
Ημερίδα οργανώνει το
«Κέντρο Κοινωνικής

Προστασίας 
και Αλληλεγγύης»

την προσεχή Τετάρτη
14 Φεβρουαρίου 2018,

για την δικτύωση 
των κοινωνικών 

φορέων της περιοχής 
- Το πρόγραμμα 

Τοπικό σχέδιο κοινωνικής
δράσης Δήμου Ορεστιάδος

- Στην άκρη οι απειλές του Τούρκου ΥΠΕΞ για τα Ίμια
- Στην άκρη οι διεκδικήσεις της Αλβανίας για τις
περιουσίες των Τσάμηδων - Στην άκρη η πτωχοποίηση

των Ελλήνων με φόρους και κατασχέσεις - Παύλος            
Πολάκης: «Τους πιέσαμε και κελάϊδησαν» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Μαθήματα νοημα-
τικής στο Εθνολογικό
Μουσείο ....... σελ. 2η

 Αυξημένα τα τρο-
χαία στην Περιφέρεια
ΑΜ-Θ ............ σελ. 4η

 Παράδοση καρδιο-
γράφου στο πολυδύ-
ναμο Περιφερειακό
Ιατρείο Φερών
...................... σελ. 10η

 ΚΕΘΕΑ-ΚΙΒΩΤΟΣ:
Ανοιχτά σεμινάρια
για γονείς με θέμα
«Εξαρτήσεις και οι-
κογένεια» ... σελ. 11η

 Παύλος Μιχαηλί-
δης: Οφείλουμε να
διαφυλάξουμε την
δυναμική και την
ακεραιότητα του
Δ.Π.Θ. .......... σελ. 12η

Κάνω δηλαδή «σύνδεση με
τα προηγούμενα», όπως συ-
νηθίζεται στις τηλεοπτικές

σειρές, αφού και εδώ έχουμε ένα «σί-
ριαλ σώου» που θα διαρκέσει πολλούς
μήνες, ώσπου να στηθεί, αν τα στοιχεία

το επιτρέψουν, κάποιο «ειδικό δικα-
στήριο» για τους πολιτικούς που φέ-
ρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο
Novartis. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Δικογραφίες
του ποδαριού

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠΛ
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Σελ.  4

ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ
ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ
ΜΕ NOVARTIS

Τα ακούσαμε, γι’ άšη μια
φορά, με αφορμή το

Σκοπιανό: «H εξωτερική πολι-
τική δεν γίνεται με συšαλητή-
ρια», «Δημοψήφισμα για το
όνομα; Θα αστειεύεστε! 

Αυτά αφήστε τα στους ειδι-
κούς που τα ξέρουν καλύτερα».

Τα ίδια επιχειρήματα δεν
ακούγονται μόνο στην Εšάδα. 

Συνέχεια στην 4η σελ...

Αν σας ξαναπούν εθνολαϊκιστή, που
θέλετε συλλαλητήρια, μιλήστε για τα
συνεχή Δημοψηφίσματα της Ελβετίας

Οι «σοφοί» 
που δήθεν ξέρουν

το… καλό μας

Η ίδρυση νέας Νομικής Σχολής
στην Πάτρα, στρέφεται ευθέως

κατά της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Παν/μίου ΘράκηςΣελ. 6

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η Αεροπορική Εταιρεία SKY EXPRESS δεν ήρθε στην Αλεξ/πολη
για να κάνει τα χατήρια κανενός - Ήρθε μετά από προσεκτική
έρευνα στοιχείων της επιβατικής κίνησης, για να έχει κέρδη 

και όχι ζημιές - Κατά τ’ άλλα, το «χαράτσι» παραμένει

Σταματήστε το παραμύθι
«Κατόπιν ενεργειών μου»

Σελ. 11

Μετά από τη διενέργεια
Υγειονομικού Ελέγχου, 

διαπιστώθηκε η ανάπτυξη
μυκήτων - Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας από 

την υγρασία - Σκουριασμένα
όργανα γυμναστικής

Σε νέες π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς το
Κολυμβητήριο Ορεστιάδος

Παροπλισμένα Ελικόπτερα KIOWA,
που τα είχαν οι Αμερικανοί 

για την… πρέσα, τα πληρώνουμε
χρυσά - Δεν έχουν ούτε ασύρματο

- Προς τί η επιμονή 
του ΓΕΣ για την αγορά τους;   

Αγοράζοντας «σαπάκια»
ελικόπτερα από ΗΠΑ

Σελ. 9 

Σελ. 6

Σελ. 7 

Οι Τουρκόψυχοι 
της Θράκης 
στηρίζουν 

την επιχείρηση
«Κλαδί Ελιάς» 
των Τούρκων 

στο Αφρίν, κατά 
των Κούρδων

Προσεύχονται για τη
νίκη της Τουρκίας 

Σελ. 6


