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Άπαγε της ανοησίας. Διότι 
ανοησία είναι ο ισχυρισμος, 
ότι για την βόμβα που το-

ποθέτησαν οι τρομοκρατες στο κτίριο 
του «Σκάϊ» …ευθύνεται η κυβέρνηση.  

Με το επιχείρημα ότι τον «στοχο-

ποίησε» όταν αποφάσισε να τον κηρύξει 
ως …απαγορευμένο για τους βουλευτές 
και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.  

Εντάξει. Η συγκεκριμένη επιλογή 
 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Μάθετε πια να  
ανέχεσθε την κριτική

Μέγαρο Μαξίμου: 
Καλημέρα  
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ  

 Καλούνται όσοι 
γεννήθηκαν το 2001 
να περάσουν από την 
Στρατολογία  
.......................... σελ. 2η 
 
 Τα  αποτελέσματα 
Εράνου Αγάπης 2018, 
η Ιερά Μητρόπολη 
Αλεξ/πολης ευχαρι-
στεί..................  σελ. 4η 
 
 «Άκαιρη η διαμαρ-
τυρία για το δρόμο 
Βάλτου-Χελιδόνας» 
.......................... σελ. 6η 
 
 Και το 2019 η απαλ-
λαγή των μόνιμων κα-
τοίκων από τα διόδια 
Μέστης και Ιάσμου  
.......................... σελ. 8η 
 
 Μνημόνιο συνερ-
γασίας υπέγραψαν Δ’ 
Σώμα Στρατού και 
Δημοκρίτειο  
......................... σελ. 12η 

Το Αμφιλεγόμενο  
εντομοκτόνο ROUND UP  

χαρακτηρίζεται «πιθανώς 
καρκινογόνο» - Δέσμευση 
του υποψηφίου Δημάρχου 

Αλεξ/πολης κ. Παύλου  
Μιχαηλίδη, κατά της  

χρήσης φυτοφαρμάκων

Ε π ι κ ί ν δ υ ν α φυτοφάρμακα 
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης;   

Σελ. 6

Υπό στοχοποίηση  
βρίσκεται και η 

Χριστιανική Θρησκεία  
- 537 επιθέσεις  

κουκουλοφόρων  
τρομοκρατών,  

σε Ιερούς Ναούς  
με εκρηκτικούς  

μηχανισμούς  
και βαριοπούλες  

- Η πρόκληση 
είναι μπροστά 
στα μάτια μας   Σελ.  7

ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ 
ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ !!! 

Κάθε καλοκαίρι και μόνο 
τα καλοκαίρια στη σειρά 
όλα τα χρόνια από τότε 

που ήμουν πιτσιρικάς του Δημοτι-
κού και στη συνέχεια τις πρώτες 
τάξεις του Γυμνασίου, έχει εμπε-
δωθεί μέχρι σήμερα στο μυαλό 
μου η πρώτη έκθεση της σχολικής 

χρονιάς που είχε θέμα: «Πως πέ-
ρασα το καλοκαίρι». 

Μπαίνοντας στην εφηβεία, τα 
ψέματα που θα γράφονταν σε     
ένα τέτοιο θέματα ήταν καταφανή 
και νομίζω πως η φιλόλογος          

  
  Συνέχεια στην 4η σελ...

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΜΜΟΝΕΣ 
Γράφει ο ΣΧΟΛ-ιαστής

Είναι γνωστή από παλιά στο 
ευρύ κοινό, και όχι μόνο των 
Εšήνων, η ιστορία των δυο 

εξεχόντων ρητόρων τής αρχαιότητας, 
Κόρακα και Τεισία, όπως τη διέσωσαν ο 
Φάνης Κακριδής στην Αρχαία Εšηνική 
Γραμματολογία και άšοι ρέκτες συγγρα-
φείς αšά και το διαδίκτυο. 

Ο Κόρακας, λοιπόν, φημισμένος διδά-
σκαλος της ρητορικής τέχνης τον 5ον 
αιώνα π.Χ., δέχθηκε μια μέρα την επί-
σκεψη του φερέλπιδος νεαρού Τεισία, που 
τού ζήτησε να του μάθει την τέχνη τής 
ρητορικής, με τη συμφωνία, όμως, να του 
καταβάλει τα δίδακτρα, αν κερδίσει την 
πρώτη του δίκη! 

Συμφώνησε ο Κόρακας και, ύστερα 
από τετραετή διδασκαλία, έκανε τον Τει-
σία ρήτορα ξακουστό! Επειδή, όμως, δεν 
αναλάμβανε καμιά δίκη -για να μη χρει-
ασθεί να πληρώσει τον δάσκαλό του- ο 
Κόρακας πήγε στο δικαστήριο τον πρώην 
μαθητή του. 

Πρώτος πήρε τον λόγο ο δάσκαλος και  
 

Συνέχεια στην 8η σελ...

Έλληνας, αυτός ο μέγας, ο μέγιστος, 
με το ασυναγώνιστο μυαλό!

«Κακού κόρακος 
κακόν το ωόν» 

as

Ο Βαγγέλης 
Λαμπάκης  

παρουσίασε  
τα 59 πρόσωπα  

του ψηφοδελτίου του 
για τον Δήμο  

Αλεξανδρούπολης

Σελ. 3

Αυτοί είναι  
οι υποψήφιοι  

του Συνδυασμού  
«Πόλη & Πολίτες»

Όλες οι μεγάλες κρίσεις με την Τουρκία σημειώθηκαν 
όταν στην Αθήνα, επικρατούσε κλίμα πολιτικής 
οξύτητος και αστάθειας - Ας προσέξουμε πολύ

Ο Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σελ. 4

Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, οι Τούρκοι Στρατηγοί πραγματοποιούν 
προσομοιώσεις διαβάσεως υδάτινου κωλύματος, σε περιβάλλον  

σαν του ποταμού Έβρου - Εκτεταμένη χρήση των γεφυρών SAMUR   

Σελ. 9

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗ 
- ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Ε Β Ρ Ο


