
Στη Σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου των δύο χωρών  
στην Αλεξανδρούπολη, διαπιστώθηκε το άριστο κλίμα στους τομείς  

Ενέργειας, Εμπορίου, Τουρισμού και Μεταφορών

ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Την ώρα που γράφω, κάποιοι 
συνάδελφοι κάνουν «στάση 
εργασίας».  

Διότι έχουν ένα κακό «αφεντικό» 
που …ξεχνά επί μήνες να πληρώσει 
τα δεδουλευμένα τους. Αν έχετε απο-

ρίες για το ποιο είναι αυτό το κακό 
αφεντικό και ποιός και γιατί κήρυξε 
την «στάση εργασίας», ένα αστείο 
είδος «αγωνιστικής κινητοποίησης»,  

  
  Συνέχεια στην 9η σελ...

Ένα από τα χειρότερα 
«αφεντικά»

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ

Λ
Η

Ρ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

 
Τ

Ε
Λ

Ο
Σ

 
 

Κ
. 
Τ

Α
Χ

. 
 

Α
Λ

Ε
Ξ

Α
Ν

Δ
Ρ

Ο
Y

 
Π

Ο
Λ

Η
Σ

 
 

Α
ρ

. 
Α

δ
ε
ία

ς
 

2
/5

1
5
0

  
ΕΚ

Δ
Ο

ΤΩ
Ν

 Π
Ε

Ρ

ΙΟΔΙΚΑ Η

Μ
Ε

Ρ
Η

Σ
ΙΕ

Σ

 Ε
ΦΗΜΕΡ

ΙΔ
Ε

Σ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 75ο Αρθμός Φύλλου 16.610 ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Δίωξη ημίαιμων χοί-
ρων και αγριόχοιρων 
στην περιοχή ευθύνης 
του Δασαρχείου Αλε-
ξανδρούπολης  
........................... σελ. 2η 
 
 Οι εργαζόμενοι της 
Εγνατίας Οδού, μέσω 
στάσεων εργασίας, αν-
τιδρούν στις επισκέ-
ψεις των υποψήφιων 
αγοραστών της  
........................... σελ. 7η 
 
 Υπεγράφη διμερής 
Συμφωνία για τη δια-
συνοριακή σιδηροδρο-
μική κυκλοφορία μετα-
ξύ Ελλάδας-Βουλγα-
ρίας .................. σελ. 10η 
 
 Σάπες Ροδόπης: Το 
εργοστάσιο της Phar-
mathen επισκέφτηκε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
.......................... σελ. 11η 
 
 Τρεις προσλήψεις 
γιατρών στο Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης 
λόγω κορονοϊού  
.......................... σελ. 12η

Το Δημοκρίτειο  
Παν/μιο Θράκης, 

το νέο Νοσοκομείο  
Κομοτηνής και η  

ειρηνική συνύπαρξη  
Χριστιανών- 

Μουσουλμάνων  
ανάμεσα στα  

όσα ανέφερε ο  
κ. Κ. Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός άκουσε 
τα αιτήματα του Ν. Ροδόπης 

Σελ. 6 

Θα διεξαχθεί από αρχές Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου 
- Στην Άσκηση του ΝΑΤΟ, εκτός της Ελλάδος,  

έχουν προσκληθεί να μετάσχουν άλλες 25 χώρες  
- Βελτίωση υποδομών στο Λιμάνι της Αλεξ/πολης 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
«DEFENDER 2021» 

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σελ. 4

Από τότε που η Ευρω-
παϊκή Ένωση αποφάσι- 
σε ότι όχι μόνο δεν 

υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στις 
χώρες-μέλη της, αšά και ανάμεσα 
στην ίδια την Ε.Ε. με τον υπό-
λοιπο πλανήτη, καταστρώθηκε μια 
στρατηγική, με στόχο να παρου-
σιάσει το λαθρομεταναστευτικό 
τσουνάμι που θα πλημμύριζε την 

Ευρώπη ως κάτι θετικό. 
Η γλώσσα εργαλειοποιήθηκε σε 

βαθμό να αšάξουν σημασία οι 
λέξεις, να επινοηθούν νέες λέξεις, 
να καταργηθεί η λογική, να ποινι-
κοποιηθούν η έκφραση και η ελευ- 
θερία του λόγου.  

Η νέα, ζοφερή πραγματικότητα  
 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Με νέες λέξεις, θέλουν να μας επιβάλλουν, πώς 
θα σκεπτόμαστε - Βλέπεις την γειτονιά σου τίγκα 

στους Λαθρομετανάστες; - Μην φοβηθείς  
- Ήρθαν για να σου λύσουν το… Ασφαλιστικό !!! 

Το τέλος της λογικής 

Παρέλυσε  
το Β.Α. Αιγαίο 

από την  
Γενική Απεργία  

– Μηνύματα 
απόγνωσης και 
αγανάκτησης 

στέλνουν  
οι νησιώτες  

– Οι λαθρομε-
τανάστες… 

λιάζονται και  
οι επιδοτήσεις 

αυξάνονται 

BONUS στους μετανάστες - 
«Ξύλο» στους νησιώτες !!!

Σελ. 9

Ο ΟΑΕΔ προχώρησε  
στη διεύρυνση  

του Προγράμματος  
Απασχόλησης  

σε Επιχειρήσεις  
- Ποιες είναι οι αλλαγές

Ε ν ι σ χ υ μ έ ν ο πρόγραμμα για 
5.000 πτυχιούχους ανέργους 

Σελ. 10

Η επιδημία πέρασε πλέον και την πόρτα 
της χώρας μας - Και οι συγγενείς  
της 38χρονης υπό επιτήρηση

Σελ. 7

Θετικό κρούσμα  
του κορονοϊού  
στην Θεσσαλονίκη 

Σελ. 11


