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της Θράκης

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Πατρών Γερμανου 1 
ΤΚ 67131

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γκούλη Αικατερίνη
Υπεύθυνος Ύλης

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γκούλη Αικατερίνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Πολιτική Παραπολιτικά

Βασίλης Παυλικιάνος
Καλλιτεχνικά - Πολιτιστικά

Σχεδίαση Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Εκτύπωση Β. Παυλικιάνος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2541 0 73116 2541 0 29027

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2541 0 731162541 0 29027
Κιν. 6936 6464 55

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ.................  60.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ............100.00 ΕΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.............200.00 ΕΥΡΩ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ........600.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ.600.00 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΩΝ....................600.00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ......600.00 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα-
παραγωγή, ολική,  μερική ή περιληπτι-
κή ή κατά παράφραση ή απόδοση του 
περιεχομένου μηχανικά ή ηλεκτρονι-
κά χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη
Νόμος 2121/93 και κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηχώ της Θράκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1

ΞΑΝΘΗ 67 131
ΤΗΛ. 2541 0 29027
ΚΙΝ. 6936 6464 55

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
έως 20 λέξεις 1.00 ΕΥΡΩ ανά 

έκδοση
εντός πλαισίου έως 20 λέξεις 

2.00 ΕΥΡΩ ανά έκδοση

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ 4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ
Τηλέφωνο 25410 29027

κινητό: 6936 6464 55
eimail: info@xanthitimes.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΨΗ

Άρχισαν τα όργανα; Μεγάλο κονβόι από 300 λεωφορεία 
«δονεί» τη Θεσσαλονίκη

Ο ΚΑΝΑΔΑΣ  ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ;
Όπως δείχνει το όλο θέμα οι επαγγελ-
ματίες της Θεσσαλονίκης δεν αντέχουν 
άλλο την μιζέρια, την αδράνεια και τους 
κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης στο 
θέμα πανδημία - οικονομία και βγήκαν 
στους δρόμους οι λεωφορειούχοι του 
τουρισμού, έχοντας προφανώς κατά νου 
την κίνηση των φορτηγατζήδων στον 
Καναδά που ένα τεράστιο κομβόι φορ-
τηγών, απέκλεισε την βουλή στην πρω-
τεύουσα Οτάβα διαμαρτυρόμενοι για τα 
ασφυκτικά μέτρα και πρωτόκολλα της 
πανδημίας που έχουν άμεσο αντίκτυ-
πο στην προκοπή και την δουλειά τους.

Δυστυχώς όπως δείχνει το όλο θέμα και 
διαβάζοντας προσεκτικά τις ερωτήσεις της 
κ. Χαράς Κεφαλίδου βουλευτού του ΠΑ-
ΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ Δράμας, αντιλαμβάνεται ότι 
στο σύστημα απονομής συνταξιοδότησης 
αναπηρίας επικρατεί ένα μεγάλο μπάχαλο 
και επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι μπορεί 
η ψηφιακή διακυβέρνηση να έφτασε στο ... 
φεγγάρι, εδώ στην γη όμως και ειδικότερα 
στην Ελλάδα, στο θέμα της συνταξιοδότη-
σης των αναπήρων γίνεται το έλα να δεις.
Ο πολίτης βλέπει τον συνταξιού-
χο αναπηρίας του ΟΓΑ να δέχεται 
άλλη οικονομική στήριξη, και άλλη 
οι υπόλοιποι των υπολοίπων ταμείων.
Τελικά το e-efka δουλεύει ή ... μας δου-
λεύει; Ο όρος ισονομία, ισοπολιτεία είναι 
προφανώς άγνωστες λέξεις στο λεξιλό-
γιο της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΟΥ

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πόρισμα της 

Συνταξιούχοι αναπηρίας οι μεγάλοι χαμένοι του συστή-
ματος συνταξιοδότησης
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

Ομάδας Εργασίας ενιαίων κα-
νόνων για τις συντάξεις και τις 
παροχές αναπηρίας του e-Ε-
ΦΚΑ το οποίο, σύμφωνα με 
τη δέσμευσή σας, αναμενόταν 
να παραδοθεί εντός του 2021;
2. Πότε τελικά, η Κυβέρνηση 

σχεδιάζει να καταθέσει στη Βουλή τη σχετι-
κή ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία 
εναρμόνισης των κανόνων συνταξιοδότησης 
και του ύψους των παροχών στους ασφαλι-
σμένους και συνταξιούχους λόγω αναπηρίας;
3. Επειδή η πολιτική της Κυβέρνησης σε αυτό 
το διάστημα των 30 μηνών χαρακτηρίζεται από 
την συνεχή περικοπή της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης σε βάρος κυρίως των χαμηλοσυντα-
ξιούχων, σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτή την 
πολιτική; Σχεδιάζετε δηλαδή με την νομοθε-
τική παρέμβασή σας, όποτε και αν αυτή υλο-
ποιηθεί, να μειώσετε ακόμη και τα δικαιώμα-
τα των ατόμων με αναπηρία (π.χ. αύξηση των 
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για θεμε-
λίωση δικαιώματος, χαμηλότερες συντάξεις);

Αμείωτοι οι ρυθμοί εισόδου στην Χώρα μας λαθρομεταναστών μέσω του 
Έβρου
ΝΕΕΣ ΣΥΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ

Λείπει η πολιτική βούληση για να 
σταματήσει το κακό

Καθημερινά τα Δελτία Τύπου της Αστυ-
νομίας βομβαρδίζουν στην κυριολε-
ξία την κοινή γνώμη με της καθημερι-

νές συλλήψεις διακινητών και λαθρομεταναστών, 
οι οποίοι εισέρχονται «λάθρα» από τις περιοχές 
του Έβρου ποταμού, όπου παρόλο που η περιο-
χή είναι γεμάτη από υπηρεσίες προστασίας των 
συνόρων συν τον Στρατό και την Αστυνομία, εν 
τούτοις βρίσκουν «περάσματα» ακόμη και τον χει-
μώνα που τα νερά του ποταμού είναι στην υψη-
λότερη στάθμη τους και περνάνε τα σύνορα.
Δεν υπάρχει περίπτωση οι υπηρεσίες ασφαλεί-
ας των συνόρων να έχουν αυστηρή εντολή να μην 
περνάει κανένας λαθρομετανάστης και να μην 
την εκτελέσουν... Άρα κάτι άλλο συμβαίνει και 
ο Έβρος θυμίζει «σουρωτήρι» από την καθημερι-
νή σχεδόν παραβίαση. Μήπως φταίει κάτι άλλο;


