
Η δημοτική αρχή έχει πλέον στα χέρια της την κυ-
κλοφοριακή μελέτη που συντάχθηκε για λογαριασμό 
του Δήμου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνέ-
πειες από την υλοποίηση του έργου. Η «ΠτΔ» παρου-
σιάζει σήμερα σημείο προς σημείο τις επισημάνσεις 
των μελετητών. 

Πράσινο για 
πεζοδρόμηση
Το σίγουρο είναι ότι
η πεζοδρόμηση  
θα μεταμορφώσει  
την κάτω πόλη

οί εμπείρογνώμονεσ 
δεν βλέπουν σοβαρές 
επιπτώσεις στο 
κυκλοφοριακό

Θύμα της κακοκαιρίας στη 
Ζάκυνθο ο Γιώργος Ζου-
πάνος 33 ετών. Οι άσχη-
μες καιρικές συνθήκες θα 
συνεχιστούν και τα επόμε-
να 24ωρα.

Με τον χρυσό σταυρό του 
Αποστόλου Ανδρέα τιμή-
θηκε ο ψάλτης Αθανάσιος 
Παπαπαναγιώτου. Σήμερα 
εγκαινιάζεται ο «Αρτος της 
Αγάπης». 

• Ο απερχόμενος πρόε-
δρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αγιάλειας Σωτήρης 
Μαμάσης μιλά για πρώτη 
φορά ανοιχτά.
• Ανησυχία στους Αιγια-
λείς για ΔΟΥ και ΟΑΕΕ

Ορμητικά 
νερά επνιξάν 
νεάρΟ 

τιμηθηκε ενάς 
ξεχωριςτΟς 
θειΟς άΟιδΟς 

με ςτΟχΟ  
τΟν κΟινΟ 
βημάτιςμΟ 
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Ο Απόλλων παίζει στο ΟΑΚΑ 
με τον Παναθηναϊκό, η σκέψη 
όλων στην ομάδα είναι στον 
αγώνα του Σαββάτου με τη Δό-
ξα Λευκάδας.

«Η άμυνα ήταν το κλειδί της 
νίκης, ίδια συνταγή με Ρέθυ-
μνο». Συνέντευξη του πρωτα-
γωνιστή του Προμηθέα Μο-
χάμεντ Φαγιέ.

Πέτυχε 6 γκολ, μπορούσε και 10 
η Παναχαϊκή στη νίκη (6-0) με τον 
Αστέρα Αμαλιάδας, που συνοδεύ-
τηκε από καλή εμφάνιση.

Με 6 γκολ 
«σφράγισε» την 
υπεροχή της

Η σκέψη... 
τρέχει στη 
Δόξα

«Την ίδια 
συνταγή  
με Ρέθυμνο»
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Ανώδυνη κατάληξη

Επίσκεψη με 
πολλά μηνύματα 

και ερμηνείες
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συ-
ναντήθηκε χθες στην Πά-
τρα με στελέχη του παλιού 
ΠΑΣΟΚ. Στο περιθώριο 
της συνάντησης υπογράμ-
μισε την ανάγκη «η Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη 
να αρθρώσει πιο σοβα-
ρό λόγο», ενώ χαρακτή-
ρισε «αστεία μικροπολιτι-
κά σενάρια» τα όσα ακού-
γονται περί συνεργασίας 
με τη ΝΔ. 
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Οι μαθητές του 20ού Γυ-
μνασίου Ιωάννης Τσάτσα-
ρης και του Γυμνασίου 
Οβρυάς Ευανθία Γρα-
βάνη, με τις αντικα-
πνιστικές τους επι-
στολές, διακρίθηκαν 
στο πανελλήνιο.

Με χαμόγελο τελείωσε η δοκιμασία για την οικογένεια του Αθα-
νάσιου Νταβλούρου. Ο γιος του Τηλέμαχος ξεπέρασε τον κίνδυ-
νο και σύντομα θα πάρει εξιτήριο από τον «Αγ. Ανδρέα» όπου 
νοσηλεύεται. 

Με επιτυχία το συνέδριο των φροντιστών, παρουσία της 
νυν και πρώην ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Την πρώτη του επίσκεψη 
στην περιοχή μας θα πραγ-
ματοποιήσει την Πέμπτη ο 
υπουργός Υγείας.

Πήραν γνώση και  
παρέδωσαν ευαισθησία

Με βαριά ατζέντα 
ο  Αν. Ξανθός 
στην Πάτρα
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Η ατιμωρησία αποτε-
λούσε και συνεχίζει 

να αποτελεί στη χώρα 
μας το αδηφάγο καρκί-
νωμα του δημόσιου βί-
ου. Κι αυτό εις βάρος του 
ρημαγμένου κράτους και 
του υπαλλήλου που υπη-
ρετούσε και συνεχίζει να 
υπηρετεί με αυτοθυσία 
και να κρατάει όρθιο το 
δημόσιο σύστημα. 

η άτιμωρητη 
πάράβάτικΟτητά
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αρθρο τησ «Π»

μάιζωνΟς

Οταν οι μαθητές 
διδάσκουν 

Ενα ελιόψωμο από την Αχαϊκή Πίτα 
περιμένει κάθε αναγνώστη της «Π» την 
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου. Κάθε Πέμπτη, 
αγοράζοντας την «Πελοπόννησο», κερ-
δίζετε ένα τοπικό προϊόν. 

Η επόμενη προσφορά μας


