
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- 
Θράκης) θα έχει σήμερα Πέμπτη 6 και αύριο 
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, διαδοχικές  

συναντήσεις με φορείς της Ροδόπης και  
του Έβρου – Το πρόγραμμα της περιοδείας   

Υπάρχουν ανά τον κόσμο πολ-
λές Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις (ΜΚΟ), που ασφα-

λώς προσφέρουν σημαντικό έργο, ιδίως 
ως προς την ανακούφιση χειμαζομένων 
πληθυσμών σε χώρες με εμφυλίους σπα-

ραγμούς, λιμούς και λοιμούς.  
Από τις οργανώσεις των γιατρών, 

ως εκείνες που παρέχουν στήριξη σε 
πρόσφυγες και από την ελληνικής… 

 
Συνέχεια στην 9η σελ...

Να ελεγχθούν, αλλά μην 
έχετε ψευδαισθήσεις

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

Την προσεχή Κυριακή  
9 Φεβρουαρίου 2020  

- Θα παρευρεθεί στην 
Θεία Λειτουργία στον 
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος και θα 

παραστεί στην πίτα των 
Καππαδοκών Ν. Έβρου

Η Υπουργός Πολιτισμού  
έρχεται στην Αλεξ/πολη 

Σελ. 9

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.595 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Αυτές είναι οι 13+1 κατηγορίες ασφαλισμένων  
(γυναίκες και άνδρες), που θεμελιώνουν  

συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να βγουν πιο 
νωρίς στη Σύνταξη, σύμφωνα με το νέο Νόμο Βρούτση 

Μήπως είστε στους…  
τυχερούς για έξοδο 

στη σύνταξη νωρίτερα; 

Σελ. 6

Διήμερη περιοδεία του  
Θ. Καράογλου στη Θράκη 

Εντοπίσθηκαν και καταστράφηκαν  
στη Βουλγαρία δύο ακόμη φορτία  

- Στις 32 φθάνουν οι απορρίψεις - Η Ελλάδα  
δεν έκανε καμία απόρριψη μέχρι σήμερα

Πιπεριές Τουρκίας 
με υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων 

Σελ.  9

asdasdsa

Μπαίνουν σε ισχύ 
από την προσεχή 

Δευτέρα 10  
Φεβρουαρίου 2020  
- Ποιες κατηγορίες 
Αδειών αφορούν  

Σελ. 4

Τα ενιαία  
παράβολα 
για άδειες 
οδήγησης 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 «Ένας μπέης στο 
Μουσείο» - Αποκριά-
τικο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα ετοιμάζει 
το Λαογραφικό Μου-
σείο Ορεστιάδος  
......................... σελ. 2η 
 
 Koπή πίτας και βρα-
βεύσεις από τον 
Ν.Ο.Α. ............. σελ. 4η 
 
 Υπεγράφησαν οι 
πρώτοι μόνιμοι διορι-
σμοί μέσω ΑΣΕΠ στην 
Ειδική Αγωγή  
......................... σελ. 9η 
 
 Νέες κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις στο 
κέντρο της Αλεξαν-
δρούπολης - Διαβού-
λευση για την οδό Κα-
ραϊσκάκη ....... σελ. 11η 
 
 Φωτιά ξέσπασε 
στον αύλειο χώρο του 
ΟΣΕ Αλεξ/πολης  
........................ σελ. 12η

Χαρακτηρίζονται από Στρατιωτικούς αναλυτές, οι διαδηλώσεις των Λαθρο-
προσφύγων στην Λέσβο - Κανείς έλεγχος για τον επικίνδυνο κορονοϊό 
δεν γίνεται στους εισβολείς, που καταφθάνουν στα νησιά και τον Έβρο  

ΠΡΟΒΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Σελ. 7

Η ιστορία που περιγράφω 
είναι πραγματική και 
συμβαίνει σήμερα.  

Δείχνει το χάος που υπάρχει 
μεταξύ της χώρας μας και του πολι-
τισμένου, πράγματι δημοκρατικού, 
δυτικού κόσμου αšά συγχρόνως και 
στο μυαλό μέρους της γενεάς που 
έχει υποστεί την βλάβη της αριστερής 
«διανόησης». 

Ένας νεαρός λοιπόν, εις τα περι-
θώρια του χώρου της μουσικής, ευ- 
ρίσκεται συμπαθών εις το ευρύ κί-
νημα (γενικής) διαμαρτυρίας που εκ- 
φράζεται δια της καταστροφής, αο-
ρίστως. Βρέθηκε λοιπόν προ μηνών 
στο Λονδίνο μια ημέρα όταν γινό-
τανε ένα συšαλητήριο με βίαιες 
εκδηλώσεις.  

Αμέσως αισθάνθηκε αšηλέγγυος 
και δεν έχασε την ευκαιρία να πάρει 
μέρος στο «πανηγύρι».  

 Συνέχεια στην 4η σελ...

Η μόνη χώρα στον κόσμο 
όπου οι εγκληματίες  

συλλαμβάνονται για να αφεθούν 
αμέσως ελεύθεροι και όπου  
οι κατά συρροήν Δολοφόνοι 
παίρνουν άδεια εξόδου από 
τις φυλακές, είναι η Ελλάδα

Η βιτρίνα 
της χώρας

Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος  
θα ανακηρυχθεί Επίτιμος  

Δημότης του Δήμου 
Μαρωνείας-Σαπών και  
θα του απονεμηθεί το 

«Χρυσό Κλειδί» της πόλης

Την Δευτέρα στις 
Σάπες ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας

Σελ. 6 

Σελ. 7


