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Κάτι πήγαν να κάνουν, στο 
θέμα των σχέσεων πολιτείας 
και εκκλησίας. Και θα εμ-

μέναν στην ιστορία ως εκείνοι που τα 
κατάφεραν, εκεί που οι άλλοι απέτυχαν. 
Αλλά τα έκαναν μούσκεμα.  

Διότι κυριάρχησαν τα απωθημένα 
τους επί της λογικής.  

Από την μια η σπουδή τους να απο-
κομίσουν μικροκομματικά οφέλη, με 

   
 Συνέχεια στην 9η σελ...

Κωλοτούμπες με … 
πυρετό και «λάθος»

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Επίσκεψη του Παύ-
λου Μιχαηλίδη, στο 
Συμβουλευτικό Κέν-
τρο Υποστήριξης Γυ-
ναικών-Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης ...... σελ. 2η 
 
 Πρώτη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας 
και Καινοτομίας Ανα-
τολικής Μακεδονίας 
και Θράκης .... σελ. 3η 
 
 «Σήμα κινδύνου» 
για το Αεροδρόμιο 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», εκ-
πέμπει η Πολιτική Αε-
ροπορία .......... σελ. 9η 
 
 Κατασκευή λιμνο-
δεξαμενής στη Σαμο-
θράκη, ξεκίνησαν οι 
εργασίες - Πως «πέ-
θανε» και πως «ανα-
στήθηκε» το έργο  
......................... σελ. 11η 
 
 Ολοένα και πιο επι-
κίνδυνο το παλιό Νο-
σοκομείο Αλεξ/πολης 
επί της οδού Δήμη-
τρας ................ σελ. 12η 

Καμμία στήριξη δεν έχει 
προσφέρει ο Δήμαρχος 

Αλεξ/πολης κ. Ευάγγελος 
Λαμπάκης στον ΟΕΓΑ  
- Η προπόνηση γίνεται 

μέσα σε ένα ΤΟΛ 
- Υποσχέσεις μόνο και 
υποκριτικές δηλώσεις

Ανάγκη σ τ ή ρ ι ξ η ς έχει 
η ενόργανη γυμναστική 

Σελ.  4

Ε  κείνο το μεσημέρι, το ζά-
πινγκ στη τηλεόραση 
σταμάτησε από περιέρ-

γεια σε εκπομπή μαγειρικής από 
περιφερειακό βορειοελλαδίτικο 
κανάλι, που θα πρόσφερε συνταγή 
τοπική της Αλεξ-πολης με σεφ 
γνωστή Αλεξ-πολίτισσα μαγεί-

ρισσα. 
Το θέμα άρχισε να γίνεται εν-

διαφέρον. 
Θρονιάστηκα, λοιπόν, φάτσα-

κάρτα, να την δω να παινεύει την 
τοπική σπεσιαλιτέ. 

   
 Συνέχεια στην 4η σελ...

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Κατά τον Διαγωνισμό της Κομισιόν, για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο - Συμμετείχαν Σχολεία 

από ολόκληρη την Ευρώπη - Τεράστιος ήταν 
φέτος ο ανταγωνισμός - Αξίζουν συγχαρητήρια 

Στο Λύκειο Τυχερού 
το πρώτο βραβείο 

κατηγορίας «Youth»  

Σελ. 6

Η Τουρκία αναβαθμίζει  
την Ανατολική  

Θράκη σε τεράστιο  
Ενεργειακό και  

Στρατηγικό Κέντρο  
- Πρόγραμμα  

μεγάλων επενδύσεων  
στη γραμμή  

Αδριανούπολη- 
Κεσσάνη-Ύψαλα  
– Τα πετρέλαια 

του Έβρου, πότε;  Σελ. 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

Αδιαφορεί  
το Υπουργείο  

Παιδείας, 
στην προκήρυξη  

θέσεως στο  
Δημοκρίτειο, 
Πανεπιστήμιο  
για την θέση  
Καθηγητού  

Σηροτροφίας- 
Μελισσοκομίας 

– Είναι δύο κλάδοι 
που ευδοκιμούν  

στον Έβρο  Σελ.  7

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Μ Ε Τ Α Ξ Ι Ο Υ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ 

Ο ισχύων νόμος περί ευθύνης υ-
πουργών πρέπει απαραιτήτως να 

αναθεωρηθεί. Είναι πραγματικά απαρά-
δεκτο να τίθενται ουσιαστικά εκτός της 
αρμοδιότητος της Δικαιοσύνης τα πολι-
τικά πρόσωπα, υπουργοί και βουλευτές, 
να μην ισχύουν δηλαδή οι νόμοι για τα 
πρόσωπα αυτά και να έχουμε έτσι μια 
ξεχωριστή, ιδιαίτερη κάστα προνομιού-
χων, η οποία αντιμετωπίζεται με διαφο-
ρετικό νομικό καθεστώς από τον απλό 
πολίτη.  

Ωστόσο, το θεμέλιο του σύγχρονου 
κράτους δικαίου, έτσι όπως ισχύει από 
την Γαšική Επανάσταση και μετά, είναι 
η ισότητα τών πολιτών έναντι του 
νόμου. 

Κανένας δεν νοείται να απολαμβάνει 
ειδικά προνόμια, τα οποία είναι χαρα-
κτηριστικό της φεουδαλικής εποχής.  

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως 
η εξαίρεση των πολιτικών αξιωματούχων 
από τον νόμο μας πάει πίσω και από τον 
9ο αιώνα!  

Συνέχεια στην 9η σελ...

Ο ισχύων νόμος περί ευθύνης  
Υπουργών, πρέπει να αναθεωρηθεί  
- Πολιτεία χωρίς πλήρη κυριαρχία 

των νόμων, δεν υπάρχει

Υπουργοί 
εκτός Νόμου 

w

Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ  
- Η επιδότηση θέσεων 
πλήρους απασχόλησης 

αφορά τον ιδιωτικό 
τομέα - Κατεύθυνση των 
ανέργων επιστημόνων, 

σε κλάδους αιχμής 
Σελ. 7

Προκήρυξη 
6.000 θέσεων 

με μισθό  
1 . 8 0 0 ευρώ 


