“Πλήρης προσαρμογή, πλήρης ένταξη”, το μήνυμα της Ελλάδας προς την ΠΓΔΜ
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Μηνύσεις από
την Αστυνομία
σε καταστήματα
με ξενόγλωσσες
επιγραφές

48χρονη από
την Αμαλιάδα
αναζητά
τις ρίζες της
Δ∏™
Τ
Η Σ
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Διαβάστε σήμερα
στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ
ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Μήπως έχετε
διαβήτη και
δεν το ξέρετε;
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ΕΝ ΟΙΚΩ
Ο Κ. Πέππας
έκανε πράξη
την αποκέντρωση
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Μεταλλαγμένα
τρόφιμα
Αυτοκτονώντας
με το πιρούνι μας
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«Η

κραυγή του πρωθυπουργού για την πυρόπληκτη Ηλεία μας
έφερε πιο κοντά. Δεν ήρθαμε εδώ για να υποσχεθούμε πράγματα αλλά για να δούμε τι δεν πάει καλά».
Με αυτά τα λόγια έδωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βλάχος
το στίγμα της επίσκεψης που από χθες το πρωί πραγματοποιεί στην πυρόπληκτη Ηλεία.
Χθες το πρωί ο κ. Βλάχος επισκέφτηκε τους πυρόπληκτους δήμους Φολόης, Αρχαίας Ολυμπίας και Ωλένης, όπου είχε συσκέψεις με τους φορείς
της κάθε περιοχής.
Το απόγευμα, παρευρέθηκε σε κομματική σύσκεψη στο ξενοδοχείο «Αντώνιος», ενώ το βράδυ σε συνεστίαση στη Ζαχάρω για την συγκέντρωση
χρημάτων για τους πυρόπληκτους. Σήμερα, στις 11, θα έχει συνάντηση με
το νομάρχη Χαράλαμπο Καφύρα, ενώ στις 12 με τον πρόεδρο και τα μέλη
του Επιμελητηρίου.
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Και τρεις σελίδες
με άρθρα συνεργατών
της εφ. ΠΑΤΡΙΣ

Τα προβλήματα που του έθεσαν
σε Φολόη, Ολυμπία, Ωλένη
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Zita mas
Ζητήστε οτιδήποτε
και θα σας το φέρουν

Αεροδρόμιο Ανδραβίδας

Η «κάθοδος» ιδιωτών
δημιουργεί ελπίδες…
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Το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας περιλαμβάνεται ανάμεσα
σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις της χώρας , που σχεδιάζεται η αξιοποίησή τους με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ ή αποκρατικοποιήσεων, μετά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
Μου αρέσει
να προκαλώ με
τα τραγούδια μου
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Σήμερα θα επισκεφθεί τη νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση και το Επιμελητήριο

μεγάλες ξένες εταιρείες. Πλέον εφόσον υλοποιηθεί ο
σχεδιασμός , είναι πολύ πιθανό το έργο να γίνει με την
παρέμβαση των ιδιωτών…
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Νέα διάρρηξη στη Γαστούνη
Δεν έχουν τέλος οι διαρρήξεις
στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου. Σειρά χθες τα ξημερώματα
είχε η Γαστούνη, όπου άγνωστοι
διέρρηξαν ένα παντοπωλείο στην
περιοχή της Καθολικής. Ήταν το

δεύτερο κρούσμα σε διάστημα
δύο ημερών στην ίδια περιοχή,
αφού οι δράστες είχαν διαρρήξει
και το παγκάρι της Παναγίας της
Καθολικής.
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Α’ Κατηγορία – 28η αγωνιστική

Νίκησαν
όλοι
οι πρωτοπόροι
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Προβληματισμός για την ονοματοδοσία
των σχολείων

Τ

ο θέμα της ονοματοδοσίας
των σχολείων που ήρθε πρόσφατα στην επικαιρότητα
μετά την σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, έχει προκαλέσει προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Αρκετοί είναι εκείνοι που πι-

στεύουν πως αυτή την στιγμή δεν
είναι το μείζον θέμα που θα πρέπει να λυθεί, άλλοι θεωρούν πως
κρύβει κάποιο μικρό κίνδυνο και
άλλοι το αντιμετωπίζουν αδιάφορα.
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