
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ευχέλαιο στο
Σταυρίδειο Ίδρυμα
«Άγιος Κυπρια-
νός» .......... σελ. 2η

 Από 12 Απριλίου
οι αιτήσεις για παι-
δικές κατασκηνώ-
σεις ........... σελ. 4η

 Νέα διοίκηση
για τον Σύλλογο
Τυχεριωτών 
................... σελ. 8η

 Αλεξανδρούπο-
λη: Οι Βούλγαροι
«σώζουν» την παρ-
τίδα της φετινής
πασχαλινής κίνη-
σης .......... σελ. 11η

 Ενίσχυση 194.900
ευρώ για την περι-
βαλλοντική προστα-
σία Σαμοθράκης 
.................. σελ. 12η

Ηαναπαραγωγή, από ελληνι-
κά μέσα ενημέρωσης και το
διαδίκτυο, μιας «υπόθεσης

εργασίας» του αμερικανικού δικτυού
CNBC, κατά το οποίο  δεν αποκλείονται
πρόωρες εκλογές, με το επιχείρημα ότι

κάτι τέτοιο θα έδινε νέα ώθηση στο εν-
διαφέρον των επενδυτών, πυροδότησε
νέο κύμα εκλογολογίας. 

Με την ταχύτητα που διαδίδονται
όλα τα σχετικά στη χώρα μας.  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Νυμφίος και
μωραί παρθένοι

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έτος 73ο Αριθμός Φύλλου 16.159 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 Τιμή Φύλλου: € 0,50 

Στενό μαρκάρισμα στους οφειλέτες
για είσπραξη 5 ΔΙΣ ευρώ, από 

την δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, που υπερβαίνουν τα 102 ΔΙΣ 

- Τόκοι και προσαυξήσεις, κατασχέσεις
και ποινικές Διώξεις προς τους
οφειλέτες φορολογούμενους 

Ποιοι θα δεχθούν ά γ ρ ι ο
κυνηγητό από την Εφορία

Σελ. 6

Στο Θρακικό πέλαγος, ένα 
στα δύο αλιευτικά σκάφη είναι Τουρκικό

- Ανησυχία για τον περιορισμό 
ψαρέματος στις νέες περιοχές NATURA

Καμπανάκι από
ερασιτέχνες

αλιείς Θράκης 

Σελ. 7Είναι οι 
κυνηγημένοι

από το 
καθεστώς 

του Ερντογάν 
- Τους είχαν

πει, στην 
πατρίδα τους,
ότι η Ελλάδα

είναι… ο 
εχθρός τους Σελ. 9

ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ
Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Ο ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η χώρα μας αντιμετω-
πίζει δύο τεράστια προ-
βλήματα πού υπονο-

μεύουν την επιβίωση του έθνους.
Την χρεωκοπία και το μετανα-

στευτικό. Προβλήματα τα όποια
δεν αντιλαμβανόμαστε όταν συντε-
λούνται, αšά αργότερα όταν ζούμε
τις επιπτώσεις.

Το μεταναστευτικό ή σωστό-

τερα λαθρομεταναστευτικό κυβερ-
νώντες και ΜΜΕ συνεχίζουν να το
ονομάζουν σκοπίμως προσφυγικό
παρά το ότι οι πραγματικοί πρό-
σφυγες δεν υπερβαίνουν το 3-5%,
σύμφωνα με αξιωματούχους που
εμπλέκονται με το πρόβλημα αυτό.

Έπρεπε να περάσουν τρία σχεδόν 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Η Γερμανία κήρυξε την πολιτική των «Ανοικτών Συνόρων»,
γιατί είχε ανάγκη από φθηνά εργατικά χέρια - Εμείς γιατί 

το κάναμε; - Μήπως για την δημιουργία νέων… ψηφοφόρων;   

Αποτελέσματα των
«ανοικτών συνόρων»

Δεύτερη φτωχότερη η
Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Εντατικοποιούνται 
οι δράσεις της Αστυνομίας

με μέτρα Τροχαίας, 
περιπολίες στις γειτονιές,

Τουριστικούς προορισμούς,
Υπαίθριες αγορές, 

Ιερούς Ναούς, 
Επιβατικούς σταθμούς, 

Σούπερ-μάρκετ κ.λπ.

Έθιμα με βαθιές ρίζες 
που χάνονται στην ιστορία 

- Μεγάλη Πέμπτη το βάψιμο 
των αυγών - Το ζύμωμα 

των τσουρεκιών και οι Πασχαλιές
του Μεγάλου Σαββάτου 

Εξακολουθούν
να αναβιώνουν

στον Έβρο τα
έθιμα του Πάσχα 

Αυστηρά μέτρα
ασφαλείας εν

όψει του Πάσχα 

Σελ.6  

Ο Τουρκικός Στρατός
ενισχύει υπερβολικά

τις Μονάδες που 
διαθέτει στην περιοχή, 

με γέφυρες ταχείας 
ζεύξεως - Τον Έβρο

μπορούν να 
τον γεφυρώσουν 

- Την Τάφρο όμως όχι 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗ

Σελ. 7

Σελ. 4

Σελ. 7 


