
Παλαιότερη πρόταση της Δημάρχου Καβάλας Δή-
μητρας Τσανάκα η οποία είχε τεθεί σε αντίστοιχη 
σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στο ξενο-

δοχείο Γαλαξία και η οποία δεν αξιολογήθηκε από την 
Κοινοπραξία τέθηκε και πάλι χθες το απόγευμα στο τρα-
πέζι της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο 
του Β΄Αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Καλαντζή με 
τη παρουσία του επικεφαλής του ΤΑΠ στην Ελλάδα κ. 
Ρίκαρντ Σκούφιας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κοι-
νοπραξία Στάθη Θεοδωρόπουλο, τη Δήμαρχο Καβάλας 
κ.Δ.Τσανάκα, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θ.Μαρκόπουλο, 
τους βουλευτές κ.κ. Ν.Κλειτσιώτη και Γ.Πασχαλίδη και 
τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου κ. Θ.Καλπακίδη. 
Η εναλλακτική βόρεια όδευση πάνω από τη Λυδία, Κρη-
νίδες και τους υπόλοιπους οικισμούς  απέχει από την 

όδευση που έχουν εκπονήσει οι αρμόδιοι θεσμοθετημέ-
νοι φορείς ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ  ενώ σύμφωνα με τον πρόε-
δρο του Αγροτικού Συλλόγου Θ.Καλπακίδη είναι πιο κο-
στοβόρα μιας και θα πρέπει ο αγωγός να περάσει μέσα 
από λόφους και όχι μέσα από τα χωράφια.
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H «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» και τα «ΧΡΟΝΙΚΑ» ανοίγουν νέους
Δρόμους στην Ελληνο-Βουλγαρική ενημέρωση
Σταύρος Δεληγιάννης
Μargarita Echeva

Πυρ και μανία σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ήταν λίγη ώρα πριν από τη κρίσιμη 
χθεσινή σύσκεψη ο Γιώργος Καλαντζής ενώ από το περιβάλλον του ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη 
διέρρεαν ότι δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται και πάλι το Υπουργείο ενώ έχουν υπο-
γραφεί όλες οι συμβάσεις με τον ΤΑΠ

Ενώ ο Γιάννης Πασχαλίδης λίγη ώρα πριν τη κρίσιμη σύσκεψη του 
Β΄Αντιπροέδρου στην Αθήνα από την οποία  απουσίαζε το ΥΠΕΚΑ αιφνιδίαζε τους 

πάντες πετώντας το γάντι και προσκαλώντας  το Νο2 της εταιρείας τον κ.Στάθη 
Θεοδωρόπουλο στις Κρηνίδες,  παλαιότερη πρόταση Τσανάκα για βόρεια όδευση 

έπεσε ξανά στο τραπέζι με την εταιρεία να κρατά και πάλι αδιάφορη στάση

σελ 3

Όποιος ελεύθερα συλλογάται 
συλλογάται καλά

Ρήγας Φεραίος

ΣΠΟΡN
üΕκπρόσωπος ΚΑΕ Γ.Νελόπουλος: 
Δεν θα έχει τύχη η ερώτηση μιας και 
υπάρχουν άλλοι πιο ισχυροί από τον 
κ. Καλαντζή που αποφάσισαν
Απλή ερώτηση Καλαντζή για 
τον παράνομο αποκλεισμό της 
Ε.Κ.Καβάλας από την Α1 μπάσκετ 
την ίδια ώρα που ήταν παρόν κατά 
τη συνεδρίαση της επιτροπής

üΕνοχλημένος ο πρόεδρος της 
Ένωσης Κ. Παπακωνσταντίνου 
υπογραμμίζει: «Τι κάνει η ανεξάρτητη 
Ε.Ε.Α., ο ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ  και τι είδους 
θεματοφύλακες των νόμων είναι;»

σελ.   13

Ο Δήμος Παγγαίου με την 
Οργανοτεχνική στην Τουρκία με το 
πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα

σελ 4

ΣΗΜΕΡΑ
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Ο Υπουργός που υπέγραψε να περάσει ο ΤΑΠ  
μέσα από τα χωράφια

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ


