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Όποιος ελεύθερα συλλογάται 
συλλογάται καλά

Ρήγας Φεραίος

H Bάσω στην Πολιτική 
Επιτροπή της ΝΔ  σελ 5

Η Energean Oil & Gas 
αναλαμβάνει το κόστος των 
εκπαιδευτικών εκδρομών του 
Ειδικού Σχολείου Καβάλας  σελ 2

Έτος 9ο  Αρ. Φύλλου 2620  Ιδρυτής: Σ.Α. Δεληγιάννης  ΗμερΗσια ΠολιτικΗ εφΗμεριδα  ΠαρασκεΥΗ  27  φεΒροΥαριοΥ  2015  Τιμή 0,50€ 

Νέα

ΣΠΟΡN
üΠαιχνίδια «φωτιά» περιλαμβάνει 
την Κυριακή το πρόγραμμα της 20ης 
αγωνιστικής στον 1ο όμιλο της Γ΄ 
Εθνικής κατηγορίας

σελ.   13

ΣΗΜΕΡΑ

Ο, γεννημένος στο Κοκκινόχωμα, Β. 
Τελλίδης είναι ο νέος αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού

σελ 5

Τροχαίο ατύχημα με 2 ελαφρά 
τραυματίες στον ΄Αγιο Σίλα

σελ 4

Η άτυχη μητέρα αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς από 
το 2011 της είχε κοπεί η αναπηρική σύνταξη που έπαιρνε, ενώ τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια η 63χρονη μητέρα αδυνατούσε να πληρώσει το ενοίκιο.

Πρόεδρος ΑΜΕΑ Καβάλας Μ.Κρεμμύδας:  
Με κυβέρνηση Τσίπρα εξακολουθούν να...

ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Με τη φράση «δεν άλλαξε τί-
ποτα ακόμα με Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ…» ο Πρόεδρος των ΑΜΕΑ 

κ. Μάκης Κρεμμύδας μιλώντας χθες στο 
Ράδιο Νεάπολις 90.8 και στον Σταύρο 
Δεληγιάννη αναφέρθηκε για ακόμα μία 
φορά στην άθλια αντιμετώπιση των ατό-
μων με ιδιαιτερότητες από μέλη Επιτρο-
πών, Οργανισμών, Ασφαλιστικούς φορείς 
και εμπλεκομένους στο σύστημα συντά-
ξεων και επιδομάτων, κάνοντας λόγο για 
αναλγησία και χαώδεις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες οι οποίες εξακολουθούν να 
υπάρχουν παρά τις αλλαγές στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο.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

σελ 3
Ο Πρόεδρος των ΑΜΕΑ  

στο Ν. Καβάλας Μ.Κρεμμύδας

Ανείπωτη τραγωδία στην Χαλκίδα: Μάνα και γιος βούτηξαν 
στο κενό, την ίδια ώρα που η κοινή γνώμη ζητά από τη νέα 

Κυβέρνηση την ανασύσταση του Κοινωνικού κράτους και  
δίχτυ ασφαλείας για τους αναξιοπαθούντες


