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Νέα

ΣΠΟΡN
ü Ο Α.Ο.Κ. έχασε στο «Ανθή 
Καραγιάννη» από τον Πανσερραϊκό 
με σκορ (0-1) και το όνειρο της 
ανόδου έβησε για τα καλα

ü Στην «κόλαση» του κλειστού 
γυμναστηρίου της Λιβαδειάς 
η Ένωση Καλαθοσφαίρισης 
υποχρεώθηκε σε άδικη ήττα με 
σκορ (88-73)

σελ.   16

ΣΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ
Let’s Do It Greece 

...Kavala

σελ 2

Σε διεθνή τηλεδιάσκεψη, σε 
εικονικό χώρο το 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΚΑΒΑΛΑΣ 

σελ 5

Για απειλητικά τηλέφωνα και εκβιαστικές τακτικές έκανε λόγο 
μιλώντας χθες στον Σταύρο Δεληγιάννη και στο Ράδιο Νεάπολις 90.8 

ο πρόεδρος των αγροτών ζητώντας από τον Πρωθυπουργό την τήρηση 
των προεκλογικών δεσμεύσεων για μη διέλευση του αγωγού μέσα  

από καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Επιστολή ακόμα και προς τον ίδιο τον Πρωθυ-
πουργό με κοινοποίηση στους αρμόδιους Υπουρ-
γούς αλλά και στους Καβαλιώτες βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ απεύθυνε ο πρόεδρος των Καβαλιωτών αγρο-
τών κ. Θ. Καλπακίδης βλέποντας τη στάσιμη στάση 
της κυβέρνησης αλλά και τις πιέσεις που όπως δήλωσε 
ασκούνται από πλευράς της εταιρείας προς αγρότες 
της περιοχής προκειμένου να υπογράψουν την παρα-

χώρηση των αγροτεμαχίων τους για τη διέλευση του 
αγωγού. Στην επιστολή του ο κ. Καλπακίδης ζητά την 
δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού εφόσον απο-
τελεί όπως ο ίδιος είχε τονίσει στην εδώ επίσκεψή του 
δίκαιο αίτημα των αγροτών της Καβάλας αναφορικά 
με τη διέλευση του αγωγού εκτός καλλιεργήσιμων εκτά-
σεων την άμεση υλοποίησή της επαναχάραξης της διέ-
λευσης του αγωγού.

Για τη διέλευση του ΤΑΠ από τα Τενάγη  
των Φιλίππων

Θέμης καλεί Αλέξη

σελ 3

Αναδιάταξη της διαπραγματευτικής ομάδας

Στήριξη στον Βαρουφάκη, 
αλλά ο συντονισμός στον 
Τσακαλώτο σελ 9

Στην  Ελλάδα και

σε όλο στον Κόσμο.

ΚΑΒΑΛΑ
2510 838182, 2510 839897
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 25910 22521


