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Ο ιός χτύπησε
και 17χρονα
Τι δείχνουν
τα στοιχεία
για την Αχαΐα

Παράνοµη µεν,
αλλά... δεν
απαγορεύεται δε!
«Μετωπική»
για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών

Πλήρης επιβεβαίωση της «Γ», οι δηλώσεις του Κώστα Καραµανλή χθες στη Βουλή

Η σπουδαιότητα
του Ινστιτούτου
Προηγµένων
Κυτταρικών
Θεραπειών
«∆ηµήτρης Λόης»

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 5

Πρεµιέρα
του Προµηθέα
Απόψε (8)
στο Περιστέρι

Α’ ΕΠΣΑ: Ντέρµπι
Θύελλας-Άρη

ΣΕΛ. 19-23

Ήταν ιδέα
της Λιολιώς
Εικαστικές
συνθέσεις σε
πλατείες από
το «Άλµα Ζωής»

ΣΕΛ. 10

Το επόµενο δίµηνο αναµένεται το οριστικό «πράσινο φως»,
στόχος η ολοκλήρωση του έργου µέχρι το τέλος του 2024

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

02.10.2021
ΣΑΒΒΑΤΟ

Κούρσα για δύο
Ποιοί είναι οι υποψήφιοι

για τις εσωκοµµατικές εκλογές της Ν∆
Σήµερα το απόγευµα οι οριστικές αναρτήσεις

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΕΠ

ΣΕΛ. 3

Μπουλντόζες
αρχές του 2022
στην Πατρών-Πύργου

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 6

Στα χέρια
του υπουργού
η προέγκριση
της Ε.Ε.

Η ευθύνη µας
για την Αριστερά
στην Ευρώπη
Συνέντευξη του
ευρωβουλευτή Κ.
Αρβανίτη στην Πάτρα
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Πρωτοποριακά όπλα 
στους επιστήµονες
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ΚΚααννέέννααςς  
««ηηττττηηµµέέννοοςς»»
ΗΗ  µµάάχχηη  ττηηςς  εεππιισσττήήµµηηςς – και της φαρµα-
κευτικής βιοµηχανίας – µε τον κορωνοϊό,
συνεχίζεται. Μετά τα εµβόλια, η πρώτη ου-
σιαστικά θεραπεία που πήρε «πράσινο
φως» ήταν αυτή µε τα µονοκλωνικά αν-
τισώµατα. Μία θεραπεία που δεν µπορεί
να παραχθεί σε µεγάλες ποσότητες και ως
εκ τούτου είναι και ακριβή. Αλλά και µία
θεραπεία που δεν κάνει για όλους. 

ΌΌµµωωςς,,  τταα  δδιιεεθθννήή  µέσα ενηµέρωσης κατα-
κλύζονται πια από πληροφορίες και ρε-
πορτάζ σχετικά µε άλλα επικείµενα φάρ-
µακα που ετοιµάζονται. Αντιιικά φάρ-
µακα που θα αντιµετωπίζουν τα βαριά
συµπτώµατα, αλλά θα µπορούν να χο-
ρηγούνται και προληπτικά, όπως συµ-
βαίνει και µε πολλά άλλα. Κάποια από
αυτά θα είναι σε µορφή χαπιού ή και
σπρέι, εύκολα στη χρήση για καθέναν.
Και άλλα, σε ενέσιµη µορφή για τις πιο
βαριές µορφές και κυρίως για ενδονο-
σοκοµειακή χρήση. Όπως, δηλαδή, συµ-
βαίνει και µε πολλά άλλα φάρµακα, ση-
µειώνουµε και πάλι.

ΤΤιι  δδεείίχχννοουυνν όλα αυτά; 

∆∆εείίχχννοουυνν  κκάάττιι που είχαµε πει από την αρχή
κιόλας της πανδηµίας. Ο ιός θα νικηθεί.
Με τον ένα ή άλλο τρόπο, η ανθρωπό-
τητα θα τον εξουδετερώσει ή θα µάθει
να ζει µαζί του, όπως ζει µε εκατοµµύρια
άλλους ιούς.

ΚΚααιι  ααυυττήή  η -οριστική- νίκη, µάλλον δεν εί-
ναι πολύ µακριά. Ίσως σε έναν χρόνο
από σήµερα, ο κορωνοϊός να είναι απλώς
άλλη µία µορφή γρίπης που θα αντιµε-
τωπίζεται εύκολα και αποτελεσµατικά.
Ασφαλώς, δεν θα πάψει να είναι ένας ιός
που κάποιους θα καταβάλλει και ενδε-
χοµένως, να δηµιουργεί και απώλειες,
όπως και άλλοι ιοί. Θα πάψει να είναι
όµως «η κατάρα του αιώνα».

ΑΑςς  ππρροοσσέέξξοουυµµεε όµως µία πολύ σηµαντική
λεπτοµέρεια: Όλα αυτά, θα απαιτήσουν
ακόµα κάποιο χρόνο. Και µέχρι τότε, το
µοναδικό «όπλο» µας θα είναι το εµβόλιο.
Ένα «όπλο» που θα παραµείνει και µετά
την κυκλοφορία των φαρµάκων, τουλά-
χιστον για όσους θα το έχουν µεγαλύτερη
ανάγκη. Είναι κρίµα και άδικο λοιπόν,
να αδρανήσουµε περιµένοντας τα φάρ-
µακα. 

ΕΕίίννααιι  κκρρίίµµαα  και άδικο να υπάρχουν συµ-
πολίτες που ταλαιπωρούνται ή και που
οδηγούνται στα νοσοκοµεία, ενώ ήδη
υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό «όπλο».
Ίσως στο εγγύς µέλλον να µην υπάρχουν
«εµβολιαστές και µη εµβολιαστές», σε
σχέση µε τον κορωνοϊό. Θα υπάρχουν
όµως αυτοί που κέρδισαν και αυτοί που
έχασαν την µάχη. Και εµείς δεν θα θέ-
λαµε, κανέναν ήττηµένο…

e-mail: gnomi@otenet.gr - www.gnomip.gr
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Mε επισηµότητα
πραγµατοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του Ινστιτούτου
Προηγµένων Κυτταρικών
Θεραπειών «∆ηµήτρης
Λόης» του Πανεπιστηµίου
Πατρών 

Ησπουδαιότητα του ερευνητικού Ιν-
στιτούτου Κυτταρικών ή επί το ακρι-
βέστερο Προηγµένων Θεραπειών

(ΙΚΘ) «∆ηµήτρης Λόης» του Πανεπιστη-
µίου Πατρών, αναπτύχθηκε µε πληρότητα
χθες στα εγκαίνια του νεοσύστατου Ινστι-
τούτου, που πραγµατοποιήθηκαν στο Αί-
θριο της Ιατρικής 

Α. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΗΣ: «ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
«Οι κυτταρικές θεραπείες που αναγνω-
ρίζονται παγκοσµίως ως πρωτοποριακά
όπλα εναντίον του καρκίνου του αίµατος,
πραγµατοποιούνται µε «ζωντανά φάρ-
µακα» δηλαδή από λεµφοκύτταρα του
ασθενούς που επεξεργαζόµαστε στο ερ-
γαστήριο. Η δωρεά του Οµίλου Choose
Life και ειδικότερα της οικογένειας του
αείµνηστου ∆ηµήτρη Λόη, αξίζουν πολλά
ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί έδωσαν τη
δυνατότητα να δηµιουργηθούν οι υποδο-
µές και να αγοραστεί ο απαραίτητος εξο-
πλισµός µε συµβολή κονδυλίων και από
τα ερευνητικά µας προγράµµατα, ώστε
τώρα να είµαστε πανέτοιµοι να ξεκινή-
σουµε προσφέροντας στους ασθενείς της
ευρύτερης περιφέρειας πολύτιµη υπηρε-
σία ζωής, είναι ένα γεγονός που αποδίδει
νέα ταυτότητα », είπε µεταξύ άλλων ο ∆ι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Καθηγητής Αι-

µατολογίας, Α. Σπυριδωνίδης.
Ο ίδιος υπογράµµισε, την άµεση ανα-
γκαιότητα επίσπευσης της ολοκλήρωσης
των γραφειοκρατικών διαδικασιών δηλ.
των υπογραφών που απαιτούνται από την
∆ιοίκηση του ΠΓΝΠ, ώστε το ταχύτερο
δυνατόν να αρχίσει η χορήγηση των θε-
ραπειών. 

Π. ΜΕΓΑΣ: ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ακολούθησαν χαιρετισµοί από τον Πρό-
εδρο του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών Καθηγητή Ορθοπαιδι-
κής Παναγιώτη Μέγα, ο οποίος επεσή-
µανε τη σπουδαιότητα ύπαρξης και λει-
τουργίας ενός Ινστιτούτου που µεταφέρει
την τελευταία λέξη της έρευνας στις θε-
ραπείες του καρκίνου του αίµατος.
Στη συνέχεια τόνισε ότι «αποτέλεσε αφε-
τηρία για την δηµιουργία ενός επιτυχη-
µένου διεθνούς µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος για κυτταρικές και γονιδιακές
θεραπείες και προσέλκυσε εταιρείες βιο-
τεχνολογίας». 

Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών,
Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας
και ∆ιευθυντής της Παθολογικής Κλινι-
κής του ΠΓΝΠ Μάρκος Μαραγκός, επε-
σήµανε, τη σπουδαιότητα των συγκεκρι-
µένων εγκαινίων που αντιπροσωπεύουν
την προσφορά ποιοτικής αναβάθµισης
µέσω των υποδοµών στο πεδίο της Με-
ταµόσχευσης Μυελού των Οστών και στις
Κυτταρικές Θεραπείες.

Π. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
«Εκ µέρους της Πρυτανικής Αρχής θέλω
να συγχαρώ όλους όσοι συνεισέφεραν
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του
σύγχρονου GMP εργαστηρίου», υπο-
γράµµισε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και
Ανάπτυξης Καθηγητής Βιολογίας Πανα-
γιώτης ∆ηµόπουλος. «Να θυµίσω» επε-
σήµανε ο ίδιος, «ότι το 2009, εγκρίθηκε η
οικονοµική υποστήριξη του Κέντρου από
το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστη-
µίου Πατρών µέσω του προγράµµατος
της Επιτροπής Ερευνών C654 «Κέντρο
Προώθησης Μεταµόσχευσης Μυελού των
Οστών και Κυτταρικών Θεραπειών». 

∆. ΜΠΑΚΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΓΝΠ
Ο αν. ∆ιοικητής του ΠΓΝΠ, ∆ηµήτριος
Μπάκος, τόνισε τη σπουδαιότητα για το
ΠΓΝΠ της ύπαρξης τελευταίας τεχνολο-
γίας GMP εργαστηρίου. «Είναι σηµαντικό
για το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο να
χορηγούνται πρωτοποριακές θεραπείες
παγκόσµιας αναγνώρισης».

Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ: ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ 
Στον χαιρετισµό του ο Αντιπεριφερειάρχης
Χαράλαµπος Μπονάνος, αναφέρθηκε στην
µεγάλη σηµασία που έχει η λειτουργία
της µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των
οστών και οι κυτταρικές θεραπείες για την
Π∆Ε. «Κυριολεκτικά σώζουν ζωές, και µε
τη δωρεά της κυρίας Λόη δίδεται η δυ-
νατότητα της ουσιαστικής αναβάθµισης
της µονάδας µε την εξατοµικευµένη Κυτ-
ταρική θεραπεία».

Της ΤΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Μάρη-Ευγενίδου Λόη: Μέρα-ορόσηµο
Τη βαθιά της συγκίνηση εξέφρασε η σύζυγος του ∆ηµήτρη Λόη, το όνοµα του οποίου
φέρει το Ινστιτούτο χάριν της δωρεάς της οικογένειας. Αφού αναφέρθηκε βαθιά
συγκινηµένη στο µέγεθος θάρρους και ανθρωπιάς του εκλιπόντος συζύγου της,
που έκανε όραµα και άφησε υποθήκη τη στήριξη των πασχόντων από καρκίνο του
αίµατος, εξέφρασε ευχαριστίες σε όσους συνεισέφεραν ώστε να γιορτάζονται
σήµερα τα εγκαίνια. «Νοιώθω βαθιά συγκινηµένη που βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας
και σας ευχαριστώ από καρδιάς που τιµάτε µε την παρουσία σας ένα έργο ζωής.
Είναι µια ηµέρα-ορόσηµο µιας και 4 χρόνια πριν, έφυγε ο ∆ηµήτρης Λόης, ο άν-
θρωπος που αποτελεί την έµπνευση για τη ∆ηµιουργία του choose life». 

Aπό τα χθεσινά εγκαίνια του Ινστιτούτου στο ΠΓΝΠ
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∆ύο θα είναι τελικά οι υποψήφιοι πρό-
εδροι της ∆ΕΕΠ (πρώην ΝΟ∆Ε) Αχαΐας
στις εσωκοµµατικές εκλογές της Ν∆,

στις 24 Οκτωβρίου, καθώς στις µέχρι και χθες
γνωστές υποψηφιότητες του Αντώνη Κου-
νάβη και του Νίκου Κατσουγκράκη, δεν προ-
στέθηκε τελικά κάποια άλλη, µέχρι τη λήξη
της υποβολής υποψηφιοτήτων, χθες το από-
γευµα.
Ο κ. Κατσουγκράκης υπέβαλλε χθες την υπο-
ψηφιότητά του, ενώ ο κ. Κουνάβης το είχε
κάνει µία µέρα νωρίτερα. Επίσης, τις υπο-
ψηφιότητές τους υπέβαλλαν χθες και τα υπο-
ψήφια µέλη της ∆ΕΕΠ, καθώς επίσης οι υπο-
ψήφιοι πρόεδροι και τα µέλη των τοπικών
οργανώσεων της Ν∆ (Κέντρου Πόλης, Βό-
ρειου Τοµέα, Νότιου Τοµέα, Αιγιάλειας, ∆υτ.
Αχαίας, Καλαβρύτων και Ερυµάνθου), ωστόσο
από τα κεντρικά της Ν∆ ανακοινώθηκε πως
δίνεται παράταση ως προς την προθεσµία
ανάρτησης των υποψηφιοτήτων για σήµερα,
στις 5 το απόγευµα και έτσι, το σύνολο των
υποψηφιοτήτων θα γίνει γνωστό αµέσως
µετά. 
Σηµειώνεται πως µετά την ανάρτηση θα ακο-
λουθήσει περίοδος τυχόν ενστάσεων και η
επίσηµη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα
γίνεις στις 6 το απόγευµα της προσεχούς
∆ευτέρας.   
«Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των δηλώσεων
υποψηφιοτήτων για εκλογή στα αξιώµατα
των εσωκοµµατικών εκλογών 2021 (Προ-
έδρου ∆.Ε.Ε.Π., Μέλους ∆.Ε.Ε.Π., Προέδρου
∆ΗΜ.Τ.Ο., Μέλους ∆ΗΜ.Τ.Ε, Συνέδρου) πα-
ρατείνονται οι προθεσµίες ανάρτησης των
πινάκων υποψηφιοτήτων και κατάθεσης τυ-
χόν ενστάσεων, ενώ µειώνονται οι προθε-
σµίες εξέτασης των ενστάσεων αυτών από
τις ΕΦ.Ε.Ε.Π. και την Κ.ΕΦ.Ε. αντίστοιχα» ανα-
φέρεται συγκεκριµένα στην εγκύκλιο/ανα-
κοίνωση που υπγογράφει ο Γραµµατέας Ορ-
γανωτικού της Ν∆, Στέλιος Κονταδάκης.
Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραµµα των ενερ-
γειών, µετατρέπεται ως εξής:
• Το αργο�τερο 17:00 ω�ρα, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. και οι
∆ΗΜ.ΕΦ.Ε. που υπάγονται στην οικει�α ∆.Ε.Ε.Π.
αναρτου�ν σε εµφανε�ς σηµει�ο των γραφει�ων
της ∆.Ε.Ε.Π. και της ∆ηµοτικη�ς Τοπικη�ς Ορ-
γάνωσης αντι�στοιχα, κατάσταση στην οποι�α
αναγράφονται, µε απο�λυτη αλφαβητικη� σειρά,
τα ονοµατεπωνυµικά στοιχει�α των υποψη-
φι�ων Προε�δρων και κατάσταση στην οποι�α
αναγράφονται, µε απο�λυτη αλφαβητικη� σειρά,
τα ονοµατεπωνυµικά στοιχει�α των υποψη-
φι�ων µελω�ν της ∆.Ε.Ε.Π., τις υποψηφιο�τη-
τες των οποι�ων ενε�κρινε. 
• Από� την ανάρτηση της κατάστασης και
µε�χρι αύριο στις 16:00 ω�ρα, κάθε µε�λος της
∆.Ε.Ε.Π. που ε�χει ε�ννοµο συµφε�ρον µπορει�
να υποβάλει ενω�πιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. ε�νσταση
κατά της υποψηφιο�τητας οποιουδη�ποτε υπο-
ψηφι�ου. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποφαι�νεται γι’ αυτε�ς
επι�σης εγγράφως, το αργο�τερο αύριο στις
18:00.
• Κατά των αποφάσεων της ΕΦ.Ε.Ε.Π. επι-
τρε�πεται προσφυγη� ενω�πιον της Κ.ΕΦ.Ε. Η
προσφυγη� ασκει�ται το αργο�τερο ε�ως την
17:00 ω�ρα της ∆ευτε�ρας, 4 Οκτωβρι�ου. Η
Κ.ΕΦ.Ε. αποφαι�νεται σε δευ�τερο και τελευ-
ται�ο βαθµο� το αργο�τερο ε�ως την 18:00 ω�ρα
της ∆ευτε�ρας, και γνωστοποιει� αµε�σως την
απο�φαση� της στην οικει�α ΕΦ.Ε.Ε.Π.

Κούρσα για δύο
« Έκλεισαν» οι υποψηφιότητες στην τοπική Ν∆ µε τους Α. Κουνάβη και Ν. Κατσουγκράκη
να είναι τελικά οι υποψήφιοι για την προεδρία της ∆ΕΕΠ (πρώην ΝΟ∆Ε) – Παράταση για την ανάρτηση
των υποψηφιοτήτων µέχρι σήµερα το απόγευµα

Το χρονοδιάγραµµα
και οι προθεσµίες 
����∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  44..1100..2211
- Αποφάσεις επί προσφυγών (ώρα 11.00),
ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων
(ώρα 18.00)

��ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  1155..1100..2211
-Λήξη προθεσµίας εξόφλησης συνδροµής
µελών

����∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  1188..1100..2211
Ανάρτηση οριστικών εκλογικών καταλό-
γων, αποστολή πρώτου (ενηµερωτικού) e-
mail σε όσους εκλογείς επέλεξαν ηλε-
κτρονική ψηφοφορία

����ΕΕΩΩΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  2222..1100..2211
-Αποστολή των ψηφοδελτίων σε κάθε
∆ΗΜ.ΕΦ.Ε. από ΕΦ.Ε.Ε.Π. (ώρα 18.00)

����ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  2244..1100..2211
-∆ιεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή
Προέδρων ∆.Ε.Ε.Π. και ∆ΗΜ.Τ.Ο. και µελών
∆.Ε.Ε.Π. και ∆ΗΜ.Τ.Ε. (ώρες 10.00 – 19.00)

����∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  2255..1100--2211
- Παράδοση ή αποστολή όλου του πρωτό-
τυπου υλικού της ψηφοφορίας από τον
Πρόεδρο της ∆ΗΜ.ΕΦ.Ε. στον Πρόεδρο της
ΕΦ.Ε.Ε.Π. (το αργότερο έως τις 12.00)
- Λήξη προθεσµίας άσκησης προσφυγής
ενώπιον ΕΦ.Ε.Ε.Π. κατά αποφάσεως
∆ΗΜ.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεως (ώρα 18.00)
- Απόφαση ΕΦ.Ε.Ε.Π. επί προσφυγής (ώρα
21.00)
- Επικύρωση αποτελεσµάτων για εκλογή
Προέδρου ∆ΗΜ.Τ.Ο. και Μελών ∆ΗΜ.Τ.Ε.
από ΕΦ.Ε.Ε.Π. (ώρα 22.00)
- Υποβολή ένστασης ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π.
κατά των αποτελεσµάτων (ώρα 13.00)
- Απόφαση ΕΦ.Ε.Ε.Π. επί ενστάσεως (ώρα
14.00)
- Άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως
της ΕΦ.Ε.Ε.Π. ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. (ώρα
16.00-18.00)
- Απόφαση της Κ.ΕΦ.Ε. επί της προσφυ-
γής (ώρα 20.00)
- Επικύρωση αποτελεσµάτων για εκλογή
Προέδρου ∆.Ε.Ε.Π. και µελών ∆.Ε.Ε.Π. από
Κ.ΕΦ.Ε. (ώρα 22.00)

����ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  3311..1100
∆ιεξαγωγή τυχόν επαναληπτικών εκλογών.

Ν. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ:

«Ανανέωση σε
πρόσωπα και ιδέες»

Την επίσηµη υποψηφιότητά του κατέθεσε
χθες ο Νίκος Κατσουγκράκης, που σε δή-
λωσή του αναφέρει τα εξής: «Καταθέτω σή-
µερα την υποψηφιότητα µου για την θέση
του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής
Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας (πρώην ΝΟ∆Ε
Αχαΐας) της Νέας ∆ηµοκρατίας, ανταποκρι-
νόµενος στην προτροπή φίλων και συνο-
δοιπόρων µε τους οποίους µας ενώνουν κοι-
νοί αγώνες, προβληµατισµοί, αλλά κυρίως αρ-
χές και αξίες µε γνώµονα την ενότητα και
την πρόοδο της Φιλελεύθερης Παράταξης.
∆ηλώνω παρών και συµµετέχω σε αυτήν
την προσπάθεια για ανανέωση σε πρόσωπα
και σε ιδέες, η οποία αποτελεί αναγκαία συν-
θήκη για την ενεργοποίηση της κοµµατικής
µας οργάνωσης και τη µετεξέλιξή της σε µια
σύγχρονη κοµµατική δοµή. Είµαι βέβαιος
πως αυτά που µας ενώνουν είναι πολύ πε-
ρισσότερα από αυτά που µας χωρίζουν. Εί-
µαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι µε τη σύνθεση
απόψεων µπορούµε να συνδιαµορφώσουµε
τις συνθήκες για µια σύγχρονη και πλατιά
συµµετοχική κοµµατική οργάνωση ανοιχτή
σε όλους. ∆εσµευόµενος ότι θα εργαστώ µε
συνέπεια και  χωρίς αποκλεισµούς, όπως
πράττω µέχρι σήµερα, συστρατεύοµαι γιατί
είµαι πεπεισµένος ότι µπορούµε να θέσουµε
ως νέα αφετηρία την 24η Οκτωβρίου για µια
∆ιοικούσα Επιτροπή η οποία θα αποτελεί
ζωντανό κύτταρο της Κοινωνίας, µε όρους
καινοτόµους και προοδευτικούς». 

Α. ΚΟΥΝΑΒΗΣ:

«Οµαδική
προσπάθεια 
για την παράταξη
και την κοινωνία»

Με την αφορµή την ολοκλήρωση
κατάθεσης των υποψηφιοτήτων, ο
Α. Κουνάβης, δήλωσε στη ««ΓΓ»» τα
εξής: «Αισθάνοµαι ευτυχής που
µία µεγάλη και ισχυρή οµάδα ιστο-
ρικών αλλά και νεότερων στελε-
χών της τοπικής Ν∆, στέκεται στο
πλευρό µου και στηρίζει την υπο-
ψηφιότητά µου. 
Η προσπάθεια δεν είναι ατοµική,
είναι οµαδική. Και είναι προσπά-
θεια για µία κοµµατική οργάνωση
που θα λειτουργεί ανοικτά και µε
ενότητα, υπηρετώντας τις ιδέες και
τα προτάγµατα της µεγάλης µας
παράταξης, αλλά και την τοπική
κοινωνία». 

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, υπο-
ψηφιότητα ως µέλη της ∆ΕΕΠ Αχαΐας,
έθεσαν τα εξής πρόσωπα: Βαρελή Νατάσα,

Γαβριλόπουλος Θανάσης, Γραµµατίκας Γεώρ-
γιος, ∆ρακοπαναγιωτάκης Γιάννης, Θανασάς Ρή-
γας, Καρακίτσος Νικόλαος, Κυριακοπούλου Μα-
ρία, Κωσταρίδης Νικόλαος, Μεντζελόπουλος
Γεώργιος, Μικές Τάκης, Μοσχοπούλου Αγγε-
λική, Νταβλούρου Βασιλική, Παναγιωτοπούλου
Πηνελόπη, Ρηγόπουλος Κώστας, Σελεβίστα ∆ή-

µητρα, Σπυρόπουλος Σπύρος, Σταµατάκη Έν-
τζυ, Στάµος Κωνσταντίνος, Σύφαντος Νίκος, Τερ-
ζής Γεώργιος. Σε ό,τι αφορά τις τοπικές οργα-
νώσεις, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, στο
Κέντρο Πόλης υποψήφιος πρόεδρος θα είναι ο
Ανδρέας Καλεντζώτης, στο Νότιο Τοµέα ο Αρ-
γύρης Βαγενάς και η Κωνσταντίνα Κοσπέτα, στον
Βόρειο Τοµέα ο Γιάννης Μανέττας, στη ∆υτική
Αχαΐα ο Βασίλης Κανελλόπουλος, στο Αίγιο, ο Βα-
σίλης Σταθακάρος, ο Γιώργος Παναγιωτόπου-

λος και ο Φάνης Ραµπαβίλας, στα Καλάβρυτα ο
Παπαβραµόπουλος Νίκος και ο Τσάµης Νικόλος
και στον Ερύµανθο ο Παπακωνσταντίνου Ιωάν-
νης. Σηµειώνεται ότι όλα τα πιο πάνω ονόµατα
αναφέρονται µε την επιφύλαξη της επίσηµης
επιβεβαίωσης σήµερα και της οριστικής ανα-
κήρυξης της προσεχούς ∆ευτέρας, ενώ προ-
φανώς υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι, στις άλ-
λες τοπικές, όπως επίσης και υποψήφιοι για το
συνέδριο της Ν∆ στο τέλος του έτους.

ΠΟΙΟΙ ΕΘΕΣΑΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Άλλες χρήσιµες 
πληροφορίες
-Οι ∆ηµοτικές Τοπικές Οργανώσεις της
Αχαϊας είναι έξι. Στην Πάτρα, η ∆ΗΜ.ΤΟ
Κέντρου Πόλης, οι εκλογικές διαδικασίες
για τα µέλη της οποίας θα γίνουν στην Αγορά
Αργύρη, η ∆ΗΜ.Τ.Ο. Βόρειου Τοµέα, οι
εκλογικές διαδικασίες θα γίνουν σε δηµο-
τικό γραφείο στις εργατικές κατοικίες Νέου
∆ρόµου και ∆ΗΜ.ΤΟ Νότιου Τοµέα, όπου
οι εκλογές θα γίνουν πιθανότατα στα γρα-
φεία του Ανατολικού ∆ιαµερίσµατος, στην
οδό Εγλυκάδος.
-Οι άλλες ∆ΗΜΤΟ είναι της Αιγιάλειας, των
Καλαβρύτων και της ∆υτικής Αχαϊας.
-Για την εκλογή του προέδρου της ∆ΕΕΠ και
των ∆ΗΜ.Τ.Ο., οι ψηφοφόροι µπορούν να
βάλουν µέχρι ένα σταυρό προτίµησης.
-Για τα µέλη των ∆ΕΕΠ και των ∆ΗΜ.Τ.Ο
µπορούν να τοποθετηθούν έως και 3 σταυ-
ροί.
-Ανάλογα µε τον αριθµό των ψηφισάντων
θα διαµορφωθεί και ο αριθµός των µελών
του ∆.Σ. της ∆ΕΕΠ (από 9-15)
-Για τις εκλογικές διαδικασίες θα υπάρ-
χουν δυο κάλπες και δυο ψηφοδέλτια. Μία
κάλπη και ένα ψηφοδέλτιο για την εκλογή
Προέδρου και µελών ∆ΕΕΠ και µια κάλπη
για την εκλογή Προέδρου ∆ΗΜΤΟ και µε-
λών ∆ΗΜ.Τ.Ε.
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0044 Θέµατα

Οικονοµική
ασφυξία από 
το clawback 

Σε προειδοποιητική
απεργία προχωρούν
στις 12/10 οι
εργαστηριακοί γιατροί,
τα διαγνωστικά κέντρα,
φυσιοθεραπευτήρια
όλης της χώρας

Χωρίς διαγνωστικά κέντρα,
ιατρεία, εργαστήρια και φυ-
σιοθεραπευτήρια του ιδιω-

τικού τοµέα θα µείνουν οι ασθε-
νείς στις 12 Οκτωβρίου, εξαιτίας
προειδοποιητικής απεργίας που
πραγµατοποιούν οι γιατροί της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
για τις υποχρεωτικές επιστροφές
clawback που καταβάλλουν στον
ΕΟΠΥΥ.
Εξαιτίας των υπέρογκων ποσών
clawback που καλούνται να κα-
ταβάλλουν οι γιατροί του ιδιωτι-
κού τοµέα υγείας, οι εκπρόσω-

ποι του Συντονιστικού Οργάνου
των φορέων πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, επεσήµαναν
σε σχετική συνέντευξη Τύπου,
ότι άλλοι 40.000 γιατροί από το
επιστηµονικό δυναµικό της χώ-
ρας αναµένεται να µεταναστεύ-
σουν για τον λόγο αυτό.
Παράλληλα, το µέτρο αποτρέπει
τους νέους γιατρούς να ειδικευ-
θούν στην ακτινολογία ή την βιο-
παθολογία, µε αποτέλεσµα τα
επόµενα χρόνια να υπάρξουν ελ-
λείψεις στις ειδικότητες αυτές,
δηµιουργώντας καθυστερήσεις
στις διαγνώσεις των ασθενών.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των
φορέων, οι συνολικές επιστρο-
φές clawback και rebate υπο-
λογίζονται σε 50% και πλέον των
εξετάσεων που διενεργούνται και
οι οποίες δεν πληρώνονται από
τον ΕΟΠΥΥ. 
Συνολικά οι επιβαρύνσεις κατα-
λήγουν στο 70%, και µε το 30%
που µένει, οι µονάδες υγείας εί-
ναι αδύνατον να προγραµµατί-
σουν τη λειτουργία τους. Επι-

πλέον, µε την προείσπραξη του
clawback από φέτος, δηµιουρ-
γούνται και προβλήµατα ρευ-
στότητας που αναγκαστικά θα µε-
τακυληθούν στους µισθούς των
εργαζοµένων και στους προµη-
θευτές των υλικών.
Η γενική αίµατος κοστολογείται
µε 1 ευρώ!
Ο πρόεδρος του Συντονιστικού
Οργάνου Φώτης Πατσουράκος,
ανέφερε χαρακτηριστικά, πως
µε βάση το κρατικό τιµολόγιο
του 1991, η γενική αίµατος ορί-
ζεται στα 2,88 ευρώ, ενώ µετά
την αφαίρεση του rebate και του
clawback, η τιµή που πληρώ-
νει ο ΕΟΠΥΥ είναι περίπου 1
ευρώ. 
Αντίστοιχα, η τιµή της αξονικής
τοµογραφίας έχει οριστεί στα 71,11
ευρώ, αλλά ο ΕΟΠΥΥ αποζηµιώ-
νει 30 ευρώ περίπου, δηλαδή 60%
κάτω της αρχικής τιµής. 
Η µαγνητική τοµογραφία έχει
236,95 ευρώ και µετά την αφαί-
ρεση των rebate και clawback,
ο ΕΟΠΥΥ καλείται να πληρώσει
περίπου 50 ευρώ ανά εξέταση.
Και ενώ οι προβλεπόµενες τι-
µές έχουν οριστεί από το 1991,
τα λειτουργικά κόστη (∆ΕΗ, τη-
λέφωνα, internet, αναλώσιµα
κτλ) έχουν εκτοξευθεί την τε-
λευταία 30ετία.
Με τον κορωνοϊό δε, έχουν αυ-
ξηθεί τα µέτρα προστασίας για
την προστασία και των ασθενών
και των εργαζόµενων στα δια-
γνωστικά εργαστήρια, τα πο-
λυϊατρεία και στα ιατρεία (µά-
σκες, γάντια, ποδονάρια κλπ) και
αυτά δεν έχουν συνυπολογιστεί
πουθενά.
Αντίθετα, στις υπουργικές απο-
φάσεις που προβλέπεται η εισα-
γωγή νέων εξετάσεων για τους
ασθενείς, ορίζεται ότι δεν υπάρ-
χει επιβάρυνση στον προϋπολο-
γισµό, επειδή για κάθε υπέρβαση
εφαρµόζεται το µέτρο του claw-
back. 
Οι γιατροί ζητούν να ενισχυθεί ο
προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ, κατά
30 εκατ. ευρώ, προκειµένου να
µην καταρρεύσει η πρωτοβάθ-
µια υγεία στη χώρα και για να
µην δηµιουργηθούν πρόσθετα
προβλήµατα δηµόσιας υγείας, εν
µέσω πανδηµίας. 
Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζη-
τούν την κατάργηση του µέτρου
του clawback νοµοθετικά, κα-
θώς επίσης και επαρκή χρηµα-
τοδότηση του τοµέα της ΠΦΥ.

Παράταση µέχρι το 2025
Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οι-
κονοµικών στη Βουλή παρατείνεται µέχρι το
έτος 2025 η εφαρµογή της αυτόµατης επι-
στροφής (clawback) για τη φαρµακευτική δα-
πάνη του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ. 
Για πρώτη φορά όµως, από το 2022, µπαίνουν
όρια στην υπέρβαση της δαπάνης, πέραν των
οποίων καθίσταται συνυπεύθυνο και το Κρά-

τος. Ειδικότερα, η τροπολογία ορίζει ότι για
τα έτη 2020-2022 τα όρια των δαπανών εί-
ναι: 2,088 δισ. ευρώ για φάρµακα τα οποία
κατανέµονται σε 2,001 δισ. για την εξωνο-
σοκοµειακή φαρµακευτική περίθαλψη (ιδιω-
τικά φαρµακεία) και 87 εκατ. για τα λεγό-
µενα φάρµακα υψηλού κόστους. Για την πε-
ρίοδο 2022-2025, τα όρια θα αναπροσαρµό-

ζονται µε ΚΥΑ ανάλογα µε την πορεία του
ΑΕΠ.
Το 2022, αν η υπέρβαση της δαπάνης (εξωνο-
σοκοµειακή και νοσοκοµειακή) το 2022 ξεπε-
ράσει εκείνη του 2020, τότε το όριο του κλει-
στού προϋπολογισµού θα αυξηθεί κατά 50 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για «ψίχουλα» καθώς σήµερα
η πραγµατική δαπάνη µόνο των νοσοκοµείων

για φάρµακα αγγίζει πλέον τα 900 εκατ. µε
όριο τα 528 εκατ. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Θάνος Πλεύρης
θα ρίξει βάρος στις διαπραγµατεύσεις µε τις
φαρµακοβιοµηχανίες για τις ακριβές θερα-
πείες, σε κεντρικούς διαγωνισµούς στο ΕΣΥ
και την προώθηση γενοσήµων και βίο-οµοει-
δών.  

Ιδιώτες γιατροί
και διαγνωστικά

κέντρα ζητούν
30 εκατ.

επιπλέον για τον
ΕΟΠΥΥ

“

Μαστοράκου: «Μας 
ωθούν σε χρεοκοπία»
Η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΟ-
ΠΥΥ Άννα Μαστοράκου υπογράµµισε
ότι η εφαρµογή του clawback στη
χώρα µας αποτελεί παγκόσµια πρω-
τοτυπία, καθώς σε άλλες χώρες κυ-
µαίνεται µεταξύ 2-5%. Εδώ, όχι µόνο
φτάνει σωρευτικά το 50%, αλλά προ-
στίθενται και νέες παροχές χωρίς
αναθεώρηση του νέου προϋπολογι-
σµού.
«Οι παρακρατήσεις είναι πολύ µεγά-
λες. Πρόκειται για ένα µεγάλο πλήγµα
στη ρευστότητα, δεν θα µπορέσουµε
να λειτουργήσουµε. Εάν δεν δοθούν χρήµατα θα φθάσουµε σε χρε-
οκοπία. Είµαστε αποφασισµένοι να κλιµακώσουµε τον αγώνα
µας. Ο κόσµος µέσα στην πανδηµία έχει µετακινηθεί από τα νο-
σοκοµεία στα ιδιωτικά ιατρεία και δεν µπορεί αυτό το κόστος να
µην προϋπολογίζεται από το κράτος. ∆εν πρόκειται για µια πλα-
σµατική ζήτηση αλλά για µια υπαρκτή ανάγκη». Κατήγγηλε ακόµη
ότι την τελευταία διετία είχε συγκροτηθεί επιτροπή στον ΕΟΠΥΥ,
µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων των γιατρών για την περιστολή
των επιβαρύνσεων, όµως καµία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν
δεν έγιναν δεκτές. Το θέµα αυτό επρόκειτο να τεθεί στον Υπουργό
Υγείας Θάνο Πλεύρη από την κ. Μαστοράκου κατά την προγραµ-
µατισµένη συνάντηση που είχαν µε τα µέλη του ∆.Σ. του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙ∆Ι) Πά-
νος Ντούνας, σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι µόλις ανακοινώθηκε
από τον ΕΟΠΥΥ η κάλυψη τρεις πολυγονιδιακές εξετάσεις για τον
καρκίνο του µαστού, το ελικοβακτηρίδιο και µια κυτταρολογική
εξέταση, κοστίζουν γύρω στα 2.000 ευρώ η κάθε µία. Η έγκριση
κάλυψης των εξετάσεων αυτών δεν συνοδεύθηκε από αύξηση
του προϋπολογισµού, γεγονός που σηµαίνει ότι το κόστος θα µε-
τακυληθεί στα εργαστήρια. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέ-
σµου Ιδιωτικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙ∆ΙΚ) Ι. Καραµηνάς,
ανέφερε ότι ο κλάδος καλείται να επιστρέψει περίπου 100-120
εκατ. ευρώ από νέες εξετάσεις που καλύπτονται χωρίς αύξηση του
προϋπολογισµού, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια οι ασθενείς έχουν
στραφεί στον ιδιωτικό τοµέα υγείας, λόγω πανδηµίας, αντί να κα-
λύπτονται από τις δηµόσιες δοµές. Σηµείωσε επίσης ότι τα δια-
γνωστικά κέντρα τα τελευταία χρόνια έχουν ζηµιογόνα αποτελέ-
σµατα, ενώ τώρα προστίθενται και προβλήµατα ρευστότητας που
θα επιβαρύνουν αντίστοιχα τις µισθοδοσίες και την αγορά.  
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέ-
τρος Λυµπερίδης, υπογράµµισε την έλλειψη χρηµατοδότησης, το
αίτηµα για εξαίρεση των κέντρων αποκατάστασης από το clawback
εν µέσω πανδηµίας, καθώς οι ασθενείς µετά την ανάρρωσή τους
χρειάζονται αποκατάσταση.
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Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των νέων
κρουσµάτων που καταγράφηκε το τε-
λευταίο 24ωρο στην Αχαΐα φθάνοντας

τα 80 από 55 που είχαµε προχθές, καθώς επί-
σης το γεγονός ότι ο ιός «χτυπά» τους εφή-
βους! Τις τελευταίες ηµέρες από τα τεστ που διε-
νεργήθηκαν από τα κλιµάκια του ΕΟ∆Υ στο
Επιµελητήριο Αχαΐας και βρέθηκαν θετικά προ-
κύπτει ότι αφορούσαν περιστατικά µε διάµεσηση
ηλικία τα 17 έτη, ενώ προχθές είχε διαπιστω-
θεί σε 12χρονα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία του ΕΟ∆Υ, από τα εννέα θε-
τικά δείγµατα που εντοπίστηκαν προχθές στο
Επιµελητήριο Αχαΐας, τα τρία αφορούσαν άν-
δρες και τα έξι γυναίκες µε διάµεση ηλικία 17
ετών. Μια µέρα πριν, την Τετάρτη στο Επιµε-
λητήριο Αχαΐας εντοπίστηκαν 7 θετικά δείγ-
µατα σε παιδιά µε µέση ηλικία τα 12 έτη (4 κο-
ρίτσια και 3 αγόρια). Τα στοιχεία δείχνουν πως
αυξάνεται ο αριθµός των περιστατικών στα παι-
διά, γεγονός που αποτελεί απειλή και για εν-
δοοικογενειακή διασπορά.

ΕΠΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
Επτά θετικά τεστ εντοπίστηκαν χθες κατά τους
δειγµατοληπτικούς ελέγχους που διενεργούν
τα κλιµάκια του ΕΟ∆Υ στο ευρύ κοινό σε όλο
τον νοµό. Χθες, στο Επιµελητήριο Αχαΐας έγι-
ναν 307 τεστ και βρέθηκαν 3 θετικά, στην πλα-
τεία Πυροσβεστείου έγιναν 86 τεστ και όλα
ήταν αρνητικά, στο Αίγιο έγιναν 34 τεστ και
βρέθηκαν τρία θετικά, ενώ στο Κ.Υ. Βορείου
Τοµέα Πάτρας από τα 7 τεστ ένα ήταν θετικό.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
Αξίζει να αναφερθεί πως χθες ξεκίνησε η δω-
ρεάν διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων
στους  πολίτες της Αιγιάλειας κατόπιν πρωτο-
βουλίας της  ∆ιοίκησης της 6Ης ΥΠΕ και της συ-
νεργασίας  της µε τα κλιµάκια του ΕΟ∆Υ. Πρό-
κειται για µία πρωτοβουλία  στα πλαίσια της
επιδηµιολογικής επαγρύπνησης και επιτήρη-
σης για τη διασπορά της νόσου στην περιοχή
της ευρύτερης Αιγιαλείας.
Τα κλιµάκια του ΕΟ∆Υ  θα βρίσκονται καθηµε-
ρινά 09:00 µε 15:00 στο οίκηµα «Συµβουλευ-
τικός  Σταθµός Μάνας και Παιδιού», που στε-
γάζεται στο κτίριο του ΕΦΚΑ, πλησίον του Κ.Υ.
Αιγίου.  
«Ο εντοπισµός των κρουσµάτων του νέου κο-
ρωνοϊού, και δη, των  µη συµπτωµατικών, άµεσα,
έγκυρα και δωρεάν προς τους πολίτες συµ-
βάλλει στην ταχύτερη λήψη µέτρων προστα-
σίας της κοινότητας και άµεσης αντιµετώπισης
των ασθενών» ανέφερε η 6η ΥΠΕ σε ανακοί-
νωσή της.

ΠΑΤΡΑ: 65 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ 
Μειώνεται ο αριθµός των ασθενών που νοση-
λεύονται στα νοσοκοµεία της Πάτρας µε λοίµωξη
Covid -19, οι οποίοι χθες ανέρχονταν σε 65 εκ
των οποίων οι 15 στις ΜΕΘ Κορωνοϊού. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 6ης ΥΠΕ, στο ΠΓΝΠ
νοσηλεύονταν 24 ασθενείς στις Κλινικές, ένας
ασθενής στην Παιδιατρική Κλινική και 12 στην
ΜΕΘ Covid, ενώ στο ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»
νοσηλεύονται 25 στην Κλινική και 3 στην ΜΕΘ
Κορωνοϊού.

2.636 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Χθες, ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε 2.636 επιβεβαι-
ωµένα κρούσµατα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο,
µείωση στους αριθµούς καταγράφηκε στην Αι-
τωλοακαρνανία µε 20 νέα περιστατικά όταν
χθες είχαν καταγραφεί 39, ενώ στα ίδια επί-
πεδα παραµένει η Ηλεία µε 16 νοσούντες.

32 ΝΕΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
Οι νέοι θάνατοι ασθενών µε COVID-19 είναι 32,
ενώ από την έναρξη της επιδηµίας έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 14.860 θάνατοι. Το 95.4%

είχε υποκείµενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

329 ΟΙ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
Ο αριθµός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωµένοι είναι 329 (65.3% άνδρες). Η διά-
µεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 79.0% έχει

υποκείµενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωµένοι, 295 (89.67%) είναι ανεµβο-
λίαστοι ή µερικώς εµβολιασµένοι και 34 (10.33%)
είναι πλήρως εµβολιασµένοι. Από την αρχή της
πανδηµίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.163
ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-

19 στα νοσοκοµεία της επικράτειας χθες ήταν
168 (ηµερήσια µεταβολή +6.33%), ενώ ο µέσος
όρος εισαγωγών του επταηµέρου είναι 171
ασθενείς. Η διάµεση ηλικία των κρουσµάτων
είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η
διάµεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύ-
ρος 0.2 έως 106 έτη).

Ο ιός «χτύπησε» τα 17χρονα
Αύξηση των κρουσµάτων καταγράφηκε χθες στην Αχαΐα µετρώντας 80 νέα περιστατικά, ενώ στην ∆υτική Ελλάδα έφθασαν τα 116

ΑΑππόό  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  εεππιιδδηηµµιιοολλοογγιι--
κκώώνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυµµέέννωωνν  ααππόό  ccoovviidd--1199  ηη
66ηη  ΥΥΠΠΕΕ  ααννααφφέέρρεειι  ππωωςς  ««γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα
φφοορράά  ηη  ζζυυγγααρριιάά  ττηηςς  εεππιικκιιννδδυυννόόττηηττααςς
γγέέρρννεειι  ππρροοςς  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττωωνν  ααννεεµµ--
ββοολλίίαασσττωωνν  σσυυµµπποολλιιττώώνν  µµααςς,,  µµεε  ααρρ--
ννηηττιικκόό  ππρρόόσσηηµµοο»»..  

Τα ποσοστά και οι αριθµοί µιλούν από µόνα
τους. Στις κλινικές covid-19 φιλοξενούνταν
309 ασθενείς εκ των οποίων οι 70 είναι εµ-
βολιασµένοι, ενώ οι 239 είναι ανεµβολία-
στοι. Αποτυπώνοντας τα αριθµητικά αυτά
νούµερα σε ποσοστά είναι 22, 66% έναντι 77,
34%. 
«Αποδεικνύεται ότι η ευαλωτότητα υφίστα-
ται για όλους, αλλά αγγίζει, πράγµατι, πε-
ρισσότερο τους ανεµβολίαστους, που πα-
ραµένουν απροστάτευτοι έναντι του νέου
υγειονοµικού εχθρού, αυξάνοντας το ποσο-
στό του κινδύνου.
Η ίδια πληθυσµιακή οµάδα, (αυτή δηλ. των
ανεµβολίαστων) κρατά τα σκήπτρα και στις
ΜΕΘ µε ποσοστά εισαγωγής περιστατικών
84,84%, σε αντίθεση µε τα εισαγόµενα περι-
στατικά των ήδη εµβολιασµένων, που το πο-
σοστό τους δεν ξεπερνά το 15, 16%». 
Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 6ης
ΥΠΕ, έως τις 30/9 από τους 27 που νοση-
λεύονταν διασωληνωµένοι στις ΜΕΘ οι 23
ήταν ανεµβολίαστοι και µόλις οι 4 εµβολια-
σµένοι, ενώ δυστυχώς κατέληξαν 4 συνάν-
θρωποί µας (εκ των οποίων ένας εµβολια-
σµένος)».
Σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη
Καρβέλη «οι εµβολιασµένοι, είναι περισσό-

τερο και καλύτερα θωρακισµένοι έναντι του
νέου κορωνοϊού. Η θωράκισή τους µε το εµ-
βόλιο ενισχύει κατά πολύ τη φυσική τους
κατάσταση, καθώς αποδεικνύεται πως ακόµη
και να νοσηλευτούν, η νοσηλεία τους είναι πιο
συχνή σε απλή κλινική covid, παρά σε Μ.Ε.Θ.-
άρα η κατάστασή τους τίθεται σε χαµηλό-
τερο κίνδυνο, ως ασθενείς. 
Εκτός των άλλων, φαίνεται ότι σταµατάει εκεί
η νοσηλεία τους, λαµβάνοντας εξιτήριο από
τις κλινικές covid και δεν παρουσιάζουν
αυξηµένο ποσοστό ροής προς στις Μ.Ε.Θ.,
όπως συµβαίνει µε τους µη εµβολιασµέ-

νους. Αντίθετα, οι ανεµβολίαστοι κατα-
λαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό νοση-
λευοµένων covid-19 τόσο στις απλές κλί-
νες covid-19, όσο και στις ΜΕΘ αποδει-
κνύοντας το µέγεθος του υψηλού κινδύνου
που διατρέχουν έναντι του νέου κορωνοϊού
και την επικινδυνότητα στην οποία έχουν
θέσει «εαυτώ» βρισκόµενοι «εν ελέω» κο-
ρωνοϊού. 
Οι ροές από τις κλινικές covid προς τις
Μ.Ε.Θ. φαίνεται ότι είναι σε υψηλά επίπεδα
για αυτή την οµάδα, µε άγνωστες για αυ-
τούς συνέπειες».

Στοιχεία από την 6η ΥΠΕ

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ 

Από τους 309 ασθενείς οι 239 
είναι ανεµβολίαστοι

84,8%
των περιστατικών
που νοσηλεύονται

στα νοσοκοµεία
της 6ης ΥΠΕ δεν

έχει κάνει το
εµβόλιο

“Το
Της ΕΛΕΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Η ευθύνη µας
για την Αριστερά
στην Ευρώπη
«Ηµεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να θέσει τους

καθοδηγητικούς πόλους στη δηµόσια συζή-
τηση για την Αριστερά στην Ευρώπη. Αυτή εί-

ναι η µεγάλη µας ευθύνη, καθώς η πορεία του κόµµατός
µας πρέπει να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τις αρι-
στερές δυνάµεις της Ευρώπης». Αυτό δήλωσε χθες, ο ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ., Κώστας Αρβανίτης στο πε-
ριθώριο συνέντευξης που έδωσε στο πλαίσιο της επίσκε-
ψής του στην Πάτρα, όπου συµµετείχε ως οµιλητής σε εκ-
δήλωση του ραδιοφώνου «Στο κόκκινο» για την βία κατά
των γυναικών. Ο κ. Αρβανίτης ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.
είναι έτοιµος για εκλογές, στις οποίες το µεγαλύτερο στοί-
χηµα είναι η συµµετοχή. «Μακάρι να πάµε άµεσα σε εκλο-
γές και να είστε σίγουροι ότι όταν προκηρυχθούν οι δηµο-
σκοπήσεις θα έχουν διαφορετικά ευρήµατα…», ανέφερε.
Ο γνωστός δηµοσιογράφος εστίασε στα θέµατα του δικού
του «χαρτοφυλακίου» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
αφορούν στα εργασιακά και στο µεταναστευτικό, ασκών-
τας κριτική στην ευρωοµάδα της Ν.∆. «Στην Ευρώπη έχουµε
τη σύγκρουση δύο πόλων, της δεξιάς και της αριστεράς.
∆υστυχώς στη δεξιά αξιοποιούνται οι υπόγειοι χώροι, της
ακροδεξιάς, γι’ αυτό και γινόµαστε µάρτυρες των απαρά-
δεκτων δηλώσεων αξιωµατούχων. Ο φασισµός είναι ένας.
Είναι µαύρος και έχει αφήσει νεκρούς και κατατρεγµέ-
νους. Γι’ αυτό πρέπει να καταδικάζεται», σχολίασε γενικά.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Σύµφωνα µε τον κ. Αρβανίτη την ώρα που στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο γίνεται συζήτηση για την καθιέρωση του ευ-
ρωπαϊκού κατώτατου µισθού στην Ελλάδα η κυβέρνηση
περιπαίζει τους εργαζόµενους. Όπως είπε «δεν µπορεί
στην Ευρώπη του ενιαίου νοµίσµατος η αξία του εργατι-
κού δυναµικού να ποικίλει. Απορώ ο κ. Μητσοτάκης σε
ποια Ευρώπη θέλει να είµαστε; Σύντοµα οι εξελίξεις θα εί-
ναι θετικές για τους εργαζόµενους, όµως πρέπει και οι ίδιοι
µέσω των σωµατείων τους να διεκδικήσουν αυτά που τους
ανήκουν. Η αντίληψη η δική µας σχετικά µε τους µισθούς
είναι διαφορετική απ’ ότι της δεξιάς, η οποία τους θεωρεί
πρόβληµα. Εµείς πιστεύουµε ότι οι µισθοί είναι βασικός
πυλώνας για να λειτουργήσει η οικονοµία».

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ο κ. Αρβανίτης σχολιάζοντας το µεταναστευτικό, έκανε λόγο
για «σόου Μητσοτάκη στον Έβρο», ενώ επεσήµανε πως η
Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει το Γκουαντάναµο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν
στη χώρα χιλιάδες µετανάστες. Όπως είπε, στα camps που
φτιάχνονται δεν ισχύει ούτε το ευρωπαϊκό, ούτε το ελλη-
νικό δίκαιο, συνεπώς πρόκειται για «γκρίζες ζώνες». «Κου-
τοπόνηρα προωθούν τον τρόπο αυτό, γιατί στις γκρίζες ζώ-
νες ο πρόσφυγας δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει άσυλο»,
είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. και αναφερόµε-
νος στο νέο νόµο που προωθείται, τόνισε πως δεν σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ποινικοποιεί τη διάσωση.
«Εχθρός µας δεν είναι οι πρόσφυγες, αλλά όσοι παίζουν µε
τη χώρα µας», είπε. Τέλος, ο κ. Αρβανίτης ανακοίνωσε πως
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ενέκρινε ψήφισµα για τα δικαιώµατα των εργαζοµέ-
νων στις πλατφόρµες, στο οποίο αναφέρεται πως έχουν τα
ίδια δικαιώµατα µε όλους τους άλλους, πως τα data ανή-
κουν στους εργαζόµενους κι όχι στις εταιρείες και πως για
να δηµιουργηθεί µία πλατφόρµα πρέπει να υπάρχει σωµατείο
εργαζοµένων. «Αυτό το ψήφισµα πάµε να το νοµοθετή-
σουµε, διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο και όλους τους
εργαζόµενους στις πλατφόρµες, αφού οι εταιρείες δεν εί-
ναι µεσολαβητές εργασίας, αλλά εργοδότες», κατέληξε.

MMΑΑΡΡ..  ΟΟΡΡΦΦ..

O ευρωβου-
λευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Κ. Αρβα-
νίτης (αρι-
στερά) µε τον
Μ. Σιδηρό-
πουλο, Συντο-
νιστή της Ν.Ε.
Αχαΐας

Παράνοµη µεν,
αλλά... δεν
απαγορεύεται δε!
Την Α∆Ε∆Υ καλούν οι εκπαιδευτικοί να προκηρύξει την απεργία-αποχή από την
αξιολόγηση, µετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών, που την κήρυξε παράνοµη 

Μπορεί το Πρωτοδικείο Αθηνών
να κήρυξε παράνοµη την «απερ-
γία- αποχή» των εκπαιδευτικών

από την αξιολόγηση, ωστόσο, καθηγη-
τές και δάσκαλοι έχουν κι άλλους
«άσους» στο µανίκι…
Συγκεκριµένα, ήδη κατά της απόφασης
κατατέθηκε έφεση, καθώς σύµφωνα και
µε τους νοµικούς τους συµβούλους η
απεργία µπορεί να κηρύχθηκε παρά-
νοµη, όµως µε την εκδοθείσα απόφαση
απορρίφθηκε το αίτηµα του Ελληνικού
∆ηµοσίου περί απαγόρευσης της συνέ-
χισης της επίµαχης απεργίας, καθόσον
δεν υπάρχει ρητή νοµοθετική πρόβλεψη
για τη δικαστική διακοπή της.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «προσέφυγαν»
στην Α∆Ε∆Υ, που είναι το τριτοβάθµιο
συνδικαλιστικό τους όργανο, ζητώντας να
προκηρύξει η ίδια την απεργία-αποχή
κατά της αξιολόγησης.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
Ειδικότερα το Πρωτοδικείο Αθηνών
έκανε δεκτή την  κατεπείγουσα αγωγή
της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραµέως
κατά των ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας
Εκπαιδευτικών (∆ΟΕ), Οµοσπονδίας Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ),
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ει-
δικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) και Οµο-
σπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λει-
τουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), να κριθεί πα-
ράνοµη και καταχρηστική η «απεργία-
αποχή».
Το δικαστήριο τονίζει στην απόφαση ότι

«οι εναγόµενες Οµοσπονδίες όφειλαν
νοα διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό
εγγυηµένης ελάχιστης υπηρεσίας, ώστε
να µη µαταιωθεί, αλλά και να ικανοποι-
ηθεί, έστω και ένα ουσιαστικό ποσοστό,
η ανάγκη της εκπαίδευσης, δηλαδή η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
των σχολικών µονάδων».
Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραµέως,
αµέσως µετά την έκδοση της απόφα-
σης δήλωσε: «Παράνοµη κρίθηκε  από
το δικαστήριο η απεργία αποχή από κάθε
αξιολόγηση. Προχωράµε στην αξιολό-
γηση  που αποτελεί σηµαντική παράµε-
τρο  για την συνολική αναβάθµιση της εκ-
παίδευσης».

ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Α∆Ε∆Υ
Από την πλευρά της, η ∆ΟΕ αναφέρει
πως η απόφαση δεν ήταν αυτή που επε-
δίωκε το Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού η απεργία κρί-
θηκε παράνοµη αλλά όχι καταχρηστική.
Γι΄αυτό και προκειµένου να ενισχυθεί
το αίσθηµα ασφάλειας των απεργών εκ-
παιδευτικών ώστε να συνεχίσουν να
συµµετέχουν στην απεργία-αποχή (αφού
είναι επιτρεπτή η συνέχιση της απερ-
γίας έως την έκδοση τελεσίδικης από-
φασης από το Εφετείο), το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.
ζητά από την Εκτελεστική Γραµµατεία
της Α.∆.Ε.∆.Υ. να κηρύξει άµεσα απερ-
γία-αποχή από τις διαδικασίες, παρέ-
χοντας και την κάλυψη της τριτοβάθ-
µιας οργάνωσης στους απεργούς εκ-
παιδευτικούς.

ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανοίγουν άνευ όρων
Με αφορµή την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους, το Τµήµα Παιδείας της Νο-

µαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συµµαχία εξέ-
δωσε ανακοίνωση αναφέροντας µεταξύ άλλων πως «το υπουργείο αδιαφο-

ρεί για το εάν και πώς θα ανοίξουν διά ζώσης τα Πανεπιστήµια, εάν και
πότε θα ξανακλείσουν για να µεταβούµε πάλι στην εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία. Αδιαφορεί για την γνώµη των διδασκόντων και του προσωπικού
των Πανεπιστηµίων που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τους υγειονοµικούς

κινδύνους. «Άραγε για το υπουργείο και τους πρυτάνεις οι διδάσκοντες και
οι διδασκόµενοι είναι αναλώσιµοι;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παλαρµάς: 
«Γεια σου, 
ρε δάσκαλε!»
«Αυτή την περίοδο οι εκπαιδευ-
τικοί δίνουν έναν ιερό και ωραίο
αγώνα να προστατέψουν ό,τι απέ-
µεινε από το δηµόσιο σχολείο.
Όχι επειδή µας αρέσει αυτό το
σχολείο, αλλά γιατί µπορεί να εί-
ναι η βάση για ένα καλύτερο σχο-
λείο.
Ο νόµος της κυβέρνησης για την
«εσωτερική και εξωτερική αξιο-
λόγηση» δεν είναι τίποτα άλλο
από την κρατική επιβολή της αν-
τιεκπαιδευτικής πολιτικής τους»,
υποστηρίζει -µεταξύ άλλων- ο
γενικός γραµµατέας του Συλλό-
γου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Πάτρας, Στέλιος Παλαρµάς και
προσθέτει: «Είναι η πολιτική που
θέλει τα σχολεία να λειτουργούν
σαν επιχειρήσεις, να ανταγωνί-
ζονται µεταξύ τους, να αναζη-
τούν χορηγούς (τους γονείς, ποι-
ους άλλους).
Που η µόρφωση, η διαπαιδαγώ-
γηση δεν υπάρχουν πουθενά. Ο
αυταρχισµός, οι απειλές, ο εκ-
φοβισµός, τα δικαστήρια προς
τους εκπαιδευτικούς είναι κα-
θηµερινότητα. Μας απειλούν ότι
θα µας κόψουν έναν µισθό. Φί-
λοι γονείς, µας απειλούν ότι θα
βάλουν χέρι στον µισθό µας άµα
δεν βάλουµε χέρι στον δικό σας.
Όµως δεν φοβηθήκαµε, ενωµέ-
νοι απαντήσαµε µε τεράστια πο-
σοστά απέναντι στον αυταρχισµό
της κυβέρνησης. Αγαπητοί γο-
νείς, τελειώνω µε αυτό:
Αν θέλετε να µας βλέπετε στον
δρόµο στο µέλλον και να µας
λέτε: ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΡΕ ∆ΑΣΚΑΛΕ,
πρέπει τώρα να ενωθείτε µαζί
µας και να µας λέτε ΚΡΑΤΑ, ΡΕ
∆ΑΣΚΑΛΕ!».
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∆ύο νέα «χτυπήµατα» σε Πάτρα
και Αγρίνιο από επιτήδειους
µέσω αγγελιών σε ιστοσελίδα

Σε... µάστιγα εξελίσσονται οι απάτες µέσω
του διαδικτύου στην ∆υτική Ελλάδα κα-
θώς τα περιστατικά είναι σχεδόν στην

ηµερήσια διάταξη. Τις τελευταίες ώρες κατα-
γράφηκαν δύο διαφορετικά περιστατικά σε
Αχαΐα και Αιτωλοακαναρνανία όπου δύο συµ-
πολίτες µας έχασαν συνολικά το χρηµατικό
ποσό των 12.200 ευρώ. Και στις δύο περι-
πτώσεις οι επιτήδειοι «ψάρεψαν» τα θύµατά
τους µέσω αγγελιών στο διαδίκτυο και κα-
τόρθωσαν να τους αποσπάσουν τους κωδι-
κούς και να βρεθούν πλουσιότεροι!
Στην περίπτωση της Πάτρας, ο άγνωστος δρά-

στης κέρδισε µε ένα... κλικ το χρηµατικό ποσό
των 10.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.,
«άγνωστος επικοινώνησε µε ηµεδαπό άνδρα,
ο οποίος είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα, αγγε-
λία πώλησης αυτοκινήτου. Στη συνέχεια απέ-
σπασε από τον παθόντα τον αριθµό της τρα-
πεζικής του κάρτας και τους κωδικούς του,
µε αποτέλεσµα ο δράστης να µεταφέρει από
λογαριασµό του παθόντα, σε τραπεζικούς λο-
γαριασµούς τρίτων, το χρηµατικό ποσό των
10.000 ευρώ. Από τους αστυνοµικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σχηµατίστηκε
δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου
δράστη».
Στην περίπτωση του Αγρινίου άγνωστοι δρά-
στες επικοινώνησαν µε µια γυναίκα, η οποία
είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα, αγγελία πώλη-
σης προϊόντων. «Προσποιούµενοι τους ενδια-

φερόµενους αγοραστές, ζήτησαν τα στοιχεία
του λογαριασµού της, µε αποτέλεσµα να µε-
ταφέρουν από λογαριασµό της παθούσας, σε
τραπεζικό λογαριασµό τρίτου, το χρηµατικό
ποσό των 2.200 ευρώ» ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ.

ΤΣΕΠΩΣΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ,
∆ΕΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΟΒΙΛΑ
Στον Πύργο Ηλείας συνελήφθη, προχθές το
µεσηµέρι ένας άνδρας σε βάρος του οποίου
σχηµατίστηκε δικογραφία για απάτη. 
Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., «ο συλληφθείς είχε
αναρτήσει σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης αγ-
γελία πώλησης τροχοβίλας και έπεισε έναν
ηµεδαπό άνδρα να του καταβάλει σε τραπε-
ζικό λογαριασµό, το χρηµατικό ποσό των 3.000
για την αγορά της και δεν του απέστειλε ποτέ
την τροχοβίλα».

Απατεώνες διαδικτύου
«τσίµπησαν» 12.200 €!

2ο ΕΠΑΛ Πάτρας:
Ένταση µε
εξωσχολικούς 
Ένταση επικράτησε χθες το πρωί εκτός
του σχολικού συγκροτήµατος του 2ου
ΕΠΑΛ Πάτρας µεταξύ εξωσχολικών ατό-
µων. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι εξω-
σχολικοί πιάστηκαν στα χέρια και χρει-
άστηκε η παρέµβαση της Αστυνοµίας για
να ηρεµήσουν τα πνεύµατα. Φέρεται ένας
από τους δύο εµπλεκόµενους να έπεσε
και να τραυµατίστηκε στο κράσπεδο του
πεζοδροµίου. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων
του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας σε ανακοίνωσή
του ανέφερε πως «το επεισόδιο έλαβε
χώρα εκτός του σχολικού συγκροτήµα-
τος µεταξύ εξωσχολικών ατόµων. ∆ιευ-
κρινίζεται ότι στο περιστατικό δεν υπήρξε
εµπλοκή των µαθητών του 2ου ΕΠΑΛ
Πάτρας, το οποίο βρισκόταν σε κανονική
λειτουργία».

Σοκ στην Παραλία:
« Έφυγε» η ληξίαρχος
Βασιλική Τατσιώνα
Έχασε την µάχη µε την ζωή η 48χρονη
∆ηµοτική Υπάλληλος Βασιλική Τατσιώνα,
ληξίαρχος του ∆ήµου Παραλίας. Είχε έρ-
θει µε µετάταξη από το ∆ήµο Ελληνικού
το 2000 και την τελευταία δεκαετία εκτε-
λούσε χρέη ληξιάρχου. Ήταν µια ευσυ-
νείδητη και εξυπηρετική υπάλληλος, ανα-
φέρουν όλοι όσοι τη γνώρισαν και συ-
νεργάστηκαν µαζί της. 
Με τον σύζυγό της Ηλία Παπαδηµητρίου,
αστυνοµικό απέκτησε δύο παιδιά, τη Χρι-
στίνα και τον Κωνσταντίνο. 
Ο ∆ήµαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετί-
δης, µε ανακοίνωσή του, εκφράζει τη
θλίψη του για τον πρόωρο χαµό της και
απευθύνει θερµά συλλυπητήρια στο σύ-
ζυγο, στα παιδιά, στους συγγενείς και
στους φίλους της εκλιπούσας. Και ο πρό-
εδρος της κοινότητας Παραλίας, Πανα-
γιώτης Ζωγράφος, καθώς και το τοπικό
συµβούλιο, εκφράζουν τα συλλυπητήριά
τους στους οικείους της.
Η κηδεία της θα γίνει σήµερα στις 12 το
µεσηµέρι από τον Ιερό Ναό Μεταµόρ-
φωσης Σωτήρος Οβρυάς.

Νεκρός 36χρονος
µέσα στο σπίτι του
Ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών περίπου
βρέθηκε χθες το µεσηµέρι, νεκρός µέσα
σε σπίτι του, στην περιοχή του Κάστρου.
Στο σηµείο έσπευσε η Αστυνοµία και διε-
νεργείται προανάκριση για τα αίτια θα-
νάτου του. 
-Στην Πάτρα προχθές τα ξηµερώµατα,
συνελήφθη από αστυνοµικούς του Τµή-
µατος Άµεσης ∆ράσης ένας άνδρας, διότι
βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέ-
θηκε ένα αναδιπλούµενο µαχαίρι, ένα
αλεξίσφαιρο γιλέκο και ένα σπρέι πιπε-
ριού.
�Από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Πατρών πιάστηκε άνδρας διότι
σε βάρος του εκκρεµούσε καταδικαστική
απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδι-
κείου Πατρών, µε την οποία του επιβλή-
θηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών για αν-
τίσταση.
� Στην Κάτω Αχαΐα συνελήφθησαν,
προχθές το πρωί, τρεις αλλοδαποί,
διότι σε αστυνοµικό έλεγχο που τους
διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εί-
χαν εισέλθει και διέµεναν παράνοµα
στη χώρα.

Συναγερµός 
για εξαφάνιση 29χρονου 
Στις 17/9 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Πάτρας, ο
Χρυσοβαλάντης Μπασιλάρης, 29 ετών. 
Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «το «Χαµόγελο
του Παιδιού» ενηµερώθηκε για την εξαφάνιση του Χρυ-
σοβαλάντη Μπασιλάρη και προχώρησε στη δηµοσιοποί-
ηση των στοιχείων του ενήλικου µετά από αίτηµα των δι-
κών του ανθρώπων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λό-
γοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. 
Ο Χρυσοβαλάντης Μπασιλάρης έχει ύψος 1,72 µ., είναι
αδύνατος, έχει σγουρά καστανά µαλλιά και καστανά µά-
τια. ∆εν είναι γνωστό τι φορούσε την ηµέρα που εξαφα-
νίστηκε. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, µπορεί
να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε «Το Χαµόγελο του Παι-
διού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραµµή για τις
Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνοµικά Τµήµατα της χώρας
αλλά και µέσω της εφαρµογής MissingAlertapp όπου
υπάρχει ζωντανή ενηµέρωση για την εξαφάνιση».

Συνεχίζονται οι αστυνοµικές επιχει-
ρήσεις για την καταπολέµηση της εγ-
κληµατικότητας και την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων στην ∆υτική
Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα στην ∆υτική Ελ-
λάδα, πραγµατοποιήθηκαν αστυνο-
µικές επιχειρήσεις για την καταπο-
λέµηση της εγκληµατικότητας και την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων.
Από τους αστυνοµικούς Υπηρεσιών
Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, των
∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, ελέγχ-
θηκαν 1.815 άτοµα και προσήχθησαν
31 άτοµα, ενώ ελέγχθηκαν 1.256 οχή-
µατα. Συνολικά, βεβαιώθηκαν 389
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας. Επίσης συνελήφθησαν
32 άτοµα για τα εξής αδικήµατα:
��12 άτοµα για κλοπές 
��5 άτοµα για παράβαση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας
��4 άτοµα για διοικητική απέλαση
��3 άτοµα για παράβαση του νόµου
περί ναρκωτικών 

��3 άτοµα για καταδικαστικές απο-
φάσεις  
��2 άτοµα για παράβαση του νόµου
για τους αλλοδαπούς 
��2 άτοµα για λοιπά αδικήµατα 
��1 άτοµο για ληστεία. 
Επίσης, κατασχέθηκαν 254 γραµµά-
ρια κάνναβης, ένα όχηµα, τρία όπλα
και 955 ευρώ. «Οι στοχευµένες δρά-
σεις για την καταπολέµηση της εγ-
κληµατικότητας εντάσσονται στον επι-
χειρησιακό σχεδιασµό της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύ-
θυνσης ∆υτικής Ελλάδας και θα συ-
νεχισθούν σε όλη την Περιφέρειά
µας» ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

∆υτ. Ελλάδα: 389
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
και 32 συλλήψεις 
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∆ιαχείριση 
400 κρουνών
∆ιαψεύδει τα δηµοσιεύµατα για
άρνηση της τοποθέτησης πυρο-
σβεστικού κρουνού σε περιοχή της
Πάτρας, η ∆ΕΥΑΠ. Στο θέµα επε-
νέβη ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυν-
σης Ύδρευσης ∆ηµήτρης Στεργιό-
πουλος, αναφέροντας πως «ως ∆ι-
ευθυντής της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
Ύδρευσης της ∆ΕΥΑΠ σας ενηµε-
ρώνω ότι η ∆ΕΥΑΠ δεν έχει αρνη-
θεί την τοποθέτηση του συγκεκρι-
µένου κρουνού. Όπως σε κάθε πε-
ρίπτωση όταν ζητά η Πυροσβεστική
Υπηρεσία την τοποθέτηση ενός
κρουνού, ή τον τοποθετούµε στο
συγκεκριµένο σηµείο αν είναι εφι-
κτό ή εµπεριστατωµένα αντιπρο-
τείνουµε κάποια άλλη θέση και από
κοινού αποφασίζουµε µε βάση κά-
ποια κριτήρια. Ενδεικτικά κριτήρια,
είναι η διαθεσιµότητα δικτύου στο
σηµείο, η πίεση του δικτύου, οι πλη-
σιέστεροι κρουνοί, η προσβασιµό-
τητα πυροσβεστικών οχηµάτων, η
µη παρεµπόδιση κυκλοφορίας κατά
τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων
στην συγκεκριµένη θέση (κάτι που
θα µπορούσε να προκαλέσει εγ-
κλωβισµούς) και πολλά άλλα. Αυτή
η διαδικασία λοιπόν, για τον συγ-
κεκριµένο κρουνό είναι σε εξέλιξη
µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
περιµένουµε την έγκριση της ορι-
στικής θέσης. Όπως φαίνεται και
στο έγγραφο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας το οποίο δηµοσιεύσατε,
αναφέρει ότι οι συντεταγµένες εί-
ναι ενδεικτικές.
Η ∆ΕΥΑΠ σε άµεση και εξαιρετική
συνεργασία µε την Πυροσβεστική
Υπηρεσία διαχειρίζεται ένα πλή-
ρες δίκτυο περίπου 400 Πυροσβε-
στικών Κρουνών».

Προσωρινός 
ανάδοχος 
για τα 
Ζαρουχλέικα
Η ανάδειξη προσωρινού αναδό-
χου για το έργο ανάπλασης των
Ζαρουχλεΐκων είναι ένα από τα
θέµατα που θα συζητηθούν στην
προσεχή συνεδρίαση της Οικο-
νοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Πατρέων. 
Η συνεδρίαση θα πραγµατοποι-
ηθεί την ερχόµενη Τρίτη, στις 11.30
το πρωί και αναµένεται να συζη-
τηθούν, η κατακύρωση του δια-
γωνισµού για την ανακατασκευή
οδών και µικρών τεχνικών έργων
σε Πιτίτσα, Σελλά, Αργυρά και Α.
Καστρίτσι, η κατακύρωση ως
άγονη της δηµοπρασίας για την
εκµίσθωση του κυλικείου εντός
του Παµπελοποννησιακού Στα-
δίου, η παράταση προθεσµίας πε-
ραίωσης του έργου ανάπλαση-
αξιοποίηση του Έλους της Αγυιάς.

Ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση για την έναρξη
της κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων ορ-
γανικών απορριµµάτων στην Πάτρα, καθώς η

δηµοτική Αρχή έβγαλε στον «αέρα» τον διαγωνι-
σµό για την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλι-
σµού για την «∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) Βιοαπο-
βλήτων».
Στον εξοπλισµό προβλέπονται ειδικά απορριµµα-
τοφόρα, κλαδοτεµαχιστής, καφέ εξωτερικοί, αλλά και
οικιακοί κάδοι, µέσω των οποίων θα συλλέγονται
τα προδιαλεγµένα οργανικά (βιοαπόβλητα), που θα
τροφοδοτούν τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαπο-
βλήτων (ΜΕΒ) στου Φλόκα και την Ξερόλακκα. Το
έργο χρηµατοδοτήθηκε από Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος, ενώ ο διαγωνισµός προκηρύχ-
θηκε από τον ∆ήµο Πατρέων. 
Συγκεκριµένα, µέσω του διαγωνισµού προβλέπε-
ται η προµήθεια:
� Τρία απορριµµατοφόρα  8 m3
�∆ύο απορριµµατοφόρα  12 m3
� Ένας κλαδοτεµαχιστής 
�560 εξωτερικοί καφέ κάδοι χωρητικότητας 1.100

lt
� 175 εξωτερικοί καφέ κάδοι χωρητικότητας 660 lt
� 200 εξωτερικοί οικιακοί καφέ κάδοι 2-τροχοί

χωρητικότητας 80 lt
� 1.000 οικιακοί κάδοι κοµποστοποίησης 310 lt
� 15.000 οικιακοί κάδοι 10lt.

Τζανάκος και Ξυλιάς: 6 χρόνια 
κωλυσιεργία της ∆ηµοτικής Αρχής!
Αίτηση προκειµένου να ει-

σαχθεί για συζήτηση και
απόφαση, ένα θέµα που

σέρνεται εδώ και 6 χρόνια στο
∆ήµο, δίχως ‘προφανή’ λόγο, κα-
τέθεσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι,
Ν. Τζανάκος και Θ. Ξυλιάς. 
Πρόκειται για την απόδοση τιµής
στον ήρωα της Κερύνειας Αντι-
στράτηγο Νικόλαο Κατούντα, για
την οποία η ∆ηµοτική Αρχή επι-
δεικνύει εντυπωσιακή ολιγωρία. Τη
στιγµή µάλιστα που εδώ και τρία
χρόνια, υπάρχει οµόφωνη από-
φαση των οργάνων του ∆ήµου,
αλλά και της Αποκεντρωµένης ∆ι-
οίκησης, να ονοµαστεί η ανώνυµη,
πάροδος Αλεξίου Λασκάρεως 98,
σε οδό «Αντιστράτηγου Νικολάου
Κατούντα».
Όπως αναφέρουν «πρέπει να λή-
ξει επιτέλους µια απλή υπόθεση

ονοµατοθεσίας, η οποία σέρνεται
επί 6 χρόνια και να αποδοθεί η
οφειλόµενη τιµή, στον ήρωα λο-
χαγό Νικόλαο Κατούντα, µε την
ονοµασία ενός δρόµου στη γει-
τονιά του. 
∆εν περιποιεί τιµή στο ∆ήµο αυτή
η αδιαφορία. Αιτούµεθα την ει-
σαγωγή του θέµατος, στο επό-
µενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο
οποίο χρειάζεται απλώς η επι-
ψήφιση της σχετικής παραγρά-
φου, η οποία είχε αποσυρθεί το
2019. 
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβά-
νοντας υπόψη την απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆.Π.∆Ε&Ι (το
αριθ. 1/27-4-2018 πρακτικό της
Επιτροπής για την ονοµασία οδών
νοµού Αχαΐας) εγκρίνει την ονο-
µασία της ανωνύµου παρόδου
Αλεξίου Λασκάρεως 98, σε οδό

«Αντιστράτηγου Νικολάου Κα-
τούντα» τιµώντας µε αυτόν τον
τρόπο τον ήρωα της Κερύνειας». 
Ως αναπόσπαστο κοµµάτι της από-
φασης, να επισυναφθεί βιογρα-
φικό του ήρωα αγνοούµενου λο-
χαγού, ο οποίος γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Πάτρα, προκει-
µένου να υπάρξει και η σχετική
ενηµέρωση και αιτιολόγηση της
απόφασης, αλλά κυρίως για να
«γνωρίσουν» οι συµπολίτες µας,
την ηρωική µορφή και τη θυσία
του Λοχαγού Νικολάου Κατούντα.
Θυµίζουµε, ότι ο Ήρωας Λοχα-
γός Καταδροµών της 33ης µοί-
ρας, αντιστάθηκε στην τουρκική
εισβολή στην Κερύνεια το 1974
και έπεσε µαχόµενος, υπερασπί-
ζοντας το ιδανικό της πατρίδας
αλλά και τη ζωή των συµπολεµι-
στών του.

Εγγραφή 
ετεροδηµοτών
Από την Αντιδηµαρχία∆ιοίκησης και
Οικονοµικών (∆ιεύθυνση Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών) γίνονται γνωστά τα
εξής, σε σχέση µε τους ετεροδηµό-
τες: Οι πολίτες µπορούν να υποβάλ-
λουν αίτηση για εγγραφή Ετεροδη-
µότη στην ηλεκτρονική εφαρµογή
του Υπουργείου Εσωτερικών:
https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµο-
γής και την υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης αποτελεί η κατοχή προσω-
πικού Αριθµού Φορολογικού Μη-
τρώου (Α.Φ.Μ.) από τον εκλογέα και
των αντίστοιχων κωδικών που δια-
θέτει στην εφαρµογή «ΤaxisNet» της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.∆.Ε.).
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλ-
λονται και στους οικείους ∆ήµους
και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (Κ.Ε.Π.). Για την υποβολή της
αίτησης στους οικείους ∆ήµους, οι
εκλογείς πρέπει να απευθύνονται
µόνο στον ∆ήµο που κατοικούν, ενώ
στα Κ.Ε.Π. είναι δυνατό να απευθύ-
νονται όλοι οι εκλογείς ανεξάρτητα
από τον δήµο κατοικίας τους. Αιτή-
σεις ετεροδηµοτών που έχουν υπο-
βληθεί πριν από τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής εφαρµογής θεωρούνται
ενεργείς και εκφράζουν την πρό-
θεση του εκλογέα να ψηφίσει στον
τόπο κατοικίας του. Εκλογείς που
ψηφίζουν στον τόπο διαµονής τους
ως ετεροδηµότες, χάνουν την ιδιό-
τητα του ετεροδηµότη εφόσον µε-
ταδηµοτεύσουν. Εκλογείς που υπο-
βάλλουν αιτήσεις εγγραφής σε ει-
δικούς εκλογικούς καταλόγους ετε-
ροδηµοτών µετά την τελευταία πριν
από τις εκλογές αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων δεν ψηφί-
ζουν ως ετεροδηµότες.

Ενστάσεις για 
την µη απονοµή 
1ου βραβείου
Αίσθηση έχει προκαλέσει το γε-
γονός ότι στα εγκαίνια της έκθεσης
των µελετών του Πανελλήνιου Ανοι-
κτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού
για την «Ανάπλαση του Παραλιακού
Μετώπου της Πάτρας» που έγιναν
χθες το βράδυ, δεν υπάρχει µελέτη
που να πήρε το πρώτο βραβείο. Κι
αυτό, γιατί, όπως είχε γίνει γνωστό,
η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε να
µην απονεµηθεί Α’  Βραβείο µε το
σκεπτικό ότι οι πέντε µελέτες δεν
δίνουν ολοκληρωµένη απάντηση σ’
όλα τα ζητήµατα που θέτει ο εξαι-
ρετικής δυσκολίας διαγωνισµός και
δεν κατορθώνουν να δώσουν µια
καθολική απάντηση στο ζητούµενο
όραµα για το παραθαλάσσιο µέτωπο.
Εδώ φαίνεται πως µε τις ισότιµες
τρεις από τις πέντε µελέτες στις οποίες
και απέδωσε το Β’  Βραβείο και µε
τη µη απονοµή 1ου Βραβείου, ο ∆ή-
µος Πατρέων φαίνεται πως δεν έχει
την υποχρέωση να υλοποιήσει το
έργο του Παραλιακού Μετώπου.
Γι’ αυτό και έχουν κατατεθεί ενστά-
σεις στο ∆ήµο από συµµετέχοντες
που προκρίθηκαν στη Β' Φάση και
αναφέρονται σε προβλήµατα και
λάθη από την κριτική επιτροπή για τις
ισοψηφίες και τον τρόπο κατάταξης
των µελετών…

Αντίστροφη 
µέτρηση για 
τα βιοαπόβλητα
Στον «αέρα» ο διαγωνισµός για την προµήθεια πέντε απορριµµατοφόρων
και 1.000 εξωτερικών καφέ κάδων

ΜΑΡΙΑ ΣΠ. ΟΡΦΑΝΟΥ
Επιµέλεια
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Αρκεί ο αγιασµός
∆εν ξέρω πόσο ακριβής είναι η εκτίµηση
του καθηγητή ΝΝίίκκοουυ  ΤΤζζααννάάκκηη (φωτό), σύµ-
φωνα µε την οποία το 70% των ιερέων και
το 90% των µοναχών είναι ανεµβολίαστοι.
Υποθέτω ότι µιλάει µετά λόγου γνώσεως
κι αν είναι έτσι τότε αναδεικνύεται ένα
πολλαπλό ζήτηµα. Πρόκειται για τη µεγα-
λύτερη κατηγορία ανεµβολίαστων ανά-
µεσα σε όλες τις κατηγορίες του πληθυ-
σµού. Αν µάλιστα λάβουµε υπ’ όψιν ότι
πρόκειται για µια κατηγορία του πληθυσµού
που ασκεί µεγάλη επιρροή στις ψυχές και
τα µυαλά των ανθρώπων. Ίσως µάλιστα
κάπου εκεί να βρίσκεται η πηγή για τις
δυσκολίες του εµβολιαστικού προγράµ-
µατος. Τι να λέµε τώρα; Υπάρχει λόγος να
συγκρίνουµε τις θεραπευτικές ιδιότητες
του αγιασµού και του εµβολίου; Φαίνεται
όµως πως ορισµένοι το κάνουν κι αυτό
λέγεται πίστη.

Ρεκόρ γκρίνιας
Οι πληροφορίες λένε ότι επίκειται ανα-
σχηµατισµός στην Επιτροπή των Λοιµω-
ξιολόγων. Ας µην αρχίσουµε τα γνωστά,
ποιοι µένουν και ποιοι φεύγουν, δεν έχει
νόηµα. Αρκεί όµως µια µόνο πληροφορία.
Η Επιτροπή στην παρούσα της σύνθεση
έχει 26 µέλη. Μπορεί κάποιος να φανταστεί
µια συνεδρίαση στην οποία µετέχουν 26
άτοµα; Αρκεί να πάρουν το λόγο για λίγα λε-
πτά ο καθένας και η κάθε µία κι αν αυτό
συµβεί για δυο-τρία θέµατα κάθε φορά,
εύκολα καταλαβαίνουµε τι γίνεται. Σε µια
26 ειδικών η προσπάθεια να σχηµατισθεί
ενιαία άποψη είναι σχεδόν πάντα καταδι-
κασµένη ενώ η εµφάνιση πολυφωνίας ή
ακόµα και πολυλογίας είναι αναπόφευκτη.
Χώρια που οι περισσότεροι καλόµαθαν στη
δηµοσιότητα, άλλη πληγή και αυτή. Πάντως
ο υπουργός Θ. Πλεύρης προσανατολίζεται
σε επταµελή σύνθεση και ακούω ήδη τις
γκρίνιες που θα ακολουθήσουν. 

Μετά το σεισµό
Αµέσως µετά από ένα σεισµό, ακολουθούν
οι µετασεισµοί και οι επισκέψεις των αρ-
µοδίων. Πρέπει επειγόντως να φανεί ότι η
πολιτεία ανταποκρίνεται, συµπαρίσταται και
τα λοιπά. Γίνονται και οι σχετικές δηλώσεις,
το επικοινωνιακό και άµεσο έχει ικανοποι-
ηθεί και πάµε παρακάτω. Πόσο καιρό παίρ-
νει για να ολοκληρωθούν οι σχετικές δια-
δικασίες; Αρχικά το κτίριο βάφεται και χα-
ρακτηρίζεται από τους µηχανικούς. Ακο-
λουθεί µια ιστορία υποβολής αιτήσεων και
µελετών καθώς και εκταµίευσης χρηµατο-
δοτήσεων. Η εµπειρία µας λέει ότι η επι-
σκευή, ανακατασκευή, κατασκευή ενός σει-
σµόπληκτου χρειάζεται κάτι χρόνια και στο
µεταξύ οι πληγέντες ζουν σε κοντέινερ. Κι
όταν λέµε χρόνια, εννοούµε χρόνια, σε πλη-
θυντικό αριθµό. Σε αυτό το σηµείο µπορεί
άραγε να αλλάξει κάτι; ∆ιότι αυτό, ο χρόνος,
είναι το ουσιώδες της αποκατάστασης.

Λοξές Ματιές

Ακροδεξιοί καουµπόηδες
και ακροαριστεροί Ινδιάνοι
ΑΑίίφφννηηςς  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  δδηηµµοοσσιιόόττηη--
ττααςς  ββρρέέθθηηκκεε  ττοο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη
ΣΣττααυυρροούύπποολληη  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  ΣΣυυγγ--
κκρροούύσσεειιςς,,  ξξυυλλοοδδααρρµµοοίί,,  µµααχχααιιρριιέέςς,,  ππρροο--
σσααγγωωγγέέςς,,  σσυυλλλλήήψψεειιςς,,  όόππλλαα  σσττοο  σσππίίττιι
1155χχρροοννοουυ..  

Μερικοί νέοι, εντός κι εκτός του συγ-
κεκριµένου σχολείου αποφάσισαν να
παίξουν το παιχνίδι που περιγράφει ο

τίτλος. Τους ακροδεξιούς καουµπόηδες και
τους ακροαριστερούς Ινδιάνους. 
Ακούω ήδη τη µοµφή. Εξισώνεις τους φασί-
στες µε τους αντιφασίστες, είσαι και εσύ από
εκείνους τους ισαποστάκηδες*. ∆εν εξισώνω
απολύτως τίποτε. Γνωρίζω πολύ καλά τις δια-
φορές τους αλλά και τις οµοιότητες των δύο χώ-
ρων.  Απλώς δυσκολεύοµαι να δω το πρόσωπο
του φασισµού σε ένα 15χρονο. Κι ακόµα, για
να µιλήσω µε παραδοσιακούς όρους, δεν θε-
ωρώ ότι αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα η κυ-
ρίαρχη αντίθεση είναι ανάµεσα στους φασί-
στες και τους αντιφασίστες και πως αυτή η αν-
τίθεση µπορεί να λυθεί µε ξυλοδαρµούς µέσα
κι έξω από τα Λύκεια. 

Έχουµε πολλά και διάφορα προβλήµατα αλλά
δεν είµαστε η ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης µήτε
η Βαρκελώνη τον καιρό του Ισπανικού εµφύ-
λιου πολέµου. Ούτε στις πόλεις µας σήµερα
κυκλοφορούν και δίνουν τον τόνο οι άντρες
της ΟΠΛΑ από τη µία και οι Χίτες από την άλλη.
Κι αν τυχόν κάποιοι θέλουν να ζήσουν την
φαντασίωσή τους, ας µην το κάνουν στα σχο-
λεία.
Υπάρχει όµως µια ολόκληρη εµπειρία που
καλό είναι να τη θυµόµαστε. Ακόµα κι όταν το
πράγµα έχει περιθωριακό χαρακτήρα, όπως
συµβαίνει στην περίπτωση του ΕΠΑΛ Σταυ-
ρούπολης, δεν θέλει και πολύ για να γίνει το
κακό. 
Ποιος θυµάται γιατί είχαν γίνει οι µαθητικές
καταλήψεις του 1990; Κανείς δεν τις θυµάται,
όµως οδήγησαν στη δολοφονία του Νίκου Τεµ-

πονέρα. Ποιος θυµάται την κατάσταση στη
χώρα το Σεπτέµβριο του 2013; Ελάχιστοι τη
θυµούνται, όµως τότε συνέβη η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. Περιθωριακά ή έστω πε-
ριφερειακά ήταν και τότε τα φαινόµενα, όµως
οδήγησαν στο θάνατο δύο νέους ανθρώπους
και στη φυλακή τους δράστες. Όχι, δεν θέλει
πολύ να γίνει το κακό.
Μόνο που το κακό δεν βρίσκεται µόνο στα θύ-
µατα αλλά σε ολόκληρη την κοινωνική και πο-
λιτική ατµόσφαιρα. Αν για παράδειγµα επι-
κρατήσουν κόντρες αυτού του τύπου, αν αυτά
τα φαινόµενα αφεθούν να δώσουν τον τόνο
στη δηµόσια ζωή, τότε όλοι θα βγούµε χαµέ-
νοι. 
Τα σχολεία έχουν τραυµατιστεί σοβαρά λόγω
της πανδηµίας και της τηλεκπαίδευσης. Έχουν
πολλές πληγές να κλείσουν και µια βαριά πα-
ρακµή για να αντιµετωπίσουν. Το τελευταίο
που χρειάζονται είναι συγκρούσεις αυτού του
τύπου καθώς και την ανάπτυξη ακροδεξιών
θυλάκων µέσα στις σχολικές τάξεις, αλλά και
µια εκ του προχείρου ενασχόληση µε το ζήτηµα
από την πλευρά των πολιτικών ηγεσιών.  
Οι σχολικές κοινότητες, µαθητές, εκπαιδευτι-
κοί και γονείς, έχουν µια µεγάλη διαδροµή να
διανύσουν. Σε ό,τι δε αφορά το συγκεκριµένο
ΕΠΑΛ, και όχι µόνο αυτό, η απάντηση βρί-
σκεται µέσα στη σχολική τάξη και όχι έξω από
αυτήν. 
*Ισαποστάκηδες: Αυτοί που τηρούν ίσες απο-
στάσεις ανάµεσα σε δύο καταστάσεις που αν-
τιµάχονται µεταξύ τους.

Είναι δύσκολο να δεις το πρόσωπο 
του φασισµού σε ένα 15χρονο µαθητή 

της πρώτης Λυκείου

Το τελευταίο που
χρειάζεται το σχολείο

είναι ξυλοδαρµοί
ανάµεσα σε φασίστες και

αντιφασίστες

Ώστε λοιπόν η Αστυνοµία
ερεύνησε «διαχειριστές
ιστοσελίδων και λογαρια-

σµών στα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, που προτρέπουν τους

πολίτες σε πράξεις που στρέφον-
ται ενάντια στη δηµόσια υγεία,
στην ασφάλεια και στο κράτος». 
Επί πλέον µάθαµε, πάντα από την
ΕΛ.ΑΣ., ότι «τα αδικήµατα που διε-

ρευνώνται ότι έχουν διαπραχθεί
είναι: ∆ιασπορά ψευδών ειδή-
σεων, διέγερση σε ανυπακοή και
απόπειρα απάτης». Και µάλιστα ο
σχετικός φάκελος παραδόθηκε
στη ∆ικαιοσύνη για τα περαιτέρω. 
∆ιασπορά ψευδών ειδήσεων; Και
γιατί παρακαλώ ψάχνουν τον κάθε
ψεκασµένο στο διαδίκτυο και όχι
τον ιερέα που κατηγορεί φόρα-
παρτίδα τα εµβόλια ή το γιατρό
που κάνει το ίδιο; 
Απόπειρα απάτης; Μάλιστα. Άρα
είναι οι δικηγόροι που συντάσ-
σουν τις µηνύσεις καθώς και οι
εισαγγελείς που τις αποδέχονται.
Εδώ δεν χρειάζεται έρευνα στο
διαδίκτυο, είναι πολύ πιο εύκολο…

Πράξεις που στρέφονται ενάντια
στο κράτος; Όσο κι αν είναι ενο-
χλητική αλλά και επικίνδυνη η αν-
τιεµβολιαστική επιλογή, ας µην
τη βαφτίσουµε «πράξη ενάντια
στο κράτος» γιατί τότε µπαίνουµε
σε ένα πολύ ολισθηρό έδαφος.
Κάτι ανάλογο ισχύει για τη «διέ-
γερση σε ανυπακοή». 
Φαίνεται πως ο νέος υπουργός
Προστασίας του Πολίτη θέλησε
να κάνει κάτι για τους αντιεµβο-
λιαστές. ∆ιατηρώ όµως την εντύ-
πωση ότι διάλεξε ένα τρόπο πια-
σάρικο µεν από επικοινωνιακής
πλευράς, πλην όµως προβληµα-
τικό ως προς την ουσία του θέ-
µατος.

«Ενάντια στο κράτος…»

“

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ Σ. ΑΒΡΑΜΙ∆Η
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ΠΑΚΥ ΚΑΡΑΛΗ:

«Ο καρκίνος δεν περιµένει»
Την ανάγκη της διάδοσης του µηνύµατος για την πρόληψη
και έγκαιρη διάγνωση ώστε να πολεµήσουµε τον καρκίνο µα-
στού τόνισε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πάκυ Καραλή, κα-
λώντας όλους τους Πατρινούς να στηρίξουν το  «Άλµα Ζωής». 
«Ξεκινήσαµε τις εκδηλώσεις µας για τον µήνα Οκτώβρη, ο
οποίος είναι αφιερωµένος στην έγκαιρη διάγνωση για τον
καρκίνο του µαστού. 
Ο καρκίνος του καρκίνου είναι ιάσιµος µόνο εάν διαγνωστεί
έγκαιρα. και τον κάνουµε εµείς ροζ, που συµβολίζει τη διά-
θεσή µας να τον πολεµήσουµε. Καλούµε όλους να συνδρά-
µουν φέτος στις εκδηλώσεις µας, οι οποίες είναι αφιερωµέ-
νες στη µνήµη της προέδρου µας, να κάνουν την εγγραφή
τους διαδικτυακά και να κάνουµε πράξη το όραµά της», δή-
λωσε στη ««ΓΓ»»η κ. Καραλή. Σηµείωσε, επίσης, ότι οι εκδηλώσεις
ξεκίνησαν µε την κλινική εξέταση των γυναικών (την πρώτη
ηµέρα προσήλθαν 60 γυναίκες, αυξηµένη προσέλευση υπήρξε
χθες, ενώ σήµερα ολοκληρώνεται η δράση στο Μέγαρο Λό-
γου και Τέχνης, που παραχώρησε ο ∆ήµος Πατρέων). 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

«Συνεχίζουµε το έργο της»
Την αξία της πρόληψης υπογράµµισε η γενική γραµµατέας του
Συλλόγου Αγγελική Στεφανάκη, τονίζοντας πως «δεν πρέπει
να αµελούµε τις εξετάσεις µας για κανέναν λόγο, για κανέ-
ναν φόβο, ούτε για τον κορωνοϊό, ούτε και για τίποτα. Πρόληψη,
πρόληψη, πρόληψη αυτό είναι το µήνυµα του Οκτωβρίου!».
Σηµείωσε πως οι εικαστικές δηµιουργίες στις πλατείες, ήταν
µια πρόταση της Λιολιώς Κολυπέρα που έγινε πράξη. «Είµα-
στε εδώ στην µνήµη της, να συνεχίσουµε το έργο και το όραµά
της, µε την ίδια θέρµη που το έκανε και εκείνη...» σηµείωσε
η κ. Στεφανάκη, τονίζοντας πως οι εκδηλώσεις του Οκτω-
βρίου είναι αφιερωµένες στη µνήµη της µε κορύφωση το
Pink the City που θα γίνει και φέτος διαδικτυακά λόγω της παν-
δηµίας στις 24 Οκτωβρίου.

«Η πρόληψη είναι 
στο χέρι µας!»

∆ύο εικαστικές δηµιουργίες µε ισχυρούς
συµβολισµούς για την πρόληψη και έγ-
καιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού

κοσµούν από χθες τις πλατείες Τριών Συµµά-
χων και Γεωργίου. 
Πρόκειται για το αποτέλεσµα της συνεργασίας
του ∆ήµου και του «Άλµατος Ζωής» στο πλαίσιο
των δράσεων για την ενηµέρωση και την πρόληψη
του καρκίνου του µαστού αλλά και άλλων µορ-
φών καρκίνων, που θα γίνουν το µήνα Οκτώ-
βριο, ο οποίος είναι αφιερωµένος στον καρκίνο
µαστού.
Στην πλατεία Τριών Συµµάχων έχει τοποθετηθεί

ροζ σύνθεση που συµβολίζει την προτοµή γυ-
ναίκας (το σύµβολο είναι αποτυπωµένο και στο
υλικό του «Άλµατος Ζωής»), ενώ στην πλατεία Γε-
ωργίου έχει τοποθετηθεί σύνθεση που αναπαριστά
ένα χέρι το οποίο κρατά µια ροζ κορδέλα και
περιστοιχίζεται από άνθη, συµβολίζοντας την
προσφορά και την ελπίδα.
Η παρουσίαση των συνθέσεων έγινε χθες σε κλίµα
συγκίνησης καθώς παρόντες στην παρουσίαση
των συνθέσεων ήταν η αντιδήµαρχος Υγείας και
Πρόνοιας, Βίβιαν Σαµούρη, µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου Γυναικών µε Καρκίνο
Μαστού Ν. Αχαΐας «Άλµα Ζωής», οι προϊστάµενοι
των υπηρεσιών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και
Πρασίνου του ∆ήµου, εργαζόµενοι και δηµότες. 
∆εν θα µπορούσε να λείπει ο Γιώργος Κολυπέ-
ρας, σύζυγος της αείµνηστης προέδρου του Συλ-
λόγου, ο οποίος εµφανώς συγκινηµένος µε την
παρουσία του απέδειξε πως θα στηρίζει πάντα το
«Άλµα Ζωής», µε το οποίο η Λιολιώ του είχε
ταυτιστεί απόλυτα...

‘Ηταν ιδέα της Λιολιώς Κολυπέρα, που
δυστυχώς δεν είναι πια εδώ...

Κ. ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: 

«Στηρίζουµε τον αγώνα σας»

Της ΕΛΕΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Με δύο εικαστικές
συνθέσεις µε
ηχηρά µηνύµατα
στις πλατείες
Γεωργίου και
Τριών Συµµάχων ο
∆ήµος συµµετέχει
στις φετινές
εκδηλώσεις του
Συλλόγου «Άλµα
Ζωής» Ν. Αχαΐας 

Για τη συνεργασία του ∆ήµου
µε τον Σύλλογο Γυναικών µε
Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας
«Άλµα Ζωής» και
την αείµνηστη
πρόεδρό του Λιο-
λιώ Κολυπέρα, της
οποίας άλλωστε
ήταν η ιδέα, µί-
λησε χθες ο ∆ή-
µαρχος Πατρέων
Κώστας Πελετί-
δης.
«Ο Οκτώβριος εί-
ναι ο µήνας δρα-
στηριοτήτων του
«Άλµατος Ζωής».
Έχουµε συνεργα-
σία µαζί του για να
τοποθετήσουµε
µερικά σύµβολα
που θα περάσουν το µήνυµα
ώστε να δοθεί δύναµη στον
αγώνα κατά του καρκίνου του
µαστού, αλλά και όλων των
κακοηθειών συνολικά. ∆υ-
στυχώς µας λείπει σήµερα ο
πρωταγωνιστής αυτής της συ-

νεργασίας. Θα θέλαµε να ήταν
εδώ η Λιολιώ Κολυπέρα, να
απολάµβανε το αποτέλεσµα

της συνεργασίας
µας και µαζί να συ-
νεχίζαµε τη µάχη
για να έχουµε ό,τι
χρειάζεται για να
εµποδιστεί η αύ-
ξηση των περιστα-
στικών καρκίνου,
να µπορούµε να
έχουµε νοσοκοµεία
για την αντιµετώ-
πιση της νόσου, να
επιτευχθεί θερα-
πεία και κυρίως να
γίνεται έργο πρό-
ληψής της. Θα συ-
νεχίσουµε τον α-
γώνα, έχοντας στη

σκέψη µας τη Λιολιώ, για την
ενηµέρωση και την πρόληψη
του καρκίνου και µέσα από τη
συνεργασία του ∆ήµου µε το
∆.Σ. του «Άλµατος Ζωής» θα
την τιµούµε», ανέφερε ο κ.
Πελετίδης.
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ΜΜέέσσαα  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  δδίίµµηηννοο  θθαα  δδοοθθεείί  ηη
οορριισσττιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη
ττηηςς  ΠΠααττρρώώνν  ––  ΠΠύύρργγοουυ  σσττηηνν  ««ΟΟλλυυµµππίίαα
ΟΟδδόό»»  κκααιι  σσττόόχχοοςς  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  εείίννααιι
ηη  εεκκκκίίννηησσηη  ττωωνν  έέρργγωωνν  νναα  γγίίννεειι  σσττιιςς  ααρρ--
χχέέςς  ττοουυ  22002222  κκααιι  ηη  ππλλήήρρηηςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσήή
ττοουυςς,,  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22002244..

Αυτά, σε γενικές γραµµές ανέφερε χθες ο
υπουργός Υποδοµών, Κώστας Καραµαν-
λής, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρες

ερωτήσεις των βουλευτών Ηλείας, Ανδρέα Νι-
κολακόπουλου (Ν∆) και Μιχάλη Κατρίνη (ΚΙ-
ΝΑΛ).
Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Kαραµανλής επιβεβαί-
ωσε πλήρως τις πληροφορίες της ««ΓΓ»»  που εδώ
και καιρό έχει γράψει ότι η οριστική έγκριση της
Ε.Ε. αναµένεται προς τα τέλη του έτους, ενώ στο
µεσοδιάστηµα, η νέα σύµβαση θα σταλεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση, ώστε όταν
ανάψει το τελικό «πράσινο φως» και από τις υπη-
ρεσίες, η σύµβαση να κυρωθεί από τη Βουλή και
να γίνει άµεση εγκατάσταση του εργολάβου.

«ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
«Ξεκινάµε στις αρχές του 2022 µε τα έργα για
την οδική ασφάλεια τα οποία θα ολοκληρωθούν
την ίδια χρονιά» σηµείωσε ο κ. Καραµανλής, ανα-
φερόµενος στα έργα που θα γίνουν στον υφι-
στάµενο δρόµο ώστε να αρθούν οι καταστάσεις
κινδύνου. Και συνέχισε: «Βάζουµε τέλος στο αδιέ-
ξοδο που δηµιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Πήραµε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τη χρηµατοδότησήτου και µετά το 2023.
Μετά από σκληρή διαπραγµάτευση που κάναµε
µε την ΕΕ λάβαµε το πιο σηµαντικό: Πήραµε το
“πράσινο φως” για την ολοκλήρωσή του, τελείωσε
η τεράστια ταλαιπωρία 15 ετών. Πήραµε ήδη την
προγνωστοποίηση, επί της ουσίας πήραµε το
“πράσινο φως” και εντός των επόµενων ηµερών
θα στείλουµε τη γνωστοποίηση του υπουργείου
Μεταφορών, για να πάρουµε την τελική έγκριση

και θα ξεκινήσουµε άµεσα τη διαδικασία ολο-
κλήρωσης του έργου. Για να γλιτώσουµε χρόνο
θα πάµε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα καταθέ-
σουµε τη σύµβαση στη Βουλή προς κύρωση»,
ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών.

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ»
Όπως διευκρίνισε ο κ. Καραµανλής, «η τελική
γνωστοποίηση θα έρθει µέσα στο επόµενο δί-
µηνο […] Αυτό σηµαίνει ότι η µεγάλη ταλαιπω-
ρία του έργου έληξε. Αρχικά θα ξεκινήσουν τα έργα
για την οδική ασφάλεια τα οποία θα ολοκληρω-
θούν εντός του 2022. Έτσι µέσα στο 2022 θα
έχουµε ένα δευτερογενές ασφαλές οδικό δί-
κτυο και το 2024 θα παραδοθεί ένα ολοκληρω-
µένο έργο, µοντέρνο, εκσυγχρονισµένο ασφαλές
οδικό δίκτυο», επεσήµανε.
Ταυτόχρονα κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι «αν δεν
είχε προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνι-
σµού Σαµαρά – Βενιζέλου και στη συνέχεια στην
κατάτµηση του έργου, ο αυτοκινητόδροµος Πά-
τρα-Πύργος θα ήταν ήδη έτοιµος».

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2023
«Υπήρχαν ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων. Τα
έχουµε λύσει και όταν θα έρθει στη Βουλή η
χρηµατοδοτική σύµβαση του ∆ηµοσίου θα εί-
ναι εντυπωσιακά µικρότερη από την αρχική. Το
ότι πήραµε την πρωγνοστοποίηση, αυτό είναι το
ουσιαστικό γιατί µε αυτό κλείνεις όλες τις εκ-
κρεµότητες και παραµένει η διαδικασία της τε-
λικής γνωστοποίησης την οποία αναµένουµε να
λάβουµε από την ΕΕ µέχρι το τέλος του έτους»
επανέλαβε, ενώ διευκρίνισε πως το έργο θα ολο-
κληρωθεί τµηµατικά και θα αρχίσει να παραδί-
δεται το 2023.
«Εφόσον πάρουµε το τελικό “πράσινο φως” από
την ΕΕ θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργολαβίες και
ένα κοµµάτι του έργου θα παραδοθεί µέσα στο
τρίτο τρίµηνο του 2023 ενώ ολοκληρωµένο θα πα-
ραδοθεί µέχρι τέλος του 2024», επανέλαβε απαν-
τώντας στους δύο βουλευτές που ζήτησαν να δε-
σµευτεί µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. 

Μπουλντόζες
στις αρχές του 2022

Η αξιοποίηση
του δικτύου
στο «Νίκος
Καζαντζάκης»
Όσον αφορά στην αξιοποίηση του
δικτύου του χώρου του αεροδροµίου
«Νίκος Καζαντζάκης», ο κ. Καρα-
µανλής ενηµέρωσε τη Βουλή ότι το
πρώτο ορόσηµο για την εκταµίευση
της πρώτης δόσης του δανείου από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων εκπληρώθηκε: Με επιστολή
προς την ΕΤΕπ, ο Υπουργός Υποδο-
µών και Μεταφορών διαβεβαίωσε
ειδικότερα ότι το υφιστάµενο αερο-
δρόµιο δεν θα χρησιµοποιηθεί ως
πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόµιο
µετά την έναρξη λειτουργίας του Κα-
στελίου.
Ο κ. Καραµανλής υπενθύµισε όµως
ότι πρέπει να λυθεί το ιδιοκτησιακό
θέµα που αφορά χρήσεις του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άµυνας, του ΝΑΤΟ και
της ΥΠΑ, για το οποίο έχει συσταθεί
κοινή οµάδα εργασίας των δύο
Υπουργείων.
Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν µεταβι-
βάζεται καµία ιδιοκτησία στο ΤΑΙ-
ΠΕ∆, καµία ιδιοκτησία στο Υπερταµείο,
το οποίο µάλιστα είναι δηµιούργηµα
του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουµε κανονικά
το έργο µας για την αξιοποίηση αυ-
τής της έκτασης, διότι δεν πρέπει να
την αφήσουµε να γίνει ένα νέο Ελ-
ληνικό. Το ΤΑΙΠΕ∆ θα µας βοηθήσει
στην ωρίµανση του έργου».
Ανέφερε τέλος, ότι θα µπορούσε ο

ιδιωτικός τοµέας να κάνει προτάσεις
για την αξιοποίηση του χώρου και
δήλωσε ότι θα ακουστεί και η άποψη
των τοπικών φορέων.

Κώστας Καραµανλής: Μέχρι τέλος του χρόνου αναµένεται η τελική έγκριση από Κοµισιόν, 
το πρώτο κοµµάτι της Πατρών-Πύργου θα παραδοθεί τέλη 2023 
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450 χρόνια από 
την Ναυµαχία

Ο ∆ήµος Ναυπακτίας ενηµερώνει ότι η Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έθεσε
υπό την Αιγίδα Της τις Επετειακές Εκδηλώσεις για
τη συµπλήρωση των 450 χρόνων από τη Ναυµαχία
της Ναυπάκτου.
Ο ∆ήµαρχος Ναυπακτίας  Βασίλης Γκίζας δήλωσε σχε-
τικά: «Το γεγονός ότι η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
θέτει υπό την Αιγίδα Της τους Επετειακούς Εορτα-
σµούς του ∆ήµου µας αποτελεί ιδιαίτερη Τιµή για
όλους. Η κορυφαία στιγµή της ιστορίας µας, η Ναυ-
µαχία της Ναυπάκτου, τιµάται και προβάλλεται µε
τον πλέον επίσηµο τρόπο λαµβάνοντας εθνικές και
ευρωπαϊκές διαστάσεις. Τιµούµε το παρελθόν µας,
διατηρούµε ζωντανή τη µνήµη και µε το βλέµµα στο
µέλλον επενδύουµε στοχευµένα στην εξωστρέφεια
του τόπου µας και µέσω της ιστορίας µας».

Στήριξη των
σταφιδοπαραγωγών
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βου-
λευτής Αχαΐας της Νέας ∆ηµοκρατίας Άγγελος Τσιγ-
κρής, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,  µε την οποία ζητά
τη στήριξη των παραγωγών µαύρης κορινθιακής
σταφίδας. 
Σύµφωνα µε την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή:
"Σύµφωνα µε τις πρώτες ενδείξεις, η φετινή τιµή της
µαύρης κορινθιακής σταφίδας -που αυτό το χρο-
νικό διάστηµα βρίσκεται στο στάδιο της αποξήραν-
σης- αναµένεται να κυµανθεί σε ακόµη χαµηλότερα
επίπεδα από τα περυσινά.  
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι παραγωγοί
να βρίσκονται σε αδιέξοδο.  Να σηµειωθεί ότι, λόγω
της πανδηµίας, υπάρχουν µεγάλες αδιάθετες ποσό-
τητες µαύρης κορινθιακής σταφίδας από την προ-
ηγούµενη χρονιά, µε συνέπεια να παρασύρεται και
η τιµή της νέας σοδειάς.  
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ληφθούν άµεσα µέ-
τρα ενίσχυσης των παραγωγών, όπως η στρεµµα-
τική ενίσχυση και η επιδότηση της τιµής ανά κιλό, στη
βάση των τιµών του 2000".
Συγκεκριµένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε ποιες ενέρ-
γειες θα προβεί µε σκοπό: α) την ενίσχυση των πα-
ραγωγών µαύρης κορινθιακής σταφίδας και β) πότε
αναµένεται η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων; 

Εθελοντικές αιµοδοσίες
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας σε συνεργασία µε το τµήµα αι-
µοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» τη-
ρώντας αυστηρά όλα τα µέτρα που προβλέπει ο ΕΟ∆Υ
και το Υπουργείο Υγείας, προγραµµατίζει 2 εθελον-
τικές αιµοδοσίες:
1. Εθελοντική Αιµοδοσία στο Σκιαδά Ερυµάνθου αύ-
ριο και ώρα 10.00-14.00 στον Ι.Ν.Αγίου Ιωάννου Θε-
ολόγου σε συνεργασία µε το Εκκλησιαστικό Συµ-
βούλιο και τους Τοπικούς Φορείς
2. Εθελοντική Αιµοδοσία στο Ξηροχώρι Ερυµάνθου
αύριο και ώρα 9.30-13.30 στο Πνευµατικό Κέντρο
σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Αύριο η εκδήλωση µε
αφορµή και την προβολή του
ιστορικού ντοκιµαντέρ στο
∆ηµοτικό Σχολείο Κάτω
Μαζαρακίου

Ο∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας και η Περι-
φέρεια ∆υτικής Ελλάδας, σε µια
επετειακή εκδήλωση για τον εορ-

τασµό των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, θα παρουσιάσουν το ιστο-
ρικό ντοκιµαντέρ «Η Μάχη της Καυκα-
ριάς», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Σχεδίου δράσης «∆υτική Ελλάδα 2021».
Η προβολή του ντοκιµαντέρ θα πραγµα-
τοποιηθεί αύριο στο προαύλιο του ∆ηµο-
τικού Σχολείου Κάτω Μαζαρακίου στις
7.30 το απόγευµα. 
Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι  η εκδή-
λωση θα εµπλουτίζεται µε την έκθεση
όπλων της Ελληνικής Επανάσταση του
1821 από τον  Σύλλογο Ιστορικής Αναβίω-
σης Βοστίτσα 1821, ενώ η Ιωάννα Φωτο-
πούλου θα σκιαγραφήσει τη συµβολή των
γυναικών στην Επανάσταση του 1821 µέσα
από έναν δραµατικό  µονόλογο. 
Η όλη εκδήλωση θα επισφραγίζεται, τέλος,
µε παραδοσιακούς χορούς της Πελοπον-
νήσου από την χορευτική οµάδα Κάτω
Αλισσού.
Το ιστορικό ντοκιµαντέρ παρουσιάζει η
δηµοσιογράφος Άντυ Μαγνησαλή, ενώ
συµµετέχουν ως οµιλητές ο δικηγόρος
και πρόεδρος της Εθνολογικής Εταιρείας
Πελοποννήσου Χρ. Μούλιας, ο ιστορικός-
ερευνητής της Επαρχίας Καλαβρύτων Αθ.
Τζώρτζης, ο λαογράφος Ηλίας Τουτούνης,
ο υπεύθυνος ανάδειξης και διαφύλαξης
τοπικού πολιτισµού Κ. Μαζαρακίου Τ. Αθα-
νασόπουλος καθώς και ο Κ. Αθανασό-
πουλος πτυχιούχος του τµ. Ελληνικού Πο-
λιτισµού ΕΑΠ.

Τ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ΙΑΣΩΣΗ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Σύµφωνα µε τον Τάσο Αθανασόπουλο,
υπεύθυνο Ανάδειξης και διαφύλαξης Το-
πικού Πολιτισµού της Κοινότητας Μαζα-
ρακίου «πρόκειται για µια προσπάθεια του
∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας και της Περιφέ-
ρειας ∆υτικής Ελλάδας να τιµήσουν τις
εκφάνσεις της Τοπικής Ιστορίας του Μα-
ζαρακίου αναφορικά µε την Ελληνική Επα-
νάσταση. Είναι αλήθεια ωστόσο ότι οι ιστο-
ρικοί µας, δεν απέδωσαν στη Μάχη της
Καυκαριάς την ενδεδειγµένη σηµασία που
της άρµοζε, γι  ́αυτό και σε πολλούς ίσως
να παραµένει άγνωστη. Μια µάχη, που
αδιαµφισβήτητα έθεσε φραγµό στην εξά-
πλωση του τουρκοπροσκυνήµατος στην
ευρύτερη περιοχή και αναπτέρωσε τις ελ-
πίδες των Ελλήνων για την Εθνική Ανε-
ξαρτησία ύστερα από µια σειρά διαδοχι-
κών ηττών. Γι’ αυτό λοιπόν µέσω της προ-
σπάθειάς µας αυτής φιλοδοξούµε να συµ-
βάλλουµε και εµείς, µε τρόπο απλό και

εύληπτο τόσο στην διάσωση της ιστορι-
κής µας µνήµης όσο και  στη συλλογική και
ατοµική µας αυτογνωσία. Ας είναι η προ-
σπάθειά µας αυτή ένα αιώνιο µνηµόσυνο
στους Αθάνατους ήρωες της πατρίδας µας.
Θα ήθελα, τέλος, ύστερα από την ευκαιρία
της επικοινωνίας που µου δίδετε σήµερα,
να ευχαριστήσω τόσο την Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδος για την αρωγή της όσο και
τον ∆ήµαρχό µας Σπύρο Μυλωνά που έχει
εντάξει τη Μάχη της Καυκαριάς ως έναν

από τους δυο βασικούς άξονες των εορ-
τασµών για τα 200 χρόνια στη ∆υτική Αχαΐα,
αντιλαµβανόµενος πλήρως την ιστορική
ιδιοµορφία του Μαζαρακίου. Ευχαριστίες
εκφράζω επίσης και προς τον Γιάννη ∆η-
µόπουλο (Πρ. Κοινότητας Μαζαρακίου),
τον Βαγγέλη Κυριαζόπουλο (Ειδικ. Συ-
νεργάτης ∆ηµάρχου ∆υτικής Αχαΐας) και
την Νικολίτσα  Σουλούκου (Γ. Γραµµατέας
∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας) για την αµέριστη
στήριξή τους».

«Η Μάχη της 
Καυκαριάς»

Η αποδοχή της παραίτησης του
Παναγιώτη Κουνάβη από το
αξίωµα του προέδρου του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου και η
εκλογή νέου, είναι το µοναδικό
θέµα που θα απασχολήσει την
προσεχή συνεδρίαση του Σώ-
µατος, αύριο στις 12 το µεση-
µέρι. Η συνεδρίαση θα πραγ-

µατοποιηθεί διά ζώσης στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆η-
µοτικού Καταστήµατος Λουσι-
κών της ∆.Ε. Ωλενίας.
Θυµίζουµε ότι βάσει της νέας
ΚΥΑ για τις συνεδριάσεις των
θεσµικών οργάνων, σ’ αυτές
έχουν δικαίωµα συµµετοχής
µε φυσική παρουσία αποκλει-

στικά οι πλήρως εµβολιασµέ-
νοι και νοσήσαντες το τελευ-
ταίο εξάµηνο, σύµφωνα µε το
αντίστοιχο πιστοποιητικό που
θα προσκοµίσουν µέχρι τη συ-
νεδρίαση, ενώ οι µη εµβολια-
σµένοι θα συµµετέχουν στη Συ-
νεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης
(µέσω εφαρµογής Zoom) για

λόγους διασφάλισης της δη-
µόσιας υγείας. 
Ο κ. Κουνάβης, όπως έχει γρά-
ψει η ««ΓΓ»» θα αναλάβει χρέη
προέδρου στη ∆ΕΥΑ∆, ενώ για
τη θέση του προέδρου του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου θα προ-
ταθεί ο πρώην αντιδήµαρχος,
Βασίλης Γκοτσόπουλος.

Αύριο η διά ζώσης κλογή νέου προέδρου στο ∆.Σ. ∆υτ. Αχαΐας

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΠ. ΟΡΦΑΝΟΥ
Επιµέλεια
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Αδυναµία αντιµετώπισης του
προβλήµατος µε τα εκατοντάδες
πλατάνια που ασθενούν από
µεταχρωµατικό έλκος -
Απειλούνται Πλατανιώτισσα,
Πλανητέρο – Κλήµα Παυσανία,
Μάνεσι κ.ά.

Το µεταχρωµατικό έλκος των πλατάνων
απειλεί πλέον µε µεγάλη οικολογική κα-
ταστροφή καθώς προσβάλει εκατοντά-

δες δένδρα στα Καλάβρυτα, µε βάση τις εκτι-
µήσεις που έγιναν κατά την πρόσφατη εκδή-
λωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια (Τρίτη 21
Σεπτεµβρίου) στα Καλάβρυτα και την Πλατα-
νιώτισσα, οικισµό του δήµου που ήδη αντιµε-
τωπίζει σοβαρό πρόβληµα. Άλλες περιοχές
που ήδη απειλούνται στα Καλάβρυτα, σύµ-
φωνα µε τις προειδοποιήσεις ∆ήµου και επι-
στηµόνων είναι το Πλανητέρο µε το Κλήµα
Παυσανία, το Μάνεσι, η Κέρτεζη κ.ά.
Την εκδήλωση οργάνωσε και συντόνισε ο Αν-
τιπεριφερειάρχης Επιχειρηµατικότητας, Έρευ-
νας και Καινοτοµίας Φωκίων Ζαΐµης, σε συ-
νεργασία µε τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης, Θεόδωρο Βασιλόπουλο, µε κεν-
τρικό οµιλητή το ∆ασολόγο, Φυτοπαθολόγο,
Παναγιώτη Τσόπελα.
Ο κ. Τσόπελας έκανε µία αναλυτική παρου-
σίαση σχετικά µε τη µετάδοση του ιού, τα προ-
ληπτικά µέτρα, τους τρόπους αντιµετώπισης
της ασθένειας. «Το πλατάνι στην Πλατανιώ-
τισσα προσεβλήθη το 2014, έχουν περάσει επτά
χρόνια και δεν έχει απονεκρωθεί διότι είναι
τεραστίων διαστάσεων. Τα νεαρά δένδρα όµως
πεθαίνουν αµέσως» τόνισε ο κ. Τσόπελας, ανα-
φερόµενος στην αναγκαιότητα τα προσβεβλη-
µένα δένδρα να υλοτοµούνται και να αποµα-
κρύνονται το συντοµότερο. «Η καθυστέρηση
αυξάνει την πιθανότητα διασποράς του παθο-
γόνου σε άλλα δένδρα στην περιοχή» προει-
δοποίησε.
Όπως ανέφερε, από το πανέµορφο δάσος στο
Πλανητέρο και την είσοδο στην κοινότητα, πι-
θανότατα να µην διασωθεί κανένα πλατάνι κα-
θώς η ασθένεια έχει ήδη πλήξει τα πλατάνια για
πάνω από µία 5ετία, χωρίς να έχει αντιµετω-
πιστεί. Σύµφωνα µε τον οµιλητή, το πρόβληµα
µε την µετάδοση της ασθένειας εστιάζεται σε

ανθρωπογενείς δραστηριότητες που δεν λαµ-
βάνουν µέριµνα µε προληπτικά µέτρα κατά της
µετάδοσης της νόσου.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην περίπτωση αν-
τιπληµµυρικών έργων στην συµβολή του Λά-
δωνα µε τον ποταµό Αροάνειο, στα Καλάβρυτα.
«Το 2013 κάπου εκεί πήγαν να φτιάξουν έναν
ποδηλατόδροµο. Με τους καθαρισµούς και
όταν βάζεις τα µηχανήµατα δίπλα από τα πο-
τάµια, δεν θα µείνει τίποτα. Πρέπει να το ξέ-
ρουµε, ναι µεν κάνουν αντιπληµµυρικά, από
τα πλατάνια δεν θα µείνει κάτι γιατί µεταφέ-
ρουν τις διάσπαρτες εστίες της ασθένειας, παν-
τού!» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐµης τόνισε τη ση-
µασία της ενηµέρωσης των πολιτών, καθώς η
ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους ήδη έχει
«σκοτώσει» µεγάλο αριθµό πλατανιών.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Κα-
λαβρύτων Αθ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε
στην αδυναµία των κατά τόπους ∆ασαρχείων
να προλάβουν και να αντιµετωπίσουν αποτε-
λεσµατικά το ζήτηµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα,
σήµερα, να απαιτείται άµεση παρέµβαση του
δήµου προκειµένου να κοπούν δεκάδες δέν-
δρα τα οποία ασθενούν, απειλώντας -µε την
κατάρρευσή τους- ανθρώπινες ζωές αλλά και
ευαίσθητα οικοσυστήµατα. «Χωρίς υπηρεσίες,
προσωπικό και πόρους, προβλήµατα δεν εί-
ναι εύκολο να αντιµετωπιστούν» σχολίασε µε
νόηµα ο δήµαρχος.
Τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν σηµαν-
τικά κενά στον κεντρικό σχεδιασµό καθώς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει την απο-
µάκρυνση των δένδρων που ασθενούν αλλά
εστιάζει στα δάση, χωρίς να υπολογίζονται πα-
ράµετροι όπως οι πλάτανοι που βρίσκονται σε
οικισµούς και χείµαρρους για τα οποία θα πρέ-
πει να επιβαρυνθούν οι ∆ήµοι και οι Περιφέ-
ρειες, µέσω της Πολιτικής Προστασίας. «Το
πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο σε έκταση στα
Καλάβρυτα, πρέπει να το δούµε απ όλες τις
πλευρές, όχι µόνο της ενηµέρωσης -τι είναι ο
µύκητας και πώς µεταδίδεται- αλλά και πώς
αντιµετωπίζεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
∆ήµαρχος.
Οι εκδηλώσεις έγιναν σε συνεργασία µε το
∆ήµο και τον πρόεδρο της Πλατανιώτισσας,
Παναγιώτη ∆ορλή. Συµµετείχαν εκπρόσωποι
του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας,
η εκπρόσωπος του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων
Κ. Κολλύρου και ο εκπρόσωπος του ∆ασαρχείου
Αιγίου, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Θεόδωρος Νασιώτης κ.ά.

«Καµπανάκι»
για ευαίσθητα
οικοσυστήµατα

«Στη ∆υτική Ελλάδα η επιδεινούµενη
υποστελέχωση των Νοσοκοµείων
έχει πάρει χαρακτήρα ντόµινο» ανα-

φέρει σε ερώτησή του ο Αχαιός βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΚΚώώσσττααςς  ΜΜάάρρκκοουυ. Σύµφωνα
µε την ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας
κ.Πλεύρη, σηµαντικά είναι τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει και το νοσοκοµείο Αιγίου,
στην καρδιολογική κλινική του οποίου έχει
αποµείνει ένας µόνο µόνιµος γιατρός και µία
επικουρική. «Οι ανάγκες τόσο της κλινικής
όσο και των εξωτερικών ιατρείων δεν µπο-
ρούν να καλυφθούν από έναν και µόνο ιατρό.

Για το λόγο αυτό µάλιστα, όπως έγινε γνωστό,
η 6η ΥΠΕ αποσπά τη µοναδική ενεργό καρ-
διολόγο που υπηρετεί στο νοσοκοµείο Καλα-
βρύτων» όπως αναφέρει.
Επισηµαίνοντας ότι «το νοσοκοµείο Καλα-
βρύτων θα µείνει εντελώς ακάλυπτο ως προς
τα καρδιολογικά περιστατικά, αλλά µε την
απόφαση-µπάλωµα και το νοσοκοµείο Αιγίου
θα παραµείνει υποστελεχωµένο».
«Επειδή η ανάγκη άµεσης κάλυψης όλων των
κενών οργανικών θέσεων ιατρών αλλά και η
ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας
και οι αµοιβές, ώστε να µην οδηγούνται οι
γιατροί σε εξουθένωση και παραίτηση, είναι
πρόδηλη και άµεση» αναφέρει ο κ. Μάρκου.
Και καταλήγει στην ερώτησή του προς τον
Υπουργό:
«Επειδή, στη ∆υτική Ελλάδα εδώ και δύο και
πλέον χρόνια συντελείται συστηµατική υπο-
βάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
και η Πολιτεία παρακολουθεί καθηµερινά µε
σταυρωµένα τα χέρια την τραγική κατάσταση
στην οποία βρίσκονται τα νοσοκοµεία της πε-
ριοχής.
� Πόσες ακριβώς προσλήψεις µόνιµων ια-
τρών, πόσες επικουρικών και πόσες µόνιµου
νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν στα νοσο-
κοµεία Ζακύνθου, Αιγίου και Καλαβρύτων
από την έναρξη της πανδηµίας και µε ποιες ει-
δικότητες;
� Πότε ακριβώς έγιναν οι προσλήψεις, µε
ποια κονδύλια και πότε το προσωπικό αυτό
ανέλαβε υπηρεσία και άρχισε να εργάζεται
στο κάθε νοσοκοµείο;
� Με ποιο τρόπο προτίθεστε να καλύψετε τα
κενά των προαναφερόµενων νοσοκοµείων,
πότε θα καλυφθούν άµεσα οι κενές θέσεις
στις κλινικές ώστε τα νοσοκοµεία να ανταπο-
κρίνονται έγκαιρα και απρόσκοπτα στα περι-
στατικά που χρήζουν επίσης άµεσης ιατρικής
φροντίδας;».

«Ακάλυπτο το 
Νοσοκοµείο 
Καλαβρύτων»

Aποχώρηση
Θεοχάρη
Την παραίτησή του από
το ∆Σ της ∆ΗΚΕΚ «Σπή-
λαια Λιµνών» ανακοί-
νωσε ο επικεφαλής της
δηµοτικής παράταξης
«ΑΝΑΣΑ» Σπύρος Θεο-
χάρης. Στην επιστολή
παραίτησης αναφέρει,
σε σχέση µε την συµµε-
τοχή στο ∆Σ εκπροσώ-
που των Καστριών στο
∆Σ της ∆ΗΚΕΚ: «Παρ’
όλες τις δηµόσιες τοπο-
θετήσεις τόσο της ∆η-
µοτικής Αρχής όσο και
όλων των παρατάξεων
ότι συντελείται αυτή η
αδικία σε βάρος του χω-
ριού, αναζητείται τρόπος
να αποκατασταθεί δύο
και πλέον χρόνια τώρα
χωρίς ουσιαστικό απο-
τέλεσµα. Καταθέτουµε
και εγγράφως την πα-
ραίτηση τόσο την δική
µου ως τακτικό µέλος
του ∆Σ της ∆ΗΚΕΚ όσο
και του ∆ηµοτικού Συµ-
βούλου της παράταξής
µας Κωνσταντίνου Πα-
πασπυρόπουλου από την
θέση του αναπληρωτή».

«Καµπάνα σε
λαθροθήρα»
Εκδικάστηκε πρόσφατα
ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Κα-
λαβρύτων, υπόθεση για
παράνοµη θήρα στην πε-
ριοχή της Κλειτορίας.
Καταπέλτης ήταν ο Ει-
σαγγελέας Καλαβρύτων
και η έδρα του ∆ικα-
στηρίου η οποία εκτός
από την ποινή φυλάκι-
σης που επιβλήθηκε,
επικύρωσε και την κα-
τάσχεση του αυτοκινή-
του του κατηγορουµέ-
νου και διατάχθηκε η
δήµευση αυτού. Ο κα-
τηγορούµενος άσκησε
Έφεση. 

∆ράση για 
τον τουρισµό
Την ∆ευτέρα 27 Σε-
πτεµβρίου στο Συνε-
δριακό Κέντρο ∆ήµου
Αιγιαλείας, Ευτυχία
Παπαναγιώτου και Νί-
κος Μιχαλόπουλος εκ-
προσώπησαν το Σύλλογο
Σκεπαστού και παρου-
σίασαν το έργο του στο
τελικό συνέδριο του προ-
γράµµατος Ci-NOVATEC
(πελατειακή Ευφυΐα για
καινοτόµα τουριστικά οι-
κοσυστήµατα), στην
πλατφόρµα του οποίου
ο σύλλογος είναι εγγε-
γραµµένος. Ο Σύλλογος
συµµετείχε από τις πρώ-
τες προκαταρκτικές συ-
ναντήσεις που είχαν
πραγµατοποιηθεί ήδη
από το 2018 στο ∆ήµο
Καλαβρύτων, εκπαιδεύ-
τηκε στην πλατφόρµα
και καταχώρησε εκδη-
λώσεις και φωτογρα-
φίες.

∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιµέλεια
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Με διπλό εξώφυλλο και 212
σελίδες, κυκλοφορεί στα πε-
ρίπτερα όλης της χώρας, το νέο
τεύχος του περιοδικού «Πατρι-
νόραµα». 
Παράλληλα, προσφέρεται εν-
τελώς δωρεάν σε όλους τους
αναγνώστες του, το συγκλονι-
στικό βιβλίο του Καθηγητή ∆η-
µοσθένη ∆αββέτα «Εγώ, ο Μέ-
γας Αλέξανδρος - τέκνο της Ελ-
λάδας». Στα πρόσωπα που φι-
λοξενούνται στις σελίδες του,
ξεχωρίζουν: 
• Λεχ Βαλέσα (πρ. Πρόεδρος
Πολωνίας): «Οι ιδεολογίες έχουν
τελειώσει!»
• Ευριπίδης Στυλιανίδης (πρ.
Υπουργός Ν.∆.): «Ευκαιρία προ-
γραµµατικών συγκλίσεων η

απλή αναλογική!»
• Πάνος Σκουρλέτης (πρ. Υπουρ-
γός ΣΥΡΙΖΑ): «∆εν τίθεται θέµα
ηγεσίας!»
• Χριστόφορος Χαραλαµπάκης
(οµότιµος καθηγητής Γλωσσο-
λογίας του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών - ∆ηµιουργός Χρηστικού
Λεξικού Ακαδηµίας Αθηνών):
«Πιο πολύ κινδυνεύει η γλώσσα,
από τα ψεύτικα τα λόγια τα µε-
γάλα των πολιτικών!»
• Κώστας Χατζής (τραγουδο-
ποιός): «∆εν είχαµε ποτέ ηγέ-
τες, για να µας βοηθήσουν!»
• Στέφανος Ληµναίος (ηθοποιός
– σκηνοθέτης): «Γιατί Θεέ µου,
δεν έµενα στο κουρείο του πα-
τέρα µου;»
• Μανώλης Μητσιάς (τραγου-

διστής): «∆εν έβγαλα χρήµατα
από το τραγούδι, αλλά νιώθω
πλούσιος!» 
• Γρηγόρης Βαλτινός (ηθοποιός
– σκηνοθέτης): «Ναι, υπήρξα
και δειλός και µαταιόδοξος!»
• Νατάσσα Θεοδωρίδου (τρα-
γουδίστρια): «Me too: Αν
ισχύουν οι καταγγελίες, να τι-
µωρηθούν παραδειγµατικά!»
• Ιουλίτα Ηλιοπούλου (ποιήτρια-
Αφιέρωµα στον Οδυσσέα
Ελύτη): «Αυτή είναι, η Ελλάδα
του Ελύτη!»
• Γέρων Νεκτάριος Μουλα-
τσιώτης (Ηγούµενος Ι.Μ. Αγίων
Αυγουστίνου & Σεραφείµ του
Σαρώφ) «Ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυµος; Ίσως έχει προσφέρει
πολλά περισσότερα από τον

Χριστόδουλο!»
• Γιάννης Λύρας: Ο άνθρωπος
που δηµιούργησε µουσείο Λαϊ-
κής Τέχνης, µέσα σε ….Γρα-
φείο Τελετών!
• Ανδρέας Finch: Ο καλλιτέχνης
που φιλοτεχνεί νοσταλγικές  µι-
νιατούρες …περιπτέρων! 
• Γιάννης Μήτσιος (Συγγραφέας
– Γεωπολιτικός Αναλυτής):
«Αποκέντρωση και ενίσχυση
της Περιφέρειας, τώρα!»
• Αλέξανδρος Στεφανόπουλος:
Ο διευθύνων Σύµβουλος της
οµογενειακής εφηµερίδας
«Πρωινή» των ΗΠΑ, αποκαλύ-
πτει στο «Πατρινόραµα» όλο το
παρασκήνιο για τη δηµιουργία
του νέου πολιτικού κόµµατος
«∆ι-έξοδος».

Την 19η επέτειο από την επα-
νακοµιδή της Τιµίας Κάρας
της Αγίας Ειρήνης τιµά σή-

µερα και αύριο η τοπική µας εκ-
κλησία. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος, πανηγυρίζει µε εκ-
κλησιαστική λαµπρότητα ο Ιερός
Ναός Αγίας Ειρήνης στον Ριγα-
νόκαµπο, ο οποίος έχει τη µε-
γάλη χάρη και ευλογία να φυ-
λάττει την Κάρα της Αγίας Με-
γαλοµάρτυρος Ειρήνης.
Φέτος, συµπληρώνονται 19 χρό-
νια από την ηµέρα που επε-
στράφη η Τιµία Κάρα της Αγίας
ενδόξου Μεγαλοµάρτυρος Ει-
ρήνης από την Γαλλική Καθολική
Ιερά Μονή Hautecombe, στην
Σαβοΐα. 
Η επανακοµιδή της Τιµίας Κά-
ρας είχε γίνει µε όλες τις τιµές
στην Πάτρα, στις 5 Οκτωβρίου
2002, και µάλιστα είχε ψαλεί δέ-
ηση στην πλατεία ∆ούρου στα
Σύνορα και στη συνέχεια η Τιµία
Κάρα µεταφέρθηκε στον οµώ-
νυµο ιερό ναό στην περιοχή του
Ριγανόκαµπου. 
Οι εκδηλώσεις είχαν πραγµατο-
ποιηθεί επί Μητροπολίτου πρώην
Πατρών κυρού Νικοδήµου και
οι Πατρινοί µε συγκίνηση και ευ-
λάβεια υποδέχθηκαν την Τιµία

Κάρα της Αγίας Ειρήνης, την
οποία συνόδευσε στην αχαϊκή
πρωτεύουσα αντιπροσωπεία της
Γαλλικής Καθολικής εκκλησίας.
Έτσι από το 2002 η Αποστολική
Μητρόπολη των Πατρών έχει την

τιµή και χάρη να φυλάσσει όχι
µόνο την Τιµία Κάρα και τον
Σταυρό του µαρτυρίου του Πο-
λιούχου, Αποστόλου Ανδρέου
αλλά και την Τιµία Κάρα της Αγίας
Ειρήνης.

Οι επετειακές εκδηλώσεις θα ξε-
κινήσουν σήµερα  (6.30 το από-
γευµα) οπότε θα ψαλεί ο πανη-
γυρικός, αρχιερατικός εσπερι-
νός µετ’ αρτοκλασίας όπου θα
ιερουργήσει και θα οµιλήσει ο
αρχιµανδρίτης π. Ιωσήφ Μήλιας,
µοναχός της ιεράς µονής Οµ-
πλού.
Αύριο, ανήµερα της εορτής στον
πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας
Ειρήνης στον Ριγανόκαµπο, το
πρωί θα προεξάρχει στην Θεία
λειτουργία και θα µιλήσει ο Επί-
σκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. 
Στις 6 το απόγευµα θα τελεστεί
εσπερινός και Ιερά Παράκληση
στην Αγία Ειρήνη στην οποία θα
προεξάρχει ο αρχιµανδρίτης π.
Αρτέµιος Αργυρόπουλος, πρω-
τοσύγκελος της Ιεράς Μητροπό-
λεως Πατρών ενώ θα ψάλλουν
µέλη των Νεανικών Συντροφιών
και των Κατηχητικών της ενο-
ρίας. 
Υπενθυµίζουµε ότι προϊστάµε-
νος του Ιερού Ναού της Αγίας
Ειρήνης στο Ριγανόκαµπο είναι ο
αρχιµανδρίτης π. Ειρηναίος Σω-
τηρόπουλος, ο οποίος έχει και
την ευθύνη του Γραφείου Νεό-
τητας της Ιεράς Μητροπόλεως
Πατρών.

Η «Θέµιδα» τιµά 
τον προστάτη της
Τη µνήµη του Αγίου ιεροµάρτυρα ∆ιονυσίου
του Αρεοπαγίτη, ο οποίος θεωρείται ο προ-
στάτης του ∆ικαστικού Σώµατος τιµά αύριο η
Εκκλησία µας.
Στην Πάτρα, πανηγυρίζει ο οµώνυµος Ιερός
Ναός του Αγίου ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου
Πατρών, στην οδό Ευβοίας 76, όπου ο εορ-
τασµός θα ξεκινήσει από αύριο στις 11 το πρωί
µε την έξοδο της ιεράς εικόνας, δέηση υπέρ
των προσκηνυτών και έναρξη του εορτασµού.
Σήµερα το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία
µετ’ αρτοκλασίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό στην οποία θα παραστούν δικαστικοί και
εισαγγελικοί λειτουργοί, δικηγόροι και δικα-
στικοί υπάλληλοι της Πάτρας για να τιµήσουν
τον προστάτη τους. 

ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Στις 6.30 το απόγευµα θα τελεστεί ο µέγας
πανηγυρικός εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας και
θείου κηρύγµατος, χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόµου ενώ θ’
ακολουθήσει στις 10 το βράδυ ιερά αγρυπνία
κατά την οποία θα ιερουργήσει ο αρχιµαν-
δρίτης π. Αρτέµιος Αργυρόπουλος, καθη-
γούµενος της Ι.Μ. Αγίων Πάντων Τριταίας και
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Πα-
τρών.
Ανήµερα της εορτής το πρωί θα τελεστεί όρ-
θρος και  πανηγυρική, αρχιερατική Θεία λει-
τουργία στην οποία θα χοροστατήσει ο Μη-
τροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστοµος, ενώ στις
6 το απόγευµα στον µεθεόρτιο εσπερινό και
ιερά παράκληση θα προεξάρχει ο Επίσκο-
πος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος θα
κηρύξει τον θείο λόγο.

Τίµησαν την Παναγία 
τη Γοργοεπήκοο
Τη µνήµη της Παναγίας της Γοργοεπήκοου
τίµησε χθες η Εκκλησία µας. Προχθές το
βράδυ τελέστηκε ιερά αγρυπνία στον Μη-
τροπολιτικό ιερό ναό Ευαγγελιστρίας µε την
επιβλητική εικόνα της Παναγίας, στην οποία
προσήλθαν µε ευλάβεια και πίστη αρκετοί
Πατρινοι. Το όνοµα αυτό έχει δοθεί στην Υπε-
ραγία Θεοτόκο γιατί βοηθάει και σώζει γρή-
γορα όσους µε βαθιά πίστη και ευλάβεια κα-
ταφεύγουν σε αυτή και επικαλούνται την βοή-
θεια της.
Επίσης ιερά αγρυπνία στην οποία προεξήρχε
ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως, αρχι-
µανδρίτης Αρτέµιος Αργυρόπουλος τελέστηκε
και στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στη συνοι-
κία Μακρυγιάννη, όπου και φυλάσσεται αν-
τίγραφο της θαυµατουργής εικόνας της Πα-
ναγίας της Γοργοεπηκόου, ενώ χθες στις 17.30
τελέστηκε ιερά παράκληση και το µυστήριο
του ιερού ευχελαίου.
Να σηµειωθεί ότι η οµώνυµη εικόνα της Πα-
ναγίας Γοργοεπήκοου βρίσκεται στην Ιερά
Μονή ∆οχειαρίου στο Άγιο Όρος από το έτος
1646.

Εθελοντική αιµοδοσία
της Μητρόπολης 
Ξεκινά από την ερχόµενη ∆ευτέρα η εθε-
λοντική αιµοδοσία που διοργανώνει η Ιερά
Μητρόπολη Πατρών έως και τις 16 Οκτω-
βρίου στην πλατεία Γεωργίου. Η Τοπική µας
Εκκλησία διοργανώνει δύο φορές το χρόνο
εθελοντική αιµοδοσία στην πλατεία Γεωργίου
µε στόχο να συγκεντρωθούν φιάλες αίµατος,
η ανάγκη των οποίων είναι µεγάλη στα νο-
σοκοµεία. «∆ώστε αίµα, σώστες ζωές» είναι
το µήνυµα που στέλνουν προς τους πολίτες
περιµένοντας να ανταποκριθούν για µια ακόµη
φορά και να προσφέρουν το πολυτιµότερο
δώρο ζωής. 

Κυκλοφορεί το Πατρινόραµα Οκτωβρίου

19 χρόνια από την επιστροφή
της Τιµίας Κάρας
Ξεκινούν σήµερα οι επετειακές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάµπου



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

1155Ελλάδα

«Η δοµή της 
ντροπής κλείνει»

Επανεκκίνηση
των
διερευνητικών
επαφών 
Την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών Ελ-
λάδας - Τουρκίας στην Άγκυρα την Τετάρτη 6 Οκτω-
βρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Ο
63ος γύρος των διερευνητικών θα πραγµατοποι-
ηθεί στον απόηχο της ελληνογαλλικής αµυντικής
συµφωνίας, η οποία προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση της Τουρκίας. 
Σηµειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας, κατηγόρησε µεταξύ άλ-
λων την Ελλάδα ότι «αντί να συνεργαστεί, εξοπλίζεται»
και πως προσπαθεί να αποµονώσει και να αποξε-
νώσει την Τουρκία, «προκαλώντας ζηµιά στην ΕΕ, στην
περιφερειακή ειρήνη και στην περιφερειακή στα-
θερότητα».
Απαντώντας στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόµου υπογράµµισε ότι
«καµία από τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα δεν
παρεκκλίνει από αυτά που ορίζει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο
και έχουν συνυπογράψει όλα τα πολιτισµένα κράτη...
Άλλος έχει αναθεωρητικές τάσεις εδώ στη γειτονιά
µας» δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος. 
Όπως εξήγησε, η Ελλάδα είναι συνηθισµένη σε τέ-
τοιες αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας,
αλλά όπως επισήµανε η χώρα δεν θα παίρνει απο-
φάσεις µε βάση το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
Υπενθυµίζεται ότι ο προηγούµενος, 62ος γύρος των
διερευνητικών επαφών, είχε πραγµατοποιηθεί προ
επταµήνου και συγκεκριµένα στις 16 Μαρτίου στην
Αθήνα και είχε διαρκέσει έξι ώρες κατά τις οποίες
τέθηκε επί τάπητος το ζήτηµα της οριοθέτησης των
θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο.

Yπερψηφίστηκε 
η πρόταση Γιώργου
Υπερψηφίστηκε οµόφωνα, από την Ολοµέλεια της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της
Ευρώπης στο Στρασβούργο, η Έκθεση «Περισσό-
τερη συµµετοχική δηµοκρατία για την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής» που προετοίµασε και κα-
τέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής
Αχαΐας του Κινήµατος Αλλαγής, Γιώργος Α. Πα-
πανδρέου, µε την ιδιότητα του µέλους της Ελληνι-
κής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέ-
λευση του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).
Η Έκθεση είχε υπερψηφιστεί πρώτα από την Επι-
τροπή Πολιτικών Υποθέσεων τον περασµένο Ιού-
νιο. 

Κυρ. Μητσοτάκης από Σάµο: Η
Ε.Ε. πρέπει να καταλήξει σε
κοινό σύµφωνο ασύλου, η
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν
µπορεί να εξαντλείται στη
χρηµατοδότηση
υπερσύγχρονων δοµών

«Ηκυβέρνηση τηρεί τις προ-
εκλογικές της δεσµεύσεις. Το
είπαµε, το κάναµε. Η δοµή της

ντροπής κλείνει και η νέα λειτουργεί ήδη,
ο χώρος αυτός ο αµφιθεατρικός, ο πανέ-
µορφος παραδίδεται στην τοπική κοινω-
νία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες
από τη Σάµο όπου επισκέφθηκε τη νέα
Κλειστή Ελεγχόµενη ∆οµή φιλοξενίας αι-
τούντων άσυλο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήµανε ότι η
νέα δοµή έχει ως σκοπό «να φιλοξενεί
προσωρινά πρόσφυγες και µετανάστες οι
οποίοι θα φτάνουν στη Σάµο έως ότου κρι-
θεί, αξιολογηθεί, αν αυτοί πρέπει να τύ-
χουν καθεστώτος προστασίας. Ή σε πε-
ρίπτωση που δεν πάρουν άσυλο, να επι-

στραφούν βάσει των διεθνών συµφωνιών
στις χώρες προέλευσής τους ή στην Τουρ-
κία, όπως ορίζει εξάλλου η Κοινή ∆ήλωση
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας του 2016».
Σηµείωσε πως η δοµή σχεδιάστηκε µε
επαρκή χωρητικότητα ώστε να µπορεί να
φιλοξενήσει µεγάλο αριθµό αιτούντων
άσυλο, διευκρινίζοντας όµως ότι σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις «αυτή θα είναι αχρεί-
αστη».
«∆είτε το ως µία ασφαλιστική δικλίδα, στην
απευκταία περίπτωση που τα πράγµατα
χειροτερέψουν και πάλι έντονα. Αυτό, όµως,
εκτιµώ ότι δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει για
τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση αυτή
έχει κάνει πράξη την πολιτική της δέ-
σµευση για ασφαλή και δίκαιη φύλαξη
των συνόρων της πατρίδας µας», τόνισε ο
κ. Μητσοτάκης.

«ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ»
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε βαθύτατα
ευρωπαϊκό το µεταναστευτικό και επισή-
µανε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν µπο-
ρεί να εξαντλείται στη χρηµατοδότηση υπερ-
σύγχρονων δοµών, όπως αυτή στη Σάµο,
αλλά πρέπει να καταλήξει σε ένα κοινό
σύµφωνο µετανάστευσης και ασύλου, που

θα επιµερίζει µε δίκαιο τρόπο τις ευθύνες
διαχείρισης του σύνθετου αυτού προβλή-
µατος. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να πειστούν
να αλλάξουν στάση και να συνεισφέρουν,
εκείνες οι ευρωπαϊκές χώρες που νοµί-
ζουν ότι το πρόβληµα δεν τους αφορά. Ως
προς την πολιτική της κυβέρνησης στο µε-
ταναστευτικό τόνισε ότι «είµαστε ανοιχτοί,
για να συζητήσουµε και να αξιολογήσουµε
όλες τις επιλογές που θα µας προτείνει η
τοπική κοινωνία» και ανέφερε πως θα εξε-
ταστούν προτάσεις για τη δηµιουργία χώ-
ρων αναψυχής και άθλησης, χώρων εκ-
παίδευσης ακόµη και για το πού θα στε-
γαστεί το καινούριο ∆ηµαρχείο.

«Η Ελλάδα έχει σύνορα στη θάλασσα και τη στε-
ριά. Η Ευρώπη έχει σύνορα στη θάλασσα και τη
στεριά και υποχρέωσή µας είναι αυτά τα σύνορα
να τα φυλάσσουµε. Χωρίς σε καµία περίπτωση να
θέτουµε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», προσέ-
θεσε ο Πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράµµισε πως για το
έργο αυτό «αξίζουν ξεχωριστά συγχαρητήρια στις
γυναίκες και στους άνδρες του Λιµενικού Σώµα-
τος, που πράγµατι κάνουν µία πολύ σπουδαία δου-
λειά στη θάλασσα, νύχτα-µέρα, 365 µέρες το χρόνο»,
και «κάνουν πράξη αυτήν την κεντρική πολιτική
επιλογή της κυβέρνησης, η οποία ταυτόχρονα εί-
ναι και πολιτική επιλογή της Ευρώπης».
Ο Πρωθυπουργός επισήµανε πως τα αποτελέσµατα
της κυβερνητικής πολιτικής και του έργου που επι-
τελούν οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιµενικού
αντικατοπτρίζονται στην δραστική µείωση των ροών.
«Οι µεταναστευτικές ροές έχουν µειωθεί σε σχέση
µε το 2019 κατά 90%. Επαναλαµβάνω κατά 90%.
Ουσιαστικά έχουµε συντρίψει τα κυκλώµατα δια-
κινητών τα οποία εκµεταλλεύονταν τον ανθρώπινο
πόνο και την απογοήτευση για να µεταφέρουν
έναντι αδράς αµοιβής, σε άθλιες συνθήκες, κατα-
τρεγµένους ανθρώπους υποσχόµενοί τους εύκολη

είσοδο στην πατρίδα µας», είπε.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη
νέα Κλειστή Ελεγχόµενη ∆οµή, όπου ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις από τον Υπουργό Μετανά-
στευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη και τον Γε-
νικό Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνο
Λογοθέτη.
Η ΚΕ∆ Σάµου αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου
200 στρεµµάτων, στη θέση «Ζερβού» του ∆ήµου
Ανατολικής Σάµου. ∆ιαθέτει υποδοµές που δια-
σφαλίζουν υψηλού επιπέδου συνθήκες διαµονής,
όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, χώρους για τη διορ-
γάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων, αίθουσα υπολογιστών, δίκτυο wi-fi, χώ-
ρους καταστηµάτων, κοινόχρηστα πλυντήρια και
κουζίνες. ∆ιαθέτει επίσης, µεταξύ άλλων, υποδο-
µές πυρασφάλειας, καθαρισµού του νερού, κλι-
µατισµού των χώρων και βιολογικής επεξεργα-
σίας λυµάτων.
Η νέα µονάδα σχεδιάστηκε µε ειδικές πρόνοιες
για τη στέγαση ευάλωτων ανθρώπων. ∆ιαθέτει 240
θέσεις για ασυνόδευτα παιδιά και επιπλέον 240
για µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα µε κινητικές
δυσκολίες ή αναπηρίες και άτοµα που αντιµετω-
πίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας.

«Η Ελλάδα έχει σύνορα σε θάλασσα και στεριά»



Η Coffee Island
και στα
My Market
Η Coffee Island, η Νο1 αλυσίδα
καφεστίασης στην Ελλάδα, ανα-
κοινώνει τη συνεργασία της µε
την αλυσίδα σούπερ µάρκετ My
Market.
Πρόκειται για τη δεύτερη κατά
σειρά συνεργασία της εταιρείας
στο χώρο του οργανωµένου λια-
νεµπορίου, ενός Κλάδου στον
οποίον η Coffee Island ξεκίνησε
να δίνει δυναµικά το "παρών" τον
περασµένο Ιούλιο, µέσω της συ-
νεργασίας της µε τις υπεραγορές
Σκλαβενίτη.
Πλέον και χάρη στην εµπορική
αυτή συµφωνία, οι καταναλωτές
που επιλέγουν για τις αγορές τους
τα σούπερ µάρκετ My Market θα
έχουν τη δυνατότητα να προµη-
θεύονται τις κάψουλες αλουµι-
νίου Coffee Island -και συγκε-
κριµένα τους δηµοφιλείς κωδι-
κούς Bliss, Affection, Euphoria
και Colombia- από τα ράφια της
αλυσίδας.
Μέσω του νέου εγχειρήµατος, η
Coffee Island προσβλέπει στην
περαιτέρω ενδυνάµωση της πα-
ρουσίας της στο ευρύ καταναλω-
τικό κοινό, στην ενίσχυση της ανα-
γνωρισιµότητας του brand και των
προϊόντων καφεκοπτείου και φυ-
σικά στη διεύρυνση της πελατει-
ακής της βάσης.
O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Cof-
fee Island, Κωνσταντίνος Κων-
σταντινόπουλος, δήλωσε, µεταξύ
άλλων, ότι «η συνεργασία µε την
αλυσίδα σούπερ µάρκετ My Mar-
ket µας τιµά ιδιαιτέρως και µας
γεµίζει µε χαρά, καθώς ενδυνα-
µώνει ακόµη περισσότερο τη θέση
της Coffee Island στον Κλάδο».

Antenna:
Εξαγόρασε
22 κανάλια
Σε πολύ σηµαντική συµφωνία
µε τη Sony Pictures Television
ήρθε ο όµιλος Antenna για την
απόκτηση των συνδροµητικών
καναλιών και υπηρεσιών on de-
mand των AXN, Sony, Viasat σε 12
χώρες της κεντρικής και ανατο-
λικής Ευρώπης.
Η συµφωνία, που αφορά 12 χώ-
ρες και 22 κανάλια και καλύπτει
έναν πληθυσµό που ξεπερνάει τα
100 εκατοµµύρια, επιτρέπει στον
όµιλο Αntenna να ισχυροποιήσει
τη θέση του ως ένας από τους δυ-
ναµικότερους οµίλους media της
Ευρώπης και να επεκτείνει πε-
ραιτέρω το αποτύπωµά του στο
µιντιακό τοπίο της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης.
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Τα µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη
των ατόµων της τρίτης ηλικίας, αλλά και όσα
υλοποιούνται παρουσιάζει σε µήνυµά του ο

υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης µε αφορµή
την χθεσινή Παγκόσµια Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας. 
Καθήκον µας είναι «να µεριµνούµε αφενός για τη βελ-
τίωση του επιπέδου διαβίωσής τους και αφετέρου
για την πιο ενεργή συµµετοχή τους στην κοινωνική
ζωή», τονίζει.
Σύµφωνα µε τον Κωστή Χατζηδάκη τα τελευταία
δύο χρόνια έχουν υιοθετηθεί µεταξύ άλλων οι ακό-
λουθες πολιτικές:
��Αυξήθηκε το τµήµα της σύνταξης που λαµβά-
νουν οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι από το 30% στο 70%.
��Αντιµετωπίστηκαν αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου
για τους συνταξιούχους µε περισσότερα από 30 χρό-
νια εργασίας και ψηφίστηκε η αύξηση των αντί-
στοιχων συντάξεων.
��Συνεχίστηκε η στήριξη των ανασφάλιστων υπε-
ρηλίκων, ενώ θεσπίστηκαν κριτήρια διαφάνειας και
αντικειµενικότητας για την καταβολή του επιδόµα-
τος.
��Ενισχύθηκε το προσωπικό στις δοµές φροντίδας
ηλικιωµένων κατά 33%.
��Το νέο, ενιαίο και σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο
1555 του Υπουργείου ξεκίνησε να κάνει καλύτερη την
καθηµερινότητα των ατόµων τρίτης ηλικίας ως προς
την επαφή µε τις υπηρεσίες µας.
«Γνωρίζουµε καλά ότι τα παραπάνω µέτρα δεν εί-
ναι αρκετά. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχουµε
ήδη σχεδιάσει και υλοποιούµε πρόσθετα µέτρα που
αφορούν τα άτοµα της τρίτης ηλικίας», τονίζει και ση-
µειώνει ότι ανάµεσα σε αυτά είναι:
��Επιτάχυνση της απονοµής των εκκρεµών συντά-
ξεων. Μια προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει να απο-
δίδει, καθώς υπολογίζουµε βάσιµα ότι στο τέλος
του έτους θα έχουµε µια σηµαντική αποκλιµάκωση.
��Αναβάθµιση της εξυπηρέτησης πολιτών από τον
ΕΦΚΑ µέσω των νέων, ψηφιακών τεχνολογιών, πχ

εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως µέσω βιντεοκλήσης και
ηλεκτρονικά ραντεβού.
��Ένταξη στο Ταµείο Ανάκαµψης ενός προγράµ-
µατος ψηφιακής κατάρτισης ηλικιωµένων, το οποίο
έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξοικείωσής τους
µε τα ψηφιακά εργαλεία. Πολιτική που προωθείται
σε ολόκληρη την Ε.Ε.
��Ιδιαίτερη προσοχή στις δοµές φροντίδας ηλικιω-
µένων που υπάγονται στο Υπουργείο µας, πολύ πε-
ρισσότερο για την αντιµετώπιση των συνεπειών του
κορωνοϊού.
��Εκπόνηση σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τρά-
πεζα µελέτης για την αναβάθµιση των υπηρεσιών που
παρέχουν αυτές οι δοµές στους ηλικιωµένους.
«Η πολιτική για τα άτοµα της τρίτης ηλικίας αποτε-
λεί για εµάς πάνω από όλα ζήτηµα συνείδησης! ∆ιότι
ο σεβασµός και η ευαισθησία που αισθανόµαστε
για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αποδεικνύεται,
όχι µε λόγια, αλλά µε έργα. Είναι δείκτης πολιτι-
σµού για την κοινωνία µας!», καταλήγει ο Κωστής Χα-
τζηδάκης.

«Κλείνει» το 
πρόγραµµα 1.000 
νέων θέσεων 
εργασίας 
Λόγω της ιδιαίτερα αυξηµένης
ζήτησης των επιχειρήσεων για
την πρόσληψη 1.000 ανέργων 30
ετών και άνω στις Περιφέρειες
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου σε
νέες θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης, που ενεργοποι-
ήθηκε στις 22 Σεπτεµβρίου, η ∆ι-
οίκηση αποφάσισε την αναστολή
υποβολής νέων αιτήσεων τη ∆ευ-
τέρα, 4 Οκτωβρίου και ώρα 12:00. 
∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στις παραπάνω περι-
φέρειες. 
Η διάρκεια της επιδότησης είναι
12 µήνες και η επιχορήγηση του
µισθολογικού και µη µισθολογι-
κού κόστους ανέρχεται στα 450
€ µηνιαία για την πρόσληψη ανέρ-
γων και 550 € για την πρόσληψη
µακροχρόνια ανέργων (άνω των 12
µηνών). 
Ωφελούµενοι είναι άνεργοι ηλι-
κίας 30 ετών και άνω εγγεγραµ-
µένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
ενός µήνα.
Για συµµετοχή στο πρόγραµµα,
οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις κε-
νές θέσεις, προσδιορίζοντας την
ειδικότητα και το επιθυµητό εκ-
παιδευτικό επίπεδο. 
Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύµ-
βουλοι του ΟΑΕ∆ υποδεικνύουν
στην επιχείρησή τους κατάλλη-
λους υποψηφίους, σύµφωνα µε τα
απαιτούµενα προσόντα της κενής
θέσης και κατόπιν η επιχείρηση
επιλέγει µεταξύ των υποψηφίων
και προσλαµβάνει τον άνεργο. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του
προγράµµατος ανέρχεται σε
6.000.000 € και θα καλυφθεί από
τους πόρους του ΟΑΕ∆.

Αναδροµικά 
κληρονόµων: 
Άνοιξε η 
πλατφόρµα 
Σε λειτουργία τέθηκε από χθες
ειδική πλατφόρµα στον ιστότοπο
του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
προκειµένου, µε την υποβολή ηλε-
κτρονικής αίτησης, οι κληρονό-
µοι 14.600 συνταξιούχων µε πε-
ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
που απεβίωσαν προτού εισπρά-
ξουν τα αναδροµικά που δι-
καιούνται, να λάβουν αυτοί τα ποσά
που τους αναλογούν.
Η διαδικασία αφορά στα αναδρο-
µικά που προκύπτουν από τον
επανυπολογισµό των συντάξεων
κατ’ εφαρµογή του ν.4670/2020
των συνταξιούχων µε πάνω από 30
χρόνια ασφάλισης που απεβίω-
σαν µετά την 1η Οκτωβρίου 2019.

Ποια είναι 
τα µέτρα που 
σχεδιάζονται
Χατζηδάκης: Καθήκον µας να µεριµνούµε για την τρίτη ηλικία, 
µε βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ενεργό συµµετοχή 
στην κοινωνική ζωή
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Με την διοργάνωση µιας σειράς εκ-
δηλώσεων, ο ∆ήµος Πατρέων, τιµά
τη συµπλήρωση 77 χρόνων απε-
λευθέρωσης της Πάτρας από τα Να-
ζιστικά στρατεύµατα κατοχής.
Το αναλυτικό πρόγραµµα των εκ-
δηλώσεων διαµορφώνεται ως εξής:

ΣΗΜΕΡΑ
Συνάντηση Χορωδιών της πόλης µε
έργα Θεοδωράκη, ώρα 20.00 πλα-
τεία Υψηλών Αλωνίων. 
Συµµετέχουν: Παιδική Χορωδία Πο-
λυφωνικής – Γυναικείο φωνητικό
σχήµα «Εµµέλεια» της Πολυφωνι-
κής- Ορφέας Πατρών (Μικτό Φω-
νητικό Σύνολο Coro Avanti) – Χο-
ρωδία ∆ηµοτικού Ωδείου Πατρών.

ΑΥΡΙΟ
1111::0000  ππ..µµ..:: Εκδήλωση στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων. Οµιλία – Κατά-
θεση στεφανιών – Μπάντα ∆ήµου
1122::0000:: Άνοιγµα της Έκθεσης Αρ-
χειακού και Ιστορικού Υλικού στο
Καταφύγιο των Υψηλών Αλωνίων.
Στα Υψηλά Αλώνια και σε άλλα ση-
µεία της πόλης θα αναπτυχθεί υπαί-
θρια Έκθεση αφιερωµένη στην επέ-
τειο της απελευθέρωσης.
2200..3300:: Αφιέρωµα στο Ρεµπέτικο της
Κατοχής µε την συµµετοχή ορχή-

στρας του Χορευτικού και το χο-
ρευτικό τµήµα του Πολιτιστικού Ορ-
γανισµού ∆ήµου Πάτρας.
Τα κείµενα διαβάζει η ηθοποιός Ζα-
χαρή Αχιλλεοπούλου. Χώρος Πα-
λαιό Εργοστάσιο Λαδόπουλου (∆η-
µοτικός Ηλεκτροφωτισµός). 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2200..3300:: Προβολή ντοκιµαντέρ «Χίτ-
λερ εναντίον Πικάσο» στο Αίθριο
Παλαιού ∆ηµοτικού Νοσοκοµείου.
Μια συγκλονιστική µατιά. Μια µε-
γάλη ανακάλυψη. Μια κινηµατο-
γραφική περιήγηση µέσα από 4 εκ-
πληκτικές εκθέσεις. 80 χρόνια αφό-
του ο Χίτλερ κήρυξε τον πόλεµο
στην «εκφυλισµένη» τέχνη, η ταινία
αποκαλύπτει: Picasso, Matisse, Re-
noir και Chagall κ.ά. έργα τέχνης
κρυµµένα, λεηλατηµένα και κατα-
δικασµένα από τους Ναζί, έρχον-
ται επιτέλους στο φως και αποκα-
λύπτουν στην µεγάλη οθόνη τη να-
ζιστική εµµονή για τέχνη. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2200::3300:: Θεατρική - Χορευτική Πα-
ράσταση - «Μνήµη Περιπατητική
Επιτέλεση», από το Σύλλογο «Κέν-
τρο Τέχνης, Έκφρασης και Επικοι-
νωνίας», εργαστήρι «Derida».

Το έργο πραγµατεύεται την Απε-
λευθέρωση της Πάτρας από τον να-
ζιστικό ζυγό. Θα αναπτυχθεί µε τη
µορφή project ως ένα πολυµεσικό
σχήµα (χοροθέατρο, θέατρο ντο-
κουµέντο, video art/projection map-
ping). Στηρίζεται σε µαρτυρίες, ιστο-
ρικά ντοκουµέντα, λογοτεχνικά κεί-
µενα. Σκηνοθέτης / Χορογράφος:
Μάρω Γαλάνη, Ηθοποιοί: Γεωργία
Αντωνοπούλου, Μαρία Φωτεινο-
πούλου, Μαίρη Χρυσανθακοπού-
λου, Χορευτής: Μαρία Κίκινα, Μου-
σική ηχολήπτης/ηχοσύστηµα: Αλέ-
ξης Φραγκάκης, Video artist: Γιάν-
νης Αβραµόπουλος. Σε όλες τις εκ-
δηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.
*Σε περίπτωση ακραίων καιρικών
φαινοµένων όλες οι προγραµµατι-
σµένες εκδηλώσεις θα πραγµατο-
ποιηθούν στην αίθουσα «Αίγλη».

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Οι τελευταίες εικαστικές παρεµβά-
σεις στο ιστορικό καταφύγιο των
Υψηλών Αλωνίων πραγµατοποιήθη-
καν χθες, προκειµένου ο χώρος ο
οποίος θα αποτελέσει ένα από τα
σηµεία αναφοράς των φετινών εκ-
δηλώσεων που διοργανώνει ο ∆ήµος
για τη συµπλήρωση 77 χρόνων απε-
λευθέρωσης της Πάτρας από τα να-

ζιστικά στρατεύµατα κατοχής, να
ανοίξει αύριο τις πύλες του.
Στο καταφύγιο, εκτός από το ιστο-
ρικό και αρχειακό υλικό που θα φι-
λοξενείται σε µόνιµη βάση, έχει δια-
µορφωθεί και µία «εικαστική δια-
δροµή», η οποία διαρθρώνεται σε
τρεις ενότητες. Την Κατοχή, την Αν-
τίσταση και την Απελευθέρωση.
Σε αυτή τη «διαδροµή» φιλοξε-
νούνται έργα των εικαστικών Αγάθη
Χρύσας, Bressoud Ganaelle, Καν-
νελοπούλου Μαρίας, Κοντόγεωργα
Τότας, Μεθενίτη Σπύρου, ∆ώρας
Μόρφη και Παναγιώτη Φερεντίνου.
Την επιµέλεια έχει η Ξένια Γιαν-
νούλη, ιστορικός τέχνης.
Για την έγκαιρη ολοκλήρωση των
παρεµβάσεων και τη διαµόρφωση
του χώρου, εργάστηκαν άοκνα οι
υπάλληλοι του ∆ήµου στον Πολιτι-
στικό Οργανισµό, την αυτεπιστασία,
τον ηλεκτροφωτισµό, το πράσινο και
την καθαριότητα, υπερβάλλοντας σε
πολλές περιπτώσεις εαυτούς.
Το Καταφύγιο θα µείνει ανοιχτό όλο
τον Οκτώβρη και θα γίνονται προ-
γραµµατισµένες επισκέψεις - ξε-
ναγήσεις σε Συλλόγους - Σωµατεία
µετά από συνεννόηση. (Τηλέφωνα
επικοινωνίας 2610-624-088 και
2610-390-937).

77 χρόνια µετά!

«Μικρό καλοκαίρι»
Το «Πολύεδρο» παρουσιάζει την
ποιητική συλλογή του Νάσου Βαΐ-
σίδη «Μικρό καλοκαίρι» την Τε-
τάρτη 6 Οκτωβρίου στις 8:30 το
βράδυ.
Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι Γιάν-
νης Ζαρκάδης, ποιητής, Ελεωνόρα
Καραβάνη, αρχιτέκτων, και Ειρήνη
Μπόµπολη, φιλόλογος. Την βρα-
διά θα συνοδεύσει το µουσικό
σχήµα Flamarabenco.
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2610
277342. Με απαραίτητη κράτηση
θέσης λόγω υγειονοµικών συν-
θηκών.

«Λέξη στο δέντρο»
Συνεχίζεται σήµερα στις 9.00 το
βράδυ, στο αίθριο του Παλαιού
∆ηµοτικού Νοσοκοµείου, η ενότητα
«Τα θεατρικά σχήµατα της πόλης
παρουσιάζουν» µε την θεατρική
παράσταση «Λέξη στο δέντρο» από
τον Σύλλογο «Θέση».
Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Ορ-
γανισµού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη
µε αφορµή την υλοποίηση της συγ-
κεκριµένης ενότητας επισηµαίνει
τη σηµασία πραγµατοποίησής της
και φέτος σηµειώνοντας ότι: «Στα
ήδη οξυµένα προβλήµατα των καλ-
λιτεχνών και των άλλων εργαζο-
µένων στους τοµείς της τέχνης,
που γεννά και αναπαράγει η πο-
λιτική της εµπορευµατοποίησης
του πολιτισµού, προστίθενται και
αυτά της πανδηµίας. Μπροστά σε
αυτή την κατάσταση, καθήκον του
Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ή-
µου Πατρέων είναι η στήριξη των
καλλιτεχνών. Στο βαθµό που µας
αναλογεί και µε βάση τις οικονο-
µικές δυνατότητές µας, µε µηδε-
νική χρηµατοδότηση από την κυ-
βέρνηση και το Υπουργείο Πολιτι-
σµού, δίνουµε βήµα. Είµαστε αλ-
ληλέγγυοι και αρωγοί στο δίκαιο
αγώνα τους, διεκδικώντας από την
πολιτεία και την κυβέρνηση, µέτρα
στήριξης του κλάδου».

Προβολές στο 
«Μηχανουργείο»
Το Μηχανουργείο Πολυχώρος Πο-
λιτισµού εγκαινιάζει την χειµερινή
σεζόν µε προβολές ταινιών οι
οποίες θα πραγµατοποιούνται κάθε
∆ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις
21:00. Στις 4/10 θα προβληθεί η
ταινία «The serpent’segg», στις
5/10 η ταινία «Απέραντο Γαλάζιο»
και στις 6/10 η ταινία «Το πάρτι».
Το Μηχανουργείο Πολυχώρος Πο-
λιτισµού βρίσκεται στην οδό Ευ-
µήλου 2-4, ακριβώς πίσω από τον
Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937
492516.

ΜΑΡΙΑ ΣΠ. ΟΡΦΑΝΟΥ
Επιµέλεια

Ξεκινούν
σήµερα οι
εκδηλώσεις για
την επέτειο
απελευθέρωσης
της Πάτρας, ενώ
από αύριο
ανοίγει τις
πύλες του και το
Καταφύγιο στα
Υψηλά Αλώνια

Σήµερα και αύριο η παράσταση «Fantasia en Tango»
Η χορευτική οµάδα τάνγκο «Εµµέλεια» παρου-
σιάζει την χοροθεατρική παράσταση «Fantasia
en Tango», σήµερα και αύριο στις 20.30, στο
θέατρο «Όροφως» (Όθωνος-Αµαλίας 112).
Η παράσταση «Fantasia en Tango» είναι µια
παραµυθένια κοινωνική κωµωδία που διαδρα-
µατίζεται σε απροσδιόριστο τόπο και χρόνο αλλά
σίγουρα µε ένα πάντα επίκαιρο θέµα: την αι-
ωνία κοινωνική ανισότητα ανάµεσα στους αν-
θρώπους και εδώ συγκεκριµένα ανάµεσα σε
άρχοντες- εξουσιαστές και φτωχούς αδύνα-
µους χωρικούς.

Μοναδική λύση «η επανάσταση» η οποία έχει
πάντα πολλές µορφές. Εδώ οι ήρωες χρησιµο-
ποιούν την επανάσταση της τέχνης µε όπλο το
Tango! 
Η χορευτική οµάδα Τάνγκο «Εµµέλεια» παρου-
σιάζει το 6ο έργο βασισµένο στην ίδια πετυµένη
συνταγή: Χορευτικά Τάνγκο πλαισιωµένα από
30 χορευτές, δένουν αρµονικά µε την πρόζα του
θεάτρου δηµιουργώντας ένα µοναδικό θέαµα!

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείµενα – Σκηνοθεσία: Μάρθα Βασκαντήρα

Χορογραφίες: Ανδρέας Παυλόπουλος, Σταύρος
Κουτουλογένης, Αµιδέα Πουρνάρα, Γιώτα Βλά-
χου.
Πληροφορίες/κρατήσεις: 694 471 2985. Είσο-
δος: 10 ευρώ
Σηµεία Πώλησης:
1) Αίθουσα «Περί χορού Εµµέλεια», Μιαούλη
48, από 20.30 έως 23.00
2) Το Μωράκι, παιδικά και βαφτιστικά είδη, Κα-
ραϊσκάκη 127, ώρες καταστηµάτων
3) Kallistros Underwear, Κορίνθου 255, ώρες
καταστηµάτων.
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Μαλαισία: 
Τραγικό ρεκόρ
Το υπουργείο Υγείας στη Μαλαισία ανα-
κοίνωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες υπέ-
κυψαν 192 ασθενείς µε την COVID-19 και
διαγνώστηκαν 12.735 κρούσµατα. Το 62%
του πληθυσµού είχε εµβολιαστεί πλή-
ρως για την COVID-19.

Νέος αντιαεροπορικός
πύραυλος
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε επιτυχή
δοκιµή αντιαεροπορικού πυραύλου. Η
ενέργεια προστίθεται σε σειρά δοκιµών
της Πιονγιάνγκ το τελευταίο διάστηµα, µε
φόντο το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο
έχουν περιέλθει οι συνοµιλίες µε τις ΗΠΑ.

Ανάρπαστο 
το αρκουδάκι Μέρκελ
Η Άνγκελα Μέρκελ αποχωρεί. Μένει
όµως το αρκουδάκι µε τα χαρακτηριστικά
της για να θυµίζει τα 16 χρόνια που πέ-
ρασε ως καγκελάριος της Γερµανίας. Την
ιδέα είχε ο Μάρτιν Χέρµαν, ιδιοκτήτης
βιοτεχνίας που φτιάχνει αρκουδάκια µε
τα χαρακτηριστικά πολιτικών παγκοσµίου
βεληνεκούς. Κοστίζει 189 ευρώ και εί-
ναι χειροποίητο.

Ακόµα δύο πυρηνικά
εργοστάσια
Η Τουρκία εξετάζει περαιτέρω κοινά βή-
µατα στην αµυντική βιοµηχανία µε τη Ρω-
σία σε τοµείς όπως κινητήρες αεροσκα-
φών, µαχητικά αεριωθούµενα και υπο-
βρύχια, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Τα-
γίπ Ερντογάν µετά τη συνάντησή του µε
τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίµιρ Πούτιν, ενώ
ο Ερντογάν πρότεινε στον Πούτιν να κα-
τασκευαστούν ακόµα δύο πυρηνικά ερ-
γοστάσια.

Μόνιµη
τηλεργασία!
PwC: ∆ίνει αυτή τη δυνατότητα αλλά 
µε µείωση µισθού για 40.000 άτοµα

Ηεταιρεία παροχής λογιστικών και συµβουλευ-
τικών υπηρεσιών Price Waterhouse Cooper
(PwC) ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο σύ-

νολο των 40.000 υπαλλήλων της, που εξυπηρετούν
τους πελάτες της, να εργάζονται εξ αποστάσεως (τη-
λεργασία) και να ζουν µόνιµα οπουδήποτε επιθυµούν.
Έτσι η PwC γίνεται ένας από τους µεγαλύτερους ερ-
γοδότες, που υιοθετούν τη µόνιµη εξ αποστάσεως ερ-
γασία. Η εξέλιξη αυτή εγκαταλείπει στην ουσία την
παραδοσιακή πρακτική που ήθελε τους λογιστές να
εργάζονται µέχρι αργά το βράδυ στο γραφείο τους.
Άλλες µεγάλες λογιστικές εταιρείες όπως, η Deloitte
και η KPMG, δίνουν επίσης στους εργαζοµένους τους
περισσότερες επιλογές για εργασία εξ αποστάσεως, µετά
την πανδηµία COVID-19. Η αναπληρώτρια διευθύντρια
προσωπικού της PwC Γιολάντα Σιλς-Κόφιλντ δήλωσε
ότι η εταιρεία είναι η πρώτη που κατέστησε δυνατή
την τηλεργασία για τους εργαζόµενους εξυπηρέτη-
σης πελατών. Το προσωπικό υποστήριξης της PwC
και οι εργαζόµενοι της σε τοµείς όπως το ανθρώπινο
δυναµικό και οι νοµικές υπηρεσίες, που δεν συναν-
τούν προσωπικά πελάτες, είχαν ήδη την επιλογή να
εργάζονται πλήρως µε τηλεργασία. Οι εργαζόµενοι
της PwC που επιλέγουν να εργαστούν µε τηλεργασία
θα έχουν την υποχρέωση να έρχονται στα γραφεία
τους το πολύ τρεις ηµέρες το µήνα για σηµαντικές συ-
νεργασίες µε την οµάδα εργασίας τους, επισκέψεις
πελατών και συνεδρίες εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο χώ-
ρος εργασίας επηρεάζει το επίπεδο της µισθοδοσίας.
Όσοι θέλουν να εργάζονται εξ αποστάσεως µε πλήρη
απασχόληση από έναν τόπο χαµηλότερου κόστους θα
δουν το µισθό τους να µειώνεται, πρόσθεσε η Σιλς-
Κόφιλντ.

Το «έσωσε» 
ο Μπάιντεν
Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε το «κλείσιµο» του

αµερικανικού κράτους, µετά την έγκριση από το Κογ-
κρέσο προσωρινού προϋπολογισµού. Κατόπιν αυτού,

ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε ένα βραχυπρόθεσµο
νοµοσχέδιο πιστώσεων που θα διατηρήσει την κυβέρνηση
σε ισχύ έως τις 3 ∆εκεµβρίου. Σε δήλωσή του µετά την
υπογραφή του µέ-
τρου, ο Μπάιντεν είπε
ότι «καλύπτει κρίσι-
µες και επείγουσες
ανάγκες του έθνους».
Πρόσθεσε ωστόσο
ότι, «υπάρχουν πολλά
ακόµη να κάνουµε».
Οι νοµοθέτες πρέπει
ακόµη να αυξήσουν
ή να αναστείλουν το
ανώτατο όριο του
χρέους πριν από τις
18 Οκτωβρίου για να
αποτρέψουν µια πι-
θανή αθέτηση του
χρέους των ΗΠΑ που
θα είχε ως αποτέλε-
σµα απώλεια θέσεων
εργασίας, οικονοµική
ζηµιά και πτώση της
χρηµατιστηριακής
αγοράς.

Η µόνιµη τηλεργασία
αφορά αρχικά στα τµή-
µατα εξυπηρέτησης πε-
λατών

Πώς αποφεύχθηκε
το κλείσιµο 

του αµερικανικού
κράτους
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Κρούση
στον Μικελάτο

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2021 SS9 Arvaja 1,
ΦινλανδίαΚ

12:00 Novasports 3HD Ολυµπιακός Κ19 - Παναθηναϊκός
Κ19 Super League

12:30 ΕΡΤ3 Πρωτάθληµα Χάντµπολ Α1 Ανδρών
13:00COSMOTE SPORT 4 HD Καρσίγιακα - Μπαχτσεσεχίρ

Τουρκικό Πρωτάθληµα 2021-22
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22
14:30 Novasports 2HD Κόβεντρι – Φούλαµ

EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Οσασούνα - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga
15:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπεσίκτας - Αναντολού Εφές

Τουρκικό Πρωτάθληµα 2021-22
16:00COSMOTE SPORT 5 HD Σαλερνιτάνα - Τζένοα

Serie A TIM 2021-22
16:00COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2021 Sofia Open
16:00COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Τρίπολης

Super League 2021-22
16:30 Novasports 6HD Χέρτα - Φράιµπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Στουτγάρδη - Χόφενχαϊµ

Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Βόλφσµπουργκ - Γκλάντµπαχ

Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ντόρτµουντ - Αουγκσµπουργκ

Bundesliga
17:00 ΕΡΤ3 ΠΑΟΚ – Λαύριο Stoiximan

Basket League
17:00 ΕΡΤ Sports 1 Λάρισα - Κολοσσός Ρόδου

Stoiximan Basket League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λιντς – Γουότφορντ Πρέµιερ Λιγκ

2021-22
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπέρνλι - Νόριτς Πρέµιερ Λιγκ

2021-22
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι - Σαουθάµπτον

Πρέµιερ Λιγκ 2021-22
17:00 ΝNovasports Start Κάρντιφ - Ρέντινγκ

EFL Championship
17:15Novasports 1HD Μαγιόρκα - Λεβάντε La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2021Sofia Open
18:00 Novasports 2HD Μονπελιέ - Στρασµπούρ Ligue 1
18:25COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2021 SS14 Patajoki 2,

Φινλανδία
19:00COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια - Μάλαγα

ACB Liga Endesa 2021-22
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντιναµό Μόσχας - Κρασνοντάρ

Ρωσικό Πρωτάθληµα 2021-22
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Γιουβέντους

Serie A 2021-22
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπράιτον - Άρσεναλ Πρέµιερ Λιγκ

2021-22
19:30 Novasports 4HD Κάδιθ - Βαλένθια La Liga
19:30 Novasports 3HD Λειψία – Μπόχουµ Bundesliga
20:00 ΕΡΤ3 Περιστέρι – Προµηθέας Stoiximan

Basket League
20:00COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο - Πάσος Φερέιρα Liga

Portugal BWIN 2021-22
20:30 Novasports PrimeΆρης - Απόλλων Σµύρνης

Super League
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD WTA 500 2021 Chicago

Fall Tennis Classic
21:30 Novasports 3HD Νυρεµβέργη - Αννόβερο

Bundesliga 2 ACB
21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος - Ανδόρα

Liga Endesa 2021-22
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο - Ίντερ

Serie A TIM 2021-22
22:00 Novasports 2HD Νις - Μπρεστ Ligue 1
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

La Liga
22:05 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2021 Μηχανοκίνητα
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρούκα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Liga Portugal BWIN 2021-22

THΛΕΟΡΑΣΗ

S
ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

«Αντάµωµα»
από τα παλιά

Η Θύελλα υποδέχεται για τη 2η «στροφή» της Α’
Κατηγορίας τον Άρη Πατρών

Να επαναλάβει
τον περσινό άθλο
� Ο Προµηθέας απόψε (8) µάχεται εκτός έδρας µε το Περιστέρι στην πρεµιέρα της Basket League
� Αµφίβολη η συµµετοχή του Αµερικανού Αµπντούλ Γκάντι, τηλεοπτικά ο αγώνας από την ΕΡΤ-3

ΗΚΕ∆ανακοίνωσετουςορισµούς
των διαιτητών για την 5η αγωνι-
στική της Super league, ορίζον-
ταςξένορέφεριστοµεγάλοντέρµπι
τηςΚυριακήςστο«Καραϊσκάκης»
ανάµεσα σε Ολυµπιακό και Πα-
ναθηναϊκό.
Συγκεκριµένα,οΣλοβένοςΣλάβκο
Βίντσιτς θα διευθύνει το ντέρµπι
«αιωνίων»καιθαέχειγιαβοηθούς
τους συµπατριώτες του Τόµας

Κλάσνιτς, ΆντραςΚόβασιτςµετέ-
ταρτο τον Σπυρίδωνα Ζαµπαλά-
ΦωτιάαπότονΣύνδεσµοΗπείρου.
ΣτοVARθαείναιοΒίτορΦερέιρα
µεAVARτονΠολυχρόνηΚωσταρά
από την Αιτωλοακαρνανία.
Αξίζεινασηµειωθείπωςο40χρο-
νοςρέφεριστοπαρελθόνέχεισφυ-
ρίξειξανάαγώνεςελληνικώνοµά-
δων.ΕιδικότεραστηSuperleague
ήτανδιαιτητήςστοµατςτουΠΑΟΚ

µετηνΑΕΚστηνΤούµπα,ενώήταν
καιστοΠΑΟΚ-Παναθηναϊκόςστις
3/11/2019,όπουοιδύοοµάδεςεί-
χαν έρθει ισόπαλες µε 2-2.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 5ης
αγωνιστικής, η ΚΕ∆ όρισε τον Σι-
δηρόπουλο στο Ηράκλειο για το
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, µε VAR τον Κουτσι-
αύτη, ενώ στο Αγρίνιο και το Πα-
ναιτωλικός-ΑΕΚτονΤσακαλίδηµε
VAR τον Κουµπαράκη.

Στην αναµέτρηση του Άρη µε τον
ΑπόλλωναΣµύρνηςόρισετον∆ια-
µαντόπουλοµεVARτονΒίτορΦε-
ρέιρα και στο Βόλος-Αστέρας τον
Παπαπέτρουµε VAR τονΕυαγγέ-
λου. Τέλος η Κεντρική Επιτροπή
∆ιαιτησίας στο Ατρόµητος-ΠΑΣ
ΓιάννιναόρισετονΤζοβάραµεVAR
τον Καραντώνη και τον Γκορτσίλα
στο Ιωνικός-Λαµία, µε VAR τον
Τζήλο.

� Η διοίκηση θέλει τον έµπειρο
µεσοεπιθετικό που έµεινε ελεύθερος
από τον ΠΑΟ Βάρδας� Προσπάθειες
για να µεταδοθεί live από το Παναχαϊκή
tv το µατς µε το Αιγάλεω

SUPER LEAGUE

Σλοβένος ο ρέφερι στο ντέρµπι των «αιωνίων»
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Ηοµάδα πόλο Μίνι Παίδων του ΝΟΠ έκανε ιδανικό ξε-
κίνηµα στην πρεµιέρα της τελικής φάσης του Πα-
νελληνίου Πρωταθλήµατος. Στο ξεκίνηµα επικράτη-

σαν του ΠΑΟΚ µε 16-4, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι επικράτη-
σαν του Παναθηναϊκού µε 12-8. Είναι πάντως χαρακτηρι-
στικό ότι στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι µε τους  πράσινους
το πρώτο 7λεπτο είχε διάρκεια, εκ λάθους, οκτώ λεπτά ενώ
στη συνέχεια διορθώθηκε ο κεντρικός πίνακας στο κολυµ-
βητήριο σε 7 λεπτα. 
Αναλυτικά οι λεπτοµέρειες των αγώνων: 

ΝΟΠ – ΠΑΟΚ 16-4 
Τα 7λεπτα: 4-2, 5-2, 5-0, 2-0 
Σκόραραν για το ΝΟΠ οι: Μπιτσάκος; 7, Νικολόπουλος 2,
Αγγελόπουλος 5, Νικολολόπουλος 2, Βαλουξής 1. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΝΟΠ 8-12 
Τα 7λεπτα: 2-2, 1-4, 2-2, 3-3.
Σκόραραν για το ΝΟΠ οι: Μπιτσάκος 5, Νικολόπουλος 2,
Τζαβάρας 11, Κρεµανταλάς 11, Παπάκος 1. 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 
Η οµάδα του ΝΟΠ θα ολοκληρώσει σήµερα το πρωί την πα-
ρουσία της στον Α  ́Όµιλο κόντρα στο Παλαιό Φάληρο και στη
συνέχεια θα περιµένει τον αντίπαλό της στο χιαστί παιχνίδι
το πρωί της Κυριακής. 
Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα στο κολυµβητήριο Γλυ-
φάδας: 
� 9.00 π.µ. ΝΟ Χανίων – ΠΑΟΚ 
��10.15 π.µ. Παναθηναϊκός – ΝΟ Χανίων 
��6.45 µ.µ. ΠΑΟΚ – Π. Φάληρο 

Ιδανικό
ξεκίνηµα 

Οι Μίνι Παίδες του ΝΟΠ έκαναν το δύο στα δύο
στην πρεµιέρα της τελικής φάσης του

Πανελληνίου Πρωταθλήµατος 

Η οµάδα Μίνι Παί-
δων του ΝΟΠ
έκανε ιδανικό ξε-
κίνηµα 

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 

Με το «αριστερό»
ο Νηρέας Πατρών 
Ο Νηρέας Πατρών ξεκίνησε µε το «αριστερό»
την παρουσία του στην τελική φάση της Γ΄
Εθνικής Πόλο αφού υπέστη ήττα στην Χαλ-
κίδα από τον τοπικό ΝΟ Χαλκίδας µε 11-3. Η
πατρινή οµάδα µετά από ένα αναγνωριστικό
α΄ ηµίχρονο είχε βρεθεί πίσω στο σκορ 3-4.
Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι µε επιµέ-
ρους 4-0 προηγήθηκαν 8-3 και πήραν δίκαια
τη νίκη µε 11-3 έχοντας κορυφαίους τον Ν.
Μερκουριάδη που σηµείωσε 5 γκολ και τον
Π. Μερκουριάδη µε 2 γκολ. 
Τα 8λεπτα: 1-2,2-2,0-4, 0-3. 
Για την Χαλκίδα σκόραραν οι: Ν. Μερκου-
ριάδης 5, Λιαπάκης 1, Καρλής 2, Π. Μερ-
κουριάδης 2, Μανουδάκης 1. 
ΝΝΗΗΡΡΕΕΑΑΣΣ  ((ΓΓωωγγώώ  ΤΤσσιιννιιάά)):: Παναγόπουλος, Κα-
ραµπούλας, Χρυσανθόπουλος, Γαλανόπου-
λος, Εµερντλής, Χριστοφής, Ζερνιώ 1, Γουρ-
δούπης, Τσιτσάρας 1, Μεντζίνης, ∆ελαπόρ-
τας, Γιαννόπουλος 1. 

ΠΥΓΜΑΧΙΑ 

Πολύ µεγάλη συµµετοχή στο Πανευρωπαϊκό Νέων-Νεανίδων

123 αθλήτριες και 244 αθλητές από 38 χώ-
ρες έχουν δηλωθεί να λάβουν µέρος στο Πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθληµα Νέων-Νεανίδων
της EUBC το οποίο θα πραγµατοποιηθεί
στη Μπούντβα (Budva), στο Μαυροβούνιο

(Montenegro) το διάστηµα 13-24 Οκτω-
βρίου. Στο Πανευρωπαϊκό, δικαίωµα συµ-
µετοχής στις 12 κατηγορίες γυναικών και 13
κατηγορίες ανδρών έχουν αθλητές-τριες
γεννηµένοι το 2003 και 2004. Aπό την Πά-

τρα έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια οι Άγγε-
λος Ανατολάκης, Αντωνία Γιαννακοπούλου
(Παναχαϊκή Γ.Ε.) Γιάννης Μπαλαούρας
(Άµυνα Πατρών) και ∆ηµήτρης Νικολάου
(ΑΣΒΑ ∆. Τόφαλος).

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟY ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΜΠΑΛΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

Βράβευση στο νικητή 
του υπερµαραθωνίου
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
∆υτικής Ελλάδας υποστράτηγος, Απόστολος Μαρτζά-
κλης, βράβευσε χθες στην έδρα της Γενικής Περιφε-
ρειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Ελλάδας,
τον υπαρχιφύλακα Φώτιο Ζησιµόπουλο, νικητή του 39ου
υπερµαραθώνιου «Σπάρταθλον».
Ο υποστράτηγος ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΜΜααρρττζζάάκκλληηςς,, απένειµε τι-
µητική πλακέτα στον υπαρχιφύλακα ΦΦώώττιιοο  ΖΖηησσιιµµόό--
πποουυλλοο,,  ως ένδειξη αναγνώρισης της διάκρισής του αλλά
και για την προσφορά του στην Ελληνική Αστυνοµία.
Παράλληλα, τον επαίνεσε για το ήθος του, τον επαγ-
γελµατισµό του και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Από την επίσκεψη του Φ. Ζησιµόπουλου στην Περιφέρεια. ∆ιακρίνεται και
ο πρόεδρος του Π. Σ. Τ. Παπαδόπουλος 

Τα εύσηµα και από τον
Περιφερειάρχη 
Νεκτάριο Φαρµάκη

Τον νικητή του 39ου «Σπάρταθλον 2021», Φώτη Ζησι-
µόπουλο υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας
ΝΝεεκκττάάρριιοοςς  ΦΦααρρµµάάκκηηςς, χθες στο γραφείο του, στην Πά-
τρα, παρουσία του προέδρου του Περιφερειακού Συµ-
βουλίου, Τάκη Παπαδόπουλου. 
Ο Αγρινιώτης αθλητής κάλυψε την απόσταση των 245
χλµ. στον πολύ καλό χρόνο των 21 ωρών 57 λεπτών και
20 δευτερολέπτων, ισοφαρίζοντας ένα από τα ιστορικά
ρεκόρ που είχε σηµειώσει ο πολυνίκης Γιάννης Κού-
ρος από το 1986.
Ο περιφερειάρχης τον συνεχάρη για την πρώτη θέση που
κατέκτησε στον διεθνή αγώνα υπεραποστάσεων από
την Αθήνα έως την Σπάρτη, τονίζοντάς του ότι η επιτυ-
χία του είναι ανταµοιβή για την προσήλωση στον στόχο.
«Θαυµάσαµε την επιµονή και την αντοχή σου. Είδαµε
στο αγωνιστικό σου πρόσωπο τη σηµασία του ρυθµού
και της τακτικής, αλλά και την προσήλωση στον στόχο.
Μας γέµισες χαρά και περηφάνια, πολύ περισσότερο
που είσαι ένας άνθρωπος µε σεµνότητα και ήθος, ένα
από τα πρότυπα που όλοι πρέπει να θέλουµε για τα
παιδιά µας» ανέφερε ο κ. Φαρµάκης, προσθέτοντας
ότι η ∆υτική Ελλάδα αποδεικνύει για άλλη µία φορά ότι
είναι τόπος σπουδαίων ανθρώπων και σπουδαίων αθλη-
τών. 
Ο περιφερειάρχης έδωσε στον Φώτη Ζησιµόπουλο την
επετειακή πλακέτα για τα 200 χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση και υπογράµµισε ότι η Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδας, στέκει στο πλευρό του και στο πλευρό
κάθε αθλητή και κάθε πολίτη που θέτει υψηλούς στό-
χους και τους διεκδικεί.  
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Σήµερα (5 µ.µ.) το µεγάλο
παιχνίδι του Β’ Οµίλου της Α’
κατηγορίας ανάµεσα στην
Θύελλα και τον Άρη

ΜΜεε  ττοο  µµεεγγάάλλοο  ππααιιχχννίίδδιι  ΘΘύύεελλλλαα--
ΆΆρρηηςς  ααννοοίίγγεειι  σσήήµµεερραα  ηη  ααυυλλααίίαα  ττηηςς
22ηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττοουυ  ΒΒ’’  οοµµίίλλοουυ  ττηηςς
ΑΑ’’  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  

Ένα ντέρµπι από τα παλιά από τότε
που οι δύο οµάδες αγωνίζονταν στα
Προσφυγικά και τις λαµαρίνες και

το γήπεδο γέµιζε από
κόσµο και των δύο
οµάδων. Οµηρικές
µάχες που είναι χα-
ραγµένες βαθιά στη
µνήµη αρκετών αν-
θρώπων. 
∆ηµήτρης Θανόπου-
λος εναντίον Άρη
Ρούσου θα µπορούσε κάποιος να αναφέ-
ρει µε τους δύο άνδρες της Θύελλας και
του Άρη αντίστοιχα να έχουν και µια σχέση
κουµπαριάς, αφού ο δεύτερος έχει βα-
πτίσει το παιδί του πρώτου. 
Στην εν λόγω αναµέτρηση όµως οι κουµ-
παριές δεν µετράνε και οι δύο σύλλογοι
θα ξυπνήσουν µνήµες του παρελθόντος
θέλοντας να παρουσιάσουν ένα όµορφο
θέαµα στους φιλάθλους που θα παρα-
βρεθούν στο γήπεδο. 
Το µεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήµερα (5
µ.µ.) στο «Φ. Αραβαντινός» και διαιτητής
θα είναι ο έµπειρος Κώστας Ανδριανός.
Φυσικά η αρµόδια επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας
αξιολόγησε την εν λόγω αναµέτρηση και
όρισε έναν από τους καλύτερους διαιτητές
του συνδέσµου. Βοηθοί του θα είναι οι
Σπήλιος Οικονόµου και Θεόφιλος Τρα-
γουλιάς. 
Για τον ίδιο όµιλο υπάρχει ένα ακόµα παι-
χνίδι που «κλέβει» την παράσταση και αυτό
είναι του Πάτραι µε τον Πήγασο. Και εδώ
η επιτροπή διαιτησίας το αξιολόγησε και
όρισε τον έµπειρο Νίκο Χρονά µε βοη-
θούς τους Μιχάλη Ανδριανό και Αλεξία
Σταθοπούλου. 
Τέλος η Αναγέννηση Πατρών υποδέχεται
την Αρόη µε τον Κωνσταντίνο Ταξιάρχη να
είναι ο «άρχοντας» της αναµέτρησης. 

Στον Α’ όµιλο έχει οριστεί µόλις µια ανα-
µέτρηση µε την ∆όξα Παραλίας να φιλο-
ξενεί στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς (την
1η αγωνιστική πήρε άκοπα τους βαθµούς
από τη Χαλανδρίτσα) τον Ίκαρο Πετρωτού.
∆ιαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Γιαννό-
πουλος. 
Στον τρίτο και τελευταίο όµιλο της Α’ Κα-
τηγορίας θα έχουµε τις περισσότερες ανα-
µετρήσεις, τέσσερις τον αριθµό. Εκεί ξε-
χωρίζει ένα ακόµα ντέρµπι, αυτό ανάµεσα
στον Κεραυνό και την Αιγείρα/Ακράτα. Και
οι δύο οµάδες προέρχονται από δύο µε-
γάλα «διπλά» έχοντας νικήσει ο πρώτος
µε 7-2 τον Αετό Ρίου και η δεύτερη µε 3-
0 τον ∆αβουρλή. Την αναµέτρηση που
αξιολογήθηκε από την επιτροπή θα διευ-
θύνει ο έµπειρος ρέφερι Παναγιώτης Καδ-
δάς. Βοηθοί του θα είναι οι Μιχάλης Κα-
καφώνης και Παναγιώτης Ζούλης. 
Στο γήπεδο του Προαστίου η τοπική Νίκη
υποδέχεται τον Αετό Ρίου που θέλει να
ντουµπλάρει της νίκες της. ∆ιαιτητής
ορίστηκε ο Χαράλαµπος Πετρόπουλος.
Στο γήπεδο του Αχιλλέα ο Αετός Πατρών
µετά την εκτός έδρας νίκη επί του Άνω
Καστριτσίου θέλει να κάνει το δύο στα δύο
απέναντι στη Θύελλα Αιγίου. Την ανα-
µέτρηση θα διευθύνει ο Βαγγέλης Σα-

φαρίκας. 
Τέλος, για σήµερα τα Καλάβρυτα θα παί-
ξουν εντός έδρας και αυτή την φορά θα
φιλοξενήσουν το Άνω Καστρίτσι. ∆ιαιτητής
θα είναι ο Γιώργος Αθανασόπουλος. 
Αναλυτικά το πρόγραµµα της 2ης στρο-
φής µε τους διαιτητές έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γήπ. Παραλίας, 5µ.µ.: ∆όξα Παρ.-Ίκαρος
Πετρ., Αλ. Γιαννόπουλος

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γήπ. Ζαρουχλεΐκων, 5µ.µ.: Αναγέννηση Π.–
ΑΠΟ Αρόη, Κ. Ταξιάρχης
Γήπ. Πετρωτού, 5µ.µ.: ΑΠΣ Πάτραι – Πή-
γασος, Ν. Χρονάς
Γήπ. Θύελλας, 5µ.µ.: Θύελλα Π.- Αρης Π.,
Κ. Ανδριανός

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
Γήπ. Προαστίου, 5µ.µ.: Νίκη Πρ. – Αετός
Ρίου, Χ. Πετρόπουλος
Γήπε Αγ. Βασιλείου, 5µ.µ.: Κεραυνός-Αι-
γείρα/Ακράτα, Π. Καδδάς
Γήπ. Αγυιάς, 5µ.µ.: Αετός Π. – Θύελλα Αι-
γίου, Β. Σαφαρίκας
Γήπ. Καλαβρύτων, 6µ.µ.: Καλάβρυτα-
Άνω Καστρίτσι, Γ. Αθανασόπουλος

Ευτυχώς 
έχουµε
το Κύπελλο 

Sport   Ποδόσφαιρο

Και µε τη βούλα  «γαλάζιος»
Είχαµε αναφέρει σε
προηγούµενο ρε-
πορτάζ ότι η Θύελλα
Πατρών έχει έρθει
σε συµφωνία µε τον
έµπειρο πορτιέρο
ΚΚώώσστταα  ΜΜππααρρδδάάκκηη..  
Αυτό ήρθε να επι-
βεβαιωθεί µε την δι-
οίκηση να ανακοι-
νώνει την απόκτηση
του έµπειρου γκολ-
κίπερ που θα βοη-
θήσει τα µέγιστα
στην προσπάθεια του
συλλόγου για την
επιστροφή του στην
µεγάλη κατηγορία. 
Ο Μπαρδάκης την
περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του ∆ιαγόρα
Βραχνεΐκων και πλέον θα υπερασπιστεί τα γκολπόστ των γα-
λάζιων µαζί µε τον ∆ηµήτρη Βούλγαρη.  

Θυµίζει εποχές
Προσφυγικών...

Ένα ντέρµπι από τα παλιά
θα διεξαχθεί σήµερα στο
«Φ. Αραβαντινός». To φω-
τογραφικό στιγµιότυπο εί-
ναι από την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2017-2018

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ

Πόλεµος για τον Μικελάτο   
∆εν πέρασαν
λίγες ώρες που
έγινε γνωστό ότι
ο ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΜΜιι--
κκεελλάάττοοςς έλυσε
την συνεργασία
του µε τον ΠΑΟ
Βάρδας και
έγινε πανικός
καθώς πολλές
οµάδες θέλουν να τον εντάξουν στο δυναµικό τους.
Με βάση πληροφορίες του gnomip.gr µια από αυτές
είναι και η Παναχαϊκή που ήρθε άµεσα σε επαφή µε
τον έµπειρο άσο.  Μια µεταγραφή που αν ολοκλη-
ρωθεί θα είναι ό,τι καλύτερο για το συγκρότηµα του
Ζέλικο Κάλαϊτζις αφού ο Μικελάτος θα δέσει άψογα
µε το υπόλοιπο δυναµικό των κοκκινόµαυρων σε ένα
πρωτάθληµα που το γνωρίζει απ’ έξω και ανακατωτά.
Πέρα όµως από την Παναχαϊκή, ο Μικελάτος έχει δε-
χτεί κρούση από την οµάδα του ∆ιαγόρα αλλά και
τον Αµβρακικό Λουτρού όπως και από οµάδες της Α’
Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας. υσικά ο έµπειρος πο-
δοσφαιριστής θα επιλέξει να αγωνιστεί σε οµάδα της
Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.  

Τα πράγµατα στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ
γι’ αυτό τον λόγο και στην Ευρώπη οι οµάδες δεν είναι
όπως θα έπρεπε βάσει του υλικού που υπάρχει. 
Όταν βρισκόµαστε στις αρχές Οκτωβρίου και ακόµα η
Σούπερ Λιγκ 2 και η Γ’ Εθνική δεν έχουν ιδέα πότε θα
οδηγηθούν στην σέντρα τότε µην περιµένουµε τίποτα σω-
στό να γίνει σε αυτή τη χώρα. 
Πάλι καλά που υπάρχει και το Κύπελλο και οι οµάδες δί-
νουν κάποιους επίσηµους αγώνες για να ξέρουν και πού
βρίσκονται τουλάχιστον αγωνιστικά. 
Η Παναχαϊκή όπως έγινε γνωστό την προσεχή Τετάρτη
6/10 θα φιλοξενήσει στο «Φ. Αραβαντινός» την οµάδα της
Σούπερ Λιγκ 2, το Αιγάλεω, για την 4η φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδος αφού το δικό της γήπεδο είναι κλειστό λόγω
επανασποράς. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ «ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ» 
Σήµερα ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Κάλαϊτζιτς έδωσε ρεπό
στους κοκκινόµαυρους και από αύριο θα ριχτούν ξανά
στις προπονήσεις έτσι ώστε να προετοιµαστούν κατάλ-
ληλα για τον αγώνα της Τετάρτης. Η αυριανή προπόνηση
που θα είναι πρωινή (12 µ.) θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Φ.
Αραβαντινός» έτσι ώστε να πατήσουν το χορτάρι οι κοκ-
κινόµαυροι στο οποίο και θα δώσουν τον επίσηµο αγώνα
µε το Αιγάλεω.  

Προσπάθειες για το Παναχαϊκή TV
Αγώνας δρόµου γίνεται από τους ανθρώπους της Πανα-
χαϊκής ώστε το παιχνίδι της Τετάρτης για την 4η φάση του
Κυπέλλου Ελλάδος µε το Αιγάλεω να µεταδοθεί ζωντανά
από το Παναχαϊκή tv. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του gnomip.gr οι διαδικασίες
βρίσκονται σε καλό δρόµο και είναι πολύ πιθανόν οι φί-
λοι των κοκκινόµαυρων να µπορέσουν να το παρακολου-
θήσουν ιντερνετικά.  

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
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Του ΤΑΣΟΥ  Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γιορτάζει η Α.Ε.
Ροϊτίκων 

ΤΤεελλεευυττααίίαα  ππρροοππόόννηησσηη  σσήήµµεερραα  γγιιαα
ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυ  ΑΑππόόλλλλωωνναα  µµεε  ττοονν
ππρροοπποοννηηττήή  ΝΝίίκκοο  ΒΒεεττοούύλλαα  νναα……  δδιιοορρ--
θθώώννεειι  ττιιςς  όόπποοιιεεςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  ππιιννεελλιιέέςς
σσττοο  σσύύσσττηηµµάά  ττοουυ,,  εεννόόψψεειι  ττηηςς  ααυυρριιαα--
ννήήςς  ππρρώώττηηςς  εεππίίσσηηµµηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς
µµεε  ααννττίίππααλλοο  ττοονν  ΙΙωωννιικκόό,,  ππααιιχχννίίδδιι  πποουυ
θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττοο  κκλλεειισσττόό  ττηηςς  ΠΠεερριι--
ββόόλλααςς  ((1177::0000))  σσττηηνν  ππρρεεµµιιέέρραα  ττηηςς  BBaa--
sskkeett  LLeeaagguuee..  

Ένα µατς δύσκολο, ωστόσο στη µελα-
νόλευκη οµάδα υπάρχει διάχυτη αι-
σιοδοξία και πίστη για τη νίκη, κάτι που

ανέφεραν και στις προχθεσινές δηλώσεις
αθλητές και προπονητής στην ενηµέρωση
µε τους εκπροσώπους του Τύπου. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ
Η ΚΑΕ Oscar Απόλλων 1926 ενηµερώνει ότι
κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της
πρεµιέρας µε τον Ιωνικό, ενώ παράλληλα
συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρ-
κείας, που παρουσιάζουν µεγάλη ζήτηση.
Είναι λοιπόν δεδοµένο ότι και φέτος ο κόσµος
θα είναι δίπλα στην οµάδα. Τα εισιτήρια για
το παιχνίδι µε τον Ιωνικό κοστίζουν 10 και
15 ευρώ. Τα εισιτήρια των 15 ευρώ αντιστοι-
χούν σε θέσεις πίσω και απέναντι από τους
πάγκους των οµάδων και τα εισιτήρια των
10 ευρώ αντιστοιχούν σε θέσεις στα δύο πέ-
ταλα, αλλά και σε θέσεις δεξιά και αριστερά
από τα δύο πέταλα. 

Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΕ
Η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι µε
τον Ιωνικό αλλά και των διαρκείας συνεχίζεται
από τα γραφεία της ΚΑΕ στη διεύθυνση Κα-
νάρη 15 (1ος όροφος) από τις 18.00 έως τις

21.00. Μάλιστα τα γραφεία της ΚΑΕ θα πα-
ραµείνουν ανοικτά σήµερα από τις 09.00 έως
τις 14.00 και αύριο τις ίδιες ώρες. Παράλ-
ληλα όλοι οι φίλαθλοι που έχουν κάνει κρά-
τηση παρακαλούνται να παραλάβουν τα ει-
σιτήρια διαρκείας τους από τα γραφεία της
ΚΑΕ καθηµερινά 09.00-14.00 και 18.00-21.00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2611811731.

ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΑ
Εισιτήρια για το παιχνίδι µε τον Ιωνικό θα
διατίθενται και στα εκδοτήρια του Αθλητι-
κού Κέντρου του Συλλόγου την Κυριακή από
τις 14.30.

ΑΠΟ ΤΗΝ ERTSPORTS Ο ΑΓΩΝΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ 
Πρεµιέρα αύριο για τον Απόλλωνα στην Ba-
sket League µετά από τριάµισι χρόνια. Η
µελανόλευκη οµάδα φιλοξενεί στο κλειστό
της Περιβόλας τον Ιωνικό και η ΕΡΤ θα εί-
ναι παρούσα, καθώς ο αγώνας θα µεταδο-
θεί στις 5 µ.µ. από την Ertsports.  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΙΑΤΡΟΣ 
Ο ∆. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ύστερα από απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου της ΚΑΕ Απόλλων ανακοινώνεται
ότι ιατρός της µελανόλευκης οµάδας θα εί-
ναι ο ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ ΣΤΗ ΜΕΛΑΝΟ-
ΛΕΥΚΗ ΟΜΑ∆Α
To www.esake.gr συνεχίζει τα αφιερώµατα
στο 30ό επαγγελµατικό Πρωτάθληµα ενό-
ψει του τζάµπολ της Basket League για την
σεζόν 2021-22 αύριο κόντρα στον Ιωνικό µε
την ιστορική οµάδα του Απόλλωνα Πάτρας
που επέστρεψε φέτος στα «σαλόνια» του ελ-
ληνικού µπάσκετ. Στο κείµενο γίνεται εκτε-
νέστερη αναφορά αφενός για την περσινή
του επιτυχία για την κατάκτηση του πρωτα-

θλήµατος της Α2 Εθνικής κατηγορίας, αφε-
τέρου ότι θα συµµετέχει στα «µεγάλα σαλό-
νια» για 17η φορά στην µακρόχρονη ιστορία
του. Παράλληλα στο ίδιο κείµενο τονίζεται
πως στον πάγκο βρίσκεται µία από τις ιστο-
ρικές µορφές της οµάδας, ο Νίκος Βετού-
λας που ως παίκτης έχει αγωνιστεί σε 137
µατς της λίγκας µε τα χρώµατα του Απόλ-
λωνα ενώ και ως προπονητής έχει συνδέσει
τον όνοµά του µε δύο επιστροφές της οµά-
δας της Πάτρας στα µεγάλα «σαλόνια». Από
την άλλη, αναφέρεται ότι στο ρόστερ διατη-
ρήθηκε ένα µέρος του ελληνικού κορµού
που κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθληµα και τα
χρώµατα της οµάδας, αντίθετα τονίζεται ότι
επιλέχθηκαν έξι Αµερικανοί αθλητές που
όλοι τους έχουν εµπειρία από ευρωπαϊκά
γήπεδα… Ωστόσο η επίσηµη ιστοσελίδα της
διοργανώτριας αρχής φιλοξενεί δηλώσεις,
τόσο του προπονητή Νίκου Βετούλα, όσο
και του Φώτη Ζούµπου. Τέλος, στο αφιέ-
ρωµα αναγράφεται το δυναµικό του Απόλ-
λωνα µε τα νούµερα που θα έχουν οι αθλη-
τές στη φανέλα τους. Αναλυτικά: Ορλάντο
Κόουλµαν (0), Ρόµπερτ Μοντγκόµερι (1), Σέν-
τρικ Μπάρφιλντ (2), Νίκος Τσιακµάς (6), Γιώρ-
γος Τσαλµπούρης (8), Γιώργος ∆ιαµαντάκος
(9), Φώτης Ζούµπος (10), Νίκος ∆ίπλαρος
(12), Φώτης Παπαφωτίου (13), Γιάννης Μολ-
φέτας (14), Περικλής Μπαζίνας (17), Τζέρεµι
ΜακΛάφιν (20), Γιώργος Κογιώνης (22), Ντέ-
ζον Ντέιβις (35), Τόµας Κλίβελαντ (85). 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Το πρόγραµµα των αγώνων της πρεµιέρας και
οι τηλεοπτικές µεταδόσεις έχουν ως εξής:
Σήµερα Νεάπολης: 17:00: Λάρισα-Κολοσ-
σός (ΕΡΤ SPORTS ERT Flix live), PAOK
SPORTS ARENA: 17:00: ΠΑΟΚ-Λαύριο (ΕΡΤ
3 live). Αύριο ΣΕΦ: 16:30: Ολυµπιακός-ΑΕΚ
(ΕΡΤ 3 live), Αλεξάνδρειο: 20:00: Άρης-Πα-
ναθηναϊκός (ΕΡΤ 3 live). 

Τελευταίες
πινελιές...
Ο Απόλλων ολοκληρώνει σήµερα την προετοιµασία του ενόψει του αγώνα µε τον 
Ιωνικό εντός έδρας  

ΑπόλλωναςSport   

Η Α.Ε. Ροϊτίκων γιορτάζει τα 25 χρόνια παρουσίας
της στα πρωταθλήµατα της ΕΣΚΑ-Η και διοργα-
νώνει διήµερο τουρνουά µπάσκετ, στο οποίο µε-
τέχουν ακόµη οι Κρόνος, ∆ιαγόρας Βραχνεΐκων
και Προφήτης Ηλίας/ΠΑΟΚ, που θα αποτελέσει
και την πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης του
πρωταθλήµατος. Αναλυτικά το πλήρες πρόγραµµα
έχει ως εξής: Σήµερα 6 µ.µ.: ΑΕ Ροϊτίκων-Κρό-
νος (Καµήτσος-∆ιαµαντή), (8 µ.µ.): ∆ιαγόρας Βρ.
-Προφήτης Ηλίας/ΠΑΟΚ (Καµήτσος-∆ιαµαντή). 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ 

Πρόβες για τέσσερις 
Ένα από τα πιο δυνατά τουρνουά προετοιµασίας
διοργανώνεται αυτό το διήµερο στο Αέθλειο Κλει-
στό Γυµναστήριο στην Ανδραβίδα µε τη συµµε-
τοχή επίσης του Α.Σ.Σ. Αµαλιάδας και του Αιόλου
Αγυιάς, οµάδες της Γ  ́Εθνικής που θα συµµετά-
σχουν στον 1ο Όµιλο καθώς και της ενισχυµέ-
νης Γαλήνης από την Α1 ΕΣΚΑ-Η. Σήµερα θα γί-
νουν οι αγώνες Σ.Ε.Φ.Α.-Α.Σ.Σ. Αµαλιάδας και Αί-
ολος-Γαλήνη, ενώ αύριο ο µικρός και µεγάλος
τελικός. Το σηµερινό πρόγραµµα: Σήµερα Σ.Ε.Φ.Α.-
Α.Σ.Σ. Αµαλιάδας (17:00), Αίολος Αγυιάς-Α.Ο. Γα-
λήνης (19:00). Αύριο Μικρός τελικός (16:00), Με-
γάλος τελικός (18:00).

ΕΣΚΑ-Η-ΕΦΗΒΩΝ 

Σήµερα το τζάµπολ 
Ξεκίνηµα σήµερα του εφηβικού πρωταθλήµατος
µπάσκετ ΕΣΚΑ-Η µε παιχνίδια σε Α  ́και Β  ́κα-
τηγορία. Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα έχει
εξής (Α  ́κατηγορία): Π.Γ.Ε. 20:00: Παναχαϊκή ΓΕ-
Προµηθέας ΑΣ (Τσακιράκη-Τσουρή), ΚΛ. Απόλ-
λων: 20:00: ΑΣ Απόλλων-Κόροιβος ΑΣ (Αθανα-
σόπουλος-Κουρλέσης). Προπ. Απόλλων: 20:00:
Έσπερος Α.Ο.Π.Α- ΓΕΠ Ηρακλής (Παπαδόπουλος-
Φωτόπουλος), Γλαύκου 20:30: Γλαύκος Α.Ο-ΑΕ
Βαρθολοµιού (Λάµπος-Μπολάνο). (Β  ́κατηγο-
ρία): Αιγίου 17:00: Ήφαιστος/Αχιλλέας-ΕΑ Πα-
ραλίας (Αποστολόπουλος-Τάκης), Αλεξιώτισας
14:00: Προοδευτική Γ.Σ-ΑΕΠ Ολυµπιάς (Αρβανί-
της-Κατσίρης), Αλεξιώτισας 15:45: Προφ. Ηλίας-
ΠΑΟΚ Α.Π.Σ.- Α.Ο. ∆ύµης 07 (Αρβανίτης –Κα-
τσίρης), Ακράτας 14:30: Ακράτα-Ίφιτος (Αποστο-
λόπουλος-Τάκης), Αίολου Αγυιάς 15:00: Αίολος
Αγυιάς-Υπερίων (Τσακιράκη-Τσουρή).
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ΚΕ∆/ΕΟΚ

Και τυπικά  
Χρ. Χριστοδούλου

ΕΣΚΑ-Η

∆ράση και στους 
µικρούς Προµηθείς 
Σαββατοκύριακο... δράσης είναι αυτό που ακολουθεί για τον Προµη-
θέα, αφού εκτός από την ανδρική οµάδα που αρχίζει την περιπέτειά
της στο πρωτάθληµα, στη µάχη ρίχνονται και τα τµήµατα υποδοµών,
αφού τα πρωταθλήµατα Εφήβων και Παίδων ΕΣΚΑ-Η κάνουν και αυτά
πρεµιέρα. Η Εφηβική οµάδα του ΑΣΠ Προµηθέα (ΝΟΥΣ) ξεκινάει τις υπο-
χρεώσεις από το κλειστό της Αγυιάς, όπου θα αντιµετωπίσει το βράδυ
(8) την Παναχαϊκή. Οι έφηβοι του Προµηθέα θέλουν να µπουν µε το
δεξί στο νέο πρωτάθληµα, µε τον Ανδρέα Μελιγδή να αναλαµβάνει χρέη
επικεφαλής προπονητή. Αδιαµφισβήτητος στόχος για τους «Προµη-
θείς» είναι να διατηρήσουν τα σκήπτρα στο Πρωτάθληµα της ΕΣΚΑ-Η,
το οποίο πέρυσι κατέκτησαν αήττητοι, πριν αναδειχθούν ∆ευτεραθλη-
τές Ελλάδος στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. 
Η δράση συνεχίζεται την Κυριακή, µε δύο αναµετρήσεις για τις παιδι-
κές οµάδες του συλλόγου. Την αρχή κάνει ο ΕΑ Προµηθέας 2014 του
ΚΚ..  ΚΚααττοοχχιιααννοούύ,,  ο οποίος το απόγευµα της Κυριακής (18:00) υποδέχε-
ται τον Παναχαϊκό στο «Promitheas Park». ∆ύο ώρες αργότερα στο
ίδιο γήπεδο θα ριχτεί στη µάχη και ο ΑΣΠ Προµηθέας (ΝΟΥΣ), ο οποίος
υποδέχεται την οµάδα της Αγυιάς. Οι πρωταθλητές Ελλάδος ξεκινούν
έτσι το νέο τους ταξίδι, υπό την καθοδήγηση πλέον του ΒΒ..  ΣΣκκρροοπποολλίίθθαα,,
µε µακροπρόθεσµο στόχο να...επαναλάβουν τον περσινό θρίαµβο. Ανα-
λυτικά το πρόγραµµα των αγώνων έχει ως εξής: Εφηβικό: Σήµερα Κλ.
Αγυιάς 20:00 Παναχαϊκή- ΑΣΠ Προµηθέας (ΝΟΥΣ). Παιδικό: Αύριο Pro-
mitheas Park 18:00 ΕΑ Προµηθέας 2014- Παναχαϊκός, Promitheas
Park 20:00 ΑΣΠ Προµηθέας (ΝΟΥΣ)- ΑΕ Αγυιάς. 

Καν’ το 
όπως πέρυσι
Ο Προµηθέας αναµετράται απόψε (8) εκτός µε το Περιστέρι στην πρεµιέρα της
Basket League 

Τη νέα σύνθεση της ΚΕ∆ ανακοίνωσε χθες η ΕΟΚ µε τον ΧΧρρήήσσττοο
ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ να αναλαµβάνει ρόλο ειδικού συµβούλου επί θεµά-
των διαιτησίας. Την τριµελή επιτροπή απαρτίζουν οι Νίκος Πιτσίλ-
κας (πρόεδρος), Κώστας Μουζάκης και ∆ηµήτρης Μπήτης, ενώ τη
θέση του εθνικού καθηγητή διαιτησίας καταλαµβάνει ο Γιώργος Τα-
νατζής. 

Ο ∆ηµήτρης Αγραβάνης
θα προσπαθήσει να βοη-
θήσει την οµάδα του
προκειµένου να φτάσει
στη νίκη 

ΠΠρροοµµηηθθέέααςς  κκααιι  ΠΠεερριισσττέέρριι  πποουυ  ααννααµµεεττρρώώννττααιι
ααππόόψψεε  ((88))  σσττοο  κκλλεειισσττόό  γγυυµµνναασσττήήρριιοο  ««ΑΑ..  ΠΠαα--
ππααννδδρρέέοουυ»»,,  εείίννααιι  ππααλλιιοοίί  γγννώώρριιµµοοιι,,  κκααθθώώςς  οοιι
δδύύοο  οοµµάάδδεεςς  σσυυννααννττήήθθηηκκαανν  ππέέρρυυσσιι  σσττοονν  θθεε--
σσµµόό  ττοουυ  11οουυ  SSuuppeerr  CCuupp,,  µµεε  ττοουυςς  ΠΠρροοµµηηθθεείίςς
ττεελλιικκάά  νναα  ββγγααίίννοουυνν  ννιικκηηττέέςς,,  κκααθθώώςς  κκέέρρδδιισσαανν
σσττοονν  ττεελλιικκόό  κκαατταακκττώώννττααςς  ττοο  ττρρόόππααιιοο..  ΠΠέέρρυυσσιι
σσυυννααννττήήθθηηκκαανν  δδύύοο  φφοορρέέςς  σστταα  ππλλέέιι  οοφφ,,  όόπποουυ
οοιι  ΠΠρροοµµηηθθεείίςς  εεππιικκρράάττηησσαανν  δδύύοο  φφοορρέέςς  κκααιι  οοιι
ααννττίίππααλλοοίί  ττοουυςς  µµίίαα..  

Έτσι οι δύο τους γνωρίζονται άριστα και σήµερα
εκτός έδρας η πατρινή οµάδα θα επιδιώξει να
επαναλάβει τον περσινό άθλο! Εάν φυσικά η νίκη

έρθει -που αυτό είναι το ζητούµενο- θα έχει διπλή ση-
µασία, καθώς από τη µια θα έχει πάρει το πρώτο επί-
σηµο ροζ φύλλο του πρωταθλήµατος της Basket Lea-
gue και από την άλλη θα έχει «εκπορθήσει» µια από τις
δυσκολότερες έδρες, όπως είναι αυτή του αντιπάλου του. 

ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ Ο ΓΚΑΝΤΙ
Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο, ωστόσο στην πατρινή
οµάδα υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για τη νίκη µε τον
Ισπανό τεχνικό Λούις Κασιµίρο να έχει όλους τους αθλη-
τές του διαθέσιµους, εκτός φυσικά του Αµερικανού
Αµπντούλ Γκάντι του οποίου η συµµετοχή είναι αµφί-
βολη, λόγω τραυµατισµού. 

ΠΕΡΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ…
Το Περιστέρι καλείται να υπερασπιστεί µία πολύ ισχυρή
παράδοση αφού µετράει µόνο νίκες ως γηπεδούχος
στις πρεµιέρες της Basket League, έχοντας κάνει το
11-0. Στην προηγούµενη τριετία, µετά την επάνοδό του
στην κατηγορία, νίκησε την ΑΕΚ το 2018-19 (83-80), τον
Ηρακλή το 2019-20 (75-59) και τον Κολοσσό το 2020-
21 (84-81). Ο Προµηθέας θα κάνει ποδαρικό στο Πρω-
τάθληµα µε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, για πέµπτη φορά
στα έξι χρόνια του στην κατηγορία. Μόνο πέρυσι µπήκε
στο Πρωτάθληµα µε ένα εντός έδρας παιχνίδι µε τη
διαφορά ότι ήταν για την 5η αγωνιστική, αφού τότε
έπαιξε για πρώτη φορά υποδεχόµενος τον ΠΑΟΚ. Η
αχαϊκή οµάδα µετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες στις
πρεµιέρες της, αφού ηττήθηκε µόνο στο παρθενικό
παιχνίδι της, στην πρεµιέρα του 2016-17 από τον Πα-
ναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο ΟΑΚΑ µε 81-71 (Μπουρούσης 18,
Παππάς 15 – Αντερσον 15, Μουρ και Φαγιέ 12).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο αγώνας µε τον οποίο θα µπουν στο νέο Πρωτάθληµα
θα είναι ο 10ος µεταξύ του Περιστερίου και του Προ-
µηθέα στο πλαίσιο της Basket League. Στους εννιά που
προηγήθηκαν η οµάδα της Πάτρας σηµείωσε έξι νίκες
έναντι τριών εκείνης της Αθήνας. Ο Προµηθέας κατά-
φερε να φύγει µε τη νίκη στις τρεις από τις τέσσερις
επισκέψεις του στο Περιστέρι. Σε αυτά τα παιχνίδια οι
«κυανοκίτρινοι» δεν έφτασαν τους 80 πόντους. Νίκη-
σαν µόνο στο µατς της σεζόν 2019-20 µε 78-64. Στην περ-
σινή σεζόν ο Προµηθέας ήταν ο νικητής τόσο στο παι-
χνίδι της κανονικής περιόδου µε 73-70 (Μάρβιν Τζόουνς
17π, 6ρ, 3κοψ, Χρήστος Σαλούστρος 12π, 7ρ, 3ασ. - Τζε-
ράι Γκραντ 21π, 9/14δ, Τζέριαν Γκραντ 20π, 6/8δ, 2/2τρ,
6ρ, 6ασ.), όσο και σε εκείνο των προηµιτελικών των
πλέι οφ µέσα από το οποίο είχε απαντήσει στο break
του αντιπάλου του, µε 90-79 (Τεράν Πέτεγουεϊ 20, Χόρχε
Γκουτιέρες 15π, 4ασ. - Μιχάλης Λούντζης 21π, 7/9δ,
4ασ, Τζέριαν Γκραντ 19π, 8ρ, 11ασ, 3κλ, Τζεράι Γκραντ
17π, 9ρ.). Το παιχνίδι µε το Περιστέρι θα είναι το 150ό του
Προµηθέα στο πρωτάθληµα, µε την αχαϊκή οµάδα να
έχει 83 νίκες και 66 ήττες. Τέλος το πρώτο ριµπάουντ
θα είναι το 700ό για τον ∆ηµήτρη Αγραβάνη, ενώ µε το
πρώτο ριµπάουντ του ο Χάρης Γιαννόπουλος θα γίνει ο
20ός παίκτης στην ιστορία του Προµηθέα στο επαγ-
γελµατικό πρωτάθληµα που θα φτάσει τα 100.

ΓΚΑΝΤΙ ΚΑΙ ΜΙΛΕΡ ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΝ ΘΕΣΕΙΣ
Αµπντούλ Γκάντι και Ίαν Μίλερ διανύουν δρόµους πα-
ράλληλους από την περσινή σεζόν. Αµφότεροι την άρ-
χισαν στην Basket League µε τις οµάδες που θα αντι-
µετωπίσουν στην πρεµιέρα της φετινής, αλλά κανείς
τους δεν έµεινε ώς το τέλος στην Ελλάδα. Ο Γκάντι που
ανήκει στο ρόστερ του Προµηθέα, έκανε πέρυσι µε τη
φανέλα του Περιστερίου πέντε συµµετοχές Πρωτα-
θλήµατος, έχοντας 37 πόντους (7,4 µ.ό.) και 19 ασίστ
(3,8 µ.ό.). Ο Μίλερ που είναι φέτος κάτοικος Αθήνας,
έπαιξε σε 12 µατς µε τον Προµηθέα στη Stoiximan Ba-
sket League µε 145 πόντους (12,08 µ.ό.) και 33 ασίστ (2,75
µ.ό.).

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ-3 
Οι Πατρινοί φίλαθλοι και όχι µόνο θα έχουν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των παικτών
του Προµηθέα απέναντι στο Περιστέρι, καθώς η ΕΡΤ-
3 είναι αυτή που θα µεταδώσει ζωντανά σήµερα (20:00)
την αναµέτρηση. Στο µεταξύ, το µατς θα «σφυρίξουν»
οι Π. Πουρσανίδης Γ.-Κάρδαρης-Θεονάς, ενώ κοµισά-
ριος θα είναι ο Γ. Ελευθεριάδης. 

Του ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΝΤΙΝΟΥ



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

2244 Ψυχαγωγία

ωροσκόπιο

σινεµάπροτάσεις TV
Ακτή ∆υµαίων 17, Πάτρα 262 22

21 1181 8061, 14560 (κλήση µε χρέωση)

Βορείου Ηπείρου 1 και Σώµερσετ 49 
Τηλ.: 2610-994.765ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

Επιµέλεια: Σία Καρυτινού

IONIAN SUPER B

τηλεόραση

06:00 Ντοκιµαντέρ 
07:00 ∆ελτίο Ειδήσεων (ε)
08:00 Xαµηλή πτήση (ε)
10:00 Μetropolis (ε)
11:00 Παιδικό πρόγραµµα 
13:00 Μία... Ενηµέρωση (L)
13:31 Η άλλη άποψη (ε)
14:31 Nτοκιµαντέρ
15:00 Ελληνική Ταινιοθήκη 
17:00 Business stories (ε)
18:00 Υγείας θέµατα
19:00 Σε χαµηλή φωτιά 
20:00 ∆ελτίο ειδήσεων (L)
20:30 Travel Life
21:30 Τρέχα γύρευε
22:30 Βράδυ Σαββάτου
00:00 ∆ελτίο Ειδήσεων (ε)
00:30 Ξένη ταινία
02:00 Astrology-Tele shop 
03:30 Η άλλη άποψη
04:30 7 µέρες cinema (ε)
05:00 Χρώµατα Ελλάδας (ε)

07:00 Παρεµβάσεις (ε) 
08:35 Eco Plant
09:00 Παιδικά 
11:00 Seitanidis Home
13:00 4Best 
14:00 Κόντρα & Ρήξη 
15:00 Σοφίας συνταγές (ε)
16:00 Φιλικά µε την Τίνα (ε)
17:00 Eco Plant
17:50 Στην αρένα
18:30 Παρεµβάσεις
20:10 Υγιώς Σκεπτόµενοι 
21:00 Moto in action
21:30 Κόντρα & Ρήξη
22:30 Πούπουλα
00:50 Παρεµβάσεις (ε)
02:30 Ξένη ταινία
04:00 Ξένη ταινία
05:30 Video Clip

ΕΡΤ-1 ΕΡΤ-2
05:30 ΕΡΤ Σαββατοκύριακο
09:45 ΕΡΤ Ειδήσεις 
10:00 Με νέα µατιά
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις 
13:00 Το αλάτι της γης (ε)
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις 
16:00 ∆ες βρες 
17:00 Η ζωή αλλιώς
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις και στη Νοηµατική
18:15 Χαιρέτα µου τον πλάτανο (ε)
20:05 Ζακέτα να πάρεις 
21:00 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων 
22:00 Βαρδιάνος στα σπόρκα (πρεµιέρα) 
23:00 Καρτ Ποσταλ (πρέµιερα)
00:00 ∆ελτίο Ειδήσεων 
00:05 Μουσικό κουτί (ε)
02:50 Η ζωή αλλιώς 
03:30 Το αλάτι της γης

08:30 Οι αναµνήσεις της Νανετ
09:00 Αριθµοκυβάκια
09:50 Σούπερ τερατάκια
10:25 Γάτος Σπιρουνάτος
10:45 Λεό Ντα Βίντσι
11:10 Ζιγκ και Σάρκο
11:25 Το µαγικό σχολείο στο δρόµο ξανά
11:45 Οι περιπέτειες σαφάρι του Άντι 
12:14 Αυτοπροσωπογραφίες - Παιδικό

πρόγραµµα 
12:15 Τα ορφανά του 1821 
13:15 ΠΟΠ Μαγειρική 
14:00 Το γέλιο βγήκε από τον παρά-

δεισο (ταινία) 
16:05 Η κατάλληλη στιγµή 
17:00 Μαµά-δες
18:00 Πλάνα µε ουρά
19:00 Μέγα πυρκαγιές 
20:00 Art week 
21:00 Συν γυναιξί 
22:00 Το µυστικό της λίµνης 
00:00 10η µέρα (ταινία)
01:40 Μίλα - Μικρές ιστορίες  
02:00 Τα ορφανά του 1821

MEGA ALPHA
05:30 MEGA Σαββατοκύριακο 
09:50 Χαµογέλα και πάλι! 
12:45 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων
13:50 Τι λες τώρα 
16:30 Η νταντά 
17:20 Mega-∆ελτίο κωφών
17:30 Το θύµα (ταινία) 
19:45 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων
20:55 ∆ελτίο καιρού
21:00 Οι άγγελοι του Τσάρλυ (ταινία) 
23:10 Zodiac το ξύπνηµα  (ταινία)
01:10 Ένας και µοναδικός (ταινία) 
04:30 Εσύ φταις
05:00 MEGA Σαββατοκύριακο

06:45 Μπερδέµατα 
07:45 Nόστιµη γη  (ε)
08:45 Οικογενειακές ιστορίες
09:50 Σαββατοκύριακο µε τον Μάνεση 
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα δεν γίνεται 
16:40 Kitchen Lab
17:40 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
17:50 Το σόι σου (ε)
18:50 Ειδήσεις
20:00 Just the 2 of us (πρεµιέρα) 
00:30 The Bachelor
02:30 World party 
03:30 10η Εντολή 
05:15 Πες µου ναι (ε)

ΣΚΑΪ STAR
05:30 Καληµέρα 
10:00 Σαββατοκύριακο παρέα
13:00 Οι ειδήσεις του ΣΚΑΪ
13:30 Oλα γκούντ 
16:20 ∆ελτίο στη νοηµατική
16:30 Dot 
17:40 Happy Traveller 
18:40 Ο πιο αδύναµος κρίκος 
19:50 Τα νέα του ΣΚΑΪ
21:00 The voice of Greece 
00:30 Ο κυνηγός 2 (ταινία)
02:45 Hawaii Five - 0
04:30 Happy traveler (ε)

08:45 Rainbow Ruby
09:15 Gus, Ο µικρός ιππότης 
09:45 Pj Masks
10:15 Pat the dog
10:45 Αρχηγός από κούνια
11:15 Η ζουγκλοπαρέα
11:45 Barbie: Η µεγάλη πόλη 
12:30 Beyblade burst surge
13:00 Rebound (ταινία) 
15:00 Star News
15:30 Star News στη Νοηµατική
15:45 Τα Φιλαράκια 
16:45 Two and a half men
17:15 O αστερίξ στους Ολυµπιακούς αγώ-

νες
19:50 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων
21:00 Εγώ ο απαισιότατος 3 (ταινία)
22:50 Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα 

ANT-1 OPEN TV
06:00 Θα βρεις το δάσκαλό σου (ε)
07:00 Πρωινοί τύποι
12:00 Υγεία πάνω απ΄όλα
13:00 Ant1 news
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης (ε)
15:10 Το καφέ της Χαράς (ε) 
16:30 ΑΝΤ1 News στη Νοηµατική
16:45 Ρόδα, τσάντα και κοπάνα2
18:50 ΑΝΤ1 News
20:00 Οι νεράιδα και το παληκάρι 
22:00 Μάµα µια... δεν υπάρχει (θέατρο) 
01:00 Το κρυσφύγετο (ταινία) 
03:00 Στον ήλιο του Αιγαίου
04:00 Μπρούσκο (ε)
05:00 Κρυφά µονοπάτια (ε) 

05:30 Τώρα ότι συµβαίνει 
09:50 Open Weekend 
13:00 Open News
13:40 Open sport
14:45 Αυτό το Σαββατοκύριακο 
17:45 Open News στη νοηµατική
17:55 Familiar 
18:50 Open News
20:00 Η πρόσκληση 
21:00 Η εκδίκηση της ξανθιάς 2 

(ταινία)
23:00 Gangland (ταινία)
01:00 Aµαρτωλή πόλη (ταινία) 
03:00 Narcos 

Είναι καιρός να πάρεις τις
καταστάσεις στα χέρια σου,
αγαπητέ Κριέ, και να δώ-
σεις από µόνος σου τις λύ-
σεις που περιµένεις από
τους άλλους. Η µέρα είναι
πολύ ευνοdκή, για να διευ-
θετήσεις µια και καλή προ-
βλήµατα που σε κουράζουν
εδώ και καιρό, µε τη βοή-
θεια µάλιστα καλών και έµ-
πιστων φίλων.

Σήµερα µην αφήσεις ανεκ-
µετάλλευτη την φαντασία
σου και χρησιµοποίησέ την
ώστε να κάνεις τη ζωή σου
ευκολότερη και πιο όµορφη,
αγαπητέ Ταύρε. Σε απο-
φάσεις που θα χρειαστεί
να πάρεις, µη βιαστείς και
πάρε το χρόνο που χρει-
άζεσαι, για να ζυγίσεις
πρώτα τα υπέρ και τα κατά.

Η σηµερινή µέρα θα σου
φέρει κάποιες αναστατώ-
σεις κυρίως από εξωγε-
νείς παράγοντες που θα
σε αγχώσουν ιδιαίτερα.
Προσπάθησε να µείνεις
ανεπηρέαστος και να πε-
ριορίσεις την ευαισθησία
σου απέναντι σε όσα
ακούς. ∆είξε εµπιστοσύνη
στο µυαλό σου και τις ικα-
νότητές σου, για να αντι-
µετωπίσεις τις δυσκολίες
που θα προκύψουν.

Η µέρα θα σου φέρει αρ-
κετό εκνευρισµό. Μην δεί-
χνεις δογµατισµό, γιατί θα
παρεξηγηθείς από άτοµα
του περιβάλλοντός σου σε
πολλά θέµατα. Καλό θα εί-
ναι µερικές φορές να
ακούς και τους άλλους
προτού βγάλεις τα συµπε-
ράσµατά σου. Για να απο-
φύγεις τις προστριβές που
µπορεί να προκύψουν στο
οικογενειακό σου περι-
βάλλον, καλό θα είναι να
δείξεις τον καλύτερό σου
εαυτό και να έχεις περισ-
σότερη διαλλακτικότητα.

Η σηµερινή µέρα σου φέρ-
νει αρκετή ανασφάλεια και
το µυαλό σου δε λειτουρ-
γεί σωστά, για να κρίνεις
αντικειµενικά τις καταστά-
σεις αλλά και τα πρόσωπα
που σε περιβάλουν. Από
την άλλη, η µέρα ευνοεί τα
ξεκαθαρίσµατα και τις απο-
φάσεις που θα σε βοηθή-
σουν να βάλεις µια σειρά
σε διάφορους τοµείς που
σε απασχολούν.

Οι πλανήτες θα είναι πολύ
ευνοdκοί απέναντί σου και
θα σε οδηγήσουν κατευ-
θείαν στο δρόµο για την
επιτυχία. Φρόντισε να εξω-
τερικεύεις τα αισθήµατά
σου περισσότερο, ώστε τα
αγαπηµένα σου πρόσωπα
να σε βοηθήσουν, σε θέ-
µατα που µπορεί να σε
απασχολούν αυτή την πε-
ρίοδο.

Σήµερα θα σου προκύψουν
αρκετές νέες υποχρεώ-
σεις και θα αναγκαστείς
να βάλεις ένα πρόγραµµα
για να τελειώνεις µε όσες
περισσότερες µπορείς. Το
καλό είναι ότι είσαι απο-
φασισµένος να δώσεις λύ-
σεις και ο δυναµισµός σου
θα σε βοηθήσει να τακτο-
ποιήσεις αρκετά ζητήµατα
και να ξεµπερδεύεις.
Ωστόσο, µην προσπαθή-
σεις να τα πετύχεις όλα
µαζί γιατί θα µπερδευτείς.

Η σηµερινή µέρα σου δί-
νει τη δυνατότητα να ανα-
σύρεις τις ικανότητές σου,
που είναι πολλές, για να
προωθήσεις τα σχέδιά σου
και να κινηθείς στο δρόµο
της επιτυχίας. Θα αποφα-
σίσεις ότι δεν µπορείς να
αφήνεις τίποτα στην τύχη
του και θα πάρεις τις κα-
ταστάσεις στα χέρια σου.
Μόνο προσοχή να µην κά-
νεις ενθουσιώδεις κινή-
σεις από την υπεραισιο-
δοξία σου.

Το σηµερινό Σάββατο δε
σε βρίσκει και µε την κα-
λύτερη διάθεση. Θα έχεις
µια στάση απογοήτευσης
και απαισιοδοξίας για
πολλά ζητήµατα, αλλά αυτό
µάλλον πίσω θα σε πάει
και όχι εκεί που προσδο-
κάς. Προσπάθησε να είσαι
λίγο πιο ανοιχτός και φυ-
σικά λίγο πιο θετικός και
θα δεις ότι τα ζητήµατά σου
είναι σε καλύτερο δρόµο
απ’ όσο νοµίζεις.

Θα χρειαστεί σήµερα να
βρεθείς δίπλα σε αγαπη-
µένα σου πρόσωπα και να
τους δείξεις όλη σου την
συµπαράσταση. Ενδεχο-
µένως να πρέπει να δώ-
σεις και τις συµβουλές σου.
Μην κρατήσεις αποστά-
σεις και βάλε τα δυνατά
σου για να βοηθήσεις έχον-
τας εµπιστοσύνη στον
εαυτό σου.

Σήµερα τα πράγµατα δεν
πάνε ακριβώς όπως τα
σχεδίαζες, αγαπητέ Υδρο-
χόε, και κάποιες αναπάν-
τεχες εξελίξεις θα σε βγά-
λουν από το πρόγραµµα
που είχες φτιάξει. Η εξυ-
πνάδα σου θα σε κάνει να
προσαρµοστείς αναλόγως
και να είσαι ευέλικτος.

Σήµερα η διάθεσή σου εί-
ναι λίγο περίεργη και κα-
λύτερα να αποφύγεις κά-
ποια άτοµα, που σου χα-
λάνε τη διάθεση µε την
γκρίνια τους. Αλλιώς κιν-
δυνεύεις να έρθεις σε σύγ-
κρουση και να γίνουν χει-
ρότερα τα πράγµατα. Μη
χάνεις την αισιοδοξία σου
και την πίστη στις ικανότη-
τές σου και όλα θα πάνε
πολύ καλύτερα.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς.
Ηθοποιοί: Τάνια Τρύπη, Άρης Σερβετάλης, Γιάννης Στάν-
κογλου, Χρήστος Λούλης, Μίκι Ρουρκ, Μάνος Γαβράς, Γε-
ράσιµος Σκιαδαρέσης, Τόνια Σωτηροπούλου, Καρυοφυλ-
λιά Καραµπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου κ.ά.
∆ιάρκεια: 100 λεπτά.
Η ΥΠΟΘΕΣΗ: Η δηµοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα,
Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των
κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Όµως ο φόρτος εργασίας
τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αί-
γινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωµένο µοναστήρι µε τα ίδια
του τα χέρια και χάρη στη φήµη του το µοναστήρι µε-
γαλώνει. Η Mονή όµως δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ
ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικό-
τητα. Στο Αρεταίειο νοσοκοµείο λίγο πριν από το τέ-
λος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύµα.
(Αίθουσα 6: 19:20)

SHANG-CHI & Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ 10 
∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΩΝ
Σκηνοθεσία: Destin Daniel Cretton
Ηθοποιοί: Simu Liu, Awkwafina, Fala Chen, Ronny
Chieng, Tony Chiu-Wai Leung
∆ιάρκεια: 132 λεπτά. 
Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας. 
(Αίθουσα 8: 20:30)

NO TIME TO DIE
Σκηνοθεσία: Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα
Ηθοποιοί: Ντάνιελ Κρεγκ, Ράµι Μάλεκ, Λεά Σεdντού,
Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόµι Χάρις, µε τον Τζέ-
φρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ».
Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρ-
µάς, Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι Μάγ-
κνουσεν. 
∆ιάρκεια: 103 λεπτά
Είδος ταινίας: ∆ράσης, Περιπέτεια
(Αίθουσα 3: 21:30 - Αίθουσα 4: 20:00 - Αίθουσα 5: 21:00
- Αίθουσα 6: 22:00 - Αίθουσα 7: 19:00)

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ (GR)
∆ιάρκεια: 88 λεπτά
Είδος ταινίας: Κινούµενα σχέδια
(Αίθουσα 8: 18:30)

ΒΑΡ∆ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ (22:00)
∆ιπλή πρεµιέρα απόψε στην ΕΡΤ-1 µε δύο σειρές που ανα-
µένεται να καθηλώσουν το κοινό.
«Βαρδιάνος στα σπόρκα», το οµότιτλο διήγηµα του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαµάντη «ζωντανεύει» στη µικρή οθόνη σε σκη-
νοθεσία Μανούσου Μανουσάκη, µεταφέροντάς µας στα
µέσα του 19ου αιώνα, σε µια άλλη εποχή...
Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Σαββίδης, Τζένη Καζάκου,
Πέτρος Ξεκούκης, Τάκης Βαµβακίδης, Μαρία Καβουκίδη
κ.ά.

«ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ» (23:00)

Η Βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ µας, αυτή τη
φορά, µάς ταξιδεύει στην Κρήτη και το Λονδίνο, µέσα από
12 συναρπαστικές αυτοτελείς ιστορίες που «ξεπηδούν»
από τις σελίδες του βιβλίου της για να «ζωντανέψουν» στην
µικρή οθόνη. Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βασίλης Χα-
ραλαµπόπουλος, Κρυσταλλία Κεφαλούδη κ.ά.

NO TIME TO DIE
Ώρα έναρξης: 20:30
Σκηνοθεσία: Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα. 
Ηθοποιοί: Ντάνιελ Κρεγκ, Ράµι Μάλεκ, Λεά Σεdντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν
Γουίσο, Ναόµι Χάρις, µε τον Τζέφρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς
ως «Μ». Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρµάς, Νταλί Μπεν-
σάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι Μάγκνουσεν. 
∆ιάρκεια: 103 λεπτά. Είδος ταινίας: ∆ράσης, Περιπέτεια.
Η ΥΠΟΘΕΣΗ: Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήµονα που τον έχουν απαγάγει
αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναµενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνά-
ρια ενός µυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει µια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.



Αν νιώθετε να σας
κυκλώνει η µελαγχολία
(γιατί άραγε;) σταµατήστε
να σκέφτεστε αρνητικά
και σκαρφιστείτε όµορφα
πράγµατα για να γίνουν
καλύτερες οι καθηµερινές
σας. Η διακόσµηση του
σπιτιού σας είναι το
πρώτο, και τώρα είναι η
εποχή εάν σκέφτεστε να
κάνετε µια ανανέωση σε
χώρους όπως το σαλόνι
σας. Μια άλλη αλλαγή
είναι να αλλάξετε θέσεις
στα έπιπλα, τη γενικότερη
διαρρύθµιση των χώρων
και ίσως να είναι καλή
ευκαιρία για να πάρετε
επιτέλους εκείνο το ωραίο
κοµµάτι που είδατε τις
προάλλες στη βιτρίνα….
Προς το παρόν,
συγκεντρωθείτε,
αναθαρρήστε και πάµε να
δούµε µαζί τις νέες
απορίες σας για την
φθινοπωρινή περίοδο που
διανύουµε. Στις ερωτήσεις
σας λοιπόν! Πάµε!

Φθινόπωρο γαρ...

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr
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Ξεχάστε την ξηρή επιδερµίδα
Η νέα σεζόν είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να επωφεληθείτε
από τα διαθέσιµα εποχιακά προϊόντα και να τα εντάξετε στην
καθηµερινή ρουτίνα οµορφιάς σας. Κάτι ανάλογο ισχύει και
για τις σπιτικές συνταγές για απολέπιση.
ΑΑπποολλεεππιισσττιικκόό  σσώώµµααττοοςς  µµεε  ββααννίίλλιιαα,,  ζζάάχχααρρηη  κκααιι  κκααννέέλλαα
Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρµατος και ηλικίες. Θα
χρειαστείτε: 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 1/4 φλιτζάνι καστανή ζά-

χαρη, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα, 1 φλιτζάνι λάδι χο-
χόµπα ή αβοκάντο, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισµα βα-
νίλιας. Εκτέλεση: Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα µπολ και ανα-
κατέψτε καλά. Ανάλογα µε την επιθυµητή σύσταση µπο-
ρείτε να προσθέσετε περισσότερο λάδι ή λιγότερη ζάχαρη.
Χρησιµοποιήστε το σε βρεγµένο δέρµα, εστιάζοντας σε τρα-
χιές περιοχές. Αποθηκεύστε το σε αεροστεγές δοχείο και χρη-
σιµοποιήστε το µέσα σε 2-3 εβδοµάδες.
ΑΑπποολλεεππιισσττιικκόό  σσώώµµααττοοςς  µµεε  γγααρρύύφφααλλλλοο  κκααιι  κκααφφέέ
Το γαρύφαλλο είναι γνωστό για τις αντιµολυσµατικές, αντι-
βακτηριακές και αντιικές του ιδιότητες. Θα χρειαστείτε: 1/2
φλιτζάνι κόκκους καφέ, 1/3 φλιτζάνι ακατέργαστη ζάχαρη, 1
κουταλάκι γαρύφαλλο, 1/4 φλιτζανιού λάδι ελιάς ή χοχόµπα.
Εκτέλεση: Σε έναν µύλο καφέ, συνδυάστε τους κόκκους
καφέ, τη ζάχαρη και το γαρύφαλο και αλέστε µέχρι να φτά-
σει στην επιθυµητή σύσταση. Σε µικρό µπολ, προσθέστε αργά
το λάδι στο µείγµα των κόκκων του καφέ και ανακατέψτε
για να οµοιογενοποιηθεί. Αποθηκεύστε σε ένα αεροστεγές
δοχείο. Χρησιµοποιήστε το σε βρεγµένο δέρµα, εστιάζοντας
σε τραχιές περιοχές. Ξεπλύνετε και στεγνώστε µε πετσέτα.
Μετά εφαρµόστε µια ενυδατική κρέµα σώµατος.
ΑΑπποολλεεππιισσττιικκόό  σσώώµµααττοοςς  µµεε  πποορρττοοκκάάλλιι  ήή  γγκκρρέέιιππφφρροουυττ
Το ξύσµα εσπεριδοειδών θα σας προσφέρει τροµερή ενέρ-
γεια. Θα χρειαστείτε: 1/2 φλιτζάνι θαλασσινό αλάτι, 1/2 φλιτζάνι
χοχόµπα, αµύγδαλο ή ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ξύ-
σµα πορτοκαλιού ή γκρέιπφρουτ. Εκτέλεση: Συνδυάστε το
θαλασσινό αλάτι και το λάδι, ανακατέψτε καλά σε ένα µπολ
µέχρι να οµογενοποιηθεί το µείγµα. Προσθέστε το κουταλάκι
µε το ξύσµα και ανακατέψτε. Το διατηρείτε σε σκεπασµένο βάζο
και χρησιµοποιείτε όσο χρειάζεται σε όλο σας το σώµα. Ξε-
πλύνετε και στεγνώστε µε πετσέτα. Ακολουθήστε µε µια ενυ-
δατική κρέµα σώµατος για βέλτιστη ενυδάτωση.
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ΥΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)
1 φύλλο έτοιµη ζύµη κου-
ρού
500 γρ. µπρόκολο σε
µπουκετάκια
6-7 φέτες µπέικον ψιλο-
κοµµένο
300 γρ. γραβιέρα Κρήτης
χοντροτριµµένη
3 αβγά
1 γιαούρτι στραγγιστό
µαϊντανό ψιλοκοµµένο
αλάτι, πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζεµατάτε το µπρόκολο σε αλατισµένο νερό που κο-
χλάζει έτσι ώστε να µαλακώσει και να τσιµπιέται. Το
στραγγίζετε και αφήνετε να τρέξει πάνω του κρύο νερό
της βρύσης. Το αφήνετε στην άκρη. Προθερµαίνετε το
φούρνο στους 180οC. Ανοίγετε το φύλλο της ζύµης
και καλύπτετε µε αυτό τον πάτο και τα πλαϊνά ενός
µακρόστενου πυρίµαχου σκεύους. Κόβετε τη ζύµη
που περισσεύει τριγύρω. Σοτάρετε το ψιλοκοµµένο
µπέικον ελαφρά σε αντικολλητικό τηγάνι. Σε ένα µπολ
χτυπάτε τα αβγά µε το γιαούρτι και ανακατεύετε µέσα
και την τριµµένη γραβιέρα. Αλατοπιπερώνετε ανάλογα.
Απλώνετε οµοιόµορφα το ζεµατισµένο µπρόκολο µέσα
στην τάρτα, µοιράζετε και το σοταρισµένο µπέικον. Πε-
ριχύνετε όλα τα υλικά µε το µίγµα του τυριού και ψή-
νετε την τάρτα στο φούρνο µέχρι να ροδοκοκκινίσει
τόσο η επιφάνεια όσο και η ζύµη της. Σερβίρετε την τάρτα
ζεστή, λίγα λεπτά αφού την ξεφουρνίσετε, ή χλιαρή.

Το πιάτο της ηµέρας

ΑΛΙΚΗ Ζ.: 
ΕΕίίµµααιι  κκααιι  εεγγώώ  µµιιαα  ααππόό  ττιιςς  πποολλλλέέςς
φφααννααττιικκέέςς  ααννααγγννώώσσττρριιεεςς  ττηηςς  σσττήή--
λληηςς  σσααςς!!  ΉΉθθεελλαα  νναα  σσααςς  ρρωωττήήσσωω
κκάάττιι  ππρροοσσωωππιικκόό  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττιιςς
ττσσάάννττεεςς  LLoonnggcchhaammpp..  ΥΥππήήρρξξαα  φφαα--
ννααττιικκήή  οοππααδδόόςς  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέ--
ννηηςς  φφίίρρµµααςς  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  κκααιι  όόλλεεςς
οοιι  ττσσάάννττεεςς  εείίννααιι  ααππόό  ττηη  δδεεκκααεεττίίαα
22000000--22001100..  ΉΉθθεελλαα  λλοοιιππόόνν  νναα  µµοουυ
ππεείίττεε  αανν  µµπποορρώώ  νναα  ττιιςς  φφοορρέέσσωω  ήή,,
αανν  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  ττεελλεείίωωςς  ηη  µµόόδδαα
ττοουυςς,,  νναα  ττιιςς  ααπποοθθηηκκεεύύσσωω;;

Αγαπηµένη Αλίκη, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ για την αγάπη σας! Από
ό,τι φαίνεται όλες εκεί στο 2000-
2010 του δώσατε και κατάλαβε! Οι
περισσότερες είναι οκ. Αν έχετε
όµως εκείνο το µοντέλο µε τα µε-
γάλα στρογγυλά τρουκς θα σας έλεγα
«όχι». Περισσότερο µας αρέσει η
Longchamp του ταχυδρόµου µε το
τσεπάκι. Θα µας θυµηθείτε…

ΧΡΥΣΑ Π.: 
ΑΑγγααππώώ  τταα  σσαακκάάκκιιαα  κκααιι  εείίµµααιι  πποολλύύ
εεννθθοουυσσιιαασσµµέέννηη  πποουυ  εείίννααιι  ττηηςς  µµόό--
δδααςς  τταα  υυππεερρµµεεγγέέθθηη..  ΩΩσσττόόσσοο,,  όότταανν
τταα  δδοοκκιιµµάάζζωω  εεππάάννωω  µµοουυ  ννιιώώθθωω
σσαανν  κκάάττιι  νναα  ππηηγγααίίννεειι  λλάάθθοοςς..  ΤΤαα
ννιιώώθθωω  ««ξξέένναα»»  ππάάννωω  µµοουυ  κκααιι  σσαανν
νναα  µµηηνν  εείίννααιι  κκοολλαακκεευυττιικκάά,,  εεππεειιδδήή
εείίννααιι  µµεεγγάάλλαα..  ΜΜπποορρεείίττεε  νναα  µµεε  ββοοηη--
θθήήσσεεττεε;;

Αγαπητή φίλη Χρύσα, ξέρω ακρι-
βώς τι λέτε. ∆εν ταιριάζουν όλες οι
τάσεις που βλέπετε σε όλες σας. Το
υπερµεγέθες σακάκι χρειάζεται να
µην είσαι µινιόν, γιατί µπορεί να σας
«καταπιεί». Επίσης, υπερµεγέθες
από υπερµεγέθες διαφέρει. Μπορεί
απλά να θέλετε ένα ελαφρώς µε-
γάλο και όχι κάτι πολύ τετράγωνο
και δοµηµένο. Το χρώµα είναι άλ-
λος ένα σηµαντικός παράγοντας.
Προτιµήστε σκούρα χρώµατα, που
σε αντίθεση µε τα ανοχτόχρωµα,
φαίνονται πιο στενά και πιο µαζε-
µένα.

ΒΕΡΑ Κ.: 
ΨΨάάχχννωω  γγιιαα  ssnneeaakkeerrss..  ΤΤιι  θθαα  εείίννααιι
µµόόδδαα  φφέέττοοςς;;  ΈΈχχωω  αακκόόµµαα  τταα  cchh--
uunnkkyy  ααππόό  ππέέρρυυσσιι  κκααιι  έέχχωω  ήήδδηη
ααγγοορράάσσεειι  έένναα  ζζεευυγγάάρριι  SSttaann  SSmmiitthh..
ΦΦλλεερρττάάρρωω  µµεε  ττηηνν  ιιδδέέαα  κκααιι  γγιιαα  ππάά--
ννιινναα,,  έέχχωω  χχρρόόννιιαα  νναα  φφοορρέέσσωω..  ΑΑππόό
όό,,ττιι  κκααττααλλααββααίίννεεττεε  έέχχωω  πποολλλλέέςς
ιιδδέέεεςς!!  ΠΠεείίττεε  µµοουυ  ττηηνν  άάπποοψψήή  σσααςς
ππααρραακκααλλώώ!!

Αγαπητή Βέρα, καλό θα ήταν να
κρατήσετε τα περσινά σας µέχρι να
µπει για τα καλά ο χειµώνας από
θέµα τάσεων για να δείτε τι πραγ-
µατικά χρειάζεστε. Ο Νοέµβριος εί-
ναι ένας καλός µήνας για να κατα-
γράψετε το τι χρειάζεστε. Πάνινα;
∆ύσκολο µε τις βροχές. Περισσότερο
βρέχει παρά να κάνει κρύο πλέον
και το πάνινο δεν θα αντέξει. Ίσως
κάτι σε δερµάτινο ή vegan δέρµα; Για
φέτος σας προτείνουµε ένα από τα
πιο ωραία brands µε sneakers. Τα
Autry! 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Τ.: 
ΣΣααςς  δδιιααββάάζζωω  κκάάθθεε  φφοορράά  κκααιι  σσηη--
µµεειιώώννωω  πποολλλλέέςς  χχρρήήσσιιµµεεςς  σσυυµµ--
ββοουυλλέέςς  ααππόό  ααυυττάά  πποουυ  µµααςς  εεννηη--
µµεερρώώννεεττεε..  ΉΉρρθθεε  ηη  ώώρραα  νναα  σσααςς
σσττεείίλλωω  κκιι  εεγγώώ  ττηηνν  ααπποορρίίαα  µµοουυ  λλοοιι--
ππόόνν..  ΕΕίίµµααιι  5555  χχρρόόννωωνν,,  δδιικκηηγγόόρροοςς
κκααιι  τταα  ααπποογγεεύύµµαατταα  κκάάννωω  ππιιλλάάττεεςς..
ΘΘέέλλωω  νναα  ππιιάάννωω  τταα  µµααλλλλιιάά  µµοουυ,,
ααλλλλάά  δδεενν  έέχχωω  ββρρεειι  έένναα  κκοοκκααλλάάκκιι
ήή  λλαασσττιιχχάάκκιι  πποουυ  νναα  µµεε  ««εεκκφφρράά--
ζζεειι»»..  ΤΤαα  ssccrruunncchhiieess  µµοουυ  φφααίίννοονν--
ττααιι  κκάάππωωςς  ππααιιδδιικκάά..  ΤΤιι  θθαα  µµεε  σσυυµµ--
ββοουυλλεεύύααττεε;;  

Αφροδίτη, σας ευχαριστώ πολύ!
Πρόσφατα είδα µερικά λαστιχάκια
πιο χοντρά από τα συµβατικά που
είναι ό,τι πρέπει για γυµναστική και
δεν «σπάνε» τα µαλλιά. Είναι κά-
πως τσιµπηµένα αλλά µένει η κο-
τσίδα στη θέση της. Θα σας ικανο-
ποιήσουν τέλεια!
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ΕΕρρεευυννηηττέέςς  ααππόό  ττοο  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο
ΒΒιιοολλοογγίίααςς  ττηηςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς
ττοουυ  ΕΕΚΚΠΠΑΑ,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο
δδίίκκττυυοο  GGEENNOOSSOOPPHHYY  κκααιι  ττοο  ΠΠαα--
ννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,
εερρεεύύννηησσαανν  ααππόόψψεειιςς  κκααιι  κκααττέέλληη--
ξξαανν  σσττοο  σσυυµµππέέρραασσµµαα  

Το αγαπηµένο καθηµερινό ρόφηµα
εκατοµµυρίων ανθρώπων χθες είχε
την τιµητική του. 

Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το
2015 ως Παγκόσµια ηµέρα καφέ. Ιδιαίτερη
αγάπη σε αυτό το ρόφηµα δείχνουν οι Έλ-
ληνες και το καταναλώνουν σε µεγάλες πο-
σότητες. 
Τους επιστήµονες όµως αλλά και το ευρύ
κοινό απασχολεί έντονα η επίδραση στην
υγεία, της κατανάλωσης καφέ. Συχνά
ακούµε, για παράδειγµα, ότι ο καφές µει-
ώνει την όρεξη και βοηθάει στο αδυνάτι-
σµα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι η κατανά-
λωση καφέ µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση
της όρεξής τους, δηλαδή στο αντίθετο απο-
τέλεσµα. Ερευνητές από το Εργαστήριο Βιο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε
συνεργασία µε το δίκτυο GENOSOPHY και
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, ερεύνη-
σαν αυτές τις αντικρουόµενες απόψεις και
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κατανά-
λωση 3-4 φλιτζανιών καφέ ηµερησίως σχε-
τίζεται µε µειωµένο σωµατικό βάρος, αλλά
µόνο σε άτοµα µε συγκεκριµένο γενετικό
υπόβαθρο.
H έρευνά τους που δηµοσιεύεται στο διε-
θνώς αναγνωρισµένο περιοδικό Interna-
tional Journal of Obesity, βασίστηκε σε λε-

πτοµερή επιδηµιολογικά, γενετικά και πει-
ραµατικά δεδοµένα από 300 Έλληνες εθε-
λοντές. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε γε-
νετικό έλεγχο µε την επιθυµία να διαµορ-
φώσουν, µε τη βοήθεια διαιτολόγου, ένα
εξατοµικευµένο διατροφικό πλάνο µε βάση
το γενετικό τους προφίλ. Απάντησαν σε
ερωτήσεις που αφορούσαν στις διατροφι-
κές τους συνήθειες, την όρεξη και άλλα
στοιχεία τρόπου ζωής από όπου διαπιστώ-
θηκαν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις µεταξύ
της κατανάλωσης καφέ, του γενετικού προ-
φίλ και του σωµατικού βάρους. Οι ερευνη-
τές µελέτησαν επίσης την επίδραση συγ-
κεκριµένων ποσοτήτων καφέ στην επιλογή
του είδους και της ποσότητας του φαγητού
και στην έκκριση ορµονών που ελέγχουν την
όρεξη, όπως της ασπροσίνης και της λε-
πτίνης, σε οµάδα εθελοντών.
Οπως ανέφερε ο υπεύθυνος της µελέτης,
Καθηγητής Βιολογίας & Γενετικής και ∆ι-
ευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αριστείδης Ηλιό-
πουλος, «τα αποτελέσµατα µάς δείχνουν
πως ο καφές µειώνει την όρεξη και µπορεί

να συµβάλλει στην ρύθµιση του βάρους
όταν ικανοποιούνται δύο «γενετικές συν-
θήκες»: να έχουν µια γενετική παραλλαγή
στο γονίδιο CYP1A2 που οδηγεί σε αύξηση
του µεταβολισµού της καφεΐνης και ταυ-
τόχρονα γενετική προδιάθεση για παχυ-
σαρκία».
Τα καλά νέα προσθέτει, είναι ότι αυτός ο
«γενετικός συνδυασµός» δεν είναι σπάνιος
στον ελληνικό πληθυσµό. Όπως έδειξε η
µελέτη, οι Έλληνες που φέρουν αυτόν τον
συνδυασµό καταναλώνουν περισσότερο
καφέ, δηλώνουν πως ο καφές περιορίζει
την όρεξή τους και έχουν µικρότερο σωµα-
τικό βάρος σε σχέση µε εκείνους που δεν
καταναλώνουν καφέ. Η ερευνητική οµάδα
βρήκε επίσης έναν πιθανό σύνδεσµο µε-
ταξύ του καφέ και της ρύθµισης της όρεξης
µέσω της ορµόνης ασπροσίνη, τα επίπεδα
της οποίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε
το γενετικό προφίλ µεταβολισµού του καφέ.
«Τα αποτελέσµατα της µελέτης µάς υπο-
δεικνύουν πως 3-4 φλιτζάνια καφέ µπο-
ρούν να ενταχθούν σε διαιτολόγια για τη
ρύθµιση του βάρους σε άτοµα µε αυξη-
µένη προδιάθεση για παχυσαρκία και γε-
νετικό προφίλ υψηλού µεταβολισµού κα-
φεΐνης», ανέφερε η δρ Καλλιόπη Γκού-
σκου, πρώτη συγγραφέας του άρθρου.
Οι ερευνητές σκοπεύουν να µελετήσουν
περαιτέρω τους τύπους καφέ και τα συ-
στατικά τους που έχουν τη βέλτιστη επί-
δραση στην υγεία. Η µελέτη αυτή ανοίγει
επίσης δρόµους στους επιστήµονες να
προσδιορίσουν µοριακούς µηχανισµούς
αντιµετώπισης της παχυσαρκίας, που έχει
πάρει επιδηµικές διαστάσεις τα τελευταία
χρόνια.

Καφές: 3 µε 4 φλιτζάνια 
φέρνουν απώλεια βάρους

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη::  ΑΑγγίίοουυ  ΑΑννδδρρέέοουυ  110044,,  ΠΠάάττρραα
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Το ∆ιαγνωστικό Κέντρο / Πολυϊατρείο είναι Πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2015

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ Β-∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Στο ιατρικό κέντρο Β-∆ιάγνωση διενεργείται καθηµερινά 
η εξέταση µοριακής ανίχνευσης (PCR)  του κορωνοϊού SARS 

ή COV-2 (COVID-19) σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο και µε όλες 
τις συνθήκες που απαιτεί το υγειονοµικό πρωτόκολλο καθώς 

και διαγνωστικό τεστ αντισωµάτων για το SARS ή COV-2 (COVID-19).

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατόπιν 
προκαθορισµένου τηλεφωνικού ραντεβού.

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  δδίίδδοοννττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  2244ώώρροουυ..

��Αφαίρεση καλοήθων
& κακοήθων όγκων
��Αφαίρεση σπίλων (Ελιές)
��Παιδοδερµατολογία
��Ακµή - Ουλές ακµής
��Αποτρίχωση laser - Αλεξανδρίτης

��Ψωρίαση
��Χρόνιος κνησµός
��Κοσµητική δερµατολογία 
��Παθήσεις ονύχων
��Παθήσεις τριχών
��Laser CO2 fractional

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ. ΚΑΪΑΦΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Οφθαλµολογίας
Ειδικευθείσα στη Σουηδία

�Οπτική τοµογραφία (OCT)
��Εξειδίκευση σε παθήσεις ωχράς κηλίδας και βυθού
��Καταρράκτης - Γλαύκωµα
��Παιδο-οφθαλµολογικός έλεγχος

Ερµού 85-87, Τηλ.: 2613 024671
Κιν.: 6949419958, e-mail: vicky.kaiafa@gmail.com

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ο Καθηγητής Αιµατολογίας 
του Π.Γ.Ν.Π, 

κος Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος,

δέχεται µε ραντεβού στο ιδιωτικό του 
ιατρείο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 49, 

1ος όροφος, στο τηλέφωνο 6980 977.771



ΗΗ  ααλλλλεερργγιικκήή  εεππιιππεεφφυυκκίί--
ττιιδδαα  εείίννααιι    µµιιαα  φφλλεεγγµµοοννήή
ττοουυ  εεππιιππεεφφυυκκόότταα  πποουυ
οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  µµιιαα  ααννττίί--
δδρραασσήή ττοουυ  σσεε  δδιιάάφφοορραα
ααλλλλεερργγιιοογγόόνναα  ττοουυ  ππεερριι--
ββάάλλλλοοννττοοςς..  

Πολλές φορές συνυπάρ-
χει µε αλλεργική ρινί-
τιδα ή έκζεµα. Εκδη-

λώνεται µε έντονη ερυθρότητα
του επιπεφυκότα, κνησµό και
αίσθηµα ξένου σώµατος, κά-
ψιµο και οίδηµα επιπεφυκότα
και βλεφάρων.
Η διάγνωση βασίζεται στην ανα-

ζήτηση των ανωτέρω συµπτω-
µάτων. Η αλλεργική επιπεφυ-
κίτιδα µπορεί να εµφανίζεται
µία ορισµένη εποχή, συνήθως
την άνοιξη, οπότε λέγεται  επο-
χιακή αλλεργική επιπεφυκί-
τιδα.
Τα αλλεργιογόνα που προκα-
λούν την αλλεργική επιπεφυ-
κίτιδα είναι άπειρα, γι’ αυτό δύ-
σκολα µπορούµε να τα εντο-
πίσουµε. Συνήθως ανευρίσκε-
ται συχνότερα από τους γονείς.
Π.χ. αν πάνε το παιδί τους κοντά
σε µία ελιά ανθισµένη και δουν
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Αλλεργική επιπεφυκίτιδα στα παιδιά

ότι κοκκίνισαν τα µάτια του
παιδιού τους, µπορούν να
συµπεράνουν ότι τα άνθη
της ελιάς είναι το αίτιο, το
οποίο επιβεβαιώνεται αν
κατά τύχη το παιδί βρεθεί
πάλι κοντά σε ανθισµένη
ελιά και κοκκινίσουν πάλι
τα µάτια του.
Υπάρχουν βέβαια και ειδικά
τεστ για την ανεύρεση του
αλλεργιογόνου, τα οποία γί-
νονται όταν η αλλεργία επι-
µένει, κυρίως σε µεγαλύ-
τερα παιδιά διότι στη µικρή

ηλικία δεν είναι αξιόπιστα,
αλλά και πάλι τα αποτελέ-
σµατα των τεστ δεν είναι
σαφή, γιατί συνήθως ανευ-
ρίσκεται ευαισθησία σε
πολλά αλλεργιογόνα, οπότε
δεν µπορούµε να ξέρουµε
σε πιο απ’ όλα να κάνουµε
απευαισθητοποίηση.
Για να αντιµετωπιστεί η αλ-
λεργική επιπεφυκίτιδα στα
παιδιά χρειάζεται: πρώτον
και κύριον αποφυγή του
αλλεργιογόνου αν είναι γνω-
στό, πλύσιµο µε άφθονο
νερό των µατιών αν το παιδί
έρθει µε κόκκινα µάτια, γυα-
λιά ηλίου απορροφητικά για
την προστασία των µατιών
και τέλος κολλύρια κορτι-
ζονούχα ή αντιαλλεργιακά.
Μερικές φορές χρειάζον-
ται και αντισταµινικά από το
στόµα αν τα συµπτώµατα
είναι έντονα.

((**))  ΠΠααιιδδοοφφθθααλλµµίίααττρροοςς  σσττοο
ΟΟλλύύµµππιιοο  ΘΘεερρααππεευυττήήρριιοο

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

� Βιοχηµικές
��Ορµονολογικές
��Αιµατολογικές

� Ωρες Ιατρείου: 7:30-13:00 / 18:00 - 20:30
((TTεεττάάρρττηη  ααππόόγγεευυµµαα  κκλλεειισσττάά))

� Mικροβιολογικές
��Ανοσολογικές

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 58 (3ος όροφος)
Τηλ. Ιατρείου:  2610 623 818

Aπαντήσεις δίδονται:
10:00 - 12:00 / 18:00 - 20:30 ((όόχχιι  ττηηλλεεφφωωννιικκάά))

TΟΥ ∆Ρ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (*) 
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17/10 1ήµερη εκδροµή Αγ. Ιωάννης Ρώσσος - Χαλκίδα
2-3/10, 9-10/10, 2ήµερο προσκύνηµα Τήνος
16-17/10, 23-24/10, 
30-31/10
3/10 1ήµερη εκδροµή Γιάννενα - Ι.Μ. Μολυβδοσκέπαστη
10/10 1ήµερη εκδροµή Ι.Μ. Μαλεβή - Ναύπλιο
17/10 1ήµερη εκδροµή Ι.Μ. Μακελλαριάς - Καλάβρυτα
16-17-/10 2ήµερη εκδροµή Βόλο-Πήλιο
23-24/10 2ήµερη εκδροµή Ι.Μ. Σουµελά-Θεσσαλονίκη-Αγ. Πα@σιος
24/10 1ήµερη εκδροµή Βυτίνα - ∆ηµητσάνα
27-30/10 4ήµερη εκδροµή Βουλγαρία (Σόφια-Φιλιππούπολη)
28/10 1ήµερη εκδροµή Καλάβρυτα-Μέγα Σπήλαιο
28-31/10 4ήµερη εκδροµή Τρίκαλα - Καλαµπάκα - Μετέωρα 

- Ελάτη - Περτούλι
30-31/10 2ήµερη εκδροµή Τρίκαλα - Καλαµπάκα - Μετέωρα
7/11 1ήµερη εκδροµή Αίγινα - Αγ. Νεκτάριος
13-14/11 2ήµερη εκδροµή Κοζάνη - Καστοριά
14/11 1ήµερη εκδροµή Αγ. Εφραίµ - Ι.Μ. Χρυσοβαλάντου
20-21/11 2ήµερη εκδροµή Βόλο - Πήλιο
21/11 1ήµερη εκδροµή Αθήνα - Αγ. Ισίδωροι
27-28/11 2ήµερη εκδροµή Θεσσαλονίκη - Αγ. Πα@σιο
28/11 1ήµερη εκδροµή Βυτίνα - ∆ηµητσάνα
27-30/11 4ήµερη εκδροµή Τρίκαλα - Καλαµπάκα - Μετέωρα 

-Ελάτη - Περτούλι
30/11 1ήµερη εκδροµή Γιάννενα - Μέτσοβο
5/12 Θεατρική παράσταση Αθήνα θέατρο «Παλλάς», 

«Το τρίτο στεφάνι», θέσεις ζώνη Β’ πλατεία

GEORGADAS TRAVEL

Φιλοποίµενος 12 (1ος όροφος), 26221 Πάτρα 
ΕΟΤ 04 - 14 - Ε60000042001

Τηλ.: 2610 221947 & 2610 274807 Φαξ: 2610 274397
E-mail: info@georgadastravel.gr - Site: www.georgadastravel.gr

KAVALLIERATOS TOURS
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. 0414Ε60000042801  

(ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 53 ΚΑΙ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ ΠΑΤΡΑ)
Τηλ.: 2610-425.814, Fax.: 2610-422.360

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«RANIA TOURS»
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ. 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

site µας: www.raniatours.com.gr, f/b: RANIA TOURS ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ.: 2610 425 814,
6983 011 208 και στο e-mail: raniatours@yahoo.com

9-10/10ου 2ήµερη Νυµφαίο-Φλώρινα- Πρέσπες -Καστοριά !! (Με
∆ιαµονή σετο 4* phaidon aplace &spa)
9-10/10ου & 16-17/10ου 2ήµερη  Τήνος- ΑΓ. Πελαγία 
9/10ου 1ήµερη     Τήνος 
10/10ου 1ήµερη  Άγιος Ισίδωρος -Λυκαβηττός -Κέντρο Αθήνας 
16-17/10ου  2ήµερη  Μετέωρα-Τρίκαλα-Ελάτη -Λίµνη Πλαστήρα  

(Με διαµονή στο κέντρο των Τρικάλων 
σε επιλεγµένο ξενοδοχείο). 
Eγγυηµένη αναχώρηση!!

17/10ου 1ήµερη Παν. Μαλεβή-Ναύπλιο
20/10ου 1ήµερη  Κεφαλονιά -Αγ. Γεράσιµος  (Εορτή Αγίου)
23-24/10ου 2ήµερη Θεσσαλονίκη -Άγiος Παίσιος special offer!!!
24/10oυ 1ήµερη ∆ηµητσάνα- Στεµνίτσα-Βυτίνα   special offer!!

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  2021 
6-10/10ου 5νθήµερη   Κωνσταντινούπολη-Βόσπορος -Πριγκιπονήσια!

(Με διαµονή σε  κεντρικό ξενοδοχείο 4 * 
στην Πλατεία Ταξίµ)

AΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ 28ης Οκτωβριου!
26-31/1Οου 6ήµερη Βουδαπέστη-Βιέννη -Βελιγράδι  

special offer! µε ηµιδιατροφή 
29-31/10ου 3ήµερη Ζαγοροχώρια -Γιάννενα- Μέτσοβο- Καστοριά  

special offer!!!
28ή Οκτωβρίου 1ήµερη  Λίµνη Τσιβλού -Ζαρούχλα 

∆ιεύθυνση: Γούναρη 197, Πάτρα
Τηλ.: 2610 620.310 / 620.320

/ Fax: 2610 272.432
email: info@fragouliastours.gr

TRAVEL SERVICES & COACH OPERATOR

3, AG. ANDREOU STR. 26223 – PATRA, GREECE 

TEL +30 2610278259  TEL/FAX +30 2610222350

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

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

1. ΤΗΝΟΣ 2 ηµέρεςαναχ. 8/10

2. ΒΥΤΙΝΑ – ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ 2 ηµέρες αναχ. 27/10 µεσηµέρι

3. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΒΕΡΓΙΝΑ (Βόλος, ∆ίον, Όλυµπος, Παλαιός Παντελεή-
µων, Λιτόχωρο, Μονή Αγίου, ∆ιονυσίου, Μονή Κονταριώτισσας, Βερ-
γίνα) 3 ηµέρες αναχ. 28/10. ∆ιαµονή στο DION PALACE RESORT 5* µε
ηµιδιατροφή

4. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΟΥΣ – ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ 4 ηµέρες αναχ. 28/10. ∆ιαµονή στο κέν-
τρο της Θεσσαλονίκης

Γούναρη 181 - Πάτρα 263 31
Τηλέφωνα: 2610 222.711, 620.567, 640.484

FAX: 2610 620 567
ΚΙΝ. 6978 679.200, 6936 714.301 

www.kavallieratostours.gr
e-mail: Kavalieratostours@hotmail.com

2ήµερο προσκύνηµα στην Τήνο κάθε Σαββατοκύριακο (Ιούνιος - Οκτώβριος)

Σε εκδροµές-ταξίδια όπου υπάρχει πλοίο ή αεροπλάνο οι εκδροµείς χρειάζε-
ται να έχουν ένα από τα κάτωθι πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό εµβολιασµού 2. Πιστοποιητικό νόσησης Covid-19.
3. Πιστοποιητικό αρνητικού τεστ Covid-19.

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 2021

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ!
��Σε όλες µας τις εκδροµές περιλαµβάνεται Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελµατικής Ευ-
θύνης και Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας.
��Όλες οι εκδροµές του γραφείου µας πραγµατοποιούνται µε δύο οδηγούς (εφόσον απαι-
τείται)
� Το πρόγραµµα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να µεταβληθεί- τροποποιηθεί λόγω έκτα-
κτων εξελίξεων που αφορούν τον Covid -19

Κλείστε τη θέση σας: � µε µήνυµα στη σελίδα µας
��στα τηλέφωνα 2610 226 762/6989 780096/  6948 174768

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/09 ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/09 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΒΡΑΧΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ..

(µε διπλωµατούχο ξεναγό)
ΠΕΜΠΤΗ 30/09-04/10 ΠΑΤΜΟΣ- ΛΕΙΨΟΙ

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-04/10 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/10 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/10 ΚΑΛΑΜΑΤΑ –ΠΥΛΟΣ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10 ΑΓ.ΙΣΙ∆ΩΡΟΙ – ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-17/10 ΤΗΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 MC ARTHUR GLEN
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 ΒΥΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 ΑΡΑΧΩΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓ.ΠΑWΣΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ- Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/10 ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ -ΓΡΑΒΙΑ

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26-31/10 ΣΕΡΒΙΑ – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι- ΝΟΒΙΣΑΝΤ- ΝΙΣ (µε ηµιδιατροφή)
ΠΕΜΠΤΗ 25-29/11 ΠΑΡΙΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25-29/11 ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND

2/10 1ήµερη ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ”ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ” & ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2-3/10 2ήµερη ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ  
2-3/10 2ήµερη ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ  
3/10  1ήµερη ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
3/10   1ήµερη Ι.Μ.ΠΑΝ.ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑ 
3/10   1ήµερη ΑΚΡΑΤΑ-ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ
9/10  1ήµερη THE MALL ATHENS
9-10/10 2ήµερη ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
9-10/10 2ήµερη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ-ΛΙΜΝΗ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
10/10  1ήµερη ΤΗΝΟΣ
10/10  1ήµερη ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ
16-17/10  2ήµερη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΑWΣΙΟΣ
17/10 1ήµερη ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
17/10 1ήµερη ΛΙΜΝΗ ∆ΟΞΑ – Ι.Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕ-
ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
17/10  1ήµερη Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
22-24/10 3ήµερη ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ  
24/10 1ήµερη Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΩΤΙΣΣΑΣ 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
24/10 1ήµερη ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΒΥΤΙΝΑ
28-31/10 4ήµερη ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΠΑΛΑΙΟΣ – ΑΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ
-Ε∆ΕΣΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ  

30/10 1ήµερη ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
30/10 1ήµερη ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 

McARTHURGLEN (ΑΘΗΝΑ)

∆ΕΚΤΑ ΤΑ VOUCHER «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
∆ΕΚΤΟ ΤΟ FREEDOM PASS 18-24 ΕΤΩΝ



2610 270.733
2610 224.441

J
ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλα µε γνώσεις στον καφέ
για το «Paco» Καφέ. Τηλ.: 2610-522.063.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για πρωινή ή απο-
γευµατινή βάρδια σε καφετέρια της
Αγυιάς, να γνωρίζει το πόστο του καφέ.
Τηλ.: 2610-434.412, 6970-848.173.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ παραγωγής ετοίµου σκυ-
ροδέµατος µε έδρα την Ναύπακτο
ΖΗΤΑ για µόνιµη απασχόληση: Χειριστή
αντλίας σκυροδέµατος - πρεσαδόρο.
Απαραίτητη προ�πηρεσία τουλάχιστον
5 ετών στην αντίστοιχη θέση και κατο-
χή διπλώµατος - άδεια χειριστή. Απο-
στολή βιογραφικών στο: ergontechni-
cal@gmail.com. Πληροφορίες: 6937-
444.613.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτοµαγια να εργαστούν σε
αποθήκη για φορτοεκφόρτωση εµπο-
ρευµάτων στην ΒΙ.ΠΕ. Αγίου Στεφάνου
Πάτρας. Τηλ.: 210-95.87.666. Αποστολή
βιογραφικών στο email: pandonakopo-
ulos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός-Μηχανικός για συ-
νεργασία µε τεχνικό γραφείο στην Πά-
τρα. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση του
Autocad, εµπειρία στη σύνταξη πλήρους
αρχιτεκτονικήςµελέτης,στησύνταξητο-
πογραφικών διαγραµµάτων, στον νόµο
4495/2017 και στην έκδοση οικοδοµικών
αδειών. Απαραίτητη η προ�πηρεσία
σταπιοπάνωαντικείµενα.Αποστολήβιο-
γραφικών στο: an_lampr@yahoo.gr.

Η «ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ ΑΒΕ» ΖΗΤΑ κο-
πέλα για το τµήµα Εµπορικής ∆ιαχείρι-
σης, απόφοιτη ΑΕΙ - ΤΕΙ, ηλικίας 25-35
ετών, µε βασικές γνώσεις σε τιµολόγη-
ση-αρχειοθέτησηµεπρο�πηρεσίασεαν-
τίστοιχη θέση. Καλή γνώση Η/Υ, SEN,
Word, Excel και γνώση Aγγλικών. Απα-
ραίτητο µεταφορικό µέσο. Αποστείλατε
βιογραφικό: info@kagiaspices.gr.

Η «ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ ΑΒΕ» ΖΗΤΑ να
προσλάβει συσκευαστή άνδρα. Ηλικίας
18-40 ετών, µε προ�πηρεσία σε εργο-
στάσιοπαραγωγήςπρο�όντων-τροφίµων
µε δίπλωµα χειριστή κλαρκ. Ώρες ερ-
γασίας 7 π.µ.-3 µ.µ., πλήρες ωράριο-
ασφάλιση. Απαραίτητο µεταφορικό
µέσο.Αποστείλατεβιογραφικό: info@ka-
giaspices.gr.

Η«ΜΠΑΧΑΡΙΚΑΚΑΓΙΑΑΒΕ»ΖΗΤΕΙέµ-
πειρο µηχανολόγο-µηχανικό µε γνώ-
σεις ηλεκτρολογικές, απόφοιτο ΑΕΙ - ΤΕΙ,
έως 45 ετών, µε προ�πηρεσία αυστηρά
σε µονάδα παραγωγής συσκευασίας
τροφίµων,νααναλάβει τηνλειτουργίακαι
την συντήρηση των µηχανών τυποποί-
ησης και συσκευασίας. Πλήρης απα-
σχόληση. Αποστείλατε βιογραφικό:
info@kagiaspices.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη γυναίκα για κουζίνα
ταβέρνας. Απογευµατινή εργασία. Τηλ.:
6937-319.043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-νέα για να εργαστεί ως
σερβιτόρος - βοηθός σερβιτόρου, σε κο-
σµική ταβέρνα. Τηλ.: 6972-283.744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε κα-
φενείο, απογευµατινές ώρες. Πληρο-
φορίες στα τηλ.: 2610-343.741, 6934-
560.580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για το κατάστηµα
«Ανατόλια», Πλατεία Γεωργίου 9, που να
έχει δίπλωµα Β΄ κατηγορίας, από 25-30
ετών. Απαραίτητο βιογραφικό. Πληρο-
φορίες εντός του καταστήµατος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο
υγρών καυσίµων µε άνεση στην επικοι-
νωνία και απαραίτητη γνώση Η/Υ. Απο-
στολή βιογραφικών στο karavitispana-
giotis@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ή άντρας για ψήστης-
ταµείο, σε ψησταριά στην Πάτρα, για
απογευµατινές ώρες. Τηλ. ώρες κατα-
στηµάτων 2610-420.013, 6984-165.124,
κ. ∆ηµήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για απογευµατινή
εργασία για µπουφέ και σέρβις για το
καφέ «Μαξίµ» στην Αγίου Ανδρέου.
Τηλ.: 2610-272.957.

ΤΟ ΚΑΦΕ DEL MAR, Τριών Ναυάρχων
38, ζητά προσωπικό για πρωινή και
απογευµατινή βάρδια. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6939942667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαµεεµπειρίαστοπόστο
του καφέ και ντελιβεράς µε δικό του µη-
χανάκι.Τηλ.:2611-120.673,6995-325.707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός για
τηθέσητουΕπιθεωρητήΠωλήσεων,ηλι-
κίας έως 35 ετών για εταιρεία υγραερί-
ου µε έδρα την Πάτρα. Τηλ. επικοινωνίας
2610-990.003, 210-64.64.292, 6941-
405.305 και 6932-223.377. Βιογραφικά
στο email: athens@rodogaz.gr.

Η «ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ Α.Β.Ε.» ΖΗΤΕΙ
οδηγό έως 45 ετών, κάτοχο διπλώµατος
Γ΄Κατηγορίας -ΠΕΙ - κάρταψηφιακούτα-
χογράφου, για διανοµές τροφίµων, στις
περιοχές Πατρών, Αθηνών, µε προ�πη-
ρεσία στις διανοµές τροφίµων. Άριστες
συνθήκες εργασίας. Παρέχονται µι-
σθός-ασφάλιση.Αποστείλατεβιογραφικό
στο email: info@kagiaspices.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για µόνιµη απα-
σχόληση στην περιοχή Πάτρας. Ένας
λουστραδόρος, ένας επιπλοποιός. Πλη-
ροφορίες κ. Γιάννης, τηλ.: 6942-457.090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός µε δίπλωµα ΑDR για
πρατήριο υγρών καυσίµων και κοπέλα
υπάλληλος για πλήρη απασχόληση.
Τηλ.: 2610-523.322, 6937-332.881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για πρακτορείο ΟΠΑΠ.
Απαραίτητα προ�πηρεσία! Τηλ.: 6948-
389.627.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για πρωινή διανοµή σε
κατάστηµα καφέ, στη Νέα Εθνική Οδό
Πατρών-Αθηνών158.Τηλ.: 6977-421.315,
6936-290.000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για ψησταριά, γύρο,
πίτα, σε κατάστηµα στο κέντρο της πό-
λης. Τηλ.: 6977-421.315, 6936-290.000.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΖΗΤΑ: 1) 2 ΑΤΟΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 2)1 ΑΤΟ-
ΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓ-
ΚΟΛΗΤΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ metalebo@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου σε επι-
χείρηση. Καλή γνώση χειρισµού ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Προηγούµενη
προ�πηρεσία θεµιτή. ∆υναµική και ορ-
γανωτική προσωπικότητα. Αποστολή
βιογραφικών στο: vicky@kalamaras.info.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ στην Πα-
ραλία Πατρών, για απογευµατινή ή βρα-
δινή βάρδια. Τηλ.: 6989-457.574.

H
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ υπεύθυνα και µε
δικά µας µεταφορικά µέσα τον καθαρι-
σµό παλαιών σπιτιών, κτιρίων, επαγ-
γελµατικών χώρων όπως και τον καθα-
ρισµό αγροτεµαχίων και οικοπέδων
(κοπή δέντρων, καθαρισµός, οργώµατα,
κοπή χόρτων). IDEA HOME Tηλ:. 2610-
220036 / 6936 114115

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ κάθε τεχνική ερ-
γασία επισκευής του ακινήτου σας µε
δικά µας συνεργεία (οικοδοµικές εργα-
σίες-χρωµατισµοί- θερµοπροσόψεις-
υδραυλικές εργασίες-ηλεκτρικές εργα-
σίες) υπεύθυνα καθώς και έκδοση οι-
κοδοµικών αδειών µικρής κλίµακας,
ενεργειακά πιστοποιητικά, κ.λπ.. IDEA
HOME Τηλ.: 2610-220036 / 6936114115

G
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φυσικής ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µα-
θήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών και Χη-
µείας σε µαθητές Γυµνασίου - Λυκείου.
Αναλαµβάνει επίσης την προετοιµασία
για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλο το
απαραίτητο υλικό παρέχεται δωρεάν.
Τηλ.: 6945-489.085.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ µε πολυετή εµπειρία
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µα-
θητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. Τιµές
προσιτές. Τηλ.: 6973-234.621.

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ online µαθήµατα Βιο-
λογίας Β και Γ Λυκείου. Συνεπής και εν-
τατική προετοιµασία για Πανελλαδικές.
Επικοινωνήστεµαζίµουστο6986566778.
Β Λυκείου 10 ευρώ. Γ Λυκείου 12 ευρώ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε φροντιστηριακή εµπει-
ρία και µεταπτυχιακό ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µα-
θήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού-Γυµνα-
σίου-Λυκείου.Τιµέςπροσιτές.Εγγυηµένα
αποτελέσµατα. Τηλ.: 6943-809.030.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ µαθηµατικός µε πολυε-
τή φροντιστηριακή εµπειρία ΑΝΑΛΑΜ-
ΒΑΝΕΙ την προετοιµασία µαθητών Γυ-
µνασίου και Λυκείου. ∆ιατίθενται σηµει-
ώσεις. Τιµές προσιτές. Τηλ.: 6974-131
949.

∆ΑΣΚΑΛΑ απόφοιτη από το Παιδαγω-
γικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε σεµινά-
ρια στην Ειδική Αγωγή και στην διδα-
σκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξέ-
νης γλώσσας ΠΑΡΑ∆Ι∆Ω ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµές
προσιτές. Τηλ.: 6942-789.094.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Καθηγητής ΑΝΑΛΑΜΒΑ-
ΝΕΙ προετοιµασία µαθητών Γυµνασίου-
Λυκείου σε Ενιαίο-ΕΠΑΛ, σε µαθηµατι-
κά, φυσική, χηµεία. Προσιτές τιµές. ∆ω-
ρεάν δοκιµαστικό µάθηµα. Τηλ.: 6942-
872.583.

ΧΗΜΙΚΟΣ Καθηγητής µε διδακτική και
φροντιστηριακή εµπειρία 30 ετών ΠΑ-
ΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα Φυσικής-Μαθηµατι-
κών-Χηµείας-Βιολογίας σε Μαθητές ∆η-
µοτικού-Γυµνασίου-Λυκείου και σε φοι-
τητές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΕΑΠ για προετοιµασία
παντός τύπου. Ειδικές τιµές για αδέλφια
και ολιγοµελή τµήµατα. Τηλ: 6976-
330.469, 6906-485.378.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-́Β-́Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. 1) Γε-
νικής Παιδείας. 2) Θετικών Σπουδών. Ιδι-
αίτερα - ατοµικά κατ’ οίκον. Τηρούνται
απόλυτα οι κανόνες υγείας (αποστάσεις
- µάσκες). Κάναµε εµβόλιο. Αθανάσιος
Μπιλίρης - Μαθηµατικός. Αναλαµβάνω
και υποψηφίους των Πανελληνίων Εξε-
τάσεων για τον Ιούνη 2021, για τελευταία
επανάληψη, µε επαναληπτικά και SOS
θέµατα. Τηλ.: 6977-752.773.

b
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, έξω Αγυιά,
παραλία. ∆ιαµέρισµα 35 τ.µ., πλήρως
εξοπλισµένο, έπιπλα, ηλεκτρικές συ-
σκευές, γωνιακό, σε όµορφη γειτονιά µε
κήπο, 100 µέτρα από την παραλιακή,
πλησίον «Καλαµαράκια», κατασκευής
2001, σε αρίστη κατάσταση. Τιµή ενοι-
κίου 270 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, andreasso-
los@gmail.com

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ενοικιάζεται Ηλείας 31-
Πλατεία Οµονοίας Πατρών, κατάλληλη
για φοιτητές. Πλήρως επιπλωµένη. Τηλ.:
2610-226.177, 6946-299.332.

ΨΑΡΟΦΑΙ, πλ Παπανδρέου, γκαρσο-
νιέρα 32τµ, 4ου ορόφου, κατασκευής
2000, τιµή ενοικίου 180€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:ΠΑ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ30 τµ. 1ΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
1υ/δ ,1µπάνιο, 1κουζίνα,βεράντα, Τιµή
170€. κατάλληλο και για ΦΟΙΤΗΤΕΣ. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Γιαπερισσότεραακίνηταεπισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆
Γ3014

ΚEΝΤΡΟ, γκαρσονιέρα 35τµ , 1ου ορό-
φου, ακαλύπτου, µε ήσυχο περιβάλλον,
ηµιεπιπλωµένη (τραπέζι,ψυγείο, κρεβάτι,
απορροφητήρα ) Τιµή 230€. ΠΑΤΡΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:ΠΑ
1948

ΑΓIΑ ΣΟΦIΑ, ισόγεια γκαρσονιερα, 35τµ
µενυχτερινορεύµακαι κλιµατιστικο.Τιµή
200€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Κα-
ρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465. Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr ΚΩ∆:Γ3087

ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ, γκαρσονιέρα στούν-
τιο ακαλύπτου, 2ου ορόφου, 31τµ, κα-
τασκευής 2002, τιµή 200€. ΠΑΤΡΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465.Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆: ΠΑ
1977

ΠΛΑΤΕIΑOΛΓΑΣ, γκαρσονιέρα-δώµα δί-
χωρη 30τµ , 7ου ορόφου πλήρως επι-
πλωµένη, µε µεγάλη βεράντα, θέα πλα-
τεία και θάλασσα. Τιµή 280€. ΠΑΤΡΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:ΠΑ
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ΤΕΙ, πλησίον, γκαρσονιέρα-µεζονέτα
3ου ορόφου, 2 επιπέδων, 27τµ µε 15τµ
σοφίτα, διαθέτει κλιµατιστικό, ψυγείο και
ηλεκτρική κουζίνα, τιµή 190€ . ΠΑΤΡΑp-
ΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172.
Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465. Για πε-
ρισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σε-
λίδα µας www.patraikimesitiki.grΚΩ∆:ΠΑ
1532

ΒΡΑΧΝΕBΚΑ: Γκαρσονιέρα δίχωρη
υπερυψωµένο ισόγειο 40 τ.µ. σε διώ-
ροφη οικοδοµή µε µεγάλο οικόπεδο και
αυλήκοντάστηθάλασσα.Ποσόενοικίου
230 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 2610-
220036/ 6936114115

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ. Φάτσα στην πλα-
τεία, 35 τ.µ. δίχωρη γκαρσονιέρα, 1
υπν/τιο, κουζίνα, µπάνιο, στο απόλυτο
κέντρο της πόλης, σε αρκετά καλή κα-
τάσταση. Τιµή ενοικίου: 200 ευρώ. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩ-
ΛΟΣ Τηλ. 2614010723 κιν. 6938693517
email: andreassolos@ gmail.com K0091

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ, Γκαρσονιέρα 3ος 35
τ.µ., πλησίον στάση λεωφορείου, κα-
τάλληλο για φοιτητές. Τιµή 250€. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗΜΕΣΙΤΙΚΗοδόςΚαρα�σκάκη172
Τηλ. 2610 330 0136, 6972 453 465.
KΩ∆:Γ3555

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ, Γκαρσονιέρα 1ος 35
τ.µ., Ανακαινισµένο, πλησίον στάση λε-
ωφορείου, κλιµατιστικό, κατάλληλο για
φοιτητές. Τιµή 220€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ οδός Καρα�σκάκη 172 Τηλ. 2610
330 0136, 6972 453 465. KΩ∆:Γ3899

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ_ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΜΠΟΥ-
ΚΑΟΥΡΗ Γκαρσονιέρα 1ου ορόφου
φωτεινή µε µεγάλη βεράντα θωρακι-
σµένη πόρτα πλήρως επιπλωµένη µε
ηλεκτρικά αυτόνοµη θέρµανση A/C.
Τιµή ενοικίου 270 ευρώ. Τηλ. 2601-
220036/ 6936114115

IDEA HOME - ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ Γκαρσο-
νιέρα 32τµ, επιπλωµένη, 1ου ορόφου,
Α/C, αυτόνοµη θέρµανση, πόρτα ασφα-
λείας, µεγάλο µπαλκόνι µε τέντα, καλή
διαρρύθµιση.Τιµήενοικίασης:260ευρώ.
Τηλ 2610-220036 / 6936114115 -
www.idanikioikia.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ πλατεία Όλγας Γκαρ-
σονιέρα 1ου ορόφου σε άριστη κατά-
σταση 1 υπν/τιο, µεγάλη κουζίνα, µεγά-
λο µπάνιο, πόρτα ασφαλείας, σύγχρο-
να αλουµίνια. Στο απόλυτο κέντρο της
πόλης. Τιµή ενοικίου: 250 ευρώ. ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟΕΥΖΗΝΑΝ∆ΡΕΑΣΓ.ΣΩ-
ΛΟΣ.ΤΗΛ.2614010723 κιν. 6938693 517
email. andreassolos@gmail.com (K0084)

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ. δίχωρη 2ου
ορόφου φωτεινή ήσυχη µεγάλο µπάνιο
µε µπαλκόνι. Ποσό ενοικίου 190 ευρώ.
Τηλ.: 2610-220036 / 6936114115 –
www.idanikioikia.gr

IDEA HOME-ΑΓΥΙΑ. Γκαρσονιέρα 40
τ.µ., 2ου ορόφου, φωτεινή, µεγάλα
µπαλκόνια µε τέντες, αυτόνοµη θέρ-
µανση. Ποσό ενοικίου: 280 ευρώ. Τηλ.:
2610-220.036, 6936-114.115, www.ida-
nikioikia.gr.

IDEA HOME_ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕB-
ΚΩΝ (ΑΝΘΕΙΑΣ) Γκαρσονιέρα 35 τ.µ.
υπερυψωµένο ισόγεια, µε βεράντα, και-
νούρια κατασκευή διώροφη, θωρακι-
σµένη πόρτα, αυτόνοµη θέρµανση, επι-
πλωµένη. Ποσόενοικίου180ευρώ.Τηλ.:
2610-220036 / 6936114115 – www. ida-
nikioikia.gr

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥ∆ Γκαρσονιέρα δύο χώ-
ρων 37τ.µ, 3ου ορόφου, έτος κα-
τασκ.2003 και ενεργειακής κλάσης Γ. Το
ακίνητο είναι σε άριστη κατάσταση, βρί-
σκεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Το
ακίνητοδιαθέτειδύοκλιµατιστικάκαιελά-
χιστα κοινόχρηστα. Είναι κατάλληλο για
φοιτητές καθώς είναι δίπλα σε στάση και
κατάλληλο για εργαζόµενους. Εξυπη-
ρετεί αστικό λεωφορείο γραµµής
Ν2,Ν3,Ν7, Ν8. Τιµή 210€. Κωδ2993.Τηλ.
επικοινωνίας 2610323280, 6980970313
www.idealproperty.gr

IDEA HOME-ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡ-
ΧΩΝ. Γκαρσονιέρα 32 τ.µ., δίχωρη, σε
πολυκατοικία10ετίας,φωτεινή,αυτόνοµη
θέρµανση, αλουµίνια ασφαλείας, µεγά-
λο µπάνιο, κοντά σε όλες τις συγκοινω-
νίες και στο κέντρο της Πάτρας, χωρίς
κοινόχρηστα. Ποσό ενοικίου 200 ευρώ.
Τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115,
www.idanikioikia.gr

b
ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ. ∆ιαµέρισµα 45 τ.µ.,
πολυτελούς κατασκευής, πλήρως επι-
πλωµένο, µε ηλεκτρικές συσκευές, µε-
γάλες ντουλάπες, µπαλκόνι, ενιαίο κα-
θιστικό-κουζίνα, µπάνιο, 1 Υ/∆. Τιµή
ενοικίου 350 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ. Τηλ.:
2614-010.723, κιν. 6938-693.517,andre-
assolos@gmail.com.

ΠΛΗΣΙΟΝ Ψηλά Αλώνια ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
δυάρι, 3ου ορόφου, 50 τ.µ., προσόψεως,
πλήρως ανακαινισµένο, µε 1 υπνοδω-
µάτιο, µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό και µε-
γάλο χολ. ∆ιαθέτει a/c, ηλεκτρικά ρολά,
σήτες, διπλά τζάµια. Πολύ κοντά στην
πλατεία και σε στάση για ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Τηλ.: 6934-309.900.

ΑΓΥΙΑ∆ΥΑΡΙ50τµ, Ισογείο,Πλήρωςεπι-
πλωµένο, πλησίον στάση λεωφορείου κ
τρένο. Τιµή 300€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ,
οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465. Για περισσότε-
ρα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:Γ3221

ΟΛΓΑΣ, ∆υάρι 1ου ορόφου, 40τµ, ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΟ Κουζίνα, χωλ, µπάνιο, κλι-
µατιστικό, φοιτητικό. Τιµή 260.00€. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
KΩ∆:Γ3777

ΠΡΑΤΣΙΚΑ ∆υάρι 60τ.µ, ηµιορόφου,
έτος κατασκ.2007 και ενεργειακής κλά-
σης Β. Το ακίνητο είναι σε άριστη κα-
τάσταση. Το διαµέρισµα διαθέτει πόρ-
τα ασφαλείας, νυχτερινό ρεύµα και
ελάχιστα κοινόχρηστα. Εξυπηρετεί αστι-
κό λεωφορείο γραµµής Ν3. Τιµή 320€.
Κωδ2519.Τηλ. επικοινωνίας2610323280,
6980970313 www.idealproperty.gr

h
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 65 τ.µ., και-
νούργιο, στον 1ο όροφο, υπερυψωµένο,
µε 2 Υ/∆, σαλόνι-χολ ενιαίο, καινούργια
κουζίνα, καλό µπάνιο, αλουµίνια, αυτο-
νοµία, συναγερµό, πόρτα ασφαλείας,
όλα λουξ. Περιοχή Ηρώων Πολυτεχνεί-
ου, οδός Σοφοκλέους. Τιµή 380 ευρώ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΚΕΝΤΡΟ, ∆ιαµέρισµα 100 τ.µ., 5ου ορ.,
διαµπερές, 2 µεγάλων υπνοδωµατίων,
ανακαινισµένο, διαθέτει µεγάλο σαλόνι,
ξεχωριστή κουζίνα, µπάνιο, wc, χωλ,
πολύ µεγάλη βεράντα, πολύ κοντά στην
κεντρική αγορά, ενοικιάζεται 550€. ΣΟ-
ΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΒΡΑΧΝΕBΚΑ: Τριάρι 85 τ.µ. µε θέρµαν-
ση ισόγειο διωρόφου µε αυλή φρεσκο-
βαµµένο ήσυχη περιοχή κοντά στη θά-
λασσα.Ποσόενοικίου320ευρώ.Τηλ.επι-
κοινωνίας: 2610-220036/6936 114115

IDEA HOME. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. ∆ια-
µέρισµα 70 τ.µ., 2ου ορόφου, φρεσκο-
βαµµένο, διαµπερές, κατάλληλο για
φοιτητή, κοντά σε όλες τις συγκοινωνίες.
Τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115 -
www.idanikioikia.gr.

IDEA HOME. ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙ-
ΟΛΟΓΟΥ ΓΡΑΙΤΖΑ. ∆ιαµέρισµα 90 τ.µ.,
2ου ορόφου, διαµπερές, φωτεινό, ανα-
καινισµένο, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.:
2610-220.036, 6936-114.115-www. ida-
nikioikia.gr.

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥAΡΧΩΝ Γκαρσονιέρα Ηµιυ-
πόγεια 32τµ, Ανακαινισµένη ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Τιµή µόνο 9500€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ,
οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465. Για περισσότε-
ρα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr Γ3299

ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ. Γωνιακό διαµέρισµα,
1ου ορόφου, δίπλα στην πλατεία (30 µέ-
τρα), 75 τ.µ., φωτεινό, καινούργια αλου-
µίνια θερµοµόνωσης, 2 Υ/∆, ξεχωριστή
κουζίνα, καθιστικό, µπάνιο. Τιµή ενοικίου
400 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΓ.ΣΩΛΟΣ.Τηλ.: 2614-010.723,
κιν. 6938-693.517,andreassolos@gmail.
com.

ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕ-
ΡΑ,κατασκευής 1989,48τµ ανακαινι-
σµένη, πλήρως επιπλωµένη. Περιλαµ-
βάνει ηλεκτρικές συσκευές, εταζέρα,
πλυντήριο ρούχων, τριθέσιο κανα-
πέ/κρεβάτι, βιβλιοθήκη, κρεβάτι, κοµο-
δίνο,γραφείο,A/C,τιµήπωλησης58.000€.
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη172.Τηλ.2610-330.136,6972-453.465.
Γιαπερισσότεραακίνηταεπισκεφτείτετη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ∆Ε
2322

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ γκαρσονιερα 25τµ, 1ου
οροφου, κατασκευης 2000 ,προσφατα
ανακαινισµένη (2021) ,τιµη 23.000€. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Γιαπερισσότεραακίνηταεπισκεφτείτετη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr
ΚΩ∆:ΠΑ 1234

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, γκαρσονιέρα στούν-
τιο ακαλύπτου, 2ου ορόφου, 31τµ, κα-
τασκευής 2002, καταλληλο και για φοι-
τητες, τιµή 22000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465.Για περισσότερα
ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆ :ΠΑ 1976

ΑΓ.ΣΟΦΙΑπωλείταιδιχωρηγκαρσονιέρα
25 τµ 1ου ορόφου, ακαλύπτου κατα-
σκευής 1975 και ανακαινισµένη το 2021,
έχει ανακαινισµένη κουζίνα και µπάνιο.
Πολύ κοντά σε συγκοινωνίες αγορά και
στο κέντρο. Πωλείται 25.000€. ΠΑΤΡΑp-
ΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172.
Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465. Για πε-
ρισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σε-
λίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:
10145

ΚΕΝΤΡΟ, γκαρσονιέρα 28τµ, κατα-
σκευής 1979, 2ου και 3ου ορόφου.
Τιµή πώλησης 30.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΠΑ 1216

ΑΝΩ ΠΟΛΗ.Πωλειται γκαρσονιερα δι-
χωρη 31τµ πολυτελους κατασκευης
1ου οροφου,µε αριστη διαρυθµιση,προ-
σοψεως,15τιας.Αποτελειται απο 1υ/δ
κουζινα λουτρο.∆ιαθετει δαπεδο απο
πλακακι,θωρ/νηπορτα,κουφωµατααλου-
µινιου,µεγαλη βεραντα µε τεντες,θυ-
ροτηλεοραση, α/θ, ωραια θεα.Τιµη
50.000€ πληρως επιπλωµενη και 46.000€
µη επιπλωµενη.Καταλληλη και για επεν-
δυση. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Κα-
ρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465. Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr ∆Ε 2433

IDEA HOME-Κέντρο Πάτρας. Μεγάλο
τριάρι, 87 τ.µ., 5ου ορόφου, φωτεινό,
διαµπερές, πλήρως ανακαινισµένο, επι-
πλωµένο,µεa/cσεκάθεδωµάτιο,µετέν-
τες σε όλα τα µπαλκόνια, πόρτα ασφα-
λείας, φωτοκύτταρο, άνετους χώρους,
3 ντουλάπες, 1 αποθήκη. Ποσό ενοικίου:
400€.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, Τριάρι 80 τ.µ. 5ου ορό-
φου ∆ιαµπερές, µπρος- πίσω µπαλκόνια
σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, επι-
πλωµένο µαζί µε ηλεκτρικές συσκευές
(ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, δύο A/C) µε
δύο υπνοδωµάτια, κουζίνα, καθιστικό,
τέντες σκίασης κατάλληλο για σπουδα-
στές κι όχι µόνο, θέρµανση κεντρική σε
λειτουργία τους χειµερινούς µήνες. Τιµή
ενοικίου 380 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.
2614010723, κιν. 6938693517, email:
andreassolos@gmail. com (Κ0126)

Η «ΓΝΩΜΗ» δηµοσιεύει τις µικρές της αγ-
γελίες σχετικά µε οτιδήποτε προσφέρε-
ται ή ζητείται και διατηρεί το δικαίωµα να
µη δηµοσιεύει παραπλανητικές αγγελίες.
Η «ΓΝΩΜΗ» δεν ενεργεί ως µεσάζων ούτε
συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στις
συναλλαγές που ενδεχοµένως συνά-
πτονται.
Η «ΓΝΩΜΗ» καταγράφει τις εντολές µι-
κρών αγγελιών που λαµβάνει και δηµοσι-
εύει, τηρώντας αρχείο αυτών για ορισµέ-
νο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τις εκά-
στοτε τεχνικές δυνατότητες του συστή-
µατός της.
Ως εκ τούτου, πριν από κάθε αγγελία πρέ-
πει να αναφέρεται η φράση «Μας δόθη-

κε εντολή δηµοσίευσης αγγελίας µε το
ακόλουθο περιεχόµενο…».
Την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο αναγνώ-
στης να διερευνήσει, εάν το κείµενο αν-
ταποκρίνεται ή όχι στην πραγµατικότητα.
Η εφηµερίδα δεν φέρει καµία ευθύνη για
συνέπειες που δυνατόν προκύψουν από
στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα.
Η «ΓΝΩΜΗ» διατηρεί το δικαίωµα να µη
δηµοσιεύει αγγελίες που κατά την κρίση
της είναι παραπλανητικές ή υποβολιµαί-
ες.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα να καθορί-
ζει τον ανώτατο αριθµό λέξεων (στις 50)
που καταχωρεί.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Η πατρινή αλυσίδα supermarket «3Α ΑΡΑΠΗΣ» µε 10 καταστήµατα στην Πά-
τρα, ΑΝΑΖΗΤΑ Ο∆ΗΓΟ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ για πλήρη 8ωρη απασχόληση.
Προφίλ υποψηφίου:
- Προ�πηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
- ∆ίπλωµα Γ’ κατηγορίας απαραίτητο.
- Γνώσεις χειρισµού ΚΛΑΡΚ θα συνεκτιµηθούν.
- Επαγγελµατισµός και υπευθυνότητα.
- Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους (µαζί µε επισυ-
ναπτόµενη φωτογραφία τους) εδώ: hr@arapis3a.gr.



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

3300 Μικρές Αγγελίες

g
IDEA HOME - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ιαµέρισµα
100τ.µ. 4ου ορόφου, διαµπερές,  θυρο-
τηλεόραση, κεντρική θέρµανση, Α/C, 3
υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, αποθήκη. Ποσό
ενοικίου 400 ευρώ. Τηλ: 2610-220036 /
6936114115 -www.idanikioikia.gr 

ΑΓΥΙΑ Τεσσάρι 95τ.µ, 3ου ορόφου,
έτος κατασκ.1990 και ενεργειακής κλά-
σης Γ. Το ακίνητο είναι πολύ φωτεινό, και
διαθέτει ηλιακό θερµοσίφωνα, τέντες, νυ-
χτερινό ρεύµα και µπόιλερ. Επιτρέπον-
ται τα κατοικίδια. Εξυπηρετεί αστικό λε-
ωφορείο γραµµής Ν1,Ν2,Ν3,Ν9. Τιµή
350€.Κωδ21961.Τηλ. επικοινωνίας
2610323280, 6947422531 www.ideal-
property.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 100 τ.µ. ο
1ος όροφος, σε διώροφη οικία, διαµ-
περές, γωνιακό και τρίφατσο, µε µπαλ-
κόνι γύρω-γύρω, µε 3 Υ/∆, καινούργια
κουζίνα και καλό µπάνιο µε παράθυρο και
αλουµίνια. Απέραντη θέα σε βουνό και
θάλασσα. Περιοχή Κάτω Συχαινά κοντά
στο Ολύµπιο  Νοσοκοµείο. Τιµή 350
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΤΕΣΣΑΡΙ 110 τ.µ., επί της Πλατείας Γε-
ωργίου Α΄ και Μαιζώνος, γωνιακό, 3ου
ορόφου, πάνω από το «Caravel», µε 3 Υ/∆
και άνετο καθιστικό, ξεχωριστή κουζίνα
και µικρό χολ. Το ακίνητο έχει πρόσοψη
στην πλατεία και στην οδό Μαιζώνος και
διατίθεται κυρίως για επαγγελµατικό
χώρο µε µεγάλη προβολή στην πλατεία,
αλλά και για κατοικία. Τιµή 450 ευρώ.
Τηλ.: 2610-222.870, 6973-230.247.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Τεσσάρι 120τ.µ,
3ου ορόφου στην περιοχή των Υψηλά
Αλωνίων, έτος κατασκ.1990 και ενερ-
γειακής κλάσης Γ. Το ακίνητο είναι σε άρι-
στη κατάσταση, φωτεινό, διαµπερές. Το
ακίνητο διαθέτει κουφώµατα αλουµινί-
ου συρόµενα, αυτόνοµη θέρµανση,
πόρτα ασφαλείας, αποθήκη στο υπόγειο
της πολυκατοικίας, τέντες, δύο κλιµατι-
στικά,WC και πάρκινγκ. Εξυπηρετεί αστι-
κό λεωφορείο γραµµής Ν2, Ν3. Τιµή
560€ Κωδ22474.Τηλ. επικοινωνίας
2610323 280, 6980970313 www.ideal-
property.gr

er
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία 50 τ.µ. µε
ένα υπνοδωµάτιο, αυλή 20 τ.µ., 2 κλι-
µατιστικά, συναγερµό, ηλιακό, χωρίς
κοινόχρηστα, στην οδό Προύσσης, πλη-
σίον Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας».
Ενοίκιο 330 ευρώ. Τηλ.: 6944-298.313.

ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ-ΡΟBΤΙΚΑ. Ανεξάρτητη
σε 1 στρέµµα οικόπεδο σύγχρονης κα-
τασκευής µε πιλοτή, υπόγειο και κυρίως
κατοικία σε άριστη κατάσταση, ενιαίο κα-
θιστικό-κουζίνα, µπάνιο, 3 Υ/∆, ηλιακός,
α/θ, ξενώνας 30 τ.µ. ανεξάρτητος µε κου-
ζίνα, µπάνιο και υπνοδωµάτιο. Τιµή ενοι-
κίου 880 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, andreasso-
los@gmail.com

N
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστηµα 40 τ.µ. και 40
τ.µ. υπόγειο κατάλληλο για κάθε χρήση
µε τουαλέτα. Τιµή 400 ευρώ. Κανακάρη
113 και Αγίου Νικολάου. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΩ-
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-
269.844.

∆ΑΦΝΕΣ, επαγγελµατικό ακίνητο 460
τ.µ. φάτσα θάλασσα σε µεγάλο οικόπε-
δο που καταλήγει σε παραλία, ολοκαί-
νουργιο, διαµορφωµένο για χώρο εστία-
σης τριών επιπέδων µε τελευταίας τε-
χνολογίας ηλεκτρολογική και ηλεκτρο-
νική εγκατάσταση, µε εκπληκτική απε-
ριόριστη θέα και επιπλέον δυνατότητες
παραλίας , ενοικιάζεται 3.000€. ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ, 6993
93 97 97, 6978109737, 2614 01 33 06.

ΒΡΑΧΝΕBΚΑ, Κατάστηµα παραλιακό,
340 τ.µ., σε 840 τ.µ. οικόπεδο, καινούριο,
µε ωραία αρχιτεκτονική, µε θέα θάλασ-
σα και βουνό, διαθέτει µεγάλο χώρο εσω-
τερικά και εξωτερικά πανταχόθεν, µε δικό
του πάρκινγκ, κατάλληλο για εστιατόριο,
πιάνο-µπαρ, καφετέρια ή ανάλογη χρή-
ση. Ενοικιάζεται 2.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑ-
ΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕ-
ΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ. Αγίου Νικολάου και
Κανακάρη, κατάστηµα 200 τ.µ. µαζί µε
πατάρι άλλα 100 τ.µ., πολυτελούς κα-
τασκευής µε πάρα πολλές προδιαγρα-
φές για κάθε χρήση. Επικοινωνήστε
µαζί µου για περισσότερες πληροφορίες.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Γ. ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-010.723, κιν. 6938-
693.517, andreassolos@gmail.com.

IDEAHOME _ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ
Κατάστηµα 40 τ.µ. µε εξοπλισµό έτοιµο
για πιτσαρία επίσης κατάλληλο και για
κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση. Τιµή
ενοικίασης 250 ευρώ. Τηλ.: 2610-220036
/ 6936114115 – www.idanikioikia.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 200 τ.µ.,
διαµπερές, µε δύο τουαλέτες και ντου-
ζιέρα, δύο µεγάλα πατάρια και αποθή-
κες, καινούργια πλακάκια και καινούργιο
ταβάνι. Ανακαινισµένο, µε τριφασικό
ρεύµα, κατάλληλο για κάθε επαγγελ-
µατική χρήση, κατά προτίµηση για εστία-
ση, διότι έχει πολλούς φοιτητές στην πε-
ριοχή. Είναι στο κέντρο της Πάτρας, Κα-
νακάρη και Αγίου Νικολάου. Ενοικιάζε-
ται σε καλή τιµή. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-
269.844.

T
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ, µε-
γάλης προβολής γωνιακό οικόπεδο,
900 τ.µ. περιφραγµένο απέναντι από το
στάδιο, επί της Γιάννη Ρίτσου. ∆ιατίθε-
ται για επαγγελµατική στέγη. Τιµή Ενοι-
κίου λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ. 2614 010723, κιν.
6938693517, email: andreassolos@gmail.
com (K0127)

ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ ενοικιάζεται οικό-
πεδο 1.250 τ.µ., δίπλα ακριβώς από την
επιχείρηση «Ζαφειρόπουλος». Το οικό-
πεδο βρίσκεται 40 µ. από τον δρόµο.
Τηλ.: 6995-338025.

a
ΚΕΝΤΡΟ, χώρος γραφείων, 105 τ.µ.,
3οου ορόφου, σε πολύ κεντρικό δρόµο,
στο ιστορικό κέντρο, κοντά στην πλατεία
Γεωργίου, 3 χώρων, διάδροµο, µπάνιο 1
wc, αποθήκη, ενοικιάζεται 450€. ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6973248878,  2614 01 33 06.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ. Αγίου Νικολάου 200
τ.µ., 1ου ορόφου, κατάλληλο για φρον-
τιστήρια και επαγγελµατική δραστη-
ριότητα γραφείων, στο απόλυτο κέντρο.
Επικοινωνήστε µαζί µου για περισσότε-
ρες πληροφορίες. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ. Τηλ.:
2614-010.723, κιν. 6938-693.517, an-
dreassolos@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ίχωρο γραφείο 25 τ.µ.
α ορόφου στην οδό Φιλοποίµενος 40
πλήρως εξοπλισµένο (θωρακισµένη
πόρτα, κλιµατιστικό, γραφεία, , καρέκλες
κ.ά.) Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6907070 611. 

i
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ. Γκαρσονιέρες 1ου και
2ου ορόφου, 34 τ.µ., κατασκευής 2020,
πλησίον Τριών Ναυάρχων, επί της Κο-
ρίνθου. Τιµή 55.000€. Τηλ.: 6981-050.958.

IDEA HOME-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ. Γκαρσο-
νιέρα 30 τ.µ., 1ου ορόφου, σε καινούρ-
για πολυκατοικία, αυτονοµία θέρµανσης,
µεγάλο µπαλκόνι µε τέντα, a/c. Σε εξαι-
ρετική τιµή πώλησης. Τηλ.: 2610-220.036,
6936-114.115, www. idanikioikia.gr.

ΠΩΛΗΣΗ_ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ Γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.µ. κατασκευής 2006 µερικώς επι-
πλωµένη (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο)
A/C αυτόνοµη θέρµανση  µεγάλη βε-
ράντα µε τέντα καινούρια θωρακισµένη
πόρτα 1ου ορόφου. Ποσό πώλησης
37.000 ευρώ. Τηλ. 2610-220036/
6936114115

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Γκαρσονιέρα δύο χώρων
25τµ, ισογείου έτος κατασκ.1995 και
ενεργειακής κλάσης Γ. Το ακίνητο είναι
πολύ φωτεινό και διαθέτει αλουµίνια µε
διπλά τζάµια. Το ακίνητο πωλείται µαζί
µε κλειστό µεγάλο γκαράζ (κατάλληλο
και ως αποθήκη) και διαθέτει αυλή µε
πρόσβαση από το γκαράζ και το ακίνη-
το. Εξυπηρετεί αστικό λεωφορείο γραµ-
µής Ν2, Ν3.Κωδ 12472. Τιµή 28000€.Τηλ.
επικοινωνίας 2610323280, 6949977356.
www.idealproperty.gr

ΝΟΡΜΑΝ πολύ κοντά σε πλατεία , 35
τ.µ., ε’ ορ., ρετιρέ , νεόδµητο, διαµέρι-
σµα, διαµπερές , 1 υ/δ, µπάνιο, κουζίνα-
σαλόνι, µεγάλη βεράντα, µε θέα τον Πα-
τρα�κό ,υπό κατασκευή, µε δυνατότητα
προσωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυνα-
µικής κλάσης, πωλείται 70.000€. ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΝΟΡΜΑΝ πολύ κοντά σε πλατεία , 30
τ.µ., α’ και δ’ ορ. νεόδµητο, διαµέρισµα,
διαµπερές , 1 υ/δ, µπάνιο, κουζίνα- σα-
λόνι , υπό κατασκευή, µε δυνατότητα
προσωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυνα-
µικής κλάσης, πωλούνται 48.000€ κ’
57.000€, αντίστοιχα. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ-
ΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973
24 88 78, 2614 01 33 06

ΠΡΑΤΣΙΚΑ Γκαρσονιέρα-studio 22τµ,σε
ηµιόροφο, έτος κατασκ.2002 και ενερ-
γειακής κλάσης Γ. Το ακίνητο είναι
πολύ φωτεινό και διαθέτει αλουµίνια µε
διπλά τζάµια, µεγάλο µπαλκόνι και τέν-
τες. Εξυπηρετεί αστικό λεωφορείο γραµ-
µής Ν3, Ν5.Κωδ 11551. Τιµή 12000€.Τηλ.
επικοινωνίας 2610323280, 6980970313.
www.idealproperty.gr

ΥΨΗΛA ΑΛΩΝΙΑ Γκαρσονιέρα δίχωρη
37τµ του 6ου ορόφου, έτος κατασκ.1972.
Το ακίνητο είναι προσόψεως µε µεγάλη
βεράντα και θέα βουνό. Το ακίνητο είναι
κατάλληλο για επένδυση καθώς είναι κα-
τάλληλο για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.  Κωδ
11835. Τιµή 27000€. Τηλ. επικοινωνίας
2610323280, 6980970313. www.ideal-
property.gr

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Γκαρσονιέρα δίχωρη
32τµ του 4ου ορόφου, έτος κατασκ.
2000. Το ακίνητο είναι προσόψεως,
διαµπερές και πολύ φωτεινό. Το ακίνη-
το είναι πλήρως επιπλωµένο και διαθέ-
τει και  a/c.  Το ακίνητο έχει πρόσβαση
για ΑΜΕΑ.Το ακίνητο είναι κατάλληλο για
επένδυση καθώς είναι κατάλληλο για φοι-
τητές ΑΕΙ και ΤΕΙ. Κωδ 12083. Τιµή
35000€.Τηλ. επικοινωνίας 2610323280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΨΑΡΟΦΑB Γκαρσονιέρα 26τµ δίχωρη
του 1ου ορόφου, έτος κατασκ.2002.Το
ακίνητο διαθέτει διπλά τζάµια, κουφώ-
µατα αλουµινίου, και είναι επιπλωµένο µε
ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα. Το
ακίνητο είναι κατάλληλο για επένδυση κα-
θώς είναι κατάλληλο για φοιτητές πρώην
ΤΕΙ. Τιµή 19000€ Κωδ12220. Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610323 280, 6980970313.
www.idealproperty.gr

ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Πελεκάνος) Γκαρσονιέρα
35τµ του 1ου ορόφου, έτος κατασκ.
1994. Το ακίνητο είναι σε άριστη κατά-
σταση, διαθέτει κουφώµατα αλουµινίου,
αυτονοµία θέρµανσης. Επίσης το ακίνητο
είναι πολύ φωτεινό και είναι κατάλληλο
για επένδυση. Τιµή 30000€. Κωδ11426.
Τηλ. επικοινωνίας 2610323 280, 6980
970313. www.idealproperty.gr

A
IDEA HOME - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ∆ιαµέρι-
σµα 42τµ, 3ου ορόφου, εξυπηρετεί φοι-
τητές πανεπιστηµίου. Πωλείται σε τιµή
ευκαιρίας! Τηλ. 2610-220036 / 6936114
115 - www. idanikioikia.gr

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, Παλιά πόλη, ρετι-
ρέ, 4ου ορόφου, 58 τ.µ., ενιαίο καθιστι-
κό - κουζίνα, µε 2 υπν/τια, µπάνιο, µεγάλη
βεράντα, ανοιχτού ορίζοντα, κατάλληλο
για ιδιόχρηση και επένδυση. Τιµή πώ-
λησης: 48.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ Τηλ. 2614
010723  κιν. 6938693517 email: andre-
assolos@gmail. com  Κ0092

ΖΑΡΟΥΧΛΕBΚΑ, δυάρι 52τµ, πρώτου
ορόφου κατασκεύης 1974 (ισόγειο, 1ος
όροφος 1982) διαµπερές. Τιµή πώλησης
28.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465. Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr  ΠΑ 1654

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, ∆ΥΑΡΙ 50τµ, 5ου
ορόφου, Ανακαινισµένο, φρεσκοβαµ-
µένο, τέντα, θέα βουνό. τιµή 42000€.  ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:
Γ3568

ΣΤΟ ΖΑΒΛΑΝΙ πωλείται δυάρι 52 τµ κα-
τασκευης 2003 2ου ορόφου διαµπερές.
Αποτελείται από ένα υπνοδωµάτιο, ενι-
αίο χώρο κουζίνας καθιστικού, µεγάλο
µπάνιο, µε ευρύχωρα µπαλκόνια, διαθέτει
τέντα και ένα κλιµατιστικό. Πωλείται
61.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972 453.465.Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr ΚΩ∆:10753

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α, ισόγεια µονοκατοικία
58τµ, µε λειώµενη κατασκευή στον πρώ-
το όροφο, και µε υπόλοιπο δόµησης. Σε
οικόπεδο 125,38τµ.Τιµή 35000€ συζη-
τήσιµη. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Κα-
ρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465. Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr ΚΩ∆:ΠΑ 1628

ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ,δυάρι 65τµ, ετους κα-
τασκευής 79, χωρίς ασανσέρ, χωρίς κοι-
νόχρηστα, διαθέτει αλουµίνια ,τέντες,
ηλιακό αερόθερµο, ανακαίνισµενη κου-
ζίνα, µπάνιο κ πλακάκια. αποθήκη υπο-
γείου Τιµή 27000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465. Για περισσότε-
ρα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr  ΠΑ 1641

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ, ∆ΥΑΡΙ 52ΤΜ, ΜΕ 2 Υ/∆,
ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΜΕ 15ΤΜ
∆ΩΜΑ. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 11000�, ΣΥ-
ΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465. Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr  ΠΑ 1865

ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ δυάρι 50 τµ. ,Ηµιυπογειο
ορόφου, Κουζίνα, σαλόνι, κλιµατιστικό,
µεγάλο υπνοδωµάτιο, αλουµίνια διπλά
τζάµια, 2ντουλαπες, µασιφ ντουλάπια
κουζίνας, µεγάλη αυλή. Τιµή 19000,00€.
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453. 465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆
Γ3229

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αγ. Ανδρέα, δυάρι 1ου
ορόφου προς πώληση, 51τµ κατα-
σκευής 2003. ∆ιαθέτει κλιµατιστικό, µα-
σίφ ντουλάπα υπνοδωµατίου, διπλά
τζάµια, µεγάλη βεράντα. Τιµή 60.000€.
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453. 465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΠΑ
1324

ΝΟΡΜΑΝ πολύ κοντά σε πλατεία , 46
τ.µ., δ’ ορ. νεόδµητο, διαµέρισµα, διαµ-
περές , 1 υ/δ, µπάνιο, κουζίνα- σαλόνι, µε-
γάλο µπαλκόνι ,  µε θέα τον Πατρα�κό
,υπό κατασκευή, µε δυνατότητα προ-
σωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυναµικής
κλάσης, πωλείται 87.400€. ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΖΑΒΛΑΝΙ,∆ιαµέρισµα 40 τ.µ., α ́ορόφου,
κατάλληλο για φοιτητικό/επενδυτικό,
διαθέτει 1 υ/δ, καθιστικό, κουζίνα και µπά-
νιο, κατασκευής 2003, βλέπει στον ακά-
λυπτο, πολύ κοντά σε στάσεις λεωφο-
ρείου για πανεπιστήµιο και κέντρο, κον-
τά στην αγορά της Πανεπιστηµίου,
Αγίας Σοφίας και της Πατρών-Αθηνών,
πωλείται 45.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ-
ΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978
10 97 37, 2614 01 33 06

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κέντρο πόλης,
δυάρι 52 τ.µ., 1ου ορόφου, πολυτελούς
κατασκευής, θέα όλη την πλατεία Γε-
ωργίου, σταθερή και µακροπρόθεσµη
επένδυση! ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
65.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, email: an-
dreassolos @gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ., 1ου ορόφου
στα ΜποζαYτικα. Ανακαινισµένο, µε διπλά
τζάµια, σήτες και 2 κλιµατιστικά. Το
διαµέρισµα αποτελείται από κουζίνα, κα-
θιστικό, 1 Υ/∆ και λουτρό. Εξυπηρε-
τούνται όλες οι συγκοινωνίες και ο προ-
αστιακός. Τιµή 49.000 ευρώ. Τηλ.: 6936-
982.120.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδυάρι 50 τ.µ., στον 4ο όροφο,
ανατολικό, µε απέραντη θέα, αποτελεί-
ται από υπνοδωµάτιο µε µπαλκόνι, σα-
λόνι µε µπαλκόνι, κουζίνα, µπάνιο µε πα-
ράθυρο, περιοχή Αγία Βαρβάρα, οδός
Χαριλάου Τρικούπη και Σολωµού. Έχει
λίγα κοινόχρηστα. Τιµή: 30.000 ευρώ συ-
ζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ τη-
λέφωνο 6992269844. 

ΠΑΤΡΑ. ΕΡΜΟΥ, διατίθεται µέσω ηλε-
κτρονικού πλειστηριασµού διαµέρισµα
67 τ.µ./4ου ορόφου. Τιµή εκκίνησης:
48.000 €, εχει 1 υπνοδωµάτιο, σαλο-
κουζίνα, µπάνιο µε αποκλειστική χρήση
16,75τµ ταράτσα του1968 εχει θέα, εν-
τοιχιζόµενες ντουλάπες, ανελκυστήρα,
ποσόν εγγυοδοσίας 13.200ευρω, κατα-
βολή µέχρι 25/6/2021, ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ 6978444617.

ΨΑΡΟΦAB ∆υάρια  40τµ του 2ου ορό-
φου, έτος κατασκ.2002. Τα ακίνητα είναι
προσόψεως , πολύ φωτεινά. ∆ιαθέτουν
αυτόνοµη θέρµανση, διπλά τζάµια και
χώρο στάθµευσης στον ακάλυπτο χώρο
της οικοδοµής. Τιµή 43.000€.Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610323280, 6980970313.
www.idealproperty.gr 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 60 τ.µ., στον 2ο όροφο
σε οικοδοµή 10 ετών, δεν έχει κατοικη-
θεί µε 1 Υ/∆ µεγάλο, µε µπαλκόνι, σαλόνι-
κουζίνα ενιαίο, καλό µπάνιο, καινούριες
πόρτες, διπλά τζάµια, αλουµίνια και αυ-
τονοµία, πόρτα ασφαλείας µε θέα το Πα-
ναχα�κό, φάτσα σε κεντρικό δρόµο, 50
µ. από τη στάση λεωφορείου Νο3. Πε-
ριοχή Παπαθωµά, κοντά στα έπιπλα
Μπάρλου. Πωλείται έναντι 55.000 ευρώ,
λόγω ανάγκης. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ. 6992
269844.

ΠΑΤΡΑ.Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ. δια-
τίθεται µέσω ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σµού διαµέρισµα 63,10 τµ/2ορόφου σε
οικόπεδο 257τµ, κατασκευής 2000, έχει
2υπνοδωµάτια,χολ,µπάνιο,σαλοκουζίνα
2 µπαλκόνια, σε εµπορικό κέντρο πόλης
µε συγκοινωνίες, τιµή εκκίνησης 48000
ευρώ. Προθεσµία υποβολής εγγυοδο-
σίας 25/6/2021 σε ποσοστό 3% τιµής εκ-
κίνησης τηλ: 6978444617.ΑΧΑpΚΗ ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ

ΨΑΡΟΦΑB ∆υάρι 40τµ του 2ου ορόφου,
έτος κατασκ.2002 και ενεργειακής κλά-
σης Β. Το ακίνητο είναι προσόψεως και
πολύ φωτεινό µε µεγάλη βεράντα. Το ακί-
νητο διαθέτει χώρο στάθµευσης στον
ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής. Το ακί-
νητο βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο κον-
τά σε καταστήµατα, σχολεία και αγορά.
Είναι κατάλληλο για επένδυση και για
φοιτητές ΤΕΙ. Τιµή 38000€.  Κωδ11837.
Τηλ. επικοινωνίας 2610 323280, 698097
0313. www.idealproperty.gr

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥ∆- 50 τ.µ., πολυτελους κα-
τασκευης (2015), 2ου οροφου, επιπλω-
µενο, ενιαιο καθιστικο-κουζινα, ενα υπνο-
δωµατιο, µπανιο, αυτ/θ, κλιµατισµος,
πορτα ασφαλειας, ηλιακος, τεντες, απο-
θηκη.Ενεργειακη κλαση Α+, σχεδον
καινουριο. Τελικη τιµη πωλησης 60.000
ευρω.Ευκαιρια. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ. 2614
010723, κιν. 6938693517, e mail andre-
assolos@gmail.com. (K0074).

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ∆υάρι 53τµ του 3ου
ορόφου, έτος κατασκ.1974 και ενεγει-
ακής κλάσης Γ. Το ακίνητο έχει ανακαι-
νιστεί το 2010 είναι διαµπερές και προ-
σόψεως.Το ακίνητο είναι πλήρως επι-
πλωµένο και εξοπλισµένο µε όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές και ηλεκτρικές τέντες,
ηλιακό. ∆ιαθέτει κλιµατισµό και είναι κα-
τάλληλο για επένδυση καθώες εξυπη-
ρετεί φοιτητές ΤΕΙ και ΑΕΙ. Τιµή 55000€.
Κωδ22036. Τηλ. επικοινωνίας 2610
323280, 6980970313. www.idealproper-
ty.gr

ΤΕΙ ∆υάρι 52τµ του 2ου ορόφου, έτος
κατασκ.2004 και ενεργειακής κλάσης Γ.
Το ακίνητο είναι προσόψεως, γωνιακό και
πολύ φωτεινό. Το ακίνητο διαθέτει τέν-
τες, 1a/c, σίτες, κουφώµατα αλουµινίου,
εγκατάσταση για ηλιακό και βρίσκεται σε
δυόροφη οικοδοµή χωρίς ασανσέρ. Το
ακίνητο είναι µισθωµένο και είναι κα-
τάλληλο για επένδυση καθώς είναι εξυ-
πηρετεί φοιτητές ΑΤΕΙ και εργαζόµενους-
ζευγάρια. Τιµή 50000€. Κωδ11010 Τηλ.
επικοινωνίας 2610 323280, 6980970313.
www.idealproperty.gr

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ου ορόφου πλησίον
Υψηλών Αλωνίων ανακαινισµένο το 2010
σε άριστη κατάσταση επιπλωµένο µαζί
µε ηλεκτρικές συσκευές 57 τ.µ. Ενερ-
γειακή κλάση Ε. Τελική τιµή πώλησης
40.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ. ΤΗΛ.
2614010723 κιν. 6938693517 email: an-
dreassolos@gmail. com (Κ0080)

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ. ∆υο δυαρια 42τµ. το
καθενα πολυτελους κατασκευης του
2008, µισθωµενα 320 ευρω εκαστο, µε
εντοιχισµενες ηλεκτρικες συσκευες,
πληρως επιπλωµενο. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
100000 ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥ ΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ. τηλ.2614
010 723, κιν. 6938 693517. email: an-
dreassolos@ gmail.com. (K0002)

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ∆υάρι 53τµ του 3ου
ορόφου, έτος κατασκ.1974. Το ακίνητο
έχει ανακαινιστεί το 2010 είναι διαµπε-
ρές και προσόψεως.Το ακίνητο είναι πλή-
ρως επιπλωµένο και εξοπλισµένο µε όλες
τις ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικές
τέντες. ∆ιαθέτει κλιµατισµό και είναι
κατάλληλο για επένδυση καθώς εξυπη-
ρετεί φοιτητές ΤΕΙ και ΑΕΙ. Τιµή 55000€.
Κωδ 22036. Τηλ. επικοινωνίας 2610 323
280, 6980970313. www.idealproperty.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός
χώρος 330 τ.µ. µε µεγάλο εξωτε-
ρικό χώρο και ράµπες φόρτω-
σης. ∆/νση: Π.Ε.Ο. Πατρών- Αθη-
νών στη θέση Νέος Ερινεός. Πλη-
ροφορίες κ. Ηλίας 6945-991338.
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ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ∆υάρι 55τµ του 2ου
ορόφου, έτος κατασκ.1977. Το ακίνητο
έχει ανακαινιστεί το 1980 είναι ρετιρέ, γω-
νιακό και έχει πρόσοψη στη Βορείου
Ηπείρου. ∆ιαθέτει κουφώµατα αλουµι-
νίου, κλιµατισµό, θερµοποµούς και δεν
έχει ασανσέρ. Τιµή 28000€. Κωδ11795.
Τηλ. επικοινωνίας 2610323 280, 6980
970313. www.idealproperty.gr

IDEAHOME _ ΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ ∆ιώροφη
οικοδοµή στο κέντρο της πλατείας από-
σταση 1 χιλιοµέτρου από τη θάλασσα και
τον κεντρικό σταθµό Ελίκης του προ-
αστιακού αποτελούµενη από 2 µαγαζιά
67 τ.µ. έκαστο και 2 διαµερίσµατα µε σο-
φίτα 65 τ.µ. έκαστο συν 15 τ.µ. σοφίτα
έκαστο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ.
Τηλ.: 2610-220036 / 6936114115 – www.
idanikioikia.gr

B
ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ 120 τ.µ., ρετιρέ σε αρί-
στη κατάσταση, 2 Υ/∆, wc,µπάνιο, τε-
ράστιο καθιστικό, φάτσα στην πλατεία µε
τζάκι, απεριόριστη θέα θάλασσα, πόρ-
τα ασφαλείας, συναγερµός, ηλιακός, τέν-
τες, για τους λάτρεις του κέντρου και της
πλατείας. Επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ.
ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-010.723, κιν. 6938-
693.517, andreassolos@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αράτου και Μαιζώνος
διαµέρισµα 88 τ.µ., 4ου ορόφου, µε θέα
στην πλατεία Όλγας και θάλασσα, κου-
ζίνα σε καινούργια κατάσταση, άριστη
τιµή 78.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο νοσοκοµείο «Άγιος Αν-
δρέας» διαµέρισµα, 83 τ.µ., διαµπερές,
µε πόρτα ασφαλείας, ηλιακό κ.λπ., 25
ετών, µαζί µε 30 τ.µ. στο ισόγειο γκαρ-
σονιέρα. Τιµή 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-
050.958.

IDEAHOME _ ΕΓΛΥΚΑ∆Α ∆ιώροφη οι-
κοδοµή µε 4 διαµερίσµατα των 80 τ.µ. σε
οικόπεδο 450 τ.µ. σε εξαιρετική θέση φω-
τεινά γωνιακά σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.:
2610-220036 / 6936114115 – www.ida-
nikioikia.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 88 τ.µ. Αράτου και
Μαιζώνος, 4ος όροφος, διαµπερές, και-
νούργια κουζίνα, άριστη κατάσταση,
θέα Πλατείας Όλγας και θάλασσα. Τιµή
78.000 ευρώ. Επίσης διαµέρισµα κοντά
στο «Ολύµπιο» τριαράκι 70 τ.µ., του υπό
κατασκευή 1ου ορόφου. Σύνολο 6 δια-
µερίσµατα. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 79 τ.µ. στα ΜποζαYτικα.
Ανακαινισµένο µε διπλά τζάµια, σήτες, 2
κλιµατιστικά και τέντα. Έχει 2 Υ/∆, κου-
ζίνα, καθιστικό, ενεργειακό τζάκι και
ηλιακό. Εξυπηρετούνται όλες οι συγ-
κοινωνίες και ο προαστιακός. Τιµή 59.000
ευρώ. Τηλ.: 6936-982.120.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ οροφοδιαµέρισµα 95
τ.µ., ρετιρέ γωνιακό, θέα θάλασσα, πλα-
τεία Υψηλών Αλωνίων, σε τετραώροφο
κτήριο, µε οροφοδιαµερίσµατα, διαµ-
περές, 2 Υ/∆, µεγάλο καθιστικό, κουζίνα,
µπάνιο. Χρήζει αναβάθµισης. Τιµή πώ-
λησης 70.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, email: an-
dreassolos@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 65 τ.µ. στο ισόγειο υπε-
ρυψωµένο είναι καινούργιο διαµπερές και
ανακαινισµένο αποτελείται από δύο
υπνοδωµάτια σαλόνι, χωλ ενιαίο, µπαλ-
κόνια µπρος πίσω, έχει καινούργια κου-
ζίνα µε µπαλκόνι,  έχει καινούργιο µπά-
νιο, είναι όλα µε αλουµίνια, αυτονοµία έχει
συναγερµό, πόρτα ασφαλείας. Περιοχή
Ηρώων Πολυτεχνείου οδός Σοφοκλέους.
Τιµή: 75.000, συζητήσιµη ευρώ. ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. Τηλ: 6992-269844 

IDEAHOME _ ΑΚΤΗ  ∆ΥΜΑΙΩΝ Ορο-
φοδιαµέρισµα 91 τ.µ. 1ου ορόφου διαµ-
περές σε πολύ καλή θέση κατάλληλο και
για επαγγελµατική στέγη. Τιµή πώλησης
55.000 ευρώ. Τηλ.: 2610-220036 /
6936114115 – www.idanikioikia.gr

ΤΡΙΩΝ Ναυάρχων-Κέντρο, τριάρι 77τµ,
ρετιρέ 4ου ορόφου, κατασκευής 1980 µε
µεγάλη βεράντα, σε άριστη κατάσταση.
Αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα , λου-
τρό 2 υ/δ, διαθέτει ανακαινισµένη κου-
ζίνα, κεντρική θερµανσή. Κατάλληλο
και για επένδυση. Τιµή 75.000€. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr  ∆Ε
2974

ΚΕΝΤΡΟ, τριάρι 80τµ, κατασκευής
1979,  διαµπερές µε 2 wc, µεγάλη βε-
ράντα µε θέα θάλασσα. ∆ιαθέτει δώµα
12τµ µε δική του βεράντα.Τιµή πώλησης
125000�. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Κα-
ρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465. Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr  ΠΑ 1215

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥ∆ 1ου 80τµ, Κουζίνα, µε-
γάλο σαλόνι, δύο Υ/∆, διαµπερές, µερι-
κώς ανακαινισµένο, τιµή 32.000€.   ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:
Γ3789

ΚΟΝΤΑ στα Ταµπαχανα σε γραφική γει-
τονιά πωλείται µεζονέτα 100 τµ. κατα-
σκευης 1980. Έχει στον πρώτο όροφο
δύο µεγάλα υπνοδωµάτια και µπάνιο, στο
ισόγειο έχει την κουζίνα το καθιστικό και
το wc, διαθέτη αυλή και βεράντα στον
πρώτο όροφο. Πωλείται 38.000€. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr
ΚΩ∆:10568

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Μαρουδα πωλείται
τριάρι 78 τµ. 1ου ορόφου διαµπερές κα-
τασκευής 2007. Αποτελείται από δύο
υπνοδωµάτια,ξεχωριστή κουζίνα, σα-
λόνι, µπάνιο,µεγάλα µπαλκόνια, αποθή-
κη 5 τµ. parking πιλοτής. ∆ιαθέτη  ηλια-
κό θερµοσίφωνα, κλιµατισµό, τέντες, δι-
πλά τζάµια, πόρτα ασφαλείας. Ενεργει-
ακή κλάση Β. Πωλείται 90.000€. ΠΑ-
ΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη
172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr
ΚΩ∆:10822

ΝΕΟ λιµάνι πωλείται τριάρι 80 τµ κατα-
σκευής 1998 γωνία 2ου ορόφου ηλιό-
λουστο. Αποτελείται από δύο µεγάλα
υπνοδωµάτια και ενιαίο χώρο κουζίνας
καθιστικού µε τζάκι, ευρύχωρο µπάνιο µε
παράθυρο, µεγάλα µπαλκόνια µε θέα,
διαθέτη ηλιακό και κλιµατιστικό, αποθήκη
15τµ ηµιυπογειου και ανοικτή  θέση στάθ-
µευσης. Πωλείται 90.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆: 10321

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ.Οροφοδιαµερισµα
2ου οροφου 82τµ διαµπερες µε 2εισο-
δους.Ετος κατασκευης 1980.Αποτελει-
ται απο 2υ/δ σαλονι κουζινα λουτρο.∆ια-
θετει δικο του αυτονοµο λεβητα, µεγα-
λο µπαλκονι,δαπεδο απο µαρµαρο.Τιµη
36.500€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465.Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr ΚΩ∆: ∆Ε 2854

ΟΛΓΑΣ Τριαρι 2ου 75τµ Κουζίνα, χολ,
µπάνιο,δύο υπνοδωµάτια, µισθωµενο
300 ευρώ, διαµπερές, οροφοδιαµερισµα,
κατασκευή 1980, πλήρως ανακαινισµέ-
νο. Τιµή Συζητήσιµη 85000€ κώδ Γ3101
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆:
Γ3101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟπωλείται τεσσάρι 87 τµ
γωνιακό 2ου ορόφου κατασκευής 1970.
∆ιαθέτη δύο υπνοδωµάτια σαλόνι, ξε-
χωριστή κουζίνα, µπάνιο, µπαλκόνια.
Επενδυτικό κοντά σε συγκοινωνίες και
αγορά πωλείται 60.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΚΩ∆: 10121

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α,  οροφοδιαµέρισµα  120
τ.µ.,  πρώτου ορόφου,  κατασκευής 1976.
Aποτελείται από σαλόνι κουζίνα, χωλ, διά-
δροµο µεγάλο, 3 υπνοδωµάτια,  µπάνιο
και wc.  ∆ιαθέτει µεγάλα µπαλκόνια, κεν-
τρική θέρµανση, ηλιακό  ,δύο κλιµατι-
στικά, δάπεδο από πλακάκι, χωρίς ασαν-
σέρ, µε χαµηλά κοινόχρηστα.Τιµή πώ-
λησης  90.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ,
οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465.Για περισσότερα
ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr ΠΑ 1521

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, οροφοδιαµέρισµα
130τµ διαµπερές µε διπλά τζάµια,  κα-
τασκευής  1989, διαθέτει 4 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, 2 µπάνια , 2 αποθήκες ,1 θέση
πάρκινγκ. τιµή 150000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465.Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr ΠΑ 1789

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ κοντά στην µίνι περιµε-
τρική πωλείται  τριάρι 70 τµ 2ου ορόφου
γωνία, κατασκευής 1980 ανακαινισµένο.
Αποτελείται από δύο υπνοδωµάτια, ενι-
αίο χώρο κουζίνας καθιστικού, µπάνιο,
ευρύχωρα µπαλκόνια µε ανοικτό ορί-
ζοντα, έχει ανακαινισµένη κουζίνα, µπά-
νιο και δάπεδο σε όλους τους χώρους.
∆ιαθέτη ηλιακό και δύο κλιµατιστικά. Πω-
λείται 62.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ,
οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.
136, 6972-453.465. Για περισσότερα
ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr  ΚΩ∆:10569

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΜΠΟΥ
ΚΑΝΑΡΗ 45 - ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610-312111, 

FAX: 2610-312112, Κιν. 6977-220418 e-mail: rebich3@gmail.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
• ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ διαµέρισµα πολυτελές
2ου οροφ. 60 τ.µ.µε εντοιχισµέν, συ-
σκευές, θερµοποµποί, A/C, χωρίς ασαν-
σέρ. Εµπορικό σηµείο 50.000 €. fix
• ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ γωνιακό
διαµέρισµα 6ου οροφ. 88 τ.µ. 2Υ∆ σαλόνι
µπάνιο,WC 75.000 €
• ΓΟΥΝΑΡΗ 1 δίχωρη γκαρσονιέρα 4ος
όροφ. προσόψεως 25 τ.µ. βαµµένη A/C
Αλουµίνια, τέντα 25.000 €
• ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ διαµέρισµα 1ου οροφ.60
τ.µ.1995 διαµπερές 85.000 €
• ∆ΙΟ∆ΩΡΟΥ πάροδος 2 νεόδµητες γκαρ-
σονιέρες 2003, 19 και 24 τ.µ.2ος όροφ.
15.000 € και 25.000 €. Επιπλωµένες. Πα-
κέτο 35.000 €
• ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ αυ-
τοτελές κτίριο διόροφο περίπου 80 τ.µ. χρή-
ζει επισκευής 30.000 €
• ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ οροφοδιαµέρισµα 2ου οροφ.
130 τ.µ.χρήζει ανακαίνισης 35.000 €
• ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ γωνιακό
διαµέρισµα 1999, 1ος όροφ. διαµπε-
ρές,αυτόν.θέρµαν.ηλιακός 120 τ.µ.τέντες
2 A/C 140.000 €
• ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 130 και Βενιζέλου ωραι-
ότατο διαµέρισµα 50 τ.µ. 3ου οροφ. 2003 3ος
όροφ, διαµπερές, αυτόν.θέρµαν. τέντα,
πόρτα ασφαλ. Και γκαράζ κλειστο 18 τ.µ.
70.000 €
• ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ∆ιαµέρι-
σµα 1ου οροφ.γωνιακό 78 τ.µ. 1973 Τέν-
τες 35.000 €
• ΣΜΥΡΝΗΣ νεόδµητο δυάρι 45 τ.µ. 3ου
οροφ. 2006 τέντες,πόρτα ασφαλ. Αυτόν.
θέρµαν. 58.000 €
• ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ διαµ/µα 2ου οροφ.χωρίς
ασανσέρ,85 τ.µ. 2 Υ∆ τέντες, ηλιακός,γω-
νιακό, 1980 Τιµή Ευκαιρίας 30.000 €
• ΚΑΝΑΚΑΡΗ κέντρο διαµέρισµα 1ου οροφ.
50 τ.µ. 1980 πρόσοψης 50.000 €
• ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ διαµέρισµα 1ου οροφ. 1980
4 Υ∆ σαλόνι, 140 τ.µ.θέση στάθµευσης,
διαµπερές,τέντες,A/C 170.000 € συζητ.
• ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ διαµέρισµα ρετιρέ βλέπει
πλατεία 4ος όροφ. 77 τ.µ. 2 Υ∆ 1985 A/C
75.000 € συζητ.
• ΒΟΤΣΗ κεντρικότατο οροφοδιαµέρισµα,
γραφείο, 1990 4ου οροφ. διαµπερές, άρι-
στο 78 τ.µ. ανακαινισµένο 85.000 €
• ΜΙΝΩΤΗ ΠΑΞΙΝΟΥ διαµέρισµα 1ου ορόφ.
τριόροφης οικοδοµής 2000 σε οικόπεδο
412 τ.µ.µε αποθήκη parking, κήπος, αυτόν
θέρµαν. 115.000 €
• ∆. ΒΙΚΕΛΑ τρίφατσο διαµέρισµα 1ου
οροφ.βλέπει θάλασσα 80 τ.µ.2 Υ∆ σαλόνι,
διαµπερές  1975 65.000 €
• ΖΑΙΜΗ διαµέρισµα 5ου οροφ. 200 τ.µ. πε-
ρίπου 130.000 €
• ΚΥΠΡΟΥ διαµέρισµα 5ου ορόφου 130
τ.µ.νοικιασµένο 100.000€
• ΖΑΙΜΗ διαµέρισµα ρετιρέ 5ου ορόφου 3
Υ∆ 2 WC Θέα, νοικιασµένο 110.000€
• ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ διαµπερές διαµέρισµα 5ου
οροφ. 92 τ.µ. 1976 2 A/C Τέντες, Αποθήκη
68.000€
• ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ διαµέρισµα ανακαιν.
2ου οροφ. 74 τ.µ.γωνιακό, τέντες, A/C. Και-
νούργια κουζίνα άριστο. 65.000€
• ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΥ κοντά στο ΚΕΤΕΣ διαµ/ µα
2ου ορόφου, διαµπερές, 2010, αυτόν. θέρ-
µαν. τζάκι, ηλιακός parking 93.000€ fix
• ΚΥΠΡΟΥ διαµέρισµα 9ου ορόφου, ρετιρέ,
διαµπερές, τζάκι, µοναδική θέα, πόρτα
ασφαλείας ηλιακός, πολλά εξτρά 120.000€
• ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ ισόγειο οροφο-
διαµέρισµα 100 τµ ανακαινισµένο 4 Υ∆ ατο-
µική θέρµανση 55.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

• ΣΟΠΩΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ πέτρινη διό-
ροφη µονοκατοικία 150 τ.µ σε οικόπεδο
περιφραγµένο 990 τ.µ. ΜΟΝΟ 35.000
• ΚΡΗΝΗ µονοκατοικία 170 τ.µ. σε οικόπεδο
1720 τ.µ. µοναδική θέα, αυτόν. θέρ-
µαν.,ηλιακός,φωτοβολταικά 2 parking κλει-
στά. 350.000 €
• ΝΟΡΜΑΝ τέρµα διόροφη µονοκατοικία
µε ξεχωριστές εισόδους ανά όροφο 81 και
85 τ.µ.,1971 και 1977 σύνολο100.000 €.
Πωλούνται και χωριστά.
• ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ διόροφη κατοικία µε 2
εισόδους 1ος οροφ. 112 τ.µ. Ισογ.104 τ.µ.
σε 200 τ.µ. οικόπεδο 2 Υ∆ σαλοτραπεζαρία
200.000 €
• ΣΟΛΩΜΟΥ παλιά διόροφη µονοκατοικία

µε εσωτερ.επικοινων. 195 τ.µ. σε οικόπεδο
230 τ.µ. µε 2,4 σ.δ.∆υνατότητα ανακαίνι-
σης και νέας οικοδοµής 180.000 €
• ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Μεζονέτα 210 τ.µ. 1994  Υ∆
4 parking ∆ώµα 30 τ.µ Θέα ανακαίνιση 2012,
οικόπεδο 250 τ.µ. 165.000 €
• ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μονο-
κατοικία 2 επιπέδων 200 τ.µ. µε µοναδική
θέα στην Πάτρα, θάλασσα 1995 διαµπε-
ρής, Τέντες, Πόρτα ασφαλείας, για υψηλά
γούστα 400.000 €
• ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ανεξάρτητη
παλιά µονοκατοικία 78 τ.µ. σε 120 τ.µ. οι-
κόπεδο κοντά στο ΤΖΑΚΙ υπόλοιπο δόµη-
σης 70.000 €.
• ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ µονοκατοικία 130 τ.µ.2 επι-
πέδων επιπλωµένη σε 40 στρ. αγροτεµά-
χιο περιφραγµένο µε 450 ελιές 200.000 €
•ΚΑΜΑΡΕΣ πολυτελής µονοκατοικία τύ-
που µεζονέτας-βίλας 200 τ.µ. σε οικόπεδο
κήπο 2300 τ.µ.κλειστά γκαράζ, 5 Υ∆ µπά-
νια,WC,θέα  BBC εξωτερ. Φούρνος άριστο.
500.000 €
• ΡΙΟΛΟ οικόπεδο περίπου 3.000 τ.µ., µε
κατοικία εντός 90 τ.µ. και µε εκτός λειτουρ-
γίας ελαιοτριβείο, σε οίκηµα 550 τ.µ. µε γε-
ώτρηση, κατάλληλο για νέους αγρότες σε
τιµή ευκαιρίας 110.000€. ΜΟΝΟ.
• ΒΕΛΒΙΤΣΙ µονοκατοικία προκατασκευή 92
τ.µ. σε οικόπεδο 2600 τ.µ. µοναδική θέα.
Επικλινές έδαφος 65.000€
• ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ ισόγειο οροφο-
διαµέρισµα 100 τµ ανακαινισµένο 4 Υ∆ ατο-
µική θέρµανση 55.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
• ΟΒΡΥΑ αγροτεµάχιο εκτός σχεδίου µη
άρτιο 1122 τ.µ.γωνιακό 12.000 €
• ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ κοντά στο κέντρο ΚΕ-
ΦΑΛΟΒΡΥΣΟ οικόπεδο άρτιο και οικοδο-
µήσιµο 300 τ.µ. 59.000 €
• ΚΡΗΝΗ κοντα ACHAIACLAUSοικόπεδο άρ-
τιο και οικοδοµήσιµο 1020 τ.µ. µε µοναδική
θέα, καλό κλίµα, κοντά σε βίλες 120.000 €
• ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ οικόπεδο άρτιο και οικοδο-
µήσιµο 174 τ.µ. µε σ.δ. 1,6% 94.000 €
• ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ κοντά στο κέντρο ΚΕ-
ΦΑΛΟΒΡΥΣΟ οικόπεδο άρτιο και οικοδο-
µήσιµο 500 τ.µ. 70.000 €
• ΟΒΡΥΑ οικόπεδο άρτιο και οικοδµήσιµο
264 τ.µ.µε 40.000 €
• ΠΕΡΙΒΟΛΑ Πατρών-Γλαύκου όµορα εµ-
πορικά οικόπεδα µεγάλης προβολής 2000
τ.µ. και 4450 τ.µ.άρτια και οικοδοµήσιµα
• ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ φάτσα θάλασσα µε κα-
τάστηµα 160 τ.µ.οικόπεδο 600 τ.µ. 300.000
€
• ΡΙΟ βιοτεχνικό πάρκο αγροτεµάχιο 16
στρεµµάτων ενιαίο 480.000 €
• ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ µονοκατοικία 130 τ.µ.2 επι-
πέδων επιπλωµένη σε 40 στρ. αγροτεµά-
χιο περιφραγµένο µε 450 ελιές 200.000 €
• ΘΕΑ γωνιακό οικόπεδο 864 τ.µ. µε απο-
θήκη εντός 90 τ.µ.άρτιο και οικοδοµήσιµο
ΜΟΝΟ 50.000 €. Επίσης άλλο οικόπεδο
535 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πακέτο µε
άλλο οικόπεδο 500 τ.µ. Μη άρτιο ΜΟΝΟ
40.000 €
•ΚΑΜΑΡΕΣ εντός οικισµού οικόπεδο πε-
ριφραγµένο, άρτιο και οικοδοµ. 1200 τ.µ.
33.000 €
•ΖΗΡΙΑ εντός οικισµού, οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµ.περιφραγµένο 3000 τ.µ. 60000 €.
•ΛΑΜΠΙΡΙ κοντά στην θάλασσα περι-
φραγµένο εντός οικισµού 2,5 στρµ
• ΚΑΛΛΙΘΕΑ οικόπεδο 1108 τ.µ. άρτιο και
οικοδοµήσιµο, στο χωριό 80.000 €
• ΓΟΥΒΑ οικόπεδο 237 τ.µ. άρτιο και οικο-
δοµήσιµο σ.δ. 0,8  30.000 €
• ΚΑΡΟΛΟΥ και ΚΕΡΚΥΡΑΣ οικόπεδο 110
τ.µ. κτίζει 130 τ.µ.50.000 €
• ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ οικόπεδo άρτιo και οικοδο-
µήσιµo 600 τ.µ.κτίζουν 120 τ.µ. κοντά στην
θάλασσα 25,000 €
• ∆ΕΜΕΝΙΚΑ οικόπεδο άρτιο και οικοδοµή-
σιµο 1270 τ.µ.µε δέντρα 85.000 €
• ∆ΕΜΕΝΙΚΑ οικόπεδο άρτιο και οικοδοµή-
σιµο 1100 τ.µ. µε παλιά κατοικία και πολλά
δέντρα 85.000 €
• ΣΥΧΑΙΝΑ θέση ΒΡΥΣΕΣ οικόπεδο άρτιο
και οικοδοµήσιµο 280 τ.µ. 75.000 €
• ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµήσιµο 430 τ.µ. µε σ.δ. 0,80 καλό και
ήσυχο σηµείο κοντά στην Αυστραλίας
100.000 € συζητ.
• ΑΝΘΕΙΑ οικόπεδο 917 τ.µ. άρτιο και οι-
κοδοµ.µε σ.δ. 1,2% κτίζει 1100 τ.µ. και µε
αντιπαροχή πωλείται 270.000 €

• ΚΑΛΛΙΘΕΑ επενδυτικό αγροτεµάχιο 25
στρεµ. Φάτσα 111 άρτιο και οικοδοµήσιµο.
• ΖΑΒΛΑΝΙ οικόπεδο 328 τ.µ. άρτιο και οι-
κοδοµήσιµο, σ.δ. 0,6% διαµπερές 35.000€
• ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ οικόπεδο 223 τ.µ., µε
κάθετη άρτιο και οικοδοµήσιµο, τιµή
20.000€. 
• ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ αγροτεµάχιο άρτιο και οι-
κοδοµήσιµο, 845 τ.µ., διαµπερές, τιµή
75.000€.
• ΡΙΟΛΟ οικόπεδο περίπου 3.000 τ.µ., µε
κατοικία εντός 90 τ.µ. και µε εκτός λειτουρ-
γίας ελαιοτριβείο σε οίκηµα 550 τ.µ. µε γε-
ώτρηση, κατάλληλο για νέους αγρότες σε
τιµή ευκαιρίας 110.000€, ΜΟΝΟ.
• ΒΕΛΒΙΤΣΙ επικλινές αγροτεµάχιο 5
στρ.περίπου µε πολλά δέντρα 60.000€
συζητ.
• ΖΗΣΙΜΕΙΚΑ αγροτεµάχιο 10.500 τ.µ. µε
µικρή αποθήκη, περιφραγµένο, κοινοτικό
νερό 40.000€
• ΑΡΕΘΑ φάτσα οικόπεδο άρτιο και οικο-
δοµήσιµο 550 τ.µ. 120.000€
• ΠΕΡΙΒΟΛΑ οικόπεδο άρτιο και οικοδοµή-
σιµο, 430 τ.µ. κτίζει 200 τ.µ. τιµή 50.000€
• ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ φάτσα Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύρ-
γου 1000 τ.µ. 70.000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
• ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ αγροτε-
µάχιο 4500 τ.µ.άρτιο, θέα, πάνω σε δρόµο
90.000€
• ΟΒΡΥΑ ωραιότατο τετραγωνισµένο οικό-
πεδο 288 τ.µ.περιφρ. 40.000€
• ΚΑΜΙΝΙΑ οικόπεδο άρτιο και οικοδοµ.
φάτσα Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου 875 τ.µ.
90.000€
• ΟΒΡΥΑ πανοραµική θέα επίπεδο αγρο-
τεµάχιο 5568 τ.µ. περιφραγµένο 200.000€
συζτ.
• ΡΩΜΑΝΟΥ οικόπεδο 294 τ.µ. άρτιο και
οικοδοµήσιµο 25.000€
• ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ κοντά στην θάλασσα 9000
τ.µ. εκτός σχεδ.άρτιο 200.000€. Πωλείται
και το µισό
• ΜΑΞΙΜΟΥ οικόπεδο 668 τ.µ. µε σ.δ. 2.4%
κτίζει 1603 τ.µ. 400.000€ Ευκαιρία.
• ΜΟΙΡΕΙΚΑ  αγροτεµάχιο εντός οικισµού
µε γεώτρηση, άρτιο 40.000€
• ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΟΙΡΕΙΚΑ αµπελώνας. Πότι-
σµα µε σταγόνες, 6 στρ. κοντά σε δρόµο.
45.000€
• ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 100 µ. από θάλασσα 383 τ.µ.
σ.δ.1 µε κάθετη 70.000€
• ΜΥΤΙΚΑΣ 58 στρέµµατα µε ελιές 300 µ.
από θάλασσα, τιµή συζητήσιµη.
• ΑΝΩ ΠΡΟΑΣΤΙΟ οικόπεδο 2.100 τ.µ.
άρτιο και οικοδοµήσιµο νέα τιµή 30.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ

• ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αγροτεµάχιο κοντά 2
στρεµµάτων για ενοικίαση 400 €
• ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ κατάστηµα 288 τ.µ. φάτσα
Π.Ε.Ο. µε 150 τ.µ. υπόγειο. ∆ιαθέτει parking
700 €
• ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ-ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ-
∆ΙΩΝ γωνιακό διαµέρισµα 1ου οροφ. κα-
τάλληλο και για επαγγελµατική στέγη 93 τ.µ.
500 €
• ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κοντά Πλατ.Παπανδρέου
κατάστηµα προβολής 285 τ.µ µε αντίστοιχο
υπόγειο και 110 τ.µ. πατάρι, υπό διαµόρ-
φωση. Πολύ εµπορικό σηµείο κατάλληλο για
super market
• ΜΑΙΖΩΝΟΣ µετά ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ βιοτεχνι-
κός χώρος 2 επιπέδων 2600 τ.µ. µε 5 µ
ύψος ο όροφος, χρήζει επισκευών 6000 €
συζητ.
• ΟΒΡΥΑ έξοδος Περιµετρικής χαλύβδινο
κτήριο 1222 τ.µ.,µε 170 τ.µ. γραφεία σε πε-
ριφραγµένο οικόπεδο 2390 τ.µ. 6000 €
• Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ηµιτελές διόροφο εµπο-
ρικό κτίσµα συνολικού εµβαδού 1050 τ.µ.
8.000 € συζητήσιµο
• ΣΥΧΑΙΝΑ ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος πρώην υγειονοµικού ενδιαφέροντος
550 τ.µ. 1500 €
• ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ στο ύψος της Γ’  ∆ΟΥ 2
γραφεία  κατάλληλα για ΑΜΕΑ 150,74 µε
800 € και 110 τ.µ. µε 600 €. 
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κοντά Αγίας Σοφίας 55
τ.µ.διαµπερές 300 €
• ΠΑΡΑΛΙΑ φάτσα Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου,
αγροτεµάχιο 6.650 τ.µ., κατάλληλο και για
επαγγελµατική χρήση (έκθεση αυτοκινήτου
parking κ.λπ.), 1.500€ συζητήσιµη.
• ΑΥΛΙ∆ΟΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ κατάστηµα 120 τ.µ.
µε αντίστοιχο ηµιυπόγειο 800 € συζητ.
• ΠΑΡΑΛΙΑ φάτσα Π.Ε.Ο Πατρών-Πύργου
αγροτεµ.6650 τ.µ. κατάλληλο και για επαγ-
γελµατική χρήση. (έκθεση αυτοκιν. parking
κλπ) 1500 € συζ.
• ΒΡΑΧΝΕ_ΚΑ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου απο-
θήκη 500 τ.µ., σε οικόπεδο 8.000 τ.µ., πε-
ριφραγµένο 1.500€.
• ΓΟΥΝΑΡΗ κατάστηµα σε αυτόνοµο κτήριο
κοντά Μπουκαούρη 82 τ.µ. 400 €
• ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ κατάστηµα ανα-
καινισµένο 90 τ.µ. διαµπερές 1000 €
• ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ύψος ΖΑΙΜΗ κατάστηµα
82 τ.µ. 700 €

• ΓΟΥΝΑΡΗ – ΑΘΑΝ. ∆ΙΑΚΟΥ κατάστηµα
38 τ.µ.µε νόµιµο πατάρι 16 τ.µ. WC 500 €
• ΦΑΝΑΡΙΟΥ κατάστηµα 240 τ.µ.γωνιακό,
µπορεί να χωριστεί σε 100 και 140 τ.µ. Το
σύνολο 700€
• ΕΥΒΟΙΑΣ αυτοτελές, διαµπερές κτήριο
915 τ.µ σε τρία επίπεδα, εντός περιφραγ-
µένου οικοπέδου 1500 τ.µ.µε µίσθωµα
1500€
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κατάστηµα προβολής 55
τ.µ. µε αύλειο χώρο 40 τ.µ. διαµπερές 300€
• ΕΓΛΥΚΑ∆Α κατάστηµα-αποθήκη 130 τ.µ.
4.2 ύψος 400€
• 25 Μαρτίου ΠΑΡΑΛΙΑ οικόπεδο 3500 τ.µ.
φάτσα δρόµο, κατάλληλο για parking αυτο-
κινήτων 800€
• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ισόγειο γωνιακό κατά-
στηµα 450 τ.µ. µε αντίστοιχο υπόγειο και 70
τ.µ. πατάρι κατάλληλο για super market
3.000€
• ΠΑΡΑΛΙΑ µεταλλικό επαγγελµατικό κτή-
ριο 450 τ.µ. 1650€
• ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ κέντρο κατάστηµα 164 τ.µ.
ενιαίος χώρος 500€
• ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ κοντά Αγ.Νικολάου
ισόγ.118 τ.µ.και υπόγ.65 τ.µ.πρώην καφέ.
∆ιαθέτει σύστηµα ψύξης-θέρµανσης, εξαε-
ρισµού. Τριφασικό ρεύµα. ∆οµηµένη καλω-
δίωση, φωτιστικά οροφής, εντοιχισµένο
σύστηµα συναγερµού, ηχείων. Σπαστή βι-
τρίνα, φάτσα 8 µέτρα. Αναβατόριο ελαφρών
εµπορευµάτων 1.200€.
• 25 ΜΑΡΤΙΟΥ οικόπεδο 3.400 τ.µ σε εµ-
πορικό σηµείο 700€.
• ΑΙΓΙΟ νεοκλασικό αυτοτελές κτήριο συ-
νολικά 610 τ.µ. κεντρικότατο σηµείο. 
• ΓΟΥΝΑΡΗ και Αθ. ∆ιάκου κατάστηµα 38
τ.µ. µε 15 τ.µ. πατάρι κεντρικότατο σηµείο
κοντά σε φροντιστήρια.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ

• ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατάστηµα προσόψεως 45
τ.µ. µε 25 τ.µ.πατάρι ΜΟΝΟ 30.000 €
• ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατάστηµα 58 τ.µ.µε αντί-
στοιχο υπόγειο και 28 τ.µ. νόµιµο πατάρι
150.000 €
• ΙΚΤΙΝΟΥ (ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ) κατάστηµα 78
τ.µ. χρηζει επισκευής 34.000 €
• ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ φάτσα γραφείο πρώην
οδοντιατρείο 50 τ.µ. 1ος όροφ. ανακαινι-
σµένο 70.000 €
• ΚΕΝΤΡΙΚΑ γραφεία 190 τ.µ. νοικιασµένα
στο ∆ηµόσιο 200.000 €
• ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ φάτσα θάλασσα µε κατά-
στηµα 160 τ.µ.οικόπεδο 600 τ.µ. 300.000 €
• ΒΟΤΣΗ κεντρικότατο οροφοδιαµέρισµα,
γραφείο, 1990 4ου οροφ. διαµπερές, άρι-
στο 78 τ.µ. ανακαινισµένο 85.000 €
• ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 130-132 κατάστηµα νοι-
κιασµένο 100 τ.µ. κοντά σε Γούναρη 215.000€
• ΚΑΡΑ_ΣΚΑΚΗ κατάστηµα ανακαινισµένο
118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. 2WC A/C πρώην
καφέ 270.000€ συζητήσιµο
• ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ γραφείο 100 τ.µ.
φάτσα πλατεία,ενιαίος χώρος διαµπερής
95.000€
• ΠΑΤΡΑ µικρή ξενοδοχειακή µονάδα
εκτός λειτουργίας 520 τ.µ. 22 δωµατίων,
12 θέσεις στάθµευσης, full εξοπλισµός.
750.000€
• ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ γωνιακό κατάστηµα 220 τ.µ.
70.000€
• ΑΙΓΙΟ νεοκλασικό αυτοτελές κτήριο συ-
νολικά 610 τ.µ., κεντρικότατο σηµείο.
• ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ κατάστηµα 130 τ.µ. λόγω
υγείας ελεύθερο, νέα τιµή  ΜΟΝΟ 65.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
• ΖΑ_ΜΗ κατάστηµα 31 τ.µ. δεκαετίας µόνο
40.000€. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

• ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24 διαµέρισµα 1ου οροφ.
πίσω 55 τ,µ. ανακαινισµένο A/C κατάλληλο
για φοιτητές  350 €
• ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ κεντρικό γωνιακό δια-
µέρισµα 6ου οροφ.165 τ.µ. θέα πλατεία,
θάλασσα 3 Υ∆ 2 WC 500 €. 
• ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ-ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ-
∆ΙΩΝ γωνιακό διαµέρισµα 1ου οροφ. κα-
τάλληλο και για επαγγελµατική στέγη 93
τ.µ. 500 €
• ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ κοντά ΠΛΑΤ.ΒΟΥ∆
επιπλωµένο ισόγειο διαµέρισµα Eπίσης 2άρι
40 τ.µ. βαµµένο µε αποθήκη 220 €
• ΓΟΥΝΑΡΗ 1 δίχωρη γκαρσονιέρα 25 τ.µ.
βαµµένη A/C Αλουµίνια, τέντα 200 €
•ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ δίχωρη ηµιεπιπλωµένη
γκαρσονιέρα 1ου οροφ. A/C 170 €
• ΚΙΛΚΙΣ διαµέρισµα 50 τ.µ. 4ου οροφ. πρό-
σοψης 320 €
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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΑΣ, τριάρι ισο-
γειο 83τµ, κατασκευής 1980. Τιµή
20000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465.Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr ΚΩ∆: ΠΑ 1756

ΤΡΙΑΡΙ υπερυψωµενο ισόγειο 82τµ µε
µπαλκόνι  έτος κατασκευής 1990 και πλή-
ρως ανακ/νο το 2014.Αποτελείται απο
2υ/δ σαλόνι κουζίνα,λουτρό.∆ιαθετει
δάπεδο απο πλακάκια,Θωρ/νη πόρ-
τα,ήσυχο περιβαλλον,α/θ,κουφώµατα
αλουµινίου,τέντες.Το διαµέρισµα είναι
φωτεινοτατο και είναι κατάλληλο και για
επένδυση και για ιδιοκατοικηση. Τιµή
52.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465. Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr  ∆Ε 2499

ΕΓΛΥΚΑ∆Α ΤΡΙΑΡΙ 1ος 80 τ.µ. ΚΑΙ-
ΝΟΥΡΓΙΟ πλησίον στάση λεωφορείου,
αποθήκη, θέση στάθµευσης, µεγάλη
βεράντα κατάλληλο για οικογένια. Τιµή
115000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ οδός
Καρα�σκάκη 172 Τηλ. 2610 330 0136,
6972 453 465.   ΚΩ∆ Γ3777

ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟΑγ.Ανδρέα, ισόγειο υπε-
ρυψώµενο τριάρι 77τµ κατασκευής 1977
µε ανοιχτη θέση στάθµευσης.Τιµή
50000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465.Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr ΠΑ 1240

ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΑτρα Τριάρι 90τµ του 1ου
ορόφου, έτος κατασκ.1979. Το ακίνητο
διαθέτει αποθήκη εντός κατοικίας, κλι-
µατισµό. Είναι σε µικρή οικοδοµή και σε
ήσυχο περιβάλλον. Τιµή 40.500€ κωδ
21644. Τηλ. επικοινωνίας 2610323 280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Μακρυγιάννη Ταραµπούρα
Τριάρι 123τµ ισογείου, έτος κατασκ. 1978
και ενεργειακής κλάσης Γ. Το ακίνητο
βρίσκεται εντός οικοπέδου 187τµ και εί-
ναι γωνιακό. Το ακίνητο διαθέτει αυλή και
έχει ανεξάρτητη είσοδο. Τιµή 55000€
Κωδ11980. Τηλ. επικοινωνίας 2610323
280, 6980970 313. www.idealproper-
ty.gr

ΠΑΤΡΑ.ΒΡΑΧΝΑΙBΚΑ. διατίθεται µέσω
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού διαµέρι-
σµα 83,90 τµ Α/ορόφου σε οικόπεδο 162
τµ ,κατασκευής 1980, έχει καθιστικό, τρα-
πεζαρία, κουζίνα, 2υπνοδωµάτια, µπάνιο,
µπαλκόνια, στο κέντρο πόλης τιµή εκκί-
νησης 45000 ευρώ Προθεσµία υποβο-
λής εγγυοδοσίας 25/6/2021 ποσόν εγ-
γυοδοσίας 13500€,τηλ; 6978444 617.
ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΡΟBΤΙΚΑ Παραλία Τριάρι 80τµ, ισογεί-
ου, έτος κατασκ.1979 και ενεργειακής
κλάσης Ε. Το ακίνητο είναι µερικώς
ανακαινισµένο το 1996 µε καινούργιο δά-
πεδο, κουζίνα, µπάνιο και WC. Το ακίνητο
έχει πρόσβαση µε σκαλιά στην είσοδο και
δεν διαθέτει µπαλκόνια. Το ακίνητο βρί-
σκεται πολύ κοντά στην θάλασσα και σε
κεντρικό σηµείο του οικισµού. Είναι σε
αρκετά καλή κατάσταση. Εξυπηρετεί
αστικό λεωφορείο γραµµής Ν5. Τιµή
42000V.  Κωδ12443. Τηλ. επικοινωνίας
2610323 280, 6980970313. www.ideal-
property.gr

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Τριάρι 68τµ του 2ου
ορόφου, έτος κατασκ.1975. Το ακίνητο
είναι µερικώς ανακαινισµένο. ∆ιαθέτει
πόρτα ασφαλείας, διπλά τζάµια, τέντες.
Τιµή 36000€. Τιµή συζητησιµη. Κωδ
11563.Τηλ. επικοινωνίας 2610323 280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΠΡΑΤΣΙΚΑΤριάρι 57τµ του 2ου ορόφου,
έτος κατασκ.1975 και ενεργειακής κλά-
σης Γ. Το ακίνητο έχει ανακαινιστεί το
2019, είναι διαµπερές, πολύ φωτεινό και
βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή. Το ακίνη-
το διαθέτει µεγάλη βεράντα 35τµ, διπλά
τζάµια, τέντες και µπόιλερ. ∆εν έχει κοι-
νόχρηστα. Και δεν έχει ασανσέρ. Τιµή
52000€.  Κωδ11806. Τηλ. επικοινωνίας
2610323280, 6980970 313. www.ideal-
property.gr

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚA Τριάρι 70τµ του 2ου
ορόφου, έτος κατασκ.1975. Το ακίνητο
είναι πλήρως ανακαινισµένο το 2000, δια-
θέτει πόρτα ασφαλείας, διπλά τζάµια,
τέντες και 1a/c. Τιµή 40000€. κωδ 11556.
Τηλ. επικοινωνίας 2610323280, 6980970
313. www.idealproperty.gr 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α Τριάρι µικρό οροφοδια-
µέρισµα 58τµ του 5ου ορόφου, έτος κα-
τασκ.1981 και ενεργειακής κλάσης Β.  Το
ακίνητο είναι πλήρως ανακαινισµένο το
2019 και βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή. Το
ακίνητο διαθέτει διπλά τζάµια, κουφώ-
µατα αλουµινίου, αποθήκη εντός του δια-
µερίσµατος, τέντες, BBQ, a/c, πόρτα
ασφαλείας, καινούργιο ηλεκτρολογικό πί-
νακα. Το ακίνητο είναι ρετιρέ µε µεγάλη
βεράβτα και µε θέα θάλασσα – βουνό.
Το ακίνητο πωλείται και µε όλη την επί-
πλωση. Τιµή 65000€ Κωδ12146. Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610 323280,  6949977 356.
www.idealproperty.gr

ΑΓΥΙΑΤριάρι 73τµ του 1ου ορόφου, έτος
κατασκ.1979. Το ακίνητο βρίσκεται σε οι-
κογενειακή οικοδοµή και διαθέτει.τέντες
και κοινόχρηστη αυλή. Το ακίνητο είναι
κατάλληλο για οικογένεια και για επέν-
δυση. Τιµή 41000€ κωδ 12163.Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610323 280, 6980970313.
www.idealproperty.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα το καθένα
είναι από 86 τ.µ. διαµπερές, είναι όλο µε
αλουµίνια το ένα είναι στον 1ο όροφο και
η τιµή είναι 36.000 ευρώ και το δεύτερο
είναι στο 2ο όροφο και η τιµή είναι 45.000
ευρώ. Είναι και τα δύο µε µπαλκόνια επί
της Κουµανιώτη αποτελείται το καθένα
από 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, χωλ ενιαίο,
καλό µπάνιο και καλή κουζίνα µε µπαλ-
κόνι. Είναι 3 Ναυάρχων και Ψηλά Αλώ-
νια. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 6992
269844.

ΚΕΝΤΡΟ Τριάρι 69τµ του 2ου ορόφου,
έτος κατασκ. 1980. Το ακίνητο είναι ανα-
καινισµένο το 2015 µε καινούργια κου-
ζίνα, λουτρό, πλακάκι στο δάπεδο και και-
νούργια υδραυλικά. Το ακίνητο επίσης
διαθέτει πόρτα ασφαλείας, τέντες και κλι-
µατιστικό. Το ακίνητο είναι κατάλληλο και
για επένδυση. Τιµή 68000€. Κωδ12000
Τηλ. επικοινωνίας 2610323 280, 6949977
356. www.idealproperty.gr

ΒΥΡΩΝΟΣ, κοντά στην Ελ. Βενιζέλου,
ισόγειο διαµέρισµα 95τ.µ. σε διώροφη οι-
κοδοµή, οικόπεδο 212 τ.µ.,  µε αυλή 106
τ.µ.,  κατασκευής 1968 , χρήζει ολικής
ανακαίνισης ,πωλείται 29.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06

ΑΓΥΙΑ πολύ κοντά στην παραλιακή, 85
τ.µ., α’ ορ., νεόδµητο, πολυτελές, δια-
µέρισµα, 2 υ/δ, µπάνιο, wc, κουζίνα, σα-
λόνι, υπό κατασκευή, µε δυνατότητα προ-
σωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυναµικής
κλάσης, αποθήκη, γκαράζ, πωλείται
144.500€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973 24 88 78,
2614 01 33 06

ΛΑΓΓΟΥΡΑ πολύ κοντά στο πειραµατι-
κό και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, 82
τ.µ., α’ ορ., νεόδµητο, διαµέρισµα, διαµ-
περές , 2 υ/δ, µπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, µε-
γάλα µπαλκόνια ,υπό κατασκευή, µε δυ-
νατότητα προσωπικής επιλογής, Α’ θερ-
µοδυναµικής κλάσης, µε αποθήκη και
γκαράζ, πωλείται 115.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΨΑΧΟΥ, διαµέρισµα 80 τ.µ., β’ ορ., 2 υ/δ,
διαµπερές, µε πολύ  µεγάλο µπαλκόνι,
καινούριες τέντες, σίτες, διπλά τζάµια,
ηλιακό θερµοσίφωνα, πολύ καλή διαρ-
ρύθµιση, µε θέση πάρκινγκ στον ακά-
λυπτο, κατασκευής 2001, πολύ κοντά
στην Ανθείας, σε πολύ ήσυχη περιοχή,
πωλείται 80.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
149, ΠΑΤΡΑ, τηλ, 6993 93 97 97, 6978 10
97 37, 2614 01 33 06

ΝΟΡΜΑΝ πολύ κοντά σε πλατεία , 75
τ.µ., β’ ορ., νεόδµητο, διαµέρισµα, διαµ-
περές , 2 υ/δ, µπάνιο, wc, κουζίνα, σα-
λόνι, µεγάλο µπαλκόνι ,υπό κατασκευή,
µε δυνατότητα προσωπικής επιλογής, Α’
θερµοδυναµικής κλάσης, µε δυνατότη-
τα αγοράς κλειστού γκαράζ, πωλείται
127.500€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973, 24 88 78,
2614 01 33 06

ΑΓΥΙΑ πολύ κοντά στην παραλιακή, 65
τ.µ., α’ ορ., νεόδµητο, πολυτελές, δια-
µέρισµα, 2 υ/δ, µπάνιο,κουζίνα, σαλόνι,
υπό κατασκευή, µε δυνατότητα προ-
σωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυναµικής
κλάσης, αποθήκη, γκαράζ, πωλείται
105.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973 24 88 78,
2614 01 33 06

ΜΠΟΖΑBΤΙΚΑ Τριάρι 100τµ του 1ου
ορόφου, έτος κατασκ.1981, σε διπλο-
κατοικία. Είναι µερικώς ανακαινισµένο το
2013, διαθέτει ατοµικό λέβητα πετρε-
λαίου, τέντες και αποθήκη. ∆ιαθέτει δι-
πλά τζάµια και  κλιµατισµό. Τιµή 68000€.
κωδ 11115.Τηλ. επικοινωνίας 2610323
280, 6980970313. www.idealproperty.gr

ΚΕΝΤΡΟ Τριάρι 75τµ του 3ου ορόφου,
έτος κατασκ.1979. Το ακίνητο διαθέτει
ανακαινισµένη κουζίνα και καινούργιες
ντουλάπες. Βρίσκεται στο κέντρο της πό-
λης και είναι κατάλληλο και για επαγ-
γελµατική στέγη. Τιµή 69000€ κωδ.
11575.Τηλ. επικοινωνίας 2610323280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 86 τ.µ., στον 1ο όρο-
φο, υπερυψωµένο, µε 2 Υ/∆, καλό µπά-
νιο και κουζίνα, µεγάλο σαλόνι, µε µπαλ-
κόνια µπρος και πίσω, αλουµίνια, κλι-
µατιστικό. Τιµή 39.000 ευρώ, περιοχή
Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ψηλαλώνια.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Τριάρι ισογείου, έτος
κατασκ.1977. Το ακίνητο είναι µερικώς
ανακαινισµένο το 2003. Το διαµέρισµα
διαθέτει µία µικρή αποθήκη και αυλή 3τµ
που είναι εσωτερική, επίσης διαθέτει ανε-
ξάρτητη είσοδο µε πρόσοψη στο δρό-
µο. Τιµή 23000€ κωδ 11899. Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610323280, 6980 970313.
www.idealproperty.gr

ΣΥΝΟΡΑ Τριάρι 96τµ του 2ου ορόφου,
έτος κατασκ.1972. Το ακίνητο είναι πλή-
ρως ανακαινισµένο το 2012 και βρίσκε-
ται σε ήσυχη περιοχή. Το διαµέρισµα δια-
θέτει τζάκι, ηλιακό, σίτες, αποθήκη,
µπόιλερ, 2a/c, wc και έχει γίνει θερµο-
µόνωση και υγροµόνωση Τιµή 55000€
κωδ12219. Τηλ. επικοινωνίας 2610323
280, 6980970 313. www.idealproper-
ty.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 95 τ.µ., σε διώ-
ροφη οικοδοµή, φάτσα σε κεντρικό
δρόµο. Αποτελείται από δύο Υ/∆, σαλόνι-
κουζίνα-τζάκι ενιαία, διαµπερές, µπαλκόνι
εµπρός και πίσω, όλο ανακαινισµένο
λουξ, τρία κλιµατιστικά, όλο µε αλουµί-
νια και διπλά τζάµια, ταράτσα δική του
και χρήση της. Χτίζει επάνω ένα όροφο.
Περιοχή Παπαθωµά. Πωλείται σε καλή
τιµή, 50.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ-
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-
269.844.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ, ρετιρέ 105 τ.µ. 6ου
ορόφου, διαµπερές σε πολύ καλό ση-
µείο, µεγάλη βεράντα, καινούργια κου-
φώµατα (αλουµίνια), πόρτα ασφαλείας,
δύο υπνοδωµάτια, µπάνιο, WC, ενιαίο µε-
γάλο καθιστικό κουζίνα, τέντες.  Τιµή πώ-
λησης 80.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, andreasso-
los@ gmail.com (Κ0010).

ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ διαµερισµα πολυτελους
κατασκευης 106 Τ.Μ ετους 2002 3ου
ΟΡΟΦΟΥ σε τετραοροφη οικοδοµη
αποτελουµενη απο 2 µεγαλα υπνοδω-
µατια (µε παρκε υψηλης ποιοτητας)
ενιαιο καθιστικο κοζινα µε τζακυ 2 µπα-
νια αποθηκη για (πληντυριο, στεγνωτη-
ριο) µεγαλη βεραντα 50 Τ.Μ µαζι µε ξε-
χωριστο µπαλκονι κουζινας, τεντες, er-
contision. Σε ωραια γειτονια µαζι µε κλει-
στη θεση σταθµευσης διαµορφωµενη να
λειτουργει παραλληλα και ως αποθηκη.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
τηλ.2614 010 723 .κιν. 6938 693 517 .an-
dreassolos@gmail.com (Κ0058)

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ. ∆ιαµέρισµα 92 τ.µ., 4ου
ορόφου, διαµπερές, µπρος-πίσω µπαλ-
κόνια, 2 Υ/∆, ενιαίο µεγάλο καθιστικό,
κουζίνα, µπάνιο, σε ωραία γειτονιά, πλη-
σίον ξενοδοχείου «MOXY», κατασκευής
1987, κεντρική θέρµανση, επένδυση µε
προοπτικές. Τιµή πώλησης: 80.000 ευρώ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κινητό:
6938 693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com (Κ0008).

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΑΝΑΧΑBΚΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Καταπληκτικό διαµέρισµα ρετιρέ, κα-
τασκευής 1990, 75 τ.µ., µε καταπληκτι-
κή θέα στη θάλασσα, γέφυρα Ρίου,
βουνό. Πλήρως ανακαινισµένο το 2016,
µε 2 Υ/∆, ενιαίο καθιστικό κουζίνα, µπά-
νιο ενεργειακό τζάκι, γωνιακό, µεγάλες
βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση. Τελική
τιµή πώλησης 100.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
Τηλ.: 2614-010.723, 6938-693.517, an-
dreassolos@gmail. com (Κ0011).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ρετιρέ 75 τ.µ. , 2
υπν/τια, µπάνιο, καθιστικό, κουζίνα, γω-
νιακό µε 80 τ.µ. βεράντες, µε καταπλη-
κτική θέα στο κάστρο και στην θάλασ-
σα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Τιµή πώλησης: 70.000 ευρώ. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ. 2614
010723  κιν. 6938693517 email: andre-
assolos@gmail. com (Κ0096).

l
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 95 τ.µ.,
διαµπερές και ανακαινισµένο, µε 2 Υ/∆,
βγαίνει και τρίτο, καλό µπάνιο και καλή
κουζίνα, αλουµίνια, τα υπνοδωµάτια
έχουν παρκέ, κλιµατιστικά και τέντες. Κα-
τάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση.
Περιοχή Ιωάννου Βλάχου και Μιαούλη,
σχεδόν κέντρο, µε απέραντη θέα βουνό-
θάλασσα και στα Ψηλά Αλώνια. Τιµή
68.000 ευρώ, συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269.844.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: ∆ιαµέρισµα 3ου ορό-
φου 100 τ.µ. µε αποθήκη στο υπόγειο 10
τ.µ. µοντέρνα διαρρύθµιση περιµετρικά
µπαλκόνια τέντες αλουµίνια A/C και-
νούρια υδραυλικά ηλεκτρικά. Πωλείται
σε τιµή κάτω της αντικειµενικής. Ευκαι-
ρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2610-220036/
6936114115

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 1ου
ορόφου, 100 τ.µ., γωνιακό, µε ενιαίο κα-
θιστικό - κουζίνα, 3 υπν/τια, 1 µπάνιο, κα-
τασκευής 1996, σε πάρα πολύ καλή κα-
τάσταση, µε µεγάλη βεράντα και µπαλ-
κόνια και θέση στάθµευσης. Τιµή πώ-
λησης: 90.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ  Τηλ.
2614010723  κιν. 6938693517 email:
andreassolos@gmail. com  Κ0093

IDEA HOME_ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Οροφοδια-
µέρισµα 100 τ.µ., 3ου ορόφου, διαµπε-
ρές, φωτεινό, σε εξαιρετική κατάσταση,
µε άνετους χώρους. Τιµή πώλησης
60.000 ευρώ.  Τηλ.: 2610-220.036, 6936-
114.115, www.idanikioikia.gr.

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ Τεσσάρι Οροφοδια-
µέρισµα ρετιρέ 130τµ, 6ου ορόφου,
έτος κατασκ.1979 και ενεργειακής κλά-
σης Η. Το ακίνητο είναι µερικώς ανα-
καινισµένο σε καλή κατάσταση, είναι
διαµπερές, πολύ φωτεινό και διαθέτει 3
υπνοδωµάτια, αποθήκη, τέντες, 4 a/c, και
µεγάλη βεράντα. Εξυπηρετεί αστικό
λεωφορείο γραµµής Ν1, Ν7, Ν8. Τιµή
75000€ Κωδ12365. Τηλ. επικοινωνίας
2610323280, 6980970313 www.ideal-
property.gr

IDEAHOME_ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ισόγειος όρο-
φος 110 τ.µ. 3 υπνοδωµάτια διαµπερής
τζάκι  περιµετρικά µε χώρο θέση στάθ-
µευσης κοντά στα σχολεία. Τιµή πώλη-
σης 45.000 ευρώ. Τηλ.: 2610-220036 /
6936114115 – www.idanikioikia.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 86 τ.µ., στον 5ο
όροφο, διαµπερές, µε 3 Υ/∆, σαλόνι µε
µπαλκόνι, καλό µπάνιο µε παράθυρο,
καλή κουζίνα µε µπαλκόνι, αποθήκη, πόρ-
τα ασφαλείας, θέα βουνό-θάλασσα. Πε-
ριοχή Σµύρνης και Παναχα�κού. Τιµή
65.000 ευρώ, συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269.844.

ΑΓΥΙΑ, πολύ κοντά στην παραλιακή, 175
τ.µ., ε’ ορ., νεόδµητο, πολυτελές, ρετι-
ρέ διαµέρισµα, µε θέα τον Πατρα�κό, 2
µάστερ, 1 επιπλέον υ/δ, 1έξτρα µπάνιο,
κουζίνα, σαλόνι µεγάλο, υπό κατασκευή,
µε δυνατότητα προσωπικής επιλογής, Α’
θερµοδυναµικής κλάσης, αποθήκη, γκα-
ράζ 40 τ.µ., και επιπλέον δυνατότητα ενός
ακόµα, κοινόχρηστη αίθουσα συνε-
δριάσεων, πωλείται 550.000€ .ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΑΓΥΙΑ, πολύ κοντά στην παραλιακή, 150
τ.µ., ε’ ορ., νεόδµητο, πολυτελές, ρετι-
ρέ διαµέρισµα, διαµπερές, 1 µάστερ, 2
επιπλέον υ/δ, 1 έξτρα µπάνιο, κουζίνα, σα-
λόνι µεγάλο, υπό κατασκευή, µε δυνα-
τότητα προσωπικής επιλογής, Α’ θερ-
µοδυναµικής κλάσης, αποθήκη, γκα-
ράζ 40 τ.µ., και επιπλέον δυνατότητα ενός
ακόµα, κοινόχρηστη αίθουσα συνε-
δριάσεων, πωλείται 350.000€ .ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΑΓΥΙΑ πολύ κοντά στην παραλιακή,
134 τ.µ., γ’ ορ., νεόδµητο, πολυτελές, δια-
µέρισµα, 3 υ/δ, µπάνιο, wc, κουζίνα, σα-
λόνι, υπό κατασκευή, µε δυνατότητα προ-
σωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυναµικής
κλάσης, αποθήκη, γκαράζ, πωλείται
268.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973 24 88 78,
2614 01 33 06

ΛΑΓΓΟΥΡΑ πολύ κοντά στο πειραµατι-
κό και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, 106
τ.µ., α’ ορ., νεόδµητο, διαµέρισµα, διαµ-
περές , 3 υ/δ, µπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, µε-
γάλα µπαλκόνια ,υπό κατασκευή, µε δυ-
νατότητα προσωπικής επιλογής, Α’ θερ-
µοδυναµικής κλάσης, µε αποθήκη και
γκαράζ, πωλείται 152.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΑΓΥΙΑ πολύ κοντά στην παραλιακή,
105  τ.µ., β’ ορ., νεόδµητο, πολυτελές δια-
µέρισµα, 1 µάστερ, 2 επιπλέον υ/δ, 1 έξ-
τρα µπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, υπό κατα-
σκευή, µε δυνατότητα προσωπικής επι-
λογής, Α’ θερµοδυναµικής κλάσης, απο-
θήκη, γκαράζ, πωλείται 189.000€. ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΝΟΡΜΑΝ πολύ κοντά σε πλατεία , 93
τ.µ., ε’ ορ., νεόδµητο, διαµέρισµα, διαµ-
περές , 3 υ/δ, µπάνιο, wc, κουζίνα, σα-
λόνι, µεγάλο µπαλκόνι ,  µε θέα τον Πα-
τρα�κό ,υπό κατασκευή, µε δυνατότητα
προσωπικής επιλογής, Α’ θερµοδυνα-
µικής κλάσης, µε δυνατότητα αγοράς
κλειστού γκαράζ, πωλείται 186.000€.
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01
33 06

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ια-
µέρισµα 3ου ορόφου κατασκευής 2002
σε άριστη κατάσταση 115 τ.µ. διαµπερές
µπρος - πίσω βεράντες µε όλα τα χα-
ρακτηριστικά σύγχρονης κατοικίας 3
υπν/τια, 2 µπάνια, ενιαίο καθιστικό κου-
ζίνα, τζάκι, µαζί µε κλειστή θέση στάθ-
µευσης 25 τ.µ. Τελική τιµή πώλησης:
145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ. ΤΗΛ. 2614
010723 κιν.6938693 517 email: andre-
assolos@gmail.com (Κ0081)

ΨΑΡΟΦΑB Τεσσάρι 104,57τµ 2ου ορό-
φου, έτος κατασκ.1994 και ενεργειακής
κλάσης Β. Το ακίνητο διαθέτει 3 υ/δ, µε-
γάλα µπαλκόνια, ηλιακό, τζάκι, σίτες, θυ-
ροτηλεόραση, αυτονοµία θέρµανσης
και WC. Εξυπηρετεί αστικό λεωφορείο
γραµµής Ν2, Ν8. Τιµή 138000� Κωδ
12304. Τηλ. επικοινωνίας 2610323280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΨΑΧΟΥ Τεσσάρι 110τµ 1ου ορόφου,
έτος κατασκ.1981 και ενεργειακής κλά-
σης Ε. Το ακίνητο είναι σε καλή κατά-
σταση, είναι γωνιακό και δεν έχει ασαν-
σέρ. Το ακίνητο διαθέτει 3 υ/δ, αυτονο-
µία θέρµανσης, αποθήκη και βρίσκεται
σε ήσυχη περιοχή και οικογενειακή οι-
κοδοµή. Το διαµέρισµα έχει µεγάλη βε-
ράντα και είναι µισθωµένο. Τιµή 40000€
Κωδ1759.Τηλ. επικοινωνίας 2610323280,
6949977356. www.idealproperty.gr

ΤEΡΨΗ Τεσσάρι 86τµ του 2ου ορόφου,
έτος κατασκ.1997. Το ακίνητο διαθέτει
τζάκι, ηλιακό, αποθήκη, τέντες, θέση
στάθµευσης,  1 a/c. Επίσης διαθέτει µε-
γάλο µπαλκόνι, είναι πολύ φωτεινό.
Τιµή 68.000€ κωδ 11883.Τηλ. επικοινω-
νίας 2610323280, 6949977 356. www.ide-
alproperty.gr

ΨΑΡΟΦΑB ∆ιαµέρισµα 106τµ  του 1ου
ορόφου, έτος κατασκ.1973. Το ακίνητο
βρίσκεται σε τριώροφη οικοδοµή και βρί-
σκεται κοντά σε καταστήµατα, σχολεία
και αγορά. Το ακίνητο διαθέτει τέντες, δι-
πλά τζάµια και είναι διαµπερές. Τιµή
60.000€. Κωδ11471 Τηλ. επικοινωνίας
2610323280, 6980970 313. www.ideal-
property.gr 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. ∆ιαµέρισµα 110
τ.µ., 5ου ορόφου, διαµπερές, 3 Υ/∆, µπά-
νιο, WC, ενιαίο καθιστικό κουζίνα, διπλά
τζάµια, τζάκι, αποθήκη, µε ορίζοντα σε
πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τιµή πώ-
λησης 90.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, 6938-693.517, andreasso-
los@gmail. com.

ΜΑΡΙΝΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ δια-
µερισµα φατσα στην θαλασσα κατα-
σκευης 2002 σε αριστη κατασταση (3
υπνοδωµατια, ενιαιο καθιστικο κουζινα
2 µπανια, τεντες, ercontision). Mαζι µε
θεση στεγασµενη σταθµευσης µε ξε-
χωριστους τιτλους. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩ-
ΛΗΣΗΣ 250.000 ΕΥΡΩ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. τηλ. 2614 010 723
κιν.6938 693 517. andreassolos@gmail.
com (Κ0057)

ΚEΝΤΡΟΤεσσάρι 93τµ του 6ου ορόφου,
έτος κατασκ.1975. Το ακίνητο βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης και είναι κατάλ-
ληλο και για επαγγελµατική στέγη. Είναι
γωνιακό, πολύ φωτεινό και έχει   θέα θά-
λασσα. Τιµή 69.000€ κωδ 11607.Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610 323280, 6949977356.
www.idealproperty.gr 

IDEAHOME _ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ Όροφος
διωρόφου 120 τ.µ. 3 υπνοδωµάτια  ενι-
αίος χώρος καθιστικό-κουζίνα διαµπερές
φωτεινό αυτόνοµη θέρµανση περιµε-
τρικά µπαλκόνια  πολύ καλή θέση απο-
θηκευτικός χώρος στο υπόγειο του κτι-
ρίου 25 τ.µ. 2 µπάνια  δρύινα ντουλάπια
κουζίνας πόρτες και ντουλάπες αλουµίνια
συρόµενα και κάγκελα προφύλαξης
A/C σε 2 υπνοδωµάτια. Τιµή ευκαιρίας
90.000 ευρώ. Τηλ.: 2610-220036 /
6936114115 – www.idanikioikia.gr

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΦΑΤΣΑ ΘΑ-
ΛΑΣΣΑδιαµέρισµα 150 τ.µ., 2ου ορόφου,
3 υπνοδωµάτια µεγάλα, ξεχωριστή κου-
ζίνα, µπάνιο, WC, αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλη βεράντα µε θέα Πατρα�κό! Μόνο
σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. ΤΗΛ. 6938
693517 andreassolos@gmail. com
(Κ0012).
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Τηλ: 2610-342.300, Κιν:6932-753.431, Φαξ. 2610-340.630, Web: www.smartdealpatra.gr, email: smartdealpatra@gmail.com 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-TEI: Πωλείται νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα, 33 τετραγωνικά. Κατασκευής 2007. 2ου ορό-
φου. Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και
λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, ασανσέρ, βεράντες, διπλά τζά-
µια, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης: 28.000€.
Κωδικός ακινήτου: 167311
ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ: Πωλείται γκαρσονιέρα, 34 τετραγω-
νικά. Κατασκευής 1980. 3ου ορόφου. Αποτελείται
από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: ασανσέρ, βεράντες. Τιµή πώλη-
σης: 31.000€. Κωδικός ακινήτου:1159443
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Πωλείται γκαρσονιέρα 32 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1982. 1ου ορόφου. Αποτελείται από:
κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρα-
κτηριστικά: ασανσέρ, βεράντες, κεντρική θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 30.000€. Κωδικός ακινήτου: 1109969
ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ: Πωλείται ανακαινισµένη γκαρσονιέρα
29 τετραγωνικά. Κατασκευής 1992. 2ου ορόφου. Απο-
τελείται από κουζίνα, σαλόνι, 1υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: ασανσέρ, βεράντες, διπλά
τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης: 30.000€.
Κωδικός ακινήτου 1056391

ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-TEI: Πωλείται στούντιο 30 τετρα-
γωνικά. Κατασκευής 2000. 1ου ορόφου. Αποτε-
λείται από ενιαίο χώρο κουζίνα-υπνοδωµάτιο και
λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: ασανσέρ, πολυ-
τελές, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώ-
λησης 29.000€. Κωδικός ακινήτου: 1107433
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Πωλείται στούντιο 23 τετραγωνικά.
Κατασκευής:2021. Ισόγειο. Αποτελείται από: ενιαίο
χώρο κουζίνα-υπνοδωµάτιο και λουτρό. Επιπλέον χα-
ρακτηριστικά: πόρτα ασφαλείας, νεόδµητο, ασανσέρ,
πολυτελές, διπλά τζάµια αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή
πώλησης: 33.000€. Κωδικός ακινήτου: 1096778

∆ΥΑΡΙΑ
ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ: Πωλείται νεόδµητο 2αρι, 56 τετρα-
γωνικά. Κατασκευής 2009. 1ου ορόφου. Αποτε-
λείται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: πόρτα ασφαλείας, ασανσέρ,
βεράντες, θυροτηλεόραση, διπλά τζάµια, αυτόνοµη
θέρµανση. Τιµή πώλησης: 68.000€. Κωδικός ακίνητου:
1209949 
ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται νεόδµητο, πολυτελές 2αρι, 46
τετραγωνικά. Κατασκευής 2021. Ισόγειο. Αποτε-
λείται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
διπλά τζάµια, θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή πώ-
λησης: 69.000€ Κωδικός ακινήτου: 1144480
ΠΡΟΑΣΤΙΟ-ΜΠΟΖΑIΤΙΚΑ: Πωλείται 2αρι, 60 τε-
τραγωνικά. Κατασκευής 1974. Ισόγειο. Αποτελεί-
ται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αυτόνοµη θέρµανση, γήπεδο, δέν-
τρα, επιτρέπονται κατοικίδια. Τιµή πώλησης: 40.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1190682
ΟΒΡΥΑ: Πωλείται 2αρι, 50 τετραγωνικά. Κατασκευής
1985. Ισόγειο. Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 1
υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: αυτόνοµη
θέρµανση. Τιµή πώλησης: 35.000€. Κωδικός ακινήτου:
1180318
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: Πωλείται 2αρι, 59 τετραγωνικά. Κα-
τασκευής 1965. Ισόγειο. Αποτελείται από κουζίνα,
σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά:
αποθήκη, κήπος. Τιµή πώλησης: 50.000€. Κωδι-
κός ακινήτου: 1179877
ΠΡΟΑΣΤΙΟ-ΜΠΟΖΑIΤΙΚΑ: Πωλείται 2αρι, 100 τε-
τραγωνικά. Κατασκευής 1974. Ισόγειο. Αποτελεί-
ται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αποθήκη, κλιµατισµός, βεράντες, γή-
πεδο, κήπος, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης:
45.000€ Κωδικός ακινήτου: 1158794
ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται 2αρι, 57 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 2008. Ηµιώροφος. Αποτελείται από κου-
ζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: αποθήκη, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
ασανσέρ, βεράντες, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 77.000€. Κωδικός ακινήτου: 1031233
ΈΞΩ ΑΓΥΙΑ: Πωλείται ανακαινισµένο 2αρι, 56 τε-
τραγωνικά. Κατασκευής 1992. 2ου ορόφου. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: ασανσέρ, βεράντες, αυτό-
νοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης: 60.000€. Κωδικός
ακινήτου: 1056392
ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται 2αρι, 50 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 1981. 1ου ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: ασανσέρ, βεράντες, boiler κεντρική θέρ-
µανση. Τιµή πώλησης: 50.000€. Κωδικός ακινήτου:
1061656

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Πωλείται νεόδµητο, πολυτελές 2αρι,
48 τετραγωνικά. Κατασκευής 2021. 2ου ορόφου. Απο-
τελείται από κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: πόρτα ασφαλείας, ασανσέρ,
διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης:
73.000€. Κωδικός ακινήτου: 1097471
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Πωλείται νεόδµητο, πολυτελές 2αρι,
46 τετραγωνικά. Κατασκευής 2021. 4ου ορόφου. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 1 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: πόρτα ασφαλείας, ασανσέρ,
διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης:
73.000€ Κωδικός ακινήτου: 1097470

ΤΡΙΑΡΙΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ: Πωλείται 3αρι, 86 τετραγωνικά. Κα-
τασκευής 2001. 2ου ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
ασανσέρ, βεράντες, θυροτηλεόραση, διπλά τζάµια,
αυτόνοµη θέρµανση, επιτρέπονται κατοικίδια. Τιµή
πώλησης: 150.000€. Κωδικός ακινήτου: 1208205 
ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ: Πωλείται 3αρι, 75 τετραγωνικά. Κα-
τασκευής 1978. 1ου ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: κλιµατισµός, ασανσέρ, βεράντες, κεντρική
θέρµανση. Τιµή πώλησης: 57.000€. Κωδικός ακινήτου:
1207322 
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: Πωλείται ηµιτελές 3αρι, 98 τετρα-
γωνικά. Κατασκευής 2000. 2ου ορόφου. Αποτε-
λείται από: κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Τιµή
πώλησης: 50.000€. Κωδικός ακινήτου: 1206080 
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: Πωλείται 3αρι, 120 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1979. 1ου ορόφου. Αποτελείται από κου-
ζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Τιµή πώλησης: 45.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1195776 
ΕΓΛΥΚΑ∆Α:Πωλείται νεόδµητο, πολυτελές 3αρι, 80
τετραγωνικά. Κατασκευής 2011. 1ου ορόφου. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: αποθήκη, πόρτα ασφαλείας,
ασανσέρ, βεράντες, κήπος, θυροτηλεόραση, διπλά
τζάµια, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης:
120.000€. Κωδικός ακινήτου: 1195110 
ΨΑΧΟΥ: Πωλείται 3αρι, 80 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 1980. Ηµιυπόγειο. Αποτελείται από: κουζίνα,
σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά:
αυτόνοµη θέρµανση, βεράντες, χωρίς κοινόχρη-
στα, επιτρέπονται κατοικίδια. Τιµή πώλησης: 24.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1194683 
ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ: Πωλείται 3αρι, 78 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1994. 3ου ορόφου. Αποτελείται από:
κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αυτόνοµη θέρµανση, ασανσέρ, βε-
ράντες, διπλά τζάµια, boiler. Τιµή πώλησης: 64.000€
Κωδικός ακινήτου: 1189562 
ΛΑΓΓΟΥΡΑ: Πωλείται ανακαινισµένο 3αρι, 87 τε-
τραγωνικά. Κατασκευής 1990. 1ου ορόφου. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: τέντες, ατοµική θέρµανση,
κλιµατισµός, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή πώλησης:
62.000€. Κωδικός ακινήτου: 1183764 
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ: Πωλείται ανακαινισµένο 3αρι, 80 τε-
τραγωνικά. Κατασκευής 1975. 2ου ορόφου. Απο-
τελείται από κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: κεντρική θέρµανση, ασανσέρ,
βεράντες, επιτρέπονται κατοικίδια. Τιµή πώλησης:
46.000€ Κωδικός ακινήτου: 1183382 
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ: Πωλείται 3αρι, 83 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1977. 3ου  ορόφου. Αποτελείται από:
κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρα-
κτηριστικά: ρετιρέ, κεντρική θέρµανση. Τιµή πώλη-
σης: 36.000€. Κωδικός ακινήτου: 1183429 
ΨΑΡΟΦΑΙ: Πωλείται 3αρι, 130 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 1963. 1ου ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης:
50.000€. Κωδικός ακινήτου: 1179891

ΤΕΣΣΑΡΙΑ
ΖΑΒΛΑΝΙ: Πωλείται ανακαινισµένο 4αρι, 88 τετρα-
γωνικά. Κατασκευής 1975. 1ου ορόφου. Αποτε-
λείται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: αποθήκη, κλιµατισµός, τέν-
τες, βεράντες, διπλά τζάµια, κεντρική θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 65.000€. Κωδικός ακινήτου: 1162922 
ΕΓΛΥΚΑ∆Α:Πωλείται 4αρι, 96 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 1981. 1ου ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: ασανσέρ, βεράντες, κεντρική θέρµανση,
επιτρέπονται κατοικίδια. Τιµή πώλησης: 44.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1162874
ΠΡΟΑΣΤΙΟ-ΜΠΟΖΑIΤΙΚΑ: Πωλείται 4αρι, 100 τε-
τραγωνικά. Κατασκευής 1974. 1ου ορόφου. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ και λουτρό. Επι-

πλέον χαρακτηριστικά: βεράντες, αυτόνοµη θέρ-
µανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή πώλησης: 59.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1158782
ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται πολυτελές, επιπλωµένο, ορο-
φοδιαµέρισµα 4αρι, 78 τετραγωνικά. Κατασκευής
1952. Πλήρης ανακατασκευή: 2020. 3ου  ορόφου.
Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ και λουτρό.
Επιπλέον χαρακτηριστικά: ηλιακός, κλιµατισµός,
ασανσέρ, διπλά τζάµια, τζάκι, θέρµανση. Τιµή πώ-
λησης: 125.000€. Κωδικός ακινήτου: 1179343
ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται 4αρι, 87 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 1967. 1ου ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: ασανσέρ, βεράντες, κεντρική θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 75.000€. Κωδικός ακινήτου: 1152386

ΠΕΝΤΑΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται 5αρι, 114 τετραγωνικά. Κατα-
σκευής 1978. 2ου  ορόφου. Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 4 υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον χα-
ρακτηριστικά: διπλά τζάµια, κεντρική θέρµανση,
αποθήκη, ασανσέρ, βεράντες. Τιµή πώλησης:
125.000€. Κωδικός ακινήτου: 1173153
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ: Πωλείται 5αρι, 117 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1988. 5ου ορόφου. Αποτελείται από κου-
ζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον χα-
ρακτηριστικά: πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ,
βεράντες, κεντρική θέρµανση. Τιµή πώλησης:
115.000€. Κωδικός ακινήτου: 1109522
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ: Πωλείται 5αρι, 134 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1989. 3ου  ορόφου. Αποτελείται από:
κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αποθήκη, ασανσέρ, διπλά τζάµια, αυ-
τόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης: 125.000€. Κωδικός
ακινήτου: 1072765 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΓΛΥΚΑ∆Α:Πωλείται ανακαινισµένη µονοκατοικία,
170 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 1965. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 4 υ/δ και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: διπλά τζάµια, τζάκι(2), αυτόνοµη
θέρµανση, κήπος. Τιµή πώλησης: 154.000€. Κωδικός
ακινήτου: 987756
ΛΕΥΚΑ: Πωλείται γωνιακή µονοκατοικία, 94 τετρα-
γωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 1988. Αποτελείται
από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: ηλιακός, κλιµατισµός, βε-
ράντες, διπλά τζάµια, boiler, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 90.000€. Κωδικός ακινήτου: 1197856
ΤΕΡΨΗ:Πωλείται πολυτελής µονοκατοικία, 140 τε-
τραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 1980. Αποτελεί-
ται από: κουζίνα, σαλόνι, 4 υ/δ, WC και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: επιπλωµένο, ανακαινισµένο,
αποθήκη, ηλιακός, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, συναγερµός, εσωτερική σκάλα, θυροτηλε-
όραση, διπλά τζάµια, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 125.000€. Κωδικός ακινήτου: 1193287
ΠΕΤΡΩΤΟ:Πωλείται εξοχική, πολυτελής µονοκατοικία,
300 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 2008. Απο-
τελείται από: κουζίνα, σαλόνι 5 υ/δ, WC και λου-
τρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: αποθήκη, ηλιακός,
κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερ-
µός, εσωτερική σκάλα, θυροτηλεόραση, BBQ, διπλά
τζάµια, Internet, boiler, τζάκι(2), αυτόνοµη θέρµανση,
αυτ/το πότισµα, κήπος. Τιµή πώλησης: 350.000€. Κω-
δικός ακινήτου: 1191312 
ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:Πωλείται εξοχική µονοκατοικία,
297 τετραγωνικά. Υπερυψωµένο ισόγειο. Κατα-
σκευής 1986. Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 2
υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: απο-
θήκη, ηλιακός, βεράντες, διπλά τζάµια, τζάκι, αυ-
τόνοµη θέρµανση, κήπος. Τιµή πώλησης: 300.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1168151
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ: Πωλείται µονοκατοικία, 175 τετρα-
γωνικά. Ηµιώροφος. Κατασκευής 1968. Αποτελεί-
ται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: ανακαινισµένο, αποθήκη,
κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, διπλά τζάµια, αυ-
τόνοµη θέρµανση, βεράντες. Τιµή πώλησης:
150.000€. Κωδικός ακινήτου: 1110045 
ΑΡΟΗ: Πωλείται µονοκατοικία, 150 τετραγωνικά.
Ισόγειο. Κατασκευής 1950.  Αποτελείται από: κου-
ζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ και λουτρό. Επιπλέον χαρακτη-
ριστικά: αποθήκη, κλιµατισµός, βεράντες, εσωτερική
σκάλα, αυτόνοµη θέρµανση, κήπος. Τιµή πώλησης:
110.000€. Κωδικός ακινήτου: 1057808
ΚΑΛΟΓΡΙΑ: Πωλείται εξοχική µονοκατοικία, 120 τε-
τραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 1990. Αποτελεί-
ται από: κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ, WC και λουτρό. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: αποθήκη, ηλιακός, κλιµατι-
σµός, συναγερµός, BBQ, δορυφορική κεραία, In-
ternet, τζάκι(2) αυτόνοµη θέρµανση, βεράντες, αυτ/το
πότισµα, κήπος. Τιµή πώλησης: 250.000€. Κωδι-

κός ακινήτου: 104926
ΚΡΗΝΗ: Πωλείται γωνιακή, πολυτελής µονοκατοι-
κία, 125 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 2007.
Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC και
λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: αποθήκη, ηλια-
κός, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, συναγερµός,
βεράντες, γήπεδο, BBQ, διπλά τζάµια, boiler, τζάκι,
αυτόνοµη θέρµανση, αυτ/το πότισµα, κήπος,. Τιµή
πώλησης: 260.000€. Κωδικός ακινήτου: 1021178 

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ: Πωλείται νεόδµητη, πολυτελής
µεζονέτα, 215 τετραγωνικά. 4 επιπέδων (υπ, ισ,
1ος, 2ος). Κατασκευής 2012. Αποτελείται από κου-
ζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, 2 WC και λουτρό. Επιπλέον χα-
ρακτηριστικά: αποθήκη, ηλιακός, πόρτα ασφαλείας,
συναγερµός, βεράντες, εσωτερική σκάλα, γκαζόν,
κήπος, θυροτηλεόραση, δορυφορική κεραία, play-
room, διπλά τζάµια, τζάκι, αυτόνοµο καυστήρα πε-
τρελαίου. Τιµή πώλησης: 235.000€. Κωδικός ακι-
νήτου: 1207454
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ: Πωλείται µεζονέτα, 120 τετραγω-
νικά. Ισόγειο. Κατασκευής 1955. Αποτελείται από:
κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αποθήκη, διπλά τζάµια, θέρµανση.
Τιµή πώλησης: 72.000€. Κωδικός ακινήτου: 1205596 
ΛΑΓΓΟΥΡΑ: Πωλείται νεόδµητη, πολυτελής µεζο-
νέτα, 120 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 2010.
Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC και
λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, ασανσέρ, συναγερµός, εσωτε-
ρική σκάλα, γκαζόν, αυτ/το πότισµα, δέντρα, διπλά
τζάµια, θέρµανση. Τιµή πώλησης: 145.000€. Κω-
δικός ακινήτου: 1204551
ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ:Πωλείται µεζονέτα 97 τετραγωνικά.
Κατασκευής 1992. 1ου ορόφου. Αποτελείται από:
κουζίνα, σαλόνι, 2 υ/δ, WC και λουτρό. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αποθήκη, ηλιακός, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, βεράντες, επιπλωµένο, διπλά
τζάµια, boiler, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή πώλησης:
120.000€. Κωδικός ακινήτου: 1188305
∆ΙΑΚΟΦΤΟ: Πωλείται εξοχική, πολυτελής µεζο-
νέτα, 130 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής 2006.
Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 4 υ/δ, WC και
λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: επιπλωµένη, δι-
πλά τζάµια, boiler, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, ηλια-
κός, κλιµατισµός, τέντες, βεράντες, εσωτερική
σκάλα, κήπο, BBQ. Τιµή πώλησης: 130.000€. Κω-
δικός ακινήτου: 1187726 
ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ: Πωλείται νεόδµητη, πολυτελής µε-
ζονέτα, 135 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής
2021. Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC
και λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: πόρτα ασφα-
λείας, εσωτερική σκάλα, διπλά τζάµια, τζάκι, αυτό-
νοµη θέρµανση, βεράντες, κήπος. Τιµή πώλησης:
220.000€. Κωδικός ακινήτου: 1169319
ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ: Πωλείται νεόδµητη, πολυτελής µε-
ζονέτα, 135 τετραγωνικά. Ισόγειο. Κατασκευής
2021. Αποτελείται από: κουζίνα, σαλόνι, 3 υ/δ, WC
και λουτρό. Επιπλέον χαρακτηριστικά: πόρτα ασφα-
λείας, εσωτερική σκάλα, διπλά τζάµια, τζάκι, αυτό-
νοµη θέρµανση, βεράντες, κήπος. Τιµή πώλησης:
220.000€. Κωδικός ακινήτου: 1169318. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ): Πωλείται κα-
τάστηµα 57 τ.µ. Κατασκευής: 2006. Ιδανικό για: κα-
τάστηµα, λιανική πώληση, παροχή υπηρεσιών. Βι-
τρίνα: 15 µ., ισόγειο: 57 τ.µ., υπόγειο 90 τ.µ. Κατά-
σταση: πολύ καλή, όροφος: ισόγειο, 2 επίπεδα, 2 χώ-
ροι, 1 κατάστηµα, 1 WC, 1 θέση στάθµευσης. δά-
πεδο: πλακάκια, κουφώµατα: τζαµαρία. Επιπλέον
χαρακτηριστικά: αποθήκη, χωρίς κοινόχρηστα, προ-
σόψεως, φωτεινό, γωνιακό, κλιµατισµός, διάταξη
επιπέδων (ισόγειο γωνιακό κατάστηµα εµβαδού

57τµ και 89 τ.µ. υπόγειο χώρο.), δυνατότητα επέ-
κτασης (διατίθεται συµπληρωµατικά χώρος πίσω
από το κατάστηµα εµβαδού 27 τ.µ. που µπορεί να
ενοποιηθεί πλήρως µε το κατάστηµα.). Τιµή πώλη-
σης: 140.000€. Κωδικός ακινήτου: 1117590
ΠΑΤΡΑ ΠΕΤΡΩΤΟ: Πωλείται νεόδµητο κατάστηµα
400 τ.µ. Κατασκευής: 2013. Ισόγειο. Υπόγειο: 100
τ.µ. σε οικόπεδο 4000 τ.µ. Κατάσταση: υπό κατα-
σκευή. Όροφος: ισόγειο, 2 επίπεδα, 1 θέση στάθ-
µευσης. Επιπλέον χαρακτηριστικά: ανελκυστήρας φορ-
τίων, εσωτερική σκάλα, βεράντες, µε θέα στο πα-
τρα{κό. Τιµή πώλησης: 600.000€. Κωδικός ακινήτου:
1076198
ΠΑΤΡΑ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ:Πωλείται επαγγελµατικός
χώρος 383 τ.µ. Κατασκευής: 1995. Ισόγειο. Ιδα-
νικό για: επαγγελµατικό χώρο, λιανεµπόριο. Βιτρίνα:
12 µ., ισόγειο: 383 τ.µ. Κατάσταση: καλή. 1 επί-
πεδο, 1 χώρος, 1 κατάστηµα, ενιαίος χώρος. Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: διαµπερές, προσόψεως, επι
λεωφόρου, διαµόρφωση χώρου (ενιαίος χώρος µε
κολώνες µη πλακοστρωµένος). Τιµή πώλησης:
195.000€. Κωδικός ακινήτου: 1059081
ΠΑΤΡΑ ΠΕΤΡΩΤΟ: Πωλείται κατάστηµα 135 τ.µ.
Κατασκευής: 1970. Ισόγειο, 2 WC, κουφώµατα:
αλουµινίου. Επιπλέον χαρακτηριστικά: διαµπερές, προ-
σόψεως και φωτεινό. Τιµή πώλησης: 40.000€. Κω-
δικός ακινήτου: 1057762
ΠΑΤΡΑ- ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ): Πωλείται γρα-
φείο 60 τ.µ. Κατασκευής: 1993. 1ου ορόφου, σε καλή
κατάσταση. 1 επίπεδο, 1 χώρος, 1 WC, ενεργειακό
πιστοποιητικό: b, δάπεδα: µάρµαρα, κουφώµατα:
αλουµινίου. Επιπλέον χαρακτηριστικά: ασανσέρ, πόρτα
ασφαλείας, διαµπερές, προσόψεως, φωτεινό. Τιµή πώ-
λησης: 50.000€. Κωδικός ακινήτου: 1057082

ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΠΑΤΡΑ-ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ:Πωλείται οικόπεδο 1.000 τ.µ.,
εντός σχεδίου, Σ.∆: 0,8, Σ.Κ: 60. Επιπλέον χαρα-
κτηριστικά: οικοδοµήσιµο, περιφραγµένο, επίπεδο,
απόσταση από: αεροδρόµιο(m): 38.000, θάλασσα(m):
800, πόλη(m): 3.500, Τιµή πώλησης: 120.000€.
Κωδικός ακινήτου 1148108
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ ΒΡΑΧΝΕIΚΑ: Πωλείται οικόπεδο 1.477
τ.µ.. Πρόσοψη (µ):12,8, Βάθος (µ): 7, Επιπλέον χα-
ρακτηριστικά: οικοδοµήσιµο, περιφραγµένο. Τιµή
πώλησης: 180.000€. Κωδικός ακινήτου: 1146753
ΠΑΤΡΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙ: Πωλείται οικόπεδο 504 τ.µ. Εν-
τός οικισµού, Σ.Κ: 60. Επιπλέον χαρακτηριστικά: οι-
κοδοµήσιµο, επίπεδο, 7,50 µ ύψος +1,5 µ στέγη.
Τιµή πώλησης: 40.000€.Κωδικος ακινήτου: 1115998
∆ΥΜΗ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 3.500
τ.µ. Επιπλέον χαρακτηριστικά: περιφραγµένο, επί-
πεδο, κατάλληλο για αγροτική χρήση. Έχει ελιές
30 ρίζες και ροδιές 70 ρίζες. Τιµή πώλησης: 15.000€.
Κωδικός ακινήτου: 1069444
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ ΒΡΑΧΝΕIΚΑ:Πωλείται οικόπεδο 973
τ.µ. Πρόσοψη (µ): 16,Βάθος (µ): 62, Σ.∆: 1, Σ.Κ: 50.
Χαρακτηριστικά: οικοδοµήσιµο, επίπεδο. Τιµή πώ-
λησης :85.000€. Κωδικός ακινήτου: 1046639
ΠΑΤΡΑ, ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-TEI: Πωλείται οικόπεδο 414
τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Πρόσοψη (µ):18,31, βάθος (µ):
22,78, Σ.∆: 0,8, Σ.Κ: 60. Επιπλέον χαρακτηριστικά:
περιφραγµένο, επίπεδο, ύψος 8,5+1,5 στέγη, αµι-
γής κατοικία. Τιµή πώλησης: 50.000€.Κωδικός ακι-
νήτου 1029262
ΠΑΤΡΑ,ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-TEI,Πωλείται οικόπεδο 187
τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Πρόσοψη (µ): 9, Βάθος (µ): 22,
Σ.∆: 0,8. Τιµή πώλησης: 28.000€. Κωδικός ακινή-
του: 924889
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ: Πωλείται οικόπεδο
4.000 τ.µ., εκτός σχεδίου. Πρόσοψη (µ): 25, Σ.∆:
0,2, Σ.Κ: 10. Θέα: Θάλασσα. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: οικοδοµήσιµο, αµφιθεατρικό, ύψος 7,5 + 1,2
για στέγη, µέχρι 2 ορόφους. Τιµή πώλησης: 50.000€.
Κωδικός ακινήτου: 738308



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

3344 Μικρές Αγγελίες

C
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
Σύγχρονο διαµέρισµα τύπου µεζονέτας
4ου και 5ου ορόφου 150 τ.µ. κατασκευής
2010 δυο επιπέδων πολυτελούς κατα-
σκευής διαµπερές για τους λάτρεις του
κέντρου και της πόλης µαζί µε κλειστή
θέση στάθµευσης 29 τ.µ. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τιµή λογική.  ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ.  ΣΩΛΟΣ.
ΤΗΛ. 2614010723 κιν. 6938693 517
email: andreassolos@gmail.com (Κ0082)

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ. ∆ιαµέρισµα ρετιρέ 146
τ.µ., σε αρίστη κατάσταση, διαµπερές,
έτοιµο προς κατοίκηση, 3 Υ/∆, 2 µπάνια,
µεγάλη ξεχωριστή κουζίνα µε δικό του
τζάκι, καθιστικό µε πίσω δεύτερο τζάκι,
µε 2 air condition, γύρω-γύρω µπαλκό-
νια, ανοιχτό ορίζοντα µπροστά σε πλα-
τεία. Τιµή πώλησης 150.000 ευρώ. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩ-
ΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κινητό: 6938-
693.517, e-mail: andreassolos@gmail.
com (Κ0014).

D
∆ΙΩΡΟΦΟ στο κέντρο της Πάτρας,
οδός Καρα�σκάκη, στο ύψος της Πλα-
τείας Όλγας, 75 τ.µ., ο κάθε όροφος, σε
οικόπεδο 85 τ.µ., µε 2 εισόδους, άριστο
για κατοικία, επαγγελµατική στέγη ή ανα-
καίνιση. Έχει και υπόλοιπο συντελεστή
δόµησης. Τηλ.: 6906-060.427.

ΒΡΑΧΝΕBΚΑ, φάτσα θάλασσα, ηµιτελής
διπλοκατοικία 100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ.,
α’ όρ., µε υπόγειο 100 τ.µ., στα σοβατί-
σµατα, σε µοναδική µεριά, πωλείται
ολόκληρη 400.000 € ή τµηµατικά, κατό-
πιν συνεννοήσεως ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ-
ΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973
24 88 78, 2614 01 33 06.

ΡΙΟ, Ηµιτελής, πολυτελής µονοκατοικία,
340 τ.µ., µε πισίνα, , σε οικόπεδο 1 στρέµ-
µα, διαθέτει 3 µεγάλα υ/δ., 1 µάστερ, 4
µπάνια, 1 wc, τζάκι, υποδοχή για ασαν-
σέρ, ηµιυπόγειο µε υπνοδωµάτιο και µε-
γάλο πλέι-ρουµ, επιπλέον 100 τ.µ. υπό-
γειο, γεώτρηση και γεωθερµία, µοναδι-
κής αρχιτεκτονικής, σε πολύ ωραία πε-
ριοχή, µε θέα γέφυρα από τα υπνοδω-
µάτια, πωλείται 450.000 € ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06.

ΡΙΟ, µονοκατοικία, 345 τ.µ., σε 940 τ.µ.
οικόπεδο, τριών επιπέδων, περιλαµβά-
νει 235 τ.µ., ηµιόροφο κ’ 110 τ.µ. ηµιυ-
πόγειο, διαθέτει 4 υπνοδωµάτια, τζάκι, µε-
γάλη κουζίνα, τεράστιες βεράντες και
κήπο, γκαράζ, κελλάρι, πέργκολα, σε
υπέροχη περιοχή, πολύ κοντά στην
στάση του τραίνου, 300 µέτρα από την
παραλία, πωλείται 450.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ, 6993 93 97
97, 6978109737, 2614 01 33 06.

ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ, περιοχή Σκαγιοπούλειο,
διώροφη, παλιά οικεία, 85 τ.µ., ισόγειο,
80 τ.µ., α’ όροφος, σε 170 τ.µ., οικόπε-
δο, σ.δ. 2,4, κατάλληλο και για ανέγερ-
ση καινούριας οικοδοµής, σε πολύ
ωραία, ήσυχη και περιζήτητη περιοχή,
πωλείται 115.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ-
ΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978
10 97 37, 2614 01 33 06.

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ µονοκατοικία 85,43 τ.µ.
συν 24,18 τ.µ. προσθήκη σε 2.581 τ.µ. οι-
κόπεδο , πολύ ωραία, πωλείται 50.000€
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ,
6993 93 97 97, 6978109737, 2614 01 33
06.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 60 τ.µ., σε οι-
κόπεδο 110 τ.µ., σε Σ.∆. 2,4, µε 1 Υ/∆,
κουζίνα, µπάνιο, έχει αυλή πίσω 50 τ.µ.,
κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρή-
ση. Τιµή πώλησης 125.000 ευρώ, περιοχή
Κανακάρη και Σατωβριάνδου γωνία.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ. Ηµιτελές τριώροφο µε
θέα 127 τ.µ. κάθε όροφος, χτισµένοι δύο
όροφοι σε 1.100 µέτρα οικόπεδο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ σε πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6944-297.639.

ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ. Παραθα-
λάσσιο σπίτι σε 2 ½ στρέµµατα οικόπε-
δο, κοντά στην Πλαζ και στο «Greco Ho-
tel». Είναι 160 τ.µ. και διαθέτει 4 Υ/∆, 2
µπάνια, τζάκι, ηλιακό, 2 a/c, brb, µεγάλες
βεράντες, γεώτρηση, αυτόµατο πότισµα,
γκαζόν, κήπο, δέντρα. Τιµή 188.000
ευρώ, or BEST OFFER. Τηλ.: 6936-
982.120.

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ.Μο-
νοκατοικία 80 τ.µ. πέτρινη (χρίζει ανα-
καίνισης) κατοικήσιµη, σε 350 τ.µ. οικό-
πεδο, µε διαµορφωµένο κήπο. Τελική
τιµή πώλησης 80.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
Τηλ.: 2614-010.723, κιν. 6938-693.517, an-
dreassolos@gmail.com

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 150 τµ ΜΟΝΟΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ Οικόπεδο 1000 τµ, Επιπλωµέ-
νη,Κατάλληλη για οικογένια που θέλει να
είναι κόντα στην θάλασσα, κουζίνα, µε-
γάλο σαλόνι, 3 Υ/∆, µπάνιο, µεγάλη βε-
ράντα µε θέα τη θάλασσα. Τιµή 300.000
Ευρώ  ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Κα-
ρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465  Κωδ Γ3080

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α, ισόγεια µονοκατοικία
58τµ, µε λειώµενη κατασκευή στον πρώ-
το όροφο, και µε υπόλοιπο δόµησης. Σε
οικόπεδο 125,38τµ.Τιµή 35000€ συζη-
τήσιµη. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Κα-
ρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465. Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr  ΠΑ 1628

∆ΕΜΕΝΙΚΑ ισόγειο 103τµ µε πρόσβα-
ση σε αυλή µε δυνατότητα παρκινγκ. ∆ια-
θέτει τζάκι, εσωτερική αποθήκη , δυνα-
τότητα προέκτασης µπροστινής βε-
ράντας , κατασκεύης 1980. Το οικήµα
έχει θέα σε σηµείο που αναµένεται να χτι-
στεί πλατεία. Τιµή 40000€ συζητήσιµη.
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465.Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr  ΠΑ 1293

ΒΟΥ∆, µονοκατοικία  80 τµ ισόγειου, κα-
τασκευής 1970 ανακαινισµένη το 2018
προς πώληση . Αποτελείται από 2 υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο . ∆ιαθέτει ενερ-
γειακή κλάση Β+, α.θ ,  ξύλινα κουφώ-
µατα, ξύλινα πατώµατα, εντοιχιζόµενες
ντουλάπες, πάρκινγκ, αποθήκη και κήπο.
Τιµή πώλησης 45.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465. Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr  ΠΑ 1463

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ διπλοκατοικία 1ου
ορόφου  κατασκευής 1965,  101 τετρα-
γωνικά µέτρα προς πώληση µερικώς
ανακαινισµένη µε αέρα δόµησης τιµή
85.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465.Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr  ΠΑ 1970

ΡΙΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ, 132τµ, Κουζίνα, σαλόνι,
δύο επίπεδα, 2 υπνοδωµάτια, 2 κλιµατι-
στικά, πλησίον σε µαγαζιά και στάση τρέ-
νου. Τιµή 210.000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465. Για περισσότε-
ρα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr   Γ3007

ΡΙΟ ΜΟΝΟΚΑΤOΙΚΙΑ, 40τµ, Επιπλω-
µένο, ∆ιαθέτει αλουµίνια διπλά τζάµια,
πλησίον θάλασσα, µεγάλος κήπος, σε
300τµ οικόπεδο µε επιπλέον δυνατότη-
τα δοµησης. Τιµή 180000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ.
2610-330.136, 6972-453.465.Για περισ-
σότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα
µας www.patraikimesitiki.gr  Γ3480 

ΖΑΒΛΑΝΙ, µονοκατοικια 85τµ προς πώ-
ληση. Τιµή 20000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ, οδός Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-
330.136, 6972-453.465. Για περισσότε-
ρα ακίνητα επισκεφτείτε τη σελίδα µας
www.patraikimesitiki.gr  ΠΑ 1826

Ψαροφαι ισόγεια κατοικια 77τµ εκ κατ
1970 σε καλή κατάσταση. Αποτελείται
από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα λουτρό. ∆ια-
θέτει αυλή. Εν κλάση Η. Τιµή πώλησης
27000€. ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός
Καρα�σκάκη 172. Τηλ. 2610-330.136,
6972-453.465. Για περισσότερα ακίνητα
επισκεφτείτε τη σελίδα µας www.pa-
traikimesitiki.gr  ∆Ε 2446

ΠΡΑΤΣΙΚΑ όρια µε πλ Παπανδρέου
µονοκατοικία 70τµ προς πώληση σε οι-
κόπεδο 148τµ. Τιµή πώλησης 33.000€.
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-
453.465.Για περισσότερα ακίνητα επι-
σκεφτείτε τη σελίδα µας www.patraiki-
mesitiki.gr  ΠΑ 1433

ΑΛΙΣΣΟΣ-ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ: Έκταση πέντε
περίπου στρεµµάτων µε µονοκατοικία 90
τ.µ. περίπου 50 ρίζες ελιές παραγωγικές
φάτσα σε δηµόσιο επαρχιακό δρόµο κα-
τοικηµένη περιοχή. Ποσό πώλησης
60.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 2610-
220036/6936114115

ΠΡΕΒΕ∆ΟΣ: Μικρό σπίτι κατοικήσιµο σε
180 τ.µ. οικόπεδο µπροστά στον δρόµο
για Καλούσι. Ποσό πώλησης 15.000
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 2610-220036/
6936114115

ΝΟΣΟΚ. ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ: Παλιά µονο-
κατοικία περίπου 80 τ.µ. χρήζει επι-
σκευής. Ποσό πώλησης 30.000 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2610-220036 /6936
114115

ΛΕΥΚΑ ΠΑΤΡΩΝ: Μονοκατοικία 80 τ.µ.
µε βοηθητικούς χώρους και µε τµήµα οι-
κοπέδου άρτιο και οικοδοµήσιµο επι-
πλέον υπόλοιπο δόµησης 250 τ.µ. σύ-
νολο οικοπέδου 1200 τ.µ. περιφραγµέ-
νο. Ποσό πώλησης 130.000 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας: 2610-220036/6936114115

ΠΩΛΗΣΗ_ ΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ Μονοκατοικία
στο κέντρο του χωριού παλιά πέτρινη
διώροφη εξαιρετικής κατασκευής σε µε-
γάλο οικόπεδο 620 τ.µ. µε θέα και υπό-
λοιπο δόµησης εντασσόµενη και σε
πρόγραµµα για την ανακαίνιση της.
Ποσό πώλησης 80.000 ευρώ. Τηλ. 2610-
220036/ 6936114115

AΙΓΙΟ.ΠΤΕΡΗ πωλείται.Μονοκατοικία
60τµ ,ορεινή του 1991 , ενεργειακή
κλάση Ε,µε άνετη θέα Εχει 2 υπνοδω-
µάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο , κουφώ-
µατα αλουµινίου, πατώµατα από πλακάκι,
πόρτα ασφαλείας, εντοιχιζόµενες ντου-
λάπες, πάρκινγκ πυλωτής, κήπο, µπαλ-
κόνια 8 τ.µ.Τιµή 35000Ε 26910/20550,
6978444617 ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ηµιτελής µονοκα-
τοικία, 250 τ.µ., σε 1 στρέµµα οικόπεδο,
σε ωραία γειτονιά, καταπληκτική θέα στη
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, email: an-
dreassolos@gmail. com. K0100

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στα Βραχνέικα
65 τ.µ. ισόγειο, 115 τ.µ. ο όροφος και 800
τ.µ. οικόπεδο, εντός σχεδίου πόλεως,
πάνω στην Παλιά Εθνική Οδό. Τιµή:
200.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος, 115 τ.µ., σε
διώροφη µονοκατοικία µε 75 τ.µ. δόµη-
ση και το 60% του οικοπέδου, το οποίο
είναι 700 τ.µ. περίπου στην Κάτω Οβρυά.
Τιµή 110.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 120 τ.µ., σε
700 τ.µ. οικόπεδο, 25 ετών. Περιοχή Αγί-
ου Νικολάου Λεύκας. Τιµή 120.000 ευρώ
συζητήσιµη. Τηλ. 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 130τ.µ. το υπό-
γειο 130 τ.µ. και πάνω χτίζει 130τ.µ. σε
οικόπεδο 650τ.µ. αποτελείται από 3
υπνοδωµάτια, µεγάλο σαλόνι µε τζάκι
έχει µεγάλες βεράντες, αποθήκη κλειστό
γκαράζ έχει καλοριφέρ µε αυτονοµία ο
κάθε όροφος είναι όλος µε  αλουµίνια,
πόρτα ασφαλείας, είναι πρωτοκατοική-
σιµο µε θέα βουνό και Πατρα�κό. Τιµή
125.000 ευρώ. Περιοχή Κάτω Καλλιθέ-
ας κοντά στον κεντρικό δρόµο. ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. 6992269844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη µονοκατοικία 35
ετών, 100 τ.µ. ο όροφος, σε 250 τ.µ. οι-
κόπεδο. Κάτω Οβρυά προς Μιντιλόγλι.
Τελευταία τιµή 65.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-
050.958.

ΖΑΒΛΑΝΙ Μονοκατοικία-Οικοδοµή Ηµι-
τελές 240τµ, µέσα σε οικοδοµή 125τ.µ.
Το ακίνητο είναι κατάλληλο και για µε-
ζονέτα και για ανεξάρτητα διαµερίσµα-
τα. Η οικοδοµή αποτελείται από υπόγειο
80τ.µ, πρώτος όροφος 80τ.µ,  και αέρα
για έναν όροφο ακόµα. Το ακίνητο βρί-
σκεται σε ήσυχη περιοχή µε θέα βουνό
και θάλασσα. Τιµή 69000€ Κωδ12378
Τηλ. επικοινωνίας 2610323 280, 6980
970313. www.idealproperty.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑΕπιπλωµένη γκαρσονιέρα
30τµ. ∆ίπλα στη θάλασσα, σε άριστη
κατάσταση, φωτεινό. Τιµή: 250€ -HLFR-
4990-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ ανακαινισµένο ∆ιαµέ-
ρισµα συνολικής επιφάνειας 85 τ.µ. στον
2ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
µάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι
κατασκευασµένο το 1975 και διαθέτει
θέρµανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Θέα
σε Βουνό, Κουφώµατα Ξύλινα, Πόρτα
Ασφαλείας, Ανελκυστήρα, A/C, Τέντες
- Τιµή: 45.000 € -HLRA-7170-
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ νεόδµητο επαγγελ-
µατικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 102
τ.µ. αποτελούµενο από ισόγειο κατά-
στηµα 50τµ, µε wc και 1ο όροφο 52τµ
µε wc. Είναι κατασκευασµένο το 2011
µε ενεργειακή κλάση Β και διαθέτει αυ-
τόνοµη θέρµανση πετρελαίου, κουφώ-
µατα αλουµινίου, πατώµατα από πλα-
κάκι, πόρτα ασφαλείας, ανελκυστήρα,
προαύλιο. Τιµή: 115.000€ -HLER-04-
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣκτίρια επαγγελµατικά
συνολικής επιφάνειας 477 τ.µ. 5 επι-
πέδων . Είναι κατασκευασµένο το 1987
µε ενεργειακή κλάση Γ και διαθέτει ατο-
µική θέρµανσηπετρέλαιο, κουφώµατα
αλουµινίου, πατώµατα από πλακάκι,
ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα. Τιµή:
400.000€ -HLRE-15-
ΠΡΟΑΣΤΙΟ νεόδµητη µονοκατοικία συ-
νολικής επιφάνειας 274 τ.µ. 2 επιπέ-
δων σε οικόπεδο 520τµ. Αποτελείται
από ηµιυπόγειο 140τµ καιυπερυψωµένο
ισόγειο 134τµ µε 3 Υ/∆, σαλόνι, τρα-
πεζαρία, κουζίνα, µπάνιο και WC.Είναι
κατασκευασµένη το 2009 µε ενεργει-
ακή κλάση Β και διαθέτει αυτόνοµη θέρ-
µανση πετρελαίου, θέα σε βουνό, κου-
φώµατα αλουµινίου, πατώµατα από πλα-
κάκι, πόρτα ασφαλείας, εντοιχιζόµενες
ντουλάπες, ιδιωτικό πάρκινγκ, αποθήκη
, κήπο, τζάκι, τέντες, σίτες και διπλά
τζάµια. Τιµή: 325.000€ -HLRA-7480-
ΠΡΑΤΣΙΚΑ ∆ιαµέρισµα 100τµ. 1ΟΥο-
ρόφου, κατασκευής ’04 Τιµή: 90.000€.
– HLRA-6040
ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Μεγάλο γωνιακό οι-
κόπεδο δίπλα στο νοσοκοµείο του Αγίου
Ανδρέα. Τιµή: 95.000€ -HLRO-28
ΚΑΡΥΑ Μονοκατοικία 325τµ. Σε οικό-
πεδο 500τµ. Κατασκευή του 2004'. Με
καταπληκτική θέα. (Ρωτήστε µας) -
HLRA-6060
ΠΡΑΤΣΙΚΑ∆ιαµέρισµα 203 τµ. 2ου ορό-
φου. Αποτελείται από 107τµ.  ο κύριος
όροφος και 96τµ. το δώµα που συνδέ-
ονται µε εσωτερική σκάλα. Είναι διαµ-
περές, φωτεινό, πολυτελές, µε αυτόνοµη
θέρµανση και θέα. Βρίσκεται στην Βε-
νιζέλου, στο Ύψος Παναχα{κού. Τιµή:
155.000€ - HLRA-6000
ΛΑΡΙΣΣΟΣ Βίλα 260τ.µ. διαµπερής, νε-
όδµητη κατ. 04'.  Ο πρώτος όροφος
αποτελείται από 3 Υ/∆, 2 µπάνια και ενι-
αίο χώρο µε τζάκι µε εντοιχισµένη κου-
ζίνα. Το ισόγειο αποτελείται από ενιαίο
χώρο, αποθηκευτικό χώρο, µπάνιο και
εσωτερικό κλειστό πάρκινγκ. ∆ιαθέτει
κουφώµατα αλουµινίου και διπλά τζά-
µια. Τιµή: 200.000€ -HLRA-53
ΡΙΟ Μοναδική κατοικία 295τµ. µε
πέτρινη επένδυση. Το οίκηµα είναι

διαµορφωµένο και χωρισµένο σε
δύο ανεξάρτητες κατοικίες σε ισό-
γειο και υπόγειο. Με 4 Υ/∆ και εσω-
τερική απόθηκη και υπόγεια κατοι-
κία εµβαδού 110 τ.µ. µε ενιαίο χώρο
σαλόνι-τραπεζαρία-εντοιχισµένη
κουζίνα ανεξάρτητο µπάνιο και 1
Υ/∆. Τιµή: 300.000€ -HLRA-23

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥ∆ Γωνιακός επαγγελµα-
τικός χώρος (λειτουργούσε επί µία
15ετία ως καφετέρια-delivery). 41τµ,
διαθέτει WC. Τιµή: 220€ -HLER-19.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
∆ΕΜΕΝΙΚΑ - ∆ιαµέρισµα κατ'1990 (µο-
νοκατοικία) γωνιακό 110 τ.µ. διαµπε-
ρές 1ου ορόφου, µεγάλη βεράντα µε
πανοραµική θέα σε διώροφη οικοδοµή.
∆ιαθέτει ενιαίο χώρο σαλόνι µε κου-
ζίνα, 2 Υ/∆, 1 µπάνιο. (Ρωτήστε µας)
ΠΡΟΑΣΤΙΟ Μοναδική νεόδµητη µεζο-
νέτα συνολικής επιφάνειας 130 τ.µ.
Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, σα-
λόνι, κουζίνα µε εντοιχιζόµενες ηλε-
κτρικές συσκευές, µπάνιο και WC. Εί-
ναι κατασκευασµένη το 2006 µε ενερ-
γειακή κλάση Β και διαθέτει αυτόνοµη
θέρµανσηπετρελαίου, απεριόριστη θέα,
κουφώµατα αλουµινίου, πατώµατα από
πλακάκι, δορυφορική κεραία, πόρτα
ασφαλείας, εντοιχιζόµενες ντουλάπες,
κλειστή θέση στάθµευσης 20τµ, αποθήκη
20 τ.µ., τζάκι, A/C, συναγερµό, τέντες,
σίτες, διπλά τζάµια, ηλιακό θερµοσί-
φωνα και µεγάλα µπαλκόνια, µε θέα, σε
ήσυχη περιοχή.(Ρωτήστε µας)
ΒΛΑΤΕΡΟ Μοναδική µονοκατοικία 35τµ
σε οικόπεδο 50τµ. Αποτελείται από 1
Υ/∆, κουζίνα και µπάνιο. ∆ιαθέτει κήπο
και σκαλιά εισόδου. Ιδανική για επέν-
δυση.Κατασκευής ’70. Τιµή: 23.000€»
-HLRA-7150-
∆ΑΣΣΥΛΙΟΜονοκατοικία συνολικής επι-
φάνειας 100 τ.µ. Αποτελείται από 3 Υ/∆,
Σαλόνι, 2 Κουζίνες, 2 Μπάνια. ∆ιαθέτει
αυτόνοµη θέρµανση πετρελαίου, Απε-
ριόριστη Θέα, Κουφώµατα Αλουµινίου,
Πόρτα Ασφαλείας, Αποθήκη, A/C, Σί-
τες, ∆ιπλά τζάµια, Σοφίτα. Κατασκευής
’04. Τιµή: 78.000 € -HLRA-1690-
ΛΑΓΓΟΥΡΑ Νεόδµητο ∆ιαµέρισµα συ-
νολικής επιφάνειας 125 τ.µ. Ισόγειο σε
διώροφη οικοδοµή. Αποτελείται από 3
Υ/∆, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. ∆ιαθέτει
αυτόνοµη θέρµανση πετρελαίου, Κου-
φώµατα Αλουµινίου, Πόρτα Ασφαλείας,
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, A/C, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Σίτες, ∆ιπλά τζά-
µια, Ηλιακό θερµοσίφωνα. Τιµή: 100.000
€ -HLRA-7300-
∆ΙΑΚΟΠΤΟ Νεόδµητη Παραθεριστική
Κατοικία συνολικής επιφάνειας 125τ.µ.
σε οικόπεδο 310τµ, µόνο 100 µέτρα
από τη θάλασσα. Αποτελείται από 2
Υ/∆, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC.
∆ιαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, Πόρτα
Θωρακισµένη, Πάρκινγκ, Αποθήκη 15τ.µ.,
Κήπο, Τζάκι, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές,
Σίτες, ∆ιπλά τζάµια, BBQ, Μπαλκόνια
20 τ.µ. Κατασκευής ’96. Τιµή: 140.000
€ - HLRA-7330-
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 80τ.µ. στον 2ο όροφο. ∆ια-
θέτει Κουφώµατα Αλουµινίου. Ιδανικό

για επένδυση και για χρήση κατοι-
κίας.Κατασκευής ’80. Τιµή: 60.000€ -
HLRE-2900-
ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ∆ιαµέρισµα διαµπε-
ρές συνολικής επιφάνειας 128τ.µ. στον
6ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υ/∆, Σα-
λόνι, Κουζίνα, 2 Μπάνια και WC. ∆ια-
θέτει κεντρική θέρµανση, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώµατα Αλουµινίου, Πόρτα
Ασφαλείας, A/C, Τέντες, Σίτες, ∆ιπλά τζά-
µια, Ηλιακό θερµοσίφωνα.Κατασκευής
’82. Τιµή: 97.000 € - HLRA-6080-
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Κτίριο µε 3 διαµερί-
σµατα συνολικής επιφάνειας 153τµ σε
οικόπεδο 154 τ.µ. µε κήπο 60 τ.µ. Το
ισόγειο αποτελείται από 2 κατοικίες,
35τµ. έκαστος και  1ος όροφος διαµέ-
ρισµα 83τµ. Κατασκευή 1971. Τιµή:
70.000€ -HLRA-7390-
ΑΓΥΙΑ Κατάστηµα διαµπερές συνολι-
κής επιφάνειας 85τ.µ. Ισόγειο. Αποτε-
λείται από 1 Χώρο. ∆ιαθέτει Κουφώ-
µατα Συνθετικά. Κατασκευής ’87. Τιµή:
39.000 € -HLRE-3010-
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Οροφοδιαµέρισµα διαµ-
περές συνολικής επιφάνειας 150τ.µ.
στον 5ο όροφο µε µπαλκόνια 50 τ.µ.
Αποτελείται από 3 Υ/∆, Σαλόνι, 2 Κου-
ζίνες, 2 Μπάνια. ∆ιαθέτει αυτόνοµη
θέρµανση πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώµατα Συνθετικά, Ανελκυστήρα,
Τζάκι, A/C, Τέντες, Σίτες, ∆ιπλά τζάµια,
Σοφίτα. Κατασκευής ’98. Τιµή: 200.000
€ -HLRA-2200-
ΚΙΑΤΟ ∆ιώροφη οικία αποτελούµενη
από δύο διαµερίσµατα, εντός οικοπέδου
επιφάνειας 357τµ. Το ισόγειο διαµέρι-
σµα έχει επιφάνεια 113τµ και διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα, 3 Υ/∆ και µπάνιο. Το
διαµέρισµα του Α' ορόφου είναι 113τµ
και διαθέτει σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα,
1 Υ/∆ και µπάνιο.-HLRA-4030
∆ΙΑΚΟΠΤΟ ∆ιώροφη µονοκατοικία,
κατ.' το 1976 εντός οικοπέδου εκτά-
σεως 183τµ. Αποτελείται από υπό-
γειο επιφανείας 121τ.µ. µε χωλ, κα-
θιστικό-σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, 3 Υ/∆
και βεράντες, Α' όροφο επιφανείας
120τµ που περιλαµβάνει χωλ, καθι-
στικό-σαλόνι, κουζίνα, 3 Υ/∆, λουτρό
και εξώστες. -HLRA-4010

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ 
ΠΕΡΙΒΟΛΑ κοντά στο γήπεδο του
Απόλλωνα, 2 στρέµµατα οικόπεδο,
προσόψεως, άρτιο και οικοδοµή-
σιµο. Τιµή: 200.000€
ΕΓΛΥΚΑ∆Α οικόπεδο 200τµ., εντός
σχεδίου, άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Τιµή:66.000€
ΑΙΓΙΟ Οικόπεδο 19.273τµ. άρτιο και
οικοδοµήσιµο (οικοδοµείται συνο-
λικά κατοικία επιφάνειας 300τµ. Απέ-
χει 700 µέτρα από τη θάλασσα. Τιµή:
250.000€ -HLRO-4060-
ΚΟΥΚΟΥΛΙ επίπεδο οικόπεδο συ-
νολικής επιφάνειας 489 τ.µ. ∆ιαθέ-
τει Περίφραξη, Πρόσοψη 20 µέτρα,
συντελεστής δόµησης 0.8.κεται
κοντά στο Παµπελοποννησιακό Στά-
διο.Τιµή: 97.000 € -HLRO-4100-
ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΣ 294τµ. Οικόπεδο εν-
τός σχεδίου, άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Τιµή 30.000€ -HLRO-3300
ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ 1 στρ. Οικόπεδο εν-
τός οικισµού, άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Τιµή: 25.000€

∆ιαχείριση/Μεσιτεία Ακίνητης Περιουσίας
Οικοδοµικές Εργασίες/Ανακαινίσεις Ακινήτων                                                                       
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος σε µονοκα-
τοικία, 85 τ.µ., σε καλή κατάσταση µε
αποθήκη στην ταράτσα. Τιµή 35.000
ευρώ, κοντά στην πλατεία Παπανδρέου.
Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη οικία σε οικόπεδο
400 τ.µ. διαµπερές και ανακαινισµένη. Το
ισόγειο είναι 85 τ.µ. έχει δύο υπνοδω-
µάτια, µεγάλο µπάνιο, κουζίνα και τζα-
µαρία µε θέµα και αλουµίνια. Ο δεύτε-
ρος όροφος είναι 90 τ.µ. διαµπερές και
ανακαινισµένος και αποτελείται από
δύο υπνοδωµάτια, καλό µπάνια και καλή
κουζίνα, ενώ έχει εξωτερική σκάλα και κα-
τεβαίνει στον ακάλυπτο. Και οι δύο
όροφοι έχουν αυτονοµία. Περιοχή Βύ-
ρωνος και Βενιζέλου, φάτσα δρόµου,
µπροστά γίνεται πλατεία. Πωλείται σε
καλή τιµή. Και τα δύο 120.000 ευρώ. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 84 τ.µ., στο Κα-
λαµάκι της Λακκόπετρας σε οικόπεδο
1.100 τ.µ., µε φρουτόδενδρα και 15 µ.
πρόσοψη στην επαρχιακή οδό προς τη
θάλασσα. Η κατοικία είναι υπερυψωµέ-
νη ισόγεια µε 2 Υ/∆, άνετο καθιστικό, ξε-
χωριστή κουζίνα και βεράντες. Το οικό-
πεδο είναι περιφραγµένο και απέχει
περίπου 1.000 µ. από τη θάλασσα. Τιµή:
55.0000 ευρώ. SMART REAL ESTATE, Ι.
Ρίτσου 72, Πάτρα. Τηλ.: 2610-222.870,
6973-230.247.

ΨΑΧΟΥ Μονοκατοικία 73,90τµ, έτος
κατασκ.1983 και µε ενεργειακή κλάση Ε.
Η µονοκατοικία χρήζει ανακαίνισης Το
ακίνητο διαθέτει αυλή και το διαµέρισµα
βρίσκεται σε οικόπεδο 136,8τµ και δια-
θέτει υπολειπόµενα τετραγωνικά δόµη-
σης. Εξυπηρετεί αστικό λεωφορείο
γραµµής Ν3. Το ακίνητο. Τιµή 50000€
Κωδ12333. Τηλ. επικοινωνίας 2610323
280, 6980970313. www.idealproperty.gr

IDEA HOME _ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α Ισόγεια µο-
νοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ.
χρήζει ανακαίνισης. Τιµή πώλησης 35.000
ευρώ. Τηλ.: 2610-220036 / 6936-114115
– www.idanikioikia.gr

IDEA HOME_ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑ. ∆ιώροφη
οικοδοµή 100 τ.µ., εν πλήρη λειτουργία,
µπροστά σε πλατεία πανταχόθεν ελεύ-
θερη, διαµπερής, καινούργια κατα-
σκευή, πιλοτή. Τιµή πώλησης 80.000
ευρώ. Τηλ.: 2610-220.036, 6936-114.115,
www.idanikioikia.gr.

ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μονοκατοικία 100τµ,
έτος κατασκ.1969. Το ακίνητο χρήζει ανα-
καίνισης, βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο
κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη
Χρυσοστόµου. ∆ιαθέτει περιβάλλοντα
χώρο 600τµ. Εξυπηρετεί αστικό λεω-
φορείο γραµµής Ν8.Κωδ 12357. Τιµή
35000€.Τηλ. επικοινωνίας 2610323280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΛΥΚΟΧΩΡΟΣ µονοκατοικία 140 τ.µ.
συν 60 τ.µ. υπόγειο, σε οικόπεδο 1.100
τ.µ., φάτσα στον κεντρικό δρόµο, σε
ωραία γειτονιά, απεριόριστη θέα Πανα-
χα�κό, Πατρα�κός κόλπος (θάλασσα).
Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ -
Τηλ.: 6938-693.517, andreassolos@
gmail. com (Κ0025). 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 280 τ.µ.,
δεκαπενταετίας, στην οδό Φιλοποίµενος
στο κέντρο της Πάτρας. Το ακίνητο εί-
ναι σε τρία επίπεδα και µπορεί να χωρί-
σει σε δύο τµήµατα. ∆ιαθέτει 4 Υ/∆, τζά-
κι, µικρές αποθήκες σε κάθε όροφο, δι-
πλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση και
κλιµατισµό, άνετους χώρους, βεράντες
και ευρίσκεται σε οικόπεδο 109 τ.µ. Το
ακίνητο είναι κατάλληλο για κατοικία ή
επαγγελµατικό χώρο και κατοικία µαζί.
Τιµή: 230.000 ευρώ. SMART REAL ESTA-
TE, Ι. Ρίτσου 72, Πάτρα. Τηλ.: 2610-
222.870, 6973-230.247.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο γωνιακό σε τριώρο-
φη οικοδοµή, 95 τ.µ., µε αυλή, όλο ανα-
καινισµένο, στον Αη-Γιάννη Πράτσικα.
Τιµή 50.000€. Τηλ.: 6981-050.958. 

ΤΡΙAΝΤΕΙΟ Σχολή ∆ιπλοκατοικία 228 τµ
ηµιορόφου, έτος κατασκ.1994. Το ακί-
νητο είναι προσόψεως σε πολύ καλή κα-
τάσταση, άνετο, ευρύχωρο και φωτεινό.
Το ακίνητο περιλαµβάνει τζάκι, τέντες, σί-
τες, θωρακισµένη πόρτα, µικρή αυλή, αυ-
τόνοµη θέρµανση πετρελαίου, 2 a/c. Το
ακίνητο επίσης έχει υπολειπόµενα τε-
τραγωνικά δόµησης για δύο ακόµη
ορόφους. Τιµή 135000€ Κωδ 1878. Τηλ.
επικοινωνίας 2610323280, 6980970313.
www.idealproperty.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριώροφη οικία, ο κάθε όρο-
φος είναι 60 τ.µ., διαµπερής και µε αυ-
τονοµία. Έχει εσωτερική σκάλα, χωρίς
ασανσέρ, κλιµατιστικά, θέση για ασαν-
σέρ, όλο ανακαινισµένο. Κατάλληλο για
γυµναστήριο ή κατοικία, κατασκευής
1995, στην περιοχή Παναχα�κού και Κα-
ποδιστρίου, πολύ κοντά στα Υψηλά
Αλώνια. Τιµή 110.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269.844.

IDEAHOME _ ΓΟΛΕΜΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ Μο-
νοκατοικία 100 τ.µ. εξαιρετικής κατα-
σκευής πετρόχτιστη µε σοφίτα σε έκτα-
ση 2,5 στρεµµάτων περίπου οριοθετη-
µένη µε µάντρα σχεδόν καινούρια µε τζά-
κι ορατότητα θέα. Τιµή πώλησης 100.000
ευρώ συζητήσιµη. Τηλ.: 2610-220036 /
6936 114115 – www.idanikioikia.gr

ΦΑΤΣΑ ΘΑΛΑΣΣΑ µονοκατοικία 220
τ.µ., σε οικόπεδο 600 τ.µ., χωρίς µεσο-
λάβηση δρόµου! Στην κυριολεξία δίπλα
στο κύµα, στην ευρύτερη περιοχή του
Αγίου Βασιλείου, χρήζει επισκευών (ανα-
καίνιση), τιµή λογική, µόνο σοβαρές
προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ - Τηλ.: 6938-
693.517, andreassolos@ gmail. com
(Κ0028).

IDEA HOME _ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑ-
ΤΣΙΚΑ Γωνιακό διώροφο µεγάλης προ-
βολής σε κεντρικό δρόµο αποτελούµε-
νο από ισόγειο κατάστηµα µε µεγάλη
πρόσοψη σε κεντρικό εµπορικό δρόµο
95 τ.µ. ο κάθε όροφος. Η οροφοκατοι-
κία του 1ου ορόφου έχει ξεχωριστή εί-
σοδο. Σε εξαιρετική τιµή πώλησης. Τηλ.:
2610-220036 / 6936114115 – www.ida-
nikioikia.gr

ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΣ. Ονειρεµένη µονοκατοι-
κία σε κτήµα 5 στρεµµάτων, σε κατα-
πληκτική θέση, µε απεριόριστη θέα όλο
τον Πατρα�κό και όχι µόνο, µε οπωροφόρ
δένδρα, σε αραιοκατοικηµένη γειτονιά.
Ένα σπίτι που σας ταξιδεύει!! Επικοι-
νωνήστε µαζί µας για περισσότερες
πληροφορίες. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν. 6938-693.517, andreasso-
los@gmail. com (Κ0027).

ΣΑΡΑΒΑΛΙ, µονοκατοικία µε όλα τα χα-
ρακτηριστικά της περιοχής, απεριόριστη
θέα, σε 1 στρέµµα οικόπεδο, κατοικία 80
τ.µ., µε άλλα 80 τ.µ. υπόγειο στο χωριό.
Τιµή πώλησης 100.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
Τηλ.: 2614-010.723, κιν.: 6938-693.517,
mail: andreassolos@gmail. com (Κ0021).

ΡΙΟ: ∆ηµορρηγόπουλου, µονοκατοικία
160 τ.µ. + 70 τ.µ. ηµιυπόγειο σε οικόπεδο
280 τ.µ., µεγάλο καθιστικό, κουζίνα, 2 τζά-
κια, 3 µεγάλα υ/δ, 3 µπάνια, µεγάλες βε-
ράντες σε άριστη κατάσταση 100 µ. από
τη θάλασσα, στην καλύτερη γειτονιά της
περιοχής, τιµή 280.000 ευρώ (συζητή-
σιµη). ΜΕΣΙΤΙΚΟ  ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩ-
ΛΟΣ. Τηλ.: 693869 351, andreassolos@
gmail. com (Κ0022)

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ. ΘΑΛΑΣΣΑ. Σε 750τµ. οι-
κοπεδο µε διαµορφωµενο περιβαλλον-
τα χωρο, οικια κατασκευης του 2005, µε
αδιακοπη θεα θαλασσα τον κολπο των
Βραχνεικων, δευτερο οικοπεδο απο την
παραλια, σε ησυχη γειτονια. Αποτελειται
απο 80τµ. ηµιυπογειο (γκαραζ και 50τµ.
αυτοτελης ξενωνας δηλ. υπνοδωµατιο,
κουζινα και µπανιο), 80τµ. υπερυψωµε-
νο ισογειο, καθιστικο κουζινα ενιαια,
τζακι, δυο υπνοδωµατια, ενα wc και ενα
µπανιο. Αριστη κατασταση, αριστα υλι-
κα, οπωροφορα δεντρα, συναγερµος, µε
υπολοιπο δοµησης ενος ακοµα οροφου.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Τιµη λογικη.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Γ. ΣΩΛΟΣ.ΤΗΛ.2614 010 723, κιν.
6938693517. email: andreassolos@
gmail.com. (K0030)

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ φάτσα θάλασσα,
µονοκατοικία σε 500 τ.µ. οικόπεδο, 130
τ.µ. οικία συν 80 τ.µ. ηµιυπόγειο σε άρι-
στη κατάσταση από τα λίγα στην πε-
ριοχή. Μόνο σοβαρές προτάσεις!!! Με-
σιτικό Γραφείο ΕΥΖΗΝ Ανδρεας Σωλος.
Τηλ. 6908 997056, 6938 693517, andre-
assolos@gmail .com (Κ0016).

ΑΡΟΗ σε 200 τ.µ. οικόπεδο διόροφη ∆ι-
πλοκατοικία (υπάρχει δυνατότητα συ-
νένωσης) ισόγειο 84τ.µ. 1 υπν/τιο µεγά-
λο σαλόνι – τραπεζαρία, κουζίνα µπάνιο
και 1ος όροφος 94τ.µ. µεγάλο σαλόνι -
τραπεζαρία µεγάλο υπν/τιο, κουζίνα,
µπάνιο. Μπαλκόνια µπρός πίσω διαµ-
περές οπορωφόρα δένδρα πίσω στο οι-
κόπεδο αυτόνοµη θέρµανση. Μπορούν
να λειτουργήσουν και 2 ξεχωριστές οι-
κίες υπάρχουν και ξεχωριστές είσοδοι.
Το ακίνητο είναι σε άριστη κατάσταση
άµεσα κατοικήσιµο. Τιµή πώλησης
120.000 ευρώ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
Τηλ. 2614-010.723 κιν. 6938-693.517
mail: andreassolos@gmail. com (Κ0024)

j
ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα στα χτισίµατα 185
τ.µ. + 90 τ.µ. πιλοτή, µε κήπο, τρίφατση,
κοντά στην πλατεία Παπανδρέου. Τιµή
100.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: ∆ιώροφη µεζονέτα 170
τ.µ. 1ος και 2ος όροφος συν 80 τ.µ. ηµιυ-
πόγειο 30 µέτρα από τη θάλασσα γω-
νιακό οικόπεδο σε εξαιρετική κατάστα-
ση. Ποσό πώλησης 265.000 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας: 2610-220036 /6936 114115.

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ, υπέροχη, πολυτελής,µε-
ζονέτα 380 τ.µ., κατασκευής 2006, σε
πολύ ωραία περιοχή, µε πράσινο και
όµορφο περιβάλλοντα χώρο, σε οικό-
πεδο 400 τ.µ., µε επιπλέον δυνατότητα,
άλλων 200 τ.µ., 3 επιπέδων, µε ενδοδα-
πέδια θέρµανση, ψύξη, 4 ηλιακούς θερ-
µοσίφωνες, µε ασανσέρ, κτιστό µεγάλο
µπάρµπεκιου κι έξτρα αποθήκη στον
κήπο, διαθέτει 2 σαλόνια, τζάκι,wc, κου-
ζίνα, στο ισόγειο,3  µεγάλα υ/δ στον πάνω
όροφο, το ένα masterbedroom, µε τζα-
κούζι, 1 έξτρα µπάνιο, πλυσταριό, 3 υ/δ,
γκαράζ, αποθηκευτικό χώρο, σαλόνι
και κουζίνα στο ηµιυπόγειο, που βγαίνει
στον κήπο, πωλείται 550.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06.

ΛΕΥΚΑ, Μεζονέτα 215 τ.µ., νεόδµητη,
γωνιακή, 3 υ/δ, µε δυνατότητες δια-
µόρφωσης του ισόγειου χώρου, µε υπέ-
ροχη θέα βουνό και θάλασσα, σε πολύ
ήσυχη περιοχή, µε πολύ πράσινο, δια-
θέτει µεγάλο σαλόνι µε τζάκι, 1 µπάνιο,
1 wc, µε φωτεινό υπόγειο χώρο,  περι-
βάλλοντα χώρο, ανοικτό χώρο γκαράζ,
πωλείται 248.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙ-
ΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973
248878, 2614 01 33 06.

ΚΟΤΡΩΝΙ, Μεζονέτα 198 τ.µ., α’ και β’
ορόφου, τρίφατση, 4 υ/δ., 3 αποθηκευ-
τικούς χώρους, 1 µπάνιο, 1 w/c, τρίφα-
τση, µε µεγάλα µπαλκόνια, εξαιρετικής
θέας, προς την γέφυρα, τον Πατρα�κό
κόλπο και το Παναχα�κό όρος, σε πολύ
ωραία περιοχή, γεµάτη πράσινο,  και νε-
όδµητες κατοικίες, πωλείται 295.000€.
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01
33 06.

ΑΝΤΙΡΙΟ , µεζονέτα 90 τµ. , πλήρως ανα-
καινισµένη ,επιπλωµένη, εξοπλισµένη,
κουκλίστικη, µε θέα προς την θάλασσα,
50 µέτρα από την παραλία,2 υ/δ, 1
µπάνιο, 1 WC, αποθήκη, πωλείται 90,000€
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,τηλ. 6993
93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06.

ΑΝΤΙΡΙΟ, µεζονέτα 90 τµ. , πλήρως ανα-
καινισµένη, επιπλωµένη, εξοπλισµένη,
κουκλίστικη, µε θέα προς την θάλασσα,
50 µέτρα από την παραλία,2 υ/δ, 1
µπάνιο, 1 WC, αποθήκη, πωλείται 90,000€
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,τηλ. 6993
93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΗΛΕΙΑ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Μυρσί-
νη.διατίθεται µέσω ηλεκτρονικού πλει-
στηριασµού Μεζονέτα 89,40 τ.µ. κατα-
σκευής 2006, µε ποσοστό ολοκλήρωσης
70%. διαθέτει αποθήκη, εσωτερική σκά-
λα, πάρκινγκ 15τµ Τιµή α! προσφοράς
84000Ε, καταβολή εγγυοδοσίας: 25200
ευρώ, µέχρι 09/7/2021, 80500Ε 6978
444617.ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΚΑΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ: Μεζονέτα 300 τ.µ. πε-
ρίπου σε οικόπεδο 600 τ.µ. περίπου υπερ-
λουξ κατασκευή απεριόριστη θέα περι-
µετρικά µάντρες βοηθητικοί εξωτερικοί
χώροι. Ποσό πώλησης 280.000 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2610-220036 /6936
114115

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 210 τ.µ., µε 3 επί-
πεδα. Το υπόγειο είναι κατοικήσιµο, το
ισόγειο και ο 1ος όροφος αποτελείται
από 3 Υ/∆, 4 µπάνια, εσωτερική σκάλα,
τζάκι, συναγερµό, ηλιακό, κάµερες
ασφαλείας παντού, καλοριφέρ, κλιµατι-
στικά, πόρτα ασφαλείας, µε εσωτερικό
χώρο διαµορφωµένο και πολλά έξτρα.
Περιοχή Κάτω Συχαινά κοντά στο «Ολύµ-
πιο» νοσοκοµείο. Πωλείται 230.000
ευρώ, τιµή συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269 .844.

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ. Ανεξάρτητη µε-
ζονέτα σε 200 τ.µ. οικόπεδο, γωνιακή, κα-
τασκευής 2005, σε ωραία γειτονιά, εξαι-
ρετικής αρχιτεκτονικής, 3 επιπέδων,
201 τ.µ., συνολικά 67 τ.µ. το κάθε επί-
πεδο, 3 Υ/∆, 2 wc, 1 κυρίως µπάνιο, 2 τζά-
κια και άλλοι βοηθητικοί χώροι και κλει-
στό γκαράζ στάθµευσης. Τιµή πώλησης
240.000 ευρώ (συζητήσιµη). ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ,
τηλ.: 2614-010.723, κινητό: 6938-693.517,
e-mail: andreassolos@gmail.com
(Κ0031).

ΑΡΟΗ-ΣΑΜΑΚΙΑ Σε καταπράσινη πε-
ριοχή µε ανοιχτό ορίζοντα την πόλη των
Πατρών και όχι µόνο µεζονέτα-µονοκα-
τοικία τριών επιπέδων, µε δικό της εξω-
τερικό χώρο 115 τ.µ.: α) Ηµι�πόγειο χώρο
60 τ.µ. και κλειστό γκαράζ. β) Υπερυ-
ψωµένο ισόγειο 62 τ.µ., ενιαίο καθιστικό-
κουζίνα (εντοιχισµένες συσκευές), τζά-
κι, wc, βεράντα µπρος-πίσω. γ) 1ος
όροφος 62 τ.µ., 3 Υ/∆, µπάνιο. Υπάρχει
air-condition και συναγερµός. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
Τηλ.: 2614-010.723, 6938-693.517, an-
dreassolos@gmail. com (Κ0032).

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ, 150τ.µ., ρετιρέ,
διαµπερές, σε άριστη κατάσταση, πο-
λυτελούς κατασκευής, στυλ µεζονέτας,
(4ου και 5ου ορόφου), κατασκευής
2008, 1ο επίπεδο: ενιαίο καθιστικό - κου-
ζίνα, µπάνιο. 2ο επίπεδο: 3 υπν/τια, κύ-
ριο µπάνιο, µεγάλες βεράντες. Μαζί
κλειστή θέση γκαράζ. Σύγχρονη κατοι-
κία πόλης µε όλες τις προδιαγραφές.
Τιµή λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ. 2614010723
κιν. 6938693517 email: andreasso-
los@gmail. com. Κ0098.

k
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Βραχνέικα οικόπεδο 800
τ.µ., χτίζει 400 τ.µ., παράλληλα στις
γραµµές, 120 µέτρα από τη θάλασσα.
Τιµή 60.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Βραχνέικα οικόπεδο 800
τ.µ., µε δέντρα, άρτιο και οικοδοµήσιµο,
παράλληλα στις γραµµές του τρένου. Ευ-
καιρία. Τιµή 55.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-
050.958.

ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ. Καρυά οικόπεδο 580 τ.µ.,
µε ανεµπόδιστη θέα, δίφατσο σε δρόµο
άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή ευκαι-
ρίας. Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, τηλ.:
6944-297.639.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 510 τ.µ., χτίζει 400
τ.µ., µε φάτσα 24 µ. σε ασφάλτινο δρό-
µο, στο κεντρικότερo σηµείο του Μπε-
γουλακίου. Τιµή 55.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269.844.

ΠΡΕΒΕ∆ΟΣ: Έκταση 4 στρεµµάτων
άρτια και οικοδοµήσιµη περιφραγµένη
µε πορτόνι και αποθήκη 100 τ.µ. και άλλα
100 τ.µ. στέγαστρο σιδηροκατασκευή
που µπορεί να γίνει και σπίτι. Ποσό ευ-
καιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 2610-220036/6936114115

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ. Εξαιρετικό επαγγελ-
µατικό οικόπεδο 340 τ.µ. µε πολύ καλές
διαστάσεις (15 µέτρα φάτσα), χτίζει
800 και πλέον τετραγωνικά µέτρα, διαµ-
περές, σε κεντρικότατο σηµείο µε επι-
πλέον προοπτικές. Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ-
ΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 330.000
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ-
∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-010.723, κιν.
6938-693.517, andreassolos@gmail.com

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ. 440
τ.µ. οικόπεδο σε ωραία ήσυχη γειτονιά
µε όλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής,
καλές διαστάσεις, Σ.∆. 0,8, χτίζει 350 τ.µ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-010.723, κιν. 6938-
693.517, andreassolos@gmail.com

ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΗ: Οικόπε-
δα τρία 496 τ.µ. έκαστο εξαιρετικό σχή-
µα σχέδιο πόλης µε οκτάµετρους δρό-
µους µπροστά τους και όλες τις παρο-
χές. Ποσό πώλησης 50.000 έκαστο.
Τηλ. επικοινωνίας: 2610-220036 /6936
114115

ΒΡΑΧΝΕBΚΑ, Οικόπεδο 630 τ.µ., φάτσα
θάλασσα, µοναδικό, χτίζει 800 τ.µ., πω-
λείται και τµηµατικά, 250.000€ τα 300 τµ.,
και 80.000€ τα 350 τ.µ., µε φάτσα πλαι-
νή οδό και µερική θέα στην θάλασσα ΣΟ-
ΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΤΣΟΥΚΑΛΕBΚΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Οικόπεδο
820 τ.µ., χτίζει 400 τ.µ., µε υπέροχη θέα
προς τον Πατρα�κό κόλπο και τον Άρα-
ξο, πολύ κοντά στην θάλασσα, κάτω από
την παλαιά εθνική οδό, πωλείται 60.000€
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6973 24 88 78, 2614 01
33 06

ΤΣΟΥΚΑΛΕBΚΑ, Μοναδικό οικόπεδο 3
στρεµµάτων, φάτσα θάλασσα, µε δική
του παραλία, θέα απεριόριστη στον
Πατρα�κό κόλπο και τον Άραξο, χτίζει 200
τ.µ., πωλείται 300.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑ-
ΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕ-
ΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6973 24 88 78, 2614 01 33 06

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ 10 στρέµµατα επίπεδο,
εκτός σχεδίου, µε πανοραµική θέα όλον
τον Πατραικό , µε ελαιώνα και πρόσοψη
σε άσφαλτο κατάλληλο για πολυτελή κα-
τοικία, µεζονέτες και για επαγγελµατική
χρήση ( κέντρο διασκέδασης ,ξενοδο-
χείο, οίκο ευγηρίας) πωλείται  250.000€
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6973 248878, 2614 01 33
06

ΡΙΟ, Καταπληκτικό οικόπεδο 2µιση
στρεµµάτων, µπροστά στην θάλασσα, µε
θέα την Γέφυρα, άρτιο και οικοδοµήσι-
µο, χτίζει 400 τ.µ., πωλείται 200.000€ ΣΟ-
ΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ οικόπεδο 1.195 τ.µ. δί-
φατσο µεγάλης προσόψεως 52 µέτρα σε
εξαιρετική θέση µε πολύ πράσινο, όµορ-
φο, περιβάλλοντα χώρο, σε περιοχή µε
ωραίες, πολυτελείς κατοικίες, πωλείται
250.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973 24 88 78,
2614 01 33 06

ΡΙΟ, Οικόπεδο 1350 τ.µ., γωνιακό, επί-
πεδο, σε εξαιρετική περιοχή, µε νεόδ-
µητες, πολυτελείς κατοικίες, πωλείται
350.000€.ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06

ΡΟBΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ,Οικόπεδο 550 τ.µ και
αντίστοιχο 1100 τ.µ., άρτιο και οικοδο-
µήσιµο, χτίζει 200 τ.µ. και 400 τ.µ. αντι-
στοίχως, µόλις 100 µέτρα από την θά-
λασσα, σε πολύ ήσυχη και όµορφη πε-
ριοχή µε νεόδµητες κατοικίες, και πρά-
σινο, πωλείται 80.000�  και 170.000€ ανά-
λογα. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6973 24 88 78,
2614 01 33 06

ΡΙΟ, Οικόπεδο 1024 τ.µ., σε υπέροχη πε-
ριοχή, γεµάτη πράσινο και πολυτελείς κα-
τοικίες, µεγάλης προσόψεως, χτίζει 250
µέτρα, πωλείται 300.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06

ΡΙΟ, εξαιρετικό γωνιακό οικόπεδο, 1
στρέµµατος, σε πολύ ωραία περιοχή, µε
πολυτελής κατοικίες, πράσινο, πωλείται
350.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06

ΡΙΟ, κάτω από τις γραµµές, Οικόπεδο
960 τ.µ., δίφατσο, γωνιακό, σε εξαιρετι-
κή περιοχή, µε πολυτελείς κατοικίες, 100
µέτρα από την θάλασσα, µε θέα και ορί-
ζοντα, προς την θάλασσα, πωλείται
350.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑ-
ΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06

ΟΒΡΥΑ, Οικόπεδο, 730 τ.µ., χτίζει 400
τ.µ., καταπληκτική θέα, στον Πατρα�κό
και στα βουνά, πολύ κοντά στην αγορά
και στον κεντρικό δρόµο της Οβρυάς, µε
προνοµιακή δόµηση, πωλείται 65.000€
ΣΟΦΙΑ  ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01
33 06

ΡΙΟ, Ακταίο, Οικόπεδο 500 τ.µ., πολύ
ωραίο, γωνιακό, στον οικισµό, χτίζει
400 τ.µ., πωλείται 120.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟ-
ΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6973 24 88 78, 2614 01 33 06

∆ΑΦΝΕΣσπάνιο, µοναδικό οικόπεδο 305
τ.µ., σ.δ. 0,8, σε πολύ ωραία περιοχή, µε
πράσινο και πολυτελείς κατοικίες, πολύ
κοντά στην θάλασσα, πωλείται 100.000€
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01
33 06

ΣΥΧΑΙΝΑ, Οικόπεδο 200 τ.µ., σε ήσυχη
περιοχή, σ.δ. 0,8, µε προοπτική οικοδο-
µής µε ωραία θέα, πωλείται 50.000€. ΣΟ-
ΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, Οικόπεδο 218 τ.µ., µε
άδεια οικοδοµής, σε ωραία ήσυχη πε-
ριοχή δίπλα στον κεντρικό δρόµο,µε σ.δ.
0,8, ευκαιρία, πωλείται 33.000€ ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ,Οικόπεδο 160 τ.µ., 40 µέ-
τρα από την θάλασσα, µε θέα προς την
παραλία, κατάλληλο για κατοικία και εξο-
χικό, σ.δ. 0,8, πωλείται 55.000€ ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06

Ν.Ε.Ο.Π.Α, οικόπεδο 5.800 τ.µ., µε 100
µέτρα πρόσοψη επί της Εθνικής Οδού,
στην περιοχή του Προαστείου, κατάλ-
ληλο για πολλές χρήσεις, πωλείται
1.600.000€. Συζητήσιµο και για ενοίκιο
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01
33 06

ΤΖΕΛΑΙΙΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Οικό-
πεδο 240 τ.µ. εντός σχεδίου µε απεριό-
ριστη θέα. Ποσό ευκαιρίας 60.000 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2610-220036 6936114
115

ΛΟΓΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ:Οικόπεδο 1100 τ.µ. στο
κέντρο του χωριού µε δόµηση περίπου
400 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου
100 τ.µ. από θάλασσα µέσα σε νεόχτι-
στες µεζονέτες κατάλληλο για οικία. Τιµή
ευκαιρίας! Τηλ. επικοινωνίας: 2610-
220036/6936114115

ΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ: Οικόπεδο 650 τ.µ. µε
υπόλοιπο δόµησης άλλα 150 τ.µ. πέτρινη
µονοκατοικία 150 τ.µ. χρήζει ανακαίνισης
εξαιρετική θέα απόσταση 1 χλµ από πα-
ραλία Ριζόµυλου περιµετρικά µάντρα.
Ποσό πώλησης 80.000 ευρώ. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 2610-220036/ 6936114115

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο, περιοχή Αγίου Γε-
ωργίου Λάγγουρα, 350 τ.µ. Τιµή 65.000
ευρώ και 300 τ.µ. στον κόµβο Κουκού-
λι, τιµή 120.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-
050.958.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ: Εξαι-
ρετικό οικόπεδο 2.5 στρεµµάτων µε
απόλυτη θέα και µε άδεια οικοδοµής µε-
γάλη φάτσα σε δρόµο δηµοτικό. Τιµή ευ-
καιρίας! Τηλ. επικοινωνίας: 2610-
220036/6936114115

ΛΟΓΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ: Οικόπεδο 680 τ.µ.
περιφραγµένο µε πορτόνι παροχή νερού
ελαιόδεντρα και οπωροφόρα δέντρα στο
κέντρο του χωριού µη άρτιο και µη οι-
κοδοµήσιµο κατάλληλο και για τροχο-
βίλα. Ποσό πώλησης 23.000 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας: 2610-220036/ 6936 114115

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Βραχνέικα οικόπεδο 700
τ.µ. κοντά στο Crayon (θάλασσα) Σ.∆. 700
τ.µ. Τιµή 85.000 ευρώ. Επίσης 500 τ.µ.
Σ.∆. 500, τιµή 60.000 ευρώ. Τηλ. 6981
050958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάσι 10,5 στρέµµατα,
µε 100 δέντρα, στο Αγιοβλασίτικα ΑχαY-
ας, 2.000 µ. από την Πατρών-Πύργου.
Τιµή 35.000€. Τηλ.: 6909 606763.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.200 τ.µ. Σ.∆. 200
τ.µ. στα ΡοYτικα φάτσα παλιά Εθνική, τιµή
120.000 ευρώ. Τηλ. 6981 050958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Μονοδέντρι
(Βραχνέικα) 350 τ.µ. Σ.∆. 350 τ.µ. δεύτερο
οικόπεδο από τη θάλασσα, τιµή 85.000
ευρώ. Τηλ. 6981 050958.

ΑΙΓΙΟ/ΒΑΛΗΜΙΤΙΚΑ οικόπεδο 400τµ
παραθαλάσσιο στο γήπεδο θέα θάλασ-
σα, άρτιο –οικοδοµήσιµο =73500 β/
.ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, πωλείται
κατάστηµα 40 τ.µ., στο ΚΤΕΛ, νεόκτιστο,
επαγγελµατικό, εµπορικό σηµείο, καλή
πρόσοψη, ΕΚ: Α+, τιµή 90.500ευρώ;
6978444617.ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

∆ΙΑΚΟΠΤΟ, ΕΛΑΙΩΝΑΣ, α/παραθα-
λάσσιο οικόπεδο 1800τµ οικοδοµήσιµο,
ελιές - εσπεριδοειδή, γεώτρηση, περι-
φραγµένο, χαρακτηρισµένος αιγιαλός,
β/οικόπεδο 272τµ οικοδοµήσιµο=
40000ΕΓ γ/οικόπεδο 1200τµ οικοδοµή-
σιµο κεντρικό =80500Ε  69784 44617.
ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.180 τ.µ., φάτσα σε
κεντρικό ασφάλτινο δρόµο, περιφραγ-
µένο, µε πορτόνι, έχει διάφορα δέντρα,
δικό του νερό από τον Γλαύκο, είναι
εκτός οικισµού, κατάλληλο για περιβό-
λι, στην περιοχή µετά το Εθνικό Στάδιο.
Τιµή 25.000 ευρώ, συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.,
τηλ.: 6992-269. 844.

ΑΙΓΙΟ,ΑΚΟΛΗ, οικόπεδο 500τµ µε δό-
µηση 300τµ σε πολύ καλή περιοχή άρ-
τιο και οικοδοµήσιµο, καθαρό, µεγάλος
δρόµος=54000 ευρώ. Οικόπεδο 2700τµ
άρτιο οικοδοµήσιµο, πλησίον παραλίας
δόµηση 200τµ =89500ευρω. ΑΧΑpΚΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ 6978444617.
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∆ΡΕΠΑΝΟκτήµα 12 στρεµµάτων µε 150
περίπου ρίζες ελιές, καθαρό µε πράξη
χαρακτηρισµού έκτασης, κατάλληλο
για οποιαδήποτε χρήση, άρτιο και οικο-
δοµήσιµο, δυνατότητα κατάτµησης
επαγγελµατικής και οικιστικής χρήσης.
Τιµή λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-010.723,
κιν. 6938-693.517, email: andreasso-
los@ gmail.com. K0102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα Αργυρά ΑχαY-
ας, µε υπέροχη θέα, οικοδοµήσιµο, 500
τ.µ., επί του δρόµου, 75.000€. Τηλ.:
6909 606763.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΖΑΚΙ προάστιο. Οικό-
πεδο 350 τ.µ., σε απόσταση 100 µ από
τη θάλασσα, σε ωραία γειτονιά µε µο-
νοκατοικίες, µια αναπνοή από τη θά-
λασσα. Τιµή πώλησης: 120.000 ευρώ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ  Τηλ. 2614010723  κιν. 6938693
517 email: andreassolos@ gmail.com
Κ0094

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Βραχνέικα 1.200 τ.µ., χτί-
ζει 400 τ.µ. Τιµή 68.000€ µε θέα. Τηλ.:
6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. µε Σ.∆.Ο8
χτίζει 280 τ.µ. και είναι στα Κάτω Μπο-
ζαYτικα και κοντά στο κατάστηµα Εντός.
Είναι φάτσα του δρόµου Τιµή 60.000
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 381 τ.µ., γωνιακό και
τρίφατσο, έχει Σ.∆. 1,0. Τιµή 42.000
ευρώ, βρίσκεται φάτσα σε κεντρικό
δρόµο, 2 δρόµους προς θάλασσα, µε λί-
γες ελιές, 200 µέτρα από τη θάλασσα.
Περιοχή Τσουκαλέικα µετά τις γραµµές
τρένου, κοντά στον Ζούµπα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269.844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο στα Βραχνέικα
185τ.µ., Σ∆1, χτίζει 180τ.µ. Τιµή 30.000
ευρώ. Πληροφορίες: 6981-050958.

IDEA HOME - ΛΟΥΣΙΚΑΈκταση 2.700τµ
άρτια και οικοδοµήσιµη σε αγροτικό δρό-
µο, ρέµα κοντά του, αρδευόµενο, κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή πώλησης:
9.000 ευρώ. Τηλ. 2610-220036 /
6936114115 - www.idanikioikia.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 507 τ.µ., γωνιακό,
µε Σ.∆. 0,8, πίσω από το Εθνικό Στάδιο
σε καλή τιµή. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ-
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.: 6992-
269.844.

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ. Παραθα-
λάσσιο οικόπεδο, 4 στρεµµάτων, δεύ-
τερο από την παραλία του Καλαµακίου,
κοντά στην πλαζ της στρατιωτικής µο-
νάδας του Αράξου, περιφραγµένο, µε
δικό του αρδρευτικό δίκτυο (ποµόνα), χτί-
ζει 200 τ.µ., εξαιρετικό οικόπεδο µε
όµορφη  παραλία για τους γνώστες της
περιοχής. Τιµή πώλησης: 150.000 ευρώ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ  Τηλ. 2614010723  κιν. 6938693
517 email: andreassolos@ gmail.com
Κ0095

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο περιο-
χη τζακι, µια αναπνοη απο την θαλασσα,
350 τ.µ., τριφατσο, αδιακοπη θεα θα-
λασσα, καταλληλο για κατασκευη  κα-
τοικιας, χτιζει 280 τ.µ. τελικη τιµη πω-
λησης 90.000 ευρω. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ. 2614
010723, κιν. 6938693517, email andre-
assolos@gmail. com. (K0072).

ΚΑΛΙΘΕΑ Μεσσάτιδας Οικόπεδο 2201,
80 τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο. Το οικό-
πεδο βρίσκεται σε προνοµιακή θέση µε
απεριόριστη θέα και σε φάτσα δρόµο.
Υπάρχει δυνατότητα κτίσης περίπου
800τ.µ. Τιµή 65000�. Κωδ11084. Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610323280, 6949977356.
www.idealproperty.gr

ΣΥΧΑΙΝΑ πλησιον εκπαιδευτηριων Σω-
τηρχοπουλου, κτηµα 6.500 στρεµατων,
διαµπερες (βλεπει σε δυο δροµους), µε
οπωροφορα δεντρα και ελιες, εξαιρετι-
κο κτηµα µεσα στο πρασινο, µε δυο γε-
ωτρησεις δικο του νερο, διπλα στην
πολη. Επικοινωνηστε µαζι µας. ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ.
τηλ. 2614010723, κιν. 6938693517. email
andreassolos@gmail.com. (Κ0071)

ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟ∆ΙΝΗ. ∆εύτερο
οικόπεδο από τη θάλασσα σε εξαιρετι-
κή γειτονιά στη περιοχή της Ροδινής,
1.000 τ.µ., σε απόσταση αναπνοής από
το κύµα, µόλις λίγα µέτρα µε θέα θά-
λασσα. Τιµή λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ΣΩΛΟΣ. ΤΗΛ.
2614010723  ΚΙΝ. 6938693517 EMAIL:
andreassolos@ gmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ- Οικοπεδο 350τµ,
στον κεντρικο ιστο της πολης µεταξυ πλ.
Γεωργιου και πλ. Ολγας, καταλληλο για
επενδυση και ανεγερση καινουριου κτι-
ριου. Επικοινωνηστε µαζι µας.ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ,
ΤΗΛ. 2614010 723, ΚΙΝ. 6938693517,
email andreassolos@gmail.com. (K0080).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο εντός οικισµού
Βασιλικού ΑχαYας, εµβαδού 203 µ2, άρ-
τιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή: 10.000 ευρώ.
Μεσιτικό Γραφείο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΙΚΕ Τηλ. 2610323714 Κινητό: 6975
364910 e-mail: info@p4c.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο εντός οικισµού
Βασιλικού ΑχαYας, εµβαδού 2530 µ2 , άρ-
τιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή: 42.000 ευρώ.
Μεσιτικό Γραφείο  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
Τηλ. 2610323714 Κινητό: 6975364910 e-
mail: info@p4c.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο εντός οικισµού
Βασιλικού ΑχαYας, εµβαδού 416 µ2, άρ-
τιο και οικοδοµήσιµο. Εντός του οικο-
πέδου υπάρχει παλαιά διώροφη κατοι-
κία. Τιµή: 27.000 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ Τηλ. 2610323
714 Κινητό: 6975364910 e-mail: info
@p4c.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο εντός οικισµού
Ρογιτικων ΑχαYας, εµβαδού 1094 µ2, άρ-
τιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή: 140.000
Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο  ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ Τηλ. 2610323714 Κινητό:
6975364910 e-mail: info@p4c.gr

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΝΩ. Οικόπεδο
200 τ.µ. Τιµή πώλησης 40.000 ευρώ. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩ-
ΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κινητό: 6938
693.517, e-mail: andreassolos@gmail.
com (Κ0034).

ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΝΩ. Οικόπεδο
350 τ.µ., γωνιακό. Τιµή πώλησης 75.000
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ-
∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κι-
νητό: 6938-693.517, e-mail: andreasso-
los@gmail.com (Κ0035).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΡοYτικα οικόπεδο 1600τ.µ.
Σ.∆.400 τ.µ.κάτω από την παλιά εθνική
οδό. Τιµή 100.000 ευρώ. Τηλ.: 6981 050
958

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο εντός οικισµού
Πατρών ΑχαYας,στην περιοχή ∆ασσύλιο,
εµβαδού 245 µ2, άρτιο και οικοδοµήσι-
µο. Τιµή: 44.000 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ Τηλ. 2610323714
Κινητό: 6975364 910 e-mail: info@p4c.gr

ΣΥΧΑΙΝΑ. Πλησιον εκπαιδευτηριων Σω-
τηρχοπουλου σπανιο κτηµα 6,5 στρεµ-
µατων, επιπεδο, µε οπωροφορα δεντρα,
ελιες, µε δικο του νερο (δυο γεωτρησεις),
διαµπερες, βλεπει σε δυο δροµους,Κο-
ρυδαλεους και Ακτιου. Καταλληλο για
καθε χρηση, µεσα στο πρασινο. ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ ΖΗΝ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ.
ΣΩΛΟΣ, τηλ.2614 010 723, κιν. 6938693
517. email: andreassolos @gmail.com.
(K0007)

ΡΙΟΝ οικόπεδο 360 τ.µ., µε άδεια οικο-
δοµής, κάτω από τον Άγιο Γεώργιο
Ρίου. Τιµή 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-
050.958.

IDEAHOME _ ΚΑΡΥΑ Οικόπεδο 500 τ.µ.
µε θέα και όλες τις παροχές άρτιο και οι-
κοδοµήσιµο τιµή πώλησης 25.000
ευρώ.Τηλ.: 2610-220036 / 6936114115 –
www.idanikioikia.gr

ΒΕΛΒΙΤΣΙ Αδιακοπη θεα Θαλασσα 1
στρεµµα εντος του οικισµου χτιζει διο-
ροφη κατοικια µε υπογειο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
Eπικοινωνηστε Μαζι µας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ
τηλ. 2614010723 κιν.6938693517 an-
treassolos @gmail.com (K0063).

ΒΙΟΠΑ 1500 Τ.Μ. σε κεντρικοτατο ση-
µειο καταλληλο για καθε χρηση , ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ 150.000 ΕΥΡΩ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ
τηλ. 2614 010 723 κιν.6938 693 517. an-
dreassolos@ gmail.com (Κ0056)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ. Οικόπεδο 750 τ.µ. µε
συντελεστή δόµησης 2,2, κτίζει 1.650 τ.µ.,
κατάλληλο για εκµετάλλευση, αποκλει-
στική διάθεση, µόνο σοβαρές προτάσεις.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κινητό:
6938-693.517, e-mail: andreassolos
@gmail.com (Κ0033).

ΚΑΜΙΝΙΑ Για τους Γνωστες της Περιο-
χης παραθαλασιο οικοπεδο περιφραγ-
µενο 550 Τ.Μ µε οποροφωρα δενδρα
Φως, Νερο, Τηλεφωνο. Με ολα τα χα-
ρακτηριστικα της περιοχης. Τιµη Πω-
λησης 75.000 ΕΥΡΩ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΣΩΛΟΣ. Τηλ.
2614010723 κιν.6938 693517. andreas-
solos@gmail.com (K0062)

ΑΡΟΗ ΣΑΜΑΚΙΑ Α∆ΙΑΚΟΠΗ ΘΕΑ ΠΑ-
ΤΡΑΙΚΟΣ. 120 τ.µ. οικοπεδο µε σχεδια
ετοιµο προς οικοδοµιση, χτιζει συνολο
210 τ.µ (75 υπογειο , 75 ισογειο , και 60
τ.µ πρωτος οροφος). ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
40.000 ευρω. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ τηλ.2614 010
723 κιν. 6938 693 517. andreassolos@
gmail.com (Κ0054)

ΑΡΕΘΑ. Πλησίον παλαιάς Πολεοδο-
µίας, οικόπεδο 600 τ.µ., τρίφατσο, κα-
τάλληλο για εκµετάλλευση και όχι µόνο.
Τιµή πώλησης 120.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ,
τηλ.: 2614-010.723, κινητό: 6938-693.517,
e-mail: andreassolos@gmail. com
(Κ0037).

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α Οικόπεδο 230τµ περι-
λαµβάνει παλαιό κτίσµα που είναι προς
κατεδάφιση. Έχει συντελεστή δόµη-
σης 2,4. Τιµή 45000€ κωδ 11855.Τηλ. επι-
κοινωνίας 2610323280, 6980970313.
www.idealproperty.gr

BIOΠΑ 800 Τ.Μ. ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ (βλεπει σε
2 δροµους ) εξερετικο επαγγελµατικο οι-
κοπεδο σε κεντρικο σηµειο για καθε χρη-
ση. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 120.000 ΕΥΡΩ.
(συζητησιµη ). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ τηλ. 2614 010
723, κιν.6938 693 517. andreasso-
los@gmail. com (Κ0055)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Οικόπεδο γωνιακό
185 τ.µ. µε δόµηση 150 τ.µ. συν υπόγειο
σε οικοδοµικό τετράγωνο µε καινούριες
οικοδοµές σε καλή θέση. Τιµή µεγάλης
ευκαιρίας 13.000 ευρώ.Τηλ.: 2610-
220.036/ 6936-114.115 - www.idanikioi-
kia. gr

IDEAHOME _ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ Οικόπε-
δο 1000 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πε-
ριφραγµένο µε δικό του νερό µε ελιές
300 µέτρα από τη θάλασσα. Τιµή πώ-
λησης 55.000 ευρώ. Τηλ.: 2610-220036
/ 6936 114115 – www.idanikioikia.gr

ΣΥΧΑΙΝΑ.Κεντρικό οικόπεδο 330 τ.µ., µε
όλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής, 0,8
Σ.∆. Τιµή πώλησης 90.000 ευρώ. ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩ-
ΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κινητό: 6938-
693.517, e-mail: andreassolos@gmail.
com (Κ0036).

IDEA HOME _ ΟΒΡΥΑ Αγροτεµάχιο
3300 τ.µ. µε δικό του νερό,  ελιές πα-
ραγωγικές σε πολύ καλή  θέση επίπεδο
κατάλληλο για αγροτική κι άλλες χρήσεις
µε µικρή αποθήκη. Σε πολύ καλή τιµή πώ-
λησης. Τηλ.: 2610-220036 / 6936114115
– www.idanikioikia.gr

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.Οικόπεδο 430 τ.µ., άριστες
διαστάσεις πλησίον πλατείας και σχο-
λείων, κατάλληλο για κατοικία µε χαµη-
λή δόµηση κατοικιών, πολύ κοντά στην
πόλη. Τιµή πώλησης 100.000 ευρώ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, κινητό: 693
8693.517, e-mail: andreassolos@gmail.
com (Κ0038).

IDEAHOME _ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ Οικόπεδο
3 στρέµµατα άρτιο και οικοδοµήσιµο σε
εξαιρετική θέση 200 τ.µ. δόµησης συν
υπόγειο εξαιρετική θέα σε πάρα πολύ
καλή τιµή. Τηλ.: 2610-220036 / 6936-
114115 – www.idanikioikia.gr

IDEAHOME_ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ∆υόµισι
στρέµµατα σε καλή θέση µε 35 ρίζες
ελιές παραγωγικές µεγάλη φάτσα σε
αγροτικό δρόµο κοντά σε σπίτια και µε
µελλοντική ένταξη του στο σχέδιο πό-
λεως τιµή πώλησης 25.000 ευρώ. Τηλ.:
2610-220036 / 6936 114115 – www.ida-
nikioikia.gr

IDEA HOME _ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Οι-
κόπεδο γωνιακό 185 τ.µ. µε δόµηση 150
τ.µ. συν υπόγειο σε οικοδοµικό τετρά-
γωνο µε καινούριες οικοδοµές σε καλή
θέση. Τιµή µεγάλης ευκαιρίας 13,000
ευρώ.Τηλ.: 2610-220036 / 6936114115 –
www.idanikioikia.gr

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ Αγροτεµάχιο 4677,06
που βρίσκεται στη Σπαρτόραχη στην Χα-
λανδρίτσα ∆ήµου Ερύµανθου.Το αγρο-
τεµάχιο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο µέ-
χρι δύο ορόφους και περιλαµβάνει πε-
ρίπου 40 ελαιόδεντρα. ∆ιαθέτει νερό από
το δίκτυο και ρεύµα. Περιλαµβάνει µικρό
κτίσµα µε WC. Τιµή 25000€ κωδ 11903.
Τηλ. επικοινωνίας 2610323280, 6980
970313. www.idealproperty.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο επί της οδού
Αγίας Σοφίας 200τ.µ. άριστες διαστάσεις
(15 µέτρα φάτσα) Σ. ∆. 2,4 χτίζει 480τ.µ.
κατάλληλο για εκµετάλλευση. Τιµή πώ-
λησης 145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ Τηλ:
2614010723 Κινητό : 6938693517 mail:
andreassolos@ gmail. com (Κ0044)

ΑΡΟΗ:οικόπεδο 800 τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.
1,2, χτίζει 900 και πλέον τ.µ. κατάλληλο
για κάθε χρήση, σε ωραία γειτονιά στο
κέντρο της Αρόης από τα λίγα που έχουν
αποµείνει. Τιµή λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.:
6938 693 517, andreassolos@ gmail. com
(Κ0045)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Κάτω Κα-
στρίτσι 9 στρέµµατα άρτια και οικοδο-
µήσιµα, κατάλληλα για κάθε χρήση,
υπάρχει δυνατότητα αγοράς και του µι-
σού οικοπέδου, τα 4.500 τ.µ. Τιµή λογι-
κή. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ, ΑΝ-
∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 6938-693.517, an-
dreassolos@ gmail. com (Κ0047)

ΡΙΟ ∆ηµορηγόπουλου οικόπεδο 1.030
τ.µ. δεύτερο οικόπεδο από την παραλία,
σε κατοικηµένη περιοχή, ανάµεσα σε
ωραία γειτονιά, 50 µ. από τη θάλασσα,
σε δεκάµετρο ασφαλτοστρωµένο δρό-
µο, εξαιρετικό οικόπεδο εξαιρετική
τιµή!!! ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ - ΑΝ-
∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ - Τηλ.: 6938-693.517, an-
dreassolos@ gmail. com (Κ0048).

Y
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο στο Ίσωµα
ΑχαYας, περιφραγµένο µε ελιές, 5 στρεµ-
µάτων, µε  ρεύµα-νερό. Τιµή 30.000
ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 25 στρεµµάτων πα-
ράλληλα της Εθνικής Οδού Πατρών- Τρί-
πολης, στη διασταύρωση Κουρλαµπά.
Τηλ.: 6937-310.994.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Βραχνέικα αγροτεµάχιο
1.500 τ.µ., µε 23 ρίζες ελιές, απέραντη
θέα, 500 µ. πάνω από την Εθνική. Τιµή
10.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

IDEAHOME ∆ΕΜΕΝΙΚΑ Γωνιακό οικό-
πεδο 576 τ.µ. δίφατσο στο καινούριο σχέ-
διο των ∆εµενίκων µε συντελεστή δό-
µησης 0.8 κατάλληλο για πολλές χρή-
σεις. Τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 2610-220036
/ 6936114 115 – www.idanikioikia.gr

P
ΠAΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ Γραφείο 45τµ του
2ου ορόφου, έτος κατασκ.1971. Το ακί-
νητο είναι πλήρως ανακαινισµένο το
2010. Το ακίνητο αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο µε πρόσοψη σε κεντρικό
δρόµο και ένα WC. Στο ακίνητο έχει το-
ποθετηθεί καινούργιο δάπεδο – πλακά-
κι. Το ακίνητο έχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ
και είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε
επαγγελµατική χρήση. Τιµή 27000€ Κωδ
12131. Τηλ. επικοινωνίας 2610 323 280,
6980970313. www.idealproperty.gr

ΚΕΝΤΡΟ χώρος γραφείων,  101 τ.µ.,
α’ορόφου, δίπλα σε λεωφόρο µπροστά
σε πλατεία, γωνιακό, σε καινούργιο,
µοντέρνο κτίριο, µεγάλης προβολής , µε
ή χωρίς έπιπλα γραφείου, κουζινάκι , 2
WC, πωλείται 160.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑ-
ΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕ-
ΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06

ΠΑΤΡΑ . ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ. ∆ιατίθενται µέσω τριών(3) ανε-
ξάρτητων ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σµών σύγχρονα γραφεία ορόφων 614τµ
τιµή εκκίνησης= 411000ευρώ, γραφεία
573τµ τιµή εκκίνησης= 396000, γραφεία
307τµ τιµή εκκίνησης= 226000, µε εξα-
σφαλισµένο µίσθωµα και ετήσια από-
δοση 8,26%.Ευρισκονται σε κτήριο αρί-
στης κατάστασης και προβολής σε επί-
καιρο σηµείο της πόλης µε όλες τις ευ-
κολίες και παροχές, γκαραζ,καταστη-
µατα,σχολεία.κ.λ.π. Προθεσµία υποβο-
λής εγγυοδοσίας 6/7/2021 ,σε ποσοστό
3% τιµής εκκίνησης τηλ; 6978444617.
ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

ΠΑΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ Γραφείο 34τµ του
1ου ορόφου, έτος  κατασκ.1979. Το ακί-
νητο αποτελείται από δύο χώρους και
ένα WC. Το ακίνητο βρίσκεται σε κεν-
τρικό σηµείο της πόλης και είναι κατάλ-
ληλο και για επένδυση Κωδ 11518. Τιµή
20000€. Τηλ. επικοινωνίας 26103 23280,
6980970313. www.idealproperty.gr

Q
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Άι-Γιάννη Πράτσικα, σε
διώροφη οικοδοµή, ο 2ος όροφος, 130
τ.µ. µε οικόπεδο, ηµιτελή, δυνατότητα για
δύο διαµερίσµατα. Τιµή 28.000 ευρώ.
Τηλ.: 6981-050.958.

ΨΑΡΟΦΑB πλησίον Βενιζελου, ανωθεν
πλ. Παπανδρέου. κτίριο προς πώληση  σε
οικόπεδο 160 τµ , αποτελείται από υπό-
γειο 126, 47τµ, ισόγειο µε 3 διαµερίσµατα
των 40,43τµ, 41,44τµ, 41,85 τµ και 1ο
όροφο µε 4 δίχωρες γκαρσονιέρες
32,85τµ, 32,42τµ, 27,39 τµ, 26,49τµ συ-
νολικη ωφεληµη δόµηση 242, 87τµ, συ-
νολικη δόµηση 346,50τµ, και απόδοση
1200 ευρώ. Τιµή 200.000€ συζητήσιµη .
ΠΑΤΡΑpΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, οδός Καρα�σκά-
κη 172. Τηλ. 2610-330.136, 6972-453.465.
Για περισσότερα ακίνητα επισκεφτείτε τη
σελίδα µας www.patraikimesitiki.gr  ΠΑ
1295

ΠΩΛΕΙΤΑΙκτίσµα 180 τ.µ., ηµιυπόγειο και
180 τ.µ. ισόγειο, συν 90 τ.µ. δόµηση, σε
δύο στρέµµατα οικόπεδο. ∆υνατότητα
για δύο επιχειρήσεις στην Οβρυά (πλη-
σίον Σούπερ Μάρκετ «Ανδρικόπουλος»).
Τιµή 180.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ-ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ. 6 δια-
µερίσµατα, κατασκευής 2002, για εκµε-
τάλλευση, στο ίδιο κτήριο, µε εισόδηµα
21.600 ευρώ το χρόνο, σε κεντρικότατο
σηµείο, µόνιµα µισθωµένα, λόγω της θέ-
σης το υς, διατίθενται. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-
010.723, 6938-693.517, mail: andreas-
solos@gmail. com (Κ0052).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ 200 τ.µ., 4ου ορόφου,
στο απόλυτο κέντρο, κατάλληλο για
κάθε χρήση και εκµετάλλευση (µπορεί
να γίνει και κατάτµηση σε µικρότερα δια-
µερίσµατα για φοιτητικές κατοικίες).
Τιµή πώλησης: 500 ευρώ το τετραγωνι-
κό µέτρο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-010.723,
κιν.: 6938-693.517, andreassolos@
gmail.com (Κ0050).

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΑΣ. Μια αναπνοή
από το δικαστικό µέγαρο της πόλης, 160
τ.µ. 1ου ορόφου, µαζί µε αποθηκευτικό
χώρο 38 τ.µ. στο ισόγειο, υψηλής προ-
βολής, κατάλληλο για επαγγελµατική
στέγη (συµβολαιογραφείο ή δικηγορικό
γραφείο και όχι µόνο). Τιµή πώλησης:
170.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥ-
ΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ. Τηλ.: 2614-
010.723, κιν.: 6938-693.517, andreasso-
los@ gmail. com (Κ0051). 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ - ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ. Αυτο-
τελές κτήριο, κατασκευής 2008, για εκ-
µετάλλευση. Αποτελείται από 4 δυάρια
και 1 γκαρσονιέρα µε εισόδηµα 22.800
ευρώ το χρόνο, σε κεντρικότατο σηµείο,
µόνιµα µισθωµένο, λόγω της θέσης
τους, διατίθενται. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723,
6938-693.517, mail: andreassolos@
gmail.com (Κ0053)

F
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 75 τ.µ. σε κεντρικό
σηµείο της Πάτρας, σε πολύ καλό ση-
µείο. Τώρα είναι νοικιασµένο 600 ευρώ.
Πωλείται 170.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., τηλ.:
6992-269.844.

ΚΕΝΤΡΟ, επί της Αγίου Ανδρέου, 130
τ.µ. ισόγειο κατάστηµα, µεγάλης πρό-
σοψης, σε πολύ καλό σηµείο, πωλείται
160.000€ ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149,
ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97
37, 2614 01 33 06

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα Κορίνθου και Μα-
νωλιάσης, 85 τ.µ. µε υπόγειο, τιµή
35.000€. Τηλ.: 6909 606763.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 130 τ.µ., γωνιακό,
Κορίνθου (µπύρα «Μαράτου»). Τιµή
110.000 ευρώ. Έχει δυνατότητα υπο-
γείου 200 τ.µ. Τιµή 30.000 ευρώ µε ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστηµα 700 µ2 µε 150 µ2
υπόγειο σε οικόπεδο 2041 µ2 στο Πα-
νόπουλο Ηλείας. Τιµή: 550.000 Ευρώ.
Μεσιτικό Γραφείο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΙΚΕ Τηλ. 2610 323714 Κινητό: 6975364
910 e-mail: info@p4c.gr

ΠΑΤΡΑ.ΒΡΑΧΝΑΙBΚΑ διατίθεται µέσω
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού στο ίδιο
2όροφο κτήριο, σε οικόπεδο 162 τµ στο
κέντρο πόλης, κατασκευής 1980 α/ ισό-
γειο κατάστηµα 78,72 τµ µε ηµιυπαιθριο
χώρο 24τµ, τιµή εκκίνησης 51000 ευρώ
ποσόν εγγυοδοσίας 15300Ε και β/ δια-
µέρισµα 83,90 τµ Α/ορόφου  µε καθι-
στικό, τραπεζαρία, κουζίνα, 2υπνοδω-
µάτια, µπάνιο, µπαλκόνια, τιµή εκκίνησης
45000 ευρώ ποσόν εγγυοδοσίας 13500Ε
Προθεσµία υποβολής εγγυοδοσίας 25/6/
2021 τηλ; 6978 444 617.ΑΧΑpΚΗ ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ

Z
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αποθήκη 360 τ.µ. µε τρία σκα-
λιά κάτω, έχει ράµπα και µπαίνει αµάξι
µέσα, ήταν παλιά εργαστήριο, έχει βιο-
τεχνικό ρεύµα. ∆ιαθέτει 4 τουαλέτες, έχει
πολλά παράθυρα, βρίσκεται στην πε-
ριοχή Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην
παλιά ∆ΕΗ. Πωλείται σε καλή τιµή. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκη 180 τ.µ., ηµιυπόγεια,
µπαίνε µέσα αγροτικό αυτοκίνητο, στην
Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στη ∆ΕΗ,
Σοφοκλέους. Τιµή 50.000 ευρώ. ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη 241τ.µ. είναι όλος ο
χώρος ελεύθερος, είναι γωνιακό, µέσα
έχει δύο τουαλέτες, δύο πόρτες και πέν-
τε παράθυρα κατάλληλο για κάθε χρή-
ση, είναι φάτσα κεντρικού δρόµου, µε
τρία σκαλιά κάτω και ύψος 2,70. Τιµή
18.000 ευρώ, είναι στα Ζαρουχλέικα. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓ., τηλ.: 6992-269.844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος δύο
επιπέδων 80 τ.µ., σε 2.000 τ.µ. οικόπεδο
µε υπόλοιπο δόµησης 80 τ.µ. στην
Οβρυά, κοντά στον Καµπέρο. Τιµή
180.000 ευρώ. Τηλ.: 6981-050.958.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ταξί έδρα Πάτρα 100% Τηλ
επικοινωνίας: 6938-768616 κος Βασίλης.

K
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυγείο General Electric, σε
αρίστη κατάσταση, δίπορτο, no frost, δια-
στάσεις 1,5Χ71 cm λόγω µετακόµισης.
Τηλ.: 6934-047.627, πληροφορίες κ. Νί-
κος, µετά τις 16.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιταλικό δίκανο S.P. σε αρίστη
κατάσταση. Έλεγχος δεκτός. Τιµή 500
ευρώ. Τηλ.: 6975-363.513.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓ.ΧΩΡΩΝ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 
το παλιό σου αυτοκίνητο, 

οριστική διαγραφή. 
Τηλ.: 6932-480.080, 

Ακρωτηρίου 311 
(έναντι Λαχαναγοράς).



ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Ο ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Σωτηρίου και της Γεωρ-
γίας, το γένος Κυριακοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Πάτρα και η ΘΑΝΑΣΗ ΕΛΠΙ∆Α του Γρηγόρη και της Ρίτα,
το γένος Γκαζελη, που γεννήθηκε στο Ρίο Πατρών και κατοικεί
στην Πάτρα, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάµος θα γίνει
στην Πάτρα.

Ο ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου και της Σοφίας, το
γένος Πιζάνια, που γεννήθηκε στην Κω και κατοικεί στην Πά-
τρα και η ΝΤΟΥΛΑ ΡΟΖΙΝΑ του Αποστόλου και της Παρα-
σκευής, το γένος Τζουµάκα, που γεννήθηκε στην Άρτα και
κατοικεί στην Πάτρα, πρόκειται να παντρευτούν και ο γά-
µος θα γίνει στην Πάτρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

3377Ανακοινώσεις

Αγγειοχειρουργός: Λυµπερόπουλος Λάµ-
προς, Αθανασίου ∆ιάκου 29, 1ος όροφος,
Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, 262  22 Πάτρα,
Τηλέφωνα: 2614006715, 6936544304.
Αναισθησιολόγος: Γούδας Λεωνίδας, Καρ-
πασίας 7, 264 41 Πάτρα, Τηλέφωνα: 6936
944523, 6972978860.
Καρδιολόγος: Ανδρικόπουλος Βλάσιος,
Κορίνθου 211, 262 21 Πάτρα, Τηλέφωνα:
6936901845, 2610621612.
Μαιευτήρας Γυναικολόγος: Κολλάρος
Θεόδωρος, Κορίνθου 245-249, 262 21 Πά-
τρα, Τηλέφωνα: 6977654744.
Νευρολόγος: Τσιτσάρας Νικόλαος, Αγ.
Κωνσταντίνου 51, 264 42 Πάτρα, Τηλέ-
φωνα: 2610439686, 6976885692.
Νεφρολόγος: Τρίγκα Κωνσταντίνα, Κο-
ρίνθου 275, 262 21 Πάτρα, Τηλέφωνο: 697
4192118.
Ορθοπαιδικός: Ταξιαρχιώτης Αθανάσιος,
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα, Τηλέφωνα:
6979693139, 2610240320.
Ουρολόγος: Κωστόπουλος Αλκιβιάδης,
Ακρωτηρίου 10,  263 32 Πάτρα, Τηλέφω-
να: 6977246422, 2610328898.
Οφθαλµίατρος: Μαραγκός ∆ηµήτριος,
Επιστ. Υπεύθυνος Οφθαλµολογικού Ια-
τρείου «ΕΝΟΡΑΣΙΣ», Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθη-
νών 45, 264 42 Πάτρα, Τηλέφωνα: 6973
388709, 2610220800.
Παθολόγος – Γενικής Ιατρικής: Γιαννα-
κόπουλος Πέτρος (Παθολόγος), Κορίνθου
251, 262 21 Πάτρα, Τηλέφωνα: 2610
270141, 6944990566.
Παιδίατρος: Ζαφειροπούλου Χρυσή, Γού-
ναρη 21-23, 262 21 Πάτρα, Τηλέφωνο:

6939243304.
Πνευµονολόγος-Φυµατιολόγος: Χριστό-
πουλος Αντώνιος, Μαιζώνος  61-63, 262
21 Πάτρα, Τηλέφωνο: 6977983808.
Χειρουργός: Ζυγοµαλάς Απόλλων, Τηλέ-
φωνα: 6979326000, 2610430686.
Ψυχίατρος: Βουκελάτου Γεωργία, Έλλη-
νος Στρατιώτου 29-31 & Αγ. Σοφίας, 2ος
όροφος, 264 41 Πάτρα, Τηλέφωνα: 2610
426032, 6947908032.
Υ.Γ.  Οι εφηµερεύοντες ιατροί µεταδίδονται
και  από τον πενταψήφιο αριθµό κλήσης
14944 του Ο.Τ.Ε.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

2-3 Οκτωβρίου 2021 (Από 7 π.µ. Σαββάτου έως 7 π.µ. ∆ευτέρας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑFΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Πληροφ.: Καταρέλλου Ευαγγελία
∆/νση: Πλατεία Γεωργίου Α΄, αριθ. 17
Μέγαρο Λόγου & Τέχνης, 4ος όροφος
Τηλ.: 2610-224548
Φαξ: 2610-226977
e-mail: sxol.epitropi.a@patras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκµίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)
Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτο-

βάθµιας Εκπαίδευσης διακηρύσσει ότι,
προκηρύσσεται δηµόσιος πλειοδοτικός
διαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές
για την µίσθωση του κυλικείου του 34ου
∆ηµοτικού (σχολ. Κοιν. 93Α), για εννέα
χρόνια.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της ∆ι-
εύθυνσης 34ου ∆ηµοτικού στις 9 Νοεµ-
βρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο γραφείο του 34ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Πατρών (τηλ.: 2610 420954) & στο γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής (τηλ.: 2610
224548), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

Πάτρα 01/10/2021
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ασπρούλια ΣοφίαΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού

Πληροφορίες: Σ. Αδαµίδου
Τηλ.: 2310 99 6795
e-mail: admin-tdep@ad.auth.gr
Κτίριο: ∆ιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»

Θεσσαλονίκη,  01-10-2021
Αριθµ. Πρωτ.: 10119

ΛΗΞΗ:2.12.2021 ΦΕΚ:2207/21.9.2021 τ.Γ’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ∆ΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τµήµατα του Πανεπιστηµίου
µας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής
θέσεων ∆ΕΠ: 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  (τηλ.Γραµµατείας
2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του κα-
θηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό
αντικείµενο «Γεωργικές εφαρµογές».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
23892)
-Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του επί-
κουρου καθηγητή µε γνωστικό αντικείµε-
νο «Ζωοτεχνία-Εκτροφή Μηρυκαστικών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
23893)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
(τηλ.Γραµµατείας 2310991050 e-mail:
info@phed-sr.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του κα-
θηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό
αντικείµενο «Νευροµυeκές Προσαρµογές
κατά την Προπόνηση».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
23894)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του κα-
θηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό
αντικείµενο «Βιολογία της Άσκησης και των
Ελευθέρων Ριζών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
23895)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του κα-
θηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό
αντικείµενο «Φυσιολογία της Άσκησης».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ

23896)
Οι προκηρύξεις δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
2207/21-09-2021 τ.Γ΄ (ηµερ.κυκλ. 21-
09-2021) και η προθεσµία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει την 2 ∆εκεµβρίου
2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφο-
ριακό Σύστηµα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella
.minedu.gov.gr). Πληροφορίες στα αντί-
στοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  01-10-2021
Ο Πρύτανης α.α

Ο Αντιπρύτανης ∆ιοικητικών Υποθέσεων
Ανδρέας ∆. Γιαννακουδάκης

Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού

Πληροφορίες: Σ. Αδαµίδου
Τηλ.: 2310 99 6795
e-mail: admin-tdep@ad.auth.gr
Κτίριο: ∆ιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»

Θεσσαλονίκη,  01-10-2021
Αριθµ. Πρωτ.: 10117

ΛΗΞΗ: 02.12.2021 ΦΕΚ:2215/22.9.2021 τ.Γ’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ∆ΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης
ΤΤα παρακάτω Τµήµατα του Πανεπιστηµί-
ου µας αποφάσισαν την προκήρυξη των
εξής θέσεων ∆ΕΠ: 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ τηλ.Γραµµατείας
2310995193, e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του κα-
θηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό
αντικείµενο «Φυτοπαθολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP

23897)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ τηλ. Γραµµατείας 2310992 494, e-
mail: info@phed.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του ανα-
πληρωτή καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP
23898)
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραµµατείας
2310999288,e-mail:gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του κα-
θηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό
αντικείµενο «Γενική Χειρουργική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23900)
Οι προκηρύξεις δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
2215/22-09-2021 τ. Γ΄ (ηµερ. κυκλ. 22-09-
2021) και η προθεσµία υποβολής των δικαιο-
λογητικών λήγει στις 2 ∆εκέµβριου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφο-
ριακό Σύστηµα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella
.minedu.gov.gr). Πληροφορίες στα αντί-
στοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  01-10-2021
Ο Πρύτανης α.α

Ο Αντιπρύτανης ∆ιοικητικών Υποθέσεων
Ανδρέας ∆. Γιαννακουδάκης 

Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆.-ΚΥΚΛΟΦ. 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σηµειακή Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως
στο Ο.Τ. 827Α στην περιοχή «1η Ανατο-
λικοµεσηµβρινή Φάση Επέκτασης Σχεδί-
ου Πόλεως Πατρών», ως προς την χρή-
ση γης του Ο.Τ. 827Α ιδιοκτησίας Ελλη-
νικού ∆ηµοσίου (Ταµείο Εθνικής Άµυνας-
Ν.Π.∆.∆.).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ.
270/22-9-2021 απόφασή του (Α∆Α: 6ΜΜΕ-
ΩΞΙ-Β3Ρ) ενέκρινε την κατ’ αρχήν σηµει-
ακή τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδί-
ου Πόλεως Πατρών, της περιοχής «1η Ανα-
τολικοµεσηµβρινή Φάση Επέκτασης Σχε-
δίου Πόλεως Πατρών», µε αλλαγή-µετα-
τροπή της ειδικής κοινωφελούς χρήσης του
Ο.Τ. 827Α από «Χώρος Ανέγερσης ∆ικα-
στικού Μεγάρου Πατρών» σε «Χώρος
Ανέγερσης Αστυνοµικού Μεγάρου Πα-
τρών» ακινήτου ιδιοκτησίας Ελληνικού
∆ηµοσίου (Ταµείο Εθνικής Άµυνας-
Ν.Π.∆.∆.), όπως σε λεπτοµέρειες απει-
κονίζεται στο σχετικό τοπογραφικό-ρυµο-

τοµικό διάγραµµα.
Κατόπιν αυτού και σύµφωνα µε το περιε-
χόµενο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆.
της 17/7/1923 καλούνται οι ενδιαφερό-
µενοι να λάβουν γνώση της ανωτέρω
απόφασης καθώς και του σχετικού δια-
γράµµατος προσερχόµενοι στην ∆/νση
Πολεοδοµικού - Κυκλοφοριακού Σχεδια-
σµού και ∆όµησης (Τµήµα Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού, ισόγειο του παλαιού ∆ηµο-
τικού Μεγάρου, µε είσοδο επί της οδού
Μαιζώνος αρ. 108), κάθε ηµέρα και κατά
τις ώρες κοινού, προκειµένου να υπο-
βάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από της δη-
µοσιεύσεως της παρούσης.

Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2021
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Προaστάµενος της ∆/νσης
Πολεοδ.-Κυκλοφ. Σχεδιασµού 

&  ∆όµησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός µε Α΄β΄.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Πολεοδοµικού-Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασµού

& ∆ηµοτικής Περιουσίας
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  22  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22002211

ΜΕΣΣΑΤΙ∆Α ΡΙΟ

ΠΑΤΡΑ

∆ΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
08:00-21:00: Βίτσου Ελένη Κορίνθου 421, ∆ηµόπουλος Γεωργ. Βασίλειος Νοταρά 133
– Αγυιά,  Ελ Χούρι Ανουάρ Σολωµού 137 και Ελευθερίου Βενιζέλου,  Κορµπάκης Βασί-
λειος Κορίνθου 166 - Ζα4µη, Μπαλής Νικόλαος Κανακάρη 207 - Μιαούλη, Τσολάκη Μα-
ριάννα Κανακάρη 135.

∆ΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
21:00-02:00: Μαρούδα Μαρία Μεσολογγίου 64Α & Ιεροθέου (έναντι Απ. Παύλου), Πα-
παναούµ Μύριαµ (υπ. φαρµακοποιός) Αγ. Ανδρέου 40& Αγ. Νικολάου.
02:00-08:00 πρωί: Παπαναούµ Μύριαµ (υπ. φαρµακοποιός) Αγ. Ανδρέου 40& Αγ. Νι-
κολάου.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

09:00-22:30: Νικολετάτος Αριστείδης
Νεροµάνας 1 (Κρήνη).

09:00-22:30: Κατσιρούµπας Θεόδωρος
Αραχωβίτικα.

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
09:00-14:00&14:00-21:00: Κατσικογιάν-
νη Γεωργία Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου 223
(Βραχνέικα).

09:00-22:30: Πάλµος Σπύρος Κολοκο-
τρώνη 5 - Παραλία Πατρών (θέση Μουρ-
τά).

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
09:00-22:30: Μπίρµπας Σωτήρης Πάνου
Πόλκα 13.

09:00-14:00 & 14:00-21:00: ∆ακορωνιάς
Βασίλειος Καµάρες. 

ΛΑΠΠΑ ∆ΥΜΗ
09:00-21:00: Σπυρόπουλος Ευστάθιος. 08:00-21:00: ∆ρογγίτη Ειρήνη 25ης Μαρ-

τίου 1 (Κάτω Αχα4α) 
21:00-08:00: Πλώτα Νικολίτσα Πλατεία
Παπαγιαννοπούλου (Κάτω Αχα4α).

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σήµερα εφηµερεύουν
ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΡΡίίοουυ  ««ΠΠααννααγγίίαα  ηη  ΒΒοοήήθθεειιαα»»

Πλαστική χειρουργική: Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας»

ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό  ΝΝοοσσοοκκ..  ΠΠααττρρώώνν  ((ΡΡίίοονν)) 22661133660033000000  

ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ««ΆΆγγιιοοςς  ΑΑννδδρρέέααςς»» 22661133660011000000

ΚΚααρρααµµααννδδάάννεειιοο  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΠΠααίίδδωωνν  22661100  662222222222

ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  ΠΠααττρρώώνν 22661100  669955000000

ΆΆµµεεσσηη  ∆∆ρράάσσηη 110000

ΤΤρροοχχααίίαα  ΠΠααττρρώώνν 22661144  440099777700

ΕΕΚΚΑΑΒΒ 116666

∆∆ΕΕΗΗ 22111111  990000550000

ΟΟΤΤΕΕ  ΒΒΛΛΑΑΒΒΕΕΣΣ  112211,,  22661100  227755555577

∆∆ήήµµοοςς  ΠΠααττρρέέωωνν 22661133  661100220000

∆∆ΕΕΥΥΑΑΠΠ 22661100  336666110000  

ΛΛιιµµεεννααρρχχεείίοο  ΠΠααττρρώώνν 22661133  661155440000

ΛΛιιµµεεννααρρχχεείίοο  ΡΡίίοουυ 22661100  999911220033

ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήή  ΠΠααττρρώώνν 119999  --  22661100  333333221111

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΠΠάάττρρααςς 22661133  661166110000,,  22661100  662233882200

ΥΥππεερραασσττιικκόό  ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΑΑχχααΐΐααςς 22661100  662233888866--77--88  

ΑΑσσττιικκόό  ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΠΠάάττρρααςς 22661100  445533993300

ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΖΖΑΑΚΚΥΥΝΝΘΘΟΟΥΥ 22661100  222200999933

ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ 22661100  442200440000

ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΑΑΡΡΚΚΑΑ∆∆ΙΙΑΑΣΣ 22661100  442233  440000

ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΦΦΩΩΚΚΙΙ∆∆ΑΑΣΣ 22661100  442233  444444

ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ  ΠΠάάττρρααςς 22113300  112211551100--11

ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ  ΑΑθθήήννααςς 1144551111,,  22113300  112211112211

ΡΡάάδδιιοο  ΤΤααξξίί  ΠΠάάττρρααςς 1188330000  

ΡΡάάδδιιοο  ΤΤααξξίί  eexxpprreessss  22661100  445500000000  



ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Αρόης, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΘ. ΜΠΕΛΕΖΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 68)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. Η σύζυγος: Γεωργία. Τα αδέλφια του: Θεώνη και
Ευάγγελος Σπηλιώτης. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Πανα-
γίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπηµένης µας

∆ΙΑΜΑΝΤΩΣ (χήρας) ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 84)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά της: Γεώργιος και Λενεριζα Πετράτου, Νικολέτα και Ευστράτιος
Μαρίνος, Βασιλική Πετράτου. Τα εγγόνια της. Τα αδέλφια της. Οι ανιψιοί.
Οι λοιποί συγγενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 10 π.µ. στον Ιερό Ναό Παντα-
νάσσης Πατρών, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της του
πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Η σύζυγος: Αθηνά. Τα παιδιά του: Ρόδο-Μαρία, Ιωάννης. Η µητέρα του.
Τα αδέλφια του. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς και οι φίλοι.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας Ακταίου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπηµένου µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧ. ΡΕΖΟΥ
(ΕΤΩΝ 51)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. 8Η µητέρα του: Λουίζα (χήρα) Μιχ. Ρέζου (εν Ιτα-
λία). Η αδελφή του: Αδαµαντία Ρέζου (εν Ιταλία). Οι θείοι του: Σοφία Ρέζου
και Ανδρέας Μουτούσης. Οι λοιποί συγγενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Ανδρέου Εγλυκάδος, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπηµένης µας

ΕΥΓΕΝΙΑΣ (χήρας) ΒΑΣ. ΜΕΣΙΑΚΑΡΗ
(ΕΤΩΝ 85)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. Τα παιδιά της: Χαρίκλεια και Ζοαο, Κωνστάντια και
∆ηµήτρης. Τα εγγόνια της: Βασίλης, Νικηφόρος, Ευγενία, ∆ωροθέα. Τα
αδέλφια της. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Κοι-
µήσεως της Θεοτόκου Χαλανδρίτσας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΒΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΝΥΧΤΑ
(ΕΤΩΝ 59)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και
να προσευχηθούν µαζί µας.
Ο σύντροφος: Τρύφωνας Παναγιωτόπουλος. Η µητέρα της: Γεωργία
(χήρα) Βλασσίου Μενύχτα. Τα αδέλφια: Αγαθοκλής και Ελένη Μενύ-
χτα, Τριανταφυλλιά και Κώστας Μενύχτας, Αντωνία και Φώτιος Ντα-
βλούρος. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κάτω Αχα+α: Πατρών-Πύργου 62,τηλ.: 26930-
24.793. Βάρδα: Πατρών-Πύργου 50, τηλ.: 26230-71.760. Κιν.: 6978-074.598. (∆ιανυ-
κτερεύει).

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Κοι-
µήσεως της Θεοτόκου Άνω Αχα�ας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και
να προσευχηθούν µαζί µας.
Ο σύζυγος: Ιωάννης. Τα τέκνα: Βασίλειος και Μαρία, Χρυσούλα και
Γιώργος. Τα αδέλφια: Σοφία (χήρα) ∆ηµ. Φωτοπούλου, Αγγελική
(χήρα) Γεωργ. Στεργιάκη. Τα εγγόνια: Γλυκερία, Ευάγγελος, Ιωάν-
νης. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κάτω Αχα+α: Πατρών-Πύργου 62,τηλ.: 26930-
24.793. Βάρδα: Πατρών-Πύργου 50, τηλ.: 26230-71.760. Κιν.: 6978-074.598. (∆ιανυ-
κτερεύει).

ΚΗ∆ΕΙΕΣ
Την πολυαγαπηµένη µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΤΑΤΣΙΩΝΑ
(συζ. ΗΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΥΠΑΛΛΗΛΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ - ΕΤΩΝ 48)
Κηδεύουµε σήµερα Σάββατο 2-10-2021 και ώρα 12 µ. από τον Ιερό
Ναό Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών. Η ταφή θα γί-
νει στο Β΄ ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Λεύκας Πατρών.
Ο σύζυγος: Ηλίας. Τα παιδιά της: Χριστίνα, Κωνσταντίνος. Οι γονείς
της: Χρήστος και Ευαγγελία Τατσιώνα, Βασιλική (χήρα) Κων. Παπα-
δηµητρίου. Τα αδέλφια της: Λεωνίδας Τατσιώνας, Μιχάλης και Γε-
ωργία Τατσιώνα, Σταύρος και Φρειδερίκη Παπαδηµητρίου. Τα ανίψια
της. Οι λοιποί συγγενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-
324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΦΩΤΙΟ ΘΕΟ∆. ΜΠΙΛΙΑΝΟ
(ΕΤΩΝ 73)

Κηδεύουµε σήµερα Σάββατο 2-10-2021 και ώρα 11 π.µ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Μηνά Β΄ ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Αντωνία. Τα παιδιά του. Τα εγγόνια του. Τα αδέλφια και
ανίψια του. Οι λοιποί συγγενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-
324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Την πολυαγαπηµένη µας

ΑΝΝΑ (χήρα) ∆ΙΑΜ. ΣΙΝΑΝΙ∆Η
(ΕΤΩΝ 92)

Κηδεύουµε µεθαύριο ∆ευτέρα 4-10-2021 και ώρα 11 π.µ. από τον
Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ ∆ηµοτικό
Κοιµητήριο Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: ∆ήµητρα (χήρα) Γεωργ. Καρακάση, Σοφία και Γκιούν-
τερ Σµιθ, Ευθύµιος και Σοφία Σινανίδη, ∆ηµήτρης και Σπυριδούλα Σι-
νανίδη, Χρήστος και Βασιλική Σινανίδη, ∆ήµητρα (χήρα) Αντωνίου Σι-
νανίδη. Τα αδέλφια της. Τα εγγόνια της. Τα ανίψια της. Οι λοιποί συγ-
γενείς.
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-
324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842.

Tην πολυαγαπηµένη µας

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ∆ΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)

Κηδεύουµε σήµερα Σάββατο 2-10-2021 και ώρα 12µ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Οι ανιψιοί: Νικόλαος, Θεοδώρα, Χρήστος, Μιχάλης, Αφροδίτη, Μιχά-
λης. Οι λοιποί συγγενείς.
Τελεταί ΚΩΝ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ. Α’ Γραφείο: Ιωνίας 64, Πάτρα -τηλ.: 2610-341.608, 325.417.
Β’ Γραφείο: ∆ιγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (Παν. Νοσοκοµείο Ρίου) -τηλ.: 2610-
451.566. κιν.: 6932-930.023. Γίνονται τελετές κατηγορίας µε ασφαλιστικά ταµεία.

Την πολυαγαπηµένη µας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡ. ΚΑΡΑΧΑΝΙ∆ΟΥ
(ΕΤΩΝ 53)

Κηδεύουµε σήµερα Σάββατο 2-10-2021 και ώρα 3 µ.µ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιµητήριο Πα-
ναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Ο πατέρας της: Λάζαρος. Τα παιδιά της: Οδυσσέας, Λάζαρος. Τα
αδέλφια: Πηνελόπη και Παναγιώτης Πορφυρόπουλος, Ευάγγελος
και Ξένη Καραχανίδου. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών & Μνηµοσύνων, ΑΦΟΙ ΚΑΡΡΑ. Νοταρά 119, Πάτρα, τηλ.: 2610-
430.141, κιν.: 6937-009.978 & 6978-069.382. Γίνονται τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά
ταµεία. ∆ιανυκτερεύει.

Τον αγαπηµένο µας

∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝ∆Ρ. ΠΑΡΑΚΕΝΤΕ
(ΕΤΝ 89)

Κηδεύουµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 3 µ.µ. από τον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Κοιµητηρίου Σαραβαλίου.
Η σύζυγος: Κωνσταντίνα. Τα παιδιά του: Μαρία και Γεώργιος Αργυ-
ρόπουλος, Ελένη και ∆ηµήτριος Ματσαγγας, Νικόλαος και Μαρία
Παρακεντέ. Τα αδέλφια του: Αντώνης Παρακεντές, Σπυρίδων και Πα-
ρασκευή Παρακεντέ, Βασιλική (χήρα) Νικ. Νταβλούρου. Οι εγγονοί.
Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών και Μνηµοσύνων ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ. Γεωργίου Παπαν-
δρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων). Τηλ.: 2610-342.446, κιν.: 6974-761.782, 6974-761.783.
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com. Γίνονται τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά
ταµεία. ∆ιανυκτερεύει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Θερµά ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πέν-
θος µας για τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΝ. ΜΠΑΧΑ-ΦΑΚΑ
(ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. - ΕΤΩΝ 89)

Η σύζυγος: Παναγούλα. Τα παιδιά του: Νεκταρία και Αντώνιος Αν-
τωνόπουλος. Τα εγγόνια του: Χαράλαµπος, Μαριάτζελα. Τα αδέλφια
του: Κωνσταντίνα και Γεώργιος Πηγιάκης, Γεώργιος και ∆έσποινα
Μπάχα. Οι εξάδελφοι. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών &Μνηµοσύνων ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ. Α Γραφείο: Ευβοίας 131, Πά-
τρα, τηλ.: 2610-324.501. Β Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο, τηλ.: 26910-274.44, κιν.: 6932-
885.964.

Θερµά ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πέν-
θος µας για τον θάνατο της πολυαγαπηµένης µας

ΑΝΝΑΣ (χήρας)
ΣΤΑΥΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 98)
Τα παιδιά της: ∆ηµήτριος Παπαγιαννόπουλος, Παναγιώτης Παπα-
γιαννόπουλος. Τα εγγόνια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
ΤελεταίΚΩΝ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ. Α’ Γραφείο: Ιωνίας 64, Πάτρα -τηλ.: 2610-341.608, 325.417.
Β’ Γραφείο: ∆ιγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (Παν. Νοσοκοµείο Ρίου) -τηλ.: 2610-
451.566. κιν.: 6932-930.023. Γίνονται τελετές κατηγορίας µε ασφαλιστικά ταµεία.

Θερµά ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πέν-
θος µας για τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)

Η σύζυγος: Βασιλική. Τα τέκνα: Αικατερίνη Γιακουµάτου και Κων-
σταντίνος Τζέλης, Χαράλαµπος Γιακουµάτος και Πελαγία Λαµπρο-
πούλου. Οι αδελφοί: Φερενίκη (χήρα) Παν. Αθανασάτου, Αριστείδης
Παπαδηµάτος. Οι εγγονοί: Μάριος, Ελεάννα, Νικόλαος, Βασίλειος.
Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ. Α΄ Πανεπιστηµίου 15 - Τηλ.: 2610-436.425. Τηλ. οι-
κίας: 2610-641.360, κινητό: 6932-324.062. Β΄ Πατρών-Πύργου 214 (Βραχνέικα).

Θερµά ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πέν-
θος µας για τον θάνατο της πολυαγαπηµένης µας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 88)

Ο σύζυγος: Αθανάσιος. Τα παιδιά: Ιωάννης και Αδαµαντία Αθανα-
σούλια. Τα εγγόνια: Μαρία και Λεωνίδας, Αθηνά. Τα αδέλφια. Τα ανί-
ψια. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ν. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Ο.Ε.
(Πατρών-Κλάους 15 (απέναντι από το δηµοτικό πάρκινγκ). Τηλ.: 2610-336.825, 6949-
713.524, 6973-794.448.

Θερµά ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πέν-
θος µας για τον θάνατο της πολυαγαπηµένης µας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (χήρας)
ΘΕΟ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 84)
Τα τέκνα: Μαρία Κυριακοπούλου, Γεώργιος και Φανή ∆ηµητρακο-
πούλου, Ζωή ∆ηµητρακοπούλου. Τα εγγόνια: Ιωάννα και Χρήστος,
Χαρά και Κώστας, Θεόδωρος, Κατερίνα. Τα δισέγγονα. Τα ανίψια. Οι
λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κάτω Αχα+α: Πατρών-Πύργου 62,τηλ.: 26930-
24.793. Βάρδα: Πατρών-Πύργου 50, τηλ.: 26230-71.760. Κιν.: 6978-074.598. (∆ιανυ-
κτερεύει).

Θερµά ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πέν-
θος µας για τον θάνατο της πολυαγαπηµένης µας

ΕΛΕΝΗΣ (χήρας) ΑΘΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 93)

Τα τέκνα: Σπυρίδων και Βασιλική Φραγκούλια, Κωνσταντίνος και Κων-
σταντίνα Φραγκούλια, Χρήστος και Αγγελική Φραγκούλια, Αλέξιος
και Ελένη Φραγκούλια, Καλλιόπη και Αλέξιος Παπαλεξόπουλος. Τα αδέλ-
φια. Τα εγγόνια. Τα δισέγγονα. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κάτω Αχα+α: Πατρών-Πύργου 62,τηλ.: 26930-
24.793. Βάρδα: Πατρών-Πύργου 50, τηλ.: 26230-71.760. Κιν.: 6978-074.598. (∆ιανυ-
κτερεύει).

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

3388 Κοινωνικά



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.gnomip.gr

3399Κοινωνικά

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Πατρών, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟ∆. ΣΙ∆ΕΡΗ
(ΕΤΩΝ 82)

και ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης
µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΣΙ∆ΕΡΗ
(ΕΤΩΝ 77)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη τους να παρευρεθούν και να προ-
σευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά: Θεόδωρος και Γεωργία Σιδέρη, Σωσάνα και Ασηµάκης Παπα-
σηµακόπουλος. Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Αργυρώ Ασηµακοπούλου. Οι
εγγονές: Χαρά, Κωνσταντίνα, Βασιλική. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ. Τηλ.: 2614-001.431, 6938-
061.071. 24ωρη εξυπηρέτηση.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Aγίου ∆η-
µήτριου Λακκόπετρας, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπηµένης µας συζύγου, µητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ συζ. ΠΑΝΤ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 87)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Ο σύζυγος: Παντελής. Τα παιδιά: Παναγιώτης Φραγκούλιας, Χρήστος και
Ελένη Φραγκούλια, Κατερίνα (χήρα) Χρήστου Γκοτσοπούλου. Τα αδέλφια:
Βασίλειος και Κατερίνα Νιφόρα, Γεώργιος και ∆έσποινα Νιφόρα, Ανδρέας
και Αγγελική Νιφόρα, Ευδοκία και Γεώργιος Πετρόπουλος, Κατερίνα (χήρα)
Σπύρου Παππά, Γεωργία και Γεώργιος Βλαχάκης, Βασίλειος και Σταυρούλα
Φραγκούλια, Αλέξιος και Ουρανία Φραγκούλια, ∆ηµήτριος και Ελένη Φραγ-
κούλια, Γεώργιος και Άννα Φραγκούλια, Ανδρέας Λιάπης. Τα εγγόνια. Οι ανι-
ψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Κάτω Αχα/α, τηλ.: 26930-22.664, 23.465, Βραχνέικα τηλ.: 2610-
671.685, κιν.: 6972-446.720.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρ-
βάρας Άνω Λιµνοχωρίου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπηµένης µας  µητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ΕΛΕΝΗΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 77)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά: Βασίλειος και Αθανασία Χρυσανθοπούλου, Ακριβή και Απόστο-
λος Παρασκευόπουλος, Αχιλλέας και Αγγελική Χρυσανθοπούλου. Τα αδέλ-
φια: Χρήστος και Αικατερίνη Μακρυγιώργου. Τα εγγόνια. Οι ανιψιοί. Οι λοι-
ποί συγγενείς. 
* Η προσέλευση στον Ιερό Ναό θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες για τον
covid-19.
Γραφείο Τελετών ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Κάτω Αχα/α, τηλ.: 26930-22.664, 23.465, Βραχνέικα τηλ.: 2610-
671.685, κιν.: 6972-446.720.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό
Αγίου Ιωάννου Καλεντζίου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΧΙΛ. ΛΑΖΑΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 70)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και
να προσευχηθούν µαζί µας.
Η σύζυγος: Τασία. Τα παιδιά του: Κωνσταντίνα και Ηλίας Ξυλιάς,
Αχιλλέας Λαζάρου, Κώµη Λαζάρου, Άγγελος Λαζάρου. Η πεθερά
του: Ιωάννα (χήρα) Θεοδ. Χριστοδουλοπούλου. Τα αδέλφια του: Νι-
κόλαος και Μαρίνα Λαζάρου, Πόπη και Παναγιώτης Μητρόπουλος.
Τα εγγόνια του: Κωνσταντίνος, Παναγιώτης. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί
συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών και Μνηµοσύνων ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ. Γεωργίου Παπαν-
δρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων). Τηλ.: 2610-342.446, κιν.: 6974-761.782, 6974-761.783.
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com. Γίνονται τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά
ταµεία. ∆ιανυκτερεύει.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό
Αγίου Βασιλείου (Παπαθωµά) Ζαρουχλε�κων Πατρών, 40ήµερο µνη-
µόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυσεβαστού µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΙΕΡΕΑ - ΕΤΩΝ 87)
Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και
να προσευχηθούν µαζί µας.
Η πρεσβυτέρα: Τριανταφυλλιά. Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Παπαχρυ-
σανθάκη, Παναγιώτα και Σταύρος Σταυρόπουλος, Χαρίκλεια και ∆η-
µήτριος Πλιάτσικας, Μαρία και Βασίλειος Παπαγεωργίου, Χριστίνα
και Ηλίας Ανδριακόπουλος. Τα εγγόνια. Οι ανιψιοί. Οι εξάδελφοι. Οι
λοιποί συγγενείς. 
Γραφεία Τελετών – Μνηµοσύνων ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 165, Πά-
τρα. Τηλ.: 2610-361.555. Κιν.: 6979-140.091, 6975-730.357.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
∆ιονυσίου Πατρών, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπηµένης µας 

∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ 
(ΕΤΩΝ 85) 

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. Ο σύζυγος: Ιωάννης. Τα παιδιά της: Μαρία και
Γεράσιµος Κατσούρης, Χρήστος Γρηγοράτος. Τα εγγόνια της: Αντιγόνη
και Γεώργιος, ∆ηµήτριος, Γιάννης, Άρτεµις. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγε-
νείς. 
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842. 

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννη Ζαβλανίου, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπηµένου µας

ΘΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 23) 

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Οι γονείς του: Λάµπρος και Ασηµίνα Παναγιώτου. Ο αδελφός του: Τάσος
Παναγιώτου. Οι θείοι. Οι εξάδελφοι. Οι λοιποί συγγενείς. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, ετήσιο µνη-
µόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης
µας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ
-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 36)
Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Ο σύζυγος: Νικόλαος Πετρόπουλος. Οι γονείς: Ευδοκία (χήρα) Ιωαν. Κορ-
κόντζηλα, Ευτυχία (χήρα) Βλ. Πετροπούλου. Τα αδέλφια: Γεράσιµος και
Λαµπρίνα Κορκόντζηλα, Νικόλαος Κορκόντζηλας, Ιωάννης και Λίτσα Ξυ-
πολιά, Νικόλαος και Κυριακή Θωµά, Κωνσταντίνος και Μαρία Πετροπού-
λου, Βασίλειος Πετρόπουλος. Οι θείοι. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ν. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. (Πατρών-Κλά-
ους 15 (απέναντι από το δηµοτικό πάρκινγκ). Τηλ.: 2610-336.825, 6949-713.524, 6973-794.448.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως
της Θεοτόκου Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 104)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά: Σπυρίδων και Πολυξένη Κουτρουµάνη, Χρήστος και Μαρία Κου-
τρουµάνη, Ανδρέας και Ειρήνη Κουτρουµάνη. Η αδελφή: Κονδυλία (χήρα)
∆ηµ. Φέρµελη. Τα εγγόνια. Τα δισέγγονα. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ν. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. (Πατρών-Κλά-
ους 15 (απέναντι από το δηµοτικό πάρκινγκ). Τηλ.: 2610-336.825, 6949-713.524, 6973-794.448.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως
Ψαροφα�ου Πατρών, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥΛΙΑΣΗ
(ΕΤΩΝ 61)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Η πρώην σύζυγος: Αδαµαντία. Τα παιδιά: Γαβριήλ Πουλιάσης και η µνηστή
του Γωγώ Τζαµαρια. Τα αδέλφια: Χρήστος Πουλιάσης, Λεωνίδας Πουλιά-
σης, Πένυ Πουλιάση. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
ΓΙΑΝΝ. ΛΥΡΑΣ. Αγίας Τριάδος 25 (πλησίον Πέντε ∆ρόµων), Πάτρα. Τηλ.: 2610-337.126, 340.873,
κιν.: 6932-318.103, fax: 2610-340.871, e-mail: giannislyras@hotmail.com

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας στα Ζαρουχλέικα Πατρών, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
(ΕΤΩΝ 72)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Η σύζυγος: Γεωργία. Τα παιδιά: Γεώργιος και Χαρίκλεια, Θεόδωρος και
Παναγιώτα, Αθανάσιος και Γεωργία, Ευανθία. Τα εγγόνια: Μαρίλια, Όλια,
Γεωργία, Γεωργιάνα, Αντωνία. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Τελεταί ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ, 1) Πόρτες Αχα/ας, τηλ.: 26930-92.344, 2) Πατρών -
Πύργου 59, τηλ: 2610-526.888, κιν.: 6974-607.640, 3) Πανόπουλο Ηλείας, τηλ.: 26240-61.930.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Παν-
τοκράτορος Πατρών, τριετές µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπηµένης µας 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΑΠΤΗ - ΣΥΝ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΤΩΝ 69)
Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. Ο σύζυγος: ∆ηµήτριος. Τα τέκνα: Νικόλαος, Μα-
ρία. Οι αδελφοί: ∆ήµητρα (χήρα) Αθαν. Ελµαλόγλου, Σπήλιος και Ειρήνη
Παναγιωτοπούλου. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ. Α  ́Πανεπιστηµίου 15 - Τηλ.: 2610-436.425. Τηλ. οικίας: 2610-641.360,
κινητό: 6932-324.062. Β΄ Πατρών-Πύργου 214 (Βραχνέικα).

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αν-
δρέα Αραχωβιτίκων, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπηµένης µας

ΑΝΤΩΝΙΑΣ (χήρας) ΑΛ. ΣΠΑΓΑ∆ΩΡΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΠΤΗ - ΕΤΩΝ 91)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. Τα παιδιά της: Παρασκευή και Κωνσταντίνος Τσι-
πινάκης, Χριστίνα, Ιωάννα Σπαγαδώρου, Θεόδωρος Σπαγαδώρος. Τα αδέλ-
φια της. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ. Α  ́Πανεπιστηµίου 15 - Τηλ.: 2610-436.425. Τηλ. οικίας: 2610-641.360,
κινητό: 6932-324.062. Β΄ Πατρών-Πύργου 214 (Βραχνέικα).

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Σελλών, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπηµένου µας

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΝΙΚ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Η σύζυγος: Αργυρώ. Τα παιδιά του: Νικόλαος ∆ηµητρακόπουλος, Κων-
σταντίνα και Φώτιος Παπαγεωργόπουλος. Τα εγγόνια του. Τα δισέγγονά του.
Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών & Μνηµοσύνων ΣΑΜΙΩΤΗ. Πανεπιστηµίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α΄ Νεκροταφείου
Πάτρας), τηλ.: 2610-454.184, fax: 2610-450.732, κιν.: 6944-320.495, τηλ.: 2610-455.151. Γίνονται
τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. ∆ιανυκτερεύει.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου,
40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ∆Η
(ΕΤΩΝ 89)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά: Χρήστος και Χαρίκλεια Ιωαννίδη, Σταµάτης Ιωαννίδης. Τα αδέλ-
φια: Θύµιος και Χρυσούλα Σταθοπούλου, Ασπασία (χήρα) Νικ. Πανά. Τα εγ-
γόνια: Γεώργιος, Ελένη. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ. Τηλ.: 2614-001.431, 6938-
061.071. 24ωρη εξυπηρέτηση.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλε�κων, ετήσιο µνηµόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) 
ΠΕΡ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 83)
Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να πα-
ρευρεθούν και να προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά της: Ελευθερία και Βαγγέλης Ευάγγελος, Θεοδώρα και Αθανά-
σιος Ζαχαρόπουλος, Βασίλειος Σκέντζος. Οι εγγονοί. Οι δισέγγονοι. Οι ανι-
ψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών και Μνηµοσύνων ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ. Γεωργίου Παπανδρέου
73 (πρώην Καλαβρύτων). Τηλ.: 2610-342.446, κιν.: 6974-761.782, 6974-761.783. e-mail:
papadionysioumixalis@gmail.com. Γίνονται τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. ∆ια-
νυκτερεύει.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίας
Σοφίας Πατρών, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπηµένης µας 

ΕΛΕΝΗΣ (χήρας) ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
(ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΩΝ)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά της: Σπυρίδων και Βασιλεία Παπαστεφανάτου, Σοφία και Κων-
σταντίνος Μπάκας, Αθανασία (χήρα) Παν. Γούτη, Νικολίτσα (χήρα) Χρ.
Αποστολάτου, Παναγιώτης Παπαστεφανάτος, Ανδρέας Παπαστεφανάτος,
Βασίλειος Παπαστεφανάτος, Χαρίκλεια και ∆ηµήτριος Κολοβάκης. Η αδελφή:
∆ήµητρα (χήρα) Χαρ. Αλεξάντερ. Οι εγγονοί. Οι δισέγγονοι. Οι ανιψιοί. Οι
λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών & Μνηµοσύνων ΣΑΜΙΩΤΗ. Πανεπιστηµίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α΄ Νεκροταφείου
Πάτρας), τηλ.: 2610-454.184, fax: 2610-450.732, κιν.: 6944-320.495, τηλ.: 2610-455.151. Γίνονται
τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. ∆ιανυκτερεύει.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 µετά την Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρών,
40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση του πολυαγα-
πηµένου µας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΓΙΟΡΟΥ ΚΟΥΤΣΗ
(ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ) 

Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προ-
σέλθουν και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς Ύψιστον δεήσεις.
Η σύζυγος: Σοφία. Η µητέρα: Παρασκευή. Τα τέκνα: Εύη και Σταύρος. Η
αδελφή: Πόπη. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
*Η προσέλευση στον Ιερό Ναό θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγείς για την Co-
vid-19.
ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΤΑΝΟΣ). Σκεπεταραίων 12, Μεσολόγγι. Τηλ: 26310-
22799, κιν:6944-615569.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Ανδρέου Αργυράς, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπηµένης µας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (χήρας) ΑΡΓ. ΑΣΠΡΟΥ∆Α
(ΕΤΩΝ 95)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά της: Κωνσταντίνος και Χαρούλα Ασπρούδα, Σοφία (χήρα) Σπηλ.
Ασπρούδα. Η αδελφή: Χριστίνα (χήρα) Αθαν. Στασινού. Τα εγγόνια: Κων-
σταντίνα και Αργύρης, Αργύρης και Κατερίνα, Νάγια και Κωνσταντίνος, Ει-
ρήνη και Λουκάς. Τα δισέγγονα: Χαρά, Ζαφειρία, Σοφία, Άρρεν (Αβάπτιστο).
Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Γραφείο Τελετών & Μνηµοσύνων ΣΑΜΙΩΤΗ. Πανεπιστηµίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α΄ Νεκροταφείου
Πάτρας), τηλ.: 2610-454.184, fax: 2610-450.732, κιν.: 6944-320.495, τηλ.: 2610-455.151. Γίνονται
τελετές µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. ∆ιανυκτερεύει.

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Βασιλικού, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπηµένης µας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΑΡ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΜ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 75) 

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας. Ο σύζυγος: Χαράλαµπος. Τα παιδιά της: Τζόγια
Μπενετάτου, Αγγελική Μπενετάτου και Γεώργιος Ρήγας. Ο εγγονός της:
Ελευθέριος. 
Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842. 

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Πατρών, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπηµένης µας 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ (χήρας) ∆ΙΟΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ 
(ΕΤΩΝ 85) 

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Τα παιδιά της: Αντώνιος και Χρυσάνθη Γιούρτη, ∆ηµήτριος και Αλεξάνδρα
Γιούρτη. Τα εγγόνια της: ∆ιονύσιος, Νικόλαος, Μαρία, Θεοδώρα. Τα αδέλ-
φια της: Στυλιανή (χήρα) Νικ. Μητσώνια, Γεώργιος και Μαργαρίτα Κάζδα-
γλη, ∆έσποινα και Κωνσταντίνος ∆ηµητρακογιάννης. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί
συγγενείς. 
Κ. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας. Τηλ.: 2610-324.855, 2610-324.838, Αθηνών
- Ρίου 5Α Ρίον, τηλ.: 2610-326.842. 

Τελούµε αύριο Κυριακή 3-10-2021 και ώρα 9 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας, 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού,
παππού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΙΤΡΑ
(ΕΤΩΝ 86)

Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να παρευρεθούν και να
προσευχηθούν µαζί µας.
Η σύζυγος: Αικατερίνη. Τα παιδιά: Παναγιώτης και Ευθαλία Μπίτρα, Γε-
ώργιος Μπίτρας, Σταµατία και Γεώργιος Γιαννακόπουλος. Τα αδέλφια. Τα
εγγόνια. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς. 
Τελεταί ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ, 1) Πόρτες Αχα/ας, τηλ.: 26930-92.344, 2) Πα-
τρών - Πύργου 59, τηλ: 2610-526.888, κιν.: 6974-607.640, 3) Πανόπουλο Ηλείας, τηλ.: 26240-
61.930.
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«Ποτάµι» βίας… µετά τα lockdown (;)
Μήπως οι εκδηλώσεις βίας που εκτυλίσσονται µέσα ή γύρω από σχολικά κτί-
ρια – µε κορυφαίο παράδειγµα, τα επεισόδια στη Σταυρούπολη Θεσσαλονί-
κης – αποτελούν µία ακόµα ένδειξη των αρνητικών επιπτώσεων στα παιδιά
(και ιδιαίτερα στους εφήβους) της σχεδόν δίχρονης αποχής από την κανονική
διδακτική διαδικασία και των lockdown; Σε µια κοινωνία που µετά τα lock-
down εκπέµπει µεγάλη επιθετικότητα και βλέπουµε γύρω µας να συµβαίνουν
τόσα και τόσα περιστατικά βίας καθηµερινά, πώς είναι δυνατόν να αποτελέσουν
τα παιδιά την εξαίρεση; Αφορµές για καυγάδες πάντα υπήρχαν και πάντα θα
υπάρχουν. Η εκδήλωσή τους όµως και µάλιστα, µε ανησυχητική συχνότητα και
ένταση, ίσως υποκρύπτει βαθύτερες αιτίες. Αιτίες, που πρέπει να απασχολή-
σουν τους ειδικούς…

Η διαµαρτυρία στην Περιφέρεια
Στο κτίριο της Πε-
ριφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας βρέθη-
καν χθες υγειονο-
µικοί υπάλληλοι
της περιοχής που
διαµαρτύρονται
για την υποχρεω-
τικότητα των εµ-
βολιασµών. Προ-
φανώς, οι συγκε-
κριµένοι εργαζό-
µενοι -όπως και
κάθε πολίτης-
έχουν αναµφισβήτητο δικαίωµα στη διαµαρτυρία. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως
δεν αντιλαµβανόµαστε την σκοπιµότητα επιλογής του συγκεκριµένου χώρου για
τη διαµαρτυρία. Η Περιφέρεια, όπως και οι ∆ήµοι, είναι τοπική αυτοδιοίκηση
και όχι υπηρεσία της (εκάστοτε) κεντρικής εξουσίας. 

ΑΝΑΤΟΛΗ: 07.21΄   ∆ΥΣΗ: 19.06΄

02/10/21
Κυπριανού και Ιουστίνης µ., 

Θεοφίλου οσ. οµολογητού

θΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 14-26οC

ΑΝΕΜΟΙ: 2-3 Β

ΥΓΡΑΣΙΑ: 55%

Πριν µερικές ηµέρες οι
εργασίες για νέους σωλήνες

ύδρευσης, στην Εγλυκάδα, κάτω από τις
Μυροφόρες, είχαν «ταλαιπωρήσει» ολό-

κληρη την περιοχή. Ωστόσο φαίνεται ότι το έργο
δεν λέει να στεριώσει… Χθες, σύµφωνα µε το
φωτογραφικό υλικό που µας έστειλαν κάτοικοι
της περιοχής, το νερό άρχισε να ρέει και πάλι

άφθονo, στο σηµείο που είχε σκαφτεί 5-6
φορές. Τι έχει συµβεί; Αυτό είναι το

ερώτηµα, που αναζητά επειγόν-
τως απάντηση…

Το νέο… πρόσωπο 
της «Γ»
Η ««ΓΓ»» κυκλοφορεί από χθες διαφορετική
και ανανεωµένη. Με νέο «στήσιµο» και µε
την ελπίδα να είναι πιο ελκυστική για τους
αναγνώστες της. 
Εκείνο που… δεν αλλάζει, είναι η ύλη και η
φιλοσοφία της. Στις σελίδες της θα εξακο-
λουθείτε να βρίσκετε το σύνολο της τοπι-
κής – και όχι µόνο – ειδησεογραφίας, στή-
λες ποικίλης ύλης, αγγελίες, άρθρα και από-
ψεις. 
Και όλα αυτά, µε την ίδια πάντοτε, καθηµε-
ρινή προσπάθεια όλων των συντελεστών
της για µία δηµοσιογραφία που σέβεται τον
πολίτη και τη νοηµοσύνη του, που δεν… µα-
σάει τα λόγια της, που δεν διστάζει να ασκή-
σει κριτική, που τελικά, αποτελεί ένα ισχυρό
προπύργιο, όχι µόνο καταγραφής της επι-
καιρότητας, αλλά και έκφρασης της «φωνής»
της κοινωνίας.

Τα εγγόνια θα σώσουν, 
παππούδες 
και γιαγιάδες
Ακόµα και από τα rapid test που γίνονται, κα-
ταλαβαίνει κάποιος ότι ο κορωνοϊός αφορά
κυρίως νέους και εφήβους. 
Πολύ λίγοι οι θετικοί άνω των 50 ετών, πάρα
πολλοί οι έφηβοι θετικοί. Και αυτή, είναι µία
εξέλιξη µε ένα καλό και ένα κακό συµπέ-
ρασµα. Το καλό είναι ότι συνήθως οι νέοι
περνούν την ίωση πιο ελαφρά. 

Όµως, το κακό είναι πως οι νέοι µπορούν να
γίνουν µεταφορείς του ιού και στις οικογέ-
νειές τους, όπου ίσως υπάρχουν πιο µεγά-
λοι άνθρωποι και µε προβλήµατα υγείας.
Κάποτε, στην πρώτη φάση της πανδηµίας, ο
Σπύρος Παπαδόπουλος παρότρυνε τους
παππούδες και τις γιαγιάδες να µην έρχον-
ται σε επαφή µε τα εγγόνια για να προστα-
τευθούν. Σήµερα, είναι η ώρα να πούµε στα
– µεγαλύτερα – εγγόνια, «εσείς θα σώσετε
τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας». 
Εµβολιαστείτε. Και να είστε πολύ προσε-
κτικοί µε τους ηλικιωµένους και τους δι-
κούς σας ανθρώπους που έχουν σοβαρά
προβλήµατα υγείας.

Τα γράφαµε…
Όσοι διαβάζετε τη στήλη, γνωρίζετε πως για
την Πατρών - Πύργου είχαµε εδώ και καιρό
µιλήσει για τα χρονοδιαγράµµατα που (φαι-
νόταν ότι) τίθενται, σχετικά µε την υλοποί-
ηση του έργου. Όσα είπε χθες ο Κώστας
Καραµανλής επιβεβαιώνουν πλήρως τις από
καιρού πληροφορίες µας. 
Η επίσηµη και τελική έγκριση από την Ε.Ε.
για την «επιστροφή» του δρόµου στην Ολυµ-
πία Οδό, αναµένεται προς τα τέλη του χρό-
νου. 
Η νέα σύµβαση θα ερθει στη Βουλή προς κύ-
ρωση και οι εργολαβίες θα ξεκινήσουν
άµεσα, δηλαδή από τις αρχές του 2022. Η
ολοκλήρωσή του θα προβλέπεται µέχρι το
τέλος του 2024, όµως αρκετά νωρίτερα –
µέσα στο 2023 - θα παραδοθούν σηµαντικά
τµήµατα του νέου αυτοκινητόδροµου. 
Το ενδιαφέρον όλων στην περιοχή πρέπει να
στραφεί τώρα στο σηµείο που θα τοποθε-
τηθούν τα διόδια, αλλά και στις συνδέσεις που
πρέπει να υπάρξουν µε τη ΒΙΠΕ και το αε-
ροδρόµιο του Αράξου. Και επαναλαµβά-
νουµε: Μέσα στο επόµενο διάστηµα ανα-
µένονται νεότερα και σχετικά µε τη νέα σι-
δηροδροµική γραµµή προς το λιµάνι της
Πάτρας…

Εγκαίνια µε 
επιµονή σε 
γνωστές θέσεις
Ο δήµαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εγ-
καινίασε χθες το απόγευµα στον χώρο των
Παλαιών Σφαγείων την έκθεση µε τις µελέτες
του Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού για την «Ανάπλαση του παρα-
λιακού µετώπου». 
Ο κ. Πελετίδης ανέφερε ότι µπήκε το νερό
στο αυλάκι, για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο,
που θα «σφραγίσει» την εικόνα του παρα-
θαλάσσιου χώρου της Πάτρας και θα απο-
δώσει στον πατραϊκό λαό την άµεση επαφή
µε τη θάλασσα.
Επέµεινε, ωστόσο, στη γνωστή θέση ότι «για
την παραλία της πόλης µας εδώ και δεκαε-
τίες συγκρούονται αντίθετα συµφέροντα,
από τη µία οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, και από
την άλλη ο λαός, που διεκδικεί ελεύθερη
πρόσβαση και δωρεάν χρήση». 
Ακόµη αναφέρθηκε στη µαρίνα, που µπαί-
νει σε διαδικασία ανακατασκευής, στην προ-
στασία των ακτών, στην υπογειοποίηση κ.ά.

Γράφει ο Μ. ΠΟΓΙΑΣ
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