
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Ανασχηματισμός:
Χωρίς  αλλαγές στα
βασικά Υπουργεία
..................... σελ. 8η

 Δημήτρης Κού-
κλατζης στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ: «Δεν αισθά-
νομαι ήρωας»
..................... σελ. 6η

 Ο Γιάννης Πάριος
άφησε ανεξίτηλο το
σημάδι του στην
Αλεξανδρούπολη 
..................... σελ. 8η

 Μετακόμισε σε
άλλο σημείο ο
«άστεγος» της αυ-
λής της Μητρόπο-
λης ............ σελ. 11η

 74 Χρόνια από
την απελευθέρωση
των Φερών από
τους Γερμανούς
................... σελ. 12η

Μπήκα στο πολιτικό ρεπορ-
τάζ το 1974, με την κα-
τάρρευση του καθεστώτος

των συνταγματαρχών. Και βίωσα έκτοτε
αμέτρητες αλλαγές κυβερνητικών σχη-
μάτων. 

Άλλοτε υπό τον παγιωμένο έκπαλαι
όρο «ανασχηματισμός» και άλλοτε υπό
τις νεωτερικές εφευρέσεις του Ανδρέα
Παπανδρέου, όπως «αναδόμηση», 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Πόσο «καίγονται» οι πολίτες
για τον ανασχηματισμό;

Μέγαρο Μαξίμου:
Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

ELEYUERH URAKH
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Εγκωμιαστικό 
αφιέρωμα του CNN

για τις ομορφιές 
της Σαμοθράκης 
- Οι φυσικές και 

υπερφυσικές δυνάμεις,
παρασύρουν σε 

ένα μυθικό σκηνικό

Το νησί με την ωραιότερη
ενέργεια στο Βορ. Αιγαίο

Σελ.  6

Το βραβείο θα παραλάβει 
στην Κίνα ο Αντιδήμαρχος

Αλεξ/πολης, κ. Γιάννης Φαλέκας

Βραβεύεται η
Αλεξ/πολη ως
πράσινη πόλη

Σελ. 7

Σε πλαζ και Δημοτικό
κάμπινγκ της Αλεξ/πολης, 

λόγω του βροχερού 
Καλοκαιριού - Οι τουρίστες 
από Βουλγαρία-Ρουμανία Σελ. 4

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ

Υπάρχουν ποšοί τρόποι με τους
οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν
να εξισορροπήσουν το χαμηλό

επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους. 
Κάθε άνθρωπος καταβάšει προσπά-

θειες, περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένες,
να μην αναγνωρίσει εκείνα τα προσωπικά
χαρακτηριστικά που ο ίδιος θεωρεί
ασυμβίβαστα με την επιθυμητή αντίληψη
του Εγώ-του. 

Ορισμένοι είναι πεπεισμένοι ότι οι
δυσκολίες τους οφείλονται στην ανεπαρκή
και μη αντίστοιχη κοινωνική θέση τους, και
αυτοί περισσότερο από οτιδήποτε ανη-
συχούν για την κοινωνική κινητικότητα. 

Αυτοί οι άνθρωποι αφιερώνουν μεγάλο
μέρος της ζωής τους στη βελτίωση της θέσης
τους στη κοινωνία. 

Συνέχεια στην 9η σελ...

«Αν θες να δοκιμάσεις το χαρακτήρα
ενός ανθρώπου, δώσε του εξουσία» 

Αβραάμ Λίνκολν

«Έναν από αυτούς
τους ανθρώπους γνωρίζει καλά
η πόλη της Αλεξανδρούπολης» 

Αγώνας για
αναγνώριση
και εξουσία

Οι λόγοι της παραίτησης
του Διοικητoύ 

του Νοσοκομείου, 
κ. Στέφανου Καρακόλια 

- Καταγγελίες
για τεράστιες ελλείψεις
σε προσωπικό - Έντονο

πολιτικό παρασκήνιο

«ΑΚΕΦΑΛΟ» ΜΕΝΕΙ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ 

Σελ. 7

asdasdsa

Εξέφρασαν 
οι κτηνοτρόφοι

σχετικά με 
την δημοπράτηση

του Σφαγείου
Φερών

Σελ. 6

Δυσπιστία
για τη νέα
δέσμευση

του Λαμπάκη

Αύριο Πέμπτη 30 Αυγούστου,
στις 7 το απόγευμα 

- Ποια θέματα έχουν εγγραφεί
προς συζήτηση κατά 

την αυριανή συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο της Αλεξ/πολης

Ο Ξανθιώτης Δημοσιογράφος 
του MEGA θα θέσει υποψηφιότητα 

με το ΠΑΣΟΚ - Επαφές με Αθλητικούς
παράγοντες της Ξάνθης

Για Βουλευτής Ξάνθης
κατεβαίνει στις εκλογές

ο Ιορδ. Χασαπόπουλος
Σελ. 7

Σελ. 4

Σελ.  9

Ξεμπλοκάρει 
η λιμνοδεξαμενή 


