
«Θα φύγουμε 
από την Αλεξ/πολη
για την Αίνο, όπου 

θα μπορούμε 
να ψαρεύουμε 

στο Θρακικό πέλαγος
χωρίς να μας 

ενοχλεί κανείς»

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΑΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Γιορτή Μηλίνας
2016 στην Κίρκη το
Σάββατο 20 Αυγού-
στου και ώρα 9 μ.μ. 
....................... σελ. 2η

 Κατασχέθηκαν άλ-
λοι δύο τόνοι ακα-
τάλληλα όστρακα 
...................... σελ. 12η

 Πρόσκληση 11ης
συνεδρίασης Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου
ΑΜ-Θ ........... σελ. 10η

 Ενημερωτική εκ-
δήλωση στην Ορε-
στιάδα ......... σελ. 12η

 Ευχαριστίες για
την κατάσβεση πυρ-
καγιών στην Περιφέ-
ρεια ΑΜ-Θ .... σελ. 9η

 Τραυματισμός του-
ρίστριας στην Σαμο-
θράκη .......... σελ. 12η

Και τώρα, που βρισκόμαστε;
Η πιο έντιμη και καθαρή
απάντηση είναι ότι βρισκό-

μαστε τουλάχιστον δυο χρόνια πίσω,
αν όχι και περισσότερο. 

Διότι, παρά τη μεγάλη σφαγή που
υπέστησαν και από αυτήν την κυβέρ-

νηση, την δήθεν «αριστερή», οι μισθοί
οι συντάξεις και η κοινωνική πολιτική
του κράτους, η χώρα παραμένει κολλη-
μένη στην ύφεση. Όπως ανακοίνωσε
επισήμως η ΕΛΣΤΑΤ, και το δεύτερο 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αγάντα: Γυρίζουμε
πίσω στο 2014 !!!

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

ELEYUERHTURAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 72ο Αριθμός Φύλλου 15.761 ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Φθινοπωρινά σύννεφα
περιμένουν την Ελληνική
Κυβέρνηση προειδοποιεί
το SPIEGEL - Η Ελληνική

οικονομία επέστρεψε στην
ύφεση - 13 ΔΙΣ σε φόρους
θα πληρώσουν οι Έλληνες

Προσφυγικό και οικονομία

φέρνουν πρόωρες εκλογές

Σελ. 9

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για επέκταση 
της Ζώνης προστασίας σε βάθος 35 χλμ. 

- Οι υδροβιότοποι του τόπου μας, προστατεύονται,
λίαν επαρκώς, από την Συμφωνία του RAMSAR

Η ακτογραμμή του Έβρου

δεν έχει ανάγκη

προστασίας από «NATURA»

Σελ. 7

Μόνον 
όταν γίνουν
δεκτές ΟΛΕΣ
οι δαπάνες

στην 
Φορολογική

Δήλωση, 
τότε οι 

καταναλωτές
θα ζητούν 

από παντού
αποδείξεις Σελ. 7

ΗΕšάδα έχει τεθεί υπό μια ιδιότυπη
ομηρία. Το πρόβλημα που θα

κληθούμε να αντιμετωπίσουμε διαγράφεται
πλέον ξεκάθαρα στον εγγύς ορίζοντα.

Ο Ερντογάν, επωφελούμενος από τους
καταστροφικούς χειρισμούς του πρωθυπουρ-
γού Τσίπρα και των συναρμόδιων υπουργών
Τασίας Χριστοδουλοπούλου - Γιάννη
Μουζάλα, Θοδωρή Δρίτσα και Παναγιώτη
Καμμένου, κρατά πλέον όμηρο την Ε.Ε. και
την Εšάδα και απειλεί ανοιχτά την Ευρώπη
ότι, αν δεν οριστεί ημερομηνία ισχύος της
άρσης του καθεστώτος βίζας για τους
Τούρκους πολίτες, θα πάψει να ισχύει η
συμφωνία για τους πρόσφυγες.

Στην ουσία, ο Ερντογάν εκβιάζει ανοιχτά
την Ευρώπη ότι, αν δεν αρθεί το καθεστώς
βίζας άνευ όρων, θα αυξήσει ο ίδιος τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς

Συνέχεια στην 6η σελ...

«Με 60.000 λαθροπρόσφυγες θα
αυξήσουμε τον κομματικό μας

στρατό - Και η Πατρίδα ας χαθεί»

Η Ελλάδα σε

αδιέξοδο με το

προσφυγικό

Η
κερδοφόρα

επιχείρηση
μεταφοράς

των λαθρομετανα-
στών συνεχίζεται.

Στο ιβαγμένους
μέσα σε βαν μετέ-
φερε στην Ελλάδα 18
παράτυπους μετανά-
στες ένας 27χρονος
Ρουμάνος, ο οποίος

Συνέχεια στην 6η σελ...

Τον συνέλαβαν
Αστυνομικοί 

του Τμήματος
Συνοριακής 

φύλαξης Τυχερού

Ρουμάνος

μετέφερε

18 λαθρο-

μετανάστες

Για όσους δεν είναι
κατ’ επάγγελμα Αγρότες 

- Φόρος 22% από 
το πρώτο ευρώ 

και προκαταβολή φόρου
από 75% στο 100% 

Αύξηση φόρων

στα αγροτικά

εισοδήματα

Σελ. 6

ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ

Σελ. 6

Άλλοι 15 Τούρκοι
πολίτες ήρθαν στην
Ελλάδα και έχουν
υποβάλλει αίτημα
παροχής Ασύλου
στην χώρα μας
- Κρατούνται 

στην Αστυνομική
Δ/νση Αλεξ/πολης

Πέρασαν στον Έβρο

ζητώντας άσυλο

Σελ. 9


