
Στην Ελλάδα η άγρια 
φορολογία διαλύει κάθε

παραγωγικό ιστό 
- Στην Κύπρο αντίθετα

ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα,

μειώνουν τους 
φόρους και προκόβουν 

- Οι Κύπριοι πληρώνουν
τους λιγότερους 

φόρους (23,85%) 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Υ ψηλά πρό-
στιμα περι-

μένουν όσους συλ-
ληφθούν από τον
ελεγκτικό μηχανι-
σμό της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων να φο-
ροδιαφεύγουν.

Εκτός από τα
πρόστιμα και τα
λουκέτα μπορούν
να βρεθούν αντι-
μέτωποι και με ποι-
νικές κυρώσεις, 

Συνέχεια 
στην 9η σελ...

Από τον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ.

Άνθιμο, πήραμε και δημοσιεύουμε
την ακόλουθη επιστολή-απάντηση στο
δημοσίευμα της Εφημερίδος μας
(βλέπε φύλλο Ε.Θ. 26 Αυγούστου
2017) σχετικά με την απαγόρευση τέ-
λεσης Γάμων σε εξωκκλήσια.

Πρὸς 
κ. Σταῦρον Κονδύλην

Διευθυντὴν Ἐφημερίδος
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

Ἐνταῦθα

Συνέχεια στην 6η σελ...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Δωρεάν διανομή
οπωροκηπευτικών,
από το Πολυκοινωνι-
κό Κέντρο Αλεξαν-
δρούπολης ... σελ. 2η

 Δήμος Αλεξ/πο-
λης: Κυκλοφοριακές
συμβουλές και οδη-
γίες καθημερινότη-
τας ................ σελ. 6η

 Στήριξη στον χρυ-
σό Ολυμπιονίκη Δη-
μοσθένη Μιχαλεντζά-
κη  από την Συνεται-
ριστική Τράπεζα Έ-
βρου ............ σελ. 11η

 Επιχορήγηση επι-
χειρήσεων για προσ-
λήψεις ανέργων 
...................... σελ. 12η

 Ονομαστήρια Μη-
τροπολίτου και χει-
ροτονία Αρχιδιακό-
νου π. Χριστοδούλου
Καραθανάση 
....................... σελ. 2η

Ε
ξ όσων γνωρίζω, τα οποία
επιβεβαιώνονται και από
το επίσημο βιογραφικό ση-

μείωμα του, όπως δημοσιεύεται και
στην προσωπική του ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο, ο νέος υπουργός Παιδείας

Κώστας Γαβρόγλου, δεν έχει πάρει
κανένα πτυχίο ψυχιατρικής. 

Ούτε νευρολόγου, ή ψυχολόγου.
Πόσο μάλλον παιδοψυχιάτρου.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Αφού είναι... αγχολυτικές, 
μία ανά μήνα

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε
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Στην αυθεντική, 
αρχοντική και όμορφη

Ξάνθη, με τους φιλόξενους
και αυθεντικούς ανθρώπους
- Οκτώ καλοκαιρινές νύκτες

Γιορτής, από 2 έως 
10 Σεπτεμβρίου 2017

Ξεκινούν οι Γ ι ο ρ τ έ ς της

Παλιάς Πόλης της Ξάνθης

Σελ. 6 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Αλεξ/πόλεως, κ.κ. Άνθιμος,

απαντά στο δημοσίευμα 
της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

- «Να έχετε εμπιστοσύνη στην 
εμπειρία του Επισκόπου σας»

ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΕΣ

ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Μ
ε ιδιαίτερη εθνική

αγωνία και αποσβο-
λωμένοι όλοι οι Έλ-

ληνες παρακολουθούμε, χωρίς
διακοπή, τα πρωτοφανή τεκταινό-
μενα, τόσο στο εσωτερικό πολιτι-
κο-οικονομικό, όσο και στο εξω-
τερικό διαπραγματευτικό πεδίο.

Στο διάστημα που διανύουμε,
βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο

σε ένα κλίμα πολιτικής αβεβαιότη-
τας και οικονομικής κατάρρευσης,
ενώ μια πρωτοφανής απόβαση ξε-
νόφερτων μεταναστών και προσ-
φύγων πλημμύρισε τη δύσμοιρη
χώρα μας.

Όλοι μας παράšηλα γινόμαστε
ένας στόχος, επί του οποίου 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Οι Πολιτικοί δημαγωγοί, άλλα λένε το πρωί, 
άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ - Εισπνέουμε 

την μολυσμένη ατμόσφαιρα της προπαγάνδας 

Θέλετε τα… ψέμματα

αντί για την αλήθεια;

asdasdsa

Το Αεροδρόμιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» 

σημειώνει την 
μεγαλύτερη ποσοστιαία

αύξηση, απ’ όλα 
τα περιφερειακά 

Αεροδρόμια της χώρας
Σελ. 7

«Καλπάζει» 

ο τουρισμός

της Καβάλας

Ανοίγει η κάνουλα χρηματοδότησης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Αγωγού «IGB»

μήκους 180 χιλιομέτρων, που θα συνδέει 
την Κομοτηνή με την Στάρα Ζαγόρα 

Ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς για τον 
Ελληνο-Βουλγαρικό 

Αγωγό Φυσικού Αερίου 

Σελ. 6

Γεγονότα στις 21:00

www.thrakinet.tv

Ποιες ποινές προβλέπονται και πότε 
επιβάλλονται για όσους συλληφθούν, από 

τον ελεγκτικό μηχανισμό της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να φοροδιαφεύγουν

ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ
ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ

Σελ. 7


