
Ο Δημήτρης λύγισε, 
το όραμά του νίκησε

Παρουσιάζονται από χθες 
οι προτάσεις των μελετη-
τών για το θαλάσσιο μέτω-
πο.   2

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ πέρασε από την Πάτρα.

Ιδού οι προτάσεις 
για την παραλιακή

Οχι ισαποστάκηδες 
με τον φασισμό

Συγκινητική στιγμή στο ΠΓΝΠ χθες, με την πρεμιέρα της κυτταρικής θεραπείας για ασθενείς με 
αιματολογικό καρκίνο που κατακτήθηκε μέσω του οργανισμού Choose Life, ο οποίος συστάθηκε χάρη 
στη φλόγα του ασθενούς Δημήτρη Λόη. Ο ίδιος ηττήθηκε, αλλά η σύζυγος και οι κόρες του περήφανα 

τον εκπροσώπησαν στα εγκαίνια.  5

ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Κατέρρευσαν δεξαμενές,  
λόγω άρδευσης- λειψυδρίας

Η ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΚΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙ

Δεσμεύσεις Καραμανλή από το βήμα της Βουλής. Πήρα-
με την προγνωστοποίηση ότι εγκρίθηκε το σχέδιο.  10

Ο Α. Παπανικήτας εξηγεί στην «Π» γιατί η ΔΕΥΑΠ 
κόβει το νερό κάθε βράδυ στην περιοχή.  6

Αρχίζοντας το 2022 
αρχίζει η Πατρών-Πύργου

Δύο αντίπαλες υποψηφιότητες για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας και από δύο για 
Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ανέδειξε το φινάλε της προθεσμίας για τις 
υποψηφιότητες στη ΝΔ Αχαΐας. Οριστικά, Κατσουγκράκης και Κου-
νάβης αντιμέτωποι. Διαβάστε όλα τα ονόματα των υποψηφίων.  3

Τρία ζευγάρια μονομάχων στην Αχαΐα
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Πού έφτασαν οι Μυκηναίοι του 14ου π.Χ. 
αιώνα. Ενα εύρημα που συζητείται. Ανα-
σκαφές και στον Κλείτορα.   13

Τα ξίφη της Τραπεζάς 
που συναντούν  
το έπος του Ομήρου

Σχεδιάζοντας 
την ομορφιά 
επί χάρτου

Τήρησε  
την υπόσχεση 
μετά 27 έτη

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΕΣ 
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΑΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΕΓΛΥΚΑΔΑ

ΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΠΑΤΡΑ

  16

  4

  17

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΙΕΣ

Ο εύστοχος 
Αρχιμανδρίτης 
Ειρηναίος

Αλλαγή... 
ώρας στον 
Απόλλωνα

Ο ιερέας που παίζει μπάσκετ! Ο Αρχιμανδρίτης π. Ει-
ρηναίος έκλεψε την παράσταση σε Προμηθέα και 
Απόλλωνα.  ΣΠΟΡ

Χοντρό το παρασκήνιο με τα τηλεοπτικά της Basket 
League. Πώς ο Ολυμπιακός... μετέθεσε το παιχνίδι 
του Απόλλωνα.  ΣΠΟΡ

ΘΕΑΤΡΟ

Η Χριστίνα  
και ο Οιδίπους 
στο καμπαρέ
Η Χριστίνα Κουταλιάγκα, που 
σπουδάζει θέατρο στην Πά-
τρα, μας μιλά για μια πρω-
τότυπη παράσταση.  21

ΕΠΑΛ

Εμφύλιος νέων  
στην Αγίας Σοφίας


