
Μιλά στην «ΠτΔ» η επ. καθηγήτρια Λυ-
δία Ιωαννίδου- Μουζάκα, δίνοντας έμφα-
ση στον καρκίνο του μαστού που ευνοεί-
ται από το στρες.  5

Ο κορονοϊός  
θα αυξήσει  
τους καρκίνους

Δήμος:  
(Θα) έχουμε 
σχέδιο

Καρναβάλι  
σαν της Πάτρας, 
πριν 100 έτη

Η επίθεση  
ανάβει  
φωτιές

Λύγισε στα 57 του ο Νάσος Νασόπουλος. Εφυγε, έπειτα από 
μια μεγάλη, πλούσια και καινοτόμα επαγγελματική διαδρομή 
στη δημοσιογραφία και στο μάνατζμεντ. Κυρίως όμως άφησε 
εποχή η λεβέντικη αναμέτρησή του με τον καρκίνο, στο 
μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο ρεπορτάζ της ζωής του,  
που είχε σαν θέμα τον ίδιο τον εαυτό του και τον αγώνα του.  4

ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ 
ΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;
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4 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΣ

ΝΙΚΑΙΑ, 1921

Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

Χάνοντας 
νίκησε...
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Φαρμακερό 0-1 
στην εκπνοή

Εφυγε στα 52  
ο Ακης Σταυρόπουλος

Εγκώμια Γκραντ  
για το Προμηθέα

«Εμφραγμα» στο 98’ για την Πα-
ναχαϊκή και ήττα στο γήπεδό της 
από τον Ιωνικό. Επεισοδιακό φι-
νάλε. Οπαδοί στο γήπεδο.

«Σπουδαίο κλαμπ ο Προμηθέας», λέ-
ει ο σταρ της πατρινής ομάδας, Τζε-
ράι Γκραντ, στη Ρόδο για τον αγώ-
να με τον Κολοσσό οι «Προμηθείς».

Ηταν παλιός ποδοσφαιρι-
στής, ιδιοκτήτης κουρείου 
στα Προσφυγικά και αγα-
πητός σε όλους.
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Γέφυρα  
του χθες  
με το αύριο

Αριστοτέλης και Ιάσονας 
Φωτήλας μιλούν για τον μα-
κρινό ονομαστό τους πρό-

γονο Ασημάκη.  9

Μιλά στην «ΠτΔ» ο από-
γονος του μεγάλου αγω-
νιστή Πλαπούτα.
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Σταθερά τα κρούσματα: 71 χθες. Ανέβηκε όμως ο αριθμός των νοσηλευομένων. Πιο 
πυκνή η αστυνόμευση στον νέο κύκλο του λοκντάουν. Η καλοκαιρία δεν βοηθάει τις 
αρχές. Κατά κύματα στα πάρκα ο κόσμος. Καθολικός ο εμβολιασμός των γιατρών 
στην Αιγιάλεια. Το γεύμα της Ικαρίας έπληξε την κυβέρνηση. 3, 11, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ και άρθρο 2

Ο μεγάλος ανήφορος των Πατρινών
Στο επίκεντρο ο ταλαιπωρη-
μένος ναός του εορτάζοντος 
Αγίου Χαραλάμπους.

Παρεμβάσεις μεγάλης έκτα-
σης σε όλον τον Δήμο Αι-
γιάλειας.

Σεβασμός 
στον Αγιο

Εργα 60 εκ. 
από τη ΔΕΥΑΑ

ΑΚΡΑΤΑ

Συνεχίζεται η προσπάθεια κατά της διασπο-

ράς του κορονοϊού, από τον ∆ήµο, µε την 

επιτήρηση και ιχνηλάτηση της νόσου, µετά 

από συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ.

Με µεγάλα έργα, τα οποία σε 20 ηµέρες προτείνονται για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα 

«Τρίτσης», η ∆ΕΥΑ Αιγιάλειας κάνει το επόµενο τεράστιο άλµα εκσυγχρονισµού της και 

πλήρους υδρευτικής και αποχετευτικής κάλυψης, επεκτείνοντας υποδοµές από τα πεδινά 

µέχρι και τα πολύ ορεινά. Μετά το διυλιστήριο Σελινούντα, η αποχέτευση παραλιακών 

περιοχών του Αιγίου, τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα, τα φωτοβολταϊκά και τα έρ-

γα σε ηµιορεινούς και ορεινούς οικισµούς. 

«Κρυφτό» συµπολίτευσης - αντιπολίτευσης µέχρι το δηµοτικό συµβούλιο για το ύψος 

των «φόρων» σε Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισµό το 2021.

Σκληρή επίθεση προς όλους τους βουλευτές 

Αχαΐας και κυρίως στους δικηγόρους από τον 

∆ικηγορικό Σύλλογο Αιγίου Σχόλιο και για 

τον «Καλλικράτη» στα δικαστήρια. 

Η καθηµερινή δράση και η αντίδραση που 

δεν σταµατούν. 

ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
σε χωριά και έργα µαµούθ 

Τα λίγα θετικά, 

η έκκληση 
και τα λύµατα  

«Φοβού» 
δικηγόρους, 
βουλευτές - δικαστές  

Ο ΛΟΝΤΟΣ, 
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ  Η ΣΗΜΑΝΣΗ  

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ ΜΙΚΡΟΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΥ

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ

 > 4/16

 > 4/16

 > 6/18

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

∆ΕΥΑΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η «Π» ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ 

ΤΟΥΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

«∆έκα βήµατα» απέχει απ’ την Πάτρα το Αίγιο, αλλά µέχρι 

τώρα κρατάει, και µάλιστα πολύ γερά, άµυνα στην επιδρο-

µή του κορονοϊού. 

ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ: ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑ

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ «ΘΡΙΛΕΡ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ

Ο ναός... 
των Αθηνών 

Από συν, 
σε «πάγο» 
και ίσως 
κάτω  

 > 2/14

> 6/30

Η ΤΕΜΕΝΗ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 > 3/15

∆ΕΥΤΕΡΑ
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 > 5/17

 > 3/15

ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Ελα άξιε  
να μας 
σώσεις
Η πρόσκληση προς τον 
Ιωάννη Καποδίστρια, 
όπως φυλάσσεται στο 
Μουσείο Τύπου των συ-
ντακτών.  48
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Απόγόνόι  
με τ᾽όνόμΑ

ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ Κ. ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

Η ευθύνη  
του επωνύμου 
Φωτήλας
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