
Τ
ίποτε από όσα υφιστάμεθα

δεν θα συνέβαινε αν συνε-
χίζαμε να ακολουθούμε τον

εšηνικό τρόπο ζωής, της αξιοπρέ-
πειας και της εντιμότητας, και δεν

αφεšήνιζαν την παιδεία μας, αγνο-

ούντες ότι για τα νυν έχουν δοθεί οι
συμβουλές από τους παλαιότερους,

τους οποίους όμως εξοστρακίσαμε.
Γυρίζω πίσω χρόνια, για να ξανα-

φέρω στη μνήμη μας όλα όσα έχουν
ειπωθεί και τα οποία παραβλέψαμε. 

Και κατ’ αρχάς τον στίχο της Γα-

λάτειας Καζαντζάκης «Εικόνα σου

είμαι, κοινωνία, και σου μοιάζω»,

όχι για να απενοχοποιήσω τους πο-

λιτικούς αšά για να σηματοδοτήσω

την δική μας ευθύνη. 

«Κάθε λαός είναι άξιος της ηγε-

σίας του», είπε ο Πλάτων και στη

δημώδη παράδοση μεταφέρεται ως

«Τοιούτος λαός, τοιούτοι του πρέ-

πουν άρχοντες».
Συνέχεια στην 6η σελ...

Πολιτικοί και Λαός, αντί να μελετήσουμε 
τα σφάλματά μας και να διδαχθούμε από αυτά, προτιμούμε 

να αποδίδουμε ευθύνες, πάντα σε άλλους

Η ανάπτυξη της 
δενδροκαλλιέργειας,

πρέπει να γίνει 
με προσεκτικά βήματα 

- Στον Βόρειο Έβρο 
μπορούν να 

ευδοκιμήσουν είδη
ανθεκτικά στο ψύχος,

όπως Μηλιές, 
Δαμασκηνιές, Αχλαδιές,

Καρυδιές - Στο Νότιο
Ελιές, Αμυγδαλιές, 
Ροδιές, Λωτοί κ.λπ. 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Συμβουλές από
την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Αλεξ/πο-
λης, λόγω της έξαρ-
σης πυρκαγιών 
....................... σελ. 2η

 Το έθιμο της Τσι-
κνοπέμπτης με χορό
και τραγούδι γιόρτα-
σαν οι μαθητές του
4ου Γενικού Λυκείου
Αλεξ/πολης 
....................... σελ. 4η

 Δελτίο Τύπου Πε-
ριφέρειας ΑΜΘ για
ανάρτηση Δασικών
Χαρτών .......  σελ. 6η

 Η Βουλή φιλοξενεί
μαθητές και μαθή-
τριες απομακρυσμέ-
νων γυμνασίων της
ΑΜΘ ............. σελ. 9η

 Επίσκεψη του Γε-
νικού Πρόξενου της
Ρωσίας στη Θεσσα-
λονίκη, στο Δήμαρχο
κ. Ευάγγελο Λαμπά-
κη ................ σελ. 11η

Το τραίνο κόβει την πόλη
του Σουφλίου στην μέση 
- Υπάρχει έτοιμη μελέτη 

και απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου - Το κτίριο 

της ΔΟΥ Σουφλίου

ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Σελ. 7

Μετατόπιση Σιδ/κής Γραμμής
ζητά ο Δήμαρχος Σ ο υ φ λ ί ο υ

Σελ. 6

α) Δημιουργείται Διοίκηση Ναυτικής Αεροπορίας
β) Όλα  τα μεγάλα πλοία του στόλου θα σταθμεύουν

μονίμως στον Ναύσταθμο της Σούδας, 
αντί στην Ελευσίνα − Οι τριμερείς συνεργασίες 

Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και Αιγύπτου

Ανανέωση στο Πολεμικό
Ναυτικό με στόχευση

στην Ανατολική Μεσόγειο

Σελ. 7

Ό
σο πλησιάζει το καρνα-
βάλι, τόσο εντίνεται ο προ-
βληματισμός της κυβέρ-

νησης, ιδίως δε του πρωθυπουργού,
περί την ενδυματολογική τους αμφίεση.
Τι κοστούμι να φορέσουν; 

Του «επαναστάτη» που στέλνει στο

διάολο και ΔΝΤ και Σόϊμπλε, απορρί-
πτει τις αξιώσεις για νέα μέτρα και
πάει σε εκλογές, ώστε «να μιλήσει ο
λαός», όπως ξαναμίλησε το καλοκαίρι
του 2015; 

Ή του «ρεαλιστή»,  που αφού βλέπει 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τι προτιμάτε; Μια κωλο-
τούμπα ή πάλι εκλογές;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΦΥΛΗ: 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ 

Αναβαθμίζεται το Λιμάνι της Καβά-
λας λειτουργικά και αισθητικά - Θα
μπορεί να δέχεται κρουαζιερόπλοια
έως και 370 μέτρα

Αναβαθμίζεται το Λιμάνι της 
Καβάλας λειτουργικά και αισθητικά

- Θα μπορεί να δέχεται 
κρουαζιερόπλοια έως και 370 μέτρα

Θα δέχεται και
τα μεγάλα

κρουαζιερόπλοια

Σελ. 9
Ομάδα πυροτεχνουργών

του Δ’ Σώματος 
Στρατού, απομάκρυναν 
τις οβίδες, στον Ίμερο 
Ροδόπης, που ήταν σε

προχωρημένη οξείδωση 

Βρήκε στην αυλή της

44 γερμανικές βόμβες 

Σελ. 6

Από τα 24 Ασανσέρ
του κτιριακού 

συγκροτήματος 
του Νοσοκομείου

Αλεξ/πολης, 
λειτουργούν 

μόνο τα τέσσερα 
- Ή και μόνον δύο 

- Χρειάζεται 
πανελλαδικός 

διαγωνισμός για 
την συντήρησή τους

- Τί λέγει 
το ΤΕΕ Θράκης;

Τα ασανσέρ του Νοσ/μείου
«κρέμμονται» από την Αθήνα 

Σελ. 9


