωθεί η  γαλάζια παράταξη

ΣΠΟΡN
üΣτις Σέρρες θα ταξιδέψει ο 
Α.Ο.Κ. για να αντιμετωπίσει την 
Κυριακή τον Πανσερραϊκό στο 
μεγάλο ντέρμπι του 1ου ομίλου της 
Γ΄ Εθνικής

σελ.   13

ΣΗΜΕΡΑ
Εγκαίνια της Δράσης Παγγαίου 
«ΥποστηρίΖΩ» στην Ελευθερούπολη

σελ 4

Μπορεί να ανακόψει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11:30 πμ 

στο ξενοδοχείο ASTIR - ΕΓΝΑΤΙΑ (αίθουσα «Άβδηρα»)  
στην Αλεξανδρούπολη

σας καλούμε να παρευρεθείτε

στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Ανοιχτής Διαβούλευσης
που διοργανώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΣΥΡΙΖΑ 

ΑΜ-Θ με θέμα:
«ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜ-Θ»

ένα σχέδιο ελπίδας, προοπτικής και δικαιοσύνης για την 
έξοδο από την κρίση

Τις εργασίες θα ανοίξει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ  
Αλέξης Τσίπρας

Αναρχικοί μετά 

την κατάληψη στο 

Δημαρχείο την 

«έπεσαν» στην 

Πατριωτική

σελ 7


