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Ενώ η Ν.Δ. ψάχνει τρόπο συνεννόησης

“Πολύχρωμη” κίνηση
για το Δήμο Τριφυλίας

Παραδίδεται και η δεύτερη σήραγγα Στέρνας
Αύριο ή μεθαύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία και η δεύτερη σήραγγα στη Στέρνα, στον εθνικό δρόμο Κο-

ρίνθου - Τρίπολης, στο ρεύμα προς Αθήνα. Μέχρι τις 13 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι εργα-
σίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, στη διαδρομή ανάμεσα στις σήραγγες Στέρνας και Αρτεμισίου και ο αυτο-
κινητόδρομος θα κυκλοφορείται πλέον κανονικά στο συγκεκριμένο τμήμα, σ’ όλο το εύρος του.

Εκπλήξεις κρύβει η υπόθε-
ση των εκλογών στο Δήμο
Τριφυλίας καθώς χθες εκδη-
λώθηκε μια “πολύχρωμη“ κί-
νηση παραγόντων που αναζη-
τούν ανεξάρτητη ισχυρή προ-
σωπικότητα, ικανή να σηκώ-
σει ενωτικά το βάρος των υπο-
χρεώσεων του “Καλλικράτη“.
Σύμφωνα με πληροφορίες
μας, αυτό ήταν το αντικείμενο
συνάντησης στην οποία συμ-
μετείχαν οι δήμαρχοι Γαργα-
λιάνων Στ. Καλοφωλίας, Φι-
λιατρών Αλκ. Ξύγκας, Κυπα-
ρισσίας Γ. Σαμπαζιώτης και Αε-
τού Δ. Δριμής.  Από την άλλη
πλευρά στο κομματικό πεδίο
από την πλευρά της ΝΔ ανα-
ζητείται τρόπος συνεννόησης
των 4 ενδιαφερομένων που
διεκδικούν το χρίσμα (Ευστ.
Ανδρινόπουλος, Γρ. Γκότσης,
Β. Παπαθεοδοσίου, Π. Τσίγκα-
νος) και αν δεν βρεθεί λύση
ίσως πραγματοποιηθεί δημο-
σκόπηση. Από την πλευρά
του ΠΑΣΟΚ οι 2 ενδιαφερόμε-
νοι (Θαν. Πετρόπουλος, Δ.
Σωτηρόπουλος) κρατούν χα-
μηλούς τόνους και δεν απο-
κλείουν λύση τρίτου προσώ-
που. Το ΚΚΕ ήδη έχει ανακοι-
νώσει την υποψηφιότητα του
Σαρ. Κουκούμη.      ΣΕΛΙΔΑ 5

“ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ” ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

Τέχνασμα συνεργασίας
για τη Γ’ εθνική

Παζάρι αντικών
στην Ανω Πόλη 

Κυπαρισσίας
Στο Μεγάλο Καλντερίμι της Πα-

λιάς Πόλης της Κυπαρισσίας οργα-
νώνεται για έκτη συνεχή χρονιά, το
υπαίθριο παζάρι με παλιά αντικεί-
μενα και αντίκες το οποίο ξεκινά
αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και τις
10 του μηνός.                 ΣΕΛΙΔΑ 8

Καταγγελία 
για κεραία

κινητής στη Μάνη
“Με τα συμφέροντα της Μάνης ή

με τα συμφέροντα της Vodafone”
είναι το δίλημμα που θέτουν οι φο-
ρείς της Μάνης με επιστολή σχετι-
κά με την άδεια για εγκατάσταση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη
Στούπα. ΣΕΛΙΔΑ 6

H OΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΑΛΟΒΑ

Κοπή αγριόκεδρων και 
ισοπέδωση αμμόλοφων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Δηλητηρίασαν πάνω από 
10 σκυλιά στα Φιλιατρά 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Πάνε για λύση “Σούκου”
τα σκουπίδια της Καλαμάτας

Δεξαμενή με 
40 τόνους νερό 
στην Πολιανή 

Στο “Πλάτωμα“ Πολια-
νής τοποθετήθηκε και
ήδη είναι γεμάτη με νερό
μια πλαστική υδατοδεξα-
μενή χωρητικότητας 40
τόνων, η οποία χορηγή-
θηκε από το Αρχηγείο
του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος.             ΣΕΛΙΔΑ 9

Αυξάνει 
τις περιπολίες 

η Πυροσβεστική
Υπηρεσία 

Περισσότερες περιπο-
λίες θα κάνει τον Αύγου-
στο η Πυροσβεστική, με
στόχο τον άμεσο εντοπι-
σμό τυχόν πυρκαγιών και
την έγκαιρη αντιμετώπισή
τους, χωρίς συνέπειες για
το περιβάλλον και τους
κατοίκους.      ΣΕΛΙΔΑ 10

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ

Φώτα στην 
εθνική οδό 

στο Αριοχώρι

Ολοκληρώθηκε το έρ-
γο του ηλεκτροφωτισμού
στην εθνική οδό στο
Αριοχώρι και μέσα στον
Αύγουστο αναμένεται να
ανάψουν τα φώτα. Ηταν
έργο που χρηματοδοτή-
θηκε από το ΤΕΟ και για
το οποίο πίεσε πολύ ο
Δήμος Αριος.    ΣΕΛΙΔΑ 4

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΝΗΣ

Αρχές Σεπτεμβρίου
θα πέσει η άσφαλτος

Μέχρι το πρώτο 10ήμε-
ρο του Σεπτεμβρίου θα
έχει ολοκληρωθεί η απο-
κατάσταση της κατολί-
σθησης στο δρόμο της
Μάνης. ΣΕΛΙΔΑ 40

“Αλωνίζουν“ 
οι κλέφτες 

στη Μεσσηνία 
Πάνω από 10 κλοπές

έγιναν το τελευταίο διήμε-
ρο στη Μεσσηνία - ενώ σε
μια απόπειρα στου Ρωμα-
νού ιδιοκτήτες και δρά-
στες... ήρθαν στα χέρια.

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤOYΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σε κανένα υποψήφιο δεν έχει καταλήξει το ΠΑΣΟΚ 
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ο Μπάμπης
Βακαλόπουλος
υποψήφιος
περιφερειάρχης

ΠΑΣΟΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Ρέππας 
για την 

υποψηφιότητα
Τατούλη

Αποσύρεται 
ο Κοτσιάνης,

με δημοσκόπηση 
ο επικεφαλής

Συγκρατημένοι
οι καταναλωτές 
στις εκπτώσεις 

Συγκρατημένος είναι 
ο κόσμος στις αγορές
του σε σχέση με 
προηγούμενες χρο-
νιές, λένε οι έμποροι
της Καλαμάτας μιλώ-
ντας στην “Ε“ για 
τις εκπτώσεις. 

ΣΕΛΙΔΑ 10
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ΚΑΝΑΛΙ 1 - ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγνωστο 
πότε θα 

τελειώσει 
το έργο
Οι δειγματοληπτικές έρευνες στη λάσπη του λιμανιού

πήγαν ακόμα πιο πίσω το έργο της αποκατάστασης των
ζημιών στο λιμάνι της Κορώνης, με αποτέλεσμα να μη
γνωρίζει κανείς πότε θα τελειώσει το έργο. Οπως μας
ενημέρωσαν ο αντινομάρχης Στ. Αναστασόπουλος και ο
διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Π. Γιαννακέας, χρειά-
στηκε να γίνει αγώνας δρόμου σε συνεργασία με το ΕΛ-
ΚΕΘΕ για τα 3 δείγματα των βυθοκορήσεων, που ελή-
φθησαν παρουσία του Λιμεναρχείου και της Αρχαιολογι-
κής Υπηρεσίας.                                              ΣΕΛΙΔΑ 5

ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΡΩΝΗΣ


