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ΖητείταιΠροσωπικό

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητούνται πεπειραµένοι συνεργάτες για 
το κοµµωτήριο της Σαντορίνης Creative 
Hair. Βιογραφικό παραδίδεται στο κοµ-
µωτήριο Κυριάκος Λαϊνάς, Κωνστα-
ντινουπόλεως 72α Πάτρα. Τηλ: 6974-
071.217, 6940-651.942 

137024
Από την µεγαλύτερη εταιρεία ταχυµετα-
φορών ζητούνται δυο κοπέλες µε γνώ-
ση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για 
την υποδοχή πελατών και δυο διανοµείς 
µε δίπλωµα µηχανής και αυτοκίνητου.Για πληροφορίες τηλ. 2610-270.830. Απο-

στολή βιογραφικού Αγίου Ανδρέου 125 & 
Παντανάσσης. 

137020
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος µε γνώσεις στα 
αξεσουάρ - ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 
Τηλ: 2610-335.539. 

136908
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 30 ετών για 6ωρη 
εργασία σε κατάστηµα  βιβλιοπωλείο - εί-
δη δώρων, Ακρωτηρίου 164. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Η/Υ. Αποστολή 
βιογραφικών στο κατάστηµα. Τηλ: 6974-
491.243, κος Βασίλης. 

136907
ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της τηλεπικοινωνίας ζητά έµπειρο προ-
σωπικό, µε γνώση σε εναέρια και υπό-
γεια δίκτυα για µόνιµη απασχόληση. Τηλ: 
2610-910.007 ή 6980-176.065. Αποστολή 
βιογραφικών: info@zefxis.net. 136860
ΝΕΑ εµφανίσιµη, να γνωρίζει καλά τη µη-
χανή του καφέ. Τηλ.: 6994-990.313, 6980-
850.600. 

136691
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κεντρικό φροντιστήριο 
έµπειροι φιλόλογοι µε ειδίκευση  στα αρ-
χαία, λατινικά, ιστορία και έκθεση. Τηλ: 
2610-221.626, 2610-226.627. 136690
ΤΑ Αρτοποιεία «ΓΑΛΑΝΗΣ» ζητούν πω-
λήτριες για πρωινή και απογευµατινή 
εργασία έως 35 ετών. Τηλ. επικ.: 6936-
015.579, ώρες επικ. 08:00-16:00. 136688
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους απασχό-
λησης από την εταιρία Pharma Group 
Μεσσηνίας Α.Ε., απόφοιτος marketing ή 
άλλης ανώτατης σχολής µε µεταπτυχιακό 
στο marketing για εργασία στην Καλαµά-
τα. Αποστολή βιογραφικών στο pharma@
pharmagroup.gr. 

136673

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα µε απαραίτητη εµπει-
ρία στα φρούτα και λαχανικά, για εργα-
σία σε οπωροπωλείο. Τηλ: 6948-782.606, 
ώρες: 10:30 - 13:30. 

136672
Από ξενοδοχειακή επιχείρηση ζητούνται 
καµαριέρες, σερβιτόροι, βοηθοί κουζίνας 
και νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής µε 
προϋπηρεσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 
2610-931.341 

136639
ΚΥΡΙΑ ζητείται άνω των 40 ετών, για 
εσωτερική, κυρίως ελληνίδα, για άτοµο 
το οποίο δεν είναι κλινήρες, στην περιο-
χή της Αγυιάς. Τηλ. 6972-080.449. 136636
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και νέες να εργασθούν 
στο κατάστηµα Chillbox, Ρήγα Φεραίου 
114. Τηλ επικοινωνίας: 6974-060.411, κα 
Μαρία. 

136435
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απο intercasa µεσιτική συ-
νεργάτες, γνώστες του αντικειµένου, 
ανω των τριάντα, για άµεση συνεργα-
σία, µε µεγάλα ποσοστά και άµεση δια-
χείριση πελατολογίου. Αποστολή email   
linasayia@yahoo.gr. 

136427
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη γυµνασίου - λυκεί-
ου από 18-25 ετών, για γραφείο, µε άδεια 
οδήγησης δικύκλου. Τηλ: 2610-275.831, 
ώρες γραφείου. 

136409
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα πεπειραµένη για πιστο-
λάκι και τεχνικές εργασίες για κοµµωτή-
ριο στο κέντρο. Τηλ: 6972-800.623, 6937-
491.802. 

136339
Ζητούνται 2 οδηγοί για τουριστικά πούλ-
µαν, µε δίπλωµα ∆ κατηγορίας, µε εµπει-
ρία, έως 40 ετών, συστάσεις. Βιογραφι-
κά αποστολή µε fax: 2610 426992 ή στο 
email: info@letrinatours.gr. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας 2610-429.653, 12:00 µε 
14:00. 

136176
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κατάστηµα µανι-
κιούρ-πεντικιούρ στο κέντρο της Πάτρας 
µε εµπειρία στα τεχνητά νύχια. Τηλ 2615-
501.277. 

136175
ΚΟΠΕΛΑ για ηµιαπασχόληση για γραµ-
µατειακή υποστήριξη γιατρών. Παρέχεται 
βασικός µισθός και ασφάλιση. Αποστολή 
βιογραφικών: hr@alterphone.gr. 136169
Εµφανίσιµες κοπέλες για βραδινή ερ-
γασία ως barwomen. Ήσυχο και φιλι-
κό περιβάλλον. Πληρωµή κάθε βρά-
δυ. «Βίβλος». Τηλ: 6984-759.516, 6992-
138.889. 

136139
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισµός επιχείρησης κα-
φέ - σφολιατοειδών. Πληροφορίες τηλ: 
6979-793.615. 

136127
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στρατζαδόροι - τεχνίτες µε-
ταλλικών κατασκευών από εργοστάσιο 
αυτόµατων πορτών στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. 
Τηλ: 210-99.31.961, εσωτ. 105. 136115
Κοπέλα για κατάστηµα καφέ,στην περι-
οχή πλατεία Βουδ, για µερική ή πλήρη 
απασχόληση, τηλ: 6942-945.530, 6974-
882.729. 

136094
ΚΟΜΜΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ έµπειροι έως 40 
ετών για µερική ή πλήρη απασχόλη-
ση καθώς και βοηθούς κοµµωτηρί-
ου και µανικουρίστ, οµαδικότητα, θετι-
κό πνεύµα, άριστο περιβάλλον εργασίας. 
Θα δοθεί καλοκαιρινή άδεια. Sinion Hair 
Technique, Μαιζώνος 20 Πάτρα. Πληρο-
φορίες: 6972-237.287, 2610-436.215. 135965
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα εµφανίσιµη για βρα-
δινή εργασία σε καφέ µπαρ στα ∆εµένι-
κα. Ικανοποιητικός µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 6980-114.272, κος Βαγγέλης. 135962
ΝΕΑΡΗ κοπέλα ζητείται, έως 30 ετών, για 
εργασία σε καφέ - αναψυκτήριο, στο ∆ρέ-
πανο Πατρών. Τηλ. 6936-949.519. 135896
Tο κατάστηµα Mikel στην Πλατεία Όλγας, 
ζητά σερβιτόρα έως 30 ετών, µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία.  Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: mikel65@mikelcc.
gr. 

135669

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρεία ενδιαφέ-
ρεται για την πρόσληψη α) ενός ατόµου 
υπεύθυνου στο τµήµα πωλήσεων. Άρι-
στη γνώση Βουλγαρικών. Ηλικίας έως 
40 ετών, φύλο άνδρας. ∆εκτές προτάσεις 
και για part time (εξωτερικός συνεργά-
της). β) Ενός ατόµου µε ειδικότητα ηλε-
κτρολόγου µε γνώση στην κατασκευή βι-
οµηχανικών πινάκων και άριστη γνώση 
Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο 
info@olimpias.gr. 

135616
Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για επικαθήµενο µε Ε΄ 
κατηγορίας δίπλωµα και προϋπηρεσία 
και για µπετονιέρα µε  Γ΄κατηγορίας δί-
πλωµα και προϋπηρεσία. Τηλ. επικοινω-
νίας 6932-361.136. 

135574
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α ζητούνται έως 30 ετών, 
µε εµπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε 
service εστιατορίων, καθώς και βοηθός 
κουζίνας. Ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00 
στο 2610-995.992, µόνο από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή. 

135324
ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα την ΒΙ.ΠΕ Πατρών, 
επιθυµεί να προσλάβει µηχανικό από-
φοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ για το τµήµα Μελετών- Σχε-
διασµού. Απαραίτητη η γνώση σχεδιαστι-
κού πακέτου. Βιογραφικά στο e-mail cv@
liaromatis.gr. 

135238
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ΑΦΟΙ Π. ΚΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, βιοµηχανία µεταλλικών 
κατασκευών µε έδρα το Αίγιο και έντο-
νη δραστηριότητα στο νησί της Ζακύνθου 
και γενικότερα στη ∆.Ελλάδα, ηλεκτροσυ-
γκολλητές µε εµπειρία στη συγκόλληση 
µετάλλων και τη σύνθεση-διαµόρφωση 
µεταλλικών κατασκευών. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία σε σύνθεση-διαµόρφωση 
µεταλλικών κατασκευών & συγκολλή-
σεις βάσει σχεδίου. Αποστολή βιογραφι-
κού: mkostopoulos@kostopoulosbros.
gr και τηλ.: 6978-542.646. 

135033
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λαντζέρα µε πείρα, µέχρι 40 
ετών, για εστιατόριο, παραλία Καστελό-
καµπο, Ρίο. Τηλ. επικοινωνίας µετά τις 
12.00, 6944-319.966. 

134667
Αναζητούνται άτοµα από µεγάλη εταιρία 
άµεσα για να καλύψουν τις θέσεις της επι-
κοινωνίας και της διαφήµισης. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@effort.gr. Ή τηέ-
φωνικά για ένα άµεσο ραντεβού στο 2610 
344 139 

134366
ΒΟΗΘΟΣ-ΜΑΓΕΙΡΑ ζητείται µε προϋ-
πηρεσία για απασχόληση στο «Discover 
Your Way». Βιογραφικό & Πληροφορίες  
Πατρέως 30. Τηλ. 2610-624.916. 132021
ΠΩΛΗΤΡΙΑ για ζαχαροπλαστείο, έως 
30 ετών, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 
6987-071.837, ώρες επικοινωνίας: 11:00 
- 15:00. 

131507
ΝΕΑ ζητείται, έως 30 ετών, απόφοιτη τρι-
τοβάθµιας σχολής, µε γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ, κάτοχος µεταφορικού µέσου ή/
και  διπλώµατος οδήγησης, για γραµµα-
τειακή υποστήριξη και πωλήσεις. Οι εν-
διαφερόµενες παρακαλούµε να αποστεί-
λουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: enterprises.kgi@gmail.com 125885

ΠροσφοράΕργασίας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ. 
Λύσιµο πάσας κακής ενέργειας (αφο-
ρισµών - µαγείας). Εύρεση υδάτων, λύ-
σιµο λοιπών οικογενειακών προβληµά-
των (τεκνοποίηση άτεκνων ζευγαριών). 
Τηλ: 6978-261.393, κος Γιώργος. 136859
ΟΙΚΙΑΚΕΣ βοηθούς - γηροκόµες - Νο-
σοκόµες - Μπέιµπι σίτερς κ.ά. παρέχει 
το Νόµιµο Γραφείο Ευρέσεως Εργασί-
ας Care m, της Μαρίας Υφαντή, Αγ. Σο-
φίας 17-19, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ.: 2610-
420.185, 6937-933.955. www.carem.gr ή 
info@carem.gr 

136405
Μηχανικός Η/Υ Πανεπιστηµίου Πατρών 
αναλαµβάνει επισκευές και αναβαθµί-
σεις laptop/desktop καθώς και εγκατα-
στάσεις λειτουργικών συστηµάτων και 
προγραµµάτων. Ιδιαίτερη πείρα πάνω σε 
λειτουργικό σύστηµα LInux (διάφορες δι-
ανοµές). Τιµές πολύ προσιτές. Τηλ. 6984-
347.391. 

135833

ΚΟΠΕΛΑ ελληνίδα 25 ετών µε σπου-
δές κοινωνικού φροντιστή αναλαµβά-
νει φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιω-
µένων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
Τηλ. επικοινωνίας 6984-257.315. 135236
ΓΡΑΦΕΙΟ Ευρέσεως Εργασίας, Πάτρα 
- Χωριά - Νησιά. Βιολέτα Βαλτσίνοβα. 
Οικιακοί βοηθοί, καθαρίστριες, φύλαξη 
παιδιών, φροντίδα ηλικιωµένων, καµα-
ριέρες, Γούναρη 168, 1ος ορ. Πάτρα, τηλ. 
2610-328.936, 6996-804.096. 124776

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠροσφορά εργασίαςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος, µε πολυε-
τή πείρα στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα Μαθηµατικών και Φυσι-
κής, σε παιδιά ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και 
Λυκείου. Τιµή 7€/ώρα. Τηλ. 6986-156.999 
(what’s up), 6949-707.846 (CU). 136603
Μηχανικός Η/Υ Πανεπιστηµίου Πατρών, 
µε καλή γνώση και πείρα στα αντικείµενα: 
Προγραµµατισµό (κυρίως C/C++), γραµ-
µική άλγεβρα, αριθµητική ανάλυση, σή-
µατα και συστήµατα, δίκτυα, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε σπουδαστές Πα-
νεπιστηµίων/ΑΤΕΙ καθώς και σε µαθη-
τές Γυµνασίου/Λυκείο όλων των τάξε-
ων (µαθηµατικά, πληροφορική ανάπτυξη 
εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περι-
βάλλον). Τιµές πολύ προσιτές. Τηλ. 6984-
347.391. 

135834
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του τµήµατος Βι-
ολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, 
µε πολυετή εµπειρία και επιτυχίες 
στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθη-
τές γυµνασίου και λυκείου. Τηλ.: 6978-
345.091. 

135599
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. Παράδοση µαθηµάτων σε 
µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Εµπει-
ρία στην προετοιµασία Πανελληνίων. Κιν.: 
6987-038.388. 

128335

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠροσφορά εργασίαςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ, Πτυχιούχος Αγγλικής φιλολο-
γίας Α.Π.Θ., κάτοχος µεταπτυχιακού δι-
πλώµατος στις επιστήµες της αγωγής και 
της εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Πατρών) 
και ειδικευµένος σε µαθητές µε δυσλεξία 
(Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο), αναλαµ-
βάνει την υπεύθυνη προετοιµασία παι-
διών και ενηλίκων, όλων των επιπέδων. 
Τιµές προσιτές. Τηλ: 6971-956.461. 136670
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε µεγάλη 
φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα κατ οίκον. Τιµές προ-
σιτές. Τηλ: 6994-391.640. 

136364

Γνωριμίες

ΚΥΡΙΟΣ πρώην τραπεζικός, ετών 64, επι-
θυµεί γνωριµία µε κυρία έως 58 ετών, 
για µια ειλικρινή και αµοιβαίως επωφε-
λή σχέση. Τηλ.: 6948-806.135. 135682
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ & ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Με αυ-
στηρότατη εχεµύθεια, κύρος, εξυπηρέτη-
ση και υποστήριξη προς τον πελάτη µας. 
Στο γραφείο µου θα βρείτε πραγµατικά 
αυτό που σας ενδιαφέρει, την γνωριµία ή 
τον γάµο. Η 26ετής εµπειρία µου σε αυ-
τό το αντικείµενο σας εγγυάται την σιγου-
ριά του αποτελέσµατος. Φθάνει µόνο λίγο 
κατανόηση και υποµονή. ∆ιεύθυνση γρα-
φείου: Πατρέως 63-65, 3ος όροφος. Ωρες 
λειτουργίας: 9.00-2.00 και 6.00-10.00, τηλ. 
2610-273.285 και 6932-231.999. 135235

Πωλήσεις Διαφόρων Ειδών
ΠΩΛΕΙΤΑΙ νοσοκοµειακό κρεβάτι και 
αναπηρικό αµαξίδιο σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ: 6976-653.723. 

136406

Πωλούνται ηλεκτρικές συσκευ-
ές(πλυντήριο ρούχων-πιάτων,κουζίνα 
µε κεραµική εστία,ψυγείο,A/C 
inverter),διάδροµος γυµναστικής αµερι-
κάνικος,κρεβάτι διπλό,γραφείο,συρταριέ-
ρα,βιβλιοθήκη κλπ όλα σε πολύ καλή κα-
τάσταση και σε χαµηλή τιµή λόγω µετακί-
νησης στο εξωτερικό.Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις και για το σύνολο του εξοπλισµού.
Τηλ: 6943-109.452. 

137035

Πωλήσεις

AUTO MOTO

MERCEDES E-200 kompressor elegance 
1800 κυβικά, κατασκευής 2006, 32.000 
km, µε βιβλίο service αντιπροσωπείας, 
αυτόµατο σειριακό σασµάν, Parctronic 
εµπρός πίσω, navigator, dvd, tv, 17άρες 
νικελένιες εργοστασιακές ζάντες, καλορι-
φέρ και κλίµα στάσης µε τηλεχειρισµό και 
άλλα πολλά. Ατρακάριστο και άβαφο µε 
υπεύθυνη δήλωση. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ: 6944-887.124. 

135593

Πωλήσεις Επιχειρήσεων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση στο κέντρο της 
Πάτρας, καφέ - ζαχαροπλαστείο. Μό-
νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6909-
160.452. 

137023
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% επιχείρησης µπαρ-
µεζεδοπωλείου, µε τραπέζια σε πλα-
τεία στο κέντρο της Πάτρας. Τηλ: 6974-
015.067. 

137021
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ στο κέ-
ντρο της Πάτρας. Τηλ: 6932-880.830. 136674
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση fast food KASPER, 
Ακρωτηρίου 60. Τηλ: 6945-468.133. 136671
∆Ι∆ΕΤΑΙ πρακτορείο ΟΠΑΠ πολυετούς 
λειτουργίας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6977-239.196. 

136407
MINI MARKET, πωλείται η επιχείρηση 
και η άδεια, λόγω συνταξιοδότησης, πε-
ριοχή Αγίας Σοφίας (έναντι δηµοτικού 
σχολείου), πλήρως εξοπλισµένο, επαγ-
γελµατικά ψυγεία, κάµερες ασφαλείας, 
a/c, συναγερµός, µαζί µε όλα τα προϊό-
ντα που υπάρχουν στο κατάστηµα. Τηλ: 
2610-437.032. 

136365
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φαρµακείο στο κέντρο της πό-
λης Ζακύνθου µε πολλά χρόνια λειτουργί-
ας, πλήρως ανακαινισµένο το 2015 µε όλο 
του τον εξοπλισµό (Καινούργια γερµανι-
κή επίπλωση και συρταριέρα), το εµπό-
ρευµα και την άδεια του Φαρµακείου για 
λόγους υγείας, τιµή συζητήσιµη. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6981-660.961. 

136144
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιχθυοπωλείο 70 χρόνων λει-
τουργίας στην οδό Γούναρη, λόγω ανα-
χώρησης στο εξωτερικό. Τηλ: 6986-
793.281. 

136138
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως εξοπλισµένη ψηστα-
ριά στον Άγιο Βασίλειο µαζί µε µηχανάκι. 
Τιµή: 15.000€. Τηλ: 6976-954.022. 136130
ΠΩΛΕΙΤΑΙ cafe bar restaurant στην Πλ. 
Όλγας. η επιχείρηση είναι πλήρως εξο-
πλισµένη (κλιµατισµό, εξαερισµό, ήχο, 
φώτα, εξοπλισµό κουζίνας), µε όλα τα µη-
χανήµατα καινούρια (6 µήνες λειτουργί-
ας). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947-
325.475 και 6946-908.332. 

136128

Ενοικιάσεις κατοικιώνΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, γκαρσονιέ-
ρα δίχωρη, 30 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρ-
µανση, πόρτα ασφαλείας, υπαίθριο 
πάρκινγκ, επιπλωµένη ή µη. Πλησίον 
στάσης 2 και 6. Κατάλληλη για Πανε-
πιστήµιο, Ιντρακοµ, Ολύµπιο. Τηλ: 6976-
434.458, 2610-421.087. 

137019
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ,  Γκαρσονιέρα δίχω-
ρη 30 τ.µ. 4ου ορόφου µε µπαλκόνι πο-
σό ενοικίου 150 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. 
Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Παπα-
ρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137007

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ,  Γκαρσονιέρες 
υπερυψωµένο ισόγειο και 1ος όροφος 30 
τ.µ. υπερπολυτελείς σε καινούρια οικοδο-
µή αυτόνοµη θέρµανση πενταετίας χωρίς 
κοινόχρηστα κλειστό κύκλωµα παρακο-
λούθησης συναγερµός αλουµίνια διπλά 
τζάµια φωτεινές δίχωρες θωρακισµένη 
πόρτα κοντά σε όλες τις συγκοινωνίες κα-
τάλληλες για ΤΕΙ. Ποσό ενοικίου 160 και 
190 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 

137006
ΑΝΘΕΙΑΣ, Γκαρσονιέρες 32 τ.. 1ου και 
2ου ορόφου φωτεινές καινούριες χω-
ρίς κοινόχρηστα µε θέα αυτόνοµη θέρ-
µανση A/C κλειστό πάρκιν ποσό ενοικί-
ου 150 €. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 

137002
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούργια, γωνιακή 35 
τ.µ., 2ου ορόφου, φωτεινότατη, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο, µεγάλο µπάνιο 
µε παράθυρο, αυτόνοµη θέρµανση, δι-
πλά τζάµια, µε δύο µεγάλα µπαλκόνια 
µε τέντες, εύκολο πάρκινγκ. Τηλ: 6945-
288.486. 

136963
ΚΕΝΤΡΟ, 32 τ.µ., 2ος Όροφος, στούντιο, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, 
Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευ-
ής: 2011, Κατάσταση: Καταπληκτική, Χα-
ρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Προσόψεως, 
Πόρτα Ασφαλείας, Νεόδµητο, Βεράντες, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυρο-
τηλεόραση, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρ-
µανση, Κοντά σε: µαγαζιά. πλατεία, στάση 
λεωφορείου, σταθµό τρένου, Τιµή: 270€ 
Κωδικός: 456.641 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136934
ΚΕΝΤΡΟ, 28 τ.µ., 2ος Όροφος, στούντιο, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακά-
κια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κα-
τασκευής: 2009, Κατάσταση: Πολύ κα-
λή, Χαρακτηριστικά: Γωνιακό, Νεόδµη-
το, Βεράντες, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, ∆ι-
πλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, Κοντά 
σε: µαγαζιά, σταθµό τρένου, σταση λε-
ωφορείου, Τιµή: 280€ Κωδικός: 361.247 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 

136933
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 27 τ.µ., 2ος Όροφος, studio, 1 
Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, ∆άπεδα: Πλακά-
κια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κατα-
σκευής: 2008, Κατάσταση: Καταπληκτική, 
Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Νεόδµη-
το, Βεράντες, Για Φοιτητές, ∆ιπλά Τζάµια, 
Αυτόνοµη Θέρµανση, Κοντά σε: στάση λε-
ωφορείου, πλατεία Τιµή: 220€ Κωδικός: 
370.136  GREEK COAST REAL ESTATE, 
Τηλ: 2610-222.005. 

136932
ΚΕΝΤΡΟ, 35 τ.µ., 1ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλου-
µινίου, Έτος κατασκευής: 2000, Κατά-
σταση: Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  
Νεόδµητο, Κλιµατισµός, ∆ιπλά Τζάµια, 
Αυτόνοµη Θέρµανση, Κοντά σε: super 
market, στάση λεωφορείου, Τιµή: 290€, 
Κωδικος:457.286 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136931
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 33 τ.µ., 6ος Όροφος, , µε 
ξεχωριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 
Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµα-
τα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευής: 1985, 
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστι-
κά:  ∆ιαµπερές, Προσόψεως, Φωτεινό, 
Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρ-
µανση, Θέα: Θάλασσα, Κοντά σε: µαγαζιά, 
πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 220€ 
Κωδικός: 460.018 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136930
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 28 τ.µ., 4ος Όροφος, µε 
ξεχωριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 
Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµα-
τα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευής: 1995, 
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  
∆ιαµπερές, Πόρτα Ασφαλείας, Βεράντες, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυρο-
τηλεόραση, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: 
Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στά-
ση λεωφορείου, Τιµή: 200€ Κωδικός: 
461.202 GREEK COAST REAL ESTATE, 
Τηλ: 2610-222.005. 

136929
ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., Ηµιόροφος, µε ξεχωρι-
στό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Έτος κατασκευής: 2007, Κατάσταση: 
Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  ∆ιαµπε-
ρές, Φωτεινό, Για Φοιτητές, ∆ιπλά Τζά-
µια, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: Καλή, Κο-
ντά σε: στάση λεωφορείου, Πλατεία, Τιµή: 
180€ Κωδικός: 461.649 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136928
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 37 τ.µ., 1ος Όροφος, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο 1 Μπάνιο/α, 1 
Κουζίνα/ες, ∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώ-
µατα: Ξύλινα, Έτος κατασκευής: 1985, Κα-
τάσταση: Ανακαινισµένο, Χαρακτηριστικά: 
Βεράντες, Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ανα-
καινισµένο, Κεντρική Θέρµανση, Θέα: Κα-
λή, Κοντά σε: στάση λεωφορείου, Πλα-
τεία, Τιµή: 200€ Κωδικός: 462.270 GREEK 
COAST REAL ESTATE, Τηλέφωνο Επικοι-
νωνίας : 2610222005. 

136927

• Η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δημοσιεύει το περιεχόμενο μικρών αγγελιών που παραλαμβάνει. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, δεν συμμετέχει στις συναλλαγές που συνάπτονται μέσω αυτών και ουδεμία σχέση έχει με μεσιτικές ή άλλες αντίστοιχες πράξεις. Έργο της είναι μόνο η δημοσίευση της δικής σας πληροφορίας.• Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει παραπλανητι-κές ή υποβολιμαίες αγγελίες. Δεν αποδέχεται καταχωρήσεις που το περιεχόμενό τους είτε υποβιβάζει πρόσωπα, φύλα ή ομάδες πολιτών, είτε αποτελεί εργαλείο για αθέμιτη εκμετάλλευση της αδυναμίας ή της ευήθειας των συνανθρώπων μας. Είμαστε στη διάθεση των ανα-γνωστών μας για περιπτώσεις που μπορεί να έχουν ξεφύγει της προ-σοχής μας.• Όταν ανανεώνεται η εντολή δημο-σίευσης της αγγελίας, ο κωδικός δημοσίευσης αλλάζει.• Για να δημοσιευτεί η Μικρή Αγγε-λία σας, είναι απαραίτητο να πα-ραδοθεί και εξοφληθεί στο Τμήμα Αγγελιών της εφημερίδας μέχρι τις 16:00 την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης.• Η αγγελία σας παραδίδεται α. είτε στην εμπορική διεύθυνση της εφη-μερίδας (Κορίνθου 167 και Γκότση, τηλ.: 2610-312530), β. είτε μέσω fax (2610-224277), γ. είτε μέσω e.mail (aggelies@pelop.gr).  • Το ανώτατο όριο λέξεων της κάθε αγγελίας είναι 45 λέξεις.

ΑΓΟΡΑΖΩ
επώνυμα ρολόγια Omega, Rolex, Breitling, Panerai, Iwc κ.λπ. στις καλύτερες τι-μές της αγοράς, άμεσηπληρωμή μετρητοίς.Επικοινωνία: 6980810020       6986700377

www.omega.grτηλ. επικοινωνίας 2610-877777
Το Ι.Ι.Ε.Κ. Ωμέγα Πάτρας συμπληρώνει και ανανεώνει το εκπαιδευτικό του δυναμικό.Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@omega.grκαι θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

ηλεκτρικές συσκευ-
ές(πλυντήριο ρούχων-πιάτων,κουζίνα 
µε κεραµική εστία,ψυγείο,A/C 
inverter),διάδροµος γυµναστικής αµερι-

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥυπερυψωµένο ισόγειο και 1ος όροφος 30 
τ.µ. υπερπολυτελείς σε καινούρια οικοδο-
µή αυτόνοµη θέρµανση πενταετίας χωρίς 
κοινόχρηστα κλειστό κύκλωµα παρακο-
λούθησης συναγερµός αλουµίνια διπλά 
τζάµια φωτεινές δίχωρες θωρακισµένη 
πόρτα κοντά σε όλες τις συγκοινωνίες κα-
τάλληλες για ΤΕΙ. Ποσό ενοικίου 160 και 
190 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 
ΑΝΘΕΙΑΣ, Γκαρσονιέρες 32 τ.. 1ου και 
2ου ορόφου φωτεινές καινούριες χω-
ρίς κοινόχρηστα µε θέα αυτόνοµη θέρ-
µανση A/C κλειστό πάρκιν ποσό ενοικί-
ου 150 €. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούργια, γωνιακή 35 
τ.µ., 2ου ορόφου, φωτεινότατη, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο, µεγάλο µπάνιο 
µε παράθυρο, αυτόνοµη θέρµανση, δι-
πλά τζάµια, µε δύο µεγάλα µπαλκόνια 
µε τέντες, εύκολο πάρκινγκ. Τηλ: 6945-
288.486. 
ΚΕΝΤΡΟ, 32 τ.µ., 2ος Όροφος, στούντιο, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, 
Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευ-
ής: 2011, Κατάσταση: Καταπληκτική, Χα-
ρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Προσόψεως, 

ΠΑΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΚΟΥΠΑ»
Η ΝΑΠΟΛΗ

Η ΠΑΤΡΑ ΘΑ 
ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ ΜΙΝΙ «ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ»
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Η ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΕΑ
ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Ο ΝΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ..ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡΤΟΥ ΜΠΙΤΣ ΣΟΚΕΡ

>3

ΝΟΠ
Κέρδισε 11-3 τον Απόλλο και 
πάει ολοταχώς για την Α1 Εθνική!

Η ΠΙΟ «ΘΕΡΜΗ»
εβδοµάδα

Αύριο η επιχειρηµατική οµάδα καταθέτει και επίσηµα την πρότα-
σή της για την ανάληψη της Παναχαϊκής, την Τρίτη η διοίκηση 

της ΠΓΕ τής δίνει και τυπικά το χρίσµα και... από χθες ο Κώ-
στας Κατσουράνης έχει ξεκινήσει τον αγωνιστικό σχεδιασµό της καινούργιας Παναχαϊκής στη Γ’ Εθνική. >2

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Η «ΠΡΩΤΗ» ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

• Η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δημοσιεύει το περιεχόμενο μικρών αγγελιών που παραλαμβάνει. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, δεν συμμετέχει στις συναλλαγές που συνάπτονται μέσω αυτών και ουδεμία σχέση έχει με μεσιτικές ή άλλες αντίστοιχες πράξεις. Έργο της είναι μόνο η δημοσίευση της δικής σας πληροφορίας.• Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει παραπλανητι-κές ή υποβολιμαίες αγγελίες. Δεν αποδέχεται καταχωρήσεις που το περιεχόμενό τους είτε υποβιβάζει πρόσωπα, φύλα ή ομάδες πολιτών, είτε αποτελεί εργαλείο για αθέμιτη εκμετάλλευση της αδυναμίας ή της ευήθειας των συνανθρώπων μας. Είμαστε στη διάθεση των ανα-γνωστών μας για περιπτώσεις που μπορεί να έχουν ξεφύγει της προ-σοχής μας.• Όταν ανανεώνεται η εντολή δημο-σίευσης της αγγελίας, ο κωδικός δημοσίευσης αλλάζει.• Για να δημοσιευτεί η Μικρή Αγγε-λία σας, είναι απαραίτητο να πα-ραδοθεί και εξοφληθεί στο Τμήμα Αγγελιών της εφημερίδας μέχρι τις 16:00 την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης.• Η αγγελία σας παραδίδεται α. είτε 

Ποιµένας µε πνεύµα ανοιχτό, βαθιά 

επιστηµονική γνώση και πλούσιο 

συγγραφικό έργο, ο π. Κύριλλος 

Κωστόπουλος µιλάει στην «ΠτΚ» για την 

ιδανική σχέση Θεολογίας-Φιλοσοφίας, 

αναλύει τα αίτια του θρησκευτικού 

φανατισµού, εξηγεί τους λόγους της 

καταφυγής του σύγχρονου ανθρώπου στον 

ψυχαναλυτή. Κι ακόµα, τονίζει τη σηµασία 

που έχει για όλους, η αγαπητική γνώση 

του Θεού και των συνανθρώπων, πόσω 

µάλλον στους ταραχώδεις καιρούς που 

διανύουµε. 

Μικρό 
Θέατρο 
Επιδαύρου

«Τίποτα πιο 

δυνατό από 

την αλήθεια»

ΘΕΑΤΡΟ

Μπορεί το θέατρο της Επιδαύρου να συγκεντρώνει σταθε-

ρά τα φώτα της δηµοσιότητας κάθε καλοκαίρι ως εµβλη-

µατικός χώρος φιλοξενίας δηµοφιλών έργων του αρχαίου 

δράµατος, σκηνοθετηµένων και ερµηνευµένων από προ-

βεβληµένους ανθρώπους της σκηνής, όµως είναι το Μι-

κρό Θέατρο της οµώνυµης αργολικής πόλης, που υποδέ-

χεται, εδώ και κάποια χρόνια, ιδιαίτερες παραστάσεις όχι 

απαραίτητα για ιδιαίτερους θεατές, αλλά για κουρασµέ-

νους, ίσως, από την επανάληψη του ίδιου, τη µαζικότητα 

του θεάµατος και τις µεγάλης κλίµακας παραγωγές. Η Χρι-

στίνα Κόκκοτα γράφει. > 12
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ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

καταφυγής του σύγχρονου ανθρώπου στον 

ψυχαναλυτή. Κι ακόµα, τονίζει τη σηµασία 

ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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«Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί…» υπογραµµίζει  
ο δήµαρχος Πύλου-Νέστορος και α’ αντιπρόεδρος της 
Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδας, ∆ηµήτρης Καφαντάρης, 
στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΠτΚ». Οι δήµοι, 
τα τελευταία χρόνια, είδαν να µειώνεται κατά 65% η 
χρηµατοδότησή τους από το κράτος, µέσω των 
Κεντρικών Αυτοτελώς Πόρων, ενώ το προσωπικό 
έχει µειωθεί στον ελάχιστο αριθµό. 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ «ΠτΚ»: ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

Στην συνέντευξή της στην «ΠτΚ» εκ-
φράζει τον φόβο ότι πλέον αποσταθε-
ροποιείται ακόµη περισσότερο η περι-
οχή και ότι η Τουρκία χάνει τον ευρω-
παϊκό της προσανατολισµό, κάτι που 
θα έχει αντίκτυπο και στην χώρα µας.  

Στα µονοπάτια της νέας φρενίτι-
δας που καταλαµβάνει µικρούς 
και µεγάλους. Με το κινητό ανά 
χείρας παίρνουν τους δρόµους 
ψάχνοντας τι; 

Η υπουργός µιλά για την 
Τουρκία ως ιστορικός 

Κυνηγώντας πόκεµον  
στους δρόµους

ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Α∆ΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ, 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με κάθε λαµπρότητα και σύµφωνα µε το κυκλαδίτικο τυπικό 

εορτάστηκε η µνήµη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ηµών 

Νικοδήµου του Αγιορείτου, προστάτου της Νάξου, στην Ιερά 

Μητρόπολη Παροναξίας. Στον Μέγα Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό 

Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλεστάτος Επισκόπος Κερνίτσης κ. 

Χρύσανθος και συγχοροστατούντων των Σεβασµιωτάτων 

Μητροπολιτών Υδρας κ. Εφραίµ, Ζακύνθου κ. ∆ιονυσίου και 

Παροναξίας κ. Καλλινίκου. 

Στά «θαυµαστά γεγονότα τα οποία επετελέσθησαν διά πρεσβειών 

του Προφήτου, στην εποχή του, στο απόλυτον της στάσεώς του 

έναντι της αµαρτίας και το άτεγκτον έναντι των αµαρτωλών» 

αναφέρθηκε ο Σεβασµιότατος ποιµενάρχης των Πατρών κ.κ. 

Χρυσόστοµος κατά την Θεία Λειτουργία ανήµερα της εορτής του 

Προφήτου, στην εορτάζουσα οµώνυµο Ιερά Μονή των Πατρών, την 

Τετάρτη που µας πέρασε. «Τα ίδια θα έλεγε και µε την ίδια 

αυστηρότητα, και προς τους σηµερινούς Αρχοντας και τον Λαό ο 

Προφήτης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβασµιώτατος, συνδυάζοντας 

τους λόγους του Προφήτη µε την εποχή µας.

Τα κορίτσια πού προέρχονται από την Μητροπολιτική περιφέρεια 

των Πατρών και φιλοξενούνται στις Κατασκηνώσεις της 

Χριστιανικής Στέγης Πατρών στην Ρίζα Αντιρρίου, επισκέφτηκε, ο 

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµος, ο οποίος 

και έγινε δεκτός µε πολύ σεβασµό και µεγάλο ενθουσιασµό από 

όλη την Κατασκήνωση.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

∆ευτέρα 
25 Ιουλίου

Αννα, Κοίµηση Αγίας 

Τρίτη 26 
Iουλίου

Παρασκευής, Οσιοµάρτυρος 

Ερµολάου, Αγίου Ιεροµάρτυρος

Τετάρτη 
27  Ιουλίου

Παντελεήµονος, Αγίου Μεγαλοµάρτυρος 

του Ιαµατικού

Πέµπτη 
28 Ιουλίου

Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Οσίας

Παρασκευή 
29 Ιουλίου

Θεοδότης, Αγίας µάρτυρος

Σάββατο 
30 Ιουλίου

Ανδρονίκου-Σιλουανού, Αγίων Αποστόλων

Κυριακή 
31 Ιουλίου

Ευδοκίµου, Οσίου δικαίου

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ έφτανε σιγά-σιγά 

στο χωριό το πρωί της Κυριακής 

για να τιµήσει τον ήρωα της αντί-

στασης κατά της ανατροπής του 

Μακαρίου και κατά της εισβολής 

του Αττίλα το 1974. Εκεί απο νω-

ρίς ήταν η οικογένειά του, η ηλικιωµένη πια µητέρα του, τα αδέρ-

φια του, τα ανίψια του… αλλά και η στρατιωτική µπάντα που συνό-

δευσε τη σορό από την Εκκλησία ως το Κοιµητήριο.

Πριν από λίγα 24ωρα, µε 42 χρόνια καθυστέρηση, η σορός του Ηλία 

Σπηλιοτόπουλου επαναπατρίστηκε στα ιερά χώµατα της πατρογονι-

κής του εστίας, εκεί στην Αρκαδία. 

Η Ηλίας έπεσε πριν την εισβολή του Αττίλα που έγινε ανήµερα του 

«Αϊ λιός» (20/7/1974), «επέστρεψε» πριν από λίγα 24ωρα µαζί µε τα 

οστά πέντε ακόµη αγνοουµένων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην 

Κύπρο και «τώρα αναπαύεται στο χώµα του χωριού του...» όπως 

αναφέρει στο σηµερινό του Αρθρο στις «Σελίδες της Αγάπης» ο Σε-

βασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµος. 

Ð
λήθος πιστών συµετείχε στις Ιερές Ακου-

λουθίες κατά τον τριήµερο πανηγυρικό 

εορτασµό στην Αγία Μαρίνα των Πα-

τρών στην περιοχή Μακρυγιάννη. Την 

Κυριακή το απόγευµα, χοροστατούντως του 

προσκεκληµένου Μητροπολίτη Τρίκης και 

Σταγών κ.κ. Χρυσοστόµου, τελέσθηκαν ο 

Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση ενώ πλή-

θος κόσµου ακολούθησε και τη λιτάνευση 

της Ιεράς Εικόνος και του αποτµήµατος του 

Ιερού Λειψάνου της Αγίας στους δρόµους 

της ενορίας.  

Το πρωί της Κυριακής στον πανηγυρίζοντα 

ιερό ναό µίλησε στα πλήθη που είχαν κατα-

κλύσει τον ναό και τους δρόµους στα πέριξ 

της ενορίας, κήρυξε Μητροπολίτης Πατρών 

κ.κ. Χρυσόστοµος. Ο Σεβασµιώτατος επαίνε-

σε τον προϊστάµενο του ναού και τους συνερ-

γάτες του στο ενοριακό έργο, αλλά και όλους 

τους ενορίτες για την αγάπη τους προς την 

Εκκλησία, ενώ επέδωσε επαίνους σε µαθη-

τές που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο µαθη-

τικό διαγωνισµό.

Πλήθος πιστών µε ευσέβεια στους εορτασµούς για την Αγία Μαρίνα

> Σελ. 19

> Σελ. 18

> Σελ. 18

> Σελ. 20-21

> Σελ. 22

ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΠτΚ»

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

> 17-22

Γονείς 16χρονης από το Αγρίνιο, που κατέληξε 
στο ΠΓΝΠ από εγκεφαλική αιµορραγία, πρόσφε-
ραν τα όργανά της. Σωτήρια επιχείρηση στήθηκε 
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο µε τη συνδροµή 
ιατρικών οµάδων από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, του ΕΚΑΒ και της Αεροπορίας.  

Πολύτιµα δώρα ζωής σε 
πάσχοντες συνανθρώπους µας

> 2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΦΙΑ

Μέχρι τέλος του µήνα θα αναρτηθούν 
στο διαδίκτυο τα εκκαθαριστικά ση-
µειώµατα µε τα ποσά του ΕΝΦΙΑ για 
6.000.000 φυσικά πρόσωπα και περί-
που 250.000 εταιρείες και λοιπά νοµι-
κά πρόσωπα που πρέπει να καταβλη-
θούν για το 2016.

∆ύο  ειδικοί, Ανδρέας Τριανταφυλλό-
πουλος και Κώστας Γαβριηλίδης, εκ-
θέτουν τις απόψεις τους για τον περι-
φερειακό σχεδιασµό διαχείρισης των 
αποριµµάτων.

Η πρωτοβουλία αποτελείται από µία 
κοινότητα εξωστρεφών επιχειρήσεων 
και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την 
προώθηση του σύγχρονου, επιχειρη-
µατικού και παραγωγικού δυναµικού  
της χώρας µας. 

Ετοιµη η ισχυρή επιχειρηµατική οµάδα 
από την Πάτρα που θ’ αναλάβει τις τύχες 
της Παναχαϊκής. Αύριο ανοίγουν τα χαρ-
τιά τους µε «ονόµατα και διευθύνσεις» και 
αµέσως ξεκινάει ο σχεδιασµός.

Ερχεται το χαράτσι 
εντός του Ιουλίου 

Τα συν και τα πλην 
του σχεδιασµού

«ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ»:  
Με σφραγίδα ελληνική  

Καταθέτουν πρόταση, 
µπαίνουν στη µάχη

> 3

> 6

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Ποιµένας µε πνεύµα ανοι-
χτό, βαθιά επιστηµονική γνώ-
ση και πλούσιο συγγραφικό έρ-
γο, ο π. Κύριλλος Κωστόπου-
λος µιλάει στην «ΠτΚ» για την 
ιδανική σχέση Θεολογίας-
Φιλοσοφίας, αναλύει τα 
αίτια του θρησκευ-
τικού φανατι-
σµού.

Ποιµένας µε πνεύµα ανοι-
χτό, βαθιά επιστηµονική γνώ-
ση και πλούσιο συγγραφικό έρ-
γο, ο π. Κύριλλος Κωστόπου-
λος µιλάει στην «ΠτΚ» για την 
ιδανική σχέση Θεολογίας-
Φιλοσοφίας, αναλύει τα 
αίτια του θρησκευ-
τικού φανατι-
σµού.

> 13

> 5

> 24

> 8

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

> 10

> 7

«Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί…» υπογραµµίζει  
ο δήµαρχος Πύλου-Νέστορος και α’ αντιπρόεδρος της 
Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδας, ∆ηµήτρης Καφαντάρης, 
στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΠτΚ». Οι δήµοι, 

Κ»: ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

Α∆ΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ, 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

> 4

∆ύο 18χρονοι σε ρόλους 
δολοφόνου και σωτήρα 

«Τίποτα πιο δυνατό 
από την αλήθεια»

«∆εν θα ησυχάσουµε έως ότου γνωρίζουµε και πώς ακριβώς ριζο-
σπαστικοποιήθηκε ο δράστης», υποσχέθηκε χθες η Ανγκελα Μέρκελ. 
Η φυσιογνωµία του 18χρονου µακελάρη του Μονάχου (φωτ. αριστε-
ρά) προβληµατίζει την παγκόσµια κοινή γνώµη, ενώ χαρακτηριστι-
κά ήρωα δίνουν διεθνή µέσα στο 18χρονο Ελληνα (φωτ. δεξιά) που 
έσωσε την δίδυµη αδελφή του, πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες.     
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Απόπειρα 
εξαπάτησης 
στο Αίγιο
Μετά τα αλλεπάλληλα κρούσµατα εξαπάτησης που ση-
µειώθηκαν το περασµένο διάστηµα στο Αγρίνιο σε βά-
ρος ηλικιωµένων, µια νέα µορφή απάτης ήρθε να κάνει 
την εµφάνισή της, στο Αίγιο αυτή τη φορά. Εκεί, ένας 
άνδρας κάλεσε στο κινητό του έναν 61χρονο επιχειρη-
µατία, που γνώριζε ότι διαθέτει ενοικιαζόµενα δωµά-
τια, και του συστήθηκε ως διευθυντής υποκαταστήµα-
τος µεγάλης τραπέζης. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο άν-
δρας γνώριζε ότι ο επιχειρηµατίας βρισκόταν σε ειδι-
κό πρόγραµµα της Περιφέρειας και του ζήτησε το ποσό 
των 3.000 ευρώ, προκειµένου να ξεµπλοκαριστεί δό-
ση ύψους 50.000 ευρώ. «∆ώσε µου τα χρήµατα και τα 
άλλα άφησέ τα σε εµένα» του δήλωσε.  Ωστόσο, το πα-
ραλίγο θύµα απάτης δεν πείστηκε και θεώρησε περίερ-
γο το τηλεφώνηµα.

Υπό έλεγχο οι φλόγες 
στην περιοχή Κάλφα
Υπό έλεγχο έθεσαν από το µεσηµέρι χθες οι πυροσβεστι-
κές δυνάµεις φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην 
περιοχή Μασουραίικα, του ∆ήµου Ερυµάνθου Αχαΐας. 
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη µέχρι τώρα αιτία σε 
πευκοδάσος, που βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Κάλ-
φα. Αµέσως έφθασαν στον τόπο της πυρκαγιάς 12 πυ-
ροσβέστες µε έξι οχήµατα, καθώς και έξι άτοµα πεζοπό-
ρο τµήµα. Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν έπνε-
αν ισχυροί άνεµοι στην περιοχή, γεγονός που βοήθησε 
στο έργο της κατάσβεσης.

Συνελήφθη λαθροµετανάστης
Ένας 22χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες το απόγευ-
µα από άνδρες του τµήµατος Αλλοδαπών της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Πατρών, όταν θέλησε να επιβιβαστεί 
σε πλοίο της γραµµής Πάτρα Ιταλία, µε πλαστό ταξιδιω-
τικό έγγραφο. Ο 22χρονος ήταν στον επιβατικό σταθµό 
του νότιου λιµένα Πατρών και προσπαθούσε να εξέλθει 
παράνοµα από τη χώρα. 
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιµενική Αρχή, 
ενώ κατασχέθηκε το προαναφερόµενο έγγραφο.

Πολύωρη επιχείρηση µεταφοράς οργάνων από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών 
σε Αθήνα, Μπολόνια και Γενεύη.
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Ì
ε επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε χθες στις 5 το 
απόγευµα από εξειδι-
κευµένη ιατρική οµά-

δα του Πανεπιστηµιακού Γε-
νικού Νοσοκοµείου Πατρών 
και σε συνεργασία µε άλλες 
ιατρικές οµάδες από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό και µε 
την συµβολή του ΕΚΑΒ, πο-
λύωρη επιχείρηση αφαίρε-
σης και µεταφοράς οργάνων 
16χρονης δότριας.
Το νεαρό κορίτσι που κατα-
γόταν από το Αγρίνιο, κατέ-
ληξε χθες το πρωί στη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας 
του ΠΓΝΠ µετά από επταή-
µερη νοσηλεία λόγω βαριάς 
εγκεφαλικής αιµορραγίας. 
Είναι σηµαντικό να αναφερ-
θεί, ότι οι τραγικοί γονείς, 
είχαν την δύναµη ψυχής να 
εκφράσουν από νωρίς την 
επιθυµία τους για προσφο-
ρά των οργάνων του παιδιού 
τους, όπως και έγινε.
Από την 16χρονη ελήφθη-
σαν οι δύο νεφροί και οι 
κερατοειδείς χιτώνες που 
µεταφέρθηκαν µε ασθενο-
φόρα του ΕΚΑΒ στον Εθνι-
κό Οργανισµό Μεταµοσχεύ-
σεων στην Αθήνα για να 
προσφερθούν σε έλληνες 
ασθενείς, τους οποίους θα 
επέλεγε βάσει αυστηρών 
κριτηρίων ιστοσυµβατό-
τητας ο οργανισµός, ενώ 
το ήπαρ και οι πνεύµονες 
µεταφέρθηκαν στην Μπο-
λόνια της Ιταλίας και στην 
Γενεύη της Ελβετίας αντί-
στοιχα, για να µεταµοσχευ-
θούν σε εκεί ασθενείς. Για 
την µεταφορά των οργάνων 
στο εξωτερικό, κατέφθασαν 
χθες το µεσηµέρι στο αερο-
δρόµιο του Αράξου ειδικές 

πτήσεις µε αντίστοιχες ια-
τρικές οµάδες.
Στο ΠΓΝΠ κατέφθασε και ια-
τρική οµάδα από το Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
για να παραλάβει την καρ-
διά, όµως δεν κατέστη δυνα-
τό, καθώς το όργανο κρίθη-
κε ότι είχε καταπονηθεί λό-
γω της πολυήµερης νοσηλεί-
ας της 16χρονης στην ΜΕΘ.
Να σηµειωθεί ότι η ιατρική 
οµάδα του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Πατρών, ανα-
ζήτησε πιθανούς λήπτες από 
την περιοχή για την µεταµό-
σχευση των νεφρών, δυστυ-
χώς όµως δεν βρέθηκε ιστο-
συµβατότητα.
Όπως τόνισε στην «Π» ο δι-
οικητής του Πανεπιστηµια-
κού Νοσοκοµείου Πατρών 
Θεόδωρος Πισιµίσης, η πο-
λύωρη επιχείρηση ολοκλη-

ρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία, 
ενώ δεν παρέλειψε να επιση-
µάνει το µεγαλείο ψυχής των 
δύο γονέων, που µε το πα-
ράδειγµά τους, εξυψώνουν 
την ανθρώπινη υπόσταση.
Όπως τόνισε χαρακτηριστι-
κά, από την αρχή του χρό-
νου µέχρι σήµερα, διαπιστώ-
νεται µια αναζωπύρωση της 
προσφοράς οργάνων, κα-
θώς έχουν γίνει µέχρι σή-
µερα τέσσερις τέτοιες επι-
χειρήσεις, γεγονός που θα 
πρέπει να αναδειχθεί προς 
την κοινωνία. Μάλιστα, για 
τον σκοπό αυτό, η διοίκηση 
και το επιστηµονικό προσω-
πικό του νοσοκοµείου, σκο-
πεύει να ξεκινήσει σύντοµα 
µια νέα εκστρατεία ενηµέ-
ρωσης και ευαισθητοποίη-
σης της κοινωνίας για την 
προσφορά οργάνων.

16χρονη προσέφερε ζωή 
σε συνανθρώπους µας

Σε ανακοίνωσή του ο αν. πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Ν∆ Αχαΐ-
ας και πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Κέντρου Πόλε-
ως Βασίλης Βλασταράς, για την 42η επέτειο αποκατάστα-
σης της ∆ηµοκρατίας σηµειώνει τα εξής: «Σήµερα 42 χρό-
νια  µετά, τα µηνύµατα της επετείου είναι πιο επίκαιρα από 
ποτέ. Η ηµέρα αυτή αποτελεί ορόσηµο για την Ελλάδα, κα-
θώς σηµατοδότησε την αρχή της σταθερότητας, της δηµιουρ-
γίας και της προόδου στον τόπο µας. Με την ένταξη της Ελ-
λάδας στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια µας δόθηκε η ευ-
καιρία να διαδραµατίσουµε σηµαντικό ρόλο στην ευρύτερη 
Ευρωπαϊκή Πολιτική πραγµατοποιώντας σηµαντικές αλλα-
γές στην καθηµερινότητα µας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγι-
ναν όµως πολλά και σηµαντικά λάθη. Ωστόσο, διδαγµένοι 
από αυτά µπορούµε να χτίσουµε την Ελλάδα που µας αξίζει 
και που όλοι επιθυµούµε.
Το όραµα του Εθνάρχη, Κωνσταντίνου Καραµανλή για µια 
νέα Ελλάδα µέσα στην Ευρώπη, µας δίνει δύναµη και ελπίδα 
να αγωνιστούµε για ένα καλύτερο αύριο, µακριά από ακρότη-
τες, λαϊκισµούς και διχασµούς που πλήγωσαν τη χώρα µας».

Την ένταξη της σταφίδας στο καθεστώς των συνδεδεµένων 
καλλιεργειών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) ζητά 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ριζούλης από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου. Σε σχετικό του 
υπόµνηµα προς τον υπουργό, αφού τονίζει ότι «η σταφίδα 
χαρακτηρίζεται ως υπερ-φαγητό (super food) από πολλούς 
επιστήµονες ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως φάρµα-
κο για την αντιµετώπιση πολλών ασθενειών όπως αναγνω-
ρίζει και ο FDA», επισηµαίνει ότι «δεν υπάρχει λοιπόν λό-
γος να προωθούνται σήµερα στους Έλληνες αγρότες προϊό-
ντα αντίστοιχα µε τη σταφίδα». «Η ελληνική σταφίδα αντιµε-
τωπίζει µεγάλα προβλήµατα απορρόφησης στη διεθνή αγο-
ρά. Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος ενώ το κόστος είναι αυ-
ξηµένο µε αποτέλεσµα να παραµένει αδιάθετη, αν και η τι-
µή είναι πολύ χαµηλή. Γι αυτό το λόγο θα είχε σηµασία µε τη 
νέα ΚΑΠ, να ενταχθεί και η σταφίδα στο καθεστώς των συν-
δεδεµένων ενισχύσεων ώστε να ανακτήσει ως εθνικό προϊ-
όν την σηµασία της αλλά και να ανακτήσει τα εξαγώγιµα χα-
ρακτηριστικά της» τονίζει ακόµη ο κ. Ριζούλης.

Επέτειος αποκατάστασης 
της ∆ηµοκρατίας

Στήριξη της σταφίδας στη νέα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική 

> Η 16χρονη που 
κατάγονταν από 
το Αγρίνιο, 
κατέληξε χθες 
το πρωί 
στη Μονάδα 
Εντατικής 
Θεραπείας του 
ΠΓΝΠ µετά 
από επταήµερη 
νοσηλεία 
λόγω βαριάς 
εγκεφαλικής 
αιµορραγίας

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Οπως µας δήλωσε ο διοικητής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου, Θεόδωρος Πισιµίσης η ιατρική 
οµάδα αναζήτησε πιθανούς λήπτες από την περιοχή για την µεταµόσχευση των νεφρών, δυστυχώς 
όµως δεν βρέθηκε συµβατός λήπτης
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SMS > Ο ΕΝΦΙΑ του 2016 θα μπορεί να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες θα λήγει την τελευταία εργάσιμη 
μέρα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016.

Ε
ντός του Ιουλίου θα αναρτηθούν 
στο διαδίκτυο, στους λογαριασμούς 
που τηρούν στο σύστημα TAXISnet 
6.000.000 φυσικά πρόσωπα και 

περίπου 250.000 εταιρείες και λοι-
πά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστι-
κά σημειώματα με τα ποσά του Ενιαί-
ου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ-
ΦΙΑ) που πρέπει να καταβληθούν για 
το 2016.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύ-
φων Αλεξιάδης σε συνέντευξή του στο 
κανάλι της Βουλής, τα εκκαθαριστικά 
του φετινού ΕΝΦΙΑ θα εκδοθούν κατά 
99,9% εντός του τρέχοντος μηνός, δη-
λαδή το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Συνεπώς, ο ΕΝΦΙΑ του 2016 θα μπο-
ρεί να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, 
καθεμιά από τις οποίες θα λήγει την 
τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών 
Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρί-
ου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Με βάση τον νόμο 4389/2016, ο οποί-
ος ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, 
αλλά και ορισμένες ακόμη διατάξεις 
που αναμένεται να ψηφιστούν σύντο-
μα, στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ επέρ-
χονται φέτος οι ακόλουθες αλλαγές:
1) Αυξάνονται κατά 23%-25% οι συ-

ντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝ-
ΦΙΑ επί των οικοπέδων.
2) Δεν διατηρείται για το 2016 η ευνο-
ϊκή διάταξη που εφαρμόστηκε το 2014 
και το 2015 και προέβλεπε έκπτωση 
20% στον κύριο και τον συμπληρωμα-
τικό ΕΝΦΙΑ για τα κενά και μη ρευμα-
τοδοτούμενα (συνήθως ξενοίκιαστα) δι-
αμερίσματα και λοιπά κτίσματα.
3) Μειώνεται από τα 300.000 στα 
200.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο 
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, ο οποί-
ος υπολογίζεται επί του αθροίσματος 
των αντικειμενικών αξιών όλων των 
ακινήτων του φορολογούμενου. Στα 
φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιου-
σία αντικειμενικής αξίας πάνω από 
200.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ 
θα επιβάλλεται πλέον συμπληρωματικός 
ΕΝΦΙΑ με συντελεστές 0,1%-0,15%.
4) Αυξάνονται κατά 15% έως και 200%, 
από 0,1%-1% σε 0,3%-1,15%, οι συ-
ντελεστές του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ 
για όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνη-
τη περιουσία αξίας άνω των 300.000 
ευρώ.
5) Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ των 
φυσικών προσώπων θα επιβαρύνει 
πλέον και τα αγροτεμάχια και τις λοι-
πές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου 
πόλης ή οικισμού.
6) Αυξάνεται από 0,5% σε 0,55% ο συ-

ντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝ-
ΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα και τις νο-
μικές οντότητες, ενώ για τα ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
καθώς και τις Α.Ε. Επενδύσεων Ακί-
νητης Περιουσίας, ο συντελεστής του 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ αυξάνεται 
από το 0,25% στο 0,35%.
7) Επιβάλλεται για πρώτη φορά συ-
μπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 
0,1% και στα ακίνητα που ιδιοχρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή ή την 
άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.
8) Παύουν να δικαιούνται έκπτωση 
50% επί του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ όσοι 
πληρούν τα προβλεπόμενα από τους 
προηγούμενους νόμους εισοδηματι-
κά και περιουσιακά κριτήρια για την 
έκπτωση αυτή, αλλά το 2015 απέκτη-
σαν εισοδήματα από τόκους μεγαλύτε-
ρα των 300 ευρώ.
9) Παύουν να δικαιούνται πλήρη απαλ-
λαγή από τον ΕΝΦΙΑ οι τρίτεκνες και 
οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και 
οι οικογένειες με μέλη που είναι ανά-
πηρα τουλάχιστον κατά 80%, οι οποί-
ες πληρούν τα προβλεπόμενα από τους 
προηγούμενους νόμους εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια, αλλά το 2015 
απέκτησαν εισοδήματα από τόκους με-
γαλύτερα των 600 ευρώ.

Μέσα στον Ιούλιο τα 
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Ανοίγει η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ειδική εκδήλωση το βράδυ της Δευτέ-
ρας, στον προαύλιο χώρο της Βουλής, 

θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας τις προτάσεις της κυβέρνη-
σης για την Συνταγματική Αναθεώρηση.
Βασικός στόχος των προτάσεων αυτών, 
τις οποίες έχει στον χέρι του ο κ. Τσίπρας 
από την προηγούμενη εβδομάδα, από την 
επιτροπή που είχε συσταθεί για τον σκο-
πό αυτό, «είναι η εμβάθυνση και η ενί-
σχυση της Δημοκρατίας», όπως λένε χα-
ρακτηριστικά συνεργάτες του Μαξίμου.
Με τη δημοσιοποίηση των προτάσεων 
θα ακολουθήσει ένας διάλογος που θα 
διαρκέσει περίπου ένα εξάμηνο, εντός 
του οποίου κυβερνητικές πηγές δεν απο-
κλείουν και τη διενέργεια συμβουλευτι-
κών δημοψηφισμάτων, μέσω των οποί-

ων το Μαξίμου θα υπερβεί και εσωκομ-
ματικούς σκοπέλους όπως για παράδειγ-
μα την εκλογή του ΠτΔ απευθείας από τον 
λαό με συνακόλουθη αύξηση των αρμο-
διοτήτων του.
«Η 24η Ιουλίου είναι μια ημέρα ορόση-
μο για τη δημοκρατία», τονίζει ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας στο μήνυμά του 
για την 42η επέτειο της Μεταπολίτευσης 
και γι’ αυτό, όπως αναφέρει, απευθύνει 
στις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις 
του τόπου, αλλά πρώτα απ’ όλα στον ίδιο 
τον λαό, την πρόσκληση για ευρύ, ανοι-
κτό και γόνιμο διάλογο πάνω στην συ-
νταγματική μεταρρύθμιση.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στο μή-
νυμά του: «Χρειάστηκαν η πολιτική γεν-

ναιότητα, η αξιοπιστία και η σοβαρότητα 
ενός ηγέτη, του Κωνσταντίνου Καραμαν-
λή και ταυτόχρονα η πολιτική ωριμότητα 
ενός λαού για να επιτευχθεί ομαλά αυτή 
η μετάβαση. Τα ίδια αυτά χαρακτηριστι-
κά έχει ανάγκη και τώρα η Δημοκρατία 
μας: σοβαρότητα, αξιοπιστία, αλήθεια».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης σημειώνει ότι χρειάζεται μια ηγε-
σία που κινείται πέρα και πάνω από μι-
κροκομματικές λογικές, μακριά από και-
ροσκοπισμούς και λαϊκισμό. «Στις ημέ-
ρες μας, όμως, δυστυχώς συμβαίνει το 
αντίθετο. Αντί μεγάλων αποφάσεων αλή-
θειας, με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέ-
ρον, έχουμε μικρούς τακτικισμούς παρα-
πλάνησης και κομματισμού που δεν οδη-
γούν πουθενά.

«Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο λογαριασμός για 
τουλάχιστον 600.000 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας

Κλιμακώνει τις πιέσεις της προς την Αθήνα η 
κυβέρνηση της Τουρκίας, με αφορμή την υπό-

θεση των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που κατέ-
φυγαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη και 
ζήτησαν πολιτικό άσυλο από την Ελλάδα, την 
επαύριον της αποτυχημένης απόπειρας πραξι-
κοπήματος στη χώρα τους. Μετά τον πρέσβη της 
Τουρκίας στην Αθήνα, Κερίμ Ουράς, τη σκυτάλη 
παρέλαβε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, για να ζητήσει την έκδοση 
των οκτώ στρατιωτικών, οι οποίοι κατηγορού-
νται για συμμετοχή στην απόπειρα ανατροπής 
της εκλεγμένης τουρκικής κυβέρνησης.
«Οι πραξικοπηματίες ζητούν πολιτικό άσυλο. Αλ-
λά δεν νοείται πολιτικό άσυλο για πραξικοπη-
ματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής δι-
πλωματίας, στη διάρκεια συνέντευξης που παρα-
χώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, για 
να προσθέσει: «Αυτό που περιμένουμε από τις 
ελληνικές αρχές είναι να συνεργαστούν (με την 
Τουρκία) και να μας παραδώσουν αυτούς τους 
προδότες».

ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ με περίπου 116 πρόσφυγες 
και μετανάστες, οι περισσότεροι Αφρικανοί, 
έφτασαν χθες το πρωί στη Λέσβο. Οι επιβαί-
νοντες περισυλλέχθηκαν από σκάφη της Ευ-
ρωπαϊκής Αστυνομίας Frontex μέσα στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα, νοτιοανατολικά του 
αεροδρομίου της Μυτιλήνης. Από το ίδιο ση-
μείο την Παρασκευή, περισυλλέχτηκαν άλλες 
δυο βάρκες με 108 επιβαίνοντες. Συνολικά, 
δηλαδή, σε 30 ώρες, από χτες το πρωί μέχρι 
και σήμερα το μεσημέρι, στη Λέσβο πέρασαν 
224 πρόσφυγες και μετανάστες. Σημειώνεται 
ότι από την περασμένη Παρασκευή 15 Ιου-
λίου, όταν και εκδηλώθηκε το πραξικόπημα 
στην Τουρκία, στη Λέσβο πέρασαν 476 πρό-
σφυγες και μετανάστες, αριθμός που θεωρεί-
ται πολύ μεγάλος για τα δεδομένα που δια-
μορφώθηκαν στην περιοχή μετά τη συμφω-
νία Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
έλεγχο των προσφυγικών ροών προς την Ευ-
ρώπη. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός των ροών 
προς τη Λέσβο την τελευταία εβδομάδα, ξε-
περνά τον αριθμό των ροών σε όλο το βόρειο 
Αιγαίο από τις αρχές Ιουνίου και όλο τον 
υπόλοιπο Ιούλιο και μέχρι την περασμένη 
Παρασκευή, οπότε και εκδηλώθηκε το πραξι-
κόπημα.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ μπαίνουν από φέτος 
οι δαπάνες των υπουργείων Οικονομικών, 
Οικονομίας και Πολιτισμού με στόχο την πε-
ρικοπή τους έως 10% για τη χρηματοδότηση 
κοινωνικών δράσεων και κυρίως του Κοινω-
νικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Το 2017 το 
πρόγραμμα περικοπών δαπανών θα επεκτα-
θεί σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς ώστε 
το κονδύλι της εξοικονόμησης να ληφθεί υπ’ 
όψιν στον προϋπολογισμό του 2018.Τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί υπουρ-
γική απόφαση με την οποία θα συστήνεται η 
συντονιστική επιτροπή που θα αναλάβει να 
«τρέξει» το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα οφέ-
λη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό 
του 2018, καθώς η όλη εργασία αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και έως τον 
Ιούνιο του 2017.

ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΑΝ από το αρχείο οι δικο-
γραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος του 
Ανδρέα Βγενόπουλου με παραγγελία της Ει-
σαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρί-
ου. Οι δικογραφίες που είχαν τεθεί στο αρ-
χείο από τις εισαγγελείς Γεωργία Τσατάνη και 
Αθηνά Θεοδωροπούλου, παραδόθηκαν ήδη 
από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών 
Αθηνών Ισίδωρο Ντογιάκο στην εισαγγελέα 
διαφθοράς Ελένη Ράικου προκειμένου να 
εξεταστεί το περιεχόμενο τους από αρχή.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κλιμακώνει τις πιέσεις 
η Τουρκία για τους οκτώ



24 ΙΟΥΛΙΟΥ 20164 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι δήµοι, τα τελευταία χρόνια, είδαν να µειώνεται κατά 65% η χρηµατοδότησή τους από το κράτος, µέσω των ΚΑΠ.SMS >

Ì
ια νέα γενιά παρακρατηθέντων, που ξεπερνά τα 
9,5 δισ. ευρώ έχει δηµιουργηθεί για όλους τους 
δήµους της χώρας, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει ο δήµαρχος Πύλου-Νέστορος και α’ αντι-

πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδας, ∆η-
µήτρης Καφαντάρης, στη συνέντευξη που παραχώρη-
σε στην «ΠτΚ». «Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συ-
νεχιστεί…», τονίζει, γιατί επηρεάζει άµεσα τη λειτουρ-
γία των δήµων και την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρουν στους πολίτες.

Πριν ένα χρόνο η λειτουργία των δήµων επηρεά-
στηκε από τα κάπιταλ κοντρόλ. Η κατάσταση έχει 
οµαλοποιηθεί σήµερα;
Είναι γεγονός ότι σε σχέση µε το πρώτο διάστηµα, που 
όλοι υποστήκαµε ένα σοκ από την εφαρµογή των ελέγ-
χων στην κίνηση κεφαλαίων, σήµερα η κατάσταση είναι 
λειτουργικά καλύτερη. Αλλά δεν µπορούµε να µιλάµε για 
οµαλή λειτουργία της αγοράς, µε ελέγχους στην κίνη-
ση κεφαλαίων και, το κυριότερο, µε αυτή την τεράστια 
έλλειψη ρευστότητας που σήµερα υπάρχει στην αγορά.  

Θα επηρεάσει ο «κόφτης» της λειτουργία των δή-
µων, κι αν ναι, ποιοι τοµείς θα πληγούν περισ-
σότερο;
Ο «κόφτης» θα επηρεάσει ασφαλώς και τη λειτουργία 
των δήµων, από τη στιγµή που η Κυβέρνηση δεν εξαί-
ρεσε την Αυτοδιοίκηση από την εφαρµογή του. Από 
‘κει και πέρα, όταν αυτός ο «κόφτης» εφαρµοστεί, ο κά-
θε δήµος θα κάνει τον σχεδιασµό του και θα αποφασί-
σει σε ποιους τοµείς θα γίνουν περαιτέρω περικοπές. 
Κάθε δήµος έχει τις δικές του ανάγκες και προτεραι-
ότητες και µε βάση αυτές, θα ληφθούν οι αποφάσεις.

Σε ποια οικονοµική κατάσταση βρίσκονται οι 
δήµοι; 
Οι δήµοι, τα τελευταία χρόνια, είδαν να µειώνεται κατά 
65% η χρηµατοδότησή τους από το κράτος, µέσω των 
ΚΑΠ. Το ίδιο διάστηµα είδαµε από την κεντρική εξου-
σία να µας αφαιρούνται µε διάφορες αποφάσεις κι άλ-
λοι θεσµοθετηµένοι πόροι, ενώ δεν µας αποδίδεται το 
σύνολο των πόρων που ορίζει η νοµοθεσία, µε αποτέ-

λεσµα να έχει δηµιουργηθεί µια νέα γενιά παρακρατη-
θέντων, που ξεπερνά τα 9,5 δισ. ευρώ για όλους τους 
δήµους. Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί, 
γιατί επηρεάζει άµεσα τη λειτουργία µας και την ποιό-
τητα των υπηρεσιών που προσφέρουµε στους συµπο-
λίτες µας. Η έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕ∆Ε πή-
ρε µια σειρά από αποφάσεις, όσον αφορά στα οικο-
νοµικά της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού. Συγκεκριµένα 
θέσαµε 10 αιτήµατα-απαιτήσεις: 
1. Τον τερµατισµό της σηµερινής απαράδεκτης κατά-
στασης όσον αφορά στη µείωση της χρηµατοδότησης 
των δήµων. Ζητούµε να µας αποδοθούν οι πόροι που 
προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία. Καθώς 
και την αλλαγή των κριτηρίων κατανοµής των ΚΑΠ 
στους δήµους σύµφωνα µε πρόταση της Επιτροπής 
Οικονοµικών της ΚΕ∆Ε.
2. Απαιτούµε να υπάρξει σαφής νοµοθετική πρόβλε-
ψη για απόδοση σε ετήσια βάση ποσοστού 8,5% του 
ΑΕΠ, για την Αυτοδιοίκηση.
3. Ζητάµε την άµεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-
2020, µε ειδικό κονδύλι για έργα δήµων, ύψους 2 
δισ. ευρώ.
4. Θεωρούµε ότι η φορολογική αποκέντρωση πρέπει 
επιτέλους να γίνει πράξη , ώστε να αποκτήσει η φο-
ρολογία ανταποδοτικό όφελος. ∆εν µπορεί να υπάρ-
ξει ανάπτυξη στη χώρα χωρίς ικανή και αποτελεσµα-
τική Αυτοδιοίκηση. Αυτό απαιτεί την ενεργό συµµετο-
χή της Αυτοδιοίκησης και αυτή µπορεί να επιτευχθεί 
µόνον µε τη σταθερή της χρηµατοδότηση.
5. Απαιτούµε την αντιµετώπιση του χρέους των δήµων 
και των δηµοτικών τους επιχειρήσεων προς την εφο-
ρία και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε την προώθηση µιας 
µόνιµης και βιώσιµης λύσης, µε ενιαίο τρόπο αντιµε-
τώπισης για όλους.
6. Απαιτούµε τη δηµιουργία ενός νέου «ΘΗΣΕΑ», ενός 
νέου τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατος που θα 
αφορά µόνον τους δήµους. Ο νέος «ΘΗΣΕΑΣ» προ-
τείνουµε να χρηµατοδοτηθεί από τη νέα γενιά παρα-
κρατηθέντων. 
7. Ζητούµε τη χρηµατοδότηση από την τεχνική βοή-
θεια ενός προγράµµατος υποστήριξης των δήµων, µε 
σκοπό τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας 

των δήµων, την υποστήριξή τους στην ωρίµανση και 
την υλοποίηση των έργων τους, καθώς και την παρο-
χή τεχνικής βοήθειας και ωρίµανσης µελετών, ιδιαί-
τερα στους µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήµους.
8. Απαιτούµε να γίνει πράξη η άµεση υλοποίηση του 
Προγράµµατος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγ-
χρονισµού των 325 δήµων, που έχει ενταχθεί µετά 
από πιέσεις της ΚΕ∆Ε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» 2014–2020.
9. Ζητάµε την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης που 
θα προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώµατος εκ-
µετάλλευσης των παραλιών στους δήµους.
10. Απαιτούµε την άµεση ανάκληση όλων των απαρά-
δεκτων ρυθµίσεων µε τις οποίες µας αφαιρούνται οι 
εδώ και δεκαετίες θεσµοθετηµένοι πόροι (φόρος ζύ-
θου, ανταποδοτικά τέλη για παραχωρησιούχους ∆η-
µοσίου και ΤΑΙΠΕ∆, κ.λπ.)

Πόσο έχει επηρεάσει τη λειτουργία των δήµων 
και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στους 
πολίτες το «πάγωµα» των προσλήψεων λόγω των 
µνηµονιακών υποχρεώσεων; Τι πιστεύετε ότι 
πρέπει να γίνει;
Το πάγωµα των προσλήψεων, σε συνδυασµό µε τις 
αποχωρήσεις χιλιάδων εργαζοµένων από τους δήµους 
τα προηγούµενα χρόνια, λόγω συνταξιοδότησης, είναι 
αδιαµφισβήτητο ότι έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στη 
λειτουργία των δήµων. Σε άλλους δήµους µεγαλύτε-
ρης έντασης και σε άλλους µικρότερης. Το τελευταίο 
διάστηµα έχουν γίνει από πλευράς ΚΕ∆Ε προσπάθει-
ες να εξαιρεθούν κάποιες υπηρεσίες, ανταποδοτικού 
κυρίως χαρακτήρα, από το πάγωµα αυτό. Ενώ έχουµε 
πετύχει επίσης ως προεδρείο ΚΕ∆Ε, µε παρεµβάσεις 
µας στα αρµόδια υπουργεία την παράταση του χρό-
νου στις συµβάσεις εργασίας για το προσωπικό που 
απασχολείται σε κοινωνικές δοµές και προγράµµατα. 
Η άποψή µας είναι ξεκάθαρη και διατυπώθηκε στην 
πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕ∆Ε, στις 
αρχές Ιουλίου. Πρέπει να καλυφθούν άµεσα τα κενά 
σε προσωπικό που υπάρχουν στους δήµους, ιδιαίτε-
ρα όταν πρόκειται για υπηρεσίες ανταποδοτικού χα-
ρακτήρα ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

Ο «κόφτης» θα επηρεάσει 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Οταν ο 
«κόφτης» 
εφαρµοστεί, ο 
κάθε δήµος θα 
κάνει το 
σχεδιασµό του 
και θα 
αποφασίσει σε 
ποιους τοµείς 
θα γίνουν 
περαιτέρω 
περικοπές

Συνέντευξη στον 
ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
(vasilak@pelop.gr)

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών έχει µιλήσει για διορθωτικές παρεµβάσεις 
στον «Καλλικράτη». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε και σε ποιο εύρος θα πρέπει να εκταθούν αυ-
τές οι παρεµβάσεις (σ.σ. διοικητικές, γεωγραφικές κ.ά.); 
Η ΚΕ∆Ε έχει επανειληµµένα επισηµάνει ότι απαιτείται να υπάρξει ένα νέο µοντέλο οργάνωσης 
του κράτους. Σε αυτό το µοντέλο θα πρέπει ο ρόλος των δήµων να είναι αναβαθµισµένος, όπως 
συµβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό κατ’ αρχάς συµφωνούµε στην ανάγκη άµεσης έναρξης 
της διαδικασίας για την αλλαγή του «Καλλικράτη» και την προώθηση ενός νέου µοντέλου οργά-
νωσης της χώρας, όπου στα θέµατα δηµόσιας πολιτικής θα δίνεται προτεραιότητα στο τοπικό επί-
πεδο, µε βάση την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας, όπως συµβαίνει στις προηγµένες 
χώρες της Ευρώπης. Θεωρώ ότι οι παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι διοικητικές-οργανωτικές. 
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη χρηµατοδότηση του νέου µοντέλου και να µην επαναληφθούν 
τα λάθη του παρελθόντος. Οσον αφορά στις γεωγραφικές παρεµβάσεις, θα πρέπει να είναι -κα-
τά την άποψή µου- ελάχιστες και να αφορούν κυρίως νησιωτικούς δήµους, όπου παρατηρήθη-
καν οι περισσότερες δυσλειτουργίες.

Χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα -στα πρότυπα του 
«ΘΗΣΕΑ»- που να το σχεδιάσουν και να το διαχειριστούν οι δήµοι; 
Η ΚΕ∆Ε υποστηρίζει δύο θέσεις. Η πρώτη, ζητάµε την άµεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
µε ειδικό κονδύλι για έργα δήµων, ύψους 2 δισ. ευρώ. Και η δεύτερη, απαιτούµε τη δηµιουρ-
γία ενός νέου «ΘΗΣΕΑ», ενός νέου τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατος που θα αφορά µόνον 
τους δήµους. Η απαξίωση των τεχνικών, πολεοδοµικών, σχολικών και κοινωνικών υποδοµών 
των δήµων είναι πολύ µεγάλη, µε άµεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Βασικές 
προτεραιότητες του προγράµµατος αυτού θα είναι: α) Η υποστήριξη των µικρών ορεινών και νη-
σιώτικων δήµων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το ΕΣΠΑ, β) η χρηµατοδότηση δράσεων 
που δεν είναι επιλέξιµες στο ΕΣΠΑ όπως οι συντηρήσεις και οι επισκευές των υποδοµών µας, γ) 
η ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού των δήµων, δ) η τόνωση της τοπικής απασχόλησης 
µέσω προγραµµάτων αυτεπιστασίας, τηρώντας πάντα τους κανόνες διαφάνειας και αντικειµενι-
κότητάς. Ο νέος «ΘΗΣΕΑΣ» προτείνουµε να χρηµατοδοτηθεί από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων.  

Χρειάζονται διοικητικές-
οργανωτικές παρεµβάσεις 
στον νέο «Καλλικράτη»

«Πρέπει να καλυφθούν άµεσα τα 
κενά σε προσωπικό που υπάρχουν 
στους δήµους, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα ή 
κοινωνικές υπηρεσίες» τονίζει 
ο ∆. Καφαντάρης

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
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SMS > Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές εταιρείες που  
επιμένουν να διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο «παραγωγή - έδρα - ιδιοκτησία». 

Η 
πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί-
ται από μία κοινότητα 
εξωστρεφών, παραγω-

γικών-μεταποιητικών επι-
χειρήσεων, ελληνικής ιδιο-
κτησίας και αποσκοπεί στην 
ανάδειξη και την προώθη-
ση του σύγχρονου, επιχει-
ρηματικού και παραγωγικού 
δυναμικού  της χώρας μας.
«Πρωτεργάτες» στην υλοποί-
ηση του εγχειρήματος είναι 
δύο τοπικές επιχειρήσεις, η 
Λουξ Μαρλαφέκας από την 
Πάτρα και η Agrino από το 
Αγρίνιο, που είδαν την κρί-
ση ως ευκαιρία για να αλ-
λάξει η επιχειρηματική νο-
οτροπία και να αναδειχθεί 
η καλή εικόνα του Έλληνα 
επιχειρηματία, που παρά-
γει προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας, δημιουργεί εθνικό 
πλούτο και θέσεις εργασί-
ας, συμβάλλοντας στην ευ-
ημερία της χώρας.
Η κίνηση βρίσκεται στον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας 
της και όπως τόνισε στην 
«Π» ο Πλάτωνας Μαφλα-
φέκας της εταιρείας Λουξ-
Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, προέ-
κυψε από την ανάγκη να κα-

λυφθεί το κενό που υπήρ-
χε μέχρι σήμερα σε επίπε-
δο πολιτείας. Να υπάρξει 
ένας φορέας έστω και άτυ-
πος, που να εκπροσωπεί και 
να προάγει τα συμφέροντα 
των αμιγώς ελληνικών επι-
χειρήσεων. Η πρωτοβου-
λία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, εί-
ναι μια ιδιωτική, αυτοχρη-
ματοδοτούμενη πρωτοβου-
λία που αποσκοπεί στην τό-
νωση του επιχειρηματικού 
κλίματος, μέσω της οποίας 
καλούνται όλες οι ελληνικές 
επιχειρήσεις να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους.
Στην πρωτοβουλία συμμε-
τέχουν Ελληνικές παραγω-
γικές-μεταποιητικές εταιρί-
ες που επιλέγουν, παρά τις 
αντιξοότητες και τα συνεχώς 
αυξανόμενα αντικίνητρα, να 
διατηρούν το κέντρο των ανά 
τον κόσμο επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων στην 
χώρα μας και κατά πλειο-
ψηφία ανήκουν σε ιδιώτες 
επιχειρηματίες-παραγωγούς 
που και αυτοί, ως φυσικά 
πρόσωπα, έχουν την φορο-
λογική και επιχειρηματική 
τους έδρα στην Ελλάδα.
Η κίνηση ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

προχώρησε ένα βήμα πιο 
μπροστά, καθώς από την 
πρώτη στιγμή της δημιουρ-
γίας της, θέλησε να δώσει 
μια ταυτότητα στα αμιγώς ελ-
ληνικά προϊόντα δημιουρ-
γώντας μέσω της Eurocert, 
το σχετικό σήμα αναγνώρι-
σης, προκειμένου να εντο-
πίζονται και να επιλέγονται 
από τους καταναλωτές και 
τους εμπόρους που επιθυ-
μούν να υποστηρίξουν την 
Ελληνική, παραγωγική επι-
χειρηματικότητα.
Όπως τόνισε στην «Π» ο 
Πλάτωνας Μαρλαφέκας, «τα 
τελευταία χρόνια της οικονο-
μικής κρίσης, διαπιστώσαμε 
σαν επιχειρήσεις ότι ο κα-
ταναλωτής θέλει να βοηθή-
σει την εγχώρια παραγωγή 
και τις ελληνικές μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις, αγοράζο-
ντας αμιγώς ελληνικά προϊ-
όντα. Το βασικό πρόβλημα 
όμως είναι ότι ο καταναλω-
τής, δεν ξέρει ποια προϊό-
ντα είναι αμιγώς ελληνικά, 
δηλ. να ανήκουν σε έλλη-
νες, να παράγονται και φο-
ρολογούνται στην Ελλάδα. 
Για παράδειγμα στην κατη-
γορία του ελληνικού καφέ, οι 

καταναλωτές δεν ξέρουν ότι 
το 98% των προϊόντων ανή-
κουν σε πολυεθνικές εταιρεί-
ες. Εκ των πραγμάτων λοι-
πόν, διαπιστώσαμε την ανά-
γκη να βρούμε έναν τρόπο, 
ώστε να διακρίνει ο κατανα-
λωτής ποιο είναι το ελληνι-
κό προϊόν για να το ψωνί-
σει και να μπορούμε να μι-
λάμε στους καταναλωτές μέ-
σα από αυτά τα προϊόντα».
Oπως εξήγησε ο Πλάτωνας 
Μαρλαφέκας, σήμα ελληνι-
κού προϊόντος δίνει και το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, αλ-
λά έχει ένα σοβαρό θέμα. 
Μπορεί να το πάρει και ένα 
προϊόν πολυεθνικής εται-
ρείας, αρκεί να παράγεται 
στην Ελλάδα. Αντιθέτως, το 
σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για 
να δοθεί έχει πολύ περισσό-
τερα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά, από την προέλευση της 
πρώτης ύλης, ως και τους 
φόρους που πρέπει να πλη-
ρώνει στην Ελλάδα η επι-
χείρηση, ή την έδρα της η 
οποία πρέπει να βρίσκεται 
στην χώρα, ακόμα και η σύν-
θεση του προσωπικού που 
απασχολεί να είναι τουλάχι-
στον κατά το 70% Έλληνες.

Ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουνΤα κριτήρια της πρωτοβουλίας 

Ο ι επιχειρήσεις που συγκροτούν αυτή τη στιγμή την πρω-
τοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, είναι οι ΛΟΥΞ, AGRINO, 

ΕΨΑ, ΖΑΓΟΡΙ, KALAMATA PAPADIMITRIOU, ΝΙΤΣΙΑ-
ΚΟΣ, ΜΕΓΑ, ΝΗΣΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΑΓΑΝ, ΒΙΚΟΣ, ΔΙΝΑΚΗΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, BRAVA, ΕΖΑ, ΖΥΜΗ ΨΑΧΝΩΝ, ΒΑΡΒΑ-
ΓΙΑΝΝΗΣ, SKAG, ΚΥΚΝΟΣ.
«Θέλουμε να βάλουμε κάτω από αυτό το σήμα όσο το δυ-
νατόν περισσότερα ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις, 
να τις εκπροσωπούμε και να λύνουμε διάφορα προβλή-
ματα, τα οποία κάποιοι φορείς επιχειρηματικότητας που 
μας εκπροσωπούν σήμερα, δεν μπορούν να το κάνουν, 
λόγω της φύσης τους. Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
δεν έχει στόχο και αυτοσκοπό να υποκαταστήσει αυτούς 
τους φορείς, αλλά να δώσει μια ταυτότητα και μια δομη-
μένη μορφή σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής που έχει 
αμιγώς ελληνικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρ-
χει ακόμα και η σκέψη το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» να 
δίνεται στο μέλλον από τα Επιμελητήρια» συμπλήρωσε 
ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας.

Oλες οι επιχειρήσεις της πρωτοβουλίας 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν πιστοποι-

ηθεί από την Eurocert, Ελληνικό Φο-
ρέα Πιστοποίησης, ότι πληρούν τα κύ-
ρια κριτήρια που αφορούν: Την επιχει-
ρηματική τους έδρα εντός της Ελληνι-
κής επικράτειας. Την κατά πλειοψηφία 
Ελληνική τους ιδιοκτησία, από φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός Ελ-
λάδας. Την εφαρμογή, με απόλυτη αυ-
στηρότητα, της εργατικής νομοθεσίας.
Την υψηλή προστιθέμενη αξία που πα-
ράγουν στην Ελλάδα.
Την συνεργασία τους με Ελληνικές επι-
χειρήσεις για τις ανάγκες προμηθειών 
και λήψης υπηρεσιών.
Την νομιμότητα στην άδεια λειτουρ-
γίας τους.
Την ικανοποίηση των υποχρεώσεων 

τους απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο.
Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις της 
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πρέ-
πει να πληρούν και μερικά ποιοτικά κρι-
τήρια, όπως : Η συμμετοχή τους σε πε-
ριβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις.
Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων.
Η ασφάλεια των παραγόμενων προ-
ϊόντων και την προστασία των κατα-
ναλωτών.
Η καταγραφή, παρακολούθηση και βαθ-
μολόγηση των κριτηρίων αυτών έχουν 
σαν σκοπό την διαρκή βελτίωση των 
επιχειρηματικών πρακτικών των Ελλη-
νικών εταιρειών, στο πλαίσιο της ενί-
σχυσης της προσφοράς τους στο κοι-
νωνικό σύνολο και στον Εθνικό πλού-
το της Χώρας.

Από αριστερά, Χρήστος 
Παπαδημητρίου της 

«Καλαμάτα 
Παπαδημητρίου»,  

Νίκος Χήτος από το 
«Ζαγόρι», Πλάτων 
Μαρλαφέκας της 

«Λουξ Μαρλαφέκας 
ΑΒΕΕ», Μιχάλης 

Τσαούτος της «Έψα», 
Άννη Καραγκιουλέ της 

«Λουξ Μαρλαφέκας 
ΑΒΕΕ», Αλέξανδρος 

Κουρής της «Νήσος», 
Μαριλένα Νιτσιάκου 

της «Νιτσιάκος», 
Γιάννης Καραγιάννης 

από τη «Eurocert», 
Σοφία Τσάκα της 
«ΜΕΓΑ» και Άγις 

Πιστιόλας της «Agrino»

Ρεπορτάζ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
spapandreou@pelop.gr

Επιχειρηματικότητα 
με πατριωτισμό

ΔΕΝ ξΕΡΟΥμΕ αν υπάρχει χώρα στην 
Ευρώπη όπου ένα δημόσιο έργο του 
οποίου η διαχείριση έχει μεγαλύτερες 
απαιτήσεις ακόμα και από την κατασκευή, 
αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του 
φορέα του, ενώ το έργο είναι έτοιμο προς 
παράδοση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, σε ποιον;

ΑΡκΕΤΑ χρόνια αφότου το Φράγμα 
Πείρου ξεκίνησε, και αρκετές δεκαετίες 
αφότου πρωτοδιατυπώθηκε ως στόχος- 
εντοπίστηκε σχετική αναφορά  σε πρακτικά 
του δημοτικού συμβουλίου σε περίοδο 
μεσοπολέμου- οι δήμαρχοι της ζώνης του 
ποταμού συμπίπτουν σε μια παραίτηση: 
Σπρώχνουν την ευθύνη της διαχείρισης 
στην Πολιτεία. 
Ακούγεται 
σαν ομολογία 
χαμηλών 
δυνατοτήτων 
και φιλοδοξιών. 
Μπορεί να 
εμπεριέχει αυτό 
το στοιχείο, στα 
πρότυπα του 
«ου μπλέξεις». 
Ομως κατά βάση 
η απεμπόληση 
έχει σαν 
αφετηρία έναν 
πολιτικό υπολογισμό.

Η ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ του έργου, όπως και 
η απόσβεσή του, θα φορτώσουν τον 
λογαριασμό του νερού. Το αγαθό θα γίνει 
ακριβότερο. Ο κόσμος θα ενοχληθεί. 
Και αυτό δεν είναι κάτι που ενθουσιάζει 
άρχοντες που εκλέγονται από τον κόσμο.

ΣΗκΩΝΟΥΝ τα χέρια ψηλά οι δήμαρχοι, 
και αυτό είναι κάτι που δεν ενθουσιάζει 
όσους οραματίζονται μια αυτοδιοίκηση 
τολμηρή, γενναία, διεκδικητή περισσότερων 
εξουσιών, δικαιοδοσιών, τομέων ευθύνης. 
Κλωτσούν παράλληλα οι δήμαρχοι ένα μέσο 
που ίσως θα επέτρεπε στους δήμους τους 
να τροφοδοτηθούν με έναν ανεξάντλητο 
και χρυσοτόκο πόρο. Ταυτόχρονα όμως 
συντελούν στη διατήρηση μιας επικίνδυνης 
προοπτικής. Ενας κρατικός φορέας, στις 
μέρες μας, ιδιαίτερα εάν το αντικείμενό 
του είναι ανταποδοτικό, αύριο εύκολα 
γίνεται ιδιωτικός. Και ο ιδιώτης πρωτίστως 
την κερδοφορία του θα υπηρετήσει παρά 
την κοινωφελή προοπτική. Απλώς θα 
χρειαστεί να περιμένει υπομονετικά μέχρι 
να τελειώσουν οι διαδηλώσεις μας. Και 
ο Πείρος πέφτει μακριά, δεν μπορείς να 
πηγαίνεις κάθε μέρα εκεί, όπως έξω από το 
Δικαστικό Μέγαρο. 

ΣΕ κΑθΕ περίπτωση, περιμένουμε 
πειστικές δημόσιες εξηγήσεις από τους 
δημάρχους. Περιμένουμε μια ανοιχτή 
συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια. Οπως 
και να έχει, είναι αντιφατικό, στις αρχές 
του μήνα να ζητάς απόδοση θαλασσίων 
μετώπων και δύο εβδομάδες αργότερα να 
αποφεύγεις το πόσιμο νερό, ως υπόθεση 
που σε υπερβαίνει. Θέλουμε δήμους που 
να μη δηλώνουν μειονεκτικοί απέναντι σε 
μεγάλες προκλήσεις. Πολύ περισσότερο 
τώρα που η απάντηση στην κρίση είναι 
η ισχυροποίηση των περιφερειακών 
κοινωνιών, η επένδυση στο φυσικό τους 
και το πολιτιστικό τους κεφάλαιο.  Ο 
υδροκεφαλισμός μας γονάτισε. 

ΑΝ βΕβΑΙΑ δούμε το πράγμα 
συνολικότερα, παρατηρούμε ότι η απουσία 
φιλοδοξίας και πυγμής ήταν κύριο 
χαρακτηριστικό της πόλης σε συγκυρίες 
και ευκαιρίες που δοκίμασαν τις δυνάμεις 
της, με πιο ηχηρή την υπόθεση της 
«Πολιτιστικής». Το περίφημο «λίγο ακόμα 
να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα», δεν εννοεί 
ότι στερείσαι σκάλας. Εννοεί η σκάλα 
υπάρχει, αλλά σε φοβίζουν τα ύψη.

Του 
κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
μΑΓΝΗ
magnis@pelop.gr

Σε φοβίζουν 
τα ύψη

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣμΑ
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Ç 
«ΠτΚ» έχει εδώ και καιρό ανοίξει τον «φάκελο σκουπίδια», 
µε τον απολογισµό του παλαιότερου περιφερειακού σχεδια-
σµού που απέτυχε πλήρως στους στόχους του ενώ ήδη έχει 
δώσει το «βασικό περίγραµµα» του νέου σχεδιασµού που προ-

βλέπεται εφαρµοστεί, µε στόχο τη µείωση του όγκου των απορ-
ριµµάτων που οδηγούνται προς υγειονοµική ταφή κατά 50% και 
την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και επανάχρησης υλι-
κών, άνω του 50%. 
Την προσεχή Τετάρτη ξεκινά η Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευ-
σης για τον ΠΕΣ∆Α αλλά και βγήκε σε δηµόσια διαβούλευση και η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά κυρίως τις µονά-
δες επεξεργασίας και τις άλλες υποδοµές που πρέπει να χωροθετη-
θούν (Σταθµούς Μεταφόρτωσης,  Μονάδες Επεξεργασίας προδιαλεγ-
µένων οικιακών απορριµµάτων, ΧΥΤΥ).  

Με αυτή την αφορµή µιλήσαµε µε δύο ειδικούς, µε θητεία και στους 
ΟΤΑ. Τον δρ. περιβαλλοντολόγο, πρώην βουλευτή και πρώην αντι-
νοµάρχη Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο και τον περιφερειακό σύµ-
βουλο -µέλος της Οµάδας που συνέταξε τον Εθνικό Σχεδιασµό (ΕΣ-
∆Α)- Κώστα Γαβριηλίδη.
Και οι δύο συµφωνούν ότι το σχέδιο θα αντιµετωπίσει προβλήµατα, 
κυρίως στο επίπεδο αποδοχής του από τους πολίτες και ζητούν την 
επανεξέταση βασικών παραµέτρων (ανακύκλωση, εργοστάσια επε-
ξεργασίας, χωροθέτηση των ΧΥΤΥ). 
∆ιαφωνούν µεταξύ τους για το σκέλος που ο ΠΕΣ∆Α εφαρµόζει τις προ-
βλέψεις του Εθνικού Σχεδίου, µε τον κ. Τριανταφυλλόπουλο να θεωρεί 
ότι το σύστηµα των πολλών χωριστών νέων κάδων, είναι ανεφάρµο-
στο και τον κ. Γαβριηλίδη να τάσσεται κατά της λογικής παραµονής στη 
γειτονιά των παλαιών πράσινων κάδων για σύµµικτα απορρίµµατα.  

∆ιάλογος και αντίλογος 

Του ΠΑΝΟΥ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στην τελική ευθεία το θέµα της τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη διαχείριση των αποβλήτων.SMS >

Οι παρατηρήσεις σας πάνω στην τροποποίηση του ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδος που βγήκε στη δηµόσια 
διαβούλευση; 
Συµφωνώ µε τη φιλοσοφία τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού, είναι αναγκαίο να µειώσουµε την 
παραγωγή απορριµµάτων. Θεωρώ όµως το επενδυτικό σχέδιο του ΠΕΣ∆Α για την Αχαΐα είναι πολύ 
φιλόδοξο. Τρεις µονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, τέσσερις µονάδες µεταφόρτωσης, 11 «πράσινα 
σηµεία» και δύο Κ∆ΑΥ είναι επίσης πολλά. Θα πρέπει να βάλλουµε τον πήχη πιο χαµηλά και να είµαστε πιο 
πραγµατιστές, για να έχουµε και το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αµεσα λοιπόν να επαναξιολογηθούν όλες οι 
προτεινόµενες νέες υποδοµές, στη σχέση κόστους/οφέλους και να διαστασιολογήσουµε καλύτερα το 
προτεινόµενο σχέδιο. Ακόµη και αν βρεθούν οι πόροι για τις επενδύσεις, θα χρειαστεί να αυξήσουµε τα 
δηµοτικά τέλη για να πληρωθεί το υψηλό λειτουργικό κόστος των υποδοµών, χωρίς να είµαστε 100% 
σίγουροι για τους στόχους που θα µπορέσουµε να πιάσουµε.  
Μια ένσταση ακόµη αφορά τον ΕΣ∆Α, τον εθνικό σχεδιασµό, που επιβάλει στον ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδος την 
προδιαλογή στην πηγή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, µετάλλων, αλουµινίου, µε έξτρα κάδους για τα οικιακά 
απόβλητα και τα σύµµεικτα. Τέτοια συστήµατα συλλογής πολλών «ρευµάτων», έχουν ήδη καλύψει µια 20ετία 
στην Ευρώπη, σε πόλεις όµως µε πεζοδρόµια οκτώ µέτρων, µε πολυκατοικίες όπου υπάρχουν ειδικοί χώροι 
φύλαξης κάδων προδιαλογής απορριµµάτων. Στην Πάτρα, στην Αγίου Ανδρέου και την Κορίνθου που θα 
βρεθεί χώρος να εγκατασταθεί όλη αυτή η… συστάδα κάδων; Στον ∆ήµο Πατρέων έχουµε µέσα σε ένα 
χρόνο 500 παράπονα πολιτών για µετακινήσεις µε το σηµερινό σύστηµα των δύο κάδων, φανταστείτε το θα 
γίνει αν οι δύο, γίνουν πέντε… Το ίδιο ισχύει για το Αίγιο. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι τα τοπικά σχέδια 
δήµων και ΦΟ∆ΣΑ στη ∆υτική Ελλάδα, έχουν εξειδικευτεί για να προσαρµόσουν τον νέο σχεδιασµό, στις 
πραγµατικές του διαστάσεις. 
Οσον αφορά την ανακύκλωση και το στόχο πολλαπλασιασµού των υλικών προς επανάχρηση;
Και εδώ το σηµαντικό είναι να είµαστε πραγµατιστές, να αξιολογήσουµε καλύτερα ποιο είναι το κόστος της 
ανακύκλωσης και τι όφελος µπορεί να προκύψει για τους πολίτες σε σχέση µε τις δαπάνες που θα κληθούν 
να καταβάλλουν. Ως ∆ήµος Πατρέων κινούµαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση και από τον Οκτώβριο 

ξεκινάµε στην Πάτρα νέο πιλοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού σε σχολικά 
συγκροτήµατα και δηµόσιες υπηρεσίες που παράγουν µεγάλες ποσότητες σε 

ανακυκλούµενο χαρτί. Είναι αυτό µια καλή αρχή αλλά θα πρέπει να 
µελετηθεί πιο σωστά η επέκταση της ανακύκλωσης µε προδιαλογή 
υλικών σε όλη την πόλη. Αυτή τη στιγµή, αυτό που µπορεί να γίνει σε 

αυτό το επίπεδο για την Πάτρα είναι να θέσουµε σε εφαρµογή ένα 
ακόµη πιλοτικό πρόγραµµα για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων, 
σε περιοχές όµως που δεν είναι πυκνοδοµηµένες όπως η Εξω 
Αγυιά. Παράλληλα για να πετύχουµε στόχους όπως αύξηση της 
ανακύκλωσης, πρέπει να δώσουµε κίνητρα στους πολίτες ώστε να 
αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και µέσω της ευασθητοποίησής 
τους να έχουµε ενεργό συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά. Σήµερα 
στους κάδους ανακύκλωσης στην Πάτρα το 45% των απορριµµάτων 
που επιρρίπτονται δεν είναι ανακυκλώσιµα είδη και όσο πιο χαµηλό 

είναι το ποσοστό περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας, τόσο 
αυξάνει το κόστος για τους πολίτες. Ενδεικτικό λοιπόν 

της βαρύτητας που πρέπει να δοθεί είναι ένα 
στοιχείο που έχει προκύψει από επιστηµονικές 

έρευνες, σύµφωνα µε το οποίο -σ ένα 
πρόγραµµα ανακύκλωσης και 

προδιαλογής απορριµµάτων- το 
52% της επιτυχίας του, σχετίζεται 

µε την σωστή ενηµέρωση 
των πολιτών. Για να 

καλύψουµε τον 
άλλο µισό δρόµο 
που αποµένει, θα 
πρέπει επίσης ν’ 
αγωνιστούν 
δήµοι και 
περιφέρεια, ώστε 
να δεσµεύσουµε 
χρηµατοδότηση 
και νέες 
προσλήψεις.

Ποια είναι η φιλοσοφία του νέου συστήµατος διαχείρισης των σκουπιδιών µε το νέο ΠΕΣ∆Α 
και σε τι αποσκοπεί σε σχέση µε την µείωση του όγκου των απορριµµάτων; Υπάρχουν κενά 
στο σχέδιο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας;  
∆υστυχώς, η φιλοσοφία του νέου συστήµατος του προτεινόµενου ΠΕΣ∆Α όχι µόνο δεν έχει ως 
πρώτο στόχο τη ανακύκλωση – επανάχρηση των αποβλήτων, αλλά µη συµµορφούµενος µε το νέο 
Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης αποβλήτων ΕΣ∆Α και προσπαθεί να φέρει ξανά από το «παράθυρο» το 
παλαιότερο Περιφερειακό Σχέδιο µε τα Εργοστάσια ∆ιαχείρισης Σύµµικτων Αποβλήτων. Το 
προτεινόµενο σχέδιο είναι άτολµο, αναχρονιστικό και περιβαλλοντικά επικίνδυνο. ∆εν προτείνει π.χ. 
λύσεις για σοβαρά τοπικά ζητήµατα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πρώην εργοστάσιο 
ΑΜΙΑΝΤΙΤ, Πλατυγιάλι, Ποτόκι) και δεν έχει λάβει υπόψη του τις µελλοντικές ανάγκες χωροθέτησης 
ΧΥΤΥ. Επίσης δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί η τεράστια καθυστέρηση στη σύνταξή του -πάνω από ένα 
χρόνο- και δεν βλέπω πως αυτό το σχέδιο διαφοροποιείται σε σχέση µε το προηγούµενο. Καταρχάς 
δεν προτείνει τουλάχιστον τέσσερα «ρεύµατα» ανακύκλωσης, όπως σαφώς αναφέρεται στο άρθρο 
3.2.2 στον ΕΣ∆Α, ειδικότερα για χαρτί, µέταλλο, γυαλί και πλαστικό. Μαζί µε τα σύµµικτα θα έπρεπε να 
έχουµε τουλάχιστον κάδους. Επίσης η µεθοδολογία που προτείνεται στον ΠΕΣ∆Α δεν δίνει 
προτεραιότητα στην ανακύκλωση αφού, στις χώρες που επιτυγχάνεται υψηλό ποσοστό, έχουν 
περιορίσει τους κάδους σύµµικτων για να ωθούν έτσι τους πολίτες προς την ανακύκλωση. 
Ενδεικτικά αναφέρω πως οι προτεινόµενοι στον ΠΕΣ∆Α 11.000 κάδοι ανακυκλώσιµων - σήµερα 
έχουµε 8.500 µπλε κάδους µόνο για ένα ρεύµα και οι µόλις 900 για την κατηγορία των 
βιοαποδοµήσιµων είναι ελάχιστοι για τους στόχους που θέλουµε να πετύχουµε.
Ποια είναι τα κοµβικά σηµεία εµπλοκής των πολιτών και τι 
απαιτείται να γίνει προκειµένου να πετύχουν οι 
βασικοί στόχοι µέχρι το 2020; 
Το κυρίαρχο ζήτηµα που θα απασχολήσει κατά τη 
γνώµη µου και τους τρεις νοµούς, τους πολίτες 
σε Αχαΐα, Ηλεία αλλά και Αιτωλοακαρνανία, 
είναι η χωροθέτηση των νέων υποδοµών. Το 
ΕΣ∆Α προτείνει πολύ µικρές εγκαταστάσεις 
διαχείρισης σύµµικτων ακριβώς, γιατί στη 
λογική του είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει 
συγκέντρωση µεγάλου όγκου 
απορριµµάτων σε µία περιοχή. Μικρές 
δηµοτικές εγκαταστάσεις αποκεντρωµένες 
δηµιουργούν, όµως, περιοχές µε αυξηµένη 
κοινωνική ευθύνη -κάθε µια περιοχή για 
τα δικά της απορρίµµατα- και δεν 
δηµιουργούν υποβαθµισµένες περιοχές, 
όπου κανείς δεν θέλει τις νέες 
εγκαταστάσεις. Η πρόταση µε τις τρεις 
µεγάλες µονάδες επεξεργασίας των 
σύµµικτων απορριµµάτων, δυναµικότητας 
των 50.000 τόνων περίπου, στην Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδος (όσο η Ξερόλακκα δηλαδή), 
δεν είναι στην κατεύθυνση της τοπικής 
διαχείρισης και της αύξησης των 
ποσοστών ανακύκλωσης αλλά στην 
κατεύθυνση της καύσης 
(µελλοντικά βέβαια, αλλά όχι 
και πολύ αργότερα). Οι 
συνέπειες θα είναι -σε 
αυτή την περίπτωση 
καταστροφικές- τόσο σε 
σχέση µε την 
οικονοµική 
επιβάρυνση όσο και 
στην υγεία των 
πολιτών και την 
υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος της 
περιοχής.

ξεκινάµε στην Πάτρα νέο πιλοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού σε σχολικά 
συγκροτήµατα και δηµόσιες υπηρεσίες που παράγουν µεγάλες ποσότητες σε 

ανακυκλούµενο χαρτί. Είναι αυτό µια καλή αρχή αλλά θα πρέπει να 
µελετηθεί πιο σωστά η επέκταση της ανακύκλωσης µε προδιαλογή 
υλικών σε όλη την πόλη. Αυτή τη στιγµή, αυτό που µπορεί να γίνει σε 

αυτό το επίπεδο για την Πάτρα είναι να θέσουµε σε εφαρµογή ένα 
ακόµη πιλοτικό πρόγραµµα για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων, 
σε περιοχές όµως που δεν είναι πυκνοδοµηµένες όπως η Εξω 
Αγυιά. Παράλληλα για να πετύχουµε στόχους όπως αύξηση της 
ανακύκλωσης, πρέπει να δώσουµε κίνητρα στους πολίτες ώστε να 
αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και µέσω της ευασθητοποίησής 
τους να έχουµε ενεργό συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά. Σήµερα 
στους κάδους ανακύκλωσης στην Πάτρα το 45% των απορριµµάτων 
που επιρρίπτονται δεν είναι ανακυκλώσιµα είδη και όσο πιο χαµηλό 

είναι το ποσοστό περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας, τόσο 
αυξάνει το κόστος για τους πολίτες. Ενδεικτικό λοιπόν 

της βαρύτητας που πρέπει να δοθεί είναι ένα 
στοιχείο που έχει προκύψει από επιστηµονικές 

έρευνες, σύµφωνα µε το οποίο -σ ένα 
πρόγραµµα ανακύκλωσης και 

προδιαλογής απορριµµάτων- το 
52% της επιτυχίας του, σχετίζεται 

µε την σωστή ενηµέρωση 
των πολιτών. Για να 

στους κάδους ανακύκλωσης στην Πάτρα το 45% των απορριµµάτων 

αυξάνει το κόστος για τους πολίτες. Ενδεικτικό λοιπόν 

στοιχείο που έχει προκύψει από επιστηµονικές 

52% της επιτυχίας του, σχετίζεται 
µε την σωστή ενηµέρωση 

που αποµένει, θα 

περιφέρεια, ώστε 
να δεσµεύσουµε 

Ποια είναι τα κοµβικά σηµεία εµπλοκής των πολιτών και τι 
απαιτείται να γίνει προκειµένου να πετύχουν οι 
βασικοί στόχοι µέχρι το 2020; 
Το κυρίαρχο ζήτηµα που θα απασχολήσει κατά τη 
γνώµη µου και τους τρεις νοµούς, τους πολίτες 
σε Αχαΐα, Ηλεία αλλά και Αιτωλοακαρνανία, 
είναι η χωροθέτηση των νέων υποδοµών. Το 
ΕΣ∆Α προτείνει πολύ µικρές εγκαταστάσεις 
διαχείρισης σύµµικτων ακριβώς, γιατί στη 
λογική του είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει 
συγκέντρωση µεγάλου όγκου 
απορριµµάτων σε µία περιοχή. Μικρές 
δηµοτικές εγκαταστάσεις αποκεντρωµένες 
δηµιουργούν, όµως, περιοχές µε αυξηµένη 
κοινωνική ευθύνη -κάθε µια περιοχή για 
τα δικά της απορρίµµατα- και δεν 
δηµιουργούν υποβαθµισµένες περιοχές, 
όπου κανείς δεν θέλει τις νέες 
εγκαταστάσεις. Η πρόταση µε τις τρεις 
µεγάλες µονάδες επεξεργασίας των 
σύµµικτων απορριµµάτων, δυναµικότητας 
των 50.000 τόνων περίπου, στην Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδος (όσο η Ξερόλακκα δηλαδή), 
δεν είναι στην κατεύθυνση της τοπικής 
διαχείρισης και της αύξησης των 
ποσοστών ανακύκλωσης αλλά στην ποσοστών ανακύκλωσης αλλά στην ποσοστών
κατεύθυνση της καύσης 
(µελλοντικά βέβαια, αλλά όχι 
και πολύ αργότερα). Οι 
συνέπειες θα είναι -σε 
αυτή την περίπτωση 
καταστροφικές- τόσο σε 
σχέση µε την 
οικονοµική 
επιβάρυνση όσο και 
στην υγεία των 
πολιτών και την 
υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος της 
περιοχής.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
∆ρ. χηµικός µηχανικός - περιβαλλοντολόγος, πρώην βουλευτής

Το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο Να δούµε πάλι τις χωροθετήσεις

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ 
περιφ. σύµβουλος, µηχανικός - περιβαλλοντολόγος
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SMS > Η Τουρκία χάνει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, κάτι που θα έχει αντίκτυπο και στην χώρα μας.

Π
ώς βλέπει η Σία Αναγνω-
στοπούλου την πρόσφατη 
απόπειρα πραξικοπήματος 
στην Τουρκία; Η άποψή της 

ως ιστορικού, καθώς δίδαξε στο 
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ εί-
ναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Ιστορίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου, έχει 
βαρύνουσα σημασία. Στην συ-
νέντευξή της στην «ΠτΚ» εκφρά-
ζει τον φόβο ότι πλέον αποστα-
θεροποιείται ακόμη περισσότε-
ρο η περιοχή, η Τουρκία χάνει 
τον ευρωπαϊκό της προσανατο-
λισμό, κάτι που θα έχει αντίκτυ-
πο και στην χώρα μας και εξηγεί, 
υπό το ιστορικό πρίσμα,   τι ήταν 
εκείνο που οδήγησε τον στρατό 
να αναλάβει δράση. 
> Πώς διαμορφώθηκε το ιστο-
ρικό γίγνεσθαι στην Τουρκία για 
να φθάσουμε σε αυτή την κα-
τάσταση;
Από τη στιγμή της ίδρυσής της και 
παρά τη δημοκρατική επίφαση, η 
Τουρκία βασίστηκε σε ένα αυταρχι-
κό σύστημα. Τον περίφημο Κεμαλι-
σμό. Αποτέλεσε τον κανόνα της ζω-
ής της Τουρκίας. Εναν κανόνα που 
κράτησε ο στρατός στα χέρια του. 
Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τρία μεγά-
λα πραξικοπήματα στην Τουρκία, 
στην αρχή κάθε δεκαετίας: του 60, 
του 71 και το 80. Ο στρατός ανα-
λάμβανε την εξουσία με το επιχεί-
ρημα ότι θα επαναφέρει τον κανό-
να, δηλαδή τον κεμαλισμό, που εί-
χε διαταραχτεί. Αυτά τα τρία πρα-
ξικοπήματα έγιναν με τη συναίνε-
ση της Δύσης. Στο τελευταίο πρα-
ξικόπημα έχουμε άλλα χαρακτηρι-
στικά. Ηταν ένα μεσοανατολίτικου 

τύπου πραξικόπημα, δηλαδή μέσα 
στον ίδιο τον στρατό υπήρχε ένας 
εμφύλιος. Γιατί έχουμε μεσαία στε-
λέχη του στρατού που προσπάθη-
σαν να κάνουν πραξικόπημα και 
δεν έχουμε έναν ηγέτη του στρα-
τού όπως  σε άλλα πραξικοπήμα-
τα, κυρίως του ‘71 και του ‘80.  Το 
πραξικόπημα απέτυχε αφενός γιατί 
δεν είχε όλο τον στρατό στο πλευρό 
του, αφετέρου γιατί αντιστάθηκε η 
αστυνομία. Για πρώτη φορά είχα-
με σύγκρουση στρατού –αστυνομί-
ας. Η αστυνομία με τη νόμιμη κυ-
βέρνηση και από την άλλη ένα τμή-
μα του στρατού εναντίον της. Οφεί-
λουμε να πούμε ότι και ο κόσμος 
που βγήκε στους δρόμους διεκδί-
κησε τη νομιμότητα στο όνομα του 
Ερντογάν και τα πολιτικά κόμματα 
στάθηκαν στο πλευρό της νομιμό-
τητας. Δηλαδή για πρώτη φορά εί-
χαμε μια κοινωνία που αντέδρασε. 
> Μου μιλήσατε για αντιπαλό-
τητα κράτους και στρατού. Θεω-
ρείτε σημαντικό το γεγονός ότι 
η Τουρκία ανέκαθεν υπήρχε ένα 
δίπολο αντιπαράθεσης κράτους 
και στρατού; Το γεγονός ότι, σε 
αντίθεση με τη χώρα μας που 
προέκυψε μετά την κατάρρευση 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
και ακολούθησε η Eπανάσταση, 
ενώ στην Τουρκία δεν έγιναν τέ-
τοιες διεργασίες έπαιξε ρόλο σε 
αυτή την αντιπαλότητα;    
Η Ελλάδα προέκυψε  από μια επα-
νάσταση βάσει αρχών και σύμ-
φωνα με τις μεγάλες ευρωπαϊκές 
αξίες, όπως Ελευθερία-Ισότητα-
Αδελφότητα. Αντίθετα, στην Τουρ-
κία έχουμε έναν στρατηγό, τον Μου-
σταφά Κεμάλ, ο οποίος διεκδικεί 
την ίδρυση του νέου κράτους της 

Τουρκίας στο όνομά του, δηλαδή 
ότι από αυτόν ξεκίνησαν όλα. Αρα 
το ίδιο τι τουρκικό έθνος ιδρύεται 
χάρη σε αυτόν, κάτι που είναι ση-
μαντικό. Σε ένα πρόσωπο δηλαδή 
συμπυκνώνεται η ίδρυση του ίδιου 
του έθνους. Δεν έχουμε δει κάτι 
αντίστοιχο στην Ελλάδα ή οπουδή-
ποτε αλλού. Και «χαρίζει» ο Κεμάλ 
στον τουρκικό στρατό την ίδρυση 
του κράτους, ότι δηλαδή ο στρα-
τός είναι η γενεσιουργός αιτία του 
τουρκικού κράτους. Αυτό έδωσε 
στον στρατό τον ρόλο του εθνικού 
ρυθμιστή. Από τη στιγμή που μιλά-
ει ο στρατός μιλάει το έθνος. Αυ-
τό με τον Ερντογάν άλλαξε. Στη θέ-
ση του στρατού και του κεμαλισμού 
έβαλε το Ισλάμ. Δηλαδή το έθνος 
μιλάει και υπάρχει μέσω της θρη-
σκείας. Δηλαδή εκεί που ο Κεμάλ 
έβαλε το στρατό, ο Ερντογάν έβα-
λε το Ισλάμ. Μια θρησκεία, όταν 
γίνεται πολιτικό εργαλείο φτιάχνει 
αυταρχικό πολιτικό σύστημα. Και 
αυτό ισχύει γιατί οποιαδήποτε θρη-
σκεία όταν γίνεται εργαλείο πολιτι-
κής μετατρέπει το πολιτικό σύστημα 
σε  αυταρχικό. Ο λόγος είναι γιατί 
η θρησκεία από μόνη της λέει «εγώ 
είμαι μόνο η αλήθεια». Αντίθετα, η 
πολιτική έχει διαλεκτική, έχει σύ-
γκρουση, έχει αντιπαράθεση, έχει 
επιχείρημα. Ο Ερντογάν με όχημα 
τη θρησκεία φτιάχνει ένα αυταρχι-
κό σύστημα απέναντι στον κεμαλι-
σμό. Στην ουσία αφομοιώνει τον κε-
μαλισμό με ένα καινούργιο μήνυ-
μα που είναι η θρησκεία, και αυτό 
έκανε το σύστημα αυταρχικό. Με το 
επιχείρημα πλέον ότι εξαιτίας του 
πραξικοπήματος πήγε να ανατραπεί 
η δημοκρατική νομιμότητα, γίνεται 
ακόμα πιο αυταρχικός.

Μια ιστορικός για 
την κρίση στην Τουρκία 

 «Διεξάγεται ένας ιδιότυπος εμφύλιος που κανείς δεν ξέρει την εξέλιξή του»
> Πιστεύετε ότι έχει ανακοπεί οριστι-
κά η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας 
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος ;
Η Ευρωπαϊκή Ενωση το ξεκαθάρισε ότι 
εάν επανέλθει η θανατική ποινή, η Τουρ-
κία έχει χάσει τον δρόμο της ένταξης. Τα 
τελευταία γεγονότα και πολύ πριν το πρα-
ξικόπημα έδειχναν την απομάκρυνση της 
Τουρκίας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
και την δυτική της πορεία. Και αυτό είναι 
το απρόβλεπτο και πρέπει να παρακολου-
θούμε στενά. Ο ίδιος ο  Ερντογάν είναι 
ένας απρόβλεπτος πολιτικός, γιατί η ιδε-

ολογική του και πολιτική του συγκρότη-
ση είναι απρόβλεπτη. Αυτό οδηγεί σε επι-
κίνδυνα μονοπάτια. Θεωρώ ότι η Τουρκία 
έχει χάσει πλέον πυξίδα.
> Φοβάστε ότι θα επηρεαστούν οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις και θα υπάρ-
ξουν απρόβλεπτες καταστάσεις, απο-
τέλεσμα αυτής της ιδιοσυγκρασίας του 
Ερντογάν;
Φοβάμαι για τη συμφωνία με το Προ-
σφυγικό, για παράδειγμα. Οπως και για 
το Κυπριακό που ενώ πήγαινε προς επί-
λυση, τώρα έχει οδηγηθεί στον πάγο. Αν 

είναι απρόβλεπτη η πολιτική ενός ηγέτη, 
δεν ξέρει κανείς ποτέ τι μπορεί να γίνει. 
Φοβάμαι και για το Μεταναστευτικό για-
τί εάν κόψει γέφυρες με  την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, η συμφωνία για τους πρόσφυγες 
δεν θα ολοκληρωθεί. Οταν έχουμε απρό-
βλεπτες καταστάσεις, δεν μπορείς να προ-
βλέψεις τις εξελίξεις. Δημιουργείται μεγά-
λη αστάθεια στην περιοχή που ήταν ήδη 
ασταθής. Θεωρώ ότι θα πάρει πολύ χρόνο 
για να υπάρξει σταθερότητα. Ζούμε στην 
Τουρκία έναν ιδιότυπο εμφύλιο που κα-
νείς δεν ξέρει την εξέλιξή του.

«Με το επιχείρη-
μα πλέον ότι ε-

ξαιτίας του πρα-
ξικοπήματος πή-
γε να ανατραπεί 
η δημοκρατική 

νομιμότητα, ο Ερ-
ντογάν γίνεται α-
κόμα πιο αυταρ-

χικός» σημειώνει 
η Σία Αναγνω-

στοπούλου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ 
ηΛΙΟΠΟΥΛΟ 

ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το Αριστοτέλειο, τε-
λεί υπό κατάληψη και έχει μετατραπεί σε κατασκήνωση για εγχώρι-
ους και μη αντιεξουσιαστές, η οποία φέρει το όνομα «No Border Camp 
Thessaloniki 2016», με ό,τι παρενέργειες αυτό συνεπάγεται για το εν 
λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα. 

έχΟΥν στηθεί υπαίθρια μαγειρεία με καζάνια, μεγάλες κατσαρόλες, συ-
σκευές υγραερίου, ντουζιέρες και πολλά άλλα απαιτούμενα για τη λει-
τουργία ενός κάμπινγκ. Μάλιστα οι καταληψίες έχουν ήδη αρχίσει να εκ-
φράζουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες βάφοντας με σπρέι λεωφο-
ρείο του ΟΑΣΘ, το οποίο βρισκόταν σε στάση της περιοχής, αλλά και τους 
τοίχους του Δημαρχείου της πόλης, όπου εισέβαλαν το πρωί της Πέμπτης 
150 άτομα. Οι διαδηλωτές έσπασαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναπο-
δογύρισαν έπιπλα και βιβλιοθήκες, κατέστρεψαν έγγραφα, έγραψαν συν-
θήματα και πέταξαν μπογιές στους τοί-
χους.

ΚαΙ σέ ΟΛΟ αυτό το σκηνικό οι αρ-
μόδιοι παραμένουν απλοί παρατηρη-
τές με επικεφαλής τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα. Οταν, 
προχθές, οι βουλευτές της ΝΔ της Θεσ-
σαλονίκης τον επισκέφθηκαν με σκο-
πό να ζητήσουν την παρέμβασή του 
στην κατάληψη της πανεπιστημιούπο-
λης, εκείνος επέλεξε να επιτεθεί στη 
ΝΔ, κάνοντας λόγο για «ψευδεπίγραφη 
απεικόνιση της πραγματικότητας στη 
χώρα» και διαβεβαιώνοντας ότι η κα-
τάσταση στους χώρους του ιδρύματος 
είναι «απολύτως ελεγχόμενη». «Οταν εκ των πραγμάτων περιορίζονται 
να αναδεικνύουν ψευδώς απολύτως ελεγχόμενες καταστάσεις ως μεί-
ζονα ζητήματα διακινδύνευσης της δημόσιας ασφάλειας, χάνουν και τα 
ελάχιστα δείγματα πολιτικής αξιοπιστίας που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν» 
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Η 
στάση αυτή δεν μας εκπλήσσει, καθώς αρκετά από τα κυβερνητικά στε-
λέχη έχουν συστηματικά επιδείξει το ταλέντο τους στην παρουσίαση των 
αναταράξεων ως ειρηνικών ενεργειών, των μειώσεων ως αυξήσεων και 
των αντικοινωνικών αποφάσεων ως φιλολαϊκών. Ετσι και στην περίπτω-
ση αυτή επιχειρείται ωραιοποίηση της κατάστασης παρ’ ότι ο χώρος του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει γεμίσει με σκηνές, κατσαρόλες, ντου-
ζιέρες κ.ά. Σε ποια άλλη χώρα του πολιτισμικά ανεπτυγμένου ή ακόμα 
και του υποανάπτυκτου κόσμου επικρατούν ανάλογες συνθήκες μέσα σε 
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα; Το ανησυχητικό είναι ότι, διαχρονικά, οι αρμό-
διοι πολιτικοί φορείς επιλέγουν το ρόλο του παρατηρητή αφήνοντας έτσι 
χώρο για να γιγαντωθούν οι συγκεκριμένες πρακτικές. 

ΟΙ ΠΡΥτανΙΚέσ αρχές και οι εκπαιδευτικές κοινότητες ζητούν από το 
κράτος να ληφθούν μέτρα, αλλά χωρίς ανταπόκριση στο αίτημά τους. Και 
γιατί να υπάρξει; Μήπως οι καταστάσεις αυτές επηρεάζουν τα δικά τους 
παιδιά; Στην πλειοψηφία τους, όλοι αυτοί που τάσσονται υπέρ των κινη-
μάτων ξεσηκωμού, των καταλήψεων, των πορειών κ.ά. -γνωστοί και ως 
προστάτες του λαού και των δικαιωμάτων τους- έχουν τα παιδιά τους 
να φοιτούν στα μεγαλύτερα και ακριβότερα πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού. Τα παιδιά του λαού είναι αυτά που χάνουν μαθήματα, εξεταστικές, 
εξάμηνα. 

αΛΛα μήπως ήρθε η ώρα ο λαός να ξεσηκωθεί, για να διαφυλάξει αυτό 
το πολύτιμο αγαθό της εκπαίδευσης από τις προθέσεις της μειοψηφί-
ας; Υπάρχουν χώροι για επαναστατική γυμναστική. Ας προστατέψουμε 
τα πανεπιστήμιά μας, στα έδρανα των οποίων εκπαιδευτικό προσωπι-
κό και φοιτητές δίνουν καθημερινά τη μάχη της γνώσης, της καινοτομί-
ας και της έρευνας. Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, εάν κρίνου-
με από τα αποτελέσματα των διεθνών αξιολογήσεων, τα ελληνικά πανε-
πιστήμια έχουν καταφέρει να πλησιάσουν την κορυφή. Αυτή την κορυ-
φή οφείλει το σύνολο της κοινωνίας να τη διεκδικήσει απαιτώντας από το 
πολιτικό σύστημα της χώρας να συνεννοηθεί και να λάβει δραστικά μέ-
τρα. Είναι απαράδεκτο από τη μία πλευρά να εξοβελίζεται η αριστεία από 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από την άλλη να καλλιεργείται το 
έδαφος για τη μετατροπή τους σε κάμπινγκ και ορμητήρια παράνομων 
δράσεων διαφόρων ομάδων.  

Της ΜαΡΙνασ 
ΡΙΖΟΓΙαννη
rizogianni@pelop.gr

Ο εξοβελισμός 
της αριστείας και 
η εγκαθίδρυση 
της ασυδοσίας 

 Η Πορεία του Νερού #7
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Στους νεκρούς του µακελειού στο Μόναχο συγκαταλέγεται Ελληνας τον οποίο απο χθες τα διεθνή µέσα χαρακτηρίζουν «ήρωα», 
αφού πρόλαβε να σπρώξει µακριά την αδελφή του και να τη σώσει από τα πυρά.

SMS >

ΜΑΤΙΕΣ... ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τον ανιψιό του Φετουλάχ Γκιουλέν, Μοχάµετ Σαιτ Γκιουλέν 
(Muhammet Sait Gulen), του αυτοεξόριστου κληρικού τον οποίο ο 
Ερντογάν κατηγορεί ως ενορχηστρωτή του αποτυχηµένου πραξικο-
πήµατος στην Τουρκία, συνέλαβαν χθες οι αρχές, έπειτα από εντο-
λή του εισαγγελέα στην Άγκυρα. Όπως µεταδίδει από χθες το ρωσι-
κό πρακτορείο ειδήσεων RT, επικαλούµενο τουρκικά µέσα, ο νεα-
ρός Γκιουλέν συνελήφθη στην πόλη Ερζουρούµ στα ανατολικά της 
χώρας, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται και πρόκειται να 
µεταφερθεί άµεσα στην πρωτεύουσα.
Είναι ο πρώτος από τους στενούς συγγενείς του Γκιουλέν που συλ-
λαµβάνεται σε σχέση µε τα γεγονότα, παρόλο που και άλλα µέλη της 
οικογένειας είχαν τεθεί υπό κράτηση.
Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι –στρατιωτικοί, δικαστές και 
δηµόσιοι υπάλληλοι- έχουν συλληφθεί στην Τουρκία από την ηµέ-
ρα του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος στις 15 Ιουλίου, κατά την 
οποία 265 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Επιπλέον, πάνω από 37.500 αστυνοµικοί και δηµόσιοι υπάλλη-
λοι και 21.000 δάσκαλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα. Νωρίς το 
Σάββατο ο Ερντογάν υπέγραψε διάταγµα µε τη διαταγή κλεισίµατος 
1.043 ιδιωτικών σχολείων, 1.229 οργανισµών, 35 νοσοκοµείων, 
19 ενώσεων και 15 πανεπιστηµίων τους οποίους κατηγορούν ότι 
συνδέονται µε τον Γκιουλέν.

«Στο τέλος Αυγούστου θα συναντηθώ µε τους Φρανσουά 
Ολάντ και Άγγελα Μέρκελ στο νησί του Βεντοτένε, για 
να στηρίξουµε την ελπίδα για την Ευρώπη και όχι εκεί-
νους του θυµού και του λαϊκισµού», δήλωσε ο Ιταλός 
πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, µιλώντας στην ολοµέλεια 
του κεντροαριστερού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος.
Υπενθυµίζεται ότι στο νησί Βεντοτένε, της Τυρρηνικής 
θάλασσας, µια οµάδα πολιτικών εξόριστων (µεταξύ των 
οποίων και ο Αλτιέρο Σπινέλλι) κατά την διάρκεια του 
δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου συνέγραψε το πρώτο 
µανιφέστο για την ηνωµένη Ευρώπη. 
Σε σχέση µε το Brexit τόνισε ότι «πρόκειται για ένα τε-
ράστιο ξυπνητήρι το οποίο χτύπησε για την Ευρώπη». 
Κάτι που σηµαίνει ότι «είναι ανώφελο να επιµηκυνθεί η 
όλη συζήτηση σχετικά µε το άρθρο 50 και άλλες µορφές 
γραφειοκρατικών διαδικασιών». Ο Ματέο Ρέντσι ανα-
φέρθηκε και σε «λάθη του παρελθόντος», όταν «επετρά-
πη στην τεχνοκρατία να αποφασίσει τα πάντα σχετικά µε 
τράπεζες, την οικονοµικο-χρηµατιστική πραγµατικότητα 
και πιστώσεις», καθιστώντας σαφές, παράλληλα, ότι «η 
Ιταλία δεν φοβάται, πλέον, να παίξει τον ρόλο της, δι-
ότι είναι κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη».

Ó
υγκλονισµένη είναι η παγκόσµια κοι-
νή γνώµη µετά το νέο µακελειό µε 
δράστη νεαρό µετανάστη, αυτή τη φο-
ρά στο εµπορικό κέντρο «Olympia» 

του Μονάχου. Τα κίνητρα του 18χρονου, 
ο οποίος σκόρπισε τον τρόµο, πυροβο-
λώντας και σκοτώνοντας 10 ανθρώπους 
-τα περισσότερα παιδιά από 10 έως 20 
ετών- και τραυµατίζοντας τουλάχιστον 23, 
παραµένουν ερωτηµατικό. Ο δράστης δεν 
φαίνεται να είχε διασυνδέσεις µε το ISIS. 
Σύµφωνα µε την αστυνοµία του Μονά-
χου, ως µαθητής, µελετούσε τον Μπρέ-
ιβικ (µακελάρη της Νορβηγίας) και είχε 
«εµµονή» µε τα περιστατικά µαζικών πυ-
ροβολισµών. Tην ώρα της επίθεσης βρι-
σκόταν σε κατάσταση αµόκ. Η αστυνο-
µία ανακοίνωσε µάλιστα ότι έπασχε από 
άγνωστης φύσης ψυχική ασθένεια, ενώ 
παλαιότερα φέρεται να είχε τεθεί υπό ψυ-
χιατρική παρακολούθηση.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΥΜΑ
Στους νεκρούς του µακελειού στο Μόνα-
χο συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας τον 
οποίο από χθες τα διεθνή µέσα τον χα-

ρακτηρίζουν «ήρωα», αφού -σύµφωνα 
µε τους αυτόπτες µάρτυρες- πρόλαβε να 
σπρώξει µακριά την αδελφή του και να 
τη σώσει από τα πυρά, πριν τα δεχθεί ο 
ίδιος. Πρόκειται για τον Χουσεϊν Νταϊ-
τζίκ, µε καταγωγή από τον Άρατο Ροδό-
πης που είχε γεννηθεί στη Γερµανία, ήταν 
τρίδυµος µε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. 
Στη Γερµανία ζούσε µε τους γονείς τους 
και πήγαιναν σε γερµανικό σχολείο. Σε 
ανακοίνωση του το ΥΠ.ΕΞ. αναφέρει ότι 
«ο απολογισµός της τραγικής επίθεσης 
στο εµπορικό κέντρο Olympia του Μο-
νάχου περιλαµβάνει, δυστυχώς, και έναν 
Έλληνα πολίτη. Εκφράζουµε τα θερµά µας 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους 
οικείους του». 
Τον αποτροπιασµό και την απερίφραστη 
καταδίκη του για το αιµατηρό τροµοκρατι-
κό συµβάν στο Μόναχο εξέφρασε ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε 
ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε βα-
θιά συλλυπητήρια στους οικείους του και 
τις οικογένειες των θυµάτων.

>  ∆ιάγγελµα Μέρκελ µετά 
την αιµατηρή επίθεση που 
σηµατοδοτεί και πιθανή 
στροφή της εξωτερικής 
πολιτικής στο προσφυγικό 
και την τροµοκρατία

Τα κίνητρα του 18χρονου (ένθετη 
φωτο) ο οποίος σκόρπισε τον τρόµο, 
πυροβολώντας και σκοτώνοντας 10 

ανθρώπους -τα περισσότερα παιδιά- 
παραµένουν ερωτηµατικό

Συνέλαβε τον ανιψιό του ΓκιουλένΣυνάντηση κορυφής για το Brexit

18χρονος ο κατά 
συρροή δολοφόνος 
του Μονάχου!

Για πλήρη διερεύνηση των γεγονότων του Μονάχου, 
αλλά και για έρευνα για το πώς ριζοσπαστικοποιήθη-
κε ο δράστης του Βίρτσιµπουργκ δεσµεύθηκε χθες η 
Αγγέλα Μέρκελ σε διάγγελµά της, αµέσως µετά την 
έκτακτη συνεδρίαση του Οµοσπονδιακού Συµβουλί-
ου Ασφαλείας στην Καγκελαρία. Εξέφρασε δε την βα-
θιά οδύνη της για τα θύµατα και τις οικογένειές τους.
Αναφέρθηκε αναλυτικά στις προσπάθειες που κατέβα-
λα το βράδυ της Παρασκευής οι αστυνοµικές δυνάµεις 
του Μονάχου, της Βαυαρίας αλλά και της Οµοσπονδί-
ας και επαίνεσε τον επαγγελµατισµό και την ψυχραι-
µία µε την οποία χειρίστηκαν την κατάσταση. «Είναι 
καλό να ξέρεις ότι υπάρχει και µεταξύ των εθνών αυ-
τή η αλληλεγγύη και ότι έχουµε πολλούς φίλους στον 
αγώνα κατά της βίας και της τροµοκρατίας», προσέ-
θεσε, για να ολοκληρώσει το διάγγελµά της δεσµευ-
όµενη ότι το κράτος και οι υπηρεσίες ασφαλείας του 
«θα συνεχίσουν να κάνουν το παν προκειµένου να δι-
αφυλάξουν την ελευθερία και την ασφάλεια όλων των 
ανθρώπων στην Γερµανία».

«Χρειαζόµαστε φίλους...»





«κ. Βιολέτα έχετε µία φωλιά 
πόκεµον στο σπίτι σας µπο-
ρούµε να µπούµε για να το 
πιάσουµε;»
Η κ. Βιολέτα δεν είναι άλ-
λη από τη διευθύντρια του 
Παιδοψυχιατρικού Κέντρου 
του Καραµανδανείου Βιολέ-
τα Σιγάλα, και αυτοί που δι-
ατύπωσαν το σχετικό αίτηµα 
ήταν τα παιδιά της γειτονιάς 
(περιοχή Καστελλοκάµπου) 
γνωστά στην κ. Σιγάλα από 
το καθηµερινό τους παιχνί-
δι µε την µπάλα. 
«Όταν µου ζήτησαν να µπουν 

στο σπίτι κατάλαβα ότι µου 
είπαν για ποντίκια και τους 
είπα ότι αυτό πρέπει να το 
κάνει κάποιος µεγάλος. Αυ-
τά γέλασαν και µου είπαν πε-
ρί τίνος πρόκειται» µας περι-
γράφει η κ. Σιγάλα. Κι αυτή  
ήταν η πρώτη της γνωριµία 
µε τη νέα φρενίτιδα που επι-
κρατεί σε όλο τον κόσµο, το 
κυνήγι του Πόκεµον.
Μικροί και µεγάλοι, επιστή-
µονες και µη,  έχουν βγει 
στους δρόµους κυνηγώντας 
τι; Μία φανταστική καρι-
κατούρα που ξεκίνησε από 

την Αµερική κι έφτασε και 
στα µέρη µας. Η αποστολή 
τους είναι να πιάσουν όσα 
περισσότερα πόκεµον µπο-
ρούν, είτε αυτά βρίσκονται 
στο υπνοδωµάτιό τους, είτε 
στη µέση του δρόµου, είτε 
δίπλα σε κάποιον που πί-
νει ανυποψίαστος τον καφέ 
του είτε στην αυλή του σπι-
τιού κάποιου ανυποψίαστου 
πολίτη. Το µόνο που κάνουν 
ακολουθώντας το παιχνίδι 
«επαυξηµένης πραγµατικό-
τητας», είναι να διανύουν χι-
λιόµετρα και να συγκεντρώ-

νουν πόκεµον τα οποία µέσω 
των αισθητήρων του κινητού 
και τους χάρτες της γκουγκλ 
(Google Maps) εντοπίζουν 
το σηµείο στο οποίο βρίσκε-
ται ο κάθε παίκτης και χρη-
σιµοποιώντας το δηµιουρ-
γούν ένα «πραγµατικό» τα-
µπλό παιχνιδιού, πάντα µέ-
σα από την οθόνη του κινη-
τού του.  Όσο προχωράει ο 
παίκτης στο δρόµο, βλέπει 
πόκεµον να εµφανίζονται στο 
χάρτη, ενώ διάφορα σήµα-
τα στην οθόνη του κινητού  
δίνουν πληροφορίες για το 

που βρίσκεται. Αν πατήσει 
πάνω στο εικονίδιο του πό-
κεµον τότε αυτό θα εµφανι-
στεί µπροστά του κι έτσι του 
δίνεται η δυνατότητα να το 
αιχµαλωτίσει. 
Μάλιστα οι παίκτες είναι τό-
σο απορροφηµένοι στην οθό-
νη του κινητού τους, η οποία 
είναι και ο βασικός οδηγός 
τους, που δεν βλέπουν ποιος 
περνάει δίπλα τους ή εάν θέ-
τουν σε κίνδυνο τη ζωής τους 
διασχίζοντας ένα δρόµο χω-
ρίς να ελέγξουν εάν έρχεται 
κάποιο όχηµα. 
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Μικροί και µεγάλοι, επιστήµονες και µη,  έχουν βγει στους δρόµους κυνηγώντας τι; Μία φανταστική καρικατούρα που ξεκίνησε 
από την Αµερική κι έφτασε και στα µέρη µας.

SMS > 

Το κυνήγι µιας καρικατούρας 
έχει ξεσηκώσει τον πλανήτη

Οι φανατικοί  οπαδοί του έχουν διανύσει ήδη εκατοντάδες χιλιόµετραΦίλοι του «Πόκεµον Γκόου» που στην Πάτρα αριθµεί πλέον των 2.500 ατόµων, 
µαζεύτηκαν το βράδυ της Παρασκευής  στην πλατεία Τριών Συµµάχων  
γνωρίστηκαν, έπαιξαν και διασκέδασαν µ’ έναν διαφορετικό τρόπο

Αθλητικά παπούτσια, σάκος στον ώµο µε τα απαραίτητα και το παιχνίδι 
ξεκινάει. Μάλιστα στην Αµερική χρησιµοποιείται ως µέσω καταπολέµησης 
της παιδικής παχυσαρκίας

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ  
rizogianni@pelop.gr 
Φωτογραφίες: 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Προς το παρόν αντιµετωπίζεται ως ένα άκρως διασκεδα-
στικό παιχνίδι το οποίο µάλιστα κατάφερε να βγάλει αρ-
κετούς ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. «Έχουµε παι-
διά που πάσχουν από κατάθλιψη και τα οποία ήταν κλει-
σµένα στα σπίτια τους. Τώρα µε αφορµή το παιχνίδι αυτό 
έχουν βγει έξω. Ίσως αυτό είναι ένα θετικό αυτού του κυ-
νηγιού. Βέβαια σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να το 
συγκρίνουµε µε το φυσιολογικό παιχνίδι για ένα παιδί που 
είναι η µπάλα στην πλατεία, το κυνηγητό, το κρυφτό κ.α. 
Τα παιχνίδια αυτά δεν σε αποµονώνουν από τον πραγµα-
τικό κόσµο. Έχεις απέναντί σου το φίλο σου, το συµµαθη-
τή σου και παίζεις. Επικοινωνείς µαζί του , τσακώνεσαι, 
γελάς που είναι οι φυσιολογικές αντιδράσεις. Εδώ µιλά-
µε για κάτι φανταστικό, εικονικό. ∆υστυχώς όµως σήµε-
ρα τα παιδιά αλλά και οι µεγάλοι έχουν µάθει να ζουν µέ-
σα από την οθόνη. Τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι τους σή-
κωσε από τον καναπέ και τους έβγαλε στο δρόµο» σηµει-
ώνει η κ. Σιγάλα.     
 Η ίδια ωστόσο δεν παύει να εκφράζει την ανησυχία της 
για τις διαστάσεις του «τζόγου» που παίρνει πλέον καθέ-
νας ο καθένας µπορεί να πουλάει στον άλλο το λογαριασµό 
του, όπως συνέβη µε Πατρινό παίκτη που τον πούλησε ένα-
ντι  6.500 ευρώ  και βεβαίως το κυριότερο είναι «η πλήρης 
απορρόφηση των παιδιών και ο υπνωτισµός που υφίστα-
νται κάτι που είναι πολύ σοβαρό για τον εγκέφαλό τους. Το 
τι θα ακολουθήσει αυτής της «διασκεδαστικής» στην παρού-
σα φάση εφαρµογής κανείς δεν το γνωρίζει. Όπως κανείς 
δεν το γνωρίζει και πόσο θα επηρεάσει τις σχέσεις µεταξύ 
των παιχτών. Είναι ένα παιχνίδι παράλληλα οµαδικό αλλά 
και µοναχικό. Μήπως το κυνήγι τους φέρει σε σύγκρουση. 
Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουµε. Πάντως απαιτεί µε-
γάλη προσοχή. Η αρχή συνήθως είναι αθώα αλλά η συνέ-
χεια πολλές φορές είναι οδυνηρή» καταλήγει η κ. Σιγάλα. 
Ήδη πάντως έχουµε το πρώτο θύµα πόκεµον, έναν 18χρο-
νο παίκτη στη Γουατεµάλα.      

Είναι τόσο αθώο; 

χεια πολλές φορές είναι οδυνηρή» καταλήγει η κ. Σιγάλα. χεια πολλές φορές είναι οδυνηρή» καταλήγει η κ. Σιγάλα. 
Ήδη πάντως έχουµε το πρώτο θύµα πόκεµον, έναν 18χρο-Ήδη πάντως έχουµε το πρώτο θύµα πόκεµον, έναν 18χρο-
νο παίκτη στη Γουατεµάλα.      νο παίκτη στη Γουατεµάλα.      

Η Τριών Συµµάχων είναι ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία για παιχνίδι στην Πάτρα. Καθηµερινά βρίσκονται 
από 80-100 άτοµα στα παγκάκια της. Ξεκινάει µετά τις 8.00 το βράδυ και φτάνει µέχρι τις 7.00 το πρωί



Ποιµένας µε πνεύµα ανοιχτό, βαθιά 
επιστηµονική γνώση και πλούσιο 
συγγραφικό έργο, ο π. Κύριλλος 
Κωστόπουλος µιλάει στην «ΠτΚ» για την 
ιδανική σχέση Θεολογίας-Φιλοσοφίας, 
αναλύει τα αίτια του θρησκευτικού 
φανατισµού, εξηγεί τους λόγους της 
καταφυγής του σύγχρονου ανθρώπου στον 
ψυχαναλυτή. Κι ακόµα, τονίζει τη σηµασία 
που έχει για όλους, η αγαπητική γνώση 
του Θεού και των συνανθρώπων, πόσω 
µάλλον στους ταραχώδεις καιρούς που 
διανύουµε. 

Μικρό 
Θέατρο 
Επιδαύρου

«Τίποτα πιο 
δυνατό από 
την αλήθεια»

ΘΕΑΤΡΟ

Μπορεί το θέατρο της Επιδαύρου να συγκεντρώνει σταθε-
ρά τα φώτα της δηµοσιότητας κάθε καλοκαίρι ως εµβλη-
µατικός χώρος φιλοξενίας δηµοφιλών έργων του αρχαίου 
δράµατος, σκηνοθετηµένων και ερµηνευµένων από προ-
βεβληµένους ανθρώπους της σκηνής, όµως είναι το Μι-
κρό Θέατρο της οµώνυµης αργολικής πόλης, που υποδέ-
χεται, εδώ και κάποια χρόνια, ιδιαίτερες παραστάσεις όχι 
απαραίτητα για ιδιαίτερους θεατές, αλλά για κουρασµέ-
νους, ίσως, από την επανάληψη του ίδιου, τη µαζικότητα 
του θεάµατος και τις µεγάλης κλίµακας παραγωγές. Η Χρι-
στίνα Κόκκοτα γράφει.
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ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

καταφυγής του σύγχρονου ανθρώπου στον 
ψυχαναλυτή. Κι ακόµα, τονίζει τη σηµασία 

ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
Επιµέλεια: ΚΡΙΣΤΥ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ

Σαν σήµερα 24 Ιουλίου, το 1802 γεννήθηκε ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος ∆ουµάς ο πατήρ. Ενώ το 1879 πέθανε ο ποιητής 
και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.

ÂÉÂËÉÏ
ÑÁÌÁ

Μπορεί το θέατρο της 
Επιδαύρου να συ-
γκεντρώνει σταθε-
ρά τα φώτα της δη-

µοσιότητας κάθε καλο-
καίρι ως εµβληµατικός 
χώρος φιλοξενίας δηµο-
φιλών έργων του αρχαί-
ου δράµατος, σκηνοθε-
τηµένων και ερµηνευµέ-
νων από προβεβληµένους 
ανθρώπους της σκηνής, 
όµως είναι το Μικρό Θέ-
ατρο της οµώνυµης αργο-
λικής πόλης, που υπο-
δέχεται, εδώ και κάποια 
χρόνια, ιδιαίτερες παρα-
στάσεις όχι απαραίτητα 
για ιδιαίτερους θεατές, 
αλλά για κουρασµένους, 
ίσως, από την επανάλη-
ψη του ίδιου, τη µαζικό-
τητα του θεάµατος και τις 
µεγάλης κλίµακας παρα-
γωγές.
Το πρόγραµµα της Μικρής 
Επιδαύρου βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη από τις αρχές του 
µήνα που διανύουµε, µε εν-
διαφέρουσες θεατρικές προ-
τάσεις. Εχει ήδη παρουσι-
ασθεί «Ο βασιλιάς Ποδά-
γρας ή Οιδίπους Τύραννος» 
(1821), έργο άπαιχτο µέχρι 
σήµερα του Αγγλου ποιητή 
και φιλέλληνα Πέρσι Σέλ-
λεϋ, που ανέσυρε από την 
αφάνεια το Τµήµα Θεατρι-
κών Σπουδών του Πανεπι-
στηµίου Πελοποννήσου, σε 
µια προσπάθεια σύζευξης 

της θεατρικής θεωρίας µε 
τη θεατρική πράξη. Η πα-
ράσταση της πικρής σάτιρας 
του Σέλλεϋ κατά της αγγλι-
κής µοναρχίας του καιρού 
του ήταν προϊόν συνεργα-
σίας των φοιτητών και των 
διδασκόντων του Τµήµατος, 
µε την υποστήριξη του Πα-
νεπιστηµίου Saint Mark και 
Saint John του Πλύµουθ.
Ακολούθησε η µελοποιη-
µένη παράσταση «8 Οκτω-
βρίου 1838, Λόγου του Θε-

όδωρου Κολοκοτρώνη στην 
Πνύκα προς τα Ελληνόπου-
λα», µια πρόταση του Στα-
µάτη Κραουνάκη και της 
οµάδας του «Σπείρα Σπεί-
ρα», που επεδίωξε τον δι-
άλογο µε τη νεότερη ιστο-
ρία µας και τη αναβάπτισή 
µας στα νάµατα του ηρω-
ϊκού µας παρελθόντος. Ο 
συνθέτης, παίζοντας πιάνο, 
συνόδευσε την υπέροχη ερ-
µηνεία της Ελένης Ουζου-
νίδου, που βασίσθηκε στον 

λόγο του κορυφαίου ήρωα 
του ’21.
Χθες και προχθές, τη σκυ-
τάλη παρέλαβε ο φετινός 
τιµηθείς µε το «βραβείο 
Χορν» Αργύρης Πανταζά-
ρας και η καλλιτεχνική Οµά-
δα Momentum µε την «Μη-
τρόπολη», παράσταση δικής 
του συλλήψεως µε σηµείο 
εκκίνησης τον ρόλο του Αγ-
γέλου (αγγελιαφόρου) στην 
αρχαία τραγωδία, θεατή και 
κοµιστή σκληρών και ακραί-
ων γεγονότων που αλλάζουν 
δραµατικά την πορεία του 
δράµατος. Η παράσταση, πα-
ραγωγή του Εθνικού Θεά-
τρου, υφάνθηκε µέσα από τη 
σύνθεση πέντε τραγωδιών, 
της «Αντιγόνης» και του «Οι-
δίποδα Τυράννου» του Σο-
φοκλή, των «Βακχών», του 
«Ηρακλή Μαινόµενου» και 
της «Μήδειας» του Ευριπίδη.
Για τον εκλεκτό ηθοποιό, 
που επωµίσθηκε τη δραµα-
τουργική επεξεργασία και τη 
σκηνοθεσία, η «Μητρόπο-
λη» είναι µια προσευχή, για 
µια χώρα που πεθαίνει και 
οι άγγελοί της, έκπτωτοι κι 
αυτοί σε ένα έκπτωτο τόπο, 
τραγουδούν τη γέννηση και 
τον θάνατο, την ανάσταση 
και την τύφλωση, τον άθλο 
και το θαύµα, τον θρήνο και 
την καταστροφή. Υπάρξεις 
παγιδευµένες ανάµεσα στο 
µύθο και την πραγµατικότη-
τα καλούνται να δηµιουργή-

σουν το δικό τους γεγονός. 
Ο λόγος της αρχαίας τραγω-
δίας δένεται έτσι µε τον λό-
γο του σύγχρονου δράµατος 
που δηµιουργεί ο πόλεµος, 
η ανάγκη για φυγή και ανα-
ζήτηση µιας νέας πατρίδας, 
η µνήµη και η λήθη της πε-
ριπέτειας.
Τον κύκλο των θεατρικών 
παραστάσεων στο Μικρό 
Θέατρο της Αρχαίας Επι-
δαύρου θα κλείσει (29/30 
Ιουλίου) «Η ριµάδα η ζωή» 
ένα συνθετικό ποίηµα, που 
έγραψε ο Γιώργος Κοροπού-
λης και θα ερµηνεύσει ο χα-
ρισµατικός ηθοποιός Μανώ-
λης Μαυροµατάκης. Ο ήρωας 
του θεατρικού µονολόγου εί-
ναι ένας άνθρωπος τρυφερός 
αλλά και χλευαστικός, αστα-
θής και κλονισµένος, κάτο-
πτρο µιας ρευστής, αβέβαι-
ης και ασαφούς εποχής, που 
προσπαθεί να απολογηθεί 
για τα λάθη και τα παθήµατά 
του, συγχέοντας διαρκώς τον 
εαυτό του µε πρόσωπα άλλων 
εξ ίσου ταραγµένων και µε-
ταβατικών εποχών, όπως ο 
Μεσαίωνας και η Αναγέννη-
ση. Τη µετέωρη ύπαρξή του 
συνοδεύει µια εξ ίσου ρευ-
στή και ασταθής γλώσσα.
Το Μικρό Θέατρο της Αρ-
χαίας Επιδαύρου ζει βε-
βαίως στη σκιά του µεγά-
λου αδελφού του, δικαιώ-
νει όµως πλήρως τον λόγο 
ύπαρξής του.     

Μικρό θέατρο ιδιαιτέρων παραστάσεων

SMS > Το πρόγραµµα της Μικρής Επιδαύρου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές του µήνα 
που διανύουµε, µε ενδιαφέρουσες θεατρικές προτάσεις. 

ΘΕΑΤΡΟ

> Το Μικρό Θέατρο 
της Αρχαίας 
Επιδαύρου ζει 
βεβαίως στη σκιά 
του µεγάλου 
αδελφού του, 
δικαιώνει όµως 
πλήρως τον λόγο 
ύπαρξής του

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΚΚΟΤΑ

Η Κάθριν, χρόνια εργένισσα, συναντά 
τον ιδανικό άντρα στο πρόσωπο 
του Λη, που µοιάζει πολύ καλός 
για να είναι αληθινός. Η ασταθής 
συµπεριφορά του και ο έλεγχος 
που της ασκεί, όµως, την κάνουν να 
αισθάνεται αποµονωµένη. Οδηγείται 
στην πιο σκοτεινή γωνιά του κόσµου 
της, δεν εµπιστεύεται κανέναν, 
σχεδιάζει σχολαστικά τη διαφυγή της. 
Τέσσερα χρόνια µετά, και παλεύοντας 
µε τους δαίµονες της, η Κάθριν 
θεωρεί ότι είναι ασφαλής  µέχρι που 
ένα τηλεφώνηµα τα αλλάζει όλα.  

Το παρόν είναι το ιδιότυπο 
συναξάρι περισσότερων από εκατό 
«παράξενων πλασµάτων που η 
ανθρώπινη φαντασία συνέλαβε στον 
χρόνο και στον χώρο». Εµποτισµένο 
µε τον συνδυασµό ευρυµάθειας 
και σπιρτάδας του Μπόρχες, αντλεί 
µέσα από τις µυθολογίες και τις 
λογοτεχνίες του κόσµου υλικό για 
µια µπορχεσιανή εγκυκλοπαίδεια 
δηµιουργηµάτων της φαντασίας: Από 
τον Οµηρο και τον Κοµφούκιο ως τον 
Πλίνιο και τους καβαλιστές, και από 
τον Σαίξπηρ ως τον Λούις Κάρρολ.  

∆ηµοσιευµένο το 1957 σε 52 
συνέχειες στην εφηµερίδα 
«Ακρόπολις», µε πέντε εικόνες του 
Μ. Γάλλια, το παρόν κυκλοφορεί 
για πρώτη φορά σε βιβλίο. Είναι η 
απεγνωσµένη ιστορία έρωτα ενός 
µοναχικού, ώριµου, γοητευτικού 
άνδρα και µιας εκπάγλου 
καλλονής νεαρής γυναίκας -που 
είναι το αντικείµενο του πόθου 
πολλών ανδρών -καλλιτεχνών, 
κοσµικών και πλουσίων- και έχει 
ξοδέψει το σώµα της και την ψυχή 
της µε κάθε είδους εραστές.

Επιτέλους, το σχολείο έκλεισε, η 
Τετάρτη δηµοτικού τελείωσε και 
αρχίζουν οι διακοπές! Η Κλαίρη 
ανυποµονεί να πάει στο χωριό, 
στη γιαγιά της, αλλά κι εκείνη την 
περιµένει µ’ ένα παράξενο δώρο. 
Ενα βιβλίο µε λευκές σελίδες... Ενα 
ηµερολόγιο. Η Κλαίρη απογοητεύεται 
από το δώρο και ξεκινά να γράφει 
εκεί τα συναισθήµατά της. Το 
ηµερολόγιο όµως, είναι µαγικό, 
γιατί... της απαντά! Και την οδηγεί σε 
µια αποστολή: Να βρει τον κρυµµένο 
θησαυρό!  

Για τους φίλους του 
θεάτρου, ο παρόν τόµος. 
Περιλαµβάνει τρία 
µονόπρακτα της σπουδαίας 
θεατρικής συγγραφέως 
Λούλας Αναγνωστάκη σε 
µία νέα έκδοση υπό τον 
τίτλο «Η τριλογία της πόλης». 
Το εξώφυλλο κοσµεί έργο 
του Κώστα Γκουρτζή, ο 
οποίος συνεισφέρει στην 
ιδιαίτερα φροντισµένη 
έκδοση και τρία σχέδια, ένα 
για το κάθε έργο.    

Ο 9χρονος Γκαζά εγκαταλείπει το σχολείο 
και ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, 
του Αχάντ, διακινητή µεταναστών, τους 
οποίους οδηγεί στις ακτές της Τουρκίας, 
όπου άλλοι διακινητές αναλαµβάνουν 
την παράνοµη µεταφορά τους στην 
Ελλάδα. Ο Γκαζά ανακαλύπτει πως για 
να επιβιώσει σ’ αυτόν τον κόσµο, πρέπει 
να θρέψει τον µικρό δυνάστη που όλοι 
κρύβουµε µέσα µας. Οταν από αµέλεια 
προκαλεί τον θάνατο ενός Αφγανού, 
ο κόσµος του Γκαζά ανατρέπεται 
και ο µικρός τύραννος εντός του 
γιγαντώνεται… 

ELIZABETH HAYNES

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΓΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ GEMMA, 2016, 
ΣΕΛ. 555, ΤΙΜΗ 17 ΕΥΡΩ

ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ 
EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, 2016, 
ΣΕΛ. 304,  ΤΙΜΗ 12,70 ΕΥΡΩ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑΣ, 2016, 
ΣΕΛ. 288, ΤΙΜΗ 13 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2016,
ΣΕΛ. 128, ΤΙΜΗ 8,80 ΕΥΡΩ

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ-
Η ΠΟΛΗ-Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΠΑ, ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ, 2016, 
ΣΕΛ. 112, ΣΕΛ. 848 ΕΥΡΩ

ΧΑΚΑΝ ΓΚΙΟΥΝΤΑΪ

ΚΙ ΑΛΛΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΤΕΛΛΑ ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΩΚΕΑΝΙ∆Α, 2016, 
ΣΕΛ. 528, ΤΙΜΗ 17 ΕΥΡΩ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΟ

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
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Με αφορµή το βιβλίο 
του «Μέθεξη αλη-
θείας-Θεολογικές 
και Φιλοσοφικές 

Αναζητήσεις» ο Αρχιµαν-
δρίτης Κύριλλος Κωστό-
πουλος, ιεροκήρυκας Ι.Μ. 
Πατρών, δρ Θεολογίας µι-
λάει για τη σχέση Θεολογί-
ας-Φιλοσοφίας, τον θρη-
σκευτικό φανατισµό, τη 
σηµασία της εµπιστοσύ-
νης στον Θεό στη χαώδη 
εποχή µας.

Μέσα από τα κείµενά σας 
συναντιέται η Θεολογία µε 
τη Φιλοσοφία. Ποιες ισορ-
ροπίες απαιτούνται για την 
ιδανική σχέση τους;
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον εκδότη και όλο το 
προσωπικό της  εφηµερίδας 
«Πελοπόννησος» για την πο-
λυετή και ζεστή φιλοξενία που 
µου επιφυλάσσουν στις σελί-
δες της. Εν συνεχεία, θα ήθελα 
να ευχηθώ στην εφηµερίδα, 
µε την ευκαιρία της συµπλη-
ρώσεως των 130 ετών από 
την ίδρυσή της, να συνεχίσει 
να ενηµερώνει, όπως έως τώ-
ρα, πλουραλιστικά, αντικει-
µενικά και υπεύθυνα το ανα-
γνωστικό της κοινό για πολ-
λές εκατονταετίες ακόµα. 
Η Φιλοσοφία ανιχνεύει και τέ-
λος συλλαµβάνει την πραγµα-
τικότητα του σύµπαντος και της 
ανθρώπινης ζωής. Η γνώση 
αυτή εµπεριέχει όλες τις επι-
µέρους γνώσεις σκοπεύοντας 
στην αλήθεια. Η Θεολογία από 
την άλλη µεριά δεν είναι µό-
νο γνώση, αλλά και εµπειρία. 
Η όλη εν Χριστώ ζωή οδηγεί 
τον άνθρωπο στη Θεία Απο-
κάλυψη και τη µέθεξη. Ετσι 
η ιδανική σχέση Φιλοσοφί-

ας και Θεολογίας είναι το να 
µπορέσει ο άνθρωπος να εντά-
ξει την πρώτη στον χώρο της 
Θείας Αποκαλύψεως, ώστε να 
συναντήσει την αλήθεια. Εάν 
δεν συµβεί αυτό, τότε δεν θα 
υπάρξει εξισορρόπηση µετα-
ξύ Φιλοσοφίας και Θεολογίας. 
Αυτή η εξισορρόπηση πραγ-
µατοποιήθηκε στον απόλυ-
το βαθµό στη σκέψη και στη 
ζωή των Πατέρων της Εκκλη-
σίας, οι οποίοι ήσαν και βα-
θείς γνώστες της ελληνικής Φι-
λοσοφίας και µύστες της Ορ-
θοδόξου Θεολογίας.

Πείτε µας για τη σηµασία 
της βιωµατικής εµπειρίας 
που οδηγεί στην «οντολο-
γική σχέση µε τον Θεό».
Πρέπει να γνωρίζει ο άνθρω-

πος ότι στον Θεό φθάνει όχι 
µέσα από τη λογική σκέψη 
του, αλλά µέσα από έναν τρό-
πο ζωής. Κι αυτός ο τρόπος 
ζωής είναι ο αγώνας για την 
ταπείνωση, την αγάπη, την 
προσευχή. Ο αγώνας αυτός 
τον φέρνει σε κοινωνία µε τον 
∆ηµιουργό του Θεό και τότε 
δεν έχει ανάγκη από αποδεί-
ξεις ή θεωρητικές κατοχυρώ-
σεις. Αποκτά την προσωπική 
εµπειρία και οδηγείται στην 
οντολογική σχέση µε τον Τρι-
αδικό Θεό. Μια σχέση που 
υποκαθιστά τα επιχειρήµατα 
της λογικής σκέψης. Ξεκινά-
ει µε την εµπιστοσύνη, προ-
χωρεί µε την εσωτερική γνω-
ριµία, η οποία µεταβάλλεται 
σε βεβαιότητα και καταλήγει 
στην απόλυτη παράδοση του 

ανθρώπου στα χέρια του ∆η-
µιουργού του Θεού.

«Η αλήθεια είναι ο καταλύ-
της της βίας», διαβάζουµε 
στο βιβλίο σας. Ο φανατι-
σµός, ωστόσο, βρίσκει χώ-
ρο να διεισδύει στην Ορ-
θόδοξη Εκκλησία, ενίοτε. 
Γιατί να προβάλλεται ο Θε-
ός ως τιµωρός;
Είναι αποδεδειγµένο ότι ο φα-
νατισµός παράγεται από αίτια 
ιστορικά, παθολογικά, ψυχο-
παθολογικά και κυρίως από 
φοβερό κρυφό εγωισµό. Είναι 
επίσης παραδεκτό ότι η Ορ-
θόδοξη Θεολογία και Εκκλη-
σία ουδέποτε αποδέχθηκε το 
φαινόµενο του φανατισµού. Ο 
φανατισµός δεν βρίσκει αιτία 
υπάρξεως σε όποιον παραµέ-
νει στον χώρο της αλήθειας. 
Αρα η εµµονή στην αλήθεια 
δεν είναι φανατισµός. Οπως 
εξάγεται από τη µελέτη των 
Αγιογραφικών πηγών ο Ιδιος 
ο Θεός είναι η Αυτοαγάπη, 
η Αυτοαλήθεια και η Αυτο-
ελευθερία. Ουδέποτε ο Θεός 
παρουσιάσθηκε ως τιµωρός. 
Αλλά τι συµβαίνει; Ο ίδιος ο  
άνθρωπος αρνείται να κοινω-
νεί µε τον Θεό και άρα αρνεί-
ται να είναι πρόσωπο σε σχέ-
ση µε τον ∆ηµιουργό του και 
τον συνάνθρωπο. Οταν χάσει 
αυτή την κοινωνία αυτοτιµω-
ρείται. Και εάν συνεχίσει να 
υπάρχει στην κατάσταση αυτή 
µέχρι το τέλος της ζωής του, 
η αυτοτιµωρία αυτή συνεχίζε-
ται αιωνίως. Εποµένως, στην 
Ορθόδοξη Πατερική διδασκα-
λία δεν υπάρχει ο Θεός ως τι-
µωρός, αλλά εκείνο που βιώ-
νει ο άνθρωπος ως τιµωρία 
είναι το αποτέλεσµα της απο-
στασιοποιήσεώς του από τον 

∆ηµιουργό του.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, 
µε τα άγχη και τα αδιέξοδά 
του, καταφεύγει ευκολότε-
ρα στον ψυχαναλυτή παρά 
στον ιερέα. Η γνώµη σας;
Είναι αλήθεια ότι κυρίως ο 
σηµερινός άνθρωπος βιώνει 
καθηµερινώς το παράλογο κι 
αυτό γιατί λείπει από τη ζωή 
του το νόηµα της πραγµατικό-
τητος και άρα η αλήθεια. Εχει 
την αίσθηση της γυµνότητος 
και έχει χάσει την έννοια του 
προσωπικού χαρακτήρα. Τον 
διακατέχει, θα λέγαµε, η αγω-
νία της απώλειας της ζωής. 
Αυτή η κατάσταση τον αρρω-
σταίνει ψυχοσωµατικά. Πού 
να απευθυνθεί; Ασφαλώς σε 
συνάνθρωπο που έχει την ιδι-
ότητα του ψυχαναλυτή ή του 
ψυχιάτρου. Ωστόσο, ο πραγ-
µατικός αναλυτής και ιατρός 
της ψυχής είναι µόνον ο Θε-
ός, ο οποίος θεραπεύει µέσω 
της χάριτος του µυστηρίου της 
εξοµολογήσεως σε έµπειρο 
και το τονίζω αυτό- πνευµα-
τικό πατέρα και όχι ο συνάν-
θρωπος και συχνά πάσχων τα 
ίδια µε τον ασθενή ψυχανα-
λυτής. Εδώ, βεβαίως, σηµει-
ώνω ότι όταν πρόκειται περί 
ασθενείας του νευρικού συ-
στήµατος πρέπει να ζητηθεί η 
γνώµη ιατρού - νευρολόγου. 
Οµως, ο διαταραγµένος άν-
θρωπος για να ισορροπήσει 
πραγµατικά πρέπει να εµπι-
στευθεί στον Θεό και ∆ηµι-
ουργό του και να Τον αγαπή-
σει. Αυτή η κραυγή εµπιστο-
σύνης και αγάπης πρέπει να 
εξέλθει από τα βάθη της αβύσ-
σου του «είναι» του.  Αυτό τε-
λικά θα επιφέρει και την ψυ-
χοσωµατική ίασή του.

Οι νέοι και οι 
νέες µας είναι 
τα θύµατα του 
εγωκεντρικού 
πολιτισµού µας. 
Είναι θύµατα του 
αυταρχισµού, 
των «ταµπού» 
µας, θύµατα, 
τέλος, της 
δηµαγωγίας 
και της 
προπαγάνδας. 
Ο νέος και η 
νέα πρέπει να 
κατανοήσουν 
ότι Αυτός που 
χαρίζει τόσο την 
εδώ ζωή όσο και 
την αιώνια είναι 
ο ∆ηµιουργός 
µας Θεός

Η Χάρη του Παναγίου Πνεύµατος

Συνέντευξη στην 
ΚΡΙΣΤΥ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ

Στο βιβλίο του αρχιµ. Κύριλλου Κωστόπουλου «Μέθεξη Αληθείας-Θεολογικές και Φιλοσοφικές Αναζητήσεις» περιλαµβάνονται άρθρα του 
των τελευταίων ετών, δηµοσιευµένα, ως επί το πλείστον, στην «Πελοπόννησο», αλλά και στο περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας ∆υτικής Ελλάδος 
«Αχαϊκή Ιατρική». Τον τόµο προλογίζει ο εκδότης της «Π» Θεόδωρος Λουλούδης.

Η Χάρη του Παναγίου Πνεύµατος

«Ιατρός της ψυχής 
είναι µόνον ο Θεός»

AΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η σχέση των νέων µε το διαδίκτυο είναι γνωστή. Τη 
σχέση τους µε την Εκκλησία πώς την αξιολογείτε ανα-
φορικά µε το παρελθόν;
Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη νεολαία δεν σχετίζεται, ή αν 
συµβαίνει το αντίθετο αυτό είναι εντελώς επιφανειακό, µε 
την Εκκλησία και τη διδασκαλία της. Για να είµαστε ειλικρι-
νείς, οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι αυτή η αποστασιο-
ποίηση συνέβη λόγω της υποκριτικής διδασκαλίας και ζω-
ής των µεγαλυτέρων. Οι νέοι και οι νέες µας είναι τα θύµατα 
του εγωκεντρικού πολιτισµού µας. Είναι θύµατα του αυταρ-
χισµού, των «ταµπού»  µας, θύµατα, τέλος, της δηµαγωγίας 
και της προπαγάνδας. Ο νέος και η νέα πρέπει να κατανοή-
σουν ότι Αυτός που χαρίζει τόσο την εδώ ζωή όσο και την 
αιώνια είναι ο ∆ηµιουργός µας Θεός. Αυτός που µας έχει 
υποσχεθεί και µας χαρίζει το πλήρωµα της ζωής, την πρό-
σωπο µε πρόσωπο σχέση µαζί Του. Αυτός πρέπει να είναι 
η αγαπητική αναζήτηση του νέου και της νέας µέσω της εκ-
κλησιαστικής ζωής.
Κατά τη γνώµη µου, είναι ανάγκη ψυχοσωµατική οι νέοι µας 
να γνωρίσουν τον Χριστό της αληθινής και άπειρης αγάπης, 

της οντολογικής δικαιοσύνης. Και αυτή η βιωµα-
τική γνώση θα συµβεί µόνον στον χώ-
ρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας.

«Αγάπη, ταπείνωση, ελεηµοσύ-
νη, αλήθεια διδάσκει το Θεαν-
θρώπινο ήθος». Η σηµερινή οικο-
νοµική, πνευµατική και ηθική κρί-
ση, µπορεί να φέρει στην επιφάνεια 
τις καταχωνιασµένες αυτές έννοιες;
Οι αρετές που αναφέρατε συνιστούν, κατά 
τον Απόστολο Παύλο, καρπούς και δώρα 
του Παναγίου Πνεύµατος. ∆εν είναι δυνα-
τόν να υπάρξουν στη ζωή των ανθρώπων 
χωρίς το Πανάγιο Πνεύµα, το Οποίο φωτίζει 
και αγιάζει τη ζωή και τον τρόπο του ζην. Η 
σχέση του ανθρώπου µε την πηγή παντός αγα-
θού, τον Τριαδικό Θεό, έχει ως αποτέλεσµα το να 
βιώνει υπαρξιακά και ο άνθρωπος τις παραπά-
νω αρετές. Αυτό έχει ως συνέπεια το απαύγασµά 

τους στη ζωή του την προσωπική, 
αλλά και των συνανθρώπων του.
Εκείνο που ζητάει ο Θεός από τον 
εν κρίσει παντοία ευρισκόµενο 
άνθρωπο είναι να αρνηθεί την 
ατοµική του αυτάρκεια, να αντι-
σταθεί στην ατοµική του αυ-
τοτέλεια και να ζήσει αγαπώ-
ντας τον Θεό και τον συνάν-
θρωπο. Κυρίως, όµως, αγα-
πώµενος από τον Θεό Πα-
τέρα Του, ο Οποίος θα του 
δωρίσει την άκτιστη Χάρη 
του Παναγίου Πνεύµατος. 
Μόνον έτσι θα µπορέσει 
ο άνθρωπος να υπάρ-
ξει σε ένα καινούργιο 
ήθος, σε µια καινούρ-
για ζωή, σε µια ζωή 

αγάπης και αλήθειας.

SMS >  
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προτΑΣΕΙΣ

ΣΙνΕμΑ

Απόψε, στο Αρχαίο Ωδείο και ώρα 9.30 
μ.μ, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Ελλη Πα-
σπαλά θα μας συντροφεύσουν σε μια μου-
σική διαδρομή μέσα από την οποία αντα-
μώνουν η Ανατολή και η Δύση. Η συναυ-
λία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των φε-
τινών εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστι-
βάλ της Πάτρας.

Τελευταία βραδιά απόψε για το Φεστιβάλ 
Λαϊκού Χορού στο Σούλι, με θέμα «Του 
Αλωνιού Πατήματα… Στο Παραθύρ’ Λα-
λήματα».  Η είσοδος είναι ελεύθερη και η 
ώρα έναρξης στις 21:00, στο ειδικά δια-
μορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχο-
λείου Σουλίου Πατρών.

Ο νεαρός Αμερικανός τουρίστας και μα-
θητής κολεγίου Μπίλι Χέις συλλαμβάνε-
ται στην Κωνσταντινούπολη για κατοχή μι-
κρής ποσότητας χασίς. Ο Μπίλι καταδι-
κάζεται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων... 

MEGA, 21.00

πρΟγραμμα τηΛεΟρασησ

ΚρΙΟσ
Για τα επαγγελματικά σας, φιλτράρετε τις πληροφορίες πριν τις αξιοποιήσετε. 
Ερωτικά, είστε τόσο ερωτεύσιμοι όσο και να δημιουργείτε μία ατμόσφαιρα που 
όλο και φορτίζεται περισσότερο.

ταΥρΟσ
Ερωτικά, είστε καλύτερα όταν λειτουργείτε με το ένστικτό σας, κυρίως γιατί αυ-
τή τη φορά λειτουργεί σωστά, αντίθετα με τις συμβουλές φίλων που σας απο-
προσανατολίζουν.

ΔΙΔΥμΟΙ
ολο και μεγαλώνει η ανάγκη σας να είστε μαζί με αυτούς που σας ενδιαφέρουν. 
Ενδιαφέρονται όμως και αυτοί το ίδιο για εσάς;

ΚαρΚΙΝΟσ
Ερωτικά, οι φιλοσοφικές συζητήσεις που ξεκινάτε, έχουν στόχο να γίνουν πολύ 
ειδικές. τουλάχιστον μπορείτε να ξεφύγετε πολύ πιο εύκολα.

ΛεΩΝ
Ερωτικά, οι στάσεις και οι παύσεις σάς βοηθάνε να καταλαβαίνετε παρά να βιά-
ζεστε. Επαγγελματικά, καλύτερα να περιμένετε προς το τέλος του μήνα.

παρΘεΝΟσ
Ερωτικά, ζητήστε εξηγήσεις, στις οποίες δεν πρέπει να απαντήσετε αμέ-
σως. Επαγγελματικά, τα απρόοπτα σας αποκαλύπτουν ότι έχετε και άλλες 
εκκρεμότητες.

ΖΥγΟσ
Ερωτικά, προσπαθείτε να καλύψετε κενά τα οποία είναι σημαντικά για την απο-
κατάσταση των όσων έχουν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και 
σας απομάκρυναν.

σΚΟρπΙΟσ
τα επαγγελματικά σας, δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε, αλλά αυτή τη φορά σας 
δίνουν και ικανοποιήσεις. Αν περιμένετε και το χρήμα, αυτό θα έρθει όταν απο-
δείξετε ότι το αξίζετε κιόλας.

τΟΞΟτησ
παρ’ όλο που η τακτική σας είναι να πηγαίνετε με αργούς και σταθεροποιη-
τικούς ρυθμούς, αυτό δεν σημαίνει ότι το καταφέρνετε όταν απαντάτε απότο-
μα ή μονολεκτικά.

αΙγΟΚερΩσ
Αν θέλετε μία μυστική σχέση, αλλά όχι απαραίτητα παράνομη, τώρα η δική σας 
ανυπομονησία θα αφήσει σημάδια αποκάλυψης.

ΥΔρΟΧΟΟσ
οι συζητήσεις επανέρχονται σε έναν στόχο σας που δεν θέλετε να τον μετακι-
νήσετε. Επαγγελματικά, όλο και σας γίνονται προτάσεις και ακούστε τις πριν 
τις απορρίψετε.

ΙΧΘεΙσ
Ερωτικά, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο θερμά, με την έννοια ότι μπορούμε 
να πιστεύουμε ότι αυτό το μοναδικό που νιώθουμε τώρα θα μπορούσε να μεί-
νει έτσι αναλλοίωτο και αργότερα.

τα αστρα

07.15 Θεία Λειτουργία
10.15 Προϊόντα ομορφιάς
11.00 Super B kids
12.00 Εξυπνες αγορές
13.00 Health and Beauty
14.00 Sales
15.00 7 ημέρες 

γεγονότα (Ε)
16.00 Κόντρα και ρήξη
17.00 Health and Beauty
18.00 Εξυπνες αγορές
19.00 Ιατρική Βοτανολογία
20.00 Catfish
20.45 Ειδήσεις
21.50 I used to be fat
22.30 Κόντρα και ρήξη
23.30 Catfish (E)
00.00 Documentary 
01.00 Ειδήσεις (Ε)
02.00 Ridiculousness
03.00 Jersey Shore
03.45 Super B Movies
05.15 Documentary
06.00 Αστρα και αριθμοί

06:00 Τα μυστικά της Εδέμ
07:00 Στο φως του 

φεγγαριού
09:00 Τζιβαέρι
10:00 Οι αταίριαστοι
10:50 Τηλεμπόρα  
12:00 Κανείς δε λέει σ’ 

αγαπώ
12:50 My life
14:00 Μεσημβρινό δελτίο 

ειδήσεων
14:40 Έτσι ξαφνικά 
15:40 Μπαμπά μην τρέχεις  
16:35 Απογευματινό Δελτίο 

Ειδήσεων
16:40 Ένας μήνας και κάτι  
17:50 Μοντέρνα οικογένεια 
18:50 Χωρίς συνταγή
20:00 Το κόκκινο δωμάτιο
21:00 Το Εξπρές του 

μεσονυχτίου
23:50 Διπλή δύναμη
01:50 Breaking Bad
02:50 Rescue Me
03:50 Lost girl
04:50 Φιλοδοξίες
05:45 Τα μυστικά της Εδέμ

07.00 Δελτίο ειδήσεων [ε]
07.30 Ντοκιμαντέρ 

Νομαρχιών
08.30 Κλεψύδρα [ε]
09.00 Lucy show
10.00 Αόρατος άνθρωπος
11.00 Χονδρός – λιγνός
12.00 Βασιλιάς πίθηκος
12.30 Princess of the nile
13.00 Pit ponny
14.00 Βήματα στην 

Ευρώπη [ε]
15.00 Ανασκόπηση 

ειδήσεων
16.00 Ξένη ταινία
18.00 Ξένη ταινία
19.00 Κάνε κλικ
19.30 Πολιτισμός – θέατρο
21.00 Δελτίο ειδήσεων [l]
21.30 Τρέχα-γύρευε
22.00 Πολίτες με κρίση [l]
22.00 Πρόσωπα [ε]
00.00 Δελτίο ειδήσεων (e)

07:00 ΠΑΙΔΙΚΑ
10:00 DOCTORS LIVE Ιατρική 

με την Ασημίνα Τζαθά
11:00 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12:00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ 

ΜΑΣ  Εκπομπή της Ιεράς 
Μητρόπολης Ηλείας

13:00 COOK TOUR Ταξίδια 
δοκιμάζοντας γεύσεις

13:45 ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ 
Με την Έλλη Γκικοπούλου

14:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Κοινωνική 

εκπομπή με την Πέλυ 
Μπεβούδα

16:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
18:00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ Με τη Μάχη 
Μικελοπούλου

19:00 ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
19:30 TRAVEL GUIDE  
21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:00 ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ (Ε)
00:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
01:00 ΧΕΙΡΟΠΑΙΔΕΣ  

Ψυχαγωγική ή εκπομπή
02:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
04:00 ΜΑD

06:00 Jamie’s 15 minute 
meals

06:30 Θυρίδα Τηλεπώλησης
07:00 TV Mall
09:15 Miss Νταίζη 
10:15 Πες μου ναι  
11:15 60 λεπτά Ελλάδα
13:00 Ειδήσεις
13:40 Η κρουαζιέρα του 

έρωτα
15:45 Στη γειτονιά μας
16:45 Ο φαντασμένος
17:30 Δελτίο ειδήσεων στη 

νοηματική γλώσσα
17:40 Ο φαντασμένος
19:00 Δελτίο ειδήσεων
20:00 Άκου τι είπαν! 

Βραδιάτικα
21:00 Δύο γυναίκες, τρεις 

βαλίτσες κι εγώ
23:15 Η γεύση της 

εκδίκησης
01:30 The company men
03:30 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:00 Σφηνάκια
04:45 Πάτρας αλέ ρετούρ
05:30 Εικόνες

06:20 Starland
13:00 Τα χρονικά του 

Ματ Χάτερ
13:20 Το Καλοκαίρι της 

νιότης
15:15 Τα φιλαράκια 
15:45 Τα φιλαράκια 
16:15 Τα φιλαράκια
16:45 The Middle 
17:15 The Middle  
17:40 Ειδήσεις στη 

Νοηματική
17:50 Hostages 
18:50 Hostages 
19:50 STAR News
21:00 Cloud Atlas
00:45 Ραντεβού για 

παντρεμένους
02:30 Ξανθός 

εκδικητής
04:30 Φώτης - Μαρία 

live

06:00 Καλημέρα με τον 
Γιώργο Αυτιά

10:00 Ακραίως
11:30 Δικογραφίες
12:15 Happy traveller
13:15 Γεύσεις στη Φύση
14:15 Traction
15:00 Μαστορέματα
15:45 Αχ και να ‘μουν 

άντρας
17:45 Δελτίο στη Νοηματική
18:00 Ένα τραπέζι Ελλάδα
19:00 Στην Κουζίνα 

με τον Άρη
20:00 Γλυκές αλχημείες
21:00 Τα νέα του ΣΚΑΪ
22:00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ - 

ΠΡΟΤΟ
22:15 The X factor
02:00 Deadly women 
03:00 Nurse Jackie 
03:30 Nurse Jackie 
04:00 Grey’s anatomy
04:45 America΄s funniest 

home videos
05:15 Μαστορέματα

06:00 Της Ελλάδος τα παιδιά
06:45 Οι μεν και οι δεν
07:45 Τύχη βουνό
08:45 Βότκα πορτοκάλι
09:45 Λίτσα.com
10:45 40 Κύματα  
11:45 Άκρως οικογενειακόν 
13:00 Ant1 news
13:30 TV Quiz
14:00 Εκείνες κι εγώ
14:30 Άκρως τρελό και 

απόρρητο
16:15 Και οι 14 ήταν 

υπέροχοι
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 Και οι 14 ήταν 

υπέροχοι
19:00 Ant1 news
20:00 Shaft: Ο μαύρος 

πάνθηρας
22:00 Ταμάμ
23:00 Σε πρώτο πλάνο
01:15 Χρυσό Τηλέφωνο
03:15 Vice
04:15 Vice
05:15 Λόλα
05:50 Τηλεμάρκετινγκ

SUPER B ΟΡΤ MEGAIONIAN ANT 1 ALPHA STAR ΣΚΑΪ

το ΕΞπρΕΣ τοΥ μΕΣονΥΚτΙοΥ ΔΙΕΘνΕΣ ΦΕΣτΙΒΑΛ 21ο ΦΕΣτΙΒΑΛ ΛΑΪΚοΥ ΧοροΥ

• «Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ: 
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ» σε σκη-
νοθεσία Μάικ Θερμάιερ, Γκέιλεν 
Τ.Τσου. Ακούγονται οι: Ρέι Ρομά-
νο, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντένις Λί-
ρι, Τζένιφερ Λόπεζ, Κουίν Λατίφα, 
Σάιμον Πεγκ, Νικ Όφερμαν, Μαξ 
Γκρίνφιλντ. Στο μεταγλωτισμένο 
ακούγονται οι: Πέτρος Φιλιππίδης, 
Γιάννης Μπέζος.
Aίθουσα 1 (μεταγ/μενο): 18.30, 20.30
Aίθουσα 2 (μεταγ/μενο): 19.00, 21.00
Aίθουσα 3 (μεταγ/μενο): 19.30, 21.30

Aίθουσα 7 (μεταγ/μενο) – (3D): 
19.20, 21.20

Aίθουσα 8 (μεταγ/μενο): 18.00, 20.00
Aίθουσα 8 (υποτ/μενο): 22.00, 00.00

• «Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ» σε σκη-
νοθεσία Ντέιβιντ Γέιτς. Πρωταγωνι-
στούν: Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Σάμι-
ουελ Λ. Τζάκσον, Μάργκοτ Ρόμπι, Κρι-
στόφ Γουόλτζ, Τζον Χερτ.

Aίθουσα 1: 22.30

• «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» σε 
σκηνοθεσία Τζόντι Φόστερ.
Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, 

Τζούλια Ρόμπερτς, Τζακ Ο’Κόνελ.
Aίθουσα 2: 23.00

• «ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ: ΝΕΑ 
ΑΠΕΙΛΗ» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Έμε-
ριχ. Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Χέμσγου-
ορθ, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Μπιλ Πούλ-
μαν, Τζαντ Χιρς, Βίβικα Α. Φοξ, Μπρεντ 
Σπάινερ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Τζέ-
σι Άσερ, Μάικα Μονρό, Σίλα Ουόρντ.

Aίθουσα 3: 23.30

• «ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ» σε σκηνοθεσία 
Ζομ Κολέ-Σερά. Πρωταγωνιστούν: 
Μπλέικ Λάιβλι, Όσκαρ Τζενάντα, Σε-
ντόνα Λέγκε

Aίθουσα 4: 19.10, 21.10, 23.10
Aίθουσα 5: 18.10, 20.10, 22.10, 00.10

• «ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 2» σε σκηνοθεσία 
Τζέιμς Γουάν. Πρωταγωνιστούν: Βέ-
ρα Φαρμίγκα, Πολ Γουίλσον, Φράν-
σις Ο’ Κόνορ, Μάντισον Γουλφ, Λόρεν 
Εσπόζιτο, Πάτρικ ΜακΌλεϊ, Μπέντζα-
μιν Χάιγκ, Μαρία Ντόιλ Κένεντι, Σάι-
μον Ντιλέινι, Φράνκα Ποτέντε, Σάι-
μον ΜακΜπέρνι.

Aίθουσα 7: 23.20

«STER CINEMAS» • (Tηλ. 801 801 7837)για οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες προβολής και στις ταινίες, την ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι των αιθουσών

O George Clooney υποδύεται τον Lee Gates, έναν οικονομικό αναλυτή που η άκρως δημοφιλής εκπομπή του τον έχει καταξιώσει ως έναν από τους γκου-
ρού της Wall Street. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
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Τον τελευταίο καιρό στις συζητήσεις περι και-
νοτομίας, ανάπτυξης, εξωστρέφειας και συνερ-
γασίας του ερευνητικού και επιχειρηματικού 
δυναμικού της χώρας έχει εισαχθεί η έννοια 
της «αλυσίδας αξίας». Αναφέρεται -και καλώς- 
σαν μια βασική έννοια του επιχειρείν, άμεσα 
σχετιζόμενη με εκείνη της «προστιθέμενης αξί-
ας». Εχει τεθεί στο τραπέζι ως ένα κατάλληλο 
και χρήσιμο πλαίσιο για την κατανόηση της 
οργάνωσης του επιχειρηματικού δυναμικού της 
χώρας σε άμεσα συσχετιζόμενους φορείς και 
για τον εντοπισμό σημείων όπου παράγεται ή 
θα μπορούσε να παραχθεί προστιθέμενη αξία.
Μέχρι εδώ καλά.
… αν και στο μεταξύ ο κόσμος έχει προχω-
ρήσει …
Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μερικές «λε-
πτομέρειε» που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν 
μας όταν σχεδιάζουμε αναπτυξιακές πολιτικές, 
ειδικά σε χώρους καινοτομίας και έντασης γνώ-
σης, όπως αυτός των βιοεπιστημών, της υγείας 
και του φαρμάκου. Εντοπίζω τρείς που θεωρώ 
σημαντικές για την ελληνική πραγματικότητα:
Η πρώτη είναι ότι όταν μιλάμε για ελληνικές 
αλυσίδες αξίας, στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων μιλάμε για αλυσίδες «υπηρεσιών» 
-και δηυπηρεσιών εντός Ελλάδας. Αν και τίπο-
τε δεν αποκλείεται, γενικά οι υφιστάμενες αυ-
τές αλυσίδες δύσκολα θα οδηγήσουν σε προ-
ϊόντα/ υπηρεσίες διεθνούς αξίας.
Η δεύτερη είναι ότι η ελληνική βιομηχανία βι-
οεπιστημών/ υγείας/ φαρμάκου είναι κατακερ-
ματισμένη και αποτελούμενη ως επί το πλείστον 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμε-
νο εργασιών είτε σε μη σχετιζόμενες αλυσίδες 
αξίας είτε στην ίδια αλυσίδα αλλά σε απομα-
κρυσμένα σημεία της. Επιπρόσθετα δεν δια-
θέτουμε κρίσιμη μάζα, ή αντ’ αυτής κάποιους 
μεγάλους και δυνατούς οργανισμούς /εταιρεί-
ες που να μπορούν να δημιουργήσουν υγιή 
εγχώρια ζήτηση και ένα ζωηρό οικοσύστημα 
προμηθευτών- ‐αγοραστών πέριξ των δραστη-
ριοτήτων τους.
Η τρίτη και επίσης σημαντική είναι ότι στον 
διεθνή χώρο του επιχειρείν, η έννοια της αλυ-
σίδας αξίας έχει απολέσει ένα μέρος της ση-
μαντικότητας της καθότι οι συζητήσεις τώρα 
κινούνται πέριξ της έννοιας των δικτύων γενι-
κά (networkeffects), των κοινωνικών δικτύων 

καθώς και της έννοιας του «οικοσυστήματος» 
μέσα στο οποίο ανταγωνίζονται οι εταιρείες.
Αρα, λοιπόν, αν και είναι καλό να μιλάμε για 
αλυσίδες αξίας, είναι επίσης καλό να θυμόμα-
στε ότι ελάχιστες έννοιες έχουν καθολική αξία 
και εφαρμογή. Στην περίπτωση της Ε&ΤΑ στο 
χώρο των βιοεπιστημών/ υγείας/ φαρμάκου το 
πρόβλημα εντείνεται κατά τι στην Ελλάδα από 
την ύπαρξη -παραδοσιακά- δύο διακριτών νο-
οτροπιών (έμποροι και ακαδημαϊκοί) αλλά και 
αντικειμενικών δυσχεριών που έχουν δυσκο-
λέψει τις συνεργασίες και την δημιουργία διε-
θνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Πώς προχωρούμε;
Προωθώντας τις συνέργιες. Σε διεθνές επίπε-
δο αναγνωρίζεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθ-
μό ότι οι περισσότερες ευκαιρίες για νέα προ-
ϊόντα, νέες υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία 
δημιουργούνται στη διεπιφάνεια μεταξύ περι-
οχών και δραστηριοτήτων που παραδοσιακά 
μπορεί να μην είχαν σημεία επαφής.Οι δυνα-
τότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής, υλικών, νανοτεχνολογίας, επι-
κοινωνιών αλλά και στον ίδιο το χώρο των βι-
οεπιστημών είναι πολλαπλές. Αλλά και οι ίδιες 
οι κοινωνικές απαιτήσεις ,όπως η ανάγκη για 
περιορισμό του κόστους της υγείας, η ανάγκη 
για ασφαλείς θεραπείες, η ανάγκη για ποιό-
τητα ζωής για όσους πάσχουν από χρόνια νο-
σήματα, δημιουργούν έντονη ζήτηση για λύ-
σεις που εδράζονται εκ των πραγμάτων σε πε-
ρισσότερους από έναν τομείς ερευνητικής και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ολο και πε-
ρισσότερο βλέπουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη 
στον χώρο της υγείας -φαρμακευτικές, νοσο-
κομεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις 
(με τα οικονομικά της υγείας), γιατροί, φαρμα-
κεία, σούπερ- μάρκετ, διανομείς, ασθενείς- να 
εισέρχονται στα «επιχειρηματικά χωράφια» ο 
ένας του άλλου, υπερβαίνοντας ή και διατα-
ράσσοντας τις παραδοσιακές αλυσίδες αξίας 
και δημιουργώντας μια αγορά, ένα επιχειρη-
ματικό οικοσύστημα, που μεταβάλλεται διαρ-
κώς. Είναι λοιπόν σημαντικό να λαμβάνουμε 
υπ’ όψιν αυτή την πραγματικότητα όταν σχεδι-
άζουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική και όταν 
επιλέγουμε κοινωνικούς ,ερευνητικούς και επι-
χειρηματικούς τομείς που επιθυμούμε να υπο-
στηρίξουμε σαν κράτος και σαν κοινωνία.

Οι επέτειοι των ιστορικών γε-
γονότων έχουν αξία ως τιμή 
και μεγαλύτερη αξία ως δι-
δαχή. Τιμή για τους συντε-
λεστές τους και διδαχή για 
τη γενιά που τα γιορτάζει και 
τις επόμενες.
Συνηθίζουμε, και ορθά, στην 
επέτειο της Μεταπολίτευσης 
του 1974 να θυμόμαστε τα 
γεγονότα και να τιμούμε εκεί-
νους που τα επηρέασαν θε-
τικά και ιδιαίτερα τον πρω-
ταγωνιστή και θεμελιωτή της 
σύγχρονης δημοκρατίας μας 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η 
διδαχή βρίσκεται στη φρό-
νηση των αποφάσεων και την 
επιδεξιότητα των χειρισμών 
σε ώρα επαπειλούμενης εθνι-
κής καταστροφής. Και είναι ο 
ίδιος πρωταγωνιστής.
Ακόμη όμως πιο επίκαιρη και 
αναγκαία για τις μέρες μας 
είναι η διδαχή όχι μόνο για 
την ανάσταση της Δημοκρα-
τίας το 1974 αλλά κυρίως για 
τη σταύρωση του Λαού το 
1967. Διδαχή προς αποφυ-
γή πρέπει να είναι πάντα η 
αρχή του κακού διότι η κο-

ρύφωση του επιφέρει μοι-
ραία περισσότερα δεινά στο 
Λαό και ανήκεστες βλάβες 
στη Πατρίδα και το Εθνος.
Η αρχή του κακού στη πο-
ρεία προς τον Απρίλιο του 
1967 ήταν η ασυνεννοησία 
των πολιτικών δυνάμεων μέ-
χρι σημείου ανεξέλεγκτης σύ-
γκρουσης, η περιφρόνηση 
της ουσίας των δημοκρατι-
κών θεσμών και ιδιαίτερα του 
Συντάγματος, η απεμπόληση 
των θεμελιωδών αξιών της 
Δημοκρατίας και ένα συνω-
μοτικό παρασκήνιο που δι-
έσχιζε οριζόντια και κάθε-
τα του θεσμούς, την πολιτι-
κή και τις ένοπλες δυνάμεις. 
Συνέπεια όλων αυτών ήταν 
η απαξίωση από το Λαό της 
πολιτικής, των πολιτικών και 
η ανοχή, αν όχι η επίκληση, 
των εξωθεσμικών «σωτήρων».
Η σύγχρονη εποχή μας, τη-
ρουμένων αναλογιών και δι-
αφορών, παρουσιάζει ανη-
συχητικά φαινόμενα: Την 
έλλειψη συναίνεσης για τα 
σπουδαία και μεγάλα όπως 
και την απουσία συνεννόη-

σης ακόμα και για τα μικρά 
εκ μέρους του πολιτικού κό-
σμου. Την απουσία αξιόπι-
στων σχεδίων για το παρόν 
και το μέλλον. Την αποδε-
δειγμένη ανειλικρίνεια και 
αναντιστοιχία μεταξύ λόγων 
και έργων των πολιτικών δυ-
νάμεων. Την καταβύθιση της 
αξιοπιστίας όλου του πολιτι-
κού συστήματος στη συνεί-
δηση τεράστιας μερίδας του 
Λαού, με φυσική συνέπεια 
την απομάκρυνση σημαντι-
κού αριθμού πολιτών από τα 
κοινά ή τη διολίσθησή τους 
σε ακραίες επιλογές.
Η αρχή του κακού είναι δε-
δομένη. Μόνο μια γενναία 
εθνική προσπάθεια συμφω-
νίας από όλους με σύνεση, 
συνεννόηση και συναίνεση 
μπορεί να αποτρέψει την κο-
ρύφωση του κακού στη Πα-
τρίδα μας. Πατρίδα που πε-
λαγοδρομεί σε ένα κόσμο όλο 
και πιο αβέβαιο, σε μια γει-
τονιά όλο και πιο επικίνδυνη.

Αυτή είναι η διδαχή του 
1974 για το 2016.

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΣΙΔΗ
προέδρου του συνεργατικού σχηματισμού επιχειρήσεων | 
Βιο- Ιατρικής Τεχνολογίας HBio και ΔΣ της Biovista.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Περί αλυσίδων αξίας, κατακερματισμένων 
αγορών και αναπτυξιακής πολιτικής

24η Ιουλίου. Ημέρα 
Μεταπολίτευσης: Τιμή και Διδαχή

Μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα 
στην Τουρκία και την ισοπεδωτική αντίδραση 
του καθεστώτος Ερντογάν οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι έχουν υποχρέωση να βάλουν οριστικό τέ-
λος στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας.

Απαράδεκτοι συμβιβασμοί
Η ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι της Τουρκί-
ας εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στη βάση 
απαράδεκτων πολιτικών συμβιβασμών. Οι Βρυ-
ξέλλες προχωρούν την ενταξιακή διαπραγμά-
τευση με τη γειτονική χώρα φροντίζουν όμως 
να πηγαίνει σε βάθος χρόνου. Θεωρούν ότι με 
τον τρόπο αυτό ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
Αγκυρας και ελέγχουν τις πολιτικές και κοινω-
νικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΕΕ όπου 
οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λαοί θεωρούν 
αδιανόητη την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. 
Το 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα άνοιξε τα σύ-
νορα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες 
που θέλησαν να πάνε από την Τουρκία στην 
ΕΕ μέσω Ελλάδας με αποτέλεσμα σχεδόν να 
δεκαπενταπλασιαστούν οι ροές σε σχέση με 

το 2014 και να δημιουργηθεί κλίμα πολιτικής 
και κοινωνικής αστάθειας σε χώρες όπως η Αυ-
στρία, η Σουηδία και η Γερμανία που ήταν ο 
τελικός προορισμός των προσφύγων και των 
μεταναστών. Η καγκελάριος της Γερμανίας κ. 
Μέρκελ πήρε στις αρχές του 2016 την πρω-
τοβουλία για μία ευρωτουρκική συνεννόηση. 
Αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Αγκυρας για να 
καλυφθεί το κενό που άφησαν τα λάθη και οι 
παραλείψεις της Αθήνας. Ετσι μειώθηκαν δρα-
στικά οι ροές αλλά η ΕΕ έγινε ακόμη πιο ελα-
στική στην αξιολόγηση της Τουρκίας, ανέλα-
βε πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις, άνοι-
ξε νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια και ανέλα-
βε τη δέσμευση να καταργήσει μέχρι το φθι-
νόπωρο τη βίζα για τους Τούρκους που επι-
σκέπτονται χώρες της ΕΕ.

Πρώτο χτύπημα με το Brexit
Η απώλεια ελέγχου στη διαχείριση των προ-
σφυγικών, μεταναστευτικών ρευμάτων και στη 
συνέχεια η προσέγγιση των Βρυξελλών με την 
Αγκυρα ενίσχυσαν πολιτικά τους ευρωσκεπτι-

κιστές και τους αντιευρωπαίους σε διάφορες 
χώρες της ΕΕ. 
Ο θρίαμβος των υποστηρικτών του Brexit 
στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Ιουνίου πρέ-
πει να αποδοθεί και στο φόβο που προκάλε-
σε η ανεξέλεγκτη ροή προσφύγων και μετα-
ναστών από την Τουρκία στην ΕΕ μέσω Ελ-
λάδας αλλά και στην αντίδραση της βρετα-
νικής κοινής γνώμης στην προοπτική της με-
τατροπής της Τουρκίας σε πλήρες μέλος της 
ΕΕ. Το Brexit ήταν το πρώτο μεγάλο πολιτικό 
χτύπημα των ευρωσκεπτικιστών και των αντι-
ευρωπαίων σε βάρος αμφιλεγόμενων επιλο-
γών των Βρυξελλών όπως είναι η διεύρυνση 
της ΕΕ προς την Τουρκία. Εάν οι ευρωπαϊκοί 
θεσμοί και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεί-
ξουν ότι αδιαφορούν για το πολιτικό μήνυ-
μα του βρετανικού δημοψηφίσματος υπέρ του 
Brexit τότε θα δημιουργηθεί ανάλογη δυνα-
μική σε άλλες χώρες μέλη όπως η Αυστρία, 
η Ολλανδία, η Ιταλία και η Γαλλία. 
Μετά την εκδήλωση του αποτυχημένου στρα-

τιωτικού πραξικοπήματος και τα ανελεύθερα 
και καταπιεστικά μέτρα που άρχισε να εφαρ-
μόζει η κυβέρνηση Ερντογάν δεν υπάρχει δυ-
νατότητα πολιτικής συνεννόησης με την Τουρ-
κία χωρίς να εξεγερθούν οι λαοί των περισ-
σότερων χωρών-μελών της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκοί 
θεσμοί και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει 
επιτέλους να ασχοληθούν με την ποιότητα της 
Δημοκρατίας στην ΕΕ και την ποιότητα της δι-
αδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Είναι φανερό ότι η συνέχιση των διαπραγ-
ματεύσεων για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ 
στέλνει το λάθος πολιτικό μήνυμα και οδηγεί 
στην όξυνση των οικονομικών και των κοινω-
νικών προβλημάτων. Εφτασε λοιπόν η ώρα να 
εξηγήσουμε στους φίλους μας τους Τούρκους 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης ένταξη της 
χώρας τους στην ΕΕ και πως πρέπει να επε-
ξεργαστούμε μία ειδική σχέση που θα καλύ-
πτει τις οικονομικές ανάγκες των δύο πλευ-
ρών χωρίς να δημιουργεί πολιτικές ψευδαι-
σθήσεις στην Τουρκία και πολιτικές αντιδρά-
σεις στην ΕΕ. 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
ευρωβουλευτή της ΝΔ

Η Τουρκία δεν έχει θέση στην ΕΕ



24 ΙΟΥΛΙΟΥ 201616 ΓΝΩΜΕΣ

Δύο ακόμη ποιητικές συλ-
λογές του Κεφαλλονίτη 
Γιώργου Χρ. Ζαφειράτου.
Ο καθηγητής της Βυζαντι-
νής και Ευρωπαϊκής Μου-
σικής με το πλούσιο καλ-
λιτεχνικό έργο, εργάστη-
κε ως καλλιτεχνικός δ/ντής 
ωδείων σε Αθήνα-Πάτρα-
Κόρινθο-Γιάννενα και αλ-
λού καθώς και ως μαέστρος 
σε διάφορες, σπουδαίες χο-
ρωδίες σε Αθήνα και Κε-
φαλονιά.
Από πολύ νέος ασχολήθη-
κε με την πεζογραφία και 
ιδιαιτέρως με την ποίηση. 
Πώς, άλλωστε, θα μπορού-
σε να εκφραστεί διαφο-
ρετικά μια καλλιεργημέ-
νη ψυχή!
Γι’ αυτό και τα ποιήματά 
του Γιώργου Ζαφειράτου 
αποπνέουν άρωμα πίστης, 
θέλησης και αγάπης για 
τη ζωή.
Βγαίνουν στον κοινωνικό 
ορίζοντα, από την ιδιωτική 
και επώνυμη εξώπορτα της 
καρδιάς του, με περιγρα-
φές, αγωνίες-χωρίς προπο-
μπές-και αγναντεύουν όλο 
τον κόσμο της, απ ’τη συ-
γκινησιακή καρδιά του.
Εκφράζει ό,τι αγάπησε, ό,τι 
τον πόνεσε, ό,τι ύμνησε, 
ό,τι τραγούδησε και ό,τι 
τον έκανε να πανηγυρίσει 
ο στοχασμός του και τέλος 
να γυρίζει στην «Ιθάκη του» 
τα Δαμουλιανάτα του Λη-
ξουρίου-Κεφαλονιάς.
Με τη δική του ματιά δι-
εισδύει στην ανθρώπινη 
ψυχή και αγκαλιάζει με τις 
αισθήσεις του την ποικιλο-
μορφία της δημιουργίας.
Ζωντανεύει μέσα του αυ-
τό που είπε ο Πλάτων: «Εκ 

της μουσικής ήρτηται το της 
ψυχής κάλλος!».
Στα ποιήματά του: Α΄& Β΄ 
μάζεψε χαρές, πόνους, συ-
γκινήσεις, ελπίδες, όνειρα, 
κατατρεγμούς, απελπισίες, 
αλλοτριώσεις και άθλους, 
από τη διαδρομή του βίου!
Μάζεψε τη γαλήνη και τη 
ρέμβη τους στις απανεμιές, 
από τους καταλυτικούς αγέ-
ρηδες της ζωής στις μεγάλες 
πόλεις και ξαναβρήκε τη γα-
λήνη στο χωριό του, συνεχί-
ζοντας να γράφει. Το σχεδι-

ασμό του εξώφυλλου και την 
τυπογραφική φροντίδα και 
στις δύο συλλογές, έχει φι-
λοτεχνήσει η κόρη τού Φώτη 
Δημητρόπουλου (φιλόλογου 
& π. λυκειάρχη του Πειρα-
ματικού Λυκείου του Πανε-
πιστημίου Πατρών).
Η χαρισματική Χριστίνα με 
απλές πινελιές αποτυπώνει 
και ερμηνεύει με λεπτότητα 
και καλλιτεχνική ωριμότη-
τα τα συναισθήματα και το 

πνεύμα του ποιητή Γιώργου 
Ζαφειράτου.
Η εικονογράφηση -από το 
εξώφυλλο κιόλας- οδηγεί 
τον αναγνώστη αβίαστα και 
με σταθερά βήματα να δια-
βεί τις πύλες του ποιητικού 
του πλούτου: 
-Μικρό δείγμα από την 
Α΄συλλογή («ΝΕΑ ΠΝΟΗ» 
σ.18: 
«Ανοιξε ο νους μου διά-
πλατα! Τρελά! Και βγάλα-
νε φτερά πόδια και χέρια 
/Με γέμισε η αγάπη ομορ-

φιά/ Και μού στειλε χιλιά-
δες περιστέρια ./».
Και από τη Β΄ (Τ’ ΑΠΟ-
ΜΕΣΗΜΕΡΟ!)  σ.18, για 
το πρώτο του σχολειό:
«Σε σιγή απόλυτη, ήταν βυ-
θισμένο/ & δεν ακουγότανε 
παιδική λαλιά/Τα χορτάρια 
το ’πνιγαν! Γύρω τυλιγμέ-
νο!/ κι έμοιαζε σαν έρημη 
αδειανή φωλιά!».
*Α΄-ΠΑΤΡΑ 2013
*Β΄- ΠΑΤΡΑ 2014

ΜΑΘΗΤΗΣ: Εσύ μου είπες πως οι λέ-
ξεις είναι δέντρα. Με ρίζες που βυθίζο-
νται μες τους αιώνες. Σαν τα καράβια τα-
ξιδεύουν αλλάζοντας μορφές. Παιδεύουσι 
μα και παιδεύουν. Εχουν κλαδιά και φύλ-
λα. Αειθαλή και φυλλοβόλα. Με ουσία, 
δηλαδή,  διαχρονική μα και καινούργια 
μέσα από τα κίτρινα και σαπισμένα μέλη. 
Οι λέξεις δεν πεθαίνουν, μου είπες. Μαζί 
τους δεν πεθαίνουμε κι εμείς..

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ηθελα τόσα να σου πω ακό-
μα. Θολώνει το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι 
αν σου το τόνισα αρκετά πως η ουσία κά-
ποτε δεν βρίσκεται στις λέξεις. Οχι. Βρί-
σκεται στις σιωπές. Ανάμεσα και πίσω από 
τις γραμμές και τα ψηφία. Εκεί που ξα-
ποσταίνει ο λόγος και λειτουργεί η καρ-
διά με τις λεπτές χειρονομίες της στίξης.

ΜΑΘΗΤΗΣ: Πάντοτε σε θυμάμαι να αμ-
φιβάλλεις. Να αναρωτιέσαι, να ρωτάς. 
Ανήσυχος να τρέχεις να προλάβεις να 
ακούσεις για ποιητές και συγγραφείς και 
φιλοσόφους. 
Είχατε, βλέπεις, την ίδια αγάπη. Τον ίδιο 
παθιασμένο έρωτα. Τον λόγο. Αεικίνητος 
περνούσες μέσα στους μαλθακούς δρό-
μους της πόλης. Με τα βιβλία στη μασχά-
λη να προλάβεις. Για να μην κλείσουν τα 
βιβλιοπωλεία…

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Χαίρομαι που με έμαθες. 
Με ξέρεις. Θα σου θυμίσω κάτι ακόμα. 
Μια κι η ιστορία κύκλους κάνει, κανένας 
δεν διδάσκεται, κανέναν δεν διδάσκει, 
αυτός μόνο ας είναι ο τελευταίος μου λό-
γος. Οι λέξεις δεν υπάρχουνε χωρίς εσέ-
να. Που θα τις δεις και θα τις ψηλαφίσεις. 
Θα τις νοιαστείς. Αλλιώς θα ζούνε ανάπη-
ρες στη σκόνη. Σαν σκονισμένα έπιπλα σε 
στοιχειωμένο σπίτι. Να δίνεις τη ζωντάνια 
σου στις λέξεις. 
Να τις ξυπνάς από τον λήθαργο αιώνων. 
Να τις αγγίζεις. Να αγαπάς και τη μορφή 
και την ουσία. Τον άνθρωπο και την ψυ-
χή. Το πάθος και το πνεύμα…

ΜΑΘΗΤΗΣ: Πάλι τα ίδια. Αγχωμένος πά-

ντα να προλάβεις. Να πεις. Να αφήσεις πα-
ρακαταθήκες, πράξεις και λόγια. Δάσκα-
λε, ησύχασε. Τα πάντα που είπες τα θυ-
μάμαι. Ανέβα στο άστρο σου. Φέγγε από 
ψηλά τον δρόμο μας. Ετσι κι αλλιώς ,αυ-
τό έκανες πάντα…

Υ.Γ: Τα λόγια αυτά τα αφιερώνω στον αγα-
πημένο μας δάσκαλο και πατρικό φίλο, Πε-
ρικλή Τρακαδά, που έφυγε από κοντά μας 

πριν ένα χρόνο. 
Υπήρξε σπουδαίος φιλόλογος, με πάθος 
για τη γνώση και τη μεταλαμπάδευσή της. 
Στις κόρες του, αγαπημένες αδελφικές φί-
λες, Γεωργία, Μαρία και Νάνση, για τις 
οποίες ήταν ιδιαίτερα περήφανος, καθώς 
και στη σύζυγό του Αρετή, τα θερμά μου 
συλλυπητήρια. 

Η καλή του αύρα θα τις συντροφεύει…και 
τις εγγονούλες του… 
Φυσικά και τον Αντώνη που υπεραγαπού-
σε. Εχει καλή παρέα εκεί πάνω...

Του ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
εκπαιδευτικού  - συγγραφέα

Της  ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΥΚΑ
φιλολόγου

Ποιητικές Συλλογές: Α©  «Εσπερινός 
Απολύτρωσης» &  Β©  «Ξεχασμένα Φεγγάρια» *

Καλό ταξίδι, αγαπημένε δάσκαλε, 
Περικλή Τρακαδά...

Πάμε σου λέω, θ’ αργήσουμε…
Θέλω να δω τα πυροτεχνήματα, να δω τα χρώ-
ματα να αγγίζουν τον ουρανό! Θα πάρω και την 
κούκλα μου μαζί να τα δει κι αυτή. Στο σχο-
λείο, μας είπαν πως σήμερα γιορτάζουμε την 
ελευθερία, την αδελφοσύνη και την ισότητα. 
Δεν καταλαβαίνω και πολλά, αλλά φαντάζο-
μαι πως αυτό θα σημαίνει ο ένας άνθρωπος 
να αγαπάει τον άλλον τόσο πολύ όσο κι εγώ 
τη κούκλα μου και τη φίλη μου την Amala.
Οταν θα μεγαλώσουμε, έχουμε πει με την Amala 
πως θα κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο, γεμά-
το φως και χρώματα. Δεν ξέρουμε ακόμα πως, 
αλλά κάτι σκεφτόμαστε…
Στην αρχή ο κρότος των πυροτεχνημάτων με 
φοβίζει λίγο. λίγο όμως, τόσο δα… Θα σε κρα-
τάω όμως με το ένα μου χέρι σφιχτά και με το 
άλλο σφιχτά θα αγκαλιάζω την κούκλα μου. 
Πόσο μ’ αρέσουν τα πυροτεχνήματα! Γελάω 
και φωνάζω από χαρά κάθε φορά που το ένα 
πάει πιο ψηλά από το άλλο, κι ύστερα απλώ-
νονται στον ουρανό σαν να θέλουν να ξεγλι-
στρήσουν από δύο αόρατα χέρια που προ-
σπαθούν να τα πιάσουν. Παίζουν με τον ου-

ρανό. Πόσο μ’ αρέσουν τα χρώματα! Θα ήθε-
λα να ήμουν στον ουρανό και να παίζω με τα 
πυροτεχνήματα. Να προσπαθώ να τα πιάσω 
και κάθε φορά που θα τα έπιανα, να τα άφη-

να να μου φύγουν, δήθεν πως μου ξέφυγαν… 
Ετσι θα γέμιζε ο κόσμος χρώματα και φως. 
Σου το είπα το μυστικό μας.
Το βράδυ θα πάρουμε την Amala να κοιμη-

θεί στο σπίτι μας. Είμαστε φίλες. Δεν της μι-
λάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο, επειδή είναι 
ξένη. Εμένα όμως είναι η καλύτερή μου φίλη. 
Τι θα πει «ξένος»; Ολοι άνθρωποι είμαστε. 
Ολοι οι άνθρωποι με την καρδιά δεν αγαπά-
νε; Ίδια δάκρυα δεν  κάνουν; 
Το ίδιο δεν χαίρονται;
Νιώθω κάτι περίεργο μέσα μου τώρα. Δεν εί-
ναι ο κρότος των πυροτεχνημάτων αυτός. Εί-
ναι άλλος θόρυβος, φοβιστικός. Σαν αυτόν που 
κάνουν τα τέρατα.
Αρχίζω να φοβάμαι… Πονάω… Τα πυροτε-
χνήματα δεν πονάνε. 
 Σας βλέπω όλους από ψηλά. 
Μαμά, μπαμπά… γιατί κλαίτε; γιατί έχετε αί-
ματα; Τα πυροτεχνήματα δεν πληγώνουν. Η 
Amala γιατί κοιμάται μόνη της στον δρόμο; 
Δεν θα την πάρουμε στο σπίτι μας απόψε; Να 
και η κούκλα μου!
Κράτα μου το χέρι… μη μ’ αφήνεις να φύγω… 
φοβάμαι… Τα πυροτεχνήματα έσβησαν. Βλέ-
πω κι άλλα παιδιά, να και η Amala! Ποιος 
μας έφερε εδώ; Γιατί μας έφερε εδώ; Θέλω 
την κούκλα μου...      

Του ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
δρ. φιλολογίας

Το παιδί με την κούκλα

Το παιδί με την κούκλα ήταν ανάμεσα στα δεκάδες θύματα 
του πρόσφατου τρομοκρατικού χτυπήματος στη Νίκαια
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Με κάθε λαµπρότητα και σύµφωνα µε το κυκλαδίτικο τυπικό 
εορτάστηκε η µνήµη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ηµών 
Νικοδήµου του Αγιορείτου, προστάτου της Νάξου, στην Ιερά 
Μητρόπολη Παροναξίας. Στον Μέγα Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό 
Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλεστάτος Επισκόπος Κερνίτσης κ. 
Χρύσανθος και συγχοροστατούντων των Σεβασµιωτάτων 
Μητροπολιτών Υδρας κ. Εφραίµ, Ζακύνθου κ. ∆ιονυσίου και 
Παροναξίας κ. Καλλινίκου. 

Στά «θαυµαστά γεγονότα τα οποία επετελέσθησαν διά πρεσβειών 
του Προφήτου, στην εποχή του, στο απόλυτον της στάσεώς του 
έναντι της αµαρτίας και το άτεγκτον έναντι των αµαρτωλών» 
αναφέρθηκε ο Σεβασµιότατος ποιµενάρχης των Πατρών κ.κ. 
Χρυσόστοµος κατά την Θεία Λειτουργία ανήµερα της εορτής του 
Προφήτου, στην εορτάζουσα οµώνυµο Ιερά Μονή των Πατρών, την 
Τετάρτη που µας πέρασε. «Τα ίδια θα έλεγε και µε την ίδια 
αυστηρότητα, και προς τους σηµερινούς Αρχοντας και τον Λαό ο 
Προφήτης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβασµιώτατος, συνδυάζοντας 
τους λόγους του Προφήτη µε την εποχή µας.

Τα κορίτσια πού προέρχονται από την Μητροπολιτική περιφέρεια 
των Πατρών και φιλοξενούνται στις Κατασκηνώσεις της 
Χριστιανικής Στέγης Πατρών στην Ρίζα Αντιρρίου, επισκέφτηκε, ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµος, ο οποίος 
και έγινε δεκτός µε πολύ σεβασµό και µεγάλο ενθουσιασµό από 
όλη την Κατασκήνωση.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

∆ευτέρα 
25 Ιουλίου

Αννα, Κοίµηση Αγίας 

Τρίτη 26 
Iουλίου

Παρασκευής, Οσιοµάρτυρος 
Ερµολάου, Αγίου Ιεροµάρτυρος

Τετάρτη 
27  Ιουλίου

Παντελεήµονος, Αγίου Μεγαλοµάρτυρος 
του Ιαµατικού

Πέµπτη 
28 Ιουλίου

Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Οσίας

Παρασκευή 
29 Ιουλίου

Θεοδότης, Αγίας µάρτυρος

Σάββατο 
30 Ιουλίου

Ανδρονίκου-Σιλουανού, Αγίων Αποστόλων

Κυριακή 
31 Ιουλίου

Ευδοκίµου, Οσίου δικαίου

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ έφτανε σιγά-σιγά 
στο χωριό το πρωί της Κυριακής 
για να τιµήσει τον ήρωα της αντί-
στασης κατά της ανατροπής του 
Μακαρίου και κατά της εισβολής 
του Αττίλα το 1974. Εκεί απο νω-
ρίς ήταν η οικογένειά του, η ηλικιωµένη πια µητέρα του, τα αδέρ-
φια του, τα ανίψια του… αλλά και η στρατιωτική µπάντα που συνό-
δευσε τη σορό από την Εκκλησία ως το Κοιµητήριο.
Πριν από λίγα 24ωρα, µε 42 χρόνια καθυστέρηση, η σορός του Ηλία 
Σπηλιοτόπουλου επαναπατρίστηκε στα ιερά χώµατα της πατρογονι-
κής του εστίας, εκεί στην Αρκαδία. 
Η Ηλίας έπεσε πριν την εισβολή του Αττίλα που έγινε ανήµερα του 
«Αϊ λιός» (20/7/1974), «επέστρεψε» πριν από λίγα 24ωρα µαζί µε τα 
οστά πέντε ακόµη αγνοουµένων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην 
Κύπρο και «τώρα αναπαύεται στο χώµα του χωριού του...» όπως 
αναφέρει στο σηµερινό του Αρθρο στις «Σελίδες της Αγάπης» ο Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµος. 

Ð
λήθος πιστών συµετείχε στις Ιερές Ακου-
λουθίες κατά τον τριήµερο πανηγυρικό 
εορτασµό στην Αγία Μαρίνα των Πα-
τρών στην περιοχή Μακρυγιάννη. Την 

Κυριακή το απόγευµα, χοροστατούντως του 
προσκεκληµένου Μητροπολίτη Τρίκης και 
Σταγών κ.κ. Χρυσοστόµου, τελέσθηκαν ο 
Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση ενώ πλή-
θος κόσµου ακολούθησε και τη λιτάνευση 
της Ιεράς Εικόνος και του αποτµήµατος του 
Ιερού Λειψάνου της Αγίας στους δρόµους 
της ενορίας.  
Το πρωί της Κυριακής στον πανηγυρίζοντα 
ιερό ναό µίλησε στα πλήθη που είχαν κατα-
κλύσει τον ναό και τους δρόµους στα πέριξ 
της ενορίας, κήρυξε Μητροπολίτης Πατρών 
κ.κ. Χρυσόστοµος. Ο Σεβασµιώτατος επαίνε-
σε τον προϊστάµενο του ναού και τους συνερ-
γάτες του στο ενοριακό έργο, αλλά και όλους 
τους ενορίτες για την αγάπη τους προς την 
Εκκλησία, ενώ επέδωσε επαίνους σε µαθη-
τές που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο µαθη-
τικό διαγωνισµό.

Πλήθος πιστών µε ευσέβεια στους εορτασµούς για την Αγία Μαρίνα

> Σελ. 19

> Σελ. 18 > Σελ. 18> Σελ. 20-21

> Σελ. 22
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Παίδευση και πολιτισμός 
στην εκκλησιαστική στέγη   

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 20162 /18

SMS > Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκαν ο ιεροκήρυκας και Προϊστάμενος της Αδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ», 
 Αρχιμ. π. Βασίλειος Μπλάνας, η Αρχηγός της κατασκηνωτικής περιόδου Παρασκευή Λιόλιου-Αργυροπούλου, 
 στελέχη της κατασκήνωσης, εθελόντριες μαγείρισσες καθώς και το βοηθητικό προσωπικό.

Με λαμπρότητα, με τη συμ-
μετοχή πολλών ιερέων και 

εν πληθούση Εκκλησία εόρ-
τασε ο Ι.Ν. Αγίου Νικοδήμου 
στην Πάτρα ο οποίος είναι 
μετόχιο της Ι.Μ. Μαρίτσης, 
με τις ευχές και του σεπτού 
ποιμενάρχου των Πατρών 
κ.κ. Χρυσοστόμου.

Την παραμονή εις τον Πα-
νηγυρικό Εσπερινό προέ-
στη ο Πρωτοσύγκελος της 
Ι.Μ. Πατρών, ο οποίος κή-
ρυξε εμπνευσμένα τον Θείον 
Λόγον, ανεφερόμενος στο έρ-
γο του Αγίου και στις θετικές 
προεκτάσεις του στη σημερι-
νή εποχή. Ελαβαν μέρος οι 

ιερείς: Αρχιμ. π. Γερβάσιος 
Παρασκεύοπουλος εφημέ-
ριος του Ι. Ναού, Πρωτ. π. 
Ανδρέας Γεωργακόπουλος, 
Πρωτ. π. Σωτήριος Μανωλό-
πουλος, πρεσβύτερος π. Ιω-
άννης Μπαρούσης και πρε-
σβύτερος π. Κων/νος Κα-
ραμπέρης.

Εις την Θείαν Λειτουργίαν 
προέστη ο Αρχιμ. Ιεροκή-
ρυξ π. Δανιήλ Παπαδημητρα-
κάκης, ο οποίος κήρυξε τον 
Θείον Λόγον, έλαβαν μέρος 
οι ιερείς: Αρχιμ. π. Γερβάσι-
ος Παρασκευόπουλος και οι 
πρωτ. π. Κων/νος Στελλάτος 
και π. Παναγιώτης Ρούβαλης.

Τ
α 100 και πλέον κορίτσια 
πού προέρχονται από τη 
Μητροπολιτική περιφέ-
ρεια των Πατρών και φι-

λοξενούνται στις Κατασκηνώ-
σεις της Χριστιανικής Στέγης 
Πατρών στην Ρίζα Αντιρρίου, 
επισκέφτηκε, ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Πατρών 
κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποί-
ος και έγινε δεκτός με πολύ 
σεβασμό και μεγάλο ενθου-
σιασμό από όλη την Κατα-
σκήνωση.
Τον Σεβασμιώτατο υποδέ-
χθηκαν μαζί με τα παιδιά, ο 
ιεροκήρυκας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Πατρών, Προ-
ϊστάμενος της Αδελφότη-
τος Θεολόγων «Η ΖΩΗ» 
και πνευματικός των Κατα-
σκηνώσεων, Αρχιμ. π. Βα-
σίλειος Μπλάνας, η Αρχη-
γός της κατασκηνωτικής πε-
ριόδου Παρασκευή Λιόλι-
ου-Αργυροπούλου, τα στε-
λέχη της κατασκήνωσης, οι 
εθελόντριες μαγείρισσες κα-
θώς και το υπόλοιπο βοηθη-
τικό προσωπικό.
Μετά τον περίπατο στους χώ-
ρους της κατασκήνωσης, ο 
Σεβασμιώτατος ευλόγησε το 
γεύμα και συνέφαγε με τις 
Κατασκηνώτριες.
Κατά την διάρκεια του γεύμα-
τος ο Σεβασμιώτατος, μέσα 
από χαρακτηριστικές πνευ-
ματικές ιστορίες, παρμένες 
από τα συναξάρια των Αγί-
ων και το Γεροντικό, τόνι-
σε την ανάγκη προσήλωσης 
των παιδιών στις αλήθειες 
της πίστεώς μας ως και την 
ανάγκη να αγαπήσουν πε-
ριπαθώς  τον Κύριον ημών 

Ισον Χριστό με όλη τους την 
καρδιά για να επιτύχουν στη 
ζωή τους και να ευτυχήσουν.
Οι κατασκηνώτριες με την 
σειρά τους, μέσα σε ενθου-
σιαστικό κλίμα, παρουσία-
σαν σύντομο μουσικό πρό-
γραμμα.
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρί-
στησε τέλος και επήνεσσε 
τις υπευθύνους της Κατα-
σκήνωσης, τον π. Βασίλειο, 
την αρχηγό, την υπαρχηγό, 
τις ομαδάρχισσες και όλα τα 
παιδιά καθώς και τούς εθε-
λοντές και εθελόντριες με τη 
βοήθεια των οποίων λειτούρ-
γει η κατασκήνωση.

εορτη του αγιου νιΚοδημου του αγειορειτου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος βρέθηκε πρόσφατα στις Κατασκηνώσεις στη 
Ρίζα Αντιρρίου

συλλειτουργο

Με κάθε λαμπρότητα και σύμφωνα με το κυκλαδί-
τικο τυπικό εορτάστηκε η μνήμη του Οσίου και Θε-
οφόρου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, 
προστάτου της Νάξου, στην Ιερά Μητρόπολη Πα-
ροναξίας. 

Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 13 Ιουλίου, στα 
προπύλαια του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του 
Οσίου Νικοδήμου Νάξου έγινε η υποδοχή της τι-
μίας χειρός του εν Αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου 
Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, που 
μετέφερε από την Αίγινα ο Μητροπολίτης Υδρας, 
Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ. 

Εν συνεχεία τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Πο-
λυαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Θε-
οφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου 
και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτών Υδρας κ. Εφραίμ, Ζακύνθου κ. Διονυ-
σίου και Παροναξίας κ. Καλλινίκου. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. 
Καλλίνικος καλωσόρισε τους Σεβασμιωτάτους Αρ-
χιερείς και τον Θεοφιλέστατο στη Νάξο και τους 
ευχαρίστησε για την αποδοχή της πρόσκλησής του 
να παραστούν στις Λατρευτικές Εκδηλώσεις του 
Προστάτου τους Οσίου Νικοδήμου. Ιδιαιτέρως ο 
Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον χοροστατούντα 
Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο για την αποδο-
χή της πρόσκλησης, καθώς και τον Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο ο οποίος 
έδωσε την ευλογία του για την  παρουσία του Θε-
οφιλεστάτου στη νήσο, και τον κάλεσε να κηρύξει 
τον θείο λόγο στο ευσεβές ποίμνιο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Παροναξίας.

Ο Θεοφιλέστατος στην ομιλία του ευχαρίστησε από 
καρδιάς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας κ. Καλλίνικο για την πρόσκληση που ευγενώς 
του απηύθυνε και στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτε-
νώς στην προσωπικότητα του Οσίου Νικοδήμου. 
Τόνισε πως ο Οσιος ήταν ο λογιώτερος τον Μονα-
χών καθώς συνέγραψε πολλά βιβλία και ερμήνευ-
σε τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, έρ-
γα τα οποία ως ιερά παρακαταθήκη διδάσκουν γε-
νεές ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών. 

Παράλληλα, κάλεσε τους πιστούς να μιμηθούν την 
αγία βιοτή του Οσίου, πράττοντας όσα διδάσκει ο 
ίδιος μέσω των συγγραμμάτων του. Τέλος, ο Θεο-
φιλέστατος αναφέρθηκε και στον Νάξιο τη καταγω-
γή Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρ. Πατρών κυρό 
Νικόδημο, του οποίου είχε διατελέσει  Αρχιδιάκο-
νος για επτά χρόνια και ο οποίος συνέγραψε Ακο-
λουθία προς τιμήν του Αγίου Νικοδήμου «...Μη-
τροπολίτης Νικόδημος ο εκ Νάξου, ύμνησαι Νικό-
δημον τον Όσιον τον Νάξιον...». 

Στις Ιερές Ακολουθίες παρέστησαν βουλευτές, πο-
λιτευτές των Κυκλάδων, ο δήμαρχος Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων καθώς και λοιποί στρατιωτι-
κοί, δικαστικοί και εκπαιδευτικοί φορείς. 

Από τον εορτασμό του Αγίου Νικοδήμου στην Πάτρα

Στον Αγιο 
Νικόδημο  
της Νάξου 



Με ευσέβεια και πίστη  
έναντι της Μεγαλομάρτυρος  
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SMS > Στην Ιερά Μονή Μαρίτσης, την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός υπό του Πανοσιολογιωτάτου 
 Αρχιμ. π. Αρτεμίου Αργυροπούλου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ενώ ανήμερα τελέσθηκε 
 η πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Σ
τον ομώνυμο Ιερό Ναό 
στην περιοχή Μακρυ-
γιάννη Πατρών, τον 
Εσπερινό της Εορτής 

-το περασμένο Σάββατο 16 
του μηνός- τέλεσε εν πλη-
θούση Εκκλησία, ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Κερνί-
τσης κ. Χρύσανθος, ο οποί-
ος ανεφέρθηκε στον βίο και 
στο μαρτύριο της Αγίας Με-
γαλομάρτυρος Μαρίνης.
Την Κυριακή 17 του μηνός, 
ανήμερα της εορτής τέλεσε την 
Θεία Λειτουργία στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγί-
ας Μαρίνης και μίλησε στα 
πλήθη των ευσεβών χριστια-

νών που είχαν κατακλύσει τον 
ναό και τους δρόμους στα πέ-
ριξ της ενορίας, ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Πατρών 
κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος 
αναφέρθηκε στο κήρυγμά του 
στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνω-
σμα της ημέρας και συγκεκρι-
μένα στο χωρίο «Ὑμεῖς ἐστέ 
τό ἃλας τῆς γῆς. Ὑμεῖς ἐστέ 
τό φῶς τοῦ κόσμου».
Ακόμη ο Σεβασμιώτατος 
επαίνεσε τον προϊστάμενο 
του ναού πρωτ. π. Παναγιώ-
τη Θωμά και τους συνεργάτες 
του στο ενοριακό έργο, αλλά 
και όλους τους ενορίτες για 
την αγάπη τους προς την Αγία 

μας Εκκλησία, ενώ επέδωσε 
επαίνους σε μαθητές που δια-
κρίθηκαν σε πανελλήνιο μα-
θητικό διαγωνισμό.

ΜΟΝΗ ΜΑΡΙΤΣΗΣ
Στην Ιερά Μονή Μαρίτσης, 
την παραμονή της εορτής 
τελέσθηκε ο Πανηγυρικός 
Εσπερινός υπό του Πανοσι-
ολογιωτάτου Αρχιμ. π. Αρτε-
μίου Αργυροπούλου, πρωτο-
συγκέλλου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Πατρών, ενώ ανήμε-
ρα τελέσθηκε η πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία υπό του Θε-
οφιλεστάτου Επισκόπου Κερ-
νίτσης κ. Χρυσάνθου.

Πλήθος πιστών στις Ιερές Ακουλουθίες κατά τον τριήμερο εορτασμό στην Αγία Μαρίνα των Πατρών

Με λαμπρότητα 
εορτάσθηκε  
η ιερά μνήμη της 
Αγίας Μαρίνης  
στην Πάτρα

Τον Εσπερινό κατά την παραμονή της εορτής το περασμένο Σάββατο 16 του μηνός, τέλεσε εν πληθούση 
Εκκλησία, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος

Το απόγευμα της Κυριακής που 
μας πέρασε, στον εορτάζοντα 
Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας 
στη συνοικία Μακρυγιάννη τε-
λέσθηκε ο μεθεόρτιος Εσπερι-
νός, χοροστατούντος και ομι-
λούντος επικαίρως του Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσο-
στόμου, προσκληθέντος προς 
τούτο, υπό του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. 
Χρυσοστόμου.
Μετά τον Εσπερινό και την Ιε-

ρά Παράκληση, την οποία έψα-
λαν τα παιδιά της Ενορίας και η 
χορωδία «Πανύμνητος» έγινε 
η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος 
και του αποτμήματος του Ιε-
ρού Λειψάνου της Αγίας στους 
δρόμους της Ενορίας. Πλήθος 

κόσμου ακολούθησε την ιερά 
πομπή, ενώ η ιερά πανηγύρις 
έκλεισε με παραδοσιακό χο-
ρευτικό πρόγραμμα που πα-
ρουσίασαν τα χορευτικά τμή-
ματα της Ενορίας, του Λαογρα-
φικού Ομίλου Πατρών, του Εκ-

πολιτιστικού Συλλόγου Μακρυ-
γιάννη και του Συλλόγου Λευ-
καδίων, ενώ τραγούδια απέ-
δωσε θαυμάσια η μικτή χο-
ρωδία παραδοσιακών τραγου-
διών της Ενορίας.
Την Παρασκευή προπαραμονή 

του εορτασμού τελέσθηκε για 
πρώτη φορά στην Αγία Μαρί-
να Πατρών η Ακολουθία των 
Χαιρετισμών της οποίας προ-
εξήρχε  ο πρωτ. π. Νικόλαος 
Σκιαδαρέσης, προϊστάμενος 
του Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέου.   

Αριστερά, από τις εορταστικές εκδηλώσεις και δεξιά από το μεθεόρτιο Εσπερινό, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

Λαμπρές εορταστικές αλλά και χορευτικές εκδηλώσεις 



Με ευλάβεια τιμήθηκε στην 
Πάτρα η μνήμη του Προφή-
του Ηλία του θαυματουργού. 
Το επίκεντρο του εορτασμού 
κατά το διήμερο της Τρίτης 
19, παραμονής του Εορτα-
σμού και ανήμερα την Τετάρ-
τη που μας πέρασε 20 Ιου-
λίου, ήταν στην Ιερά Μο-
νή του Προφήτη Ηλία στην 
Πάτρα. Στά «θαυμαστά γεγο-
νότα τα οποία επετελέσθη-

σαν διά πρεσβειών του Προ-
φήτου, στην εποχή του, στο 
απόλυτον της στάσεώς του 
έναντι της αμαρτίας και το 
άτεγκτον έναντι των αμαρ-
τωλών» αναφέρθηκε ο Σε-
βασμιότατος ποιμενάρχης 
των Πατρών κ.κ. Χρυσόστο-
μος κατά την Θεία Λειτουρ-
γία ανήμερα της εορτής του 
Προφήτου, στην εορτάζουσα 
Ιερά Μονή. «Τα ίδια θα έλε-

γε και με την ίδια αυστηρό-
τητα, και προς τους σημερι-
νούς Αρχοντας και τον Λαό 
ο Προφήτης», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο Σεβασμιώτατος, 
συνδυάζοντας τους λόγους 
του Προφήτη με την εποχή 
μας, καταλήγοντας: «Η Προ-
φητική φωνή της Εκκλησί-
ας συνεχίζεται και θα ακού-
εται έως της συντελείας του 
αιώνος».

Εορτή του Προφήτή ήλία στήν ανθουΠολή καί τήν ίΕρα Μονή Πλήσίον του ΓήροκοΜΕίου στήν Πατρα

Η φωνή της Εκκλησίας «ακούεται έως της συντελείας του αιώνος»
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SMS >  Η ιστορία του Προφήτη και η ανάληψή του, ισχυρή τόσο ώστε να γεμίσουν οι κορυφές ανά την επικράτεια 
 από το «πάτημά του» με ναούς και ξωκλήσια ολίγων τ.μ. 
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SMS >  Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ανεφέρθηκε «στα θαυμαστά γεγονότα τα οποία επετελέσθησαν διά πρεσβειών του 
 Προφήτου Ηλία στην εποχή του και στο απόλυτον της στάσεώς του έναντι της αμαρτίας και το άτεγκτον έναντι των αμαρτωλων».

Μ
ε λαμπρότητα και πλήθος 
κόσμου εορτάστηκε στη 
Γουμένισσα Καλαβρύτων 
η Αγία Μαρίνα. Παραμο-

νή της εορτής, 16 Ιουλίου τε-
λέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός και λιτάνευση της Ιε-
ράς Εικόνας πέριξ του Ναού αλ-
λά και κατά μήκος του χωριού. 
Την Εικόνα και τα Ιερά Λείψανα 
της Αγίας συνόδευσαν, ιερείς, 

τοπικές αρχές, η Φιλαρμονική 
μπάντα του Δήμου Καλαβρύτων 
και πλήθος πιστών. Το βράδυ 
ακολούθησε παραδοσιακό γλέ-
ντι στην πλατεία του χωριού με 
πολύ κέφι και χορό που συνεχί-
στηκε και την Κυριακή με γλέντι 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Τη διοργάνωση την είχε ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Γουμένισ-
σας Καλαβρύτων «Αγία Μαρί-

να». Ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Μανώλης Μαυροπούλης 
καλωσόρισε τους επισκέπτες, 
τους ευχήθηκε χρόνια πολλά 
και η Αγία Μαρίνα να τους δί-
νει υγεία και δύναμη. Στον εορ-
τασμό παρευρέθηκαν μεταξύ άλ-
λων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων 
Γεώργιος Λαζουράς και ο δη-
μοτικός σύμβουλος Φλογερας 
Ευθύμιος.

Μ
ε ευλάβεια τιμήθηκε 
στην Πάτρα η μνήμη 
του Προφήτου Ηλία 
του θαυματουργού που 

τιμάται απο την Εκκλησία ως 
«ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς 
παρουσίας Χριστοῦ».  
Την παραμονή της εορτής 
την Τρίτη 19 Ιουνίου, ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης 
Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος 
χοροστάτησε στον πανηγυ-
ρικό Εσπερινό στον εορτά-
ζοντα Ιερό Ναό του Προφή-
του στην Ενορία Ανθουπό-
λεως και μίλησε, αναφερθείς 
στο κήρυγμά του, περί του 
«Ζηλωτοῦ Προφήτου Ἠλία 
σέ καιρούς ἀποστασίας τοῦ 
Λαοῦ καί στήν ἐπικαιρότη-
τά του».
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Κερνίτσης κ. Χρύσαν-
θος την παραμονή του εορ-
τασμού προέστη του Εσπερι-
νού και κήρυξε τον Θείο Λό-
γο στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Προφήτου Ηλιού των 
Πατρών.
Ανήμερα της εορτής την Τε-
τάρτη που μας πέρασε στις 
20 του μηνός, τελέσθηκε 

στο Μοναστήρι του Προφή-
τη στην Πάτρα, Θεία Λει-
τουργία υπό του Μητροπο-
λίτου Πατρών κ.κ. Χρυσο-
στόμου εν πληρούσα Εκκλη-

σία. Στο κήρυγμά του ο Σε-
βασμιώτατος ανεφέρθηκε 
«στά θαυμαστά γεγονότα τά 
ὁποῖα ἐπετελέσθησαν διά 
πρεσβειῶν τοῦ Προφήτου 

Ἠλία στήν ἐποχή του καί 
στό ἀπόλυτον τῆς στάσε-
ώς του ἒναντι τῆς ἁμαρτί-
ας καί τό ἂτεγκτον ἒναντι 
τῶν ἁμαρτωλῶν». «Τά ἲδια 

θά ἒλεγε καί μέ τήν ἲδια 
αὐστηρότητα καί πρός τούς 
σημερινούς Ἂρχοντας καί 
τόν Λαό ὁ Προφήτης Ἠλί-
ας», εϊπε χαρακτηριστικά 

Σεβασμιώτατος.
Τέλος αναφέρθηκε στην Προ-
φητική φωνή της Εκκλησίας, 
η οποία «συνεχίζεται καί θά 
ἀκούεται ἓως τῆς συντελεί-
ας τοῦ αἰῶνος».
Μετά τη Θεία Λειτουργία ο 
Σεβασμιώτατος μίλησε για 
τους ήρωες της Κυπριακής 
τραγωδίας και τέλεσε μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών «τῶν εὐκλεῶς 
ἀγωνισαμένων, ἡρωϊκῶς 
πεσόντων καί μαρτυρικῶς 
τελειωθέντων ἀδελφῶν μας 
κατά τήν τουρκική εἰσβολή 
τό 1974 στήν Κύπρο».
Ο Επίσκοπος Κερνίτσης τέ-
λεσε τη Θεία Λειτουργία ανή-
μερα της εορτής στον εορτά-
ζοντα Ιερό Ναό Προφήτου 
Ηλιού Ανθουπόλεως και 
κήρυξε τον Θείο Λόγο, ανα-
φερθείς στο προφητικό χά-
ρισμα του Προφήτη Ηλία και 
τα πνευματικά μηνύματα που 
απορρέουν από τη ζωή του, 
ενώ το απόγευμα χοροστάτη-
σε στον μεθέορτο Εσπερινό, 
την Ιερά Παράκληση και την 
Λιτανεία στη Μονή Προφή-
του Ηλία. 

ή ΓουΜΕνίσσα στα καλαβρυτα τίΜήσΕ τήν αΓία Μαρίνα

Στην Ιερά Μο-
νή του Προφή-
τη Ηλία

Πλήθος κόσμου έξω από τον ναό ανήμερα της εορτήςΠροετοιμασίες για τη λιτάνευση της τιιμίας εικόνος Από το πανηγύρι που ακολούθησε μετά τη Θεία Λειτουργία 

Ανήμερα της εορτής στην Ιερά Μονή 
του Προφήτου στην Πάτρα

Την παραμονή 
της εορτής του 
Προφήτη 
Ηλία, στην 
Ανθούπολη

Του ΠαναγΙώΤη ΣακεΛΛαρΟΠΟΥΛΟΥ

Α
ξιωθήκαμε και φέτος να γιορτά-
σουμε οικογενειακώς τον αη Λιά 
στο εκκλησάκι μας, στο φράγμα 
του Πηνειού με τη Θεία Λειτουργία 

που τελέσαν -ανήμερα της εορτής- οι 
ιερείς π. Βασίλειος Πατσός, εφημέρι-
ος της αγίας Σοφίας Πατρών (και μέ-
λος της οικογένειάς μας) και ο π. Χρή-
στος Πετρούτσος, εφημέριος στον Ιε-
ρό ναό του αγίου Δημητρίου Μπορσί-
ου της Ι.Μ. ηλείας. κτισμένος σε ένα 

τοπίο φανταστικό, ο Προφήτης ηλίας 
δίνει την αφορμή για μια ετήσια τελε-
τουργία, η οποία δεν γίνεται για να απο-
τελέσει συνήθεια, αλλά είναι σημαντι-
κό και αναπόσπαστο μέρος μιας μα-
κράς οικογενειακής παράδοσης, που 
ξεκίνησε το 1988 ο αείμνηστος ιδρυ-
τής του ανδρέας Σερέτης και η σύζυ-
γός του, συνταξιούχος εκπαιδευτικός 
σήμερα, Παναγιώτα. 
Μακριά από τις υποχρεώσεις της κα-
θημερινότητας, ο Προφήτης ηλίας μάς 
θυμίζει, με τη δική του υποχρεωτικότη-

τα ετησίως, ότι -εκτός επίσημες εορτές 
και αργίες- είναι καλό να αναζητά κανείς 
ένα πιο ιδιωτικό δρόμο και τρόπο για να 
λάβει ολίγη από τη δύναμη και το κου-
ράγιο που έδωσε ο Θεός στον Προφή-
τη, προκειμένου να οδηγηθεί σε απάτη-
τες κορυφές, στον δρόμο προς αυτόν.  
η ιστορία του Προφήτη και η ανάλη-
ψή του, ισχυρή τόσο ώστε να γεμίσουν 
οι κορυφές ανά την επικράτεια από το 
«πάτημά του» με ναούς και ξωκλήσια 
ολίγων τ.μ. εκεί και εμείς την Τετάρτη 
που μας πέρασε, όπως και πολλοί ακόμη 

αλλού, αναζητήσαμε στον δικό μας χώ-
ρο μαζί φίλους, ντόπιους και συγγενείς 
και φέτος λίγη δύναμη για τις δυσκολί-
ες της καθημερινής ζωής οι οποίες -σή-
μερα όσο ποτέ άλλοτε ίσως- απαιτούν 
ιδιαίτερο κουράγιο και πίστη.
Οσο πιο δύσκολο το μονοπάτι τόσο πιο 
απαιτητική η προσπάθεια και για τον 
σύγχρονο άνθρωπο, να καλυφθούν 
απαιτήσεις της ζωής, πέρα από τις συ-
νήθεις ανθρώπινες δυνατότητες και η 
δύναμη του Προφήτη μπορεί να είναι 
φωτεινός συμπαραστάτης και οδηγός 

στη δύσκολη ανηφόρα. 
Οσον αφορά στο γαλήνιο τοπίο, βοηθά 
και αυτό ώστε να ξεκαθαρίσουμε και 
την εικόνα με τα «πρέπει» ενός λάθος 
τρόπου ζωής (που οδηγεί προς έναν 
ιδιωτικό αυτοσκοπό) και ποιοι είναι 
οι υπερβατικοί στόχοι που πρέπει να 
δώσουμε έμφαση για να βρούμε κοι-
νό τόπο με τον συνάνθρωπο.
Ο Προφήτης έδειξε πάντως, με το δι-
κόν του τρόπο, ότι δεν υπάρχει κορυ-
φή απάτητη όταν ο σκοπός είναι θε-
όσταλτος, μας αφορά όλους δηλαδή!

Ο «δικός μας» Προφήτης 
στο φράγμα του Πηνειού

Ο π. Βασίλειος Πατσός με τους ανιψιούς του Σωτήρη (10) και Ανδρέα (5)

Οι πρωτεργάτες της όλης 
διοργάνωσης: Κώστας 
Ζυγούρας , Φωκίωνας 
Ζυγούρας, Απόστολος 
Μενύχτας, Δημήτρης 

Χάψας, Μανώλης 
Μαυροπούλης (πρόεδρος 

του Πολιτιστικού Συλλόγου) 
και Ανδρέας Ζυγούρας

Συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής τιμούν τον Προφήτη



Μεθαύριο Τρίτη  26  Ιουλίου, γιορτή  της  Αγίας  Παρασκευής, 
τελεί  την  ετήσια  πανήγυρη  ο  Ιερός  Ναός  του  Α’  
Δημοτικού  Κοιμητηρίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
-Αύριο Δευτέρα 25 Ιουλίου ώρα 6 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός 
εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του 
Αιδεσιμολογιώτατου Πρεσβύτερου π. Νεκτάριου Γαλάνη 
Εφημέριου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πατρών
-Την Τρίτη 26 Ιουλίου ώρα 7 – 10 π.μ.: Πανηγυρική Θεια 
Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και  Θείου κηρύγματος υπό 
του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβύτερου π. Νικολάου 
Σκιαδαρέση Προϊστάμενου Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου 
Πατρών
Το απόγευμα της  ίδιας  ημέρα, στις 5:30 μ.μ. Εσπερινός 
μετά Παρακλήσεως προς την Αγία Παρασκευή, υπέρ Υγείας 
και Θείας Βοηθείας των πιστών –επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
πάντων των αναπαυομένων στο κοιμητήριο. 

Κέρδισε τις εντυπώσεις η Βυζαντινή και Παραδοσιακή Χορωδία «Θεόδωρος 
Φωκαεύς» με τη συμμετοχή της την Κυριακή που μας πέρασε στο 7ο Φεστιβάλ 
Greentheater 2016 στο θέατρο Αρχαίων Κλεωνών Νεμέας και το μεγάλο αφιέρωμα 
στην Ψαλτική Τέχνη που είχε τον τίτλο «Άϋλων Ωδές». Στο τριήμερο αυτό 
φεστιβάλ ερμηνεύτηκαν Βυζαντινοί ύμνοι από επιλεγμένες  Βυζαντινές χορωδίες 
της Πελοποννήσου, ενώ θρησκευτικά και παραδοσιακά τραγούδια απέδωσαν οι 
Γλυκερία, Ζαχαρίας Καρούνης, Ηλίας Κλωναρίδης και Δημήτρης Σακαλής, με 
συνοδεία ορχήστρας από παραδοσιακά όργανα. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο 
πρόεδρος του «Φωκαεύς» Γιώργος Βέργος, με το χοράρχη Πρωτοψάλτη Χαράλαμπο 
Θεοτοκάτο, τον καθηγητή του Καποδιστριακού ΠανεπιστημίουΑχιλλέας Χαλδαιάκης 
τον Πρωτοψάλτη Ηλία Τούμπα και τον υπεύθυνο της διοργάνωσης Θανάση 
Παπαδά. Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών και της Ι. Μ. Αργολίδας.  

Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 
(Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ 
τῆς Καπερναούμ)
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 1 – 8
« ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν 
ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας 
– τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· 
Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν 
κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν 
οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς 
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι 
ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν 
τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν 
τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις»
(ο Κύριος με τη δύναμή του 
βλέπει τις επιθυμίες και τις 
αμαρτίες μας, δεν μπορούμε 
να τις αρνηθούμε, ούτε και 
να τις κρύβουμε, χρειάζεται 
μόνο να τις ομολογούμε στην 
ιερή εξομολόγηση)

Πέρασαν ἀπό τότε σαράντα δύο (42) χρό-
νια. Δέν ἦταν νεκρός, ἦταν ἥρωας. Οἱ 
ἥρωες δέν πεθαίνουν ποτέ. Ἦταν παι-
δί, νέος καί ὑπηρετοῦσε τήν πατρίδα. 
Θά ἀπελύετο σέ λίγο καιρό, γιά νά γυ-
ρίσῃ στό χωριό του καί νά συνεχίσῃ τόν 
τίμιο ἀγῶνα, μαζί μέ τήν ἁπλῆ ἀλλά τό-
σο ὡραία οἰκογένειά του. Ὅμως τό χρέ-
ος τό ἱερό, τόν ἔφερε στήν Κύπρο. Ἔπεσε 
στό πραξικόπημα ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου στίς 15 Ἰουλίου 1974. 
Ἀκολούθησε ἡ εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα στίς 20 
Ἰουλίου 1974 καί τά ζοφερά ἐπακόλουθα 
σημάδεψαν ὄχι μόνο τούς Ἕλληνες, ἀλλά 
καί ὃλον τόν κόσμο. Σημάδεψαν καρδιές 
πού πόνεσαν γιά παλληκάρια, γιά γνήσι-
ους Ἕλληνες στρατιῶτες, πού ἔπεσαν στό 
πεδίο τῆς τιμῆς καί τῆς δόξης προασπι-
ζόμενοι τά ἱερά καί  τά ὅσια τῆς φυλῆς 
καί τοῦ Γένους μας.
Τά ἱερά κόκκαλά τους ἐσπάρησαν ὡς βο-
τάνη ἁγία στά μαρτυρικά τῆς Μεγαλονή-
σου χώματα, ὥστε πάνω τους νά ἀνθί-
σουν φυτά καί δένδρα μυροβόλα, πού 
τό μοσχοβόλημά τους θά  διατηρῆται 
στούς αἰῶνες. 
Καί δέν εἶναι μόνο οἱ γνωστοί, οἱ ὁποῖοι 
ἔπεσαν στό πεδίο τῆς μάχης, ἀλλά καί οἱ 
ἀγνούμενοι πού ἔχουν τόν δικό τους ξε-
χωριστό, βαθύ πόνο.
Ἄλγος μέγα στήν καρδιά τῆς Κύπρου καί 
τῆς Ἑλλάδος. Πληγές ἀνίατες στό στῆθος 
τῆς «πολιτισμένης» ἀνθρωπότητος.
Ὁ Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος προσφέρθηκε 
γιά τήν πατρίδα. «Τύχῃ ἀγαθῇ», ὡς θά 
ἔλεγε κάποιος κατά τήν ἀπόδοση ἀρι-
στείων τιμῆς.
Γεννήθηκε στό Ἀγρίδι Ἀρκαδίας τό 1953. 
Ὁ Ἰούλιος 1974 τόν βρῆκε στήν Κύπρο, 
ὅπου ἔπεσε ἡρωικά μαχόμενος. 
Σαράντα δύο (42) χρόνια μετά, λίγο πρίν 
ἀπό τήν ἑορτή του, μέ τιμές ἥρωος ἐπέ-
στρεψαν τά ὀστᾶ του, στά εὐλογημένα 
Ἀρκαδικά χώματα στό χωριό του, στό 
Ἀγρίδι Γορτυνίας.
Σαράντα δύο (42) χρόνια τόν περίμενε 
ἡ μάνα του. Μαζί της τ’ ἄλλα της παιδιά 
καί τά ἐγγόνια της, ἀλλά καί πλῆθος λα-
οῦ πολύ μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολί-
τη τῆς περιοχῆς Σεβασμιώτατο Γόρτυνος 

καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία καί τούς 
Ἄρχοντες τῆς περιοχῆς. Ἄντεξε αὐτή ἡ μά-
να, γιά νά ζήσῃ αὐτήν τήν ἡμέρα καί νά 
πῇ μέ πόνο ἀλλά καί μέ καύχηση καί δί-
καιη περηφάνεια γιά τόν γυιό της: «Τώρα 
ἀναπαύεται στό χῶμα τοῦ χωριοῦ μας...». 
Μεγάλωσαν τά ἀνήψια του, πού πῆραν 
τό ὄνομά του καί τήν λεβεντιά του. (Συ-
γκλόνισε μέ τά λόγια πού εἶπε στήν κη-
δεία ὁ ἀνηψιός του Ἠλίας, ἐκ μέρους καί 
τῶν ἐξαδέλφων του καί ὅλης τῆς οἰκογε-
νείας) Ὅμως πῆραν καί τήν βαριά κλη-
ρονομιά ἑνός ἥρωα, πού δέν εἶναι ὑλική 
ἀλλά πνευματική, ζωγραφισμένη καί τυ-
λιγμένη στήν Ἑλληνική Σημαία, τήν ὁποία 
θά κρατοῦν ὡς ἱερά παρακαταθήκη στήν 
καρδιά καί στό σπίτι τους, ἀφοῦ οἱ λωρί-
δες της ὑπαγορεύουν τό αἰώνιο γιά τούς 
Ἕλληνες σύνθημα «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». 
Ημέρα τοῦ Προφήτου Ἠλία (20 Ιουλίου 
2016) κατά τήν ὁποία ἔγινε ἡ εἰσβολή τῶν 
Τούρκων στήν Ἑλληνική μας Κύπρο πρίν 
σαράντα δύο χρόνια, γονατίζομε μπροστά 
στούς τάφους τῶν ἡρώων καί μαρτύρων 
τῆς Κύπρου, Κυπρίων καί Ἑλλαδιτῶν καί 
μνημονεύομε τῶν ἀγώνων καί τῶν θυ-
σιῶν τους, ἀσπαζόμενοι τή γῆ πού κρα-
τάει στά σπλάχνα της, τά κόκκαλά τους.
Κύπρος: Πόνος καί καημός μεγάλος! Δό-
ξα καί δάκρυ! Φυλακισμένα μνήματα καί 
ἐλεύθερες ψυχές!
Κύπρος: Τύμβος τῆς Μακεδονίτισσας, 

Στρατόπεδο τῆς ΕΛΔΥΚ καί τόσα ἄλλα 
μαρτυρικά καί αἱματοποτισμένα τοπω-
νύμια!
Κύπρος: Μονή τοῦ Κύκκου καί τοῦ Μα-
χαιρᾶ!
Κύπρος: Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, Γρη-
γόρης Αὐξεντίου, Εὐαγόρας Παλληκαρί-
δης καί τόσοι ἄλλοι σταυραετοί τῆς λευ-
τεριᾶς!
Θυμᾶμαι μέ συγκίνηση βαθειά, ὅταν με-
ταφέραμε στήν Κύπρο τό 2013 τήν Κά-
ρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου πρός 
εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ μαρτυρικοῦ Κυ-
πριακοῦ λαοῦ. Ζωντάνεψαν μνῆμες καί 
θύμησες, ἀγῶνες καί θυσίες. Περάσα-
με, μέ πόνο ψυχῆς ἀβάσταχτο, στά κα-
τεχόμενα καί φτάσαμε στό φυλακισμέ-
νο μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα 
στήν Καρπασία.
Κλαύσαμε καί προσευχηθήκαμε μέ δέος 
καί ρῖγος ψυχῆς. Παρακαλέσαμε νά δώσῃ 
ὁ Θεός λύση στό θέμα τῆς Κύπρου, ἀφοῦ 
οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, τόσες ἀδικίες διέπρα-
ξαν καί διαπράττουν εἰς βάρος τοῦ Κυ-
πριακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Σαράντα δύο (42) χρόνια μετά, ὁ Ἠλίας 
πού γύρισε γιά νά ἀναπαυθῇ στά ἁγια-
σμένα χώματα τοῦ χωριοῦ του, ὁ κάθε 
Ἠλίας, ὁ κάθε Στρατιώτης πού θυσιάστη-
κε στήν Κύπρο, γιά τήν δόξα τῆς Ἑλλά-
δος καί τήν Ἐλευθερία, γιά τήν τιμή καί 
τήν πατρώα ἁγιασμένη παράδοση, μᾶς 

καλοῦν σέ πνευματική ἀφύπνιση καί συ-
νεχῆ διαμαρτυρία γιά τήν ἀδικία καί τό 
ψεῦδος, γιά τήν καταπάτηση τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων καί ζητοῦν δικαίωση 
τῶν ἀγώνων τους μέσα ἀπό τούς δικούς 
μας ἀγῶνες γιά τήν πατρίδα μας καί μέ-
σα ἀπό τήν δική μας στάση γιά τήν προ-
άσπιση τῶν ἀδιαμφισβήτητων  ἐθνικῶν 
μας δικαιωμάτων.
Πρίν λίγα χρόνια στήν Πάτρα πραγμα-
τοποίησαμε σέ συνεργασία μέ τούς Κυ-
πριακούς Συλλόγους τῆς Ἀχαΐας, μεγάλη 
ἐκδήλωση, πρός τιμήν τῶν ἡρώων τῆς 
Κύπρου. Σήμερα, ἑορτή τοῦ Προφήτου 
Ἠλία, τελέσαμε μνημόσυνο, στό Μονα-
στήρι του πού γιόρταζε στήν Πάτρα, προ-
σευχηθήκαμε μέ δάκρυα στά μάτια, γιά 
τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἡρώων 
τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας.
Κλείνοντας τήν ἀναφορά μας αὐτή γιά 
τήν ὑπόθεση τῆς Κύπρου, μακαρίζομε 
τήν ἡρωίδα μάνα τοῦ Ἠλία, πού περίμε-
νε 42 χρόνια στό Ἀγρίδι τῆς Γορτυνίας, 
τά λείψανα τοῦ ἥρωα γιοῦ της. Μακαρί-
ζομε τά ἀδέλφια του καί τά ἀνήψια του, 
γιατί μποροῦν νά καυχῶνται γιά τόν ἰδι-
κό τους ἥρωα, γιά τόν Ἕλληνα Στρατιώτη 
πού σκοτώθηκε στήν Κύπρο μας.
Στόν ἥρωα Ἠλία Σπηλιωτόπουλο καί σέ 
ὅλους ὅσοι ἔπεσαν στήν Κύπρο, γιά τήν 
λευτεριά καί τήν τιμή τῆς πατρίδος, ται-
ριάζουν τοῦ λεοντόψυχου Εὐαγόρα Παλ-
ληκαρίδη τά λόγια:
«Θά πάρω μιάν ἀνηφοριά,
θά πάρω μονοπάτια
νά βρῶ τά σκαλοπάτια
ποῦ πᾶν στή Λευτεριά.
Θ’ ἀφήσω ἀδέρφια, συγγενεῖς
τή μάνα τόν πατέρα
μές στά λαγκάδια πέρα
καί τίς βουνοπλαγιές.
Κι ὅποιος θελήσει γιά νά βρεῖ ἕνα «χαμένο 
ἀδερφό», ἕναν παλιό του φίλο,
Ἄς πάρει μιάν ἀνηφοριά,
ἄς πάρει μονοπάτια
νά βρεῖ τά σκαλοπάτια
ποῦ πᾶν στή Λευτεριά.
Μέ τήν Ἐλευθεριά μαζί
μπορεῖ νά βρεῖ καί μένα.
Ἄν ζῶ θά μ’ εὔρη ἐκεῖ».

Πανηγυρίζεί η αγία Παρασκευη

Ξεχώρίσε η Παρουσία του «Φώκαευσ»

ευαγγεΛίκη ΠερίκοΠη 
Προσεχουσ κυρίακησ

«Τώρα ἀναπαύεται στό 
χῶμα τοῦ χωριοῦ του...»

24 ίουΛίου 20166/22

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πάτρων τελεί την προσεχή Τετάρτη 
το βράδυ - 27 Ιουλίου 2016 - Ιερά Αγρυπνία επί τη 
μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου η οποία 
εορτάζει την επομένη στις 28, ώρες 9:30 έως 00:45 
μεταμεσονυκτίως.

αγρυΠνία

Αρθρο του 
Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου 
Πατρών κ.κ. 
χρυσοστομου

Μακαρίζομε 
την ηρωίδα 
μάνα του 
Ηλία, που 
περίμενε 42 
χρόνια στο 
Αγρίδι, τα 
λείψανα του 
ήρωα γιου 
της... τα 
αδέλφια του 
και τα ανίψια 
του, γιατί 
μπορούν να 
καυχώνται για 
τον ιδικό τους 
ήρωα, για τον 
Ελληνα 
Στρατιώτη που 
σκοτώθηκε 
στην Κύπρο 
μας

Την Κυριακή που 
μας πέρασε, 
τελέστηκε η 
Νεκρώσιμος 
Ακολουθία, στον 
Ναό του Αγριδίου 
στην Τρίπολη

SMS > Αρθρο του Σεβασμιωτάτου για τον ήρωα της Κύπρου Ηλία Σπηλιωτόπουλο και όλους τους ήρωες και μάρτυρες της Κυπριακής τραγωδίας, 
 με αφορμή την επέτειο της συμπληρώσεως σαράντα δύο ετών από την άνανδρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο.



ΠΑΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΚΟΥΠΑ»
Η ΝΑΠΟΛΗ

Η ΠΑΤΡΑ ΘΑ 
ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ ΜΙΝΙ 
«ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ»

>2

>4

>3
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Η ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΕΑ
ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Ο ΝΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ..
ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ
ΤΟΥ ΜΠΙΤΣ ΣΟΚΕΡ

>3

ΝΟΠ
Κέρδισε 11-3 τον Απόλλο και 
πάει ολοταχώς για την Α1 Εθνική!

Η ΠΙΟ «ΘΕΡΜΗ»
εβδοµάδα

Αύριο η επιχειρηµατική οµάδα καταθέτει και επίσηµα την πρότα-
σή της για την ανάληψη της Παναχαϊκής, την Τρίτη η διοίκηση 

της ΠΓΕ τής δίνει και τυπικά το χρίσµα και... από χθες ο Κώ-
στας Κατσουράνης έχει ξεκινήσει τον αγωνιστικό σχεδιασµό 

της καινούργιας Παναχαϊκής στη Γ’ Εθνική. >2

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΕΥΤΕΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

Η «ΠΡΩΤΗ» ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ



Τηλεόραση

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016σπΟρ

Η Νάπολη ιδρύθηκε το 2014 από τους Βασίλη Παπαζαφείρη, Σπύρο Αβράμη, Γιώργο Γεωργικόπουλο, Γιώργο Ζαχαρίου, 
Βασίλη Σταυρόπουλο και Ανδρέα Διαμαντοπουλο.

SMS >

Γ
ια τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά θα δώσει το «παρών» 
σε φάιναλ φορ η Νάπο-
λη Πατρών και μακάρι να 

είναι η φαρμακερή...
Για όσους δεν γνωρίζουν, 
πρόκειται για τη ομάδα της 
Πάτρας που εκπροσωπεί 
επάξια την πόλη στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα μπιτς σό-
κερ και σήμερα διεκδικεί την 
πρώτη ...μπιτς κούπα στο Ξυ-
λόκαστρο.
στις 4 το απόγευμα θα αντι-
μετωπίσει την αβαντίδα 
και σε περίπτωση που νι-
κήσει, θα παίξει στον τελι-
κό, ο οποίος θα ξεκινήσει 
στις 8.30 το βράδυ. η πρώ-
τη θέση στο φάιναλ φορ οδη-
γεί στο Eurowinners Cup, 
την ευρωπαϊκή διοργάνω-
ση του μπιτς σόκερ. 
«είμαστε έξι άτομα που 
ασχολούμαστε με την ομά-
δα και έχουμε γνώση, αλ-
λά το προπονητικό κομμάτι 
το έχει αναλάβει ο ανδρέας 
Διαμαντόπουλος. Βέβαια το 
πώς θα παίξει η ομάδα συ-
ναποφασίζεται από έξι άτο-
μα αναλόγως τον αντίπαλο. 
η Νάπολη ιδρύθηκε το 2014 
από τους Βασίλη Παπαζαφεί-
ρη, σπύρο αβράμη, Γιώργο 
Γεωργικόπουλο, Γιώργο Ζα-
χαρίου, Βασίλη σταυρόπου-
λο και ανδρέα Διαμαντοπου-
λο», λέει ο Βασίλης Παπαζα-
φείρης, ο οποίος εξηγεί και 
τους λόγους που πήραν μια 
τέτοια απόφαση: «Θέλαμε να 
ασχοληθούμε με κάτι διαφο-
ρετικό που να έχει σχέση με 
το ποδόσφαιρο και είδαμε 
στην τηλεόραση το μπιτς σό-
κερ. λέγαμε πάντα πως ήταν 
ωραία ιδέα να παίζαμε και 
αποφασίσαμε το Μάρτιο του 
2014 να κινήσουμε όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες για 
την ίδρυση του σωματείου».
Τι γίνεται όμως τα έξο-
δα; Ποιος βάζει τα χρήμα-
τα; Πως αντιμετωπίζονται 
οι υποχρεώσεις; «Υπάρ-
χουν έξοδα τα οποία είναι 
η δήλωση συμμετοχής στην 
εΠό, οι πληρωμές γιατρών 
και διαιτησίας, τα έξοδα δι-
αμονής και μετακίνησης σε 
διάφορα μέρη της ελλάδας 
και ο εξοπλισμός της ομά-

δας. είναι περίπου 5.000 
ευρώ. ευτυχώς υπάρχει 
υποστήριξη από τοπικούς 
χορηγούς και μέσω ανταπο-
δοτικής χορηγίας μάς βοη-
θούν. ετσι, όλοι μαζί προ-
σπαθούμε να ξεπεράσουμε 
τα οικονομικά προβλήματα. 
Χωρίς τους χορηγούς δεν θα 
μπορούσαμε να προχωρή-
σουμε», αναφέρει ο Παπα-
ζαφείρης, ο οποίος σημειώ-
νει και ένα ακόμα πρόβλη-

μα που έχει να κάνει με τις 
προπονήσεις.
«Κάνουμε προπονήσεις από 
τον απρίλιο στο γήπεδο του 
SAO στην παραλία Κάτω 
αχαΐας. αυτό είναι το μεγά-
λο πρόβλημα γιατί κάνουμε 
50 χιλιόμετρα τρεις φορές 
την εβδομάδα. Περιμένου-
με το γήπεδο στο κολυμβη-
τήριο για να είμαστε πιο κο-
ντά και να δουλεψουμε ακό-
μα καλύτερα».

ετοιμη για την  
πρώτη μπιτς κούπα

> Η Νάπολη 
Πατρών διεκδικεί 
τον πρώτο της 
τίτλο στο 
Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα 
Αμμου μετά από 
δύο συνεχόμενες 
συμμετοχές σε 
φάιναλ φορ

Η Νάπολη Πατρών συμμετέχει 
σήμερα στο φάιναλ φορ του 
Πανελληνίου πρωταθλήματος 
μπιτς σόκερ και στόχο έχει την 
κατάκτηση του τίτλου για πρώτη 
φορά

Του ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΓΕρΟΓΙΑΝΝΗ

αύριο τελικά θα γίνουν τα 
επίσημα αποκαλυπτήρια της 
ισχυρής ομάδας επιχειρημα-
τιών από την αχαϊα που θα 
μπουν μπροστάρηδες στο εγ-
χείρημα για την αναγέννηση 
εκ βάθρων της Παναχαϊκής. 
σήμερα θα γίνουν οι τελευ-
ταίες διαδικαστικές κινήσεις 
στο εσωτερικό της ομάδας των 
επιχειρηματιών και αύριο θα 
βγουν στη δημοσιότητα ονό-
ματα, διευθύνσεις και προ-
γραμματικές δηλώσεις, μέσω 
της πρότασης που θα κατατε-
θεί στην ΠΓε (τυπική θεωρεί-
ται η απόφαση του Δ.σ. της 
ΠΓε να παραδώσει τα κλει-
διά της ομάδας στους συγκε-
κριμένους επιχειρηματίες). 
ηδη, όμως, η επιχειρηματική 
ομάδα έχει ξεκινήσει να κινεί-

ται σ’ όλα τα επίπεδα και δεν 
είναι τυχαίο πως ο Κώστας 
Κατσουράνης έχει πάρει το 
πράσινο φως να ετοιμάσει τις 
προτάσεις του για προπονη-
τή, τεχνικό διευθυντή και παί-
κτες, ώστε από Τρίτη ν’ αρχί-
σουν να τρέχουν οι εξελίξεις. 
η προοπτική είναι την επόμε-
νη Δευτέρα 1η αυγούστου να 
γίνει το ανεπίσημο ξεκίνημα 
της νέας Παναχαϊκής.

ΠΛΕΓΑΣ. σύμφωνα με δι-
ασταυρωμένες πληροφορίες 
της «Π», ο 19χρονος πατρινός 
μέσος Κώστας Πλέγας θα πα-
ραχωρηθεί δανεικός από τον 
όλυμπιακό στον Πανθρακικό, 
ώστε να πάρει στα πόδια του 
μια ολόκληρη χρονιά από Β’ 
εθνική πριν επιστρέψει στους 
«ερυθρόλευκους». 
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ. Κι ενώ 
όλοι στο αίγιο περιμένουν 
την αυριανή παρουσίαση του 
νέου αφεντικού της Παε Θό-
δωρου αποστολόπουλου και 
του νέου τεχνικού της ομάδας 
ηλία Φυντάνη, ο Παναιγιάλει-
ος έχει τα δικαστικά του τρε-
ξίματα. αν και η λογική λέει 
ότι είναι αδύνατον η Ζάκυν-
θος να… κάθισε να χάσει από 
τον σωμένο Παναιγιάλειο την 

προτελευταία αγωνιστική κι 
ενώ η νησιώτικη ομάδα «και-
γόταν» για να πάρει αποτέλε-
σμα στην προσπάθεια αποφυ-
γής του υποβιβασμού, εντού-
τοις αμφότερες οι ομάδες θα 
κληθούν να αποδείξουν ότι 
δεν είναι… ελέφαντες.
Κι αυτό επειδή το δικαστικό 
τμήμα της επιτροπής Δεοντο-
λογίας θα περάσει από το μι-
κροσκόπιο το ματς Παναιγι-
άλειος - Ζάκυνθος 2-0 στις 
22 Μαΐου, ως ύποπτο χει-
ραγώγησης.
Φυσικά, παρά την πειθαρχι-
κή διερεύνηση, είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι στοιχεία δεν υπάρ-
χουν, ως εκ τούτου Παναιγιά-
λειος και Ζάκυνθος θ’ απαλ-
λαγούν. 
ΑΧΑΪΚΗ: Για αύριο το από-

γευμα έχει προγραμματιστεί η 
πρώτη συγκέντρωση της αχα-
ϊκής (6), όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί και η πρώτη προ-
πόνηση των «κιτρινόμαυ-
ρων» στο γήπεδο Κάτω αχα-
ΐας για τη νέα σεζόν. Το «πα-
ρών» εκτός από τον προπο-
νητή Μίλτο Γκόφα, τους συ-
νεργάτες του και τα μέλη της 
διοίκησης, αναμένεται να δώ-
σουν όλα τα μεταγραφικά απο-
κτήματα της ομάδας, ενώ θα 
υπάρχει ομιλία του αιγιώτη τε-
χνικού προς τους ποδοσφαι-
ριστές.
Τα μεταγραφικά θέματα δεν 
έχουν κλείσει ακόμα για την 
αχαϊκή, η οποία το ψάχνει για 
μία ακόμα περίπτωση επιθε-
τικού εφόσον της προκύψει 
κάτι πολύ καλό.

αύριο βγαίνουν στη δημοσιότητα «ονόματα και διευθύνσεις» της νέας ηγεσίας της Παναχαϊκής

2/24  

Το σημερινό αθλητικό 
τηλεοπτικό πρόγραμμα 
έχει ως εξής:

ΕΡΤ 2, 15.00: Φόρ-
μουλα 1 (Γκραν Πρι 
όυγγαρίας).

OTE SPORT 5, 
15.00: Φόρμουλα 1 
(Γκραν Πρι όυγγαρίας).

EUROSPORT 2, 
20.15: Νιου Γιορκ 
ρεντ Μπουλς – Νιου 
Γιορκ σίτι (ποδόσφαι-
ρο, MLS).

EUROSPORT 2, 
22.15: σπόρτινγκ Κάν-
σας σίτι – σιάτλ σάου-
ντερς (ποδόσφαιρο, 
MLS).
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Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Αιγιάλειας Κένταυρος ιδρύθηκε στις  6/6/2014 με Αριθμό Απόφασης Ιδρύσεως 6/2014  
του Ειρηνοδικείου Αιγιάλειας.

Ε
χει μόλις δύο χρόνια 
ζωής, αλλά σφύζει από 
ενέργεια και ζωντάνια! 
Ο Σκοπευτικός Ομιλος 

Αιγιάλειας «Κένταυρος» κλέ-
βει τις εντυπώσεις και με τις 
άψογες διοργανώσεις του 
και, ακόμα περισσότερο, με 
τις ξεχωριστές επιτυχίες του. 
Είναι μια παρέα ανθρώπων 
που τη βρίσκουν μ’ αυτό που 
κάνουν, γιατί το γουστάρουν 
τρελά, και περνάνε πραγμα-
τικά όμορφα! 
Την περασμένη Κυριακή 17 
Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
στο σκοπευτήριο του Αθλη-
τικού Σκοπευτικού Ομίλου 
Αιγιάλειας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» 
στην Κουνινά Αιγίου, ο δεύ-
τερος για τη φετινή χρονιά 
αγώνας σκοποβολής.
Σαράντα έξι αθλητές και 
αθλήτριες έδωσαν το πα-
ρόν. Και μετά η παρέα πή-
γε για φαγητό, κρασάκι και 

χαλαρή κουβέντα στο καφε-
νείο του χωριού στην Κου-
νινά, του Δημήτρη και της 
Μάχης Κατσιδήμα («Κάβου-
ρα»), όπου οι ιδιοκτήτες  πε-
ριποιήθηκαν δεόντως όλους 

τους σκοπευτές
• Ο Αθλητικός Σκοπευ-
τικός Όμιλος Αιγιάλειας 
Κένταυρος ιδρύθηκε στις  
6/6/2014 με Αριθμό Από-
φασης Ιδρύσεως 6/2014 

του Ειρηνοδικείου Αιγιά-
λειας. Ο Σύλλογος ανήκει 
στη δύναμη της Σκοπευτι-
κής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
από 21/07/2014 και έχει 
λάβει την Ειδική Αθλητική 

Αναγνώριση. Έχει διαμορ-
φώσει χώρο σκοπευτηρίου 
στην περιοχή «Κερασιά» του 
δημοτικού διαμερίσματος 
Παρασκευής του διευρυμέ-
νου δήμου Αιγιάλειας.

Μια όμορφη και θερμή παρέα 
που... πυροβολεί και περνάει καλά!

Tου ΧρΗσΤΟΥ
 ΒΕρΓΑΝΕΛΑΚΗ

Ένα ακόμα «άριστα δέκα» 
πήρε η Αιγιάλεια σε αθλη-
τικό επίπεδο. Ο Ναυταθλη-
τικός Όμιλος Αιγίου «Ο ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ» σε συνεργασία με 
το ΝΠΔΔ του Δήμου Αιγια-
λείας και το Λιμενικό Ταμείο 
ανέλαβαν για 2η σερί χρο-
νιά τη διοργάνωση του Πα-
νελλήνιου Πρωταθλήματος 
Laser 4.7 που ξεκίνησε στις 
εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Την ικανοποίηση του εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του ΝΟΑ 
Μανώλης Καραΐσκος: «Για 
δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά φιλοξενήσαμε ένα τόσο 
σπουδαίο γεγονός, με πολλά 
οφέλη για την Αιγιάλεια».
Τα λόγια του γ.γ. της Ομο-
σπονδίας ιστιοπλοϊας, Από-
στολου Παπαθανασίου, τα 
λένε όλα: «Θα προσπαθή-
σουμε να φέρουμε σύντο-

μα στο Αίγιο και παγκόσμια 
ή ευρωπαϊκή διοργάνωση. 
Θα ετοιμάσουμε τον ανά-
λογο φάκελο για να έρθει 
στο Αίγιο μια κορυφαία ευ-
ρωπαϊκή διοργάνωση. Οι 
εγκαταστάσεις είναι εντυ-
πωσιακές και αυτό οφείλε-
ται στο πάθος και το μερά-
κι που έχει ο Μανώλης Κα-
ραϊσκος. Του αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια όπως και σε 

όλους τους ανθρώπους του 
Ν.Ο. Αιγίου».
Την Τρίτη το βράδυ ο πρό-
εδρος του Ναυταθλητικού 
Ομίλου Αιγίου δεξιώθηκε 
την πολιτική ηγεσία του Δή-
μου Αιγιάλειας. Ηταν εκεί η 
αναπληρώτρια Δημάρχου 
Βάσω Ψυχράμη, ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Δη-
μήτρης Καλογερόπουλος, ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγιάλει-

ας Γιώργος Ντίνος, οι αντι-
δήμαρχοι Δημήτρης Καλα-
μίδας, Δημήτρης Φιλιππά-
τος και Βασίλης Χριστόπου-
λος και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Στράτος Βαρδάκης, 
Θανάσης Μεντζελόπουλος, 
Νίκος Θανασούλιας, Διαμά-
ντω Βασιλακοπούλου, Γρη-
γόρης Τριανταφυλλόπουλος. 
Στην επιτυχία της διοργά-
νωσης συνετέλεσαν η Ομο-

σπονδία, το Δ.Σ. του Ν.Ο.Α., 
η δημοτική αρχή, το 2ο Σύ-
στημα Προσκόπων και το 
4ο Σύστημα Ναυτοπροσκό-
πων Αιγίου, οι εθελοντές, 
οι χορηγοί και ιδιαίτερα ο 
μεγάλος χορηγός των αγώ-
νων η 3Ε.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με 
τις βραβεύσεις των τριών 
πρώτων νικητών σε κάθε 
κατηγορία.

Ο ΝΟ Αιγίου πήρε ξανά άριστα και βάζει πλώρη για...Τσάμπιονς Λιγκ !

Ο Σκοπευτικός Ομιλος Αιγιάλειας «Κένταυρος» κερδίζει τις εντυπώσεις

SMS >

25/3

Οι νικητές της κατηγορίας STANDARD: Βασίλης Τσιρογιάννης, Γεώργιος  Κομπολίτης,  Δημήτρης  
Κανδύλης

Οι νικητές στην κατηγορία production: Νικόλαος Φωτόπουλος. 
Νικόλαος Βασιλάτος, Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

Οι νικήτριες στην κατηγορία Ladies: Ελένη – Μαρία 
Νικολακοπούλου,  Αθηνά Θεοδοσίου (παρέλαβε για λογαριασμό 
της το έπαθλο ο Τσιρογιάννης, πρωταθλητής Ελλάδος 2014-2015),  
Ευφροσύνη Στιβαχτοπούλου

Οι νικητές στην κατηγορία classic: Θεόδωρος Μάρκου, Χρήστος  
Καθάρειος, Σταύρος Σταυρίδης
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Προπονητής της Ολυμπιάδας και στα δυο ντέρμπι της σεζόν 2006-2007 με τον Απόλλωνα ήταν ο Νίκος Βουρνάς. Αντίθετα, κόουτς των «μελανόλευκων» στον α΄ γύρο 
ήταν ο Ισραηλινός Ερέζ Μπίτμαν και στον β΄ γύρο ο Κροάτης Ιβιτσα Μπούριτς. Εκείνη η χρονιά έκλεισε με υποβιβασμό του Απόλλωνα στην Α2 Εθνική.

SMS >

Ο
ι μεγάλες μάχες της σε-
ζόν 2006-2007 θα ανα-
βιώσουν τη νέα αγωνι-
στική περίοδο στο μπά-

σκετ της Πάτρας σε επίπε-
δο Α1 Εθνικής. Μπορεί 10 
χρόνια μετά να μην υπάρχει 
Ολυμπιάδα (αγωνίζεται στην 
Α1 ΕΣΚΑ-Η), όμως την θέ-
ση της πήρε μια νέα μεγά-
λη δύναμη, ο Προμηθέας, 
που διαθέτει σαφώς πιο στέ-
ρεα θεμέλια και μεγαλύτερες 
προοπτικές από τους «πορ-
τοκαλί». Απέναντί του, στα-
θερή και διαχρονική αξία, 
παρότι πέρασε και αυτός τις 
φουρτούνες του στα τέλη της 
10ετίας του 2000, βρίσκεται 
ο Απόλλων.   
Οι δυο μεγάλες ομάδες μπά-
σκετ της Πάτρας θα ξανα-
ζωντανέψουν τα ντέρμπι της 
προηγούμενης 10ετίας, ξα-
ναφέρνοντας τον κόσμο στα 
γήπεδα («κλειστό» Απόλλω-
να και «Τόφαλος» αντίστοι-
χα) και κάνοντας όλους εμάς 
που αγαπάμε το άθλημα με 
την πορτοκαλί μπάλα να πε-
ράσουμε μεγάλες στιγμές.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, 
της διπλής εκπροσώπησης 
της Πάτρας στο νέο πρωτά-
θλημα της Basket League 
ας θυμηθούμε τι είχε γίνει 
10 χρόνια πριν, στα ντέρ-
μπι Απόλλωνα και Ολυμπι-
άδας στο τότε πρωτάθλημα 
της Α1 Εθνικής.
ΑΠΟΛΛΩΝ-
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 79-69
Το ντέρμπι έγινε στην πρε-
μιέρα της Α1 Εθνικής 
(11/10/2006) με τον γη-
πεδούχο Απόλλωνα να αγω-
νίζεται στο «Τόφαλος», λόγω 
της χρόνιας αντιπαράθεσης 

που υπήρχε τότε μεταξύ ΚΑΕ 
(πρόεδρος ο Νίκος Καραπά-
νος) και Ερασιτέχνη. Οι «με-
λανόλευκοι» έκαναν την ολι-
κή ανατροπή στο φινάλε του 
αγώνα και επικράτησαν με 
79-69. Τα 10λεπτα: 14-11, 
31-28 (ημ.), 53-54, 79-69. 
ΑΠΟΛΛΩΝ (21/27 βολές, 
20/43 δίποντα, 6/19 τρί-
ποντα, 42 ριμπάουντ, 14 
λάθη, 6 ασίστ, 8 κλεψίμα-
τα, 2 κοψίματα): Χρ. Πετρό-
πουλος 3, Εκινέ, Κουμπού-
ρας 10, Γιοζίποβιτς 14 (2), 
Γ. Πετρόπουλος, Μάρκσον 
17 (2), Ρέντσερ, Μπόζοβιτς 

13, Πασχάλης 15 (1), Γκιζο-
γιάννης 7 (1).
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (14/20 βο-
λές, 23/46 δίποντα, 3/20 
τρίποντα, 36 ριμπάουντ, 
13 λάθη, 7 ασίστ, 6 κλεψί-
ματα, 2 κοψίματα): Τσάμης 
4, Πετρόφ 6, Μίμιτσα, Καλα-
ϊτζίδης 3, Ασημακόπουλος 7 
(1), Ζούπιτς 2, Χαρίσης 12, 
Βαγένας 2, Σιμς 18, Καπο-
τάς, Μπαρτ 15 (2). 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-
ΑΠΟΛΛΩΝ 90-63 
Η Ολυμπιάδα έκανε πράγμα-
τα και θαύματα στο παιχνίδι 
του β΄ γύρου στην έδρα της, 

στο «κλειστό» στην περιοχή 
Ταραμπούρα (21/1/2007), 
και μετέτρεψε το ντέρμπι με 
τον Απόλλωνα σε παράστα-
ση για έναν ρόλο. Οι Απολ-
λωνιστές δεν θα συχγωρού-
σαν μερικά χρόνια αργότερα 
εκείνο το σύνθημα των φίλων 
των «πορτοκαλί»: «Αντίο-αντίο 
εκεί στην Α2», απαντώντας 
στο φινάλε της σεζόν 2010-
2011 με το «Εκεί-εκεί στην Β΄ 
Εθνική». Τα 10λεπτα: 31-17, 
48-41 (ημ.), 71-52, 90-63.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (13/18 βο-
λές, 19/31 δίποντα, 13/27 
τρίποντα, 35 ριμπάουντ, 

15 λάθη, 13 ασίστ, 8 κλε-
ψίματα, 2 κοψίματα): Λάπ-
πας 8 (1), Σιμς 20 (3), Ντά-
ιαλ 21 (3), Μπαρτ 18 (3), 
Αλμπάνο 2, Ασημακόπου-
λος 5 (1), Μπουντούρης 2, 
Χαρίσης 9 (1), Καλαϊτζίδης 
5 (1), Πετρόφ.
ΑΠΟΛΛΩΝ (17/26 βολές, 
17/36 δίποντα, 4/21 τρί-
ποντα, 30 ριμπάουντ, 14 
λάθη, 7 ασίστ, 7 κλεψί-
ματα): Χρ. Πετρόπουλος 6, 
Εκινέ 2, Κουμπούρας 13 (1), 
Γιοζίποβιτς 16 (3), Ολιβερ 
5, Γκάρνερ 3, Μπόζοβιτς 5, 
Στάρτσεβιτς, Πασχάλης 13.

Θα αναβιώσουν μάχες 
της περασμένης 10ετίας!

> Απόλλων και 
Προμηθέας θα 
ξαναζωντανέψουν 
στη φετινή Α1 
Εθνική μπάσκετ 
τα ντέρμπι 
Απόλλωνα και 
Ολυμπιάδας  
από την σεζόν 
2006-2007

Του ΚΩσΤΑ ΛΑΜπρΟπΟΥΛΟΥ
lampr_sport@yahoo.gr

4/26  

Πανοραμική άποψη από το ντέρμπι Απόλλων-Ολυμπιάδα στο 
«Τόφαλος»

Ασφυχτικά γεμάτο το «κλειστό» της Ολυμπιάδας στο ντέρμπι με τον 
Απόλλωνα

Μονομαχία Φάνη Κουμπούρα-Στιβ Μπαρτ από το ντέρμπι του α΄ 
γύρου

Ο Γιάννης Λάππας (στο ντεμπούτο του με τα 
«πορτοκαλί») ίπταται μπροστά στον Κώστα Πασχάλη

Αερομαχία Χρήστου Πετρόπουλου-Αγγελου Τσάμη 
στο «Τόφαλος»

Κρις Γκάρνερ και Νίκος ΜπουντούρηςΟ Λιούις Σιμς απέναντι στον Ιβο Γιοζίποβιτς στη 
μάχη του β΄ γύρου



Ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα 
ηλικιακά πανελλήνια πρωτα-
θλήµατα πόλο, δηλαδή, των 
νέων, των εφήβων, των παί-
δων και των µίνι, όπου ο ΝΟΠ 
έδρεψε δάφνες! Οι νέοι απο-
κλείστηκαν στις λεπτοµέρειες 
από την τελική 8άδα του πρω-
ταθλήµατός τους, ενώ αντίθε-
τα τα κατάφεραν οι έφηβοι (7η 
θέση), οι παίδες (7οι) και η µί-
νι παίδες (4οι)! Πρώτη φορά 
στην ιστορία του ο ΝΟΠ έχει 
τέτοια επιτυχία και είναι κάτι 
που πιστώνεται σε όλους τους 
προπονητές, Βασίλη Λαµπά-
το, Παναγιώτη Βασιλόπουλο, 
Μάκη Τσουτσάνη, Θανάση Κο-
ντάκο και Μιχάλη Μπαρτζελά. 
Με την ευκαιρία αυτή ιδού οι 
συµµετοχές και τα γκολ όλων 
των αθλητών, 46 συνολικά, 
που αγωνίστηκαν φέτος:
> Στο µίνι παίδων: Αγγελος 
Καραΐσκος 3, Ιάσονας Νταλά-

πας 35, Ακης Νταφογιάννης 7, 
Φώτης Τρίχας 4, Βασίλης Τσα-
σερλής 1, Αγγελος Τσούλης 
19, Mάριος Ανδρουτσόπου-

λος 9, Θ. Κουµάνης 5.
> Στο µίνι παίδων και στο 
παίδων: Ανδρέας Αλµύρας 
53 (38+15), Αντώνης Ζαβέρ-

δας, Γιώργος Γουρδούπης 21 
(11+10), Ανδρέας Μπιτσάκος 
20 (20+0), Γιάννης Τάτσιος 
37 (24+13),  Χρήστος Μπι-

τσάκος 32 (20+12), Ιάσονας 
Νταλάπας 48 (35+13), Θόδω-
ρος Ρωµάνος 6 (4+2), Κων-
σταντίνος Τσίστας 14 (14+0).
> Στο µίνι παίδων, στο 
παίδων και στο εφήβων: 
Κωνσταντίνος Αθανασίου 11 
(10+1+0), Οδυσσέας Φιλιπ-
πάτος 18 (18+0+0).
> Στο παίδων: Πελοπίδας 
Αθανασόπουλος, Γιώργος Κα-
ραλής, Νίκος Μπρακατσέλος 
16, Κωνσταντίνος Παπάκος 13.
> Στο παίδων και στο εφή-
βων: Πελοπίδας Αθανασό-
πουλος, Παναγιώτης Κοκµοτός 
3 (3+0), Νίκος Γκουρβέλας 7 
(7+0), Παναγιώτης Συκιώτης.
> Στο παίδων, στο εφήβων 
και στο νέων: Θανάσης Κρί-
κης 27 (22+1+4), Αριστοτέλης 
Τάτσιος 23 (22+1+0), Μιχάλης 
Χατζής 11 (11+0+0), Νίκος 
Ανδρικόπουλος 39 (26+9+4)
> Στο εφήβων: Γιώργος Αν-

δρικόπουλος.
> Στο εφήβων και στο νέ-
ων: Γιάννης Αργυροκαστρί-
της, Κώστας Λιµαράκης, Χρή-
στος Γουργουλέτης 23 (20+3), 
Τάσος Βικάτος 47 (39+8), Θα-
ραλλέος Πασσάς 44 (31+13), 
Γιάννης Ζερνιώτης 9 (5+4), Νί-
κος Γουρδούπης 12 (10+2), 
∆ιονύσης Πατρινός 33 (26+7), 
Αλέξανδρος Στροφύλλας 3 
(3+0), Γιάννης Τσιτσάρας 31 
(20+11), Γιάννης Καλογερό-
πουλος 3 (3+0), Γιώργος Κα-
ραµπούλας 7 (4+3), Χρήστος 
Σπυράτος 3 (2+1),
> Στο νέων: Νίκος Ρογδάκης 1.
Από αυτούς, οι 10 αγωνίζονται 
στην ανδρική οµάδα (!) και εί-
ναι οι: Ρογδάκης, Βικάτος, Λι-
µαράκης, Πασσάς, Πατρινός, 
Ν. Γουρδούπης, Χρ. Γουργου-
λέτης, Αλ. Στροφύλλας, Ν. Αν-
δρικόπουλος, Τσιτσάρας.

Τ.Σ.

SMS > Ρωτήθηκε ο νέος πρόεδρος της ΠΓΕ Νίκος Οικονοµόπουλος για την πολύ χαµηλή 
 προσέλευση µελών στις αρχαιρεσίες: «∆εν είµαι υπεύθυνος για ό,τι βρήκα. 
 θα ‘µαι υπεύθυνος για ό,τι δηµιουργήσω».  Χ.Β.
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Η καλύτερη χρονιά για τους µικρούς του ΝΟΠ

ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ 
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΖΟΝ

Η µόδα των καλοκαιρινών καµπΤόνι Μέιερ
> Υπάρχει στην Ελλάδα τα τε-

λευταία χρόνια, αλλά και σ’ 
ολόκληρη την Ευρώπη η µό-
δα των καλοκαιρινών ποδο-
σφαιρικών καµπ.

> Αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλ-
λογοι στέλνουν στελέχη των 
ποδοσφαιρικών τους ακα-
δηµιών σε κάθε χώρα, όπου 
σε συνεργασία µε ντόπιους 
ή διεθνείς χορηγούς, στή-
νουν µια πολυήµερη σχο-
λή ποδοσφαίρου, προκει-
µένου να δοκιµάσουν τη τύ-
χη τους, κυρίως µικρής ηλι-
κίας, παίκτες. Πλέον, η µό-
δα έχει περάσει και στους 
εγχώριους συλλόγους της 
κάθε χώρας όπου αρκετοί 
εξ αυτών ακολουθούν την 
ίδια τακτική των µεγάλων 
ευρωπαϊκών συλλόγων.

> Οσα παιδιά ξεχωρίσουν κερ-
δίζουν µια θέση στα τµήµατα 
υποδοµής του κάθε συλλό-
γου, το οποίο διαφηµίζεται 
από τους υπεύθυνους, ως 
το πρώτο βήµα για την απο-
γείωση της καριέρας τους.

> Προφανές από τα εκατο-
ντάδες καµπ που στήνονται 
στην Ευρώπη κάθε καλο-
καίρι, όσο µεγαλύτερο εί-
ναι το όνοµα του διοργα-
νωτή (Αρσεναλ, Ρεάλ Μα-
δρίτης, Λίβερπουλ κ.α.) τό-
σο µεγαλύτερης απήχησης 
τυγχάνουν.

> Σε έναν αθλητισµό, που εί-
ναι άµεσα συνδεµένος µε τα 

οικονοµικά συµφέροντα πο-
λυεθνικών και επιχειρηµατι-
κών οµίλων, δεν θα µπορού-
σαν να µείνει απέξω η λει-
τουργία των τµηµάτων υπο-
δοµής. Σε πολλές περιπτώ-
σεις παρατηρείται το φαι-
νόµενο να προπονούνται τα 
παιδιά προκειµένου να δι-
αµορφωθεί συγκεκριµένος 
τρόπος σκέψης.

> Το πλέον πρόσφατο παρά-
δειγµα αποτελούν οι καταγ-
γελίες του νεαρού Ισπανού 
Μάρτιν Νάτσο, ο οποίος µί-
λησε πριν από δύο µήνες 
στην ισπανική έκδοση του 
«Vice», για τα όσα συµβαί-
νουν στις ακαδηµίες της Ρε-
άλ. Σύµφωνα µε τα όσα εί-
πε, η καθηµερινότητα των 
παιδιών ούτε λίγο ούτε πο-
λύ θυµίζει στρατιωτική θη-
τεία.  Περιγράφοντας το κλί-
µα που επικρατεί, περιέγρα-
ψε έναν ασφυκτικό ανταγω-
νισµό, ο οποίος µάλιστα ενι-

σχύεται και από τους ίδιους 
τους προπονητές. Οπως 
επισήµανε µάλιστα, απο-
τέλεσµα αυτού του κλίµα-
τος είναι να υπάρχουν µέ-
χρι και συµπλοκές στα δω-
µάτια µεταξύ των νεαρών 
παικτών. Μιλώντας για τα 
ωράρια σηµείωσε ότι: «Οχι 
µόνο δεν µένει ελεύθερος 
χρόνος για µελέτη, αλλά η 
κούραση είναι τόσο µεγάλη 
που κανείς δεν αντέχει να 
καθίσει και να διαβάσει τα 
µαθήµατά του. Ούτε βέβαια 
υπάρχει κάποιος να τον εν-
θαρρύνει». 

> Οσο για τη διατροφή στις 
ακαδηµίες της Ρεάλ Μαδρί-
της, σύµφωνα µε τον Μάρ-
τιν Νάτσο, απέχει πολύ από 
το να χαρακτηριστεί κατάλ-
ληλη για αθλητές, ειδικά για 
παιδιά των συγκεκριµένων 
ηλικιών. «Μπορεί να µας εί-
χαν όλη µέρα µε µερικά µπι-
σκότα, για να αντέξουµε τις 

σκληρές προπονήσεις, και το 
βράδυ µας έδιναν σάντου-
ιτς και βάφλες µε σοκολά-
τα» ήταν τα λόγια του.

> Ενδιαφέρον έχει και το πώς 
ο νεαρός ποδοσφαιριστής 
περιέγραψε και τις «αξίες» 
που καλλιεργούνται ανά-
µεσα στους πιτσιρικάδες 
που βλέπουν την παρου-
σία τους εκεί ως το πρώτο 
βήµα, προκειµένου να πά-
ρουν τη θέση των ειδώλων 
τους στην πρώτη οµάδα. 

> Οπως είπε, όλοι προσπα-
θούν να κόψουν και να ρά-
ψουν την εικόνα τους ανά-
λογα µε αυτή των ειδώλων 
είτε πρόκειται για τα ρού-
χα είτε για χτενίσµατα είτε 
για συµπεριφορά είτε ακό-
µα και για πιο ακραία παρα-
δείγµατα, σαν αυτό: «Τα χρή-
µατα που µας έδινε η οµάδα, 
οι περισσότεροι τα επένδυαν 
σε αυτοκίνητα. Ενας συµπαί-
κτης µου αγόρασε ένα Audi 
για τον ίδιο, παρά το γεγονός 
ότι ήταν ανήλικος και δεν εί-
χε δίπλωµα οδήγησης».

> Τα τελευταία χρόνια πληθαί-
νουν τα παραδείγµατα νεα-
ρών ποδοσφαιριστών από 
την Αφρική και τη Λατινι-
κή Αµερική που έρχονται 
από τα κυκλώµατα των µά-
νατζερ για να δοκιµαστούν 
και να δοκιµάσουν την τύ-
χη τους στις ακαδηµίες. 

Β.Γ.

ΣΠΟΡ 

Μετά το Brexit, αλλά κυρί-
ως έπειτα από τα τελευταία 
γεγονότα στην Τουρκία οι 
περισσότεροι έχουν κατα-
λάβει, πλέον, ότι τυχόν νέα 
αποσταθεροποίηση στην Ευ-
ρασία θα επηρεάσει µοιραία 
και τον αθλητισµό. Για παρά-
δειγµα τι αθλητισµό να κάνει 
κάποιος ή για ποιο µπάσκετ 
να µιλήσει όταν βγαίνουν 
τα τανκς στους δρόµους και 
ποδοπατούν όποιον βρουν 
µπροστά τους ή όταν τα ελι-
κόπτερα και τα µαχητικά αε-

ροσκάφη βοµβαρδίζουν µέ-
ρα µεσηµέρι πόλεις ολόκλη-
ρες; Κάπως έτσι πρέπει να 
το σκέφτηκε και ο Τόνι Μέ-
ιερ του Απόλλωνα, ο οποί-
ος ήταν έτοιµος να υπογρά-
ψει στην Τουρκία, αλλά...

Κ.Λ.

Η αγορά του εξωτερικού εί-
ναι γεµάτη από παίκτες για 
όλα τα γούστα και τα βαλά-
ντια. Ερχόµενος στην Πάτρα 
το καλοκαίρι του 2015, ο Τό-
νι Μέιερ ήταν ένας άγνωστός 
στο ελληνικό κοινό µπασκε-
τµπολίστας, ο οποίος, όµως, 
µε την πάροδο του χρόνου 
απέδειξε ότι αποτελεί µια λύ-
ση πρώτης γραµµής για τον 
περσινό Απόλλωνα. Ο Αµε-
ρικανός φόργουορντ έκανε 
πολλές δουλειές µέσα στο 
γήπεδο, έπαιρνε ριµπά-
ουντ, σκόραρε, άνοιγε δια-
δρόµους, κουβαλούσε την 

µπάλα, ενώ συν τοις άλλοις 
όλοι είχαν να πουν για τον 
επαγγελµατισµο και τον χα-
ρακτήρα του. Είναι πολύ ση-
µαντικό για τον Απόλλωνα 
να βρίσκει τρόπους από εδώ 
και στο εξής για να κρατάει 
παίκτες όπως ο Μέιερ για 
παραπάνω από µια σεζόν.

Κ.Λ.

Για το πρωτάθληµα 
της Γ΄ Εθνικής είναι 
σούπερ περίπτωση ο 

Λεωνίδας Κωστούλας. 
Εχει ένα µεγάλο προσόν 
για σέντερ φορ: καλά 
τελειώµατα. Και σ’ αυτή την 
Κατηγορία, µπορεί να γίνει 
εκτελεστής!                  Χ.Β.

Με τον Τζερόµ Αλεν, 
πρώην παίκτη 
της Ούντινε και 

του ΠΑΟΚ, συναντήθηκε 
ο Νίκος Βετούλας στη 
διάρκεια του Σάµερ Λιγκ 
του ΝΒΑ στο Λας Βέγκας. Οι 
δυο τους θυµήθηκαν παλιές-
καλές εποχές. Ο Αλεν είναι 
σήµερα ασίσταντ κόουτς 
στους Μπόστον Σέλτικς.  Κ.Λ.

Είναι αυτονόητο ότι 
µόλις αναλάβουν και 
επίσηµα τις τύχες της 

ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής 
οι πατρινοί επιχειρηµατίες, 
η διοίκηση της ΠΓΕ θ’ 
αποσυρθεί αποκλειστικά 
στα δικά της τµήµατα. 

Χ.Β.

EΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ
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Ταξίδι... από τον τόπο σας!
Σύνδεσµος Τουριστικών Γραφείων ∆υτικής Ελλάδος

31/7 Λευκάδα - Νυδρί. Μπάνιο και φαγητό στο Μεγανήσι. 
Μια αξέχαστη εκδροµή

18/8
Φεγγαράδα Αυγούστου. Απογευµατινή εκδροµή µε ζωντανή 
µουσική όπως πάντα, σε µέρος εξαιρετικής οµορφιάς που θα 

αφήσει εντυπώσεις για µια φορά ακόµη.

4/9 Μπάνιο στον Κακοβάτο. Επίσκεψη στη Ζαχάρω Μονή Βάρκου 
- Καλλιδώνα µε ξεναγό για τις οµορφιές της περιοχής. 

2/10 Νεµέα - Ναύπλιο - Παλαµίδι. Μια εξαιρετική µονοήµερη εκδροµή.  

23/10 Εκδροµή των µελών του Φ.Σ.Π. µε αρτοκλασία και ζωντανή 
µουσική προς τιµήν των µελών του Συνδέσµου µας.

FRAGOULIAS TOURS

 ΓΟΥΝΑΡΗ 197 ΠΑΤΡΑ • ΕΟΤ 04-14-Ε-61-00110-0
ΤΗΛ( 2610) 620-320, 620-310 , 313-164 FAX 272-432
www.fragouliastours.gr, info@fragouliastours.gr

27/7ου, 10/8ου 
& 17/8ου 1ήµερη ΤΗΝΟΣ 

30-31/7ου, 
6-7/8ου & 
20-21/8ου 

2ήµερη ΤΗΝΟ - ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ 

29-31/7ου 3ήµερη ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
(Με διαµονή σε πολύ καλό ξενοδοχείο στο κέντρο του Αργοστολίου) 

31/7ου 1ήµερη ΣΠΕΤΣΕΣ 
31/7ου 1ήµερη ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ - ΣΤΟΥΠΑ 
3/8ου 1ήµερη ΧΑΛΚΙ∆Α - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟ - ΟΣΙΟ ∆ΑΥΙ∆ 

5-7/8ου 3ήµερη ΣΥΡΟΣ «Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ» 
(µε διαµονή στη Ερµούπολη σε καλό ξενοδοχείο) 

6-7/8ου 2ηµερη ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ 
7/8ου 1ήµερη ΑΙΓΙΝΑ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

11-13/8ου 3ήµερη Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 
(µε διαµονή σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, µε ηµιδιατροφή) 

16-21/6ου 6ήµερη ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (µε ηµιδιατροφή) 
20/8ου 1/2µέρα ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ «ΟΡΝΙΘΕΣ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 
21-25/8ου 5ήµερη ΧΙΟΣ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ» 
22-23/8ου 2ήµερη ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!!!!! 

26-29/8ου 4ήµερη ΜΗΛΟΣ «Η ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
(δηλώσεις συµµετοχής έως 13/8ου) 

26-28/8ου 3 ήµερη ΚΕΡΚΥΡΑ 
(µε ηµιδιατροφή & διαµονή στις Μπενίτσες σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο) 

29-31/8ου 3ήµερη ΣΙΦΝΟΣ «ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» 
29/8ου 
έως 4/9ου 6ήµερη ΡΟ∆ΟΣ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ» (µε ηµιδιατροφή) 

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
13-15//8ου 3ήµερη ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ - Μ. ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ 
14-15//8ου 2ήµερη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ (µε διαµονή στα Τρίκαλα) 
15/8ου 1ήµερη ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ 
15/8ου 1ήµερη ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΙΓΙΝΑ - ΠΟΡΟ - Υ∆ΡΑ (µε γεύµα στο καράβι) 

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
8-14/8ου 7ήµερη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ 

(µε ηµιδιατροφή και διαµονή σε πολύ καλά ξενοδοχεία) 
29/8ου-2/9ου 6ήµερη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ - ΠΡΟΥΣΑ 

(µε ηµιδιατροφή, ξενάγηση και διαµονή σε 4* ξενοδοχεία) 
23-25/9ου 3ήµερη Β. ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑ (µε ηµιδιατροφή) 

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 2016

Γούναρη 181 - Πάτρα 263 31 • τηλ. 2610-222.711, 620.567, 640.484 
• fax 2610-620.567, κιν. 6978-679200, 6936-714301 
• http://www.kavallieratostours.gr • e-mail:Kavallieratostours@hotmail.com

KAVALLIERATOS
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. 0414Ε60000042801  ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 23-10-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΓΚΡΟΥΠ - ΟΜΑ∆ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ - O∆ΙΚΕΣ 4-8 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

1/ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΝΟ 60 ΕΥΡΩ
16/7, 30/7, 13/8, 27/8, 4/9, 25/9

• ΠΑΡΙΣΙ – ΠΡΑΓΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΡΩΜΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ

25-29/7 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΧΙΟ - ΣΜΥΡΝΗ                                                          295 €
30-31/7 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                 από 100 €
31/7 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ)                                          από 40 €
6-7/8 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                 από 100 €
7/8 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΤΣΕΣ                                                                     25 €
13-15/8 3ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ                         από 120 €
13-15/8 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι.Μ. ΣΟΥΜΕΛΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ             145 €
14-15/8 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ                         από 100 €
15/8 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟ-ΑΙΓΙΝΑ         55 €
20-21/8 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                 από 100 €
21/8 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟ - ΑΓ.ΔΙΟΝΗΣΙΟ F/B                                  40 €
21/8 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ)                                                  40 €
24-28/8 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΗΤΗ                                                                       295 €
27-28/8 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                  από 100 €
28/8 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟ-ΑΙΓΙΝΑ          55 €
3-7/9 5ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΤΜΟ                                                                       245 €
3-4/9 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                  από 100 €
4/9 1ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                            60 €
10-11/9 2ΗΜΕΡ0 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΝΟ                                                                  από 100 €
11/9 1ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ                                    20 €

(Με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ έως 2 άτοκες δόσεις)

ΤΗΝΟ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

GEORGADAS  TRAVEL

ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 12 
(1ος ΟΡΟΦΟΣ), 26221 ΠΑΤΡΑ

T. 2610 221947, 2610 274807 F. 2610 274397
info@georgadastravel.gr, www.georgadastravel.gr

Αριθµός λειτουργίας του ΕΟΤ 04-14-Ε-61-00056-0-1

4 - 7/8 4ήµερη
∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑ 
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΚΥΜΗ - ΜΥΛΟΙ
HTL 3* SUP MARMARI BAY - ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

12 - 17/8 6ήµερη
ΣΑΜΟΣ «Το πανέµορφο νησί του Πυθαγόρα & οι άγνωστες 
οµορφιές του» - HOTEL SAMOS BAY µε ηµι/φή 
∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΩΣ 29/7 & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

13 - 16/8 4ήµερη Super απόδραση: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Υ∆ΡΑ- ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΟΣ  
HTL COSMOS ηµι/φή & κρουαζιέρα Υδρα, Σπέτσες: Σίγουρη αναχ. 

13 - 22/8 10ήµερη ΠΟΛΩΝΙΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΝΙΣ - 
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ: ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

13 - 16/8 4ήµερη ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙ∆Α «Super Απόδραση για όλους» 
HTL 4* στην λίµνη - Πλήρης ∆ιατροφή - Ξεναγήσεις 

14 - 20/8 7ήµερη ΡΟΥΜΑΝΙΑ «Η Χώρα των Θρύλων µε το µεσαιωνικό χρώµα» 
ΞΕΝ/ΧΕΙΑ 4* ΜΕ ΗΜΙ/ΦΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 

22 - 26/8 5ήµερη
ΑΜΟΡΓΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ Γνωριµία µε το νησί του 
απέραντου Γαλάζιου & την Πολυνησία της Ελλάδας (2η αναχώρηση) 
∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΩΣ 22/7 & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

22 - 25/8 4ήµερη
ΚΕΡΚΥΡΑ Η Αρχόντισσα του Ιονίου 
HTL SILVER BAY (Πλήρες ανακαινισµένο) - ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΩΣ 25/7 & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

25 - 28/8 4ήµερη
ΠΑΡΟΣ «Το νησί των χρωµάτων & της κοσµοπολίτικης αύρας» 
Διαµονή στο πολύ καλό ASTERAS PARADISE HOTEL. 
∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΩΣ 25/7 & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

26 - 28/8 3ήµερη ΑΝ∆ΡΟΣ «Το µπλε των Καπεταναίων» (∆ηλώσεις έως 23/7)
∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ 3* SUP. ANDROS HOLIDAYS HOTEL

31/8 - 2/9 3ήµερη ΣΚΥΡΟΣ «Γνωριµία µε το νησί των αντιθέσεων» (∆ηλώσεις έως 3/8)
HTL 3* SKIROS PALACE ηµι/φή µε ποτά - ξεναγήσεις γύρος του νησιού

10 - 15/9 6ήµερη
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Αγνή οµορφιά & παράδοση στην άκρη του Αιγαίου
Αεροπορική µε απευθείας πτήσεις Olympic air - γύρος νησιού - ξεναγήσεις 
∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΩΣ 27/7 & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

10 - 13/9 3ήµερη
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ Αναλλοίωτη αισθητική υψηλού επιπέδου
Διαµονή στο πολυτελές 4* ASPALATHRAS WHITE HOTEL
∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΩΣ 31/7 & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

2/2/14  Κ: ΑѲΗΝΑ ALLOU FUN PARK                          ενήλικες 15 €, μαθητές

2/2/14  Κ: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ

6-9/2/14  Π-Κ: BANSKO (3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό-πισίνα spa δωρεάν)

7/2/14  Π: ΑΝΤΥΠΑΣ-ΗΛΙΑΔΗ-ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ (Ολα πληρωμένα)

9/2/14  Κ: ΑѲΗΝΑ ѲΕΑΤΡΟ (Φόνισσες της Παπαδιαμάντη) - με εισιτήριο

16/2/14  Κ: ΑΡΑΧΩΒΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

** ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ (2ήμερη) Ανοιχτή ημερομηνία

** ΜΕΤΕΩΡΑ-Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΕΛΑΤΗ-ΜΕΤΣΟΒΟ Ανοιχτή ημερομηνία

** ΣΕΡΡΕΣ-ΚΕΡΚΙΝΗ-ΠΟΡΟΪΑ-ΔΡΑΜΑ  Ανοιχτή ημερομηνία

Ερìού 85,  Ôηë. 2610 622.621-622.622 Fax: 2610 224.004

Êéí.: 697 25.27.131 What’s up www.kavvadiastours.gr

ΠÑΟÃÑΑÌÌΑ ÖΕÂÑΟÕΑÑÉΟÕ

* Μία µονοήµερη που εσείς θα επιλέξετε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1+1 ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ!
Με κάθε εκδρομή σας κερδίζετε άλλη μία εντελώς δωρεάν*

Óáς τáîιδåýïυìå στις ïìïñφιÝς της Åλλάδáς!!

ΘΕΟÔΟÊÇÓ ÊΑÂÂΑÄÉΑÓ - ÌΑÑÉΑ ÑΟÄΟΠΟÕËΟÕ

ΕÊΠÔÙÓÇ σε Group-Óõëëόãοõς.
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ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ • Ερµού 85 Τηλ. 2610 622.622 Fax: 2610 224.004, 
Κιν.: 697 25.27.131 What’s up • kavvadiastours@gmail. com - www.kavvadiastours.gr - facebook kavvadias Tours

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εκδροµή που πραγµατοποιείτε µαζί µας, 

κερδίζετε µια µονοήµερη εκδροµή εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ! 
Ειδικές τιµές για φοιτητές - µαθητές! Εκπτωση σε group και συλλόγους

27-31/7 5ήµερη: ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (Ντουµπρόβνικ - Μπούτβα - Κοτόρ - Μπαρ)
3η Αναχώρηση! Για κρατήσεις µέχρι 19/7 ..................................................... Προσφορά: 195 €
31/7 ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ (Κρουαζιέρα Ιονίου) ..............................................................από 18 €
1/8 & 8/8 5ήµερες: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ (Ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή)............................235 €
1/8 & 8/8 5ήµερες: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ (Ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή) .......................265 €
5-7/8 3ήµερη: ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΙΟΝΙΟΥ (Πάργα, Παξοί-Αντίπαξοι, Λευκάδα) ....................135 €
5/8 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ (Αίγινα, Αγκίστρι, Ισθµια) ..............................................45 €
7/8 ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ (+ Εισιτήρια καραβιού) .....................................................................20 €
7/8 ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΙΣΘΜΟΥ ....................................................γεν. τιµή 20 €, παιδιά 15 € 
14-19/8  6ήµερη: ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ .......................................................................γεν. τιµή 335 € 
14/8 ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ (Κρουαζιέρα Ιονίου) ..............................................................από 18 €
15/8 ΠΑΡΓΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΑΞΩΝ (Πάργα, Παξοί, Αντίπαξοι) .................................από 20 €
13-17/8 5ήµερη: ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (Ντουµπρόβνικ - Μπούτβα - Κότορ - Μπαρ) 
4η Αναχώρηση! Για κρατήσεις µέχρι 31/7 ..................................................... Προσφορά: 195 €
22-25/8 4ήµερη: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (Ξενοδοχείο µε πρωινό) .............................. Προσφορά 195 €
26-28/8 3ήµερη: ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ (Εκδηλώσεις Πρέσπεια) 
(Ξενοδοχείο µε πρωινό) .................................................................................... Προσφορά 89 €
28-31/8 4ήµερη: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Ξενοδοχείο µε πρωινό) ....................................γεν. τιµή 269 €
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mattheos tours ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 32 - 
25100 ΑΙΓΙΟ

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 64-ΑΙΓΙΟ- ΤΗΛ. 26910 25666 - FAX 26910 22707

Το  δικό σας 

ταξίδι....«SCHIZAS TOURS»
THNΟΣ 2ΗΜΕΡΗ  2-3/7, 9-10/7, 24-25/7

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 

- ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 4ΗΜΕΡΗ  14-17/7

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΙΟΝΙΟΥ 1ΗΜΕΡΗ  24/7 & 7/8

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 8ΗΜΕΡΗ  23-30/7 & 20-27/8

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΝΗ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΑΡΟ       2ΗΜΕΡΗ  30-31/7

ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ 5ΗΜΕΡΗ  13-17/8

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4ΗΜΕΡΗ  3-6/9

ΙΤΑΛΙΑ - ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

 ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 7ΗΜΕΡΗ  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ 60/52/20 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ: 
ΠΑΡΙΣΙ - ΠΡΑΓΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΚΥΠΡΟ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

- ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΜΑΛΤΑ - 
ΚΑΪΡΟ - ΤΥΝΗΣΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ - ΜΑΛΒΙ∆ΕΣ - ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟ 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΜΕΣΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

      ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: www.schizastours.gr 
mail: schizastours@hotmail.gr

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
19/6: 1ήµερη       ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ: ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
20/6: 1ήµερη       ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
26/6: 1ήµερη       ΤΕΓΕΑ - Μ. ΜΑΛΕΒΗ - ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
25-26/6: 2ήµερη       ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
1-3/7: 3ήµερη       ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΞΟΙ 
2-3/7: 2ήµερη       ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
2/7: Απόγευµα   ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ: ΠΛΟΥΤΟΣ)
9-10/7: 2ήµερη       ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
9/7: Απόγευµα   ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: (ΑΙΣΧΥΛΟΥ: ΟΡΕΣΤΕΙΑ)
10/7: 1ήµερη       ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝ. ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
16-17/7: 2ήµερη       ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΡΤΑΚΗ-ΑΙΔΗΨΟΣ-ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ
16-17/7: 2ήµερη       ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
16/7: Απόγευµα   ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: (ΣΟΦΟΚΛΗ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ)
17/7: 1ήµερη        ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
23/7: Απόγευµα   ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: (ΑΙΣΧΥΛΟΥ: ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ)
23-24/7: 2ήµερη       ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
24/7: 1ήµερη       ΑΙΓΙΝΑ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
26-31/7: 6ήµερη       ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΝΩΣΣΟΣ-ΜΑΤΑΛΑ  κ.λπ.
30/7: Απόγευµα   ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: (ΣΟΦΟΚΛΗ: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ)
30-31/7: 2ήµερη       ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
31/7: 1ήµερη       ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
18-24/6: 7ήµερη ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ,  ΜΠΟΥΤΒΑ,  ΚΟΤΟΡ, ΠΛΙΒΙΤΣΕ κ.λπ.)
1-6/7: 6ήµερη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
2-8/7: 7ήµερη ΓΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΒΑΡΝΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
9-16/7: 8ήµερη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
20-21/7: 2ήµερη Β. ΗΠΕΙΡΟΣ: ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ-ΒΟΥΘΡΩΤΟ-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ
16-23/7: 8ήµερη ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 
28-31/7:        4ήµερη               ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Τηλ.: 26910-21222 & 26910-22998 
FAX. 26910-22998 κινητό 6936909777 

e-mail: mattheostours@yahoo.gr web site: www.mattheostours.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Ι. ΜΑΡΓΕΛΗΣ»
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ 3, ΠΑΤΡΑ τηλ. 2610-278.259, 2610-222.350, FAX: 2610-222.350,

e-mail:margtr@otenet.gr, site: www.margelis.eu

Αριθµός Λειτουργίας ΕΟΤ: 04-14-Ε-61-00111-0

Εκδροµές στην ΕΛΛΑ∆Α
1. ΤΗΝΟΣ-Γύρος νησιού (ΜΥΚΟΝΟΣ) 4 ηµέρες αναχ. 8/8 (Δηλώσεις έως 27/7)
2. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 5 ηµέρες αναχ. 12/8 (Δηλώσεις έως 25/7)
3. ΑΚΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 3 ηµέρες αναχ. 14/8 
(Διαµονή στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5*)
4. ΑΚΤΕΣ ΠΗΛΙΟΥ (ΣΚΙΑΘΟΣ) 4 ηµέρες αναχ. 13/8
5. ΤΗΝΟΣ 2 ηµέρες αναχ. 19/8 (Δηλώσεις έως 5/8)
6. ΚΡΗΤΗ 6 ηµέρες αναχ. 20/8 (Δηλώσεις έως 1/8)
7. ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 5 ηµέρες αναχ. 23/8 (Δηλώσεις έως 2/8)
8. ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Αγιος Ραφαήλ, Μ. Ταξιαρχών, Μανταµάδος, Αγιάσος) 3 ηµέρες αναχ. 26/8
9. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΘΑΣΟΣ - ΑΜΟΥΛΙΑΝΗ (Κρουαζιέρα ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ) 7 ηµέρες αναχ. 29/8 
(Δηλώσεις έως 10/8)
10. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 5 ηµέρες αναχ. 31/8 (Δηλώσεις έως 10/8)
11. ΡΟ∆ΟΣ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) 5 ηµέρες αναχ. 5/9 (Διαµονή στο ξενοδοχείο RODOS PALACE 5*- 
Δηλώσεις έως 5/8)

Εκδροµές στην ΕΥΡΩΠΗ
1. ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Βουκουρέστι - Καρπάθια Ορη - 
Πέλες - Μπραν - Σινάια - Κωστάντζα - Βάρνα - Μεσηµβρία - Φιλιππούπολη - Σόφια - Βέλινγκραντ 
- Μπάνσκο) 8 ηµέρες αναχ. 1/8  Εγγυηµένη αναχώρηση
2. ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ 7 ηµέρες αναχ. 12/8
3. ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 9 ηµέρες αναχ. 23/8
4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 9 ηµέρες αναχ. 23/8
5. ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7 ηµέρες αναχ. 31/7, 7/8, 13/8, 20/8
6. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ - ΡΩΜΗ 7 ηµέρες αναχ. 30/7,  6/8, 13/8
7. ΣΙΚΕΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 10 ηµέρες αναχ. 3/8, 14/8, 24/8
8. ΡΩΣΙΑ - Λευκές νύχτες στην Μόσχα & Αγία Πετρούπολη 7 ηµέρες, Αεροπορικώς, αναχ. 30/8, 
06/09, 13/09, 10/09, (Δυνατότητα µεταφοράς µε πούλµαν από Πάτρα - Αεροδρόµιο στην αναχ. της 30/8)
9. ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 7 ηµέρες Αεροπορικώς, αναχ. 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

17/7/2016:  Διάπλους της Διώρυγας του Ισθµού 

 (τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο 25,00 ευρώ/ 

 18,00 ευρώ παιδιά)

31/7/2016:  Τροιζόνια µπάνιο, φαγητό στις γραφικές ταβέρνες

 του λιλιπούτειου νησιού του Κορινθιακού 

 (τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο 17,00 ευρώ)

13-22/8/2016:  ΠΟΛΩΝΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ

16-23/8/2016:  ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ - ST. MORITZ 

 & ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

26-27/8/2016:  ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Οι ηµερήσιες και η διήµερη εκδροµή γίνονται µε πολυτελή λεωφορεία 

ιδιοκτησίας του γραφείου µας (διαθέτουν δωρεάν wifi)

Λεωφ. Οθωνος Αµαλίας 25, Πάτρα                                            Othonos Amalias Av. 25, Patras
t.: 2610-273.00 f.: 2610-275.000     email: info@patras-travel.gr     www. patras-travel.gr
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Ζητείται
Προσωπικό

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητούνται πεπειραµένοι συνεργάτες για 
το κοµµωτήριο της Σαντορίνης Creative 
Hair. Βιογραφικό παραδίδεται στο κοµ-
µωτήριο Κυριάκος Λαϊνάς, Κωνστα-
ντινουπόλεως 72α Πάτρα. Τηλ: 6974-
071.217, 6940-651.942 137024

Από την µεγαλύτερη εταιρεία ταχυµετα-
φορών ζητούνται δυο κοπέλες µε γνώ-
ση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για 
την υποδοχή πελατών και δυο διανοµείς 
µε δίπλωµα µηχανής και αυτοκίνητου.
Για πληροφορίες τηλ. 2610-270.830. Απο-
στολή βιογραφικού Αγίου Ανδρέου 125 & 
Παντανάσσης. 137020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος µε γνώσεις στα 
αξεσουάρ - ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 
Τηλ: 2610-335.539. 136908

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 30 ετών για 6ωρη 
εργασία σε κατάστηµα  βιβλιοπωλείο - εί-
δη δώρων, Ακρωτηρίου 164. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Η/Υ. Αποστολή 
βιογραφικών στο κατάστηµα. Τηλ: 6974-
491.243, κος Βασίλης. 136907

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της τηλεπικοινωνίας ζητά έµπειρο προ-
σωπικό, µε γνώση σε εναέρια και υπό-
γεια δίκτυα για µόνιµη απασχόληση. Τηλ: 
2610-910.007 ή 6980-176.065. Αποστολή 
βιογραφικών: info@zefxis.net. 136860

ΝΕΑ εµφανίσιµη, να γνωρίζει καλά τη µη-
χανή του καφέ. Τηλ.: 6994-990.313, 6980-
850.600. 136691

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κεντρικό φροντιστήριο 
έµπειροι φιλόλογοι µε ειδίκευση  στα αρ-
χαία, λατινικά, ιστορία και έκθεση. Τηλ: 
2610-221.626, 2610-226.627. 136690

ΤΑ Αρτοποιεία «ΓΑΛΑΝΗΣ» ζητούν πω-
λήτριες για πρωινή και απογευµατινή 
εργασία έως 35 ετών. Τηλ. επικ.: 6936-
015.579, ώρες επικ. 08:00-16:00. 136688

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους απασχό-
λησης από την εταιρία Pharma Group 
Μεσσηνίας Α.Ε., απόφοιτος marketing ή 
άλλης ανώτατης σχολής µε µεταπτυχιακό 
στο marketing για εργασία στην Καλαµά-
τα. Αποστολή βιογραφικών στο pharma@
pharmagroup.gr. 136673

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα µε απαραίτητη εµπει-
ρία στα φρούτα και λαχανικά, για εργα-
σία σε οπωροπωλείο. Τηλ: 6948-782.606, 
ώρες: 10:30 - 13:30. 136672

Από ξενοδοχειακή επιχείρηση ζητούνται 
καµαριέρες, σερβιτόροι, βοηθοί κουζίνας 
και νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής µε 
προϋπηρεσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 
2610-931.341 136639

ΚΥΡΙΑ ζητείται άνω των 40 ετών, για 
εσωτερική, κυρίως ελληνίδα, για άτοµο 
το οποίο δεν είναι κλινήρες, στην περιο-
χή της Αγυιάς. Τηλ. 6972-080.449. 136636

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και νέες να εργασθούν 
στο κατάστηµα Chillbox, Ρήγα Φεραίου 
114. Τηλ επικοινωνίας: 6974-060.411, κα 
Μαρία. 136435

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απο intercasa µεσιτική συ-
νεργάτες, γνώστες του αντικειµένου, 
ανω των τριάντα, για άµεση συνεργα-
σία, µε µεγάλα ποσοστά και άµεση δια-
χείριση πελατολογίου. Αποστολή email   
linasayia@yahoo.gr. 136427

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη γυµνασίου - λυκεί-
ου από 18-25 ετών, για γραφείο, µε άδεια 
οδήγησης δικύκλου. Τηλ: 2610-275.831, 
ώρες γραφείου. 136409

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα πεπειραµένη για πιστο-
λάκι και τεχνικές εργασίες για κοµµωτή-
ριο στο κέντρο. Τηλ: 6972-800.623, 6937-
491.802. 136339

Ζητούνται 2 οδηγοί για τουριστικά πούλ-
µαν, µε δίπλωµα ∆ κατηγορίας, µε εµπει-
ρία, έως 40 ετών, συστάσεις. Βιογραφι-
κά αποστολή µε fax: 2610 426992 ή στο 
email: info@letrinatours.gr. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας 2610-429.653, 12:00 µε 
14:00. 136176

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κατάστηµα µανι-
κιούρ-πεντικιούρ στο κέντρο της Πάτρας 
µε εµπειρία στα τεχνητά νύχια. Τηλ 2615-
501.277. 136175

ΚΟΠΕΛΑ για ηµιαπασχόληση για γραµ-
µατειακή υποστήριξη γιατρών. Παρέχεται 
βασικός µισθός και ασφάλιση. Αποστολή 
βιογραφικών: hr@alterphone.gr. 136169

Εµφανίσιµες κοπέλες για βραδινή ερ-
γασία ως barwomen. Ήσυχο και φιλι-
κό περιβάλλον. Πληρωµή κάθε βρά-
δυ. «Βίβλος». Τηλ: 6984-759.516, 6992-
138.889. 136139

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισµός επιχείρησης κα-
φέ - σφολιατοειδών. Πληροφορίες τηλ: 
6979-793.615. 136127

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στρατζαδόροι - τεχνίτες µε-
ταλλικών κατασκευών από εργοστάσιο 
αυτόµατων πορτών στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. 
Τηλ: 210-99.31.961, εσωτ. 105. 136115

Κοπέλα για κατάστηµα καφέ,στην περι-
οχή πλατεία Βουδ, για µερική ή πλήρη 
απασχόληση, τηλ: 6942-945.530, 6974-
882.729. 136094

ΚΟΜΜΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ έµπειροι έως 40 
ετών για µερική ή πλήρη απασχόλη-
ση καθώς και βοηθούς κοµµωτηρί-
ου και µανικουρίστ, οµαδικότητα, θετι-
κό πνεύµα, άριστο περιβάλλον εργασίας. 
Θα δοθεί καλοκαιρινή άδεια. Sinion Hair 
Technique, Μαιζώνος 20 Πάτρα. Πληρο-
φορίες: 6972-237.287, 2610-436.215. 135965

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα εµφανίσιµη για βρα-
δινή εργασία σε καφέ µπαρ στα ∆εµένι-
κα. Ικανοποιητικός µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 6980-114.272, κος Βαγγέλης. 135962

ΝΕΑΡΗ κοπέλα ζητείται, έως 30 ετών, για 
εργασία σε καφέ - αναψυκτήριο, στο ∆ρέ-
πανο Πατρών. Τηλ. 6936-949.519. 135896

Tο κατάστηµα Mikel στην Πλατεία Όλγας, 
ζητά σερβιτόρα έως 30 ετών, µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία.  Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: mikel65@mikelcc.
gr. 135669

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρεία ενδιαφέ-
ρεται για την πρόσληψη α) ενός ατόµου 
υπεύθυνου στο τµήµα πωλήσεων. Άρι-
στη γνώση Βουλγαρικών. Ηλικίας έως 
40 ετών, φύλο άνδρας. ∆εκτές προτάσεις 
και για part time (εξωτερικός συνεργά-
της). β) Ενός ατόµου µε ειδικότητα ηλε-
κτρολόγου µε γνώση στην κατασκευή βι-
οµηχανικών πινάκων και άριστη γνώση 
Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο 
info@olimpias.gr. 135616

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για επικαθήµενο µε Ε΄ 
κατηγορίας δίπλωµα και προϋπηρεσία 
και για µπετονιέρα µε  Γ΄κατηγορίας δί-
πλωµα και προϋπηρεσία. Τηλ. επικοινω-
νίας 6932-361.136. 135574

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α ζητούνται έως 30 ετών, 
µε εµπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε 
service εστιατορίων, καθώς και βοηθός 
κουζίνας. Ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00 
στο 2610-995.992, µόνο από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή. 135324

ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα την ΒΙ.ΠΕ Πατρών, 
επιθυµεί να προσλάβει µηχανικό από-
φοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ για το τµήµα Μελετών- Σχε-
διασµού. Απαραίτητη η γνώση σχεδιαστι-
κού πακέτου. Βιογραφικά στο e-mail cv@
liaromatis.gr. 135238

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ΑΦΟΙ Π. ΚΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, βιοµηχανία µεταλλικών 
κατασκευών µε έδρα το Αίγιο και έντο-
νη δραστηριότητα στο νησί της Ζακύνθου 
και γενικότερα στη ∆.Ελλάδα, ηλεκτροσυ-
γκολλητές µε εµπειρία στη συγκόλληση 
µετάλλων και τη σύνθεση-διαµόρφωση 
µεταλλικών κατασκευών. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία σε σύνθεση-διαµόρφωση 
µεταλλικών κατασκευών & συγκολλή-
σεις βάσει σχεδίου. Αποστολή βιογραφι-
κού: mkostopoulos@kostopoulosbros.
gr και τηλ.: 6978-542.646. 135033

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λαντζέρα µε πείρα, µέχρι 40 
ετών, για εστιατόριο, παραλία Καστελό-
καµπο, Ρίο. Τηλ. επικοινωνίας µετά τις 
12.00, 6944-319.966. 134667

Αναζητούνται άτοµα από µεγάλη εταιρία 
άµεσα για να καλύψουν τις θέσεις της επι-
κοινωνίας και της διαφήµισης. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@effort.gr. Ή τηέ-
φωνικά για ένα άµεσο ραντεβού στο 2610 
344 139 134366

ΒΟΗΘΟΣ-ΜΑΓΕΙΡΑ ζητείται µε προϋ-
πηρεσία για απασχόληση στο «Discover 
Your Way». Βιογραφικό & Πληροφορίες  
Πατρέως 30. Τηλ. 2610-624.916. 132021

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για ζαχαροπλαστείο, έως 
30 ετών, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 
6987-071.837, ώρες επικοινωνίας: 11:00 
- 15:00. 131507

ΝΕΑ ζητείται, έως 30 ετών, απόφοιτη τρι-
τοβάθµιας σχολής, µε γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ, κάτοχος µεταφορικού µέσου ή/
και  διπλώµατος οδήγησης, για γραµµα-
τειακή υποστήριξη και πωλήσεις. Οι εν-
διαφερόµενες παρακαλούµε να αποστεί-
λουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: enterprises.kgi@gmail.com 125885

Προσφορά
Εργασίας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ. 
Λύσιµο πάσας κακής ενέργειας (αφο-
ρισµών - µαγείας). Εύρεση υδάτων, λύ-
σιµο λοιπών οικογενειακών προβληµά-
των (τεκνοποίηση άτεκνων ζευγαριών). 
Τηλ: 6978-261.393, κος Γιώργος. 136859

ΟΙΚΙΑΚΕΣ βοηθούς - γηροκόµες - Νο-
σοκόµες - Μπέιµπι σίτερς κ.ά. παρέχει 
το Νόµιµο Γραφείο Ευρέσεως Εργασί-
ας Care m, της Μαρίας Υφαντή, Αγ. Σο-
φίας 17-19, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ.: 2610-
420.185, 6937-933.955. www.carem.gr ή 
info@carem.gr 136405

Μηχανικός Η/Υ Πανεπιστηµίου Πατρών 
αναλαµβάνει επισκευές και αναβαθµί-
σεις laptop/desktop καθώς και εγκατα-
στάσεις λειτουργικών συστηµάτων και 
προγραµµάτων. Ιδιαίτερη πείρα πάνω σε 
λειτουργικό σύστηµα LInux (διάφορες δι-
ανοµές). Τιµές πολύ προσιτές. Τηλ. 6984-
347.391. 135833

ΚΟΠΕΛΑ ελληνίδα 25 ετών µε σπου-
δές κοινωνικού φροντιστή αναλαµβά-
νει φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιω-
µένων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
Τηλ. επικοινωνίας 6984-257.315. 135236

ΓΡΑΦΕΙΟ Ευρέσεως Εργασίας, Πάτρα 
- Χωριά - Νησιά. Βιολέτα Βαλτσίνοβα. 
Οικιακοί βοηθοί, καθαρίστριες, φύλαξη 
παιδιών, φροντίδα ηλικιωµένων, καµα-
ριέρες, Γούναρη 168, 1ος ορ. Πάτρα, τηλ. 
2610-328.936, 6996-804.096. 124776

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά εργασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος, µε πολυε-
τή πείρα στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα Μαθηµατικών και Φυσι-
κής, σε παιδιά ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και 
Λυκείου. Τιµή 7€/ώρα. Τηλ. 6986-156.999 
(what’s up), 6949-707.846 (CU). 136603

Μηχανικός Η/Υ Πανεπιστηµίου Πατρών, 
µε καλή γνώση και πείρα στα αντικείµενα: 
Προγραµµατισµό (κυρίως C/C++), γραµ-
µική άλγεβρα, αριθµητική ανάλυση, σή-
µατα και συστήµατα, δίκτυα, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε σπουδαστές Πα-
νεπιστηµίων/ΑΤΕΙ καθώς και σε µαθη-
τές Γυµνασίου/Λυκείο όλων των τάξε-
ων (µαθηµατικά, πληροφορική ανάπτυξη 
εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περι-
βάλλον). Τιµές πολύ προσιτές. Τηλ. 6984-
347.391. 135834

Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του τµήµατος Βι-
ολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, 
µε πολυετή εµπειρία και επιτυχίες 
στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθη-
τές γυµνασίου και λυκείου. Τηλ.: 6978-
345.091. 135599

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. Παράδοση µαθηµάτων σε 
µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Εµπει-
ρία στην προετοιµασία Πανελληνίων. Κιν.: 
6987-038.388. 128335

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά εργασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ, Πτυχιούχος Αγγλικής φιλολο-
γίας Α.Π.Θ., κάτοχος µεταπτυχιακού δι-
πλώµατος στις επιστήµες της αγωγής και 
της εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Πατρών) 
και ειδικευµένος σε µαθητές µε δυσλεξία 
(Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο), αναλαµ-
βάνει την υπεύθυνη προετοιµασία παι-
διών και ενηλίκων, όλων των επιπέδων. 
Τιµές προσιτές. Τηλ: 6971-956.461. 136670

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε µεγάλη 
φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα κατ οίκον. Τιµές προ-
σιτές. Τηλ: 6994-391.640. 136364

Γνωριμίες

ΚΥΡΙΟΣ πρώην τραπεζικός, ετών 64, επι-
θυµεί γνωριµία µε κυρία έως 58 ετών, 
για µια ειλικρινή και αµοιβαίως επωφε-
λή σχέση. Τηλ.: 6948-806.135. 135682

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ & ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Με αυ-
στηρότατη εχεµύθεια, κύρος, εξυπηρέτη-
ση και υποστήριξη προς τον πελάτη µας. 
Στο γραφείο µου θα βρείτε πραγµατικά 
αυτό που σας ενδιαφέρει, την γνωριµία ή 
τον γάµο. Η 26ετής εµπειρία µου σε αυ-
τό το αντικείµενο σας εγγυάται την σιγου-
ριά του αποτελέσµατος. Φθάνει µόνο λίγο 
κατανόηση και υποµονή. ∆ιεύθυνση γρα-
φείου: Πατρέως 63-65, 3ος όροφος. Ωρες 
λειτουργίας: 9.00-2.00 και 6.00-10.00, τηλ. 
2610-273.285 και 6932-231.999. 135235

Πωλήσεις 
Διαφόρων Ειδών

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νοσοκοµειακό κρεβάτι και 
αναπηρικό αµαξίδιο σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ: 6976-653.723. 136406

Πωλούνται ηλεκτρικές συσκευ-
ές(πλυντήριο ρούχων-πιάτων,κουζίνα 
µε κεραµική εστία,ψυγείο,A/C 
inverter),διάδροµος γυµναστικής αµερι-
κάνικος,κρεβάτι διπλό,γραφείο,συρταριέ-
ρα,βιβλιοθήκη κλπ όλα σε πολύ καλή κα-
τάσταση και σε χαµηλή τιµή λόγω µετακί-
νησης στο εξωτερικό.Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις και για το σύνολο του εξοπλισµού.
Τηλ: 6943-109.452. 137035

Πωλήσεις

AUTO MOTO

MERCEDES E-200 kompressor elegance 
1800 κυβικά, κατασκευής 2006, 32.000 
km, µε βιβλίο service αντιπροσωπείας, 
αυτόµατο σειριακό σασµάν, Parctronic 
εµπρός πίσω, navigator, dvd, tv, 17άρες 
νικελένιες εργοστασιακές ζάντες, καλορι-
φέρ και κλίµα στάσης µε τηλεχειρισµό και 
άλλα πολλά. Ατρακάριστο και άβαφο µε 
υπεύθυνη δήλωση. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ: 6944-887.124. 135593

Πωλήσεις 
Επιχειρήσεων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση στο κέντρο της 
Πάτρας, καφέ - ζαχαροπλαστείο. Μό-
νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6909-
160.452. 137023

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% επιχείρησης µπαρ-
µεζεδοπωλείου, µε τραπέζια σε πλα-
τεία στο κέντρο της Πάτρας. Τηλ: 6974-
015.067. 137021

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ στο κέ-
ντρο της Πάτρας. Τηλ: 6932-880.830. 136674

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση fast food KASPER, 
Ακρωτηρίου 60. Τηλ: 6945-468.133. 136671

∆Ι∆ΕΤΑΙ πρακτορείο ΟΠΑΠ πολυετούς 
λειτουργίας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6977-239.196. 136407

MINI MARKET, πωλείται η επιχείρηση 
και η άδεια, λόγω συνταξιοδότησης, πε-
ριοχή Αγίας Σοφίας (έναντι δηµοτικού 
σχολείου), πλήρως εξοπλισµένο, επαγ-
γελµατικά ψυγεία, κάµερες ασφαλείας, 
a/c, συναγερµός, µαζί µε όλα τα προϊό-
ντα που υπάρχουν στο κατάστηµα. Τηλ: 
2610-437.032. 136365

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φαρµακείο στο κέντρο της πό-
λης Ζακύνθου µε πολλά χρόνια λειτουργί-
ας, πλήρως ανακαινισµένο το 2015 µε όλο 
του τον εξοπλισµό (Καινούργια γερµανι-
κή επίπλωση και συρταριέρα), το εµπό-
ρευµα και την άδεια του Φαρµακείου για 
λόγους υγείας, τιµή συζητήσιµη. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6981-660.961. 136144

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιχθυοπωλείο 70 χρόνων λει-
τουργίας στην οδό Γούναρη, λόγω ανα-
χώρησης στο εξωτερικό. Τηλ: 6986-
793.281. 136138

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως εξοπλισµένη ψηστα-
ριά στον Άγιο Βασίλειο µαζί µε µηχανάκι. 
Τιµή: 15.000€. Τηλ: 6976-954.022. 136130

ΠΩΛΕΙΤΑΙ cafe bar restaurant στην Πλ. 
Όλγας. η επιχείρηση είναι πλήρως εξο-
πλισµένη (κλιµατισµό, εξαερισµό, ήχο, 
φώτα, εξοπλισµό κουζίνας), µε όλα τα µη-
χανήµατα καινούρια (6 µήνες λειτουργί-
ας). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947-
325.475 και 6946-908.332. 136128

Ενοικιάσεις 
κατοικιών
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, γκαρσονιέ-
ρα δίχωρη, 30 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρ-
µανση, πόρτα ασφαλείας, υπαίθριο 
πάρκινγκ, επιπλωµένη ή µη. Πλησίον 
στάσης 2 και 6. Κατάλληλη για Πανε-
πιστήµιο, Ιντρακοµ, Ολύµπιο. Τηλ: 6976-
434.458, 2610-421.087. 137019

 ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ,  Γκαρσονιέρα δίχω-
ρη 30 τ.µ. 4ου ορόφου µε µπαλκόνι πο-
σό ενοικίου 150 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. 
Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Παπα-
ρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137007

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ,  Γκαρσονιέρες 
υπερυψωµένο ισόγειο και 1ος όροφος 30 
τ.µ. υπερπολυτελείς σε καινούρια οικοδο-
µή αυτόνοµη θέρµανση πενταετίας χωρίς 
κοινόχρηστα κλειστό κύκλωµα παρακο-
λούθησης συναγερµός αλουµίνια διπλά 
τζάµια φωτεινές δίχωρες θωρακισµένη 
πόρτα κοντά σε όλες τις συγκοινωνίες κα-
τάλληλες για ΤΕΙ. Ποσό ενοικίου 160 και 
190 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137006

ΑΝΘΕΙΑΣ, Γκαρσονιέρες 32 τ.. 1ου και 
2ου ορόφου φωτεινές καινούριες χω-
ρίς κοινόχρηστα µε θέα αυτόνοµη θέρ-
µανση A/C κλειστό πάρκιν ποσό ενοικί-
ου 150 €. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137002

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούργια, γωνιακή 35 
τ.µ., 2ου ορόφου, φωτεινότατη, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο, µεγάλο µπάνιο 
µε παράθυρο, αυτόνοµη θέρµανση, δι-
πλά τζάµια, µε δύο µεγάλα µπαλκόνια 
µε τέντες, εύκολο πάρκινγκ. Τηλ: 6945-
288.486. 136963

ΚΕΝΤΡΟ, 32 τ.µ., 2ος Όροφος, στούντιο, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, 
Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευ-
ής: 2011, Κατάσταση: Καταπληκτική, Χα-
ρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Προσόψεως, 
Πόρτα Ασφαλείας, Νεόδµητο, Βεράντες, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυρο-
τηλεόραση, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρ-
µανση, Κοντά σε: µαγαζιά. πλατεία, στάση 
λεωφορείου, σταθµό τρένου, Τιµή: 270€ 
Κωδικός: 456.641 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136934

ΚΕΝΤΡΟ, 28 τ.µ., 2ος Όροφος, στούντιο, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακά-
κια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κα-
τασκευής: 2009, Κατάσταση: Πολύ κα-
λή, Χαρακτηριστικά: Γωνιακό, Νεόδµη-
το, Βεράντες, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, ∆ι-
πλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, Κοντά 
σε: µαγαζιά, σταθµό τρένου, σταση λε-
ωφορείου, Τιµή: 280€ Κωδικός: 361.247 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 136933

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 27 τ.µ., 2ος Όροφος, studio, 1 
Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, ∆άπεδα: Πλακά-
κια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κατα-
σκευής: 2008, Κατάσταση: Καταπληκτική, 
Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Νεόδµη-
το, Βεράντες, Για Φοιτητές, ∆ιπλά Τζάµια, 
Αυτόνοµη Θέρµανση, Κοντά σε: στάση λε-
ωφορείου, πλατεία Τιµή: 220€ Κωδικός: 
370.136  GREEK COAST REAL ESTATE, 
Τηλ: 2610-222.005. 136932

ΚΕΝΤΡΟ, 35 τ.µ., 1ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλου-
µινίου, Έτος κατασκευής: 2000, Κατά-
σταση: Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  
Νεόδµητο, Κλιµατισµός, ∆ιπλά Τζάµια, 
Αυτόνοµη Θέρµανση, Κοντά σε: super 
market, στάση λεωφορείου, Τιµή: 290€, 
Κωδικος:457.286 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136931

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 33 τ.µ., 6ος Όροφος, , µε 
ξεχωριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 
Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµα-
τα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευής: 1985, 
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστι-
κά:  ∆ιαµπερές, Προσόψεως, Φωτεινό, 
Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρ-
µανση, Θέα: Θάλασσα, Κοντά σε: µαγαζιά, 
πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 220€ 
Κωδικός: 460.018 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136930

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 28 τ.µ., 4ος Όροφος, µε 
ξεχωριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 
Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµα-
τα: Αλουµινίου, Έτος κατασκευής: 1995, 
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  
∆ιαµπερές, Πόρτα Ασφαλείας, Βεράντες, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυρο-
τηλεόραση, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: 
Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στά-
ση λεωφορείου, Τιµή: 200€ Κωδικός: 
461.202 GREEK COAST REAL ESTATE, 
Τηλ: 2610-222.005. 136929

ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., Ηµιόροφος, µε ξεχωρι-
στό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Έτος κατασκευής: 2007, Κατάσταση: 
Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  ∆ιαµπε-
ρές, Φωτεινό, Για Φοιτητές, ∆ιπλά Τζά-
µια, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: Καλή, Κο-
ντά σε: στάση λεωφορείου, Πλατεία, Τιµή: 
180€ Κωδικός: 461.649 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136928

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 37 τ.µ., 1ος Όροφος, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο 1 Μπάνιο/α, 1 
Κουζίνα/ες, ∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώ-
µατα: Ξύλινα, Έτος κατασκευής: 1985, Κα-
τάσταση: Ανακαινισµένο, Χαρακτηριστικά: 
Βεράντες, Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ανα-
καινισµένο, Κεντρική Θέρµανση, Θέα: Κα-
λή, Κοντά σε: στάση λεωφορείου, Πλα-
τεία, Τιµή: 200€ Κωδικός: 462.270 GREEK 
COAST REAL ESTATE, Τηλέφωνο Επικοι-
νωνίας : 2610222005. 136927

• Η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
δημοσιεύει το περιεχόμενο μικρών 
αγγελιών που παραλαμβάνει. Δεν 
ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, 
δεν συμμετέχει στις συναλλαγές 
που συνάπτονται μέσω αυτών και 
ουδεμία σχέση έχει με μεσιτικές 
ή άλλες αντίστοιχες πράξεις. Έργο 
της είναι μόνο η δημοσίευση της 
δικής σας πληροφορίας.

• Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα 
να μην δημοσιεύει παραπλανητι-
κές ή υποβολιμαίες αγγελίες. Δεν 
αποδέχεται καταχωρήσεις που το 
περιεχόμενό τους είτε υποβιβάζει 
πρόσωπα, φύλα ή ομάδες πολιτών, 
είτε αποτελεί εργαλείο για αθέμιτη 
εκμετάλλευση της αδυναμίας ή 
της ευήθειας των συνανθρώπων 
μας. Είμαστε στη διάθεση των ανα-
γνωστών μας για περιπτώσεις που 
μπορεί να έχουν ξεφύγει της προ-
σοχής μας.

• Όταν ανανεώνεται η εντολή δημο-
σίευσης της αγγελίας, ο κωδικός 
δημοσίευσης αλλάζει.

• Για να δημοσιευτεί η Μικρή Αγγε-
λία σας, είναι απαραίτητο να πα-
ραδοθεί και εξοφληθεί στο Τμήμα 
Αγγελιών της εφημερίδας μέχρι τις 
16:00 την προηγούμενη ημέρα της 
δημοσίευσης.

• Η αγγελία σας παραδίδεται α. είτε 
στην εμπορική διεύθυνση της εφη-
μερίδας (Κορίνθου 167 και Γκότση, 
τηλ.: 2610-312530), β. είτε μέσω fax 
(2610-224277), γ. είτε μέσω e.mail 
(aggelies@pelop.gr).  

• Το ανώτατο όριο λέξεων της κάθε 
αγγελίας είναι 45 λέξεις.

ΑΓΟΡΑΖΩ
επώνυμα ρολόγια Omega, 
Rolex, Breitling, Panerai, 

Iwc κ.λπ. στις καλύτερες τι-
μές της αγοράς, άμεση
πληρωμή μετρητοίς.

Επικοινωνία: 6980810020
       6986700377

www.omega.gr
τηλ. επικοινωνίας 

2610-877777

Το Ι.Ι.Ε.Κ. Ωμέγα Πάτρας 
συμπληρώνει και ανανεώνει 

το εκπαιδευτικό του 
δυναμικό.

Στείλτε το βιογραφικό 
σας στο info@omega.gr
και θα επικοινωνήσουμε 

άμεσα μαζί σας.
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RE/MAX Vision
Καψάλη 1 (Οθωνος - Αµαλίας 
& Αράτου), 26221, Πάτρα
Τηλ. 2610-622077, fax 2610622256
e-mail: remax-vision@otenet.gr
www.remax.gr

Πάτρα: Φιλοποίµενος 45, 26221, 
τηλ.: 2610-221811, fax: 2610-
275645
Αίγιο: Μητροπόλεως 24 (1ος όρ.), 
25100, τηλ.: 26910-23811

www.act-realestate.gr
patra@act-realestate.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ν.Θ. ΒΡΑΚΑΣ
Γούναρη και Βλάχου 1, Πάτρα
τηλ.: 2610-310.633, 6945-
942.302, fax: 2610-318.810, 
e-mail: vrak_th@yahoo.gr

Μαιζώνος 157 και Φιλοποίµενος, 
Μέγαρο Πραπόπουλου, 2ος όροφος
τηλ. κέντρο 4 γραµµών isdn: 
2610-622.666, κιν.: 6936-600.077 
• info@e-pifania.gr

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Κ. ΑΡΑΠΑΚΟΣ 
Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ε.

Κανακάρη 159-161
262 21 Πάτρα

Τηλ.: 2610-220.596,
2610-223.994

Fax: 2610-270.510
6947-278.448,
6947-278.444

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Μαιζώνος 131 και Πατρέως 
• τηλ.: 2610-220460, 
6944-447069 
• www.xpapatheodorou.gr

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
gotsinos real estate
Αγίου Ανδρέου 57,
262 21 Πάτρα
2610-223.333 
6932-220.525.

Ευµήλου 14, Πάτρα
ΤΗΛ: 2610 342.300
Κιν: 693 275 3431

www.smartdealpatra.gr
smartdealpatra@gmail.com

SMART DEAL Real Estate

Παναγόπουλος Γιώργος
Κανακάρη 178, Πάτρα

akinita patra

τηλ./fax: 2610-242.669.
κιν 6949-477.229

panag66@hotmail.com

Κανακάρη 169 Α΄ & Πατρέως,
26222 Πάτρα

Τηλ: 2610-624.249, Κιν.: 6945-794.654
www.alphaproperties.gr
e-mail: alpha.akinita@yahoo.gr

πωλήσεις - ενοικιάσεις
κατοικιών & οικοπέδων

τεχνική εταιρεία - ενεργειακά πιστοποιητικά
Κεντρικό: Αγ. Νικολάου & Αλ. Υψηλάντου 
90-92, Πάτρα, τηλ. 2610-222.005
Γραφείο Ζακύνθου: Νικ. Κολυβά 144, 
Ζάκυνθος, τηλ.: 26950-44.953.
www.greekcoast.gr, info@greekcoast.gr 

zante@greekcoast.gr

ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., 2ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Ξύλινα, 
Έτος κατασκευής: 1975, Κατάσταση: Πο-
λύ Καλή, Χαρακτηριστικά:  Προσόψεως, 
Τέντες, Βεράντες, Φωτεινό, Βαµµένο, Για 
Φοιτητές, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρµανση, 
Θέα: Μπροστά σε Πλατεία, Κοντά σε: µα-
γαζιά, πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 
200€ Κωδικός: 462.930 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136926

ΚΕΝΤΡΟ, 32 τ.µ., 4ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλου-
µινίου, Έτος κατασκευής: 1985, Κατά-
σταση: Ανακαινισµένο, Ενεργειακό Πι-
στοποιητικό: B+, Χαρακτηριστικά:  Βε-
ράντες, Ανακαινισµένο, Ασανσέρ, ∆ιπλά 
Τζάµια, Κεντρική  Θέρµανση, Θέα: Κα-
λή, Κοντά σε: µαγαζιά, στάση λεωφορεί-
ου, Πλατεία, Τιµή: 260€ Κωδικός: 464.125 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 136925

ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., 3ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζί-
να, ∆άπεδα: Παρκέ, Kουφώµατα: Ξύλι-
να, Έτος κατασκευής: 1975, Κατάσταση: 
Καλή, Χαρακτηριστικά:  Εσωτερικό, Βε-
ράντες, Φωτεινό, Βαµµένο, Για Φοιτητές, 
Ανακαινισµένο, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρ-
µανση, Προσανατολισµός: Ανατολικοµε-
σηµβρινός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, 
πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 200€ 
Κωδικός: 464.915 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136924

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, 35 τ.µ., 3ος Όροφος, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κου-
ζίνα, ∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: 
Ξύλινα, Έτος κατασκευής: 1980, Χαρακτη-
ριστικά:  Φωτεινό, Για Φοιτητές, Κεντρική 
Θέρµανση, Προσανατολισµός: Ανατολικο-
µεσηµβρινός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: µαγα-
ζιά, πλατεία, Τιµή: 200€ Κωδικός: 469.595 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας Πάτρας: 2610222005 136923

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 35 τ.µ., 1ος, µε ξεχωριστό 
υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆ά-
πεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Έτος κατασκευής: 2005, Κατάστα-
ση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  Κλιµα-
τισµός, ∆ιαµπερές, Προσόψεως, Τέντες, 
Πόρτα Ασφαλείας, Βεράντες, Φωτεινό, 
Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυροτηλεόρα-
ση, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, 
Θέα: Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, στάση λε-
ωφορείου, Τιµή: 220€ Κωδικός: 470.740 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005 136922

ΚΕΝΤΡΟ, 32 τ.µ., 2ος Όροφος, studio, 1 
Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, 
Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κατα-
σκευής: 2007, Κατάσταση: Καταπληκτι-
κή, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Πόρ-
τα Ασφαλείας, Νεόδµητο, Βεράντες, Για 
Φοιτητές, Ασανσέρ, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτό-
νοµη Θέρµανση, Κοντά σε: στάση λεω-
φορείου, Πλατεία, super market. Τιµή: 
270€ Κωδικός: 469.896 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλέφωνο Επικοινωνί-
αw: 2610222005 136921

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 37 τ.µ., 3ος Όροφος, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κου-
ζίνα, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος κα-
τασκευής: 1987, Κατάσταση: Πολύ καλή, 
Χαρακτηριστικά: Προσόψεως, Βεράντες, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Κεντρική Θέρµαν-
ση, Θέα: Καλή, Κοντά σε: στάση λεωφο-
ρείου, Πλατεία, super market, Τιµή: 250€ 
Κωδικός: 470.768 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136920

ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., 3ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Βε-
ράντες, Φωτεινό, Βαµµένο, Για Φοιτητές, 
∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: 
Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά πλατεία, στά-
ση λεωφορείου, Τιµή: 200€ Κωδικός: 
470.825 GREEK COAST REAL ESTATE, 
Τηλ: 2610-222.005 136919

ΚΕΝΤΡΟ, 32 τ.µ., 2ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Έτος κατασκευής: 2005, Ενεργειακό 
Πιστοποιητικό: A, Χαρακτηριστικά:  Κλι-
µατισµός, Προσόψεως, Νεόδµητο, Βε-
ράντες, Φωτεινό, Βαµµένο, Για Φοιτη-
τές, Πολυτελές, Ασανσέρ, ∆ιπλά Τζάµια, 
Σίτες, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: Καλή, 
Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λεω-
φορείου, Τιµή: 270€, Κωδικός: 470.969 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005 136918

ΚΕΝΤΡΟ, 35 τ.µ., Ισόγειο Όροφος, µε ξε-
χωριστό υπνοδωµάτιο , 1 Μπάνιο, 1 Κου-
ζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: 
Αλουµινίου, Έτος κατασκευής: 2000, Κα-
τάσταση: Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  
Κλιµατισµός, Χωρίς Κοινόχρηστα, ∆ια-
µπερές, Νεόδµητο, Επιπλωµένο, Για Φοι-
τητές, Ανακαινισµένο, ∆ιπλά Τζάµια, Αυ-
τόνοµη Θέρµανση, Θέα: Πεζόδροµος, Κο-
ντά σε: στάση λεωφορείου, µαγαζιά, Τιµή: 
260€ Κωδικός: 470.967 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136917

ΚΕΝΤΡΟ 28 τ.µ., Ηµιόροφος Όροφος, µε 
ξεχωριστό υπνοδωµάτιο , 1 Μπάνιο, 1 
Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Έτος κατα-
σκευής: 2000, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χα-
ρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Χωρίς Κοι-
νόχρηστα, Προσόψεως, Βεράντες, Φω-
τεινό, Βαµµένο, Επιπλωµένο, Για Φοιτη-
τές, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, 
Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λεω-
φορείου, Τιµή: 220€, Κωδικός: 471.647 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 136916

ΚΕΝΤΡΟ, 35 τ.µ., 7ος Όροφος, 2 ∆ωµάτια, 
1 Υ/∆, 1 Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, ∆άπε-
δα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, 
Έτος κατασκευής: 1980, Κατάσταση: Πολύ 
καλή, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Ρε-
τιρέ, ∆ιαµπερές, Προσόψεως, Ηλιακός, 
Τέντες, Βεράντες, Φωτεινό, Επιπλωµέ-
νο, Για Φοιτητές, Ανακαινισµένο, Ασαν-
σέρ, ∆ιπλά Τζάµια, Κεντρική Θέρµανση, 
Θέα: Βουνό και Θάλασσα, Κοντά σε: µα-
γαζιά, πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 
250€ Κωδικός: 472.126 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136915

ΚΕΝΤΡΟ 32 τ.µ., 4ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζί-
να, Έτος κατασκευής: 1978, Κατάσταση: 
Καλή, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Βε-
ράντες, Φωτεινό, Για Φοιτητές, Κεντρική 
Θέρµανση, Θέα: Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, 
πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 200€, 
Κωδικός: 472.088 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136914

ΚΕΝΤΡΟ, 35 τ.µ., 5ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζί-
να, ∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Ξύ-
λινα, Έτος κατασκευής: 1972, Κατάσταση: 
Καλή, Χαρακτηριστικά: ∆ιαµπερές, Προ-
σόψεως, Βεράντες, Φωτεινό, Για Φοιτη-
τές, Ανακαινισµένο, Κεντρική Θέρµανση, 
Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λεω-
φορείου, Τιµή: 200€, Κωδικος: 472.117 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 136913

ΚΕΝΤΡΟ, 29 τ.µ., 6ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Ξύλινα, 
Έτος κατασκευής: 1972, Κατάσταση: Πλα-
τεία, Χαρακτηριστικά:  Ρετιρέ, ∆ιαµπερές, 
Προσόψεως, Βεράντες, Φωτεινό, Ανα-
καινισµένο, Κεντρική Θέρµανση, Θέα: Κα-
λή, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λε-
ωφορείου, Τιµή: 170€, Κωδικος: 472.115 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005 136912

ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., 6ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Έτος κατασκευής: 1975, Κατάσταση: 
Ανακαινισµένη, Χαρακτηριστικά:  Κλιµα-
τισµός, ∆ιαµπερές, Βεράντες, Φωτεινό, 
Ασανσέρ, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Πε-
τρέλαιο Θέρµανση, Κοντά σε: µαγαζιά, 
πλατεία, στάση λεωφορείου, Τιµή: 260€, 
Κωδικός: 472.746 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136911

ΚΕΝΤΡΟ, 30 τ.µ., 6ος Όροφος, µε ξεχω-
ριστό υπνοδωµάτιο, 1 Μπάνιο, 1 Κουζί-
να, ∆άπεδα: Παρκέ, Kουφώµατα : Αλου-
µινίου, Έτος κατασκευής: 1980, Κατάστα-
ση: Ανακαινισµένο, Χαρακτηριστικά:  Κλι-
µατισµός, ∆ιαµπερές, Τέντες, Βεράντες, 
Επιπλωµένο, ∆ιπλά Τζάµια, Κεντρική Πε-
τρέλαιο Θέρµανση, Θέα: Καλή, Κοντά σε: 
στάση λεωφορείου, Πλατεία, Τιµή: 200€, 
Κωδικος: 473.032 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136910

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, κατασκευής 2003, 30 τ.µ., 
στον 1ο όροφο, µε ξεχωριστό υπνοδωµά-
τιο, 1 κουζίνα, 1 µπάνιο, δάπεδα: πλακά-
κια, κουφώµατα : αλουµινίου, κατάσταση: 
καταπληκτική, χαρακτηριστικά: νεόδµη-
το, βεράντες, φωτεινό, επιπλωµένο, δι-
πλά τζάµια, σίτες, αυτόνοµη θέρµανση, 
κοντά σε: στάση λεωφορείου, τιµή: 180€. 
Κωδικος: 474.271 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136909

 ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ , πλησίον ΤΕΙ, Σινώ-
πης 10-12, διαµέρισµα πενταετίας, 30 τ.µ. 
δίχωρο, 1ου ορόφου. ∆ιαθέτει διπλά τζά-
µια, τέντες, πόρτα ασφαλείας, α/θ και θυ-
ροτηλεόραση, πλησίον σε στάση για ΤΕΙ. 
Ιδανικό για φοιτητές και εργαζοµένους, 
εξυπηρετεί και εργαζοµένους για το νο-
σοκοµείο «Αγ. Ανδρέας». Τιµή 150€ (συ-
ζητήσιµη). Τηλ. 6989-740.237 και 2610-
434.223. 136854

Ενοικιάζεται δώµα 14 τ.µ. (κρεβατοκά-
µαρα - µπάνιο), 6ου ορόφου, Σισίνη 20, 
κοντά στα Υψηλά Αλώνια. Επιπλωµέ-
νο (ντουλάπα, κρεβάτι, ψυγείο). Ενοίκιο 
100€. Χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλ.: 2610-
277.075 και 2610-220.710. 136729

 ΑΓΥΙΑ, δίχωρη γκαρσονιέρα 30 τ.µ., µε 
a/c, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή 170€. Τηλ: 
6976-643.423. 136728

ΡΙΟΝ, σε κεντρικό σηµείο, γκαρσονιέ-
ρα µε αυτόνοµη θέρµανση, φωτεινότα-
τη, πλησίον Πανεπιστηµίου. Eνοίκιο 150€. 
Τηλ: 6947-157.637, 2610-321.376. 136679

ΖΑΒΛΑΝΙ, Αναλήψεως 9 και Κοµοτη-
νής, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 35 τ.µ., 
3ου ορόφου, µε α/θ, θωρακισµένη πόρ-
τα, πιλοτή, πλησίον στάσης λεωφορείου. 
Τηλ: 6937-027.603, κα Τζερµπίνου. 136675

ΤΕΙ πλησίον, επιπλωµένη γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.µ., µε a/c, α/θ, 1ου ορόφου. Τηλ: 
2610-325.097, 6973-008.827. 136668

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΡΥΛΑΙΩΣ , πλησί-
ον Νοσοκοµείου Αγ. Ανδρέα, ενοικιάζεται 
δίχωρη, επιπλωµένη, 3ου ορόφου γκαρ-
σονιέρα. Πλησίον στάσης για ΤΕΙ και κέ-
ντρο πόλης. Ενοίκιο διαπραγµατεύσιµο. 
Τηλ: 6984-497.410 και 6932-395.594. 136640

ΑΓΥΙΑ, Νέος δρόµος, Κλεάνθης 6, γκαρ-
σονιέρα καινούργια 32 τ.µ., 1ου ορό-
φου, πολυτελούς κατασκευής, προσό-
ψεως, δίχωρη, α/θ, µεγάλες ντουλά-
πες, διπλά τζάµια, θωρακισµένη πόρτα, 
βλέπει πλατεία- θάλασσα, µεγάλη βερά-
ντα, άνετος χώρος parking, εξυπηρετεί 
φοιτητές Πανεπιστηµίου κοντά σε στάση 
λεωφορείου. Άριστο περιβάλλον. Τηλ.: 
6988-800.720 κος Ανδρέας. 136638

ΤΕΡΨΙΘΕΑ, δίχωρη γκαρσονιέρα 35 τ.µ., 
2ου ορόφου, του 2005, µεγάλη βεράντα, 
τέντες, κλιµατιστικό, άριστη κατάσταση. 
RE/MAX Vision, τηλ: 2610-622.077, κιν 
6932-905.079. 136635

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πλησίον Ολυµπί-
ου, δίωρη γκαρσονιέρα, 29τµ, του 2007, 
3ου ορόφου, διαθέτει ένα υπνοδωµάτιο, 
ανεξάρτητη ευρύχωρη κουζινα, λου-
τρό, πολύ µεγάλο µπαλκόνι, τέντες, ευ-
αερο, ευηλιο. Άριστη τοποθεσία για φοι-
τητές πανεπιστηµίου. RE/MAX Vision, τηλ 
2610-622.077, κιν 6932-905.079. 136630

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, πλησίον, 25 τ.µ., 1ος 
όροφος, 1 υ/δ, λουτρό, κουζίνα, έτος κα-
τασκευής: 2002, αυτόνοµη θέρµανση, Τι-
µή: 150€ RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077 
κιν 6932-905.079. 136628

ΤΕΙ γκαρσονιέρα διχωρη, 30τµ, κατ. 
2005, ευρύχωρο υ/δ, ανεξάρτητη κουζί-
να, άριστη κατάσταση, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, φαρδύ µπαλκόνι, φωτεινή, ηλεκτρι-
κό εξοπλισµό (ψυγείο, κουζίνα, πλυντή-
ριο ρούχων). Τιµή 180€. RE/MAX Vision, 
τηλ 2610-622.077, κιν 6932-905.079. 136621

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ -ΠΑΝ/ΜΙΟΥ & ΜΑΡΤΕΛΑ-
ΟΥ 1, 50 µέτρα από στάση λεωφορείου, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 29 τ.µ., δίχω-
ρη, λουξ, επιπλωµένη, TV και µε ξεχωρι-
στή κουζίνα, αυτόνοµη θέρµανση, µε µε-
γάλη βεράντα. Ενοίκιο 160€. Τηλ.: 2610-
670.358 και 6936-605.863. 136607

ΡΙΟΝ, γκαρσονιέρες πλησίον Νοσοκο-
µείου και Πανεπιστηµίου, επιπλωµέ-
νες, κλιµατιζόµενες, µε κλειστό ιδιω-
τικό πάρκινγκ (για όσο χρόνο θέλετε). 
Ενοίκιο 150€. Τηλ. 6945-055.773, 2610-
994.382. 136601

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 3 γκαρσονιέρες, 35 τ.µ. η 
καθεµία. Η µία είναι διαµπερής στον 1ο 
όροφο. Οι άλλες είναι στον 2ο όροφο. ∆ί-
χωρες, φρεσκοβαµµένες, αυτόνοµη θέρ-
µανση, διπλά τζάµια, µεγάλα µπαλκόνια. 
Τηλ: 2610-422.563, 6972-534.658. 136571

ΠΛATEIA ΟΛΓΑΣ, γκαρσονιέρα, 29 τ.µ., 
1ος όροφος, 1 υ/δ, λουτρό, κουζίνα, αυ-
τόνοµη θέρµανση, κοντά σε ΜΜΜ. RE/
MAX Vision, τηλ 2610-622.077, κιν 6983-
910.815. 136471

ΚΕΝΤΡΟ, γκαρσονιέρα 36 τµ, δίχωρη, 
3ου ορόφου, κλιµατιστικό. Τιµή 290€. RE/
MAX Vision, τηλ 2610-622.077, κιν 6983-
910.815. 136470

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ, δίχωρη γκαρσο-
νιέρα 1ου ορόφου, 10 ετίας, µε βεράντες, 
αυτόνοµη θέρµανση, πόρτα ασφαλείας. 
Τιµή 220€  RE/MAX Vision τηλ 2610-
622.077 κιν 6977-289.929 136469

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 25 και 35 τ.µ., σε πολυ-
τελές δυόροφο κτίριο, οδός Ακρωτηρί-
ου 222, µε θέα βουνό και θάλασσα, πάρ-
κινγκ, a/c, επιπλωµένες. τιµή 130€ και 
160€. Τηλ: 6936-105.281. 136412

ΤΕΙ, γκαρσονιέρα 30 τ.µ., οδός Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, (πάνω από Σ/Μ ΑΡΑΠΗΣ), 
επιπλωµένη, πλυντήριο, τηλεόραση, 2ος 
όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βε-
ράντα. Επίσης γκαρσονιέρα δύο δωµα-
τίων, 28 τ.µ., επιπλωµένη, οδός Ευβοί-
ας και Ασηµάκη Σκαλτσά, 2ος όροφος. 
Ενοίκιο 160€. Τηλ. 2691-071.535, 6972-
865.577. 136411

ΤΕΙ, γκαρσονιέρα 30 τ.µ., οδός Γοργο-
ποτάµου και Ιοκάστης, 1ου ορόφου, επι-
πλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη 
βεράντα. Επίσης γκαρσονιέρα δύο δω-
µατίων, 28 τ.µ., επιπλωµένη, οδός Ευ-
βοίας και Ασηµάκη Σκαλτσά, 2ος όρο-
φος. Ενοίκιο 150€. Τηλ. 26910-71.535 και 
6972-865.577. 136410

ΚΕΝΤΡΟ, ∆ερβενακίων 70, γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.µ., 2ου ορόφου, επιπλωµένη, µε 
αυτόνοµη θέρµανση και a/c. Εξυπηρετεί 
φοιτητές. Τηλ: 6974-371.817. 136363

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενοικιάζεται δίχω-
ρη γκαρσονιέρα 33 τµ., 3ου ορόφου, πλή-
ρως επιπλωµένη, κρεβάτι, καναπές, A/C, 
T.V, ψυγείο, φουρνάκι, πλυντήριο, θωρα-
κισµένη πόρτα, αλουµίνια. Τιµή 200€. Τηλ 
: 6972-059.044. 136342

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 32 & ΓΡΑΝΙΤΣΑ, γκαρσο-
νιέρα µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c, πλή-
ρως επιπλωµένη, κατάλληλη για φοι-
τητή - φοιτήτρια, δίπλα σε στάση για 
Πανεπιστήµιο. Τηλ: 2610-425.597, 6974-
305.013. 136100

 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α, Γκαρσονιέρες Α-Β-Γ’ 
ορόφων και ισoγείου, κατασκευής 2004, 
32 τ.µ. εκάστη, σε αρίστη κατάσταση, 3χω-
ρες µε χωριστά δωµάτιο-κουζίνα-µπάνιο, 
βεράντες ελαιοχρωµατισµένες, µε άνετο 
χώρο πάρκινγκ. ∆ίδονται και επιπλωµέ-
νες. Κατάλληλες για φοιτητές ΤΕΙ. Τιµή 
από 120€, τηλ. 6973-496.392 και 6945-
700.643. 136096

ΚΕΝΤΡΟ, Πουκεβίλ, πλησίον Κορίνθου, 
δίχωρη επιπλωµένη γκαρσονιέρα 3ου 
ορόφου, µε α/θ, κλιµατιστικό, ψυγείο, 
ηλεκτρική κουζίνα, κρεβάτι, γραφείο, 
τραπέζι κουζίνας - καρέκλες, 300€. ∆εν 
επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 135964

ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - ΑΝΘΕΙΑΣ , πλησίον, 
καινούρια γκαρσονιέρα - studio µε βε-
ράντα, κλιµατιστικό, ψυγειάκι και φουρ-
νάκι, 1ου ορόφου, σε 2όροφη οικοδο-
µή (ισόγειο και 1ος), 200€, χωρίς κοινό-
χρηστα. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. 
Τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. 135922

ΕΓΛΥΚΑ∆Α, επί της πλατείας Χατζή, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα, γωνιακή, 1ου ορό-
φου, µε µεγάλη βεράντα και θέα σε πλα-
τεία, 40 τ.µ., µε τέντα, a/c και αυτόνοµη 
θέρµανση. Τηλ. 6944-919.599. 135707

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, πλησίον, Σισίνη 29-31, 
4ου ορόφου, 30 τ.µ., δίχωρη, µε κεντρι-
κή θέρµανση και άλλη µία 5ου ορόφου 30 
τ.µ. δίχωρη, πλήρως επιπλωµένη. Κοντά 
σε στάση για ΤΕΙ. Τηλ: 6976-784.460. 135706

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, γκαρσονιέρα δίχωρη, 35 
τ.µ., 3ου ορόφου, φωτεινή, ήσυχη, µό-
λις ανακαινισµένη, στην περιοχή Σκαγιο-
πουλείου. Τιµή ενοικίου 170€. Τηλ: 6976-
574.377. 135681

ΤΕΙ STUDIO επιπλωµένο µε µεγάλη βε-
ράντα άνετο & φωτεινό µε χώρο στάθ-
µευσης Κατάλληλο για φοιτητές από 150 
€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤ-
ΣΙΝΟΥ ‘’, www.gotsinos.gr,  τηλ. 2610-
223.333, 6974-051.998. 135634

ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, επί της Θεσσαλονίκης, γκαρ-
σονιέρα µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c, νυ-
χτερινό ρεύµα, ηχοµόνωση, θερµοµό-
νωση, ψυγείο, διπλά τζάµια. Τηλ.: 6974-
047.188. 135600

∆ίχωρη 27 τ.µ 1ου ορόφου του 2000, Αν-
θούπολη δίπλα σε στάση αστικού όπου 
εξυπηρετεί για πανεπιστήµιο. Αποτελεί-
ται από ένα υπνοδωµάτιο, κουζίνα και ένα 
λουτρό. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµαν-
ση κλιµατισµό, , πόρτα ασφαλείας, κου-
φώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια  φω-
τεινό  µε πρόσοψη σε κοινόχρηστο κήπο 
διαµορφωµένο χώρο µε γκαζόν και οπω-
ροφόρα δέντρα. Τιµή 200 €. ΚΩ∆. (1787) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135536

∆ίχωρη 35 τ.µ ισογείου του 2000, Κέντρο 
δίπλα σε στάση αστικού. Αποτελείται από 
1 υ/δ, κουζίνα και ένα λουτρό. Παρέχει 
αυτονοµία στην θέρµανση κλιµατισµό, 
καινούργια ντουλάπια κουζίνας µε ηλε-
κτρικές συσκευές, πόρτα απλή, κουφώ-
µατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια  φωτει-
νό . Επίσης δίνεται η δυνατότητα µοντέρ-
νας επίπλωσης. Τιµή 260 €. ΚΩ∆. (1879) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135535

Γκαρσονιέρα studio 28 τ.µ 1ου ορόφου 
του 2005,  Νέο λιµάνι, δίπλα σε στάση 
αστικού όπου εξυπηρετεί φοιτητές των 
τ.ε.ι. Αποτελείται από έναν µεγάλο ενιαίο 
χώρο κουζίνα µαζί µε υ/δ και ένα λου-
τρό. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, 
κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, 
εντοιχισµένα ντουλάπια κουζίνας και 
ντουλάπες, πόρτα απλή, φωτεινό, µεγά-
λη βεράντα. Τιµή 150 € συζητήσιµη. ΚΩ∆. 
(1846) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135534

∆ίχωρη 33 τ.µ στο κέντρο του 2001. Απο-
τελείται από 1 υ/δ, κουζίνα, και ένα λουτρό 
µε µπανιέρα. ∆ιαθέτει αυτόνοµη θέρµαν-
ση, διπλά τζάµια, κλιµατισµό και ελάχι-
στα κοινόχρηστα. Κατάλληλο για φοιτητές. 
ΚΩ∆. (557) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135533

∆ίχωρη 32 τ.µ 3ου ορόφου του 1977, βρί-
σκεται στην περιοχή του Κέντρου δίπλα 
σε στάση αστικού. Αποτελείται από 1 υ/δ, 
κουζίνα και ένα λουτρό. Παρέχει κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµό ,εντοιχισµένα 
ντουλάπια κουζίνας, ξύλινα κουφώµα-
τα µε απλά τζάµια, πόρτα απλή  φωτει-
νό . Τιµή 200 €. ΚΩ∆. (1690) ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135532

∆ίχωρη 40 τ.µ ισογείου του 2005, βρί-
σκεται στην περιοχή Έξω Αγυιά δίπλα σε 
στάση αστικού.  Αποτελείται από 1 υ/δ, 
κουζίνα και ένα λουτρό. Παρέχει αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµό, εντοιχισµέ-
να ντουλάπια κουζίνας, πόρτα απλή, βλέ-
πει σε κήπο  φωτεινό . Τιµή 200 €. ΚΩ∆. 
(1178) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135531

∆ίχωρη 30 τ.µ 2ου ορόφου του 1995, 
βρίσκεται στην περιοχή Αγία Σοφία κο-
ντά σε στάση αστικού όπου εξυπηρετεί 
για πανεπιστήµιο και άµεση πρόσβαση 
στο κέντρο της πόλης απόσταση 10 λε-
πτών. Αποτελείται από 1 υ/δ, κουζίνα και 
ένα λουτρό. Παρέχει κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµό, εντοιχισµένα ντουλάπια 
κουζίνας, ξύλινα κουφώµατα µε απλά 
τζάµια, φωτεινό. Τιµή 200€. ΚΩ∆. (1738) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135530

∆ίχωρη 30 τ.µ 2ου ορόφου του 1978 βρί-
σκεται στην περιοχή Πυροσβεστείο και 
στην κεντρική λεωφόρο Κορίνθου κο-
ντά σε στάση αστικού όπου εξυπηρετεί 
για πανεπιστήµιο.  Αποτελείται από 1 υ/δ, 
κουζίνα και ένα λουτρό. Παρέχει κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµό, εντοιχισµένα 
ντουλάπια κουζίνας, ξύλινα κουφώµα-
τα µε απλά τζάµια  φωτεινό . Τιµή 220€. 
ΚΩ∆. (722) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135529

∆ίχωρη πλήρως 36 τ.µ 4ου ορόφου του 
1977, βρίσκεται στην περιοχή του Κέ-
ντρου δίπλα σε στάση αστικού όπου 
εξυπηρετεί για πανεπιστήµιο. Αποτελεί-
ται από 1 υ/δ, κουζίνα και ένα λουτρό. 
Παρέχει κεντρική θέρµανση, κλιµατισµό, 
εντοιχισµένα ντουλάπια κουζίνας, κου-
φώµατα αλουµινία µε διπλά τζάµια, φω-
τεινό. Τιµή 270€ συζητήσιµη. ΚΩ∆. (865) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135528

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Βότση 62, 2ος όροφος, Πάτρα
Τηλ./fax: 2610 272.656
Κιν.: 6947 942.728
e-mail: diktyon@in.gr

Ιωάννα Π. Μητροπούλου Ι . ∆ΡΕΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΒΟΤΣΗ 55  ΠΑΤΡΑ  Τ.Κ. 26221

Τηλ: 2610 277581-271970-275066 
FAX: 2610 277650

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ∆ΑΝΕΙΑ - ΜΕΣΙΤΙΕΣ

Καρόλου 16 - Πάτρα
Τηλ. 2610-340.200 κιν. 6936-149.420

www.texnomesitiki.com

Αντώνης Γ. ∆ρακόπουλος
Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας

Υπεύθυνοι Στεγαστικών Ακινήτων:
Γιώργος Κοπανιτσάνος
Ιωάννα Κοπανιτσάνου

Πλ Γεωργίου 3, Εµπ. Κέντρο 
«Κόλλα», 3ος όροφος
Τηλ: 2610 621 200, 2610 623.923 
κιν.: 6946 184.150

www.kopanitsanos.gr

 Υπεύθυνος Επαγγελµατικών 
Ακινήτων: Κωνσταντίνος 
Κοπανιτσάνος
Πλ Γεωργίου 3, Εµπ. Κέντρο 
«Κόλλα», 3ος όροφος
Τηλ: 2610 456 000, 2610 225 500, 
Fax: 2610 242 649

www.kopanitsanos.gr

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 90 & 
ΜΙΑΟΥΛΗ 26222 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ: 2610311811,  FAX: 2610330165
WEB SITE : www.intrustrealestate.gr  

www.intrustsolutions.gr
Email: info@intrustsolutions.gr

Πατρέως 19 – Β’ Όροφος
Τηλ.: 2610 222 400 
Κιν.:  6947 528 777
Fax. 2610 222 990

www.homentalitypatras.gr
info@homentalitypatras.grapapazois@hotmail.com

ΓΛΥΦΑ∆Α: Λεωφ. Βουλιαγµένης 68
Τηλ.: 210 9620.009
www.intercasa.gr

PROPERTY INVESTMENT
DEVELOPMENT AND TRADING
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Studio 28 τ.µ 1ου ορόφου του 2003, Κου-
κούλι πλησίον τ.ε.ι και περιµετρικής, δί-
πλα σε στάση, super market και στάδιο. 
Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο υπνο-
δωµάτιο µαζί µε κουζίνα όπου διαθέτει 
ηλεκτρικές συσκευές (κουζινάκι, ψυγείο) 
και ένα λουτρό µε ντουζιέρα. Παρέχει κλι-
µατισµό, κουφώµατα αλουµινίου µε δι-
πλά τζάµια, πόρτα απλή, είναι πολύ φω-
τεινό  και δίνεται η δυνατότητα µοντέρνας 
επίπλωσης. Τιµή 220€ συζητήσιµη. ΚΩ∆.
(220) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωρ-
γακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, 
τηλ.: 2610-339.346 135527

Studio 30 τ.µ 4ου ορόφου του 2008, βρί-
σκεται στην περιοχή του Κέντρου δίπλα 
σε στάση αστικού όπου εξυπηρετεί φοι-
τητές. Αποτελείται από έναν µεγάλο ενι-
αίο χώρο κουζίνα µαζί µε υπνοδωµατί-
ου και ένα λουτρό. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου 
µε διπλά τζάµια, εντοιχισµένα ντουλάπια 
κουζίνας και ντουλάπες, πόρτα ασφαλεί-
ας, φωτεινό, Τιµή 300€ συζητήσιµη. ΚΩ∆. 
(964) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωρ-
γακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, 
τηλ.: 2610-339.346 135526

∆ίχωρη 33 τ.µ 4ου ορόφου του 1977, 
βρίσκεται πλησίον στην περιοχή του Κέ-
ντρου δίπλα σε στάση αστικού όπου εξυ-
πηρετεί για πανεπιστήµιο. 1 υ/δ, κουζί-
να, λουτρό. Παρέχει κεντρική θέρµανση, 
ξύλινα κουφώµατα, πόρτα απλή  φωτει-
νό . Τιµή 200€ συζητήσιµη. ΚΩ∆. (1565) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135525

∆ίχωρη 30 τ.µ 6ου ορόφου του 1977, βρί-
σκεται πλησίον στην περιοχή του Κέντρου 
δίπλα σε στάση αστικού όπου εξυπηρε-
τεί για πανεπιστήµιο. 1 υ/δ, κουζίνα, λου-
τρό. Παρέχει κεντρική θέρµανση, κλιµα-
τισµό, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, πόρτα απλή, φωτεινό. Τιµή 250€. 
ΚΩ∆. (1246) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135524

∆ίχωρη 28 τ.µ 1ου ορόφου του 1980, βρί-
σκεται πλησίον στην περιοχή του Κέντρου 
δίπλα σε στάση αστικού όπου εξυπηρε-
τεί για πανεπιστήµιο. 1 υ/δ, κουζίνα, λου-
τρό. Παρέχει κεντρική θέρµανση, κλιµα-
τισµό µε ελάχιστα κοινόχρηστα, καινούρ-
για ντουλάπια κουζίνας, πόρτα απλή, ξύ-
λινα κουφώµατα µε απλά τζάµια  φωτει-
νό . Τιµή 160€. ΚΩ∆. (1111) ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135523

Studio 25 τ.µ 1ου ορόφου σύγχρονης κα-
τασκευής ανακαινίστηκε το 2015, στο Κέ-
ντρο, δίπλα σε στάση αστικού και αγο-
ράς, εξυπηρετεί φοιτητές. Αποτελείται 
από έναν µεγάλο ενιαίο χώρο κουζίνα 
µαζί µε υπνοδωµάτιο και ένα λουτρό. 
Παρέχει κεντρική θέρµανση, κουφώµα-
τα αλουµινίου, διπλά τζάµια, εντοιχισµένα 
ντουλάπια - ντουλάπες, πόρτα ασφαλεί-
ας, ηλεκτρικές συσκευές, Τα πάγια έξοδα 
συµπεριλαµβάνονται (κοινόχρηστα, δεή, 
δευάπ) στο µίσθωµα .Τιµή 220€ συζητή-
σιµη. ΚΩ∆. (1101) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135522

Studio 25 τ.µ 1ου ορόφου του 2004, Ψη-
λά Αλώνια, συνορεύει µε την Άνω πό-
λη, δίπλα σε στάση αστικού , αγοράς και 
απόσταση 5 λεπτών από Κέντρο. Αποτε-
λείται από έναν ενιαίο χώρο όπου δια-
θέτει υ/δ µαζί µε κουζίνα και ένα λουτρό 
µε ντουζιέρα. Παρέχει κλιµατισµό, εντοι-
χισµένα ντουλάπια κουζίνας µε δυνατό-
τητα να προστεθούν περισσότερα, κου-
φώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια και 
πόρτα ασφαλείας  φωτεινό . ∆υνατότη-
τα επίπλωσης µε ηλεκτρικές συσκευές. 
Κατάλληλο για φοιτητές. Τιµή 190€ συζη-
τήσιµη. ΚΩ∆. (57) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135521

Studio 28 τ.µ 1ου ορόφου του 2002, στο 
Κέντρο δίπλα σε στάση αστικού όπου 
εξυπηρετεί φοιτητές. Αποτελείται από 
έναν µεγάλο ενιαίο χώρο κουζίνα µαζί 
µε υπνοδωµατίου µε δυνατότητα να δη-
µιουργηθεί και καθιστικό και ένα λου-
τρό. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, 
κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, 
εντοιχισµένα ντουλάπια κουζίνας και 
ντουλάπες, πόρτα απλή, φωτεινό. Τιµή 
200€ ΚΩ∆. (1801) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135520

∆ίχωρη 33 τ.µ 3ου ορόφου του 2006, Αγία 
Σοφία, στην κεντρική λεωφόρο Κορίνθου 
κοντά σε στάση αστικού όπου εξυπηρε-
τεί για πανεπιστήµιο και άµεση πρόσβαση 
στο κέντρο. 1 υ/δ, κουζίνα, λουτρό. Παρέ-
χει αυτόνοµη θέρµανση, ηλεκτρικές συ-
σκευές (ψυγείο, κουζινάκι) πόρτα ασφα-
λείας, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, φωτεινό. Τιµή 270€. ΚΩ∆. (1802) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135519

Studio 27 τ.µ 4ου ορόφου του 2010, Πυ-
ροσβεστείο δίπλα σε στάση αστικού, 
αγοράς, σταθµός τρένου. Αποτελείται 
από έναν ενιαίο χώρο υπνοδωµάτιο µα-
ζί µε κουζίνα και ένα λουτρό µε ντου-
ζιέρα. Αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµα-
τα αλουµινίου µε διπλά τζάµια και τέ-
ντες, ηλεκτρικές συσκευές, δάπεδα από 
πλακάκι, πόρτα ασφαλείας, φωτεινό, κα-
τάλληλο για φοιτητές, 200€. ΚΩ∆. (1814) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135518

Studio 35 τ.µ 2ου ορόφου του 2010, Πυ-
ροσβεστείο, δίπλα σε στάση αστικού όπου 
εξυπηρετεί φοιτητές. Αποτελείται από ενι-
αίο χώρο κουζίνα µαζί µε υπνοδωµατί-
ου µε δυνατότητα να δηµιουργηθεί και 
καθιστικό και ένα λουτρό µε ντουζιέρα. 
Αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα αλου-
µινίου, διπλά τζάµια, εντοιχισµένα ντου-
λάπια κουζίνας και ντουλάπες, πόρτα 
ασφαλείας, φωτεινό, 300€. ΚΩ∆. (1813) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135517

∆ίχωρη 40 τ.µ 1ου ορόφου του 2005, 
Μποζαίτικα, δίπλα σε στάση αστικού, 
αγοράς, σταθµός τρένου, εξυπηρετεί 
φοιτητές. 1 υ/δ, κουζίνα, λουτρό. Αυτό-
νοµη θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου 
µε διπλά τζάµια, εντοιχισµένα µοντέρνα 
ντουλάπια κουζίνας, δάπεδα από πλακά-
κι, πολύ φωτεινό, προσόψεως. Τιµή 230€. 
ΚΩ∆. (1822) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135516

∆ίχωρη 33 τ.µ 2ου ορόφου του 2009, Μέ-
σα Αγυιά, δίπλα σε στάση αστικού, αγο-
ράς, σταθµός τρένου, εξυπηρετεί φοιτη-
τές. 1 υ/δ, κουζίνα, λουτρό µε µπανιέ-
ρα. Αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα 
αλουµινίου µε διπλά τζάµια, δάπεδα από 
πλακάκι, πολύ φωτεινό βλέπει σε ακά-
λυπτο. Τιµή 220€. ΚΩ∆.(1869) ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135515

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια, µε αυτό-
νοµη θέρµανση, µεγάλο µπαλκόνι µε 
θέα πλατεία, τέντες, επιπλωµένη, τέρ-
µα Κορίνθου, πλησίον λιµένα Πατρών, 
supermarket Βασιλόπουλου και Μα-
ρινόπουλου, µόνο 150€. Τιµή ενοικίου 
πολύ χαµηλή. Τηλ: 6937-429.831, 6976-
653.606. 135352

ΠΡΟΑΣΤΙΟ, Ολυµπιονίκης Τόφαλος, ∆ι-
οδώρου, δίχωρη γκαρσονιέρα 40 τµ, 
2ου, 10ετίας, γωνιακή, επιπλωµένη µε 
ολες της ηλεκτρικές συσκευές και πλυ-
ντήριο ρούχων, αυτόνοµη, boiler, µεγά-
λες βεράντες -µπαλκόνια και απεριόρι-
στη θέα. Τελική τιµή 200 ευρώ, τηλ. 2610-
242.669, 6949-477.229, panagopoulos 
real estate. 135274

ΥΨΗΛΑ ΑΛΏΝΙΑ, γκαρσονιέρα (studio), 
2ου ορόφου, 15ετίας, ηµι-επιπλωµένη, 
αυτόνοµη θέρµανση, πόρτα ασφαλείας, 
βεράντα, τιµή 210€. RE/MAX Vision τηλ 
2610-622.077 κιν 6977-289.929 134988

ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ±  ΚΕΝΤΡΟ, δίχωρη γκαρ-
σονιέρα 35 τ.µ, 3ου ορόφου, πλήρως επι-
πλωµένη (κρεβάτι, γραφείο βιβλιοθήκη,  
ψυγείο, κουζινάκι), κεντρική θέρµανση. 
Πρόσοψη επί της πλατείας. Τα ΜΜΕ για 
Πανεπιστήµιο 30µ.  από την είσοδο της 
πολυκατοικίας. RE/MAX Vision, τηλ 2610-
622.077, κιν 6944-536.404. 134981

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, περιοχή Εύα, 35τ.µ., 
σε µονοκατοικία, αυτόνοµη θέρµανση, 
πάρκινγκ, φρεσκοβαµµένη, 200€. Τηλ.: 
6946-464.845. 134965

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, δίχωρη, ισογείου, 
ασφαλής, καινούρια λούξ, πλήρως επι-
πλωµένη, µε κλιµατιστικό και αυτόνο-
µη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλη-
σίον όλων των συγκοινωνιών για ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Τιµή: 260€. Τηλ. 6936-483.337 
6973-669.365. 134724

ΝΟΡΜΑΝ, (πλησίον Κορίνθου) στούντιο  
27 τ.µ., 1ου ορ., 10ετίας, σε διώροφο κτί-
ριο, επιπλωµένη η µή, 200€. Τηλ: 2610-
272.656, 6947-942.728. 134287

ΠΛ. ΒΟΥ∆ (πλησίον), 32τµ δύο χωρών, 
3ου ορόφου, επιπλωµένη. 200€. Τηλ. 
2610-272.656, 6947-942.728. 133064

ΜΑΙΖΩΝΟΣ & ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ, δί-
χωρη 40 τ.µ., 230€. ∆εν επιβαρύνεται ο 
ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 132518

ΡΟ∆ΟΥ 78 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, 
(πίσω από le coq - Κορίνθου) δίπλα σε 
στάση λεωφορείου για Πανεπιστήµιο, σε 
ήσυχη 3όροφη πολυκατοικία όπου κατοι-
κούν φοιτητές, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
- studio 26 τ.µ., µονόχωρη, ισογείου, κα-
τασκευής 2002, επιπλωµένη, τιµή 140€. 
Επίσης, 1ου και 2ου ορόφου γκαρσονιέ-
ρα µε ηλεκτρικά είδη, φρεσκοβαµµένη, 
µεγάλο µπαλκόνι, τιµή 210€. Τηλ. 6973-
248.066. 131357

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, πλησίον Ελ. 
Βενιζέλου, 20 τ.µ., 4ου ορόφου, 10ετίας, 
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, µεγάλη 
βεράντα, 120€. Τηλ: 2610-272.656, 6947-
942.728. 131349

ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον πλατείας Όλγας, 2 
στούντιο γκαρσονιέρες καινούριες, µε-
γάλη 300€ και µικρή 220€. ∆εν επιβα-
ρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 131068

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Γκαρσονιέρα 28 τµ, 
2ου, 1 τετράγωνο από την Πανεπιστηµίου, 
κοντά στον δρόµο για το» Ολύµπιο»,  µε 
αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 210€ .Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1902 στο www.xpapatheodorou.gr 130888

ΤΕΙ πλησίον, Γκαρσονιέρα , 10ετίας , µε 
αυτόνοµη θέρµανση, 32 τµ, 1ου δίχω-
ρη, µε ηλεκτρικές συσκευες ή όχι, τι-
µή 220€  Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1869  στο www.
xpapatheodorou.gr 130887

Μεσολογγίου 36. Γκαρσονιέρα δίχωρη, 
5ου ορόφου, µε ξεχωριστό δωµάτιο και 
χωλ. Τιµή 190€ . Χωρίς µεσιτική αµοιβή 
για τον αγοραστή. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑ-
ΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1866 στο 
www.xpapatheodorou.gr 130886

Μπεγουλάκι κοντά στα σχολεία, γκαρσο-
νιέρα 29 τµ, 1ου ορόφου, κατάλληλο για  
φοιτητές , δίνεται επιπλωµένο µε : κρε-
βάτι, τραπέζι καρέκλες, ψυγείο , κουζινά-
κι, Air condition. Με αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κατασκευής 2003.  Χωρίς επιβάρυνση 
µεσιτικού γραφείου. Τιµή 220€.  Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1730Ε στο www.xpapatheodorou.gr 130885

ΤΕΙ, πλησίον Άγιο Αιµιλιανό Γκαρσονιέ-
ρα δίχωρη,  32 τµ, 10ετίας, µε ανεξάρτη-
τη είσοδο και αυτόνοµη θέρµανση. Πα-
ραδίδεται επιπλωµένο (µε κρεβάτι τρα-
πέζι ψυγείο φουρνάκι). Τιµή 180€. Με-
σιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέ-
ως, κωδ 1867 στο www.xpapatheodorou.
gr 130884

Κάτω από τα ΤΕΙ , Μικρό δυάρι, 40 τµ πε-
ρίπου,κατασκεης 2006, σε ιδιόκτητο διώ-
ροφο κτήριο, µε ηλιακό θερµοσίφωνα, 2 
air condition και χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή  
230€ συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑ-
ΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1930 στο 
www.xpapatheodorou.gr 130883

Νόρµαν & Κατερινης,  Γκαρσονιέρα 
(studio) 26 τµ, στον 1ο όρορφο, 1 τετράγω-
νο από την Κωνσταντινουπόλεως. Με αυ-
τόνοµη θέρµανση και µπαλκόνι στην πρό-
σοψη.  Σύγχρονη κατασκευή. Τιµή 190€. 
Χωρίς µεσιτική αµοιβή για τον αγοραστή. 
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέ-
ως, κωδ 1722 στο www.xpapatheodorou.
gr 130882

Κορίνθου & Καποδιστρίου. Γκαρσονιέρα, 
6ου ορόφου, 32,50 τµ , προσόψεως  Με 
ανεξάρτητη κουζίνα που βγαίνει επίσης 
σε µπαλκόνι.Κοντά στην στάση του προα-
στιακού. Χωρίς επιβάρυνση µεσιτικού γρα-
φείου.Τιµή 190€ συζητήσιµη. Μεσιτικό Γρα-
φείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1691 στο 
www.xpapatheodorou.gr 130881

ΤΕΙ (πλησιον video seven) 27τµ, 2ου ορό-
φου, στούντιο, γωνιακή, 10ετίας, µεγάλη 
βεράντα, 160€. Τηλ: 2610-272.656, 6947-
942.728. 130284

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 112, 
στούντιο γκαρσονιέρα λίγων ετών, 3ου ορό-
φου, προσόψεως, µε βεράντα και κλιµατι-
στικό, 150€. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικια-
στής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗ-
ΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. 129076

ΖΑΪΜΗ, (πλησίον), στούντιο γκαρσονιέρα λί-
γων ετών, 3ου ορόφου, προσόψεως, µε βε-
ράντα και κλιµατιστικό, δυνατότητα για ψυ-
γειάκι και φουρνάκι, 200€, µόνο για φοιτη-
τές. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 
2610-332.566, 6977-401.573. 129075

ΝΙΚΗΤΑ 32 - ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, (πλησί-
ον Γούναρη), στούντιο διαµπερής γκαρ-
σονιέρα 1ου και 2ου ορόφου, µε βεράντα 
και κλιµατιστικό, 190€, µόνο για φοιτητές. 
∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 129074

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, (εύκολη πρό-
σβαση στην περιµετρική), 24τµ, 1ου & 3ου 
ορόφου, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, 
θωρακισµένη πόρτα, 150€ (σε περίπτωση 
προπληρωµής εξαµήνου το ενοίκιο δια-
µορφώνεται στα 130€). Τηλ: 2610-272.656, 
6947-942.728. 127533

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΦΩΚΑΙΑΣ, 25 τµ ισογείου & 
3ου ορόφου, 10ετίας, αυτόνοµη θέρµανση, 
επιπλωµένη, 140€ & 160€ αντίστοιχα. Τηλ: 
2610-272.656, 6947-942.728. 127532

ΚΕΝΤΡΟ -ΚΑΝΑΚΑΡΗ, πλησίον πλατείας 
Γεωργίου, studio - γκαρσονιέρα 3ου ορό-
φου, µε κλιµατιστικό, ψυγειάκι και ηλεκτρι-
κά µάτια, 190€. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικια-
στής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗ-
ΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. 127209

ΣΜΥΡΝΗΣ, πλησίον Μεσολογγίου (10’ από 
Υψηλά Αλώνια) επιπλωµένη και ανακαινι-
σµένη δίχωρη γκαρσονιερούλα, 2ου ορό-
φου, 200€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. ∆εν 
επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 127208

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ, (δίπλα στη στά-
ση του προαστιακού & λεωφορείων Νο 9 
& 1) 28 τ.µ., 3ου ορόφου, 15ετίας, µεγάλη 
βεράντα, 200€. Τηλ: 2610-272.656, 6947-
942.728 123094

ΤΕΙ, επί της οδού Αδράστου 6 και Αντιόπης, 
35 τ.µ., σε νεόκτιστη οικοδοµή, µε µεγάλη 
βεράντα και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. 
τηλ. 6936-760.178 και 6936-720.021. 121209

 ΑΓ. ΣΟΦΙΑ, (Πέντε Πηγαδιών 18) 26 τ.µ., 
2ου ορ., 15ετιας, αυτ. θέρµανση, µεγάλη βε-
ράντα, προσόψεως δίπλα από την στάση 
του προαστιακού, 200€. Τηλ: 2610-272.656, 
6947-942.728. 119129

ΚΟΥΚΟΥΛΙ, 30 τ.µ., 2ος όροφος,10ετί-
ας, επιπλωµένη, σε καλή κατάσταση. 
Κωδ.:4086. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114758

ΠΑΤΡΑ, νοικιάζονται γκαρσονιέρες παντός 
τύπου, σε όλη την Πάτρα και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας στο 
2610-342.300 για να βρούµε το ακίνητο που 
είναι κατάλληλο για εσάς, ή επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα µας www.smartdealpatra.
gr. 108778

ΠΛ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (πλησίον), εξυπηρετεί 
ΤΕΙ και στρατιωτικούς, επί της οδού Μυκη-
νών 91-93, α’ ορόφου (υπερυψωµένου), δί-
χωρη, λίγων ετών, µε βεράντα (ενοίκιο 200 
€), πόρτα ασφαλείας, αυτονοµία και κλιµα-
τιστικό. Τηλ: 6977-401.573. 100930

Ενοικιάσεις 
κατοικιών
ΔΥΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι σε άριστη κατάστα-
ση, µε 50 τ.µ. βεράντα, στη συµβολή Πανε-
πιστηµίου και Φαρσαίων. Αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη στο υπόγειο, φρεσκοε-
πισκευασµένο, κατάλληλο για φοιτητές. 
Τηλ: 6948-226.789, 6979-403.082, 2610-
931.685. 137018

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 58 τ.µ., 3ος Όροφος, 1 µε-
γάλο σαλόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, 
∆άπεδα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Αλουµι-
νίου, Έτος κατασκευής: 1980, Κατάσταση: 
Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  ∆ιαµπερές, 
Προσόψεως, Γωνιακό, Βεράντες, Φωτει-
νό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρ-
µανση, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στά-
ση λεωφορείου, προαστιακός, Τιµή: 270€ 
Κωδικός: 470063 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136948

ΚΕΝΤΡΟ, 51 τ.µ., 2ος Όροφος, 3 χώροι, 1 
Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Πλα-
κάκια, Έτος κατασκευής: 1985, Κατάστα-
ση: Καλή, Χαρακτηριστικά:  Βεράντες, Για 
Φοιτητές, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρµανση, 
Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λεω-
φορείου. Τιµή: 250€ Κωδικός: 473.175 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005 136947

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, 50 τ.µ., 1ος Όροφος, 1 σα-
λόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπε-
δα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Ξύλινα, Έτος 
κατασκευής: 1980, Κατάσταση: Καλή, 
Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, Γωνια-
κό, Εσωτερικό, Βεράντες, Φωτεινό, Επι-
πλωµένο, Για Φοιτητές, Κεντρική Θέρ-
µανση, Προσανατολισµός: Ανατολικοµε-
σηµβρινός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: µαγα-
ζιά, πλατεία, Τιµή: 220€ Κωδικός: 473.666 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005 136946

ΚΕΝΤΡΟ, 52 τ.µ., Ηµιόροφος, 3 χώροι, 1 
Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Μάρ-
µαρα, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος 
κατασκευής: 1980, Κατάσταση: Ανακαι-
νισµένο, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, 
Πόρτα Ασφαλείας, Για Φοιτητές, ∆ιπλά 
Τζάµια, Κεντρική Θέρµανση, Κοντά σε: 
στάση λεωφορείου, Τιµή: 220€ Κωδικός 
: 354.952  GREEK COAST REAL ESTATE, 
Τηλ: 2610-222.005 136945

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, 50 τ.µ., 1ος Όροφος, 1 σα-
λόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπε-
δα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµινί-
ου, Έτος κατασκευής: 2006, Κατάσταση: 
Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  Κλιµα-
τισµός, Προσόψεως, Πόρτα Ασφαλείας, 
Νεόδµητο, Συναγερµός, Βεράντες, Φω-
τεινό, Για Φοιτητές, Πολυτελές, Ασαν-
σέρ, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, 
Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, Τιµή: 350€ 
Κωδικός: 373.212 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136944

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 50 τ.µ., 6ος Όροφος, 1 σα-
λόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπε-
δα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Αλουµινίου, 
Έτος κατασκευής: 1985, Κατάσταση: Κα-
λή, Χαρακτηριστικά: Κλιµατισµός, Βερά-
ντες, Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ανακαινι-
σµένο, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρµανση, 
Κοντά σε: µαγαζιά, στάση λεωφορείου, 
στάση τρένου, super market, Τιµή: 250€ 
Κωδικός: 403765 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136943

ΚΕΝΤΡΟ, 50 τ.µ., 3ος Όροφος, 1 σαλό-
νι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: 
Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος 
κατασκευής: 2015, Κατάσταση: Καταπλη-
κτική, Χαρακτηριστικά:  Γωνιακό, Πόρτα 
Ασφαλείας, Νεόδµητο, Βεράντες, Φωτει-
νό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυροτηλεόρα-
ση, ∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, 
Θέα: Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, 
στάση λεωφορείου, σταθµό τρένου, Τιµή: 
400€. Κωδικός: 419.227, GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136942

ΚΕΝΤΡΟ, 57 τ.µ., 5ος Όροφος, 3 χώροι, 1 
Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: Παρ-
κέ, Kουφώµατα: Ξύλινα, Έτος κατασκευ-
ής: 1977, Κατάσταση: Καλή, Ενεργειακό 
Πιστοποιητικό: C, Χαρακτηριστικά:  Προ-
σόψεως, Βεράντες, Φωτεινό, Για Φοιτη-
τές, Ασανσέρ, Κεντρική Θέρµανση, Θέα: 
Θάλασσα, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, 
θάλασσα, Τιµή: 270€ Κωδικός: 450.322 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005 136941

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 52 τ.µ., Ηµιόροφος, 1 σα-
λόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπε-
δα: Μάρµαρα, Kουφώµατα: Ξύλινα, Έτος 
κατασκευής: 1980, Κατάσταση: Ανακαι-
νισµένο, Χαρακτηριστικά: Για Φοιτητές, 
Κεντρική Θέρµανση, Κοντά σε: super 
market, στάση λεωφορείου, Τιµή: 200€ 
Κωδικός: 463682 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136940

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 43 τ.µ., 1ος Όροφος, σαλο-
νάκι, 1 ξεχωριστό Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κου-
ζίνα, ∆άπεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: 
Αλουµινίου, Έτος κατασκευής: 1992, Κα-
τάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  
Κλιµατισµός, Προσόψεως, Βεράντες, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Κεντρι-
κή Θέρµανση, Προσανατολισµός: Ανατο-
λικοµεσηµβρινός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: 
µαγαζιά, πλατεία, στάση λεωφορείου, Τι-
µή: 280€ Κωδικός: 471965 GREEK COAST 
REAL ESTATE, Τηλ: 2610-222.005 136939

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 55 τ.µ., 2ος Όροφος, σαλόνι, 
χωλ,  1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπε-
δα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, 
Έτος κατασκευής: 1993, Κατάσταση: Πο-
λύ καλή, Χαρακτηριστικά:  Προσόψεως, 
Τέντες, Βεράντες, Φωτεινό, Για Φοιτητές, 
Ασανσέρ, Κεντρική Πετρέλαιο Θέρµαν-
ση, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λε-
ωφορείου, Τιµή: 320€ Κωδικός: 471.964 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 136938

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 45 τ.µ., 1ος Όροφος, 1 σα-
λόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆άπεδα: 
Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµινίου, Έτος 
κατασκευής: 1985, Κατάσταση: Καλή, Χα-
ρακτηριστικά:  ∆ιαµπερές, Προσόψεως, 
Φωτεινό, Για Φοιτητές, Κεντρική Θέρµαν-
ση, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση λε-
ωφορείου, Τιµή: 270€. Κωδικός: 472.454 
GREEK COAST REAL ESTATE, Τηλ: 2610-
222.005. 136937

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 55 τ.µ., 6ος Όροφος, 1 σα-
λόνι, 1 Υ/∆, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, Kου-
φώµατα: Ξύλινα, Έτος κατασκευής: 1980, 
Κατάσταση: Πολύ Καλή, Χαρακτηριστι-
κά: Τέντες, Βεράντες, Ασανσέρ, Κεντρι-
κή Θέρµανση, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Πλα-
τεία Τιµή: 240€ Κωδικός: 473.880 GREEK 
COAST REAL ESTATE, Τηλέφωνο Επικοι-
νωνίας : 2610222005. 136936

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, 45 τ.µ., 2ος Όροφος, 1 
Υ/∆, 1 σαλόνι, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, ∆ά-
πεδα: Πλακάκια, Kουφώµατα: Αλουµινί-
ου, Έτος κατασκευής: 2003, Κατάσταση: 
Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατι-
σµός, Προσόψεως, Ηλιακός, Τέντες, Νε-
όδµητο, Βεράντες, Φωτεινό, Επιπλωµένο, 
Για Φοιτητές, Ασανσέρ, Θυροτηλεόραση, 
∆ιπλά Τζάµια, Αυτόνοµη Θέρµανση, Θέα: 
Καλή, Κοντά σε: µαγαζιά, πλατεία, στάση 
λεωφορείου, κέντρο πόλης, Τιµή: 290€ 
Κωδικός: 446.470 GREEK COAST REAL 
ESTATE, Τηλ: 2610-222.005. 136935

Ταµπάχανα δυάρι 50τ.µ κατασκευή 2005, 
πλήρως επιπλωµένο & εξοπλισµένο µε 
ηλεκτρικά ήδη, 2ου ορόφου, αποτελεί-
ται από 1 υ/δ, καθιστικό - κουζίνα, λου-
τρό, µεγάλη βεράντα, προσόψεως, κο-
ντά σε συγκοινωνίες, Τιµή 300€/µήνα RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6976-
015.336 136852

ΤΕΡΨΙΘΕΑ επί της Τερτσέτη 13, δίπλα 
από το ξενοδοχείο ∆ελφίνι, δυάρι 48 τ.µ., 
6ος όροφος, ανακαινισµένο, κατασκευ-
ής 1987, µε 1 υ/δ, σαλόνι - χωλ, κουζί-
να, µπάνιο, µεγάλο µπαλκόνι µε θέα θά-
λασσα, α/θ. Ενοίκιο 280€. Τηλ. 6983-
519.753. 136828

ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ, ενοικιάζεται δυάρι 45 τ.µ., 
ανεξάρτητο, ηµιώροφος, καινούργιας κα-
τασκευής, µε δική του είσοδο και κλειστή 
θέση στάθµευσης. Πλησίον στάσης λεω-
φορείου για ΑΕΙ. Τηλ: 6944-466.282. 136727

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Ρίο (Αναπαύσεως 
4) και στον Άνω Καστελλόκαµπο (Τροίας 
19Α) γκαρσονιέρες επιπλωµένες ή µη. 
Τηλ: 6974-496.676, 6973-750.006. 136725

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, 2αρι 50 τ.µ., 3ου ορόφου 
πρόσοψης, µόλις 9ετών, σε αρίστη κα-
τάσταση, 100µ από την κύρια είσοδο των 
ΤΕΙ, µοναδικό για απαιτητικούς φοιτητές 
ή άλλους εργαζόµενους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚ.ΘΕΟ∆.
ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη & Βλάχου 1 τηλ.2610-
310.633, κιν: 6945-942.302. 136718

Άγιος Ανδρέας (εκκλησία), δυοµισά-
ρι 65τµ, 3ος όροφος, πλήρως ανακαινι-
σµένο, µε διπλά αλουµίνια, σίτες, πόρτα 
ασφαλείας, κλιµατιστικό και τέντες. Κο-
ντά στον προαστιακό και στο κέντρο. Τι-
µή 280€ RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077 
κιν 6979-975.760 136683

Αγίας Σοφίας (∆οϊράνης), 2άρι, 2ου ορό-
φου, διαµπερές, µεγάλα µπαλκόνια µε 
θέα. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό – 
κουζίνα, άνετο υ/δ και λουτρό. ∆ιαθέ-
τει ηλεκτρικές συσκευές και αυτόνοµη 
θέρµανση. Κοντά σε προαστιακό. Τιµή 
370€ RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077 
κιν 6979-975.760 136682

Αγυιά, εξαιρετικό 2αρι, 55τµ, 1ου ορόφου, 
του 2012, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατιστι-
κό, ηλεκτρική κουζίνα, ευρύχωρη κου-
ζίνα µε πολλά ντουλάπια, λουτρό µε πα-
ράθυρο, 1 υ/δ, µεγάλο µπαλκόνι µε θέα 
τους γύρω κήπους, ηλιόλουστο. ∆ίπλα 
σε προαστιακό και ΜΜΜ. Τιµή 330€ RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6932-
905.079 136681

ΚΕΝΤΡΟ, Βότση, δυάρι, 50 τµ, διαµπε-
ρές, 6ου, κουζίνα χωριστά, σαλόνι, 1 υ/δ, 
αλουµίνια (διπλά τζάµια), βεράντα 12 τµ, 
θέα βλέπει κάστρο. Τιµή 270 €, τηλ. 2610-
242.669, 6949-477.229, panagopoulos 
real estate. 136637

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 44 τµ, 1ου ορό-
φου, γωνιακό µε µεγάλο µπαλκόνι, τέ-
ντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωλ, καθιστικό 
– κουζίνα, ευρύχωρο υ/δ, λουτρό. Πλη-
σίον σε στάση λεωφορείου. Τιµή 230 RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6932-
905.079. 136629
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ, 40 τ.µ., Ισόγειο Όροφος, 
1 Υ/∆, λουτρό, κουζίνα, Έτος κατασκευής: 
1979, Χαρακτηριστικά:  Κλιµατισµός, ∆ι-
αµπερές, Ηλιακός,  επιπλωµένο(ψυγείο, 
κουζίνα, πλυντήριο ρούχων). Τιµή: 220€ 
RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077, κιν 
6932-905.079. 136624

ΚΕΝΤΡΟ, Ρήγα Φεραίου 32-34, πλησί-
ον πλ. Όλγας, ενοικιάζεται δυάρι 47 τ.µ., 
επιπλωµένο, ανακαινισµένο. Τηλ: 6977-
348.082. 136606

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα δυάρι, πολυ-
τελούς κατασκευής, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, διπλά τζάµια, θωρακισµένη πόρτα 
ασφαλείας. ∆ιαµπερές, ηλιόλουστο, κλι-
µατιζόµενο, τέλεια διαµονή, ήσυχο, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Εξυπηρετεί Κέντρο, σε 
κοµβικό σηµείο. Τηλ. 6946-451.909 και 
6949-481.227. 136604

ΚΕΝΤΡΙΚΟ δυάρι 58 τ.µ., στον 1ο όρο-
φο νεόδµητης οικοδοµής στην οδό Κα-
νάρη 15, µε αυτόνοµη θέρµανση- κλι-
µατισµό. Τηλ επικ. 6975-876.594, 6932-
444.560. 136570

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ, 2αρι 58 τ.µ., 3ου 
ορόφου. Αποτελείται από 1 υ/δ, ενιαίο 
καθιστικό – κουζίνα και λουτρό. ∆ιαθέ-
τει αυτόνοµη θέρµανση και κλιµατιστικό. 
RE/MAX Vision, τηλ 2610-622.077, 6983-
910.815 136472

ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον Αγ.Νικολάου, δυά-
ρι 57 τ.µ., 4ου, διαµπερές, πλήρως ανα-
καινισµένο, διαθέτει και A/C. Τιµή ενοι-
κίου 350€, τηλ επικοινωνίας 6980-
088.201. 136428

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , δυάρι 60 τµ., δι-
αµπερές, 2ου ορόφου, δίπλα στο ξενο-
δοχείο «∆ΕΛΦΙΝΙ «, θέα θάλασσα. Τηλ: 
6976-996.880. 136362

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ, πλησίον, δυάρι 2ου 
ορόφου, 47,5 τ.µ., (βλέπει πίσω), η είσο-
δος επί της Ρ. Φεραίου. Ενοίκιο 250€. ∆εν 
επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 136361

 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, πλοησίον Κεφαλληνί-
ας, δυάρι 55 τ.µ., διαµπερές, 4ου ορόφου, 
κατασκευής 1994, µε θέα και αποθήκη, 
2 κλιµατιστικά και αυτονοµία, 300€. ∆εν 
επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 136360

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ πλησίον, επί της Μαιζώ-
νος, 2ου ορόφου, λουξ, µε θέση στάθµευ-
σης, 300€. Εξυπηρετεί φοιτητές ΤΕΙ και 
ΑΕΙ (Νο 6 express και προαστιακός). ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, χωρίς επιβά-
ρυνση για τον ενοικιαστή, 6977-401.573, 
2610-332.566. 136359

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, διαµέρισµα δυάρι στην 
Οδό Γούναρη, 50 τ.µ., 3ου ορόφου, σε άρι-
στη κατάσταση, τιµή ενοικίου 280€. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, τηλ: 6944-731.111, 
2610-277.581. 136345

ΑΝΘΕΙΑΣ πλησίον, δυάρι λουξ, πλήρως 
επιπλωµένο, 3ου ορόφου, 54 τ.µ., γωνι-
ακό, ανατολικό, µε θέση στάθµευσης και 
αποθήκη στο υπόγειο, κατασκευής 2003, 
βεράντες, ενοίκιο 330€. ∆εν επιβαρύνεται 
ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑ-
ΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 136238

ΚΑΨΑΛΗ 25, πλησίον ΚΤΕΛ, δυάρι 3ου 
ορόφου, 45 τ.µ., µε βεράντα και αυτόνο-
µη θέρµανση, 300€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 
ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 
6977-401.573. 136116

Ενοικιάζονται δυάρια, πρόσφατα ανα-
καινισµένα. Τηλ.: 2610-647.038, 6974-
397.660. 136098

 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α, δυάρι 60 τ.µ., προσόψε-
ως, πλήρως ανακαινισµένο, µε βεράντα, 
2 wc, αυτόνοµη θέρµανση και πάρκινγκ. 
Τηλ.: 6973-496.392, 6945-700.643. 136095

ΑΓΥΙΑ, πλησίον Αρέθα, δυάρι 48 τ.µ., 1ου 
οτόφου, προσόψεως, κατ. 2010, α/θ, a/c, 
προσόψεως, εξαιρετικό, ιδανικό και για 
φοιτήτρια, πολύ κοντά στον προαστια-
κό και στο αστικό για Πανεπιστήµιο, τι-
µή 300€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 6936-
171.358, 2610-277.581. 135939

ΚΕΝΤΡΟ πλησίον, 3 δυάρια µερικώς επι-
πλωµένα 56 τ.µ., τιµή 150€ έως 220€, µε 
κλιµατιστικά, χωρίς κοινόχρηστα. Επίσης 
2 γκαρσονιέρες µε κρεβάτι 22 τ.µ., 100€ 
και 34 τ.µ. 160€. Επίσης τριάρια 70 τ.µ. και 
75 τ.µ., 2ου ορόφου 220€ έως 280€. Επι-
πλέον πάρκινγκ. Τηλ: 6988-580.901. 135919

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, 50τµ, κατασκευής του 
2000, 2ου ορόφου, 1 υ/δ, ενιαίος χώρος 
κουζίνας µε καθιστικό, κλιµατιστικό. Σε 
προσεγµένη πολυκατοικία µε λίγα δια-
µερίσµατα. Κατάλληλο για φοιτητές. RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6976-
015.336 135712

ΓΟΥΝΑΡΗ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ, έναντι ΟΤΕ, 
ενοικιάζεται δυάρι 44 τ.µ., 5ου ορόφου, 
φρεσκοβαµµένο, 2 υ/δ, χωλ, κουζίνα, 
a/c. Τιµή 230€. Τηλ.: 2610-222.070, 6947-
445.053, κα Μιχαλία. 135679

ΑΓΥΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι 2ου ορόφου, 
48 τ.µ., οδός Μανώλη Καλοµοίρη 78, ευ-
ήλιο, µε θέα στη Γέφυρα, σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τηλ: 6937-114.098, 2613-
016.606, 6945-731.248. 135674

ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ, Παρασκευοπούλου και Ευ-
ριπίδου (περιοχή Εγλυκάδας), ισόγειο, 
60τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση - καλοριφέρ, 
κατάλληλο για ζευγάρια ή εργένη. Επίσης, 
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 50 πλησίον ΚΕΤΧ, 
Νοσοκοµείου «Αγ. Ανδρέας» και 409, δυ-
άρι µεγάλο 90 τ.µ., ηµιώροφου (ηλεκτρι-
κές συσκευές, επιπλωµένο, επαγγελµατι-
κό ρεύµα), δίδεται και για εργαζόµενους. 
Τηλ.: 6942-085.675. 135673

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ δυάρια από ιδιώτη (χωρίς 
µεσιτικά), µε parking, σε µοντέρνο συ-
γκρότηµα, Κορίνθου & Β. Ηπείρου, µε-
γάλα µπαλκόνια, πόρτες ασφαλείας, 
ηχο/θερµοµονωµένα, αντισεισµική κα-
τασκευή, αυτόνοµη θέρµανση, 2 A/C, δο-
ρυφορική κεραία, θέα, 1’ από είσοδο νέ-
ου Λιµανιού, πλησίον στάση λεωφορείων 
για κέντρο, Πανεπιστήµιο και ΑΤΕΙ, ένα-
ντι Champion Μαρινόπουλος. Από 290€. 
Τηλ. 6974-997.908, 2610-321.610. 135666

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, οδός Κω, ενοικιάζεται δυ-
αράκι 37 τ.µ., φωτεινό, προσόψεως, 2ου 
ορόφου, µε µεγάλο µπαλκόνι, πολυτε-
λούς κατασκευής, µε a/c, µεγάλη ντου-
λάπα - ντουλάπια, πόρτα ασφαλείας, ηλε-
κτρικά ρολά, θυροτηλεόραση. Τιµή 290€. 
Τηλ: 2610-223.994, 6947-278.444. 135604

∆υάρι 52 τµ 5ου ορόφου, Αγία Σοφία, 
πλήρες ανακαινισµένο το 2010 µε µοντέρ-
να ντουλάπια κουζίνας και υπνοδωµατί-
ου. Παρέχει ολική µοντέρνα επίπλωση µε 
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τηλε-
όραση. ∆ιαθέτει πόρτα ασφαλείας παρά-
θυρα αλουµινίου µε διπλά τζάµια. Κωδ. 
(1747) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135550

∆υάρι 50τ.µ 1ου ορόφου του 2005, Άγι-
ος Γεώργιος Λάγγουρας, δίπλα σε στάση 
αστικού, σχολείου, super market. Αποτε-
λείται από 1 υ/δ, σαλόνι µαζί µε κουζίνα 
και ένα λουτρό µε µπανιέρα και µία απο-
θήκη υπογείου 7 τ.µ. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµινί-
ου µε διπλά τζάµια, πάτωµα από πλακά-
κι, εντοιχισµένα ντουλάπια κουζίνας και 
πόρτα ασφαλείας.  ΚΩ∆. (186) ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135549

∆υάρι 48 τ.µ 2ου ορόφου του 1998 σε συ-
γκρότηµα κατοικιών, Συχαινά δίπλα σε 
στάση αστικού, σχολείου, super market. 
1 υ/δ, σαλόνι µαζί µε κουζίνα και ένα λου-
τρό. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, 
κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά τζά-
µια, πάτωµα από πλακάκι, εντοιχισµέ-
να ντουλάπια κουζίνας µαζί µε ηλεκτρι-
κές συσκευές, πόρτα απλή. ΚΩ∆.(1317) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135548

∆υάρι 50 τ.µ 2ου ορόφου του 2010, Ζα-
βλάνι, δίπλα σε στάση αστικού. 1 υ/δ, 
σαλόνι µαζί µε κουζίνα µε εντοιχισµένα 
ντουλάπια µαζί µε ηλεκτρική συσκευή 
(κουζίνας)  και ένα λουτρό µε µπανιέρα. 
Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, κου-
φώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, πά-
τωµα από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας και 
είναι διαµπερές. Τιµή 250 €. ΚΩ∆. (975) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135547

∆υάρι 48 τ.µ. 1ου ορόφου  σε προνοµιού-
χα θέση στην καρδιά του κέντρου  ανα-
καινισµένο πλήρως το 2012. 1 υ/δ, σαλό-
νι – κουζίνα και ένα λουτρό µε ντουζιέ-
ρα . Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, 
κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, 
µε µεγάλη βεράντα 50 τ.µ. Τιµή µίσθωσης 
300 € ΚΩ∆.(1827) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135546

∆υοµισάρι 70 τ.µ 3ου ορόφου, του 2000, 
Άγιος ∆ιονύσιος, 5 λεπτά από το κέντρο. 
2 υ/δ, χωλ , κουζίνα, και ένα λουτρό µε 
µπανιέρα. Παρέχει αυτονοµία στην θέρ-
µανση, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, ηλεκτρικά ρολά, πάτωµα από πλα-
κάκι και είναι διαµπερές. Τιµή 300€. ΚΩ∆. 
(1841) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135545

∆υοµισάρι ρετιρέ 70 τ.µ 5ου ορόφου µε 
όλες της σύγχρονες ανέσεις του 1990, Κέ-
ντρο. 2 υ/δ, ένα χωλ,  κουζίνα, και ένα 
λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµινί-
ου µε απλά τζάµια, πάτωµα από πλακά-
κι, διαµπερές φωτεινό, µεγάλη βεράντα 
15 τ.µ Τιµή 280 €. ΚΩ∆. (1828) ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135544

∆υάρι 52 τ.µ 2ου ορόφου του 2008, Μέσα 
Αγυιά δίπλα σε στάση αστικού. 1 υ/δ, έναν 
ακόµη βοηθητικό χώρο, σαλόνι µε κουζί-
να, και ένα λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει 
αυτονοµία στην θέρµανση, κουφώµατα 
αλουµινίου µε διπλά τζάµια, εντοιχισµέ-
να ντουλάπια κουζίνας µαζί µε ηλεκτρι-
κές συσκευές, πόρτα απλή, ξύλινο ταβάνι 
(τύπου σοφίτα)  φωτεινό . ∆υνατότητα µο-
ντέρνας επίπλωσης. Τιµή: 300 € συζητή-
σιµη. ΚΩ∆. (1796). ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135543

∆υάρι 56 τ.µ 2ου ορόφου του 2010, Εγλυ-
κάδα. 1 υ/δ, σαλόνι µε κουζίνα, και ένα 
λουτρό µε µπανιέρα . Παρέχει αυτονο-
µία στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµι-
νίου µε διπλά τζάµια, εντοιχισµένα ντου-
λάπια κουζίνας, πόρτα ασφαλείας  φωτει-
νό . Τιµή: 270 € συζητήσιµη. ΚΩ∆. (1681) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135542

∆υάρι µονόχωρο 53 τ.µ 6ου ορόφου του 
1980 και ανακαινίστηκε το 2014, Ψηλά 
Αλώνια πλησίον της πλατείας και κοντά 
σε στάση αστικού, . Σαλόνι µαζί µε υπνο-
δωµάτιο και  κουζίνα µε εντοιχισµένα ξύ-
λινα ντουλάπια και ένα λουτρό µε µπανιέ-
ρα.  Παρέχει κλιµατισµό, τζάκι, κουφώ-
µατα κουφώµατα ξύλινα, τέντες, πάτω-
µα από πλακάκι, φωτεινό. Τιµή µίσθω-
σης 250 € (συζητήσιµη). ΚΩ∆. (1847). 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135541

∆υάρι 48 τ.µ 1ου ορόφου ανακαινίστηκε 
µερικώς το 2010 δίνοντας την δυνατότη-
τα εξαιρετικά µοντέρνας επίπλωσης (σο-
βαρές περιπτώσεις), Αγία Σοφία δίπλα σε 
στάση αστικού, αγοράς, πλατείας. 1 υ/δ, 
σαλόνι µε κουζίνα, και ένα λουτρό. Πα-
ρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, κουφώ-
µατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, ντου-
λάπια κουζίνας µε ηλεκτρικές συσκευ-
ές, πόρτα απλή. Τιµή: 300 € συζητήσιµη. 
ΚΩ∆. (1630) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135540

∆υάρι 55 τ.µ 2ου ορόφου του 1997, Ψα-
ροφάι. 1 υ/δ, σαλόνι µε κουζίνα, και ένα 
λουτρό µε µπανιέρα . Παρέχει αυτονο-
µία στην θέρµανση, τζάκι, κουφώµατα 
αλουµινίου µε διπλά τζάµια, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, τέντες, εντοιχισµένα ντουλά-
πια κουζίνας, πόρτα απλή, ξύλινο ταβάνι,  
φωτεινό . Τιµή: 300 € συζητήσιµη. ΚΩ∆. 
(1677) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135539

∆υοµισάρι 60 τ.µ 1ου ορόφου του 1989, 
Μέσα Αγυιά πλησίον παραλιακής οδού 
και κοντά σε στάση προαστιακού σιδη-
ρόδροµου. 1 υ/δ, σαλόνι- κουζίνα, λου-
τρό µε µπανιέρα. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου 
µε απλά τζάµια και πάτωµα από µάρµα-
ρο, είναι και διαµπερές. Τιµή 230 €. ΚΩ∆. 
(1556) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135538

∆υοµισάρι 60 τ.µ ισογείου του 2006, έξω 
Αγυιά πλησίον παραλιακής οδού και κο-
ντά σε στάση προαστιακού σιδηρόδρο-
µου. Αποτελείται από 1 υ/δ, έναν ενι-
αίο χώρο σαλόνι κουζίνα µε εντοιχισµέ-
να ξύλινα ντουλάπια κουζίνας, και ένα 
λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, διπλά τζάµια, κουφώ-
µατα αλουµινίου και πάτωµα από πλα-
κάκι, τέντες είναι φωτεινό και διαµπε-
ρές. Τιµή 250 €. ΚΩ∆. (1800). ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135537

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ πλησίον, επί της Ερεν-
στρώλε 61, 2 διαµερίσµατα 57 τ.µ., 2ου 
ορόφου, σε 4όροφη πολυκατοικία, µε 
αυτόνοµη θέρµανση και ηλεκτρικές 
συσκευές (προεραιτικά). Τηλ. 6944-
128.507. 135437

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 93, Πάτρα, διαµέ-
ρισµα καινούργιο, 2ου ορόφου, 42 τ.µ., 
µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, µε-
γάλο υπνοδωµάτιο, άνετο µπάνιο και βε-
ράντα, ηλεκτρικά ρολά, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τιµή 220€. Τηλ.: 2610-222.264, 6946-
763.967. 135050

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 25 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, 
ενοικιάζεται οροφοδιαµέρισµα 2 δωµατί-
ων 53 τ.µ., 5ου ορόφου, ρετιρέ, διαµπε-
ρές, µπρος - πίσω µπαλκόνια, πολυκατοι-
κία 10 ετών, ανακαινισµένο. Τηλ.: 6974-
483.863. 135036

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (εκκλησία), 7ου ορόφου, 
15ετίας.ενιαίο καθιστικό – κουζίνα µε 
ηλεκτρικές συσκευές (ψυγείο, κουζίνα, 
πλ. Ρούχων, κλιµατιστικό), 1 υ/δ, λου-
τρό, αυτόνοµη θέρµανση, θέση στάθ-
µευσης. Τιµή 320€ RE/MAX Vision τηλ 
2610-622.077 κιν 6977-289.929 134998

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΝΑΧΑΊΚΗΣ, 1ου ορό-
φου, 6ετίας, πολυτελές. Ενιαίο καθιστι-
κό – κουζίνα, 1 υ/δ, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, πόρτα ασφαλείας, βεράντα. ∆ιαθέτει 
ηλεκτρικές συσκευές, ψυγείο, πλυντή-
ριο ρούχων, κουζινάκι. Τιµή 350€. RE/
MAX Vision, τηλ 2610-622.077, κιν 6977-
289.929 134995

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ, Το ένα Κο-
ρίνθου 413, σε καλή κατάσταση, ανα-
καινισµένο, µε παράθυρα αλουµινίου 
και a/c, 4ου ορόφου, 220€. Το δεύτερο 
Κλειούς 7 στον Άγιο Ιωάννη Πράτσικα, 
µε a/c, αυτόνοµη θέρµανση και συναγερ-
µό. Τιµή 150€. Τηλ: 2610-311.147, 6970-
805.253. 134977

ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, (πλησίον Γοργοπο-
τάµου) 50 τ.µ., 1ου ορ., 10ετιας, αυτ. θέρ-
µανση, θωρακισµένη πόρτα, ελεύθερο 
από 10 Ιουλίου. Τηλ: 2610-272.656, 6947-
942.728. 134286

ΑΡΟΗ, (Αγίου Κωνσταντίνου), 50 τ.µ., 
1ου ορόφου, σε διώροφο κτίριο, πλή-
ρως ανακαινισµένο & επιπλωµένο (σα-
λόνι, κρεβατοκάµαρα, ηλ. συσκευές, πλυ-
ντήριο), κλιµατιστικά, ηλιακό, τέντες, πολ-
λές ντουλάπες, 230€. Τηλ: 2610-272.656, 
6947-942.728. 134284

ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Ν.Ε.Ο., πλησίον s/m AB, 
δυάρι 15ετίας, 58τµ, 6ου, ρετιρέ (µονωµέ-
νη ταράτσα), γωνιακό µε απίστευτη θέα, 
µεγάλο σαλόνι, 1 υ/δ, κουζίνα χωριστά, 
φρεσκοβαµµένο, a/c, µεγάλες βεράντες. 
Τιµή 280 ευρώ, τηλ. 2610-242.669, 6949-
477.229, panagopoulos real estate. 134282

ΡΙΟΝ, όπισθεν ζαχαροπλαστείου Κά-
ραβελ, ενοικιάζεται δυάρι 1ου ορόφου, 
50 τµ., µε αυτόνοµη θέρµανση,  a/c, µε-
γάλη βεράντα, προσόψεως, 10ετιας, τι-
µή 260€. Ασφαλειοµεσιτική,  τηλ 6936-
714.598. 134053

ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ, Αγυιά, πλησί-
ον προαστιακού, δυάρι προσόψεως, 1ου 
ορόφου, 43 τ.µ., κατασκευής 1988, µε βε-
ράντα, 220€. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοι-
κιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 131758

ΠΛ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, πλησίον Ελ. Βενιζέ-
λου, δυαράκι 40 τ.µ., 4ου ορόφου, 10ετί-
ας, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, βε-
ράντα, 190€. Τηλ: 2610-272.656, 6947-
942.728. 131347

Σµύρνης & Μεσολογγίου, διαµέρισµα δυ-
άρι  58 τµ , στον 2ο όροφο,  προσόψε-
ως που βλέπει στην Σµύρνης , διαµπε-
ρές, φωτεινό,  µε µεγάλο σαλόνι, ανεξάρ-
τητη κουζίνα µε δικό της µπαλκόνι .Τιµή 
250€ συζητήσιµη. Χωρίς µεσιτική αµοιβή 
για τον αγοραστή.  Μεσιτικό Γραφείο ΠΑ-
ΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1719 στο 
www.xpapatheodorou.gr 130891

Μετα Βασιλόπουλο (κάτω από το µου-
σείο). ∆ιαµέρισµα δυάρι, 52 τµ,  1ου ορό-
φου, 15 ετών, µε αυτόνοµη θέρµανση , 
συναγερµό και αν ζητηθεί κλιµατιστικό. 
Τιµή 280€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1912 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130890

Ψηλά Αλώνια πλησίον. Οροφοδιαµέρι-
σµα 60 τµ,  3ου ορόφου, µε µεγάλους χώ-
ρους, ξεχωριστή κουζίνα που βλέπει σε 
µπαλκόνι στον ακάλυπτο και αποθήκη.  
Με αυτόνοµη θέρµανση, air condition, µε-
γάλο ασανσέρ, 2 τετράγωνα από την πλα-
τεία. τιµή 290€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ-
ΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως κωδ 1847 στο 
www.xpapatheodorou.gr 130889

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ, δυάρι σε 
υπερυψωµένο ισόγειο, 58 τ.µ., προσό-
ψεως, αυτόνοµη θέρµανση, a/c, 1 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, µεγάλη βερά-
ντα, πλήρως επιπλωµένο, τιµή 260€. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, τηλ. 2610-277.881, 
2610-275.066, 6936-714.598, 6936-
171.358. 128790

∆υάρι του 2011, 56 τ.µ., 3ου ορόφου, αυ-
τόνοµη θέρµανση, διαµπερές, βεράντες 
µε θέα, κοντά σε στάση για Πανεπιστήµιο. 
Τιµή 280€. Κωδ. 5114. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax 2610-222.990. 117818

ΡΟΜΑΝΤΖΑ, 60 τ.µ., 2ος όροφος, υπερ-
λούξ, α/θ, τζάκι, διπλά τζάµια, ηλιακός, 
εντοιχισµένες ηλ. συσκευές, πλήρως επι-
πλωµένο. Ενοίκιο 450€. Κανελλοπούλου 
Ευγενία, τηλ. 6937-576.675. 111209

Κ.Ε.Τ.Χ., 60 τ.µ., 4ος όροφος, 1υ/δ, ενι-
αίος χώρος καθιστικό-κουζίνα, µεγάλο 
µπάνιο. ∆ιαθέτει α/θ, a/c και θυροτηλεό-
ραση. Ενοίκιο 320€. Κανελλοπούλου Ευ-
γενία, τηλ. 6937-576.675. 109426

ΠΑΤΡΑ, ενοικιάζονται δυάρια παντός 
τύπου, σε όλη την Πάτρα και την ευρύ-
τερη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342.300 για να βρούµε το ακί-
νητο που είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας, www.
smartdealpatra.gr. 108779

Ενοικιάσεις 
κατοικιών
ΤΡΙΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΡΑΤΣΙΚΑ, τριάρι διαµπερές, 
3ου ορόφου, στην οδό Παπαναστασίου 
91, µε 2 θέσεις πάρκινγκ, α/θ και κλιµα-
τιστικό. Τηλ: 2610-276.662, 6945-358.313, 
6944-224.804. 137022

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Όροφος 90 τ.µ. φρεσκοβαµ-
µένος 1ου ορόφου 2 υπνοδωµάτια A/C 
καινούρια κουζίνα φωτεινό κοντά σε πολ-
λές συγκοινωνίες ποσό ενοικίου 280 €. 
IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-57, 3ος όρο-
φος Στοά Παπαρηγοπούλου, τηλ.: 2610-
220.036, 6936-114.115, www.idanikioikia.
gr. 137004

ΑΓΥΙΑ, N.Eλλης ∆ιαµέρισµα 3ου ορόφου 
διαµπερές φωτεινό 90 τ.µ. µε θέα θάλασ-
σα µοντέρνα διαρύθµιση αλουµίνια διπλά 
τζάµια αποθήκη ποσό ενοικίου 300 ευρώ   
IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-57, 3ος όρο-
φος Στοά Παπαρηγοπούλου, τηλ.: 2610-
220.036, 6936-114.115, www.idanikioikia.
gr. 137003

ΚΕΝΤΡΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ιαµέρι-
σµα διαµπερές 4ου ορόφου µε µεγάλη 
προβολή 80 τ.µ. σε καλή κατάσταση κα-
τάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. 
Ποσό ενοικίου 320 €. IDEA HOME, Αγ. 
Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Παπα-
ρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137000

ΠΑΤΡΑ, πεζόδροµος Παντανάσσης, τριά-
ρι 75 τ.µ., 2ου ορόφου, προσόψεως, φω-
τεινό, διαµπερές, κεντρικό, ήσυχο, λίγα 
κοινόχρηστα, φρεσκοβαµµένο, ευρύχω-
ρο, 2 υ/δ, σαλόνι, χωλ, διάδροµος, κου-
ζίνα, λουτρό, κατάλληλο και για επαγγελ-
µατική στέγη, διαθέσιµο από 10-07-2016, 
τηλ.: 6939-419.371 και 6934-353.213. 136853

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, 3αρι 76τµ, 2ου ορόφου, 
διαµπερές, ανακαινισµένο. Αποτελείται 
από ενιαίο καθιστικό – κουζίνα µε πά-
σο, 2 υ/δ και λουτρό. Πλήρως επιπλω-
µένο και µε ηλ. συσκευές. ∆ιατίθεται και 
parking. Τιµή 370€. RE/MAX Vision, τηλ 
2610-622.077, 6979-975.760. 136730

ΤΕΡΨΗ, Πρέσπας 17, τριάρι 92 τ.µ., 1ου 
ορόφου, σε αρίστη κατάσταση, χωρίς κοι-
νόχρηστα 220€. Τηλ.: 6945-942.302. 136719

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ, (Παπαναστα-
σίου), κατοικία 95τµ, σε 2όροφη οικοδο-
µή. ∆ιαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, 
µονά αλουµίνια, µαρµάρινο δάπεδο, απο-
θήκη και τέντα. Αποτελείται από 2υ/δ,κα-
θιστικό,κουζίνα και wc. Τιµή 270€ RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6979-
975.760 136689

ΟΒΡΥΑ, (πλησίον s/m ΚΡΟΝΟΣ), οροφο-
διαµέρισµα 110τµ, 2ου ορόφου, σε 2όρο-
φη οικοδοµή, άνετο καθιστικό, τραπεζα-
ρία, ξεχωριστή κουζίνα, 2 υ/δ, λουτρό. 
Σε ήσυχη γειτονιά, κοντά σε ΜΜΜ, σχο-
λεία και καταστήµατα. Τιµή 280€. RE/
MAX Vision, τηλ 2610-622.077 κιν 6979-
975.760. 136687

Έλληνος Στρατιώτη και Φαβιέρου, υπερ-
σύγχρονο τριαράκι 65τµ, 2ου ορόφου, δι-
αµπερές, νεόδµητο, πλήρως επιπλωµένο 
και ηλεκτρικές συσκευές. Είναι µοντέρνο, 
διαθέτει πόρτα ασφαλείας, διπλά αλουµί-
νια µε σίτες, µεγάλα µπαλκόνια, αυτόνο-
µη θέρµανση και κλιµατισµό. Πλησίον κέ-
ντρου και ΜΜΜ τιµή 420€ RE/MAX Vision 
τηλ 2610-622.077 κιν 6979-975.760 136684

ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, διαµέρισµα 1ου ορόφου, στη 
στάση του προαστιακού, ανακαινισµένο, 
διαµπερές, µε µπαλκόνια µπρος και πί-
σω, ενιαία κουζίνα - σαλόνι - τραπεζα-
ρία, µε δύο υπνοδωµάτια, µεγάλο µπά-
νιο µε µπανιέρα, ηλιακό θερµοσίφωνα, 
air condition, αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ: 
6937-429.175. 136669

ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Μελανίππου 9 και Αρέ-
θας, ενοικιάζεται τριάρι 84 τ.µ. ισόγειο. 
Πληροφορίες στο 6942-274.606, 2610-
421.009. 136667

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, πλήρως ανακαινισµένο, 
αξιοπρεπέστατο ισόγειο διπλοκατοικί-
ας, 86 τ.µ., 2 υπνοδωµάτια και ευρύχω-
ρους χώρους, κουζίνα - λουτρό  σε άρι-
στη κατάσταση, αποθήκη, αυτόνοµη θέρ-
µανση. Ιδιόχρηστη αυλή πλακοστρωµέ-
νη, µε δένδρα, φυτά και µαντρότοιχο για 
ιδιωτικότητα. RE/MAX Vision, τηλ 2610-
622.077, κιν 6944-536.404. 136631

  ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, 85 τ.µ., Ισόγειο, 2 υ/δ, λου-
τρό, κουζίνα, κουφώµατα: αλουµινίου, 
έτος κατασκευής: 1985. Κοντά σε: ΜΜΜ, 
Τιµή: 240€. RE/MAX Vision, τηλ 2610-
622.077, κιν 6932-905.079. 136623

 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Ζακύνθου 34, διαµέ-
ρισµα 96 τ.µ., 5ος όροφος, διαµπερές, 2 
υ/δ, ξεχωριστή κουζίνα, α/θ, αποθήκη, τέ-
ντες, θέση parking. Τιµή 410€. Τηλ.: 2610-
434.251, 6937-769.203. 136605

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 24Β, ενοικιάζεται τριά-
ρι 85 τ.µ., ρετιρέ, διαµπερές, µε απε-
ριόριστη θέα στη θάλασσα. Τηλ: 6944-
940.077. 136572

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ (πλησίον προαστιακού 
Άγιος Ανδρέας), 3αρι, 70τµ, ανακαινισµέ-
νο, 5ου ορόφου, διαµπερές, φωτεινό, σε 
ήσυχη γειτονιά, µε 2 υ/δ, σαλόνι, κουζί-
να, λουτρό. Κατάλληλο και για φοιτητές. 
Εξυπηρετεί ΑΕΙ και ΤΕΙ. RE/MAΧ Vision, 
τηλ 2610-622.077, κιν 6944-536.404. 136353

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 63 τ.µ., 3ος Όροφος, 2 
Υ/∆, λουτρό, κουζίνα, Έτος κατασκευής: 
1979,  ∆ιαµπερές, Κεντρική Θέρµανση. 
RE/MAX Vision, Τηλ: 2610 622 077, 6944-
536.404. 136135

ΠΗΝΕΙΟΥ 2 & ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, τριάρι και-
νούριο, 2ος όροφος, 85 τ.µ., εντοιχισµέ-
νες ηλεκτρικές συσκευές, κλιµατισµός, 
πλυντήριο,  αυτονοµία, θωρακισµένη, τέ-
ντες. Τιµή 360€. Τηλ. επικοινωνίας 6937-
388.994 και 6936-122.183. 136055

ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ, 75 τ.µ., πλησίον Πανε-
πιστηµίου και κοσµικού κέντρου «La 
Notte», σε υπερυψωµένο ισόγειο δυο-
ρόφου µονοκατοικίας, ανακαινισµέ-
νο πρόσφατα, µε 2 υ/δ, σαλόνι - κουζί-
να κ.λ.π. ∆ιαµπερές, α/θ,  αποθήκη στο 
υπόγειο, θέση πάρκινγκ, τιµή 300€. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 6936-171.358, 2610-
277.581. 135941

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, γωvία, τρι-
άρι 75 τµ, 35ετίας, 5ου, ανακαινισµένο, δι-
αµπερές, a/c, κουζίνα χωριστά, µεγάλη 
τραπεζαρία, 2 υ/δ, µπαλκόνια, θέα θάλασ-
σα. Τιµή 300€, τηλ. 2610-242.669, 6943-
481.748, panagopoulos real estate. 135936

ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ, Σκιάθου & ∆ω-
δώνης, µικρό 3άρι, 2ου ορόφου, πλή-
ρως ανακαινισµένο, προαιρετική αυτό-
νοµη θέρµανση, κατάλληλο για οικογέ-
νεια ή για ένα ή και 2 φοιτητές των Τ.Ε.Ι. 
πρόσβαση και µε τα πόδια. Πολύ κοντά 
σε νηπιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνά-
σιο. Ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ.: 26930-
23.888, 6972-696.447. 135895

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ, ενοικιάζεται 
τριαµισάρι 100 τ.µ., υπερυψωµένο ισό-
γειο, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ: 6941-
457.533, 2610-435.316. 135828

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, (Λευκωσίας), 3αρι, 75τµ, 
4ου ορόφου, 10 ετίας, ενιαίο καθιστικό –
κουζίνα, 2 υ/δ, µεγάλη βεράντα, αυτόνο-
µη θέρµανση. Τιµή 400€ RE/MAX Vision 
τηλ 2610-622.077 κιν 6977-289.929 135713

ΚΕΝΤΡΟ, διαµπερές διαµέρισµα 72τµ, 
4ου ορόφου, 2υ/δ, χωριστή κουζίνα, 
πλησίον Υψηλών Αλωνίων και προαστι-
ακού, τιµή 260€. RE/MAX Vision τηλ 2610-
622.077 κιν  6976-015.336 135710

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ενοικιάζεται πο-
λυτελέστατο οροφοδιαµέρισµα διαµπε-
ρές, 100 τ.µ., 1ου ορόφου, µε 2 υ/δ, 2 µπά-
νια, τέντες, µπόιλερ, αυτόνοµη θέρµανση, 
διπλά τζάµια. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6949-972.055. 135592

Τριάρι ρετιρέ 85 τ.µ 3ου ορόφου του 1995, 
Ψηλά Αλώνια πλησίον σε στάση αστικού 
και αγοράς. 2 υ/δ µε πάτωµα από πλα-
κάκι, σαλόνι-  κουζίνα και ένα λουτρό µε 
µπανιέρα. Παρέχει αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, εντοιχισµένα µοντέρνα ντουλά-
πια κουζίνας, πόρτα ασφαλείας  φωτει-
νό. Τιµή 340 € συζητήσιµη. ΚΩ∆.(1081). 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135560

Τριάρι οροφοδιαµέρισµα 83 τ.µ 1ου ορό-
φου του 1975, περιοχή Γούβα πλησίον εκ-
κλησία Άγιος Φανούριος, συνορεύει µε 
Πυροσβεστείο. 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα µε 
ηλεκτρική συσκευή ψυγείου και ένα λου-
τρό. Παρέχει κλιµατισµό χωρίς επιβάρυν-
ση κοινοχρήστων, κουφώµατα αλουµινί-
ου µόνο στα υπνοδωµάτια, πάτωµα από 
µάρµαρο, τέντες και είναι διαµπερές µε 
θέα το δασύλλιο. Τιµή 230 € συζητήσιµη. 
ΚΩ∆.(120) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135559

Τριάρι 87 τ.µ 4ου ορόφου ανακαινίστη-
κε µερικώς το 2012, Αγία Σοφία πλησί-
ον σε στάση αστικού. 2 υ/δ µε πάτωµα 
από πλακάκι και παρκέ σαλόνι µαζί µε 
κουζίνα και ένα λουτρό µε µπανιέρα. Πα-
ρέχει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, 
αποθήκη, κουφώµατα αλουµινίου µε δι-
πλά τζάµια, πόρτα ασφαλείας, εντοιχισµέ-
να ντουλάπια κουζίνας µαζί µε ηλεκτρι-
κές συσκευές. Τιµή 380 €. ΚΩ∆. (1309) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135558

Τριάρι 87 τ.µ 3ου ορόφου του 2000, Έξω 
Αγυιά πλησίον σε στάση αστικού. 2 υ/δ µε 
πάτωµα από πλακάκι σαλόνι µαζί µε κου-
ζίνα και ένα λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει 
αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, κουφώ-
µατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, εντοι-
χισµένα ντουλάπια κουζίνας και πόρ-
τα ασφαλείας. Τιµή 370 €. ΚΩ∆. (1786) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135557

Τριάρι 65 τ.µ 1ου ορόφου του 2010, Ψα-
ροφάι πλησίον σε στάση αστικού. 2 υ/δ 
µε πάτωµα από πλακάκι σαλόνι µαζί µε 
κουζίνα και ένα λουτρό µε µπανιέρα. Πα-
ρέχει αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα 
αλουµινίου µε διπλά τζάµια, εντοιχισµέ-
να ντουλάπια κουζίνας και πόρτα ασφα-
λείας. Τιµή 330 €. ΚΩ∆.(318). ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 135556

Τριάρι 90 τ.µ ισογείου ανακατασκευα-
σµένο του 1990 και βρίσκεται στην πε-
ριοχή Σαραβάλι δίπλα σε στάση αστικού. 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και ένα λουτρό µε 
µπανιέρα . Παρέχει αυτονοµία στην θέρ-
µανση, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, εντοιχισµένη ντουλάπα υπνοδω-
µατίου, πόρτα απλή, είναι διαµπερές και 
πολύ φωτεινό. Τιµή 300€. ΚΩ∆. (1666) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135555

Τριάρι 96 τ.µ., 1ου ορόφου ανακατασκευ-
ασµένο του 1994, Νέο Λιµάνι δίπλα σε 
στάση αστικού. 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και 
ένα λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει αυτονο-
µία στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµι-
νίου µε διπλά τζάµια, , πόρτα απλή, πρό-
σοψη επί του δρόµου, είναι διαµπερές 
πολύ φωτεινό. Τιµή 300 €. ΚΩ∆.(1737) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135554

Τριάρι 113 τ.µ 1ου ορόφου του 1973 και 
ανακαινίστηκε πλήρως 2016, κέντρο 
πλησίον Πλατείας Όλγας, δίπλα σε στάση 
αστικού. 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα µε εντοι-
χισµένα ξύλινα ντουλάπια κουζίνας, w.c 
και λουτρό. Kεντρική θέρµανση, κλιµα-
τισµό, διπλά τζάµια, κουφώµατα αλου-
µινίου, πατάρι, πάτωµα από πλακάκι και 
ξύλο, είναι φωτεινό και διαµπερές. Τιµή 
450 €. ΚΩ∆. (1630) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135553

Τριάρι 80 τ.µ 1ου ορόφου ανακατασκευ-
ασµένο το 2004, Έξω Αγυιά. 2 υ/δ, σαλό-
νι , κουζίνα όπου διαθέτει εντοιχισµένα 
ντουλάπια µαζί µε εντοιχισµένες ηλεκτρι-
κές συσκευές ,και ένα λουτρό µε µπα-
νιέρα . Παρέχει αυτονοµία στην θέρµαν-
ση, κλιµατισµό, κουφώµατα αλουµινίου 
µε διπλά τζάµια , πόρτα ασφαλείας, κλι-
µατισµό ,θυροτηλεόραση είναι διαµπε-
ρές πολύ φωτεινό. Τιµή 350 €. ΚΩ∆(1137) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135552

Τριάρι 97,50 τ.µ 1ου ορόφου του 1997, 
Έξω Αγυιά δίπλα σε στάση αστικού και 
σχολείου. 2 υ/δ, σαλόνι µαζί µε κουζί-
να, ένα λουτρό µε µπανιέρα και µία απο-
θήκη. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµαν-
ση, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, εντοιχισµένη ντουλάπα υπνοδω-
µατίου, πόρτα απλή, µεγάλη βεράντα 10 
τ.µ είναι διαµπερές, φωτεινό, κατάλληλο 
για οικογένεια. Τιµή 350 €. ΚΩ∆. (1704) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135551

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 413-417, ενοικιάζεται τριάρι 
70τ.µ., διαµπερές, 1ου ορόφου. Τηλ: 2610-
338.653 και 6936-271.959. 135233

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται λουξ 3άρι 76 τ.µ., 
1ου ορόφου, διαµπερές, µε a/c και πόρ-
τα ασφαλεία. Κορίνθου 200, ύψος Κολο-
κοτρώνη. Τηλ. 6983-701.918. 135034

ΚΕΝΤΡΟ, διαµέρισµα 90τµ, 6ου ορόφου, 
2 υ/δ, καθιστικό, µεγάλη κουζίνα, φωτει-
νό, µε θέα θάλασσα, ευρύχωρο, σε ση-
µείο που εξυπηρετείται από όλες τις συ-
γκοινωνίες. Τιµή 300€, RE/MAX Vision, 
τηλ 2610-622.077, κιν 6977-289.929. 134984

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, τριάρι 1ου ορόφου (ισό-
γειο και 1ος), σε ιδιόκτητη οικοδοµή, 75 
τ.µ., ανακαινισµένο. Ενοίκιο 260€. ∆εν 
επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 134609

Ενοικιάζεται τριάρι 100 τ.µ., 6ου ορό-
φου, κεντρικό, κατασκευής 1980, ανα-
καινισµένο, αλουµίνια, διπλά τζάµια, δι-
αµπερές, µε µεγάλη βεράντα και θέα θά-
λασσα, αποθήκη σε καλή κατάσταση. Τι-
µή 400€. Κωδ: 4297. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 133661
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ενοικιάζεται τρι-
άρι 91 τ.µ., 2ου ορόφου, µε 2 υ/δ, µπά-
νιο, αποθήκη, γωνιακό, βεράντα, ξεχω-
ριστή κουζίνα,, τέντες, κέντρική θέρ-
µανση που λειτουργεί. Τιµή 300€. Κωδ. 
5149. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 132460

Μαιζώνος & Πατρέως, διαµέρισµα 80 τµ, 
3ου ορόφου, 1 τετράγωνο από την Πλα-
τεία Γεωργίου, διαµπερές,  µε ανεξάρτη-
τη κουζίνα, χωλ, µεγάλο σαλόνι, 2 υπνο-
δωµάτια. Τιµή 320€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1871 
στο  www.xpapatheodorou.gr 130895

Κορίνθου πλησίον, πριν την Αγία Σο-
φία ∆ιαµέρισµα 83 τµ, στον 3ο όροφο 
, µε 2 υπνοδωµάτια, σε καλή κατάστα-
ση, µε θέα προς το βουνό , γωνιακό. Τι-
µή 320€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1920 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130894

Αγιο ∆ηµήτριο. ∆ιαµέρισµα 80 τµ, 2ου 
ορόφου, γωνιακό , 20ετίας σε καλή κα-
τάσταση, µε 2 υπνοδωµάτια, θέα προς 
την πλατεία, διαθέσιµο από 16/ 5. Τι-
µή 340€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1931 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130893

Ανθούπολη µετα την τροχαία προς Ολύ-
µπιον. ∆ιαµέρισµα 69 τµ, 1ου ορόφου 
, διαµπερές , µε 2 υπνοδωµάτια. Τι-
µή 250€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1626 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130892

 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, επί της οδού Κύπρου 
και Θράκης, πλησίον Ελληνος Στρατιώ-
του, γωνιακό, 100 τ.µ., τέντες. Ενοίκιο 
330€. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. 
Τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. 123649

ΡΙΟ, ισόγειο, 92 τ.µ., πλήρως ανακαινι-
σµένο, µε κεντρική θέρµανση, επιπλωµέ-
νο και διακοσµηµένο, κλιµατιστικά, γκα-
ράζ, ξύλινο πάτωµα, αυλή, κοντά σε στά-
ση τρένου και λεωφορείου. Τιµή 450€. 
Κωδ. 5113. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117817

ΤΕΙ, 75 τ.µ., 1ου ορόφου, σε δυώροφη οι-
κοδοµή, µε ανακαινισµένη κουζίνα και 
µπάνιο µε τέντες διαµπέρες, µε άλλο ένα 
διαµέρισµα στον όροφο, στην τιµή των 
280€, τηλ 6936-149.420, ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ. 116657

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλησίον, επί της Βό-
τση, οροφοδιαµέρισµα 2ου ορόφου, δι-
αµπερές, µε δική του θέρµανση. Ενοί-
κιο 300€, 2 εγγυήσεις και 1 µίσθωµα. Και 
άλλα τριάρια σε άλλες περιοχές σε οι-
κονοµική τιµή. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοι-
κιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 111332

ΣΜΥΡΝΗΣ, 80 τ.µ., 6ου ορόφου, διαµπε-
ρές, κουφώµατα αλουµινίου, διπλά τζά-
µια, ανακαινισµένα κουζίνα και µπάνιο. 
Ενοίκιο 300€. Κανελλοπούλου Ευγενία, 
τηλ. 6937-576.675. 111216

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 115 τ.µ., 4ου ορόφου, δι-
αµπερές, µε 2 υ/δ, µεγάλο καθιστικό, 
καινούρια κουζίνα και µπάνιο. Ενοίκιο 
360€. Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ. 6937-
576.675. 111215

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, 90 τ.µ., 2ος όροφος, και-
νούργιο, 2 υ/δ, καθιστικό, κουζίνα, wc, 
µπάνιο. ∆ιαθέτει α/θ, τζάκι, πόρτα ασφα-
λείας. Ενοίκιο 400€. Κανελλοπούλου Ευ-
γενία, τηλ. 6937-576.675. 109432

ΠΑΤΡΑ, ενοικιάζονται τριάρια παντός 
τύπου, σε όλη την Πάτρα και την ευρύ-
τερη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342.300 για να βρούµε το ακί-
νητο που είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας, www.
smartdealpatra.gr. 108780

Ενοικιάσεις 
κατοικιών
ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, διαµπερές, φω-
τεινό, κάτω από τα Υψηλά Αλώνια ανε-
ξάρτητο, 120 τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµαν-
ση, 2 µπάνια, αποθήκη και ελάχιστα κοι-
νόχρηστα. Τηλ: 6932-285.138. 136724

ΚΕΝΤΡΟ, πρόσφατα ανακαινισµένο δια-
µέρισµα, διαµπερές, 129τµ, 3ευρυχωρα 
υπνοδωµάτια, ανεξάρτητη κουζίνα, λου-
τρό, αποθήκη, 1ου ορόφου, Θερµοπο-
µπούς, νυχτερινό ρεύµα, ηλιακό, κοντά 
σε στάση προαστιακού. RE/MAX Vision, 
Τηλ: 2610 622 077, 6932-905.079 136620

ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ, Αρτεµισίου 13, ενοικιά-
ζεται ισόγειο τεσσάρι, 104 τ.µ., µε αυτόνο-
µη θέρµανση, πάρκινγκ, αυλή, κήπο, χω-
ρίς κοινόχρηστα, πλήρως ανακαινισµένο. 
Τηλ. 2610-425.597, 6974-305.013. 136101

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, και Σισί-
νη 29-31, φάτσα, 4ου ορόφου, 96 τ.µ., κε-
ντρική θέρµανση, τηλ. 6976-784.460. 135705

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΨΑΧΟΥ, Πέτα 4, οικία 100 
τ.µ. σε διώροφη οικοδοµή, διαµπερής, 
µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι. Σε 
λογική τιµή. Τηλ. 2610-520.155, 6944-
315.583. 135702

Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ 1ου 
ορόφου του 2000 , Άγιος Γεώργιος Λάγ-
γουρα. 3 υ/δ, σαλόνι µε κουζίνα ντουλά-
πια, µία αποθήκη και ένα λουτρό µε µπα-
νιέρα. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, 
τζάκι, θερµοσίφωνα, boiler, κουφώµατα 
αλουµινίου µε διπλά τζάµια, και πάτω-
µα από πλακάκι. Τιµή 450 €. ΚΩ∆. (1222) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135564

Τεσσάρι 100 τ.µ 2ου ορόφου ανακαινί-
στηκε µερικώς το 2010, Κέντρο, δίπλα σε 
στάση αστικού. 3 υ/δ, σαλόνι- κουζίνα, 
ένα w.c και ένα λουτρό. Παρέχει κεντρι-
κή θέρµανση, διπλά τζάµια, κουφώµατα 
αλουµινίου και σίτες, πάτωµα από πλα-
κάκι, είναι φωτεινό, διαµπερές και παντα-
χόθεν ελεύθερο. Τιµή 400 €. ΚΩ∆. (938). 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135563

Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 130 τ.µ ισογεί-
ου του 2000, Αρόη. 3 υ/δ, σαλόνι µε µε-
γάλη τζαµαρία µαζί µε κουζίνα, µία απο-
θήκη και ένα λουτρό. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση µε ελάχιστα κοινόχρηστα 
το ποσό των 6.00 µηνιαίως, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, κουφώµατα αλουµινίου µε δι-
πλά τζάµια και πάτωµα από πλακάκι. Τιµή 
400 €. ΚΩ∆. (97) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135562

Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 103 τ.µ, 1ου 
ορόφου του 2006, Ταµπάχανα πλησί-
ον στο στρατόπεδο κ.ε.τ.χ, δίπλα σε στά-
ση αστικού, σχολείου, πάρκου και super 
market. 3 υ/δ, σαλόνι- κουζίνα, ένα w.c 
και ένα λουτρό. Παρέχει αυτονοµία στην 
θέρµανση, τζάκι, ηλιακό θερµοσίφωνα, 
διπλά τζάµια, κουφώµατα αλουµινίου και 
σίτες, πάτωµα από πλακάκι, είναι φωτει-
νό, διαµπερές και παρέχει µία ανοιχτή θέ-
ση στάθµευσης. Τιµή 400 €. ΚΩ∆. (1641). 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135561

Πελεκάνο, (θεατράκι) , γωνιακό διαµέ-
ρισµα µε θέα θάλασσα , 111τµ, στον 2ο 
όροφο. Με 3 υπνοδωµάτια, µπάνιο και 
wc, µεγάλο σαλόνι µε τζάκι, αυτόνο-
µη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα. Τι-
µή 650€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1932 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130897

Κεντρικό διαµέρισµα, µετά την Γούναρη, 
111 τµ, 4ου ορόφου, ρετιρέ µε βεράντα 20 
τµ, µε µεγάλο σαλόνι, κουζίνα µε πόρτα 
και παράθυρο στην µπροστινή βεράντα. 
Θα δοθεί µετά από µικρή ανακαίνιση. Τι-
µή 450€ συζητήσιµη. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1906 
στο  www.xpapatheodorou.gr 130896

ΠΑΤΡΑ, ενοικιάζονται τεσσάρια παντός 
τύπου, σε όλη την Πάτρα και την ευρύ-
τερη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342.300 για να βρούµε το ακί-
νητο που είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας, www.
smartdealpatra.gr. 108781

Ενοικιάσεις 
κατοικιών
ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΓΥΙΑ ± ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,  Πεντάρι 125 τ.µ. 
3ου ορόφου 3 υπνοδωµάτια µεγάλες 
ντουλάπες αυτόνοµη θέρµανση φρεσκο-
βαµµένο φωτεινό περιµετρικά µπαλκό-
νια δύο µπάνια αποθήκη µεγάλη κουζί-
να µε πολλά ντουλάπια. Ποσό ενοικίου 
400 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137005

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, διαµέρισµα ρετιρέ, άνω-
θεν ζαχαροπλαστείου Caravel, πλήρως 
ανακαινισµένο, 150 τ.µ., 5ου ορόφου, 3 
υ/δ, ηλιακός, τζάκι, κλιµατισµός, συνα-
γερµός, βεράντα. Τηλ: 6947-408.169. 136827

ΝΟΤΑΡΑ , έξω Αγυιά κοντά στον 
ΚΡΟΝΟ, 120 τ.µ., µε αντίστοιχο υπό-
γειο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρή-
ση σε  καλή τιµή συζητήσιµη. ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΝΙΚ,ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη &Βλάχου 1 
τηλ.2610310633,6945942302 136722

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, επί της οδού Ιωαννίνων, 
ενοικιάζεται ρετιρέ επιπλωµένο, 5ου ορό-
φου, πλησίον Αγίου Αλεξίου, 160 τ.µ., µε 
4 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, wc, απο-
θήκη, επιπλωµένο, βαµµένο, µε τέντες 
κλπ. Τιµή 550€. Σε άριστη κατάσταση. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 2610-277.581, 6936-
714.598, 6936-171.358. 136140

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 51, ενοικιάζεται πεντάρι 
οροφοδιαµέρισµα 110 τ.µ. περίπου, κοντά 
στα Ψηλά Αλώνια, 3 υ/δ, 2 µπάνια, µεγάλο 
σαλόνι, πλήρως ανακαινισµένο, a/c, έπι-
πλα κουζίνας µε εντοιχισµένες συσκευ-
ές. Τιµή 350€. Εξυπηρετεί ΤΕΙ - ΑΕΙ. Τηλ: 
6974-909.028, 6989-755.657. 136104

Πεντάρι οροφοδιαµέρισµα 128 τ.µ  1ου 
ορόφου του 1982, Ζαρουχλαίικα δίπλα σε 
στάση αστικού. 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα ένα 
λουτρό και ένα w.c. Παρέχει αυτόνοµη 
θέρµανση χωρίς επιβάρυνση κοινοχρή-
στων, boiler, κουφώµατα αλουµινίου, πά-
τωµα από πλακάκι, πόρτα απλή, φωτεινό, 
και έχει περιµετρικά γύρω γύρω βερά-
ντες. Τιµή: 400 € συζητήσιµη. ΚΩ∆.(1275) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135567

Πεντάρι οροφοδιαµέρισµα 132 τ.µ 1ου 
ορόφου ανακαινίστηκε το 2012, Άνω 
Οβρυά δίπλα σε στάση αστικού, σχολεί-
ου και super market. 3 υ/δ, σαλόνι- κου-
ζίνα, ένα w.c και ένα λουτρό.  Παρέχει 
αυτονοµία στην θέρµανση, τζάκι, ηλια-
κό θερµοσίφωνα, διπλά τζάµια, κουφώ-
µατα αλουµινίου και σίτες, τέντες, πόρτα 
ασφαλείας και πάτωµα από πλακάκι. Τιµή 
380 €. ΚΩ∆. (1702) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135566

Πεντάρι 114 τ.µ 2ου ορόφου του 2005, 
Αγία Σοφία. 3 υ/δ, σαλόνι- κουζίνα, ένα 
w.c και ένα λουτρό. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, τζάκι, boiler, εντοιχισµένα 
ντουλάπια κουζίνας, κουφώµατα αλουµι-
νίου διπλά τζάµια και σίτες  και µία κλει-
στή θέση στάθµευσης. Τιµή 550 € συζητή-
σιµη. ΚΩ∆. (1669) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 135565

ΠΕΛΕΚΑΝΟ, 175 τ.µ., 6ος όροφος, ανα-
καινισµένο, 3 υ/δ, ενιαίος χώρος καθι-
στικό-κουζίνα, wc, µπάνιο, αποθήκη, θέα 
θάλασσα, ενοίκιο 550€. Κανελλοπούλου 
Ευγενία, τηλ. 6937-576.675. 109430

ΠΑΤΡΑ, ενοικιάζονται πεντάρια παντός 
τύπου, σε όλη την Πάτρα και την ευρύ-
τερη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342.300 για να βρούµε το ακί-
νητο που είναι κατάλληλο για εσάς, ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας, www.
smartdealpatra.gr. 108782

Ενοικιάσεις 
κατοικιών
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ Μικρή µονοκατοικία ισό-
γεια µε δώµα διαµπερής 65τ.µ. φρεσκο-
βαµµένη µε 2 υπνοδωµάτια µε A/C και-
νούρια ντουλάπια κουζίνας χωρίς κοι-
νόχρηστα φωτεινή κοντά σε συγκοινω-
νίες ποσό ενοικίου 200 €. IDEA HOME, 
Αγ. Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Πα-
παρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137001

ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ, ισόγεια κατοικία και 
µεζονέτα, φάτσα θάλασσα πλήρως επι-
πλωµένα, µε γκαζόν και µπάρµπεκιου, 
κλιµατισµό και µε όλες τις ανέσεις, για 
καλοκαιρινούς µήνες ή ολοχρονίς. Πλη-
ροφορίες στο τηλ.6984-447.122, κα Προ-
δροµάκη Ζωή. 136858

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ, στον Άγιο Βασίλειο, πε-
ριοχή Παπανικολάου τα εξής: µεζονέτα 
170 τ.µ. µε σοφίτα, αποθήκη, τζαµαρίες-
καθρέπτες και εσωτερικό υπόγειο γκα-
ράζ, τεσσάρι 120 τ.µ., τριάρι 103 τ.µ., και 
δυάρι επιπλωµένο. Τηλ. 2610-991.914, 
6949-555.942 και 6985-813.835. 136851

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, µονοκατοικία 200 τ.µ., 
3ων επιπέδων, σε 500 τ.µ. οικόπεδο, µε 
4 υ/δ, 4 µπάνια, µεγάλο σαλόνι µε τζάκι 
και 100 τ.µ. ανεξάρτητος ξενώνας µε βο-
ηθητικούς χώρους. Τιµή ενοικίου 800€. 
Πληροφορίες 6949-552.653 και 6980-
088.201. 136431

ΓΛΑΥΚΟΣ µεζονέτα 265 τ.µ., σε 550 τ.µ. 
οικόπεδο, κατ. 2010. Τριών επιπέδων µε 
3 υ/δ, σοφίτα, 2 µπάνια, σαλόνι µε τζά-
κι, αποθήκες, κουζίνα και αυτόνοµο 
3αρι στο ισόγειο, α/θ µε µποιλερ, ηλιακό,

απεριόριστη θέα. Τιµή ενοικίασης 850€. 
Πληρ.www.intercasa.gr,(κωδ.31134701), 
τηλ. 6980-088.201. 136418

ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΧΟΥ, ενοικιάζεται µονοκα-
τοικία - δυοµισάρι, ισόγειο µε αυλή, a/c, 
τέντα, διαθέτει 3 ηλεκτρικές συσκευές. 
Ενοίκιο 200€. Τηλ: 6983-468.988, 6975-
204.101. 136099

Μεζονέτα (µεσοτοιχία) 178 τ.µ µε υπό-
γειο 30 τ.µ 2000, Άγιος Βασίλειος. Υπε-
ρυψωµένο ισόγειο (σαλόνι- κουζίνα, 
απεριόριστη θέα τον κήπο διαµορφωµέ-
νο χώρο µε γκαζόν και οπωροφόρα δέ-
ντρα, και ένα w/c), 1ος όροφος 3 υ/δ και 
λουτρό και στο τελευταίο πάτωµα µικρή 
σοφίτα µε ξύλινη σκεπή. Παρέχει ηλια-
κό θερµοσίφωνα, αυτονοµία στη θέρµαν-
ση, τζάκι, κουφώµατα αλουµινίου, διπλά 
τζάµια, σίτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκη, 
τζακούζι, βεστιάριο, µαρµάρινη εσωτερι-
κή σκάλα, boiler, φωτεινό, θέα θάλασσα, 
διαµπερές. Επίσης κλειστή θέση στάθ-
µευσης 40 τ.µ Τιµή 700 € ΚΩ∆. (1810) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135570

Μεζονέτα 70 τ.µ 4ου και 5ου ορόφου 
του 2010, κέντρο, δίπλα σε πλατεία, στά-
ση αστικού, super market Αποτελείται 
από 2 υ/δ µε πάτωµα από πλακάκι, σα-
λόνι-κουζίνα και ένα λουτρό µε µπανιέρα. 
Παρέχει αυτόνοµη θέρµανση, κουφώ-
µατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, πόρτα 
ασφαλείας, εσωτερική ξύλινη σκάλα  φω-
τεινό. Τιµή 500€ συζητήσιµη. ΚΩ∆.(1574). 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135569

Μονοκατοικία 70 τ.µ σε προνοµιούχα θέ-
ση, Καστελόκαµπος, σε απόσταση 200 µέ-
τρων από παραλία, του 1980 ανακαινισµέ-
νο µερικώς το 2014 (κουζίνα,λουτρό).  2 
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, ένα λουτρό και απο-
θήκη. Παρέχει αυτονοµία στην θέρµανση, 
κλιµατσιµό ,κουφώµατα ξύλινα µε απλά 
τζάµια, πλήρως επιπλωµένο µε µεγάλη 
αυλή. Τιµή 300€ συζητήσιµη. ΚΩ∆.(1863). 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135568

ΙΤΙΕΣ, Αµφίωνος 12, έναντι Ιερού Ναού 
Αγίου Γεωργίου, ενοικιάζεται το ανώγειο 
διώροφης οικοδοµής εκ τεσσάρων δω-
µατίων µε ατοµική θέρµανση. Τηλ.: 2610-
338.653 και 6936-271.959. 135232

ΑΡΟΗ, Συνταγµατάρχου Καραλή και 
κωνσταντίνου 1, ενοικιάζεται ανεξάρτη-
τη µονοκατοικία 4 δωµατίων, σε άριστη 
κατάσταση, µε πάρκινγκ, αυλή και κήπο. 
Τηλ: 2610-271.532, 6932-271.532. 134722

Ανθούπολη Μικρή ανεξάρτητη µονοκα-
τοικία, 40 τµ, µε υπνοδωµάτιο και εννιαίο 
χώρο κουζίνα-σαλόνι. Ανακαινισµένη, µε 
αυλή στον ακάλυπτο, αυτόνοµη θέρµαν-
ση. Τιµή 190€ . Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑ-
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώ-
νος 131 και Πατρέως, κωδ 1839,  www.
xpapatheodorou.gr 130899

ΑΚΤΑΙΟ , κοντά στην κεντρική πλατεία  
Ισόγειο διωρόφου, 100 τµ µε 2 υπνοδω-
µάτια. Τιµή 330€ συζητήσιµη. Μεσιτικό 
Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, 
www.xpapatheodorou.gr 130898

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ισόγειο διπλοκατοικί-
ας 180 τ.µ. µε οικόπεδο 1 στρέµµα, δια-
µορφωµένο, περιφραγµένο, µε barbeque 
και γκαζόν, δένδρα, µε τρία υπνοδωµά-
τια, δύο µπάνια, τζάκι, αυτόν. θέρµανση, 
ηλιακό, µε αποθήκη και θέση στάθµευ-
σης, κοντά στη θάλασσα. Τιµή συζητή-
σιµη. Κωδ. 5138. HOMENTALITY, 2610-
222.400, fax. 2610-222.990. 129996

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, µεζονέτα, ανεξάρτη-
τη, 168 τ.µ., 3 υ/δ, µπάνιο µε υδροµα-
σάζ, 2 wc, τζάκι, θέρµανση, ηλιακός, 
υπόγειο γκαράζ, αποθήκη, µεγάλο αυ-
τόνοµο οικόπεδο, 5 ετών. Ενοίκιο 800€. 
Κωδ. 5044. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114764

Ενοικιάσεις 
οικοπέδων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, (εκκλησία Αγ. Μαρίνα), 
ενοικιάζονται οικόπεδα για οποιαδήποτε 
χρήση, 350 περίπου τ.µ., και δίπλα στην 
Ακρωτηρίου - εργατικές κατοικίες Ζα-
ρουχλέικων περίπου 400 τ.µ. Τιµές 20€ 
και 30€ το µήνα. Τηλ: 6974-483.863. 126036

ΒΙΟΠΑ, ενοικιάζονται οικόπεδα για επαγ-
γελµατική χρήση προς 550€ το στρέµµα. 
Κωδ.: 5038. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114760

ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις 
επαγγελματικών χώρων
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ φάτσα 110 τ.µ. κατάλ-
ληλο για οποιαδήποτε χρήση 1500€. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΝΙΚ. ΘΕΟ∆. ΒΡΑΚΑΣ, Γούναρη & 
Βλάχου 1 τηλ: 2610-310.633, κιν. 6945-
942.302. 136720

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΒΟΤΣΗ, γωνιακό, 2ου 
ορόφου, 91 τ.µ., 4 κύριοι φωτεινοί χώ-
ροι, χωλ, wc, αποθήκη. Ανακαινισµένο, 
καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση, κου-
φώµατα αλουµινίου, µαρµάρινα δάπεδα. 
Ιδανικό για ιατρείο, δικηγορικό γραφείο, 
συστέγαση επαγγελµατιών. Τηλ: 2610-
222.193, κος Γιάννης, ώρες καταστηµά-
των. 136573

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 51, (Παπα-
δόπουλος έπιπλα) γραφεία 1ου ορό-
φου 275 τ.µ., διαµορφωµένες αίθου-
σες γραφείων, ψευδοροφές, ξύλινα 
πατώµατα, κουζίνα, wc, άνετο πάρ-
κινγκ. Ιδανικό για ιατρεία, εξεταστικά 
κέντρα, κοµπιούτερ, συστέγαση επαγ-
γελµατιών. Ενοίκιο 1.100€. Τηλ: 6980-
505.380. 136143

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, επαγγελµατικός χώ-
ρος, 4ου ορόφου, 90 τ.µ. σε πολύ κα-
λή κατάσταση, µε θέα βουνό και θά-
λασσα, µε µπάνιο και κουζινάκι. Κωδ.: 
5153. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 135640

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ κ΄ΜΑΙΖΩΝΟΣ (πεζόδρο-
µος) ένα γραφείο προσόψεως 50 τ.µ. , τι-
µή 230€ και  ένα γραφείο 37 τ.µ. µε δικό 
του wc. τιµή 140€ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ 
ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.gotsinos.gr,  
τηλ. 2610-223.333, 6974-051.998. 135633

ΚΕΝΤΡΟ γραφείο προσόψεως 45τ.µ. 
3ου ορόφου πλησίον δικαστηρίων σε 
άριστη κατάσταση .Τιµή 200€ ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135632

Γραφείο 37 τ.µ 1ου ορόφου σε διώροφο 
νεοκλασικό κτίριο του 1968 και ανακαι-
νίστηκε πρόσφατα, Κέντρο, δίπλα σε στά-
ση αστικού, µέγαρο δικαστηρίων και αγο-
ράς. Αποτελείται από 2 ανεξάρτητους χώ-
ρους και ένα κοινόχρηστο w.c. Παρέχει 
κεντρική θέρµανση, ξύλινα κουφώµατα 
µε απλά τζάµια, εντοιχισµένη βιβλιοθήκη 
στον κύριο χώρο, κρυφό φωτισµό, πόρτα 
απλή και πάτωµα από πλακάκι. Κατάλλη-
λο για δικηγόρους. Τιµή 250 €. ΚΩ∆.(151) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135572

Γραφείο 70 τ.µ 3ου ορόφου του 1998 µε 
αρχιτεκτονικό ύφος, Κέντρο, δίπλα στην 
παραλιακή οδό και πλησίον σε στάση 
αστικού. Αποτελείται από έναν ανεξάρ-
τητο χώρο, ένα ξεχωριστό κουζινάκι, και 
ένα µεγάλο w.c. Παρέχει κεντρική θέρ-
µανση, σώµατα κλιµατισµού (δαπέδου), 
διπλά τζάµια, πάτωµα από πλακάκι, πόρτα 
ασφαλείας, παροχή συναγερµού και κά-
µερας, και µε απεριόριστη θέα την θάλασ-
σα προσόψεως του κτιρίου. Τιµή 490 €. 
ΚΩ∆.(1781) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 135571

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41-43, επαγγελµατι-
κός χώρος ενιαίος 42 τ.µ., µε WC, στον 
3ο όροφο. Κατάλληλος για γραφείο-
ιατρείο-κοµµωτήριο. Τιµή 220€. Τηλ.: 
2610-222.264, 6944-182.316. 135051

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, σε 3όρο-
φη ιδιόκτητη οικοδοµή, νεοκλασικό ισό-
γειο, 110 τ.µ., πλησίον πλατείας Αγίας Σο-
φίας. 3 υ/δ µε κλιµατιστικά, βοηθητικούς 
αποθηκευτικούς χώρους, δικό του καλο-
ριφέρ, ανεξάρτητη είσοδο, ηλιακό, υπο-
δοµή για συναγερµό, αυλή ανοιχτή και 
καλυµµένη. Κατάλληλο και για ιατρείο - 
φροντιστήριο. Ενοίκιο 400€. Όχι κατοικί-
δια. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 2610-332.566, 
6977-401.573. 134383

ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ, χώρος γραφείων, 
1ου ορόφου 130τµ και 2ου ορόφου 205τµ. 
∆ιαθέτουν εγκατεστηµένο σύστηµα ψύ-
ξης – θέρµανσης σε αυτόνοµο κτήριο, ιδι-
αίτερης αισθητικής, µε πρόσοψη στη θά-
λασσα. RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077 
κιν 6951-099.950 132914

Γραφείο στην Αγίου Ανδρέου , µε θέα 
θάλασσα. Ενιαίος χώρος 28 τµ, 6ου ορό-
φου, ανακαινισµένο. Τιµή 180€ συζητή-
σιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 
και Πατρέως, κωδ 1921  στο  www.
xpapatheodorou.gr 130901

Γραφείο στο κέντρο της Πάτρας, 65 τµ, 
2ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση , πο-
λυτελή οικοδοµή, µε 2 δωµάτια στην πρό-
σοψη, χωλ, wc, κουζίνα και κλιµατισµό. 
Τιµή 300€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1923  στο  www.
xpapatheodorou.gr 130900

 ΚΕΝΤΡΟ, Κορίνθου, πλησίον Κολοκο-
τρώνη, 1ου ορόφου, περίπου 50 τ.µ., 
(πρώην ιατρείο), τουαλέτα δική του. Ενοί-
κιο 300€. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 
τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. ∆εκτές 
µόνο σοβαρές προτάσεις. 129077

ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, φάτσα πλατεία, γρα-
φείο, 48 τ.µ., γωνιακό, µεγάλης προβο-
λής, τιµή 250€ µόνο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
‘’NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ‘’,www.gotsinos.gr, 
τηλ. 2610-223.333, 6932-220.525. 129050

 ΚΕΝΤΡΟ, 103 τ.µ., 6ος όροφος, ανακαι-
νισµένο, θέα θάλασσα. Ενοίκιο 550€. 
Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ. 6937-
576.675. 116256

 ΚΕΝΤΡΟ, επί της Ρ. Φεραίου, γκαρσο-
νιέρα 33 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, 
δίχωρη, µε 2 µπαλκόνια, 2ου ορόφου. 
Κωδ.: 5036. HOMENTALITY, Πατρέως 
19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 
2610-222.990. 114761

Ενοικιάσεις 
επαγγελματικών χώρων
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΕΡΨΗ, ενοικιάζεται  το κτίριο του ΠΑΙ∆Ι-
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ  220 τ.µ., επί της 
οδού Πρέσπας 17,  σε αρίστη κατάσταση,  
µε προαύλιο χώρο έτοιµο να χρησιµοποι-
ηθεί ως νηπιαγωγείο ή παιδικός σταθ-
µός ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.  ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΝΙΚ,ΘΕΟ∆,ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη & Βλάχου 1 
τηλ.2610-310.633, κιν: 6945-942.302 136721

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µικρή υπόγεια αποθήκη 
13 τ.µ., µε ράφια και ντουλάπια περιµε-
τρικά και πλακοστρωµένη. Ενοίκιο 20€. 
Τηλ: 6974-483.863. 136709

Κορίνθου και Κιλκίς, γωνιακό µε µεγά-
λη προβολή, σύνολο 200τµ, ισόγειο 100τµ 
συν 100τµ όροφος, µε εσωτερική σκάλα. 
∆ιαθέτει 3 wc και κουζινάκι.το κτήριο εί-
ναι δεκαετίας. Κατάλληλο για εµπορικό ή 
και για γραφεία τιµή 600€ RE/MAX Vision 
τηλ 2610-622.077 κιν 6979-975.760 136685

ΚΕΝΤΡΟ, γωνιακό κατάστηµα 100τµ 
ισόγειο και 100τµ 1ος  όροφος. RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6983-
910.815 136475

∆ΕΜΕΝΙΚΑ, Ειρήνης και Φιλίας 9 (κε-
ντρικός δρόµος), ενοικιάζεται κατάστη-
µα ισόγειο, 130 τ.µ., µε αυλή, κατάλλη-
λο για φροντιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη 
χρήση. Τιµή λογική. Τηλ: 2610-525.133, 
6970-627.152. 136341

∆ιατίθεται προς ενοικίαση, αίθουσα εκ-
δηλώσεων στο Γλαύκο (Καρυά) Πατρών 
η οποία  αποτελείται από ισόγεια αίθου-
σα 455 τ.µ. καθώς και α΄ όροφο 180 τ.µ. 
αναπτυσσόµενο περιµετρικά του ισογείου  
που προσφέρει αµφιθεατρική θέα εντός 
της αίθουσας. Το κτήριο είναι εντελώς 
καινούργιο όπως καινούριος  είναι και  ο 
εξοπλισµός του (µέχρι τελευταίας λεπτο-
µέρειας) που δύναται να εξυπηρετήσει 
την εστίαση 380 ατόµων τουλάχιστον. ∆ια-
θέτει 2 επαγγελµατικές κουζίνες πλήρως 
εξοπλισµένες, επαγγελµατικές τουαλέτες, 
τουαλέτες ΑΜΕΑ, ασανσέρ, υπόγειο εσω-
τερικό parking  60 θέσεων, πανοραµική 
αδιάκοπτη θέα του Πατραικού κόλπου. Τι-
µή µηνιαίου µισθώµατος  3,000 €. ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ Kopanitsanos Real 
Estate. Τηλ. Επικοινωνιας: 2610 621200, 
6946184150 136320

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχείρηση - ινστιτού-
το αισθητικής στο Μεσολόγγι. Επιχείρη-
ση εν λειτουργία, µε σταθερό πελατολό-
γιο 10ετίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6976-
698.896. 136141

ΠΛΑΤΑΝΙ ΡΙΟΥ, απέναντι από το Αρσά-
κειο, ενοικιάζονται αποθηκευτικοί χώροι 
(150 τ.µ. και 200 τ.µ.) για πολλές χρήσεις. 
Υπάρχει µεγάλος εξωτερικός χώρος για 
µεγάλα φορτηγά και νταλίκες. Τηλ: 6942-
460.815, 6945-417.675. 136131

ΚΕΝΤΡΙΚΟ, κατάστηµα επί της Κορίνθου, 
ανάµεσα Γούναρη και πλ. Γεωργίου, 95 
τ.µ. κυρίως, και 65 τ.µ. πατάρι. Κωδ. 5155. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 135642

Κατάστηµα περιοχή Πελεκάνος, 155 τ.µ. + 
60 τ.µ. πατάρι. Κωδ. 5143. HOMENTALITY, 
2610-222.400, fax. 2610-222.990. 135639

ΓΛΑΥΚΟΣ επαγγελµατικός χώρος µεγά-
λης προβολής, ισόγειο 150 τ.µ., και υπό-
γειο 120 τ.µ. µε wc. Εύκολη πρόσβαση και 
ράµπα φορτοεκφόρτωσης. Ακίνητο πολ-
λαπλών χρήσεων. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ 
ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.gotsinos.gr, 
τηλ. 2610-223.333, 6974-051.998. 135631

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ κατάστηµα 80 µέτρα παρα-
θαλλάσιο φάτσα θάλασσα µε έτοιµα w.c. 
& τον εξαερισµό από 350ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135630

ΚΟΡΙΝΘΟΥ & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ , δυο καταστή-
µατα 27 τ.µ & 25 τ.µ πλησίον στάσης λεω-
φορείου σε πολυσύχναστο σηµείο. ∆ια-
θέτουν τριφασικό ρεύµα. Ενοίκιο λογικό. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’, www.gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 
6974-051.998. 135629

Κατάστηµα 125 τ.µ. ανακατασκευασµέ-
νο το 2004 γωνιακό σε προνοµιούχα θέ-
ση στην περιοχή Έξω Αγυιά. Αποτελείται 
από έναν ενιαίο χώρο και ένα w.c. ∆ια-
θέτει φάτσα 12 µέτρα και βάθος 11 µέ-
τρα, κλιµατισµό, συναγερµό. ΚΩ∆.(1880) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 135573

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός ισόγει-
ος χώρος 60 τ.µ., γωνία, µε µεγάλο χα-
γιάτι, πρώην mini market σε λειτουρ-
γία 19 χρόνων, στην παραλία Πατρών, 
οδός Παλαιών Πατρών Γερµανού 30, 
όπισθεν δηµαρχείου Παραλίας Πατρών. 
Χαµηλό ενοίκιο. Τηλ: 2610-528.660, 6939-
580.315. 135323

ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ, κατάστηµα ισόγειο 115 
τ.µ. ∆ιαθέτει 3 αίθουσες, 2 µπάνια, εξω-
τερικούς χώρους µπρος και πίσω. Κα-
τάλληλο για σχολείο - φροντιστήριο (λει-
τουργούσε σαν σχολείο), σχολή χορού, 
γυµναστήρια, εκπαιδευτήρια, χώροι αι-
σθητικής και λοιπές επιχειρήσεις. Τηλ: 
6983-771.393. 135084

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κτήριο κατασκευής 2005 σε 
µικρή απόσταση από το κέντρο προς την 
Τριών Ναυάρχων , µε ισόγειο 144 τµ, πά-
ταρι 52 τµ, 1ο όροφο 178 τµ, 2ο όροφο 178 
τµ, δώµα 90 τµ, υπόγειο 257 τµ µε απο-
θήκη  και 9 θέσεις parking. Με ανελκυ-
στήρα, πρόσβαση ΑΜΕΑ, δοµηµένη κα-
λωδίωση, a/c σε όλους τους χώρους, κα-
τανεµηµένες θέσεις εργασίας κλπ. Με-
σιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέ-
ως, www.xpapatheodorou.gr 130909

Γούναρη πλησίον σε τριώροφο κτήριο, 
ενοικιάζονται ανεξάρτητοι όροφοι 1ος , 
2ος και 3ος µε εµβαδό 220 τµ κάθε ένας, 
καθώς και ηµιυπόγειο. Τιµή ενοικίου 
1000€ ανά όροφο. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑ-
ΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως, , κωδ 1751 στο  
www.xpapatheodorou.gr 130908

Κατάστηµα στην  οδό Μαιζώνος πριν την 
Β. Ηπείρου .Ισόγειο µε εµβαδόν 125 τ.µ. 
και  ύψος 3,85 µ. Με πλάτος 8,25 µ (µήκος 
βιτρίνας ). Είναι πλήρως ανακαινισµένο. 
Απέχει λιγότερο από 100 µ από τη ΄Β-΄Γ 
∆ΟΥ Πατρών, καθώς και τον πολυχώρο 
VESO MARE. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1891 στο  
www.xpapatheodorou.gr 130907

Κατάστηµα στην Κανακάρη  σε µικρή 
απόσταση από την Αγίου Νικολάου µε 
επιφάνεια ισογείου 193,60 τ.µ, υπογεί-
ου περίπου 120 τ.µ. και παταριού 99,90 
τ.µ. µε ύψος κατάλληλο για χώρο κυρί-
ας χρήσεως. Κατάλληλα διαµορφωµένο 
(βιτρίνα, ψευδοροφές, εσωτερική σκά-
λα κλπ). ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1890 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130906

Κατάστηµα στην οδό Κορίνθου µετά την 
Πλατεία Όλγας µε επιφάνεια ισογείου 220 
τ.µ. και  επιφάνεια υπογείου 220 τ.µ.  κα-
θώς και  πατάρι  202 τ.µ. µε ύψος κα-
τάλληλο για χώρο κυρίας χρήσεως. Εί-
ναι διαµορφωµένο (βιτρίνα, ψευδοροφές, 
εσωτερική σκάλα ,αναβατόριο και µικρός 
ανελκυστήρας κλπ). ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1889 
στο  www.xpapatheodorou.gr 130905
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Περιοχή Βασιλικού Επαγγελµατικό κτή-
ριο στην, 1700 τµ .Με κυρίως κτήριο 810 
τµ περίπου κατασκευασµένο από µπε-
τό και προσθήκη (µεταλλικό κτήριο) µε 
στέγαστρα 210 τµ (κλειστός χώρος).Σε 
οικόπεδο 1700 τµ, µε εύκολη πρόσβα-
ση στην Εθνική οδό, ύψος 5-6µ, χώ-
ρους φόρτωσης στην πρόσοψη κλπ. Τι-
µή 2700€ συζητήσιµη. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως,   www.
xpapatheodorou.gr 130904

Κεντρικό κατάστηµα, πρώην καφέ,  85 τµ, 
µε 2 wc και κλιµατισµό, κοντά στον πεζό-
δροµο της Ρήγα Φεραίου, µε αυλή δια-
µορφωµένη στον ακάλυπτο. Τιµή 700€. 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1924  
στο  www.xpapatheodorou.gr 130903

Bραχναιικα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πα-
τρών πύργου. Επαγγελµατικός χώρος 120 
τµ, κτήριο χτιστό µε µεταλλική στέγη.Πε-
ριλαµβάνει και χώρους µε στέγαστρα 60 
τµ περίπου. Με εύκολη πρόσβαση κοντά 
στην Παλαιά Εθνική οδό. Τιµή 700€. ΠΑ-
ΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1917  στο  
www.xpapatheodorou.gr 130902

ΝΕΟΠΑ αποθήκη 300 τ.µ. µε ράµπα, µε 
ύψος 3.40 µ., µε τουαλέτα και γραφείο, µι-
σθώµα 500 €. Κωδ. 5143. HOMENTALITY, 
2610-222.400, fax. 2610-222.990. 129995

ΓΛΑΥΚΟΣ επαγγελµατικός χώρος µεγά-
λης προβολής, ισόγειο 150 τ.µ., και υπό-
γειο 120 τ.µ., µε wc. Εύκολη πρόσβα-
ση και ράµπα φορτοεκφόρτωσης. Ακί-
νητο πολλαπλών χρήσεων. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’ www.
gotsinos.gr, τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998 129968

ΚΕΝΤΡΙΚΟ, νεοκλασικό πολυκατάστη-
µα, 1.300 τ.µ., ενιαίο, νεοκλασικό κτί-
ριο (πραγµατικό στολίδι), τεσσάρων επι-
πέδων, ισόγειο 430 τ.µ., και οι όροφοι 
870 τ.µ. Ενοίκιο συζητήσιµο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr, τηλ.: 2610-223.333, 6932-
220.525. 129056

ΑΓΥΙΑ & ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, γωνιακό κατά-
στηµα µεγάλης προβολής, 140 τ.µ., µηνι-
αίο ενοίκιο 700€, και υπόγειο αυτού 300€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’, www.gotsinos.gr, τηλ. 2610-223.333, 
6932-220.525. 129051

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ, κατάστηµα 50 τ.µ., ισόγειο 
50 τ.µ., 1ος όροφος, 40 τ.µ. 2ος και 20 τ.µ. 
υπόγειο. Κωδ. 5097. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 114782

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, κατάστηµα 52 τ.µ., 
µε 52 τ.µ. υπόγειο και µε πατάρι. Κωδ. 
5068. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114781

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατάστηµα ισό-
γειο 100 τ.µ., µε 100 τ.µ., πατάρι. Κωδ. 
5064. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114767

ΠΑΤΡΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί 
χώροι παντός τύπου, σε όλη την Πάτρα 
και την ευρύτερη περιοχή. Επικοινω-
νήστε µαζί µας στο 2610-342.300 για να 
βρούµε το ακίνητο που είναι κατάλληλο 
για εσάς ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
µας, www.smartdealpatra.gr. 108785

ΛΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ, πλησίον 
Υψηλών Αλωνίων, 42 τ.µ., κατάλληλο για 
κοµµωτήριο ή γραφείο, ενοίκιο 180€. ∆εν 
επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 106219

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, γωνιακό, εξαιρετικής προ-
βολής, 90 τ.µ., µε πατάρι και διπλές τουα-
λέτες. Επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, ένα-
ντι της Πύλης 7 του βορείου Λιµένα Πά-
τρας, απέναντι από το θεατράκι σε εξαι-
ρετική κατάσταση, εξοπλισµένο, και µε τις 
απαραίτητες µονάδες κλιµατισµού. Τηλ: 
6974-634.002. 102630

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ , επί της Μηκη-
νών, 34 τ.µ., πενταετίας, σε αρίστη κατά-
σταση και σε εξαιρετική τιµή 17.000€ συ-
ζητήσιµη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΙΚ.ΘΕΟ∆.ΒΡΑΚΑΣ, Γού-
ναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633, κιν. 
6945-942.302. 136717

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 30 τ.µ., δίχωρη, 
2ου ορόφου, του 1981 σε πολύ καλή κα-
τάσταση, χολ, ανεξάρτητη κουζίνα, 1 υ/δ 
µακρύ µπαλκόνι, κατάλληλο και για επέν-
δυση. RE/MAX Vision, τηλ 2610-622.007, 
κιν 6932-905.079. 136627

ΑΓΥΙΑ, δίχωρη γκαρσονιέρα 38τµ, 1ου 
ορόφου, του 2000, αυτόνοµη θέρµανση, 
κουφώµατα αλουµινίου, πόρτα ασφαλεί-
ας, ευάερη, ευήλια. Περιλαµβάνει καθι-
στικό – κουζίνα λουτρό µε παράθυρο, 
υ/δ. Κλιµατιστικό, θυροτηλεόραση. Πλη-
σίον εµπορικού κέντρο και ΜΜΜ. RE/
MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 6932-
905.079 136625

ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται ή ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 26 τ.µ., καινούρια, µε a/c, ισό-
γεια, επιπλωµένη. Εξυπηρετεί φοιτη-
τές, πλησίον στάσης λεωφορείου για ΤΕΙ 
-ΑΕΙ. Τηλ: 6976-065.082. 136177

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χρήστος  
& ∆ηµήτριος Μπάρος Ο.Ε., Γούναρη 21, 
Πάτρα. Στην οδό Ανθεµίου αρ. 13 Μέ-
ση Αγυιά πωλούνται χωρίς ΦΠΑ τριά-
ρια, γκαρσονιέρες, µεγάλες βεράντες, 
αυτόνοµη θέρµανση, διπλά τζάµια, πόρ-
τες θωρακισµένες, υδραυλικό ασανσέρ. 
Τηλ. 2610-278.248, 6976-449.227, 6977-
712.030. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά 
ή αντιπαροχή. 136136

ΓΕΡΜΑΝΟΥ (πλησίον κέντρου) σε κε-
ντρικότατο σηµείο πωλείται γκαρσονιέ-
ρα 30τ.µ. απόλυτα λειτουργική, µε χω-
ριστή κουζίνα, υ/δ και λουτρό. Βρίσκεται 
στον 2ο όροφο. Εξυπηρετείται από όλα τα 
Μ.Μ.Μ. Τιµή 12.000€ RE/MAX Vision τηλ 
2610-622.077 κιν 6976-015.336 135711

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, νεόδµητη γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.µ. ,2 ου ορόφου, µε βεράντα, πόρ-
τα ασφαλείας, σε ήσυχο δρόµο, κατάλη-
λη για φοιτητές. Τιµή 30.000€ . ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135620

ΠΕΛΕΚΑΝΑΙΪΚΑ δύο γκαρσονιέρες 30 
και 35 τ.µ. δίχωρες, ηµιυπόγειες µε 1 Υ/∆ 
– κουζίνα – µπάνιο,  µισθωµένες , βρί-
σκονται σε άριστη πολυκατοικία, σε πο-
λύ καλό σηµείο, πλησίον Μαρίνας. ΤΙΜΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 13.000€ έκαστη (14% απόδο-
ση ενοικίου). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙ-
ΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.gotsinos.gr, τηλ. 
2610-223.333, 6974-051.998. 135619

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ, γκαρσονιέρα δίχω-
ρη 35τ.µ., 6ου ορόφου, µε καταπληκτι-
κή θέα, πλησίον προαστιακού κ΄ Μ.Μ.Μ., 
µισθωµένη 220€ το µήνα. Τιµή 20.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’, www.gotsinos.gr, τηλ. 2610-223.333, 
6974-051.998. 135618

ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, (πλησίον Γοργοπο-
τάµου), 32 τ.µ., 3ου ορ., 15ετιας, γωνια-
κή, αυτόνοµη θέρµανση, τέντες, βερά-
ντα. Real Estate ‘δικυο΄’, 2610-272.656, 
6947-942.728. 134288

ΠΛ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, (πλησίον Ελ. Βενιζέ-
λου), 20τµ 4ου ορόφου 12ετων, αυτόνο-
µη θέρµανση, κλιµατισµό, µεγάλη βερά-
ντα, τέντα. 12.000€. Real Estate ‘δίκτυο’, 
2610-272.656, 6947-942.728. 133063

Γκαρσονιέρα δίχωρη 34 τ.µ 5ου ορόφου 
του 1974 σε άριστη κατάσταση, πανταχό-
θεν ελεύθερη, στην περιοχή Αγία Βαρβά-
ρα δίπλα σε στάση αστικού και µε δυνα-
τότητα άµεσης πρόσβασης στο κέντρο της 
πόλης. Αποτελείται από ένα µεγάλο υπνο-
δωµάτιο, κουζίνα και ένα λουτρό µε µπα-
νιέρα. Παρέχει κεντρική θέρµανση, κου-
φώµατα ξύλινα, πάτωµα από µάρµαρο-
παρκέ, πόρτα απλή, είναι πολύ φωτει-
νό και διαµπερές. Κατάλληλο για φοιτη-
τές. Τιµή 13.000 ευρώ συζητήσιµη. ΚΩ∆. 
(1618) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132991

25 τ.µ ισογείου µε όλες της σύγχρονες 
ανέσεις του 2005. Βρίσκεται στην περιο-
χή Αγία Σοφία δίπλα σε στάση αστικού και 
αγοράς µε δυνατότητα άµεσης πρόσβα-
σης στο κέντρο της πόλης χωρίς µεταφο-
ρικό µέσο. Ενιαίος χώρος υπνοδωµάτιο 
µαζί µε κουζίνα όπου διαθέτει µοντέρ-
να εντοιχισµένα ντουλάπια και ντουλάπα 
υπνοδωµατίου και ένα λουτρό. Α/θ, κου-
φώµατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, πά-
τωµα από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας βε-
ράντα η οποία βλέπει ακάλυπτο και είναι 
πολύ φωτεινό. Τιµή: 18.000 ευρώ. ΚΩ∆. 
(1569) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132990

δίχωρη 38 τ.µ ηµιισόγειο σε άριστη κατά-
σταση, κατασκευάστηκε το 1970 και ανα-
καινίστηκε το 2000. Βρίσκεται σε προνο-
µιούχα θέση στην περιοχή Νόρµαν δίπλα 
σε στάση αστικού και αγοράς. 1 υ/δ, κου-
ζίνα και λουτρό. Παρέχει κεντρική θέρ-
µανση µε ελάχιστα κοινόχρηστα το πο-
σό των 10.00 ευρώ µηνιαίως, κουφώ-
µατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, πάτωµα 
µωσαικό, πόρτα απλή, νυχτερινό ρεύµα, 
είναι φωτεινό και έχει αυλή 10 τ.µ όπου 
βλέπει προσόψεως. Τιµή: 10000 ευρώ 
ΚΩ∆. (1616) ΚATOIKIA Real Estate- Χα-
ρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 132989

∆ίχωρη 28 τ.µ. 1ου ορόφου οικοδοµής 
του 1980 και ανακαινισµένο (µερικώς) του 
2000. κουζίνα και w/c . Αποτελείται από 1 
υ/ δ , κουζίνα και ένα w/c . ∆ιαθέτει κε-
ντρική θέρµανση εντοιχισµένα ντουλά-
πια κουζίνας και τέντες. Τιµή:140 ευρώ. 
Τιµή:18.000 ευρώ συζητήσιµη. ΚΩ∆. (73) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 132988

∆ίχωρη 26 τ.µ 1ου ορόφου σε άριστη κα-
τάσταση, κατασκευάστηκε το 1974. Βρί-
σκεται σε προνοµιούχα θέση, στην περι-
οχή Ψηλά Αλώνια δίπλα σε στάση αστι-
κού, κατάλληλο για φοιτητές. Αποτελεί-
ται από 1 υ/δ µε µία τρίφυλλη ντουλά-
πα,µία κουζίνα και ένα λουτρό. Παρέχει 
κεντρική θέρµανση µε ελάχιστα κοινό-
χρηστα µηνιαίως το ποσό των 10.00 ευ-
ρώ, κουφώµατα ξύλινα, πάτωµα παρκέ, 
πόρτα απλή µία βεράντα η οποία βλέπει 
στο πλαινό µέρος της πολυκατοικίας και 
είναι πολύ φωτεινό. Είναι µισθωµένο. Τι-
µή 11.500 ευρώ συζητήσιµη. ΚΩ∆. (802) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 132987

30 τ.µ 3ου ορόφου σε τετραώροφη οι-
κοδοµή µε όλες της σύγχρονες ανέσεις, 
κατασκευάστηκε το 2005 και βρίσκεται 
στα Ψηλά Αλώνια, δίπλα σε στάση αστι-
κού, πλατεία, super market και 10 λε-
πτά από το Κέντρο. Υ/δ µαζί µε κουζίνα 
µε εντοιχισµένα ντουλάπια κουζίνας και 
υπνοδωµατίου και ένα λουτρό µε ντου-
ζιέρα. Παρέχει κλιµατισµό, κουφώµατα 
αλουµινίου µε διπλά τζάµια, πόρτα ασφα-
λείας, δάπεδο από πλακάκι, ηλεκτρικές 
συσκευές (ψυγείο, κουζίνα) και µοντέρ-
να επίπλωση, είναι πολύ φωτεινό βλέ-
πει προσόψεως, πανταχόθεν ελεύθερο 
και κατάλληλο για φοιτητές. ΚΩ∆. (104) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 132986

Γκαρσονιέρα studio 40 τ.µ 1ου ορόφου, 
κατασκευάστηκε το 2002 µε όλες της σύγ-
χρονες ανέσεις και µε δυνατότητα συνέ-
νωσης δύο πανοµοιότυπων διαµερισµά-
των, βρίσκεται στην περιοχή Ταµπάχανα 
δίπλα σε στάση αστικού, super market 
και περιµετρικής οδού. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο υπνοδωµάτιο µαζί µε 
κουζίνα και ένα λουτρό. Παρέχει αυτό-
νοµη θέρµανση, µοντέρνα εντοιχισµέ-
να ντουλάπια κουζίνας, πόρτα ασφα-
λείας, κουφώµατα αλουµινίου µε διπλά 
τζάµια, είναι πολύ φωτεινό µε µεγάλη 
βεράντα όπου βλέπει προσόψεως. Τι-
µή 25000 ευρώ συζητήσιµη. ΚΩ∆. (873) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 132985

ΜΠΑΡΛΟΥ, έπιπλα πλησίον, επί της Ιωάν-
νου Πράτσικα, τελείως καινούρια γκαρ-
σονιέρα 2 ορόφου, 30 τ.µ., προσόψεως, 
µε βεράντα. Τιµή 24.000€. ∆εκτές σοβα-
ρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙ-
ΡΗΝΗ, 2610-332.566, 6977-401.573. 131756

Παµπελοποννησιακό, σταδιο πλησίον. 
Γκαρσονιέρα 29 τµ, 1ου ορόφου.Ενοι-
κιασµένη σε φοιτητή 180€. Μπορεί να 
δοθεί µαζί µε τον εξοπλισµό: κρεβά-
τι, τραπέζι καρέκλες, ψυγείο , κουζινά-
κι, Air condition.Με αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κατασκευής 2003. Τιµή  27.000€ συ-
ζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1730, στο www.
xpapatheodorou.gr 130912

Ψηλά Αλώνια στην αρχη της οδού Μεσο-
λογγίου. Γκαρσονιέρα 30 τµ, 4ου ορόφου,  
νοικιασµένη, σε καλή κατάσταση , µε ανα-
καινισµένο µπάνιο. Τιµή  22.000€ . Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1929, στο www.xpapatheodorou.gr 130911

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, studio µε 
πάσο, 5ου ορόφου, προσόψεως, 15.000€.  
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 
τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. 130380

Πάτρα: Πωλούνται γκαρσονιέρες  παντός 
τύπου σε όλη την Πάτρα και την ευρύ-
τερη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342300 για να βρούµε το ακί-
νητο που  είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  www.
smartdealpatra.gr. 130008

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, studio, καινούργιο, µε 2 
βεράντες, τέντες, εξυπηρετεί ΑΕΙ - ΤΕΙ. 
Τιµή 25.000€. ∆εκτές σοβαρές προτά-
σεις. Μεσιτικό ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 2610-
332.566, 6977-401.573. 128760

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, πωλούνται 2 γκαρ-
σονιέρες ηµιορόφου, κατασκευής 1980, 
ενοικιασµένες 150€, τιµή 13.000€ και 
16.000€. Επίσης 1ου ορόφου, 20ετίας µε 
βεράντα 15.000€.  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 
ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 
6977-401.573. 127204

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥ∆, γκαρσονιέρα 32 τ.µ., 1ου 
ορόφου, άδεια 2003, µε αυτόνοµη θέρ-
µανση. Κωδ. 4228. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 117823

ΑΓΥΙΑ πωλείται γκαρσονιέρα – στού-
ντιο 30 τ.µ., 2ου ορόφου, 10ετίας, ενοι-
κιασµένη 240 €, σε πολύ καλή κατάστα-
ση, µε θέση πάρκινγκ, θυρο-tv, πόρτα 
ασφαλείας, air-condition, βεράντα. Κωδ. 
4196. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114787

ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ, Γκότση 
4, 29 τ.µ., 1ος όροφος. ΑΦΟΙ Π. ΚΟΡ∆Α, 
Σισσίνη 3 - Πάτρα. Τηλ. 2610-223.411, 
6944-596.788 και 6945-853.122. 110066

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΔΥΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 65τµ, 1ου ορό-
φου, καθιστικό, 1 υ/δ, κουζίνα, χωλ, τέ-
ντες. Τιµή 33.000€ RE/MAX Vision τηλ 
2610-622.077 κιν 6983-910.815 136732

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, 50τ.µ, 3ου ορόφου, 10ετίας 
σε εξαιρετική κατάσταση, πολύ κοντά στο 
ίδρυµα  µόλις 150µ από  την είσοδο και 
σε πολύ λογική τιµή 60000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚ.ΘΕ-
Ο∆.ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη & Βλάχου 1. Τηλ: 
2610-310.633, κιν: 6945-942.302. 136712

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, 58 τ.µ., έτος κατασκευ-
ής 1980. Αποτελείται από 1 υ/δ µε ντου-
λάπες, καθιστικό, λουτρό και κουζίνα. 
Τιµή 30.000€. RE/MAX Vision, τηλ 2610-
622.077 κιν 6944-536.404. 136633

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, 50τµ, 3ου ορόφου, 
προσόψεως, σε πολύ καλή κατάσταση, 1 
υ/δ, χωλ, καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, 
έτος κατασκευής 1973. Τιµή 27.000€ RE/
MAX Vision, Τηλ: 2610 622 077, κιν 6944-
536.404 136632

ΑΡΟΗ, Εξαιρετικό δυάρι, 51,5 τµ, 3ου 
ορόφου, κατασκευής 2005, άψογη ερ-
γονοµία χώρου, καθιστικό -κουζίνα, ένα 
υπνοδωµάτιο, λουτρό µε παράθυρο, µε-
γάλο φαρδύ µπαλκόνι . RE/MAX Vision 
τηλ:2610-622.077 κιν: 6932-905.079. 136626

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ πλησίον, διαµέρισµα 
πενταετίας, 60τµ , 2ου, προσόψεως, τι-
µή πώλησης 65.000€. www.intercasa.gr, 
τηλ. 210-96.20.009 και 6980-088.201. 136420

ΚΕΝΤΡΙΚΟ, δυάρι 55 τ.µ., 2ου ορό-
φου, µε θέα πλατεία, κατασκευής 1980. 
Και για επαγγελµατική χρήση. Κωδ: 
4301. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 135638

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2άρι 66τ.µ. , 3ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισµένο, διαµπερές, πόρ-
τα ασφαλείας, τέντες, αποθηκευτικοί χώ-
ροι, εντοιχισµένες ηλεκτρικές συσκευ-
ές. Τιµή 45.000€ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ 
ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.gotsinos.gr,  
τηλ. 2610-223.333, 6974-051.998. 135624

ΓΟΥΝΑΡΗ(πλησίον Υψ.Αλωνίων) 2 άρι , 
50 τ.µ., 2ου ορόφου. ∆ιαθέτει 2 δωµάτια, 
ξεχωριστή κουζίνα, εσωτερική αποθήκη. 
Βρίσκεται πλησίον Μ.Μ.Μ και πλατείας 
Υψ.Αλωνίων. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 23.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’, www.gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 
6974-051.998 135623

ΓΟΥΝΑΡΗ 2άρι 53 τ.µ., 3ου ορόφου 10ετί-
ας µε 1 Υ/∆, διαµπερές , µε καταπληκτι-
κή θέα. Μισθωµένο 280€ το µήνα. Τιµή 
45.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ 
ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.gotsinos.gr,  τηλ. 
2610-223.333, 6974-051.998. 135622

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, Αθηνών και πέντε πηγα-
δίων, δυάρι, 1ου, ανατολικό, 35ετίας, σε 
άριστη κατάσταση, φρεσκοβαµµένο, πο-
λύ καλή διαρρύθµιση, 1 υ/δ, χώλ - σα-
λόνι, κουζίνα χωριστά, µεγάλο µπαλκό-
νι, τέντες, βλέπει ανατολικά σε ανοικτό 
χώρο - κήπο, ακάλυπτο πολυκατοικίας. 
Τιµή 22.000€, τηλ. 2610-242:669, 6949-
477.229, panagopoulos real estate. 133951

 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, δυάρι 52 τ.µ., νεόδ-
µητο, 1ου ορόφου, προσόψεως, µε αυ-
τόνοµη θέρµανση, διπλά τζάµια. Κωδ: 
4297. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 133660

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, νέα δι-
αµορφωµένη ήσυχη περιοχή, πωλού-
νται διαµερίσµατα πολυτελούς κατα-
σκευής, θέσεις στάθµευσης, αποθήκες, 
χωρίς ΦΠΑ, νέες εξαιρετικές τιµές. Κ. & 
Π. ΧΕΛΑΣ Οικοδοµικές Επιχειρήσεις, πλ. 
Γεωργίου 50, τηλ.: 2610-622.612, 6942-
201.801. 133452

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 83-85 & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, 50 
τ.µ. δυάρι 1ου ορόφου, 10ετίας σαν και-
νούργιο, γωνιακό, µε πρόσοψη σε µεγάλο 
δρόµο χωρίς κυκλοφορία. Τιµή 48.000€.  
Τηλ 6942-201.808. 133448

ΠΛ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, (πλησίον Ελ. Βενι-
ζέλου), 39τµ 4ου ορόφου, 12 ετών, αυτό-
νοµη θέρµανση,  κλιµατισµό, µεγάλη βε-
ράντα σκεπαστή. 25.000€. Real Estate ‘δι-
κτυο’, 2610-272.656, 6947-942.728. 133062

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ, ∆υάρι 45 τ.µ 1ου ορόφου 
µε όλες της σύγχρονες ανέσεις, κατα-
σκευή του 2005, πλησίον Βορείου Ηπεί-
ρου δίπλα σε στάση αστικού όπου εξυ-
πηρετεί φοιτητές, super market µε δυ-
νατότητα άµεσης πρόσβασης στο κέντρο 
της πόλης. Αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο σαλόνι µαζί µε κουζίνα όπου δι-
αθέτει µοντέρνα εντοιχισµένα ντουλάπια  
µε ηλεκτρικές συσκευές, 1 Υ/∆ και ένα 
λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει αυτονοµία 
στην θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου 
µε διπλά τζάµια, πόρτα ασφαλείας, πολύ 
φωτεινό µε µεγάλη βεράντα, µοντέρνα 
επίπλωση. Τιµή: 260 ευρώ. Τιµή: 50.000 
ευρώ. ΚΩ∆. (1642) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 132997

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩ∆.(2006-1) ∆ΥΑΡΙ 1ου 
ορόφου, 51 τ.µ. Έτος κατασκευής: 2006. 
Αποτελείται από 1 υ/δ, ενιαίο σαλόνι - 
κουζίνα και λουτρό. ∆ιαθέτει αυτόνοµη 
θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα και δι-
πλά τζάµια. ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132996

ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ΚΩ∆.(3475-3) ∆ΥΑ-
ΡΙ-ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 47 τ.µ 1ου άδεια οικο-
δοµής του 1998. Αποτελείται από 1 υ/δ, 
κουζίνα-σαλόνι και ένα λουτρό. ∆ιαθέτει 
αυτόνοµη θέρµανση, εντοιχισµένα ντου-
λάπια κουζίνας, τέντες, διπλά τζάµια, και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή: 52.000 
ευρώ ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132995

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, 60 τ.µ 1ου ορόφου µε 
όλες της σύγχρονες ανέσεις κατασκευά-
στηκε το 1998 και ανακαινίστηκε το 2016, 
δίπλα σε στάση αστικού, πλατεία, super 
market και σε απόσταση 5 λεπτών από 
το κέντρο. 1 υ/δ µε εντοιχισµένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, έναν ενιαίο χώρο σα-
λόνι µαζί µε κουζίνα όπου διαθέτει µο-
ντέρνα εντοιχισµένα ντουλάπια µαζί µε 
ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνα ψυγείο) 
και ένα λουτρό. Παρέχει α/θ µε ελάχι-
στα κοινόχρηστα µηνιαίως το ποσό των 
20.00 ευρώ, κουφώµατα αλουµινίου µε 
διπλά τζάµια, πάτωµα από πλακάκι, δια-
µπερές, φωτεινό, 2 βεράντες. Επίσης δί-
νεται η δυνατότητα µοντέρνας επίπλω-
σης κατόπιν συνεννόησης µε τον υπο-
ψήφιο µισθωτή (στην υπάρχουσα τιµή) 
Τιµή µίσθωσης 350 ευρώ. Τιµή: 68.000 
ευρώ. ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132994

∆υάρι 47 τ.µ 1ου ορόφου κατασκευάστη-
κε το 1998 και ανακαινίστηκε ολόκληρη η 
οικοδοµή το 2015. Βρίσκεται σε προνοµι-
ούχα θέση στην περιοχή Ψηλών Αλωνί-
ων όπου συνορεύει µε την περιοχή της 
Άνω πόλης δίπλα σε στάση αστικού, λε-
ωφόρο και πλατεία. Αποτελείται από ένα 
υπνοδωµάτιο, σαλόνι µαζί µε κουζίνα και 
ένα λουτρό. Παρέχει αυτονοµία στην θέρ-
µανση µε ελάχιστα κοινόχρηστα το πο-
σό των 10.00 ευρώ µηνιαίως, κουφώ-
µατα αλουµινίου µε διπλά τζάµια, πάτω-
µα από πλακάκι, πόρτα απλή, είναι πολύ 
φωτεινό µε βεράντα καλυµµένη µε τέντα 
όπου βλέπει σε ακάλυπτο χώρο µε θέα 
τον κοινόχρηστο κήπο. Τιµή: 52000 ευρώ.  
ΚΩ∆. (309) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132993

∆υάρι 48 τ.µ 1ου ορόφου κατασκευά-
στηκε το 1998 και βρίσκεται στην περιο-
χή Άγιος Γεράσιµος πλησίον Σκαγιοπου-
λείου δίπλα σε στάση αστικού και αγο-
ράς. Αποτελείται από ένα υπνοδωµάτιο, 
έναν ενιαίο χώρο σαλόνι κουζίνα και ένα 
λουτρό µε µπανιέρα. Παρέχει αυτόνοµη 
θέρµανση, κλιµατισµό µε ελάχιστα κοι-
νόχρηστα το ποσό των 10.00 ευρώ µη-
νιαίως, κουφώµατα αλουµινίου, πάτω-
µα από µάρµαρο, πόρτα απλή, βεράντα 
όπου βλέπει προσόψεως, εντοιχισµένα 
ντουλάπια κουζίνας, είναι πολύ φωτει-
νό και είναι µισθωµένο κατάλληλο για 
φοιτητές. Τιµή 35000 ευρώ. ΚΩ∆. (1592) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 132992

Παπαφλέσσα, ∆ιαµέρισµα δυάρι, 50 τµ, 
2ου ορόφου, προσόψεως, πλήρως ανα-
καινισµένο.  Με νέο µπάνιο, καινούργια 
κουφώµατα αλουµινίου και ρολά, ηλε-
κτρική εγκατάσταση πίνακας, διακόπτες 
κλπ. Τιµή 35.000€ συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως κωδ 
1895 στο www.xpapatheodorou.gr 130913

ΑΓΥΙΑ, δυάρι 63 τ.µ., 4ου ορόφου, γω-
νιακό, ηλιόλουστο,(πλησίον προαστια-
κού). Τιµή πώλησης 30.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 130381

Πάτρα: Πωλούνται δυάρια  παντός τύ-
που σε όλη την  Πάτρα και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342300 για να βρούµε το ακί-
νητο που  είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  www.
smartdealpatra.gr. 130009

ΕΓΛΥΚΑ∆Α δυάρι 65 τ.µ., ν/το, 2ου ορό-
φου, γωνιακό, ανατολικοµεσηµβρινό, µε 
αυτόν. θέρµανση, ηλιακό, ενεργειακό τζά-
κι, πολύ ωραία θέα και θέση στάθµευ-
σης, ενεργειακής κλάσης Β+. Κωδ. 4288. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 129998

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, πλησιον θεραπευτηρίου 
«ΟΛΥΜΠΙΟ», δυάρι 40 τ.µ., κατασκευής 
2005, σε υπερυψωµένο ισόγειο, ανατο-
λικό. 1 υ/δ, κουζίνα, λουτρό, µεγάλη βε-
ράντα, µισθωµένο 230€. Τιµή ευκαιρίας 
25.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, τηλ. 2610-
277.881, 2610-275.066, 6936-714.598, 
6936-171.358. 129562

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, επί της οδού χείλωνος, 
47 τ.µ. 5ου ορόφου, διαµπερές, εξαιρε-
τικό 33.000€, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙ-
ΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’ www.gotsinos.gr, τηλ. 
2610-223.333, 6932-220.525 129054

ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ, 56 τ.µ., 4ου, βλέπει σε 
τρεις πλευρές, 6 ετών, διαθέτει αυτό-
νοµη θέρµανση, θωρακισµένη πόρτα, 
µεγάλες βεράντες µε θέα θάλασσα. Τι-
µή 79,000 ευρώ. www.kopanitsanos.gr  
Kopanitsanos Real Estate Πλατεία Γεωρ-
γίου 3, Εµπ. Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. 
Τηλ: 2610-621.200, 6973-000.066. 125850

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, επί της 
οδού Πριγκιποννήσων, νεόκτιστο, πολυ-
τελούς κατασκευής, µεγάλες βεράντες. 
Τηλ.: 2610-220.596, 2610-223.994, 6947-
278.448, 6947-278.444. 125129

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, 54 τ.µ., 1ου ορ., γωνιακό, 
10ετιας, µεγάλη βεράντα  µε θέα θάλασ-
σα, πολυτελέστατο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θωρ. πόρτα, κλιµατισµό και επιπλωµέ-
νο, 70.000€. Real Estate ‘∆ΙΚΤΥΟ΄’ 2610-
272.656, 6947-942.728. 123918

ΚΕΝΤΡΟ , δυάρι 49 τ.µ., ανακαινισµέ-
νο σε κουζίνα µπάνιο, πλήρως επιπλω-
µένο, µε a/c, µεγάλη βεράντα 30 τ.µ., 
1ου ορόφου, ενοικιασµένο 310€. Κωδ. 
4220. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117827

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ρετιρέ, 5ου ορόφου, 63 τ.µ., 
στου Ζωγράφου-Αθήνα, µε θέα, µεγάλη 
βεράντα, όλα τα δωµάτια επί προσόψεως 
(χρήζει επισκευής). Επίσης, δώµα 16 τ.µ., 
6ου ορόφου, στην ίδια πολυκατοικία. ∆ί-
δεται και χωριστά.  Κανελλοπούλου Ευ-
γενία, τηλ. 6937-576.675. 111196

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΛΥΚΑ∆Α, καταπληκτι-
κή θέση κοντά στο 46ο ∆ηµ. Σχολείο και 
πλατεία µε χαµηλό σ.δ. 0,60, υψηλής αρ-
χιτεκτονικής στάθµης και ποιότητας, τζάκι, 
κήπος, ηλιακός κ.λπ. ∆υάρι 62 τ.µ. ΑΦΟΙ 
Π. ΚΟΡ∆Α, 2610-223.411, 6944-596.788 
6945-853.122. 110068

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, πλησίον επί της Πανα-
χαϊκού και Γ. Ολυµπίου β΄ ορόφου 2άρι 
25.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 109439

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΤΡΙΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΓΥΙΑ 3αρι 88τµ, 1ος όροφος, ενιαίο κα-
θιστικό – κουζίνα, 2 υ/δ, λουτρό, wc, τζά-
κι, αυτόνοµη θέρµανση.  RE/MAX Vision 
τηλ 2610-622.077 κιν 6983-910.815 136731

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, πλησίον πλατείας, τρι-
άρι 78τµ, 5ου ορόφου, γωνιακό, διαθέ-
τει δυο υπνοδωµάτια, καθιστικό, ανε-
ξάρτητη ευρύχωρη κουζίνα, αποθήκη 
στο υπόγειο, µπαλκόνια µεγάλα, ξύλινα 
πατώµατα, ανοιχτός ορίζοντας, κεντρική 
θέρµανση.  Σε πολύ καλή κατάσταση. RE/
MAX Vision, τηλ 2610-622.077, κιν 6932-
905.079 136622

ΚΕΝΤΡΟ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ, πλησίον Αρά-
του, µικρό τριάρι 74 τ.µ., σε άριστη κα-
τάσταση, τιµή πώλησης 35.000€.

www.intercasa.gr, τηλ. 210-96.20.009, 
6980-088.201. 136430

ΚΕΝΤΡΟ επί της Αγ. Νικολάου, διαµέρι-
σµα 85 τµ, 5ου, προσόψεως, σε άριστη 
κατάσταση, κατάλληλο για επαγγελµατι-
κή στέγη, τιµή πώλησης 90.000€. www.
intercasa.gr, τηλ. 210-96.20.009 και 6980-
088.201. 136426

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ πωλείται 3αρι 75 τµ, πλή-
ρως ανακαινισµένο, µε 2 υ/δ, σαλό-
νι, κουζίνα, µπάνιο, wc, µεγάλη βε-
ράντα µε θέα το λιµάνι και κατάστη-
µα 75τµ µε 120τµ υπόγειο. Τιµή και

για τα δύο µαζί 78.000€ συζητήσι-
µη. Πληρ.www.intercasa.gr, τηλ. 210-
96.20.009 και 6980-088.201. 136419

ΑΡΟΗ, πωλείται διαµέρισµα 87 τ.µ., πλη-
σίον κεντρικού δρόµου Αρόης. Τηλ: 6944-
431.150. 136178

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Χρή-
στος  & ∆ηµήτριος Μπάρος Ο.Ε., Γούνα-
ρη 21, Πάτρα. Στην οδό Ανθεµίου αρ. 13 
Μέση Αγυιά πωλούνται χωρίς ΦΠΑ τρι-
άρια, γκαρσονιέρες, µεγάλες βεράντες, 
αυτόνοµη θέρµανση, διπλά τζάµια, πόρ-
τες θωρακισµένες, υδραυλικό ασανσέρ. 
Τηλ. 2610-278.248, 6976-449.227, 6977-
712.030. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά 
ή αντιπαροχή. 136137

ΕΓΛΥΚΑ∆Α, ρετιρέ, ανεξάρτητο, νεόδ-
µητο, 75 τ.µ., µε 2 υ/δ, µπάνιο, κουζίνα, 
σαλόνι - τραπεζαρία, ενεργειακό τζά-
κι, τέντες, ηλιακός θερµοσίφωνας, δι-
πλά τζάµια, αποθήκη 12 τ.µ. στο ηµιυπό-
γειο, θέση στάθµευσης ανοιχτή, θέα ανε-
µπόδιστη. Τιµή 110.000€ για όλα. Πληρ. 
2610-623.313, 6973-719.474. 135667

ΑΝΩ ΠΟΛΗ, 68τ.µ., πλήρως ανακαινισµέ-
νο, µε 2Υ/∆ – ενιαίο καθιστικό – κουζί-
να – βεράντα, πλησίον σχολικών µονά-
δων. Τιµή Ευκαιρίας 36.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135625

 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, (Πέντε Πηγαδίων), 3αρι 
68τµ, 2ου ορόφου, προσόψεως. Τιµή 
34.000€ RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077 
κιν 6977-289.929. 134990

ΑΡΟΗ, σε 3όροφη οικοδοµή (ισόγειο, 
1ος και 2ος), πωλείται ο 2ος οροφοδια-
µέρισµα 83 τ.µ., µε θέα και ποσοστό επί 
του οικοπέδου, το 1/3. Αντικειµενική αξία 
64.000€, τιµή πώλησης: 55.000€. ∆εκτές 
σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 
ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 2610-332.566, 
6977-401.573. 133854

ΑΓΥΙΑ, νεόδµητο οροφοδιαµέρισµα 87 
τ.µ., 2ου ορόφου, µε µπάνιο και wc, 2 υ/δ, 
διαµπερές, µε βεράντα εµπρός, µπαλκό-
νι πίσω, αυτόνοµη θέρµανση, αντλία θερ-
µότητας, ενεργειακό τζάκι, αποθήκη, πάρ-
κιν πυλωτής. Κωδ: 4300. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax 2610-222.990. 133658

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, πωλού-
νται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευ-
ής, διαµπερή, θέα βουνό και θάλασσα, 
θέσεις στάθµευσης, αποθήκες, νέες εξαι-
ρετικές τιµές, χωρίς ΦΠΑ. Κ. & Π. ΧΕΛΑΣ 
Οικοδοµικές Επιχειρήσεις, πλ. Γεωργίου 
50, τηλ.: 2610-622.612, 6942-201.801 133451

ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ (περιοχή), Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, πωλούνται διαµερίσµατα πολυ-
τελούς κατασκευής, µοντέρνα αισθητική, 
θέα βουνό και θάλασσα, θέσεις στάθµευ-
σης, αποθήκες, νέες εξαιρετικές τιµές, 
χωρίς ΦΠΑ. Κ. & Π. ΧΕΛΑΣ Οικοδοµι-
κές Επιχειρήσεις, πλ. Γεωργίου 50, τηλ.: 
2610-622.612, 6942-201.801. 133449

80 τ.µ 3ου ορόφου κατασκευάστηκε το 
1990, περιοχή Μαρούδα πλησίον πλα-
τείας, super market, σχολείου, στάσης 
αστικού και νοσοκοµείου. 2 υ/δ, έναν ενι-
αίο χώρο σαλόνι µαζί µε κουζίνα µε δι-
αχωριστικό πάσο και εντοιχισµένα ξύ-
λινα ντουλάπια, ένα λουτρό µε µπανιέ-
ρα, µία αποθήκη υπογείου 10 τ.µ και µια 
ανοιχτή θέση στάθµευσης στην πυλω-
τή της οικοδοµής. Παρέχει α/θ µε ελά-
χιστα κοινόχρηστα 20€, ηλιακός θερ-
µοσίφωνας, κουφώµατα αλουµινίου 
µε απλά τζάµια, πάτωµα από µάρµαρο, 
πόρτα απλή, είναι πολύ φωτεινό και δια-
µπερές εκ των οποίων η µία βεράντα εί-
ναι καλυµµένη µε τέντα. Τιµή µίσθωσης 
250€. Τιµή πώλησης 60.000€. ΚΩ∆. (247) 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 132999
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ΤΣΟΥΛΟΥ

 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, 78 τ.µ 1ου ορόφου κατα-
σκευάστηκε το 1989,δίπλα σε στάση αστι-
κού όπου εξυπηρετεί φοιτητές πανεπι-
στηµίου και µε άµεση πρόσβαση στο κέ-
ντρο της πόλης. 2 υ/δ, σαλόνι, µία κουζί-
να µαζί µε εντοιχισµένες ηλεκτρικές συ-
σκευές και ένα λουτρό µε µπανιέρα. Πα-
ρέχει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό µε 
ελάχιστα κοινόχρηστα το ποσό των 15.00 
ευρώ µηνιαίως, κουφώµατα αλουµινίου 
εντοιχισµένα ντουλάπια κουζίνας, πάτω-
µα από µάρµαρο, πόρτα απλή, τέντες, εί-
ναι διαµπερές και πολύ φωτεινό. Είναι µι-
σθωµένο Τιµή 65000 ευρώ συζητήσιµη. 
ΚΩ∆. (1639) ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά 
Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 132998

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!, Κέντρο, Αγ. Ανδρέου και Μια-
ούλη, διαµπερές 94 τ.µ., 3ου ορόφου, 
αντικειµενική αξία 89.000€, τιµή πώλη-
σης. 75.000€. Κατάλληλο και για επαγ-
γελµατική στέγη (ιατρείο, φροντιστήριο 
κλπ). ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 
2610-332.566, 6977-401.573. 132517

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 84 & ΕΥΒΟΙΑΣ, Πά-
τρα. Πωλείται νεόδµητο διαµέρισµα 3ου 
ορόφου, 80 τ.µ., µε σαλόνι, κουζίνα, 2 
υ/δ, µπάνιο. ∆ιαθέτει τζάκι, θωρακισµέ-
νη πόρτα, αυτόνοµη θέρµανση, θυροτη-
λεόραση, γκαράζ στην πιλοτή και αποθή-
κη στο υπόγειο. Τηλ.: 6974-070.715, www.
tsoulosconstruction.gr. 132468

Θεσσαλονίκης & Θράκης, περιοχή Αγίας 
Σοφίας διαµέρισµα 3αρι, 2ου ορόφου, 69 
τµ, προσόψεως, διαµπερές, µε 2 υπνο-
δωµάτια και κεντρική θέρµανση. Τιµή 
τώρα µόνο  33.000€ Μεσιτικό Γραφείο 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, ,κωδ 1170  
www.xpapatheodorou.gr 130919

Ανθούπολη µετα την τροχαία προς Ολύ-
µπιον. ∆ιαµέρισµα 69 τµ, 1ου ορόφου 
, διαµπερές , µε 2 υπνοδωµάτια. Τιµή 
40.000€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1626 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130918

Γοργοποτάµου πλησίον (µετά Παπανα-
στασίου) . ∆ιαµέρισµα  7 ετών , 2ου ορό-
φου, 78 τµ, διαµπερές µε 2 υπνοδωµά-
τια, µεγάλα µπαλκόνια, το µπροστινό βλέ-
πει σε πρασιά της πολυκατοικίας. Με µε-
γάλη αυλή και χώρο στάθµευσης. Τιµή 
85.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ-
∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1749  στο www.
xpapatheodorou.gr 130917

Απόστολο Παύλο. ∆ιαµέρισµα 78 τµ, 1ου 
ορόφου( πάνω από ηµιώροφο), διαµπε-
ρές. Θα δοθεί µετά από ανακαίνιση που  
γίνεται σε τοίχους , πατώµατα , ντουλά-
πια κουζίνας κλπ. Περιλαµβάνει 1 υπνο-
δωµάτιο, χωλ, και 2 δωµάτια συνεχή µε 
δίφυλλη πόρτα. Ολοι οι χώροι έχουν πα-
ράθυρο ή πόρτα σε µπαλκόνι. Τιµή µό-
νο 37.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1886  στο www.
xpapatheodorou.gr 130916

Μεσολογγίου 44. ∆ιαµέρισµα 72 τµ, µε 
2 υπνοδωµάτια και σαλόνι, κουζίνα στον 
ακάλυπτο µε δικό της µπάνιο, διαµπερές , 
στον 4ο όροφο Τιµή µόνο 43.000€. Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1736 στο www.xpapatheodorou.gr 130915

Σµύρνης & Μεσολογγίου, ∆ιαµέρισµα 
τριάρι, 71 τµ, διαµπερές, όλα τα δωµά-
τια φωτεινά. Τιµή τώρα 24.000€. Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1290 στο www.xpapatheodorou.gr 130914

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ, Ρήγα Φεραίου φά-
τσα, 4ου ορόφου, 98 τ.µ. (χρήζει ανακαί-
νισης). Κατάλληλο για επαγγελµατική στέ-
γη (ιατρείο κλπ) και οικία. Τιµή πώλησης 
60.000€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 
2610-332.566, 6977-401.573. 130382

Πάτρα: Πωλούνται τριάρια  παντός τύ-
που σε όλη την  Πάτρα και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342300 για να βρούµε το ακί-
νητο που  είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  www.
smartdealpatra.gr. 130010

ΤΡΙΑΡΙ σε στυλ µεζονέτας 85 τ.µ., ισογεί-
ου, υπόγειο, µε µπάνιο και w.c., 2 υπνο-
δωµάτια, αυτόν. θέρµανση, ενεργ. τζά-
κι, ηλιακός, µε θέση στάθµευσης, ενεργ. 
κλάσης Β+. Κωδ. 4291. HOMENTALITY, 
2610-222.400, fax. 2610-222.990. 130000

ΕΓΛΥΚΑ∆Α τριάρι 62 τ.µ., ν/το, 1ου ορό-
φου, γωνιακό, ανατολικοµεσηµβρινό, 
µε αυτ. θέρµανση, ηλιακό, ενεργειακό 
τζάκι, θέα, µε θέση στάθµευσης, ενεργ. 
κλάσης Β+. Κωδ. 4289. HOMENTALITY, 
2610-222.400, fax. 2610-222.990. 129999

ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, 94 τ.µ., διαµπερές 2 ου ορό-
φου. 2 wc, ξεχωριστή κουζίνα, 2 απο-
θήκες. Νέα τιµή 55.000€, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’ www.
gotsinos.gr  τηλ. 2610-223.333, 6932-
220.525. 129052

ΚΕΝΤΡΟ, τριάρι 110 τ.µ., 4ου ορόφου, δι-
αµπερές, µε 2 υ/δ. Σε πολύ καλή τιµή. 
Κωδ. 4269. HOMENTALITY, 2610-222.400, 
fax. 2610-222.990. 127402

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, νεόδµητο τριάρι 85 τ.µ., 
σε µικρή πολυκατοικία τεσσάρων δια-
µερισµάτων, µε µπάνιο και wc, τζάκι, 
ηλιακό, αποθήκη και πάρκινκ στην πυ-
λωτή. Σε πολύ καλή τιµή. Κωδ. 4063. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 127400

ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, πλησίον της 
Εθνικής Τράπεζας, πωλείται διαµέρισµα 
1ου ορόφου, 85 τ.µ., γωνιακό, πλήρως 
ανακαινισµένο, µε καινούρια παντζούρια, 
διπλά τζάµια κλπ. Σαλόνι - τραπεζαρία, 2 
υ/δ, λουτρό, τιµή 62.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟ-
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, 2610-277.581, 2610-275.066, 
6936-714.598, 6936-171.358. 126208

ΑΡΧΑΙΟ Ω∆ΕΙΟ, (οδός Χαραλάµπη) σε δι-
ώροφο, 82 τ.µ. δευτέρου ορόφου Τιµή 
55,000 ευρώ και 62 τ.µ στον ίδιο όροφο 
Τιµή 40,000 ευρώ. www.kopanitsanos.gr 
Kopanitsanos Real Estate Πλατεία Γεωρ-
γίου 3, Εµπ. Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. 
Τηλ: 2610-621.200, 6973-000.066. 125853

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Υψηλά Αλώνια πλησίον, επί 
της οδού Κουµανιώτη, ισόγειο τριάρι σε 
ηµιτελή φάση ανακαίνισης. Κατάλληλο 
και για επαγγελµατική στέγη. Τιµή πώ-
λησης 23.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑ-
ΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 125576

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, επί της 
οδού Πριγκιποννήσων, νεόκτιστο, πολυ-
τελούς κατασκευής, µεγάλες βεράντες, 
τζάκι και γκαράζ. Τηλ.: 2610-220.596, 
2610-223.994, 6947-278.448, 6947-
278.444. 125128

 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (εκκλησία), 3ου ορόφου, 
προσόψεως, περίπου 75 τ.µ. Τιµή πώλη-
σης 57.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 120214

ΖΑΒΛΑΝΙ, (ψηλά, πάνω από τον Άγιο Νε-
κτάριο), σε διώροφη ιδιόκτητη οικοδο-
µή (ισόγειο και 1ος), πωλείται ο 1ος όρο-
φος - οροφοδιαµέρισµα 76 τ.µ., άδεια του 
1982, µε α/θ, ηλιόλουστο, µε θέα. Αντικει-
µενική αξία: 65.000€ και τιµή πώλησης: 
58.000€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 
2610-332.566, 6977-401.573. 119365

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΟΥ∆Α, πωλείται ορο-
φοδιαµέρισµα 85 τ.µ., υπερυψωµέ-
νος 1ος όροφος, διαµπερές, µε αυ-
τόνοµη θέρµανση, άδεια 1991. Κωδ. 
4235. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117822

ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ, 80 τ.µ., 1ου ορό-
φου, µε 2 υ/δ, άδεια του 2003, διαµπε-
ρές, βεράντα, αποθήκη, κλειστή θέση 
στάθµευσης, µε εξαιρετική τιµή. Κωδ. 
2092. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117820

 ΚΕΝΤΡΟ, φάτσα θάλασσα, 85 τ.µ., ρετιρέ, 
µε καταπληκτική θέα, καινούργια αλου-
µίνια, παλιά κατασκευή, πωλείται λόγω 
ανάγκης. Τιµή 54.000€. ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ - ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 6936-149.420. 116659

∆ΑΣΥΛΛΙΟ διαµέρισµα 85 τ.µ., τρι-
ών υπνοδωµατίων, του 1997, µε µπά-
νιο και w.c., ανακαινισµένο, µε αυ-
λή 15 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση. Κωδ. 
4186. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114778

ΚΟΤΡΩΝΙ τριάρι 75 τ.µ., υπερυψωµένο, 
1ος όροφος, χρονολογίας 2007, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, µε πολύ ωραία κουζί-
να, τζάκι, θέα, µε αποθήκη και πάρκινγκ 
ανοικτό. Κωδ. 4170. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 114777

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ τριάρι 6ου ορόφου, 85 
τ.µ., δύο υπνοδωµατίων, µε µεγάλη βε-
ράντα, ανακαινισµένο, θέα βουνό και 
θάλασσα, ενοικιασµένο 420 €. Κωδ. 
4163. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114773

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΛΥΚΑ∆Α, καταπληκτι-
κή θέση κοντά στο 46ο ∆ηµ. Σχολείο και 
πλατεία µε χαµηλό συντελεστή δόµησης 
0,60, υψηλής αρχιτεκτονικής στάθµης και 
ποιότητας, τζάκι, κήπος, ηλιακός, κ.λπ., 
85 τ.µ. ΑΦΟΙ Π. ΚΟΡ∆Α, Σισσίνη 3 - Πά-
τρα. Τηλ. 2610-223.411, 6944-596.788 και 
6945-853.122. 110071

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ,  Ακίνητο 115 τ.µ. σε 
οικόπεδο 911 τ.µ. σε απόσταση 120 µέ-
τρα από την θάλασσα µε εξωτερικό µεγά-
λο µπάρµπεκιου, µεγάλο µπάνιο, 3 υπνο-
δωµάτια, τζάκι, µεγάλο κήπο περιµετρι-
κά µάντρες  και θέση στάθµευσης. Τιµή 
πώλησης 137000 ευρώ. Τιµή πώλησης 
137000 ευρώ. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέ-
ου 55-57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγο-
πούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, 
www.idanikioikia.gr. 137012

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τεσσάρι διαµέρισµα 95 τ.µ. 
4ου ορόφου µε θέα γωνιακό 3 υπνοδω-
µάτια διαµπερές φωτεινό τιµή ευκαιρίας 
45000 €. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137011

ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ (περιοχή), Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, πωλείται διαµέρισµα πολυτε-
λούς κατασκευής, µοντέρνα αισθητική, 
θέα βουνό και θάλασσα,  χωρίς ΦΠΑ. 
Κ. & Π. ΧΕΛΑΣ Οικοδοµικές Επιχειρή-
σεις, πλ. Γεωργίου 50, τηλ.: 2610-622.612, 
6942-201.801. 136857

ΑΓΥΙΑ, οδός Στρυµώνος, πωλούνται 2 
οροφοδιαµέρισµατα: 4άρι 1ου (180.000€) 
και 3άρι 2ου (140.000€). 150µ από θάλασ-
σα, ενδοδαπέδια θέρµανση µε αντλία 
θερµότητας & ψυξη οροφής, συναγερ-
µός σε περιβάλλον χώρο & διαµέρισµα, 
πάρκινγκ πυλωτής, αποθήκη, τζάκι, θερ-
µοπρόσοψη, ενεργειακή κλάση Α+, ηλια-
κός θερµοσίφωνας, 3 υ/δ, 2 λουτρά. Τηλ: 
6945-708.587 136829

 ΑΓ. ΣΟΦΙΑ, 107 τ.µ, 6ου ορόφου, σε 
πολύ καλή κατάσταση µε ανακαινισµέ-
νη κουζίνα ,διαµπερές µε θέα καταπλη-
κτική προς τον πατραϊκό και δασίλιο  σε 
νέα µικρότερη τιµή 50000€ συζητήσιµη. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΝΙΚ.ΘΕΟ∆.ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη & 
Βλάχου 1 ,τηλ:2610-310.633 ,κιν: 6945-
942.302. 136711

ΚΑΝΑΚΑΡΗ, πλησίον Πατρέως, διαµέρι-
σµα προσόψεως, τεσσάρι 130 τ.µ., σε άρι-
στη κατάσταση, για επαγγελµατική στέγη η 
κατοικία. Τιµή πώλησης 100.000€. Πλη-
ροφορίες: 6980-088.201. 136429

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ πωλείται διαµέρισµα πα-
λαιότητος 120 τµ, 1ου ορόφου, µε 3 υ/δ, 
µπάνιο, wc, κουζίνα, σαλόνι µε τζάκι, 
αποθηκευτικούς χώρους, µεγάλη βε-
ράντα µε θέα. Τιµή πώλησης 100.000€. 
Πληρ: www.intercasa.gr, τηλ. 210-
96.20.009. 136423

ΑΡΟΗ διαµερισµα νεόδµητο 125 µέτρα 
µε 3υ/δ,µπάνιο & w.c. εσωτερική απο-
θήκη µεγάλες βεράντες πάργκινγκ. ∆ια-
θέτει εγκατάσταση ηλιακού& boiler. Βρί-
σκεται σε ήσυχη τοποθεσία πλησίον αγο-
ράς & σχολ.συγκροτηµάτων ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135626

ΤΕΡΨΗ, (αθλητικές εγκαταστάσεις Λαδό-
πουλου ΣΕΓΑΣ) τεσσάρι 100 τ.µ., νεόδµη-
το, πρωτοκατοίκητο, οροφοδιαµέρισµα, 
2ου ορόφου, σε 2όροφη οικοδοµή κατα-
σκευής 2013. Με 3 υ/δ, διαµπερές, φω-
τεινό, 2 w/c, εγκατάσταση για ηλιακό, τζά-
κι, κουφώµατα αλουµινίου, διπλά τζάµια, 
σίτες, αποθήκη, α/θ, πόρτα ασφαλείας, 
συναγερµό, πάρκινγκ σε κλειστή πιλοτή. 
∆εν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ. Τιµή προσιτή. 
Τηλ: 6944-204.757, 6936-594.544. 135325

ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον Πλ. Νόρµαν, οροφοδι-
αµέρισµα 5ου ορόφου, 125τµ, κατασκευ-
ής του 1981. Μεγάλο σαλόνι, 3 υ/δ, ξεχω-
ριστή κουζίνα, 2 λουτρά. Μεγάλη βεράντα 
µε θέα θάλασσα και βουνό. ∆ιαθέτει τζά-
κι. Κατοικείται άµεσα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τιµή 80.000€. RE/MAX Vision, τηλ 
2610-622.077, κιν 6977.289.929. 134987

ΑΓΥΙΑ, νεόδµητο οροφοδιαµέρισµα 1ου 
ορόφου, σε µικρή πολυκατοικία, 4 δι-
αµερίσµατα σύνολο, µε 3 υ/δ, µπάνιο 
και wc, 3 υ/δ, διαµπερές, µε βεράντα 
εµπρός, µπαλκόνι πίσω, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αντλία θερµότητας, ενεργειακό 
τζάκι, αποθήκη, πάρκιν πυλωτής. Κωδ: 
4299. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 133659

ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, Πηνειού, πωλείται διαµέρι-
σµα  Α΄ ορόφου πολυτελούς κατασκευής, 
µοντέρνα αισθητική, θέση στάθµευσης, 
αποθήκη , χωρίς ΦΠΑ. Κ. & Π. ΧΕΛΑΣ Οι-
κοδοµικές Επιχειρήσεις, πλ. Γεωργίου 50, 
τηλ.: 2610-622.612, 6942-201.801. 133450

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, πωλού-
νται διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευ-
ής, διαµπερή, θέα Βουνό και θάλασσα, 
θέσεις στάθµευσης, αποθήκες, νέες εξαι-
ρετικές τιµές, χωρίς ΦΠΑ. Κ. & Π. ΧΕΛΑΣ 
Οικοδοµικές Επιχειρήσεις, πλ. Γεωργίου 
50, τηλ.: 2610-622.612, 6942-201.801. 133447

ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ  ΚΩ∆.(2206-0)ΟΡΟΦΟ∆Ι-
ΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ 1ου 
ορόφου σε διώροφη οικοδοµή. Βρίσκε-
ται σε οικόπεδο 300 τ.µ. Αποτελείται από 
µία κουζίνα- σαλόνι, τρία υ/δ, ένα µπάνιο 
και ένα WC.∆ιαθέτει ηλεκτρικές συσκευ-
ές,νυχτερινό ρεύµα, αυτόνοµη θέρµαν-
ση και τζάκι,ηλιακό θερµοσίφωνα,διπλά 
τζάµια,κουφώµατα αλουµινίου και δά-
πεδα από πλακάκι.∆ιαθέτει επίσης πα-
τάρι,µεγάλες βεράντες και τέντες από 
γαλλικό πανί(αδιάβροχες), σίτες καθώς 
και πετρόχτιστο τοίχο στο σαλόνι.Χω-
ρίς κοινόχρηστα.Έτος κατασκευής 1996. 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 133003

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΩ∆.(3092-0)ΤΕΣΣΑΡΙ- ΟΡΟ-
ΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε διώροφη οικοδο-
µή 1ου ορόφου 136.80 τ.µ. σε οικόπε-
δο 350 τ.µ µε άδειας οικοδοµής του 1998 
όπου ολοκληρώθηκε το 2005. Αποτελείται 
από 3 υ/δ, κουζίνα, σαλόνι-τραπεζαρία, 
λουτρό και wc. ∆ιαθέτει τζάκι, αυτόνο-
µη θέρµανση και 3 κλιµατιστικά, ηλια-
κό θερµοσίφωνα, διπλά τζάµια, σίτες και 
πόρτα ασφαλείας, εντοιχισµένα ντουλά-
πια κουζίνας (µε εντοιχισµένες ηλεκτρι-
κές συσκευές)- ντουλάπες υπνοδωµα-
τίου. Πανταχόθεν ελεύθερο. ΚATOIKIA 
Real Estate- Χαρά Γεωργακοπούλου. 
Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 2610-
339.346 133002

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩ∆.(2636-0) ΤΕΣΣΑΡΙ ΓΩ-
ΝΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ 4ου ορόφου, 120 τ.µ. 
Αποτελείται από 3 υ/δ, κουζίνα, σαλόνι και 
µπάνιο. ∆ιαθέτει τζάκι, κεντρική θέρµαν-
ση, κουφώµατα αλουµινίου, πόρτα ασφα-
λείας και τέντες. Ετος κατασκευής:1983. 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 133001

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩ∆.(2006-2)ΤΕΣΣΑΡΙ 4ου 
ορόφου 132 τ.µ, του 2006. Αποτελείται από 
3 υ/δ, σαλόνι-κουζίνα, w.c και λουτρό. ∆ι-
αθέτει αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, ηλιακό 
θερµοσίφωνας, πόρτα ασφαλείας, απο-
θήκη και µια ανοιχτή θέση στάθµευσης. 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 133000

ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, (πλησίον), 108,88 
τ.µ., 2ου ορόφου, διαµπερές, άδεια 1999, 
3 υ/δ, µπάνιο, wc, αποθήκη κλειστή στο 
υπόγειο, 2 θέσεις στάθµευσης. Αντικει-
µενική αξία 94.770€, πώληση 100.000€. 
∆εκτές σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 132515

ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ∆ιαµέρισµα 86 τµ ,  4ου , 17 
ετών µε 2 δωµάτια. Με µεγάλη κουζίνα 
εν µέρει ξεχωριστή από το σαλόνι. ∆ια-
µπερές µε µεγάλα µπαλκόνια στην πρό-
σοψη αλλά  και στο ακάλυπτο και απο-
θήκη .Με 2 air condition, τέντες , ηλιακό, 
αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή τώρα 90.000€ 
συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1689 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130923

Οβρυά , Όροφος διωρόφου, σε µικρή 
απόσταση από δηµαρχείο, 100 τµ περί-
που, µε 3 υπνοδωµάτια. Τιµή 80.000€ συ-
ζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1794 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130922

ΑΓΥΙΑ (πλησίον Honda) ∆ιαµέρισµα προ-
σόψεως. 92 τµ, 3ου, µε 2 υπνοδωµάτια, 
18 ετών, µεσηµβρινό, σε µικρή απόστα-
ση από την θάλασσα.Τιµή 98.000€ (πε-
ριλαµβάνεται κλειστό parking στο ισό-
γειο). Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ-
∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1793, στο www.
xpapatheodorou.gr 130921

Περιοχή Ψάχου. Σε διώροφο κτήριο, δι-
αµέρισµα 105 τµ, µε 2 υπνοδωµάτια, κα-
τασκευής 2000 , πωλείται στην τιµή των 
75.000€.  Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί 
όλος ο όροφος µαζί µε γκαρσονιέρα 35 τµ, 
συνολικά 140 τµ στην τιµή των 100.000€ 
συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, κωδ 1887 στο www.
xpapatheodorou.gr 130920

Πάτρα: Πωλούνται τεσσάρια  παντός τύ-
που σε όλη την  Πάτρα και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342300 για να βρούµε το ακί-
νητο που  είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  www.
smartdealpatra.gr. 130011

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, τεσσάρι 108 τ.µ., 1ου ορό-
φου, γωνιακό και µεγάλα µπαλκόνια, 3 
υ/δ. Μπάνιο και w.c. και αποθήκη, δια-
µπερές, άδεια οικοδοµής 1988, σε καλή 
κατάσταση. Κωδ. 4286. HOMENTALITY, 
2610-222.400, fax. 2610-222.990. 130004

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!, Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ., 
4ου ορόφου, επί της οδού Καραϊσκάκη, 
στο ύψος της Κολοκοτρώνη, 3 υ/δ, σα-
λόνι, κουζίνα, µπάνιο, 1WC, ενοικιασµέ-
νο για 260€. Τιµή: 65.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟ-
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, 2610-271.970, 2610-275.066, 
6936-171.358. 128030

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!, πωλείται διαµέρισµα 120 
τ.µ., ρετιρέ, σε κεντρικό σηµείο της πό-
λης, επί της Ζαϊµη, 3 υ/δ, κουζίνα, µπάνιο, 
1WC, καλή κατάσταση. Τιµή 80.000€. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 2610-271.970, 2610-
275.066, 6936-171.358. 128029

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, µεγάλο τεσσάρι 130 τ.µ., 
5ου ορόφου, 25 ετών, σε καλή κατάστα-
ση, γωνιακό, διαµπερές, µε 3 υ/δ, µπάνιο 
και wc, θέση στάθµευσης, σε καλή τιµή. 
Κωδ. 2189. HOMENTALITY, 2610-222.400, 
fax. 2610-222.990. 127406

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, τεσσάρι 120 τ.µ., γωνια-
κό, 1ου ορόφου, θέα θάλασσα, µε 3 υ/δ, 
µπάνιο και wc. Σε εξαιρετική κατάστα-
ση. Ξεχωριστή κουζίνα, τζάκι, βεράντες 
- τέντες. Σε πολύ καλή τιµή. Κωδ. 4271. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 127404

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, πωλείται και ενοικιάζεται 
άνετο τεσσάρι 165 τ.µ., γωνιακό, 2ου ορό-
φου, θέα θάλασσα, µε 3 άνετα υ/δ, µπά-
νιο και wc, ξεχωριστή µεγάλη κουζίνα, 
µε πολλά ντουλάπια, αποθήκη ξεχωρι-
στή, τζάκι, ηλιακό, µεγάλα µπαλκόνια, αυ-
τόνοµη θέρµανση, κατασκευής 1990. Σε 
λογική τιµή. Κωδ. 4273. HOMENTALITY, 
2610-222.400, fax. 2610-222.990. 127401

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, επί 
της οδού Πριγκιποννήσων, νεόκτιστο, 
109 τ.µ., 4ου ορόφου, 3 υ/δ, µπάνιο, wc, 
πολυτελούς κατασκευής, µεγάλες βε-
ράντες, τζάκι και γκαράζ. Τηλ.: 2610-
220.596, 2610-223.994, 6947-278.448, 
6947-278.444. 125127

ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ, νεόκτιστο, 110 τ.µ., 3 υ/δ, µπά-
νιο, wc, πολυτελούς κατασκευής, µεγά-
λες βεράντες, τζάκι και κλειστό γκαράζ. 
Τηλ.: 2610-220.596, 2610-223.994, 6947-
278.448, 6947-278.444. 125126

ΕΓΛΥΚΑ∆Α 4άρι διαµέρισµα 154 τ.µ.,  
4ου ορόφου, γωνιακό, µε µεγάλες βε-
ράντες, 3 υπνοδωµάτια, µπάνιο, ξεχωρι-
στή κουζίνα, εξαιρετική, µε τζάκι στο κα-
θιστικό, µε πολύ καλή θέα 20 ετών. Κωδ. 
4177. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114780

ΑΡΟΗ, 106 τ.µ., 3ου ορόφου, 15ετίας, 
µε µπάνιο, wc, τζάκι, µε θέα 360 µοί-
ρες, τρίφατσο, µε αυτόνοµη θέρµανση, 
διαµπερές, σε πολύ καλή τιµή. Κωδ. 
4107. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114750

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρόσοψη, 113 τ.µ., 
4ου ορόφου, διαµπερές, κατάλληλο και 
για επαγγελµατική χρήση. Εξαιρετική τι-
µή. Κωδ. 4125. HOMENTALITY, Πατρέως 
19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 
2610-222.990. 114731

ΑΓΥΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, νεόδµη-
το,115 τ.µ., πολυτελούς κατασκευής, 
1ου ορόφου, µεσηµβρινό, µε επιλο-
γή υλικών στα δάπεδα µπάνια κουζίνα 
τζάκι. Σαλόνι - κουζίνα, 3 υ/δ, λουτρό, 
w/c. ∆ιαθέτει τζάκι, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, πόρτα ασφαλείας, διπλά τζάµια, σί-
τες, αποθήκη υπογείου 25 τ.µ και θέ-
ση στάθµευσης. Τιµή 140.000€. Πληρ. 
www.intrustrealestate.gr, Κωδ. 882, 
Οθ. Αµαλίας 90 και Μιαούλη. Τηλ.: 
2610-311.811, 6936-858.038. 113668

ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ φάτσα θάλασσα, γω-
νία Σταυροπούλου και Κορώνης. ∆ια-
µέρισµα 120 τ.µ. µε play - room 38 τ.µ. 
ΑΦΟΙ Π. ΚΟΡ∆Α, Σισσίνη 3 - Πάτρα. Τηλ. 
2610-223.411, 6944-596.788 και 6945-
853.122. 110069

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΛΥΚΑ∆Α, καταπληκτι-
κή θέση κοντά στο 46ο ∆ηµ. Σχολείο και 
πλατεία µε χαµηλό σ.δ. 0,60, υψηλής αρ-
χιτεκτονικής στάθµης και ποιότητας. ∆ιά-
φορα διαµερίσµατα 113 τ.µ. και 175 τ.µ. (3 
επίπεδα), parking, κήπος. ΑΦΟΙ Π. ΚΟΡ-
∆Α, 2610-223.411, 6944-596.788, 6945-
853.122. 110067

ΕΥΚΑΙΡΙΑ-ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ , 1.500 
€/τ.µ. ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ Γκό-
τση 4, διώροφο διαµέρισµα 145 τ.µ., µε 
ασανσέρ εσωτερικό, θέα, πολυτελές, 
κέντρο πόλης. Τηλ. 2610-223.411, 6944-
596.788 και 6945-853.122. 110065

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ, 
σε πολυκατοικία 25 ετίας, 6 δωµατίων, 
5ου+6ου, 152τ.µ. + υπογεια αποθήκη 
13τ.µ. + γκαρσονιέρα–δωµάτιο 12 τ.µ. 
Ανακαινισµένη, διπλή θέση γκαράζ, σα-
λόνια, καθιστικό, τζάκι, αποθήκη – χώρος 
εργασίας, κουζίνα, λουτρό, w.c., µεγάλες 
βεράντες, θέα θάλασσα. Τιµή 650€/τ.µ. 
Τηλ: 6974-483.863. 136710

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, διαµέρισµα 160 τ.µ., µε 
3 υ/δ, µπάνιο και wc, τζάκι, θέα θάλασ-
σα, µεγάλη βεράντα, διαµπερές, µε απο-
θήκη, ανακαινισµένο. Τιµή 650€. Κωδ: 
5150. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 133662

ΣΑΜΟΥ & Λ. ΜΕΝΟΥΝΟΥ, 120 τ.µ. 4 δω-
µάτια, οροφοδιαµέρισµα ρετιρέ, θέα βου-
νό και θάλασσα πολυτελούς κατασκευής, 
θέση στάθµευσης, αποθήκη, τιµή εξαιρε-
τική, χωρίς ΦΠΑ. Κ. & Π. ΧΕΛΑΣ Οικοδο-
µικές Επιχειρήσεις, πλ. Γεωργίου 50, τηλ.: 
2610-622.612, 6942-201.801 133446

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, 125 τ.µ. 
διαµπερή, θέα Βουνό και θάλασσα, πω-
λούνται διαµερίσµατα πολυτελούς κα-
τασκευής, θέσεις στάθµευσης, αποθή-
κες, τιµές εξαιρετικές, χωρίς ΦΠΑ. Κ. & 
Π. ΧΕΛΑΣ Οικοδοµικές Επιχειρήσεις, πλ. 
Γεωργίου 50, τηλ.: 2610-622.612, 6942-
201.801. 133445

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, στον Πελε-
κάνο πλησίον Ηρώου Πολυτεχνείου, 1ου 
ορόφου, 120 τ.µ. (υπερυψωµένο µε πυ-
λωτή), πρωτοκατοικήθηκε το 1992, τρί-
φατσο, πανταχόθεν ελεύθερο, µεσηµ-
βρινό, ηλιόλουστο, µε θέα θάλασσα και 
κήπο. 3 υ/δ, λουτρό και wc, αποθηκευ-
τικούς χώρους, εντοιχ. ηλεκτρικές συ-
σκευές (ψυγείο – καταψύκτη - κεραµι-
κή εστία – φούρνος - πλυντήριο πιάτων), 
πόρτα ασφαλείας, κλιµατιστικά, τζάκι, τέ-
ντες, ποτιστικά ορόφου, θυροτηλεόραση 
(απόσταση 10 µέτρα από Προαστιακό και 
θάλασσα. Τιµή 120.000€. ∆εκτές σοβαρές 
προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 131465

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ , προνοµιακά διαµερίσµα-
τα 15 ετών περίπου µε πρόσωπο στην 
θάλασσα και µεγάλη θέα στο συγκρότη-
µα ΑΡΣΙΝΟΗ:  στον  3ο όροφο,  110 τ.µ 
µε  parking κλειστό, µεγάλες  βεράντες 
και στον 1ο , 150 τµ, µε τζάκι , και κλειστό 
parking. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ-
∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 
και Πατρέως, κωδ 1656, 1657 στο www.
xpapatheodorou.gr 130926

∆ασύλλιο ( στις πρώτες στροφές) διαµπε-
ρές διαµέρισµα  114,60 τµ. Με 3 κρεβα-
τοκάµαρες, µπάνιο , wc, αποθήκη, χωλ 
και  σαλόνι 2 δωµάτια µε µεγάλη θέα. Με-
γάλο µπαλκόνι προς την θάλασσα , αλλά 
και θέα προς το βουνό από τα δωµάτια 
και την κουζίνα. Τιµή 70.000€ . Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1928 στο www.xpapatheodorou.gr 130925

Πελεκάνο (θεατράκι), ∆ιαµέρισµα γωνια-
κό µε θέα θάλασσα , 111 τµ, στον 2ο όρο-
φο. Με 3 υπνοδωµάτια, µπάνιο και wc, 
µεγάλο σαλόνι µε τζάκι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, ηλιακό θερµοσίφωνα. Μαζί µε 
ανοιχτή θέση στάθµευσης στο οικόπεδο. 
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέ-
ως, κωδ 1932 στο www.xpapatheodorou.
gr 130924

Πάτρα: Πωλούνται πεντάρια  παντός τύ-
που σε όλη την  Πάτρα και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Επικοινωνήστε µαζί µας 
στο 2610-342300 για να βρούµε το ακί-
νητο που  είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  www.
smartdealpatra.gr. 130012

ΚΕΝΤΡΟ, (ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟ-
ΣΟΨΗ) Άνω µέρος της πλατείας Γε-
ωργίου,  93 τ.µ. (δυο διαµερίσµατα µα-
ζί 28 τ.µ. και 65 τ.µ.) τιµή 75,000 ευρώ. 
KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εµπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150 125848

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ , 18 ετών 195 τ.µ. δια-
µέρισµα 4ου και 5ου ορόφου (µεζονέ-
τα), 4 υ/δ, τζάκι, µεγάλες βεράντες, ηλι-
ακός, κλιµατισµός και πολλά εξτρας. Τι-
µή 180,000 ευρώ. KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εµπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-
621200, 6973000066 125847

ΚΕΝΤΡΟ, (ΑΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ) 160 
τ.µ. ,απεριόριστη θέα θάλασσα, τζακι, θω-
ρακισµένη πόρτα, µεγάλες βεράντες, Τι-
µή 150,000 ευρώ. (προβολή φωτο: www.
kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εµπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος.Τηλ: 2610-
621200, 6973000066 125846

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!, Εγλυκάδα, σε 
570 τ.µ. οικόπεδο, σε δυώροφη οικοδο-
µή, 2ου ορόφου, οροφοδιαµέρισµα 128 
τ.µ., µε θέα. 3 υ/δ, λουτρό και wc, υδρο-
µασάζ, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα (εντοι-
χισµένα ηλεκτρικά Α κατηγορίας), πά-
γκο µε γρανίτη, τζάκι, 2 κλιµατιστικά, α/θ, 
ηλιακό, κλειστό γκαράζ, αποθήκη, βε-
ράντες µε τέντες, µε σύστηµα ηλεκτρικό 
και ανεµοσύστηµα. Άδεια 1998,  χτίστη-
κε το 2002 και κατοικήθηκε το 2004. Τι-
µή: 175.000€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 
τηλ. 2610-332.566, 6977-401.573. 120224

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, νεόδµητο, 165 τ.µ., 2ου 
ορόφου, 3 υ/δ, θέα θάλασσα, διαµπε-
ρές, γωνιακό, µε αντλία θερµότητας, 
τζάκι, µπάνιο, wc, ξεχωριστή κουζί-
να, parking, αποθήκη, πολύ καλή τιµή. 
Κωδ. 4138. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114751

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, 149 τ.µ., 4ου ορόφου, σύγ-
χρονο, διαµπερές, µε µεγάλες βεράντες, 3 
υ/δ, µπάνιο, wc, αποθήκη, µεγάλο καθι-
στικό, µε τζάκι. ∆ιαθέτει διπλά τζάµια, σί-
τες, θωρακισµένη πόρτα, θυροτηλεόρα-
ση, αυτόνοµη θέρµανση, a/c, ηλιακό και-
νούριες τέντες. Κανελλοπούλου Ευγενία, 
τηλ. 6937-576.675. 111197



36 24 ioyΛiου 2016

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , Βίλα 225 
τ.μ.  τριών ορόφων σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
υψηλών προδιαγραφών 4 μπάνια 4 υπνο-
δωμάτια τζάκι κήπο με οπωροφόρα εντυ-
πωσιακή θέα 100 μέτρα από θάλασσα τι-
μή πώληση 190000 €. IDEA HOME, Αγ. 
Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Παπα-
ρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137009

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ , Μονοκα-
τοικία πολυτελής διώροφη σε οικόπεδο 
250τ.μ. με εξαιρετική θέα στον Πατραϊκό 
1 km από την θάλασσα με έξτρα γκαρ-
σονιέρα-ξενώνα 40 τ.μ. συνολικό εμ-
βαδόν ακινήτου 150 τ.μ. με χώρο στάθ-
μευσης, τέντες, βεράντες, A/C, αυτόνομη 
θέρμανση, περιμετρικά μάντρες, σε πο-
σό μεγάλης ευκαιρίας, συνολικά για όλα 
115000 €. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137008

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές ακίνητο, 188 τ.μ., 
εντός οικοπέδου 7 στρέμματα, στην πε-
ριοχή Παλάτα, κοινότητας Αγίου Ιωάν-
νου πύργου, πλησίον Κατάκολο, σε χα-
μηλή τιμή. Τηλ: 6945-192.740., κ. Σωτή-
ρης. 136726

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, (πράσινο λιμανάκι) μι-
κρή μονοκατοικία σε οικόπεδο 450 τ.μ., 
περιφραγμένο, σε πολύ καλή κατάστα-
ση και σε καλή τιμή 130.000€ συζητή-
σιμη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚ.ΘΕΟΔ.ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη 
& Βλάχου 1, τηλ: 2610-310.633, κιν: 6945-
942.302. 136713

ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ μεζονέτα 192 τμ, νε-
όδμητη, 3ων επιπέδων, με 3 υ/δ, 3 μπά-
νια, σαλόνι με τζάκι και όλες τις αυτο-
νομίες, με κήπο και γκαράζ κλειστό, τι-
μή πώλησης 185.000 τελική τιμή. www.
intercasa.gr, τηλ. 210-96.20.009 και 6980-
088.201. 136424

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, μεζονετάκι παλαιό-
τητος 75 τ.μ, 2 επιπέδων, σε αυτόνομο οι-
κόπεδο, με Α/Θ και δική του αυλή. Τιμή 
πώλησης 35.000€. Πληροφορίες: 6980-
088.201. 136422

ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ νεόδμητη μονοκατοι-
κία 200τ.μ. μοντέρνας αρχιτεκτονικής με 
επιπλέον 100 τ.μ.  διαμορφωμένο υπό-
γειο εντός οικοπέδου 600 τ.μ., διαθέτει 
κλειστή θέση στάθμευσης, 4υ/δ ασανσέρ, 
ενεργειακό τζάκι, ηλιακό και πολλά έξ-
τρα. Τιμή 320.000€  www.kopanitsanos.
gr Kopanitsanos Real Estate Πλατεία Γε-
ωργίου 3, Εμπ. Κέντρο Κόλλα, 3ος όρο-
φος. Τ:. 2610 621 200 Κ:6973000066 136316

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ σύγχρονη μονοκατοι-
κία  υψηλής αισθητικής  213 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα με επιπλέον  113 τμ. διαμορ-
φωμένο ημιυπόγειο  εντός οικοπέδου 
5,350τ.μ. Διαθέτει πανοραμική  θέα στον 
Πατραϊκό κόλπο,  μοναδική περίπτωση. 
Τιμή 410,000 €. KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136315

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ κτίριο (Ρω-
μαϊκό Ωδείο) απαρτίζεται από κατάστημα 
ισογείου 260 τ.μ. μισθωμένο 650 € και πο-
λυτελή κατοικία α ορόφου 260 τ.μ. με έξ-
τρα σοφίτα και roof garden με θέα, πρό-
σφατα ανακαινισμένο, διαθέτει παράθυ-
ρα αλουμινίου με διπλά τζάμια, τζάκι κτλ. 
Τιμή πώλησης 290,000 € λόγω αναχώ-
ρησης στο εξωτερικό. (προβολή φώτο: 
www.kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS 
REAL ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, 
Εμπορικό Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος.
Τηλ: 2610-621.200, 6946-184.150. 136314

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ κτίριο (ΜΑΙ-
ΖΩΝΟΣ) σε κεντρικό σημείο υψηλής 
προβολής. Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136313

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙ-
ΚΟ κτίριο απαρτίζεται από καταστήματα 
ισογείου, επαγγελματικό χώρο ορόφου, 
οικία ορόφου συνολικού εμβαδού 750 
τ.μ. εντός οικοπέδου 310 τ.μ. Μηνιαίο ει-
σόδημα 3,000 €. Τιμή πώλησης 590,000 
€. (προβολή φωτο: www.kopanitsanos.
gr) KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος οροφος.Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136312

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ημιτελής οικία 185 τ.μ. 
εντος οικοπέδου 500 τ.μ. σε κεντρικό δρό-
μο, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή ευκαι-
ρίας 135,000 €. (προβολή φωτο: www.
kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος. 2610-621.200, 
6946-184.150. 136311

ΡΙΟ (πλησίον Ταμ Τουμ) ημιτελής οικία 
όντος οικοπέδου 900 τ.μ., πολύ κοντά στη 
θάλασσα. Τιμή 250,000 €. (προβολή φωτο: 
www.kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS 
REAL ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, 
Εμπορικό Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. 
Τηλ: 2610-621.200, 6946-184.150. 136310

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) νεόδμητη οικία εντός 
οικοπέδου 700 τ.μ. Τιμή 550,000 €. (προ-
βολή φωτο: www.kopanitsanos.gr) 
KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136309

ΡΙΟ (ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) νε-
όδμητη υπερσύγχρονη μοντέρνα μονοκα-
τοικία σε προνομιούχο, γαλήνιο, μέσα στο 
πράσινο περιβάλλον. Ιδανική και σπάνια 
περίπτωση με σχεδόν ιδιωτική παράλια. 
Τιμή 550,000 €. (προβολή φωτο: www.
kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος.Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136308

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ υψηλής αισθητικής μονο-
κατοικία κοντά στη θάλασσα. Πρόσφα-
της κατασκευής, διαθέτει εξαιρετικά δι-
αμορφωμένο κήπο με πολλά έξτρα. Τι-
μή 350,000 €. (προβολή φωτο: www.
kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136307

ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ πολυτελής έπαυλη κα-
τασκευής του 2007, ελληνικής παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής,  εντός οικοπέ-
δου 4,000 τ.μ., απεριόριστη θέα και δια-
μορφωμένος κήπος, περιστοιχίζεται από 
φυσικό  περιβάλλον ιδιαίτερου κάλλους.  
Τιμή  400,000 €. (προβολή φωτο: www.
kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος.Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136306

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ υψηλής αισθητι-
κής μονοκατοικία πλησίον ξενοδοχεί-
ου Achaia Beach εντός οικοπέδου 700 
τ.μ. Εξαιρετική τοποθεσία. Τιμή 500,000 
€. (προβολη φωτο: www.kopanitsanos.
gr) KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος οροφος.Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136305

ΡΙΟ (παραλία Δημοργοπουλου) νεόδμητη 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής μονοκατοικία 
160 τ.μ. με ισόγειο βοηθητικό χωρο 142 
τ.μ. εντός οικόπεδου 820 τ.μ. με πισίνα 
και πολλά εξτρας. Τιμή ευκαιρίας 440,000 
€. (προβολη φωτο: www.kopanitsanos.
gr) KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136304

ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ, 120 τ.μ. με ισόγειο βο-
ηθητικό χώρο 120 τ.μ. εντος οικοπέδου 
1123 τ.μ. σε περιβάλλον ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλους και αδιάκοπτη θέα τον Πα-
τραϊκό0 κόλπο. Μεγάλο υπόλοιπο δό-
μησης. Τιμή 280,000 €. (προβολη φωτο: 
www.kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS 
REAL ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, 
Εμπορικό Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος.
Τηλ: 2610-621.200, 6946-184.150. 136303

ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, μεζονέτα 160 τ.μ., 
(80 τ.μ. ισόγειο και 80 τ.μ. 1ος όροφος), 
συν υπόγειο, του 1995. Ισόγειο: ενιαίο κα-
θιστικό – κουζίνα, λουτρό. 1ος: 3υ/δ, ένα 
με δικό του λουτρό, μικρή κουζίνα. Υπό-
γειο με γκαράζ, ξύλινα πατώματα, πολ-
λές ντουλάπες, οικόπεδο 200 τ.μ. RE/
MAX Vision, τηλ 2610-622.077, κιν 6977-
289.929 136133

ΚΕΝΤΡΙΚΗ, μεζονέτα, με απεριόριστη 
θέα στη θάλασσα, 5ου και 6ου ορόφου, 
180 τ.μ., με 3 υ/δ, με τζάκι, ηλιακό, αυτό-
νομη θέρμανση,  2+1 μπάνιο, ξεχωριστή 
κουζίνα, σε εξαιρετική κατάσταση. Κωδ. 
4302. HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 
2610-222.990. 135637

ΑΧΑΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, διπλοκατοικία 
σε οικόπεδο 250 τ.μ.  , ισόγειο 84τ.μ. & 1ος 
84τ.μ. ανεξάρτητα διαμερίσματα με δυνα-
τότητα να γίνουν ενιαία μεζονέτα 168τ.μ. 
,διαθέτουν από 2 Υ/Δ, αυτόνομη θέρμαν-
ση, διαμπερές, μονωμένη ταράτσα, κή-
πο, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 90.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’ www.gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 
6974-051.998. 135617

ΠΡΟΑΣΤΙΟ, μεζονέτες πολυτελούς κα-
τασκευής, 3 υ/δ, 3 μπάνια, τζάκι, ευρύ-
χωρες, μεγάλα μπαλκόνια, εκπληκτικές. 
Τηλ. 6936-703.236, 6973-390.812. 135597

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ, 50μέτρα από θάλασσα, 
μονοκατοικία 120τμ, ενός επίπεδο, οικό-
πεδο 300τμ. 3 υ/δ, ενιαίο καθιστικό κουζί-
να με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευ-
ές, 2 λουτρά. Διαθέτει αυτόνομη θέρ-
μανση, κλιματιστικό, ηλιακό. Πολυτελής 
κατασκευής, υψηλής  αισθητικής  Τι-
μή 180.000€. RE/MAX Vision, τηλ 2610-
622.077, κιν 6977-289.929. 134996

Διώροφη οικία 192 τ.μ σε οικόπεδο 220 
τ.μ κατασκευάστηκε το 1975 και ανακαινί-
στηκε μερικώς το 2000. Περιοχή Λάγγου-
ρα δίπλα σε στάση αστικού, σχολείου και 
super market. Αποτελείται από 2 ξεχω-
ριστές οικίες ισογείου και 1ου ορόφου, η 
κάθε μία 96 τ.μ. με δυνατότητα ενοποίη-
σης των δύο διαμερισμάτων. Αποτελού-
νται το καθένα από 2 υ/δ, σαλόνι, κουζί-
να και ένα λουτρό. Παρέχουν αυτονομία 
θερμανσης, ηλιακό, κουφώματα αλουμι-
νίου και ξύλου με απλά τζάμια, πάτωμα 
από πλακάκι και μωσαικό, πόρτες απλές 
και είναι διαμπερές. Τιμή: 100.000€ συζη-
τήσιμη. ΚΩΔ.(562) ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 133012

ΑΡΟΗ ΚΩΔ.(2496-1) ισόγεια μονοκατοικία 
80τμ. οικόπεδο 220 τ.μ με υπόλοιπο δό-
μησης έτους κατασκευής 1970. Αποτελεί-
ται από σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και λουτρό. 
Διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια και μωσαϊκό δάπεδο. Επίσης δια-
θέτει 80τμ. αυλή. ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 133011

Λάγγουρα ΚΩΔ.(2758-0) ημιτελής μεζονέ-
τα 170τμ.,δύο επιπέδων με υπόγειο. Απο-
τελείται απο κουζίνα, σαλόνι, δύο υ/δ, δύο 
μπάνια και ένα wc.Διαθέτει αυλή, θέα σε 
βουνό και θα είναι έτοιμο προς παράδοση 
σε διάστημα ενός μήνα απο την κατάθεση 
προκαταβολής. ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 133010

ΨΑΡΟΦΑΙ ΚΩΔ.(2023-0) τριώροφο κτί-
ριο όπου διαθέτει μεζονέτα δύο επιπέδων 
1ου και 2ου όροφο 302 τ.μ .Έτος κατα-
σκευής 1989. Αποτελείται από 3 υ/δ ,σα-
λόνι,κουζίνα, λουτρό και w.c. Παρέχει δι-
πλά τζάμια , σίτες ,αποθήκη , τζάκι , τζα-
κούζι, αυτόνομη θέρμανση και μεγάλες 
βεράντες.Και δύο δυάρια ισογείου 50 τ.μ 
το κάθε ένα όπου αποτελούνται από 1 υ/δ, 
σαλόνι-κουζίνα και λουτρό. Πωλούνται 
και τμηματικά. ΚATOIKIA Real Estate- Χα-
ρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 133009

ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΚΩΔ.(2627-0) ΜΕΖΟΝΕΤΑ 
120 τ.μ. Έτος καταςκευης του 1996. Απο-
τελείται από 60 τ.μ. Ισογείου από σαλό-
νι-κουζίνα και ένα w/c και 60 τ.μ. 1ου 
ορόφου με 3υ/δ και ένα λουτρό. Δια-
θέτει αυτόνομη θέρμανση , ηλιακό θερ-
μοσίφωνα , μπόιλερ, νυχτερινό ρεύμα. 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 133008

Παραλίας Πατρών ΚΩΔ.(2805-0)  μεζο-
νέτα δυο επιπέδων 167 τ.μ, με υπόγειο 
110 τ.μ (διαμορφωμένος χώρος) σε οι-
κόπεδο 215 τ.μ. Αποτελείται από ισόγειο 
όπου διαθέτει σαλόνι-τραπεζαρία, κουζί-
να, ένα λουτρό, ένα υ/δ, 1ος όροφος όπου 
διαθέτει 3 υ/δ, ένα λουτρό και υπόγειo. 
Διαθέτει νυχτερινό ρεύμα, μπόιλερ, ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, τζάκι, κλιματιστικά, 
και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. 
ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργακο-
πούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 133007

Οβρυά ΚΩΔ.(2603-1) μεζονέτα τρι-
ών επιπέδων, 300τμ. Του 2009. Αποτε-
λείται απο ημι-υπόγειο 100τμ(κουζίνα-
σαλόνι,ένα υ/δ,ένα μπάνιο, τζάκι), απο 
υπερ-υψωμένο ισόγειο 100τμ(κουζίνα-
σαλόνι, ένα wc, τζάκι), πρώτο όροφο 
70τμ(τρία υ/δ, ένα μπάνιο, ένα wc) και 
σοφίτα 30τμ. Διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, διπλά τζάμια, σίτες και πόρτα ασφα-
λείας. ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γε-
ωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όρο-
φος, τηλ.: 2610-339.346 133006

Καστελλόκαμπος ΚΩΔ.(2666-0) μεζο-
νετα αυτόνομη δυο επιπέδων 110 τ.μ 
με υμιυπόγειο 65 τ.μ, σε οικόπεδο 200 
τ.μ, έτους κατασκευής 2007. Αποτελείται 
από ισόγειο όπου έχει σαλόνι-κουζίνα, 
και ένα w.c, 1ο όροφο όπου έχει 3 υ/δ 
και ένα λουτρό. Διαθέτει αυτόνομη θέρ-
μανση, τζάκι, εγκατάσταση συνεγιαρ-
μού, διπλά τζάμια, σίτες, πόρτα ασφαλεί-
ας και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώ-
ρο. ΚATOIKIA Real Estate- Χαρά Γεωργα-
κοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος όροφος, τηλ.: 
2610-339.346 133005

ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΚΩΔ.(2677-0)ΜΕΖΟΝΕΤΑ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ (ΗΜΙΤΕΛΗΣ) 120 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 205 τ.μ, Άδεια οικοδομής: 2010. 
Αποτελείται από ισόγειο όπου διαθέτει 
σαλόνι-κουζίνα και w.c και 1ο όροφο 
όπου διαθέτει 3 υ/δ και λουτρό. Επίσης 
έχει υπόγειο χώρο 205 τ.μ. με κλειστή θέ-
ση στάθμευσης. ΚATOIKIA Real Estate- 
Χαρά Γεωργακοπούλου. Μιαούλη 39, 2ος 
όροφος, τηλ.: 2610-339.346 133004

Άγιο Βασίλειο , Βραχνέϊκα  , πολυτε-
λείς  μονοκατοικίες αυτόνομες , διώρο-
φα και βίλες σε δικό τους οικόπεδο. Βί-
λες με πισινα σε Ρίο και Βραχνέικα από 
380.000€. Μεζονέτες πολυτελείς μπροστά 
στην θάλασσα στον Αγ. Βασίλειο. Μεσι-
τικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέ-
ως, www.xpapatheodorou.gr 130935

Βραχνέικα Βίλα  (με αρχιτεκτονική νεο-
κλασικού κτηρίου), σε 620 τμ οικόπεδο, 
σε 2 επίπεδα που αποτελούν 2 ανεξάρτη-
τες κατοικίες 130 τμ η κάθε μια. Με πλή-
ρως διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώ-
ρο που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει 
πισίνα, στέγαστρα, bbq,πλακόστρωτα, εκ-
κλησάκι, πέτρινες μάντρες, κήπους κλπ. 
Τιμή 380.000€. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, κωδ 
1752 στο  www.xpapatheodorou.gr 130934

Αρέθα πάνω από Π.Ε.Ο. Μεζονέτα ,σε κα-
λή κατάσταση. Περιλαμβάνει 3 υπνοδω-
μάτια στον 2ο όροφο και κουζίνα καθιστι-
κό στον 1ο. Το ισόγειο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σαν ανεξάρτητο διαμέρισμα. Κά-
θε όροφος έχει εμβαδό 60 τμ.Σε οικόπε-
δο 312 τμ που περιλαμβάνει 2 όμοιες .Με 
μεγάλη βεράντα και κήπο στην πρόσοψη.
Τιμή τώρα 130.000. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑ-
ΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαι-
ζώνος 131 και Πατρέως,  κωδ 1809 στο  
www.xpapatheodorou.gr 130933

Πλατεία Βουδ πλησίον. Διώροφο με 77 τμ 
ισόγειο και 67 τμ όροφο , σε οικόπεδο 193 
τμ, δίνεται ολόκληρο. Στο ισόγειο περι-
λαμβάνει κατάστημα στην πρόσοψη , κα-
τοικία στην συνέχεια και κήπο. Ο 1ος όρο-
φος αποτελεί ξεχωριστή κατοικία με ξε-
χωριστή είσοδο και σκάλα.Τιμή 120.000€ 
συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως,  κωδ 1925 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130932

Διώροφο κτήριο με το οικόπεδό του πριν 
την εκκλησία της Παναγίας Αλεξιώτισας, 
επί της 12ου Συντάγματος μαζί με το οικό-
πεδό του. Με συνολικό εμβαδό ορόφων 
254 τμ και αυλή στο πίσω μέρος. Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1925 στο www.xpapatheodorou.gr 130931

Μπεγουλάκι, Μεζονέτα κατ. 2005 σε οικό-
πεδο 576 τμ όπου έχουν κατασκευαστεί 3 
μεζονέτες. Με  Ισόγειο,  80 τμ,  με κουζί-
να , wc, σαλόνι με τζάκι και τραπεζαρία. 
Οροφο  70 τμ, με 3 υπνοδωμάτια και μπά-
νιο. Υπόγειο 80 τμ: βοηθητικοί χώροι, λε-
βητοστάσιο, αποθήκη,  κλειστό parking 
,wc, μικρή κουζίνα και καθιστικό με τζάκι. 
Με πλακοστρωμένη αυλή, με bbq, και μι-
κρό μέρος κήπου. Τιμή 165.000€. Μεσιτι-
κό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 
1799 στο www.xpapatheodorou.gr 130930

Πάτρα: Πωλούνται  μεζονέτες και μονο-
κατοικίες  παντός τύπου σε όλη την  Πά-
τρα και την ευρύτερη περιοχή. Επικοι-
νωνήστε μαζί μας στο 2610-342300 για 
να βρούμε το ακίνητο που  είναι κατάλ-
ληλο για εσάς ή επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας  www.smartdealpatra.gr. 130013

ΚΕΝΤΡΟ ±  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ανακαι-
νισμένο πλήρως, διαμέρισμα 139 τ.μ., 
με 70 τ.μ. βεράντα, 3 υπνοδωμάτια, με 
μπάνιο και w.c., τέντες, θέα. Κωδ. 4286. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 130001

 ΑΧΑΙΑ  ΚΛΑΟΥΣ, σε οικόπεδο 507 τ.μ., 
μονοκατοικία 120 τ.μ. ισόγειο και 130 τ.μ. 
υπόγειο (συνολική δόμηση 400 τ.μ.). Με 
3 υ/δ, μπάνιο, wc, αποθήκη, τζάκι, αυ-
τονομία, σαλοτραπεζαρία - κουζίνα, ηλι-
ακός (ρεύμα -ήλιος - boiler), συναγερ-
μό, 1 μεγάλο κλιματιστικό. Άδεια 2005-
2007. Τιμή πώλησης 250.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 129127

ΠΛΑΤΑΝΙ, μεζονέτα 251 τ.μ. σε οικόπεδο 
630 τ.μ. με πισίνα 56 τ.μ. πολυτελούς κα-
τασκευής 2008, συναγερμό, εσωτερικό-
εξωτερικό, μπάρμπεκιου, πολλά extra, 
μόνιμη και παντοτινή θέα. Καταπληκτικό 
σπίτι σε εξαιρετική θέση, στη μισή τιμή 
του κόστους, νέα τελική τιμή: 400.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’, www.gotsinos.gr, 2610-223.333, 6932-
220.525 129049

ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, μεζονέτα 
2006 έτος κατασκευής, 2 υ/δ, μπάνιο, 2 
wc, τζάκι, γωνιακή, διαμπερής, σε 180 
τ.μ. οικόπεδο, διαμορφωμένος εξωτερι-
κός χώρος, bbq, ηλιακός, 15 τ.μ. αποθή-
κη, 87 τ.μ. κυρίως χώροι και 60 τ.μ. βοη-
θητικοί. Κωδ. 4222. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 117826

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ, σε απόσταση 50 μέτρα από 
τη θάλασσα, 120 τ.μ., καινούργια, σύγχρο-
νη κατασκευή, σε 340 τ.μ.  οικόπεδο, στο 
καλύτερο σημείο, προτείνεται από την ΒΙ-
ΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
παράδοση σε 6 μήνες, προς 187.000€. Τηλ 
6909-148.033. 116680

ΑΚΤΑΙΟ πωλείται μονοκατοικία πολυτε-
λούς κατασκευής, με 1.250 τ.μ. οικόπε-
δο, αποτελούμενη από ισόγειο 120 τ.μ., 
1ος όροφος 89 τ.μ. και υπόγειο 120 τ.μ., 
τρία υπνοδωμάτια, βεστιάριο, μπάνια και 
w.c., τζάκι, πάρκινγκ, με απεριόριστη θέα 
στη θάλασσα, σε εξαιρετική κατάσταση. 
Κωδ. 4192. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114785

ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ, πέτρινη μεζονέτα σε οι-
κόπεδο 700 τ.μ., με εξαιρετικά χαρα-
κτηριστικά, με 3 υπνοδωμάτια, με τζά-
κι, 2 wc, πάρκινγκ και πολλά έξτρα. Συ-
νολικό εμβαδόν κατοικίας 300 τ.μ. Κωδ. 
4161. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114768

ΚΕΝΤΡΟ, 3ου - 4ου ορόφου, 135 τ.μ., 3 
υ/δ, με τζάκι, επώνυμη κουζίνα, με μπάνιο 
και wc, πάρκιν κλειστό, διαμπερής, με κε-
ραμοσκεπή. Κωδ. 13252. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax. 2610-222.990. 114743

ΕΓΛΥΚΑΔΑ, 135 τ.μ., συν 70 τ.μ. ισόγειο 
με 3 υ/δ, 2 μπάνια, wc, τζάκι, ασανσέρ, βε-
ράντες, σε οικόπεδο 250 τ.μ., ανεξάρτητη. 
Κωδ. 4012. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114739

ΕΓΛΥΚΑΔΑ, μεζονέτα, 120 τ.μ., συν 60 
τ.μ. ισόγειο, 3 υ/δ, 2 μπάνια, wc, τζά-
κι, βεράντες, σε οικόπεδο 150 τ.μ. Κωδ. 
4013. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114738

 ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, εξαιρετική, 20ετί-
ας, 240 τ.μ., 3 επιπέδων, 200 τ.μ. οικόπε-
δο, γωνιακό, κοντά στη θάλασσα, 4 υ/δ, 2 
μπάνια, 2 wc, τζάκι, θέα, υπόγειο γκαράζ. 
Λογική τιμή. Κωδ. 4131. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax. 2610-222.990. 114737

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ, μεζονέτα 4ου - 5ου ορό-
φου, νεόδμητη, 114 τ.μ., 3 υ/δ, μπάνιο, 
wc, τζάκι, διαμπερής, αποθήκη, κλειστό 
πάρκινγκ. Κτίριο φτιαγμένο με το σύστη-
μα θερμοπροστασίας «ΚΕΛΥΦΟΣ». Σε πο-
λύ καλή τιμή. Κωδ. 4065. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax. 2610-222.990. 114734

ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, μεζονέτα 
175 τ.μ., με δικό της διαμορφωμένο κή-
πο, τζάκι, ηλιακό, ξεχωριστή κουζίνα, 3 + 
1 υ/δ, 2 wc, 1 μπάνιο, θέση στάθμευσης. 
Κωδ. 13582. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114733

ΕΓΛΥΚΑΔΑ, μεζονέτα 125 τ.μ., + υπόγειο 
62 τ.μ., με 3+1 υ/δ, τζάκι, θέα, υπ. γκαράζ, 
μπάνιο και wc, ανεξάρτητη κουζίνα, πολύ 
καλή τιμή. Κωδ. 14626. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax. 2610-222.990. 114732

ΕΓΛΥΚΑΔΑ, μεζονέτα, εξαιρετικής κατα-
σκευής, με πολύ καλά υλικά, 100 τ.μ. και 
50 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια (το ένα με υδρομασάζ), τζάκι, αλου-
μίνια, θερμοδιακοπή, πάρκινγκ κλει-
στό 20 τ.μ., σε εξαιρετική τιμή. Κωδ. 
13391. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114728

ΕΓΛΥΚΑΔΑ, μεζονέτα εξαιρετικής κατα-
σκευής, σε συγκρότημα κατοικιών, 150 
τ.μ., και 75 τ.μ. βοηθητικοί χώροι. 3 υ/δ, 
3 μπάνια, τζάκι, αλουμίνια, θερμοδιακο-
πή, πάρκινγκ κλειστό 25 τ.μ. Σε εξαιρετι-
κή τιμή. Κωδ. 13387. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 114727

ΖΑΒΛΑΝΙ, σε αναβαθμισμένη γειτονιά 
ΝΑΟΥΣΗΣ 18, ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος μο-
νοκατοικία (οικόπεδο 160 τ.μ.), με 2 ημι-
ανακαινισμένα, ανεξάρτητα διαμερίσμα-
τα που έκαστο διαθέτει 75 τ.μ., 2 υ/δ, σα-
λόνι, κουζίνα, λουτρό, αυτόνομη θέρ-
μανση, κήπο (ισόγειο). ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
75.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, τηλ. 2610-
277.881, 2610-275.066, 6936-714.598, 
6936-171.358. 114725

ΠΛΑΤΑΝΙ μονοκατοικία 255 τ.μ. (ισόγειο 
120 τ.μ., 1ος και 2ος 135 τ.μ.), σε οικόπε-
δο 600 τ.μ., με γκαζόν – πισίνα 55 τ.μ. και 
μπάρμπεκιου. Το ισόγειο είναι ανεξάρ-
τητο και διαθέτει 2 υ/δ, μπάνιο, καθιστι-
κό ενιαίο με κουζίνα. Ο 2ος και 3ος δια-
θέτει 3 υ/δ, 2 μπάνια, καθιστικό ενιαίο με 
κουζίνα, αποθήκη, τζάκι, boiler, ηλεκτρι-
κά ρολά, μεγάλες βεράντες, με απέραντη 
θέα, τιμή λογική. Κανελλοπούλου Ευγε-
νία, τηλ. 6937-576.675. 111188

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΛΥΚΑΔΑ, καταπλη-
κτική θέση κοντά στο 46ο Δημ. Σχολείο 
και πλατεία, χαμηλός σ.δ. 0,60, υψηλής 
αρχιτεκτονικής στάθμης και ποιότητας. 
Μονοκατοικία 230 τ.μ. μοναδική (3 επί-
πεδα), 2 parking, κήπος κ.λπ. ΑΦΟΙ Π. 
ΚΟΡΔΑ, 2610-223.411, 6944-596.788, 
6945-853.122. 110070

ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, μονοκατοι-
κία 200 τ.μ., 20 ετών, 4 υ/δ, 2 σαλόνια, 2 
κουζίνες, 1 λουτρό, 2 w.c., κλειστό πάρ-
κινγκ, τζάκι, τέντες, ηλιακό, κήπο, σε 292 
τ.μ. οικόπεδο,100 μ. από τη θάλασσα, τιμή  
250.000 € (συζητήσιμη). ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ, τηλ. 2610-277.881, 2610-275.066, 
6936-714.598, 6936-171.358. 104526

ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, μονοκατοι-
κία γωνιακή, 240 τ.μ., 17 ετών, 4 υ/δ, 2 
λουτρά, 1 w.c., 2 σαλόνια, κουζίνα, κλει-
στό, πάρκινγκ, τζάκι, διπλά τζάμια, τέντες, 
ηλιακό, κήπο, σε 205 τ.μ., οικόπεδο και 
100 μ. από τη θάλασσα, τιμή 280.000 €. 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, τηλ. 2610-277.881, 
2610-275.066, 6936-714.598, 6936-
171.358. 104525

Πωλήσεις 
κτιρίων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, πωλείται κτίριο, απόδο-
ση 4.8%. Πληροφορίες ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙΚΗ. 
Τηλ: 6936-149.420. 134141

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Πλησίον Γλαύκου πά-
νω από την Ακρωτηρίου, Ημιτελές κτή-
ριο , με ισόγειο και 2 ορόφους , με 2 τρι-
άρια στον όροφο (κάθε όροφος σε κάτο-
ψη έχει εμβαδόν 190 τμ περίπου). Σε οι-
κόπεδο εμβαδού 500 τμ. Τιμή συζητήσιμη. 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Τηλ. 2610-220.460, κωδ 1919 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130929

Κοραή και Κανακάρη. Διώροφο κτήριο 
στο κέντρο,  με ανεξάρτητους ορόφους 
(ισόγειο με στοά και όροφο), συνολικού 
εμβαδού 170 τμ, σε γωνιακό οικόπεδο 
έκτασης 126,71 τμ. Κατασκευής 1936 (δεν 
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο). Κατάλλη-
λο για κατοικία ή επαγγελματική χρήση.
Τιμή  συζητήσιμη. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, κωδ 
1501 στο  www.xpapatheodorou.gr 130928

Πωλήσεις 
οικοπέδων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΓΛΥΚΑΔΑ Οικόπεδο 278 τ.μ. περίπου 
με μεγάλη δόμηση άρτιο και οικοδομήσι-
μο φάτσα σε άσφαλτο σε αναπτυσσόμενη 
περιοχή  κοντά σε καινούριες μεζονέτες. 
Τιμή πώλησης 60000 ευρώ. IDEA HOME, 
Αγ. Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Πα-
παρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137017

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, Οικόπεδο 
180 τ.μ. με υψηλό συντελεστή δόμησης 
φάτσα σε ασφαλτόδρομο με δυνατότητα 
δόμησης 324 τ.μ. τέσσερις ορόφους και 
κατάστημα ή πυλωτή κάτω από το νο-
σοκομείο του Αγ. Ανδρέα τιμή ευκαιρίας 
80000 €. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137016

ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ, Μεγάλο οικόπεδο 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δυνατότητα 
να κοπεί και σε μικρότερα τμήματα 1600 
τ.μ. με εξαιρετική θέα στην γέφυρα Ρίου 
σε εξαιρετικά καλή τιμή φάτσα σε ασφαλ-
τόδρομο. IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-
57, 3ος όροφος Στοά Παπαρηγοπούλου, 
τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115, www.
idanikioikia.gr. 137015

ΕΓΛΥΚΑΔΑ Σούπερ ευκαιρία. Οικόπεδο 
163 τ.μ. στην Εγλυκάδα Πατρών άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Τιμή ευκαιρίας 22,000 €. 
IDEA HOME, Αγ. Ανδρέου 55-57, 3ος όρο-
φος Στοά Παπαρηγοπούλου, τηλ.: 2610-
220.036, 6936-114.115, www.idanikioikia.
gr. 137014

ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΑ, Έκταση 6 στρεμμάτων με 
δύο σπιτάκια 55 τ.μ. έκαστο και δύο απο-
θήκες 60 τ.μ. έκαστη σε απόσταση 900 μέ-
τρων από την θάλασσα, περιμετρικά ελιές 
καρποφόρες, με δική του γεώτρηση, πρό-
σβαση σε δημόσιο δρόμο, ποσό ευκαιρίας 
90.000€. Τιμή συζητήσιμη. IDEA HOME, 
Αγ. Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Πα-
παρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137013

ΠΑΞΟΙ Προνομιακή έκταση 4 στρεμμά-
των άρτια και οικοδομήσιμη κατάλληλη 
για ξενοδοχειακή μονάδα 55 μέτρα από 
την παραλία σε καταπράσινο περιβάλ-
λον με θέα την Πάργα εκτός Natura πο-
σό ευκαιρίας 160000 €. IDEA HOME, Αγ. 
Ανδρέου 55-57, 3ος όροφος Στοά Παπα-
ρηγοπούλου, τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr. 137010

Βραχνεϊκα,τέρμα παραλία,70 μέτρα από 
την θάλασσα,870τμ,οικοδομεί 240τμ,πε-
ριφραγμένο με Αρτεσιανό πηγάδι.Τιμή 
90.000 ευρώ,τηλ.2610242669,6943481748 
panagopoulos real estate 136856

ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ 200 τ.μ., πάνω από 
γραμμές, 2ο τετράγωνο, σε πολύ καλές 
διαστάσεις, και νέα καλή τιμή 50.000€ συ-
ζητήσιμη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΙΚ.ΘΕΟΔ.ΒΡΑΚΑΣ, Γού-
ναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633, κιν. 
6945-942.302. 136716

ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ οικ.480 μ2, πολύ κοντά 
στη θάλασσα (100μ) με παλαιά ισόγεια οι-
κοδομή 100μ2 επισκευάσιμη σε καλή τιμή 
συζητήσιμη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΙΚ.ΘΕΟΔ.ΒΡΑΚΑΣ, Γού-
ναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633, κιν. 
6945-942.302. 136715

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ, τρία (3) οικόπεδα συνεχό-
μενα  των 1000μ2 πωλούνται μαζί ή χω-
ριστά, σε καλή τιμή, με θέα προς τον πα-
τραϊκό και καλή πρόσβαση. ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΙΚ.ΘΕ-
ΟΔ.ΒΡΑΚΑΣ, Γούναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 
2610-310.633, κιν. 6945-942.302. 136714

ΕΥΡΩΤΑ κάτω από τις γραμμές του προ-
αστιακού, οικόπεδο 168τμ,  με συντελεστή 
δόμησης 1,6, χτίζει 257τμ, συν υπόγειο. Σε 
ήσυχη περιοχή, κοντά στη θάλασσα. Κα-
τάλληλο για επένδυση, σε πολύ λογική τι-
μή. RE/MAX Vision τηλ 2610-622.077 κιν 
6944-536.404 136634

ΡΙΟ οικόπεδο 1130 τμ, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, με παλαιά οικία 120 τμ, τελική τι-
μή πώλησης 190.000€. www.intercasa.
gr, τηλ. 210-96.20.009, 6980-088.201. 136425

ΑΝΩ ΡΟΪΤΙΚΑ, θέση Βίγλα, οικόπε-
δο 600 τμ με μικρή κλίση, περιφραγ-
μένο, θέα θάλασσα, βλέπει γέφυρα και 
πρόσοψη 27 μέτρα, χτίζει 120 τμ. Τιμή 
50.000€, τηλ. 2610-242.669, 6943-481.748, 
panagopoulos real estate. 136415

ΝΗΡΕΩΣ (ΔΑΦΝΕΣ) 477 τ.μ. γωνιακό 
παραθαλάσσιο οικόπεδο. Τιμή 240,000 
ευρώ KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136302

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (πλησίον) 550 τ.μ. γω-
νιακό οικόπεδο. Τιμή ευκαιρίας 100,000 
ευρώ. KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136301

ΚΟΜΒΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ (CAREFOUR) γωνι-
ακή έκταση 4,000 τ.μ.  συνορεύει με το 
ΚΤΕΟ Γλαύκου και έχει πρόσοψη στην 
οδό Γλαύκου, κατάλληλο  για οικιστική η 
επαγγελματική χρήση.  Τιμή 200,000 ευ-
ρώ. (προβολή φωτο: www.kopanitsanos.
gr) KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136300

ΚΟΤΡΩΝΙ 410 τ.μ. πρόσοψη σε κεντρική 
διαμορφωμένη πλατεία, γωνιακό, ιδανι-
κό για κατασκευή οικίας. Τιμή 95,000 ευ-
ρώ. (προβολή φωτο: www.kopanitsanos.
gr) KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136299

ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 1200 τ.μ., πλησίον Ιφι-
γένειας, αμφιθεατρική θέα, γωνιακό, γειτ-
νιάζει με πολυτελείς μονοκατοικίες. Τι-
μή 120,000 ευρώ (προβολή φωτο: www.
kopanitsanos.gr) KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος.Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136298

ΡΟΔΙΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΘΑΛΑΣΣΑ οικόπεδο 
870 τ.μ. με 22 μέτρα πρόσοψη στη θάλασ-
σα σε προνομιούχα τοποθεσία ανάμεσα 
σε πολυτελείς οικίες και όμορφο φυσικό 
περιβάλλον. Τιμή εξαιρετικής ευκαιρίας 
155,000 ευρώ.  KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136297

ΚΕΝΤΡΟ (ΠΑΤΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) οι-
κόπεδο 180 τ.μ. ιδανικό για οικιστική ή 
επαγγελματική χρήση (επιχείρηση παρ-
κινγκ η κατασκευή φοιτητικών διαμε-
ρισμάτων προς μίσθωση) Τιμή 190,000 
ευρώ. KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136296

ΒΑΡΔΑ (πλησίον κοινότητας Νησί) 15,000 
τ.μ. (15 στρέμματα), αγροτεμάχιο κατάλλη-
λο για επαγγελματική χρήση. Τιμή 20,000 
ευρώ KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136295

ΒΑΡΔΑ (πλησίον κοινότητας Νησί) 55,000 
τ.μ. (55 στρέμματα), αγροτεμάχιο κατάλλη-
λο για επαγγελματική χρήση. Τιμή 60,000 
ευρώ KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εμπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136294
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Πωλήσεις 
κατοικιών
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΙΓΙΟ: κέντρο, Γκαρσονιέρα 35 τ.µ., νε-
όκτiστη, µε θέα Κορινθιακό, µεγά-
λο µπαλκόνι, =36000 ευρώ. www. 
Realestate-achaiki.gr, τηλ. 6978/444617, 
σταθ.26910-20550. 1 0 9 2 6 8

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΔΥΑΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΙΓΙΟ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ∆ιαµέρισµα νεόκτιστο, 
40τ.µ. =45000 ευρώ. www. Realestate-
achaiki.gr, τηλ. 6978/444617, σταθ. 26910-
20550. 1 0 9 2 6 7

ΛΟΓΓΟΣ διαµέρισµα 52 τ.µ., θέα θάλασσα, 
µε πάρκινγκ, 47.000 €. Τηλ.: 26910-72.305, 
6946-462.716, www.newoption.gr 1 0 9 2 6 1

Πωλήσεις 
κατοικιών
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΙΓΙΟ: Μεζονέτα 160τµ, 5υ/δ κ.λ.π, κα-
λή κατάσταση =96000ευρω. www. 
Realestate-achaiki.gr, τηλ. 6978/444617, 
σταθ.26910-20550. 1 0 9 2 7 1

ΑΙΓΙΟ-ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ. Μεζονέτα, 179 τ.µ, 4 
υ/δ, 4 µπάνια, 2 επίπεδα, κεντρική θέρ-
µανση, θέα βουνό, θάλασσα, ελεύθε-
ρο, 67.500 ευρώ, συζητήσιµη.www. 
Realestate-achaiki.gr, τηλ. 6978/444617, 
σταθ. 26910-20550. 1 0 9 2 6 4

∆ΙΑΚΟΠΤΟ: Βίλα 225τµ σε οικόπ. 825τµ, 
λουξ κατασκευής, όχι εργολαβική, θέα 
θάλασσα=225000 συζητήσιµη. www. 
Realestate-achaiki.gr, τηλ. 6978/444617, 
σταθ.26910-20550. 1 0 9 2 6 3

ΛΟΓΓΟΣ οικία 140 τ.µ., σε γωνιακό οικό-
πεδο, 150 µέτρα από θάλασσα, 150.000 
€. Τηλ.: 26910-72.305, 6946-462.716, 
www.newoption.gr 1 0 9 2 6 0

Πωλήσεις 
αγροτεμαχίων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΙΓΙΟ: Λιοστάσι 6500 τ.µ.,ποτιστικό=49500  
www. Realestate-achaiki.gr, τηλ. 
6978/444617, σταθ.26910-20550. 1 0 9 2 7 0

Πωλήσεις 
οικοπέδων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΙΓΙΟ: οικόπεδο 650τµ,παραθαλάσ-
σιο, οικοδοµήσιµο, οικιστικό και επαγ-
γελµατική εκµετάλλευση. www. 
Realestate-achaiki.gr, τηλ. 6978/444617, 
σταθ.26910-20550. 1 0 9 2 6 9

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ οικόπεδο 500 τ.µ., κοντά 
στην θάλασσα, 45.000 €. Τηλ.: 26910-
72.305, 6946-462.716, www.newoption.
gr 1 0 9 2 5 9

ΛΟΓΓΟΣ οικόπεδο 5.500 τ.µ., φάτσα θά-
λασσα, µε χάραξη αιγιαλού. Τηλ.: 26910-
72.305, 6946-462.716, www.newoption.
gr 1 0 9 2 5 8

ΛΟΓΓΟΣ οικόπεδο 1300 τ.µ., επί κεντρικού 
δρόµου, κοντά στην πλατεία του χωριού, 
70.000 €. Τηλ.: 26910-72.305, 6946-462.716, 
www.newoption.gr 1 0 9 2 5 7

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑIΓΙΑΛΕΙΑΣ

σταθ.26910-20550. 

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 
στην θάλασσα, 45.000 €. Τηλ.: 26910-
72.305, 6946-462.716, www.newoption.
gr 

ΛΟΓΓΟΣ 
λασσα, µε χάραξη αιγιαλού. Τηλ.: 26910-
72.305, 6946-462.716, www.newoption.
gr 

ΛΟΓΓΟΣ 
δρόµου, κοντά στην πλατεία του χωριού, 
70.000 €. Τηλ.: 26910-72.305, 6946-462.716, 
www.newoption.gr 

Παναγιωτοπούλων 3-6 (1ος ορ.)
Αίγιο 25100 (στοά, έναντι Νεοκλασικού)
κιν.: 6978-444.617
τηλ.:  26910-20.550, φαξ: 26910-62.441

mourikis@realestate-achaiki-gr
www.realestate-achaiki.gr
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ΑΓΥΙΑ οικόπεδο 180 τ.µ., µε συντ. δο-
µής 1,2 σε εξαιρετική τιµή. Κωδ. 4180. 
HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114779

ΚΕΝΤΡΟ 380 τ.µ., µε συντελεστή δοµ. 
2,4, τετράγωνο, αυτή τη στιγµή εί-
ναι πάρκινγκ περιφραγµένο. Κωδ. 
4168. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114772

ΡΟ∆ΙΑ ΑΙΓΙΟΥ, πωλείται παραθαλάσσιο 
οικόπεδο 3.760 τ.µ., τα εντός σχεδ. 1.070 
τ.µ. και εκτός σχεδίου 2.695 τ.µ. Χτίζει  600 
τ.µ. για κατοικία ή 1.150 τ.µ. για ξενοδο-
χειακή µονάδα ή λοιπές επαγγελµατικές 
χρήσεις, φάτσα στην θάλασσα 105 µ. Τιµή 
συζητήσιµη. Κωδ. 4169. HOMENTALITY, 
Πατρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όρο-
φος, fax 2610-222.990. 114771

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ πάνω στον κόµβο 136 τ.µ., 
µε υψηλό συντελεστή δόµησης χτίζει 325 
τ.µ. Κωδ. 4116. HOMENTALITY, Πατρέ-
ως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax 
2610-222.990. 114770

ΕΓΛΥΚΑ∆Α οικόπεδο πλησίον Εκκλησί-
ας Αγίου Ανδρέα, 430 τ.µ., επίπεδο, µε 
συντ. δόµησης 0,8 και 70 % κάλυψη, µε 
ύψος 7,5 και 1,5 στέγη, σε λογική τιµή. 
Κωδ. 4159. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114769

ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, δίπλα σε πλατεία, γωνια-
κό, 420 τ.µ., µε σδ 0,8, σε εξαιρετική τιµή. 
Κωδ. 4144. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114766

ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, 520 τ.µ., εντός σχεδίου, 
σδ 0,8, πρόσοψη στο δρόµο 14 µ., πε-
ζόδροµο στο πίσω µέρος, περιφραγ-
µένο, επίπεδο. Τιµή εξαιρετική. Κωδ. 
2300. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114763

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ, µπροστά σε πλατεία - 
κόµβο, 136 τ.µ., µε δόµηση 325 τ.µ., 16 
µ. ύψος. Εξαιρετική τιµή. Κωδ.: 4116. 
HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114762

ΚΟΤΡΩΝΙ, 2 στρέµµατα, µε σδ 0,6, λί-
γο επικλινές, σε εξαιρετική θέση. Κωδ. 
4141. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114759

ΒΙΟΠΑ, (έξω), για επαγγελµατική χρήση, 
100 µ. φάτσα στο δρόµο, επίπεδο (έχει µέ-
σα ελιές). Κωδ. 4130. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax. 2610-222.990. 114747

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, 529 τ.µ., γωνιακό, τε-
τράγωνο, µπροστά σε πλατεία, µε σ.δ. 
0,8, σε εξαιρετική τιµή.  Κωδ. 4113. 
HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax. 2610-
222.990. 114744

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, πλησίον Ιερού Ναού, πά-
νω από το δρόµο Οβρυάς - Πύργου, οι-
κόπεδο 760 τ.µ., εντός οικισµού για 200 
τ.µ., τιµή 25.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ, 2610-277.581, 6944-731.111, 6936-
171.358. 101063

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, οικόπεδα πλησίον πρά-
σινο λιµανάκι 1.000 τ.µ. 50 µ. απ’ τη θά-
λασσα 130.000 € για 400 τ.µ. δόµηση και 
πλησίον «ΟΛΥΜΠΙΚΟ» καφέ, 635 τ.µ. 150 
µ. απ’ τη θάλασσα, τιµή 140.000€. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 2610-277.581, 2610-
275.066, 6936-714.598, 6936-171.358. 98807

Πωλήσεις 
αγροτεμαχίων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 18 στρέµµατα 
στη Λακκόπετρα, θέση Λιµανάκι, κοντά 
σε θάλασσα. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6934-
881.860. 135709

Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµµατα µε 
πρόσοψη στον κοινοτικό δρόµο, οικο-
δοµήσιµο, γεµάτο ελαιόδεντρα, περιοχή 
Χαϊκάλι Αχαΐας. Τιµή: 18.000€. Τηλ: 210-
28.51.487, 6987-530.273. 135678

ΦΑΡΡΑΙΣ ΑΧΑΙΑΣ, 6 στρέµµατα µε 60 
ρίζες ελιές, εντός οικισµού, αδρευόµενο 
σε δρόµο. Πλησίον του χωριού, σε εξαι-
ρετικό σηµείο. Τιµή 30.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135628

Πωλήσεις 
επαγγελματικών 
χώρων

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΡΟΗ, πωλείται ισόγειο κατάστηµα 50 τ.µ. 
Τηλ: 6944-431.150. 136413

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ αυτοτελές 
5όροφο κτήριο µε ισόγειο µισθωµένο κα-
τάστηµα. Κατάλληλο για δηµιουργία πρό-
τυπης φοιτητικής εστίας (5 διαµερισµά-
των 55 τ.µ. έκαστο). Τιµή µεγάλης ευκαι-
ρίας 350,000 € KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εµπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136319

ΕΡΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ) αυτοτελές κεντρικό 
πολυώροφο κτήριο πρόσφατης κατα-
σκευής συνολικού εµβαδού 1500 τ.µ. Κα-
τάλληλο για επαγγελµατική χρήση : του-
ριστική (ξενοδοχείο), κοινωνική πρόνοια 
και περίθαλψη (υγειονοµικό κέντρο, κλι-
νική), πρότυπη φοιτητική εστία (µίσθωση 
διαµερισµάτων σε φοιτητές) κοκ.  Προ-
τείνονται µοντέλα επένδυσης µε πολύ 
υψηλή απόδοση. Τιµή µεγάλης ευκαιρί-
ας.  KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εµπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος όροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136318

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κτίριο ανα-
πτυσσόµενο σε τρία επίπεδα. Απαρτίζε-
ται ισόγειο κατάστηµα 187 τ.µ., α΄όροφο 
187 τ.µ. (διαµορφωµένο σε γραφεία) και 
β΄οροφο 40 τ.µ. 180 τ.µ. καθώς και υπό-
γειο χώρο µε µπάρα, εντός οικοπέδου 
370 τ.µ. Τιµή µεγάλης ευκαιρίας 330,000 
€. KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εµπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος οροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136317

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, πλησίον Εθνικής Τραπέζης, 
υπ/µα Έλληνος Στρατιώτου», κατάστηµα 
γωνιακό, 125 τ.µ. ισόγειο + 120 τ.µ. υπό-
γειο, τιµή 70.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 
6936-171.358, 2610-277.581. 135944

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα στην οδό Κορίν-
θου, πλησίον Τριών Ναυάρχων, 50 τ.µ. Τι-
µή: 65.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 6936-
171.358, 2610-277.581. 134658

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, πλησίον, Κουµανιώτη, 
75 τ.µ., ισόγειο πολυκατοικίας, σε ηµιτελή 
φάση. Αντικειµενική αξία 45.000€. Πώλη-
ση 23.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗ-
ΝΗ, 2610-332.566, 6977-401.573. 134382

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ πλησίον ταχυδροµείου, 
απόδοση 4,2%. Πληροφορίες ΤΕΧΝΟ-
ΜΕΣΙΤΙΚΗ. Τηλ: 6936-149.420. 134142

ΚΟΡΙΝΘΟΥ κέντρο. Γραφείο 42 τµ, 1ου 
κοντά στα δικαστήρια, που περιλαµβάνει 
ενιαίο χώρο και τουαλέτα, προσόψεως 
επί της οδού Κορίνθου.Τιµή τώρα µόνο 
22.000€ και δεκτές ευκολίες στην πλη-
ρωµή σε 2 χρόνια µε αντίστοιχες δεσµεύ-
σεις στο συµβόλαιο.. Τιµή συζητήσιµη. 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Τηλ. 2610-220.460, κωδ 1903 στο  www.
xpapatheodorou.gr 130927

Πάτρα: Πωλούνται επαγγελµατικοί χώροι  
παντός τύπου σε όλη την  Πάτρα και την 
ευρύτερη περιοχή. Επικοινωνήστε µα-
ζί µας στο 2610-342300 για να βρούµε το 
ακίνητο που  είναι κατάλληλο για εσάς ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας  www.
smartdealpatra.gr. 130014

ΓΟΥΝΑΡΗ κατάστηµα 130 τ.µ., µε ενοίκιο 
1.000 €. Νέο ενοικιοστάσιο. Κωδ. 4278. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 130002

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ ±  ΓΟΥΒΑ, παλιό κτίριο σε 
οικόπεδο 150 τ.µ., που περιέχει 1 τριά-
ρι στον 1ο όροφο και δύο δυάρια + µία 
γκαρσονιέρα στο ισόγεο. Κωδ. 4294. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 129997

ΨΑΧΟΥ , επί της οδού Εµµ. Παππά 7, χώ-
ρος 397 τ.µ., ύψος 3.70 µέτρα, µε 2 µε-
γάλες ράµπες αυτοκινήτου. Τηλ.: 2610-
220.596, 2610-223.994, 6947-278.448, 
6947-278.444. 125132

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, επί της 
οδού Πριγκιποννήσων, νεόκτιστο, 126 
τ.µ., πολυτελούς κατασκευής. Τηλ.: 2610-
220.596, 2610-223.994, 6947-278.448, 
6947-278.444. 125131

ΚΕΝΤΡΟ, γραφείο 16 τ.µ., πλησίον δι-
καστηρίων, 3ου ορόφου, βεράντα µε 
έπιπλα, βιβλιοθήκη, γραφείο. Κωδ. 
4218. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117825

ΚΕΝΤΡΟ, γραφείο 26 τ.µ., 1ου ορόφου, 
µε µπαλκόνι, σε καλή κατάσταση. Κωδ. 
4237. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117824

ΚΕΝΤΡΟ, επαγγελµατικό ακίνητο 360 
τ.µ., µε 180 τ.µ. ισόγειο και 180 τ.µ. όρο-
φος, πλήρως ανακαινισµένο το 2014, πω-
λείται µισθωµένο µε µίσθωµα 2.500€. 
Με υπόλοιπο δόµησης 145 τ.µ. Κωδ. 
4236. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117821

ΓΡΑΦΕΙΟ , πλησίον δικαστηρίων, 16 
τ.µ., 3ου ορόφου, µε βεράντα, επιπλω-
µένο (βιβλιοθήκες-γραφείο). Κωδ. 
4218. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 117819

ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΑΤΣΑ, οικόπεδο 535 τ.µ, κα-
τάλληλο για επαγγελµατική στέγη ή σε 
συνδυασµό µε οικία επάνω, µε δόµη-
ση 400 τ.µ., πρόσοψη 15,5 µ., σε τιµή ευ-
καιρίας, µόνο 54.000€, προτείνετε από 
COMMERCIAL PROPERTY OF GREECE 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 
τηλ. 6936-149.420, Κος ∆ρακοπουλος, 
12 χρόνια Νο1 στα Επαγγελµατικά Ακί-
νητα. 116679

ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ 10,000 τ.µ. (10 στρέµµα-
τα) πλησίον εθνικής οδού 111, αγροτε-
µάχιο κατάλληλο για οικιστική η επαγ-
γελµατική χρήση σε τιµή ευκαιρίας 25,000 
ευρώ. KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εµπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος οροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136293

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΡΟΣΟΨΗ ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ οικόπεδο 250 τ.µ. πρόσοψη στη 
θάλασσα, απέναντι από τη Μαρίνα των 
Πατρών, κτίζει 400 τ.µ., πολύ µεγάλη πρό-
σοψη, µε θεωρηµένη άδεια οικοδοµής 
για πενταόροφη πολυκατοικία, κατάστη-
µα και υπόγειο.  Τιµή ευκαιρίας 250,000 
ευρώ. KOPANITSANOS REAL ESTATE 
Πλατεία Γεωργίου 3, Εµπορικό Κέντρο 
Κόλλα, 3ος οροφος. Τηλ: 2610-621.200, 
6946-184.150. 136292

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ (∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ) ΠΡΟ-
ΣΟΨΗ ΘΑΛΑΣΣΑ οικόπεδο 210 τ.µ., κτί-
ζει 140 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας 45,000 ευρώ. 
KOPANITSANOS REAL ESTATE Πλα-
τεία Γεωργίου 3, Εµπορικό Κέντρο Κόλ-
λα, 3ος οροφος. Τηλ: 2610-621.200, 6946-
184.150. 136291

ΑΡΟΗ (Ο∆ΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ) Επί της οδού 
Βλαχάβα οικόπεδο 320 τ.µ. µε πανορα-
µική και αδιάκοπτη θεα. Τιµή ευκαιρί-
ας 90,000 ευρώ. KOPANITSANOS REAL 
ESTATE Πλατεία Γεωργίου 3, Εµπορικό 
Κέντρο Κόλλα, 3ος οροφος. Τηλ: 2610-
621.200, 6946-184.150. 136290

 ΑΓΥΙΑ, οικόπεδο ευκαιρίας,πλησίον Αγ. 
Κωνσταντίνου επί της οδού Βιντσ. Κορ-
νάρου, είναι 150 µέτρα και χτίζει 240 τ.µ 
και ηµιυπόγειο, δόµηση 1,6. Τιµή 40.000€. 
Μεσιτικό γραφείο ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ, οδός 
Αµερικής 12, τηλ: 2610-428.880, 6932-
777.729, 6937-799.088. 136157

ΠΛΑΤΑΝΙ -ΡΙΟΥ, οικόπεδο 10 στρέµµα-
τα εξαιρετικό, τακτοποιηµένο µε όλα τα 
έγγραφα προς οικοδόµηση (αρχαιολο-
γία, δασαρχείο, κλπ). Τιµή 220.000€. ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 6936-171.358, 2610-
277.581. 135942

Μιντιλόγλι, οικόπεδα 900 + 600 τ.µ., θέα, 
οικοδοµήσιµα κτίζουν από 240 τµ έκαστο, 
επίπεδα, πλησίον κεντρικής πλάτείας, από 
30.000€, τηλ. 2610-242.669, 6943-481.748, 
panagopoulos real estate. 135935

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, οικόπεδο 500 τ.µ., θέα, οι-
κοδοµήσιµο σ.δ.1.0, γωνιακό, επίπεδο, 
πρόσοψη 25m. Tιµή 45.000€, τηλ. 2610-
242.669, 6943-481.748, panagopoulos 
real estate. 135934

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γωνιακό οικόπε-
δο 240 τ.µ. µε 144 τ.µ. δόµηση σε αµφι-
θεατρική θέση .Τιµή 43.000€ ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’, www.
gotsinos.gr,  τηλ. 2610-223.333, 6974-
051.998. 135621

  ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, πωλούνται οικόπεδα άρ-
τια και οικοδοµήσιµα: 1) 450 τ.µ, τρίφατσο 
µε Σ.∆. 0,8, 2) 500 τ.µ., 3)500 τ.µ., 4)324 τ.µ.  
Τηλ. 6973-661.405. 135311

ΡΟΪΤΙΚΑ, παραθαλάσσιο, οικοδοµήσι-
µο, 451τµ, µε 13,50 µέτρα πρόσοψη και 
κλιµακωτό συντελεστή δόµησης, κατάλ-
ληλο για οικία και κάθε είδους επαγγελ-
µατικής δραστηριότητας. Τιµή 130.000 
€, τηλ. 2610-242.669, 6943-481.748, 
panagopoulos real estate. 134051

ΚΡΗΝΗ, (θέση Ροδιά), οικόπεδο γωνι-
ακό, θέα, 3.200 τµ, οικοδοµήσιµο (χτίζει 
200 τµ) µε ελιές και αµπέλι, επίπεδο µε 
µικρή κλίση 10%, βλέπει σε δύο δηµο-
τικούς δρόµους, πολύ καλή πρόσβαση. 
Τιµή 47.000€, συζητήσιµη. Τηλ. 2610-
242.669, 6943-481.748, panagopoulos 
real estate. 133315

ΚΑΡΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ, πωλείται οικόπεδο 
2498 τ.µ. Έχει κάλυψη 400 τ.µ. και υπό-
γειο. Τιµή πώλησης 27.000€. Τηλ: 2610-
640.347, 6974-764.640. 132708

ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ, Καστελλόκαµπος (πλη-
σίον hotel tzaki), διαµορφωµένο περι-
φραγµένο οικόπεδο 220 τµ, µε κτίσµα 
προκάτ, 40τµ, προσόψεως, διαστάσε-
ων 10x22, µε υπόλοιπο δόµησης, βλέπει 
σε δηµοτικό δρόµο. Τελική τιµή 75.000 
ευρώ, τηλ. 2610-242.669, 6949-477.229, 
panagopoulos real estate. 132493

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , πλησίον Ι.Ν. ΑΓ. 
∆ηµητρίου, οικόπεδο 600 τ.µ., εντός οικι-
σµού, αµφιθεατρικότατο, µε 8 ρίζες ελιές, 
επίπεδο, τιµή 70.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ, τηλ. 2610-277.881, 2610-275.066, 
6936-714.598, 6936-171.358. 131510

ΖΑΒΛΑΝΙ, πλησίον Πανεπιστηµίου, οι-
κόπεδο 230 τ.µ., µε σ.δ. 1,6, µε εξαιρετι-
κές διαστάσεις, κατάλληλο για κατοικία ή 
για εκµετάλλευση (πολύ κοντά στη στάση 
αστικού για Πανεπιστήµιο ή κέντρο), τιµή 
70.000€. ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, τηλ. 2610-
277.881, 2610-275.066, 6936-714.598, 
6936-171.358. 131509

ΚΟΥΚΟΥΛΙ, σε 500 τ.µ. οικόπεδο, δυά-
ρι (µονοκατοικία) 50 τ.µ., µε καλοριφέρ, 
αποθήκη, θέση πάρκινγκ, υπόλοιπο δό-
µησης σδ: 0,8. ∆ιαθέτει κουζίνα ηλεκτρι-
κή, ψυγείο και κρεβατοκάµαρα. Τιµή πώ-
λησης 220.000€. ∆εκτές µόνο σοβαρές 
προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 131074

ΖΑΒΛΑΝΙ, πωλείται οικόπεδο 200 τ.µ. Στο 
οικόπεδο υπάρχει φούρνος ενοικιασµέ-
νος 600€. Τιµή πώλησης 130.000€. ∆ε-
κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-
332.566, 6977-401.573. 131073

ΡΟΪΤΙΚΑ , ευκαιρία, οικόπεδο 1783 τ.µ., 
ανεξάρτητο, γωνιακό, οικοδοµήσιµο. 
Αντικειµενική αξία 250.000€, τιµή πώλη-
σης 120.000€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. 
Κατάλληλο για οικία ή για επαγγελµατι-
κή χρήση. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 2610-332.566, 6977-
401.573. 131069

ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, στα Αραχωβίτικα µετά 
«Πάνορµο»  Οικόπεδο 1000 τµ 2ο από 
την  Θάλασσα, µε πλήρη δόµηση 400 τµ. 
Τιµή 140.000€ συζητήσιµη. ΠΑΠΑΘΕΟ-
∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-
220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, 
www.xpapatheodorou.gr 130940

ΡΙΟ Οικόπεδα πάνω από τις γραµµές κο-
ντά στην Σοµερσετ,  933 τµ και 1017 τµ, µε 
δόµηση 400 τµ. Τιµή 220.000€ το καθένα  
συζητησιµη. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 
131 και Πατρέως, www.xpapatheodorou.
gr 130939

ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, όπισθεν  «Ολύµπικο»  Οι-
κόπεδο 1139 τµ,  180 µ. από την  Θάλασσα, 
µε πλήρη δόµηση 400 τµ. Τιµή 220.000€ 
συζητήσιµη. Χωρίς επιβάρυνση µεσιτι-
κού γραφείου. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώ-
νος 131 και Πατρέως, , κωδ 1574  www.
xpapatheodorou.gr 130938

ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , πλησίον Εθνικής Αντι-
στάσεως, οικόπεδα 500 τµ, µε κάθετη ιδι-
οκτησία, δόµηση 200 τµ, εντός οικισµού, 
σε µικρή απόσταση από την θάλασσα (πε-
ρίπου 250µ), τώρα µόνο 95.000€ τα τµή-
µατα καθέτου που βρίσκονται στην πρό-
σοψη και 75.000€ τα τµήµατα που βρίσκο-
νται στην συνέχεια και έχουν πρόσβαση 
µε δουλεία 3 µέτρων. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1373 
στο www.xpapatheodorou.gr 130937

ΛΕΥΚΑ: Οικόπεδο εντός οικισµού , στον 
οικισµό Λεύκας, εµβαδού 427.75  τµ, µε 
πρόσωπο 12.50 µ σε δρόµο πλάτους 
7.50µ. Τιµή 45.000€ και εντός σχεδίου Πό-
λεως, µετα Αγιο Νικόλαο, Σ∆ 0.8 , 500 τµ - 
1351 τµ. Από 55.000€. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. 2610-220.460, 
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1922 & 
1927 στο www.xpapatheodorou.gr 130936

ΠΛΑΤΑΝΙ, 800 τ.µ. ΕΝΤΟΣ οικισµού µε 
400 τ.µ. δόµηση, βλέπει Κορινθιακό –
Πατραϊκό – Ιόνιο, παραλληλόγραµµο µε 
φαρδιά πρόσοψη, τιµή 135.000€, ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
, www.gotsinos.gr , τηλ. 2610-223.333, 
6932-220.525 129047

ΠΛΑΤΑΝΙ, αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., εκτός 
οικισµού, εντός ζώνης, µε 200 τ.µ. δό-
µηση, µε 75 τ.µ. πρόσοψη, σε ασφαλτο-
στρωµένο δρόµο, µε εξαιρετική θέα και 
εισόδηµα (νοικιασµένο) µε 1.000€ το µή-
να, τελική τιµή 170.000€, αποπληρωµή 
από το ίδιο το ενοίκιο σε 14 χρόνια. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
‘’, www.gotsinos.gr, τηλ. 2610-223.333, 
6932-220.525. 129046

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, οικόπεδο 500 τ.µ. µε 
άδεια οικοδοµής σε ήσυχο δρόµο, τιµή 
85.000€ , ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ 
ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’,  www.gotsinos.gr, τηλ. 
2610-223.333, 6932-220.525 129044

ΠΛΑΤΑΝΙ , 10 στρέµµατα εκτός οικισµού 
– εντός ζώνης σε εξαιρετική θέση, πε-
ριφραγµένο µε πρόσοψη σε τρεις δρό-
µους (άσφαλτο) πραγµατική ευκαιρία 
220.000€!!! ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ 
ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’  www.gotsinos.gr,  τηλ. 
2610-223.333, 6932-220.525. 129043

ΡΙΟ 80µ. από την θάλασσα 580 τ.µ. γω-
νιακό οικόπεδο µε 200 τ.µ. δόµηση σε 
εξαιρετική θέση ΝΕΑ ΤΙΜΗ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
: 85.000€ , ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’ ΝΙΚΟΥ 
ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ‘’  www.gotsinos.gr,  τηλ. 
2610 -22 33 33 , 6932-220.525 129042

ΡΙΟΝ, α) 600 τ.µ. µε 200 τ.µ. δόµηση, 
νέα τιµή 85.000€!, β) 700 τ.µ. γωνιακό 
µε 200 τ.µ. δόµηση, νέα τιµή 100.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ 
www.gotsinos.gr, 2610-223.333, 6932-
220.525. 129041

ΕΓΛΥΚΑ∆Α, οικόπεδο άρτιο και οικο-
δοµήσιµο, 360 τ.µ., κοντά σε πλατεία, µε 
σ.δ. 0,8, σε πολύ καλή τιµή. Κωδ. 4274. 
HOMENTALITY, 2610-222.400, fax. 2610-
222.990. 127405

ΡΙΟ, πλησίον Σώµερσετ, οικόπεδο 850 
τ.µ., για 400 τ.µ. δόµηση. Τιµή 160.000€. 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, 2610-271.970, 
2610-275.066, 6936-171.358. 123687

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ , µοναδική ευκαιρία, 340 
τ.µ., πλησίον θάλασσας, περίπου 60 µ., 
σε γειτονιά µε καινούργιες κατασκευές, 
µόνο 55.000€. Τηλ 6909-148.033. 116681

ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, λό-
γω ανάγκης, οικόπεδο 200 τ.µ., µε δόµη-
ση 120 τ.µ., συν υπόγειο, µόνο 49.000€.  
ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΡΟΛΟΥ 16. Τηλ: 
2610-340.200, 6936-149.420, www.
texnomesitiki.com. 116676

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ευκαιρία λόγω ανάγκης, οι-
κόπεδο 500 τ.µ., µε δόµηση 200 τ.µ., συν 
υπόγειο, µόνο 39.000€. ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙΚΗ 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
Καρόλου 16. Τηλ. 2610-340.200, 6936-
149.420, www.texnomesitiki.com. 116661

ΡΙΟ, ΕΥΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, οικόπεδο 
600 τ.µ., πολύ κοντά στη θάλασσα, 60 µέ-
τρα από το κύµα, µόνο 120.000€!!!!. Πραγ-
µατική ευκαιρία! ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΤ. 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τηλ: 6936-149.420. 116656

ΘΕΑ ±  ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, πωλείται οικόπεδο 
τρίφατσο, προνοµιακό, 830 τ.µ., άρτιο και 
οικοδοµήσιµο, µε εξαιρετική θέα, χτίζει 
400 τ.µ. Κωδ. 4190. HOMENTALITY, Πα-
τρέως 19, τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, 
fax 2610-222.990. 114786

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, πωλείται οικόπε-
δο 80 µέτρα από την θάλασσα, 100 τ.µ. 
χτίζει 140 τ.µ., άρτιο και οικοδοµήσιµο. 
Κωδ. 4189. HOMENTALITY, Πατρέως 19, 
τηλ. 2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114784

ΑΚΤΑΙΟ πωλείται οικόπεδο, πρόσο-
ψη θάλασσα, 1 στρέµµα, τετραγωνι-
σµένο, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Κωδ. 
4193. HOMENTALITY, Πατρέως 19, τηλ. 
2610-222.400, 2ος όροφος, fax 2610-
222.990. 114783

Βασιλική Β. Κακογιάννη
Αγγειοχειρουργός MD/MSc.

τ. Επιµελήτρια Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Master of Science στην Ενδοαγγειακή Χειρουργική

Αττικό Νοσοκοµείο Αθηνών
Πλατεία Γεωργία Α΄, 6 (α’ όροφος), 262 21 Πάτρα

∆έχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2613-011.610 -  Κιν. 6939-175.565

vkakogianni@gmail.com
www.kakogianni.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610-003.222 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΝ (Ε1-Ε2) 20 €

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) (Ε1-Ε3) 25€

Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
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ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΡΟ∆ΗΣΡΟ∆ΗΣ ∆∆.. ΠΑΠΑΡΩ∆ΗΣΠΑΠΑΡΩ∆ΗΣ, , MDMD

Γεροκωστοπούλου 24, Πλ. Γεωργίου Α΄
Τηλ. 2610‐222.176  Fax. 2610‐222.841 Κιν. 6932‐922.296

ΛΕΚΤΩΡΛΕΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥWISCONSINWISCONSIN
Ειδικός Συνεργάτης Northwestern University, Chicago, IL

 ∆ιαβήτης  Θυρεοειδής  Παχυσαρκία  Λιπίδια

 Οστεοπόρωση  Γονιμότητα  Υπέρταση  Μεταβολισμός

 ∆ιαταραχές
κύκλου

 ∆ιατροφή / 
Βιταμίνες

 Σεξουαλική
δυσλειτουργία

 ∆ιαταραχές
υπόφυσης

 Βιοψίες
θυρεοειδούς

 ∆ιαταραχές
παραθυρεοειδών

 ∆ιαταραχές
επινεφριδίων

 Βιοψίες
παραθυρεοειδών

ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΤΡΕΩΣ 13-15 
262 21 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610 620.733
ΚΙΝ.: 6944 941959
e-mail: parispap5@yahoo.gr

ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Πιστοποίηση (Αρ. Πρ.: Υ1/Γ.Π. 125241/09)
• τ. Επ. Α΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Πατρών
• τ. Υπεύθυνη διαβητολογικού ιατρείου Γ.Ν.Πατρών
• Παθολογικά Νοσήματα
• Πιστοποιητικά υγείας
• Παχυσαρκία-Λιπομέτρηση-Πρόληψη Διαβήτη
• Διαβήτης Εφήβων - Κύησης-Ενηλίκων

Κανακάρη 95-97, Πάτρα 2ος όροφος, Τηλ.-φαξ: 2610-272.382
κιν. 693.82.650.82, email: mgioka@yahoo.gr

Δέχεται  Πρωί καθημερινά, 09.00-13.00
  Απόγευμα Δευτέρα,Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.30
  Επισκέψεις κατ'  οίκον.

ΕυΑΓΓΕΛοΣ ΤΖΩΡΑΚοΛΕυΘΕΡΑΚΗΣ
Καθηγητής Χειρουργικής

Fellow American College of Surgeon (FACS), Fellow American 
Society of Clinical Oncology, V. Professor: University of 

Pittsburgh, ΗΠΑ & University of Illinois at Chicago (UIC), ΗΠΑ

Παθήσεις Μαστού - Μελάνωμα
Δέχεται με ραντεβού

Ηρώων Πολυτεχνείου 50
Τηλ. 2610-453.534 - 6932-411.373

www.tzoracoleftherakis.com, therakis@otenet.gt

Xειρουργική και παθολογική 
νοσηλεία μιας ημέρας

ανακοινωσεισ

u Παθήσεις 
 Προστάτη
u	Ογκολογία 
 Ουροποιητικού
u	Λιθίαση-Ακράτεια
u	Στυτική 
 δυσλειτουργία

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΦΙΓΓΑΣ
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Δέχεται: 
Πρωί καθημερινά 
09.00 - 13.30
Απόγευμα: 
Δευτ.-Τρίτ.-Πέμπτ.- 
Παρ. 18.00-21.00
Απόγευμα Τετάρτης  
κατόπιν ραντεβού

Ιατρείο: Καλαβρύτων 24-26
2ος όροφος Πάτρα

Τηλ.: 2610340141, κιν.: 6973793513

e-mail: vsfingas@yahoo.gr

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ
ÃÉÍÅ ÅÈÅËÏÍÔÇÓ ÁÉÌÏÄÏÔÇÓ ÓÇÌÅÑÁ
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πενθη

μνημοσυν0

ευχαριστηριο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

• Απο 09:00-15:00 ανοιχτό για την Κυριακή 24/7/16 το Βουλκανιζατέρ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ακρωτηρίου και Γλαύκου. ΤΗΛ: 2610-315.554.

ΕΦηΜΕΡΕυοντΑ βουλΚΑνΙζΑτΕΡ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Κατέθεσαν στον Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗ-
ΤΟΣ» οι κάτωθι: Σ. Νικολόπουλος 50 €. Μ.Κ. 50 €. Ν. Γκ. 100 €.

Τον πολυαγαπημένο μας

ΛΑΜΠΡο ΔΗΜ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 88)

που πέθανε κηδέψαμε χθες Σάββατο και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεΐκων (Παλαιό).
Θερμά ευχαριστούμε τους συμπαρασταθέντας.
Η σύζυγος: Μαρία. Τα τέκνα: Νικόλαος και Παρασκευή Ραμαντάνη, 
Ελένη και Τάσος Γιαχαλής. Οι αδελφοί. Οι έγγονοι: Αθανάσιος, Μαρία, 
Λάμπρος, Λάμπρος. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφεία Τελετών «ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ»: Α’ Πανεπιστημίου 15, τηλ. 2610-424.551, 
2610-436.425, 2610-641.201, οικίας 2610-641.360, κιν. 6946-980.205, 6932-
324.062. 

κηδειεσ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΕοΔΩΡο ιΩΑΝ. ΝιΚοΛΕΤοΠουΛο
(ΕΤΩΝ 76)

που πέθανε κηδεύουμε αύριο Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών. 
Τα παιδιά του: Ιωάννης και Brittany Νικολετοπούλου. Η εγγονού-
λα του: Αλεξάνδρα - Μαρία. Τα αδέλφια του: Δημήτριος και Ελένη, 
Περικλής, Γρηγόρης και Αναστασία, Ανδρέας και Κυριακή Νικολε-
τόπουλοι, Ειρήνη (χήρα) Αναστ. Νικολετοπούλου. Τα ανίψια του. Οι 
λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 τηλ. 2610-
324.855, 2610-324.838, 2610-326.842. β) Αθηνών 5α Ρίον τηλ. 2610-
993.840-1.

Τελούμε σήμερα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στoν Ιερό Ναό Προφή-
του Ηλία Θεριανού ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας

ΒΑΣιΛΕιου ΧΑΡ. ΚοΡΔΑ
(ΕΤΩΝ 71)

και παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν 
και προσευχηθούν μαζί μας.
Τα αδέλφια του: Αντώνιος και Καλλιόπη Κορδα, Ελένη Κορδα. Οι ανε-
ψιοί. Οι εξάδελφοι. Οι λοιποί συγγενείς.
ΓΡΑΦΕιο ΤΕΛΕΤΩΝ ΓιΑΝΝοΠουΛου:  Α’ Γραφείο:  Ευβοίας 135 & Αν-
θείας -  Πάτρα - τηλ. 2610-324.501, 2610-323.202. Β’ Γραφείο: Αγ. Ανδρέ-
ου 3 Αίγιο, τηλ. 26910- 27444. Γ’ Γραφείο: Διάσελλο, Τριταίας - τηλ. 2694-
031.136, κιν. 6932-885.964 

ΠΑΤΡΩΝ:
08.00 - 21.00: Βίτσου Ελένη, Ιωνί-
ας 25. Καραγεωργοπούλου Ειρή-
νη, Πανεπιστημίου 148 – Ανθού-
πολη. Καρακάση Δήμητρα, Γού-
ναρη 35 (παραπ. ΕΤΕ) και Κανα-
κάρη 184 (από στοά). Καραχάλιος 
Νικόλαος, Κορίνθου 479 – Ιεροθέ-
ου. Σαλονικίδου Ξανθη, Κανακά-
ρη 135. Χυμας Ευάγγελος, Στρατη-
γού Κων/λου 74 – Πλατεία Αρόης. 
21:00 - 02.00: Κωστη Πανωραία, 
Γεροκωστοπούλου 26 – Κανακά-
ρη. Δημοπούλου Νικολέττα, Κο-
ρίνθου 221 – Αράτου. 
02.00 ±  πρωί: Δημοπούλου Νι-
κολέττα, Κορίνθου 221 – Αράτου. 
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ:

09.00 ±  13.30 και 17.30 ±  22.30: 
Παναγιωτοπούλου Μαρία, Δημο-
κρατίας 195, Οβρυά. Τηλ. 2610-
524.600.
ΠΑΡΑΛιΑΣ ΠΑΤΡΩΝ:

09.00 ± 13.30 και 17.30 - 22.30: 
Αθανασοπούλου Αργυρώ, Εργ. 
Κατοικ. Παραλίας Πατρών (Θέση 
Παλιουργιά). Τηλ. 2610-523.703.
ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ:

09.00 ±  14.00 και 14.00 ±  21.00: 
Κατσικόγιαννη Γεωργία, Π.Ε.Ο. 
Πατρών Πύργου 223 (Βραχνέϊ-
κα). Τηλ. 2610-670.691 και 6936-
281.205.
ΡΙΟΥ:

09.00 ± 13.30 και 17.30 - 22.30: 
Σπυριδη Δήμητρα, Αγ. Βασιλεί-

ου και Δημ. Μοσχοβου (γραμμές 
τραίνου). Τηλ. 2610-991.102.
ΔυΜΗΣ:

08.00 ±  21.00: Τουμπουλης Γεώρ-
γιος, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
93. Τηλ. 26930-23.100.
21.00 ±  08.00: Κοτσαλη Βλαστα, 
Αγίου Ιωάννου 70. Τηλ. 26930-
22.221.
ΝΕου ΕΡιΝΕου:

09.00 ±  14.00 και 14.00 ±  21.00: 
Πουλικαράκος Παναγιώτης, Κα-
μάρες. Τηλ. 26910-31.403 και 
6972-446.935.
ΑιΓιου:

08.00 ±  22.00: Κουτρόπουλος (Α. 
Λόντου 29)
22.00 ±  πρωί: Μπουλη (Ασ. Φω-
τήλα 26)
ΑΚΡΑΤΑ ±  ΑΙΓΕΙΡΑ: 

Ασημακόπουλος (Ακράτα Κέντρο 
Υγείας). Τηλ. 6945-582.361. Διημε-
ρεύει - Διανυκτερεύει.
ΔΙΑΚΟΠΤΟ: 

Γεωργαντοπούλου (Νικολέϊκα). 
Τηλ. 6976-385.916. Διημερεύει - 
Διανυκτερεύει.
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: 

Παυλάκη (Λόγγος). Τηλ. 6987-
600.176. Διημερεύει - Διανυκτε-
ρεύει.
ΚΑΛΑΒΡυΤΩΝ:

09.00 ±  13.30 και 17.30 ±  22.30: 
Παπαδοπούλου Μαρία, Συγγρού 
12. Τηλ. 26920-22.131.

ΕΠΕΙΓοντΑ ΠΕΡΙΣτΑτΙΚΑ: 166

Σήμερα εφημερεύουν: Το ΓΚΝ «Αγ. Ανδρέας», το Νοσημάτων Θώρακος 
και το Καραμανδάνειο. Στο ΠΓΝΠ εφημερεύουν οι κλινικές: Ψυχιατρι-
κής, Νευροχειρουργικής, Νευρολογικής, Δερματολογικής καθώς και 
τα τμήματα: Ρευματολογικό, Γαστρεντερολογικό και Ενδοκρινολογικό.
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ: Τηλ. 26940-60.100.
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ: Τηλ. 26930-23.760 -1 -2.
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Τηλ. 26920 – 22.222.
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΟΥ: Τηλ. 26910 – 22.222.

ΕΦηΜΕΡΕυοντΑ νοΣοΚοΜΕΙΑ-ΚΕντΡΑ υΓΕΙΑΣ

τΡΙλΙβΑΣ β. ΙΩΑννηΣ Ειδ/θεις στην 
Παιδοοφθαλμολογία, Μαιζώνος 48 Πά-
τρα, τηλ. 26130-23088 & 6945-921.453.
ΧΡΙΣτΙνΑ ντΑβΕλου Στρατιωτική Ια-
τρός Ειδικός Γενικής οικογενειακής 
Ιατρικής Κανακάρη 152-156, 26221 
Πάτρα, 2610-277.696, 6981-093.221, 
CHRISTINA.DAVELOY@GMAIL.COM
νΙΚολΑοΣ ΦΙλΙΩτηΣ MD-PhD Ιατρικό 
Πατρών, Γενικός Χειρούργος - Γαστρε-
ντερική Χειρουργική και Γαστροσκόπιση. 
Υπεύθυνος τμήματος επειγόντων. Τηλ. 
2610-333.853, τηλ/fax 2610-333.851, 
κιν. 6908-625.110,  Αγ. Ιωάννη Πράτσι-
κα 178 & Aνθείας, email: iatrikopatron@
gmail.com
ΠΕτΡοΣ ν. ΚΑΡΑΜΑνΑΚοΣ MD, PhD 
νευροχειρούργος, Ρήγα Φεραίου 91, 
3ος όροφος, τηλ. 2610-625.112, κιν. 
6945-548.463, email: karamanakosp@
gmail.com
λυΜΠΕΡοΠουλοΣ Κ. λΑΜΠΡοΣ Αγ-
γειοχειρούργος-Αγγειολόγος, Επιμε-
λητής Saint Thomas Hospital London, 
Αθ. Διάκου 29, 1ος όροφος, πλατεία Υψη-
λών Αλωνίων Πάτρα τηλ.: 2614-006715, 
κιν: 6936-544.304, email: lampros.
lymperopoulos@gmail.com
ΓΕΩΡΓΙοΣ Χ. ΑλΜΠΑνηΣ Ιατρός Καρδι-
ολόγος τ. Επιμελητής Καρδιολογικς Κλι-
νικής Γ. Ν. Πατρών, Γερμανού 145 (ένα-
ντι ΙΚΑ Ανω Πόλης) τηλ. 2610-622.221, 
υπ/μα: Χαλανδρίτσα κιν.: 6972-313.584. 
email: galmpan@gmail.com
ΓΚΙοΚΑ ΜΑΡΙΑ Ειδικός Παθολόγος - 
Διαβητολόγος Κανακάρη 95-97, Πάτρα 
2ος όροφος, Τηλ.-φαξ: 2610-272.382 
κιν. 693.82.650.82, email: mgioka@
yahoo.gr
βΑΣΙλΕΙοΣ Ι. ΦΙλΙΠΠοΠουλοΣ Ειδι-
κός Παθολόγος, Αγίου Νικολάου 41-43, 
4ος όροφος, Πάτρα. Τηλ. 2610-278.654, 
6977-434.023.
ΠΑΡΙΣ ΠΑΠουτΣηΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ, Πατρέως 13-
15, 262 21 Πάτρα, τηλ. 2610-620.733, 
κιν. 6944-941.959 email: parispap5@
yahoo.gr
Δρ. ΧΡηΣτοΣ Π. ΣτΑθοΠουλοΣ Ειδι-
κός Καρδιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστη-
μίου Πατρών. Φιλοποίμενος 24 (είσο-
δος από Φιλοποίμενος), 262 21 Πάτρα 
Τηλ.: 2613-017.803 Κιν.: 6977-052.444 
Υπεύθυνη Γραμματείας: Χριστίνα Χρι-
στοπούλου
ΦλΑΜΠουΡΙΑΡηΣ ΣΠυΡοΣ - Ιατρός 
Πνευμονολόγος, Οθωνος Αμαλίας 65 
τηλ. 2610-625.858.
ΑθΑνΑΣΙοΣ ΓΕΡ. ΡηΓοΠουλοΣ Χει-
ρούργος Ουρολόγος, Κανακάρη 174 
και Βότση, τηλ. 2610-277.353, 6932-
608.727, email: athanasiosrigopoulos@
gmail.com

ΙΩΑννηΣ η. ΠΑΠΑΔοΠουλοΣ Χειρούρ-
γος Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ζαΐμη 
35 (1ος όροφος) - 26233 Πάτρα 2613-
020181, 6946-919.416.

ΕυΑΓΓΕλοΣ τζΩΡΑΚολΕυθΕΡΑΚηΣ 
Καθηγητής Χειρουργικής, παθήσεις 
Μαστού-Μελάνωμα, Ηρώων Πολυτε-
χνείου 50, τηλ. 2610-453.534, 6932-
411.373, www.tzoracoleftherakis.com, 
therakis@otenet.gr.

ΙΩΑννηΣ β. βΕΡβΙτΑΣ-ΣΙλΙΑ Ι. βΕΡ-
βΙτΑ Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναι-
κολόγος Κορίνθου 293 Πάτρα, τηλ. 
2610-222.505, 6945-370.593, 6948-
802.814,  ioannisvervitas@gmai.com, 
vervitasilia@gmail.com

ΧΡΙΣτΙνΑ βΑΣ. τΣουνη, - Ιατρός, Ει-
δική Ρευματολόγος, Αγ. Νικολάου 44 - 
Πάτρα, 1ος όροφος, τηλ. και fax 2610-
277.784, κιν. 6942-678.881, Email: 
tsouni.xristina@gmail.com.

ΡοΔηΣ Δ. ΠΑΠΑΡΩΔηΣ, MD Ενδοκρι-
νολόγος, Γεροκωστοπούλου 24, Πλ. Γε-
ωργίου Α΄ τηλ. 2610-222.176, fax 2610-
222.841, κιν. 6932-922.296.

ΠΑΙΔΙΑτΡΙΚο ΙΑτΡΕΙο Γεωργία Γ. Φι-
λιώτη, συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΠΥ 
ωράριο: 09.00-13.00 και 18.00-21.00, 
Αγ. Ιωάννης Πράτσικα 178 και Ανθεί-
ας, τηλ. 2610-333.853 - 6974-724.921.

ΔηΜητΡΙοΣ Π. ΑλΕΞΑνΔΡοΠουλοΣ 
MD, MSc. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙ-
ΟΛΟΓΟΣ: Αρτηριακές Παθήσεις, Φλεβι-
κές Παθήσεις, Laser. Φλεβική Θρόμβω-
ση, Κιρσοί, Ευρυαγγείες - Σκληροθερα-
πεία.  Λεμφικές Παθήσεις, Οιδήματα κά-
τω άκρων, Διαβητικό πόδι. Πάτρα: Κανα-
κάρη 80 - 3ος Όροφος. Τηλ.: 2614 008649 
- Κιν.: 6932 295107. Αίγιο: Βασ. Κων/νου 
106 - 2ος Όροφος - Τηλ.: 26910 20556. 
email: alexandropoulos@gmail.com

ΕΡΓΑΣτηΡΙο ΠυΡηνΙΚηΣ ΙΑτΡΙΚηΣ, 
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος, Φιλοποί-
μενος 5, Πάτρα, τηλ. 2610-221.222, ωρά-
ριο 8 π.μ. - 8.30 μ.μ.

ΑΚτΙνοΔIΑΓνΩΣτΙΚο ΚΕντΡο ΜΑΡ-
λΑΦΕΚΑ Δημήτριος και τρύφων Μαρ-
λαφέκας Διά-γνωση με τεχνολογία αιχ-
μής! Μαιζώνος 94 – Τ.Κ. 26221, Πάτρα 
2610-271.333 marlafekasradiology@
gmail.com

β΄ ΔΙΑΓνΩΣη Καρδιολογικό ιατρείο 
Στυλιάδης Ιωάννης Ειδικός Καρδιολό-
γος τ. Διεθυντής Καρδιολογικής Κλινι-
κής Γ.Ν. Αιγίου. Αγ. Ανδρέου 104, 262 
21 Πάτρα, τηλ. 2610-220.623, 270.886, 
225.424, Fax: 2610-623.920.

ΦΡοντΙΔΑ υΓΕΙΑΣ: Aκτινολογικό: Υπέ-
ρηχοι, Triplex, Μαγνητικός Τομογράφος, 
Αξονικός Τομογράφος •  Καρδιολογικό: 
Υπέρηχοι - Doppler Καρδιάς, Test κοπώ-
σεως, Δυναμικές μετρήσεις, Holter Ρυθ-
μού Πιέσεως • Μικροβιολογικό: Αιμα-
τολογικός έλεγχος, Βιοχημικός έλεγχος, 
Καλλιέργεια διαφόρων υλικών, Σπερ-
μοδιάγραμμα . Αγίου Ανδρέου 66 .ΤΗΛ: 
2610 222800 - FΑΧ: 2610 279999 e.mail: 
info@frontida-ygeias.gr

ΙΑΤΡΟΙ

Ολους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θά-
νατο της πολυαγαπημένης μας

ΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤου
(ΕΤΩΝ 63)

θερμά ευχαριστούμε.
Ο σύζυγος: Γεράσιμος. Τα παιδιά της: Παναγιώτα, Μαρία, Ελένη.
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α) Γραμμή Αξονικού Τομογράφου ............................................ 2610999.745
β) Γραμμή Μαγνητικής Τομογραφίας ....................................... 2610999.930
γ) Γραμμή Αιματολογικού-Αιμοδοσία ...................................... 2610999.668
δ) Γραμμή Οφθαλμολογική ........................................................ 2610999.268
ε) Μικροβιολογικό ...................................................................... 2610999.660
στ) Καρδιολογικό ...............................................................2610-999.472-498
ζ) Εξωτερικά Ιατρεία - Πληροφορίες ........................................2610999.418
Ιατρικά ραντεβού
(πρωινά – απογευματινα) .......................................................... 2610639.555
«409» - Νοσ. «Αγιος Ανδρέας» ................................................. 2610227.000
Καραμανδάνειο ...........................................................................2610622.222
Νοσημάτων Θώρακος ................................................................2610623.535
Ο.Σ.Ε. ......................................................................2610639.108, 6974534007
Κ.Τ.Ε.Λ. ................................................................. 2610623.888, 2610623.887
Ολυμπιακή-Κρατήσεις ....................................................... 2610222.903-901
Μετεωρολογικό Δελτίο ......................................................................... 14944
Ωρα ..........................................................................................................14844
Κινηματογράφοι - Θέατρα ...................................................................  11888

ΧΡηΣΙΜΑ τηλΕΦΩνΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 707Η46914Γ-1H2
Πάτρα, 04-07 -2016
Αριθ. Πρωτ.:24477

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με-
τά την αριθ. Φ16/97406/Ζ2/14-
06-2016 Υ.Α. Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 567/τ.Γ΄/23-06-2016), έγκρι-
ση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. 
94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώ-
νευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Με-
σολογγίου….…Συγκρότηση Σχο-
λών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκη-
ρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως πα-
ρακάτω:
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μία (1) θέση τακτικού Ε.Π. Καθη-
γητή (πρώτης βαθμίδας) με γνω-
στικό αντικείμενο «Λειτουργικά 
Συστήματα»
(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 
24469/04-07-2016) (ΑΔΑ: 
7Σ3Τ46914Γ-4ΛΠ) )
Τα προσόντα των υποψηφίων 
προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 

και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντι-
καταστάθηκαν και συμπληρώθη-
καν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 
3404/2005 και 4009/2011, όπως 
ισχύουν.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μα-
ζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ 
Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-
2013, ΦΕΚ 2614 τ.Β΄./16-10-
2013) σε θέσεις εκλογής ή εξέ-
λιξης αφού προηγουμένως αυ-
τοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός 
ΑΠΕΛΛΑ: 00001364761) και μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριά-
ντα (30) ημερών από την επόμενη 
της ημερομηνίας της τελευταίας 
δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύ-
πο, δηλ. από 25 Ιουλίου 2016 μέ-
χρι και 24 Αυγούστου 20136
Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη 
είναι αναρτημένη στους πίνακες 
ανακοινώσεων του Ιδρύματος και 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων Μεσολογγίου, στον ιστό-
τοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.teiwest.gr (ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΕΙΣ), για να λαμβάνουν γνώ-
ση οι ενδιαφερόμενοι.
Πληροφορίες δίδονται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων Μεσολογ-
γίου (που έχει έδρα στο Μεσο-
λόγγι), της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Ελλάδας στα τηλέφωνα: 
26310/58243 και 58355.
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δρ Βασ. Τριανταφύλλου 
Καθηγητής

23, 24 Ιουλίου 2016 (Από 2 μ.μ. του Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

Αγγειοχειρουργός: Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Κανακάρη 80, 3ος όρο-
φος, 262 21 Πάτρα Τηλέφωνα:2614008649, 6932295107 Αναισθησιολόγος: 
Γούδας Λεωνίδας Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Φιλοποίμενος 4-6 & Αγ. 
Ανδρέου (άνωθεν Πλαίσιο) Τηλέφωνα: 2610008080, 6936944523 Δερμα-
τολόγος ±  Αφροδισιολόγος: Ρηγάτος Παναγιώτης Κανακάρη 169 Α & Πα-
τρέως (2ος  όροφος), 262 21 Πάτρα Τηλέφωνα: 2610222466, 6974001368 
Καρδιολόγος: Σαββοπούλου Γκόλφω Τηλέφωνα: 6942274274, 2610323332 
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος: Κολλάρος Θεόδωρος Κορίνθου 245-249, 262 
21 Πάτρα Τηλέφωνα: 6977654744 Νεφρολόγος: Γούδας Παύλος Παντα-
νάσσης 48 & Κορίνθου (γωνία), 2ος όροφος, 262 21 Πάτρα Τηλέφωνα: 
6938024165, 6939315280 Παθολογικής Ογκολογίας: Κουρέλης Θεόδω-
ρος Τηλέφωνα: 6939036482, 2610464100 Ορθοπαιδικός: Χατζημαρκάκης 
Γεώργιος Καραϊσκάκη 205 & Γούναρη (κτίριο “Ασκληπιείον Vita”), 262 21 
Πάτρα Τηλέφωνο: 6947022243 Οφθαλμίατρος: Πανταζοπούλου Χριστίνα 
Αθηνών 5, 265 04 Ρίο Πατρών Τηλέφωνα: 2610240200, 6976873705 Πα-
θολόγος ± Γενικής Ιατρικής: Νταβέλου Χριστίνα (Γενική Ιατρός) Κανα-
κάρη 152-156, 262 21 Πάτρα Τηλέφωνα: 6981093221, 2610277696 Παι-
δίατρος: Ζαφειροπούλου Χρυσή Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα Τηλέφω-
νο: 6939243304 Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας: Μαυρομμάτης Συμε-
ών Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα  Τηλέφωνα: 6932380505, 2610624614 
Χειρουργικής: Ζυγομαλάς Απόλλων Τηλέφωνα: 6979326000, 2610430686 
Ψυχιατρικής: Βουκελάτου Γεωργία Έλληνος Στρατιώτου 29-31 & Αγ. Σο-
φίας, 2ος όροφος, 264 41 Πάτρα Τηλέφωνα: 2610426032, 6947908032 
Ωτορινολαρυγγολόγος: Σταύρου Σταύρος Ναυμαχίας Έλλης 1 & Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου, 264 41 Πάτρα Τηλέφωνα: 2610465513, 6946955559.
Υ.Γ. Οι εφημερεύοντες ιατροί μεταδίδονται και από τον πενταψήφιο αριθ-
μό κλήσης 14944 του Ο.Τ.Ε.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ



24 ΙΟΥΛΙΟΥ 201640

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

O KAIΡOΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αίθριος καιρός

Αίθριος καιρός

Αίθριος καιρός

Αίθριος καιρός

Αίθριος καιρός

Υψηλή: 34 0C
Χαµηλή: 24 0C

Υψηλή: 32 0C
Χαµηλή: 23 0C

Υψηλή: 33 0C
Χαµηλή: 23 0C

Υψηλή: 33 0C
Χαµηλή: 25 0C

Υψηλή: 32 0C
Χαµηλή: 23 0C

Kυρ, 24 Ιουλίου

Τρι, 26 Ιουλίου

Πεµ, 28 Ιουλίου

∆ευ, 25 Ιουλίου

Τετ, 27 Ιουλίου

Kυρ, 24 Ιουλίου

Τρι, 26 Ιουλίου

Τετ, 27 Ιουλίου

Πεµ, 28 Ιουλίου

Είχαν όραµα και τα κατάφεραν
ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ένα πρόβληµα που θα έχουν ν’ 
αντιµετωπίσουν τα νέα αφεντικά της Παναχαϊκής 
είναι το γηπεδικό. Το πού θα προπονείται η οµάδα. 
Προπονητές, δόξα το Θεό, υπάρχουν ένα σωρό να 
διαλέξεις. Παίκτες ακόµα πιο πολλοί. Αλλά γήπεδα, 
δυστυχώς, ούτε υπάρχουν, ούτε φτιάχνονται απ’ τη 
µια µέρα στην άλλη. ∆υστυχώς, πέρασαν τόσα χρό-
νια και η Παναχαϊκή ουδέποτε κατάφερε ν’ αποκτή-
σει τον δικό της χώρο. Είναι σοβαρή η ευθύνη των 
ιδιοκτητών της ΠΑΕ Παναχαϊκή όλα τα προηγούµε-
να χρόνια, γιατί κανείς τους δεν φρόντισε το προ-
φανές: να βάλει τις βάσεις για ν’ αποκτήσει η Πα-
ναχαϊκή το δικό της «σπίτι».

ΚΙ Ε∆Ω ακριβώς έγκειται η τεράστια διαφορά όσων 
διοίκησαν την Παναχαϊκή µ’ αυτούς που είχαν την 
τύχη να είναι µέλη στις δύο ιστορικές διοικήσεις του 
Απόλλωνα και του ΝΟΠ. 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ του Κώστα Πανταζόπουλου (µε Γαλάνη, 
Αντωνακόπουλο, Γεωργίου, Τσοκόλη, Κανελλόπου-
λο, Βερβίτα, Φιλιππάτο, Αποστολόπουλο, Κέκελα, 
κα.) άφησε πίσω της ένα τεράστιο «κληροδότηµα», 
το κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα.

ΚΑΙ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ του Γιώργου Τελώνη (µε Λαµπρό-
πουλο, Μπιτσάκου, Μοίραλη, Ζησιµάτο, Λάγιο, Κάν-
να, Κυριακόπουλο, Γεωργαρά, κ.α.) άφησε πίσω της 
ένα εξίσου τεράστιο «κληροδότηµα-ευεργέτηµα», το 
ιδιόκτητο ναυταθλητικό κέντρο του ΝΟΠ.  

ΑΥΤΟΣ είναι και ο λόγος που, αντικειµενικά, η δι-
οίκηση Πανταζόπουλου και η διοίκηση Τελώνη θα 
µείνουν στην ιστορία: φεύγοντας, άφησαν ένα πολύ 
µεγάλο έργο-ορόσηµο στα σωµατεία τα οποία υπη-
ρέτησαν. Ενώ στην Παναχαϊκή κανείς απ’ τους ιδι-
οκτήτες της εδώ και χρόνια δεν µπορεί να καυχηθεί 
ότι άφησε πίσω του το παραµικρό…

Ι∆ΟΥ, λοιπόν, η µεγάλη πρόκληση για την οµάδα 
επιχειρηµατιών που θ’ αναλάβει την Παναχαϊκή. 
Στο χέρι της είναι, µέσω του γηπεδικού, να µείνει 
στην ιστορία!

∆υστυχώς, 
πέρασαν τόσα 
χρόνια και η 
Παναχαϊκή 
ουδέποτε 
κατάφερε ν’ 
αποκτήσει 
τον δικό της 
χώρο. Και 
είναι σοβαρή 
η ευθύνη των 
ιδιοκτητών της 
ΠΑΕ  όλα τα 
προηγούµενα 
χρόνια...

Γενικά αίθριος 
προβλέπεται για σήµερα 
Κυριακή ο καιρός στο 
Ιόνιο και την ∆υτική 
Ελλάδα.
Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει άνοδο και 
θα κυµανθεί κατά τις 
µεσηµβρινές ώρες 
µεταξύ 30  και 38 
βαθµών κελσίου.
Οι άνεµοι στο Ιόνιο θα 
πνέουν από δυτικές 
διευθύνσεις ασθενείς 
2-3 µποφόρ. 

Á
ν από την είσοδο της πό-
λης η εικόνα που επικρα-
τεί είναι αποκρουστική 
για τον επισκέπτη µε τη 

διάθεση θα προχωρήσει στο 
εσωτερικό της; ∆υστυχώς αυ-
τό αφορά την Πάτρα και την 
εικόνα της εγκατάλειψης και 
ανεπανόρθωτης καταστροφής 
του πρασίνου στη νησίδα που 
βρίσκεται στην ανατολική εί-
σοδο της Πάτρας. Εικόνα που 
δεν προσβάλλει µόνον τους 
επισκέπτες αλλά και τους δη-
µότες οι που καθηµερινά το 
µάτι τους αντί να βλέπει ένα 
υγιές πράσινο έρχεται αντιµέ-
τωπο µε ξεραµένα φυτά και 
σκουπίδια. 
Το πρόβληµα έγινε πιο έντο-
νο το τελευταίο διάστηµα µε 
την άνοδο της θερµοκρασίας 
και την έλλειψη φροντίδας. 
Σχεδόν σε όλο το µήκος της 
νησίδας, από την είσοδο της 
πόλης µέχρι τον κόµβο Κουρ-
τέση, κυριαρχεί η εικόνα της 
πλήρους εγκατάλειψης.    
«Η µεγάλη ζηµιά ξεκίνησε 
πριν από ένα 10ήµερο περί-
που όταν έκανε τη µεγάλη ζέ-
στη. Το φαινόµενο της απο-
ξήρανσης τµήµατος του πρα-
σίνου µας προβληµάτισε και 
µετά από έλεγχο που κάναµε, 

διαπιστώσαµε ότι το πότισµα 
δεν γινόταν σωστά διότι εί-
χαν κλαπεί από αγνώστους 
και τµήµα του αυτόµατου πο-
τίσµατος (µπεκ-σωλήνες) αλ-
λά κυρίως τα χρονόµετρα που 
όριζαν τις σωστές ώρες που 
θα έπρεπε να λειτουργεί το 
σύστηµα, ώστε να µην καί-
γονται από τις υψηλές θερ-
µοκρασίες τα φυτά καλλωπι-
σµού» αναφέρει στην «Π» ο 
Φάρες Μπεσαράτ, προϊστά-
µενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών της Περιφέ-
ρειας ∆υτικής Ελλάδος. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
συντήρηση του πρασίνου στη 
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών ανή-
κει στην αρµοδιότητα των Τε-
χνικών Υπηρεσιών της Π∆Ε 
(πρώην ∆ΕΚΕ) αλλά τα τελευ-
ταία χρόνια τη συντήρηση έκα-
νε ατύπως ο ∆ήµος, διότι στην 
Περιφέρεια δεν υπάρχει µό-
νιµο προσωπικό αρµόδιο για 
το πότισµα (ειδικοί µηχανικοί, 
γεωπόνοι µηχανολόγοι ΤΕ).
Το ίδιο περίπου πρόβληµα 
αντιµετωπίζει πλέον και ο ∆ή-
µος Πατρέων, ο οποίος δεν 
έχει προσωπικό και υποδο-
µές πλέον ούτε για τις περι-
οχές µε πράσινο που τύποις 
του ανήκουν…

Ξερά φυτά και σκουπίδια υποδέχονται τους επισκέπτες στην είσοδο της πόλης

Του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ 

Εικόνα εγκατάλειψης και αποσύνθεσης

+Ε' ΜΑ ΤΘΑΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Τα ξεραµένα φυτά και τα σκουπίδια κυριαρχούν αποτελώντας αιτία 
πυρκαγιάς σε περίπτωση που κάποιος ασυνείδητος οδηγός πετάξει 
το αποτσίγαρό του

Η συγκεκριµένη εικόνα δείχνει την αδυναµία της πόλης ακόµα και να 
συντηρήσει ότι καλό έχει

Με λίγη φροντίδα η συγκεκριµένη νησίδα µε την ποικιλία των φυτών 
που διαθέτει θα αποτελούσε πραγµατική όαση

Η εικόνα αυτή επικρατεί και απέναντι από την είσοδο και έξοδο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης
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